
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 من قوله :

فقل عرفته بآٌاته ومخلوقاته والفرق بٌن اآلٌات والمخلوقات ان اآلٌة 

متغٌرة لٌل لم ٌتغٌر ٌؤتً نهار ٌتغٌر أو شمس تطلع ثم تذهب تزول ٌؤتً 

قمر وٌزول فاآلٌة تتغٌر أما المخلوق فثابت مثل الجبال الودٌان الشجر 

باهرة التً األحجار فهً ثابتة فقٌل ال فرق بٌنهما فقل له عرفته بآٌاته ال

ابهرت جمٌع الناس التً دلت على وحدانٌته فً حسن الخلق وفً انتظام 

ما خلق وفً تدبٌر ما خلق وفً النفع الذي خلقه هللا عز وجل فٌما خلق 

وان كان فً ظاهره شر لكن فً حقٌقته هو فٌه خٌر كخلق العقرب مثال 

ٌقول لك لٌعرف اٌضا ضدها من الخٌر فقل عرفته بآٌاته ومخلوقاته ثم 

الشٌخ ومن آٌاته التً قل للسائل التً عرفته بها التً عرفت الرب بها اللٌل 

والنهار ٌعنً هذا الٌل ٌغطً النهار ثم ٌؤتً هذا النهار وٌكشف الغطاء ما 

ٌفعل هذا اال رب عظٌم ال ٌمكن ان ٌكون صدفة فال ٌؤتً اال بقوة وقدرة 

ون من حال الى حال وحكمة وعزة فً هذا الكون فال ٌمكن تغٌٌر الك

وبانتظام وسٌر دقٌق اال ٌدل على ان هناك رب فعرفته بمثل هذه االمور 

فمن آٌاته اللٌل والنهار اللً ٌؤتً ثم ٌذهب النهار ثم النهار ٌؤتً وٌغطً 

ذا اللً وهكذا اللٌل والنهار والشمس والقمر فً طلوعها وغروبها ومع ه

ثم تستؤذن ربها تحت العرش  سجدوتذهب المخلوق الكبٌر فإنه اذا غرب ت

فً الخروج مرة اخرى فٌإذن لها وٌوشك أال ٌإذن لها فإذا أتى الٌوم 

الموعود لقٌام الساعة تستؤذن فً خروجها من المشرق فال ٌإذن لها فتعود 

من المغرب فتقوم الساعة فإذا كانت هذه الشمس وهً كبٌرة تذهب وتسجد 

نعرفه بمثل هذه االمور  هلل تحت العرش دل على ان هناك رب عظٌم



المخلوقات اللٌل والنهار والشمس والقمر والدلٌل قوله تعالى ٌعنً على 

اآلٌات قال سبحانه ومن آٌاته اللٌل والنهار فمن آٌاته اللٌل والنهار والشمس 

والقمر متغٌرة فهً آٌة واآلٌات تنقسم الى قسمٌن اما ان تكون اٌات كونٌة 

كونٌة مخلوقات كونٌة لٌل نهار شمس قمر واما اٌات شرعٌة االٌات ال

االٌات الشرعٌة هً ما فً كتاب هللا عز وجل اٌة شرعٌة لهذا لو حلف 

شخص وقال اقسم بآٌات هللا نقول ال ٌخلو اذا كان ٌقصد فً ذلك االٌات 

الكونٌة ٌعنً اللٌل والنهار فما ٌجوز النه حلف بغٌر هللا النه حلف بمخلوق 

ٌات هللا القران فهً ٌمٌن صحٌحة الن اٌات هللا هً واذا كان ٌقصد بذلك ا

كالم هللا وكالم هللا صفة من صفاته وٌجوز الحلف بصفة من صفاته مثل 

وعزة هللا فٌجوز ان تقول وكالم هللا وٌجوز ان تقول وقدرة هللا وهكذا قال 

عز وجل عن ابلٌس قال فبعزتك فؤقسم بالعزة صفة من صفات هللا 

ان ال ومن مخلوقاته الشمس والقمر والدلٌل قوله تعالى ألغوٌنهم أجمعٌن ق

ربكم هللا الذي خلق السماوات ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فٌهن 

وما بٌنهما ومن فٌهن أي المالئكة وما بٌنهما ٌعنً الهواء والرٌح والمطر 

والسحاب وكذلك ما فً االرض من مٌاه واودٌة وبشر ونحو ذلك قال 

كم وقوله تعالى فً االٌة الثانٌة دلٌل على المخلوقات واالٌة سبحانه ان رب

االولى دلٌل على االٌات وقوله تعالى ٌعنً الدلٌل على انك عرفت هللا 

بمخلوقاته قوله تعالى ان ربكم هللا شوف ان ربكم هللا عرفنا هللا الذي خلق 

ار السماوات واالرض فً ستة اٌام ثم استوى على العرش ٌغشً اللٌل النه

ٌطلبه حثٌثا ٌغشً ٌغطً اللٌل النهار ٌطلبه حثٌثا ٌعنً سرٌعا والشمس 

والقمر والنجوم مسخرات بؤمره أال له الخلق واألمر تبارك هللا رب 

العالمٌن ثم بعد ذلك بدأ ٌبٌن لك انك لما قٌل لك من ربك وانك عرفته بآٌاته 



عبود فكؤنه جعل لك هاتٌن المقدمتٌن لٌصل الى نتٌجة وهً والرب هو الم

قال لك من ربك فقلت ربً هللا بم عرفت ربك حتى ٌقررك تقول عرفته 

بآٌاته ومخلوقاته اذا فهذا الرب العظٌم الذي خلق هذا الخلق بآٌاته 

ومخلوقاته هو الذي ٌستحق العبادة لذلك قال والرب هو المعبود فجعل 

عن التوحٌد  السإالٌن األولٌن كالمقدمة لهذا الجواب العظٌم الذي هو جواب

والرب هو المعبود الرب هو الذي ٌستحق العبادة وحده طٌب ما هو الدلٌل 

على ذلك قوله تعالى ٌا اٌها الناس اعبدوا ربكم تنظر ربكم ٌعنً توحٌد 

الروبٌة ٌستلزم منه توحٌد األلوهٌة ٌا اٌها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 

االرض فراشا والسماء بناءاً والذٌن من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم 

الذي خلقكم والذٌن اآلٌة قال ابن كثٌر الخالق لهذه األشٌاء ٌعنً فً اآلٌة 

من قبلكم األمم السابقة الخالق لهذه االشٌاء هو المستحق للعبادة فلما قرر 

لك ان هللا هو الذي ٌستحق العبادة ذكر بعد ذلك انواع العبادة التً تصرف 

لغٌر هللا فهو سار على هذا النهج جعل سإالٌن  هلل وال ٌجوز صرفها

كمقدمة لنتٌجة وهً التوحٌد فلما قرر لك هذا التوحٌد ان الرب هو المعبود 

 بدأ ٌبٌن لك انواع العبادة التً تصرف له وهللا أعلم .


