
 وم���ا �أنزلن���ا لأج���ل �إه���اك قوم���ه 

�لذي���ن كذب���وه وقتلوه جنًد� من �لمائكة 
ننزله���م م���ن �ل�س���ماء، وم���ا كن���ا منزلي���ن 
�لمائك���ة عل���ى �لأم���م �إذ� �أهلكناه���م؛ 
فاأمره���م �أي�س���ر عندن���ا م���ن ذل���ك، فق���د 
قدرن���ا �أن يك���ون هاكه���م ب�سيح���ة م���ن 
�ل�س���ماء، ولي�س باإنز�ل مائكة �لعذ�ب.

 فم���ا كان���ت ق�س���ة �إه���اك قوم���ه 

�إل �سيحة و�حدة �أر�سلناها عليهم فاإذ� 
ْرَع���ى لم تبق منهم باقية، مثلهم  ه���م �سَ
كن���ار كانت م�س���تعلة فانطف���اأت، فلم يبق 

لها �أثر.
�لمكذبي���ن  �لعب���اد  ند�م���ة  ي���ا   

وح�س���رتهم يوم �لقيامة حين ي�س���اهدون 
�لع���ذ�ب؛ ذل���ك �أنهم كانو� ف���ي �لدنيا ما 
ياأتيهم من ر�سول من عند �هلل �إل كانو� 
ي�س���خرون من���ه وي�س���تهزئون ب���ه، ف���كان 
عاقبته���م �لند�م���ة ي���وم �لقيام���ة عل���ى ما 

فرط���و� ف���ي جن���ب �هلل.
 �ألم ير هوؤلء �لمكذبون �لم�ستهزئون 

بالر�سل عبرة فيمن �سبقهم من �لأمم؟ 
فقد ماتو�، ولن يرجعو� �إلى �لدنيا مرة 
من  قدمو�  ما  �إلى  �أف�سو�  بل  �أخرى، 

�أعمال، و�سيجازيهم �هلل عليها.
 ولي����س جمي���ع �لأم���م دون ��س���تثناء 

ري���ن عندن���ا ي���وم �لقيام���ة بع���د  �إل ُمْح�سَ
بعثه���م لنجازيه���م عل���ى �أعمالهم.

بالبع���ث  للمكذبي���ن  وعام���ة   

�أن �لبع���ث ح���ق: ه���ذه �لأر����س �لياب�س���ة 
�لمجدب���ة �أنزلن���ا عليه���ا �لمط���ر م���ن 
�ل�س���ماء، فاأنبتن���ا فيه���ا م���ن �أ�سن���اف 
�لنب���ات و�أخرجن���ا فيه���ا م���ن �أ�سن���اف 
�لحب���وب لياأكله���ا �لنا����س، فال���ذي �أحي���ا 
ه���ذه �لأر����س باإن���ز�ل �لمط���ر و�إخ���ر�ج 
�لنبات قادر على �إحياء �لموتى وبعثهم.

 و�سيرن���ا ف���ي ه���ذه �لأر����س �لت���ي 

�أنزلن���ا عليه���ا �لمط���ر ب�س���اتين م���ن �لنخي���ل و�لعن���ب، وفجرن���ا فيه���ا م���ن عي���ون �لم���اء م���ا ي�س���قيها.
 لي���اأكل �لنا����س م���ن ثم���ار تل���ك �لب�س���اتين م���ا �أنع���م �هلل ب���ه عليه���م، ول���م يك���ن له���م �س���عي في���ه، �أف���ا ي�س���كرون �هلل عل���ى نعم���ه ه���ذه بعبادته 

 تقد�س �هلل وتعالى �لذي �أن�ساأ �لأ�سناف من �لنبات و�لأ�سجار، ومن �أَْنُف�س �لنا�س حيث �أن�ساأ �لذكور و�لإناث،  وحده و�لإيمان بر�سله؟! 
وما ل يعلم �لنا����س من مخلوقات �هلل �لأخرى في �لبر و�لبحر وغيرهما.

 ودلل���ة للنا����س عل���ى توحي���د �هلل �أن���ا نذه���ب �ل�سي���اء بذه���اب �لنه���ار ومج���يء �للي���ل حي���ن نن���زع �لنه���ار من���ه، وناأت���ي بالظلم���ة بع���د ذه���اب 

 وعامة لهم على وحد�نية �هلل هذه �ل�سم����س �لتي تجري لم�س���تقر يعلم �هلل َقْدَره ل تتجاوزه،  �لنهار، فاإذ� �لنا����س د�خلون في ظام. 
ذل���ك �لتقدي���ر تقدي���ر �لعزي���ز �ل���ذي ل يغالب���ه �أحد، �لعليم �لذي ل يخفى عليه �س���يء م���ن �أمر مخلوقاته.

 و�آي���ة له���م د�ل���ة عل���ى توحي���ده �س���بحانه ه���ذ� �لقم���ر �ل���ذي قدرناه من���ازل كل ليلة؛ يبد�أ �سغي���ًر� ثم يكبر ثم ي�سغر حت���ى ي�سير مثل ِعْذق 

 و�آيات �ل�سم�س و�لقمر و�لليل و�لنهار مقدرة بتقدير �هلل، فا تتجاوز  ج �لُمْنَدِر�س في رقته و�نحنائه و�سفرته وِقَدمه.   �لنخلة �لُمَتعرِّ
ما قدر لها، فا �ل�سم����س يمكن �أن تلحق بالقمر لتغيير م�س���اره �أو �إذهاب نوره، ول �لليل يمكنه �أن ي�س���بق �لنهار ويدخل عليه قبل �نق�ساء 

وقته، وكل هذه �لمخلوقات �لم�سخرة وغيرها من �لكو�كب و�لمجر�ت لها م�سار�تها �لخا�سة بها بتقدير �هلل وحفظه.
  

   م���ا �أه���ون �لخل���ق عل���ى �هلل �إذ� ع�س���وه، وم���ا �أكرمه���م علي���ه �إن �أطاع���وه.     م���ن �لأدل���ة عل���ى �لبع���ث �إحي���اء �لأر����س �لهام���دة بالنب���ات 
�لأخ�س���ر، و�إخ���ر�ج �لَح���بِّ من���ه.     م���ن �أدل���ة �لتوحي���د: خل���ق �لمخلوق���ات ف���ي �ل�س���ماء و�لأر����س وت�س���ييرها بق���در.



 وعام���ة له���م عل���ى وحد�ني���ة �هلل 

كذلك و�إنعامه على عباده �أنا حملنا من 
نج���ا م���ن �لطوف���ان م���ن ذري���ة �آدم زم���ن 
ن���وح، ف���ي �ل�س���فينة �لممل���وءة بمخلوق���ات 
�هلل، فق���د حم���ل �هلل فيه���ا م���ن كل جن����س 

زوجين.
توحي���ده  عل���ى  له���م  وعام���ة   

و�إنعام���ه عل���ى عب���اده �أن���ا خلقن���ا له���م م���ن 
مث���ل �س���فينة ن���وح مر�ك���ب.

 ول���و �أردن���ا �إغر�قه���م �أغرقناه���م، 

ف���ا مغي���ث يغيثه���م �إن �أردن���ا �إغر�قه���م، 
ول منق���ذ ينقذه���م �إذ� غرق���و� باأمرن���ا 

وق�سائن���ا.
م���ن  باإنجائه���م  نرحمه���م  �أن  �إل   

�لغ���رق و�إعادته���م ليتمتع���و� �إل���ى �أج���ل 
مح���دد ل يتجاوزون���ه، لعله���م يعتب���رون 

فيوؤمن���و�.
�لم�سركي����ن  له����وؤلء  قي���ل  و�إذ�   

�ح���ذرو�  �لإيم���ان:  ع���ن  �لمعر�سي���ن 
م���ا ُتقِدم���ون علي���ه م���ن �أم���ر �لآخ���رة 
و�س���د�ئدها، و�ح���ذرو� �لدني���ا �لُمْدِب���َرة 
رج���اء �أن يم���ن �هلل عليك���م برحمت���ه؛ ل���م 
يمتثل���و� لذل���ك، ب���ل �أعر�س���و� عن���ه غي���ر 

مبالي���ن ب���ه.
 وكلم���ا ج���اءت ه���وؤلء �لم�س���ركين 

�لمعاندين �آياُت �هلل �لد�لة على توحيده 
و��س���تحقاقه لاإف���ر�د بالعب���ادة، كان���و� 

ُمعِر�سي���ن عنه���ا غي���ر معتبري���ن به���ا.
 و�إذ� قيل لهوؤلء �لمعاندين: �ساعدو� 

�لف����قر�ء و�لم�س��اكين من �لأم�و�ل �لتي 
رزق����كم �هلل �إياه�����ا، ردو� م�س����تنكرين 
قائلين للذين �آمنو�: �أنطعم من لو ي�ساء 
�هلل �إطعامه لأطعمه؟! فنحن ل نخالف 
م�سيئته، ما �أنتم - اأيها الموؤمنون - �إل 

في خطاأ و��سح وُبْعد عن �لحق.
 ويق���ول �لكف���ار �لمنك���رون للبع���ث 

مكذبي���ن ب���ه م�س���تبعدين ل���ه: مت���ى ه���ذ� �لبع���ث �إن كنت���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - �سادقي���ن ف���ي دع���وى �أن���ه و�ق���ع؟!
 م���ا ينتظ���ر ه���وؤلء �لمكذب���ون بالبع���ث �لم�س���تبعدون ل���ه �إل �لنفخ���ة �لأول���ى حي���ن ينف���خ ف���ي �ل�س���ور، فتبغته���م ه���ذه �ل�سيح���ة وه���م ف���ي 

م�س���اغلهم �لدنيوي���ة م���ن بي���ع و�س���ر�ء و�س���قي ورع���ي وغيره���ا م���ن م�س���اغل �لدني���ا.
���ا، ول ي�س���تطيعون �لرجوع �إل���ى منازلهم و�أهليه���م، بل يموتون   ف���ا ي�س���تطيعون عندم���ا تْفَجوؤُه���م ه���ذه �ل�سيح���ة �أن يو�س���ي بع�سه���م بع�سً

 وُنِفخ في �ل�سور �لنفخة �لثانية للبعث، فاإذ� هم يخرجون جميًعا من قبورهم �إلى ربهم ي�س���رعون للح�س���اب  وهم في م�س���اغلهم هذه. 
 ق���ال ه���وؤلء �لكاف���رون �لمكذب���ون بالبع���ث نادمي���ن: ي���ا خ�س���ارتنا، َمن �لذي بعثنا م���ن قبورنا؟! فيجابون عن �س���وؤ�لهم: هذ� ما  و�لج���ز�ء. 

وعد �هلل به فاإنه ل بد و�قع، و�سدق �لمر�س���لون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك.
رة عندنا يوم �لقيامة للح�ساب.  ما كان �أمر �لبعث من �لقبور �إل �أثًر� عن نفخة ثانية في �ل�سور، فاإذ� جميع �لمخلوقات ُمْح�سَ

 يك���ون �لحك���م بالع���دل ف���ي ذل���ك �لي���وم، ف���ا تظلم���ون - اأيه���ا العب���اد - �س���يًئا بزي���ادة �س���يئاتكم �أو نق�سان ح�س���ناتكم، و�إنم���ا توفون جز�ء 

ما كنتم تعملون في �لحياة �لدنيا.
 

   م���ن �أ�س���اليب تربي���ة �هلل لعب���اده �أن���ه جع���ل بي���ن �أيديه���م �لآي���ات �لت���ي ي�س���تدلون به���ا عل���ى م���ا ينفعه���م ف���ي دينه���م ودنياه���م.     �هلل تعال���ى 
���ن �لعب���اد، و�أعطاه���م م���ن �لق���وة م���ا يق���درون ب���ه على فعل �لأمر و�جتناب �لنهي، ف���اإذ� تركو� ما �أمرو� ب���ه، كان ذلك �ختياًر� منهم.   مكَّ



 �إن �أ�سحاب �لجنة في يوم �لقيامة 

م�سغولون عن �لتفكير في غيرهم؛ لما 
�س����اهدوه من �لنع����يم �لمق���يم، و�لفوز 
�لعظ���يم، ف�����هم يتفك�����ه�ون ف�����ي ذلك 

م�سرورين.
ة   هم و�أزو�جهم يتنعمون على �لأَ�ِسرَّ

تحت ظال �لجنة �لو�رفة.
من  �أنو�ع  �لجنة  هذه  في  لهم   

و�لتين  �لعنب  من  �لطيبة  �لفو�كه 
من  يطلبون  ما  كل  ولهم  و�لرمان، 
من  طلبوه  فما  �لنعيم،  و�أنو�ع  �لماذِّ 

ذلك حا�سل لهم.
 وله���م ف���وق ه���ذ� �لنعي���م �س���ام 

حا�س���ل له���م، ق���وًل م���ن رب رحي���م به���م، 
فاإذ� �س���لم عليهم ح�سلت لهم �ل�سامة 
م���ن كل �لوج���وه، وح�سل���ت له���م �لتحي���ة 

�لت���ي ل تحي���ة �أعل���ى منه���ا.
 ويق���ال للم�س���ركين ي���وم �لقيام���ة: 

تمي���زو� ع���ن �لموؤمني���ن، ف���ا يلي���ق به���م 
�أن يكون���و� معك���م؛ لتباي���ن جز�ئك���م م���ع 

جز�ئه���م و�سفاتك���م م���ع �سفاته���م.
�أل�سنة  على  و�آمركم  �أو�سكم  �ألم   

ل  اآدم،  بني  يا  لكم:  و�أقل  ر�سلي 
�لكفر  �أنو�ع  بارتكاب  �ل�سيطان  تطيعو� 
عدو  لكم  �ل�سيطان  �إن  و�لمعا�سي، 
يطيع  �أن  لعاقل  فكيف  �لعد�وة،  و��سح 

عدوه �لذي تظهر له عد�وته؟!
 و�أمرتكم - يا بني اآدم - �أن تعبدوني 

وحدي، ول ت�سركو� بي �سيًئا؛ فعبادتي 
يوؤدي  م�ستقيم  طريق  وطاعتي  وحدي 
لم  لكنكم  �لجنة،  ودخول  ر�ساي  �إلى 

تمتثلو� ما �أو�سيتكم و�أمرتكم به.
منك���م  �ل�سي����طان  �أ�سل  ولق����د   

عقول  لك����م  تكن  �أف���لم  كثيًر�،  خلًقا 
وحده  وعبادته  ربكم  بطاعة  تاأمركم 
�سبحانه، وتحذركم من طاعة �ل�سيطان 

�لذي هو عدو و��سح �لعد�وة لكم؟!
 هذه هي جهنم �لتي كنتم توعدون بها في �لدنيا على كفركم، وكانت غيًبا عنكم، و�أما �ليوم فها �أنتم ترونها ر�أي �لعين.

 �لي���وم نطب���ع عل���ى �أفو�هه���م في�سي���رون ُخْر�ًس���ا ل   �دخلوه���ا �لي���وم، وعان���و� م���ن حره���ا ب�س���بب كفرك���م ب���اهلل ف���ي حياتك���م �لدني���ا. 

يتكلم���ون باإن���كار م���ا كان���و� علي���ه م���ن �لكف���ر و�لمعا�س���ي، وتكلمن���ا �أيديه���م بم���ا عمل���ت ب���ه ف���ي �لدني���ا، وت�س���هد �أرجلهم بم���ا كان���و� يرتكبون من 
 ول���و ن�س���اء �إذه���اب �أب�ساره���م لأذهبناه���ا فل���م يب�س���رو�، فت�س���ابقو� �إل���ى �ل�س���ر�ط ليعب���رو� من���ه �إل���ى �لجن���ة،  �لمعا�س���ي ويم�س���ون �إليه���ا. 
 ولو ن�ساء تغيير خلقهم و�إقعادهم على �أرجلهم لغيَّرنا خلقهم و�أقعدناهم على �أرجلهم، فا  فبعيد �أن يعبرو� وقد ذهبت �أب�سارهم. 
 وم���ن نم���د ف���ي حيات���ه من �لنا����س باإطالة عمره  ي�س���تطيعون �أن يبرح���و� مكانه���م، ول ي�س���تطيعون ذهاًب���ا �إل���ى �أم���ام، ول رجوًع���ا �إل���ى ور�ء. 
نرجعه �إلى مرحلة �ل�سعف، �أفا يتفكرون بعقولهم، ويدركون �أن هذه �لد�ر لي�ست د�ر بقاء ول خلود، و�أن �لد�ر �لباقية هي د�ر �لآخرة. 
 وم���ا عّلمن���ا محم���ًد�  �ل�س���عر، وم���ا ينبغ���ي ل���ه ذل���ك؛ لأن���ه لي����س م���ن طبعه، ول تقت�سي���ه ِجِبلَّته، حتى ي�سح لكم �دعاء �أنه �س���اعر، لي����س 

 لينذر من كان حي �لقلب م�ستنير �لب�سيرة، فهو �لذي ينتفع به، ويحق �لعذ�ب على  �لذي علمناه �إل ذكًر� وقر�آًنا و��سًحا لمن تاأمله.  
�لكافري���ن، لم���ا قام���ت عليه���م �لحج���ة باإنز�ل���ه وبلوغ دعوت���ه �إليهم، فلم يبق لهم ع���ذر يعتذرون به.

     ف���ي ي���وم �لقيام���ة يتجل���ى لأه���ل �لإيم���ان م���ن رحم���ة ربه���م م���ا ل يخط���ر عل���ى باله���م.     �أه���ل �لجن���ة م�س���رورون بكل ما 
ته���و�ه �لنفو����س وتل���ذه �لعي���ون ويتمن���اه �لمتمن���ون.     ذو �لقل���ب ه���و �ل���ذي يزك���و بالقر�آن، ويزد�د من �لعلم منه و�لعمل.    �أع�ساء �لإن�س���ان 

ت�س���هد عليه يوم �لقيامة.



له���م  خلقن���ا  �أن���ا  ي���رو�  �أََول���م   

�أنعاًم���ا، فه���م لأم���ر تل���ك �لأنع���ام مالكون؛ 
يت�سرفون فيها بما تقت�سيه م�سالحهم.

وجعلناه���ا  له���م  و�س���خرناها   

منقادة لهم، فعلى ظهور بع�سها يركبون 
ويحمل���ون �أثقاله���م، وم���ن لح���وم بع�سه���ا 

ياأكل���ون.
ركوب  غير  منافع  فيها  ولهم   

مثل  لحومها؛  من  و�لأكل  ظهورها 
و�أثمانها؛  و�أ�سعارها  و�أوبارها  �أ�سو�فها 
ولهم  ولبا�ًسا،  فر�ًسا  ي�سنعون  فمنها 
فيها م�سارب حيث ي�سربون من �ألبانها، 
�أفا ي�سكرون �هلل �لذي منَّ عليهم بهذه 

�لنعم وغيرها؟!
 و�تخذ �لم�سركون من دون �هلل �آلهة 

فتنقذهم  تن�سرهم  �أن  رجاء  يعبدونها 
من عذ�ب �هلل.

ل  �تخذوه���ا  �لت���ي  �لآله���ة  تل���ك   

ي�س���تطيعون ن�س���ر �أنف�س���هم ول ن�س���ر من 
يعبدونهم من دون �هلل، وهم و�أ�سنامهم 
���رون ف���ي �لع���ذ�ب يتب���ر�أ كل  جميًع���ا ُمْح�سَ

منه���م م���ن �لآخر.
 - الر�سول  اأيها   - يحزنك  فا   

�إنك  �أو  مر�سًا،  ل�ست  �إنك  قولهم: 
�إنا  ُبْهتانهم.  من  ذلك  وغير  �ساعر، 
نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون، 
و�سنجازيهم  �سيء،  منه  علينا  يخفى  ل 

عليه.
 �أََول���م يفك���ر �لإن�س���ان �ل���ذي ينك���ر 

�لبع���ث بع���د �لم���وت �أن���ا خلقن���اه م���ن مني، 
ث���م م���ر باأط���و�ر حتى ولد وتربَّى، ثم �سار 
كثي���ر �لخ�س���ام و�لج���د�ل؛ �أل���م ي���ر ذل���ك 

لي�س���تدل ب���ه عل���ى �إم���كان وق���وع �لبع���ث؟!
وَجِه���ل حي���ن  �لكاف���ر  َغَف���ل ه���ذ�   

��س���تدل بالعظ���ام �لبالي���ة عل���ى ��س���تحالة 
�لبع���ث، فق���ال: م���ن يعيده���ا؟ وغ���اب عن���ه 

خلق���ه ه���و م���ن �لع���دم.
 قل - يا محمد - مجيًبا �إياه: يحيي هذه �لعظام �لبالية َمن خلقها �أول مرة، فمن خلقها �أول مرة ل يعجز عن �إعادة �لحياة �إليها، وهو 

�سبحانه بكل خلق عليم، ل يخفى عليه منه �سيء.
 �ل���ذي جع���ل لك���م - اأيه���ا النا����س - م���ن �ل�س���جر �لأخ�س���ر �لرط���ب ن���اًر� ت�س���تخرجونها من���ه ف���اإذ� �أنت���م توق���دون من���ه ن���اًر�، فم���ن جم���ع بي���ن 

�سدي���ن - بي���ن رطوب���ة م���اء �ل�س���جر �لأخ�س���ر، و�لن���ار �لم�س���تعلة في���ه - ق���ادر على �إحي���اء �لموتى.
 �أَو لي����س �ل���ذي خل���ق �ل�س���ماو�ت و�لأر����س عل���ى م���ا فيهم���ا م���ن عظ���م بق���ادر عل���ى �إحي���اء �لموت���ى بع���د �إماتته���م؟ بل���ى، �إن���ه لق���ادر علي���ه، وه���و 

ق �ل���ذي خل���ق جمي���ع �لمخلوق���ات، �لعليم به���ا، فا يخفى عليه منها �س���يء. �لخ���اَّ
 �إنم���ا �أم���ر �هلل و�س���اأنه �س���بحانه �أن���ه �إذ� �أر�د �إيج���اد �س���يء �أن يق���ول ل���ه: ك���ن، فيك���ون ذل���ك �ل�س���يء �ل���ذي يري���ده، وم���ن ذل���ك م���ا يري���ده م���ن 

�لإحي���اء و�لإمات���ة و�لبعث وغيرها.
 فتن���زه �هلل وتقد����س عم���ا ين�س���به �إلي���ه �لم�س���ركون م���ن �لعج���ز، فه���و �ل���ذي له ملك �لأ�س���ياء كلها يت�سرف فيها بما ي�س���اء، وبي���ده مفاتح كل 

�سيء، و�إليه وحده ترجعون في �لآخرة، فيجازيكم على �أعمالكم.
 

   م���ن ف�س���ل �هلل ونعمت���ه عل���ى �لنا����س تذلي���ل �لأنع���ام له���م، وت�س���خيرها لمنافعه���م �لمختلف���ة.     وف���رة �لأدل���ة �لعقلي���ة عل���ى ي���وم �لقيام���ة 
و�إعر�����س �لم�س���ركين عنه���ا.     م���ن �سف���ات �هلل تعال���ى �أن علم���ه تعال���ى محي���ط بجمي���ع مخلوقات���ه ف���ي جمي���ع �أحو�له���ا، ف���ي جمي���ع �لأوق���ات، 

ويعل���م م���ا تنق����س �لأر����س م���ن �أج�س���اد �لأمو�ت وما يبق���ى، ويعلم �لغيب و�ل�س���هادة.

٣٧١٨٢



تنزي���ه �هلل عم���ا ن�س���به �إلي���ه �لم�س���ركون، 
و�إبطال مز�عمهم في �لمائكة و�لجن.

 
���فُّ  ت�سُ �لت���ي  بالمائك���ة  �أق�س���م   

 و�أق�س���م  ���ة.   ف���ي عبادته���ا ُمَتر��سَّ
بالمائكة �لتي تزجر �ل�سحاب، وت�سوقه 

�إل���ى حي���ث ي�س���اء �هلل ل���ه �أن ين���ِزل.   
 و�أق�سم بالمائكة �لذين يتلون كام 

اأيها   - بحق  معبودكم  �إن    �هلل.  
النا�س - لو�حد ل �سريك له، وهو �هلل.  
 رب �ل�سماو�ت، ورب �لأر�س، ورب 

مطالعها  في  �ل�سم�س  ورب  بينهما،  ما 
لنا  �إنا جمَّ   �ل�سنة.    ومغاربها طول 
�أق�������رب �ل�سم��او�ت �إل����ى �لأر�س بزينة 
جميلة هي �لكو�كب �لتي هي في �لنظر 
وحفظنا    �لمتاألئة.   كالجو�هر 
�ل�سماء �لدنيا بالنجوم من كل �سيطان 
فُيْرَمى  �لطاعة؛  عن  خارج  متمرد 
�ل�سياطين  هوؤلء  ي�ستطيع  ل    بها.  
�إذ�  �ل�سماء  في  �لمائكة  ي�سمعو�  �أن 
من  ربهم  �إليهم  يوحيه  بما  تكلمو� 
ُهب  بال�سُّ وُيرمون  قدره،  من  ول  �سرعه 
و�إبعاًد�   طرًد� لهم  من كل جانب.  
�لآخرة  في  ولهم  �إليهم،  �ل�ستماع  عن 
 �إل من  عذ�ب موؤلم د�ئم ل ينقطع. 
وهي  َخْطفة،  �ل�سياطين  من  �ختطف 
كلمة مما يتفاو�س فيه �لمائكة ويدور 
�أهل  �إلى  علمه  ي�سل  لم  مما  بينهم 
�لأر�س، فيتبعه �سهاب م�سيء يحرقه، 
يحرقه  �أن  قبل  �لكلمة  تلك  يلقي  وربما 
�ل�سهاب �إلى �إخو�نه فت�سل �إلى �لكهان، 
فا�ساأل    كذبة. مئة  معها  فيكذبون 
للبعث:  �لمنكرين  �لكفار  -يا محمد - 
و�أعظم  �أج�ساًما  و�أقوى  �أ�سد خلًقا  �أهم 
�أع�ساًء ممن خلقنا من �ل�سماو�ت و�لأر�س و�لمائكة؟ �إنا خلقناهم من طين َلِزج، فكيف ينكرون �لبعث، وهم مخلوقون من خلق �سعيف 
 بل عجبَت - يا محمد - من قدرة �هلل وتدبيره ل�سوؤون خلقه، وعجبَت من تكذيب �لم�سركين بالبعث، وهوؤلء  وهو �لطين �للِزج؟   
 و�إذ� ُوعظ هوؤلء �لم�سركون بموعظة من �لمو�عظ لم يتعظو� بها،  �لم�سركون من �سدة تكذيبهم بالبعث ي�سخرون مما تقول ب�ساأنه.  
 و�إذ� �ساهدو� �آية من �آيات �لنبي   �لد�لة على �سدقه بالغو� في �ل�سخرية و�لتعجب  ولم ينتفعو�؛ لما هم عليه من ق�ساوة �لقلوب. 
 �أ�إذ� متنا و�سرنا تر�ًبا وعظاًما بالية متفتتة �أ�إنا لمبعوثون �أحياء بعد   وقالو�: ما هذ� �لذي جاء به محمد �إل �سحر و��سح.   منها.  
 قل - يا محمد - مجيًبا �إياهم: نعم تبعثون بعد �أن �سرتم   �أََوُيبعث �آباوؤنا �لأولون �لذين ماتو� قبلنا؟!   ذلك؟! �إن هذ� لم�ستبعد.  
 فاإنما هي نفخة و�حدة في �ل�سور )�لنفخة �لثانية(  تر�ًبا وعظاًما بالية، وُيْبعث �آباوؤكم �لأولون، ُتْبعثون جميًعا و�أنتم �ساغرون ذليلون.
 وقال �لم�سركون �لمكذبون بالبعث: يا هاكنا هذ� يوم  فاإذ� هم جميًعا ينظرون �إلى �أهو�ل يوم �لقيامة يترقبون ما يفعل �هلل بهم. 
 فيقال لهم: هذ� يوم �لق�ساء بين �لعباد �لذي كنتم  �لجز�ء �لذي يجازي فيه �هلل عباده على ما قدمو� في حياتهم �لدنيا من عمل.  
 ويقال للمائكة في ذلك �ليوم: �جمعو� �لم�سركين �لظالمين ب�سركهم هم و�أ�سباههم في �ل�سرك     تنكرونه وتكذبون به في �لدنيا.  
فوهم طريق �لنار ودلوهم عليها و�سوقوهم �إليها، فاإنها  و�لُم�سايعون لهم في �لتكذيب، وما كانو� يعبدونه من دون �هلل من �لأ�سنام، فعرِّ

 و�حب�سوهم قبل �إدخالهم �لنار للح�ساب، فهم م�سوؤولون، ثم بعد ذلك �سوقوهم �إلى �لنار. م�سيرهم.   
      تزيي���ن �ل�س���ماء �لدني���ا بالكو�ك���ب لمناف���ع؛ منه���ا: تح�سي���ل �لزين���ة، و�لحف���ظ م���ن �ل�س���يطان �لم���ارد.     �إثب���ات 

�ل�س���ر�ط؛ وه���و ج�س���ر مم���دود عل���ى مت���ن جهن���م يعب���ره �أه���ل �لجن���ة، وت���زل ب���ه �أق���د�م �أه���ل �لن���ار.



بالكم  ما  لهم:  توبيًخا  لهم  ويقال   

كنتم  كما  ا  بع�سً بع�سكم  ين�سر  ل 
�أن  وتزعمون  تتنا�سرون،  �لدنيا  في 
 بل هم �ليوم  �أ�سنامكم تن�سركم؟! 
ين�سر  ل  ذليلون،  �هلل  لأمر  منقادون 

ا لعجزهم وقلة حيلتهم. بع�سهم بع�سً
 و�أقبل بع�سهم على بع�س يتاومون 

�ل�تاوم  ين�فع  ل  حين  ويتخا�سم�ون 
 قال �لأتباع للمتبوعين:  و�لتخا�سم. 
من  تاأتوننا  كنتم   - كبراءنا  يا   - �إنكم 
�لكفر  لنا  فتزينون  و�لحق  �لدين  جهة 
�لمعا�سي،  و�رتكاب  باهلل  و�ل�سرك 
جاءت  �لذي  �لحق  من  وتنفروننا 
قال    �هلل.  عند  من  �لر�سل  به 
-كما  �لأمر  لي�س  لاأتباع:  �لمتبوعون 
ولم  �لكفر  على  كنتم  بل   - زعمتم 
منكرين.  كنتم  بل  موؤمنين،  تكونو� 
 وما كان لنا عليكم �أيها �لأتباع من 

في  نوقعكم  حتى  غلبة  �أو  بقهر  ت�سلط 
�لكفر و�ل�سرك و�رتكاب �لمعا�سي، بل 
�لكفر  في  �لحد  متجاوزين  قوًما  كنتم 
وعليكم  علينا  فوجب    و�ل�سال.  

پ   پ  {پ  قوله:  في  �هلل  وعيد 
ومن   ،)٨٥ : (  { پڀ  ڀ  ڀ 
توعد  ما  ذ�ئقون - ل محالة-  فاإنا  َثمَّ 
�ل�سال  �إلى  فدعوناكم    ربنا.   به 
طريق  عن  �سالين  كنا  �إنا  و�لكفر، 
 فاإن �لأتباع و�لمتبوعين في  �لهدى.  
 �إنا  �لعذ�ب يوم �لقيامة م�ستركون.  
كما فعلنا بهوؤلء من �إذ�قتهم �لعذ�ب، 
 �إن  نفعل بالمجرمين من غيرهم.  
هوؤلء �لم�سركين كانو� �إذ� قيل لهم في 
�لدنيا: ل �إل�ه �إل �هلل للعمل بمقت�ساها 
�ل�ستجابة  رف�سو�  يخالفها،  ما  وترك 
�لحق  عن  تكبًر�  له  و�لإذعان  لذلك 
ين  محتجِّ ويقولون    عليه.   وترفًعا 

 لقد �أعظمو� �لِفْرية، فما كان ر�سول �هلل     . لكفرهم: �أنترك عبادة �آلهتنا لقول �ساعر مجنون؟! يعنون بقولهم هذ� ر�سوَل �هلل  
مجنوًنا ول �ساعًر�، بل جاء بالقر�آن �لد�عي �إلى توحيد �هلل و�تباع ر�سوله، و�سدق �لمر�سلين فيما جاوؤو� به من عند �هلل من �لتوحيد 
اأيها الم�سركون - لذ�ئقو �لعذ�ب �لموجع يوم �لقيامة ب�سبب كفركم وتكذيبكم  �إنكم -    و�إثبات �لمعاد، ولم يخالفهم في �سيء. 

 وما ُتْجَزون - اأيها الم�سركون - �إل ما كنتم تعملون في �لدنيا من �لكفر باهلل و�رتكاب �لمعا�سي.  للر�سل.  
�لعباد  �أولئك    �لعذ�ب.  هذ�  من  بمنجاة  هم  �لعبادة،  له  و�أخل�سو�  لعبادته،  �هلل  �أخل�سهم  �لذين  �لموؤمنين  �هلل  عباد  لكن   

 ذلك �لرزق فو�كه متنوعة  من �أطيب ما ياأكلونه وي�ستهونه،  �لمخل�سون لهم رزق يرزقهم �هلل �إياه، معلوم في طيبه وح�سنه ودو�مه.  
 كل ذلك ينالونه في جنات �لنعيم �لمقيم �لثابت �لذي ل  وهم فوق ذلك مكرمون برفع �لدرجات وبالنظر �إلى وجه �هلل �لكريم. 
 يد�ر عليهم بكوؤو�س �لخمر �لتي هي في �سفائها كالماء  ة متقابلين ينظر بع�سهم �إلى بع�س.   يتكئون على �أ�ِسرَّ ينقطع ول يزول. 
 لي�ست كخمر �لدنيا، فلي�س فيها ما ُيْذِهب �لعقول من �ل�سكر، ول   بي�ساء �للون يلتذ ب�سربها من ي�سربها لذة كاملة.  �لجاري. 
�أزو�جهن،  �إلى غير  �أب�سارهن   وعندهم في �لجنة ن�ساء عفيفات، ل تمتد  َي�ْسَلم ل�ساربها ج�سمه وعقله.  د�ع،  ينتاب متعاطيها �سُ
 فاأقبل بع�س �أهل �لجنة على   كاأنهن في بيا�س �ألو�نهن �لم�سوبة ب�سفرة بي�ُس طائر م�سون لم تم�سه �لأيدي.   ح�سان �لعيون. 
 قال قائل من هوؤلء �لموؤمنين: �إني كان لي في �لدنيا �ساحب ُمْنِكر للبعث. بع�س يت�ساءلون عن ما�سيهم وما حدث لهم في �لدنيا.  
     �س���بب ع���ذ�ب �لكافري���ن: �لعم���ل �لمنك���ر؛ وه���و �ل�س���رك و�لمعا�س���ي.     م���ن نعي���م �أه���ل �لجن���ة �أنه���م نعم���و� باجتم���اع 

بع�سه���م م���ع بع����س، ومقابل���ة بع�سهم مع بع�س، وهذ� من كمال �ل�س���رور.



 يق���ول ل���ي منك���ًر� و�س���اخًر�: ه���ل 

قين  �أنت - اأيها ال�سديق - ِمن �لم�سدِّ
 �أ�إذ� متن���ا و�سرن���ا  ببع���ث �لأم���و�ت؟ 
تر�ًب���ا وعظاًم���ا نخ���رة �أ�إن���ا لمبعوث���ون 
ومج���ازون عل���ى �أعمالن���ا �لت���ي عملناه���ا 
 ق���ال قرين���ه �لموؤم���ن  ف���ي �لدني���ا؟ 
لعو� معي  لأ�سحاب���ه م���ن �أه���ل �لجن���ة: �طَّ
لن���رى م�سي���ر ذل���ك �لق���������رين �ل������ذي 
 فاطل���ع  ك��������ان ين���������كر �لب���������عث؟ 

ه���و ف���ر�أى قرين���ه ف���ي و�س���ط جهن���م.  
ق���������اربت  ل��������قد  ت���اهلل  ق�����ال:   

- اأيه���ا القري���ن - �أن تهلكن���ي بدخ���ول 
�لن���ار بدعوت���ك ل���ي �إل���ى �لكف���ر و�إن���كار 
عل���ي  �هلل  �إنع���ام  ول���ول    �لبع���ث.  
بالهد�ي���ة لاإيم���ان و�لتوفي���ق ل���ه، لكن���ت 
م���ن �لمح�سري���ن �إل���ى �لع���ذ�ب مثل���ك.

ولم���ا �أنه���ى كام���ه م���ع قرين���ه م���ن �أه���ل 
�لن���ار توج���ه �إلى خطاب قرنائه من �أهل 
 فل�سنا نحن - �أ�سحاب  �لجنة فقال: 
 غير موتتنا �لأولى  �لجنة- بميتين.  
في �لحياة �لدنيا، بل نحن مخلدون في 
�لجن���ة، ول�س���نا بمعذبي���ن كم���ا يع���ذب 
 �إن ه���ذ� �ل���ذي جاز�ن���ا ب���ه  �لكف���ار. 
ربن���ا - م���ن دخ���ول �لجن���ة و�لخل���ود فيه���ا 
و�ل�س���امة م���ن �لن���ار - له���و �لظف���ر 

�لعظي���م �ل���ذي ل ظف���ر ي�س���اويه.  
 لمث���ل ه���ذ� �لج���ز�ء �لعظي���م يج���ب 

�أن يعمل �لعاملون، فاإن هذ� هو �لتجارة 
 �أذل���ك �لنعي���م �لمذك���ور  �لر�بح���ة. 
�ل���ذي �أع���ده �هلل لعباده �لذين �أخل�سهم 
لطاعت���ه، خي���ر و�أف�س���ل مقاًم���ا وكر�م���ة، 
�أم �س���جرة �لزق���وم �لملعون���ة ف���ي �لق���ر�آن 
�لت���ي ه���ي طع���ام �لكف���ار �ل���ذي ل ي�س���من 
 �إن���ا �سيَّرن���ا  ول يغن���ي م���ن ج���وع؟! 
هذه �ل�س���جرة فتنة يفتتن بها �لظالمون 
بالكف���ر و�لمعا�س���ي، حي���ث قال���و�: �إن 

 �إن �س���جرة �لزق���وم �س���جرة خبيث���ة �لَمْنَب���ت، فه���ي �س���جرة تخ���رج ف���ي قع���ر �لجحي���م.  �لن���ار ت���اأكل �ل�س���جر، ف���ا يمك���ن �أن ينب���ت فيه���ا. 
 ثمره���ا �لخ���ارج منه���ا كري���ه �لمنظ���ر كاأن���ه روؤو����س �ل�س���ياطين، وقب���ح �لمنظ���ر دلي���ل عل���ى قب���ح �لمخب���ر، وه���ذ� يعن���ي �أن ثمره���ا خبي���ث 

 ثم �إنهم بعد �أكلهم منها لهم �س���ر�ب خليط   ف���اإن �لكف���ار لآكل���ون م���ن ثمره���ا �لم���ر �لقبي���ح، ومالئون منه بطونه���م �لخاوية.  �لطع���م. 
 �إن ه���وؤلء �لكفار وجدو� �آباءهم   ث���م �إن رجوعه���م بع���د ذل���ك لإل���ى ع���ذ�ب �لجحيم، فهم يتنقلون من عذ�ب �إلى عذ�ب.  قبي���ح ح���ار. 
 ولقد �سل قبلهم   فهم يتبعون �آث���ار �آبائهم في �ل�سالة م�س���رعين.   �سالي���ن ع���ن طري���ق �لهد�ي���ة، فتاأ�س���و� به���م تقلي���ًد� ل ع���ن حجة. 
 ولقد �أر�سلنا في تلك �لأمم �لأولى ر�سًا يخوفونهم من عذ�ب  �أكثر �لأولين، فلي�س قومك - اأيها الر�سول - �أول من �س���ل م��ن �لأمم. 
 فانظر - اأيها الر�سول - كيف كانت نهاية �لأقو�م �لذين �أنذرتهم ر�سلهم فلم ي�ستجيبو� لهم، �إن نهايتهم كانت دخول  �هلل، فكفرو�. 
 �إل من �أخل�سهم �هلل لاإيمان به، فاإنه���م ناجون من �لعذ�ب �لذي كان نهاية  �لن���ار خالدي���ن فيه���ا ب�س���بب كفره���م وتكذيبه���م لر�س���لهم. 
 ولق���د دعان���ا نبين���ا ن���وح  حي���ن دع���ا عل���ى قوم���ه �لذين كذبوه، فلنع���م �لمجيبون نحن، فقد �س���ارعنا في  �أولئ���ك �لمكذبي���ن �لكافري���ن. 
 ولق���د �س���لمناه و�أه���ل بيت���ه و�لموؤمني���ن معه من �أذى قومه وم���ن �لغرق بالطوفان �لعظيم �لمر�س���ل على �لكافرين  �إجاب���ة دعائ���ه عليه���م.  

من قومه.
      �لظف���ر بنعي���م �لجن���ان ه���و �لف���وز �لأعظ���م، ولمث���ل ه���ذ� �لعط���اء و�لف�س���ل ينبغ���ي �أن يعم���ل �لعامل���ون.     �إن طع���ام 
�أه���ل �لن���ار ه���و �لزّق���وم ذو �لثم���ر �لم���ّر �لكري���ه �لطع���م و�لر�ئحة، �لع�س���ير �لبلع، �لموؤلم �لأكل.     �أج���اب �هلل تعالى دعاء نوح  باإهاك 

قوم���ه، و�هلل نع���م �لمق�سود �لمجيب.



 ونجين���ا �أهل���ه و�أتباع���ه �لموؤمني���ن 

وحدهم، فقد �أغرقنا غيرهم من قومه 
�لكافرين.

 و�أبقينا له ف���ي �لأمم �لاحقة ثناًء 

ح�سًنا يثنون به عليه.
 �أم���ان و�س���ام لن���وح م���ن �أن يقال 
فيه �سوء في �لأمم �لاحقة، بل �سيبقى 

له �لثناء و�لذكر �لح�س���ن.
�ل���ذي  �لج���ز�ء  ه���ذ�  مث���ل  �إن   

جازينا به نوًحا  نجزي �لمح�س���نين 
بعبادته���م وطاعته���م هلل وح���ده.

 �إن نوًح���ا م���ن عبادن���ا �لموؤمني���ن 

�هلل. بطاعة  �لعاملي���ن 
بالطوف���ان  �لباقي���ن  �أغرقن���ا  ث���م   

�ل���ذي �أر�س���لناه عليهم، فل���م يبق منهم 
 و�إن �إبر�هيم م���ن �أهل دينه  �أح���د. 
�لذي���ن و�فقوه ف���ي �لدعوة �إل���ى توحيد 
 �ذك���ر حي���ن ج���اء رب���ه بقلب  �هلل. 
�سليم من �ل�س���رك نا�سح هلل في خلقه.
 حين ق���ال لأبيه وقومه �لم�س���ركين 

موبًخا لهم: ما �ل���ذي تعبدونه من دون 
 �أ�آلهة مكذوب���ة تعبدونها من  �هلل؟! 
 فم���ا ظنك���م - ي���ا قوم -  دون �هلل؟ 
و�أنت���م  لقيتم���وه  �إذ�  �لعالمي���ن  ب���رب 
تعب���دون غي���ره؟! وم���اذ� ترون���ه �سانًعا 
 فنظ���ر �إبر�هي���م نظرة في  بك���م؟! 
�لنج���وم يدب���ر مكي���دة للتخل����س م���ن 
 فق���ال متعلًا  �لخ���روج م���ع قوم���ه. 
عن �لخروج م���ع قومه �إلى عيدهم: �إني 
 فترك���وه ور�ءهم وذهبو�.  مري�س.  
 فم���ال �إل���ى �آلهتهم �لت���ي يعبدونها 

من دون �هلل، فقال �ساخًر� من �آلهتهم: 
�أل تاأكل���ون م���ن �لطعام �ل���ذي ي�سنعه 
 م���ا �س���اأنكم ل  �لم�س���ركون لك���م؟! 
تتكلم���ون، ول تجيب���ون من ي�س���األكم؟! 
 فمال  �أمثل هذ� ُيْعبد من دون �هلل؟! 

 فقابلهم �إبر�هيم بثبات، وقال لهم   فاأقبل �إليه عّباد هذه �لأ�سنام ي�س���رعون.   عليهم �إبر�هيم ي�سربهم بيده �ليمنى ليك�س���رهم.  
 و�هلل �سبحانه خلقكم �أنتم، وخلق عملكم، ومن عملكم هذه  موبًخا �إياهم: �أتعبدون من دون �هلل �آلهة �أنتم �لذين تنحتونها باأيديكم؟! 
 فلما عجزو� عن مقارعته بالحجة لجوؤو� �إلى �لقوة، فت�س���اورو� فيما  �لأ�سنام، فهو �لم�س���تحق لأن يعبد وحده، ول ي�س���رك به غيره.  
 فاأر�د قوم �إبر�هيم باإبر�هيم �س���وًء�  بينه���م فيم���ا يفعلونه باإبر�هيم، قالو�: �بنو� له بنياًنا، و�مل���وؤوه حطًبا و�أ�سرموه، ثم �رموه فيه. 
 وقال �إبر�هيم: �إن���ي مهاجر �إلى ربي  ب���اأن يهلكوه في�س���تريحو� منه، ف�سيرناهم �لخا�س���رين حي���ن جعلنا �لنار عليه برًد� و�س���اًما.  
 ي���ا رب، �رزقني ولًد� �سالًحا يكون لي  ت���ارًكا بلد قومي لأتمكن من عبادته، �س���يدلني ربي عل���ى ما فيه �لخير لي في �لدنيا و�لآخرة.  
 فا�ستجبنا له دعوته فاأخبرناه بما ي�سره، حيث ب�سرناه بولد يكبر، وي�سير حليًما، وهذ� �لولد هو  ا عن قومي في �لغربة.   عوًنا وعو�سً
 فلما �س���ب �إ�سماعيل، و�أدرك �سعُيه �س���عي �أبيه ر�أى �أبوه �إبر�هيم روؤيا، وروؤيا �لأنبياء وحي، قال �إبر�هيم مخبًر� �بنه   . �إ�س���ماعيل 
ع���ن فح���وى هذه �لروؤيا: يا بني، �إني ر�أيت في �لنوم �أني �أذبحك، فانظر ما ترى في ذلك، فاأجاب �إ�س���ماعيل �أباه قائًا: يا اأبي، �فعل ما 

�أمرك �هلل به من ذبحي، �س���تجدني �إن �س���اء �هلل من �ل�سابري���ن �لر��سين بحكم �هلل.
     م���ن مظاه���ر �لإنع���ام على نوح: نجاة نوح ومن �آمن معه، وجعل ذريته �أ�سول �لب�س���ر و�لأعر�ق و�لأجنا����س، و�إبقاء 
�لذكر �لجميل و�لثناء �لح�س���ن.     �أفعال �لإن�س���ان يخلقها �هلل ويفعلها �لعبد باختياره.    �لذبيح بح�سب دللة هذه �لآيات وترتيبها هو 
هلُل ِمَن 

ْ
.     قول �إ�س���ماعيل: {َستَِجُدنِي إِن َشآَء ا ���ر به بعد �إ�س���ماعيل  ���ر به �أوًل، و�أما �إ�س���حاق  فُب�ِسّ ؛ لأنه هو �لُمَب�سَّ �إ�س���ماعيل 

ابِِريَن} �س���بب لتوفيق �هلل ل���ه بال�سبر؛ لأنه جعل �لأمر هلل. لّصَ
ْ
ا



ل���ه،  و�نق���اد�  هلل  خ�سع���ا  فلم���ا   
و�س���ع �إبر�هي���م �بن���ه عل���ى جان���ب جبهته 

لينف���ذ م���ا �أم���ر ب���ه م���ن ذبح���ه.
 ونادين���ا �إبر�هي���م وه���و َيُه���مُّ بتنفي���ذ 

�أمر �هلل بذبح �بنه: �أن يا اإبراهيم.
 ق���د حقق���ت �لروؤي���ا �لت���ي ر�أيته���ا 
ف���ي منام���ك بعزم���ك عل���ى ذب���ح �بن���ك، 
�إن���ا - كم���ا جزيناك بتخلي�سك من هذه 
�لمحن���ة �لعظيم���ة - نج���زي �لمح�س���نين 

فنخل�سه���م م���ن �لمح���ن و�ل�س���د�ئد.
 �إن ه���ذ� له���و �لختب���ار �لو��س���ح، 

وق���د نج���ح �إبر�هي���م فيه.
 وفدين���ا �إ�س���ماعيل بكب����س عظي���م 

ب���دًل من���ه يذبح عنه.
 و�أبقين���ا عل���ى �إبر�هي���م ثن���اًء ح�س���ًنا 

في �لأمم �لاحقة.
 تحيٌة  من �هلل له، ودعاٌء  بال�سامة 

من كل �سر و�آفة.
ه���ذ�  �إبر�هي���م  جازين���ا  كم���ا   
�لجز�ء على طاعته نجازي �لمح�سنين.

عبادن���ا  م���ن  �إبر�هي���م  �إن   
�لموؤمني���ن �لذي���ن يف���ون بم���ا تقت�سي���ه 

هلل. �لعبودي���ة 
���ا   وب�س���رناه بول���د �آخ���ر ي�سي���ر نبيَّ
وعب���ًد� �سالًح���ا وه���و �إ�س���حاق؛ ج���ز�ًء 
عل���ى طاعت���ه هلل في ذبح �إ�س���ماعيل ولده 

�لوحي���د.
 و�أنزلن���ا علي���ه وعل���ى �بن���ه �إ�س���حاق 
برك���ة من���ا، فاأكثرن���ا لهم���ا �لنع���م، ومنه���ا 
تكثي���ر ولدهم���ا، وم���ن ذريتهم���ا مح�س���ن 
بطاعت���ه لرب���ه، ومنه���م ظال���م لنف�س���ه 
و��س���ح  �لمعا�س���ي  و�رت���كاب  بالكف���ر 

�لظل���م.
و�أخيه  مو�سى  على  مننا  ولقد   

هارون بالنبوة.
 و�سلمناهما وقومهما بني �إ�سر�ئيل 

من ��ستعباد فرعون لهم ومن �لغرق.
 ون�سرناهم على فرعون وجنوده، فكانت �لغلبة لهم على عدوهم.

 و�أعطينا مو�سى و�أخاه هارون �لتور�ة كتاًبا من عند �هلل و��سًحا ل لب�س فيه.
 وهديناهما �إلى �ل�سر�ط �لم�ستقيم �لذي ل �عوجاج فيه، وهو طريق دين �لإ�سام �لمو�سلة �إلى مر�ساة �لخالق �سبحانه.

 و�أبقينا عليهما ثناًء ح�سًنا وذكًر� طيًبا في �لأمم �لاحقة.
 تحيٌة من �هلل طيبة لهما وثناٌء عليهما ودعاٌء بال�سامة من كل مكروه.

 �إنا كما جازينا مو�سى وهارون هذ� �لجز�ء �لح�سن نجزي �لمح�سنين بطاعتهم لربهم.

 و�إن �إليا����س لم���ن �لمر�س���لين م���ن رب���ه، �أنع���م �هلل علي���ه   �إن مو�س���ى وه���ارون م���ن عبادن���ا �لموؤمني���ن ب���اهلل �لعاملي���ن بم���ا �س���رع له���م. 
 �إذ ق���ال لقوم���ه �لذي���ن �أر�س���ل �إليه���م م���ن بن���ي �إ�س���ر�ئيل: ي���ا ق���وم، �أل تتق���ون �هلل؛ بامتث���ال �أو�م���ره، ومنه���ا �لتوحي���د،  بالنب���وة و�لر�س���الة. 
 و�هلل هو ربكم   �أتعبدون من دون �هلل �سنمكم َبْعًا، وتتركون عبادة �هلل �أح�س���ن �لخالقين؟!  وباجتناب نو�هيه، ومنها �ل�س���رك؟! 

�ل���ذي خلقك���م، وخل���ق �آباءك���م م���ن قب���ل، فه���و �لم�س���تحق للعبادة، ل غيره م���ن �لأ�سنام �لت���ي ل تنفع ول ت�سر.
 

���اآ �أَ�ْس���َلَما} دلي���ل عل���ى �أن �إبر�هي���م و�إ�س���ماعيل  كان���ا ف���ي غاي���ة �لت�س���ليم لأم���ر �هلل تعال���ى.    م���ن مقا�س���د �ل�س���رع تحرير     قول���ه: {َفَلَمّ
�لعباد من عبودية �لب�سر.    �لثناء �لح�سن و�لذكر �لطيب من �لنعيم �لمعجل في �لدنيا.



 فم���ا كان م���ن قوم���ه �إل �أن كذب���وه، 
وب�س���بب تكذيبه���م فه���م ُمْح�س���رون ف���ي 

�لع���ذ�ب.
ا   �إل من كان من قومه موؤمًنا مخل�سً
هلل في عبادته؛ فاإنه ناج من �لإح�سار 

�إلى �لعذ�ب.
وذكًر�  ح�سًنا  ثناًء  عليه  و�أبقينا   

طيًبا في �لأمم �لاحقة.
  تحيٌة من �هلل وثناٌء على �إليا�س.

ه���ذ�  �إليا����س  جازين���ا  كم���ا  �إن���ا   

�لج���ز�ء �لح�س���ن نج���زي �لمح�س���نين من 
عبادن���ا �لموؤمني���ن.

ا   �إن �إليا�س من عبادنا �لموؤمنين حقًّ
�ل�سادقين في �إيمانهم بربهم.

�هلل  ر�س���ل  لم���ن  لوًط���ا  و�إن   
�لذي���ن �أر�س���لهم �إل���ى �أقو�مه���م مب�س���رين 

ومنذري���ن.
 �ذك���ر حي���ن �س���لمناه و�أهل���ه كله���م 

م���ن �لع���ذ�ب �لمر�س���ل عل���ى قومه.
�م���ر�أة  كان���ت  فق���د  زوجت���ه،  �إل   
�س���ملها ع���ذ�ب قومه���ا؛ لكونه���ا كان���ت 

كاف���رة مثله���م.
م���ن قوم���ه  �لباقي���ن  �أهلكن���ا  ث���م   
مم���ن كذب���و� ب���ه، ول���م ي�سدق���و� بم���ا ج���اء 

به.
 و�إنك���م - ي���ا اأه���ل مك���ة - لتم���رون 
عل���ى منازله���م ف���ي �أ�س���فاركم �إلى �ل�س���ام 

ف���ي وق���ت �ل�سباح.
 وتم���رون عليه���ا كذل���ك لي���ًا، �أف���ا 
تعقل���ون، وتتعظ���ون بم���ا �آل �إلي���ه �أمره���م 
و�رتكابه���م  وكفره���م  تكذيبه���م  بع���د 

�لفاح�س���ة �لت���ي ل���م ي�س���بقو� �إليه���ا؟!
�هلل  ر�سل  لمن  يون�س  عبدنا  و�إن   
مب�سرين  �أقو�مهم  �إلى  �أر�سلهم  �لذين 

ومنذرين.
 حي���ن ف���ّر م���ن قوم���ه م���ن غي���ر �إذن 

رب���ه، ورك���ب �س���فينة مملوءة من �ل���ركاب و�لأمتعة.
 فاأو�سكت �ل�سفينة �أن تغرق لمتائها، فاقترع �لركاب ِلُيْلُقو� بع�سهم؛ خوًفا من غرق �ل�سفينة ب�سبب كثرة �لركاب، فكان يون�س من 
 فلما �ألقوه في �لبحر �أخذه �لحوت، و�بتلعه، وهو �آت بما ُيام عليه؛ لذهابه �إلى �لبحر بغير �إذن  هوؤلء �لمغلوبين، فاألقوه في �لبحر. 
 لمكث في بطن �لحوت �إلى يوم   فلول �أن يون�س كان من �لذ�كرين �هلل كثيًر� قبل ما حل به، ولول ت�سبيحه في بطن �لحوت.  ربه. 
ة في بطن   فاألقيناه من بطن �لحوت باأر�س خالية من �ل�سجر و�لبناء، وهو �سعيف �لبدن لمكثه مدَّ �لقيامة بحيث ي�سير له قبًر�. 
 و�أر�سلناه �إلى قومه وعددهم مئة �ألف،   و�أنبتنا عليه في تلك �لأر�س �لخالية �سجرة من �لقرع ي�ستظل بها وياأكل منها.  �لحوت. 
 فا�ساأل - يا   فاآمنو� و�سدقو� بما جاء به، فمتعهم �هلل في حياتهم �لدنيا �إلى �أن �نق�ست �آجالهم �لمحددة لهم.   بل يزيدون.  

محمد - �لم�سركين �سوؤ�ل �إنكار: �أتجعلون هلل �لبنات �لاتي تكرهونهن، وتجعلون لكم �لبنين �لذين تحبونهم؟! �أي ق�سمة هذه؟!  
 �أل �إن �لم�سركين من كذبهم على �هلل و�فتر�ئهم      كيف زعمو� �أن �لمائكة �إناث، وهم لم يح�سرو� خلقهم، وما �ساهدوه؟! 
�لذين  �لبنين  على  تكرهونهن  �لاتي  �لبنات  لنف�سه  �هلل  �ختار   هل  دع��و�هم هذه.  في  لك��اذبون  و�إنهم  �لولد،  له  لين�سبون  عليه 

تحبونهم؟! كا.
 

ة �هلل �لت���ي ل تتب���دل ول تتغي���ر: �إنج���اء �لموؤمني���ن و�إه���اك �لكافري���ن.     �س���رورة �لعظ���ة و�لعتب���ار بم�سي���ر �لذي���ن كذب���و� �لر�س���ل     �ُس���َنّ
يَن }. حت���ى ل يح���ل به���م م���ا ح���ل بغيره���م.     ج���و�ز �لُقْرعة �س���رًعا لقوله تعالى: { َف�َس���اَهَم َفَكاَن ِم���َن ْ�ْلُمْدَح�سِ



 - �لم�س���ركون  �أيه���ا   - لك���م  م���ا   

تحكم���ون ه���ذ� �لحك���م �لجائ���ر حي���ث 
تجعل���ون هلل �لبن���ات، وتجعل���ون لك���م 

�لبني���ن؟!
 �أف���ا تتذك���رون بط���ان م���ا �أنت���م 
عليه من هذ� �لعتقاد �لفا�سد؟! فاإنكم 

ل���و تذكرت���م لما قلتم ه���ذ� �لقول.
وبره���ان  جلي���ة  حج���ة  لك���م  �أم   
و��س������ح م���ن كت���اب بذل���ك �أو ر�س���ول؟!

ُ���و� بكتابك���م �ل���ذي يحم���ل لك���م   فاأْت
�لحجة على هذ� �إن كنتم �سادقين فيما 

تدعونه.
�هلل  بي���ن  �لم�س���ركون  وجع���ل   
وبي���ن �لمائكة �لم�س���تورين عنهم ن�س���ًبا 
حي���ن زعم���و� �أن �لمائك���ة بن���ات �هلل، 
ولق���د علم���ت �لمائكة �أن �هلل �س���يح�سر 

�لم�س���ركين للح�س���اب.
 تن���زه �هلل وتقد����س عم���ا ي�سف���ه ب���ه 
�لم�س���ركون مم���ا ل يلي���ق به �س���بحانه من 

�لولد و�ل�س���ريك وغير ذلك.
 �إل عب���اد �هلل �لمخل�سي���ن؛ فاإنه���م 
ل ي�سف���ون �هلل �إل بم���ا يلي���ق به �س���بحانه 

م���ن �سفات �لجال و�لكمال.
 - الم�سركون  اأيها   - �أنتم  فاإنكم   

وما تعبدون من دون �هلل.
دين  عن  �أحد  من  بم�سلين  ل�ستم   

�لحق.
من  �أنه  عليه  �هلل  ق�سى  من  �إل   
فيه  ينفذ  �هلل  فاإن  �لنار،  �أ�سحاب 
�أنتم  �أما  �لنار،  ق�ساءه فيكفر، ويدخل 

ومعبود�تكم فا قدرة لكم على ذلك.
 وقال���ت �لمائك���ة مبين���ة عبوديته���ا 
هلل، وبر�ءته���ا مم���ا زعم���ه �لم�س���ركون: 
ولي����س من���ا �أح���د �إل ل���ه مق���ام معل���وم ف���ي 

عب���ادة �هلل وطاعت���ه.
 - �لمائك���ة  نح���ن   - و�إن���ا     

ه���ون �هلل عم���ا ل يلي���ق ب���ه م���ن �ل�سف���ات و�لنُّع���وت. لو�قف���ون �سفوًف���ا ف���ي عب���ادة �هلل وطاعت���ه، و�إن���ا لمنِزّ
: لو كان عندنا كتاب من كتب �لأولين كالتور�ة مثًا؛ لأخل�سنا   و�إن �لم�س���ركين م���ن �أه���ل مك���ة كان���و� يقول���ون قب���ل بعثة محم���د   - 
هلل �لعب���ادة، وه���م كاذب���ون ف���ي ذل���ك، فق���د جاءه���م محم���د  بالق���ر�آن فكف���رو� ب���ه، ف�س���وف يعلمون ما ينتظره���م من �لعذ�ب �ل�س���ديد يوم 
 ولقد �سبقت كلمتنا لر�سلنا �إنهم من�سورون على �أعد�ئهم بما مَنّ �هلل عليهم به من �لحجة و�لقوة، و�إن �لغلبة لجندنا   -  �لقيامة. 
 فاأعر����س - اأيه���ا الر�س���ول - ع���ن ه���وؤلء �لم�س���ركين �لمعاندي���ن �إل���ى م���دة  �لذي���ن يقاتل���ون ف�����ي �س���بيل �هلل لتك���ون كلم���ة �هلل ه���ي �لعلي���ا.  
 �أفي�ستعجل هوؤلء   و�نظرهم حين ينزل بهم �لعذ�ب، ف�سيب�سرون حين ل ينفعهم �إب�سار.   يعلمها �هلل حتى ياأت��ي وقت عذ�بهم. 
 و�أعر�س - �أيها �لر�سول - عنهم حتى يق�سي �هلل   فاإذ� نزل عذ�ب �هلل بهم فبئ�س �ل�سباح �سباحهم.  �لم�سركون بعذ�ب �هلل؟!  
 تنزه ربك - يا محمد - رّب �لقوة، وتقد����س عما ي�سفه   و�نظ���ر ف�س���ينظر ه���وؤلء م���ا يح���ل به���م م���ن ع���ذ�ب �هلل وعقاب���ه.   بعذ�به���م.  

 وتحية �هلل وثناوؤه على ر�س���له �لكر�م.  به �لم�س���ركون من �سفات �لنق�س.  
، فهو �لم�ستحق له، وهو رب �لعالمين جميًعا، ل رب لهم �سو�ه.  و�لثناء كله هلل   

 
ة �هلل ن�سر �لمر�سلين وورثتهم بالحجة و�لغلبة، وفي �لآيات ب�سارة عظيمة؛ لمن �ت�سف باأنه من جند �هلل، �أنه غالب من�سور.    �ُسنَّ

   ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى بي���ان عج���ز �لم�س���ركين وعج���ز �آلهتهم ع���ن �إ�سال �أحد، وب�س���ارة لعباد �هلل �لمخل�سين ب���اأن �هلل بقدرته ينجيهم 
من �إ�سال �ل�سالين �لم�سلين.

٣٨٨٨



ذكر �لمخا�سمة بالباطل وعاقبتها.
 

عل������ى  �ل�ك������ام  ت��ق�����دم    

نظائره���ا م���ن �لح���روف �لمقطع���ة ف���ي 
بد�ي���ة �س���ورة �لبق���رة. �أق�س���م بالق���ر�آن 
�لم�ستمل على تذكير �لنا�س بما ينفعهم 
ف���ي دنياه���م و�آخرته���م، لي����س �لأم���ر كم���ا 
يظن���ه �لم�س���ركون م���ن وج���ود �س���ركاء م���ع 
 لكن �لكافرين في حمية وتكبر  �هلل. 
ع���ن توحي���د �هلل، وف���ي خاف م���ع محمد 
 ك���م �أهلكن���ا م���ن   وع���د�وة ل���ه. 
قبله���م م���ن �لق���رون �لت���ي كذب���ت بر�س���لها 
فن���ادو� م�س���تغيثين عن���د ن���زول �لع���ذ�ب 
عليه���م، ولي����س �لوق���ت وق���ت خا�س لهم 
م���ن �لع���ذ�ب فتنفعه���م �ل�س���تغاثة من���ه. 
 وتعجب���و� حي���ن جاءه���م ر�س���ول م���ن 

�أنف�س���هم يخوفه���م م���ن ع���ذ�ب �هلل �إن 
��س���تمرو� عل���ى كفره���م، وق���ال �لكاف���رون 
حي���ن �س���اهدو� �لبر�هي���ن عل���ى �س���دق م���ا 
: ه���ذ� رج���ل �س���احر  ج���اء ب���ه محم���د 
ي�س���حر �لنا����س، ك���ذ�ب فيم���ا يدعي���ه م���ن 
 �أجعل  �أنه ر�سول من �هلل يوحى �إليه. 
هذ� �لرجل �لآلهة �لمتعددة �إل����ًها و�حًد� 
ل �إل����ه غي���ره؟! �إن �سنيع���ه ه���ذ� لغاي���ة في 
�أ�س���ر�ف����هم  و�نط���ل����ق    �لعج���ب. 
وكب���ر�وؤه����م قائلي���ن لأتباعه���م: �م�س���و� 
عل���ى م���ا كنت���م علي���ه، ول تدخل���و� في دين 
محم���د، و�ثبت���و� عل���ى عب���ادة �آلهتك���م، �إن 
م���ا دعاك���م �إلي���ه محم���د م���ن عب���ادة �إل���ه 
���ر يري���ده هو ليعل���و علينا  و�ح���د �س���يء ُمَدَبّ
 م���ا �س���معنا بم���ا  ونك���ون ل���ه �أتباًع���ا. 
يدعون���ا �إلي���ه محمد م���ن توحيد �هلل فيما 
وجدن���ا علي���ه �آباءن���ا، ول ف���ي مل���ة عي�س���ى 

 �أي�سح �أن ينزل عليه �لقر�آن من بيننا، ويخ�س به، ول ينزل علينا ونحن �ل�سادة  ، وما ذلك �لذي �سمعناه منه �إل كذب و�فتر�ء.  
ا يذوقو� عذ�ب �هلل، فاغترو� باإمهالهم، ولو ذ�قوه لما تجا�س���رو�  �لكبر�ء؟! بل هوؤلء �لم�س���ركون في �س���ك مما ينزل عليك من �لوحي، ولَمّ
 �أم عن���د ه���وؤلء �لم�س���ركين �لمكذبي���ن خز�ئن ف�س���ل ربك �لعزيز �ل���ذي ل يغالبه  عل���ى �لكف���ر و�ل�س���رك ب���اهلل و�ل�س���ك فيم���ا يوح���ى �إلي���ك.  
�أحد، �لذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خز�ئن ف�سله �لنبوة، فيعطيها من ي�س���اء، ولي�س���ت لهم حتى يمنحوها من �س���اوؤو� ويمنعوها من 
 �أم لهم ملك �ل�سماو�ت وملك �لأر�س وملك ما فيهما؟ فيحق لهم �أن يعطو� ويمنعو�؟ �إن كان هذ� زعمهم فلياأخذو� بالأ�سباب  �أر�دو�.  
 ه���وؤلء �لمكذب���ون بمحم���د  جن���د  �لمو�سل���ة �إل���ى �ل�س���ماء ليتمكن���و� م���ن �لحك���م بم���ا �أر�دو� م���ن من���ع �أو �إعط���اء، ول���ن ي�س���تطيعو� ذل���ك.  
 لي�س هوؤلء �لمكذبون �أول مكذب؛ فقد كذب قبلهم قوم نوح، وكذبت عاد، وكذب  مهزوم مثل من �سبقه من �لجنود �لتي كذبت ر�سلها.  
 وكذبت ثمود، وكذب قوم لوط، وكذب قوم �س���عيب، �أولئك هم �لأحز�ب �لذين تحزبو�  فرعون �لذي كانت له �أوتاد يعذب بها �لنا����س.  
 ما كل �أحد من هذه �لأحز�ب �إل وقع منه تكذيب �لر�سل، فحق عليهم عذ�ب �هلل وحل عليهم  على تكذيب ر�سلهم و�لكفر بما جاوؤو� به.  
 وم���ا ينتظ���ر ه���وؤلء �لمكذب���ون بمحم���د  �إل �أن ُيْنَف���خ ف���ي �ل�س���ور �لنفخة �لثانية �لتي ل رج���وع فيها، فيقع  عقاب���ه و�إن تاأخ���ر �إل���ى حي���ن.  
 وقالو� م�ستهزئين: يا ربنا، عجل لنا ن�سيبنا من �لعذ�ب في �لحياة �لدنيا قبل يوم �لقيامة. عليهم �لعذ�ب �إن ماتو� على تكذيبهم به.  

ي���ه بالإيم���ان و�لت�سدي���ق، و�لإقب���ال عل���ى ��س���تخر�ج معاني���ه.     غلب���ة      �أق�س���م �هلل  بالق���ر�آن �لعظي���م، فالو�ج���ب َتلِقّ
�لمقايي����س �لمادية في �أذهان �لم�س���ركين برغبتهم في  نزول �لوحي على �ل�س���ادة و�لكبر�ء.     �س���بب �إعر��س �لكفار عن �لإيمان: �لتكبر 

و�لتجبر و�ل�س���تعاء عن �تباع �لحق.



 ��سب���ر - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى م���ا 

يقول���ه ه���وؤلء �لمكذبون مما ل ير�سيك، 
و�ذك���ر عبدن���ا د�ود �ساح���ب �لق���وة عل���ى 
مقارع���ة �أعد�ئ���ه و�ل�سب���ر عل���ى طاع���ة 
�هلل، �إن���ه كثي���ر �لرجوع �إلى �هلل بالتوبة، 

و�لعم���ل بم���ا ير�سيه.
 �إنا �سخرنا �لجبال مع د�ود ي�سبحن 

و�أوله  �لنهار  �آخر  �سبح  �إذ�  بت�سبيحه 
عند �لإ�سر�ق.

ف���ي  محبو�س���ة  �لطي���ر  و�س���خرنا   

�له���و�ء، كلٌّ مطي���ع ي�س���بح تبًع���ا ل���ه.
م���ن  وهبن���اه  بم���ا  ملك���ه  وقوين���ا   

�لهيب���ة و�لق���وة و�لن�س���ر عل���ى �أعد�ئ���ه، 
و�أعطين���اه �لنب���وة و�ل�س���و�ب ف���ي �أموره، 
و�أعطيناه �لبيان �ل�سافي في كل ق�سد، 

و�لف�س���ل ف���ي �ل���كام و�لحك���م.
اأيه���ا الر�س���ول -   وه���ل ج���اءك - 

خبر �لمتخا�سَمْين حين َعَلَو� على د�ود 
 م���كان عبادته.

 �إذ دخ���ا عل���ى د�ود فج���اأة، فارت���اع 

م���ن دخولهم���ا عليه فجاأة بهذه �لطريقة 
غي���ر �لماألوف���ة للدخول علي���ه، فلما تبين 
لهم���ا �رتياع���ه ق���ال: ل تخ���ف؛ فنح���ن 
خ�سم���ان ظل���م �أحدن���ا �لآخ���ر، فاحك���م 
بيننا بالعدل، ول َتُجْر علينا �إذ� حكمت 
بيننا، و�أر�س���دنا �إلى �س���و�ء �ل�سبيل �لذي 

ه���و �س���بيل �ل�سو�ب.
 : ل�د�ود  �أح�د �لخ�سمي�ن  ق�ال   

�إن ه�ذ� �لرج�ل �أخ�ي، ل�ه ت�س�ع وت�س�عون 
نعجة، ولي نعجة و�حدة، فطلب مني �أن 

�أعطي�ه �إياه�ا، وغلبني ف�ي �لحجة.
وق���ال  بينهم���ا  د�ود  فحك���م   

مخاطًب���ا �ساح���ب �لدع���وى: لق���د ظلم���ك 
�أخ���وك حي���ن �س���األك �س���م نعجت���ك �إل���ى 
نعاجه، و�إن كثيًر� من �ل�س���ركاء ليعتدي 
بع�سه���م عل���ى بع����س باأخ���ذ حق���ه وع���دم 
�لإن�س���اف، �إل �لموؤمني���ن �لذين يعملون 
�لأعم���ال �ل�سالح���ات فاإنه���م ين�سف���ون �س���ركاءهم ول يظلمونه���م، و�لمت�سف���ون بذل���ك قلي���ل، و�أيق���ن د�ود  �أنم���ا �أوقعن���اه ف���ي فتن���ة به���ذه 

�لخ�سوم���ة، فطل���ب �لمغف���رة م���ن رب���ه و�س���جد تقرًب���ا �إل���ى �هلل، وت���اب �إلي���ه.
 فا�ستجبنا له فغفرنا له ذلك، و�إنه عندنا لمن �لمقربين، وله ُح�ْسن م�سير في �لآخرة.

 ي���ا داود، �إن���ا �سَيّرن���اك خليف���ة ف���ي �لأر����س تنف���ذ �لأح���كام و�لق�ساي���ا �لديني���ة و�لدنيوي���ة، فاق����س بين �لنا����س بالعدل، ول تتب���ع �لهوى في 

حكم���ك بي���ن �لنا����س؛ ب���اأن تمي���ل م���ع �أح���د �لخ�سمي���ن لقر�بة �أو �سد�قة �أو تميل عن���ه لعد�وة، في�سلك �لهوى عن �سر�ط �هلل �لم�س���تقيم، �إن 
�لذين ي�سلون عن �سر�ط �هلل �لم�س���تقيم لهم عذ�ب قوي ب�س���بب ن�س���يانهم يوم �لح�س���اب؛ �إذ لو كانو� يذكرونه ويخافون منه لما مالو� مع 

�أهو�ئهم.
 

   بيان ف�سائل نبي �هلل د�ود وما �خت�سه �هلل به من �لآيات.
   �لأنبي���اء - �سل���و�ت �هلل و�س���امه عليه���م - مع�سوم���ون م���ن �لخط���اأ فيم���ا يبلغ���ون ع���ن �هلل تعال���ى؛ لأن مق�س���ود �لر�س���الة ل يح�س���ل �إل 

بذل���ك، ولك���ن ق���د يج���ري منه���م بع����س مقت�سي���ات �لطبيعة بن�س���يان �أو غفل���ة عن حكم، ولك���ن �هلل يتد�ركه���م ويبادرهم بلطفه.
ُهْم َعَلى َبْع�ٍس } على م�سروعية �ل�سركة بين �ثنين و�أكثر. َن ْ�ْلُخَلَطاآِء َلَيْبِغي َبْع�سُ    ��ستدل بع�س �لعلماء بقوله تعالى: { َو�إِنَّ َكِثيًر� ِمّ

   ينبغي �لتز�م �لأدب في �لدخول على �أهل �لف�سل و�لمكانة.



 وم���ا خلقن���ا �ل�س���ماء و�لأر����س عبًث���ا، 

ذل���ك ظ���ن �لذي���ن كف���رو�، فوي���ل له���وؤلء 
�لكافري���ن �لذي���ن يظن���ون ه���ذ� �لظ���ن من 
ع���ذ�ب �لن���ار ي���وم �لقيام���ة �إذ� مات���و� على 
ما هم عليه من �لكفر وظن �ل�سوء باهلل.

ب���اهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  نجع���ل  ل���ن   

�لأعم���ال  وعمل���و�  ر�س���وله  و�تبع���و� 
�ل�سالح���ات مث���ل �لمف�س���دين ف���ي �لأر�س 
بالكف���ر و�لمعا�س���ي، ول نجع���ل �لمتقي���ن 
لربه���م بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هيه 
مث���ل �لكافري���ن و�لمنافقي���ن �لمنغم�س���ين 
�لت�س����وية بينه�����ما  �إن  ف���ي �لمعا�س���ي، 
، ب���ل يج���ازي �هلل  َج����ْور ل يلي���ق ب���اهلل 
�لجن���ة،  بدخ���ول  �لأتقي���اء  �لموؤمني���ن 
ويعاق���ب �لكافري���ن �لأ�س���قياء بدخ���ول 
�لن���ار؛ لأنه���م ل ي�س���توون عن���د �هلل، ف���ا 

ي�س���توي جز�وؤه���م عن���ده.
�أنزلن���اه  كت���اب  �لق���ر�آن  ه���ذ�  �إن   

�إلي���ك كثي���ر �لخير و�لنفع، ليتدبر �لنا����س 
�آيات���ه ويتفك���رو� ف���ي معانيه���ا، وليتع���ظ به 

�أ�سح���اب �لعق���ول �لر�جح���ة �لني���رة.
�س���ليمان  �بن���ه  ل���د�ود  ووهبن���ا   

�إنعاًم���ا من���ا علي���ه وتف�س���ًا لتق���ر عين���ه 
ب���ه، نع���م �لعب���د �س���ليمان، �إنه كثي���ر �لتوبة 

و�لرج���وع �إل���ى �هلل و�لإناب���ة �إلي���ه.
 �ذك���ر حي���ن ُعِر�س���ت علي���ه ع�س���ًر� 

�لخي���ول �لأ�سيل���ة �ل�س���ريعة، تق���ف عل���ى 
ث���اث قو�ئ���م، وترف���ع �لر�بع���ة، فل���م ت���زل 
ُتْعر����س علي���ه تل���ك �لخي���ول �لأ�سيلة حتى 

غرب���ت �ل�سم����س.
 فق���ال �س���ليمان: �إن���ي �آث���رت ح���ب 

�لم���ال - ومن���ه ه���ذه �لخي���ل - عل���ى ذك���ر 
رب���ي حت���ى غاب���ت �ل�سم����س وتاأخ���رُت ع���ن 

�س���اة �لع�س���ر.
 ردو� علي هذه �لخيل، فردوها عليه، 

فبد�أ ي�سرب بال�سيف �سوقها و�أعناقها.
 ولقد �ختبرنا �سليمان و�ألقينا على كر�سي ملكه �سيطاًنا، متمثًا باإن�سان ت�سرف في ملكه مدة ق�سيرة ثم �أعاد �هلل ل�سليمان ملكه، 

و�سَلّطه على �ل�سياطين.
���ا ب���ي، ل يك���ون لأحد من �لنا����س بعدي، �إنك - يا رب - كثي���ر �لعطاء، عظيم   ق���ال �س���ليمان: ي���ا رب، �غف���ر ل���ي ذنوب���ي، و�أعطن���ي مل���ًكا خا�سًّ

�لجود.
 فا�ستجبنا له وذللنا له �لريح تنقاد باأمره لينة، ل زعزعة فيها مع قوتها و�سرعة جريها، تحمله حيث �أر�د. 

ر منها.   وذللنا له �ل�سياطين ياأتمرون باأمره، فمنهم �لبناوؤون، ومنهم �لغو��سون �لذين يغو�سون في �لبحار، في�ستخرجون �لدُّ

 ي���ا �س���ليمان، ه���ذ� عطاوؤن���ا �ل���ذي �أعطيناك���ه  رو� ل���ه، فه���م موثق���ون ف���ي �لأغ���ال ل ي�س���تطيعون �لتح���رك.   وم���ن �ل�س���ياطين م���ردة �ُس���ِخّ

 و�إن �س���ليمان عندنا لم���ن �لمقربين، وله  ��س���تجابة لم���ا طلب���ت من���ا، فاأع���ط م���ن �س���ئت، و�من���ع م���ن �س���ئت، فلن تحا�س���ب في �إعط���اء �أو منع. 
 و�ذكر - اأيها الر�سول - عبدنا �أيوب حين دعا �هلل ربه: �أني �أ�سابني �ل�سيطان باأمر متعب معذب.  ُح�ْسن مرجع يرجع �إليه وهو �لجنة. 

 فقلن���ا ل���ه: ��س���رب برجل���ك �لأر����س، ف�س���رب برجله �لأر�س، فنبع له منها ماء ي�س���رب منه ويغت�س���ل، فيذه���ب ما به من �ل�سر و�لأذى.

 
   �لح���ث عل���ى تدب���ر �لق���ر�آن.    ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى �أن���ه بح�س���ب �س���امة �لقل���ب وفطن���ة �لإن�س���ان يح�س���ل ل���ه �لتذك���ر و�لنتف���اع بالق���ر�آن 

�س���ه �هلل خي���ًر� منه«. �لكري���م.    ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى �سح���ة �لقاع���دة �لم�س���هورة: »م���ن ت���رك �س���يًئا هلل عوَّ



من  به  ما  فك�سفنا  له،  فا�ستجبنا   

عليهم  وزدناه  �أهله،  و�أعطيناه  �سر، 
منا  رحمة  و�لحفدة  �لبنين  من  مثلهم 
وليتذكر  �سبره،  على  له  وجز�ًء  به، 
عاقبة  �أن  �لر�جحة  �لعقول  �أ�سحاب 
 حين غ�سب  �ل�سبر �لفرج و�لثو�ب. 
لي�سربنها  فاأق�سم  زوجته،  على  �أيوب 
 - اأيوب  يا   - خذ  له:  قلنا  جلدة،  مئة 
بها  فا�سربها  �َسَماريخ  حزمة  بيدك 
ق�سمك  في  تحنث  ول  لق�سمك،  �إبر�ًر� 
�َسَماريخ  بحزمة  فاأخذ  �أق�سمته،  �لذي 
على  �سابًر�  وجدناه  �إنا  بها،  ف�سربها 
�إنه كثير  �لعبد هو،  �بتليناه به، نعم  ما 

�لرجوع و�لإنابة �إلى �هلل. 
عبادنا   - الر�سول  اأيها   - و�ذكر   

�لذين  ور�سلنا  ��سطفيناهم  �لذين 
ويعقوب،  و�إ�سحاق  �إبر�هيم  �أر�سلناهم: 
�هلل  طاعة  في  قوة  �أ�سحاب  كانو�  فقد 
�أ�سحاب  وكانو�  مر�ساته،  وتلّم�س 
 �إن��ا من���نا  ب�سيرة في �لحق �سادقة. 
�خت�س�سناهم  بخ������ا�س���ة  علي����هم 
�لد�ر  بذكر  قلوبهم  �إعمار  وهي  بها، 
�لآخرة و�ل�ستعد�د لها بالعمل �ل�سالح 
 و�إنهم  ودعوة �لنا�س �إلى �لعمل لها. 
لطاعتنا  ��سطفيناهم  لممن  عندنا 
ر�سالتنا  لحمل  و�خترناهم  وعبادتنا، 
اأيها   - و�ذكر    للنا�س.    وتبليغها 
�إبر�هيم، و�ذكر  �إ�سماعيل بن  النبي - 
عليهم  و�أثن  �لِكْفل،  ذ�  و�ذكر  �لَي�َسَع، 
هوؤلء  وكل  له،  �أهل  فهم  ثناء،  باأح�سن 
من �لمختارين عند �هلل �لم�سطَفين.  

�لجميل  بالثناء  لهوؤلء  ذكر  هذ�   

في �لقر�آن، و�إن للمتقين بامتثال �أو�مر 
�هلل و�جتناب نو�هيه لمرجًعا ح�سًنا في 
 هذ� �لمرجع �لح�سن  �لد�ر �لآخرة. 
هو جنات �إقامة يدخلونها يوم �لقيامة، 
 متكئين على �لأر�ئك �لمزينة لهم، يطلبون من خد�مهم �أن يقدمو� لهم ما ي�ستهونه من �لفو�كه  وقد فتحت لهم �أبو�بها �حتفاًء بهم.  
 وعندهم ن�ساء قا�سر�ت �أطر�فهن على �أزو�جهن، ل تتجاوزهم �إلى  �لكثيرة �لمتنوعة، ومن �ل�سر�ب مما ي�ستهونه من خمر وغيرها. 
 هذ� ما توعدون - اأيها المتقون - من �لجز�ء �لطيب يوم �لقيامة على �أعمالكم �ل�سالحة �لتي  غيرهم، وهن م�ستويات في �ل�سن.  
 �إن هذ� �لذي ذكرنا من �لجز�ء لرزقنا نرزق به �لمتقين يوم �لقيامة، وهو رزق م�ستمر، ل ينقطع ول ينتهي.  كنتم تعملونها في �لدنيا.  
�سر مرجع  فلهم  �لمتقين،  لجز�ء  مغايًر�  لجز�ًء  و�لمعا�سي  بالكفر  �هلل  لحدود  للمتجاوزين  و�إن  �لمتقين،  �لذي ذكرنا جز�ء   هذ� 

 هذ� �لجز�ء هو جهنم تحيط بهم، ويعانون حرها ولهيبها، لهم منها فر��س، فبئ�س �لفر��س فر��سهم.   يرجعون �إليه يوم �لقيامة.  
 هذ� �لعذ�ب ماء متناهي �لحر�رة، و�سديد �سائل من �أج�ساد �أ�سحاب �لنار �لمعذبين فيها، فلي�سربوه، فهو �سر�بهم �لذي ل يروي 

�أهل  و�إذ� دخل    بون بها في �لآخرة.  ُيَعَذّ �لعذ�ب  �أ�سناف من  �لعذ�ب، فلهم عدة  �آخر من �سكل هذ�   ولهم عذ�ب  من عط�س.  
�لنار وقع بينهم ما يقع بين �لخ�سوم من �ل�ستم، وتبر�أ بع�سهم من بع�س، فيقول بع�سهم: هذه طائفة من �أهل �لنار د�خلة �لنار معكم، 
 قال فوج �لأتباع ل�س����ادته �لمتبوعين: بل �أنتم - اأيها ال�س����ادة  فيجيبونهم: ل مرحًبا بهم �إنهم مقا�سون من عذ�ب �لنار مثل ما نقا�سيه.  
المت����بوعون - ل مرحًبا بكم، فاأنتم من ت�سببتم لنا بهذ� �لعذ�ب �لأليم باإ�سالكم لنا و�إغو�ئكم، فبئ�س �لقر�ر هذ� �لقر�ر، قر�ر �لجميع 

 قال �لأتباع: يا ربنا، من �أ�سلنا عن �لهدى بعد �إذ جاءنا فاجعل عذ�به في �لنار عذ�ًبا م�ساعًفا.   �لذي هو نار جهنم.  
      م���ن �سب���ر عل���ى �ل�س���ر ف���اهلل تعال���ى يثيب���ه ثو�ًب���ا عاج���ًا و�آج���ًا، وي�س���تجيب دع���اءه �إذ� دع���اه.     ف���ي �لآي���ات دلي���ل على 

�أن للزوج �أن ي�سرب �مر�أته تاأديًبا �سرًبا غير مبرح؛ فاأيوب  حلف على �سرب �مر�أته ففعل.



م���ا  �لطغ���اة:  �لمتكب���رون  وق���ال   

لن���ا ل ن���رى معن���ا ف���ي �لن���ار رج���اًل كن���ا 
نح�سبهم في �لدنيا من �لأ�سقياء �لذين 

ي�س���تحقون �لع���ذ�ب.
 �أكان���ت �سخريت�������نا و��س�������تهز�وؤنا 

به���م خطاأ فلم ي�س���تحقو� �لع���ذ�ب، �أم �أن 
��س���تهز�ءنا به���م كان �سو�ًب���ا، وقد دخلو� 

�لن���ار، ولم تقع عليه���م �أب�سارنا؟!
من  لكم  ذكرنا  �لذي  ذلك  �إن   

تخا�سم �لكفار بينهم يوم �لقيامة َلَحقٌّ 
ل مرية فيه ول ريب.

ي���ا محم���د - للكف���ار م���ن   ق���ل - 

قوم���ك: �إنم���ا �أن���ا من���ذر لك���م م���ن ع���ذ�ب 
�هلل �أن يوقع���ه عليك���م ب�س���بب كفرك���م 
ب���ه وتكذيبك���م لر�س���له، ولي����س يوج���د �إل���ه 
�س���بحانه،  �هلل  �إل  �لعب���ادة  ي�س���تحق 
فه���و �لمنف���رد ف���ي عظمت���ه و�سفات���ه 
و�أ�س���مائه، وه���و �لقه���ار �ل���ذي قه���ر كل 

�س���يء، ف���كل �س���يء خا�س���ع ل���ه.
 وه���و رب �ل�س���ماو�ت ورب �لأر����س 

ورب م���ا بينهم���ا، وه���و �لعزي���ز ف���ي ملك���ه 
�ل���ذي ل يغالب���ه �أح���د، وهو �لغفار لذنوب 

�لتائبي���ن م���ن عباده.
 ق������ل - اأي�ه������ا الر�س�������ول - له������وؤلء 

�لمكذبي���ن: �إن �لق���ر�آن خب���ر ذو �س���اأن 
عظي���م.

�أنت���م ع���ن ه���ذ� �لخب���ر �لعظي���م   

�ل�س���اأن معر�س���ون، ل تلتفت���ون �إلي���ه.
 لي����س ل���ي م���ن عل���م بم���ا كان ي���دور 

م���ن حدي���ث بي���ن �لمائك���ة ب�س���اأن خل���ق 
�آدم، ل���ول �أن �هلل �أوح���ى �إل���يَّ وعّلمن���ي.

 �إنم���ا يوح���ي �هلل �إل���يَّ م���ا يوحي���ه 

لأن���ي نذي���ر لكم من عذ�ب���ه بّين �لنذ�رة.
 �ذك���ر حي���ن ق���ال رب���ك للمائك���ة: 

. �إني خالق ب�س���ًر� من طين وهو �آدم 
وعدل���ت  خلق���ه،  يت  �س���وَّ ف���اإذ�   

�سورت���ه، ونفخ���ت في���ه م���ن روح���ي، فا�س���جدو� ل���ه.
 فامتثل �لمائكة �أمر ربهم، ف�سجدو� جميعهم �سجود تكريم، ولم يبق منهم �أحد �إل �سجد لآدم.

 �إل �إبلي�س تكبر عن �ل�سجود، وكان بتكبره على �أمر ربه من �لكافرين.

 ق���ال �هلل: ي���ا اإبلي����س، �أي �س���يء منع���ك م���ن �ل�س���جود لآدم �ل���ذي خلقت���ه بي���دي؟! �أمنع���ك م���ن �ل�س���جود �لتكب���ر، �أم كن���ت م���ن قب���ل ذ� تكب���ر 

وعلّو على ربك؟!
 قال �إبلي�س: �أنا خير من �آدم، فقد خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذ� بزعمه �أن �لنار �أ�سرف عن�سًر� من �لطين.

 قال �هلل لإبلي�س: فاخرج من �لجنة فاإنك ملعون م�ستوم.

 قال   قال �إبلي����س: فاأمهلني ول تمتني �إل���ى يوم تبعث عبادك.   و�إن علي���ك �لط���رد م���ن �لجن���ة �إل���ى ي���وم �لج���ز�ء، وه���و يوم �لقيامة. 

 ق���ال �إبلي����س: فاأق�س���م بقدرت���ك وقه���رك، لأ�سل���ّن بن���ي �آدم   �إل���ى ي���وم �لوق���ت �لمعل���وم �لمح���دد لإه���اكك.  �هلل: فاإن���ك م���ن �لُمْمَهلي���ن. 
 �إل من ع�سمته �أنت من �إ�سالي و�أخل�سته لعبادتك وحدك. �أجمعين.  

 
   �لقيا����س و�لجته���اد م���ع وج���ود �لن����س �لو��س���ح م�س���لك باط���ل.     كف���ر �إبلي����س كف���ر عن���اد وتكب���ر.     م���ن �أخل�سه���م �هلل لعبادت���ه م���ن 

�لخل���ق ل �س���بيل لل�س���يطان عليهم.



 قال �هلل تعالى: فالحق مني، و�لحق 

�أقوله، ل �أقول غيره.
 لأم���اأن ي���وم �لقيام���ة جهن���م من���ك 

ومم���ن تبع���ك ف���ي كف���رك م���ن بن���ي �آدم 
�أجمعي���ن.

 ق�����ل - اأيه�������ا الر�س�������ول - له�������وؤلء 

�لم�س���ركين: ما �أ�س���األكم عل���ى ما �أبلغكم 
م���ن �لن�س���ح م���ن ج���ز�ء، وم���ا �أن���ا م���ن 
�لمتكلفي���ن بالإتي���ان بزي���ادة عل���ى م���ا 

�أم���رت ب���ه.
للمكلفين  تذكيًر�  �إل  �لقر�آن  لي�س   

من �لإن�س و�لجّن.
و�أنه  �لقر�آن،  هذ�  خبر  ولتعلُمَنّ   

�سادق بعد وقت قريب حين تموتون.

�لدع���وة للتوحي���د و�لإخا����س، ونب���ذ 
�ل�س���رك.

 تنزي���ل �لق���ر�آن م���ن �هلل �لعزي���ز 

�ل���ذي ل يغالب���ه �أح���د، �لحكي���م في خلقه 
وتدبي���ره و�س���رعه، لي����س ُمن���زًل من غيره 

�سبحانه.
الر�سول-  اأيها   - �إليك  �أنزلنا  �إنا   

فاأخباره  �لحق،  على  م�ستمًا  �لقر�آن 
عادلة،  جميعها  و�أحكامه  �سادقة  كلها 
له  ا  مخل�سً له،  موحًد�  �هلل  فاعبد 

�لتوحيد من �ل�سرك.
م���ن  �لخال���ي  �لدي���ن  هلل  �أل   

دون  م���ن  �تخ���ذو�  و�لذي���ن  �ل�س���رك، 
�هلل �أولي���اء م���ن �لأوث���ان و�لطو�غي���ت 
يعبدونه���م م���ن دون �هلل معتذري���ن ع���ن 
عبادته���م له���م بقوله���م: م���ا نعب���د ه���وؤلء 
�إل ليقربونا �إلى �هلل منزلة، ويرفعو� حو�ئجنا �إليه، وي�سفعو� لنا عنده؛ �إن �هلل يحكم بين �لموؤمنين �لموحدين وبين �لكافرين �لم�سركين 
ي���وم �لقيام���ة، فيم���ا كان���و� في���ه يختلف���ون م���ن �لتوحي���د، �إن �هلل ل يوّف���ق للهد�ي���ة �إل���ى �لح���ق من هو كاذب على �هلل ين�س���ب له �ل�س���ريك، كفور 

بنع���م �هلل علي���ه.
 ل���و �أر�د �هلل �تخ���اذ ول���د لخت���ار م���ن خلق���ه م���ا ي�س���اء، فجعل���ه بمنزل���ة �لول���د، تنزه وتقد����س عم���ا يقوله هوؤلء �لم�س���ركون، ه���و �لو�حد في 

ذ�ته و�سفاته و�أفعاله، ل �س���ريك له فيها، �لقهار لجميع خلقه.
 خل���ق �ل�س���ماو�ت و�لأر����س لحكم���ة بالغ���ة، ل عبًث���ا كم���ا يق���ول �لظالم���ون، ُيدخ���ل �للي���ل عل���ى �لنه���ار، وُيدخ���ل �لنه���ار على �لليل، ف���اإذ� جاء 

ر ه���و �نق�ساء هذه �لحي���اة، �أل هو �س���بحانه �لعزيز �لذي  ���ل �لقم���ر، كل منهم���ا يج���ري لوق���ت ُمَق���دَّ ���ل �ل�سم����س، وَذلَّ �أحدهم���ا غ���اب �لآخ���ر، وَذلَّ
ينتق���م م���ن �أعد�ئ���ه، ول يغالب���ه �أح���د، �لغفار لذنوب م���ن تاب من عباده.

 
   �لد�عي �إلى �هلل يحت�سب �لأجر من عنده، ل يريد من �لنا�س �أجًر� على ما يدعوهم �إليه من �لحق.

ين.    �لتكّلف لي�س من �لدِّ
   �لتو�سل �إلى �هلل يكون باأ�سمائه و�سفاته وبالإيمان وبالعمل �ل�سالح ل غير.

٣٩٧٥



  خلقك���م ربك���م - اأيه���ا النا����س - 

م���ن نف����س و�ح���دة ه���ي �آدم، ث���م خل���ق من 
�آدم زوج���ه ح���و�ء، وخل���ق لك���م م���ن �لإب���ل 
و�لبق���ر و�ل�س���اأن و�لمع���ز ثماني���ة �أن���و�ع، 
من كل �سنف خلق ذكًر� و�أنثى، ين�سئكم 
�س���بحانه ف���ي بط���ون �أمهاتك���م ط���وًر� 
بع���د ط���ور ف���ي ظلم���ات �لبط���ن و�لرح���م 
و�لَم�ِس���يمة، ذلك���م �ل���ذي يخل���ق ذل���ك 
كل���ه ه���و �هلل ربك���م، ل���ه وح���ده �لمل���ك، ل 
معب���ود بح���ق غي���ره، فكي���ف ت�سرف���ون 
عن عبادته �إلى عبادة من ل يخلق �سيًئا 

وه���م يخلق���ون؟!
النا�س - بربكم  اأيها  �إن تكفرو� -   

ي�سّره  ول  �إيمانكم،  عن  غني  �هلل  فاإن 
عائد  كفركم  �سرر  و�إنما  كفركم، 
�إليكم، ول ير�سى لعباده �أن يكفرو� به، 
ياأمر  ل  �هلل  لأن  بالكفر؛  ياأمرهم  ول 
�هلل  ت�سكرو�  و�إن  و�لمنكر،  بالفح�ساء 
�سكركم،  َيْر�َس  به  وتوؤمنو�  نعمه  على 
ويثبكم عليه، ول تحمل نف�س ذنب نف�س 
�أخرى، بل كل نف�س بما ك�سبت رهينة، 
يوم  مرجعكم  وحده  ربكم  �إلى  ثم 
�لقيامة، فيخبركم بما كنتم تعملون في 
�إنه  �أعمالكم،  على  ويجازيكم  �لدنيا، 
ل  عباده،  قلوب  في  بما  عليم  �سبحانه 

يخفى عليه �سيء مما فيها.
م���ن  ���رٌّ  �سُ �لكاف���َر  �أ�س���اب  و�إذ�   

مر����س وَفْق���د م���ال وخ���وف غ���رق دعا ربه 
ٍرّ  �س���بحانه �أن يك�س���ف عن���ه م���ا ب���ه م���ن �سُ
ر�جًع���ا �إلي���ه وح���ده، ث���م �إذ� �أعط���اه نعم���ة 
باأن ك�س���ف عنه �ل�سر �لذي �أ�سابه ترك 
م���ن كان يت�س���رع �إلي���ه م���ن قبل وهو �هلل، 
وجع���ل هلل �س���ركاء يعبده���م م���ن دون���ه 
ليح���رف غي���ره ع���ن طري���ق �هلل �لمو�س���ل 
�إلي���ه، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول- لم���ن ه���ذه 
حال���ه: ��س���تمتع بكف���رك بقي���ة عم���رك، 

وه���و زم���ن قلي���ل، فاإن���ك م���ن �أ�سح���اب �لن���ار �لمازمي���ن له���ا ي���وم �لقيام���ة مازم���ة �ل�ساح���ب �ساحب���ه.
 �أم م���ن ه���و مطي���ع هلل يق�س���ي �أوق���ات �للي���ل �س���اجًد� لرب���ه وقائًم���ا ل���ه، يخ���اف ع���ذ�ب �لآخ���رة، وياأم���ل رحم���ة رب���ه خي���ٌر، �أم ذل���ك �لكاف���ر 

�لذي يعبد �هلل في �ل�سدة ويكفر به في �لرخاء، ويجعل م����ع �هلل �سركاء؟! قل - اأيها الر�سول -: هل ي�ستوي �لذين يعلمون ما �أوجب �هلل 
عليهم ب�س���بب معرفتهم باهلل و�أولئك �لذين ل يعلمون �س���يًئا من هذ�؟! �إنما يعرف �لفرق بين هذين �لفريقين �أ�سحاب �لعقول �ل�س���ليمة.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - لعب���ادي �لذي���ن �آمن���و� ب���ي وبر�س���لي: �تق���و� ربك���م بامتث���ال �أو�م���ره، و�جتن���اب نو�هي���ه، للذين �أح�س���نو� منكم �لعمل 

في �لدنيا ح�س���نة في �لدنيا بالن�سر و�ل�سحة و�لمال، وفي �لآخرة بالجنة، و�أر�س �هلل و��س���عة، فهاجرو� فيها حتى تجدو� مكاًنا تعبدون 
�هلل في���ه، ل يمنعك���م مان���ع، �إنم���ا ُيْعَط���ى �ل�سابرون ثو�بهم يوم �لقيامة دون عّد ول مقد�ر لكثرته وتنوعه.

 
   رعاية �هلل لاإن�سان في بطن �أمه.

   ثبوت �سفة �لغنى و�سفة �لر�سا هلل.
   تعّرف �لكافر �إلى �هلل في �ل�سدة وتنّكره له في �لرخاء، دليل على تخبطه و��سطر�به.

   �لخوف و�لرجاء �سفتان من �سفات �أهل �لإيمان.



�أمرني  �إني  اأيها الر�سول -:   قل - 

ا له �لعبادة. �هلل �أن �أعبده وحده مخل�سً
�أ�سلم له  �أول من  �أكون  �أن  و�أمرني   

و�نقاد من هذه �لأمة.
�أخاف  �إني  الر�سول -:  اأيها   قل - 

يوم  عذ�ب  �أطعه  ولم  �هلل  ع�سيت  �إن 
عظيم، وهو يوم �لقيامة.

�أعبد  �إني   :- الر�سول  اأيها   - قل   

ا له �لعبادة، ل �أعبد  �هلل وحده مخل�سً
معه غيره.

 فاعبدو� �أنتم - اأيها الم�سركون - 

ما �سئتم من دونه من �لأوثان )و�لأمر 
�إن   :- الر�سول  اأيها   - ق���ل  للتهديد(، 
خ�سرو�  �لذين  هم  ا  حقًّ �لخا�سرين 
�أنف�سهم، وخ�سرو� �أهليهم، فلم يلقوهم 
بدخول  بانفر�دهم  لهم  لمفارقتهم 
فلن  �لنار،  معهم  بدخولهم  �أو  �لجنة، 
ا هو �لخ�سر�ن  يلتقو� �أبًد�، �أل ذلك حًقّ

�لو��سح �لذي ل لب�س فيه.
له���م م���ن فوقه���م دخ���ان وله���ب   

وح���ّر، وم���ن تحته���م دخ���ان وله���ب وح���ر، 
ذل���ك �لمذك���ور م���ن �لع���ذ�ب يخ���ّوف �هلل 
ب���ه عب���اده، ي���ا عب���ادي، فاتقون���ي بامتثال 

�أو�م���ري و�جتن���اب نو�ه���ّي.
�لمجرمي���ن،  �أح���و�ل  �هلل  ذك���ر  ولم���ا 
ذك���ر �أح���و�ل عب���اده �ل�سالحي���ن فق���ال:

 و�لذي���ن �جتنب���و� عب���ادة �لأوث���ان، 

وكل م���ا ُيعب���د م���ن دون �هلل، ورجع���و� 
�إل���ى �هلل بالتوب���ة؛ له���م �لب�س���رى بالجن���ة 
عن���د �لموت، وفي �لقب���ر، ويوم �لقيامة، 

- عب���ادي. الر�س���ول  اأيه���ا  فب�ّس���ر - 
 �لذي���ن ي�س���تمعون �لق���ول ويمي���زون 

بي���ن �لح�س���ن من���ه و�لقبي���ح، فيتبع���ون 
�أح�س���ن �لق���ول لم���ا في���ه م���ن �لنف���ع، 
�أولئ���ك �لمت�سف���ون بتل���ك �ل�سف���ات ه���م 
�لذي���ن وفقه���م �هلل للهد�ية، و�أولئك هم 

�أ�سح���اب �لعق���ول �ل�س���ليمة.
 م���ن وجب���ت علي���ه كلم���ة �لع���ذ�ب ل�س���تمر�ره ف���ي كف���ره و�سال���ه، ف���ا حيل���ة ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي هد�يت���ه، وتوفيق���ه، �أفاأن���ت - اأيه���ا 

الر�س���ول - ت�س���تطيع �إنقاذ من هذه �سفته من �لنار؟!
 لك���ن �لذي���ن �تق���و� ربه���م؛ بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هي���ه، له���م من���ازل عالية، بع�سها فوق بع����س، تجري من تحته���ا �لأنهار، وعدهم 

�هلل بذلك وعًد�، و�هلل ل يخلف �لميعاد.
 �إنك���م تعلم���ون بالم�س���اهدة �أن �هلل �أن���زل م���ن �ل�س���ماء م���اء �لمط���ر، فاأدخل���ه ف���ي عي���وٍن ومج���اٍر، ث���م يخ���رج به���ذ� �لم���اء زرًع���ا مختل���ف 

���ًر� مته�س���ًما، �إن ف���ي  �، ث���م يجعل���ه بع���د يب�س���ه متك�ِسّ ���رًّ َف���ّر �لل���ون بع���د �أن كان ُمْخ�سَ �لأل���و�ن، ث���م ييب����س �ل���زرع، فت���ر�ه - اأيه���ا الم�س���اهد - ُم�سْ
ذل���ك �لمذك���ور لتذكي���ًر� لأ�سحاب �لقل���وب �لحية.

 
   �إخا�س �لعبادة هلل �سرط في قبولها.

   �لمعا�سي من �أ�سباب عذ�ب �هلل وغ�سبه.
.    هد�ية �لتوفيق �إلى �لإيمان بيد �هلل، ولي�ست بيد �لر�سول  



لاإ�سام،  �سدره  �هلل  �سرح  �أفمن   

من  ب�سيرة  على  فهو  �إليه،  فاهتدى 
ربه، مثل من ق�سا قلبه عن ذكر �هلل؟! 
للمهتدين،  فالنجاة  �أبًد�،  ي�ستويان  ل 
و�لخ�سر�ن لمن ق�ست قلوبهم عن ذكر 
�هلل، �أولئك في �سال و��سح عن �لحق.

 �هلل ن���ّزل عل���ى ر�س���وله محم���د   

�لق���ر�آن �ل���ذي ه���و �أح�س���ن حدي���ث، �أنزله 
ا في �ل�سدق  مت�سابًها ي�سبه بع�سه بع�سً
و�لح�س���ن و�لئت���اف وع���دم �لخ���اف، 
تتع���دد فيه �لق�س����س و�لأحكام، و�لوعد 
و�لوعي���د، و�سف���ات �أه���ل �لح���ق، و�سفات 
�أه���ل �لباط���ل وغي���ر ذل���ك، تق�س���عّر من���ه 
جل���ود �لذي���ن يخ�س���ون ربه���م �إذ� �س���معو� 
م���ا في���ه م���ن �لوعي���د و�لتهدي���د، ث���م تلي���ن 
جلوده���م وقلوبه���م �إل���ى ذك���ر �هلل �إذ� 
�س���معو� م���ا فيه م���ن �لرجاء و�لب�س���ار�ت، 
ذلك �لمذكور من �لقر�آن وتاأثيره هد�ية 
�هلل يه���دي به���ا م���ن ي�س���اء، وم���ن يخذل���ه 
�هلل، ول���م يوفق���ه للهد�ي���ة، فلي����س ل���ه م���ن 

ه���اد يهديه.
 �أي�ستوى هذ� �لذي هد�ه �هلل، ووفقه 

�لآخرة،  في  �لجنة  و�أدخله  �لدنيا  في 
ومن كفر ومات على كفره فاأدخله �لنار 
ي�ستطيع  ل  و�لرجلين،  �ليدين  مغلول 
�أن يتقي �لنار �إل بوجهه �لُمَكب عليه؟! 
وق����يل للظ���الم���ين لأنف�س����هم بالك���فر 
و�لمع��ا�سي على �سب���يل �لت��وبيخ: ذوقو� 
ما كنتم تك�سبون من �لكفر و�لمعا�سي، 

فهذ� جز�وؤكم.
قب���ل  كان���ت  �لت���ي  �لأم���م  كذب���ت   

ه���وؤلء �لم�س���ركين، فجاءه���م �لع���ذ�ب 
ون به في�ستعدون  فجاأة من حيث ل َيح�سُّ

ل���ه بالتوب���ة.
�لع���ذ�ب  بذل���ك  �هلل  فاأذ�قه���م   

�لخ���زي و�لع���ار و�لف�سيح���ة ف���ي �لحي���اة 
�لدني���ا، و�إن ع���ذ�َب �لآخ���رة �ل���ذي ينتظره���م �أعظ���م و�أ�س���ّد ل���و كان���و� يعلم���ون.

 ولق���د �سربن���ا للنا����س ف���ي ه���ذ� �لق���ر�آن �لمن���زل عل���ى محم���د   �أن���و�ع �لأمث���ال ف���ي �لخي���ر و�ل�س���ر، و�لح���ق و�لباط���ل، و�لإيم���ان و�لكف���ر 

وغي���ر ذل���ك؛ رج���اء �أن يعتب���رو� بم���ا �سربن���اه منه���ا، فيعملو� بالحق، ويترك���و� �لباطل.
 جعلناه قر�آنًا بل�سان عربي، ل �عوجاج فيه ول �نحر�ف ول َلْب�س، رجاء �أن يتقو� �هلل؛ باتباع �أو�مره و�جتناب نو�هيه.

ا، فهو في حي���رة و��سطر�ب،   �س���رب �هلل مث���ًا للم�س���رك و�لموح���د رج���ًا ممل���وًكا ل�س���ركاء متنازعي���ن؛ �إن �أر�س���ى بع�سه���م �أغ�سب بع�سً

���ا لرج���ل، وح���ده يملك���ه، ويع���رف م���ر�ده فه���و ف���ي طماأنينة وهدوء بال، ل ي�س���توي ه���ذ�ن �لرجان. �لحم���د هلل، بل معظمهم ل  ورج���ًا خال�سً
يعلمون، فلذلك ي�س���ركون مع �هلل غيره.

 �إنك - اأيها الر�سول - ميت، و�إنهم ميتون ل محالة.

 ثم �إنكم - اأيها النا�س - يوم �لقيامة عند ربكم تخت�سمون فيما تتنازعون فيه، فيتبّين �لمحق من �لمبطل.

 
   �أهل �لإيمان و�لتقوى هم �لذين يخ�سعون ل�سماع �لقر�آن، و�أهل �لمعا�سي و�لخذلن هم �لذين ل ينتفعون به.

   �لتكذيب بما جاءت به �لر�سل �سبب نزول �لعذ�ب �إما في �لدنيا �أو �لآخرة �أو فيهما مًعا.
   لم يترك �لقر�آن �سيًئا من �أمر �لدنيا و�لآخرة �إل بَيّنه، �إما �إجماًل �أو تف�سيًا، و�سرب له �لأمثال.


