
اإلى اهلل  اأظلم ممن ن�سب  اأحد   وال 

والزوجة  ال�سريك  من  به؛  يليق  ال  ما 
كّذب  ممن  اأظلم  اأحد  وال  والولد، 
 ، بالوحي الذي جاء به ر�سول اهلل  
األي�س في النار ماأوى وم�سكن للكافرين 
اإن  بلى،  ر�سوله؟!  به  جاء  وبما  باهلل، 

لهم لماأوى وم�سكًنا فيها.
ب ذك���ر  ولم���ا ذك���ر اهلل ال���كاذب المك���ِذّ

ق، فقال: ِدّ ال�سادق الُم�سَ
 وال���ذي ج���اء بال�س���دق ف���ي اأقوال���ه 

واأفعال���ه م���ن االأنبي���اء وغيره���م، و�س���ّدق 
ب���ه موؤمًن���ا، وعم���ل بمقت�س���اه، اأولئ���ك 
���ا، الذي���ن يمتثل���ون اأم���ر  ه���م المتق���ون حقًّ

ربه���م، ويجتنب���ون نهي���ه.
ربه���م  عن���د  ي�س���اوؤون  م���ا  له���م   

م���ن المل���ذات الدائم���ة، ذل���ك ج���زاء 
المح�س���نين اأعماله���م م���ع خالقه���م وم���ع 

عبي���ده.
ال���ذي  اأ�س���واأ  عنه���م  اهلل  ليمح���و   

كان���وا يعملونه م���ن المعا�سي في الدنيا؛ 
لتوبته���م منه���ا، واإنابته���م اإل���ى ربه���م، 
ويجزيه���م ثوابه���م باأح�س���ن م���ا كان���وا 

يعمل���ون م���ن ال�سالح���ات.
 األي����س اهلل ب���كاٍف عب���ده محم���ًدا  

 اأَْمر دينه ودنياه، وداِفٍع عدّوه عنه؟! 
بل���ى، اإن���ه لكافي���ه، ويخوفون���ك - �أيه���ا 
�لر�س���ول - من جهلهم و�س���فاهتهم، من 
االأ�سن���ام الت���ي يعبدونه���ا م���ن دون اهلل 
اأن تنال���ك ب�س���وء، وم���ن يخذل���ه اهلل ول���م 
يوفق���ه للهداي���ة فم���ا ل���ه م���ن ه���اد يهدي���ه 

ويوفق���ه.
ف���ا  للهداي���ة  اهلل  يوفق���ه  وم���ن   

م�س���ّل ي�س���تطيع اإ�سال���ه، األي����س اهلل 
بعزي���ز ال يغالب���ه اأح���د، ذي انتق���ام مم���ن 
يكف���ر ب���ه ويع�سي���ه؟! بل���ى اإن���ه لعزي���ز ذو 

انتق���ام.
 ولئ���ن �س���األت - �أيه���ا �لر�س���ول - ه���وؤالء الم�س���ركين: م���ن خل���ق ال�س���ماوات واالأر����س؟ ليقول���ّن: خلقه���ن اهلل، ق���ل له���م اإظه���اًرا لعج���ز 

اآلهته���م: اأخبرون���ي ع���ن ه���ذه االأ�سن���ام الت���ي تعبدونه���ا م���ن دون اهلل، اإن اأراد اهلل اأن ي�سيبن���ي ب�س���ّر هل تملك اإزالة �سّره عن���ي؟! اأو اإن اأراد 
ربي اأن يمنحني رحمة منه هل ت�ستطيع منع رحمته عني؟! قل لهم: ح�سبي اهلل وحده، عليه اعتمدت في اأموري كلها، وعليه وحده يعتمد 

المتوكلون.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول -: ي���ا قوم���ي، اعمل���وا عل���ى الحال���ة الت���ي ارت�سيتموه���ا م���ن ال�س���رك ب���اهلل، اإن���ي عام���ل عل���ى م���ا اأمرن���ي رب���ي ب���ه؛ م���ن 

الدع���وة اإل���ى توحي���ده، واإخا����س العبادة له، ف�س���وف تعلمون عاقبة كل م�س���لك.
 �سوف تعلمون من ياأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه في االآخرة عذاب مقيم، ال ينقطع، وال يزول.

 
   عظم خطورة االفتراء على اهلل ون�سبة ما ال يليق به اأو ب�سرعه له �سبحانه.

   ثبوت حفظ اهلل للر�سول   اأن ي�سيبه اأعداوؤه ب�سوء.
   االإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد االألوهية، ال ينجي �ساحبه من عذاب النار.



 اإنا اأنزلنا عليك - �أيها �لر�سول - 

فمن  لتنذرهم،  بالحق  للنا�س  القراآن 
اهتدى فاإنما نْفع هدايته لنف�سه، فاهلل 
ال تنفعه هدايته؛ الأنه غني عنها، ومن 
نف�سه،  على  �ساله  �سرر  فاإنما  �سل 
فاهلل �سبحانه ال ي�سّره �ساله، ول�ست 
الهداية،  على  لتجبرهم  موكًا  عليهم 
فما عليك اإال تبليغهم ما اأمرت بتبليغه.
 اهلل ال����ذي يق����ب�س االأرواح عن����د 

نهاي���ة اآجاله���ا، ويقب����س االأرواح الت���ي لم 
َتْنَق�ِس اآجالها عند النوم، فيم�سك التي 
حك���م عليه���ا بالم���وت، وير�س���ل الت���ي ل���م 
يحكم عليها به اإلى اأمد محدد في علمه 
�س���بحانه، اإن في ذلك القب�س واالإر�سال 
واالإمات���ة واالإحياء لدالئل لقوم يتفكرون 
عل���ى اأن ال���ذي يفعل ذلك قادر على بعث 

النا����س بعد موتهم للح�س���اب والجزاء.
م�ن  الم�س�ركون  اتخ�ذ  لق�د   

اأ�سنامهم �س�فعاء يرجون عندهم النفع 
من دون اهلل، قل لهم - �أيها �لر�سول-: 
ال  كان�وا  ل�و  حت�ى  �س�فعاء  اأتتخذونه�م 
وال  �س�يًئا،  الأنف�س�هم  وال  لك�م  يملك�ون 
يعقل�ون؛ فه�م جم�ادات �سم�اء ال تتكلم، 
وال  تنف�ع،  وال  تب�س�ر،  وال  ت�س�مع،  وال 

ت�س�ّر؟!
 ق������ل - �أيه�������ا �لر�س������ول - له������وؤالء 

الم�س���ركين: هلل وح���ده ال�س���فاعة كله���ا، 
ف���ا ي�س���فع عن���ده اأح���د اإال باإذن���ه، وال 
ي�س���فع اإال لم���ن ارت�س���ى، ل���ه وح���ده مل���ك 
ال�س���ماوات ومل���ك االأر����س، ث���م اإلي���ه 
وح���ده ترجع���ون ي���وم القيام���ة للح�س���اب 

والج���زاء، فيجازيك���م عل���ى اأعمالك���م.
 واإذا ُذِك���ر اهلل وح���ده نف���رت قل���وب 

الم�س���ركين الذي���ن ال يوؤمن���ون باالآخ���رة 
وما فيها من بعث وح�ساب وجزاء، واإذا 
ُذِك���رت االأ�سنام الت���ي يعبدونها من دون 

اهلل اإذا ه���م م�س���رورون فرح���ون.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول -: �للَُّه���مَّ خال���ق ال�س���ماوات واالأر����س عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، عال���م م���ا غ���اب وم���ا ح�س���ر، ال يخف���ى علي���ك �س���يء من 

ذل���ك، اأن���ت وح���دك تف�س���ل بي���ن عب���ادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق والمبطل، وال�س���عيد وال�س���قي.
 ول���و اأن للذي���ن ظلم���وا اأنف�س���هم بال�س���رك والمعا�س���ي جمي���ع م���ا ف���ي االأر����س م���ن نفائ����س واأم���وال وغيره���ا، ومثل���ه مع���ه م�ساعًف���ا؛ الفت���دوا 

به من العذاب ال�سديد الذي �ساهدوه بعد بعثهم، لكن لي�س لهم ذلك، ولو ُفِر�س اأنه لهم لم ُيْقبل منهم، وظهر لهم من اهلل من �سنوف 
الع���ذاب ما لم يكونوا يتوقعونه.

 
   النوم واال�ستيقاظ در�سان يوميان للتعريف بالموت والبعث.

   اإذا ُذِكر اهلل وحده عند الكفار اأ�سابهم �سيق وهّم؛ الأنهم يتذكرون ما اأمر به وما نهى عنه وهم معر�سون عن هذا كله.
   يتمنى الكافر يوم القيامة افتداء نف�سه بكل ما يملك مع بخله به في الدنيا، ولن ُيْقبل منه.



 وظه���ر له���م �س���يئات م���ا ك�س���بوه 

م���ن ال�س���رك والمعا�س���ي، واأح���اط به���م 
ف���وا من���ه في  الع���ذاب ال���ذي كان���وا اإذا ُخِوّ

الدني���ا ي�س���تهزئون ب���ه.
الكاف���ر  االإن�س���ان  اأ�س���اب  ف���اإذا   

مر�س اأو فقر ونحوه دعانا لنك�سف عنه 
م���ا اأ�ساب���ه م���ن ذل���ك، ث���م اإذا اأعطين���اه 
نعمة من �سحة اأو مال قال الكافر: اإنما 
اأعطاني اهلل ذلك لعلمه باأني اأ�ستحّقه، 
وال�سحي���ح اأنه ابتاء وا�س���تدراج، ولكنَّ 
ذل���ك؛  يعلم���ون  ال  الكافري���ن  معظ���م 

فيغت���رون بم���ا اأنع���م اهلل ب���ه عليه���م.
الكف���ار  الق���ول  ه���ذا  ق���ال  ق���د   

م���ن قبله���م، فم���ا اأغن���ى عنه���م م���ا كان���وا 
يك�س���بون م���ن االأم���وال والمنزل���ة �س���يًئا.
م���ا  �س���يئات  ج���زاء  فاأ�سابه���م   

ك�س���بوا من ال�س���رك والمعا�سي، والذين 
ظلموا اأنف�سهم بال�سرك والمعا�سي من 
ه���وؤالء الحا�سري���ن �س���ي�سيبهم ج���زاء 
�س���يئات م���ا ك�س���بوا مث���ل الما�سي���ن، ول���ن 

يفوت���وا اهلل ول���ن يغلب���وه.
 اأق���ال ه���وؤالء الم�س���ركون م���ا قال���وا، 

ول���م يعلم���وا اأن اهلل يو�س���ع ال���رزق عل���ى 
م���ن ي�س���اء ابت���اء ل���ه: اأي�س���كر اأم يكفر؟! 
وي�سّيق���ه عل���ى م���ن ي�س���اء اختب���اًرا ل���ه: 
اأي�سب���ر اأم يت�س���خط عل���ى ق���در اهلل؟! 
اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور من تو�س���يع الرزق 
وت�سييق���ه ل���دالالت على تدبير اهلل لقوم 
يوؤمن���ون؛ الأنه���م ه���م الذي���ن ينتفع���ون 
بال���دالالت، واأم���ا الكف���ار فه���م يم���رون 

عليه���ا وه���م عنه���ا معر�س���ون.
لعب���ادي   - �لر�س���ول  �أيه���ا   - ق���ل   

الذي���ن تج���اوزوا الح���د عل���ى اأنف�س���هم 
بال�س���رك ب���اهلل وارت���كاب المعا�س���ي: ال 
َتْيَئ�ُس���وا م���ن رحم���ة اهلل، وم���ن مغفرت���ه 
لذنوبك���م، اإن اهلل يغف���ر الذن���وب كله���ا 

لم���ن ت���اب اإلي���ه، اإن���ه ه���و الغف���ور لذن���وب التائبي���ن، الرحي���م به���م.
 وارجع���وا اإل���ى ربك���م بالتوب���ة واالأعم���ال ال�سالح���ة، وانق���ادوا ل���ه، م���ن قب���ل اأن ياأتيك���م الع���ذاب ي���وم القيام���ة ث���م ال تج���دون م���ن اأ�سنامكم 

اأو اأهليك���م م���ن ين�سرك���م باإنقاذكم من العذاب.
 واتبع���وا الق���راآن ال���ذي ه���و اأح�س���ن م���ا اأنزل���ه ربك���م عل���ى ر�س���وله، فاعمل���وا باأوام���ره، واجتنب���وا نواهي���ه، من قب���ل اأن ياأتيكم الع���ذاب فجاأة 

واأنت���م ال تح�ّس���ون ب���ه فت�س���تعّدوا ل���ه بالتوب���ة.
 افعل���وا ذل���ك ح���ذر اأن تق���ول نف����س م���ن �س���دة الن���دم ي���وم القيام���ة: ي���ا ندمه���ا عل���ى تفريطه���ا ف���ي جن���ب اهلل بم���ا كان���ت علي���ه م���ن الكف���ر 

والمعا�س���ي، وعل���ى اأنه���ا كان���ت ت�س���خر م���ن اأه���ل االإيم���ان والطاعة.
 

   النعمة على الكافر ا�ستدراج.
   �سعة رحمة اهلل بخلقه.

   الندم النافع هو ما كان في الدنيا، وتبعته توبة ن�سوح.



 اأو تحت���ّج بالق���در، فتق���ول: ل���و اأن 

قني لكنت من المتقين له؛ اأمتثل  اهلل وفَّ
اأوام���ره، واأجتن���ب نواهيه.

الع���ذاب  ت�س���اهد  حي���ن  تق���ول  اأو   

ي���ة: ل���و اأن ل������ي رجع���ة اإل���ى الدني���ا  ُمَتمِنّ
فاأت���وب اإل���ى اهلل، واأك���ون من المح�س���نين 

ف���ي اأعماله���م.
 لي����س االأم���ر كم���ا َزَعْم���َت م���ن تمن���ي 

الهداي���ة، فق���د جاءت���َك اآيات���ي فكذب���َت 
به���ا وتكب���رَت، وكنَت م���ن الكافرين باهلل 

وباآيات���ه ور�س���له.
الذي���ن  ت�س���اهد  القيام���ة  وي���وم   

ال�س���ريك  بن�س���بة  اهلل  عل���ى  كذب���وا 
والول���د اإلي���ه وجوهه���م م�س���ودة؛ عام���ة 
جهن���م  ف���ي  األي����س  �س���قائهم،  عل���ى 
مق���رٌّ للمتكبري���ن عل���ى االإيم���ان ب���اهلل 
ا له���م. ور�س���له؟! بل���ى، اإن فيه���ا لمق���رًّ
ربه���م  اتق���وا  الذي���ن  وُي�س���ّلم اهلل   

بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه م���ن 
الع���ذاب باإدخاله���م م���كان فوزه���م وه���و 
الجن���ة، ال يم�ّس���هم الع���ذاب، وال ه���م 
يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن الحظ���وظ 

الدنيوي���ة.
 اهلل خال���ق كل �س���يء، ف���ا خال���ق 

غي���ره، وه���و على كل �س���يء حفي���ظ، يدبر 
اأم���ره، وي�سرف���ه كيف ي�س���اء.

خزائ���ن  مفاتي���ح  وح���ده  ل���ه   

واالأر����س،  ال�س���ماوات  ف���ي  الخي���رات 
يمنحها من ي�س���اء، ويمنعها ممن ي�س���اء، 
والذي���ن كف���روا باآي���ات اهلل اأولئ���ك ه���م 
الخا�س���رون؛ لحرمانه���م م���ن االإيم���ان 
ف���ي حياته���م الدني���ا، ولدخوله���م الن���ار 

خالدي���ن فيه���ا ف���ي االآخ���رة.
 ق��������ل - �أيه���ا �لر�س�����ول - له������وؤالء 

الم�س���ركين الذي���ن يراودون���ك اأن تعب���د 
اأوثانه���م: اأتاأمرونن���ي - �أيه���ا �لجاهل���ون 

بربك���م - اأن اأعب���د غي���ر اهلل؟! ال ي�س���تحق العب���ادة اإال اهلل وح���ده، فل���ن اأعب���د غي���ره.
 ولق���د اأوح���ى اهلل اإلي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - واأوح���ى اإل���ى الر�س���ل م���ن قبل���ك: لئ���ن عب���دت م���ع اهلل غي���ره ليبطل���ّن ث���واب عمل���ك ال�سال���ح، 

ولتكون���ّن م���ن الخا�س���رين ف���ي الدني���ا بخ�س���ران دين���ك، وفي االآخ���رة بالعذاب.
 بل اعُبِد اهلل وحده، وال ت�سرك به اأحًدا، وكن من ال�ساكرين له على نعمه التي اأنعم بها عليك.

 وم���ا عّظ���م الم�س���ركون اهلل ح���ق تعظيم���ه حي���ن اأ�س���ركوا ب���ه غي���ره م���ن مخلوقات���ه ال�سعيف���ة العاج���زة، وغفل���وا ع���ن ق���درة اهلل الت���ي م���ن 

ه  مظاهرها اأن االأر�س بما فيها من جبال واأ�سجار واأنهار وبحار يوم القيامة في قب�سته، واأن ال�سماوات ال�سبع كلها مطويات بيمينه، َتَنزَّ
وتقد����س وتعالى عما يقوله ويعتقده الم�س���ركون.

 
   الِكْبر خلق ذميم م�سوؤوم يمنع من الو�سول اإلى الحق.

   �سواد الوجوه يوم القيامة عامة �سقاء اأ�سحابها.
   ال�سرك محبط لكل االأعمال ال�سالحة.

   ثبوت القب�سة واليمين هلل �سبحانه دون ت�سبيه وال تمثيل.



 ي���وم ينف���خ الَمَل���ك الم���وكل بالنف���خ 

في القرن، يموت كل من في ال�س���ماوات 
وم���ن ف���ي االأر����س اإال م���ن �س���اء اهلل ع���دم 
موت���ه، ث���م ينف���خ في���ه الَمَل���ك م���رة ثاني���ة 
للبع���ث، ف���اإذا جمي���ع االأحي���اء قائم���ون 

ينظ���رون م���ا اهلل فاع���ل به���م.
 واأ�س���اءت االأر����س لم���ا تجّل���ى رب 

الع���زة للف�س���ل بي���ن العب���اد، وُن�ِس���رت 
�سحف اأعمال النا����س، وجيء باالأنبياء، 
وجيء باأمة محمد    لت�سهد لاأنبياء 
عل���ى اأقوامهم، وحكم اهلل بين جميعهم 
بالع���دل، وه���م ال ُيْظلم���ون ف���ي ذل���ك 
الي���وم، ف���ا ي���زاد اإن�س���ان �س���يئة، وال 

ينق����س ح�س���نة.
نف����س،  كل  ج���زاء  اهلل  واأكم���ل   

ا، واهلل اأعل���م  خي���ًرا كان عمله���ا اأو �س���رًّ
بم���ا يفعل���ون، ال يخف���ى عليه من اأفعالهم 
خيرها و�س���رها �س���يء، و�س���يجازيهم في 

ه���ذا الي���وم عل���ى اأعماله���م.
 و�ساق المائكُة الكافرين باهلل اإلى 

جهنم جماعات ذليلة، حتى اإذا جاوؤوا 
جهنم فتحت لهم خزنتها من المائكة 
وا�ستقبلوهم  اأبوابها،  بها  الموكلين 
ر�سل  ياأتكم  األم  لهم:  قائلين  بالتوبيخ 
من جن�سكم يقروؤون عليكم اآيات ربكم 
يوم  لقاء  ويخّوفونكم  عليهم،  المنزلة 
�سديد؟!  عذاب  من  فيه  لما  القيامة؛ 
ين على اأنف�سهم:  قال الذين كفروا ُمِقِرّ
بلى، قد ح�سل كل ذلك، ولكن وجبت 
كلمة العذاب على الكافرين، ونحن كنا 

كافرين.
 قي���ل له���م اإهان���ًة له���م وتيئي�ًس���ا م���ن 

رحم���ة اهلل، وم���ن الخ���روج م���ن الن���ار: 
ادخل���وا اأب���واب جهنم ماكثين فيها اأبًدا، 
ف�س���اء وَقُب���ح مق���ّر المتكبري���ن المتعالين 

عل���ى الحق.
 و�س���اَق المائك���ُة بِرْف���ٍق الموؤمني���ن الذي���ن اتق���وا ربه���م بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه اإل���ى الجن���ة جماع���ات مكرم���ة، حت���ى اإذا ج���اوؤوا 

الجن���ة فتح���ت له���م اأبوابه���ا، وق���ال له���م المائك���ة الموكل���ون بها: �س���ام عليك���م من كل �سّر ومن كل م���ا تكرهونه، طابت قلوبك���م واأعمالكم، 
فادخل���وا الجن���ة ماكثين فيها اأبًدا.

 وق���ال الموؤمن���ون لم���ا دخل���وا الجن���ة: الحم���د هلل ال���ذي �سدقن���ا وع���ده ال���ذي وعدن���اه عل���ى األ�س���نة ر�س���له، فق���د وعدن���ا ب���اأن يدخلن���ا الجن���ة، 

واأورثن���ا اأر����س الجن���ة، نن���زل منه���ا الم���كان ال���ذي ن�س���اء اأن ننزله، فنع���م اأجر العاملين الذي���ن يعملون االأعمال ال�سالح���ة ابتغاء وجه ربهم.
 

   ثبوت نفختي ال�سور.
   بيان االإهانة التي يتلقاها الكفار، واالإكرام الذي ُي�ْسَتقبل به الموؤمنون.

   ثبوت خلود الكفار في الجحيم، وخلود الموؤمنين في النعيم.
   طيب العمل يورث طيب الجزاء.



 ويك���ون المائك���ة ف���ي ه���ذا الي���وم 

الم�س���هود محيطي���ن بالعر����س، ينزه���ون 
اهلل عم���ا ال يلي���ق ب���ه مم���ا يقول���ه الكف���ار، 
وق�سى اهلل بين جميع الخائق بالعدل، 
فاأك���رم م���ن اأك���رم، وع���ذب م���ن ع���ذب، 
المخلوق���ات  رب  هلل  الحم���د  وقي���ل: 
عل���ى حكم���ه بم���ا حك���م ب���ه م���ن رحم���ة 
لعب���اده الموؤمني���ن، وم���ن ع���ذاب لعب���اده 

الكافري���ن.

بي���ان ح���ال المجادلي���ن ف���ي اآي���ات اهلل، 
والرد عليهم.

  ت�قدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 تنزي���ل الق���راآن م���ن اهلل العزي���ز 

ال���ذي ال يغلب���ه اأح���د، العلي���م بم�سال���ح 
عب���اده عل���ى ر�س���وله محم���د  .

قاب���ل  المذنبي���ن،  ذن���وب  غاف���ر   

توب���ة م���ن ت���اب اإلي���ه م���ن عب���اده، �س���ديد 
العق���اب لم���ن ل���م يت���ب م���ن ذنوب���ه، ذي 
االإح�س���ان والتف�س���ل، ال معب���ود بح���ق 
غي���ره، اإلي���ه وح���ده مرج���ع العب���اد ي���وم 
القيام���ة، فيجازيه���م بم���ا ي�س���تحقون.

 م���ا يخا�س���م ف���ي اآي���ات اهلل الدال���ة 

عل���ى توحي���ده و�س���دق ر�س���له اإال الذي���ن 
كف���روا ب���اهلل لف�س���اد عقولهم، فا تحزن 
عليهم، وال يغررك ما هم فيه من ب�سط 
الرزق والنعم، فاإمهالهم ا�س���تدراج لهم 

ومك���ر بهم.
ن���وح،  ق���وم  ه���وؤالء  قب���ل  ك���ّذب   

ق���وم  بع���د  االأح���زاب  قبله���م  وكذب���ت 
ن���وح، فكذب���ت ع���اد، وثم���ود، وق���وم ل���وط، 

واأ�سح���اب َمْدي���ن، وك���ّذب فرع���ون، وهّم���ت كل اأم���ة م���ن االأم���م بر�س���ولها لتاأخ���ذه فتقتل���ه، وجادلوا بما عندهم م���ن الباطل ليزيل���وا به الحق، 
فاأخ���ذت تل���ك االأم���م كله���ا، فتاأّم���ْل كي���ف كان عقاب���ي له���م، فق���د كان عقاًب���ا �س���ديًدا.

 وكما حكم اهلل باإهاك تلك االأمم المكذبة، وجبت كلمة ربك - �أيها �لر�سول - على الذين كفروا اأنهم اأ�سحاب النار.

 المائك���ة الذي���ن يحمل���ون عر����س رب���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - والذي���ن ه���م م���ن حول���ه، ينزه���ون ربهم عم���ا ال يليق به، ويوؤمن���ون به، ويطلبون 

المغف���رة للذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، قائلي���ن ف���ي دعائه���م: ربن���ا، و�س���ع علم���ك ورحمت���ك كل �س���يء، فاغف���ر للذين تابوا م���ن ذنوبهم، واتبع���وا دينك، 
واحفظهم من النار اأن تم�س���هم.

 
   الجمع بين الترغيب في رحمة اهلل، والترهيب من �سدة عقابه: م�سلك ح�سن.

   الثناء على اهلل بتوحيده والت�سبيح بحمده اأدب من اآداب الدعاء.
   كرامة الموؤمن عند اهلل؛ حيث �سخر له المائكة ي�ستغفرون له.

٤٠٨٥



ربن���ا، واأدخ���ل   وتق���ول المائك���ة: 

الموؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم اأن 
تدخله���م فيه���ا، واأدخ���ل معه���م م���ن �سلح 
عمل���ه م���ن اآبائهم واأزواجه���م واأوالدهم، 
اإن���ك اأن���ت العزي���ز ال���ذي ال يغلب���ك اأح���د، 

الحكي���م ف���ي تقدي���رك وتدبيرك.
 واحفظه���م م���ن �س���يئات اأعماله���م 

ف���ا تعذبه���م به���ا، وم���ن تحفظ���ه ي���وم 
القيامة من العقاب على �سيئات اأعماله 
فق���د رحمته، وتلك الوقاية من العذاب، 
والرحم���ة بدخ���ول الجن���ة؛ ه���ي الف���وز 

العظي���م ال���ذي ال يداني���ه ف���وز.
 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���له 

ين���ادون ي���وم القيام���ة عندم���ا يدخل���ون 
ويلعنونه���ا:  اأنف�س���هم  ويمقت���ون  الن���ار 
َل�س���دة ُبغ����س اهلل لك���م اأعظ���م م���ن �س���دة 
بغ�سك���م الأنف�س���كم حي���ن كن����تم ُتدع���ون 
ف���ي الدني���ا اإل���ى االإيم���ان ب���اهلل فتكف���رون 

ب���ه، وتتخ���ذون مع���ه اآله���ة.
بذنوبه���م  ي���ن  ُمِقِرّ الكف���ار  وق���ال   

حي���ن ال ينف���ع اإقراره���م وال توبته���م: 
ربن���ا، اأمّتن���ا مرتي���ن حي���ث كن���ا عدًم���ا 
ن���ا بعد ذلك االإيجاد،  فاأوجدتن���ا، ثم اأَمتَّ
واأحييتن���ا مرتي���ن باإيجادن���ا م���ن الع���دم، 
وباإحيائن���ا للبع���ث، فاعترفن���ا بذنوبن���ا 
التي اكت�س���بناها، فهل من طريق ن�س���لكه 
اإل���ى خ���روج م���ن الن���ار فنعود اإل���ى الحياة 

لن�سل���ح اأعمالن���ا، فتر�س���ى عن���ا؟!
هو  به  بُتم  ُعذِّ الذي  العذاب  ذلكم   

وحده  اهلل  دعي  اإذا  كنتم  اأنكم  ب�سبب 
وجعلتم  به  كفرتم  اأحد  به  ي�سَرك  ولم 
�سريك  اهلل  مع  ُعبد  واإذا  �سركاء،  له 
اآمنتم، فالحكم هلل وحده، العلي بذاته 
�سيء  كل  الذي  الكبير  وقهره،  وقدره 

دونه.
 اهلل ه���و ال���ذي يريك���م اآيات���ه ف���ي 

االآف���اق واالأنف����س؛ لتدّلك���م عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه، وين���زل لك���م م���ن ال�س���ماء م���اء المط���ر ليك���ون �س���بًبا لم���ا ترزق���ون ب���ه م���ن النب���ات وال���زروع 
���ا. وغيرهم���ا، وم���ا يّتع���ظ باآي���ات اهلل اإال م���ن يرج���ع اإلي���ه تائًب���ا مخل�سً

 فادعوا اهلل - �أيها �لموؤمنون - مخل�سين له في الطاعة والدعاء، غير م�سركين به، ولو كره الكافرون ذلك واأغ�سبهم.

 فه���و اأه���ل الأن ُيْخَل����س ل���ه الدع���اء والطاع���ة، فه���و رفي���ع الدرج���ات مباي���ن لجمي���ع خلقه، وهو رب العر����س العظيم، ين���زل الوحي على من 

ي�ساء من عباده لَيْحَيوا هم وُيْحُيوا غيرهم، وليخّوفوا النا�س من يوم القيامة الذي يتاقى فيه االأولون واالآخرون.
 ي���وم ه���م ظاه���رون ق���د اجتمع���وا ف���ي �سعي���د واح���د، ال يخف���ى على اهلل منهم �س���يء، ال من ذواتهم وال اأعمالهم وال جزائهم، ي�س���األ: لمن 

الملك اليوم؟! لي�س االآن اإالَّ جواب واحد؛ الملك هلل الواحد في ذاته و�سفاته واأفعاله، القهار الذي قهر كل �سيء، وخ�سع له كل �سيء.
 

   َمَحلُّ قبول التوبة الحياة الدنيا.
   نفع الموعظة خا�س بالمنيبين اإلى ربهم.

   ا�ستقامة الموؤمن ال توؤثر فيها مواقف الكفار الراف�سة لدينه.
   خ�سوع الجبابرة والظلمة من الملوك هلل يوم القيامة.



بم���ا  نف����س  كل  ُتْج���َزى  الي���وم   

ك�س���بته م���ن عم���ل، اإن خي���ًرا فخي���ر، واإن 
ا ف�س���ّر، ال ظل���م ف���ي ه���ذا الي���وم؛ الأن  �س���رًّ
الحاك���م ه���و اهلل الع���دل، اإن اهلل �س���ريع 
الح�س���اب لعب���اده؛ الإحاط���ة علم���ه به���م.

فه���م - �أيه���ا �لر�س���ول - ي���وم   وخِوّ

القيام���ة، ه���ذه القيام���ة الت���ي اقترب���ت، 
فه���ي اآتي���ة، وكل م���ا ه���و اآت قري���ب، ف���ي 
ذل���ك الي���وم تك���ون القل���وب م���ن �س���دة 
هوله���ا مرتفع���ة حت���ى ت�س���ل اإل���ى حناج���ر 
اأ�سحابه���ا، الذي���ن يكون���ون �سامتي���ن 
ال يتكل���م اأح���د منه���م اإال م���ن اأذن ل���ه 
الرح����من، ولي����س للظالمي���ن الأنف�س���هم 
بال�س���رك والمعا�س���ي م���ن �سدي���ق وال 
َر ل���ه  قري���ب، وال �س���فيع يط���اع اإذا ُق���ِدّ

اأن ي�س���فع.
اأعي���ن  تختل�س���ه  م���ا  يعل���م  اهلل   

الناظري���ن خفي���ة، ويعل���م م���ا تكتم���ه 
ال�سدور، ال يخفى عليه �سيء من ذلك.

 واهلل يحك���م بالع���دل، ف���ا يظل���م 

اأح���ًدا بنق����س م���ن ح�س���ناته، وال بزي���ادة 
في �سيئاته، والذين يعبدهم الم�سركون 
من دون اهلل ال يحكمون ب�سيء؛ الأنهم ال 
يملكون �سيًئا، اإن اهلل هو ال�سميع الأقوال 
عب���اده، الب�سي���ر بنياته���م واأعماله���م، 

و�س���يجازيهم عليها.
الم�س���ركون  ه���وؤالء  ي�س���ر  اأََول���م   

ف���ي االأر����س؛ فيتاأّمل���وا كي���ف كان���ت نهاية 
االأم���م المكذب���ة م���ن قبله���م، فق���د كان���ت 
نهاي���ة �س���يئة، كان���ت تل���ك االأمم اأ�س���ّد من 
ه���وؤالء ق���وة، واأّث���روا ف���ي االأر����س بالبن���اء 
م���ا ل���م يوؤّث���ر فيه���ا ه���وؤالء، فاأهلكه���م اهلل 
ب�س���بب ذنوبه���م، وم���ا كان له���م مان���ع 

يمنعه���م م���ن عق���اب اهلل.
 ذل���ك الع���ذاب ال���ذي اأ�سابه���م اإنم���ا 

اأ�سابهم الأنهم كانت تاأتيهم ر�سلهم من 
اهلل باالأدلة الوا�سحة، والحجج الباهرة، فكفروا باهلل وكذبوا ر�سله، ومع ما هم عليه من القوة فقد اأخذهم اهلل فاأهلكهم، اإنه �سبحانه 

ب ر�سله. قوي �سديد العقاب لمن كفر به، وكذَّ
ولما واجه  تكذيب قومه له ذكر اهلل ق�سة مو�سى مع فرعون؛ تب�سيًرا له باأن عاقبة اأمره الن�سر، فقال:

 ولقد بعثنا مو�سى باآياتنا الوا�سحات، وببرهان قاطع.

 اإلى فرعون ووزيره هامان واإلى قارون، فقالوا: مو�سى �ساحر كذاب فيما يّدعيه من اأنه ر�سول.

 فلم���ا جاءه���م مو�س���ى بالبره���ان ال���دال عل���ى �سدق���ه ق���ال فرع���ون: اقتل���وا اأبن���اء الذي���ن اآمن���وا مع���ه، وا�س���تبقوا ن�س���اءهم اإهان���ة له���م، وم���ا 

م�����ْكر الكافري���ن باالأم���ر بتقلي���ل ع���دد الموؤمنين اإال هالك ذاه���ب، ال اأثر له.
 

   التذكير بيوم القيامة من اأعظم الروادع عن المعا�سي.
   اإحاطة علم اهلل باأعمال عباده؛ َخِفيَّة كانت اأم ظاهرة.

   االأمر بال�سير في االأر�س لاتعاظ بحال الم�سركين الذين اأهلكوا.



اأقت���ل  اتركون���ي  فرع���ون:  وق���ال   

مو�س���ى عقاًب���ا ل���ه، ولي���دع رب���ه اأن يمنع���ه 
من���ي، فاأن���ا ال اأبال���ي اأن يدع���و رب���ه، اإن���ي 
اأخ���اف اأن يغّي���ر دينك���م الذي اأنتم عليه، 
اأو اأن يظه���ر ف���ي االأر����س الف�س���اد بالقت���ل 

والتخري���ب.
بتهديد  علم  ا  لمَّ مو�سى   وقال   

واعت�سمت  التجاأت  اإني  له:  فرعون 
الحق  عن  متكبر  كل  من  وربكم  بربي 
واالإيمان به، ال يوؤمن بيوم القيامة، وما 

فيه من ح�ساب وعقاب.
 وق���ال رج���ل موؤم���ن ب���اهلل م���ن اآل 

فرع���ون يكت���م اإيمان���ه ع���ن قوم���ه منك���ًرا 
عليهم عزمهم على قتل مو�سى: اأتقتلون 
رجًا دون جرم غير اأنه قال: ربي اهلل، 
وق���د جاءكم بالحج���ج والبراهين الدالة 
عل���ى �سدق���ه ف���ي دع���واه اأن���ه مر�س���ل م���ن 
رب���ه؟! واإن ق���ّدر اأن���ه كاذب ف�س���رر كذب���ه 
عائ���د علي���ه، واإن يك���ن �سادًق���ا ي�سبك���م 
بع����س ال���ذي يعدك���م ب���ه م���ن الع���ذاب 
عاج���ًا، اإن اهلل ال يوف���ق للح���ق م���ن ه���و 
متج���اوز لح���دوده، مفت���ٍر علي���ه وعل���ى 

ر�س���له.
الي���وم  المل���ك  لك���م  ق���وم،  ي���ا   

غالبي���ن في اأر�س م�س���ر، فمن ين�سرنا 
م���ن ع���ذاب اهلل اإن جاءن���ا ب�س���بب قت���ل 
مو�س���ى؟! ق���ال فرع���ون: ال���راأي راأي���ي 
والحك���م حكم���ي، وق���د راأي���ت اأن اأقت���ل 
مو�س���ى؛ دفًع���ا لل�س���ر والف�س���اد، وم���ا 
اأر�س���دكم اإال اإل���ى ال�س���واب وال�س���داد.

 وق���ال ال���ذي اآم���ن نا�سًح���ا قوم���ه: 

اإن���ي اأخ���اف عليك���م - اإن قتلت���م مو�س���ى 
ظلًم���ا وعدواًن���ا - عذاًب���ا مث���ل ع���ذاب 
االأح���زاب الذي���ن تحّزب���وا عل���ى ر�س���لهم 

م���ن ال�س���ابقين فاأهلكه���م اهلل.
 كع���ادة م���ن كف���ر وك���ّذب الر�س���ل 

مث���ل ق���وم ن���وح وع���اد وثم���ود والذي���ن ج���اوؤوا م���ن بعده���م، فق���د اأهلكه���م اهلل بكفره���م وتكذيبه���م لر�س���له، وم���ا اهلل يري���د ظلًم���ا للعب���اد، واإنم���ا 
يعذبه���م بذنوبه���م؛ ج���زاًء وفاًق���ا.

���ا منهم اأن هذا  ا ب�س���بب قرابة اأو جاه ظنًّ  وي���ا ق���وم، اإن���ي اأخ���اف عليك���م ي���وم القيام���ة، ذل���ك الي���وم ال���ذي ين���ادي فيه النا����س بع�سهم بع�سً

الم�سلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب.
 ي���وم توّل���ون هاربي���ن خوًف���ا م���ن الن���ار، م���ا لك���م م���ن مان���ع يمنعك���م م���ن ع���ذاب اهلل، وم���ن يخذل���ه اهلل وال يوفق���ه لاإيم���ان فم���ا ل���ه م���ن هاٍد 

يهدي���ه؛ الأن هداي���ة التوفي���ق بيد اهلل وحده.
 

   لجوء الموؤمن اإلى ربه ليحميه من كيد اأعدائه.
   جواز كتم االإيمان للم�سلحة الراجحة اأو لدرء المف�سدة.

   تقديم الن�سح للنا�س من �سفات اأهل االإيمان.



 ولق���د جاءك���م يو�س���ف م���ن قب���ل 

مو�سى بالبراهين الوا�سحة على توحيد 
اهلل، فم���ا زلت���م ف���ي �س���ك وتكذي���ب لم���ا 
ا  جاءك���م ب���ه، حتى اإذا توّفي ازددتم �س���كًّ
وارتياًب���ا، وقلت���م: ل���ن يبعث اهلل من بعده 
ر�س���واًل. مث���ل �سالك���م ه���ذا ع���ن الح���ق 
ي�س���ّل اهلل كل م���ن ه���و متج���اوز لح���دود 

اهلل، �س���اّك ف���ي وحدانيت���ه.
اآي���ات  ف���ي  يخا�سم���ون  الذي���ن   

اهلل ليبطلوه���ا بغي���ر حج���ة وال بره���ان 
اأتاه���م، َكُب���ر جداُله���م َمْقًت���ا عن���د اهلل 
وعند الذين اآمنوا به وبر�سله. كما ختم 
اهلل عل���ى قل���وب ه���وؤالء المخا�سمي���ن ف���ي 
اآياتن���ا الإبطاله���ا يخت���م اهلل عل���ى كل قلب 
ر، ف���ا يهتدي  م�س���تكبر ع���ن الح���ق ُمَتَجِبّ

اإل���ى �س���واب، وال ير�س���د اإل���ى خي���ر.
 وق���ال فرع���ون لوزي���ره هام���ان: ي���ا 

هام���ان، اْب���ِن ل���ي بن���اًء عالًي���ا؛ رج���اء اأن 
اأبل���غ الط���رق.

 رج���اء اأن اأبل���غ ط���رق ال�س���ماوات 

المو�سل���ة اإليه���ا، فاأنظ���ر اإل���ى معب���ود 
مو�س���ى ال���ذي يزع���م اأن���ه المعب���ود بح���ق، 
فيم���ا  كاذب  مو�س���ى  اأن  الأظ���ّن  واإن���ي 
ن لفرعون قْبح عمله  يّدعيه. وهكذا ُح�ِسّ
ِرف  حين طلب ما طلب من هامان، و�سُ
ع���ن طري���ق الح���ق اإل���ى ط���رق ال�س���ال، 
وم���ا مك���ر فرع���ون - الإظه���ار باطله الذي 
ه���و علي���ه، واإبط���ال الح���ق ال���ذي ج���اء ب���ه 
مو�سى - اإال في خ�سار؛ الأن ماآله الخيبة 
واالإخف���اق ف���ي �س���عيه، وال�س���قاء ال���ذي ال 

ينقط���ع اأب���ًدا.
 وق���ال الرج���ل ال���ذي اآم���ن م���ن اآل 

فرع���ون نا�سًح���ا قوم���ه ومر�س���ًدا اإياه���م 
اإل���ى طري���ق الح���ق: ي���ا ق���وم، اتبعون���ي 
اأدّلك���م واأر�س���دكم اإل���ى طري���ق ال�س���واب، 

والهداي���ة اإل���ى الح���ق.
 ي���ا ق���وم، اإنم���ا ه���ذه الحي���اة الدني���ا تمّت���ع بمل���ذات منقطع���ة، ف���ا تغّرّنك���م بم���ا فيه���ا م���ن مت���اع زائ���ل، واإن الدار االآخ���رة بما فيه���ا من نعيم 

دائ���م ال ينقط���ع ه���ي دار اال�س���تقرار واالإقام���ة، فاعمل���وا له���ا بطاع���ة اهلل، واح���ذروا م���ن االن�س���غال بحياتك���م الدني���ا ع���ن العم���ل لاآخ���رة.
 من عمل عمًا �س���يًئا فلن ُيَعاَقب اإال بمثل ما عمل، ال يزاد عليه عقاب. ومن عمل عمًا �سالًحا يبتغي به وجه اهلل، ذكًرا كان العامل 

اأو اأنثى، وهو موؤمن باهلل ور�سله - فاأولئك المو�سوفون بتلك ال�سفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقهم اهلل مما اأودعه فيها 
من الثمرات والنعيم المقيم الذي ال ينقطع اأبًدا بغير ح�ساب.

 
   الجدال الإبطال الحق واإحقاق الباطل خ�سلة ذميمة، وهي من �سفات اأهل ال�سال.

   التكبر مانع من الهداية اإلى الحق.
   اإخفاق حيل الكفار ومكرهم الإبطال الحق.

   وجوب اال�ستعداد لاآخرة، وعدم االن�سغال عنها بالدنيا.



 وي���ا ق���وم، م���ا ل���ي اأدعوك���م اإل���ى 

الحي���اة  ف���ي  الخ�س���ران  م���ن  النج���اة 
الدني���ا واالآخ���رة باالإيم���ان ب���اهلل والعم���ل 
ال�سال���ح، وتدعونن���ي اإل���ى دخ���ول الن���ار 
بم���ا تدعونن���ي اإلي���ه م���ن الكف���ر ب���اهلل 

وع�سيان���ه؟!
 تدعونن���ي اإل���ى باطلك���م رج���اء اأن 

اأكفر باهلل، واأعبد معه غيره مما ال علم 
لي ب�سحة عبادته مع اهلل، واأنا اأدعوكم 
اإل���ى االإيم���ان باهلل العزي���ز الذي ال يغلبه 

اأح���د، الغفار عظيم المغفرة لعباده.
���ا اإن م���ا تدعونن���ي اإل���ى االإيم���ان   حقًّ

ب���ه واإل���ى طاعت���ه؛ لي����س ل���ه دع���وة ُيْدَع���ى 
به���ا بح���ق ف���ي الدني���ا وال ف���ي االآخ���رة، 
وال ي�س���تجيب لم���ن دع���اه، واأن مرجعن���ا 
جميًع���ا اإل���ى اهلل وح���ده، واأن الم�س���رفين 
في الكفر والمعا�سي هم اأ�سحاب النار 
الذي���ن يازم���ون دخوله���ا ي���وم القيام���ة.

فق���ال:  ن�سح���ه،  فرف�س���وا   

�س���تذكرون م���ا قدم���ت لك���م م���ن ن�س���ح، 
وتتح�ّس���رون عل���ى ع���دم قبول���ه، واأفّو����س 
اأم���وري كله���ا اإل���ى اهلل وح���ده، اإن اهلل ال 
يخف���ى علي���ه م���ن اأعم���ال عب���اده �س���يء.

 فحفظ���ه اهلل م���ن �س���وء مكره���م 

حي���ن اأرادوا قتل���ه، واأح���اط ب���اآل فرع���ون 
ع���ذاب الغ���رق، فق���د اأغرق���ه اهلل ه���و 

وجن���وده كله���م ف���ي الدني���ا.
 وبع���د موته���م يعر�س���ون عل���ى الن���ار 

ف���ي قبوره���م اأول النه���ار واآخ���ره، وي���وم 
القيام���ة يق���ال: اأدخل���وا اأتب���اع فرع���ون 
اأ�س���ّد الع���ذاب واأعظم���ه؛ لم���ا كان���وا علي���ه 
م���ن الكف���ر والتكذيب وال�سد عن �س���بيل 

اهلل.
�أيها �لر�سول - ح�����ين   واذك����ر - 

من  والمت���بوع���ون  االأت��باع  يتخ����ا�سم 
االأتب�����اع  في�����قول  الن����ار،  اأ�سح����اب 
الم�ست�سعفون للمتبوعين المتكبرين: اإنا كنا لكم اأتباًعا في ال�سال في الدنيا، فهل اأنتم مغنون عنا جزًءا من عذاب اهلل بتحّمله عنا؟!
 ق���ال المتبوع���ون الم�س���تكبرون: اإن���ا - �س���واء كّن���ا اأتباًع���ا اأو متبوعي���ن - ف���ي الن���ار، وال يتحم���ل اأح���د من���ا ج���زًءا م���ن ع���ذاب االآخ���ر، اإن اهلل 

قد حكم بين العباد، فاأعط����ى ك����اًّ ما ي�ستحقه من العذاب.
 وق���ال المعذب���ون ف���ي الن���ار م���ن االأتب���اع والمتبوعي���ن للمائك���ة الموكلي���ن بالن���ار لم���ا يئ�س���وا م���ن الخ���روج م���ن الن���ار والع���ودة اإل���ى الحي���اة 

الدني���ا ليتوب���وا: ادع���وا ربك���م يخف���ف عنا يوًم���ا واحًدا من هذا الع���ذاب الدائم.
 

   اأهمية التوكل على اهلل.
   نجاة الداعي اإلى الحق من مكر اأعدائه.

   ثبوت عذاب البرزخ.
   تعّلق الكافرين باأي �سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة، وهذا لن يح�سل اأبًدا.



عل���ى  ا  ردًّ جهن���م  خزن���ة  ق���ال   

ر�س���لكم  تاأتيك���م  تك���ن  اأََول���م  الكف���ار: 
بالبراهي���ن واالأدل���ة الوا�سح���ة؟! ق���ال 
الكف���ار: بل���ى، كان���وا ياأتونن���ا بالبراهي���ن 
ًم���ا  واالأدل���ة الوا�سح���ة، ق���ال الخزن���ة َتَهكُّ
به���م: فادع���وا اأنت���م، فنح���ن ال ن�س���فع 
للكف���ار، وم���ا دع���اء الكافري���ن اإال ف���ي 
بط���ان و�سي���اع؛ لع���دم َقبول���ه منه���م 

ب�س���بب كفره���م.
وم���ا  فرع���ون  ق�س���ة  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
اآل اإلي���ه اأم���ره واأْم���ر اأتباع���ه ف���ي الدني���ا 
واالآخ���رة، ذك���ر اأْم���ر الر�س���ل والموؤمنين، 
وم���ا ي�سي���رون اإلي���ه م���ن ن�سر ف���ي الدنيا 

واالآخ���رة فق���ال:
 اإن���ا لنن�س���ر ر�س���لنا والذي���ن اآمن���وا 

باهلل وبر�سله في الدنيا باإظهار حجتهم 
وتاأييده���م عل���ى اأعدائه���م، ونن�سره���م 
ي���وم القيام���ة باإدخاله���م الجن���ة، وبعقاب 
خ�سومه���م ف���ي الدني���ا باإدخاله���م الن���ار 
والمائك���ة  االأنبي���اء  ي�س���هد  اأن  بع���د 
والموؤمنون على ح�سول التبليغ وتكذيب 

االأمم.
 ي���وم ال ينف���ع الظالمي���ن اأَْنُف�َس���ُهْم 

ع���ن  اعتذاُره���م  والمعا�س���ي  بالكف���ر 
ظلمهم، ولهم في ذلك اليوم الطرد من 
رحمة اهلل، ولهم �س���وء الدار في االآخرة 

بم���ا ياقون���ه م���ن الع���ذاب االألي���م.
 ولق���د اأعطين���ا مو�س���ى العل���م ال���ذي 

يهت���دي ب���ه بن���و اإ�س���رائيل اإل���ى الح���ق، 
وجعلن���ا الت���وراة كتاًب���ا متوارًث���ا ف���ي بن���ي 

اإ�س���رائيل يرثون���ه جي���ًا بع���د جي���ل.
 هداي���ًة اإل���ى طري���ق الح���ق، وتذكي���ًرا 

الأ�سحاب العقول ال�سليمة.
 فا�سب���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - عل���ى 

م���ا تاقيه من تكذي���ب قومك واإيذائهم، 
اإن وع���د اهلل ل���ك بالن�س���ر والتاأيي���د ح���ق 
ال مري���ة في���ه، واطل���ب المغف���رة لذنب���ك، 

و�س���ّبح بحم���د رب���ك اأول النه���ار واآخ���ره.
 اإن الذي���ن يخا�سم���ون ف���ي اآي���ات اهلل �س���عًيا الإبطاله���ا بغي���ر حج���ة وال بره���ان اأتاه���م م���ن عن���د اهلل، ال يحمله���م عل���ى ذل���ك اإال اإرادة 

اال�س���تعاء والتكبر على الحق، ولن ي�سلوا اإلى ما يريدونه من اال�س���تعاء عليه، فاعت�سم - �أيها �لر�س���ول - باهلل، اإنه هو ال�س���ميع الأقوال 
عب���اده، الب�سي���ر باأعماله���م، ال يفوت���ه منها �س���يء، و�س���يجازيهم عليها.

 لخل���ق ال�س���ماوات واالأر����س ل�سخامتهم���ا وات�س���اعهما اأعظ���م م���ن خل���ق النا����س، فال���ذي خلقهم���ا م���ع عظمهم���ا قادر على بع���ث الموتى من 

قبورهم اأحياء ليحا�س���بهم ويجازيهم، ولكن معظم النا����س ال يعلمون، فا يعتبرون به، وال يجعلونه دليًا على البعث مع و�سوحه.
 وال ي�س���توي ال���ذي ال يب�س���ر وال���ذي يب�س���ر، وال ي�س���توي الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�سّدق���وا ر�س���له واأح�س���نوا اأعمالهم، ال ي�س���توون مع من ي�س���يء 

عمل���ه باالعتق���اد الفا�س���د والمعا�س���ي، ال تتذك���رون اإال قلي���ًا؛ اإذ ل���و تذكرت���م لعلمت���م الف���رق بي���ن الفريقي���ن لت�س���عوا اإلى اأن تكون���وا من الذين 
اآمن���وا وعمل���وا االأعمال ال�سالح���ات رغبة في مر�ساة اهلل.

 
ة اإلهية ثابتة.    ن�سر اهلل لر�سله وللموؤمنين �ُسَنّ

   اعتذار الظالم يوم القيامة ال ينفعه.
   اأهمية ال�سبر في مواجهة الباطل.

   داللة خلق ال�سماوات واالأر�س على البعث؛ الأن من خلق ما هو عظيم قادر على اإعادة الحياة اإلى ما دونه.



اهلل  يبع���ث  الت���ي  ال�س���اعة  اإن   

فيه���ا الموت���ى للح�س���اب والج���زاء الآتي���ة 
ال محال���ة، ال �س���ك فيه���ا، ولك���ن معظ���م 
النا����س ال يوؤمن���ون بمجيئه���ا، ولذل���ك ال 

ي�س���تعّدون له���ا.
 :- �لنا��س  �أيه�ا   - ربك�م  وق�ال   

دون�ي ف�ي العب�ادة والم�س�األة، اأج�ب  وِحّ
اإن  واأرحمك�م،  عنك�م  واأع�ُف  دعاءك�م 
الذي�ن يتعظم�ون ع�ن اإف�رادي بالعب�ادة 
�سيدخلون يوم القيامة جهنم �ساغرين 

ذليلي�ن.
 اهلل ه���و ال���ذي �سّي���ر لك���م اللي���ل 

مظلًما لت�س���كنوا فيه وت�ستريحوا، و�سّير 
النه���ار م�سيًئ���ا مني���ًرا لتعمل���وا في���ه، اإن 
اهلل ل���ذو ف�س���ل عظي���م على النا����س حين 
اأ�س���بغ عليه���م م���ن ظاهر نعم���ه وباطنها، 
ولكّن معظم النا�س ال ي�سكرونه �سبحانه 

عل���ى م���ا اأنعم به عليه���م منها.
 ذلك���م اهلل ال���ذي تف�س���ل عليك���م 

بنعم���ه ه���و خال���ق كل �س���يء، ف���ا خال���ق 
غي���ره، وال معب���ود بح���ق اإال ه���و، فكي���ف 
تن�سرف���ون ع���ن عبادته اإلى عبادة غيره 

ا. مم���ن ال يمل���ك نفًع���ا وال �س���ًرّ
 كم���ا �س���رف ه���وؤالء ع���ن االإيم���ان 

ب���اهلل وعبادت���ه وح���ده ي�س���رف عن���ه م���ن 
يجح���د باآي���ات اهلل الدال���ة عل���ى توحي���ده 
ف���ي كل زم���ان وم���كان، ف���ا يهت���دي اإل���ى 

���ق لر�س���د. ح���ق، وال ُيَوَفّ
�أيه��ا   - لك�����م  �سّي��ر  ال��ذي  اهلل   

�لن����������ا�س - االأر���س ق���������اّرة مه����������ياأة 
ال�س��ماء  و�سّي��ر  عليه��ا،  ال�س��تقراركم 
م��ن  ممنوع��ة  فوقك��م  البن��اء  محكم��ة 
ال�سقوط، و�سّوركم ف�ي اأرحام اأمهاتكم 
فاأح�س��ن �سورك��م، ورزقك��م م��ن ح��ال 
ال��ذي  ذلك��م  وم�س��تطابها،  االأطعم��ة 
اأنع��م عليك��م به��ذه النعم ه��و اهلل ربكم، 
فتب��ارك اهلل رب المخلوق��ات كله��ا، ف��ا 

رب له��ا غي��ره �س��بحانه.
 ه���و الح���ي ال���ذي ال يم���وت، ال معب���ود بح���ق غي���ره، فادع���وه دع���اء عب���ادة وم�س���األة؛ قا�سدي���ن وجه���ه وح���ده، وال ت�س���ركوا مع���ه غي���ره م���ن 

مخلوقات���ه، الحم���د هلل رب المخلوق���ات.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول -: اإن���ي نهان���ي اهلل اأن اأعب���د الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل م���ن ه���ذه االأ�سن���ام الت���ي ال تنفع وال ت�س���ّر حين جاءتني 

البراهين واالأدلة الوا�سحة على بطان عبادتها، واأمرني اهلل اأن اأنقاد له وحده بالعبادة، فهو رب الخائق كلها، ال رب لها غيره.
 

   دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي ال ت�سرف اإال اإلى اهلل؛ الأن الدعاء هو عين العبادة.
   نعم اهلل تقت�سي من العباد ال�سكر.

   ثبوت �سفة الحياة هلل.
   اأهمية االإخا�س في العمل.



 ه���و ال���ذي خل���ق اأباك���م اآدم م���ن 

ت���راب، ث���م جع���ل خلقك���م م���ن بع���ده م���ن 
نطف���ة، ث���م بع���د النطفة م���ن دم متجمد، 
ث���م بع���د ذل���ك يخرجك���م م���ن بط���ون 
اأمهاتك���م اأطف���ااًل �سغ���اًرا، ث���م لت�سل���وا 
�س���ن ا�س���تداد الب���دن، ث���م ِلَتْكَب���ُروا حت���ى 
ت�سي���روا �س���يوًخا، ومنك���م م���ن يم���وت 
قب���ل ذل���ك، ولتبلغ���وا اأم���ًدا مح���دًدا ف���ي 
عل���م اهلل، ال تنق�س���ون عن���ه، وال تزيدون 
علي���ه، ولعلك���م تنتفع���ون به���ذه الحج���ج 

والبراهي���ن عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه.
 ه���و وح���ده �س���بحانه ال���ذي بي���ده 

االإحي���اء، وه���و وحده الذي بي���ده االإماتة، 
ف���اإذا ق�س���ى اأم���ًرا فاإنم���ا يق���ول لذل���ك 

االأم���ر: )ك���ن(، فيك���ون.
 األ���م ت���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - الذي���ن 

يخا�سم���ون ف���ي اآي���ات اهلل مكذبي���ن به���ا 
م���ع و�سوحه���ا؛ لتعج���ب م���ن حاله���م وه���م 

يعر�س���ون ع���ن الح���ق م���ع و�سوح���ه.
 الذي���ن كّذب���وا بالق���راآن، وبم���ا بعثن���ا 

به ر�س���لنا من الحق، ف�س���وف يعلم هوؤالء 
المكذب���ون عاقبة تكذيبهم، ويرون �س���وء 

الخاتمة.
 يعلمون عاقبته حين تكون االأ�سفاد 

اأرجلهم،  في  وال�سا�سل  اأعناقهم،  في 
تجّرهم زبانية العذاب.

 ي�س���حبونهم ف���ي الم���اء الح���اّر ال���ذي 

ا�ستّد غليانه، ثم في النار يوقدون.
 ث���م قي���ل له���م َتْبِكيًت���ا له���م وتوبيًخ���ا: 

اأي���ن االآله���ة المزعوم���ة الت���ي اأ�س���ركتم 
بعبادته���ا؟!

 م���ن دون اهلل م���ن اأ�سنامك���م الت���ي 

ال تنف���ع وال ت�س���ّر؟! ق���ال الكف���ار: غاب���وا 
عّن���ا فل�س���نا نراه���م، ب���ل م���ا كّن���ا نعب���د 
ف���ي الدني���ا �س���يًئا ي�س���تحق العب���ادة. مث���ل 
اإ�س���ال ه���وؤالء ي�س���ّل اهلل الكافري���ن 

ع���ن الح���ق ف���ي كل زم���ان وم���كان.
 ويقال لهم: ذلك العذاب الذي تقا�سونه ب�سبب فرحكم بما كنتم عليه من ال�سرك، وبتو�ّسعكم في الفرح.

 ادخلوا اأبواب جهنم ماكثين فيها اأبًدا، فقبح م�ستقّر المتكبرين عن الحق.

ه بما وعده به من الن�سر، فقال: ولما عانى ر�سول اهلل  من قومه ما عانى، اأمره اهلل بال�سبر، و�ساَّ
 فا�سب���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - عل���ى اأذى قوم���ك وتكذيبه���م، اإن وع���د اهلل بن�س���رك ح���ق ال ِمْري���ة في���ه، فاإم���ا نريّن���ك ف���ي حيات���ك بع�س الذي 

نعدهم به من العذاب كما ح�سل يوم بدر، اأو نتوفيّنك قبل ذلك، فاإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على اأعمالهم، فندخلهم 
النار خالدين فيها اأبًدا.

 
ة اإل�هية يتعلم منها النا�س التدرج في حياتهم.    التدرج في الخلق �ُسَنّ

   قبح الفرح بالباطل.
   اأهمية ال�سبر في حياة النا�س، وبخا�سة الدعاة منهم.



 ولق���د بعثن���ا ر�س���ًا كثيري���ن م���ن 

قبل���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - اإل���ى اأممه���م، 
عل���ى  ف�سب���روا  واآذوه���م  فكذبوه���م 
تكذيبه���م واإيذائه���م، ِم���ن ه���وؤالء الر�س���ل 
َمن ق�س�سنا عليك خبرهم، ومنهم من 
ل���م نق�س����س عليك خبره���م، وما ي�سّح 
لر�س���ول اأن ياأت���ي قوم���ه باآي���ة م���ن رب���ه اإال 
بم�س���يئته �سبحانه، فاقتراح الكفار على 
ر�س���لهم االإتي���ان باالآيات ظلم، فاإذا جاء 
اأم���ر اهلل بالفت���ح اأو الف�س���ل بي���ن الر�س���ل 
ل بينهم بالعدل، فاأُه�لك  واأقوامهم ف�سَ
الكفار ونّجي الر�سل، وخ�سر - في ذلك 
الموق���ف ال���ذي يف�س���ل فيه بي���ن العباد- 
اأ�سح���اُب الباط���ل اأنف�َس���هم باإيراده���ا 

م���وارد اله���اك ب�س���بب كفره���م.
 اهلل ه���و ال���ذي جع���ل لك���م االإب���ل 

والبقر والغنم؛ لتركبوا بع�سها، وتاأكلوا 
لح���وم بع�سها.

 ولك���م ف���ي ه���ذه المخلوق���ات مناف���ع 

متع���ددة تتج���دد في كل ع�سر، ويح�سل 
لك���م م���ن خاله���ا ما ترغب���ون به مما في 
اأنف�س���كم م���ن حاج���ات، واأبرزه���ا التنق���ل 

ف���ي البر والبحر.
اآيات���ه  م���ن  �س���بحانه  ويريك���م   

الدال���ة عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه، ف���اأي 
اآي���ات اهلل ال تعترف���ون به���ا بع���د اأن تق���رر 

لديك���م اأنه���ا اآيات���ه؟!
 اأفل���م ي�س���ر ه���وؤالء المكذب���ون ف���ي 

االأر�س فيتاأملوا كيف كانت نهاية االأمم 
المكذب���ة م���ن قبلهم فيعتبروا بها؟! فقد 
كان���ت تل���ك االأم���م اأكث���ر منه���م اأم���وااًل، 
واأعظ���م ق���وة، واأ�س���ّد اآث���اًرا ف���ي االأر����س، 
فم���ا اأغن���ى عنه���م م���ا كان���وا يك�س���بون من 
الق���وة لم���ا جاءه���م ع���ذاب اهلل المهلك.

 فلم���ا جاءته���م ر�س���لهم بالبراهي���ن 

الوا�سح���ة كذب���وا بها، ور�سوا بالتم�س���ك 
بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به ر�س���لهم، ونزل بهم ما كانوا ي�س���خرون منه من العذاب الذي كانت تخّوفهم ر�س���لهم منه.

ين حين ال ينفعهم اإقرار: اآمنا باهلل وحده، وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من �سركاء واأ�سنام.  فلما راأوا عذابنا قالوا مقِرّ

ة اهلل التي م�س���ت في عباده اأن���ه ال ينفعهم اإيمانه���م عندما يعاينون   فل���م يك���ن اإيمانه���م حي���ن عاين���وا عذابن���ا ين���زل به���م نافًع���ا له���م، �ُس���َنّ

الع���ذاب، وخ�س���ر الكاف���رون حي���ن ن���زول الع���ذاب اأنف�س���هم باإيراده���ا م���وارد اله���اك ب�س���بب كفره���م ب���اهلل، وع���دم التوب���ة منه���ا قب���ل معاين���ة 
العذاب.

 
   هلل ر�سل غير الذين ذكرهم اهلل في القراآن الكريم نوؤمن بهم اإجمااًل.

   من نعم اهلل تبيينه االآيات الدالة على توحيده.
   خطر الفرح بالباطل و�سوء عاقبته على �ساحبه.

   بطان االإيمان عند معاينة العذاب المهلك.



اهلل،  ع���ن  المعر�سي���ن  ح���ال  بي���ان 
وذك���ر عاقبته���م.

  تقدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 هذا القراآن تنزيل من اهلل الرح�من 

الرحيم.
تبيي���ن  اأت���ّم  اآيات���ه  ن���ت  ُبيِّ كت���اب   

لق���وم  ���ا  عربًيّ قراآًن���ا  وُجِع���ل  واأكمل���ه، 
يعلم���ون؛ الأنهم الذي���ن ينتفعون بمعانيه، 

وبم���ا في���ه م���ن الهداي���ة اإل���ى الح���ق.
 مب�س���ًرا الموؤمني���ن بم���ا اأع���ّد اهلل 

ًف���ا  له���م م���ن الج���زاء الجزي���ل، ومخِوّ
االألي���م،  اهلل  ع���ذاب  م���ن  الكافري���ن 
فاأعر�َس معظمهم عنه، فهم ال ي�سمعون 

م���ا في���ه م���ن اله���دى �س���ماع َقُب���ول.
 وقال���وا: قلوبن���ا مغط���اة باأغلف���ة ف���ا 

َمم  تعق���ل م���ا َتْدُعونا اإلي���ه، وفي اآذاننا �سَ
فا ت�س���معه، ومن بيننا وبينك �س���تر فا 
ي�س���ل اإلين���ا �س���يء مم���ا تق���ول، فاعم���ل 
اأن���ت عل���ى طريقت���ك، اإن���ا عامل���ون عل���ى 

طريقتن���ا، ول���ن نتبع���ك.
 ق��������ل - �أيه���ا �لر�س������ول - له�������وؤالء 

المعاندي���ن: اإنم���ا اأن���ا ب�س���ر مثلك���م يوح���ي 
اإلي اهلل اأنما معبودكم بحق معبود واحد 
هو اهلل، فا�سلكوا الطريق المو�سل اإليه، 
واطلب���وا من���ه المغفرة لذنوبكم، وهاك 
وع���ذاب للم�س���ركين الذي���ن يعب���دون غير 

اهلل اأو ي�س���ركون معه اأحًدا.
اأموالهم،  زكاة  يعطون  ال  الذين   

وهم باالآخرة - وما فيها من نعيم مقيم 
وعذاب األيم - كافرون.

 اإن الذين اآمنوا باهلل وبر�سله، وعملوا االأعمال ال�سالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة.

ًخ���ا الم�س���ركين: لم���اذا اأنت���م تكف���رون ب���اهلل ال���ذي خل���ق االأر����س ف���ي يومين: ي���وم االأحد واالثني���ن، وتجعلون له   ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - موِبّ

نظ���راء تعبدونه���م من دونه؟! ذلك رب المخلوقات كلهم.
 وجع���ل فيه���ا جب���ااًل ثواب���ت م���ن فوقه���ا تثبته���ا لئ���ا ت�سط���رب، وب���ارك فيه���ا فجعله���ا دائم���ة الخي���ر الأهله���ا، وق���ّدر فيه���ا اأق���وات النا����س 

���ة لليومي���ن ال�س���ابقين هم���ا: ي���وم الثاث���اء وي���وم االأربع���اء �س���واء لم���ن اأراد اأن ي�س���األ عنه���ا. والبهائ���م ف���ي اأربع���ة اأي���ام متَمّ
 ث���م ق�س���د �س���بحانه اإل���ى خل���ق ال�س���ماء، وه���ي يومئ���ذ دخ���ان فق���ال له���ا ولاأر����س: انق���ادا الأم���ري مختارتي���ن، اأو مكرهتي���ن، ال َمِحيد لكما 

ع���ن ذل���ك، قالت���ا: اأتينا طائعتي���ن، فا اإرادة لنا دون اإرادتك يا ربنا.
 

   تعطيل الكافرين لو�سائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر.
   بيان منزلة الزكاة، واأنها ركن من اأركان االإ�سام.

   ا�ست�سام الكون هلل وانقياده الأمره �سبحانه بكل ما فيه.

٤١٥٤



في  ال�سماوات  خلق  اهلل  فاأتّم   

الجمعة،  ويوم  الخمي�س  يوم  يومين: 
في  واالأر�س  ال�سماوات  خلق  تم  وبهما 
�سماء  كل  في  اهلل  واأوحى  اأيام،  �ستة 
ما يقدره فيها، وما ياأمر به من طاعة 
وعبادة، وزّيّنا ال�سماء الدنيا بالنجوم، 
ا�ستراق  من  ال�سماء  بها  وحفظنا 
كله  المذكور  ذلك  ال�سمع،  ال�سياطين 
اأحد،  يغلبه  ال  الذي  العزيز  تقدير 

العليم بخلقه.
 ف���اإن اأعر����س ه���وؤالء ع���ن االإيم���ان 

بما جئت به فقل لهم - �أيها �لر�سول-: 
خّوفتك���م عذاًبا يق���ع عليكم مثل العذاب 
ال���ذي وق���ع عل���ى ع���اد ق���وم ه���ود، وثم���ود 

ق���وم �سال���ح لم���ا كذبوهما.
يتب���ع  ر�س���لهم  جاءته���م  حي���ن   

���ا بدعوة واحدة ياأمرونهم  بع�سه���م بع�سً
اأال يعب���دوا اإال اهلل وح���ده، ق���ال الكف���ار 
منه���م: ل���و �س���اء ربن���ا اإن���زال مائك���ة 
اإلين���ا ر�س���ًا الأنزله���م، فاإن���ا كاف���رون بم���ا 

اأر�س���لتم ب���ه؛ الأنك���م ب�س���ر مثلن���ا.
 فاأم���ا ع���اد ق���وم ه���ود فم���ع كفره���م 

ب���اهلل تكّب���روا ف���ي االأر����س بغي���ر الح���ق، 
وه���م  وقال���وا  حوله���م،  م���ن  وظلم���وا 
مخدوعون بقوتهم: من اأ�س���ّد منا قوة؟! 
ال اأح���د اأ�س���د منه���م ق���وة بزعمه���م، ف���رّد 
اهلل عليهم: اأوال يعلم هوؤالء وي�س���اهدون 
اأن اهلل ال���ذي خلقه���م واأودع فيه���م القوة 
الت���ي اأطغته���م ه���و اأ�س���ّد منه���م ق���وة؟! 
وكان���وا يكف���رون باآي���ات اهلل الت���ي ج���اء 

. به���ا ه���ود 
 فبعثن���ا عليه���م ريًح���ا ذات �س���وت 

مزع���ج ف���ي اأي���ام م�س���وؤومات عليه���م لم���ا 
فيه���ا م���ن الع���ذاب؛ لنذيقه���م ع���ذاب 
ال���ذل والمهان���ة له���م ف���ي الحي���اة الدني���ا، 
ولع���ذاب االآخ���رة ال���ذي ينتظره���م اأ�س���ّد 

اإذالاًل له���م، وه���م ال يج���دون م���ن ين�سره���م باإنقاذه���م م���ن الع���ذاب.
 واأم���ا ثم���ود ق���وم �سال���ح فق���د هديناه���م بتبيي���ن طريق الح���ق لهم، فف�سلوا ال�سال عل���ى الهداية اإلى الحق، فاأهلكته���م �ساعقة العذاب 

المهين ب�سبب ما كانوا يك�سبونه من الكفر والمعا�سي.
 واأنجينا الذين اآمنوا باهلل ور�سله، وكانوا يتقون اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، اأنجيناهم من العذاب الذي حّل بقومهم.

 ويوم يح�سر اهلل اأعداءه اإلى النار، ترّد الزبانية اأولهم اإلى اآخرهم، ال ي�ستطيعون الهرب من النار.

 حت���ى اإذا م���ا ج���اوؤوا الن���ار الت���ي �س���يقوا اإليه���ا، وتنّك���روا لم���ا كان���وا يعمل���ون ف���ي الدني���ا، �س���هدت عليه���م اأ�س���ماعهم واأب�ساره���م وجلوده���م 

بم���ا كان���وا يعملونه في الدنيا م���ن الكفر والمعا�سي.
 

   االإعرا�س عن الحق �سبب المهالك في الدنيا واالآخرة.
   التكبر واالغترار بالقوة مانعان من االإذعان للحق.

   الكفار ُيْجَمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب االآخرة.
   �سهادة الجوارح يوم القيامة على اأ�سحابها.



 وقال الكفار لجلودهم: ِلَم �سهدتم 

قالت  الدنيا؟!  في  نعمل  كنا  بما  علينا 
اهلل  اأنطقنا  الأ�سحابها:  جواًبا  الجلود 
اأول  اأنطق كل �سيء، وهو خلقكم  الذي 
مرة عندما كنتم في الدنيا، واإليه وحده 
ترجعون في االآخرة للح�ساب والجزاء.

َت�ْسَتْخُفون حين ترتكبون   وما كنتم 

عليكم  ت�سهد  ال  حتى  المعا�سي 
جلودكم؛  وال  اأب�ساركم  وال  اأ�سماعكم 
الأنكم ال توؤمنون بح�ساب وال عقاب وال 
اأن اهلل  ثواب بعد الموت، ولكن ظننتم 
�سبحانه ال يعلم كثيًرا مما تعملونه، بل 

يخفى عليه، فاغتررتم.
ال���ذي  ال�س���يئ  الظ���ن  وذلك���م   

فاأ�سبحت���م  اأهلكك���م،  بربك���م  ظننت���م 
ب�س���بب ذل���ك م���ن الخا�س���رين الذي���ن 

الدني���ا واالآخ���رة. خ�س���روا 
 ف���اإن ي�سب���ر ه���وؤالء الذي���ن �س���هد 

عليه���م �س���معهم واأب�ساره���م وجلوده���م، 
فالن���ار م�س���تقر له���م، وم���اأوى ي���اأوون 
اإلي���ه، واإن يطلب���وا رف���ع الع���ذاب ور�س���ا 
اهلل عنه���م، فم���ا ه���م بنائلي���ن ر�س���اه وال 

داخلي���ن الجن���ة اأب���ًدا.
 وهياأن���ا له���وؤالء الكف���ار قرن���اء م���ن 

���نوا له���م  ال�س���ياطين يازمونه���م، فح�َسّ
���نوا لهم  �س���وء اأعماله���م ف���ي الدنيا، وح�َسّ
م���ا خلفه���م م���ن اأم���ر االآخ���رة فاأن�س���وهم 
تذكره���ا والعم���ل له���ا، ووج���ب عليه���م 
الع���ذاب ف���ي جمل���ة اأم���م ق���د م�س���ت 
م���ن قبله���م م���ن الج���ن واالإن����س، اإنه���م 
كان���وا خا�س���رين حي���ث خ�س���روا اأنف�س���هم 
واأهليه���م ي���وم القيام���ة بدخوله���م الن���ار.

فيم���ا  متوا�سي���ن  الكف���ار  وق���ال   

بينه���م لم���ا عج���زوا ع���ن مواجه���ة الحجة 
بالحج���ة: ال ت�س���معوا له���ذا الق���راآن ال���ذي 
يق���روؤه عليك���م محم���د، وال تنق���ادوا لم���ا 

في���ه، و�سيح���وا وارفع���وا اأ�سواتك���م عن���د قراءت���ه ل���ه؛ لعلك���م بذل���ك تنت�س���رون علي���ه، فيت���رك تاوت���ه والدع���وة اإلي���ه، فن�س���تريح من���ه.
 فلنذيق���ّن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكّذب���وا ر�س���له عذاًب���ا �س���ديًدا ي���وم القيام���ة، ولنجزيّنهم اأ�س���واأ الذي كان���وا يعملون من ال�س���رك والمعا�سي 

عقاًبا لهم عليها.
 ذل���ك الج���زاء المذك���ور ج���زاء اأع���داء اهلل الذي���ن كف���روا ب���ه وكّذب���وا ر�س���له: الن���ار، له���م فيه���ا خل���ود ال ينقط���ع اأب���ًدا؛ جزاًء عل���ى جحدهم 

الآي���ات اهلل، وع���دم اإيمانهم به���ا مع و�سوحها وقوة حجتها.
نا من الجن واالإن����س: اإبلي����س الذي �س���ّن الكفر والدعوة اإليه، وابن اآدم  اَّ  وقال الذين كفروا باهلل وكذبوا ر�س���له: ربنا، اأرنا اللَذيِن اأ�سَ

الذي �سّن �سفك الدماء، نجعلهما في النار تحت اأقدامنا؛ ليكونا من االأ�سفلين الذين هم اأ�سد اأهل النار عذاًبا.
 

   �سوء الظن باهلل �سفة من �سفات الكفار.
   الكفر والمعا�سي �سبب ت�سليط ال�سياطين على االإن�سان.

   تمّني االأتباع اأن ينال متبوعوهم اأ�سّد العذاب يوم القيامة.



���ا ذك���ر اهلل ج���زاء اأعدائ���ه ذك���ر  ولمَّ
ج���زاء اأوليائ���ه، فق���ال:

ال  اهلل،  ربن���ا  قال���وا:  الذي���ن  اإن   

رب لن���ا غي���ره، وا�س���تقاموا عل���ى امتث���ال 
اأوامره، واجتناب نواهيه، تتنزل عليهم 
المائك���ة عند احت�سارهم قائلين لهم: 
ال تخاف���وا م���ن الم���وت وال مم���ا بع���ده، 
وال تحزن���وا عل���ى م���ا خّلفت���م ف���ي الدني���ا، 
واأب�س���روا بالجنة التي كنتم توعدون بها 
ف���ي الدني���ا عل���ى اإيمانك���م ب���اهلل وعملك���م 

ال�سال���ح.
 نح���ن اأولياوؤك���م ف���ي الحي���اة الدني���ا، 

فق���د كن���ا ن�س���ددكم ونحفظك���م، ونح���ن 
اأولياوؤك���م ف���ي االآخ���رة، فواليتن���ا لك���م 
م�س���تمرة، ولك���م ف���ي الجن���ة م���ا ت�س���تهيه 
اأنف�س���كم من الملذات وال�س���هوات، ولكم 

فيه���ا كل م���ا تطلبون���ه مم���ا ت�س���تهونه.
���اأً ل�سيافتك���م م���ن رٍبّ   رزًق���ا ُمهَيّ

غف���ور لذن���وب م���ن ت���اب اإلي���ه م���ن عباده، 
رحي���م بهم.

 وال اأح���د اأح�س���ن ق���واًل مم���ن دع���ا 

اإل���ى توحي���د اهلل والعم���ل ب�س���رعه، وعمل 
عم���ًا �سالًح���ا ير�س���ي رب���ه، وق���ال: اإنن���ي 
م���ن الم�ست�س���لمين المنقادي���ن هلل، فم���ن 
فع���ل ذل���ك كل���ه فهو اأح�س���ن النا����س قواًل.

الح�س���نات  فع���ل  ي�س���توي  وال   

والطاع���ات الت���ي تر�س���ي اهلل، وال فع���ل 
ال�س���يئات والمعا�س���ي الت���ي ت�س���خطه، 
ادف���ع بالخ�سلة التي هي اأح�س���ُن اإ�س���اءَة 
م���ن اأ�س���اء اإلي���ك من النا����س، ف���اإذا الذي 
بين���ك وبين���ه ع���داوة �س���ابقة - اإذا دفعَت 
اإ�س���اءته باالإح�س���ان اإلي���ه - كاأن���ه قري���ب 

�س���فيق.
ق لهذه الخ�سلة الحميدة اإال   وال ُيوفَّ

الذين �سبروا على االإيذاء، وما ياقونه 
ق لها اإال  من النا�س من ال�سوء، وال ُيوَفّ

ذو ن�سيب عظيم؛ لما فيها من الخير الكثير، والنفع الوفير.
 واإن و�سو�س لك ال�سيطان في اأي وقت ب�سّر فاعت�سم باهلل والجاأ اإليه، اإنه هو ال�سميع لما تقوله، العليم بحالك.

 وم���ن اآي���ات اهلل الدال���ة عل���ى عظمت���ه وتوحي���ده اللي���ل والنه���ار في تعاقبهما، وال�سم����س والقمر، ال ت�س���جدوا - �أيها �لنا����س - لل�سم����س، وال 

ا. ت�س���جدوا للقم���ر، وا�س���جدوا هلل وح���ده ال���ذي خلقه���ّن اإن كنت���م تعبدون���ه ح����قًّ
 ف���اإن ا�س���تكبروا واأعر�س���وا، ول���م ي�س���جدوا هلل الخال���ق، فالمائك���ة الذي���ن ه���م عن���د اهلل ي�س���ِبّحونه ويحمدونه �س���بحانه في اللي���ل والنهار 

مًعا، وهم ال يمّلون من عبادته.
 

   منزلة اال�ستقامة عند اهلل عظيمة.
   كرامة اهلل لعباده الموؤمنين وتوِلّيه �سوؤونهم و�سوؤون َمن خلفهم.

   مكانة الدعوة اإلى اهلل، واأنها اأف�سل االأعمال.
   ال�سبر على االإيذاء والدفع بالتي هي اأح�سن ُخُلقان ال غنى للداعي اإلى اهلل عنهما.



 وم���ن اآيات���ه الدال���ة عل���ى عظمت���ه 

وتوحي���ده وعل���ى قدرت���ه عل���ى البع���ث اأن���ك 
تعاي���ن االأر����س ال نبات فيها، فاإذا اأنزلنا 
عليه���ا م���اء المط���ر تحرك���ت ب�س���بب نم���و 
المخب���وء فيه���ا م���ن ب���ذور، وارتفع���ت، اإن 
ال���ذي اأحي���ا هذه االأر�س الميتة بالنبات، 
للح�س���اب  وباعثه���م  الموت���ى  لمحي���ي 
والج���زاء، اإن���ه عل���ى كل �س���يء قدي���ر، ال 
يعج���زه اإحي���اء اأر����س بع���د موته���ا، وال 

اإحي���اء الموت���ى وبعثه���م م���ن قبوره���م.
 اإن الذي���ن يميل���ون ف���ي اآي���ات اهلل 

ع���ن ال�س���واب باإنكاره���ا والتكذي���ب به���ا 
وتحريفها ال يخفى حالهم علينا، فنحن 
نعلمه���م، اأفم���ن ُيْلَقى ف���ي النار اأف�سل اأم 
م���ن ياأت���ي يوم القيامة اآمًنا من العذاب؟ 
اعمل���وا - �أيه���ا �لنا����س - م���ا �س���ئتم م���ن 
خير و�س���ّر، فقد بَيّنا لكم الخير وال�س���ر، 
اإن اهلل بم���ا تعمل���ون منهم���ا ب�سي���ر، ال 

يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن اأعمالكم.
 اإن ال����ذين كف����روا بال�ق����راآن ل�م����ا 

جاءه���م م���ن عن���د اهلل لمعذب���ون ي���وم 
القيام���ة، واإن���ه لكت���اب عزي���ز مني���ع، ال 
ل  ف اأن يحّرف���ه، وال ُمَب���ِدّ ي�س���تطيع ُمَح���ِرّ

اأن يبدل���ه.
 ال ياأتي���ه الباط���ل م���ن بي���ن يدي���ه 

وال م���ن خلف���ه بنق����س اأو زي���ادة اأو تبدي���ل 
اأو تحري���ف، تنزي���ل م���ن حكي���م ف���ي خلقه 
وتقدي���ره وت�س���ريعه، محم���ود عل���ى كل 

حال.
بالكتاب  المكذبين  ذكر اهلل حال  ولما 
من  يلقاه  كان  بما  ه  و�ساَّ ر�سوله  �سّبر 
التكذيب  من  الر�سل  من  اإخوانه  قبله 

وال�سخرية واالفتراء، فقال:
 م���ا يق���ال ل���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - 

م���ن التكذي���ب اإال م���ا ق���د قي���ل للر�س���ل من 
قبلك فا�سبر، فاإن ربك لذو مغفرة لمن 

ت���اب اإلي���ه م���ن عب���اده، وذو عق���اب موج���ع لمن اأ�س���ّر على ذنوب���ه ولم يتب.
���ا، وال���ذي ج���اء ب���ه  ن���ت اآيات���ه حت���ى نفهمه���ا، اأيك���ون الق���راآن اأعجميًّ  ول���و اأنزلن���ا ه���ذا الق���راآن بغي���ر لغ���ة الع���رب لق���ال الكف���ار منه���م: ل���وال ُبيِّ

عرب���ي؟ ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - له���وؤالء: الق���راآن - للذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�سدق���وا ر�س���له - هداي���ة م���ن ال�س���ال و�س���فاء لم���ا ف���ي ال�س���دور م���ن 
الجهل وما يتبعه، والذين ال يوؤمنون باهلل في اآذانهم �سمم، وهو عليهم عمى ال يفهمونه، اأولئك المو�سوفون بتلك ال�سفات كمن ُيناَدون 

م���ن م���كان بعي���د، فكيف لهم اأن ي�س���معوا �سوت المنادي!
 ولق���د اأعطين���ا مو�س���ى الت���وراة فاختل���ف فيه���ا؛ فمنه���م م���ن اآم���ن به���ا، ومنه���م من كفر به���ا، ولوال وعد م���ن اهلل اأن يف�سل بي���ن العباد يوم 

القيام���ة فيم���ا اختلف���وا في���ه لحك���م بي���ن المختلفي���ن في التوراة، فبّين المحق والمبطل، فاأكرم المحق واأهان المبطل، واإن الكفار لفي �س���ك 
م���ن اأمر القراآن مريب.

 م���ن عم���ل عم���ًا �سالًح���ا فنْف���ُع عمل���ه ال�سال���ح عائ���د اإلي���ه، ف���اهلل ال ينفع���ه العم���ل ال�سال���ح م���ن اأح���د، ومن عمل عم���ًا �س���يًئا ف�سرر ذلك 

م لعبيده، فلن ينق�سهم  راجع اإليه، فاهلل ال ت�سّره مع�سية اأحد من خلقه، و�سيجازي كاًّ بما ي�ستحقه، وما ربك - �أيها �لر�سول - بظاَّ
ح�س���نة، ولن يزيدهم �سيئة.

���ل �س���بحانه به���ذا الحف���ظ، بخ���اف الكت���ب ال�س���ابقة ل���ه.    قط���ع      َحِف���ظ اهلل الق���راآن م���ن التبدي���ل والتحري���ف، وَتَكفَّ
الحج���ة عل���ى م�س���ركي الع���رب بن���زول الق���راآن بلغته���م.    نف���ي الظلم عن اهلل، واإثب���ات العدل له. 


