
اإظه���ار كم���ال مل���ك اهلل وقدرت���ه؛ بعًث���ا 
على خ�ش���يته، وتحذي���ًرا من عقابه.

 تعاظ���م وكث���ر خي���ر اهلل ال���ذي بي���ده 

وحده الملك، وهو على كل �ش���يء قدير، 
ال يعجزه �شيء.

 ال���ذي خل���ق الم���وت وخل���ق الحي���اة 

ليختبركم - اأيها النا�س - اأيكم اأح�شن 
عم���ًا، وه���و العزي���ز ال���ذي ال يغلبه اأحد، 

الغف���ور لذنوب من ت���اب من عباده.
�ش���ماوات، كل  �ش���بع  ال���ذي خل���ق   

�ش���ماء طبق���ة ف���وق م���ا قبله���ا دون تما����ّس 
بي���ن �ش���ماء و�ش���ماء. ال ت�ش���اهد - اأيه���ا 
الرائ���ي - فيم���ا خل���ق اهلل اأي تف���اوت اأو 
ع���دم تنا�ش���ب. فارج���ع الب�ش���ر ه���ل ت���رى 
ع؟! ل���ن ت���رى ذل���ك،  ���دُّ ق اأو َت�شَ م���ن َت�َش���قُّ

واإنم���ا ت���رى خلًق���ا محكًم���ا متقًن���ا.
 ث���م ارج���ع الب�ش���ر م���ّرة بع���د م���ّرة 

يرج���ع اإليك ب�ش���رك ذليًا دون اأن يرى 
عيًبا اأو خلًا في خلق ال�شماء، وهو َكِليل 

منقط���ع عن النظر.
اإل���ى  �ش���ماٍء  اأق���رب  زّين���ا  ولق���د   

االأر����س بنج���وٍم م�شيئ���ة، وجعلن���ا تل���ك 
النجو����م �ُش���ُهًبا ُتْرَج���م به���ا ال�ش���ياطين 
اأن���ا  الت���ي ت�ش���ترق ال�ش���مع فتحرقه���م، وهيَّ

له���م ف���ي االآخ���رة الن���ار الُم�ْش���َتِعرة.
ي���وم  بربه���م  كف���روا  وللذي���ن   

القيام���ة ع���ذاب الن���ار المتق���دة، و�ش���اء 
المرج���ع ال���ذي يرجع���ون اإلي���ه.

 اإذا ُطرح���وا ف���ي الن���ار �ش���معوا له���ا 

�شوًت���ا قبيًح���ا �ش���ديًدا، وه���ي تغل���ي مث���ل 
غلي���ان الِمْرَج���ل.

 ي���كاد ينف�ش���ل بع�شه���ا ع���ن بع����س ويتمّي���ز؛ م���ن �ش���دة غ�شبها على من يدخل فيه���ا، كلما ُرِمَيت فيها دفعة من اأ�شحابها الكفار �ش���األتهم 

المائكة الموكلون بها �شوؤال تقريع: األم ياأتكم في الدنيا ر�شول يخّوفكم من عذاب اهلل؟!
 ق���ال الكف���ار: بل���ى، ق���د جاءن���ا ر�ش���ول يخّوفن���ا م���ن ع���ذاب اهلل فكذبن���اه، وقلن���ا ل���ه: م���ا ن���ّزل اهلل م���ن وحي، ل�ش���تم - اأيه���ا الر�س���ل - اإال في 

�ش���ال عظيم عن الحّق.
ا نوؤمن  ���ا ن�ش���مع �ش���ماًعا ُيْنَتف���ع ب���ه، اأو نعق���ل عق���ل من يميز الحق م���ن الباطل، ما كنا في جملة اأ�شحاب الن���ار، بل ُكنَّ  وق���ال الكف���ار: ل���و ُكنَّ

بالر�شل، ون�شدق بما جاوؤوا به، ونكون من اأ�شحاب الجنة.
 فاأقّروا على اأنف�شهم بالكفر والتكذيب فا�شتحقوا النار، فُبْعًدا الأ�شحاب النار.

ولما ذكر اهلل �شفات اأهل الكفر وجزاءهم، عّقبها بذكر �شفات اأهل االإيمان وجزائهم، فقال:
 اإن الذين يخافون اهلل في خلواتهم، لهم مغفرة لذنوبهم، ولهم ثواب عظيم وهو الجنة.

   في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل ال�شالح قبل الموت.
   َحَنُق جهنم على الكفار وغيظها غيرًة هلل �شبحانه.

   �شبق الجن االإن�س في ارتياد الف�شاء وكل من تعدى حده منهم، فاإنه �شيناله الر�شد بعقاب.
   طاعة اهلل وخ�شيته في الخلوات من اأ�شباب المغفرة ودخول الجنة.
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 واأخف����وا - اأيه�ا النا��س - كامك�م 

�ش�بحانه  اإن�ه  يعلم�ه،  ف�اهلل  اأعلن�وه،  اأو 
يخف�ى  ال  عب�اده،  قل�وب  ف�ي  بم�ا  علي�م 

علي�ه �ش�يء م�ن ذل�ك.
الخائ���ق  خل���ق  ال���ذي  يعل���م  اأال   

كله���ا ال�ش���ّر وم���ا ه���و اأخف���ى م���ن ال�ش���ّر؟! 
وه���و اللطيف بعب���اده، الخبير باأمورهم، 

ال يخف���ى علي���ه منه���ا �ش���يء.
 ه���و ال���ذي جع���ل لك���م االأر����س �ش���هلة 

لّينة لل�ش���كن عليها، ف�شيروا في جوانبها 
واأطرافه���ا، وكل���وا م���ن رزق���ه ال���ذي اأع���ّد 
لك���م فيه���ا، واإلي���ه وح���ده بعثكم للح�ش���اب 

والجزاء.
 اأاأمنت���م اهلل ال���ذي ف���ي ال�ش���ماء اأن 

ي�ش���ق االأر����س م���ن تحتكم كما �ش���قها من 
تح���ت ق���ارون بع���د اأن كان���ت �ش���هلة مذللة 
لل�ش���كن عليه���ا، ف���اإذا ه���ي ت�شط���رب بكم 

بعد ا�ش���تقرارها؟!
 اأم اأمنت���م اهلل ال���ذي ف���ي ال�ش���ماء 

اأن يبعث عليكم حجارة من ال�شماء مثل 
م���ا بعثه���ا عل���ى ق���وم ل���وط؟! ف�ش���تعلمون 
حي���ن ُتَعاين���ون عقاب���ي اإن���ذاري لك���م، 
لكّنك���م ل���ن تنتفع���وا ب���ه بع���د معاين���ة 

الع���ذاب.
�ش�بقت  الت�ي  االأم�م  كّذب�ت  ولق�د   

ه�وؤالء الم�ش�ركين، فن�زل عليه�م عذاب 
اهلل لما اأ�شّروا على كفرهم وتكذيبهم، 
كان  لق�د  اإن�كاري عليه�م؟!  كان  فكي�ف 

اإن�كاًرا �ش�ديًدا.
المكذب�ون  ه�وؤالء  ي�ش�اهد  اأََول�م   

تب�ش�ط  طيرانه�ا  عن�د  فوقه�م  الطي�ر 
اأجنحتها في الهواء تارة، وت�شمها اإليها 
ت�ارة اأخ�رى، وال يم�ش�كهّن اأن يقعن على 
االأر��س اإال اهلل، اإن�ه ب�كل �ش�يء ب�شي�ر، 

ال يخف�ى علي�ه من�ه �ش�يء.
 ال جند لكم - اأيها الكفار - يمنعكم 

من عذاب اهلل اإن اأراد اأن يعذبكم، لي�س الكافرون اإال مخدوعين، خدعهم ال�شيطان فاغتّروا به.
 وال اأحد يرزقكم اإن منع اهلل رزقه اأن ي�شل اإليكم، بل الحا�شل اأن الكفار تمادوا في العناد واال�شتكبار، واالمتناع عن الحق.

ا عليه - وهو الم�شرك - اأهدى، اأم الموؤمن الذي يم�شي م�شتقيًما على طريق م�شتقيم؟!  اأفمن يم�شي واقًعا على وجهه؛ ُمْنَكبًّ

 قل - اأيها الر�س���ول - لهوؤالء الم�ش���ركين المكذبين: اهلل هو الذي خلقكم، وجعل لكم اأ�ش���ماًعا ت�ش���معون بها، واأب�شاًرا تب�شرون بها، 

وقلوًبا تعقلون بها، قليًا ما ت�شكرونه على نعمه التي اأنعم بها عليكم.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤالء الم�ش���ركين المكذبي���ن: اهلل ه���و ال���ذي بثك���م ف���ي االأر����س ون�ش���ركم فيه���ا، ال اأ�شنامكم التي ال تخلق �ش���يًئا، 

واإليه وحده يوم القيامة ُتْجمعون للح�شاب والجزاء، ال اإلى اأ�شنامكم، فخافوه واعبدوه وحده.
 ويق���ول المكذب���ون بالبع���ث ا�ش���تبعاًدا للبع���ث: مت���ى ه���ذا الوع���د الذي تعدنا - يا محمد - اأنت واأ�شحاب���ك اإن كنتم �شادقين في دعواكم 

اأنه اآٍت؟!
 قل - اأيها الر�سول -: اإنما علم ال�شاعة عند اهلل، ال يعلم متى تقع اإال هو، واإنما اأنا منذر وا�شٌح في نذارتي لكم.

   اطاع اهلل على ما تخفيه �شدور عباده.
   الكفر والمعا�شي من اأ�شباب ح�شول عذاب اهلل في الدنيا واالآخرة.

   الكفر باهلل ظلمة وحيرة، واالإيمان به نور وهداية.



 فلم���ا ح���ل به���م الوع���د وعاين���وا 

الع���ذاب قريًب���ا منهم وذلك يوم القيامة 
ب���اهلل  كف���روا  الذي���ن  وج���وه  تغي���رت 
فا�ش���وّدت، ويق���ال له���م: هذا ال���ذي كنتم 

تطلبون���ه ف���ي الدني���ا وت�ش���تعجلونه.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - له������وؤالء 

الم�ش���ركين المكذبين م�شتنكًرا عليهم: 
���ى م���ن  اأخبرون���ي اإن توّفان���ي اهلل، وتوفَّ
���ر  مع���ي م���ن الموؤمني���ن، اأو رحمن���ا فاأخَّ
ف���ي اآجالن���ا، فم���ن ينّج���ي الكافري���ن م���ن 

ع���ذاب موؤل���م؟! ل���ن ينجيه���م من���ه اأح���د.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - له�������وؤالء  

الم�شركين: هو الرح�من الذي يدعوكم 
اإلى عبادته وحده، اآمّنا به، وعليه وحده 
اعتمدن���ا ف���ي اأمورن���ا، ف�ش���تعلمون - ال 
محال���ة - م���ن ه���و ف���ي �ش���ال وا�ش���ح 

مم���ن ه���و على �شراط م�ش���تقيم.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س��������ول - له������وؤالء 

الم�ش���ركين: اأخبرون���ي اإن اأ�شب���ح ماوؤكم 
ال���ذي ت�ش���ربون منه غائ���ًرا في االأر�س ال 
ت�ش���تطيعون الو�ش���ول اإلي���ه، م���ن ياأتيك���م 

بم���اء كثي���ٍر ج���اٍر؟! ال اأحد غير اهلل.

اخُللق،  بح�شن  للنبي  اهلل  �شهادة 
والدفاع عنه وتثبيته.

عل���ى  ال���كام  تق���دم    

نظائرها في بداية �شورة البقرة. اأق�شم 
اهلل بالقل���م، واأق�ش���م بم���ا يكتب���ه النا����س 

باأقامه���م.
 ما اأنت - اأيها الر�سول - بما اأنعم 

بل  مجنوًنا،  النبّوة  من  به  عليك  اهلل 
اأنت بريء من الجنون الذي رماك به الم�شركون.

 واإّن لك لثواًبا على ما تعانيه من حمل الر�شالة اإلى النا�س غير مقطوع، وال مّنة به الأحد عليك.

 واإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القراآن، فاأنت ُمَتَخِلّق بما فيه على اأكمل وجه.

 ف�شتب�شر اأنت، ويب�شر هوؤالء المكذبون.

 عندما ينك�شف الحق يت�شح باأيكم الجنون؟!

 اإن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - يعل���م م���ن انح���رف ع���ن �ش���بيله، وه���و اأعل���م بالمهتدين اإليها، فيعلم اأنهم من �شّل���وا عنها، واأنك من اهتديت 

 تمّن���وا ل���و اَلَيْنَته���م واَلَطْفَته���م عل���ى ح�ش���اب الدي���ن، فيلين���ون ل���ك   ف���ا تط���ع - اأيه���ا الر�س���ول - المكذبي���ن بم���ا جئ���ت ب���ه.  اإليه���ا. 
 كثير االغتياب للنا����س، كثير الم�ش���ي بالنميمة بينهم؛ ليفرق بينهم.   وال تط���ع كل كثي���ر الحل���ف بالباط���ل، حقي���ر.   وياطفون���ك. 

 غليظ جاٍف، َدِع���ي في قومه   كثي���ر المن���ع للخي���ر، معت���ٍد عل���ى النا����س ف���ي اأمواله���م واأعرا�شه���م واأنف�ش���هم، كثي���ر االآث���ام والمعا�ش���ي.  

ر من خرافات   اإذا ُتْقراأ عليه اآياتنا قال: هذه ما ُي�َشطَّ  الأجل اأّنه كان �شاحب مال واأوالد تكّبر عن االإيمان باهلل ور�شوله.   يق.   َل�شِ
 �شن�شع عامة على اأنفه َت�ِشينه وتازمه. االأولين.  

    ات�ش���اف الر�ش���ول  باأخ������اق الق���راآن.     �شف�����ات الك�����فار �ش�����فات ذميم���ة يج���ب عل���ى الموؤم�����ن االبتع���اد عنه���ا، 
وعن ط�������اعة اأهلها.       من اأكثر الحلف هان على الرح����من، ونزلت مرتبته عند النا����س.
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الم�شركين  هوؤالء  اختبرنا  اإنا   

بالقحط والجوع، كما اختبرنا اأ�شحاب 
ثمارها  ليقطعّن  حلفوا  حين  الحديقة 
ال�شباح م�شارعين حتى ال يطعم  وقت 

منها م�شكين.
 ول�م ي�ش�تثنوا ف�ي يمينه�م بقوله�م: 

)اإن �ش�اء اهلل(.
 فاأر�ش���ل اهلل اإليه���ا ن���اًرا، فاأكلته���ا 

واأ�شحابها نيام ال ي�ش���تطيعون دفع النار 
عنها.

 فاأ�شبحت �شوداء كالليل المظلم.

ا وقت ال�شباح.  فنادى بع�شهم بع�شً

على  رين  ُمَبِكّ اخرجوا  قائلين:   

كنتم  اإن  الفقراء  مجيء  قبل  حرثكم 
قاطعين ثماره.

م�شرعين  حرثهم،  اإلى  ف�شاروا   

ا ب�شوت منخف�س. ث بع�شهم بع�شً يحِدّ
 يق���ول بع�شه���م لبع����س: ال يدخل���ّن 

الحديق���ة عليكم اليوم م�ش���كين.
 و�ش���اروا اأول ال�شب���اح وه���م عل���ى 

من���ع ثماره���م عازمي���ن.
ق���ال  محترق���ة  �ش���اهدوها  فلم���ا   

بع�شه���م لبع����س: لق���د �شللن���ا طريقه���ا.
جن���ي  م���ن  ممنوع���ون  نح���ن  ب���ل   

ثماره���ا بم���ا ح�ش���ل من���ا م���ن ع���زم عل���ى 
من���ع الم�ش���اكين منه���ا.

لك���م  اأق���ل  األ���م  اأف�شله���م:  ق���ال   

حي���ن عزمت���م عل���ى م���ا عزمت���م علي���ه من 
حرم���ان الفق���راء منه���ا: ه���اَّ ت�ش���بحون 

اهلل، وتتوب���ون اإلي���ه؟!
كن���ا  اإن���ا  ربن���ا،  �ش���بحان  قال���وا:   

ظالمي���ن الأنف�ش���نا حي���ن عزمن���ا على منع 
الفق���راء م���ن ثم���ار حديقتن���ا.

 فاأقبُل���وا يتراجع���ون ف���ي كامه���م 

عل���ى �ش���بيل العتب.
 قال���وا م���ن الن���دم: ي���ا خ�ش���ارنا، اإن���ا 

كن���ا متجاوزين الح���ّد بمنعنا الفقراء حقهم.
 ع�شى ربنا اأن يعو�شنا خيًرا من الحديقة، اإنا اإلى اهلل وحده راغبون، نرجو منه العفو، ونطلب منه الخير.

 مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من ع�شانا، ولعذاب االآخرة اأعظم لو كانوا يعلمون �شّدته ودوامه.

 اإن للمتقين اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها، ال ينقطع نعيمهم.

 اأفنجعل الم�شلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم الم�شركون من اأهل مكة؟!

 ما لكم - اأيها الم�سركون - كيف تحكمون هذا الحكم الجائر االأعوج؟!

 اأم لكم كتاب فيه تقروؤون الم�شاواة بين المطيع والعا�شي؟! 

 اأم لك���م علين���ا عه���ود موؤك���دة باالأيم���ان مقت�شاه���ا اأن لك���م م���ا تحكمون به   اإن لك���م ف���ي ذل���ك الكت���اب م���ا تتخيرون���ه لك���م ف���ي االآخ���رة.  

 اأم له���م �ش���ركاء م���ن دون اهلل ي�ش���اوونهم ف���ي الج���زاء   �ش���ل - اأيه���ا الر�س���ول - القائلي���ن ه���ذا الق���ول: اأيه���م كفي���ل ب���ه؟!   الأنف�ش���كم؟!  
 يوم القيامة  م���ع الموؤمني���ن؟! فلياأت���وا ب�ش���ركائهم ه���وؤالء اإن كان���وا �شادقي���ن فيم���ا يّدعون���ه من اأنهم �ش���اووهم مع الموؤمنين في الج���زاء.  
يبدو الهول ويك�ش���ف ربنا عن �ش���اقه، وُيْدَعى النا����س اإلى ال�ش���جود في�ش���جد الموؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون ال ي�ش���تطيعون اأن ي�شجدوا.

   منع حق الفقير �شبب في هاك المال.     تعجيل العقوبة في الدنيا من اإرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع.     ال ي�شتوي الموؤمن 
والكافر في الجزاء، كما ال ت�شتوي �شفاتهما.



 ذليل���ة اأب�شاره���م، تغ�ش���اهم ذّل���ة 

وندام���ة، وق���د كان���وا ف���ي الدني���ا ُيْطَل���ُب 
منه���م اأن ي�ش���جدوا هلل وه���م ف���ي معاف���اة 

مم���ا ه���م في���ه اليوم.
ومن   - الر�سول  اأيها   - فاتركني   

عليك،  المنزل  القراآن  بهذا  يكّذب 
�شن�شوقهم اإلى الع���ذاب درج���ة درج����ة 
بهم  اأن ذلك مكر  يعلمون  ال  من حيث 
زمًنا  واأمهُلهم    لهم.  وا�شتدراج 
باأهل  كيدي  اإن  اإثمهم،  في  ليتمادوا 
يفوتونني،  فا  قوي،  والتكذيب  الكفر 
 هل تطلب  وال ي�شلمون من عقابي. 
منه����م - اأيها الر�س�����ول - ث�واًبا ع�����لى 
ذلك  ب�شبب  فهم  اإليه،  تدعوهم  ما 
�شبب  فهذا  عظيًما،  اأمًرا  لون  يتحمَّ
خاف  والواقع  عنك؟!  اإعرا�شهم 
ذلك، فاأنت ال تطلبهم اأجًرا، فما المانع 
 اأم عندهم علم  لهم من اتباعك؟! 
من  لهم  يحلو  ما  يكتبون  فهم  الغيب 

ونك بها؟!   الحجج التي يحاجُّ
 فا�شبر -اأيها الر�سول - لما حكم 

به ربك من ا�شتدراجهم باالإمهال، وال 
يون�س  الحوت  �شاحب  مثل  تكن 

ربه  نادى  اإذ  قومه؛  من  الت�شجر  في 
وظلمة  البحر،  ظلمة  في  مكروب  وهو 
اهلل  رحمة  اأن  لوال    الحوت.   بطن 
خاء  اأر�س  اإلى  الحوت  لنبذه  اأدركته 

وهو َمُلوم.
م���ن  فجعل���ه  رب���ه،  فاخت���اره   

 واإن ي���كاد  عب���اده ال�شالحي���ن.    
الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكذب���وا ر�ش���وله، 
�ش���دة  م���ن  باأب�شاره���م  َرعون���ك  لَي�شْ
اإح���داد النظ���ر اإلي���ك، لم���ا �ش���معوا ه���ذا 
القراآن المنزل عليك، ويقولون -اتباًعا 
���ا ع���ن الح���ق -: اإن  الأهوائه���م، واإعرا�شً

الر�ش���ول ال���ذي ج���اء ب���ه لمجن���ون.  
 وما القراآن المنزل عليك اإال موعظة وتذكيٌر لاإن�س والجن.

اإثبات اأن وقوع القيامة واجلزاء فيها حقٌّ ال ريب فيه.
 وم���ا   ث���م يعظ���م اأمره���ا به���ذا ال�ش���وؤال: اأي �ش���يء ه���ي الحاق���ة؟    يذك���ر اهلل �ش���اعة البع���ث الت���ي تح���ق عل���ى الجمي���ع.    
 فاأما ثمود فقد   كذب���ت ثم���ود ق���وم �شال���ح، وعاد قوم هود، بالقيامة التي تقرع النا����س من �ش���دة اأهوالها.   اأعلم���ك م���ا ه���ذه الحاق���ة؟  
 واأم���ا ع���اد فق���د اأهلكهم اهلل بريح �ش���ديدة البرد قا�ش���ية بلغ���ت الغاية في  اأهلكه���م اهلل بال�شيح���ة الت���ي بلغ���ت الغاي���ة ف���ي ال�ش���دة واله���ول. 
 اأر�ش���لها اهلل عليهم مدة �ش���بع لياٍل وثمانية اأيام تفنيهم عن بكرة اأبيهم، فترى القوم في ديارهم َهْلَكى م�شروعين  الق�ش���وة عليهم.  

 فهل ترى لهم نف�ًش���ا باقية بعد م���ا اأ�شابهم من العذاب؟! ف���ي االأر����س، كاأنه���م بع���د اإهاكه���م اأ�ش���ول نخ���ل �ش���اقطة على االأر�س بالية.  
    ال�شب���ر خل���ق محم���ود الزم للدع���اة وغيره���م.     التوب���ة َتُج���بُّ م���ا قبله���ا وه���ي م���ن اأ�ش���باب ا�شطف���اء اهلل للعبد وجعله 

من عباده ال�شالحين.     تنّوع ما ير�شله اهلل على الكفار والع�شاة من عذاب داللة على كمال قدرته وكمال عدله.

٦٩٥٢



م���ن  قبل���ه  وم���ن  فرع���ون  وج���اء   

االأمم، والقرى التي عذبت بقلب عاليها 
�ش���افلها، وه���م ق���وم ل���وط، باالأفع���ال 

الخاطئ���ة م���ن ال�ش���رك والمعا�ش���ي.
 فع�ش���ى كل منه���م ر�ش���وله ال���ذي 

بعث اإليهم وكذبوه، فاأخذهم اهلل اأَْخَذة 
زائ���دة عل���ى ما يتّم ب���ه هاكهم.

ه ف���ي   اإن���ا لم���ا تج���اوز الم���اء ح���َدّ

االرتف���اع حملن���ا م���ن كنتم ف���ي اأ�شابهم 
ف���ي ال�ش���فينة الجاري���ة الت���ي �شنعه���ا ن���وح 

 باأمرن���ا، ف���كان َحْم���ًا لك���م.
وق�شته���ا  ال�ش���فينة  لنجع���ل   

موعظ���ة ُي�ْش���تدّل به���ا عل���ى اإه���اك اأه���ل 
الكف���ر، واإنج���اء اأه���ل االإيم���ان، وتحفظها 

اأذن حافظ���ة لم���ا ت�ش���مع.
 ف���اإذا نف���خ المل���ك الم���وكل بالنف���خ 

ف���ي الق���رن نفخ���ة واح���دة وه���ي النفخ���ة 
الثاني���ة.

ت���ا   وُرِفع���ت االأر����س والجب���ال، َفُدقَّ

َق���ت اأج���زاء  َّ���ة واح���دة �ش���ديدة َفرَّ دق
االأر����س واأج���زاء جباله���ا.

تق���ع  كل���ه  ذل���ك  يح�ش���ل  في���وم   

القيام���ة.
 وت�ش���ققت ال�ش���ماء يومئ���ذ لن���زول 
المائك���ة منه���ا، فه���ي ف���ي ذل���ك الي���وم 
�شعيفة بعد اأن كانت �شديدة متما�شكة.
اأطرافه���ا  عل���ى  والمائك���ة   

اته���ا، ويحم���ل عر����َس ربك في ذلك  وحافَّ
الي���وم العظي���م ثماني���ٌة م���ن المائك���ة 

المقربي���ن.
 ف���ي ذل���ك الي���وم ُتْعَر�ش���ون - اأيه���ا 

النا����س - عل���ى اهلل، ال تخف���ى عل���ى اهلل 
منكم خافية اأيًّا كانت، بل اهلل عليم بها 

مّطل���ع عليها.
اأعمال�ه  كت�اب  اأُْعِط�ي  م�ن  فاأم�ا   

بيمين�ه فه�و يقول من ال�ش�رور والبهجة: 
اأعمال�ي. كت�اب  اق�روؤوا  خ�ذوا 

 اإني علمت في الدنيا واأيقنت اأني مبعوث، وماٍق جزائي.

 فهو في عي�شة مر�شية؛ لما يراه من النعيم الدائم.

 في جنة رفيعة المكان والمكانة.

 يق���ال تكريًم���ا له���م: كل���وا وا�ش���ربوا اأكًا و�ش���رًبا ال اأذى في���ه بم���ا قدمت���م م���ن االأعم���ال ال�شالح���ات   ثماره���ا قريب���ة مم���ن يتناوله���ا. 

 واأم���ا م���ن اأُْعِط���ي كت���اب اأعمال���ه ب�ش���ماله، فيق���ول من �ش���دة الن���دم: يا ليتني ل���م اأعط كت���اب اأعمالي لما  ف���ي االأي���ام الما�شي���ة ف���ي الدني���ا. 
 يا ليت الموتة التي مّتها كانت الموتة   ويا ليتني لم اأعرف اأي �ش���يء يكون ح�ش���ابي.  فيه من االأعمال ال�ش���يئة الم�ش���توجبة لعذابي. 

 غابت عني حجتي وم���ا كنت اأعتمد عليه من قوة وجاٍه.    ل���م يدف���ع عن���ي مال���ي من عذاب اهلل �ش���يًئا.   الت���ي ال اأُْبَع���ث بعده���ا اأب���ًدا. 
 ث���م اأدخل���وه ف���ي �شل�ش���لة طوله���ا   ث���م اأدخل���وه الن���ار ليعان���ي حّره���ا.    ويق���ال: خ���ذوه - اأيه���ا المالئك���ة - واجمع���وا ي���ده اإل���ى عنق���ه.  

 فلي����س ل���ه ي���وم القيام���ة قري���ب يدفع   وال يح���ّث غي���ره عل���ى اإطع���ام الم�ش���كين.    اإن���ه كان ال يوؤم���ن ب���اهلل العظي���م.    �ش���بعون ذراًع���ا.  
عنه العذاب.

ة على الولد ت�شتوجب ال�شكر.     اإطع����ام الف�قير والح�����س عليه من اأ�ش����باب الوق���اية من ع���ذاب النار.   ة التي على الوالد ِمنَّ    ال�ِمنَّ
   �شدة عذاب يوم القيامة ت�شتوجب التوقي منه باالإيمان والعمل ال�شالح.



 ولي����س ل���ه طع���ام يطعم���ه اإال م���ن 

ع�ش���ارة اأب���دان اأه���ل الن���ار.
 ال ي���اأكل ذل���ك الطع���ام اإال اأ�شح���اب 

ال���ذن�وب والمعا�شي.
 اأَق�شم اهلل بما ت�شاهدون.

 واأق�شم بما ال ت�شاهدون.

 اإن الق���راآن ل���كام اهلل، يتل���وه عل���ى 

النا�س ر�شوله الكريم.
 ولي����س بق���ول �ش���اعر؛ الأن���ه لي����س 

عل���ى نظ���م ال�ش���عر، قلي���ًا م���ا توؤمن���ون.
ف���كام  كاه���ن،  بق���ول  ولي����س   

الكه���ان اأم���ر ُمَغاِي���ر له���ذا الق���راآن، قليًا 
م���ا تتذك���رون.

 ولكن���ه من���ّزل م���ن رب الخائ���ق 

. كلهم
ل علين���ا محم���د بع����س  َتَق���وَّ ول���و   

االأقاوي���ل الت���ي ل���م نقله���ا.
 النتقمن���ا من���ه واأخذن���ا من���ه بالق���وة 

منا والقدرة.
 ث���م لقطعن���ا من���ه الِع���ْرق المت�ش���ل 

بالقلب.
 فلي����س منك���م م���ن يمنعن���ا من���ه، 

ل علين���ا م���ن اأجلك���م. فبعي���د اأن َيَتَق���وَّ
للمتقي�ن  لموعظ�ة  الق�راآن  واإن   

لربهم بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه.
َم���ْن  اأن م���ن بينك���م   واإن���ا لنعل���م 

ُي����كِّذب به���ذا الق���راآن.
لندام�ة  بالق�راآن  التكذي�ب  واإن   

القيام�ة. ي�وم  عظيم�ة 
اليقي���ن  ح���ق  له���و  الق���راآن  واإن   

الذي ال ِمْرية وال ريب اأنه من عند اهلل.
ه - اأيه���ا الر�س���ول - رب���ك عم���ا   فن���ِزّ

ال يليق به، واذكر ا�شم ربك العظيم.

بيان حال وجزاء اخللق يوم القيامة.

 دعا داٍع من الم�شركين على نف�شه وقومه بعذاب اإن كان هذا العذاب حا�شًا، وهو �شخرية منه، وهو واقع يوم القيامة.

 ت�شع���د اإلي���ه المائك���ة   م���ن اهلل ذي العل���و والدرج���ات والفوا�ش���ل والنع���م.     للكافري���ن ب���اهلل، لي����س له���ذا الع���ذاب م���ن ي���رده.  

 فا�شبر - اأيها الر�س���ول - �شب���ًرا ال َجَزع  وجبري���ل ف���ي تل���ك الدرج���ات، ف���ي ي���وم القيام���ة؛ وه���و ي���وم طوي���ل مق���داره خم�ش���ون األف �ش���نة.   
 ي���وم تك���ون ال�ش���ماء   ون���راه نح���ن قريًب���ا واقًع���ا ال محال���ة.     اإنه���م ي���رون ه���ذا الع���ذاب بعي���ًدا م�ش���تحيل الوق���وع.    في���ه وال �ش���كوى.   
 وال ي�ش���األ قريب قريًبا عن حاله؛ الأن كل  ة.    وتكون الجبال مثل ال�شوف في الِخفَّ مثل الُمَذاب من النحا����س والذهب وغيرهما.   

واحد م�ش���غول بنف�شه.

َق���وُّل عل���ى اهلل واالفت���راء علي���ه �ش���بحانه.     ال�شبر الجميل الذي يحت�ش���ب فيه االأجر     تنزي���ه الق���راآن ع���ن ال�ش���عر والكهان���ة.     خط���ر التَّ
من اهلل وال ُي�شكى  لغيره.

٧٠٤٤



يخفى  ال  قريبه  اإن�شان  كل  ي�شاهد   

عليه، ومع ذلك ال ي�شاأل اأحد اأحًدا لهول 
الموقف، يوّد من ا�شتحق النار اأن يقدم 

اأوالده للعذاب بداًل منه.
 ويفتدي بزوجته واأخيه.

 ويفت���دي بع�ش���يرته االأقربي���ن من���ه، 

الذين يقفون معه في ال�شدائد.
 ويفت���دي بم���ن ف���ي االأر����س جميًع���ا 

م���ن االإن����س والجن وغيرهما، ثم ي�ش���ّلمه 
ذلك االفتداء، وينقذه من عذاب النار.

ه���ذا  تمّن���ى  كم���ا  االأم���ر  لي����س   

تلته���ب  االآخ���رة  ن���ار  اإنه���ا  المج���رم، 
. ت�ش���تعل و

ف�ش���ًا  الراأ����س  جل���دة  تف�ش���ل   

�ش���ديًدا م���ن �ش���دة حّره���ا وا�ش���تعالها.
 تن���ادي م���ن اأعر����س ع���ن الح���ق، 

واأبع���د عن���ه ول���م يوؤم���ن ب���ه ول���م يعم���ل.
باالإنف���اق  و�ش���ّن  الم���ال،  وَجَم���ع   

من���ه ف���ي �ش���بيل اهلل.
 اإن االإن�ش��ان ُخِلق �ش��ديد الحر�س.

فقر  اأو  رٌّ من مر�س  اأ�شابه �شُ اإذا   

كان قليل ال�شبر.
ب   واإذا اأ�شابه ما ُي�َشرُّ به من َخ�شْ

�شبيل  في  لبذله  المنع  كثير  كان  وغًنى 
اهلل.

من  �شالمون  فهم  الم�شّلين،  اإال   

تلك ال�شفات الذميمة.
 الذين هم على �شاتهم مواظبون، 

وقتها  في  ويوؤدونها  عنها،  ين�شغلون  ال 
المحدد لها.

 والذين في اأموالهم ن�شيب محدد 

مفرو�س.
ولل�ذي  ي�ش��األ�هم  للذي  يدف��عونه   

�شبب  الرزق الأي  ي�شاألهم ممن حرم  ال 
كان.

القيام�ة،  بي�وم  ي�شّدق�ون  والذي�ن   

 اإن عذاب ربهم   والذي�ن ه�م م�ن ع�ذاب ربه�م خائفون، مع ما قدم�وا من اأعمالهم ال�شالح�ة.  ي�وم يج�ازي اهلل كاًّ بم�ا ي�ش�تحّقه. 
 اإال م�ن زوجاته�م اأو م�ا ملك�وا م�ن   والذي�ن ه�م لفروجه�م حافظ�ون ب�ش�ترها واإبعاده�ا ع�ن الفواح��س.   مخ�وف ال ياأمن�ه عاق�ل. 
 فم�ن طل�ب اال�ش�تمتاع بغي�ر م�ا ُذِك�ر م�ن الزوج�ات واالإم�اء، فاأولئك  االإم�اء، فاإنه�م غي�ر ملومي�ن ف�ي التمت�ع به�ّن بال�وطء فم�ا دون�ه.  
 والذي�ن ه�م لم�ا ائتمنوا عليه من االأموال واالأ�ش�رار وغيرهما، ولعهودهم التي عاهدوا عليها النا��س -  ه�م المتج�اوزون لح�دود اهلل.  
 والذين هم قائمون ب�شهاداتهم على الوجه المطلوب، ال توؤثر قرابة وال عداوة  حافظون، ال يخونون اأماناتهم، وال ينق�شون عهودهم.  
 اأولئك المو�شوفون   والذين هم على �شاتهم يحافظون؛ باأدائها في وقتها، وبطهارة وطماأنينة، ال ي�ش�غلهم عنها �ش�اغل.   فيها.  
 فما الذي جّر هوؤالء الم�شركين من  بتلك ال�شفات في جنات ُمْكَرمون؛ بما يلقونه من النعيم المقيم، والنظر اإلى وجه اهلل الكريم.  
 اأياأمل   محيط�ون ب�ك عن يمينك و�ش�مالك جماعات جماع�ات.   قوم�ك - اأيه�ا الر�س�ول - َحَوالي�ك م�ش�رعين اإل�ى التكذي�ب ب�ك؟!  
 لي��س االأمر كما ت�ش�ّوروا، اإنا  كل واح�د منه�م اأن يدخل�ه اهلل جن�ة النعي�م، يتنع�م بم�ا فيه�ا م�ن النعي�م المقي�م، وه�و ب�اٍق على كفره؟!  
 اأق�ش�م اهلل  ا، فكيف يتكبرون؟!   خلقناه�م مم�ا يعرفون�ه، فق�د خلقناه�م م�ن م�اء حقير، فهم �شعفاء ال يملكون الأنف�ش�هم نفًعا وال �شرًّ

تعالى بنف�ش�ه، وهو رب الم�ش�ارق والمغارب لل�شم��س والقمر و�ش�ائر الكواكب، اإنا لقادرون.

   �ش���دة ع���ذاب الن���ار حي���ث ي���ود اأه���ل الن���ار اأن ينج���وا منه���ا ب���كل و�ش���يلة مم���ا كان���وا يعرفون���ه م���ن و�ش���ائل الدني���ا.     ال�ش���اة م���ن اأعظ���م م���ا 
���ر ب���ه ال�ش���يئات ف���ي الدني���ا، ويتوق���ى به���ا من ن���ار االآخرة.     الخوف من ع���ذاب اهلل دافع للعمل ال�شالح. تكفَّ



مم���ن  بغيره���م  تبديله���م  عل���ى   

يطيع اهلل، ونهلكهم، ال نعجز عن ذلك، 
ول�ش���نا بمغلوبي���ن مت���ى اأردن���ا اإهاكه���م 

وتبديله���م بغيره���م.
 - الر�س�ول  اأيه�ا   - فاتركه�م   

الباط�ل  م�ن  في�ه  ه�م  فيم�ا  يخو�ش�وا 
وال�ش�ال، ويلعب�وا ف�ي حياته�م الدني�ا 
اإل�ى اأن ياق�وا ي�وم القيام�ة ال�ذي كانوا 

الق�راآن. ف�ي  ب�ه  يوع�دون 
 ي���وم يخرج���ون م���ن القب���ور �ش���راًعا 

كاأنهم اإلى َعَلٍم يت�شابقون.
 ذليل���ة اأب�شاره���م، تغ�ش���اهم ذل���ة، 

ذل���ك ه���و الي���وم ال���ذي كان���وا يوع���دون به 
ف���ي الدني���ا، وكان���وا ال يبالون به.

م���ن  للدع���اة،  الدع���وة  منه���ج  بي���ان 
خ���ال ق�ش���ة ن���وح.

قوم���ه  اإل���ى  نوًح���ا  بعثن���ا  اإن���ا   

يدعوه���م ليخ���ّوف قوم���ه م���ن قب���ل اأن 
ياأتيهم عذاب موجع ب�شبب ما هم عليه 

م���ن ال�ش���رك ب���اهلل.
 ق���ال ن���وح لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اإن���ي لك���م 

���ُن االإنذار من ع���ذاب ينتظركم  ُمْن���ِذٌر َبِيّ
اإن ل���م تتوبوا اإلى اهلل.

 ومقت�ش���ى اإن���ذاري لك���م اأن اأق���ول 

لك���م: اعب���دوا اهلل وحده، وال ت�ش���ركوا به 
�ش���يئًا، واتقوه بامتثال اأوامره، واجتناب 

نواهي���ه، واأطيعون���ي فيم���ا اآمركم به.
 اإنك���م اإن تفعل���وا ذل���ك يغف���ر اهلل 

لك���م م���ن ذنوبك���م م���ا ال يتعل���ق بحق���وق 
العب���اد، وُيِط���ْل اأم���د اأّمتك���م ف���ي الحي���اة 
ر، لو كنتم تعلم���ون لبادرتم اإلى االإيمان  اإل���ى وق���ت مح���دد ف���ي عل���م اهلل، تعم���رون االأر����س م���ا ا�ش���تقمتم على ذلك، اإن الم���وت اإذا جاء ال يوؤخَّ

ب���اهلل والتوب���ة مم���ا اأنت���م علي���ه م���ن ال�ش���رك وال�ش���ال.
 قال نوح: يا رب، اإني دعوت قومي اإلى عبادتك وتوحيدك، ليًا ونهاًرا با�شتمرار.

 فلم تزدهم دعوتي لهم اإال نفوًرا وُبْعًدا مما اأدعوهم اإليه.

 واإن���ي كلم���ا دعوته���م اإل���ى م���ا في���ه �ش���بب غف���ران ذنوبهم؛ من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة ر�ش���ولك - �ش���ّدوا اآذانهم باأ�شابعهم؛ 

ليمنعوه���ا م���ن �ش���ماع دعوت���ي، وغّط���وا وجوهه���م بثيابه���م حت���ى ال يرون���ي، وا�ش���تمّروا عل���ى م���ا ه���م علي���ه م���ن ال�ش���رك، وتكّب���روا ع���ن قب���ول م���ا 
اأدعوه���م اإلي���ه، واالإذعان له.

 ثم اإني - يا رب - دعوتهم عانية.

 ثم اإني رفعت لهم �شوتي بالدعوة، واأ�شررت اإ�شراًرا خفيًّا، ودعوتهم ب�شوت منخف�س؛ منّوًعا لهم اأ�شلوب دعوتي.

 فقلت لهم: يا قوم، اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة اإليه، اإنه �شبحانه كان غفاًرا لذنوب من تاب اإليه من عباده.

   خطر الغفلة عن االآخرة.
   عبادة اهلل وتقواه �شبب لغفران الذنوب.

   اال�شتمرار في الدعوة وتنويع اأ�شاليبها حق واجب على الدعاة.
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 فاإنك���م اإن فعلت���م ذل���ك ين���زل اهلل 

عليك���م المط���ر متتابًع���ا كلم���ا احتجت���م 
اإلي���ه، ف���ا ي�شيبك���م قح���ط.

واأوالًدا،  اأموااًل  بكثرٍة  ويعطيكم   

ويجعل لكم ب�شاتين تاأكلون من ثمارها، 
منها  ت�شربون  اأنهاًرا  لكم  ويجعل 

وت�شقون زروعكم وموا�شيكم.
 م���ا �ش���اأنكم - ي���ا ق���وم - ال تخاف���ون 

عظمة اهلل حيث تع�شونه دون مباالة؟!
 وق���د خلقك���م َط���ْوًرا بع���د َط���ْور م���ن 

غة. ُنْطف���ة َفَعَلق���ة َفُم�شْ
 األ���م ت���روا كي���ف خل���ق اهلل �ش���بع 

�ش���ماوات، �ش���ماء ف���وق �ش���ماء؟!
 وجع���ل القم���ر ف���ي ال�ش���ماء الدني���ا 

منهن نوًرا الأهل االأر�س، وجعل ال�شم�س 
م�شيئة.

 واهلل خلقك���م م���ن االأر����س بخل���ق 

اأبيك���م اآدم م���ن ت���راب، ث���م اأنت���م تتغ���ذون 
بم���ا ُتْنِبت���ه لكم.

 ث���م يعيدك���م فيه���ا بع���د موتك���م، ث���م 

يخرجك���م للبعث منها اإخراًجا.
 واهلل جع���ل لك���م االأر����س مب�ش���وطة 

ْكنى. اأة لل�شُّ مهيَّ
طرًق���ا  منه���ا  ت�ش���لكوا  اأن  رج���اء   

وا�ش���عة �ش���عًيا للك�ش���ب الح���ال.
 قال نوح: يا رب، اإن قومي ع�شوني 

فيما اأمرتهم به من توحيدك وعبادتك 
روؤ�شاءهم  منهم  ال�شفلة  واتبع  وحدك، 
الذين اأنعمت عليهم بالمال والولد، فلم 

يزدهم ما اأنعمت به عليهم اإال �شااًل.
 ومك���ر االأكاب���ر منه���م مك���ًرا عظيًم���ا 

بتحري�شهم اأ�شافلهم على نوح.
 وقال���وا الأتباعه���م: ال تترك���وا عب���ادة 

اآلهتك���م؛ وال تترك���وا عب���ادة اأ�شنامكم َوٍدّ 
وال �ُشَواع وال َيُغوث وال َيُعوق وال َن�ْشر.

ه���ذه  باأ�شنامه���م  اأ�شّل���وا  وق���د   

كثي���ًرا م���ن النا����س، وال ت���زد - ي���ا رب - الظالمي���ن الأنف�ش���هم باالإ�ش���رار عل���ى الكف���ر والمعا�ش���ي اإال �ش���ااًل ع���ن الح���ق.
 ب�ش���بب خطيئاته���م الت���ي ارتكبوه���ا اأُْغِرق���وا بالطوف���ان ف���ي الدني���ا، فاأُْدِخل���وا الن���ار بع���د موته���م مبا�ش���رة، فل���م يج���دوا له���م م���ن دون اهلل 

اأن�ش���اًرا ينقذونهم م���ن الغرق والنار.
 وقال نوح لما اأخبره اهلل اأنه لن يوؤمن من قومه اإال من قد اآمن: يا رب، ال تترك على االأر�س من الكافرين اأحًدا يدور اأو يتحرك.

 اإن���ك - ربن���ا - اإن تتركه���م وتمهله���م ي�شّل���وا عب���ادك الموؤمني���ن، وال يل���دوا اإال �شاح���َب فج���وٍر ال يطيع���ك، و�ش���ديَد كف���ٍر ال ي�ش���كرك عل���ى 

نعمك.
، واغف���ر لم���ن دخل بيتي موؤمًنا، واغفر للموؤمنين والموؤمنات، وال تزد الظالمين الأنف�ش���هم بالكفر   رّب اغف���ر ل���ي ذنوب���ي، واغف���ر لوال���ديَّ

والمعا�ش���ي اإال ه���اًكا وخ�ش���راًنا.

   اال�شتغفار �شبب لنزول المطر وكثرة االأموال واالأوالد.
   دور االأكابر في اإ�شال االأ�شاغر ظاهر ُم�َشاَهد.

   الذنوب �شبب للهاك في الدنيا، والعذاب في االآخرة.



اإبط���ال دي���ن امل�ش���ركني، ببي���ان ح���ال 
اجل���ّن واإميانه���م بع���د �ش���ماع الق���راآن.

الأمت���ك:  الر�س���ول -  اأيه���ا  ق���ل -   

اأوح���ى اهلل اإل���ّي اأن���ه ا�ش���تمع اإل���ى قراءتي 
للق���راآن جماع���ة م���ن الجن ببط���ن َنْخلة، 
فلم���ا رجع���وا اإل���ى قومه���م قالوا له���م: اإنا 
�ش���معنا كاًم���ا مق���روًءا ُمْعِجًب���ا في بيانه 

وف�شاحت���ه.
 ه���ذا ال���كام ال���ذي �ش���معناه ي���دّل 

عل���ى ال�ش���واب ف���ي االعتق���اد والق���ول 
والعم���ل، فاآمن���ا ب���ه، ول���ن ن�ش���رك بربن���ا 

ال���ذي اأنزل���ه اأح���ًدا.
 واآمّن���ا باأن���ه - تعال���ت عظم���ة ربن���ا 

وجال���ه - م���ا اتخ���ذ زوج���ة وال ول���ًدا كما 
يقول الم�ش���ركون.

 واأن���ه كان اإبلي����س يق���ول عل���ى اهلل 

ق���واًل منحرًف���ا من ن�ش���بة الزوج���ة والولد 
اإليه �ش���بحانه.

م�ن  الم�ش�ركين  اأن  َح�ِش�ْبنا  واأن�ا   

الك����ذب  يق���ول���ون  ال  والج���ّن  االإن��س 
�شاحب�ة  ل�ه  اأن  يزعم�ون  كان�وا  حي�ن 
له�م. تقلي�ًدا  قوله�م  ف�شّدقن�ا  وول�ًدا، 

الجاهلي���ة رج���ال  ف���ي  واأن���ه كان   

من االإن�س ي�شتجيرون برجال من الجّن 
عندم���ا ينزل���ون بم���كان َمُخ���وف، فيق���ول 
اأحده���م: اأع���وذ ب�ش���ّيد ه���ذا ال���وادي م���ن 
رج���ال  ف���ازداد  قوم���ه،  �ش���فهاء  �ش���ّر 

االإن����س خوًف���ا ورعًب���ا م���ن رج���ال الج���ّن.
ظننت���م  كم���ا  ظن���وا  االإن����س  واأن   

-اأيه���ا الج���ن - اأن اهلل ل���ن يبع���ث اأح���ًدا 
بع���د موت���ه للح�ش���اب والج���زاء.

���ا من المائكة يحر�ش���ونها من ا�ش���تراق ال�ش���مع الذي كنا نق���وم به، وُمِلئت   واأن���ا طلبن���ا خب���ر ال�ش���ماء، فوجدن���ا ال�ش���ماء ُملِئ���ت حر�ًش���ا قويًّ

ن���اًرا م�ش���تعلة ُيْرم���ى به���ا كل م���ن يق���رب ال�ش���ماء.
 واأن���ا كن���ا ف���ي ال�ش���ابق نتخ���ذ م���ن ال�ش���ماء مواق���ع ن�ش���تمع منها ما يتداوله المائكة، فنخب���ر به الكهنة من اأهل االأر����س، وقد تغير االأمر، 

فم���ن ي�ش���تمع من���ا االآن يج���د ن���اًرا م�ش���تعلة مع���دة ل���ه، فاإذا اقترب اأر�ش���لت علي���ه فاأحرقته.
 واأّنا ال نعلم ما �شبب هذه الحرا�شة ال�شديدة؛ اأاأريد �شرٌّ باأهل االأر�س، اأم اأن اهلل اأراد بهم خيًرا، فقد انقطع عنا خبر ال�شماء.

ا - مع�سر الجنِّ -: مّنا المتقون االأبرار، ومّنا من هم كفار وف�شاق؛ كّنا اأ�شناًفا مختلفة واأهواء متباينة.  واأنَّ

ا اأيقنا اأنا لن نفوت اهلل �شبحانه اإذا اأراد بنا اأمًرا، ولن نفوته هرًبا الإحاطته بنا.  واأنَّ

ا لح�ش���ناته، وال اإثًما ي�ش���اف اإلى اآثامه  ���ا لم���ا �ش���معنا الق���راآن ال���ذي يه���دي للت���ي ه���ي اأق���وم اآمّن���ا به، فمن يوؤم���ن بربه فا يخاف نق�شً  واأنَّ

ال�شابقة.

   تاأثير القراآن البالغ فيَمْن ي�شتمع اإليه بقلب �شليم.    اال�شتغاثة بالجن من ال�شرك باهلل، ومعاقبُة فاعله ب�شد مق�شوده في الدنيا.
.    من اأدب الموؤمن اأال َيْن�ُشَب ال�شّر اإلى اهلل.    بطان الكهانة ببعثة النبي 
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���ا من���ا الم�ش���لمون المنق���ادون   واأنَّ

هلل بالطاعة، ومنا الجائرون عن طريق 
الق�ش���د واال�ش���تقامة، فم���ن خ�ش���ع هلل 
بالطاعة والعمل ال�شالح فاأولئك الذين 

ق�ش���دوا الهداي���ة وال�ش���واب.
طري���ق  ع���ن  الجائ���رون  واأم���ا   

الق�ش���د واال�ش���تقامة فكان���وا لجهّن���م 
حطًب���ا توَق���ُد ب���ه م���ع اأمثالهم من االإن����س.
 وكم���ا اأوح���ى اإلي���ه اأن���ه ا�ش���تمع نف���ر 

م���ن الج���ن اأوح���ى اإلي���ه اأن���ه ل���و ا�ش���تقام 
الج���ّن واالإن����س عل���ى طري���ق االإ�ش���ام، 
وعمل���وا بم���ا في���ه، ل�ش���قاهم اهلل م���اًء 

ه���م بنع���م متنوع���ة. كثي���ًرا، واأمدَّ
 لنختبره���م في���ه اأي�ش���كرون نعم���ة 

اهلل اأم يكفرونه���ا؟ وم���ن ُيْعِر����س ع���ن 
القراآن، وعما فيه من المواعظ، يدخله 

ا ال ي�ش���تطيع تحّمل���ه. رب���ه عذاًب���ا �ش���اقًّ
ال  �ش���بحانه  ل���ه  الم�ش���اجد  واأن   

لغي���ره، ف���ا تدع���وا م���ع اهلل فيه���ا اأح���ًدا، 
فتكون���وا مث���ل اليه���ود والن�ش���ارى ف���ي 

كنائ�ش���هم وِبَيعه���م.
 واأن���ه لم���ا ق���ام عب���د اهلل محم���د  

يعبد ربه ببطن َنْخلة، كاد الجن يكونون 
ُمَتراِكمي���ن علي���ه م���ن �ش���ّدة الزح���ام عند 

�ش���ماعهم قراءته للقراآن.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س������ول - له�����وؤالء 

وال  وحده،  ربي  اأدعو  اإنما  الم�شركين: 
من  كائًنا  العبادة  في  غيره  به  اأ�شرك 

كان.
 ق���ل له���م: اإّن���ي ال اأمل���ك لك���م دف���ع 

�ش���ّر ق���ّدره اهلل عليك���م، وال اأمل���ك جل���ب 
نف���ع منعك���م اهلل اإي���اه.

 ق���ل له���م: ل���ن ينجين���ي م���ن اهلل 

اأح��������د اإن ع�شيت���ه، ول���ن اأج���د م���ن دون���ه 
ُمْلَتج����اأً األج���اأ اإلي���ه.

 لك���ّن ال���ذي اأملك���ه اأن اأبلغك���م م���ا 

اأمرن���ي اهلل بتبليغ���ه اإليك���م، ور�ش���الته الت���ي بعثن���ي به���ا اإليك���م، وم���ن يع�س اهلل ور�ش���وله فاإن م�شي���ره دخول نار جهنم خال���ًدا مخلًدا فيها، ال 
يخ���رج منه���ا اأبًدا.

 وال ي���زال الكف���ار عل���ى كفره���م حت���ى اإذا عاين���وا ي���وم القيام���ة م���ا كان���وا يوع���دون به في الدنيا م���ن العذاب، حينئذ �ش���يعلمون من اأ�شعف 

نا�شًرا، و�شيعلمون من اأقّل اأعواًنا.
 قل - اأيها الر�سول - لهوؤالء الم�شركين المنكرين للبعث: ال اأدري اأقريب ما توعدون من العذاب، اأم اأن له اأجًا ال يعلمه اإال اهلل.

ا بعلمه.  هو �شبحانه عالم الغيب كله، ال يخفى عليه منه �شيء، فا ُيْطِلُع على غيبه اأحًدا، بل يبقى مخت�شًّ

 اإال م���ن ارت�ش���اه �ش���بحانه م���ن ر�ش���ول، فاإن���ه يطلع���ه عل���ى م���ا �ش���اء، وير�ش���ل م���ن اأمام الر�ش���ول وم���ن خلفه حر�ًش���ا من المائك���ة يحفظونه 

حتى ال يّطلع غير الر�ش���ول على ذلك.
 رجاء اأن يعلم الر�ش���ول اأن الر�ش���ل من قبله قد بلَّغوا ر�ش���االت ربهم التي اأمرهم بتبليغها لما اأحاطها اهلل به من العناية، واأحاط اهلل 

بما لدى المائكة والر�شل علًما، فا يخفى عليه من ذلك �شيء، واأح�شى عدد كل �شيء، فا يخفى عليه �شبحانه �شيء.

   الَجْور �شبب في دخول النار.
   اأهمية اال�شتقامة في تح�شيل المقا�شد الح�شنة.

   ُحِفظ الوحي من عبث ال�شياطين.



القيام  على  املعينة  االأ�شباب  بيان 
باأعباء الدعوة.

���ف بثياب���ه )يعن���ي:   ي���ا اأيه���ا الُمَتَلِفّ

النب���ي  (.
 �شِلّ بالليل اإال قليًا منه.

اأو �ش���ِلّ  �ش���ئت،  اإن   �ش���ِلّ ن�شف���ه 

���َل  اأق���ّل م���ن الن�ش���ف قلي���ًا حت���ى َت�شِ
للثل���ث.

 اأو زد علي���ه حت���ى تبل���غ الثلثي���ن، 

وبّي���ن الق���راآن اإذا قراأت���ه وتمّه���ل ف���ي 
قراءت���ه.

 اإن���ا �شن�������لقي عل����������يك - اأيه����������ا 

الر�س���ول - الق���راآن، وه���و قول ثقيل؛ لما 
في���ه م���ن الفرائ����س والح���دود واالأح���كام 

واالآداب وغيره���ا.
اأ�ش���د  ه���ي  اللي���ل  �ش���اعات  اإن   

موافقة للقلب مع القراءة واأ�شوب قواًل.
ت�شّرًف���ا  النه���ار  ف���ي  ل���ك  اإن   

ف���ي اأعمال���ك، فتن�ش���غل به���ا ع���ن ق���راءة 
الق���راآن، ف�ش���ِلّ باللي���ل.

الذك���ر،  باأن���واع  اهلل  واذك���ر   

انقطاًع���ا  �ش���بحانه  اإلي���ه  وانقط���ع 
ل���ه. العب���ادة  باإخا����س 

المغ���������رب،  ورب  الم����ش����رق  رب   

ال معب���ود بح���ق اإال ه���و، فاتخ���ذه وكي���ًا 
تعتم���د علي���ه ف���ي اأم���ورك كله���ا.

 وا�شب���ر عل���ى م���ا يقول���ه المكذب���ون 

م���ن اال�ش���تهزاء وال�ش���ّب، واهجره���م 
هج���ًرا ال اأذّي���ة في���ه.

المكذبي���ن  ب�ش���اأن  تهت���ّم  وال   

الدني���ا،  بمل���ذات  التمت���ع  اأ�شح���اب 
اأجله���م. ياأتيه���م  حت���ى  قلي���ًا  وانتظره���م  واإياه���م،  واتركن���ي 

 اإن لدينا في االآخرة قيوًدا ثقيلة، وناًرا ُم�ْشَتِعرة.

 وطعاًما تغ�ّس به الحلوق ل�شّدة مرارته، وعذاًبا موجًعا؛ زيادة على ما �شبق.

 ذلك العذاب حا�شل للمكذبين يوم ت�شطرب االأر�س والجبال، وكانت الجبال رمًا �شائًا متناثًرا من �شّدة هوله.

.  اإنا بعثنا اإليكم ر�شواًل �شاهًدا على اأعمالكم يوم القيامة مثلما اأر�شلنا اإلى فرعون ر�شواًل هو مو�شى 

 فع�ش���ى فرع���وُن الر�ش���وَل المر�ش���ل اإلي���ه م���ن رب���ه فعاقبناه عقاًبا �ش���ديًدا ف���ي الدنيا بالغرق، وفي االآخرة بعذاب الن���ار، فا تع�شوا اأنتم 

ر�شولكم في�شيبكم ما اأ�شابه.
 فكي���ف تمنع���ون اأنف�ش���كم وَتُقونه���ا - اإن كفرت���م ب���اهلل، وكذبت���م ر�ش���وله - يوًم���ا �ش���ديًدا طوي���ًا، ي�ش���يب راأ����س االأوالد ال�شغ���ار م���ن �ش���ّدة 

هول���ه وطوله.
 اإّن هذه الموعظة - الم�ش���تملة على بيان ما في يوم القيامة من هول   ال�ش���ماء مت�ش���ققة من هوله، كان وعد اهلل مفعواًل ال محالة. 

و�شّدة - تذكرة، ينتفع بها الموؤمنون، فمن �شاء اتخاذ طريق مو�شل اإلى ربه اتخذه.

   اأهمية قي���ام الليل وتاوة الق����راآن وذكر اهلل وال�ش���بر للداعية اإلى اهلل.     فراغ الق��لب في الليل له اأثر في الحف���ظ والف���هم.  
   تحّمل التكاليف يقت�شي تربية �شارمة.    الترف والتو�شع في التنعم ي�شّد عن �شبيل اهلل.

٧٣٢٠



 اإن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - يعل���م 

اأن���ك ت�شّل���ي اأق���ّل م���ن ثلث���ي اللي���ل ت���ارة، 
وتق���وم ن�شف���ه ت���ارة، وثلث���ه ت���ارة، وتق���وم 
طائف���ة م���ن الموؤمني���ن مع���ك، واهلل يقدر 
الليل والنهار، ويح�شي �شاعاتهما، علم 
�ش���بحانه اأنك���م ال تق���درون عل���ى اإح�ش���اء 
و�شب���ط �ش���اعاته، في�ش���ّق عليك���م قي���ام 
اأكث���ره تحّرًي���ا للمطل���وب، فلذل���ك ت���اب 
عليك���م، ف�شّل���وا م���ن اللي���ل م���ا تي�ّش���ر، 
اأيه���ا   - منك���م  �ش���يكون  اأن  اهلل  عل���م 
الموؤمن���ون- مر�شى اأجهدهم المر�س، 
واآخ���رون ي�ش���افرون يطلب���ون رزق اهلل، 
واآخ���رون يقاتل���ون الكف���ار ابتغ���اء مر�شاة 
العلي���ا،  ه���ي  اهلل  كلم���ة  ولتك���ون  اهلل 
فه���وؤالء ي�ش���ّق عليه���م قيام اللي���ل، ف�شّلوا 
ما تي�شر لكم من الليل، وائتوا بال�شاة 
المفرو�ش���ة عل���ى اأكم���ل وج���ه، واأعط���وا 
زكاة اأموالك���م، واأنفق���وا م���ن اأموالك���م 
في �شبيل اهلل، وما تقّدموا الأنف�شكم من 
اأّي خي���ر، تج���دوه هو خيًرا واأعظم ثواًبا، 
واطلب���وا المغف���رة من اهلل، اإن اهلل غفور 

لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م به���م.

االأم���ر باالجته���اد ف���ي دع���وة المكذبي���ن، 
واإنذارهم باالآخرة والقراآن.

���ي بثياب���ه )وه���و  الُمَتَغ�ِشّ اأيه���ا  ي���ا   

النب���ي  (.
 انه�س فخِوّف من عذاب اهلل.

ْم ربك.  وَعِظّ

الذن���وب  م���ن  نف�ش���ك  ���ر  وطِهّ  

النجا�ش���ات. م���ن  وثياب���ك 
 وابتعد عن عبادة االأوثان.

 وال تمنن على ربك باأن ت�شتكثر عملك ال�شالح.

 وا�شبر هلل على ما تاقيه من االأذى.

 فاإذا ُنِفَخ في القرن النفخة الثانية.

 فذلك اليوم يوم �شديد.

 على الكافرين باهلل وبر�شله غير �شهل.

 اتركني - اأيها الر�سول - ومن خلقته وحيًدا في بطن اأمه دون مال اأو ولد )وهو الوليد بن الُمِغيرة(.

 وجعلت له مااًل كثيًرا.

 وجعلت له بنين حا�شرين معه وي�شهدون المحافل معه ال يفارقونه ل�شفر لكثرة ماله.

 لي����س االأمر كما   ث���م يطم���ع م���ع كف���ره بي اأن اأزيده بعد م���ا اأعطيته من ذلك كله.   وب�ش���طت ل���ه ف���ي العي����س وال���رزق والول���د ب�ش���ًطا. 

 اإن هذا الكافر   �ش���اأكلفه م�ش���قة من العذاب ال ي�ش���تطيع تحّمله���ا.   ت�ش���ّور، اإن���ه كان معان���ًدا الآياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�ش���ولنا مكذًبا بها. 
الذي اأنعمت عليه بتلك النعم فّكر فيما يقوله في القراآن الإبطاله، وقّدر ذلك في نف�ش���ه.

   الم�شقة تجلب التي�شير.     وجوب الطهارة من الَخَبث الظاهر والباطن.     االإنعام على الفاجر ا�شتدراج له ولي�س اإكراًما.

٧٤٥٦



ر. ب كيف َقدَّ  فُلِعن وُعِذّ

ر.  ثم لعن وعّذب كيف َقدَّ

ي فيم���ا   ث���م اأع���اد النظ���ر والت���رِوّ

يق���ول.
���ب وجه���ه وَكَل���ح حي���ن ل���م   ث���م َقَطّ

يج���د م���ا يطع���ن ب���ه ف���ي الق���راآن.
 ث���م اأدب���ر ع���ن االإيم���ان، وا�ش���تكبر 

. ع���ن اتب���اع النبي 
 فق���ال: لي����س ه���ذا ال���ذي ج���اء ب���ه 

محم���د كام اهلل، ب���ل ه���و �ش���حر يروي���ه 
ع���ن غي���ره.

 لي����س ه����ذا ك�������ام اهلل، ب���ل ه���و 

كام االإن����س.
 �ش���اأدخل ه���ذا الكاف���ر طبق���ة م���ن 

طبقات النار، وهي �َشَقر يقا�شي حّرها.
م�ا   - محم�د  ي�ا   - اأعل���مك  وم�ا   

�َش�َقر؟!
ب فيه���ا   ال ُتْبِق���ي �ش���يًئا م���ن الُمَع���ذَّ

اإال اأت���ت علي���ه، وال تترك���ه، ث���م يع���ود كم���ا 
كان، ث���م تاأت���ي علي���ه، وهك���ذا َدَواَلْي���ك.
 �شديدة االإحراق والتغيير للجلود.

 عليه���ا ت�ش���عة ع�ش���ر َمَل���ًكا، وه���م 

َخَزنته���ا.
اإال  الن���ار  َخَزن���ة  جعلن���ا  وم���ا   

مائك���ة، ف���ا طاق���ة للب�ش���ر به���م، وم���ا 
جعلن���ا عدده���م ه���ذا اإال اختب���اًرا للذي���ن 
كفروا باهلل؛ ليقولوا ما قالوا فُي�شاَعف 
اليه���ود  وليتيّق���ن  الع���ذاب،  عليه���م 
والن�ش���ارى  الت���وراة،  اأعط���وا  الذي���ن 
الذين اأعطوا االإنجيل حين نزل القراآن 
م�شدًق���ا لم���ا ف���ي كتابيه���م، ولي���زداد 
الموؤمن���ون اإيماًن���ا عندم���ا يوافقه���م اأه���ل 
الكت���اب، وال يرت���اب اليه���ود والن�ش���ارى 
والموؤمن���ون، وليق���ول المت���رددون ف���ي 
االإيم���ان، والكاف���رون: اأي �ش���يء اأراده 
اهلل به���ذا الع���دد الغريب؟! مث���ل اإ�شال 
���لُّ اهلل م���ن �ش���اء اأن ي�شّل���ه ويه���دي م���ن �ش����اء اأن يهديه، وما يعل���م جنود ربك م���ن كثرتها اإال هو  ق ب���ه، ُي�شِ ���ِدّ ُمْنِك���ر ه���ذا الع���دد وهداي���ة الُم�شَ
 لي����س الق���ول كم���ا يزع���م بع����س الم�ش���ركين اأن���ه يكف���ي اأ�شحاب���ه  �ش���بحانه، وم���ا الن���ار اإال تذك���رة للب�ش���ر يعلم���ون به���ا عظم���ة اهلل �ش���بحانه. 

َخَزن���ة جهن���م حت���ى ُيْجِه�شه���م عنه���ا، اأق�ش���م اهلل بالقم���ر.
 ترهيًبا وتخويًفا للنا����س.    اإّن نار جهنم الإحدى البايا العظيمة.    واأق�ش���م بال�شبح اإذا اأ�شاء.    واأق�ش���م بالليل ح����ين وّلى.  

 كل نف����س بما ك�ش���بته من   لمن �ش���اء منكم - اأيها النا����س - اأن يتقدم باالإيمان باهلل والعمل ال�شالح، اأو يتاأخر بالكفر والمعا�شي.  

 اإال الموؤمني���ن فاإنه���م ال ُيوؤْخ���ذون بذنوبه���م، ب���ل  االأعم���ال ماأخ���وذة، فاإم���ا اأن توبقه���ا اأعماله���ا، واإم���ا اأن تخِلّ�شه���ا وتنقذه���ا م���ن اله���اك.  
 عن الكافرين الذين اأهلكوا اأنف�ش���هم  ا.    وه���م ي���وم القيامة في جنات ي�ش���األ بع�شهم بع�شً يتج���اوز عنه���ا لم���ا له���م م���ن عم���ل �شال���ح.  
 فيجيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يوؤدون ال�شاة الواجبة   يقولون لهم: ما اأدخلكم في جهنم؟   بما عملوا من المعا�شي. 
 وكن���ا م���ع اأه���ل الباط���ل ن���دور معه���م اأينم���ا داروا، ونتح���دث م���ع اأه���ل   ول���م نك���ن نطع���م الفقي���ر مم���ا اأعطان���ا اهلل.   ف���ي الحي���اة الدني���ا.  

 وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت، فحال بيننا وبين التوبة.  وكنا نكذب بيوم الجزاء.   ال�شال والغواية.  

   خط���ورة الكب���ر حي���ث �ش���رف الولي���د ب���ن المغي���رة ع���ن االإيم���ان بعدم���ا تبي���ن ل���ه الح���ق.     م�ش���وؤولية االإن�ش���ان ع���ن اأعمال���ه ف���ي الدني���ا 
واالآخ���رة.     ع���دم اإطع���ام المحت���اج �ش���بب م���ن اأ�ش���باب دخ���ول الن���ار.



 فم���ا تنفعه���م ي���وم القيام���ة و�ش���اطة 

ال�ش���اف�ع������ين من الم����ائك����ة والنب�������يين 
َقب���ول  �ش���رط  م���ن  الأن  وال�شالحي���ن؛ 

ال�ش���فاعة الر�ش���ا ع���ن الم�ش���فوع ل���ه.
 اأي �ش���يء جع���ل ه���وؤالء الم�ش���ركين 

معر�شي���ن ع���ن القراآن؟!
 كاأنه���م ف���ي اإعرا�شه���م ونفوره���م 

من���ه ُحُم���ر َوْح����س �ش���ديدة النف���ور.
 نفرت من اأ�شد خوًفا منه.

ه���وؤالء  م���ن  واح���د  كل  يري���د  ب���ل   

الم�ش���ركين اأن ي�شب���ح عن���د راأ�ش���ه كت���اب 
من�شور يخبره اأن محمًدا ر�شول من اهلل، 
ولي�س �شبب ذلك قلة البراهين اأو �شعف 

الحج���ج، واإنم���ا ه���و العناد واال�ش���تكبار.
 لي����س االأم���ر كذل���ك، ب���ل ال�ش���بب ف���ي 

تماديه���م ف���ي �شاله���م اأنه���م ال يوؤمن���ون 
بع���ذاب االآخ���رة، فبق���وا عل���ى كفرهم.

 اأال اإن هذا القراآن موعظة وتذكير.

 فم���ن �ش���اء اأن يق���راأ الق���راآن ويتع���ظ 
به قراأه واتعظ به.

اهلل  ي�ش���اء  اأن  اإال  يتعظ���ون  وم���ا   

َق���ى  اأن يتعظ���وا، ه���و �ش���بحانه اأه���ل الأن ُيتَّ
بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، واأهل 

الأن يغف���ر ذن���وب عب���اده اإذا تاب���وا اإلي���ه.

اإظه���ار ق���درة اهلل عل���ى بع���ث اخلل���ق 
وجمعه���م ي���وم القيام���ة.

ي���وم  القيام���ة  بي���وم  اهلل  اأق�ش���م   

يق���وم النا����س ل���رب العالمي���ن.
 واأق�ش���م بالنف����س الطيب���ة الت���ي تل���وم 

�شاحبه���ا عل���ى التق�شي���ر ف���ي االأعم���ال 
ال�شالح���ة، وعل���ى فع���ل ال�ش���يئات، اأق�ش���م 
بهذين االأمرين ليبعثّن النا����س للح�ش���اب 

والج���زاء.
 اأيظّن االإن�شان اأن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟!

 بلى، نقدر مع جمعها على اإعادة اأطراف اأ�شابعه خْلًقا �شويًّا كما كانت.

 بل يريد االإن�شان باإنكاره البعث اأن ي�شتمّر على فجوره م�شتقبًا دون رادع.

 وذهب �شوء   فاإذا تحّير الب�شر وانده����س حين يرى ما كان يكّذب به.    ي�ش���األ على وجه اال�ش���تبعاد عن يوم القيامة: متى يقع؟  

 ال فرار في ذلك اليوم، وال َمْلجاأ يلجاأ   يقول االإن�شان الفاجر في ذلك اليوم: اأين الفرار؟!    وُجِمع جرم ال�شم�س والقمر.   القمر.  
 اإلى ربك - اأيها الر�سول - في ذلك اليوم المرجع والم�شير للح�شاب والجزاء.   م يعت�شم به.   اإليه الفاجر، وال ُمْعَت�شَ

 بل االإن�ش���ان �ش���اهد على نف�ش���ه حيث ت�ش���هد عليه جوارحه بما   يخب���ر االإن�ش���ان ف���ي ذل���ك الي���وم بم���ا ق���ّدم م���ن اأعمال���ه، وبما اأّخر منها.  

ك - اأيها الر�س���ول - ل�ش���انك بالقراآن   ال تحِرّ  ولو جاء باأعذار يجادل بها عن نف�ش���ه اأنه ما عمل �ش���وًءا لم تنفعه.   اكت�ش���به من اإثم.  
 فاإذا قراأه عليك ر�شولنا جبريل فاأن�شت   اإن علينا اأن نجمعه لك في �شدرك، واإثبات قراءته على ل�شانك.   ًا اأن ينفلت منك.   ُمَتَعِجّ

 ثم اإن علينا تف�شيره لك. اإلى قراءته وا�شتمع.  

���دة بم�ش���يئة اهلل.     حر����س ر�ش���ول اهلل  عل���ى حف���ظ م���ا يوح���ى اإلي���ه م���ن الق���راآن، وتكّف���ل اهلل ل���ه بجمع���ه ف���ي �ش���دره     م�ش���يئة العب���د ُمَقيَّ
وحفظه كامًا فا ين�ش���ى منه �ش���يًئا.
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ادعيت���م  كم���ا  االأم���ر  لي����س  كّا،   

م���ن ا�ش���تحالة البع���ث، فاأنت���م تعلم���ون 
اأن الق���ادر عل���ى خلقك���م ابت���داًء ال يعج���ز 
ع���ن اإحيائك���م بع���د موتك���م، لك���ن �ش���بب 
تكذيبك���م بالبع���ث ه���و حبك���م للحي���اة 
 وتركك���م  الدني���ا �ش���ريعة االنق�ش���اء. 
للحي���اة االآخ���رة التي طريقه���ا القيام بما 
اأمرك���م اهلل ب���ه م���ن الطاع���ات، وت���رك ما 

نهاك���م عن���ه م���ن المحرم���ات. 
 وج���وه اأه���ل االإيم���ان وال�ش���عادة ف���ي 

 ناظرة اإلى  ة لها نور.  ذلك اليوم َبِهيَّ
 ووج���وه اأه���ل  ربه���ا متمِتّع���ة بذل���ك. 
الكف���ر وال�ش���قاء ف���ي ذل���ك اليوم عاب�ش���ة. 
 توق���ن اأن ين���زل به���ا عق���اب عظي���م، 

 لي����س االأم���ر كم���ا  وع���ذاب األي���م.   
يت�ش���ور الم�ش���ركون م���ن اأنه���م اإذا مات���وا 
ب���ون، ف���اإذا و�شل���ت نف����س اأحده���م  ال ُيَعذَّ
 وق���ال بع����س النا����س  اأعال���ي �ش���دره.  

لبع����س: م���ن َيْرِق���ي ه���ذا لعل���ه ُي�ْش���َفى؟!  
���ْزع حينئ���ذ اأن���ه   واأيق���ن م���ن ف���ي الَنّ

 واجتمع���ت  ف���راق الدني���ا بالم���وت.  
ال�ش���دائد عن���د نهاي���ة الدني���ا وبداي���ة 
 اإذا ح�ش���ل ذل���ك ُي�ش���اق  االآخ���رة.  
ق الكافر  ���دَّ  ف���ا �شَ المي���ت اإل���ى رب���ه.  
�شل���ى هلل  وال  ر�ش���وله،  ب���ه  ج���اء  بم���ا 
 ولك���ن ك���ذب بم���ا ج���اءه ب���ه  �ش���بحانه.  
 ث���م ذه���ب  ر�ش���وله، واأعر����س عن���ه.  
ه���ذا الكاف���ر اإل���ى اأهله يختال في م�ش���يته 
 فتوع���د اهلل الكاف���ر  م���ن الكب���ر.  

ب���اأن عذاب���ه ق���د ولي���ه وق���رب من���ه.
 ث��م اأع�������اد الجم����لة على �شب����ي�����ل 

 .{ h  g  fw     }:التاأكيد، فق����ال
تارك���ه  اهلل  اأن  االإن�ش���ان  اأيظ���ّن     
 األ���م  ُمْهَم���ًا دون اأن يكلف���ه ب�ش���رع؟  
يك���ن ه���ذا االإن�ش���ان يوًم���ا ُنْطف���ة م���ن من���ي 
 ث���م كان بع���د  ������ّب ف���ي الرح��������م.   ُي�شَ
ذل���ك قط�����عة م������ن دم جام���د، ثم خل������قه 
 األي����س ال���ذي خل���ق االإن�ش����ان من ُنْطف���ة َفَعَلَقة بق�������ادر على   فجع���ل م���ن جن�ش���ه النوعي���ن: الذك���ر واالأنث���ى؟!   ا.   اهلل، وج��������عل خلق���ه �ش���ويًّ

اإح�����ياء الم��������وتى للح�ش���اب والج���زاء م���ن جدي���د؟! بل���ى، اإن���ه لق���ادر.

 تذكير االإن�شان باأ�شل خلقه، وم�شيره، وبيان ما اأعد اهلل في الجنة الأوليائه.
 اإن���ا خلقن���ا االإن�ش���ان م���ن نطف���ة خليط���ة بي���ن م���اء   ق���د م���ّر عل���ى االإن�ش���ان َدْه���ر طوي���ل كان في���ه معدوًم���ا ال ِذْك���ر ل���ه.    
 اإنا بّينا له على األ�شنة  الرجل وماء المراأة، نختبره بما ُنْلزمه به من التكاليف، فجعلناه �شميًعا ب�شيًرا ليقوم بما كلَّفناه به من ال�شرع.  
ر�ش���لنا طري���ق الهداي���ة، فا�ش���تبانت ل���ه بذل���ك طري���ق ال�ش���ال، فه���و بع���د ذلك اإم���ا اأن يهتدي لل�ش���راط الم�ش���تقيم، فيكون عبًدا موؤمًنا �ش���كوًرا 
 اإنا اأعددنا  هلل، واإما اأن ي�شّل عنها فيكون عبًدا كافًرا جحوًدا الآيات اهلل.  ولما بّين اهلل نوعي المهتدي وال�شاّل بيَّن جزاءهما فقال:   
 اإن الموؤمنين المطيعين هلل ي�ش���ربون  للكافرين باهلل وبر�ش���له �شا�ش���ل ُي�ْش���حبون بها في النار، واأغااًل ُيَغّلون بها فيها، وناًرا ُم�ْش���َتِعرة.  

ي���وم القيام���ة من كاأ����س خمر ممل���وءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته.
    خط���ر ح���ب الدني���ا واالإعرا����س ع���ن االآخ���رة.     ثب���وت االختي���ار لاإن�ش���ان، وه���ذا م���ن تكري���م اهلل ل���ه.     النظ���ر لوج���ه 

اهلل الكري���م من اأعظم النعيم.

٧٦٣١



الطاعة  الأهل  الُمَعّد  ال�شراب  هذا   

ال  غزيرة  التناول  �شهلة  عين  من  هو 
ي�شيلونها  بها عباد اهلل،  َيْرَوى  ب،  َتْن�شَ

ويجرونها اأين �شاوؤوا.
 و�شف���ات العب���اد الذي���ن ي�ش���ربونها 

اأنه���م يوف���ون بم���ا األزموا به اأنف�ش���هم من 
الطاع���ات، ويخاف���ون يوًم���ا كان �ش���ّره 

منت�ش���ًرا فا�ش���ًيا وه���و ي���وم القيام���ة.
 ويطعم���ون الطع���ام م���ع كونه���م ف���ي 

ح���ال يحبونه لحاجتهم اإليه وا�ش���تهائهم 
ل���ه، يطعمون���ه المحتاجي���ن م���ن الفق���راء 

واليتامى واالأ�ش���ارى.
اأنه���م  اأنف�ش���هم  ف���ي  وي�ش���رون   

اإال لوج���ه اهلل، فه���م ال  ال يطعمونه���م 
يري���دون منه���م ثواًب���ا، وال ثن���اًء عل���ى 

اإياه���م. اإطعامه���م 
 اإن���ا نخ���اف م���ن ربن���ا يوًم���ا َتْكَل���ح 

في���ه وج���وه االأ�ش���قياء ل�ش���ّدته وفظاعت���ه.
 فوقاه���م اهلل بف�شل���ه �ش���ّر ذل���ك 

الي���وم العظي���م، واأعطاه���م به���اًء ون���وًرا 
ف���ي وجوهه���م؛ اإكراًما لهم، و�ش���روًرا في 

قلوبه���م.
ب�ش���بب �شبره���م  واأثابه���م اهلل -   

عل���ى الطاع���ات، و�شبره���م عل���ى اأق���دار 
اهلل، و�شبره���م ع���ن المعا�ش���ي - جن���ة 

يتنعم���ون فيه���ا، وحري���ًرا يلب�ش���ونه.
االأ�ش���ّرة  عل���ى  فيه���ا  متكئ���ون   

الُمَزيَّنة، ال يرون في هذه الجنة �شم�ًش���ا 
يوؤذيه���م �ش���عاعها، وال ب���رًدا �ش���ديًدا، ب���ل 
ه���م ف���ي ظ���ّل دائ���م ال ح���ّر مع���ه وال ب���رد.
رت   قريب���ة منه���م ظاله���ا، و�ُش���ِخّ

ثماره���ا لم���ن يتناوله���ا، فيتناوله���ا بي�ش���ر 
الم�شطج���ع  يناله���ا  بحي���ث  و�ش���هولة، 

والقاع���د والقائ���م.
باآني���ة  الخ���دم  عليه���م  وي���دور   

الف�ش���ة، وبكوؤو�ش���ها ال�شاف���ي لونه���ا عند 
اإرادته���م ال�ش���راب.

 هي في �شفاء لونها مثل الزجاج غير اأنها من الف�شة، وهي مقدرة وفق ما يريدون، ال تزيد عنه وال تنق�س.

مون كاأ�ًشا من خمر ممزوجة بالزنجبيل.  وُي�ْشَقى هوؤالء الُمَكرَّ

 وي���دور عليه���م في الجنة ِوْل���دان باقون على �ش���بابهم، اإذا راأيته���م ظننتهم لن�شارة   ي�ش���ربون م���ن عي���ن ف���ي الجن���ة ت�ش���مى �َشْل�ش���بيًا. 

 واإذا راأي���ت ما هنالك ف���ي الجنة راأيت نعيًما ال يم�ك����ن و�شفه، وراأيت ملًكا  وجوهه���م وح�ش���ن األوانه���م وكثرته���م وتفرقه���م لوؤل���وؤًا منث���وًرا. 
 ق���د عل���ت اأبدانه���م الثي���اب الخ�شراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق، وغليظ الديباج، واأُلِْب�ش���وا فيها اأ�ش���ورة  عظيًم���ا ال ُيداني���ه مل���ك. 
 ويق���ال له���م تكريًم���ا له���م: اإن ه���ذا النعيم ال���ذي اأعطيتم���وه كان ثواًبا لكم على  م���ن ف�ش���ة، و�ش���قاهم اهلل �ش���راًبا خالًي���ا م���ن اأي منغ����س.  
ًقا، ولم ننزل���ه عليك جملة   اإن���ا نح���ن اأنزلن���ا علي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - الق���راآن مفرَّ اأعمالك���م ال�شالح���ة، وكان عملك���م مقب���واًل عن���د اهلل. 
 فا�شب���ر لم���ا يحك���م ب���ه اهلل ق���دًرا اأو �ش���رًعا، وال تط���ع اآثًم���ا فيم���ا يدع���و ل���ه م���ن االإث���م، وال ك������افًرا فيم���ا يدع���و اإلي���ه م���ن الك������فر.   واح���دة.  

 واذكر ربك ب�شاة الفجر اأول النهار، و�شاة الظهر والع�شر اآخره.

   الوفاء بالنذر واإطعام المحتاج، واالإخا�س في العمل، والخوف من اهلل: اأ�شباب للنجاة من النار، ولدخول الجنة.
   اإذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجنة بهذا الجمال، فكيف باأهل الجنة اأنف�شهم؟!



 واذك���ره ب�شات���ي اللي���ل: �ش���اة 

���د ب���ه  المغ���رب و�ش���اة الع�ش���اء، وَتَهجَّ
بعدهم���ا.

 اإن هوؤالء الم�شركين يحبون الحياة 

ويتركون  عليها،  ويحر�شون  الدنيا 
ثقيل؛  يوم  وهو  القيامة،  يوم  وراءهم 

لما فيه من ال�شدائد والمحن.
خلقهم  ينا  وقوَّ خلقناهم  نحن   

وغيرها.  واأع�شائهم  بتقوية مفا�شلهم 
واإذا �شئنا اإهاكهم واإبدالهم باأمثالهم 

اأهلكناهم واأبدلناهم.
وتذكير،  موعظة  ال�شورة  هذه  اإن   

فمن �شاء اتخاذ طريق تو�شله اإلى ر�شا 
ربه اتخذها.

 وما ت�شاوؤون اتخاذ طريق اإلى ر�شا 

اهلل اإال اأن ي�شاء اهلل ذلك منكم، فاالأمر 
كله اإليه، اإن اهلل كان عليًما بما ي�شلح 
لعباده، وبما ال ي�شلح لهم، حكيًما في 

خلقه وقدره و�شرعه.
في  عباده  من  ي�شاء  من  ُيْدِخل   

والعمل  لاإيمان  فيوفقهم  رحمته، 
الأنف�شهم  للظالمين  واأعّد  ال�شالح، 
في  موجًعا  عذاًبا  والمعا�شي  بالكفر 

االآخرة، وهو عذاب النار.

الوعيد  للمكذبين بالويل يوم القيامة.

مثل  المتتابعة  بالرياح  اهلل  اأق�شم   

ُعرف الفر�س.
 واأق�شم بالرياح ال�شديدة الهبوب.

 واأق�شم بالرياح التي تن�شر المطر.

بما  تنزل  التي  بالمائكة  واأق�شم   

يفرق بين الحق والباطل.
 واأق�شم بالمائكة التي تنزل بالوحي.

 تنزل بالوحي اإعذاًرا من اهلل اإلى النا�س، واإنذاًرا للنا�س من عذاب اهلل.

 اإن الذي توعدون به من البعث والح�شاب والجزاء لواقع ال محالة.

 فاإذا النجوم ُمِحَي نورها وذهب �شووؤها.

ت لتنّزل المائكة منها.  واإذا ال�شماء �ُشقَّ

 واإذا الجبال اقُتِلعت من مكانها َفُفِتَّتْت حتى ت�شير هباًء.

المحق من  فيتبين  العباد،  بين  الف�شل  ليوم    اأممها.  لل�شهادة على  لت  اأُِجّ ليوم عظيم    لوقت محدد.  ُجِمعت  الر�شل  واإذا   

 هاك وعذاب وخ�شران في ذلك اليوم للمكذبين   وما اأعلمك - اأيها الر�سول - ما يوم الف�شل؟!   المبطل، وال�شعيد من ال�شقي. 
 ثم نتبعهم المكذبين   األم نهلك االأمم ال�شابقة لما كفرت باهلل وكذبت ر�شلها؟!   الذين يكذبون بما جاءت به الر�شل من عند اهلل.  
 هاك    .  مثل االإهاك لتلك االأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد  من المتاأخرين، فنهلكهم كما اأهلكناهم.  

وعذاب وخ�شران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد اهلل بالعقاب للمجرمين.

ة اإل�هية.    خطر التعلق بالدنيا ون�شيان االآخرة.     م�شيئة العبد تابعة لم�شيئة اهلل.     اإهاك االأمم المكذبة �ُشنَّ
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 األ���م نخلقك���م - اأيه���ا النا����س - م���ن 

ماء حقير قليل وهو النُّْطفة.
 فجعلن���ا ذل���ك الم���اء الَمِهي���ن ف���ي 

م���كان َمْح���روز وه���و رح���م الم���راأة.
م���ّدة  ه���ي  معلوم���ة  ُم���ّدة  اإل���ى   

الحم���ل.
ولونه  وَقْدَره  المولود  �شفة  رنا  فقدَّ  

كله  لذلك  القادرون  فنعم  ذلك،  وغير 
نحن.

ذلك  في  وخ�شران  وعذاب  هاك   

اليوم للمكذبين بقدرة اهلل.
 األ���م نجع���ل االأر����س ت�ش���ّم النا����س 

. جميًعا
 ت�ش���ّم اأحياءه���م بال�ش���كن عليه���ا 

وعمارته���ا، واأمواته���م بالدف���ن فيه���ا.
ثواب���َت،  جب���ااًل  فيه���ا  وجعلن���ا   

عالي���ات،  اال�شط���راب،  م���ن  تمنعه���ا 
واأ�ش���قيناكم - اأيه���ا النا����س - م���اًء عذًبا، 
فمن خلق ذلك لي�س عاجًزا عن بعثكم.
ف���ي  وخ�ش���ران  وع���ذاب  ه���اك   

ذل���ك اليوم للمكذبي���ن بنعم اهلل عليهم.
 ويق���ال للمكذبي���ن بم���ا ج���اءت ب���ه 

ر�ش���لهم: �ش���يروا - اأيها المكذبون - اإلى 
م���ا كنتم ب���ه تكذبون م���ن العذاب.

 �ش���يروا اإل���ى ظ���ل م���ن دخ���ان الن���ار 

مفت���رق ث���اث فرق.
 لي����س في���ه ب���رد الظ���ال، وال يمن���ع 

لهي���ب الن���ار وحّرها اأن ينف���ذ اإليكم.
كل  ب�ش���رارات،  تق���ذف  الن���ار  اإن   

�ش���رارة مث���ل الق�ش���ر ف���ي عظمه���ا.
 كاأن ال�ش���رارات الت���ي تق���ذف به���ا 

ف���ي �ش���وادها و�شخامته���ا ِجمال �ش���ود.
ف���ي  وخ�ش���ران  وع���ذاب  ه���اك   

ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن  بع���ذاب اهلل.
 هذا يوم ال يتكلمون فيه ب�شيء.

اإل���ى  يعت���ذروا  اأن  له���م  ُي���وؤَْذن   وال 

ربه���م م���ن كفره���م و�ش���يئاتهم، فيعت���ذرون اإلي���ه.
 هاك وعذاب وخ�شران في ذلك اليوم للمكذبين باأخبار هذا اليوم.

 هذا يوم الف�شل بين الخائق، جمعناكم واالأمم ال�شابقة في �شعيد واحد.

 فاإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب اهلل فاحتالوا علّي.

 اإن المتقين لربهم بامتثال اأوام���ره واجتناب نواهيه، في ظال   ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن بيوم الف�ش���ل. 

 ويقال لهم: كلوا من الطيبات، وا�ش���ربوا �ش���راًبا   وفواكه مما ي�ش���تهون اأكله.   اأ�ش���جار الجنة الوارفة، وعيون الماء العذبة الجارية. 
 اإنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المح�شنين  �س فيه؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من االأعمال ال�شالحات.   هنيًئا ال ُمَنِغّ
 ويق���ال للمكذبي���ن: كل���وا وتمتع���وا بمل���ذات   ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن بم���ا اأع���د اهلل للمتقي���ن.   الأعماله���م.  
 ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن  الحي���اة وقًت���ا قلي���ًا ف���ي الدني���ا، اإنك���م بكفرك���م ب���اهلل وتكذيبك���م ر�ش���له مجرم���ون.  
 ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن   واإذا قي���ل له���وؤالء المكذبي���ن: �شّل���وا هلل ال ي�شّل���ون ل���ه.   بجزائه���م ي���وم الدي���ن.  

 فاإذا لم يوؤمنوا بهذا القراآن المنزل من ربهم فباأي حديث غيره يوؤمنون؟! الذين يكذبون بما جاءت به الر�شل من عند اهلل.  

   رعاي���ة اهلل لاإن�ش���ان ف���ي بط���ن اأم���ه.     ات�ش���اع االأر����س لم���ن عليه���ا م���ن االأحي���اء، ولم���ن فيه���ا م���ن االأم���وات.     خط���ورة التكذي���ب باآي���ات 
اهلل والوعيد ال�ش���ديد لمن فعل ذلك.  


