
يًعا َوْعَد اَّللِه َحقًّا ِإنهُه يَ ْبَدُأ اْْلَْلَق ُثُه يُِعيُدُه لَِيْجِزَي الهِذيَن آَمُنواْ  ) َوَعِمُلوْا الصهاِِلَاِت بِاْلِقْسِط َوالهِذيَن   ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجَِ
يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكانُوْا َيْكفُ   ( . (4ُروَن )َكَفُروْا ََلُْم َشَراٌب مِ ْن َحَِ

 [ . 4]يونس : 
--------- 

يًعا  )  ه .حىت ياهده كمل بدن ل  ق يوم ليقهلرة، ال يرتك رنهم نحد رب عال ى ن  ليه  رجع  للخائخي (ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجَِ
 كمل قلل عال ى )َولع َُّقول يَ ْورل  عُ ْجَعُاوَ  ِفهِ  ِل َى لَّللَِّ ( .

عأكهد ، ني : وعدل  رن هللا ال يتبدل ، وفه  رد على رنكجي ليباث حهث قليول ) رل هي لال حهلعنل (  َوْعَد اَّللِه َحقًّا)  
 ليدنهل منوت وحنهل ورل يهلكنل لال ليدهج ( .

 ( .يُِاهُدُه َوُهَو نَْهَوُ  َعَلْهِ   َوُهَو ليَِّذي يَ ْبَدنُ للْخَْلَق ُثَّ  ) نن  كمل بدن للخلق كذيك ياهدهني :  ( ِإنهُه يَ ْبَدأُ اْْلَْلَق ُثُه يُِعيُدهُ  )
 : ث ذكج رل يرتعب على لإلعلدة 
 . بلهلل وصدقول يف لميلهنم(  لَِيْجِزَي الهِذيَن آَمُنواْ )  
 ني : وعملول لألعملل ليصلحللت رن ولعبلت ورستحبلت ، لخاصل  هلل ، ورتلباة يلجسول .(  َوَعِمُلوْا الصهاِِلَاتِ )  
 م .بادي  لجلزلء ليطهب ليذي نعده هلني : (  بِاْلِقْسطِ )  

 بآيلت هللا ، وكذبول رسل  .(  َوالهِذيَن َكَفُرواْ ) 
 . ني : هلم يف عهنم شجلب رن رلء شديد لحلجلرة يشوي ليوعوه ، ويقط  لألرالء(  ََلُْم َشَراٌب مِ ْن َحَِيمٍ  )
  : ذََكَج نَْوَصلَف َهَذل لحلَِْمهِم يف آيَلٍت ُنَخَج َولحلَِْمهُم : لْيَملُء لحْلَلرُّ ، وَ قال الشنقيطي. 
هٍم آ ٍ  )َكَقْويِِ     نَ َهل َوبَ ْْيَ َحَِ ُيَصبُّ ِرْن فَ ْوِق ُرُءوِسِهُم  )َوقَ ْويِِ  ( َوُسُقول َرلء  َحَِهم ل فَ َقطََّ  نَْرَالَءُهْم  )َوقَ ْويِِ  (  َيُطوُفوَ  بَ ه ْ

َفَشلرِبُوَ   )، َوقَ ْويِِ   (َوِلْ  َيْسَتِغهُثول يُ َغلثُول ِبَلٍء َكلْيُمْهِل َيْشِوي لْيُوُعوَه ) ، َوقَ ْويِِ  ( بُُطوهِنِْم َولجْلُُلوُد لحلَِْمهُم ُيْصَهُج ِبِ  َرل يِف 
 . ( َعَلْهِ  ِرَن لحلَِْمهِم َفَشلرِبُوَ  ُشْجَب لهْلِهمِ 

هٌم َوَغسَّلٌق َوآَخُج ِرْن َشْكِلِ  نَْزَولٌج  )ِمهِم لْيَغسَّلَق ، َكَقْويِِ  ذََكَج يف َرْوِضٍ  آَخَج نَن َُّهْم ُيْسَقْوَ  َرَ  لحلَْ و  ، ( َهَذل فَ ْلَهُذوُقوُه َحَِ
هم ل َوَغسَّلق ل  )َوقَ ْويِِ   هَ لَّللَُّ نََعلَذنَل  -، َولْيَغسَّلُق : َصِديُد نَْهِل لينَّلِر ( اَل يَُذوُقوَ  ِفهَهل بَ ْجد ل َواَل َشجَلب ل ِلالَّ َحَِ  ل  َولْيُمْسِلِمَْي ِرن ْ

 رن سلئج نصنلف لياذلب .(  َوَعَذاٌب أَلِيمٌ  )
ََْزِي ُكلَّ َكُفوٍر َوليَِّذيَن َكَفُجول هَلُْم نَلُر َعَهنََّم ال يُ ْقَضى َعَلْهِهْم فَ َهُموُعول َوال خُيَفَُّف َعن ُْهم رِ ْن َعَذلِِبَل َكَذِيكَ قلل عال ى )   

َج ليَِّذي ُكنَّل نَ ْاَمُل نَوَلَْ نُ َامِ جُْكم رَّل يَ َتذَكَُّج فِ ( َوُهْم َيْصطَ 36) هِ  َرن َعذَكََّج َوَعلءُكُم جُِخوَ  ِفهَهل رَب ََّنل َنْخجِْعَنل نَ ْاَمْل َصلحلِ ل َغه ْ
 ( . لينَِّذيُج َفُذوُقول َفَمل يِلظَّلِيِمَْي ِرن نَِّصيٍ 

 ( . (42( نُْويَِئَك ُهُم لْيَكَفَجُة لْيَفَجَجُة )41( عَ ْجَهُقَهل قَ تَ َجٌة )40ل َغبَ َجٌة )َوُوُعوٌه يَ ْوَرِئٍذ َعَله ْهَ وقلل عال ى ) 
 ( . َوليَِّذيَن َكَفُجول وََكذَّبُول ِبآيَلعَِنل فَُأْويَِئَك هَلُْم َعَذلٌب رُِّهْيٌ وقلل عال ى ) 
ْسجَلُ  لْيُمِبُْي )ُقْل ِل َّ للْخَلِسجِيَن ليَِّذيَن َخِسُجول نَنُفَسهُ وقلل عال ى )  ( هَلُم رِ ن 15ْم َونَْهِلهِهْم يَ ْوَم لْيِقَهلَرِة َنال َذِيَك ُهَو للخُْ

 ( . فَ ْوِقِهْم ظَُلٌل رِ َن لينَّلِر َوِرن ََتِْتِهْم ظَُلٌل َذِيَك خُيَوِ ُف لَّللَُّ ِبِ  ِعَبلَدُه يَل ِعَبلِد فَلع َُّقو ِ 
( َحىتَّ ِلَذل َرل َعلُؤوَهل َشِهَد َعَلْهِهْم ََسُْاُهْم َونَْبَصلُرُهْم 19لء لَّللَِّ ِل َى لينَّلِر فَ ُهْم يُوَزُعوَ  )َويَ ْوَم ُُيَْشُج نَْعدَ وقلل عال ى ) 



َنل قَليُول نَنَطَقَنل لَّللَُّ ليَِّذي نَنطَ 20َوُعُلوُدُهْم ِبَل َكلنُول يَ ْاَمُلوَ  ) َق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم نَوََّل ( َوقَلُيول جِلُُلوِدِهْم َِلَ َشِهدُّتُّْ َعَله ْ
 ( . َرجٍَّة َوِليَْهِ  عُ ْجَعُاو َ 

( ُيْصَهُج ِبِ  َرل يف بُُطوهِنِْم 19فَليَِّذيَن َكَفُجول ُقطِ َاْت هَلُْم ثَِهلٌب رِ ن نَّلٍر ُيَصبُّ ِرن فَ ْوِق ُرُؤوِسِهُم لحلَِْمهُم )وقلل عال ى ) 
َهل ِرْن َغمٍ  نُِعهُدول ِفهَهل َوُذوقُول21َقلِرُ  ِرْن َحِديٍد )( َوهَلُم رَّ 20َولجْلُُلوُد )  .( َعَذلَب لحلَْجِيِق  ( ُكلََّمل نَرَلُدول َن  خَيُْجُعول ِرن ْ

َهل نُِعهُدول ِفههَ وقلل عال ى )  ل َوِقهَل هَلُْم ُذوُقول َعَذلَب لينَّلِر ليَِّذي  َونَرَّل ليَِّذيَن َفَسُقول َفَمْأَولُهُم لينَّلُر ُكلََّمل نَرَلُدول َن  خَيُْجُعول ِرن ْ
بُوَ  )  ( .( َويَُنِذيَقن َُّهْم ِرَن لْيَاَذلِب لأَلْدََن ُدوَ  لْيَاَذلِب لأَلْك رَبِ َيَالَُّهْم يَ ْجِعُاوَ  20ُكنُتم ِبِ  ُعَكذِ 

( َوَفِصهَلِتِ  ليَِِّت عُ ْؤويِ  12( َوَصلِحَبِتِ  َوَنِخهِ  )11لِب يَ ْوِرِئٍذ بَِبِنهِ  )يُ َبصَُّجونَ ُهْم يَ َودُّ لْيُمْججُِم َيْو يَ ْفَتِدي ِرْن َعذَ وقلل عال ى ) 
ها ل ُثَّ يُنِجهِ  )13) ( َوََجََ  17 ىَّ )( َعْدُعو َرْن نَْدبَ َج َوعَ وَ 16( نَ زَّلَعة  ي ِلشََّوى )15( َكاَّ ِلن ََّهل َيَظى )14( َوَرن يِف لأَلْرِض َجَِ

 .ى ( فََأْوعَ 
َجهَ وقلل عال ى )  ْيَنلُهْم ُعُلود ل َغه ْ ل يَِهُذوُقوْل لْيَاَذلَب ِل َّ ِل َّ ليَِّذيَن َكَفُجوْل ِبآيَلعَِنل َسْوَف ُنْصِلهِهْم نَلر ل ُكلََّمل َنِضَجْت ُعُلوُدُهْم بَدَّ

 ( . لَّللََّ َكلَ  َعزِيز ل َحِكهم ل
( عَ ْلَفُح ُوُعوَهُهُم لينَّلُر َوُهْم ِفهَهل  103يَِئَك ليَِّذيَن َخِسُجول نَنُفَسُهْم يف َعَهنََّم َخلِيُدوَ  )َوَرْن َخفَّْت َرَولزِيُنُ  فَُأوْ وقلل عال ى ) 

 ( . َكلحِلُو َ 
 ( . ( يَ ْوَم ُيْسَحُبوَ  يف لينَّلِر َعَلى ُوُعوِهِهْم ُذوُقول َرسَّ َسَقجَ 47ِل َّ لْيُمْججِِرَْي يف َضاٍل َوُسُاٍج )وقلل عال ى ) 
َل نُْغِشَهْت ُوُعوُهُهْم   َوليَِّذيَن َكَسُبوْل ليسَّهِ َئلِت َعزَلء َسهِ َئٍة ِبِْثِلَهل َوعَ ْجَهُقُهْم ِذيٌَّة رَّل هَلُم رِ َن لَّللَِّ ِرْن َعلِصمٍ وقلل عال ى )  َكَأمنَّ

 ( .لِيُدوَ  ِقَطا ل رِ َن ليلَّْهِل ُرْظِلم ل نُْويَِئَك َنْصَحلُب لينَّلِر ُهْم ِفهَهل خَ 
نْ َهل ِرْن نَْهِل لينَّلِر يَ ْوَم لْيِقَهلَرِة فَ ُهْصَبُغ يف )  قَلَل َرُسوُل لَّللَِّ : ْن نََنِس ْبِن َرلِيٍك قَلَل ع َغة  ُثَّ  يُ ْؤَعى بِأَنْ َاِم نَْهِل ليدُّ لينَّلِر َصب ْ

نْ َهل ِرْن  َويُ ْؤَعى بَِأَشدِ  لينَّلِس بُ ْؤس ل يف ،  ِاهٌم َقطُّ فَ هَ ُقوُل اَل َولَّللَِّ يَل َرب ِ يُ َقلُل يَل لْبَن آَدَم َهْل رَنَْيَت َخه ْج ل َقطُّ َهْل َرجَّ ِبَك نَ  ليدُّ
َغة  يف  اَل َولَّللَِّ يَل َربِ  َرل  لجْلَنَِّة فَ هُ َقلُل يَُ  يَل لْبَن آَدَم َهْل رَنَْيَت بُ ْؤس ل َقطُّ َهْل َرجَّ ِبَك ِشدٌَّة َقطُّ فَ هَ ُقولُ  نَْهِل لجْلَنَِّة فَ ُهْصَبُغ َصب ْ

 ( روله رسلم .بُ ُؤٌس َقطُّ َوالَ رَنَْيُت ِشدَّة  َقطُّ  َرجَّ ِب 
ُهْم َرْن عَْأُخُذُه ِل َى ُحْجَزعِِ  وَ  )يَ ُقوُل  لَّللَِّ  َعْن ََسَُجَة نَنَُّ  َسََِ  َنِبَّ و  ُهْم َرْن عَْأُخُذُه لينَّلُر ِل َى َكْابَ ْهِ  َوِرن ْ ُهْم رَ ِل َّ ِرن ْ ْن ِرن ْ

 ( .عَْأُخُذُه ِل َى ُعُنِقِ  
 َنْْخَِص َقَدَرْهِ  ََجَْجعَل ِ  ِل َّ نَْهَوَ  نَْهِل لينَّلِر َعَذلب ل يَ ْوَم لْيِقَهلَرِة َيَجُعٌل ُعوَضُ  يف  ) . قلل : قلل  لَ  ْبَن َبِشيلين ُّْامَ وعن 

ُهَمل ِدَرلغُ     ( .يَ ْغِلى ِرن ْ
ُهَمل ِدَرلغُ  نَْهَوُ  نَْهِل لينَّلِر َعَذلب ل نَبُو طَلِيٍب َوُهَو ُرْنَتِاٌل بِنَ ْاَلْْيِ  )قَلَل   َّ َرُسوَل لَّللَِّ َعِن لْبِن َعبَّلٍس نَ و     ( .يَ ْغِلى ِرن ْ
 ني : بسبب كفجهم بلهلل عال ى .( ِبَا َكانُوْا َيْكُفُروَن  ) 

 الفوائد :
 ن  رجع  َجه  لينلس ل ى هللا عال ى .-1
 لثبلت ليباث ولجلزلء . -2
 ن  وعد هللا حق . -3
 لثبلت ليباث . -4



 حكمة هللا يف باث لينلس يوم ليقهلرة يفصل ليقضلء ولحلكم بْي لينلس . -5
 فضل لإلميل  وليامل ليصلحل .-6
 كثيل  رل يقج  هللا بْي ليامل وبْي ليصاح ، أل  ليامل ال يكو  رقبوال  لال لذل كل  صلحلل  .  -7
 لألعملل ليصلحللت عصدق لإلميل  . ن -8
 هتديد شديد يلكفلر . -9

 .ن  ليكفلر هلم عذلب شديد يف نلر عهنم  -10
ِننَي َواِلَِْساَب َما َخَلَق اَّللهُ َذِلَك ِإاله  َوَقدهرَُه َمَناِزلَ ُهَو الهِذي َجَعَل الشهْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا )  لِتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِ 

 ( . (5بِاِْلَقِ  يُ َفصِ ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن )
 [ . 5] يونس : 

--------- 
خي رب عال ى عمل خلق رن لآليلت ليدلية على كملل قدرع ، وعظهم سلطلن ، (  ُهَو الهِذي َجَعَل الشهْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا

ليقمج نورل، هذل فن وهذل فن آخج، ففلوت بهنهمل يئا يشتبهل، ونن  عال ليشالع ليصلدر عن عجم ليشمس ضهلء وشالع 
 . مس بلينهلر، وسلطل  ليقمج بليلهلوعال سلطل  ليش

 
 وحده هو ليذي عال يكم ليشمس ذلت ضهلء ، وعال يكم ليقمج ذل نور ، يكي عنتفاول ِبمل يف خمتلف عال ى لَّلل  ف

 شئونكم.
نقوى ونكمل رن لينور ، وخص ليقمج بلينور ألن  نضاف رن ليضهلء وألهنمل قلل لجلمل :  وخص ليشمس بليضهلء ألن  

مل ونقوى رن لينور لملختص لذل عسلويل َل ياجف ليلهل رن لينهلر ، فدل ذيك على ن  ليضهلء لملختص بليشمس نك
 ج .بليقم

 ( .ِفهِهنَّ نُورل  َوَعَاَل ليشَّْمَس ِسجلعل  َوَعَاَل لْيَقَمَج عال ى ) وممل يدل على ليتفجقة بْي ليشمس وليقمج يف نورمهل قوي  
 ( .عَبلَرَك ليَِّذي َعَاَل يف ليسَّملِء بُ ُجوعل  َوَعَاَل ِفههل ِسجلعل  َوَقَمجل  ُرِنيل  عال ى ) وقوي  

ق ويكمل لبدلره، ث وقدر ليقمج رنلزل، فأول رل يبدو صغي ل، ث يتزليد نُوره وعجر ، حىت يستوس( ني :  َوَقدهرَُه َمَناِزلَ ) 
 . جع  ل ى حلي  لألول يف متلم شهجيشجع يف لينقص حىت ي

ْرنَلُه َرَنلزَِل َحىتَّ َعلَد َكلْيُاْجُعوِ  لْيَقِدمِي ال ليشَّْمُس يَ ْنَبِغي هَلَل َنْ  ُعْدرَِك لْيَقَمجَ  ) كمل قلل عال ى  َوال ليلَّْهُل َسلِبُق َولْيَقَمَج َقدَّ
 ( .يف فَ َلٍك َيْسَبُحوَ  لين ََّهلِر وَُكلٌّ 

 ( .َوليشَّْمَس َولْيَقَمَج ُحْسَبلن ل َذِيَك عَ ْقِديُج لْيَازِيِز لْيَاِلهِم  )عال ى  وقلل 
ِننَي َواِلَِْسابَ )   بهل  يلحكمة رن للخلق وليتقديج. ( لِتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِ 

 فبليشمس عاجف لأليلم، وبسي ليقمج عاجف ليشهور ولألعولم.
، وقدره رنلزل ، يتالمول عدد ليسنْي ليِت يفهدكم علمهل يف رصلحلكم  ل  ليشمس ضهلء ، وليقمج نور بحلن  س: عال  ين

 ليدينهة وليدنهوية ويتالمول لحلسلب بلألوقلت رن لألشهج ولأليلم يضبط عبلدلعكم ورالراعكم.



 .   حكمة عظهمة يف ذيك، وحجة بليغةعبثل بل يي: َل خيلق  ن ( َما َخَلَق اَّللهُ َذِلَك ِإاله بِاِْلَق ِ  )
نَ ُهَمل بَلِطا َذِيَك َظنُّ ليَِّذيَن َكَفُجول فَ َوْيٌل يِلَِّذيَن َكَفُجول رِ  ) كمل قلل عال ى    ( .َن لينَّلِر َوَرل َخَلْقَنل ليسََّملَء َولألْرَض َوَرل بَ ه ْ

َل َخَلْقَنلُكْم عَ  ) وقلل عال ى   َنل ال عُ ْجَعُاوَ  فَ تَ َال َى لَّللَُّ لْيَمِلُك لحلَْقُّ ال ِلَيَ  ِلال ُهَو َربُّ لْيَاْجِش نََفَحِسْبُتْم نمنَّ َبث ل َونَنَُّكْم ِليَه ْ
 ( .لْيَكجمِِي 

ت  لستئنلف رسوق يبهل  لملنتفاْي ِبذه ليدالئل ليدلية على قدرة لَّلل  ووحدلنهت  ورَح( آليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن يُ َفصِ ُل ا)  
 بابلده.

ويوضح لي ربلهْي ليدلية على قدرع  يقوم يالمو  لحلق ، فهستجهبو  ي  ، ويكثجو  رن طلعة لَّلل  سبحلن  : يفصل  ين
 وشكجه على رل خلق وننام.

 الفوائد :
 بهل  رَحة هللا بابلده حهث خلق ونوعد رل فه  رصلحتهم . -1
 بهل  شيء رن آيلت هللا لياظهمة . -2
 ال خيلق شهئل  لال حلكم  ة .ن  هللا  -3
 رن حكمة هللا يفصل ويوضح وينو ع لآليلت يلنلس يالهم يتقو  . -4
 فضل ليالم .-5
 ( . (6ِإنه ِف اْخِتاَلِف اللهْيِل َوالن هَهاِر َوَما َخَلَق اَّللهُ ِف السهَماَواِت َواأَلْرِض آليَاٍت لِ َقْوٍم يَ ت هُقوَن )) 

 [ . 6] يونس : 
---------- 

ال ليشَّْمُس يَ ْنَبِغي هَلَل ء ث يذهب وخيلف  لآلخج وياقب  ، ال يتأخج عن  حلظة )يهذل جي(  ِإنه ِف اْخِتاَلِف اللهْيِل َوالن هَهارِ ) 
ذل وعلرة يأخ ذ ه ذل رن ه ذل ث ( وعلرة يط ول ه ذل ويقصج ه َنْ  ُعْدرَِك لْيَقَمَج َوال ليلَّْهُل َسلِبُق لين ََّهلِر وَُكلٌّ يِف فَ َلٍك َيْسَبُحو َ 

 [ . 187/  1] عفسي لبن كثي :        ( . لَر يِف ليلَّْهلِ  وِيُج لين َّهَ  لِر َويُ  وِيُج ليلَّْهَل يف لين َّهَ  يُ يتالوض ل  كمل قلل عال ى )
 وهذل لي ربهل  ذكجه هللا عال ى يف عدة رولض  :

 ( . لأْلَْرِض َولْخِتاِف ليلَّْهِل َولين ََّهلِر آَليلٍت أِلُوِل لأْلَْيَبلبِ ِل َّ يِف َخْلِق ليسََّملَولِت وَ قلل عال ى )
 ( .َولْخِتاِف ليلَّْهِل َولين ََّهلِر وقلل عال ى ) 
ُج هللا يَْأعِهُكمْ  وقلل عال ى ) ِبِضَهآٍء نََفَا َعْسَمُاوَ  ُقْل  ُقْل نَرَنَيْ ُتْم ِل  َعَاَل هللا َعَلْهُكُم ليلهل َسْجَردل  ل ى يَ ْوِم ليقهلرة َرْن لي  َغه ْ

ُج هللا يَْأعِهُكْم بَِلْهٍل َعْسُكنُ  وَ  ِفهِ  نَفَا عُ ْبِصُجوَ  َوِرن رََّْحَِتِ  نَرَنَيْ ُتْم ِل  َعَاَل هللا َعَلْهُكُم لينهلر َسْجَردل  ل ى يَ ْوِم ليقهلرة َرْن لي  َغه ْ
 ( . َويَِتبتَ ُغوْل ِرن َفْضِلِ  َوَيَالَُّكْم َعْشُكُجو  َعَاَل َيُكُم ليلهل ولينهلر يَِتْسُكُنولْ ِفه ِ 

رن ننولع لالنس ولجلن ولحلهول  ولينبلت ولينجوم وغي ذيك رن لملخلوقلت (  َوَما َخَلَق اَّللهُ ِف السهَماَواِت َواأَلْرضِ ) 
 .ليِت ال عاد وال َتصى 

َهل ُرْاجُِضوَ  َولألْرِض ٍة يِف ليسََّملَولِت وََكأَيِ ْن ِرْن آيَ )  كمل قلل َهل َوُهْم َعن ْ  ( . مَيُجُّوَ  َعَله ْ
   ( .َوَرل عُ ْغِِن لآليَلُت َولينُُّذُر َعْن قَ ْوٍم ال يُ ْؤِرُنو  َولِت َولألْرِض ُقِل لْنظُُجول َرلَذل يِف ليسََّمل عال ى ) وقلل  



 ( . َرل َخْلَفُهْم ِرَن ليسََّملِء َولألْرضِ نَفَ َلْم يَ َجْول ِل َى َرل بَ ْْيَ نَْيِديِهْم وَ  وقلل عال ى )
 ودالئل عظهمة .ني : ياارلت ودالالت وبجلهْي (  آليَاتٍ  )
 عظهمة كثية ، فليتنكي يلتفخهم َكم ل  وكهفل  . قال القامسي : 
 هللا ، بلرتثلل نولرجه ولعتنلب نولهه  .( لِ َقْوٍم يَ ت هُقوَن  )

 ِق ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض َولْخِتاِف ليلَّْهِل َولين ََّهلِر آَليلٍت أِلُوِل لأْلَْيَبلِب ( .ويف آل عمجل  )ِل َّ يف َخلْ 
 ني : لياقول ليتلرة ليذكهة ليِت ع درك لألشهلء حبقلئقهل على علهلهتل ، ويهسول كليصم ليبكم ليذين ال ياقلو  .

َهل ُرْاجُِضوَ ( .قلل هللا عال ى ) وََكأَيِ ْن ِرْن آيٍَة يف ليسََّملو  َهل َوُهْم َعن ْ  َولِت َولأْلَْرِض مَيُجُّوَ  َعَله ْ
 وقلل عال ى ) َوَعَاْلَنل ليسََّملَء َسْقفل  ََمُْفوظل  َوُهْم َعْن آيَلهِتَل ُرْاجُِضوَ  ( .

 ُذُر َعْن قَ ْوٍم ال يُ ْؤِرُنوَ  ( .وقلل عال ى ) ُقِل لْنظُُجول َرلَذل يف ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض َوَرل عُ ْغِِن لآْليلُت َولينُّ 
 . وسبب عكثي لألدية ن   عقول لينلس رتفلوعة 
  لملتقْي بليذكج ، ألهنم هم لملنتفاو  بنتلئج ليتدبج يف هذه ليدالئل.سبحلن  وخص 
 : ليجب عبلرك وعال ى يدعو عبلده يف ليقجآ  ل ى راجفت  رن طجيقْي : قال ابن القيم 

 : ليتفكج يف آيلع  وعدبجهل ، فتلك آيلع  لملشهودة ، وهذه آيلع  لملسموعة .والثاين لينظج يف رفاوالع  ،  أحدمها :
َفُ   فلينوع لألول كقوي  )ِل َّ يف َخْلِق ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض َولْخِتاِف ليلَّْهِل َولين ََّهلِر َولْيُفْلِك ليَِِّت ََتْجِي  يف لْيَبْحِج ِبَل يَ ن ْ

 ي يف ليقجآ  .( وقوي  )ِل َّ يِف َخْلِق ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض َولْخِتاِف ليلَّْهِل َولين ََّهلِر آَليلٍت أِلُوِل لأْلَْيَبلِب ( وهو كث...لينَّلسَ 
ب َُّجول لْيَقْوَل ( وقوي  )كِ  ب َُّجول آيَلعِِ  ( .    وليثلين كقوي  ) نَفا يَ َتَدب َُّجوَ  لْيُقْجآَ  ( وقوي  )نَفَ َلْم يَدَّ  َتلٌب نَنْ َزْيَنلُه ِليَْهَك ُرَبلَرٌك يَِهدَّ

ويف هذه لآليلت لحلث وليرتغهب على ليتفكج يف خملوقلت هللا، ولينظج فههل باْي لالعتبلر، فإ  بذيك  قال السعدي :
رج هللا ب ، ولغاق يزيلدة لإلميل ، وَجود عنفتح ليبصية، ويزدلد لإلميل  ولياقل، وعقوى ليقجُية، ويف لمهلل ذيك، هتلو  ِبل ن

 . يلذهن وليقجُية
 الفوائد :

 ن  رن آيلت هللا لياظهمة لختاف ليلهل ولينهلر . -1
 ن  آيلت هللا يف ليسملولت ولألرض كثية . -2
 عظمة هللا عال ى . – 3
 يلابلدة .يابلدة ، أل  للخليق هو لملستحق وعوب لفجلد هللا بل -4
 بابلده ، حهث ن  نرلهم لآليلت يكي يوحدوه ويفجدوه بليابلدة .رَحة هللا  -5
 فضل ليتقوى ، حهث نهنل سبب يف لالعتبلر ولالعالظ . -6
 
 
 
 



نْ َيا َواْطَمأَنُّوْا ِِبَا َوالهِذيَن ُهْم َعْن آيَاتِنَ )  ْولَِئَك َمْأَواُهُم ( أُ 7ا َغاِفُلوَن )َإنه الهِذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا َوَرُضوْا بِاِْلَياِة الدُّ
 ( . (8النُّاُر ِبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن )

 [ . 8 – 7] يونس : 
------------ 
 ني : كفجول بلقلء هللا يوم ليقهلر  ة .(  َإنه الهِذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا) 

ليذين ال يجعو  وال يتوقاو  يقلءنل يوم  ليجعوع ليه  يوم ليقهلرة يلحسلب ولجلزلء. ولملاىن : ل  -سبحلن   -ولملجلد بلقلئ  
 ل .رة حلسلِبم على نعملهلم يف ليدنهليقهل

نْ َيا )   لال يف ليتشب  رضلء عالهم ال يفكجو ني : لطمأنول هلل ، ولرعضوهل بدال  رن لآلخجة ليبلقهة ، (  َوَرُضوْا بِاِْلَياِة الدُّ
 ل .رن زينتهل ورتاه

نول ليههل، وعالوهل غلية رجلرهم  وهنلية قصدهم، فساول هلل ونكبول على يذلهتل وشهولهتل، بأي ني: رك ( َواْطَمأَنُّوْا ِِبَا )
 طجيق حصلت حصلوهل، ورن ني وع  الحت لبتدروهل، قد صجفول لرلدهتم ونهلهتم ونفكلرهم ونعملهلم ليههل.

دلر ليبلقهة ليِت ليههل يجحل لألويو  فكأهنم خلقول يلبقلء فههل، وكأهنل يهست دلر ممج، يتزود رنهل لملسلفجو  ل ى لي
 ولآلخجو ، ول ى ناهمهل ويذلهتل مشج لملوفقو .

 . عن آيلت هللا ليكونهة فا يتفكجو  فههل، وليشجعهة فا يأمتجو  ِبل (ْم َعْن آيَاتَِنا َغاِفُلوَن َوالهِذيَن هُ  ) 
   ذرهمة قد وصف هؤالء لألشقهلء بأرب  صفلتعال ى فأنت عجى ن  لَّلل : 

بأ  صلرول ال يطماو  يف ثولب ، وال خيلفو  رن عقلب ، إلنكلر ليدلر عال ى بادم ليجعلء يف يقلء لَّلل   - نوال   -وصفهم 
 لآلخجة.

 فههل ، ويف يذلئذهل وشهولهتل. ل  لة ليدنهل ، بأ  نصبح مههم َمصور بأهنم رضول بلحله - ل  ثلنه -ووصفهم 
نول ِبذه لحلهلة ، لطمئنل  ليشخص ل ى ليشيء ليذي ال راذ ي  سوله ، فإذل كل  ليسادلء بأهنم لطمأ -ل  ثليث –ووصفهم 

 يطمئنو  ل ى ذكج لَّلل  ، فإ  هؤالء لألشقهلء رلعت قلوِبم عن كل خي ، وصلرت ال عطمئن لال ل ى زينة لحلهلة ليدنهل.
 ياقل ، وحنفز لينفس ل ى ليتفكي وليتدبي.بليغفلة عن آيلت لَّلل  ليِت عوقظ ليقلب ، وهتدى ل - رلبال   -ووصفهم 

وبلجلملة فهذه ليصفلت لألرب  عدل دالية ولضحة على ن  هؤالء لألشقهلء قد آثجول دنهلهم على نخجلهم ، ولستحبول 
 ليضاية على لهلدى ، ولستبديول ليذي هو ندَن بليذي هو خي.

 . ففي هذل ذم ليغفلة عن آيلت هللا لملتنوعة 
َهل ُرْاجُِضوَ ( . قلل عال ى َهل َوُهْم َعن ْ  )قلل هللا عال ى ) وََكأَيِ ْن ِرْن آيٍَة يف ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض مَيُجُّوَ  َعَله ْ

 وقلل عال ى ) َوَعَاْلَنل ليسََّملَء َسْقفل  ََمُْفوظل  َوُهْم َعْن آيَلهِتَل ُرْاجُِضوَ  ( .
 وقلل عال ى ربهنل  فضل ليتفكج :

َّللََّ ِقَهلرل  َوقُ ُاودل  َوَعَلى  َخْلِق ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض َولْخِتاِف ليلَّْهِل َولين ََّهلِر آَليلٍت أِلُوِل لأْلَْيَبلِب . ليَِّذيَن يَْذُكُجوَ  لِل َّ يِف ) 
 ( . لِطا  ُسْبَحلَنَك َفِقَنل َعَذلَب لينَّلرِ ُعُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّجوَ  يف َخْلِق ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض رَب ََّنل َرل َخَلْقَت َهَذل بَ 

  ليتفكج هو : عكجلر عأرل ليقلب يف ليشيء رج لت ورجلت ، حىت يتاجف ليابد على خبليله ونسجلره قدر طلقت  .و 



 قلل لبن ليقهم : ليفكجة هي َتديق ليقلب ل ى عهة لملطلوب ليتملسل  ي  .
  لض  كثية .وقد نرج هللا بليتفكج يف آيلع  يف رو 

 يُ ْؤِرُنوَ  ( . قلل عال ى )وقلل عال ى ) ُقِل لْنظُُجول َرلَذل يف ليسََّملَولِت َولأْلَْرِض َوَرل عُ ْغِِن لآْليلُت َولينُُّذُر َعْن قَ ْوٍم ال
 قلل لبن ليقهم : لذل غذي ليقلب بليتذكج ، وسقَي بليتفكج ، ونُقي رن ليدعل ، رنى لياجلئب ونهلم لحلكمة .

لل رَح  هللا : راجفة هللا سبحلن  نوعل  : لألول : راجفة لقجلر وهي ليِت لشرتك فههل لينلس لي رب وليفلعج ولملطه  وليالصي وق
. وليثلين : راجفة عوعب لحلهلء رن  ولحملبة ي  وعالق ليقلب ب  وليشوق ل ى يقلئ  وخشهت  ولإلنلبة ليه  ولألنس ب  وليفجلر رن 

 لملاجفة للخلصة لجللرية على يسل  ليقوم .للخلق ليه  ، وهذه هي 
 :  وهلذه لملاجفة بلبل  ولسال 

 ليبلب لألول : ليتفكج وليتأرل يف آيلت ليقجآ  كلهل ، وليفهم للخلص عن هللا ورسوي  .
 . وليبلب ليثلين : ليتفكج يف آيلع  لملشهودة وعأرل حكمت  فههل وقدرع  ويطف  ولحسلن  وعدي  وقهلر  بليقسط

رَح  هللا : وليتذكج وليتفكج رنزال  يثمجل  ننولع لملالرف ، وحقلئق لإلميل  ولإلحسل  ، وليالرف ال يزلل ياود بتفكجه وقلل 
 على ليتذكجة ، وبتذكجه على عفكجه ، حىت يفتح قفل قلب  بإذ  ليفتلح ليالهم .    

 سئلت نم ذر عن عبلدة نب ذر فقليت : ليتفكج ولالعتبلر .
 عفكج سلعة خي رن قهلم يهلة .وقلل لحلسن : 

 . وورن َل يكن نظجه لعتبلرل  فهو هل  حكمة فهو يغو ، ورن َل يكن سكوع  فكجل  فهو سهو ، روقلل : رن َل يكن كا
 وقلل ليفضهل : ليفكجة رجآُة عجيك حسنلِعك وسهئلِعك .

 ليغلِيُب عَلْه  لإلشفلَق وللخَْوف. وقلل لبُن َبطَّلل : ل  لإلنسل  لذل َكُمل لميلن  ، وَكثُج عفكُّجه ، كل 
 قط لال عِلم ، ورل عِلم لرجؤ قط لال عِمل . ئٍ وقلل وهب بن رنب  : رل طليت فكجة لرج 

 وقلل عمج بن عبد ليازيز : ليكام بذكج هللا حسن ، وليفكجُة يف نِام هللا نفضل ليابلدة .
 . وقلل بشج : يو عفكج لينلس يف عظمة هللا عال ى رل عصوه قط

 وقلل لبن عبلس : ركاتل  رقتصدعل  يف عفكج خي رن قهلم يهلة وليقلُب سلٍه .
بهنمل نبو شجيح ميشي يورل  لذ علس ، ث بكى بكلء شديدل  ، فقهل ي  : رل يبكهك ؟ قلل : عفكجت يف ذهلب عمجي ، 

 وقلة عملي ، ولقرتلب نعلي .
 الستنبلط بليفكجة .وقلل ليشلفاي : لستاهنول على ليكام بليصمت ، وعلى ل

قلل لبن ليقهم رالقل  : وهذل أل  ليفكجة عمل ليقلب ، وليابلدة عمل لجلولرح ، وليقلُب نشجف رن لجلولرح ، فكل  عمل  
 نشجف رن عمل لجلولرح ، ونيضل  فليتفكج يوق  صلحب  رن لإلميل  على رل ال يوقا  ليامل لجملجد .

نال عجى نن  يو دخل نربلب  لآلخجة ، بلآلخجة ، فكل رل يف ليدنهل ُيج ك  ل ى ذكجوقلل لبن لجلوزي : مهة لملؤرن رتالقٌة 
ليصنلئ  ل ى دلر رامورة رنيت ليبزلز ينظج ل ى ليفجش وُيزر قهمت ، ولينجلر ل ى ليسقف، وليبنلء ل ى لحلهطل ، ولحللئك ل ى 

 لينسهج لملخهط.
ذكج لياقلب، ول  َس  صوعل  فظهال  ذكج نفخة ليصور، ول  رنى  ولملؤرن لذل رنى ظلمة ذكج ظلمة ليق رب، ول  رنى رؤملل  

 لينلس نهلرل  ذكج لملوعى يف ليقبور، ول  رنى يذة ذكج لجلنة، فهمت  رتالقة ِبل ث، وذيك يشغل  عن كل رل ُّت.



 قلل سفهل  بن عههنة : ليفكجُة نوٌر يدخل ليقلب .
 خلق ويهنْت رفلصل  . وقلل قتلدة : رن عفكج يف خلق نفس  ، علم نن  لمنل

وقلل باض لحلكملء : نْحي قلبك بلملولعظ ، ونو ره بليفكج ، ورو ِع  بليزهد ، وقو ِه بليهقْي ، وذهلل بلملوت ، وقج ره بليفنلء ، 
 وبصِ جه فجلئ  ليدنهل .

لٌر ذلُت نرولج ، سئل نعجلب عن ديهل على وعود هللا فقلل : سبحل  هللا ! َسلٌء ذلت نبجلج ، ونرٌض ذلت فجلج ، وحب
 نال يدل ذيك على وعود ليلطهف للخبي !!

 قلل لبن ليقهم : ننف  ليدولء ن  عشغل نفسك بليفكج فهمل يانهك دو  رل ال يانهك 
   هلل .أ( ذم ملن رضي بليدنهل ولغرت ِبل ولطم ورضوا باِلياة الدنيا) عال ى قوي   

 .ن رضي بلحلهلة ليدنهل ونطمأ  ِبل وغفل عن آيلع  وَل يجج يقلءه وقد عوعد سبحلن  نعظم ليوعهد ملقلل لبن ليقهم : 
نْ َهل َولْطَمأَنُّوْل ِِبَل َوليَِّذيَن ُهْم َعْن آيَلعِنَ ) فقلل   ( نُْويَِئَك َرْأَولُهُم لينُّلرُ 7ل َغلِفُلوَ  )لَ َّ ليَِّذيَن اَل يَ ْجُعوَ  يَِقلءنَل َوَرُضوْل بِلحْلَهلِة ليدُّ

 ( .ْل َيْكِسُبوَ  ِبَل َكلنُو 
 .وعي سبحلن  رن رضى بليدنهل رن لملؤرنْي 

نْ َهل ِرَن لآلِخَجِة يَل نَي َُّهل ليَِّذيَن آَرُنوْل َرل َيُكْم ِلَذل ِقهَل َيُكُم لنِفُجوْل يف َسِبهِل لَّللَِّ لثَّلقَ ْلُتْم ِل َى لأَلْرِض نَرَ ) فقلل  ِضهُتم بِلحْلََهلِة ليدُّ
نْ َهل يِف لآلِخَجِة ِلالَّ قَِلهلٌ َفَمل َرَتلُع لحلَْ   ( . َهلِة ليدُّ

 .ليدنهل ورضله ِبل يكو  عثلقل  عن طلعة هللا وطلب لآلخجة  وعلي قدر رغبة ليابد يف
 :ليدنهل  ويكفى يف بليزهد يف

ُهم رَّل َكلنُول مُيَت َُّاو َ رَ  .ُثَّ َعلءُهم رَّل َكلنُول يُوَعُدوَ   .نَفَ َجنَْيَت ِل  رَّت َّْاَنلُهْم ِسِنَْي ) قوي  عال ى   ( . ل نَْغىَن َعن ْ
نَ ُهمْ ) وقوي    ( . َويَ ْوَم َُيُْشُجُهْم َكَأ  َلَّْ يَ ْلَبُثوْل ِلالَّ َسلَعة  رِ َن لين ََّهلِر يَ تَ َالَرُفوَ  بَ ه ْ

 ( . لٍر َباغٌ َكأَن َُّهْم يَ ْوَم يَ َجْوَ  َرل يُوَعُدوَ  َلَْ يَ ْلَبُثول ِلالَّ َسلَعة  رِ ن ن َّهَ وقوي  )  
  فالى لملسلم ن  ُيذر رن ليتشب  بليكفلر بليجكو  ل ى ليدنهل وليامل هلل ، وياجف حقهقة ليدنهل ، ونهنل دلر عبور ال

 دلر قجلر .
نْ َهل َوال يَ ُغجَّنَّكُ   ْم بِلَّللَِّ لْيَغُجوُر(.قلل عال ى: )يَل نَي َُّهل لينَّلُس ِل َّ َوْعَد لَّللَِّ َحقٌّ َفا عَ ُغجَّنَُّكُم لحْلََهلُة ليدُّ

لْيِفضَِّة َوللْخَْهِل لْيُمَسوََّرِة وقلل عال ى: )زُيِ َن يِلنَّلِس ُحبُّ ليشََّهَولِت ِرَن لينِ َسلء َولْيَبِنَْي َولْيَقَنلِطِي لْيُمَقنَطَجِة ِرَن ليذََّهِب وَ 
نْ َهل وَ   لَّللُ  ِعنَدُه ُحْسُن لْيَمآِب(.َولألَنْ َالِم َولحلَْْجِث َذِيَك َرَتلُع لحْلََهلِة ليدُّ

َنُكْم َوَعَكلثُ ٌج يف لأْلَْروَ و  نْ َهل َيِاٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوعَ َفلُخٌج بَ ه ْ َل لحْلََهلُة ليدُّ لِل َولأْلَْوالِد َكَمَثِل َغْهٍث نَْعَجَب قلل عال ى )لْعَلُمول نمنَّ
نْ َهل لْيُكفَّلَر نَ َبلعُُ  ُثَّ يَِههُج فَ تَ جَلُه ُرْصَفج   ِلالَّ ل  ُثَّ َيُكوُ  ُحطَلرل  َويف لآْلِخَجِة َعَذلٌب َشِديٌد َوَرْغِفَجٌة ِرَن لَّللَِّ َوِرْضَولٌ  َوَرل لحْلََهلُة ليدُّ

 َرَتلُع لْيُغُجوِر(.
نْ َهل َكَملٍء نَنْ َزْيَنلُه ِرَن ليسََّملِء فَلْخت َ  َلَط ِبِ  نَ َبلُت لأْلَْرِض فََأْصَبَح َهِشهمل  َعْذُروُه ليج ِيَلُح وقلل عال ى )َولْضِجْب هَلُْم َرَثَل لحْلََهلِة ليدُّ

 وََكلَ  لَّللَُّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء ُرْقَتِدرل (.
نْ َهل َرَتلٌع َوِل َّ لآْلِخجََة هِ  َل َهِذِه لحْلََهلُة ليدُّ  َقجَلِر(.َي َدلُر ليْ وقلل سبحلن  وعال ى عن رؤرن فجعو  نن  قلل يقور  )يَل قَ ْوِم ِلمنَّ

 وقلل ليقجطب: رتلع: ني يتمت  ِبل قلهل ث عنقط  وعزول. ودلر لآلخجة هي دلر لالستقجلر وللخلود.



 . (.فلعقول ليدنهل ..)ل  هذه ليدنهل حلوة خضجة، ول  هللا رستخلفكم فههل ... قلل 
 لء( روله ليرترذي.)يو كلنت ليدنهل عز  عند هللا عنلح باوضة رل سقى كلفجل  رنهل شجبة ر  وقلل 
 )ليدنهل رلاونة رلاو  رل فههل لال ذكج هللا ورل ولاله ... ( روله ليرترذي. وقلل 

 يستاهذ رن فتنة ليدنهل: وكل  لينب 
نَّ: ليلَُّهمَّ ِلين ِ نَُعوُذ ِبَك ِرَن لْيُبْخِل َونَُعوُذ ِبَك نَنَُّ  َكلَ  يَْأُرُج ِبِِ  ْن ُرْصَاٍب َكلَ  َسْاٌد يَْأُرُج ِِبَْمٍس َويَْذُكُجُهنَّ َعِن لينَِّبِ  ع

َنَة  نْ َهل يَ ْاِِن ِفت ْ َنِة ليدُّ  ليدَّعَّلِل َونَُعوُذ ِبَك ِرْن َعَذلِب لْيَق رْبِ.ِرَن لجلُْْْبِ َونَُعوُذ ِبَك َنْ  نَُردَّ ِل َى نَْرَذِل لْيُاُمِج َونَُعوُذ ِبَك ِرْن ِفت ْ
 نهل سجن لملؤرن وعنة ليكلفج( روله رسلم.)ليد وقلل 
 )رل رثلي ورثل ليدنهل لال كجلكب لستظل َتت شججة ث رلح وعجكهل( روله ليرترذي. وقلل 

 )رل ليدنهل يف لآلخجة لال كمل جيال نحدكم لصبا  يف ليهم فلهنظج ِبل يجع ( روله رسلم وقلل لينب 
آلخجة يف قصج ردهتل وفنلء يذلهتل ودولم لآلخجة ودولم يذلهتل وناهمهل لال كنسبة رَح  هللا: رل يلدنهل بلينسبة ي قال النووي

 لمللء ليذي يالق بلإلصب  ل ى بلقي ليبحج.
 .كن يف ليدنهل كأنك غجيب نو علبج سبهل( روله ليبخلري   ج )البن عم وقلل 

 (. وعد نفسك رن نهل ليقبور )عند ليرترذي ويف رولية 
ن عمج، وهي يف ليولق  وصهة ي  ويألرة رن باده رضي هللا عن  ونرضله، كن يف ليدنهل كأنك الب هذه وصهة لينب 

 . لبج سبهل وعد نفسك رن نهل ليقبورغجيب نو ع
ال عجكن ل ى ليدنهل وال عتخذهل وطنل، وال َتد ث نفسك بطول ليبقلء فههل وال  رَح  هللا يف راىن لحلديث ) النوويقال  

 (. عتالق رنهل لال ِبل يتالق ب  ليغجيب يف غي وطن بلالعتنلء ِبل، وال 
 :رن نقولل ليسلف 

 : ليدنهل قنطجه فلع ربوهل وال عامجوهل. قلل روسى 
 ألصحلب : رن ذل ليذي يبِن على روج ليبحلر دلرل  علكم ليدنهل فا عتخذوهل قجلرل . وقلل عهسى 

 مثل شلرب رلء ليبحج، كلمل لزدلد شجبل  لزدلد عطشل  حىت يقتل .وقلل: رثل طليب ليدنهل ك
وقد خجج نبو ليدردلء على نهل ليشلم ورآهم يف عجف فقلل هلم: رلِل نرلكم َتماو  رل ال عأخذو ، وعبنو  رل ال 

اهم بورل ، عسكنو ، وعؤر لو  رل ال عأخذو ، يقد َجات لألقولم ليِت قبلكم ونر نْت، فمل هو لال قلهل حىت نصبح َج
 ونرلهم غجورل ، وبهوهتم قبورل ، فجال لينلس يبكو  حىت َس  نشهجهم رن خلرج لملسجد.

 وقلل نبو دلود وهو رن عارهذ لإلرلم نَحد بن حنبل: رل رنيت لإلرلم نَحد بن حنبل ذكج ليدنهل.
ليسبلحة فههل   -ني كثية ليسبلع  - وقلل: ليدنهل كلرجنة بغي ال عثبت ر  زوج ، وليسي يف طلبهل كليسي يف نرض رسباة

 كليسبلحة يف غديج ليتمسلح.
 ني : رصيهم ورستقجهم نلر عهنم .( ُأْولَِئَك َمْأَواُهُم النُّاُر  )

 يف دنهلهم رن لآلثلم وللخطليل ولإلعجلم، ر  رل هم فه  رن ليكفج بلهلل ورسوي  وليهوم لآلخج.( ِبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن ) 
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