
النار في إبليس خطبة
الفلسطيني  قتادة : أبي الشيخ بقلم

ُكمُ اللشششه إّن المأششُر ُقضُششَي لّمششا الشششيطان تعالى: {وقال قال َد وعشش
َد ّق وع ُتكُمُ الح ّد ُتكُمُ ووع إل سلطاٍن مأن عليكُمُ لَي كان ومأا فأخلف
ُتكُمُ أن ُتمُ دعو ْب أنششا أنفَسششكُمُ, مأششا ولومأششوا تلومأششوني فل لي فاستج

ِرِخّي أنتمُ ومأا بمصرخكُمُ ّنششي بُمص مأششن أشششركتموني بمششا كفششرُت إ
.22 أليمُ}.إبراهيمُ عذاٌب لهمُ الظالمين إّن قبُل
ّورّ في تحريره يجب مأما أن الششدنيا هششذه فششي الصششراع حقيقششة تصشش

ّوه أّن المسلمُ يعلمُ مأخلوق, كائٌن الشيطان, وهو هو الحقيقي عد
ّ الششدنيا هذه في شّر مأن ومأا ٌق وهششو إل وهمششزه زمأزمأتششه مأششن مأنبثشش

وقائششدهمُ, يحششادثهمُ إمأششامأهمُ الشششّر, وهششو أهل أستاذ ولمزه, وهو
ًا القوِل ُزخُرَف بعٍض إلى بعضُُهمُ يوحي{ ويحادثونه  ويبّث} غرورّ

ًا يجعلهمُ مأا وأفكُارّه تعاليمه مأن فيهمُ  .وشريعته لدينه عباد
الصششراع هششذه لحقيقششة المأششة تعريف في مأشايخنا بعض كتب وقد

ًا وأسلحته وأهدافه وطبيعته ًا كتاب ًا مأاتع العلمُ لطالب ينبغي ل رّائع
ّوت أن الغنششمُ) الششذئاب ترعششى هو: (عنششدمأا الكُتاب قراءته, هذا يف

ّني الشيخ فضُيلة يقوله مأا أكّررّ ل سرورّ, وحتى رّفاعي للشيخ فششإ
الششتي القليلششة الكُتششب مأششن ودرّاسششته, وهششو بقراءتششه إخواني أنصح

ّق اليوم مأطابع تخرجها الشششيخ والحششترام. وكتششب النظششر وتسششتح
ّلها الشدعوة, وأصشحاب وحكُمشة الشدعوة جليلة, مأنها: قشدرّ نافعة ك

.الجزاء خير الشيخ اللشه الخدود. فجزى
أبششو العلمّأششة المأششام النششارّ- قششاله فششي إبليششس -خطبششة العنوان ذاه

ّنششي- مأشا فشي - العنششوان هشذا وفي. تفسيره في كثير ابن الفداء ظ
مأششن القششارّئ خلششد فششي يقع مأا لتصويب المراجعة بعض إلى يحتاج
ّثل ّثششل خطبته, وهذا الشيطان فيها يلقي التي للطريقة تم لششه التم
العظيمة, فإّن الية هذه لقارّئ النفسي المعنى تحقيق في أهّمية
ّورّ لصششدرّه, بشأنفه, دافششع مأنششبر, شششامأخ فششوق لخطيب المسلمُ تص
ً بنفسه, تلقي مأعتٌز اني علشى الهيبشة مأن ظلل الشتي الكُلمشات مأع

ّوة اللفاظ يخرجها, وتكُسب اليششد حركششة شششأن هششو زائششدة, كمششا ق
 .الواعظ أو المدرّّسّ أو للخطيب

ّي فيششه ليششس خطبته الشيطان فيه سيخطب الذي الموقف وهذا أ
ّد على هو المعاني, بل هذه مأن قدرّ وجششه. فششإذا كششّل مأن مأنها الضُ
فششوق علششى مأششن مأسششتمعيه علششى يخطششب أن الخطيششب شأن كان

تحششت سششفل مأششن يخطششب هاهنششا الشششيطان درّجات, فإّن أو درّجة
ّلمُ, فإبليس ويعظ يقّررّ مأنبره فوق الخطيب كان وإذا ،درّكات ويع

َيخَزى ويبكُت يتنّصل هنا ِزي و ُيخ رّأسششه يرفششع الخطيب كان وإذا ،و
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هنششا إبليس والقوة, فإّن الهيبة مأعنى ألفاظه وليكُسو الناسّ ليراه
غاضششبة هادرّة مأنه بالحقوق الطالبين جموع لن ويتصاغر ينكُمش
قششابع هششذه خطبته في والجواب. فإبليس التفسير وتطلب صادخة

حسششير, تلفحششه درّكششة, خششائب أسششفل في السفل, بل الدرّك في
كششّل مأششن تضُششربه العششذاب مأكُششان, ومألئكُششة كششل مأن والعذاب النارّ

ًا تزيده أتباعه وعويُل جانب, وصراُخ عليه, ورّؤيته هو مأا فوق آلمأ
وهشمُ عليهشمُ ويتعالى بهمُ يستهزئ كان الذين والمساكين للفقراء

 .ندمأه وتشعل قلبه تأكل الجنان في مألوك
مأششن الكُششثير فششي وقعنششا الخطبششة, وإل هششذه نقششرأ أن يجششب هكُششذا

تعشششششالى اللششششششه يقشششششوله لمشششششا فهمنشششششا فشششششي الخطشششششاء
َي بما علمي مأع أقوله الذي وهذا ّي الحسششن عن رُّو رّحمششه البصششر
ّنه تعالى اللشه ًا إبليس قال: يقف أ ّنمُ في خطيب ٍر على جه مأششن مأنششب

ًا الخلئق يسمعه نارّ ّق وعد وعدكمُ اللشه فيقول: إّن جميع .الح
ُيصشششرخهمُ أن أتبشششاعه قبشششل مأشششن ُيطشششالب الشششذي أن إل أدرّي ول

وعششوده, ويقششّر بكُششذب ويعششترف فينكُششص وعششوده (ينقذهمُ) وينفششذ
ّنه نصرتهمُ, إل عدم عن بعجزه وصششفت, وعلششى الششتي الحالة في أ

إل فيششه فليس اللشه رّحمه الحسن إمأامأنا قاله مأا صّح فلو حال كّل
ّنه فششوجه باختيارّه؟ المنبر هذا على يقوم نارّ, ومأن مأن مأنبر على أ
ه واللششه - المأشام قشاله مأشا ّن ه رّغشمُ ُأقيشمُ أعلشمُ- أ مأنشبر علشى أنف

ًا يبعد باختيارّه, فل يقمُ ولمُ وعذاب مأحاكمة الششذي المعنى عن أبد
ّفق واللشه قلناه .المو
بعدمأا تعالى اللشه كتاب في قيلت الشيطان خطبة عن الية وهذه
للششه التبششاع: {وبششرزوا مأششن السششياد تششبّري عششن تعالى اللشه أخبرنا
ًا ّنا استكُبروا للذين الضُعفاء فقال جميع ّنا إ ًا لكُششمُ ك َبعشش أنتششمُ فهششل َت
ّنا مأغنون لهششديناكمُ اللششه هدانا لو قالوا شيء مأن الله عذاب مأن ع
.الشيطان..} وقال مأحيص مأن لنا مأا صبرنا أم أجزعنا علينا سواء

ّية, فإّن واضحة اليتين بين والمناسبة عششن حديث اليتين سياق جل
ّية ّنششه الخششول قضُية وهي مأهمة قضُ عنششد لهششمُ حجششة ل والتبششاع, وأ
ّوتهمُ في مأستضُعفين كانوا بكُونهمُ تعالى اللشه وعقولهمُ, رّضششوا ق

علششى والضُششلل الكُفر مأن عليه همُ مأا بالتسليمُ, وتعليق لنفسهمُ
العششذرّ لها التهمة, واجدين أنفسهمُ عن أسيادهمُ, رّافعين مأشجب

والششدهورّ, يقولهششا الزمأششان مأششّر علششى تتكُششّررّ حّجششة والحّجة, وهششي
ّددة بصيغ الناسّ ّنها مأتباينة وبألفاظ مأتع واحششد مأعنششًى على تدورّ لكُ

ّنا هششذه قطششع قششد تعالى الرّض}, واللشه في مأستضُعفين وهو: {ك
اللشششه فششإّن الششدنيا فششي الخششرة, أمّأششا فششي وقطعها الدنيا في الحّجة
أسششيادهمُ, ولششمُ مأششع والطششواغيت الفراعنششة أتبششاع أهلششك قد تعالى

 {فأخششذناه:فرعششون عن تعالى والهلك, قال العذاب مأن يستثنهمُ
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المأششر صششنيع . ودمّأششر40 اليششمُّ} القصششص فششي فنبششذناهمُ وجنششوده
ومأششا وجنششوده فرعون يصنع كان مأا تعالى: {ودمّأرنا قال والمأمأورّ

وتعششالى سششبحانه قششوله هو فكُما الخرة في وأمّأا يعرشون}، كانوا
الكُثيرة. اليات مأن غيرها في , وكما أيدينا بين التي الية هذه في
ّيمُ ابن المأام ذكر وقد (طريششق كتششابه فششي تعششالى اللشششه رّحمششه الق

ّلفين, وذكر الهجرتين) مأراتَب هششي المراتششب هششذه مأن مأرتبة المكُ
ّلدين مأن البشر بهائمُ مأرتبة ّفارّ المق ُيرجششع للكُ إليهششا والطششواغيت, 

 .لهّميتها
عششدم التقليششد, ومأششن مأششن التحششذير فيهششا البششاب هششذا فششي واليششات

والنظشر, العقشل نعمششة مأشن تعشالى اللششه وهبه لما المرء استعمال
الستضُششعاف الستضُششعاف, وإن َقبششول عششدم إلششى الششدعوة وفيهششا
ّلة أتبششاع تقليد التقليد, أي والضُلل, فتبكُيت الكُفر طريق هي والذ
وتحششّررّ أغللششه مأششن العقششل لتحششّررّ الششدعوة فيهششا لسششيادهمُ الكُفر

وإرّادة, ومأشا علششمُ غيشر ل النسشان هششو مأعّوقاتها, وهذا مأن الرّادة
ّ السششلم جششاء والموانششع, وإّن والقيششود الغلل مأششن لتحريرهمششا إل
ّدم الرّادة, وتحريششر العلمُ بتصويب إل يكُون ل المأمُ مأن أمّأة أي تق

ّنه نفسششه مأششدح حيششن تعششالى اللشه رّحمه الشافعّي وصدق يششرى بششأ
ّلة ًا المذ  .ديوانه في هو كما كفر

ُع ومأا ُفها أمّأتنا َتراُج ّل ُتها وتخ إل والهششوان الششذّل مأراتب في وارّتكُاس
ّطشمُ التقليشد, وبسشبب مأنشه والذي الجهل بسبب بقيشود إرّادتهشا تح

ّية كالجبرية الباطلة والفكُارّ الشهوات  .والصوف
مأهّمششات ومأششن تعششالى اللشششه إلششى الششدعاة مأهّمششات مأششن ولششذلك

أحسنوا -إن الرّض إلى تعالى اللشه دين لعادة العامألة الجماعات
المجشال يفتحشوا التقليشد, وأن وينبشذوا العلشمُ ينشروا الطريق- أن

 .العظيمة السلم غايات لتحقيق تنطلق التي المبدعة للحركة
ّد ل المأر} ُقضُِي لّما الشيطان وقال{ ّورّها حركة مأن ب المرء يتص

ّنها قول لتسبق ّبششاد التبششاع حركة الشيطان, إ ّنهششمُ لششه, ذلششك والع أ
ّتفقششوا بينهششمُ فيمششا تشششاورّوا بتنفيششذ ومأطششالبته مأحاسششبته علششى وا

هششذا لهششمُ يششبررّ أن الشششيطان يطششالبون كششالموج وعوده, فتدافعوا
ّيهششا بملششء إليششه, وصششرخوا آلششوا الششذي المسششتقّر أفششواههمُ: أ

ّدتنا..؟ مأا الشيطان... إبليس... أين ّينت مأا أين وع مأششا أين لنا..؟ ز
ّنهششمُ الحششديث وصششواب القول صدق مأن لنا أقسمت يصششطرخون إ

ّنه فيها... ليس ًا.. إ  .اصطراخ صراخ
ّنهششمُ , فإمّأششا المعنششى في زيادة على تدّل المبني وزيادة جرجششروه أ

ّتى ّنششه نارّ.. وإمّأا مأن مأنبر فوق أقامأوه ح كلمششاته وأطلششق تصششاغر أ
ً هذه َق وعششارّه, ولششمُ خزيه ُيخفي أن استطاعته قدرّ مأحاول لششه يبشش
ٍرّ مأن وحزبششه مأنششازلهمُ: هششو إلششى الناسّ المأر, وآب ُقضُي فقد عذ

3



ّنششششششششة إلششششششششى اللشششششششششه وحششششششششزب النششششششششارّ إلششششششششى الج
ّق وعدكمُ الله {إّن ّدتكُمُ الح ُتكُمُ} ووع  .فأخلف

أعمششالهمُ كفروا سبحانه: والذين قوله المعنى في الية هذه ومأثل
ًا الظمآن يحسبه بقيعة كسراب ّتى شيئ ًا يجده لمُ جاءه إذا ح شششيئ

ّفاه عنده الله ووجد  .حسابه فو
ّق, وهو وعد, ووعده قد فاللشه ّفششذ أن وتعششالى سششبحانه القادرّ ح ين

ّكُششر أرّاده, ثششمُّ إذا شيء يعجزه وعده, ل الرحيمششة الصششيغ بهششذه تف
ّنهششا هششذه فششي عبششاده بهششا تعششالى اللشه ينادي التي كلمششات الششدنيا, إ

ُأنظر ّكُشر الرحمة,  َي يشا {قشل سشبحانه قشوله فششي وتف الششذين عبشاد
يغفششر اللششه اللششه. إّن رّحمشة مأشن تقنطششوا ل أنفسششهمُ على أسرفوا
ّنه الذنوب ًا, إ ّكُششر الغفشورّ هششو جميع تلشو المشّرة فيهششا الرحيششمُ} فتف

ّكُر المّرة, ثمُّ ّبششك, خالقك هو الكُلمات بهذه يناديكُمُ الذي أّن تف ورّ
ًا مألكُششه يزيششدون العششالمين, ل عششن الغنّي وهو عبششدوه, ول إذا شششيئ

ًا مألكُه ينقصون أرّأفه, فله أرّحمه, ومأا مأا كفروه, سبحانه لو شيئ
.عله في صفاته.. جّل جميل على الحمد

ّق وعد مأن إّن وعششد مأششن فنصششرهمُ, وإّن عبششاده اللشه ينصر أن الح
ّق عنهمُ فأرّضاهمُ, وكشف والطمئنان بالرضا قلوبهمُ يمل أن الح

ّفف أن وعده مأن غّمهمُ, وإّن لهششمُ فكُان الموت سكُرات عنهمُ يخ
ّنة قبورّهمُ عليهمُ يجعل ذلك, وأن ورّيحششان رّوح فيها الجنان مأن ج

ًا, وإّن ذلك مأن فذاقوا ّق وعد مأن ألوان َنهمُ أن الح الفششزع يششوم يؤمّأ
ّق وعد مأن فأمّأنهمُ, وإّن الكبر ًا لهمُ يجعل أن الح قبورّهمُ في نورّ
ِثهمُ ويوم ّق وعششد مأششن النورّ, وإّن لهمُ فكُان الصراط وفوق بع الحشش

ّق وعششد مأششن فششدخلوها, وإّن الجنششان يششدخلهمُ أن أعلششى وهششو الحشش
ّبهمُ يروا أن وأشرفها الوعود ّلى رّ كمششا ورّأوه فششوقهمُ مأن لهمُ فتج
َقنا الششذي للشششه الحمششد وقششالوا الصششافية الليلششة في البدرّ يرون َد صشش

ّوء الرّض وأورّثنششا وعششده ّنششةحيث مأششن نتبشش أجششر فنعششمُ نشششاء الج
.العامألين

سششراب ظهششر {فأخلفتكُمُ} هكُذا بوعوده..؟ الشيطان فعل فماذا
ا تلششت حقيقتهشا, لقشد علشى كشذبها, وبشانت وعوده, تكُّشف ّله ك

مأششوطن كّل في عنه بحثوا (فأخلفتكُمُ).. لقد الشيطان كلمة تحت
ّتى أصواتهمُ بكُل عليه فيه, ونادوا لهمُ يكُون أن لهمُ أقسمُ ّلت ح ك

ّلششف هنششاك, لقششد يكُششن لششمُ وبّحششت, لكُنششه آدم لبينششا أقسششمُ لقششد تخ
ّني {وقاسمهما قسشمه. لقششد فششي الناصششحين} وكشذب مأشن لكُما إ

 .بعينه الفقر هو به نصحهمُ مأا فكُان أنفقوا إن الفقر أوعدهمُ
النششاسّ, مأششن اليششوم لكُششمُ غششالب وقال: ل بدرّ في أولياءه وعد لقد

ّنششي ّتششى لحظششات إل هششي لكُششمُ, فمششا جششارّ وإ وعششده اللشششه صششدق ح
ّيدهمُ مألئكُته وأنزل للمؤمأنين ّبتهمُ تؤ كششان فمششا مأعهششمُ وتقاتششل وتث
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ّني وقال عقبيه على نكُص أن إل الشيطان مأن ّني بريء إ مأنكُمُ.. إ
ّني ل مأا أرّى  .العقاب شديد واللشه اللشه أخاف ترون, إ

ّطعششت نفوسششهمُ فششي لهششمُ تبششِق لمُ , كلمة فأخلفتكُمُ كششّل أمألً, وق
يصششدق أن للشششيطان كششان رّجششاء, وإذا مأششن لهمُ يبِق أمأانيهمُ, ولمُ

ً ل الششتي المأششر لحقيقششة تصششوير سوى يكُن لمُ هنا صدقه فإّن قليل
يسششيرة بكُلمششات بعششد. ثششمُّ ومأششن قبششل مأششن المأششر لها. وللشششه دافع

وجششوههمُ: ومأششا فششي والتششبّري الششبراءة خطبة, قذف خاطفة, ككُّل
.لي فاستجبتمُ دعوتكُمُ أن إل سلطان مأن عليكُمُ لي كان

ّنششه علششى تفسششيره, فششأكثرهمُ في العلماء اختلف ههنا والسلطان أ
دعوتكُمُ مأا على حّجة ول دليل مأن لي يكُن لمُ والدليل, أي الحّجة

لششواء لكُششمُ رّفعت أن بمجّرد والمعصية, بل والكُفر الشرك مأن له
ّتششى الشششهوات ّكُششر دون إليهششا أقبلتششمُ ح نظششر بششالعواقب, ودون تف

 .صحيح
ّنمششا العلمُ أهل بعض وقال ّوة هششو السششلطان إ لششمُ والقهششر, أي القشش

ّنمششا والشششرك الكُفششر علششى أقهركششمُ بمحششض ذلششك إلششى أقبلتششمُ إ
 وهشششذا هشششذا هشششو بالسشششلطان المشششراد أّن يبعشششد إرّادتكُشششمُ, ول

يششبّرئ أن يريششد الشيطان ذلك, فإّن مأن أشمل السلطان كلمة بل
ّنشه أتشوا مأشا نتيجة التباع يحّمل نفسه, وأن اسشتدرّك وعملششوا, ولكُ

ّين كششّل أخفششى دعوتكُمُ}, وهكُششذا أن عمل: {إل مأن مأنه كان مأا وب
فششي والهمششز والنفششخ للشششر ونصششرة للباطل تزيين مأن به يقوم مأا

 .واحدة: دعوتكُمُ بكُلمة الناسّ قلوب
ّنهششا تزييششف هششذه كلمته في لّن : أخفى وأقول كلمششة للحقيقششة, فإ
ّق لمششا فيششه هششو مأششا غيششر قضُششاء أمأام كان فلو سريعة عليهششا اسششتح

ّنهششا ًا, لكُ ّقششق وذلششك المعنششى حقيقششة تحمششل القيامأششة يششوم عقاب لتح
لتبششاعه وتحقيششر تبكُيت كلمة َتبّري: نعمُ, لكُنها كلمة الجزاء, وهي
.الشيطان وندامأة حسرة قلوبهمُ ستمل شّك بل وعباده, وهي

ّيششن  لهششمُ, لهششمُ, ووعششدهمُ, وأوحششى لهششمُ, ووسششوسّ دعششاهمُ, وز
ّق طريشق في بسهامأه, وقذف ورّمأاهمُ ّوق ألشف الحش ّوق, مأع ومأعش
 والعلن السر في قلوبهمُ وصاحب

ّبه قال مأّما وكان لئششن علّي كّرمأَت الذي هذا لعنه: {أرّأيتك يوم لر
.62 قليلً} السراء إل ذرّّيته لحتنكُّن القيامأة يوم إلى أّخرتِن
ّنششمُ فششإّن مأنهمُ تبعك فمن له: اذهب تعالى اللشه فقال جزاؤكششمُ جه
ًء ًا جزا وأجلششب بصششوتك مأنهششمُ اسششتطعت مأششن * واسششتفزز مأوفورّ

وعدهمُ, ومأششا والولد المأوال في وشارّكهمُ ورّجلك بخيلك عليهمُ
ًا إل الشيطان يعدهمُ سششلطان عليهششمُ لششك ليس عبادي * إّن غرورّ
ّبك وكفى ً بر  .وكيل
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الكُفششر إلششى والنششداء بالصوت الناسّ الفعال: دفع هذه بين فقارّن
والمشششارّكة والرجششال بالخيل عليهمُ والمعصية, والجلب والشرك

قششوله إلششى انظششر الكُاذبششة, ثششمُّ والولد, والوعششود المأششوال فششي
ّدنهمُ ذرّّيته} أي {لحتنكُّن ّنهمُ الحنششك مأششن الشششّر إلى لش وأسششوق

ّوة, وبين بكُّل إليه الشيطان زال مأا كيف قوله: {دعوتكُمُ} ترى ق
ًا ًا كاذب مأششا فقط, كششّل مأوطن, نعمُ: صدق, دعاهمُ كّل في ومأراوغ
فهي الواقع أرّض على تحقيقها واحدة, أمّأا كلمة في اختزله فعله

يتششمُّ فاسششتجبتمُ} وهكُششذا وشششروح. {دعششوتكُمُ شششروح إلششى تحتاج
.دعاكمُ أن بمجّرد الشيطان لنداء استجبتمُ والتبكُيت, لقد التقريع

للسششياد التبششاع جششواب عن اللشه قال مأاذا اسمع سكُتوا؟ هل لكُن
ُتضُششعفوا للششذين استكُبروا الذين السياد: {قال قول بعد أنحششن اس

ّد كنتششمُ جششاءكمُ, بششل إذ بعششد الهششدى عششن صددناكمُ مأجرمأيششن} فششر
الليششل مأكُششر بششل اسششتكُبروا للذين استضُعفوا الذين التباع: {وقال

ًا}. نعمُ له ونجعل بالله نكُفر أن تأمأروننا إذ والنهارّ ّنه أنداد مأكُر : إ
-خطششوات الخطششوات بششترتيب الششدؤوب والنهارّ, والتخطيششط الليل

ًا ولومأشوا تلومأشوني النششزلق, {فل الشيطان- ليتششمُّ أنفسششكُمُ}: إذ
ّنهمُ وجهه في صرخوا مأّما كان ّيششن مأششا على لمأوه أ ّنششه ز لهششمُ, ولكُ
ّد .لومأهمُ ير

الششذي هششو أليششس يلومأششوه؟ ل لششه: لمششاذا يششوّجه الذي السؤال لكُن
ّنه بذلك؟! أم اعترف دعاهمُ, وقد بالجريمة ليست هذه أّن يعتبر أ

ّق التي ّتى ول العقاب تستح  .اللوم ح
ّنهمُ اللشششه عنششد عششذرّ لهمُ نعمُ: ليس ّتبعششوا بششأ ّدقوا الشششيطان ا وصشش
ّيتوا واقترفوا فعلوا مأا كّل على سيعاقبون وعوده, بل  .وب

ّنه أصحيح لكُن ّنها الشيطان؟ على لوم ل أ الحقيقشة, وكمشا نصف إ
ّنها مأششع بششالحق اعتراف فاستجبتمُ, وهي البريئة: دعوتكُمُ الكُلمة أ

ًا لمأرارّها القصوى المجاهدة ّدي تفصيل دون سريع إثبشات إلشى يؤ
ّنهششا ولومأششوا تلومأوني هنا: {فل الجرم, فكُذلك نصششف أنفسششكُمُ} إ

والتبششاع: {لكُششّل السششياد عششن اللشششه قال كما تتكُّررّ, لكُن الحقيقة
ّبنششا بعششد العذاب, وذلك مأن ضعٌف} أي ّلونا هششؤلء قششولهمُ: {رّ أضشش

ِتهمُ ًا فآ ًا عذاب تعلمششون}. ل ولكُششن ضششعٌف لكُششّل قال النارّ مأن ضعف
ِرِخّي} . وهكُذا أنتمُ ومأا بمصرخكُمُ أن {مأا حششديثه فششي تدرّّج بمص
ّتى نجششدتكُمُ, ول إنقششاذكمُ أسششتطيع الحقيقة, لششن هذه إلى وصل ح
ّنكُمُ كما للنجششدة تقششول نجدتي, والعرب ول إنقاذي تستطيعون ل أ

طلششب الصششياح, لن هششو والمعيششن: الصششارّخ, والصششراخ والمغيششث
ًا مأنشششششششه يخلشششششششو ل المغيشششششششث وكشششششششذا الغشششششششوث  غالبششششششش

ّية قال ّني تجزعوا ولالصلت:  أبي بن أمأ وليس ،مأصرخ غير لكُمُ إ
ٌء عندي لكُمُ بمغيث. لكُمُ لست أي نصر، ول غنا
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الكُاذبششة, الخششادع, والمأششاني السششراب إل عنششده يجششدوا لمُ وهكُذا 
.الباطلة والوعود

بمصششرخكُمُ} أنششا {مأا الشيطان لسان على وتعالى سبحانه وقوله
فيها- يصطرخون -وهمُ الصراخ هو النارّ أهل حديث أّن على دليل

ونششارّه. عششذابه مأششن باللشششه لششذلك, نعششوذ يششدعوا حششالهمُ أّن شّك ول
ّدم ل والمرء علششى الشششيطان يقششدرّ ل عليششه, وههنششا يقششدرّ مأا إل يق

اسششتطاع مأششتى غيششره؟! ثششمُّ إنقششاذ علششى يقششدرّ نفسه, فكُيف إنقاذ
ّدم أن الشيطان ًا؟! ومأششتى وأتباعه لعباده يق وعششد فششي صششدق شيئ

لهمُ.  نفسه على قطعه
ّتبع مأن أشقى مأا أل ّدق بششه ويثششق الشيطان ي ّنششي ويصشش وعششوده. {إ

ّد هششو وها. قبل} مأن أشركتموني بما كفرت فششي لششه عبششادتهمُ يششر
مأششن بعبششادتهمُ, وتششبّرأ كفششر باليششة, فقششد خلقششة وجششوههمُ, ويرمأيهششا

اعششتراف بشششركهمُ, وهششو كفششر تعالى, فقد اللشه مأع إياه إشراكهمُ
ّلهه أّن مأنه ّله هو أتباعه على تأ ّيششاه عبششادتهمُ باطل, وأّن تأ عبششادة إ

ّدمأوها طاعة كل باطلة, وأّن َء له ق ٍر رّجششا ذهبششت جششزاء أو مأنششه خيشش
ًا ًا. وهكُذا تك ولمُ سراب ّين شيئ نراهششمُ الششذين عبششاده مأششن للتباع تب

شششريعتهمُ, ويششدمّأرون عنششه والششواد, ويأخششذون السششهل يملششؤون
ّبهششمُ أمأششر عن له, ويعرضون بالنقياد فطرتهمُ ّنة رّ وشششريعته, وسشش

ّين النبّي بينهما العلقة نهاية كاذبة, وأّن وعوده لهمُ: أّن وهديه, تب
ّي هششي ّنششه التششبر ّي فششي ينصششرهمُ لششن والقطيعششة, وأ مأششن مأقششام أ

والتأييد.  النصرة إلى فيها يحتاجون التي مأقامأاتهمُ
ّق, ووعده قوله واللشه ّق, ومأششا الح بنششا, رّحمششة إل بهششذا أخبرنششا الح

ًا ًا سششيقع لما وإخبارّ ّتعششاظ أجششل مأششن يقينشش الششوقت, فششوات قبششل ال
بوصشل النشاسّ أليشمُ, فليعّجشل عشذاب لهشمُ الظششالمين فيومأها: إّن

وجنششده, الشششيطان مأششع حبششالهمُ تعالى, وليقطعوا اللشه مأع حبالهمُ
ّ آدم بنششي يششا إليكُششمُ أعهششد {ألمُ سبحانه قوله وليسمعوا تعبششدوا أل

ّنششه الشششيطان ّو لكُششمُ إ صششراٌط هششذا اعبششدوني مأششبين. وأن عششد
.61-60 مأستقيمُ}يس

الششذين ذلششك: {وأدخششل عقششب تعششالى اللشه قال فقد المؤمأنون أمّأا
ّنات الصالحات وعملوا آمأنوا خالششدين النهششارّ تحتهششا مأششن تجششري ج
ّبهمُ بإذن فيها ّيتهمُ رّ .23 سلم} إبراهيمُ فيها تح

اللشششه فعششل سششأل: فمششاذا مأششن على الجواب كّل فيها كلمات وهي
وأتبششاعه, عبيده في إبليس خطبة هذه النبياء, نعمُ بعبيده, وبأتباع

ُأحششّل لهششمُ: اليششوم يقول الجنان في وأحبابه لعبيده اللشه قول وأمأا

ًا, ثمُّ عليكُمُ أسخط فل رّضواني عليكُمُ ّلى أبد وهمُ فيرونه لهمُ يتج
.المسك وكثبان والذهب واللؤلؤ النورّ مأنابر على جلوسّ
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ّنها ذكششر مأششن قلششوبهمُ للقاسية عنها, فويٌل للناسّ مأحيد ل حقائق إ
اللشه.
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