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 :السؤال األول
 : نرجوا شرح قول هللا تعاىل

 (.فاطر42) ﴾ ِإَّنا َأْرَسْلَناَك اِبْلَْقِ  َبِشريًا َوَنِذيًرا َوِإْن ِمْن أُماٍة ِإال َخال ِفيَها َنِذير   ﴿
 :اجلواب
وإان حرف أتكيد وإذا ُأضيف إليها األلف،  ﴾إان﴿يبدأ الكالم بكلمة  سبحانه وتعاىلهللا 

، أرسلناك هللا جبميع أمسائنا وصفاتنا ومجالنا وجاللنا وكمالنا وكربيئاان أرسلناكيعين إان حضرة 
 :نهم، ألن الدين عند هللا هو اإلسالم طبقاً لقوله عز شأابحلق يعين ابلدين احلق وهو دين اإلسال

يَن ِعْنَد هللا االْسالمُ  ﴿  (.آل عمران29) ﴾ ِإنا الدِ 
صاحب الشريعة  صلى هللا عليه وسلَّمسالم، وإمنا كان وكل األنبياء السابقني نزلوا ابإل

 :اخلامتة وهو وحده الذي أتى ابإلسالم كاماًل اتماً 
 ﴾ اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم االْسالَم ِديًنا ﴿

 (.املائدة1)
أو من اإلسالم  ،ل رجٍل منهم ينزل ابإلسالمولكن الرسل واألنبياء السابقني كان ك

املناسب لقومه على حسب ثقافتهم، وعلى حسب بيئتهم، وعلى حسب األمراض املعنوية 
واإلجتماعية ااملنتشرة بينهم، ومل يكمل الدين ويتم الدين إال على يد أمري األنبياء واملرسلني 

 .صلى هللا عليه وسلَّمسيدان دمحم 
 :عن أيب األنبياء إبراهيم وأوالده األنبياء ارك وتعاىلتبولذلك يقول هللا 

يَن َفال َْتُوُتنا ِإال  ﴿ َوَوصاى ِِبَا ِإبْ َراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب ََي َبِِنا ِإنا هللا اْصَطَفى َلُكُم الدِ 
 (.البقرة212) ﴾ َوَأنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

 .الدين عند هللا هو اإلسالم إذاً 
رعه الذي أنزله على ملا وصف هللا عز وجل به شليت مساها البشر فمغايرة أما التسميات ا
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 :وعلى رسول اخلتام، فقال عن قومٍ  مجيع األنبياء،
 (.األعراف221) ﴾ ِإَّنا ُهْدََّن ِإلَْيكَ الذين قالوا اَّن  ﴿

 :، وقال عن قوٍم آخرينتبارك وتعاىلهم الذين قالوا ومل يُقل هللا 
 (.املائدة24) ﴾ َّنا َنَصاَرىالاِذيَن قَاُلوا إِ  ﴿

دان يعين هم أيضاً الذين وصفوا أنفسهم ابلنصارى، نسبًة إىل الناصرة، واليهود من العودة فهُ 
خرين نسبوا أنفسهم رجعوا إىل هللا بعد العصيان، واآلرجعنا إليك، فوصفوا أنفسهم ابليهود ألهنم 

 .ليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالمع ،مكان ميالد عيسى نيب هللا تإىل الناصرة اليت كان
 :وأرضاه هنع هللا يضرمام أبو العزائم إلويف ذلك يقول ا ،الدين احلق هو اإلسالم إذاً 

 الرسل من قبل احلبيب حممٍد      نوابه وهو احلبيب اهلادي
 وسى وعيسى واخلليل وغريهم     يرجون منه نظرًة بودادم

 فضله فازوا بكل مرادبو    رغبوا يكونوا أمًة حملمٍد    
 حكم القرآن عاهدهم له     أن يؤمنوا بسراجه الوقادومب

  :فاحلق هو الدين اإلسالمي، أو هو القرآن الكرمي الذي
يدٍ  ﴿  (.فصلت42) ﴾ ال َيَْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيل  ِمْن َحِكيٍم َحَِ

 .أبد اآلبديناآلخر والقرآن قرينان ال يفرتق أحدمها عن فاإلسالم  أو مها معاً،
  ؟النبوة الِت كلفه هللا ِبا يف هذه اآليةما وظيفة 

يبشر املؤمنني الذين يصدقون برسالته ويؤمنون بشريعته  شريًا ونذيراً،التبشري واإلنذار، ب
من حتقيق نصر هللا هلم، وفضل هللا  الدنيا يف تبارك وتعاىلويتبعون هديه وسنته مبا هلم عند هللا 

وألوان ومن صور  ، من جنات النعيمويف اآلخرة ما هلم عند هللا به دون غريهم،الذي خيصهم 
 .يف جنة النعيم وأعالها وأعظمها شأانً الفوز جبوار النيب الكرمي التكرمي،

هللا مبا جهَّز هللا هلم من ، ومل يؤمنوا برساالت وكفروا بدين هللاالذين حادوا هللا ورسوله  ويُنزل
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أو عذاٌب من أنواع العذاب اليت  ،احملقالعذاب يف احلياة الدنيا، عذاب اإلستئصال، أو عذاب 
  .ة تكذيبهم ألنبيائهمأنزهلا هللا على أقوام املرسلني نتيج

ُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه األ ﴿ ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصاْيَحُة َوِمن ْ  ﴾ ُهْم َمْن َأْغَرقْ َناْرَض َوِمن ْ َوِمن ْ
 (.العنكبوت42)

وضَّح هلم  سبحانه وتعاىلكان هلم عذاب، وهلم يف اآلخرة عذاٌب شديد ألن هللا   كل قومٍ 
وضلوا السبيل،  هم مشوا على حسب أهوائهم أو أهواء ُكربائهموبني هلم حقيقة كل أمر، ولكن

 .صلى هللا عليه وسلَّمهذا العذاب الذي حيذرهم وينذرهم منه نبينا فكان ذلك هلم 
قبل رساالت أن هلل احلجة البالغة على اخللق أمجعني، إن كانوا  تبارك وتعاىلمث يبني هللا 

ت السماء، كانوا يف بلدان قريبة من أصحاب الرساالت أو بعيدة، فإن السماء، أو بعد رساال
ويؤمنوا بتوحيد هللا  ،مبشرين ومنذرين لريجعوا إىل هللارساًل  هللا عز وجل يُرسل جلميع األقوام

 .تبارك وتعاىل
 (.فاطر24) ﴾ ِإال َخال ِفيَها َنِذير  ـ وامة يعين قوم ـ َوِإْن ِمْن أُماٍة  ﴿

 .فيها نذير حيذرهم وينذرهم من عذاب هللا تبارك وتعاىليعين أرسل هللا 
به ميزة ل اآلية النيب، فإن العقل الذي جعل هللا عز وج يفوليس شرط النذير أن يكون هنا 

اإلنسان عن غريه من الكائنات، يدل داللة واضحة وفيها إنذاٌر لإلنسان على توحيد حضرة 
 .تبارك وتعاىلالرمحن 

يف نفسه، أو فيما حوله من األكوان، ورأى ما جيريه هللا عز وجل  اإلنسانوكذلك لو تدبر 
الفكر ويعجز العلم عن  يعجز النقل ويعجزومن األمور اليت يعجز العقل و من املوت واحلياة، 

       .حجةهللا  يكون للنا  على ئاللكل هذه نذٌر ينذر هللا هبا الكائنات،   أيضاحها،
 وصلى هللا وسلام وابرك على سيدَّن دمحم وعلى آله وصحبه وسلام


