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 حضر/ مر�� بش� �لدين ªموG ��د
� Gملصلح �ملوعو�

� bملهد� Tإلما�� Gخلليفة �لثا¤ حلضر/ �ملسيح �ملوعو�

:n��G من

في 
حا� �لقر��

(سو�/ �لنحل)
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سورة النحلسورة النحل
مكية �هي مع 
لبسملة 

مائٌة �تسٌع �عشر�� �يًة

�ستَة عشَر �كوًعا.

�حلسن  قاله  كلها،  مكية  �هي 
��لعطا� �عكرمة �جابر. �قا1 �بن 
عباR :nال ثالN xيا% منها نـزلْت 
باملدينة، �هي قوله تعا� ﴿�ال تشتر�� 
بعهد �هللا..﴾ R� قوله ﴿�لَنجِزيّنهم 
�جَرهم بأحسِن ما كانو� يعملو�﴾ 
قا1  بينما   .(٩٨  -  ٩٦ (�آليا%: 
�آلخر��: �R �آليا% �ملَدنية هي قوله 
ما  مبثل  فعاِقبو�  عاقبتم   �ْR�﴿ �تعا
عوقبتم به﴾ R� قوله تعا� ﴿��لذين 
هذ�  نـزلت  �قد  ªسنو�﴾،  هم 
³مز/   ��لكفا متثيل  بشأ�  �آليا% 
�غ�� من قتلى ُ�حد. �قالت طائفة 
�خرM من �لعلما�: �R �آليا% �ملَدنية 
تقع H مستهل �لسو�/ بد�يًة من قوله 
تعا� ﴿�تى �مُر �هللا﴾ R� قوله ﴿عما 

يشركو�﴾. (�لبحر �ملحيط)
�لكن قتاG/ {مل ��ًيا معاكًسا متاًما 
حيث يعتC �لسو�/ كلها مدنية، ما 
عد� �آلياِ% �لثالx �أل��. (�ملرجع 

4‘ym ÷ρr&uρy7 •/u‘’n< Î)È≅øt ª[“ $#



٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون، االعدد الثاني - شعبان ورمضان ١٤٣٥هـ  -حزيران / يونيو ٢٠١٤ م

�لسابق)
 "bير�" فإ�  �ملستشرقو�  �ما 
مكية   /��لسو هذ�   ��  Mير منهم 
�لفتر/  ���خر   H نـزلت  كلها 
"نولدكه"   bلر��  H يو�فقه� �ملكية. 
 �� يقو1  �نه  Rال   (Noeldeke)

 ،١١١  ،٤٣ �قمها   vل� �آليا% 
علًما  مَدنية،   ١٢٥  ،١٢٠  ،١١٩
ترقيمه   H  Cيعت ال  "نولدكه"    ��
��ما   ./��لسو من  جزً��  �لبسملَة 
"سيل" (Sale) ف�k� Mا مكية كلها 
�ألخ�/.   xلثال� �آليا%  عد�  ما 
�لكن "�يل" (Weil) يعا�º موقف 
 /��لسو  ��  Mير� بشد/،  "سيل" 
لـ   �Nلقر� (تفس�  كلها.  مكية 

("bير�"

سبب تسميتها:
بالنحل   /��لسو ُسّميت هذ�  لقد    
عن  فيها   xحتّد قد  تعا�  �هللا  أل� 
ليدّلل  �لنحل،  على  �لوحي  نـز�1 
به على �� هذ� �ملصنعة �لكونية كلها 
تد�� بالوحي. فالوحي هو �ملوضو« 

./��لرئيسي �ملحو�f bذ� �لسو
��لسبب �آلخر fذ� �لتسمية هو �� 
موضو«  فيها  تنا�1  قد  تعا�  �هللا 
�جلهاb� G �لقتا1 أل�1 مر/، �كا� 
ضد  �العتر�ضا%   �ُتثا  �� طبيعيًّا 

�ملطاعن  هذ�  على  �هللا   Gفر �لقتا1، 
 �� موّضًحا  �لنحل،  بذكر  سلًفا 
تلسع  كما  بعسلها  تنفع  �لنحل 
³َُمتها �يًضا، �لكن نفعها �كC من 
 ،Gجلها� َمثُل  هو  �sلك  ضر�ها؛ 
 yهد �����مر شاE، �لكن � فإنه 
�لعسل  على  �حلفا¾  �هو  �ال  نبيل 

�لر�حا¤: �لوحي. 

عالقة سو�0 
لنحل بغ'ها:
صلة  هنا�   �� بينُت   �� سبق  لقد 
�بني  �لقرNنية   ��لسو مو�ضيع  بني 
�ملقطعا% �لو��H /G مستهّلها، ��� 
 H مقطع تابعٌة b� خلالية من� ��لسو
مبقطع  �ستهّلت   vل�  /�للسو �ملع¿ 
 Cمن قبل. �³سب هذ� �لقاعد/ ُتعت
للموضو«  تسلسًال  �لنحل   /�سو
�لسابقة..   /ُ��لسو عاجلته   bلذ�
تتنا�له  �لنحل   /�سو �لكن  �ِحلجُر، 
 /�لقد �ستهلت سو بأسلوN Zخر. 
�نا  �معنا�:  ﴿�لر﴾..  مبقطع  �حلجر 
�لصفة  �هللا ��M، �قد نوقشت هذ� 
�إلfية نفسها H سو�/ �لنحل �لكن 
من ���ية �خرM، حيث بّين �هللا � 
 ºَيَة �لوحي �عظمَته، ��لغرÀ� فيها
فيه.  �لكامنة  ��لقوَ/  نـز�له،  من 
فقد برهن �هللا H سو�/ �لنحل على 
�� ال حد�G للقو/ �لقدسية �لكامنة 

�لسما�ية  �لكتب  �لقر�N: �كمِل   H
قاطبة، فكيف ميكن �� {وT �لشك 

حو1 جنا� �ملسلمني؟
قبلها   vبال  /��لسو هذ�  يربط  �مما 
 Zبالعذ� ��� �هللا � قد �نذ� �لكفا
 ���﴿ بقوله:  �لسابقة   /��لسو  H
�لساعة آلِتَيٌة﴾، �بقولـه: ﴿َفَوَ�بِّك 
 H آل�� Cلَنسَئلّنهم �»عني﴾، �قد �خ
مستهل سو�/ �لنحل �� هذ� �لوعيد 
قا1:  حيث  يتحقق   �� �شك  على 

﴿�تى �مُر �هللا فال تستعِجلو�﴾.
 �sملا عليه:   Gلر� Ãب  سؤ�1  هنا� 
�ستخدT �هللا H �لسو�/ �لسابقة كلمَة 

﴿Nتية﴾ بينما قا1 هنا ﴿�تى﴾؟
 �Nلقر� Zليكن معلوًما �� من �سلو
 xنه حني يريد �لتأكيد على حد��
 Tقوعه يستخد� Zمر �� على �قتر��
 xلـه صيغة �ملاضي، أل� ما قد حد
H �ملاضي ال {وT حو1 حد�ثه شك 

�ال شبهة. 
�عليه فقولـه � ﴿�تى �مر �هللا﴾ 
 /�سو  �� على  Gليًال  يشّكل  �يًضا 
�fجر/  حاGثة  قبل  نـزلت  �لنحل 

.� بفتر/ قص�/ جدًّ

ملخص 3تو
ها:
 H  /��لسو هذ�  مضامني  تتلخص   
�� ساعة حتقُّق �لوعد �لذb ُقطع مع 
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 �َ��، ��ال � �لكفا� قد �قتربت جدًّ
�لوحي  نز1  كيف  العتر�ضهم: 
كمحمد!؟   bGعا شخص  على 
كيف  �إلنسا�   �R ينظر��  �فال 
بد�ية خلقه،   H لشأ�� كا� حق� 
مكانته  تعا�  �هللا  �فع  sلك  �مع 
بتطوير قو�� �لكامنة، �جعله ���ًثا 
حتصى.  �ال  تعد  ال   vل� لنعمه 
 � �هللا   ��ختا  �sR متاًما  كذلك 
يبد�  فيما  �لشأ�  قليَل  شخًصا 
 oلعا�  H �آلخرين  على  �فّضله 
�لر�حا¤، فليوقن هؤال� �نه o يقع 
لكفا��ته  Rال  �إلfي   ��الختيا عليه 

�لv ما تز�1 عليهم خافية.
ميكن  كيف  �نه  تعا�  �هللا  بني   �
لرحالتكم  �لوسائل  هيأ   bللذ
يتغافل   ��  bGملا�  oلعا�  H �ملؤقتة 
لرحلتكم  �لوسائل  يهيئ   �� عن 
سد  على   �يقد �حد  ال  �ألبدية. 
�ال  �نتم  ال  �لر�حانية،  حاجاتكم 
fNتكم �لباطلة، �Rمنا �هللا � �حد� 
على  يدلكم   �� على   �Gلقا� هو 
�لطريق �لصحيح ��ألقرR Zليه �، 
�ملالئمة  �لوسائل   �R يهديكم   �
�بالفعل  �لطريق.  هذ�   H للس� 
�لسبل  هذ�  على   �Gَعبا �ُهللا  ُيطِلع 
�إلنسا�  ل  تدخَّ  �sR �ما  ��لوسائل. 
H هذ� �ألمر ��خذ� H يد�، �خلق 

لنفسه �ملشاكل، فهو �ملسؤ�1 عن 
هذ� �لعو�قب.

�حو�1  عن  تعا�  �هللا   Cخ�  �
�لسالكني H سبيله، �مص� �لذين 
ينحرفو� عنه. كما �ّضح �� جز�� 
عاقبة   �R بالنظر  يترتب  �إلنسا� 
بأ�   ºلالعتر� قيمة  فال  �مر�. 
�هللا  برسل  يؤمنو�  ال   nلنا� »يع 
على �لفو�، بل هنا� من يعا�ضو� 
يصدقوkا،   � �لبد�ية   H Gعوִדم 
�ملؤمنني  أل�  ֲדم؟  سُيفعل   �sفما
بالنظر  ُيسألو�   yسو ��ملنكرين 
�لطريق  أل�  �مرهم،  خو�تيم   �R
�ملؤR bG� �لد�� �آلخر/ يبد� حيث 

ينتهي سفرهم H �لدنيا باملو%. 
�لقائل:  �لسؤ�1  على  �هللا   Gّ�  �
عند  من  ُيبعثو�  �لرسل  كا�   �sR
 nلنا� يتجاسر  فكيف  تعا�  �هللا 
�هللا   ��  Cفأخ Rنكا�هم؟  على 
»يًعا  CÃهم   �� يستطيع   �Gلقا�
 Æيتنا هذ�  �لكن  �إلميا�،  على 
 �R �باإلضافة  تعا�.  مشيئته  مع 
هذ� �لدليل �ملنطقي قدT برهاًنا من 
تؤمنو�  �يًضا  �نتم  �قا1:  �لتا�يخ 
ببعض �لرسل، فأخِبر�نا: هل »يع 

�لناN nمنو� ֲדم؟ 
كانو�   �sR �kم  �ملؤمنني  �هللا  نّبه   �
�قا�ֲדم  يؤمن   �� على  حريصني 

�يًضا ֲדذ� �لوحي فال سبيل لذلك 
قلوֲדم، أل�  لتطه�  يسعو�   �� Rال 
 �sR Cحًد� باجل� bال يهد �هللا تعا�
�لضال1،  على  مصرًّ�  هو  كا�  ما 
�ظلًما  Rجحاًفا  يكو�  هذ�  أل� 
من  �حلكمة  �يبطل  باملؤمنني، 

�لبعث بعد �ملو%. 
� �عاG �هللا تعا� قو1 �لكفا� بأ� 
 � �ملو%،  بعد  للبعث  حقيقة  ال 
�لبعث،   /�ضر� على  �ألGلة   Eسا
ضر��ته  تأكد%  ما   �� موضًحا 
�هللا  لسنة  �فًقا   �Gبد من �جو فال 

�جلا�ية.  
� �قاT �لدليل على ضر��/ �لبعث 
 H بعد �ملو% بذكر بعض ما يقع
تعا�  �هللا   �R فقا1:   ،bGملا�  oلعا�
�لدنيا  هذ�   H  Zلشعو� يبعث 
ֲדجر/  يبد�  �لبعث  �هذ�  �يًضا، 
�هذ�  �لكافرين،  بلد  من  �ملؤمنني 
�لن+  هذ�  »اعة  مع   xسيحد ما 
�لفصل  من  بد  ال   T�G �ما  �يًضا. 
لرقي  باfجر/   ��لكفا �بني  بينهم 
 �sفلما كامًال،  ماGيًّا  �قيًّا  �ملؤمنني 
ال يفصل �هللا � بني �لفئتني حتقيًقا 
من  تس� كل  لكي  �لعليا..  للغاية 
³رية   Çخلا� طريقها   H �لفئتني 
تامة �Gمنا عائق. �هذ� �لفصل بني 
هذ�   - Nخر  بتعب�   �� �لفئتني- 
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باملو%.  ستتم  �لر�حانية  �fجرُ/ 
منهما  كل  يبد�  �fجر/  هذ�  بعد 
 H  Çخلا� طريقه   H �لس�   H
�لرقي  �ملؤمن  ليحقق  تامة،  حرية 
 b� عن  بعيًد�  �جلنة   H �لر�حا¤ 
عرقلة من �لعد�. فÈCية ما سيحققه 
 bGقي ما��ملؤمنو� بعد �fجر/ من 
فصل   /�ضر�  ��لكفا  ��..سيد
�أل���� �ملؤمنة من �لكافر/ لتحقيق 

�لغاية �لv ُخلقو� من �جلها.
�fجر/  نتائج   �R  � �هللا   ��شا  �
�لدنيوية �بّين كيف ستؤbG هجر/ 
 ��ملؤمنني R� نز�1 �لعذ�Z بالكفا
 Cغلبة �ملؤمنني عليهم، حيث �خ�
 �R ية، بلGهذ� لن يتم بتد�ب� ما ��
متسكهم بالتوحيد هو �حد� سيأ¡ 

ֲדذ� �لنتائج كلها.
� ��ضح �� Rنكا� �إلنسا� �آلخرَ/ 
يؤR bG� فساG �عماله، �هذ� �يًضا 
�لبعث   /�ضر� على  Gليًال  يشكل 

بعد �ملو%.
 �� قا1 �هللا تعا�: �R ما مننح �لكفا
من مهلة ال يعÊ �ننا ال نريد توطيد 
�لدين، �Rمنا نفعل sلك �غبًة H جنا/ 
�لبشر. sلك �� ظاهر/ �ملهلة جا�ية 
�لطبيعي   oلعا� نو�ميس   H  �ح
 �Rنكا ميكن  فكيف  �يًضا،   bGملا�
�جوGها H �لعاo �لديÊ �لر�حا¤ 

خصوًصا ��ننا نريد Rنقاs �كثر من 
.�sنقاR ميكن

قائلة:   Cبطلت �آلية نظرية �جل�  �
 Z�G هو   nللنا �لسيئة  تزيني   �R
�لشيطا� �ال ميكن �� ُيعزs Mلك 
R� �هللا �، أل� من ��جبه سبحانه 
 Mدf� طريق  يبني   �� �تعا� 
�لو�سعة  ��ته   �� غ�  فحسب. 
 nللنا Mدf� Zִדيئ مزيًد� من �سبا
 ��G�Gيز بوحيه  �ملؤمنني   �R حيث 
 ،Tبالعمل به نعمًة �فضًال على �لد��
�هكذ� يتضح أل�` �أللباZ �� �هللا 
تعا� {ب هذ� �لطريق، فيهتد��.

 ��G �هللا � على �عتر�º �لكفا �
�� ªمًد� �sR كا� من عند �هللا حقًّا 
 Cتعاليم �أل�لني؟ فأخ º�فلما�s يعا
�� تكف� �لرسل �لسابقني �§الفة 
 nلطقو� �فُض � شي�،  تعاليمهم 

�ملنسوبة  �لر�ئجة  ��لتعاليم  �خلاطئة 
أل�  متاًما.  Nخر  شي�  خطًأ  Rليهم 
 nلنا�  Tيقو حني  ُيبعث  Rمنا  �لن+ 
�ال  �لسابقة  �حلّقة  �لتعاليم  بتشويه 
يستطيعو� �ِحلفاَ¾ عليها، فُيحييها 

�لن+ من جديد.
� ضرZ مثاًال ��ئًعا ليCهن على �� 
 ،nلنا� bهللا �حد� حقيٌق بأ� يهد�
فقا1: �نظر�� R� �حليو�نا% كيف 
تأكل �لكأل �تنتج �حلليب. �لو�قع 
�هللا  �ّكبها   vل� �آللة   Ëمنتو �نه 
�مثُل  �حليو��.  هذ�  � H جسم 
كمثل  �لبهيمية  �إلنسا�   Eخال�
�لقانو�  Nلة   Cع �هللا  {ّوfا  �لكأل، 

�لر�حا¤ R� �خالE فاضلة نبيلة.
�kا   Cخ�� �لنحل  مثا1َ   Zضر  �
�إلfي،  �لوحي  �فق  تعمل  �يًضا 
�لبسيطة  �لنبا%  عناصر  من  �تنتج 

� رد اهللا � علـى اعـIاض الكفـار أن Fمًدا 
ا فلمـاذا يعارض تعاليم  إذا كان مـن عند اهللا حقًّ
األولني؟ فأخU أن تكف� الرسل السابقني وRالفة 
تعاليمهم شيء، ورفُض الطقوس اخلاطئة والتعاليم 
الرائجة املنسـوبة إليهم خطًأ شـيء آخـر متاًما. 
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تد�كو�   �� فيمكن  مصّفى،  عسًال 
من هذ� �� كل �لكو� يعمل ³سب 
فكيف  �لوحي،  من  خفي  قانو� 
لتطوير  �لوحي   1Ìي  �� تستبعد�� 
طيبة  بنتائج  �يأَ¡  �إلنسا�،   Eخال�
�لنحل  عسل  يأ¡  كما  له  شافية 
�نو�«  �لنحل  للناn؟ غ� ��  بشفا� 
�جا% G تهGلعسل من حيث جو� ���
 H متفا�تة، كذلك �لبشر متفا�تو�
يتبعو�  �ملؤمنني   �� فمع  مر�تبهم، 
�لوحي نفسه Rال �� كل ��حد منهم 
ينتج عسًال ��حانًيا §تلًفا عما ينتجه 

غ��.
 /�Nخر على ضر�  Zبأسلو Gّلل   �
�لوحي، فقا1: كلما يكتب �هللا � 
�من   �مر� بعد  فإنه   ��ال�Gها  Tلقو
 vحتتكر فئة معينة منهم كل �ملنافع �ل
 H يسد مما   ،��ال�Gها هذ�  ֲדا  يأ¡ 
أل�   ،Tلتقد� طريق  �آلخرين  �جه 
�ألمو� ال   Tما� على  �ملستولية  �لفئة 
كفا�ִדم  �غم   Tبالتقد fم  تسمح 
�جد��ִדم، مع �� �هللا تعا� قد جعل 
�جلميع شركا� H نعمه ��فضاله. فهل 
هنا� من طريق لتغي� هذ� �لوضع Rال 
�لعصر  �لكs H ��Cلك   �R �لوحي؟ 
�كفأ  jن  �Gئًما:  يّدعو�  �ملظلم 
 Tما� منلك  �لذلك  ��فضلهم   Tلقو�
هنا�  يكو�  �ال  قبضتنا.   H �ألمر 

من سبيل إلبطاG 1عو�هم، �للهم Rال 
 ��ختبا  H Tلقو� �هللا إللقا�  يدبر   ��
جديد، �هذ� {ّتم بعث ن+. �عندما 
يأ¡ �لن+ ينكشف للجميع �� �هل 
حلمل  �كفا�  ليسو�  �حلالية   /Gلسيا�
يبقو�  ألkم   Tلقو�  /Gقيا مسئولية 
 1��لنا �لوحي  �تبا«  من  ªر�مني 
ُيستضعَفو�  �لذين  ��ما  �لن+،  على 
فإkم يوفَّقو� لتصديق كالT �هللا، مما 
 bيد�  H تكن   o  /Gلسيا�  �� يبني 
�ألكفا�. �هكذ� يقوT �هللا � ³ماية 
حقوE �لبشر من جديد، فيبد� كل 
Rنسا� H �لرقي �فق كفا��ته، �َيتّم 
على  �لقائم   Tلنظا� على  �لقضا� 

.��لعصبية ��الjيا
Nخر  Gليًال  �لكرمي   �Nلقر�  Eيسو  �
يقو1:  حيث  �لوحي   /�ضر� على 
حني تبتعد �ألمم عن �هللا � فإkا تقع 
H �ألعما1 �لوثنية �تربط نفسها مبن 
ال ميلك fم ضرًّ� �ال نفًعا، �بالتا` 
�حلقيقية.  �لرقي  �سائل  من   Tُتحَر
�لو o يتم �لقضا� على هذ� �لوضع 

.�لتوقفت عجلة �لتقدT ��ال�Gها
�لوحي  عن  �لبعد   �� بّين  �بعدها 
ُيلحق نوعني من �ألضر��: �حدÀا ما 
 Tما�سبق بيانه �b �� �لبعض يأخذ 
�مو� �لناn عنوً/، �ال يسمح ألهل 
 ���Cلكفا�/ �حلقيقية �� يتقدمو� �ي�

�ثانيهما:   ،xألحد�� ساحة  على 
�لكفا��%  تدمر  �لوثنية  �ألعما1   ��
��هللا   .Tلقو�  H �لكامنة   %����لقد
�حيم فكيف ميكن �� يلزT �لصمت 
على هذ� �لظلم، �يبطل خّطته بيد�؟ 
هذ�  �لق   ��  Íُيستسا كيف   sR
متو%  َيَدعها   �  Tلقو�  H  %���لقد
بنفسها، �� يسمح للظاملني �� {ولو� 

��G ظهو�ها؟ 
يكشف  تعا�  �هللا  فإ�   ��باالختصا
�لكفا�، أل� حكمته   Mعا�G �يف 
هم  �لذين  يدمر  بأ�  تقضي  �لبالغة 
�هكذ�  ��لظلم.  �لفتنة  هذ�   n��
من   n��لد يتلقو�  ال  فالذين 
فإ�  �لظاهر/  �إلfية  �حلماية  �سائل 
�لظاهر/،  �ايته  منهم  ينـز«  �هللا 
 H �ملتمثلة  �لز�ئفة  �حلماية   �� كما 
 H تتسبب  �يًضا  �لباطلة  شركائهم 

fsم �هو�kم.. H �لدنيا ��آلخر/.
لن  �نه  �يًضا  �ّضح  تعا�  �نه  غ� 
يعامل سائر �لظاملني معاملة ��حد/، 
�لذين  �ئمتهم  يعاقب   yسو بل 
به  يعاقب  مما  بأشد  غ�هم  �ضلو� 

�تباعهم �لضالني. 
هذ�   Zسبا�  �� ير��  �فال  قا1:   �
متاًما،  �باGية   /Gملوجو  Zالنقال�
 �Nللقر �لد�خلية   /Gلشها� ��ّ�ُلها 
جامًعا،  كامًال  تعليمه  كو�  �هي 
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�لرقي   �R  bيهد تعليمه   �� �ثانيها 
به  �لعاملني   �� �ثالثها  ��لفال�، 

ينالو� �لCكا% ��لنعم فعًال. 
من  �مثلة  sكر  عندما  sلك  بعد 
 ��لتعاليم �لقرNنية �لكاملة، قا1 �لكفا
 H  G�� ما  Îالف  kRا   Mخر� مر/ 
�ألسفا� �لسابقة، فرG �هللا � عليهم 
 ،�ٍ��� سخيف   ºالعتر�� هذ�  بأ� 
متطلبا%  �فق  ينـز1  �لوحي  أل� 

كل عصر. 
يسمعو�  حني   ��لكفا  ��  Cخ�  �
هذ� �جلو�Z يقولو� �� هذ� �لتعليم 
 Gفر �أل�لني،  كتب  من   Eمسر�
 ºالعتر�� هذ�   �� ��ثبت  عليهم 

يتناÆ مع �لعقل متاًما. 
� �ضح �هللا تعا� �نه ميكن �� يرتد 
�لبعض عن �إلسالT، �لكن ��تد�Gهم 
ليس Gليًال على �� �لقر�N �لكرمي ال 
يهب �ليقني �لكامل، Rمنا يتأكد sلك 
Gليل  على  بنا�  �تد�Gهم � كا�   �sR
يرجع  �تد�Gهم �  T�G �ما  �برها�. 
R� �ملصا© �لدنيوية فهذ� Gليل على 
خبث باطن �ملرتدين ال على ضعف 

.�Nتعاليم �لقر
�بعد sلك �خC �نه قد حا� موعد 
به  ُبّشر��  ما   ��� �ملسلمني،  حكم 
�لتحقق.  على  ��شك   �Nلقر�  H
سوy تقع حرZ شديد/ بني �لكفر 

جز���  كلٌّ  فيها  لينا1   ،Tإلسال��
�فق Rميانه. 

فيها  لبس  ال  بكلما%   �  Cخ�  �
عن هال� �ملكيني ����1 حكمهم.

�لر�ة،  عن   Mخر� مر/   xحتد  �
ميثِّل  �لكرمي   �Nلقر�  �� كيف  �بّين 
من  ينقذهم  حيث   TGN  Êلب ��ًة 
قيوG �لطقوn �لفا�غة ��لعا�G% غ� 

�ملعقولة.
Rبر�هيم  بأبيهم  مكة  �هَل  sّكر   �  
مسلًما  كا�  هذ�  �باكم   �R �قا1: 
باتبا«  فعليكم   ،� هللا  �مطيًعا 

خطو�% �بيكم، ��لعمل بأسوته.
 M� بعد sلك خاطب �ليهوG ��لنصا
غّيرمت  قد  �يًضا  Rنكم  fم:  �قا1 
Gينكم، فعليكم �� تصلحو� �نفسكم 
�ال تز��G�G ضالًال �غو�يًة، مغترين 

� وضـح اهللا تعا� أنه ميكـن أن يرتد البعض عن 
اإلسالم، ولكن ارتدادهم ليس دليًال على أن القرآن 
الكرمي ال يهب اليقني الكامل، إمنا يتأكد ذلك إذا كان 
ارتدادهم بناء على دليل وبرهان. وما دام ارتدادهم 
يرجـع إ� املصاk الدنيوية فهذا دليل على خبث 
باطـن املرتديـن ال علـى ضعف تعاليـم القرآن.

�متع  �حليا/  نعم  من  �هللا  Nتاكم  مبا 
�لر�حة.

�لكرمي  �سوله   � �هللا  نّبه  ��خً��   
يتسع   yعوتك سوG  Eنطا  ��  �
�يًضا،   M���لنصا  Gليهو� ليشمل 
�أل��مر  بعض  �آل�  من  نؤتيك  لذ� 

��لتعاليم H شأkم.
 � قا1 �هللا � للمسلمني: كا� �هل 
 �R مكة �حدهم �لذين يضطهد�نكم
يبد�   yآل�، �لكن عن قريب سو�
�ليهوG ��لنصا�H M �لعد��� عليكم، 
 Cلص� Zفيجب �� تتمسكو� بأهد�
��لر�ة عند عد��kم �يًضا، �لكن ال 
حتزنو� على هالكهم حينما يقر� �هللا 
 �R عذ�ֲדم. كما قا1 للمؤمنني �
�لنصر سيكو� حليفكم H �لصر�« 

مع �هل �لكتاZ �يًضا.


