
ِ	َجاًال  ِ�الَّ  َقْبِلَك  ِمْن  َ�ْ	َسْلَنا  ﴿َ�َما 

ْكِر ِ�ْ�  ُنوِحي ِ�َلْيِهْم َفاْسَأُلو� َ�ْهَل �لذِّ

ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَ�﴾ (�لنحل ٤٤)

شر1 �لكلما/:
 4 d;ُ؛ �حضاpلذِّكر: �لتلفُظ بالشي�
�لذهن ,يث ال يغيب عنه؛ �لصيُت، 
�لثناpُ؛  �لنا�"؛   4 iِكٌر  "له  �منه: 
لذكٌر  ﴿�نه  �لقر?�   4�  ..jُلشر�
 تعا هللا   oُلصال� �لقومك﴾؛  لك 
 �  sََفِز �مٌر  َحَزَبه   �i�"  ..pُلدعا��
�لدين  تفس�  فيه  �لكتاُ&  �لذكر"؛ 
 :bلرجا� من  ��لذِّكر  �مللل.  �ضع �
من  ��لذِّكر  ُّ؛  �َأل�  sُلشجا� �لقو@ُّ 
من  ��لذِّكر  �لشديد؛  �لو�بُل  �ملطر: 

�لقوb: �لصلُب �ملتني (�ألقر&).

�لتفس3:
 �@ �� �ك� ما 9مل �لكفاَ; على 
معا;ضة هذ� �لنµ هو ظنهم �نه بشر 
يضرهم   �� على  يقد;  ال  مثلهم 
شيًئا، �لكنهم ال يفّكر�� �� �لرسل 
�لسابقني �يًضا كانو� من �لبشر، �مع 

iلك جنحو� 4 مر�مهم.
�ما قوله تعا ﴿َفاْسَأُلو� �هَل �لذِّكِر 
 Rكنتم ال تعَلمو�﴾ فوّجه به �للو ��ِ
�nم  يّدعو�  كانو�   i� �لكفا;،   �
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عليهما  ��·اعيل  �بر�هيم  i;ية  من 
بأحو��ما  علم  على  ��nم   ،Rلسال�
جنحا  �nما  كيف  يعرفو�  �كانو� 
لقيا  مما  �لرغم  على  مهمتهما   4
�لنبوية   oلس��)  p�يذ�� معا;ضة  من 
�لِد ُ �لنسب ِمن  البن هشاR: سياقة 
 :bيقو��·اعيل). فيلومهم �هللا � 
يبد� �نكم قد نسيتم ما جر� على 
?بائكم، فاسألو� �هل �لذِّكر عنهم �� 
كنتم ال تعلمو�! �مبا �� �لذكر يع¹ 
حفظ �لشيp �يًضا فاملر�): �سألو� عن 
�حو��م َمن يذكرها �9فظها.. �@ 
�لقر?�  �سلوَ&   sَ�;� ما  �ملسلمني. 
 �� Rال جر�d تأثً��،  هذ�، �ما �شدَّ
تقطعت  قد  تكو�  �لكفا;  قلو& 
بسماs هذ� �لكالR �ملليp بالتعنيف 

��لتقريع.
�ما قوله تعا ﴿نوحي �ليهم﴾ فقد 
�شا; بذلك � �� عزo �لنµ ليست 
باجلنو) ��ألسبا& �ملا)ية، �منا ثر�ته 

�لوحي، �به يناb �لفتح ��لظفر.
 �i� ;لكفا� �� �يًضا �  o;فيه �شا�
 �� �ملستحيل  من  �نه  يظنو�  كانو� 
يناb �ملسلمو� �حلكَم عن طريق هذ� 
 ���لشخص ضعيف �حليلة.. فليتذّكر
�� �ألنبياp 4 �ملاضي �يًضا � ميلكو� 
�لوحي،  �لوسائل ��ألسبا& �ال  من 
� على  �مع iلك قد �حد� �هللا 

 Rكأمنا �قا��يديهم �نقالبا� عظيمة 
�لقيامة 4 هذd �لدنيا نفسها.

 bقوله � ﴿;جاًال﴾ ;)ٌّ على قو�
 bال تنـز �iقالو�: ملا �لذين  �لكفا; 
 oُ;ملالئكة علينا. لقد سّجلت �لسو�
�لسابقة �يًضا مطالبتهم هذi� ،d قالو� 
 ﴿لوما تأتينا باملالئكة﴾، فقوله تعا
 ��تعت� �نكم  ֲדم  تعي�  ﴿;جاال﴾ 
�ملالئكة بنا� هللا، ��لبنا� ال ُيوَفد� 
 �� ميكن  فكيف  �حد،  عن  ممثالٍ� 

تأتيكم �ملالئكة؟ 
سينالو�  كانو�  �ملسلمني   �� �مبا 
طبيعًيا  �كا�   ،oجر�� بعد  �ُحلكم 
 4 طّماعو�   Rلقو� بني  يظهر   ��
�لكذ�&  مسيلمة  مثل   - �لسلطة 
�سجا� �ملتنبئة �غ�"ا - ظنًّا منهم 
من  �يًضا كغ�ها  �حلكومَة   dهذ  ��
من  فليس  لذ�  �لدنيوية،  �حلكوما� 
�ملستبعد �� يكو� قوله تعا ﴿;جاًال 
 هذd �لفتنة � oً;نوحي �ليهم﴾ �شا

�نه  على   � منه  �تأكيًد�  �لقا)مة، 
 pسُيخر^ ;جاًال يقومو� بقمع هؤال
�لفصاحة  بسبب  ��ملتنبئا�  �ملتنبئني 

��لبالغة. 

ِ�َلْيَك  َ�َ�ْنَزْلَنا  َ��لزُُّبِر  ﴿ِباْلَبيَِّناِ/ 

ِ�َلْيِهْم  ُنزَِّ=  َما  ِللنَّاِ<  ِلُتَبيَِّن  ْكَر  �لذِّ

ُر�َ�﴾ (�لنحل ٤٥) َ�َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ

شر1 �لكلما/:
�لدليل؛  �هي:  �لبينة  �ُع  �لبّينا/: 

�حلجُة (�ألقر&).
 .o;باحلجا dيزُبر َ�بًر�: ;ما dلزُُّبر: �َبر�
 - كَتبه  �يزُبر:  يزِبر  �لكتاَ&  �َبر 
كتابًة   - �لر�غب  مفر)��   4 (���
غليظًة. �َبر �لسائَل: �نتهرd. �َبر عن 
��لِزْبر: �لكتاُ&،  .dاn��ألمر: مَنعه 
�ُعه �لُزُبو; ��لُزُبر. ��لَزبو;: �لِفرقُة؛ 

�ملُلُك؛ �لكتاُ& (�ألقر&).

أمـا قوله تعـاB ﴿نوحي إليهـم﴾ فقد أشـار بذلك 
واألسـباب  باجلنـود  ليسـت   Gالنـ عـزة  أن   Bإ
املاديـة، إمنا ثروتـه الوحي، وبه ينـال الفتح والظفر.

٥
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�لتفسـ3: 
 sللموضو شر�  �يًضا  �آلية   dهذ
 � �نه  �ضحت � حيث  �لسابق 
 Rألحكا��يأ� �ألنبياp �ال باآليا� 
يتحقق  ֲדما   i�  تعا �هللا  عند  من 
�لوسيلة  �"ا  بعثتهم  من  �لغر: 

لنجاحهم. 
﴿�لذِّكر﴾  من  كال   �� ��علم 
�﴿�لزُّبر﴾ يع¹ �لكتا& �@ �لوحي 
مبا  �لكن  به،  �إلميا�  �ب  �لذ@ 
�nما قد �;)� هنا متقابلني فيؤ)@ 
iلك  ا،  خاصًّ مفهوًما  ﴿�لذِّكر﴾ 
مقابَل كلمٍة  �;)� كلمة  �i� �نه 
�خر� مر�)فٍة �ا فإ� �ألخ�o منهما 
�لد�نية،   �� �ألفضلية  لبيا�  تكو� 
 Àمع يتطلب  هنا  �لسيا`   �� �مبا 
﴿�لذِّكر﴾  فيـكو�  �ألفضـلية 
 jلكتا& �لذ@ هو �شر� Àهنا مبع
�آلية   dهذ  Rفمفهو  �iً� ��كمل؛ 
�� �هللا تعا قد ?تى �لرسل قبلك 
�لبيناِ� ��لزبَر، �لكنه ?تا] �لبيناِ� 
��لذكَر، �@ �فضل مما ?تاهم، �ما 
)�R �لرسل �لسابقو� قد �ستطاعو� 
من   Á(� كانت   Yل� بكتبهم 
فمن  �عد�pهم  يهزمو�   �� كتابك 
�ملحاb �� ال تنجح �نت 4 �حلا` 
كتا&  �عند]  بأعد�ئك  ��زمية 
�فضل من كتبهم. �نظًر� �ذ�  هو 

�ملعÀ تكـو� (�b) 4 ﴿�لذِّكر﴾ 
.bللكما

 yملعا� هنا  تنطبق   �� ميكن  كما 
�لدعاpُ؛  �يًضا مثل  �ألخر� للذِّكر 
�لثناpُ؛  �لصيُت؛  �ملتني؛  �لصلُب 
�حضاُ; �لشيp 4 �لذهن ,يث ال 
�آلية  فتع¹  (�ألقر&)؛  عنه  يغيب 
�� من مز�يا كتابك �نه 9تو@ على 
�)عية كاملة، لذلك سوj يكو� 
 Â .هللا �خلاصة� bفضا� b�سبًبا 4 نز
 dتعليماته £كمة متينة فلن يضر ��
طعن �لطاعنني. كما �نه سُيكسب 
 jلنا�، ألنه سو� pَلعاملني به ثنا�
,يث  ��عما�م  �خالقهم   Ãيصو
 �� عليهم،   pللثنا �لدنيا  ستضطر 
�ملعÀ �� 4 كتابك ثناpً كامال هللا 
تعا مما سيزيد �ملؤمنني عرفاًنا به 
�. Â �� كتابك سوj يناb من 
�لصيت ��لقبوb ,يث يتلوd �لنا� 

كل حني، فال ميكن نسيانه.
 �� للتعليل  ﴿لُِتبيِّن﴾   4  Rلال��
 Àفاملع تعليلية  كانت   �iفإ للعاقبة. 
من  �فضل  كتاًبا  عليك  �نزلنا  �ننا 
�لكتب �لسابقة، لكي تقوR بتعليم 
�لعا� كله.. �@ �� فضل هذ� �لتعليم 
 �يكمن 4 �نه ال �تص بشعب �
للنا� �يًعا.  هو  بل  بزمن معني، 
 Àللعاقبة فاملع Rكانت �لال �i� ما��

�ننا ما )منا قد �نزلنا عليك �فضل 
عن  Äفيه   �� ميكن  فال  كتا& 
�لنا�، فكونه �فضل كتا& يفر: 
 i� ،عليك �� تدعو �ليه �لدنيا كلها
َمن  �لصمت   Rيلز  �� ميكن  كيف 

نَزb عليه كالR ساRٍ كهذ�.    
�ليهم﴾   bَُِّنز﴿  تعا قوله  ��ما 
ترغيًبا  �لكفا;  به عو�طف  فاستثا; 
�م 4 �لقر?� حيث قاb: ال شك 
يا  نزb عليك  قد  �لكتا&  �� هذ� 
 � bلكن �لو�قع �نه قد نز�£مد، 
ينفع   �� غرضه  أل�  كلها  �لدنيا 
�لنا� �يعا، فِلم �لبخل 4 �لشكر 

!yعلى هذ� �لعطف �لربا
 bَُِّنز﴿  تعا بقوله  �كد  كما 
�لوحي  هذ�  تبليغ   o;��ليهم﴾ ضر
�لدنيا   �  bنز ألنه  �جلميع،   �
بني  مشتَركة   o�ثر �ألنه  كلها، 
�لبشر كلهم، فتو�يعها على �جلميع 

فريضة ��جبة. 
ليت �ملسلمني �);كو� �"ية �لتبليغ! 
 p�(� 4 �نو���لو�قع �nم لو � يتها
ُيَر   � �لقر?�  ;سالة  تبليغ  ��جب 
 ،Rيٌن سو� �إلسال( R4 �لعا� �ليو
 �� ?خر  تعليم   @� بوسع  ليس   i�
�إلسالمية  �لتعاليم   Rما� يصمد 
�� هنا] عو�ئق  �ملقدسة. ال شك 
 Rإلسال� �نتشا;  سبيل   4  oكث�
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بسبب  حصلت  �لكنها   ،Rليو�
�جلشع �ملا)@ �لذ@ مينع �لنا� من 
�عتناقه، �قد حصل هذ� حديًثا، �ما 
 4 �يًضا  �لدنيا  فكانت  �ملاضي   4
�لدين  كا�  مثلما  �ملسلمني  قبضة 

بأيديهم.
﴿لُِتبيَِّن   تعا قوله   ��� هذ�، 
 موضوs لطيف � o;للنا�﴾ �شا
 Yخر �يًضا. هنا] بعض �لكتب �ل?
فيها  ما   op�قر �إلنسا�  يستطيع  ال 
�مثاله  �خجًال،   pًحيا  dغ� على 
�ملقد�  �لكتا&   4  (;� ما  بعض 
�لقر?�  �لكن  �ألماكن،  بعض   4
شريفة  �مو;  على  9تو@  �لكرمي 
 Æح Çلس.   @�  4 قر�pִדا  ميكن 
�يًضا  �لنصا;�  �لكّتا&  �حد   ��
قد �عترj ֲדذ� قائًال: �� من مز�يا 
 @�  4 قر�pته  ميكن  �نه  �لقر?� 
مكا� �Çلس، �لكن هذ� مستحيل 
 4  (;� ما  �مثاله  لكتبنا.  بالنسبة 
�لكتا& �ملقد� عن قصة لوÈ مع 
�جاِتهم � �سر�ئيل  ب¹  �قتِل  بناته 
(تكوين   تعا �هللا  بأمر  �صغاَ;هم 
�تثنية ٣: ٦).  ،١٩: ٣١ - ٣٨
�نه بكل تأكيد مما يثقل على �لطبع 
iكُرd 4 �ملجالس. �مثاله عند �آل;يا 
"�لنيو]"،�  باسم  تعليم   ����ند
��لسخافة  �لبشاعة  من  يبلغ  فإنه 

,يث �� ��ند�سي نفسه ال يقد; 
على قر�pته على ��جته ناهيك �� 
�ألخر�  �أل)يا�   sتبا� على   dيقر�

علًنا. 
 Æكر شi لكن �لقر?� �لكرمي قد�
�قد تنا��ا بلغة  Rألحكا���لقضايا 
شريفة �كلما� فاضلة ,يث ميكن 
��@ �نسا� �يًّا  Rقو @� Rكرها �ماi

 .dكا� عمر
 ﴾���4 قوله تعا ﴿لعلهم يتفكر
فكر  �لو  �لوحي   ��  �  opميا�
 oحيا �كانت  �يصقله،  �إلنسا� 

عليهم -  �هللا  �لصحابة - ;ضو�� 
�ك� )ليل على صد` iلك. كانو� 
 b�حو� على  ��قفني  �غ�  ُ�مِّّيني 
�لوحي   sبسما �لكنهم  �لدنيا، 
 oساتذ�  ��صا; ��ستيعابه   y?لقر�
لعلماp �لعا�، �قد ُ�عطو� من �لفهم 
�;�pهم  خلفو�  ,يث   o;الستنا��
�سوo ُيحتذ� ֲדا 4 �يع �ملجاال� 

�لعلمية.

يَِّئاِ/ َ�ْ�  �لسَّ �﴿َ�َفَأِمَن �لَِّذيَن َمَكُر�
َيْخِسَف �هللا ِبِهُم �ْألَْ	Eَ َ�ْ� َيْأِتَيُهُم 
َيْشُعُر�َ�﴾  َال  َحْيُث  ِمْن   Lُ��ْلَعَذ

(�لنحل ٤٦)

شر1 �لكلما/: 
خسوًفا:  �ملكاُ�  خَسف  Mِسف: 
خَسف  �غَر`.  �أل;:   4 iَهب 
مبا  �ساَخها  �أل;َ::   تعا �هللا 

ال شـك أن هنـاك عوائق كثOة 6 سـبيل انتشـار 
اإلسـالم اليـوم، ولكنهـا حصلت بسـبب اجلشـع 
املـادي الذي مينع النـاس من اعتناقـه، وقد حصل 
هـذا حديًثـا، أمـا 6 املاضي فكانـت الدنيـا أيًضا 
6 قبضـة املسـلمني مثلمـا كان الديـن بأيديهـم.

9ّتم  ��ند�سية  �لديانة   4 "�لنيو]"  �حكم 

على  �لقا);  غ�  ��ند�سي   ^��لز على 
�� يرسل ��جته � شخص قو@  �إلجنا& 
�جته ��قا); على �إلجنا& حÆ ال يبقى هو 

�ال) (�ملترجم) � ��بد
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بفال�:  �أل;َ:  �هللا  خَسف  عليها. 
�أل;:   4 خَسف  فيها.  غيَّبه 
�ُخسف به Çهوًال: �@ غا& فيها. 
خَسف فالًنا: �iلَّه ��َّله ما َيكرهه 

(�ألقر&).

�لتفسـ3:
عن  ?خر  نبًأ  �آلية   dهذ تتضمن   
كما  ��خلسف-  �لكفا;.  مص� 
iُكر ?نًفا - يكو� ظاهريًّا �معنويًّا 
 bيًضا. ال شك �� كلما� �آلية تد�
على �خلسف �لظاهر@ أل� خسف 
�ال  فيها،  )فنه  يع¹  بأحد  �أل;: 
�ملجا�@  �خلسف  هو  هنا  �ملر�)   ��
تعر:  �لقد  ��إلهانة.   bلذ�  @�
�لكفا; لعذ�& �خلسف هذ� بشكل 
مذهل ,يث �ننا ال جند �ليوR �حًد� 
�لكفا;  �لعر&  �·اp صنا)يد  يذكر 
�عائالִדم، �لكن لد� iكر �� بكر 
�ال)هم - �� �عمر �عثما� �علي 
تنح¹  ��عني-  عليهم  �هللا  ;ضو�� 

��اما� �جالًال �م ��كباً;�. 
�لعذ�&  يأتيهم   ��﴿ تعا قوله  �ما 
من حيث ال يشُعر��﴾، فال شك 
)�ئًما،  �لكفا;  يفاجئ  �لعذ�&   ��
 µلن�  oحد�� 4 حيا� هنا]  �لكن 
� ينطبق عليها قوb �هللا هذ� بشكل 
£�. خذ�� صلح �حلديبية مثًال، كا� 

�هل مكة ير�نه �نتصاً;� عظيمË �م، 
 oً;��لكن �ألياR )�;� بعد �لصلح )
جعلت صلح �حلديبية ?يًة عظيمة 4 
مكة  �هل  �صر  لقد   .�  µلن� حق 
عند �التفاقية على �نه �i� �سلم �حد 
من �هل مكة �هر& � �ملدينة فال 
�هذ�  �ملكيني،   � �;جاعه  من  بد 
من  تكوُّ� عصابة   �  �(�  Èلشر�
�لكفا;  £ا;بة   4 �خذ�  �ملسلمني 
 ،�  µللن �لتابع   Rلنظا� خا;^ 
 Æضيقت على �ملكيني �خلنا`، ح�
�ليه  يتوسلو�  صاغرين   �  d�pجا
 oبا�جر �لعصابة   dذ� يسمح  بأ� 
 �ملدينة. Â بعدها �شتبكت بعض �
قريٌش  فساعد�  بينها  فيما  �لقبائل 
مما  �التفاقيَة  بذلك  Ìالفًة  بعَضها 
للزحف   bملجا� للمسلمني  �فسح 
هائلة  بسرعة  فُفتحْت  مكة،  على 
� (�لس�o �لنبوية  �بطريق مفاجئ جدًّ
 oلس��� �ُ�دنة،  �مر   :Rهشا البن 
طبعة   ٣٢  -٢٥  Í ٣  ^ �حللبية 

.( ١٩٣٥

ُهْم  َفَما  َتَقلُِّبِهْم  ِفي  َيْأُخَذُهْم   �ْ�َ﴿
ِبُمْعِجِزيَن ﴾ (�لنحل ٤٧)

شر1 �لكلما/: 
عن   bَّحتو  :pُلشي� تقلَّب  تقلُّب: 

 bَّحتو ِفر�شه:  على  تقلَّب  �جهه. 
 4 تقلَّب  جانب.   � جانب  من 
 pشا كيف  فيها   jَّتصر �ألمو;: 

(�ألقر&). 
فاَته.   :pُلشي�  dعجَز� معجزين: 
عاجًز�.   dصيَّر فالًنا:  فالٌ�  �عَجَز 

�َجدd عاجًز� (�ألقر&). :dعجز�

�لتفسـ3: 
,سب  �لسفر  �يًضا  يع¹  �لتقّلب 
�لكرمي  �لقر?�   4  تعا �هللا   bقو
 4 ��﴿ال يُغرَّنَّك تقلُُّب �لذين كفر
�لبال)﴾(?b عمر��: ١٩٧).. �@ 
�لتجا;ية  بأسفا;هم  مغترًّ�  تكن  ال 
�صحا&  �nم   bفتقو �هنا]،  هنا 
 ���ثر�p فكيف ميكن �� يندحر oقو
 Àملع� هذ�   � �نظًر�  �ُيغَلبو�. 
 ��﴿  تعا قوله  من  �ملر�)  يكو� 
يأُخَذهم 4 تقلُّبهم﴾ �نه �ب �ال 
يظن �لكفا; �� �سفا;هم �لتجا;ية 
ستكو� مدعاo لقوִדم �شوكتهم، 
فإ� �هللا تعا سوj يعذֲדم بسبب 
�سفا;هم �لتجا;ية نفسها. �بالفعل 
)فاًعا  بد;  معركة  �لكفا;  خا: 
فذهبت  �م،  جتا;ية  قافلة  عن 
ببد; ;9هم ��نكسر� شوكتهم. 
 o��لنبوية البن هشاR: غز  oلس��)

بد; �لك��).
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�من معاy �لتقلب �لتصرjُ، فتع¹ 
تقلُّبهم﴾   4 يأُخَذهم   ��﴿ �لة 
بتصرفهم  ُيخّل   jسو  تعا �نه 
نفوiَهم.  �ُيضِعف  سلطتهم   @�
�بالفعل ُ�خذ �هل مكة ֲדذ� �لعذ�& 
�يًضا لد� �حلديبية حيث ;فضت 
 � Rالنضما� oبعض �لقبائل �لكافر
باملسلمني  ��لتحقت  صفوفهم، 
�هي  �لعقائد@،   jالختال� ;غم 
�حف   4 بعد  فيما  تسببت   Yل�

�ملسلمني على مكة �فتحها.  

َفِإ�َّ   Vٍَُّتَخو َعَلى  َيْأُخَذُهْم   �ْ�َ﴿
(�لنحل  َ	ِحيٌم﴾   Vٌ�Zَُلَر َ	بَُّكْم 

(٤٨

شر1 �لكلما/: 
ًفا:  Äوُّ شيًئا  عليه   jََّوÄ  :Vُّو[
 :pَلشي�  jَّوÄ� عليه.  خاَفه 
مه.  ִדضَّ حقَّه:   jَّوÄ تنقََّصه. 
 @�  "jُّوÄ على  يأخذهم  "هو 
بالشر  قر�هم   j�طر�  4 ُيصابو� 
(�ألقر&).  عليهم  iلك   Ïيأ  Æح
من   jخلو� ظهو;   :jلتخو��

�إلنسا� (�ملفر)��).

�لتفس3: 
من معاy �لتخوj �لنقصاُ�، فتع¹ 

�آلية �� �هللا تعا سيعذ& �هل مكة 
�لتابعة �م،  �يًضا بنقصا� �أل;�ضي 
من  نفوiهم  مناطق  Äر^  حيث 
�يديهم شيًئا فشيًئا. �هذ� ما حد� 
�ألقطا;  �هل  بد�  حيث  بالضبط 
 4 يدخلو�   oجلزير� من  �ملختلفة 

�إلسالR حÆ قبل فتح مكة.
�لرعب،   Àيع  jلتخو�  �� كما 
يعذֲדم   jسو  � �نه  �آلية  فتع¹ 
بعذ�& �خلوj.. �@ �نه سيلقي 4 
�ملسلمني  هيبة   ��كفر �لذين  قلو& 
 �� ��حلق  قلوֲדم.  ֲדا  تنخلع  ,يث 
�أل�  من  يكو�  �لعذ�&  هذ�  مثل 
مبكا�، ألنه 9ّطم �عصا& �إلنسا� 
�يلقيه 4 سع� �لقلق �لشديد �لذ@ 
ال �نقطاs له. �قد تعر: �ملكيو� 
;عب  فكا�  �يًضا،  �لعذ�&  �ذ� 
قلوֲדم  يعتصر  ��صحابه   �  µلن�
�حلديث   4  (;� حيث  باستمر�;، 
"ُنصرُ�   :�  µلن�  bُقو �لشريف 
(�لبخا;@:  شهر"   oَمس� بالرعب 
 �  µلن�  bقو با&   oلصال� كتا& 
 @� مسجًد�)..  �أل;:   � ُجعلت 
�� �هللا � قد نصر ;سوله بالرعب 
�لنا�  هاَبه  خر^  فحيثما  ���يبة، 
�لئك �لذين يقطنو� بعيًد� عنه � Æح

مسافَة شهر. 
 j�pفإ� ;بكم لر﴿ Â قاb �هللا تعا

;حيم﴾. �iكُر �لر�فة هنا بعد iكر 
�هلة،   b�ألّ غريًبا   �يبد �لعذ�& 
��ا �� �هللا � :oلكن له �سباًبا عديد
�لعذ�&  هذ�   b�نز�  4  Æح  تعا
بالر�فة،  عاملهم  قد  عليهم   sملتنو�
�� يصّبه عليهم )فعًة ��حدo؛ فقد 
بنشر   @�  jبالتخو �ًال � حّذ;هم 
�ملجا�;o ملكة،  �ملناطق   4 Rإلسال�
Â حصلت �شتباكا� بسيطة بينهم 
باحلديبية  �نعقد   Â �ملسلمني،  �بني 
 Â به ;9هم؛ �لذ@ iهبت  �لصلح 
فتح  لد�  )�;هم  عقر   4 فاجأهم 
كا�   pلبطي� �لبطش  فهذ�  مكة. 
;�فة �;�ة 4 حقهم، �i تيسر� 
�ا،  �هًال  كا�  ملن  ��د�يُة  بذلك 
)فعًة  ألهلكهم  �هللا   (�;� فلو  ��ال 

 .oًحد��
 عند@ ��هو �أل - yلسبب �لثا��
- هو �� �لر�فة هنا Äص �ملسلمني 
�ليس �لكافرين، ��ملر�) �� عذ�& 
�هل مكة ميثل ;�فًة �;�ة باملؤمنني، 
�ملسلمني   iنقا�  jيستهد ألنه 
مكة  �هل  تعذيب  من  �ملضطَهدين 
�قوله  ما  على  ��لدليل  �عد��nم. 
 Rكر �لعذ�& �ستخدi هو �نه لد�
عند  �لكن  �لغائب،  �لقر?� ضم� 
 Rلر�ة �ستخد���حلديث عن �لر�فة 

ضم� �خلطا&.      
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