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﴿َنبِّْئ ِعَباِ�� َ�نِّي َ�َنا �ْلَغُفوُ �لرَِّحيُم﴾ 
(٥٠)

:��لتفسـ
﴿عبا�3﴾  كلمة  هنا   /�8� لقد   
�لصا¢  يشمل  �لذ3   ��لعا مبعناها 
 �ْ� �آلية:  �تع^   ،gلنا� من  ��لطا¢ 
على  �سرفو�  �لذين  عبا�3  َطْمِئْن 
ظنًّا   �J8 من  ييئسو�  �ال  �نفسهم 
من   �bًكث �8تكبو�  قد  �uم  منهم 
للتوبة؛  بعدها  �ل� ال سبيل  �ملعاصي 
فأنا �لغفو8، سأغفر nم ما تقد� من 
�ال  �ملؤمنني  لعبا�3  �ُقْل  �نوֲדم. 
يكتفو� مبا عملو� من �لصاحلا/ ظانني 
 Hم من �لكماn 8م قد حققو� ما ُقّدu�
�لر�حا�؛ فأنا �لرحيم، سأ'��� J8ًة 
�فضًال عليهم كلما �'����� صالًحا؛ 
./�bفيجب �ال يتوقفو� عن فعل �خل

�ْألَِليُم﴾  �ْلَعَذ�ُ#  ُهَو  َعَذ�ِبي   َّ*�َ+َ﴿
(٥١)

شر0 �لكلما,:
على  شقَّ  ما  كلُّ  �لعذ�,:  عذ�2: 
�إلنسا� �مَنعه عن مر��]. �R �لكليا/: 
�لتعذيب  فهو   �Tلقر�  R ,كل عذ�"
فإ�  طائفٌة﴾  عذ�َبهما  ﴿َ�ْلَيشَهْد  Fال 

�ملر�� �لضرُ," (�ألقر,).
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:��لتفـس
�حد ال  �F عذ�,   :� �هللا   Hيقو  
عذ�©؛   m�'F عذ�ًبا  يسمَّى   �� ميكن 
ألحد  Fنسا�  تعذيب   �� �لك 
منه   Uٌَرª هنا»   ¬ مؤقت،  تعذيب 
 ،� �لبا8   /�� �هو  �ال  �مال� 
قوًما  يعّذ,   �� �هللا   ��8�  ��F �لكن 
 Hال �� يقوF ،بعذ�, فال منا� منه
َمْنَجى  لربه: "ال ملجَأ �ال  �إلنسا� 

منك Fال Fليك." 

4ِْبَر�ِهيَم﴾  َضْيِف  َعْن  ﴿َ+َنبِّْئُهْم 
(٥٢)

 :��لتفسـ
كا� �ملقصو� هنا �حلديث عن سيدنا 
كما   -  �Tلقر� �لكن   ،� لو° 
لو°  قصة   Hتنا� كلما   - �سلفُت 
Fبر�هيم  عن  ��ًال  حتد±  بالتفصيل 
 �Tلقر� يفعل   s�  .��لسال عليهما 
�لك صدفًة، بل قصًد�، ��لك ليبني 
�� لوًطا كا� 8سوًال تابًعا إلبر�هيم 

.�عليهما �لسال
بعد  لو°  حا�±   �Tلقر� �كر  �قد 
�هل  أل�   ��لسال عليهما   ��T قصة 
من  �نفسهم  يعت��²  كانو�  مكة 
لو°  كا�  �لذ3  Fبر�هيم  ��ال� 
�لكرمي   �Tلقر� فكأ�  �قا8به.  من 

�لوحي  بأ�  مكة  �هل  بذلك  يذّكر 
Fبر�هيم  على   Hنـز  �� سبق  قد 
�لو° �للذين تعرفو� �حو�nما، فِلَم 
 dلد ��لشبها/   gلوسا�� تنتابكم 
نز�H �لوحي �ليو� على 7مد؟ كما 
 mبائهم هؤالT بذكر �Tّذ8هم �لقرV
�إلنسا�  يعّر�  �لوحي  Fنكا8   ��

للعقوبة �إلnية. 
 �Tلقر� �� هذ� �ألسلو,   ��ال جر
يزعمو�  �لذين  ميّثل �حًضا أل�لئك 
Tيا/  بني  ترتيَب  �ال  8بَط  ال   ��

.�Tلقر�

﴿Eْ4ِ َ�َخُلو� َعَلْيِه َفَقاُلو� َسَالًما َقاَ; 

4ِنَّا ِمْنُكْم َ+ِجُلوَ*﴾ (٥٣)

شر0 �لكلما,:
َ+ِجُلو*: َ�ِجَله َيوَجله َ�َجًال: خا�. 
باخلو�.  �ستشعر  �ملفر��/:   R�

��لَوِجل: �خلائُف (�ألقر,).

:��لتفسـ
كانت  �خلو�  �ما�8/   �� يبد� 
Fبر�هيم،  ضيو�  �جو]  على  با�ية 
فأ�8» بفر�سته �� �m�8هم ما يهّمهم 

�يقلقهم.

�� توجس Fبر�هيم منهم �خلو� ألنه 
حينما قّد� Fليهم �لطعا� - كما ��8 
R سو�8 هو� - �عتذ��8 عن تنا�له، 
8مبا  �تو] ·² 7ز�  قد  �uم  فعر� 
�متناعكم   �F nم:   Hفقا هو،  ¸صه 
��خا�  يريب^،   ��لطعا  Hتنا� عن 

 .bتأتو� خل s نكم�
�قد يكو� سبب خو� Fبر�هيم �نه 
 Hضيافتهم، فقا mظن �نه 8مبا قد �سا
 R م: �خا� �� �كو� قد فّرطتn

شأنكم. 

 Iٍِبُغَال  Jَُر ُنَبشِّ 4ِنَّا  َتْوَجْل  َال  ﴿َقاُلو� 

َعِليٍم﴾ (٥٤)

:��لتفـس
 dثا8 �لقلق لدT ملا الَحَظ �لضيو� 
Fبر�هيم 'ّفو� Fليه �لبشرd �خلاصة به 
�قالو�: �F �خل² �ملحز� �لذ3 �تينا به 
 �ال ¸صك، بل نبّشر» بوال�� غال

عليم.
�ال جر� �� هؤالm �لضيو� �� �حًد� 
منهم قد تلقى �حًيا حوH ما سيحد± 
 ،��لسال عليهما  �لو°  Fبر�هيم  مع 
�ال غر�بة R �لك، �F هكذ� جر/ 
 ،mباألنبا يتعلق  فيما   Nتعا �هللا  سنة 
�لنk � ”ير�ها �ملؤمن ��   Hفقد قا
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�لرeيا)..  (�لترمذ3:  لـه"   dُتر
مبع¼ �نه � ¸² �ملؤمَن مبشيئته � 

مباشرً� �بو�سطة �آلخرين �يًضا. 
كانا  �لوًطا  Fبر�هيم   �� �عند3 
هاجر�   �F �ملنطقة  تلك   R غريبني 
 R  �8� حيث  �لعر��،  من  Fليها 
قرية  سكا�  من  كانا  �uما  �لتو��8 
8��ُ (تكوين ١١:  للكلد�نيني �zها 
 �Tلقر� ¸²نا  كذلك   .(٣١�  ٢٨
�لكرمي �� Fبر�هيم ملا 3���ُ على يد 
 ﴾©8  NF مهاجر   �F﴿  Hقا قومه 
(�لعنكبو/: ٢٧). �بعد ما �شتد/ 
 R Fحر�قه  قومه   Hحا�� �ملعا8ضة 
�لنا8 �ل� جعلها �هللا � بْرً�� �سالًما 
 �8� NF جر�nبر�هيم باF �عليه، قا
 :Nكنعا� حيث ¸²نا سبحانه �تعا
�ل�  �أل8ِ�   NF �لوًطا  ْينا]  ﴿�َنجَّ
 :mألنبيا�) لِلعاَلمني﴾  فيها  با8َْكنا 
٧٢)..�3 ّجنا] �هللا NF ��8 كنعا� 
حيث  فلسطني   ��ليو تسمى  �ل� 
مثل  لليهو�  مقدسة  �ماكن  توجد 
�يًضا  (�8جع  �غbها.  ��8شليم 

تكوين ١٢: ٥)
غريبة  شبه  �ملنطقة  تلك  �كانت 
 ،�bللو° ألنه قد �تاها قبل فتر� قص
�هلها  بني  من  خر�جه  �كا� 
من   bلكث يعّرضه  سو�  �ملجرمني 
 NF �هللا  فأ�حى   ..mلعنا�� �لصعوبة 

هؤالm �لضيو�- �لذين كانو� على 
ما يبد� من سكا� �ملنطقة نفسها- 
 ��� لو°  خاطر  بتهدئة  يقومو�   ��
�لذ3  �ملناسب  باملكا�  عليه   ��bيش

سيهاجر Fليه. 
﴿Fّنا  إلبر�هيم  �لضيو�   Hقو ��ما 
تأكيد  ففيه  عليم﴾   �بغال نبشر» 
�تسلية من �هللا تعاN إلبر�هيم � 
� حيث  �لقلب جدًّ �لذ3 كا� 8قيق 
ألّ��ٌ]  Fبر�هيم   �F﴿  Nتعا �هللا  ¸²نا 
 �� �لك   .(١١٤ (�لتوبة:  حليم﴾ 
خ² هال» �لقو� كا� سيمّثل صدمًة 
فاجعة إلبر�هيم، فتخفيًفا من صدمته 
عليم  بولد   dلبشر� لـه  �هللا   �ّ'
فكأنه  �لضيو�.   mهؤال بو�سطة 
قلب  على  �لسكينة   Hنـز�  Nتعا
Fبر�هيم �قا��F :H كنا سُنهِلك قوًما 
جهة  من  فإننا  جهة،  من  فاسدين 

صاحلة  ألمة   gألسا� نرسي   dخر�
�يًضا.

Vصل  Fمنا  �حلقيقي  �لعلم  كا�  �ملا 
 �﴿غال كلمة  تنطو3  فقد  بالنبو� 
هذ�  بكو�  �لبشا�8  على  عليم﴾ 

�لغال� �F 3سحا� نبيًّا �يًضا.

ِنَي  َمسَّ  *ْ�َ َعَلى  ْرُتُموِني  َ�َبشَّ ﴿َقاَ; 

ُر+َ*﴾  (٦٦) �ْلِكَبُر َفِبَم ُتَبشِّ

 :��لتفسـ
قد  �نه   � Fبر�هيم  سيدنا  فّكر 
�صبح شيًخا طاعًنا R �لسن، فال بد 
�uم يبّشر�نه بوال�� �البن بناmً على 
 H؟ فقاNتلقَّو] من عند �هللا تعا �nFا
هذ]  مصد8  هو  ما  مستفسًر�:  nم 

�لبشرd؟

وقو�ـم: ﴿فـال َتُكْن مـن القانطني﴾ يـدل على أن 
هؤالء الضيوف كانوا بشـًرا وE يكونوا مطلعني على 
درجـة إبراهيم N التوكل على اهللا. لو كانوا مالئكة ملا 
خاطبـوا إبراهيم مبثل هذه الكلمات ألن املالئكة كانت 
.Yالتوكل على اهللا تعا N تعرف جيًدا مقام إبراهيـم



٧

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٤هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ م

ْرَناJَ ِباْلَحقِّ َفَال َتُكْن ِمَن  ﴿َقاُلو� َبشَّ

�ْلَقاِنِطَني﴾ (٥٦)

شر0 �لكلما,:
َيِئَس  ُقنوًطا:  يقُنط  قَنط  �لقانطني: 

(�ألقر,).

:��لتفسـ
عن  نبشر»   s �لضيو�:  لـه   Hقا
فر�Â؛ �F ال حقَّ لنا كبشر �� ند� 
�هللا  من   dلبشر� Fمنا  كهذ�،  بنبأ 
�هللا  َمَنَحنا  مبا  Fليك  �نزّفها   ،Nتعا
Fليك  نزّفها  �ننا  �ملع¼   �� حق؛  من 
بناm على ���مر] �ل� Tتانا Fياها نظًر� 
NF �لظر�� �لسائد�، فال تقُنْط من 

J8ة �هللا.
�لقانطني﴾  من  َتُكْن  �قوnم: ﴿فال 
يدH على �� هؤالm �لضيو� كانو� 
بشًر� �s يكونو� مطلعني على �8جة 
Fبر�هيم R �لتوكل على �هللا. لو كانو� 
مالئكة ملا خاطبو� Fبر�هيم مبثل هذ] 
�لكلما/ أل� �ملالئكة كانت تعر� 
�لتوكل على   R بر�هيمF  �مقا جيًد� 

.Nهللا تعا�

﴿َقاَ; َ+َمْن َيْقَنُط ِمْن َْحَمِة َبِِّه 4ِالَّ 

الُّوَ*﴾  (٥٧) �لضَّ

:��لتفسـ
َتُكْن  قوَلهم ﴿فال  Fبر�هيم  ملا zع   
من �لقانطني﴾ 8ّ� عليهم بن�² قوية: 
Fنه ال  �إلميا�.  تظنون^ ضعيف  هل 
ييئس من J8ة �هللا Fال �هل �لضالH؟ 
Fن^ ��ثق برJة 8© �لثقة كلها، Fمنا 
�قصد من سؤ�� �� �عر�: هل هذ] 
 ��لبشرd من قبيل ثرثر� �ملنجمني، �
ֲדا  �خ²كم  �لذ3  هو   Nتعا �هللا   ��
حقيقة  كشفتم  �قد  �ما  بالوحي. 
�ألمر فلم يبق لد3ّ �آل� ��Ã شك 

 .dصحة �لبشر R
Fبر�هيم  عند  �إلميانية   �bلغ� الِحظو� 
ما  �نه  لد8جة  ِمضيا�  فهو   .�
لضيوفه  �قّدمه  ِعجًال  �بح   �� لبث 
ال  �جدهم  �حني  لذيًذ�،   mًشو�
 R °يأكلو� خا� �� يكو� قد فّر
ضيافتهم، �لكن ملا قاH له �لضيو� 
﴿فال َتُكْن من �لقانطني﴾ ثا8/ غbته 
﴿�َمن  فو8]  من  فأجاֲדم  �إلميانية، 
َيقَنُط ِمن J8ِة 8بِّه Fال �لضاّلو�﴾؟ 
�3 �� �ملؤمن ال ييئس من J8ة �هللا 
�بًد�. هكذ� يغا8 �نبياm �هللا � على 
Fمياuم ��ينهم. فكم هو حر3ّ بكل 
مؤمن �� يبد3 �لغ�b من �جل Fميانه 
متأسًيا بأسو� هؤالm �لكر��! لو كا� 
Fبر�هيم  مكا�  Tخر  شخص  هنا» 
كيف  �لضيو�:  أل�لئك   Hلقا

�ملشيب،  علي  هَجم  �قد  �صّدقكم 
 .Æقو ��ضمحلت  عظامي  ��هنت 
�لكن Fبر�هيم يقو��F :H كا� �خل² 
من �لبشر فأd8 فحصه ��جًبا، ��ما 
فإ�   Nتعا �هللا  عند  من  كا�   ��F
من �هن  �صاب^  مما  بالرغم  �صّدقه 

�ضعف.

﴿َقاَ; َفَما َخْطُبُكْم َ�يَُّها �ملرَسُلو** 

َقاُلو� 4ِنَّا ُ�ِْسْلَنا 4َِلى َقْوIٍ ُمْجِرِمَني﴾ 

(٥٨، ٥٩)

شر0 �لكلما,:
�ألمُر  �لشأُ�؛  �خلطب:  َخْطُبكم: 
خطٌب  هذ�  �منه:  عُظم،   �� صُغر 
يسbٌ �خطٌب جليٌل. �قيل: �خلطب 
�ملحبو,؛   ��� �ملكر�]  لألمر  �سٌم 
�قيل: هو �ملكر�] ��ملحبو, �يًعا 

(�ألقر,).

:��لتفسـ
 عندما تبني إلبر�هيم �uم o sد�� 
يأتو�   s تقصb كما   3� R ضيافته 
له بأ3 خª ²يف.. ��8» من فو8] 
�uم جا�m] ֲדد� Tخر، �F لو كا� 
Fليه فحسب   dلبشر� قصدهم '�َّ 
فال  ��حلز�؛  �لذعر  هذ�  �صاֲדم  ملا 
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التقوى

�كثَر  �uم Vملو� خT �²ًخر  شك 
يكو�   �� ميكن  �ال  خطو�8، 
 .��لطعا عاُفو�  ملا  �Fال  سا8ًّ�  خ�²ً 
�يها  خطُبكم  ﴿ما  سأnم  �لذلك 
مذعو8ين  ��8كم  �ملرسلو�﴾؟ 
تأتو�   s �نكم  يع^  �هذ�  قلقني؛ 
لتبشر�� باملولو� فقط، Fمنا �m�8كم 

�مر Tخر �كثر خطو�8. 
�F هذ� �الستدالH من Fبر�هيم � 
�نه  على  �ضو�  بكل   Hيد �يًضا 
�من  بشًر�،  �لضيو�  يعت²  كا� 
8غم  يطمئن  ال  جند]  �لك  �جل 
تلقيه بشا�8 �البن على لساuم، بل 
يستنتج من �متناعهم عن �ألكل �uم 
قد جا��m ·² 7ز�. فلو �� Fبر�هيم 
�عت²هم مالئكة بسبب �لبشرd �ل� 
'ّفوها Fليه ملا �ندهش على �متناعهم 
﴿فما  سأnم:  �ملا  �ألكل،  عن 
ما   3� �ملرَسلو�﴾..  �يها  خطُبكم 
هو هدفهم �حلقيقي ��F؟ �لك �� 
Fبر�هيم s ينتبه m�8� �� NFهم �مًر� 
هو  ��حد،   mبشي Fال  Tخر   �bًخط
8غم   ��لطعا  Hتنا� عن  �متناعهم 
��8كم  nم:   Hفقا بشًر�.  كوuم 
تأكلو�.  ال  �لك  �ألجل  7ز�نني 
هكـذ�،  �ألمر  قائلني:  فأجابو] 
 Hنز�  ²· 8�ُسـلنا  قد  فـإننا 

�لعـذ�, على قو� Éرمـني.

وُهْم  َلُمَنجُّ 4ِنَّا  ُلوٍ_   ;ََ̀ ﴿4ِالَّ 
َ�ْجَمِعَني﴾  (٦٠) 

:��لتفسـ
�ملقد8  �لشعب  هنا حد��� إلبر�هيم 
عائلة  جنا�  لـه  مؤكدين  هالكه، 

لو° كيال Vز� Fبر�هيم عليهم.
فهو  ملنّجوهم﴾  ﴿Fنا  قوnم  ��ما    
 Nتعا �هللا   ��  NF Fشا�8  عند3 
 NF لوًطا  يأخذ��  لكي  �8سلهم 

مكا� 7فو~. 
�يتبني من قوnم ﴿��عني﴾ �� من 
 R �اعًة  كانو�   � لو°  مع  جنا 
�لتو��8  �لكن  �لكرمي،   �Tلقر� نظر 
له  بنتا�  Fال  معه  ينج   s �نه  تزعم 

فقط (تكوين ١٩: ٣٠). 

َلِمَن  4ِنََّها  َنا ْ َقدَّ �ْمَرَ�َتُه  ﴿4ِالَّ 
�ْلَغاِبِريَن﴾  (٦١)

شر0 �لكلما,:
 .mلشي� كميِة  تبيُني  �لتقدير  نا: ْ َقدَّ
يكو�   �� منه  �حلكُم  �هللا:  �تقديُر 
كذ� �� ال يكو� كذ�. ��لتقدير من 
�إلنسا�: �لتفكُر R �ألمر Êسب نظر 

�لعقل �بناmُ �ألمر عليه (�ملفر��/).
�لغابرين: �لغابر: �لباقي، ��ُعه �لُغبَُّر 
��هَله  ﴿فأجنينا]  �منه:  ��لغابر��، 
�لغابرين﴾..  من  كانت  �مر�َته  Fال 

إن هذا االستدالل من إبراهيم � أيًضا يدل بكل وضوح 
على أنـه كان يعت` الضيوف بشـًرا، ومن أجل ذلك 
جنده ال يطمئن رغم تلقيه بشـارة االبن على لسانهم، 
بل يسـتنتج من امتناعهم عـن األكل أنهم قد جاءوا 
hـ` -زن. فلو أن إبراهيم اعت`هم مالئكة بسـبب 
البشـرى الk زّفوها إليه ملا اندهـش على امتناعهم 
عن األكل، وملا سأ�م: ﴿فما خطُبكم أيها املرَسلون﴾.. 
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�3 من �لذين بُقو� R �يا8هم فهلكو� 
(�ألقر,).

:��لتفسـ
ملا كانت '�جة سيدنا لو° Ëلفت 
 ��  hستطا� فما  معه   UرË  s�

¸ّلصها من �nال». 
�يًضا  تع^  8ْنا﴾  �� كلمة ﴿َقدَّ �مبا 
يستنتج  لذلك  �قر8َّْنا"  "حَكْمنا 
كانو�  �لضيو�   �� منها  �لبعُض 
 �� nا  Vق  �ل�  هي  ألuا  مالئكًة 

تقوH "َقر8َّْنا".
�لكن هذ� �الستنتاU ليس بصحيح، 
�F ال Vق للمالئكة �يًضا �� يقولو� 
�حلكم  أل�  بذلك،  �حَكْمنا  َقر8َّْنا 
بيد  ال  �حد]،  �هللا  بيد  ��لقد8 
8ْنا﴾  �ملالئكة. فاحلق �� قوnم ﴿َقدَّ
��لتقدير.  �لتخمني  مبع¼  هنا   mجا
�يبد� �� �هللا �خ² هؤالm �لضيو� 
�� بعضهم عن جنا� HT لو° بو�سطة 
�إلnا� �� �لرeيا، �لكن s ينكشف 
لو°  '�جة   bمص �لرeيا  لصاحب 
�نكشاًفا ��ضًحا، غb �نه فهم منها 
�nالكني،  من  �يًضا  لو°  '�جة   ��
�لذلك s يؤكد هؤالm على هالكها 
Êسب  بأuا  بقوnم  �كتفو�  �Fمنا 
�لعذ�,. �قد  تنجو من  لن  تقديرنا 

قالو� �لك تعظيًما هللا �، �� Ëفيًفا 
ستصيب  �ل�  �لصدمة  �طأ�  من 
هذ�  قوnم  يكن   s�  .� Fبر�هيم 
 mيلغي �نبا Nكذًبا منهم، فإ� �هللا تعا
�ملحـتمل  فمن  �حياًنا.  �لعذ�, 
لعل  فّكر��  قد   mهؤال يـكو�   ��
لو°  '�جـة  سينجي   Nتعـا �هللا 
oزمو�  فلـم  ��بتهـاله،  لدعـائه 

بعـذ�بـها.
 �Tخر من �لقرT موضع R� ،هذ�  
�لكرمي قد نسب �هللا تعاN فعل �لتقدير 
 :Hقا حيث  صر�حًة  نفسه   NF هذ� 
(�لنمل:  �لغابرين﴾  من  8ْناها  ﴿َقدَّ
٥٨). فال ميكن n ��Fؤالm �لضيو� 
- سو�m كانو� بشًر� �� مالئكة - �� 
يقولو�: �ن َحَكْمنا �َقر8َّْنا بعذ�ֲדا. 
فاحلق �� فعل �لتقدير - كما تؤكد 
�هللا  عند  من  كا�   ��F  - �لقو�ميس 
تعاN فيع^ �حلكم ��لتقرير بأمر من 
فيع^  �لبشر  من  كا�   ��F� �ألمو8، 
�ملر��  هو  �هذ�  ��لتخمني،  �لتكهن 

R هذ] �آلية.
�لتو��8  بني  �ختالًفا  �جند  هذ�،    
هذ�  سر�  صد�   R �لكرمي   �Tلقر��
�حلا�± حيث �R �8 �لتو��8: "�ملا 
يعّجال�  �ملَلكاِ�  كا�  �لفجر  طلع 
لوًطا قائلني: ُقْم ُخْذ �مر�َتك ��بنتيك 

�ملدينة.  بإ¬  ִדلك  لئال  �ملوجو�تني 
�ملا تو�Ã �مسك �لرجال� بيد] �بيد 
لشفـقة  �بنتـيه  �بيد  �مر�تـه 
��ضعا]  ��خـرجا]  عليه،  �لر, 
 :١٩ (تكوين  �ملديـنـة."   U8خا

 (١٥ �١٦
�هللا   �� يبني  �لكرمي   �Tلقر� �لكن 
تعاN كا� قد �خ² لوًطا من قبل �� 
'�جته لن ËرU معه، بل تكو� من 
وَ»  منجُّ ﴿Fنا   :Hقا حيث  �لغابرين 
ِمَن  كانت  �ْمَر�ََتك  Fال  ��هَلك 
�لغاِبرين﴾ (�لعنكبو/: ٣٤). �كل 
عاقل سيد8» مبنتهى �لسهولة �3ٌّ من 
هذين �لبيانني �قر, NF �لصو�,. ما 
� �هللا � يعلم �� '�جة لو° هالكة ��
ُتخرجها   �� �لد�عي  فما  7الة  ال 
تدمbها؟   8 �ملقدَّ �ملدينة  من  �ملالئكة 
�لذين   ��لقو �ملالئكة   Uُتخر �ملا�� 
قّر8 هالكهم؟  قد   � �هللا   �� تعلم 
 Uملالئكة �خر�  dلو كا� �حٌد سو
ما  �لكن  معذ��8ً،  لُعدَّ  �ملر��  هذ] 
 ²· �تت  �ل�  هي  �ملالئكة  ��مت 
هال» هذ] �ملر�� من عند �هللا فكيف 
ساÂ للمالئكة �� ُتخرU هذ] �ملر�َ� 
 �Tلقر� بيا�   �� فثبت  �ملدينة.  من 
�لكرمي هو �حلق ��لصو�,، ال بيا� 

�لتو��8. 


