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 هذا الكتاب 

من    السادسةهلذه السلسلة، ويتناول اخلاصية احلادية عرشة هذا الكتاب هو املقدمة 

خاصية   الكريم،  القرآن  والقصص،  خصائص  األحداث  خالل  من  املعاين  عن  التعبري 

 والعرب املستفادة منها. 

من  وهي   صفة  تعاىل  اهلل  اعتربها  والتي  احلسنة،  باملوعظة  املرتبطة  اخلصائص  من 

اهلل   رسول  من  ابتداء  والصاحلني  اهلداة  وظائف  من  ووظيفة  الكريم،  القرآن    صفات 

 وغريه من األنبياء عليهم السالم. 

القرآن الكريم من القصص، سواء تلك   وقد حاولنا أن نستوعب أكثر ما ورد يف 

 باألنبياء عليهم السالم، أو تلك التي ترتبط بغريهم. التي ترتبط 

وقد اكتفينا يف بيان معانيها أو يف اقتباس العرب منها بام تدل عليه معانيها اللغوية، وما  

ذكره املتدبرون من املفرسين وغريهم هلا، من غري أن نذكر ما ورد يف التفسري باملأثور من  

 ا ابتعد عن املراد القرآين، بل شوهه، وانحرف به. الروايات الكثرية، والتي نرى أن أكثره

يغّلب   من  فهناك  املختلفة،  الرؤى  خالل  من  العرب  نذكر  أن  كذلك  حاولنا  وقد 

وغريها،   واحلركي،  الدعوي  االعتبار  يغّلب  من  وهناك  واألخالقي،  الروحي  االعتبار 

تالف املفرسين،  ولذلك جعلنا املتحدثني خمتلفني، وكأهنم يعربون عن اختالف القراء واخ

من غري أن نذكر أي نزاع بينهم، كام جرت العادة بني الباحثني يف تقديم رأي عىل رأي، ذلك  

أن كل اآلراء حتى لو اختلفت ظاهرا، فهي مقبولة ما دامت منسجمة مع املعاين القرآنية،  

 وهلا ما يدل عليها من النص القرآين. 

القرآين، فقد اشتمل ه القصص  الكتاب عىل ثالثني فصال، كل  وبناء عىل كثرة  ذا 

فصل ـ ما عدا الفصل األول ـ حيوي قصة نبي من األنبياء، أو شخصية من الشخصيات  

 التي ذكرها القرآن الكريم. 
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 املقدمة 

من   السادسةهلذه السلسلة، ويتناول اخلاصية  احلادية عرشة  هذا الكتاب هو املقدمة  

التعبري عن املعاين من خالل األحداث والقصص، والعرب  خصائص القرآن الكريم، خاصية  

 املستفادة منها. 

من  وهي   صفة  تعاىل  اهلل  اعتربها  والتي  احلسنة،  باملوعظة  املرتبطة  اخلصائص  من 

والصاحل اهلداة  وظائف  من  ووظيفة  الكريم،  القرآن  اهلل  صفات  رسول  من  ابتداء    ني 

 وغريه من األنبياء عليهم السالم. 

آيات كريمة كثرية،  االعتبار وارتباطه بالقصص يف  إىل خاصية  اهلل تعاىل  وقد أشار  

ُسِل َما ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك يِف َهِذِه احْلَ ﴿قوله تعاىل:  منها    الرُّ
ِ
قُّ  َوُكالا َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباء

 [120هود: ]  ﴾ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننِيَ 

الفؤاد، وذلك مما ال   القصص وتثبيت  تعاىل بني  يربط اهلل  الكريمة  اآلية  ففي هذه 

يمكن حتققه إال باالعتبار، وهو إخراج القصة من حيزها الزماين واملكاين ليعيشها القارئ  

ال يراها رأي  عني، ويرى من خالهلا سنة اهلل تعاىل يف نرصه  واملستمع هلا يف واقعه، وكأنه 

 ألوليائه وتكريمه هلم. 

وهكذا نجدها كذلك تربط بني القصة واملوعظة، باعتبار أن دور املوعظة األسايس  

لتصبغ   الوجدان واملشاعر،  إىل عامل  الذهنية  املعلومات  تتحول  النفيس، بحيث  التأثري  هو 

 نه. صاحبها بالصبغة التي يريدها اهلل له وم

َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك  ﴿وهكذا أشار اهلل تعاىل إىل أمهية القصص يف حتقيق اليقظة، فقال:  

 [3يوسف: ]  ﴾ َأْحَسَن اْلَقَصِص باَِم َأْوَحْينَا إَِليَْك َهَذا اْلُقْرآَن َوإِْن ُكنَْت ِمْن َقبْلِِه ملََِن اْلَغافِلِنيَ 
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الكريم حوى أحسن القصص، وهي التي تشتمل  فاآلية الكريمة تشري إىل أن القرآن  

عىل أكثر العرب والفوائد، كام أهنا تشري إىل دور هذه القصص يف مواجهة الغفلة، والتي ال  

 يمكن السري والسلوك مع وجودها.. فالغفلة أم اآلفات وأساسها.

يعا،  وهكذا أشار اهلل تعاىل إىل ما يف القصص من التفاصيل الكثرية التي تعم احلياة مج

تعاىل:   قال  َوَلكِْن  ﴿كام  ُيْفرَتَى  َحِديًثا  َكاَن  َما  اأْلَْلَباِب  أِلُوِِل  ٌة  ِعرْبَ َقَصِصِهْم  يِف  َكاَن  َلَقْد 

 َوُهًدى َوَرْْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ 
ٍ
ء  [ 111يوسف: ]  ﴾َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلِّ ََشْ

مة ارتباط القصص بالعربة، وارتباطها بعد ذلك بتفصيل  فقد ذكر يف هذه اآلية الكري

كل َشء حيتاجه اإلنسان يف حياته.. ذلك أن هذه القصص تشتمل عىل نامذج برشية خمتلفة،  

الرصاط   عليها  يقوم  التي  باألسس  لتعريفها  كافية  وهي  املنحرف،  ومنها  الصالح،  منها 

لك لتعريفنا باخلصائص التي ينصبغ هبا  املستقيم، والذي يمثله اهلداة إىل اهلل.. وكافية كذ

هذه   خالل  من  عنهم  خمتلفة  نامذج  تعاىل  اهلل  ذكر  والذين  والضالون،  عليهم  املغضوب 

 القصص. 

انطالقا من هذا التأصيل القرآين، فقد حاولنا يف هذا الكتاب أن نستوعب أكثر ما  

ليهم السالم، أو تلك  ورد يف القرآن الكريم من القصص، سواء تلك التي ترتبط باألنبياء ع

 بغريهم.  ترتبط التي  

وقد اكتفينا يف بيان معانيها أو يف اقتباس العرب منها بام تدل عليه معانيها اللغوية، وما  

ذكره املتدبرون من املفرسين وغريهم هلا، من غري أن نذكر ما ورد يف التفسري باملأثور من  

 املراد القرآين، بل شوهه، وانحرف به. الروايات الكثرية، والتي نرى أن أكثرها ابتعد عن 

وقد ذكرنا يف كتاب ]القرآن وحتريف الغالني[ الكثري من النامذج عن تلك القصص  

التي أقحمت يف تفسري القرآن الكريم، كام ذكرنا يف كتاب ]القرآن وتأويل اجلاهلني[ آثار  
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دنا عليها  تلك القصص يف حتريف مفهوم العصمة، والروايات التي وردت يف ذلك، ورد

 بتفصيل هناك. 

خالل   من  القرآين  للقصص  التدبرية  بالتأويالت  الكتاب  هذا  يف  اكتفينا  ولذلك 

التفاسري الكثرية، والتي رأينا أهنا جتتمع يف جمموعة تفاسري، أحلنا يف بداية كل مشهد قصيص  

ن كل املعاين  إليها، مع العلم أننا ترصفنا فيها بام تقتضيه هذه السلسلة من التبسيط، والبعد ع

من   نوع  أهنا  أو  الكريم،  القرآن  فهم  يف  سلبيا  تأثريا  هلا  أن  نرى  أو  أمهيتها،  نرى  ال  التي 

 التكلف الذي ال يتحمله النص القرآين. 

يغلّ  من  فهناك  املختلفة،  الرؤى  خالل  من  العرب  نذكر  أن  كذلك  حاولنا  ب  وقد 

 دعوي واحلركي، وغريها. ب االعتبار الاالعتبار الروحي واألخالقي، وهناك من يغلّ 

واختالف   القراء  اختالف  عن  يعربون  وكأهنم  خمتلفني،  املتحدثني  جعلنا  ولذلك 

املفرسين، من غري أن نذكر أي نزاع بينهم، كام جرت العادة بني الباحثني يف تقديم رأي عىل  

  رأي، ذلك أن كل اآلراء حتى لو اختلفت ظاهرا، فهي مقبولة ما دامت منسجمة مع املعاين 

 القرآنية، وهلا ما يدل عليها من النص القرآين. 

ثالثني فصال،  واحد و وبناء عىل كثرة القصص القرآين، فقد اشتمل هذا الكتاب عىل  

كل فصل ـ ما عدا الفصل األول ـ حيوي قصة نبي من األنبياء، أو شخصية من الشخصيات  

 التي ذكرها القرآن الكريم. 

املش لكل  ويف كل فصل قسمنا كل قصة بحسب  التي وردت فيها.. ووضعنا  اهد 

مشهد عنوانا.. وأحيانا يكون للقصة الواحدة مشهدان يف القرآن الكريم أو أكثر، فلذلك  

حاولنا أن نذكر كل مشهد لوحده، بناء عىل اعتقادنا بعدم التكرار يف القرآن الكريم، وهلذا  

 كان لكل مشهد عربه اخلاصة به. 



11 

 

نبس  أن  التي حاولنا  الرواية  املؤلف من  أما  تأمل  تبدأ من  املعاين، فهي  ط من خالهلا 

الطريقة التي يتعامل هبا الوعاظ مع القصص القرآين.. ثم يرشفه اهلل بأن يدعوه معلمه إىل  

وفدوا   الذين  للوعاظ  هناك  ليستمع  القرآن،  قصص  مع  التعامل  أهلها  أساء  مدينة  زيارة 

 لقرآن، والبعد عن كل ما يشوهها. إليها، لتعليم الناس ودعوهتم إىل االعتبار بقصص ا

وغرضنا من هذا طبعا هو تفكيك املعاين والعرب، وطرحها بطريقة مبسطة، بحيث  

 يعرب كل شخص عن فكرته واملعاين التي فهمها، بأسلوب سهل بسيط.  

ال   حتى  ونحوها،  اللغوية  التحليالت  من  عادة  املفرسون  يذكره  ما  جتنبنا  ولذلك 

 إنام اكتفينا باخلالصة مع الترصف فيها بحسب ما يقتضيه املقام. يتشتت ذهن القارئ هبا، و 

مع العلم أن عالقتنا باآليات الكريمة التي أوردناها يف هذا الكتاب، قد نتعرض هلا  

يف كتب أخرى، بحسب املعاين التي نحتاج إليها فيها، كام رشحنا ذلك سابقا.. ولذلك مل  

ة يف هذا الكتاب، ألن هناك كتابا خاصا هبا يف هذه نتطرف للمباحث الكالمية املرتبطة بالنبو

 السلسلة. 

ويف األخري، ننبه إىل أنناـ  بسبب كرب حجم الكتابـ  اضطررنا إىل تقسيمه إىل جزئني،  

 وقد تناولنا يف هذا اجلزء الفصول التالية: 

 . القصص.. واالعتبار 1

 . االعتبار.. وقصة آدم 2

 . االعتبار.. وقصة نوح 3

 االعتبار.. وقصة هود . 4

 . االعتبار.. وقصة صالح5

 . االعتبار.. وقصة إبراهيم 6
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 . االعتبار.. وقصة إسامعيل 7

 . االعتبار.. وقصة لوط 8

 . االعتبار.. وقصة يوسف 9

 . االعتبار.. وقصة أيوب 10

 . االعتبار.. وقصة يونس 11

 . االعتبار.. وقصة شعيب 12
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 البداية 

أن   جتهيزبعد  معلمي  مني  والقصص    طلب  ]القرآن  إىل  اجلديدة  لرحلتي  نفيس 

واالعتبار[، تذكرت ما ذكرته لكم يف رحاليت السابقة من ذلك التشويه العظيم الذي حصل  

للقصص القرآين من طرف اإلخباريني والرواة الذين استطاعوا أن يقتحموا القرآن الكريم  

 من خالل قصصه، فيحولوه إىل ما يشتهون. 

السالم، وكيف حتولت يف أذهان الناس، ويف الكثري من كتب  تذكرت قصة آدم عليه  

الرتاث إىل قصة للحية، وكيف استطاع الشيطان أن يدخل من خالهلا إىل اجلنة ليوسوس  

آلدم لألكل من تلك الشجرة التي وقع اخلالف الشديد فيها أيضا، كام وقع اخلالف فيمن  

ذلك.. ثم كيف هبطوا إىل األرض،    كان واسطته لتلقي تلك الوساوس، ودور أمنا حواء يف 

ويف أي بقعة، وكيف عاشوا.. وهكذا حتولت قصته إىل قصة خمتلفة متاما عن تلك القصة  

 التي وردت يف القرآن الكريم. 

وهكذا حصل مع نوح عليه السالم وسفينته العجيبة التي حتولت يف أذهان الكثري  

ي بل  احلية،  الكائنات  مجيع  حتمل  أسطورية  سفينة  يكن  إىل  مل  ما  الكائنات  من  فيها  تولد 

 موجودا. 

وهكذا حصل مع يوسف عليه السالم الذي حتولت قصته عن هدفها الذي ورد يف  

عفيفا وال   ال  القصص  بتلك  يعد  مل  الطاهر،  العفيف  فيوسف  تاما،  الكريم حتوال  القرآن 

التهديد اإلهلي، وبصور خمتل املعايص، لوال أن جاءه  فة، وهو  طاهرا، بل صار مرصا عىل 

 يكاد يقع يف اجلريمة. 

لربه، فقد حتول ذلك   السالم واستغفاره  ما حصل مع قصة داود عليه  وهو نفس 
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االستغفار الناشئ عن شفافية روحه وطهارة نفسه إىل استغفار عن معاص كثرية، بل جرائم  

 عظيمة. 

القصص ملكا مستبدا،   الذي أصبح بتلك  السالم  وهكذا حصل مع سليامن عليه 

إىل  يتحكم   ليضمهم  النساء  املزيد من  يف شعبه عن طريق خاتم.. وكل سعيه أن يكسب 

 قرصه. 

إىل غريهم، ممن   بل تعداهم  السالم،  األمر عند قصص األنبياء عليهم  يتوقف  ومل 

 شوهوا أعظم تشويه. 

بيتي قاصد املسجد، لعيل أزيل عن نفيس تلك   بعد أن تذكرت هذا، خرجت من 

نتيجة  هبا  علقت  التي  الناس    اآلالم  رأيت  خروجي  وبمجرد  األليمة..  الذكريات  تلك 

يرسعون إىل املسجد، فسألتهم، فأخربين أحدهم بأن عاملا كبريا قد زار قريتنا، وأنه وحيد  

دهره يف العلم، وأهنم يسارعون ليستفيدوا منه، وينالوا بعض اإلجازات من علومه، ليزينوا  

 هبا جدران بيوهتم. 

امللوك، وهو يقول بكل   عندما دخلت وجدته جالسا عىل عرشه، وكأنه ملك من 

ما   التفسري.. وخاصة  العبد الضعيف هبا علم  مّن اهلل عىل  التي  العلوم  فخر واعتزاز: من 

يرتبط بالقصص القرآين.. فال توجد قصة، وال آية، بل وال كلمة، وال حرف إال وآتاين اهلل  

. واعذروين ألين حتدثت عن نفيس، فذلك جائز، وقد قال اهلل  من علومه.. فسلوا ما شئتم. 

ْث﴾ تعاىل:   ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ  [ 11]الضحى: ﴿َوَأمَّ

﴿َوُنَقلِّبُُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت  قام أحد رواد املسجد، وقال: فحدثنا عن قوله تعاىل:  

اَمِل  َوَكْلُبُهمْ   [ 18]الكهف: َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد﴾  الشِّ
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بقوله مرسورا  السائل، وجييبه  يشكر  وراح  العامل،  يف  (1)ابتسم  اخلالف  وقع  لقد   :

: كانوا ينقلبون يف  وهو حرب القرآن وترمجانه إىل أهنم   ابن عباسذلك بني العلامء، وقد ذهب  

. ويقال: إن يوم عاشوراء كان  . مالسنة مرة إىل جانب من جانب، لئال تأكل األرض حلومه 

 وقال أبو هريرة: كان هلم يف كل سنة تقليبان.   .يوم تقليبهم. 

 . كلبهمقال سائل آخر: فحدثنا عن 

. وقال مقاتل:  .قال ابن عباس: كان أنمر قال العامل: لقد وقع اخلالف فيه أيضا، فقد  

.  .كلبي: لونه كاخللنجالوقال  .  . . وقال القرظي: شدة صفرته ترضب إىل احلمرة.كان أصفر

 . وقيل: لون السامء. .وقيل: لون احلجر 

( اسمه  أن  روي  فقد  اسمه  أما  قال:  ثم  قليال،  عباس:  (،  ريانسكت  ابن  وقال 

عبد اهلل بن كثري:  وقال    (،ْحران) وقال شعيب اجلبائي:    (،نتوى)  وقال األوزاعي:   (،قطمري)

)  (،نون)  السدي:وقال    (،قطمور ) سالم:  وقال:  بن  اهلل  كعب:  وقال    (، بسيط)عبد 

 ( قطفري) قيل: و  (،نقيا )وهب:  وقال (،أصهب)

املسجد   يف  املصلني  مجيع  الفحل..  كرب  العامل  لذلك  العجيبة  الذاكرة  تلك  عىل 

قوله    فشكرهم، ثم طلب منهم أن يسألوه عام يشاءون، فقام أحدهم، وقال: فحدثنا عن

 [35]البقرة: َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ ﴿َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ تعاىل:  

: لقد وقع اخلالف فيها أيضا، فقد روي عن بعض الصحابة  (2) ابتسم العامل، وقال

حممد بن كعب  . وقال  وقال قتادة: شجرة العلم وفيها من كل َشء. .  شجرة الكافور.أهنا  

أبو  . وقال  من أصول الكرم.: هي احلبلة وهي األصلة  . وقال آخرومقاتل: هي السنبلة.

 

 (.160/ 6والبيان عن تفسري القرآن )الكشف  ( 1) 

 (.182/ 1الكشف والبيان عن تفسري القرآن ) ( 2) 



16 

 

 هنا شجرة التني. إروق عن الضحاك: 

 [ 248]البقرة: ﴿فِيِه َسكِينٌَة ِمْن َربُِّكْم﴾ قال سائل آخر: فحدثنا عن قوله تعاىل: 

اختالفا شديدا.. فقد ذهب بعض الصحابة  اختلفوا يف السكينة  لقد    :(3) قال العامل

جماهد: هلا رأس كرأس  . وقال ريح خجوج حفافة هلا رأسان ووجه كوجه اإلنسان.إىل أهنا 

وجناحان. اهلرة  كذنب  وذنب  وقال اهلرة  بني    .  علامء  بعض  عن  وهب  عن  إسحاق  ابن 

نرص وجاءهم  إرسائيل: السكينة هرة ميتة كانت إذا رصخت يف التابوت برصاخ هر أيقنوا بال

ابن عباس: هي طست من ذهب من اجلنة كان  . وقال  الفتح. السدي عن أيب مالك عن 

بكار بن عبد اهلل عن وهب بن منبه: روح من اهلل عز وجل    . وقاليغسل فيها قلوب األنبياء.

 يتكلم، إذا اختلفوا يف َشء تكلم فأخربهم ببيان ما يريدون. 

﴿َواْصنَِع اْلُفْلَك    : يف قصة نوح عليه السالم  قال سائل آخر: فحدثنا عن قوله تعاىل 

ُْم ُمْغَرُقوَن﴾  ِذيَن َظَلُموا  إهِنَّ  [37]هود: بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا َواَل ُُتَاطِْبنِي يِف الَّ

نوح عليه السالم  : مل يعلم  يف تفسريها أنه قال  ابن عباس: لقد روي عن  (4) قال العامل

قال: اُتذ نوح عليه  .. و إليه أن يصنعها عىل جؤجؤ الطائركيف يصنع الفلك فأوحى اهلل  

السالم السفينة يف سنتني، وكان طول السفينة ثالثامئة ذراع، وعرضها مخسني، وطوهلا يف  

السمك ثالثني ذراعا، وكانت من خشب الساج، وجعل هلا ثالثة بطون فحمل يف البطن  

الدواب واألنعام، وركب هو يف  األسفل الوحوش والسباع واهلوام، ويف البطن األوسط  

 البطن األعىل. 

كادت   أن  إىل  لكم  ذكرت  ما  بمثل  جييبهم  والعامل  يسألون،  الناس  ظل  وهكذا.. 

 

 (.213/ 2الكشف والبيان عن تفسري القرآن ) ( 3) 

 (.166/ 5الكشف والبيان عن تفسري القرآن ) ( 4) 
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 الشمس تغرب، حينها افرتق الناس عنه، بعد أن مألوا جيوبه باهلدايا الثمينة. 

وقد رأيت الفرصة مواتية ألن أتقدم إليه، من غري أن ألتفت للحرس اخلاص الذين  

كانوا حييطون به.. لقد قلت له بكل أدب: لقد كان حضور اجلمهور العريض من الناس  

 لسامعك فرصة عظيمة ألن توجههم وتقومهم وتربيهم.. ليتك استثمرهتا. 

 بدا عىل وجهه الغضب، لكنه متالك نفسه، وقال: كيف؟

مجيع   إىل  منها  تعرب  أن  يمكنك  كان  الشجرة،  عن  سألوك  عندما  مثال..  قلت: 

يف  امل آدم  شجرة  تسببت  كام  اجلنة،  من  البرش  خروج  يف  تتسبب  أهنا  هلم  فتذكر  حرمات، 

 خروجه منها. 

غضب غضبا شديدا، وقال: هل تريد مني أن أحّرف القرآن.. أم تريد مني أن أفرسه  

 بغري ما فرسه به سلفنا الصالح الذين هم أعرف بالقرآن منا. 

 بعض املحيطني به، فأخرجوين من  ومل يكتف بقوله هذا، بل أشار إشارة خفية إىل

املسجد بقسوة وشدة، بل إن أحدهم راح يصفعني بشدة، وهو يكرب، ويقول: واهلل ال يشفي  

 نفيس إال قتلك، فلقد سمعنا عنك، وعن اخلرافات التي تأيت هبا كل حني. 

ما   عني  ومسح  اجلديد،  معلمي  جاءين  آلالمي،  وتركوين  عني،  انرصفوا  أن  بعد 

 : هيا بنا.. فقد آن أوان رحلتك اجلديدة إىل القرآن والقصص واالعتبار. أصابني، وقال

 قلت: فأنت معلم القصص إذن.

قال: بل أنا تلميذ االعتبار.. فمن قرأ القصص، ومل يتتلمذ عىل االعتبار، ُكيس ثوب  

 الغفلة، ومل يستفد من قرءاته إىل املزيد من اجلهل. 

 قلت: فلم احتاجت القصص إىل االعتبار؟.. ومل احتاج االعتبار إىل القصص؟ 

قال: ألن العاقل هو الذي يوعظ بغريه.. والقصص هي التي جتعل للواقع صورا  
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 كثرية متعددة خيتار العاقل منها ما يتناسب مع مصاحله. 

 قلت: ما تعني؟ 

كريم، حتى نختار ألنفسنا  قال: لقد شاء اهلل أن يعدد القصص واملشاهد يف القرآن ال

 ما يصلحها، وينفعها. 

 قلت: مل أفهم. 

اخلطأ   مع  للتعامل  موقفني  السالم  عليه  آدم  قصة  يف  لنا  تعاىل  اهلل  وضع  لقد  قال: 

واالستكبار..   باإلرصار  الشيطان  وموقف  واالستغفار،  بالتوبة  آدم  موقف  واخلطيئة.. 

 ما حصل.  والعابر هو الذي ينظر إىل روح ما حصل، ال إىل عني 

 قلت: تقصد أن يتحول إىل آدم بدل إبليس. 

 قال: أجل.. حتى ال تتنزل عليه اللعنة التي تنزلت عىل إبليس.

قال هذا، ثم طلب مني أن أسري معه إىل مدينة القصص، فسألته عنها، فقال: هذه  

املدينة ال ُتتلف عن قريتك.. هم قوم مشغوفون بالقصص، وقد ابتلوا بكثري من العلامء  

 والوعاظ الذين ال خيتلفون عن العامل الذي كنت حترض جملسه.

 قلت: كنت أظن أنك جئت لتنقذين من آالمي، ال لتضيف ِل آالما جديدة. 

قال: لقد قيض اهلل تعاىل هلذه املدينة أطباء صادقني، وعلامء ناصحني، ووعاظا وفدوا  

ك.. وال تنس أن تسجل  إليها ليخرجوها مما هي فيه.. وستحرض جمالسهم، وتقر عينك بذل

 كل ما تسمع. 

 قال ذلك، ثم انرصف عني كسائر املعلمني.. 
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 القصص.. واالعتبار . 1

يطلقون عليها مدينة  سمعتهم  املدينة التي  انرصف معلمي عني رست يف تلك  بعد أن  

يف كل املحال التي قصدناها كنا    إننا القصص، وقد صدقوا يف تسميتها هبذا االسم.. حيث  

 ال نسمع إال القصص. 

فبعضهم كان يقص قصص ألف ليلة وليلة وغريها من األساطري.. وبعضهم كان  

آيات   منه  يقرأ  يلفق قصصا من عنده.. وبعضهم وهو أخطرهم من كان حيمل مصحفا، 

منب بن  ووهب  األحبار  كعب  أساطري  بحسب  يفرسها  ثم  الكريم،  القرآن  يف  ه  القصص 

 وغريمها. 

بالفوىض..   مملوءة  شوارعها  وكانت  القاذورات..  بكل  مليئة  مدينهم  كانت  وقد 

ال   التي  واألسطورة  اخلرافة  عوامل  يعيش  فجميعهم  سكاهنا؛  عىل  متسلطا  الرشود  وكان 

 يسمعون يف مدينتهم غريها. 

ثم رأيت أحد  ..  بعض الوافدين إليهم لكنهم بعد فرتة وجيزة، رأيتهم جيتمعون أمام  

أهل تلك املدينة ـ وقد سمعتهم يطلقون عليه لقب ]املرشد[، ألنه من أرشدهم إىل هؤالء  

ويقول:   يقوم،  ـ  إليهم  هبم  وجاء  هؤالء  الوافدين،  جاءكم  قد  القصاصون..  الوعاظ  ها 

بل   لن تسعد خيالكم فقط،  التي ستسمعوهنا  فالقصص  منهم؛  فاسمعوا هلم، واستفيدوا 

﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن  ك التي عرب عنها اهلل تعاىل بقوله:  تل فهي  ستسعد حياتكم مجيعا،  

 [3]يوسف: اْلَقَصِص باَِم َأْوَحْينَا إَِلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوإِْن ُكنَْت ِمْن َقْبلِِه ملََِن اْلَغافِلِنَي﴾ 

قال أحد احلضور: إن كنتم جئتم لتقصوا علينا قصص القرآن، فنحن نحفظها مجيعا،  

 نحفظ كل ما ذكره الطربي والثعلبي وابن أيب حاتم وغريهم بشأهنا. و
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قال أحد الوعاظ: حاشا كالم اهلل أن تفرسه تلك األساطري واخلرافات.. فقصص  

 القرآن نابعة من أهدافه وغاياته؛ فهي وسيلة لتحقيقها. 

: ولذلك يمتاز القصص القرآين عن غريه من القصص يف نقطة مركزية،  (5) قال آخر

ي اهلدف والغرض الذي جاء من أجله القرآن.. ولذلك مل يتناول القرآن الكريم القصة  ه

أجل   من  هبا  يأت  مل  أنه  كام  فيها..  التعبري  موضوعه وطريقة  يف  مستقل  فنيا  عمال  باعتبار 

احلديث عن أخبار املاضني وتسجيل حياهتم وشؤوهنم، أو من أجل التسلية واملتعة كام يفعل  

صاصون، وإنام كان الغرض من القصة يف القرآن الكريم هو املسامهة مع  املؤرخون أو الق

أجلها،   من  جاء  التي  الدينية  وأغراضه  أهدافه  لتحقيق  األخرى  العديدة  األساليب  مجلة 

 وكانت القصة القرآنية من أهم هذه األساليب. 

إجياد عملية  قال آخر: فالقرآن الكريم يمثل رسالة دينية هتدف ـ قبل كل َشء ـ إىل  

 التغيري بأبعادها املختلفة.. فهو هيدف إىل إجياد التغيري االجتامعي اجلذري. 

قال آخر: وهو هيدف إىل بيان املنهج الصحيح للحياة اإلنسانية الذي يتم عىل أساسه  

اَط املُْْسَتِقيَم﴾ هذا التغيري، والذي يعرب عنه القرآن الكريم ب  َ  [118الصافات: ] ﴿الرصِّ

واملي قال   اخلصائص  عن  فحدثونا  أحسنتم..  قصص  زاملرشد:  هبا  يتميز  التي  ات 

 القرآن الكريم عن غريه. 

﴿َلَقْد َكاَن  قال أحد الوعاظ: لقد مجع اهلل تعاىل خصائص القصص القرآين يف قوله: 

ٌة أِلُوِِل اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفرَتَى َوَلكِْن َتْصِدي َق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل  يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

 َوُهًدى َوَرْْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾ 
ٍ
ء  [111يوسف: ] ُكلِّ ََشْ

 

 . 22القصص القرآين، احلكيم، ص  (5)
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..  والرأيالفطنة    وذوي: أي: إن يف هذا القصص عربة ألوىل األبصار،  (6) قال آخر

هم  املوقف دائام عن إظهار دين اهلل، وإعالء كلمته، وانتصار رسله ومن اتبع  ينجيل حيث  

وآذوهم،   اهلل  رسل  كذبوا  بالذين  واخلذالن  واخلزي  البالء  يقع  حني  عىل  املؤمنني،  من 

 وصدوا الناس عن سبيل اهلل. 

ُيْفرَتَى﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   إشارة إىل أن هذا    [ 111يوسف:  ] ﴿َما َكاَن َحِديًثا 

كن حديثا ملفقا، أو  القصص الذي يقصه اهلل تعاىل عىل نبيه الكريم، من أنباء الرسل، مل ي

وحيا من ربه، فجاء مصدقا ملا سبقه من    مفرتى، ولكنه كالم رب العاملني، قد تلقاه النبي  

وهيتدون   به،  يؤمنون  ملن  والرْحة  اهلدى  حامال  فيها،  جممال  كان  ما  كل  مفصال  الكتب، 

 هبديه، ويستقون من موارده. 

إشارة إىل أن    [ 64النحل:  ] ْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾  ﴿َوُهًدى َوَرْْحًَة لِقَ قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

به وأخذ عنه،   الكتاب، جيدمها كل من اتصل  ثابتان يف هذا  أمران ذاتيان،  اهلدى والرْحة 

وتعامل معه، عىل امتداد الزمان، فال يقطع املايض ما له من آثار يف املستقبل، وال ينضب  

مصدر هدى ورْحة للذين يؤمنون به،  معني اهلدي والرْحة، عىل كثرة الواردين.. فهو أبدا  

ال ملن آمنوا به وحدهم، وسبقوا إىل اإليامن.. فلالحقني حظهم من هداه ورْحته، مثل ما  

اهلدى،   لتقبل  استعدادهم  بحسب  الناس  حظوظ  ُتتلف  وإنام  بسواء..  سواء  للسابقني، 

وآياته..   هو،  هو  اهلل.  فكتاب  الرْحة..  منه هي   هيواستئهال  املشع  واهلدى  هو،  ،  هو   ..

من هذا، وال حتول أو تبدل    َشء.. ال اختالف مع الزمن يف هي  هي والرْحة املحملة معه.. 

الناس،   وعقول  الناس،  هم  ويتحول،  ويتبدل  خيتلف  الذي  وإنام  وآياته..  اهلل  كلامت  يف 

 

 ( 61/  7التفسري القرآين للقرآن ) (6)
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 وقلوب الناس! 

  : واآلية الكريمة تشري إىل أن القصص املصنوعة ذات اإلثارة كثرية يف (7)قال آخر

أوساط األمم وهي من األساطري اخليالية، لكن ال يتوهم أحد بأن قصص القرآن من ذلك  

القبيل.. فقصصه املثرية، وذات العرب هي عني الواقع، وال حتتوي عىل أدنى انحراف عن  

الواقع املوضوعي، وهلذا السبب يكون تأثريها كبريا جدا، ألننا نعلم أن األساطري مهام تكن  

 إن تأثريها قليل إذا ما قورنت مع سرية واقعية.. شيقة ومثرية ف

قال آخر: ذلك أنه عندما يصل القارئ أو املستمع للقصة إىل أقىص حلظات اإلثارة  

 يتبادر إىل ذهنه فجأة أن هذا وهم وخيال ليس أكثر. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه القصص يف الواقع هي من هندسة اإلنسان،  

أن   حياول  فكر  فهو  من  أكثر  ليست  فهي  ولذلك  القصة،  بطل  سلوك  يف  أفكاره  جيسم 

القصة   تستطيع  فرق شاسع وال  بينهام  الواقعية  السري  مع  باملقارنة  القصة  اإلنسان، وهذه 

ليس   للبرش  الواقعي  التاريخ  لكن  املقالة،  لصاحب  موعظة  من  أكثر  تكون  أن  البرشية 

 كذلك، فهو أكثر ثمرا ونفعا وأكثر بركة. 

خصائص  (8)آخرقال   أبرز  عىل  نتعرف  أن  يمكننا  الكريمة  اآلية  من  وانطالقا   :

 واسألوا عام تشاء منها. .. وأغراضه، والتي تشمل مجيع حاجات احلياة القصص القرآين 

 : والصدق   الواقعية 

 فحدثونا عن واقعية القصص القرآين. أحسنتم.. قال املرشد:  

 

 ( 321/ 7تفسري كتاب اهلل املنزل: )األمثل يف  (7)
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عالقة بواقع احلياة    للقصصتعني أن  : واقعية القصص القرآين،  (9) قال أحد الوعاظ

 يف مسرية التاريخ اإلنساين.   املعاشيةاإلنسانية ومتطلباهتا 

قال آخر: فهي ليست قصصا ُتدم اإلثارة، أو اخلياالت، أو األماين، أو الرغبات  

 التي يطمح إليها اإلنسان، أو يتمناها يف حياته. 

الق ذكر  من  يريد  الكريم  القرآن  ألن  ذلك،  آخر:  قراءة  قال  إعادة  وأحداثها  صة 

التاريخ االنساين والقضايا الواقعية السالفة، الذي عاشته االمم والرساالت اإلهلية السابقة،  

قبل اإلنسان لالستفادة منها واالعتبار هبا يف   املعاش من  القراءة يف احلارض  ومتابعة هذه 

 . حياته وحركته ومواقفه وتطلعاته نحو املستقبل والكامالت اإلهلية

الواقع، فإنه ال يمكن لإلنسان أن يستفيد  إقال آخر: ف ذا انفصلت القصة عن هذا 

منها للحارض واملستقبل؛ ألهنا تصبح جمرد صور وفرضيات قد تنسجم مع واقعه الفعيل،  

 وربام ال تنسجم، ولذا ربام ال يشعر هبا، وال يصدق هبا نفسيا وروحيا. 

اإلنسان فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  أن    قال  إىل  بحاجة  ـ  التكاملية  مسريته  يف  ـ 

ينطلق من الواقع نحو الطموحات والكامالت، وبدون ذلك سوف ينفصل هذا اإلنسان 

عن واقعه، فيضيع يف متاهات اآلمال والتمنيات، وقد عرب القرآن الكريم عن هذه احلالة يف  

يُّوَن اَل َيْعَلُموَن  ﴿َوِمنْاإلنسان عند ما حتدث عن اليهود من أهل الكتاب بقوله تعاىل:  ُهْم ُأمِّ

وعندئذ ال يصل اإلنسان إىل أهدافه يف    ،[ 78البقرة:  ] اْلكَِتاَب إِالَّ َأَمايِنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّوَن﴾  

 النهاية؛ ألن من ال ينطلق من البداية فال يبلغ النهاية. 

قال آخر: وهلذا نرى القرآن الكريم يعالج من خالل القصة الواقع الذي كان يعيشه  

 

 . 25القصص القرآين، احلكيم، ص  (9)
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، فيذكر ما يتطابق من األحداث مع هذا الواقع من ناحية، كام  املسلمون يف زمن النبي  

 قع الذي تعيشه األجيال والعصور اإلنسانية املستقبلية من ناحية أخرى. يعالج الوا 

اإلمام الباقر وأنه قال يف الداللة عىل  قال آخر: وهذا هو الذي يفرس لنا ما ورد عن  

يوم   إىل  األمة  إليه  حتتاج  يدع شيئا  مل  اهلل  )إن  األزمنة:  لكل  الكريم  القرآن  تطبيق  إمكانية 

كتا  أنزله يف  إال  يدل  القيامة  دليال  به، وبينه لرسوله، وجعل لكل َشء حدا، وجعل عليه 

 (10) عليه(

قال آخر: وقال اإلمام الصادق: )للقرآن تأويل جيري كام جيري الليل والنهار، وكام  

 ( 11)  جتري الشمس والقمر، فإذا جاء تأويل َشء منه وقع، فمنه ما قد جاء، ومنه ما جييء(

فإن انطباق هذا الكالم عىل القصص واألحداث ذات العالقة  قال آخر: ولذلك،  

 باألنبياء وأقواهلم أو بالتاريخ املايض إنام هو بلحاظ هذا البعد والصفة يف القصة القرآنية. 

ٌة أِلُوِِل اأْلَْلَباِب﴾  قال آخر: ولذلك كان يف قوله تعاىل:   ﴿َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

 إشارة إىل هذه اخلاصية يف القصص القرآين.  [ 111ف: يوس] 

قال املرشد: أحسنتم.. فكيف تردون عىل من يذكر أن القصص القرآين غري واقعي،  

 ؟ (12)وأنه مثل القصص املوضوع للرتبية واهلداية، دون أن يكون ألحداثه وجود يف الواقع

﴿َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َوَجَعْلنَا  قال أحد الوعاظ: لقد رد اهلل تعاىل عليه، فقال:  

إَِذا َجاُءوَك  َعىَل ُقُلوهِبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف آَذاهِنِْم َوْقًرا َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة اَل ُيْؤِمنُوا هِبَا َحتَّى  

لنَِي﴾ جُيَاِدُلوَنَك َيُقوُل  ِذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إِالَّ َأَساطِرُي اأْلَوَّ  [ 25]األنعام:  الَّ

 

 . 6، وبصائر الدرجات ص 84/ 89بحار األنوار:  ( 10) 

 . 79/  23بحار األنوار،  ( 11) 

 رددنا عىل هذه الشبهة بتفصيل يف كتاب ]القرآن وانتحال املبطلني[  (12)
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قال املرشد: هؤالء ال يعرفون القرآن، وال يقيمون له وزنا؛ فردوا عليهم بام تطيقه  

 عقوهلم. 

: لقد عرفنا هؤالء، وعرفنا تناقضهم؛ فهم يعتربون أن خرب اهلل  (13)قال أحد الوعاظ

رسله وأنبيائه عن كيفية نشأة اإلنسان وتكاثره، وعن كيفية خلق اهلل عز وجل  املوحى به إىل  

آلدم عليه السالم أسطورة من األساطري، بينام يعتربون خرب مارك وداروين عن املوضوع  

ملاذا يعد خرب اهلل املوحى به إىل كثري من رسله    الفرق؟نفسه حقيقة من احلقائق؟ ملاذا؟ وما  

وح وسفينته أسطورة من أساطري التاريخ، وال يكون خرب علامء التاريخ  وأنبيائه عن طوفان ن

 الطبيعي عن االنفجار العظيم أسطورة من أساطري التاريخ أيضا؟

قال آخر: إن كان الفرق أن يف الناس من ال يصدق الوحي اإلهلي وال يلقي إليه باال،  

مون وزنا لقصة ]االنفجار  فإن يف الناس كثريين ممن ال يصدقون تصورات داروين، وال يقي

العظيم[ أو ]النظرية السديمية[ كتفسري لكيفية تشكل الكون واألرض أو ما يشبههام، ومع  

ذلك، فإننا ال نسمي ـ من الناحية العلمية ـ شيئا من نظريات التطور أو نظريات الباحثني يف  

قومات هذه التسمية  التاريخ الطبيعي أسطورة، مهام كانت بعيدة عن املنطق أو العلم؛ ألن م 

   غري موجودة، ومن أمهها أن تكون موضوعة من قبل أصحاهبا عىل أهنا أسطورة.

قال آخر: إن هلم ولغريهم أن يصدقوا أو ال يصدقوا شيئا من أخبار الوحي اإلهلي،  

أو   فهمهم  عدم  أن  يعلموا  أن  عليهم  أن  غري  ذاته،  الوحي  بحقيقة  يؤمنوا  ال  أن  هلم  بل 

 س هو برهان كونه أسطورة ومهية كاذبة. تصديقهم لذلك لي

آخر للتاريخ  (14) قال  موجه  واع  رسد  القرآين  القصص  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة   :

 

 . 114مشكالهتم، ص ( هذه 13) 

 . 155( مائة سؤال عن اإلسالم، حممد الغزاِل، ص 14) 
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وجتديد   والتوعية،  الرتبية  منه  الغرض  بل  والتشويق،  اإلهلاء  منه  الغرض  ليس  اإلنساين، 

يوعا يستحق  املعاين بعد انتهاء أهلها لتكون عظة دائمة، وقد شاع أدب القصة يف عرصنا ش

أو يتلذذوا بحسن   الوقت  ليقطعوا  يقرؤها حاملوها  الدهشة، وامتألت األيدي بروايات 

العرض، ومجلة هذه الروايات من نسج اخليال، وقد تكون ذات مغزى جيد، وقد تكون  

القرآن   جيسده  الذي  التاريخ  وبني  األقاصيص،  هذه  بني  شاسع  والبون  وضيعة،  إثارة 

اب والبصائر؛ ليمحو الغفلة، ويرفع املستوى، وييضء السبل، البون  الكريم، ويغزو به األلب

 بعيد بعيد.

﴿َوُكالا َنُقصُّ َعَلْيَك  :  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أنه عندما يقول اهلل لنبيه  

ُسِل َما ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك يِف َهِذِه احْلَقُّ َوَمْوِعَظٌة وَ   الرُّ
ِ
]هود:  ِذْكَرى لِْلُمْؤِمننَِي﴾  ِمْن َأْنَباء

، فهو يقول ذلك يف أعقاب رسد لواقع ال ريب فيه، فقد ذكر يف هذه السورة قصص  [ 120

نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السالم مع أممهم التي ظهرت يف عصور  

ذلك    متعاقبة، انتظمتها أدواء التكذيب واملكابرة، حتى أهلكتهم أمة بعد أخرى، وهو حيكي 

﴿َوَلَقْد  وترسية له، ويف موضع آخر يقول له:    إرهابا للعرب املستكربين وتسلية للنبي  

َل لَِكلاَِمِت  َنا َواَل ُمَبدِّ ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتاُهْم َنرْصُ وا َعىَل َما ُكذِّ َبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبلَِك َفَصرَبُ   ُكذِّ

 (15)، فأين موضع اخليال يف هذه الوقائع؟([ 34]األنعام: ْرَسلنَِي﴾ اهللَِّ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبإِ املُْ 

ورشح   السالم،  عليه  يوسف  قصة  قص  أن  بعد  تعاىل  اهلل  فإن  وهكذا،  آخر:  قال 

﴿َلَقْد  أطوار حياته منذ اختطف إىل أن صار ملك مرص، قال عنه وعن غريه من املسلمني:  

اأْلَ  ٌة أِلُوِِل  ِعرْبَ َقَصِصِهْم  يِف  َيَدْيِه  َكاَن  َبنْيَ  الَِّذي  َتْصِديَق  َوَلكِْن  ُيْفرَتَى  َحِديًثا  َكاَن  َما  ْلَباِب 

 

 . 155( مائة سؤال عن اإلسالم، حممد الغزاِل، ص 15) 
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 َوُهًدى َوَرْْحًَة لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾  
ٍ
ء  (16)، فأين موضع اخليال هنا؟([ 111]يوسف:  َوَتْفِصيَل ُكلِّ ََشْ

سياقه بني  قال آخر: ولذلك، فإن اهتام القرآن بأنه يعرض خياالت فنية أو يمزج يف  

املسترشقني،   اتباع  عن  نشأت  بالهة  نظرنا  يف  وهو  له،  مسوغ  ال  اهتام  واخليال،  الواقع 

واملسترشقون حيسون ما يف كتبهم من غثاثة وعوج وبعد عن احلق، ويريدون اإلهيام بأن  

 القرآن ال يزيد عىل غريه! وهذا كذب ال يروج عند عاقل. 

 لقصص القرآين. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن صدق ا

الوعاظ أحد  مجعت  (17) قال  التي  اآلية  يف  اخلاصية  هذه  إىل  تعاىل  اهلل  أشار  لقد   :

 [111يوسف: ] ﴿َما َكاَن َحِديًثا ُيْفرَتَى﴾ خصائص القصص القرآين، وهي قوله:  

من   الكريم  القرآن  ذكره  ما  مقارنة  عند  املهمة  اخلاصية  هذه  وتتجىل  آخر:  قال 

هلا   تعرض  التي  التي  األحداث  باخلرافات  حياهتم،  يف  وأقوامهم  السالم  عليهم  األنبياء 

وحتريف   ضياع  من  له  تعرضت  ما  بسبب  السابقة،  الكتب  يف  األنبياء  بقصص  اقرتنت 

 أو بدون قصد أو اشتباه أو جهل.  ، قصدللحقائق عن  

قال آخر: فام ورد يف القرآن من أخبار وحوادث هي أمور وحقائق ثابتة ليس فيها  

أ أو اشتباه، كام حصل يف الكتب السابقة؛ ألن القرآن وحي إهلي، واهلل ال يعزب  كذب أو خط

واحلارض   الصدور،  ُتفي  وما  األعني  خائنة  ويعلم  واألرض،  السامء  يف  ذرة  علمه  عن 

 واملايض واملستقبل عنده سواء.  

 قال املرشد: فام الفرق بني هذه اخلاصية، وخاصية الواقعية. 

الناس   حياة  يف  جاريا  يكون  ما  )الواقعية(  من  ُيراد  الوعاظ:  أحد  ،  املعاشيةقال 

 

 . 156( مائة سؤال عن اإلسالم، حممد الغزاِل، ص 16) 
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والواقع املناسب حلياة الناس قد يكون صدقا جرى يف حياة الناس، وقد يكون كذبا مل حيدث  

يف   وحصل  حدث  قد  الذي  الصدق  منها  فرياد  الصفة  هذه  وأما  حياهتم،  يف  حيصل  ومل 

 اخلارج.

الصفتان وامليزتان أمامنا باب البحث واملقارنة بني القصص   قال آخر: وتفتح هاتان

القرآين وقصص الكتب السابقة، سواء فيام يتعلق باحلوادث واحلقائق أو فيام يتعلق بالصور  

واملفاهيم والسلوك، ومدى انطباقها عىل واقع احلياة اإلنسانية.. كام تفتح الصفة الثانية باب  

خيية بني ما ذكره القرآن الكريم من أحداث وما دلت عليه  البحث عن موضوع املقارنة التار

 األبحاث اآلثارية من معلومات تارخيية. 

قال املرشد: فبم جتيبون من يذكر أن القرآن الكريم مل يلتزم وهيتم بالتأكد من صدق  

احلوادث التارخيية التي يستعرضها ويتحدث عنها، بل اكتفى بذكر ما هو معروف من هذه  

 الناس واجلامعات ويف األوساط العامة التي نزل القرآن فيها؛ ألن هدفه من  احلوادث بني

أمر   وهو  فقط،  منها  العربة  استخالص  هدفه  بل  التاريخ،  هو  ليس  احلوادث  هذه  ذكر 

 حتى لو مل تكن هذه احلوادث صادقة أو دقيقة.  ، حيصل

باإلضافة إىل ذلك،  : اجلواب هو ما ذكرناه يف اجلواب األول..  (18)قال أحد الوعاظ

فإن القرآن الكريم ليس كتابا تارخييا وال صحيفة من الصحف القصصية التخيلية، وإنام هو  

كتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ـ كام نص عىل ذلك ـ وإنه ال يقول إال  

 احلق، وليس بعد احلق إال الضالل. 

هلل ورسوله أن ينفى عن القرآن اشتامله  قال آخر: وليس هذا ألن مقتىض اإليامن با 

 

 . 165/  7امليزان  (18)
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عىل الباطل والكذب، بل ألن القرآن كتاب يدعي لنفسه أنه كالم إهلي موضوع هلداية الناس  

إىل حقيقة سعادهتم وإىل احلق، ومن الواجب عىل من يفرس كتابا هذا شأنه أن يفرتضه صادقا  

 يف حديثه مقترصا عىل ما هو احلق الرصيح يف خربه. 

رشد: أحسنتم.. لكن مل مل يذكر القرآن الكريم تفاصيل األحداث التي يوردها  قال امل

 عىل خالف ما يف الكتب السابقة عليه. 

: ذلك ألن القصة يف القرآن الكريم مل تورد للتسلية أو لتدوين  (19)قال أحد الوعاظ

 احلوادث والوقائع التارخيية، كام هو شأن كتب التاريخ.  

إىل ذلك، فإن القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية ال يتخطى    : باإلضافة(20)قال آخر

الدراسة   مهمة  مهمته  وليست  قصة،  وال  تاريخ  كتاب  وليس  خطوة،  ولو  رصاطه  عن 

التارخيية، وال مسلكه مسلك الفن القصيص، وليس فيه هوى ذكر األنساب، وال مقدرات  

والق التارخيي  للدرس  غنى  ال  أخر  مشخصات  وال  واملكان،  عن  الزمان  التخيلية  صة 

 إحصائها ومتثيله. 

التارخيية،   الكونية، والسنن  القرآين هو كشف احلقائق  القصص  قال آخر: فغرض 

والقوانني واألسباب التي تتحكم أو تؤثر يف مسرية اإلنسان، وعالقاته االجتامعية، واحلياة  

التكاملية ما دام اهلل  الكونية املحيطة به؛ ألن هذه احلقائق الكونية هلا عالقة بمسرية اإلنسان  

تعاىل أراد هلذا اإلنسان أن يكون خمتارا يف حياته ومستخدما للعلم واحلكمة يف مسريته..  

 تعليم الكتاب واحلكمة حتى ينتفع هبا اإلنسان يف مسريته. النبوة  ولذا كان من أهداف 

 

 . 30القصص القرآين، احلكيم، ص  (19)
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 الرتبية والتزكية: 

 الرتبية والتزكية. قال املرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اهتامم القصص القرآين ب

الوعاظ العالية،  (21) قال أحد  اإلنسانية  القرآين حيث عىل األخالق  القصص  : كل 

وذلك، ألن املسرية واحلركة التكاملية لإلنسان ـ سواء عىل مستوى الفرد أو اجلامعة ـ إنام 

 تقوم عىل أساس األخالق بعد العقيدة باهلل تعاىل والرساالت واليوم اآلخر. 

قال آخر: بل إن االتصاف باألخالق العالية هو الذي يمثل عنرص التكامل احلقيقي  

يف حركة اإلنسان الفردية واجلامعية، ولذا كانت قاعدة املجتمع اإلنساين يف نظر اإلسالم  

قاعدة أخالقية، والسلوك الراقي لإلنسان هو السلوك األخالقي، وقد ورد عن رسول اهلل  

  (22) متم مكارم االخالق(قوله: )إنام بعثت أل  

عىل   وللرتبية  أخالقي،  طابع  ذات  الكريم  القرآن  يف  القصة  جاءت  لذا  آخر:  قال 

اإليامن باهلل واألخالق، مثل اإليامن بالغيب، أو عىل التسليم واخلضوع هلل تعاىل واحلكمة  

والتضحية  اإلهلية، أو عىل األخالق اإلنسانية العالية، كالصرب واإلخالص واحلب هلل تعاىل 

 يف سبيله والشجاعة واالستقامة يف العمل والقدوة احلسنة. 

 قال املرشد: فهال ذكرتم لنا أمثلة عىل ذلك. 

الوعاظ أحد  تربية  (23) قال  من  القصص  هذه  يف  ورد  ما  ذلك  عىل  األمثلة  من   :

بقوله:   املتقني  وصف  تعاىل  اهلل  أن  ذلك  بالغيب،  اإليامن  عىل  ُيْؤمِ املؤمنني  ِذيَن  ُنوَن  ﴿الَّ

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما   اَلَة َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن َوالَّ ُأْنِزَل ِمْن  بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
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ِْم َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾   ،  [ 5ـ    3البقرة:  ] َقْبلَِك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن ُأوَلئَِك َعىَل ُهًدى ِمْن َرهبِّ

 وقد جاءت قصص املالئكة واجلن واملعجزات اإلهلية لتؤكد هذا اجلانب يف تربية اإلنسان. 

عىل   املؤمنني  تربية  من  القصص  هذه  يف  ورد  ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  قال 

اإليامن بالقدرة اإلهلية املطلقة، ولذلك ورد يف القرآن الكريم القصص التي تذكر اخلوارق،  

: قصة آدم، ومولد عيسى، وقصة البقرة، وقصة إبراهيم مع الطري الذي آب إليه بعد أن  مثل

البقرة:  ] ﴿الَِّذي َمرَّ َعىَل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها﴾  جعل عىل كل جبل جزءا منه، وقصة  

مواضع    عام.. ولذلك نالحظ أن القرآن الكريم أكد يف   مئةوإحياء اهلل له بعد موته    [ 259

عديدة شمول هذه القدرة لألشياء كلها، ومنها القدرة عىل إعادة خلق اإلنسان مرة أخرى  

 يف يوم النشور للحساب والثواب والعقاب. 

عىل   املؤمنني  تربية  من  القصص  هذه  يف  ورد  ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  قال 

وال الرش  وجتنبه  الصاحلة  واألعامل  اخلري  وفعل  الفاضلة،  ببيان  األخالق  وذلك  فساد، 

العواقب املرتتبة عىل هذه األعامل، ومن األمثلة عىل ذلك قصة ابني آدم، وقصة صاحب  

اجلنة،   أصحاب  وقصة  مأرب،  سد  قصة  عصياهنم،  بعد  إرسائيل  بني  وقصص  اجلنتني، 

 وقصة أصحاب االخدود. 

عىل   املؤمنني  تربية  من  القصص  هذه  يف  ورد  ما  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  قال 

التي أرادها اهلل تعاىل من وراء العالقات   االستسالم للمشيئة اإلهلية، واخلضوع للحكمة 

الكونية واالجتامعية يف احلياة الدنيا، واحلكمة اإلنسانية القريبة العاجلة، كام جاء يف قصة  

اإلحياء إىل أم موسى أن تلقيه يف اليم، وكذلك يف قصة موسى عليه السالم التي جرت مع  

 [65الكهف: ] ْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُه َرْْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا َوَعلَّْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلاًم﴾  ﴿مِ عبد 
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 إثبات الوحي: 

 قال املرشد: فحدثونا دور القصص القرآين يف إثبات الوحي والرسالة. 

: لقد نص القرآن الكريم عىل أن من أهداف القصة هو هذا  (24) قال أحد الوعاظ

سورة   يف  جاء  فقد  ذيلها،  أو  القرآنية  القصص  بعض  مقدمة  يف  وذلك  السامي،  الغرض 

﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص باَِم َأْوَحْينَا إَِلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوإِْن ُكنَْت ِمْن َقْبلِِه  يوسف:  

 [3يوسف: ] َغافِلِنَي﴾ ملََِن الْ 

 اْلَغْيِب  قال آخر: كام أشار إىل ذلك يف هناية القصة من نفس السورة:  
ِ
﴿َذلَِك ِمْن َأْنَباء

 [102يوسف: ] ُنوِحيِه إَِلْيَك َوَما ُكنَْت َلَدهْيِْم إِْذ َأمْجَُعوا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن﴾ 

ُكنَْت بَِجانِِب  وسى:  قال آخر: وجاء يف سورة القصص بعد عرضه لقصة م  ﴿َوَما 

اِهِديَن َوَلكِنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا َفَتَطاَوَل   َعَلْيِهُم  اْلَغْريِبِّ إِْذ َقَضْينَا إىَِل ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكنَْت ِمَن الشَّ

َتْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَلكِنَّ ا ُكنَّا ُمْرِسلِنَي َوَما ُكنَْت بَِجانِِب  اْلُعُمُر َوَما ُكنَْت َثاِوًيا يِف َأْهِل َمْدَيَن 

َلَعلَّهُ  َقْبلَِك  ِمْن  َنِذيٍر  ِمْن  َأَتاُهْم  َما  َقْوًما  لُِتنِْذَر  َربَِّك  ِمْن  َرْْحًَة  َوَلكِْن  َناَدْينَا  إِْذ  ْم  الطُّوِر 

ُروَن﴾   [ 46ـ  44]القصص: َيَتَذكَّ

مريم:   قصة  مبدأ  يف  آل عمران  يف سورة  آخر: وجاء  اْلَغْيِب  ﴿ قال   
ِ
َأْنَباء ِمْن  َذلَِك 

إِ  َلَدهْيِْم  ُكنَْت  َوَما  َمْرَيَم  َيْكُفُل  ُْم  َأهيُّ َأْقاَلَمُهْم  ُيْلُقوَن  إِْذ  َلَدهْيِْم  ُكنَْت  َوَما  إَِلْيَك  ْذ  ُنوِحيِه 

 [ 44آل عمران: ] خَيَْتِصُموَن﴾ 

َنَبٌأ َعظِيٌم  ﴿ُقْل ُهَو  قبل عرضه لقصة آدم عليه السالم:    ص قال آخر: وجاء يف سورة  

نَّاَم َأَنا َنِذيٌر  َأْنُتْم َعنُْه ُمْعِرُضوَن َما َكاَن ِِلَ ِمْن ِعْلٍم بِاملإََْلِ اأْلَْعىَل إِْذ خَيَْتِصُموَن إِْن ُيوَحى إَِِلَّ إِالَّ أَ 
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 [ 70ـ  67ص: ] ُمبِنٌي﴾ 

 اْلَغْيِب  قال آخر: وجاء يف سورة هود بعد قصة نوح:  
ِ
ُنوِحيَها إَِلْيَك  ﴿تِْلَك ِمْن َأْنَباء

 [ 49هود: ] َما ُكنَْت َتْعَلُمَها َأْنَت َواَل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا َفاْصرِبْ إِنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقنَي﴾ 

قال آخر: فكل هذه اآليات الكريمة وغريها تشري إىل أن القصة إنام جاءت يف القرآن  

 قائد اإلسالم ورشائعه. تأكيدا الوحي اإلهلي، والتي هي األساس لكل ع

 وحدة الرساالت: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فهل من هدف آخر للقصص القرآين غري هذا؟ 

بيان أن الدين كله من  أهداف القصص القرآين  من  ف: أجل..  (25) قال أحد الوعاظ

ال   واحد  أساس  هو  املتعددون،  األنبياء  به  جاء  الذي  للدين  األساس  وأن  سبحانه،  اهلل 

بني نبي وآخر، فالدين واحد، ومصدر الدين واحد أيضا، ومجيع األنبياء أمة واحدة  خيتلف  

 تعبد هذا اإلله الواحد وتدعو إليه. 

قال آخر: وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة يف عدة مواضع، منها قوله تعاىل:  

ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اهللََّ   َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت َفِمنُْهْم َمْن َهَدى اهللَُّ َوِمنُْهْم  ﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا يِف ُكلِّ ُأمَّ

بِنَي﴾  اَلَلُة َفِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املَُْكذِّ ْت َعَلْيِه الضَّ  [36النحل: ] َمْن َحقَّ

ٍة َشِهيًدا َعلَ قال آخر: وقال:   ْيِهْم ِمْن َأْنُفِسِهْم َوِجْئنَا بَِك َشِهيًدا  ﴿َوَيْوَم َنْبَعُث يِف ُكلِّ ُأمَّ

ى لِْلُمْسلِِمنَي﴾    َوُهًدى َوَرْْحًَة َوُبرْشَ
ٍ
ء ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَياًنا لُِكلِّ ََشْ  َوَنزَّ

ِ
النحل: ] َعىَل َهُؤاَلء

89 ] 

ا َأْنَزْلنَا التَّْوَراَة فِيَها ُهًدى َوُنوٌر حَيْ قال آخر: وقال:   ِذيَن َأْسَلُموا  ﴿إِنَّ ُكُم هِبَا النَّبِيُّوَن الَّ
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انِيُّوَن َواأْلَْحَباُر﴾  بَّ  [ 44املائدة: ] لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّ

اَلَة  قال آخر: وقال:   يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ ﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اهللََّ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

َكاَة وَ   [5البينة: ] َذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة﴾ َوُيْؤُتوا الزَّ

قال آخر: وهذا الغرض هيدف إىل إبراز الصلة الوثيقة بني اإلسالم وسائر األديان  

إليها الرسل واألنبياء اآلخرون، وأن اإلسالم يمثل امتدادا هلا،   اإلهلية األخرى التي دعا 

تهي إليها، وبذلك يسد الطريق  لكنه حيتل منها مركز اخلامتة التي جيب عىل اإلنسانية أن تن

عىل الزيغ الذي يدعو إىل التمسك باألديان السابقة؛ عىل أساس أهنا حقيقة موحاة من قبل  

﴿َوَأْنَزْلنَا  اهلل تعاىل؛ ألن اإلسالم يصدقها بذلك، ولكنه جاء يف نفس الوقت مهيمنا عليها  

ًقا ملَِا َبنْيَ َيدَ   [ 48املائدة: ] ْيِه ِمَن اْلكَِتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه﴾ إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، تظهر الدعوة إىل اإلسالم عىل أهنا ليست بدعا يف تاريخ  

﴿ُقْل  الرساالت، وإنام هي وطيدة الصلة هبا يف أهدافها وأفكارها ومفاهيمها، كام قال تعاىل:  

ُس  ، بل إهنا متثل امتدادا  [ 9األحقاف:  ] ِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َواَل بُِكْم﴾  َما ُكنُْت بِْدًعا ِمَن الرُّ

فهي   اإلسالمية،  للرسالة  التارخيي  اجلذر  متثل  الرساالت  وتلك  اإلهلية،  الرساالت  هلذه 

رسالة )أخالقية( وتغيريية، هلا هذا االمتداد يف التاريخ اإلنساين، وهلا هذا القدر من األنصار  

 ملضحني واملؤمنني. وا

قال آخر: وهلذا تكرر ورود عدد من قصص األنبياء يف سورة واحدة، ومعروضة  

بطريقة خاصة؛ لتؤكد هذا االرتباط الوثيق بينهم يف الوحي والدعوة التي تأيت عن طريق  

 هذا الوحي.  

َقْد  ﴿َولَ قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما جاء يف سورة األنبياء، فقد قال تعاىل فيها:  

ُْم بِاْلَغْيِب َوُهْم   ِذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ لِْلُمتَِّقنَي الَّ اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْكًرا  ِمَن  آَتْينَا ُموَسى َوَهاُروَن 
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اَعِة ُمْشِفُقوَن َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك َأْنَزْلنَاُه َأَفَأْنُتْم َلُه ُمنْكُِروَن﴾    [ 50ـ  48األنبياء: ] السَّ

: وقال: ﴿َوَلَقْد آَتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملنَِِي إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َوَقْوِمِه  قال آخر

تِي َأْنُتْم هَلَا َعاكُِفوَن َقاُلوا َوَجْدَنا آَباَءَنا هَلَا َعابِِديَن﴾   اىل قوله:    [ 53ـ    51األنبياء:  ] َما َهِذِه التَّاَمثِيُل الَّ

تِي َباَرْكنَا فِيَها لِْلعَ ﴿وَ  ْينَاُه َوُلوًطا إِىَل اأْلَْرِض الَّ يَن َوَنجَّ املَنَِي  َأَراُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلنَاُهُم اأْلَْخرَسِ

بَِأمْ  هَيُْدوَن  ًة  مَّ
َأئِ َوَجَعْلنَاُهْم  نَي  َصاحِلِ َجَعْلنَا  َوُكالا  َنافَِلًة  َوَيْعُقوَب  إِْسَحاَق  َلُه  ِرَنا َوَوَهْبنَا 

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن﴾   اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ  [73ـ    70األنبياء:  ] َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اخْلَرْيَ

وقال:   آخر:  َتْعَمُل  قال  َكاَنْت  تِي  الَّ اْلَقْرَيِة  ِمَن  ْينَاُه  َوَنجَّ َوِعْلاًم  ُحْكاًم  آَتْينَاُه  ﴿َوُلوًطا 

 َفاِسِقنَي﴾ اخْلَ 
ٍ
ُْم َكاُنوا َقْوَم َسْوء   [ 74]األنبياء: َبائَِث إهِنَّ

ْينَاُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب    قال آخر: وقال:   ﴿َوُنوًحا إِْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفنَجَّ

َأمْجَ  َفَأْغَرْقنَاُهْم   
ٍ
َسْوء َقْوَم  َكاُنوا  ُْم  إِهنَّ بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ اْلَقْوِم  ِمَن  َناُه  َوَنرَصْ ِعنَي﴾  اْلَعظِيِم 

 [ 77ـ  76األنبياء: ] 

اْلَقْوِم  ر: وقال:  قال آخ  َغنَُم  فِيِه  َنَفَشْت  إِْذ  احْلَْرِث  حَيُْكاَمِن يِف  إِْذ  َوُسَلْياَمَن  ﴿َوَداُووَد 

ْرَنا َمَع َداُووَد ا ْمنَاَها ُسَلْياَمَن َوُكالا آَتْينَا ُحْكاًم َوِعْلاًم َوَسخَّ َباَل  َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن َفَفهَّ جْلِ

َوالطَّ  َأْنُتْم  ُيَسبِّْحَن  َفَهْل  َبْأِسُكْم  ِمْن  لُِتْحِصنَُكْم  َلُكْم  َلُبوٍس  َصنَْعَة  َوَعلَّْمنَاُه  َفاِعلِنَي  َوُكنَّا  رْيَ 

 [ 80ـ  78]األنبياء: َشاكُِروَن﴾ 

تِي َباَرْكنَا فِيَها   يَح َعاِصَفًة جَتِْري بَِأْمِرِه إِىَل اأْلَْرِض الَّ قال آخر: وقال: ﴿َولُِسَلْياَمَن الرِّ

َياطِنِي َمْن َيُغوُصوَن َلُه َوَيْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن َذلَِك َوُكنَّا هَلُ   َعاملنَِِي َوِمَن الشَّ
ٍ
ء ْم  َوُكنَّا بُِكلِّ ََشْ

 [82ـ  81األنبياء: ] َحافِظِنَي﴾ 

اِْحنَِي   الرَّ َأْرَحُم  َوَأْنَت   ُّ الرضُّ نَِي  َمسَّ َأينِّ  ُه  َربَّ َناَدى  إِْذ  ﴿َوَأيُّوَب  وقال:  آخر:  قال 

َوِذكْ  ِعنِْدَنا  ِمْن  َرْْحًَة  َمَعُهْم  َوِمْثَلُهْم  َأْهَلُه  َوآَتْينَاُه  رُضٍّ  ِمْن  بِِه  َما  َفَكَشْفنَا  َلُه  َرى  َفاْسَتَجْبنَا 
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 [ 84ـ  83بياء: األن ] لِْلَعابِِديَن﴾ 

ابِِريَن َوَأْدَخْلنَاُهْم يِف   قال آخر: وقال: ﴿َوإِْساَمِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا اْلكِْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّ

نَي﴾  احِلِ ُْم ِمَن الصَّ  [ 86ـ  85األنبياء: ] َرْْحَتِنَا إهِنَّ

نَ  َلْن  َأْن  َفَظنَّ  ُمَغاِضًبا  َذَهَب  إِْذ  النُّوِن  ﴿َوَذا  وقال:  آخر:  يِف  قال  َفنَاَدى  َعَلْيِه  ْقِدَر 

مِ  ْينَاُه  َوَنجَّ َلُه  َفاْسَتَجْبنَا  ِمَن الظَّاملنَِِي  ُكنُْت  إِينِّ  َأْنَت ُسبَْحاَنَك  إِالَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  اْلَغمِّ  الظُُّلاَمِت  َن 

 [ 88ـ  87األنبياء: ] َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمننَِي﴾ 

إِْذ   ا  ﴿َوَزَكِريَّ وقال:  آخر:  اْلَواِرثنَِي  قال  َخرْيُ  َوَأْنَت  َفْرًدا  َتَذْريِن  اَل  َربِّ  ُه  َربَّ َناَدى 

اِت َويَ  ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَرْيَ ْدُعوَننَا  َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا َلُه حَيَْيى َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه إهِنَّ

 [ 90ـ  89األنبياء: ] َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنَي﴾ 

تِي َأْحَصنَْت َفْرَجَها َفنََفْخنَا فِيَها ِمْن ُروِحنَا َوَجَعْلنَاَها َواْبنََها    قال آخر: وقال: ﴿َوالَّ

 [91األنبياء: ] آَيًة لِْلَعاملَنَِي﴾ 

ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعبُُدوِن﴾  تُُكْم ُأمَّ  [92ألنبياء: ا] قال آخر: وقال: ﴿إِنَّ َهِذِه ُأمَّ

قال آخر: ويبدو أن القرآن الكريم يريد أن يشري إىل الغرض من هذا االستعراض  

لقصص األنبياء باآلية اخلامتة املعربة عن هذه الوحدة العميقة اجلذور يف القدم لألمة املؤمنة  

 باإلله الواحد. 

يبعد أن    قال آخر: وتأيت بقية األغراض االخرى يف ثنايا هذا االستعراض أيضا، وال 

يكون من أهم هذه األغراض يف هذا االستعراض هو بيان االشرتاك بني األنبياء يف النعم  

 اإلهلية، كام هو واضح من السياق واملضمون. 

قال آخر: ومن األمثلة كذلك عىل وحدة العقيدة االساسية التي استهدفها األنبياء  

التي تدعو إىل اإليامن باهلل سبحانه يف تارخيهم الطويل ويف نضاهلم املتواصل، هذه العقيدة  
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﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل  إهلا واحدا ال رشيك له يف ملكه، وذلك ما جاء يف سورة االعراف:  

ُه﴾   ﴿َوإِىَل َعاٍد َأَخاُهْم  ، وقوله:  [ 59األعراف: ] َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

ُه﴾  هُ  ﴿َوإِىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم  ، وقوله:  [ 65األعراف:  ] وًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

ُه﴾   [85األعراف: ] ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

الطريقة يؤكد وحدة العقيدة والدين جلميع  قال آخر: فاالبتداء بقصة كل نبي هبذه  

هؤالء األنبياء.. فاإلله واحد، والعقيدة واحدة، واألنبياء أمة واحدة، والدين واحد، وكله  

 لواحد، هو اهلل سبحانه. 

 وحدة األساليب: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فهل من هدف آخر للقصص القرآين غري هذا؟ 

القصص القرآين بيان أن وسائل األنبياء    : أجل.. فمن أهداف (26) قال أحد الوعاظ

وأساليبهم يف الدعوة واحدة، ومثل ذلك طريقة جماهبة قومهم هلم واستقباهلم متشاهبة، وأن  

 العوامل واألسباب والظواهر التي تواجهها الدعوة واحدة. 

إىل   وأشار  احلقيقة،  هذه  عىل  مواضع  عدة  يف  الكريم  القرآن  أكد  وقد  آخر:  قال 

يُّوَن َكثرٌِي  بياء يف قضايا كثرية، من ذلك قوله تعاىل:  اشرتاك األن ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ ﴿َوَكَأيِّ

 [ 146آل عمران: ] َفاَم َوَهُنوا ملَِا َأَصاهَبُْم يِف َسبِيِل اهللَِّ﴾ 

ا َشَياطِنيَ قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   َنبِيٍّ َعُدوا لُِكلِّ  ْنِس  ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَا  اإْلِ  

نِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما   َواجْلِ

وَن﴾   [112األنعام: ] َيْفرَتُ

 

 . 41القصص القرآين، احلكيم، ص  (26)
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َيْأتِيِهْم ِمْن َنبِيٍّ قال آخر: وقال:   لنَِي َوَما  َأْرَسْلنَا ِمْن َنبِيٍّ يِف اأْلَوَّ  إِالَّ َكاُنوا بِِه  ﴿َوَكْم 

 [7ـ  6]الزخرف: َيْسَتْهِزُئوَن﴾ 

قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم يتحدث ـ أحيانا ـ عن الرسل عليهم السالم  

﴿َجاَءهْتُْم  كام يف قوله تعاىل:    ،حديثا عاما؛ ليؤكد هذه الوحدة بينهم يف الوسائل واألساليب 

 [9إبراهيم: ] ْيِدهَيُْم يِف َأْفَواِهِهْم﴾ ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفَردُّوا أَ 

املواقف   هذه  صحة  بيان  هو:  احلقيقة  هلذه  القرآن  تأكيد  وراء  والسبب  آخر:  قال 

الرسالية وأساليبها من ناحية، ونتائجها وآثارها من ناحية اخرى، والتثبيت عليها من ناحية  

 ثالثة. 

فيها   مكررة  جمتمعة  األنبياء  من  كثرية  قصص  ترد  األهداف  هلذه  وتبعا  آخر:  قال 

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا  طريقة الدعوة.. ومن األمثلة عىل ذلك ما جاء يف سورة هود من قوله تعاىل:  

َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم َفَقاَل    ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه إيِنِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمبنٌِي َأْن اَل َتْعُبُدوا إِالَّ اهللََّ إيِنِّ 

ِذيَن ُهمْ  ا ِمْثَلنَا َوَما َنَراَك اتَّبََعَك إِالَّ الَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك إِالَّ َبرَشً  َأَراِذُلنَا َباِدَي املأََْلُ الَّ

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل َبْل نَ  ﴿َوَيا  إىل أن يقول:    [ 27ـ    25هود:  ] ُظنُُّكْم َكاِذبِنَي﴾  الرَّ

ُْم   ِذيَن آَمنُوا إِهنَّ ِْم  َقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل اهللَِّ َوَما َأَنا بَِطاِرِد الَّ ُماَلُقو َرهبِّ

َهُلوَن﴾  ﴿َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا   أن يقول له: إىل [ 29]هود: َوَلكِنِّي َأَراُكْم َقْوًما جَتْ

اِدِقنَي﴾   [32هود: ] َفْأتِنَا باَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ

﴿َوإِىَل َعاٍد  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل يف نفس السورة عن هود عليه السالم:  

وَن َيا َقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم    َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا  ُه إِْن َأْنُتْم إِالَّ ُمْفرَتُ اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

﴿َقاُلوا َيا  إىل قوله:    [ 51ـ    50]هود:  َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل الَِّذي َفَطَريِن َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾  

بَِبيِّنٍَة وَ  ِجْئَتنَا  َما  إاِلَّ  ُهوُد  َنُقوُل  إِْن  بُِمْؤِمننَِي  َلَك  َنْحُن  َوَما  َقْولَِك  َعْن  آهِلَتِنَا  بَِتاِركِي  َنْحُن  َما 
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ُكوَن ِمْن ُدونِهِ   َقاَل إيِنِّ ُأْشِهُد اهللََّ َواْشَهُدوا َأينِّ َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء َفكِيُدويِن    اْعرَتَ

 [ 55ـ  53هود: ] ُتنْظُِروِن﴾   مَجِيًعا ُثمَّ اَل 

السورة عن   السالم:  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل يف نفس  ﴿َوإىَِل  صالح عليه 

اأْلَْرضِ  ِمَن  َأْنَشَأُكْم  ُهَو  ُه  َغرْيُ إَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  اهللََّ  اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َقاَل  َصاحِلًا  َأَخاُهْم    َثُموَد 

يٌب َقاُلوا َيا َصالُِح َقْد ُكنَْت فِينَا  َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها فَ  اْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه إِنَّ َريبِّ َقِريٌب جُمِ

نَا َلِفي َشكٍّ مِمَّا َتْدُعوَنا إَِلْيِه مُ  ا َقْبَل َهَذا َأَتنَْهاَنا َأْن َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َوإِنَّ ]هود: ِريٍب﴾  َمْرُجوا

 وهكذا نجد مثل هذه املواقف يف سورة الشعراء أيضا... [ 62ـ  61

 املصاديق الواقعية: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فهل من هدف آخر للقصص القرآين غري هذا؟ 

: أجل.. من ذلك تبيني املصاديق الواقعية للتبشري والتحذير،  (27) قال أحد الوعاظ

أطاعه منهم، وحذرهم من العذاب األليم ملن  فقد برش اهلل تعاىل عباده بالرْحة واملغفرة ملن  

اخلارج،   يف  متمثلة  حقيقية  بصورة  والتحذير  البشارة  هذه  إبراز  أجل  ومن  منهم،  عصاه 

 عرض القرآن الكريم بعض الوقائع اخلارجية التي تتمثل فيها البشارة والتحذير. 

ذير أوال،  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما جاء يف سورة احلجر من التبشري والتح

ِحيُم َوَأنَّ  ثم عرض النامذج اخلارجية لذلك، فقد قال تعاىل:  ﴿َنبِّْئ ِعَباِدي َأينِّ َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

 [ 50ـ  49احلجر: ] َعَذايِب ُهَو اْلَعَذاُب اأْلَلِيُم﴾ 

قال آخر: وتصديقا هلذه أو تلك، جاءت قصة إبراهيم عليه السالم، كام قال تعاىل:  

اَل  ﴿َوَنبِّْئهُ  َقاُلوا  َوِجُلوَن  ِمنُْكْم  إِنَّا  َقاَل  َساَلًما  َفَقاُلوا  َعَلْيِه  َدَخُلوا  إِْذ  إِْبَراِهيَم  َضْيِف  َعْن  ْم 

 

 . 43القصص القرآين، احلكيم، ص  (27)
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َك بُِغاَلٍم َعلِيٍم﴾  ُ  ويف هذه القصة تبدو الرْحة والبشارة.  [ 53ـ  51احلجر: ] َتْوَجْل إِنَّا ُنَبرشِّ

﴿َقاَل إِنَُّكْم  مع قومه، كام قال تعاىل:  قال آخر: وبعدها جاءت قصة لوط عليه السالم  

وَن َوَأَتْينَاَك بِاحْلَقِّ َوإِنَّا َلَصاِدُقوَن َفأَ  رْسِ بَِأْهلَِك َقْوٌم ُمنَْكُروَن َقاُلوا َبْل ِجْئنَاَك باَِم َكاُنوا فِيِه َيْمرَتُ

َيْلَتِفْت ِمنُْكمْ  بِْع َأْدَباَرُهْم َواَل  ْيِل َواتَّ َأَحٌد َواْمُضوا َحْيُث ُتْؤَمُروَن َوَقَضْينَا إَِلْيِه    بِِقْطٍع ِمَن اللَّ

َهُؤاَل  إِنَّ  َقاَل  وَن  َيْسَتْبرِشُ املَِْدينَِة  َأْهُل  َوَجاَء  ُمْصبِِحنَي  َمْقُطوٌع   
ِ
َهُؤاَلء َدابَِر  َأنَّ  اأْلَْمَر    َذلَِك 

ِ
ء

 َبنَايِت إِْن  َضْيِفي َفاَل َتْفَضُحوِن َواتَُّقوا اهللََّ َواَل ُُتُْزوِن َقاُلوا  
ِ
َأَومَلْ َننَْهَك َعِن اْلَعاملَنَِي َقاَل َهُؤاَلء

ِقنَي َفَجَعْلنَا عَ  ْيَحُة ُمرْشِ ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم َيْعَمُهوَن َفَأَخَذهْتُُم الصَّ الَِيَها  ُكنُْتْم َفاِعلِنَي َلَعْمُرَك إهِنَّ

، ويف هذه القصة تبدو الرْحة يف  [ 74ـ   62]احلجر: يٍل﴾  َسافَِلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ 

 يف جانب قومه املهلكني. العذاب األليم جانب لوط عليه السالم، ويبدو 

قصة   جاءت  وبعدها  آخر:  َب  قال  َكذَّ ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قال  كام  احلجر،  أصحاب 

آَياتِنَا َفَكانُ  ْجِر املُْْرَسلنَِي َوآَتْينَاُهْم  َباِل  َأْصَحاُب احْلِ َينِْحُتوَن ِمَن اجْلِ وا َعنَْها ُمْعِرِضنَي َوَكاُنوا 

ْيَحُة ُمْصبِِحنَي َفاَم َأْغنَى َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾   ،  [ 84ـ    80احلجر:  ] ُبُيوًتا آِمننَِي َفَأَخَذهْتُُم الصَّ

يف هذه    للمكذبني، وهكذا يصدق األنباء ويبدو صدقه   العذاب األليم ويف هذه القصة يبدو  

 القصص الواقع هبذا الرتتيب. 

من   الصاحلني  عىل  اهلل  نعمة  مصاديق  القرآين  القصص  يف  نجد  وهكذا  آخر:  قال 

 عباده، ورْحته هبم، وتفضله عليهم؛ وذلك توكيدا الرتباطهم وصلتهم به. 

ُسوَل َفُأوَلئِ قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   َك َمَع  ﴿َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوالرَّ

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك رَ  احِلِ  َوالصَّ
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ فِيًقا﴾  الَّ

 [69النساء: ] 

قصص   كبعض  املفهوم،  هذا  لتأكيد  األنبياء  قصص  بعض  جاءت  وقد  آخر:  قال 
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وعيسى وزكريا ويونس وموسى عليهم السالم، ذلك أن  سليامن وداود وإبراهيم ومريم  

السذج   يتوهم  ـ إىل خمتلف ألوان اآلالم واملحن والعذاب، وقد  ـ عادة  يتعرضون  األنبياء 

النعم   فيأيت احلديث عن هذه  تعاىل عنهم،  اهلل  أن ذلك إعراض من  الناس  والبسطاء من 

 واأللطاف اإلهلية هبم تأكيدا لعالقة اهلل تعاىل هبم. 

ال آخر: ولذلك نرى أن بعض احللقات من قصص هؤالء األنبياء تربز فيها النعمة  ق

يف مواقف شتى، ويكون إبرازها هو الغرض األول منها، وما سواه يأيت يف هذا املوضوع  

 عرضا.

قال آخر: ومن مصاديق ذلك، ما أرشنا إليه سابقا مما ورد يف سورة األنبياء، ومثل  

ريم من استعراض قصص األنبياء ويف سورة مريم، حيث خيتم  ذلك ما ورد يف القرآن الك 

ِة آَدَم َومِمَّْن َْحَْلنَا  االستعراض بقوله تعاىل:   يَّ ِذيَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي ِمْن ُذرِّ ﴿ُأوَلئَِك الَّ

ائِيَل َومِمَّْن َهدَ  ِة إِْبَراِهيَم َوإرِْسَ يَّ وا  َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ ْْحَِن َخرُّ ْينَا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ

ياا﴾ 
ًدا َوُبكِ  [58مريم: ] ُسجَّ

لإلنسان،،   الشيطان  غواية  مصاديق  القرآين  القصص  يف  نجد  وهكذا  آخر:  قال 

وال  وعداوته األبدية له، وتربصه به الدوائر والفرص، وتنبه بني آدم هلذا املوقف املعني منه،  

للحذر   وأدعى  أوضح  يكون  القصة  بواسطة  والعالقات  املعاين  هذه  إبراز  أن  شك 

وااللتفات؛ لذا نجد قصة آدم عليه السالم تتكرر بأساليب خمتلفة تأكيدا هلذا الغرض، بل  

 يكاد أن يكون هذا الغرض هو اهلدف الرئيس لقصة آدم كلها.

يات واألهداف من إرسال  قال آخر: وهكذا نجد يف القصص القرآين مصاديق الغا 

الرسل واألنبياء، وأن ذلك إنام هو من أجل إبالغ رساالت اهلل، وهداية الناس، وإرشادهم  

وتزكيتهم، وحل االختالفات، واحلكم بالعدل بينهم، وحماربة الفساد يف االرض، وفوق  
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ذلك كله هو إقامة احلجة عىل الناس.. ولذا جاء استعراض قصص األنبياء بشكل واسع  

 لبيان هذه احلقائق. 

قال آخر: وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا اهلدف من القصة يف عدة مواضع، كقوله  

اْلكَِتاَب  تعاىل:   َمَعُهُم  َوَأْنَزَل  َوُمنِْذِريَن  يَن  ِ ُمَبرشِّ النَّبِيِّنَي  َفَبَعَث اهللَُّ  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ النَّاُس  ﴿َكاَن 

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم  بِاحْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّ اِس فِياَم اْخَتَلُفوا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إِالَّ الَّ

هَيِْدي َمْن َيَشاُء    اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم َفَهَدى اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه َواهللَُّ 

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ إِ   [213]البقرة: ىَل رِصَ

يَن َوُمنِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل  قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ِ ﴿ُرُساًل ُمَبرشِّ

ُسِل َوَكاَن اهللَُّ َعِزيًزا َحكِياًم﴾  ٌة َبْعَد الرُّ  [165النساء: ] اهللَِّ ُحجَّ

يَن َوُمنِْذِريَن َفَمْن  ﴿َوَما نُ قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   ِ ْرِسُل املُْْرَسلِنَي إاِلَّ ُمَبرشِّ

حَيَْزُنوَن﴾   ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َفاَل َخْوٌف  َوَأْصَلَح  ، فإهنا وردت يف سياق قوله  [ 48األنعام:  ] آَمَن 

 وَ تعاىل:  
ِ
بِاْلَبْأَساء َفَأَخْذَناُهْم  َقْبلَِك  ِمْن  ُأَمٍم  إِىَل  َأْرَسْلنَا  ُعوَن﴾  ﴿َوَلَقْد  َيَترَضَّ َلَعلَُّهْم   

ِ
اء َّ الرضَّ

 [42األنعام: ] 

تعاىل:   قال  ذلك  ومثل  آخر:  اهْلَُدى  قال  َجاَءُهُم  إِْذ  ُيْؤِمُنوا  َأْن  النَّاَس  َمنََع  ﴿َوَما 

لنَِي َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب ُقُباًل  ُْم إاِلَّ َأْن َتْأتَِيُهْم ُسنَُّة اأْلَوَّ  َوَما ُنْرِسُل املُْْرَسلِنَي إِالَّ  َوَيْسَتْغِفُروا َرهبَّ

َُذوا آَيايِت َوَما   ِذيَن َكَفُروا بِاْلَباطِِل لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَقَّ َواُتَّ يَن َوُمنِْذِريَن َوجُيَاِدُل الَّ ِ ُأْنِذُروا  ُمَبرشِّ

 [ 56ـ  55الكهف: ] ُهُزًوا﴾ 

الشعراء من قوله  قال آخر: ومثل ذلك ما ورد يف تعقيب قصص األنبياء من سورة  

ِحيُم﴾  تعاىل:     190الشعراء:  ] ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي َوإِنَّ َربََّك هَلَُو اْلَعِزيُز الرَّ

 [ 191ـ 
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 السنن االجتامعية: 

 قال املرشد: أحسنتم.. فهل من هدف آخر للقصص القرآين غري هذا؟ 

أجل.. من ذلك بيان السنن املرتبطة بحركة اإلنسان واملجتمع  :  (28) قال أحد الوعاظ

اإلنساين.. فاملجتمع اإلنساين خيضع يف حركته وتطوره إىل قوانني وسنن، وقد حتدث القرآن  

الكريم عن بعض هذه القوانني والسنن، وأكد أمهيتها، وجاءت القصة يف القرآن الكريم  

 داث. من أجل جتسيد هذه السنن يف الوقائع واألح

قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القصص القرآين من سنة ارتباط تغيري  

 األوضاع االجتامعية واحلياتية للناس بتغيري املحتوى النفيس والروحي هلم.  

قال آخر: فقد حتدث القرآن الكريم عن هذه السنة يف عدة مواضع، منها قوله تعاىل  

األنفال:   سورة  َما  يف  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  َقْوٍم  َعىَل  َأْنَعَمَها  نِْعَمًة  ا  ً ُمَغريِّ َيُك  مَلْ  اهللََّ  بَِأنَّ  ﴿َذلَِك 

فِْرَعْونَ [ 53األنفال:  ] بَِأْنُفِسِهْم﴾   آِل  ِْم    ، وقوله: ﴿َكَدْأِب  َرهبِّ بِآَياِت  ُبوا  َكذَّ َقْبلِِهْم  ِمْن  ِذيَن  َوالَّ

 [54األنفال: ] َفَأْهَلْكنَاُهْم بُِذُنوهِبِْم َوَأْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوُكلٌّ َكاُنوا َظاملنَِِي﴾ 

ُ قال آخر: ومنها قوله تعاىل يف سورة الرعد:   ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ وا َما  ﴿إِنَّ اهللََّ اَل ُيَغريِّ

 [ 11الرعد: ] بَِأْنُفِسِهْم﴾ 

َقْوا  قال آخر: ومنها قوله تعاىل يف سورة األعراف:   َواتَّ اْلُقَرى آَمنُوا  َأْهَل  ﴿َوَلْو َأنَّ 

َيْكِسُبوَن﴾   َكاُنوا  باَِم  َفَأَخْذَناُهْم  ُبوا  َكذَّ َوَلكِْن  َواأْلَْرِض   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحنَا 

 [96األعراف: ] 

﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر  قال آخر: ومنها قوله تعاىل يف سياق القصص القرآين:  

 

 . 47القصص القرآين، احلكيم، ص  (28)
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باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض  

كِنَي﴾ َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِق  ِذيَن ِمْن َقْبُل َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمرْشِ  [ 42ـ  41الروم: ] َبُة الَّ

سورة   يف  جاء  ما  للقصة  الغرض  هذا  عىل  الواضحة  األمثلة  من  ولعل  آخر:  قال 

األعراف؛ ألننا نالحظ أن استعراض قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم  

﴿َوَما َأْرَسْلنَا يِف َقْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ  قاعدة الكلية:  السالم، وما جرى هلم مع أقوامهم خيتم هبذه ال 

يَِّئِة احْلَ  ْلنَا َمَكاَن السَّ ُعوَن ُثمَّ َبدَّ َّ  َلَعلَُّهْم َيرضَّ
ِ
اء َّ  َوالرضَّ

ِ
َسنََة َحتَّى َعَفْوا إِالَّ َأَخْذَنا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساء

 َّ اُء َوالرسَّ َّ اُء َفَأَخْذَناُهْم َبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُروَن َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى  َوَقاُلوا َقْد َمسَّ آَباَءَنا الرضَّ

َكا  باَِم  َفَأَخْذَناُهْم  ُبوا  َكذَّ َوَلكِْن  َواأْلَْرِض   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحنَا  َقْوا  َواتَّ ُنوا  آَمُنوا 

 [ 96ـ  94األعراف: ] َيْكِسُبوَن﴾ 

من األمثلة عىل ذلك ما ورد يف قصة فرعون وموسى وفق ما أشار إليه  قال آخر: و

الكريم يف سورة األنفال من قوله تعاىل:   َقْبلِِهْم﴾  القرآن  ِمْن  ِذيَن  َوالَّ فِْرَعْوَن  آِل  ﴿َكَدْأِب 

 [54األنفال: ] 

قال آخر: ولكن يذكره بشكل أكثر وضوحا يف قصة موسى عليه السالم يف سورة  

التي   نزلت قبل األنفال، ويمكن أن نعرف ذلك من وجوه منها أن هذه القصة  األعراف 

 جاءت يف سياق اآليات السابقة التي حتدثت عن هذه السنة. 

األمر   من  فيها  ورد  ما  خالل  من  ذلك  يؤكد  القصة  مضمون  أن  ومنها  آخر:  قال 

ن اهلل تعاىل  بالصرب واالستعانة باهلل، ثم إرصار الفرعونيني عىل التكذيب والطغيان، وكيف أ

أخذ آل فرعون بالسنني، ثم وراثة األرض لبني إرسائيل. وسوف يأيت مزيد من التوضيح  

 . عليه السالم لذلك عند دراسة قصة موسى  

قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القصص القرآين من سنة انتصار احلق  
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﴿َوُقْل  ع، منها قوله تعاىل:  عىل الباطل، حيث أكد القرآن الكريم هذه احلقيقة يف عدة مواض

 [ 81اإلرساء: ] َجاَء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ اْلَباطَِل َكاَن َزُهوًقا﴾ 

ـ نرصة اهلل تعاىل   ـ أيضا  يؤكد  الكريم  القرآن    لألنبياء قال آخر: وهبذا الصدد نجد 

عليهم السالم، وأن هناية املعركة بينهم وبني أقوامهم تكون لصاحلهم مهام القوا من العنت  

واجلور والتكذيب، حيث دلت بعض اآليات القرآنية عىل ذلك بشكل مبارش، كقوله تعاىل:  

ِعَباِدَي   َيِرُثَها  اأْلَْرَض  َأنَّ  ْكِر  الذِّ َبْعِد  ِمْن  ُبوِر  الزَّ يِف  َكَتْبنَا  احِلُوَن﴾  ﴿َوَلَقْد   [ 105األنبياء:  ] الصَّ

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد﴾  وقوله:   ِذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة الدُّ ا َلنَنْرُصُ ُرُسَلنَا َوالَّ ، وكل  [ 51غافر:  ] ﴿إِنَّ

 وأصحابه وتأثريا يف نفوس من يدعوهم إىل اإليامن.  ذلك تثبيتا لرسول اهلل 

كريم عىل هذا اهلدف اخلاص للقصة ـ أيضا ـ بمثل قوله  قال آخر: وقد نص القرآن ال

ُسِل َما ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك يِف َهِذِه احْلَقُّ َوَمْوِعَظٌة  تعاىل:    الرُّ
ِ
﴿َوُكالا َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباء

 [ 120هود: ] َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننَِي﴾ 

صص األنبياء مؤكدة هذا اجلانب، بل  قال آخر: وتتبعا هلذا الغرض وردت بعض ق

 جاءت بعض هذه القصص جمتمعة وخمتومة بمصارع من كذبوهم. 

قال آخر: وقد يتكرر عرض القصة نتيجة لذلك، كام جاء يف سورة هود والشعراء  

تعاىل:   العنكبوت من قوله  ما ورد يف سورة  ذلك  األمثلة عىل  ﴿َوَلَقْد  والعنكبوت، ومن 

ىَل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إِالَّ مَخِْسنَي َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاملُِوَن  َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِ 

ِفينَِة َوَجَعْلنَاَها آَيًة لِْلَعاملَنَِي َوإِْبَراِهيَم إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا ا ُقوُه  َفَأْنَجْينَاُه َوَأْصَحاَب السَّ هللََّ َواتَّ

﴿َفاَم َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إِالَّ  إىل أن يقول:    [ 16ـ    14العنكبوت:  ] لُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾  ذَ 

ُقوُه َفَأْنَجاُه اهللَُّ ِمَن النَّاِر إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾   العنكبوت:  ] َأْن َقاُلوا اْقُتُلوُه َأْو َحرِّ

24 ] 
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َما   اْلَفاِحَشَة  َلَتْأُتوَن  إِنَُّكْم  لَِقْوِمِه  َقاَل  إِْذ  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ﴿َوُلوًطا 

اْلَعاملَنَِي﴾   ِمَن  َأَحٍد  ِمْن  هِبَا  يقول:  [  28العنكبوت:  ] َسَبَقُكْم  َهِذِه  إىل أن  َأْهِل  َعىَل  ُمنِْزُلوَن  ﴿إِنَّا 

 بِ 
ِ
اَمء اَم َكاُنوا َيْفُسُقوَن َوَلَقْد َتَرْكنَا ِمنَْها آَيًة َبيِّنًَة لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن َوإِىَل َمْدَيَن  اْلَقْرَيِة ِرْجًزا ِمَن السَّ

ُمْفِسِدي َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض  َواَل  اْلَيْوَم اآْلِخَر  َواْرُجوا  اْعبُُدوا اهللََّ  َقْوِم  َيا  َفَقاَل  َن  َأَخاُهْم ُشَعْيًبا 

َفَأَخَذهْتُ  ُبوُه  ِمْن  َفَكذَّ َلُكْم   َ َتَبنيَّ َوَقْد  َوَثُموَد  َوَعاًدا  َجاثِِمنَي  َداِرِهْم  يِف  َفَأْصَبُحوا  ْجَفُة  الرَّ ُم 

َوَقاُروَن   يَن  ُمْسَتْبرِصِ َوَكاُنوا  بِيِل  السَّ َعِن  ُهْم  َفَصدَّ َأْعاَمهَلُْم  يَْطاُن  الشَّ هَلُُم  َن  َوَزيَّ َمَساكِنِِهْم 

َوَلقَ  َوَهاَماَن  َسابِِقنَي  َوفِْرَعْوَن  َكاُنوا  َوَما  اأْلَْرِض  يِف  وا  َفاْسَتْكرَبُ بِاْلَبيِّنَاِت  ُموَسى  َجاَءُهْم  ْد 

َوِمنُْهمْ  يَْحُة  الصَّ َأَخَذْتُه  َمْن  َوِمنُْهْم  َحاِصًبا  َعَلْيِه  َأْرَسْلنَا  َمْن  َفِمنُْهْم  بَِذْنبِِه  َأَخْذَنا  َمْن    َفُكالا 

 َمْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن اهللَُّ لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾  َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض َوِمنُْهمْ 

 [ 40ـ  34العنكبوت: ] 

القرآن الكريم ملعاريض   التي يريد أن يصورها  النهاية احلتمية  قال آخر: فهذه هي 

 األنبياء واملكذبني بدعوهتم. 

يف القصص القرآين من سنة االبتالء وعموم  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد  

لَِيْبُلَوُكْم  االمتحان.. وهي سنة عامة وشاملة، كام قال تعاىل:   َواحْلََياَة  املَْْوَت  َخَلَق  ﴿الَِّذي 

ُكْم َأْحَسُن َعَماًل﴾   ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتلِيِه َفجَ ، وقال:  [ 2امللك:  ] َأيُّ َعْلنَاُه ﴿إِنَّا َخَلْقنَا اإْلِ

 [2اإلنسان: ] َسِميًعا َبِصرًيا﴾ 

قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن من أهداف االمتحان التمحيص والتمييز، فاالمتحان  

يبتىل   جماهدا  أو  مؤمنا  اإلنسان  يصبح  ما  وعند  التكاملية،  حركته  يف  اإلنسان  مع  يسري 

هللَُّ لَِيَذَر املُْْؤِمننَِي َعىَل َما َأْنُتْم  ﴿َما َكاَن اويمتحن من أجل التمحيص والتمييز، كام قال تعاىل:  

ِذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ  [ 179آل عمران:  ] َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب﴾   ، وقال: ﴿َولَِيْعَلَم اهللَُّ الَّ
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َص اهللَُّ الَّ  ِذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق اْلَكافِِريَن َأْم َحِسْبُتْم  ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللَُّ اَل حُيِبُّ الظَّاملنَِِي َولُِيَمحِّ

ابِِريَن﴾  ،  [ 142ـ  140آل عمران: ] َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْعَلِم اهللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ

ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾  وقال:   [ 31]حممد: ﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم املَُْجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ

قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القصص القرآين من بيان عالقة العقوبة  

ننَِي  ﴿َوَلَقْد أَ بالتذكري، والسنن اإلهلية املرتبطة بذلك، كام قال تعاىل:   َخْذَنا آَل فِْرَعْوَن بِالسِّ

ُروَن﴾   كَّ َيذَّ َلَعلَُّهْم  الثََّمَراِت  ِمَن  اْلَعَذاِب  [ 130األعراف:  ] َوَنْقٍص  ِمَن  ﴿َوَلنُِذيَقنَُّهْم  وقال:   ،

 [ 21السجدة: ] اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾ 

قصص القرآن الكريم التي سيقت ملوضوع البالء  قال آخر: ومن أوضح األمثلة يف  

تعاىل:   قوله  من  املؤمنون  سورة  يف  ورد  ما  الشاملة  السنة  وهذه  املتعددة  ﴿َوَلَقْد  بجوانبه 

ُه َأَفاَل َتتَُّقوَن َفقَ  ِذيَن    اَل َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ املأََْلُ الَّ

َل َعَلْيُكْم َوَلْو َشاَء اهللَُّ أَلَْنَزَل  َماَلئَِكًة َما   َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َهَذا إِالَّ َبرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيِريُد َأْن َيَتَفضَّ

بَُّص  لنَِي إِْن ُهَو إِالَّ َرُجٌل بِِه ِجنٌَّة َفرَتَ يِن  َسِمْعنَا هِبََذا يِف آَبائِنَا اأْلَوَّ وا بِِه َحتَّى ِحنٍي َقاَل َربِّ اْنرُصْ

ُبوِن َفَأْوَحْينَا إَِلْيِه َأِن اْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا َفإَِذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّ  نُّوُر َفاْسُلْك  باَِم َكذَّ

ِذيَن َظَلُموا    فِيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثننَْيِ َوَأْهَلَك إِالَّ َمْن َسَبَق  َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمنُْهْم َواَل ُُتَاطِْبنِي يِف الَّ

اَنا ِمنَ  ُْم ُمْغَرُقوَن َفإَِذا اْسَتَوْيَت َأْنَت َوَمْن َمَعَك َعىَل اْلُفْلِك َفُقِل احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َنجَّ  اْلَقْوِم  إِهنَّ

ُمَباَرًكا َوَأْنَت َخرْيُ املُْنِْزلنَِي إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت َوإِْن ُكنَّا ملَُْبَتلنَِي﴾    الظَّاملنَِِي َوُقْل َربِّ َأْنِزْلنِي ُمنَْزاًل 

 [ 30ـ  23املؤمنون: ] 

قال آخر: حيث يالحظ أن هذه اآليات الكريمة جاءت يف سياق بيان خلق اإلنسان 

املؤمنون:  ] ٍت َوإِْن ُكنَّا ملَُْبَتلنَِي﴾  ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيا والنعم اإلهلية، وختمت بعد ذلك بقوله تعاىل:  

االبتالء  [ 30 كان  وكيف  االخرى،  والقرون  اآلخرين  الرسل  عن  السورة  تتحدث  ثم   ،
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،  عليهام السالمبالرسالة واألخذ بالعذاب بعد التكذيب، ثم اإلشارة إىل موسى وعيسى  

ًة َواِحَدًة  ﴿َوإِنَّ هَ وُتاطب الرسل باألكل من الطيبات والعمل الصالح، وتؤكد   ُتُكْم ُأمَّ ِذِه ُأمَّ

َفاتَُّقوِن﴾   َربُُّكْم  واإلمداد  [ 52املؤمنون:  ] َوَأَنا  واإلمالء  الناس  بني  االختالف  إىل  تشري  ثم   ،

 باألموال واألوالد الذي هو نوع من االبتالء واالمتحان، والنتائج املرتتبة عىل ذلك. 

القرآين من بيان أن النرص اإلهلي  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القصص  

ال يتحقق إال بعد التعرض للبأساء والرضاء والصرب عىل البالء، وهي سنة عامة يف كل امللل  

ِذيَن َخَلْوا ِمْن  واملجتمعات، كام قال تعاىل:   ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ

ْتهُ  ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَِّ  َقْبلُِكْم َمسَّ ُسوُل َوالَّ اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ ُم اْلَبْأَساُء َوالرضَّ

 [ 214البقرة: ] َأاَل إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب﴾ 

وقال:   آخر:  َجا قال  ُكِذُبوا  َقْد  ُْم  َأهنَّ َوَظنُّوا  ُسُل  الرُّ اْسَتْيَأَس  إَِذا  َنا ﴿َحتَّى  َنرْصُ َءُهْم 

َي َمْن َنَشاُء َواَل ُيَردُّ َبْأُسنَا َعِن اْلَقْوِم املُْْجِرِمنَي﴾   [ 110يوسف: ] َفنُجِّ

اَرٍة ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم    قال آخر: وقال:  ُكْم َعىَل جِتَ ِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُّ َا الَّ ﴿َيا َأهيُّ

اِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم  ُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوَرُسولِِه وَ  جُتَ

تَِها اأْلهَْنَاُر َوَمَساكَِن َطيَِّبًة يِف  َجنَّاِت    َتْعَلُموَن َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ

ِ املُْْؤِمننَِي﴾  َعْدٍن َذلَِك اْلَفوْ  بُّوهَنَا َنرْصٌ ِمَن اهللَِّ َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبرشِّ
]الصف:  ُز اْلَعظِيُم َوُأْخَرى حُتِ

 [ 13ـ  10

احلقيقة   هذه  تؤكد  الكريم  القرآن  يف  قصص  عدة  نالحظ  أن  ويمكن  آخر:  قال 

كام قال    والسنة، ومنها قصة احلواريني وقتاهلم يف سياق اآليات السابقة من سورة الصف، 

ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َأْنَصاَر اهللَِّ َكاَم َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم لِْلَحَواِريِّنَي َمْن َأْنَصاِري تعاىل:   َا الَّ   ﴿َيا َأهيُّ

ائِيَل َوَكَفرَ  ْدَنا إِىَل اهللَِّ َقاَل احْلََواِريُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اهللَِّ َفآَمنَْت َطائَِفٌة ِمْن َبنِي إرِْسَ ْت َطائَِفٌة َفَأيَّ
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ِهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهِريَن﴾  ِذيَن آَمُنوا َعىَل َعُدوِّ  [ 14الصف: ] الَّ

﴿َأمَلْ َتَر إِىَل املإََْلِ ِمْن َبنِي  قال آخر: ومنها قصة املأل من بني إرسائيل، كام قال تعاىل:  

ائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ هَلُُم اْبَعْث َلنَا َملًِكا ُنَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللَِّ َقاَل َهْل   َعَسْيُتْم  إرِْسَ

ُنَقاتَِل يِف َسبِيِل اهللَِّ َوَقْد ُأْخِرْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا  إِْن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا َقاُلوا َوَما َلنَا َأالَّ  

ْوا إِالَّ َقلِياًل ِمنُْهْم َواهللَُّ َعلِيٌم بِالظَّاملنَِِي وَ  َقاَل هَلُْم َنبِيُُّهْم إِنَّ  َوَأْبنَائِنَا َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّ

َلُكْم َطاُلوَت  َبَعَث  َقْد  َومَلْ    اهللََّ  ِمنُْه  بِاملُْْلِك  َأَحقُّ  َوَنْحُن  َعَلْينَا  املُْْلُك  َلُه  َيُكوُن  َأنَّى  َقاُلوا  َملًِكا 

ْسِم َواهللَُّ   ُيْؤيِت ُمْلَكُه  ُيْؤَت َسَعًة ِمَن املَْاِل َقاَل إِنَّ اهللََّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

َيَشاُء وَ  ِمْن  َمْن  فِيِه َسكِينٌَة  التَّاُبوُت  َيْأتَِيُكُم  َأْن  ُمْلكِِه  آَيَة  إِنَّ  َنبِيُُّهْم  هَلُْم  َوَقاَل  َعلِيٌم  َواِسٌع  اهللَُّ 

إِْن   َلُكْم  آَلَيًة  َذلَِك  يِف  إِنَّ  املاََْلئَِكُة  ِمُلُه  حَتْ َهاُروَن  َوآُل  ُموَسى  آُل  َتَرَك  مِمَّا  َوَبِقيٌَّة    ُكنُْتمْ َربُِّكْم 

َب ِمنُْه َفَلْيَس مِ  نِّي َوَمْن  ُمْؤِمننَِي َفَلامَّ َفَصَل َطاُلوُت بِاجْلُنُوِد َقاَل إِنَّ اهللََّ ُمْبَتلِيُكْم بِنََهٍر َفَمْن رَشِ

ُبوا ِمنُْه إِالَّ َقلِياًل ِمنُْهْم فَ  َف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفرَشِ ُه ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغرَتَ ِذيَن  مَلْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ َلامَّ َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ

ُْم ُماَلُقو اهللَِّ  ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ  َكْم ِمْن  آَمُنوا َمَعُه َقاُلوا اَل َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل الَّ

ابِ  نَا  فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ ِريَن َوملََّا َبَرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربَّ

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللَِّ وَ  ا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ َقَتَل َداُووُد  َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً

ْكَمَة   َواحْلِ املُْْلَك  اهللَُّ  َوآَتاُه  بَِبْعٍض  َجاُلوَت  َبْعَضُهْم  النَّاَس  اهللَِّ  َدْفُع  َوَلْواَل  َيَشاُء  مِمَّا  َوَعلََّمُه 

 [ 251ـ   246]البقرة: َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلكِنَّ اهللََّ ُذو َفْضٍل َعىَل اْلَعاملَنَِي﴾ 

يف سورة هود، حيث جاءت يف سياق قوله    عليه السالم قال آخر: ومنها قصة نوح  

َأَفاَل    ﴿َمَثُل تعاىل:   َمَثاًل  َيْسَتِوَياِن  َهْل  ِميِع  َوالسَّ َواْلبَِصرِي  َواأْلََصمِّ  َكاأْلَْعَمى  اْلَفِريَقنْيِ 

ُروَن﴾   .. وغريها من األمثلة الكثرية. [ 24هود: ] َتَذكَّ
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 آدم    ة قص و االعتبار..  . 2

القرآين، والتي   الطريقة الصحيحة لقراءة القصص  الوعاظ من ذكر  انتهى  بعد أن 

ال   لكنا  لنا..  ذكرمتوه  فيام  أحسنتم  يسأل:  احلضور  أحد  راح  القرآنية،  اهلداية  مع  تنسجم 

العرب   بالقصص واألخبار؛ فحدثونا عن  أنا مغرمون  تعرفون  فأنتم  بذلك..  منكم  نكتفي 

 املرتبطة منها، حتى ال نكتفي من القصص بالتسلية كام كنا نفعل. 

باألنبياء  آن الكريم من ذكر املواقف املرتبطة  قال آخر: وابدؤوا بأخبار ما ورد يف القر

 ؛ فاهلل ما ذكرها لنا إال لنعرب منها إىل أنفسنا وجمتمعاتنا. عليهم السالم 

قال أحد الوعاظ: شكرا جزيال هلذه الطلبات الدالة عىل صدقكم ووعيكم.. لكنا  

عام    ال يمكن أن نستوعب لكم يف هذا املجلس كل ما ورد من القصص القرآين؛ فسلونا 

 شئتم، وسنذكر لكم العرب املستفادة منها، والتي متس احلياة بجميع جوانبها. 

قال أحد احلضور: فحدثونا عن العرب املرتبطة بقصة آدم عليه السالم، كام وردت يف  

 القرآن الكريم، فقد خلطها قصاصونا بالكثري من اخلرافات واألساطري.

قصته يف مواضع خمتلفة منها، فعن أهيا تريدون  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل 

 أن نحدثكم. 

 آدم واخلالفة: 

﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل  : حدثونا عن قوله تعاىل: (29)قال أحد احلضور

 

(، ومن وحي القرآن:  78/  1(، وتفسري املراغي )192/  1(، وزهرة التفاسري )49/  1، والتفسري القرآين للقرآن )117( القصص القرآين، احلكيم، ص29)

 ( 124/  1(، والتفسري املنري )154/  1(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )215/  1)
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َماَء   الدِّ َوَيْسِفُك  فِيَها  ُيْفِسُد  َمْن  فِيَها  َعُل  َأجَتْ َقاُلوا  َخلِيَفًة  اأْلَْرِض  بَِحْمِدَك  يِف  ُنَسبُِّح  َوَنْحُن 

َتْعَلُموَن﴾   اَل  َما  َأْعَلُم  إِينِّ  َقاَل  َلَك  ُس  من  [ 30]البقرة:  َوُنَقدِّ بالكثري  قصاصونا  فقد شغلنا   ،

 األخبار املرتبطة هبذه اآلية الكريمة، والتي ال يدل عليها قرآن وال حديث وال عقل. 

عد أن ذكر اهلل تعاىل يف آيات سابقة  لقد وردت هذه اآلية الكريمة بقال أحد الوعاظ:  

أنه خلق ما يف األرض مجيعا لإلنسان، ويف هذه اآلية تقرير رصيح خلالفة اإلنسان وقيادته،  

 وتوضيح ملكانته املعنوية التي استحق هبا كل هذه املواهب. 

األرض حني أصبحت صاحلة الستقبال اإلنسان، أعلن  أن  تشري إىل  قال آخر: وهي  

 املأل األعىل هذا اخلرب، وآذن املالئكة بأن كائنا برشيا سوف يظهر يف الكوكب  اهلل تعاىل يف 

 ، وسيتوىل قيادة هذا الكوكب، ويكون خليفة اهلل فيه. األريض

واآلية رصحية يف أن هذا الكائن البرشى أرىض املولد، والنشأة، واملوطن،  قال آخر:  

﴿إيِنِّ  وأنه من طينة األرض نشأ، ويف األرض يتقلب، ويف شئوهنا يترصف، كام قال تعاىل:  

.. هكذا من أول األمر.. فلم يكن آدم ابن السامء فلام عىص ربه  َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة﴾

خليفة اهلل عىل األرض، ولو كان ذلك كذلك ملا كان للمالئكة أن ينفسوا  طرد منها ليكون  

 عىل آدم هذه اخلالفة، التي تبدو يف هذا التصور عقوبة وجتريام، أكثر منها حباء وتكريام. 

قال آخر: لكن آدم عليه السالم ـ وهو ابن املاء والطني ـ ال يتوقع منه إال أن ينضح  

تخلق من املاء والطني، من طبائع هبيمية، تغرى بالعدوان والفساد..  بام يف املاء والطني، وبام ي 

وهذا ما جعل املالئكة يقولون هذا القول بني يدى اهلل، يف آدم وما يتوقع منه، فام هو إال  

حيوان   مسالخ  يف  وذلكخمالب    ذي إنسان  ملكات    وأنياب  عن  هلم  اهلل  يكشف  أن  قبل 

يملكها   ال  الرتايب،  الكائن  هلذا  والصفاء،  أخرى  النور  عامل  العلوي،  عاملهم  يف  املالئكة، 

 وتلك آيات بينات، تشهد لقدرة اخلالق العظيم. 
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عظمته   مع  ـ  تعاىل  اهلل  أن  العرب  من  الكريمة  اآلية  من  نقتبسه  ما  وأول  آخر:  قال 

ـ يرىض لعبيده ان يسألوه عن حكمته يف صنعه، وما خيفى عليهم من أرساره يف   وجالله 

 خلقه. 

: ومنها أن اهلل تعاىل لطيف بعباده رحيم هبم، يعمل عىل معاجلتهم بوجوه  قال آخر

اللطف والرْحة، فهو هيدي املالئكة يف حريهتم، وجييبهم عن سؤاهلم عند ما يطلبون الدليل  

﴿إِينِّ َأْعَلُم َما  واحلجة بعد أن يرشدهم إىل واجبهم من اخلضوع والتسليم، كام قال تعاىل:  

 َعلََّم آَدَم اأْلَْساَمَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعىَل املاََْلئَِكِة﴾  اَل َتْعَلُموَن وَ 

هبذا،   مالئكته  أخرب  وإنام  خلقه،  مشاورة  عن  غني  تعاىل  اهلل  أن  ومنها  آخر:  قال 

أو   وذريته،  آدم  خلق  من  احلكمة  ويعرفوا  اإلجابة،  بتلك  وجيابوا  السؤال  ذلك  ليسألوا 

أمورهم، وهو سبحانه غنى    يف ريون احلكيم والكبري منهم  ليعلمهم املشورة، وأهنم يستش 

 عن مشاورة خلقه، فمشاورته تؤول إىل معنى اإلخبار. 

قال آخر: ثم إن سؤال املالئكة، ليس عىل وجه االعرتاض عىل اهلل تعاىل، وال عىل  

 َيْسبُِقوَنُه  ﴿ِعَباٌد ُمْكَرُموَن اَل وجه احلسد لبنى آدم كام قد يظن، فقد وصفهم اهلل تعاىل بأهنم:  

َتىَض َوُهْم  بِاْلَقْوِل َوُهْم بَِأْمِرِه َيْعَمُلوَن َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن إِالَّ ملَِِن ارْ 

ْم َوَيْفَعُلوَن  ﴿اَل َيْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرهُ ، وقال عنهم، أهنم  [ 28ـ    26األنبياء:  ] ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقوَن﴾  

 [6التحريم: ] َما ُيْؤَمُروَن﴾ 

ذلك،    يف قال آخر: وإنام هو سؤال استفهام، واستفسار واستكشاف، عن احلكمة  

من أجلها ستخلق آدم وذريته من البرش، مع أن    التياحلكمة    هي فهم يقولون: يا ربنا ما  

الدماء؟.. فإن كان املراد عباد  يف منهم من سيفسد   العزة،  األرض، وسيسفك  يا رب  تك 

بفروض   ونقوم  السوء،  عن  نبعدك  إننا  لك،  ونقدس  بحمدك،  ونسبح  نعبدك،  فنحن 
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كام   والرشك،  الدنس  من  ونطهرك  بحمدك،  ونسبح  وعبادتك،  جلالل    ينبغي طاعتك 

، فال اقترصت  املعايصمما يفعله غرينا من    َشءوجهك، وعظيم سلطانك، وال يصدر منا  

 يا ربنا علينا؟

  ﴿إيِنِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن﴾جواب احلق سبحانه عىل استفسارهم:    قال آخر: فكان

الراجحة    إينأي:   املصلحة  من  من    يف أعلم  النوع  هذا  املفاسد  عباديخلق  عىل    التي ، 

اللوح املحفوظ، فوراء    يفذكرمتوها ماال تعلمون، فأعلم كثريا مما غاب عنكم حتى املكتوب  

وقد   هبا،  حييطوا  أن  ـ  املالئكة  حتى  ـ  للمخلوقني  يمكن  ال  الغيب  علوم  من  كثري  ذلك 

 . عبادياستأثرت بعلمها، وال يطلع عليها إال من اصطفى من 

االستخالف نفسه؛ فقد احرتنا يف معناه،  قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن  

األرض، وهذه   يف  تعاىل  اهلل  خملوقات  خليفة ألنه خلف  آدم سمي  أن  لنا  يذكر  فبعضهم 

املخلوقات إما أن تكون مالئكة، أو يكونوا اجلن الذين أفسدوا يف األرض، وسفكوا فيها  

 الدماء، أو يكونوا آدميني آخرين قبل آدم هذا. 

ذكر لنا أنه سمي خليفة ألنه وابناءه خيلف بعضهم بعضا، فهم  قال آخر: ومنهم من ي

 خملوقات تتناسل، وخيلف بعضها بعضا.

قال آخر: ومنهم من يذكر لنا أنه سمي خليفة ألنه خيلف اهلل سبحانه يف األرض، إما  

بخالفته يف احلكم والفصل بني اخللق.. أو بخالفته يف عامرة األرض واستثامرها من إنبات  

وإخراج الثامر، وشق األهنار وغري ذلك.. أو بخالفته يف العلم باألسامء.. أو بخالفته  الزرع،  

أو   قابليتها  يف  سواء  حمدودة،  غري  قوة  من  ووهبه  روحه،  من  فيه  اهلل  نفخ  بام  األرض  يف 

 شهواهتا أو علومها. 

قال أحد الوعاظ: كل ما ذكرمتوه من األقوال ال يناقض بعضه بعضا.. فيمكن أن  
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ا خلليفة خليفة بسبب كل تلك املعاين.. ألن دور اإلنسان يف خالفة اهلل يف األرض  يكون 

اهلل يف احلكم   اآلراء، فهو خيلف  التي ذكرهتا هذه  األبعاد والصور  أن يشمل مجيع  يمكن 

والفصل بني العباد بام منح اهلل هذا اإلنسان من صالحية احلكم بني الناس باحلق، كام قال  

َداُووتعاىل:   اهْلََوى  ﴿َيا  َتتَّبِِع  َواَل  بِاحْلَقِّ  َبنْيَ النَّاِس  َفاْحُكْم  َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِض  َجَعْلنَاَك  إِنَّا  ُد 

َيْوَم   َنُسوا  باَِم  َشِديٌد  َعَذاٌب  هَلُْم  اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  َيِضلُّوَن  ِذيَن  الَّ إِنَّ  اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  َفُيِضلََّك 

َساِب﴾   [ 26]ص: احْلِ

وإخراج  قال   الزرع،  إنبات  من  واستثامرها  األرض  عامرة  يف  خيلفه  وكذلك  آخر: 

﴿َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها  الثامر واملعادن، وتفجري املياه، وشق األهنار وغري ذلك، كام قال تعاىل: 

النُُّشوُر﴾   َوإَِلْيِه  ِرْزِقِه  ِمْن  وخلف  [ 15امللك:  ] َوُكُلوا  )خالئف  استعامل  موارد  أكثر  اء  ولعل 

َبْعِد  واستخالف( اريد منه هذا النوع من االستخالف:   ِمْن  َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء  إِْذ  ﴿َواْذُكُروا 

َباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا آاَلَء  َأُكْم يِف اأْلَْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوهِلَا ُقُصوًرا َوَتنِْحُتوَن اجْلِ اهللَِّ  َعاٍد َوَبوَّ

 [ 74األعراف: ] ِض ُمْفِسِديَن﴾ َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَرْ 

واملعارف   باألسامء  بعلمه  األرض  يف  اهلل  اإلنسان  خيلف  وكذلك  آخر:  قال 

 والكامالت التي يتكامل من خالهلا ويسري هبا نحو اهلل تعاىل. 

عامرة   يف  هلل  اإلنسان  خالفة  عىل  يدل  عام  فحدثونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 األرض واستثامرها. 

خرضة    ةيف قوله: )إن الدنيا حلو  رسول اهلل  عاظ: لقد أشار إىل ذلك  قال أحد الو

 ( 30) وأن اهلل مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون(

 

 ( 2742/ 4مسلم )( 30)
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: ولذلك أعطى اهلل تعاىل اإلنسان القدرة عىل تسخري األرض، وتسخري  (31) قال آخر

  التي سائر الكون ملنافعه، بام وهبه من العقل، واحلواس، وسائر الصفات اجلسمية والعقلية،  

﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق  جتعله أهال لذلك، كام قال تعاىل:  

آَتاُكْم﴾  َبعْ  َما  يِف  لَِيْبُلَوُكْم  َدَرَجاٍت  وقال:  [ 165األنعام:  ] ٍض  َدَعاُه  ،  إَِذا  املُْْضَطرَّ  جُيِيُب  ْن  ﴿َأمَّ

وَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض﴾   اَمَواِت  وقال:    ،[ 62النمل:  ] َوَيْكِشُف السُّ ﴿إِنَّ اهللََّ َعامِلُ َغْيِب السَّ

َعلِ  ُه  إِنَّ َفَعَلْيِه  َواأْلَْرِض  َكَفَر  َفَمْن  اأْلَْرِض  يِف  َجَعَلُكْم َخاَلئَِف  الَِّذي  ُهَو  ُدوِر  الصُّ بَِذاِت  يٌم 

 [7احلديد: ] ﴿َوَأْنِفُقوا مِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي فِيِه﴾ وقال:   ،[ 39ـ  38فاطر: ] ُكْفُرُه﴾ 

لبنى آدم،  قال آخر: ولذلك نرى أن األرض خاصة، والكون وما فيه عامة، مسخر  

تعاىل:   قال  كام  االستخالف،  هذا  حتقيق  من  ليتمكنوا  هلم  َلُكُم  ومذلل  َجَعَل  الَِّذي  ﴿ُهَو 

﴿َأمَلْ َتَر  ، وقال:  [ 15امللك:  ] اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر﴾  

َر َلُكْم َما يِف  ِري يِف اْلَبْحِر بَِأْمِرِه﴾    َأنَّ اهللََّ َسخَّ ﴿َأمَلْ َتَرْوا  وقال:    ،[ 65احلج:  ] اأْلَْرِض َواْلُفْلَك جَتْ

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنًَة﴾   َر َلُكْم َما يِف السَّ لقامن:  ] َأنَّ اهللََّ َسخَّ

20 ] 

ا الكريمة  قال آخر: وباإلضافة إىل هذه  يرد فيها التسخري عامة، آيات    التيآليات 

أخرى تشري إىل استفادة اإلنسان مما خلقه اهلل من األنعام والدواب، واملاء والنبات، ومن  

 الظواهر الكونية كالليل والنهار.

األرض،    يفقال آخر: ثم إن تسخري األرض والكون لبنى آدم، واستخالف اهلل هلم  

األرض من خريات وثمرات.    يفالكون، واستثامرهم ملا    يفخلق اهلل  يقتضيان انتفاعهم بام  

لفظ   املنافع  هذه  عىل  القرآن  أطلق  يَِّباِت﴾  لذلك  تعاىل:    يف ﴿الطَّ قوله  مثل  كثرية،  آيات 

 

 . 230( دراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين، ص31)
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يَِّباِت﴾   يَِّباِت﴾  ، وقوله:  [ 16اجلاثية:  ] ﴿َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ وسمى    ،[ 64غافر:  ] ﴿َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

 لتحصيلها ابتغاء من فضل اهلل.   السعي

الكون، واالنتفاع به أمرا مستحسنا،    يفقال آخر: وبذلك يكون استثامر ما خلق اهلل  

، كام قال  انحرافا بل امتثاال ألمر اهلل واستفادة من نعمه املعروضة، ويكون اإلعراض عنها  

ْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنُوا  ﴿قُ تعاىل:   يَِّباِت ِمَن الرِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ َم ِزينََة اهللَِّ الَّ ْل َمْن َحرَّ

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾   [ 32األعراف: ] يِف احْلََياِة الدُّ

طيئة  األرض، وطلب املعاش عقوبة عىل خ   يف   السعيقال آخر: وعىل هذا؛ فليس  

سبيل ذلك لعنة إهلية، كام تذكر اخلرافات واألساطري، ألن   يفآدم األوىل، وال العمل والكد  

السالم آدم   يستأنف    عليه  أن  وأمر  بالتوبة،  خطيئته  وال    يف انتهت  جديدة،  حياة  األرض 

ُه َفَغَوى ثُ غفرها اهلل له، كام قال تعاىل:  التي عالقة هلا باخلطيئة،  ُه  ﴿َوَعىَص آَدُم َربَّ مَّ اْجَتَباُه َربُّ

ُه ُهَو  [ 122ـ    121طه:  ] َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى﴾   ِه َكلاَِمٍت َفَتاَب َعَلْيِه إِنَّ ى آَدُم ِمْن َربِّ ، وقال: ﴿َفَتَلقَّ

ِحيُم﴾  اُب الرَّ  [ 37البقرة: ] التَّوَّ

تعاىل   اهلل  قول  إليه  يشري  ما  إىل األرض:    يف قال آخر: وهذا  آدم    ﴿َوَلُكْم يِف هبوط 

﴾    كلمتي ، فإن  [ 24األعراف:  ] اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِىَل ِحنٍي﴾   تدالن عىل  ﴿َمَتاُع﴾  و﴿ُمْسَتِقرٌّ

حدود    يفمن االستقرار واملتاع، املحدودين، ولكن    بيشءوصف حياة بنى آدم الدنيوية،  

 ﴿إىَِل ِحنٍي﴾ زمنية حمدودة 

الواضح، بني موقف املذاهب    قال آخر: وبذلك تضع هذه اآلية الكريمة الفاصل

تنكر احلياة الدنيوية، إنكارا تاما، وتعرض عنها إعراضا كامال، كام    التي الروحية اخلالصة،  

املادية،   املذاهب  بينه وبني  الفاصل  الكامل،    يفترى    التيتضع  االستقرار  الدنيوية  احلياة 

 قر واملتاع. عندهم املست فهيواملتاع املطلق، فليس عندهم حياة أخرى وراءها، 
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اإلطار العام للوجود   يفوضع احلياة الدنيوية    يف قال آخر: ومثل هذه اآلية الكريمة  

﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه  وتقوهيا، قوله تعاىل:  

النُُّشوُر﴾   ليستثمروها، وىف طلب  [ 15امللك:  ] َوإَِلْيِه  آدم  لبنى  تذليل األرض  ففيها    السعي ، 

 [ 15امللك: ] ﴿َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه﴾ للعمل، وإباحة استثامر منافعها، كام قال تعاىل: 

هذه    يفقال آخر: وفيها أخريا بيان مسئولية بنى آدم عن سعيهم هذا، واستثامرهم  

 [ 15امللك: ] لنُُّشوُر﴾ ﴿َوإَِلْيِه احياة أخرى   يفاحلياة، وحماسبتهم 

  يف قال آخر: باإلضافة إىل ذلك كله، فالقرآن الكريم يذكر أن االنتفاع بام خلق اهلل  

والكون،   غاية    يف   والسعي األرض  ليس  الرزق،  رضورية    يف طلب  وسيلة  هو  بل  ذاته، 

فطره اهلل عليها؛ فاإلنسان جسم خملوق من تراب،    التي تقتضيها طبيعة اإلنسان، أو فطرته  

ال بد من تغذيته، وهو من هذه الناحية حيوان ذو غرائز، حمتاج إىل الطعام والرشاب، بل إىل  

ما ال حيتاج إليه احليوان من لباس ومسكن، وقادر عىل االستفادة من أنواع املنافع، والتمتع  

 برضوب املتع، أعىل وأوسع، وأكثر تنويعا مما عليه احليوان. 

ال    التيبة إىل خلق اهلل، هو من قبيل الرضوريات  قال آخر: فتحصيل ذلك كله بالنس

هذا    يفبد منها، أو االحتياجات املطلوبة، أو الكامليات املرغوبة، واملهم أن يرى اإلنسان  

النشاط سعيا وكسبا، أو انتفاعا واستثامرا وسيلة ال غاية، فالغاية وراء ذلك هو إرضاء اهلل  

حق  ومراعاة  نعمه،  عىل  وبشكره  اخلري،  عباده،  بعمل  وحقوق  نفعهم    يف   والسعي وقه 

 ومعونتهم، حتى تتحقق حكمة االستخالف. 

اَر   قال آخر: ويشري إىل ذلك كله قوله تعاىل يف قصة قارون: ﴿َواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ

ْنَيا َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ إَِليَْك﴾  [ 77القصص: ]  اآْلِخَرَة َواَل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

املراد باخلليفة؛ هل هو قارص عىل آدم   قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن 
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 عليه السالم فقط، أم أنه يشمل النوع اإلنساين كله؟

قال أحد الوعاظ: الظاهر من اآلية الكريمة أنه النوع اإلنساين، ألن آدم الشخص  

يف يمكنه القيام هبذا الدور الكبري الذي  حمدود بفرتة زمنية معينة ينتهي عمره بانتهائها، فك

 يشمل األرض كلها ويتسع لكل هذه املرحلة املمتدة من احلياة.  

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن املالئكة عليهم السالم قد وصفوا هذا اخلليفة بأنه  

يفسد يف األرض ويسفك الدماء، وهذا الوصف ال ينطبق عىل آدم عليه السالم بل ينطبق  

 بعض اجلامعات التي يتمثل فيها النوع اإلنساين يف مدى احلياة. عىل 

اللفظ )اخلليفة( قد استخدم يف   قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإنا نالحظ أن هذا 

 خطاب بعض األنبياء والناس يف أكثر من آية. 

ُتصيص   يف  تعاىل  قوله  مع  ذكرتم  ما  ينسجم  كيف  لكن  احلضور:  أحد  قال 

باملؤمنني كام جاء يف قوله تعاىل: )وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات  االستخالف  

 ليستخلفنهم يف األرض كام استخلف الذين من قبلهم( 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرنا لكم أن اخلليفة هو النوع اإلنساين يف مقابل التحديد  

 بشخص آدم، ذلك أن اخلالفة عىل قسمني؛ عامة وخاصة. 

آخر:   مقابل  قال  يف  عام  بشكل  اإلنساين  للنوع  اهلل  جعلها  التي  فهي  العامة  أما 

الفصائل األخرى من املوجودات احلية من خالل ما منحه من الطاقات واخلصائص العامة  

 التي يستطيع أن يستخدمها فيام يريده اهلل، أو فيام يمكن أن يصل به إىل رىض اهلل. 

يطرة عىل اآلخرين بشكل مبارش، وهو ما  قال آخر: وأما اخلاصة فهي الوالية والس

تعرب عنه هذه اآلية الكريمة، والتي توحي بأن اهلل سيمكن املؤمنني يف األرض ويمنحهم  

 السلطة الفعلية، كام منح من قبلهم. 
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قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن هذا احلوار نفسه، والذي جرى بني اهلل  

أم هو أسلوب قرآين لتقريب الفكرة بطريقة    ، تتعاىل ومالئكته، هل هو قصة حقيقة جر 

 احلوار؟

قال آخر: وذلك ألنه أقرب إىل فهم الفكرة من األسلوب التقريري، إذ إن أسلوب  

بني   أشخاص  عدة  عىل  تفاصيلها  تتوزع  عندما  الفكرة  يف  باحلركة  يوحي  متحرك  احلوار 

تسري بشكل رتيب هادئ  السؤال واجلواب، بينام نشعر يف األسلوب التقريري، بأن الفكرة  

 ال يثري يف النفس أي شعور غري عادي إال من خالل طبيعة الفكرة؟

قال آخر: وهذا األسلوب ليس بدعا يف األساليب القرآنية، فنحن نجد يف كثري من  

آيات القرآن حوارا يدور بني اهلل وبني ما ال يعقل وال ينطق من خملوقاته، كام فيام حكاه اهلل  

قال هلام:  اتعاىل يف خلق   إذ  َطائِِعنَي﴾  لساموات واألرض  َأَتْينَا  َقاَلَتا  َكْرًها  َأْو  َطْوًعا  ﴿اْئتَِيا 

ضوعهام التكويني هلل بام أودعه فيهام من قوانني طبيعية تسري  لتقريب فكرة خ   ،[ 11]فصلت:  

 هبام وفق إرادته وحكمته. 

قال أحد الوعاظ: مع عدم إنكارنا ملا ذكرتم، لكنا ال نستطيع أن نترصف يف الظواهر  

الطريقة   أن  ذلك  احلريف..  مدلوهلا  من  ُيفهم  ما  غري  عىل  فنحملها  يف    العقالنية القرآنية، 

 املفاهيم تقيض بأن الظواهر الكالمية حجة ما مل يكن هناك دليل عقيل يمنعنا من األخذ هبا. 

د جرى القرآن الكريم عىل هذه الطريقة يف أسلوبه، فال بد لنا من السري  قال آخر: وق

عليها فيام نأخذ منه أو ندع، فإذا أخربنا بوجود حوار ضمن قصة، ومل يكن هناك مانع عقيل  

من اإلقرار به، فيلزمنا اإلقرار به واعتباره حقيقة واقعة.. أما إذا كان هناك مانع عقيل فال بد  

ينسجم معه عىل أساس قواعد املجاز والكناية واالستعارة، كام يف اآليات  من ْحله عىل ما  

 َهالٌِك إِالَّ َوْجَههُ ﴿كام قال تعاىل:  ،  التي حتدثت عن وجه اهلل
ٍ
ء ، أو عن  [ 88]القصص:    ﴾ُكلُّ ََشْ
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 َوُلِعنُوا باَِم َقاُلوا َبْل َيَداُه  ﴿َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِدهيِمْ تعاىل:  يد اهلل كام يف قوله  

 ، مما قد يوحي بأنه تعاىل جسم كاألجسام. [ 64]املائدة: َمْبُسوَطَتاِن ُينِْفُق َكْيَف َيَشاُء﴾ 

العقيل عىل امتناع اجلسمية عن اهلل، ْحلنا هذه اآليات    قال آخر: وهلذا ملا قام الدليل

عن الذات يف كلمة الوجه، وعن عطائه وقوته يف    وأمثاهلا أهنا واردة مورد االستعارة للتعبري

 كلمة اليد، ملناسبات لغوية تقتيض ذلك.  

 آدم واألسامء: 

﴿َوَعلََّم آَدَم اأْلَْساَمَء ُكلََّها  : أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل:  (32) قال أحد احلضور

 إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم  ُثمَّ َعَرَضُهْم َعىَل املاََْلئَِكِة َفَقاَل  
ِ
 َهُؤاَلء

ِ
َأْنبُِئويِن بَِأْساَمء

ْمَتنَا  َفَلامَّ َأْنَبَأُهْم بَِأْساَمئِِهْم َقاَل    إِنََّك َأْنَت اْلَعلِيُم احْلَكِيُم َقاَل َيا آَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْساَمئِِهمْ   َلنَا إِالَّ َما َعلَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن﴾ َأمَلْ أَ  ]البقرة: ُقْل َلُكْم إِينِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ

 [ 33ـ  31

قال أحد الوعاظ: يف هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل أنه أقام احلجة للمالئكة  

  يف خلق آدم، وجعله خليفة    يفاحلكمة  صورة دليل واحد، به يدركون معه    يف عليهم السالم  

األرض، ويعقبه اخلالئف من بعده، وأنه أحق هبا من غريه، فقد اختار اهلل تعاىل من ذريته  

األنبياء والرسل، وأوجد فيهم الصديقني والشهداء، والصاحلني، والعباد، الزهاد، واألبرار  

 واألخيار. 

يف االمتحان  ذلك  تعاىل  اهلل  آخر: وهلذا عقد  والذي كشف عن    قال  األعىل،  املأل 

 

(، واألمثل يف تفسري 217/  1(، ومن وحي القرآن: )81/  1(، وتفسري املراغي )196/  1(، وزهرة التفاسري )50/  1التفسري القرآين للقرآن )  (  32)

 ( 396/ 2(، ومفاتيح الغيب ) 125/  1(، والتفسري املنري )154/  1كتاب اهلل املنزل: )
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االستعداد الفطري لتفوق آدم عىل املالئكة يف العلم الذايت، الذي يكتسبه بالنظر واملالحظة  

 والتجربة، وباملعاناة واملجاهدة، األمر الذي ليس من طبيعة املالئكة أن تعاجله وتعانيه. 

آخر:   ـ    ففيقال  قوى  من  فيه  اهلل  أودع  بام  ـ  السالم  عليه  الرتقي  آدم  عىل  قدرة 

األسباب   ومالحظة  الوجود،  هذا  يف  النظر  إىل  ملكاته  بتوجيه  املعارف،  من  واالستزادة 

الصبا   إىل  الطفولة  طور  من  اإلنسان  يتنقل  وهبذا  باملعلوالت،  العلل  وربط  واملسببات، 

والشيخوخة، ويف كل طور حيمل معارف جديدة إىل الطور الذي يليه،  والكهولة والشباب 

عىل اكتساب معارف أخرى، ينتقل هبا إىل طور آخر، وهكذا.. ثم هذا التطور اخلالق  تعينه  

الذي يقع يف حياة اإلنسان الواحد، يقع يف اجلنس البرشى كله، حيث يتلقى كل جيل من  

معارف جديدة وجتارب جديدة،   إليها  معارفه، وجتاربه، ويضيف  مجيع  قبله  الذي  اجليل 

 ده.. وهكذا. يرتكها مرياثا للجيل الذي بع

قال آخر: أما املالئكة عليهم السالم.. فهم عىل حال واحدة، ال يطرأ عليها حتول  

وال تبدل.. فليس هلم طفولة وصبا وشباب وشيخوخة، كام أنه ليس هلم مع الزمن زيادة يف  

علمهم ومعرفتهم بام يتلقونه من اهلل تلقيا    جيئعلم أو معرفة عن طريق الكسب الذايت، وإنام  

.. وهبذا اختلف الناس، فكان كل إنسان عاملا وحده،  ﴿اَل ِعْلَم َلنَا إِالَّ َما َعلَّْمَتنَا﴾رشا:  مبا 

املؤمن والكافر، واملهتدى   فيهم  تفكريه، وإرادته، ومنزعه.. فكان  وله  الذايت،  له وجوده 

والبهاء، والطاع الصفاء،  املالئكة فهم نمط واحد، من  أما  والعامل واجلاهل..  ة  والضال، 

﴿اَل  املطلقة، املستسلمة، التي ال تنزع عن إرادة، وال ترجع إىل نظر وتقدير، كام قال تعاىل:  

 [6]التحريم: َيْعُصوَن اهللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾ 

قال آخر: وعىل هذا، فاملالئكة عليهم السالم ـ وإن رشفوا قدرا، وعلوا منزلة ـ ليسوا  

.. ألن منصب اخلليفة يقتىض استقالال يف ترصيف  األريضأهال للخالفة عىل هذا الكوكب  
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الشؤون فيام هو خليفة فيه، ومتسلط عليه، كام يقتىض تفكريا وتقديرا لألمور، ثم إرادة متىض  

. شأنه يف هذا شأن الوكيل، الذي يتوىل عن األصيل الترصف فيام وكل  الرأيه ما انعقد علي

فيه، دون الرجوع إىل موكله.. واإلنسان، بام له من عقل، وإرادة، هو املستأهل هلذه اخلالفة  

 عىل األرض، يتوالها عن اهلل، ويتوىل ضبط أمورها وسياسة شئوهنا. 

آدم عليه السالم، ومل تعلمها  اهلل تعاىل    ها قال أحد احلضور: فام هي األسامء التي علم

 املالئكة عليهم السالم؟

قال أحد الوعاظ: هذا من الغيب الذي مل يفصل القرآن الكريم ذكره، ليدع للعقول  

التدبر بشأنه، ومما يمكن اعتباره يف هذا أن هذه األسامء تشري إىل ما أودع اهلل تعاىل يف اإلنسان  

والن البحث  عىل  القدرة  وأسباهبا،  من  وعللها،  األشياء،  خصائص  عن  الكشف  يف  ظر 

والوقوف عىل أرسارها املودعة فيها، وحلها وتركيبها.. وهبذه القدرة عرف حقائق كثري من  

األشياء، وهو جاد أبدا يف الكشف عن املزيد منها، يوما بعد يوم، وجيال بعد جيل، وعرصا  

 ه. إثر عرص، وكلام عرف حقيقة وضع هلا اسام تعرف ب

قال آخر: وهي تشري كذلك إىل ما أعطى اهلل تعاىل اإلنسان من العلم باألشياء التي  

تتصل بمسؤولياته من مفردات املوجودات األرضية، وطريقة إدارهتا، واستعامهلا فيام يمكن  

العيش   أمور  تسهل  التي  الصناعات  منها  ويعمرها، ويصنع  فيها،  احلياة  عنارص  أن جيدد 

به وتدفع  وعيه    لإلنسان،  جيعل  مما  ذلك،  وغري  األفضل،  املستوى  إىل  طاقاته  تطوير  إىل 

اإلنساين شامال لكل األشياء واألوضاع واألعامل والنتائج املتصلة بقضايا وجوده، ليكون  

أهال للقيام هبمة اخلالفة األرضية التي يتحرك فيها بحرية العقل واإلرادة واحلركة املتنوعة  

حليوان، باإلضافة إىل شؤونه اإلنسانية اخلاصة، مما أوكل اهلل إليه  يف شؤون اجلامد والنبات وا 

أمره، ليكون أداؤه لوظيفته الفكرية والعملية أداء متقنا منفتحا عىل اخلري كله يف مسئولياته  



63 

 

 العامة واخلاصة. 

قال آخر: وبذلك؛ فإن املراد باألسامء قد يكون معناه مسميات تلك األسامء، واملراد  

 باملسميات، خصائص هذه املسميات، وحقائقها. 

قال آخر: وبذلك، فإن علم األسامء مل يكن يشبه )علم املفردات(، بل كان يرتبط  

بفلسفة األسامء وأرسارها وكيفياهتا وخواصها.. واهلل تعاىل منح آدم هذا العلم ليستطيع أن  

 . يستثمر املواهب املادية واملعنوية يف الكون عىل طريق تكامله 

التسمية، ليستطيع أن يضع لألشياء   قابلية  السالم  آدم عليه  قال آخر: كام منح اهلل 

أسامء، وبذلك يتحدث عن هذه األشياء بذكر اسمها ال بإحضار عينها.. وهذه نعمة كربى،  

نفهمها لو عرفنا أن علوم البرشية تنقل عن طريق الكتب واملدونات، وما كان هذا التدوين  

 األسامء لألشياء وخواصها.مقدورا لوال وضع 

املالئكة:   َتْكُتُموَن﴾ قال أحد احلضور: فام معنى قوله تعاىل عن  ُكنُْتْم  ، فهل  ﴿َوَما 

 كان املالئكة خيفون شيئا مل يظهروه يف أقواهلم؟

قال أحد الوعاظ: حيتمل أن يراد بذلك ما كتمه إبليس يف نفسه من الكرب واالغرتار،  

باعتباره ملحقا هبم.. أو أن املالئكة عليهم السالم ـ كام يروي    تنزيال للواحد منزلة اجلمع

 بعضهم ـ قالوا: لن خيلق ربنا خلقا إال كنا أعلم منه وأكرم. 

قال آخر: لكن مل يدل عىل هذا أي دليل، ولذلك، فإن الظاهر أن اآلية الكريمة ال  

خ من  اهلل  صفات  عن  باحلديث  ُتتم  التي  اآليات  من  مثيالهتا  عن  مناسبة  ُتتلف  الل 

 املوضوع يف اآلية من أجل تأكيد عظمة اهلل يف أي موقف من مواقف القرآن. 

مع   منسجام  للغيب  اهلل  علم  عن  احلديث  يكون  ربام  هذا،  ضوء  وعىل  آخر:  قال 

املالئكة   حيط  مل  مما  اجلديد  املخلوق  هذا  يف  للخليفة  الفاعلة  املمتدة  الطبيعة  عن  احلديث 
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 بعلمه. 

هذا املجال من اإلحياء بسعة علم اهلل باملستوى الذي حييط بكل    قال آخر: وال بد يف 

الشاملة   املستمرة  بالرقابة  الدائم  ليوقظ يف نفسه اإلحساس  ما يظهره اإلنسان أو يضمره 

عليه، مما حيقق له مزيدا من االنضباط والشعور العميق بعظمة اهلل.. ويف هذه احلال، ال نجد  

ن القضية ال تنطلق من طبيعة الواقعة الشخصية بل من  رضورة تقدير أي َشء للكلمة، أل

 الطبيعة األساسية لصفات اهلل. 

 : واخلَلق   آدم 

احلضور أحد  عن  (33)قال  فحدثونا  أحسنتم..  تعاىل:  :  ُثمَّ  قوله  َخَلْقنَاُكْم  ﴿َوَلَقْد 

اِجِديَن َقا  ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس مَلْ َيُكْن ِمَن السَّ َل َما  َصوَّ

َلْقَتُه ِمْن طِنٍي َقاَل َفاْهبِْط ِمنَْها  َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخ 

اِغِريَن َقاَل َأْنظِْريِن إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن قَ  َ فِيَها َفاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ اَل إِنََّك  َفاَم َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكربَّ

اطَ  َك املُْْسَتِقيَم ُثمَّ آَلتَِينَُّهْم ِمْن َبنْيِ َأْيِدهيِْم َوِمْن  ِمَن املُْنَْظِريَن َقاَل َفباَِم َأْغَوْيَتنِي أَلَْقُعَدنَّ هَلُْم رِصَ

َمْذُءوًما   ِمنَْها  اْخُرْج  َقاَل  َشاكِِريَن  َأْكَثَرُهْم  جَتُِد  َواَل  َشاَمئِلِِهْم  َوَعْن  َأْياَمهِنِْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم 

 [ 18ـ  11]األعراف: نُْكْم َأمْجَِعنَي﴾ َمْدُحوًرا ملََْن َتبَِعَك ِمنُْهْم أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم مِ 

اآلية   يف  عباده  تعاىل  اهلل  ذّكر  أن  بعد  الكريمة  اآليات  هذه  وردت  لقد  آخر:  قال 

﴿َوَلَقْد  السابقة بنعمه عليهم بالتمكني يف األرض وخلق أنواع املعايش فيها، كام قال تعاىل:  

فِيَها   َلُكْم  َوَجَعْلنَا  اأْلَْرِض  يِف  نَّاُكْم  َتْشُكُروَن﴾  َمكَّ َما  َقلِياًل  قفى  [ 10األعراف:  ] َمَعايَِش  .. ثم 

 

(، واألمثل يف تفسري  34/  10(، ومن وحي القرآن: )110/  8(، وتفسري املراغي ) 2794/  5(، وزهرة التفاسري )370/  4التفسري القرآين للقرآن )   (  33)

، و القصص القرآين، احلكيم،  377/  23(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  205/  14(، ومفاتيح الغيب ) 153/  8(، والتفسري املنري )575/  4كتاب اهلل املنزل: ) 

 . 137ص
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مستعدا للكامل وأنه قد تعرض له وسوسة من   اإلنساينذلك ببيان أن اهلل تعاىل خلق النوع  

 الشيطان حتول بينه وبني هذا الكامل الذي يبتغيه. 

 كائنات  قال آخر: واهلدف من ذكر هذا هو بيان حقيقة اإلنسان، ومقامه، ومنزلته بني 

 العامل، وبعث روح الشكر واحلمد فيه. 

السالم،   عليه  آدم  بخلق  املرتبطة  املعاين  الكثري من  تتضمن  بذلك  آخر: وهي  قال 

 والتي ال يمكن معرفة احلقيقة اإلنسانية من دوهنا. 

 مكونات آدم: 

قال أحد احلضور: فحدثونا عام ورد فيها من املكونات التي خلق اهلل تعاىل هبا آدم  

 عليه السالم. 

قال:   بذكرها، حيث  الكريمة  اآليات  تعاىل  اهلل  بدأ  لقد  الوعاظ:  أحد  ﴿َوَلَقْد  قال 

ْرَناُكْم﴾   ، أي بدأ اهلل خلق اإلنسان من طني، ثم صوره حتى  [ 11األعراف:  ] َخَلْقنَاُكْم ُثمَّ َصوَّ

قيقة التي  تكامل خلقه إنسانا سويا يملك الصورة اجلميلة واجلسم املعتدل، واألجهزة الد 

تتحرك يف نظام حمكم متوازن، فتحرك فيه العقل واإلرادة، اللذين يستطيع من خالهلام أن  

 حيمل مسئولية نفسه، ومسئولية الكون من حوله.  

قال آخر: وقد اهتم اهلل تعاىل بذكر خلقة آدم عليه السالم ونشأته إىل أن صار برشا 

ن خلق اإلنسان مر بمراحل ثالث.. أوهلا  سويا يف مواضع خمتلفة.. ويستنتج منها مجيعا أ

 املرحلة الرتابية وتوابعها.. وثانيها مرحلة التسوية والتصوير.. وثالثها مرحلة نفخ الروح. 

قال آخر: أما بالنسبة للمرحلة األوىل، املرحلة الرتابية وتوابعها، فقد ذكر اهلل تعاىل  

وأوهلا الرتاب، كام قال تعاىل:    أنه خلق اإلنسان من تراب متحول من مرحلة إىل مرحلة.. 

 [ 59آل عمران: ] ﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَْد اهللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾ 
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ا ِمْن  قال آخر: وثانيها الطني، كام قال تعاىل:   ﴿إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِينِّ َخالٌِق َبرَشً

 [ 71ص: ] نٍي﴾ طِ 

تعاىل:   قال  الالزب، كام  الطني  وثالثها  آخر:  طِنٍي اَلِزٍب﴾  قال  ِمْن  َخَلْقنَاُهْم  ﴿إِنَّا 

 ، والالزب: هو الطني امللتصق باليد. [ 11الصافات: ] 

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل  قال آخر: ورابعها احلمأ مسنون، كام قال تعاىل:  ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

َْحَإٍ َمْسُنوٍن﴾   ، واحلمأ: هو الطني األسود، واملسنون، املتغري، أي خلقه من  [ 26احلجر:  ] ِمْن 

 طني أسود متغري. 

تعاىل:   قال  كام  طني،  من  الساللة  وخامسها  آخر:  ِمْن  قال  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  ﴿َوَلَقْد 

، والساللة: هي صفوة الطني من الكدر وخالصته، من سللت  [ 12املؤمنون:  ] طنٍِي﴾  ُساَلَلٍة ِمْن  

 اليشء من اليشء أي استخرجته منه. 

ْنَساَن  قال آخر: وسادسها الصلصال الذي يشبه الفخار، كام قال تعاىل:   ﴿َخَلَق اإْلِ

اِر﴾   وصوت كاخلزف. ، أي من طني يابس إذا نقر صلصل [ 14الرْحن: ] ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ

قال آخر: ويف هذه املرحلة نرى تكامل خلقة آدم من طور إىل طور، ولكن اجلميع  

يدور حول الرتاب والطني بأشكاهلام املختلفة إىل أن صار جسم اإلنسان أشبه بالطني اليابس  

 الذي إذا نقر، صوت. 

ينسبها إىل    قال آخر: وهذه األطوار الستة التي يذكرها اهلل تعاىل يف خلقة آدم، ربام

فيقول:   كله،  اإلنسان  طنٍِي﴾  خلقة  ِمْن  ْنَساِن  اإْلِ َخْلَق  يقول:  [ 7السجدة:  ] ﴿َوَبَدَأ  أو  ﴿إِنَّا  ، 

بام  [ 39املعارج:  ] َخَلْقنَاُهْم﴾   أوالده  أن يصف  أبوهم وأصلهم فصح  آدم  إال ألن  ، وما هذا 

 لألب من األوصاف. 

التس  مرحلة  وهي  الثانية،  املرحلة  وأما  آخر:  قوله  قال  إليها  فيشري  والتصوير،  وية 
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ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِْبلِيَس مَلْ تعاىل:     ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم ُثمَّ َصوَّ

اِجِديَن﴾   ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه  ، وقوله:  [ 11األعراف:  ] َيُكْن ِمَن السَّ ﴿َفإَِذا َسوَّ

 [29احلجر: ] َساِجِديَن﴾ 

قال آخر: وهي تشري إىل أنه ملا انتهت خلقة اإلنسان إىل أن صار جسمه طينا يابسا له  

صوت إذا نقر، جاءت مرحلة ثانية هي مرحلة التسوية والتصوير.. واملراد من التصوير،  

 الظاهرية جلسمه. هو التسوية 

قال آخر: وباملقارنة بني اآليتني الكريمتني نعلم أن املراد من التصوير هو التسوية،  

غري أنه سبحانه ينسب التصوير يف سورة األعراف إىل اإلنسان كله، ويف سورة احلجر إىل  

دم  آدم عليه السالم، ذلك أن اهلل تعاىل يصف كل إنسان بصفات أبيه آدم.. فالتصوير كان آل

 عليه السالم، ولكن أثبته لإلنسان كله من باب وصف اليشء بحال متعلقه. 

قال آخر: وعىل ضوء هذا فالتسوية والتصوير، وهو التشكل هبيئة معينة حتققت قبل  

 أن ُينفخ فيه الروح، وهي الصورة التي خلق آدم وأوالده عليها.

لة الثانية فيظهر من اآليات  قال آخر: وأما الفاصل الزماين بني املرحلة األوىل واملرح

الكريمة أهنا كانت قليلة، حيث يعرب اهلل تعاىل يف سورة األعراف عن الفاصل الزماين بلفظ  

  ﴾ ْرَناُكْم﴾  فيقول:  ﴿ُثمَّ ُثمَّ َصوَّ ، لكنه يعرب يف سورة احلجر  [ 11األعراف:  ] ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم 

ا ِمنْ بلفظ )فـ( ويقول:   ْيُتُه﴾    ﴿إِينِّ َخالٌِق َبرَشً ـ    28احلجر:  ] َصْلَصاٍل ِمْن َْحَإٍ َمْسُنوٍن َفإَِذا َسوَّ

، وهذا يكشف عن أن الفاصل الزماين مل يكن شيئا كثريا، بل كان عىل وجه يصح فيه  [ 29

استعامل كلتا الكلمتني بنظرتني خمتلفتني، وأيضا تفيد اآليات أن خلق آدم مل يكن أمرا دفعيا  

 يام أو شهور قليلة. بل كان تدرجييا تم خالل أ 

قال آخر: أما املرحلة الثالثة، وهي املرحلة السامية التي هبا تفوق اإلنسان عىل سائر  
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ذا إرادة   إنسانا عاقال مفكرا حرا  الذي يالزم كونه  املخلوقات، فهي مرحلة نفخ الروح، 

اىل:  وغرائز وميول، والتي هبا استحق أن يكون مسجودا للمالئكة ومعلام هلم، كام قال تع

 [ 72ص: ] ﴿َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴾ 

﴿َوَنَفْخُت  قال آخر: وقد أضاف اهلل تعاىل الروح التي نفخها يف آدم إىل نفسه، فقال:  

﴿َلْيَس  ، مع كونه سبحانه أجل من أن يكون له جسم وروح، ألنه  [ 72ص:  ] فِيِه ِمْن ُروِحي﴾  

ٌء﴾  .. وبذلك، فإن اإلضافة هنا إضافة ترشيفية نظري إضافة اهلل تعاىل  [ 11شورى: ال] َكِمْثلِِه ََشْ

ُجوِد﴾  البيت إىل نفسه يف قوله:   ِع السُّ كَّ َرا َبْيتَِي لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاكِِفنَي َوالرُّ ،  [ 125البقرة:  ] ﴿َأْن َطهِّ

الروح   برشف  التنويه  ألجل  ذلك  وكل  اهلل،  بشهر  رمضان،  شهر  تسمية  والبيت  ومثله 

 والشهر. 

 آدم والسجود: 

قال أحد احلضور: فحدثونا عن سجود املالئكة عليهم السالم آلدم عليه السالم،  

 [ 73ص: ] ﴿َفَسَجَد املاََْلئَِكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن﴾ كام قال تعاىل: 

قال أحد الوعاظ: يظهر من سياق اآليات الواردة يف سورة البقرة أنه سبحانه ملا علم  

سامء كلها وأمره أن ينبئ املالئكة هبا، وجه أمره إىل املالئكة بالسجود آلدم إجالال له  آدم األ

وتكريام، فسجد املالئكة كلهم إال إبليس، فصار آدم مسجودا حقيقيا هلم ال قبلة هلم، نظري  

 الكعبة للمصلني. 

قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن األمر اإلهلي للمالئكة يف السجود آلدم  

عليه السالم، إذ إنه يف الرشيعة املقدسة حيرم السجود لغري اهلل تعاىل، فكيف صح أن يطلب  

 من املالئكة السجود آلدم؟ وما هو املقصود من هذا السجود؟

عبادة،   ذاته  بحد  السجود  أن  اعتقاد  من  ينطلق  السؤال  هذا  الوعاظ:  أحد  قال 
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إذ   صحيح،  غري  وذلك  وحرام؛  رشك  اهلل  لغري  إىل  والعبادة  تنقسم  العبادية  األفعال  أن 

قسمني.. أحدمها، األفعال التي تتقوم عباديتها بالنية وقصد القربة كاإلنفاق، أو الطواف  

بالبيت احلرام، أو القتال، أو غري ذلك، فإن هذه األفعال إذا توفرت فيها نية القربة وقصد  

دة، ومن ثم فهي تتبع نيتها يف  رضا اهلل تعاىل تكون عبادة هلل تعاىل، وبدون ذلك ال تكون عبا 

 تشخيص طبيعتها. 

منها؛ ألنه    السجودقال آخر: وثانيها، األفعال التي تكون بذاهتا عبادة، والكثري يعترب  

عبادة بذاته، ولذا حيرم السجود لغري اهلل؛ ألنه يكون بذاته عبادة لغري اهلل.. لكن هذا التصور  

خرى التي تتقوم عباديتها بالقصد والنية،  غري صحيح؛ فإن السجود شأنه شأن األفعال األ

ولذا فقد يكون السجود سخرية واستهزاء، وقد يكون ملجرد التعظيم، وقد يكون عبادة إذا  

 كان بنيتها.

قال آخر: ولذا نجد يف القرآن الكريم يف بعض املوارد الصحيحة يستخدم السجود  

﴿َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل  كام قال تعاىل: تعبريا عن التعظيم كام يف قصة إخوة يوسف عليه السالم، 

ا َوَقدْ  ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحقا وا َلُه ُسجَّ   اْلَعْرِش َوَخرُّ

ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد   ْيَطاُن َبْينِي َوَبنْيَ  َأْحَسَن يِب إِْذ َأْخَرَجنِي ِمَن السِّ َأْن َنَزَغ الشَّ

 [ 100يوسف: ] إِْخَويِت إِنَّ َريبِّ َلطِيٌف ملَِا َيَشاُء إِنَُّه ُهَو اْلَعلِيُم احْلَكِيُم﴾ 

قال آخر: وإنام كان السجود لغري اهلل حراما؛ ألنه يستخدم عادة يف العبادة، فأريد 

ري اهلل تعاىل.. وأما إذا كان السجود للتعظيم  لإلنسان املسلم أن يتنزه عام يوهم العبادة لغ 

 وبأمر من اهلل تعاىل، فال يكون حراما، بل يكون واجبا. 

 آدم والشيطان: 

قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن تتمة اآليات الكريمة وما ورد فيها من  
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 تكرب الشيطان عن السجود آلدم عليه السالم. 

 أنه بعد أن تم خلق اإلنسان األول وهو آدم عليه  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل

﴿ُثمَّ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا  السالم، كرمه اهلل تعاىل بأن أمر املالئكة بأن يسجدوا له، فقال:  

أي حتية له، وتعظيام هلل الذي خلقه.. ومل يكن ذلك سجود عبادة له،    [ 11األعراف:  ] آِلَدَم﴾  

ألن اهلل ال يرىض خللقه أن يعبدوا غريه، فكيف يتعبدهم بذلك!؟.. بل كان سجود عبادة  

آلدم..   وحتية  اِجِديَن﴾  هلل  السَّ ِمَن  َيُكْن  مَلْ  إِْبلِيَس  إاِلَّ  فسجد    [ 11األعراف:  ] ﴿َفَسَجُدوا  أي 

 ا إال إبليس فإنه أيب واستكرب، وهو من اجلن ال منهم. املالئكة مجيع

َأالَّ َتْسُجَد﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه سأله:   َمنََعَك  ، أي ما  [ 12األعراف:  ] ﴿َما 

منعك وحال بينك وبني السجود؟.. فأجاب معتذرا متعلال: إين أنا خري منه، خلقتني من  

ا من خاصية االرتفاع والعلو والنور أرشف من الطني  النار، وخلقته من الطني، والنار بام فيه

 الذي يتسم بالركود واخلمود والذبول، والرشيف ال يعظم من دونه، وإن خالف أمر ربه.  

قال آخر: وهذا قياس إبليس، وهو قياس باطل، إذ ال يستدل عىل اخلريية بالطبيعة  

ف املفيدة  واخلصائص  باملعاين  اخلريية  تكون  وإنام  عليه  املادية،  آدم  اهلل  حبا  وقد  أكثر،  ائدة 

 السالم من العلوم واملعارف والتكريم ما ال جيهله إبليس نفسه. 

يتشاهبان من بعض   القياس هو أن نقيس موضوعا عىل آخر  قال آخر: واملراد من 

اجلهات، ونحكم للثاين بنفس احلكم املوجود للموضوع األول من دون أن نعرف فلسفة  

كامال،  وأرساره  باب    احلكم  فتح  ألن  بشدة،  القياس  من  اهلدى  أئمة  منع  السبب  وهلذا 

القياس يتسبب يف أن يعمد كل أحد باالعتامد عىل دراسته املحدودة وفكره القارص وبمجرد  

أن يعترب موضوعني متساويني من بعض اجلهات إىل إجراء حكم األول عىل الثاين، وهبذا  

 واملرج.  تتعرض قوانني الرشع وأحكام الدين إىل اهلرج
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فحسب،   الدينية  القوانني  عىل  مقصورا  ليس  عقال  القياس  وبطالن  آخر:  قال 

فاألطباء هم أيضا يؤكدون يف توصياهتم عىل أن ال تعطى وصفة أي مريض ملريض آخر  

املريضان يف   النهي واضحة، ألنه قد يتشابه  النواحي، وفلسفة هذا  مهام تشاهبا من بعض 

النواحي، ولكن مع ذلك يتفاوتان من جهات عديدة، مثال من جهة القدرة  نظرنا من بعض  

عىل حتمل الدواء، وفئة الدم، ومقدار السكر يف الدم، وال يستطيع األشخاص العاديون من  

يف   االختصاص  وذوي  باألطباء  خيتص  تشخيصها  بل  األمور،  هذه  يشخصوا  أن  الناس 

مالحظ دون  آلخر  مريض  أدوية  أعطيت  فلو  إىل  الطب،  فمضافا  اخلصوصيات،  هذه  ة 

 احتامل عدم االنتفاع هبا، فإهنا ربام تكون منشأ لسلسلة من األخطار غري القابلة للجرب. 

قال آخر: واألحكام اإلهلية أدق من هذه اجلهة، وهلذا جاء يف األحاديث واألخبار  

 أنه لو ُعمل بالقياس ملحق الدين، أو كان فساده أكثر من صالحه. 

اإلضافة إىل ذلك، فإن اللجوء إىل القياس الكتشاف األحكام ومعرفتها قال آخر: ب

دليل عىل قصور الدين، ألنه إذا كان لكل موضوع حكم يف الدين مل يكن هناك حاجة إىل  

 القياس. 

قال آخر: واملورد الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا األمر هو ما إذا ذكر املقنن  

فة قانونه، ففي هذه احلالة جيوز لنا إذا رأينا هذا الدليل  أو الطبيب نفسه دليل حكمه وفلس

وهذه الفلسفة يف موضوع آخر أن نجري احلكم فيه ونعديه إليه أيضا، وهذا هو ما اصطلح  

 عليه بالقياس املنصوص العلة. 

قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك إذا قال الطبيب للمريض: جيب أن تتجنب تناول  

ألهنا  الفالنية  يتجنب    الفاكهة  أن  جيب  وأنه  ترضه،  احلموضة  بأن  املريض  علم  حامضة، 

 احلموضة وإن كان يف فاكهة أخرى. 
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بأن: جتنبوا   الرشيفة  السنة  الكريم أو رصحت  القرآن  إذا رصح  آخر: وهكذا  قال 

 اخلمر ألنه مسكر، علمنا أن كل مسكر حرام )وإن مل يكن مخرا( وجيب اجتنابه. 

ال وال ممنوعا، ألنه معلوم الدليل ومنصوص العلة  قال آخر: فهذا القياس ليس باط

مقطوع هبا والقياس املمنوع هو فيام إذا مل نعلم بدليل احلكم وفلسفته بصورة القطع ومن  

 مجيع اجلهات. 

قال آخر: وقد روي أن أبا حنيفة دخل عىل اإلمام الصادق، فقال له: )يا أبا حنيفة،  

قال: )ال تقس فإن أول من قاس إبليس حني  بلغني أنك تقيس؟( قال: نعم، أنا أقيس..  

قال: )خلقتني من نار وخلقته من طني(، فقاس ما بني النار والطني، ولو قاس نورية آدم  

 (34) بنورية النار عرف فضل من بني النورين وصفاء أحدمها عىل اآلخر(

 إليه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن إبليس عندما ردد ذلك القياس الفاسد، أصدر اهلل 

َ فِيَها﴾  األمر باهلبوط من اجلنة، فقال:   ألهنا    [ 13األعراف:  ] ﴿َفاْهبِْط ِمنَْها َفاَم َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكربَّ

 ال تفسح جماهلا ملن يتكرب فيها، ويشعر بالعلو والرفعة والعصيان. 

عصية،  قال آخر: والضمري يف منها يعود إىل املنزلة التي كان فيها إبليس قبل هذه امل

.. واملعنى: اخرج أهيا  معنوي.. واهلبوط هنا هبوط  ﴿فِيَها﴾وكذلك الضمري يف قوله تعاىل:  

الشيطان املريد من هذه النعمة التي خولتك إياها، ورفعت هبا منزلتك حتى اُتذت منها  

حجة عىل هذا العصيان الوقاح ألمرى، فتأبى أن تسجد ملن دعوتك إىل السجود له.. فام 

تتكرب يف هذه النعمة، وُتتال هبا.. وها أنت ذا قد أصبحت من الصاغرين،    يكون لك أن

قد نزع عنك ما كنت تدعيه لنفسك من منزلة تعاليت هبا عىل هذا املخلوق اآلدمي، الذي  

 

 . 86علل الرشائع، ص  ( 34)
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 خلق من طني. 

قال آخر: وهكذا كل من ألبسه اهلل نعمة من نعمه فلم يرعها، ومل يؤد حق شكرها  

فهي تنزع منه، ويلبس بدهلا ثوب النقمة والبالء، وهذا ما يشري إليه  هلل، من الطاعة والوالء،  

تعاىل:   بَِأْنُفِسِهْم﴾  قوله  َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  َقْوٍم  َعىَل  َأْنَعَمَها  نِْعَمًة  ا  ً ُمَغريِّ َيُك  مَلْ  اهللََّ  بَِأنَّ  ﴿َذلَِك 

 [53األنفال: ] 

يف  الكريمة  اآليات  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  هذا    قال  منشأ  وغريه  املحل  هذا 

َ فِيَها﴾  السقوط والتنزل بقوله:   ، ثم أضاف للتأكيد:  [ 13األعراف:  ] ﴿َفاَم َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكربَّ

اِغِريَن﴾   يعني أنك بعملك وموقفك هذا مل تصبح كبريا،    [ 13األعراف:  ] ﴿َفاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ

 بل عىل العكس من ذلك أصبت بالصغار والذلة. 

قال آخر: وهذا يوضح أن شقاء الشيطان كله كان وليد تكربه وأنانيته التي جعلته  

يرى نفسه أفضل مما هو، وهي التي تسببت يف أن ال يكتفي بعدم السجود آلدم عليه السالم،  

وحكمته، ويعرتض عىل أمر اهلل، وينتقده، فخرس عىل أثر ذلك منزلته    بل وينكر علم اهلل

ومكانته، ومل حيصد من موقفه إال الذلة والصغار بدل العظمة، وهذه يعني أنه مل يصل إىل  

 هدفه فحسب، بل بات عىل العكس من ذلك. 

والعجب:   للتكرب  ذمه  عند  هذا  يذكر  قوله  عيل  اإلمام  عن  ورد  وقد  آخر:  قال 

وا بام فعل اهلل بإبليس إذ أحبط عمله الطويل، وجهده اجلهيد، وكان قد عبد اهلل ستة  )فاعترب

آالف سنة عن كرب ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم عىل اهلل بمثل معصيته؟ كال، ما  

كان اهلل سبحانه ليدخل اجلنة برشا بأمر أخرج به منها ملكا، إن حكمه يف أهل السامء وأهل  

 (  35) األرض الواحد(

 

 . 776ص  234هنج البالغة خطبة (  35)
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قال: )إن للمعايص شعبا، فأول ما   أنه  السجاد،  قال آخر: ومثله روي عن اإلمام 

ُعيص اهلل به الكرب، وهي معصية إبليس حني أبى واستكرب وكان من الكافرين، واحلرص  

  (36) وهي معصية آدم وحواء.. ثم احلسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله( 

ق: )أصول الكفر ثالثة: احلرص واالستكبار واحلسد،  قال آخر: وقال اإلمام الصاد

فأما احلرص فإن آدم حني هني عن الشجرة ْحله احلرص عىل أن أكل منها، وأما االستكبار  

 ( 37)فإبليس حيث أمر بالسجود آلدم فأبى، وأما احلسد فابنا آدم حيث قتل أحدمها صاحبه(

ه إىل هذا احلد، فهو عندما عرف  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن قصة الشيطان مل تنت

بأنه صار مطرودا من حرضة اهلل تعاىل زاد من طغيانه وجلاجته، وبدل أن يتوب ويثوب إىل  

اهلل ويعرتف بخطئه فإن اليشء الوحيد الذي طلبه من اهلل تعاىل هو أن يمهله ويؤجل موته  

 [ 14األعراف: ] ﴿َقاَل َأْنظِْريِن إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ إىل يوم القيامة: 

، [ 15األعراف:  ] ﴿إِنََّك ِمَن املُْنَْظِريَن﴾  قال آخر: وقد استجاب اهلل هلذا الطلب، فقال:  

ومل ترصح هذه اآليات الكريمة باملقدار الذي استجيب من طلب الشيطان من حيث الزمن،  

علوم(  إال أن اهلل تعاىل ذكر ذلك يف حمل آخر، فقال: )إنك من املنظرين إىل يوم الوقت امل

وهذا يعني أن مطلب الشيطان مل يستجب له بتاممه وكامله، بل استجيب إىل الوقت الذي  

 يعلمه اهلل تعاىل. 

قال آخر: غري أن الشيطان مل يبغ من مطلبه من اإلمهال الطويل احلصول عىل فرصة  

قال:  منه أو ليعمر طويال، إنام كان هدفه من ذلك هو إغواء بني البرش، حيث    ما فاتجلربان  

املُْْسَتِقيَم﴾   اَطَك  رِصَ هَلُْم  أَلَْقُعَدنَّ  َأْغَوْيَتنِي  غويت،    [ 16األعراف:  ] ﴿َفباَِم  كام  ألغوينهم  أي 

 

 . 130ص   2الكايف ج (  36)
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وألضلنهم كام ضللت.. ونالحظ هنا أن الشيطان ـ لتربئة نفسه ـ نسب إىل اهلل اجلرب، فقال:  

 ألغوينهم.  [ 16األعراف: ] ﴿َفباَِم َأْغَوْيَتنِي﴾ 

روي يف هذا عن اإلمام عيل أنه كان جالسا بالكوفة بعد منرصفه من  قال آخر: وقد  

: أخربنا عن مسرينا إىل أهل  أمري املؤمنني صفني إذا أقبل شيخ فجثا بني يديه ثم قال له: يا  

الشام أبقضاء اهلل وقدره؟ فقال له اإلمام عيل:)أجل مه يا شيخ ما علوتم تلعة وال هبطتم  

وقدر(، فقال له الشيخ: عند اهلل أحتسب عنائي يا أمري املؤمنني،  بطن واد إال بقضاء من اهلل  

فقال له اإلمام: )يا شيخ فواهلل لقد عظم اهلل تعاىل لكم األجر يف مسريتكم وأنتم سائرون  

ويف مقامكم وأنتم مقيمون ويف منرصفكم وأنتم منرصفون ومل تكونوا يف َشء من حاالتكم  

الشيخ: وكيف مل نكن يف َشء من حاالتنا مكرهني    مكرهني وال إليه مضطرين(، فقال له 

وال إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسرينا ومنقلبنا ومنرصفنا.. فقال له اإلمام: )أو  

واألمر   والعقاب  الثواب  لبطل  كذلك  كان  لو  أنه  الزما  وقدرا  حتام  قضاء  كان  أنه  تظن 

الوعد والوعيد تعاىل وسقط معنى  اهلل  والزجر من  للمذنب وال    والنهي  تكن الئمة  فلم 

حممدة للمحسن ولكان املحسن أوىل بالعقوبة من املذنب تلك مقالة إخوان عبدة األوثان  

  (38) وخصامء الرْحن وحزب الشيطان وقدرية هذه األمة وجموسها(

قال آخر: ثم إن الشيطان أضافـ  تأكيدا لقولهـ  بأنه لن يكتفي بالقعود باملرصاد هلم،  

﴿ُثمَّ آَلتَِينَُّهْم ِمْن  من كل حدب وصوب، ويسد عليهم الطريق من كل جانب  بل سيأتيهم 

،  [ 17األعراف:  ] َبنْيِ َأْيِدهيِْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْياَمهِنِْم َوَعْن َشاَمئِلِِهْم َواَل جَتُِد َأْكَثَرُهْم َشاكِِريَن﴾  

حيارص   الشيطان  أن  عن  كناية  التعبري  هذا  يكون  أن  اجلهات،  ويمكن  كل  من  اإلنسان 

 

 . 72، ص1حق اليقني يف معرفة اصول الدين، ج  ( 38)
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 ويتوسل إىل إغوائه بكل وسيلة ممكنة، ويسعى يف إضالله. 

قال آخر: وربام يكون عدم ذكر الفوق والتحت ألجل أن اإلنسان يتحرك عادة يف  

 اجلهات األربع املذكورة، ويكون له نشاط يف هذه األنحاء غالبا.

لبعض مصاديق ه ذكر  الباقر  اإلمام  روي عن  وقد  آخر:  األربع،  قال  اجلهات  ذه 

﴿َوِمْن  ﴾، معناه أهون عليهم أمر اآلخرة،  آَلتَِينَُّهْم ِمْن َبنْيِ َأْيِدهيِمْ حيث قال: )ثم قال: ﴿

  ﴿َوَعْن َأْياَمهِنِْم﴾، آمرهم بجمع األموال والبخل هبا عن احلقوق لتبقى لورثتهم،    َخْلِفِهْم﴾،

الشبهة،   وحتسني  الضاللة  بتزيني  دينهم  أمر  عليهم  َشاَمئِلِِهْم﴾، أفسد  بتحبيب    ﴿َوَعْن 

 (39) اللذات إليهم وتغليب الشهوات عىل قلوهبم(

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أصدر أمرا آخر بخروج الشيطان من حريم القرب  

بطرده هنا اُتذ صورة أكثر ازدراء وحتقريا،  اإلهلي واملقام الرفيع، بفارق واحد هو أن األمر 

 وأشد عنفا ووقعا. 

قال آخر: ولعل هذا كان ألجل العناد واللجاج الذي أبداه الشيطان باإلحلاح عىل 

الوسوسة لإلنسان وإغوائه وإغرائه؛ فقد كان موقفه األثيم يف البداية منحرصا يف التمرد  

بخروجه فقط، ولكن عندما أضاف معصية    عىل أمر اهلل وعدم امتثاله، وهلذا صدر األمر

﴿َقاَل اْخُرْج ِمنَْها َمْذُءوًما  أكرب إىل معصيته بالعزم عىل إضالل اآلخرين جاء األمر املشدد:  

 [ 18األعراف: ] َمْدُحوًرا﴾ 

﴿ملََْن َتبَِعَك  قال آخر: ثم حلف اهلل تعاىل عىل أن يمأل جهنم منه ومن اتباعه، فقال: 

 [ 18األعراف: ] نَّ َجَهنََّم ِمنُْكْم َأمْجَِعنَي﴾ ِمنُْهْم أَلَْمأَلَ 

 

 .404، ص 4تفسري جممع البيان، ج  ( 39)
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قال أحد احلضور: أحسنتم.. فام الدروس التي نستفيدها من رفض سجود إبليس  

 آلدم عليه السالم؟

: أوهلا وأمهها أن الكرب والغرور من األسباب اخلطرية يف عملية  (40) قال أحد الوعاظ

وقة إىل مدارك الدون واخلرسان.. فكام هو معلوم  االهنيار والسقوط من املكانة املحرتمة املرم 

تعاىل:   قوله  ذلك  إىل  يشري  كام  املالئكة  يكن من  مل  إبليس  أن  لِْلَماَلئَِكِة  لديكم  ُقْلنَا  ﴿َوإِْذ 

َربِِّه﴾   َأْمِر  َعْن  َفَفَسَق  نِّ  اجْلِ ِمَن  َكاَن  إِْبلِيَس  إِالَّ  َفَسَجُدوا  آِلَدَم  أنه    [ 50الكهف:  ] اْسُجُدوا  إال 

السابقة هلل   نتيجة لطاعته  العيش بني صفوف املالئكة  العال ونال رشف  الدرجات  ارتقى 

النفس املهلك قد أديا إىل خرسانه   عزوجل.. لكن رشاك التعصب األعمى وعبادة هوى 

 كل ذلك يف حلظة تكرب وغرور.

قال آخر: بل إن حب الذات والغرور والتعصب والتكرب قد جعلته يستمر يف موقفه  

ض، ويوغل قدمه يف وحل اإلرصار عىل اإلثم والسري املتخبط يف جادة العناد، فنيس أو  املري

الظلمة   كل  يشارك  ألن  احلال  دعته  حتى  إجيايب،  أثر  من  واالستغفار  للتوبة  ما  تناسى 

واملذنبني من بني آدم يف جرائمهم وذنوهبم بوسوسته هلم.. وبات عليه أن يتحمل نصيبه  

 زع األكرب. من عذاب اجلميع يوم الف 

قال آخر: وليس ابليس فحسب من فعل ذلك، بل إن التاريخ حيدثنا عن أصحاب  

النفوس املريضة ممن ركبهم الغرور والكرب فعاثوا يف األرض فسادا بعد أن غطت العصبية  

رؤاهم، وحجب اجلهل بصريهتم، وسلكوا طريق الظلم واالستبداد وسادوا عىل الرقاب  

 درجات الرذيلة واالنحراف عن الطريق القويم.  بكل جنون فهبطوا إىل أدنى

 

 ( 65/ 8( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )40)
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قال آخر: ولذلك، فإن هاتني السمتني األخالقيتني )التكرب والغرور( يف الواقع نار  

حلظات   يف  لربام  دار،  وتأثيث  بناء  يف  عمره  من  وطرا  رصف  من  أن  فكام  حمرقة..  رهيبة 

غرور يفعل فعل النار  معدودات يتحول إىل هباء منثور بسبب رشارة صغرية.. فالتكرب وال

 يف احلطب وال تنفع معه تلك السنني املعمورة بالطاعة والبناء. 

قال آخر: لقد أشار اإلمام عيل إىل هذه املعاين يف قوله عن إبليس بأنه )عدو هلل، إمام  

املتعصبني وسلف املستكربين.. أال ترون كيف صغره اهلل بتكربه ووضعه برتفعه، فجعله يف  

 (41) وأعد له يف اآلخرة سعريا(الدنيا مدحورا 

﴿َما َمنََعَك  النافية يف قوله تعاىل:  ﴿اَل﴾  قال أحد احلضور: فام جتيبون من يذكر بأن  

، زائدة، ذلك أننا لو مل نعتربها كذلك، فسيكون اإلنكار عىل إبليس  [ 12األعراف:  ] َأالَّ َتْسُجَد﴾  

عدم   من  منعه  الذي  السبب  عن  االستفهام  من  هبذا  املراد  خالف  عىل  وهو  السجود.. 

االستفهام الذي يطلب إليه فيه أن جييب عن سبب املنع عن السجود، ال عن سبب املنع من  

 عدم السجود؟ 

قال آخر: وقد استدل القائلون هلذا بالكثري من الشواهد الشعرية التي تدل عىل جواز  

 زيادة هذا احلرف.  

الوعاظ: نحن ال نرى هذا.. فال قرآن ليس فيه أي حرف زائد، ذلك أن  قال أحد 

جتويز ذلك أن القرآن الكريم ليس شعرا حتى تباح فيه الرضورات التي تباح يف الشعر..  

والقرآن ليس من قول برش حتى حتكمه الرضورة، وتلتمس لقائله املعاذير.. بل هو كالم  

فصلت: ] ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َْحِيٍد﴾    ﴿اَل َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل رب العاملني.. 

42 ] 

 

 . 192البالغة، من اخلطبة  ( هنج 41)
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النفي   فحرف  فإن  ولذلك،  آخر:  النظم  ﴿اَل﴾  قال  صميم  من  هو  أصيل،  حرف 

حذف    القرآين ولو  الكريمة،  اآلية  حتمله  الذي  اإلعجاز  من  مكانه  له  الكريمة،  اآلية  يف 

رر ويتأكد أوال، قبل أن نجد  حلذف معه بعض ما يف اآلية من إعجاز.. وهذا ما جيب أن يتق

 مفهوما. ﴿اَل﴾ هلذا احلرف 

قال آخر: ولذلك، فإنه البد أن نعتقد أن له مفهومه يف اآلية الكريمة، حيث هو،  

وكام هو، سواء اهتدينا إليه أو مل هتتد، فإنه ال بد أن هيتدى إليه الباحثون، بالكثري أو القليل  

أو كلمة يف القرآن الكريم، فهوـ  عىل أقل تقدير    من البحث والنظر.. أما القول بزيادة حرف

 ـ هروب من مواجهة كلامت اهلل وآياته. 

إذ قيل  ﴿اَل﴾  قال آخر: وبناء عىل هذا، فإننا عندما ننظر يف اآلية الكريمة نجد أن  

ص: ] ﴿َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد﴾  بزيادهتا كان املعنى حسب منطوق النظم بعد احلذف، هكذا:  

ذا يعنى أن مع إبليس حجة عىل منعه من السجود.. وقد أجاب إبليس عىل هذا،  ؟.. وه[ 75

 [ 76ص: ] ﴿َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي﴾ وقدم احلجة التي معه، فقال:  

وتعاىل   سبحانه  اهلل  أمره  لقد  اخلالق؟..  أمام  ملخلوق  حجة  أية  ولكن..  آخر:  قال 

وكان عليه أن يمتثل هلذا األمر وأن يسجد كام سجد املالئكة كلهم أمجعون..    بالسجود..

وقاح   وحتد  هلل،  رصيح  عصيان  فهو  عنه،  النكوص  أو  األمر،  هلذا  االمتثال  يف  الرتدد  أما 

 ألمره، ال تقوم لصاحبه حجة، وال يقبل منه قول. 

أبد الدهر ـ مؤدية    بمكاهنا من النظم ـ وهي باقية﴿اَل﴾  قال آخر: وثانيا: إذا بقيت  

وظيفة النفي ـ وهي مؤدية له دائام ـ فإن املعنى حينئذ يكون هكذا حسب منطوق النظم: ما  

منعك من أال تسجد إذ أمرتك؟ أي ما ْحلك عىل أال تسجد؟ وهبذا يكون النظر إىل كلمة  

األمر،    .. وهل هو منع قائم عىل حواجز وحوائل، متنع من امتثال﴿اَل﴾)املنع( ال إىل احلرف  
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وحتول بني املأمور وبني إتيان ما أمر به، أم أنه منع قائم عىل أوهام وضالالت، ومستند عىل  

 حمامل وعلل من الوهم والضالل؟

علل فاسدة، وحمامل   هي قال آخر: واجلواب، أنه ليس هناك منع عىل احلقيقة، وإنام  

وعذرا يعتذر به إليه.. وهلذا  ذريعة يتذرع هبا إىل عصيان ربه،    الشقي باطلة، اُتذ منها هذا  

 كان النفي للمنع مطلوبا هنا، حيث ال سبب للمنع عىل احلقيقة. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن يف مساءلة اهلل تعاىل إلبليس، يف غري هذا الوضع،  

اِجِديَن﴾  جاء قوله تعاىل:   ، فقوله تعاىل:  [ 32احلجر:  ] ﴿َقاَل َيا إِْبلِيُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ

َلَك﴾   بمعنى  ﴿َما  َمنََعَك﴾؟هو  قبل    ﴿َما  من  وأوهام  هو ضالالت  وإنام  منع،  ال  حيث 

 إبليس، ال وزن هلا، وال معترب يف ميزان احلق. 

تعاىل:   قوله  َأْن  قال آخر: هذا، وقد جاء يف موقف آخر  َمنََعَك  َما  إِْبلِيُس  َيا  ﴿َقاَل 

َت َأْم ُكنَْت ِمَن اْلَعالنَِي﴾  َتْسُجَد ملَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ   ﴿اَل﴾  من غري حرف النفي    [ 75ص:  ] َأْسَتْكرَبْ

تعاىل:   فقال  املندسة يف صدره،  إبليس وأوهامه  ما يكشف عن تعالت  بعده،  ولكن جاء 

اْلَعالنَِي﴾   ِمَن  ُكنَْت  َأْم  َت  موانع  [ 75ص:  ] ﴿َأْسَتْكرَبْ وتلك  والتعاِل،  االستكبار  فهو  ؟ 

 إبليس، وأقامها من ضالله وجهله.. اصطنعها 

قال آخر: ذلك أن مساءلة إبليس وردت يف ثالث مواضع من القرآن الكريم، أوهلا  

﴿َيا إِْبلِيُس َما َمنََعَك  .. وثانيها  [ 12األعراف:  ] ﴿َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك﴾  قوله تعاىل:  

َت َأْم ُكنَْت ِمَن اْلَعالنَِي﴾  َأْن َتْسُجَد ملَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ أَ  ﴿َيا إِْبلِيُس َما  .. وثالثها  [ 75ص:  ] ْستَْكرَبْ

اِجِديَن﴾   .. وهذه املواضع الثالث، مل يكن تكرارها ملجرد  [ 32احلجر:  ] َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ

وأنه    التكرار، وإنام لتعطى الصورة الكاملة ملوقف االهتام الذي وقفه إبليس بني يدى اهلل.. 

 تلقى هذه األسئلة مجيعا يف تبلد ووجوم، وكان جوابه عليها يف وقاحة فاجرة. 
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اِجِديَن﴾  قال آخر: فقد كانت إجابة إبليس عن قوله تعاىل:   ﴿َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ

 [ 33احلجر: ] َمْسنُوٍن﴾  ﴿مَلْ َأُكْن أِلَْسُجَد لَِبرَشٍ َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َْحَإٍ بقوله:   [ 32احلجر: ] 

بقوله:  ﴿َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك﴾  قال آخر: وقد كانت إجابته عن قوله تعاىل:  

 ﴾ َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنِيٍ ﴿

ا َخَلْقُت بَِيَديَّ  ﴿َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد ملَِ قال آخر: وقد كانت إجابته عن قوله تعاىل:  

َت َأْم ُكنَْت ِمَن اْلَعالنَِي﴾   ﴿َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن  بقوله:    [ 75]ص:  َأْسَتْكرَبْ

 [ 76]ص: طِنٍي﴾ 

  هي قال آخر: وترتدد هذه اإلجابات يف صدر إبليس، وتضطرب عىل لسانه، وإذا  

﴿َأَنا عاىل من صدره، وضبطها عىل لسانه.. وقد تكررت إجابته:  كام انتزعها اهلل سبحانه وت

َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي﴾   َناٍر  ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن  النار    [ 76]ص:  َخرْيٌ  إذ كان هذا االختالف فيام بني 

والطني، هو الذي أضل إبليس وأغواه، حني قدر أن النار خري من الطني.. وأن األعىل ال  

 يسجد لألدنى.. 

بأن قوله تعاىل:   القول  إىل  َأالَّ  قال آخر: ومن هذا نستطيع أن نخلص  َمنََعَك  ﴿َما 

اِجِديَن﴾  هو بمعنى قوله تعاىل:    [ 12األعراف:  ] َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك﴾   ﴿َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ

الفعل املأمور به، والتقدير:  .. وأن فعل املنع هنا بمعنى الدافع الذي دفع إىل ترك [ 32احلجر: ] 

ما ْحلك أو ما دفعك عىل أن يكون منك هذا املوقف الفاجر الذي وقفته، وهو أنك مل تكن  

 من الساجدين؟

تعاىل:   قوله  ﴾  قال آخر: وأما  بَِيَديَّ َخَلْقُت  ملَِا  َتْسُجَد  َأْن  َمنََعَك  فهو   [ 75ص:  ] ﴿َما 

ن هناك مانع.. فلام مل جيد املانع طولب بأن يبني  مطالبة إلبليس ببيان املانع الذي منعه، إن كا 

الدافع الذي تولد يف نفسه وْحله عىل أال يسجد.. ثم ملا اضطرب وتلجلج يف الكشف عن  
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مع   تكون  أال  ـ  إذن  ـ  مالك  له:  قيل  به،  اإلمساك  حياول  وهو  عنه  ضل  الذي  هذا 

يتخبط يف هذا  الساجدين؟.. وهكذا يؤخذ بمخانقه، ويسقط يف يده، فينهار وهيوى،   ثم 

 اهلذيان املحموم، وقد عرف أال نجاة له، وأنه من اهلالكني. 

  ﴾ قال أحد احلضور: فام تقولون يف قوله تعاىل: ﴿َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد ملَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ

 ؟ (42)، ومل استعمل اهلل تعاىل لفظ اليد هنا [ 75ص: ] 

هلل   اليد  نسبة  إن  الوعاظ:  أحد  العضو  قال  عىل  يدل  ال  ظاهر،  هو  كام  هنا  تعاىل 

ذم   بذلك  يتسنى  حتى  السالم  عليه  آدم  بخلقة  االهتامم  عن  كناية  هي  وإنام  املخصوص، 

﴾ كناية   إبليس عىل ترك السجود آلدم، فقوله تعاىل: ﴿َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد ملَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ

يا إبليس التجنب عن السجود له، بحجة    عن أن آدم مل يكن خملوقا لغريي حتى يصح لك 

أنه ال صلة له يب، بل هو موجود خلقته بنفيس، ونفخت فيه من روحي، فهو خملوقي الذي  

 قمت بخلقه، فمع ذلك متردت عن السجود له. 

قال آخر: وبذلك فإن )اخللقة باليد( كناية عن قيامه سبحانه بخلقه، وعنايته بإجياده،  

ن الغالب يف عمل اإلنسان هو القيام به باستعامل اليد، حيث نراه  وتعليمه إياه األسامء، أل

  املبارش يقول: )هذا ما بنيته بيدي، أو ما صنعته بيدي، أو ربيته بيدي(، ويراد من الكل القيام  

يذكرها   لكنه ال  بعينه وسمعه وغريمها من األعضاء،  فيه  اإلنسان  استعان  بالعمل، وربام 

نه يندد بالشيطان بأنك تركت السجود ملوجود اهتممت بخلقه  ويكتفي باليد.. وكأنه سبحا 

 وصنعه. 

َأْنَعاًما  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   َأْيِدينَا  َعِمَلْت  مِمَّا  هَلُْم  َخَلْقنَا  َأنَّا  َيَرْوا  ﴿َأَومَلْ 

 

 رشحنا هذا بتفصيل يف كتاب: القرآن وتأويل املبطلني. ( 42)
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األيدي  ، فمضمون اآلية وما احتفت هبا من القرائن، يدل عىل أن  [ 71]يس:  َفُهْم هَلَا َمالُِكوَن﴾  

يف اآلية كناية عن تفرده تعاىل بخلق األنعام وانه مل يشاركه أحد فيها، فهي مصنوعة هلل تعاىل  

 والناس ينتفعون هبا، فبدل أن يشكروا، يكفرون بنعمته. 

قال آخر: وهذا التعبري مشهور يف لغة العرب. يقول أحدهم: هذا ما كسبت يداك،  

فعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الرضب من  وما جرت عليك يداك، وإذا أرادوا نفي ال

الكالم فيقولون: فالن ال متيش قدمه، وال ينطق لسانه، وال تكتب يده، وكذلك يف اإلثبات،  

 . (43) وال يكون للفعل رجوع إىل اجلوارح يف احلقيقة بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل

 آدم واجلنة:  

َأْنَت  قوله تعاىل:  : أحسنتم.. فحدثونا عن  (44) قال أحد احلضور اْسُكْن  آَدُم  ﴿َوَيا 

َجَرَة َفتَُكوَنا ِمَن الظَّاملنَِِي َفَوْسوَ  َس هَلاَُم  َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتاَم َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ

ْيَطاُن لُِيْبِدَي هَلاَُم َما ُووِرَي َعنُْهاَم ِمنْ  َجَرِة إِالَّ َأْن    الشَّ َسْوآهِتاَِم َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربُُّكاَم َعْن َهِذِه الشَّ

بُِغُرو ا  مُهَ النَّاِصِحنَي َفَدالَّ ملََِن  َلُكاَم  إِينِّ  َوَقاَسَمُهاَم  اخْلَالِِديَن  ِمَن  َتُكوَنا  َأْو  َمَلَكنْيِ  َفَلامَّ    رٍ َتُكوَنا 

َجَرَة َبَدْت هَلاَُم َس  ُاَم َأمَلْ َأهْنَُكاَم   ْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَّةِ َذاَقا الشَّ ا َرهبُّ َوَناَدامُهَ

ْيَطاَن َلُكاَم َعُدوٌّ ُمبِنٌي﴾  َجَرِة َوَأُقْل َلُكاَم إِنَّ الشَّ  [ 22ـ  19]األعراف: َعْن تِْلُكاَم الشَّ

ة حديث عن النشأة األوىل للبرش، ودور  قال أحد الوعاظ: يف هذه اآليات الكريم

شياطني اجلن يف إغوائهم.. وقد ُذكرت متهيدا هلداية الناس بام يتلوها من اآليات الكريمة  

يف وعظ بنى آدم وإرشادهم إىل ما به تكمل فطرهتم، ويف ذلك امتنان عليهم وذكر لكرامة  

 

 . 565/ 1أماِل املرتىض: ( 43)

(، واألمثل يف تفسري  51/  10(، ومن وحي القرآن: )117/  8(، وتفسري املراغي ) 2797/  5(، وزهرة التفاسري )379/  4التفسري القرآين للقرآن )   (  44)

 ( 216/  14(، ومفاتيح الغيب )160/ 8والتفسري املنري )(، 167/  1) (، 590/  4)كتاب اهلل املنزل: 
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 أبيهم.. وقد ذكرت هذه القصة يف القرآن يف سبعة مواضع. 

حيث نادى اهلل تعاىل آدم عليه السالم    ﴿َوَيا آَدُم﴾،آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل:  قال  

له،   تكريام  اجْلَنََّة﴾، باسمه  َوَزْوُجَك  َأْنَت  عليهام    ﴿اْسُكْن  وحواء  آدم  أن  عىل  يدل  وهو 

 السالم مل يكونا يف بدء اخللقة يف اجلنة، إنام خلقا أوال، ثم هديا إىل السكنى يف اجلنة. 

آخر: والقرائن تدل عىل أن تلك اجلنة مل تكن جنة القيامة، بل كانت من جنان  قال  

الدنيا، وصقعا منعام خالبا من أصقاع األرض، ويدل لذلك أن اجلنة املوعودة يف القيامة  

نعمة خالدة، واهلل تعاىل ذكر مرارا خلودها، فال يمكن إذن اخلروج منها.. باإلضافة إىل أنه  

من تلك الشجرة، وال تكليف يف دار اجلزاء، وألنه نام فيها، وأخرج  كلف فيها أال يأكل  

منها، ودخل عليه إبليس، وال نوم يف اجلنة، وال خروج بعد الدخول، وال يمكن دخول  

 الشيطان فيها بعد الطرد واإلخراج. 

غري   آخر  موضع  يف  اخلالدة  غري  اجلنة  هذه  تكون  أن  يمكن  ذاك  ومع  آخر:  قال 

 إحدى الكواكب الساموية، ويف بعض الروايات إشارة إىل أن هذه  األرض، كأن تكون يف

 اجلنة يف السامء، وهي تعني يف حال صحتها )املقام الرفيع( ال )املكان املرتفع( 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد روي عن أئمة اهلدى روايات ترصح بذلك ومنها  

)جنة من جنات الدنيا، يطلع فيها  ما روي عن اإلمام الصادق أنه سئل عن جنة آدم، فقال:  

  (45) الشمس والقمر، ولو كان من جنان اآلخرة ما خرج منها أبدا(

قال آخر: وهناك من اعترب هذه الرواية ضعيفة السند ألهنا مرفوعة، فلم يتصل السند  

فيها باإلمام، واعتربها أيضا خمالفة لظاهر القرآن، والذي ذكر بأن اجلنة التي أسكن اهلل آدم  

 

 . 62، ص 1تفسري نور الثقلني، ج  ( 45)
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فيها هي اجلنة املوعودة بلحاظ السياق القرآين من جهة، وحتذير بني آدم من الشيطان الذي  

هيم منها، حتى ال خيرجهم منها أيضا بسبب وسوسته، من ناحية أخرى، مما يوحي  أخرج أبو

بأن اجلنة هي التي وعد املتقني هبا، ألهنا هي التي تتناسب مع التحذير هلم حتى ال تتكرر  

﴾  التجربة، باإلضافة إىل التعبري بقول اهلل تعاىل:   والتي  ﴿َقاَل اْهبُِطوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ

 يد ذلك. تف

قال آخر: ومهام كان األمر، فاهلل تعاىل أراد إقحام آدم عليه السالم يف جتربة واقعية  

يكون عليه من حياة هنيئة وسعيدة، وملا   أن  يمكن  ملا  العريضة،  املعامل واخلطوط  له  حتدد 

تعيسة   العالقة مع إبليس  ونكدهيمكن أن يصبح عليه من حياة  ، وذلك من خالل جتربة 

له أن يرافق مسريته وبنيه يف األرض يف عملية وسواس وتزيني وإضالل، ملا من  الذي أريد  

شأن االستجابة له، والوقوع يف فخه، أن يشكال السبب للوقوع يف معصية اهلل، وولوج دائرة  

غضبه وسخطه، يف حني أن عدم االستجابة له يشكل سببا لولوج دائرة رضوان اهلل تعاىل  

 ورْحته. 

وهكذا    آخر:  يف  قال  دائام  السالم  عليه  آدم  يستحرضه  درسا  التجربة  هذه  تصبح 

حياته ليستقوي به يف مواجهة إغواءات إبليس وسواه وبالتاِل لنيل رضوان اهلل تعاىل، ثم  

أسلوب   وهو  قبل،  من  هبا  عهد  له  يكن  مل  التي  املنحرفة  األساليب  بعض  عىل  ليتعرف 

 الكذب، بطريقة القسم املغلظ، من قبل إبليس. 

آخر: ويشري هلذا ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال: )ملا خرج آدم من اجلنة    قال

نزل عليه جربيل، فقال: يا آدم أليس خلقك اهلل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك  

هذه   من  تأكل  أن  وهناك  لك،  وأباحها  اجلنة  وأسكنك  أمته،  حواء  وزوجك  مالئكته 

فقال   منها وعصيت اهلل؟  فأكلت  إنه ِل  الشجرة،  باهلل  إبليس حلف ِل  إن  يا جربيل  آدم: 
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  (46)ناصح، فام ظننت أن أحدا من خلق اهلل حيلف باهلل كاذبا(

قال آخر: واآلية الكريمة تدل عىل أن آدم عليه السالم كان له زوج يف اجلنة، ويف  

حواء امرأته،  التوراة )إن اهلل ألقى عىل آدم سباتا انتزع يف أثنائه ضلعا من أضالعه، فخلق منه  

وأهنا سميت امرأت ألهنا من امرئ أخذت(، وليس يف القرآن الكريم ما يدل عىل هذا، وما  

روى من ذلك مأخوذ من اإلرسائيليات، وما روى من احلديث يف ذلك، وهو )فإن املرأة  

ـ يف حال صحته ـ ورد من باب التمثيل عىل حد قوله تعاىل:    (47)خلقت من ضلع أعوج(

والدليل عىل ذلك ما ورد يف احلديث بعدها تعليال:    [ 37األنبياء:  ] ْنَساُن ِمْن َعَجٍل﴾  ﴿ُخلَِق اإْلِ 

)فإن ذهبت تقيمه كرسته، وإن تركته مل بزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خريا(، فال شك أن  

 املراد منه: ال حتاولوا تقويم النساء بالشدة والغلظة يف املعاملة.

أنه ويف هذه األثناء صدر أول تكليف وأمر وهني إىل آدم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل  

أي أن األكل من مجيع  ﴿َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتاَم﴾ وحواء من جانب اهلل تعاىل، هبذه الصورة: 

أشجار هذه اجلنة مباح لكام، إال شجرة خاصة ال تقرباها، وإال كنتام من الظاملني، كام قال  

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاملنَِِي﴾  ﴿َواَل َتْقَرَبا َهذِ تعاىل:  والنهى عن قرب اليشء أبلغ أثرا من  ِه الشَّ

النهى عن اليشء نفسه، إذ أنه يقتىض البعد عن موارد الشبهات التي تغرى به كام ورد يف  

يرعى    كالراعيأنه قال: )ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام    رسول اهلل  احلديث عن  

  (48)يقع فيه(حول احلمى يوشك أن 

الظاملني  من  كانا  منها  اقرتبا  إذا  بأهنام  عنها،  النهى  تعاىل  اهلل  علل  وقد  آخر:  قال 

 

 . 213تفسري القمي: (  46)

 ( 1468، رقم 1091/ 2( ، ومسلم )3153، رقم 1212/ 3البخارى )(  47)

 ( 1599(، ومسلم )52البخاري )(  48)
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التعب   من  يعقبه  وما  العيش  رغد  من  باحلرمان  ولو  عليه  يعاقبان  ما  بفعلهام  ألنفسهام 

 واملشقة. 

قال آخر: وهذه هي إرادة اهلل التي انطلقت من موقع حكمته يف توجيه آدم وحواء  

يهام السالم إىل أن يواجها املسؤولية من موقع االلتزام واإلرادة، يف االمتناع عن بعض ما  عل

يشتهيانه من أجل إطاعته فيام يأمر به أو ينهى عنه، فال بد من جتربة أوىل حلركة اإلنسان يف  

عملية اإلرادة، ولذلك بدأت التجربة يف تلك األجواء الفسيحة التي منحهام اهلل فيها كل  

حرج،  َش وال  فيه  صعوبة  ال  ميرسا  تكليفا  إليهام،  منه  الصادر  النهي  من  جيعل  مما  ء، 

 فبإمكاهنام السري يف نقطة البداية من أيرس طريق. 

قال آخر: وقد أهبم اهلل تعاىل هذه الشجرة، ولو كان يف تعيينها خري لنا لعينها، وهي  

ال نهى عن األكل منها إال ابتالء  يف حقيقتها مل تكن إال واحدة من أشجار اجلنة، ومل يكن 

آلدم وزوجه، وإال حتريكا ألشواقه إليها، وإال تعجيال بإظهار إرادته، وترددها بني امتثال  

 أمر اهلل وعصيانه.

قال آخر: وهذا بخالف ما ورد يف التوراة املحرفة، واملعرتف هبا اليوم من قبل مجيع  

لعلم واملعرفة وشجرة احلياة.. وهذا من  مسيحيي العامل وهيودييه، والتي ذكرت أهنا شجرة ا

أوضح القرائن الشاهدة عىل التحريف، بل هي من نسيج العقل البرشي القارص املحدود،  

الذي يعترب العلم واملعرفة عيبا وشينا لإلنسان، ويعترب آدم بسبب ارتكابه معصية حتصيل  

كن مكان العقالء الفامهني  العلم واملعرفة صار مستحقا للطرد من جنة اهلل، وكأن اجلنة مل ت

 ومنزل العلامء العارفني. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن إبليس، الذي أخرجه اهلل من اجلنة، ومنعه أن يسكنها،  

كان يملك االقرتاب منها، أو الرتدد عليها، ولذلك عمل عىل أن يثري يف داخلهام األفكار  
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برية يف حياهتام، وأن حيول هذا السالم  التي جتعل من هذه الشجرة قضية مهمة ذات أبعاد ك

اهلم   من  عنيفة  حالة  إىل  ـ  باهلل  عالقتهام  يف  يعيشاهنام  اللذين  ـ  الروحي  والصفاء  الداخيل 

 والقلق والتطلع إىل آفاق موهومة يفتحها اخليال الذي يريد إثارته يف أحالمهام.  

مظاهرها، فهي تتحرك من مواقع  قال آخر: وتلك هي قصة األحالم السعيدة يف أكثر  

اخليال الذي يتحرك يف النفس كام يتحرك الضباب، فيحس معه اإلنسان بسحر الغموض  

الذي ال يطيق معه أن خيرج إىل مطالع النور، وكلام زادت خياالت اإلنسان، كلام ابتعدت  

وهذا ما    الصورة احلقيقية عن وجدانه، ألنه يعطيها ضخامة ال متلكها، وسحرا ال حتتويه.. 

يزين املعصية لدى اإلنسان، عندما يتحرك لالعتداء عىل ما يملكه غريه، مما يملك مثله،  

 عىل أساس اخلياالت التي تصور له أنه يتميز عام لديه. 

قال آخر: وهذا ما بدأه إبليس يف جتربته األوىل إلغواء آدم وحواء؛ فقد عاشا يف اجلنة،  

احلياة واملوت، أو عن اخللود والفناء، وال طموح هلام    وال فكرة هلام عن املستقبل، وال عن 

يف مسألة امللك والرفعة؛ فهام هنا يف اجلنة يف رضوان اهلل ونعيمه، يعيشان السعادة والطمأنينة  

 والسالم الروحي دون مشكلة.

ْيَطاُن﴾،قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل قصة ذلك، فقال:   والشيطان    ﴿َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ

والوسوسة:  و الفاسدة،  وحركاته  لفساده  بالشيطان  هنا  عنه  عرب  وقد  اللعني،  إبليس  هو 

 الصوت اخلفي، أي أن الشيطان حتدث إليهام موسوسا بأن يأكال من الشجرة. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن النتيجة كانت أن بدت هلام سوءاهتام، وهي العورة التي  

ة الوسوسة، ألهنا نتيجة تأكد وقوعها، فجعلت كأهنا  يسوء النظر إليها، وكانت هذه نتيج

 ﴿لُِيْبِدَي هَلاَُم﴾ الباعث عىل هذه الوسوسة إذ جاء بالالم يف قوله: 

﴿َوَقاَل َما هَنَاُكاَم َربُُّكاَم َعْن َهِذِه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نص وسوسته هلام، فقال:  
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َجَرِة إِالَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ  أي وقال هلام فيم وسوس به: ما هناكام  َأْو َتُكوَنا ِمَن اخْلَالِِديَن﴾ الشَّ

ربكام عن األكل من هذه الشجرة إال ألحد أمرين كراهة أن تكونا باألكل منها كامللكني فيام  

الكون   بتأثريات  التأثر  البقاء وعدم  وطول  كالقوة  واملزايا،  اخلصائص  من  املالئكة  أوتى 

 كراهة أن تكونا من اخلالدين يف اجلنة، أي الذين ال يموتون البتة.  املؤملة املتعبة، أو 

أي أقسم هلام أنه  ﴿َوَقاَسَمُهاَم إِينِّ َلُكاَم ملََِن النَّاِصِحنَي﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

ناصح، ال يبغى إال اخلري هلم.. وهكذا كل منافق، يتكثر من احللف، ولو مل يشك فيه أحد..  

يؤكده ويقويه    إنه يشعر قلبه، وما عىل لسانه، من كذب وزور، فيحاول جاهدا أن  بام يف 

 باأليامن.

إشارة إىل تنازع األقسام بينه وبينهام، وكأن  ﴿َوَقاَسَمُهاَم﴾ قال آخر: ويف قوله تعاىل: 

يف سكوهتام عنه قسام منهام باهتامه واحلذر منه، وهلذا صح أن تكون املقاسمة رشكة بينهام  

 . وبينه.

ا بُِغُروٍر﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه   مُهَ أي ما زال خيدعهام بالرتغيب يف  ﴿َفَدالَّ

األكل من هذه الشجرة والقسم عىل أنه ناصح هلام حتى أسقطهام وحطهام عام كانا عليه من  

سالمة الفطرة بام غرمها به وزين هلام، وقد اغرتا به وانخدعا بقسمه وصدقا قوله اعتقادا  

 ام أن أحدا ال حيلف باهلل كاذبا.منه

قال آخر: والغرور كان بتزيني الشهوة، ذلك أن من غرائز البرش وطباعهم كشف  

املجهول والرغبة يف املمنوع، وقد نفخ الشيطان يف نار هذه الشهوات الغريزية وأثار النفس  

يكفه   ما  العزم  قوة  من  له  يكن  ومل  ربه،  عهد  آدم  نسى  حتى  النهى  خمالفة  ذلك،  إىل  عن 

﴿َوَلَقْد َعِهْدَنا إِىَل آَدَم ِمْن َقْبُل َفنيَِسَ َومَلْ َنِجْد َلُه  ويعتصم به من تأثري شيطانه، كام قال تعاىل: 

 [ 115طه: ] َعْزًما﴾ 



90 

 

َجَرَة َبَدْت هَلاَُم َسْوآهُتُاَم َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه   ﴿َفَلامَّ َذاَقا الشَّ

أي بمجرد أن ذاق آدم وزوجته من تلك الشجرة املمنوعة تساقط  ِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة﴾  َعَليْ 

ثمرة  من  ذاقا  أن  بمجرد  أهنام  أي  سوءاهتام..  وانكشفت  لباس  من  عليهام  كان  ما  عنهام 

الشجرة املمنوعة أصيبا هبذه العاقبة املشؤومة، ويف احلقيقة جردا من لباس اجلنة الذي هو  

 كرامة اإلهلية هلام. لباس ال

قال آخر: ويستفاد من هذه اآلية الكريمة أهنام قبل ارتكاهبام هلذه املخالفة مل يكونا 

اللباس وكيفيته،   القرآن ذكر عن حقيقة ذلك  عاريني، بل كانا مستورين بلباس مل يرد يف 

ساقط  لكنه عىل أي حال كان ُيعد عالمة لشخصية آدم وحواء ومكانتهام واحرتامهام، وقد ت 

 عنهام بمخالفتهام ألمر اهلل، وجتاهلهام لنهيه. 

قال آخر: وهذا عىل خالف ما تقول التوراة املحرفة من أن آدم وحواء كانا يف ذلك  

الوقت عاريني بالكامل، لكنهام مل يكونا يدركان قبح العري، وعندما ذاقا وأكال من الشجرة  

انفتحت   العلم واملعرفة،  التي كانت شجرة  فرأيا عرهيام، وعرفا  املمنوعة  أبصار عقوهلام، 

 بقبح هذه احلالة. 

قال آخر: وهذا بناء عىل أن آدم الذي تصفه التوراة املحرفة مل يكن يف الواقع إنسانا،  

آدم   أنه مل يكن يعرف حتى عريه.. لكن  العلم واملعرفة جدا، إىل درجة  بل كان بعيدا من 

فحسب، بل كان واقفا عىل أرسار اخللقة    الذي يصفه القرآن الكريم، مل يكن عارفا بوضعه

 أيضا، وهو ما عرب اهلل تعاىل عنه بـ )علم األسامء( 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن آدم وحواء ملا وجدا نفسيهام عاريني عمدا فورا إىل سرت  

ويف ذلك إشارة    ِة﴾، ﴿َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهاَم ِمْن َوَرِق اجْلَنَّنفسيهام بأوراق اجلنة، قال تعاىل:  

 إىل مواالة اخلصف من ورق الشجر.. واخلصف مجع اليشء إىل اليشء، وخياطته به. 
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عتابه له عىل تركه التحفظ واحليطة والتدبر يف عواقب  

َجَرِة َوأَ األمور فقال:   ُاَم َأمَلْ َأهْنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم الشَّ ا َرهبُّ ْيَطاَن َلُكاَم َعُدوٌّ  ﴿َوَناَدامُهَ ُقْل َلُكاَم إِنَّ الشَّ

أي ونادامها رهبام معاتبا هلام وموبخا هلام وقال: أمل أهنكام عن أن تقربا هذه الشجرة  ُمبِنٌي﴾  

العيش   العداوة لكام، فإن أطعتامه أخرجكام من اجلنة حيث  الشيطان ظاهر  وأقل لكام إن 

﴿َفُقْلنَا َيا آَدُم  والنصب يف احلياة، كام قال تعاىل:  الرغد إىل حيث الشقاء يف العيش والتعب  

نَا  ، وقال:  [ 117طه:  ] إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َولَِزْوِجَك َفاَل خُيِْرَجنَُّكاَم ِمَن اجْلَنَِّة َفَتْشَقى﴾   َربَّ ﴿َقااَل 

يَن﴾  َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَْحْنَا َلنَُكوَننَّ ِمنَ   [23األعراف: ] اخْلَارِسِ

قال أحد احلضور: أحسنتم.. فكيف جتيبون من يذكر لكم بأن قصة خلق اإلنسان  

 يف سورة البقرة متشاهبة متاما مع قصته هنا.. أليس ذلك تكرارا يف القرآن الكريم؟ 

أن يسجدوا،   املالئكة  اهلل  وأمر  آدم،  خلق  اهلل  قصدتم كون  إن  الوعاظ:  أحد  قال 

إبليس عن السجود وطرده وهبوطه هو وآدم وزوجه من اجلنة، مذكور يف القصتني،    وامتناع

فهذا صحيح.. ولكن هذا وحده ال يكفي للداللة عىل التكرار، فقد ُذكر يف إحدامها ما مل  

 يذكر يف األخرى، وجمموعهام يأيت بالقصة متكاملة األجزاء. 

ة البقرة ثمرهتا عداوة إبليس  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك أن هذه القصة يف سور

آلدم من أصل التكوين، وحذرت اإلنسان من أثر هذه العداوة، وبينت ما يرتتب عىل هذه  

العداوة، وذكرت بني إرسائيل، وما وسوس به الشيطان يف نفوسهم، وكانوا أوضح مثل يف  

ه من اجلن،  البرشية لتحكم إبليس فيهم، حتى كأنه هوـ  أي إبليسـ  وهم َشء واحد، لوال أن

وهم من اإلنس، وهم مع ذلك صورته احلية الواضحة، جعلهم اهلل تعاىل عربة املعتربين من  

أهل الفضيلة.. بينام الثمرة هنا يف هذه اآلية هو حتكم إبليس يف العرب حتى جعلهم يطوفون  

فبدت هلام   الشجرة،  من  يأكال  أن  اإلنسان عىل  أبوي  إبليس  كام ْحل  ونساء،  رجاال  عراة 
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 وءاهتام. س

قال آخر: ومنها أن قصة البقرة فيها تعليم اهلل تعاىل آلدم، وبيان استعداده ألن يعلم  

أنبأهم   األشياء كلها، واختبار اهلل تعاىل للمالئكة، ثم كان األمر بالسجود نتيجة ألن آدم 

األمر   وكان  طوى  بل  القصة،  هذه  يف  ذلك  ُيذكر  ومل  أسامءهم،  املالئكة  جهل  ما  بأسامء 

 سجود فحذف من هنا ما ذكر هنالك مفصال. بال

قال آخر: وىف قصة التكوين يف سورة األعراف ُذكرت الطريقة التي أزل هبا إبليس  

َجَرِة إِالَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو  الزوجني الكريمني، إذ قال هلام:   ﴿َما هَنَاُكاَم َربُُّكاَم َعْن َهِذِه الشَّ

، ويف سورة البقرة  [ 21ـ    20األعراف:  ] َتُكوَنا ِمَن اخْلَالِِديَن َوَقاَسَمُهاَم إيِنِّ َلُكاَم ملََِن النَّاِصِحنَي﴾  

فك أزهلام هبا،  التي  الطريقة  تبني  ومل  أزهلام  أنه  فهي  بينت  لذلك،  موضحة  هنا  القصة  انت 

 متممة هلا، وليست مكررة معها.

قال آخر: ويف هذه السورة ذكر ما ترتب عىل األكل من الشجرة، من أن بدت هلام  

سوءاهتام وطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة، فإن ذلك مل يذكر يف سورة البقرة وذكر هنا،  

 وهو تتميم ملا ذكر. 

ف هنا  ذكر  وما  آخر:  النهي عن عري  قال  من  تعاىل  اهلل  إليه  دعا  ما  مشاهبة  بيان  يه 

 العرب يف مكة بإغواء إبليس، فتشابه عمله مع ذرية آدم بام عمله مع آدم وزوجه. 

﴿َقااَل  قال آخر: ويف قصة التكوين يف األعراف، أن آدم وزوجه قد أحسا بام صنعا،  

نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر   يَن﴾  َربَّ ومل يذكر ذلك    [ 23األعراف:  ] َلنَا َوَتْرَْحْنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ

ِه َكلاَِمٍت َفَتاَب َعَلْيِه﴾  يف سورة البقرة إال قوله تعاىل:  ى آَدُم ِمْن َربِّ ، فكانت  [ 37البقرة:  ] ﴿َفَتَلقَّ

 اآلية متممة أو موضحة ملا جاء يف سورة البقرة. 

﴿َأمَلْ َأهْنَُكاَم َعْن تِْلُكاَم  قال آخر: ومل يذكر يف سورة البقرة نداء اهلل تعاىل للزوجني قاال:  
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يَْطاَن َلُكاَم َعُدوٌّ ُمبنٌِي﴾   َجَرِة َوَأُقْل َلُكاَم إِنَّ الشَّ ، وهكذا كان ما هنا متمام ملا  [ 22األعراف:  ] الشَّ

 هناك.

ا إرادة  البقرة  تعالت حكمته أن جيعل خليفة وما قاله  قال آخر: وُذكر يف سورة  هلل 

َعُل فِيَها َمْن  املالئكة يف هذا:   ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوا َأجَتْ

ُس َلَك َقاَل إِ  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ ينِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن﴾  ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ثم بيان اهلل بتعليمه األسامء كلها وبيان أنه أحق بخالفة األرض منهم، ومل يذكر    [ 30البقرة:  ] 

 هذا هنا يف األعراف. 

دائام من عن   إبليس، وطريقته يف إغوائه وأنه حييط هبم  قال آخر: وذكر هنا إغواء 

 يف سورة البقرة. أيامهنم وعن شامئلهم، ومل يذكر هنالك 

قال آخر: وهبذه املوازنة بني ما اشتملت عليه القصة يف السورتني يتبني أنه ال تكرار،  

بل كل قصة تكمل األخرى، وتتكون قصة كاملة ال تتضارب األجزاء فيها.. باإلضافة إىل  

 أن الثمرة يف كل جزء خمتلفة. 

 آدم والتوبة: 

احلضور أحد  عن  (49)قال  فحدثونا  أحسنتم..  ِه  :  َربِّ ِمْن  آَدُم  ى  ﴿َفَتَلقَّ تعاىل:  قوله 

ِحيُم ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها مَجِيًعا   َكلاَِمٍت َفَتاَب َعَلْيهِ  اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن    إِنَّ َفإِمَّ

ُبوا بِآَياتِنَا ُأوَلئَِك َأْصَحاُب  َتبَِع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن َوالَّذِ  يَن َكَفُروا َوَكذَّ

 [ 39ـ  37]البقرة: ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾  النَّارِ 

 

(، واألمثل يف تفسري 252/  1(، ومن وحي القرآن: )89/  1(، وتفسري املراغي )201/  1(، وزهرة التفاسري )59/  1التفسري القرآين للقرآن )  (  49)

، ص:  1: ، و تفسري امليزان، ج523/ 17(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 465/ 3(، ومفاتيح الغيب )136/ 1(، والتفسري املنري )174/ 1كتاب اهلل املنزل: )

148 . 
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إبليس،   وسوسة  حادثة  بعد  أنه  تذكر  الكريمة  اآليات  هذه  الوعاظ:  أحد  قال 

وصدور األمر اإلهلي آلدم عليه السالم باخلروج من اجلنة، فهم آدم أنه ظلم نفسه، وأنه  

املنعم عىل أثر إغواء الشيطان، ليعيش يف جو جديد ميلء بالتعب    اهلادئأخرج من ذلك اجلو  

ر يف تاليف خطئه، فاجته بكل وجوده إىل بارئه وهو نادم أشد  والنصب.. وهنا أخذ آدم يفك 

ِه َكلاَِمٍت َفَتاَب  الندم، وأدركته رْحة اهلل يف هذه اللحظات، كام قال تعاىل:   ى آَدُم ِمْن َربِّ ﴿َفتََلقَّ

ِحيُم﴾   اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ  َعَلْيِه إِنَّ

آدم عليه السالم كان تدريبيا    قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل أن املوقف كله يف قضية 

من أجل أن يعي اإلنسان يف مستقبل حياته كيف تتحرك اخلطيئة يف نفسه وكيف تدفعه بعيدا  

عن اهلل.. فقد عاجلت هذه اآلية قضية التوبة، ووضعتها يف نطاق األشياء املتلقاة من اهلل، مما  

أية فكرة فطرية عنها، فكان اإلحياء وا آدم ال حيمل  بأن  إلهلام من اهلل من أجل أن  يوحي 

 يتعلم كيف يرتاجع عن اخلطأ، فال يستمر عليه. 

قال آخر: أما طبيعة الكلامت، فقد اختلف املفرسون فيها، لكن أقرب األقوال فيها  

نَا َظَلْمنَا َأْنُفَسنَا َوإِْن مَلْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَْحْنَهو ما حدثنا عنه اهلل تعاىل يف قوله:  ا َلنَُكوَننَّ  ﴿َقااَل َربَّ

يَن﴾   [ 23األعراف: ] ِمَن اخْلَارِسِ

قال آخر: وهو يعني الشعور العميق بطبيعة اخلطأ، وعالقته بنفس اخلاطئ وحياته،  

أو   إليه  ييسء  شيئا  باعتبارها  باهلل  متصلة  القضية  فليست  مصريه،  قضية  وانعكاساته عىل 

بق اهلل  اإلنساين من  باملوقف  بموقفه من  يمس سلطانه، ولكنها متصلة  اإلنسان  در عالقة 

مصلحة نفسه، مما جيعل من بقاء الذنب يف موقعه، خسارة كبرية لإلنسان يف الدنيا واآلخرة،  

ويكون طلب املغفرة والرْحة منطلقا من الرفض الكبري للمصري اخلارس، فال خسارة أعظم  

اإلن امتداده  بذلك  باهلل، ألنه خيرس  القرب  يف عالقة  اإلنسان  خسارة  الطريق  من  يف  ساين 
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 املستقيم. 

أنه قال: )ملا    رسول اهلل  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد روي يف احلديث عن  

اللهم   أهبط اهلل آدم إىل األرض طاف بالبيت سبعا، وصىل خلف املقام ركعتني، ثم قال: 

إنك تعلم رسي وعالنيتي فاقبل معذريت، وتعلم حاجتي فأعطني سؤِل، وتعلم ما عندي  

فر ذنويب، أسألك إيامنا يبارش قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إال ما كتبت  فاغ

ِل.. قال فأوحى اهلل إليه إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه وملن يدعوين به، وفرجت  

مهومه وغمومه، ونزعت فقره من بني عينيه، وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي  

  (50)ن مل يزدها(كلامت عهد وإ

قال آخر: وروي عن ابن عباس أن آدم عليه السالم قال: يا رب أمل ُتلقني بيدك بال  

واسطة؟ قال: بىل. قال: يا رب أمل تنفخ يف من روحك؟ قال: بىل.. قال: أمل تسكني جنتك؟  

قال: يا رب أمل تسبق رْحتك غضبك؟ قال: بىل.. قال: يا رب إن تبت وأصلحت تردين إىل  

 .(51)ة؟ قال: بىل اجلن

واخلطاب آلدم    ﴿اْهبُِطوا ِمنَْها مَجِيًعا﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه خاطبه بقوله:  

وحواء ـ عىل الظاهر ـ وإن كان يشمل األمر باهلبوط إبليس أيضا، أي يف األرض مستقركم  

ون أو  وحركتكم ومسؤولياتكم، فليست لكم احلرية يف أن تتحركوا عىل مزاجكم فيام تفعل

ترتكون، ألن عبوديتكم هلل الذي خلقكم تفرض عليكم أن ُتضعوا له، وتطيعوه يف أوامره  

 ونواهيه، وتسريوا عىل منهاجه.

ا َيْأتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى﴾  قال آخر: ولذلك عقب اهلل تعاىل عليها بقوله:   مما أوحي  ﴿َفإِمَّ

 

 ( 742رواه الطرباين يف معجمه الكبري، جامع املسانيد والسنن برقم ) ( 50)

 ( 1/135تفسري ابن أيب حاتم ) ( 51)
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ويف ما يتصل بدوركم يف رعاية  به إليكم من خالل رسيل يف كل شؤونكم العامة واخلاصة  

وآمن يب وبرسيل وبرسااليت وباليوم اآلخر وعمل  ﴿َفَمْن َتبَِع ُهَداَي﴾  احلياة من حولكم،  

صاحلا، فله الدرجة العليا عندي، وله النجاة يف اآلخرة، وله النعيم اخلالد يف اجلنة، حيث  

إذ من يعيش يف  ﴿َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن﴾  األمن والفرح والطمأنينة الروحية،  

أمان اهلل، فممن خياف؟ ومم خياف؟ ومن ينفتح عىل فرح رضوانه، فكيف حيزن، وعىل ما  

 ذا حيزن!؟ 

خالفهم   آخر: وعىل  َكَفُروا﴾  قال  اإليامن  ﴿َوالَِّذيَن  حقائق  ُبوا﴾  وجحدوا  ﴿َوَكذَّ

الواضحة اجللية التي ال جمال فيها  ﴿بِآَياتِنَا﴾  ت، فكذبوا  الرسل وانحرفوا عن خط الرساال

دائمون، ألن اهلل قد أقام عليهم  ﴿ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾  إلنكار منكر،  

احلجة يف توحيده وربوبيته، وأخذ عليهم العهد يف االلتزام باملضمون احلي ملعنى العبودية  

هلم، فأنكروا ذلك كله، فحقت عليهم كلمة العذاب يف نار جهنم وبئس    املنطلقة من خلقه 

 املصري. 

من هذه السورة،    38و   36قال آخر: ونالحظ هنا أن األمر باهلبوط تكرر يف اآليتني:  

أي قبل توبة آدم وحواء وبعدها.. والظاهر أن اجلملة الثانية توضح آلدم عليه السالم مسألة  

انتفاء األمر باهلبوط يف األرض بعد قبول التوبة، وعدم االنتفاء يعود إما إىل أن آدم    عدم 

عليه السالم قد ُخلق منذ البداية هلذا اهلدف، أو ألن هذا اهلبوط أثر وضعي لعمله.. وهذا  

 األثر الوضعي ال يتغري بالتوبة. 

نبيا   السالم  عليه  آدم  كون  بني  جتمعون  فكيف  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

﴿إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاملَنَِي﴾  ل تعاىل:  معصوما، كام قا 

 ، وبني هذه اآليات الدالة عىل أن هناك عصيانا حصل منه؟ [ 33آل عمران: ] 
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ينتفي هذا اإلشكال بمعرفة أن للمعصية جمالني.. أوهلام املجال   قال أحد الوعاظ: 

لذي يتحدد بالتمرد عىل التكاليف الصادرة من اهلل بصفته مرشعا وموىل بحيث  القانوين ا

 يطلب من املكلف أن يمتثلها حتت طائلة العقوبة األخروية أو اجلزاء الدنيوي. 

والنواهي   األوامر  بالتمرد عىل  يتحدد  الذي  املجال اإلرشادي  وثانيهام،  قال آخر: 

يوجه ناصحا ومرشدا  اهلل بصفته  يلزمه    الصادرة من  أن  اإلنسان نحو مصلحته من دون 

بالسري عىل أساسها من ناحية قانونية، متاما كأوامر الطبيب ونواهيه، فال يرتتب عليها إال  

 الوقوع يف الرضر الذي حذر منه، أو عدم النفع الذي أريد له أن حيصل عليه.  

املجال الثاين، بالنهي  قال آخر: وُيعرب عن النهي يف املجال األول بالنهي املولوي، ويف  

اإلرشادي.. والعصمة ال تتناىف مع القسم الثاين من النهي، ألن النبي مل يتمرد عىل اهلل يف  

 فعل ما يغضبه، بل كل ما هناك أنه أساء إىل نفسه فيام وجهه اهلل إليه من نصيحة وإرشاد. 

نهي كان  قال آخر: وهذا ما نستوحيه من اآليات الكريمة، حيث الظاهر منها أن ال

 إرشاديا، باعتبار أن نتيجته فقدان نعيم اجلنة، وليس التعرض لعقاب اهلل.  

قال آخر: ونجد شواهد عىل ذلك من هذه اآليات الكريمة، فنحن نجد النهي واقعا  

بأن   يوحي  مما  يشاءان،  فيام  اجلنة  بنعيم  التنعم  يف  املطلقة  حريتهام  عن  معهام  احلديث  بعد 

 لنصيحة.  القضية تتحرك يف إطار ا

َيا آَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك  قال آخر: ونجد ذلك أكثر وضوحا يف قوله تعاىل:   ﴿َفُقْلنَا 

ْظَمُأ فِيَها  َولَِزْوِجَك َفاَل خُيِْرَجنَُّكاَم ِمَن اجْلَنَِّة َفَتْشَقى إِنَّ َلَك َأالَّ جَتُوَع فِيَها َواَل َتْعَرى َوَأنََّك اَل تَ 

، حيث نرى ترغيبا يف نعم اجلنة كأسلوب من أساليب التشجيع  [ 119ـ    117:  ]طهَواَل َتْضَحى﴾  

 عىل االنسجام مع التوجيه اإلهلي، من دون أن تكون هناك ضغوط ترشيعية يف هذا املجال. 

قال آخر: وبذلك مل تكن القضية هي أن ُيعذب أو ال يعذب، بل كل ما كان هناك 
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فال منافاة يف ذلك لفكرة العصمة من قريب أو من  هو: هل يبقى يف اجلنة أو ال يبقى فيها؟  

 بعيد.

قال أحد احلضور: فكيف ينسجم هذا ما ورد من ظواهر القرآن الكريم التي تعرب  

تعاىل:   كقوله  معصية،  بكونه  ترصفه  َفَغَوى﴾  عن  ُه  َربَّ آَدُم  وقوله:  [ 121طه:  ] ﴿َوَعىَص   ،

ِه َكلاَِمٍت َفَتاَب   ى آَدُم ِمْن َربِّ ِحيُم﴾  ﴿َفَتَلقَّ اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ نَا  ، وقوله:  [ 37البقرة:  ] َعَلْيِه إِنَّ ﴿َربَّ

َلنَا﴾   َتْغِفْر  مَلْ  َوإِْن  َأْنُفَسنَا  ِمَن  وقوله:    [ 23األعراف:  ] َظَلْمنَا  َفَتُكوَنا  َجَرَة  الشَّ َهِذِه  َتْقَرَبا  ﴿َواَل 

اية ضد الرشد، والتوبة ال تكون إال  .. فاملعصية ضد الطاعة، والغو[ 19األعراف:  ] الظَّاملنَِِي﴾  

 عن ذنب، واعتبار اإلنسان ظاملا لنفسه ال يكون إال من خالل عصيانه هلل. 

قال أحد الوعاظ: إن كلمة املعصية ال ُتتص باملعصية القانونية املستتبعة للعقاب،  

  حيث يصح لنا أن نطلق عىل التمرد عىل أوامر الطبيب كلمة العصيان، فنقول: عصيت أمر 

 الطبيب. 

جانب   يف  يكون  قد  الرشد  ولكن  الرشد،  ضد  فإهنا  الغواية،  كلمة  أما  آخر:  قال 

 املصلحة الدنيوية أو الذاتية، وقد يكون يف إطار املصلحة األخروية. 

فيام   الرجوع عن اخلطأ، سواء كان  تعرب عن  فإهنا  التوبة،  آخر: وكذلك كلمة  قال 

ل: تاب فالن عن العمل املرض، من دون أن يكون  يتعلق باألمور الدنيوية أم األخروية، فيقا 

 حمرما يف نفسه. 

قال آخر: أما الظلم، فقد يظلم اإلنسان نفسه إذا منعها من الفرص الطيبة التي جتلب  

 هلا الراحة الذاتية، وقد يطلق الظلم عىل تعريضها للعقاب األخروي. 

باإلساءة إىل مقام اهلل    قال آخر: أما طلب املغفرة والرْحة، فإنه قد ينطلق من الشعور 

 يف ترك اتباع نصائحه، وبمنافاة ذلك حلق العبودية للخالق. 
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قال أحد احلضور: أحسنتم.. فكيف تردون عىل من يدعون أهنم أتباع املسيح عليه  

السالم، ويذكرون أن اإلنسان ورث اخلطيئة من آدم عليه السالم، وأنه ملا كانت اخلطيئة  

من خملص طاهر من الذنب، خيلص البرشية منه، فيتحمل    تستوجب العقاب، كان ال بد

 اآلالم والعذاب من أجلها، وأن الذي فعل ذلك يف تصورهم هو املسيح عليه السالم. 

ارتباط بني   أي  نرى  أبدا، ألننا ال  نقر هذا  ـ ال  ـ كمسلمني  إننا  الوعاظ:  أحد  قال 

بطبيعته   اإلنساين  التكوين  أن  كلها هي  القضية  بل  ذاتية،  ناحية  من  آدم وخطايانا  خطيئة 

يفسح يف املجال لنوازع اخلطيئة ألن تربز وتعرب عن نفسها بالعصيان، فآلدم أسبابه الطبيعية  

لنا  املستمدة من   ما نعمل، فال ربط  الطبيعية فيام عملنا ويف  جتربته فيام عمل، ولنا أسبابنا 

 بخطيئته من قريب أو بعيد. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن القرآن الكريم يعترب اخلطيئة حالة طارئة يف حياة  

 يمكن  اإلنسان، ويرى أن من املمكن أن تزول باجلهاد النفيس وباملعاناة والتكفري عنها، كام

أن تزول آثارها ونتائجها األخروية من العقاب والغضب اإلهلي بالندم والتوبة واإلنابة إىل  

 اهلل.  

قوله:   يف  تعاىل  اهلل  عنه  عرب  ما  آخر: وهذا  َعىَل  قال  ُفوا  َأرْسَ ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا  ﴿ُقْل 

يَ  إِنَّ اهللََّ  َرْْحَِة اهللَِّ  ِمْن  َتْقنَُطوا  اَل  ِحيُم﴾  َأْنُفِسِهْم  الرَّ اْلَغُفوُر  ُهَو  ُه  إِنَّ مَجِيًعا  ُنوَب  الذُّ الزمر:  ] ْغِفُر 

، وبذلك يتحول اإلنسان إىل صفحة بيضاء ناصعة ال ظلمة فيها وال سواد، فأية حاجة  [ 53

العذاب   الذي يتحمل  بعد ذلك إىل املخلص، فضال عن أن يكون املخلص هو اهلل نفسه 

.. إنه كالم ال نفهم له أساسا معقوال من خالل وعينا  اجلسدي بتجسده ليستويف حقه وعدله 

لعظمة الذات اإلهلية واستحالة التجسد فيها من جهة، أو من خالل اعتبار املغفرة موقوفة  

بجوده   يفيض  الذي  الكريم  اجلواد  أنه  مع  مادي،  بشكل  نفسه  حلقه من  اهلل  استيفاء  عىل 
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 وكرمه عىل مجيع خلقه. 

ذلك  إىل  باإلضافة  العذاب  قال آخر:  يتحمل شخص  ليس هناك معنى ألن  ، فإنه 

احلق   معنى الستيفاء  نعقل  إذا ال  والكثرية؛  القليلة  البرشية  خطايا  بذلك  ليفدي  واآلالم 

يتحمل اإلنسان مسئولية خطئه، فيجني   املعقولة هي أن  الطبيعية  الفكرة  بذلك، ذلك أن 

﴿َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾  ه تعاىل:  ثامرها بنفسه، وهذا ما ذكره اهلل تعاىل كثريا كام يف قول

  [ 7الزمر: ] 
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 نوح االعتبار.. وقصة  . 3

آدم عليه السالم،  قال أحد احلضور: أحسنتم..   فحدثونا عن حدثتمونا عن قصة 

 . والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها  ،قصة نوح عليه السالم 

الوعاظ أحد  السالم (52)قال  عليه  نوح  ورد ذكر  لقد  ثالثة    :  يف  الكريم  القرآن  يف 

وأربعني موردا، كام أنه وردت قصته بيشء من التفصيل يف كل من سور )األعراف، وهود،  

واملؤمنون، والشعراء، والصافات، والقمر، ونوح( مع إشارة للقصة يف سور أخرى، وهي  

الذي    خمتلفة يف الطول والقرص، كام أهنا خمتلفة يف اللفظ واهلدف بحسب الغرض والسياق 

 جاءت فيه القصة، ولكن أكثرها تفصيال ورشحا لقصة ما ورد منها يف سورة هود. 

قال آخر: والقرآن الكريم مل يتحدث عن احلياة الشخصية لنوح، أو بعض ما جرى  

وعيسى   وموسى  إبراهيم  عن  حتدث  كام  ودعوته،  رسالته  قبل  السالمله  ولعل  عليهم   ،

فيها مما يثري االهتامم بالنسبة إىل األغراض القرآنية للقصة،  السبب يف ذلك أنه ال يوجد َشء  

أقوام   لوجود  الالحقني  األنبياء  إىل  بالنسبة  النسبي  التفصيل  منهجه  كان  القرآن  أن  أو 

ال   الذين  السابقني  األنبياء  دون  هلم  اخلاص  واالنتامء  ديانتهم  عىل  زالوا  وال  يتبعوهنم، 

 يتصفون هبذه الصفة. 

واملأل    عليه السالم كن أن نستنتج من املحاورة التي جرت بني نوح  قال آخر: لكن يم

عليه   حيتجون  كانوا  ولذلك  منهم؛  واملأل  االرشاف  طبقة  من  كان  نوحا  أن  قومه:  من 

بمعارشة األراذل من الناس، ويطلبون منه أن يطردهم، كام أن هذا االنتامء هلذه الطبقة من  

العامل االجتامعي يف  لنا  يتأثرون هبذه    الناس قد يفرس  إذ كان قومه  ضالل زوجته وابنه؛ 

 

 . 155( القصص القرآين، احلكيم، ص 52)
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 العوامل االجتامعية. 

قال آخر: كام أنه يمكن أن نستنتج: أنه كان عىل درجة عالية من الشجاعة واإلقدام  

والصرب والتحمل؛ ملا توحيه ظروف املحارصة والعزلة والتكذيب والتهديد له بالقتل، وهو  

 و كلل مع طول املدة.مع كل ذلك يستمر يف رسالته دون ملل أ

  عليه السالمقال آخر: ومع ذلك مل يرتك القرآن الكريم احلديث عن شخصية نوح  

ومواصفاته العامة، فقد ذكر أن نوحا عليه السالم كان أول أوِل العزم من الرسل الذين هم  

تعاىل   اهلل  أخذ  البرش مجيعا، والذين  إىل  العامة  اإلهلية  الرساالت  األنبياء وأصحاب  سادة 

ة،  منهم امليثاق الغليظ، ولذا فرشيعته أول الرشائع اإلهلية املشتملة عىل تنظيم احلياة اإلنساني

يِن َما َوَّصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي  وقد القرآن الكريم إىل ذلك يف قوله تعاىل:   َع َلُكْم ِمَن الدِّ ﴿رَشَ

ُقوا فِيِه كَ  َتَتَفرَّ يَن َواَل  َأْن َأِقيُموا الدِّ إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  بِِه  ْينَا  إَِلْيَك َوَما َوصَّ رُبَ  َأْوَحْينَا 

كِنيَ  َتبِي إَِلْيِه َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي إَِلْيِه َمْن ُينِيُب﴾ َعىَل املرُْْشِ  [13]الشورى:  َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه اهللَُّ جَيْ

كان األب الثاين    عليه السالم قال آخر: ومثل ذلك يشري القرآن الكريم إىل أن نوحا  

َتُه    للنسل احلارض من بني اإلنسان، وإليه تنتهي أنساب الناس؛ لقوله تعاىل:  يَّ ﴿َوَجَعْلنَا ُذرِّ

 [77الصافات: ] ُهُم اْلَباِقنَي﴾ 

قال آخر: ومثل ذلك يشري القرآن الكريم إىل أن نوحا عليه السالم هو أبو األنبياء  

﴿َوَتَرْكنَا َعَلْيِه يِف  ، كام قال تعاىل:  عليهام السالماملذكورين يف القرآن، ما عدا آدم وإدريس  

 [912الصافات: ] اآْلِخِريَن﴾ 

كان من األوائل    عليه السالم قال آخر: ومثل ذلك يشري القرآن الكريم إىل أن نوحا  

الذين كلموا الناس بمنطق العقل وطريق االحتجاج مضافا إىل طريق الوحي بعد تعرض  

اجلامعة البرشية لالنحراف عن الفطرة.. ولذلك فهو األصل الذي ينتهي إليه دين التوحيد  
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وثنية، فله الفضل واملنة عىل مجيع املوحدين إىل يوم القيامة، ولعل هذا  يف العامل بعد ظهور ال

هو السبب فيام خصه اهلل تعاىل به من السالم الذي مل يشاركه فيه أحد، حيث قال تعاىل:  

 [79الصافات: ] ﴿َساَلٌم َعىَل ُنوٍح يِف اْلَعاملَنَِي﴾ 

العاملني، وعده من املحسن  ني، وسامه عبدا شكورا  قال آخر: وقد اصطفاه اهلل عىل 

قوله:   دعائه  من  نقل  ما  وآخر  املؤمنني،  عباده  من  وعده  صاحلا،  ِِل  وعبدا  اْغِفْر  ﴿َربِّ 

 [28نوح: ] ا﴾ َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َواَل َتِزِد الظَّاملنَِِي إِالَّ َتَبارً 

أنه كان أول من ذكره القرآن الكريم يف ذكر اسم اهلل عند االبتداء بأمر  قال آخر: كام 

 [41هود: ] ﴿بِْسِم اهللَِّ جَمَْراَها َوُمْرَساَها﴾ عظيم، كام قال تعاىل: 

قال آخر: كام أخرب القرآن الكريم عن أنه لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما،  

 عظيم. األمر الذي يكشف عن طول املعاناة والصرب ال

قال آخر: كام أنه يمكن أن نستنتج من خالل ما عرضه القرآن الكريم يف قصة نوح  

الرسالة والدعوة.. وثانيهام مرحلة   تنقسم إىل مرحلتني، أوالمها مرحلة  أهنا  عليه السالم 

 اليأس وصنع الفلك والنجاة بالصاحلني ممن آمن معه. 

 نوح والدعوة: 

املرحلة األوىل من حياة نوح عليه السالم.. تلك  قال أحد احلضور: فحدثونا عن  

 التي قص اهلل تعاىل علينا فيها قصته مع قومه ودعوته هلم. 

فوائده   موضع  ولكل  خمتلفة،  مواضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  قال 

 وعربه؛ فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟ 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عام أطقتم منها. 
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 ل: املشهد األو 

: أوهلا بحسب ترتيب املصحف ما ورد يف سورة األعراف يف  (53)قال أحد الوعاظ

إِ  ُه  َغرْيُ إَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  اهللََّ  اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َفَقاَل  َقْوِمِه  إِىَل  ُنوًحا  َأْرَسْلنَا  تعاىل: ﴿َلَقْد  ينِّ  قوله 

ا َلنََراَك يِف َضاَلٍل ُمبِنٍي َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس  َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم َقاَل املَْ  أَلُ ِمْن َقْوِمِه إِنَّ

هللَِّ  يِب َضاَلَلٌة َوَلكِنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاملَنَِي ُأَبلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َريبِّ َوَأْنَصُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن ا

ُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعىَل َرُجٍل ِمنُْكْم لُِينِْذَرُكْم َولَِتتَُّقوا َوَلَعلَُّكْم  َما اَل َتْعَلُموَن َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَ 

 ُ ُبوا بِآَياتِنَا إِهنَّ ِذيَن َكذَّ ِذيَن َمَعُه يِف اْلُفْلِك َوَأْغَرْقنَا الَّ ُبوُه َفَأْنَجْينَاُه َوالَّ ْم َكاُنوا َقْوًما  ُتْرَْحُوَن َفَكذَّ

 [ 64ـ  59: ]األعرافَعِمنَي﴾ 

قال آخر: لقد وردت هذه اآليات الكريمة ضمن آيات تتناول موضوع توحيد اهلل،  

يف مواجهة الرشك به أو تكذيب آياته، وهي، هنا، تستخدم أسلوبا حيا، يريد اهلل لإلنسان  

من خالله أن يعيش تاريخ الرسل والرساالت، كي يعرف وحدة الطروحات التي قدموها،  

تي استعملوها يف مواجهة الفئات املتمردة عىل الرساالت، ليفهم ـ من  ووحدة األساليب ال

خالل ذلكـ  طبيعة العقلية التي كانت حتكم من وقفوا ضد الرسل، ليخرج بنتيجة حاسمة،  

ـ تنطلق يف موضوع اإليامن من   الرساالت والرسل  ـ يف مرافقتها ملسرية  البرشية  وهي أن 

 فر من قاعدة واحدة.  موقع واحد، كام تنطلق يف موضوع الك

قال آخر: أما موقع اإليامن، فهو موقع البحث عن احلقيقة، فاإلنسان الذي يعيش  

هذا اهلاجس الداخيل، ال يمر باألفكار التي تقدم إليه مرورا عابرا، بل يعمل عىل االستامع  

 

(، واألمثل يف  151/  10(، ومن وحي القرآن: )188/  8(، وتفسري املراغي )2878/  6(، وزهرة التفاسري )418/  4التفسري القرآين للقرآن )  (  53)

/  3: )(، وتفسري ابن كثري344/  3(، والتفسري الكاشف، مغنية: )293/  14(، ومفاتيح الغيب )249/  8(، والتفسري املنري )85/  5تفسري كتاب اهلل املنزل: )

 . 59/ 19(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  431
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ك  إليها مجيعا، ليفكر وحياور ويستنتج، فيؤيد هذه من موقع القناعة الفكرية، ويرفض تل

يف   وليتحرك  منها،  ليستزيد  املعرفة  إمكانات  كل  يالحق  إنسان  هو  ثم  نفسه،  املوقع  من 

 إطارها. 

قال آخر: أما قاعدة الكفر، فهي ـ عىل العكس من ذلك ـ تسود فيها أجواء الالمباالة  

باحلقيقة، بالتاِل، فإن من يعتمدها كقاعدة ال يشعر باملسؤولية أمام كل الطروحات الفكرية  

تقدم إليه، فليست املشكلة عنده أن يؤمن أو ال يؤمن، بل كل ما لديه من اهتاممات هو    التي

أن يستمتع باحلياة، فيسري فيها كام تشاء له شهواته، وهلذا فإنه يعمل عىل تربير حالته بكل  

الوسائل املتاحة لديه، فهو ليس يف جمال البحث عن القناعة الفكرية، بل يف جمال البحث  

 ات.  عن املربر

كان   ماذا  لنعرف  والرسل،  الرساالت  قصة  نواجه  أن  نستطيع  وهكذا  آخر:  قال 

التي   األساليب  هي  وما  املتأخرون؟  األنبياء  يطرح  كان  وماذا  األولون،  األنبياء  يطرح 

انطلقوا هبا إىل الناس، وما هي األساليب التي انطلق هبا املتمردون عىل األنبياء يف مواجهتهم  

 للحق؟

قد وردت هذه اآلية الكريمة يف بداية هذه القصص، وهي تقص قصة  قال آخر: و

نوح عليه السالم وقومه، ونالحظ من خالل ذلك أن القرآن الكريم مل حيدثنا عن أي نبي  

من األنبياء ُأرسل بني آدم ونوح، ومل يتحدث إلينا عن رسالة هناك، فلربام كانت املرحلة  

تلك الرساالت مل تكن يف مستوى عال من األمهية    قصرية بحيث ال حتتاج إىل رسالة، أو أن

من حيث ما واجهته من حتديات، وما عايشته من أجواء، مما جيعل من احلديث عنها شيئا  

ال أمهية كربي له، ذلك أن القرآن ال يتحدث عن األنبياء من خالل حكاية التاريخ، بل من  

م التاريخ  يملك  فيام  العربة،  وأخذ  الظاهرة  دراسة  بارزة،  خالل  ومالمح  مهمة  ن قضايا 
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قوله:   يف  اهلل  ذكره  ما  َنْقُصْصُهْم  وهذا  مَلْ  َوُرُساًل  َقْبُل  ِمْن  َعَلْيَك  َقَصْصنَاُهْم  َقْد  ﴿َوُرُساًل 

 [164النساء: ] َعَلْيَك﴾ 

  ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه﴾،قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بقوله تعاىل:  

تشري يف ظاهرها إىل أن رسالته كانت حمدودة بحدود قومه، فال تتعداهم إىل غريهم،  وهي  

 وبذلك، فإن مهمته مهمة حمدودة يف الزمان واملكان. 

قال آخر: لكن مع ذلك يمكن أن يكون املراد منها أن قوم نوح عليه السالم كانوا  

بي إنسان ـ ككل إنسان ـ  يشكلون القاعدة األوىل للرسالة، واملجتمع األول للرسول، فالن

كل   إىل  لالمتداد  واسعة  إمكانيات  يملك  وال  حمدودة،  بيئة  ويف  معينة،  مجاعة  يف  ينشأ 

املجتمعات األخرى، لعدم توفر الوسائل املادية من إعالمية أو غريها يف تلك املراحل..  

االنطال جو  للرسالة  هييئ  الذي  املراحل  بأسلوب  األخذ  من  بد  ال  كان  السبب  ق  وهلذا 

 التدرجيي من جمتمع إىل آخر بطريقة عملية واقعية.  

قال آخر: ولعل من الطبيعي للرسول أن يبدأ من قومه، باعتبارهم املجتمع األول  

للرسالة، الذي تتناسب مالمح شخصية الرسول مع مالحمه العامة، وتتجمع فيه املعطيات  

يتحدث هبا،   التي  اللغة  للبداية من حيث  تربطه هبم..  الواقعية  التي  والعالقات احلميمة 

وغري ذلك من األمور التي تساهم يف نجاح اخلطوة األوىل، ثم تتحرك اخلطوات األخرى  

يف اجتاه االمتداد والشمول، وليس هذا بدعا من األمر، بل هو قضية كل دعوة إصالحية أو  

وبظروف  الداعية،  بشخصية  البداية  نقطة  يف  ارتباطها  حيث  من  وحركة    تغيريية،  عمله، 

 املجتمع من حوله. 

الرتكيز عىل   أن  ُنوٍح﴾،قال آخر: ويف ضوء ذلك، نعرف  أهنم    ﴿َقْوُم  باعتبار  كان 

املجتمع األول الذي يامرس فيه الدعوة إىل اهلل، أو القاعدة التي يملك االنطالق منها، لعدم  
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ية حمصورة يف ذلك  توفر الوسائل التي تتيح له التحرك إىل موقع آخر.. وربام كانت البرش 

 املجتمع يف ذاك التاريخ. 

واالمتداد   الشمول  فكرة  يف  مالحظتها،  من  بد  ال  أخرى  نقطة  وهناك  آخر:  قال 

للرساالت، وهي أن املفاهيم والترشيعات التي جاءت هبا، ال تقترص يف أهدافها وغاياهتا 

لنظرية والعملية، ألهنا  عىل دائرة معينة من دوائر احلياة، بل تشمل احلياة كلها يف نواحيها ا

 تتصل بمشكلة اإلنسان بشكل عام، مما يلغي اجلانب املحيل للمسألة، مهام اختلفت التعابري. 

إليه قومه، فقال:   حيث نادى قومه    ﴿َيا َقْوِم﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما دعا 

يد اخلري هلم،  بالرابطة التي تربطه هبم، وهي أهنم قوم الذين يستنرصهم، ويعتز بصلتهم وير 

ُه﴾  وجيب كل كامل هلم اعبدوا اهلل..   أي أن هذه األصنام التي تعبدوهنا  ﴿َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

ال متثل شيئا يف حجم القدرة، أو يف معنى القيمة، فهي جمرد أشياء جامدة ال حتس وال ترض  

ال يملكون شيئا،    وال تنفع.. وهؤالء األشخاص الذين تعبدوهنم وتطيعوهنم من دون اهلل

وال خيلقون شيئا، ولكنهم خيلقون ويعيشون احلاجة يف كل وجودهم هلل.. فكيف متنحوهنم  

صفة اإلله، أو تعبدوهنم من دون اهلل الذي هو ـ وحده ـ اخلالق الرازق املالك لكل َشء،  

الغني عن كل َشء، القادر عىل كل َشء، ليس كمثله َشء!؟ فهو الذي يستحق العبادة،  

 ل معانيها وآثارها. بك

قال آخر: إهنا دعوة التوحيد اخلالص التي أطلقها نوح، توحيد العبادة عىل أساس  

توحيد العقيدة، فهي احلقيقة التي تتمثل يف وجود اهلل ويف وجود الكون املستمد من وجوده،  

ق  للرد عىل التصور املنحرف، والسلوك الفاسد الذي يمثل تعدد اآلهلة تبعا لتعدد األذوا

 واألوضاع وامليول. 

قال هلم:   أنه  آخر: ونالحظ  اهللََّ﴾  قال  اْعُبُدوا  َقْوِم  أو  ﴿َيا  باهلل  )آمنوا  يقل هلم  ومل 
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وحدوه(، وذلك ألن اإليامن ـ يف الرساالت اإلهلية ـ ال يمثل فكرا جتريديا، كام هو اإليامن  

صل فيه جانب التصور  باحلقائق الرياضية أو الفلسفية، بل هو فكر للحياة وللعمل، ال ينف

عن املامرسة؛ فلإليامن بعده العميل إىل جانب بعده النظري، ألن املطلوب هو اإلحساس  

بوجود اهلل باملستوى الذي يعيش فيه اإلنسان حالة االرتباط به يف أجواء الطاعة، كام يعيش  

ارت  من  اإليامنية  احلقيقة  متثله  فيام  الوجود،  حركة  خالل  من  به  االرتباط  وجود  حالة  باط 

 اإلنسان باهلل جلهة البدء واالمتداد والنهاية. 

قال آخر: وهكذا نجد الرساالت تطرح قضية العبادة يف أجواء طرح قضية التوحيد،  

العبادة، فال معنى ألن تؤمن باهلل من   لتؤكد العالقة الطبيعية بني توحيد العقيدة وتوحيد 

 دون عبادة، كام ال معنى للعبادة من دون إيامن.  

قال آخر: وهلذا كان التأكيد عىل العبادة باعتبار أهنا التجسيد احلقيقي لإليامن. ويبقى  

اإليامن ـ يف أسلوب الدعوة ـ قضية ال حتتاج إىل االستدالل أو املناقشة، ألهنا من بدهييات  

 القضايا الفكرية. 

ال جمال  قال آخر: وهلذا الحظنا أن النبي نوح عليه السالم قد طرحها كيشء مسلم به  

ُه﴾  للخالف فيه، ملا يوحي به قوله تعاىل:   إَِلٍه َغرْيُ َلُكْم ِمْن  عىل ضوء التصور القرآين  ﴿َما 

الذي ال يرى يف الكفر مشكلة فكرية تعرتض الكافرين لتبعدهم عن خط اإليامن، بل يرى  

بالفكر  االلتزام  من  عقدة  أو  الالمباالة،  مصدرها  وأخالقية  نفسية  ذاتية  مشكلة    فيها 

اجلديد.. فليس بني اإلنسان وبني اإليامن إال أن يثري االهتامم يف نفسه باحلقيقة ويتخلص من  

احلقيقة   لقاء  له  اإليامن، ويؤمن  يفصله عن  الذي  احلاجز  الذاتية، ألن ذلك حيطم  العقدة 

 بطريقة طبيعية. 

م  قال آخر: ونالحظ كذلك أن اهلل تعاىل اكتفى يف حديثه عن رسالة نوح عليه السال
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ُه﴾، هبذه الكلمة:   وذلك ألن معنى العبادة هو اخلضوع هلل    ﴿اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

النظام   عىل  املرتكز  العدل  بإقامة  يتعلق  فيام  الرسل  به  جاء  الذي  اإلهلي  باخلط  وااللتزام 

زام واالنضباط  التفصييل الكامل الذي يضع لكل ذي حق حقه، ويثري احلياة يف جو من االلت 

بأوامر اهلل ونواهيه.. وهذا ما جيعل من الدعوة إىل عبادة اهلل دعوة إىل بناء احلياة عىل أساس  

إسالم األمر هلل يف كل َشء، كام توحي بذلك اآلية الكريمة التي تلخص اإليامن يف كلمتني:  

اْسَتَقاُموا﴾   ُثمَّ  اهللَُّ  نَا  َربُّ َقاُلوا  ِذيَن  اهللَُّ﴾  ، فيام متثله كلمة  [ 13األحقاف:  ] ﴿الَّ نَا  املنهج  ﴿َربُّ من 

ما متثله كلمة   اْسَتَقاُموا﴾  الفكري والعميل لاللتزام، ويف  العملية يف هذا  ﴿ُثمَّ  من احلركة 

 االجتاه.

قال آخر: وربام كان هذا األسلوب من أفضل األساليب يف تقديم العقيدة بطريقة  

ل واالمتداد، ليعيش اإلنسان التصور اإليامين  موجزة موحية، حتمل يف داخلها معنى الشمو 

 بعيدا عن املتاهات التفصيلية التحليلية التي قد تضيع عليه الكثري من حقائق اإليامن.  

قال آخر: وبعد أن أيقظ نوح عليه السالم ضامئرهم وفطرهتم الغافية، حذرهم من  

فقال:   املؤملة،  الوثنية وعاقبتها  َعَليْ مغبة  َأَخاُف  َعظِيٍم﴾، ﴿إِينِّ  َيْوٍم  َعَذاَب  من    ُكْم  واملراد 

َعظِيٍم﴾   َيْوٍم  يف  ﴿َعَذاَب  العقوبات  يف  مثله  شوهد  قلام  الذي  الطوفان  يكون  أن  يمكن 

 العظمة والسعة، كام يمكن أن يكون إشارة إىل العقوبة اإلهلية يف يوم القيامة. 

الكريم،   القرآن  من  معنيني  يف  ورد  قد  التعبري  هذا  آخر: ألن  تعاىل:  قال  قال  فقد 

ُه َكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾  ِة إِنَّ ، وورد حول العقوبة  [ 189الشعراء: ] ﴿َفَأَخَذُهْم َعَذاُب َيْوِم الظُّلَّ

﴿َأاَل َيُظنُّ  التي نزلت بقوم شعيب يف هذه الدنيا بسبب ذنوهبم ومعاصيهم، كام قال تعاىل:  

ُْم َمْبُعوُثوَن لَِيْوٍم عَ   [ 5ـ  4املطففني: ] ظِيٍم﴾ ُأوَلئَِك َأهنَّ

أي أخشى أن تصيبكم هذه العقوبة، يمكن أن تكون    ﴿َأَخاُف﴾،قال آخر: وقوله:  
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ألجل أن نوحا عليه السالم يريد أن يقول هلم: إذا مل تتيقنوا وقوع هذه العقوبة، فعىل األقل  

ـ هذا السبيل الوعر،    االحتاملينبغي أن ُتافوا منها، وهلذا ال جييز العقل أن تسلكواـ  مع هذا  

 عذابا عظيام أليام كهذا. وتستقبلوا 

أجل   من  باخلوف،  الذايت  الشعور  إثارة  يف  اإليامين  األسلوب  هو  وهذا  آخر:  قال 

حتويل ذلك إىل شعور باالهتامم بالفكرة التي تقدم إليهم، ليناقشوها ويفكروا فيها من أجل  

لة، ألن اإلنسان ال حيس باملسؤولية يف اُتاذ  الوصول إىل القناعات اليقينية احلاسمة يف املسأ

املواقف الفكرية والعملية، إال إذا خاف عىل حياته من النتائج السلبية التي يسببها اإلمهال  

 والالمباالة.  

قال آخر: ويف ضوء ذلك، نفهم أن هذا التخويف ال يعترب سبيال للضغط من أجل  

إثارة االهتام  م بالفكرة، للوصول من خالل احلسابات  اإلقناع، بل يتخذ وسيلة من أجل 

 الفكرية إىل القناعة. 

قال آخر: وال بد لنا أن نستعمل هذا األسلوب القرآين يف الدعوة إىل اهلل، بعيدا عن 

كل األوهام التي حتاول اإلحياء بكونه أسلوبا ال ينسجم مع طبيعة اخلط الفكري الذي حيرتم  

ارسة الضغوط عليه من أجل إقناعه بام ال حيس برضورة  يف اإلنسان إنسانيته، فال يلجأ إىل مم

االقتناع به، فإن مثل هذا األسلوب يؤكد إنسانية اإلنسان، ألنه يسعى إىل حتريك طاقاته من  

خالل عنارص اإلثارة الطبيعية يف حياته فيام خلقه اهلل فيه من غرائز ذاتية، تساهم يف إيصاله  

 إىل غاياته من أقرب طريق. 

العظيم  قال آخر:   النبي  تعاىل أن قوم نوح بدل أن يستقبلوا دعوة هذا  ثم ذكر اهلل 

التوحيد ويكفون عن   املقرونة بقصد اخلري والنفع هلم، فينضوون حتت راية  اإلصالحية، 

الظلم والفساد، قال مجاعة من األعيان واألثرياء الذين كانوا حيسون باخلطر عىل مصاحلهم  
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و وانتباههم،  الناس  يقظة  وشهواهتم:  بسبب  وجموهنم  عبثهم  من  مانعا  الدين  ﴿إِنَّا  يرون 

لنا عن عبادة آهلتنا،    َلنََراَك يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾،  إنا لنراك يف ضالل بني عن احلق بنهيك  أي 

بـ   ذلك  أكدوا  وقد  إليه..  ووسيلتنا  اهلل  عند  شفعاؤنا  كذلك،    ﴿َأَنا﴾،وهم  يرونه  وبأهنم 

، وال يقبلونه ويعصونه، وأهنم يرون أن صاحبه يف ضالل  ويستفاد من هذا أهنم يردون قوله 

 واضح ال هداية معه، وأهنم هبذه احلال ال يمكن أن جييبوه بل أن يفكروا يف إجابته. 

تطلق  ﴿املأََْلُ﴾  و  ﴿َقاَل املأََْلُ ِمْن َقْوِمِه﴾، قال آخر: وقد وصف اهلل تعاىل هؤالء بقوله:  

فكرة واحدة، ويمأل اجتامعها وجالهلا الظاهري عيون  عادة عىل اجلامعة التي ُتتار عقيدة و

أصال من )امللء(، وقد استعملها القرآن الكريم عىل األغلب  ﴿املأََْلُ﴾  الناظرين، ألن مادة  

الرشور، والذين  بيف اجلامعات األنانية املستبدة ذات املظهر األنيق والباطن الفاسد امللوث  

 م. ساحات املجتمع املختلفة بوجوده  يملؤون 

بلحن   تعنتهم وخشونتهم  جابه  السالم  عليه  نوحا  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

)يا   هادئ الرد عليهم:  فقال يف معرض  باملحبة والرْحة،  تطفح  متينة  قوم ليس يب    وهلجة 

لإلله   العبادة  التوحيد، ودعوة  فكر  حتمل  التي  الواضحة  باحلقيقة  أنادي  أين  أي  ضاللة( 

الرؤية لألشياء، فيام تفرضه من قناعة مؤكدة وموقف حاسم،  الواحد، من موقع وضوح  

فإذا كان لكم شك يف ذلك، أو كنتم تعتربون ذلك خطأ، فتعالوا نناقش املسألة، لنعرف من  

هو عىل هدى ومن هو يف ضالل مبني؟ أما أنا فمقتنع بأن ليس يب ضاللة، فيام أْحله من  

 فكر، وما أسري به من طريق. 

إليكم،  ﴿َوَلكِنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاملَنَِي﴾  اهلل تعاىل أنه قال هلم:  قال آخر: ثم ذكر  

اهلالك    باتباعيأهديكم   من  وأنقذكم  وآخرتكم،  دنياكم  يف  السعادة  إىل  يوصلكم  ما  إىل 

بالرشك باهلل واملعايص املدنسة لألنفس واملفسدة لألرواح.. ومن رْحة ربكم بكم    األبدي
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ورشككم الذي ابتدعتموه بجهلكم حتى يبني لكم احلق من الباطل   أال يدعكم يف عاميتكم 

 عىل يد رسول من لدنه يسلك بكم السبيل السوي املوصل إىل النجاة.

قوله:   ويف  آخر:  اْلَعاملَنَِي﴾  قال  َربِّ  يعبدوها  ﴿ِمْن  التي  األرباب  أن  إىل  إشارة 

ا  إله  مثل  واحلاكمية،  للسيادة  جماال  منها  واحد  لكل  وإله  ويفرتضون  السامء،  وإله  لبحر، 

السالم واحلرب، وما شاكل ذلك، كله ال أساس هلا من الصحة، ورب العاملني ما هو إال  

 اهلل الواحد الذي خلقها مجيعا وأوجدها من العدم. 

فقال:   ودوره،  بحقيقته  عرفهم  السالم  عليه  نوحا  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

 ﴾ بكل أمانة، من غري زيادة وال نقصان، فذلك هو دوري معكم،    ﴿ُأَبلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َريبِّ

بإيصال   يكتفي  الذي  احليادي  املبلغ  دور  ليس  الرسول  دور  ولكن  األمني..  املبلغ  دور 

 الرسالة دون أن يتبناها، بل دور من حيملها بقناعة وقوة وإيامن.

﴿َوَأْنَصُح  ، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن نوحا عليه السالم ذكر هلم نصحه هلم

﴿َوَأْعَلُم ِمَن  وردكم نصحى..    ِلأي بتحذيركم عقاب اهلل عىل كفركم به وتكذيبكم  َلُكْم﴾  

َتْعَلُموَن﴾   اَل  َما  ال  اهللَِّ  إىل  أوحاه  اهلل  من  علم  النصح عىل  التبليغ وذلك  هذا  وأنا يف  أي 

 نظام هذا العامل وما ينتهى  تعلمون منه شيئا، كام أنى أعلم من اهلل وشئونه ما ال تعلمون يف

إليه، كام أعلم ما بعده من أمر اآلخرة واحلساب واجلزاءـ  فإذا نصحت لكم وأنذرتكم عاقبة  

رشككم من إنزال العذاب بكم يف الدنيا إذا جحدتم وعاندتم، فإنام أنصح لكم عن علم  

 ال تعلمونه.  يقيني 

ِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم  ﴿َأَوعَ قال آخر: ثم أخذ يف الرد عىل شبهاهتم، فقال: 

أي أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر  َعىَل َرُجٍل ِمنُْكْم لُِينِْذَرُكْم َولَِتتَُّقوا َوَلَعلَُّكْم ُتْرَْحُوَن﴾  

وموعظة من ربكم عىل لسان رجل منكم، ليحذركم عاقبة كفركم ويعلمكم بام أعد لكم  
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ولتتقو ذلك  عىل  العذاب  عبادته،  من  يف  بالرشك  عليكم  ربكم  يسخط  ما  اإلنذار  هبذا  ا 

 واإلفساد يف أرضه، وليعدكم بالتقوى لرْحته التي ترجى لكل من أجاب الدعوة واتقى. 

قوله:   وىف  آخر:  ِمنُْكْم﴾،قال  َرُجٍل  أن    ﴿َعىَل  وهى  الرسالة  عىل  لشبهتهم  بيان 

اهلل   املرشكون لرسول  قال  مثلهم، وكذلك  َرُسواًل﴾  :  الرسول برش  ا  َبرَشً اهللَُّ  ﴿َأَبَعَث 

ُسوِل َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْميِش يِف اأْلَْسَواِق﴾ ، [ 94اإلرساء: ]    [ 7الفرقان: ] ﴿َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَّ

يقتىض   العامة  والصفات  البرشية  يف  االشرتاك  أن  يرون  كانوا  وكأهنم  آخر:  قال 

منها، واملشاهدة أكرب برهان عىل   بيشءالتساوي يف مجيع اخلصائص واملزايا ويمنع االنفراد  

بطالن هذه القضية، فالتفاوت يف الغرائز والصفات الفاضلة واالختالف يف القوى العقلية  

ال واألعامل  يشبه  واملعارف  ما  األخرى  األنواع  يف  وليس  البرش،  يف  بكثرة  كسبية موجود 

 اإلنسان يف ذلك. 

قال آخر: ولو فرض التساوي بينهم، فهل هذا يمنع أن خيتص اهلل بعض عباده بام 

هو فوق املعهود يف الغرائز واملكتسب بالتعلم؟ كال، إنه تعاىل قدير عىل ذلك، وقد قضت  

 به مشيئته، ونفذت به قدرته. 

ِذيَن َمَعُه يِف اْلُفْلِك﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم   ُبوُه َفَأْنَجْينَاُه َوالَّ أي فكذبه  ﴿َفَكذَّ

أمر رهبم وجلوا يف طغياهنم يعمهون، فأنجيناه من   مجهورهم وأرصوا عىل ذلك وخالفوا 

ِذيَن َكذَّ الغرق والذين سلكهم معه يف الفلك من املؤمنني..   ُْم َكاُنوا  ﴿َوَأْغَرْقنَا الَّ ُبوا بِآَياتِنَا إِهنَّ

َعِمنَي﴾   ذلك  َقْوًما  كان  وما  تكذيبهم،  بسبب  بالطوفان  بآياتنا  كذب  من  وأغرقنا  أي 

للدالئل   وفهمهم  باآليات  االعتبار  بينهم وبني  حال  الذي  بصائرهم  لعمى  إال  التكذيب 

لثواب والعقاب يف  الدالة عىل وحدانية اهلل وقدرته عىل إرسال الرسل وحكمته يف ذلك، وا

َأْرَضَعْت  يوم اجلزاء، يوم حيرش الناس لرب العاملني،   ُمْرِضَعٍة َعامَّ  َتْذَهُل ُكلُّ  َتَرْوهَنَا  ﴿َيْوَم 
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اهللَِّ   َعَذاَب  َوَلكِنَّ  بُِسَكاَرى  ُهْم  َوَما  ُسَكاَرى  النَّاَس  َوَتَرى  َْحَْلَها  َْحٍْل  َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع 

 [ 2]احلج: َشِديٌد﴾ 

ألن    قال املستمر،  وعنادهم  السيئة  أعامهلم  نتيجة  كان  القلبي  العمى  وهذا  آخر: 

من   لسبب  عينيه  أغمض  أو  طويلة،  مدة  الظالم  يف  بقي  إذا  اإلنسان  أن  أثبتت  التجربة 

األسباب وامتنع عن النظر مدة من الزمن، فإنه سيفقد قدرته عىل الرؤية تدرجيا وسيصاب  

 بالعمى يف النهاية. 

وه آخر:  الزمن  قال  من  مدة  والعمل  الفعالية  تركت  إذا  البدن  أعضاء  سائر  كذا 

 يبست وتعطلت عن العمل هنائيا. 

فالتغايض   القانون،  اإلنسان هي األخرى غري مستثناة عن هذا  قال آخر: وبصرية 

املستمر عن احلقائق، وعدم استخدام العقل والتفكري يف فهم احلقائق والواقعيات بصورة  

   ة اإلنسان تدرجيا إىل أن تعمى عني القلب والعقل يف النهاية متاما.مستمرة، يضعف بصري

 املشهد الثاين: 

األول،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 

 َنَبَأ ُنوٍح إِْذ َقاَل  قال أحد الوعاظ: هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل: ﴿َواْتُل َعَلْيِهمْ 

ْلُت َفَأمْجِ  ُعوا َأْمَرُكْم  لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِْن َكاَن َكرُبَ َعَلْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذكرِِيي بِآَياِت اهللَِّ َفَعىَل اهللَِّ َتَوكَّ

ًة ُثمَّ اْقُضوا إَِِلَّ َواَل  َكاَءُكْم ُثمَّ اَل َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ ْيُتْم َفاَم َسَأْلُتُكْم  َورُشَ  ُتنْظُِروِن َفإِْن َتَولَّ

ْينَاُه َوَمنْ  ُبوُه َفنَجَّ َمَعُه يِف    ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل اهللَِّ َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن املُْْسلِِمنَي َفَكذَّ

َكذَّ  ِذيَن  الَّ َوَأْغَرْقنَا  َخاَلئَِف  َوَجَعْلنَاُهْم  املُْنَْذِريَن﴾  اْلُفْلِك  َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفاْنُظْر  بِآَياتِنَا  ُبوا 

 [73ـ  71]يونس: 
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: ففي هذه اآلية الكريمة ذكر جلانب من جوانب قصة نوح عليه السالم  (54) قال آخر

مع قومه، فيام يمثله من قوة موقف النبوة أمام خصومها، فليس هناك ضعف يف العزيمة،  

إىل   املطمئنة  بنفسها  الواثقة  الرسالة  هي  بل  احلركة،  يف  ارتباك  وال  اإلرادة،  يف  خلل  وال 

باستقام املتحركة  مواقعها،  طابع سالمة  هذا  ملوقفه  يكن  مل  ولذلك  إىل هدفها..  واتزان  ة 

 اجلانب الشخيص الذي يتجمد عند التجربة املحدودة يف نطاق الزمان واملكان.  

أن يتبني هذا املوقف يف مواجهته    قال آخر: ويف ضوء ذلك، كان اهلل يريد لرسوله  

دي فعال متحركا مستمرا  حلالة التحدي العنيفة التي تتمثل يف موقف قومه، ليكون رد التح

يف خط الرساالت، ال رد فعل من خالل حالة طارئة، فهو انطالقة الرسالة يف حركة الرصاع  

املستمر بني الكفر واإليامن منذ بدأ األنبياء يقفون يف الساحة من أجل دعوة الناس إىل اهلل  

ا  ونوعية  الشخصية،  طبيعة  يف  واحدة  الرصاع  أدوات  كانت  فقد  ولذلك  لكلامت،  احلق، 

الشعور،   ورهافة  القلب،  وطيبة  الروح،  وصفاء  احلركة،  وفاعلية  األساليب،  وحيوية 

 وصالبة املوقف. 

﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ ُنوٍح إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه  قال آخر: وقد بدأت اآلية الكريمة بقوله تعاىل: 

َوَتْذكرِيِ  َمَقاِمي  َعَلْيُكْم  َكرُبَ  َكاَن  إِْن  َقْوِم  ْلُت﴾، َيا  َتَوكَّ اهللَِّ  َفَعىَل  اهللَِّ  بِآَياِت  أهيا    ي  أي واقرأ 

الرسول عىل املرشكني من أهل مكة وغريهم فيام أوعدهتم به من عقاب اهلل هلم عىل مقتىض  

سننه يف املكذبني لرسله من قبلك، خرب نوح عليه السالم حني قال لقومه: يا قوم إن كان قد  

إياكم بآياته الدالة عىل وحدانيته    وتذكريي إىل عبادة ربكم    فيكم بالدعوة  قياميشق عليكم  

واعتمدت عليه وحده بعد   أرسلنيوقد وكلت أمرى إىل اهلل الذي  فإنني ،ووجوب عبادته 

 

 . 155(، والقصص القرآين، احلكيم، ص 343/ 11(، ومن وحي القرآن: )137/ 11(، وتفسري املراغي )3614/  7( زهرة التفاسري )54)
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 . طاقتيأن أديت رسالته بقدر 

قال هلم:   ثم  َكاَءُكْم﴾  قال آخر:  َورُشَ َأْمَرُكْم  أمركم واعزموا  ﴿َفَأمْجُِعوا  أي فأعدوا 

ت ما  ربى  عىل  أدعو  كام  اهلل  دون  تعبدوهنم من  الذين  مع رشكائكم  أمرى  يف  عليه  قدمون 

 وأتوكل عليه. 

ًة﴾  قال آخر: وقال هلم:   أي ثم ال يكن أمركم الذي  ﴿ُثمَّ اَل َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

 تعتزمونه خفيا عليكم فيه حرية ولبس، بل كونوا عىل بصرية كيال تتحولوا عنه. 

أي ثم أدوا إىل ذلك األمر بعد  ﴿ُثمَّ اْقُضوا إَِِلَّ َواَل ُتنْظُِروِن﴾  وقال هلم:  قال آخر:  

إمجاعه واعتزامه، وبعد استبانته التي ال غمة فيها وال التباس بأن تنفذوه بالفعل بعد استيفاء  

 بتأخري هذا القضاء.  متهلوين مقدماته كلها، وال  

ومه عىل كثرهتم وقوهتم أن يفعلوا ما  قال آخر: أي إن نوحا عليه السالم طلب إىل ق

استطاعوا من اإليقاع به، مطالبة املدل ببأسه وقوته، املعتصم بإيامنه بوعد ربه وتوكله عليه،  

فأمرهم بإمجاع أمرهم بصادق العزيمة وقوة اإلرادة، وأن يضموا إىل هذه القوة النفسية قوة  

من الغمة واخلفاء    َشءأمجعوا عليه    اإليامن برشكائهم وآهلتهم، وأال يكون يف أمرهم الذي

 الذي قد يوجب الوهن والرتدد يف التنفيذ. 

ْيُتْم َفاَم َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل اهللَِّ َوُأِمْرُت  قال آخر: ثم قال هلم:   ﴿َفإِْن َتَولَّ

إياكم وتبليغ رسالة ربى    عائيد بعد    تذكريي أي فإن أعرضتم عن َأْن َأُكوَن ِمَن املُْْسلِِمنَي﴾ 

إليه أجرا وال جزاء، وما جزاء    فإين،  يرضين إليكم فلن     عميل مل أسألكم عىل ما دعوتكم 

إياه، آمنتم أو توليتم، وأمرت أن أكون    يوفيني إال عىل ربى الذي أرسلني إليكم، فهو    وثوايب 

 من املنقادين بالفعل ملا أدعوكم إليه. 

فقال:   له،  جواهبم  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  يِف  قال  َمَعُه  َوَمْن  ْينَاُه  َفنَجَّ ُبوُه  ﴿َفَكذَّ
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أي فأرصوا عىل تكذيبه بعد أن أقام عليهم احلجة بقوله وعمله عىل حقيقة دعوته،  اْلُفْلِك﴾  

 ناه هو ومن آمن معه يف السفينة التي كان يصنعها بأمرنا. فنجي

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نجاة املؤمنني مع نوح عليه السالم ابتداء، وأنه جعل نوحا  

اْلُفْلِك   يِف  َمَعُه  َوَمْن  ْينَاُه  َفنَجَّ ُبوُه  ﴿َفَكذَّ فقال:  األرض،  يف  خالئف  وأتباعه  السالم  عليه 

ئَِف﴾، وخالئف مجع خليفة أي الذين يعيشون يف األرض خلفاء ألبناء آدم،  َوَجَعْلنَاُهْم َخاَل 

 أي انحرصت ذرية آدم حال ذلك يف نوح عليه السالم والذين آمنوا معه. 

﴿َفاْنُظْر  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العربة من قصة نوح عليه السالم وقومه، فقال:  

أنذرناهم فلم يفطنوا ومل يعتربوا، ومل يذكر سبحانه جزاء    الذينَكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْنَْذِريَن﴾  

 للمؤمنني؛ ألنه بني منجاهتم، أما اجلزاء األوىف يكون يوم احلساب وهو يوم الدين. 

ُبوا بِآَياتِنَا﴾ قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل اإلغراق، وسببه، فقال:   ِذيَن َكذَّ ﴿َوَأْغَرْقنَا الَّ

الصلة هي السبب يف الغرق، والصلة كانت التكذيب بآيات  فعرب باملوصول دليل عىل أن  

 اهلل تعاىل التي ساقها هلم نوح عليه السالم فلم يؤمنوا وأرصوا واستكربوا استكبارا.

 املشهد الثالث: 

الثاين،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثالث. 

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل  : هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل:  (55)ال أحد الوعاظق

إِينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم فَ  َقاَل املأََْلُ  َقْوِمِه إِينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمبِنٌي َأْن اَل َتْعُبُدوا إِالَّ اهللََّ 

َنرَ  َوَما  ِمْثَلنَا  ا  َبرَشً إِالَّ  َنَراَك  َما  َقْوِمِه  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  َباِدَي الَّ َأَراِذُلنَا  ُهْم  ِذيَن  الَّ إِالَّ  َبَعَك  اتَّ اَك 

 

(، واألمثل يف  50/  12(، ومن وحي القرآن: )24/  12(، وتفسري املراغي ) 3698/  7(، وزهرة التفاسري )1128/  6التفسري القرآين للقرآن )  (  55)

 . 95/ 14(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  336/ 17(، ومفاتيح الغيب )55/  12(، والتفسري املنري ) 507/  6تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذبِنَي َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل   َبيِّنٍَة  الرَّ

َعلَ  َيْت  َفُعمِّ ِعنِْدِه  ِمْن  َرْْحًَة  َوآَتايِن  َريبِّ  اَل  ِمْن  َقْوِم  َوَيا  َكاِرُهوَن  هَلَا  َوَأْنُتْم  َأُنْلِزُمُكُموَها  ْيُكْم 

ُْم ُماَلُقو رَ  ِذيَن آَمُنوا إِهنَّ ِْم َوَلكِنِّي  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل اهللَِّ َوَما َأَنا بَِطاِرِد الَّ هبِّ

َقْومِ  َوَيا  َهُلوَن  جَتْ َقْوًما  َلُكْم  َأَراُكْم  َأُقوُل  َواَل  ُروَن  َتَذكَّ َأَفاَل  َطَرْدهُتُْم  إِْن  اهللَِّ  ِمَن  يِن  َينرُْصُ َمْن   

 َلْن  ِعنِْدي َخَزائُِن اهللَِّ َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل إيِنِّ َمَلٌك َواَل َأُقوُل لِلَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكمْ 

ا اهللَُّ   َأْعَلُم باَِم يِف َأْنُفِسِهْم إِينِّ إًِذا ملََِن الظَّاملنَِِي َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت  ُيْؤتَِيُهُم اهللَُّ َخرْيً

اِدِقنَي َقاَل إِنَّاَم َيْأتِيُكْم بِِه اهللَُّ إِْن َشاَء َوَما   ُمْعِجِزيَن  َأْنُتْم بِ ِجَداَلنَا َفْأتِنَا باَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ

َلْيِه  َواَل َينَْفُعُكْم ُنْصِحي إِْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصَح َلُكْم إِْن َكاَن اهللَُّ ُيِريُد َأْن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوإِ 

 [ 34ـ  25هود: ] ُتْرَجُعوَن﴾ 

قال آخر: يف هذه اآليات الكريمة نرى جولة جديدة مع رسالة نوح عليه السالم، يف  

ة، وحركة احلوار، ومواجهة التحدي، حيث يريد اهلل أن يركز أمامنا القاعدة التي  خط الدعو

يف   اإلنسان  تطلعات  لكل  املستوعبة  اإلنسانية  املسرية  إطار  يف  الرساالت،  عليها  تلتقي 

احلياة، مما حيتاج إىل التوفيق فيه بني رغباته الذاتية يف اجلانب املادي والروحي، وبني رسالية  

 هلل.اإليامن با 

قال آخر: ثم فيام يريد اهلل أن يعرفنا من طبيعة الذهنية التي كانت تتحكم بقوم نوح،  

تناسب   أصيلة،  فكرية  قاعدة  إىل  الرجوع  دون  والعصيان،  والتمرد  الرفض  إىل  فتدفعهم 

 حجم الفكرة وما تفرضه من فكر وتأمل ومسئولية. 

األسلوب الوديع، واملواجهة  قال آخر: ثم يف موقف نوح عليه السالم الذي يمثل  

القوية احلاسمة التي ال تقدم أية تنازالت عىل حساب الرسالة، وال تتسامح يف مسألة دعم  

 املؤمنني مهام كانت الظروف. 
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بعيدا عن كل   العامل  أمام  الرسول  فيها  يقف  التي  الرسالية  الوقفة  ثم يف  آخر:  قال 

ته التي ال تبتعد عن الواقع يف الوقف  الوضعيات االستعراضية، ليواجهه من مواقع إنساني

 نفسه الذي تلتقي فيه الوحي، من خالل النظرة املوضوعية للحياة وللناس. 

أن   يمكن  الذي  الدائم  إحيائها  يف  الداعية  النبي،  نوح،  قصة  هي  وتلك  آخر:  قال 

نبياء  يتحرك يف مواقف الدعاة إىل اهلل يف كل زمان ومكان، فيام تلتقي فيه صفة الدعوة بني األ

التي   القاعدة  وضوح  أساس  عىل  خالله  من  يتحركوا  أن  هلم  ينبغي  وفيام  أتباعهم،  وبني 

ينطلق منها خط الدعوة، ويف الرد احلاسم الوديع الذي جيب أن حيكم خط املواجهة، ويف  

احلامية القوية التي يشمل هبا الداعية كل املؤمنني البسطاء الذين يتبعونه يف مقابل املستكربين  

 رتفني الذين ينظرون إليهم باحتقار واستهزاء. امل

قال آخر: وقد وردت هذه اآليات الكريمة بعد أن عرضت اآليات السابقة موقفا  

وقومه، وما يدعوهم إليه من هدى وخري، وما يلقونه به من صد    رسول اهلل  قائام بني  

مشاهب مواقف  من  األخبار  تلك  يف  وما  األولني،  أخبار  ذكر  ويف  لألحداث  وتكذيب..  ة 

تقررت بحكم   التي  احلقيقة  بتلك  تذكري هلم  يومهم هذا،  الناس  فيها  التي يعيش  اجلارية 

 الواقع، وهي أن النرص دائام للمؤمنني، وأن اخلزي واهلوان دائام عىل املكذبني الكافرين. 

أوىل األحداث اإلنسانية، التي اصطدم فيها رسول    هيقال آخر: وقصة نوح وقومه،  

هبا القرآن مرتبة ترتيبا زمنيا،   جيئبعد هذا قصص مشاهبة هلا،  جتئ  بقومه.. ثم من رسل اهلل

إبراهيم،  صالحونبيهم  ثمود  وقصة    هود ونبيهم  عاد  حسب وقوعها.. قصة   .. وهكذا.. 

 ولوط، وموسى، وعيسى. 

قال آخر: وقد بدأ هذه اآليات الكريمة بنوح عليه السالم، وهو يلقى قومه برسالة  

إياهم بالعذاب األليم، إن هم مل يستجيبوا له، ويؤمنوا باهلل رب العاملني.. ومبرشا  ربه، منذرا  
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 هلم باجلنة والرضوان إن هم آمنوا باهلل، وأخلصوا دينه له..  

فقال:   القسم،  بالم  الكريمة  اآليات  هذه  يف  كالمه  تعاىل  اهلل  وقد صّدر  آخر:  قال 

ألن املقام يقتيض التأكيد، فاملخاطبون ينكرون بشدة رسالة    ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِل َقْوِمِه﴾ 

 اهلل تعاىل لبرش مثلهم.  

ُمبِنٌي﴾، قال آخر: ثم بني مغزى رسالته، قائال هلم:   َنِذيٌر  َلُكْم  أي منذر لكم    ﴿إِينِّ 

وخموف من عذاب اهلل إن متردتم عليه.. وهذا أول صوت نسمعه من نوح، يؤذن به يف قومه،  

  هي ، ومل يذكرها، إذ  القرآينة.. وال شك أن هناك أحداثا كثرية، طواها النظم  يف هذه القص 

نوح إىل قومه، ودعوته هلم، ورشحه لرسالته فيهم.. ومن قبل    كمجيءمما يفهم بداهة..  

تلقيه   ثم  بالرسالة،  واصطفائه  للنبوة،  باختياره  إياه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إعالم  كان  ذلك، 

 كذا.مضمون هذه الرسالة.. وه

﴿َأْن  قال آخر: وملا كانت هنا مظنة سؤال عام ُأرسل به، قال هلم نوح عليه السالم:  

َألِيٍم﴾، َيْوٍم  َعَذاَب  َعَلْيُكْم  َأَخاُف  إِينِّ  اهللََّ  إِالَّ  َتْعُبُدوا  رسالته،    اَل  ملضمون  تلخيص  وهذا 

 وضبط ملحتواها.. فهو نذير بليغ، حيذرهم عذاب اآلخرة.  

ذا إال ألن التوحيد أمر مكتوب بقلم التكوين عن لوح النفس، كام  قال آخر: وما ه

تِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل خِلَْلِق اهللَِّ  قال تعاىل:   يِن َحنِيًفا فِْطَرَت اهللَِّ الَّ ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

َيْعلَ  اَل  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ وقال:  [ 30]الروم:  ُموَن﴾  َذلَِك  ُفُجوَرَها  ،  ﴿َفَأهْلََمَها 

 [ 8الشمس: ] َوَتْقَواَها﴾ 

قال آخر: وقد ورد يف احلديث عن اإلمام الباقر أنه قال: )كانت رشيعة نوح أن يعبد  

اهلل بالتوحيد واإلخالص وخلع األنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها، وأخذ اهلل  

نبيني عليهم السالم أن يعبدوا اهلل تبارك وتعاىل، وال يرشكوا به شيئا،  ميثاقه عىل نوح وعىل ال
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عليه   يفرض  ومل  واحلرام،  واحلالل  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  بالصالة،  وأمر 

 (56) أحكام حدود وال فرض مواريث، فهذه رشيعته(

فقال:   اهلل،  بعذاب  وخوفهم  هددهم  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َأَخاُف  قال  ﴿إِينِّ 

ذلك أن قوم نوح كانوا خيافون من أوثاهنم ومعبوداهتم الكاذبة،   َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم﴾،

فعمد نوح عليه السالم إىل تغيري خوفهم من اخلوف من األوثان إىل اخلوف من اهلل تعاىل،  

اهلل سبحانه ال    أن الذي خياف منه حقيقة هو اهلل سبحانه ال اآلهلة املكذوبة، ألن األمور بيدو

 بأيدي األوثان واألصنام. 

  : ﴿َقاُلوا  قال آخر: واملراد بالعذاب هنا يشمل الدنيا واآلخرة، بشهادة قولهـ  فيام بعدـ 

اِدِقنَي َقاَل إِنَّاَم َيْأتِيُكْم بِِه اهللَُّ  َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا َفْأتِنَ ا باَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ

بُِمْعِجِزيَن﴾   َأْنُتْم  َوَما  َشاَء  إنام  [ 33ـ    32هود:  ] إِْن  املوعود  العذاب  ، فاآليتان ظاهرتان يف أن 

 هذا العذاب.   يأتيهم يف هذه الدنيا قبل اآلخرة، وأهنم غري معجزين، وال دافعني عنهم

﴿َفَقاَل املأََْلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما أجابوه به، فقال:  

ْأِي َوَما َنَرى لَ  ِذيَن ُهْم َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ بََعَك إِالَّ الَّ ا ِمْثَلنَا َوَما َنَراَك اتَّ ِمْن    ُكْم َعَلْينَا َنَراَك إِالَّ َبرَشً

 َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذبِنَي﴾  

قال آخر: وموقفهم يشري إىل ما يذكره اهلل تعاىل كثريا عن املصلحني، وعىل رأسهم  

األنبياء العظام، وتعرضهم للتهم الكاذبة.. والتهمة ـ بال ريب ـ سالح اجلاهل الذي يقعد  

إثارة التهم حتى يسقطه من    به العجز عن مواجهة دعوة النبي وحججه الدامغة، فيلجأ إىل

 أعني الناس. 

 

 . 282 /8الكايف: ( 56)
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اهلل   اجلهلة واألنبياء، وقد ذكر  التاريخ بني  آخر: وكان هذا اخلط حاكام طول  قال 

تعاىل عددا من التهم واالعرتاضات التي وجهها قوم نوح لنبيهم، واُتذوها ذرائع ملوقفهم  

ىل أهنم احتجوا عليه بوجوه  املتعنت منه، ومنها ما ورد يف هذه اآلية الكريمة.. والتي تنص ع

 أربعة، استندوا إليها يف رفض رسالته وعدم اعتناق دعوته واالستجابة هلا. 

قال آخر: وقد نسب اهلل تعاىل االحتجاج لألرشاف الذين كفروا من قومه، وأما عامة  

َقْوِمهِ القوم فهم تبع هلم، كام قال تعاىل:   ِذيَن َكَفُروا ِمْن  واقرتان اجلواب    ﴾،﴿َفَقاَل املأََْلُ الَّ

 بالفاء دليل عىل الرسعة يف طرح اجلواب.  

ا ِمْثَلنَا﴾، قال آخر: وأول هذه االحتجاجات والذرائع قوهلم:   وهو    ﴿َما َنَراَك إِالَّ َبرَشً

يعني ـ حسب مقاييسهم ونظرياهتم ـ أن النبي ينبغي أن ال يكون من البرش، وهو نابع من 

قوهلم هذا أن وجه الشبه كونه مثلهم يف املكانة االجتامعية،  نزعتهم االستعالئية.. وقد يعني  

 .(57) أي أنه كان من طبقتهم أو ما يقرب منه، وهكذا كان كل رسول من وسط قومه

بقوهلم:   احتجوا عليه  ثم  َباِدَي  قال آخر:  َأَراِذُلنَا  ُهْم  ِذيَن  الَّ إِالَّ  َبَعَك  اتَّ َنَراَك  ﴿َوَما 

ْأِي﴾، ل واحلق والصواب عند قوم نوح هو الثراء واجلاه والقوة، ومن  وكأن مالك الفض   الرَّ

هنا نفروا من دعوته، اللتفاف الضعفاء واملحرومني حوله، ألن أصحاب الثروة واملقدرة ـ  

األراذل   هؤالء  أما  حمقا،  كان  لو  الداعي  باتباع  الناس  أوىل  هم  ـ  الفاسد  زعمهم  حسب 

ْأِي﴾اعه من دون تفكر وال تدبر  واألخساء ـ يف نظرهم ـ فقد أرسعوا إىل اتب ..  ﴿َباِدَي الرَّ

معهم،   املساواة  قدم  عىل  نقف  أن  ـ  يتخيلون  كام  ـ  والوجهاء  األسياد  ونحن  يعقل  وهل 

وننضوي مجيعا حتت لواء دعوة واحدة!؟.. وهذا املنطق األعوجـ  لألسف الشديدـ  ال يزال  

 

 . 62/ 12تفسري املنار: ( 57)
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 قائام يف أكثر املجتمعات، ويتحكم يف مفاصل حياهتا. 

ْأِي﴾  ل آخر: وحيتمل قوهلم:  قا  : أي  ﴿ُهْم َأَراِذُلنَا﴾أن يكون قيدا لقوهلم:  ﴿َباِدَي الرَّ

هم أراذلنا بادي الرأي، والطبقة السفىل يف بدء النظر وأول وهلة.. أو أن يكون قيدا لقوله:  

َبَعَك﴾  : أي اتبعوك يف ظاهر الرأي من غري تعمق وتفكر، ولو تفكروا ملا آمنوا بك. ﴿اتَّ

ل آخر: واالحتامل األول أنسب لسياق اآلية لقربه لألراذل وشبهه بمنطق القوم،  قا 

وذلك ألن القوم ال يرون للفقراء واملساكني أي عقل ورأي حتى يصنفوا رأهيم إىل صنفني:  

 النظر البادئ، والنظر املقرون بالتأمل. 

وكأهنم يرون   ْن َفْضٍل﴾،﴿َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا مِ قال آخر: ثم احتجوا عليه بقوهلم: 

الدنيوية أو شيئا من   املناصب أو األموال  املقود بيشء من  القائد جيب أن يتفضل عىل  أن 

 األمور الغيبية. 

بقوهلم:   عليه  احتجوا  ثم  آخر:  َكاِذبِنَي﴾،قال  َنُظنُُّكْم  هذا    ﴿َبْل  أخروا  وقد 

فلو ذكروا هذا الوجه أوال    االحتجاج حتى يصح هلم اجلدال بالوجوه الثالثة املتقدمة، وإال

وأن الداعي ومن تبعه كاذبون، مل يكن جمال وال حاجة للجدال بالوجوه السابقة.. والظن  

 هنا هو االعتقاد. 

قال آخر: هذه هي التهم واالعرتاضات التي اختلقها القوم، وجعلوها سببا لعدم  

القوم هو   املنطق الصحيح، فهم يستمعون  إيامهنم، وبام أن منطق األنبياء يف مقابل جدال 

لكالم الطرف املقابل بصدر رحب ثم حيللون احتجاجاته بشكل يقنع رواد احلقيقة، ولذلك  

 أجاب نوح عليه السالم عن هذه االحتجاجات كام نصت اآليات الكريمة التالية. 

ِمْن َريبِّ َوآَتايِن َرْْحًَة ِمْن  ﴿َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة  قال آخر: وأوهلا قوله هلم:  

َكاِرُهوَن﴾، هَلَا  َوَأْنُتْم  َأُنْلِزُمُكُموَها  َعَلْيُكْم  َيْت  َفُعمِّ بلفظة    ِعنِْدِه  أنه خاطبهم  ﴿َيا  ونالحظ 
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: أي ﴿َأَرَأْيُتْم﴾ استعطافا وإيذانا بأنه بصدد إيصال اخلري إليهم.. ثم خاطبهم بقوله: َقْوِم﴾ 

 أخربوين، ويف هذا أيضا دليل عىل عطفه وحنانه عليهم. 

قال آخر: وبام أن القوم اعتمدوا عىل كون نوح عليه السالم برشا مثلهم، وأنه ال مزية  

من أن يتفضل اهلل عليه بأمرين.. عرب عن    له عليهم، رد عىل منطقهم الواهي بأنه ال مانع

﴾، أوهلام بقوله:   وأراد من البينة البصرية اإلهلية، فوق البصرية    ﴿إِْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َريبِّ

 الفطرية التي تبرص احلقائق وتعرفها.

  قال آخر: وقد سمى اهلل تعاىل تلك البصرية اإلهلية يف مورد سائر األنبياء بينة، فقال 

﴾،يف حق صالح عليه السالم:   وقال يف حق    ﴿َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َريبِّ

﴾،شعيب عليه السالم:   ِمْن َريبِّ َبيِّنٍَة  ُكنُْت َعىَل  إِْن  َأَرَأْيُتْم  َقْوِم  َيا  فاجلامع بينهم هو    ﴿َقاَل 

 لباطل. البصرية اإلهلية التي يميز هبا احلق عن ا

قال آخر: وربام ُتفرس باملعجزة، لكنه غري ظاهر، ألن تعبري القرآن عن املعجزة خيتلف  

﴿َقْد ِجْئُتُكْم بَِبيِّنٍَة ِمْن َربُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبنِي  مع تعبريه يف هذه املوارد، حيث يقول هناك:  

ائِيَل﴾   ، [ 157األنعام:  ] نٌَة ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْْحٌَة﴾  ﴿َفَقْد َجاَءُكْم َبيِّ ، وقوله:  [ 105األعراف:  ] إرِْسَ

 فاالختالف يف التعبري )اإليتاء واملجيء( دليل عىل االختالف يف املراد. 

عن   غنى  يف  إهلية  بصرية  ذا  كونه  ألجل  النبي  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  قال 

ى أن النبي موسى آمن  اإلعجاز، وإنام يؤيد باإلعجاز ألجل إيامن اآلخرين به، ولذلك نر

تعاىل يف حقه:   قال  باإلعجاز، كام  تأييده  قبل  اْلَواِد  برسالته  َشاطِِئ  ِمْن  ُنوِدَي  َأَتاَها  ﴿َفَلامَّ 

َجَرِة َأْن َيا ُموَسى إِينِّ َأَنا اهللَُّ َربُّ اْلَعاملَنَِي َوَأْن أَ  َك  ْلِق َعَصا اأْلَْيَمِن يِف اْلُبْقَعِة املَُْباَرَكِة ِمَن الشَّ

إِنََّك ِمَن ا ْب َيا ُموَسى َأْقبِْل َواَل َُتَْف  ُيَعقِّ ُمْدبًِرا َومَلْ  َا َجانٌّ َوىلَّ  َتزُّ َكَأهنَّ هَتْ آْلِمننَِي﴾  َفَلامَّ َرآَها 

﴿َفَذانَِك .. والشاهد عىل أن اإلعجاز لالحتجاج عىل اآلخرين، هو قوله:  [ 31ـ    30القصص:  ] 
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 [ 32القصص: ] فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه﴾ ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك إِىَل 

﴿َوآَتايِن  قال آخر: أما األمر الثاين الذي ذكره نوح عليه السالم، فقد عرب عنه بقوله:  

ِعنِْدِه﴾،  ِمْن  ولقومه،    َرْْحًَة  له  رْحة  فهي  تستتبعها،  التي  والتعاليم  النبوة  منها  واملقصود 

هداية إىل التوحيد، وهبذا تبني فساد قول قوم  وألجل هاتني املزيتني بعث اهلل تعاىل األنبياء لل

ا ِمْثَلنَا﴾  نوح عليه السالم:   ﴿َما َنَراَك إاِلَّ َبرَشً

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن نوحا عليه السالم ذكر هلم أن السبب المتناعهم عن  

،  اإليامن برسالته هو جهلهم هباتني املزيتني وخفاؤمها عليكم كخفاء األشياء عن األعمى

َيْت َعَلْيُكْم﴾ولذلك قال:    : أي خفيت رسالتي عليكم وعجزتم عن فهمها. ﴿َفُعمِّ

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه مل يبق هنا سبيل إلجابة دعوته إال أن يكرههم عىل  

: أي  ﴿َوَأْنُتْم هَلَا َكاِرُهوَن﴾ أي أنكرهكم عىل اإليامن هبا    ﴿َأُنْلِزُمُكُموَها﴾،اإليامن كام قال:  

ع كراهتكم هلا وإعراضكم عنها!؟ وشأن األنبياء هو الدعوة إىل اإليامن بالدليل والربهان،  م

 ال اإلكراه واإلجبار. 

قال آخر: واآلية الكريمة تدل عىل أنه ال إكراه يف الدين ـ وكان ذلك سنة يف الرشائع  

 ال يقبل اإلكراه. الساموية من عرص نوح إىل عرص الرشيعة اخلامتةـ  بمعنى أن االلتزام القلبي  

َقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل إِْن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه خاطبهم بقوله: ﴿ َوَيا 

ِْم َوَلكِنِّي َأَراُكْم َقْومً  ُْم ُماَلُقو َرهبِّ ِذيَن آَمنُوا إهِنَّ َهُلونَ َأْجِرَي إِالَّ َعىَل اهللَِّ َوَما َأَنا بَِطاِرِد الَّ ﴾،  ا جَتْ

ألنه منهم وال يدعوهم  ﴿َوَيا َقْوِم﴾  ونالحظ أن نوحا عليه السالم أعاد نداءه لقومه وقال:  

 إال إىل خريهم وصالحهم. 

قال أحد احلضور: وملا كانت هناك مظنة توهم أن الغاية من الدعوة إىل اإليامن به  

﴿اَل َأْسَأُلُكْم  ه:  وبرسالته هي أخذ املال منهم طمعا فيه، جاء جوابه عن هذا األمر املتوهم بأن
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﴿إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل  وما هذا إال ألن أجر النبي واملصلح يناله من اهلل تعاىل:    َعَلْيِه َمااًل﴾،

وهذا هو منطق كل الرسل عرب الزمان، فرتاهم يؤكدون عىل هذه املقولة، وهلذا نجد   اهللَِّ﴾، 

تكررت هذه الفقرة ما يناهز العرش    ذلك يف قصص األنبياء املذكورة يف سورة الشعراء، فقد 

 مرات. 

قال آخر: وحيتمل أن يراد: أنا ال أطلب املال عىل تبليغ دعوة الرسالة حتى يتفاوت  

 احلال بسبب كون املستجيب فقريا أو غنيا، فالفقري والغني أمامها سيان. 

فىل  قال آخر: ووملا اعرتضوا عىل نوح عليه السالم بأن من آمن به هم من الطبقة الس 

وكأهنم أرادوا بذلك أنك لو طردهتم عنك ربام نؤمن بك، أجاب عنه    ﴿َأَراِذُلنَا﴾، بقوهلم:  

ِذيَن آَمُنوا﴾  بقوله:   إذ ال مربر لطردهم إال أهنم فقراء، وليس الفقر ذنبا  ﴿َوَما َأَنا بَِطاِرِد الَّ

﴿ تعاىل  اهلل  ِمْ عند  َرهبِّ ُماَلُقو  ُْم  القيامة،إهِنَّ يوم  مبعوثون  أي  بمقاصدهم    ﴾  أعلم  وهو 

 وضامئرهم. 

بإيامهنم   يغرت  فال  هوى وطمع،  به عن  آمنوا  بأهنم  أتباعه  اهتموا  فكأهنم  آخر:  قال 

ِمْ فأجاب بقوله: ﴿ ُْم ُماَلُقو َرهبِّ َهُلوَن﴾  ﴾ أي حساهبم عىل رهبم  إِهنَّ ﴿َوَلكِنِّي َأَراُكْم َقْوًما جَتْ

بعض، حيث جعلتم املالك املال واجلاه، دون  أي جاهلون بام يمتاز به البرش بعضهم عىل  

التمسك باحلق، وهؤالء يتفضلون عليكم بإيامهنم باهلل سبحانه، كام قال اإلمام عيل: )الناس  

العلم أعداء( (58)   أعداء ما جهلوا( إليه: )واجلاهلون ألهل  املنسوب  الديوان    .. وقال يف 

 (59) 

راء والضعفاء مانعا من إيامهنم ما  قال آخر: والذي يدل عىل أهنم جعلوا إيامن الفق 

 

 . 172هنج البالغة، قسم احلكم برقم   ( 58)

 . 24الديوان املنسوب لإلمام عيل، ص  ( 59)
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أخرى:   يف سورة  تعاىل  قوله  يف  عنهم  َوَما  نقل  َقاَل  اأْلَْرَذُلوَن  َبَعَك  َواتَّ َلَك  َأُنْؤِمُن  ﴿َقاُلوا 

نَي إِْن َأَنا إِالَّ  ِعْلِمي باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن إِْن ِحَساهُبُْم إاِلَّ َعىَل َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن َوَما َأَنا بَِطاِرِد املُْْؤِمنِ 

 [ 115ـ  111الشعراء: ] َنِذيٌر ُمبنٌِي﴾ 

رسول  قال آخر: وهذا هو نفس منطق مرشكي مكة أيضا، حيث إن اهلل تعاىل هنى  

ِذيَن َيْدُعوَن  عن طرد هذه الطبقة استجابة لرغبة عتاة قريش، فقال:    اهلل   ﴿َواَل َتْطُرِد الَّ

ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ   َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم    َرهبَّ
ٍ
ء ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن ََشْ

 َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ 
ٍ
ء  [ 52األنعام: ] ِمْن ََشْ

يِن ِمَن اهللَِّ إِْن طَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:   َرْدهُتُْم َأَفاَل  ﴿َوَيا َقْوِم َمْن َينْرُصُ

ُروَن﴾،  اهلل    َتَذكَّ عذاب  من  يمنعني  من  َطَرْدهُتُْم﴾  أي  من  ﴿إِْن  إليه  أدعو  بام  إيامهنم  بعد 

سبحانه   وطاعته  ُروَن﴾  التوحيد  َتَذكَّ ينترص  ﴿َأَفاَل  سبحانه  واهلل  ظلم،  أنه  وتتفكرون 

 عذاب اهلل؟  للمظلوم يوم القيامة، فأكون مستوجبا للعقاب، ومن ذا الذي خيلصني من

قال آخر: وبعد أن أجاب نوح عليه السالم عن االعرتاضني األولني، أجاب عن  

﴿َواَل َأُقوُل َلُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن اهللَِّ َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل إِينِّ َمَلٌك َواَل  الثالث، فقال:  

ا اهللَُّ َأْعَلُم باَِم يِف َأْنُفِسِهْم إيِنِّ إًِذا ملََِن الظَّاملنَِِي﴾  َأُقوُل لِلَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكْم َلْن ُيْؤتِيَ   ُهُم اهللَُّ َخرْيً

عليه   نوح  إىل  متوجها  األولني  االعرتاضني  يف  القوم  خطاب  كان  وقد  آخر:  قال 

﴿َوَما  السالم نفسه، بخالف االعرتاض الثالث فإهنم وجهوه إليه وإىل من آمن به، وقالوا: 

 وعىل هذا جيب أن يكون الدفاع شامال لنفسه وملتبعيه.  َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل﴾، َنَرى

﴿َواَل َأُقوُل  قال آخر: أما عن نفسه فقد نفى عنها األمور الثالثة، حيث بدأ بقوله:  

اىل:  واملراد بخزائن اهلل، أرزاق الناس للعيش واإلنفاق، كام قال تع  َلُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن اهللَِّ﴾، 

ْنَساُن َقتُ  ْنَفاِق َوَكاَن اإْلِ وًرا﴾  ﴿ُقْل َلْو َأْنُتْم مَتْلُِكوَن َخَزائَِن َرْْحَِة َريبِّ إًِذا أَلَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإْلِ
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املادي،  [ 100اإلرساء:  ]  أو  املعنوي  النفيس  التأثري  .. أي أين ال أدعوكم إىل اإليامن من خالل 

 يب، وعىل مواقفكم لتسريوا معي. الذي يضغط عىل أفكاركم، لتؤمنوا 

  ﴿َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب﴾، قال آخر: أما األمر الثاين الذي نفاه عن نفسه، فعرب عنه بقوله:  

ونالحظ هنا أنه غري السياق ومل يقل: )وال أقول إين أعلم الغيب(، لعدم املالزمة بني عدم  

  ﴿َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب﴾، بتاتا قال:  القول بالعلم بالغيب وبني عدم علمه به، فألجل نفي الثاين

 أي ال أدعي العلم التام. 

قال آخر: وهو يقصد بذلك أين ال أجعل من ذلك أساسا للدخول إىل قناعاتكم من  

خالل ما يمثله ذاك العلم من قوة ذاتية أمام اآلخرين، التصاله بالعوامل الغيبية التي جتعله  

 تضمره، النفوس، أو فيام تشتمل عليه قضايا الواقع،  حميطا بخفايا احلارض واملستقبل وبام

فليس من مهمة الرسول أن يكشف للناس اخلفايا من خالل النبوءات، بل كل مهمته كشف  

 الواقع من خالل اخلطط واألعامل. 

قال آخر: أما األمر الثالث الذي نفاه نوح عليه السالم عن نفسه، فعرب عنه بقوله:  

وقد نفى ذلك ملا تقرر عند الناس من أن أكمل املخلوقات يف القدرة    َمَلٌك﴾، ﴿َواَل َأُقوُل إِينِّ  

والقوة هم املالئكة عليهم السالم، وبذلك بنّي نوح عليه السالم بأنه ال فضل له عىل قومه  

ألجل هذه األمور.. نعم، هو يتفضل عليهم بالبصرية اإلهلية والنبوة والرْحة، وألجل ذلك  

  الرشاد.صار قائدا يدعوهم إىل 

قال آخر: ونالحظ أنه نفى األمرين األولني ألجل دفع ما يتوهم من أن املرسل عن  

اهلل سبحانه جيب أن تكون له قدرة مطلقة، بيده أرزاق الناس، ويعلم مصائر األمور، فالنبي  

نوح عليه السالم ينفي هذين األمرين، كام أنه ينفي أن يكون ملكا ال لكونه أفضل منه؛ بل  

 قتىض الرسالة أن يكون املرسل من جنس املرسل إليهم.ألن م
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أن يعلن لقومه عن نفي هذه األمور    قال آخر: ونالحظ أن اهلل تعاىل أمر نبيه اخلاتم  

َأُقوُل  الثالثة عن نفسه، فقال:   َواَل  اْلَغْيَب  َأْعَلُم  َواَل  َخَزائُِن اهللَِّ  َلُكْم ِعنِْدي  َأُقوُل  ﴿ُقْل اَل 

  ﴾ إَِِلَّ بُِع إِالَّ َما ُيوَحى  َأتَّ ، وبالتأمل يف موقف هذين النبيني يف  [ 50األنعام:  ] َلُكْم إِينِّ َمَلٌك إِْن 

من قبل اهلل تعاىل جيب أن يتفوق    األمور الثالثة يظهر أن املرشكني كانوا يتصورون أن املرسل

 عليهم يف اجلوانب الثالثة املشار إليها آنفا. 

به،   املؤمنني  يدافع عن  نفسه، راح  السالم عن  نوح عليه  دافع  أن  آخر: وبعد  قال 

وآمنوا باهلل وحده،    اتبعوينأي وال أقول للذين    ﴿َواَل َأُقوُل لِلَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكْم﴾،فقال:  

وأنتم تنظرون إليهم نظرة استصغار واحتقار فتزدرهيم أعينكم لفقرهم ورثاثة حاهلم: لن  

﴿اهللَُّ َأْعَلُم  يؤتيهم اهلل خريا وهو ما وعدوه عىل األيامن واهلدى من سعادة الدنيا واآلخرة..  

من اإليامن عىل بصرية، ومن اتباع  أي اهلل أعلم بام يف صدورهم، وبام آتاهم  باَِم يِف َأْنُفِسِهْم﴾ 

بال بصرية وال    الرأيبادى    إيايرسوله بإخالص وصدق رسيرة، ال كام زعمتم من اتباعهم  

ألسنتهم    ِل إذا قضيت عىل رسائرهم بخالف ما أبدته    إين أي  ﴿إِينِّ إًِذا ملََِن الظَّاملنَِِي﴾ علم..  

 حقوقهم.  عىل غري علم منى بام يف نفوسهم أكون ظاملا هلم هبضم 

قال آخر: وبعد أن أجاب نوح عليه السالم عىل االعرتاض الثالث مل حيتج اإلجابة  

له:   قومه  قول  وهو  الرابع،  االعرتاض  َكاِذبِنَي﴾، عىل  َنُظنُُّكْم  ظنهم    ﴿َبْل  عىل  مبنى  ألنه 

بكذب نوح عليه السالم، وهو مبني عىل الوجوه الثالثة التي أبطلها بأوجز البيان، ولذلك  

 حيتج إىل جواب خاص. مل 

قال آخر: والتأمل يف هذه التهم يرى أن النبي نوحا عليه السالم قد بلغ من الطهارة  

والقداسة حدا مل يتمكن فيه أعداؤه من اهتامه بمساوئ األخالق ورذائل األعامل، ولكن  

تفوح  عنادهم دفعهم إىل توجيه االهتامات الثالثة التي ال تؤثر وال متس قداسة النبي، التي 
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من سريته العطرة، ومع ذلك فإن نفس هذه التهم تنفع عامل االجتامع الذي يسعى لدراسة  

معرفة   إىل  للوصول  وسيلة  خري  وهي  جمتمعاهتم،  يف  سلوكهم  ومعرفة  األنبياء  حياة 

 قداستهم. 

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل شبهاهتم يف رفض نبوة نوح عليه السالم ورد نوح  

مقنع هلم لو كانوا يعقلون، ذكر هنا مقالتهم التي تدل عىل العجز واإلفحام،  عليهم بام فيه  

وأن احليل قد ضاقت عليهم فلم جيدوا للرد سبيال، ويف ذلك إيامء إىل أن اجلدال يف تقرير  

وظيفة األنبياء، والتقليد واجلهل    هيأدلة التوحيد والنبوة واملعاد ويف إزالة الشبهات عنها  

 باطل واإلنكار واجلحود هو ديدن الكفار املعاندين.واإلرصار عىل ال

﴿َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا َفْأتِنَا  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا له: 

اِدِقنَي﴾   أي قد حاججتنا فأكثرت جدالنا واستقصيت فيه فلم تدع  باَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ

إ يبق لدينا  حجة  تعاىل يف سورة نوح    َشء ال ذكرهتا حتى مللنا وسئمنا ومل  قال  نقوله كام 

ـ   5نوح:  ] ﴿َقاَل َربِّ إيِنِّ َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوهَنَاًرا َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إِالَّ فَِراًرا﴾  حكاية عنه:  

﴿إِينِّ  ينا وهو الذي أراده بقوله .. أي فأتنا بام تعدنا من عذاب اهلل الدنيوي الذي ُتافه عل [ 6

َألِيٍم﴾   َيْوٍم  َعَلْيُكْم َعَذاَب  إن كنت صادقا يف دعواك أن اهلل يعاقبنا عىل عصيانه يف  َأَخاُف 

 الدنيا قبل عقاب اآلخرة. 

قال آخر: وهذا هو منطق السفهاء واحلمقى، مع دعاة اخلري، وقادة الناس إىل اهلدى  

رية، واستهزاء.. ثم حتد وقاح ملا أنذروا به من عذاب  والرشاد.. تطاول، وسفاهة، وسخ

اهلل.. إهنم ينكرون أن يكون نوح عىل صلة باهلل، ويرون ما أنذرهم به ليس إال من مفرتياته  

 عىل اهلل.. فليأت هبذا العذاب إن كان من الصادقني. 

قال آخر: وىف لطف ووداعة ولني، وتواضع، يلقى نوح عليه السالم هذا التحدي،  
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أي ذلك ليس أمره إىل يدى، وإنام    ﴿إِنَّاَم َيْأتِيُكْم بِِه اهللَُّ إِْن َشاَء َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزيَن﴾، يقول:  ف

أمره إىل اهلل، ينزله بكم حيث شاء علمه، وقضت إرادته.. ولستم بالذين يعجزون اهلل، أو  

 جيدون مهربا من وجه العذاب الذي يأخذكم به، حني يشاء. 

﴿َواَل َينَْفُعُكْم ُنْصِحي إِْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصَح  ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:    قال آخر: 

َأْن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾، واآلية الكريمة تشتمل عىل    َلُكْم إِْن َكاَن اهللَُّ ُيِريُد 

فأوهلام:   الرشطان،  أما  جواب،  إىل  بحاجة  كل  َلُكْم﴾ ﴿إِ رشطني،  َأْنَصَح  َأْن  َأَرْدُت  ..  ْن 

.. وأما جواب هذين الرشطني، فيستفاد من قوله  ﴿إِْن َكاَن اهللَُّ ُيِريُد َأْن ُيْغِوَيُكْم﴾والثاين:  

وتقدير اآلية: إن أردت أن أنصح لكم، وكان اهلل يريد أن    ﴿َواَل َينَْفُعُكْم ُنْصِحي﴾،تعاىل:  

 يغويكم، ال ينفعكم نصحي. 

وال شك أن اهلل تعاىل ال يغوي عباده، ذلك أن اإلضالل من عمل الشيطان    قال آخر:

تَِك أَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي﴾  وقد أقسم عىل إضالل الناس، كام قال تعاىل:   ،  [ 82ص:  ] ﴿َقاَل َفبِِعزَّ

،  [ 59ريم:  م] ﴿َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغياا﴾  ولذا فإن الغي قد ُيفرس هنا بمعنى العذاب، كام قال تعاىل:  

 ومن املعلوم أن تعذيبهم ألجل الرشك والعناد، أمر معقول ال إشكال فيه.  

الغواية هنا بمعنى الضاللة، ذلك أن اإلضالل عىل قسمني:   قال آخر: وقد تفرس 

إضالل ابتدائي من دون أن يصدر من العبد ما يوجبه ويستحقه، وهو أمر قبيح ال يصدر  

أن بعث  وقد  كيف  سبحانه،  اهلل  بإضالهلم..  من  مشيئته  تتعلق  فكيف  الناس،  هلداية  بياءه 

الثاين بعنوان املجازاة، أي أنه إذا متادى اإلنسان يف عصيانه لربه واستمر عىل   واإلضالل 

جلاجته، ففي هذه احلالة خيليه سبحانه ونفسه ويقطع عنه أسباب التوفيق، وعندئذ يصح أن  

لفسقه وخروجه عن طاعته   اهلل أغواه  إن  تعاىل:  يقال:  قال  َكثرًِيا  سبحانه، كام  بِِه  ﴿ُيِضلُّ 

 [ 26البقرة: ] َوهَيِْدي بِِه َكثرًِيا َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ اْلَفاِسِقنَي﴾ 
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إذا بلغتم حدا تعلقت مشيئته بقطع أسباب   أنه  قال آخر: وعىل هذا فمعنى اآلية: 

املشيئة.. ذلك أن اهلل جعل للرشد  التوفيق عنكم فال ينفع نصحي وال نصح غريي بعد هذه  

سببا، وللغواية سببا، إذا أخذ الناس به كانت إرادة اهلل يف حصوله بالسبب، وهذا هو تفسري  

 نسبة إرادة الغواية إىل اهلل. 

القادر عىل تغيري ما أنتم فيه  ﴿ُهَو َربُُّكْم﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  

ته اقتضت أن ُتضع احلياة يف كل َشء لسننه الطبيعية التي  بسبب غري طبيعي، ولكن حكم

أودعها يف الكون، ليتحرك الناس من موقع اإلرادة واالختيار، ال من موقع القهر واإلجبار،  

 فيحاسبكم عيل ما قدمتم من األعامل السيئة يف طريق الغواية والضالل. ﴿َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾  

 املشهد الرابع: 

احلضو أحد  الثالث،  قال  املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  ر: 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الرابع. 

الوعاظ أحد  ُنوٍح  (60) قال  َقْوُم  َبْت  ﴿َكذَّ تعاىل:  قوله  يف  ورد  الذي  املشهد  هو   :

َلُكْم رَ  َتتَُّقوَن إيِنِّ  َأاَل  إِْذ َقاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُنوٌح  ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن َوَما  املُْْرَسلِنَي  َأِمنٌي َفاتَّ ُسوٌل 

ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن َقاُلوا َأنُ  ْؤِمُن َلَك  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل َربِّ اْلَعاملَنَِي َفاتَّ

َبَعَك اأْلَْرَذُلوَن َقاَل َوَما ِعْلِمي باَِم َكاُنوا َيْعمَ  ُلوَن إِْن ِحَساهُبُْم إِالَّ َعىَل َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن َوَما  َواتَّ

ْرُجوِمنَي َقاَل َربِّ  َأَنا بَِطاِرِد املُْْؤِمننَِي إِْن َأَنا إِالَّ َنِذيٌر ُمبِنٌي َقاُلوا َلئِْن مَلْ َتنَْتِه َيا ُنوُح َلتَُكوَننَّ ِمَن املَْ 

ُبوِن َفاْفَتْح َبيْ  نِي َوَمْن َمِعَي ِمَن املُْْؤِمننَِي َفَأْنَجْينَاُه َوَمْن َمَعُه  إِنَّ َقْوِمي َكذَّ نِي َوَبْينَُهْم َفْتًحا َوَنجِّ

َوإِنَّ َربََّك    يِف اْلُفْلِك املَْْشُحوِن ُثمَّ َأْغَرْقنَا َبْعُد اْلَباِقنَي إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننِيَ 

 

(، واألمثل يف  134/  17(، ومن وحي القرآن: )80/  19(، وتفسري املراغي ) 5376/ 10(، وزهرة التفاسري )142/  10التفسري القرآين للقرآن ) ( 60)

 . 94/  20(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  519/  24(، ومفاتيح الغيب )184/ 19(، والتفسري املنري )410/ 11اهلل املنزل: ) تفسري كتاب 
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ِحيُم﴾ هَلَُو اْلَعزِ   [ 122ـ  105]الشعراء: يُز الرَّ

قال آخر: بعد أن قص اهلل تعاىل يف هذه السورة قصص إبراهيم عليه السالم وما لقيه  

من تكذيب قومه له مع ما أرشدهم إليه من أدلة التوحيد وما حجهم به من اآليات، أردف  

وته وعكوفهم عىل  هذا بقصة نوح عليه السالم، وما القاه من قومه من شديد التكذيب لدع

عبادة األصنام واألوثان وأنه مع طول الدعوة هلم مل يزدهم ذلك إال عتوا واستكبارا، وقد  

 كان من عاقبة أمرهم ما كان لغريهم ممن كذبوا رسل رهبم بعد أن أمىل هلم بطول األمد. 

قال آخر: وفيها نرى يف قصة نوح عليه السالم صورة واضحة، جترى فيها األحداث  

عىل نحو مماثل متاما ملا جيرى بني النبي وقومه.. يدعوهم إىل اهلل ـ وهو أخوهم ـ فال تعطفهم  

عليه عاطفة النسب والقرابة، وال ينكشف ألبصارهم شعاع من هذا النور املرشق الذي بني  

له منهم إال قليل من حاشية القوم، من عبيد وإماء، وصغار، وإال بعض    يديه، وال يستجيب 

من أهل اللني والتواضع، ممن ال يراهم القوم من أصحاب اجلاه والسلطان فيهم.. وهؤالء  

الذين آمنوا من املستضعفني وأشباه املستضعفني، هم علة أخرى من العلل املريضة التي  

َبَعَك  له    املعاديوف يف اجلانب اآلخر  تدعو القوم إىل خالف النبي، والوق  ﴿َأُنْؤِمُن َلَك َواتَّ

 اأْلَْرَذُلوَن﴾  

.. فإن أول املستجيبني ألنبياء  الرأيقال آخر: وهذا ضالل يف التفكري، وسفاهة يف  

أن   أو سلطان  يمسكهم اخلوف عىل جاه  الناس، ممن ال  دائام من عامة  كانوا  اهلل ورسله، 

هكذا الشأن يف دعوات اإلصالح والتجديد.. إن أكثر الناس  يذهب به الدين اجلديد.. و

من   املصالح  أصحاب  هم  وجهها،  يف  ووقوفا  عليها،  أو    الرئاسات   ذويحربا  املدنية 

الدينية.. عىل حني يكون أقرب الناس إليها، وأكثرهم استجابة هلا هم من خلت أيدهيم من  

النبي مع قومه،   وهكذا كان موقف نوح مع  كل سلطان مادي، أو روحي! هكذا موقف 
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 قومه.. 

َبْت َقْوُم ُنوٍح املُْْرَسلِنَي﴾،قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بقوله تعاىل:   أي    ﴿َكذَّ

كذبت قوم نوح رسل اهلل.. أي أن طبعهم، وما آل إليه أمرهم أهنم يكذبون الرسالة اإلهلية  

ام يكذبون أصل الرسالة  عىل لسان رسول يبرش وينذر، فهم ال يكذبون نوحا وحده، وإن

بالغيب، ولب اإليامن هو اإليامن   يؤمنون  باملادة، وال  يؤمنون إال  اإلهلية ألهنم ماديون ال 

 بالغيب، فال إيامن ملن ال يؤمن بالغيب. 

قال آخر: وبذلك، فإن تكذيب رسول واحد هو تكذيب للرسل مجيعا، ألن تكذيبه  

ُتتلف ال  طريقتهم  إذ  منهم  غريه  تكذيب  إىل    فهي  يتضمن  الدعوة  وزمان  مكان  كل  يف 

كفرا   بعض  دون  رسله  ببعض  اإليامن  تعاىل  اهلل  عد  ولذا  الرشائع..  وأصول  التوحيد 

ُقوا َبنْيَ اهللَِّ َوُرُسلِِه  باجلميع، كام قال تعاىل:   ﴿إِنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاهللَِّ َوُرُسلِِه َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرِّ

ُنْؤمِ  ُهُم  َوَيُقوُلوَن  ُأوَلئَِك  َسبِياًل  َذلَِك  َبنْيَ  َيتَِّخُذوا  َأْن  َوُيِريُدوَن  بَِبْعٍض  َوَنْكُفُر  بَِبْعٍض  ُن 

ا َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًا﴾   [ 151ـ  150النساء: ] اْلَكافُِروَن َحقا

األدي جلميع  منكرين  نوح  قوم  يكون  أن  حيتمل  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  ان،  قال 

 سواء قبل ظهور نوح عليه السالم أو بعده. 

﴿إِْذ َقاَل هَلُْم َأُخوُهْم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل دعوة نوح عليه السالم هلم، فقال:  

بكلمة    ُنوٌح﴾،  أساس  ﴿َأخ﴾  والتعبري  عىل  احلميمة  والعالقة  املحبة  منتهى  يبني  تعبري 

عليهم، بل كان يدعوهم    واالستعالءوق  املساواة.. أي أن نوحا عليه السالم مل يطلب التف 

 إىل تقوى اهلل يف منتهى الصفاء. 

قال آخر: والتعبري باألخوة مل يرد يف شأن نوح عليه السالم يف القرآن فحسب، بل  

أن   والدعاة  القادة  مجيع  يلهم  وهو  ولوط،  وصالح  كهود  األنبياء،  من  كثري  شأن  يف  جاء 
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نة باجتناب طلب التفوق جلذب النفوس نحو مذهب  يراعوا يف دعواهتم منتهى املحبة املقرو

 احلق، حتى ال يستثقله الناس. 

اهلل فيام أمركم به وهناكم عنه  ﴿َأاَل َتتَُّقوَن﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  

يف رشيعته، وتراقبونه، وُتافون مقامه، ليكون يف وجدانكم الشعور باملسؤولية الفكرية يف  

معتقداتكم،  يف عملكم..    كل  العملية  َأِمنٌي﴾  وباملسؤولية  َرُسوٌل  َلُكْم  حتملت  ﴿إِينِّ  فقد 

ملا حتملته من مفاهيمها وأحكامها ومناهجها،   أمينا  الرسالة بمسؤولية وصدق، وسأبقى 

العالقة   عمق  هي  بل  بكم،  تربطني  التي  الذاتية  العالقة  طبيعة  هي  ليست  املسألة  ألن 

لذي أوحى هبا إِل، ورشفني بحملها، ثم تربطني بكم من خالل  الروحية التي تربطني باهلل ا

 االرتباط باهلل. 

قال آخر: وبعد دعوة نوح عليه السالم قومه إىل التقوى التي هي أساس كل أنواع  

ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن﴾  اهلداية والنجاة، أضاف قائال هلم:   فيام أبلغكم  ﴿إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي َفاتَّ

 تهي إليه. من رسالته، وأقودكم إليه من السري عىل الرصاط املستقيم الذي يبدأ من اهلل وين 

فقال:   الرسالة،  تبليغه  عىل  األجر  طلب  عن  تنزهه  هلم  ذكر  ثم  آخر:  ﴿َوَما  قال 

وما ذلك إال ألن عميل هلل، وكل عمل هلل لو ترتب عليه أجر فإنام    َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر﴾، 

ا،  يطلب أجره منه تعاىل.. ويف هذا داللة عىل إخالصه يف دعوته وتفانيه من أجل أهدافه

 بعيدا عن أي مطمع دنيوي أو مأرب شخيص، وهذه هي شيمة األنبياء عليهم السالم مجيعا. 

هلم:   قوله  السالم  عليه  نوح  كرر  ثم  آخر:  َوَأطِيُعوِن﴾  قال  اهللََّ  يف  ﴿َفاتَُّقوا  زيادة 

التأكيد.. ويظهر أن اإلعالن عن جترده من أي غرض دنيوي مع حتمله تبعات الدعوة، هو  

 أن يعيد عليهم هذه الفقرة، لترتك أثرها يف نفوسهم. الذي اقتىض 

َبَعَك  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل إجابة املأل من قومه له، فقال:   ﴿َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتَّ
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مسحوقة    اأْلَْرَذُلوَن﴾، مستضعفة  طبقة  املجتمع..  ذلك  يف  طبقتني  وجود  إىل  تشري  وهي 

ونفوذ.. وتشري كذلك إىل أن أهل الطبقة األوىل كانوا  تكابد الفقر، وطبقة مرتفة ذات جاه  

بدعوته   اإليامن  الثانية عن  الطبقة  أهل  لتحاَش  ذريعة  ذلك  به، فصار  اإليامن  إىل  سباقني 

املستضعفني، وهذا   الفقراء  مع  به جيمعهم  األرذلون، فاإليامن  بأن من حوله هم  متعللني 

 يوجب انحطاط مقامهم يف املجتمع. 

  رسول اهلل  الذريعة متسك هبا أيضا كفار قريش، حيث طلبوا من    قال آخر: وهذه

تعاىل:   قال  كام  إليامهنم،  رشطا  ذلك  وجعلوا  حوله،  من  الفقراء  ِذيَن  طرد  الَّ َتْطُرِد  ﴿َواَل 

 وَ 
ٍ
ء ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساهِبِْم ِمْن ََشْ َما ِمْن ِحَسابَِك َيْدُعوَن َرهبَّ

 َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ 
ٍ
ء  [52األنعام: ] َعَلْيِهْم ِمْن ََشْ

قبل قوم نوح يف موضع آخر،   الذريعة من  تعاىل إىل تلك  قال آخر: وقد أشار اهلل 

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك إِالَّ َبرَشً فقال:   ِذيَن  ﴿َفَقاَل املأََْلُ الَّ َبَعَك إِالَّ الَّ ا ِمْثَلنَا َوَما َنَراَك اتَّ

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذبِنَي﴾   [ 27هود: ] ُهْم َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ

قال آخر: والفرق بني ما تذرعوا به يف هذا املقام، وما تقدم يف سورة هود، هو أهنم  

هنا بأنه قد اتبعه األرذلون، لكنهم تذرعوا يف سورة هود بأمور أربعة.. أوهلا كون    تذرعوا

ا ِمْثَلنَا﴾  الرسول برشا،   .. وكون التابعني هم من األراذل الذين  [ 27هود:  ] ﴿َما َنَراَك إِالَّ َبرَشً

َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل﴾  أرسعوا إىل تصديقك دون تأمل.. وال مزية لكم علينا   ﴿َوَما َنَرى 

 [27هود: ] ﴿َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذبِنَي﴾ .. والشك يف صدق دعوتكم [ 27هود: ] 

لذريعة األوىل يف هذه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن نوحا عليه السالم أجاب عن ا 

ويف ذلك إشارة إىل أهنم وصفوا    ﴿َوَما ِعْلِمي باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾،اآليات الكريمة بقوله:  

املؤمنني به بأهنم مل يؤمنوا به عن نظر وبصرية، وإنام عن هوى وطمع، فأجاب نوح عليه  
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ما علمي بام تقولون يف حق هؤالء،  أي و   ﴿َوَما ِعْلِمي باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾،السالم بقوله:  

إليه، ولو صح ما تقولون   ومل أكلف ذلك، وإنام كلفت أن أدعوهم إىل اهلل، وقد أجابوين 

 عنهم فليس عيل حساهبم. 

أي إن الذي حياسبهم    ﴿إِْن ِحَساهُبُْم إِالَّ َعىَل َريبِّ َلْو َتْشُعُروَن﴾، قال آخر: ثم قال هلم:  

﴿َلْو َتْشُعُروَن﴾  فون ذلك فهو العامل بظاهر أعامهلم وبباطنهم  هو خالقهم، فلو كانوا يقرت

إشارة إىل غرورهم وإعجاهبم بأنفسهم.. واملعنى: لو فكرتم يف ذلك لشعرتم أن حساهبم  

 عىل اهلل ال عيل أنا، ولكن أنى لكم الشعور هبذه احلقيقة؟ 

ذين آمنوا باهلل وانفتحوا عىل احلق  ال﴿َوَما َأَنا بَِطاِرِد املُْْؤِمننَِي﴾  قال آخر: ثم قال هلم:  

جئت ألنذر اجلميع وأخوفهم عقاب اهلل بكل  ﴿إِْن َأَنا إِالَّ َنِذيٌر ُمبِنٌي﴾  يف مواقع الرسالة،  

من   بأن  تفكروا  وال  ذلك،  يف  الكالم  تكثروا  فال  لدي،  َشء  كل  وهذا  وأمانة..  وضوح 

 املمكن أن أستجيب لكم يف كل ما تطرحونه من مشاريع. 

﴿َقاُلوا َلئِْن مَلْ َتنَْتِه َيا ُنوُح َلَتُكوَننَّ  خر: ثم ذكر اهلل تعاىل جواب قومه له، فقال:  قال آ 

أي أنك متردت عىل تقاليدنا وعقائدنا وأوضاعنا، وجئت بطريقة جديدة   ِمَن املَْْرُجوِمنَي﴾، 

ع إىل ما ندعوك  يف العقيدة والعبادة والرشيعة، بام ال ينسجم مع تارخينا وجمتمعنا، فإذا مل ترج

 إليه من اآلن، فسنرمجك باحلجارة وتكون من اهلالكني. 

التي   القوية،  املتزنة، واحلجة  الفكرة  املعربة عن  الكلمة  مل جيدوا  آخر: وهكذا  قال 

والرجال   باملال  األقوياء  الفكر،  يف  الضعفاء  شأن  هو  كام  وحجته،  فكرته  هبا  جياهبون 

 شمة، ال من خالل احلجة البالغة.  والسالح، فيضغطون من خالل القوة الغا 

كلمة   أو  دعوة  حلديث  جمال  هناك  يبق  ومل  احلوار،  باب  أغلقوا  وبذلك  آخر:  قال 

 هداية، بعد أن استنفدت كل أساليب الدعوة، وكل كلامت اهلداية. 



138 

 

بـ   والتعبري  آخر:  املَْْرُجوِمنَي﴾  قال  كان  ﴿ِمَن  بينهم  باحلجارة  الرجم  أن  عىل  يدل 

ملخالفني، أي أهنم قالوا لنوح عليه السالم: إذا قررت أن تواصل دعوتك  جاريا يف شأن ا

عىل عقيدتك ودينك، فستنال ما يناله املخالفون ـ عامة ـ وهو الرجم    واالستمرار للتوحيد  

 باحلجارة، الذي يعد واحدا من أسوأ أنواع القتل. 

 ظهرانيهم، يدعوهم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا طال مقام نوح عليه السالم بني

عىل   وصمموا  آذاهنم  صموا  الدعوة  عليهم  كرر  وكلام  وإعالنا،  رسا  وهنارا،  ليال  اهلل  إىل 

تكذيبه ومتادوا يف عتوهم واستكبارهم استغاث بربه وطلب منه أن حيكم بينه وبينهم وأن  

﴿َقاَل    هيلكهم كام أهلك املكذبني من قبلهم لرسلهم وينجيه واملؤمنني به، كام قال تعاىل:

ُبوِن﴾   وأغلقوا كل األبواب عيل، فال أجد أية ثغرة يف املوقف مما يمكن أن  َربِّ إِنَّ َقْوِمي َكذَّ

يفصل بيننا، وحيسم  ﴿َفاْفَتْح َبْينِي َوَبْينَُهْم َفْتًحا﴾  أنفذ منه إىل عقوهلم وقلوهبم ومواقعهم،  

يواجهوهنا  التي  الصعبة  العملية  النتائج  ليعرفوا  والتمرد، عىل    األمر كله،  الكفر  يف موقع 

نِي َوَمْن َمِعَي ِمَن املُْْؤِمننَِي﴾  أساس إنذارك هلم بالعذاب إذا كفروا ومتردوا،  مما تنزله  ﴿َوَنجِّ

 عليهم من العذاب، واجعلني بمنأى عن ذلك كله. 

ما يقابل الغلق ويضاده، وله استعامالن، فتارة يستعمل  ﴿اْلَفْتِح﴾  قال آخر: واملراد بـ  

اهلم ورفع    يف كفتح  املعنوية  القضايا  يف  يستعمل  وتارة  مثال،  الباب  كفتح  املادية  القضايا 

 الغم، وكفتح املستغلق من العلوم، وفتح القضية، أي بيان احلكم حسم النزاع. 

﴿َفَأْنَجْينَاُه َوَمْن َمَعُه يِف اْلُفْلِك  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أجاب دعاءه، فقال:  

أي فأنجينا نوحا عليه السالم ومن اتبعه عىل اإليامن باهلل  وِن ُثمَّ َأْغَرْقنَا َبْعُد اْلَباِقنَي﴾  املَْْشحُ 

إيامء إىل كثرهتم  ﴿املَْْشُحوِن﴾  وطاعة رسوله، وأغرقنا من كفر به وخالف أمره.. ويف قوله  

 وأن الفلك امتأل هبم وبام صحبهم. 
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﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة﴾  من هذه القصة، فقال:    قال آخر: ثم دعا اهلل تعاىل إىل أخذ العربة 

أي إن يف إنجاء املؤمنني وإنزال سطوتنا وبأسنا بالكافرين لعربة وعظة تدل عىل أن سنتنا  

يف مجيع    سنتي   هيإنجاء رسلنا وأتباعهم إذا نزلت نقمتنا باملكذبني من قومهم، وكذلك  

 األمم. 

دليل عىل أن  َك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي﴾  ﴿إِنَّ يِف َذلِ قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

املعجزة احلسية التي كانوا يطالبون هبا وقتا بعد آخر، ليس من شأهنا أن حتملهم عىل اإليامن  

ْحال، إذا مل تكن النفوس راضية مرضية، متجهة إىل االيامن من غري معوق من سلطان أو  

 ة. مال، أو غرور مبني وقوة دنيوي 

إيامء إىل أنه لو كان أكثرهم  ﴿َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

ِحيُم﴾  مؤمنني ملا عوجلوا بالعقاب..  أي وإن ربك هلو العزيز يف  ﴿َوإِنَّ َربََّك هَلَُو اْلَعِزيُز الرَّ

 يعاقبه بعد توبته. انتقامه ممن كفر به وخالف أمره، الرحيم بالتائب منهم أن 

 املشهد اخلامس: 

الرابع،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من اخلامس. 

الوعاظ إِىَل  (61) قال أحد  ُنوًحا  َأْرَسْلنَا  ا  تعاىل: ﴿إِنَّ قوله  الذي ورد يف  املشهد  : هو 

َمَك ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتَِيُهْم َعَذاٌب َألِيٌم َقاَل َيا َقْوِم إِينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمبنٌِي َأِن اْعُبُدوا  َقْوِمِه َأْن َأْنِذْر َقوْ 

ى إِنَّ َأَجَل اهللَِّ   ْرُكْم إِىَل َأَجٍل ُمَسما ُقوُه َوَأطِيُعوِن َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخِّ إَِذا َجاَء  اهللََّ َواتَّ

ُر َلْو ُكنُْتْم َتْعَلُموَن َقاَل َربِّ إيِنِّ َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوهَنَاًرا َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إِالَّ فِ اَل يُ  َراًرا  َؤخَّ

 

/  19(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )120/ 23(، ومن وحي القرآن: )78/ 29(، وتفسري املراغي )1193/ 15التفسري القرآين للقرآن ) ( 61)

 .183/ 29(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 649/  30(، ومفاتيح الغيب ) 135/  29والتفسري املنري )(، 45
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و وا  َوإِينِّ ُكلَّاَم َدَعْوهُتُْم لَِتْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم يِف آَذاهِنِْم َواْسَتْغَشْوا ثَِياهَبُْم َوَأرَصُّ ا َواْسَتْكرَبُ

اْستَ  َفُقْلُت  اًرا  إرِْسَ هَلُْم  ْرُت  َوَأرْسَ هَلُْم  َأْعَلنُْت  إيِنِّ  ُثمَّ  ِجَهاًرا  َدَعْوهُتُْم  إيِنِّ  ُثمَّ  ْغِفُروا  اْستِْكَباًرا 

اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل وَ  اًرا ُيْرِسِل السَّ ُه َكاَن َغفَّ َبننَِي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت  َربَُّكْم إِنَّ

َتَرْوا َكْيَف َخلَ  َأمَلْ  َأْطَواًرا  َوَقاًرا َوَقْد َخَلَقُكْم  َتْرُجوَن هللَِِّ  َما َلُكْم اَل  َأهْنَاًرا  َق اهللَُّ  َوجَيَْعْل َلُكْم 

ْمَس رِسَ  اًجا َواهللَُّ َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض  َسْبَع َساَمَواٍت طَِباًقا َوَجَعَل اْلَقَمَر فِيِهنَّ ُنوًرا َوَجَعَل الشَّ

ُباًل  َنَباًتا ُثمَّ ُيِعيُدُكْم فِيَها َوخُيِْرُجُكْم إِْخَراًجا َواهللَُّ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض بَِساًطا لَِتْسُلُكوا ِمنَْها ُس 

 [ 20ـ  1]نوح: فَِجاًجا﴾ 

لرس األول  املوقف  هنا متثل  السالم  نوح عليه  اهلل، يف مواجهة  قال آخر: وقصة  ل 

والعناد،   والسفه،  فالضالل،  وعناد..  وضالل،  سفاهة،  من  منهم  يلقون  وما  أقوامهم، 

طبيعة، غالبة يف اإلنسان، متمكنة يف بنى آدم، وهذه اآلفات ليست أمرا عارضا يف قوم من  

 األقوام، أو أمة من األمم. 

قال آخر: ولعل هذا من بعض األرسار التي جاءت من أجلها سورة نوح، يف أعقاب  

ُّ َجُزوًعا  سورة املعارج التي جاء فيها قوله تعاىل:   ُه الرشَّ إَِذا َمسَّ ْنَساَن ُخلَِق َهُلوًعا  ﴿إِنَّ اإْلِ

ُه اخْلرَْيُ َمنُوًعا﴾   فته تلك، يف آبائه األولني،  ، فهذا اإلنسان يرى عىل ص[ 21ـ    19املعارج:  ] َوإَِذا َمسَّ

 قوم نوح. 

ا َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه َأْن َأْنِذْر  قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بقوله تعاىل:   ﴿إِنَّ

َألِيٌم﴾، َيْأتَِيُهْم َعَذاٌب  َأْن  َقْبِل  ويف ذلك إشارة إىل أن القوم كانوا عىل مشارف    َقْوَمَك ِمْن 

هبم إىل اهلالك، وأن نوحا عليه السالم إنام بعث إليهم لينذرهم هبذا اخلطر  اهلاوية التي هتوى  

 ، ويوشك أن يشتمل عليهم. هيددهمالذي 

بعد األمر الذي أمر به  ﴿َقاَل َيا َقْوِم إيِنِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمبنٌِي﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  
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من ربه، دون توان أو تردد ما يشري أيضا إىل أن األمر يقتىض املبادرة بإنذار القوم، قبل أن  

 وشيكة الوقوع.  هي تقع هبم الواقعة التي 

قال آخر: وقد يكون اإلنذار ناشئا من متردهم عىل رساالت سابقة عىل رسالة نوح  

جيعلهم يف موقع العذاب الذي   عليه السالم فيام متثله من قيام احلجة عليهم هبا، األمر الذي 

 يستحقه كل رافض للرساالت بعد إبالغه إياها، من دون أن يملك أية حجة عىل الرفض. 

قال آخر: وقد يكون منطلقا من احلجة العقلية التي تتمثل بالفطرة فيام توحي به من  

 السلوك  اإليامن باهلل وبتوحيده، ومن االنفتاح عىل مراقبته فيام تفرضه من مواقع رضاه يف

 الذي تدفع إليه الفطرة التي هي بمثابة الرسول الباطني. 

السابق عىل  التارخيي  الواقع  قال آخر: وقد نستطيع استيحاء وجود حالة دينية يف 

ا َومَلْ ُيَتَقبَّْل  رسالة نوح عليه السالم من قصة ابني آدم اللذين  َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَ ﴿َقرَّ

نِي َما َأَنا بَِباِسٍط  آْلَخِر َقاَل أَلَْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّاَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقنَي َلئِْن َبَسْطَت إَِِلَّ َيَدَك لَِتْقُتلَ ِمَن ا

َأْن َتُبوَء بِإِْثمِ  ُأِريُد  إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك إِينِّ َأَخاُف اهللََّ َربَّ اْلَعاملنََِي إيِنِّ  ي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن  َيِدَي 

 [ 29ـ  27املائدة: ] َأْصَحاِب النَّاِر﴾ 

قال آخر: وهكذا نفهم من ذلك وجود مفهوم ديني واضح عن القربان املرفوع إىل  

اهلل، وعن التقوى وعن السلوك األخالقي الذي يدفع إىل رىض اهلل، يف مقابل السلوك غري  

 ل النار.  األخالقي الذي يدفع إىل سخطه وإىل دخو

قال آخر: وال بد من أن يكون هذا املفهوم ممتدا يف مستقبل الناس بعد ذلك، فيام  

زواهلا   الصعب  من  جيعل  مما  آنذاك،  املجتمع  يف  عامة  حالة  من  الديني  الوجدان  يمثله 

 واندثارها. 

قال آخر: وبذلك يمكن أن يكون هذا الوجدان قد تنامى بفعل إرسال الرسل الذين  
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 علينا تارخيهم، مع مالحظة مهمة وهي أن اهلل ال بد من أن يقيم احلجة عىل  مل يقصص اهلل

تعاىل:   قال  كام  يعذهبم،  أن  قبل  الرسول  بإرسال  َنْبَعَث  عباده،  َحتَّى  بِنَي  ُمَعذِّ ُكنَّا  ﴿َوَما 

   [ 15اإلرساء: ] َرُسواًل﴾ 

ُبوا  ﴿َوَقْوَم نُ قال آخر: وربام نستوحي وجود رسل غري نوح من قوله تعاىل:   وٍح ملََّا َكذَّ

َأْغَرْقنَاُهْم﴾   ُسَل  ، فإن اجلمع يفرض ذلك وقد ورد يف احلديث عن اإلمام  [ 37الفرقان:  ] الرُّ

  (62) الباقر أنه قال: )كان بني آدم ونوح عرشة آباء كلهم أنبياء(

قال آخر: وربام كان اإلنذار بالعذاب باعتبار ما يأيت بعد إرسال نوح إليهم وإبالغهم  

 لة اهلل ليؤمنوا هبا، ألهنم سيواجهون العذاب عند االنحراف عنها. رسا 

قال آخر: أما اختصاص رسالته بقومه، فقد يكون بلحاظ أهنم القاعدة األوىل التي  

تتحرك يف داخلها الرسالة، كام ورد التعبري بذلك عن كثري من األنبياء أوىل العزم الذين قيل  

 إن رسالتهم تتعدى حميطهم. 

ثم فصل نوح عليه السالم ما أنذرهم به، فذكر ثالثة أشياء.. أوهلا ما عرب   قال آخر:

بقوله:   اهللََّ﴾  عنه  اْعُبُدوا  مجيع  ﴿َأِن  يتناول  بذلك  واألمر  وحده،  اهلل  بعبادة  آمركم  أي 

 الواجبات واملندوبات من أفعال القلوب وأفعال اجلوارح. 

أي وآمركم بتقواه وخوف عذابه،  ﴾  ﴿َواتَُّقوهُ قال آخر: والثاين ما عرب عنه بقوله:  

حمارمه،   ترتكوا  اهلل    وجتتنبوابأن  تراقب  التي  العقلية  احلالة  من  التقوى  متثله  فيام  مآثمه.. 

كحقيقة تفرض نفسها عىل اجلانب العقيل لإلنسان، ليكون ذلك أساسا للمراقبة املسؤولة  

رية التي تزحف إىل وجدان  التي تقود إىل السلوك املسؤول، ويف ما تثريه من احلالة الشعو 

 

 . 71/   62/  4نور الثقلني: (  62)
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اإلنسان وشعوره فتهز اإلحساس باخلوف الشعوري من اهلل ومن عقابه، حتى يتحول ذلك  

 إىل موقف للطاعة يف حركة اإلنسان يف االلتزام العميل. 

بقوله:   عنه  عرب  ما  والثالث  آخر:  به  ﴿َوَأطِيُعوِن﴾  قال  آمركم  ما  إىل  وانتهوا  أي 

ر أنه الرسول القائد الذي يقود خطاهم إىل اخلط املستقيم،  لكم.. باعتبا   نصيحتي واقبلوا  

فيام يمكن أن يبلغه من األوامر والنواهي التي أراد اهلل له أن يبلغهم إياها، ويف ما يمكن أن  

حيرك أوضاعهم التفصيلية يف جمال التطبيق للنظرية يف تفصيالت احلياة وجزئياهتا، ويف ما  

 اس عىل طريقة احتواء النظرية العامة يف احلياة الواقعية. تتحرك به القيادة من تدريب الن

قال آخر: وبعد أن كلفهم هبذه األشياء الثالثة وعدهم عليها بشيئني.. أوهلام ما عرب  

ُذُنوبُِكْم﴾  عنه بقوله:   َلُكْم ِمْن  أي إذا فعلتم ما أمركم به، وصدقتم ما أرسلت به  ﴿َيْغِفْر 

م وساحمكم فيام فرط منكم من الزالت.. وىف هذا وعد هلم  إليكم، غفر اهلل تعاىل لكم ذنوبك

 بإزالة مضار اآلخرة عنهم، وأمنهم من خماوفها.

بقوله:   عنه  عرب  ما  وثانيها  آخر:  ى﴾  قال  ُمَسما َأَجٍل  إِىَل  ْرُكْم  يف  ﴿َوُيَؤخِّ ويمد  أي 

، عىل تقدير  أعامركم إىل األمد األقىص الذي قدره اهلل إذا آمنوا وأطاعوا وراء ما قدره هلم 

 بقائهم عىل الكفر والعصيان. 

قال آخر: ويف هذا إشارة إىل أن الطاعة والرب وصلة الرحم يزاد هبا يف العمر حقيقة  

  (63) أنه قال: )صلة الرحم تزيد يف العمر( رسول اهلل كام ورد يف احلديث عن 

األرواح، ونقاء  قال آخر: وال ريب أن التقوى والطاعة تؤثر هذا األثر، إذ طهارة  

 األشباح تطيل العمر، فبها حيفظ األمن، وتكتسب الفضائل، وجتتلب املنافع املادية. 

 

 ( 2557مسلم برقم )(  63)
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قال آخر: ويمكن أن يكون املراد باألجل يوم القيامة الذي سوف يأيت بحتميته يف  

 وقته احلاسم الذي ال جمال لتخلفه وتأخره. 

 ذلك األجل األطول فال بد  قال آخر: ثم أخرب نوح عليه السالم قومه أنه إذا انقىض 

ُر َلْو ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾  من املوت فقال:   إَِذا َجاَء اَل ُيَؤخَّ أي إن أجل اهلل الذي  ﴿إِنَّ َأَجَل اهللَِّ 

كتبه عىل خلقه يف أم الكتاب إذا جاء ال يؤخر عن ميقاته لو كنتم من أهل العلم، لكنكم  

 بام أمركم به.  لستم من أهله، ولذا مل تسارعوا إىل العمل 

قوله هلم:   َتْعَلُموَن﴾  قال آخر: وىف  ُكنُْتْم  والتهالك  ﴿َلْو  الدنيا  زجر هلم عن حب 

عليها، واإلعراض عن أوامر الدين ونواهيه، وكأهنم قد بلغ هبم األمر إىل أهنم شاكون يف  

 املوت. 

سالة  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه بعد أن أدى نوح عليه السالم كل تكاليف الر

أي مل   ﴿َربِّ إيِنِّ َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوهَنَاًرا﴾، قدم تقريره النهائي إىل اهلل، والذي بدأه بقوله: 

تشغلني أوضاع النهار ومشاغله عن الدعوة إليك، كام مل يبعدين الليل يف راحته االسرتخائية  

يوية تفرض عىل الرسول  التي تدفع إىل النوم عن ذلك، ألنني أعترب مسألة الرسالة مسألة ح

أن يتابع إبالغها وحتريكها يف حياة الناس، حلظة بلحظة، من خالل مراقبته لألوضاع التي  

يعيشوهنا يف نقاط ضعفهم وقوهتم، ليستفيد من أية حالة عميقة أو طارئة، يف سبيل الوصول  

من أوضاع، وملا  إىل قناعات الناس الفكرية والروحية التي تتغري وتتبدل، تبعا ملا حييط هبم  

حتفل به حياهتم من متغريات، ألن اإلنسان قد يقتنع يف الصباح عىل أساس بعض األوضاع  

األوضاع  اختالف  باعتبار  املساء،  يف  به  يتأثر  ال  بام  الطارئة  األحداث  بعض  أو  النفسية 

 واألحداث. 

دقيق  قال آخر: وهذا يشري إىل أن عىل الداعية أن يظل يف حالة مالحقة دائمة ورصد  
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حلركة الناس اليومية، فلعل ذلك اإلرصار عىل التبليغ يف مدار الساعة حيقق شيئا من التقدم  

 يف قناعاهتم.  

فقال:   الطبع  وجفاء  الفظاظة  عىل  تدل  هلم  أخرى  أحوال  عن  أخرب  ثم  آخر:  قال 

كلام دعوهتم إىل اإلقرار    وإينأي  ْم﴾  ﴿َوإِينِّ ُكلَّاَم َدَعْوهُتُْم لَِتْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم يِف آَذاهِنِ 

بوحدانيتك، والعمل لطاعتك، والرباءة من عبادة كل ما سواك، لتغفر هلم ذنوهبم، سدوا  

 ،  دعائيمسامعهم حتى ال يسمعوا 

﴿َواْسَتْغَشْوا ثَِياهَبُْم﴾  قال آخر: ثم ذكر أهنم مل يقفوا عند هذا، بل غطوا وجوههم:  

أن ينظروا يف وجه هذا النذير، حتى ال يروا منه أية إشارة    أي جعلوها غاشية حتجبهم عن

 تشري إليهم، وحتذرهم من اخلطر الزاحف عليهم. 

ثَِياهَبُْم﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   إشارة إىل ما وقع يف نفوسهم من  ﴿َواْسَتْغَشْوا 

األطفال شبحا خميفا  جفاء هلذا النذير، وإىل ما أضمروا من عداوة له.. إهنم يتقونه كام يتقى 

يطلع عليهم يف أحالم اليقظة، فال جيدون سبيال إىل اهلرب منه، إال بحجز حواسهم عنه،  

بثياهبم،   بينهم وبينه، من برص أو سمع.. إهنم يغطون وجوههم  التي  املنافذ  وإغالق كل 

لم  ويدخلون رؤوسهم يف جيوهبم، خوفا وهلعا من هذا النور الذي يطلع يف سامء ليلهم املظ

 البهيم. 

﴿ُثمَّ إِينِّ َدَعْوهُتُْم ِجَهاًرا  قال آخر: ثم بني أنه ما ترك وسيلة يف الدعوة إال فعلها فقال:  

اًرا﴾   ْرُت هَلُْم إرِْسَ كنت أرس هلم بالدعوة تارة، وأجهر هلم    إين أي ثم  ُثمَّ إِينِّ َأْعَلنُْت هَلُْم َوَأرْسَ

 واإلرسار.  هبا تارة أخرى، وطورا كنت أمجع بني اإلعالن

قال آخر: أي أن نوحا عليه السالم مل يرتك سبيال للدعوة إال فعلها، فاستعمل طرقا  

اآلذان   سد  من  اآلية  يف  ذكر  بام  فعاملوه  الرس،  يف  باملناصحة  أوال  بدأهم  حيث  ثالثة.. 
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واالستغشاء بالثياب، واإلرصار عىل الكفر، واالستعظام عن سامع الدعوة.. ثم جاهرهم  

 أعلنهم عىل وجه ظاهر ال خفاء فيه.. ثم مجع بني اإلعالن واإلرسار. بالدعوة، و

﴿ُثمَّ إِينِّ َدَعْوهُتُْم ِجَهاًرا ُثمَّ إيِنِّ َأْعَلنُْت  يف قوله تعاىل:    ( ثمـ )قال آخر: وىف العطف ب

اًرا﴾   ْرُت هَلُْم إرِْسَ ا  ما يشري إىل أن كل حال من تلك األحوال كانت تستغرق وقتهَلُْم َوَأرْسَ

طويال، يقف فيه نوح، حتى يمل الوقوف، وحتى يستيئس من أن أحدا يسمعه.. إنه ينادى  

 أمواتا، وهيتف بعوامل من اجلامد.

﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم﴾  قال آخر: ثم بني نوح عليه السالم ما كان يقول هلم فقال:  

م وعبادة ما سواه من اآلهلة،  أي فقلت هلم: سلوا ربكم غفران ذنوبكم، وتوبوا إليه من كفرك

اًرا﴾  ووحدوه وأخلصوا له العبادة..   ُه َكاَن َغفَّ لذنوب من أناب إليه وتاب منها، متى  ﴿إِنَّ

كزيد   كانت  وإن  وجودا،  منه  فضال  التوبة،  وصحت  النية،  وخلصت  العزيمة،  صدقت 

 البحر. 

﴿َوُأْخَرى  ال تعاىل:  قال آخر: وملا كان اإلنسان جمبوال عىل حمبة اخلريات العاجلة كام ق

بُّوهَنَا َنرْصٌ ِمَن اهللَِّ َوَفْتٌح َقِريٌب﴾  
أعلمهم نوح عليه السالم أن إيامهنم باهلل جيمع    [ 13الصف:  ] حُتِ

هلم إىل احلظ األوفر يف اآلخرة، اخلصب والغنى وكثرة األوالد يف الدنيا، ومن ثم وعدهم  

 بخمسة أشياء تتعلق بنعيم الدنيا.

اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا﴾  قال آخر: أوهلا ما عرب عنه بقوله:   أي يرسل املطر  ﴿ُيْرِسِل السَّ

متتابعا، فتزرعون ما حتبون، ويكثر اخلصب والغالت النافعة لكم يف معاشكم، من   عليكم

حبوب وثامر، وحتدث لكم طمأنينة وأمن وراحة لتوافر ما تشتهون، مما هو سبب السعادة  

 واهلدى. 

أي ويكثر لكم األموال  ﴿َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل﴾  قال آخر: وثانيها ما عرب عنه بقوله:  
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  سائر رضوهبا واختالف ألواهنا. واخلريات عىل 

أي ويكثر لكم األوالد، وهو يشري إىل  ﴿َوَبننَِي﴾  قال آخر: وثالثها ما عرب عنه بقوله:  

أن النسل ال يكثر يف أمة إال إذا استتب فيها األمن، وارتفع منها الظلم، وساد العدل بني  

 األفراد، وتوافرت هلم وسائل الرزق. 

أي ويوجد لكم بساتني  ﴿َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت﴾  نه بقوله:  قال آخر: ورابعها ما عرب ع

عامرة تأخذون من ثامرها ما به تنتفعون، ولن يطمع الناس يف الفاكهة إال إذا وجدت لدهيم  

 األقوات، وكثرت الغالت. 

جارية هبا يكثر اخلصب  ﴿َوجَيَْعْل َلُكْم َأهْنَاًرا﴾  قال آخر: وخامسها ما عرب عنه بقوله:  

يعمها  والز واملزارع،  البساتني  الكثرية  األمة  أن  جرم  وال  وأشكاله..  ألوانه  بمختلف  رع 

 الرخاء، وتسعد يف حياهتا الدنيوية. 

)أكثر   قال:  أنه  عيل  اإلمام  عن  هذا  يف  روي  وقد  آخر:  جتلب    االستغفار قال 

قال  ف، وقال: )قد جعل اهلل سبحانه االستغفار سببا عىل الرزق ورْحة اخللق،  (64) الرزق(

َوُيْمِدْدُكْم  ﴿سبحانه:   ِمْدَراًرا  َعَلْيُكْم  اَمَء  السَّ ُيْرِسِل  اًرا  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ َربَُّكْم  اْسَتْغِفُروا 

 ( 65) (بَِأْمَواٍل﴾

قال آخر: وروي أن رجال شكا لبعض الصاحلني اجلدب فقال له: استغفر اهلل، وشكا  

إليه آخر الفقر وقلة النسل فقال له: استغفر اهلل، وشكا إليه ثالث جفاف بساتينه، فقال له:  

فأمرهتم   احلاجة،  أنواعا من  إليك  أتاك رجال يشكون  القوم:  له بعض  فقال  اهلل،  استغفر 

قال: ما قلت من نفسى شيئا، إنام اعتربت قول اهلل عز وجل حكاية عن  كلهم باالستغفار، ف

 

 . 424، ص5تفسري نور الثقلني، ج ( 64)

 . 143هنج البالغة، اخلطبة  ( 65)
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 اآلية. ﴿اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم﴾ نبيه نوح عليه الصالة والسالم أنه قال لقومه: 

قال آخر: وهبذا فإن نوحا عليه السالم وعدهم بنعمة معنوية كبرية، وبخمس نعم  

ي غفران الذنوب والتطهري من درن الكفر  أخرى مادية كبرية، والنعمة املعنوية الكبرية ه

والعصيان، وأما النعم املادية فهي هطول األمطار املفيدة واملباركة يف حينها، وكثرة األموال،  

 وكثرة األوالد )الثروات اإلنسانية(، واحلدائق املباركة واألهنار اجلارية. 

عمران   عىل  يبعثان  والتقوى  اإليامن  أن  إىل  يشري  وهذا  آخر:  واآلخرة  قال  الدنيا 

بشهادة القرآن املجيد، وورد يف بعض الروايات أن قوم نوح املعاندين ملا امتنعوا من قبول  

نساءهم   وأصاب  أمواهلم،  وتلفت  أوالدهم،  من  كثري  وهلك  القحط  عليهم  حل  دعوته 

العقم، وقل عندهن اإلنجاب، فقال هلم نوح عليه السالم: إن تؤمنوا فسيدفع عنكم كل  

البال يا واملصائب، ولكنهم ما اتعظوا بذلك واستمروا يف غيهم وطغياهنم حتى حل  هذه 

 العذاب النهائي. 

قال آخر: والربط بني اإليامن الذي يعرب عنه االستغفار، وبني إنزال اهلل هذه النعم  

التي متثل حاجاهتم احليوية العامة، ناشئ من أن اإليامن اخلالص جيعل الناس موضع رْحة  

ين  فيام  أن  اهلل  كام  وامتدادها،  حجمها  من  يزيد  قد  مما  وفيوضاته،  ألطافه  من  عليهم  زله 

االنحراف عن اهلل قد جيعل القضية يف دائرة البالء الذي قد يقلل من نعم اهلل، ويؤدي إىل  

 فساد الواقع يف حياة اإلنسان. 

ة  قال آخر: وبذلك فإن نوحا عليه السالم ربام كان يريد أن يثري يف نفوس قومه قيم

 العالقة باهلل من موقع اإليامن به يف حياة الناس العامة عىل مستوى النعم التي حيتاجوهنا. 

قال آخر: وربام كان األساس يف ذلك هو اإلحياء هلؤالء الناس الكافرين بأن اهلل هو  

اإلنسانية،   باحلياة  املتصلة  الظواهر  من  عليه  يشتمل  فيام  كله  الكون  عىل  املهيمن  وحده 
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بتعدد  لريتبطوا   األطوار  تعدد  املراد  يكون  وربام  من  به  يرتبطون  النعمة، كام  موقع  من  به 

 األشخاص واجلامعات يف اختالف ألواهنم وألسنتهم وأوضاعهم اجلسدية املتنوعة. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن القرآن الكريم يشري كثريا إىل أن اإليامن والعدالة  

﴿َوَلْو َأنَّ  الظلم واخلطايا سبب للدمار، كام قال تعاىل: سبب لعمران املجتمعات، والكفر و

 َواأْلَْرِض﴾  
ِ
اَمء َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ ، وقال:  [ 96األعراف:  ] َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ

﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن  ، وقال:  [ 41وم:  الر] ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس﴾  

َأْيِديُكْم﴾   ْنِجيَل َوَما  ، وقال:  [ 30الشورى:  ] ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت  ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإْلِ ﴿َوَلْو َأهنَّ

ِت َأْرُجلِِهْم﴾  ِْم أَلََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ  ، وغريها. [ 66ئدة: املا ] ُأْنِزَل إَِلْيِهْم ِمْن َرهبِّ

قال آخر: وهذه الرابطة ليست رابطة معنوية، بل هناك رابطة مادية واضحة يف هذا  

املجال، فالكفر وعدم اإليامن هو عدم اإلحساس باملسؤولية، وهو اخلروج عن القانون،  

وجتاهل القيم األخالقية، وهذه األمور هي التي تسبب فقدان وحدة املجتمعات، وتزلزل  

اال العدالة  أعمدة  واضطراب  واالقتصادية،  البرشية  الطاقات  وهدر  والطمأنينة،  عتامد 

االجتامعية.. ومن البدهيي أن املجتمع الذي تسيطر عليه هذه األمور سوف يرتاجع برسعة،  

 ويتخذ طريقه إىل السقوط والفناء. 

  قال آخر: وإذا كنا نرى أن هناك جمتمعات حتظى بتقدم نسبي يف األمور املادية مع

مرهونا   ذلك  يكون  أن  أنه البد  أيضا  نعرف  أن  علينا  فإن  فيهم،  التقوى  وانعدام  كفرهم 

باملحافظة النسبية لبعض األصول األخالقية، وهذا هو حصيلة مرياث األنبياء والسابقني،  

 ونتيجة أتعاب القادة اإلهليني والعلامء عىل طول القرون. 

األ  السالم  عليه  نوح  أدهبم  أن  وبعد  آخر:  هتذيب  قال  منهم  بطلبه  اخللقي  دب 

نفوسهم   يف  بالبحث  العلمي  األدب  يؤدهبم  رشع  األخالق،  مكارم  واتباعهم  نفوسهم 
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﴿َما َلُكْم اَل َتْرُجوَن هللَِِّ َوَقاًرا َوَقْد َخَلَقُكْم  ودراسة أحوال العوامل العلوية والسفلية فقال:  

عَأْطَواًرا﴾   اهلل وقد خلقكم  نطفة يف  أي مالكم ال ُتافون عظمة  أطوار خمتلفة، فكنتم  ىل 

آخر،   أنشأكم خلقا  ثم  ثم كسا عظامكم حلام،  ثم عظاما،  ثم مضغة،  ثم علقة،  األرحام، 

عمران   آل  كثرية كسورة  يف سور  األطوار  هذه  ذكرت  اخلالقني.. وقد  أحسن  اهلل  فتبارك 

 وسورة املؤمنني وغريمها. 

ظر يف العامل العلوي والسفىل فقال:  قال آخر: وبعد أن ذكر النظر يف األنفس أتبعه بالن

ْمَس   الشَّ َوَجَعَل  ُنوًرا  فِيِهنَّ  اْلَقَمَر  َوَجَعَل  طَِباًقا  َساَمَواٍت  َسبَْع  اهللَُّ  َخَلَق  َكْيَف  َتَرْوا  ﴿َأمَلْ 

اًجا﴾   أي أمل تروا كيف خلق السموات متطابقة بعضها فوق بعض، وجعل للقمر بروجا  رِسَ

يزداد حينا حتى يتناهى، ثم يبتدئ ينقص حتى يسترس ليدل    وفاوت نوره، فجعله  ،ومنازل

قال   كام  الليل،  ظلمة  يزيل  كالرساج  الشمس  وجعل  الشهور واألعوام،  مىض  عىل  ذلك 

ننَِي  تعاىل:   السِّ َعَدَد  لَِتْعَلُموا  َمنَاِزَل  َرُه  َوَقدَّ ُنوًرا  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  الَِّذي  ﴿ُهَو 

َساَب  ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾  َواحْلِ  [5يونس: ] َما َخَلَق اهللَُّ َذلَِك إِالَّ بِاحْلَقِّ ُيَفصِّ

تلك   وفتح  النائمة،  العقول  هذه  إيقاظ  إىل  دعوة  االستفهام،  هذا  وىف  آخر:  قال 

العيون املغلقة، التي ال ترى شيئا فيام حوهلا من هذا الوجود، وما فيه من آيات شاهدة عىل  

 رة اهلل وحكمته. قد

أي واهلل  ﴿َواهللَُّ َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض َنَباًتا﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  

قال تعاىل:   آدم من األرض كام  أباكم  ِمْن  أنبت  َخَلَقُه  آَدَم  َكَمَثِل  اهللَِّ  ِعنَْد  ِعيَسى  َمَثَل  ﴿إِنَّ 

نى إنه أنبت كل البرش من األرض، ألنه خلقهم من  ، وقد يكون املع[ 59آل عمران:  ] ُتَراٍب﴾  

 النطف وهى متوالدة من األغذية املتوالدة من النبات املتوالد من األرض. 

قال آخر: وجعلهم نباتا ألهنم ينمون كام ينمو النبات ويلدون ويموتون، وأيدهيم  
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و  الدم  فيها  جيرى  والتي  اجلسم  يف  املتشعبة  وعروقهم  النبات  كأفرع  يف  وأرجلهم  ينترش 

األطراف، تشبه ما يف الشجر، وأحواهلم خمتلفة كأحوال النبات، فمنه احللو واملر والطيب  

من   نوع  لكل  كام  خاصة  امرئ  فلكل  النبات،  كاستعداد  خمتلف  واستعدادهم  واخلبيث، 

 النبات خاصة. 

أي  ﴿ُثمَّ ُيِعيُدُكْم فِيَها َوخُيِْرُجُكْم إِْخَراًجا﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  

كام أنبتكم اهلل تعاىل من األرض، يعيدكم إىل األرض، كام يعود إليها النبات، بعد أن يستوىف  

إليها  عاد  الذي  النبات  يظل  كام  الرتاب،  يف  هكذا  تظلوا  لن  ولكن  فوقها..  بل  حياته   ،

ُترجون منها مرة أخرى، إىل حياة غري حياتكم األوىل.. إىل احلياة اآلخرة، وإىل احلساب  

 واجلزاء. 

التي أعدها لإلنسان يف األرض،   النعم  يعدد  السالم  نوح عليه  أخذ  ثم  قال آخر: 

وذكر أن األرض مهيأة مسخرة ألمره كتسخري البساط للرجل يتقلب عليه كام يشاء، ويظهر  

﴿َواهللَُّ َجَعَل  ستخراج ما يف بطنها من املعادن املختلفة، وخرياهتا املنوعة فقال:  مواهبه ال

أي أن اهلل سبحانه قد جعل لكم هذه األرض بساطا، أي مقاما ممهدا،    َلُكُم اأْلَْرَض بَِساًطا﴾

كالبساط، تستقرون عليه، وتتحركون فوقه، من غري أن حيجزكم حاجز، أو يعوقكم عائق..  

تطيعون أن تتحركوا عىل األرض كام تشاءون، وأن تنطلقوا إىل أي اجتاه تريدون،  وهبذا تس

 حيث تتسع أمامكم وجوه احلياة، والتقلب يف وجوه الرزق. 

والفجاج: مجع    ﴿لَِتْسُلُكوا ِمنَْها ُسُباًل فَِجاًجا﴾قال آخر: ثم بني حكمة هذا فقال:  

  هي هذه السهول املمتدة بني اجلبال،  فج، وهو الطريق املتسع بني جبلني.. وهذا يعنى أن  

األرض..  وجوه  يف  وللتغلب  احلياة،  يف  للعمل  ومسالك  عليها،    طرق،  لتستقروا  أي 

 وتسلكوا فيها، أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها املختلفة. 
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 نوح والنجاة: 

السالم..   عليه  نوح  حياة  من  األوىل  املرحلة  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  قال 

ا عن املرحلة الثانية.. تلك التي قص اهلل تعاىل علينا فيها يأسه من إيامن قومه ودعوته  فحدثون

 عليهم وإنجاء اهلل والذين معه. 

فوائده   موضع  ولكل  خمتلفة،  مواضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  قال 

 وعربه؛ فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟ 

 . قال أحد احلضور: فحدثونا عام أطقتم منها 

 املشهد األول: 

: أوهلا ما ورد يف سورة نوح من دعائه عىل قومه بعد يأسه من  (66)قال أحد الوعاظ

َبُعوا َمْن مَلْ َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه إِالَّ َخَس  ُْم َعَصْويِن َواتَّ اًرا  إيامهنم، كام قال تعاىل: ﴿َقاَل ُنوٌح َربِّ إِهنَّ

َواَل  آهِلََتُكْم  َتَذُرنَّ  اَل  َوَقاُلوا  ُكبَّاًرا  َمْكًرا  َوَيُعوَق  َوَمَكُروا  َيُغوَث  َواَل  ُسَواًعا  َواَل  ا  َودا َتَذُرنَّ   

ا َوَقْد َأَضلُّوا َكثرًِيا َواَل َتِزِد الظَّاملنَِِي إِالَّ َضاَلاًل مِمَّا َخطِيَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا   َناًرا َفَلْم  َوَنرْسً

اًرا إِنََّك    جَيُِدوا هَلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأْنَصاًرا َوَقاَل ُنوٌح  َربِّ اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َديَّ

اًرا َربِّ اْغِفْر ِِل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل  َبْيتَِي    إِْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيلُِدوا إِالَّ َفاِجًرا َكفَّ

 [ 28ـ  21]نوح: َتِزِد الظَّاملنَِِي إِالَّ َتَباًرا﴾  ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َواَل 

بيان   السالم بعد  تعاىل أن نوحا عليه  الكريمة ذكر اهلل  قال آخر: ففي هذه اآليات 

أنواع الدالئل التي استدل هبا عىل توحيد اهلل تعاىل، أعلن عصيان قومه، وحكى عنهم أنواع  

 

/  19(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )132/ 23(، ومن وحي القرآن: )87/ 29(، وتفسري املراغي )1201/ 15التفسري القرآين للقرآن ) ( 66)

 .199/ 29(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 655/  30(، ومفاتيح الغيب ) 149/  29(، والتفسري املنري )63
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ونه من دخول النار يف اآلخرة، واهلالك يف  قبائحهم وأقواهلم وأفعاهلم، ثم ذكر ما يستحق

 الدنيا.

َيِزْدُه  قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل:   َبُعوا َمْن مَلْ  ُْم َعَصْويِن َواتَّ ﴿َقاَل ُنوٌح َربِّ إهِنَّ

أي أنه عندما رأى نوح عليه السالم عناد قومه وقد بذل يف سبيل   َماُلُه َوَوَلُدُه إِالَّ َخَساًرا﴾، 

من فسادا  هدايتهم  إال  فيها  يزدادون  كانوا  وما  السنني،  مئات  طالت  التي  مساعيه  تهى 

 وضالال، يئس منهم وتوجه إىل ربه ليناجيه ويطلب منه أن يعاقب قومه. 

بكثرة   يمتازون  القوم  هؤالء  رؤساء  أن  إىل  الكريمة  اآلية  هذه  وتشري  آخر:  قال 

ساد والعدوان، وال خيضعون هلل  األموال واألوالد، ولكنها ال تستخدم خلدمة الناس بل للف

 الكثرية سببت يف طغياهنم وغيهم.  االمتيازاتتعاىل، وهذه 

قال آخر: وإذا نظرنا إىل تاريخ اإلنسانية لوجدنا أن الكثري من رؤساء القبائل هم من  

النهاية   يف  ويفرضون  فاسدة،  ذرية  وهلم  احلرام،  املال  جيمعون  الذين  من  القبيل،  هذا 

 جتمعات املستضعفة، ويكبلوهنم بقيود الظلم.أفكارهم عىل امل

َبُعوا  معطوف عىل قوله تعاىل:  ﴿َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:   ﴿َواتَّ

َخَساًرا﴾   إِالَّ  َوَوَلُدُه  َماُلُه  َيِزْدُه  مَلْ  يدعوهم  َمْن  حيث  إىل  وجوههم  ولوا  قد  أهنم  أي 

، إىل ما يدعوهنم إليه من ضالل، وفجور، ومل يقفوا  رؤساؤهم، وأصحاب املال والقوة فيهم

عند هذا بل أخذوا يدبرون السوء واملكروه لنوح، ولدعوته، ويبيتون له الرش الذي يلقونه  

به، هو ومن آمن معه.. واملكر الكبار: هو املكر البالغ غاية السوء.. وهو مبالغة من املكر  

 الكبري. 

﴿َوَقاُلوا اَل  هم وتدبريهم فيام بينهم، فقال:  قال آخر: ثم ذكر بعض ما كان من مكر

ا﴾، ا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنرْسً َتَذُرنَّ َودا أي أهنم تواصوا فيام    َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َواَل 
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اإليامن   من  نوح،  إليه  يدعوهم  ما  عنها  يرصفهم  وأال  تلك،  بآهلتهم  التمسك  بينهم، عىل 

دعوة وهي  مفعوهلا    باهلل..  يبطلوا  حتى  إليهم،  نوح  دعوة  هبا  يردون  أنفسهم  إىل  منهم 

 ويفسدوا آثارها.

بعض آهلتهم، ذوات الشأن،    هيقال آخر: وود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونرس،  

واملقام فيهم، هذا إىل آهلة كثرية هلم، ولكنهم اختصوا هذه اآلهلة بالذكر، وعينوها باالسم،  

  نفوسهم. ملا هلا من مكانة خاصة يف 

قال آخر: وقد ورث مرشكو العرب هذه اآلهلة، فبعثوها من مرقدها، بعد أن غرقت  

فيام غرق بالطوفان، وجعلوها آهلة يعبدوهنا من دون اهلل، كام كان يعبدها قوم نوح.. وهلذا  

اجلاهلية التي يسمون هبا أبناءهم: عبد يغوث، وعبد   مرشكيكان من األسامء املعروفة عند 

إليه  ود.. فام الذي صار  املصري  يلقوا  بأن  أجدرهم  بقوم نوح، وما  أشبه هؤالء املرشكني   

القوم.. ومع هذا فإهنم وإن مل يغرقوا بالطوفان، فقد غرقوا فعال يف طوفان ضالهلم وكفرهم  

 بآيات اهلل. 

قال آخر: وهكذا كان أسلوهبم العاطفي يستهدف الوقوف ضد األسلوب التأميل  

ال املتوازن  أوضاعهم  اهلادئ  يف  لينطلقوا  هؤالء  عىل  يطرحه  السالم  عليه  نوح  كان  ذي 

املنحرف يف حياهتم،   الفكرية والعملية، يف حماكمة عقلية واعية، من أجل تصحيح اخلط 

وتقويم العادات العوجاء يف تارخيهم، كام هي قضية الرساالت اإلهلية التي تريد أن تقود  

عام مسئوليته  خالل  من  مصريه  إىل  اآلخرين  اإلنسان  تفكري  عن  بعيدا  ويعمل  يفكر   

،  [ 7الزمر:  ] ﴿َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾  وسلوكهم، ألن املسؤولية يف دائرة اإليامن فردية  

 وال يكسب اإلنسان عمل غريه، إال من الناحية التي يمثل فيها مقدمة لعمل اآلخرين. 

السالم مع هؤالء الرؤساء املرتفني  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن مشكلة نوح عليه  
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مل تقف عند أنفسهم، بل كانت املشكلة هي وقوفهم حجر عثرة يف طريق الدعوة، ولذلك  

من الناس بضالهلم، فمنعوهم من االستجابة للحق ملا جاءهم،  ﴿َوَقْد َأَضلُّوا َكثِرًيا﴾  قال: 

 فظلموا أنفسهم وظلموا الناس معهم. 

﴿َواَل َتِزِد الظَّاملنَِِي  قال آخر: وهذا ما جعل نوحا عليه السالم يدعو عليهم ربه قائال:  

أي هالكا فيام ُتتزنه كلمة الضالل من معنى اهلالك بلحاظ ما تؤدي إليه، كام  إِالَّ َضاَلاًل﴾ 

 [ 47القمر: ] ﴿إِنَّ املُْْجِرِمنَي يِف َضاَلٍل َوُسُعٍر﴾ قال تعاىل: 

وقد آخر:  التوفيق    قال  بسلب  الدعاء  هو  للظاملني  الضالل  زيادة  من  املراد  يكون 

اإلهلي منهم ليكون سببا يف تعاستهم.. أو أنه دعاء منه أن جيازهيم اهلل بكفرهم وظلمهم  

التي   أعامهلم  خصوصية  أن هذ هي  أو  الكفر..  ولتحل حمله ظلمة  اإليامن،  نور  ويسلبهم 

ود يؤثر أي تأثري فهو بأمر من اهلل تعاىل، وليس  تنسب إىل اهلل تعاىل، وذلك ألن كل موج 

هناك ما ينايف احلكمة اإلهلية يف مسألة اإليامن والكفر واهلداية والضاللة وال يسبب سلب  

 االختيار. 

لنوح عليه السالم دعاءه، فزادهم هالكا   أنه استجاب  تعاىل  ثم ذكر اهلل  قال آخر: 

تحقوا ذلك باخلطايا التي ارتكبوها، وقد ذكر  بالطوفان الذي أغرقهم ومل يظلمهم، ألهنم اس

أي أهنم أغرقوا من خالل إرصارهم عىل االمتداد يف  ﴿مِمَّا َخطِيَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا﴾ ذلك، فقال: 

التي حتولت إىل طوفان أحاط هبم من مجيع جوانبهم، فهلكوا ووقفوا بني   طريق اخلطيئة 

 املتمرد عىل اهلل. يدي اهلل للحساب ليواجهوا كل تارخيهم الكافر 

أعدها اهلل للكافرين  ﴿َفُأْدِخُلوا َناًرا﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مصريهم، فقال:  

خيلصوهنم من عذاب اهلل، يف ذلك اليوم  ﴿َفَلْم جَيُِدوا هَلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأْنَصاًرا﴾  املعاندين،  

 [ 19االنفطار:  ]  َيْوَمئٍِذ هللَِِّ﴾ ﴿اَل مَتْلُِك َنْفٌس لِنَْفٍس َشْيًئا َواأْلَْمرُ الذي 
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﴾ إشارة إىل ورودهم  مِمَّا َخطِيَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًراقال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿

النار بعد الطوفان، وهذه النار هي نار الربزخ، كام هو ظاهر يف سياق بعض اآليات القرآنية،  

 رة من حفر النريان. فالقرب إما روضة من رياض اجلنة، أو حف

قال آخر: وقد ذكرت هذه اجلملة عن طريق االعرتاض، يف داخل تقرير نوح الذي  

القوم، ثم تابعت   السابق عليها باهلالك والدمار هلؤالء  للدعاء  ملناسبتها  مل يستكمل بعد، 

بِّ  ﴿َوَقاَل ُنوٌح رَ السورة حكاية التقرير الرساِل الذي رفعه نوح إىل ربه، حيث قال تعاىل:  

اًرا﴾   َديَّ اْلَكافِِريَن  ِمَن  اأْلَْرِض  َعىَل  َتَذْر  ليتحرك فيها يف  اَل  أي شخصا حيا يعيش يف داره 

عليه   وأرص  الكفر  عىل  تربى  الذي  القديم  اجليل  كل  إهالك  من  بد  فال  احلياة،  ساحة 

  واستغرق فيه، حتى أصبح الكفر جزءا من ذاته، لينشأ جيل جديد عىل اإليامن وتقوى اهلل

 من أجل أن يبني احلياة بناء قائام عىل احلق واخلري والعدل. 

نفسية   عقدة  من  املدمر  الدعاء  هذا  يف  السالم  عليه  نوح  ينطلق  ومل  آخر:  قال 

مستحكمة يف داخله، كام يفعل البعض من الناس عندما يواجهون التحدي والتمرد والعناد  

ن خالل أشياء أخرى، بل انطلق  من اآلخرين الذين يرتبطون هبم من خالل الدعوة، أو م

من خالل دراسة طويلة شاملة عميقة، استنفد فيها كل التجارب، فلم يعد هناك أي أمل يف  

هدايتهم، بل أصبحت املسألة مسألة اخلطر الذي يمثله وجود هؤالء عىل األجيال القادمة  

 من أوالدهم. 

اًرا﴾  ﴿إِنََّك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا  قال آخر: ولذلك، قال:   ِعَباَدَك َواَل َيلُِدوا إِالَّ َفاِجًرا َكفَّ

العددية، والقوة   الكثرة  القائمة عىل  امتيازاهتم  يملكونه من وسائل الضغط من خالل  بام 

يف   هلم  فيخضعون  واخلوف،  احلاجة  موقع  من  إليهم  مشدودين  الناس  جيعل  مما  املالية، 

أوال تنشئة  مهمة  يتولون  الذين  هم  ألهنم  ويمنعون  انتامءاهتم  والفجور،  الكفر  عىل  دهم 
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 غريهم من العمل عىل إرشادهم إىل الطريق املستقيم. 

قال آخر: وىف مقابل نقمة نوح عليه السالم عىل الكافرين والضالني، تتفتح عواطف  

باملغفرة له، ولوالديه، وملن   الرْحة واحلنان كلها يف قلبه، فيحيلها دعوات ضارعة إىل اهلل 

وللمؤمنني واملؤمنات.. ومن دخل بيت نوح مؤمنا، هم أهله، إال امرأته،  دخل بيته مؤمنا  

وابنه، أو هم الذين دخلوا معه دين اهلل، أو دخلوا معه السفينة.. ويكون دعاؤه للمؤمنني  

 واملؤمنات ـ عىل هذا املعنى ـ متجها إىل أهل اإليامن مجيعا، يف كل زمان ومكان. 

الظ بالدعاء عىل  َتَباًرا﴾  املني:  قال آخر: ثم ختم  إِالَّ  الظَّاملنَِِي  َتِزِد  أي هالكا،  ﴿َواَل 

وهو بقية من املرارة واألمل الذي كان جيده من قومه، والذي مل يذهب به كل ما دعا عليهم  

به من مهلكات، فلم ينس وهو يطلب لنفسه ولوالديه، وأهله، وللمؤمنني واملؤمنات الرْحة  

دعائه، أن يرمى القوم الكافرين بآخر سهم معه، حتى بعد    واملغفرة من اهلل أن جيعل خامته 

 أن صاروا جثثا هامدة. 

قال آخر: هذا، وقد يبدو أن هذا املوقف الذي وقفه نوح عليه السالم من قومه، فيه  

أو   رْحة  عاطفة  عليهم  تعطفه  ومل  هالكهم،  عىل  يأس  مل  وأنه  عليهم،  وغلظة  هلم،  جفاء 

عليهم اللعنات صبا.. هذا، ما يبدو يف ظاهر األمر..  إشفاق، فرماهم بكل مهلكة، وصب  

لكن، الذي يراجع حياة نوح عليه السالم معه قومه، وهذا األمد الطويل الذي قضاه بينهم،  

وهو ألف سنة إال مخسني عاما، مل يدع فيها نوح حلظة إال واجه فيها قومه، وال طريقا إال  

إال سفها وضالال، وإال مبالغة يف الكيد له،  سلكه إليهم.. ومع هذا فإن القوم مل يزدادوا  

والعدوان عليه، حتى لقد فتنوا فيام فتنوا امرأته، وولده، وهذه أعظم بلية يبتىل هبا صاحب  

دعوة يف حماربة دعوته، إذ يقوم منها أبلغ شاهد عىل خذالنه وإبطال حجته عىل الناس ملا  

 يدعوهم إليه. 
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بني نوح وقومه، جيد أن نوحا عليه السالم،  قال آخر: إن الذي يراجع هذا املوقف  

كان أكثر أنبياء اهلل صربا وحلام، واحتامال.. فام من نبي ظل يف موقف الدعوة، حيارب أهل  

السالم   عليه  كان  وهلذا  السالم..  عليه  نوح  وقفه  الذي  الطويل  األمد  هذا  مثل  الضالل 

 ته، وبركاته. واحدا من أوىل العزم من رسل اهلل، عليهم صلوات اهلل، ورْح 

 املشهد الثاين: 

األول،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 

ُه َلْن  : هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل:  (67) قال أحد الوعاظ ﴿َوُأوِحَي إىَِل ُنوٍح َأنَّ

َقْوِمَك إِالَّ َمْن َقْد آَمَن َفاَل َتْبَتئِْس باَِم َكاُنوا َيْفَعُلوَن َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا  ُيْؤِمَن ِمْن  

َظَلُموا  ِذيَن  الَّ يِف  ُُتَاطِْبنِي  َقْوِمِه    َواَل  ِمْن  َمأَلٌ  َعَلْيِه  َمرَّ  َوُكلَّاَم  اْلُفْلَك  َوَيْصنَُع  ُمْغَرُقوَن  ُْم  إِهنَّ

ِمنْهُ َسخِ  َيْأتِيِه    ُروا  َمْن  َتْعَلُموَن  َفَسْوَف  َتْسَخُروَن  َكاَم  ِمنُْكْم  َنْسَخُر  َفإِنَّا  ِمنَّا  َتْسَخُروا  إِْن  َقاَل 

 [ 39ـ  36]هود: َعَذاٌب خُيِْزيِه َوحَيِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم﴾ 

مواجهة    قال آخر: ففي هذه اآليات الكريمة حديث عن املرحلة الثانية من مراحل

 نوح عليه السالم مع قومه، وهي مرحلة انتهاء دورة التبليغ والتهيؤ للتصفية اإلهلية. 

قال آخر: ففي اآلية األوىل خياطب اهلل تعاىل نوحا عليه السالم بقوله: يا نوح، إنك  

ُه َلْن ُيْؤمِ لن جتد من يستجيب لدعوتك ويؤمن باهلل غري هؤالء:   َن ِمْن  ﴿َوُأوِحَي إِىَل ُنوٍح َأنَّ

آَمَن﴾ َقْد  َمْن  إِالَّ  تام، والدعوة  َقْوِمَك  امتازت بشكل  .. وهي إشارة إىل أن الصفوف قد 

 لتصفية والتحول النهائي.  االستعداد لإليامن واإلصالح غري جمدية، فالبد إذا من 

 

 ( 524/  6(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )33/  12(، وتفسري املراغي )3707/ 7، وزهرة التفاسري )(1138/  6( التفسري القرآين للقرآن )67)
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تعاىل:   قال  ثم  آخر:  َيْفَعُلوَن﴾ قال  َكاُنوا  باَِم  َتْبَتئِْس  احلز  ، ﴿َفاَل  هو  ن،  واالبتئاس 

واألمل، أي: فال يشتدن عليك البؤس واحلزن بعد اليوم، بام كانوا يفعلون يف السنني الطوال  

من العناد واإليذاء والتكذيب لك وملن آمن معك، فأرح نفسك بعد اآلن من جداهلم ومن  

 إعراضهم واحتقارهم، فقد آن زمن االنتقام، وحان حني العذاب. 

أي واصنع الفلك الذي    اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا﴾  ﴿َواْصنَعِ قال آخر: ثم قال تعاىل:  

سننجيك ومن آمن معك فيه وأنت حمروس ومراقب برعايتنا، أي إننا حافظوك يف كل آن،  

فال يمنعك من حفظنا مانع، وملهموك ومعلموك بوحينا كيف تصنعه، فال يعرضن لك  

﴿َولُِتْصنََع َعىَل  ى عليه السالم:  خطأ يف صنعته وال يف وصفه، ومثل ذلك قوله تعاىل ملوس

 [48الطور: ] ﴿َواْصرِبْ حِلُْكِم َربَِّك َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا﴾ :  وقوله لرسول اهلل  [ 39طه: ] َعْينِي﴾ 

  يعني حتت رعايتنا وعنايتنا، وبتوفيقنا وتوجيهنا.. ﴿بَِأْعُينِنَا﴾  قال آخر: فقوله تعاىل:  

أي بإرشادنا لك، بام نوحيه إليك من أمر السفينة، وكيف تصنعها، وعىل  ﴿َوَوْحيِنَا﴾  وقوله:  

 أي وجه وصورة تقيمها. 

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  ُمْغَرُقوَن﴾قال  ُْم  إهِنَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ يِف  ُُتَاطِْبنِي  ، أي وال  ﴿َواَل 

فقد حقت عليهم    من أمرهم من دفع العذاب عنهم وطلب الرْحة هلم،   َشء يف    تراجعني

هؤالء   عىل  اهلل  نقمة  شدة  إىل  إشارة  ذلك  ويف  باإلغراق..  عليهم  وقىض  العذاب  كلمة 

بِنَي  املكذبني الضالني، واستبعاد لكل شفيع يشفع هلم، كام يف قوله تعاىل:   ﴿َوَذْريِن َواملَُْكذِّ

ْلُهْم َقلِياًل﴾   ..  [ 11املدثر:  ]  َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا﴾  ﴿َذْريِن ، وقوله:  [ 11املزمل:  ] ُأوِِل النَّْعَمِة َوَمهِّ

ُْم ُمْغَرُقوَن﴾ ويف قوله تعاىل:    حكم قاطع ال مرد له. ﴿إِهنَّ

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن نوحا امتثل أمر ربه، وأخذ بصنع السفينة كام أمره اهلل،  

ل يف السفينة،  أي مجاعة من قومه وهو يعم﴿َمأَلٌ﴾  وكام أرشده ووجهه.. وكان كلام مر عليه  
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هزئوا منه وأسمعوه ما يؤذيه من قوارص الكلم، وقالوا ما حكاه اهلل تعاىل عنهم يف قوله:  

ُبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا جَمْنُوٌن َواْزُدِجَر﴾   [9القمر: ] ﴿َفَكذَّ

هذا األمر الذي هو قائم عليه.. إنه    ما وراء قال آخر: لكن نوحا عليه السالم يعلم  

الك للقوم الظاملني.. فهم إن سخروا منه اليوم، فإنه سيسخر منهم عدا، حني  النجاة له، واهل

﴿إِْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفإِنَّا َنْسَخُر ِمنُْكْم َكاَم  ينكشف هلم األمر. وحيل هبم البالء، كام قال تعاىل:  

 [ 38هود: ] َتْسَخُروَن﴾ 

عن تصفية نوع من   قال آخر: ويستفاد من هذه اآليات الكريمة أن عذاب اهلل عبارة

هؤالء   مثل  إن  بعدهم..  من  الصاحلون  وليبقى  باحلياة،  جدارهتم  لعدم  وزواهلم  البرش 

املستكربين الفاسدين واملفسدين ال أمل بإيامهنم، وال حق هلم يف احلياة يف نظر نظام اخللق،  

مه،  وهكذا كان قوم نوح عليه السالم، ويبدو هذا جليا يف دعاء نوح عليه السالم عىل قو 

قوله:   تعاىل  اهلل  ْحى  اًرافقد  َديَّ اْلَكافِِريَن  ِمَن  اأْلَْرِض  َعىَل  َتَذْر  اَل  َتَذْرُهْم    ﴿َربِّ  إِْن  إِنََّك 

اًرا﴾   [ 27ـ  26نوح: ] ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيلُِدوا إِالَّ َفاِجًرا َكفَّ

هذا املوجود  قال آخر: ذلك أن لكل موجود هدفا يف نظام اخللقة، وحني ينحرف  

عن هدفه ويغلق عىل نفسه مجيع طرق اإلصالح، يكون وجوده وبقاؤه بال معنى، وال بد  

 من أن يزول شاء أم أبى. 

قال آخر: كام نالحظ يف اآليات الكريمة إشارة إىل أن املستكربين األنانيني حيولون  

ستهزاء.. وهلذا  املسائل اجلدية التي ال تنسجم مع رغابتهم وميوهلم ومنافعهم إىل لعب وا

باحلقائق ـ وال سيام فيام يتعلق بحياة املستضعفني ـ يشكل جزءا من    االستهزاءالسبب فإن  

حياهتم.. فكثريا ما نجدهم من أجل أن يعطوا جللساهتم املليئة بآثامهم رونقا ومجاال يبحثون  

 عن مؤمن خاِل اليد ليسخروا منه ويستهزئوا به. 
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قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن قوم نوح عليه السالم، وصفاهتم التي  

 اإلهلية، حتى نتجنبها  للعقوبات جعلتهم أهال  

واالخالقية   العقائدية  األبعاد  إىل  الكريم  القرآن  أشار  لقد  الوعاظ:  أحد  قال 

ة العقائدية  والسياسية واالجتامعية التي كان يتصف هبا قوم نوح عليه السالم.. فمن الناحي

كان قوم نوح عليه السالم قد عكفوا عىل عبادة غري اهلل، واُتذوا هلم أصناما يعبدوهنا، وقد  

أشار القرآن الكريم إىل بعض أسامء هذه األصنام، وهي: )ود، وسواع، ويغوث، ويعوق،  

ا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق  ﴿َوَقاُلوا اَل َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َودا ونرسا(، كام قال تعاىل:  

ا﴾   اُتذ  [ 23نوح:  ] َوَنرْسً صاحلني،  لرجال  كانت  األسامء  هذه  أن  الروايات  بعض  وتذكر   ،

 الناس هلم متاثيل؛ لتمجيدهم وإحياء ذكراهم، ثم حتول الناس لعبادهتم بعد ذلك. 

االخالق من  قال آخر: ومن الناحية االخالقية اتصف قوم نوح عليه السالم بسوء  

 اجلهل والعناد، واملكر الكبري، والكرب، وازدراء الفقراء والضعفاء. 

قال آخر: ومن الناحية السياسية كان قوم نوح عليه السالم يتبعون سادهتم من أهل  

َبُعوا َمْن  القدرة والقوة ممن كثر ماله وولده، كام قال تعاىل:   ُْم َعَصْويِن َواتَّ ﴿َقاَل ُنوٌح َربِّ إِهنَّ

َخَساًرا﴾   إاِلَّ  َوَوَلُدُه  َماُلُه  َيِزْدُه  السادة  [ 21نوح:  ] مَلْ  هؤالء  وكان  َقْوِمِه﴾  ..  ِمْن  ﴿َمأَلٌ 

 يستضعفون الفقراء ويستكربون يف األرض. 

واخلطايا   اآلثام  يرتكبون  كانوا  والسلوكية  االجتامعية  الناحية  ومن  آخر:  قال 

﴿مِمَّا َخطِيَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا  ال تعاىل:  ويامرسون أنواع الظلم والفساد والطغيان، كام ق

اًرا    َناًرا َفَلْم جَيُِدوا هَلُْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأْنَصاًرا َوَقاَل ُنوٌح َربِّ اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِرينَ  َديَّ

اًرا َربِّ اْغِفْر ِِل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل  إِنََّك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيلُِدوا إاِلَّ   َفاِجًرا َكفَّ

 [ 28ـ  25نوح: ] َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َواَل َتِزِد الظَّاملنَِِي إِالَّ َتَباًرا﴾  
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 املشهد الثالث: 

ا من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  الثاين،  قال  ملشهد 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثالث. 

تعاىل: قوله  يف  ورد  الذي  املشهد  هو  الوعاظ:  أحد  ُنوٍح    قال  َقْوُم  َقْبَلُهْم  َبْت  ﴿َكذَّ

ْم لَِيْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا بِاْلَباطِِل لُِيْدِحُضو ٍة بَِرُسوهِلِ ْت ُكلُّ ُأمَّ ا بِِه احْلَقَّ  َواأْلَْحَزاُب ِمْن َبْعِدِهْم َومَهَّ

ُْم َأْصَحاُب   َأهنَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َربَِّك َعىَل  َكلَِمُت  ْت  َوَكَذلَِك َحقَّ ِعَقاِب  َكاَن  َفَكْيَف  َفَأَخْذهُتُْم 

 [6ـ  5]غافر: النَّاِر﴾ 

: ففي هاتني اآليتني الكريمتني هتديد للمرشكني بعذاب اهلل، الذي يقع  (68) قال آخر

فهم ليسوا أول من كذب باهلل، فقد كذبت من قبلهم أقوام بعد أقوام..  بالضالني املكذبني..  

 كذبت قبلهم قوم نوح، وكذلك كذب األحزاب من بعد قوم نوح. 

ْم لَِيْأُخُذوُه﴾قال آخر: ثم قال تعاىل:  ٍة بَِرُسوهِلِ أي: فواجهوه بالعناد    ﴿َومَهَّْت ُكلُّ ُأمَّ

ليسقطوا  والتكذيب، وضغطوا عليه بكل   به،  يعذبوه  أن  استطاعوا  بام  الوسائل، وعذبوه 

 موقفه، وليضعفوا موقعه، وليفرقوا الناس عنه. 

﴾قال آخر: ثم قال تعاىل:   أي أهنم استغلوا    ﴿َوَجاَدُلوا بِاْلَباطِِل لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَقَّ

 مشاعرهم،  كل العوامل النفسية القلقة التي تعيش يف وجدان الناس من حوهلم، وتتحرك يف

جلهة ما يعيشونه من تقديس لعقائد اآلباء واألجداد، وما يرتبطون به من قضايا احلس، وما  

كانوا يقرتحونه من معجزات عىل األنبياء الذين ال يملكون اإلتيان هبا إال بإذن اهلل، فحكمة  

ليستع يأت  مل  النبي  التعجيزية، ألن  الناس  لكل مقرتحات  تقتيض االستجابة  رض  اهلل ال 

 

 ( 13/ 20(، ومن وحي القرآن: )45/  24(، وتفسري املراغي )1206/  12( التفسري القرآين للقرآن )68)
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 قدرته الكونية بل جاء ليقدم رسالته للناس. 

قال آخر: وهكذا كان جداهلم بالباطل، ليسقطوا احلق، ال ليصلوا إليه، ظنا منهم بأن 

املرحلة التي يملكون فيها القوة ستستمر إىل ما ال هناية، وأن املوقف هلم يف كل املراحل،  

املرصاد، فيام هييئه للمؤمنني من أسباب  ولكن ظنهم ذاك ال صلة له بالواقع.. ألن اهلل، هلم ب

 النرص، ويف ما ينزله هبم من عقاب. 

تعاىل:   قال  ولذلك  آخر:  ِعَقاِب﴾قال  َكاَن  َفَكْيَف  فأهلكتهم    ﴿َفَأَخْذهُتُْم  أي 

واستأصلت شأفتهم فلم أبق منهم ديارا وال نافخ نار وصاروا كأمس الدابر، وإنكم لتمرون  

ْيِل  كام قال تعاىل:  عىل ديارهم مصبحني وممسني،   َوبِاللَّ ُمْصبِِحنَي  َعَلْيِهْم  وَن  َلَتُمرُّ ﴿َوإِنَُّكْم 

 [ 138ـ  137الصافات: ] َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾ 

قال آخر: وهكذا سيكون عقاب كل من أرصوا عىل الكفر واجلدل يف آيات اهلل، كام  

ِذينَ قال تعاىل:   ْت َكلَِمُت َربَِّك َعىَل الَّ ُْم َأْصَحاُب النَّاِر﴾  ﴿َوَكَذلَِك َحقَّ أي وكام    ،َكَفُروا َأهنَّ

، وجبت كلمة  عقايب حق عىل األمم التي كذبت رسلها، وقصصت عليك خربها أن حيل هبا  

ربك عىل الذين كفروا باهلل من قومك، ألن األسباب واحدة وهى كفرهم وعنادهم للحق،  

 م العامل وسعادته يف دينه ودنياه. واهتاممهم بإطفاء نور اهلل الذي بثه يف األرجاء إلصالح نظ

 املشهد الرابع: 

الثالث،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الرابع. 

﴿َحتَّى إَِذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر  : هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل:  (69) قال أحد الوعاظ

 

(، واألمثل يف  66/  12(، ومن وحي القرآن: )35/  12(، وتفسري املراغي ) 3708/  7(، وزهرة التفاسري )1140/  6التفسري القرآين للقرآن )  (  69)

 . 128/ 14(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  346/ 17(، ومفاتيح الغيب )35/  18(، والتفسري املنري ) 531/  6تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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َن َوَما  التَّنُّوُر ُقْلنَا اْْحِْل فِيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثنَنْيِ َوَأْهَلَك إاِلَّ َمْن َسبََق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آمَ 

 َوِهَي جَتِْري  آَمَن َمَعُه إِالَّ َقلِيٌل َوَقاَل اْرَكُبوا فِيَها بِْسِم اهللَِّ جَمَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 

َباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َواَل َتُكْن َمَع اْلكَ  افِِريَن  هِبِْم يِف َمْوٍج َكاجْلِ

 َقاَل اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللَِّ إِالَّ 
ِ
 َمْن َرِحَم َوَحاَل  َقاَل َسآِوي إِىَل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن املَْاء

 َوُقيِضَ  َبْينَُهاَم املَْْوُج َفَكاَن ِمَن املُْْغَرِقنَي َوِقيَل َيا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَيا َساَمُء َأْقلِِعي َوِغيَض املَْاءُ 

 [ 44ـ  40]هود: اأْلَْمُر َواْسَتَوْت َعىَل اجْلُوِديِّ َوِقيَل ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾ 

هلالكهم،   االستعداد  من  قبلها  ذكر  ملا  غاية  الكريمة  اآليات  هذه  ففي  آخر:  قال 

ومقابلة السخرية بغري ابتئاس وال ضجر.. وفيها بيان كيف كانت هنايتهم.. وكيف حتقق  

 نزول العذاب عىل القوم املستكربين. 

ية لقوله تعاىل:  وهو غا   ﴿َحتَّى إَِذا َجاَء َأْمُرَنا﴾،قال آخر: وقد ابتدأت بقوله تعاىل:  

أي وظل نوح يصنع الفلك، وينتظر أمر ربه فيام صنع، حتى جاءه أمر  ﴿َوَيْصنَُع اْلُفْلَك﴾  

 اهلل.

قال آخر: واملتبادر من اآلية الكريمة أن السخرية كانت مستمرة من القوم منذ بدأ  

﴿َحتَّى إَِذا﴾    نوح عليه السالم بصنع الفلك إىل الوقت الذي جاء فيه أمر اهلل، كام قال تعاىل: 

 أي حتقق. ﴿َجاَء َأْمُرَنا﴾ أي كانوا يسخرون إىل أن 

وهو يعني أن فوران    ﴿َوَفاَر التَّنُّوُر﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عالمة ذلك، فقال:  

تنوره علم أن ذلك مبدأ   املاء من  إذا فار  لنوح، أي  التنور كان عالمة جعلها اهلل  املاء من 

 من آمن به إىل ركوب الفلك.  الطوفان، وعندئذ دعا 

قال آخر: وقد يكون املراد أن فوران املاء من التنور مثل يراد به اشتداد احلال، وأريد  

فإن   وبذلك  احلرب..  اشتدت  بمعنى  الوطيس(،  )ْحي  يقال:  كام  الغضب،  ﴿َوَفاَر هنا 
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)ْحي  التَّنُّوُر﴾   العرب:  تقول  كام  نقمته هبم،  عليهم ووقعت  اهلل  اشتد غضب  هنا:  تعني 

 رب بينهم، وفار قدر القوم، إذا اشتد حرهبم. الوطيس( إذا اشتد احل 

أصناف حمددة، فقال:   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه يف ذلك احلني أمر نوحا بحمل

َمَن  ﴿ُقْلنَا اْْحِْل فِيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثنَنْيِ َوَأْهَلَك إاِلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آ 

 إاِلَّ َقلِيٌل﴾   َمَعهُ 

شحنة السفينة التي صنعها نوح عليه السالم.. قد أركب فيها    هي قال آخر: وهذه  

من كل صنف من أصناف احليوان زوجني، ذكرا وأنثى.. ثم أهله، إال من مل يستجب له،  

 ﴿َوَما آَمَن َمَعُه إِالَّ َقلِيٌل﴾  ومل يؤمن باهلل.. ثم من آمن من قومه، 

ا ثم ذكر  قال هلم:  قال آخر:  السالم  نوحا عليه  أن  تعاىل  اهللَِّ  هلل  بِْسِم  فِيَها  ﴿اْرَكُبوا 

أي اركبوا فيها باسم اهلل جرياهنا وإرساؤها، فهو الذي يتوىل ذلك بحوله  جَمَْراَها َوُمْرَساَها﴾  

 وقوته، وحفظه وعنايته. 

قوهلا عىل  قال آخر: وقد يكون املعنى: إن نوحا عليه السالم أمرهم بأن يقولوها كام ي 

، ومرساها حني  يتقدير: )اركبوا فيها قائلني باسم اهلل أي بتسخريه وقدرته جمراها حني جتر

أي إن ربى لواسع املغفرة لعباده  ﴿إِنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾  يرسيها، ال بحولنا وال بقوتنا(..  

إذ سخر هلم هذه  حيث مل هيلكهم بذنوهبم، بل هيلك الكافرين الظاملني منهم، رحيم هبم  

 السفينة لنجاة بقية اإلنسان واحليوان من هذا الطوفان الذي اقتضته مشيئته. 

الطوفان، فقال:   السفينة، وكيف سارت هبم وسط  قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل 

َباِل﴾، َكاجْلِ َمْوٍج  يِف  هِبِْم  ِري  جَتْ علوه    هيأي    ﴿َوِهَي  يف  اجلبال  يشبه  موج  يف  هبم  جترى 

هتيجها  وارتفاعه و ما  األمواج حني  العظيمة من  البحار  يف  ما حيدث  كابد  ومن  امتداده، 

الرياح الشديدة عرف أن املبالغة يف هذا التشبيه غري بعيدة، فإن السفينة لرتى كأهنا هتبط يف  
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غور عميق كواد سحيق يرى البحر من جانبيه كجبلني عظيمني يكادان يطبقان عليها، وبعد  

ان قد  أهنا  يرى  منه،  هنيهة  تنقض  أن  تريد  جبل  شاهق  يف  كأهنا  املوج  أعىل  إىل  دفعت 

واملالحون يربطون أنفسهم باحلبال عىل ظهرها وجوانبها لئال جيرفهم ما يفيض من املوج  

 عليها.

قال آخر: وما ذكره القرآن الكريم يف وصف الطوفان ليس بمستغرب، إذ يقع كثري  

تية، فتجتاح املدن، ويرتفع املاء، إىل عرشات  من الطوفانات يف العامل بفعل األعاصري العا 

األمتار فوق سطح البحر.. فكيف إذا كان طوفان نوح عليه السالم هذا، ظاهرة فريدة بني  

 تلك الظواهر؟ إنه معجزة قاهرة متحدية.. لن يقع مثلها، ولن يتكرر أبدا! 

ة التي كان  قال آخر: ومع اختالف املفرسين يف كون الطوفان كان حمليا، شمل املنطق

يعيش فيها نوح عليه السالم وقومه فقط.. أم جتاوزها فشمل اليابسة كلها، بحيث مل يكن  

هناك شرب منها مل يغطه املاء.. إال أننا نميل كثريا إىل القول بأنه كان طوفانا حمليا.. إذ ليست  

 هناك حكمة ظاهرة ألن تتغري معامل األرض، وتتحول كلها إىل حميط يشتمل عليها. 

قال آخر: ذلك أنه يكفى ـ لكى تقوم املعجزة، وتؤدى الغرض منها ـ أن حتدث ثورة  

 من ثورات الطبيعة يف هذا املكان، فيغرق اليابسة ومن عليها، وهيلك احلرث والنسل. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن نوحا عليه السالم دعته الشفقة عىل ابنه فناداه كام أشار  

تعاىل:   قوله  ذلك  َمَع  ﴿إىل  َتُكْن  َواَل  َمَعنَا  اْرَكْب  ُبنَيَّ  َيا  َمْعِزٍل  يِف  َوَكاَن  اْبنَُه  ُنوٌح  َوَناَدى 

أي وناداه حني الركوب يف السفينة، وقبل أن جترى هبم، وكان يف مكان منعزل    اْلَكافِِريَن﴾،

بعيد عن أبيه وإخوته ومن آمن من قومه، يا بنى اركب معنا الفلك وال تكن مع الكافرين  

 الذين قىض عليهم باهلالك. 

﴾  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه رد عليه قائال:  
ِ
﴿َسآِوي إىَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن املَْاء
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 من الغرق.   فيحفظنيأي سأصري إىل جبل أحتصن به من املاء 

  ﴿اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمرِ قال آخر: فأجابه نوح عليه السالم مبينا له خطأه بقوله:  

يعصم أحدا يف هذا اليوم العصيب من عذاب اهلل الذي قضاه    َشءأي ال  اهللَِّ إِالَّ َمْن َرِحَم﴾  

عىل الكافرين، فليس األمر أمر ماء ُيتقى باألسباب العادية، وإنام هو انتقام من أرشار العباد  

ظ من رحم  الذين أرشكوا باهلل وظلموا أنفسهم وظلموا الناس بطغياهنم يف البالد، لكنه حيف 

 ويعصمه، وقد اختص هبذه الرْحة من ْحلهم يف السفينة. 

أثناء احلديث حتى حال بني   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املاء كان قد بدأ يرتفع 

 الولد ووالده فكان من املغرقني اهلالكني. 

َبْت َقْبَلهُ قال آخر: وقد وصف اهلل تعاىل هذا الطوفان يف سورة القمر، فقال:  ْم  ﴿َكذَّ

ُه َأينِّ َمْغُلوٌب َفاْنَترِصْ َفَفَتْحنَا أَ  ُبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا جَمُْنوٌن َواْزُدِجَر َفَدَعا َربَّ ْبَواَب  َقْوُم ُنوٍح َفَكذَّ

ْرَنا اأْلَْرَض ُعُيوًنا َفاْلَتَقى املَْاُء َعىَل َأْمٍر َقْد ُقِدَر َوَْحَْلنَا   ُمنَْهِمٍر َوَفجَّ
ٍ
 باَِمء

ِ
اَمء ُه َعىَل َذاِت َأْلَواٍح  السَّ

كٍِر َفَكْيَف َكاَن عَ  ِري بَِأْعُينِنَا َجَزاًء ملَِْن َكاَن ُكِفَر َوَلَقْد َتَرْكنَاَها آَيًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ َذايِب  َوُدرُسٍ جَتْ

اهنامرا،  [ 16ـ    9القمر:  ] َوُنُذِر﴾   السامء  من  ينهمر  ماء  الولدان،  هوله  تشيب من  منظر  وهو   ،

تتفجر   فتفيض ماء ثجاجا يصري بحرا متالطم األمواج، تغطت من حتته األرض  وأرض 

 بجباهلا وودياهنا. 

﴿َوِقيَل َيا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما حدث بعد هالكهم مبينا قدرته تعاىل فقال:  

َأْقلِِعي َوِغيَض املَْاُء َوُقيِضَ اأْلَْمُر َواْسَتَوْت  َعىَل اجْلُوِديِّ َوِقيَل    َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَيا َساَمُء 

أي وجاء نداء من املأل األعىل خوطبت به األرض والسامء: يا أرض    ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾،

ابلعي ماءك الذي عليك والذي تفجر من باطنك، ويا سامء كفى عن املطر، فلم يلبث أن  

رت السفينة راسية عىل جبل  غاض املاء امتثاال لألمر، وقىض األمر بإهالك الظاملني واستق



168 

 

اجلودي، وقيل هالكا وسحقا للظاملني، وبعدا هلم من رْحة اهلل بام كان من ظلمهم وفقدهم  

 االستعداد للتوبة والرجوع إىل اهلل عز وجل. 

يمكن أن يكون اهلل  ﴿َوِقيَل ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾  قال آخر: والقائل يف قوله تعاىل:  

كون نوح عليه السالم ومن كان معه يف السفينة، وجيوز أن يكون قول كل  تعاىل، أو أن ي

 إنسان يعلم من أمر القوم ما كان منهم من ضالل، وعناد. 

﴾  قال آخر: واملراد بقوله تعاىل:   استقرار السفينة عىل طرف  ﴿َواْسَتَوْت َعىَل اجْلُوِديِّ

يكون معناه منرصفا إىل كل جبل  جبل اجلودي.. وحيتمل أن يراد به جبال حمددا، وحيتمل أن  

السفينة استقرت عىل   التفسري أن  أو أرض صلبة وقوية، ومعنى اآلية حسب هذا  صلب 

 أرض صلبة غري رخوة لينزل ركاهبا عىل األرض. 

التي نستفيدها من هذه اآليات الكريمة أنه مع أن اهلل رحيم   قال آخر: ومن العرب 

يضا، فبمقتىض حكمته أنه عندما ال تؤثر دعوة  ودود، لكن ال ينبغي أن ننسى أنه حكيم أ

الناصحني واملربني اإلهليني يف قوم فاسدين، فال حق هلم بعد ذلك يف احلياة وسينتهون نتيجة  

 للثورات االجتامعية أو الطبيعية وحتت وطأة التنظيم احليايت. 

نام هو  قال آخر: وهذا األمر غري منحرص يف قوم نوح عليه السالم وال بزمان معني، إ

سنة اهلل يف خلقه وعبادة يف مجيع العصور واألزمان حتى يف عرصنا احلارض، وأي إشكال  

يف أن تكون كل من احلرب العاملية األوىل واحلرب العاملية الثانية صورة من صور )تطهري  

 األرض( 

قال آخر: ونالحظ كذلك أن هناك تناسبا بني الذنوب وعقاب اهلل.. فقد كان فرعون  

ته وعظمته تتجىل يف )هنر النيل( ومياهه كثري الربكات، ولذلك كان هالكه وهنايته  يرى قدر

فيه.. وكان قوم نوح أهل زراعة وأنعام، وكانوا جيدون كل خرياهتم يف املطر لكن هنايتهم  
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كانت باملطر أيضا.. ومن هنا يتضح جليا أن حساب اهلل يف غاية الدقة، ولو الحظنا الطغاة  

ويف احلرب العاملية األوىل والثانية كيف أبيدوا بأسلحتهم احلديثة واملتطورة    العتاة يف عرصنا 

 التضح املعنى اكثر. 

اعتمدوا   التي  املتقدمة  الصناعات  هذه  أن  نعجب  أن  ينبغي  ال  ولذلك  آخر:  قال 

إىل   أدت  التي  هي  وأهنا  واستضعافهم..  خرياهتم  واستثامر  الشعوب  استعامر  يف  عليها 

 زواهلم. 

ومن العرب التي نستفيدها أيضا أنا رأينا نوحا عليه السالم يويص أصحابه  قال آخر: 

باسمه   يتقوم  َشء  فكل  توقفها،  وعند  السفينة  حركة  بداية  يف  اهلل  اسم  ذكر  ينسوا  ال  أن 

وبذكره، وينبغي أن نستمد العون من ذاته القدسية، كل حركة وكل توقف، حال اهلدوء  

االت ينبغي أن تبدأ باسمه، ألن كل عمل يبدأ دون  وحال اإلعصار والطوفان، كل هذه احل

 ذكر اسمه فهو )أبرت ومقطوع( 

قال آخر: وليس ذكر اهلل من باب الترشيف، بل هو هدف وغاية، فكل عمل ليس  

فيه هدف إهلي فهو أبرت، ألن األهداف املادية تتالشى وتنتهي إال األهداف اإلهلية فهي غري  

الذروة   املادية  األهداف  تبلغ  وحني  للفناء،  اإلهلية    تنطفئ قابلة  األهداف  أن  إال  وتزول، 

 ملقدسة. خالدة وباقية كذاته ا

قال أحد احلضور: فحدثونا عن السفينة وطوهلا وعرضها ومن ركب فيها.. كام كان  

 حيدثنا غريكم. 

قال أحد الوعاظ: هذا ما مل حيدث به القرآن الكريم، ترصحيا أو تلميحا.. فلنحرتم  

صمت القرآن، ويكفى أن نعلم أهنا سفينة ْحلت ما أمر اهلل نوحا أن حيمله فيها، من أناس  

 ام.وأنع
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قال آخر: أما صنوف احليوان التي ْحلتها السفينة.. فام ذكره بعض املفرسين يف شأهنا  

وطيور،   وأنعام،  دواب،  من  األرض..  حيوان  من  ووارد  شارد  كل  ْحلت  كوهنا  من 

وزواحف.. مما ال يمكن أن يرى يف أكرب حدائق احليوان يف العامل.. فهو أمر غري متصور..  

السف تكون  أن  إال  الكوكب  اللهم  غري  آخر،  كوكبا  ظهر  األريضينة  عىل  ما  إليه  نقل   ..

 األرض من أحياء. 

قال آخر: والذي يعقل من هذا، هو أن يكون نوح عليه السالم قد ْحل معه بعض  

احليوانات األليفة، التي ينتفع هبا اإلنسان، مما يركب، أو حيمل عليه، أو يؤكل حلمه ويرشب  

تنيه اإلنسان ويربيه، مقترصا منه عىل ذكر وأنثى، من كل نوع،  لبنه، مما ال يتجاوز بعض ما يق 

حتى تتوالد، وتكثر، وتستبقى نسلها، شأنه يف هذا شأن أرسة تعتزل ناحية من احلياة، فتأخذ  

 معها كل ما يصلح حلياهتا يف املوطن اجلديد املنعزل. 

كل   سفينته  يف  نوح  حيمل  أن  أما  آخر:  والذحيقال  والنمور  األسود  من  ئاب  ، 

والضباع، واحليات، والفئران والعقارب، وغري هذا مما حتمل األرض، فهذا ما ال يتصور  

يصحب   أن  والضياع  الضالل  ملن  وإنه  بل  العبث،  من  رضب  أنه  كام  سفينة،  حتمله  أن 

 اإلنسان هذه احليوانات املهلكة.

 املشهد اخلامس: 

العرب   عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  الرابع،  قال  املشهد  من  املستفادة 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من اخلامس. 

ُه َفَقاَل   : هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل:(70)قال أحد الوعاظ ﴿َوَناَدى ُنوٌح َربَّ

 

(، واألمثل يف تفسري 70/ 12(، ومن وحي القرآن: ) 40/  12(، وتفسري املراغي ) 3712/  7(، وزهرة التفاسري )1145/ 6القرآين للقرآن ) (  التفسري 70)

 . 145/  14(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 357/  18(، ومفاتيح الغيب ) 72/  12(، والتفسري املنري )547/  6كتاب اهلل املنزل: )
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ُه َلْيَس ِمْن َأْهلَِك  َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن َأْهيِل َوإِنَّ َوْعَدَك احْلَقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم احْلَاكِِمنَي َقاَل َيا ُنوُح   إِنَّ

اَل  إِنَُّه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح َفاَل َتْسَأْلِن َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِينِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهلِنَي قَ 

يَن ِقيَل  َربِّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِِل بِِه ِعْلٌم َوإِالَّ َتْغِفْر ِِل َوَترْ  َْحْنِي َأُكْن ِمَن اخْلَارِسِ

هُ  ْم ِمنَّا  َيا ُنوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعىَل ُأَمٍم مِمَّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ

 [ 48ـ  45]هود: َعَذاٌب َألِيٌم﴾ 

يات املتقدمة عليها من أن ابن قال آخر: وهذه اآليات الكريمة تتمة ملا ورد يف اآل 

نوح مل يسمع نصيحة والده وموعظته، ومل يرتك جلاجته وْحاقته حتى النفس األخري، فكانت 

 هنايته الغرق يف أمواج الطوفان.

قال آخر: وهي تتحدث عن قسم آخر من هذه القصة، وهو أنه حني رأى نوح عليه  

تتقاذفه األمواج ثارت فيه عاطفة األبوة، وتذكر وعد اهلل يف نجاة أهله، فراح    ابنهالسالم  

 اكِِمنَي﴾  ﴿َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن َأْهيِل َوإِنَّ َوْعَدَك احْلَقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم احْلَ يدعو اهلل تعاىل قائال:  

﴿ُقْلنَا اْْحِْل فِيَها ِمْن  قال آخر: وهو بذلك يشري إىل الوعد الذي ورد يف قوله تعاىل:  

، وقد تصور نوح عليه السالم  [ 40هود: ] ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثننَْيِ َوَأْهَلَك إِالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل﴾  

خاص بزوجته املرشكة التي مل تؤمن    [ 27املؤمنون:  ] اْلَقْوُل﴾    ﴿إاِلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيهِ أن قوله تعاىل:  

 به دون ابنه، ولذلك خاطب ربه هبذا الكالم. 

قال آخر: ويبدو أن نوحا عليه السالم كان يعلم أن من أهله من حق عليه القول بأنه 

ذا  من املغرقني، لكن عاطفة األبوة قد حجبت عنه رؤية ابنه أن يكون يف هؤالء الغرقى، وهل

 ظل ممسكا به إىل أن حال بينهام املوج فكان من املغرقني. 

قال آخر: ومع أن نوحا عليه السالم كان أيضا عىل يقني بأن ابنه قد هلك، وال سبيل  

إىل أن يلقاه حيا يف هذه الدنيا، لكن ما به من لذعة األمل، وحرقة األسى، ْحله عىل أن يشكو  
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هليب النار املشتعلة    ويطفئبه كلمة يربد هبا صدره،  إىل ربه هذا الذي جيده.. ليسمع من ر

 فيه. 

قال آخر: وقد عاد اهلل سبحانه وتعاىل عىل نوح عليه السالم بفضله، فناجاه وواساه،  

ووقف به عىل احلد الذي جيب أن يلتزمه نوح مع أمر ربه، وعلمه، وحكمته، حيث قال له:  

من رب كريم.. إذ ناداه احلق جل وعال   ويف ذلك عزاء مجيل، ومواساة كريمة  ﴿َيا ُنوُح﴾،

 باسمه، كام يدعو احلبيب حبيبه، ويناجى اخلليل خليله. 

ُه َليَْس ِمْن َأْهلَِك﴾  قال آخر: ثم قال له:   الذين أمرتك بحملهم معك، وتعهدت  ﴿إِنَّ

لك بإنقاذهم، ذلك أهنم الصاحلون السائرون عىل طريقك، ألهنم هم الذين يرثون األرض  

أما غري الصاحلني فال فرق بينهم وبني اآلخرين من الكافرين، وال يمكن أن    ليصلحوها، 

تطلب مني أن أقرهبم إِل لقرهبم منك، فال فرق عندي بني عبادي مجيعا، ألهنم يتساوون  

عنه..   أبعدهم  عني  وأبعدهم  الرساالت،  خط  إىل  أقرهبم  إِل  فأقرهبم  اخللق،  يف  أمامي 

س ما تربطه العاطفة النسبية بالرسول، بل األساس هو  وهكذا تتحدد القرابة ال عىل أسا 

 العالقة الرسالية. 

قال آخر: ثم كشف اهلل تعاىل لنوح عليه السالم عن السبب الذي من أجله مل يكن  

فقال:   أهله،  َصالٍِح﴾،ابنه من  َغرْيُ  َعَمٌل  إجياز    ﴿إِنَُّه  ذلك  أن يكون يف يكون يف  وحيتمل 

ح(، لكن مع مالحظة أن اإلنسان قد يذوب يف عمله إىل  حذف، أي )إنه ذو عمل غري صال

درجة كأنه يصري بنفسه العمل ذاته، فإن االبن نفسه صار عمال غري صالح.. ونجد هذا يف  

العدل   كل  هو  فالنا  إن  املبالغة:  نحو  عىل  التعبري  هذا  مثل  يأيت  حيث  املختلفة،  اللغات 

 اص يف العمل حتى صار هو العمل بذاته. والسخاء، أو إن فالنا هو الرسقة والفساد فكأنه غ

قال آخر: واآلية الكريمة تشري إىل أن ابن نوح كان كذلك، فقد جالس رفقاء السوء  
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وغاص يف أعامهلم السيئة وأفكارهم املنحرفة، بحيث صار كأن وجوده تبدل إىل عمل غري  

يعرب عن حقيقة    صالح.. وعىل هذا.. وإن كان التعبري املقدم موجزا وخمترصا جدا، إال أنه

نوح   ابن  وجود  يف  والفساد  واالنحراف  الظلم  هذا  كان  لو  أنه  وهي  نوح،  ابن  يف  مهمة 

الفساد واالنحراف، فليس   الشفاعة يف حقه ممكنة، لكنه أصبح غارقا يف  لكانت  سطحيا 

 للشفاعة هنا حمل. 

أنه  قال آخر: وما يراه بعض املفرسين من أن هذا االبن مل يكن ابن نوح حقيقة، أو  

كان ابنا غري رشعي، أو أنه ابن رشعي من زوجته عن رجل آخر، فبعيد عن الصواب ألن  

ُه َليَْس ِمْن َأْهلَِك﴾  يف الواقع علة لقوله:  ﴿إِنَُّه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح﴾  قوله:   أي إنام نقول  ﴿إِنَّ

 ئام. لك إنه ليس من أهلك فألنه انفصل عنك بعمله وإن كان الرباط النسبي ال يزال قا 

بِِه ِعْلمٌ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال له: ﴿ َلْيَس َلَك  َما  َتْسَأْلِن  ﴾ أي فال  َفاَل 

ليس لك به علم صحيح، وقد سمى دعاءه سؤاال، ألنه تضمن ذكر الوعد   َشء يف   تسألني 

 رتبه عليه من طلب نجاة ولده.  بنجاة أهله، وما 

الدعاء بطلب ما هو خمالف لسنن اهلل يف خلقه  قال آخر: وىف ذلك إيامء إىل أنه ال جيوز  

الدعاء   الداعي، وال بطلب ما هو حمرم رشعا، وإنام جيوز  الكون ألجل  بإرادة قلب نظام 

بتسخري األسباب والتوفيق فيها واهلداية إىل العلم باملجهول من السنن والنظام، لنكثر من  

 عمل اخلري، ونزيد من عمل الرب واإلحسان. 

  إين أي  ﴿إيِنِّ َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهلِنَي﴾  ذكر اهلل تعاىل أنه قال له:  قال آخر: ثم  

أهناك أن تكون من زمرة من جيهلون، فيسألونه تعاىل أن يبطل حكمته وتقديره يف خلقه،  

 إجابة لشهواهتم وأهوائهم يف أنفسهم أو أهليهم أو حمبيهم. 

ه السالم املغفرة من ربه عىل ما فرط منه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل طلب نوح علي



174 

 

َربِّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِِل بِِه ِعْلٌم َوإِالَّ َتْغِفْر ِِل  من السؤال فقال حاكيا عنه: ﴿ 

ينَ  ألتجئ إليك وأحتمى بك من أن أسألك بعد اآلن    إين ﴾ أي رب  َوَتْرَْحْنِي َأُكْن ِمَن اخْلَارِسِ

  ِل ذنب هذا السؤال الذي سولته    ِل  أعلم أن حصوله مقتىض احلكمة، وإن مل تغفر  شيئا ال 

برْحتك التي وسعت كل    توبتيبقبول    وترْحني يف الرْحة الربانية،    وطمعي الرْحة األبوية  

الربح بنجاة    َشء  كلهم وسعادهتم بطاعتك    أوالديـ أكن من اخلارسين فيام حاولته من 

 وأنت أعلم هبم منى. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن ما سأله نوح عليه السالم البنه مل يكن معصية هلل تعاىل  

  ينبغيخالف فيها أمره أو هنيه، وإنام كان اجتهادا بنية صاحلة، وعد هذا ذنبا، ألنه ما كان  

ومثل هذا االجتهاد مل يعصم منه    ملثله من أرباب العلم الصحيح الالئق بمنزلته من ربه،

األنبياء، فهم يقعون فيه أحيانا ليشعروا بحاجتهم إىل تأديب رهبم وتكميله إياهم حينا بعد  

 حني. 

قال آخر: واآليات الكريمة تشري إىل أنه ال عالقة للصالح بالوراثة واألنساب، بل  

البيئة وا آلراء واملعتقدات، ولو  خيتلف ذلك باختالف استعداد األفراد وما حييط هبم من 

كان للوراثة تأثري كبري لكان مجيع أوالد آدم سواء، ولكان سالئل أبناء نوح املؤمنني الذين  

 نجوا معه يف السفينة كلهم مؤمنني. 

بإيامهنم   واآلخرة  الدنيا  يف  الناس  تعاىل جيزى  أنه  إىل  كذلك  تشري  آخر: وهي  قال 

هم ألجل اآلباء واألجداد وإن كانوا من األنبياء  وأعامهلم، ال بأنساهبم، وال حيابى أحدا من

 واملرسلني. 

قال آخر: وهي تشري كذلك إىل أن من يغرت بنسبه وال يعمل ما يرىض ربه، ويزعم  

يأتيه   الذي ال  الصاحلني، فهو جاهل بكتاب ربه  العاملني واألولياء  العلامء  أنه أفضل من 
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 الباطل من بني يديه وال من خلفه. 

  ﴿ِقيَل َيا ُنوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا﴾، كر اهلل تعاىل أنه بعد أن رست السفينة  قال آخر: ثم ذ

ومدبر أمر العامل كله لنوح، بعد أن انتهى الطوفان،    َشء أي قال الذي بيده ملكوت كل  

وأقلعت السامء عن املطر، وابتلعت األرض ماءها وصارت السكنى عىل األرض والعمل  

وح اهبط من اجلودي الذي استوت عليه السفينة، ممتعا بسالم وحتية  عليها سهال ممكنا: يا ن

  [ 79الصافات: ] ﴿َساَلٌم َعىَل ُنوٍح يِف اْلَعاملَنَِي﴾ منا كام قال تعاىل:  

ُهْم  قال آخر: وقال له:   ﴿َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعىَل ُأَمٍم مِمَّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ

أي وبركات يف املعايش واألرزاق تفيض عليك وعىل من معك يف السفينة  َذاٌب َألِيٌم﴾  ِمنَّا عَ 

وعىل ذريات يتناسلون منهم ويتفرقون يف األرض فيكونون أمما مستقال بعضها من بعض،  

ومنهم أمم آخرون من بعدهم سنمتعهم يف الدنيا باألرزاق والربكات، وال يصيبهم لطف  

صيب املؤمنني، فإن الشيطان سيغوهيم ويزين هلم الرشك والظلم  من رهبم ورْحة منه كام ي

والبغي، ثم يمسهم العذاب األليم يف الدنيا واآلخرة، ألهنم ال حيافظون عىل السالم، بل  

املرسلون،   هبا  بعث  التي  الدين  هداية  يف  واختالفهم  لتفرقهم  بعض  عىل  بعضهم  يبغى 

 ويكون جزاؤهم يف اآلخرة النار وبئس القرار. 
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 هود قصة  االعتبار.. و  . 4

فحدثونا عن  حدثتمونا عن قصة نوح عليه السالم،  قال أحد احلضور: أحسنتم..  

 . والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها  ،قصة هود عليه السالم 

الوعاظ:   أحد  سورة  قال  مثل  قرآنية  سور  عدة  يف  السالم  عليه  هود  قصة  وردت 

ولكل موضع فوائده وعربه؛ فعن أهيا تريدون أن  األعراف، وسورة الشعراء، وسورة هود،  

 نحدثكم؟

 قال أحد احلضور: فحدثونا عام أطقتم منها. 

 املشهد األول: 

الوعاظ أحد  ما ورد يف سورة األعراف يف  (71) قال  أوهلا  تعاىل:  :  َعاٍد  قوله  ﴿َوإِىَل 

ُه َأَفاَل َتتَُّقوَن َقاَل املأََْلُ الَّذِ  يَن َكَفُروا ِمْن  َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

ا َلنَُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِنَي َقاَل َيا َقْوِم لَ  ا َلنََراَك يِف َسَفاَهٍة َوإِنَّ ْيَس يِب َسَفاَهٌة َوَلكِنِّي َرُسوٌل  َقْوِمِه إِنَّ

ِمْن  ِمْن َربِّ اْلَعاملَنَِي ُأَبلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َريبِّ َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمنٌي َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر  

مِ  ُخَلَفاَء  َجَعَلُكْم  إِْذ  َواْذُكُروا  لُِينِْذَرُكْم  ِمنُْكْم  َرُجٍل  َعىَل  يِف  َربُِّكْم  َوَزاَدُكْم  ُنوٍح  َقْوِم  َبْعِد  ْن 

َوَنَذرَ  َوْحَدُه  اهللََّ  لِنَْعُبَد  َأِجْئَتنَا  َقاُلوا  ُتْفلُِحوَن  َلَعلَُّكْم  اهللَِّ  آاَلَء  َفاْذُكُروا  َبْسَطًة  َكاَن  اخْلَْلِق  َما   

َقاَل  اِدِقنَي  الصَّ ِمَن  ُكنَْت  إِْن  َتِعُدَنا  باَِم  َفْأتِنَا  آَباُؤَنا  ِرْجٌس  َيْعُبُد  َربُِّكْم  ِمْن  َعَلْيُكْم  َوَقَع  َقْد   

َل اهللَُّ هِبَا ِمْن ُسْلَطاٍن َفانْ  َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َنزَّ ْيُتُموَها   َسمَّ
ٍ
اِدُلوَننِي يِف َأْساَمء َتظُِروا َوَغَضٌب َأجُتَ

ِذيَن َمَعُه بِ  ُبوا بِآَياتِنَا َوَما  إِينِّ َمَعُكْم ِمَن املُْنَْتظِِريَن َفَأْنَجْينَاُه َوالَّ ِذيَن َكذَّ َرْْحٍَة ِمنَّا َوَقَطْعنَا َدابَِر الَّ

 

التفسري  71) املراغي ) 2883/  6(، وزهرة التفاسري )420/  4القرآين للقرآن ) (  القرآن: )193/  8(، وتفسري  (، واألمثل يف  163/  10(، ومن وحي 

 ( 92/  5تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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 [72ـ  65]األعراف: َكاُنوا ُمْؤِمننَِي﴾ 

قال آخر: وقوم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السالم كانوا أمة تعيش يف أرض  

كانت تصل إليهم عن  اليمن، وكانت أمة قوية من حيث املقدرة البدنية والثروة الوافرة التي  

الوثنية   وبخاصة  االعتقادية  باالنحرافات  متخمة  كانت  ولكنها  والرعي،  الزراعة  طريق 

 واملفاسد األخالقية املتفشية بينهم. 

بـ   التعبري  ولعل  القربى،  بوشيجة  هبم  يرتبط  السالم  عليه  هود  وكان  آخر:  قال 

 عاد.إشارة إىل هذه الوشيجة النسبية بني هود وقوم ﴿َأَخاُهْم﴾ 

يف شأن النبي هود عليه السالم،  ﴿اأْلَِخ﴾  قال آخر: وحيتمل أيضا أن يكون التعبري بـ  

إنام هو   السالم  مثل نوح وصالح ولوط وشعيب عليهم  أنبياء آخرين  وكذا يف شأن عدة 

ألجل أهنم كانوا يتعاملون مع قومهم بمنتهى الرْحة، واملحبة مثل أخ ْحيم، وال يألون جهدا  

وهدايتهم ودعوهتم إىل اخلري والصالح، ذلك أن هذه الكلمة تستعمل فيمن  يف إرشادهم  

 يعطف عىل أحد أو مجاعة غاية العطف، ويتحرق هلم غاية التحرق. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإهنا حتكي عن نوع من التساوي ونفي أي رغبة يف  

ع شخصية يف صعيد  التفوق والزعامة، ذلك أن رسل اهلل ال حيملون يف نفوسهم أي دواف

 هدايتهم، إنام جياهدون فقط إلنقاذ شعوهبم وأقوامهم من ورطة الشقاء. 

ليس إشارة إىل  ﴿َأَخاُهْم﴾  قال آخر: ولذلك، فإن من الواضح والبني أن التعبري بـ  

أنبيائها   لدعوة  ـ  األغلب  يف  ـ  تستجب  مل  األقوام  هؤالء  ألن  مطلقا،  الدينية  األخوة 

 اإلصالحية. 

وقد ذكر اهلل تعاىل أن هودا عليه السالم رشع يف دعوته بمسألة التوحيد  قال آخر:  

ُه َأَفاَل  ومكافحة الرشك والوثنية، كام قال تعاىل:   ﴿َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ
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امتداد للخط َتتَُّقوَن﴾ السالم، فهي  التي أطلقها نوح عليه  الدعوة نفسها  الرساِل    ، وهي 

 الذي يعترب توحيد اإلله يف العقيدة والعبادة أساس الفالح والنجاح.

ُه﴾ إىل أن   قال آخر: وربام يشري قوله تعاىل: ﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

الرسالة  هؤالء القوم ربام كانوا من املؤمنني باهلل، لكنهم كانوا يرشكون بعبادته غريه؛ فكانت  

 هي هدايتهم لتوحيد العبادة.  

مقام   يف  العذاب  عن  يتحدث  مل  السالم  عليه  هودا  أن  كذلك  ونالحظ  آخر:  قال 

الدعوة، بل حتدث عن التقوى يف إحلاح إنكاري البتعادهم عنها.. وقد يكون ذلك أسلوبا 

ال إله  يستهدف التخويف بطريقة أخرى، وذلك من خالل اإلحياء بالقوة املطلقة هلل الذي  

االلتزام   إىل  ويدفعه  عقابه،  من  خوفا  أمامه  بالرهبة  الشعور  إىل  باإلنسان  يدفع  مما  غريه، 

 بأوامره ونواهيه. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن هذه اجلامعة األنانية املستكربة، وبخاصة أغنياؤها  

باعتبار أن ظاهرهم    ﴿املأََْلُ﴾املغرورون املعجبون بأنفسهم، والذين يعرب عنهم القرآن بلفظة  

يمأل العيون، قالوا هلود عليه السالم نفس ما قاله قوم نوح لنوح عليه السالم، كام قال تعاىل:  

ا َلنَُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِنَي﴾  ا َلنََراَك يِف َسَفاَهٍة َوإِنَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه إِنَّ أي أنك ال  ﴿َقاَل املأََْلُ الَّ

الراش التي ال  تتكلم كالم  بالطريقة  العقل، ويترصفون  بميزان  يزنون كالمهم  الذين  دين 

يسيئون هبا إىل أنفسهم وإىل من حوهلم، فأنت تواجه عقيدة الناس التي درج عليها اآلباء،  

وتتمرد عىل تقاليدهم، وتثري اجلو اهلادئ بأفكار غريبة حتول هدوءهم إىل عنف، وتصيب  

 ق. عالقاهتم الوثيقة بالتصدع والتمز

قال آخر: وذلك ما توحي به كلمة )السفاهة( عندما يرمي هبا إنسان إنسانا، ذلك أن  

املراد منها خفة العقل.. وقد كانت السفاهة يف نظرهم ومنطقهم هي أن ال يوافق املرء عىل  



179 

 

تقاليد جمتمعه وسننه البالية، بل يثور عىل تلك السنن والتقاليد، ويستقبل برحابة صدر كل  

 ه تلك الثورة واملجاهبة. ما ُتبئه ل 

ا َلنَُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِنَي﴾قال آخر: ومثل ذلك قالوا له:   ، مل يقولوا له: إنك من  ﴿َوإِنَّ

التهمة   ُتفيف  يريدون  ألهنم  أو  بكذبه،  اجلزم  يف  أساسا  يملكون  ال  ألهنم  الكاذبني، 

ىل إعطاء القضية  ليصوروا أنفسهم بصورة من ال يريد إلقاء الكالم جزافا، بل يعملون ع

الفكرة، وال   الالمناقشة يف أصل  األكثر رجحانا.. ويبقى األسلوب أسلوب  املسألة  دور 

 تفكري يف املوضوع، بل هو الكالم االنفعاِل الذي ينفس عن العقدة بدل أن يواجهها هبدوء.

ياء  قال آخر: لكن هودا عليه السالم ـ وهو يتحىل بالوقار واملتانة التي يتحىل هبا األنب

﴿َقاَل َيا َقْوِم  واهلداة الصادقون الطاهرون ـ من دون أن ينتابه غضب، أو تعرتيه حالة يأس  

 َلْيَس يِب َسَفاَهٌة َوَلكِنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاملَنَِي﴾  

قال آخر: وذلك ألن للسفاهة مقاييس وعالمات ُتضع لالهتزاز يف الفكرة أو يف  

أن أراد  فإنه  ذا وجدتم يف    الشخصية، ولذلك  ما  السفاهة عنه:  نفي  يقول هلم من خالل 

يف   طريقتي  ناقشتم  هل  اهتزاز؟  من  شخصيتي  يف  اكتشفتم  وماذا  ضعف،  من  أفكاري 

التي   الطروحات  هذه  درستم  وهل  العمل؟  يف  وأسلويب  الفكر،  يف  ومنهجي  الدعوة، 

 بغري علم!؟   أطرحها عليكم يف آفاق اإليامن؟ إنكم مل تفعلوا ذلك كله، فكيف حتكمون 

قال آخر: لقد قال هذا النبي الكريم ذلك بكل روح هادئة عقالنية، توحي بأننا إذا 

واالهتام   السباب  أسلوب  نواجه  أن  علينا  فإن  اهلل،  إىل  الدعوة  أجواء  يف  نتحرك  كنا 

الشامتني   هؤالء  عقول  يف  التفكري  إثارة  عىل  يعمل  الذي  اهلادئ  باألسلوب  الالمسؤول، 

إن ذلك قد يتحول إىل صدمة عقالنية تقودهم إىل املوضوعية يف حكمهم عىل  واملتهمني، ف

 األشياء واألشخاص. 
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قال آخر: وهذا ما حياوله الدعاة إىل اهلل، األدالء عىل سبيله، الذين ال يشعرون بأهنم  

يتحركون من مواقع ذاتية يف مواجهة ردود الفعل السلبية القاسية، بل يتحركون من موقع  

بدفع  الكفيل  اهلادئ  املوقف  عىل  باإلرصار  الضالني،  هؤالء  مقاومة  حتطيم  ينتظر  رساِل 

الضالني إىل احرتام الفكرة اهلادئة التي يطرحها الرسل من خالل احرتامهم للعقل اهلادئ  

 الذي يوحي به املوقف الرساِل الواعي، الذي متثل يف موقف هود كنموذج حي رائد. 

﴿ُأَبلُِّغُكْم  ليه السالم وظيفة الرسول وحاله فيام يبلغ فقال:  قال آخر: ثم بني هود ع

ناصح   وانىأي أبلغكم ما أرسلت به من التكاليف،  ِرَسااَلِت َريبِّ َوَأَنا َلُكْم َناِصٌح َأِمنٌي﴾  

 لكم فيام أبلغكموه وأدعوكم إليه، أمني فيام أبلغ عن اهلل، فال أكذب عليه يف وحيه إىل. 

آخر: وىف إجاب الصادرة عن احلكمة  قال  اإلجابة  بتلك  األنبياء ألقوامهم  ة هؤالء 

عظيم   وخلق  حسن  أدب  والضاللة،  بالسفاهة  إياهم  وصفهم  من  قالوا  عام  واإلغضاء 

 وتعليم لعباده كيف يقابلون السفهاء، وكيف يغضون عن قالة السوء التي تصدر عنهم. 

ألمته يف حارضها    قال آخر: وذلك هو دور الرسول يف رسالته، أن يكون ناصحا 

من   الكريمة  احلياة  اهلل، وعىل  الناس عىل  قلوب  تفتح  التي  احلقيقة  أمينا عىل  ومستقبلها، 

خالله، وعىل الرسالة التي حيملها بصدق، ويبلغها بوعي وإيامن وقوة، وذلك هو دور كل  

ا اإلنسان  بروحية  معهم  يعيش  أن  الناس،  يف حياة  الرسالية  حركته  يف  اهلل  إىل  لذي  داعية 

ينصح هلل يف خلقه، ويكون أمينا عىل كل أوضاعهم العامة واخلاصة عىل كل صعيد، وأن  

 جيسد ذلك كله يف أقواله وأفعاله. 

قال آخر: ثم إن هودا أشار ـ يف معرض الرد عىل من تعجب من أن يبعث اهلل برشا  

ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعىَل َرُجٍل  رسوال ـ إىل نفس مقولة نوح النبي لقومه: ﴿َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم  

ِمنُْكْم لُِينِْذَرُكْم﴾، أي هل تعجبون من أن يرسل اهلل رجال من البرش نبيا، ليحذركم من مغبة  
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أعاملكم، وما ينتظركم من العقوبات يف مستقبلكم، فام وجه العجب يف ذلك؟ وهل هناك  

 ما يمنع أن يكون الرسول برشا؟

فهم الغافية، وإثارة لروح الشكر يف نفوسهم، ذكر قسام  قال آخر: والستثارة لعواط

﴿َواْذُكُروا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم  من النعم التي أنعم اهلل تعاىل هبا عليهم، فقال:  

فقد ورثتم األرض بكل ما فيها من خريات عظيمة بعد أن هلك قوم نوح بالطوفان   ُنوٍح﴾،

وبادوا..  طغياهنم  جسدية    بسبب  قوة  لكم  وهب  بل  الوحيدة،  النعمة  هي  هذه  تكن  ومل 

 عظيمة ﴿َوَزاَدُكْم يِف اخْلَْلِق َبْسَطًة﴾  

عاد   قوم  قوة  إىل  إشارة  َبْسَطًة﴾  اخْلَْلِق  يِف  ﴿َوَزاَدُكْم  تعاىل:  قوله  ويف  آخر:  قال 

كانوا ذوي  اجلسدية املتفوقة، ألنه يستفاد من آيات قرآنية عديدة، وكذا من التواريخ، أهنم  

قوهلم:   من  ذلك  نقرأ  كام  وكبرية،  قوية  عظمية  ًة﴾  هياكل  ُقوَّ ِمنَّا  َأَشدُّ  ،  [ 15]فصلت:  ﴿َمْن 

َأْعَجاُز  وقوهلم عند ذكر ما نزل هبم من البالء بذنوهبم:   ُْم  َعى َكَأهنَّ اْلَقْوَم فِيَها رَصْ ﴿َفرَتَى 

 بجذوع النخل الساقطة عىل األرض. ، حيث شبه جسومهم [ 7احلاقة: ] َنْخٍل َخاِوَيٍة﴾ 

املالية،   وإمكانياهتم  ثروهتم  تعاظم  إىل  ـ  أيضا  ـ  إشارة  تكون  أن  ويمكن  آخر:  قال 

لكن   أخرى،  تارخيية  وشواهد  قرآنية  آيات  من  يستفاد  كام  املتقدمة،  الظاهرية  ومدنيتهم 

 األول أنسب مع ظاهر اآلية.  االحتامل

تعاىل تلك اجلامعة األنانية بأن يتذكروا نعم اهلل    قال آخر: ويف خامتة اآلية ُيذكر اهلل

َلَعلَُّكْم  لتستيقظ فيهم روح الشكر فيخضعوا ألوامره، علهم يفلحون   آاَلَء اهللَِّ  ﴿َفاْذُكُروا 

 ُتْفلُِحوَن﴾  

اهلل   بنعم  والتذكري  املنطقية،  واإلرشادات  املواعظ  مجيع  مقابل  يف  لكن  آخر:  قال 

ن الناس الذين كانوا يرون مكاسبهم املادية يف خطر، وقبول  ومواهبه، انربت تلك الثلة م
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دعوة النبي تصدهم عن التامدي يف أهوائهم وشهواهتم، إىل املعارضة، وقالوا برصاحة: إنك  

جئت تدعونا إىل عبادة اهلل وحده وترك ما كان أسالفنا يعبدون دهرا طويال، كال، ال يمكن  

 ِجْئَتنَا لِنَْعُبَد اهللََّ َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا﴾؟ ﴿َقاُلوا أَ هذا بحال، كام قال تعاىل: 

نتنكر لقدسية   التي جئتنا هبا!؟ إن معناها أن  الدعوة  ما معنى هذه  قال آخر: أي: 

البناء   هتدم  قضية  وتلك  وعادات..  طقوس  من  ويامرسون  يعتقدون  فيام  اآلباء،  تاريخ 

أساس حرمة التاريخ؛ فال بد من عبادة هذه األصنام لتقربنا    االجتامعي للعشرية القائم عىل 

إىل اهلل زلفى، ولتجعل من حياتنا امتدادا حلياة األجداد، وهذا ما جيعل املسألة ال حتتاج إىل  

 بحث أو مناقشة أو تعديل. 

قال آخر: لقد كان مستوى تفكري هذه الثلة منحطا جدا ـ كام تالحظ ـ إىل درجة أهنم  

بينام يعتربون تعدد اآلهلة واملعبودات مفخرة من  كانوا يستو  حشون من عبادة اهلل وحده، 

اآلباء   عليه  كان  ملا  األعمى  التقليد  إال  يكن  مل  املجال  هذا  يف  ودليلهم  مفاخرهم.. 

 واألسالف، وإال فكيف يمكن أن يربروا خضوعهم لقطعات من الصخور واألخشاب!؟

يقطعوا أن  وألجل  النهاية،  ويف  آخر:  كلمتهم    قال  ويقولوا  متاما،  فيهم  هود  أمل 

األخرية قالوا: إذا كان حقا وواقعا ما تنذرنا به من العذاب، فلتبادر به، أي أننا ال نخشى  

اِدِقنَي﴾،هتديداتك أبدا  أي لن نتبعك يف َشء مما تقوله أو   ﴿َفْأتِنَا باَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ

 إال املواجهة يف ساحة الرصاع. تدعو إليه، فليس بيننا وبينك  

كلمتهم   املتعنتون  أولئك  وأطلق  النقطة،  هذه  إىل  احلوار  بلغ  وعندما  آخر:  قال 

األخرية الكاشفة عن رفضهم الكامل لدعوة هود، وأيس هود ـ هو اآلخر ـ من هدايتهم  

ْيُكْم ِمْن  ﴿َقاَل َقْد َوَقَع َعلَ متاما، قال: إذن ما دام األمر هكذا فسيحل عليكم عذاب ربكم،  

 َربُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب﴾  
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ْجَس﴾قال آخر: و يف األصل بمعنى اليشء غري الطاهر، أو هو يعني كل َشء    ﴿الرِّ

والنجاسات   اخلبائث  أنواع  مجيع  عىل  يطلق  وهلذا  والقرف،  والتقزز  النفور  عىل  يبعث 

ْجَس﴾  والعقوبات لفظ    ابتعاده. ألن مجيع هذه األمور توجب نفور اإلنسان، و﴿الرِّ

﴿َقْد  قال آخر: ولذلك، فهي تشري إىل مجيع العقوبات اإلهلية، ويكون ذكرها مع مجلة  

التي هي بصيغة الفعل املايض إشارة إىل أنكم قد أصبحتم مستوجبني للعقوبة حتام  َوَقَع﴾  

 وقطعا، وأن العذاب سيحل بكم ال حمالة. 

أن تكون كلمة   يمكن  ْجَس﴾  قال آخر: كام  ا﴿الرِّ الروح،  بمعنى  لنجاسة وتلوث 

والفساد إىل درجة أن روحكم قد دفنت حتت أوزار    االنحرافأي: أنكم قد غرقتم يف دوامة  

 كثيفة من النجاسات، وبذلك استوجبتم غضب اهلل، وشملكم سخطه. 

رد   دون  من  االوثان  عبادة  من شبهات حول  ذكروه  ما  يبقى  ال  وحتى  آخر:  قال 

اِدُلوَننِي   َل اهللَُّ هِبَا ِمْن ُسْلَطاٍن﴾،  أضاف قائال: ﴿َأجُتَ ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َنزَّ  َسمَّ
ٍ
يِف َأْساَمء

أي: ماذا متثل هذه األصنام غري ما متثله األشياء التي صنعتموها منها، من احلجر واخلشب  

ها يف  والنحاس؟.. ماذا لدهيا من معاين احلياة والعلم والقدرة واخللق التي ال بد من توفر

ذات اإلله؟.. ليس هلا أي ميزة إهلية أو غري إهلية، سوى أنكم أطلقتم عليها أو أطلق عليها  

آباؤكم أسامء، وحتولت األسامء إىل حقائق نفسية وعبادية واجتامعية، جيادل فيها املجادلون  

نى  ويتخاصم فيها املتخاصمون، فإذا أردتم اجلدال املنتج، فجادلوا باألشياء التي حتمل مع

حقيقيا يف ذاهتا وتأثريها يف الواقع، ال يف هذه األشياء التي صنعتموها بأيديكم ومنحتموها  

َل اهللَُّ هِبَا ِمْن ُسْلَطاٍن﴾ من عقل أو رشع، فهي ال متثل أية حقيقة   صفة األلوهية التي ﴿َما َنزَّ

 مقبولة يف أي جمال. 

يعا، انتظروا أنتم أن تنفعكم  قال آخر: ثم قال هلم: فإذا كان األمر هكذا فلننتظر مج 



184 

 

أصنامكم ومعبوداتكم وتنرصكم، وأنتظر أنا أن حيل بكم غضب اهلل وعذابه األليم جزاء  

هذين   من  واحد  أي  املستقبل  وسيكشف  احلقيقة    االنتظارينتعنتكم،  إىل  األقرب  هو 

 ﴿َفاْنَتظُِروا إِينِّ َمَعُكْم ِمَن املُْنَْتظِِريَن﴾  والواقع 

وقول آخر:  هلم:  قال  املُْنَْتظِِريَن﴾  ه  ِمَن  َمَعُكْم  الذي  ﴿إِينِّ  العذاب  مسألة  أن  يعني 

أنذرتكم به ليست، مما أملك أمر تنفيذه، ألواجه التحدي الذي طرحتموه عيل، ألنني ال  

أملك قوة ذاتية يف حجم القضايا الكونية، فيام ينزل من عذاب عىل الكافرين مما خيرج عن  

ة، فذلك مما اختص به اهلل، فهو القادر عىل أن يرسل عذابه، بالقدرة  القوانني العادية للحيا 

الذي   عذابه  فانتظروا  بالعذاب،  توعدكم  قد  اهلل  دام  وما  رْحته..  هبا  يرسل  التي  نفسها 

سيأتيكم، إن عاجال أو آجال؛ إين منتظر ذلك معكم، ألن ِل الثقة املطلقة برساالت ريب يف  

 وعده ووعيده.  

آخر: ويف هن املتعنتني يف عبارة قصرية  قال  القوم  القرآن مصري هؤالء  اآلية بني  اية 

ُبوا بِآَياتِنَا َوَما َكاُنوا  موجزة، فقال:   ِذيَن َكذَّ ِذيَن َمَعُه بَِرْْحٍَة ِمنَّا َوَقَطْعنَا َدابَِر الَّ ﴿َفَأْنَجْينَاُه َوالَّ

ه ورْحته، وأما الذين كذبوا  أجل، لقد أنجى اهلل هودا ومن اتبعه من القوم بلطفُمْؤِمننَِي﴾  

 حتت لواء دعوته، واالنصياع للحق، فقد أبيدوا هنائيا.   االنضواء بآيات اهلل، ورفضوا 

 املشهد الثاين: 

األول،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 

﴿َوإىَِل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا    املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل: : هو  (72)قال أحد الوعاظ

 

(، واألمثل يف تفسري 75 /12(، ومن وحي القرآن: ) 47/  12(، وتفسري املراغي ) 3716/  7(، وزهرة التفاسري )1151/ 6(  التفسري القرآين للقرآن ) 72)

 . 165/  14(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 362/  18(، ومفاتيح الغيب ) 89/  12(، والتفسري املنري )557/  6كتاب اهلل املنزل: )
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وَن َيا َقْوِم اَل َأْسَأُلكُ  ُه إِْن َأْنُتْم إاِلَّ ُمْفرَتُ ْم َعَلْيِه َأْجًرا  َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

َأفَ  َفَطَريِن  الَِّذي  َأْجِرَي إِالَّ َعىَل  ُيْرِسِل  إِْن  إَِلْيِه  ُثمَّ ُتوُبوا  َربَُّكْم  اْسَتْغِفُروا  َقْوِم  َوَيا  َتْعِقُلوَن  اَل 

ْوا جُمِْرِمنَي َقاُلوا َيا ُهوُد َما   تُِكْم َواَل َتَتَولَّ ًة إىَِل ُقوَّ اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة  السَّ

بَِتاِركِي آهِلَتِنَا    َوَما َنْحُن  اَك َبْعُض  آهِلَتِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننَِي إِْن َنُقوُل إِالَّ اْعرَتَ

اَل  ُثمَّ  مَجِيًعا  َفكِيُدويِن  ُدونِِه  ِمْن  ُكوَن  ُترْشِ مِمَّا  َبِريٌء  َأينِّ  َواْشَهُدوا  اهللََّ  ُأْشِهُد  إيِنِّ  َقاَل   
ٍ
  بُِسوء

اٍط  ُتنْظُِروِن إِينِّ تَ  ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َريبِّ َعىَل رِصَ ْلُت َعىَل اهللَِّ َريبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ َوكَّ

ُكْم وَ  ْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت بِِه إَِلْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َريبِّ َقْوًما َغرْيَ وَنُه  اَل َترُضُّ ُمْسَتِقيٍم َفإِْن َتَولَّ

بَِرْْحَ  َمَعُه  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ُهوًدا  ْينَا  َنجَّ َأْمُرَنا  َجاَء  َوملََّا  َحِفيٌظ   
ٍ
ء ََشْ ُكلِّ  َعىَل  َريبِّ  إِنَّ  ِمنَّا  َشْيًئا  ٍة 

َبُعوا ِْم َوَعَصْوا ُرُسَلُه َواتَّ ْينَاُهْم ِمْن َعَذاٍب َغلِيٍظ َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا بِآَياِت َرهبِّ َأْمَر ُكلِّ    َوَنجَّ

ُْم َأاَل  ْنَيا َلْعنًَة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل إِنَّ َعاًدا َكَفُروا َرهبَّ  ُبْعًدا لَِعاٍد َقْوِم  َجبَّاٍر َعنِيٍد َوُأْتبُِعوا يِف َهِذِه الدُّ

 [ 60ـ  50]هود: ُهوٍد﴾ 

  قال آخر: ففي هذه اآليات الكريمة يعرض اهلل تعاىل قصة أخرى من قصص الرصاع 

هذا   قصص  من  قصة  السورة  هذه  يف  السابقة  اآليات  عرضت  كام  والباطل..  احلق  بني 

والعظات،   العرب  من  مزيد  ذلك  يف  ليكون  كل    يمتثلها الرصاع..  يف  معه  آمن  ومن  النبي 

  يمتثلها العصور، من جهة فيجدون فيها عزاء هلم، وصربا عىل ما يلقون من عنت وعناد، كام  

العصور من جهة أخرى، فيجد أهل النظر فيها دعوة جمددة إىل    الكافرون واملرشكون يف كل 

 اإليامن باهلل، واللحاق بركب املؤمنني، قبل أن حيل هبم ما حيل باملكذبني من بالء ووبال. 

﴿َوإىَِل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ  قال آخر: وقد بدأها اهلل تعاىل بقوله:  

وَن﴾   ُمْفرَتُ إاِلَّ  َأْنُتْم  إِْن  ُه  َغرْيُ إَِلٍه  ِمْن  َلُكْم  النسب  َما  أخاهم يف  إىل عاد األوىل  أي وأرسلنا 

ا وال  والوطن هودا فقال هلم: يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه فال تعبدوا من دونه وثن
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صنام، فام أنتم يف عبادتكم غريه من األنداد والرشكاء إال مفرتون الكذب عليه بتسميتكم  

عنكم   الرض  وكشف  النفع  وترجون  ومتاثيلهم  بصورهم  أو  هبم  تتقربون  شفعاء  إياهم 

 بجاههم عنده. 

وهذا    ﴿َأَخاُهْم﴾،قال آخر: ونالحظ هنا أيضا أن اآلية الكريمة وصفت هودا بكونه  

إىل    التعبري القبيلة النتساهبم  أفراد  العرب، حيث يطلقون كلمة أخ عىل مجيع  لغة  جار يف 

)أخو   قبيلة مذحج  الرجل من  أسد( ويف  )أخو  يقولون يف األسدي  أصل واحد.. فمثال 

 مذحج( 

السالم هلم كانت أخوية   التعبري إىل أن معاملة هود عليه  قال آخر: وقد يشري هذا 

حلالة هي صفة األنبياء مجيعا، فهم ال يعاملون الناس من منطق  بالرغم من كونه نبيا، وهذه ا 

 الزعامة والقيادة أو معاملة أب ألبنائه، بل من منطلق أهنم إخوة هلم. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن أول دعوة هود عليه السالم هلمـ  كام هو احلال يف دعوة  

﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن  قال:  األنبياء مجيعا ـ هي توحيد اهلل ونفي الرشك عنه، حيث 

وَن﴾،  ُه إِْن َأْنُتْم إِالَّ ُمْفرَتُ أي أن هذه األصنام ليست رشكاءه، وال منشأ اخلري أو الرش،    إَِلٍه َغرْيُ

وال يصدر منها أي عمل، وأي افرتاء أعظم وأكرب من نسبتكم كل هذا املقام والتقدير هلذه  

 التي ال قيمة هلا إطالقا. )األصنام( املوجودات 

ُلُكْم َعَلْيِه  ﴿َيا َقْوِم اَل َأْسأَ قال آخر: ثم عقب كالمه بأنه ال يطلب منهم أجرا وقال:  

حتى تتهموين بأين استدر به نفعا.. وقد اقتدى بكالمه هذا بالنبي نوح عليه السالم  َأْجًرا﴾  

 [29هود: ] ﴿َوَيا َقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل اهللَِّ﴾ حيث قال: 

فإن الذي  الَّ َعىَل الَِّذي َفَطَريِن﴾  ﴿إِْن َأْجِرَي إِ قال آخر: وهنا قال هود عليه السالم:  

أي أفال تتفكرون فيام أدعوكم    ﴿َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾،فطرين وأبدعني وخلقني هو الذي يرزقني  
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 إليه وأين أريد به صالحكم؟

بعدم طلب األجر يعرب عن وجود فكرة شيطانية عند   النبيني  آخر: وتذكري  قال 

ر وكسب املال، والنبيان العظيامن نفيا عن نفسيهام  القوم بأن دعوة الدعاة ألجل االستدرا

َأْجِرَي إِالَّ َعىَل اهللَِّ﴾  ذلك بتاتا، ونسبا األجر إىل اهلل غري أن نوحا عليه السالم قال:   ﴿إِْن 

، وفيه إشارة إىل وجه  [ 51هود:  ] ﴿إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل الَِّذي َفَطَريِن﴾  بينام قال هود:    [ 47سبأ:  ] 

 عليه.  كون أجره

قال آخر: وسرية األنبياء العظام وكل املصلحني جرت عىل اإلخالص يف الدعوة  

والتبليغ وترفعهم عن طلب األجر، إيامنا منهم بأهدافهم وتفانيهم من أجلها، فإن األهداف  

 عندهم أعز من النفس والنفيس. 

بقوله  السالم خاطب قومه  النبي هودا عليه  تعاىل أن  ﴿َوَيا  :  قال آخر: ثم ذكر اهلل 

مرة بعد أخرى استعطافا، وأنه منهم وال يريد إال خريهم، فلو أمر بالتوحيد ونبذ  َقْوِم﴾  

﴿َوَيا َقْوِم  الرشك فألجل أن اإليامن باهلل وعبادته واالستغفار يزيد يف النعم، حيث يقول:  

 اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه﴾  

ر، وهو طلب املغفرة للذنب وعدم املؤاخذة عىل ما  قال آخر: وقد أمرهم باالستغفا 

مىض منهم من الرشك، ثم أمر بالتوبة وهو الندم عىل ما مىض والعزم عىل عدم العود، فتكون  

 النتيجة االستمرار عىل خط التوحيد. 

﴿ُيْرِسِل  قال آخر: ثم ذكر أن جزاء هذا العمل )االستغفار والتوبة( أمران.. أوهلام  

اَمَء َعلَ  وكأن بني اإلقالع عن الذنب يف املستقبل والندم عىل ما سلف،    ْيُكْم ِمْدَراًرا﴾،السَّ

قال:   حيث  السالم،  عليه  نوح  النبي  الوعد  هذا  إىل  سبقه  وقد  صلة..  النعم،  وكثرة 

اَمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا﴾  اًرا ُيْرِسِل السَّ ُه َكاَن َغفَّ  [ 11ـ  10نوح: ] ﴿اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّ
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قال آخر: ومن املحتمل أنه أراد من السامء هنا املطر، تسمية لليشء باسم مصدره،  

 أهل زرع وكروم، وكانوا بحاجة إىل املاء.  عادأي يرسل املطر مدرارا، فقد كانت قبيلة 

كان   مساكنهم  أن  ألجل  يمطرهم مدرارا  كونه سبحانه  الرتكيز عىل  ثم  آخر:  قال 

لرمل، ومثل هذه األرض شديدة احلاجة إىل املاء ألن تعرف باألحقاف، مجع حقف وهو ا

 الرمل يرسع إليه اجلفاف إذا قل املطر. 

قال آخر: ويظهر من بعض الروايات أن اهلل أمسك عن عاد القطر ثالث سنني، فقال  

اَمَء َعَلْيُكمْ هلم هود عليه السالم:   فأبوا  ِمْدَراًرا﴾  ﴿اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِل السَّ

﴿َفَلامَّ َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِِهْم َقاُلوا  إال متاديا، ويؤيده ذلك قوله تعاىل يف حق هؤالء:  

 [24األحقاف: ] َهَذا َعاِرٌض مُمْطُِرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب َألِيٌم﴾ 

ًة  ﴿استغفروا وتابوا، فهو  لثاين الذي وعدهم به إن  قال آخر: أما األمر ا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ

تُِكمْ  ذه اآلية الكريمة وغريها  أي التي جعلها اهلل تعاىل فيكم.. ويظهر من خالل ه  ﴾ إِىَل ُقوَّ

وا يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ  أن القوم كانوا معجبني بقوة رجاهلم، كام قال تعاىل:   ا َعاٌد َفاْسَتْكرَبُ ﴿َفَأمَّ

ًة﴾    [15فصلت: ] احْلَقِّ َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّ

أحدمها:    قال آخر: ويظهر أن قوم عاد كانوا خمصوصني يف الدنيا بنوعني من الكامل..

الطيب والبهجة، كام قال تعاىل:   اْلِعاَمِد  أن بساتينهم ومزارعهم كانت يف غاية  َذاِت  ﴿إَِرَم 

اْلباَِلِد﴾   يِف  ِمْثُلَها  خُيَْلْق  مَلْ  تِي  القوة والبطش،  [ 8ـ    7الفجر:  ] الَّ كانوا يف غاية  أهنم  وثانيهام:   ..

ًة﴾ ولذلك قالوا:   [ 15فصلت: ] ﴿َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّ

القوم مفتخرين عىل سائر اخللق هبذين األمرين، وعدهم هود   قال آخر: وملا كان 

أهنم لو تركوا عبادة األصنام واشتغلوا باالستغفار والتوبة، فإن اهلل تعاىل يقوي حاهلم يف  

قال:   ولذلك  كثرية،  درجات  فيهام  ويزيدهم  املطلوبني  َعَلْيُكْم  هذين  اَمَء  السَّ ﴿ُيْرِسِل 
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املبالغة  ا﴾  ِمْدَرارً  أبنية  الدر، وهو من  الكثري  تُِكْم﴾  واملدرار:  ُقوَّ إىَِل  ًة  ُقوَّ وفرس  ﴿َوَيِزْدُكْم 

 باملال والولد، ألن كل ذلك مما يتقوى به اإلنسان. 

قال آخر: ومما يرى يف هذا عن اإلمام احلسن أنه قيل له: إين رجل ذو مال وال يولد  

فقال: عليك باالستغفار، فكان يكثر االستغفار حتى  ِل فعلمني شيئا لعل اهلل يرزقني ولدا،  

ربام استغفر يف يوم واحد سبعمئة مرة، فولد له عرشة بنني، فسئل عن ذلك، فقال: أمل تسمع  

تُِكْم﴾ قول هود:  ًة إِىَل ُقوَّ  ( 73)  ﴿َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبننَِي﴾(وقول نوح ﴿َوَيِزْدُكْم ُقوَّ

اَمَء َعَلْيُكْم  تعاىل:    قال آخر: ويظهر من قوله  ﴿اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِل السَّ

أن هناك عالقة بني األمور املعنوية واألمور املادية حيث إن االستغفار واإلقالع  ِمْدَراًرا﴾  

القرآن   عليها  نص  قد  احلقيقة  وهذه  القوة،  وزيادة  السامء  إلمطار  سببا  صار  الذنب  عن 

َقْوا َلَفَتْحنَا عَ الكريم يف مواضع خمتلفة، كام قال تعاىل:   َلْيِهْم  ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ

 َواأْلَْرِض﴾ 
ِ
اَمء  [96األعراف: ] َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

قال آخر: وهذا يشري إىل أن هناك إذا عالقة ورابطة تكوينية بني اإلقالع عن الذنوب  

واإليامن والتقوى، وبني نزول النعم عىل اإلنسان أو املجتمع وإن مل ندركها ومل نقف عىل  

 سببها.

 أن هودا عليه السالم بعد أن أنجز ما عليه من املسؤولية  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل

﴿َواَل  وأوضح هلم هنج احلق، حذرهم من خمالفته والتوِل عن التوحيد إىل الرشك، فقال:  

جُمِْرِمنَي﴾، ْوا  إجرامكم    َتَتَولَّ عىل  مرصين  التوحيد  من  إليه  دعوتكم  عام  تعرضوا  ال  أي 

 ليكم. وآثامكم، وقد أفاض اهلل سبحانه نعمه ع

 

 . 221/  2(  تفسري الكشاف: 73)
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باهلل،   التي تصلهم  املباركة،  الدعوة  يرفضوا هذه  قال آخر: وهو حتذير هلم من أن 

وتفتح هلم أبواب رْحته، وتسوق إليهم غيوث رزقه.. فإن هم أعرضوا وتولوا فقد أجرموا  

حال من الفاعل، وهو الواو يف تتولوا..  ﴿جُمِْرِمنَي﴾  يف حق أنفسهم، وجنوا عليها..ـ  وقوله:  

، حمملني هبذا اجلرم الذي أنتم فيه، والذي ال خيلصكم منه  ِلرضوا عن االستجابة  أي ال تع 

 إال االستجابة ملا أدعوكم إليه، واإليامن باهلل.

فقال:   السالم،  عليه  هود  عىل  القوم  به  رد  الذي  الرد  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

َنْحُن   َوَما  بَِبيِّنٍَة  ِجْئَتنَا  َما  َيا ُهوُد  إِْن  ﴿َقاُلوا  بُِمْؤِمننَِي  َنْحُن َلَك  َوَما  َقْولَِك  آهِلَتِنَا َعْن  بَِتاِركِي 

،﴾
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء وهو نفس الرد الذي يلقى به املكابرون املعاندون كل   َنُقوُل إِالَّ اْعرَتَ

 دعوة حق. 

عوة  قال آخر: فهم يطلبون بينة من هود عليه السالم وإال فإهنم ال يأخذون بأية د

آهِلَتِنَا َعْن  قولية، ولو كانت حتمل اخلري خالصا مطلقا..   بَِتاِركِي  َنْحُن  َوَما  بَِبيِّنٍَة  ﴿َما ِجْئَتنَا 

آية مادية، تقهرهم، وتضطرهم اضطرارا إىل اإليامن..    هي.. والبينة التي يطلبوهنا،  َقْولَِك﴾ 

 ..ولو أنه جاءهم بكل آية ما آمنوا، ألهنم غري مستعدين لإليامن

قال آخر: ذلك أن املستعد لإليامن، وتقبل اخلري، ال حيتاج إىل دليل يظاهره، وال إىل  

بينة تشهد له، وحسب اإليامن باهلل، ما حيمل يف ذاته من أمارات الفالح، وما يسوق بني يديه  

من عافية ورزق كريم، لكن العناد كثريا ما يفسد عىل املرء رأيه، ويقطع عليه الطريق إىل  

 إال ألنه مدعو إليه من إنسان مثله، وحممول له عىل يد واحد من أبناء جنسه.   ليشء، ال  اخلري

وكأهنم    ﴿َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننَِي﴾، قال آخر: ولذلك ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا له:  

إنام يؤمنون حلساب هود، وكأن إيامهنم ـ إذا آمنوا ـ مما يكسب هودا سلطانا عليهم، ويقيم له  

دولة فيهم، فهم هلذا يضنون عليه باالستجابة له، ولو كان يف ذلك تفويت للخري الكثري  
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الذي يقع أليدهيم من اإليامن.. إذ يرون ـ يف تصورهم الباطل هذا ـ أن ما يصيبهم من خري  

ـ إن كان يف دعوة هود خري ـ هو دون ما يصيب هودا نفسه، إذا هم آمنوا له.. فليكن منهم  

عنه، حتى ال يستحدث بإيامهنم له مكانا عاليا فيهم.. وهكذا يفعل اجلهل،    هذا اإلعراض

 واحلسد.. بالناس. 

﴾  قال آخر: وقوله تعاىل حكاية عنهم:  
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء هو  ﴿إِْن َنُقوُل إاِلَّ اْعرَتَ

يعدو أن  قول منهم يف مقابل القول الذي قاله هود عليه السالم هلم.. فاألمر يف نظرهم ال  

ولريموه   له،  هم  فليقولوا  هلم،  قاله  ما  يقول  أن  هلود  كان  إذا  وأنه  كالم،  يف  كالما  يكون 

﴾  بالضالل كام رماهم هو بالضالل..  
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء أي ليس لنا  ﴿إِْن َنُقوُل إِالَّ اْعرَتَ

من بعض آهلتنا    رد عىل قولك إال هذا القول، وهو أنك قد أصبت يف عقلك بخبل أو جنون، 

 التي تطاولت عليها، ودعوتنا إىل ترك عبادهتا.. فخذ منها اجلزاء الذي تستحقه. 

فقال:   تعاىل رده عليهم عىل طريق احلكاية،  اهلل  ثم ذكر  اهللََّ  قال آخر:  ُأْشِهُد  ﴿إِينِّ 

ْلُت َعىَل  ُكوَن ِمْن ُدونِِه َفكِيُدويِن مَجِيًعا ُثمَّ اَل ُتنْظُِروِن إيِنِّ َتَوكَّ  اهللَِّ  َواْشَهُدوا َأينِّ َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ

اطٍ  ٍة إِالَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َريبِّ َعىَل رِصَ  ُمْسَتِقيٍم﴾   َريبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ

قال آخر: وهذا جواب منه عن مقالتهم وهو يتضمن مجلة أمور.. أوهلا الرباءة من  

إرشاكهم الذي اقرتفوه وال حقيقة له.. وثانيها إشهاد اهلل عىل ذلك ثقة منه بأنه عىل بينة من  

رة  ربه.. وثالثها إشهادهم أيضا عىل ذلك إعالما منه بعدم مباالته هبم وبام يزعمون من قد

 رشكائهم عىل إيذائه ورضره..  

قال آخر: ورابعها طلبه منهم أن جيمعوا كلهم عىل الكيد له واإليقاع به بال إمهال  

آهلتهم، وقد   أنه ال خيافهم وال خياف  وال تأخري إن استطاعوا، ويف هذا دليل واضح عىل 

َكاَءُكْم ُثمَّ اَل  ﴿َفَأمْجُِعوا َأْمرَ صدرت مثل هذه املقالة عن نوح عليه السالم، إذ قال:   ُكْم َورُشَ
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ًة ُثمَّ اْقُضوا إَِِلَّ َواَل ُتنْظُِروِن﴾  مثل هذا   كام لقن اهلل نبيه  [ 71يونس: ] َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ

َكاَءُكْم ُثمَّ كِيُدوِن َفاَل ُتنْظُِروِن﴾ بقوله:   [ 195األعراف: ] ﴿ُقِل اْدُعوا رُشَ

أنه   وخامسها  آخر:  حفظه  قال  أمر  وكل  إذ  آهلتهم،  ومن  منهم  اخلوف  عدم  ذكر 

وخذالهنم إىل ربه ورهبم، ومالك أمره وأمرهم، املترصف يف كل ما دب عىل وجه األرض  

ملن   كاف  والعقاب،  بالثواب  هلم  جماز  العباد،  أمور  عىل  مطلع  سبحانه  وهو  له  واملسخر 

 ق من رسله وال يفوته ظامل. اعتصم به، وهو ال يسلط أهل الباطل من أعدائه عىل أهل احل 

ْلُت َعىَل اهللَِّ َريبِّ َوَربُِّكْم﴾  قال آخر: وقوله:   يعني أين اعتمدت عليه سبحانه  ﴿إِينِّ َتَوكَّ

فهو حيميني بحكمته وتقديره وتدبريه وهو ريب وربكم، يعرف طاقتكم وما عندكم من قوة  

نه، وأكد ذلك قوله تعاىل:  وتدبري، وإنه بال ريب ضعيف بجوار تدبريه، وقاض عليه سبحا 

بِنَاِصَيتَِها﴾   آِخٌذ  ُهَو  إِالَّ  ٍة  َدابَّ ِمْن  أمرها، وقوله:  ﴿َما  ﴿َأَخَذ﴾  أي قادر عليها متمكن من 

 متثيل لقوته تعاىل وسيطرته وأنه آخذ بناصية خلقه ال يتمكن أحد من البعد عن قبضته. 

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾  ﴿إِنَّ قال آخر: ثم بني هلم أن طريق اهلل هي الطريق فقال:    َريبِّ َعىَل رِصَ

أي إن ريب ممسك الطريق املستقيم متمكن به، وأما ما يدعو إليه هود هو الرصاط املستقيم  

بُِعوُه﴾ كقوله تعاىل:   اطِي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ  [ 153األنعام: ] ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ

رفق، ومل يكن رفقه  قال آخر: وبعد أن أبلغ هود عليه السالم رسالة ربه يف بيان و

ضعفا يف جنب اهلل، ولكنهم أرصوا عىل الكفر والعصيان واستعجلوا العذاب الذي كان 

﴿َفإِْن  يذكرهم به أثناء تبليغ رسالة ربه، عندئذ ذكرهم بعاقبة أمرهم، فقال تعاىل خمربا عنه: 

ْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت بِِه﴾، ْوا﴾  و  َتَولَّ مضارع حذفت فيه تاء، أي فإن تتولوا  فعل  ﴿َتَولَّ

بأن تعرضوا فقد أبلغتكم رسالة ريب الذي رباين وخلقني، ومل يبق بعد الرسالة إال أن ينزل  

 بكم ما أنذركم به وهو عذاب حميط مدمر. 
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ُكْم﴾  قال آخر: ولذا قال تعاىل فيه:   أي بعد إزالتكم من  ﴿َوَيْستَْخلُِف َريبِّ َقْوًما َغرْيَ

ترضونه شيئا بزوالكم وذهاب مجعكم ألنه ال حيتاج إىل خلقه وهم حيتاجون  األرض، وال  

 َحِفيٌظ﴾، إليه..  
ٍ
ء أي رقيب ال ُتفى عليه أعاملكم وجيازيكم عليها    ﴿إِنَّ َريبِّ َعىَل ُكلِّ ََشْ

حق اجلزاء وهو حفيظ عىل كل َشء، ال يمكن أن يرضه َشء، وهو فوق كل َشء وعىل كل  

 َشء قدير. 

م ذكر اهلل نزول العقاب بالكافرين ونجاة املؤمنني برْحة كريمة منه، فقال:  قال آخر: ث 

َغلِيظٍ  َعَذاٍب  ِمْن  ْينَاُهْم  َوَنجَّ ِمنَّا  بَِرْْحٍَة  َمَعُه  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ُهوًدا  ْينَا  َنجَّ َأْمُرَنا  َجاَء    ﴾، ﴿َوملََّا 

انت عظيمة؛ ألهنا نجاة من  وحسبها رشفا أهنا من رب العاملني، وبني سبحانه أن النجاة ك

عذاب شديد، كام بني سبحانه أن العذاب غليظ أي شديد ال رفق فيه؛ ألنه ال رفق مع ظامل؛  

 ألن الرفق بالظامل عنف باملظلوم. 

قال آخر: ومل يذكر يف هذه اآلية الكريمة نوع العذاب، وقد ذكر يف آيات أخرى أنه  

﴿َفَلامَّ َرَأْوُه َعاِرًضا حقاف يف قوله تعاىل:  عذاب بريح السموم، وقد جاء ذكره يف سورة األ

﴾  ُمْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِِهْم َقاُلوا َهَذا َعاِرٌض مُمْطُِرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب َألِيمٌ 

 [24األحقاف: ] 

لل أقوى  وكانت  لعاد،  حصل  مما  العربة  إىل  تعاىل  اهلل  أشار  ثم  آخر:  يف  قال  عرب 

َبُعوا َأْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعنِيٍد﴾، زماهنا، فقال:   ِْم َوَعَصْوا ُرُسَلُه َواتَّ   ﴿َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوا بِآَياِت َرهبِّ

أي كانت منهم آفات ثالث، أهنم جحدوا بآيات رهبم أي أنكروا داللتها، وعصوا الرسل،  

 واتبعوا اجلبابرة يف غيهم وطغياهنم. 

مع أهنم مل يعصوا إال رسوهلم هودا عليه  ﴿َوَعَصْوا ُرُسَلُه﴾  وله تعاىل:  قال آخر: ويف ق

السالم الذي أرسل إليهم إشارة إىل أن رسل اهلل عىل طريق واحد، يقومون عىل أداء رسالة  
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الدعوة إىل اهلل سبحانه، واإليامن به، وبكتبه، ورسله، واليوم اآلخر.. فهم ـ    هيواحدة..  

واحد، يتجدد مع الزمن يف صورة من ظهر منهم من الرسل.. وهم    من جهةـ  بمنزلة رسول

بعضهم إثر بعض يف صورة رسول.. إذ ال خيتلف أحد    جيئـ من جهة أخرى ـ رسل كثريون  

منهم عن صاحبه يف مفهوم الرسول، ويف مضمون رسالته وحمتواها.. فهم رسل يف رسول،  

 وهم رسول يف رسل. 

ْنَيا َلْعنًَة  ما حصل هلم بقوله:    قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل  ﴿َوُأْتبُِعوا يِف َهِذِه الدُّ

ُْم َأاَل ُبْعًدا لَِعاٍد َقْوِم ُهوٍد﴾، أي أن هؤالء القوم مل يرتكوا    َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل إِنَّ َعاًدا َكَفُروا َرهبَّ

الناس بعدهم.. وإنام  وراءهم يف هذه الدنيا خريا يذكرون به، ومل خيلفوا أثرا طيبا ينتفع به  

يمر   من  فكل  األرض..  يف  والفساد  والضالل،  بالبغي  عليهم  يشهد  ما  هو  تركوه  الذي 

بديارهم، أو يستمع إىل أخبارهم، ال جيد منهم إال رحيا خبيثة، جتعله ينفر منها، ويلعن اجلهة  

ْنَيا َلْعنًَة﴾  التي صدرت عنها..   للعنات بعد أن تركوا هذه  أي تبعتهم ا﴿َوُأْتبُِعوا يِف َهِذِه الدُّ

 الدنيا، وذلك هو بعض ما غرسوا فيها من رش، إذ مل تكن هلم صاحلة فيام غرسوا. 

قال آخر: وكذلك شأهنم يف اآلخرة.. فإن أهل اإليامن، إذ يرون ما ساق إليهم إيامهنم  

  من نعيم ورضوان، جيدون لذة إىل لذة يف أن يذكروا أهل الكفر، وما ركبوا يف دنياهم من 

ضالل، وأن يرموهم باللعنة إذ فوتوا عىل أنفسهم هذا املقام الكريم، وباعوها يف الدنيا بثمن  

﴿َوَناَدى َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا بخس رذل، كام قال تعاىل:  

َحقا  َربُُّكْم  َوَعَد  َما  َوَجْدُتْم  َفَهْل  ا  َحقا نَا  َعىَل  َربُّ اهللَِّ  َلْعنَُة  َأْن  َبْينَُهْم  ٌن  ُمَؤذِّ َن  َفَأذَّ َنَعْم  َقاُلوا  ا 

 [ 44األعراف: ] الظَّاملنَِِي﴾ 

ُْم َأاَل ُبْعًدا لَِعاٍد َقْوِم ُهوٍد﴾ قال آخر: ويف قوله تعاىل:  تشهري  ﴿َأاَل إِنَّ َعاًدا َكَفُروا َرهبَّ

سمع ونظر، أن يشهد هؤالء القوم،    ذيل  بالقوم، وإذاعة جلريمتهم يف الناس، واستدعاء لك
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 وخيزهيم.  يسوئهموينظر إليهم وهم متلبسون هبذا اجلرم الغليظ، فال يقول فيهم إال ما  

﴾  قال آخر: وىف تكرار حرف االستفتاح   ..  عاد بعد ذكر  ﴿َقْوَم ُهوٍد﴾  ويف ذكر  ﴿إِالَّ

تأكيد لذواهتم، التي توجه إليها هذه اللعنات، والتي تعرض يف معرض التشهري، والتجريم،  

لبس يف أهنم هم املقصودون هبذا، وحتى ال خيتلط أمرهم بغريهم.. فإن    أي حتى ال يقع  

، بالغ الغاية يف السوء.. فكان من احلكمة  سيئ التهمة خطرية، واحلساب عسري، واملصري  

إليه يدعو  التنبيه  التي  هذا  جانب  إىل  تقوم  وأن  اخلطر،  هذا  عىل  ينبه  أن  احلال  مقتىض  ا 

مؤكدات له، أشبه بتلك اإلشارات الضوئية احلمراء، التي تظهر يف مواطن اخلطر، منبهة  

إليه، حمذرة منه، قائلة بلسان احلال.. هنا )خطر( فخذ حذرك منه! وإال فأنت وما جنت  

 يدك.

شاهبه ورد يف مواضع متعددة من القرآن الكريم يف شأن  قال آخر: وهذا التعبري وما 

، وقال بعد  [ 68هود:  ] ﴿َأاَل ُبْعًدا لَِثُموَد﴾  أمم خمتلفة، حيث قال اهلل تعاىل بعد ذكر حال ثمود:  

﴿َفُبْعًدا  ، وقال عن الظاملني:  [ 95هود:  ] ﴿َأاَل ُبْعًدا ملَِْدَيَن َكاَم َبِعَدْت َثُموُد﴾  ذكر حال مدين:  

ُيْؤِمنُوَن﴾  ، وقال عن غري املؤمنني:  [ 41املؤمنون:  ] ِم الظَّاملنَِِي﴾  لِْلَقوْ  اَل  لَِقْوٍم  املؤمنون:  ] ﴿َفُبْعًدا 

.. ففي مجيع هذه اآليات جاء اللعن شعارا ملن أذنبوا ذنبا عظيام، ويدور هذا اللعن مدار  [ 44

 بعدهم عن رْحة اهلل. 

الشعار   هذا  مثل  اليوم  يطلق  ما  وغالبا  آخر:  واملستكربين  قال  املستعمرين  عىل 

والظاملني، غاية ما يف األمر أن هذا الشعار القرآين غري ناظر إىل بعد واحد فحسب، ألننا  

، فإن هذا التعبري يشمل االبتعاد عن رْحة  [ 44هود:  ] ﴿ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾  حني نقول مثال:  

و وبركة  خري  كل  وعن  السعادة،  عن  واالبتعاد  طبعا  اهلل،  هلل،  عبادا  كوهنم  وعن  نعمة، 

ابتعادهم عن اخلري والسعادة هو انعكاس البتعادهم يف نفوسهم وأرواحهم وحميط عملهم  
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الدار اآلخرة يشابه ذلك العمل متاما،   عن اهلل وخلق اهلل، ألن كل فكرة وعمل له أثر يف 

ابتعادهم يف اآلخرة عن   الدنيا أساس  ابتعادهم هذا يف هذه  رْحة اهلل وعفوه  ولذلك فإن 

 ومواهبه السنية. 

 املشهد الثالث: 

املشهد   من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  ،  الثاينقال 

 . لثفحدثونا عن العرب املستفادة من الثا 

َبْت َعاٌد املُْْرَسلِنَي إِْذ  ﴿  : هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل:(74)قال أحد الوعاظ َكذَّ

 َعَلْيِه  َقاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأاَل َتتَُّقوَن إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي َفاتَُّقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن َوَما َأْسَأُلُكمْ 

آَيًة َتْعَبُثوَن َوَتتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم    ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل َربِّ اْلَعاملَنَِي َأَتْبُنوَن بُِكلِّ ِريعٍ 

تَ  باَِم  ُكْم  َأَمدَّ الَِّذي  َواتَُّقوا  َوَأطِيُعوِن  ُقوا اهللََّ  َفاتَّ َجبَّاِريَن  َبَطْشُتْم  َبَطْشُتْم  َوإَِذا  ْعَلُموَن  َُتُْلُدوَن 

ُكْم بَِأْنَعاٍم َوَبننَِي َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن إِينِّ َأَخ  اُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم َقاُلوا َسَواٌء َعَلْينَا  َأَمدَّ

ُبوهُ  َفَكذَّ بِنَي  بُِمَعذَّ َنْحُن  َوَما  لنَِي  اأْلَوَّ ُخُلُق  إِالَّ  َهَذا  إِْن  اْلَواِعظِنَي  ِمَن  َتُكْن  مَلْ  َأْم   َأَوَعْظَت 

ِحيُم﴾ َفَأْهَلْكنَاُهْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرهُ  ]الشعراء: ْم ُمْؤِمننَِي َوإِنَّ َربََّك هَلَُو اْلَعِزيُز الرَّ

 [ 140ـ  123

قال آخر: ونرى مقدمة هذه اآليات الكريمة تشبه املقدمة التي ُقدمت هبا قصة نوح  

 عليه السالم، وذكرها هنا ليس تكرارا من غري معان واضحة بينة. 

الكافر أن  عىل  ـ  أوال  ـ  تدل  فهي  آخر:  اآليات،  قال  يعارضون  ال  بالرسل  ين 

وينكروهنا، إنام هم جلحودهم ينكرون أصل الرسالة اإلهلية إىل البرش، فهم ال يؤمنون باهلل  

 

(، واألمثل يف  138/  17من وحي القرآن: )(، و85/  19(، وتفسري املراغي )5382/  10(، وزهرة التفاسري )144/  10(  التفسري القرآين للقرآن )74)

 . 103/  20(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  522/  24(، ومفاتيح الغيب )190/ 19(، والتفسري املنري )418/ 11تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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تعاىل، إذ ال يؤمنون بالغيب، وإنام يؤمنون باألمور املحسوسة فقط، واإليامن بالغيب هو  

 التدين، كام قال تعاىل يف أوصاف املؤمنني الذين يؤمنون بالغيب. 

تعاىل عىل خلقه، وإرشادهم   أمناء اهلل  الرسل  ـ عىل أن  ثانيا  ـ  تدل  قال آخر: وهي 

وهم يكونون من املعروفني    ﴿إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي﴾،وتقويمهم، كام كان يقول كل رسول:  

بام  يفاجئون  فال  ابتداء،  صدقهم  عىل  دليال  باألمانة  شهرهتم  لتكون  أقواهلم،  يف  باألمانة 

 ذبه. يتوهم ك

قال آخر: وهي تدل ـ ثالثا ـ عىل أن رسل اهلل ال مطمع هلم يف أمر دنيوي، إنام يريدون  

اهلداية والتقوى واإليامن، وأهنم ال يرجون أجرا إال من رب العاملني يوم جتزى كل نفس ما  

 كسبت. 

قال آخر: وهي تدل ـ رابعا ـ عىل أن التقوى مطلب النبيني أمجعني؛ ولذلك قال كل  

ُقوا اهللََّ﴾  منهم يف مبدأ دعوته:   ﴿َفاتَّ

قال آخر: وهي تدل ـ خامسا ـ عىل أن طاعة الرسول واجبة ألهنا طاعة هلل تعاِل، كام  

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللََّقال اهلل تعاىل:   [80النساء: ] ﴾ ﴿َمْن ُيطِِع الرَّ

هداية   وبيان  املرشكني  طبائع  بيان  تأكيد  لكنه  تكرارا،  ليس  ذلك  وكل  آخر:  قال 

 الرسل. 

﴿َأَتْبُنوَن  قال آخر: ويظهر أن عادا كانوا يعنون بالبناء والتشييد، ولذا قال هلم نبيهم:  

ألن  ﴿آَيًة َتْعَبُثوَن﴾  حيث كانوا يقومون بالبناء عىل رؤوس اجلبال، بُِكلِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثوَن﴾، 

ذلك مل يكن عن هدف معقول، وحاجة ملحة، بل كانت املسألة استعراضا وهلوا واتباعا  

الرفعة والقوة، مما جيعل من   الشكل داللة عىل  الزهو يف  يبحث عن  الذي  الذايت  للمزاج 

 القضية قضية عبث يامرسونه فيام يبنونه، وليست قضية حاجة فيام حيتاجونه. 
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آخر  بقوله:  قال  عليهم  أنكر  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  َلَعلَُّكْم  :  َمَصانَِع  ﴿َوَتتَِّخُذوَن 

وهيـ  كام قيلـ  احلصون املنيعة والقصور املشيدة واألبنية العالية التي متثل الثبات  َُتُْلُدوَن﴾  

إذ  وَن﴾  ﴿َلَعلَُّكْم َُتُْلدُ والدوام لقوهتا وصالبتها وامتناعها عن االهتزاز واخللل والسقوط  

خييل إليكم أن خلود البناء ومترده عن السقوط، يؤدي إىل خلود اإلنسان الذي يقيم فيه، أو  

 أن خلوده يوحي بامتداد الذكر اخلالد يف التاريخ أو ما أشبه ذلك.

قال آخر: وهذا وجه آخر من الوجوه التي يرصف القوم فيها جهدهم، وهو أهنم  

وأمتعتهم،  منازهلم  صناعة  يف  هذه    جيودون  يف  خالدون  لكأهنم  حتى  ركوهبم..  وأدوات 

ـ أن   لدنياهم  العمل فيام هو  الصنعة وأحسنوا  إذ أجادوا  أبدا.. فليتهم  يموتون  الدنيا، ال 

 جييدوا بعض اإلجادة، وحيسنوا بعض اإلحسان، ملا بعد هذه احلياة الفانية. 

باإلرساف والبذخ ومستوجب  قال آخر: وهذا يشري إىل أن كل بناء طاغويت مشيد  

للغفلة يمقته اإلسالم، ويكره للمسلمني أن يبنوا مثل هذه األبنية التي يبنيها املستكربون  

 املغرورون الغافلون عن اهلل، وال سيام يف حميط يسكن فيه املحرومون واملستضعفون. 

  َطْشُتْم َجبَّاِريَن﴾،﴿َوإَِذا َبَطْشُتْم بَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أنكر عليهم بقوله:  

فقد كان القوم عىل بسطة خارقة يف اجلسم، ومع هذه البسطة اخلارقة يف اجلسم قوة طاغية  

يف احلرب والقتال.. وتلك نعمة أساءوا استعامهلا، فاستبدوا بمن حوهلم، وأزعجوا أمن  

تقتل كل  الكارسة،  بالوحوش  أشبه  بغيا وعدوانا يف غري رْحة.. فكانوا  يقع    جرياهنم،  ما 

طبيعة   تغذى  إهنا  السواء..  عىل  وشبعها  جوعها  حال  يف  إنسان،  أو  حيوان  من  ليدها 

االفرتاس عىل أية حال.. وشأن القوم مع هذه العظات، شأن كل غوي ضال، قد استبد به  

 ضالله، فلم ير إال ما يراه، وهو األعمى الذي ال يرى إال ظالما وأوهاما. 

أ تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  هلم:  قال  قال  َوَأطِيُعوِن﴾  نه  اهللََّ  ُقوا  كل  ﴿َفاتَّ يف  وراقبوه 
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هي   لديكم  املتوافرة  النعم  كانت  وإذا  األقوى،  هو  اهلل  فإن  أقوياء،  كنتم  فإذا  أموركم، 

األساس يف سلوككم املنحرف ألهنا توحي لكم بالعلو والرفعة، فإن اهلل هو الذي أعطاكم  

 ك. ذلك كله، وهو القادر أن يسلبكم كل ذل

غمرهتم،   التي  اهلل  نعم  إىل  بالتنبيه  قبوهلا  يوجب  بام  العظة  وصل  ثم  آخر:  قال 

نفوسهم   يف  أوقع  ذلك  ليكون  فصلها  ثم  جمملة  أوال  وذكرها  عمتهم،  التي  وفواضله 

ُكْم بَِأْنعَ فيحتفظوا هبا ويعرفوا عظيم قدرها فقال:   ُكْم باَِم َتْعَلُموَن َأَمدَّ ُقوا الَِّذي َأَمدَّ اٍم  ﴿َواتَّ

َوُعُيوٍن﴾   َوَجنَّاٍت  عنه،  َوَبننَِي  وهناكم  به  أمركم  فيام  إياه  بطاعتكم  اهلل  عقاب  واتقوا  أي 

فابتعدوا عن اللعب واللهو وظلم الناس والفساد يف األرض، واحذروا سخط من أعطاكم  

تتمتعون هبا كام شئتم، حتى   والبساتني واألهنار  والبنني  األنعام  تعلمون من  ما  من عنده 

م مرضب األمثال يف الغنى والثروة والزخرف والزينة، فاجعلوا كفاء هذا عبادة من  رصت 

 أنعم هبا وتعظيمه وحده. 

َيْوٍم  قال آخر: ثم بني السبب يف أمرهم بالتقوى فقال:   ﴿إيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب 

اب يوم  أخاف عليكم إن أرصرتم عىل كفركم ومل تشكروا هذه النعم، عذ  إين أي  َعظِيٍم﴾  

الناس فيه سكارى حيارى وما هم   املرضعة عام أرضعت، وترى  فيه  اهلول تذهل  شديد 

 كارى، ولكن عذاب اهلل شديد. سب

كانت   وترهيبهم  وترغيبهم  وُتويفهم،  إنذارهم  يف  الغاية  بلغ  أن  وبعد  آخر:  قال 

أش بام سمعوا، كام  باالستخفاف وقلة االكرتاث واالستهانة  قابلوه  أن  إىل  خامتة مطافه  ار 

أي هون عليك وأرح  ﴿َقاُلوا َسَواٌء َعَلْينَا َأَوَعْظَت َأْم مَلْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعظِنَي﴾  ذلك بقوله:  

نفسك، فكل هذا تعب ضائع، وجهاد يف غري عدو، ورضب يف حديد بارد، فإنا لن نرجع 

كِي آهِلَتِنَا َعْن َقْولَِك  ﴿َوَما َنْحُن بَِتارِ عام نحن عليه، وقد حكى اهلل تعاىل قوهلم يف سورة هود:  
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 َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننَِي﴾  

﴿إِْن َهَذا إِالَّ ُخُلُق  قال آخر: ثم ذكروا السبب يف أن الوعظ وعدمه سواء بقوهلم:  

بِنَي﴾   لنَِي َوَما َنْحُن بُِمَعذَّ أي ما هذا الدين الذي نحن عليه إال دين األولني من اآلباء  اأْلَوَّ

حن سالكون سبيلهم، نعيش كام عاشوا ونموت كام ماتوا، وال بعث وال معاد،  واألجداد، فن

 وال ثواب وال عقاب، وال جنة وال نار. 

الوبيلة، فقال:   َفَأْهَلْكنَاُهْم﴾ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عاقبة قوم هود  ُبوُه  ﴿َفَكذَّ

 بتكذيبهم وكفرهم وعنادهم، بعد قيام احلجة عليهم من اهلل. 

ملن اعترب  ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة﴾ ثم عقب اهلل تعاىل عىل ما حصل هلم بقوله:    قال آخر:

بام أصاب من قبله من األمم السالفة، ليتخذها دليال عىل النهج احلق الذي يلتقي برضا اهلل  

ِحيُم﴾ سبحانه،  لن ينتقص كفرهم من  ف﴿َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي َوإِنَّ َربََّك هَلَُو اْلَعِزيُز الرَّ

عزة اهلل التي تتحرك يف حياة الناس مع الرْحة، فهو العزيز الذي ال يكلف عباده من موقع  

ضعف، وهو الرحيم الذي يفتح هلم أبواب رْحته، ولكن األكثرية منهم تبتعد عن رْحته،  

 فال بد من أن تالقي نتائج ذلك فيام يصب عليهم من سياط نقمته. 

 املشهد الرابع: 

الثالث،    قال املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الرابع. 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن  (75)قال أحد الوعاظ : هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل: ﴿َكذَّ

ا  رَصً ا َأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا رَصْ ُْم َأْعَجاُز    َعَذايِب َوُنُذِر إِنَّ يِف َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ َتنِْزُع النَّاَس َكَأهنَّ

 

(، ومفاتيح 160/  27(، والتفسري املنري )314/  17)(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل:  285/  21(، ومن وحي القرآن: )86/  27(  تفسري املراغي )75)

 .199/ 27(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 301/ 29الغيب )
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 [ 21ـ  18]القمر: َنْخٍل ُمنَْقِعٍر َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب َوُنُذِر﴾ 

قال آخر: وهي تتناول قصة عاد يف معرض احلديث عن العذاب الذي أنزله اهلل عىل  

متردت عىل رساالته، وكذبت   التي  القصة  األمم  التي حترك  القرآنية  الطريقة  رسله، عىل 

الواحدة يف أكثر من موقع لالستفادة من بعض جوانبها يف هذا املوقع أو ذاك، تبعا ملا تشتمل  

 عليه من عنارص يف طبيعتها الواقعية. 

تعاىل:   بقوله  بدأت  آخر: وقد  َعاٌد﴾  قال  َبْت  فيام  ﴿َكذَّ نبيهم هودا  أي كذبت عاد 

َوُنُذِر﴾  ، كام كذبت قوم نوح من قبلهم نبيهم..  أتاهم به عن اهلل  َعَذايِب  َكاَن  أي  ﴿َفَكْيَف 

كان   كيف  هودا،    وعقايب إياهم،    عذايبفانظروا  رسوله  وتكذيبهم  باهلل،  كفرهم  عىل  هلم 

 من سلك سبيلهم ومتادى يف الغى والضالل بحلول مثل ذلك العقاب به.  وإنذاري

معني إىل اإلصغاء ملا يلقى عليهم قبل ذكره،  قال آخر: وىف هذا توجيه لقلوب السا 

هلم   وإنذاري عذايب وتعجيب من حاهلم بعد بيانه، كأنه قيل: كذبت عاد فانظروا كيف كان 

 به قبل نزوله. 

ا يِف َيْوِم َنْحٍس  قال آخر: ثم فصل ما أمجله أوال فقال:   رَصً ا َأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا رَصْ ﴿إِنَّ

  ﴾ ا بعثنا إىل عاد إذ متادوا يف طغياهنم وكفرهم برهبم رحيا شديدة العصوف يف  أي إنُمْسَتِمرٍّ

برد، لصوهتا رصير، يف زمن شؤم ونحس عليهم، إذ ما زالت مستمرة حتى أهلكتهم، كام  

اٍم َنِحَساٍت﴾  قال تعاىل:   ا يِف َأيَّ رَصً َرَها  ، وقوله:  [ 16فصلت: ] ﴿َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا رَصْ ﴿َسخَّ

اٍم ُحُسوًما﴾   أي متتابعة.   [ 7احلاقة: ] َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثاَمنَِيَة َأيَّ

منه، فاأليام كلها هلل، ال    َشءقال آخر: وما روى من شؤم بعض األيام ال يصح  

رضر فيها لذاهتا، وال حمذور منها، وال سعد فيها وال نحس، فام من يوم يمر إال وهو سعد  

خرين، باعتبار ما حيدثه اهلل فيه من اخلري والرش هلم، فكل منها يتصف  عىل قوم ونحس عىل آ
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 باألمرين. 

قال آخر: وهلذا توصف األيام بالنحس أو بالسعد بحسب احلوادث الواقعة فيها، ال  

ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة  بحسب ذواهتا، فاهلل تعاىل وصف ليلة القدر بأهنا ليلة مباركة، كام قال:   ﴿إِنَّ

ود بالنحسات، فقال:  ، كام أنه وصف أيام هالك قوم ه[ 3الدخان:  ] ُمَباَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمنِْذِريَن﴾  

ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  ْزِي  اخْلِ َعَذاَب  لِنُِذيَقُهْم  َنِحَساٍت  اٍم  َأيَّ يِف  ا  رَصً رَصْ ِرحًيا  َعَلْيِهْم  ﴿َفَأْرَسْلنَا 

وَن﴾   ُينْرَصُ اَل  َوُهْم  َأْخَزى  اآْلِخَرِة  نحسات  [ 16فصلت:  ] َوَلَعَذاُب  أيام  األيام  هذه  فكون   ،

فيها.. واحلق أن النحوسة يف وجودهم، ولكن وصفت األيام هبا باعتبار  باعتبار هالك القوم  

 كوهنا ظرفا هلا. 

قال آخر: ويظهر من بعض اآليات الكريمة أنه حيق لإلنسان أن يتخذ اليوم الذي  

نزلت فيه اخلريات عيدا حيتفل فيه ويرس، كام هو احلال يف اليوم الذي نزلت فيه املائدة من  

ليه السالم وحوارييه حيث اُتذه املسيح عليه السالم عيدا، كام حكى  السامء عىل املسيح ع

لِنَا َوآِخِرَنا  عنه اهلل تعاىل يف ذلك قوله:    َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ
ِ
اَمء نَا َأْنِزْل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ ﴿َربَّ

اِزِقنَي﴾   ، فاليوم الذي نزلت فيه املائدة ال خيتلف  [ 114دة:  املائ] َوآَيًة ِمنَْك َواْرُزْقنَا َوَأْنَت َخرْيُ الرَّ

نتيجة دوران األرض حول نفسها، وهي   اليوم حيدث  أو بعده، فإن  الذي قبله  اليوم  عن 

أو   سعيدة  حوادث  باحتضاهنا  األيام  بعض  ُتتلف  وإنام  السواء،  عىل  اجلميع  إىل  بالنسبة 

 حوادث مريرة. 

وأئمة اهلدى، ومنها   رسول اهلل  عن قال آخر: وهذا ما تؤكده األحاديث الواردة 

، (76)  : )إذا تطريت فامض، وإذا ظننت فال تقض، وإذا حسدت فال تبغ(رسول اهلل  قول  

 

 . 50(  حتف العقول:76)
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 .(77)كان ال يتطري من َشء والتطري هو التشاؤم.. وعن بريدة بن احلصيب، أن النبي 

قال آخر: وعن بعض أصحاب اإلمام اهلادي قال: دخلت عىل اإلمام اهلادي وقد  

ثيايب،   بعض  عيل  فخرقوا  زْحة  يف  ودخلت  كتفي  وصدم  راكب  وتلقاين  أصبعي  نكبت 

فقلت: كفاين اهلل رشك من يوم فام أشأمك؟.. فقال ِل: )يا حسن هذا وأنت تغشانا ترمي  

فأثاب   الرجل:  قال  له(،  يا موالي  بذنبك من ال ذنب  وتبينت خطائي، فقلت:  إِل عقيل 

أستغفر اهلل، فقال: )يا حسن ما ذنب األيام حتى رصتم تتشاءمون هبا إذا جوزيتم بأعاملكم  

ما   )واهلل  فقال:  اهلل؟  رسول  ابن  يا  توبتي  وهي  أبدا،  اهلل  استغفر  أنا  الرجل:  قال  فيها(، 

فيه، أما علمت يا حسن أن اهلل هو  ينفعكم، ولكن اهلل يعاقبكم بذمها عىل ما ال ذم عليها  

املثيب واملعاقب واملجازي باألعامل عاجال وآجال؟(، قال الرجل: بىل يا موالي، فقال: )ال  

 (78) تعد وال جتعل لأليام صنعا يف حكم اهلل(

أو   إما لكوهنا مرسلة،  التي ُتالف هذا، فهي غري معتربة،  الروايات  أما  قال آخر: 

 واة جمروحني، أو ليسوا من املعتربين. الشتامل أسانيدها عىل ر

ُْم َأْعَجاُز  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما فعلت هبم الريح، فقال:   ﴿َتنِْزُع النَّاَس َكَأهنَّ

ُمنَْقِعٍر﴾   يف  َنْخٍل  مغارسه  من  انقلع  قد  نخل  أعجاز  كأهنم  يصريوا  حتى  تقتلعهم  أي 

رؤوسهم فتبقى األجسام وال رؤوس هلا،  األرض.. وىف اآلية إيامء إىل أن الريح كانت تقتلع  

األرض   يف  أرجلهم  أعملوا  أهنم  وإىل  كالنخل،  طوال  عظام  جثث  ذوى  كانوا  أهنم  وإىل 

 وقصدوا بذلك مقاومة الريح، وإىل أن الريح جعلتهم كأهنم خشب يابسة لشدة بردها. 

َن َعَذايِب  ﴿َفَكْيَف َكا قال آخر: ثم هّول من أمر العذاب واإلنذار بعد بياهنام فقال:  

 

 . 3920برقم  (  سنن أيب داود:77)

 .483(  حتف العقول: 78)
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، وقد كرره تعظيام لشأنه، وهذه سنة يف بليغ  وإنذاري  عذايبأي فانظروا كيف كان  َوُنُذِر﴾  

 الكالم، يف باب النصح واإلرشاد، وباب التهديد والوعيد. 

الدنيا، والثاين إىل عذاب اآلخرة كام   قال آخر: وقد يكون األول إشارة إىل عذاب 

ْنَيا َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة  ﴿لُِنجاء يف قصصهم يف قوله تعاىل:   ْزِي يِف احْلََياِة الدُّ ِذيَقُهْم َعَذاَب اخْلِ

وَن﴾   [ 16فصلت: ] َأْخَزى َوُهْم اَل ُينْرَصُ

ْكِر َفَهْل ِمْن  قال آخر: ويف هناية القصة يؤكد اهلل تعاىل قوله:   َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ ﴿َوَلَقْد َيرسَّ

كٍِر﴾   ة وقلوب واعية هلذا النداء اإلهلي واإلنذار الرباين؟فهل هنالك من آذان صاغيُمدَّ
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 صالح االعتبار.. وقصة  . 5

فحدثونا عن  حدثتمونا عن قصة هود عليه السالم،  قال أحد احلضور: أحسنتم..  

 .والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها  ، قصة صالح عليه السالم

الوعاظ:   أحد  وهود  قال  األعراف  سورة  يف  السالم  عليه  صالح  قصة  وردت 

، ولكل موضع  هودوالشعراء والقمر والشمس.. وجاءت بصورة أكثر تفصيال يف سورة  

 فوائده وعربه؛ فعن أهيا تريدون أن نحدثكم؟ 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عام أطقتم منها. 

 املشهد األول: 

﴿َوإىَِل َثُموَد    قوله تعاىل: : أوهلا ما ورد يف سورة األعراف يف  (79) قال أحد الوعاظ

ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربِّكُ  ْم َهِذِه َناَقُة  َأَخاُهْم َصاحِلًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

 َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َألِيٌم َواْذُكُروا إِْذ  اهللَِّ َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل يِف َأْرضِ 
ٍ
وَها بُِسوء  اهللَِّ َواَل مَتَسُّ

بَ  َأُكْم يِف اأْلَْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوهِلَا ُقُصوًرا َوَتنِْحُتوَن اجْلِ اَل  َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ

َواَل   اهللَِّ  آاَلَء  َفاْذُكُروا  َقْوِمِه  ُبُيوًتا  ِمْن  وا  اْسَتْكرَبُ ِذيَن  الَّ املأََْلُ  َقاَل  ُمْفِسِديَن  اأْلَْرِض  يِف  َتْعَثْوا 

ُأْرِس  باَِم  إِنَّا  َقاُلوا  ِه  َربِّ ِمْن  ُمْرَسٌل  َصاحِلًا  َأنَّ  َأَتْعَلُموَن  ِمنُْهْم  آَمَن  ملَِْن  اْسُتْضِعُفوا  بِِه  لِلَِّذيَن  َل 

ِذيَن اْستَ  ِْم  ُمْؤِمنُوَن َقاَل الَّ وا إِنَّا بِالَِّذي آَمنُْتْم بِِه َكافُِروَن َفَعَقُروا النَّاَقَة َوَعَتْوا َعْن َأْمِر َرهبِّ ْكرَبُ

ْجَفُة َفَأْصَبُحوا يِف دَ  اْئتِنَا باَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن املُْْرَسلِنَي َفَأَخَذهْتُُم الرَّ َيا َصالُِح  اِرِهْم  َوَقاُلوا 

َفَتوَ  بُّوَن  َجاثِِمنَي 
حُتِ اَل  َوَلكِْن  َلُكْم  َوَنَصْحُت  َريبِّ  ِرَساَلَة  َأْبَلْغُتُكْم  َلَقْد  َقْوِم  َيا  َوَقاَل  َعنُْهْم  ىلَّ 

 

القرآين للقرآن ) 79) التفسري  املراغي ) 2888/  6(، وزهرة التفاسري )422/  4(  القرآن: )198/  8(، وتفسري  (، واألمثل يف  170/  10(، ومن وحي 

 ( 99/  5تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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 [ 79ـ  73]األعراف: النَّاِصِحنَي﴾ 

أي أرسلنا    قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل قصته بقوله: ﴿َوإىَِل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلًا﴾،

، كام كان لعاد أخوهم هود، وذكر األخوة يف هذا املقام فيه إشارة إىل  إىل ثمود أخاهم صاحلا 

أنه واحد منهم قد ربط بينهم برباط األخوة، وكذلك كان يبعث اهلل تعاىل لكل أمة رسوال  

 من أنفسهم.   منهم، كام بعث حممدا 

ُه﴾، قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه قال لقومه:     ﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

 وهذه دعوة التوحيد، وهي دعوة النبيني أمجعني ودعوة الفطرة، ودعوة املنطق العقيل. 

اهلل    قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أنه أردف دعوته إىل اهلل، ببيان أنه مرسل إليهم من

أي معجزة    ﴿َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربُِّكْم﴾،تعاىل، ومعه البينة الدالة عىل إيامنه، ولذا قال هلم:  

 مبينة من ربكم دالة عىل رسالته.

أهنا   أي  آَيًة﴾  َلُكْم  اهللَِّ  َناَقُة  فقال: ﴿َهِذِه  التي جاءهم هبا،  البينة  ذكر  ثم  قال آخر: 

ا اعتدمتوه من النوق التي تعرفوهنا، وقد أضاف الناقة إىل اهلل  معجزة خارجة عن مألوف م

 آية؟ وأي تعظيام لشأهنا، وألهنا مل تأت بنتاج معتاد وأسباب معهودة، ومن ثم كانت آية. 

قال آخر: وإنام استشهد صالح عليه السالم عىل صحة نبوته بالناقة، ألهنم سألوه  

 إياها آية دالة عىل صدق دعوته وصحة نبوته. 

﴿َفَذُروَها  التعرض هلا فقال:    ينبغيقال آخر: ثم ذكر ما يرتتب عىل كوهنا آية أنه ال  

َألِيٌم﴾، َعَذاٌب  َفَيْأُخَذُكْم   
ٍ
بُِسوء وَها  مَتَسُّ َواَل  اهللَِّ  َأْرِض  يِف  اهلل    َتْأُكْل  أرض  األرض  إن  أي 

ولوا بينها وبينها،  والناقة ناقة اهلل فاتركوها تأكل ما تأكل يف أرض رهبا، وليس لكم أن حت 

فهي ال تكلفكم أية مؤونة من غذاء وغريه، فامنحوها احلرية يف التجول يف أرض اهلل لتأكل  

وال تتعرضوا هلا بسوء يف نفسها وال يف أكلها، فإنكم إن فعلتم ذلك أخذكم   منها ما تشاء..
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 عذاب أليم. 

قال آخر: وقد وصف اهلل يف سورة هود العذاب بالقريب وهو أنه يقع بعد ثالثة أيام  

﴿َوَنبِّْئُهْم َأنَّ املَْاَء ِقْسَمٌة َبْينَُهْم  من مسهم إياها بالسوء، وكذلك كان، وجاء يف سورة القمر: 

  ﴾ ٍب حُمَْترَضٌ ٌب    ﴿َهِذهِ ، وجاء تفسري هذا يف سورة الشعراء:  [ 28القمر:  ] ُكلُّ رِشْ هَلَا رِشْ َناَقٌة 

ُب َيْوٍم َمْعُلوٍم﴾   أي إن املاء الذي كانوا يرشبون منه قسمة بينهم وبني    [ 155الشعراء:  ] َوَلُكْم رِشْ

يوما، وقد روى عن ابن عباس    هي الناقة، إذ كان ماء قليال، فكانوا يرشبونه يوما وترشب  

 أهنم كانوا يستعيضون عن املاء يوم رشهبا بلبنها. 

التي كانت عليها، وإنام قال آخر الناقة، وال يف أوصافها  العربة يف خلق  : وليست 

إهنا ناقة اهلل.. وربام ال يكون فيها   به منها..  ابتلوا  خيتلف عن جنسها من    َشء العربة فيام 

له   احلق،  معامل  من  معلام  لتكون  وترشيفا،  تكريام  إليه  اهلل  أضافها  هكذا  ولكن  النياق، 

و فإن هم مسوها بسوء أخذهم  احرتامه، وتوقريه..  يمسوها بسوء..  أال  فيها هو  البلوى 

 املعجزة املتحدية منها.   هي العذاب.. وهذا هو وجه التحدي من تلك اآلية، وتلك 

قال آخر: ثم أخذ حيدثهم عن نعم اهلل التي أفاضها عليهم، وكيف سهل هلم األمور  

إِْذ َجَعَلُكمْ ومهد هلم األسباب، فقال:   َأُكْم يِف اأْلَْرِض    ﴿َواْذُكُروا  َوَبوَّ َعاٍد  َبْعِد  ِمْن  ُخَلَفاَء 

َباَل ُبُيوًتا﴾،  أي اذكروا أنه جعلكم خلفاء هلؤالء    َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوهِلَا ُقُصوًرا َوَتنِْحُتوَن اجْلِ

جزاء   هبم  نزل  الذي  العذاب  من  أمرهم،  إليه  آل  ما  ورأيتم  وطغوا،  أقوياء  كانوا  الذين 

تم يف مساكنهم الذين ظلموا فيها أنفسهم، وقد بوأكم يف األرض وثبتكم،  عصياهنم، وسكن

وجعلكم مستمتعني مرتفهني، فجعلتم من سهل األرض قصورا بنيتموها، ونحتم اجلبال  

فجعلتم منها بيوتا، وذلك أعىل درجات الرتفة يف املسكن قصور يف السهول، وبيوت يف  

 واحلرور.  أكناف اجلبل، فكانت لكم الوقاية من الربد 
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أي: إذا كنتم متكنتم من    ثم قال هلم: ﴿َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾، قال آخر:  

تعاىل ونعمه، وقوموا بحق شكرها، وال تطغوا وتظلموا، فيؤدي   ذلك، فاذكروا آالء اهلل 

فسدوا يف األرض  ، أي ال ت﴿َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾ذلك إىل الفساد، ولذا قال:  

 ويستمر فسادكم حتى تكونوا مفسدين. 

يتضمن  ُمْفِسِديَن﴾ ﴿ قال آخر: وقوله   الفساد، وهو كالم  استمرار  دالة عىل    حال 

الدعوة الرفيقة احلكيمة إىل عبادة اهلل تعاىل وحده، والتذكري بنعمه تعاىل عليهم، وحتذيرهم  

أمورهم فوىض، ال ضابط من دين    من اإلفساد، واالستمرار عليه باإلرشاك والظلم وترك 

 وال خلق. 

قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن مجاعة األغنياء واملرتفني ذوي الظاهر احلسن، والباطن  

 القبيح اخلبيث، الذين عرب عنهم باملأل أخذوا بزمام املعارضة هلذا النبي اإلهلي العظيم. 

واأل الطيبة  القلوب  أصحاب  من  كبريا  عددا  إن  وحيث  آخر:  السليمة  قال  فكار 

كانت ترزح يف أرس األغنياء واملرتفني، قد قبلت دعوة النبي صالح واتبعته، هلذا بدأ املأل  

بمخالفتهم هلؤالء املؤمنني، حيث قال الفريق املستكرب من قوم صالح للمستضعفني الذين  

قال تعاىل:   يقينا أن صاحلا مرسل من قبل اهلل، كام  املأََْلُ    ﴿َقاَل آمنوا بصالح: هل تعلمون 

ُمْرَسٌل مِ  َأنَّ َصاحِلًا  َأَتْعَلُموَن  ِمنُْهْم  ملَِْن آَمَن  اْسُتْضِعُفوا  لِلَِّذيَن  َقْوِمِه  ِمْن  وا  اْسَتْكرَبُ ِذيَن  ْن  الَّ

 َربِِّه﴾  

قال آخر: واهلدف من هذا السؤال مل يكن هو حتري احلق، بل كانوا يريدون بإلقاء  

من آمن، وإضعاف معنوياهتم، وظنا منهم بأن هذه    هذه الشبهات زعزعة اإليامن يف نفوس

اجلامهري ستطيعهم وتكف عن متابعة صالح وْحايته، كام كانت مطيعة هلم يوم كانت حتت  

 سيطرهتم ونفوذهم. 
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الكاشف عن   القاطع،  املؤمنة  ما واجهوا رد تلك اجلموع  آخر: لكن رسعان  قال 

إرادهتا القوية وعزمها عىل مواصلة طريقها، حيث قالوا: إننا لسنا نعتقد بأن صاحلا رسول  

﴿َقاُلوا إِنَّا باَِم ُأْرِسَل بِِه  من قبل اهلل فحسب، بل نحن مؤمنون أيضا بام جاء به، قال تعاىل:  

 وَن﴾ ُمْؤِمُن 

قال آخر: لكن هؤالء املغرورين املتكربين مل يكفوا عن عملهم، بل عادوا مرة أخرى  

تعاىل:   قال  كام  املؤمنني،  معنوية  إضعاف  بِِه  إىل  آَمنُْتْم  بِالَِّذي  ا  إِنَّ وا  اْسَتْكرَبُ ِذيَن  الَّ ﴿َقاَل 

مو   َكافُِروَن﴾، هتز  ضاغطة،  نفسية  حالة  خلق  أجل  من  للكفر،  تأكيد  عملية  قف  يف 

هؤالء   جلر  منهم  حماولة  هذه  وكانت  بمثله..  منهم  التحدي  جانب  ترد  أو  املستضعفني 

 املستضعفني اىل صفوفهم مرة أخرى. 

قال آخر: ومل تنفعهم تلك األساليب يف حرهبم النفسية ضد املؤمنني شيئا، ومل يكن  

امل  الفكرية يف عملية ربح  للمواجهة  يعتمدوه كأساس  وقف،  هلم منطق معقول يمكن أن 

الناقة   إىل  معه، فعمدوا  القوة، ولكنهم مل يستطيعوا مواجهة صالح واملؤمنني  إىل  فلجؤوا 

﴿َفَعَقُروا النَّاَقَة َوَعَتْوا َعْن َأْمِر  الضعيفة التي ال متلك أن تدافع عن نفسها، كام قال تعاىل:  

ِْم﴾    َرهبِّ

يت  من  وقفة  صالح  أمام  ووقفوا  الطغيان،  من  حالة  ويف  آخر:  اإلنذار قال  حدى 

املُْْرَسلِنَي﴾  بالعذاب؛   ِمَن  ُكنَْت  إِْن  َتِعُدَنا  باَِم  اْئتِنَا  َصالُِح  َيا  باهلل  ﴿َوَقاُلوا  يرتبطون  الذين 

 بعالقة وثيقة، تتيح هلم أن يستنزلوا العذاب عىل معاندهيم.  

قال آخر: وعندما وصل املعارضون بطغياهنم ومتردهم إىل آخر درجة، وأطفأوا يف  

م آخر بارقة أمل يف اإليامن، حلت هبم العقوبة اإلهلية طبقا لقانون انتخاب األصلح،  نفوسه

الفاسدة واملفسدة،   الكائنات  ْجَفُة﴾  وإهالك وحمو  الرَّ واهتزت هبم األرض..  ﴿َفَأَخَذهْتُُم 
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به،   الذي ارجتفوا  الزلزال  َداِرِهْم َجاثِِمنَي﴾،وكان  يِف  الوقوف    ﴿َفَأْصَبُحوا  ال يستطيعون 

 والتحرك من مكاهنم بفعل املوت. 

وبيوهتم   قصورهم  أثرها  عىل  هتاوت  عظيمة  ورجفة  زلزلة  كانت  لقد  آخر:  قال 

 القوية، واندثرت حياهتم اجلميلة، حتى أنه مل يبق منهم إال أجساد ميتة.. هكذا أصبحوا. 

الركب،   القعود عىل  قال آخر: و)جاثم( يف األصل مشتق من مادة )جثم( بمعنى 

والرجفة  والتوقف   الزلزلة  أن  إىل  إشارة  التعبري  هذا  يكون  أن  يبعد  واحد، وال  مكان  يف 

جاءهتم وهم يف حالة هنيئة، فجلسوا عىل أثرها فجأة، وبينام كانوا قاعدين عىل ركبهم مل  

اجلدران عليهم،    اهنيارمتهلهم الرجفة، بل ماتوا وهم عىل هذه اهليئة، إما خوفا، وإما بسبب  

 ة التي رافقت الزلزال. وإما بفعل الصاعق

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل رد فعل صالح، وهو يرى فعل اهلل هبم؛ وهو ليس موقف  

شامتة وحقد؛ فاألنبياء ال يشمتون، وأصحاب الرساالت ال حيقدون، ألن قلوهبم مملوءة  

ىلَّ َعنُْهْم﴾  ﴿َتوَ باملحبة والرْحة، وأرواحهم منطلقة باخلري والرأفة، ولذلك يذكر اهلل تعاىل أنه  

﴾  أي أعرض عنهم وابتعد عن هذا املنظر األليم؛   ِرَساَلَة َريبِّ َأْبَلْغُتُكْم  َلَقْد  َقْوِم  َيا  ﴿َوَقاَل 

بالسري يف  ﴿َوَنَصْحُت َلُكْم﴾  بكل ما فيها من حق وعدل وخري وصالح، بكل تفاصيلها  

إلضافة إىل سعادة الدنيا..  خط الرسالة لتبلغوا مداها األخري، وهو اجلنة يف الدار اآلخرة با 

النَّاِصِحنَي﴾ بُّوَن 
حُتِ اَل  يدلوكم عىل منابع احلب  ﴿َوَلكِْن  يريدون أن  .. وال تطيعوهنم فيام 

 واخلري والرْحة. 

قال أحد احلضور: بأي َشء أهلك قوم ثمود.. ذلك أنه يستفاد من اآلية الكريمة  

ا املتمردين كان هو  أن سبب هالك هؤالء  يذكر يف  التي ذكرمتوها  تعاىل  اهلل  لزلزال، لكن 

سورة فصلت أنه كان الصاعقة، كام قال تعاىل: ﴿َفإِْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل  
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ا [ 13]فصلت: َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد﴾  ، ويذكر يف سورة احلاقة أهنا الطاغية، كام قال تعاىل: ﴿َفَأمَّ

، وهو يعني أن قوم ثمود أهلكوا بيشء مدمر، فهل هناك  [ 5]احلاقة:  اِغَيِة﴾  َثُموُد َفُأْهلُِكوا بِالطَّ 

 تناقض بني هذه التعابري؟

قال أحد الوعاظ: إن اجلواب عىل هذا السؤال يمكن أن يلخص يف مجلة واحدة،  

وهي مجيع هذه العبارات ترجع إىل معنى واحد، أو أنه يالزم بعضها بعضا، فكثريا ما حتدث  

رضية يف منطقة ما بفعل صاعقة عظيمة، أي أنه حتدث صاعقة أوال، ثم حتدث  الرجة األ

 عىل أثرها رجة أرضية. 

قال آخر: وأما )الطاغية( فهي بمعنى كائن جتاوز عن حده، وهذا ينسجم مع الزلزلة  

 وكذا مع الصاعقة، وهلذا فال يوجد أي تناقض بني اآليات. 

سالم ﴿َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَلَة  قال أحد احلضور: فهل كان قول صالح عليه ال 

بُّوَن النَّاِصِحنَي﴾ بعد هالك املتمردين من قومه، أو أن هذا  
َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلكِْن اَل حُتِ

الكالم هو احلوار األخري الذي جرى بينه وبني قومه قبيل هالك القوم وموهتم، أي بعد إمتام  

 كذلك، فلم ذكر اهلل تعاىل هذا بعد ذكر هالكهم وموهتم؟ احلجة عليهم؛ فإن كان

قال آخر: كال االحتاملني ممكن.. وإن كان االحتامل الثاين أنسب مع ظاهر اخلطاب،  

األول هو أيضا غري بعيد،    االحتاملألن احلديث مع قوم ثمود يفيد أهنم كانوا أحياء.. لكن  

هذا الكالم ليعترب الباقون احلارضون، كام نقرأ  ألنه كثريا ما تتم حمادثة أرواح املوتى بمثل  

ألهل القليب من قتىل بدر، فقد روي أنه اطلع عىل أهل    رسول اهلل  نظري ذلك يف خطاب  

ا﴾  القليب، فقال:   فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال:    [ 44األعراف:  ] ﴿َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحقا
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 ( 80)  جييبون()ما أنتم بأسمع منهم، ولكن ال 

قال آخر: ومثل ذلك ما روي أن اإلمام عيل عندما عاد من معركة صفني وقف عند  

)أنتم   قال:  ثم  أوال،  املاضني  أرواح  عىل  فسلم  املوتى،  مقابر  إىل  والتفت  الكوفة  مدخل 

 ( 81)  السابقون ونحن الالحقون(

 املشهد الثاين: 

العرب   عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  األول،  قال  املشهد  من  املستفادة 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 

الوعاظ أحد  تعاىل:(82)قال  قوله  يف  ورد  الذي  املشهد  هو  َأَخاُهْم    :  َثُموَد  ﴿َوإِىَل 

ُه ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض وَ  اْسَتْعَمَرُكْم فِيَها  َصاحِلًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

َقْبَل  ا  َيا َصالُِح َقْد ُكنَْت فِينَا َمْرُجوا يٌب َقاُلوا  إَِلْيِه إِنَّ َريبِّ َقِريٌب جُمِ َهَذا    َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا 

نَا َلِفي َشكٍّ مِمَّا َتْدُعوَنا إَِلْيِه   ُمِريٍب َقاَل َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت  َأَتنَْهاَنا َأْن َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َوإِنَّ

يِن ِمَن اهللَِّ إِْن َعَصْيُتُه َفاَم َتِزيُدوَننِي َغرْيَ   َُتِْسرٍي َوَيا  َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َريبِّ َوآَتايِن ِمنُْه َرْْحًَة َفَمْن َينْرُصُ

َتْأُكْل  َفَذُروَها  آَيًة  َلُكْم  اهللَِّ  َناَقُة  َهِذِه  َعَذاٌب  َقْوِم  َفَيْأُخَذُكْم   
ٍ
بُِسوء وَها  مَتَسُّ َواَل  اهللَِّ  َأْرِض  يِف   

اٍم َذلَِك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوٍب َفَلامَّ َجاَء َأْمرُ  ْينَا  َقِريٌب َفَعَقُروَها َفَقاَل مَتَتَُّعوا يِف َداِرُكْم َثاَلَثَة َأيَّ َنا َنجَّ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْْحَةٍ  ِذيَن  َصاحِلًا َوالَّ  ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي َيْوِمئٍِذ إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز َوَأَخَذ الَّ

 ُ ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي َكَأْن مَلْ َيْغنَْوا فِيَها َأاَل إِنَّ َثُموَد َكَفُروا َرهبَّ ْم َأاَل  َظَلُموا الصَّ

 [ 68ـ  61]هود: ُبْعًدا لَِثُموَد﴾ 

 

 ( 1370( البخاري، )80)

 .248، ص1( رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد، ج 81)

(، واألمثل يف تفسري 87/ 12) (، ومن وحي القرآن:  53/  12(، وتفسري املراغي ) 3654/  7(، وزهرة التفاسري )1162/ 6(  التفسري القرآين للقرآن ) 82)

 . 186/  14(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 367/  18(، ومفاتيح الغيب ) 96/  12(، والتفسري املنري )577/  6كتاب اهلل املنزل: )
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قال آخر: ففي هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل صاحلا الذي أرسله اهلل إىل قومه  

والشام، كام   املدينة  الواقعة بني  القرى  العاربة، ومن سكان  العرب  كانوا من  الذين  ثمود 

يذكر بعض املفرسين، وليس لدينا أي مصدر تارخيي موثوق حيدثنا عن تفاصيل حياهتم،  

القرآن الذي يفيدنا بأهنم كانوا أمة من العرب عىل ما يدل عليه اسم    بل املصدر الصحيح هو 

نبيهم، وقد كان منهم، نشأوا بعد قوم عاد وهلم حضارة ومدنية، وكانوا يعمرون األرض،  

﴿َواْذُكُروا إِْذ  ويتخذون من سهوهلا قصورا، وينحتون من اجلبال بيوتا آمنني، كام قال تعاىل:  

َباَل  َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء مِ  َأُكْم يِف اأْلَْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوهِلَا ُقُصوًرا َوَتنِْحُتوَن اجْلِ ْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ

والنخيل  [ 74األعراف:  ] ُبُيوًتا﴾   اجلنات  وإنشاء  العيون  بإجراء  الفالحة  شغلهم  ومن   ،

 [ 148: الشعراء] ﴿َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم﴾ واحلرث، كام قال تعاىل: 

قال آخر: كام ذكر اهلل تعاىل أهنم كانوا يعيشون يف ضالل الوثنية والرشك، حتت تأثري  

ساداهتم وكربائهم الذين كانوا يتحكمون بالتوجيه الفكري والعميل ألتباعهم، ويوحون  

 إليهم بأن طاعتهم هي السبيل األقوم لنجاحهم وحصوهلم عىل اخلري والرشاد.  

تتبع ألصواهتم وأصوات أمثاهلم ال يشعر بأهنا تنطلق من  قال آخر: ولذلك فإن امل

حالة اقتناع ومعاناة، بل يشعر أهنا أصوات اآلخرين املستكربين الذين يوحون إليهم خرف  

 القول غرورا.  

قال آخر: لذا كانت مشكلة هؤالء مع األنبياء أهنم يدعون إىل عبادة اهلل الواحد حيث  

ا وغري  البرشية  الرموز  كل  إال  تسقط  حيكم  وال  وحيه،  إال  يبقى  فال  األرض،  يف  لبرشية 

رشعه، وال يرتك ألي برشي جمال احلصول عىل أي امتياز إال من خالل عمله، بينام كانت  

اآلخرين   وأقنعوا  ألنفسهم،  فرضوها  التي  االمتيازات  خالل  من  متحركة  هؤالء  حياة 

ا كانوا يدعونه ألنفسهم من حق  باستحقاقهم هلا بام يملكونه من مال أو قوة أو جاه، ويف م
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اخلرافات   من  ذلك  غري  إىل  عنها،  ووكالتهم  األصنام،  لرعايتهم  الناس  عىل  الوالية 

واألضاليل، األمر الذي جيعل رصاعهم ضد األنبياء رصاعا من أجل ْحاية مصاحلهم، ال  

 من أجل ْحاية خط تفكريهم. 

ىَل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلًا َقاَل َيا  ﴿َوإِ قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بقوله تعاىل:  

ُه﴾،  وتلك هي الدعوة الواحدة التي تلخص كل رشائع    َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

اهلل وكل تعاليمه، فاهلل هو املنطلق يف كل َشء، واملرجع يف كل أمر، فله اخلضوع كله، وله  

 األمر كله.  

جوهر التصور الديني للحياة، فإما أن يكون اإلله الذي يلتقي    قال آخر: وهذا هو

الكون أمامه هو اهلل، وإما أن يكون غريه، ولكل منهام خطوط وآفاق وتعاليم وأهداف..  

 فال جمال للرشكة، وال جمال للتبعيض. 

  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أقام هلم دليلني عىل التوحيد، أوهلام ما عرب عنه بقوله: 

املادة األوىل التي خلق منها آدم أبو    فهيأي ابتدأ خلقكم منها،  ﴿ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض﴾  

البرش، ثم خلقكم أنتم من ساللة من طني بالوسائط، فإن النطفة التي تتحول إىل علقة ثم  

نبات  إىل مضغة، ثم إىل هيكل عظمى حييط به حلمـ  أصلها دم. والدم من الغذاء وهو إما من  

﴿َواهللَُّ  األرض، وإما من اللحم الذي يرجع إىل النبات بعد طور أو أكثر.. كام قال تعاىل:  

   [ 17نوح:  ] َأْنَبَتُكْم ِمَن اأْلَْرِض َنَباًتا﴾ 

أي هيأ لكم أسباب احلياة  ﴿َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها﴾ قال آخر: والثاين ما عرب عنه بقوله: 

بإق عمراهنا،  من  لكم  ومكن  واحلب،  فيها،  النبات  وزرع  احلدائق،  وغرس  املدن،  امة 

﴿َواهللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكْم  وتسخري الدواب واألنعام، كام قال تعاىل:  

َأْصوَ  َوِمْن  إَِقاَمتُِكْم  َوَيْوَم  َظْعنُِكْم  َيْوَم  وهَنَا  َتْسَتِخفُّ ُبُيوًتا  اأْلَْنَعاِم  ُجُلوِد  َوَأْوَباِرَها  ِمْن  افَِها 
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َبالِ  َأْكنَاًنا   َوَأْشَعاِرَها َأَثاًثا َوَمَتاًعا إِىَل ِحنٍي َواهللَُّ َجَعَل َلُكْم مِمَّا َخَلَق ظاَِلاًل َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اجْلِ

ُيتِمُّ   َكَذلَِك  َبْأَسُكْم  َتِقيُكْم  ابِيَل  َورَسَ احْلَرَّ  َتِقيُكُم  ابِيَل  َلُكْم رَسَ َلَعلَُّكْم  َوَجَعَل  َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه 

، فذلكم مما هلل يف عباده.. خلقهم، ورزقهم، وأمدهم بأنعام وبنني  [ 81ـ    80النحل:  ] ُتْسلُِموَن﴾  

 وجنات وعيون.. فهل يف رشع العقالء ما يقىض بالوالء لغريه، والتعبد لسواه؟ 

الواضحة قال هلم:   ُتوُبوا  ﴿َفاْستَ قال آخر: وبعد أن ذكر هلم هذه األدلة  ُثمَّ  ْغِفُروُه 

هيتدوا    إَِلْيِه﴾، أن  قبل  وضالل،  كفر  من  منهم  كان  مما  املغفرة  طلب  هو  واالستغفار، 

الرجوع إىل اهلل، بعد الرشود عنه، وذلك يف حال    هيويرشدوا، ويؤمنوا باهلل.. والتوبة،  

بحانه بالتوبة عام  اإليامن، حيث يقع املرء يف معصية، فيبعد هبا عن اهلل، فيكون رجوعه إليه س

العطف   جاء  وهلذا  فيه..  مرحلة  بـ  وقع  قبلها..  مرحلة  عىل  مرحلة  تعطف  ألهنا  )ثم(.. 

اإليامن، عىل مرحلة ما قبل اإليامن، وهذا إشعار بأن كال منهام من عامل غري عامل اآلخر..  

 وشتان بني اإليامن والكفر، والنور والظالم. 

يٌب﴾ هلم:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال أي قريب من عباده  ﴿إِنَّ َريبِّ َقِريٌب جُمِ

إذا كان مؤمنا   ال خيفى عليه استغفارهم وال الباعث عليه وجميب لدعاء من دعاه وسأله 

اِع إَِذا َدَعاِن﴾  خملصا، كام قال تعاىل:   ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 [ 186البقرة: ] 

﴿َيا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم أجابوه بكالم يدل عىل اجلهل والعناد، فقالوا:  

ا َقْبَل َهَذا﴾   أي قد كنت عندنا موضع الرجاء ملهام أمورنا ملا لك  َصالُِح َقْد ُكنَْت فِينَا َمْرُجوا

نا أن  من رجاحة عقل وأصالة رأى، وحلسبك ونسبك قبل هذه الدعوة التي تطلب هبا إلي

 نبدل ديننا زعام منك أنه باطل، فاآلن قد انقطع رجاؤنا منك. 

﴿َأَتنَْهاَنا َأْن َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا﴾ قال آخر: ثم ذكروا أسباب انقطاع رجائهم بقوهلم:  
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أي عجيب منك أن تنهانا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا من قبلنا، وقد رسنا نحن عىل هنجهم  

نَا َلِفي َشكٍّ مِمَّا َتْدُعوَنا إَِلْيِه ُمِريٍب﴾  د علينا ومل يستقبحه، فكيف تنكره؟..  ومل ينكره أح ﴿َوإِنَّ

شك من دعوتك إىل عبادته تعاىل وحده دون أن نتوسل إليه بأحد من الشفعاء    لفيأي وإنا  

آباؤنا هلم من صور ومتاثيل تذكرنا هبم، فكل هذا   املقربني عنده، وال أن نعظم ما وضعه 

 يوجب الريب والتهمة وسوء الظن وعدم الطمأنينة إىل دعوتك.

الوثنيني يف كل زمان ومكان، فإهنم   به قوم صالح هو منطق  قال آخر: وما اعتذر 

 يعتمدون عىل التقاليد والعادات دون أن يعتمدوا عىل منطق العقل والفكر.  

﴿َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن صاحلا عليه السالم أجاهبم بقوله:  

معكم إن كنت عىل برهان    حاِلعن    أخربوينأي  ِمْن َريبِّ َوآَتايِن ِمنُْه َرْْحًَة﴾  ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة  

هبا نبيا مرسال    جعلني وبصرية من ربى مالك أمرى وآتاين من قبله رْحة خاصة من عنده  

يِن ِمَن اهللَِّ إِْن َعَصْيُتُه﴾  إليكم،   لة،  من عذابه إذا أنا كتمت الرسا   يمنعنيأي فمن  ﴿َفَمْن َينرُْصُ

أو كتمت ما يسوؤكم من بطالن عبادة األصنام واألوثان تقليدا آلبائكم.. فال أحد يدفع  

وال بام أنتم فيه من شك وريب يف    يف ذلك عنى يف هذه احلال فال أباىل إذا بقطع رجائكم  

 أمرى. 

ي فام  أ﴿َفاَم َتِزيُدوَننِي َغرْيَ َُتِْسرٍي﴾  قال آخر: ثم ذكر مآل أمره إذا هو اتبعهم فقال: 

يف اخلرسان بإيثار ما عندكم عىل ما عند    إيقاعيباتقاء سوء ظنكم وارتيابكم غري  تزيدونني 

 اهلل واشرتاء رضاكم بسخطه تعاىل.

الدالة عىل   لقومه معجزته  ثم ذكر اهلل تعاىل أن صاحلا عليه السالم ذكر  قال آخر: 

  َوَيا َقْوِم َهِذِه َناَقُة اهللَِّ﴾، ﴿صحة رسالته، وحذرهم من عصيان ما يأمرهم به يف شأهنا، فقال:  

أي إن شككتم يف دعويت فهذه الناقة معجزة ِل، وإضافتها إىل اهلل ترشيفا هلا، كام يقال: بيت  
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آَيًة﴾اهلل،   ظاهرة  ﴿َلُكْم  حجة  أي  اهللَِّ﴾ :  َأْرِض  يِف  َتْأُكْل  وال  ﴿َفَذُروَها  فاتركوها  أي   :

هلا    تتعرضوا 
ٍ
بُِسوء وَها  مَتَسُّ وإال  ﴾  ﴿َواَل  وغريه،  واجلرح  َعَذاٌب  كالقتل  ﴿َفَيْأُخَذُكْم 

 أي عاجل ال يتأخر عنكم.  َقِريٌب﴾، 

  ﴿َناَقَة اهللَِّ﴾،قال آخر: والظاهر أهنا ناقة عىل صفة عجيبة.. وهلذا جاء وصفها بأهنا  

أي آيته إليهم.. فليأخذوا منها الشاهد الذي يشهد بقدرة اهلل، وحيدث عن علمه، وحكمته،  

ث اهلل..  ومن  إىل  يدعوهم  جاءهم  الذي  الرسول،  صدق  عىل  آخر  دليل  منها  هلم  يقوم  م 

يف   وهلا  شأهنم،  هذا  يف  شأهنا  اهلل  أرض  يف  تأكل  الناقة  وليدعوا  به،  وليؤمنوا  فليصدقوه 

األرض ماهلم، ألهنا ناقة اهلل، واألرض أرض اهلل، وهم عبيد اهلل، واألرض التي يعيشون  

ليدعوا ناقة هلل تأخذ رزقها من أرض اهلل، وال يمسوها بسوء، فإن عليها أرض اهلل.. وإذن ف

 اعتدوا عليها، وخالفوا أمر اهلل فيها، فلينتظروا العذاب القريب الذي سيحل هبم. 

قال آخر: وقد روي يف هذا أهنم سألوه أن خيرج هلم من إحدى الصخور ـ وأشاروا  

وقالوا: إن فعلت صدقناك وآمنا بك،  جوفاء وبراء،    (83)إىل صخرة منفردة ـ ناقة خمرتجة

فسأل صالح عليه السالم اهلل سبحانه ذلك فانصدعت الصخرة صدعا كادت عقوهلم تطري  

 .(84) منه، ثم اضطربت كاملرأة يأخذها الطلق، ثم انصدعت عن ناقة عرشاء جوفاء وبراء

َقاَل مَتَتَُّعوا يِف  ﴿َفَعَقُروَها فَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم مل يستمعوا نصحه فقال:  

اٍم َذلَِك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوٍب﴾   أي فكذبوه فعقروها فقال هلم صالح: استمتعوا  َداِرُكْم َثاَلَثَة َأيَّ

حني   وعدكم  اهلل  من  وعد  أجلتم  الذي  األجل  وهذا  أيام،  ثالثة  الدنيا  دار  يف  بحياتكم 

 ذلك.  انقضائه باهلالك ونزول العذاب، مل يكذبكم فيه من أعلمكم 

 

 (  املخرتجة ما شابه البخت، وهي اإلبل اخلراسانية. 83)

 . 441/ 2(  جممع البيان:84)
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قال آخر: وىف توقيت وقوع العذاب بثالثة أيام حكم منها أن يظلوا خالل تلك املدة  

كلام   وكانوا  والتكذيب،  التصديق  بني  املقلقة،  املزعجة  اخلواطر  تلك  وطأة  حتت  واقعني 

مضت حلظة من الزمن ازداد قلقهم واضطراهبم، انتظارا ملا يطلع به عليهم هذا الوعيد، يف  

 الثالث من تلك األيام التي أقتت هلالكهم. اليوم 

قال آخر: ومنها أن حرص األجل املرضوب هلالكهم بثالثة أيام، هو غاية ما يمكن  

ملا   أكثر من هذا  الزمن إىل  امتد  ولو  إليه..  له وااللتفات  االهتامم  النفس موقع  يقع يف  أن 

ىل هم وقلق من لقائه.. ولو  التفتت إليه النفوس هذا االلتفات الذي يشدها إليه، ويقيمها ع

 قرص الزمن إىل ما دون ذلك لقرصت فرتة العذاب النفيس الذي عاجله القوم قبل أن هيلكوا. 

قال آخر: وبذلك، فإن هذه األيام الثالثة التي عاشها القوم قبل أن حيل هبم اهلالك  

ملوت قبل  قد أقتت بحكمة احلكيم العليم، فكانت بوتقة عذاب، جترع منها القوم جرعات ا

 أن حيل هبم املوت. 

ْينَا َصاحِلًا قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل وقوع ما أوعدوا به فقال:   ﴿َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

َيْوِمئٍِذ﴾،  ِخْزِي  َوِمْن  ِمنَّا  بَِرْْحٍَة  َمَعُه  آَمنُوا  ِذيَن  صاحلا    َوالَّ نجينا  عذابنا  ثمود  جاء  فلام  أي 

اصة منا، ونجيناهم من عذاب ذلك اليوم ونكاله باستئصاهلم من  والذين آمنوا معه برْحة خ

 الوجود وبام يتبعه من سوء الذكر والطرد من رْحة اهلل. 

﴿إِنَّ  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل عظيم قدرته عىل التنكيل بأمثاهلم من املرشكني فقال:  

أي إن ربك أهيا الرسول الذي فعل هذا هبم قادر أن يفعل مثل  َربََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز﴾  

 ، وهو الغالب عىل أمره. َشءذلك بقومك إذا أرصوا عىل اجلحود، إذ ال يعجزه  

ِذيَن َظَلُموا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مآل أمرهم وشديد عقابه هبم فقال:   ﴿َوَأَخَذ الَّ

َج  ِدَياِرِهْم  يِف  َفَأْصَبُحوا  ْيَحُة  هبم  اثِِمنَي﴾  الصَّ نزلت  التي  الصاعقة  صيحة  فأخذهتم  أي 
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فأحدثت رجفة يف القلوب وزلزلة يف األرض وصعقوا هبا مجيعا فانكبوا عىل وجوههم مل  

 ينج منهم أحد. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الصيحة الساموية الشديدة مل ُتبق منهم أي أثر يلمس،  

 : أي كأن مل يقيموا فيها. ا فِيَها﴾﴿َكَأْن مَلْ َيْغنَوْ كام قال تعاىل: 

ُْم﴾ قال آخر: ثم شهد اهلل تعاىل بأمرين.. أوهلام  : أي كفروا  ﴿َأاَل إِنَّ َثُموَد َكَفُروا َرهبَّ

 : أي أبعدهم اهلل من رْحته. ﴿َأاَل ُبْعًدا لَِثُموَد﴾بآيات رهبم وجحدوها.. وثانيهام 

 املشهد الثالث: 

حدثتمو أحسنتم..  احلضور:  أحد  املشهد  قال  من  املستفادة  العرب  عن  ،  الثايننا 

 . لثفحدثونا عن العرب املستفادة من الثا 

َبْت َثُموُد املُْْرَسلِنَي  (85)قال أحد الوعاظ : هو املشهد الذي ورد يف قوله تعاىل: ﴿َكذَّ

وا اهللََّ َوَأطِيُعوِن َوَما َأْسَأُلُكْم  إِْذ َقاَل هَلُْم َأُخوُهْم َصالٌِح َأاَل َتتَُّقوَن إيِنِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي َفاتَّقُ 

ُكوَن يِف َما َهاُهنَا آِمننَِي يِف َجنَّاٍت َوعُ  َأُترْتَ َأْجِرَي إِالَّ َعىَل َربِّ اْلَعاملنََِي  َأْجٍر إِْن  ُيوٍن  َعَلْيِه ِمْن 

َفارِ  ُبُيوًتا  َباِل  اجْلِ ِمَن  َوَتنِْحُتوَن  َهِضيٌم  َطْلُعَها  َوَنْخٍل  َواَل  َوُزُروٍع  َوَأطِيُعوِن  اهللََّ  ُقوا  َفاتَّ ِهنَي 

ِذيَن ُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َواَل ُيْصلُِحوَن َقاُلوا إِنَّاَم َأْنَت ِمَن املَُْسحَّ  فِنَي الَّ ِريَن  ُتطِيُعوا َأْمَر املرُْْسِ

اِدِقنَي   ُب  َما َأْنَت إِالَّ َبرَشٌ ِمْثُلنَا َفْأِت بِآَيٍة إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ ٌب َوَلُكْم رِشْ َقاَل َهِذِه َناَقٌة هَلَا رِشْ

َناِدِمنَي   َفَأْصَبُحوا  َفَعَقُروَها  َعظِيٍم  َيْوٍم  َعَذاُب  َفَيْأُخَذُكْم   
ٍ
بُِسوء وَها  مَتَسُّ َواَل  َمْعُلوٍم  َيْوٍم 

ِحيُم﴾  َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي وَ  إِنَّ َربََّك هَلَُو اْلَعِزيُز الرَّ

 [ 159ـ  141]الشعراء: 

 

(، واألمثل يف  142/  17(، ومن وحي القرآن: )90/  19(، وتفسري املراغي )5389/  10(، وزهرة التفاسري )147/  10(  التفسري القرآين للقرآن )85)

 . 113/  20منية الطالبني، للسبحاين،  و(، 524/  24(، ومفاتيح الغيب )197/ 19(، والتفسري املنري )427/ 11تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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قال آخر: بعد أن قص اهلل تعاىل قصص عاد وهود قص قصص ثمود وصالح، وقد  

كانوا عربا مثلهم يسكنون مدينة احلجر التي بني وادي القرى والشام، ومساكنهم معروفة  

ذاهبون إىل بالد الشام، وقد دعاهم صالح عليه  ترتدد عليها قريش يف رحلة الصيف وهم  

السالم إىل عبادة اهلل وحده وأن يطيعوه فيام بلغهم من رسالة رهبم فأبوا وكذبوا بعد أن أتى  

هلم، آليات املصدقة لرسالته، فأخذهم العذاب وزلزلت هبم األرض ومل تبق منهم ديارا  

 وال نافخ نار.

صالح مع ثمود بام ابتدأ به قصة نوح وإبراهيم،  قال آخر: وقد ابتدأ اهلل تعاىل قصة  

وعاد قوم هود، من بيان أهنم يكذبون املرسلني، وكأهنم ال يؤمنون برسالة اهلل تعاىل إىل أهل  

وإهنم   أقوامهم،  إىل  يرسلون  دائام  الرسل  كشأن  ومنهم  أخوهم  الرسول  وبأن  األرض، 

يقرهبم إىل اهلل زلفى هو أن يملؤوا    يعرفون باألمانة والصرب بينهم، وإن أول مطلب هلم منهم

نفوسهم بالتقوى، حتى يعمر قلبهم باإليامن به، ويبتعدوا عن التمرد، وينتقلوا من طريق  

 الرش إىل طريق اخلري، فيأمرهم بتقوى اهلل وطاعته، ألن طاعته طاعة هلل تعاىل. 

وله  قال آخر: وهذا هو معنى اآليات اخلمس األوىل من قصة صالح وثمود، وهي ق

َأِمنٌي  تعاىل:   َرُسوٌل  َلُكْم  إيِنِّ  َتتَُّقوَن  َأاَل  َأُخوُهْم َصالٌِح  هَلُْم  َقاَل  إِْذ  املُْْرَسلنَِي  َثُموُد  َبْت  ﴿َكذَّ

ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل َربِّ اْلَعاملَنَِي﴾     141:  الشعراء] َفاتَّ

 [ 145ـ 

قال آخر: ثم خاطب صالح عليه السالم قومه واعظا هلم وحمذرا نقم اهلل أن حتل هبم  

ومذكرا بأنعمه عليهم فيام آتاهم من األرزاق الدارة واجلنات والعيون والزروع والثمرات،  

ُكوَن يِف َما َهاُهنَا آِمننَِي﴾  واألمن من املحذورات فقال:    ما أحاطكم  أي: هال نظرتم إىل﴿َأُترْتَ

اهلل به من النعم الكثرية التي ال تقف عند حد، فهل تتصورون أن اهلل يرتككم ألنفسكم فيها  
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لتامرسوا حريتكم يف اللهو والعبث واالبتعاد عن اإليامن والتقوى، من دون أية مسئولية فيام  

 تأخذون به أو تدعونه؟ 

  ﴿يِف َجنَّاٍت﴾﴾ وقال:  ُهنَا َها قال آخر: قال آخر: ثم فصل اهلل تعاىل ما يف قوله: ﴿

خص النخل بالذكر  ﴿َوُزُروٍع َوَنْخٍل﴾  جارية فيها  ﴿َوُعُيوٍن﴾  أي بساتني مليئة بالشجر  

:  ﴿َطْلُعَها﴾ألنه أنفس األشجار عند سكان الصحارى، وكانوا هيتمون هبا أكثر من غريها،  

 متداخل منضم بعضه إىل بعض، أو يانع ناضج.﴿َهِضيٌم﴾  أي ثمرها 

ُقوا  آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  قال   َباِل ُبُيوًتا َفاِرِهنَي َفاتَّ ﴿َوَتنِْحُتوَن ِمَن اجْلِ

أي وتتخذون تلك البيوت املنحوتة يف اجلبال أرشا وبطرا من غري حاجة إىل  اهللََّ َوَأطِيُعوِن﴾  

عليكم نفعه يف الدنيا  سكناها مع اجلد واالهتامم يف بنائها، فاتقوا اهلل وأقبلوا عىل ما يعود  

 واآلخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم، وتسبيحه بكرة وأصيال. 

قال آخر: وحاصل كالمه التذكري بنعم اهلل سبحانه من جنات وعيون وزروع وثامر  

النخل أوال، ثم التنديد بتلك البواعث املريضة لبناء البيوت اجلبلية ثانيا، فبدل أن يشكروا  

عىل  سبحانه  احلق،  اهلل  عن  فعتوا  وأبطرهتم،  النعم  تلك  أترفتهم  عليهم،  به  أنعم  ما   

 واستكربوا عن طاعة اهلل وعبادته. 

ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن﴾  قال آخر: ثم دعاهم إىل تقوى اهلل وإطاعة رسوله وقال:   ألن  ﴿َفاتَّ

قال تعاىل:  إطاعة الرسول كإطاعة اهلل سبحانه، ومن أطاع الرسول فال يطيع املرسفني، كام  

فِنَي﴾    ﴿َواَل ُتطِيُعوا َأْمَر املرُْْسِ

ُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َواَل ُيْصلُِحوَن﴾  قال آخر: ثم عرف املرسفني بقوله:   ِذيَن  ﴿الَّ

أن املفسدين عىل قسمني: قسم يفسد ويصلح،  ﴿َواَل ُيْصلُِحوَن﴾ أبدا.. ويستفاد من قوله: 

 م املرسفون. وقسم يفسد وال يصلح أبدا، وهؤالء ه
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عىل    واجرتأوا قال آخر: ولعل املقصود هبم رؤساءهم الذين متادوا يف معصية رهبم  

سخطه، وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون يف األرض وال يصلحون، واملذكورون  

  [ 48النمل: ] وَن﴾  ﴿َوَكاَن يِف املَِْدينَِة تِْسَعُة َرْهٍط ُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َواَل ُيْصلِحُ يف قوله تعاىل:  

 أي يسعون يف أرض اهلل بمعاصيه، وال يصلحون أنفسهم بالعمل بطاعته. 

قال آخر: ونالحظ هنا أن هناك عالقة وطيدة بني اإلرساف والفساد يف األرض،  

ذلك أن اإلرساف هو التجاوز عن حد قانون التكوين وقانون الترشيع.. وواضح أيضا أن  

للفساد موجب  احلد  عن  جتاوز  اإلرساف،    أي  هو  الفساد  مصدر  أن  ذلك  واالختالل.. 

 ونتيجة اإلرساف هي الفساد أيضا.

له معنى واسع، فقد يطلق عىل   قال آخر: وينبغي االلتفات أيضا إىل أن اإلرساف 

ُفوا﴾ يف قوله تعاىل:املسائل املادية كاألكل والرشب، كام  ُبوا َواَل ُترْسِ ]األعراف: ﴿َوُكُلوا َوارْشَ

31 ] 

﴿َفاَل  والقصاص ـ عند جتاوز احلد ـ كام يف قوله تعاىل:   االنتقامقال آخر: وقد يرد يف 

ُه َكاَن َمنُْصوًرا﴾  ْف يِف اْلَقْتِل إِنَّ  [33اإلرساء: ] ُيرْسِ

التدبري، كام يف قوله   التبذير وعدم  قال آخر: وقد يستعمل يف اإلنفاق والبذل عند 

ُفوا َومَلْ َيقْ تعاىل:   ِذيَن إَِذا َأْنَفُقوا مَلْ ُيرْسِ وا َوَكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَواًما﴾ ﴿َوالَّ  [ 67الفرقان: ] رُتُ

﴿إِنَّ  قال آخر: وقد يأيت يف احلكم أو القضاء الذي جير إىل الكذب، كام يف قوله تعاىل:  

اٌب﴾  ٌف َكذَّ  [ 28غافر: ] اهللََّ اَل هَيِْدي َمْن ُهَو ُمرْسِ

الرتياب كام يف قوله  قال آخر: وقد يستعمل يف االعتقاد املنتهى إىل الشك والرتدد وا

ٌف ُمْرَتاٌب﴾ تعاىل:    [ 34غافر: ] ﴿َكَذلَِك ُيِضلُّ اهللَُّ َمْن ُهَو ُمرْسِ

قال آخر: وقد يأيت بمعنى االستعالء واالستكبار كام يف قوله تعاىل يف شأن فرعون  
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فِنَي﴾   ُه َكاَن َعالًِيا ِمَن املرُْْسِ  [31الدخان: ] ﴿إِنَّ

ِذيَن  الذنوب كام يف قوله تعاىل:    قال آخر: وقد يأيت بمعنى مطلق َيا ِعَباِدَي الَّ ﴿ُقْل 

ُنوَب مَجِيًعا﴾  ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ  [ 53الزمر: ] َأرْسَ

قال آخر: وهبذا تتضح العالقة بني اإلرساف والفساد بجالء.. فالكون عىل ما بني  

زائه من التضاد والتزاحم، مؤلف تأليفا خاصا يتالءم معه أجزاؤه بعضها مع بعض يف  أج

النتائج واآلثار.. فالكون يسري بالنظام اجلاري فيه إىل غايات صاحلة مقصودة، وهو بام بني  

أجزائه من االرتباط التام خيط لكل من أجزائه سبيال خاصا يسري فيها بأعامل خاصة، من  

حاق وسطها إىل يمني أو يسار أو ينحرف بإفراط أو تفريط، فإن يف امليل  غري أن يميل عن  

 إفسادا للنظام املرسوم ويتبعه إفساد غايته وغاية الكل.   واالنحراف

قال آخر: ومن الرضوري أن خروج بعض األجزاء عن خطه املخطوط له، وإفساد  

استطاعت أن تقيمه وترده  النظم املفروض له ولغريه، يستعقب منازعة بقية األجزاء له، فإن  

 إىل وسط االعتدال فهو وإال أفنته وعفت آثاره، حفظا لصالح الكون واستبقاء لقوامه. 

قال آخر: واإلنسان الذي هو أحد أجزاء الكون غري مستثنى من هذه الكلية، فإن 

جرى عىل ما هيديه إليه الفطرة فاز بالسعادة املقدرة له، وإن تعدى حدود فطرته وأفسد يف  

إىل   يرجع  لعله  والنقمة،  النكال  وأنواع  واملثالت  بالسنني  سبحانه  اهلل  أخذه  األرض، 

تعاىل:   قال  كام  والسداد،  النَّاِس  الصالح  َأْيِدي  َكَسَبْت  باَِم  َواْلبَْحِر  اْلرَبِّ  يِف  اْلَفَساُد  ﴿َظَهَر 

 [ 41الروم: ] لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾ 

قال آخر: وإن أقاموا مع ذلك عىل الفسادـ  لرسوخه يف نفوسهمـ  أخذهم اهلل بعذاب  

َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا  االستئصال وطهر األرض من قذارة فسادهم، كام قال تعاىل:   ﴿َوَلْو َأنَّ 

َكذَّ  َوَلكِْن  َواأْلَْرِض   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحنَا  َقْوا  َكاُنوا َواتَّ باَِم  َفَأَخْذَناُهْم  ُبوا 
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 [ 96األعراف: ] َيْكِسُبوَن﴾ 

تعاىل اإلرساف والفساد يف األرض وعدم   اهلل  هنا يتضح رس ذكر  قال آخر: ومن 

 اإلصالح، يف سياق واحد ومنسجم. 

الطعن يف   ملا عجزوا عن  ثم ذكر اهلل تعاىل أن ثمود  إليه    َشء قال آخر:  مما دعاهم 

ل إىل عقول الضعفاء والعامة، وحاصل ما ردوا به يرجع إىل أمور ثالثة..  عدلوا إىل التخيي 

ِريَن﴾  أوهلا قوهلم:   أي أنت ممن سحر كثريا حتى غلب عىل عقله، فال  ﴿إِنَّاَم َأْنَت ِمَن املَُْسحَّ

 يقبل لك قول، وال يسمع لك نصح.

له:   ِمْثُلنَا﴾،قال آخر: وثانيها قوهلم  َبرَشٌ  إِالَّ  َأْنَت  مثلنا، فكيف    ﴿َما  أي إنك برش 

ْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو  أوحى إليك دوننا؟ كام حكى عنهم يف آية أخرى قوهلم:   ﴿َأُأْلِقَي الذِّ

 ﴾ اُب اأْلرَِشُ اٌب َأرِشٌ َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ  [ 26ـ  25القمر: ] َكذَّ

اِدِقنَي﴾  ﴿َفْأِت بِآَيٍة إِنْ قال آخر: وثالثها قوهلم له:   أي بمعجزة تثبت   ُكنَْت ِمَن الصَّ

 صلتك باهلل سبحانه.

قال آخر: أما التهمة األوىل، أي اهتامه بكونه مسحورا قد سلب عقله فال يدري ما  

يقول، فهو تعبري آخر عن كونه جمنونا، وقد مر صالح عليه السالم عىل هذه التهمة مرور  

الكرام؛ ألن اإلجابة عنها نوع اهتامم بالتهمة ومل يزل املصلحون يرمون هبذه التهمة، وقد  

﴾  موا نبيهم هودا بقوهلم:  مىض أن قوم عاد اهت 
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء هود:  ] ﴿إِْن َنُقوُل إِالَّ اْعرَتَ

54 ] 

ملكا جامعا   يكون  أن  والرسول جيب  الثاين وهو كونه برشا  األمر  آخر: وأما  قال 

لصفات الكامل، فقد جاءوا بمثل ما جاء به قوم عاد، وكأهنم ينطلقون ـ يف هذه النظرة ـ من  

سياهتم اخلالية من كل الفضائل والسجايا الفاضلة، ومل يتصوروا أن األنبياء حيملون  واقع نف 
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من اخلصائص الكريمة واملواهب الرفيعة ما جيعلهم قادرين عىل ْحل أمانة الرسالة اإلهلية  

 والدعوة إليها بكل جدارة. 

استجاب  قال آخر: وأما األمر الثالث، أي طلب املعجزة والدليل عىل صلته باهلل فقد  

لطلبهم هذا، وذلك أن مصلحة الدعوة تقتيض أحيانا إجابة بعض هذه الطلبات، ولذلك  

 أرسل اهلل هلم ناقة كمعجزة من املعجزات اخلارقة للقوانني الطبيعية املعروفة. 

قال آخر: وقد أوحى اهلل تعاىل إليه بأنه سريسل الناقة اختبارا هلم ليتميز املطيع من  

  ﴿إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة فِْتنًَة هَلُْم َفاْرَتِقْبُهْم َواْصَطرِبْ﴾ خلبيث كام قال تعاىل:  العايص، والطيب من ا

 [27]القمر: 

ٌب  قال آخر: وقد أدى صالح ما أوحى اهلل إليه كام قال تعاىل:   ﴿َقاَل َهِذِه َناَقٌة هَلَا رِشْ

  
ٍ
وَها بُِسوء ُب َيْوٍم َمْعُلوٍم َواَل مَتَسُّ َفَيْأُخَذُكْم َعَذاُب َيْوٍم َعظِيٍم َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا  َوَلُكْم رِشْ

 َناِدِمنَي﴾  

قال آخر: والظاهر من اآليات الكريمة أن صاحلا اشرتط عىل القوم أن يكون املاء  

﴿َقاَل َهِذِه َناَقٌة هَلَا  بني الناقة وبينهم مناصفة ترده يوما ويردونه يوما آخر، وإليه يشري بقوله:  

ٌب  ُب َيْوٍم َمْعُلوٍم﴾  رِشْ ﴿َوَنبِّْئُهْم َأنَّ املَْاَء ِقْسَمٌة َبْينَُهْم  وقاله بأمر من اهلل كام يقول:  َوَلُكْم رِشْ

 ﴾ ٍب حُمَْترَضٌ  [ 28القمر: ] ُكلُّ رِشْ

قال آخر: ثم إن صاحلا عليه السالم هنى عن الفتنة وعن مس الناقة بسوء، وقال:  

 ﴾
ٍ
وَها بُِسوء  أي يأخذكم اهلل بعذابه. ﴿َفَيْأُخَذُكْم َعَذاُب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ذى  أي أ﴿َواَل مَتَسُّ

قال آخر: ولكن أسفر االمتحان واالختبار عن النتيجة التي كانت متوقعة حيث إهنم  

بل   بسوء،  ومسوها  الناقة  َناِدِمنَي﴾  آذوا  َفَأْصَبُحوا  أن  ﴿َفَعَقُروَها  بعد  الناقة  فعقروا  أي 

ما فعلوا حني  مكثت بني أظهرهم حينا من   املرعى، ثم ندموا عىل  املاء وتأكل  الدهر ترد 
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علموا أن العذاب نازل هبم، إذ أنظرهم ثالثة أيام ويف كل يوم منها تظهر مقدمات نزوله  

وجاءهتم   شديدا  زلزاال  أرضهم  وزلزلت  العذاب  فأخذهم  الندم،  ينفع  ال  حيث  فندموا 

 ما مل يكونوا حيتسبون، فأصبحوا يف  صيحة عظيمة اقتلعت منها قلوهبم، ونزل هبم من اهلل 

ِحيُم﴾  ديارهم جاثمني..    ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي َوإِنَّ َربََّك هَلَُو اْلَعِزيُز الرَّ

قال آخر: وربام يتوهم البعض أن هذا العذاب الذي شمل ثمود أكرب من اجلريمة  

جابة واضحة وهي أن اإلقدام عىل عقر الناقة كان جرأة عىل اهلل  التي ارتكبوها، ولكن اإل 

واستهانة بآياته وبيناته، وقد عربوا عن شديد عدائهم للحق وغوايتهم بأن طلبوا من نبيهم  

 بأن يأيت بآية دالة عىل صدقه ومع ذلك قاموا بعقر الناقة. 

أن العاقر كان واحدا    قال آخر: ثم إن اهلل تعاىل نسب عقر الناقة إىل القوم مجيعا مع

منهم، وما ذلك إال ألهنم كانوا راضني بعمله وحمرضني له، كام قال يف ذلك اإلمام عيل:  

)أهيا الناس، إنام جيمع الناس الرىض والسخط، وإنام عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اهلل  

فام كان إال أن    نَي﴾،﴿َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدمِ بالعذاب ملا عموه بالرىض، فقال سبحانه:  

 ( 86)خارت أرضهم باخلسفة خوار السكة املحامة يف االرض اخلوارة(

 املشهد الرابع: 

الثالث،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الرابع. 

الوعاظ أحد  بِالنُُّذِر  (87)قال  َثُموُد  َبْت  تعاىل: ﴿َكذَّ قوله  الذي ورد يف  املشهد  : هو 

 

 . 201ج البالغة: اخلطبة (  هن86)

(، 323/ 17(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )287/  21(، ومن وحي القرآن: ) 88/ 27(، وتفسري املراغي )134/  4(  التفسري القرآين للقرآن ) 87)

 . 207/ 27(، ومنية الطالبني، للسبحاين، 305/ 29ومفاتيح الغيب ) 
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َبْينِ  ِمْن  َعَلْيِه  ْكُر  الذِّ َأُأْلِقَي  َوُسُعٍر  َضاَلٍل  َلِفي  إًِذا  ا  إِنَّ َنتَّبُِعُه  َواِحًدا  ِمنَّا  ا  َأَبرَشً ُهَو  َفَقاُلوا  َبْل  نَا 

ا اٌب َأرِشٌ َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ ُب اأْلرَِشُ إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة فِْتنًَة هَلُْم َفاْرَتِقْبُهْم َواْصَطرِبْ  َكذَّ

َفَكْيَف   َفَعَقَر  َفَتَعاَطى  َصاِحبَُهْم  َفنَاَدْوا  حُمَْترَضٌ  ٍب  رِشْ ُكلُّ  َبْينَُهْم  ِقْسَمٌة  املَْاَء  َأنَّ  َكاَن  َوَنبِّْئُهْم 

ا َأْرَسْلنَا َعلَ   [ 31ـ  23]القمر: ْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكاُنوا َكَهِشيِم املُْْحَتظِِر﴾ َعَذايِب َوُنُذِر إِنَّ

قال آخر: وتتحدث هذه اآليات الكريمة عن األنموذج الثالث من األقوام الذين يف  

حياهتم وهالكهم عرب ودروس للمنحرفني عرب التاريخ، فقد عاش قوم ثمود بعد قوم عاد  

.. وقد دعاهم  [ 74األعراف:  ] ُروا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد﴾  ﴿َواْذكُ بشهادة قوله تعاىل:  

﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما  نبيهم صالح عليه السالم بمثل ما دعا هودا عليه السالم إليه وقال:  

ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربُِّكْم﴾   [ 58األعراف: ] َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

َبْت َثُموُد بِالنُُّذِر﴾، قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بقوله تعاىل:   أي كان    ﴿َكذَّ

موقفهم من نبيهم نظري موقف قوم عاد مع نبيهم هود، غري أن هؤالء برروا عدم اتباع نبيهم  

 صالح يف دعوته إىل التوحيد وطاعة اهلل وتقواه، بوجهني. 

ا إًِذا َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر﴾،﴿َفَقاُلوا أَ قال آخر: أوهلام أن   ا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه إِنَّ أي    َبرَشً

إهنم ينكرون أن يكون نبيهم برشا مثلهم، ومنشأ هذا اإلنكار، هو تصورهم أن النبي جيب  

أن يكون من جنس أرفع، منطلقني يف هذا التصور ـ الذي ال يستند إىل أي أساس ـ من واقع  

من كل احلسنات وأسباب الفضيلة، ومل يتصوروا أن األنبياء حيملون من  نفسياهتم اخلالية  

اإلهلية   الرسالة  أمانة  ْحل  عىل  قادرين  جيعلهم  ما  الرفيعة،  واملواهب  الكريمة  اخلصائص 

 والدعوة إليها بكل جدارة. 

قال آخر: ثم رتبوا عىل ذلك التصور الساذج النتيجة التالية، وهي أهنم لو تبعوا نبيهم  

وا الصواب وفسدت عقوهلم، وصاروا ضالال وجمانني.. هكذا تنقلب املقاييس يف نظر  جلانب
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 هؤالء املستكربين املعاندين، فيتصورون اقتفاء رسل اهلل ضالال وجنونا.

له عليهم،   أنه عليه السالم مثلهم ومن نوعهم، وأنه ال ميزة  ملا رأوا  ثم  قال آخر: 

ْكُر َعَلْيِه  اصه به من دوهنم، فقالوا:  أنكروا إنزال الوحي عليه من اهلل، واختص ﴿َأُأْلِقَي الذِّ

 ،﴾ اٌب َأرِشٌ أي أأنزل عليه الوحى من بيننا وأوتى النبوة وهو واحد منا؟  ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكذَّ

ومل اختصه اهلل بإنزال الرشائع عليه وهو ليس بملك مكرم؟ احلق إنه لكذاب متجرب، يريد  

السلطان علينا، ويود أن يكون الرئيس املطاع، وما ذاك إال بام زينته  أن تكون له السيطرة و

 ، وال أمر إهلى. سامويله نفسه، وأغواه به الشيطان، وال يستند إىل وحي 

لقومه   له ووعيدا  السالم وعدا  عليه  لصالح  قاله  ما  تعاىل  اهلل  ثم حكى  آخر:  قال 

اُب اأْلرَِشُ فقال:   أي سيعلمون عن قريب ـ حني حيل هبم اهلالك  ﴾  ﴿َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ

الدنيويـ  من الكذاب البطر الذي ْحله بطره عىل ما فعل، أصالح يف دعواه الرسالة من ربه،  

وأنه أمره بالتبليغ هلداية قومه إىل احلق وإىل طريق مستقيم، أم هم يف تكذيبهم إياه ودعواهم  

 سيتبني هلم أهنم هم الكذابون األرشون. عليه االختالق والكذب؟.. وقصارى ذلك أنه 

أنه مما ال خيفى، جريا عىل   إىل  قال آخر: وأورد الكالم عىل طريق اإلهبام لإلشارة 

اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأْو يِف  أن يقول للمرشكني:    أساليبهم كقوله تعاىل آمرا رسوله   ا َأْو إِيَّ ﴿َوإِنَّ

 [24سبأ: ] َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾ 

﴿إِنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة فِْتنًَة  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مقدمات العذاب املوعود به فقال:  

أي إنا خمرجو الناقة التي طلبوا من نبيهم، لتكون آية هلم، وحجة عىل صدقه يف ادعائه  هَلُْم﴾  

من به  أمرهم  فيام  ويتبعونه  باهلل  أيؤمنون  هلم،  واختبارا  فتنة  وتكون  أم    النبوة،  توحيد، 

به؟..   ويكفرون  َواْصَطرِبْ﴾  يكذبونه  ماذا  ﴿َفاْرَتِقْبُهْم  وأبرص  يفعلون؟  ماذا  فانتظر  أي 

 أمر اهلل، فإن اهلل نارصك، ومهلك عدوك.   يأيتيصنعون؟ واصرب عىل أذاهم وال تعجل حتى  
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قال آخر: ومن الواضح أن قوم ثمود قد ُجعلوا أمام امتحان عسري، حيث يستعرض  

﴾، ىل هذا االختبار هلم بقوله:  اهلل تعا  ٍب حُمَْترَضٌ أي أن    ﴿َوَنبِّْئُهْم َأنَّ املَْاَء ِقْسَمٌة َبْينَُهْم ُكلُّ رِشْ

 نوبة كل شخص من املاء حارضة له، وال حيق لآلخرين احلضور والتزاحم عليها. 

قال آخر: ويبدو أنه مر زمن طويل عليهم وهم عىل هذه الوضع، لكن املرتفني منهم  

وا من سقوط امتيازاهتم يف جمتمعهم أمام هذه القوة العجيبة التي متثلها الناقة واملنفعة  خاف

وهو  ﴿َفنَاَدْوا َصاِحَبُهْم﴾  هم،  زالتي ينتفع الناس هبا، مما يمنح الرسول قوة جديدة تتجاو

أي    ﴿َفَعَقَر﴾وأقدم عىل قتلها بوسائله اخلاصة  ﴿َفَتَعاَطى﴾  أحد الرهط املفسدين يف املدينة،  

فقتلها، كوسيلة حتد للرسول، إلبعاد تأثريه يف املجتمع، ملا متثله الناقة من معجزة إليها تتصل  

 بالواقع االقتصادي للناس.  

الفظيع فقال:   ثم ذكر عقاهبم  َوُنُذِر﴾،قال آخر:  َعَذايِب  َكاَن  أي فانظروا    ﴿َفَكْيَف 

 يبهم رسوله صاحلا. هلم عىل كفرهم باهلل، وتكذ  وعقايبإياهم،  عذايب كيف كان 

بقوله:   العذاب  ثم فصل هذا  َفَكاُنوا قال آخر:  َواِحَدًة  َصْيَحًة  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَا  ا  ﴿إِنَّ

أي جاء أمر اهلل بأن هيلك هؤالء الظاملني بصوت شديد مدو، وليس ببعيد  َكَهِشيِم املُْْحَتظِِر﴾  

﴿َفَأَخَذهْتُُم  قوله تعاىل:  أن يكون ذلك الصوت الذي يصاحب عادة الصاعقة الساموية، ل

َينُْظُروَن﴾   َوُهْم  اِعَقُة  ، وكانت نتيجة تلك الصيحة أهنم صاروا كالنبات  [ 44الذاريات:  ] الصَّ

 اليابس املتكرس الذي جيمعه صاحب احلظرية ملاشيته.  

﴿َوَلَقْد  قال آخر: وأتم سبحانه قصة قوم صالح بام ختم به قصة من سبقهم، كام قال:  

َنا  ْ كٍِر﴾،  َيرسَّ ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ أي فهل هنالك من آذان صاغية وقلوب واعية هلذا    اْلُقْرآَن لِلذِّ

 النداء اإلهلي واإلنذار الرباين؟
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 . االعتبار.. وقصة إبراهيم 6

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة صالح عليه السالم، فحدثونا عن  

 يمكن أن نستفيدها منها. قصة إبراهيم عليه السالم، والعرب التي 

  عرشة مشاهدها كثرية يف القرآن الكريم، لكن يمكن تقسيمها إىل  قال أحد الوعاظ:  

لعبده    . مشاهد كربى. وثالثها دعوته  لعبدة األصنام..  وثانيها دعوته  أوهلا دعوته ألبيه.. 

الذي   البالء  للملك.. وخامسها صربه وشجاعته يف مواجهة  الكواكب.. ورابعها دعوته 

تعرض له.. وسادسها حلمه الذي جتىل يف موقفه مع الرسل الذين أرسلهم اهلل هلالك قوم  

تكليفه ببناء الكعبة وما يتعلق هبا  دعاؤه لربه.. وتاسعها    .. وثامنها إمامته لوط.. وسابعها  

 طلبه اليقني وطمأنينة اإليامن. عارشها من شعائر احلج.. و

 إبراهيم وأبوه: 

خمتلفة،  مواضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  أن    قال  تريدون  أهيا  فعن 

 نحدثكم. 

 قال أحد احلضور: حدثونا عام أطقتم منها. 

 األول: املشهد  

﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه  : أول مشهد منها ما ورد يف قوله تعاىل:  (88)قال أحد الوعاظ

 [ 74األنعام: ]  ﴾ آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصنَاًما آهِلًَة إيِنِّ َأَراَك َوَقْوَمَك يِف َضاَلٍل ُمبنِيٍ 

 

(، واألمثل يف تفسري  170/  9(، ومن وحي القرآن: )167/  7(، وتفسري املراغي )2559/  5(، وزهرة التفاسري )219/  4(  التفسري القرآين للقرآن )88)

 ( 29/  13(، ومفاتيح الغيب ) 259/  7(، والتفسري املنري )342/  4كتاب اهلل املنزل: )
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قال آخر: يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل دعوة إبراهيم عليه السالم ألبيه، الذي  

والذي وقع اخلالف الشديد يف شأنه، بني من يعتربه أباه احلقيقي،    ﴿آَزَر﴾، أطلق عليه اسم  

 ومن يعتربه عمه، أو قريبا من أقاربه. 

ا تطلق يف العربية  قال آخر: وسبب اخلالف يف ذلك هو أن كلمة )األب( مع كوهن

عىل الوالد غالبا، لكنها قد تطلق أيضا عىل اجلد من جهة األم وعىل العم، وكذلك عىل املريب  

تعني    فإهنا واملعلم والذين يسامهون بشكل ما يف تربية اإلنسان.. لكنها إذا جاءت مطلقة  

 الوالد ما مل تكن هناك قرينة تدل عىل غري ذلك. 

القر يف  وقد وردت  آخر:  تعاىل:  قال  قوله  يف  العم،  بمعنى  )أب(  كلمة  الكريم  آن 

َواِحًدا﴾   إِهَلًا  َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  آَبائَِك  َوإَِلَه  إهَِلََك  َنْعُبُد  ،  [ 133البقرة:  ] ﴿َقاُلوا 

 يعود عىل أبناء يعقوب، وكان إسامعيل عم يعقوب، ال أباه.﴿َقاُلوا﴾ فالضمري يف 

ؤكد كون آزر ليس أبا حقيقيا إلبراهيم عليه السالم أنه يف أواخر  قال آخر: والذي ي 

وبعد   تعاىل:    االنتهاءعمره،  قال  كام  ألبيه،  املغفرة  طلب  الكعبة،  بناء  ِِل  من  اْغِفْر  نَا  ﴿َربَّ

َساُب﴾   احْلِ َيُقوُم  َيْوَم  َولِْلُمْؤِمننَِي  كلمة [ 41إبراهيم:  ] َولَِوالَِديَّ  يستعمل  مل  أنه  مالحظة  مع   ،  

 الرصحية يف املعنى. ﴿َوالٌِد﴾ )أب( بل استعمل كلمة 

قال آخر: إذا مجعنا هذه اآلية مع آية سورة التوبة التي تنهي املسلمني عن االستغفار  

للمرشكني وتنفي ذلك عن إبراهيم عليه السالم، إال لفرتة حمدودة وهلدف مقدس، كام قال  

َ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ هللَِِّ  ﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم  تعاىل:   اُه َفَلامَّ َتَبنيَّ أِلَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ

اٌه َحلِيٌم﴾   َأ ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم أَلَوَّ تبني لنا بجالء أن املقصود من )أب( يف اآلية  ،  [ 114التوبة:  ] َترَبَّ

 من جانب األم أو ما إىل ذلك. املذكورة ليس )الوالد(، بل هو العم أو اجلد 

، كقوله:  رسول اهلل  قال آخر: والذي يؤكد هذا أكثر ما ورد من األحاديث عن  
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)مل يزل ينقلني اهلل من أصالب الطاهرين إىل أرحام املطهرات حتى أخرجني يف عاملكم هذا  

اجلاهلية( بدنس  يدنسني  وعبادة  (89) مل  الرشك  هو  اجلاهلية  أدناس  أقبح  أن  شك  وال   ،

ُكوَن َنَجٌس﴾ األوثان، كام قال تعاىل:   [28التوبة: ] ﴿إِنَّاَم املرُْْشِ

إبراهيم    قال آخر: باإلضافة إىل ذلك كله، فإنه ليس بني النسابني اختالف أن اسم أيب

ذي تسميه التوراة )تارحا(  )تارح(، ومثل ذلك ورد يف التوراة من نسبة إبراهيم إىل أبيه ال

 وقد اعتمد املفرسون هذه النسبة وأخذوا هبا. 

الرشك   والتي حتارب  األنعام،  سورة  يف  الكريمة  اآلية  وقد وردت هذه  آخر:  قال 

وعبادة األصنام، ويدور فيها الكالم أكثر ما يدور عىل املرشكني وعبدة األصنام، وتستخدم  

 خمتلف األساليب إليقاظهم. 

و  آخر:  التوحيد،  قال  بطل  السالم  عليه  إبراهيم  حكاية  هنا  تستخدم  فهي  لذلك، 

 وتشري إىل منطقه القوي يف حتطيم األصنام ضمن بضع آيات. 

قال آخر: ونالحظ أنه كثريا ما حيتج اهلل تعاىل عىل مرشكي العرب بأحوال إبراهيم  

انوا معرتفني  عليه السالم، وذلك ألنه يعرتف بفضله مجيع الطوائف وامللل، فاملرشكون ك

بفضله مقرين بأهنم من أوالده واليهود والنصارى واملسلمون كلهم معظمون له معرتفون  

 بجاللة قدره، فال جرم ذكر اهلل حكاية حاله يف معرض االحتجاج عىل املرشكني. 

قال آخر: وهي تذكر أن إبراهيم وبخ أباه أو عمه قائال: أُتتار هذه األصنام احلقرية  

﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصنَاًما آهِلًَة  يها آهلة للعبادة، كام قال تعاىل: التي ال حياة ف

وأي ضالل أشد وأضح من أن جيعل اإلنسان ما خيلقه   إِينِّ َأَراَك َوَقْوَمَك يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾،

 

 . 117/ 15بحار األنوار: (  89)
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س ملجأ يفزع إليه ويبحث عن  بيده إهلا يعبده، ويتخذ من كائن جامد ال روح فيه وال إحسا 

 حل مشاكله عنده. 

 املشهد الثاين: 

 قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. 

﴿َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَُّه  : هو ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  (90) قال أحد الوعاظ

يًقا َنبِياا إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َيا َأَبِت مِلَ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَْك َش  ْيًئا َيا َأَبِت  َكاَن ِصدِّ

بِْعنِ  ْيَطاَن إِنَّ  إِينِّ َقْد َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَلْ َيْأتَِك َفاتَّ ا َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ اًطا َسِويا ي َأْهِدَك رِصَ

يْ  ْْحَِن َفَتُكوَن لِلشَّ َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ ْْحَِن َعِصياا َيا َأَبِت إِينِّ َأَخاُف َأْن َيَمسَّ ْيَطاَن َكاَن لِلرَّ َطاِن  الشَّ

إِبْ  َيا  آهِلَتِي  َعْن  َأْنَت  َأَراِغٌب  َقاَل  َساَلٌم  َولِياا  َقاَل  ياا 
َملِ َواْهُجْريِن  أَلَْرمُجَنََّك  َتنَْتِه  مَلْ  َلئِْن  َراِهيُم 

َوَأْدُعو   ِمْن ُدوِن اهللَِّ  َتْدُعوَن  َوَما  َوَأْعَتِزُلُكْم  َحِفياا  َكاَن يِب  ُه  إِنَّ َريبِّ  َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ 

َشقِ  َريبِّ   
ِ
بُِدَعاء َأُكوَن  َأالَّ  إِْسَحاَق  َعَسى  َلُه  َوَهْبنَا  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َيْعُبُدوَن  َوَما  اْعَتَزهَلُْم  َفَلامَّ  ياا 

ياا﴾  
ـ    41]مريم:  َوَيْعُقوَب َوُكالا َجَعْلنَا َنبِياا َوَوَهْبنَا هَلُْم ِمْن َرْْحَتِنَا َوَجَعْلنَا هَلُْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِ

50 ] 

الرص من  صورة  متثل  وهي  آخر:  واملؤمنني  قال  والكفر،  اإليامن  بني  احلاد  اع 

والكافرين، وأن هذا الرصاع قد يبلغ احلد الذي يفرق بني القريب وقريبه.. ولذلك ليس  

فرقة   من  وقومه،  أهله  وبني  بينه  سيقع  أو  وقع  ما  عىل  كثريا  يأسى  أن  الداعية  أو  للنبي 

ال تلك  إىل  ويلفتهم  احلرسة،  يوم  لينذرهم  جاءهم  فقد  هلم  واختالف،  السانحة  فرصة 

 للخالص مما هم فيه من ضالل، وإال فالويل هلم من يوم عظيم. 

 

(، واألمثل يف تفسري  46/  15(، ومن وحي القرآن: )54/  16(، وتفسري املراغي )4645/  9)  (، وزهرة التفاسري738/  8(  التفسري القرآين للقرآن )90)

 . 305/  17(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  541/ 21(، ومفاتيح الغيب ) 101/  16(، والتفسري املنري )455/  9كتاب اهلل املنزل: )
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يف   آزر  أباه  ناظر  السالم  عليه  إبراهيم  أن  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  آخر:  قال 

موقفني.. األول بشكل انفرادي، والثاين بحضور قومه املرشكني معه، وهذه اآليات ناظرة  

 فيها ذكرا لقومه، بخالف اآليات السابقة يف املشهد السابق.  إىل املوقف األول إذ ال نرى 

قال آخر: وقبل أن يذكر اهلل تعاىل احلوار قدم تعريف إبراهيم عليه السالم ووصفه،  

اْلكَِتاِب﴾  فقال:   يِف  أمرين:    ﴿إِْبَراِهيَم﴾، وصف  ﴿َواْذُكْر  َكاَن  وأنه كان جامعا بني  ُه  ﴿إِنَّ

يًقا﴾   يتلقى الوحي اإلهلي. ياا﴾ ﴿َنبِ مل يكذب قط، و ِصدِّ

قال آخر: والصّديق هو البالغ أقىص درجات الصدق يف القول والعمل واإلذعان  

للحق، وهو الذي يصدق احلق إذا ألقي إليه، ال يامري فيه وال يمتنع عن اإلقرار به واإلذعان  

 فهم بأن يذبحه. له، وأي داللة أبلغ من التصديق واإلذعان عندما رأى يف املنام أنه يذبح ابنه  

من   أنه  إىل  تنبهنا  وصفاته،  السالم  عليه  إبراهيم  لذكر  تعاىل  اهلل  ودعوة  آخر:  قال 

الشخصيات   مالمح  وعيه  يف  يستحرض  أن  عام،  بشكل  للداعية  أو  للنبي،  الرضوري 

الرسالية التي متثل النموذج األكمل حلركة اإلنسان الرساِل يف الدعوة، ليدرس أساليبها،  

ويستلهم روحيتها، وينتفع بتجربتها.. ومن أبرز هؤالء إبراهيم النبي الصديق الذي كانت  

حياته صدقا كلها، مع نفسه ومع ربه ومع الناس من حوله، فلم جيامل أحدا يف احلق، ومل  

كانت   بل  لغريها،  فراغا  حياته  يف  يرتك  ومل  الرسالة،  مستلزمات  يف  بعيدا  أو  قريبا  هيادن 

ره، ومهه، وكل حياته.. فقد كانت جتربته غنية بالتنوع الذي حيكم جوانبها،  الرسالة كل فك

روحية   األعىل من  املستوى  يف  للرسالة،  إخالصه  باهلل ويف  يف عالقته  روحيته،  كانت  كام 

األنبياء والصديقني، وقد يكون من بني جتاربه الرائعة التي تعكس عمقه الروحي جتربته مع  

 أبيه. 

وهو نداء املحبة العاطفة  ﴿َيا َأَبِت﴾  هلل تعاىل أنه ابتدأ نداءه بقوله:  قال آخر: ثم ذكر ا
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عوض عن ياء املتكلم، وذكرها بدل الياء مبالغة  ﴿َيا َأَبِت﴾  املقربة.. والتاء يف قوله تعاىل:  

 يف التلطف والرفق، بل ربام يكون فيها من تدلل األبناء عىل اآلباء معنى حمبب مقرب. 

ا ذلك األدب يف اخلطاب، حيث تصدر كل دعوة من إبراهيم  قال آخر: ونالحظ هن

وقد تكرر هذا النداء الرقيق احلبيب، أربع مرات.. وهذا، فوق أنه    ﴿َيا َأَبِت﴾، ألبيه بقوله:  

أدب يوجبه حق األبوة أو القرابة، هو أدب تقتضيه النبوة، ويقىض به األسلوب الذي تقوم  

ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة  :  نبيه الكريم  عليه دعوهتا يف الناس كام قال تعاىل ل ﴿اْدُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

تِي ِهَي َأْحَسُن﴾   [ 125النحل: ] احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّ

إىل   فيها  التي نحتاج  املواقف  قال آخر: ونستطيع االستفادة من هذا األسلوب يف 

الروابط العاطفية من نسب أو غريه، لنتعلم من  دعوة األشخاص الذين تربطنا فيهم بعض 

إبراهيم عليه السالم، كيف نشحن احلوار باملشاعر التي تسهل املهمة، بام تثريه لدهيم من  

مع   انجرافا  ذلك  خيلق  أن  دون  للحوار  احلميمة  األجواء  مع  انسجامهم  تسهل  مشاعر 

احلال ال ينبع من حالة  العاطفة ملصلحة الكفر والضالل، ألن األسلوب العاطفي يف هذه  

نفسية عفوية، بل يرتكز عىل ُتطيط يعترب العاطفة جزءا من اخلطة العامة ُتضع ملا ُتضع له  

 تلك اخلطة من مرونة ووعى وثبات. 

يف   القوة  بعض  األسلوب  إعطاء  واجبنا  من  أن  نجد  هذا  ضوء  وعىل  آخر:  قال 

العاطفي ألغراض يف غري  حاالت أخرى، إذا ما عمل من ندعوهم عىل استغالل أسلوبنا  

صالح الدعوة إىل اهلل، متاما كام كان عليه األسلوب اآلخر إلبراهيم، ليظل األسلوب، يف  

 كلتا احلالتني، منسجام مع خط احلكمة الذي يريد اهلل للدعوة يف سبيله أن تسري عليه. 

، ال  دينقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ابتدأ بأن ساق إرشاده مساق االستفهام املست

﴿َيا  مقام اآلمر املستعيل، سائال له سؤال املستفهم يف سياقه، ولكن املنبه بأرفق تعبري، فقال:  
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 َأَبِت مِلَ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَْك َشْيًئا﴾  

قال آخر: ونالحظ هنا أنه وصف الصنم بثالث صفات سلبية.. أوهلا أنه ال يسمع،  

يف يعبد من يسمع ما ال يسمع، فهو أقل كامال منه وهو عاجز، ألن عدم السامع عجز..  وك

الذي   تعبد هذا  يبرص، فكيف  مما ال  أكمل  يبرص  يبرص، وأنت تبرص، ومن  أنه ال  وثانيها 

﴿َواَل  ينقص عنك، وأنت خري وأفضل منه.. وثالثها أنه ال يدفع عنه رضا وال جيلب له نفعا،  

أي ال يدفع شيئا.. وجمموع هذه الصفات السلبية تفيد أنه ال جيلب له    ْيًئا﴾،ُيْغنِي َعنَْك َش 

 أي نفع؛ ألنه فاقد لصفات اهلل التي يكون هبا القدرة. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن إبراهيم عليه السالم رأى أباه يعبد األصنام التي يعبدها  

وذ أبيه،  تفكري  يف  التساؤل  يثري  أن  إبراهيم  فأراد  اجلانب  قومه،  عليه  يطرح  بأن  لك 

الالمعقول يف العبادة بطريقة بسيطة ال تكلف اإلنسان بذل أي جهد يف التفكري من أجل  

 اكتشاف انحرافها عقيديا.  

وأسلوب   الصدمة  بطريقة  عنده،  املوقف  مجود  هيز  أن  حاول  ولذلك  آخر:  قال 

عاقل الواعي الكبري  اإلثارة، فهاجم هذه املقدسات الصنمية بعنف.. فكيف يمكن له وهو ال

أو   أو سؤال  اإلنسان بحاجة  إذا خاطبها  ـ  التي ال تسمعه  يعبد هذه احلجارة  أن  يف سنه، 

خضوع وابتهال ـ وال تبرصه إذا وقف أمامها يف وقفه عبادة، ألهنا ال متلك أي حس يوحي  

وهي   آهلة،  تكون  أن  يمكن  فكيف  جتاهها!؟  اآلخرون  به  يقوم  فيام  واالنفعال  بالتأثر 

إحساسها بنا أو باآلخرين غائب غيابا كليا عن اإلنسان والكون واحلياة؟.. ثم ما الذي  و

متلكه من قوة وقدرة عىل التأثري بام حوهلا ومن حوهلا؟.. إهنا الالَشء يف عامل املعقول، أو يف  

عامل احلركة، فكيف تستجيب لدعوات الناس الذين يعبدوهنا، وكيف تدفع عنهم الرضر  

النفع، أو ترفع ضغط الواقع عنهم؟.. وما فائدة عبادهتم هلا، وما قيمتها عىل    أو جتلب هلم 
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 مستوى الوجود كي تعبد؟.. إهنا الالفائدة، والالمعقول، والالإحساس بأي َشء يف احلياة. 

قال آخر: وبام أن التخلية قبل التحلية، فإن إبراهيم عليه السالم بعد بني أن األوثان  

هية، بل حتى اإلنسانية، بل احليوانية أخذ يوجهه إىل احلق الكامل،  تتقارص عن مقام األلو 

الراجية:   القول بخطاب املحبة  ابتدأ أوال مصدرا  أيضا كام  َقْد  فقال يف رفق  إِينِّ  َأَبِت  ﴿َيا 

اًطا َسِوياا﴾   بِْعنِي َأْهِدَك رِصَ  َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَلْ َيْأتَِك َفاتَّ

ا أنه مل يرم أباه باجلهل، وقد منعه اخللق الودود من ذلك، بل  قال آخر: ونالحظ هن

فتعفف عن أن يرميه باجلهل، وتعفف  ﴿َما مَلْ َيْأتَِك﴾  واملعرفة  ﴿َجاَءيِن ِمَن اْلِعْلِم﴾  قال له  

عن ادعاء العلم الكامل حتى ال يكون مستطيال بفضل علمه عىل أبيه ومستعليا عليه، بل  

ي بعض العلم، وذلك جيعلني أدعوك إىل احلق، وذكره العلم داع ألن  أ  ﴿ِمَن اْلِعْلِم﴾،قال:  

يتبعه؛ ألن األب الرفيق العاطف حيب البنه العلم، ولو كان أعىل منه، وإذا كان له بعض  

اًطا َسِوياا﴾  العلم الذي يرسه، وال يرضه، فإنه يتبعه، ولذا قال:   بِْعنِي َأْهِدَك رِصَ يقودك  ﴿َفاتَّ

اىل  إىل اإليامن باهلل  والعمل بام يرضيه، واالنفتاح عىل اآلفاق احللوة يف احلياة، والوصول 

 جنته ورضوانه.. وذلك هو سبيل السعادة يف الدنيا واآلخرة. 

قال آخر: وبعد أن نبه إبراهيم عليه السالم أباه إىل أنه ال يليق أن يعبد ما ال يسمع  

ة وهي عبادة ما ال ينفع وال يرض عبادة  وال يبرص وأمره باتباعه؛ ألنه بني له أن هذه الضالل

ْيَطاَن﴾، للشيطان عدو آدم وذريته فقال:   وعبادة الشيطان يف أنه أطاع   ﴿َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ

ص: ] ﴿أَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنَي﴾  غوايته التي توعد هبا عباد اهلل فقال:  

فطاعته يف معنى عبادته، وألن األهواء واألوهام هي التي سهلت عبادة األصنام،    ، [ 83ـ    82

عدو   فهو  آدم  وعدو  اهلل،  عدو  والشيطان  غوايته،  من  هو  بل  الشيطان،  من  كله  وذلك 

اإلنسانية يردهيا ويوقعها يف أشد الضالل، ويبعد من احلق، ولذلك كان النهي، وهو يف ذاته  
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 عدة.يكون بقوة ال ُتلو من مسا 

ْيَطاَن  قال آخر: ثم وصف الشيطان بأنه عاص مبعد عن رْحة الرْحن فقال:   ﴿إِنَّ الشَّ

َعِصياا﴾، ْْحَِن  لِلرَّ بـ    َكاَن  العلية  الذات  عن  وعرب  العصيان،  يف  مبالغ  أنه  ْْحَُن﴾  أي  ﴿الرَّ

لإلشارة إىل أن عصيان الشيطان رْحة، وطاعته نقمة، فمن عصاه فقد رحم، ومن أطاعه  

 ى بنفسه يف وهدة الشقوة، وبعد عن السعادة ورْحة الرْحن.ألق

أن عبادهتا   األوثان، وذكره  القاطع عن عبادة  الرصيح  النهي  آخر: وبعد هذا  قال 

عبادة للشيطان، ألنه هو الذي وسوس هبا ذكر ما خياف عىل أبيه، وذلك استمرار يف احلنان  

ْْحَِن﴾،﴿َيا َأَبِت إِينِّ والعطف عىل أبيه فقال تعاىل عنه:   َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ وقد     َأَخاُف َأْن َيَمسَّ

عرب باملس، وكأنه ال يريد التهويل عىل نفسه وعىل أبيه بأنه سيصيبه العذاب لذلك الرشك،  

 والرشك ظلم عظيم. 

ْْحَُن﴾  قال آخر: ونالحظ هنا كيف يدعوه باسم   وحيذره مما هو فيه من منكر  ﴿الرَّ

ْْحَُن﴾  .. فإذا كان  َشء الرْحن، تلك الرْحة التي وسعت كل    غليظ، ال تناله فيه رْحة  ﴿الرَّ

 ال يرْحه يف تلك احلال التي هو فيها، فكيف باهلل، املنتقم، اجلبار؟

قال آخر: ونالحظ هنا أن عبارته يف التخويف كانت يف أدب، فلم يرصح بالعقاب  

وقرينه، وبئس واليته، وأن يكون  الشديد، وإن نبه إليه يف شدة، بأنه سيكون وِل الشيطان  

 له قرينا. 

أباه أجاب إجابة املحنق املغيظ ملحاولته ترك عبادة   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن 

أي    ﴿َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آهِلَتِي َيا إِْبَراِهيُم﴾،األوثان وملته وملة آبائه، فقال كام قال تعاىل عنه:  

فترتكه، وترتك مقدساته، وترغب عن آهلته؟ وما    كيف تتجرأ عىل االنفصال عن خط أبيك

هذا اللغو الذي تتحدث به، وكيف جترؤ عىل أن تتخذ لنفسك صفة الواعظ املرشد املوجه  
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ألبيك؟ متى كان الصغار يعلمون الكبار، أو يناقشوهنم يف أقواهلم أو أفعاهلم؟ هل تريد أن  

 ه الطريقة؟ أناقشك يف كالمك، أو أستمع إليك؟ أصحيح أنك تفكر هبذ

املخبط، وكان موضوع   توبيخي من ذلك األب  إنكاري  استفهام  قال آخر: وهذا 

التوبيخ هو انرصافه عن آهلته وبعد عنها، وكأنه كان جيب أن يكون مثله منغمرا يف ضالل،  

وهو بذلك يرضب صفحا عن كل ما قاله، ويقول بلسان احلال: سمعنا وعصينا وينقلب  

 ه ومللة آبائه املرشكني. عليه بالتوبيخ عن تركه ل

ويف ذلك تأكيد التوبيخ  ﴿َأْنَت﴾  قال آخر: وقد أكد التوبيخ بالتأكيد بالضمري بقول:  

الوحدانية، وهو   إىل  بإدراكه وبدعوته  الكبري  كان  بل  كان صغريا،  وما  لشأنه،  استصغارا 

ه وعن  يستنكر أن يرغب عن آهلته، ومل يتعرض ملا يدعو إليه ويرغب فيه، وكأنه معرض عن

 أدلته وآياته. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أعقب التوبيخ بالتهديد، واإلنذار الشديد، يف عبارة  

وهذا يعني هتديده بالقتل رميا  ﴿َلئِْن مَلْ َتنَْتِه أَلَْرمُجَنََّك﴾  فيها معنى القسم والتأكيد بمؤكداته  

ياا﴾ باحلجارة، 
 فال أراك وال تراين، ألين بريء منك،  وابتعد عني وقتا طويال﴿َواْهُجْريِن َملِ

 براءيت من عقيدتك وسلوكك.  

قال آخر: وهكذا نرى أن أبا إبراهيم جلأ إىل أسلوب الكافرين التقليدي نفسه الذي  

ال جيد الكافر فيه ما يقوله دفاعا عن موقفه، ألن عقيدته ال تنطلق من موقع فكر وقناعة،  

 يغطي بذلك ضعفه أمام الكلمة الواعية املسؤولية. فيلجأ عندئذ إىل التهديد والوعيد، ل

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن إبراهيم عليه السالم قابل اإلساءة باحلسنة، وعذر أباه  

وأصابه   بصريته،  وأعمى  نفسه  استغرق  قد  أثيم  وإفك  بعيد  ضالل  يف  ألنه  إساءته؛  يف 

فقال:   قلبه،  عىل  َعَلْيَك﴾، بغشاوة  أستخ  ﴿َساَلٌم  لن  استخدمته  أي  الذي  األسلوب  دم 
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معي، ولن أهددك كام هددتني، فإذا كنت قد أعلنت احلرب عيل، فإين أرد عليك بالسالم  

الذي يعيشه املؤمن جتاه اآلخرين، فيعفو عنهم ويصفح إذا أساؤوا إليه، وأجرموا يف حقه،  

 حني.   ليدفع السيئة باحلسنة، ويفسح هلم املجال للرتاجع عن موقفهم السيئ. ولو بعد

﴾ أي سأطلب لك من   قال آخر: ثم وعده بأن يستغفر له، فقال: ﴿َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ

ربى الغفران، بأن يوفقك للهداية، وينري بصريتك لقبول احلق، ويرشدك إىل ما فيه اخلري،  

الِّنَي﴾   ُه َكاَن ِمَن الضَّ وإنام استغفر له، ألنه    ..[ 86]الشعراء:  كام قال تعاىل عنه: ﴿َواْغِفْر أِليَِب إِنَّ

اُه  كان قد وعده أن يؤمن كام قال:   ﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ

َأ ِمنُْه﴾  َ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ هللَِِّ َترَبَّ  [ 114التوبة: ] َفَلامَّ َتَبنيَّ

اهيم عليه السالم قال ألبيه، وهو يثني عىل ربه:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن إبر

َحِفياا﴾   يِب  َكاَن  ُه  عىل،  ﴿إِنَّ وإنعامه  يب،  للطفه  سبحانه  إنه  أنا   عودين أي  فإذا  اإلجابة، 

 استغفرت لك أغاثك بجوده وكرمه، وغفر لك ذنوبك إن تبت إليه وأنبت. 

﴿َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن  قال آخر: ثم بني ما بيت النية عليه، وعزم عىل إنفاذه فقال:  

اهللَِّ﴾   ُدوِن  وأفر  ِمْن  األوثان واألصنام،  تعبدون من  قومك وعام  وأتباعد عنك وعن  أي 

الذي   مل تؤثر فيكم  ويرضين  ينفعنيبديني وأتشاغل بعبادة ربى  إذ  .. ﴿َوَأْدُعو  نصائحي، 

﴾ أي وأعبده سبحانه وحده، وأجتنب عبادة غريه من املعبود ات.. ﴿َعَسى َأالَّ َأُكوَن  َريبِّ

أنتم   املسعى، كام خبتم  املنعم عىل خائب  ربى  بدعاء  لعىل ال أكون  أي  َشِقياا﴾  َريبِّ   
ِ
بُِدَعاء

 وشقيتم بعبادة تلك األوثان التي ال جتيب دعاءكم وال تنفعكم وال ترضكم. 

دعاءه    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه حقق ما عزم عليه، فحقق اهلل رجاءه، وأجاب 

﴾  ﴿َفَلامَّ اْعَتَزهَلُْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوُكالا َجَعْلنَا َنبِياا فقال: 

أي فلام اعتزل إبراهيم أباه وقومه مل يرضه ذلك ال يف دين وال دنيا، بل نفعه إذ أبدله هبم من  
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اخلطري،   الشأن  وهلم  إرسائيل  بنى  األنبياء من  آباء  هم  وحفدة  بنني  منهم ووهبه  هم خري 

والقدر العظيم، فقد وهبه إسحاق وولد إلسحاق يعقوب وقاما مقامه بعد موته وورثا منه  

نقله إىل املسجد احلرام فأحيا تلك   تربيته بعد  السالم فتوىل اهلل  أما إسامعيل عليه  النبوة.. 

 [ 54مريم: ] ﴿َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْساَمِعيَل﴾ لعظام، ومن ثم أفرده بالذكر بقوله:  املشاعر ا

﴿َوُكالا َجَعْلنَا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما وهب ألوالده جزاء عىل هجرته بقوله:  

ياته..  أي وجعلنا لكل منهام نسال وعقبا من األنبياء أقر اهلل هبم عينيه يف ح  [ 49مريم:  ] َنبِياا﴾  

أي وآتينا هم من فضلنا الديني والدنيوي ما مل نؤته أحدا    [ 50مريم:  ] ﴿َوَوَهْبنَا هَلُْم ِمْن َرْْحَتِنَا﴾  

من العاملني، فآتيناهم النسل الطاهر، والذرية املباركة، وإجابة الدعاء، واللطف يف القضاء،  

﴿َوَجَعْلنَا هَلُْم لَِساَن  خرة..  والربكة يف املال واألوالد إىل نحو أولئك من خريى الدنيا واآل

ياا﴾  
فمحامدهم مذكورة يف مجيع األزمان، سطرها الدهر عىل صفحاته،    [ 50مريم:  ] ِصْدٍق َعلِ

 [ 84]الشعراء: استجابة لدعوته عليه السالم بقوله: ﴿َواْجَعْل ِِل لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِريَن﴾ 

 : واألصنام إبراهيم  

حدثتمونا عن قصته مع أبيه.. فحدثونا عام ذكره اهلل تعاىل عن  قال أحد احلضور:  

 األصنام.  ةقصته مع عبد

خمتلفة،  مواضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  أن    قال  تريدون  أهيا  فعن 

 نحدثكم. 

 قال أحد احلضور: حدثونا عام أطقتم منها. 

 املشهد األول: 
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الوعاظ أحد  تعاىل:  :  (91) قال  قوله  يف  ورد  ما  منها  مشهد  َنَبَأ  أول  َعَلْيِهْم  ﴿َواْتُل 

َهْل  َقاَل  َعاكِِفنَي  هَلَا  َفنََظلُّ  َأْصنَاًما  َنْعُبُد  َقاُلوا  َتْعُبُدوَن  َما  َوَقْوِمِه  أِلَبِيِه  َقاَل  إِْذ    إِْبَراِهيَم 

ونَ  َأْو َيرُضُّ َينَْفُعوَنُكْم  َأْو  َتْدُعوَن  إِْذ  َقاَل  َيْسَمُعوَنُكْم  َيْفَعُلوَن  َكَذلَِك  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  َبْل  َقاُلوا   

ُْم َعُدوٌّ ِِل إِالَّ َربَّ اْلَعاملنَِيَ   الَِّذي َخَلَقنِي  َأَفَرَأْيُتْم َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن َأْنُتْم َوآَباُؤُكُم اأْلَْقَدُموَن َفإِهنَّ

هَيِْديِن َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َويَ  ُثمَّ حُيْينِِي  َفُهَو  ُيِميُتنِي  َيْشِفنِي َوالَِّذي  ْسِقنِي َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو 

يِن﴾   [ 82ـ  69]الشعراء: َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ

خطاب لرسول اهلل    [ 69الشعراء:  ] ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ إِْبَراِهيَم﴾  قال آخر: فقوله تعاىل:  

   ألن يتلو قصة إبراهيم عليه السالم عىل املرشكني، ألن تالوة مثل هذا احلديث قد يرتك

تأثريه الكبري عىل ذهنيتهم اإلرشاكية، فيغريون عقلية الرشك إىل عقلية توحيدية، ملا يملكه  

ديث من ملعات  إبراهيم من احرتام وتقدير عندهم، باعتبار انتساهبم إليه، وملا يتمثل يف احل

 فكرية، وإرشاقات وحدانية، تيضء هلم طريق التوحيد يف حركة العقيدة. 

قال آخر: ويف إضافة النبأ إىل إبراهيم، دون إرشاك قومه معه، مع أن القصة حديث  

الذي جيب أن يكون موضع   إبراهيم، وأنه هو  إليه هو  املنظور  عنه وعنهم، إشارة إىل أن 

، وألصحاب الرساالت الطيبة الداعية إىل اخلري.. وعىل رأس  القدوة واألسوة، للمؤمنني

حممد   النبي  الرساالت  هذه  واستعالؤه،    أصحاب  فرعون  كرب  قومه،  يف  جيتمع  حيث 

 وصغار قوم إبراهيم، وْحاقتهم.

قال آخر: ثم ذكر حواره مع أبيه وقومه يف حوار مجاعي معهم مجيعا، أو يف حوارين  

﴿َما  ع قومه أخرى، فيكون اجلمع بينهام من قبيل اإلجياز، فقال:  منفصلني، مع أبيه تارة، وم

 

 ( 121/  17(، ومن وحي القرآن: )70/ 19(، وتفسري املراغي )135/  10( التفسري القرآين للقرآن )91)
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 َتْعُبُدوَن﴾  

يسأل عن   الذي  العارف،  هنا من جتاهل  السالم،  عليه  إبراهيم  آخر: وسؤال  قال 

اليشء، وهو يعرف اجلواب عنه.. لكنه يريد هبذا السؤال أن يأخذ اجلواب عن هذا اجلرم،  

ذلك ليكون  أنفسهم،  املجرمني  فم  به    من  نطقت  ما  عىل  واملحاسبة  للمساءلة  موضعا 

﴿َهْل َيْسَمُعوَنُكْم  ألسنتهم.. وهلذا كان تعقيب إبراهيم عىل هذا اجلواب، بأن سأهلم قائال:  

وَن﴾   ؟[ 73ـ  72الشعراء: ] إِْذ َتْدُعوَن َأْو َينَْفُعوَنُكْم َأْو َيرُضُّ

قوهلم:   آخر: ويف  هَلَ قال  َفنََظلُّ  َأْصنَاًما  َعاكِِفنَي﴾  ﴿َنْعُبُد  عليه  ا  إلبراهيم  حتد وقح 

السالم، وإرصار عىل عبادة هذه املعبودات التي ينكرها.. فهو الذي يقول عنها إهنا أصنام،  

َأْنُتْم هَلَا َعاكُِفوَن﴾  وهو الذي يقول عنها إنام متاثيل، كام قال تعاىل:   تِي  ﴿َما َهِذِه التَّاَمثِيُل الَّ

 [52األنبياء: ] 

أمام واقع يفضح ضالهلم، ويكشف  قال آخر: وي القوم  السالم  إبراهيم عليه  ضع 

صغار عقوهلم، وسفاهة أحالمهم.. إن هذه األصنام التي يظلون عاكفني عليها، جاثمني  

بني يدهيا ـ ال تسمع ما يقولون.. وإذن فال يمكن أن تستجيب ملا يدعوهنا إليه، من جلب  

املوقف، وهذا ما انكشف هلم من أصنامهم، حتى  خري، أو دفع رض.. هذا ما متثل هلم يف هذا  

 لكأهنم يرون هذا منها ألول مرة.

ألقمهم   وكأنام  يقولونه  مقاال  جيدوا  ومل  إبراهيم  حجة  فلجت  وحينئذ  آخر:  قال 

حجة العاجز    هي حجرا، فعدلوا عن احلجاج إىل اللجاج، وتقليد اآلباء واألجداد، وتلك  

ق أمامه، ومل هيتد حلجة وال دليل، ولذلك قالوا:  املغلوب عىل أمره، الذي أظلم وجه احل

َيْفَعُلوَن﴾ َكَذلَِك  آَباَءَنا  َوَجْدَنا  واعية  ﴿َبْل  عقالنية  حالة  من  ناشئة  العبادة  تكن  مل  أي   ،

الذي   واألجداد  اآلباء  إرث  من  ناشئة  هي  بل  والتحليل،  والتأمل  الدراسة  عىل  مرتكزة 
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الذي حيوي عقائد   لنا، هذا اإلرث  ورشائع وعادات وتقاليد وأوضاعا وعالقات  تركوه 

خاصة أو عامة، نشعر برضورة املحافظة عليه بشكل مقدس لقداسة ذكراهم عندنا، فال  

ـ يعرب عن الوفاء هلم،   نحتقر شيئا احرتموه، وال نحرتم شيئا احتقروه، ألن ذلك ـ وحده 

 وجيعل لنا تواصال وامتدادا طبيعيا معهم يف كل أمورهم. 

و آخر:  املنطق  قال  هبذا  أهنم  فيه  يتصورون  الوقت  اخلصم،    الصبياينيف  أفحموا 

م إبراهيم عليه السالم هبذا التحدي هلم، وملا يعبدون هم  هوأسقطوا حجته عليهم يواجه 

ُْم َعدُ وآباؤهم، حيث قال هلم:   وٌّ ِِل  ﴿َأَفَرَأْيُتْم َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن َأْنُتْم َوآَباُؤُكُم اأْلَْقَدُموَن َفإِهنَّ

، أي إن كانت هذه األصنام شيئا وهلا تأثري كام تدعون،  [ 77ـ    75الشعراء:  ] إِالَّ َربَّ اْلَعاملَنَِي﴾  

عدو هلا، ال أباىل هبا وال آبه بشأهنا، ولكن    فإينوتستطيع أن ترض وتنفع فلتخلص إىل باملساءة  

 ام.رب العاملني هو وىل يف الدنيا واآلخرة، وال يزال متفضال عىل فيه

َكاَءُكْم﴾  قال آخر: ونحو هذا قول نوح عليه السالم:   يونس:  ] ﴿َفَأمْجُِعوا َأْمَرُكْم َورُشَ

السالم:    [ 71 عليه  هود  ُدونِِه  وقول  ِمْن  ُكوَن  ُترْشِ مِمَّا  َبِريٌء  َأينِّ  َواْشَهُدوا  اهللََّ  ُأْشِهُد  ﴿إِينِّ 

ٍة إِالَّ ُهَو   ْلُت َعىَل اهللَِّ َريبِّ َوَربُِّكْم َما ِمْن َدابَّ آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها  َفكِيُدويِن مَجِيًعا ُثمَّ اَل ُتنْظُِروِن إيِنِّ َتَوكَّ

اطٍ   [ 56ـ  54هود: ] ُمْسَتِقيٍم﴾  إِنَّ َريبِّ َعىَل رِصَ

قال آخر: وهكذا أعلن إبراهيم عليه السالم مثل سائر األنبياء عليهم السالم العداوة  

بشكل حاسم ليحدد اخلطوط الفاصلة بني موقفه وموقفهم، فيكون فريقا مميزا يف الساحة،  

التي املريرة  الرصاع  ساحة  لتبدأ  إليه،  نظرهتم  ويف  اآلخرين،  إىل  نظرته  عالمات    يف  تثري 

االستفهام لدى الناس حول القضايا التي يدور حوهلا الرصاع، ولتبدأ عملية االختيار من  

 ذلك املوقع. 

قال آخر: ومما نستوحيه من هذا املوقف يف واقعنا رضورة التاميز الواقعي لألشياء،  
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عالن، بحجة  فال جيوز إغفال القاعدة التي ترتكز عليها املواقف التفصيلية، وإبعادها عن اإل

أن ذلك قد يثري احلساسيات، واملشاعر املتوترة، مما قد يوحي برضورة اهلروب إىل عناوين  

 وشعارات أخرى.. حتجب احلقيقة عن الناس. 

التوافق   ليكون  تعلن،  أن  من  بد  ال  العقيدية  اهلوية  مسألة  أن  ذلك  آخر:  قال 

الفكري موقعها  من  الناس  هبا  وليعرتف  خالهلا،  من  لتتحرك    والتخالف  والسيايس، 

التفاصيل من ذلك املوقع، فذلك هو السبيل لتحقيق التوازن يف احلركة، ألن املشاعر املتوترة  

يفرض   أن  الواقع  املجال لألمر  لتفسح  تتبخر وهتدأ،  احلاسم سوف  يثريها اإلعالن  التي 

 نفسه. 

است  التي  باألوصاف  تعاىل  اهلل  يصف  السالم  عليه  إبراهيم  راح  ثم  آخر:  حق  قال 

فقال:   رشكهم،  من  وينفرهم  عبادته،  يف  لريغبهم  يعبد،  أن  َفُهَو  ألجلها  َخَلَقنِي  ﴿الَِّذي 

أي هو الذي أعطاين رس احلياة بكل عمقها وحركتها وتفاصيلها، فلم    [ 78الشعراء:  ] هَيِْديِن﴾  

ي  يكن اخللق وجودا ضائعا يف الفراغ، بل كان نظاما شامال للحياة، يف كل حركة اهلداية الت

هيتدي هبا الوجود إىل طعامه ورشابه ومجيع أوضاعه يف حياته اخلاصة والعامة، حتى حركة  

الفكر عندما يفكر، والقلب عندما ينبض، واإلحساس عندما يرتبط بام حوله، حتى ذلك  

كان يف نطاق نظام اهلداية الذي أعده اهلل يف تكوين اإلنسان بطريقة واعية تتغذى بعفوية  

 م، وحركة اإلرادة يف العقل والشعور. احلياة يف اجلس

بقوله:   ثم وصفه  آخر:  َوَيْسِقنِي﴾  قال  ُيْطِعُمنِي  ُهَو  أي وهو    [ 79الشعراء:  ] ﴿َوالَِّذي 

بام يرس من األسباب الساموية واألرضية، فساق املزن، وأنزل املاء فأحيا به األرض،   رازقي

ا زالال يسقيه ما خلق من األنعام  وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد، وأنزل املاء عذب

 . واألنايس



246 

 

أي هو الذي    [ 80الشعراء:  ] ﴿َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي﴾  قال آخر: ثم وصفه بقوله:  

يترصف   كيف  املريض  يلهم  أو  الدواء،  ونوع  املرض،  نوع  يكتشف  الذي  الطبيب  يلهم 

و حيرك الصحة يف  بطريقة وبأخرى ليكتشف العالج بنفسه من حيث يدري وال يدري، أ

جسده بطريقة غري عادية.. ويف هذا لفتة إحيائية إىل العمق الروحي الذي خيتزنه املؤمن يف  

روحه بأن اهلل هو الذي يشفي املريض، وأن األطباء واألدوية ونحوها هي من األدوات  

جازية،  العادية أو غري العادية التي تتحرك بأمر من اهلل، من ناحية تكوينية أو من ناحية إع 

 فهو الذي يقصد بالرغبة، ويبتهل إليه بالدعاء من أجل ذلك كله. 

قال آخر: وأضاف املرض إىل نفسه وهو حادث بقدرة ربه أدبا منه مع ربه كام قالت  

ُْم َرَشًدا﴾ اجلن   . [ 10اجلن: ] ﴿َوَأنَّا اَل َنْدِري َأرَشٌّ ُأِريَد بَِمْن يِف اأْلَْرِض َأْم َأَراَد هِبِْم َرهبُّ

أي وهو الذي    [ 81الشعراء:  ] ﴿َوالَِّذي ُيِميُتنِي ُثمَّ حُيْيِنِي﴾  قال آخر: ثم وصفه بقوله:  

ويعيد.. ذلك أن الذي    وال يقدر عىل ذلك أحد إال هو، فهو الذي يبدئ  ويميتني   حيييني 

بيده رس احلياة يف البداية، يملك رس املوت يف النهاية، ثم يملك القدرة عىل إعادة احلياة يف  

 اجلسد من قلب املوت من أجل بعث جديد وحياة جديدة. 

يِن﴾ قال آخر: ثم وصفه بقوله:   الشعراء:] ﴿َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ

أي هو الرحيم الغفار الذي ال ييأس عباده من رْحته ومغفرته إذا أخطئوا معه باملعصية،    [ 82

القيامة ألن رْحته سبقت   يوم  يؤاخذهم هبا  بأنه سيغفر هلم خطاياهم فال  يأملون  بل هم 

 غضبه، وألنه يتقبل عباده التائبني إذا رجعوا إليه، وأخلصوا التوبة له. 

م عليه السالم كان معصوما عن اخلطأ، فهو مل يكن يف سياق  قال آخر: وبام أن إبراهي 

التأكيد عىل وجود خطيئة صادرة منه، بل كان يف جمال اإلحياء بالغفران اإلهلي للخاطئني يف  

 مقام التأكيد عىل صفة الرْحة التي تفتح قلوب عباده، عىل حمبته وتقواه. 
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  هي إن مجيع النعم التي يتمتع هبا املرء من النشأة األوىل إىل آخر الدهر    قال آخر: أي 

 منها.   َشءمن اهلل وحده، وال قدرة ألصنامكم عىل 

الذايت   احلديث  بعيدا عن خطاهبم وعن  السالم  عليه  إبراهيم  انطلق  ثم  آخر:  قال 

هلل يف قلبه فاندفع الذي كان يوحي به إىل نفسه وإىل من حوله يف مناجاته الذاتية، فقد أرشق ا

 إليه يدعوه ويستعني به ويتحدث إليه عن تطلعاته وأمانيه الروحية. 

قال آخر: وأول ما طلبه إبراهيم عليه السالم من عطاء ربه يف هذه الدنيا، هو أن هيب  

اهلل له حكام أي سلطانا من العلم واحلكمة، يمسك به حقائق األشياء، ويقيمها عىل ميزانه،  

يف يكون  فقال:  وهبذا  اهلل،  عباد  من  الصاحلني  املقربني  ُحْكاًم﴾    ِِل  َهْب  به  ﴿َربِّ  أواجه 

حتيط   التي  املعطيات  فيها  تتوازن  التي  الواضحة  بالرؤية  واألشخاص  والقضايا  األشياء 

باألمور، أو تتعمق يف داخلها، فيصدر عني احلكم عليها بطريقة متوازنة سديدة، ال ُتضع  

لخلل يف فهم املوقف، فيام يتصف به احلس االجتامعي من وعي  للخطأ يف التقدير، وال ل

املعرفة، وملا   العقل من عمق احلكمة، ودقة  ملا يصلحه، وملا يفسده، وما خيتزنه  للمجتمع 

 تتحرك به اخلطى من تركيز واستقامة.  

الناس كعنرص حي   العيش بني  لنفسه عندما يريد  املؤمن  يطلبه  ما  قال آخر: وهذا 

كه لألمور وتقديره حلدودها، ويف إصدار األحكام عليها بشكل حاسم دقيق،  فاعل يف إدرا

حتى ال يبقى حائرا أمام اجلهل، ومهتزا أمام العواصف، فيكون اإلنسان الذي يعرف ما  

اهلل   يعطيه  ما  وهذا  واخلاصة،  العامة  املسؤولية  ميزان  يف  للناس  يريده  وما  لنفسه،  يريد 

الن التي أوحى اهلل هبا  لألنبياء الذين يرسلهم إىل  اس ليقودوا احلياة من خالل رساالهتم، 

إليهم، وليعرفوا كيف حيركوهنا يف وعي الناس وضامئرهم وحياهتم، من خالل ما أهلمهم  

 اهلل من احلكمة البليغة، وما عرفهم من نتائج التجربة الواعية. 



248 

 

قال تعاىل عىل  قال آخر: ثم كان الطلب الثاين له من ربه أن يلحقه بالصاحلني، كام  

نَي﴾ لسانه:   احِلِ ْقنِي بِالصَّ ، أي بتوفيقي لألخذ بأسباب الصالح يف أفكاري وأعامِل،  ﴿َوَأحْلِ

الطاعات وأجتنب املعايص، حتى   إليك  الصاحلني، فأقدم  تقودين إىل السري يف طريق  بأن 

غدا    أكون جزءا من املسرية الطويلة التي خيلف فيها الصاحلون الصاحلني، حيث جيتمعون

 يف جنتك، ويعيشون معا يف رضوانك.

قال آخر: ثم كان الطلب الثالث له من ربه أن جيعل له لسان صدق يف اآلخرين..  

أي يبقى له ذكرا طيبا يف احلياة من بعده، وذلك ال يكون إال ألهل اخلري، والصالح، من  

هلم منه املثل  هذا الذكر الطيب، طريق من طرق اهلداية للناس، حيث ينتصب    ففيالناس..  

اه، ويدعوه به، كام  يالطيب، والقدوة الصاحلة، وهذا ما علم اهلل عباده املتقني أن يسألوه إ

  [ 74الفرقان: ] ﴿َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما﴾ قال تعاىل عىل لساهنم: 

قال آخر: ونستوحي من هذا أن األنبياء والصاحلني ال يطلبون الذكر املمتد من موقع  

الة الذاتية، حيث تتطلب النفس زهو الذات الطاحمة للخلود، بل يطلبون الذكر اخلالد  احل

القضية   تكون  فال  يف رساالهتم،  إليه  ويدعون  حياهتم  يف  يلتزمونه  الذي  الصدق  خط  يف 

امتداد يف ضمري اإلنسان   قضية ذات تبحث عن اسم خالد، بل قضية رسالة تبحث عن 

صفة الرسالة يف حركة الذات هي املطلوبة لديه، وهذا هو  املستقبيل وحياته، وبذلك تكون 

 الذي يمثل خلود األنبياء بخلود رساالهتم. 

به اإلنسان غاية مسعاه،   الذي يدرك  إبراهيم عليه السالم طلبه  ثم ذكر  قال آخر: 

أي الذين   ، ﴿َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم﴾ وهو الفوز برضوان اهلل وجنات النعيم، فقال:  

يمنحهم اهلل احلق يف اإلقامة فيها ليكونوا من عامرها وسكاهنا واملتنعمني يف نعيمها، جزاء  

 للعمل الصالح املنطلق يف خط اإليامن. 
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قال آخر: ويف هذا النعيم العظيم، ال ينسى إبراهيم أباه، وما حرم نفسه منه، بضالله،  

﴿َواْغِفْر  ى يذوق حالوة هذا الرضوان:  ورشوده عن اهلل.. فيسأل ربه أن يغفر ألبيه، حت

الِّنَي﴾ ُه َكاَن ِمَن الضَّ ، وذلك بأن توفقه للسري يف طريق اهلدى، ليكتشف ذلك بنفسه،  أِليَِب إِنَّ

فيلتزم به يف فكره وعمله، فيكون ذلك سببا حلصوله عىل مغفرتك ورضوانك، وقد كان  

يف  بذلك  ألبيه  إبراهيم  وعد  من  منطلقا  االستغفار  عن  هذا  القرآن  نقل  كام  تعاىل،  قوله   

ُه َكاَن يِب َحِفياا﴾ إبراهيم:   [47مريم: ] ﴿َقاَل َساَلٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َريبِّ إِنَّ

قال آخر: ثم عاد إبراهيم عليه السالم إىل نفسه، وقد خاف أن حيرم هذا النعيم الذي  

بام ُتزي به عبادك    ِزيِن َيْوَم ُيْبَعُثوَن﴾﴿َواَل ُُتْ هو أحرص ما يكون عىل أن ينال حظه منه:  

اخلاطئني الذين مل يلتزموا التقوى يف إيامهنم وعملهم، وذلك بأن جتعلني من املطيعني الذين  

الغفلة    أخطأواإذا   موقع  من  بل  واإلرصار،  التمرد  موقع  من  ذلك  يفعلون  ال  فإهنم 

توقفني   انتبهوا عادوا إىل طاعتك. فال  ـ يف مواقف اخلزي هناك،  والنسيان، فإذا  يا رب  ـ 

  ﴿َيْوَم اَل َينَْفُع َماٌل َواَل َبُنوَن إِالَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيٍم﴾ عندما يقوم الناس لك يوم القيامة  

 من الكفر والضالل والعداوة والبغضاء والرش لعباد اهلل. 

سالمية التي ُتتزن يف  قال آخر: فالقلب السليم يمثل مالمح الشخصية اإلنسانية اإل 

 داخلها اخلري كله، والنصيحة هلل ولرسله وألوليائه ولعباده.  

قال آخر: وهكذا تتمثل القيمة اإلنسانية التي يتميز هبا اإلنسان يف يوم القيامة، يف  

القلب السليم الذي ينبض باحلق واخلري والصالح، فيتجسد خريا وبركة ورسالة وإصالحا  

 السليم ال ينتج إال العمل الصالح واخلط السليم.  للعاملني، ألن القلب

قال آخر: أما قيم الدنيا من املال والبنني ونحومها، فال قيمة هلام يف ميزان األعامل،  

ألهنام ال يمثالن أية رابطة وثيقة باملعنى اإلنساين، فيام هي الذات والعمل، بل يمثالن شيئا  
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 زان الرضا والعمل.  منفصال عنها، فال يتحوالن إىل قيمة يف مي

 املشهد الثاين: 

 قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. 

وينِّ  (92) قال أحد الوعاظ اجُّ ُه َقْوُمُه َقاَل َأحُتَ : هو ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله: ﴿َوَحاجَّ

 عِ 
ٍ
ء ُكوَن بِِه إِالَّ َأْن َيَشاَء َريبِّ َشْيًئا َوِسَع َريبِّ ُكلَّ ََشْ ْلاًم َأَفاَل  يِف اهللَِّ َوَقْد َهَداِن َواَل َأَخاُف َما ُترْشِ

ُروَن َوَكْيَف َأَخاُف َما َأرْشَ  ْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا  َتَتَذكَّ ْكُتْم بِاهللَِّ َما مَلْ ُينَزِّ ْكُتْم َواَل َُتَاُفوَن َأنَُّكْم َأرْشَ

ِذيَن آَمُنوا َومَلْ َيْلبُِسوا إِياَمهَنُْم بُِظْلمٍ   ُأوَلئَِك هَلُُم  َفَأيُّ اْلَفِريَقنْيِ َأَحقُّ بِاأْلَْمِن إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن الَّ

ُتنَا آَتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعىَل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربَّ اأْلَمْ  َك  ُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن َوتِْلَك ُحجَّ

 [83ـ  80]األنعام: َحكِيٌم َعلِيٌم﴾ 

عليه   إبراهيم  إليه  انتهى  ما  ذكر  بعد  الكريمة  اآليات  هذه  وردت  وقد  آخر:  قال 

يعبد،  السالم بعد أن عّرف ع الذي  الكواكب عىل أن واحدا منها ال يمكن أن يكون  بدة 

وأهنا ال تنفع وال ترض.. وبعد هذا أخذوا حياجونه يف أمر معبوداهتم وقوهتا وهددوه بأنه 

 سيصيبه منها رضر. 

قال آخر: واملراد باملحاجة املجادلة واملغالبة يف إقامة احلجة، واحلجة تطلق تارة عىل  

لمقصد، وتارة عىل ما يدىل به أحد اخلصمني يف إثبات دعواه أو رد دعوى  الداللة املبينة ل

خصمه، وهى هبذا االعتبار تنقسم إىل حجة دامغة يثبت هبا احلق، وإىل حجة داحضة يموه  

 هبا الباطل، وقد اصطلحوا عىل تسمية مثل هذه شبهة، والسلطان )احلجة والربهان( 

ُه َقْوُمُه﴾، ه تعاىل:  قال آخر: وقد بدأت اآليات الكريمة بقول أي دخل قوم    ﴿َوَحاجَّ

 

(، واألمثل يف تفسري  190/  9(، ومن وحي القرآن: )175/  7(، وتفسري املراغي )2565/  5(، وزهرة التفاسري )226/  4(  التفسري القرآين للقرآن )92)

 ( 47/  13(، ومفاتيح الغيب ) 268/  7(، والتفسري املنري )355/  4كتاب اهلل املنزل: )
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إبراهيم معه يف حوار عاطفي ـ إن صح التعبري ـ فقد حاولوا التأثري عليه بأساليب التخويف  

من غضبة األصنام عليه، كام يوحي جوابه يف اآلية الكريمة، وما يظهر من الكالم الذي نقله  

﴾  ﴿إِ اهلل تعاىل ـ يف آية أخرى عنهم ـ حني قالوا:  
ٍ
اَك َبْعُض آهِلَتِنَا بُِسوء هود: ] ْن َنُقوُل إِالَّ اْعرَتَ

54 ] 

كانوا   بل  اهلل،  وجود  ينكرون  ال  أهنم  اآليات  هذه  جو  من  يبدو  وربام  آخر:  قال 

النتائج السلبية من كفره   يتفادى  يرشكون به يف العقيدة وااللتزام، إذ كانوا يريدون له أن 

 هبا كرشكاء هلل. باألصنام، باالنتقال إىل اإليامن  

العقيدة   القوي يف  يناقشهم من موقع  السالم  إبراهيم عليه  قال آخر: ولذلك أخذ 

وااللتزام، فهو ال يعترب قضية توحيد اهلل قضية فكرية تأخذ جماهلا يف احلوار والنقاش، بل  

يف   ويعيشها  األمور  ببدهييات  حيس  كام  فكره  يف  اإلنسان  هبا  حيس  وجدانية  قضية  هي 

إحساسه، كام حيس باألشياء من حوله، ألهنا تتحرك يف كيانه كإرشاقة النور يف العيون يف ال  

حتتاج إال إىل الفطرة السليمة التي تواجه األشياء من دون حجاب أو تعقيد، لتوازن يف يقظة  

لتخرج   اهلل،  املطلق يف ذات  املوجودات، والغنى  املطلق يف كل  الفقر  ما هو  وجدانية بني 

ة واضحة أنه هو اخلالق للكل، من دون أن يكون له منازع يعادله وال شبيه يشاكله  بنتيج

 وال ظهري يعاضده، هو مصدر احلياة والقوة يف كل َشء. 

قال آخر: ويف ضوء هذا، أراد إبراهيم عليه السالم أن يوحي إليهم بأن توحيده هلل،  

ليدخل يف حوار حوله، ألن سبي الشك،  إليه  يرقى  له يف اإليامن، ليس سبيل  ال يمكن أن 

يف   هلل  كله  اهلدى  عاشت  التي  والروحية  الفكرية  املعاناة  سبيل  هو  بل  الالواعي،  التقليد 

 وعيها للحقيقة املطلقة. 

عطلوا   ألهنم  هيتدوا  مل  أهنم  فمشكلتهم  حاججهم  الذي  املرشكون  أما  آخر:  قال 
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عن   وجداهنم  وأغلقوا  األفكار،  ببدهييات  االلتقاء  عن  إليهم  إحساسهم  القادمة  احلقيقة 

إىل   الرجوع  عليهم  فإن  ولذلك  احلياة..  آفاق  يف  احلركة  عن  فطرهتم  ومجدوا  ببساطة، 

اهلدى   ليجدوا  بصفاء،  احلقيقة  إىل  واالنطالق  بصريهتم،  عن  الغشاوة  ورفع  فطرهتم، 

 بانتظارهم يف بداية الطريق، ال يف هنايته. 

وينِّ يِف اهللَِّ  ك كله بقوله: قال آخر: وقد عرب إبراهيم عليه السالم عن ذل اجُّ ﴿َقاَل َأحُتَ

َهَداِن﴾   وقد  َوَقْد  به،  اإليامن  يف  جيب  وما  اهلل  شأن  يف  أجتادلونني  التوحيد    هداينأي  إىل 

به من احلجة التي أقمتها عليكم، وأنتم الضالون بإرصاركم عىل رشككم    وبرصيناخلالص،  

 وتقليدكم فيه من قبلكم؟ 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه رد عىل ُتويفهم له من األصنام، بأن ذلك من األمور  

التي مل ترد يف حسابه، ألنه يعرف جيدا طبيعتها اخلالية من كل حياة، أو إحساس، أو قوة،  

ُكوَن بِِه﴾  ولذلك قال هلم:   ة،  فهي ال متلك لنفسها أية قوة إجيابية أو سلبي﴿َواَل َأَخاُف َما ُترْشِ

 فكيف متلك اإلرضار باآلخرين؟ 

واستهانة   باحتقار  التخويف  موضوع  يواجه  وهكذا  آخر:  َريبِّ  قال  َيَشاَء  َأْن  ﴿إِالَّ 

 ِعْلاًم﴾  ولكنه خياف اهلل من خالل إدراكه لعظمته املطلقة َشْيًئا﴾ 
ٍ
ء  ﴿َوِسَع َريبِّ ُكلَّ ََشْ

ريها ال ينطلق من الشعور  قال آخر: وهذا يعني أن إحساسه باألمن أمام األصنام وغ

يكون   أن  يمكن  ما  كل  من  التي حتميه  اإلهلية  بالرعاية  اإلحساس  من  بل  الذاتية،  بالقوة 

مصدرا للرضر، بشكل واقعي أو افرتايض من خالل ما يتومهه الناس، فإذا أراد اهلل اإلرضار  

اإل إحساس  عند  األمن  مصدر  فهو  للدفاع،  جمال  فال  منها،  َشء  أي  خالل  من  نسان  به 

باألمن، وهو مصدر اخلوف فيام يمكن أن يكون أساسا للخوف، ألنه املحيط بكل َشء،  

فيعرف منها ما ال نعرف، فيسلطها عىل من يشاء، ويمنعها عمن يشاء، وهكذا نجد يف هذا  
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االستثناء ما يشبه االستثناء املنقطع الذي ال يرتبط بمدلول الكلمة بل يتصل بإحياءاهتا بام  

 ألشياء والقضايا. حوهلا من ا

أن إبراهيم عليه السالم سعى  ﴿إاِلَّ َأْن َيَشاَء َريبِّ َشْيًئا﴾  قال آخر: ويظهر من قوله  

ـ   الرصاع َشء  إذا أصابه يف هذا  أنه  فيؤكد  إجراء وقائي جتاه أي حوادث حمتملة،  الُتاذ 

نم الذي ال  فرضا ـ فلن يكون لذلك أي عالقة باألصنام، بل يعود إىل إرادة اهلل، ألن الص

 روح فيه وال قدرة له عىل أن ينفع نفسه أو يرضها، ال يتأتى له أن ينفع أو يرض غريه.  

قال آخر: ويضيف إىل ذلك مبينا أن ربه عىل درجة من سعة العلم بحيث يسع بعلمه  

 ِعْلاًم﴾،كل َشء: 
ٍ
ء ال  وقوله هذا دليل عىل ما ذكره هلم من أن األصنام  ﴿َوِسَع َريبِّ ُكلَّ ََشْ

قدرة هلا عىل النفع والرضر، ألهنا ال متلك العلم وال املعرفة الالزمني ملن يريد أن ينفع أو  

يرض، فاهلل الذي أحاط علمه بكل َشء هو وحده القادر عىل أن يكون منشأ النفع والرضر،  

 فلم إذن خيشون غضب غري اهلل!؟

والتفكري، فخاطبهم  قال آخر: ثم أخذ إبراهيم عليه السالم حيرك فيهم روح البحث  

ُروَن﴾،قائال:   أي أتعرضون بعد ما أوضحته لكم عن التأمل يف أن آهلتكم ليس    ﴿َأَفاَل َتَتَذكَّ

بيدها نفع وال رض، فال تتذكرون أهيا الغافلون أهنا غري قادرة عىل رضى وال عىل إيصال  

تأثري فيها وال تدبري،   العليا له وحده ليس لغريه  إليكم، فالسلطة  فإذا أعطى بعض  النفع 

املخلوقات،   رتبة  عن  لرفعها  داعيا  ذلك  يكون  فال  الرض  أو  النفع  من  شيئا  املخلوقات 

وجعلها أربابا ومعبودات.. وكان جيب أن يفطن لذلك العقالء ويتذكروه، ألنه تذكري بام  

 يدركه العقل بالربهان، وهيدى إليه الوجدان.  

ءهم، بل خياف اهلل وحده، تعجب من  قال آخر: وبعد أن أبان هلم أنه ال خياف رشكا 

﴿َوَكْيَف َأَخاُف َما  ُتويفهم إياه ما ال خييف، وعدم خوفهم مما جيب أن خياف منه، فقال:  
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ْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا﴾   ُينَزِّ ْكُتْم بِاهللَِّ َما مَلْ  ْكُتْم َواَل َُتَاُفوَن َأنَُّكْم َأرْشَ أي وكيف أخاف ما  َأرْشَ

م من خلقه فجعلتموه ندا له ينفع ويرض، وال ُتافون إرشاككم باهلل خالقكم  أرشكتموه بربك 

ما مل ينزل به حجة بينة بوحي وال نظر عقل تثبت لكم جعله رشيكا يف اخللق والتدبري أو يف  

 الوساطة والشفاعة، فافتياتكم عىل خالقكم هبذه الدعوى هو الذي جيب أن خياف ويتقى. 

بع يقوم  بذلك  وهو  آخر:  من  قال  اخلوف  بإثارة  ملقصدهم،  املضاد  اهلجوم  ملية 

غضب اهلل الذي ال تقوم له الساموات واألرض فيام أرشكوا به، ويف ما متردوا عليه، ليوحي  

 إليهم بأن القضية عكسية.  

ْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا﴾  قال آخر: وقول إبراهيم عليه السالم:   مذكور عىل ﴿َما مَلْ ُينَزِّ

، مع اإلعالم بأن الدين ال يقبل إال باحلجة والربهان، والتقليد ليس بعذر وال  طريق التهكم

سيام تقليد من ليس عىل هداية وال علم وال بصرية واهلل مل ينزل بام ادعيتموه سلطانا ألنه  

 باطل فال سلطان عليه وال دليل. 

قال:   أن  احلال  هذه  ثم رتب عىل  آخر:  َأَحقُّ قال  اْلَفِريَقنْيِ  ُكنُْتْم  ﴿َفَأيُّ  إِْن  بِاأْلَْمِن   

إىل من ال يرض وال ينفع، وحتسبون أنه يمس من ال يعتقد    تلجؤونأي إذا كنتم  َتْعَلُموَن﴾،

به، وإبراهيم يلجأ إىل اهلل تعاىل الذي يملك كل َشء، فأي الفريقني أحق بأن يكون يف أمن  

جأ يف عبادته إىل أصنام ال  ال خوف أهو الذي يلجأ إىل اهلل القادر عىل كل َشء أم الذي يل

 ترض وال تنفع. 

أم   أنا  باألمن  أحق  )فأينا  يقول:  أن  السالم  عليه  إلبراهيم  يمكن  وكان  آخر:  قال 

﴾  أنتم؟( احرتازا من تزكية نفسه فعدل عنه إىل قوله:   يعني فريقي املرشكني  ﴿َفَأيُّ اْلَفِريَقنْيِ

 واملوحدين.  

علم؛ ألنه ال حكم من غري علم؛ ولذا قال:  قال آخر: وعلق اهلل تعاىل احلكم عىل ال
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أي إن كنتم تدركون األمور عىل وجهها، وال تسيطر عليكم األوهام  ﴿إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾  

 التي تضل وال هتدي. 

إِياَمهَنُْم  قال آخر: ثم استأنف اجلواب عن السؤال بقوله:   َيْلبُِسوا  ِذيَن آَمُنوا َومَلْ  ﴿الَّ

أن    بُِظْلٍم﴾، هلذين  أي  مستجمعني  يكونون  الذين  هم  املطلق  األمن  هلم  حصل  الذين 

  ﴿َومَلْ َيْلبُِسوا إِياَمهَنُْم بُِظْلٍم﴾، الوصفني.. أوهلام: اإليامن وهو كامل القوة النظرية.. وثانيهام: 

 وهو كامل القوة العملية. 

اللغة ـ وضع اليشء يف غري موضعه، وأول مصاد يقه  قال آخر: واملراد بالظلم ـ يف 

تعاىل:   قال  كام  َعظِيٌم﴾  الرشك  َلُظْلٌم  َك  ْ الرشِّ بن  [13لقامن:  ] ﴿إِنَّ  اهلل  عبد  عن  روي  وقد   ،

مسعود قال: ملا نزلت هذه اآلية شق عىل الناس وقالوا: يا رسول اهلل، وأينا مل يظلم نفسه  

َيا ُبنَيَّ  ﴿ : )إنه ليس الذي تعنون أمل تستمعوا إىل ما قال العبد الصالح:  رسول اهلل  فقال  

ْك بِاهللَِّ َك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾  اَل ُترْشِ ْ   (93) ([ 13]لقامن: إِنَّ الرشِّ

قال آخر: ومن مصاديقه كل كبرية حتبط ثواب الطاعة، بام فيها الشك والريب، كام  

أنه سئل عن قول اهلل عزوجل   الصادق  إِياَمهَنُْم  روي عن اإلمام  َيْلبُِسوا  َومَلْ  آَمنُوا  ِذيَن  ﴿الَّ

 ( 94) ، فقال: )بشك([ 82األنعام: ] بُِظْلٍم﴾ 

عن خط اإليامن بشكل مبارش أو  قال آخر: وبذلك، فإن الكلمة تتسع لكل انحراف  

عن  بالعقيدة  باالنحراف  موضعه  غري  يف  اليشء  لوضع  مصداق  ذلك  ألن  مبارش،  غري 

بعض   يف  ـ  تشمل  بحيث  احلقيقي  موقعها  وعن  الطبيعي  ومسارها  وتفاصيلها  أصوهلا 

احلاالتـ  االنحراف العميل الذي يتحرك يف خط االنحراف العقيدي كالذين ينحرفون عن  

 

 .للبخاري: مسلم والرتمذي وابن جرير وغريهم 27  - 26: 3يف الدر املنثور   ينسبه السيوط(  93)

 . 569، ص: 66ج:  بحار األنوار،(  94)
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 ق إىل والية الباطل، ومن والية اهلل إىل والية الشيطان.والية احل

إيامهنم برشك، ولذا   الذين مل خيلطوا  قال آخر: وقد قرر اهلل تعاىل أن األمن هلؤالء 

ُمْهَتُدوَن﴾  قال:   َوُهْم  اأْلَْمُن  هَلُُم  الذي مل خيالطه  ﴿ُأوَلئَِك  اإلشارة إىل املوصوفني باإليامن 

لوصفني كان هلم األمن من أن يصيبهم يف الدنيا سوء، وإن  ظلم أو رشك، بسبب هذين ا 

كان يصيبهم نصب وتعب يف احلياة الدنيا، وينالون األمن املطلق يف احلياة اآلخرة والنعيم  

املقيم فيها، ورضوان اهلل تعاىل، وأي أمن أعىل من هذا؟ ووصفهم اهلل تعاىل بوصف فيه  

 اية فإهنا وحدها نعمة ال حيس هبا إال املهتدون. راحة النفس واطمئنان البال وهو نعمة اهلد

يعبدون   كانوا  الذين  لقومه  السالم  عليه  إبراهيم  حماجة  انتهت  وهبذا  آخر:  قال 

األوثان والكواكب والنجوم، وقد كانت حماجة بني حكم العقل، وحكم األصنام، وانتهت  

 املحاجة ببيان أن األمن واهلداية يف جانب احلق. 

العقل، وهي    قال آخر: ثم ذكر إبراهيم عليه السالم هي حجة  اهلل تعاىل أن حجة 

آَتْينَاَها  اجلديرة بأن تنسب إىل اهلل، ونسبها اهلل سبحانه وتعاىل إليه، فقال:   ُتنَا  ﴿َوتِْلَك ُحجَّ

 إِْبَراِهيَم َعىَل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعلِيٌم﴾  

واإلشارة هنا إىل احلجة، أي هذه حجتنا، واملراد باحلجة ما مأل اهلل به قلب  قال آخر:  

إبراهيم عليه السالم من إيامن، بام أراه يف ملكوت السموات واألرض، من دالئل القدرة  

اإلهلية، وسلطاهنا القوى املمسك بكل ذرة يف هذا الوجود.. وهبذا اإليامن وقف إبراهيم  

ه هذا الكفر الذي طوى حتت جناحيه جمتمعه كله الذي يعيش  عليه السالم وحده، يف وج

منطيق،   كل  وأفحم  ناطق،  كل  أخرس  قد  كيانه،  يمأل  الذي  باحلق  فإنه  هذا  ومع  فيه.. 

وسقطت بني يدى حجته الدامغة كل مقولة مللحد، وكل حجة ملرشك، وهبذا استحق أن  

﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن  له سبحانه:  يلقى من ربه هذا التكريم، وأن ينعته هذا النعت العظيم بقو 
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كِنَي﴾  ًة َقانًِتا هللَِِّ َحنِيًفا َومَلْ َيُك ِمَن املرُْْشِ  [ 120النحل: ] ُأمَّ

قال آخر: فهو أمة وحده، وجمتمعه أشبه بفرد واحد إزاء هذه األمة العظيمة، أو هو  

حيمل عقل اإلنسان وينتفع  ، إذ كان هو اإلنسان الوحيد فيها، الذي  َشء األمة، وقومه ال  

 به.

﴿َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربََّك َحكِيٌم  قال آخر: ثم قال تعاىل تعقيبا عىل ذلك:  

وهو تنبيه إىل أن هذا الذي كان عليه إبراهيم عليه السالم من قوة اإليامن، ووثاقة    َعلِيٌم﴾، 

 اليقني، هو من فضل اهلل، يضعه حيث يشاء. 

التفات من رب كريم إىل نبينا الكريم  ﴿إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعلِيٌم﴾  قال آخر: ويف قوله: 

انه، الذي رأى آثاره يف إبراهيم  ، وقد نازعته نفسه، وهفت به أشواقه إىل فضل اهلل وإحس

أنه يف ضيافة ربه، وكفى ما    ليشعر النبي  ﴿إِنَّ َربََّك﴾  عليه السالم، فجاء قوله سبحانه:  

﴿اْلَعلِيُم﴾  يف تقدير األمور  ﴿احْلَكِيُم﴾  يلقاه الضيف الذي ينزل يف ضيافة رب العاملني..  

 بعباده، وبمن هم أهل ملزيد فضله، وعظيم إحسانه. 

آ  جلميع  قال  رسله  خاتم  وجعلك  وهداك  وعلمك  رباك  الذي  ربك  إن  أي  خر: 

خلقه، حكيم يف قوله، عليم بشئوهنم، وسرييك ذلك عيانا يف سريتك مع قومك كام أراكه  

بيانا فيام حدث عن إبراهيم مع قومه وتأس يف نفسك وقومك املكذبني بأبيك واصرب عىل  

 ما ينوبك منهم كام صرب. 

 إبراهيم والكواكب: 

األصنام.. فحدثونا عام ذكره اهلل    ةال أحد احلضور: حدثتمونا عن قصته مع عبدق

 تعاىل عن قصته مع عبده الكواكب. 



258 

 

﴿َوَكَذلَِك  قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل يف موضع واحد، هو قوله تعاىل:  

املُْ  ِمَن  َولَِيُكوَن  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َمَلُكوَت  إِْبَراِهيَم  َرَأى  ُنِري  ْيُل  اللَّ َعَلْيِه  َجنَّ  َفَلامَّ  وِقننَِي 

 َفَلامَّ َأَفَل  َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َريبِّ َفَلامَّ َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلفِلِنَي َفَلامَّ َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهَذا َريبِّ 

ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َريبِّ َهَذا  َقاَل َلئِْن مَلْ هَيِْديِن َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْومِ  نَي َفَلامَّ َرَأى الشَّ الِّ  الضَّ

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ  ُكوَن إِينِّ َوجَّ اَمَواِت  َأْكرَبُ َفَلامَّ َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم إِينِّ َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ

 [ 79ـ  75]األنعام: كِنَي﴾ َواأْلَْرَض َحنِيًفا َوَما َأَنا ِمَن املرُْْشِ 

﴿َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت  : وقد بدأ اهلل تعاىل هذا املوقف بقوله:  (95)قال آخر

َواأْلَْرِض﴾   اَمَواِت  أمر قومه،  [ 75األنعام:  ] السَّ إبراهيم عليه السالم احلق يف  أرينا  ، أي وكام 

لألصنام واألوثان، كذلك أريناه مرة بعد مرة  وهو أهنم كانوا يف ضالل مبني يف عبادهتم  

تلك   فأريناه  الصنع،  وغريب  النظام  بديع  من  فيهام  بام  واألرض،  السموات  ملكوت 

الكواكب التي تدور يف أفالكها عىل وضع ال تعدوه، وأريناه األرض وما يف طبقاهتا املختلفة  

استخدمها  هو  إذا  معاشه  يف  لإلنسان  النافعة  املعادن  أصناف  الصحيح،    من  الوجه  عىل 

أمورها وظواهرها، وهذه إىل وجوه احلجة فيها مما يدل عىل وحدانيتنا   له بواطن  وجلينا 

 وعظيم قدرتنا وإحاطة علمنا بكل َشء. 

أي نريه ذلك    [ 75األنعام:  ] ﴿َولَِيُكوَن ِمَن املُْوِقننَِي﴾  قال آخر: ثم بني علة ذلك، فقال:  

تدبري ملكنا، وآياتنا الدالة عىل ربوبيتنا، ليقيم هبا احلجة  ليعرف سنننا يف خلقنا، وحكمنا يف  

عىل املرشكني الضالني، وليكون يف خاصة نفسه من زمرة الراسخني يف اإليقان البالغني عني  

 اليقني. 

 

(، واألمثل يف تفسري 176/  9(، ومن وحي القرآن: )169/  7(، وتفسري املراغي )2561/  5(، وزهرة التفاسري )223/  4( التفسري القرآين للقرآن )95)

 ( 261/  7(، والتفسري املنري )347/  4املنزل: )كتاب اهلل 
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قال آخر: ثم فصل اهلل تعاىل ما أمجله من رؤية ملكوت السموات واألرض فقال:  

، أي إنه تعاىل ملا بدأ يريه ملكوت السموات  [ 76األنعام:  ] َأى َكْوَكًبا﴾  ﴿َفَلامَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَ 

الليل وسرت عنه ما حوله من عامل   واألرض، كان من أول أمره يف ذلك أنه ملا أظلم عليه 

بإرشاقه   الكواكب  السموات فرأى كوكبا عظيام ممتازا عن سائر  نظر يف ملكوت  األرض 

الكثري من املفرسين ـ )كوكب املشرتى( الذي هو أعظم آهلة    وبريقه وملعانه، وهو ـ كام يذكر 

بعض عباد الكواكب من قدماء اليونان والرومان، وكان قوم إبراهيم عليه السالم أئمتهم  

 يف هذه العبادة وهم هلم مقتدون.

﴾قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا رآه  ، وقد قال هذا يف مقام املناظرة  ﴿َقاَل َهَذا َريبِّ

واحلجاج لقومه متهيدا لإلنكار عليهم؛ فحكى مقالتهم أوال ليستدرجهم إىل سامع حجته  

عىل بطالهنا، فأومههم أوال أنه موافق هلم عىل زعمهم، ثم كر عليه بالنقض بانيا دليله عىل  

أي فلام غرب هذا الكوكب واحتجب  ﴿َفَلامَّ َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلفِلِنَي﴾  احلس والعقل..  

يغيب    َشء ال: ال أحب ما يغيب وحيتجب، إذ من كان سليم الفطرة ال خيتار لنفسه حب ق

عنه ويوحشه فقده، فام بالك بحب العبادة الذي هو أعىل أنواع احلب وأكمله، ألنه قد هدت  

فال   السليم،  العقل  إليه  وأرشد  الفطرة  القريب،    ينبغيإليه  احلارض  للرب  إال  يكون  أن 

  َشء ب، الذي ال يغيب وال يغفل، وال ينسى وال يذهل، الظاهر يف كل  السميع البصري الرقي

﴿اَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر  بحكمته ولطفه اخلفي:    َشء بآياته، والباطن يف كل  

 [ 103األنعام: ] َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبرُِي﴾ 

ت السالم  عليه  إبراهيم  من  هذا  كان  وقد  آخر:  عبادة  قال  يف  قومه  بجهل  عريضا 

الكواكب، إذ يعبدون ما حيتجب عنهم وال يدرى شيئا من أمر عبادهتم وهذا قريب من قوله  

 [42مريم: ] ﴿مِلَ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي َعنَْك َشْيًئا﴾ ألبيه: 
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، وكالمها انتقال من  قال آخر: وقد احتج إبراهيم عليه السالم باألفول دون البزوغ

 حال إىل حال، ألن األفول انتقال مع خفاء واحتجاب وهو مما يناىف الربوبية. 

﴾،قال آخر: ثم قال تعاىل:   أي فلام رأى القمر    ﴿َفَلامَّ َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهَذا َريبِّ

ا يقولون متهيدا  طالعا من وراء األفق أول طلوعه قال: هذا ربى عىل طريق احلكاية ملا كانو

إلبطاله.. واملتبادر من سياق الكالم أن إبراهيم رأى الكوكب يف ليلة، ورأى القمر يف الليلة  

الِّنَي﴾، التالية..   أي فلام أفل القمر كام    ﴿َفَلامَّ َأَفَل َقاَل َلئِْن مَلْ هَيِْديِن َريبِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ

ظرا وأسطع نورا وأقوى منه ضياء قال مسمعا من حوله من  أفل الكوكب وهو أكرب منه من 

إلصابة احلق يف توحيده ألكونن من القوم الضالني الذين    ويوفقنيريب    هيدينقومه: لئن مل  

احلق يف ذلك، فلم يصيبوا اهلدى وعبدوا غري اهلل واتبعوا أهواءهم ومل يعملوا بام    أخطأوا

 يرضيه سبحانه. 

توقف   إىل  الترصيح بضالل قومه، وإرشاد  يقرب من  تعريض  قال آخر: وىف هذا 

، وقد ترقى يف هذا التعريض، ألن اخلصوم قامت عليهم  اإلهليهداية الدين عىل الوحى  

احلجة باالستدالل األول فأنسوا بالقدح يف معتقدهم، فام عرض بضالهلم إال بعد أن وثق  

 عه إىل آخره. بإصغائهم إىل إمتام املقصود واستام

منهم   بالرباءة  الترصيح  إىل  التعريض  من  الثالثة  املرة  يف  انتقل  وقد  آخر:  قال 

﴿َفَلامَّ والترصيح بأهنم عىل رشك بني بعد أن تبلج احلق وظهر غاية الظهور، كام قال تعاىل: 

  ﴾ ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َريبِّ ﴿َهَذا  ن هو ريب  أي قال مشريا إليها: هذا الذي أرى اآلَرَأى الشَّ

أي من الكواكب والقمر، ويف هذا مبالغة يف املجاراة هلم ومتهيد إلقامة احلجة عليهم  َأْكرَبُ﴾  

 واستدراج هلم إىل التامدي يف االستامع بعد ذلك التعريض الذي كان خيشى أن يصدهم عنه. 

ُكوَن﴾  ﴿ملََّا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم إيِنِّ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا   أي فلام  َبِريٌء مِمَّا ُترْشِ
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الوحشة   من  أشد  بذلك  الوحشة  وكانت  املرشق  ضوء  واحتجب  غريها  أفل  كام  أفلت 

باحتجاب الكوكب والقمر، رصح بام أراد بعد ذلك التعريض الذي تقدم متربئا من رشك 

 يقول. قومه، وتنحى عنه لقبحه بعد أن جاراهم عليه أوال استاملة هلم وإصغاء إىل ما 

العنان، حتى   وأرخى خلصمه  القول،  وتلطف يف  وداور،  حاور  إنه  أي  آخر:  قال 

وصل إىل ما أراد بألطف وجه وأحسن طريق، متربئا من تلك املعبودات التي جعلوها أربابا 

 وآهلة مع اهلل. 

قال آخر: وبعد أن تربأ من رشكهم قفى تلك الرباءة ببيان عقيدته عقيدة التوحيد  

فقال:  ِمَن    اخلالص  َأَنا  َوَما  َحنِيًفا  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َفَطَر  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ ﴿إِينِّ 

كِنَي﴾   واألرض    عباديت يف    توجهي جعلت    إين أي    [ 79األنعام:  ] املرُْْشِ السموات  خلق  ملن 

وما   وخالقكم  النريات  الكواكب  هذه  خالق  فهو  أيام،  ستة  يف  أطوارا  خلقهن  وأكمل 

﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِمَّْن َأْسَلَم  منه هذه األصنام من معدن ونبات، كام قال تعاىل:    تصنعون 

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا﴾  َبَع ِملَّ ﴿َوَمْن ُيْسلِْم َوْجَهُه إىَِل  ، وقال:  [ 125النساء: ] َوْجَهُه هللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن َواتَّ

 .[ 22لقامن: ] َك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾ اهللَِّ َوُهَو حُمِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَس 

قال آخر: وإسالم الوجه له تعاىل هو توجه القلب إليه، وعرب عنه به ألن الوجه أعظم  

مظهر ملا يف النفس من اإلقبال أو اإلعراض، والرسور أو الكآبة.. وتوجيهه له جعله يتوجه  

للعبادة، القادر عىل األجر    إليه وحده، يف طلب حاجته وإخالص عبوديته، إذ هو املستحق

 والثواب. 

ثم تربأ   إبراهيم عليه السالم تربأ أوال من رشكهم أو رشكائهم،  قال آخر: أي أن 

ِذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا  منهم أنفسهم، كام قال تعاىل:   ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَّ

ا ُبَرآُء مِ   [ 4]املمتحنة: نُْكْم َومِمَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرَنا بُِكْم﴾ لَِقْوِمِهْم إِنَّ
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يتخذون   كانوا  قومه  أن  السالم  عليه  إبراهيم  عن  اهلل  حكاه  ما  وظاهر  آخر:  قال 

األصنام آهلة، ال أربابا ويتخذون الكواكب أربابا آهلة، واإلله هو املعبود وكل من عبد شيئا  

لرب: هو السيد املالك املربى املدبر املترصف، وليس للخلق رب وال إله  فقد اُتذه إهلا، وا

ويف كل زمن وعىل كل حال، وملك غريه ناقص    َشءإال اهلل الذي خلقهم، فهو املالك لكل  

  ذي أو العميل إىل  القوِلالتوجه بالدعاء والتعظيم  هيموقوت فهو املعبود بحق، والعبادة: 

 املوجد له واملترصف فيه. السلطان األعىل خالق اخللق و

قال أحد احلضور: شكرا ملا ذكرتم.. لكن يف نفيس َشء منه، ذلك أين سمعت من  

بعضهم يذكر أن ما حصل من إبراهيم عليه السالم مل يكن من باب احلجاج عىل املخالفني،  

وإنام كان بحثا شخصيا حقيقيا عن اهلل.. أي أن إبراهيم عليه السالم كان يريد شخصيا أن  

يفكر يف معرفة اهلل، وأن يعثر عىل املعبود الذي كان جيده بفطرته النقية يف أعامق ذاته، وأنه  

كان يعرف اهلل بنور فطرته ودليل العقل اإلمجاِل إذ إن كل تعبرياته تدل عىل أنه مل يكن يشك  

أبدا يف وجوده، لكنه كان يبحث عن مصداقه احلقيقي، بل لقد كان يعلم بمصداقه احلقيقي  

)حق   مرحلة  إىل  األوضح  العقيل  االستدالل  طريق  عن  يصل  أن  يريد  كان  لكنه  أيضا، 

 اليقني( 

قال آخر: أجل.. وقد علمنا أنه وقعت له هذه احلوادث قبل نبوته، أو أهنا كانت يف  

أول بلوغه أو قبيل ذلك.. وتذكر بعض التواريخ والروايات أن هذه كانت املرة األوىل التي  

م عليه السالم بنظره إىل السامء وإىل كواكبها الساطعة، ألن أمه كانت منذ  يرنو فيها إبراهي

 طفولته قد أخفته يف غار خوفا عليه من بطش نمرود اجلبار وجالوزته. 

قال أحد الوعاظ: مع احرتامنا للعلامء واملفرسين الذين ذكروا هذا إال أنا نرى أنه  

احتامل بعيد جدا، إذ يصعب أن نتصور إنسانا يعيش سنوات طويلة يف بطن غار وال خيطو  
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خارجه، ولو مرة، يف ليلة ظلامء، فلعل الذي قوى هذا االحتامل يف نظر بعض املفرسين هو  

َكْوكَ تعبري   الذي يوحي بأنه مل يكن قد رأى كوكبا حتى ذلك احلني، لكن هذا  ًبا﴾  ﴿َرَأى 

التعبري ال حيمل يف الواقع مثل هذا املفهوم، بل املقصود هو أنه، وإن كان قد رأى الكواكب  

والشمس والقمر مرات حتى ذلك الوقت، فقد ألقى األول مرة نظرة فاحصة مستطلعة إىل  

بزوغها وأفوهلا ونفي األلوهية عنها، يف احلقيقة كان  هذه الظواهر.. وكان يفكر يف مغزى  

 إبراهيم قد رآها مرارا، ولكن ال بتلك النظرة. 

﴾  قال آخر: لذلك فإنه عندما يقول:   ال يقوهلا قاطعا جازما، بل يقوهلا من  ﴿َهَذا َريبِّ

نعثر  باب الفرض واالحتامل حتى يفكر يف األمر، وهذا يشبه متاما حالنا ونحن نحاول أن  

واحدة   وجوهها  عىل  واالفرتاضات  االحتامالت  خمتلف  فنقلب  ما،  حادثة  سبب  عىل 

 واحدة، ونستقيص لوازم كل فرضية حتى نعثر عىل العلة احلقيقية. 

قال آخر: وهذا ال يكون كفرا، بل وال حتى دليال عىل عدم اإليامن، بل هو طريق  

ن اإليامن، كام فعل إبراهيم عليه  لتحقيق أكثر وملعرفة أفضل، للوصول إىل مراحل أعىل م

 السالم يف مسألة )املعاد( إذ قام بمزيد من الدراسة يوصل إىل مرحلة الشهود واالطمئنان. 

قال آخر: وقد روي يف هذا عن اإلمام الباقر أنه قال: )إنام كان إبراهيم طالبا لربه،  

 (96) ومل يبلغ كفرا، وإنه من فكر من الناس يف مثل ذلك فإنه بمنزلته(

حقل   يف  للعاملني  يمكن  ما  االحتاملني،  كال  ففي  األمر،  يكن  ومهام  آخر:  قال 

التوجيه، استيحاء الفكرة العملية يف أسلوب الرتبية، من خالل األسلوب االستعرايض،  

فيام يتمثل فيه من مناجاة ذاتية جتعل اإلنسان يواجه األفكار املطروحة يف الساحة، مواجهة  

 

 . 738، ص 1( تفسري نور الثقلني، ج 96)
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م بمناقشتها بالطريقة التي توحي باكتشاف مواطن الضعف واخللل فيها،  املؤمن هبا، ثم يقو 

قضية   هبا  ترتبط  عقيدة  اعتبارها  إمكان  وعن  احلقيقة،  عن  بعيدة  جيعلها  الذي  باملستوى 

 املصري. 

مجيع   إىل  يمتد  بل  اإلهلية  بالعقيدة  املتصلة  باألفكار  األمر  خيتص  وال  آخر:  قال 

 للحياة.   املجاالت التي متثل اخلط العميل 

قال آخر: ويمكن لنا ممارسة هذا األسلوب يف القصة واملرسح والسينام وغريها من  

التأكيد عىل رضورة   التي ُتاطب اجلمهور لتوجيه قناعاته.. وقد ال نحتاج إىل  األساليب 

دراسة املستوى العقيل والروحي للناس من أجل تركيز هذا االجتاه عىل قاعدة متحركة يف  

 لوب. الفكرة واألس

اإلنسان   خضوع  يف عدم  الرساِل  يف مدلوهلا  القصة  استيحاء  يمكن  كام  آخر:  قال 

للبيئة فيام حتمل من أفكار وعادات ومشاعر، بل يعمل عىل ممارسة دوره الذايت املستقل،  

 كإنسان يفكر بحرية، ويقتنع عىل أساس الدليل. 

لفكرية من إبراهيم عليه  قال آخر: ومن العرب املستفادة من القصة أيضا تلك الرباءة ا

إنسانا يواجه العقيدة من موقع البساطة الوجدانية، والعفوية الروحية،  نراه  السالم، حيث  

التي تلتقي بالقضايا من وحي الفطرة ال من وحي التكلف والتعقيد، ثم هذه اللهفة احلارة  

وبكل فكره وروحه  املنفتحة عىل اهلل تعاىل عند اكتشافه للحقيقة واإلقبال عليه بكل وجهه،  

وانطالقه العميل يف احلياة، ألن توجيه الوجه هلل، ال يعني ـ يف مدلوله العميق ـ هذا املوقف  

الساذج الذي يتطلع فيه اإلنسان نحو األفق املمتد يف السامء بنظرة حائرة، بل يعني انطالقة  

فكر، ويتحرك معه    حياة اإلنسان وكيانه مع اهلل فيام حيمل من عقيدة، ويف ما يرتبط به من

من خط، ويف ما يستهدفه من أهداف، ويف ما يعيشه من عالقات وأوضاع وتطلعات، إنه  
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 االندماج باحلقيقة اإلهلية، بأن تكون احلياة كلها هلل، ويف خدمته. 

قال آخر: ولعل قيمة هذه الفكرة، أننا ال نستوحي آفاقها وخطواهتا العملية، جتريدا  

يف   معها  لنعيش  حركة  ونظريا،  يعيش  الذي  اإلنسان  حركة  هي  بل  التجريدية،  متاهات 

اإليامن والفكر يف حياته من موقع إنسانيته البسيطة، ليوحي بأن دور اإلنسان الذي يريد أن  

يف   األرض  إىل  تشده  التي  الضيقة  املادية  احلدود  كل  عن  ينعزل  أن  هو  إنسانيته،  حيقق 

 ي حيلق من خالهلا مع اهلل. استسالم ذليل، ويرتبط باحلقيقة املطلقة الت

 : إبراهيم وامللك 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن قصته مع عبدة الكواكب.. فحدثونا عام ذكره اهلل  

 تعاىل عن قصته مع امللك. 

﴿َأمَلْ َتَر  : لقد ذكرها اهلل تعاىل يف موضع واحد، هو قوله تعاىل: (97)قال أحد الوعاظ

َ الَِّذي حُيْيِي وَ  ِه َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبِّ ُيِميُت َقاَل  إِىَل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربِّ

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت  َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ   ْمِس ِمَن املرَْْشِ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

 [ 258البقرة: ] الَِّذي َكَفَر َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾ 

قال آخر: ففي هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل كيف واجه إبراهيم عليه السالم يف  

ثر الطغاة متردا، حيث بلغ به الطغيان حدا خيل إليه معه أنه اإلله الذي  حياته طاغية من أك

قصة   يف  معه،  السالم  عليه  إبراهيم  وقف  وقد  اهلل،  دون  من  يعبدوه  أن  الناس  عىل  جيب 

احلوار، موقفا حاسام قويا، حاول أن يثري فيه قضية األلوهة وارتباطها بالقدرة املطلقة التي  

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب 63/  5(، ومن وحي القرآن: )20/  3(، وتفسري املراغي )956/  2(، وزهرة التفاسري )322/  2( التفسري القرآين للقرآن )97)

 ( 267/ 2اهلل املنزل: )



266 

 

طرح فكرة احلياة واملوت، وأن اهلل ـ رب إبراهيم ـ هو الذي حييي  ال يملكها هذا الطاغية، ف

 ويميت. 

قال آخر: ووجد هذا الطاغية الفرصة الستغالل سذاجة أتباعه البسطاء يف أسلوب  

التمويه الذي يعتمد التالعب باأللفاظ، فأجاب إبراهيم، بأنه حييي ويميت، ألنه يستطيع  

احلياة، وأن يعدمه فيقيض عليه باملوت، فيكون مالكا أن يبقي املحكوم عليه باملوت، فيهبه  

ألمر احلياة واملوت.. وإذا، فهو يملك صفة اإلله الذي حييي ويميت، فيحق له أن يكون  

 إهلا. 

قال آخر: وهذا اإلنكار من ذلك امللك اجلبار يدل عىل أنه مل يفهم قول إبراهيم عليه  

احل  إنشاء  بمعنى  يف جوابه  احلياة  فإن  نبات وحيوان  السالم،  من  احلية  العوامل  يف مجيع  ياة 

وغريها، وإزالة احلياة باملوت، ويف جواب نمروذ بمعنى أنه يكون سببا يف اإلحياء واإلماتة،  

 من أجل هذا أوضح إبراهيم جوابه كام حكى سبحانه عنه. 

  قال آخر: ومل يرتك إبراهيم عليه السالم له الفرصة الذهبية التي أخذ هبا زهو طغيانه 

ومترده، فتحداه بالظواهر الكونية الثابتة التي خلقها اهلل يف الكون، وطلب منه تغيريها إذا  

كان إهلا حقا، وقدم له عرضا بالشمس التي خلقها اهلل لترشق من جهة املرشق، وطلب منه  

 أن حيول طلوعها إىل جهة املغرب. 

ومل يملك جوابا هلذه احلجة  َر﴾  ﴿هُبَِت الَِّذي َكفَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه حينها  

ألن طبيعة االنحراف عن خط اهلل الذي هو خط  ﴿َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾ املفاجئة، 

الواضحة   الرؤية  عن  اإلنسان  يبعد  الكفر،  خط  هو  الذي  الظلم  خط  مع  والسري  العدل 

اهلل لضالله، بعد أن كان قد    الصحيحة لألشياء، فيتخبط يف الضالل عىل غري هدى، ويرتكه

 أقام عليه احلجة فلم هيتد هبا ومل خيضع هلا فيام يريد اهلل له من هداية وخضوع. 
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﴿َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾  قال آخر: وقد ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله:  

املون دائام، حيث أهنم يظلمون  وهي تدل عىل ثالثة أمور.. أوهلا: أن الذين يعاندون احلق ظ

أنفسهم ألهنم يسدون منافذ النور فال يصل إىل قلوهبم، ويظلمون أقوامهم ألهنم حيملوهنم  

 عىل الضالل، ويظلمون احلق ألهنم حياربونه. 

قال آخر: وثانيها: أن ظلمهم يسبق كامل ضالهلم؛ ذلك ألن الشهوات تتحكم فيهم  

يس ثم  هلم  ليس  ما  طلب  إىل  فيتجاوزون  فتدفعهم  املطمع،  بعد  بالطمع  الشيطان  تهوهيم 

احلدود ويطغون ثم يكون الضالل الكامل الذي تطمس فيه البصرية فتغلف القلوب عن  

 احلق وتقسو فال تلني. 

قال آخر: وثالثها: أن الظلم إذا استحكم يف النفس أصبحت كل الرباهني ال جتدي  

هلداية ملن استمرأ الظلم آحادا أو مجاعات  بل تزيده عنادا وإرصارا؛ ولذلك مل يكتب اهلل ا

 واهلل وِل املتقني. 

الوارد يف موارد التعليل ملا  ﴿َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك﴾  قال آخر: ويالحظ يف قوله تعاىل:  

قاله هذا الطاغية إلبراهيم، أن السبب يف هذه الدعوى ويف هذا الطغيان هو رؤيته لنفسه يف  

اهلل إياه فيام يعطيه اهلل لعباده من الفرص التي خيتربهم ويبتليهم هبا  موقع امللك الذي أعطاه 

 يف احلياة، وذلك من خالل األسباب الطبيعية املودعة يف الكون حلدوث األشياء وفنائها.

قال آخر: وقد تعاظم هذا الشعور يف نفسه من خالل مظاهر القوة التي حيدثها امللك  

وينميها، فتمأل نفس اإلنسان بالزهو واإلحساس بالعظمة، ال سيام فيام إذا رأى اآلخرين  

يتحول   الذي  باملستوى  واالنسحاق  بالضعف  إحساسهم  موقع  من  أمامه  يتصاغرون 

هي عبادة العبيد للرب، فيخيل لنفسه أنه يف هذا املستوى،  خضوعهم له إىل عبادة، متاما كام  

وتبدأ التصورات الذاتية تتجمع يف كيانه، فتغيش عينيه وتسد نوافذ الوعي املنفتح عن قلبه،  



268 

 

فيتحول إىل نصف إله يف بعض األحيان، ويتحول إىل ما يشبه اإلله يف أكثر احلاالت لدى 

يدعو اآلخرين إىل االعرتاف بذلك من مواقع اإلقرار  ذاته ونفسه، ثم يتطور األمر به إىل أن  

 واإليامن، بعد أن كان األمر لدهيم جمرد ممارسة ال ترتقي إىل درجة االعرتاف. 

قال آخر: وربام كان يف هذا اإلحياء بعض التوجيه لإلنسان بخطورة املواقع املتقدمة  

ه إىل نفسه وموقفه منها، فقد  التي حيصل عليها يف الدنيا، من ملك أو جاه أو مال، عىل نظرت 

تنحرف به هذه النظرة إىل أن خيرج هبا عن حدود التوازن، فتصل به إىل حدود الطغيان، مما  

 يدفعه إىل مراقبة نفسه دائام لتقف عند حدودها فيام يريد اهلل منها أن تقف عنده. 

 يدل عليه،  قال آخر: ومل يذكر القرآن الكريم اسم هذا اإلنسان املتمرد عىل اهلل، ومل 

ألنه ساقط من حساب اإلنسانية، إذ باع إنسانيته للشيطان، وأسلمها للطاغوت.. ثم إنه ال  

رضورة لذكره، حتى ال يتعرف عليه أحد، فتصيبه عدواه ولو من بعيد، كام تصيب الرائحة  

 اخلبيثة باألذى كل من يمر به حامل اجليف. 

رص عىل كشفه وجتليته، وهو هذا  قال آخر: والذي تعرضه اآلية الكريمة هنا، وحت

الباطل، بني نور اإليامن وهداه، وظالم الرشك    الفكري الصدام   بني منطق احلق وسفاهة 

 وضالله. 

 : والبالء إبراهيم  

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن قصته مع امللك.. فحدثونا عام ذكره اهلل تعاىل عن  

 صربه وشجاعته يف مواجهة البالء الذي تعرض له. 
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﴿َوَلَقْد  : لقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع خمتلفة، منها قوله تعاىل:  (98) قال أحد الوعاظ

تِي َأْنُتْم هَلَا  آَتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملنَِِي إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التَّاَمثِيُل   الَّ

َنا آَباَءَنا هَلَا َعابِِديَن َقاَل َلَقْد ُكنُْتْم َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم يِف َضاَلٍل ُمبِنٍي َقاُلوا َأِجْئَتنَا  َعاكُِفوَن َقاُلوا َوَجدْ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأَنا عَ  ِعبِنَي َقاَل َبْل َربُُّكْم َربُّ السَّ ىَل  بِاحْلَقِّ َأْم َأْنَت ِمَن الالَّ

اِهِديَن َوَتاهللَِّ أَلَكِيَدنَّ َأْصنَاَمُكْم َبْعَد َأْن ُتَولُّوا ُمْدبِِريَن َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا إِالَّ َكبرِيً َذلُِكْم مِ  ا  َن الشَّ

ًتى َيْذُكُرُهْم  فَ   هَلُْم َلَعلَُّهْم إَِلْيِه َيْرِجُعوَن َقاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا بِآهِلَتِنَا إِنَُّه ملََِن الظَّاملنَِِي َقاُلوا َسِمْعنَا 

ا بِآهِلَتِنَا  ُيَقاُل َلُه إِْبَراِهيُم َقاُلوا َفْأُتوا بِِه َعىَل َأْعنُيِ النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن َقاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت َهذَ 

َجُعوا إِىَل َأْنُفِسِهْم َفَقاُلوا  َيا إِْبَراِهيُم َقاَل َبْل َفَعَلُه َكبرُِيُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم إِْن َكاُنوا َينْطُِقوَن َفرَ 

 َينْطُِقوَن َقاَل َأَفَتْعُبدُ 
ِ
وَن ِمْن  إِنَُّكْم َأْنُتُم الظَّاملُِوَن ُثمَّ ُنكُِسوا َعىَل ُرُءوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما َهُؤاَلء

ُكْم ُأفٍّ َلُكْم َوملَِا تَ  ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َأَفاَل َتْعِقُلوَن َقاُلوا  ُدوِن اهللَِّ َما اَل َينَْفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيرُضُّ

وا آهِلََتُكْم إِْن ُكنُْتْم َفاِعلِنَي ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعىَل إِْبَراِهيَم وَ  ُقوُه َواْنرُصُ َأَراُدوا  َحرِّ

ْينَاُه َوُلو يَن َوَنجَّ تِي َباَرْكنَا فِيَها لِْلَعاملَنَِي َوَوَهْبنَا َلُه  بِِه َكْيًدا َفَجَعْلنَاُهُم اأْلَْخرَسِ ًطا إِىَل اأْلَْرِض الَّ

نَي﴾   [ 72ـ  51]األنبياء: إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َنافَِلًة َوُكالا َجَعْلنَا َصاحِلِ

قال آخر: وقد وردت هذه اآلية الكريمة يف سورة األنبياء، والتي حتدثت ـ كام هو  

جوانب عديدة من حاالت األنبياء عليهم السالم، حيث ذكرت ستة  ـ عن    اسمها معلوم من  

ثم   السالم،  عليهام  وهارون  موسى  رسالة  إىل  قصرية  إشارة  قبلها  أشري  وقد  نبيا..  عرش 

جاءت هذه اآليات الكريمة لتذكر جانبا مهام من حياة إبراهيم عليه السالم ومواجهته لعبدة  

 األصنام. 

 

(، واألمثل يف تفسري  233/ 15(، ومن وحي القرآن: )43/ 17(، وتفسري املراغي )2573/  5(، وزهرة التفاسري )911/ 9قرآن ) (  التفسري القرآين لل98)

 . 102/  18(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  151/ 22(، ومفاتيح الغيب ) 71/  17(، والتفسري املنري )182/  10كتاب اهلل املنزل: )
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﴿َوَلَقْد آَتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاملنَِِي﴾  :  قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل

أي أن اهلل تعاىل أعده يف تكوينه الفكري والروحي إعدادا صاحلا، من خالل ما أثاره يف نفسه  

من عالمات االستفهام، وأدار فكره من املواقع التي تعطي لكل سؤال جوابا يف دقة وعمق  

وعرف من حركة الواقع من حوله الكثري الكثري من شؤون الناس يف أفكارهم    وانفتاح،

وتوجهاهتم ومواقفهم، حتى استطاع أن خيتزن يف وعيه احلس االجتامعي الذي يعرف من 

نقاط   ليواجه  نفسه،  يف  القوة  ونقاط  اآلخرين،  عند  الضعف  نقاط  يكتشف  كيف  خالله 

عىل الرشد الفكري الذي هيديه إىل معرفة  ضعفهم بنقاط قوته. وهكذا استطاع أن حيصل  

 مواقع اخلطأ والصواب يف األشياء املطروحة يف الساحة. 

ْشِد﴾  قال آخر: و يف األصل بمعنى السري إىل املقصد والغاية، ومن املمكن أن  ﴿الرُّ

يكون هنا إشارة إىل حقيقة التوحيد، وأن إبراهيم عليه السالم عرفها واطلع عليها منذ سني  

ة.. وقد يكون يف ذلك إشارة إىل كل خري وصالح بمعنى الكلمة الواسع.. والتعبري  الطفول

 إشارة إىل ما قبل موسى وهارون عليهام السالم.﴿ِمْن َقْبِل﴾ بـ 

إشارة إىل مؤهالت واستعدادات إبراهيم  ﴿َوُكنَّا بِِه َعاملنَِِي﴾  قال آخر: وقوله تعاىل: 

املواهب، فاهلل سبحانه ال هيب موهبة عبثا، وبال حكمة، ولذلك  عليه السالم الكتساب هذه  

فإن هذه املؤهالت هي عبارة عن استعداد لتقبل املواهب اإلهلية، وإن كان مقام النبوة مقاما  

 موهوبا.

قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل أن اهلل هو الذي تعهده بالعناية والرعاية، بام هيأ له من  

املست  مجيع  عىل  تربية  إمكانات  من  السالم  عليهم  األنبياء  به  يتعهد  ما  خالل  ومن  ويات، 

اإلهلي   االختيار  موقع  ويف  الرسالة،  ْحل  مستوى  يف  ليكونوا  وروحية،  وأخالقية  فكرية 

يريد أن يقود   الذي  الفكرية والروحية، ألن  القوة  الناس من موقع  لتقوم هبم احلجة عىل 



271 

 

ألن فاقد اليشء ال يعطيه، وألن الذي حيمل  الناس إىل الرشد، ال بد من أن يملك رشده،  

الرسالة من موقع إرادة التغيري الشامل للواقع جيب أن يكون باملستوى الذي يستطيع من  

 خالله أن حيرك عملية التغيري عىل أساس اإلمكانات الواسعة التي يملكها يف هذا املجال. 

خ يملك  ال  النبوي  املوقع  أن  ذلك،  من  نستوحي  وقد  آخر:  هذا  قال  يف  صوصية 

املجال، إال من خالل طبيعة املستوى األعىل الذي تتميز به النبوة عن املواقع األخرى يف  

ساحات الدعوة والتبليغ، فإن املسألة هي ـ يف العمق ـ مسألة الداعية إىل اهلل، والعامل من  

املل القيادي لألمة، من حيث طبيعة  املوقع  يقف يف  الذي  التغيري يف خط هداه  كات  أجل 

 الفكرية والروحية واالجتامعية التي جيب أن يملك فيها رشده، ليعطي لألمة رشدها. 

قال آخر: لذا ال جيوز أن تكون هذه املهمةـ  مهمة الدعوة والتبليغ والتوجيه السيايس  

واالجتامعيـ  ملقاة عىل عاتق الذين ال حيسنون حركة الدعوة يف الفكر واملنهج واألسلوب،  

وعي الواقع يف عمقه وامتداده، ألن ذلك ينعكس سلبا عىل مستقبل اإلسالم  وال يستطيعون  

واملسلمني، فيام يؤدي إليه من النتائج السلبية، ومن سيطرة التخلف عىل املسرية اإلسالمية  

 كلها.

﴿إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َوَقْوِمِه  قال آخر: ثم أشار اهلل تعاىل إىل نموذج من نامذج رشده، فقال:  

َعاكُِفوَن﴾  َما هَ  هَلَا  َأْنُتْم  تِي  الَّ التَّاَمثِيُل  قال ألبيه آزر ولقومه وهم  ِذِه  الرشد حني  آتيناه  أي 

 جمتمعون: ما هذه األصنام التي تقيمون عىل عبادهتا وتعظيمها؟

إشارة إىل أن األبوة أو العمومة، أو أي نوع من  ﴿إِْذ َقاَل أِلَبِيِه﴾  قال آخر: ويف قوله:  

ة، مهام كانت ُتتزن يف داخلها من االحرتام واهليبة، ال متنع الولد من مواجهتها  أنواع القراب

باألسئلة احلاسمة يف القضايا املتصلة بالعقيدة، ألهنا تتجاوز كل االنفعاالت الشعورية يف  

العالقات اإلنسانية، لترتكز يف دائرة املواقف املصريية مما يعني بأن احلواجز النفسية ال متثل  
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يؤكده من    حائال يريد أن  التقاليد والعادات، بام  بني اإلنسان وبني اآلخرين يف شكليات 

 قضايا الفكر واحلياة.  

إشارة إىل شجاعته يف مواجهة قومه الذين يملكون  ﴿َوَقْوِمِه﴾  قال آخر: ويف قوله:  

ثلهم،  يف املجتمع القديم السلطة الضاغطة عىل كل فرد من أفراد العائلة، ال سيام كبار السن م

وذلك بشجاعة الروح الرسالية التي متلك أن تطلق التحدي وأن ترده، يف عملية الدعوة  

 واهلداية والدفاع عن احلق. 

قال آخر: ونالحظ هنا أن إبراهيم عليه السالم قد حقر األصنام التي كان هلا قدسية  

ملوارد يشري عادة إىل  يف مثل هذه ا﴿َما﴾  أوال، فالتعبري بـ  ﴿َما َهِذِه﴾  يف نظر هؤالء بتعبري  

املناسب   كان  وإال  أيضا،  التحقري  معنى  يعطي  أيضا  القريب  اإلشارة  واسم  العاقل،  غري 

ألن التمثال يعني الصورة أو املجسمة التي ال  ﴿التَّاَمثِيُل﴾  اإلشارة إىل البعيد.. وثانيا بتعبري  

 روح هلا. 

زمة املقرتنة باالحرتام،  من )العكوف( الذي يعني املال﴿َعاكُِفوَن﴾  قال آخر: وقوله  

وهو يشري إىل أن أولئك كانوا حيبون األصنام، ويطأطئون رؤوسهم يف حرضهتا ويطوفون  

 حوهلا، وكأهنم كانوا مالزميها دائام. 

قال آخر: ومقولة إبراهيم عليه السالم هذه يف احلقيقة استدالل عىل بطالن عبادة  

والتمثال، والباقي خيال وظن وأوهام، فأي األصنام، ألن ما نراه من األصنام هو املجسمة  

أو   لقبضة حجر  التعظيم واالحرتام  أن يوجب عليها كل هذا  لنفسه  إنسان عاقل يسمح 

بيده،   أمام ما صنعه  ـ  الذي هو أرشف املخلوقات  ـ  ملاذا خيضع اإلنسان  كومة خشب؟.. 

 ويطلب منه حل مشاكله ومعضالته!؟ 

السال عليه  إبراهيم  أراد  وقد  آخر:  يف  قال  التأمل  إىل  أذهاهنم  تنبيه  السؤال  هبذا  م 
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بذلك إىل أهنم لو تأملوا قليال ألدركوا    يومئشأهنا، وحتقري أمرها، متجاهال حقيقتها، وكأنه  

 أن مثل هذه األحجار واخلشب ال تغنى عنهم قال وال كثرا. 

إىل   جلأواقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ملا مل جيدوا ما يعول عليه يف تعرف حقيقتها 

أي قال  ﴿َقاُلوا َوَجْدَنا آَباَءَنا هَلَا َعابِِديَن﴾  التشبث بالتقليد دون إقامة احلجة والربهان، فـ  

ا أثرهم وال  آزر وقومه له: إنا وجدنا آباءنا يعبدون هذه األوثان فرسنا عىل هنجهم واقتفين

لآلباء   مقلدون  نحن  وإنام  نفعل،  ما  صحة  عىل  برهان  لنا  ليس  أي  ذلك..  غري  لنا  حجة 

 واألجداد. 

قال آخر: وكفى هبذا سبة هلم، فإن الشيطان قد استدرجهم وكاد هلم حتى عفروا هلا  

جباههم وجدوا يف نرصهتا، وجادلوا أهل احلق فيها.. وما كان أجدرهم أن يتواروا خجال  

فالتقليد هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز، واحلبل الذي    ء وال يقولوا مثل هذا.. وحيا 

 يتشبث به كل غريق. 

قال آخر: وبعد أن ذكروا ذلك أجاهبم إبراهيم عليه السالم ببيان قبح ما يصنعون،  

أي لقد كنتم  بِنٍي﴾  ﴿َلَقْد ُكنُْتْم َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم يِف َضاَلٍل مُ وبكتهم عىل سوء ما يفعلون، فقال:  

إياها يف ضالل بني، وجور واضح عن سبيل احلق ملن   أنتم وآباؤكم بعبادتكم  القوم  أهيا 

تأمله بلبه، وفكر فيه بعقله.. وىف ذلك إيامء إىل أن الباطل ال يصري حقا بكثرة املستمسكني  

 به.

يسمع   إجابة مستفهم متعجب مما  أجابوه  تعاىل أهنم  اهلل  ثم ذكر  ويرى،  قال آخر: 

ِعبِنَي﴾  فقالوا:   أي قالوا له حني سمعوا مقالته، مستبعدين  ﴿َأِجْئَتنَا بِاحْلَقِّ َأْم َأْنَت ِمَن الالَّ

أهنم يف ضالل، ومتعجبني من تضليله إياهم: أجاد أنت فيام تقول أم أنت العب مازح؟ فإنا 

 مل نسمع بمثله من قبل. 
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قال من تضليلهم يف عبادة األوثان، إىل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه رد عليهم منت

فقال:   للعبادة،  املستحق  وذكر  احلق،  الَِّذي  بيان  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َربُّ  َربُُّكْم  ﴿َبْل 

  ﴾ أنشأ  َفَطَرُهنَّ من  العبادة  يستحق  فالذي  اللعب،  ال  باحلق  جئتكم  بل  هلم:  قال  أي 

ون بجميل عطفه، وعظيم جوده  السموات واألرض عىل غري مثال حيتذى، وأنتم مغمور

 وبره.

هلم أن يرعووا عن غيهم، ويعلموا من يستحق    ينبغيقال آخر: وىف هذا إرشاد إىل أنه  

 العبادة، فيعبدونه وخيضعون له، وبذلك هيتدون إىل الطريق السوى. 

﴿َوَأَنا َعىَل َذلُِكْم ِمَن  قال آخر: ثم ختم مقاله بنفي اللعب واهلزل عن نفسه فقال:  

أي وأنا أدىل عىل ما أقول باحلجة كام تصحح الدعوى بالشهادة، وأبرهن عليه  اِهِديَن﴾ الشَّ 

كام تبني القضايا بالبينات، فلست مثلكم أقول ما ال أقدر عىل إثباته، فإنكم مل تقدروا عىل  

االحتجاج عىل مذهبكم، ومل تزيدوا عىل أن تقولوا إنا وجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم  

 قتدون. م

الباطل وحمو   أتبعه بالتهديد هلدم  قال آخر: وبعد أن أقام الربهان عىل إثبات احلق 

آثاره، وأنه سينتقل من املحاجة القولية إىل تغيري املنكر بالفعل ثقة باهلل، وحماماة عن دينه،  

وا ُمْدبِِريَن﴾ ﴿َوَتاهللَِّ أَلَكِيَدنَّ َأْصنَاَمُكْم َبْعَد َأْن تُ مجعا بني القول والفعل، فقال:   أي وتاهلل  َولُّ

القوى العظيم ألجتهدن يف كرس أصنامكم وإحلاق األذى هبا بعد أن تذهبوا إىل عيدكم،  

وقد فعل ذلك عليه السالم، لريشدهم إىل ما هم فيه من الضالل، ويبني هلم خطأهم عىل  

 ألطف أسلوب، وأتم وجه. 

نواجه أن  الرضوري  من  أنه  إىل  يشري  وهذا  آخر:  املتخلفة،    قال  الضالة  العقيدة 

بالتحليل الفكري املضاد الذي يفسح املجال للقناعة اإليامنية من مواقع الفكر، وبالتحطيم  
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العميل الذي يدمر هيبتها واحرتامها يف النفوس، لرياها الناس، عىل الطبيعة، جمرد أحجار  

 جامدة ال متلك أن تدفع عن نفسها رضا وال جتلب هلا نفعا. 

وهكذا كانت أفكار إبراهيم عليه السالم تتجه للتدبري اخلفي الذي يؤدي  قال آخر:  

إىل تكسريها يف عملية إثارة للجدل الفكري الذي يقودهم إىل التفكري يف املوضوع من موقع  

 جديد، فخاطبهم بلهجة التهديد.

﴾قال آخر: وقوله ﴿  مأخوذة من الكيد، وهو التخطيط الرسي، والتفكري    أَلَكِيَدنَّ

وحيطم  امل مناسبة  فرصة  النهاية  يف  سيستغل  بأنه  برصاحة  ُيفهمهم  أن  مراده  وكان  خفي، 

األصنام.. إال أن عظمة وهيبة األصنام يف نفوسهم ربام كانت قد بلغت حدا مل يأخذوا معه  

 كالم إبراهيم عليه السالم مأخذ اجلد، ومل يظهروا رد فعل جتاهه. 

السالم قد قال هذه املقالة رسا من قومه ومل يسمع  قال آخر: وربام يكون إبراهيم عليه  

َقاُلوا َسِمْعنَا َفًتى َيْذُكُرُهْم  ذلك إال رجل واحد، فأفشاه عليه كام قال تعاىل حاكيا عنهم: ﴿ 

إِْبَراِهيمُ  التعبري بالكيد إيذان بصعوبة انتهاز الفرصة، وتوقفها عىل    يف ﴾، ذلك أن  ُيَقاُل َلُه 

ز احليلة يف كل  مان، وال سيام زمن ملكهم، عىل عتوه واستكباره، وقوة سلطانه  استعامل 

 وهتالكه عىل نرصة دينه. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن إبراهيم عليه السالم من دون أن حيذر من مغبة هذا  

امليدان برجولة وتوجه إىل   العارم، دخل  العمل، وما سيحدث من غضب عبدة األصنام 

ـ   اجلوفاء  اآلهلة  هذه  وحطمها  حرب  خارقة  بشجاعة  ـ  جهال  متعصبون  أنصار  هلا  التي 

بقوله:   تعاىل  اهلل  وصفها  هَلُْم﴾  بصورة  َكبِرًيا  إِالَّ  ُجَذاًذا  تركه  ﴿َفَجَعَلُهْم  من  هدفه  وكان 

 ﴿َلَعلَُّهْم إَِلْيِه َيْرِجُعوَن﴾  

قال آخر: ويف ذلك إحياء خفي بأنه هو الذي صنع ذلك عىل أساس ما يعتقدونه فيه  



276 

 

رس القدرة التي ُتوله القيام بام يشاء، كام يصنع اإلله يف حركة احلياة.. فقد يفكرون هبذه    من

الطريقة فريجعون إىل الصنم األكرب ليسألوه، فال يملك جوابا فيدفعهم ذلك إىل التفكري يف  

ه،  االجتاه السلبي إلعادة النظر يف العقيدة الوثنية، أو يرجعون إىل إبراهيم ليتهموه ويناقشو

فيكون ذلك وسيلة إلثارة احلديث معهم حول سلبيات املسألة، أو لعلهم يرجعون إىل اهلل  

 بالعبادة عندما يكتشفون أن هذه األصنام ال يمكن أن تكون آهلة.  

أن   هو  السالم  عليه  إبراهيم  أن هدف  الظاهر  أقرب، ألن  األول  ولعل  آخر:  قال 

إىل الصدمة الفكرية التي هتز قناعاهتم حول   يوحي إليهم باهتامه يف ظاهر الكالم، ليقودهم

 املوضوع. 

املألوفة   العبادة  ليامرسوا طقوس  املعبد  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم جاؤوا إىل 

لدهيم، واكتشفوا طبيعة احلدث، وثارت هبم احلمية، وأقبلوا عليه من كل مكان بعد أن شاع  

ون فيام بينهم الكتشاف املعتدي الذي جترأ عىل  اخلرب يف االعتداء عىل اآلهلة، وبدأوا يتساءل 

وأي ظلم أعظم من أن ييسء إنسان  ﴿َقاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا بِآهِلَتِنَا إِنَُّه ملََِن الظَّاملنَِِي﴾  املقدسات،  

الكرامة   ومتثل  اجلميع،  عىل  واالحرتام  التعظيم  حق  متلك  التي  املقدسة  اآلهلة  مقام  إىل 

 ؟ فال بد من اكتشافه لينال اجلزاء العادل عىل جريمته. االجتامعية للناس كلهم

فهو  ﴿َقاُلوا َسِمْعنَا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه إِْبَراِهيُم﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

الوحيد بيننا الذي يرفض عبادهتا، ويرمي الذين يعبدوهنا بالضالل والتخلف، وييسء إليها  

إليها  ونظرته  كالمه  إصبع  يف  توجيه  جيب  وإليه  الشنيع،  العمل  هبذا  للقيام  املؤهل  فهو   ،

 االهتام. 

النَّاِس﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم   َأْعنُيِ  بِِه َعىَل  َفْأُتوا  وأحرضوه إىل  ﴿َقاُلوا 

بام سمعوه منه، فيحرجونه  ﴿َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن﴾  االجتامع العلني العام الذي يشهده اجلميع،  
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 ، فيعرتف بام فعله أمامهم، فيقررون عقابه. بذلك

موضع   ووضعوه  السالم،  عليه  بإبراهيم  جاءوا  أهنم  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

املساءلة واالهتام، عىل أعني الناس، وبمشهد من اجلموع احلاشدة، التي هزها هذا احلدث  

إِبْ العظيم،   َيا  بِآهِلَتِنَا  َهَذا  َفَعْلَت  َأَأْنَت  ألنك    َراِهيُم﴾،﴿َقاُلوا  إليك  االهتام  نوجه  إننا  أي 

الذي   الطبيعي لالهتام، ألن  املوقع  الذي ال يعبد األصنام مما جيعلك يف  بيننا،  الوحيد من 

 يعبد األصنام ال يمكن أن ييسء إليها، ألنه خياف من نتائج ذلك عىل نفسه وأهله. 

َبْل  خر القاتل، فقال: ﴿قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أجاهبم هبذا األسلوب السا 

، أي أنا مل أفعل هذا بتلك األصنام، بل الذي  َفَعَلُه َكبِرُيُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم إِْن َكاُنوا َينْطُِقوَن﴾ 

أتباعه   بينه وبني  قامت  لقد  األشالء..  قائام عىل هذه  ترونه  الذي  هذا،  كبريهم  هو  فعله، 

الف بني املتبوع والتابعني، وما أكثر ما يملك  معركة، وليس هذا ببعيد، فام أكثر ما يقع اخل

املتبوع من القوة والسلطان ما يرضب به أتباعه الرضبة القاضية.. وليس من املستبعد إذن  

أن يكون قد وقع خالف بني هذا الصنم الكبري، وبني أتباعه، فأخذهم ببأسه، ونكل هبم  

َينْطُِقوَن﴾ َفاْسأَ هذا التنكيل الذي ترون! فإن كنتم ال تصدقون.. ﴿ أي إن    ُلوُهْم إِْن َكاُنوا 

كان يف قدرهتم أن ينطقوا، وأن يكشفوا عن اجلاين الذي جنى عليهم، وحطم رؤوسهم،  

 ومزق أشالءهم. 

قال آخر: ومل ير إبراهيم عليه السالم أن يسألوا هذا الصنم الكبري.. بل دعاهم إىل  

إن كان هبم قدرة عىل الكالم.. أما  أن يسألوا املجنى عليهم، فهم أعرف بمن جنى عليهم،  

اجلاين فقد ينكر جنايته، وال يكشف عن فعلته.. وهذا هو الرس يف أن طلب إبراهيم عليه  

 السالم إليهم أن يسألوا املجنى عليهم ال اجلاين. 

يف   الوقع  شديدة  احلجة  قوية  السالم  عليه  إبراهيم  مقالة  كانت  وقد  آخر:  قال 
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أي  ﴿َفَرَجُعوا إىَِل َأْنُفِسِهْم﴾  ، وذلك ما أشار إليه قوله تعاىل:  نفوسهم، وكأنام ألقمهم حجرا 

فرجعوا عىل أنفسهم باملالمة، إذ علموا أن ما ال يقدر عىل دفع املرضة عن نفسه وال عىل  

إحلاق الرض بمن أحلق به األذى يستحيل أن يقدر عىل دفع مرضة عن غريه أو جلب منفعة  

 عبودا؟له، وإذا فكيف يستحق أن يكون م

﴿َفَقاُلوا إِنَُّكْم َأْنُتُم الظَّاملُِوَن﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مالمتهم ألنفسهم، فقال:  

أي فقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظاملون بعبادة ما ال ينطق، وما هذا منكم إال غرور  

 أن تكون عليه حال املعبود.  ينبغي وجهل بام  

أبان اهلل تعاىل أهنم   اركسوا بعدئذ ورجعوا عن فكرة سليمة ال غبار  قال آخر: ثم 

عليها بوصفهم أنفسهم بالظلم إىل فكرة خاطئة وهى احلكم بصحة عبادهتا مع اعرتافهم  

ُثمَّ ُنكُِسوا َعىَل ُرُءوِسِهْم  ﴿ لعاقل أن يعبدها فقال:    ينبغي احليوان، فال  بأن حاهلم دون حال  

 َينْطُِقونَ 
ِ
هبم أن قالوا إنام اُتذناهم آهلة مع علمنا    ي لقد بلغ األمر أ  ﴾َلَقْد َعلِْمَت َما َهُؤاَلء

 بأهنم ال ينطقون وال يتكلمون، فكيف تأمرنا بسؤاهلم. 

قال آخر: وإنام قال ينطقون، ومل يقل يسمعون أو يعقلون، مع أن السؤال موقوف  

يف   أبلغ  نطقهم  عدم  وأن  اجلواب،  السؤال  نتيجة  أن  قبل  من  أيضا،  والعقل  السمع  عىل 

 بكيتهم. ت

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم بعد أن أقروا عىل أنفسهم بأن ال فائدة يف آهلتهم،  

وقامت إلبراهيم عليه السالم احلجة عليهم فوبخهم عىل عبادة ما ال يرض وال ينفع، إذ هذا  

يقدم عليه، فقال:    ينبغيما ال   َواَل  لعاقل أن  َشْيًئا  َينَْفُعُكْم  اَل  َما  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  ﴿َأَفَتْعُبُدوَن 

ُكْم﴾   أي قال إبراهيم مبكتا هلم: أفتعبدون غري اهلل معبودات ال تنفعكم شيئا فتعلقوا  َيرُضُّ

ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾  رجاءكم هبا، وال ترضكم شيئا فتخافوها..   َتْعُبُدوَن  َوملَِا  َلُكْم    أي إن﴿ُأفٍّ 
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ذلك يدعو إىل التأفف النفيس الذي يشعر اإلنسان معه بالضيق، نتيجة ما يعيشه الناس من  

اهلل..   التي اُتذمتوها من دون  لكم وقبحا ملعبوداتكم  فتبا  ﴿َأَفاَل  ضالل وُتلف وضياع، 

أي أفال تتدبرون ما أنتم فيه من الضالل والكفر الذي ال يروج إال عىل جاهل  َتْعِقُلوَن﴾  

نتم الشيوخ الذين بلوا الزمان حلوه ومره، وحنكتهم جتارب األيام، فمن حقكم  فاجر، وأ

وتقلبوه ظهرا لبطن، لعلكم ترشدون بعد الضالل، وهتتدون بعد الغى    الرأي أن تعاودوا  

 والعمى. 

إىل الغلظة    جلأواقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ملا بان عجزهم وحصحص احلق  

ما   وذلك  القسوة،  بقوله:  واستعامل  إليه  ُكنُْتْم  أشار  إِْن  آهِلََتُكْم  وا  َواْنرُصُ ُقوُه  َحرِّ ﴿َقاُلوا 

أي قال بعضهم لبعض: حرقوا إبراهيم بالنار، وانرصوا آهلتكم إن كنتم نارصهيا،  َفاِعلِنَي﴾  

 وال تريدون خذالهنا وترك عبادهتا. 

بمعونته وتأييده    قال آخر: ثم أبان اهلل تعاىل أنه أبطل كيدهم ودفع عنه هالكا حمققا 

أي فأوقدوا له نارا ليحرقوه ثم ألقوه  ﴿ُقْلنَا َيا َناُر ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعىَل إِْبَراِهيَم﴾  فقال:  

 بردا غري ضار به.  ابرديبردا وسالما عىل إبراهيم أي  فيها فقلنا للنار: يا نار كوين 

التي ألقوه فيها، وجعلها سالما عليه،  قال آخر: أي أن اهلل تعاىل ـ بقدرته ـ بّرد النار  

فلم ترضه شيئا، ومل يذكر اهلل تعاىل كيف عزهلا اهلل عن التأثري يف جسد إبراهيم.. وهل هو  

بإجياد طبقة عازلة بينها وبني جسده، أو بتربيد النار أو بغري ذلك.. ولذلك ال نرى رضورة  

لتي اختص اهلل بعلمها فيام يتمثل  للخوض يف ذلك، ألن املسألة من مسائل اإلعجاز اإلهلي ا

 فيها من روابط التأثري. 

فيام أرادوا اهتامه  ﴿َوَأَراُدوا بِِه َكيًْدا﴾  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله:  

ليقتلوه، وحيرقوه،   يَن﴾  به، ومن إصدار احلكم عليه وتنفيذه  اأْلَْخرَسِ الذين  ﴿َفَجَعْلنَاُهُم 
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باإلحباط والسقوط عندما رأوا كيدهم من دون تأثري وال نتيجة، بل  واجهوا املعجزة اإلهلية  

انتباه   الذي يترصف بطريقة عقالنية جتلب  الفتى  الناس هبذا  ربام كان ذلك موجبا إليامن 

الناس إليه وإىل كلامته، بحيث، لوال قوة تأثري التقاليد عىل قناعاهتم، لكان له شأن آخر يف  

و اآلن يف موقع اإلنسان العجائبي الذي حيمل يف اللهب  حياهتم، فكيف تكون احلال، وه

 األْحر الناري رس املعجزة يف هذه الربودة املنعشة. 

قال آخر: وهكذا يريد اهلل أن يعزز موقع رسوله يف قلوب الناس من حوله بام يؤكده  

 من الدفاع عنه يف خط التحديات الكافرة املضادة. 

تِي  ه منهم، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه نجا  ْينَاُه َوُلوًطا إِىَل اأْلَْرِض الَّ ﴿َوَنجَّ

أي أن اهلل تعاىل بعد أن خلص إبراهيم عليه السالم من النار، خلصه    َباَرْكنَا فِيَها لِْلَعاملَنَِي﴾،

، [ 99  الصافات:] ﴿َوَقاَل إِينِّ َذاِهٌب إِىَل َريبِّ َسَيْهِديِن﴾  كذلك من يد هؤالء الضالني، فاعتزهلم،  

وقد نجى اهلل معه لوطا، ألن لوطا عليه السالم، هو وحده الذي استجاب له، وآمن به، كام  

ُه ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾ قال تعاىل:     [ 26العنكبوت: ] ﴿َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوَقاَل إِينِّ ُمَهاِجٌر إىَِل َريبِّ إِنَّ

يم عليه السالم من قومه، أكرمه،  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه بعد أن نجى إبراه

نَي﴾،وأقام له من نسله قوما، فقال:    ﴿َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َنافَِلًة َوُكالا َجَعْلنَا َصاحِلِ

أي فوهب له إسحق، ثم وهب له إلسحق يعقوب، وبارك نسله وكثره، فكان أمة.. ويف  

ب مل يولد إلبراهيم، وإنام ولد البنه إسحق.. فهو  إشارة إىل أن يعقو ﴿َنافَِلًة﴾  قوله تعاىل:  

 ابن ابن له وليس ابنا.. فهو هبذا نافلة، أي زيادة عىل الولد املوهوب. 

نَي﴾ قال آخر: ويف قوله تعاىل:  إشارة إىل أن إسحق ويعقوب مل  ﴿َوُكالا َجَعْلنَا َصاحِلِ

حلني، كام كان أبومها إبراهيم،  يكونا جمرد ولدين، بل كانا ولدين صاحلني، من عباد اهلل الصا 

 صاحلا من الصاحلني. 
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ًة هَيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل منة أعظم، فقال:   مَّ
﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأئِ

َعابِِديَن﴾ َلنَا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاَء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم  اِت  اخْلرَْيَ فِْعَل  ومل  [ 73األنبياء:  ]   إَِلْيِهْم  أي   ،

يكونوا صاحلني يف أنفسهم وحسب، بل كانوا دعاة صالح، وأئمة هدى، يدعون الناس إىل  

 اخلري، وهيدوهنم إىل طريق الفالح.

قال آخر: ونالحظ من خالل هذه اآلية الكريمة أن إبراهيم عليه السالم كان يتابع 

ىل التوحيد هو أن ناداهم قائال: ما هذه  خطته بدقة متناهية، فأول َشء قام به عند دعوهتم إ 

التامثيل التي تعبدوهنا؟ وهي ال حتس وال تتكلم وإذا كنتم تقولون: إهنا سنة آبائكم، فقد  

 كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبني. 

قال آخر: ويف املرحلة الثانية أقدم عىل خطة عملية ليبني أن هذه األصنام ليست هلا  

من ينظر إليها نظرة احتقار، خاصة وأنه ذهب إليها مع سابق  تلك القدرة عىل إهالك كل  

ثمر   فائدة وال  التي حاكوها جمتمعني ال  تلك األوهام  أن  متاما، وليوضح  إنذار وحطمها 

 فيها.

قال آخر: ويف املرحلة الثالثة أوصلهم يف تلك املحكمة التارخيية إىل طريق مسدود،  

خا  وتارة  فطرهتم،  طريق  عن  إليهم  دخل  وأحيانا فمرة  وعظهم،  وأخرى  عقوهلم،  طب 

 وبخهم والمهم. 

كل   واستخدم  األبواب،  كل  من  دخل  قد  السالم  عليه  إبراهيم  أن  أي  آخر:  قال 

أولئك   قليل الوجود بني  التأثري، وكان هذا  القابلية رشط يف  املسلم أن  طاقته، إال أن من 

ه بقيت أرضية للتوحيد،  القوم لألسف.. لكن ال شك أن كلامت إبراهيم عليه السالم وأفعال

أو عىل األقل بقيت كعالمات استفهام يف أذهان أولئك، وأصبحت مقدمة ليقظة ووعي  

 أوسع يف املستقبل.  
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املتعنتني   املتسلطني  أن  الكريمة  اآليات  هذه  خالل  من  أيضا  ونالحظ  آخر:  قال 

ملعر ـ  عادة  ـ  لتحريكهم  الناس  من  الغوغاء  لدى  النفسية  الضعف  نقاط  فتهم  يستغلون 

بالنفسيات ومهارهتم يف عملهم، وكذلك فعلوا يف هذه احلادثة، حيث أطلقوا شعارات تثري  

آبائكم   سنة  سحقت  وقد  باخلطر،  مهددة  ومقدساتكم  آهلتكم  إن  فقالوا:  حفيظتهم، 

آهلتكم؟   تنرصون  ال  ملاذا  أذالء؟  ضعفاء  أنتم  ملاذا  وْحيتكم!؟  غريتكم  فأين  وأجدادكم، 

إبراهيم وانرص ما دام فيكم عرق  أحرقوا  ـ  إذا كنتم ال تقدرون عىل أي عمل  ـ  وا آهلتكم 

ينبض، ولكم قوة وقدرة.. انظروا إىل كل الناس يدافعون عن مقدساهتم، فام بالكم وقد  

 أحدق اخلطر بكل مقدساتكم!؟

الناس ضد   وأثاروا  أمثال هذه خلزعبالت،  الكثري من  قالوا  أهنم  قال آخر: ويبدو 

السالم عليه  عدة    إبراهيم  إلحراق  تكفي  احلطب  من  حزم  بعدة  يكتفوا  مل  أهنم  بحيث 

ذلك   ذكر  كام  احلطب،  من  جبال  صارت  حتى  وألقوها  احلزم  بآالف  أتوا  بل  أشخاص، 

املؤرخون، حتى أهنم اضطروا إىل االستعانة باملنجنيق، فوضعوا إبراهيم عليه السالم عليه  

 .(99) عةوألقوه يف تلك النار املرتامية األطراف بحركة رسي

   إبراهيم والرسل: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن صربه وشجاعته يف مواجهة البالء الذي تعرض  

 له، فحدثونا عن حلمه الذي جتىل يف موقفه مع الرسل الذين أرسلهم اهلل هلالك قوم لوط 

 

 .98/  1، (  الكامل البن األثري99)
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الوعاظ أحد  تعاىل:  (100)قال  قوله  منها  خمتلفة،  مواضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكره  لقد   :

ى َقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َفاَم َلبَِث َأْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيذٍ    ﴿َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

ا ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوِم  َفَلامَّ َرَأى َأْيِدهَيُْم اَل َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنْ ُهْم ِخيَفًة َقاُلوا اَل َُتَْف إِنَّ

 إِْسَحاَق َيْعُقوَب َقاَلْت َيا َوْيَلَتى 
ِ
َناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراء ْ   ُلوٍط َواْمَرَأُتُه َقائَِمٌة َفَضِحَكْت َفَبرشَّ

ٌء َعِجيٌب َقاُلوا َأَتْعَجبِنَي ِمْن َأْمِر اهللَِّ َرْْحَُت اهللَِّ  َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعيِل َشيًْخا إِنَّ َهَذا َليَشْ 

الْ  َوَجاَءْتُه  ْوُع  الرَّ إِْبَراِهيَم  َعْن  َذَهَب  َفَلامَّ  يٌد  جَمِ َْحِيٌد  إِنَُّه  اْلَبْيِت  َأْهَل  َعَلْيُكْم  ى  َوَبَرَكاُتُه  ُبرْشَ

اِدُلنَا يِف َقْوِم ُلوٍط إِنَّ إِْبَراِهيَم حَلَ  ُه َقْد َجاَء َأْمُر  جُيَ اٌه ُمنِيٌب َيا إِْبَراِهيُم َأْعِرْض َعْن َهَذا إِنَّ لِيٌم َأوَّ

ُْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغرْيُ َمْرُدوٍد﴾   [ 76ـ  69]هود: َربَِّك َوإِهنَّ

مع   السالم،  عليه  إبراهيم  تعاىل قصة  اهلل  يذكر  الكريمة  اآليات  هذه  يف  آخر:  قال 

احلياة،   قوم لوط ألهنم طغوا وأفسدوا  اهلل يف إهالك  إرادة  املالئكة عندما زاروه إلبالغه 

ومتردوا عىل أمر اهلل، ولتبشريه بغالم حليم، بعد أن بلغ وزوجته مبلغا من الكرب ال يأمالن  

باإلنجا  قومامها  معه  وكان  واحدة،  دعوهتام  كانت  إذ  لوط،  قصة  إىل  ضمت  وقد  ب.. 

ابن   ـ  املؤرخون  يقول  كام  ـ  لوط  كان  إذ  وزمنا،  ونسبا،  ديارا  متقاربني،    أخي متجاورين 

 إبراهيم. 

ى﴾،قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل:   والرسل    ﴿َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

كة الرْحن، جاءوا إىل إبراهيم عليه السالم يف صورة برشية.. والبرشى التي  هنا، هم مالئ

 ما برش به من الولد، بعد أن بلغ من الكرب عتيا. هي جاءوه هبا، 

 

(، واألمثل يف تفسري 95/  12(، ومن وحي القرآن: )58/  12(، وتفسري املراغي ) 3729/  7(، وزهرة التفاسري )1169/  6(  التفسري القرآين للقرآن )100)

ص القرآين، احلكيم،  القص   ، و205/ 14(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  371/  18(، ومفاتيح الغيب )104/ 12(، والتفسري املنري ) 2/  7كتاب اهلل املنزل: ) 

 . 187ص
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قوم   هبالك  ربه  أمر  من  إليه  املالئكة  ْحله  ما  البرشى  تكون  أن  ويمكن  آخر:  قال 

ألهل الضالل والزيغ، وذلك  لوط.. إذ ال شك أن يف هذا انتصارا للحق، وخزيا وخذالنا 

﴿َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح املُْْؤِمُنوَن بِنَرْصِ  مما يفرح له املؤمنون، وتنرشح به صدورهم، كام قال تعاىل:  

 [ 5ـ  4الروم: ] اهللَِّ﴾ 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قابلهم باإلكرام والتحية كأي ضيوف عليه، فقال:  

ى َقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم﴾  ﴿َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلنَا إِ   ْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

إشارة إىل أن إبراهيم عليه السالم قد ُأخذ  ﴿َقاَل َساَلٌم﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

هؤالء الرسل، وأهنم ظهروا فجأة يف بيته، فلم يدر من أين جاءوا.. فأنكرهم، لكنه    بمجيء

مل يردهم، وإنام رد عليهم حتيتهم ردا خاطفا، متجمال، حيمل أمارات االستفهام والتعجب  

 واإلنكار، واخلوف. 

َساَلًما َقاَل    ﴿إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا قال آخر: وإىل هذا يشري قوله تعاىل يف آية أخرى:  

﴿َوَنبِّْئُهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم  ، وقوله يف آية أخرى كذلك:  [ 25الذاريات:  ] َساَلٌم َقْوٌم ُمنَْكُروَن﴾  

َك بُِغاَلٍم عَ  ُ   لِيٍم﴾ إِْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل إِنَّا ِمنُْكْم َوِجُلوَن َقاُلوا اَل َتْوَجْل إِنَّا ُنَبرشِّ

 [53ـ  51احلجر: ] 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن التبشري بالغالم عىل كرب ويأس كان هو الذي ذهب  

بكل ما وقع يف نفس إبراهيم من خوف ووجل، سواء أكان وجال عارضا من ظهور املالئكة  

 له عىل تلك الصورة، أم وجال سكن يف نفسه من فوات األوان إلنجاب ولد. 

﴿َفاَم   تعاىل أنه بادر إىل تقديم الطعام إليهم بشكل رسيع، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل 

َأْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ﴾   أي شوي عىل حجارة حمامة بالنار، أو مطلق املشوي من دون  َلبَِث 

َأْهلِِه َفَجاَء بِِعْجٍل َسِمنٍي﴾  خصوصية، وجاء يف سورة الذاريات:    [26الذاريات:  ] ﴿َفَراَغ إىَِل 
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هذا  ملن    ويف  معدا  مشويا  كان  أنه  عىل  عند    جيئدليل  شوى  قد  كان  وربام  الضيوف،  من 

 وصوهلم بال إبطاء وال تريث. 

قال آخر: ويستفاد من هذا أن من آداب الضيافة أن يعجل للضيف بالطعام، خاصة  

إذا كان الضيف مسافرا، فإنه غالبا ما يكون متعبا وجائعا وبحاجة إىل طعام، فينبغي أن يقدم  

 الطعام عاجال ليخلد إىل الراحة. له 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم امتنعوا عن الطعام، ألن املالئكة عليهم السالم ال  

أي فلام رأى إبراهيم عليه السالم أيدهيم    ﴿َفَلامَّ َرَأى َأْيِدهَيُْم اَل َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم﴾،يأكلون،  

ر ذلك منهم ووجده عىل غري ما يعهد من الضيوف،  ال متتد إىل الطعام الذي قدم إليهم نك

بخري وأنه حيدث نفسه    جيئ فالعادة قد جرت أن الضيف إذا مل يطعم مما قدم إليه ظن أنه مل  

مالئكة   من  كانوا  وربام  برشا  ليسوا  أهنم  شعر  حني  وفزعا،  خوفا  نفسه  يف  وأحس  برش، 

 العذاب. 

مبالغة يف االمتناع عن األكل  ْم اَل َتِصُل إَِلْيِه﴾  ﴿َفَلامَّ َرَأى َأْيِدهَيُ قال آخر: وقوله تعاىل:  

إذ مل تتحرك أيدهيم بل بقيت يف مكاهنا ال متتد إليه، ولذلك ملا رأى إبراهيم عليه السالم ذلك  

أحس أهنم غرباء عنه، وعن مجلة أحاسيسه، إذ إهنم مل يمدوا أيدهيم ومل يعتذروا، وعرب اهلل  

﴿َنكَِرُهْم﴾  وهو بمعنى أنكرهم واستنكر أمرهم، فكلمة  ُهْم﴾  ﴿َنكِرَ عن ذلك بقوله تعاىل:  

 تدل عىل ما هو أبلغ من اإلنكار واالستنكار، بل تدل مع ذلك عىل الوحشة من لقائهم. 

واإلجياس هو اإلدراك    ﴿َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة﴾، قال آخر: ولذا قال تعاىل بعد ذلك:  

يف اهليئة؛ ألن خيفة اسم هيئة من اخلوف، أي    باحلس، واخليفة اخلوف الشديد الذي يظهر 

 أدركوا سببا للخوف وظهر اخلوف يف هيئته عليه السالم. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن الرسل قالوا له حني علموا ما يساور قلبه من اخلوف:  
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ا ُأْرِسْلنَا إِىَل َقْوِم ُلوٍط﴾، أي ال ُتف، فنحن ال نريد بك سوءا، وإنام أرسلنا إىل   ﴿اَل َُتَْف إِنَّ

قوم لوط إلهالكهم، وكانت ديارهم قريبة من دياره، وجاء يف سورة احلجر أنه صارحهم  

 باخلوف فطمأنوه وبرشوه بغالم عليم، وكذا يف سورة الذاريات. 

م عليه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن امرأته كانت واقفة ترقب ما يكون بني إبراهي

﴿َواْمَرَأُتُه  السالم وهؤالء الضيفان الذين جاءوا إليه عىل تلك الصورة التي أخافته، فقال:  

َفَضِحَكْت﴾، متلك    َقائَِمٌة  ومل  الروع،  عنها  اهلل ذهب  أهنم رسل  منهم  سمعت  ملا  أهنا  أي 

 نفسها من إظهار الفرحة هبؤالء الرسل الكرام الذين حلوا هبم ضيوفا.. فضحكت. 

خر: وىف هذا ما يكشف عن طبيعة حب االستطالع عند املرأة، وأهنا ال متلك  قال آ 

 نفسها من أن تتعرف إىل كل ما يدور حوهلا، مما يتصل هبا أو ال يتصل هبا. 

كلمة   بعضهم  وتفسري  آخر:  يصح،  ﴿َفَضِحَكْت﴾  قال  ال  )حاضت(  بمعنى 

رآن الكريم عىل هذا  فاستعامل الضحك بمعنى احليض استعامل شاذ غري مألوف، وْحل الق 

 الشاذ مما ال يليق ببيانه وبالغته.

﴿َيا َوْيَلَتى َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز﴾  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن يف قول امرأة إبراهيم:  

منكرة أن تلد بعد أن جاوزت من اليأس ما يبعد ْحل لفظ الضحك عىل احليض، ألهنا لو  

ما برشها   واجهت  ملا  قد حاضت  فقالت: ﴿كانت  الرصيح،  اإلنكار  هبذا  اهلل  َيا  به رسل 

ٌء َعِجيٌب   ﴾َوْيَلَتى َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعيِل َشْيًخا إِنَّ َهَذا َليَشْ

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن املالئكة عليهم السالم ردوها إىل التفكري من خالل  

مكان وعدمه للمألوف مما اعتاده الناس يف  اإليامن، فاملؤمن ال خيضع يف تصوره ملسألة اإل

حياهتم، بل عليه أن يطل عىل األفق اإليامين الواسع الذي يلتقي باهلل يف قدرته املطلقة التي  

ال حيدها َشء، وأن عليه أن يفكر بأن األشياء املألوفة ال حتمل يف ذاهتا عنرص الوجود، بام  
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اهلل القادر عىل أن خيلق أشياء أخرى مل    تتضمنه من عالقة املسبب بالسبب، إال من خالل 

 يألفها الناس، حلكمة ما ترتئيها القدرة اإلهلية املتحركة وفق موازين حكيمة. 

قال آخر: ولذلك راحوا يثريون فيها حس اإليامن العميق، لتفكر يف هذا االجتاه، ألن  

ل ما فيها من انطالقات  املؤمن إذا سار يف تفكريه عىل هذا املستوى فإنه سينفتح عىل احلياة بك

األمل، حتى يف الطرق املسدودة، ألنه يشعر أن السدود، مهام بلغت من األحكام والقوة،  

 ال تثبت أمام قدرة اهلل الذي إذا أراد أن هيدمها حتولت إىل هباء يف أقل من حلظة.  

الدعوة   خط  يف  يعيشه  أن  املجاهد،  الداعية  املؤمن  عىل  جيب  ما  وهذا  آخر:  قال 

هاد، فال يتعقد من مشكلة، بل يعمل عىل استنفاد كل التجارب، لينتظر الفرج الكبري  واجل

 من خالهلا، أو من خالل الغيب، فال يستسلم لليأس عندما حتارصه عنارصه من كل جهة. 

التجربة،   خيوض  حيث  الواقع  عىل  عني  حياته،  يف  للمؤمن  يبقى  وهبذا  آخر:  قال 

 كبري القادم من غيب اهلل.  وعني عىل الغيب متفائال باألمل ال

﴿َقاُلوا  قال آخر: وهكذا كان جواب املالئكة لزوجة إبراهيم، لإلحياء بذلك كله:  

 وهو الذي يفعل ما يشاء وحيكم بام يريد.َأَتْعَجبِنَي ِمْن َأْمِر اهللَِّ﴾ 

َوَبَرَكاُتُه    ﴿َرْْحَُت اهللَِّقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا هلا وإلبراهيم عليه السالم:  

فيام أفاض عليهم من نعمه وألطافه السالفة، ويف ما يفيضه عليكم يف  َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت﴾  

كل   له  تفتح  فإهنا  اإلنسان،  حياة  يف  وبركاته  اهلل  رْحة  انطلقت  وإذا  واملستقبل..  احلارض 

يٌد﴾  ﴿إِ األبواب، وتيرس له كل عرس، وتأيت إليه بالعجائب عىل أكثر من صعيد،   نَُّه َْحِيٌد جَمِ

فله املحامد كلها يف ذاته، ويف ما يرحم به عباده، وله املجد كله، فيام يملكه من قدرة، ويف ما  

 يتصف به من عظمة. 

أنه   تعاىل  اهلل  ثم ذكر  آخر:  ى﴾  قال  اْلبرُْشَ َوَجاَءْتُه  ْوُع  الرَّ إِْبَراِهيَم  َعْن  َذَهَب  ﴿َفَلامَّ 
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به، وشعر بالراحة لوجودهم معه، فهم املالئكة املقربون إىل اهلل    فاطمأن إىل هؤالء املحيطني 

الذين جاءوا إليه ببشارة الوليد املرتقب، واحلفيد املؤمل، ولذلك أخذ حريته يف احلديث،  

وبدأ يدافع عن قوم لوط، ليرصف العذاب عنهم، أمال يف هدايتهم يف املستقبل، لينالوا رْحة  

 اهلل.

هم جمادلة هلل ألهنا جمادلة يف تنفيذ أمره، وهذه املجادلة قد  قال آخر: وجعلت جمادلت

ى َقاُلوا إِنَّا  فصلت يف سورة العنكبوت، حيث جاء فيها:   ﴿َوملََّا َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

وًطا َقاُلوا َنْحُن َأْعَلُم بَِمْن فِيَها  ُمْهلُِكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة إِنَّ َأْهَلَها َكاُنوا َظاملنَِِي َقاَل إِنَّ فِيَها لُ 

َينَُّه َوَأْهَلُه إِالَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغابِِريَن﴾   [32ـ  31]العنكبوت: َلُننَجِّ

قال آخر: ومل يكن إبراهيم عليه السالم يعرف حدود املسألة ووصوهلا إىل احلسم  

للرْحة، فقد استنفد لوط معهم كل الوسائل  الذي ال مرد له، ألن القوم مل يرتكوا أي جمال  

﴿َيا  دون جدوى، فازدادوا متردا وطغيانا، ولذلك أعلن اهلل له عىل لسان مالئكته املنزلني:  

َهَذا﴾   َعْن  َأْعِرْض  فيه،  إِْبَراِهيُم  التدخل  أو  بالتفكري  نفسك  ترهق  َأْمُر  وال  َجاَء  َقْد  ُه  ﴿إِنَّ

ُ الذي ال مرد له،  َربَِّك﴾   فال مدفع له، وال جمال معه،  ْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغرْيُ َمْرُدوٍد﴾  ﴿َوإهِنَّ

 جلدال جمادل، أو شفاعة شافع.  

قال آخر: وسكت إبراهيم عليه السالم، ألنه ال يريد إال ما يريده اهلل، فام دام اهلل قد  

 أراد عذاهبم، فليكن ذلك عن رىض وقناعة وإيامن. 

﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم  وقف إبراهيم عليه السالم، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل سبب م 

ُمنِيٌب﴾   اٌه  َأوَّ يعجل  حَلَلِيٌم  ال  حليام  كان  لوط، ألنه  قوم  يف عذاب  املالئكة  إنه جادل  أي 

 باالنتقام من امليسء، كثري التأوه مما يسوء الناس ويؤملهم، يرجع إىل اهلل يف كل أموره. 

من هذه املجادلة سعي إبراهيم عليه السالم يف  قال آخر: وهذا يدل عىل أن املراد  
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إنا   قالوا:  السالم  عليهم  املالئكة  أن  الروايات  بعض  يف  روي  كام  عنهم،  العذاب  تأخري 

املؤمنني   من  رجال  مخسون  فيها  كان  لو  أرأيتم  إبراهيم:  فقال  القرية  هذه  أهل  مهلكو 

ثون قالوا ال.. حتى بلغ العرشة  أهتلكوهنا؟ قالوا: ال.. قال: فأربعون قالوا: ال.. قال: فثال

﴿إِنَّ  قالوا: ال.. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أهتلكوهنا؟ قالوا: ال.. فعند ذلك قال:  

ُلوًطا﴾   فقال:  [ 32العنكبوت:  ] فِيَها  العنكبوت  سورة  يف  هذا  إىل  تعاىل  اهلل  أشار  ﴿َوملََّا    وقد 

ى قَ  اُلوا إِنَّا ُمْهلُِكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة إِنَّ َأْهَلَها َكاُنوا َظاملنَِِي َقاَل  َجاَءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

اْلَغابِ  ِمَن  َكاَنْت  اْمَرَأَتُه  إِالَّ  َوَأْهَلُه  َينَُّه  َلُننَجِّ فِيَها  بَِمْن  َأْعَلُم  َنْحُن  َقاُلوا  ُلوًطا  فِيَها  ِريَن﴾  إِنَّ 

ن جمادلة إبراهيم عليه السالم، إنام كانت يف قوم لوط بسبب  ، وهبذا بان بأ[ 32ـ    31]العنكبوت:  

 مقام لوط فيام بينهم. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، حيتمل أن يقال إن إبراهيم عليه السالم كان يميل إىل  

عن   والتوبة  اإليامن  عىل  أقدموا  أهنم  رجاء  عنهم  العذاب  بتأخري  اهلل  رْحة  تلحقهم  أن 

 املعايص. 

وربام وقعت تلك املجادالت بسبب أن إبراهيم عليه السالم كان يرى أن  قال آخر:  

 أمر اهلل ورد بإيصال العذاب ومطلق األمر ال يوجب الفور، بل يقبل الرتاخي. 

من   عموما  بالناس  والرأفة  والشفقة  العطف  حالة  أن  إىل  يشري  وهذا  آخر:  قال 

لته، كام قال تعاىل يف شأن نبينا حممد  الصفات املميزة التي متيز هبا الذين اصطفاهم اهلل لرسا 

  :  َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِاملُْْؤِمننَِي َرُءوٌف﴿

 [ 128التوبة: ] َرِحيٌم﴾ 

السالم يف عطفه عىل قريبه   الصفة إلبراهيم عليه  قال آخر: كام ذكر اهلل تعاىل هذه 

وموعدته إياه باالستغفار له، وإن كان قد تربأ منه عند ما تبني له أنه عدو هلل، كام قال تعاىل:  
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ا  َأ ِمنُْه  ﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ َ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ هللَِِّ َترَبَّ ُه َفَلامَّ َتَبنيَّ

اٌه َحلِيٌم﴾   [ 114التوبة: ] إِنَّ إِْبَراِهيَم أَلَوَّ

قال آخر: ومن هنا يمكن أن نفهم أن احللم هو الصرب املقرون بالعطف والرأفة عىل  

 فعل السوء رجاء إصالح احلال حبا باآلخرين وطلبا ملنفعتهم. 

آخر: لكنه مع هذه الصفة كان بريئا من أعداء اهلل الذين يرصون عىل موقفهم يف  قال  

 العداوة، ويلحون عىل التمرد والعصيان. 

يف عالقته مع املرشكني عند ما    إلبراهيم قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل هذا الوصف  

واألقارب، و منها  األباعد  بني  الفرق  دون  املوقف  اإلرصار وهذا  هذا  له  هذا  تبني  جعل 

قال تعاىل:   ليكون االسوة والقدوة لآلخرين، كام  َكاَنْت  الوصف موضع إلبراهيم؛  ﴿َقْد 

ا ُبَرآُء ِمنُْكْم َومِمَّا َتْعبُ  ُدوَن ِمْن ُدوِن  َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ

بُِكْم   َكَفْرَنا  َقْوَل  اهللَِّ  إاِلَّ  َوْحَدُه  بِاهللَِّ  ُتْؤِمُنوا  َحتَّى  َأَبًدا  َواْلَبْغَضاُء  اْلَعَداَوُة  َوَبْينَُكُم  َبْينَنَا  َوَبَدا 

ْلنَا َوإِ  نَا َعَلْيَك َتَوكَّ  َربَّ
ٍ
ء نَا  َلْيَك َأَنبْ إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْملُِك َلَك ِمَن اهللَِّ ِمْن ََشْ

اْلَعِزيزُ  َأْنَت  إِنََّك  نَا  َربَّ َلنَا  َواْغِفْر  َكَفُروا  لِلَِّذيَن  فِْتنًَة  َعْلنَا  جَتْ اَل  نَا  َربَّ املَِْصرُي  احْلَكِيُم﴾  َوإَِلْيَك   

 [5ـ  4املمتحنة: ] 

آخر يف  (101) قال  السالم  عليه  إبراهيم  تعاىل  اهلل  فقد وصف  ذلك،  إىل  باإلضافة   :

اهلل تعاىل عليه؛ إذ هداه إىل الدين    ألنعمالكريم بكونه كان شاكرا  مواضع أخرى من القرآن  

احلنيف، وتفضل عليه بالنبوة والرسالة واإلمامة، وأنجاه من النار، وأنقذه من الطغاة، وآتاه  

يف الدنيا حسنة، ورزقه الذرية الصاحلة املصطفاة، وجعل ذكره من اخلالدين.. وكان يف كل  

هلذه النعم، وصفة الشكر للمنعم متثل التعبري األصيل لعالقة    هذه املواقع يتصف بالشكر

 

 . 186( القصص القرآين، احلكيم، ص 101)
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 العبودية بني االنسان واهلل تعاىل. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد وصف اهلل تعاىل إبراهيم عليه السالم بكونه كان  

قانتا ومطيعا هلل تعاىل بخضوع وخشوع وتسليم، فهي صفة من صفات اقرتان الطاعة هلل  

 خلضوع واخلشوع له.بالعبادة وا

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد وصف اهلل تعاىل إبراهيم عليه السالم بكونه كان  

﴾  وفيا بالعهود وامليثاق الغليظ الذي اخذه اهلل تعاىل عليه   ، [ 37النجم: ] ﴿َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوىفَّ

كا  ومهام  والعقبات،  املصاعب  كانت  مهام  مسئوليته  أداء  يف  يقرص  التفاصيل  فلم  نت 

 واملفردات، وقد اختص اهلل تعاىل يف القرآن الكريم إبراهيم هبذا الوصف. 

: ووصف إبراهيم عليه السالم، بأنه ويف، إشارة كذلك إىل ما كان منه  (102)قال آخر

من الوفاء بالرؤيا التي رأى فيها أنه يذبح ولده، فعرضه للذبح، وهم بذبحه، كام قال تعاىل:  

إِ  ْؤَيا  الرُّ ْقَت  َصدَّ َقْد  إِْبَراِهيُم  َيا  َأْن  َوَناَدْينَاُه  لِْلَجبنِِي  ُه  َوَتلَّ َأْسَلاَم  َنْجِزي  ﴿َفَلامَّ  َكَذلَِك  نَّا 

.. فهذا من إبراهيم عليه السالم غاية الوفاء، بام هلل سبحانه  [ 105ـ    103الصافات:  ] املُْْحِسننَِي﴾  

 عليه من طاعة ووالء. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد وصف اهلل تعاىل إبراهيم عليه السالم بكونه كان  

اٌه ُمنِيٌب﴾  ﴿إِنَّ إِبْ منيبا هلل تعاىل، كام قال تعاىل:    [ 75هود: ] َراِهيَم حَلَلِيٌم َأوَّ

آخر أوالها (103) قال  األخالق..  مكارم  من  ثالث  صفات  وهي  ال    :  فهو  احللم، 

عىل   السامحة  يؤثر  فهو  ذنوبه،  من  لالنخالع  فرصة  للمجرم  يريد  بل  العقاب،  يتعجل 

إن مل تكن خطيئة  العقاب.. والثانية أنه مرهف اإلحساس كثري التأوه من الشعور باخلطأ، و

 

 ( 617/  14( التفسري القرآين للقرآن )102)

 ( 3733/  7( زهرة التفاسري )103)
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وال ذنب، ومعاذ اهلل أن يكون خليل اهلل تعاىل أثيام، وإنام هي قوة اإلحساس واخلشوع يف  

تعاىل:   قال  كام  كلها،  أموره  يف  تعاىل  اهلل  إىل  يرجع  أنه  أي  منيب،  وأنه  تعاىل..  اهلل  جنب 

ِذيَن اْجَتنَُبوا الطَّاُغوَت َأْن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا إىَِل  ى﴾  ﴿َوالَّ  [ 17الزمر: ] اهللَِّ هَلُُم اْلبرُْشَ

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم  قال آخر: ولذلك كله استحق أن يكون موضع قدوة، كام قال تعاىل:  

اْلَغنِيُّ   ُهَو  َفإِنَّ اهللََّ  َيَتَولَّ  َوَمْن  َواْلَيْوَم اآْلِخَر  َيْرُجو اهللََّ  َكاَن  ملَِْن  ُأْسَوٌة َحَسنٌَة    احْلَِميُد﴾ فِيِهْم 

 [6املمتحنة: ] 

: أي لقد كان لكم أهيا املؤمنون قدوة حسنة يف إبراهيم ومن آمن معه  (104) قال آخر

من أتباعه املؤمنني، ملن كان منكم يرجو لقاء اهلل وجزيل ثوابه، والنجاة يف اليوم اآلخر..  

بالنواجذ، وبيان أهنام مالك    وىف هذا هتييج إىل اإليامن باهلل واليوم اآلخر، والعض عليهام 

 األمر كله يوم العرض واحلساب. 

املمتحنة: ] ﴿َوَمْن َيَتَولَّ َفإِنَّ اهللََّ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَِميُد﴾  قال آخر: ثم أوعد عىل تركهام بقوله:  

، أي ومن أعرض عام ندبه اهلل إليه منكم وأدبر واستكرب، وواىل أعداء اهلل، وألقى إليهم  [ 6

إن اهلل غنى عن إيامنه وطاعته، بل عن مجيع خلقه، حممود بأياديه  باملودة فال يرضن إال نفسه، ف

﴿إِْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا َفإِنَّ اهللََّ َلَغنِيٌّ َْحِيٌد﴾  وآالئه عليهم، كام قال تعاىل:  

   [ 8إبراهيم: ] 

إَِلْيَك َأنِ قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:   َأْوَحْينَا  إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما    ﴿ُثمَّ  َة  بِْع ِملَّ اتَّ

كِنَي﴾   [ 123النحل: ] َكاَن ِمَن املرُْْشِ

هنا، إشارة إىل الفاصل الزمنى بني رسالة إبراهيم    ( ثمـ ): فالعطف ب(105)قال آخر

 

 ( 67/ 28( تفسري املراغي )104)

 ( 394/  7( التفسري القرآين للقرآن )105)
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.. وليس هذا الفاصل الزمنى عىل امتداده بالذي يفصل بني  عليه السالم، ورسالة حممد  

واحد، يف األصل الذي قامتا عليه،    َشء حقيقة الرسالتني، فهام من معدن واحد.. بل مها  

 وهو توحيد اهلل، وإخالص العبودية. 

َو حُمِْسٌن  ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللَِِّ َوهُ قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل:  

َبَع ِملََّة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا﴾   [ 125النساء: ] َواتَّ

آخر يريد  (106)قال  الذي  احلق  الدين  تعاىل  اهلل  يصف  الكريمة  اآلية  هذه  ففي   :

يتحسسه يف مشاعره وأفكاره، فيستسلم هلل استسالما مطلقا يف مجيع قضاياه   لإلنسان أن 

ما تفرضه قضية  وترصفاته؛ وهذا هو ما متثله كلمة اإلسال الوجه هلل ألن  أو إسالم  م هلل، 

العبودية أمام األلوهية، يف عمق اإلحساس الداخيل، سعة األفق املمتد يف تفكري اإلنسان  

وللذات   للحياة  يتسع  شامل  معنى  من  اإلحسان  كلمة  توحيه  فيام  املسؤولية،  طريق  عىل 

اجتاه األعامل التي حيبها اهلل    ولإلنسان، ألن اإلسالم يف مضمونه العميل يفرض التحرك يف 

 يف عباده وبالده. 

تعنيه كلمة   ما  َحنِيًفا﴾  قال آخر: وذلك  إِْبَراِهيَم  َة  ، فإبراهيم عليه  [ 123النحل:  ] ﴿ِملَّ

السالم كان يمثل اخلط العام لكل الرسل، كام أن رسالته كانت العنوان الكبري الذي تتحرك  

قد ُتتل الرساالت األخرى، فهي  داخله  التفاصيل والترشيعات، ولكنها  يف  ف يف بعض 

تلتقي مجيعا يف اخلط العام والعنوان الكبري، ولذلك كان اتباع ملة إبراهيم حنيفاـ  أي خالصا  

ـ وجها من وجوه االلتزام باإلسالم هلل، فقد انطلق النبي إبراهيم أمام اهلل يف وقفة إسالم  

ُه َأْسلِْم َقاَل رائعة   َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاملَنَِي َوَوَّصَّ هِبَا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا    ﴿إِْذ َقاَل َلُه َربُّ

 

 ( 479/ 7( من وحي القرآن: )106)
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يَن َفاَل مَتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾   ، وحتركت  [ 132ـ    131البقرة:  ] َبنِيَّ إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

لتحمل عنوان اإلسالم،   البرشية  تاريخ  النبي  الرساالت يف  نبوة  حتى رسالة اإلسالم يف 

، وهكذا كان الدين األحسن هو الذي حيمل اإلنسان فيه هذه العناوين الثالثة التي  حممد  

تشمل احلياة كلها: إسالم الوجه هلل، واإلحسان بمعناه املمتد يف احلياة، واتباع ملة إبراهيم  

 حنيفا. 

 إبراهيم واإلمامة: 

الذين   الرسل  مع  موقفه  يف  جتىل  الذي  حلمه  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  قال 

 . إمامتهأرسلهم اهلل هلالك قوم لوط، فحدثونا عن 

ُه بَِكلاَِمٍت  : لقد ذكرها اهلل تعاىل يف قوله:  (107) قال أحد الوعاظ ﴿َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربُّ

َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾   تِي َقاَل اَل  يَّ َُّهنَّ َقاَل إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ البقرة: ] َفَأمَت

124 ] 

عىل بني  قال آخر: وقد وردت هذه اآليات الكريمة بعد أن قص اهلل تعاىل ما أنعم به  

أوالد   بأهنم  يفخرون  وكانوا  وماضيهم،  حارضهم  يف  النعم  هذه  به  كفروا  وما  إرسائيل 

االعتقاد   ذلك  أداهم  وما  وأحباؤه،  اهلل  أبناء  وإهنم هلذا  إبراهيم،  بن  إسحاق  بن  يعقوب 

 الواهم الباطل إىل ضالل توارثوه، وفساد فكر تناقلوه، وكفر باهلل، وقتل للنبيني. 

قص اهلل تعاىل فيها قصص إبراهيم أيب إسامعيل وإسحاق وجد    قال آخر: ولذلك 

التوراة واإلنجيل والقرآن.. وبذلك، فقد ذكر فيها   الذين ذكروا يف  النبيني  يعقوب وجد 

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب  7/  3(، ومن وحي القرآن: )208/ 1(، وتفسري املراغي ) 392/ 1وزهرة التفاسري )(، 138/  1(  التفسري القرآين للقرآن )107)

 ( 30/  4(، ومفاتيح الغيب ) 301/ 1(، والتفسري املنري )366/ 1اهلل املنزل: )
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الكتاب ومرشكو   الذي يمت به وحيرتمه أهل  ُبنى عليه اإلسالم والنسب  الذي  األساس 

فضل إذا لليهود عىل العرب بأهنم يمتون  العرب، وهو ملة إبراهيم عليه السالم ونسبه، فال  

 بالنسب إىل إبراهيم ودين إبراهيم، إذ النسب واحد وامللة واحدة.  

قال آخر: ويدور احلديث فيها عن بعض اجلوانب احلية من شخصية إبراهيم عليه  

السالم يف رسالته، حيث نالحظ يف هذه الشخصية التي يصورها اهلل تعاىل طابعا مميزا فيام  

ث اهلل عنه، يف صفاته الذاتية من امللكات الروحية التي تزخر هبا روحه وتتحرك هبا  يتحد

حياته، ويف مواقفه اإليامنية الرسالية املتمثلة يف هذا االستسالم املطلق هلل يف أشد املواقف  

أو   صعوبة وحراجة، من دون أن نلمح يف أي موقف من هذه املواقف شعورا بالضعف 

، بل هو االنسجام القوي مع املهمة واملسؤولية، واالنطالق معها يف  اإلحراج أو الصعوبة

قوة وإخالص، فال نجد، حتى يف أشد املواقف صعوبة وخطورة، أي ابتعاد عن جو اإليامن،  

أو أي غياب عن اهلل، بل هو احلضور الدائم الذي يشعر معه بوجود عني نفاذة يف القلب  

جدان وهي حتدق باهلل هنا وهناك، يف كل مظهر  والضمري واللسان والفكر والشعور والو 

 من مظاهر اخللق ويف كل رس من أرسار الوجود. 

قال آخر: ويف هذا اجلو الرائع من مالمح شخصيته، يمكن للعاملني، يف كل زمان  

الرسالية وصفائها، ويف   الروح  وداعة  يف  الرساِل  النبوي  النموذج  هذا  استيحاء  ومكان، 

 حضور روحي منفتح ال يف غيبوبة صوفية غارقة يف الضباب. استغراقها يف اهلل يف 

قال آخر: وقد ال تكون شخصية النبي إبراهيم عليه السالم هي النموذج األوحد  

مل   الكريم  القرآن  ولكن  والصفاء،  والوداعة  اإليامن  من  الروحي  الفيض  هذا  يف  لألنبياء 

ع احلديث  يف  أفاض  كام  األنبياء  من  نبي  عن  احلديث  يف  مالمح  يفض  عىل  التأكيد  يف  نه 

 الشخصية الواحدة املتنوعة يف جماالهتا مع وحدة املشاعر وطهارهتا وصفائها.
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النسبية للرسل من بعده، ولألبوة الروحية للرساالت   قال آخر: وربام كان لألبوة 

املتأخرة التي يمتاز هبا إبراهيم يف شخصه ورسالته، أكرب األثر يف ذلك، انطالقا من الشعور  

لذايت الذي يربط كل أتباع الديانات به، مما جيعل لإلحياء بمالمح الشخصية عمقا يتصل  ا

 باملشاعر احلميمة من جهة، وبالقداسة اإليامنية من جهة أخرى.

أي   لنا من رسالته  القرآن  نقلها  التي  التفاصيل  يف  نجد  ال  أننا  آخر: وال سيام  قال 

تي ُتتلف فيها الرساالت حسب اختالف  اختالف مع الرساالت األخرى، يف التفاصيل ال

املراحل الزمنية التي تؤدي إىل ذلك يف حدود املفهوم والترشيع، فقد يكون ذلك سببا يف  

فيمكن   أخرى،  جهة  من  وللرسل  جهة،  من  للرساالت  ملتقى  باعتباره  شخصيته  تأكيد 

شخصيته    اعتبار رسالته حكام يف مواضع االختالف بني أتباع الرسل، كام يمكن أن تكون

 نموذجا موحدا فيام يتنازعون فيه من شخصيات األنبياء. 

قال آخر: وعىل أي حال، فإننا نشعر باحلاجة الرسالية إىل االمتداد يف األجواء الرحبة  

الرائعة من   النامذج  الشخصية اإلسالمية يف  لنستعني بذلك عىل صنع  العظيم،  النبي  هلذا 

 مواقفه وأساليبه وإيامنه. 

وق آخر:  تعاىل:  قال  بقوله  الكريمة  اآليات  هذه  بدأت  ُه  د  َربُّ إِْبَراِهيَم  اْبَتىَل  ﴿َوإِِذ 

،﴾ َُّهنَّ َفَأمَت يتعرض    بَِكلاَِمٍت  الذي  اإلنسان  موقف  يف  السالم  عليه  إبراهيم  تصور  وهي 

لالبتالء واالختبار ليظهر، من خالل ذلك، ما يملك من طاقات كبرية تؤهله حلمل الرسالة  

 وللقيادة. 

ومعنى    قال ﴾  آخر:  َُّهنَّ َفَأمَت بَِكلاَِمٍت  ُه  َربُّ إِْبَراِهيَم  اْبَتىَل  لقومك  ﴿َوإِِذ  واذكر  أي 

املرشكني وغريهم حني اخترب إبراهيم ربه ببعض األوامر والنواهي، فأداها خري األداء، وأيت  

تعاىل:   قال  كام  الكامل  وجه  عىل  ﴾  هبا  َوىفَّ الَِّذي  ذكر  .[ 37النجم:  ] ﴿َوإِْبَراِهيَم  من  واملراد   .
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الوقت ذكر ما وقع فيه من احلوادث، ألن الوقت حمتو عليها، فإذا استحرض كانت حارضة  

 بتفاصيلها كأهنا مشاهدة عيانا.

قال آخر: وقد كان االبتداء بذكر االبتالء لبيان أن إمامة النبوة ال تكون إال بمجاهدة،  

﴿ وهو  الفاعل  عىل  املفعول  وقدم  نفس،  موضع    ٍت﴾ بَِكلاَِم وجهاد  ألن  هبا؛  ابتىل  التي 

احلديث هو إبراهيم ذاته وليست الكلامت، فكان هو موضع االهتامم وحده، وكان املراد  

﴿َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم املَُْجاِهِديَن ِمنُْكْم  كشف حال نفسه القوية الطاهرة، كام قال تعاىل:  

ابِِريَن﴾   [ 31حممد: ] َوالصَّ

ألفاظها وكلامهتا  قال آخر: والكل التي اخترب اهلل تعاىل هبا إبراهيم، ليست هي  امت 

ونواه،   أوامر  من  تتضمنها  التي  واملطلوبات  املدلوالت  بالكلامت  املراد  إنام  وحروفها، 

 ووقائع. 

قال آخر: وقد حاول بعض املفرسين إحصاء ما تدل عليه هذه الكلامت، واعتمدوا  

 ، ولكن مل يصح منها َشء. يف ذلك عىل أقوال الصحابة والتابعني

قال آخر: ولذلك، فإهنا حتتمل كل االختبارات التي مر هبا.. وأوىل واقعة جتىل فيها  

اختبار اهلل تعاىل إلبراهيم عليه السالم هو يف طلبه معرفة ربه رب الوجود، ورب املشارق  

باألوثان، ابتداء؛    واملغارب، فقد اختربه اهلل تعاىل بذلك ـ كام حكى القرآن الكريم ـ فقد كفر

 ألهنا ال تنفع وال ترض. 

قال آخر: وقد اختربه اهلل تعاىل وأهلمه أن حيطم األوثان فحطمها، وجعلها جذاذا،  

وألقوه يف النار عقابا.. واختربه بكلمة مدلوهلا أشد ما يكون عىل النفس البرشية أن يذبح 

يذبح ولده احلبيب استجابة    ولده البكر إسامعيل عليه السالم، فاستجاب ألمر ربه، وأخذ

 للحبيب، لكن فداه اهلل تعاىل بذبح عظيم. 
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قال آخر: واختربه اهلل تعاىل باهلجرة من بلده إىل الشام، وإىل مكة حيث ولده العزيز  

من   كان  وما  املتبعة،  ملته  وكانت  فحملها  السمحة  باحلنيفية  واختربه  وأمه..  إسامعيل 

 املرشكني. 

االختبارات، فأمتهن، أي أتم ما طلب منه فيها، وكان أمرها  قال آخر: وغريها من  

عظيام وكان إبراهيم يف إمتامها عظيام، ولذا كانت مكافأة اهلل تعاىل له أعظم، فكانت جزاء  

 وفاقا ملا أتم به الكلامت. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل جزاء وفائه، فقال خماطبا خليله إبراهيم عليه السالم:  

﴿َجاِعُلَك﴾  أي يقتدى به ويتبع، فاإلمام ما يؤتم به ويتبع، وِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما﴾  ﴿إِينِّ َجا 

فقد   اتبعك  فمن  صاحلة،  وأسوة  طيبة،  قدوة  هلذا  ووفائك  الكلامت،  بإمتام  مصريك  أي 

 اهتدى.

قال آخر: وقد روي عن اإلمام الباقر يف تفسريها قوله: ﴿إن اهلل اُتذ إبراهيم عبدا  

ه نبيا، واُتذه نبيا قبل أن يتخذه رسوال، واُتذه رسوال قبل أن يتخذه خليال،  قبل أن يتخذ

يا   له  قال  ـ  يده  وقبض  ـ  االشياء  هذه  له  مجعت  فلام  إماما،  يتخذه  أن  قبل  خليال  واُتذه 

إَِماًما﴾  إبراهيم:   لِلنَّاِس  يا رب:  ﴿إيِنِّ َجاِعُلَك  إبراهيم، قال  ﴿َوِمْن  فمن عظمها يف عني 

تِ  يَّ   (108)([ 124البقرة: ] ي َقاَل اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾ ُذرِّ

قال آخر: وبذلك، فإن لإلمامة معنيان.. أحدمها ما يوحي به املعنى اللغوي، وهو  

املقتدى به يف أفعاله وأقواله.. والثاين أنه الذي يقوم بتدبري األمة وسياستها والقيام بأمورها،  

والهت وتولية  جناهتا،  يكيدها  وتأديب  من  وحماربة  مستحقيها،  عىل  احلدود  وإقامة  ا، 

 

 . 22االختصاص: ( 108)
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 ويعادهيا.. وغري ذلك مما يرادف السلطة الكاملة يف خطواهتا التنفيذية. 

قال آخر: وعىل الوجه األول، ال يكون نبي من األنبياء إال وهو إمام، وعىل الوجه  

تأديب اجلناة، وحماربة  الثاين، ال جيب يف كل نبي أن يكون إماما، إذ جيوز أن يكون مأمورا ب

العداة، والدفاع عن حوزة الدين وجماهدة الكافرين، فلام ابتىل اهلل سبحانه إبراهيم بالكلامت  

 فأمتهن، جعله إماما جزاء له عىل ذلك. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن الدور النبوي يف حياة الناس هو التبليغ والتنفيذ معا،  

تغيري   هي  النبوات  مهمة  مسريته  ألن  يف  اهلل  يريدها  التي  الصورة  عىل  واإلنسان  العامل 

ونظامه، ومن الطبيعي يف مثل هذا االجتاه، أن يكون النبي هو القائد التنفيذي لعملية التغيري  

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، ألنه اإلنسان الوحيد الذي يملك الوعي الكبري املنفتح عىل  

 عيه للرسالة التي حيملها ويبلغها كأساس للتغيري. تفاصيل عملية التغيري من خالل و

قال آخر: وقد تتضح الصورة أمامنا أكثر إذا تابعنا اآليات القرآنية التي تتحدث عن  

ًة َواِحَدًة  دور النبوات يف حياة الناس، ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ُأمَّ ﴿َكاَن النَّاُس 

 ِ ُمَبرشِّ النَّبِيِّنَي  اهللَُّ  فِياَم  َفَبَعَث  النَّاِس  َبنْيَ  لَِيْحُكَم  بِاحْلَقِّ  اْلكَِتاَب  َمَعُهُم  َوَأْنَزَل  َوُمنِْذِريَن  يَن 

ِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهمْ   َفَهَدى اهللَُّ  اْخَتَلُفوا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إِالَّ الَّ

ِذيَن آَمنُوا اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾    الَّ البقرة: ] ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه َواهللَُّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل رِصَ

وقوله:  [ 213 النَّاُس  ،  لَِيُقوَم  َواملِْيَزاَن  اْلكَِتاَب  َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  ﴿َلَقْد 

ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب بِاْلِقْسِط وَ    َأْنَزْلنَا احْلَِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَُّ َمْن َينْرُصُ

﴿َيا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ  ، وقوله:  [ 25احلديد:  ] إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعِزيٌز﴾  

هَلُ النَّ اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  َيِضلُّوَن  ِذيَن  الَّ إِنَّ  اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  َفُيِضلََّك  اهْلََوى  َتتَّبِِع  َواَل  بِاحْلَقِّ  ْم  اِس 

َساِب﴾   [ 26]ص: َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ
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واحلكم  قال آخر: حيث نالحظ أن قيام الناس بالقسط واحلكم بني الناس باحلق،  

بني الناس فيام اختلفوا فيه، من أجل إلغاء االختالف عىل صعيد الواقع، ال يتحقق بالتبليغ  

 املجرد، بعيدا عن التحرك العميل للتنفيذ. 

للنبوة يف   املرادف  املعنى  القرآن قد تعطي  قال آخر: وهلذا نرى أن كلمة اإلمام يف 

من الكلمتني جتسيدا ملهمة واحدة يف  حديث اهلل عن األنبياء ووصفهم باألئمة، مما جيعل  

اِت  حركة الرسالة، كام قال تعاىل:   ًة هَيُْدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اخْلرَْيَ مَّ
﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأئِ

َعابِِديَن﴾   َلنَا  َوَكاُنوا  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاَء  اَلِة  الصَّ وقال:  [73األنبياء:  ] َوإَِقاَم  ُموَسى  ﴿َوَلقَ ،  آَتْينَا  ْد 

ًة هَيْ  مَّ
ائِيَل َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِ ُدوَن  اْلكَِتاَب َفاَل َتُكْن يِف ِمْرَيٍة ِمْن لَِقائِِه َوَجَعْلنَاُه ُهًدى لَِبنِي إرِْسَ

وا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوِقنُوَن﴾   [ 24ـ  23السجدة: ] بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَبُ

من ذلك إرادة اإلمامة بمعنى القدوة يف األقوال واألفعال،  قال آخر: وربام نستوحي  

كلمة:   عىل  اآليتني  يف  الرتكيز  خالل  من  بَِأْمِرَنا﴾  وذلك  جانب    [ 24السجدة:  ] ﴿هَيُْدوَن  يف 

وا﴾  التبليغ، والرتكيز عىل كلمة:   يف اآلية الثانية يف جانب الشخصية    [ 24السجدة:  ] ﴿ملََّا َصرَبُ

 بات يف مواجهة املزالق، مما جيعلها يف موقع املسؤولية والقدوة العملية. القيادية التي متثل الث

قال آخر: وقد يؤكد انسجام اإلمامة مع طبيعة النبوة إحلاق الوحي هبا يف قوله تعاىل:  

اِت﴾   اخْلرَْيَ فِْعَل  إَِلْيِهْم  النبوة يف    [ 73األنبياء:  ] ﴿َوَأْوَحْينَا  اإلمامة صفة حلركة  تكون  وبذلك 

وموضعا    احلياة نفسه  يف  قدوة  جيعله  مما  النبي،  يملكها  التي  الشخصية  طبيعة  خالل  من 

 للتوجيه اإلهلي للناس باالقتداء به يف قوله وفعله. 

ال نجد يف القرآن الكريم أي شاهد عىل أن اإلمامة حتمل مفهوما  ومع ذلك  قال آخر:  

عىل النبي أو الرسالة التي    مقابال للنبوة يف مفهومها الواقعي العام، ألن الوحي الذي ينزل 

حيملها الرسول، ليسا تعبريا عن حالة ثقافية يف وعي النبي ترتبط بذاته أو تنفتح عىل غريه  
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يف عملية سامع جمرد آلياهتا، بل مها معنيان حركيان يف عملية االهتداء واالقتداء واملتابعة،  

االق يعني  الذي  االئتامم  يف مضمون  اإلمامة  كلمة  ُتتزنه  تعاىل:  مما  قال  كام  واملتابعة،  تداء 

َوإِيَتاءَ  اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم  اِت  اخْلَرْيَ فِْعَل  إَِلْيِهْم  َوَأْوَحْينَا  بَِأْمِرَنا  هَيُْدوَن  ًة  مَّ
َأئِ َكاِة    ﴿َوَجَعْلنَاُهْم  الزَّ

ًة هَيْدُ ، وقال:  [73األنبياء: ] َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن﴾  وا َوَكاُنوا  ﴿َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ وَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَبُ

 [ 24السجدة: ] بِآَياتِنَا ُيوِقُنوَن﴾ 

قال آخر: ذلك أن الصفات املذكورة لألئمة هي صفات األنبياء عليهم السالم يف  

وإقام   اخلريات،  فعل  عىل  املنفتح  والوحي  اهلل  بأمر  اهلداية  من  ورسالتهم،  نبوهتم  مهمة 

ن خالل وعيهم اليقيني آليات اهلل، وصربهم احلركي يف مواجهة  الصالة، وإيتاء الزكاة، م

 التحديات والعقبات من قبل أعداء اهلل.  

قال آخر: وقد نستوحي من القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السالم كان عارفا بطبيعة  

يفاجأ    املهمة ومطمئنا إليها، فلام أتم الكلامت، أو أتم اهلل له الكلامت، ونجح يف االمتحان، مل 

ولذلك مل يصدر عنه أي رد فعل    ﴿إيِنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما﴾، بالعهد اإلهلي يف قوله تعاىل:  

فيام واجهه من مسئولية جديدة يف نطاق ذاته، بل كان رد فعله منطلقا من التفكري يف مستقبل  

دودة بالزمان  العهد وامتداده، فهل هو من العهود التي تقترص عليه من خالل املهمة املح

الزمن، فتساءل:   الذرية يف مدى  بامتداد  التي متتد  العهود  أم هو من  واملكان والشخص، 

تِي﴾   يَّ التي حيملها اإلنسان يف  ﴿َوِمْن ُذرِّ يف استفهام متطلع مسترشف حيمل طابع األمنية 

 فطرته لذريته يف كل خري حيصل له.  

يد للقاعدة الرسالية التي تربر  قال آخر: وكان اجلواب حاسام ينطلق يف عملية حتد

ومكان   زمان  كل  يف  إنسان  ألي  العهد  الظَّاملنَِِي﴾إعطاء  َعْهِدي  َينَاُل  اَل  فليست  ﴿َقاَل   ،

القضية امتيازا إرثيا أو تكريام شخصيا يتصل بالذات، كام هو شأن امللوك الذين يعيشون  
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 هاجس وراثة امللك عندما يفكرون يف الذرية. 

ية مسئولية رسالية تتصل بحياة الناس فيام يفكرون وفيام يعيشون،  قال آخر: بل القض

وبخالفة اهلل يف األرض فيام يريد من تنظيم وتدبري، وبعبادة اهلل الواحد األحد فيام حتقق من  

وحي وما تثري من روحانية، فال بد ملن حيملها من كفاءة روحية وفكرية وعملية فيام متثله  

 مة واالنسجام مع اخلط العام للرسالة وللدعوة. الكفاءة من معاين االستقا 

قال آخر: فهي عهد اهلل الذي جيعله للصاحلني من عباده املنسجمني مع خط العدل  

يظلمون من   الذين  الظاملني  ينال عهده  بالقسط، فال  الناس  يقوم  أن  أنفسهم من أجل  يف 

روي عن اإلمام عيل أنه    فوقهم باملعصية، ومن دوهنم بالغلبة، ويظاهرون القوم الظلمة، كام 

بالغلبة،   دونه  ومن  باملعصية،  فوقه  من  يظلم  عالمات:  ثالث  الرجال  من  ﴿للظامل  قال: 

ويظاهر القوم الظلمة﴾، ويظلمون أنفسهم يف ذلك كله، وهكذا كان اجلواب دستورا عمليا  

 لكل رسالة ورسول. 

هذه   تكون  أن  يف  دعوته  السالم  عليه  إلبراهيم  تعاىل  اهلل  استجاب  وقد  آخر:  قال 

اإلمامة فيه ويف ذريته، كام رصح القرآن الكريم بذلك يف عدة مواضع أخرى، واستثنى من  

نَا ِمْن َقْبُل  ﴿َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكالا َهَدْينَا َوُنوًحا َهَديْ نيلها الظاملني، كام قال تعاىل:  

املُْْحِسننَِي   َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوَهاُروَن  َوُموَسى  َوُيوُسَف  َوَأيُّوَب  َوُسَلْياَمَن  َداُووَد  تِِه  يَّ ُذرِّ َوِمْن 

نَي َوإِْساَمِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكالا  احِلِ ا َوحَيَْيى َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّ   َوَزَكِريَّ

رِصَ  إِىَل  َوَهَدْينَاُهْم  َواْجَتَبْينَاُهْم  َوإِْخَواهِنِْم  اهِتِْم  يَّ َوُذرِّ آَبائِِهْم  َوِمْن  اْلَعاملَنَِي  َعىَل  ْلنَا  اٍط  َفضَّ

 [ 87ـ  84األنعام: ] ُمْسَتِقيٍم﴾ 

تعاىل:   قوله  ذلك  ومن  عليه،  واملحافظة  اليشء  مراعاة  اللغة  يف  والعهد  آخر:  قال 

، والعهد أيضا األمر املوثق  [ 115طه: ] َنا إِىَل آَدَم ِمْن َقْبُل َفنيَِسَ َومَلْ َنِجْد َلُه َعْزًما﴾ ﴿َوَلَقْد َعِهدْ 
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اإلرساء: ] ﴿َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل﴾  الذي ال جيوز نقضه، ومن ذلك قوله تعاىل:  

اَهْدُتْم َواَل َتنُْقُضوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوكِيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اهللََّ  ﴿َوَأْوُفوا بَِعْهِد اهللَِّ إَِذا عَ ، وقوله:  [ 34

 [ 91النحل: ] َعَلْيُكْم َكِفياًل﴾ 

قال آخر: والعهد يف هذه اآلية هو اإلمامة، وكأهنا مأخوذة من العهد بمعنى الرعاية  

الدين، وإنه ال ينال هذه اإلمامة  فعهد اهلل تعاىل أن يعهد برعاية الدين واإلمامة إىل إمام يف  

 ظامل، وال يشمل عهد اهلل بمعنى أن يعهد بالرعاية للظاملني، أي ال يشمل عهدي ظاملا قط. 

االبتالء   بعد  إال  متنح  ال  املسؤولية  أن  الكريمة  اآلية  إليه  تشري  ومما  آخر:  قال 

األمة  تغيري  يستدعي  الذي  باألمر  تتعلق  كانت  إذا  سيام  وال  حارضها    واالختبار،  يف 

املجامالت   أساس  عىل  أو  عامة،  انطباعات  أساس  عىل  جتعل  أن  يمكن  فال  ومستقبلها، 

واملحسوبيات اخلاصة، ذلك أن القدوة يف األفعال واألقوال ال يمكن أن جتعل إلنسان إال  

بعد أن تثبت كفاءته يف جمال اإلخالص يف السلوك والتعامل والعالقات، ألن معنى القدوة،  

الشخص هو الوجه الذي يتجه الناس إليه والقاعدة التي يتحرك املجتمع منها،  أن يكون  

 فكيف يمكن أن يتحقق ذلك من دون االبتالء واخلربة الطويلة!؟

يكونوا   أن  بد  ال  األمة  شؤون  عىل  القائمني  أن  إىل  كذلك  تشري  وهي  آخر:  قال 

ن الذي يعيش الظلم يف  باملستوى الذي يرتفعون به عن صفة الظلم يف حياهتم، ألن اإلنسا 

 حياته ال يمكن أن ينطلق بعيدا يف حماربة الظلم ورفعه عن حياة الناس.  

قال آخر: وقد وردت األحاديث الكثرية عن أئمة اهلدى توضح ـ من خالل هذه  

اآلية ـ أن اخلالفة ال يمكن أن جتعل للظاملني أنفسهم باملعصية وبالكفر حتى قبل حصوهلم  

قضية املسؤولية ترتبط بالتاريخ العميق للشخصية، باإلضافة إىل احلارض  عىل اخلالفة، ألن 

 الذي يمثل االنضباط يف مواقع املسؤولية. 
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 إبراهيم واحلج: 

الذين   الرسل  مع  موقفه  يف  جتىل  الذي  حلمه  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  قال 

يتعلق هبا من    وتكليفه ببناء الكعبة وما   إمامتهأرسلهم اهلل هلالك قوم لوط، فحدثونا عن  

 شعائر احلج. 

خمتلفة،  مواضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  أن    قال  تريدون  أهيا  فعن 

 نحدثكم. 

 قال أحد احلضور: حدثونا عام أطقتم منها. 

 املشهد األول: 

﴿َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت  : أول مشهد منها ما ورد يف قوله تعاىل:  (109)قال أحد الوعاظ

ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلا َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل أَ  َرا  َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأْمنًا َواُتَّ ْن َطهِّ

ُجوِد َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم  ِع السُّ كَّ ائِِفنَي َواْلَعاكِِفنَي َوالرُّ َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمنًا َواْرُزْق  َبْيتَِي لِلطَّ

ُه إِىَل  َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقلِياًل ُثمَّ   َأْضَطرُّ

نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك  َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس املَِْصرُي َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم   اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْساَمِعيُل َربَّ

مَ  َوَأِرَنا  َلَك  ُمْسلَِمًة  ًة  ُأمَّ تِنَا  يَّ ُذرِّ َوِمْن  ُمْسلَِمنْيِ َلَك  َواْجَعْلنَا  نَا  َربَّ اْلَعلِيُم  ِميُع  نَاِسَكنَا  َأْنَت السَّ

اُب  التَّوَّ َأْنَت  إِنََّك  َعَلْينَا  آَياتَِك  َوُتْب  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسواًل  فِيِهْم  َواْبَعْث  نَا  َربَّ ِحيُم  الرَّ  

يِهْم إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾  ْكَمَة َوُيَزكِّ  [ 129ـ  125البقرة: ] َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

عليه إبراهيم  شخصية  عن  تتحدث  الكريمة  اآليات  فهذه  آخر:  يف    قال  السالم 

 

التفسري القرآين للقرآن ) 109) املراغي )(،  396/  1(، وزهرة التفاسري )140/  1(   القرآن: )210/  1وتفسري  (، واألمثل يف تفسري  22/  3(، ومن وحي 

 ( 303/  1(، والتفسري املنري )378/  1كتاب اهلل املنزل: )
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تطلعاهتا املستقبلية، وتلك هي قصة بناء البيتـ  الكعبة احلرامـ  الذي أراده اهلل مرجعا للناس  

يرجعون إليه ويثوبون، كقاعدة روحية يعيشون فيها الشعور بالوحدة الروحية التي تربط  

  بعضهم ببعض بني يدي اهلل، ويطوفون به يف إحساس عميق بعبوديتهم هلل، ويف استيحاء 

الفكرة اإليامنية املتحركة حيث يستلهمون منه أن يكون طوافهم يف احلياة حول كلامت اهلل  

وتعاليمه ومفاهيمه، ويشعرون يف ظالله باألمن الذي أراده اهلل طابعا مميزا هلذا البيت فيام  

أوحى به إىل األنبياء يف رشائعهم، من حرمة االعتداء عىل الناس واإلساءة إليهم حتى يف  

 االت املرشوعة يف ذاهتا.  احل

أي واذكروا  ﴿َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأْمنًا﴾  قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل:  

حني جعلنا البيت احلرام مرجعا للناس يثوبون إليه للعبادة، ويقصدونه ألداء املناسك فيه،  

إياه بع ﴿َأَومَلْ  دم سفك دم فيه، كام قال تعاىل:  وجعلناه أمنا الحرتام الناس له وتعظيمهم 

اهللَِّ  َوبِنِْعَمِة  ُيْؤِمنُوَن  َأَفبِاْلَباطِِل  ْم  َحْوهِلِ ِمْن  النَّاُس  َوُيتََخطَُّف  آِمنًا  َحَرًما  َجَعْلنَا  َأنَّا    َيَرْوا 

 [67العنكبوت: ] َيْكُفُروَن﴾ 

إشعار بفضله، وإشارة إىل  وإرادة البيت احلرام  ﴿اْلَبْيِت﴾  قال آخر: وإطالق كلمة  

أيب   إبراهيم  بناء  وألنه  للعبادة،  بيت  أول  ألنه  للناس،  وضع  بيت  أكمل  أنه  وإىل  كامله، 

األنبياء، وألنه موضع األمن من اخلوف، ومثابة الناس، وألنه أنشئ مطهرا من األصنام وما  

البي كان  وإن  إبراهيم  ملة  عن  انحرفوا  أن  بعد  إال  ذلك  بعد  العرب  هبا  رشفهم  جاء  ت 

 وحمتدهم الكريم. 

قال آخر: ثم أمر اهلل املسلمني أن يتخذوا من مقام إبراهيم، املالصق للبيت أو الواقع  

﴾  خلفه مصىل، فقال:  ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلا أي مكانا يصلون فيه، وقد فرض  ﴿َواُتَّ

الط بعد  الطواف  بركعتي  اإلتيان  واملعتمرين  احلجاج  عىل  مقام  اهلل  خلف  بالبيت،  واف 
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 إبراهيم، مهام أمكن.  

قال آخر: وكأن اهلل أراد أن جيعل من هذا البيت قاعدة سالم جيتمع إليها الناس من  

دون إحساس باخلوف وباملشاعر املضادة التي متنعهم من اللقاء، ثم أراد اهلل أن يكرم جهد  

يق له، فطلب من الناس أن يتخذوا  نبيه إبراهيم عليه السالم يف بناء البيت ويف إخالصه العم

وعالنيته،   رسه  يف  هلل  إلخالصه  وحتية  إليامنه  ُتليدا  للصالة،  موضعا  إبراهيم  مقام  من 

 والستجابته هلل فيام يريده منه. 

قال آخر: هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليعيش الناس يف أجواء إبراهيم كقدوة يف  

صالهتم   فتمتزج  الكبرية،  الروحية  املعاين  وابتهاالهتم  كل  بدعواته  ودعواهتم  بصالته، 

 بابتهاالته يف تفاعل روحي عظيم. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عهده إىل إبراهيم وولده إسامعيل عليهام السالم، أن جيعال  

هذا البيت طاهرا من كل دنس سواء كان ذلك من مظاهر الرشك والوثنية، أو من عنارص  

ص الذين يدخلون فيه من حيث نظافتهم من القذارات  القذارة والنجاسة، أو من األشخا 

املادية واملعنوية، ليعيش الناس الذين يطوفون به، أو يقيمون فيه لالعتكاف، أو يصلون فيه  

﴿َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَراِهيَم  فريكعون ويسجدون، يف أجواء روحية طاهرة مادية ومعنوية، فقال: 

َبْيتِ  َرا  َطهِّ َأْن  ُجوِد﴾  َوإِْساَمِعيَل  السُّ ِع  كَّ َوالرُّ َواْلَعاكِِفنَي  لِلطَّائِِفنَي  إبراهيم  َي  ووصينا  أي 

البيت من كل رجس   كالرشك باهلل وعبادة األصنام، أو رجس    معنويوإسامعيل بتطهري 

العبادات كالطواف به   بني الصفا    والسعيحسى كاللغو والرفث والتنازع فيه، حني أداء 

 ع والسجود. واملروة والعكوف فيه والركو

قال آخر: وربام استفاد اإلنسان من األمر بتطهري بيت اهلل من كل رجس، أن يكون  

البناء عىل هذا األساس، وذلك بتشييده عىل هذه الصفة، ال بتطهريه بعد بنائه، كام قد يتوهم،  
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 ألن ظاهر اآليات هو أن إبراهيم وإسامعيل مها اللذان قاما ببناء البيت. 

بنى إبراهيم عليه السالم بيت اهلل تعاىل بأمر ربه اجته ضارعا إليه،    قال آخر: وبعد أن

يرزقهم من   أن  ربه  دعا  مكان جدب؛ ولذا  يف  أقاموا  آمنا، وقد  البيت  ما حول  جيعل  أن 

  ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلهُ الثمرات، فقال تعاىل حاكيا دعاءه:  

ويف هذا دعاء إىل أن يكون ما حول البيت بلدا آمنا، وأن يرزقه من الثمرات..  ِمَن الثََّمَراِت﴾  

 وهذا يشري إىل أنه عند بناء البيت مل يكن البلد قد تكون. 

البلد؛ ولذلك ذكر بالتعريف،   آية أخرى ما يشري إىل تكون  قال آخر: وقد ورد يف 

، [ 35إبراهيم:  ] اْلَبَلَد آِمنًا َواْجُنْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصنَاَم﴾  ﴿َربِّ اْجَعْل َهَذا  حيث قال تعاىل:  

ولعل هذا يشري إىل أن الدعوة قد تكررت، فالدعوة األوىل كانت ومل يكن البلد، ولذلك  

البلد وجعله آمنا، كام يف قوله تعاىل:   ُذرِّ كانت الدعوة بتكوين  ِمْن  َأْسَكنُْت  إِينِّ  نَا  تِي  ﴿َربَّ يَّ

هَتْ  النَّاِس  ِمَن  َأْفئَِدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  الصَّ لُِيِقيُموا  نَا  َربَّ ِم  املَُْحرَّ َبْيتَِك  ِعنَْد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  ِوي  بَِواٍد 

 [37إبراهيم: ] إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن﴾ 

تعاىل لنبيه، فأخذ الناس يأوون إليه يبنون  قال آخر: وعند متام البيت استجاب اهلل  

ويقيمون اخليام، وبذلك نشأ البلد بعد بضع سنني، فلام نشأ، وإبراهيم ذو رضاعة، وأواه  

   [ 126البقرة: ] ﴿َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمنًا﴾ حليم دعا فقال: 

ومن  ظهره،  قصم  إال  بسوء  أحد  يقصده  فلم  دعاءه  اهلل  استجاب  وقد  آخر:    قال 

 تعدى عليه مل يطل زمن تعديه، بل يكون تعديا عارضا ثم يزول. 

الثََّمَراِت َمْن آَمَن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال يف دعائه:   َأْهَلُه ِمَن  ﴿َواْرُزْق 

أي وارزق أهله من أنواع الثامر إما بزرعها بالقرب منه، وإما بأن ِمنُْهْم بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر﴾  

بى إليه من األقطار الشاسعة، وقد حصل كالمها استجابة لدعوة إبراهيم كام هو مشاهد،  جت
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﴾ وكام قال تعاىل: 
ٍ
ء ْن هَلُْم َحَرًما آِمنًا جُيَْبى إَِلْيِه َثَمَراُت ُكلِّ ََشْ  [ 57القصص: ] ﴿َأَومَلْ ُنَمكِّ

كان سبحانه   وإن  املؤمنني،  بدعائه  السالم  عليه  إبراهيم  آخر: وخص  لواسع  قال 

 َربَِّك  رْحته جعل رزق الدنيا عاما للمؤمنني والكافرين  
ِ
 ِمْن َعَطاء

ِ
 َوَهُؤاَلء

ِ
﴿ُكالا ُنِمدُّ َهُؤاَلء

حَمُْظوًرا﴾   َربَِّك  َعَطاُء  َكاَن  العمر    [ 20اإلرساء:  ] َوَما  بذلك  الكافرين قصري حمدود  متتيع  ألن 

 القصري، ثم إىل النار وبئس املصري. 

ُه إِىَل  بينه اهلل تعاىل بقوله:  قال آخر: وهذا ما   ﴿َقاَل َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقلِياًل ُثمَّ َأْضَطرُّ

أهل هذا    مؤمني أي قال يا إبراهيم قد أجبت دعوتك، ورزقت  َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس املَِْصرُي﴾  

مدة  وهو  قليال  أمدا  الرزق  هبذا  وأمتعهم  أيضا،  كفارهم  ورزقت  الثمرات،  من    البلد 

وال   فيه،  هلم  اختيار  ال  اضطراريا  سوقا  النار  عذاب  إىل  أسوقهم  ثم  الدنيا،  يف  وجودهم 

 يعلمون أن عملهم ينتهى هبم إليه. 

اضطرارية   وغايات  آثار  هلا  باختيارهم،  تقع  التي  البرش  أعامل  أن  ذلك  آخر:  قال 

د املسببات  تنتهي هبم إليها وتكون نتيجة هلا بحسب ما وضعه اهلل يف نظام الكون من وجو

عقب وجود أسباهبا، فاإلرساف يف الشهوات يفىض إىل بعض األمراض يف الدنيا، كذلك 

نتيجة ذلك سوقهم إىل عذاب   الكفار والفساق خمتارون يف كفرهم وفسوقهم، وستكون 

 النار بمقتىض السنن املوضوعة.

بها إىل  قال آخر: وكل أعامل اإلنسان النفسية والبدنية هلا األثر الذي يفىض بصاح

اختيار احلق وترك   متمكن من  اختيارية فاإلنسان  الشقاء، وهى أعامل كسبية  أو  السعادة 

الباطل وترك اخلبيث وفعل الطيب بام أعطاه اهلل من العقل وبام نزل عليه من الوحى، فإذا  

  كسبي حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعامله التي مبدؤها  

 اري. وأثرها اضطر
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قال آخر: وهذه السنن بقضاء اهلل وتقديره، ومن ثم يصح أن يقال إن اهلل قد اضطر  

بالعقائد   أو  الذميمة  باألخالق  املدنسة  األرواح  وجعل  إليه،  وأجلأه  العذاب  إىل  الكافر 

القذرة   األمراض  أصحاب  جعل  كام  اآلخرة،  يف  انتقامه  وموضع  سخطه  حمل  الفاسدة 

 عرضة لألمراض يف الدنيا. 

عليهام   وإسامعيل  إبراهيم  بيد  احلرام  البيت  بناء  خرب  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

السالم، وقد ذكر البيت قبل هذه اآليات وهو مستكمل وجوده، ومهيأ للعبادة، وهذا ما  

القدرة، وأن يدى إبراهيم وإسامعيل   بيد  قبل  يشعر بجالله وقدسيته، وأنه كان معدا من 

 ذا، إنام إلظهار هذا الرس املضمر، والقدر املقدور. اللتني جرتا عليه بعد ه

تعاىل:   قوله  ذلك  عن  عرب  وقد  آخر:  اْلَبْيِت  قال  ِمَن  اْلَقَواِعَد  إِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  ﴿َوإِْذ 

مها  َوإِْساَمِعيُل﴾   أهنام  يف  وأساسه، وهذا نص  البيت  قواعد  إبراهيم  يرفع  إذ  واذكروا  أي 

لك البالد الوثنية، وجعاله موضعا لرضوب من العبادة التي ال  اللذان بنياه لعبادة اهلل يف ت

تكون يف غريه، وذلك هو مصدر رشفه ال بكون أحجاره تفضل سائر األحجار، وال بأنه  

التي ال يعول عليها وال   السامء، فكل ما روى بصدد هذا فهو من اإلرسائيليات  نزل من 

 تصديقها.   ينبغي

﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد  قال آخر: وقد ورد التعبري بفعل املستقبل يف قوله تعاىل:  

اْلَبْيِت﴾،  حارض    ِمَن  كأنه  الواقع  يصور  املضارع  الفعل  ألن  املايض؛  يف  واقعة  وهي 

 تستحرضه، وتراه. 

ه يوضع  حجر  وكل  فوقها،  ملا  األساس  وهي  قاعدة،  مجع  والقواعد  آخر:  و  قال 

﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد  قاعدة ملا فوقه، واحلجر الثاين قاعدة للثالث؛ ولذا قال تعاىل:  

ألن البناء هو    ﴿َيْرَفِع﴾؛وعرب سبحانه عن وضع القواعد بعضها فوق بعض بـ  ِمَن اْلَبْيِت﴾  
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 الغاية من الوضع، فعرب سبحانه وتعاىل عن الفعل بغايته وهنايته. 

آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ترضع إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم إىل رب العاملني  قال  

بخمسة طلبات هامة، وهي تشمل كل احتياجات اإلنسان املادية واملعنوية، وتفصح عن  

 عظمة هذين النبيني الكبريين. 

نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأْنَت قال آخر: وأوهلا ما عربا عنه بقوهلام:   ِميُع اْلَعلِيُم﴾،  ﴿َربَّ أي   السَّ

اقبله راضيا عنا؛ ألن التقبل أبلغ من القبول، إذ القبول املجرد أقل من التقبل برضا، وجزاء  

ِميُع اْلَعلِيُم﴾  هلذا العمل..   َأْنَت السَّ أي ربنا أنت السميع لدعائنا، العليم بنياتنا يف  ﴿إِنََّك 

الر  منهم،  ذلك  وقبول  العمل  حلسن  أعاملنا  عذابك  مجيع  من  هلم  املنجى  بالتائبني  حيم 

 وسخطك.

ًة  قال آخر: وثانيها ما عربا عنه بقوهلام:   ُأمَّ تِنَا  يَّ نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّ ﴿َربَّ

َلَك﴾،  لك    ُمْسلَِمًة  خملصني  أي  لك،  مسلمني  نكون  أن  ووجودنا  كوننا  يف  اجعل  أي 

ولوجهك الكريم، واإلسالم هنا بمعنى اإلخالص واالستسالم، وأن يكونا هلل وحده، مثل  

ِه َواَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ قوله تعاىل:   َواَل    ﴿َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َربِّ

، واإليامن واإلسالم هنا بمعنى واحد، بل إن اإلسالم يف هذا املقام  [ 112البقرة:  ] ُهْم حَيَْزُنوَن﴾  

درجة عالية بعد اإليامن، فاإليامن تصديق وإذعان واإلسالم هنا تصديق وإذعان، وإسالم  

 النفس والعقل واجلوارح كلها هلل تعاىل، فهو أعىل درجات اإليامن.

آخر: ومه دعائهام  قال  يف  فقاال  لذريتهام،  أيضا  دعوا  بل  فقط،  يدعوا ألنفسهام  مل  ا 

ًة ُمْسلَِمًة َلَك﴾  الضارع املخلص،   تِنَا ُأمَّ يَّ  أي: واجعل يف ذريتنا أمة مسلمة لك. ﴿َوِمْن ُذرِّ

هنا للتبعيض، واملعنى اجعل بعض ذريتنا أمة  ﴿ِمَن﴾  قال آخر: قد ذكر بعضهم أن 

مذعنة مسلمة وجهها لك، بحيث تكون كلها لك، وذكروا أن مسلمة، أي مؤمنة مصدقة  
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 ﴿اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملنَِِي﴾  سبب الدعاء لبعض األمة اتعاظا بقول اهلل تعاىل له: 

هنا بيانية؛ ألن الدعاء هلل تعاىل يكون بأعىل ما  ﴿ِمَن﴾ قال آخر: لكن األصح هو أن  

أ ذريتنا  بأدناه، واملعنى اجعل من  أمة مسلمة لك،  يطلب ال  ذريتنا  مة مسلمة، أي اجعل 

واملقام خمتلف عن دعاء اإلمامة؛ ألن اإلمامة ال تكون للجميع، إنام تكون للبعض املختار  

ثابتة   فكرة  عىل  جتتمع  التي  اجلامعة  هنا  واألمة  تتبع..  قدوة  يكون  أن  يصلح  الذي  منها، 

 قائمة. 

وهو دعاء أب شفيق خملص يرتاد    قال آخر: وهذا دعاء إبراهيم عليه السالم لذريته، 

 لذريته أكمل املناهج، وأتم اإلخالص والرضاعة. 

َمنَاِسَكنَا﴾،قال آخر: وثالثها ما عربا عنه بقوهلام:   أي اجعلنا نبرص ونعلم    ﴿َوَأِرَنا 

مناسكنا، وأصل النسك الطهارة، وأصله الغسل والتنظيف، ثم أطلق بمعنى العبادة عامة،  

حلج، وإقامة شعائره من طواف، وسعي وذبح ورمي مجار بعد الوقوف  ويطلق عىل العباد با 

 بعرفة، وباملزدلفة، ويقال لكل عبادة، ومن ذلك الناسك بمعنى املنرصف للعبادة. 

ِحيُم﴾، قال آخر: ورابعها ما عربا عنه بقوهلام:   اُب الرَّ أي    ﴿َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأْنَت التَّوَّ

علينا  وارجع  توبتنا،  من    اقبل  مبالغة  صيغة  والتواب  الرحيم،  التواب  أنت  إنك  باملغفرة 

تائب، واملراد منها قبول التوبة، وكأن املعنى: إننا تبنا ومن اهلل تعاىل قبول التوبة يف رْحة،  

أخرى:   آية  يف  تعاىل  قال  كام  التائبني،  لتوبة  القبول  كثري  َوَقابِِل  فالتواب  ْنِب  الذَّ ﴿َغافِِر 

، وقبول التوبة، واإلكثار من قبوهلا هو من رْحة اهلل تعاىل؛ ولذا قرن اهلل  [ 3  غافر:] التَّْوِب﴾  

تعاىل يف هذه اآلية الكريمة قبول التوبة ووصفه سبحانه وتعاىل هبا بوصفه بالرْحة؛ ألن من  

 رْحته أن يقبل التوبة فهي من فضل اهلل تعاىل ورْحته ال عن استحقاق. 

التوبة واملغفرة ال آخر: وطلب  أدناها قال  مراتب..  التوبة  العصمة، ألن  يتناىف ع   
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اإلقالع عن الذنوب بالندم عىل ارتكاهبا واالبتعاد عنها، واعتزام أال تقع من بعد ذلك وهذه  

تكون للعصاة الذين ارتكبوا كبائر أو أرصوا عىل صغائر، وقد دعاهم اهلل تعاىل إىل أن ينيبوا  

إِنَّ  ﴿ُقْل َيا ِعَبادِ إىل رهبم فقال تعاىل:   ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرْْحَِة اهللَِّ  ِذيَن َأرْسَ َي الَّ

ُنوَب مَجِيًعا﴾   [ 53الزمر: ] اهللََّ َيْغِفُر الذُّ

الثانية، وهي متوسطة بني أعالها وأدناها، وهي االستغفار عام   قال آخر: واملرتبة 

أو نسيان، أو هفوات   يؤاخذ عليه األبرار األطهار، وهو  يكون من خطأ  إنسانية فقط مما 

 الذي ينطبق عليه قول بعضهم: حسنات األبرار سيئات املقربني. 

قال آخر: واملرتبة الثالثة، هي اإلحساس بالقصور يف حق اهلل تعاىل لفرط إيامهنم،  

 وقرهبم من اهلل، وهذه توبة األطهار من النبيني والصاحلني. 

يفام كانت رتبتها عبادة، وأهل اهلل يقولون: )رب معصية أورثت  قال آخر: والتوبة ك 

ذال خري من طاعة أورثت دال(، فالطاعة من األنبياء ال تورث دال، بل نفوسهم لقرهبم من  

 اهلل حتس بالذل له، فيتوبون، ثم يتوبون. 

نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسواًل ِمنْقال آخر: وخامسها ما عربا عنه بقوهلام:   أي ربنا  ُهْم﴾  ﴿َربَّ

به،   أعز  ويكونوا  عليهم،  أشفق  ليكون  أنفسهم  من  لك رسوال  املسلمة  األمة  يف  وأرسل 

وأقرب إلجابة دعوته، إذ أهنم يكونون قد خربوه وعرفوا منشأه ودرسوا فاضل أخالقه من  

صدق وأمانه وعفة ونحو ذلك مما هو رشط يف صحة نبوة النبي.. وقد أجاب اهلل دعوته،  

أنه   رسول اهلل رسوال منهم، ومن ثم ورد يف احلديث عن م النبيني حممدا وأرسل خات 

  (110)قال: )أنا دعوة أيب إبراهيم وبرشى عيسى(

 

 ( 421( ، واآلجري يف الرشيعة )629/ ) 18( ، والطرباين يف الكبري 6404ابن حبان ) (  110)
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أي يقرأ عليهم ما توحى إليه من اآليات  ﴿َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك﴾  قال آخر: ثم قال:  

وح عىل  الدالة  الكونية  اآليات  تفصيل  متضمنة  عليه،  تنزهلا  عىل  التي  ومشتملة  دانيتك، 

إمكان البعث واجلزاء، بالثواب عىل صالح األعامل والعقاب عىل سيئها، فيكون يف ذلك  

ْكَمَة﴾  عربة ملن هداه اهلل ووفقه للخري والسعادة..   أي ويعلمهم  ﴿َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

قدوة   فيكون  املسلمني  بني  بسريته  ومقاصدها  الرشيعة  وأرسار  أقواله  القرآن  يف  هلم 

يِهْم﴾  وأفعاله..   تدسيها  ﴿َوُيَزكِّ التي  املعايص  ورضوب  الرشك  من  نفوسهم  ويطهر  أي 

وتفسد األخالق وتقوض نظم املجتمع، ويعودها األعامل احلسنة التي تطبع فيها ملكات  

 اخلري التي ترىض املوىل جل وعال. 

اْلَعِزيزُ قال آخر: ثم ختم دعاءه بقوله:   َأْنَت  أي إنك أنت القوى  احْلَكِيُم﴾    ﴿إِنََّك 

الذي ال يغلب وال ينال بضيم من توكل عليك، احلكيم يف أفعالك يف عبادك، فال تفعل إال  

 ما تقتضيه احلكمة واملصلحة. 

من   له  وذكر  ربه،  عىل  بالثناء  دعواته  السالم  عليه  إبراهيم  ختم  وقد  آخر:  قال 

ي ال يرد له أمر، وأنه احلكيم الذي ال  األوصاف ما يشاكل مطالبه، فوصفه بأنه العزيز الذ

 معقب حلكمه. 

 املشهد الثاين: 

 قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. 

َمَكاَن  : هو ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  (111) قال أحد الوعاظ ْبَراِهيَم  إِلِ ْأَنا  َبوَّ ﴿َوإِْذ 

ْن يِف  ُجوِد َوَأذِّ ِع السُّ كَّ ائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّ ْر َبْيتَِي لِلطَّ ْك يِب َشْيًئا َوَطهِّ  النَّاِس  اْلَبْيِت َأْن اَل ُترْشِ

 

(، واألمثل يف  50/  16(، ومن وحي القرآن: )106/  17(، وتفسري املراغي )4969/  9التفاسري )(، وزهرة  1014/  9(  التفسري القرآين للقرآن )111)

 . 252/  18(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  218/  23(، ومفاتيح الغيب )191/ 17(، والتفسري املنري )319/ 10تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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َيْأتِنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ  َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر  هَلُْم َوَيْذُكُروا  بِاحْلَجِّ  َمنَافَِع   َعِميٍق لَِيْشَهُدوا 

اٍم َمْعُلوَماٍت َعىَل َما َرَزَقُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَبا  ئَِس اْلَفِقرَي  اْسَم اهللَِّ يِف َأيَّ

 [ 29ـ  26]احلج: ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾  ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ 

احلرام   املسجد  عن  احلديث  ضمن  الكريمة  اآليات  هذه  وردت  وقد  آخر:  قال 

وحجاج بيت اهلل، وهي تستعرض بناء الكعبة عىل يد إبراهيم اخلليل عليه السالم، ووجوب  

 احلج وفلسفته، وبعض أحكام هذه العبادة اجلليلة. 

تشري   وهي  آخر:  طبيعته  قال  يف  عاديا  مسجدا  ليس  احلرام  املسجد  أن  إىل 

وخصوصيته، ومل يأت بناؤه تلبية لرغبة ذاتية يف بناء مسجد للعبادة كام هي حال املؤمنني  

 عادة، بل جاء نتيجة أمر من اهلل.

قال آخر: فقد أوحى اهلل تعاىل لنبيه إبراهيم عليه السالم أن يبني هذا املسجد ليكون  

توى العامل كله، ليفد إليه الناس من كل بقاع األرض تلبية لدعوته الشاملة،  بيتا له عىل مس

من أجل حتقيق املنافع الدنيوية واألخروية، املادية واملعنوية.. ولينطلق الناس من خالله،  

ومن خالل األعامل املتنوعة التي رشعها هلم يف رحابه وأجوائه، ليخلصوا له العبادة من  

تحوا عىل عمق التوحيد يف صفائه ونقائه، فيام تعيشه أفكارهم، وُتتزنه  موقع التوحيد، ولينف 

أقواهلم وأفعاهلم وعالقاهتم ومواقفهم، من خط   فيه أوضاعهم، يف  مشاعرهم، وتتحرك 

يبدأ من اهلل وينتهي إليه، فال يمر الناس إال من خالله، وال يلتقي بخصوصيات احلياة إال  

 يف دائرة رضاه. 

ان احلج هو العبادة املنفتحة عىل أكثر من أفق للعقيدة، واملرتكزة  قال آخر: وهكذا ك

عىل أكثر من قاعدة للحركة، والقريبة إىل اجلانب العميل يف احلياة، فيام يلتقي به اإلنسان مع  

 اهلل يف أكثر من موقع، وهذا ما نحاول استيحاءه من خالل اآليات التالية. 
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بق الكريمة  اآليات  بدأت  وقد  آخر:  تعاىل:  قال  قال  الكعبة، حيث  بناء  صة جتديد 

ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت﴾   ْأَنا إِلِ وهي متعلقة بفعل حمذوف تقديره اذكر يا حممد هلؤالء  ﴿َوإِْذ َبوَّ

الذين يصدون عن البيت.. أي واذكر أهيا الرسول هلؤالء املرشكني الذين يصدون عن سبيل  

ذي جعلنا فيه هذا البيت مباءة للناس يرجعون  اهلل وعن دخول املسجد احلرام، الوقت ال

 إليه للعبادة. 

قال آخر: واملراد بذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من حوادث جسام، ليتذكروا فيقلعوا  

ما   وكبري  أخطاء،  من  ارتكبوا  ما  عظيم  هلم  ويستبني  رشدهم،  إىل  ويرعووا  غيهم  عن 

أبوهم، وجعله اهلل قبلة للناس يف الصالة  اجرتحوا من جرم، بصدهم الناس عن بيت بناه  

 ومكانا للطواف حني أداء شعرية احلج. 

أي تذكر كيف أعددنا إلبراهيم مكان الكعبة ليقوم ببنائها.. وكلمة )بوأ( مشتقة من   

أُ التبوئة، وتطلق تارة عىل اإلسكان، كام قال تعاىل:  نَّا لُِيوُسَف يِف اأْلَْرِض َيَتَبوَّ   ﴿َوَكَذلَِك َمكَّ

َيَشاُء﴾   َحْيُث  مل يكن  [ 56يوسف:  ] ِمنَْها  البيت  اآلية، ألن مكان  ينسجم مع ظاهر  ، وهو ال 

 مسكنا إلبراهيم عليه السالم. 

البيت   السالم مكان  الرجوع، أي جعلنا إلبراهيم عليه  تار عىل  آخر: وتطلق  قال 

أوحينا إىل إبراهيم أن  مباءة أي مرجعا يرجع إليه للعامرة والعبادة.. ومعنى اآلية بذلك هو:  

 اُتذ هذا املكان مباءة ومرجعا لعباديت. 

ْأَنا﴾  قال آخر: وقد يراد بـ   معنى هيأنا، ولذلك دخلت الالم عىل إبراهيم عليه  ﴿َبوَّ

السالم، كام ورد يف احلديث: )من طلب علام ليباهي به العلامء فليتبوأ مقعده من النار(، أي  
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 .(112)ه منها من بوأت للرجل منزال أي هيأته لهلينزل منزله منها، أو هييئ منزل 

قال آخر: وقد يكون املراد ما ورد يف بعض الروايات من أن البيت ُهدم أيام طوفان  

إسامعيل   معه  البيت خرج  ببناء  إبراهيم  أمر  )ملا  قال:  أنه  اإلمام عيل  فقد روي عن  نوح، 

مة فيه مثل الرأس فكلمه  وهاجر، فلام قدم مكة رأى عىل رأسه يف موضع البيت مثل الغام

بنى خرج وخلف   فلام  تنقص،  تزد وال  أو عىل قدري وال  ابن عىل ظيل  إبراهيم  يا  فقال: 

اهلل:  إسامعيل   يقول  حيث  وذلك  اَل  ﴿وهاجر،  َأْن  اْلَبْيِت  َمَكاَن  ْبَراِهيَم  إِلِ ْأَنا  َبوَّ ﴿َوإِْذ 

ْك﴾  فالتبوئة بمعنى التهيئة املالزمة إلرشاد إبراهيم إىل مكان البيت.  ، وعىل هذا (113)(ُترْشِ

له موقعا، وأراده أن جيعله مرجعا   تعاىل حدد  قال آخر: وكل هذا يشري إىل أن اهلل 

النتائج   لتحقيق  كامال  إعدادا  يعده  وأن  للعبادة،  ـ  تعاىل  ـ  إليه  رحلتهم  يف  الناس  يقصده 

حركة   من  اهلل  يريدها  التي  صفة  الروحية  عىل  يؤكد  أن  إليه  وأوحى  ساحاته،  يف  العبادة 

يف   توجد  التي  األوثان  عبادة  عن  بعيدة  صورة  بإعطائه  الشكل،  حيث  من  فيه؛  التوحيد 

أماكن العبادة عادة ويتعبد هلا الناس لتقرهبم إىل اهلل زلفى، ومن حيث املضمون، فيام يثريه  

الذات، ويف امتداد احلركة، ومن    معنى التوحيد من أفكار ومشاعر وآفاق روحية يف عمق

حيث شخصية اإلنسان الذي يبني املسجد ويرعاه فيام يستهدفه منه، ويف ما يركزه عليه من  

 أسس البناء. 

السالم   عليه  إبراهيم  وخليله  نبيه  هبا  أمر  التي  العبادة  تعاىل  اهلل  ثم فرس  آخر:  قال 

ْر َبيْ بقوله:   ْك يِب َشْيًئا َوَطهِّ ُجوِد﴾،﴿َأْن اَل ُترْشِ ِع السُّ كَّ ائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّ ﴾  و  تَِي لِلطَّ ﴿إِنَّ

 هنا تفسريية، وهي بيان ملا تضمنه معنى التبوئة والتخصيص، وجعله مثابة للناس وأمنا. 

 

 ، مادة )بوأ(  67/  1(  جممع البحرين:112)

 . 30/ 6ر املنثور: (  تفسري الد113)
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قال آخر: فقد فرس اهلل تعاىل العبادة التي طالب اهلل سبحانه وتعاىل خليله هبا، بأهنا  

ْك يِب َشْيًئا﴾،قال تعاىل:    تتضمن أوال التوحيد، كام أي شيئا من الرشك، أي اجعل   ﴿اَل ُترْشِ

عبادتك ِل خالصة، فال ترشك يف عبادتك صنام، وال كوكبا، وال شمسا وال قمرا، وال ترائي  

 بأي نوع من الرياء يف أي عبادة من العبادات. 

ْر  ى،  قال آخر: وتتضمن ثانيا تطهري البيت من كل ما فيه قاذورات حسا أو معن ﴿َوَطهِّ

جو  َبْيتَِي﴾   إىل  تيسء  قذارة  كل  من  النظافة  يستدعي  الذي  املادي  بمعناها  كاملة  طهارة 

التحليق يف آفاق الطهارة الروحية التي ُتتزهنا روحية العبادة وُتلقها داخل اإلنسان، فإن 

روحية من  اإلسالم ـ يف كثري من ترشيعاته ـ يبتعد عن التجريد، ويعمل عىل إطالق املعاين ال

احلدث   من  الطهارة  رشع  اهلل  فإن  ولذا،  عادة،  اإلنسان  بحياة  املحيطة  األشياء  حركة 

عىل   والطواف  الصالة  لصحة  كرشط  واملعنوية،  املادية  القذارة  يمثالن  اللذين  واخلبث، 

 سبيل اإللزام، واستحبها لكثري من األمور العبادية األخرى، عىل سبيل الرخصة. 

ْر َبْيتَِي لِلطَّائِِفنَي﴾  تعاىل إىل ذاته البيت يف قوله تعاىل:    قال آخر: وأضاف اهلل  ﴿َوَطهِّ

ترشيفا هلذا البيت، ولبيان أن البيت بيت اهلل تعاىل للناس أمجعني، فال يسوغ ألحد أن يصد  

 عنه؛ ألنه يصد عن أكرم بيوت اهلل تعاىل، فكأن الصد عنه حتد هلل تعاىل. 

ُجوِد﴾  ﴿َوالْ قال آخر: ويف قوله تعاىل:   ِع السُّ كَّ إشارة إىل أن هذا البيت  َقائِِمنَي َوالرُّ

سيكون لتلك األمة اإلسالمية، التي سيكون السجود معلام من معامل صالهتا، وحدها دون  

غريها من أصحاب الديانات الساموية كاليهود والنصارى، وهلذا كانت سمة املسلمني التي  

األمم،   بني  هبا  ال  هييعرفون  األثر  هبذا  هذا  وصفوا  وقد  اجلبهة،  يف  السجود  يرتكه  ذي 

اِر ُرَْحَاُء  الوصف يف التوراة كام قال تعاىل:   اُء َعىَل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللَِّ َوالَّ ﴿حُمَمَّ

يِف  ِسياَمُهْم  َوِرْضَواًنا  اهللَِّ  ِمَن  َفْضاًل  َيْبَتُغوَن  ًدا  ُسجَّ ًعا  ُركَّ َتَراُهْم  َأَثِر  َبْينَُهْم  ِمْن  ُوُجوِهِهْم   
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ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم يِف التَّْوَراِة﴾   ، وهذا من فضل اهلل سبحانه وتعاىل عىل هذه  [ 29الفتح:  ] السُّ

إليها برسالة    وجيئ األمة، وإحسانه إليها، إذ أعد هلا هذا البيت قبل أن يبعث فيها رسول اهلل،  

 اإلسالم. 

قال آخر: وفضال عن هذا، فإن إعداد إبراهيم هلذا البيت، وإقامته بيده، يقابله من  

جهة أخرى إعداده لرسالة اإلسالم، إذ كان هو أبا األنبياء، وكانت رسالة من أرسلوا من  

وعيسى أشبه بتلك اللبنات التي رفع هبا إبراهيم القواعد من البيت، فلام  ذريته، كموسى  

َواْلَقائِِمنَي  ﴿رسالة اإلسالم، كمل البناء، وأصبح البيت مهيأ الستقبال  ب  رسول اهلل  جاء  

ُجودِ  ِع السُّ كَّ  ﴾ َوالرُّ

ْن  قال آخر: ثم أمر اهلل تعاىل إبراهيم عليه السالم بأن يؤذن للحج، فقال تعاىل:   ﴿َوَأذِّ

أي أن اهلل تعاىل أمر  ْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾  يِف النَّاِس بِاحْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي مِ 

إبراهيم عليه السالم ـ بعد أن أقام البيت ـ أن يؤذن يف الناس، ويدعوهم إىل احلج إىل هذا  

البيت.. فإنه إن فعل، وجد اآلذان التي تسمع هذا النداء وتستجيب له، وإذا الناس من كل  

يئون إليه ماشني عىل أقدامهم، كام جييئون  مكان قريب وبعيد، قد جاءوا حلج هذا البيت.. جي

ويصي الزاد،  وقلة  السفر،  طول  من  مطاياهم  فتهزل  بعيدة،  جهات  من  راكبني  ها  بإليه 

 الضمور، وخفة اللحم. 

بنون النسوة، لغري العاقل من  ﴿َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

إليها هذا الضمري، ما يشري إىل بعد الشقة التي جاءت    اإلبل والدواب ونحوها التي يعود 

  هي منها هذه الدواب براكبيها، وأهنا قطعت طرقا طويلة موحشة، ال أنيس فيها، فكانت  

وراكبوها كيانا واحدا طوال هذه الرحلة، حيث تقتسم معهم طعامهم ورشاهبم، وتستمع  

  َشء واألنس، ما جعلها أقرب    إىل أحاديثهم وحدائهم.. فاكتسبت هبذا من مشاعر األلفة 
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ـ   برفيق سفره، فحق هلا  يأنس  اإلنسان هبا، كام  أنس  احليوان، حيث  إىل  منها  اإلنسان  إىل 

 واألمر كذلك ـ أن ُتاطب خطاب العقالء. 

قال آخر: وهكذا أراد املسجد طاهرا يف أرضه، كام أراد اإلنسان فيه طاهرا يف جسده  

يف   الروحية  الطهارة  لتعيش  الداخيل  وثيابه،  املضمون  ليتكامل  املادية،  الطهارة  أجواء 

الذين يقصدون البيت للطواف حوله، بصفته الرمز املادي  ﴿لِلطَّائِِفنَي﴾  والشكل اخلارجي  

يطوف هبا   التي  املجاالت  أوامره ونواهيه، يف كل  احرتام  اهلل عرب  للتحرك يف فلك رىض 

قيمها مع الناس من حوله، سواء من  اإلنسان يف حياته، وعىل مستوى كل العالقات التي ي 

أقدامهم،   عىل  سائرين  هبم  َضاِمٍر﴾  يتصل  ُكلِّ  التعب  ﴿َوَعىَل  شدة  من  مهزول  بعري  أي 

َعِميٍق﴾  واجلهد،   َفجٍّ  ُكلِّ  ِمْن  امتداد  ﴿َيْأتِنَي  من  العمق  كلمة  توحيه  ملا  بعيد،  طريق  أي 

فيام حيصلون عليه من خالل احلج من منافع  ﴿لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُْم﴾  ضارب يف املجهول،  

دنيوية حيققها هلم اجتامعهم عىل مستوى التعارف والتبادل والتعاون والتشاور يف املشاكل  

التي يعيشوهنا فكرا وواقعا، عرب ما يثريونه من قضايا وما حيددونه من أهداف وما ينتظرونه  

 من حلول. 

والن  املادية  احلواجز  تسقط  وبذلك  آخر:  العرقية  قال  الفواصل  تضعها  التي  فسية 

واللونية والقومية بني الناس، ليلتقوا عىل صعيد واحد هو اإليامن باهلل، والسري عىل منهجه،  

وااللتزام بدينه، واجلهاد يف سبيله، طلبا لرضاه، مما يوفر هلم اخلروج من الدوائر الضيقة  

ة التي حتتوهيم مجيعا، مما ينقذهم من  التي حيبسون حياهتم فيها، لينطلقوا إىل الدائرة الواسع

مشاكل التجزئة يف حل القضايا العامة التي قد يستغرقون معها يف خصوصياهتم، فيسيئون  

بذلك إىل تلك القضايا من حيث يريدون أو ال يريدون، البتعادهم عن األسس التي ترتكز  

ب وارتباطها  البعض،  ببعضها  عالقتها  جلهة  اإلسالمية  القضايا  الذي  عليها  الكبري  اهلدف 
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 يتحرك فيه اإلسالم يف احلياة. 

متعلق بقوله تعاىل يف  ﴿لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُْم﴾  قال آخر: والم التعليل يف قوله تعاىل:  

احلجيج إىل هذا البيت ليشهدوا   يأيت.. أي ﴿َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر﴾اآلية السابقة: 

 منافع هلم. 

ملنافع التي يشهدها الوافدون إىل بيت اهلل احلرام، كثرية، متنوعة، ُتتلف  قال آخر: وا

حظوظ الناس منها.. فهناك منافع روحية تفيض من جالل املكان وروعته وبركته، عىل كل  

من يطوف بحامه، وينزل ساحته، وذلك بام يغشى الروح من هذا احلرش العظيم الذي حرش  

البس اإلحرام، جمردين من متاع الدنيا، وما لبسوا فيها  فيه الناس، عىل هيئة واحدة، يف م

 من جاه، وسلطان. 

قال آخر: فهم يف هذا املوطن الكريم عىل صورة سواء، فيام يأتون من أعامل احلج  

من، سعى، وطواف، ووقوف بعرفة، ورمى للجمرات.. ومن تلبية، وترضع، وتعبد هلل رب  

 العاملني.  

أشبه مشهد  يف  آخر: وكأهنم  الوجوه    قال  تعنو  حيث  القيامة..  يوم  بمشهد احلرش 

  جميء ته.. ولعل هذا بعض الرس يف  يللحى القيوم، وحيث ُتشع األصوات جلالله وقيوم 

آيات احلج يف هذه السورة التي بدئت هبذا العرض املثري ألهوال القيامة ومفازعها، كام قال  

ُقوا َربَُّكْم إِنَّ تعاىل:   َا النَّاُس اتَّ ٌء َعظِيٌم َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة  ﴿َيا َأهيُّ اَعِة ََشْ  َزْلَزَلَة السَّ

َوَلكِنَّ   بُِسَكاَرى  ُهْم  َوَما  ُسَكاَرى  النَّاَس  َوَتَرى  َْحَْلَها  َْحٍْل  َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع  َأْرَضَعْت  َعامَّ 

 موكب احلجيج، وبني احلرش يف هذا  .. فام أقرب الشبه بني [ 2ـ    1احلج:  ] َعَذاَب اهللَِّ َشِديٌد﴾  

ثم   املوت،  تبدأ من  التي  اآلخرة،  للحياة  صورة مصغرة  نفسه  احلج  العظيم، وكأن  اليوم 

 البعث، واحلرش، واحلساب، واجلزاء. 
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قال آخر: باإلضافة إىل ذلك كله، هناك منافع عقلية، ومادية حيصلها احلجاج عن  

ظر بعضهم يف أحوال بعض، ويف البالد  قصد، وغري قصد، حيث يلتقى بعضهم ببعض وين 

أفكارهم   وثمرات  الناس،  وأعامل  احلياة،  البالد من صور  يف هذه  وما  منها،  التي جاءوا 

جديد   من  هلم  كان  وما  عندهم،  احلياة  آثار  من  معهم  ْحلوه  فيام  وذلك  وأيدهيم، 

أو يتهادوهنا،    ومستحدث.. وهبذا يتبادلون املعرفة، كام يتبادلون السلع بينهم، بيعا ورشاء، 

 مودة وإخاء. 

قال آخر: وهكذا تتواصل املنافع الدنيوية يف رحاب احلج، لتصل إىل مستوى توحيد  

املوحدة   واملواجهة  االقتصادي،  التكامل  وحتقيق  الفكري،  والتصور  السيايس،  املوقف 

 للقوى الطاغية وغريها. 

السنوي الذي يتشكل  قال آخر: وهذا ما يمكن الوصول إليه يف هذا املؤمتر العاملي  

يف   اإلنسان  حركة  يف  أمره  امتثال  إىل  ليمتد  العبادة،  يف  اهلل  ألمر  امتثاال  عفوية،  بطريقة 

 الواقع.. 

قال آخر: أما املنافع الروحية التي تتداخلـ  يف أكثر من موقعـ  مع املنافع املادية، فتأيت  

التي  املتنوعة  احلج  بواجبات  املتصلة  اإلسالمية  الترشيعات  من    من  جانب  لكل  حتقق 

وشوقه   له،  وإخالصه  باهلل  عالقته  فيه  تغذي  روحية  حركة  اإلنسان،  شخصية  جوانب 

 للوصول إىل درجات القرب عنده يف دار النعيم. 

قال آخر: وهكذا يريد اهلل للناس يف احلج أن يأتوا إىل رحاب البيت، ليشهدوا ـ من  

 مامهم عند الوصول، أو التي حيققوهنا بعده.مواقع الوعي واملعاناة ـ املنافع التي جيدوهنا أ

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أنه أمر إبراهيم عليه السالم ببناء البيت وتطهريه  

من عبادة األوثان واألصنام، وأن ينادى الناس ليحجوا هذا البيت احلرام مشاة وركبانا من  
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ق منافع دنيوية ودينية،  ملا هلم يف ذلك من  اٍم  ال:  كل فج عميق،  َأيَّ يِف  اهللَِّ  اْسَم  ﴿َوَيْذُكُروا 

اأْلَْنَعاِم﴾   هَبِيَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم  َما  َعىَل  البيت  َمْعُلوَماٍت  إىل  حيجوا  أن  املسلمني  عىل  أنه  أي 

ويقدموا القرابني من املواَش التي رزقهم اهلل، وأن يذكروا اسم اهلل عليها حني الذبح يف أيام  

 حمددة معروفة.  

معلومات الزمان، جمهولة    فهيقال آخر: واختلف يف عدد األيام املعلومات تلك..  

رسول اهلل  احلجة، ويؤيد هذا ما روى عن    ذي األيام العرشة األوىل من    هي العدد.. فقيل،  

    أنه قال: )ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام، فأكثروا

العرش يف    اللياِل.. وعىل هذا فرس بعض الصحابة  (114)فيهن التهليل والتكبري والتحميد(

﴾  قوله تعاىل:   األيام    تلك األيام العرش.. وقيل إن  هيبأهنا    [ 2ـ    1الفجر:  ] ﴿َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعرْشٍ

النحر، ويومان من بعده.. وقيل    هياملعلومات،   أيام بعده.. وقيل يوم  النحر وثالثة  يوم 

 يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم آخر بعده. 

قال آخر: والذكر املراد هنا هو هذا الذكر اخلاص، الذي يكون يف أعامل احلج.. فكل  

بالبيت احلرام ذكر، واستالم  عمل من أعامل احلج هو ذكر هلل.. فاإلحرام ذكر، والطواف  

ذكر..   األسود  ورمى    والسعياحلجر  ذكر،  بعرفة  والوقوف  ذكر..  واملروة  الصفا  بني 

يلهج احلجيج   أيام احلج كلها ذكر.. حيث  اجلمرات ذكر.. وحركات احلاج وسكناته يف 

 دائام بالتلبية، والتكبري. 

﴿َعىَل َما َرَزَقُهْم ِمْن  :  قال آخر: وذكر بعض املفرسين أو الكثري منهم أن قوله تعاىل

اأْلَْنَعاِم﴾   تعاىل:  هَبِيَمِة  قوله  عليه  دل  بمحذوف  اٍم  متعلق  َأيَّ يِف  اهللَِّ  اْسَم  ﴿َوَيْذُكُروا 

 

 ( 3751) "الشعب"البيهقي يف (  114)
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والتقدير ويذكروه عىل ما رزقهم من هبيمة األنعام.. أي أن ذكر اسم اهلل يف  َمْعُلوَماٍت﴾  

وهي اهلدى املساق إىل بيت  ْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنَعاِم﴾  ﴿َما َرَزَقهُ هذه األيام املعلومات واقع عىل  

 اهلل، بمعنى أهنم يذكرون اسم اهلل عند نحر ما يقدمون من هدى.

قال آخر: لكن األوفق مع اآلية الكريمة هو أن قيد ذكر اسم اهلل عىل هبيمة األنعام  

يمة األنعام ال ُتتص  يف تلك األيام املعلومات غري مقبول، وذلك ألن ذكر اسم اهلل عىل هب

به أنعام اهلدى وحدها، بل هو أمر واجب يف كل ما يذبح من حيوان لألكل، سواء ما كان  

منه هديا أو غري هدى، فال حيل أكل حيوان ذبح من غري أن يذكر اسم اهلل عليه، وهذا رصيح  

تعاىل:   قوله  َعَليْ يف  اهللَِّ  اْسُم  ُيْذَكِر  مَلْ  مِمَّا  َتْأُكُلوا  َلِفْسٌق﴾  ﴿َواَل  ُه  َوإِنَّ وقوله:  [ 121األنعام:  ] ِه   ،

.. فقد جاء النهى يف اآلية  [ 118األنعام: ] ﴿َفُكُلوا مِمَّا ُذكَِر اْسُم اهللَِّ َعَلْيِه إِْن ُكنُْتْم بِآَياتِِه ُمْؤِمننَِي﴾  

األنعام:  ] ﴿مِمَّا ُذكَِر اْسُم اهللَِّ َعَلْيِه﴾  األوىل رصحيا قاطعا، كام جاء األمر باألكل يف اآلية الثانية:  

 متضمنا النهى ـ بمفهوم املخالفة ـ عن األكل مما مل يذكر اسم اهلل عليه.  [ 119

قال آخر: وعىل هذا، يكون ُتصيص ذكر اسم اهلل يف األيام املعلومات، وقرصه عىل  

آلية معطلة عن إعطاء معنى  هبيمة األنعام، ال حمل له، إذ ال جديد فيه، األمر الذي جيعل ا 

 يستفاد منها.. وذلك مما تنزهت عنه آيات اهلل وكلامته. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد جاء يف آية أخرى بعد هذه اآلية، أمر خاص بذكر  

تعاىل:   قوله  يف  وذلك  احلرام،  للبيت  هديا  تساق  التي  هذه،  األنعام  هبيمة  عىل  اهلل  اسم 

َجَعْلنَاهَ  َفإَِذا  ﴿َواْلُبْدَن  َعَلْيَها َصَوافَّ  اْسَم اهللَِّ  َفاْذُكُروا  َخرْيٌ  فِيَها  َلُكْم  ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ  َلُكْم  ا 

 ﴾  [ 36احلج: ] َوَجَبْت ُجنُوهُبَا َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَقانَِع َواملُْْعرَتَّ

بحها، هو تنويه  قال آخر: وهذا األمر اخلاص بذكر اسم اهلل عىل أنعام اهلدى عند ذ

هبذه الذبائح، وإشعار بأهنا قربان هلل، وأهنا شعرية من شعائر اهلل، وعمل من أعامل احلج،  
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للرب واإلحسان إىل الفقراء، حيث يطعمون من حلومها،    هيوأهنا ليست ملجرد األكل، وإنام  

األنعام   هذه  عىل  اهلل  اسم  بذكر  األمر  فليس  منها..  األكل  يف  أصحاهبا  عند  ويشاركون 

نحرها، هو إنشاء هلذا األمر، بل هو توكيد لألمر العام بذكر اهلل عىل ما يذبح، وأن ذكر اهلل  

قسمة   هي ليست ملكا خاصا ألصحاهبا، وإنام   األضاحيشعورا خاصا بأن هذه    ينشئ هنا  

 بينهم وبني الفقراء. 

عىل هبيمة  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن قرص ذكر اسم اهلل يف األيام املعلومات، 

الذي  ﴿اهْلَدي﴾  األنعام   امليقات  يف حتديد  خالف شديد،  يف  والفقهاء  املفرسين  أوقع  قد 

فيه   أو  األضاحي تذبح  النحر،  ليوم  الثالثة األيام املكملة  النحر، أو يف  يوم  .. وهل تذبح 

احلجة؟ يف كل هذا آراء.. ذلك.. أن ذكر اسم اهلل يف أيام معلومات، قد    ذيآلخر يوم من  

.. إهنا أيام،  األضاحيسح للمفرسين والفقهاء جمال النظر يف هذه األيام، التي تذبح فيها  أف

 وليست يوما.. وإذن فقد لزم االجتهاد يف حترى الوقت املناسب من هذه األيام لذبحها.. 

ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر َفَصلِّ لَِربِّ قال آخر: وهذا كله قد يكون خمالفا لقوله تعاىل:   َك  ﴿إِنَّ

التي    [ 2ـ    1الكوثر:  ] َواْنَحْر﴾   بالصالة،  النحر  األمر  قرن  مطلق    هيحيث  ال  العيد،  صالة 

القربان،   أعامل احلج هبذا  إحرامهم، وحيث خيتمون  يتحلل احلجيج من  الصالة.. حيث 

وحيث ينالون شيئا من حظوظ الدنيا هبذا الطعام من اللحم يف هذا اليوم، وحيث يشرتكون  

املائدة التي دعاهم اهلل إليها، وهم يف ضيافة بيته املحرم.. وهذا مما ال يمكن    مجيعا يف هذه

حتصيله إذا وقع الذبح بعد هذا اليوم، حيث يتفرق احلجيج، ويأخذ كل طريقه إىل العودة  

 من حيث أتى. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإنا نرى أعامل احلج كلها جترى يف صورة مجاعية..  

كمة ظاهرة يف إفراد اهلدى هبذا التحلل من قيد اجلامعية يف الوقت الذي  وليس هناك من ح
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 يذبح فيه. 

تعاىل:   اْلَفِقرَي﴾  قال آخر: ويف قوله  اْلَبائَِس  َوَأْطِعُموا  ِمنَْها  رخصة رشعية  ﴿َفُكُلوا 

بأكلها، تدفع احتامل التحريم الذي قد يتومهه البعض، عىل أساس أن القربان ال بد من أن  

 لنار، وال جيوز لإلنسان أن يأكل منه، ألنه هلل، وما يكون هلل ال جيوز أن يأكله اإلنسان. تأكله ا

تقديم   يمثل معنى داخل اإلنسان عند  القربان  يبني أن  أراد أن  قال آخر: لكن اهلل 

األضحية باسمه.. وتنتهي املسألة عند هذا احلد، وبعد ذلك تأيت قضية االنتفاع باألضحية  

مة للنار، أو للرتاب، فلإلنسان أن يأكل منها، هدية من اهلل له، وأن يعطي  حتى ال تذهب طع 

لتكون جزءا من الترشيع املتكامل الذي  ﴿َوَأْطِعُموا اْلَبائَِس اْلَفِقرَي﴾  الفقراء القسم اآلخر  

 يفتح للفقري األبواب التي تسد فاقته، وتقيض حاجته، وتسكت جوعه.. 

ينبغي للمسلمني فعله  قال آخر: ومن خالل ما تقدمه اآلي ة الكريمة، نستوحي ما 

بالذبائح التي يمتثلون بذبحها واجب تقديم األضحية يوم النحر، فال يلقوهنا يف الرتاب  

دون فائدة، مما يعطي لآلخرين انطباعا سلبيا عن الترشيع اإلسالمي الذي قد يتحول، من  

كبرية حتت الرتاب، يف وقت  خالل ممارسة كهذه، إىل عمل عبثي، تدفن معه ثروة حيوانية  

القرآن الكريم أكد عىل استثامر   يعاين فيه الكثري من الشعوب اإلسالمية املجاعة، علام أن 

تلك األضاحي واالنتفاع منها بشكل فردي أو مجاعي كجزء من املسامهة يف حل مشكلة  

م الرشعي يف  الفقر، وهو ما يؤدي تركه إىل إلغاء اهلدف من الترشيع نفسه، وإىل جتميد احلك

 صورة ذاتية، بدال من أن يتحرك ليحقق لنفسه ولإلنسان، مصداقية احلل اإلسالمي للحياة. 

﴿ُثمَّ  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل ما جاء يف قوله تعاىل يف اآلية السابقة بقوله:  

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلعَ  َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْليَطَّوَّ أي أنه بعد هذه األعامل التي    تِيِق﴾، ْلَيْقُضوا 

تتم هبا فريضة احلج، يعود احلجيج إىل أنفسهم، لينظروا يف شئوهنم اخلاصة التي أمهلوها يف  
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أيام احلج، ومل يلتفتوا إليها، حيث استغرقهم االجتاه اخلالص إىل اهلل وأول ما ينظرون فيه،  

يدخل مدخل  أول  وهذا  أظافرهم،  وتقليم  شعورهم،  قص  أن  هو  بعد  الدنيا،  إىل  به  ون 

 خرجوا منها منذ أول حلظة دخلوا هبا يف مالبس اإلحرام. 

والتفث: ما   ﴿ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم﴾، قال آخر: وهذا ما عرب عنه اهلل تعاىل بقوله تعاىل: 

يتأذى به، ويطلب اخلالص منه، وهو هبذا املعنى أشبه بالرفث..   يعلق باإلنسان من قذر 

أنه حاجة من حاج اإلنسان، ومن مطالبه اجلسدية.. سواء أكان ذلك بدفعها،    وهذا يعنى

 أو بجلبها. 

إشارة إىل أن هذه األمور وأمثاهلا،  ﴿ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

التي   ليست من صميم مطالبه  أن تكون يف    ينبغي وإن كانت من حاجات اإلنسان، فإهنا 

العقل والروح، ومما يكسو اإلنسان من معانى   يتصل بحاجات  االعتبار األول عنده، مما 

. ولذلك ال بأس  أن يقيم وجهه دائام عليه. ينبغياإلنسانية ما هو خليق به، وبالكامل الذي  

أن يأخذ اإلنسان حظه من مطالب اجلسد، فيتجمل يف مظهره، ويسوى من صورته، ولكن  

صورة   أكمل  عىل  وتسويته  الباطن  جتمل  وهو  وأكرم  أوىل،  هو  عام  ذلك  يشغله  أال  عىل 

وأحسنها، علام، وخلقا.. فذلك هو اإلنسان الذي يريده اإلسالم.. إنه يريده حسن الظاهر  

 يل املظهر واملخرب، نظيف اإلناء وما حيتويه اإلناء. والباطن، مج

تعاىل:   قوله  ُنُذوَرُهْم﴾  قال آخر: ويف  قد  ﴿َوْلُيوُفوا  ما  أداء كل  إىل وجوب  إشارة 

نذروه، تقربا إىل اهلل تعاىل، من ذبائح، وصدقات وغريها.. وخري وقت للوفاء هبذه النذور  

يكاد يكون أمرا الزما هنا، حيث سبق آخر    هو يف هذا الوقت، ويف هذا املوطن.. بل إن هذا

بعد   تعاىل  قوله  كام  الوداع..  طواف  العتيق،  بالبيت  الطواف  وهو  احلج،  أعامل  من  عمل 

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾،ذلك:    فبالوفاء بالنذور، وبالطواف بالبيت، ُتتم أعامل احلج.   ﴿َوْلَيطَّوَّ
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لق هو  احلج،  أعامل  أول  كان  وكام  آخر:  طواف  قال  به  والطواف  العتيق  البيت  اء 

واستئذان   وداع  طواف  بالبيت،  الطواف  هو  احلج،  أعامل  من  عمل  آخر  يكون  تسليم، 

 وشكر، ملا لقى يف رحاب هذا البيت من ألطاف اهلل، وأفضاله، وما تلقى من آالئه ونعامئه. 

األرض..   عىل  للناس  وضع  هلل  بيت  أول  ألنه  بالعتق،  البيت  ووصف  آخر:  قال 

لعتق هنا من العتاقة، وهي القدم، الذي هو صفة من صفات اهلل.. فإذا كان القدم يف مقام  فا 

الفضل واإلحسان، فهو تقدم يف الدرجة، وسبق يف اإلحسان.. وهبذا يكون أهال ألن يأخذ  

 مكان اإلمامة عىل غريه.  

ثر من  قال آخر: وىف التعبري عن الطواف )بالتطوف( إشارة إىل اإلكثار منه، وأنه أك

 طواف واحد.. فالفعل )تطوف( أكثر حروفا من )طاف( 

 إبراهيم والدعاء: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن تكليفه ببناء الكعبة وما يتعلق هبا من شعائر احلج،  

 فحدثونا عن دعائه لربه. 

ما ذكره يف قوله:  لقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع خمتلفة، منها : (115) قال أحد الوعاظ

 ُ إِهنَّ َربِّ  اأْلَْصنَاَم  َنْعُبَد  َأْن  َوَبنِيَّ  َواْجُنْبنِي  آِمنًا  اْلَبَلَد  َهَذا  اْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل  نَّ  ﴿َوإِْذ 

ُه ِمنِّ نَا إِينِّ َأْسَكنُْت  َأْضَلْلَن َكثِرًيا ِمَن النَّاِس َفَمْن َتبَِعنِي َفإِنَّ ي َوَمْن َعَصايِن َفإِنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم َربَّ

اَلَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة   نَا لُِيِقيُموا الصَّ ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد َبْيتَِك املَُْحرَّ يَّ ِمَن النَّاِس  ِمْن ُذرِّ

نَا إِنََّك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعلُِن َوَما هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمرَ  اِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن َربَّ

 

(، واألمثل يف  115/  13(، ومن وحي القرآن: )158/  13(، وتفسري املراغي )4035/  8(، وزهرة التفاسري )188/  7(  التفسري القرآين للقرآن )115)

 . 255/ 15(، ومنية الطالبني، للسبحاين،  41/ 4)(، ومفاتيح الغيب 261/  13(، والتفسري املنري ) 521/  7تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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 احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َوَهَب ِِل َعىَل اْلكِرَبِ إِْس 
ِ
اَمء  يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ

ٍ
ء اَمِعيَل  خَيَْفى َعىَل اهللَِّ ِمْن ََشْ

نَا  َوإِْسَحاَق إِنَّ َريبِّ َلَسِميعُ   َربَّ
ِ
نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاء تِي َربَّ يَّ اَلِة َوِمْن ُذرِّ  َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ

ِ
َعاء  الدُّ

َساُب﴾   [ 41ـ   35]إبراهيم: اْغِفْر ِِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ

نه ال معبود إال هو، وأنه  قال آخر: فبعد أن بني اهلل تعاىل يف اآليات الكريمة السابقة أ

عبدوا   الذين  قومه  حال  من  يعجب  أن  رسوله  من  وطلب  تعاىل،  غريه  عبادة  جيوز  ال 

األصنام، أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم عليه السالم، وأنه دعا أن جيعل مكة بلد أمان 

احلرام   البيت  عند  ذريته  بعض  أسكن  وأنه  األصنام،  عبادة  وبنيه  جينبه  وأن  واستقرار، 

يعبدوه وحده بالصالة التي هي أرشف العبادات، وأنه شكر اهلل تعاىل عىل منحه بعد الكرب  ل

واليأس من الولد ولدين مها إسامعيل وإسحاق، وأنه طلب املغفرة له ولوالديه وللمؤمنني  

 يوم يوجد احلساب. 

قال آخر: وهي تشري إىل أن إبراهيم عليه السالم كان يرجع إىل اهلل يف كل صغرية  

كبرية، ويبتهل إليه ملواجهة صعوبات احلياة، ومشاكل العمل، واهتزاز اخلطى يف الطريق،  و

وهو ال حيمل مها للذات، بل كل مهه الرسالة، وال يتعقد من سيطرة اهلموم املتنوعة عليه،  

بل ينفتح عىل اهلل يف مهومه، ليخفف منها ويعود حرا طليقا بعيدا عن كل األغالل النفسية  

 حرية انطالق الروح يف رحاب اهلل.    التي تقيد

قال آخر: وهي نفسها قصة السائرين مع الرسالة، فال مشكلة هلم مع الناس إال من  

 خالل حركة الرسالة يف احلياة، وهذا ما متثله قصة إبراهيم عليه السالم عىل أكثر من صعيد. 

أنه بعد أن وضع إبراهيم عليه السالم احلجر األس لبناء  قال آخر: وهي تذكر  اس 

قاعدة  به من  يلتقي  الذي  للمجتمع اجلديد  املنطلق  ليكون  احلرام،  البيت  فيها  أقام  مكة، 

 اإليامن باهلل، وتوحيد العقيدة والعبادة له. 
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تعاىل:   قوله  هذا  إىل  أشار  وقد  آخر:  اْلَبَلَد  قال  َهَذا  اْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل  ﴿َوإِْذ 

ا هلم بأيام اهلل خرب إبراهيم إذ قال: ربى املحسن إىل بإجابة أي واذكر لقومك مذكر  آِمنًا﴾،

 ، اجعل مكة بلدا آمنا. دعائي

قال آخر: ووصف املكان باألمن، فيه بيان سيادة األمن، فاملكان ال اعتداء فيه، وهو  

﴿َأَومَلْ  مقدس، وقد أجاب اهلل تعاىل دعاءه وكان فضال من اهلل عىل العرب، كام قال تعاىل:  

اهللَِّ  َيَروْ  َوبِنِْعَمِة  ُيْؤِمنُوَن  َأَفبِاْلَباطِِل  ْم  َحْوهِلِ ِمْن  النَّاُس  َوُيتََخطَُّف  آِمنًا  َحَرًما  َجَعْلنَا  َأنَّا  ا 

 [67العنكبوت: ] َيْكُفُروَن﴾ 

قال آخر: وبذلك، فإن إبراهيم عليه السالم مل يفكر يف البداية إال يف الطابع الروحي  

لد، ويميزه عن بقية البلدان، فقد أراده أن يكون بلد سالم يشعر  الذي يريد أن يصبغ هذا الب

فيه الناس، مع كل خالفاهتم ونزاعاهتم، باألمان بني يدي اهلل، فال يعتدي إنسان عىل آخر،  

بل يعيش جتاهه أحاسيس السالم الروحي القادم من اهلل، من خالل املامرسة بإشاعة جو  

 السالم وترشيع حتريم القتال فيه. 

ل آخر: وإذا كان السالم هو طابع هذا البلد الذي أراده إبراهيم عليه السالم له،  قا 

فال بد هلذا السالم من أن يرتكز عىل قاعدة يف الروح ويف الفكر، وأي قاعدة أعظم تأثريا يف  

النفس، وأكثر قوة عىل الثبات، من توحيد اهلل ورفض عبادة غريه، ألهنا القاعدة التي ُتطط  

امل باحلياة لإلنسان  عالقاته  يف  واخلاصة،  العامة  مشاريعه  كل  منه  تنطلق  الذي  نهج 

الرافضة لرشك   العقيدة  أجواء  بالتقوى يف كل َشء، يف  يتأكد شعوره  وباآلخرين، حيث 

 الفكر واالنتامء، ويف أجواء العمل الرافض لرشك العبادة. 

اهلل حكاه  فيام  ـ  السالم  عليه  إبراهيم  عنه  عرب  ما  وهذا  آخر:  بقوله:  قال  ـ  عنه   

اأْلَْصنَاَم﴾،  َنْعُبَد  َأْن  َوَبنِيَّ  لتسويالت    ﴿َواْجُنْبنِي  استجابة  األصنام  عبادة  متثل  حيث 
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الشيطان وما يثريه، يف مكامن الذات ومشاعرها احلميمة، من دافع لالنسجام مع اجلو العام  

ق مسيطرة عىل  الذي يسيطر عليه الرشك، بطريقة جتعل األجواء اخلارجية البعيدة عن احل

اآلفاق الداخلية للذات، فتنحرف عن اخلط املستقيم، طلبا لرىض أو تأييد هذا الفريق أو  

الذي   املتقدم  االجتامعي  واملواقع  السلطة  يملكون  ألهنم  ذاك،  أو  الشخص  وهذا  ذاك، 

أمر   وهو  له،  ورعايته  اهلل  تأييد  هلا  توفر  إذا  إال  أمامه  الرفض  عىل  الذات  مقدرة  تضعف 

ق باالبتهال إليه أن يمنح اإلنسان القوة يف املوقف الرافض احلاسم، كام يمنح بنيه يف  يتحق

احلارض واملستقبل مثل هذه القوة يف مواجهة كل رشك يف العقيدة أو يف العبادة، من دون  

فرق بني األصنام البرشية أو احلجرية أو اخلشبية، أو غري ذلك مما اعتاد الناس عىل عبادته  

 به عىل كل مستوى من مستويات العالقة النفسية والعملية.  واالرتباط

ُنَّ َأْضَلْلَن َكثِرًيا ِمَن النَّاِس﴾  قال آخر: ولذلك قال إبراهيم عليه السالم:   ﴿َربِّ إهِنَّ

ممن كانوا ال يملكون الوعي املنفتح عىل حقائق احلياة، وال يدققون يف األفكار املطروحة  

اخل إىل  يلتفتون  فال  لبعض  عليهم،  تضخيام  تلك،  أو  الفكرة  هذه  يف  تتحرك  وهي  رافة 

الفكري والروحي   التضليل  أساليب  أو األشياء، وغري ذلك من  الظواهر  أو  األشخاص 

 والشعوري، الذي خيضع اإلنسان ملؤثرات داخلية أو خارجية متلك عليه كيانه وتتوه به. 

للكثريين من الناس، من خالل  قال آخر: وهكذا كانت هذه األصنام مصدر ضالل  

الفكرة الضالة التي أريد هلا أن حتكم صورهتا.. فإن الصنمية فكرة حيركها الوهم واخليال  

ذاك   واقع  عن  باليشء  اإلنسان  إحساس  تفصل  أهنا  فيها  املشكلة  تكون  وقد  الواقع..  ال 

تفقد   درجة  إىل  صورته  حجم  من  اإلحساس  يضخم  بحيث  ومضمونا،  شكال  اليشء 

 سان التوازن يف التعامل معه. اإلن

قال آخر: ولعل من أفضل أساليب مواجهة الصنمية، العمل عىل تعرية موضوعاهتا  
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حتركت   التي  واملشاعر  فيها،  أثريت  التي  واألرسار  هبا،  أحاطت  التي  التهاويل  كل  من 

حوهلا، ليعرفها الناس بحجمها العادي، متاما كأي شخص آخر، وكأي حجر آخر، أو أية  

ة أخرى، وذلك باألسلوب احلكيم الذي يعرف كيف يواجه اخلرافة، باملنطق العقيل  ظاهر

 اهلادئ البعيد عن عنرص اإلثارة االنفعالية. 

ُه ِمنِّي  قال آخر: ولذلك عقب إبراهيم عليه السالم عىل ذلك بقوله:   ﴿َفَمْن َتبَِعنِي َفإِنَّ

عني عىل ما أنا عليه من اإليامن بك، وإخالص  أي فمن تبَوَمْن َعَصايِن َفإِنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  

، ومن خالف  طريقتيوجار عىل    بسنتي العبادة لك والبعد عن عبادة األوثان، فإنه مستن  

أمرى فلم يقبل منى ما دعوته إليه وأرشك بك، فإنك قادر عىل أن تغفر له وترْحه بالتوبة  

 عليه وهدايته إىل الرصاط املستقيم. 

فإن   وبذلك،  آخر:  السالم:  قال  عليه  إبراهيم  َغُفوٌر  قول  َفإِنََّك  َعَصايِن  ﴿َوَمْن 

يعني أن املسألة ال تتعلق باجلانب الذايت، بل تتعلق باجلانب الرساِل املتصل باهلل..  َرِحيٌم﴾ 

وبذلك فإن املسألة تعود إىل اهلل، فهو الذي يملك عقاهبم عىل معصيتهم له وابتعادهم عن  

يملك   الذي  وهو  طاعته،  املستقيم  خط  الرصاط  إىل  هبدايتهم  إما  هلم،  والرْحة  املغفرة 

 ليملكوا الرْحة من خالل أسباهبا، وإما بالتفضل عليهم هبا تبعا ملقتضيات احلكمة.  

قال آخر: وبام أن إبراهيم عليه السالم قد بدأ إقامة البلد اجلديد عىل أساس البيت  

 والركع السجود، فقد فكر أن يستعني باهلل  احلرام، ليكون قاعدة روحية لعبادة اهلل، للطائفني

يف حتويل قلوب الناس إليه، وإىل هذه األرسة الصغرية التي هي جزء من أرسته، ألن املسألة  

حتتاج إىل الرعاية اإلهلية غري العادية، يف مثل ظروف هذه األرض الصعبة، حيث ال زرع  

 فيها وال كأل يغري باملجيء إليها والسكن فيها. 

آخ قوله:  قال  دعاءه  تِي﴾، ر: ولذلك ضمن  يَّ ُذرِّ ِمْن  َأْسَكنُْت  إِينِّ  نَا  بعض    ﴿َربَّ أي 
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، إذ كان ابنه اآلخر وهو إسحق يعيش يف موطن غري هذا املوطن.. فإسامعيل الذي  ذريتي

ذريته..   كل  ال  ذريته،  بعض  هو  الوادي  هذا  يف  َبْيتَِك  أسكنه  ِعنَْد  َزْرٍع  ِذي  َغرْيِ  ﴿بَِواٍد 

هذا  ِم﴾  املَُْحرَّ  إلسامعيل  إبراهيم  اختار  أن  يف  السبب  هو  املحرم، وهذا  بيتك  يف ْحى  أي 

املكان القفر املنعزل.. فإنه وإن كان قفرا جديبا، ال زرع فيه وال ثمر، فإنه مأنوس خصيب،  

الرشف   هبذا  يرشف  أن  الوادي  هذا  وحسب  ورضوانه..  برْحته  حمفوف  اهلل،  بنفحات 

 لبيت اهلل.. أول بيت وضع للناس.  العظيم، فيكون وعاء حامال

قال آخر: وقد ذكر اإلمام عيل رس وضع اهلل تعاىل بيته احلرام يف واد غري ذي زرع،  

فقال: )وضعه بأوعر بقاع األرض صخرا وأقل نتائق الدنيا مدرا.. بني جبال خشنة ورمال  

وأ جنات  بني  العظام  ومشاعره  احلرام  بيته  أن يضع  أراد سبحانه  ولو  هنار وسهل  دمثة.. 

وروضة   سمراء  برة  بني  القوى،  متصل  البنا،  ملتف  الثامر،  داين  األشجار،  جم  وقرار، 

خرضاء، وأرياف حمدقة، وعراص مغدقة ورياض ناظرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر  

اجلزاء عىل حسب ضعف البالء، ولو كان األساس املحمول عليها واألحجار املرفوع هبا  

قوتة ْحراء، ونور وضياء، خلفف ذلك مصارعة الشك يف الصدور،  بني زمردة خرضاء، ويا 

معتلج الريب من الناس، ولكن اهلل خيترب عباده    ولنفي ولوضع جماهدة إبليس عن القلوب،  

بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأنواع املجاهد، ويبتليهم برضوب املكاره، إخراجا للتكرب من  

وليجع  نفوسهم  يف  للتذلل  وإسكانا  ذلال  قلوهبم،  وأسبابا  فضله،  إىل  فتحا  أبوابا  ذلك  ل 

  (116) لعفوه(

اَلَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة ِمَن النَّاِس  قال آخر: ثم علل طلبه هذا بقوله:   نَا لُِيِقيُموا الصَّ ﴿َربَّ

 

 . 192(  هنج البالغة، خطبة 116)
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أي لكى تنتظم حياهتم، وتطمئن قلوهبم، ويؤدوا ما  هَتِْوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت﴾  

 اهلل عليهم من فرائض. فرض 

قال آخر: ويف دعاء إبراهيم عليه السالم ربه، أن جيعل قلوب الناس متيل إىل هذا  

املكان، وتنجذب إليه، وتتعاطف مع ساكنيه، إشارة إىل أن حياة اإلنسان ال تنتظم إال يف  

وأن    مجاعة، وال تكتمل إال يف جمتمع، حيث كانت دعوة إبراهيم أن يعمر هذا البلد بالناس،

كان   الناس  كان  فحيث  واخلصب..  الزرع  من  خري  عليه، وذلك  الوافدين  أعداد  تتكاثر 

 اخلري، وكان العمران. 

قال آخر: وهكذا كان ترك النبي إبراهيم عليه السالم أهله هناك دون أية رعاية مادية  

ىل أرض  مبارشة، ليكونوا األرسة األوىل التي متثل قاعدة احلج للبيت احلرام، وكان ذهابه إ

 أخرى من أجل إكامل رسالته الشاملة لكل الناس تضحية رسالية من قبله. 

إشارة إىل الدافع الذي يدفع الناس إىل هذا  ﴿هَتَْوى﴾  قال آخر: وىف التعبري بكلمة  

املكان القفر اجلديب، وأن هذا الدافع لن يكون طلبا ملال أو متاع، وإنام هو إشباع هلوى يف  

لظمأ   وإرواء  املكان..  القلوب،  هذا  إىل  باألرواح  هتفو  ألشواق  واستجابة  النفوس،  يف 

دينه..   أركان  من  لركن  وامتثاال ألمره، وحتقيقا  اهلل،  لدعوة  استجابة  إال  يكون  ال  وذلك 

دعوة اهلل إىل اجتامع املؤمنني يف هذا الوادي.. جييئون إليه يف شوق،    هي فكانت فريضة احلج،  

 مل حمبوب طال انتظاره، وأمنية مسعدة، عز الوصول إليها. وحنني.. وكأهنم عىل ميعاد مع أ

ْن يِف النَّاِس بِاحْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعىَل  قال آخر: وإىل هذا يشري اهلل تعاىل بقوله:   ﴿َوَأذِّ

اٍم َمْعُلوَماٍت﴾  ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتِنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ  يِف َأيَّ

 [ 28ـ  27احلج: ] 

عىل    وساكنيهحث ألهل هذا الوادي  ﴿َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  
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املجدب، وأزهر   إليهم، حتى اخرض وادهيم  الذي ساقه  الفضل  يشكروا اهلل عىل هذا  أن 

ا افرتض  ما  ويؤدوا  الصالة،  يقيموا  بأن  وذلك  من  وأثمر..  عليهم  وتعاىل  سبحانه  هلل 

فرائض، كانت الصالة عامدها.. وهلذا اقترص عىل ذكرها، تنوهيا هبا، ورفعا لقدرها، وأهنا  

الدين كله، فإذا ضيعها املؤمن فقد ضيع كل دينه، وإذا حفظها كان ذلك داعية له بأن    هي

 َواملُْنَْكِر﴾ حيفظ كل دينه:  
ِ
اَلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء  [45العنكبوت: ] ﴿إِنَّ الصَّ

نَا إِنََّك َتْعَلُم َما  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن إبراهيم عليه السالم قال يف دعائه:   ﴿َربَّ

ا  أي أنت تعلم ما ُتفى قلوبنا حني سؤالك ما نسأل، وما نعلن من دعائنُنْخِفي َوَما ُنْعلُِن﴾  

﴾  فنجهر به،  
ِ
اَمء  يِف اأْلَْرِض َواَل يِف السَّ

ٍ
ء ِمْن ََشْ أي وال خيفى عىل اهلل  ﴿َوَما خَيَْفى َعىَل اهللَِّ 

له، ألنه مدبره وخالقه،    َشء السامء، ألن ذلك كله ظاهر متجل  يكون يف األرض أو يف 

 فكيف خيفى عليه. 

امل اجلوارح الظاهرة  قال آخر: وذلك ما يشري إىل أن تقوى هلل، وشكره، ليس بأع

وحدها، وإنام بأن يسلم اإلنسان هلل وجوده كله، ظاهرا وباطنا، وأن خيلص له العبادة.. فاهلل  

تعاىل يعلم ما نخفى وما نعلن.. وحساب أعاملنا عنده، بام حتمل من صدق وإخالص.. فإذا  

 تلبس بتلك األعامل رياء، أو نفاق، ردت عىل صاحبها، وكانت وباال عليه. 

﴿احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َوَهَب  ل آخر: ثم راح يمزج دعاءه بحمد اهلل عىل نعمه، فقال:  قا 

وأنا آيس من الولد لكرب سني    ِلأي احلمد هلل الذي وهب  ِِل َعىَل اْلكِرَبِ إِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق﴾  

إسامعيل وإسحاق..   ﴾  ولدين: 
ِ
َعاء الدُّ َلَسِميُع  َريبِّ  الذي    دعائي يع  أي إن ربى لسم ﴿إِنَّ 

نَي﴾  دعوته به.. وقد كان إبراهيم عليه السالم سأله الولد بقوله:   احِلِ ﴿َربِّ َهْب ِِل ِمَن الصَّ

 [ 100الصافات: ] 

ابتدأ كالمه باحلمد إشعارا بشكر النعمة وتقديرها، إذا أعطاه ولدا   قال آخر: وقد 
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أم إسحاق عجوز وزوجها   إذ  املعروفة؛  يستحيل ذلك عادة وعىل جمرى األسباب  حيث 

فيه معنى القرص، أي أن احلمد هلل تعاىل وحده، فهو مانح  ﴿احْلَْمُد هللَِِّ﴾  شيخ هرم.. وقوله  

﴾  وهو الذي وهبه يف هذا الكرب العتي، وقوله:    النعم وجمرهيا وحده،  تدل عىل  ﴿َعىَل اْلكرَِبِ

 جالل الشعور بالنعمة، وذلك واضح أنه إكرام من اهلل تعاىل بخرق األسباب. 

تِي  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل من دعائه قوله:  يَّ اَلِة َوِمْن ُذرِّ ﴿َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ

نَا َوَتَقبَّْل   ﴾، َربَّ
ِ
ويف ذلك توكيد لدعوة إبراهيم عليه السالم التي دعا هبا ربه يف قوله:    ُدَعاء

اَلَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة ِمَن النَّاِس هَتِْوي إَِلْيِهْم﴾   نَا لُِيِقيُموا الصَّ  ﴿َربَّ

قال آخر: ويف هذا ما فيه من تنويه بأمر الصالة، واحتفاء بشأهنا.. ثم هو من جهة  

القلوب    أخرى، إشارة إىل  أن أداء الصالة عىل وجهها واملحافظة عىل أوقاهتا، وإخالص 

وإ  وعزيمة  خهلا،  قوى،  إيامن  إىل  حيتاج  أمر  عنها..  تشغل  التي  الشواغل  من  النفس  الء 

فيهام، وهلذا جاء قول   والتوفيق  العون  إليه سبحانه  باهلل، ويطلب  يستعان عليهام  صادقة، 

اَلِة﴾  ﴿َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقي إبراهيم ـ   صالة ضارعة إىل اهلل سبحانه أن يثبت قدمه عىل  َم الصَّ

 أداء هذه الفريضة، وأن جيعله من مقيميها عىل وجهها. 

﴾  قال آخر: وقوله:  
ِ
نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاء هو دعاء بأن يتقبل اهلل منه ما يدعو به لنفسه  ﴿َربَّ

تعاىل قوله:   اهلل  قبل  فإذا   ولذريته.. 
ِ
ُدَعاء ما  ﴾  ﴿َوَتَقبَّْل  بقبول  منه سبحانه  إذنا  ذلك  كان 

يدعوه به.. وكان مستجاب الدعوة عند اهلل.. وهذا غاية ما يطمح إليه املؤمن من رضا ربه  

 عليه، ولطفه به، ورْحته له. 

قال آخر: وقد كان إبراهيم عليه السالم مستجاب الدعوة عند ربه.. وكان نبينا حممد  

  ه السالم، حيث دعا إبراهيم ربه بام حكاه اهلل  دعوة مستجابة من دعوات إبراهيم علي

اْلكَِتاَب  تعاىل عنه يف قوله:   َوُيَعلُِّمُهُم  آَياتَِك  َعَليِْهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسواًل  فِيِهْم  َواْبَعْث  نَا  ﴿َربَّ
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يِهْم إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾  ْكَمَة َوُيَزكِّ  [ 129]البقرة: َواحْلِ

بقوله:   دعاءه  ختم  ثم  آخر:  َيُقوُم  قال  َيْوَم  َولِْلُمْؤِمننَِي  َولَِوالَِديَّ  ِِل  اْغِفْر  نَا  ﴿َربَّ

َساُب﴾، السالم    احْلِ عليه  إبراهيم  بدأ  أن  بعد  مجيعا،  املؤمنني  شملت  عامة،  دعوة  وهي 

 بنفسه، ثم بوالديه. 

أدب   آخر: وهذا  الدعاء،    رباينقال  املؤمن،  ينبغي يف  يلتزمه  ربه..    أن  يدعو  وهو 

ذلك، أن الدعاء، هو استمطار فضل من فضل اهلل، واستنزال رْحة من رْحته.. ومن الغبن  

أن حيتجز    للداعي األنانية والشح  أنه من  منه.. كام  يأخذ نصيبه  يدعو هبذا اخلري، وال  أن 

واس اهلل  فرْحة  فيه..  املؤمنني  إخوانه  يرشك  وال  املرتقب،  اخلري  هذا  لنفسه  عة،  اإلنسان 

 وعطاؤه جزل.. ودعوة مستجابة تسعد الناس مجيعا. 

، سمع وهو يف املسجد داعيا يدعو، فيقول:  قال آخر: وقد روي أن رسول اهلل  

فقال   أحدا(،  معنا  ترحم  وال  وحممدا،  ارْحني  اهلل  )اللهم  حتجرت    رسول  )لقد 

يديك    أي ضيقت ما كان شأنه السعة، وأدخلت نفسك يف جحر، وكان بني  (117) واسعا(

 هذا الوجود الرحيب. 

﴿َيْوَم  قال آخر: وتوقيت إبراهيم عليه السالم غفران اهلل له ولوالديه وللمؤمنني، بـ 

َساُب﴾، احْلِ ـ    َيُقوُم  ألنه إذا ربح اإلنسان هذا اليوم، وظفر فيه بالنجاة من عذاب اآلخرة 

فوز العظيم حقا.. أما إذا  وهذا ال يكون إال بمغفرة اهلل له، وجتاوزه عن سيئاته ـ فذلك هو ال 

املبني..   اخلرسان  هو  فذلك  ومغفرته،  بعفوه  اهلل  شملهم  فيمن  يكن  ومل  اليوم،  هذا  خرس 

فدعوة إبراهيم عليه السالم هذه مدخرة له، وملن استجاب اهلل له فيهم من املؤمنني، ليوم  

 

 ( 5876( ، وأبو يعىل )141، وابن اجلارود )14/ 3( ، والنسائي 147( ، والرتمذي )380أبو داود )(  117)
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 َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْينََها  ﴿َيْوَم جَتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمرَْضً احلساب:  
ٍ
ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء

   [ 30آل عمران: ] َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعيًدا﴾ 

نَا اْغِفْر  قال آخر: ودعاء إبراهيم عليه السالم يف آخر عمره يف حق والديه بقوله:   ﴿َربَّ

ونظري هذا الدعاء دعاء نوح    يدل عىل أن والديه كانا مؤمنني،   ِِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي﴾، 

﴿َربِّ اْغِفْر ِِل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت  عليه السالم، فقد قال:  

ة  ، وهذا يدل عىل أن آزر مل يكن إلبراهيم والدا، بشهاد[ 28نوح:  ] َواَل َتِزِد الظَّاملنَِِي إاِلَّ َتَباًرا﴾  

قال:   حيث  إبان شبابه،  منه  تربأ  قد  َمْوِعَدٍة  أنه  َعْن  إِالَّ  أِلَبِيِه  إِْبَراِهيَم  اْستِْغَفاُر  َكاَن  ﴿َوَما 

اٌه َحلِيٌم﴾  َأ ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم أَلَوَّ َ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ هللَِِّ َترَبَّ اُه َفَلامَّ َتَبنيَّ  [ 114التوبة: ] َوَعَدَها إِيَّ

وهذا يعني أن آزر الذي تربأ منه إبان شبابه بعد متاديه يف الرشك، غري من    قال آخر: 

دعا له يف أخريات عمره باملغفرة، ولذلك عرب عن آزر باألب الذي يطلق أيضا عىل العم  

 واخلال، بينام عرب يف املقام بالوالد الذي ال يستعمل إال ملن ولد منه. 

 إبراهيم واليقني: 

لربه،   أحد احلضور: حدثتمونا عن دعائه  اليقني وطمأنينة  قال  فحدثونا عن طلبه 

 اإليامن. 

﴿َوإِْذ    : لقد ذكره اهلل تعاىل يف موضع واحد، هو قوله تعاىل: (118)قال أحد الوعاظ

يِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبىَل َولَ  كِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ  َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ

ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك   َسْعًيا  َأْرَبَعًة ِمَن الطَّرْيِ َفرُصْ

 

(، واألمثل يف تفسري 77/  5ي القرآن: )(، ومن وح25/  3(، وتفسري املراغي )965/  2(، وزهرة التفاسري )330/  2( التفسري القرآين للقرآن )118)

 (38/  3(، والتفسري املنري )280/  2كتاب اهلل املنزل: )
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 [ 260]البقرة: َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾ 

ريمة حوار بني رب العاملني وخليله إبراهيم عليه السالم،  قال آخر: يف هذه اآلية الك

والذي كان قانتا هلل حنيفا، وكان غواصا طالبا للمعرفة، يتأمل يف كل َشء، ويتقىص بفكره  

 باحثا وراء احلقيقة طالبا هلا. 

َربِّ  قال آخر: وقد بدأ احلوار بقول إبراهيم عليه السالم لربه الذي اُتذه له خليال: ﴿

يِي املَْْوَتى  َأِريِن  ﴾، وهو يشري بأنه مقر بأنه خالقه ومربيه والقائم عىل أمره، وطلبه هو  َكْيَف حُتْ

بالبعث   مؤمن  حلكمه  اخلضوع  كل  خاضع  له  مذعن  باألصل  مقر  فهو  الكيفية،  طلب 

والنشور، وأن اهلل سبحانه هو الذي حييي ويميت، وأنه القاهر فوق عباده، لكنه يريد أن  

 علم بالقول احلق وبالعيان كام علم بالربهان. يعلم باحلس كام

السالم   عليه  إبراهيم  يشهد  بأن  إال  جوابه  يكون  ال  )بكيف(  والسؤال  آخر:  قال 

التي تعمل فيها.. وأمر كهذا هو فوق   عملية اإلحياء وكيف تتم هذه العملية، والعنارص 

أن حيتمله، أو يعرف    مستوى اإلدراك البرشى، ألنه رس من أرسار األلوهية، ال يستطيع أحد

السبيل إليه.. ومن أجل هذا كان اجلواب آخذا اجتاها آخر غري متجه السؤال.. ففيه عرض  

لقدرة اهلل، دون كشف عن رس هذه القدرة.. وذلك بام رأى إبراهيم عليه السالم بني يديه  

 من جتليات هذه القدرة وآثارها.

قال له ربه مشريا إىل أن الغاية هي  قال آخر: وعندما قال إبراهيم عليه السالم ذلك،  

أي: أتقول ذلك وتطلبه وأنت مل تؤمن؛ فإن كنت مؤمنا فإن ذلك  ﴿َأَومَلْ ُتْؤِمْن﴾،  اإليامن:  

غاية املطلوب، وإن مل تكن مؤمنا، فليس وراء ما علمت من حجة، وإن فيه الدليل القاطع  

 والربهان الساطع.

ـ وهو العليم بإيامنه   ﴿َأَومَلْ ُتْؤِمْن﴾السالم:  قال آخر: ويف قوله تعاىل إلبراهيم عليه  
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أن يقف عنده اإلنسان وال يعدوه، فإن اإليامن هبذا الرس    ينبغيويقينه ـ تنبيه وإرشاد إىل ما  

والتسليم فيه خلرب الوحى، هو غاية ما يطلب من البرش، ولو كان وراء ذلك سبيل    اإلهلي

 آخر لبينه اهلل تعاىل. 

د إبراهيم عليه السالم تأديب لعامة املؤمنني، ومنع هلم عن التذكر  قال آخر: ويف إرشا 

 يف كيفية اخللق والتكوين، فإن هذا مما استأثر اهلل تعاىل بعلمه. 

َوَلكِْن    ﴿َقاَل َبىَل قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن إبراهيم عليه السالم أجاب ربه بقوله:  

أي بىل آمنت؛ فهي نفي ملا بعد اهلمزة، ونفي عدم اإليامن إثبات لإليامن؛    لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي﴾،

 واالطمئنان السكون والقرار.   ﴿لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي﴾، ألن نفي النفي إثبات.. ثم قال مستدركا:  

إبراهيم عليه السالم كان غري مطمئن، ويف اضطراب   قال آخر: وهذا ال يعني أن 

حتى رأى وعاين؛ ذلك أن االضطراب ينايف اإليامن والشك ينايف اليقني، وقد قرر أنه مؤمن  

فال اضطراب، وإنام كانت حرية إبراهيم عليه السالم يف الكيفية، ال يف أصل القضية؛ ألنه  

يتط متأمال  غواصا  عن  كان  البحث  عناء  ذلك  بسبب  نفسه  فحمل  َشء،  كل  لتعرف  لع 

الكيفية، فكان يف حاجة إىل ما يذهب حريته يف هذه الكيفية، فطلب ما طلب ليطمئن عقله  

احلائر الذي جتاوز منطقة اإليامن باألصل إىل حماولة معرفة كيفية اإلعادة وهي فوق القدرة  

 العقلية البرشية.  

طمئنان الذي طلبه إبراهيم عليه السالم هو االستدالل  قال آخر: ولذلك، فإن اال

بالعيان بعد االستدالل بالربهان، ذلك أن احلس حيمل اإلنسان عىل اإلذعان أكثر مما حيمل  

 الدليل العقيل. 

قال آخر: ولذلك يفهم من اآلية الكريمة عىل أن االستدالالت العملية واملنطقية قد  

تؤدي   ال  لكنها  اليقني،  إىل  وال  تؤدي  القلب  ال  العقل  تريض  ألهنا  القلب،  اطمئنان  إىل 
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باالطمئنان القلبي يدل عىل أن الفكر قبل وصوله إىل مرحلة الشهود    والتعبريالعواطف..  

 يكون دائام يف حالة حركة وتقلب، ولكن اذا وصل مرحلة الشهود يسكن وهيدأ. 

و ما عرب عنه قوله  قال آخر: هذا طلب إبراهيم عليه السالم، ولقد كان جواب ربه ه

ُهنَّ إَِلْيَك﴾  تعاىل:   أي إذا كنت مرصا عىل طلبك فخذ أربعة  ﴿َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّرْيِ َفرُصْ

ُهنَّ إَِلْيَك﴾  من الطري..   أي فضمهن إليك، أو أملهن أو حوهلن إليك. ﴿َفرُصْ

السالم أن جيري هذه  قال آخر: ومجهور املفرسين يذكر أن اهلل تعاىل أمر إبراهيم عليه  

التجربة، بأن يذبح تلك الطيور ويقطع أجزاءها ويضع عىل كل مرتفع من األرض جزءا  

من تلك األشالء املتقطعة، ثم يدعوها فتكون طريا بإذن اهلل وجييء إليه سعيا، وعىل هذا  

ألن    النحو يكون ذلك العمل احليس تقريبا ملعنى اإلحياء، وإن مل يكن بيانا كامال للكيفية،

الكيفية عند اهلل العليم اخلبري علمها، ويكون ذلك إظهارا لإلحياء بمظهر حيس وإن مل يكن  

 فيه بيان الكيفية. 

قال آخر: وذهب آخرون إىل أن اآلية الكريمة ليس فيها ما يدل عىل أن إبراهيم عليه  

ا عىل كل  السالم قد ذبح الطري وقطع أجزاءها، إنام الذي فيها أنه حوهلا إليه ووضع جزء

مرتفع من األرض، وعىل هذا يكون املعنى أن إبراهيم عليه السالم طلب منه رب الربية أن  

حيول مجعا من الطري إليه وجيعل عىل كل مرتفع من األرض طائفة من هذا الطري، ثم يدعو  

هذه الطوائف يأتينه سعيا، ويف هذا توجيه إلبراهيم عليه السالم إىل أن اهلل تعاىل يؤلف كل  

 َشء ولو كان متنافرا وجيمع كل جزء ولو كان بعيدا. 

قال آخر: أي: كام دعوت الطري التي ال جتيب إنسانا وتنفر منه، فإجابتك بقدرة العيل 

احلكيم الذي يؤلف بني املتنافرات، فإن كان ثمة استغراب من أن احلياة تقتيض أن جيمع اهلل  

إىل أجزاء بل جزيئات، فها أنت ذا ترى  سبحانه وتعاىل أجزاء متناثرة قد حتللت وجتزأت  
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النفور،   شأهنا  من  وهي  فتستجيب  تدعوها  تزول،  والطري  اإلنسان  بني  التي  النفرة  تلك 

 وكذلك يؤلف اهلل بني األجزاء املتناثرة، فيجعل منها ذلك احلي الذي كان من قبل. 

املؤنث  قال آخر: ولذلك كان يف احلديث عن الطري بنون النسوة ومعاملتها معاملة  

العاقل، ما يدل عىل أهنا كانت يف خضوعها إلبراهيم عليه السالم، واستجابتها لندائه، تفعل  

ويعقل.. وهذا يعنى أهنا عند ما دعيت استجابت    يعي فعل العقالء، وتترصف ترصف من  

 للدعوة يف غري توقف أو تردد، ألهنا تعرف وجه الذي دعاها، وتفهم مدلول كلامته. 

ال احلالتني، فإن يف تلك التجربة تصويرا دقيقا، وهو أن إعادة اهلل  قال آخر: ويف ك

َفَيُكوُن﴾  تعاىل لألشياء ال تكون إال بقوله تعاىل:   ، كام يقول إبراهيم عليه  [ 68غافر:  ] ﴿ُكْن 

 السالم للطري وقد تفرقت: أقبيل فتقبل. 

بقوله:   الكريمة  َأنَّ قال آخر: وقد ختم اهلل تعاىل اآلية  َعِزيٌز َحكِيٌم﴾    ﴿َواْعَلْم  اهللََّ 

، وذلك للداللة عىل ثالثة أمور.. أوهلا: أن العزة هلل وحده فال يركن إليه مؤمن  [ 260البقرة:  ] 

إال عز، وال يبعد عنه أحد إال ذل، فمن اعتز بغري اهلل فهو الذليل، ومن آوى إىل فضل اهلل  

اضحة، ألن إبراهيم عليه  فقد آوى إىل ركن شديد.. ومناسبة هذا لآليات السابقة كلها و

﴿َأمَلْ  السالم كان يغالب طاغية جبارا عاتيا قد استهان بالناس مجيعا كام دل عليه قوله تعاىل:  

َ الَِّذي حُيْ  ِه َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبِّ   يِي َوُيِميُت َقاَل َتَر إىَِل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربِّ

.. فاهلل العيل القدير يدعو خليله أن يتقدم لدعوة ذلك اجلبار  [ 258البقرة: ] َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت﴾  

 معتزا باهلل فال عزة إال من اهلل، واهلل غالب عىل النمرود ومن هو أكرب من النمرود. 

قال آخر: وثانيها، اإلشعار بأن اهلل سبحانه وتعاىل خالق كل َشء وعزته هي عزة  

 ادر الغالب، ال عزة الضعيف العاجز. الق

قال آخر: وثالثها، أن اهلل تعاىل خلق اخللق بحكمته وبعث الرسل يدعون إىل عبادته  
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ُكْم َأْحَسُن َعَماًل﴾ وحده، وهو  ، وكل ذلك  [ 2]امللك: ﴿الَِّذي َخَلَق املَْْوَت َواحْلََياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ

صل العقول إىل العلم هبا؛ ألهنا ال تعلم من الكون إال  من مقتىض احلكمة اإلهلية التي ال ت

عالم   عند  كله  ذلك  إن  وأرساره،  كيفيته  عن  شيئا  تعلم  وال  وألوانه،  وأشكاله  مظاهره 

 الغيوب، وفوق كل ذي علم عليم. 

باآلية   يرتبط  مما  ذكرتم  ما  غري  العملية  العرب  من  هناك  فهل  احلضور:  أحد  قال 

 الكريمة. 

جل.. من ذلك أننا نجد يف حوار إبراهيم عليه السالم مع ربه  قال أحد الوعاظ: أ

جتربة رسالية رائعة يف أسلوب العمل، فقد طلب من ربه أن يريه املعجزة التي يطمئن هبا  

قلبه، يف مشاهدته عملية إحياء املوتى عىل الطبيعة، وقد نستوحي من ذلك أسلوبا عمليا  

نقدمه إليهم من أفكار، وذلك بأن نضع يف   جديدا يف مواجهة ردود فعل اآلخرين عىل ما 

حسابنا احلقيقة التالية وهي: أن األفكار التي نقدمها لآلخرين يف إثبات قضايا العقيدة، قد  

تقنعهم فكريا، لكنها ال توصلهم إىل مرحلة اإليامن الروحي العميق الذي يلتقي فيه العقل  

فيتحول  بالشعور  الفكر  فيها  يمتزج  عملية  يف  فيها    والقلب،  يشعر  روحية  طمأنينة  إىل 

 اإلنسان بالسكون واالطمئنان الذي يغمر فكره وروحه، يف سالم روحي عظيم. 

قال آخر: وهلذا، فإن علينا أن ال نستنكر عليهم هذا الطلب، متاما، كام مل نجد هناك  

لبية  أي إنكار من اهلل عىل نبيه عندما قدم هذا العرض له من أجل احلصول عىل الطمأنينة الق

بعد حصول اإليامن الفكري.. ومن البدهيي، أننا ال نستطيع تقديم املعجزة لآلخرين، كام  

لنبيه، ولكننا نستطيع تقديم األفكار الواضحة القريبة من حياهتم، حتى حيسوا أن   قدمها 

 قضية اإليامن تتحرك معهم يف كل ما يعملونه أو يامرسونه، من عالقات. 
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 يل . االعتبار.. وقصة إسامع 7

عليه السالم، فحدثونا عن  إبراهيم  قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة  

 عليه السالم، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. ابنه إسامعيل قصة 

عليه   إسامعيل  ذكر  ورد  الوعاظ:  أحد  مواضع    السالم قال  يف  الكريم  القرآن  يف 

﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن  متعددة منها قوله تعاىل يف ذكر عمله مع أبيه يف بناء البيت:  

ِميُع اْلَعلِيُم﴾  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأْنَت السَّ  [ 127]البقرة: اْلَبْيِت َوإِْساَمِعيُل َربَّ

َمَثاَبًة لِلنَّاِس  قال آخر: ومنها قوله   اْلَبْيَت  تعاىل يف عهد اهلل له وألبيه: ﴿َوإِْذ َجَعْلنَا 

َرا َبْيتَِي  ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلا َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َأْن َطهِّ  لِلطَّائِِفنَي  َوَأْمنًا َواُتَّ

ُجو ِع السُّ كَّ  [ 125]البقرة: ِد﴾ َواْلَعاكِِفنَي َوالرُّ

قال آخر: ومنها قوله تعاىل يف ذكر وصية يعقوب عليه السالم: ﴿َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ  

َراِهيَم  َحرَضَ َيْعُقوَب املَْْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد إِهَلََك َوإَِلَه آَبائَِك إِبْ 

 [ 133]البقرة: إِْسَحاَق إهَِلًا َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِموَن﴾ َوإِْساَمِعيَل وَ 

َكاَن   ُه  إِنَّ إِْساَمِعيَل  اْلكَِتاِب  يِف  تعاىل يف ذكر أخالقه: ﴿َواْذُكْر  قوله  قال آخر: ومنها 

َكاةِ  َوالزَّ اَلِة  بِالصَّ َأْهَلُه  َيْأُمُر  َوَكاَن  َنبِياا  َوَكاَن َرُسواًل  اْلَوْعِد  َمْرِضياا﴾  َصاِدَق  ِه  َربِّ ِعنَْد  َوَكاَن   

 [ 55ـ  54]مريم: 

: ﴿َوَقاَل إِينِّ  وتسليمه هلل وبره بوالده  : ومنها قوله تعاىل يف ذكر حلمه (119)قال آخر

َناُه بُِغاَلٍم َحلِيٍم َفَلامَّ َبَلَغ َمعَ  ْ نَي َفَبرشَّ احِلِ ْعَي  َذاِهٌب إِىَل َريبِّ َسَيْهِديِن َربِّ َهْب ِِل ِمَن الصَّ ُه السَّ

 

/  14(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 202/  19(، ومن وحي القرآن: ) 71/  23(، وتفسري املراغي )1003/  12(  التفسري القرآين للقرآن )119)

 ( 110/ 23(، والتفسري املنري )357
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َسَتِجُديِن  َقاَل َيا ُبنَيَّ إِينِّ َأَرى يِف املَْنَاِم َأينِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر  

ُه لِْلَجبنِِي َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِبْ  ابِِريَن َفَلامَّ َأْسَلاَم َوَتلَّ ْؤَيا إِنَّا إِْن َشاَء اهللَُّ ِمَن الصَّ ْقَت الرُّ َراِهيُم َقْد َصدَّ

 [ 107ـ  99]الصافات: َكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسننَِي إِنَّ َهَذا هَلَُو اْلَباَلُء املُْبِنُي َوَفَدْينَاُه بِِذْبٍح َعظِيٍم﴾ 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن هذه اآليات الكريمة، فهي كافية يف التعريف به. 

الوعاظ: يف هذا املشهد نرى إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم، ومها يمثالن  قال أحد  

االستسالم املطلق هلل باملستوى الذي يتمثل فيه اإليامن الصايف والعبودية احلقة، يف شعور  

 عميق بأنه ال يملك أي َشء أمام اهلل، وال حرية له بني يديه. 

﴿َوَقاَل إِينِّ َذاِهٌب إىَِل َريبِّ  يه السالم:  قال آخر: وهو يبدأ بقوله تعاىل عن إبراهيم عل

غري    إين أي    َسَيْهِديِن﴾، وموطنا  داركم،  غري  دارا  متخذ  إياكم،  معتزل  ريب،  إىل  متجه 

إىل خري دار، وأطيب    سيهدينيموطنكم.. وال أدرى إىل أين سأذهب.. ولكنى موقن أن اهلل  

 بريب الذي أعبده وأسلم أمرى له.  ظني مقام، هذا هو 

أن اهلل تعاىل ال حيويه مكان، ولذلك فإن اهلجرة التي تتم    البدهييات قال آخر: ومن  

 يف سبيله من املجتمع امللوث الفاسد إىل املجتمع الطاهر الصايف، هجرة إىل اهلل.  

قال آخر: ويف هذا إشارة إىل أن اإلنسان إذا مل يتمكن من إقامة دينه عىل الوجه املرىض  

اهل عليه  وجبت  أرض  تعاىل:  يف  قال  كام  أخرى،  أرض  إىل  منها  اُهُم  جرة  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

 َأْرُض  املاََْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا فِيَم ُكنُْتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض َقاُلوا َأمَلْ َتُكنْ 

 [97النساء: ] ْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصرًيا﴾ اهللَِّ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها َفُأوَلئَِك مَ 

نَي﴾ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل طلبه للولد فقال:  احِلِ أي رب  ﴿َربِّ َهْب ِِل ِمَن الصَّ

يف الغربة، ويكونون عوضا من    ويؤنسوننيعىل الدعوة،    يعينوننيأوالدا مطيعني    ِلهب  

 الذين فارقتهم. وعشرييت  قومي
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و مل يطلب ولدا، أي ولد، من خالل إرضاء غريزة األبوة يف داخله، بل  قال آخر: وه 

قاعدة   عىل  املرتكز  احلياة  يف  الصالح  خط  ليعزز  اهلل،  يف طاعة  يتحرك  صاحلا  ولدا  أراده 

اإليامن باهلل، ألن املؤمن الذي ال يبتعد عن الرغبات الطبيعية يف شخصيته، يبقى ـ دائام ـ يف  

 حلياة اإليامنية يف كل قضاياه.  هاجس العالقة باهلل وبا 

تعاىل:   قال  كام  السالم،  عليه  إسامعيل  فرزقه  دعاءه  اهلل  واستجاب  آخر:  قال 

َناُه بُِغاَلٍم َحلِيٍم﴾، ْ ، يستدل بعقله عىل مواقع احلق يف  الرأيأي رزين العقل، راجح    ﴿َفَبرشَّ

سلي عقل  معه  يكون  أن  ـ  وصالحا  كامال،  ـ  املرء  وحسب  يعرض..  أمر  وإدراك  كل  م، 

 صحيح.. واحللم ضد اجلهل، واجلهل من واردات العقل السقيم، واإلدراك القارص. 

قال آخر: ومل يرد يف القرآن الكريم أن وصف اهلل أحدا باحللم غري إبراهيم، وهذا  

اٌه  الولد الذي برش به، وهو إسامعيل عليه السالم، حيث قال تعاىل:   ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم حَلَلِيٌم َأوَّ

، وهذا يعنى أن هذا الغالم، هو عىل صورة أبيه إبراهيم، يف كامل عقله،  [ 75هود:  ] ُمنِيٌب﴾  

 وسالمة إدراكه. 

قال آخر: وقد شاء اهلل تعاىل أن يعد له مفاجأة مدهشة صعبة من وراء هذه النعمة،  

املواقع التي  فقد أراد ابتالءه وامتحانه يف حمبته له ليظهر فضله للناس، وليكون قدوة هلم يف 

 يبحثون فيها عن القدوة احلسنة الرائدة يف املعنى املتجسد لإليامن.

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِينِّ  قال آخر: وقد عرب عن هذا االختبار قوله تعاىل:   ﴿َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

ِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اهللَُّ ِمَن  َأَرى يِف املَْنَاِم َأينِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأبَ 

ابِِريَن﴾   [ 102الصافات: ] الصَّ

وقضاء   أشغاله  يف  ويسعى  أبيه  مع  يذهب  وصار  وترعرع  كرب  فلام  أي  آخر:  قال 

حوائجه، وأصبح يتحرك معه يف غدواته ورواحة، بعد أن بلغ من العمر سن الرشد الذي  
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رأيت يف املنام    إين اجاته وحاجات اآلخرين، قال له أبوه: يا بنى  يستطيع معه السعي يف ح

أنى أذبحك فام رأيك؟ وقد قص عليه ذلك ليعلم ما عنده فيام نزل من بالء اهلل، فيثبت قدمه  

 إن جزع، وليوطن نفسه عىل الذبح، ويكتسب املثوبة باالنقياد ألمر اهلل. 

للقيام هبذه املهمة امتثاال ألمر اهلل،    قال آخر: وهذا، يف وعي النبوة، أمر إهلي يدفعه

ألن الرؤيا الصادقة التي حيس فيها النبي باليقني الرساِل متثل أسلوبا من أساليب الوحي  

 اإلهلي. 

آخر: وقوله: ﴿ َتَرىقال  َماَذا  إليك، وهي  َفاْنُظْر  بالنسبة  املسألة خطرية  إن  أي   ،﴾

ك الذي ال حيب أن يقدم عىل التنفيذ إال  تدفعك لتفكر تفكريا عميقا يف املوضوع، وأنا والد

بعد أن تأخذ قرارك فيه، باملقدار الذي يتعلق بك، ليكون املوقف واحدا يف امتثال أمر اهلل،  

 مع صعوبته الذاتية بالنسبة إلينا مجيعا. 

قال آخر: ولعل إبراهيم كان يعرف بأن ولده سيستجيب لنداء اهلل ملا يعرفه من إيامنه  

ينتظر إبراهيم طويال، فقد أجابه ولده،  وإسالمه له وصال حه يف خط الرشيعة احلقة، ومل 

ُتْؤَمُر﴾، فورا، بشكل حاسم:   َيا َأَبِت اْفَعْل َما  أي قال يا أبت سميعا دعوت، ومن    ﴿َقاَل 

جميب طلبت، وإىل راض ببالء اهلل وقضائه توجهت، فام عليك إال أن تفعل ما تؤمر به، وما  

ونعم الوكيل.. فإذا كانت هذه    حسبيتثال األمر، وعىل اهلل املثوبة، وهو  عىل إال االنقياد وام

إرادة اهلل، فلتكن إرادته هي احلاكمة علينا يف كل أمورنا، ألننا ال نملك من أنفسنا إال ما  

لكان   ملكناها،  لو  التي  لنا مسألة االختيار،  مما ال جيعل  لنا مجيعا،  املالك  فهو  إياه،  ملكنا 

 إلرادته.  اختيارنا تبعا 

قال آخر: ونالحظ هنا أنه ملا خاطبه بقوله يا بنى عنى سبيل الرتحم، أجابه بقوله يا  

الواجب عليه   استشاره، وأن  إليه حيث  األمر  والتعظيم، وفوض  التوقري  أبت عىل سبيل 
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 رآه.  إمضاء ما 

أي لن    ابِِريَن﴾، ﴿َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اهللَُّ ِمَن الصَّ قال آخر: ثم أكد امتثاله لألمر بقوله:  

أجزع ولن أهترب، بل سأقدم نفيس للذبح من موقع املستسلم هلل، اخلاضع ألمره وهنيه،  

القضاء،   اهلل، وسأصرب عىل  بمشيئة  إراديت، وسأثبت عليها  فتلك هي  اخلاشع يف عبادته، 

 وأحتمل هذه الألواء، غري ضجر وال برم بام قىض وقدر. 

وبر فيام وعد،  وقد صدق  آخر:  قال    قال  ثم  منه، ومن  ما طلب  لتنفيذ  الطاعة  يف 

ُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد﴾ سبحانه يف شأنه مادحا له:   [54مريم: ] ﴿َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْساَمِعيَل إِنَّ

ُه لِْلَجبنِِي﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل طريق تنفيذ الرؤيا، فقال:   أي    ﴿َفَلامَّ َأْسَلاَم َوَتلَّ

سلام وانقادا ألمر اهلل وفوضا إليه سبحانه األمر يف قضائه وقدره، وأكب إبراهيم ابنه  فلام است

  تذبحني منه، حتى ال يرى وجهه فيشفق عليه، كام روي أنه قال ألبيه: ال    بإشارةعىل وجهه  

، ثم ضع وجهى  رقبتيفال جتهز عىل، اربط يدى إىل    ترْحنيوأنت تنظر إىل وجهى، عسى أن  

 لألرض، ففعل. 

ُه لِْلَجبنِِي﴾ ال آخر: و﴿ق ، أي طرحه عىل التل، وهو املكان املرتفع، كهضبة أو  َوَتلَّ

نحوها.. واجلبني. اجلبهة.. واملعنى: أنه ملا أن امتثل الولد ما دعاه إليه أبوه، وأسلام أمرمها  

 إىل اهلل، وأسلم وجه ابنه للتل، أي وضع وجهه عليه، حتى ال يرى بعينيه عملية ذبحه. 

خر: حينها ذكر اهلل تعاىل نجاح إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم يف االختبار،  قال آ

ْؤَيا﴾  كام قال تعاىل:   ْقَت الرُّ أي ناداه من خلفه ملك من قبله  ﴿َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيُم َقْد َصدَّ

مر،  تعاىل: أن قد حصل املقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح، فقد بان امتثالك لأل

 وصربك عىل القضاء. 

ْؤَيا﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:   ْقَت الرُّ يشري إىل أنه مل  ﴿َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيُم َقْد َصدَّ
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تكن الصورة يف الرؤيا أنه يذبح ولده، بل كانت هي أن يبدأ بالعملية بطريقة إعدادية توحي  

أن األمر الصادر من اهلل ليس أمرا جليا، بل    باجلدية واالنتهاء هبا إىل نتيجتها الطبيعية، كام

باهلل   اإليامن  حركة  يف  البارز  اإلسالمي  املوقف  وإلظهار  لالختبار  امتحاين  أمر  هو 

نحو   التحرك  يف  وإسامعيل  إبراهيم  موقف  به  يتمثل  فيام  صارخ،  بشكل  له  واالستسالم 

 فعل معني يف ذاته. االمتثال، ومل يكن هناك مصلحة حقيقية يف ذبح إبراهيم إلسامعيل ك

﴿إِنَّا َكَذلَِك َنْجِزي  قال آخر: ثم علل رفعه لذلك البالء وإزالته لتلك الغمة بقوله:  

أعد  املُْْحِسننَِي﴾   حني  عمله،  يف  إخالصه  استبانة  بعد  لولده،  ذبحه  عن  عفونا  إناكام  أي 

زى كل حمسن  العدة، ومل تتغلب عليه عاطفة البنوة، فرىض بتنفيذ القضاء منقادا صاغرا، نج

 عىل طاعته، ونوفيه من اجلزاء ما هو له أهل، وبمثله جدير. 

اْلَباَلُء  قال آخر: ثم عظم اهلل تعاىل شأن هذه املحنة يف العادة، فقال:   هَلَُو  َهَذا  ﴿إِنَّ 

أي إن هذا االختبار هلو االختبار الصعب الواضح واملحنة التي ال حمنة أصعب منها،  املُْبِنُي﴾  

 اهلل يف مدى طاعته بذبح ولده، فصرب حمتسبا األجر عند ربه. حيث اختربه 

قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل هلل أن يبتىل من شاء من عباده بام شاء من التكاليف وهو  

الفعال ملا يريد، ال راد لقضائه وال مانع لقدره، وكثري من التكاليف قد ُتفى علينا أرسارها  

 ألجله رشعها. وحكمها، وهو العليم هبا وبام  

﴿َوَفَدْينَاُه بِِذْبٍح قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل اجلائزة التي وهبها له عىل تسليمه، فقال:  

افتداء    َعظِيٍم﴾،  هو  واإلحسان..  بيشء  َشء والفداء:  البذل،  مقام  يف  حمله  وإحالله   ،

يه السالم،  والذبح: ما يذبح من احليوان.. ومن اجلزاء احلسن الذي جازى اهلل به إبراهيم عل

الولد بسوء.. ثم ضاعف هذا   أنه سبحانه تقبل قربانه إىل اهلل بولده، دون أن يصاب هذا 

الذي قدمه إلبراهيم..   العظيم  الذبح  الولد هبذا  اإلحسان بعد أن توىل سبحانه فداء هذا 
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ا  فإبراهيم أراد أن يقدم قربانا هلل، فقدم اهلل سبحانه له قربانا من فضله وإحسانه. وهذا م

يشري إليه وصف الذبح بأنه عظيم.. ألنه مقدم من عند اهلل الذي تقدم إليه القربات.. فام  

 أعظم هذا اإلحسان، وما أكرم هذا العطاء، الذي ال يستقل بحمده الوجود كله. 

من   أخذ  أو  اجلنة،  من  نزل  كبشا  أكان  الذبح،  هذا  يف  الشأن  وليس  آخر:  قال 

 مزا لرضا اهلل، وتبادله اإلحسان مع خليله إبراهيم. األرض.. وإنام الشأن يف أنه كان ر

فقال:   أخرى  بمنة  عليه  مّن  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  يِف  قال  َعَلْيِه  ﴿َوَتَرْكنَا 

أي وأبقينا له ذكرا حسنا بني الناس يف الدنيا فصار حمببا بني الناس مجيعا من كل  اآْلِخِريَن﴾  

والنصارى جيلونه،  فاليهود  ومذهب،  واملرشكون    ملة  يبجلونه،  واملسلمون  يعظمونه، 

﴿َواْجَعْل  حيرتمونه، ويقولون إنا عىل ملة إبراهيم أبينا، وذلك استجابة لدعوته حني قال:  

 [ 85ـ  84الشعراء: ] ِِل لَِساَن ِصْدٍق يِف اآْلِخِريَن َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم﴾  

أي  ﴿َساَلٌم َعىَل إِْبَراِهيَم﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه من عليه بمنة ثالثة فقال:  

 وقلنا له: عليك السالم يف املالئكة واإلنس واجلن. 

َناُه بِإِْسَحاَق قال آخر: ثم أعقب ذلك بنعمة رابعة وهى نعمة الولد فقال:   ْ ﴿َوَبرشَّ

نَي﴾   احِلِ ه إسحاق ومننا عليه بنعمة النبوة له وللكثري من حفدته كفاء  أي وآتينا َنبِياا ِمَن الصَّ

أي وأفضنا عليهام بركات  ﴿َوَباَرْكنَا َعَلْيِه َوَعىَل إِْسَحاَق﴾  امتثاله أمرنا وصربه عىل بلوانا.. 

الدنيا واآلخرة، فكثرنا نسلهام وجعلنا منه أنبياء ورسال، وطلبنا من املسلمني يف صلواهتم  

ربكة فيقولوا: اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، وبارك عىل حممد وعىل  أن يدعوا هلم بال

 آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم يف العاملني. 
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 . االعتبار.. وقصة لوط 8

عليه السالم، فحدثونا    إسامعيلقال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة  

 ن نستفيدها منها.عليه السالم، والعرب التي يمكن ألوط عن قصة 

الكريم، فسلونا عن أهيا   القرآن  لقد ورد ذكرها يف مواضع من  الوعاظ:  قال أحد 

 شئتم. 

 لوط واهلجرة: 

﴿َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوَقاَل إِينِّ ُمَهاِجٌر إِىَل  قوله تعاىل:  :حدثونا عن (120)قال أحد احلضور

ُه ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾   [26]العنكبوت: َريبِّ إِنَّ

الوعاظ:   أحد  بقوله:  قال  الكريمة  اآلية  تعاىل  اهلل  بدأ  ُلوٌط﴾  لقد  َلُه  أي  ﴿َفآَمَن 

اإليامن بكذا، استجاب إلبراهيم عليه السالم، وهلذا عدى الفعل بحرف اجلر الالم.. فإن  

غري اإليامن لكذا، إذ أن اإليامن باليشء، هو اعتقاده، وتيقنه كاإليامن باهلل، واإليامن بالبعث،  

، فهو اإلقبال عليه، واالستجابة له، كام قال تعاىل:  لليشءواجلزاء، واجلنة والنار.. أما اإليامن  

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِِل َوْلُيْؤِمنُوا    ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب  َدْعَوَة الدَّ

َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن﴾   ، فاالستجابة إقبال عىل اهلل، واإليامن ثقة باهلل، واستيقان  [ 186البقرة:  ] يِب 

 من صفات الكامل املتصف هبا سبحانه.

 السالم، ألن لوطا  قال آخر: وهذا يدل عىل صلة قصة لوط بقصة إبراهيم عليهام

 

(120)   ( املراغي  )131/  20تفسري  القرآن:  وحي  ومن   ،)15  /241( املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  واألمثل   ،)12  /369( املنري  والتفسري   ،)8  /

 ( 425/  10(التفسري القرآين للقرآن )281
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هلذه   وليس  القرابة،  هذه  إلبراهيم، ودرجة  قرابته  يف  اختلف  وقد  إبراهيم،  قوم  من  كان 

القرابة كبري وزن هنا، إذ كانت بني لوط وإبراهيم تلك القرابة املوثقة التي ال تنقصم أبدا،  

راهيم وآمنوا  وهي النسب الذي مجعهام عىل اإليامن باهلل، فكان لوط من الذين استجابوا إلب

 باهلل.. فهذا اإليامن هو جامعة النسب بينهام. 

﴾  قال آخر: ويف قول إبراهيم أو لوط عليه السالم أو كليهام:   ﴿إِينِّ ُمَهاِجٌر إِىَل َريبِّ

إشارة إىل ما يقتضيه اإليامن باهلل من ابتالء برضوب من الشدائد واملحن.. واهلجرة إىل اهلل،  

االجتاه إليه سبحانه، واالنخالع عن كل ما يعوق مسرية املؤمن عىل طريق اإليامن، حيث    هي

يتخطى املؤمن املهاجر إىل اهلل كل ما يعرتض طريقه، من أهل، ومال، ووطن، وحيث ال  

  ما يصيبه يف نفسه من رض وأذى، ولو كان املوت راصدا له. يلتفت إىل 

قال آخر: ويف هذا إشارة للمؤمنني، الذين كانوا حتت يد قريش، يسامون اخلسف،  

ويتجرعون كؤوس البالء مرتسة.. بأهنم يف هجرة إىل اهلل، وإن مل هياجروا من بلدهم، ومل  

هم خرجوا من ديارهم، وهاجروا من  هجرة إىل اهلل، إن    لفيخيرجوا من ديارهم.. وإهنم  

 بلدهم.

قال آخر: ومن الوضوح بمكان أنه حني يؤدي القادة اإلهليون رسالتهم يف حميط ما،  

أكثر، فينبغي أن   تتقدم دعوهتم  ويكون هذا املحيط ملوثا وحتت تأثري اجلبابرة، بحيث ال 

براهيم عليه السالم  رض.. فلذلك حترك إهياجروا إىل منطقة أخرى لتتسع دعوة اهلل يف األ

أن يكتسب مجاعة   ليستطيع  والتوحيد،  األنبياء  الشام مهد  إىل أرض  بابل  لوط من  بمعية 

 هناك ويوسع دعوة التوحيد. 

 لوط والدعوة: 
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: أحسنتم.. فحدثونا عن تعاىل: ﴿َوُلوًطا إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه َأَتْأُتوَن  (121) قال أحد احلضور

 َبْل  اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَ 
ِ
َجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساء ا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاملَنَِي إِنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ

ُأَناٌس  ُْم  إِهنَّ َقْرَيتُِكْم  ِمْن  َأْخِرُجوُهْم  َقاُلوا  َأْن  إاِلَّ  َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َوَما  ُفوَن  ُمرْسِ َقْوٌم    َأْنُتْم 

َفَأْنَجيْ  ُروَن  َكْيَف  َيَتَطهَّ َفاْنُظْر  َمَطًرا  َعَلْيِهْم  َوَأْمَطْرَنا  اْلَغابِِريَن  ِمَن  َكاَنْت  اْمَرَأَتُه  إِالَّ  َوَأْهَلُه  نَاُه 

 [ 84ـ  80]األعراف: َكاَن َعاِقَبُة املُْْجِرِمنَي﴾ 

قال أحد الوعاظ: لقد ورد هذا املشهد يف سورة األعراف، ويظهر أن اهلدف الوحيد  

عليهم السالم  يها تقديم عصارات وخالصات من مواجهات األنبياء  يف القصص الواردة ف

وحواراهتم مع اجلامعات املتمردة من أقوامهم، لكن الرشح الكامل لقصصهم موكول إىل  

 السور القرآنية األخرى، ولذلك اكتفى هذا املشهد بذكر املواجهة، ومل يذكر التفاصيل. 

َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة﴾  ﴿وَ قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بقوله تعاىل:   لَِقْوِمِه  َقاَل  إِْذ  ُلوًطا 

أي واذكر لوطا حني قال لقومه موبخا هلم: أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت الغاية يف القبح  

﴿َما َسَبَقُكْم هِبَا  والفحش.. والفاحشة: األمر الزائد زيادة فاحشة بعيدة عن كل معقول..  

اْلَعاملَنَِي﴾   ِمَن  َأَحٍد  بل  ِمْن  قبلكم يف أي زمان،  أحد  ما عملها  مبتدعاتكم يف    هي أي  من 

بإثمها وإثم من اتبعكم فيها إىل يوم القيامة.. وىف    فتبوؤون الفساد، فأنتم فيها أسوة وقدوة،  

الفطرة،   ملقتضيات  خمالف  السيئات  من  اجرتحوه  ما  بأن  بيان  إليه  هذا  تتطلع  مل  ثم  ومن 

 نفوس أحد من البرش قبلهم، إىل ما فيه من خمالفة هلدى الدين.

فقال:   فيها،  وقعوا  التي  الشنيعة  اجلريمة  هلم  وصف  ثم  آخر:  َلَتْأُتوَن  قال  ﴿إِنَُّكْم 

،﴾
ِ
َجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساء   أي فتنحرفون بذلك عن العالقة اجلنسية الطبيعية ما بني   الرِّ

 

(، واألمثل يف  176/  10قرآن: )(، ومن وحي ال203/  8(، وتفسري املراغي )2892/  6(، وزهرة التفاسري )425/  4(  التفسري القرآين للقرآن ) 121)

 ( 280/  8(، والتفسري املنري ) 106/  5تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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الرجال والنساء، وهي الوضع الطبيعي الذي تؤدي فيه الغريزة اجلنسية دورها يف عملية  

التناسل وحفظ النوع من جهة، وتلتحم ضمنه اجلوانب الروحية اإلنسانية باجلوانب املادية  

اجلنسية   الغريزة  وظيفة  الشذوذ  يرضب  بينام  أخرى؛  جهة  من  املامرسة  عملية  نفس  يف 

ضافة إىل ذلك، حالة مرضية يقوم فيها الذكر بدور األنثى نتيجة عقدة  األساس، ويمثل، باإل

 نفسية وانحراف مريض. 

فقال:   الفاحشة،  هذه  يف  وقوعهم  سبب  هلم  ذكر  ثم  آخر:  َقْوٌم  قال  َأْنُتْم  ﴿َبْل 

ُفوَن﴾، اخلط    ُمرْسِ عن  وانحرفتم  اإلنسانية،  للعالقات  الطبيعية  احلدود  جتاوزتم  قد  أي 

 السليم. 

﴿َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إِالَّ َأْن َقاُلوا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل جواب قومه، فقال:  

ُروَن﴾، َيَتَطهَّ ُأَناٌس  ُْم  إهِنَّ َقْرَيتُِكْم  ِمْن  أناس    َأْخِرُجوُهْم  لبعضهم: إن هؤالء  قالوا  أهنم  أي 

صا  وهذا  الفواحش..  وعن  فعلكم  يف  مشاركتكم  عن  ويتنزهون  عىل  يتطهرون  منهم  در 

سبيل السخرية هبم والتهكم، واالفتخار بام كانوا فيه من القذارة، كام يقول الفسقة لبعض  

 الصلحاء إذا وعظوهم: أبعدوا عنا هذا املتقشف، وأرحيونا من هذا املتزهد. 

أن   استمكن منهم، حتى أصبحوا ال يطيقون  الفساد  قال آخر: وهذا يدل عىل أن 

فعله، ولذلك قد أجابوا شاعرين بأهنم ليسوا عىل خري، وأهنم    يكون معهم من يتطهرون عن

 يف دنس ال يلتئم معهم من يتطهرون عن إثمهم. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل خامتة أمرهم، وهي كخامتة كل رصاع بني حق وباطل،  

أي كانت  َن اْلَغابِِريَن﴾  ﴿َفَأْنَجْينَاُه َوَأْهَلُه إِالَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت مِ وهدى وضالل، فقد قال تعاىل:  

من هؤالء القوم الذين هلكوا ومضوا.. فالغابر، هو املايض، إذ كان من شأنه أن تعلوه الغربة  

وليس   بإهالكهم  اهلل  إذ قىض  الغابرين،  حكم  يف  القوم  هؤالء  أصبح  وقد  الزمن..  بفعل 
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بالء.. وأما قومه  لقضائه من مرد.. وهذا لوط وأهله إال امرأته قد نجوا، وسلموا من هذا ال 

 فقد أمطروا مطر السوء.. مطرا من نوع مل يعرفه أحد.. 

منكرا عىل غري مألوف  ﴿َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َمَطًرا﴾  :  القرآينقال آخر: وهلذا جاء النظم  

احلياة.. إنه حجارة من سجيل، قلبت املدينة وما فيها ظهرا لبطن، وهذا ما يشري إليه قوله  

َمنُْضوٍد    ﴿َفَلامَّ تعاىل:   يٍل  ِسجِّ ِمْن  ِحَجاَرًة  َعَلْيَها  َوَأْمَطْرَنا  َسافَِلَها  َعالَِيَها  َجَعْلنَا  َأْمُرَنا  َجاَء 

َربَِّك﴾   ِعنَْد  َمًة  فهو، مطر ولكنه من حجارة، وهي حجارة ولكنها من    [ 83ـ    82هود:  ] ُمَسوَّ

م، يف أحجام  سجيل ﴿أي من صوان﴾ وهي سجيل، ولكنها منضودة ـ أي مهيأة ومعدة هل

منتظمة ـ وهي منضودة، ولكنها مسومة، أي معلمة، يعرف كل حجر منها املكان الذي يقع  

 عليه واألثر الذي حيدثه. 

  ﴿َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْجِرِمنَي﴾، قال آخر: ثم ختم اهلل تعاىل هذا املشهد بقوله: 

هذا الذي    ففي العربة من األحداث..  وهو دعوة إىل النظر املتأمل املتفحص، الذي يأخذ  

 حدث لقوم لوط عربة وعظة. 

قال آخر: وكانت نتيجة األمر أن اهلل تعاىل أنجى لوطا وأهل بيته الذين آمنوا معه،  

إال امرأته، فإهنا مل تؤمن، فكانت من مجاعة اهلالكني الباقني مع قومها يف العذاب ألهنا كانت  

مهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم،  عىل دين قومها متالئهم عليه، وتعل

﴿َفَأْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيَها ِمَن املُْْؤِمننَِي َفاَم َوَجْدَنا فِيَها َغرْيَ َبْيٍت ِمَن املُْْسلِِمنَي﴾  كام قال تعاىل:  

 أي مل يكن آمن به أحد من قومه سوى أهل بيته فقط.  [ 36ـ  35الذاريات: ] 

 : لوط واالنتصار 
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أحد احلضور ُلوًطا  (122) قال  ُرُسُلنَا  َجاَءْت  تعاىل: ﴿َوملََّا  : أحسنتم.. فحدثونا عن 

ا  يِسَء هِبِْم َوَضاَق هِبِْم َذْرًعا َوَقاَل َهَذا َيْوٌم َعِصيٌب َوَجاَءُه َقْوُمُه هُيَْرُعوَن إَِلْيِه َوِمْن َقْبُل َكاُنو

ُهنَّ  َبنَايِت   
ِ
َهُؤاَلء َقْوِم  َيا  َقاَل  يَِّئاِت  السَّ َضْيِفي  َيْعَمُلوَن  يِف  ُُتُْزوِن  َواَل  اهللََّ  َفاتَُّقوا  َلُكْم  َأْطَهُر   

َقاَل  َأَلْيَس ِمنُْكْم َرُجٌل َرِشيٌد َقاُلوا َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا يِف َبنَاتَِك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد  

ًة َأْو آِوي إِىَل ُرْكٍن َشِديدٍ   َقاُلوا َيا ُلوُط إِنَّا ُرُسُل َربَِّك َلْن َيِصُلوا إَِلْيَك َفَأرْسِ  َلْو َأنَّ ِِل بُِكْم ُقوَّ

ْيِل َواَل َيْلَتِفْت ِمنُْكْم َأَحٌد إِالَّ اْمَرَأَتَك إِنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاهَبُْم إِنَّ   َمْوِعَدُهُم  بَِأْهلَِك بِِقْطٍع ِمَن اللَّ

ْبُح بَِقِريٍب فَ  ْبُح َأَليَْس الصُّ َلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ِحَجاَرًة ِمْن  الصُّ

َمًة ِعنَْد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاملنَِِي بَِبِعيٍد﴾  يٍل َمنُْضوٍد ُمَسوَّ  [ 83ـ  77]هود: ِسجِّ

إبراهيم  قصة  يف  األحداث  ببعض  املشهد  هذا  ويتصل  الوعاظ:  أحد  عليه    قال 

السالم.. وينتقل املشهد من بني يدى إبراهيم إىل يدى لوط، وإذا هو وجها لوجه مع هؤالء  

 الرسل الذين حيملون اهلالك إىل قومه. 

أثار يف نفسه   لقاء مفاجئا،  املالئكة إلبراهيم عليه السالم  لقاء  قال آخر: وكام كان 

مباغتا له، ولكنه مل يلتفت إىل    ريبة، وأوقع يف قلبه خوفا، كذلك كان لقاؤهم للوط.. لقاء 

مهه، ومبعث خوفه وقلقه، وهي أن    هي هؤالء الوافدين عليه إال من جهة واحدة، كانت  

حيمى هؤالء الضيوف من عدوان قومه عليهم، وفضحه فيهم.. فقد طلع عليه املالئكة يف  

قومه  مغريات    هي صورة سوية من صور البرش.. فيهم الشباب، والنضارة، واجلامل، وتلك  

هبم.. وإنه لريى عن غيب ما سيكون من قومه، إذا هم رأوا هؤالء الضيوف الذين نزلوا  

 بساحته. 

 

(، واألمثل يف 102/ 12(، ومن وحي القرآن: )63/  12(، وتفسري املراغي )3729/ 7(، وزهرة التفاسري )1176/ 6(  التفسري القرآين للقرآن )122)

 ( 112/  12والتفسري املنري )(، 14/  7تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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﴿َوملََّا َجاَءْت ُرُسُلنَا ُلوًطا يِسَء هِبِْم َوَضاَق  قال آخر: وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  

َعِصيٌب﴾   َيْوٌم  َهَذا  َوَقاَل  َذْرًعا  س[ 77هود:  ] هِبِْم  أي  هبم:  ويسء  عنده،  ،  نزوهلم  وآمله  اءه 

واحتامؤهم به.. وضاق هبم ذرعا: أي أحس العجز عن ْحايتهم، ألنه يتصدى وحده لقومه  

استعملت   ثم  األشياء،  تناول  يف  اإلنسان  يعملها  التي  الذراع  من  الذرع  وأصل  مجيعا.. 

 استعامال جمازيا يف الداللة عىل قدرة اإلنسان أو عجزه، حسب طول ذراعه أو قرصها. 

هو  ق حلامية ضيوفه،  السالم  عليه  لوط  امللقاة عىل  باملسئولية  واإلحساس  آخر:  ال 

أي يوم  ﴿َهَذا َيْوٌم َعِصيٌب﴾  الذي آمله وأوجعه، وضيق مسالك النجاة هبم يف وجهه، فقال:  

قاس، شديد الوقع عىل النفس، ملا سيطلع عليه فيه من أحداث مزلزلة، توقعه يف هذا املأزق،  

  قومه جماال فسيحا للرصاع بني جبهتني غري متكافئتني.وتفتح بينه وبني 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حتقق ما توقعه لوط، حيث اقتحم القوم عليه الدار، وقد  

جاءوا رساعا من كل جهة، يتسابقون إلدراك هذا الصيد، قبل أن يفلت من أيدهيم، كام قال  

 أي يرسعون إليه يف خفة وطيش. ِه﴾ ﴿َوَجاَءُه َقْوُمُه هُيَْرُعوَن إَِليْ تعاىل:  

قال آخر: وانظروا كيف تبلغ السفاهة بالقوم.. إهنم ليأتون الفاحشة يف غري مباالة،  

وال سرت من حياء، يأتون جهرة ويف صورة مجاعية، دون أن جيد أحدهم حرجا أو استحياء،  

ثري من عامل احليوان..  واإلسفاف يف عامل اإلنسان، إىل درجة ال ينزل إليها ك   التدِل وهذا غاية  

حيث تأبى عىل بعض احليوان طبيعته أن يتصل بأنثاه عىل مرأى من بنى جنسه، بله اتصاله  

 بذكر، األمر الذي مل تعرفه الكائنات احلية، إال يف هذا الصنف الرذل اخلسيس من الناس. 

يَِّئاِت قال آخر: ويف قوله تعاىل:   عرض لسرية هؤالء  ﴾  ﴿َوِمْن َقْبُل َكاُنوا َيْعَمُلوَن السَّ

القوم، وفضح ملخازهيم، وأن هذا الذي جاءوا إليه ليس ابن يومه، وإنام هو داء تعاطاه القوم  

مستقرا   وأمرا  عندهم،  مألوفة  عادة  صار  لقد  حتى  عليهم،  غلبت  طبيعة  فكان  قبل،  من 
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 فيهم، ليس فيه ما يثري أي إحساس عندهم باخلزي أو االستحياء.. 

القرآن عن هذا املنكر الذي يتعاطونه بالوصف املناسب له، دون  قال آخر: وقد عرب  

 أن يذكر اسمه، تقززا له، وصيانة لألفواه أن تتلفظ به، ولألسامع أن يقع عليها.. 

هكذا:   مجعا  بوصفه  القرآن  جاء  فقد  أخرى،  جهة  ومن  آخر:  يَِّئاِت﴾  قال  ﴿السَّ

و سيئات، وليس منكرا، بل هو  للداللة عىل أنه منكر غليظ مركب، وأنه ليس سيئة، بل ه 

 منكرات. 

 َبنَايِت ُهنَّ  قال آخر: وهنا مل جيد لوط عليه السالم إال أن يقول هلم:  
ِ
﴿َيا َقْوِم َهُؤاَلء

ويف ذلك دعوة هلم إىل أن يكون أرهبم وشهوهتم للنساء.. ال للرجال، فذلك   َأْطَهُر َلُكْم﴾، 

للحياة اإلنسانية.. ولذلك دعاهم إىل التزوج ببناته أو بغريهن، وإىل    الطبيعي هو الوضع  

واالتصال   املنكر،  هذا  ارتكاب  عن  يعفوا  حتى  هبا،  واالتصال  باملرأة  بالزواج  التعفف 

 بالرجال. 

ُقوا اهللََّ َواَل ُُتُْزوِن يِف َضْيِفي﴾ قال آخر: ثم قال هلم:  أي فاخشوا اهلل واحذروا  ﴿َفاتَّ

إ  يف  تطلبوهنا وال  عقابه  التي  الفاحشة  يف    ومتتهنوين  تذلوين تيانكم  فإن    ضيويف بفضيحتي 

أي أليس منكم  ﴿َأَليَْس ِمنُْكْم َرُجٌل َرِشيٌد﴾  إهانة الضيوف إهانة للمضيف وفضيحة هلم..  

، فيحول بينهم وبني ما  ضيويفرجل ذو رشد وحكمة ينهى من أرادوا ركوب الفاحشة من  

 يريدون. 

﴿َقاُلوا َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا يِف َبنَاتَِك ِمْن  اهلل تعاىل جواهبم له، فقال:    قال آخر: ثم ذكر 

  ﴾ أي لقد علمت من قبل أنه ليس لنا يف بناتك من رغبة يف تزوجهن فترصفنا بعرضهن  َحقٍّ

تسميهن بناتك من    اللوايتعلينا عام نريده، وقد يكون املعنى: لقد علمت الذي لنا يف نسائنا  

عرضك إياهن علينا لترصفنا عام نريده..    ينبغيتمتاع وما نحن عليه معهن، فال  حق االس
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أي وإنك لتعرف حق املعرفة ما نريد من االستمتاع بالذكران، وإننا  ﴿َوإِنََّك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد﴾  

 ال نؤثر عليه شيئا. 

كام يف  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل قوله لوط عليه السالم هلم يف مواضع أخرى،  

﴿إِنَُّكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد  قوله تعاىل عىل لسان لوط عليه السالم هلم: 

بِيَل َوَتْأُتوَن يِف َناِديُكُم املُْنَْكَر َفاَم كَ  َجاَل َوَتْقَطُعوَن السَّ اَن َجَواَب  ِمَن اْلَعاملَنَِي َأئِنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ

اِدِقنَي﴾  قَ  اْئتِنَا بَِعَذاِب اهللَِّ إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ َأْن َقاُلوا  ﴾، وقوله يف  [ 29ـ    28]العنكبوت:  ْوِمِه إِالَّ 

لسانه:   عىل  آخر  ِمْن  موضع  َربُُّكْم  َلُكْم  َخَلَق  َما  َوَتَذُروَن  اْلَعاملنََِي  ِمَن  ْكَراَن  الذُّ ﴿َأَتْأُتوَن 

 [ 166ـ  165الشعراء: ] َقْوٌم َعاُدوَن﴾ َأْزَواِجُكْم َبْل َأْنُتْم 

قال آخر: وعندما ُأسقط يف يدي لوط عليه السالم، واستنفد كل الوسائل ومل حيصل  

عىل نتيجة، ووقف موقف العجز والضعف، بعد أن اجتمع الكل، للضغط عىل موقفه، ومل  

﴿َلْو َأنَّ ِِل  :  يبق من يمكن أن يستعني به من الناس، بدأ يتحدث بلغة التمني اليائس، فقال 

ًة﴾   فيكون ِل من بينكم اجلامعة املؤمنة التي أستعني هبا عىل دفع الرش عن ضيويف،  بُِكْم ُقوَّ

أي عشرية مانعة قوية تقف معي يف مواجهتكم، بام متثله العشرية    ﴿َأْو آِوي إىَِل ُرْكٍن َشِديٍد﴾،

احلائر الذي ال يملك  من ْحاية ألفرادها وما يتعلق هبم من أهل وضيوف، ووقف موقف  

 أية وسيلة للدفاع.

قال آخر: وجاءه املدد من اهلل، وتدخل املالئكة الذين كان مظهرهم يوحي بالضعف  

مما يغري هؤالء القوم باالنقضاض عليهم، دون أن يملك لوط أمر الدفاع عنهم، وأعلنوا  

﴿َقاُلوا  بقومه:  عن صفتهم املالئكية للوط، وأوضحوا له دورهم اإلهلي يف إنزال العذاب  

إَِلْيَك﴾   َيِصُلوا  َلْن  َربَِّك  ُرُسُل  إِنَّا  ُلوُط  هم  َيا  حتمل  فال  بسوء،  يصيبوك  أن  يقدروا  ولن 

ـ بعد   الذي بسط عليك ْحايته، فلن حتتاج  إحساسك بالضعف جتاههم، ألنك قوي باهلل 
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 ذلك ـ إىل قوة ذاتية من نفسك، أو من قومك، أو من عشرية مانعة حتميك. 

آخر: ثم دعوه إىل أن يعد نفسه للخروج من البلد، وينفذ التعليامت املوجهة إليه  قال  

أي قطعة منه، أو  ﴿َفَأرْسِ بَِأْهلَِك بِِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل﴾  لتحقيق النجاة له وألهله، كام قال تعاىل:  

فيه لاللتفات   وهو كناية عن االنطالق بعزم، ال جمال ﴿َواَل َيْلَتِفْت ِمنُْكْم َأَحٌد﴾ بعض منه، 

التي كانت عىل هنج القوم يف كفرهم وضالهلم، كام كانت  ﴿إِالَّ اْمَرَأَتَك﴾ واالنرصاف عنه  

إليك، وتسهل هلم مهمة االطالع عىل أرسارك،   يأيت  بمن  تتعاون معهم ضدك فتخربهم 

َأَصاهَبُْم﴾   َما  ُمِصيُبَها  وال﴿إِنَُّه  َشء،  عنهم  يميزها  فال  منهم،  ألهنا  العذاب  قيمة  من   

لعالقتها بك ألن اهلل جيزي كل إنسان بعمله، فال يغني أحد عن أحد شيئا، وال يرض أحد  

 أحدا شيئا. 

ْبُح﴾  قال آخر: ثم حددوا له موعد النجاة، فقالوا:   موعد العذاب  ﴿إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ

النازل هبم، فال خوف من االنتظار الطويل، وال بد من العجلة يف اخلروج، ألنه مل يبق هناك  

ْبُح بَِقِريٍب﴾ وقت كثري لنزول العذاب،   فلم يبق لبزوغه إال سواد هذا الليل. ﴿َأَلْيَس الصُّ

  قال آخر: وخرج لوط عليه السالم بأهله، وجاء العذاب بكل ثقله وقوته وشدته، 

تعاىل:   قال  يٍل  كام  ِسجِّ ِمْن  ِحَجاَرًة  َعَلْيَها  َوَأْمَطْرَنا  َسافَِلَها  َعالَِيَها  َجَعْلنَا  َأْمُرَنا  َجاَء  ﴿َفَلامَّ 

بَِبِعيٍد﴾   َمًة ِعنَْد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاملنَِِي  ، أي وملا جاء الصبح  [ 83ـ    82هود:  ] َمنُْضوٍد ُمَسوَّ

املوعود، وقع أمرنا الذي قضينا فيه هبالك هذه القرية، فجعلنا عاليها سافلها، أي قلبناها  

رأسا عىل عقب، فذهبت كل معاملها، وأمطرنا عىل أهلها حجارة من سجيل، أي من صوان  

َمًة﴾  ﴿ُمَسوَّ أي منتظم، كام تنتظم احلبات يف العقد.. وهى حجارة..  ﴿َمنُْضوٍد﴾  أملس..  

أي قد أعدها اهلل سبحانه وتعاىل، هلالك  ﴿ِعنَْد َربَِّك﴾  أي معلمة، وموسومة بسامت خاصة،  

 الظاملني، أينام كانوا، وحيثام وجدوا.
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هتديد وتلويح هبذه احلجارة  ﴿َوَما ِهَي ِمَن الظَّاملنَِِي بَِبِعيٍد﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

هلل، وأهنا قريبة منهم، وأهنم عىل وشك أن يمطروا هبا،    املرصودة هلالك الكافرين واملحادين

 وأن يصريوا هم وقريتهم إىل هذا املصري الذي انتهى إليه قوم لوط وقريتهم. 

قال آخر: ومن العرب املستفادة من هذا املشهد أن الفواحش تفتك باجلامعات وتذهب  

نسلهم وأسلمتهم إىل    قوهتا وتعدها للفناء، كام يف شأن قوم لوط إذ إن فاحشتهم قطعت

 الدمار. 

قال آخر: ومنها أن كل امرئ بام كسب رهني ومعاقب بعمله، فلم يعف امرأة لوط  

 من العذاب أهنا امرأته، وألهنا كانت من املفسدين حق عليها ما نزل هبم من العذاب. 

يأتون   ذلك  بل كانوا مع  أوثان فقط،  يكونوا عبدة  مل  آل لوط  أن  آخر: ومنها  قال 

النساء حتى أصبحوا ال  الفاحش الرجال شهوة من دون  التي ما سبقهم هبا أحد، يأتون  ة 

 خيرجون من رش إال إىل رش، فهم يف دائرة الفساد املطلق والفاحشة الشنعاء. 

قال آخر: ومنها أن االنطالق إىل اهلوى ال يرده عقل وال تدبري وال حياء، بل وال أي  

 مروءة إنسانية. 
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 سف يو االعتبار.. وقصة  . 9

فحدثونا عن  عليه السالم،    لوط حدثتمونا عن قصة  قال أحد احلضور: أحسنتم..  

 والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. ، قصة يوسف عليه السالم

لقد أشار اهلل تعاىل إىل أمهية هذه القصة، ورضورة االهتامم  :  (123) قال أحد الوعاظ

ائِلنَِي﴾  هبا، فقال:   أي لقد كان يف قصة    [ 7يوسف:  ] ﴿َلَقْد َكاَن يِف ُيوُسَف َوإِْخَوتِِه آَياٌت لِلسَّ

يوسف وإخوته ألبيه عرب أيام عرب دالة عىل قدرة اهلل وعظيم حكمته وتوفيق أقداره ولطفه  

ده، وتربيته هلم، للسائلني عنها الراغبني يف معرفة احلقائق واالعتبار  بمن اصطفى من عبا 

 هبا، فإهنم هم الذين يعقلون اآليات ويستفيدون منها. 

قال آخر: ولذلك جاءت يف معرض واحد، مل يذكر معها غريها من قصص األنبياء،  

م إال أن  يف معرض آخر، ومل جير عن يوسف حديث يف غري هذه السورة، الله هيومل تذكر 

يذكر اسمه مع مجاعة األنبياء، ذكرا ال يراد منه إال تعداد أسامئهم، أو جمرد اإلشارة إىل قصته،  

 للعربة والعظة. 

هذا   آخر: واحلكمة يف  عرب    هيقال  رحلة  هو  حدثا واحدا،  تعترب  القصة  هذه  أن 

أعاصري،    الزمن، لإلنسان من مولده إىل مماته، وعىل طريق هذه الرحلة تقوم سدود، وهتب 

لكن يد اللطف والقدرة تبلغ هبذا اإلنسان مأمنه، وُترجه من تلك التجربة التي عانى فيها 

واآلخرة   الدنيا  خري  يديه  بكلتا  يمسك  عظيام  وإنسانا  صافيا،  جوهرا  واألهوال  الشدائد 

 مجيعا. 

اخلاص   وضعها  مالحظة  مع  القصة  هذه  فصول  تفكيك  فإن  ولذلك،  آخر:  قال 

 

 (113/  7(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )271/  12(، ومن وحي القرآن: )117/  12(، وتفسري املراغي ) 51/  7التفسري القرآين للقرآن )  (123)
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ترابطها   عىل  يفقدها  للحصول  واحد  مكان  يف  كاملة  تذكر  أن  ينبغي  فلهذا  وانسجامها، 

 النتيجة املتوخاة. 

قال آخر: وكمثال عىل ذلك، فإن الرؤيا وما ذكره أبوه من تعبري يف أول هذه السورة  

يفقد معناه دون ذكر هنايتها.. لذلك نقرأ يف أواخر هذه السورة، حني جاء يعقوب وإخوة  

َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن  ه سجدا، أن يوسف قال ألبيه:  يوسف اىل مرص وخروا ل َأَبِت َهَذا  ﴿َيا 

ا﴾   َحقا َريبِّ  َجَعَلَها  َقْد  السورة  [ 100]يوسف:  َقْبُل  بداية  بني  الوثيق  االرتباط  يوضح  وهذا   ،

وهنايتها، يف حني أن قصص األنبياء اآلخرين ليست عىل هذه الشاكلة، ويمكن درك كل  

 هلا. واحدة من خالل فصو

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن قصص األنبياء التي وردت يف السور األخرى من  

ثم   والطغاة،  املعاندين  لقومهم  السالم  عليهم  األنبياء  مواجهة  عادة  تبني  الكريم  القرآن 

اهلل   عذاب  واستحقاقهم  هلم  أخرى  مجاعة  وخمالفة  باألنبياء  مجاعة  إيامن  اىل  احلالة  تنتهي 

 قصة يوسف عليه السالم فال كالم عن هذا املوضوع، بل أكثر ما فيها بيان وعقابه، أما يف 

 حياة يوسف نفسه ونجاته من املزالق اخلطرية التي تنتهي أخريا اىل استالمه سدة احلكم. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن األحداث فيها مرتابطة جدا، تبني اللطف اإلهلي  

يوسف لو مل حيسدوه ملا ألقوه يف غيابة اجلب، ولو مل    بأمجل مظاهره، ولذلك نرى أن إخوة 

يلقوه فيها ملا وصل إىل عزيز مرص، ولو مل يعتقد العزيز بصادق فراسته أمانته وصدقه ملا أمنه  

عىل بيته ورزقه وأهله، ولو مل تراوده امرأة العزيز عن نفسه ويستعصم منها ملا ظهرت نزاهته  

اهتا ملا ألقى يف السجن، ولو مل يسجن ما عرفه ساقى  ولو مل تفشل يف كيدها وكيد صوحيب

ملك مرص وعرف صدقه يف تعبري الرؤيا وإرشاد ملك مرص إليه فآمن به وجعله عىل خزائن  

األرض، ولو مل يتبوأ هذا املنصب ما أمكنه أن ينقذ أبويه وإخوته وأهله أمجعني من اجلوع  
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من عز وبذخ ورخاء عيش ونعيم عظيم،  هبم إىل مرص فيشاركوه فيام ناله    ويأيت واملخمصة  

وما من مبدإ من هذه املبادئ إال كان ظاهره رشا مستطريا، ثم انتهى إىل عاقبة كانت خريا  

 وفوزا مبينا. 

قال آخر: فتلك رضوب من آيات اهلل يف القصة ملن يريد أن يسأل عن أحداثها احلسية  

، وعلمه بكذهبم يف دعوى أكل  الظاهرة وعلومها الباطنة كعلم يعقوب بتأويل رؤيا يوسف

الذئب له، ومن شمه لريح يوسف منذ فصلت العري من أرض مرص ذاهبة إىل أرض كنعان،  

ومن رؤية برهان ربه، ومن كيد اهلل له ليأخذ أخاه برشع امللك، ومن علمه بأن إلقاء قميصه  

 عىل أبيه يعيده بصريا بعد عمى بقي كثريا من السنني. 

 تم.. فحدثونا عن العرب العامة التي نستفيدها من القصة. قال أحد احلضور: أحسن

أننا نرى فيها مالمح اإلنسان   القصة  العظيمة يف هذه  العرب  الوعاظ: من  قال أحد 

التهديد   عوامل  كل  أمام  الصامدة،  الصلبة  اإلرادة  يملك  الذي  املنفتح،  الواعي  املؤمن 

ظة، لشعوره العميق بمراقبة ربه،  واإلغراء، بفضل إيامنه القوي الذي ينمو معه يف كل حل

 وبحضوره يف كل ما حوله ومن حوله. 

قال آخر: وهكذا نرى فيه دقة املالحظة، ورسعة احلركة، وعمق احليلة، إذا ما أراد  

 الوصول إىل مراده دون أن ييسء إىل مبادئه.  

ر  قال آخر: وهكذا نرى فيه القلب الكبري الذي ال يتعقد وال حيقد، بل حياول أن يذك

 الذين أساءوا إليه، ليعفو عنهم، وليستغفر هلم، كام فعل مع إخوته. 

قال آخر: وهكذا نرى فيه اإلنسان الذي يشعر دائام، بموقع نعم اهلل عليه يف حياته،  

 فيام يتذكره من ماضيه، ويف ما يعيشه يف حارضه، ويف ما يتمناه ملستقبله. 

ليذكر آالءه، وليمجده يف ذلك كله،  قال آخر: وهكذا نرى فيه ذلك املبتهل إىل اهلل  



364 

 

 وليشكره عليه، يف خشوع العبد، وخضوع العابد. 

العاطفية   يتحدث عن اجلوانب  الكريم  القرآن  إىل ذلك، نرى  باإلضافة  قال آخر: 

لإلنسان، بشكل طبيعي، ومن دون تعقيد، وعن مواقع الضعف التي تعرتيه يف هذا اجلانب  

قوة فيه، من أجل حتقيق التوازن الذي حيمي اإلنسان من  مما يوحي برضورة استثارة نقاط ال

 االنحراف، ويمنعه من السقوط. 

اجلوانب   عن  احلديث  من  يامنع  ال  اإلسالم  أن  التوجه،  هذا  يف  ونجد  آخر:  قال 

العاطفية من حياة اإلنسان، بام فيها من تفاصيل جلهة التعبري عن احلب، والتفنن يف استخدام  

اإلثارة، بأسلوب ال يصل إىل مستوى الفحش، فإن تناول هذه التفاصيل  احليلة للوصول إىل  

قد حيقق شيئا من املعرفة بنقاط ضعف وقوة الشخصية اإلنسانية، ويوحي برضورة السعي  

لتأكيد الرتبية الروحية، والبناء األخالقي، عىل أساس املعرفة التفصيلية بحقائق األشياء،  

جب كثريا من احلقائق اإلنسانية، وقد يؤدي بالتاِل إىل  ألن إغفال مثل هذه التفاصيل قد حي 

 خلل عىل مستوى العمق والشمول يف تقويم األشياء. 

قال آخر: ونستفيد من شخصية يعقوب عليه السالم كيف يمكن لإلنسان أن يتوازن  

ألن   وصربه،  إيامنه  إىل  ييسء  أن  دون  اإلنساين،  بعده  للحزن  فيعطي  الذاتية،  مشاعره  يف 

فعل  الصرب   هو  بل  القلب،  يف  يعتمل  تنهار وحزنا  دموعا  العاطفة،  انسياب  يتناىف مع  ال 

متاسك يف وعي املوقف، وضبط احلركة، واتزان الكلمة، بحيث ال ييسء اإلنسان معه إىل  

 املبادئ التي حيملها. 

قال آخر: ونالحظ يف شخصيته كذلك ذلك االمتداد الروحي يف آفاق الذات ويف  

 ييأس أمام الكوارث، وال يسقط أمام التحديات، بل يستمد من إيامنه  أجواء الغيب، فال 

باهلل القوة عىل استثارة األمل الكبري من قلب الغيب، انطالقا من الثقة بالرْحة اإلهلية التي  
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قوته،   له  تبقى  وبذلك  املستقبل،  حركة  يف  الفرج،  بانتظار  وقت  كل  يف  لإلنسان  توحي 

 م، وترتكز حياته عىل أساس ثابت.ويتجدد فيه عزمه عىل االقتحا 

قال آخر: ويف هذا وذاك، نجد يف شخصية يعقوب عليه السالم األبوية، والنبوية،  

املزيد من اللمعات الروحية واللمسات العاطفية، واالبتهاالت يف خشوع القلب، وخضوع  

مطمئنة هادئة،  الروح أمام اهلل بحيث يواجه هذا الشيخ اجلليل، كل مشاكل احلياة، بروح  

 وبإحساس يعمقه االمتداد الروحي يف رحاب اهلل. 

قال آخر: وهكذا إذا انتقلنا إىل إخوة يوسف عليه السالم، فإننا نجد النموذج احلي  

لكثري من الناس الذين حيملون العقد النفسية، نتيجة بعض األوضاع االجتامعية املحيطة  

م، ثم يثوبون إىل رشدهم، ويلتفتون إىل  هبم، التي تتحول إىل سلوك عدواين ضد من حوهل

إىل   وتيسء  مصاحلهم،  عىل  تضغط  التي  السلبية  بالنتائج  يصطدمون  عندما  أخطائهم، 

طبيعة   حول  واضحة  بنتيجة  ذلك  من  فنخرج  للناظرين،  خفاياهم  وتكشف  أوضاعهم، 

التي    النهايات السيئة، للخطوات الرشيرة، واملستقبل املعقد املرتبك، للشخصيات املعقدة

 ال تنفتح عىل احلياة من مواقع اخلري والسالم. 

قال آخر: وهكذا نلتقي يف قصة يوسف عليه السالم بشخصية املرأة التي تنساق مع  

املمكنة إلشباعها، وتندفع بعيدا يف هذا االجتاه،   الوسائل  امللتهبة، فتستخدم كل  غرائزها 

مر تطوق  التي  بالفضيحة  تباِل  فال  توازهنا،  تفقد  إىل  حتى  وتيسء  االجتامعي،  كزها 

مصداقيتها فيه، بل تواجه املسألة بروح التحدي للمجتمع الذي ينكر عليها ذلك، عاملة  

عىل دفعه خلوض جتربتها املنحرفة، لتسقط بذلك زيف مظاهر احلفاظ عىل رشف الطبقة  

ع القوة  الرفيعة.. وهكذا تثور الغريزة يف داخلها وحتوهلا إىل شخصية عدوانية تعمل من موق

الذي حتتله طبقيا عىل تدمري من ال يستجيبون لرغباهتا، فتهدد بالسجن، وباإلذالل، وبكل  
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 ما متلكه من وسائل الضغط. 

قال آخر: وهكذا نرى أهنا قصة مليئة باملواقف السلبية واإلجيابية التي حتفل هبا حركة  

والتدب فيها،  التفكري  الرضوري  من  كان  ولذلك  احلياة،  يف  ألحداثها  اإلنسان  العميق  ر 

املعارصة   التجربة  إغناء  يف  التارخيية،  التجربة  من  االستفادة  أجل  من  ومدلوالهتا، 

وترشيعه   فكره  يف  اإلسالم  هدى  عىل  احلياة،  يف  اإلنساين  التوازن  لتحقيق  واملستقبلية، 

 وأخالقيته. 

قال أحد احلضور: أحسنتم.. لقد رأيت من خالل تدبري يف سورة يوسف أنه يمكن  

تآمر هبا إخوته عليه، وثانيها يف   التي  باملؤامرة  أوهلا  أقسام، يبدأ  أربعة  إىل  تقسيم أحداثها 

املراودة التي تعرض هلا، وثالثها يف السجن الذي عوقب به عىل عفته، ورابعها بتمكني اهلل  

 له يف األرض.. فام تقولون يف هذا؟

ما ذكره القرآن الكريم،    قال أحد الوعاظ: هذا تقسيم مجيل.. وهو متناسب جدا مع 

 فكل مرحلة من هذه املراحل تؤدي إىل ما بعدها. 

 يوسف واملؤامرة: 

السالم..   عليه  يوسف  حياة  من  األوىل  املرحلة  عن  فحدثونا  احلضور:  أحد  قال 

 مرحلة املؤامرة عليه. 

 قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل يف ثالثة مشاهد من سورة يوسف. 

 املشهد األول: 

 ل أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول منها. قا 
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الوعاظ أحد  تعاىل:  (124)قال  قوله  أوهلا  آَياٌت  :  َوإِْخَوتِِه  ُيوُسَف  يِف  َكاَن  ﴿َلَقْد 

ائِلِنَي إِْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إىَِل َأبِينَا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل   نٍي  ُمبِ لِلسَّ

نَي َقاَل   اْقُتُلوا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا خَيُْل َلُكْم َوْجُه َأبِيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاحِلِ

يَّاَرِة إِْن ُكنُْتْم فَ  لِنَي  اعِ َقائٌِل ِمنُْهْم اَل َتْقُتُلوا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه يِف َغَياَبِت اجْلُبِّ َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّ

ا َلُه َلنَاِصُحوَن َأْرِسْلُه َمَعنَا َغًدا َيْرَتْع َوَيلْ  َعْب َوإِنَّا  َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل َتْأَمنَّا َعىَل ُيوُسَف َوإِنَّ

ْئُب َوَأْنتُ  ْم َعنُْه َغافُِلوَن َقاُلوا  َلُه حَلَافُِظوَن َقاَل إِينِّ َلَيْحُزُننِي َأْن َتْذَهُبوا بِِه َوَأَخاُف َأْن َيْأُكَلُه الذِّ

وَن﴾  ا إًِذا خَلَارِسُ ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ  [ 14ـ  7]يوسف: َلئِْن َأَكَلُه الذِّ

قال أحد احلضور: ومن العرب التي نستفيدها من هذه اآليات الكريمة ما يمكن أن  

أن   الطبيعي  أن من  ذلك  ثياب األصدقاء[،  األعداء ال  نطلق عليه ]مؤامرات األعداء يف 

تفويت   أجل  من  إهنم  بل  أبدا،  استتار  ودون  برصاحة  ـ  اهلجوم  عند  ـ  امليادين  يدخلون 

إخفاء   إىل  يسعون  قد  الدفاع  وسائل  كل  وسلبه  واستغفاله  اآلخر  الطرف  عىل  الفرصة 

عملهم حتت قناع جذاب، ولذلك نرى أن إخوة يوسف أخفوا خطة هالكه أو إبعاده حتت  

التي كانت حترك يوسف  غطاء أسمى األحاسيس و العواطف األخوية، هذه األحاسيس 

 من جهة ألن يميض معهم، وكانت عند أبيهم موضع قبول من جهة أخرى أيضا. 

الدول   مستوى  عىل  اليومية  حياتنا  يف  نواجهها  التي  الطريقة  هي  وهذه  آخر:  قال 

ملساعدات  وليس عىل مستوى األفراد فحسب، وهلا مظاهر متعددة، فهي مرة تظهر بمظهر ا

االقتصادية، وأخرى حتت ستار التبادل الثقايف، وثالثة يف ثوب الدفاع عن حقوق البرش،  

 ورابعة بأسلوب املعاهدات الدفاعية.. وهكذا. 

 

(، واألمثل  168/  12وحي القرآن: )(، ومن  116/  12(، وتفسري املراغي )3783/  7(، وزهرة التفاسري )1237/  6التفسري القرآين للقرآن )  (124)

 ( 212/ 12(، والتفسري املنري )136/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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قال آخر: كام نالحظ يف هذه اآليات الكريمة حاجة اإلنسان الفطرية والطبيعية اىل  

ة يوسف واستدالهلم عىل أنه بحاجة  التنزه واالرتياح، ولذلك مل يرد يعقوب عىل كالم إخو

اىل التنزه واالرتياح، بل وافق عىل ذلك عمليا، وهذا دليل كاف عىل أن أي عقل سليم ال  

يستطيع أن ينكر هذه احلاجة الفطرية والطبيعية.. فاإلنسان ليس آلة تستعمل يف أي وقت  

ا  يناالن  كام  والنصب  التعب  يناهلام  ونفس  روح  له  بل  كان،  وكيف  أن  كان،  فكام  جلسم. 

 اجلسم حيتاج اىل الراحة والنوم، كذلك الروح والنفس بحاجة اىل التنزه واالرتياح السليم. 

قال آخر: والتجربةـ  أيضاـ  تدل عىل أن اإلنسان كلام واصل عمله بشكل رتيب، فإن  

فإن   ذلك  من  العكس  وعىل  النشاط،  ضعف  نتيجة  تدرجييا  سيقل  العمل  هذا  مردود 

ة ساعات تبعث يف اجلسم نشاطا جديدا بحيث تزداد كمية العمل وكيفيته  االسرتاحة لعد

 معا، ولذلك فإن الساعات التي ترصف يف الراحة والتنزه تكون عونا عىل العمل أيضا. 

قال آخر: ولذلك ورد يف احلديث عن اإلمام عيل قوله: )للمؤمن ثالث ساعات:  

خي وساعة  معاشه،  يرم  وساعة  ربه،  فيها  يناجي  حيل  فساعة  فيام  لذهتا  وبني  نفسه  بني  يل 

 ( 125)  وجيمل، وذلك عون عىل سائر الساعات(

السيارة، فلو   بمثابة تدهني وتنظيف أجهزة  التنزه واالرتياح  قال آخر: وذلك ألن 

قوة   أكثر  ستغدو  فإهنا  وتنظيفها،  أجهزهتا  ملراقبة  العمل  عن  ساعة  السيارة  هذه  توقفت 

 أضعاف املرات، كام أنه سيزيد من عمر السيارة أيضا. ونشاطا، مما يعوض عن زمن توقفها  

بل   املشكلة،  فإنه ال حيل  التنزه صحيحا، وإال  يكون هذا  املهم أن  لكن  آخر:  قال 

سيزيدها، فإن كثريا من حاالت التنزه هذه تدمر اإلنسان وتسلب منه نشاطه وقدرته عىل  

 

 . 390هنج البالغه، الكلامت القصار:  (125)
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 العمل لفرتة ما، أو عىل األقل ُتفف من نشاط عمله. 

قال آخر: ومن العرب املرتبطة هبذا، والتي تدل عليها قصة يوسف عليه السالم أنه كام  

أجل   من  واللعب  بالتنزه  ـ  الشاب  سيام  وال  ـ  اإلنسان  عالقة  استغلوا  يوسف  إخوة  أن 

الوصول اىل هدفهم الغادر، ففي حياتنا ـ أيضا ـ نجد أعداء احلق والعدالة يستغلون مسألة  

سبيل تلويث أفكار الشباب، فينبغي أن نحذر املستكربين من الذئاب  الرياضة واللعب يف  

واملسابقات    إلضالل الذين خيططون   الرياضة  اسم  الشباب وحرفهم عن رسالتهم حتت 

 املحلية والعاملية. 

الشديدة    األم  أو  إذا كانت حمبة األب  أنه  أيضا  املرتبطة هبذا  العرب  آخر: ومن  قال 

اىل جانبهام، إال أن فلسفة هذه املحبة من وجهة نظر قانون اخللقة  للولد تستوجب أن حيفظ 

هذه   تقل  أن  ينبغي  هذا األساس  إليها، وعىل  احلاجة  عند  الولد  التامة عىل  املحافظة  هي 

املحافظة كلام تقدمت به السن، ويمنح الولد اإلجازة ليخطو يف حياته نحو االستقالل، واال  

الشجرة القوية دائام ال تنمو كام يلزم.. وربام وافق   فسيكون كمثل غرسة النورس حتت ظل

يعقوب عليه السالمـ  هلذا السببـ  عىل اقرتاح أبنائه رغم عالقته الشديدة بيوسف، وأرسله  

معهم إىل خارج املدينة، ومع أن هذا األمر كان صعبا عىل يعقوب، لكن مصلحة يوسف  

 بوه ليبتعد عنه ساعات وأياما. وحاجته إىل الرشد والنمو كانت تستوجب أن جييزه أ

قال آخر: ومن العرب املستفادة أيضا من هذه اآليات الكريمة أن يعقوب عليه السالم  

بالرغم من علمه بام سيقدم عليه إخوة يوسف، وحتذيره ولده يوسف أال يقصص رؤياه عىل  

يوسف، بل   إخوته، وأن يكتم األمر، إال أنه مل يكن مستعدا ألن يتهمهم بقصد اإلساءة إىل

كان عذره إليهم أنه حيزنه فراقه، وخياف أن يأكله الذئب يف الصحراء.. واألخالق واملعايري  

اإلنسانية واألسس القضائية العادلة توجب ذلك أيضا، فحيث مل تتوفر لدينا عالمة ظاهرة  
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يثبت   أن  إال  الرباءة والصحة والطهارة  اهتامه، فاألصل  ينبغي  ما فال  عىل خمالفة شخص 

 الفه. خ

قال آخر: ومن العرب املستفادة أيضا من هذه اآليات الكريمة ما روي يف بعض اآلثار 

: )ال تلقنوا الكذاب فيكذب، فإن بني يعقوب عليه السالم مل يعلموا أن  مرفوعا للنبي  

أبوهم( لقنهم  حتى  اإلنسان  يأكل  يلتفت  (126)   الذئب  ال  أن  أحيانا  قد حيدث  أنه  ذلك   ،

.. ومثل هذا يشبه  االنحرافاحليلة وإىل طريق االعتذار وانتخاب طريق الطرف اآلخر إىل  

متاما ما لو قال اإلنسان لطفله: ال ترم الكرة باجتاه املصباح، ومل يكن الطفل يعلم أن الكرة  

نوازع   فيه  العمل ممكن، وتتحرك  أن مثل هذا  اىل  فيلتفت  املصباح،  ترمى نحو  أن  يمكن 

 بتكرس املصباح.  الفحص، ثم يبدأ لعبته لتنتهي

قال آخر: وليس هذا موضوعا هينا وال خاصا باألطفال، فقد يتفق أحيانا أن األوامر  

والنواهي اخلاطئة، تسبب أن يتعلم الناس أشياء مل يعرفوها من قبل، فتوسوس هلم أنفسهم  

يبعث    أن يقدموا عليها، فينبغي يف مثل هذه املوارد ـ قدر املستطاع ـ أن تثار املسائل بشكل ال

 عىل أي تعلم سيئ. 

قال آخر: ويذكرنا هذا بام نجده يف كثري من املقاالت، حيث أنه قد يكتب أحدهم  

فيلم أو غريه ـ عن رضر املواد املخدرة، فيتناول هذه املسائل بصورة    بإخراج مقالة ـ أو يقوم  

عامل وبيان  يتعلمها غري املطلعني، وينسون املسائل التي تذكر يف هذه املواضيع لذم هذه األ

طرق النجاة منها، ولذلك فغالبا ما يكون رضر هذه املقاالت واألفالم وخسارهتا أكثر من  

 فائدهتا بمراتب. 

 

 . 415، ص 2نور الثقلني، ج  (126)
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تعاىل:   بقوله  القصة  بدأت  وقد  آخر:  آَياٌت  قال  َوإِْخَوتِِه  ُيوُسَف  يِف  َكاَن  ﴿َلَقْد 

ائِلِنيَ  أمور احلياة، واالستفادة  ، أي فيها عرب للذين يريدون معرفة حقائق  [ 7يوسف:  ]   ﴾لِلسَّ

من جتارب اآلخرين التي شاهدوها، أو سمعوها، ليضيفوا ذلك إىل ما يملكونه من جتارب  

ذاتية، ليتسع هلم جانب املعرفة بحركة املستقبل يف حياهتم العامة واخلاصة، ويف هذا إحياء  

العربة إليه ألخذ  القرآن توجيه اإلنسان  يريد  الذي  للقصة،  الفكري  منه، وعدم    باجلانب 

فاهلدف   ذاتية،  وتسلية  فكري  هلو  من  ُتفيه  بام  لألحداث  التفصييل  باجلانب  االكتفاء 

االستفادة من التفاعل اإلنساين مع جتربة اآلخرين لتحديد اخلطوات العملية املستقبلية وما  

 يصلح للحياة، أو ما ال يصلح هلا، وهكذا تبدأ القصة يف حياة يوسف وإخوته، بآالم يعانيها

 يوسف وحتدد ما يستقبله من أحداث. 

قال آخر: ثم تبدأ القصة، باحلديث الذي دار بني إخوته، والذي يأخذون فيه عىل  

أبيهم أنه يؤثر عليهم يوسف، وخيتصه باملزيد من عطفه وحبه، هو وأخوه الشقيق له.. فقد  

وا: كيف  كان يوسف وأخ له من أم، وكان اإلخوة العرشة اآلخرون من أم.. ولذلك تساءل

شأهنا   هلا  كبرية،  مجاعة  أي  عصبة،  وهم  دوهنم،  أبيهم  بحب  األخوان  هذان  يستأثر 

واعتبارها؟ وكيف يفضل األب االثنني عىل العرشة؟ إن ذلك أمر غري مستساغ، وتقدير  

غري سليم! وبخاصة يف بيئة بدوية تعتز بكثرة العدد، وتأخذ مكاهنا يف جمتمعنا، بام هلا من  

 هلا من أموال. رجال أكثر مما 

قال آخر: هكذا بدا هلم األمر خارجا عىل غري مألوف احلياة عندهم، فكان منهم هذا  

أي  [ 8]يوسف: املوقف، الذي انتهى هبم إىل أن يقولوا يف أبيهم: ﴿إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل ُمبِنٍي﴾ 

 ال مبينا. إنه قد انحرف برأيه يف أبنائه ويف موقفه منهم، عن سواء السبيل، فضل ضال

قال آخر: وىف هذا من العربة وجوب عناية الوالدين بمداراة األوالد وتربيتهم عىل  



372 

 

املحبة واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم واجتناب تفضيل بعضهم عىل بعض بام يعده  

 املفضول إهانة له وحماباة ألخيه باهلوى. 

ينهم انتهى هبم إىل القول بقتل  قال آخر: ثم يذكر اهلل تعاىل أن احلديث الذي أداروه ب

يوسف، أو إلقائه يف أرض بعيدة عنهم، والتطويح به يف جمهل من جماهلها، حتى يغيب عن  

وجه أبيه، فال يراه أبدا، وهبذا خيلو هلم وجه أبيهم، أي خيلص هلم وجهه، فال يلتفت إىل  

كان من قبل    غريهم، وهذا كناية عن تعلق أبيهم هبم، حيث ال يرصفه صارف عنهم، وقد

 متجها بكيانه كله إىل يوسف وأخيه. 

قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أهنم يرسوا ألنفسهم هذا بادعاء أن يكونوا من بعده قوما  

صاحلني.. وهذا يدل عىل إحساسهم بالذنب من هذا العمل، وكانوا خيافون اهلل يف أعامق  

لكن املسألة املهمة هنا هي    قلوهبم، ولذلك قالوا: نتوب ونكون من بعده قوما صاحلني..

الواقع ـ هو ألجل خداع الوجدان وإغرائه وفتح   أن احلديث عن التوبة قبل اجلريمة ـ يف 

 الباب للدخول اىل الذنب، فال يعد دليال عىل الندم أبدا. 

قال آخر: ذلك أن التوبة الواقعية هي التي توجد بعد الذنب حالة من الندم واخلجل  

 الكالم يف التوبة قبل الذنب فليس توبة. لإلنسان، وأما 

قال آخر: وتوضيح ذلك أنه كثريا ما يقع أن اإلنسان حني يواجه الضمري والوجدان  

يكون   حني  أو  الذنب،  عىل  اإلقدام  عن    االعتقادعند  يمنعه  أمامه  وحاجزا  سدا  الديني 

ي بيرس،  الرشع  أو  الوجدان  حاجز  جيتاز  أن  أجل  فمن  عليه،  مصمم  وهو  قوم  الذنب 

الشخص بخداع نفسه وضمريه بأنه سيتوب ويميض اىل بيت اهلل ويؤدي األعامل الصاحلة،  

 لغسل مجيع آثار الذنوب. 

قال آخر: أي إنه يف الوقت الذي يرسم اخلطة الشيطانية لإلقدام عىل الذنب، يرسم  
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وء  خطة شيطانية أخرى ملخادعة الضمري والوجدان.. فإىل أي درجة تبلغ هذه اخلطة من الس 

 بحيث متكن اإلنسان من حتقيق اجلناية والذنب وكرس احلاجز الديني الذي يقف أمامه. 

قال آخر: ومن العرب املستفادة من القصة أيضا أن الرش درجات ُتتلف باختالف  

األنفس، ولذلك فإن الفضيلة التي تكون لدى بعض األرشار جتعلهم حيمون األخيار من  

اَل َتْقُتُلوا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه  ذلك ال شك أن اقرتاح القائل: ﴿ سلوك املمعنني يف االنحراف، ول

﴾ مل يكن اهلدف منه موت يوسف يف البئر، بل بقاءه ساملا لتنقذه القافلة عند    يِف َغَياَبِت اجْلُبِّ

البئر   عىل  يكن  لالستسقاء مرورها  مل  القائل  أن  َفاِعلِنَي﴾  ُكنُْتْم  ﴿إِْن  مجلة  من  ويستفاد   ..

 اسا ـ حتى هبذا االقرتاح، ولعله كان ال يوافقهم عىل إيذاء يوسف أصال. يرغب ـ أس

بينهم أن احلسد يمكن أن يدفع   قال آخر: كام نستفيد من حوار إخوة يوسف فيام 

فإهنا   إمخادها  يمكن  مل  إذا  احلسد  فنار  له،  املشاكل  إجياد  أو  أخيه،  قتل  اىل  حتى  اإلنسان 

 خرين هبا. ستحرق صاحبها باإلضافة اىل إحراق اآل

قال آخر: وأساسا إذا حرم اإلنسان من نعمة أنعمها اهلل عىل عبد سواه، فإنه سيكون  

أمام أربع حاالت خمتلفة.. أوهلا، أن يتمنى أن ينعم اهلل عليه مثل ما أنعم عىل غريه، وهذه  

  احلالة تدعى )الغبطة( وهي جديرة بالثناء واملدح، وليس هلا أثر يسء، ألهنا تدعو صاحبها 

 للسعي واجلد واملثابرة حتى ينال مثل ما نال املغبوط. 

قال آخر: والثانية، أن يتمنى أن تسلب هذه النعمة عن اآلخرين، ويسعى من أجل  

اىل   صاحبها  تدعو  التي  باحلسد  املوسومة  املذمومة  احلالة  هي  وهذه  التمني،  هذا  حتقيق 

النعمة عن اآلخرين، دون أن تدعوه ألن يطلب من اهلل مثل ما أعطي    التخريب وسلب 

 غريه من النعم. 

له فقط، وحيرم اآلخرون منها   النعمة  تكون هذه  أن  يتمنى  أن  والثالثة،  قال آخر: 
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وهذه احلالة تسمى )البخل( واألنانية التي تدعو اإلنسان أن يطلب شيئا لنفسه، ويلتذ من  

 حرمان اآلخرين. 

هبذ اآلخرين  تنعم  يتمنى وحيب  أن  والرابعة،  آخر:  حمروما  قال  كان  وإن  النعمة  ه 

منها، وهو مستعد أن يقدم ما عنده من أجلهم، بغض النظر عن منافعه الشخصية، وهذه  

 احلالة الرفيعة هي ما يسمى بـ)اإليثار(، والتي هي من أهم الصفات اإلنسانية احلميدة. 

ينبغي أن   قال آخر: وهكذا يمكن أن نستفيد من حوار إخوة يوسف أن الوالدين 

أبناءها اآلخرين عند إبراز عنايتهام وحمبتهام لواحد منهم، فبالرغم من أن يعقوب    يالحظا 

عليه السالم مل يرتكب خطأ ـ دون أي شك ـ بالنسبة إلبراز عالقته لولديه يوسف وأخيه،  

وإنام كان كل ذلك وفق حسابات خاصة، لكن هذه احلادثة تكشف لنا أنه ينبغي أن يكون  

 هذه املسألة ـ من القدر الالزم. ألن إبراز العالقة لبعض األبناء  اإلنسان أكثر إحساسا، يف 

دون بعض توجد عقدة يف نفوس اآلخرين، اىل درجة أهنا جترهم اىل كل عمل خمرب، حيث  

جيدون شخصياهتم منهزمة والبد من حتطيم شخصية أخيهم للتعويض عن هذه اهلزيمة،  

 ة ووشائج القربى. فيكون اإلقدام عىل هذا العمل دون حلاظ الرْحي

قال آخر: ومن هذا الباب ما روي عن اإلمام الباقر أنه قال: )واهلل إين ألصانع بعض 

ولدي، وأجلسه عىل فخذي، وأنكز له املخ، وأكرس له الكرس، وإن احلق لغريه من ولدي،  

ولكن خمافة عليه منه ومن غريه، ال يصنعوا به ما فعل بيوسف اخوته، وما أنزل اهلل سورة  

ال أمثاال لكي ال جيد بعضنا بعضا كام حسد يوسف إخوته، وبغوا عليه، فجعلها رْحة عىل  إ

 ( 127) من توالنا، ودان بحبنا وحجة عىل أعدائنا ومن نصب لنا احلرب والعداوة( 

 

 . 78، ص 74بحار األنوار، ج  (127)
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 املشهد الثاين: 

األول،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 ستفادة من الثاين. فحدثونا عن العرب امل

الوعاظ أحد  الثاين  (128)قال  املشهد  عنه  :  عرب  ما  تعاىل:  هو  بِِه  قوله  َذَهُبوا  ﴿َفَلامَّ 

اَل   َوُهْم  َهَذا  بَِأْمِرِهْم  َلُتنَبَِّئنَُّهْم  إَِلْيِه  َوَأْوَحْينَا  اجْلُبِّ  َغَياَبِت  يِف  جَيَْعُلوُه  َأْن  َيْشُعُروَن  َوَأمْجَُعوا 

َوَتَركْ  َنْسَتبُِق  َذَهْبنَا  إِنَّا  َأَباَنا  َيا  َقاُلوا  َيْبُكوَن  َأَباُهْم ِعَشاًء  َفَأَكَلُه  َوَجاُءوا  َمَتاِعنَا  ِعنَْد  ُيوُسَف  نَا 

َلْت  ْئُب َوَما َأْنَت بُِمْؤِمٍن َلنَا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي َوَجاُءوا َعىَل َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ   الذِّ

  [ 18ـ  15]يوسف: ﴾ َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصرْبٌ مَجِيٌل َواهللَُّ املُْْسَتَعاُن َعىَل َما َتِصُفونَ 

والكيد   البغيض،  احلسد  ظهور  مرحلة  تعاىل  اهلل  ذكر  السابق  املشهد  يف  آخر:  قال 

 والتدبري اليسء، وذكر يف هذا املشهد مرحلة التنفيذ بال رْحة وبإحكام.

معهم   يرسل  أن  أباهم  أقنعوا  يوسف  إخوة  أن  إىل  املشهد  بداية  وتشري  آخر:  قال 

لتهم مطمئني البال بانتظار الصبح لتنفيذ خطتهم وإزاحة  أخاهم يوسف، ولذلك باتوا لي

 أخيهم الذي يقف عائقا يف طريقهم. 

﴾  قال آخر: وقد بدأ بقوله تعاىل:   ﴿َفَلامَّ َذَهُبوا بِِه َوَأمْجَُعوا َأْن جَيَْعُلوُه يِف َغَياَبِت اجْلُبِّ

﴿َوَأْوَحْينَا  ، وهو جواب ملحذوف دل عليه املعطوف عليه بعده، وهو قوله تعاىل:  [ 15يوسف:  ] 

، واملعنى: أهنم حني انطلقوا بيوسف  [ 15يوسف:  ] إَِلْيِه َلُتنَبَِّئنَُّهْم بَِأْمِرِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن﴾  

كوه ملصريه، كانت  بعد أن أخذوه من أبيهم، وأمجعوا رأهيم عىل أن يضعوه يف اجلب، وأن يرت

إليه.. ثم صحبته عناية اهلل وحفت به   عناية اهلل معه، فحفظه اهلل من الرش الذي دفعوا به 

 

(، واألمثل  173/  12(، ومن وحي القرآن: )121/  12تفسري املراغي )(، و3807/  7(، وزهرة التفاسري )1243/  6التفسري القرآين للقرآن )  (128)

 ( 154/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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ألطافه.. وأوحى اهلل سبحانه وتعاىل إليه أنه سيلتقى بإخوته يوما، وأنه سيخربهم هبذا الذي  

إخ  وجاءه  مرص،  أمر  يوسف  ملك  حني  حتقق  ما  وهذا  يعرفوه..  أن  دون  منهم  وته  كان 

هذه   ختام  يف  ذلك  سيجيئ  كام  بأرضهم،  اجلدب  حل  حني  مرص،  خريات  من  يمتارون 

 القصة. 

﴾ ويعلو الرصاخ بشكل  َجاُءوا َأَباُهْم ِعَشاًء َيْبُكونَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم ﴿

يوحي بالفاجعة يف عملية إثارة الشعور بالذنب عىل طريقة دموع التامسيح التي ال تتحرك  

دائرة الشكل،  من األع تبقى يف  َنْسَتبُِق﴾  امق، بل  َذَهْبنَا  إِنَّا  َأَباَنا  َيا  يف سباق عنيف  ﴿َقاُلوا 

يغفل اإلنسان فيه عن نفسه وعمن حوله، ومل يكن من املمكن ليوسف أن يستبق معنا لصغر  

جسمه،   وضعف  َمَتاِعنَا﴾  سنه  ِعنَْد  ُيوُسَف  يف ﴿َوَتَرْكنَا  عنه  وابتعدنا  بحراسته،    ليقوم 

تراكضنا نحو اهلدف، فاستغل الذئب هذه الفرصة، فلم جيد عنده أحدا، ومل يملك أن يدافع  

نفسه،   هو  عن  قالوه  ما  أن  وذكروا  ْئُب﴾،  الذِّ خيتزنه  ﴿َفَأَكَلُه  ما  بكل  الصارخة  احلقيقة 

اإلنسان من قساوة األمل، وعنف احلزن، وفداحة اخلسارة، وال نملك ما نؤكد به لك هذه  

َلنَا﴾  ﴿احلقيقة   بُِمْؤِمٍن  َأْنَت  حمتمل  َوَما  األمر  أن  مع  بنا،  ثقتك  جانب  يغلب  الشك  ألن 

فيام  ﴿َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي﴾  جدا.. ومن املؤسف أن تفقد ثقتك بنا وتتهمنا بام ال دخل لنا به  

نخربك به. ولكن ما القيمة يف أن يكون اإلنسان صادقا، وهو ال يملك احلجة القاطعة عىل  

 صدقه؟

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم جاءوا بقميص يوسف ملطخا ظاهره بدم غري دم  

َعىَل  ﴿يوسف، وهم يدعون أنه دمه، ليشهد بصدقهم، فكان دليال عىل كذهبم، ومن ثم قال:  

والسامع أنه موضوع وضعا متكلفا، إذ لو كان من افرتاس الذئب    للقارئليستبني    ﴾َقِميِصهِ 

وتغلغل القميص،  وقال:    لتمزق  يصدقهم  مل  كله  هذا  أجل  ومن  منه،  قطعة  كل  يف  الدم 
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هيهات، ليس األمر كام تدعون، بل سهلت لكم أنفسكم األمارة بالسوء أمرا نكرا وزينته  

يف قلوبكم فطوعته لكم حتى اقرتفتموه، وسأصرب صربا مجيال عىل هذا األمر الذي اتفقتم  

ولطفه،   بعونه  اهلل  يفرجه  حتى  أن  أستعني   وانىعليه  عىل  به  من    يكفيني  تصفون  ما  رش 

 الكذب. 

 املشهد الثالث: 

الثاين،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من املشهد الثالث. 

﴿َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة   قوله تعاىل:هو ما عرب عنه  : املشهد الثالث  (129)قال أحد الوعاظ

وُه بَِضاَعًة َواهللَُّ َعلِيٌم باَِم يَ  ى َهَذا ُغاَلٌم َوَأرَسُّ ْعَمُلوَن  َفَأْرَسُلوا َواِرَدُهْم َفَأْدىَل َدْلَوُه َقاَل َيا ُبرْشَ

اِهِديَن﴾  ْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا فِيِه ِمَن الزَّ  [ 02ـ  19]يوسف: َورَشَ

قال آخر: فبعد أن ذكر اهلل تعاىل أن إخوة يوسف أمجعوا أمرهم عىل إلقائه يف غيابة  

قافلة من التجار ذاهبة    بمجيءاجلب ونفذوا ذلك، ذكر هنا طريق خالصه من تلك املحنة  

 إىل مرص، فأخرجوه من البئر وباعوه يف مرص بثمن بخس. 

مارة عىل طريق البئر الذي  اَرٌة﴾  ﴿َجاَءْت َسيَّ قال آخر: واآليات الكريمة تذكر أنه  

﴿َفَأْدىَل َدْلَوُه﴾  الذي يرد مواقع املاء فيطلبه لقومه،  ﴿َفَأْرَسُلوا َواِرَدُهْم﴾  كان فيه يوسف،  

يف البئر وأخرجه، فإذا به أمام املفاجأة السارة، فقد كان ينتظر خروج الدلو باملاء، فإذا به  

وسف الذي تعلق بالدلو عندما أنزله صاحبه  خيرج بغالم مجيل الصورة صغري السن، هو ي 

 إىل البئر لالستقاء به. 

 

(، واألمثل  178/  12(، ومن وحي القرآن: )123/  12(، وتفسري املراغي )3812/  7(، وزهرة التفاسري )1247/  6التفسري القرآين للقرآن )  (129)

 ( 228/ 12، والتفسري املنري )(164/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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َهَذا ُغاَلٌم﴾  قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أنه حينها   ى  َيا ُبرْشَ فالتفت إىل قومه  ﴿َقاَل 

البئر يف   الذي وجد يف  الغالم  باعوا  ما  إذا  أن حيصلوا عليه  يمكن  الذي  بالربح  ليبرشهم 

 سوق النخاسة. 

وُه بَِضاَعًة﴾  كر اهلل تعاىل أهنم  قال آخر: ثم يذ أي أخفوه لدهيم ألهنم خافوا أن  ﴿َأرَسُّ

به،   فيطالبوهم  أهله  َيْعَمُلوَن﴾  يبرصه  باَِم  َعلِيٌم  الرس وأخفى، فال  ﴿َواهللَُّ  املطلع عىل  فهو 

إىل   ليصل  االجتاه  هذا  يف  يسري  أن  ليوسف  أراد  الذي  وهو  ذرة،  مثقال  علمه  عن  يعزب 

يف هناية املطاف، فإذا كانوا قد أخفوه عن الناس فال يمكن أن خيفوه عن اهلل    النتائج الطيبة 

 الذي حييط هبم من كل جهة ويشمل يوسف بكل رعايته. 

ْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة﴾ قال آخر: ثم يذكر اهلل تعاىل أهنم   والرشاء هنا  ﴿رَشَ

﴿َوَكاُنوا  دودة، يمكن معرفتها بالعدد لقلتها،  بمعنى البيع، فقد باعوه بثمن زهيد بدراهم حم

اِهِديَن﴾   ألهنم أرادوا التخلص منه برسعة، واحلصول عىل ثمنه بأي مقدار كان،  فِيِه ِمَن الزَّ

 حذرا من أن يكتشفهم أهله ويأخذوه منهم قبل أن يبيعوه ويقبضوا ثمنه. 

من  أخرجوه  الذين  القوم  إىل  راجع  الضمري  أن  والظاهر  آخر:  وأرسوه    قال  البئر 

بضاعة ألن السياق يوحي بذلك، وال يلتفت إىل احتامل أن إخوة ليوسف هم الذين باعوه،  

 بعد أن اكتشفوا إخراج السيارة له، فادعوا أنه عبدهم فباعوه منهم، ألن هذا خالف الظاهر. 

ئه  وتسلية له عىل كان يلقى من أقربائه وأنسبا   قال آخر: وىف هذا تذكري من اهلل لنبيه  

قادر عىل تغيري ذلك، كام    فإيناملرشكني من األذى فكأنه يقول له: اصرب عىل ما نالك يف اهلل،  

قدرت عىل تغيري ما لقي يوسف من إخوته، وسيصري أمرك إىل العلو عليهم كام صار أمر  

 يوسف مع إخوته إذ صار سيدهم. 
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 يوسف واملراودة: 

م األوىل  املرحلة  حدثتمونا عن  احلضور:  أحد  السالم..  قال  عليه  يوسف  حياة  ن 

 فحدثونا عن املرحلة الثانية.. مرحلة املراودة. 

 قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل يف أربعة مشاهد من سورة يوسف. 

 املشهد األول: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول منها. 

الوعاظ أحد  تعاىل:  (130)قال  قوله  أوهلا  اِلْمَرَأتِِه  :  ِمرْصَ  ِمْن  اُه  اْشرَتَ الَِّذي  ﴿َوَقاَل 

نَّا لُِيوُسَف يِف اأْلَْرِض َولِنَُعلِّمَ  ُه ِمْن  َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوَكَذلَِك َمكَّ

أَ  َوَلكِنَّ  َأْمِرِه  َغالٌِب َعىَل  َواهللَُّ  اأْلََحاِديِث  آَتْينَاُه  َتْأِويِل  ُه  َأُشدَّ َبَلَغ  َوملََّا  َيْعَلُموَن  اَل  النَّاِس  ْكَثَر 

 [ 22ـ  21]يوسف: ُحْكاًم َوِعْلاًم َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسننَِي﴾ 

قال آخر: هاتان اآليتان مبدأ قصص يوسف يف بيت العزيز الذي اشرتاه، وفيهام بيان 

ائه حكام وعلام وشهادة من اهلل له بأنه من زمرة  متكني اهلل له وتعليمه تأويل األحاديث وإيت

 املحسنني. 

اسم   منصبه وال  الذي اشرتاه يف مرص وال  اسم  الكريم  القرآن  يبني  قال آخر: ومل 

  يأيتامرأته، ألن ذلك ال هيم يف العربة من القصة وال يزيد يف العظة، لكن لقبه النسوة فيام  

)بالعزيز( وهو اللقب الذي لقب به يوسف بعد أن توىل إدارة امللك يف مرص، والظاهر أنه  

وزراء   أكرب  وناظر  لقب  امللك،  وحامية  الرشط  رئيس  كان  أنه  التكوين  سفر  ويف  امللك، 

 

(، واألمثل  179/  12(، ومن وحي القرآن: )125/  12(، وتفسري املراغي )3813/  7(، وزهرة التفاسري )1249/  6التفسري القرآين للقرآن )  (130)

 ( 234/ 12(، والتفسري املنري )167/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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السجون، وأن اسمه فوطيفار وقد تفرس هذا الوزير فيه أصدق الفراسة، إذ وَّص امرأته  

بإكرام مثواه أي بحسن معاملته يف كل شئونه حتى يكون كواحد منهم وال يكون كالعبيد  

 واخلدم. 

 بن مسعود قوله: )أفرس الناس عزيز مرص حني  قال آخر: وروي يف هذا عن عبد اهلل 

 [ 26القصص: ] ﴿َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه﴾ ﴾ واملرأة التي قالت ألبيها َأْكِرِمي َمْثَواهُ قال المرأته: ﴿ 

فقال:   مساعدته  جليل  يف  أمله  وعظيم  فيه  برجائه  إكرامه  علة  بني  ثم  آخر:  قال 

أي عله أن ينفعنا يف أمورنا اخلاصة إذا تدرب    [ 9القصص:  ] ًدا﴾  ﴿َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َولَ 

الذكاء   من خمايل  عليه  يلوح  ملا  العامة  الدولة  أو شئون  ومصادرها  مواردها  فيها وعرف 

والنجابة، أو نتبناه ونقيمه مقام الولد فيكون قرة عني لنا ووارثا ملا لنا وجمدنا، إذا تم رشده  

 ونضج عقله.  

آلية الكريمة إيامء إىل شيئني، أوهلام أن العزيز كان عقيام.. وثانيهام أنه  قال آخر: ويف ا

كان صادق الفراسة ثاقب الفكر، فقد استدل من كامل خلقه وخلقه عىل أن حسن عرشته  

وكرم وفادته ورشف تربيته مما يكمل استعداده الفطري، فالتجارب دلت عىل أنه ال يفسد  

 بيئة الفاسدة وسوء القدوة. أكثر مما تفسدها ال َشء األخالق  

نَّا لُِيوُسَف يِف  قال آخر: واملراد من التمكني يف األرض يف قوله تعاىل: ﴿ َوَكَذلَِك َمكَّ

﴾، إما أن يكون ملجيء يوسف اىل مرص، وخاصة أن خطواته، يف حميط مرص مقدمة  اأْلَْرضِ 

ني هذه احلياة يف مرص  واملكانة القصوى، وإما أنه ال قياس، ب  االقتدارملا سيكون عليه من  

النعمة   هذه  من  الشدة  تلك  فأين  والوحشة،  والوحدة  اجلب  غيابة  يف  احلياة  تلك  وبني 

 والرفاه؟

آخر: واملراد من   اأْلََحاِديِث﴾  قال  الرؤيا  ﴿َتْأِويِل  تفسري األحالم وتعبري  هو علم 
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املراد منه  حيث كان يوسف قادرا عىل أن يطلع عىل بعض أرسار املستقبل من خالله، أو  

يف   ونجاحه  القاسية  والشدائد  الصعبة  املضائق  من  عبوره  مع  يوسف  ألن  الوحي 

 االختبارات اإلهلية يف قرص عزيز مرص، نال اجلدارة بحمل الرسالة والوحي. 

﴿َواهللَُّ َغالٌِب َعىَل َأْمِرِه َوَلكِنَّ َأْكَثَر  قال آخر: ثم خيتتم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله: 

أي أن ما يقدره اهلل سبحانه وتعاىل ويقىض به، فإنه ال بد أن    ،[21يوسف:  ] اِس اَل َيْعَلُموَن﴾  النَّ

خملوق..   ينازعه  أحد وال  يغلبه  الغالب، ال  هو سبحانه  إذ  اَل  ينفذ،  النَّاِس  َأْكَثَر  ﴿َوَلكِنَّ 

اهلل تعاىل، إشارة  هذه احلقيقة، وال يقدرون اهلل حق قدره.. وىف إضافة األمر إىل    َيْعَلُموَن﴾ 

أي   يف  األمر  ينازعه  له رشيك  كله هلل سبحانه، وليس  األمر  أن  فهو سبحانه،  َشءإىل   ..

الغالب عىل كل أمر، ال ينازعه منازع، وال يعرتض مشيئته معرتض، إذ أنه ليس ألحد معه  

   ﴿َوإَِلْيِه ُيْرَجُع اأْلَْمُر ُكلُُّه﴾أمر.. كام قال تعاىل: 

لكريمة تشري إىل أن واحدة من مظاهر قدرة اهلل العجيبة وهيمنته  قال آخر: واآلية ا

عىل األمور كلها أن يدع ـ يف كثري من املوارد ـ أسباب موفقيه اإلنسان ونجاحه بيد أعدائه  

كام حدث يف مسألة يوسف عليه السالم، فلوال خطة إخوته مل يصل اىل اجلب أبدا، ولو مل  

لو مل يصل اىل مرص ملا ذهب اىل السجن وملا كان هناك يصل اىل اجلب ملا وصل اىل مرص، و

أجلس   اهلل  إن  احلقيقة  مرص.. ويف  بسببها عزيز  يوسف  أصبح  التي  فرعون  رؤيا  أثر من 

يوسف عىل عرش التمكني بواسطة إخوته الذين تصوروا أهنم سيقضون عليه يف تركهم  

 إياه يف غيابة اجلب. 

ُه آَتْينَاُه ُحْكاًم َوِعْلاًم﴾،﴿ملََّ قال آخر: ثم يذكر اهلل تعاىل أنه   أي وملا بلغ سن    ا َبَلَغ َأُشدَّ

رشده وكامل قوته باستكامل نموه البدين والعقيل، وهبناه حكام صحيحا فيام يعرض له من  

  ينبغي مهام األمور، ومشكالت احلوادث، مقرونا باحلق والصواب، وعلام لدنيا وفكر يا بام  
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ا أثبت علامء  أن تسري عليه األمور.. وقدر  السن بخمس وعرشين سنة، وقد  ألطباء هذه 

يظهر رويدا رويدا حتى إذا ما بلغ املرء مخسا وثالثني سنة    اإلنسايناالجتامع أن االستعداد  

جديد غري ما ظهر من بدء سن التمييز إىل هذه السن    َشءوقف عند هذا احلد ومل يظهر فيه 

 وهلذا قال ابن عباس إهنا ثالث وثالثون سنة. 

أي ومثل  ﴿َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسننَِي﴾  قال آخر: وعقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله: 

ذلك اجلزاء العظيم نجازى به املتحلني بصفة اإلحسان الذين مل يدنسوا أنفسهم بسيئات  

األعامل، فنؤتيهم نصيبا من احلكم باحلق والعدل، وعاما يظهره القول الفصل، إذ يكون  

ما    تأثري يف صفاء عقوهلم، وجودة أفهامهم، وفقههم حلقائق األشياء غريلذلك اإلحسان  

يستفيدون بالكسب من غريهم، وال يتهيأ مثل ذلك للمسيئني يف أعامهلم املتبعني ألهوائهم  

 وطاعة شهواهتم. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن يوسف عليه السالم واجه يف هذا املحيط اجلديد، الذي  

كز السياسية املهمة يف مرص مسائل مستحدثة، فمن جهة كان يرى قصور  يعد واحدا من املرا

الطغاة املدهشة وثرواهتم، ومن جهة أخرى كانت تتجسد يف ذهنه صورة أسواق النخاسني  

وبيع املامليك والعبيد، ومن خالل املوازنة بني هاتني الصورتني كان يفكر يف كيفية القضاء  

 أصبح مقتدرا عىل ذلك. عىل مهوم املستضعفني من الناس لو 

املفعم بالضوضاء،   الكثري من هذه األشياء يف هذا املحيط  قال آخر: ولذلك تعلم 

وكان قلبه يفيض مها ألن الظروف مل تتهيأ له بعد، فاشتغل بتهذيب نفسه وبنائها، ولذلك  

الصدد:   هذا  يف  تعاىل  وَ قال  َوِعْلاًم  ُحْكاًم  آَتْينَاُه  ُه  َأُشدَّ َبَلَغ  املُْْحِسننَِي﴾  ﴿َوملََّا  َنْجِزي  َكَذلَِك 

 [22يوسف: ] 

﴾  قال آخر: وكلمة   مشتقة من مادة )شد( وتعني فتل العقدة باستحكام، وهي  ﴿َأَشدُّ
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 اجلسامين والروحاين.  االستحكامهنا إشارة اىل 

إما أن يكون مقام النبوة، وإما أن يكون  ﴿اْلِعْلُم﴾ و﴿احْلُْكُم﴾ قال آخر: واملراد من 

من اهلوى    املراد  اتباع  من  اخلاِل  الصحيح  القضاء  عىل  والقدرة  والفهم  العقل  احلكم 

.. ومهام يكن األمر، فإن احلكم والعلم موهبتان نادرتان وهبهام اهلل ليوسف لتقواه  واالشتباه

 ﴿املُْْحِسننَِي﴾  وصربه وتوكله عليه، ومجيع هذه الصفات جمتمعة يف كلمة 

لنفس إزاء اهلوى وامليول النفسية، وهو هنا  قال آخر: ذلك أن احلكم يعني ضبط ا

إشارة اىل احلكمة العملية.. والعلم إشارة اىل العلم النظري.. وتقديم احلكم عىل العلم هنا  

 ألن اإلنسان إذا مل هيذب نفسه ويبنيها بناء صحيحا ال يصل اىل العلم الصحيح. 

اإلنس يبلغ  أن  معناه  احلكم  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  مقام  قال  ﴿النَّْفُس  ان 

ويتسلط عىل نفسه بحيث يستطيع أن يتملك زمام النفس األمارة ووسوستها..  املُْْطَمئِنَُّة﴾  

واملراد من العلم هو األنوار القدسية وأشعة الفيض اإلهلي الذي تنزل من عامل امللكوت عىل  

 قلب اإلنسان الطاهر. 

 املشهد الثاين: 

حدثتمون أحسنتم..  احلضور:  أحد  األول،  قال  املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  ا 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 

تِي ُهَو  قوله تعاىل: هو ما عرب عنه : املشهد الثاين  (131) قال أحد الوعاظ ﴿َوَراَوَدْتُه الَّ

ُه  يِف َبْيتَِها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اهللَِّ إِنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمْث  َواَي إِنَّ

ْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْواَل َأْن َرَأى ُبْرَها  وَء  اَل ُيْفلُِح الظَّاملُِوَن َوَلَقْد مَهَّ َف َعنُْه السُّ ِه َكَذلَِك لِنَرْصِ َن َربِّ

 

(، واألمثل  184/  12(، ومن وحي القرآن: )129/  12(، وتفسري املراغي )3815/  7(، وزهرة التفاسري )1252/  6التفسري القرآين للقرآن )  (131)

 ( 241/ 12(، والتفسري املنري )186/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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ُه ِمْن ِعَباِدَنا املُْْخَلِصنَي﴾   [ 24ـ  23يوسف: ] َواْلَفْحَشاَء إِنَّ

ذلك   وعلل  مثواه،  بإكرام  المرأته  العزيز  وصية  تعاىل  اهلل  ذكر  أن  بعد  آخر:  قال 

تمكينه يف األرض، ذكر يف  بحسن الرجاء فيه، ثم بني عنايته اهلل تعاىل به، ومتهيد سبل كامله ب

هذا املشهد مراودة امرأته له ونظرها إليه بغري العني التي نظر هبا زوجها إليه، حيث أرادت  

 منه غري ما أراده هو وما أراد اهلل، وأعدت العدة لذلك. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذا املشهد األدب العظيم الذي روي به هذا  

صة تتحدث عن عشق امرأة مجيلة واهلة ذات أهواء جاحمة لشاب مجيل  املشهد، مع كونه ق

طاهر القلب، وأصحاب املقاالت والكتاب حني يواجهون مثل هذا األمر إما أن يتحدثوا  

عن أبطال القصة بأن يطلقوا للقلم أو اللسان العنان، حتى تظهر تعابري مثرية وغري أخالقية  

والنزاهة يف القلم واللسان، فيحولوا القصة إىل القراء أو  كثرية.. وإما أن حيافظوا عىل العفة 

 السامعني بشكل غامض ومبهم. 

قال آخر: لكن القرآن الكريم مزج يف رسم هذه امليادين احلساسة من هذه القصة ـ  

بأسلوب معجب ـ الدقة يف البيان مع املتانة والعفة، دون أن يغض الطرف عن ذكر الوقائع،  

 قد استعمل مجيع االصول األخالقية واألمور اخلاصة بالعفة. أو أن يظهر العجز، و

تِي ُهَو يِف َبْيتَِها َعْن َنْفِسِه﴾   يوسف:  ] قال آخر: وقد بدأ املشهد بقوله تعاىل: ﴿َوَراَوَدْتُه الَّ

منه خمالفا    هي ، لرييد منها ما تريد  وراوغتهأي وخادعت امرأة العزيز يوسف عن نفسه    [ 23

، واهلل غالب عىل أمره.. وكأن املعنى خادعته عن نفسه، أي فعلت ما  إلرادته وإرادة ربه

ال يريد إخراجه من يده، وهو حيتال أن يأخذه منه، وهى    َشءيفعل املخادع لصاحبه عن  

 عبارة عن التمحل يف مواقعته إياها.

تِي ُهَو يِف َبْيتَِها﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   يه، وأنه  إشارة إىل أهنا ذات سلطان عل﴿الَّ
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ربيب نعمتها، ونزيل بيتها.. وأن هلا أن تأمر وعليه أن يطيع.. لكنها جاءته مرتفقة، متلطفة..  

 إذ كان هذا األمر الذي تدعوه إليه ال جياء له بأسلوب األمر والقهر.  

﴿َوَغلََّقِت  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما فعلته إلحكام تدبريها ومراودهتا، فقال:  

التي تولت بنفسها اإلعداد هلذا    هيإشارة إىل أهنا    [ 23يوسف:  ] َوَقاَلْت َهْيَت َلَك﴾    اأْلَْبَواَب 

إليه..   الذي دعته  إليه من كلامت، وإشارات،    فهياألمر  ألقت  التي راودته عن نفسه بام 

التي    هي وتلميحات.. وهي التي غلقت األبواب، فكانت تلك دعوة رصحية منها إليه.. ثم  

﴿َهْيَت  ـ حني رأت أن ذلك كله مل يدعه إليها، ومل يقر به منها ـ دعته إىل نفسها، وقالت:  

 أنذا لك، فأقبل. ا أي هَلَك﴾ 

ذا ما ال تفعله احلرة ذات اجلاه والسلطان، إال إذا كانت قد استبدت هبا  قال آخر: وه

الرغبة، ثم مل جتد من اجلانب اآلخر استجابة منه هلا.. عندئذ ُتلع عذار حيائها، وتتخىل عن  

 مكانتها كامرأة تطلب وال تطلب. 

قال آخر: لكن يوسف عليه السالم كان يف عامل آخر، فهو ال يعيش االستغراق يف  

عامل احلس وحتقيق االرتواء الغريزي، كقيمة إنسانية حيوية يستهدفها الشباب عموما، بل  

يعيش لنداء الروح، فيام تنطلق به من روحية اإليامن، وإحساس الوفاء، فهو ال ينظر إىل ما  

حلس، بل يتطلع إىل ما يف روحه من آفاق السمو نحو اهلل، وهذا ما  يف داخله من أشواق ا

يف كلمة مؤمنة موحية تعرب  ﴿َقاَل َمَعاَذ اهللَِّ﴾  عرب عنه يف كلمته التي صورها اهلل لنا بقوله:  

الشبق   النداء  به من هذا  اللجوء إىل اهلل، واالستجارة  الرفض احلازم من جهة، وعن  عن 

 ، الذي يكاد يفرتس منه روح الطهر، ويدفعه إىل العهر والفجور. املفعم باللهفة واإلغراء

لسيده   الوفاء  مسألة  من جهة أخرى، وهي  املسألة  ليتحسس  انطلق  ثم  آخر:  قال 

لو فعل ذلك فسوف حيس   إنه  أن خيونه يف زوجته؟..  الذي أحسن مثواه، فكيف يمكن 
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الذي رباين بام تتضمنه الكلمة  ﴾  ﴿إِنَُّه َريبِّ باالحتقار لنفسه، كام حيس أي خائن، لذلك قال:  

والسيادة،   والرعاية  الرتبية  معنى  َمْثَواَي﴾  من  وإحسان  ﴿َأْحَسَن  منزل  من  ِل  أعده  فيام 

وحرية وراحة، فال بد من أن أواجه اإلحسان باإلحسان، فال أظلمه باإلساءة إليه وخيانته  

األ عواقب  يف  والفالح  النجاح  ِل  حيقق  لن  ذلك  ألن  زوجته،  ُيْفلُِح  مور،  مع  اَل  ﴿إِنَُّه 

لن  الظَّاملُِوَن﴾   النتائج  ألن  باخليانة،  غريهم  ويظلمون  باملعصية،  أنفسهم  يظلمون  الذين 

 تكون يف صالح دنياهم أو آخرهتم. 

﴾  قال آخر: وربام كان التعبري بكلمة   متعارفا يف احلديث عن السيد املالك يف  ﴿َريبِّ

قد تكون أقرب إىل عالقة يوسف بزوجها  َمْثَواَي﴾  ﴿َأْحَسَن  ذلك املجتمع، كام أن كلمة  

أسواق   يف  باالنتقال  عادة  العبيد  منه  يعاين  الذي  والضياع  الترشد  من  وْحاه  رعاه  الذي 

النخاسة من مالك إىل مالك، ومن بلد إىل بلد، بينام كان ليوسف يف قلب هذا اإلنسان موقع  

  يصل ذلك إىل مستوى التبني. وإن مل﴿َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا﴾ الولد، كام عرب 

قال آخر: ويمكن أن يكون حديث يوسف عليه السالم عن اهلل ال عن سيده، فقد  

باملستوى   بنعمة اهلل  الشهوة، ثم عرب عن إحساسه  به من اخلضوع إلغراء  استعاذ يوسف 

 الذي يردعه عن االندفاع للخيانة.

ْت بِِه﴾  طلبها، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل غضبها منه بعد خمالفته ل ﴿َوَلَقْد مَهَّ

أي ولقد مهت بأن تبطش به، إذ عىص أمرها وخالف مرادها وهى سيدته وهو عبدها، وقد  

استذلت له بدعوته إىل نفسها بعد أن احتالت عليه بمراودته عن نفسه، وكلام أحلت عليه  

والرتفع عن بالديانة واألمانة،  اخليانة، وحفظ رشف    ازداد عتوا واستكبارا، معتزا عليها 

سيده وهو سيدها، وال عالج هلذا إال تذليله باالنتقام، وهذا ما رشعت يف تنفيذه أو كادت  

 بأن مهت بالتنكيل به. 
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لدفع صياهلا عنه وقهرها  ﴿َوَهمَّ هِبَا﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موقفه حينها، فقال:  

أي ولكنه رأى من ربه يف رسيرة نفسه ما   َربِِّه﴾  ﴿َلْواَل َأْن َرَأى ُبْرَهانَ بالبعد عام أرادته..  

 جعله يمتنع من مصاولتها واللجوء إىل الفرار منها. 

قال آخر: فالفارق بني مهها ومهه، أهنا أرادت االنتقام منه شفاء لغيظها إذ فشلت فيام  

ه،  تريد، وأهينت بعتوه واستكباره وإبائه ملا أرادت، وأراد هو االستعداد الدفاع عن نفس

وهم هبا حني رأى أمارة وثوهبا عليه، فكان موقفهام موقف املواثبة واالستعداد للمضاربة،  

لكنه رأى من برهان ربه وعصمته ما مل تر مثله إذ أهلمه أن الفرار من هذا املوقف هو اخلري  

 الذي به تتم حكمته فيام أعده له، فاستبقا باب الدار. 

وَء  ات الكريمة بقوله:  قال آخر: ولذلك ختم اهلل تعاىل اآلي َف َعنُْه السُّ ﴿َكَذلَِك لِنَرْصِ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا املُْْخَلِصنَي﴾   به إليه، لنرصف    نجئأي بمثل هذا الربهان    [ 24يوسف:  ] َواْلَفْحَشاَء إِنَّ

﴾ عنه  
ِ
ْوء أي املنكر املمثل  ﴿َواْلَفْحَشاَء﴾ أي األذى، الذي تتعرض له فطرته السليمة  ﴿السَّ

الزنا  املُْْخَلِصنَي﴾  ..  يف  ِعَباِدَنا  ِمْن  ُه  الكريم من خري،  ﴿إِنَّ النبي  اهلل هبذا  أراد  ملا  تعليل  هو 

 فرصف عنه السوء والفحشاء، ألنه من عباد اهلل الذي اصطفاهم اهلل، وجعلهم خالصة له. 

َربِّهِ قال أحد احلضور: فلم ال يكون معنى:   ُبْرَهاَن  َرَأى  َأْن  َلْواَل  هِبَا  أهنا  ﴾  ﴿َوَهمَّ 

مهت بفعل الفاحشة ومل يكن هلا معارض وال ممانع، وهم هو بمثل ذلك، ولوال أن رأى  

 برهان ربه القرتفها، فقد قرأنا ذلك عن بعض املفرسين. 

الوعاظ: هذا مردود لوجوه.. أوهلا أن اهلم ال يكون اال بفعل اهلم، وما   قال أحد 

 يبها منه قبوله ممن يطلبه منها بتمكينه منه. طلبته ليس من أفعال املرأة حتى هتم به، وإنام نص

لطلبه   قبوهلا  يسمى  حتى  الفعل  هذا  منها  يطلب  مل  يوسف  أن  وثانيها  آخر:  قال 

وسائله   من  بل  ذلك،  من  تربئه  وبعدها  هذه  قبل  فاآليات  هلا،  مها  بتمكينه  ورضاها 



388 

 

 ومقدماته. 

، ألن  مهت به﴾ ﴿ولقد هم هبا وقال آخر: وثالثها أنه لو وقع ذلك لوجب أن يقال  

 اهلم األول هو املقدم بالطبع وهو اهلم احلقيقي واهلم الثاين متوقف عليه. 

قال آخر: ورابعها أنه قد علم من هذه القصة أن هذه املرأة كانت عازمة عىل ما طلبته  

طلبا جازما ومرصة عليه، فال يصح أن يقال إهنا مهت به، إذ اهلم مقاربة الفعل املرتدد فيه،  

 ب يف معنى اهلم هو ما فرسناه به أوال، وذلك إلرادة تأديبه بالرضب. بل األنس

 املشهد الثالث: 

الثاين،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من املشهد الثالث. 

﴿َواْسَتَبَقا اْلَباَب  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  : املشهد الثالث  (132) قال أحد الوعاظ

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد بَِأْهلَِك ُسوًءا إاِلَّ   َأْن  َوَقدَّ

 َشاِهٌد ِمْن َأْهلَِها إِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ  ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفيِس َوَشِهدَ 

اِدِقنيَ    ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِنَي َوإِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّ

ُه ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ   َكْيَدُكنَّ َعظِيٌم ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا  َفَلامَّ َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل إِنَّ

 [ 29ـ  25]يوسف: َواْسَتْغِفِري لَِذْنبِِك إِنَِّك ُكنِْت ِمَن اخْلَاطِئِنَي﴾ 

أي تسابقا إىل الباب ففر  ﴿َواْسَتَبَقا اْلَباَب﴾  قال آخر: يبدأ هذا املشهد بقوله تعاىل:  

النجاة منه إليه طالبا  الفرار عىل الدفاع الذي ال تعرف  يوسف من أمامها هاربا  ا مرجحا 

تبغى إرجاعه حتى ال يفلت من يدها، وهى ال تدرى إذا هو خرج إىل    هيعاقبته، وتبعته  

 

(، واألمثل  189/  12لقرآن: )(، ومن وحي ا132/  12(، وتفسري املراغي )3816/  7(، وزهرة التفاسري )1259/  6التفسري القرآين للقرآن )  (132)

 ( 244/ 12(، والتفسري املنري )189/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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أين يذهب، وال ماذا يقول وال ما يفعل؟ لكنها استطاعت أن تلحقه قبل أن يفلت من يدهيا،  

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر﴾   كانت جتذبه إليها لريجع إىل داخل  من اخللف، ومزقته عندما  ﴿َوَقدَّ

باملرصاد، حيث   هلام  املفاجأة  اْلَباِب﴾، البيت، وكانت  َلَدى  َسيَِّدَها  فوجئا    ﴿َوَأْلَفَيا  حيث 

 باملوقف امللتهب أمامهام. 

قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن امرأة العزيز مل ترتبك، ومل ُتف منه، بل حاولت أن  

ب ليوسف  اهتام  إىل  املسألة  هلا،  حتول  االستجابة  عن  امتناعه  عىل  لتعاقبه  عليها،  االعتداء 

بتشويه صورته، واستغالل الفكرة الشائعة عند الناس، ذلك أن الغالب هو الرجل هو الذي  

يعتدي عىل املرأة، وليس العكس، وربام كانت تشعر بتأثريها العاطفي الكبري عىل زوجها،  

 بعد ذلك. كام نستوحي من أسلوب مواجهته هلا باالهتام 

قال آخر: وهكذا حاولت اإلحياء بأن مسألة إدانة يوسف بمحاولة االعتداء عليها،  

أمر مفروغ منه، ال حيتاج إىل املناقشة أو اإلثبات، ألن املوقف أبلغ شاهد عىل ذلك، وهلذا  

﴿َقاَلْت َما َجَزاُء  كان حديثها مع زوجها يف نوعية العقوبة التي يستحقها كجزاء عىل ذلك،  

َألِيٌم﴾  مَ  َأْو َعَذاٌب  َأْن ُيْسَجَن  َأَراَد بَِأْهلَِك ُسوًءا إِالَّ  وهكذا حددت له طريف    [ 25يوسف:  ] ْن 

 االحتامل فيام خيتاره من العقوبة.

لتضيف نفسها إىل العزيز، فتثري  ﴿يِب﴾  بدال من قوهلا  ﴿بَِأْهلَِك﴾  قال آخر: ويف قوهلا  

 لذي اعتدى عىل العزيز يف أهله. عاطفته نحوها، عىل حني أهنا تغريه هبذا ا 

وقوله:   نفسه،  عن  السالم  عليه  يوسف  دفاع  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ﴿ِهَي  قال 

هذه الكلامت القليلة املستغنية بصدقها عن كل قول، دفع يوسف    ففي   َراَوَدْتنِي َعْن َنْفيِس﴾، 

التي رمى هبا.. وهكذا شأن أصحاب احلق، جيدون يف الكلم ة املرسلة عىل  التهمة الظاملة 

طبيعتها من غري حلف أو توكيد، ما يغنى عن كل قول.. وليس كذلك شأن أصحاب الزور  
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والبهتان.. إهنم يكثرون من الثرثرة واللغو، ويبالغون يف األيامن الكاذبة الفاجرة، ليداروا  

 هذا الباطل الذي جيرونه عىل ألسنتهم، وليبعثوا فيه شيئا من احلرارة واحلياة.

ر: وبام أن دفاع يوسف عليه السالم عن نفسه كان ضعيفا، ألنه ال خيضع  قال آخ

لطبيعة الفكرة الشائعة عند الناس، والتي جتعل املرأة يف موقف الضعف، يف هذا اجلانب،  

بينام يقف الرجل يف موقف العدوانية عليها، ولذلك فقد شاء اهلل تعاىل أن يكون هناك عنرص  

بشهادة ال حتدد طبيعة ما حدث بشكل مبارش، ولكنها    جديد يتدخل ليقوي موقف يوسف

تضع أمام العزيز ـ الزوج ـ أساس احلكم يف املسألة، بطريقة ال تقبل الشك، ألهنا تتناسب  

 وطبيعة األشياء. 

مما جيعله يف مستوى  ﴿َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهلَِها﴾ قال آخر: وقد قال اهلل تعاىل يذكره:  

ال   ألنه  شبهة..  الثقة،  موضع  له  شهادته  لتكون  بعيد،  من  أو  قريب  من  بيوسف  يتصل 

وشهادته تدل عىل أنه رجل حكيم وعارف ذكي، ولذلك استطاع أن يستنبط احلكم من قد  

الثوب دون أن يكون لديه شاهد أو بينة، بل اكتشف حقيقة احلال، ولذلك ذكر بعضهم أن  

 الرجل كان من مشاوري عزيز مرص، وكان معه. 

آخر: وذهب آخرون إىل أن الشاهد كان طفال رضيعا من أقارب امرأة العزيز،  قال  

هذا   إىل  حيتكم  أن  مرص  من عزيز  طلب  قد  يوسف  وكان  احلادث،  من  مقربة  عىل  وكان 

الطفل، فتعجب عزيز مرص من هذا الطلب، وهذا ليس عجيبا يف قدرة اهلل تعاىل، وقد روي  

النبي   عن  روي  ما  ومنها  عليه،  يدل  ماشطة    ما  ابن  أطفاال:  تكلموا  )أربعة  قال:  أنه 

، ومثله ما روي عن (133)فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريح، وعيسى بن مريم(

 

 . 422، ص 12تفسري نور الثقلني، ج (133)



391 

 

 اإلمام الصادق، لكن ينبغي االلتفات إىل أن كال احلديثني ليس هلام سند قوي. 

ِمْن ُقُبٍل    ﴿إِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل نص شهادته، وهو قوله:  

اْلَكاِذبِنَي﴾   ِمَن  َوُهَو  ، ذلك أن من املفروض يف الرجل الذي يعتدي  [ 26يوسف:  ] َفَصَدَقْت 

تدافع عن   التي  باملرأة  يفرتض  كام  لوجه،  وجها  باهلجوم،  يواجهها  أن  جنسيا،  املرأة  عىل 

الص جلهة  قميصه  متزق  وأن  وجهه،  يف  إليه  رضباهتا  توجه  أن  احلال،  هذه  يف  در،  نفسها، 

اِدِقنَي﴾، ألن املرأة عندما تريد الضغط    ﴿َوإِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّ

عىل الرجل الذي يرفض مراودهتا له، ال بد هلا من مالحقته وهو هيرب منها، مما يؤدي إىل  

، يف عملية املالحقة،  متزيق الثوب ويكون ذلك من اخللف، تبعا ملوقعها منه، وموقعه منها 

 وهبذا تكون دعواها كاذبة يف احلديث عن مبادرته بالعدوان عليها.

الشهادة أن يوسف عليه السالم كان موىل هلا، ويف جمرى   قال آخر: وقد أكد هذه 

العادة أن املوىل ال جيرؤ أن يتسلط عىل سيدته ويتشدد إىل مثل هذا.. باإلضافة إىل أهنم رأوا  

عدوا شديدا ليخرج، ومن يطلب امرأة ال خيرج عىل هذا النحو.. باإلضافة يوسف يعدو  

إىل ذلك كله، أهنم مل يشاهدوا من أخالق يوسف يف تلك احلقبة الطويلة ما يؤيد مثل هذه  

 التهمة أو يقوى الظن عليه بأنه هو الطالب ال اهلارب. 

هنا قريبة ملنطق األشياء،  قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن العزيز اقتنع هبذه املالحظة أل

ُدُبٍر﴾، ِمْن  ُقدَّ  َقِميَصُه  َرَأى  إليها يف    ﴿َفَلامَّ  والتفت  نفسه،  بأهنا راودته عن  يوسف  صدق 

﴾  موقف استنكار وتأنيب، وقال:   ُه ِمْن َكْيِدُكنَّ ملا كان حيمله يف نفسه من انطباع عن كيد  ﴿إِنَّ

األنثوي يف خماطبة ش يقمن ضعفهن  اللوايت  ذلك  النساء  الرجل وغريزته، واستعامل  هوة 

الشكوى،   تقدمه من أساليب    وفيامالضعف كسالح ضده، فيام تذرفه من دموع يف حالة 

بظالمتها..   اآلخرين  إلقناع  حماولة  يف  َعظِيٌم﴾  أخرى  َكْيَدُكنَّ  من  ﴿إِنَّ  متلك  املرأة  ألن 
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 الوسائل اخلفية، ما تستطيع به السيطرة عىل املوقف من أوسع السبل. 

أشد   يف  اإلنسان  تتدارك  ورعايته  اهلل  ْحاية  أن  هبذا  املرتبطة  العرب  ومن  آخر:  قال 

، فقد  [ 3ـ  2الطالق: ] ﴿جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب﴾ احلاالت، كام قال تعاىل: 

قد القميص    كان يوسف عليه السالم ال يصدق أبدا أن نافذة من األمل ستفتح له، ويكون 

سندا للطهارة والرباءة، ذلك القميص الذي يصنع احلوادث، فيوما يفضح إخوة يوسف  

ألهنم جاءوا أباهم وهو غري ممزق، ويوما يفضح امرأة العزيز ألنه قد من دبر، ويوما آخر  

هيب البرص والنور ليعقوب، ورحيه املعروف يسافر مع نسيم الصباح من مرص إىل أرض  

 قوب بقدوم موكب البشري. كنعان ويبرش يع

قال آخر: ولذلك، فإن هذا املشهد يشري إىل أن هلل ألطافا خفية ال يسرب غورها أحد،  

يمكن حتى ألذكى   تتغري األسباب واملسببات بشكل ال  األلطاف  وحني هيب نسيم هذه 

و قوم  األفراد أن يتنبأ عنها.. بل قد يتفق أحيانا أن خيوط العنكبوت تبدل مسري احلياة ألمة أ

 . بشكل دائم، كام حدث يف قصة غار ثور وهجرة النبي 

الذي عزل   البرشي  التاريخ  املرتبطة هبذا أن  العرب  قال آخر: وقد ذكر بعضهم من 

املرأة عن النشاط الفكري والعمل اجلدي الواسع يف حركة احلياة، وحبسها يف دائرة البيت  

الرجل   من  بموقعها  املحيطة  اخلاصة  األجواء  يف  وأضاء  طاقاهتا  تفجري  إىل  تتجه  جعلها 

اخلفاء، يف جمتمع   أجواء  املتحركة يف  والكيد واحليل  بالتآمر  نفسها،  للدفاع عن  التخطيط 

الذهنية   نتيجة طبيعية النطالقة عبقريتها  الوسائل  النساء والرجال معا، وهلذا كانت هذه 

ا كل طاقاته الفكرية  بكل طاقاهتا يف هذا االجتاه فأبدعت فيه، ككل إنسان يكرس ليشء م

 والعملية. 

قال آخر: وهبذا فإن احليل واملكيدة ال متثل حالة طبيعية يف املرأة، بل متثل لونا من  
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ألوان النشاط الذهني والعميل الذي حتركه أجواء معينة يمكن للرجل أن يقوم به أيضا يف  

ف أمام الرجل واحلواجز  أجواء مماثلة، إال أن ما يميز املرأة يف هذا الشأن أن موقعها الضعي

التي حتول دون حصوهلا عىل ما ترغب جتعل الكيد أسلوبا حتتاجه للوصول إىل ما تريد،  

خالفا للرجل الذي يتمتع بفضل سلطته وقوته وموقعه املميز، بحرية احلركة، وإمكانات  

الوصول إىل ما يريد من أقرب طريق بشكل مبارش، دون حاجة للحيلة الكبرية، والفكر  

 دقيق. ال

قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن الزوج أصدر احلكم ملصلحة يوسف عليه السالم، لكنه  

أراد للقضية أال تأخذ حجام كبريا يصل هبا إىل مستوى الفضيحة، ألن ذلك يرض بمركزه،  

 أو يعقد عالقته بزوجته التي كان حيبها، كام يبدو من مالحظة دورها املميز معه. 

عتربها لونا من ألوان العبث الذي يدعو إليه الضعف األنثوي،  قال آخر: وهبذا فقد ا

وانس كل ما يتعلق به، وال  ﴿ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا﴾  فتوجه إليها وإىل يوسف، وقال له:  

تتوقف عنده، واعتربه أمرا طارئا، ككل َشء حيدث برسعة، وينتهي برسعة، وقال المرأته:  

لَِذْنبِِك﴾   راودتك ليوسف بام يمثله ذلك من عدوان عليه، ومن خيانة  يف م﴿َواْسَتْغِفِري 

فيام كنت حتاولينه من الوقوع يف الزنى بطريقة  ﴿إِنَِّك ُكنِْت ِمَن اخْلَاطِئِنَي﴾  حلقوقي الزوجية،  

 الضغط والعدوان، مما جيعل اخلطيئة مضاعفة يف املوقع الذي تقفني فيه. 

املشهد   الستار عىل هذا  أثارها هذا  قال آخر: وهكذا أسدل  التي  يف نطاق املشكلة 

يف   َشء  كل  وهدأ  اخلاص،  عامله  إىل  واحد  كل  وعاد  البيت،  يف  القلق  الطارئ  الوضع 

الداخل، ونجح يوسف عليه السالم يف االمتحان الروحي اإليامين يف أول جتربة صعبة هتز  

 كل وجدانه، وكل وجوده. 

 املشهد الرابع: 
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حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  الثالث،    قال  املشهد  من  املستفادة  العرب  عن 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الرابع. 

الرابع  (134) قال أحد الوعاظ نِْسَوٌة يِف  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  : املشهد  ﴿َوَقاَل 

ُمبنِيٍ  َضاَلٍل  يِف  َلنََراَها  ا  إِنَّ ُحباا  َشَغَفَها  َقْد  َنْفِسِه  َعْن  َفَتاَها  ُتَراِوُد  اْلَعِزيِز  اْمَرَأُت  َفَلامَّ املَِْدينَِة   

ينًا َوَقاَلِت  َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحدَ  ٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّ

ا إِْن   َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ َوُقْلَن َحاَش هللَِِّ َما َهَذا َبرَشً َهَذا إِالَّ َمَلٌك  اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلامَّ َرَأْينَُه َأْكرَبْ

ْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َوَلئِْن مَلْ َيْفَعْل َما آُمُرُه  َكِريٌم َقاَلْت َفَذلُِكنَّ الَِّذي مُلُْتنَّنِي فِيِه َوَلَقْد َراَوْدُتُه عَ 

ْجُن َأَحبُّ إَِِلَّ مِمَّا َيْدُعوَننِي إَِلْيِه َوإاِلَّ َترْصِ  اِغِريَن َقاَل َربِّ السِّ ْف  َلُيْسَجنَنَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ

ُه ُهَو  َعنِّي َكْيَدُهنَّ َأْصُب إَِلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اجْلَاِهلِنيَ  َف َعنُْه َكْيَدُهنَّ إِنَّ ُه َفرَصَ  َفاْسَتَجاَب َلُه َربُّ

ِميُع اْلَعلِيُم﴾   [34ـ  30يوسف: ] السَّ

قال آخر: يذكر اهلل تعاىل يف هذا املشهد أنه بعد أن حتقق زوجها يف احلادث، وحكم  

ذكر  السالم،  عليه  يوسف  براءة  منه  استبان  وقد  رأى،  بام  أقارهبا  أن    أحد  قد  هنا  األمر 

استفاض يف بيوت نساء الوزراء والكرباء، فأحببن أن يمكرن هبا، لرتهين هذا الشاب الذي  

فتنها مجاله، وأذهلا عفافه وكامله، حتى راودته عن نفسه وهو فتاها، ودعته إىل نفسها فردها  

هذا   لديه، عله بعد  َشءوأباها خشية هلل وحفظا ألمانة السيد املحسن إليه أن خيونه يف أعز  

 يصبو إليهن وجيذبه مجاهلن ويكون له فيهن رأى غري ما رآه فيها.

قال آخر: ونالحظ أنه ألول مرة يكشف اهلل تعاىل عن شخصية املرأة التي راودت  

يوسف عليه السالم عن نفسه؛ فيحدث عنها بأهنا امرأة العزيز، أي السيد احلاكم يف مرص،  

 

/  12وحي القرآن: )ومن    (،137/  12(، و) 107/  12(، وتفسري املراغي )3819/  7(، وزهرة التفاسري )1265/  6التفسري القرآين للقرآن )  (134)

 ( 252/ 12(، والتفسري املنري )196/ 7مثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )(، واأل194
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إلي يوسف  ضم  الذي  البيت  أن  نعرف  هذا  ومل  ومن  مرص..  حاكم  بيت  هو  واحتواه،  ه 

املرأة   القرآن من قبل عن مركز هذه  ، ألن األحداث كانت جترى عىل  االجتامعييكشف 

بيت كان يمكن أن    فأياملستوي املألوف يف حياة الناس، عامتهم، وخاصتهم عىل السواء..  

امرأة ملك  يضم يوسف إليه، وأي امرأة كان من املمكن أن تراوده عن نفسه، سواء كانت  

، إذ مل يكن ليوسف خيار يف اختيار السيد  االجتامعيأو سوقة.. إهنا امرأة أيا كان وضعها  

الذي يملكه، أما حني يكون للحدث ذكر يراد به الكشف عن وقعه يف املجتمع وأثره يف  

ومكانته    االجتامعيالناس، فإن األمر خيتلف بالنسبة ملن يتعلق به احلدث، من حيث وضعه  

 جتمع.  يف امل

قال آخر: ذلك أن احلدث يكرب أو يصغر، وتتسع دائرته أو تضيق تبعا ملن تعلق به  

احلدث.. إذ يقتل الرجل من عامة الناس، دون أن يشعر الناس هبذا احلدث أو يلتفتوا إليه،  

عىل حني يصاب احلاكم أو السيد من سادة القوم، بخدش أو جرح، فيكون ذلك حديث  

وا األندية  يف  الناس  الناس  فعيون  سنني..  أو  لشهور  وربام  أيام،  لبضعة  أو  ليوم  ملحافل، 

ويرقبون   أخبارهم،  يتسمعون  فيهم..  والسيادة  السلطان  بأصحاب  متعلقة  وآذاهنم 

أمورهم وكبريها..   يتصل هبم من صغري  ما  باحلديث عنهم، يف كل  أحواهلم، ويشتغلون 

 هكذا الناس يف كل زمان ومكان.

من أن حادثة امرأة العزيز كانت يف دائرة ضيقة، ال تتعدى    قال آخر: وعىل الرغم

الرس،   هذا  إىل  القرص  خدم  من  العيون  نفذت  ما  رسعان  فإنه  وزوجها،  ويوسف  املرأة، 

ووقعت اآلذان عليه، فكان مهسا عىل الشفاه، ثم كان حديثا دائرا عىل األلسنة، أقرب إىل  

عزيز يف معاجلة هذا األمر، بحكمة، ولطف،  اإلشاعة منه إىل احلقيقة.. وذلك ملا كان من ال

فتح   عىل  وأقدرهن  البيوت،  أرسار  عن  بحثا  الناس  أكثر  هن  والنساء    مغاليقها وحذر.. 
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وفعلتها مع يوسف، حديث الطبقة العالية    هي امرأة العزيز تصبح    ذي  هي وكشفها.. وها  

 يف نساء املجتمع، ممن هن عىل مداناة وقرب منها. 

إىل عددهن وال إىل  ﴿َوَقاَل نِْسَوٌة يِف املَِْدينَِة﴾  هلل تعاىل يف قوله:  قال آخر: ومل يرش ا

أنه   العادة  العرف وجمرى  يقتضيه  العربة ليست يف حاجة إىل ذلك، والذي  صفاهتن، ألن 

عىل   ويتفقن  يأمترن  أن  العرف  يف  منهن  يعهد  الدولة  كبار  بيوتات  من  قليلة  مجاعة  عمل 

املكر، إذ نساء البيوت الدنيا أو الوسطى ال تتجه أنظارهن إىل اإلنكار االشرتاك يف مثل هذا  

التمتع   إىل  وال  عشيقها  يف سلب  مشاركتها  إىل  وال  الدولة،  وزراء  كبري  العزيز  امرأة  عىل 

بجامله، وحادث مثل هذا جدير بأن ينتقل من بيت إىل بيت بوساطة اخلدم، ويكون الشغل  

 صة وسمرهن يف البيوت. الشاغل للنساء يف جمالسهن اخلا 

وهي   مقولتهن،  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  َعْن قال  َفَتاَها  ُتَراِوُد  اْلَعِزيِز  ﴿اْمَرَأُت 

وظاهر أنه يف اإلنكار عليها والتعجب من حصوله منها، لوجوه عدة.. أوهلا أهنا    َنْفِسِه﴾، 

ظامء.. وثانيها أن الذي تراوده  امرأة العزيز األكرب يف الدولة، وهلا املنزلة السامية بني نساء الع 

  هي عن نفسه هو فتاها ورقيقها.. وثالثها أهنا قد بلغ هبا األمر أن جادت بعفتها، فكانت  

املراودة والطالبة، ال املراودة املطلوبة.. ورابعها أهنا وقد شاع ذكرها يف املدينة مل ينثن عزمها  

، كام يفيد ذلك قوهلن:  مطلبها عىل  عام تريد، بل ال تزال جمدة يف نيل مرغوهبا، واحلصول  

 وهو فعل يدل عىل االستمرار يف الطلب. ﴿ُتَراِوُد﴾ 

أي    ﴿َقْد َشَغَفَها ُحباا﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنن أكدن هذا اإلنكار بقوهلن:  

قد شق حبه شغاف قلبها ـ أي غالفه املحيط به وغاص يف سويدائه ـ فملك عليها أمرها،  

 يكون من عاقبة هتتكها، وال بام يصري إليه حاهلا.   فال تباِل بام

بقوهلن:   تأكيدا  ذلك  زدن  أهنن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َضاَلٍل  قال  يِف  َلنََراَها  ا  ﴿إِنَّ
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 أي إنا لنعلم أهنا غائصة يف مهاوى الضاللة البينة البعيدة عن طريق اهلدى والرشاد.   ُمبِنٍي﴾،

 يكن إنكارا للمنكر، وال كرها للرذيلة، وال  قال آخر: ويفهم من قوهلن هذا أنه مل

إليها، فيحملها ذلك عىل دعوهتن،   للفضيلة، بل قلنه مكرا وحيلة، ليصل احلديث  نرصا 

 والرؤية بأبصارهن ما يكون فيه معذرة هلا فيام فعلت، وذلك منهن مكر ال رأي. 

قال تعاىل:   ما أردن كام  ثم ذكر اهلل تعاىل أهنن وصلن إىل  َسِمَعْت  قال آخر:  ﴿َفَلامَّ 

،﴾ إبداء    بَِمْكِرِهنَّ يوسف  ترهين  حتى  إغضاهبا  هبا  يردن  التي  مقالتهن  سمعت  فلام  أي 

ملعذرهتا فينلن ما يبغني من رؤيته، وقد كان من املتوقع أن تسمع ذلك، ملا اعتيد بني اخلدم  

 لن يف إيصاله. من التواصل والتزاور، وهن ما قلنه إال لتسمعه، فإن مل يتم هلن ما أردن احت

﴿َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنن حصلن عىل ما أردن كام قال تعاىل:  

ينًا﴾  أي مكرت هبن كام مكرن هبا، ودعتهن  َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّ

وأرائك كام هو املعروف يف بيوت    كرايسمن  إىل الطعام يف دارها، وهيأت هلن ما يتكئن عليه  

العظامء، وكان ذلك يف حجرة املائدة، وأعطت كل واحدة منهن سكينا، لتقطع هبا ما تأكل  

 من حلم وفاكهة. 

﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا قالت ليوسف عليه السالم:   أي    ﴿اْخُرْج َعَلْيِهنَّ

أنه كان يف حجرة يف داخل حجرة املائدة التي كن  وأمرته باخلروج عليهن، ويف هذا إيامء إىل  

فيها حمجوبا عنهن، وقد تعمدت إمتاما للحيلة واملكر هبن أن يفجأهن وهن مشغوالت بام  

 يقطعنه ويأكلنه علام منها بام يكون هلذه املفاجأة من الدهشة. 

﴿َفَلامَّ  :  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه تم هلا ما أرادت كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل

 ،﴾ َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ أي فخرج عليهن، فلام رأينه أعظمنه ودهشن لذلك اجلامل    َرَأْينَُه َأْكرَبْ

البارع، وذهلن، فقطعن أيدهين بدال من تقطيع ما يأكلن ذهوال عام يعملن، أي فجرحنها  
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منهاج االختيار،    بام يف أيدهين من السكاكني، لفرط دهشتهن وخروج حركات اجلوارح عن

 حتى مل يشعرن بام عملن، وال أملن ملا ناهلن من أذى. 

قال آخر: واستعامل القطع بمعنى اجلرح كثري يف كالم العرب، حيث يقولون: كنت  

 أقطع اللحم، فقطعت يدى، يريدون: فأخطأهتا فجرحت يدي، حتى كدت أقطعها. 

ا إِْن َهَذا إِالَّ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنن قلن عند رؤيته:  ﴿َحاَش هللَِِّ َما َهَذا َبرَشً

أي قلن هذا عىل هنج التعجب والتنزيه هلل تعاىل أن يكون هذا الشخص الذي    َمَلٌك َكِريٌم﴾، 

يف تلك الصورة  ، إن هو إال ملك متثل اإلنساينمل يعهد مثاله يف مجاله وال يف عفته من النوع 

 البديعة التي ُتلب األلباب وتدهش األبصار. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا حينئذ قالت هلن: إذا كان األمر ما رأيتن بأعينكن،  

  ملتنني وما أكربتن يف أنفسكن، وما فعلتن بأيديكن، وما قلتن بألسنتكن، فذلكن هو الذي  

قلتن، فام يوسف بالعبد العرباين، أو اململوك    ، وقلتن فياموتعنيفيفيه، وأرسفتن يف لومى  

، وال باخلادم الصعلوك الذي شغف موالته حبا وغراما، وراودته عن نفسه ضالال  الكنعاين

منها وهياما، بل هو ملك جتىل يف صورة إنسان، فامذا أنتن قائالت يف أمرى، فأتصباه بكل  

 طفا، وال يرفع إىل طرفا. ما أملك من كالم عذب، فال بصبو إىل، وال يظهر نحوى ع

﴿َوَلَقْد َراَوْدُتُه َعْن  قال آخر: ثم ذكر اهلل متسكها بطلبها أمامهن، فقال عىل لساهنا:  

َفاْسَتْعَصَم﴾، بعروة    َنْفِسِه  واستمسك  منه،  أرادته  عام  فامتنع  نفسه  عن  راودته  ولقد  أي 

مل يدع يف قلبه البرشى    العصمة التي ورثها عمن نشئوا عليها، وال عجب فإن نظره إىل اهلل 

حبا..   شغفها  التي  العاشقة  هذه  لنظرات  خاليا  َلُيْسَجنَنَّ  مكانا  آُمُرُه  َما  َيْفَعْل  مَلْ  ﴿َوَلئِْن 

اِغِريَن﴾   أي ولئن مل يفعل ما آمره به مستقبال كام مل يفعله ماضيا: ليسجنن  َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ

يف أمر وسيعاقبه    يعصينيرغبة، وال    ِلخيالف    ال  زوجيوليكونن من األذلة املقهورين، فإن  
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وجعله   مثواه  إكرام  بعد  العبيد  من  كغريه  وجيعله  السجون،  غيابات  يف  ويلقيه  أريد،  بام 

 كولده. 

قال آخر: وىف ذلك إيامء إىل أهنا ستشدد العقوبة عليه أكثر مما توعدت به أوال، فهناك  

ب بأهون أنواعه وألطفها كحبس  أنذرته بسجن قد يكون عىل أخف صورة وأقلها، وعذا

حجرة الدار، أو لطمة عىل خديه، وهنا أنذرته بسجن مؤكد وذل وصغار تأباه األنفس    يف

اهلوان   من  الناس  كرام  عىل  أهون  األعامل  فأشق  السالم  عليه  يوسف  كنفس  الكريمة 

 والصغار. 

بآمرها   علمه  مع  زوجها  عىل  بسلطاهنا  ثقتها  من  التهديد  هذا  وىف  آخر:  قال 

واستعظامه لكيدها، ما كان من حقه أن جيعل يوسف خياف من تنفيذ إرادهتا ويثبت لديه  

إحصان   عن  العاجزين  املرتفني  العظامء  من  كثري  لدى  احلال  هو  كام  عليها  غريته  عدم 

 أزواجهن واملحرومني من نعمة األوالد منهن. 

ملا يف قلبها منه  قال آخر: وربام تكون مبالغتها يف هتديده بمحرض من هؤالء النسوة  

من غل وجوى بظهور كذهبا وصدقه، وتصميمه عىل عصيان أمرها، ولتظهر ليوسف أهنا  

ليست يف أمرها عىل خيفة من أحد فتضيق عليه احليل، ولينصحنه يف موافقتها ويرشدنه إىل  

 اخلالص من عذاهبا. 

جلبال  قال آخر: ثم ذكر اهلل موقف يوسف عليه السالم بعد هذا ملوقف الذي هيد ا

إَِلْيِه﴾،الراسيات، فقال:   َيْدُعوَننِي  مِمَّا  إَِِلَّ  َأَحبُّ  ْجُن  أي قال: ربى أنت العليم    ﴿َربِّ السِّ

بالرس والنجوى، والقدير عىل كشف تلك البلوى، إن السجن الذي هددت به واملكث يف  

النسوة    بيئة املجرمني عىل شظف العيش ورقة احلال، أحب إىل نفسى مما يدعو إليه أولئك

 من االستمتاع هبن يف ترف القصور، واالشتغال بحبهن عن حبك وبقرهبن عن قربك. 
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تعاىل   قوله  وىف  آخر:  لسانه:  قال  إَِلْيِه﴾ ﴿ عىل  َيْدُعوَننِي  خوفنه    مِمَّا  أهنن  إىل  إيامء 

، وتأمن  رشها   لتكفي خمالفتها، وزين له مطاوعتها فقلن له: أطع موالتك وأنلها ما هتوى،  

 عقوبتها. 

لسانه:   عىل  تعاىل  قوله  وىف  آخر:  إَِلْيِه﴾  قال  َعنِّي    وقوله: ﴿َيْدُعوَننِي  ْف  ﴿َترْصِ

  ﴾ هلن من تقطيع األيدي    ما يدل عىل أن نسوة مرص ـ ذوات اهلوى ـ بعد ما جرىَكْيَدُهنَّ

بجامل يوسف، وردن هذا امليدان أيضا، وطلبن من يوسف أن يستسلم هلن، أو    واالنبهار

المرأة العزيز، ولكن يوسف أبى عليهن مجيعا، وهذا يعني أن امرأة العزيز مل تكن وحدها  

 يف اجلريمة بل كان هلا رشيكات يف ذلك. 

دع يف  قال  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َأْصُب  ائه:  قال  َكْيَدُهنَّ  َعنِّي  ْف  َترْصِ ﴿َوإِالَّ 

  ﴾ عىل ما أنا عليه من العصمة، أميل إىل    وتثبتني أي وإن مل تبعد عنى رشاك كيدهن  إَِلْيِهنَّ

 موافقتهن عىل أهوائهن وأقع يف شباك صيدهن وأرتع يف ْحأة غوايتهن. 

يل املرسلني من  قال آخر: وقد جلأ يوسف عليه السالم إىل ألطاف ربه، وسلك سب

قبله، يف فزعهم إىل موالهم لينيلهم اخلريات، ويبعد عنهم الرشور واملوبقات، وإظهارهم  

 أن ال طاقة هلم إال بمعونته سبحانه مبالغة يف استدعاء لطفه وعظيم كرمه ومنه. 

آخر: ومعنى قوله:   اجْلَاِهلِنَي﴾  قال  ِمَن  تستخفهم  ﴿َوَأُكْن  الذين  السفهاء  أي من 

يعش بني    األهواء  السيئات، فمن  املوبقات واجرتاح  ارتكاب  إىل  والشهوات، فيجنحون 

هؤالء النسوة املاكرات املرتفات ال مهرب له من اجلهل إال أن تعصمه بام هو فوق األسباب  

والسنن العادية.. وىف هذا إيامء إىل أنه ما صبا إليهن، وال أحب أن يعيش معهن، بل سأل  

عوده   ما  له  يديم  أن  قوله  ربه  يف  عنه  السوء  كشف  وَء  من  السُّ َعنُْه  َف  لِنرَْصِ ﴿َكَذلَِك 

 َواْلَفْحَشاَء﴾  
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الشدائد   بقبضة  أسريا  اإلنسان  يقع  حني  أنه  هبذا  املرتبطة  العرب  ومن  آخر:  قال 

إليه ويستمد منه فقط،    ويلتجئواحلوادث وجتره إىل شفى اهلاوية، فعليه أن يتوكل عىل اهلل  

ونه فإنه ال يستطيع أن يقوم بأي عمل، وهذا درس علمنا إياه يوسف  فإذا مل حيظ بلطفه وع

القائل:   اجْلَاِهلِنَي﴾،الطاهر، فهو  ِمَن  َوَأُكْن  إَِليِْهنَّ  َأْصُب  َكْيَدُهنَّ  َعنِّي  ْف  أي    ﴿َوإِالَّ َترْصِ

 رب احلافظ ِل، وال أعتمد عىل قواي وقدريت وتقواي. أنت يا 

املطلق بلطف اهلل، باإلضافة إىل أهنا متنح اإلنسان    قال آخر: وهذه احلالة من التعلق

غري حمدودة، فهي تشمله كذلك بألطاف اهلل تعاىل اخلفية.. تلك األلطاف    واستقامة قدرة  

 التي ال يمكن وصفها والتصديق هبا إال عند رؤيتها ومشاهدهتا. 

. فقد ورد  قال آخر: فهؤالء هم الذين يسكنون يف ظل اهلل ورْحته يف الدنيا واآلخرة. 

يف هذا الشأن يقول: )سبعة يظلهم اهلل يف ظل عرشه يوم ال ظل إال    حديث عن النبي  

ظله: إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهلل عزوجل، ورجل قلبه متعلق باملسجد إذا خرج  

منه حتى يعود إليه، ورجالن كانا عىل طاعة اهلل عزوجل فاجتمعا عىل ذلك وتفرقا، ورجل  

وجل خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسن ومجال فقال: إين أخاف  ذكر اهلل عز

 ( 135) اهلل تعاىل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تصدق بيمينه(

﴾ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه   َف َعنُْه َكْيَدُهنَّ ُه َفرَصَ أي فأجاب  ﴿َفاْسَتَجاَب َلُه َربُّ

تضمنه قوله: وإال ترصف عنى كيدهن إلخ فرصف عنه كيدهن وعصمه  له ربه دعاءه الذي  

ِميُع اْلَعلِيُم﴾  من اجلهل والسفه باتباع أهوائهن..   ُه ُهَو السَّ أي إنه هو السميع لدعاء من  ﴿إِنَّ

 ترضع إليه وأخلص الدعاء له، العليم بصدق إيامهنم وبام يصلح أحواهلم. 

 

 ( 2391( ، والرتمذي )91( )1031( ، ومسلم )6479( و )1423( و )660البخاري ) (135)
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حرسه بعنايته يف مجيع أطواره وشئونه، ورباه  قال آخر: وىف هذا إرشاد إىل أن ربه  

 أكمل تربية وما خاله ونفسه يف أهون أموره. 

التي نستفيدها من هذا املشهد أن امرأة العزيز ونسوة مرص،   قال آخر: ومن العرب 

والعالقة   العشق  بإظهار  فمرة  مرادهن،  إىل  الوصول  سبيل  يف  خمتلفة  أمور  من  استفدن 

 ومرة بالرتغيب والطمع، ثم بالتهديد.  الشديدة والتسليم املحض، 

قال آخر: أي أهنن توسلن بالشهوة واملال والقوة.. وهذه أصول متحدة املآل يتوسل  

هبا الطغاة واملتجربون يف كل عرص وزمان، حتى لقد رأينا أهنم ومن أجل أن جيربوا رجال  

باملساعدات وأنواع  احلق عىل االستسالم، يظهرون هلم يف جملس واحد لينا للغاية ويلوحون  

اإلمدادات ترغيبا، ثم يتوسلون يف هناية املجلس بالتهديد والوعيد، وال يلتفتون إىل ما يف  

 هذا من التناقض يف جملس واحد وما فيه من دناءة وخسة ولؤم فاضح.

ولذلك   الوسيلة،  هتمهم  وال  اهلدف  يريدون  فهم  واضح..  والسبب  آخر:  قال 

 أي اسلوب وأية وسيلة كانت.  يستسيغون للوصول إىل أهدافهم

قال آخر: ويف هذا املحيط يستسلم األفراد الضعاف، سواء يف أول املرحلة أو وسطها  

أو هنايتها، إال أن أولياء اهلل تعاىل ال يكرتثون هبذه األساليب بام لدهيم من شهامة وشجاعة  

االنتصار طبعا،   ونور اإليامن ويرفضون التسليم حتى ولو أدى ذلك إىل املوت.. وعاقبتهم

 مبادئهم.  انتصارمبادئهم، أو عىل األقل  وانتصارانتصار أنفسهم 

أنا نجد كثريين هم مثل   التي نستفيدها من هذا املشهد أيضا  قال آخر: ومن العرب 

وأتقياء ويلبسون   منزهني  أنفسهم  يظهرون  نسوة مرص، فطاملا هم جالسون حول احلمى 

ويعدون   العفة  كام  االنحرافثياب  حني    ـ  لكن  مبني،  ضالل  يف  ـ  العزيز  امرأة  يف  هو 

يتعرضون ألدنى صدمة ينكشف أن أقواهلم ال تصدق أفعاهلم.. فإذا كانت امرأة العزيز بعد  



403 

 

سنني من معارشة يوسف قد وقعت يف رشك حبه وعشقه، فإهنن يف أول جملس ابتلني بمثل  

 هذا املصري. 

شهد أيضا أن بعض املجتمعات التي  قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذا امل

ولكن   عشيقا،  هلا  وتتخذ  زوجها  ُتون  أن  للمرأة  تبيح  منها  الكثري  أو  راقية  نفسها  تعترب 

تشرتط عليها أن تتخذه من داخل الطبقة املميزة التي تنتمي إليها، لئال تيسء إىل تقاليدها  

ال تتنازل السيدة فيه لعبدها  الطبقية التي تفرض إقامة احلواجز بينها وبني الطبقة السفىل، ف 

مهام كانت الظروف، يف أية لفتة عطف، فكيف يسمح هلا أن تدعوه إىل نفسها.. وهكذا بدأ  

احلديث عنها يتخذ منحى خطريا يف تشوية سمعتها وحتقري مكانتها، والتنديد بخروجها عن  

مبين ضالال  عنها  اخلروج  يف  ويرى  جمتمعها،  حيرتمها  التي  الطبقية  وانحرافا  األخالق  ا، 

 خطريا. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذا املشهد أيضا أنه يف كثري من املواقف التي  

يواجه فيها املؤمنون الضغوط القاسية، والتي تتمثل يف اخليار بني السجن واالنحراف، أو  

قضية   بني  ـ  احلاالت  من  كثري  يف  ـ  للمفاضلة  يضطرون  حيث  واخليانة،  االضطهاد  بني 

الرسالة، وقضية الذات، فيختار البعض حريته حتت تأثري تربيرات تصور له الرتاجع كام لو  

أنه حالة اضطرار حتل فيه املعصية وتسوغ االنحراف، لتبني املنطق الفردي يف تقييم األمور،  

بعيدا عن املنطق اجلامعي الذي يربط بني حركة الفرد، وبني النتائج السلبية أو اإلجيابية عىل  

 ضية األمة والرسالة. ق

قال آخر: وهلذا، فإن يوسف عليه السالم قد أطلق ذلك النداء احلي من أعامق روحه  

بالسقوط، فرصخ يف ابتهال املؤمن أمام ربه، ليستعني    هيددها عندما وجد إرادته يف موقع  

رسالة  باهلل استمدادا للقوة الكفيلة بكبح املشاعر ملصلحة اإليامن.. وهذا ما تفرضه حاجة ال



404 

 

إىل املواقف الثابتة عىل خط التضحية واإليامن، بدال من الكلامت االستعراضية التي ال حتقق  

 سوى الضوضاء التي تضيع يف اهلواء. 

تربوية   خطة  تشكيل  التأكيد عىل  الرضوري  من  الشخصية،  هذه  ولبناء  آخر:  قال 

املوحي  الكلمة  خالل  من  والشعور،  والروح  الفكر  جانب  تشمل  واجلو  متكاملة،  ة، 

الروحي، والقدوة احلسنة، فإن تأسيس عمق اإلحساس الداخيل بالرفض والقبول أمام ما  

أو إجيابا، جيعل من عملية الرفض والقبول تلك عمال   املسلم سلبا  له  يتعرض  يمكن أن 

روحيا يراقب فيه ربه، يف روحانية وصفاء، ويتمرد معه، عىل كل النوازع الذاتية والعوامل  

السمو يف أخالقيته  اخلارجية،   املستقيم، فيعيش حالة  به عن اخلط  التي حتاول االنحراف 

 باملستوى الذي جيعله منسجام مع إيامنه ورساليته نظريا وعمليا.  

قال آخر: وهذا ما حيفظ لنا املسرية اإلسالمية التي يواجه فيها اإلسالم كل حتديات  

كة، مما يفرض عىل املؤمنني احلصول  الكفر والضالل التي تضغط عىل الفكر والشعور واحلر

زوايا   من  واالنطالق  األصعدة،  كل  عىل  التضحية  إىل  تدفعهم  التي  الروحية  القوة  عىل 

 احلارض نحو املستقبل الرحب، الذي تصنعه اآلالم الكبرية خلدمة القضايا الكبرية. 

 يوسف والسجن: 

حياة   من  الثانية  املرحلة  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  السالم..  قال  عليه  يوسف 

 فحدثونا عن املرحلة الثالثة.. مرحلة السجن. 

 قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل يف مشهدين من سورة يوسف. 

 املشهد األول: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول منها. 
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الوعاظ أحد  تعاىل:  (136) قال  قوله  أوهلا  َما  :  َبْعِد  ِمْن  هَلُْم  َبَدا  اآْلَياِت  ﴿ُثمَّ  َرَأُوا 

ا إِينِّ َأَرايِن َأْعرِصُ مَخًْرا َوَقاَل ا ْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدمُهَ آْلَخُر  َلَيْسُجنُنَُّه َحتَّى ِحنٍي َوَدَخَل َمَعُه السِّ

إِنَّا  بَِتْأِويلِِه  َنبِّْئنَا  ِمنُْه  الطَّرْيُ  َتْأُكُل  ُخْبًزا  َرْأيِس  َفْوَق  َأْْحُِل  َأَرايِن  اَل    إِينِّ  َقاَل  املُْْحِسننَِي  ِمَن  َنَراَك 

َة  َيْأتِيُكاَم َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إِالَّ َنبَّْأُتُكاَم بَِتْأِويلِِه َقْبَل َأْن َيْأتَِيُكاَم َذلُِكاَم مِمَّا َعلََّمنِي   َريبِّ إيِنِّ َتَرْكُت ِملَّ

َة آَبائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب  َقْوٍم اَل ُيْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكا  َبْعُت ِملَّ فُِروَن َواتَّ

 َذلَِك ِمْن َفْضِل اهللَِّ َعَلْينَا َوَعىَل النَّاِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر  
ٍ
ء َك بِاهللَِّ ِمْن ََشْ النَّاِس اَل  َما َكاَن َلنَا َأْن ُنرْشِ

ْجِن َأَأْربَ  اُر َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه  َيْشُكُروَن َيا َصاِحَبِي السِّ ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّ اٌب ُمَتَفرِّ

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل اهللَُّ هِبَا ِمْن ُسْلَطاٍن إِِن احْلُْكُم إِالَّ هللَِِّ   َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا  إِالَّ َأْساَمًء َسمَّ

ا  ا َأَحُدُكاَم َفَيْسقِ إِالَّ إِيَّ ْجِن َأمَّ يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن َيا َصاِحبَِي السِّ ي  ُه َذلَِك الدِّ

َتْسَتْفتَِيانِ  فِيِه  الَِّذي  اأْلَْمُر  ُقيِضَ  َرْأِسِه  ِمْن  الطَّرْيُ  َفَتْأُكُل  َفُيْصَلُب  اآْلَخُر  ا  َوَأمَّ مَخًْرا  ُه  وَ َربَّ َقاَل   

جْ  ِه َفَلبَِث يِف السِّ ْيَطاُن ِذْكَر َربِّ ُه َناٍج ِمنُْهاَم اْذُكْريِن ِعنَْد َربَِّك َفَأْنَساُه الشَّ ِن بِْضَع  لِلَِّذي َظنَّ َأنَّ

 [ 42ـ  35يوسف: ] ِسننَِي﴾ 

﴿ُثمَّ َبَدا هَلُْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُوا اآْلَياِت  قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل هذا املشهد بقوله:  

.. أي ثم بدا للعزيز، مع ما شاهد من اآليات الدالة عىل  [ 35يوسف:  ] َلَيْسُجنُنَُّه َحتَّى ِحنٍي﴾  

من العقاب، وأن يلقى   بيشءعفة يوسف عليه السالم وبراءته مما رمته امرأته به، أن يأخذه  

به يف السجن، وذلك بعد أن هدأت نار الفتنة، ونسى الناس أمرها، حتى ال يقال: إن العزيز  

 قد ألقى بيوسف يف السجن عقابا للحدث الذي كان بينه وبني امرأته. 

قال آخر: وىف تنفيذ هذا العزم داللة عىل ما كان هلذه املرأة من سلطان عىل زوجها  

 

(، واألمثل  202/  12(، ومن وحي القرآن: )142/  12(، وتفسري املراغي )3822/  7(، وزهرة التفاسري )1269/  6التفسري القرآين للقرآن )  (136)

 ( 252/ 12(، والتفسري املنري )204/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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، حتى فقد الغرية عليها، فهو جيرى وراء هواها، ويستجلب رضاها،  تقوده كيف شاءت 

حتى أنساه ذلك ما رأى من اآليات وعمل برأهيا يف سجنه إلحلاق اهلوان والصغار به حني  

 أيست من طاعته وطمعت يف أن يذهلل السجن ألمرها ويقف به عند مشيئتها. 

ف الذي رصف به اهلل تعاىل  قال آخر: وقد شاء اهلل تعاىل أن يكون السجن هو الصار

هذا الكيد الذي يراد بعبد من عباده املخلصني.. فقد عزله هذا السجن عزال تاما عن موطن  

الفتنة، وباعد بينه وبني آفاقها التي تطلع عليه منها.. ثم كان هذا السجن الطريق الذي سلك  

هللَُّ َغالٌِب َعىَل َأْمِرِه َوَلكِنَّ  ﴿َوابه إىل هذا امللك الذي أراد سبحانه وتعاىل أن يضعه بني يديه:  

 [ 21يوسف: ] َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾ 

ْجَن َفَتَياِن﴾قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أنه   .. والفتى هو اخلادم، أو  ﴿َدَخَل َمَعُه السِّ

اململوك الذي يف خدمة سيده.. وجيوز أن يكون هذان الفتيان قد دخال مع يوسف السجن  

ي  امللك،  يف  الغالمان ممن خيدمان  إذ كان هذان  امللك،  إثر حدث وقع يف قرص  وم واحد، 

فحامت حوهلام شبهة دفعت هبام إىل السجن، ودفع بيوسف إليه معهام، عىل حساب أنه ممن  

يف   كن  الالئي  النسوة  من  معها  وممن  العزيز،  امرأة  من  بتدبري  الشبهة،  تلك  به  علقت 

الع من  بتدبري  أو  وكانت  حاشيتها..  زمنا..  األلسنة  الكته  الذي  لرشفه،  انتقاما  نفسه  زيز 

 املؤامرة التي وقعت يف قرص امللك فرصة ألخذ يوسف مع من أخذ هبا. 

قال آخر: وبعد أن استقر بيوسف عليه السالم املقام يف السجن، أخربه الفتيان أهنام  

إليه بام رأيا، وطلبا إليه    قد رأى كل منهام رؤيا منامية، وقد عرفا فيه علام وحكمة، فتحدثا 

 عنه رؤيا كل منهام.  تنبئأن يكشف هلام ما 

إشارة إىل أن كل واحد منهام رأى نفسه  ﴿إِينِّ َأَرايِن﴾  قال آخر: ويف قول كل منهام:  

شخص آخر، وإن كان صورة    واملرئيشخص    فالرائييف املنام عىل الصورة التي حدثه هبا..  
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 منه. 

﴿إيِنِّ َأَرايِن َأْعرِصُ  ىل عىل لسانيهام ما رأياه، أما أوهلام، فقال: قال آخر: ثم ذكر اهلل تعا 

ومل أستطع معرفة املضمون الواقعي لذلك فيام حييط بحركة احلياة من حوِل، وقال  مَخًْرا﴾  

ِمنُْه﴾  اآلخر:   َتْأُكُل الطَّرْيُ  َأَرايِن َأْْحُِل َفْوَق َرْأيِس ُخْبًزا  رس ْحله  فام معنى اخلبز؟ وما  ﴿إِينِّ 

عىل الرأس؟ وماذا يمثل أكل الطري منه من رمز؟ فهل هو رمز للنعمة أو للعطاء، أو هو رمز  

بَِتْأِويلِِه﴾  للنقمة والفناء؟..   الكشف عن حركة اإلنسان يف  ﴿َنبِّْئنَا  ألن لألحالم تأثريا يف 

ا َنَراَك  املستقبل، بام توحيه من تشاؤم أو تفاؤل يعرف اإلنسان كيف حيدد اجتاه موقفه،   ﴿إِنَّ

الذين حيبون أن يعطوا من مواقع ما يعرفون، فال يبخلون باملعرفة عىل من  ِمَن املُْْحِسننَِي﴾  

حيتاج إليها، ألن ذلك هو معنى اإلحسان الذي ينطلق من حس اخلري يف اإلنسان، جتاه من 

 حوله. 

تعاىل:   قوله  يف  قال  أنه  الصادق  اإلمام  عن  روي  وقد  آخر:  ِمَن  ﴿إِنَّا  قال  َنَراَك 

، وربام  (137)  : )كان يقوم عىل املريض، ويلتمس املحتاج، ويوسع عىل املحبوس(املُْْحِسننَِي﴾

إليه،   ينجذبان  جعلتهام  التي  هي  األخالقي،  جوها  يف  يدخل  وما  األمور  هذه  كانت 

فكر   إىل  املعرفة  جوع  اإلنسان  فيه  يعيش  الذي  الروحي  االنفتاح  هذا  عليه  وينفتحان 

 .العارفني

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن يوسف عليه السالم مل يلتفت كثريا إىل هذه الرؤيا التي  

رآها صاحبا سجنه، ومل جيعل بالكشف هلام عن تأويلهام، إذ كانت إحدامها حتمل املوت إىل  

صاحبها، عىل حني حتمل األخرى لصاحبها احلياة واخلالص من السجن.. فآثر أن يرتيث  

 

 . 147/  12بحار األنوار:  (137)
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 هلام عن هذا اجلانب املحزن من الرؤيا. قليال، وال يكشف 

قال آخر: ولذلك أخذ حيدثهام عام علمه اهلل من علم، وأنه إذا كان سيكشف هلام عن  

تأويل رؤيامها، فذلك مما علمه اهلل، الذي يؤمن به، بل إن اهلل سبحانه قد علمه أكثر من  

طعام حيمل إليهام، قبل أن    أيتأويل األحاديث، فهو ـ بام علمه اهلل ـ يستطيع أن خيربمها عن  

﴿َوُأَنبُِّئُكْم باَِم  يأتيهام، وذلك عىل نحو ما كان لعيسى عليه السالم، إذ يقول لبنى إرسائيل:  

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم﴾   [ 49آل عمران: ] َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

يكن    قال آخر: ومل يكن ليوسف عليه السالم شأن باجلانب الذايت ملا سأاله عنه، ومل 

يف صدد اإلحياء بإمكاناته العلمية يف تأويل األحالم، أو يف غريه من األمور، بل كان يتوسل  

رضورة   يتحسس  اهلل،  إىل  داعية  ككل  ذلك  خالل  من  املستقيم  الرصاط  إىل  هدايتهام 

 استخدام كل طاقاته يف سبيل الدعوة واهلداية، وحتريك عالقاته بالناس، يف هذا االجتاه. 

و آخر:  من  قال  اهلل  وهبه  عام  أمامهام  يثريه  أن  السالم  عليه  يوسف  أراد  ما  هذا 

إمكانات علمية، متكنه من استيحاء األحالم ومعرفة ما حتمله من أرسار املستقبل وخفاياه،  

أو يف استلهام اإلرشاق الروحي الذي أودعه اهلل يف قلبه، واستكشاف آفاق املستقبل يف حياة  

 الناس. 

أن  شك  وال  آخر:  عن    قال  كثرية  تساؤالت  أثار  قد  احلديث  هذا    صاحبي مثل 

هذا   له،  والعابدين  به،  املؤمنني  يعلم  الذي  الرب  هذا  عن  يبحثان  صارا  حيث  السجن، 

العلم.. ذلك أن هلام أربابا كثرية، فلم مل متنحهام شيئا من هذا العلم؟ وهل رب يوسف هذا  

ويرى يوسف عليه السالم ذلك فرصة  عىل غري شاكلة األرباب التي يعرفوهنا ويعبدوهنا؟..  

سانحة، للدعوة إىل اهلل، وإىل هداية هذين الضالني إىل اإليامن، فيكشف هلام عن وجه احلق،  

 ويفتح هلام الطريق إىل ربه الذي يعبده. 
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل كيف بدأ حديثه معهام عن اإليامن، حيث قال عىل لسانه:  

، وقد قال هذا  [ 37يوسف:  ] َقْوٍم اَل ُيْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن﴾    ﴿إِينِّ َتَرْكُت ِملَّةَ 

مع كونه مل يكن عىل غري دين التوحيد، فقد ولد مسلام، ابن مسلم، ابن مسلم، ابن مسلم،  

: )الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم،  رسول اهلل  فهو كام ورد يف احلديث عن  

متابع لدين   أنه مل يكن جمرد  أراد هبذا  إبراهيم(.. لكنه  يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 

هبا   يدين  التي  األديان  وإىل  آباؤه،  به  يدين  الذي  الدين  إىل  نظر  إنه  بل  آبائه،  عن  ورثه 

امللحدون، الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر، فعدل عن هذه األديان، وتركها وراءه  

 بل عىل دين آبائه، ألنه الدين احلق، الذي يدين به العقالء. ظهريا، وأق

بقوله:   ذلك  عىل  عقب  ولذلك  آخر:  َوإِْسَحاَق  قال  إِْبَراِهيَم  آَبائِي  َة  ِملَّ َبْعُت  ﴿َواتَّ

وهم  [ 38يوسف:  ] َوَيْعُقوَب﴾   اخلالص،  التوحيد  إىل  دعوا  الذين  آبائي  ملة  واتبعت  أي   ،

ذكر ذلك ترغيب لصاحبيه يف اإليامن والتوحيد وتنفري هلام  إبراهيم وإسحق ويعقوب، ويف  

 عام مها فيه من الرشك والضالل. 

له   يقينا  الكرام فكانت  التي ورثها عن أولئك اآلباء  امللة  قال آخر: ثم بني أساس 

﴾  بقوله:  
ٍ
ء َك بِاهللَِّ ِمْن ََشْ نبياء أن  لنا معرش األ  ينبغي أي ال    [ 38يوسف:  ] ﴿َما َكاَن َلنَا َأْن ُنرْشِ

نرشك باهلل شيئا فنتخذه ربا مدبرا معه وال إهلا معبودا من املالئكة أو البرش كالفراعنة، فضال  

عام دوهنام من البقر كالعجل أو من الشمس والقمر، أو ما يتخذ من التامثيل والصور هلذه  

 اآلهلة. 

 ِمْن َفْضِل  ﴿َذلَِك قال آخر: ثم ذكر نعمة اهلل عليه بذلك، ليزيد يف الرتغيب، فقال:  

، ويف ذلك إشارة إىل أنه هو وآباؤه، وقد عرفوا طريق  [ 38يوسف:  ] اهللَِّ َعَلْينَا َوَعىَل النَّاِس﴾  

﴿َوَلكِنَّ َأْكَثَر  احلق، ما كان يصح عندهم أن يعدال عن هذا الطريق إىل طريق الشك باهلل..  
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فإن عدم التعرف عىل اإلله املنعم    اهلل عىل ما فضل به عليهم من نعم،النَّاِس اَل َيْشُكُروَن﴾  

 كفران هبذه النعم، يقود إىل الكفر باملنعم ذاته. 

احلس   بمنطق  األلوهية  السالم، يرشح هلام قضية  عليه  يوسف  مىض  ثم  آخر:  قال 

ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّ واملشاهدة، فقال:   ْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ يوسف: ] اُر﴾  ﴿َيا َصاِحَبِي السِّ

الذوات والصفات  [ 39 بالتفرق يف  ما يذكر بعده وتوكيده، واملراد  ، وهذا استفهام لتقرير 

والرؤساء من   الكهنة  هبا  يصورها هلم  التي  احلسية  والصفات  هبا،  ينعتوهنم  التي  املعنوية 

ال  رسوم منقوشة، ومتاثيل منصوبة، يف املعابد واهلياكل، والقهار: الغالب عىل أمره الذي  

يغلبه أحد.. واملعنى: أأرباب كثريون هذا شأهنم يف التفرق واالنقسام، وما يقتضيه ذلك  

فيام   ولغريكام  لكام  خري  النظام،  يفسد  الذي  والتدبري  األعامل  يف  واالختالف  التنازع  من 

تطلبون من كشف الرض وجلب النفع وكل ما حتتاجون فيه إىل املعونة من عامل الغيب، أم  

األحد الفرد الصمد الذي ال ينازع وال يعارض يف ترصفه وتدبريه، وله القدرة    اهلل الواحد

 التامة واإلرادة العامة، وهو املسخر جلميع القوى والنواميس؟

قال آخر: وال شك أن اجلواب عن هذا مما ال خيتلف فيه عاقل، فال خري يف تفرق  

 املعبودات التي ال تستطيع رضا يف األرض والسموات. 

جعل منهم، وتسمية من    هي ر: ثم بني هلام أن ما يعبدونه ويسمونه آهلة إنام  قال آخ 

تلقاء أنفسهم، تلقاها خلف عن سلف ليس هلا مستند من العقل وال الوحى الساموي فقال:  

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل اهللَُّ هِبَ  يوسف:  ] ا ِمْن ُسْلَطاٍن﴾  ﴿َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إِالَّ َأْساَمًء َسمَّ

أي ما تعبدون من دون الواحد القهار إال أسامء ملسميات وضعتموها أنتم وآباؤكم من   [ 40

بأرباب ُتلق وترزق، وترض وتنفع،    هيقبلكم ونحلتموها صفات الربوبية وأعامهلا، وما  

كم تتبعوهنا تعبدا  ما أنزل اهلل حجة وبرهانا عىل أحد من رسله بتسميتها أربابا، حتى يقال إن
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 له وحده وطاعة لرسله. 

السجن   صاحبا  يعبدها  التي  اآلهلة  من  الواقع  عنه  كشف  ما  وذلك  آخر:  قال 

قيمة    وقومهام..  وال  هلا،  مدلول  ال  أسامء،  جمرد  أي  أسامء..  إال  اهلل  دون  من  يعبدون  ما 

أسامء ليس وراءها إال خواء، وظالم.. تعلقت هبا أوهام القوم، وأعطتها    هي ملسمياهتا..  

 تصوراهتم هذه املفاهيم اخلاطئة التي يتعاملون هبا معها. 

تعاىل:   قوله  ويف  آخر:  ُسْلَطاٍن﴾  قال  ِمْن  هِبَا  اهللَُّ  َأْنَزَل  األسامء  ﴿َما  هذه  أن  أي 

أو  حجة  إىل  تستند  ال  وراءها،  ُتتفى  التي  دعوة من    ومسمياهتا  تقم عىل  مل  وأهنا  برهان، 

من مواليد الباطل والضالل، إذ أجاءها العقل    هيالعقل، أو عىل كتاب من عند اهلل.. وإنام  

 مل جيدها شيئا يقف عنده. 

أي ما احلكم احلق يف الربوبية والعبادة إال  ﴿إِِن احْلُْكُم إِالَّ هللَِِّ﴾  قال آخر: ثم قال هلام:  

اصطفاه من رسله وال يمكن برشا أن حيكم فيه هبواه ورأيه، وال بعقله  هلل وحده يوحيه ملن  

دون   األديان،  كل  عليها  اتفقت  قاعدة  وهذه  واستحسانه،  باجتهاده  وال  واستدالله، 

 اختالف يف األمكنة واألزمان. 

اُه﴾  قال آخر: ثم بني ما حكم به اهلل فقال:   تعبدوا   أي أمر أال﴿َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ

غري   حنفاء  توجهوا  وحده  وإليه  واسجدوا،  اركعوا  وحده  فله  سواه،  تدعوا  وال  غريه 

مرشكني به شيئا من ملك من املالئكة وال ملك من امللوك احلاكمني، وال شمس وال قمر  

وال نجم وال شجر، وال حيوان.. فاملؤمن الصادق اإليامن ال يذل وال خيزى ألحد غري اهلل  

،  َشءوال استغاثة وال طلب فرج من ضيق، إليامنه بأنه هو الرب املدبر لكل    مما خلق، بدعاء

وأن كل ما سواه فهو خاضع لسلطانه، وال يملك لنفسه وال لغريه غري ما أعطاه من القوى،  

فإليه وحده امللجأ يف كل ما يعجز عنه اإلنسان أو جيهله من األسباب، وإليه املصري يف اجلزاء  
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 قوم احلساب.عىل األعامل يوم ي 

يُن  قال آخر: ثم وصف هلم الدين الذي يتضمن هذه املعاين النبيلة، فقال:   ﴿َذلَِك الدِّ

أي املستقيم الذي يقوم عىل إدارة شؤون احلياة واإلنسان، وحيكم كل َشء فيها    اْلَقيُِّم﴾، 

والذي يتلخص يف كلمة واحدة، هي إخالص العبادة هلل وحده، فذلك ما يمثل خط السري  

 البداية إىل النهاية، وحيدد االجتاه، يف كل صعيد.   من

قال آخر: ومن هنا نعرف أن الدين الذي أراده اهلل لعباده، هو الذي يعيش اإلنسان  

فيه مع اهلل يف كل َشء، بحيث يشعر باالرتباط به يف األمور كلها، ويلتقي به يف كل املواقع،  

ي عنده، وتبقى كل التفاصيل خاضعة هلذا  حتى أن كل العالقات متر به، وكل الرشائع تلتق

اخلط يف البداية، ويف خطوات السري، ويف النهاية، حيث يبدأ اإلنسان منه لينتهي إليه، دون  

َأْكَثَر النَّاِس اَل  التواء أو انحراف، وهذا ما جيب أن يفهمه الناس ويسريوا عليه،   ﴿َوَلكِنَّ 

موقع التفكري املضاد، فيبتعدون عن اخلط من    فينحرفون من موقع اجلهل، ال منَيْعَلُموَن﴾  

 حيث ال يعلمون. 

يعيشا هذا اجلو، وينفصال عن   أن  السالم هلام  يوسف عليه  أراد  قال آخر: وهكذا 

 أجواء الضالل التي عاشاها يف املجتمع الكافر الذي كانا جزءا منه. 

ويل احللمني  قال آخر: وال ندري هل استجابا له، أو أهنام كانا يستعجالن معرفة تأ

اللذين طلبا تأويلهام، ألن القرآن مل حيدثنا عن ذلك، باعتبار أنه ال جيد كبري أثر، فاجلانب 

األهم هو فيام أراد أن يوحيه من رضورة االلتزام بخط الدعوة يف ساحات مماثلة لساحة  

ال   ما  اآلخرين،  يف  التأثري  وإمكانات  احلديث،  حرية  من  اإلنسان  يملك  حيث  السجن، 

لكه يف غريها، مما يفرض عليه عدم التعلل باألعذار الواهية أمام نفسه أو أمام اآلخرين،  يم

 للتقاعس عن أداء املهمة أو التحرك يف خط الرسالة. 
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قال آخر: وبعد أن بني هلام يوسف عليه السالم احلق يف مسألة التوحيد وعبادة اهلل  

ا َأَحُدُكاَم﴾  ﴿َيا  وحده رشع يف إنبائهام عام استنبآه عنه فقال:   ْجِن َأمَّ وهو الساقي  َصاِحَبِي السِّ

ُه  الذي رأى أنه يعرص مخرا، ومل يعينه ثقة بداللة احلال، ورعاية حلسن الصحبة،   ﴿َفَيْسِقي َربَّ

أي فيسقى سيده ومالك رقبته، وقد روى أن يوسف قال له يف تعبري رؤياه: ما أحسن  مَخًْرا﴾  

حسنها حسن حالك عنده، وأما األغصان الثالثة فثالثة  امللك و  فهيما رأيت، أما الكرمة  

 أيام متىض يف السجن ثم ُترج وتعود إىل عملك. 

ا اآْلَخُر﴾  قال آخر: ثم أول حلم الثاين، فقال:   وهو الذي رأى أنه حيمل خبزا  ﴿َوَأمَّ

منه،   الطري  َرْأِسِه﴾  تأكل  ِمْن  الطَّرْيُ  َفَتْأُكُل  كا ﴿َفُيْصَلُب  الكوارس  الطري  والرمخة  أي  حلدأة 

ُترج   ثم  متر  أيام  فثالثة  الثالث،  السالل  من  رأيت  ما  له:  قال  أنه  روى  فقد  ونحومها، 

 فتصلب. 

َتْسَتْفتَِياِن﴾  قال آخر: ثم قال هلام مجيعا:   أي إن األمر الذي  ﴿ُقيِضَ اأْلَْمُر الَِّذي فِيِه 

ه الفتوى من يوسف  فيه قد بت فيه وانتهى حكمه.. وهذ  وتستفتياينهيمكام ويشكل عليكام  

عليه السالم زائدة عىل تعبري رؤيامها داخلة يف باب املكاشفة واإلنباء عن الغيب، قاهلا هلام  

 ليثقا بقوله، ويعلام أنه إنام قاهلا بوحي من ربه، وأن امللك قد حكم يف أمرمها بام قاله. 

إشارة إىل أن هذا التعبري ليس  ﴾  ﴿ُقيِضَ اأْلَْمُر الَِّذي فِيِه َتْسَتْفتَِيانِ قال آخر: ويف قوله:  

تعبريا ساذجا، بل هو من أنباء الغيب التي تعلمها من اهلل، فال جمال للرتديد والكالم بعد  

هذا.. وقد روي أن السجني الثاين الذي سمع باخلرب املزعج أخذ يكذب رؤياه ويقول: كنت  

باجلملة املتقدمة..  أمزح معك، ظانا أن مصريه سيتبدل هبذا التكذيب، فعقب عليه يوسف  

وحيتمل أيضا أن يوسف عليه السالم كان قاطعا يف تعبري الرؤيا إىل درجة بحيث ذكر اجلملة  

 املتقدمة تأكيدا ملا سبق بيانه. 
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قال آخر: وحني أحس يوسف عليه السالم أن السجينني سينفصالن عنه عاجال،  

أ  حد السجينني الذي كان  ومن أجل أن جيد يوما يطلق فيه ويربأ من هذه التهمة، أوَّص 

ِمنُْهاَم اْذُكْريِن ِعنَْد َربَِّك﴾  يعلم أنه سيطلق أن يذكره عند امللك   ُه َناٍج  َأنَّ لِلَِّذي َظنَّ  ﴿َوَقاَل 

لكن هذا الغالم )النايس( مثله مثل األفراد قلييل االستيعاب، ما إن يبلغوا نعمة ما حتى  

الق  لكن  متاما،  يوسف  نيس  وهكذا  صاحبها،  بقوله:  ينسوا  ذلك  عن  عرب  ﴿َفَأْنَساُه رآن 

ْيَطاُن ِذْكَر َربِِّه﴾  ْجِن بِْضَع ِسننَِي﴾  وهكذا أصبح يوسف منسيا الشَّ  ﴿َفَلبَِث يِف السِّ

يَْطاُن﴾،قال آخر: والضمري يف قوله تعاىل:   ال يعود عىل يوسف عليه    ﴿َفَأْنَساُه الشَّ

نيس يوسف عليه السالم ذكر اهلل،  السالم، كام زعم بعضهم، ألن الشيطان ال يمكن أن ي

وكلمتا   نفسه..  الساقي  عىل  يعود  الضمري  فإن  ولذلك،  بسواه..  التوسل  ينسيه  أن  وال 

املكانني بمعنى واحد.. كام أن مجلة   ٍة﴾  )الرب( يف  ُأمَّ َبْعَد  َكَر  التي ستأيت يف اآليات  ﴿َوادَّ

 التالية، تدل عىل أن الذي نيس هو الساقي. 

، فحتى لو عاد الضمري عىل يوسف عليه السالم، فام من شك  قال آخر: ومع ذلك

من أن يوسف توسل بالغري يف سبيل نجاة نفسه، وبدهيي أن مثل هذا التوسل للنجاة من  

السجن ومن سائر املشاكل، ليس أمرا غريبا بالنسبة لألفراد العاديني، وهو من قبيل التوسل  

ال لألفراد  بالنسبة  ولكن  الطبيعية،  اإليامن  باألسباب  من  عالية  مكانة  ويف  قدوة  هم  ذين 

والتوحيد، ال يمكن أن خيلو من إيراد، ولعل هذا كان سببا يف بقاء يوسف عليه السالم يف  

 السجن بضع سنني، إذ مل يرض اهلل سبحانه ليوسف ترك األوىل. 

 املشهد الثاين: 

ا  املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  ألول،  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 
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﴿َوَقاَل املَْلُِك إيِنِّ  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  : املشهد الثاين  (138)قال أحد الوعاظ

َا املَْ  أَلُ  َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُْباَلٍت ُخرْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأهيُّ

نَ  َوَما  َأْحاَلٍم  َأْضَغاُث  َقاُلوا  وَن  َتْعرُبُ ْؤَيا  لِلرُّ ُكنُْتْم  إِْن  ُرْؤَياَي  يِف  اأْلَْحاَلِم  َأْفُتويِن  بَِتْأِويِل  ْحُن 

ٍة َأَنا ُأَنبُِّئُكْم بَِتْأِويلِِه َفَأْرِسُلوِن ُيوُسُف  َكَر َبْعَد ُأمَّ يُق  بَِعاملنَِِي َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمنُْهاَم َوادَّ دِّ َا الصِّ  َأهيُّ

َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُس  َبَقَراٍت ِساَمٍن  َلَعيلِّ  َأْفتِنَا يِف َسْبِع  َيابَِساٍت  نْباَُلٍت ُخرْضٍ َوُأَخَر 

لِِه  َأْرِجُع إىَِل النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْعَلُموَن َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًبا َفاَم َحَصْدُتْم َفَذُروُه يِف ُسنْبُ 

ْمُتْم هَلُنَّ إاِلَّ َقلِياًل مِمَّا حُتِْصُنوَن  إِالَّ َقلِياًل مِمَّا َتْأُكُلوَن ُثمَّ َيْأيِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشدَ  اٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ

وَن﴾   [ 49ـ  43يوسف: ] ُثمَّ َيْأيِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعرِصُ

قال آخر: وتشري اآليات الكريمة إىل أن يوسف عليه السالم بقي يف السجن يعاين  

قساوته، ويواجه ظلامته، وربام كان يلتقي بالسجناء القادمني، فيعظهم ويرشدهم وهيدهيم  

النتائج   من  الكثري  حيقق  أن  استطاع  وربام  الرسالية،  مهمته  من  كجزء  السبيل،  سواء  إىل 

اإلجيابية عىل هذا املستوى دون أن يتحدث القرآن عنه، ألنه ال يدخل يف حركة الفكرة يف  

كام هي احلال مع كثري من التفاصيل التي يغفلها القرآن، أو خيترصها، أو  أحداث القصة،  

يكتفي باإلشارة إليها، لعدم وجود أية عالقة بينها وبني األفكار التي يريد إثارهتا من خالل  

هلام،   وموعظته  السجن  يف  يوسف مع صاحبيه  حديث  بذكر  االكتفاء  يكون  وقد  القصة، 

حياء بالشخصية الرسالية ليوسف، ولعالقة حديثه معهام بتطور  وتفسريه ملا رأياه من حلم لإل

 قصته والتغري الذي طرأ عىل مواقعه يف النهاية. 

قال آخر: ويشري القرآن الكريم إىل أن الرجل الذي كان معه يف السجن، قد حتول  

 

(، واألمثل  216/  12(، ومن وحي القرآن: )153/  12(، وتفسري املراغي )3787/  7(، وزهرة التفاسري )1277/  6التفسري القرآين للقرآن )  (138)

 ( 275/ 12(، والتفسري املنري )220/ 7)يف تفسري كتاب اهلل املنزل: 
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إىل ساق للملك، ومل حيدث ما يذكره بيوسف، ليذكر أمره للملك، من أجل إخراجه من  

حتى جاءت احلادثة التي هزته، وذكرته بشخصية يوسف، يف أجواء احلاجة إليه،  السجن،  

مناما غريبا، مل   امللك  فقد رأى هذا  امللك،  متقدما عند  موقعا  الساقي  والتي قد متنح هذا 

 يعرف تفسريه. 

﴿إيِنِّ  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك احللم الغريب، والذي عرب عنه امللك بقوله:  

َسبْ  ِعَجاٌف﴾  َأَرى  َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِساَمٍن  َبَقَراٍت  السمني  [ 43يوسف:  ] َع  أمر غريب ألن  ، وهو 

العكس،   وليس  قوته،  لطبيعة  نظرا  اهلزيل،  الضعيف  يغلب  أن  يمكن  الذي  هو  القوي 

  فام ذا يعني االخرضار يف هذه السبع، واليباس يف   ﴿َوَسْبِع ُسنُْباَلٍت ُخرْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت﴾،

السبع األخرى؟ وما الذي جعل هذه ُترض، وتلك تيبس، يف الوقت الذي ال خيتلف فيه  

 مكان إحدامها عن األخرى؟  

َا املأََْلُ َأْفُتويِن يِف ُرْؤَياَي إِْن  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه توجه ملن حوله قائال:  ﴿َيا َأهيُّ

وَن﴾، ْؤَيا َتْعرُبُ مفهومهم ـ هي الرمز احلقيقي للمستقبل، بام خيتزنه  ألن الرؤيا ـ يف    ُكنُْتْم لِلرُّ

من أحداث غيبية قد تعرب عن نفسها بألوان الوحي الداخيل الذي يتحول إىل نوع من أنواع  

خميفة، ليستعد هلا من أجل ُتفيف نتائجها السلبية    مفاجئات اإلنذار لإلنسان، بام ينتظره من  

شارة، بام ينتظره من أحداث سارة، ليعيش مشاعر  يف حياته املقبلة، أو إىل نوع من أنواع الب 

 الرسور، يف روحه وفكره، عىل أساسها.

قال آخر: وربام كان يف هذا الفهم بعض الصواب نستوحيه من قصة يوسف التي  

توحي بأن لألحالم عمقا يف حركة الواقع اإلنساين، ومدلوال حقيقيا فيام يعنيه الرمز احلي،  

نفهمه من أن معرفة أرسارها حتتاج إىل إهلام رباين، يلهم اهلل فيه   للحارض واملستقبل، ويف ما 

بعض عباده، ما يستطيعون به حتليل تفاصيلها، وتوضيح مبهامهتا، فقد يعطي اهلل بعضهم  
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اإلنسان   يستطيع  القليل من ذلك، وربام ال  البعض  يمنح  املعرفة يف ذلك كله، وقد  سعة 

عرفة طبيعة الرمز وعالقته بالواقع، عىل الشكل املطلق،  اجلزم دائام بأن هناك قواعد ثابتة مل

بالرمز وداللته من حيث الشخص   القضية حسب اختالف األجواء املحيطة  فقد ُتتلف 

 والزمان واملكان، فيام يتسع فيه األمر ألكثر من احتامل. 

قال آخر: ويشهد هلذا املعنى أن أبرز ما يف حياة يوسف عليه السالم، كان من منطلق  

﴿إِينِّ  لرؤيا التي رآها يف أول حياته.. والتي ذكرها القرآن الكريم يف قوله تعاىل عىل لسانه: ا

َساِجِديَن﴾   ِِل  َرَأْيُتُهْم  َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َكْوَكًبا  َعرَشَ  َأَحَد  له  [ 4]يوسف:  َرَأْيُت  أوهلا  .. وقد 

أبوه.. ثم أعلمه أن اهلل سبحانه وتعاىل سيجتبيه ويعلمه من تأويل األحاديث كام قال تعاىل  

اأْلََحاِديِث﴾  عىل لسان يعقوب:   َتْأِويِل  ِمْن  َوُيَعلُِّمَك  َربَُّك  َتبِيَك  .. [ 6يوسف:  ] ﴿َوَكَذلَِك جَيْ

تت  التي  ابنه يوسف هذه النفس الصافية  إليه هذا احلديث.. فهو  وذلك ملا رأى من  حدث 

بمثل احلديث الذي حتدثه به نفسه، يأخذ، وبه يعطى.. ثم كانت بعد هذا تلك املواقف التي  

سجنه، ثم للملك، وعن تأويل هذا احللم خرج    لصاحبي وقفها يوسف يف تأويل األحالم،  

 من السجن، واعتىل منصب الوزارة. 

ه السورة، من رؤيا يوسف نفسه إىل  قال آخر: ونالحظ أن األحالم املتعددة يف هذ

رؤيا السجينني إىل رؤيا فرعون مرص، واالهتامم الكبري الذي كان يوليه أهل ذلك العرص  

العلوم   من  كان  العرص  ذلك  يف  الرؤيا  تعبري  أن  عىل  يدل  أساسا،  الرؤيا  لتعبري  بالنسبة 

سف عليه السالم ـ  املتقدمة، وربام وجب ـ هلذا السبب ـ أن يكون نبي ذلك العرص ـ أي يو

معجزات   أن  ذلك  منه..  إعجازا  يعد  بحيث  عالية  درجة  إىل  العلم  هذا  مثل  عىل  مطلعا 

األنبياء عليهم السالم جيب أن تكون من أبرز العلوم يف زماهنم، ليحصل اليقنيـ  عند العجز  

 من قبل علامء العرص ـ بأن مصدر العلم الذي حيمله نبيهم هو اهلل. 



418 

 

آخر: لكن ذلك   يفرض وجود حقيقة مع كل  قال  كليا  بعدا  يعني أن لألحالم  ال 

حلم، فقد تكون بعض األحالم، رد فعل حلالة نفسية، أو غذائية أو عملية، أو استذكارا 

ألوضاع ماضية يف حياته، مما جيعلها صورة ملا ُتتزنه النفس من مشاعر، وأفكار وانفعاالت،  

 أو ملا يعيشه اجلسد من حاجات. 

أما   آخر:  مقياسا  قال  وتصلح  الرؤيا  هلا  ُتضع  التي  العملية  القاعدة  طبيعة  حول 

احلدس   سوى  هناك  ليس  بل  ثابت،  أساس  عىل  هلا  نقف  مل  فإننا  كذهبا،  أو  لصدقها 

والتخمني، ألهنا لون من ألوان الغيب الداخيل يف عامل النفس الذي مل نستطع أن نبلغ فيه  

آفاقه ألننا مل نعرف طريقة   الواسع من  للمستقبل مما  املدى  إدراكها  الروح، يف  النفس، أو 

يدخل يف عامل النبوءات من خالل الفكر أو اإلهلام، أو من خالل األحالم، وربام يكشف  

أو   بطريقة  حقائقه  بعض  معرفة  إىل  تقوده  التي  الوسائل  بعض  املستقبل  يف  لإلنسان  اهلل 

 بأخرى.

يحاء رموز ودالئل أحالم  قال آخر: لكن ذلك كله ال يمنع اإلنسان من حماولة است

اآلخرين خاصة ما يمكن أن يفتح قلبه عىل آفاق اإليامن، أو يدفعه إىل تصحيح خطأ من  

األخطاء، أو يمنعه من السري يف طريق منحرف، فإن ذلك يعترب أسلوبا من أساليب التوعية،  

سامع ما يرويه  ووسيلة من وسائل اهلداية، وهذا ما ينبغي أن يستفيد الدعاة إىل اهلل منه لدى  

 اآلخرون من أحالمهم، ألن األحالم باب واسع من أبواب الدعوة. 

قال آخر: وهكذا أراد امللك من خاصته، أن يفرسوا له رؤياه، إذا كانوا ممن يملكون  

فـ   ذلك سبيال،  إىل  هيتدوا  مل  ولكنهم  املعرفة،  َأْحاَلٍم﴾  هذه  َأْضَغاُث  هذه  ﴿َقاُلوا  وتشبيه 

عود لكوهنا متثل جمموعة من األشياء املتفرقة يف طبيعتها والتي ُتتلط  الرؤيا باألضغاث، ي

ثانية، وهكذا ال   بينام جتذبك األخرى إىل جهة  الرؤية، فقد جتذبك واحدة إىل جهة،  فيها 
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قبضة   متاما كام هي  الواقع،  أن حتكم عىل أي وجه من وجوه  ـ  ذلك  ـ من خالل  تستطيع 

تي ال يقف من خالهلا اإلنسان عىل حقيقة، أو يعرف  احلشيش أو الرياحني أو القضبان، ال

 منها بعضا من الواقع.  

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أن معربي امللك أجابوه بذلك، حينئذ تذكر الذي  

نجا من املوت من صاحبي يوسف يف السجن، وهو الساقي، وكان الشيطان قد أنساه ما  

ن تذكره بعد مدة من الزمان أي بعد نسيان،  أوصاه به يوسف، من عرض أمره للملك، وكا 

فقال للملك واملأل الذين مجعهم حوله: أنا أخربكم بتأويل هذا املنام، فابعثوين، وهو خطاب  

للملك واجلمع، أو للملك وحده عىل سبيل التعظيم، إىل يوسف الصديق املوجود حاليا يف  

 السجن. 

َكَر َبْعَد أُ قال آخر: ويف قوله تعاىل:   ٍة﴾  ﴿َوادَّ إشارة إىل أنه قد عانى كثريا من التفكري،  مَّ

ٍة﴾  الفعل )ادكر( معاجلة، ومعاناة، وعرس.. وكذلك يف كلمة    ففيحتى تذكر يوسف..   ﴿ُأمَّ

 التي جتمع مقاطع متفرقة من الزمن. 

قال آخر: وهنا أحداث صغرية وقعت، قبل أن يلتقى الرجل بيوسف، وقد رضب  

ألهنا مفهومة من السياق أوال، وألهنا ال يتعلق بذكرها    القرآن الكريم عن ذكرها صفحا،

 فائدة، ثانيا.

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه حني دخل عىل يوسف بدأه بام جاء إليه من أجله.. وقد  

كان من الطبيعي أن جيرى بينهام حديث وحديث، قبل أن يذكر له ما أراد منه.. لكن اللهفة  

 ته، رصفته عن كل َشء. إىل إسعاف امللك بام يذهب بحري

يُق﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   دِّ َا الصِّ إقرار من الرجل بام عرف من يوسف من  ﴿َأهيُّ

النَّاِس﴾  صدق، فيام أول له ولصاحبه من رؤيا.. ويف قوله:   إِىَل  َأْرِجُع  الرجاء هنا  ﴿َلَعيلِّ 
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..  َشءغري متعلق عىل  ليس واقعا عىل عودته إىل الناس، إذ أن عودته إليهم أمر مقطوع به،

وإنام وقع الرجاء هنا عىل حمذوف تقديره: لعىل أرجع إىل الناس بام يكشف هلم عام أصاهبم  

من بلبلة واضطراب، إزاء هذه الرؤيا التي رآها امللك، وحار العلامء والسحرة واملنجمون  

 يف فك طالسمها وحل رموزها.

فهو واقع عىل الناس، وعىل العلم  ْعَلُموَن﴾ ﴿َلَعلَُّهْم يَ قال آخر: أما الرجاء يف قوله:  

الذي جييئهم به من يوسف عن هذه الرؤيا.. أي لعلهم يعلمون من هذا قدرك وفضلك،  

وأنك الصديق الذي ال يتهم، وأهنم قد اهتموك ظلام، وأودعوك السجن بغري جريرة.. أو  

 يه. لعلهم يعلمون ما غاب عنهم علمه من هذه الرؤيا، وأعجزهم الوصول إل

قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن يوسف عليه السالم ذكر له تعبريه من غري لوم وعتاب  

 عىل نسيانه ما وصاه به، ومن غري اشرتاط للخروج قبل ذلك. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل التأويل الذي كشف يوسف به عن مضمون رؤيا امللك  

ى عىل مرص خالل أربعة عرش عاما  عن األحداث املقبلة التي ستجر  تنبئوحمتواها، وأهنا  

املقبلة،   السبعة  فاألعوام  التي    هيآتية..  السبعة  واألعوام  وثمر..  وزرع  خصب  أعوام 

 بعدها، أعوام جدب وقحط، ال تنبت زرعا، وال تطلع ثمرا.  

الرؤيا، بل أعطى التدبري احلكيم   قال آخر: ومل يكتف يوسف عليه السالم بتأويل 

إىل   ينبغي الذي   يقوم  نادرة،    أن  للناس عن موهبة سياسية  جانب مدلوهلا.. وهبذا كشف 

وأطلعهم منه عىل بصرية نافذة، يف اإلمساك بدفة السفينة يف متالطم األمواج، ليبلغ هبا مرفأ  

 األمان والسالمة. 

قال آخر: فكان أن نصح هلم بأن جيدوا اجلد كله خالل السنوات السبع املقبلة، يف  

ه من احلب، الذي هو عامد الغذاء للناس.. ثم أن يمسكوا هذا  زرع كل ما استطاعوا زرع 
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الذي جييئهم مما زرعوا، دون أن يأخذوا شيئا منه، إال قليال مما يأكلون.. ثم أن يدعوا هذا  

الذي احتفظوا به يف سنابله حتى ال يناله السوس، أو يمسه العطب، ومن هذا الذي ادخروه  

هم يف سنوات الشدة واجلدب.. ذلك هو التدبري  يف سنوات الرخاء واخلصب، يكون غذاؤ

أحكم التدبري، ملالقاة هذه السنوات السبع العجاف التي ستطلع عىل الناس، بعد سبع سنني  

 من اخلصب والرخاء. 

دعوة إىل التزام القصد واالعتدال خالل  ﴿إاِلَّ َقلِياًل مِمَّا َتْأُكُلوَن﴾  قال آخر: ويف قوله:  

عىل الناس فيها أن يأخذوا القليل مما حيتاجون إليه، وأن يعيشوا يف  سنوات اخلصب، وأن  

حال أشبه بحال احلرب.. وبذلك يمكن أن يواجهوا هذه املحنة املقبلة عليهم، وأن خيرجوا  

منها ساملني، وإال فإهنم إن نسوا يف خصبهم أيام اجلدب املقبلة عليهم، هلكوا مجيعا.. إهنم  

ا قاسية مع  حرب  بيد  مقدمون عىل  هلكوا  احلرب  هلذه  يستعدوا  مل  فإذا  والقحط،  جلدب 

 اجلوع واحلرمان. 

وَن﴾  قال آخر: ويف قوله:   ﴿ُثمَّ َيْأيِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعرِصُ

إجابة عىل سؤال يرتدد يف خواطر الناس.. وهو: ماذا سيكون عليه احلال بعد هذه السنوات  

بعدها اخلصب الذي اعتادوه، أم أهنا ستكون سنة جتمع بني اخلصب    جيئ ة؟ وهل  املجدب

﴿َعاٌم فِيِه  واجلدب؟ فكان هذا الذي برشهم به، وأراهم منه طريق النجاة، فسيحا، رحيبا: 

وَن﴾ .. إنه عام فيه خري كثري، يذهب بكل ما عانى الناس من بالء  ُيَغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعرِصُ

هذه السنوات األربع عرشة، ويف هذا ما يشد عزمات الناس، ويمسك هبم  وشدة خالل  

ورضائها   ولينها،  شدهتا  يف  احلياة  عليهم  تتوارد  حيث  واالحتامل،  الصرب  طريق  عىل 

 ورسائها.
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 يوسف والتمكني: 

السالم..   عليه  يوسف  حياة  من  الثالثة  املرحلة  حدثتمونا عن  احلضور:  أحد  قال 

 بعة.. مرحلة التمكني. فحدثونا عن املرحلة الرا

 قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل يف مشهدين من سورة يوسف. 

 املشهد األول: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول منها. 

ُسوُل  : أوهلا قوله تعاىل:  (139)قال أحد الوعاظ ﴿َوَقاَل املَْلُِك اْئُتويِن بِِه َفَلامَّ َجاَءُه الرَّ

يِت َقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ إِنَّ َريبِّ بَِكْيِدِهنَّ عَ  لِيٌم َقاَل َما  َقاَل اْرِجْع إِىَل َربَِّك َفاْسَأْلُه َما َباُل النِّْسَوِة الالَّ

إِْذ َراَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه قُ   َقاَلِت اْمَرَأُت  َخْطُبُكنَّ 
ٍ
ْلَن َحاَش هللَِِّ َما َعلِْمنَا َعَلْيِه ِمْن ُسوء

 ْ اِدِقنَي َذلَِك لَِيْعَلَم َأينِّ مَل  َأُخنُْه  اْلَعِزيِز اآْلَن َحْصَحَص احْلَقُّ َأَنا َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َوإِنَُّه ملََِن الصَّ

 إِالَّ َما َرِحَم    بِاْلَغْيِب َوَأنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي َكْيدَ 
ِ
وء اَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفيِس إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ اخْلَائِننَِي َوَما ُأَبرِّ

 [ 53ـ  50]يوسف: َريبِّ إِنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ 

قال آخر: هذا املشهد يبدأ بعد أن رجع الرسول إىل امللك وملئه، وأبلغهم ما قاله  

ليتحقق   امللك رؤيته  السالم، ففهموا منه سعة علمه وحسن تدبريه؛ فطلب  يوسف عليه 

بنفسه صدق ما فهمه من كالمه، إذ ليس اخلرب كالعيان، وليس السامع كاملشاهدة، وذلك  

أستمع كالمه وأعرف درجة عقله وأعلم    كي ﴿اْئُتويِن بِِه﴾  :  واحلزم.. ولذلك قال   الرأي هو  

قال   وقد  رأيه،  بِِه﴾تفضيل  إلحضاره،  ﴿اْئُتويِن  استعجاال  بيوسف،  ائتوين  يقل:  ومل   ..

 

(، واألمثل  223/  12(، ومن وحي القرآن: )156/  12(، وتفسري املراغي )3788/  7(، وزهرة التفاسري )1284/  6التفسري القرآين للقرآن )  (139)

 ( 281/ 12(، والتفسري املنري )226/ 7يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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 واختصارا للوقت الذي يضيع يف النطق باسمه، مكتفيا باإلشارة إليه بضمريه. 

يه إنفاذه، انتهز يوسف عليه  قال آخر: فلام جاءه الرسول، وبلغه أمر امللك وطلب إل

السالم الفرصة السانحة له، وقد أصبح مطلوبا من امللك، ال طالبا له، ومرغوبا ال راغبا،  

فأراد أن يمىل رشوطه، ومل تنسه فرحة اخلالص من السجن بعد هذه السنني الطويلة التي  

م امللك عىل رأى قضاها بني جدرانه أن يبدأ أوال بمحو هذه التهمة التي علقت به، وأن يقي 

صحيح فيه، وأن يعلم علم اليقني من هو هذا اإلنسان الذي رمي هبذا البهتان، وقذف هبذا  

 املنكر؟

قال آخر: فهناك واقعة ال يمكن إنكارها، إذ كانت بمشهد من عدد كثري من النسوة،  

يِت  ﴿اكام كان أثرها املادي مما ال خيفى، وربام ال يزال بعضه باقيا إىل يومه هذا..   لنِّْسَوِة الالَّ

﴾ اإلجابة    ففي .. ما باهلن فعلن هذا الفعل؟ وىف أية مناسبة حدث هذا هلن؟..  َقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ

 عن هذا السؤال ما يكشف عن الكيد الذي كدن له به. 

قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن امللك سأل عن أمر هؤالء النسوة، فلام أخرب به، دعاهن  

؟ ويوسف مل يقل إهنن راودته  ﴿َما َخْطُبُكنَّ إِْذ َراَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه﴾إليه، وسأهلن:  

عن نفسه، بل اكتفى بذكر احلادثة، ومل يذكر مدلوهلا، وذلك أدب من أدب النبوة الذي يأبى  

﴿َما َخْطُبُكنَّ  عليه أن يذكر كلمة السوء، وأن يفضح احلرائر، ولكن امللك قاهلا هلن رصحية:  

لقد ملك يوسف عليه مشاعر احلب واإلجالل، وساءه أن   ْذ َراَوْدُتنَّ ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه﴾؟إِ 

،  النقييلقى هذا اإلنسان الكريم ما لقى من هذا االهتام الشنيع، وهو العف الطاهر، التقى 

 فأراد أن ينتقم له، وأن يعرض هؤالء النسوة عىل املأل يف مقام اخلزي والفضيحة. 

ومل جتد النسوة يف يوسف ما يقلنه فيه، دفاعا عن أنفسهن، ومل تكن غري    قال آخر:

كلمة احلق كلمة يمكن أن تنطق هبا ألسنتهن، إزاء هذه الشمس التي مأل نورها اآلفاق من  
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بضوئها، ويستهدى هبدهيا.. فكان جواهبن إقرارا    ليستيضء حوهلن، حتى إن امللك نفسه  

﴾  ﴿قُ منهن ليوسف بالعفة والطهارة..  
ٍ
أي تنزهيا هلل عن  ْلَن َحاَش هللَِِّ َما َعلِْمنَا َعَلْيِه ِمْن ُسوء

 كل نقص، وكام ننزه اهلل عن كل عيب ونقص، ننزه يوسف عن كل منكر وقبيح. 

﴿َما َعلِْمنَا  قال آخر: ومل تقل النسوة: ما رأينا عليه من سوء، وإنام قلن هذا القول:  

  ﴾
ٍ
ُسوء ِمْن  لطهره  َعَلْيِه  ما  تأكيدا  أمره  من  يعلمن  ومل  يسوء  ما  منه  يرين  مل  فإهنن  وعفته، 

 يشني.. سواء أكان ذلك معهن، أو مع غريهن. 

﴾،قال آخر: وهنا قالت امرأة العزيز:   أي ظهر بعد أن كان    ﴿اآْلَن َحْصَحَص احْلَقُّ

..  ْفِسِه﴾﴿َأَنا َراَوْدُتُه َعْن نَ خفيا، لقد قهرها احلق، فأقرت عىل نفسها بمشهد من هذا املأل:  

 تقوهلا هكذا رصحية مؤكدة. 

قال آخر: ومل تكتف هبذا العرض الذي تعرض فيه نفسها يف معرض االهتام الرصيح  

املؤكد، بل تستحرض يوسف الذي ال يزال يف سجنه، وتستدعى صورته التي ال تزال متأل  

اِدِقنَي﴾ خياهلا فنقول:   ولته عليه، وإنه لصادق فيه   تقاملكاذبة في  إنني.. أي  ﴿َوإِنَُّه ملََِن الصَّ

 نفى هذا االهتام عنه. 

دون أن يشري إىل  ﴿َفاْسَأْلُه َما َباُل النِّْسَوِة﴾ قال آخر: ويف قول يوسف عليه السالم: 

 امرأة العزيز، أدب عال ال يصدر إال ممن تأدب بأدب السامء، من أنبياء اهلل ورسله. 

لَِيْعَلَم  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   َكْيَد  ﴿َذلَِك  هَيِْدي  اهللََّ اَل  َوَأنَّ  بِاْلَغْيِب  َأُخنُْه  مَلْ  َأينِّ 

احتامالن، أحدمها أنه من قول امرأة العزيز، وأما الثاين فهو أنه من قول يوسف  اخْلَائِننَِي﴾  

 عليه السالم. 

  ﴿َذلَِك لَِيْعَلَم َأينِّ مَلْ قال آخر: أما عىل االحتامل األول، فهو أن امرأة العزيز قالت:  

أقرر ذلك، وأشهد به عىل نفسى يف غري مواجهة، وذلك ليعلم أنى    إين أي    َأُخنُْه بِاْلَغْيِب﴾، 
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مل أكذب عليه يف غيبته، حيث ال يستطيع الدفاع عن نفسه، ودفع ما أتقوله عليه.. ويف قوهلا  

وهلا:  هذا اعتذار منها ليوسف، وتودد إليه، وفتح لباب الصفح واملغفرة بينها وبينه.. ويف ق 

تعليق عىل ما كان منها من كيد وخيانة ليوسف، وأن هذا  ﴿َوَأنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي َكْيَد اخْلَائِننَِي﴾  

التدبري اليسء قد فضحه اهلل، وأخزى أهله.. وهكذا كل باطل ال بد أن تكشف األيام زيفه،  

 بالزور والبهتان.  املطيل وتفضح وجهه 

هتا عىل ما كان منها يف حق هذا اإلنسان العظيم،  قال آخر: ويف هذا ما يدل عىل حرس

 الذي مل يكن له من ذنب، إال أن اهلل سبحانه صوره فأحسن صورته، وأكمل خلقه. 

عليه   يوسف  من  القول  هذا  يكون  أن  وهو  الثاين،  االحتامل  عىل  وأما  آخر:  قال 

نفسها، أي أنه قاله  السالم، وأنه قاله بعد أن علم بإقرار النسوة، وشهادة امرأة العزيز عىل  

قطعن أيدهين،    الاليتمعلقا ومعلال هلذا الطلب الذي طلبه من امللك، وهو أن يسأل النسوة  

حتى ينكشف له واقع األمر، وهبذا يعلم العزيز أن يوسف مل خينه يف غيبته وأنه كان أمينا  

ائق التي كشف  عىل حرماته، وأنه لو كان خائنا له أو لغريه ما هداه اهلل إىل كشف هذه احلق

عنها، ألن هذا ال يكون إال عن بصرية استضاءت بنور اهلل، واهتدت هبذا النور، واهلل ال  

﴿َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اهللَُّ َلُه ُنوًرا َفاَم َلُه  هيدى كيد اخلائنني، وال ينجح هلم أمرا، وال جيعل هلم نورا:  

 [ 40النور: ] ِمْن ُنوٍر﴾ 

قال آخر: وربام يكون هذا االحتامل أرجح، وأنه من حديث يوسف إىل نفسه، تعليقا  

عىل ما انكشف للملك من أمر النسوة، وما ظهر من براءته، وذلك ألنه قد جرى يف هاتني  

﴿َوَأنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي َكْيَد  اآليتني، ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ووصفه بصفات الكامل، كقوله:  

وهذا ال يصدر إال من إنسان    ﴿إاِلَّ َما َرِحَم َريبِّ إِنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾، وقوله:    ننَِي﴾، اخْلَائِ 

 مؤمن باهلل إيامنا مرشقا متمكنا.. وامرأة العزيز، مل تكن ـ يف غالب الظن ـ مؤمنة. 
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ُئ َنْفيِس إِنَّ النَّفْ قال آخر: وهكذا حيتمل أن يكون قوله تعاىل:   ُأَبرِّ اَرٌة  ﴿َوَما  َس أَلَمَّ

 إِالَّ َما َرِحَم َريبِّ إِنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾، 
ِ
وء قد جرى عىل لسان امرأة العزيز، يف موقفها    بِالسُّ

من يوسف، بعد أن أعلنت عىل املأل أهنا كانت كاذبة فيام تقولته عليه، وأنه كان صادقا فيام  

اودها هو عن نفسها.. وهي هنا تؤكد القول  التي راودته عن نفسه ومل ير  هيقاله عنها، وأهنا  

بأهنا متهمة، وأهنا ال جتد ما تربئ به نفسها من هذا الذنب الذي ارتكبته يف حق يوسف..  

إهنا قد ضعفت أمام نفسها التي سولت هلا هذا املنكر.. وإهنا ليست إال برشا، من شأهنا أن  

 وتأثم، وأهنا ليست يف عصمة من اخلطأ.  ُتطئ

اعتبار أن من قوله كذلك:  قال آخر: و جيوز أن يكون هذا من كالم يوسف، عىل 

َأُخنُْه بِاْلَغْيِب َوَأنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي َكْيَد اخْلَائِننَِي﴾،  وأن هذا معطوف عىل    ﴿َذلَِك لَِيْعَلَم َأينِّ مَلْ 

وعدم    نفسه براءة مطلقة، كام هو شأن الصاحلني يف استغفارهم  يربئذاك، ليقرر به أنه ال  

تربئة أنفسهم.. وهذا احلديث إذا كان من يوسف، فإنه يكون بينه وبني نفسه، معلقا به عىل  

 جمرى األحداث من حوله. 

قال آخر: ومن العرب املرتبطة هبذا املشهد أنه ال بأس بانتهاز الفرصة إلثبات احلق  

له، حتى    والصدق والرباءة، فقد تريث يوسف عليه السالم ومتهل عن إجابة طلب امللك

 تثبت براءته، انتهازا للفرصة. 

قال آخر: ومنها االعتصام بالصرب واحللم وعزة النفس وصون الكرامة من أصول  

أخالق األنبياء، فإن يوسف عليه السالم تذرع بالصرب وحرص عىل إعالن براءته وعفته،  

 وصون سمعته يف املجتمع. 

إىل   املبادرة  عدم  رشعا  الواجب  أن  ومنها  آخر:  والطعن  قال  بالسوء  االهتام 

باألعراض، فإن يوسف عليه السالم عف عن اهتام النساء بالسوء حتى يتحقق امللك ذاته  
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يذكرها بسوء، وفاء   فلم  العزيز،  امرأة  أو معروف سيدته  التهمة.. وهكذا قدر مجيل  من 

 لزوجها وبرا له، ورْحة هلا وسرتا عليها، وعفة القول أجدى يف مستقبل الزمان. 

خر: ومنها اجلرأة يف إعالن احلق، والرصاحة يف إظهار احلقائق، وعدم الرتدد  قال آ

يف إنصاف األبرياء وتصديق األتقياء، فإن امرأة العزيز أعلنت براءة يوسف يف جمتمع النسوة  

أثناء الضيافة، وكررت اعرتافها باحلق بعد ميض سنوات عىل احلادث بعد أن زج بيوسف  

 يف قيعان السجون. 

آخر: ومنها أن املؤمن الصادق هو الذي يؤثر مرضاة اهلل تعاىل، وإعزاز دينه عىل  قال  

بدينه   متسكه  عىل  حرص  السالم  عليه  يوسف  فإن  ولذلك  الوجود،  هذا  يف  َشء  أي 

 وبمرضاة ربه يف كل ظروف املحنة التي مر هبا مع النساء. 

النت الفشل وعدم حتقيق  والكيد  اخليانة  أن مصري  اهلل ال  قال آخر: ومنها  ائج، وأن 

هيدي كيد اخلائنني ومعناه: أن اهلل ال هيدي اخلائنني بكيدهم، وإنام يبطله، وال يسدده، وال  

 ينفذه، وتكون عاقبة الكيد الفضيحة واالضمحالل. 

قال آخر: ومنها أن اهلزائم ال تكون هزائم دائام، بلـ  يف كثري من األحيانـ  تعد اهلزيمة  

املعنوي، وهذه هي اهلزائم التي تكون    االنتصارا يف الباطن نوع من  هزيمة يف الظاهر إال أهن

نقطة   وتعد  عنه،  والغرور  الغفلة  حجب  اإلنسان، وتشق  لتيقظ  يف    انعطافسببا  جديدة 

حياته، فامرأة العزيز وإن ابتليت يف عملها بأشد اهلزائم، لكن هذه اهلزيمة يف مسري الذنب  

 ا النائم، وأن تندم عىل ما فات من عملها. كانت سببا ألن تنتبه ويتيقظ وجداهن

أن   رأينا  فقد  الظاهرية،  احلرية  من  خري  الرشف  عىل  احلفاظ  أن  ومنها  آخر:  قال 

يوسف عليه السالم مل يدخل السجن لطهارة ثوبه فحسب، بل مل يكن مستعدا للخروج من  

أ  الالئي قطعن  النسوة  حول  التحقيقات  امللك وجيري  مبعوث  يعود  يدهين  السجن حتى 
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لتثبت براءته وخيرج من السجن مرفوع الرأس.. ال أن خيرج كأي جمرم ملوث يشمله عفو  

 امللك، وذلك ذل وأي ذل. 

 املشهد الثاين: 

األول،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 

﴿َوَقاَل املَْلُِك اْئُتويِن  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  : املشهد الثاين  (140)قال أحد الوعاظ

َخزَ  َعىَل  اْجَعْلنِي  َقاَل  َأِمنٌي  َمكِنٌي  َلَدْينَا  اْلَيْوَم  إِنََّك  َقاَل  َكلََّمُه  َفَلامَّ  لِنَْفيِس  َأْسَتْخلِْصُه  ائِِن  بِِه 

نَّا  َمكَّ َوَكَذلَِك  َعلِيٌم  َحِفيٌظ  إيِنِّ  ُنِصيُب    اأْلَْرِض  َيَشاُء  َحْيُث  ِمنَْها  ُأ  َيَتَبوَّ اأْلَْرِض  يِف  لُِيوُسَف 

ُقوَن﴾  بَِرْْحَتِنَا َمْن َنَشاُء َواَل ُنِضيُع َأْجَر املُْْحِسننَِي َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخرْيٌ لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَّ 

 [ 57ـ  54]يوسف: 

تحقيق يف أمر النسوة وظهور براءة يوسف  قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بعد انتهاء ال 

عليه السالم من كل سوء، حينها طلب امللك إحضاره إليه من السجن بعد أن وىف له بام  

 اشرتط ملجيئه. 

أي وقال  ﴿َوَقاَل املَْلُِك اْئُتويِن بِِه َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفيِس﴾ قال آخر: وقد بدأ بقوله تعاىل:  

وموضع    ِل أن وفيت له بام طلب، حتى أجعله خالصا    امللك أحرضوه من السجن إىل بعد

إدارة  ثقتي  بينه  ملكي، فال يشاركه أحد يف  تكون وساطة  .. وقد جرت عادة  وبيني، وال 

 امللوك أن جيعلوا األشياء النفيسة خالصة هلم دون غريهم. 

قال آخر: وهكذا برز يوسف عليه السالم كشخصية مميزة أمام امللك، فهو يملك  

 

(، واألمثل يف تفسري 228/  12(، ومن وحي القرآن: )4/ 13(، وتفسري املراغي ) 3834/ 7(، وزهرة التفاسري ) 4/ 7)التفسري القرآين للقرآن    (140)

 ( 11/  13(، والتفسري املنري )235/  7كتاب اهلل املنزل: )
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ربة اللذين يؤهالنه للتخطيط للحكم، وللدولة بشكل سليم، كام يملك الطهارة  العلم واخل

أو   خلل  أي  دون  التنفيذ،  سالمة  عىل  يساعدانه  اللذين  الروحي  والعمق  األخالقية، 

انحراف، مما يضيف قوة جديدة للحكم متمكنة من إدارة الدولة بطريقة ناجحة، ومعاجلة  

. وهكذا فكر امللك أن يستدعيه ليساعده عىل إدارة  للمشاكل الصعبة، واألزمات اخلانقة.

 أمور الدولة. 

وقوله:   آخر:  لِنَْفيِس﴾،قال  يفكر،    ﴿َأْسَتْخلِْصُه  الذي  العقل  إىل  بحاجة  أين  يعني 

مل   ما  التي حتب وترعى وحتنو، وهذا  التي حتفظ، والوداعة  التي حتسم، واألمانة  واإلرادة 

جل أطامعهم وشهواهتم، إذ إن قرهبم من احلاكم  أجده لدى كثريين ممن جيتمعون حوِل أل 

 يتيح هلم بعض فرص احلكم للعبث والرسقة والظلم ما توفرت الفرص املناسبة لذلك. 

قال آخر: وهكذا جاء يوسف عليه السالم بعد أن حصل عىل الرباءة من التهمة التي  

يلوثه مجوح الغرائز    ألصقت به، ليتحمل املسؤولية من موقع التاريخ املرشق الطاهر الذي ال

 يف االجتاه املنحرف، وال يسقطه الضعف املتهالك أمام حاالت التحدي. 

وبالنفس،   باملوقع  والثقة  والقوة  الوعي  شخصيته،  يف  حيمل  جاء  لقد  آخر:  قال 

وبالروح التي تشعر بأهنا ليست بحاجة إىل اآلخرين، لتسقط أمام رغباهتم، بل إن اآلخرين 

 اجة إليها، لتفرض عليهم رشوطها.  هم الذين يشعرون باحل

قال آخر: وهكذا قابل يوسف عليه السالم امللك، الذي عرب أمام الناس أنه يريد أن  

عرف طبيعة القوة التي  ﴿َفَلامَّ َكلََّمُه﴾  يستخلصه لنفسه، ليستفيد من طاقاته أعظم استفادة،  

يملكها،   التي  الصلبة  الذي حيمله، والشخصية  َلَدْينَا  يتمتع هبا، والعقل  اْلَيْوَم  إِنََّك  ﴿َقاَل 

فلك املكانة التي تتيح لك تنفيذ كل رغباتك، ولك منا الثقة التي جتعلنا نأمتنك  َمكِنٌي َأِمنٌي﴾  

عىل كل َشء، فاطلب ما تريد من مواقع املسؤولية، ألنك تعرف حجم قدراتك وطبيعة  
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 خربتك يف إدارة أمور املجاالت التي ترتئيها. 

أراد امللك أن يتحمل املسؤولية، التي مل يطلبها يوسف عليه السالم    قال آخر: لقد

لديه،   املفضلة  مكانته  عىل  التأكيد  به  يوحي  ما  وهذا  امللك،  من  تكليفا  كانت  بل  لنفسه، 

 وإعالنه الثقة بأمانته. 

اجلانب   بمسؤولية  إليه  يعهد  أن  عليه  السالم  عليه  يوسف  اقرتح  وهنا  آخر:  قال 

ملك املؤهالت واخلربة التي متكنه من إنجاح خطته املرسومة لتخفيف  االقتصادي، ألنه ي 

البلد،   تواجه  التي  الثقيلة  َعلِيٌم﴾  األعباء  َحِفيٌظ  إِينِّ  اأْلَْرِض  َخَزائِِن  َعىَل  اْجَعْلنِي  ﴿َقاَل 

املاِل عىل مستوى الرصف   الشأن  أمر حفظ وتدبري  إليه  أن يعهد  امللك  وهكذا طلب من 

املوارد واملصادر، بام يملكه من علم، وكأنه يريد أن يقول له: إنه سيكون    والرعاية، وإدارة

 يف مستوى الثقة التي وضعها فيه. 

﴿َقاَل اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن اأْلَْرِض  يف قوله:  ﴿َخَزائِِن اأْلَْرِض﴾  قال آخر: ومعنى  

َعلِيٌم﴾، َحِفيٌظ  و  إِينِّ  واحلب..  الفاكهة  ثامر  من  األرض  ُترجه  خزائن  ما  ذلك  سمى 

اجلهد   يظهره  أن  إىل  كياهنا  يف  ُتزنه  ألهنا  بالغرس،  اإلنسايناألرض،  عنه،  ويكشف   ،

 ينمو ويثمر..  كيوالسقي، وغري هذا، مما حيتاج إليه الزرع 

قال آخر: وقد طلب يوسف عليه السالم أن يتوىل بنفسه الوظيفة التي حيسن القيام  

ؤيا امللك.. فهو يريد أن حيقق هذا التأويل الذي  هبا، والتي كشف عن مضموهنا يف تأويل ر

الداء،   الذي كشف عن  الطبيب  إنه هو  تأوهلا عليه..  التي  الصورة  ينفذه عىل  تأوله، وأن 

تزول   املريض، حتى  له، واإلرشاف عىل  الداء والطب  بمعاجلة هذا  منه  أوىل  أحد  وليس 

 العلة، ويذهب الداء.. 

إشارة إىل الصفات التي تؤهله هلذا  ﴿إيِنِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   
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األمر الذي ندب نفسه له، والتي بغريها ال يتحقق النجاح، وال يؤمن الزلل والعثار.. وأبرز  

تنفيذ   يف  واحلزم  الضبط،  هو  واحلفظ  والعلم..  احلفظ،  هنا صفتان.. مها:  الصفات  تلك 

رسمها العلم. فهو بعلمه قد كشف عن الداء، وعرف الدواء، وبحزمه وضبطه   اخلطة التي

إليه من   ما يرسمه له من أسلوب احلياة، وما يقدم  التزام  املريض عىل  قادر عىل أن حيمل 

 دواء، وإن كان مرا. 

قال آخر: ذلك أن املشكلة التي كانت تواجه مرص يف ذلك الوقت كانت حمتاجة إىل  

خذ الناس عىل طريق مرسوم ال حييدون عنه، وإال كان اهلالك والبالء،  احلزم الصارم، وأ 

بعدها سبع   ثم تستقبل  يومئذ كانت تستقبل سبع سنوات من اخلصب واخلري،  أهنا  ذلك 

سنني من اجلدب والقحط.. فإذا مل تعمل من يومها حسابا لغدها، وإذا مل تستبق من سنوات  

عىل كل    يأيتان يف ذلك البالء الشامل، الذي  اخلصب ما يسد حاجتها يف سنوات اجلدب، ك

 حياة فيها.. 

قال آخر: وأمر كهذا ال بد أن يكون احلزم والضبط أول خطة خيتطها وىل األمر مع  

الناس، ويأخذهم هبا، وإال فإن الناس قد ينسون يف يومهم ما هم يف حاجة إليه لغدهم، إذ  

ستقبل وتوقعانه، ويف ذلك ضياع هلم،  النفس مولعة بحب العاجل، ال تلتفت كثريا إىل امل 

 حني تقع الواقعة هبم، ومل يكونوا قد أخذوا عدهتم هلا. 

. فالصفتان،  ﴿إِينِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم﴾قال آخر: ومن أجل هذا، قدم احلفظ عىل العلم:  

إذ قد   العلم..  أوىل، وأهم من  أن احلفظ  إال  هنا،  األمر  ملواجهة هذا  كانتا مطلوبتني  وإن 

حلفظ هنا عن العلم، ويتحقق للناس بعض اخلري، أو كثري منه.. عىل حني أنه لو  يستغنى ا 

استغنى العلم عن احلفظ ملا حتقق للناس، يف هذه احلال، خري أبدا، ولكان العلم جمرد حقائق  

 مرسومة يف كلامت، أو مودعة يف كتاب.. فإذا اجتمع احلفظ والعلم، اجتمع اخلري كله. 
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قال آخر: وىف القرآن الكريم موقف شبيه هبذا املوقف، فيام كان بني موسى وشعيب  

تدبري   يف  ويستعمله  موسى  يستأجر  أن  إىل  أباها  شعيب  ابنة  دعت  حني  السالم،  عليهام 

..  [ 26القصص:  ] ﴿َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنُي﴾  شؤونه.. إذ قالت:  

فوصفت موسى بالصفتني املطلوبتني يف األمر الذي هو مطلوب له، وهو القيام عىل رعى  

أغنام شعيب، ورعايتها، وتثمريها، وهذا أمر حيتاج إىل يد قوية عاملة، ترتاد مواقع العشب،  

واملاء، دون أن يدفعها عنها أحد.. كام أنه حيتاج إىل األمني الذي يرعى هذه األمانة التي يف  

 يديه، وأن يعطيها من جهده، وإخالصه، ما يعطيه ملا هو يف ملكه وخاصة شئونه.. 

قال آخر: وهكذا، توضع األمور يف نصاهبا، حني يوضع الرجال يف أماكنهم املناسبة  

هلم.. فلكل عمل أهله الذين حيسنونه، فإذا قام عىل العمل من ال حيسنه، أفسده، وأضاع  

 الثمرة املرجوة منه. 

ُأ  وقد قال اهلل تعاىل تعقيبا عىل هذا:    قال آخر: نَّا لُِيوُسَف يِف اأْلَْرِض َيَتَبوَّ ﴿َوَكَذلَِك َمكَّ

، أي أنه هبذا  [ 56يوسف:  ] ِمنَْها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب بَِرْْحَتِنَا َمْن َنَشاُء َواَل ُنِضيُع َأْجَر املُْْحِسننَِي﴾  

 األرض، ذا سلطان فيها، يفعل ما يشاء،  التدبري الذي كان من اهلل، أصبح يوسف ممكنا يف 

ويمىض ما يريد، غري واقع حتت سلطان أحد.. وأنه ال خوف من مثل هذا السلطان املطلق،  

 الذي قام عليه حارسان ال يغفالن، مها احلفظ لألمانة، والعلم بمواقع اخلري للناس. 

إشارة إىل أن هذا فضل من  ﴾  ﴿ُنِصيُب بَِرْْحَتِنَا َمْن َنَشاءُ قال آخر: ويف قوله تعاىل:   

فضل اهلل عىل هذا العبد من عباده، ساقه اهلل سبحانه وتعاىل إليه.. هكذا مواقع رْحة اهلل،  

.. ويف  ﴿َواهللَُّ خَيَْتصُّ بَِرْْحَتِِه َمْن َيَشاُء﴾ تنزل حيث يشاء اهلل، كام اقتضت حكمته يف خلقه:  

 شارة إىل أن املحسنني ال يفوهتم جزاء إحساهنم أبدا.  إ﴿َواَل ُنِضيُع َأْجَر املُْْحِسننَِي﴾ قوله: 

أي أنه    ﴿َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخرْيٌ لِلَِّذيَن آَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن﴾،قال آخر: ثم قال تعاىل:  
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إذا كان للناس أجرهم يف الدنيا، وجزاؤهم بام يعملون فيها، فإن أجر اآلخرة خري للذين  

إهنم يوفون أجرهم مرتني.. يف الدنيا، ثم يف اآلخرة.. وأجر اآلخرة  آمنوا وكانوا يتقون.. ف

أكرب وأكرم وأهنأ.. أما غري املؤمنني، فإهنم ال أجر هلم يف اآلخرة، إذ قد استوفوا أجرهم كله  

 يف الدنيا، التي عملوا هلا، ومل يعملوا لآلخرة شيئا، ألهنم ال يؤمنون هبا. 

ْنَيا َوِزينََتَها ُنَوفِّ  تعاىل:  قال آخر: وهذا ما يشري إليه قوله   ُيِريُد احْلََياَة الدُّ ﴿َمْن َكاَن 

ْلنَا  ، وقوله:  [ 15هود:  ] إَِلْيِهْم َأْعاَمهَلُْم فِيَها َوُهْم فِيَها اَل ُيْبَخُسوَن﴾   ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

َج  َلُه  َجَعْلنَا  ُثمَّ  ُنِريُد  ملَِْن  َنَشاُء  َما  فِيَها  اآْلِخَرَة  َلُه  َأَراَد  َوَمْن  َمْدُحوًرا  َمْذُموًما  َيْصاَلَها  َهنََّم 

 ِمْن َعطَ 
ِ
 َوَهُؤاَلء

ِ
  َوَسَعى هَلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا ُكالا ُنِمدُّ َهُؤاَلء

ِ
اء

 [ 20ـ  18اإلرساء: ] َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك حَمُْظوًرا﴾ 

قال آخر: وهكذا كان، فقد عهد إليه امللك إدارة الشؤون االقتصادية للبلد، وأصبح  

بذلك يف موقع كبري يستطيع من خالله، حتقيق هدفه يف إقامة العدل، ورعاية املستضعفني،  

فهو ليس من الذين يزحفون إىل املواقع املتقدمة يف املجتمع، أو يف الدولة، ألجل طموحات  

ولو كان يسعى إىل َشء من هذا القبيل الستطاع ُتفيف الكثري من اآلالم التي حتملها  ذاتية،  

يف السجن، ويف خارجه كي يبقى يف ساحة اإليامن، بعيدا عن كل أجواء االنحراف.. إنه  

الناس من خالل بعض   هلا يف حياة  االمتداد  توفري  يعمل عىل  فإنه  صاحب رسالة، وهلذا 

 ولة. املواقع املتقدمة يف الد

العالية من علم   املقومات  أن  املشهد  نستفيدها من هذا  التي  العرب  آخر: ومن  قال 

 وخلق وأدب وحسن ترصف تبوئ صاحبها املنزلة السامية واملكانة الرفيعة. 

قال آخر: ومنها أنه جيوز طلب الوالية وإظهار كون الشخص مستعدا هلا، إذا كان  

ان الشخص واثقا من نفسه ودينه وعلمه،  من أجل التعريف للمغمور غري املعروف، وك
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النهي عن طلب اإلمارة الذي وردت به األحاديث، أو النهي عن   وأهال ملا يطلب، وأما 

وا َأْنُفَسُكْم﴾  مدح النفس يف قوله تعاىل:   ، فاملراد به يف احلديث ملن ال  [32النجم:  ] ﴿َفاَل ُتَزكُّ

و ألغراض نفسه، واملراد باآلية تزكية  يثق بنفسه من القيام بحق الوالية لضعفه وعجزه، أ

النفس حال العلم بكوهنا غري متزكية، وكل من املحذورين ال ينطبق عىل النبي يوسف عليه  

السالم وأمثاله األنبياء، ألنه جيب عليه رعاية مصالح األمة بقدر اإلمكان، وألن السعي يف  

 العقول، وعلم يوسف عليه  إيصال النفع إىل املستحقني ودفع الرضر عنهم أمر مستحسن يف

السالم أنه ال أحد يقوم مقامه يف العدل واإلصالح وتوصيل احلقوق إىل الفقراء، فرأى أن  

 قيامه هبذه األمور فرض متعني عليه. 

السياسية   الفرص  بعض  من  االستفادة  املؤمنني  بإمكان  أن  ومنها  آخر:  قال 

أم  احلركة، وتسهل هلم  التي متنحهم حرية  مبادئ اإلسالم يف بعض  واالجتامعية  تطبيق  ر 

جماالت احلياة، فال جيب عليهم ـ من وجهة النظر هذه ـ أن ينتظروا إقامة الدولة التي ُتطط  

املشاكل،   بعض  وحل  الفراغات،  بعض  سد  عىل  يعملوا  أن  يمكنهم  بل  كلها،  للساحة 

يد لإلنسان  واحتالل بعض املواقع، التي متكنهم من إصالح بعض قضايا الواقع، ألن اهلل ير

 أن يساهم يف حل ما يمكن حله، دون انتظار للحل الشامل. 

قال آخر: لكن سلوك مثل هذا التوجه، يتوقف عىل أال تكون فرصة احلل الكامل  

جاهزة عىل الطريق، وال حتتاج سوى بعض اخلطوات التنفيذية للوصول إليها، فإن املوقف  

احلواجز   كل  رفع  عىل  العمل  باجتاه  يتبدل  الكبري،  حينئذ  اهلدف  إىل  الوصول  تعيق  التي 

وبذلك يكون اإلصالح اجلزئي عمال غري صحيح، ألنه يعطل احلركة الرسيعة نحو حتقيق  

 النتائج الكبرية، وجيمد حالة التوتر الرضوري لدفع عملية الوصول.  
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 يوسف والصلة: 

يوسف عليه   الرابعة من حياة  املرحلة  السالم..  قال أحد احلضور: حدثتمونا عن 

 فحدثونا عن املرحلة اخلامسة.. مرحلة الصلة. 

 قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل يف ستة مشاهد من سورة يوسف. 

 املشهد األول: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول منها. 

ِه َفَعَرَفُهْم  ﴿َوَجاَء إِْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخُلوا َعَليْ : أوهلا قوله تعاىل:  (141)قال أحد الوعاظ

َأينِّ  َتَرْوَن  َأاَل  َأبِيُكْم  َلُكْم ِمْن  بَِأٍخ  اْئُتويِن  َقاَل  َزُهْم بَِجَهاِزِهْم  ُمنْكُِروَن َوملََّا َجهَّ َلُه  ُأويِف    َوُهْم 

َتْأُتويِن بِِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعنِْدي َواَل َتْقرَ  ُبوِن َقاُلوا َسُنَراِوُد َعنُْه  اْلَكْيَل َوَأَنا َخرْيُ املُْنِْزلنَِي َفإِْن مَلْ 

ْم َلَعلَُّهْم َيْعِرُفوهَنَا إَِذا   ا َلَفاِعُلوَن َوَقاَل لِِفْتَيانِِه اْجَعُلوا بَِضاَعَتُهْم يِف ِرَحاهِلِ اْنَقَلُبوا إِىَل  َأَباُه َوإِنَّ

 [ 62ـ  58]يوسف: َأْهلِِهْم َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾ 

ال  القحط واجلفاف مل يكن مقترصا عىل  قال آخر: تشري هذه اآليات  كريمة إىل أن 

البلدان   بل شمل  أيضا، ومنهم شعب فلسطني وأرض كنعان    املحيطةمرص وحدها،  هبا 

املتامخة ملرص والواقعة عىل حدودها يف الشامل الرشقي، وكانت عائلة يوسف عليه السالم  

قوب عليه السالم  تسكن هناك وقد تأثرت باجلفاف، واشتد هبم الضيق، بحيث اضطر يع 

أن يرسل مجيع أوالده ـ ما عدا بنيامني الذي أبقاه عنده بعد غياب يوسف ـ إىل مرص، حيث  

 سافروا مع قافلة كانت تسري إىل مرص. 

 

(، واألمثل يف تفسري 234/  12)(، ومن وحي القرآن:  9/ 13(، وتفسري املراغي ) 3836/ 7(، وزهرة التفاسري ) 9/ 7التفسري القرآين للقرآن )  (141)

 ( 17/  13(، والتفسري املنري )247/  7كتاب اهلل املنزل: )
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﴿َجاَء﴾  وىف كلمة    ﴿َوَجاَء إِْخَوُة ُيوُسَف﴾،قال آخر: وقد بدأ املشهد بقوله تعاىل:  

متداده، بني فراق يوسف ألهله، واجتاههم  مع حرف الواو قبلها، ما يشعر بطول الزمن وا

 إليه يف هذه الرحلة، كام يشعر بطول الرحلة التي قطعوها من كنعان إىل مرص. 

أي أنه    ﴿َفَدَخُلوا َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمنْكُِروَن﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

. وقد كرب، فتغريت مالحمه، كام أنه كان  عرفهم ألنه كان صغريا يوم ألقوا به يف غيابة اجلب.

يف حال من األهبة والسلطان، وما حيف به من خدم وحرس، وكل ذلك كان مما خيفى عىل  

يوم، فكيف وقد   أو بعض  يوما  به  لو كان عهده  أمره، حتى  أهله  إليه من  املقربني  أقرب 

 مرص،  مضت سنون؟.. وكيف وليس يف تصور إخوته وال يف خياهلم أن يكون يوسف يف 

أو أن يكون له هذا السلطان الذي كان عهد الناس به يومذاك أنه مرياث، ينتقل من اآلباء  

 إىل األبناء. 

َزُهْم بَِجَهاِزِهْم﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه   أي وملا أوقر ركائبهم بام  ﴿َوملََّا َجهَّ

 حيتاج إليه املسافرون  جاءوا ألجله من املرية والطعام وجهزهم بام سوى ذلك من الزاد وبام 

يقصد شقيقه الذي أطلق  ﴿َقاَل اْئُتويِن بَِأٍخ َلُكْم ِمْن َأبِيُكْم﴾  عادة عىل قدر طاقتهم وبيئتهم..  

 عليه املفرسون اسم بنيامني. 

قال آخر: وسبب ذلك أن يوسف عليه السالم ما كان يعطى ألحد إال ْحل بعري،  

وقد كان إخوته عرشة فأعطاهم عرشة أْحال، فقالوا إن لنا أبا شيخا كبريا وأخا آخر بقي  

معه، وإن أباهم لتقدم السن به وشدة حزنه ال يستطيع احلضور، وإن أخاهم بقي يف خدمة  

بأخيكم    جريوين الطعام فجهز هلام بعريين آخرين، وقال هلم:    من   َشء أبيه، وال بد هلام من  

 ألراه.

َتَرْوَن َأينِّ ُأويِف اْلَكْيَل﴾  قال آخر: وذكر هلم ما يزيد ثقتهم فيه، فقال:   أي قد  ﴿َأاَل 
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املحتكرون،   يفعل  كام  كيلكم،  ألنقص  إِل،  حاجتكم  أستغل  ومل  وافيا،  حقكم  أعطيتكم 

باستضافتي لكم يف املنزل الرحب الذي وجدتم فيه كل إعزاز وإكرام،  ﴿َوَأَنا َخرْيُ املُْنِْزلنَِي﴾  

 وهذا يدل عىل أنه أحسن ضيافتهم وجهزهم بالزاد الكايف هلم مدة سفرهم. 

فهذا هو  ﴿َفإِْن مَلْ َتْأُتويِن بِِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعنِْدي َواَل َتْقَرُبوِن﴾  قال آخر: ثم قال هلم:  

رشط استمرار التعاون بيننا، فامتناعكم عن املجيء به إِل، ألتعرف عليه، يوحي بعدم الثقة  

 يب، ويدل عىل عدم احرتامكم لطلبايت التي أحاول من خالهلا توثيق الصلة بكم. 

إخ ولعل  آخر:  فهموه  قال  أو  الطلب،  هذا  استغربوا  قد  السالم  عليه  يوسف  وة 

كدليل من دالئل املودة التي يظهرها يوسف هلم، وأثاروا احلديث معه، حول صعوبة تنفيذ  

هذا الطلب، ألن هذا الولد حمبوب لدى أبيه إىل درجة عدم مقدرته عىل مفارقته، وقد ال  

غري شقيق.  أخ  ألنه  عليه،  املحافظة  يف  بنا،  طلبه  يثق  لتحقيق  بالتجربة  ﴿َقاُلوا  . ووعدوه 

ا َلَفاِعُلوَن﴾  من أجل تنفيذ طلبك اهلادف لتعميق الثقة بيننا، واستمرار  َسُنَراِوُد َعنُْه َأَباُه َوإِنَّ

 عالقتنا يف املستقبل. 

أجله   من  يستعمل  قد  الغايات  حتقيق  أن  هذا  من  املستفادة  العرب  ومن  آخر:  قال 

معا، والرتهيب  بنيامني،    الرتغيب  أخيه  إحضار  أجل  من  السالم  عليه  يوسف  فعل  كام 

املُْنِْزلنَِي﴾، فالرتغيب هو قوله:   َخرْيُ  َوَأَنا  اْلَكْيَل  ُأويِف  َأينِّ  َتَرْوَن  والرتهيب هو قوله:    ﴿َأاَل 

ية احلاجة إىل حتصيل  ألهنم كانوا يف هنا   ﴿َفإِْن مَلْ َتْأُتويِن بِِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعنِْدي َواَل َتْقَرُبوِن﴾، 

الطعام، وما كان يمكنهم حتصيله إال من عنده، فإذا منعهم من احلضور عنده، كان ذلك  

 هناية الرتهيب والتخويف. 

آخر،   إخوته صنيعا  مع  السالم صنع  عليه  يوسف  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

غ فأمر  منهم..  طلبه  الذي  ألبيهم  أخوهم  ومعهم  إليه،  بالعودة  يدسوا  يغرهيم  أن  لامنه 
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البضاعة التي كانوا قد جاءوا هبا بني أمتعتهم، يف الكيل الذي كاله هلم، فإهنم إذا عادوا إىل  

أهلهم ورأوا البضاعة التي ظنوا أهنم باعوها ال تزال بني أيدهيم، وجدوا يف ذلك داعية هلم  

  هي هم، بل إىل أن يعودوا إىل يوسف لريدوا له هذه البضاعة التي أصبحت وليست من حق

 للعزيز الذي أعطاهم هبا هذا املتاع الذي عادوا به. 

بضاعتهم    هيأي لعلهم يتحققون من أهنا  ﴿َلَعلَُّهْم َيْعِرُفوهَنَا﴾  قال آخر: ويف قوله  

مرص،   عىل  الوافدين  من  هبم  اختلط  قد  كان  ممن  غريهم،  آخرين  قوم  بضاعة  وليست 

زيز، ومن واجبهم أن يعودوا هبا إليه.. ألهنا  من حق الع   فهييمتارون كام امتاروا هم.. وإذن  

قوله:   إليه  يشري  ما  وهذا  منه،  اشرتوه  ما  َيْرِجُعوَن﴾ ثمن  هبذا  ﴿َلَعلَُّهْم  لعلهم  أي   ..

اإلحساس جيدون الدافع الذي يدفعهم إىل املجيء إىل مرص مرة أخرى، لريدوا األمانة إىل  

دفعهم دينهم الذي يعرفه فيهم، أن يعودوا  أهلها، فإن مل يكن هبم حاجة إىل املرية والطعام، 

 هبذه البضاعة التي ليست هلم. 

قال أحد احلضور: فكيف أجاز يوسف عليه السالم لنفسه أن هيب األموال من بيت  

 املال إلخوته دون أي تعويض؟

قال أحد الوعاظ: يمكن اإلجابة عىل هذا بطرق خمتلفة، فقد يكون بيت املال يف مرص  

حصة معينة من األموال ترصف يف شؤون املستضعفني، وبام أن إخوة    حينها حيتوي عىل 

الفرصة   هذه  السالم  عليه  يوسف  استغل  املستضعفني،  من  الفرتة  تلك  يف  كانوا  يوسف 

 واستفاد من هذه احلصة ملساعدة إخوته، كام كان يستفيد منها سائر املستضعفني. 

صب يوسف عليه السالم حينها  قال آخر: ومنها أن املناصب العالية يف الدولة ـ كمن 

أن   هو  احلقوق  هذه  أقل  ومن  معينة،  وحقوق  امتيازات  عىل  عادة  تتضمن  لنفسه    هييئ ـ 

استفاد   الكريم، وقد  العيش  كأبيه وإخوته مستلزمات  إليه  يقرب  املحتاجة وملن  ولعائلته 
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 يوسف عليه السالم من هذا احلق يف إعطاء األموال إلخوته.

الكثرية، والتي تنطلق من صالح يوسف عليه  قال آخر: وغريها من اال  حتامالت 

 السالم وتقواه وورعه من أن يرصف األموال العامة يف املصالح اخلاصة. 

 املشهد الثاين: 

األول،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من الثاين. 

الوعاظ الثاين  :  (142)قال أحد  إىَِل  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  املشهد  َرَجُعوا  ﴿َفَلامَّ 

ا َلُه حَلَافُِظوَن َقاَل   َهْل آَمنُُكْم  َأبِيِهْم َقاُلوا َيا َأَباَنا ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيُل َفَأْرِسْل َمَعنَا َأَخاَنا َنْكَتْل َوإِنَّ

اِْحنَِي َوملََّا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم  َعَلْيِه إِالَّ َكاَم َأِمنُْتُكْم َعىَل َأِخيِه ِمْن َقْبُل َفاهللَُّ َخرْيٌ َحافًِظا َوهُ  َو َأْرَحُم الرَّ

أَ  َوَنِمرُي  إَِلْينَا  ْت  ُردَّ بَِضاَعُتنَا  َهِذِه  َنْبِغي  َما  َأَباَنا  َيا  َقاُلوا  إَِلْيِهْم  ُردَّْت  بَِضاَعَتُهْم  ْهَلنَا  َوَجُدوا 

 َقاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوثًِقا ِمَن  َوَنْحَفُظ َأَخاَنا َوَنْزَداُد َكْيَل َبِعرٍي َذلَِك َكْيٌل َيِسريٌ 

َوَقاَل َيا َبنِيَّ اَل  اهللَِّ َلَتْأُتنَّنِي بِِه إِالَّ َأْن حُيَاَط بُِكْم َفَلامَّ آَتْوُه َمْوثَِقُهْم َقاَل اهللَُّ َعىَل َما َنُقوُل َوكِيٌل  

َواْدُخُلوا   َواِحٍد  َباٍب  ِمْن  إِِن  َتْدُخُلوا   
ٍ
ء ََشْ ِمْن  اهللَِّ  ِمَن  َعنُْكْم  ُأْغنِي  َوَما  َقٍة  ُمَتَفرِّ َأْبَواٍب  ِمْن 

ُلوَن﴾  ِل املَُْتَوكِّ ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكَّ  [ 67ـ  63]يوسف:  احْلُْكُم إِالَّ هللَِِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

دهم،  قال آخر: يبدأ هذا املشهد بعودة إخوة يوسف عليه السالم من مرص إىل بال

حيملون الطعام ألهلهم، كام حيملون هّم إقناع أبيهم بإرسال أخيهم معهم إىل عزيز مرص،  

ليتمكنوا من االستمرار يف التجارة الرابحة التي وجدوا فيها احلل ملشكلتهم االقتصادية،  

ألن توثيق العالقة بالعزيز يسهل ذلك، بينام يؤدي تعقيد العالقة به، إىل مزيد من اخلسارة  

 

القرآين للقرآن )   (142) التفاسري )13/  7التفسري  املراغي ) 3838/  7(، وزهرة  القرآن: )13/  13(، وتفسري  (، واألمثل يف  238/  12(، ومن وحي 

 ( 21/  13املنري ) (، والتفسري 255/  7تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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احلرمان، فقد كانوا يعيشون هذا اهلم يف نفوسهم، ألهنم كانوا يعلمون أن أباهم ال يثق  و

معهم،   يوسف  أخيهم  خروج  عىل  وافقهم  أن  سبق  فقد  أخيهم،  عىل  سيحافظون  بأهنم 

 فجاءوا إليه يف املساء، حيملون قميصه امللطخ بالدم الكاذب، زاعمني أن الذئب قد أكله.  

اتفقوا   لكنهم  آخر:  بأنه  قال  مقتنعني  معه،  عاطفي  بحزم  املوضوع  مواجهة  عىل 

 سيخضع هلذا الطلب، حتت تأثري احلاجة الناشئة عن األزمة التي يعيشها اجلميع. 

أهنم   تعاىل  اهلل  ذكر  ولذلك  آخر:  َأبِيِهْم﴾  قال  إِىَل  َرَجُعوا  إليه،  ﴿ملََّا  واسرتاحوا 

ن الطعام، وما لقوه من العزيز من  وأخذوا حيدثونه عام قالوه وما عملوه، وما جاءوا به م

حسن وفادة ومجيل رعاية، حتى إذا وصلوا إىل حديث العودة من جديد، للحصول عىل ما  

حيتاجونه من الطعام مرة ثانية، بعد نفاد ما جاءوا به، ذكروا له الرشط الصعب الذي اشرتطه  

املرة الثانية، إال أن يكون معنا أخونا غري    يف﴿َقاُلوا َيا َأَباَنا ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيُل﴾  العزيز عليهم،  

الطعام الذي نحتاج إليه،  ﴿َفَأْرِسْل َمَعنَا َأَخاَنا َنْكَتْل﴾ الشقيق، ليكتمل عددنا أمام العزيز،  

ا َلُه حَلَافُِظوَن﴾  ألن ذلك هو السبيل الوحيد للحصول عىل الكيل،   يف تأكيد يستهدف  ﴿َوإِنَّ

 واثيق التي يعطوهنا له، إلذهاب القلق من نفسه. زرع الثقة يف نفسه من خالل امل 

بقوهلم:   أرادوا  وقد  آخر:  اْلَكْيُل﴾  قال  ِمنَّا  ُمنَِع  َأَباَنا  منها  ﴿َيا  أمورا،  حيققوا  أن 

االستيالء عىل عواطف أبيهم، وذلك بمواجهته هبذا اخلرب الذي يبعث فيه اهلم والقلق.. ثم  

إهنم قد اكتالوا، وجاء كل منهم بحمل بعري.. لكنهم  لقائه فجأة هبذا اخلرب اهلنيء املسعد..  

 منعوا مستقبال من أن يكال هلم، حتى يكون معهم أخوهم من أبيهم. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن يف احلديث عن منع الكيل يف املستقبل إال بتحقيق  

 مرص، ليأخذوا  هذا الرشط، إغراء ألبيهم باملبادرة إىل إجابة طلبهم حتى يرسعوا بالعودة إىل

 دورهم من املرية قبل أن تنفد. 
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ِمنَّا اْلَكْيُل﴾  قال آخر: وهكذا أصاب قوهلم:   ُمنَِع  َأَباَنا  من أبيهم ما أرادوا من  ﴿َيا 

يذلل كل صعب   ليكتالوا، وأن  ببعثهم إىل مرص مرة أخرى  يبادر  مل  باملستقبل، إن  ُتويفه 

ألنه منع منهم مستقبال إن مل  َع ِمنَّا اْلَكْيُل﴾  ﴿ُمنِ إلنفاذ هذا األمر.. فهم صادقون يف قوهلم:  

َأبِيُكْم﴾، جييئوا معهم بأخيهم من أبيهم، كام قال هلم يوسف:   ِمْن  َلُكْم  بَِأٍخ  وكام    ﴿اْئُتويِن 

 ﴿َفإِْن مَلْ َتْأُتويِن بِِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعنِْدي َواَل َتْقَرُبوِن﴾  قال: 

وه إىل أبيهم مل حيمله عىل املستقبل، بل ْحله عىل  قال آخر: لكن هذا اخلرب حني ألق 

احلال التي كان يعيش فيها.. ويتوقع اخلري الذي حيمله أبناؤه العائدون من مرص.. عندئذ  

﴿َقاَل َهْل آَمنُُكْم َعَلْيِه إِالَّ َكاَم  يلقى يعقوب أبناءه بقوله، الذي حكاه القرآن الكريم عنه:  

اِْحنَِي﴾  َأِمنُْتُكْم َعىَل َأِخيِه مِ   ْن َقْبُل َفاهللَُّ َخرْيٌ َحافًِظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

قال آخر: وقد متثل له يف هذا املوقف ما كان منهم من إحلاح عليه يف طلب يوسف،  

إليه عشاء يبكون، قائلني:   َذَهْبنَا لريتع ويلعب معهم، كام يقولون، ثم جاءوا  إِنَّا  َأَباَنا  ﴿َيا 

ْئُب﴾  َنْسَتبُِق َوَتَركْ   نَا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعنَا َفَأَكَلُه الذِّ

قال آخر: لقد متثل له هذا املوقف، فرأى فيام يطلبه أبناؤه منه اآلن صورة مشاهبة متاما  

﴿َهْل آَمنُُكْم َعَلْيِه  قوله:    ففيله، وأن الذي دبروه ليوسف ليس ببعيد أن يدبر مثله ألخيه، 

م السري يف طريق الكيد  اهتام هلم بالكيد ليوسف أوال، ث إِالَّ َكاَم َأِمنُْتُكْم َعىَل َأِخيِه ِمْن َقْبُل﴾  

ألخيه.. ثانيا.. ثم هو ـ مع هذا االهتام ـ ينكر عليهم أن يعودوا فيكرروا فعلهم املنكر الذي  

 فعلوه بيوسف فيفعلوه بأخيه. 

اِْحنَِي﴾  قال آخر: ويف قوله:   عزاء له، يعزى به نفسه  ﴿َفاهللَُّ َخرْيٌ َحافًِظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

وذ  يوسف،  عىل  حزنه  والرضا  يف  لقدره،  واالستسالم  سبحانه،  هلل  األمر  بتسليم  لك 

يف هذا    َشء بمقدوره، وأنه سبحانه لو أراد حفظ يوسف حلفظه، فهو خري احلافظني، ال يقع  
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اِْحنَِي﴾.الوجود إال بأمره..   . فام ينزل بالناس من مكروه، هو واقع هبم من  ﴿َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

 ا هو أقسى منه وأوجع. رب رحيم، فهو رْحة بالنسبة مل 

﴿َوملََّا َفَتُحوا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعَتُهْم ُردَّْت إَِلْيِهْم﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

أي وملا فتحوا أوعية طعامهم وجدوا فيها ما كان أعطوه من بضاعة ونقد ثمنا ملا اشرتوه من  

﴿َقاُلوا َيا  اهلم وهم ال يعلمون ذلك..  الطعام، إذ أن يوسف أمر فتيانه أن يضعوها يف رح

أي ماذا نطلب وراء ما وصفنا لك من إحسان امللك إلينا وكرمه الذي يوجب  َأَباَنا َما َنْبِغي﴾  

 علينا امتثال أمره ومراجعته يف احلوائج. 

إَِلْينَا﴾  قال آخر: ثم أكدوا صدق كالمهم بقوهلم:   ْت  ُردَّ أي إن ما  ﴿َهِذِه بَِضاَعُتنَا 

فهذه    نقول عليه،  دليل  هو  ما  احلال  شواهد  من  ولنا  ولطفه،  إحسانه  ومزيد  وصفه،  يف 

بضاعتنا ردت إلينا تفضال منه بعد أن أثقل كواهلنا بعظيم مننه ومجيل عطفه.. وهم هبذا  

 يؤمنون أن ذلك كاف يف وجوب امتثال أمره وااللتجاء إليه طلبا للمزيد من فضله. 

َذلَِك  قال آخر: ثم قالوا له مرغبني:   َبِعرٍي  َكْيَل  َأَخاَنا َوَنْزَداُد  َوَنْحَفُظ  َأْهَلنَا  ﴿َوَنِمرُي 

والواو هنا للعطف عىل حمذوف تقديره: إذ كان ذلك كذلك، نعود إىل مرص    َكْيٌل َيِسرٌي﴾، 

ونمري أهلنا، أي نتزود هلم باملرية، وهي الطعام، ونحفظ أخانا الذي سنأخذه معنا، والذي  

﴿َذلَِك َكْيٌل َيِسرٌي﴾  بغريه ال يكال لنا، ونزداد به كيل بعري، إذ سيكون لكل منا ْحل بعري..  

يعطى طالب املرية إال يف حدود مقدرة لكل فرد مهام كانت قيمة البضاعة  أي أن العزيز ال  

 التي حيملها معه، إنه ال يأخذ أكثر من ْحل بعري. 

قال آخر: ونالحظ هنا أهنم استدعوا أخاهم من أبيهم هبذا األسلوب اللبق احلكيم:  

فقد جعلوه طلبا ثانيا بعد الطلب األول،    ،﴿َوَنِمرُي َأْهَلنَا َوَنْحَفُظ َأَخاَنا َوَنْزَداُد َكْيَل َبِعرٍي﴾ 

بل   أخانا،  يقولوا: ونأخذ  مل  به.. فهم  إال  املرية  إليه، بحيث ال تكون  املرية، وشدوه  وهو 
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كأن أخذه أمر مفروغ منه، ال مراجعة ألبيهم فيه.. فقد سلم به    ﴿َوَنْحَفُظ َأَخاَنا﴾،قالوا:  

﴿َوَنْزَداُد َكْيَل َبِعرٍي َذلَِك َكْيٌل َيِسرٌي﴾  قوهلم  هلم حكام إن مل يكن قد سلم به واقعا.. ثم جاء  

إغراء ألبيهم بالتسليم هلذا األمر الذي ال بد منه، ففيه جلب اخلري هلم، وهم يف وجه هذا  

 العرس والضيق!. 

تعاىل:   قوله  يف  املتتابعة  الواوات  هلذه  استعامهلم  كذلك  ونالحظ  آخر:  ﴿َهِذِه  قال 

إِ  ْت  ُردَّ َبِعرٍي﴾، بَِضاَعُتنَا  َكْيَل  َوَنْزَداُد  َأَخاَنا  َوَنْحَفُظ  َأْهَلنَا  َوَنِمرُي  تلك    َلْينَا  جتمع  والتي 

املتعاطفات، وتقرن بعضها إىل بعض، متثل أروع ما يمكن أن يبلغه فن العرض ملجموعة  

صناع،   يد  حتركها  اجلواهر،  وكريم  الآللئ  فريد  حتى    فتجيء من  أخرى،  إثر  واحدة  هبا 

 م موسيقية، تؤلف حلنا. لكأهنا أنغا 

قال آخر: ويف اختيار حرف ﴿الواو﴾ من بني حروف العطف، ويف تكراره، دون  

بينها، بحيث تبدو متجمعة، وهي متفرقة،    ويواخي مغايرة ما يزاوج بني هذه املتعاطفات،  

ملا يف حرف ﴿الواو﴾ من رخاوة، ولني، حيث تصبح هذه املتعاطفات عىل هذا النسق، كيانا  

  يمكن الفصل بني أجزائه. واحدا ال

قال آخر: ثم يذكر اهلل تعاىل أن يعقوب عليه السالم مل جيد بدا من التسليم باألمر  

الواقع، بعد أن أخذ عليه أبناؤه كل سبيل، للتخلص من هذا الطلب الذي طلبوه، حيث  

 َتْأُتنَّنِي بِِه إِالَّ َأْن حُيَاَط بُِكْم﴾  ﴿َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوثًِقا ِمَن اهللَِّ لَ قال هلم: 

قال آخر: وهو ـ لكى يقيم لنفسه عذرا بني يدى تلك املخاوف التي يتخوفها عىل  

هكذا بدأهم هبذا احلكم القاطع، كام بدؤوه    ﴿َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم﴾،ابنه ـ دفعهم عنه بقوله:  

﴿َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوثًِقا  م مستثنيا هذا احلكم بقوله:  ثم جاءه   ﴿ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْيُل﴾،هم بقوهلم:  

بُِكْم﴾،  حُيَاَط  َأْن  إاِلَّ  بِِه  َلَتْأُتنَّنِي  اهللَِّ  توثقوا    إنني أي    ِمَن  أرسله معكم حتى  عهدا    معي لن 
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وميثاقا تشهدون اهلل عليه، أن تعيدوه إىل، إال إذا أحاط بكم مكروه، فغلبكم عليه.. فذلك  

 كم فيه.. مما ال حيلة ل

ما يكشف عن شعور يعقوب، وأنه يتوقع  ﴿إاِلَّ َأْن حُيَاَط بُِكْم﴾  قال آخر: ويف قوله:  

مكروها يقع البنه هذا.. متاما، كام كان ذلك شعوره حني طلب إليه أبناؤه أن يرسل يوسف  

َيْأُكَلُه الذِّ معهم، فقال:   َأْن  َوَأَخاُف  بِِه  َتْذَهُبوا  َأْن  َلَيْحُزُننِي  َعنُْه َغافُِلوَن﴾، ﴿إِينِّ  َوَأْنُتْم    ْئُب 

وقد صدق شعوره يف كال احلالني.. فكان للذئب قصة مع يوسف، وكان لألحداث قصة  

 مع أخيه. 

أي    ﴿َفَلامَّ آَتْوُه َمْوثَِقُهْم َقاَل اهللَُّ َعىَل َما َنُقوُل َوكِيٌل﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

اشرتطه عليهم، قال: اهلل شهيد عىل ما قاله واشرتطه، وعىل  فلام أعطوه العهد املوثق الذي  

ما أجابوه به، أي إنه سبحانه رقيب عليه وأمره موكول إليه، فهو الذي يوفق للوفاء بالوعد  

 والصدق فيام أعطوه من عهد. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه حني حتركت القافلة للسري إىل مرص، بأبناء يعقوب،  

﴿َيا َبنِيَّ اَل َتْدُخُلوا  ملطلوب لعزيز مرص، نصح هلم أبوهم فيام نصح بقوله:  ومعهم أخوهم ا

َقٍة﴾،  أي ال تدخلوا عىل هذا الوزير الكريم من باب    ِمْن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأْبَواٍب ُمَتَفرِّ

ينكم  واحد من أبواب الوصول إليه، بل ادخلوا عليه متفرقني من أبواب متعددة، لرتوا بأع

ما يكون من تأثري كل طائفة منكم يف نفسه وما يظهر عىل أسارير وجهه وحركات عينيه  

 حني رؤية شقيقه يدخل عليه مع طائفته، إذ ال يعلم هذا إذا دخلوا عليه كلهم مجاعة واحدة. 

قال آخر: ولعله أراد بذلك أال يلفتوا األنظار إليهم، هبذا املوكب الذي ينتظم أحد  

سمت واحد، من اجلامل واجلالل.. فذلك من شأنه أن يدير الرؤوس إليهم،    عرش أخا.. يف

وأن تدور األحاديث عنهم، وُتتلف اآلراء فيهم، وليس ببعيد أن يكاد هلم من أكثر من  
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جهة: من النساء والرجال، أو من جتار مثلهم، أو من حاشية العزيز نفسه، وقد رأت احلاشية  

، ومن كيله هلم دون أن يأخذ منهم شيئا.. فام أكثر دوافع  ما كان من العزيز من تلطفه هبم

احلسد والغرية يف قلوب الناس، وما أكثر ما يف قلوب الناس من حسد وغرية حول السلطان  

 وحاشية السلطان. 

يعلم   أن  أراد  ـ  تلك  بنصيحته  ـ  السالم  عليه  يعقوب  أن  بعضهم  وذكر  آخر:  قال 

أن   وهو  هاما،  اجتامعيا  دستورا  عديدة  أوالده  بطرق  ضالته  عن  يبحث  أن  اإلنسان  عىل 

وسبل شتى بحيث لو سد طريق بوجهه لكان بمقدوره البحث عنها من طرق أخرى حيث  

بانتهاجه طريقا واحدا   الوصول إىل هدفه  إذا حاول  أما  النهاية،  النرص حليفه يف  سيكون 

 عليه اليأس  فقط، فقد يصطدم يف أول الطريق بعائق يمنعه عن الوصول فعند ذاك يستوِل

 ويرتك السعي إليه. 

قال آخر: وأيا كان األمر، فإنه شعور األب الذي يتخوف عىل أبنائه نسامت الريح  

حني هتب عليهم، فكيف وهم عىل سفر طويل، ويف يد غربة موحشة قاسية؟.. ثم كيف  

 وقد كانت فجيعته يف يوسف ال تزال تفرى كبده!؟

ُأغْ قال آخر: ويف قوله تعاىل:   ﴾  ﴿َوَما 
ٍ
ء ِمَن اهللَِّ ِمْن ََشْ َعنُْكْم  إشارة إىل أن هذا  نِي 

﴿إِِن احْلُْكُم  النصح الذي نصح هلم به، ال يرد عنهم قضاء اهلل، وال يدفع القدر املقدور هلم  

الذي حيكم يف عباده كام يشاء، ال راد حلكمه، وال معقب لقضائه    إِالَّ هللَِِّ﴾، فهو سبحانه 

ْلُت﴾   ُلوَن﴾  له    مقودي أي فوضت أمرى إليه، وأسلمت  ﴿َعَلْيِه َتَوكَّ ِل املَُْتَوكِّ ﴿َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوكَّ

أن يكون معتمد كل معتمد، ومستند كل مستند.. أما ما سواه فال    ينبغي أي عليه وحده  

 معول عليه، وال رجاء عنده، وال عون منه. 

 املشهد الثالث: 
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عن   حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  الثاين،  قال  املشهد  من  املستفادة  العرب 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من املشهد الثالث. 

﴿َوملََّا َدَخُلوا ِمْن  قوله تعاىل:  ما عرب عنه  : املشهد الثالث هو  (143)قال أحد الوعاظ

 إِالَّ َحاَجةً 
ٍ
ء  يِف َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها َحْيُث َأَمَرُهْم َأُبوُهْم َما َكاَن ُيْغنِي َعنُْهْم ِمَن اهللَِّ ِمْن ََشْ

ُه َلُذو ِعْلٍم ملَِا َعلَّْمنَاُه َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن َوملََّا َدَخُلوا َعىَل ُيوُسَف آَوى إِ  َلْيِه َأَخاُه  َوإِنَّ

َقاَيَة يِف َرْحِل  َقاَل إِينِّ َأَنا َأُخوَك َفاَل َتْبَتئِْس باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن َفَلامَّ َجهَّ  َزُهْم بَِجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ

ُتَها اْلِعرُي إِنَُّكْم َلَساِرُقوَن َقاُلوا َوَأْقَبُلوا َعَلْيِهْم َماَذا َتْفِقُدونَ  ٌن َأيَّ َن ُمَؤذِّ َقاُلوا َنْفِقُد    َأِخيِه ُثمَّ َأذَّ

َوَأَنا   َبِعرٍي  ِْحُْل  بِِه  َجاَء  َوملَِْن  املَْلِِك  يِف  ُصَواَع  لُِنْفِسَد  ِجْئنَا  َما  َعلِْمُتْم  َلَقْد  َتاهللَِّ  َقاُلوا  َزِعيٌم  بِِه 

َفُهَو    اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرِقنَي َقاُلوا َفاَم َجَزاُؤُه إِْن ُكنُْتْم َكاِذبِنَي َقاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد يِف َرْحلِهِ 

 َأِخيِه  َجَزاُؤُه َكَذلَِك َنْجِزي الظَّاملنَِِي َفَبدَ 
ِ
 َأِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاء

ِ
َأ بَِأْوِعَيتِِهْم َقْبَل ِوَعاء

ْن َنَشاُء  َكَذلَِك كِْدَنا لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن املَْلِِك إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَ 

َها ُيوُسُف يِف َنْفِسِه  َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم قَ  َق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبُل َفَأرَسَّ ْق َفَقْد رَسَ اُلوا إِْن َيرْسِ

َا اْلَعِزيُز إِنَّ  َقاُلوا َيا َأهيُّ َأْعَلُم باَِم َتِصُفوَن  َأْنُتْم رَشٌّ َمَكاًنا َواهللَُّ  َقاَل  هَلُْم  ُيْبِدَها  َلُه َأًبا َشْيًخا َومَلْ   

ا َنَراَك ِمَن املُْْحِسننَِي َقاَل َمَعاَذ اهللَِّ َأْن َنْأُخَذ إِالَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعنَا  َكبِرًيا َفُخْذ َأَح  َدَنا َمَكاَنُه إِنَّ

ا إًِذا َلَظاملُِوَن﴾   [ 79ـ  68]يوسف: ِعنَْدُه إِنَّ

للمرة   السالم صوب مرص  إخوة يوسف عليه  بتوجه  املشهد  قال آخر: ويبدأ هذا 

أبيهم وموافقته عىل اصطحاب أخيهم الصغري معهم، وبعد أن قطعوا مسافة    الثانية بعد إذن 

﴿َوملََّا َدَخُلوا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم  طويلة وشاسعة بني كنعان ومرص دخلوا األرايض املرصية،  

 

القرآين للقرآن )   (143) التفاسري )21/  7التفسري  املراغي ) 3842/  7(، وزهرة  القرآن: )16/  13(، وتفسري  (، واألمثل يف  238/  12(، ومن وحي 

 ( 26/  13(، والتفسري املنري ) 259/  7تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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  ﴾
ٍ
ء طبقا ملا    فهم برغم تفرقهم إىل مجاعات صغرية ـ َأُبوُهْم َما َكاَن ُيْغنِي َعنُْهْم ِمَن اهللَِّ ِمْن ََشْ

﴿إاِلَّ  وصاهم به أبوهم ـ فإن الفائدة والثمرة الوحيدة التي ترتبت عىل تلك النصيحة ليس  

وهذه إشارة إىل أن أثرها مل يكن سوى اهلدوء والطمأنينة  َحاَجًة يِف َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها﴾  

شغوال هبم  عىل قلب األب احلنون الذي بعد عنه أوالده، وبقي ذهنه وفكره م   استولتالتي  

القلبي بأن أوالده سوف   وبسالمتهم، فام كان يتسىل به يف تلك األيام مل يكن سوى يقينه 

 يعملون بنصيحته. 

إشارة إىل أن يعقوب  ﴿إِالَّ َحاَجًة يِف َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

عليه السالم، يعلم هذا حق العلم، وأن نصحه ألبنائه، وحتذيره إياهم أن يدخلوا من باب  

واحد، وأمرهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة، ما كان يغنى عنهم من أمر اهلل وقضائه شيئا،  

 إِِن احْلُْكُم إِالَّ هللَِِّ﴾. ﴿َوَما ُأْغنِي َعنُْكْم ِمَن اهللَِّ ِمْن  وهذا ما أشار إليه يعقوب بقوله:  
ٍ
ء .  ََشْ

ولكنها حاجة يف نفس يعقوب قضاها، وكان واجبا عليه أن يقىض هذه احلاجة، كام كشف  

شؤونه   يف  ينظر  وأن  نفسه،  يدبر  أن  اإلنسان  عىل  واجبا  أن  ذلك  وتدبريه،  تقديره،  عنها 

حسب تقديره وتدبريه،    وأحواله، وأن يزهنا بامليزان الذي ترجح فيه كفة خريها عىل رشها،

ثم يمىض أمره ذلك عىل الوجه الذي قدره.. أما ما قدره اهلل سبحانه وتعاىل فهو حمجوب  

عنه، ال ينكشف له حتى يقع، وهو واقع ال شك عىل ما قدره اهلل سبحانه وقىض به.. سواء  

 اتفق مع تقديره هو أم اختلف..

قدر اهلل وقضائه، ألنه ال يعلم    قال آخر: فاإلنسان مطالب بأن يعمل، غري ناظر إىل

وال يرى، ما قدره اهلل وقضاه، ولو أنه انتظر حتى ينكشف له القضاء، ما عمل شيئا أبدا  

حتى يقع القضاء، وينفذ القدر، حيث ال يكون له يف هذا سعى واجتهاد، ولكان هبذا كائنا  

سان، وقد وهبه اهلل  أن يكون عليه اإلن  ينبغي مسلوب اإلرادة، فاقد اإلدراك، وهذا ما ال  
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 عقال، وأودع فيه إرادة. 

ُه َلُذو ِعْلٍم ملَِا  قال آخر: ثم مدح اهلل تعاىل يعقوب عليه السالم ووصفه بقوله:   ﴿َوإِنَّ

َيْعَلُموَن﴾،  َأْكَثَر النَّاِس اَل  ويف هذا إشارة إىل أن كثريا من الناس يتيهون يف    َعلَّْمنَاُه َوَلكِنَّ 

اهلل تعاىل ويتصورون أن ما يصيب اإلنسان من الرشور إنام هو من  األسباب، وينسون قدرة  

عن   ويغفلون  الرشور  هذه  لدفع  تعاىل  اهلل  بغري  فيتوسلون  الناس،  لبعض  املالزمة  اآلثار 

عليه، إال أن يعقوب كان عاملا بأنه بدون إرادة اهلل ال حيدث َشء،    واالعتامدالتوكل عىل اهلل  

عىل اهلل ويعتمد عليه، ثم يبحث عن عامل األسباب، وهلذا    فكان يتوكل يف الدرجة األوىل 

بِإِْذِن اهللَِّ﴾  قال تعاىل يصف سحرة بابل وكهنتها بأهنم   إِالَّ  َأَحٍد  بِِه ِمْن  يَن  ُهْم بَِضارِّ ﴿َوَما 

عليه   واالتكال  االعتامد وهذه إشارة إىل أن القادر الوحيد هو اهلل سبحانه وتعاىل، فالبد من 

 ال عىل سواه. 

غري   أخوهم  ومعهم  مرص،  إىل  اإلخوة  وصل  ملا  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

مية  وقربه إليه وحدثه بحمي ﴿آَوى إَِلْيِه َأَخاُه﴾  الشقيق، وسلموا عليه، وعّرفوه عىل أخيهم،  

مفاجئ   بشكل  أذنه  يف  مهس  أو  به  وانفرد  وبينه،  بينه  عادية  غري  عالقة  هناك  بأن  توحي 

﴿َقاَل إِينِّ َأَنا َأُخوَك﴾  باحلقيقة الصارخة التي هزت أخاه الذي ربام كان قد نيس يوسف،  

الشقيق، فال تشعر بالوحدة معهم، ملا تالقيه من اجتامعهم مع بعضهم، وانفرادهم دونك،  

َيْعَمُلوَن﴾،﴿َفاَل   َكاُنوا  باَِم  أي ال حتزن، وال تضق ذرعا بام سيكون منهم لك، من    َتْبَتئِْس 

 اهتام وقذف. 

قال آخر: وهكذا بدأ يوسف عليه السالم تنفيذ اخلطة التي اختطها من قبل، والتي  

أنه هو أخوه   وأنبأه  يوسف  به  أبيهم هذا، فخال  بأخيهم من  يأتوه  أن  إخوته عىل  هبا ْحل 

التي أعدها  يوسف التجربة  ، وأنه لن يكشف عن نفسه إلخوته اآلن، حتى يضعهم أمام 
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 هلم، وأن عىل أخيه أال جيزع وال يقع يف نفسه ما يسوؤه منهم، خالل تلك التجربة. 

َقاَيَة يِف  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما فعله، فقال:   َزُهْم بَِجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ ﴿َفَلامَّ َجهَّ

أي فلام قىض هلم حاجتهم ووفاهم كيلهم جعل اإلناء الذي يكيل به الطعام  ِخيِه﴾  َرْحِل أَ 

َقاَيَة﴾، يف رحل أخيه.. وىف قوله:   إيامء إىل أنه وضعها بيده ومل يكل ذلك إىل    ﴿َجَعَل السِّ

 أحد من فتيانه كتجهيزهم األول والثاين لئال يطلعوا عىل مكيدته.  

َن ُمَؤذٌِّن﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  فأذن مؤذهنم بذلك، أي كرر النداء به  ﴿َأذَّ

تَُها اْلِعرُي إِنَُّكْم َلَساِرُقوَن﴾  كدأب الذين ينشدون املفقود يف كل زمان ومكان قائال:  أي  ﴿َأيَّ

 يا أصحاب العري قد ثبت عندنا أنكم سارقون، فال ترحلوا حتى ننظر يف أمركم. 

وقد    ﴿َماَذا َتْفِقُدوَن﴾، قالوا هلم، وقد أقبلوا عليهم:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

هذا هو ما رسق وذلك ما نتهمكم برسقته،  ﴿َنْفِقُد ُصَواَع املَْلِِك﴾ كان الرد بلسان اجلميع: 

أي وملن أتى به ْحل مجل من القمح، ويف هذا دليل عىل أن عريهم  ﴿َوملَِْن َجاَء بِِه ِْحُْل َبِعرٍي﴾  

احل اإلبل ال  َزِعيٌم﴾  مري،  كانت  بِِه  أجعله  ﴿َوَأَنا  البعري،  املؤذن وأنا كفيل بحمل  قال  أي 

ملن   األمر    جيئحلوانا  يأخذ  أن  يريد  فهو  سارقه..  غري  به  جاء  أم  مفقودا  أكان  سواء  به، 

باحلسنى، وأن يسرتد الصواع من آخذه، يف مقابل جعل جعله له، وهو ْحل بعري من الطعام،  

 هذا الوعد.  وأنه كفيل وضامن لتحقيق 

﴿َقاُلوا َتاهللَِّ َلَقْد َعلِْمُتْم َما  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن إخوة يوسف عليه السالم  

أي لقد علمتم من أمرنا أننا ما جئنا لنحدث يف    ِجْئنَا لِنُْفِسَد يِف اأْلَْرِض َوَما ُكنَّا َساِرِقنَي﴾، 

هلذا الصواع الذي تدعونه  ُكنَّا َساِرِقنَي﴾  ﴿َوَما  أرضكم فسادا، وإنام جئنا جتارا ال رساقا..  

 علينا.

إىل   امليارسة واملساملة،  تعاىل أن األمر خرج عن  ،  التحديقال آخر: وهنا يذكر اهلل 
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أي ما جزاء    ﴿َفاَم َجَزاُؤُه إِْن ُكنُْتْم َكاِذبِنَي﴾؟فقال الباحث عن الصواع خماطبا إخوة يوسف:  

﴿َقاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد يِف َرْحلِِه  .  َوَما ُكنَّا َساِرِقنَي﴾. ﴿السارق إذا كنتم كاذبني يف قولكم  

أي  ﴿َكَذلَِك َنْجِزي الظَّاملنَِِي﴾  أي جزاء السارق أن يؤخذ بجرم ما رسق..  َفُهَو َجَزاُؤُه﴾  

هذا هو احلكم الذي ندين به من يعتدى، وهو أن نأخذه بعدوانه.. ال نقبل فيه شفاعة، وال  

 ل تبعة ما جنى. نعفيه من حتم 

ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه   َأِخيِه   
ِ
﴿َفَبَدَأ بَِأْوِعَيتِِهْم َقْبَل ِوَعاء

 َأِخيِه﴾،
ِ
أي أنه جيء بالقوم إىل العزيز نفسه، حتى يكشف عن أمرهم بني يديه، ليظهر    ِوَعاء

الصواع يف أوعيتهم، أوال، ثم بالبحث    إن كانوا سارقني، أم غري سارقني.. فبدأ بالبحث عن 

ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن  عنها يف وعاء أخيه، وذلك مبالغة يف إخفاء، التدبري الذي دبره هلم.. ﴿ 

 َأِخيهِ 
ِ
 ﴾ ِوَعاء

قال آخر: ثم قال تعاىل يبني مصدر هذه احليلة التي متكن هبا يوسف عليه السالم من  

﴿ أخيه:  لِ استبقاء  كِْدَنا  الكيد  ُيوُسَف َكَذلَِك  نسبة  ويف  املحكم،  التدبري  هو  والكيد   ،﴾

والتدبري إىل اهلل تعاىل إشارة إىل ألطافه بيوسف، ورعايته وتوليه له، وأنه سبحانه هو الذي  

يدبر هذا التدبري املحكم، وأنه بمثل هذا التدبري الذي دبره له، بلغ ما بلغ من منازل العزة  

 والسيادة. 

اهلل كيدا، تقريب ملفهومه املتعارف بني الناس، وذلك أنه إذا    قال آخر: وتسمية تدبري

كان التدبري حمكام، تتشعب مسالكه، وتتباعد أسبابه ـ ثم تلتقى مجيعها آخر األمر، فتقع عىل  

ُْم َيكِيُدوَن َكْيًدا َوَأكِيُد  اهلدف املراد ـ كان هذا التدبري كيدا، وإىل هذا يشري قوله تعاىل:   ﴿إِهنَّ

 [16ـ  15الطارق: ]  َكْيًدا﴾

قال آخر: وهذا يشري إىل أن احلكمة اإلهلية اقتضت تربية إخوة يوسف وعقاهبم بام  
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فرطوا يف يوسف واستحقاقهم إمتام النعمة عليهم يتوقف عىل أخذه بطريق ال جرب فيه وال  

غري  تقتضيه رشيعة امللك، وبه يذوقون أمل فراق أخيهم ومرارته، فيام ال لوم فيه عىل أحد  

أنفسهم، ولن يكون هذا احلكم منهم إال بوقوع شبهة الرسقة عىل أخيهم من حيث ال يؤذيه  

التوصل إىل   إيامء إىل جواز  به وبغايته، ويف هذا  ذلك وال يؤمله، وقد أعلمه أخوه يوسف 

 األغراض الصحيحة بام ظاهره احليلة واملكيدة إذا مل خيالف رشعا ثابتا.

﴿َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه  ىل ما صنعه من الكيد ليوسف بقوله: قال آخر: ثم علل اهلل تعا 

أي وما كان له وال مما تبيحه أمانته مللك مرص أن خيالف رشعه الذي فوض  يِف ِديِن املَْلِِك﴾ 

له احلكم به وهو ال يبيح اسرتقاق السارق، فام كان بامليسور له أخذ أخيه من إخوته ومنعه  

 كمهم عىل أنفسهم برشيعة يعقوب التي تبيح ذلك. من الرحيل معهم إال بح

الظاهر،   الرشيفة منكرة بحسب  الغاية  تلك  إىل  الوسيلة  آخر: وملا كانت هذه  قال 

ألهنا هتمة باطلة، وكان من شأن يوسف أن يتباعد عنها ويتحاماها إال بوحي من اهلل، بني  

أي إنه فعل ذلك بإذن اهلل ووحيه،  اهللَُّ﴾  ﴿إِالَّ َأْن َيَشاَء  أنه فعل ذلك بإذن اهلل ومشيئته فقال:  

 ال أنه هو الذي اخرتع هذه املكيدة.

ال يدل عىل  ﴿َقاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد يِف َرْحلِِه َفُهَو َجَزاُؤُه﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:  

بعض   عند  متبعة  سنة  كانت  ولعلها  بالعبودية،  السارق  عقوبة  كانت حتدد  اهلل  أن رشيعة 

العبودية أن بعض املجتمعات  املجتمعا  املؤرخون يف تاريخ  ت يف تلك األزمنة، وقد ذكر 

التي كانت تدين بالرشائع اخلرافية، كانوا يعاقبون املدين العاجز عن سداد دينه بالعبودية  

 الدائمة أو املؤقتة للمدين. 

رجات كثرية  أي نرفع من نشاء د﴿َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل:  

يف العلم واإليامن ونريه وجوه الصواب يف بلوغ املراد، كام رفعنا درجات يوسف عىل إخوته  
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﴿َوَفْوَق ُكلِّ  .. وىف هذا إيامء إىل أن العلم أرشف املقامات، وأعىل الدرجات..  َشءيف كل  

َعلِيٌم﴾   ِعْلٍم  يصل  أي وفوق كل عامل من هو أوسع إحاطة منه وأرفع درجة، إىل أن  ِذي 

 علم.  ذي علام وهو فوق كل   َشءاألمر إىل من أحاط بكل  

قال آخر: وعندما حصل هذا أسقط يف أيدي إخوة يوسف أمام هذا الدليل الصارخ،  

واحلجة القاطعة، لكنهم أرادوا وضع أنفسهم يف موقع يميزهم عىل صعيد مستوى األمانة  

﴿َقاُلوا  م عند العزيز، فقالوا:  والرشف عن أخوهيم اآلخرين من غري أمهم لئال تنزل مكانته

َق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبُل﴾   ْق َفَقْد رَسَ  إِْن َيرْسِ

قال آخر: وكأهنم يريدون أن يقولوا له: لقد أتينا إليك يف املرة األوىل، ومل حيدث فيها  

ما حدث اآلن، ألننا ال نقوم بمثل هذه األعامل التي قام هبا أخونا هذا وأخوه، الذي سبقه  

قيام هبذا العمل، من قبل، لكنها إرادتك احلاسمة التي فرضت علينا املجيء به إليك،  إىل ال

دون أن نعرف طبيعة العدوى التي رست إليه من أخيه. ربام كان هذا ما كانوا يفكرون به  

 عندما حتدثوا مع يوسف هبذه الطريقة. 

ا  الرسقة  هذه  عن  يوسف  تاريخ  يف  يبحثوا  أن  املفرسون  وحاول  آخر:  لتي  قال 

كذبة   جمرد  تكون  قد  املسألة  أن  أذهاهنم،  يف  يدر  ومل  حقيقة،  كانت  لو  كام  به،  ألصقوها 

استثارها حقدهم عىل يوسف وأخيه، وعقدهتم التي حيملوهنا يف داخل نفوسهم، وإال فام 

معنى احلديث عن يوسف، وما املناسبة التي تفرضها طبيعة املشكلة التي يعيشوهنا يف مسألة  

 دثوا هبذا األسلوب!؟ الرسقة ليتح

تعاىل عىل ذلك بقوله:   َومَلْ  قال آخر: ولذلك عقب اهلل  َنْفِسِه  يِف  ُيوُسُف  َها  ﴿َفَأرَسَّ

أي أن يوسف عليه السالم حاول أن يسيطر عىل انفعاالته التي كاد أن يطلقها   ُيْبِدَها هَلُْم﴾، 

ه التي رسمها للوصول إىل  لتواجههم بأكاذيبهم، ولرتد هلم الكيل كيلني، ألنه ال يريد خلطت
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أن   إخوته  بينه وبني  هنائيا  املشكلة  أبويه، وحل  إليه، واستقدام  أخيه  الكبري يف ضم  هدفه 

 تفشل، مع ما يتضمن ذلك من معاناة كبرية يف الضغط عىل املشاعر وحتمل املتاعب. 

املسؤولية   ليحملهم  الكبري  ـ واجههم من موقعه  نفسه  الوقت  ـ يف  لكنه  قال آخر: 

جموعة، ألهنم يتحملوهنا يف العمق، يف تارخيهم معه، وإن مل يكونوا مسئولني عن الرسقة  كم

فيام دبر أمره. لقد أطلق الكلمة الصارخة التي تدينهم، وتبعد أخاه، كام تبعده ـ هو ـ عن  

يف تفكريكم وعملكم، فليس لكم أن تواجهوا  ﴿َأْنُتْم رَشٌّ َمَكاًنا﴾  جمرى اهتاماهتم، فقال:  

ألة هبذه الطريقة التي حتاولونـ  من خالهلاـ  أن تلصقوا الرش باآلخرين، وتربئوا أنفسكم  املس

 فيام تتهمون به اآلخرين. ﴿َواهللَُّ َأْعَلُم باَِم َتِصُفوَن﴾ منه  

َا اْلَعِزيُز إِنَّ َلُه َأًبا َشْيًخا َكبرًِيا  قال آخر: حينها مل جيد إخوة يوسف إال أن قالوا:   ﴿َيا َأهيُّ

وال بأس بأن تتجاوز حرفية القانون نظرا للظروف الصعبة التي حتيط    ُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه﴾،فَ 

هبذا األخ، ألن له أبا شيخا يرتبط به ارتباطا عاطفيا قويا فوق مستوى العادة، بحيث يشكل  

  احتجازه بالنسبة له صدمة عنيفة قد تودي بحياته.. فإذا كانت املسألة متثل لديك حالة ثأر 

واقتصاص، فمن املمكن أن يتحمل أحدنا املسؤولية عنه، ألننا نمثل جمموعة واحدة، إذا  

أساء أحدنا فكأن اآلخرين أساءوا أيضا، ولك عىل هذا األساس أن تأخذ أي واحد منا،  

ا َنَراَك ِمَن املُْْحِسننَِي﴾  فال تتحمل أية مسئولية رشعية سلبية نتيجة ذلك،  الذين يتغلب  ﴿إِنَّ

جانب الرْحة عىل جانب االنفعال، فيتحركون من مواقع اإلحسان إىل من حوهلم، فيام  فيهم  

يتمثل يف سلوكهم من الرأفة واللطف، ومراعاة الظروف املحيطة بكل قضية، بكل واقعية  

 وبكل مرونة وإخالص. 

إِالَّ  ﴿َمَعاَذ اهللَِّ َأْن َنْأُخَذ  قال آخر: فأجاهبم يوسف عليه السالم عن مقالتهم بقوله:  

أي حاشا هلل أن نأخذ إال من وجدنا الصواع عنده، ألنا قد أخذناه    َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعنَا ِعنَْدُه﴾،
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فال يسوغ لنا أن نخل بموجبها.. ومل يقل إال من  ﴿َمْن ُوِجَد يِف َرْحلِِه َفُهَو َجَزاُؤُه﴾  بفتواكم  

أي إنا إذا أخذنا  ا إًِذا َلَظاملُِوَن﴾ ﴿إِنَّ رسق متاعنا اتقاء للكذب، ألنه يعلم أنه ليس بسارق.. 

 غريه لظاملون من وجهني: خمالفة رشعكم ونص فتواكم، وخمالفة رشيعة امللك. 

قال أحد احلضور: فلم مل يعرتف يوسف عليه السالم باحلقيقة إلخوته لينهي ـ ويف  

 أرسع وقت ممكن ـ مأساة أبيه وينجيه من العذاب الذي كان يعيشه؟ 

اظ: مل تكن هذه اخلطة أمرا عفويا دون تفكري، وإنام نفذت طبقا ألوامر  قال أحد الوع

لكي   أوالده،  أعز  ثاين  فقد  مصيبة  يعقوب ومدى صربه عىل  اختبار  يف  وإرادته  تعاىل  اهلل 

تكمل سلسلة االمتحانات ويفوز بالدرجات العالية التي يستحقها، كام كانت اخلطة اختبارا  

سؤولية وقدرهتم عىل حفظ العهد ومراعاة األمانة التي  إلخوة يوسف يف مدى حتملهم للم 

 قطعوها مع أبيهم. 

 املشهد الرابع: 

الثالث،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من املشهد الرابع. 

﴿َفَلامَّ اْسَتْيَأُسوا ِمنُْه  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  : املشهد الرابع  (144) قال أحد الوعاظ

قَ  َوِمْن  اهللَِّ  ِمَن  َمْوثًِقا  َعَلْيُكْم  َأَخَذ  َقْد  َأَباُكْم  َأنَّ  َتْعَلُموا  َأمَلْ  َكبرُِيُهْم  َقاَل  َنِجياا  َما  َخَلُصوا  ْبُل 

َأْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى َيْأَذنَ  ْطُتْم يِف ُيوُسَف َفَلْن  َأْو حَيُْكَم اهللَُّ ِِل َوُهَو َخرْيُ احْلَاكِِمنَي    َفرَّ َأيِب  ِِل 

لِلْ  ُكنَّا  َوَما  َعلِْمنَا  باَِم  إِالَّ  َشِهْدَنا  َوَما  َق  رَسَ اْبنََك  إِنَّ  َأَباَنا  َيا  َفُقوُلوا  َأبِيُكْم  إىَِل  َغْيِب  اْرِجُعوا 

تِي ُكنَّا فِيَها َوا اْلَقْرَيَة الَّ َلْت  َحافِظِنَي َواْسَأِل  َأْقَبْلنَا فِيَها َوإِنَّا َلَصاِدُقوَن َقاَل َبْل َسوَّ تِي  ْلِعرَي الَّ
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احْلَكِيمُ  اْلَعلِيُم  ُهَو  ُه  إِنَّ مَجِيًعا  هِبِْم  َيْأتَِينِي  َأْن  اهللَُّ  مَجِيٌل َعَسى  َفَصرْبٌ  َأْمًرا  َأْنُفُسُكْم  َوَتَوىلَّ  َلُكْم   

ْت َعْينَاُه ِمَن احْلُْزِن َفُهَو َكظِيٌم َقاُلوا َتاهللَِّ َتْفَتُأ َتْذُكُر  َعنُْهْم َوَقاَل َيا َأَسَفى َعىَل ُيوُس  َف َواْبَيضَّ

ُم  ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اهْلَالِكِنَي َقاَل إِنَّاَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزيِن إِىَل اهللَِّ َوَأْعلَ 

ُه    ِمَن اهللَِّ َما اَل َتْعَلُموَن َيا  ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َواَل َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اهللَِّ إِنَّ َبنِيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

 [ 87ـ  80]يوسف: اَل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن﴾ 

قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بعد أن حاول إخوة يوسف أن يستنقذوا أخاهم بشتى  

رق، إال أهنم فشلوا يف ذلك، ورأوا أن مجيع سبل النجاة قد سدت يف وجوههم، فبعد  الط

أن فشلوا يف تربئة أخيهم وبعد أن رفض العزيز استعباد أحدهم بدله، استوىل عليهم اليأس  

 وصمموا عىل الرجوع والعودة إىل بلدهم لكي خيربوا أباهم. 

بقوله:  املشهد  هذا  تعاىل  اهلل  وصف  وقد  آخر:  َخَلُصوا    قال  ِمنُْه  اْسَتْيَأُسوا  ﴿َفَلامَّ 

أي حني يئس القوم من أن يسرتدوا أخاهم، وأن يقيموا أحدهم مقامه يف التهمة    َنِجياا﴾،

أمرهم،   فيه  يتدبرون  وجعلوا  الناس،  عن  بعيدا  منعزال،  مكانا  أخذوا  هبا،  أخذ  التي 

 واألسلوب الذي يواجهون به هذا املوقف املتأزم. 

﴿َفَلامَّ اْسَتْيَأُسوا  ذكر بعضهم أن أعرابيا سمع رجال يقرأ هذه اآلية:    قال آخر: وقد

فقال: أشهد أن خملوقا ال يقدر عىل مثل هذا الكالم.. إذ أن هذه اجلملة    ِمنُْه َخَلُصوا َنِجياا﴾،

فيه،   وتشاور  رسي،  اجتامع  لعقد  كثرية  بجمل  اليوم  عنها  يعرب  كثرية،  معاين  تضمنت 

 هبون به أباهم، وكيفية بيان احلادث له. ومداولة فيام جيا 

َعَلْيُكْم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن كبريهم قال:   َأَخَذ  َقْد  َأَباُكْم  َأنَّ  َتْعَلُموا  ﴿َأمَلْ 

أي: إذا كنتم ال ترون يف هذا امليثاق الذي أخذمتوه عىل أنفسكم، أمام اهلل    َمْوثًِقا ِمَن اهللَِّ﴾، 

حقة قضية أخينا، واحلفاظ عليه، فإين أرى نفيس ملزما بمتابعتها، ما  ما يلزمكم بالبقاء، ملال
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ْطُتْم يِف  أمكنني ذلك، ولن أعيد التجربة السابقة يف التفريط بأخي هذا،   َقْبُل َما َفرَّ ﴿َوِمْن 

نعلم اآلن عنه شيئا، وربام  ُيوُسَف﴾   للضياع، فال  بثمن بخس، وتركتم مصريه  وبعتموه 

َأْبَرَح اأْلَْرَض  فيضيع يف أجواء االسرتقاق، كام ضاع أخوه،    يتكرر األمر مع أخيه، ﴿َفَلْن 

يف الذهاب إليه، ألكون يف حل من عهدي، بعد ما أكون قد قمت به من  َحتَّى َيْأَذَن ِِل َأيِب﴾ 

أخي،   سبيل ُتليص  يف  ِِل﴾  جهد  اهللَُّ  حَيُْكَم  أبواب  ﴿َأْو  أو  النجاح،  أبواب  يفتح ِل  بأن 

 بام يدبره من أمر عباده.  َخرْيُ احْلَاكِِمنَي﴾ ﴿َوُهوَ العذر، 

قال آخر: وبقي كبريهم هناك، التزاما بعهده، وُتلصا من املوقف املحرج أمام أبيه،  

وطلب منهم أن يرجعوا إىل أبيهم، ليخربوه بتفاصيل ما حدث بالطريقة احلكيمة احلاسمة،  

َق َوَما َشِهْدَنا إِالَّ باَِم َعلِْمنَا﴾  ﴿اْرِجُعوا إِىَل َأبِيُكْم َفُقوُلوا يَ حيث قال هلم:   ا َأَباَنا إِنَّ اْبنََك رَسَ

متاعه،   من  امللك  خيرجون صواع  القوم  شاهدنا  َحافِظِنَي﴾  فقد  لِْلَغْيِب  ُكنَّا  عندما  ﴿َوَما 

أعطيناك امليثاق بشكل مطلق، فلم نكن نعرف يف ظل األجواء العاطفية التي حتجب الرؤية  

ق، لكن الواقع فاجأنا بغري ما نتوقع، وهذا ما جعلنا نواجه احلقيقة معك،  أنه يمكن أن يرس

 لنتحمل مسئوليتنا أمام هذه احلادثة التي هتزنا وحتطمنا، عىل املستوى النفيس، مجيعا. 

قال آخر: ثم ذكروا له أن األمر مل حيدث يف زاوية خفية من زوايا مرص، بل حدث يف  

القواف جتتمع  حيث  العامة  أهل  الساحة  يلتقي  وحيث  ولالنطالق،  وللرشاء  للتموين  ل 

تِي ُكنَّا  البلد، والقادمون إليها، وهلذا طلبوا منه سؤال الناس كلهم هناك، ﴿ َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَّ

فِيَها﴾  ﴾ بجميع من يعيش فيها من أفراد،  فِيَها  َأْقَبْلنَا  تِي  الَّ التي تضم  ﴿َواْلِعرَي  القافلة  أي 

 يف كالمنا عن أخينا وما حدث لنا بسببه من اخلزي والعار. ﴿َوإِنَّا َلَصاِدُقوَن﴾ اإلبل، 

قال آخر: وبذلك علمهم كبريهم أن يقولوا ذلك ألبيهم، كي حيارصوا بذلك كل  

وحتدثو أبيهم،  عىل  فدخلوا  عنده،  الرفض  بمثابة  جوانب  ذلك  وكان  كله،  بذلك  إليه  ا 
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الصدمة الكبرية له، لكنه يعرف أخالق ولده، فقد رباه أحسن تربية، ورعاه أفضل رعاية،  

وخرب كل ما حيمله من خلفيات طيبة، ولذلك فقد كانت حكاية رسقته لصواع امللك أمرا  

ام ذا يرسق؟  ال يمكن أن يصدق، ألن الرسقة ليست خلقا لديه، وال متثل حاجة عنده، فل

 وكيف ذلك؟ 

قال آخر: هلذا كان رد فعله خمتلفا عام كان أوالده يأملونه، بعد تقديم كافة الرباهني  

َأْمًرا﴾، له، حيث قال هلم:   َأْنُفُسُكْم  َلُكْم  َلْت  وهى نفس املواجهة التي واجههم    ﴿َبْل َسوَّ

عنده يف احلالني.. ألنه    هبا، حني جاءوه يلقون إليه باخلرب املفجع يف يوسف.. إهنم متهمون

﴿إِينِّ َلَيْحُزُننِي  يوسف يقول هلم:    ففيكان يتوقع منهم أن يسيئوه يف يوسف، ويف أخيه..  

َغافُِلوَن﴾ َعنُْه  َوَأْنُتْم  ْئُب  الذِّ َيْأُكَلُه  َأْن  َوَأَخاُف  بِِه  َتْذَهُبوا  يقول هلم:  َأْن  ابنه اآلخر  .. وعن 

وهكذا يأخذهم بحدسه فيهم، وظنه    َكاَم َأِمنُْتُكْم َعىَل َأِخيِه ِمْن َقْبُل﴾،﴿َهْل آَمنُُكْم َعَلْيِه إِالَّ  

 هبم، وقد صدقه حدسه يف األوىل، وحتقق ظنه يف الثانية، فوقع املكروه يف كال احلالني. 

نفسه:   خماطبا  أو  هلم،  قال  ثم  آخر:  مَجِيٌل﴾  قال  هذا  ﴿َفَصرْبٌ  عىل  مجيل  فصرب  أي 

ال الدواء  هو  غريه..  املكروه،  دواء  ال  اْلَعلِيُم  ذي  ُهَو  ُه  إِنَّ مَجِيًعا  هِبِْم  َيْأتَِينِي  َأْن  اهللَُّ  ﴿َعَسى 

.. وهذا يدل عىل أنه وقع يف نفس يعقوب أن حمنته يف بنيه ـ يوسف، وأخيه، وكبري  احْلَكِيُم﴾

ورجاءه  أبنائهـ  قاربت أن تزول، وأن بوارق األمل أخذت تلوح له يف األفق، وأن إيامنه بربه،  

يف رْحته لن خيذاله أبدا، ولن يسلامه إال إىل السالمة والعافية.. وهلذا فهو عىل رجاء بأن اهلل  

تعاىل سيلطف به، وسيجمع شمله املبدد، ويعيد إليه أبناءه الذين لعبت هبم يد األحداث..  

ُه ُهَو اْلَعلِيُم احْلَكِيُم﴾    ﴿إِنَّ

يه السالم انرصف عن احلديث مع أبنائه يف  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن يعقوب عل

شأن أخيهم الذي قالوا عنه إنه رسق، وإنه يف يد العزيز بمرص.. وأسلم نفسه إىل ما يعتمل  
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الظن أو   ـ عىل سبيل  أنه قد عرف  إذ  يف كيانه من حرسة وأسى عىل مصيبته يف يوسف.. 

هو   أحيالذي صار إليه..  اليقني ـ أن أخا يوسف يف مرص، أما يوسف، فإنه ال يعلم املصري

بالد اهلل احتوته؟ ذلك هو الذي يزعجه، ويؤرقه،    وأي أو ميت؟ وإذا كان حيا فكيف حييا؟  

 فلو أن يوسف قد مات لكان حلزنه عليه هناية. 

قال آخر: لكنه يعلم يقينا أن القصة التي جاء هبا إليه أبناؤه يف شأنه، كانت مكذوبة 

ميت.. يطلع عليه يف كل حلظة هبذه الصورة العجيبة،    حيو  ملفقة، وأن ذئبا مل يأكله.. فه

كل أفق، باحثا عن يوسف.. ثم    يف فتهيج لذلك أحزانه، ويشتد كربه، وترسح به الظنون  

معه، إال هذه الزفرات التي تنطلق من صدره، فرتسم عىل لسانه    َشءيعود آخر املطاف وال  

   ﴿َيا َأَسَفى َعىَل ُيوُسَف﴾ هذا النغم احلزين: 

فهذا وقتك واحلال مقتضية لك، فقد    عليه أقبيل   حرسيتويا    حزينقال آخر: أي يا  

أنتظر أن   ابني    يأتوينكنت  أمىل وحل حمله ذهاب  لقاء يوسف، فخاب  من مرص ببرشى 

املسىل عنه، ومل يرشك معه أخاه باألسف عليه، ألن مكان حب يوسف والرجاء فيه قد مأل  

 ه دون ذلك. سويداء القلب وزواياه، وحمل غري

قال آخر: ثم وصف اهلل تعاىل ما حصل ليعقوب عليه السالم بسبب غياب يوسف  

احْلُْزِن﴾  عليه السالم، فقال:   ِمَن  َعْينَاُه  ْت  أي أصابتهام غشاوة بيضاء غطت عىل  ﴿َواْبَيضَّ

أي مملوء غيظا عىل أوالده، يردد حزنه يف جوفه وال يتكلم بسوء  ﴿َفُهَو َكظِيٌم﴾  البرص..  

للنفس وال يذم رشعا إال إذا بلغ بصاحبه أن يقول أو يفعل ما ال    طبيعي احلزن عرض  و

عند موت ولده إبراهيم: )إن العني، تدمع وإن    رسول اهلل  يرىض اهلل تعاىل، ومن ثم قال  
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  (145) ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حمزون( القلب ليخشع، وال نقول إال ما يريض

َتاهللَِّ َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى  اهلل تعاىل أن أبناءه قالوا له معاتبني: ﴿ قال آخر: ثم ذكر  

﴾ أي: تاهلل ال تزال تذكر يوسف وتلهج به حتى تصري  َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اهْلَالِكِنيَ 

أي إنك اآلن يف بالء شديد،   الغم..  أو متوت من  معه  بنفسك  تنتفع  إىل مرض ال  بذلك 

لك  ون حيصل  أن  هوخاف  البكاء    ما  من  منعه  بذلك  يريدون  وهم  منه..  وأقوى  أكثر 

 واألسف. 

يشكو   ال  يعنيهم، وهو  ال  األمر  بأن  السالم جاهبهم  عليه  يعقوب  لكن  آخر:  قال 

إليهم أمره، ألهنم ال يفهمون مشاعره وآالمه أوال، وال يستطيعون أن يقدموا له شيئا ثابتا،  

أمره إىل من يس َأْشُكو  مع شكواه ويملك أن حيل مشكلته، ولذلك قال: ﴿بل يشكو  إِنَّاَم 

﴿َوُحْزيِن إِىَل اهللَِّ َوَأْعَلُم ِمَن اهللَِّ َما اَل  وهو اهلم الذي ال يقدر صاحبه عىل كتامنه فيبثه،  َبثِّي﴾

ألن معرفتي باهلل، وما يفيضه عىل عباده من رْحته، وما يتسع له لطفه، جيعلني  َتْعَلُموَن﴾  

كبري الثقة بمصري يوسف، ألنه إذا ابتعد عن رعايتي له، فإن رعاية اهلل ولطفه يفوق كل ما  

أختزنه له يف قلبي من حب ورْحة، وإذا كنت أحزن، أو أعيش اهلم، فألن جانب الضعف  

بالتفاصيل، مشاعر سلبية تثري شجونه، وتدمر   التفكري  يف اإلنسان خيلق لديه، من خالل 

 استقراره النفيس.  

قال آخر: وهكذا بدأ األمل خيرض يف نفسه، وينمو مع روحانية احلديث الذي كان  

يعيشه يف مناجاته هلل، حتى كاد أن يالمس مصري يوسف املرشق، كام لو كان يراه.. وهلذا  

طلب من أوالده، أن يعودوا إىل مرص من جديد ليبحثوا عنه، حيث تركوا أخاه، ألن يف  

 

 ( 2315(، ومسلم )1303البخاري ) (145)
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ته، بأن يوسف قد التقى بأخيه، وأنه من املمكن أن جيدوه  داخله إحساسا ال يعرف حقيق 

 حيث يوجد أخوه. 

ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه﴾  قال آخر: ولذلك قال هلم:   واطلبوه  ﴿َيا َبنِيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

بكل ما تستطيعون توسله من أساليب تتحرك فيها حواسكم السمعية والبرصية، فلعلكم  

الت املفاجأة  بال،  تواجهون  َرْوِح اهللَِّ﴾  ي ال ُتطر لكم عىل  ِمْن  َتْيَأُسوا  وفرجه، ألن  ﴿َواَل 

املؤمن يبقى واثقا باهلل يف كل أموره مهام ضاقت عليه األحوال، ومهام تعقدت من حوله  

 خيلو  ألن اليأس من الفرج ال  ﴿إِنَُّه اَل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَِّ إِالَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن﴾، الظروف،  

من أحد أمرين، إما الشك بقدرة اهلل، وإما الشك بعلمه، ألن الذي يمنع من حل املشكلة  

 هو العجز عنها، أو عدم معرفة أبعادها، وكالمها كفر باهلل.. 

قال آخر: ذلك أن اليأس من رْحة اهلل ال حيصل إال إذا اعتقد اإلنسان أن اإلله غري  

املعلومات، أو ليس بكريم، بل هو بخيل، وكل من    قادر عىل الكامل، أو غري عامل بجميع

هذه الثالثة يوجب الكفر، فإذا كان اليأس ال حيصل إال عند حصول أحد هذه الثالثة، وكل  

 واحد منها كفر، ثبت أن اليأس ال حيصل إال ملن كان كافرا. 

قال آخر: وهلذا نرى القرآن الكريم يدعو إىل اقتالع جذور اليأس من نفس اإلنسان  

بإعادته إىل إيامنه لينطلق معه يف وعي ويقظة كبريين، جيعالنه يشعر باألمل الذي يتفجر من  

يلتقي   املنسكب من قلب الشمس يف روعة الرشوق.. وهبذا  الشعاع  ينابيع اإليامن كمثل 

حدة رائعة جتعل الروح التي تشع أحدمها عىل اإلنسان، تشع عىل اآلخر  اإليامن باألمل يف و 

أيضا كام هي حال كل شيئني متالزمني يف الوجود.. أما اليأس فجذوره الكفر وإن مل يشعر  

اإلنسان به بشكل مبارش.. وعىل ضوء هذا، فإن عىل اإلنسان الذي يعيش اليأس يف قلبه،  

 ن كان منطلقا من أساس متني، أو ال. أن يعيد النظر يف إيامنه، ليعرف إ
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يتحركوا يف ساحات   منهم أن  السالم  آخر: وربام كان يف طلب يعقوب عليه  قال 

اليأس   يستسلم حلالة  أال  اإلنسان  بأن عىل  اإلحياء  بعض  اليأس  حاالت  يف  حتى  العمل، 

جتريدية،  عندما حتتل داخله، وال حياول يف سبيل الوصول إىل مواقع األمل أن ينطلق يف حالة  

األمل   إىل  ليصل  لديه،  املتوفرة  اإلمكانات  وحيرك  األرض  عىل  يتحرك  أن  له،  ينبغي  بل 

الكبري من خالل احلركة املتصلة باحلياة املتحركة من حوله.. وبذلك يتخلص اإلنسان من  

عوامل اليأس النفسية، بخطوات العمل الواقعية، لتنعكس املسألة عنده، فإذا كان التصور  

مد أمام اإلنسان حركة احلياة، فإن احلركة حتول احلالة النفسية املظلمة إىل حالة  األسود جي

الفكرة   الفكرة، بدال من أن تكون  التجربة يف خدمة  التي جتعل  املقولة  مرشقة من خالل 

 حاجزا أمام التجربة. 

 املشهد اخلامس: 

ا  املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  لرابع،  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من املشهد اخلامس. 

﴿َفَلامَّ َدَخُلوا َعَلْيِه  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  : املشهد اخلامس  (146) قال أحد الوعاظ

ُّ َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف َلنَا اْلَكْيَل َوَتَص  نَا َوَأْهَلنَا الرضُّ َا اْلَعِزيُز َمسَّ ْق َعَلْينَا  َقاُلوا َيا َأهيُّ دَّ

ِقنَي َقاَل َهْل َعلِْمُتْم َما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف   َوَأِخيِه إِْذ َأْنُتْم َجاِهُلوَن َقاُلوا َأإِنََّك  إِنَّ اهللََّ جَيِْزي املَُْتَصدِّ

ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصرِبْ َفإِنَّ اهللََّ   اَل ُيِضيُع  أَلَْنَت ُيوُسُف َقاَل َأَنا ُيوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللَُّ َعَلْينَا إِنَّ

َعَلْينَا َوإِْن ُكنَّا خَلَاطِئِنَي َقاَل اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر  َأْجَر املُْْحِسننَِي َقاُلوا َتاهللَِّ َلَقْد آَثَرَك اهللَُّ  

َيْأِت َبِصرًيا َوْأتُ  َأيِب  َفَأْلُقوُه َعىَل َوْجِه  اِْحنَِي اْذَهُبوا بَِقِمييِص َهَذا  َأْرَحُم الرَّ َلُكْم َوُهَو  ويِن  اهللَُّ 

 

القرآين للقرآن )   (146) التفاسري )38/  7التفسري  املراغي ) (،  3854/  7(، وزهرة  القرآن: )31/  13وتفسري  (، واألمثل يف  260/  12(، ومن وحي 

 ( 55/  13(، والتفسري املنري ) 286/  7تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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ِت اْلِعرُي َقاَل َأُبوُهْم إِينِّ أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْواَل َأْن ُتَفنُِّدوِن َقاُلوا  بَِأْهلُِكْم َأمْجَِعنَي َوملََّا َفَصلَ 

 [ 95ـ  88]يوسف: َتاهللَِّ إِنََّك َلِفي َضاَللَِك اْلَقِديِم﴾ 

أخرى، ال   مرة  مرص  إىل  يعودون  يعقوب وهم  بأبناء  املشهد  هذا  آخر: ويبدأ  قال 

يريدون كانوا  إن  ـ  يذهبوا يف    للمرية وحدها  أن  أبيهم هلم،  استجابة لدعوة  ـ ولكن  املرية 

الوجه البارز، الذي    هي وجوه األرض، ليتحسسوا من يوسف وأخيه.. وإذا كانت مرص  

البلد الذي فيه أحد أخوهيم املطلوب البحث عنهام، هذا إىل األخ    هيعرفوه وخربوه، ثم  

 لك، فقد جعلوا وجهتهم إليها. األكرب، الذي ال يزال ينتظر يف مرص ـ إذ كانت مرص كذ

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل كيف دخلوا عىل العزيز يستعطفونه، ويعاودون احلديث  

َا اْلَعِزيُز  معه يف شأن أخيهم الذي اهتم بالرسقة، وأخذه العزيز كسارق، حيث قالوا:   ﴿َيا َأهيُّ

 ،﴾ ُّ نَا َوَأْهَلنَا الرضُّ والضعف ملا نحن فيه من املجاعة وكثرة    أي يا أهيا العزيز أصابنا اهلزال  َمسَّ

 العيال وقلة الطعام. 

يرقق   مما  احلاجة وغري ذلك  املال وشدة  رقة احلال وقلة  إليه  قال آخر: وقد شكوا 

القلب مع أن مقصدهم التحسس من يوسف وأخيه ـ لريوا تأثري الشكوى فيه، فإن رق قلبه  

رجح أنه هو يوسف فأرادوا أن يروا  هلم ذكروا ما يريدون وإال سكتوا، وقد كان أبوهم ي

 تأثري هذا االستعطاف فيه. 

قال آخر: ورأى بعض املفرسين أن هذا يدل عىل أنه مل يكن مههم البحث عن يوسف  

لنفاده لدهيم، وعدم وجود ثمن يكفي   الطعام،  يبحثوا عن  وأخيه، بل كان كل مههم أن 

العرض   يف  وهلذا كانت طريقتهم  منه،  حيتاجونه  ما  باالستعطاف  لرشاء  توحي  والطلب، 

 واملسكنة. 

أي بضاعتنا التي جئنا  ﴿َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة﴾  قال آخر: ثم قالوا له مستعطفني:  
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فأزجى    هي هبا   إبل، وغنم وْحري، ونحوها..  األنعام: من  أيدينا من  متحركة بني  بضاعة 

تعاىل:   يِف    ﴿َربُُّكمُ اليشء يزجيه، أي دفعه وحركه.. كام يف قوله  اْلُفْلَك  َلُكُم  ُيْزِجي  الَِّذي 

ُف َبْينَُه﴾  ، وقوله:  [ 66اإلرساء:  ] اْلَبْحِر﴾   .. وجيوز  [ 43النور:  ] ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلِّ

يقبلون عليها، زهدا   الناس، وال  التي يدفعها  الرديئة،  بمعنى  املزجاة،  البضاعة  تكون  أن 

 أي اجعل الكيل وافيا عىل ما عودتنا من قبل. ِف َلنَا اْلَكْيَل﴾ ﴿َفَأوْ فيها.. 

قال آخر: ثم طلبوا منه أن يوىف هلم الكيل، وهم يعلمون أنه مل ينقص الكيل أبدا، كام  

شاهدوا ذلك بأعينهم، ال ليعطيهم حقهم، وال يبخسهم منه شيئا.. وإنام ليعطيهم أكثر مما  

يدهيم ليست من األشياء التي يعز وجودها يف مرص، وتشتد  هلم، إذ كانت البضاعة التي بني أ

الرغبة فيها، مما جيلب إليها من مصنوعات البالد األخرى.. وإنام كان الذي معهم أشتات  

 من األنعام، ساقوها بني أيدهيم، وهم يف الطريق إىل مرص. 

ق يكيل هلم هبا،  بضاعة  يقبلها  العزيز، وال  يردها  أن  من  وخلوفهم  آخر:  دموا  قال 

﴾  لذلك الرض الذي مسهم،   ُّ نَا َوَأْهَلنَا الرضُّ َا اْلَعِزيُز َمسَّ ثم قدموا إليه البضاعة التي  ﴿َيا َأهيُّ

غريها   عندهم  يكن  مل  إذ  تقديمها،  من  إليه  يعتذرون  وكأهنم  بِبَِضاَعٍة  معهم،  ﴿َوِجْئنَا 

كان معناه فاقبلها منا، واجعلها  ﴿َفَأْوِف َلنَا اْلَكْيَل﴾  .. فإذا جاء بعد هذا قوهلم:  ُمْزَجاٍة﴾

بضاعة غري مبخوسة عندك، واجعل لكل منا ْحل بعري، كام عودتنا، فإن مل يكن ذلك يف  

 مقابل هذه البضاعة، فاجعله فضال منك وإحسانا.

  قال آخر: ويظهر أهنم بالغوا يف الرضاعة والتذلل، ملا كانوا يرون من تأثري ذلك يف 

 مالمح وجهه، وجرس صوته، ومغالبة دمعه. 

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل طريق حتسسهم ذكر رد يوسف عليهم، حيث قال  

أي ما أعظم ما فعلتم بيوسف من قبل وبأخيه    ﴿َهْل َعلِْمُتْم َما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه﴾، هلم:  
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ك عليه،  أقدمتم  ما  أقبح  وما  العهد،  قرب  عىل  بعد  من  من  تدرى  هل  للمذنب  يقال  ام 

قبح ما فعلتموه يف حكم رشعكم،  ﴿إِْذ َأْنُتْم َجاِهُلوَن﴾  عصيت، وهل تعرف من خالفت..  

يغلب   حال  كنتم يف  إنكم  أي  والرحم..  القرابة  من رْحة  جيب  وما  الوالدين  بر  وحقوق 

من املراد  يكون  وقد  والعقوق..  البغي  وبعاقبة  احلقوق،  هبذه  اجلهل  فيها  اجلهل    عليكم 

 الطيش والنزق واتباع اهلوى وطاعة احلسد واألثرة. 

قال آخر: وقد قال هلم هذه املقالة متهيدا لتعريفهم بنفسه، إذ آن أن يصارحهم به بعد  

أن بلغ الكتاب أجله، وبلغت به وهبم األقدار غايتها، ومل يبق بعد هذا إال الترصيح، وتأويل  

 ن تلك األفاعيل. رؤياه التي كانت السبب يف كل ما حدث م

قال آخر: وقد ذكر يوسف عليه السالم إخوته بذنوهبم تذكريا جممال قبل أن يتعرف  

إليهم بذكر العذر وهو اجلهل بقبح الذنب يف ذاته وبسوء عاقبته لتمكن نزغ الشيطان من  

أنفسهم األمارة بالسوء، وقد ذكرهم بطريق سؤال العارف املتجاهل عىل طريق التقرير ال  

 ع والتوبيخ كام يدل عليه نفى التثريب والدعاء باملغفرة. التقري

قال آخر: وقد أتاهم من جهة الدين وكان حليام موفقا، فكلمهم مستفهام عن معرفة  

﴿َما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه  وجه القبح الذي جيب أن يراعيه التائب، فقال: هل علمتم قبح  

قبحه، فلذلك أقدمتم عليه.. يعنى هل علمتم قبحه فتبتم إىل  ال تعلمون  إِْذ َأْنُتْم َجاِهُلوَن﴾ 

اهلل منه؟ ألن علم القبح يدعو إىل االستقباح، واالستقباح جير إىل التوبة، فكان كالمه شفقة  

عليهم وتنصحا هلم يف الدين ال معاتبة وتثريبا، إيثارا حلق اهلل عىل حق نفسه يف ذلك املقال  

فث املصدور، ويتشفى املغيظ املحنق، ويدرك ثأره املوتور  الذي يتنفس فيه املكروب، وين 

 فلله أخالق األنبياء ما أوطأها وأسجحها، وهلل حصا عقوهلم ما أوزهنا وأرجحها. 

قال آخر: وكان سؤاله إياهم عام فعلوا بيوسف وأخيه وهو سؤال العارف بأمرهم  
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إليه حني   اهلل  أوحاه  ملا  النهاية، مصدقا  إىل  البداءة  قوله:  فيه من  غيابة اجلب من  ألقوه يف 

إذ يبعد أن يعرف هذا    [ 15يوسف:  ] ﴿َوَأْوَحْينَا إَِلْيِه َلُتنَبَِّئنَُّهْم بَِأْمِرِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن﴾  

 سواه. 

فسألوه   بأحواهلم،  اخلبري  العارف  وتساؤل  التذكري  هذا  فرصة  فاغتنموا  آخر:  قال 

امل املقرر  املستغرب  املتعجب  قالوا:  سؤال  حيث  يوسف،  أخوهم  أنه  أَلَْنَت  ثبت  ﴿َأإِنََّك 

أي من املؤكد قطعا أنك أنت يوسف.. وقد عجبوا من أهنم يرتددون عليه مدى  ُيوُسُف﴾  

 سنتني أو أكثر وهم ال يعرفونه وهو يعرفهم ويكتم نفسه. 

اية  غ  ظلمتموين الذي  ﴿َأَنا ُيوُسُف﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل جوابه هلم، فقال:  

إىل أسمى املراتب، أنا ذلك العاجز الذي أردتم   وأوصلني فأكرمنياهلل  نرصين الظلم، وقد 

وبينه    بيني الذي فرقتم  ﴿َوَهَذا َأِخي﴾  قتله بإلقائه يف غيابة اجلب، ثم رصت إىل ما ترون..  

أنعم اهلل عليه بام تبرصون..   َعَلْينَا﴾  وظلمتموه، ثم  اهللَُّ  َمنَّ  بيننا  ﴿َقْد  الفرقة،  فجمع  بعد 

أنه ال وجه   إىل  إيامء  به.. وفيه  ابتلينا  الذلة، وآنسنا بعد الوحشة، وخلصنا مما  وأعزنا بعد 

 ال أخوكم.  أخيلطلبكم ألخيكم، ألنه 

هلم موجها ومربيا:   قال  ثم  آخر:  َأْجَر  قال  ُيِضيُع  اَل  اهللََّ  َفإِنَّ  َوَيْصرِبْ  َيتَِّق  َمْن  ُه  ﴿إِنَّ

احلق الذي نطقت به الرشائع وأرشدت إليه التجارب هو: من يتق اهلل    أي إناملُْْحِسننَِي﴾  

فال   واألهواء،  الشهوات  وفتن  املحن  من  أصابه  ما  عىل  ويصرب  هنى،  وعنه  أمر  به  فيام 

 قبل أوانه، فإن اهلل ال يضيع أجره يف الدنيا ثم يؤتيه أجره يف اآلخرة.   بيشءيستعجل األقدار  

الكريمة شهادة له من ربه بأنه من املحسنني املتقني اهلل، وبأن من  قال آخر: وىف اآلية  

الدنيا   يف  اخلزي  عاقبته  فإن  الشيطان  لنزغات  ومتبعا  بالسوء  األمارة  لنفسه  مطيعا  كان 

 والنكال يف اآلخرة، إال من تاب وعمل صاحلا ثم اهتدى. 



466 

 

أي: لقد فضلك  َرَك اهللَُّ َعَلْينَا﴾  ﴿َتاهللَِّ َلَقْد آثَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا له:  

أي وما كنا يف صنيعنا بك ﴿َوإِْن ُكنَّا خَلَاطِئِنَي﴾  اهلل علينا وآثرك بالعلم واحللم والفضل..  

 وتفريقنا بينك وبني أخيك إال متعمدين للخطيئة، وال عذر لنا فيها عند اهلل وال عند الناس. 

َتْثِريَب  م بالصفح عام فعلوا، فقال:  قال آخر: وبعد أن قدموا له املعذرة أجاهب ﴿اَل 

اْلَيْوَم﴾، الذي هو مظنته، ولكن لكم    َعَلْيُكُم  اليوم  تعنيف عليكم يف هذا  لوم وال  أي ال 

وكلمة    عندي أوىل..  فبعده  ناره،  واشتعال  لقائه  أول  يثرب  مل  إذا  وهو  والعفو.  الصفح 

﴿َيْغِفُر اهللَُّ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم  موضوعة موضع الزمان كله، وكأنه أريد بعد اليوم..  ﴿اْلَيْوُم﴾  

اِْحنَِي﴾   أي يعفو اهلل لكم عن ذنبكم وظلمكم ويسرته عليكم، وهو أرحم الراْحني ملن  الرَّ

 أقلع عن ذنبه وأناب إىل طاعته بالتوبة من معصيته. 

ريمة يوم فتح مكة حني طاف بالبيت وصىل  باآلية الك  قال آخر: وقد متثل النبي  

ركعتني، ثم أتى الكعبة فأخذ بعضاديت الباب وقال: )ماذا تظنون أنى فاعل بكم؟(، قالوا:  

﴿اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم  يوسف    ينظن خريا، أخ كريم وابن كريم، فقال: وأنا أقول كام قال أخ 

 ( 147) ور(، فخرجوا كأنام نرشوا من القب [ 92يوسف: ] اْلَيْوَم﴾ 

قال آخر: ثم إن يوسف عليه السالم ملا عرف نفسه إخوته سأهلم عن أبيهم، فذكروا  

الذي عىل بدين أو بيدي،  ﴿اْذَهُبوا بَِقِمييِص َهَذا﴾ له ذهاب برصه، فأعطاهم قميصه وقال:  

َيْأِت َبِصرًيا﴾   َأيِب  َوْجِه  إليه دون ت﴿َفَأْلُقوُه َعىَل  أخري  أي ألقوه عىل وجهه حني وصولكم 

يرص بصريا، وقد علم هذا إما بوحي من اهلل، وإما ألنه علم أن أباه ما أصابه ما أصابه إال  

الرسور،   أعظم  قميصه رشح صدره ورس  عليه  ألقى  فإذا  النفس  البكاء وضيق  كثرة  من 

 

 ( 5/58دالئل النبوة )  يف البيهقي (147)
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وقوي برصه وزالت منه هذه الغشاوة التي رانت عليه.. أو أنه بعد أن يشمه يعود إليه برصه  

التي هبا حتيا العظام وهي رميم، فال يعجزها أن تعيد البرص إىل النبي الذي أطاع    بقدرة اهلل

اهلل يف نفسه، ويف الناس.. إهنا املعجزة اخلارقة التي قد تكون كبرية بالنسبة للناس، ولكنها  

 ال متثل شيئا أمام قدرة اهلل املطلقة التي ال يقف عندها حد. 

هلم:   قال  ثم  آخر:  َأمْجَِعنَي﴾  ﴿َوْأُتويِن  قال  كل  بَِأْهلُِكْم  وتنتهي  الشمل،  ليجتمع 

 اآلالم، ويعود الفرح الروحي للقلوب التي عاشت يف أجواء احلزن واألسى زمنا طويال. 

وحتركت القافلة من املكان الذي  ﴿َوملََّا َفَصَلِت اْلِعرُي﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

ملن حوله  ﴿َقاَل َأُبوُهْم﴾  ث يسكن يعقوب،  كانت فيه، وسارت يف اجتاه أرض كنعان، حي 

وأحس هبا،  ﴿إيِنِّ أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف﴾  من أوالده الباقني معه، أو للناس الذين حييطون به  

أي تسفهون رأيي وتنسبونني إىل اخلرف وضعف    َلْواَل َأْن ُتَفنُِّدوِن﴾ كام لو كان إىل جانبي، ﴿

 الرأي.  

م املراد  التي  قال آخر: وربام كان  الرائحة  ن إحساسه بريح يوسف ظاهرها، وهي 

حيملها الثوب، فتكون القضية عىل وجه اإلعجاز، ألن املسافة بني املكانني، هي مسرية ثامنية  

أيام أو عرشة؛ وربام يكون األمر عىل سبيل الكناية فيام كان يفكر به من قرب لقائه به، يف  

ألن حيس باليشء كام لو كان معه، ينظر    حالة من حاالت الصفاء الفكري والروحي تؤهله 

إليه، ويشم رائحته.. وقد يكون هذا االحتامل أقرب إىل جو اآلية الثانية، ألن األمر لو كان  

أكثر مما يكون مستغربا بمدلوله، واهلل   مثار استغراب بطبيعته،  الظاهر، لكان  عىل حسب 

 العامل. 

إِنََّك َلِفي َضاَللَِك  الوا له:  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن من حوله ممن معه ق ﴿َتاهللَِّ 

أن  اْلَقِديِم﴾   دون  به  لقائك  يوسف، وقرب  بحياة  اعتقادك  يف  عليه  زلت مرصا  الذي ال 
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تلتفت إىل خطأ هذا التصور، ألنه لو كان حيا جلاء منه خالل هذه املدة الطويلة خرب، فمن  

 غري الطبيعي أن تنقطع أخباره، وهو عىل قيد احلياة.  

ال آخر: واملراد بالضالل القديم هنا، ما عرف منه من حب شديد ليوسف، وتعلق  ق

بالغ به، حتى لقد حسب هذا ضالال عن طريق القصد واالعتدال يف احلب.. ويف هذا يقول  

ْصَبٌة  ﴿إِْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إِىَل َأبِينَا ِمنَّا َوَنْحُن عُ اهلل تعاىل عىل لسان أبناء يعقوب: 

 [ 8يوسف: ] إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾ 

 املشهد السادس: 

اخلامس،   املشهد  من  املستفادة  العرب  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 فحدثونا عن العرب املستفادة من املشهد السادس. 

َأْن َجاَء  قوله تعاىل:  هو ما عرب عنه  : املشهد السادس  (148) قال أحد الوعاظ ﴿َفَلامَّ 

ُموَن َقاُلوا َيا  اْلَبِشرُي َأْلَقاُه َعىَل َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصرًيا َقاَل َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إِينِّ َأْعَلُم ِمَن اهللَِّ َما اَل َتْعلَ 

ِحيُم َفَلامَّ َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا إِنَّا ُكنَّا َخاطِئِنَي َقاَل َسْوَف َأْس  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َتْغِفُر َلُكْم َريبِّ إِنَّ

َعىَل  َأَبَوْيِه  َوَرَفَع  آِمننَِي  اهللَُّ  َشاَء  إِْن  ِمرْصَ  اْدُخُلوا  َوَقاَل  َأَبَوْيِه  إَِلْيِه  آَوى  ُيوُسَف  َعىَل    َدَخُلوا 

ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا تَ  وا َلُه ُسجَّ ا َوَقْد  اْلَعْرِش َوَخرُّ ْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحقا

ْيَطاُن َبْينِي َوَبنْيَ  ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ   َأْحَسَن يِب إِْذ َأْخَرَجنِي ِمَن السِّ

ُه ُهَو الْ  َعلِيُم احْلَكِيُم َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن املُْْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن  إِْخَويِت إِنَّ َريبِّ َلطِيٌف ملَِا َيَشاُء إِنَّ

ُمْسلاًِم   نِي  َتَوفَّ َواآْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ يِف  َولِيِّي  َأْنَت  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َفاطَِر  اأْلََحاِديِث  َتْأِويِل 

نَي﴾  احِلِ ْقنِي بِالصَّ  [ 101ـ  96]يوسف: َوَأحْلِ

 

القرآين للقرآن )   (148) التفاسري )46/  7التفسري  املراغي ) 3792/  7(، وزهرة  (، واألمثل يف  265/  12القرآن: )(، ومن وحي  37/  13(، وتفسري 

 ( 65/  13(، والتفسري املنري ) 297/  7تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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آخر:   تعاىل:  قال  بقوله  املشهد  بدأ هذا  َوْجِهِه  وقد  َعىَل  َأْلَقاُه  اْلَبِشرُي  َجاَء  َأْن  ﴿َفَلامَّ 

أي عادت إىل يعقوب عليه السالم نعمة البرص، وفرح احلياة فيام أراد اهلل أن   َفاْرَتدَّ َبِصرًيا﴾، 

وجه    ينعم به عليه من فرحة الشعور بحياة يوسف من جهة، ورؤيته إياه، برد برصه، عىل 

 اإلعجاز من جهة أخرى. 

﴿َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إِينِّ َأْعَلُم ِمَن اهللَِّ  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه قال ألبنائه حينها مذكرا:  

فيام أؤمله من رْحة اهلل، ويف ما استشعره من لطفه ورضوانه، مما جيعلني ال  َما اَل َتْعَلُموَن﴾  

فيام خيتزنه غيبه، وال أجد جماال لليأس، حتى لو أحاطت    أفقد األمل بأي َشء من أمور احلياة

 يب املشاكل من كل جهة، ويف أكثر من صعيد. 

يقولوا:   أن  إال  أبناؤه  بجد  مل  حينها  آخر:  ُكنَّا  قال  إِنَّا  ُذُنوَبنَا  َلنَا  اْسَتْغِفْر  َأَباَنا  ﴿َيا 

آذينا   َخاطِئِنَي﴾،  حتى  أخوينا،  ضد  والضغينة  احلقد  حياة  عشنا  اإليذاء،  فقد  غاية  مها 

وعرضنا حياة أخينا يوسف للخطر، وبعناه بثمن بخس دراهم معدودة، وْحلناك من اهلموم  

ما أثقل حياتك، وأفقدك برصك، فلم تستمتع بحنانك وعطفك عليه، ونحن مل نفسح لك  

  املجال للراحة.. لكن اهلل أراد غري ما أردنا، ودبر غري ما دبرنا، فرفع أخانا ووضعنا، فكنا 

يف موضع اخلطيئة التي ترهق أرواحنا وضامئرنا، وتشوه شعورنا بصفاء احلياة وطهارهتا من  

حولنا، فاستغفر لنا ذنوبنا، ألننا ال نملك الكلمة الطاهرة التي نتوجه هبا إىل اهلل، وال نملك  

ة  الروح الصافية التي ينفتح فيها دعاؤنا عليه من خالهلا، أما أنت فإنك متلك الروح الصافي

 التي ينفتح فيها اإليامن، من موقع النبوة، وروح الطهر من موقع األبوة الطاهرة.  

يف   باالستغفار  ووعدهم  هلم  فاستجاب  ظنهم  حسن  عند  أبوهم  وكان  آخر:  قال 

﴿َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر  الوقت الذي يستجيب اهلل فيه دعاء الداعني، واستغفار املستغفرين،  

ِحيُم﴾  َلُكْم َريبِّ إِنَُّه   الذي يغفر خطايا املسيئني املنيبني، ويرحم املستغفرين من  ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
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 ذنوهبم. 

اقتضتها   يعقوب وجواب يوسف من وجوه كثرية  قال آخر: والفارق بني جواب 

احلكمة.. منها أن حال أبيهم معهم حال املربى املرشد للمذنب، ال حال املنتقم الذي خيشى  

الرتبية وال من طرق التهذيب أن يرهيم أن ذنبهم هني لديه حتى يعجل  أذاه وليس من حسن  

 بإجابة مطلبهم باالستغفار هلم.

قال آخر: ومنها أن ذنبهم مل يكن موجها إليه مبارشة، بل موجه إىل يوسف وأخيه،  

إليه بالتبع واللزوم، إىل أنه ليس من العدل أن يستغفر هلم إال بعد أن يعلم حاهلم مع   ثم 

 وأخيه، ومل يكن يعقوب قد علم بعفو يوسف عنهم واستغفاره هلم. يوسف 

قال آخر: ومنها أن هذا ذنب كبري وإثم عظيم طال عليه األمد، وحدثت منه أرضار  

نفسية وخلقية وأعامل كان هلا خطرها، فال يمحى إال بتوبة نصوح جتتث اجلذور التي علقت  

 باألنفس، واألرجاس التي باضت وأفرخت فيها. 

آخر: ولذلك ال حيسن بعدئذ من املربى احلكيم أن يسارع إىل االستغفار ملقرتفها    قال

يف   تلبث  ثم  ومن  الندم،  من  ببادرة  تغفر  التي  األمور  هينات  من  كأهنا  حتى  طلبه  عقب 

االستغفار هلم إىل أجل، ليعلمهم عظيم جرمهم، ويعلمهم بأنه سوف يتوجه إىل ربه ويطلب  

 ْحته. هلم الغفران منه بفضله ور 

قال آخر: وقد أخذ بعض العلامء من هذا االختالف بني موقف يوسف من إخوته،  

وموقف أبيه يعقوب منهم، شاهدا عىل أن الشباب أسمح نفسا بام يف أيدهيم، من الشيوخ  

الذين يغلب عليهم احلرص عىل كل ما عندهم، ليكون هلم من ذلك قوة متسك عليهم البقية  

ا غري صحيح، فيعقوب عليه السالم يف هذا املوقف أب،  الباقية من قواهم الواهية.. وهذ

وهو هبذا يملك من أبنائه ما ال يملكه األخ من إخوته، فهو يملك حق التأنيب، والتأديب..  
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أما األخ فال يملك من إخوته هذا الذي يملكه منهم أبوهم.. ومن أجل هذا فقد استعمل  

فحه ومغفرته، إىل حني، ومل ير من  يعقوب حقه يف تأنيب بنيه وتأديبهم، فأمسك عنهم ص 

القلق واهلم. بل رأى أن   احلكمة أن جييبهم إىل طلبهم يف احلال، وأن خيىل مشاعرهم من 

يرهيم أن هذا الطلب موضع نظره، وأنه سوف حيققه هلم يف الوقت املناسب، ويف هذا ما فيه  

 من درس بالغ يف الرتبية والتأديب. 

ىل ذكر أحداث كثرية طويت، ومل جير هلا ذكر هنا، إذ  قال آخر: وبعد أن ترك اهلل تعا 

  ﴿َفَلامَّ َدَخُلوا َعىَل ُيوُسَف آَوى إَِلْيِه َأَبَوْيِه﴾، مل يكن هلا أثر ظاهر يف مضمون القصة، قال:  

ففي العبارة حذف وإجياز يفهم من سياق الكالم، واملعنى بعد أن ذهب إخوة يوسف إىل  

مرص، وأنه احلاكم املفوض املستقل يف أمرها، أبلغوه أنه  أبيهم وأخربوه بمكانة يوسف يف  

يدعوهم كلهم لإلقامة معه فيها، فرحلوا حتى بلغوها، وملا دخلوا عىل يوسف وكان قد  

استقبلهم يف الطريق يف مجع حافل احتفاء هبم ضم إليه أبويه واعتنقهام.. وظاهر اآلية يدل  

ملفرسين إن املراد بأبويه أبوه وخالته، ألن أمه  عىل أن أمه كانت ال تزال حية، وقال مجع من ا

 قد ماتت قبل ذلك فتزوج أبوه خالته. 

أي ادخلوا بالد مرص إن    ﴿اْدُخُلوا ِمرْصَ إِْن َشاَء اهللَُّ آِمننَِي﴾،قال آخر: ثم قال هلم: 

شاء اهلل آمنني عىل أنفسكم وأنعامكم من اجلوع واهلالك، فإن سني القحط كانت ال تزال  

باقية، وذكر املشيئة يف كالمه للتربؤ من مشيئته وحوله وقوته إىل مشيئة اهلل الذي سخر ذلك  

األ سيام  وال  املؤمنني  شأن  من  وهذا  هلم،  ثم  له  وأهلها  مرص  ملك  وسخر  نبياء  هلم 

 والصديقون. 

أي أصعد أبويه إىل الرسير  ﴿َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل اْلَعْرِش﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

باإلخوة..   فعله  ما  فوق  هلام  تكرمة  امللك  أمر  لتدبري  عليه  جيلس  كان  َلُه  الذي  وا  ﴿َوَخرُّ
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ًدا﴾   له سجودا، وكان ذلك حتيُسجَّ أبواه وإخوته وخروا  أهوى  امللوك والعظامء يف  أي  ة 

 عهدهم.. والسجود ليس عبادة بذاته، وإنام يكون كذلك بالنية والتزام الصفة الرشعية فيه. 

تأويل رءياي من   السالم ألبيه: ﴿يا أبت هذا  قال آخر: وحينها قال يوسف عليه 

منكام ومن   السجود  هذا  أي  إليها    إخويت قبل﴾  آلت  التي  والعاقبة  املآل  هو  األحد عرش 

ا﴾  التي رأيتها من قبل يف صغرى،    ايرؤي أي قد جعلها ربى حقيقة  ﴿َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحقا

األحد عرش،    إخويت واقعة واستبان أهنا مل تكن أضغاث أحالم، فالكواكب األحد عرش مثال  

 وأنت وأمي مثال الشمس والقمر. 

ْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو﴾  ﴿َوَقْد َأْحَسَن يِب إِْذ َأْخَرَجنِي ِمَن السِّ قال آخر: ثم قال:  

من السجن وسام يب إىل عرش امللك، وجاء بكم من    أخرجنيأي وقد أحسن يب ربى إذ  

البادية حيث كنتم تعيشون يف شظف العيش وخشونته، ونقلكم إىل احلرض حيث تعيشون  

 يف نعم االجتامع ونرش الدين احلق، وتتعاونون عىل ترقى العلوم والصناعات.  

قال آخر: ومل يذكر له إخراجه من اجلب ألنه لو ذكر حادث اجلب لكان يف ذلك  

وألنه بعد خروجه منه صار عبدا ال    ﴿اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم﴾،تثريب إلخوته وقد قال  

ملكا، وألنه بعد خروجه منه وقع يف مضارة هتمة املرأة التي بسببها دخل السجن.. وعىل  

 لكاملة إنام حصلت بعد خروجه من السجن. اجلملة فالنعم ا

﴿ِمْن َبْعِد َأْن  قال آخر: ثم اعتذر إلخوته، من غري أن خيليهم من املسؤولية، فقال:  

ْيَطاُن َبْينِي َوَبنْيَ إِْخَويِت﴾   وهذه غاية اللياقة يف تربئة إخوته من اإلساءة إليه، وذلك  َنَزَغ الشَّ

فمن  ﴿إِنَّ َريبِّ َلطِيٌف ملَِا َيَشاُء﴾  م بذلك جمال االعتذار،  بنسبة املسألة إىل الشيطان، ليفسح هل 

ُه ُهَو اْلَعلِيُم احْلَكِيُم﴾  لطفه هذا اللقاء الطيب، وهذا الصفاء الروحي الفياض،   الذي  ﴿إِنَّ

 يعلم ما حيتاجه عباده، فيدبر أمورهم عىل مقتىض احلكمة. 
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قوله:   فإن  ولذلك،  آخر:  بَ قال  ْيَطاُن  الشَّ إِْخَويِت﴾  ﴿َنَزَغ  َوَبنْيَ  أن  ْينِي  عىل  يدل 

لوساوس الشيطان أثرا مهام دائام، إال أن هذه الوساوس لوحدها ال تعمل شيئا، فاملصمم  

األخري هو اإلنسان نفسه، بل هو الذي يفتح أبواب قلبه للشيطان ويسمح له بالدخول..  

ألمر أن يوسف عليه  ولذلك، فليس يف اآلية أمر خالف أصل حرية اإلرادة، غاية ما يف ا

السالم بام لديه من حلم وسعة صدر مل يرغب أن حيرج إخوته ويزيد يف خجلهم، فهم كانوا  

خجلني إىل درجة كافية، وهلذا مل يرش إىل املصمم النهائي وإنام ذكر وساوس الشيطان التي  

 تعد العامل الثانوي فحسب. 

فصل عن اجلو الذي حييط به،  قال آخر: ثم يذكر اهلل تعاىل أن يوسف عليه السالم ان

لتعيش   أجوائهم،  كامل  عن  وتغيب  الناس  كل  تنسى  هلل،  مناجاة  يف  روحه  واستغرقت 

احلضور مع اهلل يف كل َشء، فبينام هو خياطب أباه، إذا به ينسى ذلك ليخاطب اهلل سبحانه،  

 شاكرا له عىل نعمه. 

بقوله:   عنه  ما عرب  وأوهلا  آخر:  آَتْيَتنِ قال  َقْد  املُْْلِك﴾  ﴿َربِّ  ِمَن  من  ي  مكنتني  فيام 

الناس، فقد   التي قفزت يب إىل مواقع احلكم والسيطرة عىل مقاليد حياة  الكثرية  الوسائل 

فيها   ِل مترصفا فيها بالفعل وإن كان لغريى باالسم، ومل يكن    وجعلتني آتيتني ملك مرص  

 . حاسد وال باغ إذ أجريت األمور عىل سنن العدل ووفق احلكمة والسداد

فقال:   األعظم،  النعمة  ذكر  ثم  آخر:  اأْلََحاِديِث﴾  قال  َتْأِويِل  ِمْن  أي  ﴿َوَعلَّْمَتنِي 

ما أعرب به عن مآل احلوادث ومصداق الرؤيا الصحيحة فتقع كام قلت وأخربت،    وعلمتني

اَمَواِت َواأْلَْرِض﴾   ْنَيا وَ أي مبدعهام وخالقهام..  ﴿َفاطُِر السَّ أي  اآْلِخَرِة﴾  ﴿َأْنَت َولِيِّي يِف الدُّ

بسوء،    وأرادين  عاداينعىل من    ونارصي  ِلومتكفل هبا، أو أنت موال    يأمور  أنت متوِل

  َشء يف    ِل يف الدنيا، وسأمتتع هبا بفضلك ورْحتك يف اآلخرة، وال حول    لتغمرين وإن نعمك  
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نِي ُمْسلاًِم﴾  منهام وال قوة..  ،  وأجداديوصية آبائي    ِلإليك مسلام، وأتم    اقبضنيأي  ﴿َتَوفَّ

نَي﴾   احِلِ ْقنِي بِالصَّ بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك    واحلقنى أي  ﴿َوَأحْلِ

 ورسلك، واحرشين يف زمرهتم.
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 . االعتبار.. وقصة أيوب 10

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة لوط عليه السالم، فحدثونا عن  

 يوسف عليه السالم، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها.قصة 

، فعن أهيا تريدون  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل قصته يف مواضع خمتلفة منها 

 أن نحدثكم. 

 املشهد األول: 

نَِي  قوله تعاىل:  : حدثونا عن  (149) قال أحد احلضور َأينِّ َمسَّ ُه  َربَّ َناَدى  إِْذ  ﴿َوَأيُّوَب 

َأْهَلُه َوِمْثَلهُ  َما بِِه ِمْن رُضٍّ َوآَتْينَاُه  َلُه َفَكَشْفنَا  اِْحنَِي َفاْسَتَجْبنَا  ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ َمَعُهْم  الرضُّ ْم 

 [ 84ـ  83]األنبياء: َرْْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِديَن﴾ 

الوعاظ:   أحد  السالم  قال  عليه  أيوب  تعاىل  اهلل  يذكر  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف 

باعتباره نموذجا لبعض أنواع البالء الذي يصيب األنبياء عليهم السالم، وإنجاء اهلل هلم،  

 واستجابته لدعواهتم. 

املصاعب،   عىل  وانتصاره  نجاته  مرحلة  إىل  ـ  خاصة  بصورة  ـ  وتشريان  آخر:  قال 

يف  واستعا  ليغوصوا  الدهور  مر  عىل  املؤمنني  لكل  درسا  ليكون  املواهب،  من  فقده  ما  دة 

عند   أعدائهم  من  يعانون ضغوطا  كانوا  الذين  مكة  ملؤمني  املشاكل وخيرتقوها، وال سيام 

 نزول هذه اآليات. 

 

(، واألمثل يف  254/  15(، ومن وحي القرآن: )60/  17(، وتفسري املراغي )4905/  9(، وزهرة التفاسري )933/  9(  التفسري القرآين للقرآن ) 149)

 ( 108/ 17سري املنري )(، والتف224/ 10تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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قال آخر: ويف ذلك داللة عىل أن أنبياء اهلل وأصفياءه يبتلون بالرض، كام يبتىل الناس،  

 يبتىل رشار الناس.. وأنه كام يبتىل الناس باخلري والرش، كذلك يبتىل األنبياء باخلري  بل وكام

والرش.. فأنبياء اهلل وأصفياؤه، يبتلون من اهلل فيزدادون إيامنا وقربا منه، وطمعا يف رْحته..  

 وأعداء اهلل يبتلون فيزدادون بعدا من اهلل، وكفرا به، وحمادة له.

أنبياء اهلل وأصفياءه، إذا ابتلوا يف  قال آخر: ويف ذلك دال من    َشءلة أيضا عىل أن 

وطرقوا   وجوههم،  إليه  وولوا  أكفهم  إليه  وبسطوا  اهلل،  إىل  ترضعوا  أمواهلم  أو  أنفسهم 

أبواب رْحته بالدعاء والرجاء.. فباتوا عىل أمن من كل خوف، وعىل طمع ورجاء من كل  

 خري. 

أن   عىل  أيضا  داللة  ذلك  ويف  آخر:  ما  قال  املخلصني  عباده  من  يتقبل  تعاىل،  اهلل 

 يدعونه به، فال يقطع أمداد رْحته عنهم، وال خييب رجاءهم فيه. 

قال آخر: ولذلك، فإن اهلل تعاىل جعل أيوب عليه السالم نموذجا ومثاال للصرب يف  

أعىل قممه، فهو مع ذلك البالء العظيم، الذي شمله يف نفسه وأهله وماله مجيعا، مل يستبد  

به اجلزع، ومل تستول عليه احلرية، ومل حترقه أنفاس الضيق واألمل.. بل ظل جمتمع النفس،  

 ساكن الفؤاد، رطب اللسان بذكر اهلل.  

نفسه،   يذكر  أن  وأراد  البالء،  ورهقه  الكرب،  به  اشتد  ملا  أنه  أدبه  ومن  آخر:  قال 

﴿َأينِّ  س ندية باإليامن:  ويشكو لربه ما جيد، مل يزد عىل أن يقول بلسان رطب بالصرب، وبأنفا 

اِْحنَِي﴾، ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ نَِي الرضُّ ﴾وكلمة    َمسَّ ُّ . تطلق عىل كل سوء وأذى يصيب  ﴿الرضُّ

روح اإلنسان أو جسمه، وكذلك لنقص عضو، وذهاب مال، وموت األعزة وأمثال ذلك،  

 وقد ابتيل أيوب عليه السالم بكثري من هذه املصائب. 

وصف أيوب نفسه بام يستحق به الرْحة، ووصف ربه بغاية الرْحة ومل  قال آخر: وقد  
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يرصح بمطلوبه إيامء منه بأن ربه به عليم، فكأنه يقول: أنا أهل ألن أرحم، وأنت الكريم  

الذي يرحم، فأفض عىل من جودك ورْحتك ما   ويدفع الرض عنى فأنت    يسعفنياجلواد 

 ملسلك حكيم املنحى. أرحم الراْحني، وهذا أسلوب من الطلب دقيق ا

تعاىل:   قال  كام  له،  واستجاب  دعاءه،  اهلل  سمع  حتى  ذلك  قال  إن  وما  آخر:  قال 

َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم﴾،  َما بِِه ِمْن رُضٍّ َوآَتْينَاُه  َلُه َفَكَشْفنَا  أي فاستجبنا له دعاءه    ﴿َفاْسَتَجْبنَا 

 واختبارا له، وأعطيناه يف الدنيا مثل  فكشفنا رضه، وقد كان الذي نزل به امتحانا من اهلل

 أهله عددا مع زيادة مثل آخر، فولد له من األوالد ضعف ما كان.

قال آخر: أي أن اهلل تعاىل كشف عنه ما به من رض فشفى من أمراضه التي أصيب  

 هبا، وأنجب من األوالد ضعف ما كان، وحسن حاله يف ماله فزال ما به من عدم وإقتار. 

املشاكل كلام زادت، وكلام زادت  قال   ليعلموا أن  للمؤمنني  آخر: ويف ذلك درس 

االبتالءات، وكلام زاد األعداء من ضغوطهم وضاعفوا قواهم، فإهنا مجيعا ترفع وحتل بنظرة  

ومنحة من لطف اهلل، فال جترب اخلسارة وحسب، بل إن اهلل تعاىل يعطي الصابرين أكثر مما  

 م، وهذا درس وعربة لكل املسلمني. فقدوا جزاء لصربهم وثباهت

قال آخر: ومل يرصح القرآن الكريم بام صار إليه من سعة يف املال كام رصح بام صار  

إليه أمره من كثرة الولد.. وما روي من مقدار ما حلقه من الرض يف نفسه حتى وصل إىل حد 

نة يف موضع الكناسة  النفرة منه، وأن الناس مجيعا حتاموه وطردوه من مقامه إىل ظاهر املدي

إليه بالزاد والقوت، كل ذلك من اإلرسائيليات   التي تذهب  ومل يكن يتصل به إال امرأته 

التي جيب االعتقاد بكذهبا، ألنه ليس هلا من سند صحيح يؤيدها، وألن من رشوط النبوة  

متى كان كذلك ال  الناس منه، وألنه  ينفر  ما  األمراض واألسقام  النبي من  يكون يف    أال 

 يستطيع االتصال هبم وتبليغ الرشائع واألحكام إليهم. 
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أي أن ذلك العطاء كان رْحة منا، أصبنا  ﴿َرْْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:  

هبا عبدا من عبادنا املخلصني، فيام يتمثل فيه من مظاهر الرْحة التي حتركت بإرادة اهلل بطريقة  

 عنايته ورعايته لعبده الذي أخلص له.  غري عادية، يف شبه معجزة، ليظهر

أي وكان ذلك  ﴿َرْْحًَة﴾  معطوف عىل  ﴿َوِذْكَرى لِْلَعابِِديَن﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:  

الذين أخلصوا هلل العبادة ليتذكروا  ﴿لِْلَعابِِديَن﴾ الذي فعلناه بعبدنا أيوب تذكرة وموعظة  

إل يهم بأن البالء الذي ينزل هبم ليس  احلقيقة اإلهلية التي تتحرك يف حياة الناس، لتوحي 

بأن  عقوبة هلم دائام، بل قد يكون امتحانا إليامهنم واختبارا لصربهم، وإظهارا لآلخرين 

املؤمن ال يسقط أمام البالء، وال يرتاجع عن مواقفه.. ثم يلطف اهلل به ويرْحه ويكشف ما  

 . به من رض وحيسن إليه ألنه ال يضيع لديه أجر من أحسن إليه عمال

من   بمنجاة  أهنم  نفوسهم  يف  يقع  ربام  باهلل،  صلة  من  هلم  بام  فالعابدون  آخر:  قال 

االبتالء بالرش، إذ ال يكاد يقع يف تصور الناس أن من وثق طلته باهلل، وتقرب بالعبادات  

والطاعات إليه، هو يف مأمن مما يقع للناس من رض وأذى، يف نفسه أو ولده أو ماله.. وإال  

 الصلة، وما فضل الطائعني عىل العاصني، واألولياء عىل األعداء؟  فام ثمرة هذه

تعاىل:   قوله  فإن  ولذلك،  آخر:  لِْلَعابِِديَن﴾  قال  ويصحح  ﴿َوِذْكَرى  هذا،  إىل  ينبه 

مشاعر العابدين خاصة، هبذا الذي كان منه سبحانه لعبده أيوب عليه السالم وما ابتاله به،  

د يبتىل به أحد من عباد اهلل، فقد كان أيوب عليه السالم من  يف نفسه، وأهله، وماله، بام مل يك

البالء،   عىل  الصابرين  خري  من  كان  كام  الرض،  مسه  حني  اهلل،  إىل  املقربني  العابدين  خري 

الطامعني يف رْحة اهلل، املطمئنني إىل قضائه يف عباده، الواثقني بحكمته وبعدله.. بعد أن لبسه  

 الرض وعاش فيه. 

لك، ليس املؤمنون، العابدون، الساجدون، بمعزل عن االبتالء بالرض  قال آخر: ولذ
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اهلل ما يف صدورهم، وليمحص    ليبتيل واألذى، بل إهنم أكثر الناس تعرضا للبلوى، وذلك  

ِمَن  ما يف قلوهبم.. واهلل تعاىل يقول للمؤمنني:   َوَلَتْسَمُعنَّ  َوَأْنُفِسُكْم  َأْمَوالُِكْم  يِف  ﴿َلُتْبَلُونَّ 

َكثرًِيا﴾  الَّ  َأًذى  ُكوا  َأرْشَ ِذيَن  الَّ َوِمَن  َقْبلُِكْم  ِمْن  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ، ويقول:  [ 186آل عمران:  ] ِذيَن 

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُوَن﴾   [2العنكبوت: ] ﴿َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

ضا لالبتالء، إذ كان ذلك هو  قال آخر: فأولياء اهلل وأحباؤه هم أكثر عباد اهلل تعر

الدواء املر، الذي تذهب اجلرعة، منه بكثري من أمراض النفوس وعللها، وهو النار املحرقة،  

 التي تنصهر يف حرارهتا معادن الرجال، فتصفى من اخلبث وتنقى من الغثاء والزبد. 

يه  قال آخر: وهبذا تظهر عظمة اإلنسان، وتصفو موارده، ويصبح ـ عىل ما يبدو عل

من ضعف، وفقر ـ أقوى األقوياء، وأغنى األغنياء، ينظر إىل الدنيا، وحطامها، وما يتفاخر  

به الناس فيها من مال، وجاه، وسلطان ـ نظرته إىل أطفال يتلهون بلعبهم، ويزهون باجلديد  

 من ثياهبم. 

م عىل  قال آخر: وهلذا يذكر اهلل تعاىل الكثري من النامذج عن صرب األنبياء عليهم السال

 البالء الذي نزل هبم.. وأهنم عىل قدر ابتالئهم كانت منزلتهم عند رهبم. 

قال آخر: فإبراهيم عليه السالم، ابتىل بإلقائه يف النار.. وباألمر يذبح ولده إسامعيل  

 بيده، فكان خليل الرْحن وأبا األنبياء. 

م رضيعا، ثم بقتله  قال آخر: وموسى عليه السالم، ابتيل من أول حياته، بإلقائه يف الي

إىل  املرصي بالدعوة  بلقاء فرعون، ومواجهته  ثم  إىل مدين..  له، وفراره  ، وطلب فرعون 

عليه،   خالفهم  ويف  إرسائيل،  بنى  بني  حياته  يف  األكرب  ابتالؤه  كان  ثم  باهلل..  اإليامن 

 ورشودهم منه.. فكان كليم اهلل. 

تنعقد حوله، وحول أمه التهم  قال آخر: وعيسى عليه السالم نشأ يف حجر االبتالء..  
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والظنون، حتى إذا ظهر يف اليهود، كان بينه وبينهم هذا الرصاع الطويل املرير، حتى لفقوا  

، وطلبوا إليه أن حيكم عليه بالصلب، حسب رشيعتهم،  الروماينله التهم، وقدموه للحاكم  

 ان كلمة اهلل. ومل يسرتح هلم بال حتى حكم هلم بصلبه، وحتى شبه هلم أهنم صلبوه.. وك

قد لقى من قومه ألوان املساءة يف كل حلظة من حلظات تلك    قال آخر: وحممد  

السنوات الثالث عرشة التي قضاها يف مكة قبل اهلجرة.. فلام هاجر كانت حياته قسام مشاعا  

سبيل اهلل.. يقوم ليله، ويصوم هناره.. وما شبع من طعام    يف بني الدعوة إىل اهلل، واجلهاد  

وال نام إال عىل حشية من ليف.. وهو الذي كان يستطيعـ  لو أرادـ  أن يأكل يف صحاف  قط،  

 من ذهب، وأن ينام عىل فراش من حرير.. فكان خاتم األنبياء وصفوة اخللق. 

قال آخر: وهكذا نجد االبتالء بالرضاء أرجح كفة من االبتالء بالرساء، يف ميزان  

لب الكامل واإلحسان.. وهلذا كان أولو العزم من  الصياغة ملعادن الرجال، وصبهم يف قوا

 الرسل، هم الذين ابتلوا وامتحنوا أشق امتحان، وأثقل ابتالء.

وأحبابه   اهلل  ألولياء  الزب  رضبة  بالرش  االبتالء  أن  يعني  ال  وهذا  آخر:  قال 

وأصفيائه، لكنه الشأن الغالب عليهم، ألن ذلك أشكل بطبيعتهم، وأقرب إىل نفوسهم،  

كلام ازدادوا من اهلل قربا انكشف هلم أمر الدنيا، ومتاعها الغرور، فنظروا إليها نظرة  ألهنم  

استخفاف واستصغار، لكل ما فيها ومن فيها، ثم إذا هم رأوا تكالب الناس وتزاْحهم عىل  

 هلا، وبعدا عنها.   احتقارا مواردها، زادهم ذلك 

ن فاقة، ورض، وحرمان، ونعده  قال آخر: فهذا الذي نرى فيه أولياء اهلل وأصفياءه، م

بالء أو ابتالء، هوـ  يف الواقعـ  مطلب لتلك النفوس العظيمة، ورغبة حمببة هلذه القمم العالية  

من عباد اهلل.. إهنم يزهدون فيام تطلبه النفوس، راضني.. وإهنم ليجدون يف احلرمان، من  

 .الغبطة والرضا، ما ال جيده الواجدون من متع احلياة ومرساهتا 
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قال آخر: وهكذا تطلب كل نفس غذاءها الذي هينئوها، ويطيب هلا.. وشتان بني  

الكالب واألسود.. حيث تتقاتل الكالب عىل اجليف، عىل حني متوت األسود جوعا وال  

 تدنو منها.. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإنه عندما يبتىل املحسنون والصاحلون من عباد اهلل بام  

عىل وعد من اهلل تعاىل، بأن وراء الضيق فرجا، وبأن مع العرس يرسا..    يبتلون به، يكونون

اليوم عىل الرض واألذى، فإهنم لعىل موعد بلقاء غد   فيه الكرب،    ينجيل وأهنم إن صربوا 

ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِ وتنقشع غاممات الرض، كام قال تعاىل:   ابِِريَن الَّ ِ الصَّ نَّا  ﴿َوَبرشِّ

ِْم َوَرْْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ البقرة: ] ﴾  هللَِِّ َوإِنَّ

 [ 157ـ  155

قال آخر: وكام قيل، من أن الصحة تاج عىل رؤوس األصحاء ال يراه إال املرىض،  

يذوق حالوة طعمها، وال يعرف جالل قدرها إال من  فكذلك كل نعمة من نعم اهلل، ال  

حرمها، وطال حرمانه وافتقاده هلا، فإذا لقيها بعد هذا، عرف كيف فضل اهلل عليه، وكيف  

 إحسانه إليه، ومن ثم يعرف كيف يؤدى هلل بعض ما جيب له، من ْحد وشكران. 

 املشهد الثاين: 

﴿َواْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب إِْذ  : أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل:  (150) قال أحد احلضور

اٌب   َورَشَ َباِرٌد  ُمْغَتَسٌل  َهَذا  بِِرْجلَِك  اْرُكْض  َوَعَذاٍب  بُِنْصٍب  ْيَطاُن  الشَّ نَِي  َمسَّ َأينِّ  ُه  َربَّ َناَدى 

ْب بِِه َوَوَهْبنَا َلُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْْحًَة ِمنَّا َوِذكْ  َرى أِلُوِِل اأْلَْلَباِب َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغًثا َفارْضِ

 

(، واألمثل  267/  19(، ومن وحي القرآن: )125/  23(، وتفسري املراغي )4907/  9(، وزهرة التفاسري )1095/  12(  التفسري القرآين للقرآن )150)

 .210، ص: 17امليزان، ج:   ، و تفسري(206/ 23(، والتفسري املنري )516/  14يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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اٌب﴾  ُه َأوَّ نَْث إِنَّا َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ  [44ـ  41]ص: َواَل حَتْ

النبي   هذا  ذكر  إىل  تعاىل  اهلل  من  دعوة  الكريمة  اآليات  هذه  يف  الوعاظ:  أحد  قال 

 العربة والعظة منه.   الكريم، والوقوف عىل موضع

َأيُّوَب﴾، قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل:   َعْبَدَنا  الصالح    ﴿َواْذُكْر  النبي  أي ذلك 

 الذي امتحنه اهلل بالبالء فصرب صرب املؤمنني، واستسلم هلل بإيامن خاشع.

ُه َأينِّ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل دعاءه، فقال:   ْيَطاُن بُِنْصٍب  ﴿إِْذ َناَدى َربَّ نَِي الشَّ َمسَّ

ونرى هنا األدب النبوي الرفيع، حيث أنه رفع إىل اهلل تعاىل شكواه مما به، ومل    َوَعَذاٍب﴾،

يسأل العافية، وكشف الرض.. بل وكل ذلك إىل اهلل تعاىل، حسب مشيئته وإرادته يف عبده..  

يشكو كبرش،  فهو  العافية..  من  له  خريا  البالء  هذا  يكون  آالم،    فقد  من  جيد  ما  ربه  إىل 

لفعل، فاهلل سبحانه   يشكو  أال  استطاع  أنه  به.. ولو  يريد  فيام  إليه سبحانه  األمر  ويفوض 

 وتعاىل أعلم بحاله، ولكنها، أنات موجوع، وزفرات حمموم. 

شكواه:   يف  قال  السالم  عليه  أيوب  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  نَِي  قال  َمسَّ ﴿َأينِّ 

بُِن ْيَطاُن  َوَعَذاٍب﴾الشَّ الرهق والتعب، والعذاب: األمل  ْصٍب  .. والنصب، كالنصب، وهو 

 الناجم عن هذا التعب. 

قال آخر: وىف إسناد املس إىل الشيطان، ال يعني تأثري الشيطان يف نفسه بالوسوسة،  

فاألنبياء وأهل العصمة، ملكان عصمتهم، يف أمن من هذا، أما تأثريه يف أبداهنم وسائر ما  

يهم بإيذاء أو إتعاب أو نحو ذلك من غري إضالل، فال دليل يدل عىل امتناعه، وقد  ينسب إل

قوله:   موسى  فتى  تعاىل عن  اهلل  َأْن  حكى  ْيَطاُن  الشَّ إِالَّ  َأْنَسانِيُه  َوَما  احْلُوَت  َنِسيُت  ﴿َفإِينِّ 

 [ 63الكهف: ] َأْذُكَرُه﴾ 

إلتعاب ملصلحة تقتضيه  قال آخر: وال يلزم من تسلط الشيطان عىل نبي باإليذاء وا
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كظهور صربه يف اهلل سبحانه، وأوبته إليه أن يقدر عىل ما يشاء يف من يشاء من عباد اهلل تعاىل  

 إال أن يشاء اهلل ذلك وهو ظاهر. 

استناد نصبه   بالنصب والعذاب  له  الشيطان  املراد من مس  أن  والظاهر  آخر:  قال 

كام دلت عىل ذلك بعض األحاديث، وال    وعذابه إىل الشيطان بنحو من السببية والتأثري، 

ينايف استناد املرض ونحوه إىل الشيطان استناده أيضا إىل بعض األسباب العادية الطبيعية،  

 ألن السببني ليسا عرضيني متدافعني، بل أحدمها يف طول اآلخر. 

قال آخر: وال دليل يدل عىل امتناع وقوع هذا النوع من التأثري للشيطان يف اإلنسان،  

ْيَطاِن﴾  وقد قال تعاىل:   املائدة: ] ﴿إِنَّاَم اخْلَْمُر َواملَْْيرِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

ُه  ، فنسبها أنفسها إليه، وقال حاكيا عن موسى عليه السالم:  [ 90 ْيَطاِن إِنَّ ﴿َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 [ 15القصص: ] َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبنٌِي﴾ 

قال آخر: وهذا ال يتناقض مع اعتقادنا بأن دور الشيطان يف األرض، ال خيرج عن  

أجواء حركة اإلنسان يف ساحة اختياراته العملية املتصلة بأوامر اهلل ونواهيه إلضالله بطريق  

الوسوسة التي تدعو اإلنسان إىل االستجابة له يف حركة االنحراف عن اخلط املستقيم، كام  

تعاىل:   َيْسُجُدوَن﴾  ﴿إِ قال  َوَلُه  َوُيَسبُِّحوَنُه  ِعَباَدتِِه  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ اَل  َربَِّك  ِعنَْد  ِذيَن  الَّ نَّ 

َفاَل  ، وقال:  [ 206األعراف:  ]  ِِل  َفاْسَتَجْبُتْم  َدَعْوُتُكْم  َأْن  إِالَّ  ُسْلَطاٍن  ِمْن  َعَلْيُكْم  ِِلَ  َكاَن  ﴿َوَما 

 [22إبراهيم: ] َتُلوُمويِن َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم﴾ 

يمثل   أنه  الشيطان  عن  القرآن  يقدمها  التي  الصورة  يف  نجد  ال  ولذلك  آخر:  قال 

إحدى املؤثرات الطبيعية يف مرض اإلنسان أو يف تعبه، ألن املسألة املطروحة ال عالقة هلا  

بمفهومي اإلمكان واالستحالة، ليكون احلديث عن اإلمكان مطروحا من ناحية فلسفية،  

تنتسب إىل الفكرة القرآنية التي استندت إىل قصة إبليس وآدم يف بداية اخلليقة،  بل املسألة  
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لتثري موضوع خط اهلدى الذي يريده اهلل لإلنسان من مواقع اختياره، ومسألة خط الضالل  

 الذي حيركه الشيطان من خالل الوسوسة، بعيدا عن أي َشء آخر. 

نسان يف أحوال خاصة، وبإذن قال آخر: لكن ذلك ال ينفي تسلط الشيطان عىل اإل

السحر:   قال تعاىل عن  تعاىل، كام  اهللَِّ﴾  اهلل  بِإِْذِن  إِالَّ  َأَحٍد  ِمْن  بِِه  يَن  بَِضارِّ ُهْم  البقرة: ] ﴿َوَما 

102 ] 

قال آخر: ومع ذلك يمكن أن يفهم من كلمة الشيطان، ما هو أعم من الشيطان الذي  

األحاديث املأثورة، كناية عن اليشء اخلفي  نعرفه، ذلك أن هذه الكلمة استخدمت يف بعض  

مشاهبته   باعتبار  املرض،  يف  املؤثرة  امليكروبات  كبعض  اإلنسان،  يف  تأثريه  يرتك  الذي 

للشيطان الذي يثري األشياء السيئة يف اإلنسان بطريقة خفية مع كون املرض ونحوه رشا يف  

واردة يف هذا السياق، واهلل  نتائجه، كام هي نتائج وسوسة الشيطان فيمكن أن تكون اآلية  

 العامل. 

﴿اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسٌل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل إجابته لدعائه، وأنه قال له:  

اٌب﴾، وهذا جواب اهلل تعاىل عىل ما سأله أيوب، ومل يفصل بني السؤال واجلواب    َباِرٌد َورَشَ

لسؤال والطلب، من غري تراخ.. فام هو إال  فاصل، لإلشارة إىل أن اإلجابة كانت متصلة با 

 أن سأل، حتى وجد ما طلب حارضا.. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن أيوب صرب زمنا طويال ال يشكو، فلام شكا، أزال اهلل  

 سبحانه شكاته.. 

وكلمة   آخر:  بمعنى  ﴿اْرُكْض﴾  قال  تأيت  وأحيانا  بالرجل،  األرض  دك  تعني 

. فاهلل الذي فجر عني زمزم يف صحراء يابسة وحارقة  الركض، وهنا تعطي املعنى األول. 

حتت أقدام الطفل الرضيع إسامعيل، هو الذي أصدر أمرا بتفجر عني باردة أليوب ليرشب  
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 منها ويغتسل بامئها للشفاء من كافة األمراض التي أصابته الظاهرية والباطنية. 

ربه، فتفجر نبع  قال آخر: وقد رضب أيوب عليه السالم برجله األرض، كام أمره  

﴿َهَذا  من املاء.. وعندها وقف عليه متسائال.. فكشف له ربه عام وراء هذا املاء، فقال له:  

اٌب﴾  َورَشَ َباِرٌد  للشاربني.. فاغتسل به، وارشب  ُمْغَتَسٌل  بارد سائغ  إنه ماء عذب،  .. أي 

 منه. 

أثريات اخلاصة  قال آخر: ووصف اهلل تعاىل ذلك املاء بالبارد، قد يكون إشارة إىل الت

التي يرتكها املاء البارد عىل سالمة اجلسم، وذلك ما أثبته الطب احلديث اليوم، أو أنه إشارة  

 إىل أن كامل ماء الغسل يتم إن كان طاهرا ونظيفا كامء الرشب.

أجاب   الرض أجاب لدعائه،  السالم  أيوب عليه  تعاىل عن  اهلل  دفع  آخر: وكام  قال 

َمَعُهْم﴾،:  دعاءه يف أهله وولده فقال  َوِمْثَلُهْم  َأْهَلُه  َلُه  الذين    ﴿َوَوَهْبنَا  أهله،  أي وهبنا له 

كانوا قد نفروا منه، وُتلوا عنه أثناء حمنته، فلام لبس ثوب العافية، وخرج من ضباب املحة،  

عاد إليه أهله، وعاد إليه الغرباء، فكانوا له مثل أهله، تقربا إليه، وتوددا له، إذ أفاض اهلل  

 انه وتعاىل عليه من اخلري، ما جعل العيون تتطلع إليه، واآلمال تتجه نحوه.. سبح

﴿َوَوَهْبنَا َلُه  قال آخر: وىف التعبري باهلبة عن عودة أهله وغري أهله إليه يف قوله تعاىل:  

إشارة إىل أن هذا التحول يف حال أيوب من تلك العزلة املوحشة بينه  َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم﴾ 

وبني أهله وغري أهله، إىل إقبال القريب والبعيد عليه، وتوددهم له، إنام كان هبة من هبات  

اهلل له، ورْحة من رْحاته، عىل هذا العبد الذي ابتىل هذا االبتالء العظيم، فصرب راضيا بأمر  

ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾  يه، واهلل تعاىل يقول:  اهلل سبحانه وتعاىل ف الزمر:  ] ﴿إِنَّاَم ُيَوىفَّ الصَّ

، ويف ذلك ذكرى وموعظة ألوىل األلباب، الذين يأخذون العرب من األحداث التي متر  [ 10

 هبم، أو بالناس من حوهلم. 
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بَِيِدَك ِضْغًثا﴾،قال آخر: ثم قال تعاىل آمرا له:   لضغث: اخلليط من كل  وا  ﴿َوُخْذ 

نَْث﴾، .. واملراد به هنا، جمموعة من العيدان الدقيقة، من حطب أو غريه..  َشء  حَتْ   ﴿َواَل 

 واحلنث: الذنب املؤثم، واليمني الغموس. 

نَْث﴾  قال آخر: واهلل تعاىل يدعوه هبذا األمر:   ْب بِِه َواَل حَتْ ﴿َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغًثا َفارْضِ

يدفع عنه احلرج.. إذ كان قد حلف وهو يف حال مرضه أن يرضب امرأته  إىل الوفاء بيمينه، و

ألمر أنكره منها، مما يضيق به الصدر، أو تثور به األعصاب، مما ال ينايف أخالقه فيام تتميز به  

األمر شديدا عليه، كام   مائة جلدة، وكان هذا  أن يرضهبا  قيمة روحية، وكان احللف  من 

مة، وصربت عىل مرضه ورعته رعاية جيدة، فخفف اهلل عنه  يبدو، ألهنا خدمته خدمة عظي

وقع ذلك، وقدم له حال ال يرتاجع فيه عن يمينه وال يضغط عليها.. وكان من لطف اهلل به  

 وبامرأته، أن جعل حتلة يمينه بأن يرضهبا بعرجون حيمل مائة أو أكثر من الشامريخ. 

فقدان أن  القصة  هبذه  املرتبطة  العرب  ومن  آخر:  ونزول    قال  املادية،  اإلمكانات 

عزوجل،    البارئاملصائب، وحلول املشاكل والفقر، ال تعني عدم شمول اإلنسان بلطف  

كام أن امتالك اإلمكانات املادية ليس دليال عىل بعد اإلنسان عن اهلل سبحانه وتعاىل، وإنام 

ملادية، برشط أن  للكثري من اإلمكانات ا  امتالكه يمكن أن يكون اإلنسان عبدا مقربا هلل مع  

 ال يكون عبدا ألمواله وأوالده ومقامه الدنيوي، وإن فقدها ال يفقد الصرب معها. 
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 . االعتبار.. وقصة يونس 11

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة أيوب عليه السالم، فحدثونا عن  

 قصة يونس عليه السالم، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها.

قصته   تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  الوعاظ:  أحد  القرآن  قال  من  عديدة  سور  يف  قومه  مع 

 فعن أهيا تريدون أن نحدثكم. . الكريم، منها سورة األنبياء، ويونس، والقلم.

 املشهد األول: 

﴿َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ  : حدثونا عن قوله تعاىل:  (151)قال أحد احلضور

الظَّاملِِ  ِمَن  ُكنُْت  إِينِّ  ُسبَْحاَنَك  َأْنَت  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  الظُُّلاَمِت  يِف  َفنَاَدى  َعَلْيِه  َنْقِدَر  َلْن  نَي  َأْن 

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمننِيَ   [ 88ـ  87]األنبياء:  ﴾ َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجَّ

عليه   يونس  قصة  تعاىل  اهلل  يذكر  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف  الوعاظ:  أحد  قال 

قبله يف هذه   املتقدمني  األنبياء  أنعم عىل  وإنعامه عليه، كام  اهلل  السالم، ويبني مدى فضل 

ة السورة، والذين ذكر اهلل تعاىل قصصهم، وأجاب دعاءهم بعد الكرب والشدة، ومقاسا 

 األهوال، والصرب عىل العناء. 

آخر: واملراد ب،   النُّوِن﴾  قال  النون،  ﴿َوَذا  إىل  السالم، والذي نسب  يونس عليه 

وهو احلوت، اللتقامه إياه، وقد أرسله اهلل قبل ذلك إىل مائة ألف أو يزيدون فلبث فيهم  

 م. مدة طويلة، فتمردوا عليه، ومل يؤمنوا به فدعا اهلل عليهم، وخرج من بينه

 

(، واألمثل يف  257/  15(، ومن وحي القرآن: )63/  17(، وتفسري املراغي )4908/  9(، وزهرة التفاسري )945/  9(  التفسري القرآين للقرآن ) 151)

 ( 114/ 17(، والتفسري املنري )230/ 10تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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  ﴿إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا﴾،قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل قصته بذكر ذلك اخلروج، فقال:  

وهو يدل عىل شعوره بخيبة األمل فيام بذله من جهد كبري هلداية قومه، وما عاناه من آالم  

ومشاكل يف املدة التي قضاها بينهم، فكان حمكوما بجو الداعية الذي يشعر بأن مهمته قد  

ن دون أن ينجح يف الوصول إىل نتائج كبرية، فانفصل عنها يف حالة انفعال وغضب  انتهت م

 إزاء الذين شاركوا يف هذا الفشل. 

القصص   بعض  يف  ورد  ما  أما  كنبي،  معه  املتناسب  الوجه  هو  وهذا  آخر:  قال 

والروايات من أنه غضب من رفع العذاب عنهم فذهب مغاضبا، ألن ذلك قد يسقط موقعه  

هذا انفعال ثأري للذات، وهو ال يتناسب أبدا مع العمق اإليامين الذي يتميز به  من قومه، ف

ابتهاالته الروحية يف حالة الشدة ويف   هذا الرسول الصالح يف حركة الدعوة إىل اهلل، ويف 

 حديث اهلل عنه بأنه من املؤمنني الذين يستجيب اهلل هلم. 

إشارة إىل أنه استجلب املغاضبة، واستعجلها،  ﴿ُمَغاِضًبا﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

وأنه وإن ظهر له من قومه ما يثري الغضب، ويدعو إىل القطيعة، إال أنه كان جديرا به أن  

يصرب، ويصابر، وأال يأخذ القوم بأول بادرة، فيتخىل عن مقامه فيهم.. وهذا ما يشري إليه  

ِم َربَِّك َواَل َتُكْن َكَصاِحِب احْلُوِت إِْذ َناَدى ﴿َفاْصرِبْ حِلُكْ : رسول اهلل  قوله تعاىل، خماطبا 

َمْكُظوٌم﴾   الصرب    ففي،  [ 48القلم:  ] َوُهَو  يصرب  مل  وأنه  السالم  عليه  بيونس  تعريض  هذا 

 املطلوب من األنبياء. 

فقال:   قومه،  بني  من  واخلروج  الغضب  لذلك  مربره  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

َنْقِدرَ  َلْن  َأْن  أي    بمعنى نضيق عليه ﴿َنْقِدَر﴾  وهو حيتمل معان.. منها أن    َعَلْيِه﴾،   ﴿َفَظنَّ 

قوله تعاىل:   ، أي ويضيق، وقوله:  [ 12الشورى:  ] ﴿َوَيْقِدُر﴾  فظن أن لن نضيق عليه، كام يف 

، أي ضيق.. ومنها أنه ظن أن لن نقيض عليه بالعقوبة،  [ 7الطالق:  ] ﴿َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه﴾  
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القمر: ] ﴿َفاْلَتَقى املَْاُء َعىَل َأْمٍر َقْد ُقِدَر﴾  أي القضاء واحلكم، كام يف قوله تعاىل:    من التقدير

.. ومنها أن يكون ذلك من باب التمثيل بمعنى: فكانت حاله ممثلة بحال من ظن أن لن  [ 12

 نقدر عليه يف مراغمته قومه، من غري انتظار ألمر اهلل. 

 أنه مل ينطلق يف غضبه من حالة مترد يف الذات،  قال آخر: وكل هذه املعاين تدل عىل 

القدرة   يملك  أنه  إليه  ليخيل  حتى  اإلنسان  فيه  يستغرق  الذي  االنفعاِل  اهلروب  كذلك 

 املطلقة عىل الذهاب إىل أي مكان شاء، بعيدا عن قدرة اهلل التي حتيط بكل َشء. 

خرج مغاضبا    قال آخر: وهكذا يكون معنى اآلية الكريمة: إن هذا العبد الصالح

لقومه، وهو يظن أنه قد ملك حريته، بعد أن انتهت مهمته، باستنفاد كل جتاربه يف الدعوة  

إىل اهلل وعدم جتاوب قومه معه، واستحقاقهم العذاب عىل ذلك، وقرب نزوله عليهم، فلم  

  يفكر باملرحلة اجلديدة من عمله، ومل ينتظر عودهتم إىل اإليامن من خالل التجربة األخرية 

التي قد حتقق نتائج كبرية عىل هذا الصعيد، وهي مسألة هتديدهم بالعذاب، الذي ثبت ـ  

بعد ذلك ـ أنه كان الصدمة القوية التي أرجعتهم إىل عقوهلم، فانفتحت قلوهبم عىل اإليامن  

 باهلل وبرساالته من جديد، كام حدثنا اهلل تعاىل عن ذلك يف آية أخرى. 

انف حلظة  كانت  لقد  آخر:  للتفكري  قال  تنطلق  مل  ولكنها  هلل،  الغضب  ُتتزن  عال 

الواسعة من عقل   التي تعمل عىل أن تطل عىل اآلفاق  الدعوة إىل اهلل،  باملستقبل يف آفاق 

 اإلنسان وروحه وقلبه لتنتظر منه انفتاحة إيامن، ويقظة روح، وخفقة قلب. 

ذ القرار، وقد ال  قال آخر: ويف هذا اجلو كان خروجه الرسيع، رسعة انفعالية يف اُتا 

يكون ذلك هتربا من املسؤولية، وحبا للراحة، وابتعادا عن أثقال الرسالة ومشاكلها، فربام  

كان اجلو يتحرك يف حالة شديدة من احلرية والغم واحلزن، مما يريد معه أن خيرج من هذا  

يف    اجلو اخلانق ليجد لنفسه ملجأ جديدا، أو موقعا آخر للدعوة، أو ألي مرشوع جديد، 
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 هذا االجتاه، وهو يظن أن اهلل لن يضيق عليه أمره، يف رزقه، ويف حركته. 

قال آخر: ولكن النتيجة جاءت غري ما كان يتصوره أو ينتظره، فالتقمه احلوت، بعد  

والغم،   اهلم  وظلامت  احلوت  وجوف  البحر،  ظلامت  يف  عليه، وعاش  القرعة  وقعت  أن 

واسع، فعاش روحيته مع اهلل يف ابتهال وخشوع،  وانفتحت أمامه من جديد، آفاق إيامنه ال 

به من   اختصه  ما  إياه من خالل  له، ورعايته، وتكريمه  به، ورْحته  اهلل  يتذكر لطف  وبدأ 

أن   إليه من وسائلها، وكيف خرج من دون  له من سبل احلياة، وهداه  رسالته وما سهل 

 يستأذن اهلل يف ذلك، أو ينتظر ما حيدث لقومه. 

انطلقت رصخته املثقلة باهلم الكبري الروحي والرساِل والذايت،    قال آخر: ولذلك 

من كل أعامقه، يف استغاثة عميقة باهلل وحده ال سيام يف مثل ظروفه التي ال يملك أحد فيها  

 أن يقدم إليه شيئا. 

﴿َفنَاَدى يِف الظُُّلاَمِت َأْن اَل إَِلَه  قال آخر: وقد سجل اهلل تعاىل رصخته، حيث قال:  

واملراد بالنداء، الدعاء، والتسبيح هلل.. كام قال     َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملنَِِي﴾،إِالَّ 

ُه َكاَن ِمَن املَُْسبِِّحنَي َلَلبَِث يِف َبْطنِِه إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ تعاىل:    [ 144ـ  143الصافات: ] ﴿َفَلْواَل َأنَّ

ذلك الظالم الكثيف املشتمل عليه يف بطن احلوت،  ِت﴾  ﴿الظُُّلاَم قال آخر: واملراد بـ  

ظلمة البحر،    هي حيث ال ينفذ إليه شعاعة من ضوء.. وقد ذكر بعضهم أن هذه الظلامت،  

وظلمة بطن احلوت، وظلمة الليل.. لكن ال حاجة إلجياد وجه جلمع الظلامت.. فالبحر  

الليل، حتى تصبح الظلمة  نفسه ظلامت، وبطن احلوت ظلامت وظلامت.. فام احلاجة إىل  

النهار، والظالم   أو  لليل  أو يف جوف احلوت، حساب  البحر،  أعامق  ظلامت؟.. وهل يف 

﴿َأْو َكُظُلاَمٍت يِف َبْحٍر جُلِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه  والنور؟.. وقد قال اهلل تعاىل يشري إىل ذلك:  

، وهي تشري بذلك إىل أن ما  [40النور:  ] ا َفْوَق َبْعٍض﴾  َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلاَمٌت َبْعُضهَ 
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 ظلامت، فوق ظلامت، فوق ظلامت.  هي يف أعامق البحر، ليست ظلامت وحسب، وإنام 

﴿اَل  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل دعاءه وتسبيحه، والذي استهله بالتوحيد، فقال:  

ال ملجأ ألي هارب أو ضائع أو حائر إال إليك، وال مالذ إال أنت، فأنت    إَِلَه إِالَّ َأْنَت﴾، 

القادر عىل كل َشء، والرحيم لكل خملوق، والعليم بكل اخلفايا واملهيمن عىل األمر كله،  

لكل ذنب، واملستجيب لكل داع، واملغيث لكل ملهوف، واملفرج عن كل مهموم  والغافر  

وسيدي   ريب  فأنت  أمري،  يف  والنظر  رضي  كشف  أسأله  غريك  ِل  وليس  ومكروب.. 

 وموالي ومالذي يف كل األمور.

فقال:   والثناء،  والتسبيح  بالتنزيه  ثنى  ثم  آخر:  قلبي  ﴿ُسْبَحاَنَك﴾  قال  خيتزن  إذ 

حساس بعظمتك يف كل مواقع العظمة يف جماالت التصور، ويف حركة  وعقيل ووجداين اإل

القدرة يف الواقع، يف مظاهر اخللق واإلبداع.. فيتحول ذلك إىل تسبيح منفتح خاشع مبتهل  

 إىل اهلل. 

فقال:   الذنب،  أي  بالظلم  نفسه  عىل  باإلقرار  ثلث  ثم  آخر:  ِمَن  قال  ُكنُْت  ﴿إِينِّ 

يس يف حتركي، أو تقصريي يف سبيل الدعوة، من غري قصد، وال  أي قد ظلمت نف  الظَّاملنَِِي﴾، 

لطفك   بكل  لتتقبلني  وحيايت،  وعقيل  قلبي  بكل  إليك  راجع  ـ  رب  يا  ـ  ذا  أنا  وها  عمد، 

باآلالم   تغمرين  التي  والغم  احلرية  أجواء  كل  عني  ولتكشف  ورْحتك،  ورضوانك 

 ات ملن دعاك. واملشاكل، فهل تستجيب ِل؟.. إنك أنت الذي تستجيب كل الدعو

ْينَاُه ِمَن  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل رسعة استجابته له، فقال:   ﴿َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجَّ

  ﴾ الذي كان يسبب له مشاكل يف نفسه، ويف واقعه، يف تطلعه نحو مستقبله، ألنه كان  اْلَغمِّ

فيها، بل كان ذلك من    اإلنسان الرساِل الذي مل يتمرد من املواقع التي يريد اهلل له أن يكون

 موقع االعتقاد بأن املهمة قد انتهت بالفشل، من دون أن يكون هلا بديل. 
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﴿َوَكَذلَِك  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذا مصري كل من يلتجئ إىل اهلل، فقال:  

أي مل يكن هذا األمر خاصا بيونس، بل هو لطف اهلل الشامل فكل مؤمن   ُننِْجي املُْْؤِمننَِي﴾، 

يعتذر من ربه عن تقصريه ويسأله العون واملدد والرْحة فإن اهلل سيستجيب له ويكشف عنه  

 غمه. 

قول   ذلك  ومن  ويؤكده،  هذا  يؤيد  ما  الرشيفة  األحاديث  يف  ورد  وقد  آخر:  قال 

وت: ال إله إال أنت، سبحانك، إين كنت من  : )دعوة ذي النون يف بطن احلرسول اهلل  

   ( 152) الظاملني، مل يدع هبا مسلم ربه يف َشء قط، إال استجاب له(

قال آخر: وهكذا نستوحي من هذه القصة أن اهلل قد يبتيل الدعاة املؤمنني من عباده  

ة قد  ورسله، فيام يمكن أن يكونوا قد قرصوا فيه، أو هتربوا منه من مسئوليات، وأن الداعي 

الظروف   مشاكل  أو  القاسية،  الضغط  أوضاع  أو  األوىل،  الفشل  حاالت  أمام  يضعف 

الصعبة، كنتيجة لفكرة انفعالية رسيعة أو لشعور حاد غاضب، ثم يلطف اهلل هبم، بعد أن  

يرتاجعوا عن ذلك، ويرجعوا إليه، فينجيهم من بالئه، وحيوطهم بنعامئه، ويسبغ عليهم من  

يتعقد اخلطأ، أو االنفعال يف شخصيتهم، لينطلقوا إىل احلياة من روحية  ألطافه وآالئه، لئال 

الصفاء الروحي، والنقاء الشعوري من جديد، ليبدأوا الدعوة من حيث انتهوا، ويتابعوا  

 املسرية بعزم وقوة وإخالص. 

قال آخر: وهكذا نستوحي منها أن اخلطأ ال يتحول لدى املؤمن اىل عقدة، بل إىل  

التائب تارخيا  فرصة للقاء ب التي يبدأ فيها  اهلل من جديد يف مواقع التوبة احلقيقية اخلالصة 

 جديدا وصفحة بيضاء من حياته. 

 

 . 383- 382/ 2و  501/ 5( ، واحلاكم  124) "الدعاء"( ، والطرباين يف 656) "اليوم والليلة"( ، والنسائي يف 3505الرتمذي )(  152)
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 املشهد الثاين: 

احلضور أحد  ملََِن  (153)قال  ُيوُنَس  ﴿َوإِنَّ  تعاىل:  قوله  عن  فحدثونا  أحسنتم..   :

لِيٌم  املُْْرَسلِنَي إِْذ َأَبَق إِىَل اْلُفْلِك املَْْشُحوِن َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن املُْْدَحِضنَي َفاْلَتَقَمُه احْلُوُت َوُهَو مُ 

ُه َكاَن ِمَن املَُْسبِِّحنَي َلَلبَِث يِف َبْطنِهِ   َوُهَو َسِقيٌم َوَأْنَبْتنَا    َفَلْواَل َأنَّ
ِ
إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن َفنََبْذَناُه بِاْلَعَراء

ِحنٍي﴾  إِىَل  َفَمتَّْعنَاُهْم  َفآَمُنوا  َيِزيُدوَن  َأْو  َأْلٍف  ِماَئِة  إِىَل  َوَأْرَسْلنَاُه  َيْقطِنٍي  ِمْن  َشَجَرًة    َعَلْيِه 

 [ 148ـ  139]الصافات: 

الكريمة تقص مشهدا من قصة نبي اهلل يونس عليه  قال أحد الوعاظ: هذه اآليات  

السالم وقومه التائبني، والتي هي سادس وآخر قصة تتناول قصص األنبياء واألمم السابقة  

 يف سورة الصافات. 

نوح   قوم  عن  حتدثت  التي  اخلمس  القصص  تلك  عن  ُتتلف  وهي  آخر:  قال 

ل يصغوا  مل  أهنم  ذلك  ولوط،  وإلياس  وهارون  وموسى  عليهم  وإبراهيم  األنبياء  نصائح 

السالم الذين بعثوا إليها، ولذلك عمهم العذاب اإلهلي، فيام أنقذ اهلل سبحانه وتعاىل األنبياء  

 الذين أرسلهم مع القلة القليلة ممن اتبعهم. 

قال آخر: إال أن قصة قوم نبي اهلل يونس عليه السالم تنتهي أحداثها بشكل معاكس  

إذ القصص،  تلك  إليه  انتهت  فور    ملا  اهلل  إىل  وتابوا  غفلتهم،  من  صحوا  يونس  قوم  أن 

مشاهدهتم دالئل العذاب اإلهلي الذي سيحل هلم إن مل يؤمنوا، ولذلك شملهم اهلل تعاىل  

 بلطفه، وأنزل عليهم بركاته املادية واملعنوية. 

قال آخر: ويف املقابل، فإن نبي اهلل يونس عليه السالم ابتيل ببعض االبتالءات ألنه  

 

/  14(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 217/  19(، ومن وحي القرآن: ) 83/  23(، وتفسري املراغي )1027/  12(  التفسري القرآين للقرآن )153)

 ( 139/ 23(، والتفسري املنري )398
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والتي تعني  ﴿َأَبَق﴾  ل يف ترك قومه وهجره إياهم، حتى أن اهلل تعاىل أطلق عليه كلمة  تعج

 هرب العبد من مواله. 

طول   عىل  البرش  كل  وإىل  قريش،  ملرشكي  موجه  خطاب  بذلك  وهي  آخر:  قال 

أم كقوم يونس؟..   املاضية،  التاريخ، تقول فيه: هل تريدون أن تكونوا كاألقوام اخلمسة 

أن تكون عاقبتكم الشؤم واألمل، أما ترغبون يف أن تنتهي عواقبكم بخري    وهل ترغبون يف 

 وسعادة؟.. اعلموا أن ذلك مرتبط بام تعزمون عليه. 

قال آخر: وهي ـ كام ذكرنا ذلك يف املشهد السابق ـ تشري إىل أن نبي اهلل يونس عليه  

توحيد اهلل و بالدعوة إىل  بدأ  السالم  األنبياء عليهم  جماهدة عبدة األصنام،  السالم كسائر 

ومن ثم حماربة األوضاع الفاسدة التي كانت منترشة يف جمتمعه آنذاك، إال أن قومه املتعصبني  

 لدعوته.   االستجابةالذين كانوا يقلدون أجدادهم األوائل رفضوا 

قال آخر: واستمر يونس عليه السالم بوعظ قومه بقلب حزين ألجلهم، مريدا هلم  

رحيم أب  وكأنه  بالسفسطة    اخلري  احلكيم  منطقه  يواجهون  كانوا  الذي  الوقت  يف  هلم، 

 واملغالطة، عدا عدد قليل منهم.

قال آخر: وبعد فرتة طويلة من دعوته إياهم إىل عبادة اهلل وترك عبادة األصنام، يئس  

يونس عليه السالم من هدايتهم، ولذلك قرر ـ كام جاء يف بعض الروايات، والتي قد تقرب  

ما  جيدا  بعض    لنا  القرتاح  طبقا  عليهم،  الدعاء  ـ  يقينا  خربا  تعطينا  أن  غري  من  حصل 

 .(154) أصحابه

قال آخر: وعندما دعا عليهم، نزل عليه الوحي وحدد له وقت حلول العذاب اإلهلي  

 

 . 35/ 4تفسري الربهان: (  154)
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هبم مثلام هو احلال يف األمم التي هلكت، ومع حلول موعد نزول العذاب، رحل يونس  

ىل ساحل البحر، وشاهد سفينة عند الساحل غاصة  عن قومه وهو غاضب عليهم، ووصل إ

 بالركاب فطلب منهم السامح له بالصعود إليها. 

تعاىل:   قوله  ذلك  إىل  ويشري  آخر:  املَْْشُحوِن﴾،قال  اْلُفْلِك  إِىَل  َأَبَق  والفلك    ﴿إِْذ 

املشحون هو السفينة اململوءة بالناس، فركبها يونس عليه السالم كفرد من الناس من دون  

يعرف أحد شخصيته املميزة، وكانت املفاجأة أن حوتا عرض للسفينة، مما كان يفرض  أن  

يغرقها..   أو  هيامجها  فال  عنها،  بعيدا  ليذهب  ليبتلعه  له،  الركاب  من  شخص  تقديم 

أي دخل يف عملية خلط السهام وهي القرعة التي يراد هبا استخراج اسم أي  ﴿َفَساَهَم﴾  

 أي املغلوبني. ﴿َفَكاَن ِمَن املُْْدَحِضنَي﴾ ، شخص من الركاب ليقفز إىل البحر

البحر   يف  إلقاؤه  تم  وهكذا  آخر:  ُملِيٌم﴾، قال  َوُهَو  احْلُوُت  فالتقمه    ﴿َفاْلَتَقَمُه  أي 

احلوت وهو فاعل ما يالم عليه من اهلجرة بغري إذن ربه، وقد كان عليه أن يصرب عىل أذى  

 قومه كام صرب أولو العزم من الرسل. 

ُه َكاَن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أنجاه ملا كان له من عمل صالح فقال:   ﴿َفَلْواَل َأنَّ

ُيْبَعُثوَن﴾   َيْوِم  إىَِل  َبْطنِِه  يِف  َلَلبَِث  املَُْسبِِّحنَي  كثريا  ِمَن  اهلل  الذاكرين  من  كان  أنه  فلوال  أي 

عث، إذ كان هيضم كبقية أنواع  واملسبحني بحمده طوال عمره، للبث ميتا يف بطنه إىل يوم الب

 الطعام ويتحول إىل غذاء له كسائر أنواع األغذية التي يأكلها.

قال آخر: والعربة من هذا أن اهلل تعاىل قرن األسباب باملسببات، وجعل املسببات  

أنه   وحيث  قدره،  من  قدرا  يونس  نجاة  جعل  قد  تعاىل،  اهلل  إن  وحيث  بأسباهبا..  رهنا 

نفا  جعل  قد  احلتم  سبحانه،  من  كان  فإنه  يونس،  من  التسبيح  بوقوع  متعلقا  القدر  هذا  ذ 

، أن يسبح يونس حني التقمه احلوت، وأن ينجو بسبب هذا التسبيح.. فتسبيح يونس  املقيض
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 قدر من قدر اهلل.. متاما، كنجاته من بطن احلوت. 

قال آخر: ولذلك، فإن فرض عدم التسبيح أمر مستحيل، ما دامت النجاة قد متت،  

وما دامت النجاة مرشوطة بالتسبيح.. ويف األصول الفقهية: أن ما ال يتم الواجب إال به  

من   يفهو واجب، وقد سئل النبي: ما أدوية نتداوى هبا.. أترد من قدر اهلل شيئا؟ فقال: )ه

، فالقدر ليس حكام مستقال بذاته، منعزال عن أحداث الوجود.. بل إن كل  (155) قدر اهلل(

 ألقدار سابقة، كام أنه ـ وهو مقدور ـ هو قدر ألقدار الحقة. قدر هو مقدور 

 َوُهَو َسِقيٌم﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نجاته، فقال:  
ِ
أي فجعلنا  ﴿َفنََبْذَناُه بِاْلَعَراء

احلوت يلقيه يف مكان خال ال نبات فيه وال شجر، وهو عليل اجلسم سقيم النفس، ملا حلقه  

معه، إذ أعرضوا عن دعوته ومل يصدقوه فيام جاء به، وقد كان  من الغم مما حدث من قومه  

 يرجو هلم اخلري والسعادة يف دنياهم وآخرهتم وملا وجد من شدة وجهد يف ابتالع احلوت له. 

الشمس وال   حلر  يتعرض  ال  حتى  له  به ورعايته  لطفه  تعاىل  اهلل  بني  ثم  آخر:  قال 

فقال:   الربد  َيْقطنٍِي﴾  لزمهرير  ِمْن  َشَجَرًة  َعَلْيِه  يقطني  ﴿َوَأْنَبْتنَا  شجرة  حواليه  فأنبتنا  أي 

يتغطى بورقها، ويستظل بأغصاهنا، فتقيه لفح الشمس ووهجها، وبرد الصحراء وشديد  

 يأكل من ثامرها، فتغنيه عن طلب الغذاء من أي جهة أخرى.  رصها، وكذلك 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا شفى من سقمه ونجا من اهلالك ورىض ربه عنه  

﴿َوَأْرَسْلنَاُه إِىَل ِماَئِة َأْلٍف  عاد إىل قومه، ليتم دعوته، ويبلغ رسالته كام أشار إىل ذلك بقوله:  

أي فأرسلناه مرة أخرى إىل هؤالء القوم وقد كانوا   َفَمتَّْعنَاُهْم إىَِل ِحنٍي﴾، َأْو َيِزيُدوَن َفآَمنُوا  

مائة ألف بل يزيدون، فاستقامت حاهلم وآمنوا به، ألنه بعد أن خرج من بني أظهرهم رأوا  

 

 .3/192الطرباين يف املعجم الكبري: (  155)
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، وأهنم إذا مل يتبعوا رسوهلم هلكوا كام حدث ملن قبلهم من األمم، فلام عاد  أخطأواأهنم قد 

م إىل ربه لبوا الدعوة طائعني منقادين ألمر اهلل وهنيه، فمتعهم اهلل تعاىل يف هذه  إليهم ودعاه

 احلياة حتى انقضت آجاهلم. 

هو التحديد احلق، الذي يضبط  ﴿إِىَل ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن﴾ قال آخر: وقوله تعاىل:  

، أما هذه الزيادة عىل  ليست مائة ألف، بل إهنا نزيد عىل مائة ألف  فهي أعداد تلك اجلامعة..  

مواليد هذه   إذ كانت  تتجاوز غمضة عني،  إال للحظة ال  يمكن ضبطها  مائة األلف، فال 

اجلامعة مستمرة، ونموها مستمرا يف كل حلظة، وإن أي قول يضبط به عددها ضبطا كامال،  

الذي حيىص    املحيص ال يمكن أن يقع موقع الصدق الذي يمثل الواقع، حيث أنه ما يكاد  

ه األعداد ينطق بام أحىص، حتى تكون احلياة قد ألقت إىل هذه األعداد بأعداد.. فإذا قال  هذ

أو   واحدا  فزاد  به،  تلفظه  بمجرد  العدد  هذا  تغري  مثال،  وعرشون  ومائتان  ألف  مائة  إهنا 

 اثنني.. أو عرشة، أو أكثر. 

..  يُدوَن﴾ ﴿َيزِ ، هو لفظ  القرآينقال آخر: والذي يلفت النظر أيضا من هذا التعبري  

يف زيادة،    فهيفهذا اللفظ ال يتغري أبدا، وحكمه مالزم هلذه اجلامعة ما دامت عىل احلياة،  

وليست يف نقص، إذا أن هذا هو شأن الكائنات احلية.. إهنا يف زيادة.. حيث أن مواليدها  

 أكثر من أمواهتا. 

ـ ليس رشا  قال آخر: وىف هذه القصة، إشارة إىل أن اإلنسان ـ من حيث هو إنسان  

خالصا، وأنه يشتمل عىل قدر كبري من اخلري، وأنه كام يف الناس األرشار الذين يغلب رشهم  

خريهم، ويغتال ما فيهم من فطرة، فإن يف الناس من يغلب خريهم رشهم، وأهنم مستعدون  

 لتلقى اخلري. 

  قال آخر: ويف هذا إشارة أيضا إىل أنه ليس كل الناس عىل شاكلة هؤالء املرشكني 
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 من قريش، الذين مجدت عقوهلم عىل هذا الضالل الذي أمسك هبا. 

قال آخر: ويف هذا إشارة أيضا إىل أنه ليس للرسول أن تقوم له احلجة عىل قومه، إال  

بعد أن يبلغ رسالته إليهم كاملة، وأن حيتمل يف سبيلها كل جهد، وأن يبذل هلا كل قدرة  

اللوم وال إليهم يكونون حتت طائلة  ممكنة لديه، وإال كان يف موضع  املرسل  عتب، كام أن 

اللوم والعقاب، لو أهنم دعوا وأبوا أن يستجيبوا.. وهكذا يسوى حساب الناس عند اهلل.  

كل يأخذ حقه كامال، يستوى يف هذا احلساب، الرسل ومن أرسلوا إليهم.. إهنم مجيعا عباد  

 اهلل.. وإنه ال حماباة وال جماملة. 

هذه اللفتة اإلهلية إىل اإلنسان ـ من حيث هو إنسان ـ جديرة  قال آخر: وال شك أن  

بأن تفتح عيونا أعامها الضالل، إىل ما هلل سبحانه عىل اإلنسان من فضل وإحسان، وأنه لن  

ُتف موازينه عند اهلل ـ حتى مع أنبيائه وسفرائه إىل خلقه ـ إال إذا استخف اإلنسان بميزانه،  

راضيا، عن هذا املقام الكريم الذي أحله اهلل فيه، فزهد يف    واستهان بوجوده، وقبل أن ينزل

 عقله، وأبى أن يوجهه لريتاد له مواقع اخلري. 
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 . االعتبار.. وقصة شعيب 12

عليه السالم، فحدثونا عن   يونسقال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة  

 قصة شعيب عليه السالم والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها.

عدة مواضع من القرآن    يفوردت قصة شعيب عليه السالم  :  (156) قال أحد الوعاظ

)   يف الكريم:   األعراف  ) 92ـ    85سورة  هود  وسورة  الشعراء،  94ـ    84(،  سورة  (، وىف 

األيكة   أصحاب  ذكر  ورد  كام  العنكبوت..  الشعراء،    يفوسورة  وسورة  احلجر،  سورة 

سى عليه السالم ألن اهلل تعاىل قال بعد  وسورة ص، وسورة ق.. وكانت بعثته قبل زمن مو

  ُثمَّ َبَعْثنَا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى بِآَياتِنَا إِىَل فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه َفَظَلُموا هِبَا ﴿ ذكر قصته، وقصة من قبله:  

 [ 103]األعراف:  ﴾املُْْفِسِدينَ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 

قال آخر: وكان يطلق عليه خطيب األنبياء لبالغته، وقوة لسنه، وفصاحة عبارته،  

  التي نة، وهى  وجزالة موعظته، وقد بعثه اهلل إىل مدين، وهي تطلق عىل القبيلة، وعىل املدي 

ِمَن  بقرب )معان( من طريق احلجاز، كام قال تعاىل:   ًة  ُأمَّ َعَلْيِه  َمْدَيَن َوَجَد  َماَء  َوَرَد  ﴿َوملََّا 

 [ 23القصص: ] النَّاِس َيْسُقوَن﴾ 

الشعراء: ] ﴿َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة﴾  القرآن الكريم بأهنم    يفقال آخر: وقد عرف أهل مدين  

يكثر فيها الشجر، وقد كانوا جيمعون بني الزراعة والتجارة،    التي الغوطة    هي، واأليكة  [ 176

ولذلك   الغناء،  والبساتني  احلدائق  وفيها  الثامر،  وافرة  األشجار،  كثرية  كانت  وأراضيهم 

 سموا أصحاب األيكة، وكانوا يعيشون حياة الرفاهية والنعيم.

 

(، واألمثل يف 181/  10(، ومن وحي القرآن: )208/  8(، وتفسري املراغي )2896/  6(، وزهرة التفاسري )426/  4( التفسري القرآين للقرآن )156)

 . 368ودراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين، ص(، 288/ 8(، والتفسري املنري )46/  7تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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مل يطل هبم العهد    قال آخر: وكانوا عىل دين إبراهيم عليه السالم اإلسالم، لكنهم

الرصاط   عن  وانحرفوا  باهلل،  وكفروا  وبدلوا  وغريوا  احلنيفية،  امللة  عن  خرجوا  حتى 

املكاييل واملوازين،    يفاملستقيم، وكانت قد فشت فيهم منكرات عديدة، أبرزها: التطفيف  

 األرض، ويأكلون أموال الناس بالباطل.  يف فكانوا يبخسون الناس أشياءهم، ويفسدون 

خر: ومل يذكر اهلل تعاىل معجزته التي ثبت هبا أنه رسول اهلل، وعدم ذكرها ال  قال آ 

يدل عىل عدم وجودها، فإن كل نبي بعث ومعه ما مثله آمن عليه البرش، فام بعث نبي إال  

ومعه حجته، وإن مل يكن من حجة فال بد أن يطالبوه هبا، وإذا كان القرآن الكريم مل يذكر  

 طالبوا بمعجزة دالة عىل الصدق لكنهم جحدوا واستكربوا.  معجزته فلم يذكر أهنم 

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن رسالة شعيب عليه السالم كانت مهتمة بثالثة أمور..  

﴿َقاَل  أوهلا، عبادة اهلل تعاىل وحده، وهي لب الرسالة، وهي أول ما نادى به، كام قال تعاىل:  

ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربُِّكْم﴾   َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكمْ     [ 85األعراف: ] ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

لإلشارة إىل ما يربطهم به من نسب، وأهنم  ﴿َيا َقْوِم﴾  قال آخر: وقد ناداهم بقوله:  

﴾  ﴿َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربُِّكمْ أوىل بتصديقه، وأوىل الناس بأن يصدقهم وال يكذهبم، وقال:  

أي معجزة مبينة رسالته، وهذا دليل عىل أنه كانت مع هذا الرسول األمني معجزة ملزمة  

 حتدى هبا، وعجزوا عن أن يأتوا بمثلها. 

اقتصادي   بإصالح  جاء  أنه  فهو  إليه،  دعاهم  الذي  الثاين  األمر  أما  آخر:  قال 

عىل   تعاىل  قال  كام  التعامل،  يف  وامليزان  بالكيل  الوفاء  مظهره  ﴿َفَأْوُفوا  لسانه:  اجتامعي، 

ومقتىض هذا األمر بالوفاء يف الكيل وامليزان    اْلَكْيَل َواملِْيَزاَن َواَل َتبَْخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم﴾،

 يف كل ما يتعاملون فيه. 

قال آخر: ومقتضاه ثانيا أال يبخسوا أي ال ينقصوا الناس أشياءهم أي حقوقهم، فال  
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وأن   قادرون،  وهم  الدين  يمطلوا  وال  احلكام،  يرشوا  بالباطل، وال  الناس  أموال  يأكلوا 

يعطوا كل ذي حق حقه كامال غري منقوص، وال ممطول، وال يكون تطفيف فيه عىل وجه  

 وال تصعيبا يف األداء. 

آ بعد  قال  األرض  يف  يفسدوا  أال  فهو  إليه،  دعاهم  الذي  الثاين  األمر  أما  خر: 

َذلُِكْم َخرْيٌ    ﴿َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها إصالحها؛ ولذا قال فيام طلبه إىل قومه:  

اٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ  وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ َمْن آَمَن بِِه  َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َواَل َتْقُعُدوا بُِكلِّ رِصَ

 [ 86ـ  85]األعراف: َوَتْبُغوهَنَا ِعَوًجا﴾ 

 قال أحد احلضور: حدثتمونا عن اجلملة، فاذكروا لنا التفاصيل. 

لقومه، ووعظه هلم، وما   بذكر خطابه  الكريم  القرآن  اهتم  لقد  الوعاظ:  أحد  قال 

 قرآن الكريم. ردوا به عليه، وقد ورد ذلك يف مواضع من ال 

﴿َوإِىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم  قال آخر: لعل أشملها ما ورد يف قوله تعاىل:  

ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواملِْيَزانَ   َواَل َتْبَخُسوا  اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

َد إِْصاَلِحَها َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َواَل  النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َبعْ 

وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوهَنَا ِعَوًجا َواْذُكُروا إِ  اٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّ ْذ  َتْقُعُدوا بُِكلِّ رِصَ

ِمنُْكْم آَمنُوا بِالَِّذي    ُكنُْتْم َقلِياًل َفَكثََّرُكْم َواْنُظُروا َكْيَف َكانَ  َعاِقَبُة املُْْفِسِديَن َوإِْن َكاَن َطائَِفٌة 

وا َحتَّى حَيُْكَم اهللَُّ َبْينَنَا َوُهَو َخرْيُ احْلَاكِِمنَي َقاَل ا ِذيَن  ُأْرِسْلُت بِِه َوَطائَِفٌة مَلْ ُيْؤِمنُوا َفاْصرِبُ ملأََْلُ الَّ

وا ِمْن َقْوِمِه َلنُْخرِ  تِنَا  اْسَتْكرَبُ ِذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ َجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَّ

اَنا ا إِْذ َنجَّ َبْعَد  َكِذًبا إِْن ُعْدَنا يِف ِملَّتُِكْم  ْينَا َعىَل اهللَِّ  َقِد اْفرَتَ َأَوَلْو ُكنَّا َكاِرِهنَي  هللَُّ ِمنَْها َوَما  َقاَل 

ْلنَا رَ َيُكوُن َلنَ  ِعْلاًم َعىَل اهللَِّ َتَوكَّ
ٍ
ء نَا ُكلَّ ََشْ نَا َوِسَع َربُّ نَا اْفَتْح  ا َأْن َنُعوَد فِيَها إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ َربُّ بَّ

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقوْ  َبْعُتْم ُشَعْيًبا  َبْينَنَا َوَبنْيَ َقْوِمنَا بِاحْلَقِّ َوَأْنَت َخرْيُ اْلَفاحِتِنَي َوَقاَل املأََْلُ الَّ ِمِه َلئِِن اتَّ
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ُبوا ُشَعْيًبا كَ  ِذيَن َكذَّ ْجَفُة َفَأْصَبُحوا يِف َداِرِهْم َجاثِِمنَي الَّ وَن َفَأَخَذهْتُُم الرَّ َأْن مَلْ  إِنَُّكْم إًِذا خَلَارِسُ

َفَتَوىلَّ   يَن  اخْلَارِسِ ُهُم  َكاُنوا  ُشَعْيًبا  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ فِيَها  َأْبَلْغُتُكْم  َيْغنَْوا  َلَقْد  َقْوِم  َيا  َوَقاَل  َعنُْهْم 

 [ 93ـ  85األعراف: ] ِرَسااَلِت َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعىَل َقْوٍم َكافِِريَن﴾ 

﴿َيا َقْوِم  :  قال آخر: فقد ابتدأت قصة شعيب عليه السالم يف هذه السورة بقوله تعاىل

ُه﴾،اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكْم مِ  ﴿َقْد  فمن آمن باهلل كان من شأنه أال يظلم، وال يعتدى،    ْن إَِلٍه َغرْيُ

اآلية واملعجزة املتحدية، ومل يذكر القرآن الكريم نوع    هي .. والبينة  َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربُِّكْم﴾

التصديق به أنه كان بني يديه معجزة ما، حتدى هبا القوم،    ينبغيهذه املعجزة، ولكن الذي  

 وأراهم قدرة اهلل منها. 

قال آخر: وبعد أن أتى شعيب عليه السالم باملعجزات القاطعة للعذر ومكابرة احلق  

قوله:   ذلك  عىل  َأْشَياَءُهْم﴾،﴿َفأَ رتب  النَّاَس  َتبَْخُسوا  َواَل  َواملِْيَزاَن  اْلَكْيَل  ثنى    ْوُفوا  وقد 

باألمر بإيفاء الكيل وامليزان إذا باعوا، والنهى عن بخس الناس أشياءهم إذا اشرتوا بعد أن  

أمرهم بتوحيد اهلل، ألن ذلك كان فاشيا فيهم أكثر من سائر املعايص، ومن ثم اهتم به كام  

من  اهتم   كانوا  فقد  فيهم،  فاشية  كانت  التي  الفاحشة  عن  قومه  بنهي  السالم  عليه  لوط 

املطففني الذين إذا اكتالوا عىل الناس أو وزنوا عليهم ألنفسهم ما يشرتون من املكيالت  

هلم   يبيعون  ما  وزنوهم  أو  كالوهم  وإذا  عليه،  يزيدون  أو  حقهم  يستوفون  واملوزونات 

 نقصونه فيبخسوهنم أشياءهم وينقصوهنم حقوقهم. خيرسون الكيل وامليزان أي ي

املبيعات   واملوزون وغريمها من  املكيل  نقص  يشمل  والبخس  آخر:    كاملواَش قال 

واألشياء املعدودة، ويشمل البخس يف املساومة والغش واحليل التي تنتقص هبا احلقوق،  

 ويف احلقوق املعنوية كالعلوم والفضائل. 

يب كانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون درامهه  قال آخر: وقد روي أن قوم شع
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 ويقولون هذه زيوف فيقطعوهنا ثم يشرتوهنا منه بالبخس أي بالنقصان.

أي إنه تعاىل أصلح  ﴿َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها﴾  قال آخر: ثم قال هلم:  

ى العقلية وقوة اجلوارح،  حال البرش بنظام الفطرة ومكنهم يف األرض، بام آتاهم من القو

الرسل من   به  وبام أودع يف خلق األرض من سنن حكيمة، وقوانني مستقيمة، وبام بعث 

املكمالت لنظام الفطرة من آداب وأخالق ونظم يف املعامالت واالجتامع، وبام أرشد إليه  

حهم  املصلحني من العلامء واحلكامء الذين يأمرون بالقسط، وهيدون الناس إىل ما فيه صال

الزراع والصناع والتجار أهل األمانة واالستقامة الذين ينفعون   يف دينهم، والعاملني من 

فيها   تفسدوا  أال  فعليكم  دنياهم..  يف  واألعراض    ببغيالناس  األنفس  عىل  عدوان  وال 

وبث   النظام  وعدم  بالفوىض  فيها  تفسدوا  وال  والفواحش،  اإلثم  بارتكاب  واألخالق 

لتي تقوض نظم املجتمع، وقد كانوا من املفسدين للدين والدنيا كام  اخلرافات واجلهاالت ا

 يستفاد من هذه اآلية وما بعدها.

املجتمع   ونظام  واألخالق  والسلوك  العقيدة  يشمل  عام  واإلصالح  آخر:  قال 

أن   ويالحظ  والتجاري..  والصناعي  الزراعي  التقدم  وجوه  وسائر  والعمران  واحلضارة 

َتْبَخُسوا قوله:   َأْشَياَءُهْم﴾    ﴿َواَل  وقوله:  النَّاَس  الدنيا،  مفاسد  يِف  منع عن  ُتْفِسُدوا  ﴿َواَل 

 منع من مفاسد الدين، حتى تكون اآلية جامعة للنهي عن مفاسد الدنيا والدين. اأْلَْرِض﴾  

قال آخر: وبام أنه من املسّلم به أنه ال يستفيد أحد من إجياد الفساد ومن اإلفساد،  

قبيل فقدان اإليامن، أو عدم وجود األمن، هلذا أضاف  سواء كان فسادا أخالق أو من  يا، 

ويف ذلك إشارة إىل أن هذه التعاليم االجتامعية   ﴿َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾، قائال:  

واألخالقية إنام تكون متجذرة ومثمرة إذا كانت نابعة من اإليامن ومستمدة من نوره، أما لو  

 مة عىل أساس سلسلة من مالحظة املصالح املادية، مل يكن هلا بقاء ودوام. كانت قائ
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قال آخر: ويف ذلك أيضا إشارة إىل هذه التكاليف اخلمسة من عبادة اهلل، والتصديق  

بنبوته، والوفاء بالكيل وامليزان، وترك البخس واإلفساد يف األرض، واملعنى: كل ما ذكر  

عة وما تطلبونه من الربح املادي، ألن الناس أرغب يف  خري لكم يف اإلنسانية وحسن السم

معاملتكم إذا عرفوا منكم األمانة والعدل، وخري لكم يف اآلخرة بالثواب والرضا اإلهلي،  

إن كنتم مؤمنني بوحدانية اهلل وبرسوله وبرشعه وهداه وباآلخرة، فاإليامن يقتيض االمتثال  

جيوز أن يكون ذلكم إشارة إىل العمل بام أمرهم  والعمل بام جاء به الرسول من عند اهلل.. و

 به وهناهم عنه، فإن اهلل ال يأمر إال بالنافع، وال ينهى إال عن الضار.

قال آخر: ويف هذا داللة واضحة عىل أن العلم وحده ال يكفي لإلصالح، وإنام ال  

الفضائل ك بمنافع  تقنع األجيال  تربية دينية،  األمم والشعوب من  الصدق  بد يف إصالح 

الوازع النفيس أقوى من أي ردع أو   واألمانة والعدل، وبمضار االنحراف والرذائل ألن 

 وازع خارجي. 

قال آخر: ثم دعاهم إىل االنتهاء عن اجللوس عىل الطرقات وهتديد الناس، وصدهم  

املستقيم يف نظرهم،   الشبهات وتزييف طريق احلق  بإلقاء  الناس  عن سبيل اهلل، وتضليل 

َوَتْبُغوهَنَا  ﴿وَ فقال:   بِِه  آَمَن  َمْن  اهللَِّ  َسبِيِل  َعْن  وَن  َوَتُصدُّ ُتوِعُدوَن  اٍط  رِصَ بُِكلِّ  َتْقُعُدوا  اَل 

 [ 86األعراف: ] ِعَوًجا﴾ 

طرق   من  طريق  كل  يف  ويراقبوهنم  املؤمنني  يرصدون  كانوا  أهنم  ذلك  آخر:  قال 

والعميل   الفكري  اخلط  أساس  عىل  فيها  ينطلقون  التي  ليتوعدوهم  االستقامة  لإليامن، 

وهيددوهم فيسدوا عليهم كل األبواب واملنافذ، ليعطلوا مسريهتم وجيمدوا انطالقتهم، من  

خالل الضغوط املتنوعة التي متنع املؤمنني من ممارسة حريتهم يف الفكر والعمل، وهذا ما  

يتهم، كام  أراد شعيب عليه السالم أن حيذر منه، فيهيب بقومه أن ال حيرموا املؤمنني من حر
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بالطريق عن اخلط   ينحرفوا  احلرية، وأن ال  أن حيرمهم اآلخرون من هذه  يريدون هم  ال 

املستقيم، لتتحرك يف االجتاه املعوج، ألن ذلك يبعدهم عن االجتاه السليم الذي ينقذ حياهتم  

 وحياة اآلخرين. 

فقال:   تعاىل عليهم،  اهلل  بنعم  يذكرهم  ثم راح  آخر:  إِذْ قال  َقلِياًل  ﴿َواْذُكُروا  ُكنُْتْم   

أفاض اهلل عليكم من نعمه، حيث جعل منكم قوة بعد أن كنتم يف مواقع  َفَكثََّرُكْم﴾   فيام 

الذي   بأن  إليكم  فتوحي  الذكرى،  تنفع  فقد  والقلة،  الكثرة  موازين  خالل  من  الضعف، 

نعمة،  أعطاكم نعمة القوة بالكثرة، قادر عىل أن يسلبكم ذلك بالقلة، فال بد من شكر هذه ال

 بالسري عىل ما يريده اهلل منكم. 

املُْْفِسِديَن﴾  قال آخر: وقال هلم منذرا:   َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  الذين استغلوا  ﴿َواْنُظُروا 

نعم اهلل يف إفساد البالد والعباد، فأهلكهم اهلل بذنوهبم بعد أن ظنوا أن احلياة قد فتحت هلم  

م وقوهتم، ولكن قضايا املصري ترتبط بنهايات  ذراعيها، ومنحتهم كل َشء، واغرتوا بكثرهت 

اجلو   ذلك  كل  حتول  وكيف  السيئة،  عاقبتهم  كانت  كيف  فانظروا  ببداياهتا..  ال  األمور 

 اململوء بالكربياء واخليالء إىل جو ميلء باحلقارة والذلة والبالء. 

فجحدوا،   آخرون  وعىص  فآمنوا،  قومه،  من  ناس  له  استجاب  أنه  وبام  آخر:  قال 

فقال هلم:    فلذلك بينهم،  الذي حيكم  تعاىل هو  اهلل  القسمني، وأن  َطائَِفٌة  ذكر  َكاَن  ﴿َوإِْن 

َخ  َوُهَو  َبْينَنَا  اهللَُّ  حَيُْكَم  َحتَّى  وا  َفاْصرِبُ ُيْؤِمنُوا  مَلْ  َوَطائَِفٌة  بِِه  ُأْرِسْلُت  بِالَِّذي  آَمُنوا  رْيُ  ِمنُْكْم 

ري للذين آمنوا؛ ألهنم يعبدونه وحده؛ ألنه ال يمكن  ، وهذا فيه تبش [ 87األعراف: ] احْلَاكِِمنَي﴾ 

أن حيكم لصحة ما يقول الذين يرشكون معه حجارة، وهو إنذار للذين مل يؤمنوا؛ ألهنم  

يرشكون ويعبدون غريه وهو ـ سبحانه وتعاىل ـ وحده خري احلاكمني، وأفعل التفضيل ليس  

 ني. عىل بابه، ألنه ال خري يف حكم سواه، فهو أحكم احلاكم
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قال آخر: وبعد أن انتهى شعيب عليه السالم من خطابه احلكيم لقومه، ذكر اهلل تعاىل  

﴿َقاَل  منطق االستعالء الذي بادله به املستكربون يف مواجهة منطق العقل واحلوار، فقال:  

ِذيَن آمَ  وا ِمْن َقْوِمِه َلنُْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَّ ِذيَن اْسَتْكرَبُ نُوا َمَعَك ِمْن َقْرَيتِنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ  املأََْلُ الَّ

تِنَا﴾   ، وهذا منطق الذي ال حياور وال يناقش، ألنه ال يملك أدوات احلوار  [ 88األعراف:  ] يِف ِملَّ

للتفاهم، ألن   جمال  هناك  فليس  ويتوعد،  يتهدد  فهو  القوة،  أدوات  يملك  بل  وروحيته، 

ة، وال يرجعون يف قناعاهتم إىل أساس، وبذلك  التفاهم هيزم املبطلني الذين ال يملكون حج

ذلك   تغطية  فيحاولون  والتفاهم،  احلوار  دعوة  أمام  بالضعف  الشعور  يعيشون  فإهنم 

 بأساليب التهديد والوعيد.  

املؤمنني:   من  اتبعه  ومن  السالم  عليه  شعيب  قال  وهلذا  آخر:  ُكنَّا  قال  ﴿َأَوَلْو 

إجبار؟ إن اإلنسان قد ينجح يف إجبار إنسان آخر  أي: هل القضية قضية إكراه و  َكاِرِهنَي﴾،

عىل عمل ما أو عالقة ما بالقوة، بامتالكه لوسائل الضغط املادي التي متكنه من ذلك، لكنه  

 لن ينجح يف إكراهه عىل أن يعتقد بام ال يقتنع به، ألن العقيدة ال ُتضع إلكراه وإجبار.  

مطل أن  السالم  عليه  شعيب  هلم  أكد  ثم  آخر:  مهام  قال  أبدا،  يكون  لن  العود  بهم 

ْينَا َعىَل اهللَِّ َكِذًبا إِْن ُعْدَنا يِف ِملَّتُِكْم َبْعَد حاولوا اإليذاء والتهديد، فلذلك قال هلم:  ﴿َقِد اْفرَتَ

اَنا اهللَُّ ِمنَْها﴾، هنا للتحقيق كام هي يف كل استعامالت القرآن الكريم، سواء  ﴿َقْد﴾  و  إِْذ َنجَّ

ْينَا َعىَل اهللَِّ َكِذًبا﴾  ماض أم دخلت عىل فعل مستقبل  أدخلت عىل فعل   أن نعود إىل ﴿اْفرَتَ

 ملتكم أي كذبنا عىل اهلل تعاىل كذبا مقصودا متعمدا إذا عرفنا احلق، واعتنقناه، ثم كفرناه. 

بقوله:   املعنى  هذا  أكد  ثم  آخر:  ِمنَْها﴾  قال  اهللَُّ  اَنا  َنجَّ إِْذ  نجاتنا،  ﴿َبْعَد  بعد  أي 

اَنا﴾،وإخراجنا من الضالل إىل نور اهلداية.. وقوله:   أي نجى أصحابنا منها، من    ﴿إِْذ َنجَّ

 طريق التغليب بإدخال نفسه يف زمرهتم، ألن األنبياء عليهم السالم معصومون من الكفر. 
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أي ليس لنا بعد   َما َيُكوُن َلنَا َأْن َنُعوَد فِيَها﴾،﴿وَ قال آخر: ثم قال مؤكدا عدم العود:  

نَا﴾  أن رأينا النور ورسنا فيه، أن نعود إىل الظلمة،   أي إال أن يريد ربنا  ﴿إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ َربُّ

 ِعْلاًم﴾،وخالقنا لنا الضاللة بعد اهلداية، ويكون ذلك بعمل منا..  
ٍ
ء نَا ُكلَّ ََشْ هو  ف  ﴿َوِسَع َربُّ

ْلنَا﴾  يعلم ما كان وما يكون، وما هو كائن ثابت، ولذا ال يتوكل إال عىل اهلل   ﴿َعىَل اهللَِّ َتَوكَّ

كنتم   فإذا  هتديدكم،  يغلبه  ولن  توكلنا،  عليه  ربنا  فاهلل  باإلخراج،  لتهديدهم  رد  وذلك 

 تستعينون بجربوتكم وكربيائكم، وغطرستكم، فنحن نعتمد عىل اهلل. 

تِنَا﴾ر البعض من ظاهر هذا التعبري  قال آخر: وقد يتصو أن شعيبا    ﴿َلَتُعوُدنَّ يِف ِملَّ

عليه السالم كان قبل ذلك يف صفوف الوثنيني، واحلال ليس كذلك، بل بسبب كونه مل يكن  

مكلفا بالتبليغ، كان يسكت عىل أعامهلم، وكانوا يظنون أنه كان عىل دين الوثنية، يف حني أن  

النبيني مل يكن و األنبياء ودرايتهم كانت  أحدا من  النبوة، وإن عقول  قبل زمان  ثنيا حتى 

هذا   أن  إىل  مضافا  هذا  والسخيف،  املعقول  غري  العمل  هذا  مثل  يرتكبوا  أن  من  أسمى 

اخلطاب مل يكن موجها إىل شعيب وحده، بل يشمل املؤمنني من أتباعه ـ أيضا ـ ويمكن أن  

 يكون هذا اخلطاب هلم. 

أن يثبت هلم حسن نيته، ويظهر رغبته يف طلب احلقيقة    قال آخر: وأخريا، وألجل 

نَا اْفَتْح  والسالم، حتى ال يتهمه أعداؤه بالشغب والفوضوية واإلخالل باألمن قال:   ﴿َربَّ

اْلَفاحِتِنَي﴾، َوَأْنَت َخرْيُ  بِاحْلَقِّ  َقْوِمنَا  َوَبنْيَ  يا رب احكم بيننا وبني هؤالء باحلق،    َبْينَنَا  أي: 

 اكل التي بيننا وبني هؤالء، وافتح علينا أبواب رْحتك، فأنت خري الفاحتني. وارفع املش

قال آخر: ونالحظ هنا أن شعيبا عليه السالم والذين معه مل يتعقدوا من كل أساليب  

قومهم، ومل يبادروا بالدعاء عليهم، بل ابتهلوا إىل اهلل أن يفتح بينهم وبني قومهم، ويردم  

م باحلق، ألهنم ال يريدون للعالقات اإلنسانية أن ُتضع للتسويات  اهلوة الواسعة فيام بينه 



508 

 

احلق،   حساب  ترتكز عىل  أن  يريدوهنا  بل  الباطل،  حساب  اْلَفاحِتِنَي﴾  وفق  َخرْيُ  ﴿َوَأْنَت 

 ألنك تعرف كل ما يصلح أمور خلقك فيام يتفقون فيه أو خيتلفون. 

فرين للمؤمنني باإليذاء فقال  قال آخر: ثم ختم اهلل تعاىل هذه املواجهة بتهديد الكا 

وَن﴾،عنهم:   َبْعُتْم ُشَعْيًبا إِنَُّكْم إًِذا خَلَارِسُ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َلئِِن اتَّ أي أهنم    ﴿َوَقاَل املأََْلُ الَّ

خاص،   بتهديد  اتبعوه  الذين  ُتصيص  إىل  معه  ومن  لشعيب  العام  التهديد  من  انتقلوا 

نوا باهلل تعاىل استجابة لدعوة شعيب ليستغلوا ضعفهم، وهم  وواضح أنه للمؤمنني الذين آم

الكرباء، مؤكدين خسارهتم بسبب اتباعهم لشعيب، وأكدوا هتديدهم بالقسم بام يقسمون  

وَن﴾  والالم يف قوله تعاىل:    ﴿إِنَُّكْم﴾،به وبقوله   ويرتتب ذلك عىل االتباع، بذكر  ﴿خَلَارِسُ

 ان.اإليذاء باعتبار اخلرسان نتيجة للخرس

قال آخر: وما كان اهلل ليذر املرشكني هيددون املؤمنني، ويصدون عن سبيل اهلل، وهي  

سبيل احلق، ولذا أنزل تعاىل هبم ما أوعدهم، وما حتدوا به شعيبا، أن يأيت به إن كان من  

ْجَفُة َفَأْصَبُحوا يِف َداِرِهْم َجاثِِمنيَ املرسلني؛ ولذا قال تعاىل:   والفاء هنا فاء    ﴾،﴿َفَأَخَذهْتُُم الرَّ

السببية، أي أن ما قبلها سبب ملا بعدها، أي أنه بسبب تكذيبهم وكفرهم وصدهم عن سبيل  

اهلل تعاىل أخذهتم الرجفة، وهي زلزال شديد، هز ديارهم هزا عنيفا فتهدمت عىل أهلها،  

ومل    وصاروا مقيمني أمواتا حتت ركامها، وذهب تعاىل هبم كافرين، وكأهنم مل يكونوا فيها،

 يقيموا بأرضها. 

ُبوا ُشَعْيًبا  قال آخر: ولذا قال تعاىل:  ِذيَن َكذَّ ُبوا ُشَعْيًبا َكَأْن مَلْ َيْغنَْوا فِيَها الَّ ﴿الَِّذيَن َكذَّ

يَن﴾   اخْلَارِسِ ُهُم  القوم  [ 92األعراف:  ] َكاُنوا  دابر  قطع  فقد  فيها،  مقيمني  يكونوا  ، أي كأن مل 

شعيب وصدهم عن سبيل اهلل، وإن اهلل تعاىل غالب عىل  الظاملني، وذلك بسبب تكذيبهم ل 

 كل َشء. 
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قال آخر: فقد هدد الكافرون املتغطرسون املؤمنني بأن يكونوا خارسين إن استمروا  

عىل اتباعهم لشعيب، فذكر اهلل تعاىل أن أولئك املكذبني هم اخلارسون حقا وصدقا، فقد  

مت، وخرسوا يوم القيامة، فكانوا  خرسوا أنفسهم فكفروا وضلوا، وخرسوا ديارهم فهد

 حطب جهنم، وهم فيها خالدون.

﴿َتَوىلَّ َعنُْهْم﴾  قال آخر: وما كان من أمر شعيب عليه السالم الذي كذبوه إال أن  

أي أعرض عنهم عندما علم أهنم قد أرصوا عىل الكفر إرصارا، وآذوا املؤمنني، فأعرض  

 عنهم ونزل هبم ما نزل. 

﴿َيا  قال آخر: وعند إعراضه، قال هلم عند نزول البالء عليهم، وقد توقعه فوقع:  

، [ 93األعراف:  ] َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَسااَلِت َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعىَل َقْوٍم َكافِِريَن﴾  

ن.. وىف هذا  أي كيف أحزن عىل قوم كفروا، وأرصوا عىل كفرهم حتى ماتوا وهم كافري

الكالم إشارة إىل حمبته هلم ابتداء، وطلب اهلداية هلم، لكنهم كفروا، فلم حيزن عليهم، وكان  

 حيزن عليهم مع موهتم كافرين.  أالغريبا 
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 هذا الكتاب 

املقدمة   هو  الكتاب  عرشة  هذا  اخلاصية  احلادية  ويتناول  السلسلة،  خصائص   السادسةهلذه  من 

 التعبري عن املعاين من خالل األحداث والقصص، والعرب املستفادة منها.القرآن الكريم، خاصية 

القرآن وهي   من اخلصائص املرتبطة باملوعظة احلسنة، والتي اعتربها اهلل تعاىل صفة من صفات 

 نبياء عليهم السالم. وغريه من األ  الكريم، ووظيفة من وظائف اهلداة والصاحلني ابتداء من رسول اهلل  

ترتبط   التي  تلك  سواء  القصص،  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  أكثر  نستوعب  أن  حاولنا  وقد 

 باألنبياء عليهم السالم، أو تلك التي ترتبط بغريهم. 

ذكره   وما  اللغوية،  معانيها  عليه  تدل  بام  منها  العرب  اقتباس  يف  أو  معانيها  بيان  يف  اكتفينا  وقد 

ملفرسين وغريهم هلا، من غري أن نذكر ما ورد يف التفسري باملأثور من الروايات الكثرية، والتي املتدبرون من ا

 نرى أن أكثرها ابتعد عن املراد القرآين، بل شوهه، وانحرف به.

وقد حاولنا كذلك أن نذكر العرب من خالل الرؤى املختلفة، فهناك من يغّلب االعتبار الروحي  

يغلّ  من  وهناك  خمتلفني،  واألخالقي،  املتحدثني  جعلنا  ولذلك  وغريها،  واحلركي،  الدعوي  االعتبار  ب 

وكأهنم يعربون عن اختالف القراء واختالف املفرسين، من غري أن نذكر أي نزاع بينهم، كام جرت العادة  

بني الباحثني يف تقديم رأي عىل رأي، ذلك أن كل اآلراء حتى لو اختلفت ظاهرا، فهي مقبولة ما دامت  

 جمة مع املعاين القرآنية، وهلا ما يدل عليها من النص القرآين. منس

وبناء عىل كثرة القصص القرآين، فقد اشتمل هذا الكتاب عىل ثالثني فصال، كل فصل ـ ما عدا  

 الفصل األول ـ حيوي قصة نبي من األنبياء، أو شخصية من الشخصيات التي ذكرها القرآن الكريم. 
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