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 هذا الكتاب 

من    السادسة هلذه 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 

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

 من األنبياء عليهم السالم. 

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

 باألنبياء عليهم السالم، أو تلك التي ترتبط بغريهم. ترتبط 

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

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

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

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

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

تالف املفرسين، من غري أن نذكر  املتحدثني خمتلفني، وكأهنم يعربون عن اختالف القراء واخ 

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. 

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

 هذا هو اجلزء الثاين من كتاب ]القرآن والقصص واالعتبار[، وهو يتضمن ما ييل: 

 . االعتبار.. وقصة موسى 13

 . االعتبار.. وقصة داود 14

 . االعتبار.. وقصة سليامن 15

 . االعتبار.. وقصة زكريا 16

 . االعتبار.. وقصة مريم 17

 . االعتبار.. وقصة املسيح 18

 . االعتبار.. وقصة ابني آدم 19

 . االعتبار.. وقصة ذي القرنني20

 . االعتبار.. وقصة اخلض 21

 مؤمن آل فرعوناالعتبار.. و. 22

 . االعتبار.. وقصة قارون23

 أصحاب السبت . االعتبار.. و24

 . االعتبار.. وقصة الذي حيا بعد موته 25

 . االعتبار.. وقصة سبأ26

 . االعتبار.. وأصحاب اجلنة27



8 

 

 صاحب اجلنتنيو . االعتبار.. 28

 . االعتبار.. وأصحاب الكهف 29

 . االعتبار.. وأصحاب األخدود30

   . االعتبار.. والرسل الثالثة31



9 

 

 . االعتبار.. وقصة موسى 13

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة شعيب عليه السالم، فحدثونا عن  

 قصة موسى عليه السالم والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها.

قال أحد الوعاظ: مشاهدها كثرية يف القرآن الكريم، لكن يمكن تقسيمها إىل سبعة  

 عرش مشهدا.. ويف كل مشهد نرى العرب الكثرية.  

قال آخر: وهي تبدأ بقصته مع أمه، ثم مع القبطي، ثم رحيله إىل مدين، ثم بعثة اهلل  

تعاىل من األذى الذي القاه    له، ثم ذهابه إىل فرعون، ثم مواجهته مع السحرة، ثم ما ذكر اهلل

أتباعه، ثم اآليات التي تنزلت، وهو يف مرص، ثم نرص اهلل له عىل فرعون، وخروجهم من  

أرضه، ثم املوعد الذي حدده اهلل له، ثم وقوع بني إرسائيل يف عبادة العجل، ثم توبتهم  

ثم   اهلل عليهم،  أخذها  التي  بني  واملواثيق  التي سلطها اهلل عىل  إرسائيل بسبب  العقوبات 

ثم طلب موسى عليه السالم من قومه أن يدخلوا  خمالفاهتم، ثم احلديث عن قصة البقرة،  

التي كان يطلبها بنو إرسائيل، ويف األوقات  القرية، وما ختلل ذلك من   الطلبات املختلفة 

 املختلفة. 

 موسى وأمه: 

علينا فيها قصته  قال أحد احلضور: فحدثونا عن األول.. ذلك الذي قص اهلل تعاىل  

 مع أمه. 
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﴿َوَأْوَحْينَا إِىَل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه  : لقد ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  (1)  قال أحد الوعاظ

إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن ا إِنَّا َرادُّوُه  َزيِن  َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َواَل خَتَايِف َواَل ََتْ َسلنَِي  ملُْرْ َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه 

َخاطِئِنيَ  َكاُنوا  ا  َوُجُنوَدُُهَ َوَهاَماَن  فِْرَعْوَن  إِنَّ  َوَحَزًنا  ا  َعُدوًّ هَلُْم  لَِيُكوَن  فِْرَعْوَن  آُل    َفاْلَتَقَطُه 

ُت َعنْين َوَقاَلِت اْمَرَأُت   َوُهْم اَل  ِِل َوَلَك اَل َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا    فِْرَعْوَن ُقرَّ

وَن  َيْشُعُروَن َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا إِْن َكاَدْت َلُتْبِدي بِِه َلْواَل َأْن َرَبْطنَا َعىَل َقْلبَِها لَِتكُ 

عَ  ْمنَا  َوَحرَّ َيْشُعُروَن  اَل  َوُهْم  ُجُنبن  َعْن  بِِه  ْت  َفَبرُصَ يِه  ُقصِّ أِلُْختِِه  َوَقاَلْت  املُْْؤِمننَِي  َلْيِه  ِمَن 

ُكْم َعىَل َأْهِل َبْيتن َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن َفَرَدْدنَ  اُه  املََْراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّ

َزَن َولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم اَل  ِه َكْي َتَقرَّ َعْينَُها َواَل ََتْ ]القصص: َيْعَلُموَن﴾    إِىَل ُأمِّ

 [ 13ـ  7

قال آخر: ففي هذه اآليات الكريمة يكشف اهلل سبحانه وتعاىل عن األسباب التي  

إرادته  لتمىض،  يقيمها سبحانه ، وتتحقق مشيئته يف نرصة املستضعفني، والتي قدم هلا  هبا 

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثِنَي  بقوله:   مَّ
ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِ ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَّ

ا ِمنُْهْم َما َكاُنوا حَيَْذُروَن﴾   َن هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُُهَ القصص: ] َوُنَمكِّ

 [ 6ـ  5

ر: وإذا كان اهلل تعاىل يف غنى عن هذه األسباب التي تتصل باملسببات، حيث  قال آخ 

لكنه مع ذلك يرينا هبذا التدبري أن هناك أسبابا يتوسل هبا إىل   ﴿ُكْن َفَيُكوُن﴾،يقول لليشء  

 املسببات، وأن علينا أن نأخذ كل أمر بأسبابه التي تقع يف حسابنا وتقديرنا.

األسباب التي تقع هبا إرادة اهلل يف فرعون، هو ميالد  قال آخر: وأول سبب من تلك  

 

 (1( للقرآن  القرآين  التفسري  املراغي311/ 10(  وتفسري   ،)  (20 /37( القرآن:  وحي  ومن  املنزل: 17/267(،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  واألمثل   ،)

 (. 20/63(، والتفسري املنري )180/ 12)
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موسى عليه السالم، الذي سيكون عىل يده هالك فرعون.. فهذا هو السبب األول الذي  

ستدور عليه األسباب املؤدية إىل هالك فرعون، ذلك أنه حني ولد موسى عليه السالم كان  

 لكل مولود ذكر ليذبحوه.  فرعون يميض حكمه يف أبناء بني إرسائيل، فيرتصد جنوده 

قال آخر: ولذلك أوحى اهلل تعاىل إىل أم موسى أن متسك وليدها، وأن ترضعه، أي  

فقال:   غريها،  ملرضع  تدعه  أن  ال  لبنها،  من  إرضاعه  َأْن  تتوىل  ُموَسى  ُأمِّ  إِىَل  ﴿َوَأْوَحْينَا 

ح فيام بعد، حني  أي وأهلمناها وقذفنا يف قلبها أن أرضعيه، وذلك ألمر سيتضَأْرِضِعيِه﴾  

يقع الوليد يف يد امرأة فرعون، فتلتمس له املراضع، فال يقبل غري الثدي الذي رضع منه  

 أول رضعات، وهو ثدي أمه، وبذلك جيتمع الوليد وأمه، لنميض األسباب إىل غاياهتا. 

ِت  ﴿َفإَِذا ِخفْ قال آخر: ثم أمرها اهلل تعاىل يف حال خوفها عليه أن تلقيه يف اليم، فقال:  

 ،﴾ أي أمسكيه عندك، وأرضعيه، حتى إذا استشعرت خوفا من فرعون    َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ

 أن يصل إليه فألقيه يف اليم، أي النهر، وهو هنر النيل، كام هو ظاهر. 

قال آخر: ثم وعدها اهلل تعاىل بام يسليها ويطمئن قلبها ويملؤه غبطة ورسورا، وهو  

أي إنا رادو  ﴿إِنَّا َرادُّوُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلِنَي﴾  وال نبيا فقال:  رده إليها وجعله رس

ولدك إليك للرضاع وتكونني أنت مرضعه، وباعثوه رسوال إىل هذا الطاغية وجاعلو هالكه  

 ونجاة بني إرسائيل مما هم فيه من البالء عىل يديه. 

خاوفها التي تطل عليها من إلقائه يف  قال آخر: وهو طمأنة ألم الوليد، وتسكني مل

اليم.. فهي إذ تستمع إىل هذا الوعد من رب العاملني، تدفع بابنها إىل اليم، يف غري تردد..  

إليها،   املوجهة  األوامر  هذه  فتكون  إهلاما،  كان  إذا  أما  مبارشا،  وحيا  األمر  كان  إذا  هذا 

أمرها عليها.. فكأهنا أوامر    خواطر قد جرت يف تفكريها، ثم ألزمت نفسها هبا، وأقامت

 صادرة إليها من جهة عليا، ال تستطيع هلا خالفا. 
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﴿َوَأْوَحْينَا إىَِل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه  قال آخر: وقد مجع قوله تعاىل: 

َزيِن إِنَّا َرادُّوُه إَِليْ  وهو آية واحدة   ِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلِنَي﴾،َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َواَل خَتَايِف َواَل ََتْ

﴿َواَل  بني أمرين وهنيني، وخربين وبشارتني واألمران: ُها )أرضعيه وألقيه(، والنهيان: ُها  

َزيِن﴾، ََتْ َواَل  ُها    خَتَايِف  َوَجاِعُلوُه﴾،واخلربان:  إَِلْيِك  َرادُّوُه  ضمن    ﴿إِنَّا  يف  والبشارتان: 

 لرد واجلعل من املرسلني. اخلربين، وُها ا

فقال:   نجاته  ومقدمات  وعده  صدق  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  آُل  قال  ﴿َفاْلَتَقَطُه 

الضياع صبيحة  فِْرَعْوَن﴾   يعنى هبا وتصان عن  التي  اللقطة  أخذ  أهل فرعون  أي فأخذه 

 الليل الذي ألقى فيه التابوت. 

غا  إىل  تتحرك  األسباب  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  فهذا  قال  خطوة،  خطوة  يتها، 

موسى )الوليد( ينتقل من يد أمه إىل صدر النهر، ثم ينتقل من صدر النهر إىل بيت فرعون..  

فرعون    لرييبوهكذا يميض التدبري اإلهلي يف طريقه، ال يدري الناس من أمره شيئا، حتى  

تعاىل:   قوله  إليه  يشري  ما  وهذا  يطلبه،  كان  الذي  العدو  حجره،  ا    ﴿لَِيُكونَ يف  َعُدوًّ هَلُْم 

آل فرعون    َوَحَزًنا﴾، التقطه  لفرعون عدوا وحزنا، وإنام  ليكون  التقط  يلتقط حني  مل  فهو 

﴿اَل َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم  ليكون هلم قرة عني، كام قالت امرأة فرعون:  

َيْشُعُروَن﴾،  يكو  اَل  أن  فرعون  إمكان  يف  عدوا  وكان  له  يكون  أن  آثر  لكنه  كذلك،  له  ن 

 وحزنا. 

تعاىل:   وقوله  آخر:  َخاطِئِنَي﴾  قال  َكاُنوا  ا  َوُجُنوَدُُهَ َوَهاَماَن  فِْرَعْوَن  أن  ﴿إِنَّ  جيوز 

يكون وصفهم باخلاطئني، من اخلطأ وهو ضد الصواب.. بمعنى أهنم كانوا يف جهل وعمى  

ويف هذا ما يكذب ادعاء فرعون لأللوهية،    عام ينكشف عن هذا األمر الذي فعلوه بأيدهيم.. 

الوليد   املواليد كلها هذا  ملا اختار من بني  إهلا،  أنه كان  ويكشف زيف هذا االدعاء.. فلو 
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 الذي يكون عىل يديه هالكه، وموته عىل تلك امليتة الشنعاء. 

قال آخر: وإما أن يكون هذا الوصف من اخلطيئة، ويكون هذا الوصف تعليال ملا  

يوردهم موارد اهلالك، أي إن هؤالء كان من دأهبم  أخذهم   التدبري الذي  به من هذا  اهلل 

اخلطأ وعدم التدبر يف العواقب، ومن ثم قتلوا ألجله ألوفا، ثم أخذوه يربونه ليكرب ويفعل  

 هبم ما كانوا حيذرون. 

قال آخر: ثم حكى اهلل تعاىل قول امرأة فرعون حني رآه فرعون وهم بقتله، فقال:  

اْمَرَأُت  ﴿وَ  ُت فِْرَعْوَن  َقاَلِت  َتْقُتُلوُه﴾،   َعنْين   ُقرَّ اَل  َوَلَك  أي قالت ختاصم عنه وَتببه إىل    ِِل 

 فرعون: إنه مما تقر به العيون، وتفرح لرؤيته القلوب، فال تقتلوه. 

﴿َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو  قال آخر: ثم ذكرت العلة التي قالت ألجلها ما قالت، فقالت: 

َوَلًدا﴾  َنتَّخِ  النجابة، أو  َذُه  أي لعلنا نصيب منه خريا، ألين أرى فيه خمايل اليمن، ودالئل 

 ملا فيه من الوسامة ومجال املنظر التي جتعله أهال لتبنى امللوك له. ﴿َنتَِّخَذُه َوَلًدا﴾ 

فقال:   صنعوا،  ما  نتيجة  يدرون  ال  أهنم  تعاىل  اهلل  بني  ثم  آخر:  اَل  قال  ﴿َوُهْم 

 إليه أمرهم.   يؤولأي وهم ال شعور هلم بام خبأه هلم القدر، وبام َيْشُعُروَن﴾ 

فقال:   أمه،  بقلب  أملت  التي  واهلواجس  الوساوس  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

ُأمِّ ُموَسى َفا  ويف ذلك إشارة إىل ما ترك ضياع الولد من يدها، من    ِرًغا﴾،﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد 

فراغ كبري، يف مشاعرها، وأحاسيسها.. فقد تعطلت بذهابه عنها كل العواطف التي تغذى  

بكائه،   ويف  ويقظته،  نومه،  يف  به  واشتغال  له،  ومناغاة  عليه،  سهر  من  طفلها،  األم  هبا 

كل جوارحها  أن  ذلك  وسكونه،  حركته  ويف  قد  وصمته،  لطفلها،  األم  ترصدها  التي  ها 

العواطف   مركز  وهو  ـ  قلبها  جعل  قد  بدوره  وهذا  تعمل،  ال  معطلة  أدوات  أصبحت 

واملشاعر ـ كيانا فارغا، ال يستقبل من الطفل ما يصل األم به، من مشاعر وعواطف، إال  
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عجز:  تلك العواطف السلبية.. من قلق، وأسى، ولوعة.. وهذا هو الرس يف هذا التعبري امل

 ﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا﴾  

تعاىل:   ُموَسى﴾  قال آخر: ويف قوله  ـ يف  ﴿ُأمِّ  الوليد، قد أصبح  أن هذا  إىل  إشارة 

ـ قد أصبح ذا وجود معرتف به يف هذا املحيط الذي   رعاية اهلل، ويف ضامن وعده بحفظه 

ن شخصية معروفة، وعلم ظاهر،  ضاعت فيه معامل األطفال، وأهدرت فيه دماؤهم.. إنه اآل

 يأخذ مكانه يف هذه األحداث، متاما كام يأخذ فرعون مكانه فيها.

َلُتْبِدي بِِه﴾،قال آخر: ثم قال تعاىل:   أي أهنا ـ وقد فرغ قلبها من هذا    ﴿إِْن َكاَدْت 

املهد الذي كان لوليدها يف سويداء القلبـ  أو شكت أن ترصخ وتندب هذا الوليد، وتنادى  

الناس: إن هذا الطفل الذي وجد ملقى يف اليم والذي التقطه آل فرعون هو وليدها..  يف  

 وإهنا لتود أن تلقى عليه ولو نظرة واحدة، قبل أن يصري إىل هذا املصري املجهول. 

أي أمسكنا عىل قلبها ما فيه    ﴿َلْواَل َأْن َرَبْطنَا َعىَل َقْلبَِها﴾،قال آخر: ثم قال تعاىل:  

تري نوازع  أمره..  من  وفضح  الوليد،  وجه  عن  الكشف  إىل  االنطالق  ِمَن  د  ﴿لَِتُكوَن 

ويف هذا تعليل هلذا الربط الذي ربط اهلل سبحانه، به عىل قلبها، وهو أهنا بعد أن    املُْْؤِمننَِي﴾،

 تتكشف هلا األمور، ستعلم أن ما وعدها اهلل حق، وهبذا يتأكد إيامهنا باهلل، ويقوى يقينها به. 

ويف هذا إشارة إىل أن ما يبتىل به املؤمنون الصابرون من أرزاء وحمن، هو  قال آخر:  

تثبيت إليامهنم، وترسيخ لقواعد هذا اإليامن يف قلوهبم، حيث ينكشف هلم وراء كل رزء،  

وعقب كل حمنة، أن ذلك مل يكن إال عن تدبري احلكيم العليم، وأهنم لو استقبلوا من أمورهم  

ا إال عىل هذا الوجه الذي أقامه اهلل رب العاملني، وهبذا ينتقلون من  ما استدبروا، ملا أقاموه

التسليم، والرضا.. وهذا هو   القلق، واجلزع يف مواجهة املصائب واملحن، إىل حال  حال 

 اإليامن يف أرفع مقاماته، وأعىل منازله. 
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موسى   أم  أحست  قلبها  بتثبيت  اهلل  لطف  أثر  وعىل  آخر:  لكنها  باالطمئنانقال   ،

قال  أح كام  خربه،  وتعرف  أثره  تتبع  أن  أخته  أمرت  ولذلك  ولدها،  مصري  تعرف  أن  بت 

يِه﴾،تعاىل:   ُقصِّ أِلُْختِِه  يِه﴾  وكلمة    ﴿َوَقاَلْت  ومعناها  ﴿ُقصِّ )قص(،  مادة  من  مأخوذة 

البحث عن آثار اليشء، وإنام سميت القصة قصة ألهنا َتمل يف طياهتا أخبارا خمتلفة يتبع  

 بعضها بعضا.

قال آخر: فاستجابت )أخت موسى( ألمر أمها، وأخذت تبحث عنه بشكل ال يثري  

الشبهة، حتى برصت به من مكان بعيد، ورأت صندوقه الذي كان يف املاء يتلقفه آل فرعون،  

﴾،كام قال تعاىل:   ْت بِِه َعْن ُجُنبن ﴿َوُهْم  لكن أولئك مل يلتفتوا إىل أن أخته تتعقبه    ﴿َفَبرُصَ

 َن﴾  اَل َيْشُعُرو

فقال:   أمه،  ملهد  وإرجاعه  به  عنايته  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َعَلْيِه  قال  ْمنَا  ﴿َوَحرَّ

َقْبُل﴾   ِمْن  جعلهم  [ 12القصص:  ] املََْراِضَع  مما  منهن  مرضعة  أية  ثدي  عىل  يقبل  مل  ولذلك   ،

يعيشون مشكلة صعبة يف تغذيته لإلبقاء عىل حياته، وكانت أخته قد اقرتبت من اجلو أكثر  

أن   وقررت  املشكلة،  طبيعة  وقد عرفت  بموقف،  تشري  أو  رأيا،  تعطي  أن  أمكنها  بحيث 

تتدخل لريجع الولد إىل أمه من خالل إحساسها اخلفي بأن هناك وضعا غيبيا خفيا لتحقيق  

الوعد اإلهلي بعودته إىل أمه، فيام كانت تعيشه باإلهلام الداخيل الذي كانت ختتزنه يف وعيها  

ُكْم َعىَل َأْهِل َبْيتن َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن﴾ ﴿َفَقالَ اخلاص   [ 12القصص: ] ْت َهْل َأُدلُّ

قال آخر: ولعل من الطبيعي أن يكونوا قد استجابوا لذلك، وسلموه إىل أمه التي  

ِه    ﴿َفَرَدْدَناُه إِىَل جاءت بلهفة عند استدعائها من قبلهم ـ بواسطة أخته، ولذلك قال تعاىل:   ُأمِّ

َزَن﴾   عندما يعيش ولدها احلبيب يف أحضاهنا، وهي آمنة    [ 13القصص:  ] َكْي َتَقرَّ َعْينَُها َواَل ََتْ

بيت   املميز يف  باعتبار موقعه  املحافظة عىل حياته  أمامهم عن  إهنا مسئولة  بل  عىل حياته، 
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﴾  ﴿َولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َح فرعون، فال جمال لقلق وال للحزن،   فيام يعد اهلل به    [ 13القصص: ] قٌّ

 عباده يف قضاياهم التي تتحرك يف موقع رمحته.  

قال آخر: وهذه هي احلقيقة اإليامنية التي ال شك فيها، ألن الذي خيلف الوعد أحد  

شخصني، إما العاجز وإما الكاذب، أو اجلاهل الذي يظهر له اليشء بطريقة ثم يبدو له غريه  

وموقفه رأيه  كبريا،  فيتبدل  علوا  ذلك  اهلل عن  تعاىل  وقد  َيْعَلُموَن﴾  ،  اَل  َأْكَثَرُهْم  ﴿َوَلكِنَّ 

ينفتحون عىل األفق الواسع الذي يطل هبم عىل مفردات القضايا من    [ 47الطور:  ]  ألهنم ال 

خالل القواعد العامة لإليامن، ولذلك فإهنم يستغرقون يف أوضاعهم الشخصية املزاجية أو  

ة الرسيعة، بعيدا عن أية معرفة عميقة يف حقائق العقيدة واحلياة، وهذه  أفكارهم االرجتالي

هي مشكلة الناس يف كل زمان ومكان أمام اإليامن، فهي مشكلة اجلهل التي تغلق عليهم  

 أبواب احلق، وتدفعهم إىل االندفاع نحو الباطل. 

 موسى والقبطي: 

األول..   املشهد  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  ما  قال  وهو  الثاين..  عن  فحدثونا 

 حصل له مع اإلرسائييل والقبطي. 

الوعاظ تعاىل يف قوله:  (1) قال أحد  لقد ذكره اهلل  آَتْينَاُه  :  َواْسَتَوى  ُه  َأُشدَّ َبَلَغ  ﴿َوملََّا 

أَ  ِمْن  َغْفَلةن  ِحنِي  َعىَل  املَِْدينََة  َوَدَخَل  املُْْحِسننَِي  َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوِعْلاًم  فِيَها  ُحْكاًم  َفَوَجَد  ْهلَِها 

ِه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعتِِه َعىَل الَِّذي ِمنْ  ِه    َرُجَلنْيِ َيْقَتتاَِلِن َهَذا ِمْن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ َعُدوِّ

ُمِضلٌّ  َعُدوٌّ  إِنَُّه  ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  َهَذا  َقاَل  َعَلْيِه  َفَقىَض  ُموَسى  إيِنِّ    َفَوَكَزُه  َربِّ  َقاَل  ُمبنٌِي 

 

(، واألمثل يف 275/  17(، ومن وحي القرآن: )43/  20(، وتفسري املراغي )4726/  9(، وزهرة التفاسري )319/  10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 73/ 20، والتفسري املنري )21، ص: 16(، و تفسري امليزان، ج: 194/ 12: ) تفسري كتاب اهلل املنزل
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أَ  َأْنَعْمَت َعيَلَّ َفَلْن  َقاَل َربِّ باَِم  ِحيُم  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ إِنَّ ُكوَن  َظَلْمُت َنْفِِس َفاْغِفْر ِِل َفَغَفَر َلُه 

اْسَتنْ الَِّذي  َفإَِذا  ُب  قَّ َيرَتَ املَِْدينَِة َخائًِفا  َفَأْصَبَح يِف  لِْلُمْجِرِمنَي  ُخُه  َظِهرًيا  َيْسَترْصِ بِاأْلَْمِس  ُه  رَصَ

ى َأُتِريُد  َقاَل َلُه ُموَسى إِنََّك َلَغِويٌّ ُمبنٌِي َفَلامَّ َأْن َأَراَد َأْن َيْبطَِش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ هَلاَُم َقاَل َيا ُموَس 

 َجبَّاًرا يِف اأْلَْرِض َوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن  َأْن َتْقُتَلنِي َكاَم َقَتْلَت َنْفًسا بِاأْلَْمِس إِْن ُتِريُد إِالَّ َأْن َتُكونَ 

 [ 19ـ  14]القصص: ِمَن املُْْصلِِحنَي﴾ 

قال آخر: يف هذا املشهد نرى ما جرى ملوسى عليه السالم من أحداث حصلت وهو  

يف مرص قبل أن يتوجه إىل مدين، ثم سبب هجرته إىل مدين، وفيها إشارة إىل عودته إىل أمه،  

  [ 7القصص: ] ﴿إِنَّا َرادُّوُه إَِلْيِك﴾ عدها اهلل تعاىل به يف قوله: وَتقيق ما و

آَتْينَاُه  قال آخر: ثم جاء قوله تعاىل يف بداية هذا املشهد:   َواْسَتَوى  ُه  َأُشدَّ َبَلَغ  ﴿َوملََّا 

املُْْحِسننَِي﴾   َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوِعْلاًم  اجل[ 14القصص:  ] ُحْكاًم  َتقيق  كيفية  عن  لإلخبار  انب  ، 

وإذا كان هذا املوعد    [ 7القصص: ] ﴿َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلِنَي﴾  اآلخر من وعد اهلل، وهو قوله:  

مل يكن قد َتقق، واألحداث ال تزال جارية إىل غاياهتا، فإنه قد َتق، بعد أن بلغت األحداث  

 الغاية املنطلقة إليها. 

ُه َواْسَتَوى آَتْينَاُه ُحْكاًم َوِعْلاًم﴾  ﴿َوملََّا بَ قال آخر: وقد بدأ املشهد بقوله تعاىل:   َلَغ َأُشدَّ

، أي وملا قوى جسمه واعتدل عقله آتيناه فقها يف الدين وعلام بالرشيعة، كام قال  [ 14القصص:  ] 

ْكَمِة﴾ تعاىل:    [34األحزاب: ] ﴿َواْذُكْرَن َما ُيْتىَل يِف ُبُيوتُِكنَّ ِمْن آَياِت اهللَِّ َواحْلِ

واحلكم هو السلطان، سواء أكان روحيا أو ماديا، وقد كان ملوسى عليه  قال آخر:  

السالم السلطان الروحي واملادي معا عىل بني إرسائيل.. )والعلم( هو ما مع هذا السلطان  

من علم من اهلل تعاىل، فبهذا العلم الذي قام إىل جانب هذا السلطان، كمل األمر، ومتت  

 النعمة. 
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إىل    قال آخر: وبعد أن أخرب  السبب يف هجرته  للنبوة ذكر ما كان  بتهيئته  تعاىل  اهلل 

وال    ﴿َوَدَخَل املَِْدينََة َعىَل ِحنِي َغْفَلةن ِمْن َأْهلَِها﴾،مدين وتواىل األحداث اجلسام عليه فقال:  

نعرف املدينة عىل وجه التحقيق.. لكن االحتامل القوي أهنا عاصمة مرص، فقد ذكر بعض  

ليه السالم عىل أثر املشاجرات بينه وبني فرعون، وخمالفاته له ولسلطته  املفرسين أن موسى ع

التي كانت تشتد يوما بعد يوم حتى بلغت أوجها، حكم عليه باإلبعاد عن العاصمة.. لكنه  

برغم ذلك فقد سنحت له فرصة خاصة والناس غافلون عنه أن يعود إىل املدينة ويدخلها..  

ة من جهة قرص فرعون.. ألن القصور يومئذ كانت تشاد  وحيتمل أن املقصود دخوله املدين

 عىل أطراف املدينة ليعرف الداخل إليها واخلارج منها. 

تعاىل:   وقوله  آخر:  َأْهلَِها﴾  قال  ِمْن  َغْفَلةن  ِحنِي  يسرتيح  ﴿َعىَل  الذي  الزمن  يعني 

أهنا ما بعد  الناس فيه من أعامهلم، وال ُتراقب املدينة يف ذلك احلني بدقة، وقد ذكر بعضهم  

 نصف النهار، حيث يسرتيح الناس من أعامهلم اسرتاحة مؤقتة. 

ويعطلون   أعامهلم  يرتكون  الناس  ألن  الليل،  أول  أهنا  آخرون  وذكر  آخر:  قال 

الغفلة يف   املعرب عنها بساعة  الساعة هي  الراحة والنوم.. وهذه  ابتغاء  دكاكينهم وحمالهتم 

أنه قال: ﴿تنفلوا يف ساعة الغفلة ولو    هلل  رسول ابعض األحاديث، ومنها ما روي عن  

والعشاء﴾ املغرب  بني  ما  الغفلة  ﴿وساعة  بأهنا  وحددت  خفيفتني﴾،  ..  ﴾1﴿  بركعتني 

ونالحظ أنه يف هذه الساعة كثريا ما َتدث اجلنايات والفساد واالنحرافات.. فال الناس  

مومية تغشى املدينة  مشغولون فيها بالكسب والعمل، وال هم نائمون، بل هي حالة غفلة ع 

 عادة، وتنشط مراكز الفساد أيضا يف هذه الساعة. 

 

 . 249، ص 5(  وسائل الشيعة، ج 1)
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قال آخر: وذكر آخرون أن املراد بغفلة أهل املدينة، غفلتهم عن موسى، وعن أنه  

صفته تلك، حتى ال يلفت إليه األنظار،    ليدارياالبن املتبنى لفرعون.. ولعله كان متخفيا 

 السلطان. التي تتعلق دائام، بالسلطان، وبحاشية 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه يف أثناء سري موسى عليه السالم يف املدينة، وجد فيها  

يقتتالن.. أحدُها   ِشيَعتِِه﴾    إرسائييل رجلني  ِه﴾   مرصيواآلخر  ﴿ِمْن  َعُدوِّ ال  ﴿ِمْن  إذ   ..

م  ، كام ال شك يف أنه كان يعرف اإلرسائيليني، بسامهت إرسائييل شك أن موسى كان يعرف أنه  

يدل عىل أن موسى عليه السالم  ﴿ِشيَعتِِه﴾ وبزهيم الذي فرضه فرعون عليهم.. والتعبري بـ 

قبل أن يبعث كان له أتباع وأنصار وشيعة من بني إرسائيل، وربام كان قد اختارهم ملواجهة  

 فرعون وحكومته كنواة اساسية. 

كان   فاإلرسائييل م..  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن هذا املشهد أثار موسى عليه السال

يطق   ومل  بالسياط..  تلهبه  التي  السلطان،  أصحاب  أحد  يد  كانت  لعلها  قاهرة،  يد  َتت 

موسى صربا عىل هذا الذي يراه بعينيه، من إنسان يضب إنسانا يف غري مباالة.. فدخل بني  

أن يتصدى    وطبيعي هذه اليد التي تسومه سوء العذاب..    اإلرسائييل الرجلني، ليدفع عن  

ـ   الرجلني  بني  فكان  يعنيه..  ال  فيام  بالتدخل  منه  فضوال  ذلك  يعد  وأن  ملوسى،  املرصي 

أي  ﴿َفَوَكَزُه ُموَسى﴾  موسى واملرصي ـ شد وجذب، بل ربام مد املرصي يده إىل موسى،  

دفعه بقبضة يده ـ وهو ال يريد قتله ـ وإذا الرجل يسقط عىل األرض ميتا، ويتحرك موسى  

 وخيلص بنفسه، دون أن يعرف أحد.  عليه السالم رسيعا، 

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن موسى عليه السالم رجع عىل نفسه، يلومها الحتامل  

وقوع التبعات املستقبلية عىل موسى عليه السالم ومجاعته جراء هذا، وقد ذكر اهلل تعاىل أنه  

ْيَطاِن إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ قال حينها: ﴿ ﴾، أي أن موسى عليه السالم كان   ُمبِنيٌ َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ
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أكثر من   يستحقون  الفرعونيون  الرجل اإلرسائييل، وإن كان  الفرعوين عن  يبعد  أن  يريد 

 ذلك، لكن ظروف ذلك الوقت مل تكن تساعد عىل مثل هذا العمل. 

قال حينها:   السالم  أن موسى عليه  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  َظَلْمُت  قال آخر:  إِينِّ  ﴿َربِّ 

ِحيُم﴾، ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ومن املسّلم به أن موسى عليه السالم مل    َنْفِِس َفاْغِفْر ِِل َفَغَفَر َلُه إِنَّ

قع يف مشكلة، ولذلك  يصدر منه ذنب هنا، بل ترك األوىل، فكان ينبغي عليه أن حيتاط لئال ي 

 فإنه استغفر ربه وطلب منه العون، فشمله اللطيف اخلبري بلطفه. 

قال آخر: ونالحظ أن موسى عليه السالم مل ينطلق يف املعركة من موقع عدواين ذايت،  

ألنه ال جيد أية رضورة، أو أي مربر، للدخول يف معركة مع األقباط يف وعيه العقالين لطبيعة  

ى الذي كان ال يسمح له وال لغريه من أن حيل املشكلة القائمة يف جمتمع بني  التوازن يف القو

إرسائيل، ولذا مل يكن من ُهه أن يدخل يف املعركة، بل كان كل ُهه أن يدافع عن اإلرسائييل  

األمر   يبدو، وهبذا مل يكن يف  يقتله، كام  أن  يريد  الذي كان  القبطي  يدي  وخيلصه من بني 

ل رشعيا، ومل تكن النتيجة مقصودة له، لكنه كان يفضل أن ال حيدث  جريمة، بل كان الدخو 

 ما حدث. 

قال آخر: وعىل ضوء هذا، كان التعبري بأنه ظلم للنفس، تعبريا عن احلالة الشعورية  

الواقعية   النتائج  من  القلق  عن  تعبريا  كان  وربام  املسؤولية،  حالة  عن  تعبريا  كان  مما  أكثر 

ب عىل ذلك يف عالقاته االجتامعية بمحيطه فيام حيمله من أخطار  السلبية التي يمكن أن ترتت

 مستقبلية عىل شخصه بالذات. 

العميقة   الروحية  الرغبة  من  ناشئا  يكون  فقد  اهلل،  من  املغفرة  أما طلب  آخر:  قال 

لإلنسان املؤمن، أن يضع أعامله بني يدي اهلل حتى التي ال متثل انحرافا عن أوامره ونواهيه،  

وعا من اخلطأ األخالقي املربر بطريقة ما، ليحصل عىل ملسة الرمحة اإلهلية العاقبة  بل متثل ن
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باحلنان والعطف، فيبلغ ـ من خالل عصمته له ـ الكامل يف سلوكه، والتوازن يف أخالقه، مما  

 جيعل من املغفرة لطفا يف توازن الشخصية ال عفوا عن ذنب. 

يه السالم فيام يعلمه اهلل من حاله يف  قال آخر: وهكذا كان اللطف اإلهلي بموسى عل

ُه ُهَو اْلَغُفوُر  ظرفه الواقعي مما حيقق له الكثري من العذر يف حساب املسؤولية،   ﴿َفَغَفَر َلُه إِنَّ

ِحيُم﴾   الذي تتحرك مغفرته من عمق رمحته لتفيض عىل اإلنسان الراجع إليه بكل خري  الرَّ

 وإحسان. 

شكر ربه عىل هذه النعمة التي أنعم هبا عليه فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

أي رب اعصمني بحق ما أنعمت عىل    ﴿َربِّ باَِم َأْنَعْمَت َعيَلَّ َفَلْن َأُكوَن َظِهرًيا لِْلُمْجِرِمنَي﴾،

للمرشكني   معينا  أكون  ولن  الفعل،  هذا  مثل  عن  ألمتنعن  النفس  هذه  قتل  عن  بعفوك 

املراد ألمتنعن عن مظاهرة من تؤول مظاهرته إىل    فأصحبهم وأكثر سوادهم.. وقد يكون 

﴿َواَل  التي أدت إىل القتل الذي مل يؤمر به، كام قال تعاىل:    اإلرسائييل اجلرم واإلثم كمظاهرة  

ِذيَن َظَلُموا﴾   [ 113هود:  ] َتْرَكنُوا إىَِل الَّ

﴿َفَأْصَبَح يِف املَِْدينَِة  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حاله بعد قتل القبطي يف املدينة فقال:  

قَُّب﴾   الرش من خالل ثأر قوم القبطي لقتيلهم، وهنا كانت املفاجأة التي تنتظره  َخائًِفا َيرَتَ

املاضية،   للتجربة  مماثلة  جديدة  جتربة  بِ خلوض  ُه  اْسَتنْرَصَ الَِّذي  قومه  اأْلَْمِس﴾  ﴿َفإَِذا  من 

ُخُه﴾   لينترص له يف معركة جديدة مع شخص آخر من األقباط، يف نداء استغاثة  ﴿َيْسَترْصِ

 مؤثر. 

السابقة،   التجربة  استوعب  فقد  له،  السالم  عليه  موسى  يستجب  ومل  آخر:  قال 

يكون   قد  بل  مظلوما،  دائام  املستغيث  يكون  ال  فقد  فكره وشعوره،  يف  نتائجها  واحتوى 

مشاكل يتحرك يف عملية اإلثارة للنزاع واخلالف عىل أساس حدة طبعه، أو رغبته   صاحب
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 يف العدوان، فكيف يمكن له أن يستجيب له!؟  

موقع   من  ذلك  فليس  له،  لالنتصار  سابقا  اندفع  قد  موسى  كان  وإذا  آخر:  قال 

انطالقا من د القبطي  قبل  بأنه مظلوم من  للقريب، بل من موقع االعتقاد  راسة  االنتصار 

يف   يدخل  أن صاحبه  اآلن هي  املسألة  ولكن  والقوة،  الضعف  موازين  يف  األشياء  طبيعة 

خالف جديد، مما يوحي بأنه رجل يتعمد املشاكسة مع اآلخرين، وقد يكون انتصار موسى  

 له أغراه يف ذلك. 

أي   ﴾،﴿إِنََّك َلَغِويٌّ ُمبِنيٌ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن موسى عليه السالم قال له: 

إنك ال تسلك طريق الرشد الذي يفرض عىل اإلنسان أن حيل األمور بالتي هي أحسن،  

 بعيدا عن العنف، أو أن يبتعد عن الدخول يف القضايا التي تثري اخلالف من حوله. 

يدفعه  ل﴿َفَلامَّ َأْن َأَراَد َأْن َيْبطَِش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ هَلاَُم﴾ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه 

عن صاحبه، لينهي املعركة بسالم أو ليواجه عدوانه بطريق القوة، بعد أن امتنع عن االبتعاد  

﴿َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلنِي َكاَم َقَتْلَت َنْفًسا بِاأْلَْمِس إِْن ُتِريُد إِالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّاًرا  عنه، قال:  

﴿َوَما  طش والقتل، وحيل املشاكل بالقوة والعنف،  يواجه الناس بالقهر والبيِف اأْلَْرِض﴾  

الذين يبادرون إىل حل األمور بالتي هي أحسن،    [ 19القصص:  ] ُتِريُد َأْن َتُكوَن ِمَن املُْْصلِِحنَي﴾  

العداوة   عىل  جيمعوها  أن  من  بدال  املحبة  عىل  القلوب  وجيمعون  فسد  ما  فيصلحون 

 والبغضاء. 

ضم  أن  املفرسين  جل  وذكر  آخر:  كان  ﴿َقاَل﴾  ري  قال  الذي  لإلرسائييل  يعود 

يسترصخه، وذلك أنه ظن أن موسى عليه السالم إنام يريد أن يبطش به ملا سمعه يعاتبه قبل  

ُمبِنٌي﴾  بقوله:   َلَغِويٌّ  فقال:  ﴿إِنََّك  البطش  إرادته  رأى من  ما  َأْن فهاله  َأُتِريُد  ُموَسى  ﴿َيا 

فعلم القبطي عند ذلك أن موسى هو الذي قتل القبطي    ْمِس﴾، َتْقُتَلنِي َكاَم َقَتْلَت َنْفًسا بِاأْلَ 
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 باألمس، فرجع إىل فرعون وأخربه اخلرب، فائتمروا بموسى وعزموا عىل قتله. 

 موسى ومدين: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد الثاين.. فحدثونا عن الثالث.. وهو رحيله  

 إىل مدين. 

الوعاظ قوله:  (1) قال أحد  تعاىل يف  لقد ذكره اهلل  املَِْدينَِة  :  َأْقََص  ِمْن  َرُجٌل  ﴿َوَجاَء 

نَْها  َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى إِنَّ املأََْلَ َيْأمَتُِروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك َفاْخُرْج إِينِّ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي َفَخَرَج مِ 

اْلقَ  ِمَن  نِي  َنجِّ َربِّ  َقاَل  ُب  قَّ َيرَتَ َأْن  َخائًِفا  َريبِّ  َعَسى  َقاَل  َمْدَيَن  تِْلَقاَء  َه  َتَوجَّ َوملََّا  الظَّاملنَِِي  ْوِم 

ًة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن دُ  بِيِل َوملََّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ وهِنُِم  هَيِْدَينِي َسَواَء السَّ

َعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكبرٌِي َفَسَقى  اْمَرَأَتنْيِ َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطبُ  ُكاَم َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرِّ

إِْحَداُُهَ  َفَجاَءْتُه  َفِقرٌي  َخرْين  ِمْن  إَِِلَّ  َأْنَزْلَت  ملَِا  إِينِّ  َفَقاَل َربِّ  إِىَل الظِّلِّ  َتَوىلَّ  ُثمَّ  مَتيِْش َعىَل  هَلاَُم  ا 

 َقاَلْت إِنَّ 
ن
 َأيِب َيْدُعوَك لِيَْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلنَا َفَلامَّ َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص َقاَل  اْستِْحَياء

َأَبِت اْستَْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت  ا َيا  إِْحَداُُهَ َقاَلْت    اَل خَتَْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي 

َقاَل إيِنِّ ُأِريُد َأْن ُأْنكَِحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتنْيِ َعىَل َأْن َتْأُجَريِن َثاَميِنَ ِحَججن َفإِْن    اْلَقِويُّ اأْلَِمنيُ 

نَي َقاَل  احِلِ َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اهللَُّ ِمَن الصَّ ُأِريُد  ا َفِمْن ِعنِْدَك َوَما    َأمْتَْمَت َعرْشً

اَم اأْلََجَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل ُعْدَواَن َعيَلَّ َواهللَُّ َعىَل َما َنُقوُل َوكِيٌل﴾  َذلَِك َبْينِي     20]القصص:  َوَبْينََك َأيَّ

 [ 28ـ 

قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بعد أن تعاظمت قصة قتل موسى عليه السالم للقبطي  
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ث بينهم عىل مستوى  يف أجواء آل فرعون، وبدأوا يعدون العدة للثأر منه، وقد يكون احلدي 

 اهلمس حتى ال يسمعه موسى عليه السالم فيهرب منهم. 

أي مؤمن من آل فرعون، خيفى    ﴿َوَجاَء َرُجٌل﴾، قال آخر: حينها ذكر اهلل تعاىل أنه  

إيامنه عن فرعون وآله، ألسباب هو هبا عليم، يرسع للحاق بموسى إشفاقا وخوفا عليه أن  

يا موسى: إن امللك وبطانته وأرشاف دولته يدبرون  يصيبه مكروه من فرعون وآله وقال:  

لك املكايد، وينصبون لك احلبائل، يريدون أن يقتلوك، فالبدار البدار واهلرب اهلرب قبل  

لك لناصح    وإينأن يقبضوا عليك وينفذوا ما دبروه ويقتلوك، فاخرج من املدينة مرسعا  

 أمني. 

يعني من أطرافها البعيدة، إىل    نَِة َيْسَعى﴾، ﴿ِمْن َأْقََص املَِْدي قال آخر: وقوله تعاىل:  

مثري   رسيع  بشكل  لَِيْقُتُلوَك﴾  موسى  بَِك  َيْأمَتُِروَن  املأََْلَ  إِنَّ  ُموَسى  َيا  تزال  ﴿َقاَل  وال 

املشاورات دائرة بينهم ليصلوا إىل استكامل اخلطة واختاذ القرار احلاسم للتنفيذ، وهذا يعنى  

ن فرعون يقيم يف ظاهر املدينة، منعزال بقرصه عن الرعية،  أنه جاء من بيت فرعون، حيث كا 

لتنجو بنفسك، ألن القوم يملكون القوة التي يستطيعون  ﴿َفاْخُرْج إِينِّ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي﴾  

هبا الوصول إىل أهدافهم، ألنك إذا استطعت أن تقاوم شخصا واحدا أو أكثر منهم، فإنك  

 ال تستطيع مقاومة اجلميع. 

﴿َفاْخُرْج إيِنِّ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي﴾  خر: ويف قول الرجل ملوسى عليه السالم:  قال آ

أمني، يشفق عليه، ويود   ناصح  تلقى نصيحة  إنام  الفرار.. وأنه  قوى ملوسى عىل  َتريض 

 اخلالص له مما تورط فيه. 

قوله،   بنصحه، وتقبل  انتصح  أنه  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  آخر:  َخ قال  ِمنَْها  ائًِفا  ﴿َفَخَرَج 

قَُّب﴾   أي فخرج من مدينة فرعون خائفا يرتقب حلوق الطالبني، ويتلفت يمينا ويسارا  َيرَتَ
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إليه   ِمَن  وينظر أيتبعه أحد، ثم جلأ إىل اهلل تعاىل علام منه أن ال ملجأ إال  نِي  ﴿َقاَل َربِّ َنجِّ

الظَّاملنَِِي﴾   الظل اْلَقْوِم  الذين من دأهبم  م والعسف ووضع  أي قال: رب نجنى من هؤالء 

 األمور يف غري مواضعها، فيقتلون من ال يستحق القتل ومن ال جيرم إىل أحد. 

قال آخر: ونالحظ يف هذا الدعاء وما تقدمه، وما يأيت بعده، أن موسى عليه السالم  

كان مشدودا بإيامنه وبكل كيانه إىل اهلل، فهو يتوجه إليه يف كل موقف، ويف كل حلظة من  

يتحدث معه، وليثري ـ بني يديه ـ آالمه وُهومه وتطلعاته يف احلياة، وعالقته  حلظات الشدة، ل

باألحداث من حوله، مما يوحي بأنه كان عىل درجة كبرية من الروحانية النابضة باإليامن،  

بحيث ال يواجه مشكلة إال ويكون اهلل هو املقصد فيها، قبل كل الناس، وهذه هي ميزة  

لنبوة، يف ملكاهتم الروحية التي جتعلهم يف املوقع املميز الذي يؤهلهم  األنبياء يف حياهتم قبل ا

 الصطفاء اهلل هلم لرساالته. 

قال آخر: وهكذا ال حظنا أن موسى كان يف خوفه الغريزي ووحدته يستمد القوة  

من اهلل يف شعوره اإليامين بحضوره معه، بكل قوته اإلهلية، وهلذا فإنه يطلب منه أن ينجيه  

 م الظاملني، الذين يملكون القوة الغاشمة الكبرية، بقدرته املطلقة التي ال حد هلا. من القو

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أنه استجاب دعاءه، ووفقه إىل سلوك الطريق األعظم  

السالم ربه وهو سائر إىل مدين،   به موسى عليه  ما ناجى  تعاىل  نحو مدين، وقد ذكر اهلل 

بِيِل﴾  ﴿َوملََّا َتوَ حيث قال:   َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َريبِّ َأْن هَيِْدَينِي َسَواَء السَّ أي وملا اجته  جَّ

السبيل،   سواء  إىل  اهدين  رب  قال:  فرعون،  مدينة  عن  شاخصا  إليها  ماضيا  مدين  نحو 

 إىل الطريق القويم، ونجنى من هؤالء الظلمة.  وارشدين

  حني وصوله إىل مدين من األحداث فقال: قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما جرى له  

ًة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن﴾   أغنامهم وهم يتزامحون ويتدافعون  ﴿َوملََّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ
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الضعيف،   عىل  القوي  يتقدم  َتُذوَداِن﴾  بحيث  اْمَرَأَتنْيِ  ُدوهِنُِم  ِمْن  َتبسان  ﴿َوَوَجَد  أي 

 أغنامهام من أن ترد املاء أو ختتلط بأغنام القوم. 

قال آخر: ولفت ذلك نظر موسى عليه السالم، وعرف أهنام ضعيفتان عن الوصول  

ينه  إىل ما تريدان يف هذا الزحام الشديد، وكان من أخالقه أن ينترص لإلنسان الضعيف ويع

﴿َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحتَّى  أي ما شأنكام  ﴿َقاَل َما َخْطُبُكاَم﴾  ويأخذ له بحقه، فالتفت إليهام، و 

َعاُء﴾   ﴿َوَأُبوَنا َشْيٌخ  وخيرجوا أغنامهم، فهذه هي العادة أن يتقدم الرجال النساء،  ُيْصِدَر الرِّ

 ألمر بنفسه. ال يستطيع أن يأيت إىل املاء ليسقي األغنام ويتصدى لَكبِرٌي﴾  

أنه   تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ﴾  قال  الظِّلِّ إِىَل  َتَوىلَّ  ُثمَّ  هَلاَُم  من  ﴿َفَسَقى  فيه  ليسرتيح 

التعب، وليتخفف فيه من شدة احلر، ومل يكن هناك من يتحدث إليه من قريب أو صديق،  

َت إَِِلَّ ِمْن َخرْين َفِقرٌي﴾  ﴿َفَقاَل َربِّ إِينِّ ملَِا َأْنَزلْ فانطلق حيدث ربه، يف مناجاة خاشعة شاكرة  

فيام وهبتني من القوة، وأعطيتني من األمن، ومكنتني من احلصول عىل الغذاء.. فقد كنت  

يف حاجة شديدة إىل ذلك، ألين ال أملك لنفِس نفعا وال رضا إال بك، وحدك، ال رشيك 

 داخل نفسه من  لك، فلك الشكر ولك احلمد.. وهذا ما ينبغي لإلنسان املؤمن أن خيتزنه يف

الشعور باحلاجة إىل اهلل فيام أعطاه ويف ما يمكن أن يعطيه يف ابتهال خاشع حيرك اإليامن يف  

 الذات ويطور العالقة باهلل. 

قال آخر: وقد حدثت هنا أمور جزئية، مل يذكرها اهلل تعاىل لداللة احلال عليها، وأهنا،  

آيات اهلل، أو يستمع إليها.. وهذا من  ال بد أن َتدث عىل صورة ما حسب تصور الذي يتلو  

شأنه أن يوقظ شعور املتتبع ألحداث القصة، حتى يمأل هذا الفراغ كام يتصوره.. فمثال ما  

كان من حديث ابنتي شعيب إىل أبيهام عن هذا الغريب الذي سقى هلام، وعن حاله التي هو  

ه.. ثم ما كان من مداورة  عليها، وعن القوة التي شهدتاها منه، وعن املكان الذي أوى إلي 
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حول الصنيع الذي يصنعونه مع هذا الغريب.. وهل يبعثون إليه بطعام أو يدعونه    الرأي

 إىل البيت، لريى األب حقيقة ما سمع؟

إىل استدعاء موسى، وأن يندب هلذا األمر    الرأيقال آخر: وعىل أي حال، فقد انتهى  

﴾  ﴿َفَجاَءْتُه إِ إحدى الفتاتني، ال كلتاُها..  
ن
ا مَتيِْش َعىَل اْستِْحَياء أي يف خفر، وحياء،  ْحَداُُهَ

﴾  شأن احلصان العفيفة.. ويف قوله تعاىل:  
ن
داللة عىل حيائها العظيم،  ﴿مَتيِْش َعىَل اْستِْحَياء

عىل   متشى  ال  إهنا  أي  موسى..  إىل  طريقها  عىل  ممدودا  بساطا  فكان  جتسد،  احلياء  وكأن 

 تعثر فيه قدماها، وتقرص به خطاها، ويضطرب له كياهنا. األرض، ولكنها متشى عىل حياء، ت

  ﴿إِنَّ َأيِب َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلنَا﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا قالت:  

أي قد أحسنت إلينا، وقمت بجهد كبري يف رعايتك لنا يف سقي األغنام، وتوفري املاء لنا،  

ال مزامحة  عن  ليشكرك  وإبعادنا  عليك  يتعرف  أن  وأراد  بذلك،  أبانا  أخربنا  وقد  رجال، 

وليجزيك اجلزاء اجلميل، وليعطيك أجرك عىل ذلك، وليكرمك كرامة املحسنني، فتعال  

 إلينا، بكل تقدير وإعزاز. 

وارتاح إليه، ورأى يف روحانيته صفاء  ﴿َفَلامَّ َجاَءُه﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

وحنان   شاطئ  اإليامن،  عىل  يقف  بأنه  وشعر  إليه  اطمأن  الكبري،  القلب  وانفتاح  األبوة، 

﴿َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص﴾  األمان عنده، فبدأ يتحدث عن حياته، وعن عمق املعاناة عنده،  

وعرف الشيخ أن هذا الشباب خائف من فرعون وقومه، وأنه يطلب املكان الذي يرتاح  

فإهنم لن يصلوا إليك يف هذا  ْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي﴾ ﴿َقاَل اَل خَتَ إليه، ويأمن فيه، فـ 

 املكان، ألهنم ال يملكون أية سلطة هنا.  

﴿َقاَلْت  قال آخر: وملا أمنه وطمأنه عىل نفسه دار احلديث وكان ذا شجون، حينها  

ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت   أي قالت واحدة من بناته:  اْلَقِويُّ اأْلَِمنُي﴾  إِْحَداُُهَ
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فإن خري من تستأجره   القوى عىل حفظ    للرعياستأجر موسى لريعى عليك ما شيتك، 

املاشية والقيام عليها يف إصالحها وصالحها، األمني: الذي ال ختاف خيانته فيام تأمتنه عليه  

 منها. 

الكلم واحلكمة البالغة، ألنه متى اجتمعت  قال آخر: وال خيفى أن مقاهلا من جوامع  

هاتان الصفتان: األمانة والكفاية يف القائم بأداء أمر من األمور تكلل عمله بالظفر وكفل له  

 أسباب النجاح.

﴿َقاَل إِينِّ ُأِريُد َأْن ُأْنكَِحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ  قال آخر: وملا أعلمت البنت الشيخ بذلك، 

َأْن   َعىَل  َعَلْيَك  َهاَتنْيِ  َأُشقَّ  َأْن  ُأِريُد  َوَما  ِعنِْدَك  َفِمْن  ا  َعرْشً َأمْتَْمَت  َفإِْن  َثاَميِنَ ِحَججن  َتْأُجَريِن 

نَي﴾   احِلِ أريد أن    إين أي قال أبو املرأتني اللتني سقى هلام موسى:  َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اهللَُّ ِمَن الصَّ

فيها    ِل سنوات ترعى    ثامين  ِل ن أجريا  احلارضتني أمامك، عىل أن تكو  ابنتي أزوجك إحدى  

، فإن أمتمت الثامين السنني التي رشطتها عليك فجعلتها عرشا فإحسان من عندك،  غنمي

  ستجدين وما أحب أن أشاقك بمناقشة أو مراعاة أوقات وال إمتام عرش وال غري ذلك، وإنك  

 إن شاء اهلل ممن َتسن صحبتهم ويوفون بام تريد من خري لك ولنا. 

السالم:    قال عليه  موسى  فأجابه  َوَبْينََك﴾  آخر:  َبْينِي  عىل  ﴿َذلَِك  رشطت  ما  أي 

أنا عام   فلك، وما رشطت من تزوج إحداُها فىل واألمر عىل ذلك ال خيرج كالنا عنه، ال 

 رشطت عىل، وال أنت عام رشطت عىل نفسك. 

اَم اأْلََجَلنْيِ َقَضْيُت َفاَل  قال آخر: ثم فرس هذا بقوله:   ﴾  ﴿َأيَّ املدتني    أيأي  ُعْدَواَن َعيَلَّ

غنمك وما شيتك فليس لك    برعيقضيت، الثامين احلجج أو العرش وفرغت منها فوفيتكها  

أنه سئل: أي األجلني قىض    رسول اهلل  بأكثر منها.. وقد روي يف احلديث عن    تطالبني أن  
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  (1) موسى؟ فقال: )أوفاُها وأبرُها(

﴿َواهللَُّ َعىَل َما َنُقوُل  قال آخر: ثم جعل اهلل شهيدا عىل صدق ما يقول كل منهام فقال:  

 أي واهلل شهيد عىل ما أوجب كل منهام عىل نفسه لصاحبه. َوكِيٌل﴾  

قال آخر: وال شك أن هذا تدبري حكيم من الشيخ الصالح، إذ مل يشأ أن يضع موسى  

ه فيه، بل جعل له أمرين، خيتار أهيام شاء.. ويف هذا  عليه السالم أمام حكم الزم ال خيار ل

غري قليل من الرضا النفِس، حيث جيد املرء    يشءاملجال الذي تتحرك فيه إرادة اإلنسان  

إلرادته مكانا يف كيان، ويستشعر هلا حضورا يف هذا املقام، فيقبل عىل هذا األمر أو ذاك،  

قوة قاهرة ملزمة.. وهذا عني ما فعله أيضا،  وهو شاعر بأنه حر يف اختياره، غري واقع َتت 

حني أراد أن يزوج موسى إحدى ابنتيه.. فهو مل يفرض عليه واحدة بعينها، بل جعل األمر  

 بينهام، حتى يفسح املجال للنظر واالختيار، له، وملوسى، والبنتيه. 

أجاب هذه   فقد  براعة وحكمة،  أقل  يكن  فلم  السالم،  أما موسى عليه  آخر:  قال 

أي هذا الذي  ﴿َذلَِك َبْينِي َوَبْينََك﴾  جابة احلكيمة، التي ترىض شعيبا، وال تقيد موسى:  اإل

وبينك.. وهذا فيام خيتص بإحدى االبنتني التي سيقع   بينيقلته أنا موافق عليه، وهو عقد  

أما األجل، فهو حمتمل لألجلني معا   َفاَل االختيار عليها..  َقَضْيُت  اأْلََجَلنْيِ  اَم  ُعْدَواَن    ﴿َأيَّ

﴾  .. فهو باخليار، بني الثامين سنوات أو العرش. َعيَلَّ

 موسى والبعثة: 

 قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد الثالث.. فحدثونا عن الرابع.. وهو البعثة. 

 

 ( 2244مسند البزار برقم )(  1)
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﴿َفَلامَّ : لقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع خمتلفة منها، قوله تعاىل:  (1)قال أحد الوعاظ

َل َوَساَر بَِأْهلِِه آَنَس ِمْن َجانِِب الطُّوِر َناًرا َقاَل أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إيِنِّ آَنْسُت َناًرا  َقىَض ُموَسى اأْلََج 

اْلَواِد    َلَعيلِّ آتِيُكْم ِمنَْها بَِخرَبن َأْو َجْذَوةن ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن َفَلامَّ َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاطِئِ 

َجَرِة َأْن َيا ُموَسى إِينِّ َأَنا اهللَُّ َربُّ اْلَعاملَنَِي َوَأْن َأْلِق َعَصاَك  اأْلَْيَمِن يِف   اْلُبْقَعِة املَُْباَرَكِة ِمَن الشَّ

ْب َيا ُموَسى َأْقبِْل َواَل خَتَْف إِنََّك ِمَن ا َا َجانٌّ َوىلَّ ُمْدبًِرا َومَلْ ُيَعقِّ َتزُّ َكَأهنَّ نَي اْسُلْك  آْلِمنِ َفَلامَّ َرآَها هَتْ

ْهِب َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن   َواْضُمْم إَِلْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ
ن
َيَدَك يِف َجْيبَِك خَتُْرْج َبْيَضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوء

ُْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنَي َقاَل َربِّ إيِنِّ َقَتْلُت ِمنُْهْم َنفْ  ًسا َفَأَخاُف َأْن  ِمْن َربَِّك إِىَل فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه إِهنَّ

َأْن   َأَخاُف  إِينِّ  ُقنِي  ُيَصدِّ ِرْدًءا  َمِعَي  َفَأْرِسْلُه  لَِساًنا  ِمنِّي  َأْفَصُح  ُهَو  َهاُروُن  َوَأِخي  َيْقُتُلوِن 

ُبوِن َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكاَم ُسْلَطاًنا َفاَل َيِصُلوَن إَِلْيُكاَم بِآَياتِنَا  َأْنُتاَم َوَمِن    ُيَكذِّ

َبَعُكاَم اْلَغالُِبوَن﴾   [ 35ـ   29]القصص: اتَّ

قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بعد أن قىض موسى عليه السالم أتم األجلني وأوفاُها،  

حينها عزم عىل الرحيل إىل مرص، ومما جرأه عىل ذلك طول مدة الغياب، وظنه أنه قد ُنسى  

 أمره. 

جرى عىل موسى عليه السالم يف سنواته العرش مع الشيخ  قال آخر: وال يعلم أحد ما  

الصالح، لكن مما ال شك فيه أن هذه السنوات كانت من أفضل سنوات عمر موسى عليه  

 السالم، فهي سنوات عذبة هادئة، كام أهنا سنوات هيأته للمسؤولية الكربى. 

السالم مرحلة   يقطع موسى عليه  أن  الضوري  أنه كان من  ذلك  عرش  قال آخر: 

سنني من عمره يف الغربة إىل جانب الشيخ الصالح، وأن يكون راعيا لغنمه؛ وكان عليه أن  

 

/  12(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )290/  17(، ومن وحي القرآن: )54/  20(، وتفسري املراغي )341/  10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 95/ 20(، والتفسري املنري )223
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ملواجهة سكنة   يتهيأ  وأن  وآالمهم،  ُهومهم  ليعرف  فرتة  األكواخ  إىل جوار سكنة  يعيش 

 القصور. 

قال آخر: ومن جهة أخرى كان موسى عليه السالم بحاجة اىل زمن طويل ليفكر يف  

مل الوجود وبناء شخصيته، ولذلك مل يكن هناك مكان أفضل له من صحراء  أرسار اخللق وعا 

 مدين، وأفضل من بيت الشيخ الصالح. 

قال آخر: ذلك أن مسؤولية األنبياء ليست بسيطة حتى يمكن لكل فرد أن يتحملها،  

ـ من بني   رسول اهلل بل يمكن أن يقال: إن مسؤولية موسى عليه السالم ـ بعد مسؤولية 

اء مجيعا، كانت أثقل وأهم، بالنظر ملواجهته اجلبابرة عىل األرض، وختليص أمة من  األنبي

 أرسهم، وغسل آثار األرس الثقايف عن عقوهلم. 

﴿َفَلامَّ َقىَض ُموَسى اأْلََجَل َوَساَر بَِأْهلِِه  قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل هذا املشهد بقوله:  

أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إيِنِّ آَنْسُت َناًرا َلَعيلِّ آتِيُكْم ِمنَْها بَِخرَبن َأْو َجْذَوةن    آَنَس ِمْن َجانِِب الطُّوِر َناًرا َقاَل 

َتْصَطُلوَن﴾   َلَعلَُّكْم  النَّاِر  بالعهد  [ 29القصص:  ] ِمَن  السالم بعد أن وىف  ، أي أن موسى عليه 

ريق الذي  الذي بينه وبني الشيخ الصالح، وقىض األجل، فأخذ زوجه، وسار عائدا عىل الط

الليل،   نارا، يف ظلمة  الطور، )وهو طور سيناء(  الطريق، آنس من جانب  جاء منه.. ويف 

ووحشة الصحراء، فأحس يف هذه النار ريح األنس، فانطلق إليها، تاركا أهله يف مكاهنم،  

هلم:   َجْذوَ قائال  َأْو  بَِخرَبن  ِمنَْها  آتِيُكْم  َلَعيلِّ  َناًرا  آَنْسُت  إِينِّ  َلَعلَُّكْم  ﴿اْمُكُثوا  النَّاِر  ِمَن  ةن 

 [ 29القصص: ] َتْصَطُلوَن﴾ 

قال آخر: ويستفاد ضمنا من التعبري بـ )األهل( التي وردت يف آيات كثرية يف القرآن  

الكريم أن موسى عليه السالم كان عنده هناك غري زوجته ولد أو أوالد، كام تؤيد الروايات  

يف سفر اخلروج، وإضافة إىل كل  التوراة  عنى يف  اإلسالمية هذا املضمون، وكام رصح هبذا امل
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 ذلك فإن زوجته كانت حامال أيضا. 

 ﴿ قوله:  من  ضمنا  يستفاد  كام  آخر:  بَِخرَبن قال  ِمنَْها  آتِيُكْم  أضاع  َلَعيلِّ  كان  أنه   ﴾

 أن الوقت كان ليال باردا. ﴿َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن﴾ الطريق، كام يستفاد من قوله:  

﴿َفَلامَّ َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاطِِئ اْلَواِد اأْلَْيَمِن يِف اْلُبْقَعِة املَُْباَرَكِة  اىل: قال آخر: ثم قال تع

َجَرِة﴾، ويف هذه اآلية الكريمة حيدد اهلل تعاىل املكان الذي نودي منه موسى، وأنه    ِمَن الشَّ

شجرة القائمة  الشاطئ األيمن من الوادي.. وأن ذلك النداء كان عند البقعة املباركة من ال 

عىل هذا الشاطئ األيمن، ومن هذا يعرف أن وجهة موسى كانت مرص، وأنه يف الطريق  

واقعا عىل يمينه.. وقد َتدد هذا  سيناء  إليها من مدين، حيث كان الشاطئ الغريب من طور  

َضْينَا إِىَل ُموَسى  ﴿َوَما ُكنَْت بَِجانِِب اْلَغْريِبِّ إِْذ قَ املكان َتديدا تاما بقوله تعاىل يف آية أخرى:  

اِهِديَن﴾   [ 44القصص: ] اأْلَْمَر َوَما ُكنَْت ِمَن الشَّ

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ناداه يف البقعة املباركة من ناحية الشجرة: يا موسى،  

إين أنا اهلل رب العاملني، إين أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي املقدس طوى.. أي الذي  

هو رب العاملني، الفعال ملا يشاء، ال إله غريه، وال رب سواه، تنزه عن  خياطبك ويكلمك  

 مماثلة املخلوقات يف ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

قال آخر: وهذا يعني أن اهلل تعاىل خلق يف موسى عليه السالم علام يقينيا بأن املتكلم  

، ألنه تعاىل كلم موسى  هو اهلل تعاىل، وأن ذلك الكالم كالمه، وقد جعلت الشجرة مباركة

 هناك وبعثه نبيا. 

قال آخر: وقد كانت مفاجأة مذهلة ملوسى عليه السالم، ذلك أنه كان يطمع أن جيد  

يف موقع النار دليال عىل الطريق، وجذوة للدفء، فإذا به جيد الفرحة الروحية التي ترفعه  

كون دليال عىل خط السري  إىل املستوى األعىل يف إرشاقة الروح والعقل والقلب واحلياة، لي
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إىل اهلل، كام جيد دفء اإليامن والروح.. فها هو اهلل يتكلم معه من دون وسيط، ويعلن له عن  

الربوبية التي هتيمن عىل العاملني، لإلحياء بأن ذلك يعني االجتاه إىل تنظيم   اسمه يف صفته 

ري يف العقيدة واملنهج  شؤون العاملني من خالل الرسالة التي ستكون بداية االنطالق للتغي

 والرشيعة. 

قال آخر: وهكذا أراد اهلل له أن يطمئن للموقف اجلديد، فيحس بأنه يتكلم مع اهلل،  

ال   مما  عادية،  غري  عالمة  بالثقة  متلؤه  التي  العالمة  لتكون  عادي،  غري  بموقف  يوحي  مما 

 هو الذي فعل  يتمكن أي خملوق برشي أو غري برشي من َتقيقها، ليكون دليال عىل أن اهلل

 ذلك كله. 

فألقى موسى عليه السالم عصاه،    ﴿َوَأْن َأْلِق َعَصاَك﴾،قال آخر: ولذلك قال له:  

﴾  وهنا كانت املفاجأة املرعبة املخيفة..   َا َجانٌّ َتزُّ َكَأهنَّ يف صورة حية، فيام كان  ﴿َفَلامَّ َرآَها هَتْ

ْب﴾   ﴿َوىلَّ ُمْدبًِرا َومَلْ يتصوره الناس من صورة اجلان   يف حالة هروب من هذا املخلوق  ُيَعقِّ

 املخيف الذي يمكن أن يقيض عىل حياته ليتجه بعيدا عنه بحيث ال يرجع إىل هذا املكان.

﴾  قال آخر: وقد وصف اهلل تعاىل احلية هنا بأهنا   كام وصفت يف آيات أخر بأهنا ﴿َجانٌّ

.. ومن هذه األوصاف مجيعها،  [ 32الشعراء: ] ﴿ُثْعَباٌن ُمبنٌِي﴾ .. وبأهنا [ 20طه: ] ﴿َحيٌَّة َتْسَعى﴾ 

حركتها..   وخفة  وحيويتها،  ضخامتها  يف  للحية،  كاملة  صورة  احلية  يف    فهيتلبس  حية 

وهي   الضخم،  الكيان  هذا  تلبس  التي  احلياة  يف  عظيم،  ثعبان  وهي  جسمها،  ضخامة 

 ﴾  . يف سبحها عىل األرض يف خفة كأهنا سهم منطلق﴿َجانٌّ

قال آخر: وانطلق النداء اإلهلي من جديد ليمسح عىل قلبه بالسكينة اإلهلية الروحية  

فلم تكن  ﴿َيا ُموَسى َأْقبِْل َواَل خَتَْف إِنََّك ِمَن اآْلِمننَِي﴾  التي توحي له باألمن والطمأنينة:  

تتحرك    املسألة هي أن يثري ذلك يف نفسك الرعب، بل لتكون آية لك عىل أنك يف املوقع الذي
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ينتظرك من   فيام  ينتظرك،  الذي  الكبري  التحدي  بالقوة يف مواجهة  اهلل، ولتشعر  بقدرة  فيه 

 رسالة وإبالغ. 

﴿اْسُلْك َيَدَك يِف َجْيبَِك  قال آخر: ثم أراه آية أخرى زيادة يف طمأنينته، وأمره بقوله:  

  ﴾
ن
من    يضئ ج وهلا شعاع  أي أدخل يدك يف جيب قميصك خترخَتُْرْج َبْيَضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوء

 غري عيب وال برص. 

الدهشة   ومن  تارة،  العصا  من  اخلوف  السالم  عليه  موسى  اعرتى  وملا  آخر:  قال 

فقال:   به من اخلوف  ما  ليزول  يده عىل صدره  أن يضع  أمره ربه  مرة أخرى،  يده  بشعاع 

ْهِب﴾   من خوف،    أي ضع يدك عىل صدرك يذهب ما بك﴿َواْضُمْم إَِلْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ

إليه، وكان   كام يشاهد من حال الطائر، إذا خاف نرش جناحيه، وإذا أمن واطمأن ضمهام 

 موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان. 

﴿ فقال:  تقدم  ملا  فذلكة  ذكر  ثم  آخر:  فِْرَعْوَن  قال  إِىَل  َربَِّك  ِمْن  ُبْرَهاَناِن  َفَذانَِك 

جعل العصا حية تسعى وخروج اليد بيضاء من غري سوء بعد    ﴾، أي أن ما تقدم منَوَمَلئِهِ 

اليد يف اجليب، دليالن واضحان عىل قدرة ربك، وصحة نبوة من جريا عىل يديه،   وضع 

 أرسلناُها إىل فرعون وقومه. 

ُْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنَي﴾  قال آخر: ثم ذكر العلة له يف إظهار اآليات هلم بقوله:   ﴿إهِنَّ

وا قوما خارجني عن طاعة اهلل، خمالفني ألمره، منكرين لكل دين جاء به الرسل،  أي إهنم كان

 فكانوا جديرين بأن نرسلك إليهم هباتني املعجزتني الباهرتني. 

اللتان   اآليتان  بالذكر، ألهنام  ـ  واليد  العصا  ـ وُها  هنا  الربهانان  قال آخر: وخص 

هبام تكذيب فرعون له.. وهلذا كانت  يلقى هبام موسى فرعون وحاشيته أول األمر، ويتحدى  

املعركة املتحدية بني موسى وفرعون يف لقاء العصا بالسحرة الذين مجعهم فرعون ملوسى..  
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أما اآليات األخرى فقد كانت بالء متحديا لفرعون وقومه مجيعا.. ولعل هذا هو الرس يف  

ن ومالئه﴾ وما جاء  اختالف النظم هنا يف قوله تعاىل: ﴿فذانك برهانان من ربك إىل فرعو

تعاىل:   قوله  يف  النمل  سورة  َوَقْوِمِه﴾،يف  فِْرَعْوَن  إِىَل  آَياتن  تِْسِع  احلاشية،    ﴿يِف  هم  فاملأل 

 والقوم هم املجتمع كله. 

قال آخر: وهنا تذكر موسى عليه السالم تلك احلادثة التي وقعت له يف حياته بمرص،  

إلل  الفرعونية  القوى  وتعبئه  القبطي،  قتل  أن  وهي  وبالرغم من  وقتله..  القبض عليه  قاء 

موسى عليه السالم كان هيدف عندها اىل انقاذ املظلوم من الظامل الذي كان يف شجار معه،  

فكان ما كان.. إال أن ذلك ال معنى له يف منطق فرعون وقومه، فهم مصممون عىل قتل  

إِينِّ َقَتْلُت ِمنُْهْم َنْفًسا    ﴿َربِّ موسى إن وجدوه.. لذلك قال موسى عليه السالم خماطبا عربه:  

 َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن﴾  

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، تذكر موسى عليه السالم أن الرسالة تفرض الدخول  

يف جدل مرير مع هؤالء القوم فيام يمكن أن يثريوه من شبهات، أو يطالبوه باحلجة، فيحتاج  

صيح، وهذا ما ال يملكه موسى عليه السالم  إىل التحدث بطريقة مقنعة حاسمة، بلسان ف

للكنة كانت يف لسانه، مما يؤدي إىل ضعف موقفه الذي ينعكس سلبا عىل موقف الرسالة  

فيام قد يثريه ذلك من سخرية ونحوها، لذلك ذكر أنه كان بحاجة إىل شخص آخر يشاركه  

عنه بديال  ليكون  أو  معه،  الطارئ  املوقف  هذا  مثل  ليواجه  احلجة    املسؤولية،  مقارعة  يف 

 باحلجة.

فقال:   معه،  أخوه هارون  يكون  أن  أراد  فقد  آخر: وهلذا  ُهَو  قال  َهاُروُن  ﴿َوَأِخي 

ِرْدًءا﴾   َمِعَي  َفَأْرِسْلُه  لَِساًنا  ِمنِّي  ظهري،  َأْفَصُح  ويشد  ينرصين  نارصا  ُقنِي﴾  أي  ﴿ُيَصدِّ

القوة يف موقفي الصدق يف رسالتي، ومواطن  مواقع  بفصاحته  َأْن  ،  ويرشح  َأَخاُف  ﴿إِينِّ 
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ُبوِن﴾   فيفرض ذلك عيل الدفاع واجلدال حول مفاهيم الرسالة ومواقعها. ُيَكذِّ

ليكون قوة لك، فال  ﴿َسنَُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك﴾  قال آخر: وقد أجابه اهلل تعاىل بقوله:  

بام نظهره عىل  ﴿َوَنْجَعُل َلُكاَم ُسْلَطاًنا﴾  تشعر بالوحدة معه، وال َتس بالضعف من خالله،  

يديك من اآليات املعجزة التي تصيبهم باإلحباط والذهول، وتدفعهم إىل الشعور بالضعف  

أمامكام، فال جيدون أي جمال للهجوم عليكام، بل يبدؤون التفكري بالطريقة التي يستطيعون  

لقوة  فيها الثبات، أمام هذه احلركة اجلديدة التي ستجمع حولكام الرجال لتكونوا يف مواقع ا

بام كان بينك وبينهم، ألن املسألة ستتعدى هذا النطاق، ولن يبقى موقعك، يف دائرة الشاب  

يواجه   الذي  الرجل  موقع  موقعك  سيكون  بل  فرعون،  جنود  يالحقه  الذي  اإلرسائييل 

 فرعون بالذات يف مواقع القمة من سلطانه. 

﴿َفاَل َيِصُلوَن إَِلْيُكاَم  ة  قال آخر: ثم أمره وأخاه بأن يتقدما إىل خط املواجهة الرسالي 

اْلَغالُِبوَن﴾   َبَعُكاَم  اتَّ َوَمِن  َأْنُتاَم  النتيجة  بِآَياتِنَا  كانت  هذا،  ضوء  وعىل  الرصاع،  ساحة  يف 

احلاسمة يف انتصار الرسالة عىل معارضيها أساسا لتعميق الثقة يف نفس موسى عليه السالم  

 لالنطالق باملوقف بعيدا عن كل عوامل اخلوف. 

تعاىل:   قوله  من  العلامء  بعض  استنبط  وقد  آخر:  َبَعُكاَم  قال  اتَّ َوَمِن  َأْنُتاَم  ﴿بِآَياتِنَا 

مما هددهم به، ألهنم من أكرب    بيشءأن فرعون مل يصل إىل السحرة    [ 35القصص:  ] اْلَغالُِبوَن﴾  

 األتباع الباذلني أنفسهم يف سبيل اهلل. 

 موسى والدعوة: 

حدثتمونا عن املشهد الرابع.. فحدثونا عن اخلامس.. وهو اللقاء  قال أحد احلضور:  

 مع فرعون وآله ودعوهتم إىل اهلل. 
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: لقد ذكره اهلل تعاىل يف مشاهد خمتلفة، ويف سور خمتلفة، ومنها  (1)قال أحد الوعاظ

 فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى َفُقواَل  ﴿اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك بِآَيايِت َواَل َتنَِيا يِف ِذْكِري اْذَهَبا إِىَل قوله تعاىل:  

نَا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْينَا َأْو َأْن يَ  نَا إِنَّ ُر َأْو خَيَْشى َقااَل َربَّ ُه َيَتَذكَّ ْطَغى َقاَل اَل خَتَاَفا َلُه َقْواًل َليِّنًا َلَعلَّ

هْبُْم  إِنَّنِي َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى َفْأتَِياُه َفُقواَل إِنَّا َرُس  ائِيَل َواَل ُتَعذِّ واَل َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعنَا َبنِي إرِْسَ

َبَع اهْلَُدى إِنَّا َقْد ُأوِحَي إَِلْينَا َأنَّ اْلَعَذاَب   اَلُم َعىَل َمِن اتَّ َعىَل َمْن  َقْد ِجْئنَاَك بِآَيةن ِمْن َربَِّك َوالسَّ

َب َوَتَوىلَّ َقاَل َفَمْن َربُُّكاَم َيا مُ   َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى َقاَل َفاَم  َكذَّ
ن
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ وَسى َقاَل َربُّ

َلُكُم   الَِّذي َجَعَل  َينَْسى  َواَل  ِعْلُمَها ِعنَْد َريبِّ يِف كَِتابن اَل َيِضلُّ َريبِّ  َقاَل  اأْلُوىَل  اْلُقُروِن  َباُل 

 َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َأْزَواًجا ِمْن َنَباتن َشتَّى  اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم فِيَها ُسُباًل وَ 
ِ
اَمء َأْنَزَل ِمَن السَّ

َوِمنْ ُنِعيُدُكْم  َوفِيَها  َخَلْقنَاُكْم  ِمنَْها  النَُّهى  أِلُوِِل  آَلَياتن  َذلَِك  يِف  إِنَّ  َأْنَعاَمُكْم  َواْرَعْوا  َها  ُكُلوا 

 [ 55ـ   42]طه: ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾ 

ال آخر: ويبدأ هذا املشهد بالتكليف اإلهلي املبارش ملوسى وهارون عليهام السالم  ق

بالتحرك من أجل محل الرسالة بشكل حاسم إىل فرعون، لدعوته إىل اإليامن باهلل وااللتزام  

بأوامره ونواهيه.. وكان النداء األول موجها إىل موسى باعتباره النبي األصيل، بينام كان  

 موقع الوزارة له.  هارون نبيا يف

السالم:   عليه  موسى  خماطبا  بقوله  الكريمة  اآليات  تعاىل  اهلل  بدأ  وقد  آخر:  قال 

، التي أنزلت عليك قسام منها،  بِآَيايِت﴾ فأنت اآلن لست وحدك.. ﴿﴿اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك﴾  

كرى، بل اجعال  ذ  يفوال تضعفا وال تفرتا  ﴿َواَل َتنَِيا يِف ِذْكِري﴾  وستتلوها اآليات األخرى،  

ذكرى حارضا يف قلبيكام، جاريا عىل لسانيكام.. فهو الزاد الذي يمنحكام القوة عىل اقتحام  

 

(، واألمثل يف 112/  15(، ومن وحي القرآن: )113/  16(، وتفسري املراغي )4728/  9التفاسري )(، وزهرة  794/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 207/ 14(، و التفسري الكبري: 214/  16(، والتفسري املنري )5/ 10تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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هذا اهلول الذي أنتام مقدمان عليه، فيام يمثله ذكر اهلل من الدعوة إىل اإليامن يف خط الرصاط  

والروحي، ليستمدا    املستقيم الذي يقود عباده املؤمنني إليه، ويف ما يوحيه يف وعيهام الفكري 

مواقف   من  موقف  كل  يف  ولرياقباه  الصعوبات،  وَتمل  اجلهد،  مواصلة  عىل  القوة  منه 

 املسرية التي تدفع للقلق ولالهتزاز يف مواقع الزلزال النفِس والعميل. 

قال آخر: وهذا ما حيتاجه كل داعية يف مسرية الدعوة إىل اهلل، عىل مستوى اجلهاد  

ا أو عىل صعيد  فكره  الفكري،  يف عمق  اهلل  ينفتح عىل  بأن  وذلك  احلركي،  العميل  جلهاد 

وشعوره، ليبقى مرتبطا باهلدف الذي يتحرك نحوه وهو رضا اهلل، ألن االستغراق يف العمل  

احلركي قد جيعل اإلنسان مشدودا إليه بحيث ينسى الغاية يف حركة الوسيلة، وربام انحرف  

يف   الرشعية  املسؤوليات  خصوصيات  بعض  إىل  عن  الذاتية  نظرته  يف  العملية  املامرسات 

طبيعة العمل والعالقات، ولكي ال تتحول حركة الدعوة إىل حالة صنمية يف الوعي احلزيب  

 أو الطائفي، يف الدائرة الفكرية أو الشعورية. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل اهلدف األصل هلذه احلركة، والنقطة التي جيب أن تكون  

املس لتشخيص  فقال:  هدفا  َطَغى﴾، ار،  إِنَُّه  فِْرَعْوَن  إِىَل  الشقاء    ﴿اْذَهَبا  كل  سبب  فإنه 

والتعاسة يف هذه املنطقة الواسعة، وما مل يتم إصالحه فسوف ال ينجح أي عمل، ألن عامل  

أن   قادهتا وحكامها، ولذلك جيب  أو شقائها وبؤسها هو  األمة أو ختلفها، سعادهتا  تقدم 

 . يكونوا هدفكام قبل اجلميع

قال آخر: ولذلك، فإن ختصيص فرعون بالدعوة آخرا بعد أن كانت الدعوة عامة  

أوال، من قبل أنه إذا صادفت الدعوة من فرعون أذنا صاغية، واستجاب لدعوهتام وآمن  

 هبام تبعه املرصيون قاطبة كام قيل: الناس عىل دين ملوكهم. 

فقال:   الدعوة  ثم بني هلام سبيل  آخر:  َلهُ قال  َليِّنًا﴾،﴿َفُقواَل  َقْواًل  أي كلامه بكالم     
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القول تلني قلوب   ليكون أوقع يف نفسه، وأنجع يف استجابته للدعوة، فربقيق  رقيق لني، 

 العصاة، وتنكرس سْورة الطغاة.

قال آخر: والقول اللني ال يكون بامللق أو االدهان أو املواراة، فإن هذه أمور تتجاىف  

نت رسالة موسى وأخيه إال احلق وطلب احلق، وال يطلب  مع احلق إال بالقول احلق، وما كا 

احلق إال بالقول احلق، وإنام لني القول يكون باللني والرفق، حتى ال يصدم يف أمره باجلفوة،  

 وبيان أن احلق يزكي نفسه، ويرفع نفسه فوق ما هي فيه. 

له:   يقوال  كأن  آخر:  َتَزكَّى﴾؛قال  َأْن  إِىَل  َلَك  التساؤل    ﴿َهْل  القول  ظاهر  ألن 

واالستفهام، وأن يتبع األمر باختياره ال بطلب من أحد، ومن القول اللني أال جيافيه وأن  

خياطبه بام ال يمس سلطانه، فإن طواغيت الدنيا ال جيدون شيئا أعز عليهم من سلطاهنم يف  

 األرض، فيصابون يف حسهم إذا مس ولو من بعيد. 

قوال   موسى  وقول  آخر:  الذي  قال  الصحيح  التبليغ  أصل  مع  يتفق  لفرعون  لينا 

﴿َفباَِم َرمْحَةن ِمَن اهللَِّ لِنَْت هَلُْم َوَلْو  :  رسول اهلل يقتيض اللني يف القول، كام قال تعاىل خماطبا 

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاوِ  ْرُهْم يِف اأْلَْمِر  ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

اهللَِّ﴾   َعىَل  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  عمران:  ] َفإَِذا  وقوله:  [ 159آل  ْكَمِة  ،،  بِاحْلِ َربَِّك  َسبِيِل  إِىَل  ﴿اْدُع 

َسبِيلِِه وَ  َعْن  بَِمْن َضلَّ  َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  إِنَّ  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ َوَجاِدهْلُْم  احْلََسنَِة  ُهَو  َواملَْْوِعَظِة 

، ومن هذا ما حكى اهلل بعضه عن موسى يف قوله لفرعون:  [ 125]النحل:  َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن﴾  

ى َوَأْهِدَيَك إِىَل َربَِّك َفَتْخَشى﴾   اَلُم  ، وقوله له:  [ 19ـ    18النازعات:  ] ﴿َهْل َلَك إِىَل َأْن َتَزكَّ ﴿َوالسَّ

َبَع اهْلَُدى﴾   [ 47طه: ] َعىَل َمِن اتَّ

قال آخر: واللطف يف الدعوة من موسى لفرعون يقتيض الرفق يف القول؛ ألنه رباه  

صغريا ورعاه، وكانت له به حمبة فكان له مثل حق األبوة، وقد عتب فرعون عىل موسى  
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له:   الرقيقة، وقال  الدعوة  ُعُمِرَك ِسننَِي﴾ حتى هذه  ِمْن  فِينَا  َوَلبِْثَت  َولِيًدا  فِينَا  ُنَربَِّك    ﴿َأمَلْ 

 [18الشعراء: ] 

ُر َأْو خَيَْشى﴾، قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل تأثري القول اللني، فقال:   ُه َيتََذكَّ أي    ﴿َلَعلَّ

أن القول اللني ينساب يف النفس كام ينساب النمري العذب فيحيي مواهتا، وتثمر ثمراهتا،  

ُر﴾، قال:  والقول اجلايف يصدها صدا، والقول اللني يتبعه التأمل والتفكر، ولذا   ُه َيَتَذكَّ   ﴿َلَعلَّ

أي يبعث يف الفطرة السليمة اخلالية من عنجهية احلكم وطغيانه فيتذكر ضعف اإلنسان مهام  

يكن طغيانه، أمام قدرة اهلل تعاىل القهار، أو لعل القول اللني جيعله حيس بضعفه أمام قدرة  

 ه، وقهره فوق قهره. اهلل تعاىل فيخشى بطش اجلبار الذي فوق بطشه، وقدرته فوق قدرت

بالرتقب حلصول التذكر  ﴿َلَعلَُّه﴾  قال آخر: وربام يوحي التحدث عن الغاية بكلمة  

الذايت   اجلانب  عن  بعيدا  النتيجة،  يف  األسلوب  تأثري  طبيعة  دراسة  من  انطالقا  واخلشية، 

اخلاص يف الشخص املدعو، فإن األساليب الرقيقة اهلادئة التي تتعامل مع األشخاص من  

إىل  مو أفكارهم ومشاعرهم، ال بد أن تؤدي  املؤثرة يف  العوامل  الواعية لكل  الدراسة  قع 

 النتائج املرجوة. 

بعض   بوجود  طبيعتها،  عن  خترج  ال  املسألة  فإن  األساس  هذا  وعىل  آخر:  قال 

النتائج   عالقة  يف  قائام  يبقى  املبدأ  ألن  ذاك،  أو  الشخص  هذا  حياة  يف  املعاندة  العوامل 

 نسبة غالبة. باملقدمات، ب

قال آخر: وهلذا ال يصح يف هذا املجال االعرتاض الذي يقول: كيف يقدم اهلل املسألة  

بأسلوب الرتقب الذي يعني إمكانية التذكر واخلشية من قبل فرعون، مع أن اهلل يعلم بأن 

فرعون ال يقبل االنفعال بالكلامت اهلادئة الرسالية التي يلقيها موسى وهارون عليه.. ألن  

 لرتجي كان بلحاظ طبيعة األسلوب ال بلحاظ خصوصية الشخص واملوقع. ا
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن موسى وهارون عليهام السالم كانا قلقني من أن هذا  

الرجل القوي املتغطرس املستكرب، الذي عم رعبه وخشونته كل مكان، قد يقدم عىل عمل  

نَا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْينَا َأْو َأْن َيْطَغى﴾، ﴿َقااَل قبل أن يبلغا الدعوة، وهيلكهام، لذلك  نَا إِنَّ    َربَّ

بعقوبتنا،   ويبادر  يعجل  أن  وعبادتك،  التوحيد  إىل  دعوناه  إن  فرعون  من  نخاف  إننا  أي 

 ويشتط يف إذيتنا ويعتدي علينا، لتجربه وعتوه وقساوته. 

يئني: فإما أن يقسو  قال آخر: وهذا يدل عىل أن موسى وهارون كانا مشفقني من ش

فرعون ويستخدم القوة قبل أن يسمع كالمهام، أو أنه يقدم عىل هذا العمل بعد سامعه هذا  

الكالم مبارشة، وكلتا احلالني هتدد مهمتهام باخلطر.. إال أن اهلل سبحانه قد أجاهبام بحزم: فـ  

 هذا، فمع وجود اهلل القادر معكام يف  وبناء عىل   ﴿َقاَل اَل خَتَاَفا إِنَّنِي َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى﴾، 

كل مكان، اهلل الذي يسمع كل يشء، ويرى كل يشء، وهو حاميكام وسندكام، فال معنى  

 للخوف والرعب. 

قال آخر: ثم بني هلام بدقة كيفية إلقاء دعوهتام يف حمض فرعون يف مخس مجل قصار  

ببيان حمتوى املهمة، والثالثة بذكر  قاطعة غنية املحتوى، ترتبط أوهلا بأصل املهمة، والثانية  

 الدليل والسند، والرابعة برتغيب الذين يقبلوهنا، واخلامسة بتهديد املعارضني. 

بقوهلام:   دعوهتام  يبدآ  أن  أمرُها  ولذلك  آخر:  َربَِّك﴾، قال  َرُسواَل  أعلنا    ﴿إِنَّا  أي 

أمامه.. أي قوال له إنا    صفتكام ليكون لكام قوة التأثري عليه، ليتوازن املوقف يف ميزان القوة

رسوال ربك، واذكرا له أن له ربا خلقه وأنعم عليه فهو يملك ما ال يملكه غريه، وهو الذي  

يملك حياته وموته، ألن هذه الكلمة هي التي ختفف من كربيائه، وتسقط سطوته الطاغية  

لكنه  عند نفسه، وتوحي إليه بمشاعر الضعف، فهو ليس ربا ولكنه مربوب، وليس سيدا و

 عبد.
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نَا﴾  قال آخر: واجلميل هنا أهنام بدل أن يقوال:   ﴿َربَِّك﴾  طلب منهام أن يقوال  ﴿َربِّ

ليثريوا عواطف فرعون وإحساساته بأن له ربا، وأهنام رسواله، ويكونان قد أفهامه بصورة  

 الربوبية ال يصح من أي أحد، فهي خمتصة باهلل.  ادعاء ضمنية أن 

له:   يقوال  بأن  ثم أمرُها  هْبُْم﴾، قال آخر:  ُتَعذِّ َواَل  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َمَعنَا  أي    ﴿َفَأْرِسْل 

أطلق رساحهم، أعطهم حريتهم وال تضطهدهم بألوان العذاب، فلطاملا استعبدهتم بدون  

إهنا رسالة اهلل   إنسانيتهم، وأذللت عزهتم وكرامتهم..  حق ألهنم أحرار، ولطاملا أهدرت 

 يك وليست كلمتنا الشخصية. إل

قال آخر: والصحيح أن دعوة موسى عليه السالم مل تكن من أجل نجاة بني إرسائيل  

من قبضة الفراعنة فقط، بل كانتـ  وبشهادة سائر آيات القرآنـ  هتدف أيضا إىل نجاة فرعون  

ارتباطه  والفراعنة أنفسهم من قبضة الرشك وعبادة األوثان، إال أن أُهية هذا املوضوع، و

املنطقي بموسى عليه السالم كان السبب يف أن يركز عىل هذه املسألة بنفسه، ألن استغالل  

 واستعباد بني إرسائيل مع كل ذلك التعذيب واألذى مل يكن أمرا يمكن قبوله. 

قال آخر: ثم طلب اهلل تعاىل منهام أن يعرضا دليلهام ووثيقتهام، فأمرُها أن يقوال له:  

تعرفك طبيعة الصدق يف كالمنا فيام ندعيه من رسالة اهلل.. أي     بِآَيةن ِمْن َربَِّك﴾،﴿َقْد ِجْئنَاكَ 

أو جزافا، وال نتحدث من دون أن نمتلك الدليل، وبناء عىل هذا، فإن    اعتباطا إنا ال نتكلم  

 العقل حيكم بأن تفكر يف كالمنا عىل األقل، وأن تقبله إن كان صحيحا ومنطقيا. 

َبَع اهْلَُدى﴾، اهلل تعاىل منهام أن يرغباه، فقال:  قال آخر: ثم طلب   اَلُم َعىَل َمِن اتَّ   ﴿َوالسَّ

أي إن دعوتنا هي دعوة سالم للمهتدين املنسجمني مع دعوة اهلدى، عىل مستوى التحية  

والعالقة واالنتامء، يف لفتة إحيائية لفرعون أنه ال سالم معه إذا بقي عىل هنجه االستكباري  

ك يف طريق الضالل، وأنه إذا أراد أن يمنح نفسه سالما فعليه أن يتبع اهلدى  الكافر املتحر
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 يف خط الرسالة اإلهلية. 

َبَع اهْلَُدى﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:   اَلُم َعىَل َمِن اتَّ يشري إىل أن السالمة يف هذه  ﴿َوالسَّ

احلي مشاكل  ومن  األليم،  اإلهلي  والعذاب  اآلالم  من  اآلخر  والعامل  الفردية  الدنيا،  اة 

واالجتامعية، من نصيب أولئك الذين يتبعون اهلدى اإلهلي، وهذه يف احلقيقة هي النتيجة  

 النهائية لدعوة موسى عليه السالم. 

قال آخر: وأخريا، أمرُها اهلل تعاىل أن يفهامه العاقبة املشؤومة للتمرد عىل هذه الدعوة  

له:   إِلَ وعصياهنا، بقوهلام  ُأوِحَي  َقْد  ﴾، ﴿إِنَّا  َوَتَوىلَّ َب  َكذَّ َمْن  َعىَل  اْلَعَذاَب  َأنَّ  إنا قد    ْينَا  أي 

أخربنا اهلل فيام أوحاه إلينا أن عذابه الذي ال نفاد له وال انقطاع يف الدنيا واآلخرة، عىل من  

كذب بام ندعو إليه من توحيده وطاعته وإجابة رسله، وأدبر معرضا عام جئناه به من احلق،  

ْنَيا َفإِنَّ اجْلَِحيَم ِهَي املَْْأَوى﴾  وله تعاىل:  وجاء بمعنى اآلية ق  ا َمْن َطَغى َوآَثَر احْلََياَة الدُّ ﴿َفَأمَّ

﴾  ، وقوله:  [ 39ـ    37]النازعات:   َب َوَتَوىلَّ ﴿َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّى اَل َيْصاَلَها إِالَّ اأْلَْشَقى الَِّذي َكذَّ

﴾ ﴿َفاَل َصدَّ ، وقوله:  [ 16ـ  14]الليل:  َب َوَتَوىلَّ  [ 32ـ  31القيامة: ] َق َواَل َصىلَّ َوَلكِْن َكذَّ

قال آخر: وهذا ال يتناىف مع اللني الذي أمرا به، ذلك أنه ال يوجد مانع من أن يقول  

طبيب حريص بأسلوب مناسب ملريضه: كل من يستعمل هذا الدواء سيشفى وينجو، وكل  

بيان   املوت.. إن هذا  به  يرتكه فسينزل  املناسب مع واقع ما، وال  من  التعامل غري  لنتيجة 

يوجد فيه هتديد خاص، وال شدة يف التعامل.. ذلك أن هذه حقيقة جيب أن تقال لفرعون  

 بدون لف ودوران، وبدون أي تغطية وتورية. 

قال آخر: ثم انتقل املشهد القرآين إىل فرعون، وهو يستمع إىل موسى وهارون، وهذا  

نه مل يكن يف ذلك احلني حارضا يف تلك الصحراء، لكن اهلل أطلعه  يدل عىل أن هارون مع أ

 عىل هذه احلوادث، ولذلك خرج من مرص الستقبال أخيه موسى ألداء هذه املهمة. 
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قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن فرعون كان يسمع هبدوء غريب، فلم يثر ومل يتشنج  

أثار فيه نوعا من التساؤل والفضول  ومل يتعقد من هذا الكالم.. وربام يكون سبب ذلك أنه 

الباحث عن املعرفة، فاستسلم هلذا اجلو الغامض اجلديد الذي أخذ عليه كل شعوره حتى  

 ليخيل إليه أنه يعيش يف جو مسحور. 

وكان اخلطاب    ﴿َفَمْن َربُُّكاَم َيا ُموَسى﴾،قال آخر: ولذلك ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلام:  

صيل يف املوقف فيام تصوره فرعون من دراسة املسألة، ويف ما  ملوسى، ألنه هو الشخص األ 

 هو الواقع. 

 َخْلَقُه ُثمَّ  قال آخر: وكان جواب موسى عليه السالم:  
ن
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ ﴿َربُّ

وىف هذا اجلواب، َتد لفرعون، وأنه ليس ربا هبذا االدعاء الكاذب الذي يدعيه،    َهَدى﴾،

فهو الذي أوجد كل يشء، ثم مل هيمله ليرتكه ضائعا، بل منحه اهلدى    ويقبله منه قومه..

الذي يتدخل يف عمق وجوده وتكوينه فينظم له حركة نموه وتكامله ووصوله إىل الغاية  

يمنح   الذي  اإلجياد  طبيعة  من  منطلقة  للخلق  ربوبيته  كانت  وهبذا  لوجوده..  املطلوبة 

لرعاية الكاملة هلا يف رحلة الوجود مما يوحي  املوجودات احلياة، ومن اإلرشاف الدائم وا

بالربوبية الشاملة الكاملة التي ال تغيب عن الوجود يف أية حلظة، كام ال يغيب عنها الوجود  

قائام يف األشياء   املطلق.. وهكذا قد نجد اهلدى  الدائم إىل غناها  يف أي وقت الحتياجها 

نجده يف العقل الكامن يف اإلنسان الذي يدبر   بذاهتا عرب قوانينها الكونية املودعة فيها، وقد

 الوجود بشكل مبارش وبوعي اختياري مبارش. 

قال آخر: ويشري اهلل تعاىل أن فرعون وجم هلذا اجلواب املفحم، فأدار احلديث إىل  

ومل القرون األوىل؟ وهل فرعت يا فرعون من    ﴿َفاَم َباُل اْلُقُروِن اأْلُوىَل﴾،وجه آخر، فقال: 

 نفسك، وفيمن حولك، وما حولك؟.. إهنا مماحكة، يراد هبا التضليل، والتمويه  النظر يف 
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هذا   لكأن  وحتى  لربه..  وبوصفه  موسى،  بقول  أخذ  قد  أنه  منه  لريوا  حوله..  من  عىل 

 الوصف ينطبق عليه هو. 

  ﴿ِعْلُمَها ِعنَْد َريبِّ يِف كَِتابن اَل َيِضلُّ َريبِّ قال آخر: وكان جواب موسى عليه السالم:  

أي أن علمها عند اهلل، فهو حميط بأشخاصهم وأعامهلم، فال يفوته، منها يشء،    َواَل َينَْسى﴾، 

وال يغيب عنه يشء، فهو مثبت يف كتاب حمفوظ واسع شامل، لدى اهلل الذي ال يضل عن  

حقائق األشياء وال ينسى ما علمه منها، ألهنا حارضة لديه حضورا مطلقا، ال حدود له يف  

ها.. وهكذا يملك أمرهم وحساهبم من خالل إحاطته املطلقة بكل أمورهم فيام  كل جوانب

 عملوه، فيحاسبهم عىل ذلك بشكل دقيق. 

قال آخر: وقد يكون مراد فرعون السؤال عن تاريخ األمم األوىل املنقرضة ليرصف  

موسى عن التكلم عن أصول املعارف اإلهلية وإقامة الربهان عىل رصيح احلق يف مسائل  

بدأ واملعاد، مما تنكره الوثنية ويشغله بام ال فائدة فيه من تواريخ األولني وأخبار املاضني،  امل

فكان جواب موسى عليه السالم متعلقا بإرجاع العلم هبا إىل اهلل، وأنه من الغيب الذي ال  

 يعلمه إال عالم الغيوب.. 

ون أراد إثارة  قال آخر: وهناك احتامل آخر، يقرب من هذا االحتامل، وهو أن فرع

موضوع القرون األوىل ليثري األجواء السلبية حول موسى، إلجياد جو عاطفي يف املجتمع  

املحيط بموسى يدفع هؤالء باجتاه الدفاع عن آبائهم الذين يرميهم موسى بالضالل، وحيكم  

عليهم بالعذاب، فكان إيكال موسى علم هؤالء يف مصريهم إىل اهلل الذي يعلم من جزئيات  

امهلم ما ال نعلمه، مما أحاط به ومل نحط، لونا من ألوان اخلروج من أجواء اجلدل الضائع  أع

إال   منها  للخروج  انفعالية ال جمال  نتيجة ويدخل احلديث يف متاهات  إىل  يؤدي  الذي ال 

 بالوقوع يف كثري من املشاكل االجتامعية. 
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مواجهة األشخاص  قال آخر: وهذا أسلوب حكيم حيتاج الداعية إىل األخذ به يف  

التي   العاطفية  االنفعالية  السياسية  أو  االجتامعية  اإلثارة  أجواء  يف  إيقاعه  يريدون  الذين 

الناس فيها بعيدا عن أية حالة عقلية، مما خيلق الكثري من اإلرباك العميل يف جمال   يتحرك 

ملسألة إىل اجتاه  الدعوة إىل اهلل، واجلهاد يف سبيله. فيحاول الداعية اهلروب من ذلك بتوجيه ا

العامل   التي أحاط هبا علمه، واهلل  الكثري من اجلدل بإيكال األمر إىل اهلل يف األمور  يثري  ال 

 بحقائق آياته. 

قال آخر: وبعد أن ذكر موسى عليه السالم الدليل األول العام الذي يتناول مجيع  

ذكر بعدئذ أدلة خاصة  املخلوقات من اإلنسان وسائر احليوانات وأنواع النبات واجلامدات،  

﴾، أي ريب الذي جعل األرض  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًداوهي ثالثة.. أوهلا قوله: ﴿

وتنامون   وتقومون  عليها  تستقرون  وقرارا  بيرس وسهولة،  فيها  تعيشون  كالفراش،  ممهدة 

 عليها وتسافرون عىل ظهرها. 

له:   قوله  وثانيها،  آخر:  ُسُباًل﴾، قال  فِيَها  َلُكْم  فيها طرقا    ﴿َوَسَلَك  لكم  أي جعل 

األنبياء:  ] ﴿َوَجَعْلنَا فِيَها فَِجاًجا ُسُباًل َلَعلَُّهْم هَيَْتُدوَن﴾  تسلكوهنا وسهلها لكم، كام قال تعاىل:  

وقال:  [ 31 َلكُ ،  َوَجَعَل  َمْهًدا  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  هَتَْتُدوَن﴾  ﴿الَِّذي  َلَعلَُّكْم  ُسُباًل  فِيَها  ْم 

 19نوح: ] ﴿َواهللَُّ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض بَِساًطا لَِتْسُلُكوا ِمنَْها ُسُباًل فَِجاًجا﴾ ، وقال: [ 10الزخرف: ] 

 [ 20ـ 

له:   قوله  وثانيها،  آخر:  بِِه  قال  َفَأْخَرْجنَا  َماًء   
ِ
اَمء السَّ ِمَن  َنَباتن  ﴿َوَأْنَزَل  ِمْن  َأْزَواًجا 

أي وأنزل من السحاب مطرا، أخرجنا به أنواعا من أصناف النبات املختلفة، من    َشتَّى﴾،

ألوان وروائح وأشكال خمتلفة، بعضها صالح   زروع وثامر حامضة وحلوة ومرة، وذات 

قال:   لذا  للحيوان،  وبعضها  ذَ لإلنسان،  يِف  إِنَّ  َأْنَعاَمُكْم  َواْرَعْوا  أِلُوِِل  ﴿ُكُلوا  آَلَياتن  لَِك 
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أي خلقنا أصناف النبات، بعضه لإلنسان، وبعضه لطعام احليوان، فكلوا وتفكهوا    النَُّهى﴾، 

مما يناسبكم، وارعوا أنعامكم من اإلبل والبقر والغنم يف األخض واليابس، إن فيام ذكرت  

الق ال إله إال  لكم لدالالت وحججا وبراهني لذوي العقول السليمة املستقيمة، عىل أن اخل

 هو، وال رب سواه. 

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل منافع األرض والسامء، بني أهنا غري مطلوبة لذاهتا،  

﴿ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة  بل هي وسائل إىل منافع اآلخرة، فقال:  

ن أباكم آدم خملوق من تراب، والنطفة املتولدة من  أي من األرض مبدؤكم، فإ  ُأْخَرى﴾، 

املاء   امتزاج  من  والنبات  النبات،  من  احليواين  الغذاء  ألن  األرض،  إىل  مرجعها  الغذاء 

والرتاب.. وإىل األرض مصريكم بعد موتكم، فتدفنون فيها، وتتفرق أجزاؤكم حتى تصري  

األرض   يف  قبوركم  ترابا.. وسوف نخرجكم من  األرض  جنس  بالبعث  من  أخرى  مرة 

 والنشور.. أي من األرض أخرجناكم، ونخرجكم بعد املوت من األرض تارة أخرى. 

قال آخر: والغرض من هذا تنزيه الرب نفسه وتذكري فرعون بأصله وأنه من تراب  

عائد إليه، فال يغرت بدنياه وملكه، وليعلم أن أمامه يوما شديد األهوال، يسأل فيه عن كل  

عىل  وحياسب  تعاىل:    يشء،  قوله  هذا  ونظري  َوِمنَْها  أعامله،  مَتُوُتوَن  َوفِيَها  َيْوَن  ََتْ ﴿فِيَها 

إِالَّ  ، وقوله:  [ 25األعراف:  ] خُتَْرُجوَن﴾   َلبِْثُتْم  إِْن  َوَتُظنُّوَن  بَِحْمِدِه  َفَتْسَتِجيُبوَن  َيْدُعوُكْم  ﴿َيْوَم 

 [ 52اإلرساء: ] َقلِياًل﴾ 

حض جنازة، فلام دفن امليت أخذ قبضة من    رسول اهلل  قال آخر: ويف احلديث أن  

﴿َوفِيَها ُنِعيُدُكْم﴾  ثم أخذ أخرى وقال:    ﴿ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم﴾، الرتاب، فألقاها يف القرب، وقال:  
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  (1) ﴿َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴾(ثم أخرى وقال:  

ه جيوز حكاية كالم  قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذه اآليات الكريمة أن

املبطل، ألن اهلل تعاىل حكى كالم فرعون يف إنكاره اإلله، وحكى شبهات منكري النبوة،  

 وشبهات منكري احلرش، لكن جيب قرن اجلواب بالسؤال، لئال يبقى الشك. 

قال آخر: ومنها أن عىل أن املحق جيب عليه استامع كالم املبطل، واجلواب عنه من  

، كام فعل موسى عليه السالم بفرعون هنا، وكام أمر اهلل تعاىل رسوله  غري إيذاء وال إحياش

ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة﴾  يف قوله:   ﴿َوإِْن َأَحٌد  ، وقال:  [ 125النحل:  ] ﴿اْدُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

كِنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ  [6التوبة: ] ﴾ ِمَن املرُْْشِ

السالم ربه   تعاىل يعرف بصفاته، وهلذا عّرف موسى عليه  أن اهلل  قال آخر: ومنها 

  بجواب جامع جدا، وقصري يف الوقت نفسه، عن اهلل، فقال:  
ن
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ يَشْ ﴿َربُّ

ففي هذه العبارة املوجزة إشارة إىل أصلني أساسيني من اخللقة والوجود،  َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى﴾ 

ل واحد منهام دليل وبرهان مستقل يوصل إىل معرفة اهلل.. أوهلام، أن اهلل تعاىل قد وهب  وك

لكل موجود ما حيتاجه، وهذا أمر يف غاية األُهية، ولو دققنا قليال يف النباتات واحليوانات  

التي تعيش يف كل منطقة، سواء الطيور، أو احليوانات البحرية، أو احلرشات والزواحف،  

لكل منها انسجاما تاما مع حميطها الذي تعيش فيه، وكل ما َتتاجه فهو موجود  فسنرى أن  

وحواسها   ووزهنا  شكلها  ناحية  من  للطريان  هيأها  قد  الطيور  هيكل  فإن  ترصفها،  َتت 

 املختلفة، وكذلك تكوين وبناء احليوانات التي تعيش يف أعامق البحار. 

﴾  جعلها القرآن باستعامله    قال آخر: وثانيهام هداية وإرشاد املوجودات، وقد ﴿ُثمَّ

 

 ( 299/  5تفسري ابن كثري )(  1)
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، إذ أن من املمكن أن يمتلك اإلنسان أي يشء من  االحتياجاتيف الدرجة الثانية بعد تأمني  

منها، واملهم أن يعرف طريقة استعامهلا، وهذا    االستفادةأسباب احلياة، إال أنه جيهل كيفية  

أن املختلفة بوضوح، وكيف  املوجودات  نراه يف  الذي  اليشء  منها يستغل طاقته    هو  كال 

بصورة دقيقة يف إدامة حياته، وكيف يبني بيتا، وكيف يتكاثر، وكيف يريب أوالده وخيفيهم  

 ويبعدهم عن متناول األعداء، أو يعلمهم كيف يواجهون األعداء. 

قال آخر: والبرشـ  أيضاـ  لدهيم هذه اهلداية التكوينية، إال أن اإلنسان ملا كان موجودا  

وشعورا، فقد جعل اهلل هدايته التكوينية مع هدايته الترشيعية بواسطة األنبياء   يمتلك عقال

 متالزمة ومتزامنة، بحيث إنه إذا مل ينحرف عن ذلك الطريق، فإنه سيصل حتام إىل مقصده.  

العقل واإلرادة، فإن له واجبات    المتالكه قال آخر: وبتعبري آخر فإن اإلنسان نتيجة  

م إىل  ومسؤوليات، وبعد ذلك  فإنه إضافة  مثلها، ولذلك  للحيوانات  تكاملية ليس  ناهج 

 اهلداية التكوينية حمتاج إىل اهلداية الترشيعية. 

قال آخر: وبذلك، فإن موسى عليه السالم أراد أن يفهم فرعون أن عامل الوجود هذا  

ا  غري منحرص فيه، وال يف أرض مرص، وال خيتص باحلارض أو املايض، فإن هلذا العامل ماضي

 ومستقبال مل أكن ومل تكن فيه. 

 موسى والسحرة: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد اخلامس.. فحدثونا عن السادس.. وهو  

 املواجهة مع السحرة. 
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: لقد ذكره اهلل تعاىل يف مشاهد خمتلفة، ويف سور خمتلفة، ومنها  (1)قال أحد الوعاظ

َعْوَن إِنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعلِيٌم ُيِريُد َأْن خُيِْرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم  ﴿َقاَل املأََْلُ ِمْن َقْوِم فِرْ قوله تعاىل:  

يَن َيْأُتوَك بُِكلِّ َساِحرن َعلِيمن َوَج  َتْأُمُروَن َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل يِف املََْدائِِن َحارِشِ اَء  َفاَمَذا 

َحَرُة فِْرَعْوَن َقاُلوا إِنَّ َلنَا أَلَ  بِنَي َقاُلوا َيا  السَّ ْجًرا إِْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِبِنَي َقاَل َنَعْم َوإِنَُّكْم ملََِن املَُْقرَّ

النَّ َأْعنُيَ  َسَحُروا  َأْلَقْوا  َفَلامَّ  َأْلُقوا  َقاَل  املُْْلِقنَي  َنْحُن  َنُكوَن  َأْن  ا  َوإِمَّ ُتْلِقَي  َأْن  ا  إِمَّ اِس  ُموَسى 

َوَجاءُ  َهُبوُهْم  َما  َواْسرَتْ َتْلَقُف  ِهَي  َفإَِذا  َعَصاَك  َأْلِق  َأْن  ُموَسى  إِىَل  َوَأْوَحْينَا  بِِسْحرن َعظِيمن  وا 

َحَرُة  َيْأفُِكوَن َفَوَقَع احْلَقُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن َفُغلُِبوا ُهنَالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن َوُأْلِقَي السَّ 

بِّ اْلَعاملنََِي َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن َقاَل فِْرَعْوُن آَمنُْتْم بِِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم  َساِجِديَن َقاُلوا آَمنَّا بِرَ 

َأْيدِ  أَلَُقطَِّعنَّ  َتْعَلُموَن  َفَسْوَف  َأْهَلَها  ِمنَْها  لُِتْخِرُجوا  املَِْدينَِة  يِف  َمَكْرمُتُوُه  ملََْكٌر  َهَذا  َيُكْم  إِنَّ 

نَا ُمنَْقلُِبوَن َوَما َتنِْقُم ِمنَّا إِالَّ َأْن آَمنَّا َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَل    فن ُثمَّ أَلَُصلَِّبنَُّكْم َأمْجَِعنَي َقاُلوا إِنَّا إِىَل َربِّ

نَا ُمْسلِِمنَي﴾  ا َوَتَوفَّ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً نَا ملََّا َجاَءْتنَا َربَّ  [ 126ـ  109]األعراف: بِآَياِت َربِّ

قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بطلب املأل من قوم فرعون تأخري الفصل يف أمره حتى  

﴿َقاَل املأََْلُ ِمْن  حيض السحرة ليفسدوا عليه أعامله ويبينوا خبء حيله، وقد بدأ بقوله تعاىل:  

َأْرِضُكمْ  ِمْن  خُيِْرَجُكْم  َأْن  ُيِريُد  َعلِيٌم  َلَساِحٌر  َهَذا  إِنَّ  فِْرَعْوَن  َتْأُمُروَن﴾،   َقْوِم  قال    َفاَمَذا  أي 

أي    ﴿إِنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعلِيٌم﴾، األرشاف من قوم فرعون، وهم أهل مشورته ورؤساء دولته:  

أرضكم   من  وإخراجكم  منكم  ملككم  لسلب  ُهه  كل  وجه  قد  السحر  فنون  يف  ماهر 

من البالد    بسحره، إذ به يستميل الشعب وينتزع منكم امللك، ثم خيرج امللك وعظامء رجاله 

 حتى ال يناوئوه يف شئون امللك واستعادته منه. 

 

(، واألمثل يف تفسري 207/  10(، ومن وحي القرآن: )25/  9(، وتفسري املراغي )2923  /6(، وزهرة التفاسري )453/  5(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (.42/  9(، والتفسري املنري )148/  5كتاب اهلل املنزل: )
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قال آخر: وقد أبان هذا املعنى بوضوح قوله تعاىل يف سورة يونس حكاية عنهم من  

َياُء  مراجعتهم ملوسى وأخيه:   ﴿َقاُلوا َأِجْئَتنَا لَِتْلِفَتنَا َعامَّ َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َوَتُكوَن َلُكاَم اْلكِرْبِ

  [ 78يونس: ]  اأْلَْرِض َوَما َنْحُن َلُكاَم بُِمْؤِمننَِي﴾ يِف 

قال آخر: ومل يكن هذا القول منهم إال صدى ملا قاله فرعون، وقد حكاه اهلل عنه يف  

﴿َقاَل لِْلَمإَلِ َحْوَلُه إِنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعلِيٌم ُيِريُد َأْن خُيِْرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم  سورة الشعراء بقوله:  

، وقد رددوه بعده وصار بعضهم يلقيه إىل بعض كام  [ 35ـ   34الشعراء: ] بِِسْحِرِه َفاَمَذا َتْأُمُروَن﴾  

 عادة الناس يف ترديد كالم امللوك والرؤساء إظهارا للموافقة عليه وتعميام لتبليغه.  هي

بامذا   أمره  يف  تشاوروا  فرعون  قاله  ما  موافقني  مقالتهم  أمتوا  أن  وبعد  آخر:  قال 

تالون إلطفاء نوره وإمخاد نار دعوته متخوفني أن يستميل الناس بسحره، فاتفقت كلمتهم  حي

يَن﴾  عىل ما حكاه اهلل عنهم بقوله:   أي قال املأل  ﴿َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل يِف املََْدائِِن َحارِشِ

من   مجاعات  ملكك  مدائن  يف  وأرسل  أخيه  وأمر  أمره  يف  الفصل  أخر  رجال  لفرعون: 

يَن﴾،رشطتك وجندك   أي جامعني لك السحرة منها وسائقيهم إليك، وقد كان    ﴿َحارِشِ

 السحر يف زماهنم غالبا كثريا ظاهرا. 

به   تشعبذ  ما  قبيل  به موسى من  ما جاء  أن  منهم  كثري  إىل  ُخيل  ولذلك  آخر:  قال 

كى اهلل عن  سحرهتم، فلهذا مجعوا له السحرة ليعارضوه بنظري ما أراهم من البينات كام ح

قال:   ِمْثلِِه  فرعون حيث  بِِسْحرن  َفَلنَْأتَِينََّك  ُموَسى  َيا  بِِسْحِرَك  َأْرِضنَا  ِمْن  لِتُْخِرَجنَا  ﴿َأِجْئَتنَا 

ينَ َأْن  ِة وَ َفاْجَعْل َبْينَنَا َوَبْينََك َمْوِعًدا اَل ُنْخلُِفُه َنْحُن َواَل َأْنَت َمَكاًنا ُسًوى َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّ

 [ 60ـ  57طه: ] حُيْرَشَ النَّاُس ُضًحى َفَتَوىلَّ فِْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُثمَّ َأَتى﴾ 

فقالوا:   جلبهم،  يطلبون  الذين  السحرة  صفات  بينوا  ثم  آخر:  بُِكلِّ  قال  ﴿َيْأُتوَك 

  ﴾ أي فإن ترسلهم يأتوك بكل ساحر جميد لفنون السحر ماهر فيها فيكشفوا  َساِحرن َعلِيمن
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ألن السحر حينذاك    ﴿املََْدائِِن﴾،حقيقة ما جاء به موسى فال يفتن به أحد.. وإنام قال يف    لك

كان من العلوم التي توجد يف املدائن اجلامعة املأهولة بدور العلم والصناعة، وإنام نصحوه  

األمر   من  به  أتى  ما  بمثل  موسى  يأتوا  أن  اجلديرون  ألهنم  املاهرين،  السحرة  بإحضار 

 العظيم. 

أفق،   كل  من  وأقبلوا  عجل،  عىل  حرشوا  السحرة  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

وغصت هبم ساحة فرعون.. وما كانوا قد رأوا رأي العني ما كان من فعل موسى بعصاه  

ويده، مع فرعون، وإن كانوا قد سمعوا به، وتصوروه عىل ما روى هلم.. ومن هنا وقع يف  

من القوة بالنسبة هلم، فإن يف مجعهم هذا ما    يشءكان عىل    أنفسهم أنه ساحر مثلهم، وأنه إذا

 يتغلب عىل كل قوة.. 

قال آخر: ومن هنا أيضا وقع يف أنفسهم أهنم أصحاب املوقف املنتظر بينهم وبني  

ذلة   من  عليه  وجدوه  ما  فيه،  أطمعهم  وقد  فرعون،  عىل  دالة  بذلك  هلم  فكانت  موسى، 

مقدما، ويسألونه اجلزاء الذي هلم عنده، بعد أن يكون  وانكسار، فجاءوا إليه يسألونه األجر  

تعاىل:   قال  ولذلك  الغلب،  َنْحُن  هلم  ُكنَّا  إِْن  أَلَْجًرا  َلنَا  إِنَّ  َقاُلوا  فِْرَعْوَن  َحَرُة  السَّ ﴿َوَجاَء 

 اْلَغالِبِنَي﴾  

قال آخر: ومل يملك فرعون يف هذا املوقف إال أن يستجيب هلم، ويرتىض مشاعرهم،  

بِنَي﴾،وا كل ما يملكون من حول وحيلة،  حتى يبذل فليس األجر    ﴿َقاَل َنَعْم َوإِنَُّكْم ملََِن املَُْقرَّ

وحده، وال املال وحده، هو الذي سيبذله هلم، إن هم انترصوا عىل موسى، وأبطلوا كيده،  

إليه،   يقرهبم  أن  عليهم،  سيغدقه  الذي  الوفري  املال  هذا  إىل  هلم  ولكن  تدبريه،  وأفسدوا 

 عنده. والرأينيهم منه، وجيعلهم أعوانه، وأصحاب الكلمة ويد

قال آخر: وال يذكر القرآن الكريم هنا اجتامع السحرة بموسى، واالتفاق معه عىل  
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موقع املعركة وزماهنا.. فذلك مرتوك لتقدير من يتلو هذه القصة، وتصوره مللء هذا الفراغ  

ؤه هنا، وجد القرآن الكريم يف معرض  الذي ال يغيب عن فطنته، فإن مل يسعف اإلنسان ذكا 

 آخر من معارض هذه القصة، يعرض الصورة املثىل التي متأل هذا الفراغ وتغطيه. 

َيا  قال آخر: ومن أجل هذا جاء اللقاء املواجه بني السحرة وموسى هكذا: ) َقاُلوا 

َنْحُن   َنُكوَن  َأْن  ا  َوإِمَّ ُتْلِقَي  َأْن  ا  إِمَّ النَّاِس  ُموَسى  َأْعنُيَ  َسَحُروا  َأْلَقْوا  َفَلامَّ  َأْلُقوا  َقاَل  املُْْلِقنَي 

 ) َهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحرن َعظِيمن ، أي إن املعركة قد بدأت، وإهنا اآلن يف أول جولة من  َواْسرَتْ

، وأجاهبم  يبدؤوهنا جوالهتا.. وقد خري السحرة موسى، بني أن يبدأ هو اجلولة، أو هم الذين  

وسى أن يكونوا هم البادئني.. وهذا أدب من أدب احلرب.. أعطوه الفرصة، فأعطاهم  م

هو إياها.. وقد جاءوا بأدوات كأدوات موسى.. عَص وحبال أشبه بالعَص، كام جاء هو  

 أصول منازلة اخلصم خلصمه.. أن حياربه بمثل سالحه.   هيبعصاه.. فتلك 

الم أعطاهم الفرصة ليظهروا كل ما  قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن موسى عليه الس

عندهم، وكان ذلك عن حكمة وتدبري وتقدير.. فلو بدأ موسى ـ وقد جعلوا هم األمر إليه  

ـ لكان غري عادل معهم، إذ بدؤوه باإلحسان.. وهلذا فقد رد   املبادرة  يف اختيار من يأخذ 

 لنفسه.  إليهم إحساهنم بإحسان، وأعطاهم حق املبادرة التي كان له أن يأخذها 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن موسى كان واثقا من تأييد اهلل له، ومن نرصه يف  

هذا املوقف، ولو بدأ هو اجلولة، ورضب السحرة رضبته، وأوقع هبم اهلزيمة من قبل أن  

يعطوا ما عندهم، لكان يف نرصه هذا الذي أحرزه مقال لقائل أن يقول: إهنم لو أظهروا 

أ يف  الذي  لكنه  السحر  القاضية..  الضبة  ورضبوه  موسى،  حركة  لشلوا  أوال،  يدهيم 

وفيه جيد   احلال،  تلك  مثل  يقال، يف  قول  هذا  تكن هلم،  ومل  له،  الضبة  فكانت  عاجلهم 

أصحاب الضالل وأهل العناد متعلقا يتعلقون به، ويتخذون منه مثارا للشغب عىل موسى  
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 حني ينترص بالضبة القاضية. 

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن السحرة ألقوا حباهلم وعصيهم، وأتوا منها بألوان من  

وسحرت   الناس،  بألباب  أخذت  وبراعة،  مهارة  فيها  الشعوذة،  من  ورضوب  السحر، 

واحلبال   العيص  جيعل  حقائق، فال  يغري  ال  والسحر  قلوهبم..  يف  الرعب  وألقت  عقوهلم، 

أي جعلوهم    ﴿َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاِس﴾، ؛ ولذا قال تعاىل:  حيات، لكنه يؤثر يف الرائي يف نفسه 

َهُبوُهْم﴾،يرون غري احلقيقة،   أي طلبوا رهبتهم بذلك السحر.  ﴿َواْسرَتْ

يد   يف  بحيث جيعله  عليها  والسيطرة  النفس،  استهواء  نوع من  والسحر  آخر:  قال 

فيغري إحساسها   املغناطيِس،  بالتنويم  يعرب عنه  ما  أو  إىل بغض، ومن  املستهوي،  من حمبة 

يسحرون:   الذين  يفعله  عام  تعاىل  اهلل  قال  ولذلك  حمبة؛  إىل    بغض 
ِ
املَْْرء َبنْيَ  بِِه  ُقوَن  ﴿ُيَفرِّ

 فيغريون حال املحبة بينهام هبذا االستهواء.  [ 102البقرة: ] َوَزْوِجِه﴾ 

  قال آخر: ولذلك، فإن كل ما فعله السحرة الذين نازلوا موسى عليه السالم أهنم 

فلم   يغريوا حقائق األشياء،  أن  األنظار، ويسحروا األعني، ال  يموهوا عىل  أن  استطاعوا 

جيعلوا احلبل ثعبانا، ولكن العيون مسحورة، وأرهبوا الناس بعملهم وجاءوا يف هذا بسحر  

 عظيم يف بابه الذي أتقنوه، إرادة األجر من فرعون وإرضائه، ليكونوا من املقربني عنده. 

أثر يف    قال آخر: وقد السالم  رآه موسى عليه  ما  أن  آخر  تعاىل يف موضع  اهلل  ذكر 

ينترص، فقال:   َأْنَت  نفسه، وخاف أال  إِنََّك  خَتَْف  اَل  ُقْلنَا  ِخيَفًة ُموَسى  َنْفِسِه  يِف  ﴿َفَأْوَجَس 

 [ 68ـ  67طه: ] اأْلَْعىَل﴾ 

قي عصاه،  قال آخر: ويف وسط هذا املظهر السحري، أوحى اهلل تعاىل إىل موسى أن يل

تعاىل:   قال  َيْأفُِكوَن﴾،كام  َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفإَِذا  َعَصاَك  َأْلِق  َأْن  ُموَسى  إِىَل  وألقى    ﴿َوَأْوَحْينَا 

موسى عصاه، فإذا هي حية تسعى، وإذا هي تلقف وتبتلع حباهلم وعصيهم.. وقد عرب اهلل  
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َما َيْأفُِكوَن﴾، تعاىل عن ذلك بقوله:   لع ما يرصف به السحرة أعني  أي تلقم وتبت  ﴿َتْلَقُف 

أهنا   والعيص،  احلبال  عىل  أطلق  وقد  كاذبني،  َيْأفُِكوَن﴾؛الناس  إفكهم    ﴿َما  مادة  ألهنا 

 وكذهبم ومتوهيهم، وتضليلهم. 

قال آخر: وقد رأى السحرة أن هذا ما ليس بسحر؛ ألن يعلمون أن السحر ال يغري  

األ يغري  هذا  لكن  األنظار،  عىل  يموه  ولكن  األنظار،  األشياء،  عىل  متوهيا  وليس  شياء، 

فأدركوا أن آيته تعاىل حق، فقد رأوا بحس األعني املستيقظة أن حباهلم، وعصيهم ال وجود  

 هلا، إذ ابتلعتها العصا. 

قال آخر: وهناك احتامل آخر يف معنى اآلية ذكره بعضهم، وهو أن عصا موسى عليه  

ات سحر السحرة، بل عطلتها عن العمل  السالم بعد أن َتولت إىل حية عظيمة مل تبتلع أدو

واحلركة وأعادهتا إىل حالتها األوىل، وبذلك أوصد هذا العمل طريق اخلطأ عىل الناس، يف  

 حني أن االبتالع ال يمكنه أن يقنع الناس بأن موسى مل يكن ساحرا أقوى منهم. 

لب اآلية،  كام ال يناسب مطا   ﴿َتْلَقُف﴾،قال آخر: لكن هذا االحتامل ال يناسب كلمة  

تعني أخذ يشء بدقة ورسعة ال قلب اليشء وتغيريه.. هذا مضافا إىل أنه لو  ﴿َتْلَقُف﴾  ألن  

كان من املقرر أن يظهر إعجاز موسى عليه السالم عن طريق إبطال سحر السحرة، مل تكن  

هذه   بداية  يف  ذلك  تعاىل  اهلل  ذكر  كام  عظيمة،  حية  إىل  العَص  تتحول  أن  إىل  حاجة  هناك 

 . القصة 

قال آخر: وبغض النظر عن كل هذا، لو كان املطلوب هو إجياد الشك والوسوسة يف  

ـ قابلة   ـ أيضا  نفوس املتفرجني، لكانت عودة وسائل السحرة وأدواهتم إىل هيئتها األوىل 

للشك والرتديد، ألنه من املمكن أن حيتمل أن موسى بارع يف السحر براعة كربى بحيث  

 خرين وإعادهتا إىل هيئتها األوىل. أنه استطاع إبطال سحر اآل 
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قال آخر: ولذلك، فإن الذي تسبب يف أن يعلم الناس بأن عمل موسى أمر خارق  

للعادة، وأنه عمل إهلي َتقق باالعتامد عىل القدرة اإلهلية املطلقة، هو أنه كان يف مرص آنذاك  

ا معروفة يف تلك  هذا الفن وجوه  ة أساتذ  وا جمموعة كبرية من السحرة املاهرين جدا، وكان

ـ يف   الصفات، وكان  بأي واحدة من هذه  متصفا  يكن  مل  الذي  أن موسى  البيئة، يف حني 

الظاهر ـ رجال مغمورا، هنض من بني بني إرسائيل، وأقدم عىل مثل ذلك العمل الذي عجز  

أمامه اجلميع، ومن هنا علم اجلميع أن هناك قوة غيبية تدخلت يف عمل موسى، وأن موسى  

 ال عاديا. ليس رج

﴿َفَوَقَع  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه يف هذا الوقت ظهر احلق، وبطلت أعامهلم املزيفة  

أي فثبت احلق وفسد ما كانوا يعملون من احليل والتخييل   احْلَقُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾،

إىل احلق وأن  وذهب تأثريه، إذ تبني ملن شهده وحضه أن موسى رسول من عند اهلل يدعو 

ما عملوه ما هو إال إفك السحر وكذبه وخمايله، وألن عمل موسى عليه السالم كان عمال  

واقعيا، وكانت أعامهلم حفنة من احليل ومن أعامل الشعوذة، وال شك أنه ال يستطيع أي  

 باطل أن يقاوم احلق دائام. 

مة فيهم، وصاروا مجيعا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه هبذه الطريقة ظهرت آثار اهلزي

فقال:   َصاِغِريَن﴾، أذالء،  َواْنَقَلُبوا  ُهنَالَِك  اخلزي    ﴿َفُغلُِبوا  يواكبهم  أذالء،  رجعوا  أي 

والصغار، وتصحبهم الذلة واملهانة.. والضمري هنا يعود إىل فرعون واملأل الذين معه، إذ  

 كان األمر أمرهم، واملعركة معركتهم. 

احلكم، تلخيص ملا وقع يف نفوس الناس ساعتئذ.. لقد   قال آخر: وىف التعجيل هبذا

خرسوا املعركة ما يف ذلك شك.. وإن كان هناك جيوب يف املعركة مل يصف حساهبا بعد،  

فإهنا ال تؤثر أي أثر يف احلكم الواقع عىل املعركة، وهو أن اهلزيمة قد حلت بفرعون ومالئه  
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.. وهذا هو شعار املوكب الذي يسبق القوم إىل املدينة،  َن﴾﴿َفُغلُِبوا ُهنَالَِك َواْنَقَلُبوا َصاِغِري

التي يستقبلون هبا هذا   النبأ املثري املخيف، وليبعث يف الناس املشاعر  ليذيع يف أهلها هذا 

 املوكب املهزوم. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عجب فرعون أشد العجب، وإنكاره غاية اإلنكار، ألن  

، وبعقيدته  الروحي من شؤونه، ولو كان فيام يتصل بكيانه    ءيشيترصف أحد من قومه يف أي  

﴿آَمنُْتْم بِِه  التي يعتقدها، وبالدين الذي يرتضيه من دون أن يأذن به ويرضاه، ولذلك قال: 

.. فكيف جيرؤ هؤالء السحرة عىل أن يعلنوا إيامهنم بموسى، ومتابعتهم  َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم﴾

 له؟

تعاىل كيف حاول فرعون إنقاذ نفسه من عار اهلزيمة، حيث أنه    قال آخر: ثم ذكر اهلل

ملا علم أن أمهر الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه السالم أمام اخللق الكثري، واحلشد  

السالم،   نبوة موسى عليه  العظيم، خاف أن يصري ذلك حجة قوية عند قومه عىل صحة 

 وام. فألقى يف احلال نوعني من الشبهة إىل إسامع الع 

أي إن إيامن    ﴿إِنَّ َهَذا ملََْكٌر َمَكْرمُتُوُه يِف املَِْدينَِة﴾،قال آخر: أما الشبهة األوىل، فقوله:  

هؤالء بموسى عليه السالم ليس لقوة الدليل، بل ألجل التواطؤ مع موسى عليه السالم  

 عىل اإليامن به واإلقرار بنبوته. 

ال من  اهلدف  أن  الثانية،  والشبهة  آخر:  املدينة  قال  من  فرعون  قوم  إخراج  تواطؤ 

تعاىل:   قال  كام  مرص،  عىل  واالستيالء  ملكهم  َفَسْوَف  وإبطال  َأْهَلَها  ِمنَْها  ﴿لِتُْخِرُجوا 

وال شك أن مفارقة الوطن والنعمة املألوفة من أصعب األمور، فجمع فرعون  َتْعَلُموَن﴾  

 .  بني الشبهتني، لتغطية آثار اهلزيمة، وإبقاء التامسك حوله 

قال آخر: ومراد فرعون من هذا هو أن هناك مؤامرة مدروسة وتواطؤا مبيتا قد دبره  
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موسى عليه السالم والسحرة قبل مدة للسيطرة عىل أوضاع مرص واستالم زمام السلطة،  

فرعون:   لسان  عىل  آخر  موضع  يف  تعاىل  قال  ْحَر﴾  كام  السِّ َعلََّمُكُم  الَِّذي  َلَكبرُِيُكُم  ُه  ﴿إِنَّ

 [49الشعراء: ] 

هو جمموع القطر املرصي، واأللف  ﴿املَِْدينَِة﴾  قال آخر: ومن هنا يتضح أن املراد من  

هو تسلط موسى عليه السالم  ﴿لُِتْخِرُجوا ِمنَْها َأْهَلَها﴾  والالم ألف والم اجلنس، واملراد من  

أو    وبني إرسائيل عىل أوضاع مرص، وإقصاء حاشية فرعون وأعوانه عن مجيع املناصب،

 إبعاد بعضهم إىل النقاط البعيدة من البالد. 

قال آخر: وهذه التهمة كانت خاوية ومفضوحة، إىل درجة أنه مل يكن يقتنع هبا إال  

العوام واجلهلة من الناس، ألن موسى عليه السالم مل يكن حارضا يف مرص، ومل يلتق بأحد  

لسحر، لوجب أن يكون  من السحرة من قبل، ولو كان أستاذهم وكبريهم الذي علمهم ا

يمكن   أمورا  تكن  مل  وهذه  الناس،  أكثر  يعرفه  وأن  األماكن،  مجيع  يف  ومشهورا  معروفا 

إخفاؤها وكتامهنا، ألن التواطؤ مع أشخاص املنترشين يف شتى مناطق مرص عىل أمر هبذا  

 القدر من االُهية غري ممكن عمال. 

والوعيد للسحرة، وبالتنكيل  قال آخر: ثم أتبع فرعون التدليس والتمويه بالتهديد  

لسانه:   عىل  تعاىل  قال  كام  وصلبهم،  أطرافهم،  وتقطيع  هبم،  َأْيِدَيُكْم  الشديد  ﴿أَلَُقطَِّعنَّ 

َأمْجَِعنَي﴾،  َبنَُّكْم  أَلَُصلِّ ُثمَّ  ِمْن ِخاَلفن  قتلة شنعاء، جيد فيها فرعون بعض    َوَأْرُجَلُكْم  وهي 

الذي السحرة،  هؤالء  به  فجعه  ملا  يف  الشفاء،  خانوه  ثم  موسى،  من  موقفه  يف  خذلوه  ن 

 متابعتهم ملوسى، واستسالمهم له. 

واألرجل من خالف، ال يقىض عىل الكائن احلى    األيديقال آخر: ذلك أن تقطيع  

فورا، بل تظل احلياة ممسكة به زمنا يعالج فيه آالم املوت وسكراته، فقطع اليد اليمنى، مع  
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العكس، من شأنه   أو  اليمنى،  إذا  الرجل  احلال، وليس كذلك  اإلنسان يف  أن يقىض عىل 

قطعت اليد اليمنى مع الرجل اليرسى أو اليد اليرسى مع الرجل اليمنى، فإن اإلنسان يظل  

عىل احلياة وقتا أطول، حيث حيتفظ اإلنسان بنصف نصفه العلوي، ونصف نصفه السفىل  

القلب   ويظل  الدموية،  احلركة  تتم  اخلالف  وهبذا  له،  من  املخالف  واحد  برشيان  عامال 

احلياة.. وهلذا أتبع فرعون هذه العملية الشنيعة بالصلب، حتى يظل املصلوب قائام   رشياين

 عىل خشبة الصلب زمنا يعالج فيه آالم املوت وسكراته. 

عقوبة   كان  خالف  من  والرجل  اليد  وقطع  الصلب  أن  عىل  يدل  آخر: وهذا  قال 

متقدم، فحرفوها  تلقفوها من رشع  ملة اإلسالم، وجعلها    قديمة،  اهلل يف  حتى أوضحها 

 أعظم العقوبات ألعظم اجلرائم، عقوبة املحاربني. 

قال آخر: وهذا كله يشري إىل أن الربامج التي انتهجها فرعون ملكافحة السحرة الذين  

مع   الرخيص  الوحيش  وتعاملهم  اجلبارين  مكافحة  يف  عامة  برامج  كانت  بموسى،  آمنوا 

واملناد احلق  مكانة  أنصار  يزعزعوا  حتى  التهمة  حربة  يستخدمون  جانب  من  فهم  به،  ين 

أنصار احلق يف نفوس اجلامهري، ومن جانب آخر يتوسلون بسالح القوة والقهر والتهديد  

 لتحطيم إرادهتم. 

قال آخر: لكن مل يستطع هذان السالحان أن يفعال شيئا يف نفوس أنصار احلق، فقد  

نَا ُمنَْقلُِبوَن﴾، وأجابوه جواب رجل واحد:  قاوم السحرة كلتا حربتي فرعون،     ﴿إِنَّا إِىَل َربِّ

أي إذا َتقق هتديدك بالقتل فمعناه أننا سننال الشهادة يف سبيل الدفاع عن احلق، وهذا ال  

 يوجب رضرا علينا، وال ينقصنا شيئا، بل يعد سعادة وفخرا عظيام لنا. 

قال آخر: أي إهنم ال يأهبون بقتلهم، ألهنم راجعون إىل رهبم راجون مغفرته ورمحته،  

﴿َقاُلوا  فتعجيل القتل يكون سببا لقرب لقائه والتمتع بجزائه، كام قال تعاىل يف موضع آخر:  
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نَا  نَا ُمنَْقلُِبوَن إِنَّا َنْطَمُع َأْن َيْغِفَر َلنَا َربُّ َل املُْْؤِمننَِي﴾ اَل َضرْيَ إِنَّا إِىَل َربِّ الشعراء: ] َخَطاَياَنا َأْن ُكنَّا َأوَّ

 [ 51ـ  50

قال آخر: وقد يكون املعنى: إنا وإياك سننقلب إىل ربنا وما أنت بمخلد بعدنا، فلئن  

جتتمع   اهلل  وعند  نمىض..  الدين  يوم  ديان  إىل  وبيننا..  بينك  بعدله  اهلل  فسيحكم  قتلتنا 

يبه يف دعوى الربوبية وترصيح بإيثار ما عند اهلل عىل ما عنده  اخلصوم.. وىف هذا إيامء إىل تكذ

 من الشهوات الدنيوية الزائلة. 

قال آخر: وهذا هو عزاء املؤمنني يف ساعة العرسة، ويف مواجهة البالء وَتديه.. ذلك  

أهنم يشعرون أهنم منقلبون إىل اهلل، راجعون إليه، نازلون يف ضيافته.. فليس يفزعهم املوت،  

ترهبهم املثالت التي يأخذهم هبا الظاملون.. وألن حياهتم إذا انتهت بتلك النهاية، فإهنا وال  

ستبدأ مرحلة جديدة، يف عامل أرحب، ويف رحاب رب كريم، عرفوه، وآمنوا به، فال ينكرهم  

يوم لقائه، وال حيجب عنهم فضله ورمحته، بل يلقاهم برمحة منه ورضوان، وجنات هلم فيها  

 نعيم مقيم. 

نَا ملََّا َجاَءْتنَا﴾، قال آخر: ثم ردوا عليه قائلني:   أي    ﴿َوَما َتنِْقُم ِمنَّا إِالَّ َأْن آَمنَّا بِآَياِت َربِّ

أننا لسنا مشاغبني، وال متآمرين، وال متواطئني ضدك، وليس إيامننا بموسى يعني أننا نريد 

أنت نفسك تعلم أننا لسنا  استالم أزمة احلكم، وال أن نخرج أهل هذه البالد من ديارهم، و

هبذا الصدد، بل نحن عندما رأينا احلق وشاهدنا عالئمه بوضوح أجبنا داعي اهلل ولبينا نداءه  

 وآمنا به، وهذا هو ذنبنا الوحيد يف نظرك ليس غري. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل كيف دعا السحرة املؤمنون رهبم يف روح خاشعة مبتهلة  

نهم عىل مواجهة املوقف بالصالبة اإليامنية القوية التي ال تتزعزع  يف دعاء حار عميق، ليعي

وال تتزلزل وال تنهار، حذرا من أن تسيطر عليهم بعض نوازع النفس األمارة بالسوء، التي  
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 متنيهم السالمة، وَتذرهم من اهلالك، فتدفعهم إىل تقديم التنازالت من غري أساس. 

نَا َأفْ قال آخر: ولذلك قالوا:   نَا ُمْسلِِمنَي﴾، ﴿َربَّ ا َوَتَوفَّ أي ربنا هب لنا    ِرْغ َعَلْينَا َصرْبً

من خوف غريك وال    يشء صربا واسعا تفرغه علينا وأيدنا بروحك حتى ال يبقى يف قلوبنا  

من الرجاء يف سوى فضلك، وتوفنا إليك مذعنني ألمرك وهنيك مستسلمني لقضائك غري  

 قوله وال فعله. مفتونني بتهديد فرعون وال مطيعني له يف 

قال آخر: إنه املوقف الرائع والنموذج العظيم لإليامن الصامد أمام الكفر الطاغي يف  

أروع صورة للرصاع الدامي بني قوى الكفر والطغيان، وبني قوى احلق واإليامن، ولذلك  

 م. نشعر باحلاجة الكبرية إىل أن نتمثل هذا املوقف، فيام نواجهه من هتاويل الطغاة وهتديداهت 

إمكانية   بوضوح  نرى  أننا  السحرة  بموقف  املرتبطة  الكربى  العرب  ومن  آخر:  قال 

حصول ذلك االنقالب والتحول العميق يف الروح اإلنسانية ويف مدة قصرية، بحيث يقطع  

الشخص كل عالقاته مع الصف املخالف، ويصري يف صف املوافق، ثم يدافع عن عقيدته  

إىل  عجيبني  وعناد  بإرصار  مجيعا،    اجلديدة  وحياته  ومصاحله  مكانته  يتجاهل  أنه  درجة 

 ويستقبل الشهادة بشجاعة منقطعة النظري، وبوجه مستبرش. 

ـ نظرا إىل سوابقهم   التفتنا إىل أن هؤالء  إذا  يتبدد  قال آخر: لكن هذا االستغراب 

وحقانيته،   السالم  عليه  موسى  معجزة  عظمة  عىل  جيدا  وقفوا  ـ  السحر  علم  يف  الكثرية 

الوعي صار منشأ لعشق ملتهب رسبل كل  وسلكو السبيل عن وعي كامل.. وهذا  ا هذا 

والرغبات   النوازع  مجيع  وفوق  وسدا،  حدا  يعرف  ال  عشق  وهو  وكياهنم،  وجودهم 

البرشية.. إهنم كانوا يعلمون جيدا أي طريق يسلكونه؟ وملاذا جياهدون؟ ومن يكافحون؟ 

 وأي مستقبل مرشق ينتظر هذا اجلهاد العظيم؟ 

ال آخر: ولذلك، فإنه إذا كان اإليامن مقرونا بالوعي الكامل، فسينتهي إىل مثل هذا  ق
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أن   كيف  نرى  وهلذا  للعجب،  مثار  سبيله  يف  التفاين  هذا  يكون  ال  الذي  امللتهب  العشق 

َفَطَرَنا ﴿َقاُلوا َلْن ُنْؤثَِرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َوالَِّذي السحرة قالوا برصاحة وشجاعة: 

ْنَيا﴾   الدُّ احْلََياَة  َهِذِه  َتْقيِض  إِنَّاَم  َأْنَت َقاضن  َما  .. ولذلك صاروا يقال عنهم:  [ 72]طه:  َفاْقِض 

 )كانوا أول النهار كفارا سحرة، وآخر النهار شهداء وبررة( 

ليس ممكنا    واالستقامةوالتحول    االنقالبقال آخر: لكن مع كل هذا، فإن مثل هذا  

إال يف ظل اإلمدادات اإلهلية، ومن املسلم أن كل من اختار سلوك طريق احلق، شملته هذه  

 العنايات الربانية، واإلمدادات اإلهلية. 

 موسى واألذى: 

وهو   السابع..  عن  فحدثونا  السادس..  املشهد  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  قال 

 األذى الذي أصاب أتباع موسى عليه السالم. 

﴿َوَقاَل املأََْلُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن َأَتَذُر    : لقد ذكره اهلل تعاىل يف قوله:(1) أحد الوعاظقال  

َأْبنَاَءُهْم َوَنْسَتْحيِي نَِساَءُهمْ    ُموَسى َوَقْوَمُه لُِيْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َوَيَذَرَك َوآهِلََتَك َقاَل َسُنَقتُِّل 

وا إِنَّ اأْلَْرَض هللَِِّ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء  َوإِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن َقا  َل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاهللَِّ َواْصرِبُ

َعَسى َربُُّكْم    ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي َقاُلوا ُأوِذينَا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأتَِينَا َوِمْن َبْعِد َما ِجْئَتنَا َقاَل 

ُكْم َوَيْستَْخلَِفُكْم يِف اأْلَْرِض َفَينُْظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن﴾ َأْن هُيْلِ   [ 129ـ  127]األعراف: َك َعُدوَّ

وبني   السالم  عليه  موسى  بني  املواجهة  بعد  ما  بفرتة  املشهد  هذا  ويبدأ  آخر:  قال 

  السحرة، ويبدأ بحوار دار بني فرعون وبني ملئه حول كيفية التعامل مع موسى عليه السالم 

 

فسري (، واألمثل يف ت213/  10(، ومن وحي القرآن: )37/  9(، وتفسري املراغي )2929/  6(، وزهرة التفاسري )460/  5(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (.53/  9(، والتفسري املنري )164/  5كتاب اهلل املنزل: )
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ومن معه من املؤمنني.. ويستفاد من هذا أن فرعون بعد هزيمته أمام موسى عليه السالم مل  

جيد إال أن يرتك موسى ومن معه أحرارا حرية نسبية مدة من الزمن، ولذلك مل يرتكوا هذه  

الفرصة من دون أن يشتغلوا بالدعوة والتبليغ لدين موسى عليه السالم إىل درجة أن قوم  

من انتشاره ونفوذ دعوهتم، فحضوا عند فرعون وحرضوه عىل اختاذ موقف  فرعون قلقوا  

 مشدد جتاه الوضع اجلديد. 

قال آخر: وربام يكون سبب تلك احلرية النسبية ألجل اخلوف والرعب الذي أصاب  

فرعون بسبب ما رأى من معجزة موسى عليه السالم القوية، أو لالختالف الذي برز يف  

القبطيني  ـ حول موسى ودينه، حيث أن مجاعة رغبوا يف دينه،  شعب مرص، وحتى   منهم 

وكان فرعون شاهدا هلذه احلالة فلم يمكنه أن يتخذ يف مثل هذه األجواء والظروف موقفا  

 متشددا. 

َوَقاَل املأََْلُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه لُِيْفِسُدوا يِف  وقد بدأ اهلل تعاىل بقوله: ﴿

﴾، وهذا يدل عىل أن حاشية الطغاة ال تقف من الطاغي موقفا سلبيا، أو حمايدا، بل  ْرضِ اأْلَ 

منه ما   ملا ينفذه إجابة هلم، فهم ال هيمهم إال أن يأخذوا  له، وطلبا  إهنم حيرضونه مرضاة 

 يشبع هنمتهم، وليسوا خملصني له يمنحونه النصيحة، إنام هم املالئون له يف باطله. 

ا مل يكف املأل واحلاشية ما أنزله فرعون بالسحرة، أو ما هم أن ينزله  قال آخر: وهلذ

من   اجتثاثهم  وأرادوا  إرسائيل،  بني  من  وقومه  السالم  عليه  موسى  إىل  نبهوه  بل  هبم، 

حمرضني:   قالوا  ولذلك  َوَيَذَرَك  األرض،  اأْلَْرِض  يِف  لُِيْفِسُدوا  َوَقْوَمُه  ُموَسى  ﴿َأَتَذُر 

ك موسى وأخاه وقومه من بني إرسائيل ومآل ذلك الرتك أن يفسدوا يف  أي أترتَوآهِلََتَك﴾  

األرض بإشاعة التمرد عليك، واالنتقاض عىل حكمك واخلروج عليك، وذلك فساد أي  

هي ما تسمى الم العاقبة، أي أترتكهم  ﴿لُِيْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض﴾  فساد، فالالم يف قوله تعاىل:  
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ال يؤلبوا  أن  الرتك  عاقبة  هنا  لتكون  واالستفهام  حكمك..  عىل  وينتفضوا  عليك،  ناس 

 إنكاري إلنكار الواقع، وهو بمعنى ال ينبغي لك أن ترتك موسى وقومه يؤلبون عليك. 

َتريض قوى لفرعون  ﴿َوَيَذَرَك َوآهِلََتَك﴾ قال آخر: ويف قول املأل من قوم فرعون:  

الناس موسى، يتابع  أن  قبل  يعجل هبا  أن يضب رضبته، وأن  ويدخلوا يف دعوته،    عىل 

 ويؤمنوا باهلل كام آمن السحرة، فال يبقى إال فرعون وتلك املعبودات التي يعبدها. 

قال آخر: وهكذا حرضوا فرعون عىل بني إرسائيل ذلك التحريض اخلبيث ليزدلفوا  

له، وما هم إال   ليتوهم إخالصهم  الطاغي،  املفسدة تسبق إىل فكر  إليه، وكذلك احلاشية 

املنافقون الكذابون، ومل يكتفوا بالتحريض عىل بني إرسائيل، بل عال التحريض إىل  املاملئون  

أي برتكك موسى،    ﴿َوَيَذَرَك َوآهِلََتَك﴾، موسى، وجاءوه من جهة ما، فقالوا عن موسى:  

فيخرج عليك غري طائع لك، بل معاند، وجماهر باملخالفة وإنكار ألوهيتك، يف أول دعوته  

 ويرتك آهلتك. 

ر: واستجاب فرعون الطاغي هلم، ألهنا رغبته، وقد سبقوه إىل ذكرها، ممالئني  قال آخ 

أي: سنقتل أبناء  ﴿َسُنَقتُِّل َأْبنَاَءُهْم َوَنْسَتْحيِي نَِساَءُهْم﴾  مزدلفني إليه بالباطل، ولذلك قال:  

ا  قومه تقتيال كلام تناسلوا ونستبقى نساءهم أحياء.. كام كنا نفعل قبل والدته حتى ينقرضو

أي وإنا مستعلون  ﴿َوإِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن﴾  ويعلموا أنا عىل ما كنا عليه من القهر والغلبة..  

عليهم بالغلبة والسلطان، قاهرون هلم كام كنا من قبل، فال يقدرون عىل أذانا وال اإلفساد  

 يف أرضنا وال اخلروج من عبوديتنا. 

هلن، وهو ال حييي وال يميت، بل تركهن ليكن  قال آخر: وسمي تركه النساء استحياء  

 جواري وخدما يف البيوت. 

﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َذُرويِن  قال آخر: وقد أشار إىل هذا أيضا قوله تعاىل بصيغة أخرى:  
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َل ِدينَُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر يِف اأْلَْرِض ا ُه إِينِّ َأَخاُف َأْن ُيَبدِّ  [ 26غافر: ] ْلَفَساَد﴾  َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَّ

قال آخر: وملا سمع بنو إرسائيل هذا الوعيد خافوا من فرعون فطمأهنم موسى عليه  

وا إِنَّ اأْلَْرَض هللَِِّ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن  السالم كام حكى اهلل عنه بقوله:   ﴿اْسَتِعيُنوا بِاهللَِّ َواْصرِبُ

أي قال هلم يا قوم: اطلبوا معونة اهلل وتأييده عىل رفع ذلك الوعيد    ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي﴾ 

هلل الذي بيده ملكوت    هي عنكم، واصربوا وال َتزنوا، فإن األرض التي وعدكموها ربكم  

عىل مقتىض سننه دول وأيام، والعاقبة    فهييورثها من يشاء من عباده ال لفرعون،    يشءكل  

اهلل ويراعون سن يتقون  ملن  الكلمة واالعتصام  احلسنى  باَتاد  األرض  إرث  أسباب  يف  نه 

باحلق وإقامة العدل والصرب عىل الشدائد واالستعانة باهلل لدى املكاره، ونحو ذلك مما هدت  

 إليه التجارب ودلت عليه الرشائع. 

قال آخر: وذلك ما يشري إىل أن الوصول إىل الغايات التي يسعى إليها اإلنسان يمر  

و مرحلة؛  من  أجل  بأكثر  من  الصرب  من  بد  فال  وآالمها،  مشاكلها وَتدياهتا  مرحلة  لكل 

اإلنسان   عقل  يشل  الذي  االنفعال  قبضة  يف  الوقوع  عدم  أجل  من  كله،  ذلك  مواجهة 

وتفكريه، ويقوده يف النهاية إىل اهلاوية، ولذلك طلب منهم موسى عليه السالم أال يتجمدوا  

امل خامتة  ويعتربوها  احلارضة،  املشهد  قبل  أمام  ما  إىل  التطلع  أن حياولوا  عليهم  بل  طاف، 

هؤالء الذين حيكمون هذه املشهد ويسيطرون عليها، فهم مل يكونوا شيئا يف الوجود، وال يف  

السلطة، بل كان هناك قوم آخرون أورثهم اهلل األرض طبقا لسننه يف الكون، ومضوا كام  

مو ظروف  السلطة  إىل  هبؤالء  وجاءت  قبلهم،  من  الذين  وراثة  مىض  هلم  هيأت  ضوعية 

 األرض، وسيزولون كام زال غريهم ـ إن آجال أو عاجال ـ ويبقى األمر كله هلل. 

تبعا لتطور  ﴿إِنَّ اأْلَْرَض هللَِِّ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه﴾  قال آخر: ولذلك، قال هلم:  

مراحل التاريخ التي تنقل احلكم من جيل إىل آخر، ومن فئة إىل أخرى، فقد ينترص الظاملون  
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يف معركة، وقد ينهزم املستضعفون يف أخرى.. وهكذا تتحرك سنة اهلل يف الكون عىل أساس  

عمق   دون  وتنتهي  تبدأ  مراحل  جمرد  ولكنها  بأسباهبا،  املسببات  ربط  يف  وتدبريه  حكمته 

 داد. وامت

يشري إىل أن العاقبة واملستقبل للذين جيسدون  ﴿َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي﴾  قال آخر: وقوله:  

إرادة اهلل يف إصالح أمر احلياة يف احلكم والرشيعة والعقيدة، عىل قاعدة صلبة تؤكد لإلنسان  

ه لتستوعب  مفاهيمه الواسعة الثابتة، وأوضاعه املستقيمة اهلادفة، وتتحرك التقوى يف داخل

الوعي والصدق واألمانة واإلخالص..   ذلك كله يف خطة حكيمة ممتدة، حيكم مراحلها 

وهكذا يريد اهلل من املؤمنني أن يعملوا عىل السري يف خط التقوى يف حياهتم، من أجل أن  

جيعلوا من أنفسهم القيادة الواعية امللتزمة التي تتحمل الصعاب واملشاق والتحديات بروح  

الضاغط، ليست مسألة  قوية صا  الكافر  التيار  برة، ألن مسألة حكم األرض، يف مواجهة 

كلامت تقال، وليست انفعاال يتشنج ويرصخ، أو عبادة تبتهل وختشع، لكنها املواقف التي  

تفكر وتتقدم وتصرب وتواجه التحديات بروح العزيمة والقوة، وبإرادة اإليامن واإلخالص  

 وحه ورضوانه يف كل خطوة من خطوات الطريق. الباحث دائام عن لطف اهلل ور 

قال آخر: لكن قوم موسى عليه السالم مل يكونوا قد بلغوا هذا املستوى من الوعي  

ومعنى   الغاية،  إىل  الوصول  يف  الصرب  ومعنى  اهلدف،  خط  يف  املشهد  معنى  يفهم  الذي 

ون مما يالقونه من التوكل عىل اهلل يف االنطالق نحو غيب املستقبل بقوة، لذلك كانوا يتأمل

آالم بعد أن ساروا مع موسى، ويرون أن احلال مل يتغري، فقد كانوا يعيشون اآلالم من قبل  

موسى، وها هي اآلالم متتد هبم معه، فام ذا انتفعوا به؟ فال تزال املشكلة هي املشكلة والواقع  

 هو الواقع. 

  َأْن َتْأتَِينَا َوِمْن َبْعِد َما ِجْئَتنَا﴾،﴿ُأوِذينَا ِمْن َقْبِل  قال آخر: ولذلك راحوا يقولون له: 
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موسى عليه السالم مستضعفني يف يد فرعون يأخذ منهم    جميءفقد كان بنو إرسائيل قبل  

 إتاوات خمتلفة، ويستعملهم يف األعامل الشاقة، ويقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم. 

حر معنى  يعرفون  ال  الذين  الضعفاء  منطق  هو  ذكروه  وما  آخر:  يف  قال  القوة  كة 

الداخل من أجل تنمية روح التحدي يف الواقع، فهم ال يتعاملون مع القضايا التي يعيشوهنا  

املشاعر   موقع  من  معها  يتعاملون  بل  للحياة،  البعيدة  باألهداف  العالقة  موقع  من 

واالنفعاالت فيام ختتزنه من ُهوم وآالم.. إهنم يعيشون يف جو اإلحساس دون التفكري يف  

املشكلة، إذ جيب أن يعرفوا أن هناك فرقا بني اإليذاء الذي يتعرض له اإلنسان  مضمون  

وهو ال حيمل قضية، فيزيده األذى شعورا باالنسحاق، ألنه حيجز إحساسه باألمل الذي حلق  

به يف اللحظة احلارضة، وبني اإليذاء الذي يتعرض له وهو حيمل قضية ويتحرك من أجل  

بالقوة، ألنه يضاعف معنى التحدي يف مشاعره وأحاسيسه يف    رسالة، فيزيده األذى شعورا 

عملية إيامن بالقضية الكبرية التي ال بد هلا أن تستمر لتحل املشكلة من جذورها بعيدا عن  

 كل عوامل التخدير. 

أجاهبم:   السالم  عليه  ملوسى  ذلك  ذكروا  وملا  آخر:  هُيْلَِك  قال  َأْن  َربُُّكْم  ﴿َعَسى 

ُكْم َوَيْستَ  من فضل اهلل أن هيلك    رجائي أي إن  ْخلَِفُكْم يِف اأْلَْرِض َفَينُْظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن﴾  َعُدوَّ

التي وعدكموها ومنعكم فرعون من   الذي ظلمكم وجيعلكم خلفاء يف األرض  عدوكم 

اخلروج منها، فينظر سبحانه كيف تعملون بعد استخالفه إياكم فيها، أتشكرون النعمة أم  

 األرض أم تفسدون، ويكون جزاؤكم يف الدنيا واآلخرة وفق ما  تكفرون؟ وتصلحون يف

 تعملون. 

قال آخر: وعرب بالرجاء دون أن جيزم بذلك لئال يرتكوا ما جيب من العمل ويتكلوا  

الذل واالستخذاء   بام طال عليها من  أنفسهم قد ضعفت  يكذبوه ألن  لئال  أو  عىل ذلك، 
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 لفرعون وقومه واستعظامهم لقومه وملكه. 

آخر: ونرى هنا كيف أراد موسى عليه السالم أن يثري يف قومه االتصال باهلل يف    قال

أوقات الشدة، ويف الثقة بوعده يف حاالت الضيق، فذلك هو الذي جيدد يف اإلنسان روح  

القوة، ويبعث يف روحه معنى األمل.. ذلك أنه يشعر أنه كام أهلك اهلل تعاىل الطغاة من قبله  

أو غري املبارشة، فقد أعد للطغاة مصريا ال يستطيعون اهلروب منه، ولكن  بالطريقة املبارشة  

لكل يشء وقتا ال يتعداه تبعا ملا أودعه اهلل يف حركة احلياة من أرسار حكمته، فليكن أملنا  

 باهلل كبريا، ونحن نعمل يف سبيل هتيئة الظروف التي تتحقق فيها إرادته بالنرص. 

السال عليه  موسى  وذكر  آخر:  قوله:  قال  يف  األرض  يف  لالستخالف  م 

اأْلَْرِض﴾   يِف  املسؤولية  ﴿َوَيْستَْخلَِفُكْم  هي  بل  جهة،  أو  ألحد،  امتيازا  ذلك  أن  يعني  ال 

الواعية من أجل تغيري الواقع عىل األسس اإليامنية التي تصلح أمر البالد والعباد، بعيدا عن  

بخ كلها  احلياة  تفسد  التي  الكافرة  االستكبارية  فإن  األسس  وهلذا  والضالل،  الكفر  طط 

بقوله:   ذلك  االمتحان واالختبار، وهلذا عقب عىل  نطاق  َكْيَف  املسألة تعيش يف  ﴿َفَينُْظَر 

 فيام متارسونه يف خالفتكم عىل مستوى احلكم يف إدارة شؤون الناس واحلياة. َتْعَمُلوَن﴾ 

ق إهنا  لإلنسان؛  الديني  املفهوم  يف  احلكم  قصة  هي  وتلك  آخر:  التغيري،  قال  صة 

اإليامن،   رشيعة  إىل  الكفر  رشيعة  ومن  العدل،  خط  إىل  الظلم  خط  من  املسرية  وَتويل 

وليست عملية تبديل أسامء وتغيري واجهات، لنربر الظلم باسم العدل، وننطلق مع الكفر  

 باسم اإليامن. 

 موسى واآليات: 

الثامن عن  فحدثونا  السابع..  املشهد  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  وهو  قال   ..
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 اآليات البينات التي شاهدها آل فرعون. 

ننَِي  : لقد ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  (1) قال أحد الوعاظ ﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل فِْرَعْوَن بِالسِّ

َس  ُتِصْبُهْم  َوإِْن  َهِذِه  َلنَا  َقاُلوا  احْلََسنَُة  َجاَءهْتُُم  َفإَِذا  ُروَن  كَّ َيذَّ َلَعلَُّهْم  الثََّمَراِت  ِمَن  يَِّئٌة  َوَنْقصن 

وا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه َأاَل إِنَّاَم َطائُِرُهْم ِعنَْد اهللَِّ  ُ  َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن َوَقاُلوا َمْهاَم َتْأتِنَا  َيطَّريَّ

َواْلقُ  َواجْلََراَد  الطُّوَفاَن  َعَلْيِهُم  َفَأْرَسْلنَا  بُِمْؤِمننَِي  َلَك  َنْحُن  َفاَم  هِبَا  لَِتْسَحَرَنا  آَيةن  ِمْن  َل  بِِه  مَّ

َفاْسَتكْ  اَلتن  ُمَفصَّ آَياتن  َم  َوالدَّ َفاِدَع  ْجُز  َوالضَّ الرِّ َعَلْيِهُم  َوَقَع  َوملََّا  جُمِْرِمنَي  َقْوًما  َوَكاُنوا  وا  رَبُ

ْجَز َلنُْؤِمنَنَّ َلَك َوَلنُْرِسلَ  نَّ َمَعَك  َقاُلوا َيا ُموَسى اْدُع َلنَا َربََّك باَِم َعِهَد ِعنَْدَك َلئِْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ

ائِيَل َفَلامَّ َكَشْفنَا َعنُْهمُ  ْجَز إِىَل َأَجلن ُهْم َبالُِغوُه إَِذا ُهْم َينُْكُثوَن﴾    َبنِي إرِْسَ  [ 135ـ    130]األعراف:  الرِّ

﴿َعَسى  قال آخر: ويأيت هذا املشهد بعد أن حكى اهلل تعاىل وعد موسى لقومه بقوله:  

ُكْم﴾    أنزله  ، فلذلك ذكر فيه مبادئ اهلالك املوعود به، بام[ 129األعراف:  ] َربُُّكْم َأْن هُيْلَِك َعُدوَّ

تنبيها   أن حل هبم عذاب االستئصال،  إىل  بعد حال،  املحق حاال  عىل فرعون وقومه من 

للسامعني وزجرا هلم عن الكفر وتكذيب الرسل، حذر أن ينزل هبم من الرش مثل ما نزل  

 هبؤالء. 

قال آخر: وهو يشري إىل القانون اإلهلي العام يف دعوة األنبياء عليهم السالم، وهو  

الباليا، حتى يشعروا    أهنم كلام بأنواع  املعاندين  األقوام  تعاىل  اهلل  يبتيل  واجهوا معارضة، 

باحلاجة يف ضامئرهم وأعامق نفوسهم، وتستيقظ فيهم فطرة التوحيد املنطوية َتت حجاب  

الغفلة، وذلك كله قبل حلول عذاب االستئصال، وذلك للتحذير والزجر وتنبيه السامعني  

﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل فِْرَعْوَن  وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا يف قوله:    من خطر الكفر والتكذيب،

 

(، واألمثل يف تفسري 221/  10(، ومن وحي القرآن: )41/  9(، وتفسري املراغي )2933/  6(، وزهرة التفاسري )463/  5(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 198ء للنجار: ص (، و قصص األنبيا58/  9(، والتفسري املنري )170/  5كتاب اهلل املنزل: )
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ُروَن﴾  كَّ ننَِي َوَنْقصن ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّ  [ 130األعراف: ] بِالسِّ

﴿َوَلَقْد  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل يف سورة اإلرساء أن آيات العقاب تسع، فقال: 

ائِيَل إِْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه فِْرَعْوُن إِينِّ أَلَُظنَُّك َيا  آَتْينَا ُموَسى تِْسعَ   َبيِّنَاتن َفاْسَأْل َبنِي إرِْسَ
 آَياتن

َمْسُحوًرا﴾   سورة  [ 101اإلرساء:  ] ُموَسى  يف  املذكور  إليها  ويضاف  آيات،  سبع  هنا  وذكر   ،

نَا إِنََّك آَتْيَت فِ يونس، كام قال تعاىل:   ْرَعْوَن َوَمأَلَُه ِزينًَة َوَأْمَوااًل يِف احْلََياِة  ﴿َوَقاَل ُموَسى َربَّ

ْم َواْشُدْد َعىَل ُقُلوهِبِْم َفاَل ُيْؤِمُن  نَا اْطِمْس َعىَل َأْمَواهِلِ نَا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيلَِك َربَّ ْنَيا َربَّ وا َحتَّى  الدُّ

 [88يونس: ] َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم﴾ 

ير أن  وحيتمل  آخر:  بني  قال  إىل  موسى  هبا  أرسل  التي  اآليات  التسع  باآليات  اد 

إرسائيل، وهي أحكام أمروا باألخذ هبا آيات عقاب، عوقب هبا فرعون وجنوده، وهي:  

العصا، واليد، واجلراد، والقمل، والضفادع، والدم، وانفجار املاء من احلجر، وفلق البحر،  

أهنا:   الطور عىل بني إرسائيل.. وذكر آخرون  الثمرات  ونتق  الطوفان، والسنون، ونقص 

 مكان الثالث األخرية. 

قال آخر: والواقع أن فلق البحر إنام كان بعد متام اآليات، وانبجاس احلجر باملاء إنام  

فهام  واليد  العصا  وأما  وقومه..  لفرعون  آية  يكون  أن  يصح  فرعون، فال  بعد هالك  كان 

عذاب،   آيتي  وليستا  السالم،  عليه  ملوسى  هكذا:  معجزتان  اآليات  جمموع  فإن  لذلك، 

السنون، ونقص األموال، ونقص األنفس، ونقص الثمرات، والطوفان، واجلراد، والقمل،  

والضفادع، والدم.. سبع منها مذكور هنا يف سورة األعراف، وواحدة مذكورة يف سورة  

 يونس، أما نقص األنفس فهو ناجم عادة عن اجلدب، ونقص الثامر، والطوفان. 

: وقد ذكر اهلل تعاىل أن أول رضبة نزلت بالقوم كانت بالء حل بأقواهتم،  قال آخر 

ننَِي  به الزروع من غالت وثمرات، كام قال تعاىل:    جتئ فيام   بِالسِّ فِْرَعْوَن  َأَخْذَنا آَل  ﴿َوَلَقْد 
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ُروَن﴾   كَّ رعون باجلدب  أي إنه تعاىل أخذ آل ف  [ 130األعراف:  ] َوَنْقصن ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّ

اجلبار وعجز   العاِل  اهلل وعجز ملكهم  قوة  أمام  يتذكرون ضعفهم  لعلهم  املعيشة  وضيق 

آهلتهم، لريجعوا عن ظلمهم لبنى إرسائيل وجييبوا دعوة موسى عليه السالم، إذ قد دلت  

التجارب عىل أن الشدائد ترقق القلوب وهتذب الطباع، وتوجه النفوس إىل مناجاة الرب  

عمل عىل مرضاته والتضع له دون غريه من املعبودات متى اختذوها وسائل إليه  سبحانه وال

يف تذكر املوىل وبلغ األمر بالناس أن يرشكوا به حتى يف    املصائبوشفعاء عنده.. فإن مل جتد  

أوقات الشدائد فهم يف خرسان مبني وضالل بعيد، وكذلك كان دأب آل فرعون بعد أن  

 أنذرهم موسى عليه السالم. 

الذي   هنا، هو اجلدب  بالسنني  آخر: واملراد  املاء    جيئقال  النيل، وقلة  نقصان  من 

مل    جيئالذي   ربام  رضبة  وهذه  الثمر..  وقلة  الزرع،  جفاف  عليه  يرتتب  الذي  األمر  به، 

ينكشف للقوم فيها وجه العربة سافرا، إذ كثريا ما كان يفعل النيل شيئا من هذا معهم، وإن  

كانت فعالته يف تلك املرة أمر وأقسى.. وقد ذكر اهلل تعاىل أن مرص عرفت سبع سنني عجافا 

 سالم، وكان ذلك من قلة ماء النيل يف هذه السنني. يف زمن يوسف عليه ال

﴿َفإَِذا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املصائب مل تفدهم ذكرى، بل زادهتم عتوا فقال:  

وا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه﴾   ُ ي  أ  [ 131األعراف:  ] َجاَءهْتُُم احْلََسنَُة َقاُلوا َلنَا َهِذِه َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيطَّريَّ

نحن   أي  هذه،  لنا  قالوا  والعافية  الرزق  يف  وسعة  ومواش  وثامر  خصب  جاءهم  فإذا 

املستحقون هلا بام لنا من التفوق عىل الناس، فبالدنا بالد خصب ورخاء، وقد غاب عنهم  

أن يعلموا أن هذا من اهلل فعليهم أن يشكروه عليه ويقوموا بحق النعمة فيه، وإن أصاهبم  

تشاءموا بموسى، وقالوا إنام أصابنا هذا الرش بشؤم موسى  قحط وجدب ومرض وبالء  

من   حق  ذلك  أن  منهم  توُها  موسى  لقوم  وظلمهم  أنفسهم  سيئات  عن  وغفلوا  وقومه 
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 حقوقهم. 

قال آخر: والتطري: هو التشاؤم عىل عادة العرب من زجر الطري، فكانوا إذا أطلقوا  

وه )سانحا( فإذا طار إىل اليسار تشاءموا  طائرا، فطار إىل اليمني تيامنوا به، واستبرشوا، وسم

إشارة إىل أن ما ينزل هبم من  ﴿َأاَل إِنَّاَم َطائُِرُهْم ِعنَْد اهللَِّ﴾  به وسموه )بارحا(، وقوله تعاىل: 

خري أو رس، وما حيل هبم من بالء أو عافية، هو من عند اهلل، وأن ليس ملوسى وال لقومه  

الذي تتعلق به األبصار، وتتعرف عىل وجه اخلري أو    يف هذا األمر كله.. وأن الطائر  يشء

أرسله   اهلل، إن شاء  لكنه طائر من عند  السامء،  السابح يف  الطائر  ليس هو هذا  منه،  الرش 

 عليهم رزقا وخريا، وإن شاء أرسله نحسا وبالء.  

قال آخر: ويف التعبري عنه بالطائر، إشارة إىل أنه يتنزل من عل.. والصورة كلها قائمة  

 عىل املجاز جريا عىل عادة العرب.. وإن كان لكل قوم أسلوهبم يف التفاؤل والتشاؤم. 

إشارة إىل أن املتطريين يف    ﴿َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن﴾،قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

ياة،  غفلة عن آفاق العقيدة اإلهلية، يف أفكارها وإحياءاهتا وامتداداهتا يف قضايا اإلنسان واحل

فال يعرفون كيف خيضع الكون كله إلرادة اهلل يف كل يشء، فال مغلق ملا فتح وال فاتح ملا  

 أغلق، وال راد ملا أعطى. 

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل أن هذه احلسنات والسيئات مل تردعهم عام هم فيه  

آيات   أنفسها  العذاب وهى يف  أنه أصاهبم بضوب أخرى من  الطغيان، ذكر  بينات،  من 

﴿َوَقاُلوا َمْهاَم َتْأتِنَا بِِه ِمْن آَيةن لَِتْسَحَرَنا  وهم مع ذلك مل يرعوا عن كفرهم وعنادهم، فقال:  

أي إنك إن جئتنا بكل نوع من أنواع اآليات التي يستدل هبا عىل  هِبَا َفاَم َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننَِي﴾  

بدقة ولطف عام نحن فيه من ديننا    أنك حمق يف دعوتك، ألجل أن تسحرنا هبا وترصفنا هبا 

 ومن تسخرينا لقومك يف خدمتنا، فام نحن بمصدقني لك وال بمتبعني رسالتك. 
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بسبب   األوىل  من  أشد  قاهرة  آيات  عليهم  نزلت  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

بقوله:   تعاىل  اهلل  ذكرها  وقد  الكفر،  عىل  َواجْلََراَد  إرصارهم  الطُّوَفاَن  َعَلْيِهُم  ﴿َفَأْرَسْلنَا 

وا َوَكاُنوا قَ  اَلتن َفاْسَتْكرَبُ َم آَياتن ُمَفصَّ َفاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ،  [ 133األعراف:  ] ْوًما جُمِْرِمنَي﴾  َواْلُقمَّ

والنكبات، وهى آيات بينات عىل    املصائب أي فأرسلنا عليهم عقوبة عىل جرائمهم تلك  

لتكون   التفصيل،  بوقوع كل واحدة منها عىل وجه  توعدهم  إذ قد  صدق رسالة موسى، 

ارتباط هلا بر سالته،  داللتها عىل صدقه واضحة ال َتتمل تأويال بأهنا وقعت ألسباب ال 

فاستكربوا عن اإليامن هبا لرسوخهم يف اإلجرام واإلرصار عىل الذنوب وإن كانوا يعتقدون  

 صدق دعوته وصحة رسالته. 

﴾، قال آخر: وقوله تعاىل:   اَلتن يشري إىل أهنا آيات ظاهرة واضحة بينة،    ﴿آَياتن ُمَفصَّ

االنفص يكون يف  أثرا، حتى  آية منفصلة عن األخرى زمنا، وخمتلفة  الزمنى فرصة  كل  ال 

للمراجعة والرجوع إىل اهلل، وحتى يكون يف اختالف األثر، ويف تذوق تلك الطعوم املرة  

وتنوع   معايشهم،  اختالف  عىل  مجيعا،  هلم  شامال  البالء  جيعل  ما  املحن،  هلذه  املختلفة 

قمل،  أحواهلم، وتباين طبائعهم.. فمن مل يصبه الطوفان يف ماله، أو نفسه، أصابه اجلراد أو ال

 أو الضفادع، أو الدم.. وهكذا ال يسلم أحد منهم من أن تلبسه املحنة، وتشتمل عليه. 

قال آخر: وهذه اآلفات، من طوفان، وجراد، وقمل، وضفادع، ودم، إنام تكون بالء  

حني جتاوز احلد، وخترج عىل غري املألوف، بحيث تغطى وجه احلياة عىل اإلنسان، وتسد  

إىل   التحرك  منافذ  النقم، ولو كانت يف  عليه  أقسى  نقمة من  تكون  اجتاه، ألهنا حينئذ  أي 

 أصلها مما يطلبه اإلنسان وحيرص عليه. 

جيد   ال  بحيث  الكثرة  من  كانت  إهنا  مثال،  الضفادع  عن  قيل  ولذلك  آخر:  قال 

اإلنسان مكانا يضع عليه قدمه.. فكيف إذا أراد النوم، أو الطعام، أو نحو هذا؟.. وقيل يف  
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كان مسلطا عىل أي طعام أو رشاب هلم.. فإذا مد اإلنسان يده إىل الطعام، ثم رفعه    الدم، إنه

إىل فمه َتول إىل مادة ملطخة بالدم، منغمسة فيه، وإذا تناول رشبة من ماء، وأراد رشهبا  

 استحالت دما مسفوحا.. وهكذا مما ال يمكن اجلزم يف كيفيته بدقة. 

الطوفان، فقد نزلت عليهم أمطار أغرقت  قال آخر: وأول آية من هذه اآليات هي  

أرضهم وأتلفت زرعهم وثامرهم.. ومن هنا يمكن أن ندرك أن الطوفان الذي كان يف عهد  

نوح عليه السالم، مل يكن طوفانا عاما شامال العامل كله، وإنام كان طوفانا حمدودا يف هذه  

 الرقعة من األرض، التي كان يعيش فيها هو وقومه. 

ثم   آخر:  زروعهم  قال  كل  أكلت  أهنا  روي  وقد  اجلراد،  عليهم  تعاىل  اهلل  أرسل 

وثامرهم، ثم أكلت كل يشء، حتى األبواب وسقوف البيوت والثياب.. ومل يدخل بيوت  

بني إرسائيل منها يشء، ففزعوا إىل موسى عليه السالم، فكشف عنهم بعد سبعة أيام، خرج  

نحو بعصاه  فأشار  الفضاء،  إىل  السالم  عليه  إىل    موسى  اجلراد  فرجع  واملغرب،  املرشق 

 النواحي التي جاء منها، فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا. 

قال آخر: وروي أهنم أقاموا بعد ذلك شهرا، فسلط عليهم القمل، أو صغار الذباب 

أو الرباغيث أو القمل املعروف الذي يلدغ ويمص الدم.. أي أنه سلط عليهم بعد اجلراد  

 من صغار الذر كالدودة، فأكلت الزروع واستأصلت كل يشء. من اآلفات الزراعية 

قال آخر: وروي أهنم فزعوا إىل موسى عليه السالم فكشف عنهم، ثم عادوا إىل ما  

كانوا عليه، فأرسل اهلل الضفادع، فدخلت بيوهتم، وامتألت منها آنيتهم وأطعمتهم، وكان 

ت منها مضاجعهم فال يقدرون  الرجل إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إىل فمه، وامتأل 

 عىل الرقاد، وكانت تقذف بأنفسها يف القدور وهي تغيل، ويف التنانري وهي تفور. 

قال آخر: وروي أهنم فزعوا إىل موسى عليه السالم فكشف عنهم، ثم عادوا إىل ما  
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ما استقوا من  إذا  الدم، أي َتولت مياههم إىل دم، فكانوا    كانوا عليه، فأرسل اهلل عليهم 

األهنار واآلبار، وجدوه دما عبيطا، فشكوا إىل فرعون، فقال: إنه قد سحركم، فكان جيمع  

 بني القبطي واإلرسائييل عىل إناء واحد، فيكون ما ييل اإلرسائييل ماء، وما ييل القبطي دما. 

قال آخر: وكل ذلك آيات مفصالت أي واضحات بينات ظاهرات، ال يشكل عىل  

وال يقدر عليها غريه، وأهنا عربة ونقمة عىل كفرهم، وهي دالة عىل    عاقل أهنا من عند اهلل،

أما فرعون   إذ قد توعدهم بوقوع كل واحدة منها تفصيال..  السالم،  صدق موسى عليه 

قوما   يتعظوا، وكانوا  وقومه فظلوا عىل عنادهم وكربيائهم فاستكربوا عن عبادة اهلل، ومل 

 اجلرم والذنب. جمرمني يف حق أنفسهم وغريهم، مرصين عىل 

قال آخر: ومن العرب املستفادة من هذا املشهد أن قانون السببية، وهو ربط األسباب  

باملسببات والنتائج، ال يكون فقط بحسب ما نراه، وإنام يرتبط أيضا بمشيئته تعاىل، ولذلك،  

 فإن ما يتعرض له الناس من آفات زراعية ومصائب قد يكون بسبب أعامهلم. 

 اآليات الكريمة كذلك إىل أنه تعاىل إنام أنزل عليهم هذه املضار،  قال آخر: وتشري

ألجل أن يرتكوا العناد والتمرد، ويرجعوا إىل االنقياد والعبودية هلل، ألن أحوال الشدة ترقق  

ُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعونَ القلب، وترغب فيام عند اهلل، كام قال تعاىل:   ُكُم الضُّ   ﴿َوإَِذا َمسَّ

اُه﴾   ﴾  ، وقال:  [ 67اإلرساء:  ] إِالَّ إِيَّ  َعِريضن
ن
ُّ َفُذو ُدَعاء ُه الرشَّ ، ولذلك قال  [ 51فصلت:  ] ﴿َوإَِذا َمسَّ

ُروَن﴾، هنا:   كَّ أي ليتعظوا وترق قلوهبم، وهو يدل عىل أنه تعاىل فعل ذلك إرادة    ﴿َلَعلَُّهْم َيذَّ

 ر. منه أن يتذكروا، ال أن يقيموا عىل ما هم عليه من الكف

 موسى واالنتصار: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد الثامن.. فحدثونا عن التاسع.. وهو نرص  
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 اهلل ملوسى عليه السالم عىل فرعون. 

الوعاظ تعاىل يف قوله:(1) قال أحد  لقد ذكره اهلل  اْلَبْحَر    :  ائِيَل  إرِْسَ بَِبنِي  ﴿َوَجاَوْزَنا 

إَِلَه إِ  َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُْت َأنَُّه اَل  إَِذا  َبْغًيا َوَعْدًوا َحتَّى  الَّ الَِّذي  َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدُه 

ائِيَل َوَأَنا ِمَن املُْْسلِِمنَي آآْلَن َوَقدْ  َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَْت ِمَن املُْْفِسِديَن َفاْلَيْوَم    آَمنَْت بِِه َبُنو إرِْسَ

يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن ملَِْن َخْلَفَك آَيًة َوإِنَّ َكثِرًيا ِمَن النَّاِس َعْن آَياتِنَا َلَغافُِلوَن﴾   ـ   90]يونس:  ُننَجِّ

92 ] 

ليال،   مرص  من  إرسائيل  ببني  السالم  عليه  موسى  بخروج  يبدأ  وهو  آخر:  قال 

اضطراهبم  و ثم  البحر،  مواجهة  يف  وهم  هلم  ومداناته  وراءهم  بجنوده  فرعون  خروج 

البحر،   بعصاه  السالم  عليه  موسى  رضب  ثم  البحر،  وبني  فرعون  بني  وهم  وحريهتم 

العدوة   بلغوا  حتى  الطريق  هذا  وركوهبم  هلم،  يبس  طريق  عن  وكشفه  البحر،  وانفالق 

 طريق. فرعون، وركوب هذا ال جميءاألخرى منه.. ثم 

األحداث   هذه  كل  الكريمة  اآلية  فيه  أمجلت  الذي  اإلجياز  هذا  ومع  آخر:  قال 

البارز منها، واملالمح   الوجه  القصة، هو  به اآلية من عنارص  الذي أمسكت  وطوهتا، فإن 

املميزة هلا.. فهؤالء هم بنو إرسائيل جياوزون البحر.. وهذا هو فرعون وجنوده يالحقوهنم،  

هبم قبل أن يفلتوا.. ثم إذ يرى فرعون طريقا يبسا يف البحر ال يتوقف،  ويريدون أن يمسكوا  

وال يسأل نفسه: كيف كان هذا الطريق؟.. وهل هناك قوة برشية قادرة عىل أن تشقه هكذا  

 بني األمواج املتالطمة؟ 

قال آخر: ولو توقف قليال وتدبر األمر لعلم أنه أمام معجزة قاهرة، وأن عليه أن  

 

(، واألمثل يف  360/ 11(، ومن وحي القرآن: )150/ 11(، وتفسري املراغي )3627/ 7(، وزهرة التفاسري )1071/ 6(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 456/ 13  :(، ومنية الطالبني255/  11(، والتفسري املنري ) 426/  6تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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أن يؤمن باهلل الذي يدعوه موسى إىل اإليامن به.. لكنه يمىض فريكب هذا  يراجع نفسه، و

، إال النقمة من بنى إرسائيل، الذين هربوا بليل، وخرجوا عن  يشء الطريق، غري ملتفت إىل  

 سلطانه، وأفلتوا من يده..  

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ـ والبحر يطبق عليه، ويدركه الغرق، ويطل عليه شبح  

وت ـ راح يرصخ من أعامقه طالبا الغوث والنجاة.. ثم خطرت له خاطرة رأى يف التعلق  امل

الطريق،   أنه تذكر أن بنى إرسائيل قد ركبوا هذا  هبا نجاته من هذا املوت املحقق.. ذلك 

النجاة، وأن الذي فعل هبم هذا هو إهلهم الذي آمنوا به، وأنه لو آمن   شاطئفوصل هبم إىل 

 اه كام نجاهم. هبذا اإلله لنج

َحتَّى إَِذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل هذا اخلاطر الذي خطر له، فقال: ) 

ائِيَل َوَأَنا ِمَن املُْْسلِِمنيَ  (، والظاهر من معنى  َقاَل آَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبُنو إرِْسَ

أي قاربه، أن املاء أخذ باالنطباق عليه شيئا فشيئا    ا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق﴾، ﴿َحتَّى إِذَ قوله تعاىل:  

وبالتدريج ال دفعة واحدة، فلام رأى فرعون ذلك أيقن أنه سيغرق، فعندئذ استنجد وقال:  

ائِيَل﴾   ه اسم اهلل،  وربام يكون ذلك بسبب نسيان﴿آَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبُنو إرِْسَ

 أو أنه قاله من باب التوسل باهلل الذي نجى بني إرسائيل من الغرق أن يمد له حبل النجاة.  

  ﴿آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَْت ِمَن املُْْفِسِديَن﴾،قال آخر: وقد أجابه اهلل تعاىل بقوله:  

قبل وادعى األلوهية    وهو ما يشري إىل أمرين.. األول، يتعلق بفرعون نفسه، وقد عَص من 

وكفر بالوحدانية واصطناعه العصاة مثله وخضوعه للسحر والكهانة.. والثاين يتعلق بعمله  

أي أنك مل تكتف بمعاصيك اخلاصة، بل أرهقت الناس بظلمك    ﴿َوُكنَْت ِمَن املُْْفِسِديَن﴾،

آحادها    وأضعفت إرادهتم وقتلت نخوهتم وجعلتهم عبيدا، وال فساد يف أمة أكثر من فناء

 حتى يكونوا كاآلالت حيركها ويدفعها.
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قال آخر: وقد وصف اهلل تعاىل فساده باالستمرار طول حياته وحياة أمثاله، فعرب بـ  

التي تدل عىل االستمرار، ووضعه يف صف املفسدين يف األرض وقد كان أشدهم  ﴿ُكنَْت﴾  

 عتوا وطغيانا.

تعاىل:   قوله  يف  واالستفهام  آخر:  ِمَن  قال  َوُكنَْت  َقْبُل  َعَصْيَت  َوَقْد  ﴿آآْلَن 

إذ  إنكاري  املُْْفِسِديَن﴾،  منه،  الدعوى، وأن إيامنه باهلل غري مقبول  ينكر عىل فرعون هذه   ،

جاء وقد بلغت الروح احللقوم، وأرشفت به عىل العامل اآلخر، فرأى احلق عيانا، وقد قال  

يَِّئاِت َحتَّى إَِذا َحَضَ َأَحَدُهُم املَْْوُت َقاَل إيِنِّ  ىل:  اهلل تعا  ﴿َوَلْيَسِت التَّْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ

اٌر ُأوَلئَِك َأْعَتْدَنا هَلُْم َعَذاًبا َألِياًم﴾  ِذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّ   [ 18النساء: ] ُتْبُت اآْلَن َواَل الَّ

إىل ذلك، فقد كان إيامنه كإيامن املضطر واملكره، واهلل تعاىل يقول:  قال آخر: باإلضافة  

يِن﴾   ، وال حساب ملثل هذا اإليامن.[ 256البقرة: ] ﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

﴿َفَلامَّ  قال آخر: بل ذكر اهلل تعاىل أن هذا سنة من سنن اهلل، وقانون من قوانينه، فقال:  

آَمنَّا   َقاُلوا  َبْأَسنَا  َرَأْوا  َرَأْوا  ملََّا  إِياَمهُنُْم  َينَْفُعُهْم  َيُك  َفَلْم  كِنَي  ُمرْشِ بِِه  ُكنَّا  باَِم  َوَكَفْرَنا  بِاهللَِّ َوْحَدُه 

تِي َقْد َخَلْت يِف ِعَباِدِه َوَخرِسَ ُهنَالَِك اْلَكافُِروَن﴾   [ 85ـ  84]غافر: َبْأَسنَا ُسنََّت اهللَِّ الَّ

الرضا أنه سئل: ألي علة أغرق اهلل عز وجل فرعون  قال آخر: وقد روي عن اإلمام  

وقد آمن به وأقر بتوحيده؟ قال: )ألنه آمن عند رؤية البأس، واإليامن عند رؤية البأس غري  

الكريمة   اآلية  هبذه  استشهد  ثم  واخللف(،  السلف  يف  تعاىل  اهلل  حكم  وذلك  مقبول، 

 .(1)وغريها 

الذي طلبه موسى عليه السالم لفرعون  قال آخر: وقد كان هذا اإليامن الباطل، هو  

 

 . 83/  2(  يون أخبار الرضا: 1)
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، وقد آمن فرعون، وآمن  [ 88يونس:  ] ﴿َفاَل ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم﴾  من ربه يف قوله:  

معه كثريون من الغرقى من قومه، وذلك بعد أن رأوا العذاب األليم الذي ينتظرهم يوم  

 احلساب، فكان إيامهنم هذا لغوا باطال.

يعيشون عىل صعيد القدرة، فال    فام دامواآخر: وهكذا حال املستكربين الظاملني،    قال

يفكرون يف اهلل سبحانه وإنام يعتمدون عىل قدرهتم وسطوهتم، وأما إذا أزيلوا عن عرش  

القدرة وصاروا أذالء ـ كفرعون الذي أصبح عند الغرق كالقشة تتقاذفه األمواج وتلهو به  

البيان القرآين لريد هذا الوهم الذي قد  ـ تراهم يندمون والت س اعة ندامة، ولذلك جاء 

 يطرأ عىل بعض األذهان، وهو قبول التوبة عند تقطع األسباب. 

قال آخر: ثم خاطب اهلل تعاىل فرعون، وهو يعالج سكرات املوت، أو وهو ميت،  

يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن  ﴿َفاْلَيْوَم ُننَجِّ جيرى يف هذه الدنيا، فقال:    يشء يسمع ويبرص كل    حي إذ هو  

إىل قتىل    رسول اهلل  .. وقد َتدث  ملَِْن َخْلَفَك آَيًة َوإِنَّ َكثرًِيا ِمَن النَّاِس َعْن آَياتِنَا َلَغافُِلوَن﴾

ملا  املرشكني يف بدر، وهم يف القليب، فسأله أصحابه: أيسمع املوتى؟ فقال: )ما أنتم بأسمع  

  (1) (يستطيعون أن جييبواأقول منهم، ولكن ال  

َلَغافُِلوَن﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   آَياتِنَا  النَّاِس َعْن  َكثِرًيا ِمَن  إيامء إىل ذم  ﴿َوإِنَّ 

 الغفلة وعدم التفكر يف أسباب احلوادث وعواقبها واستبانة سنن اهلل فيها للعظة واالعتبار. 

إلقاء البحر له جثة هامدة متعفنة  قال آخر: وقد جعل اهلل تعاىل نجاة فرعون ببدنه، و

عىل الشاطئ، عربة للمعتربين.. فهذا اإلنسان الذي كان يمأل األرض بغيا وعدوانا، ويقول  

ي﴾  يف الناس:   إَِلهن َغرْيِ َلُكْم ِمْن  َما َعلِْمُت  املأََْلُ  َا  َأهيُّ َربُُّكُم  ، ويقول:  [ 38القصص:  ] ﴿َيا  ﴿َأَنا 

 

 ( 140( ، وأبو يعىل )222( ، والبزار ) 2873مسلم )(  1)
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ذا اإلنسان قد صار يف حلظات جثة هامدة، وكوما من حلم بارد،  .. ه[ 24النازعات:  ] اأْلَْعىَل﴾  

فأين ملكه؟ وأين سلطانه؟ وأين بطشه وجربوته؟ لقد ذهب كل ذلك عنه، وتعرى من كل  

ُة  ..  [ 92يونس:  ] ﴿َوإِنَّ َكثرًِيا ِمَن النَّاِس َعْن آَياتِنَا َلَغافُِلوَن﴾  كان بني يديه..    يشء  ﴿َوهللَِِّ اْلِعزَّ

 [ 8املنافقون: ] لِِه َولِْلُمْؤِمننَِي﴾ َولَِرُسو 

انتصار موسى عليه السالم عىل فرعون يف  (1)قال آخر : وقد ذكر اهلل تعاىل مشهد 

موضع آخر، ولكن بأحداث مل ترد يف هذه اآليات الكريمة، وهو قوله تعاىل: ﴿َفَأْتَبُعوُهْم  

ِقنَي َفَلامَّ َتَراَءى اجْلَْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا ملَُْدَرُكوَن َقاَل َكالَّ إِنَّ مَ  ِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن  ُمرْشِ

اْلَعظِيِم   َكالطَّْوِد  فِْرقن  ُكلُّ  َفَكاَن  َفاْنَفَلَق  اْلَبْحَر  بَِعَصاَك  ْب  ارْضِ َأِن  ُموَسى  إِىَل  َفَأْوَحْينَا 

َأْغَرْقنَا اآْلَخِريَن إِنَّ يِف  ُثمَّ  َأمْجَِعنَي  َمَعُه   َذلَِك آَلَيًة  َوَأْزَلْفنَا َثمَّ اآْلَخِريَن َوَأْنَجْينَا ُموَسى َوَمْن 

 [ 67ـ  60]الشعراء: َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي﴾ 

قال آخر: ففي هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل املشهد األخري من قصة موسى  

عليه السالم وفرعون، وكيفية هالك فرعون وقومه، ونجاة بني إرسائيل وانتصارهم.. وقد  

نَا إِىَل ُموَسى َأْن َأرْسِ بِِعَباِدي إِنَُّكْم ُمتََّبُعوَن َفَأْرَسَل فِْرَعْوُن يِف  ﴿َوَأْوَحْي سبقت بقوله تعاىل:  

َحاِذُروَن﴾ جَلَِميٌع  َوإِنَّا  َلَغائُِظوَن  َلنَا  ُْم  َوإهِنَّ َقلِيُلوَن  ِذَمٌة  َلرِشْ  
ِ
َهُؤاَلء إِنَّ  يَن  َحارِشِ   املََْدائِِن 

 [ 56ـ  52]الشعراء: 

أن موسى عليه السالم استطاع أن يؤكد مواقع القوة يف    قال آخر: وهذا يدل عىل 

حركة رسالته بحيث ترك تأثريه عىل قومه، فعاشوا ألول مرة، إرادة احلرية ونعمتها بعد أن  

 كانوا خيافون من جمرد التفكري فيها ولو يف رسهم.  

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل  138/  15(، )118/  17(، ومن وحي القرآن: )67/  19(، وتفسري املراغي )92/  10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (.159/ 19(، والتفسري املنري )383/  11املنزل: )
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  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بداية عملية املواجهة عىل األرض بني موسى وفرعون، 

إىل أرض احلرية اجلديدة بعيدا عن سطوة  ﴿َوَلَقْد َأْوَحْينَا إىَِل ُموَسى َأْن َأرْسِ بِِعَباِدي﴾  فقال:  

بني إرسائيل،   يرسل معك  بأن  منه  أن َتصل عىل اإلذن  تستطع  مل  إذ  أنك  فرعون، ذلك 

أصبحت    فتقدم لتتسلم زمام املبادرة من دون حاجة إىل إذنه، ألنك مل تعد بحاجة إليه بعد أن

 يف موقف القوة، وأصبح هو، يف موقف الضعف. 

إشارة إىل أن يأخذ موسى عليه السالم  ﴿إِنَُّكْم ُمتََّبُعوَن﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

وقومه حذرهم، وأن خيرجوا من مرص يف خفية وحذر، فإن عيون فرعون ترقبهم، وهلذا  

 د. جاء األمر بأن يكون خروجهم ليال، من غري أن يراهم أح

﴿َفَأْرَسَل فِْرَعْوُن يِف املََْدائِِن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل خروج فرعون وجنده، فقال:  

َلَغائُِظوَن َوإِنَّا جَلَِميٌع َحاِذُروَن﴾   َلنَا  ُْم  ِذَمٌة َقلِيُلوَن َوإهِنَّ  َلرِشْ
ِ
يَن إِنَّ َهُؤاَلء ـ   53الشعراء:  ] َحارِشِ

يف أثناء هذه الباليا التي صبت عليه، يعد العدة ليضب  ، وهو ما يشري إىل أن فرعون كان  [ 56

بني إرسائيل رضبة قاضية، فأرسل رسله يف البالد يغرون الناس ببني إرسائيل، وحيذروهنم  

مجاعة   أي  رشذمة،  كانت  وإن  اجلامعة،  هذه  وأن  بينهم،  وجودهم  عن  ينجم  الذي  الرش 

 واالنتباه إىل خطرها.   مفرقة، متناثرة هنا وهنا ـ إال أنه جيب احلذر منها،

ِقنَي﴾  قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل كل هذا ذكر أهنم   الشعراء: ] ﴿َفَأْتَبُعوُهْم ُمرْشِ

أي يف وقت رشوق الشمس ليالحقوهم يف الضوء، وكانوا قد قطعوا مرحلة كبرية يف    [ 60

﴿ بالليل،  اجْلَْمَعاِن﴾سريهم  َتَراَءى  وأبرص  َفَلامَّ  من بعض،  بعضهم  بعضا،  ودنا  بعضهم   

الذين عاشوا القهر واالستعباد من فرعون حتى تأصل اخلوف يف  ﴿َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى﴾  

التفكري يف   الثقة بأنفسهم، وابتعدوا عن  نفوسهم، وتعمق الرعب منه يف قلوهبم، ففقدوا 

قتلوننا  فسيدركنا فرعون بجنوده وسيقبضون علينا وي﴿إِنَّا ملَُْدَرُكوَن﴾  قوة اهلل من فوقهم،  
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 أو يرجعوننا إىل العبودية من جديد. 

﴿َكالَّ  قال آخر: لكن موسى عليه السالم أجاهبم وطمأهنم وقوى نفوسهم، وقال:  

أن أسري    أمرينمما َتذرون، فإن اهلل هو الذي    يشء أي لن يصلكم    إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن﴾،

إىل طريق النجاح واخلالص.. وهو    سيهدين بكم إىل هنا، وهو سبحانه ال خيلف وعده، فهو  

 عليهم ويتكفل بمعونتي. سينرصين 

﴿َفَأْوَحْينَا إِىَل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل كيف هداه ونجاه وأهلك أعداءه، فقال:  

ْب بَِعَصاَك اْلبَْحَر َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرقن َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم﴾   ، أي  [ 63الشعراء:  ] ُموَسى َأِن ارْضِ

أوحينا إىل موسى عليه السالم أن ارضب بعصاك البحر، فضب فانفلق فكان كل قطعة  

من املاء كاجلبل العاِل، وصار فيه اثنا عرش طريقا، لكل سبط منهم طريق، وصار فيه طاقات  

كوجه   يبسا  فصار  فلفحته  البحر  قعر  إىل  الريح  اهلل  وبعث  بعض،  إىل  بعضهم  منها  ينظر 

ْب هَلُْم َطِريًقا يِف اْلَبْحِر َيَبًسا اَل خَتَاُف َدَرًكا َواَل خَتَْشى﴾  كام قال يف آية أخرى:    األرض ﴿َفارْضِ

 [ 77طه: ] 

أي وقربنا فرعون  ﴿َوَأْزَلْفنَا َثمَّ اآْلَخِريَن﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل يصف ما جرى:  

ْن َمَعُه َأمْجَِعنَي ُثمَّ َأْغَرْقنَا اآْلَخِريَن﴾  ﴿َوَأْنَجْينَا ُموَسى َومَ وجنوده من البحر وأدنيناهم منه..  

أي وأنجينا موسى وبنى إرسائيل ومن اتبعهم عىل دينهم، فلم هيلك منهم أحد، وأغرقنا:  

 فرعون وجنوده ومل نبق منهم أحدا. 

قال آخر: وهكذا انتهى كل يشء يف حلظة واحدة؛ فاألرقاء أصبحوا أحرارا، وهلك  

حة من صفحات التاريخ، وانتهت تلك احلضارة املشيدة عىل دماء  اجلبابرة، وانطوت صف

 املستضعفني، وورث احلكومة وامللك املستضعفون بعدهم. 

﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم  قال آخر: وقد ختم اهلل تعاىل هذا املشهد بقوله:  
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ويف[ 190الشعراء:  ] ُمْؤِمننَِي﴾   عمى،  أعينهم  يف  فكأن  أقفاال..    ،  قلوب  وعىل  وقرا،  آذاهنم 

فحيث ال يؤمن فرعون وقومه مع ما رأوا من املشاهد العجيبة، فال تعجب إذا أال يؤمن بك 

املرشكون ـ يا حممد ـ وال َتزن عليهم لعدم إيامهنم، فالتاريخ حيمل بني طياته وثناياه كثريا  

 من هذه املشاهد. 

ارة إىل أن مجاعة من قوم فرعون آمنوا بموسى  إش﴿َأْكَثَرُهْم﴾  قال آخر: والتعبري بـ  

والتحقوا بأصحابه، ال آسية امرأة فرعون فحسب، وال رفيق موسى املخلص املذكور يف  

القرآن عىل أنه مؤمن من آل فرعون، بل آخرون أيضا كالسحرة التائبني مثال عىل قول من  

 يقول بنجاهتم. 

ري يف عبارة موجزة وذات معنى غزير  قال آخر: أما آخر آية من آيات هذا املشهد، فتش 

ِحيُم﴾  إىل قدرة اهلل ورمحته املطلقة والالمتناهية، فتقول:   الشعراء: ] ﴿َوإِنَّ َربََّك هَلَُو اْلَعِزيُز الرَّ

، فمن عزته أنه متى شاء أن هيلك األمم املرسفة الباغية أصدر أمره فأهلكها، وال حيتاج  [ 191

السامء مالئكة  من  جنودا  يرسل  سبب    أن  هو  بام  هيلكها  أن  فيكفي  جبارة،  أمة  إلهالك 

حياهتا، كام أهلك فرعون وقومه بالنيل الذي كان أساس حياهتم وثروهتم وقدرهتم، فإذا  

هو يقربهم فيه.. ومن رمحته أنه ال يعجل يف األمر أبدا، بل يمهل سنني طواال، ويرسل آياته  

 ين من قبضة اجلبابرة الظاملني. إمتاما للحجة، ومن رمحته أن خيلص هؤالء املستعبد 

 موسى والوراثة: 

وهو   العارش..  عن  فحدثونا  التاسع..  املشهد  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  قال 

 خروجه من أرض مرص ووراثته األرض. 
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﴿َفاْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم يِف اْلَيمِّ  : لقد ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  (1)قال أحد الوعاظ

َمَش  ُيْسَتْضَعُفوَن  َكاُنوا  ِذيَن  الَّ اْلَقْوَم  َوَأْوَرْثنَا  َغافِلِنَي  َعنَْها  َوَكاُنوا  بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ُْم  اِرَق  بَِأهنَّ

َّْت َكلَِمُت  تِي َباَرْكنَا فِيَها َومَت وا    اأْلَْرِض َوَمَغاِرهَبَا الَّ ائِيَل باَِم َصرَبُ َربَِّك احْلُْسنَى َعىَل َبنِي إرِْسَ

ائِيَل اْلَبْحَر فَ  ْرَنا َما َكاَن َيْصنَُع فِْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَن َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إرِْسَ َأَتْوا  َوَدمَّ

مُ  َيا  َقاُلوا  هَلُْم  َأْصنَامن  َعىَل  َيْعُكُفوَن  َقْومن  َقْوٌم  َعىَل  إِنَُّكْم  َقاَل  آهِلٌَة  هَلُْم  َكاَم  إهَِلًا  َلنَا  اْجَعْل  وَسى 

إِهَلً  َأْبِغيُكْم  اهللَِّ  َأَغرْيَ  َقاَل  َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  َما  َوَباطٌِل  فِيِه  ُهْم  َما   ٌ ُمَتربَّ  
ِ
َهُؤاَلء إِنَّ  َهُلوَن  َوُهَو  جَتْ ا 

َلُكْم َعىَل اْلَعاملَنَِي َوإِْذ َأْنَجْينَ اُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَقتُِّلوَن َأْبنَاَءُكْم  َفضَّ

 [ 141ـ  136]األعراف: َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َويِف َذلُِكْم َباَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعظِيٌم﴾ 

قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بانتصار موسى عليه السالم عىل فرعون، وانتهاء دوره،  

تعاىل:   بقوله  بدأ  َعنَْها  وقد  َوَكاُنوا  بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ُْم  بَِأهنَّ اْلَيمِّ  يِف  َفَأْغَرْقنَاُهْم  ِمنُْهْم  ﴿َفاْنَتَقْمنَا 

ا.. لقد أغرقهم اهلل بذنوهبم، بسبب  عقبى الذين ظلمو  هي، وتلك  [ 136األعراف:  ] َغافِلِنَي﴾  

 تكذيبهم بآيات اهلل، وغفلتهم عن مواقع العربة والعظة منها. 

ِذيَن َكاُنوا  قال آخر: بني سنة اهلل تعاىل يف نرص املستضعفني، فقال:   ﴿َوَأْوَرْثنَا اْلَقْوَم الَّ

تِي َباَرْكنَا  ، واملراد بالقوم الذين  [ 137األعراف:  ] فِيَها﴾    ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرهَبَا الَّ

كانوا يستضعفون هنا قوم موسى عليه السالم، وقد من اهلل عليهم باخلالص من يد فرعون  

 بعد أن أهلكه. 

ِذيَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  ﴿َوَأْوَرْثنَا اْلَقْوَم الَّ

فِيَها﴾  َوَمَغاِرهَبَ  َباَرْكنَا  تِي  الَّ أنه من    [ 137األعراف:  ] ا  الذي كان حيسب  أن فرعون  إىل  إشارة 

 

(، واألمثل يف تفسري 223/  10(، ومن وحي القرآن: )46/  9(، وتفسري املراغي )2933/  6(، وزهرة التفاسري )469/  5)  (  التفسري القرآين للقرآن1)

 (.68/  9(، والتفسري املنري )182/  5كتاب اهلل املنزل: )
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اخلالدين، قد أهلكه اهلل، وأن هؤالء القوم الذين كانوا شيئا مرذوال يف احلياة لعني فرعون  

وآلل فرعون، قد ورثوا هم احلياة بعده، وها هم أوالء عىل األرض أحياء، عىل حني أصبح  

 ومأله يف اهلالكني. فرعون 

قال آخر: ومع أن هذه اآلية الكريمة َتدثت عن بني إرسائيل ونتيجة ثباهتم يف وجه  

الفرعونيني فقط، إال أنه يستفاد من اآليات القرآنية األخرى أن هذا املوضوع ال خيتص بقوم  

أو شعب خاص، بل إن كان شعب مستضعف هنض وحاول ختليص نفسه من خمالب األرس  

، استعان يف هذا السبيل بالثبات واالستقامة، سوف ينترص آخر املطاف وحيرر  امرواالستع

 األرايض التي احتلها الظلمة اجلائرون. 

عىل   وقدرهتم  األرض،  هذه  سعة  ومغارهبا:  األرض  بمشارق  واملراد  آخر:  قال 

أرض ذات    فهيالتحرك فيها، والتنقل بني رشقها وغرهبا، غري مضيق عليهم من أحد..  

 هبذا االتساع، مشارق ومغارب.   فهيمتعددة، كل أفق منها مرشق ومغرب،  آفاق

فيها،   اهلل  بارك  التي  باألرض  واملراد  آخر:  دعاهم    هي قال  التي  املقدسة  األرض 

موسى عليه السالم بعد ذلك إىل دخوهلا، وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل عىل لسان موسى:  

تِي َكَتَب اهللَُّ َلُكْم﴾ ﴿َيا َقْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض املُْ  َسَة الَّ  [ 21املائدة: ] َقدَّ

َّْت َكلَِمُت َربَِّك احْلُْسنَى َعىَل  قال آخر: واملراد بالكلمة احلسنى يف قوله تعاىل:   ﴿َومَت

وا﴾   ائِيَل باَِم َصرَبُ الكلمة التي وعد اهلل هبا بنى إرسائيل عىل لسان   هي  [ 137األعراف: ] َبنِي إرِْسَ

﴿َقاَل ُموَسى  السالم، وهو أهنم سيخلصون من هذا البالء كام قال اهلل تعاىل:  موسى عليه  

وا إِنَّ اأْلَْرَض هللَِِّ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِ  ْلُمتَِّقنَي﴾  لَِقْوِمِه اْسَتِعينُوا بِاهللَِّ َواْصرِبُ

وا كانت العاقبة هلم.. ومتام الكلمة، إنجاز ما  ، فهم إذا استعانوا باهلل وصرب[ 128األعراف:  ] 

 فيها من وعد كريم. 
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قال آخر: وكون الكلمة حسنى ألهنا َتمل إىل بنى إرسائيل الرمحة والنعمة، ال البالء  

والنقمة، وكلامت اهلل كلها حسنى، ما محل منها الرمحة، وما محل البالء.. ولكن حني تكون  

ون منذرة.. وذلك يف واقع حياة الناس، ويف حساهبم..  غريها حني تك  هيكلمة اهلل مبرشة 

 أما كلامت اهلل فكلها احلسن والكامل. 

ْرَنا َما َكاَن َيْصنَُع فِْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَن﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:   ﴿َوَدمَّ

اب وفساد بعد أن  إشارة إىل ما حل بدولة فرعون، وما وقع فيها من اضطر  [ 137األعراف:  ] 

القوم معه، فقد صار أمر الناس إىل فوىض واضطراب، ففسد كل   هلك، وهلك رؤوس 

وغري    يشء معروشات  وزروع..  ديار  من  عامرا،  كان  مكان  كل  وخرب  صاحلا،  كان 

 معروشات. 

قال آخر: وال يبعد أن يكون ذلك بسبب زالزل وطوفان جديد، وأما الضورة التي  

مجيع الفرعونيني مل يغرقوا يف النيل، بل غرق فرعون ومجاعة من    قضت هبذا الفعل فهي أن 

خواصه وعسكره الذين كانوا يالحقون موسى عليه السالم، ومن املسلم به أنه لو بقيت  

اهلائلة بيد من بقي من الفراعنة الذين كان   االقتصادية تلك الثروات العظيمة، واإلمكانات  

ستعادوا هبا شوكتهم، ولقدروا عىل َتطيم بني  عددهم يف شتى نواحي مرص كثريا جدا ال

 إرسائيل، أو إحلاق االذى هبم عىل األقل. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ما كاد بنو إرسائيل خيلصون من يد فرعون وتزايلهم  

مشاعر اخلوف والفزع التي كانت مستولية عليهم حتى تنبهت فيهم غريزة املكر واللؤم،  

اللجاج والعناد.. فإهنم ما إن رأوا أناسا يتعبدون ألوثان وأصنام،  وحتى َترك فيهم داء  

حتى سألوا موسى عليه السالم أن يأخذ هلم نصيبهم من هذا الباطل الذي بني يدى هؤالء  

 يقع هلم حتى ولو كان بالء ورش.  يشء الناس، وكأهنم حيسدون الناس عىل أي  
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ائِيَل اْلَبْحَر﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:   يعني أهنم جتاوزوه بعناية  ﴿َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إرِْسَ

أن   بمجرد  لكنهم  هلم،  مصاحبا  بذاته فجاوزه  معهم  فكأنه  وتأييده،  َقْومن  اهلل  َعىَل  ﴿َفَأَتْوا 

آهِلَةٌ  هَلُْم  َكاَم  إِهَلًا  َلنَا  اْجَعْل  ُموَسى  َيا  َقاُلوا  هَلُْم  َأْصنَامن  َعىَل  يا موسى    ﴾، َيْعُكُفوَن  قالوا:  أي 

ومتاثيلها   املرصيني  عبادة  من  مرص  يف  ألفوا  ما  إىل  منهم  حنينا  آهلة  هلم  كام  إهلا  لنا  اجعل 

 وأنصاهبا وقبورها. 

قال آخر: ورس هذا الطلب أهنم مل يكونوا قد فهموا التوحيد الذي جاء به موسى  

كانوا من العلامء فأمكنهم  عليه السالم كام فهمه من آمن من سحرة املرصيني، إذ أن السحرة  

البرش   صناعات  من  هو  الذي  والسحر  غريه  عليها  يقدر  ال  التي  اهلل  آيات  بني  التمييز 

 وعلومهم. 

بنو   عليهم  أتى  الذين  القوم  هؤالء  شأن  عن  شيئا  تعاىل  اهلل  يذكر  ومل  آخر:  قال 

 إرسائيل، وربام يكونون من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مرص. 

: وال شك أن هذا الطلب دليل عىل الضعف البرشى يف كل زمان ومكان،  قال آخر 

بعض   عن  روى  أن  عجب  بنو    حديثيفال  طلب  ما  مثل  باإلسالم  الصحابة  من  العهد 

إرسائيل من موسى عليه السالم ملا كان للوثنية يف قلوهبم من التأثري، فقد روي عن أيب واقد  

ني فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول اهلل اجعل  قبل حن   الليثي قال: خرجنا مع رسول اهلل  

لنا هذه ذات أنواط كام للكفار ذات أنواط فقال: )اهلل أكرب، هذا كام قالت بنو إرسائيل ملوسى  

  (1)إنكم تركبون سنن من قبلكم( [ 138]األعراف: ﴿اْجَعْل َلنَا إهَِلًا َكاَم هَلُْم آهِلٌَة﴾ 

السالم مع قومه، ومدى ما كان حيسه    قال آخر: ومن هنا نعرف مأساة موسى عليه 

 

 ( 1835، وابن حبان برقم ) 37/   1( ، وابن أيب عاصم يف السنة: 1346الطيالِس يف مسنده برقم )(  1)
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التي   اهلائلة  واملواقف  فرعون،  ضد  خاضه  الذي  العنيف  الرصاع  بعد  األمل،  خيبة  من 

واجهها، من مالحقة القوم الكافرين له، ومن خوضه البحر ببني إرسائيل يف معجزة إهلية  

إله موسى  عظيمة، فأي طلب هو هذا الطلب!؟ فأين الرسالة، وأين التوحيد؟ وماذا عن  

الذي كانت الدعوة إىل توحيده سببا يف كل ما حدث؟ أمل تكن تلك املعجزات واخلوارق  

كافية لرتكيز هذا اإليامن، كام آمن السحرة يف موقف التضحية الرائعة من أجل إعالء كلمة  

 اهلل، واالنسجام مع رسالته؟ 

ولة الفكرية التي  قال آخر: وليس هناك من تفسري هلذا الطلب إال أنه تعبري عن الطف

قبل،   السالم األصنام احلجرية يف بالدهم من  يشاهد قوم موسى عليه  فربام مل  يعيشوهنا، 

حتى إذا شاهدوها كانت الصورة مشوقة هلم يف أن يكون هلم إله يلمسونه ويرونه يف لعبة  

رأو عندما  فرعون،  ظل  يف  يعبدوهنا  كانوا  التي  أصنامهم  تذكروا  أهنم  أو  حاملة،  ا  عبادية 

 أصنام اآلخرين. 

قال آخر: ومل يفقد موسى عليه السالم هدوء الرسول، فقد كان مزاج الرسالة هو  

الذي حيدد له مشاعره، ال مزاج اإلنسان العادي، فكان جوابه مزجيا من عنف احلكم عىل  

لقومه،   املرير  العقاب  ومن  والعبادة،  العقيدة  وبطالن  والضالل  باهلالك  األصنام  عبدة 

نور  والتذكري   إىل  والعبودية  االضطهاد  ظلمة  من  أخرجهم  حيث  عليهم،  اهلل  بفضل 

الطمأنينة واحلرية، واإلعالن هلم بأن قضية اإلله ليست موضوعا يامرس فيه اإلنسان دوره  

يف االختيار والتغيري والتبديل، بل هو احلقيقة التي هتز أعامق اإلنسان وتنري حياته، لتفرض  

 كله.  نفسها يف وعيه ووعي الكون

َهُلوَن﴾،قال آخر: ولذلك راح خياطبهم بقوله:   ألنكم مل تعرفوا حقيقة    ﴿إِنَُّكْم َقْوٌم جَتْ

األلوهية يف معناها املطلق، من حيث إن اهلل خيلق كل يشء، وحييط بكل يشء، وليس كمثله  
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يشء، وليس بينه وبني أحد من عباده قرابة ليكون واسطة بينه وبينه، فال معنى ألن يعبد  

أحد أحدا ليقربه إىل اهلل زلفى، ألن العمل املتحرك يف خط اإليامن، هو الذي يقرب العبد  

والنحاسية   والذهبية  واخلشبية  احلجرية  التامثيل  هذه  إلعطاء  معنى  ال  وبذلك  ربه،  من 

والفضية معنى األلوهة، فهي خملوقة هلل بامدهتا، ومصنوعة لإلنسان بشكلها، فكيف َتمل  

أين َتصل عىل القوة والقدرة؟ إنه اجلهل والغفلة والسذاجة، ذلكم هو   رس األلوهة؟ ومن 

عذركم يف هذا العرض ويف هذا التمني األخرق. إنكم تتمنون أن تكونوا كهؤالء تعبدون  

 مثل ما يعبدون، ولكن هل عرفتم مستوى هؤالء وقيمتهم فيام يفكرون ويعملون؟ 

هلم فساد ما طلبوه عسى أن تستعد  قال آخر: وبعد أن بني هلم جهلهم وسفههم، بني  

قال:   قبحه  واستبانة  لفهمه  فِيِه﴾،عقوهلم  ُهْم  َما   ٌ ُمَتربَّ  
ِ
َهُؤاَلء الذي    ﴿إِنَّ  واقعهم  إن  أي 

يتخبطون فيه يسري هبم إىل اهلالك والدمار، ألهنم يفقدون القاعدة الفكرية والروحية التي  

ط حيرك  الذي  الواسع،  الشامل  احلياة  منهج  هلم  للكون،  تركز  الرحبة  اآلفاق  يف  اقاهتم 

فيشعرون معه باحلكمة التي َتكم احلياة وتدبرها يف ظل نظام دقيق تلتقي فيه حركة الكون  

بحركة اإلنسان.. وإذا َترك اإلنسان دون قاعدة ثابتة، ودون منهج متكامل، يبقى يف مهب  

الري اح اهلوجاء يف هاوية  الرياح، فال يسكن إىل ملجأ وال يسرتيح إىل أرض، وربام ترميه 

﴿َوَباطٌِل  سحيقة، حيث اهلالك والدمار يف الدنيا واآلخرة، ولذلك عقب عىل ذلك بقوله: 

 ألهنم ال يرتكزون يف عملهم هذا عىل حجة.  َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  

قال آخر: وتلك هي قصة احلق والباطل، فللحق سلطانه من خالل قوة العنارص  

التي   والعملية  الثبات،  الفكرية  تفقده  التي  وشهواته  أهواؤه  وللباطل  مضمونه،  تدعم 

إال   تشتعل  ال  التي  والشهوات  األهواء  الختالف  تبعا  الدائم،  االهتزاز  قبضة  يف  وجتعله 

 لتتبخر يف اهلواء، كام الزبد الذي يذهب جفاء وال يبقى منه يشء ينفع الناس. 
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 ذواهتم من أسلوب اإلنكار  قال آخر: وهذا ما أراد موسى عليه السالم أن يعمقه يف 

عىل هذه الرؤية املظلمة لألشياء، ليدرسوا واقعهم املستقبيل يف نتائجه السلبية، عىل هدى  

 واقع هؤالء يف النتائج السلبية احلارضة. 

﴿َأَغرْيَ اهللَِّ َأْبِغيُكْم إِهَلًا َوُهَو  قال آخر: ثم عاد لريبطهم باهلل من خالل النعمة، فقال: 

َلُكمْ  فيام منحكم من نعمه الكثرية، وما ميزكم به عىل فرعون وقومه من    َعىَل اْلَعاملَنَِي﴾،َفضَّ

اختصاصكم برمحته وبآياته وبغري ذلك من نعم كبرية يف كل جماالت حياتكم.. إنه تفضيل  

النعمة التي خيتص اهلل هبا بعض عباده حلكمة هناك، ال تفضيل القيمة التي يرفع هبا بعض  

 عض درجات يف قرهبم منه ومن رضوانه ورمحته. عباده عىل ب

قال آخر: لقد كان يذكرهم هبذه النعم ليفكروا ويقارنوا، ليأخذوا النتيجة احلاسمة،  

وهي أن ال يشء غري اهلل يمكن أن يعطي اإلنسان أية نعمة يف حياته، ألنه ال يملك ـ حتى  

 لنفسه ـ نفعا وال رضا. 

َلُكْم َعىَل اْلَعاملَنَِي﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:   املراد بالعاملني، اجلامعات التي  ﴿َوُهَو َفضَّ

كانت معروفة هلم يومئذ، وقد فضلهم اهلل عليهم ألهنم كانوا أهل كتاب، وعىل إيامن باهلل،  

 عىل حني كانت األمم املتصلة هبم أمما وثنية، تدين بعبادة معبودين غري اهلل. 

برهبم  قال   جهلهم  بإثبات  لقومه  جوابه  بدأ  السالم  عليه  موسى  إن  أي  آخر: 

وبأنفسهم، وثنى ببيان فساد ما طلبوه وكونه عرضة للتبار والزوال ألنه باطل يف نفسه، ثم  

املخلوقات   أفضل  املعبود  أكان  سواء  البتة  تصح  ال  اهلل  لغري  العبادة  أن  بيان  إىل  انتقل 

كاألصنام، ثم أنكر عليهم أن يكون هو الوساطة يف هذا اجلعل  كاملالئكة والنبيني أو أخسها  

بمعنى   السالم جهل  منه عليه  املنكر  األمر  أن طلب هذا  ليعلمهم  إليه اجلهل،  الذي دعا 

أهل   عىل  بتفضيلهم  عليهم  اهلل  فضل  من  يعرفون  بام  األمرين  لكال  إنكاره  وأيد  رسالته، 
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عة ملك وسيادة عىل بعض الشعوب، وهم  زماهنم ممن كانوا أرقى منهم مدنية وحضارة وس

فرعون وقومه، برسالة موسى وهرون منهم وجتديد ملة إبراهيم فيهم وإيتائهام من اآليات  

 ما سبق ذكره. 

فقال:   إرسائيل  بنى  عىل  منته  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  آِل  قال  ِمْن  َأْنَجْينَاُكْم  ﴿َوإِْذ 

ِمنْ  َباَلٌء  َذلُِكْم  َويِف  نَِساَءُكْم  َوَيْسَتْحُيوَن  َأْبنَاَءُكْم  ُيَقتُِّلوَن  اْلَعَذاِب  ُسوَء  َيُسوُموَنُكْم    فِْرَعْوَن 

َعظِيٌم﴾   من    [ 141األعراف:  ] َربُِّكْم  به  أيدناه  وبام  موسى  بإرسال  أنجيناكم  إذ  واذكروا  أي 

من مسخرين    اآليات،  عبيدا  بجعلكم  العذاب  سوء  يسومونكم  كانوا  الذين  فرعون  آل 

خلدمتهم، ويقتلون ما يولد لكم من الذكور ويستبقون نساءكم لتزدادوا ضعفا بكثرهتن،  

ويف ذلكم العذاب واإلنجاء منه بفضل اهلل عليكم وتفضيله إياكم عىل غريكم من سكان  

بالء عظيم أي اختبار لكم من ربكم املدبر  مرص، وسكان األرض املقدسة التي سرتثوهنا  

 ألموركم ليس هناك اختبار أعظم منه. 

 موسى واملناجاة: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد العارش.. فحدثونا عن احلادي عرش.. وهو  

 املوعد الذي حدده اهلل له للمناجاة.

الوعاظ أحد  قوله:(1)قال  يف  تعاىل  اهلل  ذكره  لقد  َلْيَلًة  ﴿َوَواَعْدنَ   :  َثاَلثنَِي  ُموَسى  ا 

َقوْ  يِف  اْخُلْفنِي  َهاُروَن  أِلَِخيِه  ُموَسى  َوَقاَل  َلْيَلًة  َأْرَبِعنَي  ِه  َربِّ ِميَقاُت  َفَتمَّ  بَِعرْشن  ِمي  َوَأمْتَْمنَاَها 

ُه َقاَل َربِّ َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك    َوَأْصلِْح َواَل َتتَّبِْع َسبِيَل املُْْفِسِديَن َوملََّا َجاَء ُموَسى ملِِيَقاتِنَا َوَكلََّمهُ  َربُّ

 

(، واألمثل يف تفسري 234/  10(، ومن وحي القرآن: )55/  9(، وتفسري املراغي )2944/  6(، وزهرة التفاسري )473/  5تفسري القرآين للقرآن )(  ال1)

 . 242، ص 8(، و امليزان يف تفسري القرآن، ج 82/  9(، والتفسري املنري )193/  5كتاب اهلل املنزل: )
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ُه   لِْلَجَبِل َجَعَلُه  َقاَل َلْن َتَرايِن َوَلكِِن اْنُظْر إِىَل اجْلََبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَرايِن َفَلامَّ جَتَىلَّ َربُّ

ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك  ُل املُْْؤِمننَِي َقاَل َيا ُموَسى    َدكًّ ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ

اكِِريَن َوَكَتْبنَا َلهُ    إِينِّ اْصَطَفْيُتَك َعىَل النَّاِس بِِرَسااَليِت َوبَِكاَلِمي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكْن ِمَن الشَّ

لُِكلِّ  َوَتْفِصياًل  َمْوِعَظًة   
ن
ء يَشْ ُكلِّ  ِمْن  اأْلَْلَواِح  َيْأُخُذوا  يِف  َقْوَمَك  َوْأُمْر  ةن  بُِقوَّ َفُخْذَها   

ن
ء يَشْ  

 [ 145ـ  142]األعراف: بَِأْحَسنَِها َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي﴾ 

قال آخر: وقد ورد هذا املشهد يف هذه السورة الكريمة بعد أن ذكر اهلل تعاىل ما أنعم  

هم أمة حرة مستقلة قادرة عىل القيام  به عىل بنى إرسائيل من النجاة من العبودية، ومن جعل

 بام يرشعه اهلل هلا من العبادات واألحكام. 

قال آخر: وتبعا ونتيجة لذلك ذكر هنا بدء وحي الرشيعة ملوسى عليه السالم ممتنا  

عليهم بام حصل هلم من اهلداية بتكليم موسى عليه السالم وإعطائه التوراة، وفيها تفاصيل  

 من رهبم من األحكام. رشعهم وبيان ما يقرهبم  

﴿َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلثنَِي َلْيَلًة َوَأمْتَْمنَاَها بَِعرْشن قال آخر: وقد بدأ املشهد بقوله تعاىل:  

ِه َأْرَبِعنَي َلْيَلًة﴾   أي رضب اهلل تعاىل موعدا ملوسى عليه السالم    [ 142األعراف:  ] َفَتمَّ ِميَقاُت َربِّ

شتملة عىل أصول الرشيعة ثالثني ليلة، وأتم الثالثني ليلة بعرش  ملكاملته وإعطائه األلواح امل

 ليال فتم املوعد بذلك أربعني ليلة صعد جبل سيناء يف أوله وهبط يف آخره. 

قال آخر: واملواعدة يف حقيقتها ال تكون إال بني طرفني، واهلل تعاىل هو الذي جعل  

وسى هو الذي تلقى هذا املوعد وامتثله  ملوسى عليه السالم هذا املوعد للقائه، لكن ملا كان م 

دون مراجعة، فكأنه كان عن اتفاق ورىض بينه وبني ربه عىل هذا املوعد، فصح أن يكون  

 طرفا فيه، ويف هذا تكريم ملوسى، واحتفاء به.  

إىل أن اإلمتام يف مقام الفضل واإلحسان،  ﴿َوَأمْتَْمنَاَها﴾  قال آخر: ويشري قوله تعاىل:  
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املطلوب فضال وكرما.. وهذا يعنى أن موسى عليه السالم كان عىل موعد    وهو زيادة عىل 

ليكون يف ضيافة ربه ثالثني ليلة.. وهذا ما أذن به ملوسى يف أول األمر، فلام أنس بألطاف  

ربه، عز عليه أن تنقطع رحلته بعد هذه املدة، لكن ملا مل يكن بد من أن يعود إىل قومه، ويتمم  

عهم، فقد كان من لطف اهلل به، ومن متام نعمته عليه أن مد ضيافته عرش  رسالته التي بدأها م

ليال أخرى، فكانت ضيافته أربعني ليلة، وكان ذلك من متام النعمة.. حيث أن هناك نعمة،  

 ومتام نعمة! 

قال آخر: وهكذا يكشف اهلل ألوليائه، وأصفائه، من ألطافه التي قدرها هلم يف علمه،  

يف أنسب األحوال الداعية هلا، وهذا    جتئعىل هذا األسلوب الذي يضاعف من آثارها، حني  

ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا لَِيْغِفَر َلَك اهللَُّ: ما يشري إليه قوله تعاىل لرسول اهلل  َم ِمْن  ﴿إِنَّ  َما َتَقدَّ

اًطا ُمْسَتِقياًم﴾   مَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوهَيِْدَيَك رِصَ
َر َوُيتِ ، وقوله ليوسف  [ 2ـ    1الفتح:  ] َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ

َتْأِويِل اأْلََحاِديِث  عىل لسان يعقوب عليهام السالم:   َتبِيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن  ﴿َوَكَذلَِك جَيْ

مُّ 
ََّها َعىَل َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق﴾    َوُيتِ يوسف: ] نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعىَل آِل َيْعُقوَب َكاَم َأمَت

 ، فإمتام النعمة هو البلوغ هبا إىل غايتها، من التامم والكامل. [ 6

آخر: فهذه   أ   هيالعرش،    اللياِل قال  فإهنا وإن بدت  نعمة..  إىل  هنا  إحسان، ونعمة 

يؤمل    هينافلة   كان  مما  أكثر  ووقعت  انتظار،  غري  عىل  جاءت  ألهنا  األصل،  من  أوقع 

بشارة اهلل تعاىل المرأة إبراهيم بالولد، بعد اليأس منه، جاءت إليها    يفويرجى، وهلذا نرى  

َناَها بِإِْسَحاَق  البرشى، ال بالولد وحده، بل بالولد، وولد الولد، حيث قال تعاىل:   ْ ﴿َفَبرشَّ

َيْعُقوَب﴾   إِْسَحاَق   
ِ
َوَراء ما كانت    [ 71هود:  ] َوِمْن  أن مولودها هو إسحق، وهو غاية  ومع 

تتمنى عىل اهلل.. فإن مما يضاعف من فرحتها أن ترى إلسحق ولدا.. وهذا الولد هو ـ يف  

الواقع ـ الذي وجدت فيه ريح الولد، الذي تنسى به أهنا عاقر، وأهنا قد بلغت من الكرب  
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 عتيا.

ل آخر: وهذا الذي كان من اهلل سبحانه المرأة إبراهيم كان إلبراهيم عليه السالم،  قا 

تعاىل:   قال  َنافَِلًة﴾  كام  َوَيْعُقوَب  إِْسَحاَق  َلُه  الفضل  [ 72األنبياء:  ] ﴿َوَوَهْبنَا  يف  زيادة  أي   ،

 حال من يعقوب. ﴿َنافَِلًة﴾ واإلحسان.. فكلمة 

إلمتام كان اختبارا لبني إرسائيل كي يعرف  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن ذلك ا

املنافقون يف صفوفهم، وقد روي يف هذا عن اإلمام الباقر أنه قال: )إن موسى عليه السالم  

ملا خرج وافدا إىل ربه واعدهم ثالثني يوما، فلام زاده اهلل عىل الثالثني عرشا قال قومه: قد  

  (1)أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا من عبادة العجل(

بمعنى املوعد املضوب للقيام  الوقت  قال آخر: وكلمة )امليقات( مشتقة من مادة  

بعمل ما، ويطلق عادة عىل الزمان، لكنه قد يطلق عىل املكان الذي جيب أن يتم العمل فيه،  

 مثل )ميقات احلج( يعني املكان الذي ال جيوز أن جيتازه أحد إال حمرما. 

موسى عليه السالم استخلف هارون وأمره باإلصالح    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن

﴿َوَقاَل ُموَسى أِلَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفنِي يِف َقْوِمي  يف قومه، وأن ال يتبع سبيل املفسدين، فقال:  

، ذلك أنه ال بد لبني إرسائيل ـ كام للناس  [ 142األعراف:  ] َوَأْصلِْح َواَل َتتَّبِْع َسبِيَل املُْْفِسِديَن﴾  

باهلل،  مجيع يربطهم  الذي  الروحي  اجلو  هلم  تبقي  التي  الروحية،  القيادة  مع  يعيشوا  أن  ـ  ا 

ويذكرهم بخط اإليامن، وهييئ جوهم العقيل والروحي الستقبال الكتاب اإلهلي يف املشهد  

إىل   ويسلمهم  اإليامنية،  األجواء  عن  يبعدهم  قد  القيادة  عن  ابتعادهم  ألن  اجلديدة، 

يدفعهم إىل العودة إىل رواسب ذلك التاريخ من خالل عقلية الرشك  الذكريات املنحرفة، و 

 

 . 33/ 2(  تفسري الربهان، 1)
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حيتاج  فربام  االستعباد،  وطأة  َتت  املسحوقة  شخصياهتم  يف  والعبودية  الذل  عىل  املنفتح 

كل   بعيدا عن  للشخصية،  اجلديد  البناء  إكامل عملية  الدائمة من أجل  الرعاية  إىل  هؤالء 

 مؤثرات الشخصية القديمة. 

النبوة يشء ومقام اإلمامة يشء آخر، فقد كان قال آخر: وذل ك يدل عىل أن مقام 

هارون نبيا، لكن مل يكن قد أنيط به مقام اإلمامة العامة لبني ارسائيل، بل كان مقام اإلمامة  

ومنصب القيادة العامة خاصا بموسى عليه السالم، لكنه عندما قصد أن يفارق قومه إىل  

 ائدا. ميقات ربه اختار هارون إماما وق

قال آخر: وهلذا أراد موسى عليه السالم ألخيه هارون أن خيلفه يف قومه، ووضع له  

﴿َوَأْصلِْح َواَل َتتَّبِْع  اخلط العريضـ  خط الرساالتـ  يف إدارة شؤون اإلنسان واحلياة، فقال:  

املُْْفِسِديَن﴾   طريقة [ 142األعراف:  ] َسبِيَل  ويف  الفكري،  مضمونه  يف  اإلصالح  خط  وهو   ،  

تنفيذه، ويف إدارة حركة العالقات فيام بني الناس من خالفات ومنازعات وما يتعرضون له  

فهو   منه،  السلبي  اجلانب  يف  أما  للخط،  اإلجيايب  اجلانب  يف  هذا  الواقع..  تعقيدات  من 

إثارة املشاكل، وتعقيد العالقات، وضعف اإلدارة،   اتباع سبيل املفسدين يف  االمتناع عن 

ة، وتوجيه األوضاع يف اجتاه األنانيات والذاتيات والعصبيات، وغري ذلك  واهتزاز اإلراد

من األمور التي تعزل اإلنسان عن الساحة الرحبة الشاملة للحياة، وَتوله إىل كائن سلبي  

 يدور حول نفسه أو عصبيته، بعيدا عن األجواء اإلنسانية العامة. 

قال آخر: وليس معنى هذه الوصية أن هارون عليه السالم كان ال يملك معرفة خط  

السري الذي تسري عليه النبوات، بل ربام أراد موسى من هذا التوجيه أن يؤكد له الفكرة من  

خالل اإلحياء له باملهمة الصعبة التي تنتظره يف جمال التطبيق، فيام يعرفه ـ من خالل التجربة  

ن ضيق أفقهم، وطفولتهم الفكرية، واجلدب الروحي الذي هييمن عىل واقعهم  القاسية ـ م
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الداخيل، وربام أراد من ذلك أن يوحي لقومه بأن خط اإلصالح والبعد عن الفساد ليس  

أمرا مرهونا بوجوده، ليكون التزامهم به التزاما من حيث اإلخالص للشخص عىل أساس  

م حياهتم يف حال وجوده وغيابه، ألنه منطلق من  ما يمثله من قوة لدهيم، بل هو أمر حيك 

 رسالة اهلل التي تفرض عىل اإلنسان أن يراقب ربه قبل أن يراقب أي إنسان آخر. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا جاء موسى للميقات الذي وقت له للكالم وإعطاء  

  فضيلتي جمع بني  الرشيعة وكلمه ربه من وراء حجاب بغري واسطة ملك استرشفت نفسه لل

وهو ال يقصد الرؤية احلسية الستحالتها،    ﴿َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك﴾،   ، فقال:(1)الكالم والرؤية

وإنام يقصد الرؤية القلبية، ويف أجىل صورها، والتي ال يمكن َتققها يف احلياة الدنيا، ولذلك  

وذلك يستحيل بالنسبة إىل اهلل    ألن الرؤية ال تكون إال للمحدود،   ﴿َلْن َتَرايِن﴾، قال له ربه:  

 الذي ال تدركه األبصار وليس كمثله يشء. 

إِىَل  قال آخر: ثم أعطاه اهلل تعاىل شاهدا عىل استحالة الرؤية، فقال:   اْنُظْر  ﴿َوَلكِِن 

أي نظر إىل هذا اجلبل العظيم، وهو يتهاوى قطعة    اجْلََبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَرايِن﴾، 

قطعة، واملراد أن ظهوري وجتليي للجبل مثل ظهوري لك، فإن استقر اجلبل مكانه، أي  

بقي عىل ما هو عليه، وهو جبل عظيم يف اخللقة قوي يف الطاقة فإنك أيضا يرجى أن تطيق  

 جتيل ربك وظهوره. 

وجه   له  يكشف  الذي  الشاهد  بعينيه،  السالم  عليه  رأى موسى  آخر: وهكذا  قال 

ية ربه.. إن اجلبل، يف ضخامة كونه، وشدة أرسه، مل يتحمل ملحة من ملحات  االستحالة يف رؤ

جتىل اهلل له.. لقد استشعر هذا احلجر األصم جالل اهلل وعظمته، فتهاوى، وتفتت، وصار  

 

 ( 185/ 2َتدثنا بتفصيل عن هذه اآلية الكريمة واملباحث العقدية املرتبطة هبا عىل رأي املنزهة واملجسمة يف كتاب: القرآن وتأويل اجلاهلني )(  1)
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حطاما.. فكيف باإلنسان وضآلة جسمه، وما فيه من مشاعر وأحاسيس؟.. أحيتمل شيئا  

ع هلا اجلبل، وتشقق، ثم هوى؟.. لقد صعق موسى  من هذا اجلالل وتلك اخلشية التي تصد

عليه السالم مما رأى من اجلبل، ومن تصدعه وتشققه وهتاويه.. فكيف لو كان ما نزل باجلبل  

 نزل به؟ 

قال آخر: وهنا يدرك موسى عليه السالم أن ما طلبه كان أمرا فوق املستحيل.. فيفزع  

﴿َفَلامَّ إىل اهلل تائبا من تلك اجلرأة التي دعته إىل هذا الطلب، وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:  

ُل املُْْؤِمننَِي﴾   وعظمتك، فبدأ بتنزهيه    بك، وبجاللكَأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ

تعاىل وتقديسه عام كان يرى من إمكان ذلك، ثم عقبه بالتوبة عام أقدم عليه، وهو يطمع يف  

بل   دائام عن معصية وجرم،  تكون  أن  التوبة  يف  الواجب  وليس من  عليه..  يتوب  هو  أن 

 إليه تعاىل لشائبة بعد كيف كان.  الرجوع

ُل  اإلقرار والشهادة بقوله:  قال آخر: ثم عقب موسى عليه السالم ذلك ب ﴿َوَأَنا َأوَّ

أي أول املؤمنني من قومي بأنك ال ترى.. هذا ما يدل عليه املقام، وإن كان من  املُْْؤِمننَِي﴾  

املحتمل أن يكون املراد وأنا أول املؤمنني من بني قومي بام آتيتني وهديتني إليه آمنت بك 

 ، لكنه معنى بعيدأو قصور لق يب تقصري قبل أن يؤمنوا فحقيق يب أن أتوب إليك إذا ع

فقال:   النصوح،  وتوبته  الستغفاره  استجاب  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ﴿َيا  قال 

اكِِريَن﴾،    ُموَسى إيِنِّ اْصَطَفْيُتَك َعىَل النَّاِس بِِرَسااَليِت َوبَِكاَلِمي َفُخْذ َما آَتْيُتَك َوُكْن ِمَن الشَّ

عىل   اخرتتك  إين  موسى  يا  وبإعطائك  أي:  إياك  بتكليمي  عليهم  وآثرتك  زمانك  ناس 

الشاكرين   التوراة، وكن من مجاعة  ما أعطيتك من الرشيعة وهي  املتنوعة، فخذ  رسااليت 

وتقريب،   إدناء  نوع  باالسم  النداء  ويف  عليك..  وفضيل  إليك  إلحساين  املظهرين  نعمي، 

 وإبداء للمحبة، والدنو منه.  
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﴿َوَكَتْبنَا َلُه يِف اأْلَْلَواِح  عمته عليه بإنزال التوراة، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ن

  ﴾
ن
ء  َمْوِعَظًة َوَتْفِصياًل لُِكلِّ يَشْ

ن
ء   هي فهذه األلواح التي أنزهلا اهلل عىل موسى،  ِمْن ُكلِّ يَشْ

التوراة، وفيها مواعظ وعرب، بام تقص من أنباء السابقني، وبام َتدث به من قدرة اهلل، وكيف  

ق اخللق وأقام هذا الوجود، عىل ذلك النظام البديع، بعد أن كان عدما ال وجود له، فقد  خل

جاءت التوراة يف أحكامها، وترشيعها وآداهبا، عىل صورة مبسوطة مفصلة تفصيال، يتناول  

فيها واضحا مفهوما لكل    يشء الكليات واجلزئيات، وجزئيات اجلزئيات، بحيث يكون كل  

 من الفهم واإلدراك.إنسان، أيا كان حظه 

بنى   طبيعة  عن  يكشف  إنام  التوراة  عليه  جاءت  الذي  التفصيل  وهذا  آخر:  قال 

الفهم، بحيث    يشءإرسائيل، وأهنم عىل   قليل من بالدة احلس وجفاء الطبع، وسوء  غري 

يعامل األطفال يف كشف معامل األشياء هلم، كشفا ال حيتاجون معه إىل عقل   يعاملون كام 

هذا التفصيل يراد لغاية أخرى، وهي حرص هؤالء القوم يف حدود ما ترسم    يفكر.. كام أن

هلم الكلامت من حقائق، رسام حمددا واضحا، يتناول أدق التفاصيل، حتى ال يكون ألهواء  

القوم ونزعاهتم سبيال إىل التأويل الفاسد ملضامني الكلامت وحمتوياهتا، األمر الذي ال يعني  

املبني التفصيل  هذا  بالتحريف،  يشءلكل    عليه  التوراة  إىل  إرسائيل  بنو  جاء  هنا  ومن   ..

واملسخ فحذفوا وأضافوا، وغريوا وبدلوا، ليبلغوا بذلك ما مل يكن هلم إليه سبيل بالتأويل  

 والتخريج. 

﴾  قال آخر: وربام يراد من قوله تعاىل:  
ن
ء تفصيل أصول الرشائع  ﴿َوَتْفِصياًل لُِكلِّ يَشْ

داب وأحكام احلالل واحلرام، ذلك أن هذه األلواح كانت أول ما  وهى أصول العقائد واآل

الترشيع   السالم من وحي  عليه  موسى  التفصيلية من  اإلمجاِلأوتيه  األحكام  أما سائر   ..

 العبادات واملعامالت املدنية واحلربية والعقوبات فكانت تنزل عليه وقت احلاجة كالقرآن. 
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تعاىل:   وقوله  آخر:  ةن﴾  قال  بُِقوَّ هلا،  ﴿َفُخْذَها  القيام  عىل  العزم  بشد  أخذها  يعني 

نصوصها  يف  واألحكام  الرشائع  فليست  وهنى..  أمر  من  فيها  بام  والوفاء  هبا،  والعمل 

بالعمل بام َتمل هذه النصوص وتلك العبارات، من رشائع وأحكام،   هيوعباراهتا، وإنام 

وتلك األحكام إىل واقع احلياة، فتكون سلوكا تظهر يف الناس آثاره  وبتحويل هذه الرشائع 

 وشواهده. 

قال آخر: ومن العرب املرتبطة هبذا أن الرشيعة جيب أن ُتتلقى بعزيمة وجد لتنفيذ ما  

هبا من اإلصالح وتكوين األمة تكوينا جديدا، ومظهر ذلك الرسول املبلغ هلا والداعي إليها  

وعمل بقوله  هلا  وجتديد  واملنفذ  انقالب،  كل  يف  اهلل  سنة  وهذه  والقدوة،  األسوة  فهو  ه 

وإن مل يكن هبدى اهلل، فام بالك بالدين وهو أحوج ما يكون إىل إصالح    وسياس اجتامعي  

 الظاهر والباطن.

تعاىل:   وقوله  آخر:  بَِأْحَسنَِها﴾  قال  َيْأُخُذوا  َقْوَمَك  فيها،  ﴿َوْأُمْر  ما  بأحسن  يعني 

يف األلواح املثل الطيبة للناس، وهي التي تعرضها التوراة ألهل اإليامن،    واملراد بأحسن ما 

تعاىل:   قال  كام  هبم،  يقتدى  أن  ينبغي  الذين  هم  فهؤالء  والتقوى..  ﴿ُأوَلئَِك  واالستقامة 

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه﴾   [90األنعام: ] الَّ

ة من الناس، مثل للقوم الظاملني، الذين  قال آخر: ويف التوراة غري هذه املثل الطيب

للعاقل أن حيذرها، ويتجنب    ينبغي التي    هي يفسدون يف األرض وال يصلحون، وتلك املثل  

إليه قوله تعاىل بعد ذلك:   اْلَفاِسِقنَي﴾  األخذ هبا، وهذا ما يشري  َداَر  تلك    ففي﴿َسُأِريُكْم 

أهلها من بالء ونكال.. فليحذر  الديار التي ضمت الفاسقني مثل ظاهرة، َتدث بام حل ب

واستباح   حدوده،  واعتدى عىل  ربه،  أمر  بمن فسق عن  حل  ما  حيل هبم  أن  إرسائيل  بنو 

 حرماته. 
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يشري أيضا إىل أن يف التوراة  ﴿َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بَِأْحَسنَِها﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:  

بوا األحسن فيها، فإذا كان واجبا  مثل القرآن الكريم حسن، وأحسن، ولذلك ُأمروا أن يطل

 فيه ختيري، فاختاروا األحسن، فإذا خريتم بني العقاب والعفو، فاختاروا العفو. 

 موسى والسامري: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد احلادي عرش.. فحدثونا عن الثاين عرش..  

 وهو وقوع بني إرسائيل يف عبادة العجل. 

﴿َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َيا ُموَسى    ره اهلل تعاىل يف قوله:: لقد ذك(1) قال أحد الوعاظ

َبْعِدَك   ِمْن  َقْوَمَك  َفَتنَّا  َقْد  ا  َفإِنَّ َقاَل  لرَِتْىَض  َربِّ  إَِلْيَك  َوَعِجْلُت  َأَثِري  َعىَل   
ِ
ُأواَلء ُهْم  َقاَل 

اِمِريُّ َفَرَجَع ُموَسى إِىَل َقْوِمِه َغْضَبانَ  َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا    َوَأَضلَُّهُم السَّ َأِسًفا َقاَل َيا َقْوِم َأمَلْ 

َقاُلوا    َحَسنًا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن حَيِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي 

اِمِريُّ    َما َأْخَلْفنَا َمْوِعَدَك بَِمْلكِنَا َوَلكِنَّا مُحِّْلنَا  َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلَقْوِم َفَقَذْفنَاَها َفَكَذلَِك َأْلَقى السَّ

ْرِجُع  َفَأْخَرَج هَلُْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا إهَِلُُكْم َوإَِلُه ُموَسى َفنَِِسَ َأَفاَل َيَرْوَن َأالَّ يَ 

ا َواَل َنْفًعا َوَلَقْد َقاَل هَلُْم َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم إِنَّاَم ُفتِنُْتْم بِِه َوإِنَّ  إَِلْيِهْم َقْواًل َواَل َيْملُِك هَلُْم   رَضًّ

َح َعَلْيِه َعاكِِفنَي َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا   بُِعويِن َوَأطِيُعوا َأْمِري َقاُلوا َلْن َنرْبَ مْحَُن َفاتَّ ُموَسى  َربَُّكُم الرَّ

َيا َهاُرو َتْأُخْذ  َقاَل  اَل  ُأمَّ  اْبَن  َيا  َقاَل  َأْمِري  َأَفَعَصْيَت  َتتَّبَِعِن  َأالَّ  َرَأْيتَُهْم َضلُّوا  إِْذ  َما َمنََعَك  ُن 

َفاَم  َقاَل  َقْوِِل  َتْرُقْب  َومَلْ  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َبنْيَ  ْقَت  َفرَّ َتُقوَل  َأْن  َخِشيُت  إِينِّ  بَِرْأِس  َواَل   بِلِْحَيتِي 

يَ  َفنََبْذهُتَا  َخْطُبَك  ُسوِل  الرَّ َأَثِر  ِمْن  َقْبَضًة  َفَقَبْضُت  بِِه  وا  َيْبرُصُ مَلْ  باَِم  ُت  َبرُصْ َقاَل  َساِمِريُّ  ا 

 

يف (، واألمثل  142/  15(، ومن وحي القرآن: )137/  16(، وتفسري املراغي )4699/  9(، وزهرة التفاسري )815/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 108/  22(، و التفسري الكبري: 261/  16(، والتفسري املنري ) 52/ 10تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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َلْت ِِل َنْفِِس َقاَل َفاْذَهْب َفإِنَّ َلَك يِف احْلََياِة َأْن َتُقوَل اَل ِمَساَس َوإِنَّ َلَك َمْوِعًدا   َوَكَذلَِك َسوَّ

َلَفُه َوا َقنَُّه ُثمَّ َلنَنِْسَفنَُّه يِف اْلَيمِّ َنْسًفا إِنَّاَم إِ َلْن خُتْ َك الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه َعاكًِفا َلنَُحرِّ هَلُُكُم  ْنُظْر إِىَل إهَِلِ

 ِعْلاًم﴾ 
ن
ء  [ 98ـ  83]طه: اهللَُّ الَِّذي اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ يَشْ

قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بعد انتهاء فرتة املواعدة التي ذكرناها يف املشهد السابق،  

وفيه نرى فتنة السامري لبنى إرسائيل، ورجوع موسى عليه السالم إليهم غضبان أسفا، ثم  

معاقبته هلم عىل ما صنعوا، ثم ذكر احليلة التي فعلها السامري حني أخرج هلم من حليهم  

خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى، فرد اهلل عليهم ووبخهم بأن هذا العجل  عجال جسدا له  

 ال جييبهم إذا سألوه، وال يملك هلم رضا وال نفعا يف دينهم وال دنياهم. 

  ﴿َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َيا ُموَسى﴾، قال آخر: وقد بدأ هذا املشهد بقوله تعاىل:  

بني إرسائيل من بعده، وأنه وقد جاء يستعجل هلم  وفيه إشارة إىل أن حدثا قد حدث يف  

اخلري، لكنهم طعنوه من وراء ظهره، وأفسدوا كل ما أصلحه منهم، لكنه مل يكن يدرى ماذا  

َأَثِري﴾  حدث.. وهلذا قال موسى عليه السالم:    َعىَل 
ِ
أي أهنم عىل ما تركتهم  ﴿ُهْم ُأواَلء

 يف طاعتك وابتغاء مرضاتك.   خطايثرون  عليه، يسريون عىل املنهج الذي رسمته هلم، ويتأ

أي أنك أنت الرب    ﴿َوَعِجْلُت إَِلْيَك َربِّ لرَِتْىَض﴾، قال آخر: ثم علل عجلته بقوله:  

الواحد الذي ألقاه وال ألقى غريه بكل قلبي وحبي وإيامين ألنك غايتي ومقصدي وملجئي  

 ضاك. يف كل يشء.. وهلذا مل أنتظرهم بل عجلت إليك ألحصل عىل حبك ور

والسامري،   لقومه  بام جرى  السالم  تعاىل موسى عليه  اهلل  آخر: وحينها أخرب  قال 

أي اختربنا إيامهنم بالتجربة الصعبة التي هتز مشاعرهم،   ﴿َقاَل َفإِنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك﴾،فقال:  

أجواءها  يعيشون  أو  يعبدوهنا  كانوا  التي  األصنام  أجواء  إىل  وتعيدهم  كياهنم،    وتزلزل 

﴾  لنعرف صدق إيامهنم، فسقطوا يف االمتحان،   اِمِريُّ الذي صاغ هلم العجل  ﴿َوَأَضلَُّهُم السَّ
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وأخرجه إليهم بطريقة عجيبة حتى كان له خوار، كام لو كان من حلم ودم، ومل يكن هؤالء  

 هم السبعون رجال الذين جاؤوا معه ملناجاة اهلل، بل هم الباقون مع هارون. 

﴿إِىَل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا﴾  هلل تعاىل أن موسى عليه السالم رجع  قال آخر: ثم ذكر ا

قد هزته املفاجأة التي أسقطت كل خططه بعد أن ركز عىل هؤالء الذين بذل كل جهده يف  

سبيل َتريرهم من عبوديتهم لفرعون، ليحررهم من عقلية األوثان ليخلصوا العبادة هلل،  

أنه غادرهم لفرتة وجيزة ليأخذ من ربه وحي الرشيعة التي  ويلتزموا خط اإليامن به وحده، و

يريد، من خالهلا يبني املجتمع املؤمن الذي يصنع عىل عني اهلل ووحيه، فكيف حدث كل  

 هذا االنحراف وهبذه الرسعة؟ وكيف استسلموا للضالل؟ وأين كان هارون؟  

لشديد عند وصوله  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل تعبري موسى عليه السالم عن غضبه ا

﴿َقاَل َيا َقْوِم َأمَلْ َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا  إليهم، فقال خمربا عام واجههم به من تأنيب ونقد الذع:  

والنور والرشيعة  َحَسنًا﴾   فيها اخلري واهلدى  التي  التوراة  بإنزال  أراده بكم من رمحته  فيام 

كله يف طريق اهلل؟ لقد كنت معكم عن  اجلديدة التي تنظم لكم أمركم، وتدفعكم إىل اخلري  

 قريب ومل يبدر منكم ما يشري إىل ما أنتم عليه اآلن. 

يف غيايب عنكم  ﴿َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد﴾  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم موبخا:  

يف  وميثاقه،  اإليامن  عهد  من  أكدته  فيام  عليكم  أكدهتا  التي  والعهود  املواثيق  نسيتم    حتى 

 اإلخالص هلل سبحانه، ويف توحيده يف العقيدة والعبادة؟ إن غيايب عنكم مل يكن طويال. 

﴿َأْم َأَرْدُتْم َأْن حَيِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم موبخا:  

كرية  فانحرفتم عن خط االستقامة من دون مراعاة حلركة العقيدة يف حياتكم الفَربُِّكْم﴾  

والعملية، ويف موقفكم من ربكم.. فهل كنتم تستنزلون غضب ربكم بذلك من دون خوف  

فيام كان يتمثل فيه موقفكم الروحي من الوعد العميل،  ﴿َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي﴾  وال وجل؟  
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بأن َتسنوا خالفتي يف هذا اخلط اإليامين الذي عشنا احلياة كلها واجلهد كله من أجل أن  

 سري عليه، ويف ما يعينه موقع القيادة يف حركة القاعدة والنبوة يف روحية املؤمنني. نلتزمه ون 

بقوهلم:   بسذاجة  أجابوه  أهنم  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َمْوِعَدَك  قال  َأْخَلْفنَا  ﴿َما 

أي ما أخلفنا عهدك بالثبات عىل دينك إال ألنا مل نملك أمرنا، فلو خلينا وأنفسنا  بَِمْلكِنَا﴾  

سول لنا السامري ما سوله، ملا أخلفنا.. وىف هذا إيامء إىل أهنم أقروا عىل أنفسهم باخلطأ  ومل ي 

 وأهنم مل يطيقوا محل أنفسهم عىل الصواب، ومن ثم وقعوا فيام وقعوا فيه من الفتنة. 

َقْوِم  ﴿َوَلكِنَّا مُحِّْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة الْ قال آخر: ثم ذكروا ما حصل هلم بدقة، فقالوا:  

أي ولكن غلبنا موسى السامري إذ محلنا أمحاال من زينة القوم، وهي احليل التي    َفَقَذْفنَاَها﴾،

كانوا قد سلبوها من املرصيني، ليلة خروجهم من مرص.. وعربوا عن احلىل، باألوزار، ألهنا  

لوا  كانت كثرية من جهة، وألهنا كانت هنبا واختطافا من جهة أخرى.. فتحرجوا من أن حيم

هذا احلىل، هذا إىل أنه مل تكن هبم من حاجة إىل املال، يف هذا املكان الذي اعتزلوا فيه الناس..  

﴿َفَأْخَرَج  وانتهزها السامري فرصة، فألقى بام يف يديه عىل هذا احليل الذي قذف به القوم.. 

ي خيرج من فمه هذا  أي عجال جمسدا، فيه حياة وله خوار.. أهَلُْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر﴾  

﴾،الصوت املعروف للبقر..   أي قال السامري ومن    ﴿َفَقاُلوا َهَذا إِهَلُُكْم َوإَِلُه ُموَسى َفنَِِسَ

 فتن به: هذا هو إهلكم وإله موسى، فاعبدوه، ولكن موسى نِس أن خيربكم أن هذا إهلكم. 

( يعني أننا  قال آخر: وما ذكروه حيتمل وجوها عدة منها، منها أن قوهلم )قذفناها 

ألقينا أدوات الزينة التي كنا قد أخذناها من الفراعنة قبل احلركة من مرص يف النار، وكذلك  

ألقينا   أننا  ومنها  منه عجال..  ذاب وصنع  حتى  النار  يف  أيضا  معه  كان  ما  السامري  ألقى 

ها أن  أدوات الزينة بعيدا عنا، فجمعها السامري وألقاها يف النار ليصنع منها العجل.. ومن

﴾ قوله تعاىل:  اِمِريُّ  إشارة إىل جمموع اخلطة التي نفذها السامري. ﴿َفَكَذلَِك َأْلَقى السَّ
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قال آخر: وعىل كل حال، فإن كبري القوم إذا الم من َتت إمرته عىل ارتكاهبم ذنبا  

عباد   وكذلك  غريهم،  عاتق  عىل  ويلقونه  عنهم،  الذنب  ذلك  نفي  إىل  يسعون  فإهنم  ما، 

بني إرسائيل، فإهنم كانوا قد انحرفوا بإرادهتم ورغبتهم عن التوحيد إىل الرشك،  العجل من  

 إال أهنم أرادوا أن يلقوا كل التبعة عىل السامري. 

ومسفها   هلم  مقرعا  عليهم  رد  السالم  عليه  موسى  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

فقال:   قَ عقوهلم،  إَِلْيِهْم  َيْرِجُع  َأالَّ  َيَرْوَن  َنْفًعا﴾  ﴿َأَفاَل  َواَل  ا  رَضًّ هَلُْم  َيْملُِك  َواَل  إن  ْواًل  أي 

املعبود الواقعي يستطيع عىل األقل أن يلبي طلبات عباده وجييب عىل أسئلتهم، فهل يمكن 

أن يكون سامع خوار العجل من هذا اجلسد الذهبي لوحده، ذلك الصوت الذي ال يشعر  

تلك العبادة؟.. وعىل فرض أنه أجاهبم    بأية إرادة، دليال عىل جواز عبادة العجل، وصحة

عن أسئلتهم، فإنه ال يعدو أن يكون كإنسان عاجز ال يملك نفع غريه وال رضه، بل وحتى  

نفسه، فهل يمكن أن يكون معبودا وهو عىل هذا احلال؟.. أي عقل يسمح بأن يعبد اإلنسان  

 ظمه وخيضع أمامه؟ متثاال ال روح له يظهر منه بني احلني واآلخر صوت غري مفهوم، ويع

هذا   كل  يشهد  كان  الذي  السالم  عليه  هارون  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

االنحراف مل يقف موقف الالمباالة السلبي جتاه ذلك، بل حاول أن يثري يف أنفسهم الفكرة  

الرافضة له، ويعرفهم طبيعة املوقف، ليفكروا فيه بدقة، فال يستسلموا لألجواء االنفعالية  

 ﴿َوَلَقْد َقاَل هَلُْم َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم إِنَّاَم ُفتِنُْتْم بِِه﴾  يطة هبم، فقال: املح

قال آخر: أي أن هذا العجل هو الصورة املتحركة لالمتحان واالختبار إليامنكم،  

ليظهر صدقه فيام تشتمل عليه عقولكم من ركائز، أو ليتبني زيفه، عىل أساس أن الرواسب  

التارخيية للحالة الصنمية هي التي تشدكم إىل املوقف يف العقيدة واملامرسة، وأن اتباعكم  

قوة شخصيته، ال من االنسجام مع رسالته.. فحاولوا أن تنتبهوا إىل    ملوسى كان منطلقا من
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التي نصبت لكم، فال تغمضوا عيونكم عنها وفكروا بأن هذا ال   الشيطانية  طبيعة اخلطة 

 يمكن أن يكون ربا لكم، ألنه ال يملك أي عنرص من عنارص الربوبية. 

مْحَُن﴾  ﴿َوإِنَّ رَ قال آخر: ثم دعاهم إىل رهبم احلقيقي، فقال:   أي إن خالقكم  بَُّكُم الرَّ

كل   كامهلم    يشءوخالق  فيه  ما  فآتاهم  خملوقاته،  مجيع  رمحته  عمت  الذي    اجلسمي هو 

والروحي، وما به سعادهتم يف معاشهم ومعادهم.. وىف ذكر الربوبية والرمحة استاملة هلم إىل  

وتنبيه هلم إىل أهنم  احلق إثر زجرهم عن الباطل، وتذكري هلم بإنجائهم من فرعون وعذابه،  

 متى تابوا قبلت توبتهم. 

السامري، فقال:   اتباع  اتباعه، وعدم  إىل  َوَأطِيُعوا  قال آخر: ثم دعاهم  بُِعويِن  ﴿َفاتَّ

به من    فاتبعوين أي  َأْمِري﴾   العجل،    عباديت فيام آمركم  ما    وأطبعوين وترك عبادة  اتباع  يف 

م إال إىل ما دعاكم إليه موسى من خري  ، ألنني حجة اهلل عليكم، ولن أدعوكرسوِليبلغكم 

 وصالح.

﴿َقاُلوا َلْن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم مل يسمعوا نصحه، ومل يطيعوا أمره، فقال:  

َح َعَلْيِه َعاكِِفنَي َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا ُموَسى﴾   أي قال عبدة العجل من قوم موسى لن نزال  َنرْبَ

يرجع موسى إلينا، لنرى ماذا يقول، وماذا يرى يف ذلك..  مقيمني عىل عبادة العجل حتى  

 وما مقصدهم من ذلك إال التعلل والتسويف وعدم إجابة طلب هرون عليه السالم. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مقال موسى هلرون بعد أن فرغ من خطاب قومه وبيان  

أي قال موسى هلرون:   َضلُّوا َأالَّ َتتَّبَِعِن﴾  ﴿َيا َهاُروُن َما َمنََعَك إِْذ َرَأْيَتُهمْ خطأ فعلهم، فقال:  

أن    يشء  أي رأيت ضالهلم  حني  بنى    تلحقني منعك  من  آمن معك  بمن  الطور  جبل  إىل 

إرسائيل؟.. وقد كان موسى عليه السالم يرى أن مفارقة هرون هلم، وخروجه من بينهم  

ح وحدها، ملا يف ذلك  بعد تلك النصائح القولية يكون أزجر هلم من االقتصار عىل النصائ
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من الداللة عىل شديد الغضب واإلنكار عليهم، فإن مفارقة الرئيس املحبوب لدهيم من  

 أجل أمر مبغوض لدهيم مما تشق عىل النفوس، وتقتىض ترك ذلك األمر الذي يكرهه. 

  قومي يف    اخلفني : )قوِلقال آخر: ثم قال له: )أفعصيت أمرى( فيام قدمت إليك من  

 بع سبيل املفسدين(وأصلح وال تت

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ترفق هرون يف خطاب موسى استعطافا له وترقيقا لقلبه  

(،  برأس وال    بلحيتي إذ أضافه إىل األم مع كونه أخاه ألبيه وأمه، فقال: )يا بن أم ال تأخذ  

يه ـ  أي ال تفعل هذا عقوبة منك ِل ـ وكان موسى عليه السالم قد أخذ برأس أخيه جيره إل 

َتْرُقْب َقْوِِل﴾  فإن ِل عذرا هو:   ائِيَل َومَلْ  ْقَت َبنْيَ َبنِي إرِْسَ أي إين  ﴿إِينِّ َخِشيُت َأْن َتُقوَل َفرَّ

خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقوا، فتقول: إنك فرقت مجاعتهم ألنه  

ام أفىض ذلك إىل  لو خرج لتبعه مجاعة منهم، وختلف مع السامري عند العجل آخرون، ورب

املتقدم:   قوله  وهي  وَتفظها،  فيهم  لك  بوصيتي  تعمل  مل  تقول:  وحينئذ  بينهم،  القتال 

 ومل تراع ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. ﴿اْخُلْفنِي يِف َقْوِمي َوَأْصلِْح﴾  

أخرى:   آية  يف  بقوله  أيضا  إليه  واعتذر  آخر:  َوَكاُدواقال  اْستَْضَعُفويِن  اْلَقْوَم    ﴿إِنَّ 

 [ 150األعراف: ] َيْقُتُلوَننِي﴾ 

قال آخر: ونحب أن ننبه هنا إىل أن أخذ موسى عليه السالم برأس أخيه وبلحيته مل  

يكن معصية قادحة بعصمة األنبياء عليهم السالم، وإنام كان تعبريا قويا عن إنكاره، وغضبا  

انتهكت حمارم    ال يغضب لنفسه، وإنام يغضب إذا  هلل ال لنفسه، وهكذا كان رسول اهلل  

 اهلل.

قال آخر: والغضب يف هذا املوضع حممود غري مذموم، وال يستنكر وال يستغرب  

ظهور أمارات الغضب عىل النفس، وقد أجرى موسى عليه السالم أخاه هارون جمرى نفسه  
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فإن   والغضب،  الفكر  حال  بنفسه يف  الرجل  ما يصنع  به  أخاه ورشيكه، فصنع  كان  ألنه 

 قد يعض عىل شفتيه، ويفتل أصابعه، ويقبض حليته. الغضبان املتفكر  

قال آخر: والدليل عىل ذلك أن هارون عليه السالم عذر أخاه موسى عليه السالم  

 فيام فعل، وكل ما يف األمر أنه استمهله وهدأ أعصابه، ليبني له وجهة نظره، ووجه اجتهاده. 

وهو   الفتنة،  كبري  خاطب  السالم  عليه  موسى  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

﴾  السامري، فقال:   أي ما شأنك؟ وماذا فعلت؟.. وقد سأله ليتخذ  ﴿َفاَم َخْطُبَك َيا َساِمِريُّ

 من جوابه وإقراره حجة للناس ببطالن فعله وقوله. 

وا بِِه﴾، قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن السامري أجابه بقوله: قال   ُت باَِم مَلْ َيْبرُصُ   ﴿َبرُصْ

إليك..   يتحدث  الذي كان  امللك  آثار  أثرا من  رأيت  أنى  القوم.. وهو  ير  مل  ما  رأيت  أي 

فقبضت قبضة من الرتاب حيث موضع قدمه.. وعلمت أن امللك روح خالص، وأن يف  

نعت من  آثاره عىل األرض أثرا من الروح.. هكذا قدرت.. وقد رأيت أن أجرب األمر فص

احلىل متثاال عىل هيئة عجل.. ثم ألقيت فيه هبذا األثر، فدبت فيه احلياة، وانطلق منه اخلوار..  

 ففتن القوم به.. وعبدوه. 

قال آخر: وبام أن جواب السامري عن سؤال موسى عليه السالم مل يكن مقبوال بأي 

، وحكم بثالثة  وجه، ولذلك فإن موسى عليه السالم أصدر قرار احلكم يف هذه املحكمة 

 أحكام عليه وعىل عجله. 

ِمَساَس﴾  قال آخر: وأوهلا أن قال له:   َتُقوَل اَل  َأْن  احْلََياِة  َلَك يِف  َفإِنَّ  أي  ﴿َفاْذَهْب 

شخص   أراد  فكلام  العمر،  آخر  إىل  هبم  االتصال  وعدم  الناس  عن  االبتعاد  عليك  جيب 

تقرب ني.. وهبذا احلكم احلازم طرد  االقرتاب منك، فعليك أن تقول له: ال تتصل يب وال 

السامري من املجتمع وجعله يف عزلة تامة، منزويا بعيدا عنهم.. ويف ذلك إشارة إىل أحد  
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يرتكب   من  حق  يف  كانت تصدر  والتي  السالم،  عليه  موسى  يف رشيعة  اجلزائية  القوانني 

يقرب    جريمة كبرية، وكان ذلك الفرد يبدو كموجود رشير نجس قذر، فال يقربه أحد وال 

 أحدا. 

قال آخر: وهذا العقاب من جنس عمله، فقد أراد بالعجل الذي صنعه، أن جيمع  

الناس حوله، وأن يكون ذا سلطان فيهم.. فكان أن حرمه اهلل هذا السلطان، بل وأخرجه  

من أن يعيش مع أحد، أو يتصل بأحد.. وقد روي أن السامري اضطر بعد هذه احلادثة أن  

 ائيل ويرتك دياره وأهله، ويتوارى يف الصحراء. خيرج من مجاعة بني إرس

قال آخر: وذكر بعض املفرسين أن العقوبة مل تكن بذلك الشكل، وإنام متثلت يف أن  

موسى عليه السالم دعا عىل السامري ولعنه بعد ثبوت جرمه، فابتاله اهلل بمرض غامض  

أن السامري قد ابتيل    خفي جعله ال يمكن ألحد أن يمسه، وإذا مسه فسيبتىل باملرض.. أو 

بمرض نفِس ووسواس شديد، واخلوف من كل إنسان، إذ كان بمجرد أن يقرتب منه أي  

  (1)  إنسان يرصخ )ال متسني(

القيامة فقال:   الثاين، أن موسى عليه السالم أعلمه بجزائه يف  قال آخر: والعقاب 

خُتَْلَفُه﴾، َلْن  َمْوِعًدا  َلَك  القيامة..  ﴿َوإِنَّ  يوم  للحساب    يعني  مجيعا  الناس  موعد  وهو 

 هذا، فإنه سيبعث، وحياسب، وجيازى عىل ما كسب.  السامريواجلزاء.. ومن بني الناس 

السالم:   تعاىل عىل لسان موسى عليه  الثالث ما عرب عنه قوله  قال آخر: والعقاب 

َقنَُّه ثُ  َك الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه َعاكًِفا َلنَُحرِّ وهو خطاب    مَّ َلنَنِْسَفنَُّه يِف اْلَيمِّ َنْسًفا﴾، ﴿َواْنُظْر إِىَل إِهَلِ

باخلطاب، ألنه    السامريمن موسى عليه السالم للسامري، ولبنى إرسائيل مجيعا.. وخص  

 

 . 4281، ص6(  تفسري القرطبي، اجلزء1)
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اإلله   فهذا  صوره..  الذي  العجل  يف  للناس،  اإلله  هذا  وخمرج  ومدبرها،  الفتنة،  رأس 

القرابني إليه، سيمثل به موسى  والعجل الذي ظل عليه القوم عاكفني، يعبدونه، ويقدمون 

عليه السالم أشنع متثيل أمام أعينهم.. إنه سيحرقه، ثم يطحنه طحنا، وينسفه نسفا، حتى  

يصري رمادا.. ثم يلقى به يف اليم.. فهل بمثل هذا يفعل باإلله؟ وهل يكون إهلا من ال يدفع  

 عن نفسه ما يفعل به من مكروه؟

يدل عىل أن العجل كان جسام قابال لالشتعال،  َقنَُّه﴾ ﴿َلنَُحرِّ قال آخر: وقوله تعاىل: 

أي إنه مل يكن ذهبيا خالصا، بل حيتمل أن يكون من اخلشب، ثم طيل بالذهب.. وعىل فرض  

الظاهري   شكله  وتعرية  واإلهانة  للتحقري  كان  إحراقه  فإن  فقط،  الذهب  من  كان  أنه 

ين اجلبابرة.. بناء عىل هذا فإهنم بعد  وإسقاطه، كام تكرر هذا األمر يف متاثيل امللوك املستكرب

 حرقه كرسوه قطعا صغرية بآالت معينة، ثم ألقوا ذراته يف البحر. 

قال آخر: ثم قال هلم موسى عليه السالم تعقيبا عىل هذا الفعل الذي فعله بالعجل،  

إِنَّاَم  ﴿وأرى القوم منه بأنه ليس إال شيئا من هذه األشياء القائمة بينهم، من مجاد أو حيوان:  

 ِعْلاًم﴾،
ن
ء وقد أحاط بكل    يشء أي هو العامل بكل    إِهَلُُكُم اهللَُّ الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ يَشْ

عدا، فال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض، وما تسقط من ورقة إال    يشء 

 تاب مبني. يعلمها وال حبة يف ظلامت األرض وال رطب وال يابس إال يف ك

احلوادث   أمام  الثبات  املشهد  هذا  من  نستفيدها  التي  العرب  أهم  ومن  آخر:  قال 

الصعبة، فطريقة موسى عليه السالم يف مقابلة انحراف بني إرسائيل يف عبادهتم العجل،  

يمكن أن تكون مثال يقتدى به يف كل زمان ومكان يف جمال مكافحة االنحرافات الصعبة  

 املعقدة. 

لو أن موسى عليه السالم كان يريد أن يقف أمام مئات اآلالف من عبدة  قال آخر: ف
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العجل ويواجههم باملوعظة والنصيحة وقدر من االستدالل فقط ملا حالفه الفوز والنجاح،  

فقد كان عليه أن يقف بحزم هنا أمام ثالثة أمور: أمام أخيه، والسامري، وعبدة العجل،  

ه إليه ورصخ يف وجهه، فهو يف احلقيقة قد شكل حمكمة  فبدأ أوال بأخيه فأخذ بمحاسنه وجر

 له ـ وإن كانت قد ثبتت براءته يف النهاية ـ حتى حيسب اآلخرون حساهبم. 

قال آخر: ثم توجه إىل املسبب األصيل هلذه املؤامرة ـ أي السامري ـ فحكمه بحكم  

س ملوث جيب  كان أشد من القتل، وهو الطرد من املجتمع وعزله وتبديله إىل موجود نج

 أن يبتعد عنه اجلميع، ثم هتديده بعقاب اهلل األليم. 

قال آخر: ثم جاء إىل عبدة العجل من بني إرسائيل، ووضح هلم بأن ذنبكم كبري ال  

توبة منه إال أن تشهر السيوف ويقتل بعضكم بعضا ليتطهر هذا املجتمع من الدماء الفاسدة،  

املنحرف عن   اخلطر  الفكر  هذا  ليتوارى  بأيدهيم،  املذنبني  من  مجاعة  يعدم  الطريقة  وهبذه 

َظَلْمُتْم   عن هذا قوله تعاىل:  عقول هؤالء، وقد عرب  إِنَُّكْم  َقْوِم  َيا  لَِقْوِمِه  َقاَل ُموَسى  ﴿َوإِْذ 

َبا  ِعنَْد  َلُكْم  َخرْيٌ  َذلُِكْم  َأْنُفَسُكْم  َفاْقُتُلوا  َباِرئُِكْم  إِىَل  َفُتوُبوا  اْلِعْجَل  َاِذُكُم  بِاختِّ ِرئُِكْم  َأْنُفَسُكْم 

ُه ُهَو التَّ  ِحيُم﴾  َفَتاَب َعَلْيُكْم إِنَّ اُب الرَّ ، وهكذا فإنه توجه أوال إىل قائد املجتمع  [ 54البقرة:  ] وَّ

إىل   ثم  الفساد،  إىل سبب  براءته توجه  ثبوت  أو ال؟ وبعد  لريى هل كان يف عمله قصور 

 أنصار الفساد ومبتغيه. 

 موسى والعقوبة: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد الثاين عرش.. فحدثونا عن الثالث عرش..  

 وهو العقوبات التي سلطها اهلل عىل بني إرسائيل بسبب خمالفاهتم. 
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: لقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع يف القرآن الكريم منها قوله تعاىل:  (1) قال أحد الوعاظ

َوالْ  اْلكَِتاَب  ُموَسى  آَتْينَا  إِنَُّكْم  ﴿َوإِْذ  َقْوِم  َيا  لَِقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل  َوإِْذ  هَتَْتُدوَن  َلَعلَُّكْم  ُفْرَقاَن 

َلُكمْ  َخرْيٌ  َذلُِكْم  َأْنُفَسُكْم  َفاْقُتُلوا  َباِرئُِكْم  إىَِل  َفُتوُبوا  اْلِعْجَل  َاِذُكُم  بِاختِّ َأْنُفَسُكْم  ِعنَْد    َظَلْمُتْم 

ِحيُم َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللََّ  َباِرئُِكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم إِنَّهُ  اُب الرَّ  ُهَو التَّوَّ

َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكْم  َمْوتُِكْم  َبْعِد  ِمْن  َبَعْثنَاُكْم  ُثمَّ  َتنُْظُروَن  َوَأْنُتْم  اِعَقُة  الصَّ َفَأَخَذْتُكُم  ﴾  َجْهَرًة 

   [ 56ـ  53]البقرة: 

العظيمة  قال آخر: ويأ بالنعم  لبني إرسائيل  يت هذا املشهد يف إطار تذكري اهلل تعاىل 

 التي أنعم هبا عليهم، لكنهم مل يشكروها. 

﴿َوإِْذ آَتْينَا ُموَسى  قال آخر: وأوهلا نعمة الكتاب والفرقان الذي تتحقق به اهلداية،  

لكتاب والفرقان نعمة عظيمة من النعم  ذلك أن إنزال ا  اْلكَِتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن﴾،

الكبرية التي يمن اهلل هبا عليهم، باعتبار أهنا سبيل اهلداية إىل احلق؛ األمر الذي يوحي بأن 

تفتح   التي  النعمة  من  أعظم  نعمة  وأي  كبرية،  عظيمة  نعمة  القويم  الطريق  إىل  االهتداء 

دة ثابتة من املبادئ احلقة والقيم  لإلنسان جماالت احلياة السعيدة الرخية املرتكزة عىل قاع

النور عندما   الكبرية، وتسريه نحو املصري اآلمن الذي ال خياف فيه شيئا، وجتعله يسري يف 

 يفكر وعند ما يعمل أو يتعاون مع اآلخرين. 

قال آخر: ويمكن أن تكون أن كلمة الفرقان، التي تعرب عن الفارق بني احلق والباطل  

 سبيل العطف التفسريي الذي يراد به توضيح الصفة العلمية  تفسريا لكلمة الكتاب، عىل 

أي  ﴿َواْلُفْرَقاِن﴾  وهو التوراة،    ﴿َوإِْذ آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب﴾،للكتاب، وبذلك يكون املعنى  

 

،  (226/  1(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )41/  2(، ومن وحي القرآن: )118/  1(، وتفسري املراغي )84/  1(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 163/ 1والتفسري املنري )
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لكم   بحيث حيقق  اهلل،  وما خللق  وما هلل  والضالل،  واهلدى  والباطل،  احلق  بني  يفرق  ما 

بآياته  ﴿َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن﴾  حدود األشياء يف سلبياهتا وإجيابياهتا..  الثقافة الواعية التي تعرف  

 يف إحياءاهتا وأفكارها وخطوطها الواضحة للمسرية اإلنسانية يف احلياة.

ما قدمه موسى  ﴿اْلُفْرَقاَن﴾  التوراة و﴿اْلكَِتاِب﴾  قال آخر: وقد يكون املقصود من  

 رقان يعني يف األصل ما يفرق بني احلق والباطل. عليه السالم من آيات بإذن اهلل، ألن الف 

قال آخر: ويف هذا إشارة إىل أن عىل الدعاة أن يركزوا عىل طبيعة النعم التي أنعم هبا  

اهلل عىل اإلنسان، فال يقترصون عىل النعم احلسية التي يامرس اإلنسان من خالهلا شهواته  

لتي تتصل بفكره وخطواته العملية ومصريه  ولذاته ومطاحمه الذاتية، بل يثريون أمامه النعم ا

يف الدنيا واآلخرة، فيام يتصل بقضايا احلق والباطل من القيم الروحية واإلنسانية الكربى،  

 التي ترتفع بمستوى اإلنسان الروحي واالجتامعي.  

عىل   تركز  التي  اللفتات  هذه  من  الكثري  الكريم  القرآن  يف  نجد  ولذلك  آخر:  قال 

يف النعم املعنوية، كام تؤكد اجلانب املادي يف النعم املادية، مما يدخل يف طبيعة  اجلانب املعنوي  

تكوين الشخصية اإلسالمية التي يمتزج فيها اجلانب الروحي باملادي من دون ازدواجية أو  

 انفصال. 

قال آخر: ولعل القيمة يف هذا التوجيه الرتبوي، هي أنه يمنح اإلنسان املسلم شعورا  

سعادة أمام الصعوبات والتحديات التي تواجهه يف مسريته نحو إقرار رشيعة  بالغبطة وال 

اهلل يف احلياة، باعتبار أهنا ال تعني شيئا أمام نعمة اهلل يف الترشيع املرتكز عىل أساس احلق  

الطريق   سلبيات  من  كثري  من  وخيلصه  والروحية،  املادية  احلياة  جوانب  مجيع  يف  والعدل 

 الصعبة. 

قال آخر: ثم ذكرهم اهلل تعاىل بطباعهم النكدة التي مل تستطع أن تعلو إىل مشارف  
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هذا النور، بل ظلت رابضة عىل الرتاب، ترعى مع البهائم، وهتيم يف أودية الضالل، ولذلك  

 اختذت من العجل إهلا معبودا من دون اهلل. 

ينبغي أن متر من دون عقاب، ألهنا  ليست قضية    قال آخر: وهي قضية خطرية ال 

طارئة بسيطة، بل هي من القضايا التي هتدد املسرية يف جمتمعها الذي يمكن أن يتالعب به  

أي إنسان منحرف بفعل بعض األساليب الشيطانية اخلادعة، مما جيعل اجلبهة مفتوحة أمام  

بتعميق   املوقف  يثبت  أن  فأراد  الرصاع؛  مواقف  من  موقف  أي  يف  املضادة  القوى  كل 

لذنب يف نفوسهم، باعتباره ظلام للنفس وإساءة هلا بتحويلها من خط اإليامن  اإلحساس با 

 إىل خط الكفر، وتعريضها للعقوبة يف الدنيا واآلخرة، وذلك هو أبشع أنواع الظلم. 

يقتل   بأن  تتحقق إال  توبتهم ال  السالم أن  قال آخر: ولذلك أخربهم موسى عليه 

فقال:   َظَلمْ بعضهم  إِنَُّكْم  َقْوِم  َفاْقُتُلوا  ﴿َيا  َباِرئُِكْم  إىَِل  َفُتوُبوا  اْلِعْجَل  َاِذُكُم  بِاختِّ َأْنُفَسُكْم  ُتْم 

ِحيُم﴾   اُب الرَّ ُه ُهَو التَّوَّ ، ويف  [ 54البقرة:  ] َأْنُفَسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم ِعنَْد َباِرئُِكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم إِنَّ

أن هذا األمر اإلهلي بالتوبة الشديدة صادر عمن  وهو اخلالق، إشارة إىل  ﴿اْلَباِرُئ﴾،قوله:  

 خلقكم، وعمن هو أعرف بام يضكم وينفعكم. 

قال آخر: وال شك أن عبادة العجل مل تكن مسألة هينة، ألن بني إرسائيل شاهدوا  

ما شاهدوا من آيات اهلل ومعجزات نبيهم موسى عليه السالم، ثم نسوا ذلك دفعة، وخالل  

لنبي انحرفوا متاما عن مبدأ التوحيد وعن الدين اإلهلي، ولذلك كان  فرتة قصرية من غياب ا

البد من اقتالع جذور هذه الظاهرة اخلطرة، كي ال تعود إىل الظهور ثانية خاصة بعد وفاة  

 صاحب الرسالة. 

قال آخر: ومن هنا كانت األوامر اإلهلية بالتوبة شديدة مل يسبق هلا نظري يف تاريخ  

املذنبني، عىل    األنبياء، وتقيض هذه التوبة بإعدام مجاعي لعدد كبري من  تقرتن  األوامر أن 
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 أيدهيم أنفسهم. 

قال آخر: وطريقة تنفيذ هذا اإلعدام ال تقل شدة عن اإلعدام نفسه، فقد صدرت  

قتل   عذاب  للمذنب:  عذابان  ذلك  ويف  بعضا،  بعضهم  املذنبون  يقتل  أن  اإلهلية  األوامر 

 وما ينزل به ـ هو نفسه ـ من عذاب القتل. األصدقاء واملعارف عىل يديه،  

قال آخر: وهذه العقوبة ال تتناىف مع اللطف اإلهلي، ذلك أن العقوبة عىل املعصية  

حق اهلل يضعه أين يشاء وكيف يشاء، ونحن ال نعقل فرقا بني األمر للقاتل باالستسالم لوِل  

آلية، كام ال نجد فرقا بني  املقتول ليجري عليه القصاص وبني هذا األمر املوجود يف هذه ا

 عقوبة الدنيا وعقوبة اآلخرة، فال استبعاد وال خمالفة لرمحة اهلل وعدله وحكمته. 

إزهاق   وهو  احلقيقي،  بمعناه  يرد  مل  هنا  القتل  أن  للبعض  يلوح  وربام  آخر:  قال 

 يعرب  النفس، بل املراد منه قتل شهواهتا املحرمة وصفاهتا الذميمة وأوضاعها السيئة، متاما كام 

بعض املرتاضني الروحيني عنه بإماتة النفس، ويقصد بذلك إماتة كل شهوة أو كل اندفاع 

للشهوة املحرمة فيها، وقد يؤيد ذلك باعتباره أسلوبا من أساليب التوبة التي توحي بالندم  

عىل ما مىض والعزم عىل تصحيح املسرية يف املستقبل، مما يفرض وجود جمال بعد التوبة،  

يتناسب مع  وربام   املوقف  بأن  يوحي  ما  بالتواب  الرحيم  البعض يف إحلاق صفة  جيد هذا 

 الرمحة اإلهلية يف مفهوم العايص، مما ال ينسجم مع األمر بالقتل. 

قال آخر: لكن ظاهر القرآن فيام توحيه طبيعة الكلمة يف معناها املوضوع هلا أو يف  

 نجد فيام ذكره هذا البعض دليال عىل  القرائن املحيطة بالكلمة، يثبت خالف ذلك، ونحن ال 

إرادة خالف الظاهر، ألن من املمكن أن تكون التوبة باالستسالم للقتل نظري القصاص،  

وال رضورة لوجود جمال للحياة يف املستقبل، ألن احلدود الرشعية يف حالة القتل أو املحاربة  

، فقد تكون متصلة بقبوله  أو غري ذلك تعترب وسيلة للتوبة وللتطهري، أما موضوع الرمحة
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 التوبة وعدم إغالق وسائلها بوجه اإلنسان. 

قال آخر: ثم ذّكر اهلل تعاىل بني إرسائيل بنعمة إهلية أخرى، وذكر ما يقابلها من روح  

اللجاج والعناد يف هؤالء القوم، وتبيان ما نزل هبم من عقاب إهلي، وما شملهم اهلل به من 

 ﴿َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللََّ َجْهَرًة﴾  رمحة بعد ذلك العقاب، فقال:  

ال   بحيث  مداركهم،  وطفولة  حسهم،  بالدة  عن  يكشفون  هبذا  وهم  آخر:  قال 

الوجدان،   يستشفه  ما  أما  أبصارهم،  وجيبه  حواسهم،  يالمس  بام  إال  احلياة  مع  يتعاملون 

منه، وال جتاوب معه.. إهنم مل يستطيعوا أن يروا اهلل  ويتمثله احلدس واخليال فليس هلم حظ  

يف آياته التي تبدو يف ظاهر املوجودات وباطنها، أو أن يشهدوه فيام جيريه اهلل تعاىل عىل يد  

موسى عليه السالم، من معجزات ناطقة بقدرة اهلل، وبسلطانه املتمكن يف كل ذرة من ذرات  

دى موسى من غري دعوة إىل اإليامن، وهم منه  الوجود، حتى لقد آمن سحرة فرعون بني ي

يف وجه خصومة بادية وعداوة متحدية، بل لقد اضطر فرعون إزاء سطوة املعجزة أن يقول:  

ائِيَل﴾   .. لكن القوم رجال يف مساليخ  [ 90يونس:  ] ﴿آَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبُنو إرِْسَ

عىل طريق اهلدى خطوة أو بضع خطوات حتى يتعثروا ويسقطوا    أطفال، ال يكادون خيطون 

 يف الرتاب والوحل. 

قال آخر: وعندئذ شاء اهلل تعاىل أن يرى هؤالء ظاهرة من خلقه ال يطيقون رؤيتها،  

بالك برؤية اهلل   الظاهرة هذه ال تطيق رؤية كثري من خملوقات اهلل، فام  ليفهموا أن عينهم 

نزلت صاعقة عىل  برق شديد ورعد مهيب وزلزال مروع،  تعاىل، حيث  اجلبل وصحبها   

اِعَقُة َوَأْنُتْم َتنُْظُروَن﴾  فرتكهم، عىل األرض رصعى من شدة اخلوف   ﴿َفَأَخَذْتُكُم الصَّ

بني   كبار  من  نفرا  سبعني  هالك  ألن  بشدة،  حدث  ملا  موسى  واغتم  آخر:  قال 

ثريوا ضجة بوجهه، لذلك تضع  إرسائيل، قد يوفر الفرصة للمغامرين من أبناء القوم أن ي
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 موسى عليه السالم إىل اهلل أن يعيدهم إىل احلياة، فقبل طلبه وعادوا إىل احلياة.

قوله:   يف  ذلك  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  َلَعلَُّكْم  قال  َمْوتُِكْم  َبْعِد  ِمْن  َبَعْثنَاُكْم  ﴿ُثمَّ 

احلياة  َتْشُكُروَن﴾، َتريك  عىل  اهلل  قدرة  مدى  لتعرفوا  بقوته،    أي  املوت  وإنزال  بإرادته، 

وإعادة احلياة بقدرته يف الدنيا واآلخرة.. وربام كان يف هذه التجربة ـ يف إعادة احلياة بعد  

 املوت يف الدنيا ـ ما يرفع االستبعاد عن فكرة الرجعة من حيث املبدأ. 

عن   عبارة  البعث  ليكون  بالغيبوبة،  املوت  تفسري  البعض  حاول  وقد  آخر:  قال 

اليقظة، أو تفسري املوت بانقطاع النسل، والبعث كثرته، ونحو ذلك مما ال دليل عليه، مع  

 خمالفته للظاهر القرآين. 

السالم من مشاكل كربى عىل طريق   األنبياء عليهم  ما عاناه  يبني  آخر: وهذا  قال 

دعوهتم، حيث كان قومهم يطلبون منهم معجزات خاصة، وكان العناد يبلغ ببعض األقوام  

حدا يطلبون فيه أن يروا اهلل جهرة، رشطا إليامهنم.. وحينام ُيواجه هذا الطلب غري املنطقي  

بجواب إهلي مناسب حاسم َتدث للنبي مشكلة أخرى، ولوال لطف اهلل وتثبيته ملا كان  

 باإلمكان املقاومة جتاه كل هذا العناد. 

يب التي نستفيدها من هذا أن نعرف أن ما  لو اهلل به األمم من  قال آخر: ومن العرب 

أن خياطب   يسوغ  فيها  ملعنى  إنام هو  والنقم  النعم  به من  احلسنات والسيئات وما جيازهيا 

الالحق منها بام كان للسابق كأنه وقع منه، ليعلم الناس أن األمم متكافلة، سعادة الفرد منها  

إذا فشت الذنوب  مرتبطة بسعادة سائر األفراد، وشقاؤه بشقائهم، ويتوقع نزول العقوبة به  

تعاىل:   قال  كام  هو،  يفعلها  مل  وإن  األمة  ِمنُْكْم  يف  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ ُتِصيَبنَّ  اَل  فِْتنًَة  ُقوا  ﴿َواتَّ

ًة﴾   [25األنفال: ] َخاصَّ
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 موسى واملواثيق: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد الثالث عرش.. فحدثونا عن الرابع عرش..  

 اهلل تعاىل عىل بني إرسائيل.  وهو املواثيق التي أخذها 

  قال أحد الوعاظ: لقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع يف القرآن الكريم منها قوله تعاىل: 

َلَعلَّ  فِيِه  َما  َواْذُكُروا  ةن  بُِقوَّ آَتْينَاُكْم  َما  ُخُذوا  الطُّوَر  َفْوَقُكُم  َوَرَفْعنَا  ِميَثاَقُكْم  َأَخْذَنا  ُكْم  ﴿َوإِْذ 

يَن﴾  َتتَُّقوَن ُثمَّ   ْيُتْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفَلْواَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َلُكنُْتْم ِمَن اخْلَارِسِ ]البقرة: َتَولَّ

 [ 64ـ  63

ائِيَل َوَبَعْثنَا   قال آخر: ومثل ذلك قال تعاىل يذكرها: ﴿َوَلَقْد َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق َبنِي إرِْسَ

َوآَمنْتُ  َكاَة  الزَّ َوآَتْيُتُم  اَلَة  الصَّ َأَقْمُتُم  َلئِْن  َمَعُكْم  إِينِّ  اهللَُّ  َوَقاَل  َنِقيًبا  َعرَشَ  اْثنَْي  بُِرُسيِل  ِمنُْهُم  ْم 

ْرمُتُوهُ  ِري  َوَعزَّ َجنَّاتن جَتْ َوأَلُْدِخَلنَُّكْم  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُْكْم  َرنَّ  َقْرًضا َحَسنًا أَلَُكفِّ َوَأْقَرْضُتُم اهللََّ  ْم 

بِيِل﴾  تَِها اأْلهَْنَاُر َفَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ  [ 12]املائدة: ِمْن ََتْ

 اآلية الكريمة األوىل.  قال أحد احلضور: فحدثونا عن

بني اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة حال اليهود يف ماضيهم ويتحمله  :  (1)قال أحد الوعاظ

، ألهنم أقروهم عليه فكان اخلطاب بام حصل من أسالفهم موجها  الذين حضوا النبي  

 أيضا ألخالفهم. 

تعاىل:   بقوله  الكريمة  اآلية  آخر: وتبدأ  مِ قال  َأَخْذَنا  اهلل    يَثاَقُكْم﴾،﴿َوإِْذ  وقد ذكر 

ائِيَل اَل َتْعُبُدوَن إاِلَّ  تعاىل بعض ما يف هذا امليثاق بالتفصيل فقال:   ﴿َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إرِْسَ

َوأَ  ُحْسنًا  لِلنَّاِس  َوُقوُلوا  َواملََْساكِنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِذي  إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  ِقيُموا  اهللََّ 

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب 75/  2(، ومن وحي القرآن: )135/  1(، وتفسري املراغي )257/  1(، وزهرة التفاسري )93/  1(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 179/ 1(، والتفسري املنري )258/ 1اهلل املنزل: )
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ْيُتْم إاِلَّ َقلِياًل ِمنُْكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضوَن﴾  َكاَة ُثمَّ َتَولَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ  [ 83البقرة: ] الصَّ

واليتامى   واألقربني  الوالدين  إىل  واإلحسان  اهلل  توحيد  يشمل  وهو  آخر:  قال 

سفك واجتناب  الزكاة،  وإيتاء  الصالة  وإقامة  الصالح،  والقول  الدماء،    واملساكني، 

واالنفتاح عىل األنبياء مجيعا، واتباعهم، وااللتزام بكتبهم وبرساالهتم، واالبتعاد عن ترشيد  

الناس من ديارهم والعمل يف سبيل اهلل.. وغري ذلك من األمور التي جاءت هبا التوراة يف  

 خط العقيدة والرشيعة، وانطلقت هبا كتب اهلل يف املايض واحلارض واملستقبل. 

﴿َوَرَفْعنَا َفْوَقُكُم  ر: ثم ذكر اهلل تعاىل اآليات التي أراها هلم ليلتزموا، فقال:  قال آخ

أي اجلبل الذي انتصب فوقكم، حتى خيل إليكم أنه سوف يقع فوق رؤوسكم  الطُّوَر﴾  

احلجة   قيام  بعد  العناد،  أجواء  يف  فيه  َتركتم  الذي  التمرد  عن  لتبتعدوا  وإرهابا،  ختويفا 

ا مما جعل  لتؤمنوا  عليكم،  إىل معجزة خارقة تقف بكم يف خط االستقامة  ملوقف بحاجة 

 بالتوراة وتلتزموا هبا، وال تنقضوا امليثاق بعد أن كنتم سائرين يف هذا االجتاه. 

قال آخر: وهبذا، فإن املسألة مل تكن إكراها عىل العقيدة، فقضية اإليامن بعيدة عن  

يِن﴾  ا أكده اهلل تعاىل يف قوله:  دائرة احلرية الفكرية واالختيار اإلرادي مم ﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

، ذلك أن العقيدة  [ 99يونس:  ] ﴿َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي﴾  ، وقوله:  [ 256البقرة:  ] 

مع   رصاعه  بداية  منذ  السالم  عليه  موسى  هلم  قدمها  التي  وبراهينها  بأدلتها  ثابتة  كانت 

إىل هناية تلك املشهد وبداية مرحلة الدخول يف تفاصيل الرشيعة وامليثاق الذي يمثل  فرعون  

 اجلانب العميل لإليامن. 

قال آخر: ويف ذلك الوقت كانت احلاجة ماسة إىل صدمة قوية تدفعهم بعيدا عن  

حالة التمرد التي كانت متثل التحدي العدواين، والسلوك الطفوِل يف مواجهة موسى عليه  

باملستوى الذي ال يملكون فيه مواجهته، وهذا    هيددهم م، ليشعروا بأن هناك خطرا  السال
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 [ 171األعراف: ] ﴿َوإِْذ َنَتْقنَا اجْلََبَل َفْوَقُهْم َكَأنَُّه ُظلٌَّة﴾ ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  

ةن قال آخر: ثم أمرهم بأخذ الكتاب بجد وعزيمة، فقال:     ﴾، ﴿ُخُذوا َما آَتْينَاُكْم بُِقوَّ

أي من خالل مسئوليتكم الرسالية التي محلكم اهلل أمانتها التي ال بد من أن تؤدوها للناس  

بقوة يف دعوتكم إياهم لإليامن هبا والسري عليها، وللجيل الذي يأيت من بعدكم يف تقوية  

املستقبل   عليها  يرتكز  وعملية  فكرية  قاعدة  إىل  يتحول  الذي  والعميل  الفكري  املوقع 

يف حركته يف احلياة.. وهذا يفرض عليكم َتريك قوتكم الذاتية، وتنمية عنارصها،  اإلنساين  

وتقويتها، وتطويرها يف هذا االجتاه، وال سيام أن الرسالة ال بد من أن تدخل ساحة الرصاع  

يف   املتحركة  الطاقات  من  املزيد  إىل  حيتاج  قد  الذي  األمر  املضادة؛  األخرى  التيارات  مع 

 ساحة املواجهة.  

أي:    ﴿َواْذُكُروا َما فِيِه﴾، قال آخر: ثم طلب اهلل تعاىل منهم أن يذكروا ما فيه، فقال:  

هتملونه،   عنه، وال  تغفلون  ال  دائام  ذاكرتكم  يف  معانيه    وادرسوهاجعلوه  تدبر  تنسوا  وال 

مستقرا   النفس  يف  راسخا  العلم  جيعل  الذي  العمل هو  فإن  األحكام  من  فيه  بام  واعملوا 

ارَتل﴾،  عندها، كام   أجابه وإال  فإن  بالعمل،  العلم  قال: ﴿هيتف  أنه  اإلمام عيل  أثر عن 

بأن  جدير  وهو  هلا،  املعاند  اجلاحد  بحال  أشبه  ألحكامها  املضيع  للرشيعة  التارك  فحال 

ربه   لقى  إذا  والسعادة حتى  الفالح  أعمى عن طريق  القيامة  يوم  اهلل  مِلَ  حيرشه  َربِّ  ﴿َقاَل 

َتنِي َأْعَمى وَ  طه:  ] َقْد ُكنُْت َبِصرًيا َقاَل َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتنَْسى﴾ َحرَشْ

فاجلاحد للرشيعة والناس هلا املضيع ألحكامها، ال يكون هلا أثر يف نفوسهام ال    [ 126ـ    125

 ظاهرا وال باطنا. 

  التغني م حظ من القرآن إال  قال آخر: ومن ذلك نعلم أن احلجة قائمة عىل من ليس هل

بألفاظه وأفئدهتم هواء من عظاته، وأعامهلم ال تنطبق عىل ما جاء به، فام املقصد من الكتب  
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اإلهلية إال العمل بام فيها ال تالوهتا باللسان وترتيلها باألنغام، فإن ذلك نبذهلا، وما مثل  

ى له قرصا يف ناحية من مملكته،  ذلك إال مثل ملك أرسل كتابا إىل أحد أمرائه، وأمره أن يبن

فلم يكن حظ الكتاب منه إال أن يقرأه كل يوم دون أن يبنى القرص، أفال يستحق هذا األمري  

 بعدئذ العقاب من امللك الذي أرسل به إليه؟ 

أي ليعد نفوسكم لتقوى  ﴿َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾  قال آخر: ثم ذكر هلم فائدة ذكره فقال:  

املواظبة عىل العمل تطبع يف النفس سجية املراقبة هلل، وهبا تصري تقية    اهلل عز وجل، ذاك أن

 [ 132طه: ] ﴿َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى﴾ نقية من أدران الرذائل راضية مرضية عند رهبا  

ْيُتْم ِمْن َبْعِد َذلَِك﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل إعراضهم ومتردهم، فقال:   ﴿ُثمَّ َتَولَّ

أو  والتوِل هو اإلع  يطالبه بقول  راض، وأصله اإلدبار، وأن جيعل جسمه موليا وجه من 

عمل، واملعنى أهنم أعرضوا إعراضا شديدا واضحا، كمن يعرض عن القول بتولية جسمه،  

واجتاهه يف اجتاه غري اجتاه من يواجهه بالقول، ومعنى ذلك أهنم جعلوا اهلل وميثاقه وراءهم،  

 ودبر آذاهنم.  

﴾ هنا بـ  قال آخر: والتعبري التي تدل عىل الرتاخي لإلشارة إىل البعد عن امليثاق  ﴿ُثمَّ

ْيُتْم  وموجبه، وعملهم املناقض ألمر اهلل تعاىل، واإلشارة فيها بالبعيد يف قوله تعاىل:   ﴿ُثمَّ َتَولَّ

لبيان بعد عملهم، عن امليثاق الذي أمرهم سبحانه وتعاىل أن يأخذوه بقوة،    ِمْن َبْعِد َذلَِك﴾

 يذكروه دائام وأن يكون يف وعيهم يف كل أحواهلم.  وأن

﴿َفَلْواَل َفْضُل اهللَِّ َعَلْيُكْم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل لطفه هبم مع كل ذلك، فقال:  

يَن﴾   اخْلَارِسِ ِمَن  َلُكنُْتْم  بام  َوَرمْحَُتُه  يعاملكم  مل  إذ  إياكم  وإمهاله  بكم  اهلل  لطف  فلوال  أي 

 الكني باالهنامك يف املعايص. تستحقون، لكنتم من اهل



121 

 

: حدثتمونا عن اآلية األوىل.. فحدثونا عن اآلية الثانية، وهي  (1)قال أحد احلضور

َوَقاَل اهللَُّ  َنِقيًبا  ِمنُْهُم اْثنَْي َعرَشَ  َوَبَعْثنَا  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ِميَثاَق  َأَخَذ اهللَُّ  إِينِّ    قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد 

َكاَة َوآ اَلَة َوآَتْيُتُم الزَّ ْرمُتُوُهْم َوَأْقَرْضُتُم اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا  َمَعُكْم َلئِْن َأَقْمُتُم الصَّ َمنُْتْم بُِرُسيِل َوَعزَّ

تَِها اأْلهَْنَاُر َفَمْن َكَفَر َبْعَد   َرنَّ َعنُْكْم َسيَِّئاتُِكْم َوأَلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاتن جَتِْري ِمْن ََتْ َذلَِك ِمنُْكْم  أَلَُكفِّ

بِيِل﴾   [ 12ئدة: ]املا َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

لقد أشارت هذه اآلية الكريمة إىل الوفاء بالعهد، وقد تكررت  قال أحد الوعاظ:  

هذه اإلشارة يف مناسبات خمتلفة يف آيات قرآنية عديدة، وربام كانت إحدى فلسفات هذا  

التأكيد املتكرر عىل أُهية الوفاء بالعهد وذم نقضه، إعطاء أُهية قصوى للمواثيق التي طلب  

 مة التزامها، وخاصة منها ما يتعلق بحفظ الدين من التحريف. من هذه األ

قال آخر: واآلية يف بدايتها تشري إىل العهد الذي أخذه اهلل من بني إرسائيل عىل أن  

وقائدا ليكون كل واحد    زعيامإليهم بعد هذا العهد اثني عرش    وإرسالهيعملوا بأحكامه،  

 ئيل االثنتي عرش. منهم زعيام لطائفة واحدة من طوائف بني إرسا 

وتطلق   الواسع،  الكبري  الثقب  تعني  أهنا  )نقيب(  كلمة  يف  واألصل  آخر:  قال 

للداللة عىل   نقيب  املحفورة َتت األرض، وسبب استخدام كلمة  الطرق  باألخص عىل 

الزعامة، ألن زعيم كل مجاعة يكون عليام بأرسار قومه، وكأنه قد صنع ثقبا كبريا يطلع من  

أرسارهم، كام تطلق كلمة نقيب أحيانا عىل الشخص الذي يكون بمثابة املعرف  خالله عىل 

الفضائل ال   الفضائل واملآثر، يكون ذلك ألن  للجامعة، وحني تطلق كلمة )مناقب( عىل 

 تعرف إال عن طريق البحث والتنقيب يف آثار الشخص. 

 

(، واألمثل يف تفسري  83/  8(، ومن وحي القرآن: )72/  6(، وتفسري املراغي ) 2069/ 4التفاسري )(، وزهرة 1051/  3(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 (.123/  6(، والتفسري املنري )632/  3كتاب اهلل املنزل: )
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سى عليه  قال آخر: واختلف املفرسون يف َتديد هؤالء، فهل هم الذين أرسلهم مو

الكفالء   أو هم  الشام وأهلها اجلبارين؟..  ليتعرفوا أخبار  السالم من األسباط كالطالئع 

الذين   أو األنبياء  الرسل  بامليثاق؟.. أو هم  التزامهم  الذين أخذهم من كل سبط ليضمن 

 بعثهم اهلل من بني إرسائيل ليقيموا الدين؟

حديد، ألن األساس هو يف الفكرة  قال آخر: وقد ال يكون هناك كبري فائدة يف هذا الت

الناس،   لقضايا  القرآن  استيحاء  خالل  من  نفسها  الصورة  وليست  الصورة،  َتكم  التي 

مواجهة   من  خيافوا  ال  أن  املؤمنني  عىل  لذا  بامليثاق،  االلتزام  يف  الفكرة  هذه  وتتجسد 

كل  من  حيميهم  اهلل  ألن  األعداء،  من  خوفا  ميثاقهم  عن  يتنازلوا  وال  سوء،    التحديات، 

 ويدفع عنهم كل رضر، وخيلصهم من كل خطر، فهو يقول هلم: ﴿إِينِّ َمَعُكْم﴾  

قال آخر: ومن هنا كان االلتزام بامليثاق جيسد الثبات والقوة، واالئتامر بأوامر اهلل،  

للتعبري هبا عن   انفتاح اإلنسان عىل اهلل  التي متثل  إقامة الصالة،  وذلك عرب املحافظة عىل 

لقة له، وإيتاء الزكاة، الذي يعرب عن القيام بمسؤولية العطاء من أجل احلصول  عبوديته املط

عىل القرب من اهلل، واإليامن بالرسل كخط لالنتامء الذي حيكم الفكر والشعور والعمل،  

دون   من  اهلل  سبيل  يف  واإلنفاق  اإليامن،  صدق  عن  معرب  كموقف  وتعظيمهم  ونرصهتم 

، وتلك هي القضايا احليوية التي َتكم عالقة اإلنسان  مقابل، كقرض يقرضه اإلنسان لربه 

 بربه وعالقته بالناس واحلياة، مما يمثل قاعدة االنطالق يف مسريته مع الكون. 

قال آخر: ويأيت جزاء االلتزام من عند اهلل بتكفري السيئات ليقدم عىل ربه وهو راض  

رامة والرعاية، أما الذي يبتعد  عنه، فيدخله اجلنات التي جتري من َتتها األهنار كمظهر للك 

 عن التزامه بامليثاق، فله احلكم عليه بالضالل عن الطريق السوي الذي يؤدي به إىل النار. 

قال آخر: وهذا ما حصل عليه بنو إرسائيل كام بني لنا القرآن الكريم، فهم قد نقضوا  
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عن مساره الطبيعي  امليثاق، وحرفوا الكلم عن مواضعه، فزيفوا احلقيقة وانحرفوا بالفكر  

يف وحي اهلل، ونسوا حظا مما ذكروا به من آياته التي تفتح قلوهبم وضامئرهم عىل النور اآليت  

منه، وبذلك لعنهم اهلل، وأبعدهم عن ساحة رمحته، ومنعهم من لطفه وعنايته التي تلني هبا  

أهنا ال    قلوهبم للخري بسبب كفرهم ونقضهم للميثاق، فأدى ذلك إىل قسوة قلوهبم، حتى

 تنبض بأي شعور للرمحة أو للخري أو للسالم. 

 موسى والبقرة: 

قال أحد احلضور: حدثتمونا عن املشهد الرابع عرش.. فحدثونا عن اخلامس عرش..  

 وهو احلديث عن قصة البقرة. 

الوعاظ تعاىل يف قوله:  (1)قال أحد  لقد ذكره اهلل  اهللََّ :  إِنَّ  لَِقْوِمِه  َقاَل ُموَسى    ﴿َوإِْذ 

َقاُلوا اْدُع  َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا َقاَل َأُعوُذ بِاهللَِّ َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهلِنَي  

َا َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن َبنْيَ  ُه َيُقوُل إهِنَّ ْ َلنَا َما ِهَي َقاَل إِنَّ  َذلَِك َفاْفَعُلوا َما  َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ

َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاقِ  َا  ُه َيُقوُل إهِنَّ إِنَّ َقاَل  َما َلْوهُنَا  َلنَا   ْ ُيَبنيِّ َترُسُّ  ُتْؤَمُروَن َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك  ٌع َلْوهُنَا 

ْ َلنَا َما ِهَي إِنَّ اْلَبَقَر تَ  َشاَبَه َعَلْينَا َوإِنَّا إِْن َشاَء اهللَُّ ملَُْهَتُدوَن َقاَل  النَّاظِِريَن َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ

َقاُلوا  فِيَها  ِشَيَة  احْلَْرَث ُمَسلََّمٌة اَل  َتْسِقي  َواَل  ُتثرُِي اأْلَْرَض  َذُلوٌل  َبَقَرٌة اَل  َا  إهِنَّ َيُقوُل  ُه  اآْلَن    إِنَّ

اَرْأُتْم فِيَها َواهللَُّ خُمِْرٌج َما ُكنُْتْم    ِجْئَت بِاحْلَقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلونَ  َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّ َوإِْذ 

ُبوُه بَِبْعِضَها َكَذلَِك حُيْيِي اهللَُّ املَْْوَتى َوُيِريُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ  ُثمَّ َقَسْت    َتْكُتُموَن َفُقْلنَا ارْضِ

ُر ِمنُْه اأْلهَْنَاُر  ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفهِ  َجاَرِة ملََا َيَتَفجَّ َجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنَّ ِمَن احْلِ َي َكاحْلِ

 

القرآين للقرآن )1) التفسري  التفاسري )96/  1(   املراغي )265/  1(، وزهرة  (، 265/  1نزل: )(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل امل141/  1(، وتفسري 

 (. 188/ 1والتفسري املنري )
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اهللَُّ َوَما  اهللَِّ  َخْشَيِة  ِمْن  هَيْبُِط  ملََا  ِمنَْها  َوإِنَّ  املَْاُء  ِمنُْه  َفَيْخُرُج  ُق  قَّ َيشَّ ملََا  ِمنَْها  َعامَّ  َوإِنَّ  بَِغافِلن   

 [ 74ـ  67]البقرة: وَن﴾ َتْعَملُ 

إرسائيل،   بني  من قصص  مثرية  تعاىل قصة  اهلل  يعرض  املشهد  هذا  آخر: ويف  قال 

وذلك من جهتني؛ فهي من جهة تشتمل عىل جانب من اإلعجاز، من حيث إحياء اهلل امليت  

ثانية تشتمل عىل   قاتله؛ وهي من جهة  القصة يف أجواء اخلالف يف  انطلقت  الذي  القتيل 

مع بني إرسائيل من الداخل، وتوضح لنا الطريقة التي يواجه هبا أفراده األوامر  صورة جمت 

الصادرة من موسى عليه السالم إليهم، مما يوحي بطبيعة املشاغبة التي جتعلهم يواجهون  

القضايا من موقع التعقيد، ال من موقع البساطة، فيحولون مهمة النبي يف قيادته الفكرية  

بة، ألن هناك فرقا يف حركة القيادة، بني قيادة تتحرك يف مجهور يطيع  والعملية إىل مهمة صع

األوامر كام ترد يف صيغة األمر، وبني قيادة يقف مجهورها ليسأل عن كل صغرية أو كبرية  

من دون أن يكون ذلك داخال يف حساب مسئوليته، فإن ذلك يعطل احلركة وينذر باهلزيمة  

 ندما تكون بحاجة إىل احلسم والتحرك الرسيع. يف أصعب املواقف وأكثرها تعقيدا ع

اَرْأُتْم فِيَها  قال آخر: وأول القصة يف احلقيقة يبدأ من قوله تعاىل:   ﴿َوإِْذ َقتَْلُتْم َنْفًسا َفادَّ

أي واهلل مظهر ال حمالة ما كتمتم وسرتتم من أمر القتل، فمن    َواهللَُّ خُمِْرٌج َما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن﴾، 

وتلك   والعداوة،  الضغن  عنه  تبعد  وأغراض  نفسه  يف  هلوى  يكتمه  أمره  يعرف    هي كان 

املخالفة التي صدرت منهم، والتي اختلفوا بسببها، ثم ذكر اهلل تعاىل املنة يف اخلالص منها  

ُبوُه بَِبْعِض يف قوله:    وقدم عىل ذلك وسيلة اخلالص منها وهى ذبح البقرة.   َها﴾،﴿َفُقْلنَا ارْضِ

قال آخر: وهذا األسلوب أدعى لتشويق السامع، وأبعث له عىل البحث عن معرفة  

السبب يف ذبح البقرة واملفاجأة بحكاية ما كان من اجلدل بني موسى عليه السالم وقومه،  

 رص السامع عىل طلبها. فإن احلكمة يف أمر اهلل أمة بأن تذبح بقرة قد ختفى فيح
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بحسب   الكالم  تنسيق  يف  املؤرخني  ترتيب  يراعى  ال  الكريم  والقرآن  آخر:  قال 

القلب،   بمجامع  ويأخذ  اللب،  يستثري  الذي  الطريق  عىل  الكالم  ينسق  وإنام  الوقائع، 

 ويستوحى شغف السامع بام يدور حوله احلديث. 

﴿إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا  :  قال آخر: ويبدأ املشهد بقول موسى عليه السالم لقومه

ولو أتوا إىل أية بقرة، فذبحوها لكان يف ذلك استجابة ألمر اهلل تعاىل؛ ألن األمر    َبَقَرًة﴾،

املطلق تتحقق اإلجابة فيه بالتنفيذ يف أية جزئية من جزئياته، واملطلق يتحقق وجوده يف أي  

 فرد من أفراده. 

مل الطلب  لكن  آخر:  فأخذوا    قال  أنفسهم  ذات  يف  وحاهلم  أهواءهم،  يصادف 

يراوغون بكثرة االستفهام، وأول التمرد كثرة األسئلة، فالطاعة أال تتمرد، وال تثري اجلدل،  

وكان أول قوهلم يف جماوبة نبي اهلل وكليمه موسى عليه السالم أن قالوا، وكأهنم يتهكمون:  

خرية، أي أهنم يستغربون ذلك الطلب، وال ندري  اللعب والس  واهلزؤ﴿َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا﴾  

خمالفا   ذلك  يكون  أن  إال  العابثة  بعقوهلم  وعبثا  هبم،  سخرية  بالذبح  األمر  يكون  ملاذا 

 ملألوفهم. 

أي أجتعلنا بأمرك يف موضع اهلزء  ﴿َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا﴾  قال آخر: وبالغوا يف اهلزء فقالوا:  

بقرة مقدسة ال تذبح بل تعبد، وإذا مل تكن عندهم هذه  والسخرية، وذلك ملا ألفوه من أن ال

 احلال فإنه ال موضع ألن يستهزأ هبم، وال أن يسخر منهم بذكر أمر اهلل تعاىل. 

قال آخر: وهذا ما يشري إىل أن أمر بني إرسائيل بذبح البقرة لكوهنم تأثروا بعادات  

ون العجل، ويقدسونه، ولذلك  املرصيني، وألفوا ما كانوا يألفون، وقد كان املرصيون يعبد

أراد اهلل تعاىل أن يقتلع منهم ما تأثروا به، وقد رأينا السامري أضلهم فعبده بعضهم، ومل  

 ينههم سائرهم عن عبادته، فارشكوا مجيعا يف هذا املنكر. 
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﴿َأُعوُذ بِاهللَِّ َأْن َأُكوَن  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن موسى عليه السالم أجاهبم بقوله:  

ذلك أن العبث ال يكون إال عن جهل، وال يقع إال من جهال، وهو نبي    َن اجْلَاِهلِنَي﴾، مِ 

 معصوم، يوجهه ربه، فال يضل وال هيزل. 

قال آخر: وقد كانت إجابتهم ألمر اهلل تعاىل خروجا عن طاعته بأغلظ القول وأفظه،  

لني؛ أي أجلأ إليه عائذا  فأجاهبم الرسول الرفيق، فقال: أعوذ باهلل تعاىل أن أكون من اجلاه

به، متجها إليه أن أكون من اجلاهلني، ألن اجلاهل هو الذي جيعل اهلزء والسخرية يف موضع  

 اجلد وبيان أمر اهلل تعاىل. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن جواب موسى عليه السالم كان يف مستوى املدلول  

بامل زاخرا  جوابه  جاء  ولذا  عليه،  قومه  لردود  ِمَن  رارة:  السيئ  َأُكوَن  َأْن  بِاهللَِّ  ﴿َأُعوُذ 

فقد استعاذ باهلل أن يكون من اجلاهلني، ألن مثل هذا الترصف ـ عىل حسب    اجْلَاِهلِنَي﴾، 

مفهومهم اخلاطئـ  جيعل موسى يف موقف اجلاهل الذي ال يعرف كيف يترصف وأين يضع  

ال يمكن أن حيدثهم عن اهلل بام مل    كلامته، وال يعقل مركز النبوة ومنطلقاهتا العملية، كام أنه

اهلل، وكيف   الرسول وكذبا عىل  يعترب خيانة من  ذلك  به، ألن  يأمرهم  مل  ينزله عليه، ومما 

يمكن أن يسخر موسى النبي بالناس الذين جاء هلدايتهم وربطهم باجلانب اجلدي يف مواقع  

الذي يكلفهم الكثري من اجلهد  املسؤولية يف احلياة، ال سيام إذا كانت املسألة مرتبطة بالعمل  

 واملال والتعقيدات االجتامعية. 

قال آخر: وال جيد القوم يف هذا مقنعا، ويذهب هبم جهلهم ومحقهم إىل أن البقرة  

عىل أوصاف نادرة ال تتحقق إال فيها، حتى يمكن أن    هياملطلوبة ليست جمرد بقرة، وإنام  

 تتخلق منها اآلية التي طلبوها. 

ك عادوا من جديد إىل املشاغبة، ولكن من موقع اهتامه بأنه حيمل  قال آخر: ولذل
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أمرا مبهام ال وضوح فيه، فسألوه عن حقيقة البقرة، وقد كان بإمكاهنم أن يأخذوا بإطالق  

ْ  الكلمة يف مقام البيان ـ كام يقول األصوليون ـ وقد بدأوا شغبهم بقوهلم:   ﴿اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ

تتكرر  ﴿َربَِّك﴾  أي سله ألجلنا أن يكشف لنا عن الصفات املميزة هلا.. وعبارة    ﴾،َلنَا َما ِهَي 

يف خطاب بني إرسائيل ملوسى، وتنطوي عىل نوع من إساءة األدب والسخرية، وكأن رب  

 موسى غري رهبم. 

قال آخر: وهنا بدأ املوقف يتجه اجتاها آخر يشبه العقوبة ومواجهة التحدي بمثله،  

ىل التضييق عليهم بفرض قيود مل تكن داخلة يف حساب الترشيع يف ذاته،  فتحول اجلواب إ

َا َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض﴾  ولذلك أجاهبم بقوله:   ُه َيُقوُل إِهنَّ صغرية،  ﴿َواَل بِْكٌر﴾  أي ال هرمة،  ﴿إِنَّ

َذلَِك﴾   َبنْيَ  يكون،  ﴿َعَواٌن  ما  أقوى  وهي  ذلك،  بني  ُتْؤَمُروَن﴾  وسط  َما  ﴿َفاْفَعُلوا 

إىل سؤال  واست القضية ال َتتاج  أن  يعني  األمر اإلهلي يف حدوده اجلديدة، مما  جيبوا هلذا 

جديد، فبإمكاهنم أن يكتفوا بام ذكر ألنه مل يذكر هلم زيادة يف التفاصيل، وأن يسكتوا عام  

 سكت اهلل عنه، ألن اهلل ال حياسب العباد إال عىل ما يبينه هلم، فال عقاب بال بيان. 

هم مل يكتفوا بذلك، بل عادوا يثريون كل ما يتصورونه من خصائص  قال آخر: لكن

َلْوهُنَا﴾  البقر مما يمكن أن يقع موضعا للسؤال   َما  َلنَا   ْ ُيَبنيِّ َربََّك  َلنَا  اْدُع  ألن ألوان  ﴿َقاُلوا 

البقر تتعدد، فهل يفرض علينا اهلل لونا معينا لنلتزم به، ألنك مل َتدد لنا ذلك، وجاء اجلواب  

له؛  الث الذي ال معنى  الفضول  ليحدد ويضيق، ردا عىل هذا  َبَقَرٌة  اين  َا  إِهنَّ َيُقوُل  ُه  إِنَّ ﴿َقاَل 

 َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوهُنَا َترُسُّ النَّاظِِريَن﴾ 

قال آخر: وعاد السؤال من جديد، فهم ال يعرفون كيف حيصلون عليها ألن أنواع  

طلوب املحدد، فطلبوا الصفات التي يمكن أن  البقر تتشابه، فال يملكون احلصول عىل امل

ْ َلنَا َما ِهَي إِنَّ اْلَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْينَا﴾  جيدوها بسهولة، عىل الطبيعة،  يف  ﴿َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ
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التي جتعلها أكثر وضوحا، وكأهنم شعروا بأهنم قد ذهبوا   خصائصها وصفاهتا الواضحة 

املجا  هذا  يف  مع  بعيدا  يتناسب  ال  الذي  الفضوِل  اإلحلاح  هذا  يف  اخلط  عن  فابتعدوا  ل، 

موقفهم من النبي كام ال ينسجم مع طبيعة املسؤولية، فوعدوه بأهنم سيسلكون طريق اهلدى  

باهلدى الذي ترشدنا إليه يف حدود املسؤولية  ﴿َوإِنَّا إِْن َشاَء اهللَُّ ملَُْهَتُدوَن﴾  يف هناية املطاف؛ 

 واقع العميل للطاعة يف انقيادنا ألوامر اهلل. املتصلة بال

َا َبَقَرٌة اَل َذُلوٌل ُتثرُِي  قال آخر: وجاء اجلواب أكثر َتديدا وتضييقا   ُه َيُقوُل إهِنَّ ﴿َقاَل إِنَّ

ال يستقى عليها  ﴿َواَل َتْسِقي احْلَْرَث﴾  مل يذللها العمل بإثارة األرض بأظالفها،    اأْلَْرَض﴾،

 ال عالمات فيها ختالف لون جلدها.﴿اَل ِشَيَة فِيَها﴾ من العيوب، ﴿ُمَسلََّمٌة﴾ املاء للزرع، 

القليل   إال يف  تقع  تكاد  لبست أوصافا ال  قد  بقرهتم  أن  القوم  قال آخر: وهنا جيد 

الالهث وراءها.. ويلقون إىل  البحث عنها، وهم سعداء هبذا اجلري    النادر، فيجدون يف 

﴾،موسى بتلك الفرحة التي مألت صدورهم، قبل أن يعثروا عليها   أي    ﴿اآْلَن ِجْئَت بِاحْلَقِّ

اآلن فقط.. كأنه إنام كان يف كل ما جاءهم به من قبل عن هذه البقرة وغريها، ليس مما هو  

 حق، بل باطل وعبث. 

ال البحث عن  يف  عانوها  التي  املعاناة  إىل  تعاىل  اهلل  أشار  ثم  آخر:  فقال:  قال  بقرة، 

َيْفَعُلوَن﴾   أي أهنم مل يكادوا جيدون بقرة عىل تلك الصفة، أو أهنم  ﴿َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا 

حني وجدوها صغرت يف أعينهم، فكادوا ينرصفون عنها، ويطلبون أوصافا أخرى لبقرة  

 غريها. 

جلاجهم   يوردهم  وكيف  والعناد،  اللجاج  هبم  يستبد  كيف  فانظروا  آخر:  قال 

دهم موارد التيه والضالل، ولو أهنم امتثلوا ما أمروا به من أول األمر، وعمدوا إىل أية  وعنا 

 بقرة من البقر لكانوا قد أدوا ما أمروا به، وكفوا أنفسهم مئونة هذا العناء. 
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم بعد ذبحهم البقرة راحوا يفتحون أعينهم وأفواههم  

ُبوُه بَِبْعِضَها َكَذلَِك حُيْيِي  ذا بعد ذلك؟ وجييئهم اجلواب: )إىل موسى قائلني له: ما  َفُقْلنَا ارْضِ

(، أي ارضبوا املقتول ببعض أجزاء البقرة، كي حييى  اهللَُّ املَْْوَتى َوُيِريُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ 

 وخيربكم بقاتله. 

قال آخر: وبقدرة اهلل قام هذا امليت، وليس للبقرة وال لذبحها ورضبه ببعض حلمها  

عالقة هبذه احلياة التي عادت إليه، فقدرة اهلل فوق األسباب مجيعها، لكن مطلوب من الناس  

أن يعملوا، وأن يتحركوا إىل الغايات التي ينشدوهنا، وأن يعلموا أن األسباب الظاهرة التي  

العاملة يف النتائج التي حيصلون عليها، فقد يقدر   هي يقا إىل املسببات، ليست يتخذوهنا طر 

املرء أسبابا يراها منتجة لثمرة بعينها، فيقع األمر عىل خالف ما قدر.. فالتالزم بني األسباب  

 واملسببات مرهون بإرادة اهلل، وبقدرة اهلل. 

ت، مل تلن قلوب بني إرسائيل،  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه بعد هذه اآليات البينا 

فقال:   وجفافها،  وغلظتها  قسوهتا  عىل  بقيت  َفِهَي  بل  َذلَِك  َبْعِد  ِمْن  ُقُلوُبُكْم  َقَسْت  ﴿ُثمَّ 

َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة﴾، َجاَرِة  فهي أشد قسوة من احلجارة، ألن بعض احلجارة تتفجر منها    َكاحْلِ

ُر ِمنُْه اأْلهَْنَاُر  اهلل:    األهنار، أو تنبع منها املياه أو تسقط من خوف َجاَرِة ملََا َيَتَفجَّ ﴿َوإِنَّ ِمَن احْلِ

اهللَِّ﴾،  َخْشَيِة  ِمْن  هَيْبُِط  ملََا  ِمنَْها  َوإِنَّ  املَْاُء  ِمنُْه  َفَيْخُرُج  ُق  قَّ َيشَّ ملََا  ِمنَْها  بني    َوإِنَّ  قلوب  لكن 

م، وال تنبع منها قطرة حب،  إرسائيل أشد قسوة من احلجارة، فال تنفجر منها عاطفة وال عل

﴿َوَما اهللَُّ  وال ختفق من خوف اهلل.. واهلل عامل بام تنطوي عليه القلوب وما تفعله األيدي:  

 بَِغافِلن َعامَّ َتْعَمُلوَن﴾  

قال آخر: ومن العرب املستفادة من هذا املشهد أنا نرى أن بني إرسائيل كانوا يبحثون  

عن أداء األوامر وامتثاهلا، وذلك بإثارة الفضول أمام النبي    عن احلجة التي تربر هلم االمتناع
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مما يدخل القضية يف نطاق املناقشات اجلدلية التي تفقد املوقف روحانيته وحيويته وجديته،  

وتؤدي بالنتيجة ـ يف زعمهم ـ إىل انسحاب النبي من الساحة وإلغاء األمر من خالل احلالة  

 يف نفسه.  النفسية التي تثريها هذه األجواء

إىل   املوجهة  العادية  املسؤوليات  يف  عمليا  درسا  القادة  يأخذ  أن  ومنها  آخر:  قال 

التي ال تنطلق من حكم رشعي حمدد، بل من مهامت عملية عامة تدخل يف   األشخاص، 

تأديبية   بطريقة  يواجهوها  أن  عليهم  فإن  النامذج،  هذه  مثل  واجهتهم  فإذا  العمل،  حركة 

الء بأن يمتنعوا عن األسئلة التي ال معنى هلا، لئال يعودوا إىل مثلها  هادئة، كدرس عميل هلؤ 

 يف املستقبل عندما يشعرون بأن ذلك قد كلفهم مسئوليات ثقيلة مل تكن واردة يف احلساب. 

، فقد روي أنه  رسول اهلل  قال آخر: وهذا ما نستوحيه من احلديث املأثور عن  

ج، فقام بعض أصحابه، فقال: أيف كل عام يا  خطب أصحابه فقال: إن اهلل كتب عليكم احل

: )وحيك وما يؤمنك  رسول اهلل؟ فأعرض عنه، حتى عاد مرتني أو ثالثا، فقال رسول اهلل  

تركتم كفرتم،   ما استطعتم، ولو  أقول نعم، واهلل ولو قلت نعم لوجبت؛ ولو وجبت  أن 

تالفهم عىل أنبيائهم، فإذا فاتركوين ما تركتكم، فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واخ 

  (1)أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه(

 موسى والقرية: 

السادس   عن  فحدثونا  عرش..  اخلامس  املشهد  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  قال 

 عرش.. وهو طلب موسى عليه السالم من قومه أن يدخلوا القرية. 

 

 ( 913( ، والبزار )3055( و )814( ، والرتمذي )2884ابن ماجه )(  1)
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  لقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع يف القرآن الكريم منها قوله تعاىل: :  (1) قال أحد الوعاظ

ُمُلوًكا    ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم َأْنبَِياَء َوَجَعَلُكمْ 

تِي َكَتَب اهللَُّ َلُكْم َواَل  َوآَتاُكْم َما مَلْ ُيْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاملَنَِي َيا   َسَة الَّ َقْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض املَُْقدَّ

يَن َقاُلوا َيا ُموَسى إِنَّ فِيَها َقْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن نَ  وا َعىَل َأْدَباِرُكْم َفَتنَْقلُِبوا َخارِسِ ْدُخَلَها  َتْرَتدُّ

خَيُْرُجو َفإِْن  ِمنَْها  خَيُْرُجوا  اهللَُّ  َحتَّى  َأْنَعَم  خَيَاُفوَن  ِذيَن  الَّ ِمَن  َرُجاَلِن  َقاَل  َداِخُلوَن  َفإِنَّا  ِمنَْها  ا 

ُلوا إِْن ُكنْ ُتْم ُمْؤِمننَِي  َعَلْيِهاَم اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموُه َفإِنَُّكْم َغالُِبوَن َوَعىَل اهللَِّ َفَتَوكَّ

ا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا فِيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدوَن  َقاُلوا َيا ُموَسى إِنَّ 

َا   َفإِهنَّ َقاَل  اْلَفاِسِقنَي  اْلَقْوِم  َوَبنْيَ  َبْينَنَا  َفاْفُرْق  َوَأِخي  َنْفِِس  إِالَّ  َأْملُِك  اَل  إيِنِّ  َربِّ  َمٌة  َقاَل  حُمَرَّ

 [ 26ـ   20]املائدة: ْم َأْرَبِعنَي َسنًَة َيتِيُهوَن يِف اأْلَْرِض َفاَل َتْأَس َعىَل اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي﴾ َعَلْيهِ 

الشعب   هذا  صور  من  حية  صورة  تعاىل  اهلل  يعرض  املشهد  هذا  ويف  آخر:  قال 

  املنحرف من بني إرسائيل، فبعد أن خلصهم اهلل من فرعون عىل يد نبيه موسى عليه السالم 

الذي كان واحدا منهم أرسله إليهم واصطفاه برسالته، ليحررهم من العبودية املتعمقة يف  

اهلل،   توحيد  يف  املتمثلة  احلرية  قيم  عرب  وذلك  هلم،  فرعون  استضعاف  جراء  من  داخلهم 

 والكفر بكل الطغاة واجلبابرة من آهلة البرش، والشعور باملعنى اإلنساين احلر لوجودهم. 

ق معهم نبيهم موسى عليه السالم بأسلوب الرسالة الذي خياطب  قال آخر: وانطل

وااللتزام   العقيدة  أن  ويعلمهم  ذاهتم،  يف  الكرامة  بحس  إليهم  ليوحي  إنسانيتهم،  فيهم 

والطاعة كلها ال متثل تعليامت يصدرها الكبار إليهم كام تعودوا يف عهد عبوديتهم لفرعون،  

ية تنطلق يف رحاب الكون، ليتحول جهدها كله  بل هي فكرة وإرادة ومعاناة، وحركة داخل

 

(، واألمثل يف تفسري  113/  8(، ومن وحي القرآن: )88/  6(، وتفسري املراغي )2107/  4(، وزهرة التفاسري )1066/  3(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (.144/  6(، والتفسري املنري )660/  3كتاب اهلل املنزل: )
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 إىل فعل إيامن، ولذلك كان يدعوهم إىل التأمل والتفكر والتذكر والقراءة واحلوار. 

قال آخر: وهو قد خاض معهم احلوار يف كل ما يطرأ عليهم من مشاكل، ليعلمهم  

اقرت  يبتعدون عنه، كلام  كانوا  الفكر، ولكنهم  يفكرون، وكيف يشاركونه  إليهم،  كيف  ب 

وبدأوا يتمردون عليه يف أكثر من موقف، وذلك بسبب ما اعتادوا عليه من عبودية، فكانوا  

ينتظرون منه أن يعاملهم كام عاملهم فرعون، فيستضعفهم ويستعبدهم من خالل حكمه،  

 كي يشعروا باالستقرار. 

حالة   يعيشوا  أن  هو  فرعون،  من  خالصهم  معنى  أن  يعتربون  وكانوا  آخر:  قال 

مستعدين  اس يكونوا  فلم  ومشاكله،  الرصاع  أجواء  كل  عن  بعيدا  وطمأنينة  ودعة  رتخاء 

 للقتال، بل كانوا يتحفزون للهرب عند أول دعوة للمعركة. 

قال آخر: لكن شخصية الرسول ال تلتقي بشخصية فرعون من قريب أو من بعيد،  

وألن هلل  يريدهم  من  وبني  لنفسه،  الناس  يريد  من  بني  فرقا  هناك  موقع  فإن  من  فسهم 

صالحهم، وهلذا مل يستطع موسى عليه السالم النجاح معهم، ومل يكن من خطته أن حيقق  

النجاح عىل هذا املستوى، ألنه كان يعمل عىل تغيري مفاهيمهم وروحيتهم وطريقتهم يف  

 التفكري والعمل.  

عن   والعفو  مطالبهم  مع  واالنسجام  اهلادئة  املوعظة  كانت  ولذلك  آخر:  قال 

اهم معه هو السبيل إىل الوصول إىل بعض هذا اهلدف الذي استطاع أن يعطي الساحة  خطاي

آفاقه   السالم  عليه  موسى  مع  فعاشت  الرسالة  مستوى  إىل  ارتفعت  التي  النامذج  بعض 

 وأحالمه. 

قال آخر: ولذلك متثل هذه اآليات الكريمة أحد نامذج أسلوب موسى عليه السالم  

 اهلزيمة النفسية والتمرد عليه.   معهم يف احلوار، وأسلوهبم يف
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َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة اهللَِّ  قال آخر: ويبدأ املشهد بقوله تعاىل: ﴿

اْلَعاملنَِيَ  ِمَن  َأَحًدا  ُيْؤِت  مَلْ  َما  َوآَتاُكْم  ُمُلوًكا  َوَجَعَلُكْم  َأْنبَِياَء  فِيُكْم  إِْذ َجَعَل  ، وهو  ﴾َعَلْيُكْم 

بذلك دعاهم إىل فرتة من التأمل، ليستعيدوا فيها تارخيهم املظلم الغارق بالعبودية والظالم،  

وليقارنوا بينه وبني تارخيهم اجلديد الذي منحهم اهلل فيه احلرية عىل يد رسوله باملعجزات  

يؤته  اخلارقة، وجعل منهم أنبياء فأكرمهم برسالته وصريهم ملوكا، ورزقهم من النعم ما مل  

 ألحد من العاملني الذين عارصوهم.  

قال آخر: وقد كانت هذه الدعوة منه كي يواجهوا احلارض واملستقبل من هذا املوقع،  

معه،   الرسالة  مسئولية  فيتحملوا  إليه،  يرفعهم  أن  اهلل  أراد  الذي  املستوى  إىل  لريتفعوا 

 ويعلموا عىل التحرك من أجل التغيري بقيادته. 

تعاىل:    قال آخر: وال خيفى  اهللَِّ﴾  أن قوله  تشمل مجيع األنعم اإلهلية، لكن  ﴿نِْعَمَة 

اآلية استطردت فبينت ثالثا من أهم هذه النعم، أوهلا نعمة ظهور أنبياء وقادة كثريين بني  

اليهود، والتي تعترب أكرب نعمة وهبها اهلل هلم، ويف ظل هذه النعمة نجى اليهود من هاوية  

ا وعبادة  والوثنية  والقبائح  الرشك  واألوهام  اخلرافات  أنواع  خمتلف  من  وختلصوا  لعجل 

بني   عىل  هبا  اهلل  أنعم  التي  املعنوية  النعم  أكرب  النعمة  هذه  أصبحت  لذلك  واخلبائث، 

 إرسائيل. 

قال آخر: بعد هذا يشري اهلل تعاىل إىل أكرب نعمة مادية وهبها اهلل لليهود، وهي التي  

وتعترب هذه النعمة ـ أيضا ـ مقدمة للنعم املعنوية،  ْم ُمُلوًكا﴾ ﴿َوَجَعَلكُ عرب عنها قوله تعاىل: 

لسنني طويلة من ذل العبودية يف ظل احلكم الفرعوين، فلم يكونوا    بنو إرسائيل فقد عانى  

ليمتلكوا يف تلك الفرتة أي نوع من حرية اإلرادة، بل كانوا يعاملون معاملة البهائم املكبلة  

من كل تلك القيود بربكة موسى عليه السالم ومّلكهم مصائرهم    يف القيود، وقد أنقذهم اهلل
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 ومقدراهتم. 

الواردة يف اآلية الكريمة هم  ﴿املُُْلوَك﴾  قال آخر: وقد ظن البعض أن املراد من كلمة  

امللوك والسالطني الذين ظهروا من ساللة بني إرسائيل، يف حني أن املعروف هو أن بني  

إرسائيل مل حيكموا إال فرتة قصرية، فلم حيظ منهم إال القليل بمنزلة امللوكية، بينام اهلل تعاىل  

ي إرسائيل هبذه املنزلة، ويتبني من  وهذه إشارة إىل متتع مجيع بن﴿َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا﴾  يقول:  

هذا أن املراد بكلمة )ملوك( الواردة يف اآلية أن بني إرسائيل قد متلكوا مصائرهم ومقدراهتم  

 بعد أن كانوا مكبلني بقيود العبودية يف ظل احلكم الفرعوين. 

كلمة   فإن  ذلك  إىل  إضافة  آخر:  منها  ﴿َملِِك﴾  قال  عديدة  معان  هلا  اللغة  يف 

( ومنها )املالك لزمان األمور( ومنها ـ أيضا ـ املالك لرقبة يشء معني.. وقد روي  )السلطان

إذا كان ألحدهم خادم ودابة    بنو إرسائيلأنه قال: )كانت    رسول اهلل  يف احلديث عن  

  (1)وامرأة كتب ملكا(

َأَحًدا ِمَن  قال آخر: ثم قال تعاىل: ﴿ ُيْؤِت  مَلْ  َما  ﴾، أي إن اهلل تعاىل  اْلَعاملنَِيَ َوآَتاُكْم 

وهب بني إرسائيل يف ذلك الزمان نعام مل ينعم هبا عىل أحد من أفراد البرش يف ذلك احلني،  

عدوهم،   وأهلك  هلم  البحر  فلق  أن  فمنها  األنواع،  كثرية  والوافرة  النعم  هذه  وكانت 

 وأورثهم أمواهلم، وأنزل عليهم املن والسلوى، وأظل فوقهم الغامم. 

أمرهم  ق هلم،  ورشحها  النعم  هبذه  السالم  عليه  موسى  ذكرهم  أن  وبعد  آخر:  ال 

فقال:   نرصوه  ما  نارصهم  اهلل  أن  هلم  وأبان  العدو،  اأْلَْرَض  بمجاهدة  اْدُخُلوا  َقْوِم  ﴿َيا 

تِي َكَتَب اهللَُّ َلُكْم﴾،  َسَة الَّ صهم  واملراد بالكتابة هنا أن اهلل قد وعد بني إرسائيل بعد خال  املَُْقدَّ

 

 ( 73/ 3رواه ابن أيب حاتم، تفسري ابن كثري )(  1)
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من فرعون أن يسكنهم أرضا يستطيعون احلياة فيها بكرامة عىل أساس من اإليامن والطاعة  

يدخلوها  أن  هو  إليهم  السالم  عليه  موسى  قدمه  الذي  العرض  فإن  وهلذا  ورسله،  هلل 

وجياهدوا القوم اجلبابرة الكفرة املوجودين فيها بصفة احلكام، من موقع إقامة حكم اهلل يف  

 دي املستضعفني يف مواجهة اجلبارين.  األرض عىل أي

قال آخر: وليس يف اآليات ما يدل من قريب أو من بعيد عىل حق قانوين إهلي هلم يف  

هذه األرض، وبذلك يكون معنى الكتابة التقدير بأن يدخلوها ويسكنوها ويعبدوا اهلل فيها  

 وحية.  من خالل ما متثله من معاين القداسة املتصلة باألجواء العبادية الر

قال آخر: ولذلك، فإن هذا دعوة من موسى عليه السالم هلم، إىل نعمة جديدة، بعد  

تذكريهم بام هلل فيهم من نعم سابقة سابغة.. فهو مل يدعهم إال إىل ما فيه خري عاجل هلم،  

املدينة،   حياة  إىل  واخليام،  الرعي  حياة  من  ينتقلوا  وأن  الصحراء،  من  خيرجوا  أن  وهو 

 واالستقرار. 

قال آخر: ثم هو مل يدعهم إال إىل أرض مقدسة، َتفها رمحات اهلل، وتبارك أرضها..  

ثم هو مل يدعهم إال ليمدوا أيدهيم إىل ما وعدهم اهلل به، وكتبه هلم.. إهنا ثمرة طيبة دانية  

 القطوف، ال حيتاج من يريد أن يطعم منها إىل أكثر من أن يمد يده إليها. 

القوم أن يتقبلوا دعوة موسى عليه السالم، وأن يصدقوا    قال آخر: ومع هذا فقد أبى

وعد اهلل هلم، بل غلب عليهم سوء طبعهم، فخيل إليهم أن يف األمر شيئا، وأن وراء هذه  

 الدعوة ما وراءها. 

عليه كياهنم من خبث    ينطويقال آخر: وموسى عليه السالم، خبري بالقوم، عليم بام  

إل الدعوة  يرسل  مل  وهلذا  هبذا  وفساد..  أتبعها  بل  مطلقة،  املقدسة  األرض  بدخول  يهم 

وا َعىَل  التحذير الذي كان ال بد منه يف مواجهة قوم كهؤالء القوم، حيث قال:   ﴿َواَل َتْرَتدُّ
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يَن﴾، َخارِسِ َفَتنَْقلُِبوا  واهلدى    َأْدَباِرُكْم  والعدل  التوحيد  من  به  ترجعوا عام جئتكم  ال  أي 

يف األرض، بالظلم والبغي واتباع األهواء، فإن يف هذا الرجوع  والرشاد إىل الوثنية والفساد  

جزاء   ستعطوهنا  التي  املقدسة  األرض  ومنها  النعم،  هذه  فيه  خترسون  إذ  لكم،  خرسانا 

لبنا   تفيض  )إهنا  أوصافها  بعض  يف  جاء  وقد  وبركاهتا،  خرياهتا  من  فتحرمون  شكركم، 

 رتدون عىل أدبارهم. وعسال( وتعاقبون بالتيه أربعني سنة ينقرض فيها امل 

أن   واعتربوا  العرض،  ذلك  إرسائيل رفضوا  بني  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  قال 

الدخول إليها سوف يكلفهم رصاعا وقتاال وتضحيات ال يريدوهنا، واعتلوا لذلك بقوله:  

وا ِمنَْها َفإِْن خَيُْرُجوا ِمنَْها َفإِنَّا ﴿َيا ُموَسى إِنَّ فِيَها َقْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى خَيُْرُج 

 َداِخُلوَن﴾  

الذي جيرب   املتمرد  العايت  املستكرب  القوى  الطويل  يعني  اللغة  آخر: واجلبار يف  قال 

غريه عىل ما يريد.. وهم يريدون بذلك أن سكان تلك البالد يف ذلك احلني هم بنى عناق،  

 األجسام. وكانوا أوىل قوة وبأس، طوال القامة ضخام 

قال آخر: وقد ورد يف وصفهم الكثري من اخلرافات التي كان يبثها اليهود يف املسلمني  

العيون   إن  كقوهلم:  خلقه  يف  اهلل  سنن  من  عرف  ما  عىل  ينطبق  وال  العقل  يصدقه  ال  ما 

عرش الذين بعثهم موسى إىل ما وراء األردن ليتجسسوا وخيربوه بحال    ي )اجلواسيس( االثن

و األرض  يف  تلك  كلهم  فوضعهم  اجلبارين  أحد  رآهم  قومه،  يدخلها  أن  قبل  فيها  من 

كسائه.. وذكروا أن أحدهم كان جينى الفاكهة فكان كلام أصاب واحدا من هؤالء العيون  

وضعه يف كمه مع الفاكهة.. وغريها من الروايات املكذوبة التي مل يضعها الذي وضعها إال  

 ا به. ليعطي اإلرسائيليني عذرا فيام اعتذرو

﴿َفإِْن  قال آخر: ثم قالوا له: إنا لن ندخل هذه األرض ما دام هؤالء اجلبارون فيها، 
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ِمنَْها َفإِنَّا َداِخُلوَن﴾،  وىف إجابتهم هذه دليل عىل منتهى الضعف وحور العزيمة،    خَيُْرُجوا 

يدفعوا  وعىل أهنم ال يريدون أن يأخذوا شيئا باستعامل قواهم البدنية وال العقلية، وال أن  

  ما داموا الرش عن أنفسهم وال أن جيلبوا هلا اخلري، بل يريدون أن يعيشوا باخلوارق واآليات  

يف هذه احلياة، وال شك أن أمة كهذه ال تستحق أن تتمتع بنعيم االستقالل، وَتيا حياة العز  

 ﴿َواَل َيْظلُِم َربَُّك َأَحًدا﴾  والكرامة، وتكون ذات ترصف مطلق يف شئوهنا،  

﴿َقاَل  آخر: حينها ذكر اهلل تعاىل بعض الصاحلني الذين خالفوا قومهم، فقال:    قال

ِذيَن خَيَاُفوَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَلْيِهاَم اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموُه َفإِنَّكُ  ْم َغالُِبوَن  َرُجاَلِن ِمَن الَّ

ُلوا إِْن ُكنُْتمْ  أي كان هناك رجالن ال ثالث هلام من الذين خيافون    ُمْؤِمننَِي﴾،   َوَعىَل اهللَِّ َفَتَوكَّ

مواطن   يف  املسؤولية  معنى  ـ  ذلك  ـ من خالل  اإليامن، وعرفا  بنعمة  عليهام  اهلل  أنعم  اهلل، 

التحديات، ووقفا يف مواجهة هذا اجلمع املهزوم ليقوال له: إننا نملك القوة التي تستطيع  

ة، وكل هذه األمور من وسائل القوة الغالبة، فلندخل الباب  أن َتكم الفكر والناس واحليا 

عليهم ولنهامجهم يف عقر دارهم، ليكونوا يف موقع الضعف، ونكون يف موقع القوة، فإن  

القوم طالب ملك ونحن جنود رسالة، وستتغلب الرسالة عىل امللك إذا أخذت بأسباب  

 ة. القوة املادية، مضافا إىل ما متلكه من القوة الروحي 

قال آخر: وعلم هذين الرجلني بتلك الغلبة كان نابعا من ثقتهام بأقوال موسى عليه  

السالم، أو أهنام اعتمدا عىل قاعدة كلية يف احلروب، مفادها أن اجلامعة املهامجة إن استطاعت  

الوصول إىل مقر ومركز العدو ـ أي متكنت من حماربة العدو يف داره ـ فإهنا ستنترص عليه  

 عادة.

ال آخر: ولذلك، فإن املستهدفني يف تلك احلرب هم العاملقة، وهم بسبب ما كانوا  ق

عليه من طول خارق، كان أسهل عليهم أن حياربوا يف بر أو فضاء مفتوح بدل احلرب يف  
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ة، وقد أشار اإلمام عيل إىل ذلك بقوله:  يمدينة، فيها ـ بحسب العادة ـ األزقة والطرق امللتو

 ( 1) يف عقر دارهم إال ذلوا()واهلل ما غزي قوم  

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن العاملقة ـ كام نقل ـ كانوا عىل رغم قاماهتم الطويلة  

أناسا جبناء رعاديد، يرهبهم كل هجوم مباغت، وكل هذه األسباب أصبحت دليال قويا  

 لدى الرجلني املذكورين ليقوال بحتمية انتصار بني إرسائيل.

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن بني إرسائيل مل يقتنعوا هبذه االقرتاحات، فهم بسبب  

الضعف واجلبن املتأصلني يف نفوسهم خاطبوا موسى عليه السالم، وأخربوه رصاحة بأهنم  

أن   السالم  عليه  فيها، وطالبوا موسى  موجودين  العاملقة  مادام  األرض  تلك  يدخلوا  لن 

العاملقة، وسألوه أن خيربهم عن انتصاره حيث هم قاعدون، كام  يذهب هو وربه ملحاربة  

﴿َقاُلوا َيا ُموَسى إِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما َداُموا فِيَها َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّا قال تعاىل:  

 َهاُهنَا َقاِعُدوَن﴾

نو إرسائيل يف خماطبة نبيهم  قال آخر: ويشري هذا إىل مدى الوقاحة التي وصل إليها ب

بقوهلم   فهم  السالم،  عليه  إىل  ﴿َأَبًدا﴾  و﴿َلْن﴾  موسى  للدخول  القاطع  رفضهم  أكدوا 

السالم ودعوته واستهزأوا هبام بقوهلم:   املقدسة، كام أهنم استخفوا بموسى عليه  األرض 

هنم ـ أيضا ـ مل يعريوا التفاتا القرتاح  كام أ   ﴿َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدوَن﴾ 

 الرجلني املؤمنني املذكورين يف اآلية، ومل يبدوا حيال ذلك أي جواب. 

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن موسى عليه السالم شعر بعد موقفهم هذا باحلرج، فلم  

إىل اهلل  يعد لديه أية سلطة أو قوة يمكن أن يامرسها عىل هؤالء الناس، وكان يريد أن يعذر  

 

 (. 27(  هنج البالغة: )اخلطبة 1)
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ليخرج من حدود املسؤولية، عىل رىض من اهلل وحمبة، فتوجه إىل اهلل ليعلن إليه ما يعمله اهلل  

وال أملك أحدا من هؤالء فيام يملكه    ﴿َقاَل َربِّ إِينِّ اَل َأْملُِك إِالَّ َنْفِِس َوَأِخي﴾،من ظروفه:  

أمر جنوده،   اْلَقوْ القائد من  َوَبنْيَ  َبْينَنَا  اْلَفاِسِقنَي﴾،﴿َفاْفُرْق  الذين خرجوا عن طاعتك    ِم 

 ومتردوا عىل رسولك.  

اخلائفون   هؤالء  يستحقها  التي  العقوبة  أن  ذلك  بعد  تعاىل  اهلل  وذكر  آخر:  قال 

املهزومون الذين رفضوا اهلدى، نزلت عليهم، فقد كتب اهلل عليهم أن يظلوا يف التيه أربعني  

َمٌة َعلَ سنة،   َا حُمَرَّ فال يملكون دخول األرض  ْيِهْم َأْرَبِعنَي َسنًَة َيتِيُهوَن يِف اأْلَْرِض﴾  ﴿َقاَل َفإِهنَّ

املقدسة، ألهنم هم الذين اختاروا ألنفسهم ذلك، وسيتحملون متاعب الضياع وأهواله،  

نتيجة فسقهم   الذي استحقوه  االهتزاز ومشاكله.. وذلك هو مصريهم  وسيعيشون آالم 

ـ م  يا موسى  ـ  ن موقع الرمحة يف قلبك، فإن هؤالء ال يستحقون الرمحة،  العميل، فال تتأمل 

 ﴿َفاَل َتْأَس َعىَل اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي﴾  

أن يموت أبناء هذا اجليل    هي قال آخر: ولعل احلكمة يف توقيت التيه بأربعني سنة،  

الذي كان منه هذا العناد والضالل، فال يرى أحد منهم األرض املقدسة، ومن رآها منهم  

له حياة فيها،    ينشئ امتد عمره، فإنه يراها يف شيخوخة واهية، فال ينتفع بخرياهتا، وال    ممن

أشبه   هم  التيه  هذا  بعد  املقدسة  األرض  يدخلون  الذين  الشيوخ  هؤالء  يكون  وبذلك 

باألطفال وبمن مل يبلغوا احللم من أبنائهم الذين شهدوا موقف آبائهم من موسى ودعوته  

 إليهم. 

العرب التي نستفيدها من هذا املشهد رضورة تربية األمة عىل أساس  قال آخر: ومن  

إىل َتقيق األهداف   تعيشها، وصوال  أو  القيادة  التي َتملها  اآلفاق واألفكار  ينسجم مع 

والغايات الكبرية، فقد كانت مشكلة موسى عليه السالم أنه يقود أمة ال تؤمن بأفكاره، وال  
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ا يفكرون باألمن واالسرتخاء والراحة، ولو عىل حساب  ترتفع إىل مستوى أهدافه، بل كانو

الشعوب   تعانيه  ما  هو  وهذا  الرسالة،  حجم  يف  باحلياة  يفكر  موسى  كان  بينام  مبادئهم، 

اإلسالمية بفعل تزوير أفكارها وتصوراهتا للواقع، وتربيتها عىل أساس االرتباط بحاجاهتا 

ن كل القيم الروحية الكبرية التي َتتضن كل  اليومية واعتبارها اهلم الكبري هلا، وابتعادها ع

إىل   َتولت  وبذلك  األمم،  بني  الرأس  مرفوعة  تعيش  كأمة  املستقبلية  احلقيقية  مصاحلها 

 شعوب مستعمرة للكافرين واملستعمرين والظاملني من كل األمم. 

موقف   أمام  لسنا  ـ  املشهد  هذا  يف  ـ  هلل  السالم  عليه  موسى  مناجاة  ويف  آخر:  قال 

وه  شعوره  ضعف  خالل  من  اهلل  إىل  تقريره  يقدم  الذي  الرسول  موقف  هو  بل  زيمة، 

ما   وهذا  موقفه،  له  َتدد  التي  التعليامت  وينتظر  تواجهه،  التي  املشكلة  أمام  باملسؤولية 

فكأنه يعرض ما يملكه أمام اهلل بأسلوب  ﴿اَل َأْملُِك إِالَّ َنْفِِس َوَأِخي﴾  نستوحيه من قوله: 

م يقف  الذي  مواجهة  اإلنسان  يف  ـ  ذلك  بعد  ـ  باهلل  ويستعني  يشء،  كل  ليقدم  ستعدا 

الصعوبات التي َتيط به يف موقفه الصعب، وتلك هي صورة الشخصية القيادية الرسالية  

التي ال تتنازل عن دورها الكبري أمام التحديات، بل تظل ثابتة القدم يف وضوح من الرؤية،  

 اجتاه اهلدف. واستقامة عىل اخلط، وثبات عىل الطريق يف 

 موسى والطلبات: 

السابع   عن  فحدثونا  عرش..  السادس  املشهد  عن  حدثتمونا  احلضور:  أحد  قال 

 عرش.. وهو الطلبات املختلفة التي كان يطلبها بنو إرسائيل، ويف األوقات املختلفة. 
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  تعاىل: : لقد ذكره اهلل تعاىل يف مواضع يف القرآن الكريم منها قوله  (1) قال أحد الوعاظ

اِعَقُة َوَأْنُتْم َتنُْظُرو َن  ﴿َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللََّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ

َعَليْ  َوَأْنَزْلنَا  اْلَغاَمَم  َعَلْيُكُم  ْلنَا  َوَظلَّ َتْشُكُروَن  َلَعلَُّكْم  َمْوتُِكْم  َبْعِد  ِمْن  َبَعْثنَاُكْم  املَْنَّ  ُثمَّ  ُكُم 

ُقْلنَ َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن َوإِْذ  َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلكِْن َكاُنوا  ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت  ا  َوالسَّ

ًدا َوُقوُلوا ِحطَّ  ٌة َنْغِفْر  اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوا ِمنَْها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

َفَأْنَزْلنَا  هَلُْم  ِقيَل  الَِّذي  َغرْيَ  َقْواًل  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َل  َفَبدَّ املُْْحِسننَِي  َوَسنَِزيُد  َخَطاَياُكْم  َعىَل    َلُكْم 

َفُقلْ  لَِقْوِمِه  اْسَتْسَقى ُموَسى  َوإِِذ  َيْفُسُقوَن  َكاُنوا   باَِم 
ِ
اَمء ِرْجًزا ِمَن السَّ ِذيَن َظَلُموا  ْب  الَّ نَا ارْضِ

ُبوا   هَبُْم ُكُلوا َوارْشَ َة َعْينًا َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناسن َمرْشَ ِمْن  بَِعَصاَك احْلََجَر َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ

اِحدن َفاْدُع  ِرْزِق اهللَِّ َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن َنْصرِبَ َعىَل َطَعامن وَ 

َقاَل   َوَبَصلَِها  َوَعَدِسَها  َوُفوِمَها  َوِقثَّائَِها  َبْقلَِها  ِمْن  اأْلَْرُض  ُتنْبُِت  مِمَّا  َلنَا  خُيِْرْج  َربََّك  َلنَا 

بَ  ا َفإِنَّ َلُكْم َما َسَأْلُتْم َورُضِ ْت َعَلْيِهُم  َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخرْيٌ اْهبُِطوا ِمرْصً

ُْم َكاُنوا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللَِّ َوَيْقُتلُ  ُة َواملَْْسَكنَُة َوَباُءوا بَِغَضبن ِمَن اهللَِّ َذلَِك بَِأهنَّ لَّ وَن النَّبِيِّنَي  الذِّ

 [ 61ـ  55]البقرة: بَِغرْيِ احْلَقِّ َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن﴾ 

تالية تبني تعنت  تاآليات الكريمة يعرض اهلل تعاىل جمموعة مشاهد مقال آخر: يف هذه  

بني إرسائيل، والعناء الذي عاناه موسى عليه السالم يف توجيههم وإصالحهم، وهو العناء  

 الذي ال يقل عن معاناته مع فرعون. 

وَسى  ﴿َوإِْذ ُقْلُتْم َيا مُ قال آخر: وأوهلا املشهد الذي عرضناه سابقا، وهو قوله تعاىل: 

ِمْن   َبَعْثنَاُكْم  ُثمَّ  َتنُْظُروَن  َوَأْنُتْم  اِعَقُة  َفَأَخَذْتُكُم الصَّ َلَك َحتَّى َنَرى اهللََّ َجْهَرًة  ُنْؤِمَن  َبْعِد  َلْن 

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب 51/  2(، ومن وحي القرآن: )119/  1(، وتفسري املراغي )233/  1(، وزهرة التفاسري )85/  1(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 166/ 1(، والتفسري املنري )229/ 1زل: )اهلل املن
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 [ 56ـ  55البقرة: ] َمْوتُِكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ 

ت هلم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بعض النعم األخرى، وخصوصا تلك التي حصل

يف التيه، الذي رماهم اهلل به يف الصحراء، وكتبه عليهم أربعني سنة، لكن مع ذلك مل تتخل  

عنهم رمحة اهلل، حيث ساق إليهم الغامم ليظلهم من وقدة الشمس، ولفح اهلجري، وأرسل  

بعض   تفرزها  عسلية  مادة  فاملن  عمال،  له  يتكلفون  ال  طعاما  والسلوى،  املن  عليهم 

 السامنى.  هيوى طيور طيبة الطعام األشجار، والسل 

ْلنَا َعَلْيُكُم اْلَغاَمَم﴾،قال آخر: وقد عرب عن ذلك قوله تعاىل:   أي يف رحلتكم    ﴿َوَظلَّ

السائرين   مسرية  فتثقل  الشمس،  حرارة  فيها  تشتد  التي  الالهبة  الصحراء  يف  الطويلة 

حيجب حرارة الشمس    وتكلفهم جهدا كبريا وعناء عظيام وآالما شديدة، فكان الغامم الذي

السائرين   يمنح  منعش  ظليل  بجو  املحرق  احلار  اجلو  ويستبدل  تأثريها،  من  وخيفف 

 اإلحساس باالسرتخاء اجلسدي من خالل برودة اهلواء ووداعة الظالل. 

﴿َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم املَْنَّ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نعمة الطعام املعد هلم فيها، فقال:  

لْ  مما تتغذون به يف هذه املسرية الطويلة، لئال تواجهوا اجلوع القاتل.. والتعبري  َوى﴾  َوالسَّ

الذين هم يف   يتمثل يف اهلل عىل عباده  الذي  باملوقع األعىل  هنا، يتضمن اإلحياء  باإلنزال، 

كان   وإن  املادي  اإلنزال  عن  تعبريا  يكون  أن  الضوري  من  بالتاِل  وليس  الدنيا،  املنزلة 

 حمتمال. 

ال آخر: لكنهم مل يشكروا، بل ظلوا عىل متردهم وظلمهم وبغيهم الذي أساؤوا به  ق

أطاعه وال تضه  من  تنفعه طاعة  ال  الذي  فهو  اهلل شيئا،  ال يض  ذلك  أنفسهم، ألن  إىل 

به من   اهلل  يكلفهم  فيام  الناس  القرآن يف وعي  يثريه  أن  أراد  ما  معصية من عصاه.. وهذا 

ما يرتكون، ليعرفوا أن الشأن يف ذلك كله هو هداية اإلنسان ملا تكاليف فيام يفعلون ويف  
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 يصلحه وإبعاده عام يفسده، مما جيعل من املعصية ظلام للنفس ال ظلام هلل. 

أي ما نقصهم سبحانه  ﴿َوَما َظَلُموَنا﴾  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بقوله:  

نهم جحدوا شكر ما أنعم اهلل تعاىل به  وتعاىل شيئا من أسباب احلياة والقوة والسلطان، لك 

تعاىل:   قال  ولذا  ألنفسهم؛  الظاملني  هم  فكانوا  فكفروه،  َأْنُفَسُهْم  عليهم،  َكاُنوا  ﴿َوَلكِْن 

 َيْظلُِموَن﴾  

قال آخر: وأكد اهلل تعاىل عليهم أهنم هم الظاملون ألنفسهم وذلك باالستدراك يف  

اهلل تعاىل هلم بيان أن ظلمهم ألنفسهم كان    إذ معنى االستدراك عن ظلم ﴿َوَلكِْن﴾  قوله:  

وهي تدل عىل االستمرار، وأكده  ﴿َكاُنوا﴾  منهم ال من اهلل سبحانه وتعاىل، وأكده بالتعبري بـ  

يظلمون  ﴿َأْنُفَسُهْم﴾  بتقديم   اجلحود  هبذا  أهنم  أي  االختصاص،  عىل  يدل  التقديم  ألن 

 أنفسهم وحدها.  أنفسهم، وال يتجاوز ظلمهم أنفسهم إِل؛ فهم يظلمون 

قال آخر: وظلمهم أنفسهم، ألن الكفر ظلم للنفس، إذ هو ضالل يف ذاته، وأي ظلم  

 للنفس أشد من تدليتها يف الضالل!؟ وكفروا بأنعم اهلل تعاىل، وذلك ظلم كبري واقع عليهم. 

﴿َوإِْذ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بعد هذا مشهدا آخر من مشاهد عنادهم، فقال:  

ٌة  ُقْلنَا   َوُقوُلوا ِحطَّ ًدا  اْلَباَب ُسجَّ َواْدُخُلوا  َرَغًدا  ِشْئُتْم  ِمنَْها َحْيُث  َفُكُلوا  اْلَقْرَيَة  َهِذِه  اْدُخُلوا 

َفأَ  هَلُْم  ِقيَل  الَِّذي  َغرْيَ  َقْواًل  ِذيَن َظَلُموا  الَّ َل  َفَبدَّ املُْْحِسننَِي  َوَسنَِزيُد  َلُكْم َخَطاَياُكْم  ْنَزْلنَا  َنْغِفْر 

 باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن﴾ َعىَل 
ِ
اَمء ِذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن السَّ  [ 59ـ  58البقرة: ]  الَّ

قال آخر: وليس املراد هبذه القرية التي أمروا بالدخول إليها األرض املقدسة، ذلك  

اإلهبام   ُتذكر هبذا  املقدسة ال  قريبة، وألن األرض  قرية  القرية كانت إىل  إىل  ألن اإلشارة 

ستغرق، وألن ما حدث منهم من تبديل القول يدل عىل قرب عهدهم بالكفر، وأنه مل يكن  امل

مل   التيه  بعد  فيها  املقدس، فإن دخوهلم  بيت  إذا كانت  يقوى شكيمتهم، وألنه  الذي  التيه 



144 

 

 حيصل يف عهد موسى عليه السالم. 

ى اهلل  قال آخر: وبام أنه ليس يف هذه القرية عربة خاصة توجب معرفتها، فقد اكتف

﴿َفُكُلوا  تعاىل يف التعريف هبا بأهنا كانت ذات رزق راغد، وعيش واسع؛ ولذلك قال تعاىل:  

أي فكلوا أي أكل تشاءونه رغدا يف هذه القرية، فال تقترصوا عىل    ِمنَْها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا﴾،

 رؤه، وأهنؤه. املن والسلوى، كام أنزل اهلل تعاىل رمحة بكم، وُها أطيب الطعام وأشهاه وأم

خاضعني   خاشعني  القرية  هلذه  الباب  يدخلوا  أن  تعاىل  اهلل  أمرهم  ثم  آخر:  قال 

أنعم هبا عليهم طالبني غفران خطاياهم، فقال:   التي  لنعمة اهلل تعاىل  ﴿َواْدُخُلوا  شاكرين 

ًدا﴾   ُسجَّ من  اْلَباَب  أخرجكم  وأن  عليكم  به  أنعم  ما  عىل  تعاىل  هلل  شكرا  ساجدين  أي 

إىل النور، ومن الذل إىل العزة، ومن الظلم املرهق إىل العدل املنصف، وأن أعطاكم  الظلامت  

أي حط عنا ذنوبنا،  ﴿َوُقوُلوا ِحطٌَّة﴾  ما َتبون من طيب العيش، وما تشتهون من حالل،  

 وتغمدنا برمحتك والتوبة إليك.

أي إذا فعلتم  ﴿َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم﴾ قال آخر: ثم ذكر اجلزاء املرتبط بذلك، فقال: 

املُْْحِسننَِي﴾  ما ذكر استجبنا دعاءكم وكفرنا خطاياكم..   أي وسنزيد املحسنني  ﴿َوَسنَِزيُد 

ثوابا من فضلنا، وقد أمرهم بشيئني: عمل يسري، وقول صغري، ووعدهم بغفران السيئات،  

 دة احلسنات. وزيا 

فقال:   اإلهلية،  تعاملهم مع هذه األوامر  كيفية  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  َل  قال آخر:  ﴿َفَبدَّ

ِذيَن َظَلُموا َقْواًل َغرْيَ الَِّذي ِقيَل هَلُْم﴾، أي فخالفوا األمر ومل يتبعوه، وجعل املخالفة تبديال    الَّ

 به وادعى أنه أمر بغريه.  إشارة إىل أن الذي يؤمر باليشء فيخالفه كأنه أنكر أنه أمر 

قال آخر: وليس املراد أهنم أمروا بحركة يأتوهنا وكلمة يقولوهنا عىل سبيل التعبد،  

وجعل ذلك سببا لغفران الذنوب عنهم، فقالوا غريها وخالفوا األمر وكانوا من الفاسقني،  
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لف ما يثقل  فام أسهل الكالم عىل الناس حيركون به ألسنتهم، وإنام يعَص العايص ربه إذا ك

ما   ألفت، واستيحاشها من غري  ما  النفس  ترك  ملا يف ذلك من  اعتاد،  عليه، ومحل غري ما 

 عرفت. 

ربنا ذنوبنا،    أي حط عنا يا ﴿ِحطٌَّة﴾  قال آخر: وقد ذكر بعضهم أنه قيل هلم قولوا  

ة  وال تعذبنا بام فعلنا واعف عنا، فبدلوا هذه الكلمة الضارعة اخلاشعة إىل كلمة أخرى قريب

تعاىل   اهلل  إىل  يتوجهوا  أن  بدل  أهنم  أي  )حنطة(  فقالوا:  مغاير،  معنى  فيها  ولكن  اللفظ، 

بالضاعة توجهوا إليه بطلب املادة، واحلنطة هي القمح، يرتكون الضاعة التي هي نعمة  

التقوى إىل طلب القوت، ويف ذلك عدول عن إرضاء اهلل تعاىل إىل طلب ما يريض أهواءهم،  

شهوات   بأوامر  ويشبع  واستهزاء  وهنيه،  تعاىل  اهلل  بأمر  تالعب  فيه  ذلك  وفوق  بطوهنم، 

رهبم، وَتريف للقول عن مواضعه، كام فعلوا من بعد موسى عليه السالم، إذ حرفوا القول  

 عن مواضعه، وضلوا ضالال بعيدا.  

ِذيَن َظلَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عقوبته هلم، فقال:   ُموا ِرْجًزا ِمَن  ﴿َفَأْنَزْلنَا َعىَل الَّ

 باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن﴾،
ِ
اَمء والرجز هو العذاب، أو هو الرجس، والرجز قاذورات النفوس    السَّ

وفسادها، وقد أصاهبم اهلل تعاىل باألمرين ففسدت نفوسهم إال أن يتوبوا، وأنزل اهلل تعاىل  

بال التقوى، ويسريوا  عذابه هبم إذ جعلهم أذالء مستضعفني يف األرض إال أن يترسبلوا رس

 يف طريق العزة، وهيجروا أسباب الذل. 

قال آخر: والرجز ينقسم إىل قسمني: رجز ينزل بسبب أعامل اإلنسان من عصيان  

اهلل،   من  بالء  ينزل  ورجز  تعاىل،  اهلل  عذاب  وهذا  تدبريه،  وسوء  ألمره،  وخمالفة  للرب، 

حرث والنسل، أو رضب الذلة  واختبارا يصهر نفوسهم. كطاعون ينزل هبم، أو إهالك لل

 عليهم. 
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الرجز فعذبوا يف احلياة   بالنوعني من  تعاىل بني إرسائيل  قال آخر: وقد أصاب اهلل 

الدنيا رجاء أن يتوبوا وهيتدوا، وأصيبت نفوسهم بالذلة، التي رضبت عليهم إال بحبل من  

 اهلل وحبل من الناس، ونزلت هبم اآلفات البرشية. 

اىل أن السبب يف ذلك ظلمهم وفسقهم، فأما الظلم فبينه اهلل  قال آخر: وذكر اهلل تع

﴾  تعاىل باإلظهار يف موضع اإلضامر إذ قال:  
ِ
اَمء ِمَن السَّ ِرْجًزا  الَِّذيَن َظَلُموا  ﴿َفَأْنَزْلنَا َعىَل 

للسبب   بيان  وهذا  رجز،  من  تعاىل  اهلل  أنزل  ملا  سبب  الصلة  أن  يفيد  باملوصول  والتعبري 

أي بسبب أهنم  ﴿باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن﴾  قهم فقد بني اهلل تعاىل سببيته بقوله:  باإلشارة، أما فس 

و  دوامه  ﴿َكاُنوا﴾  يفسقون،  عىل  فسقهم  أن  يفيد  باملضارع  والتعبري  االستمرار،  عىل  دالة 

 يتجدد وقتا بعد آخر فكلام تاب عليهم فسقوا مرة أخرى. 

إش السامء  من  الرجز  أن  تعاىل  اهلل  وذكر  آخر:  ال  قال  حيث  من  يأتيهم  أنه  إىل  ارة 

حيتسبون وال يظنون، وأنه من اهلل العزيز احلكيم، فإن ما يكون من السامء مغيب ال يعلم  

 متى جييء وال من أي جهة جييء. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل طلب موسى عليه السالم املاء لقومه، ومل يكن هناك أثر  

فدعا ربه أن يسقيهم، واستجاب اهلل لطلبه    للامء، وضاق هبم العطش، وتعرضوا للهالك،

بمعجزة، وأمره أن يضب بعصاه احلجر، فانفجرت منه اثنتا عرشة عينا، بعدد أسباط بني  

إرسائيل، حتى ال خيتلفوا أو يزدمحوا عىل املاء، فاجته كل سبط إىل العني املخصصة له، وقيل  

يل للنعمة التي أفاضها اهلل عليكم،  هلم: ال تسعوا يف األرض فسادا، فإن ذلك هو الشكر العم

 ولكنهم ال يشكرون. 

بقوله:   ذلك  تعاىل عن  اهلل  آخر: وقد عرب  لَِقْوِمِه﴾  قال  ُموَسى  اْسَتْسَقى  أي  ﴿َوإِِذ 

 طلب هلم السقيا من اهلل تعاىل بأن يسعفهم بامء يكفيهم حاجاهتم يف هذه الصحراء املحرقة. 
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ْب بَِعَصاَك احْلََجَر﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل إجابته له، فقال:   أي    ﴿َفُقْلنَا ارْضِ

فأجبناه إىل ما طلب، وأوحينا إليه أن ارضب احلجر بعصاك، وقد أمره أن يضب بعصاه 

حجر رضبه    أيالتي رضب هبا البحر حجرا من أحجار الصحراء، ومل يكن حجرا معينا، بل  

 ء، وهذا أظهر يف حجة موسى عليه السالم، وأدل عىل قدرة اهلل تعاىل. انفجر منه املا 

َة َعْينًا﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما حصل حينها، فقال:   ﴿َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ

أي فضب فانفجرت منه اثنتا عرشة عينا بقدر عدد األسباط، فاختص كل منهم بعني حتى  

هَبُْم﴾  ء، كام يرشد إىل ذلك قوله..  ال تقع بينهم الشحنا  أي قد صار  ﴿َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناسن َمرْشَ

 لكل سبط منهم مرشب يعرفه، ال يتعداه إىل مرشب غريه. 

تعاىل:   قوله  آخر: ويف  َعْينًا﴾  قال  َة  َعرْشَ اْثنََتا  ِمنُْه  إىل    [ 60البقرة:  ] ﴿َفاْنَفَجَرْت  إشارة 

َة َعْينًا﴾  يف قوله تعاىل يف آية أخرى:    تدفق املاء بقوة وغزارة أكثر مما  ﴿َفاْنَبَجَسْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ

، فاالنبجاس دون االنفجار، قوة وأثرا.. وهذا االختالف يف التعبري إنام هو  [ 160األعراف:  ] 

ثم تاله   أوال،  االنبجاس  السالم احلجر كان  احلال، فحني رضب موسى عليه  الختالف 

نبجاس واالنفجار وصف حلال من أحوال رضبة العصا، وأثر من االنفجار.. فكل من اال

يف   األحداث،  عىل  الوارد  التكرار  يف  اإلعجاز،  وجوه  من  مرشق  وجه  وذلك  آثارها.. 

 . القرآين القصص 

قال آخر: ونحب أن نذكر هنا بام ذكرناه سابقا من أن اهلل تعاىل كان قادرا عىل تفجري  

لك عصا،  رضب  بال  البحر  وفلق  املسببات  املاء  ربط  عباده  يعلم  أن  أراد  قدرته  جلت  نه 

 بأسباهبا ليسعوا يف احلصول عىل تلك األسباب بقدر الطاقة. 

َقْد  قال آخر: وهكذا حكى اهلل تعاىل يف معجزات عيسى عليه السالم قوله:   ﴿َأينِّ 

ا بِإِْذِن اهللَِّ  ِجْئُتُكْم بِآَيةن ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئةِ  رْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً  الطَّ
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ِخُرو َن يِف ُبُيوتُِكْم  َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحيِي املَْْوَتى بِإِْذِن اهللَِّ َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

، وكان اهلل قديرا عىل أن خيلق الطري من  [ 49]آل عمران:  ْؤِمننَِي﴾  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم مُ 

الطني ومن غري الطني سواء كان يف شكل الطري أم مل يكن، وكذلك مل يكن هناك من داع  

لكن شاء اهلل أن تظهر قدرته بطريق التدرج، ألن    ﴿ُكْن َفَيُكوُن﴾،للنفخ، ألن طريق القدرة  

وال   احلقيقي  بالطري  يشتبه  الطري  شكل  عىل  كان  إذا  باحلياة،  الطني  إال  فارق  بينهام  يكون 

وعملية النفخ جتعل الرائي ينتظر تغيريا يف اجلسم كام حيدث ذلك يف الكرة ونحوها إذا نفخ  

فيها، فإذا وجدت الروح يف هذا اهليكل الطيني تكون حدة الصدمة قد خفت، ألن النفس  

 والروح. كانت ترقب ما حدث، ومجيع املقدمات ال دخل هلا مطلقا يف وجود احلياة 

قال آخر: وبذلك، فإن املعجزات كلها من صنع اهلل، وهى سنة جديدة غري ما نشاهد  

كل يوم، فحركة الشمس وطلوعها من املرشق مع عظمها ال َتدث دهشة لتعودنا إياها،  

أن   مع  ودهشة  غرابة  وأحدث  معجزة  كان  املرشق  دون  املغرب  من  طلعت  إن  ولكن 

نهام، ولكى ال َتدث الصدمة حني حصول املعجزة هييئ  احلركتني من صنع اهلل ال فارق بي

اهلل الظروف لتحملها، وهييئ النبي لقبوهلا، وهييئ احلارضين ملشاهدهتا وقبوهلا، فأمر اهلل  

موسى بإدخال يده يف جيبه وإخراجها بيضاء هتيئة ملعجزاته األخرى، وليس للعقل أن حيكم  

عن جمهول هو من صنع اهلل ال يعرفه، فال    املعجزات أعظم من األخرى، ألنه يتكلم   أي أن  

 فوق قدرته.  هي يمكن اإلنسان مهام ارتقى عقله أن يصل إىل صنعها، بل 

يدل عىل عدم استقرارهم ومتلملهم املستمر،    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل مشهدا آخر 

َيا ُموَسى  ﴿وأهنم ال هيمهم إال الطعام والرشاب، ويتمثل يف أهنم قالوا ملوسى عليه السالم:  

ا َوُفوِمَها  َلْن َنْصرِبَ َعىَل َطَعامن َواِحدن َفاْدُع َلنَا َربََّك خُيِْرْج َلنَا مِمَّا ُتنْبُِت اأْلَْرُض ِمْن َبْقلَِها َوِقثَّائِهَ 

وهذا يدل عىل أهنم ال هيمهم إال ما يطعمون، حيث سألوا األكل أوال    َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها﴾،
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نيا، ثم سألوا تلون األطعمة، ومل يفكروا يف أمر معنوي، مل يفكروا يف العزة  ثم سألوا املاء ثا 

بعد الذلة، وال يف النجاة بعد القتل، وال يف املعاين الروحية التي جاء هبا موسى عليه السالم،  

وال يف اإليامن بعد الكفر، وال يف الرفعة بعد احلطة.. مل يفكروا يف يشء من هذا إنام فكروا  

 ام وألوانه، مل يطلبوا اهلداية، ولكن طلبوا ألوان الطعام. يف الطع

﴿َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن َنْصرِبَ َعىَل َطَعامن  قال آخر: وقد بدأ هذا املشهد بقوله تعاىل: 

 ،﴾ ﴿َفاْدُع أي لن نصرب عىل أن يكون طعامنا الذي ال يتغري أبدا هو املن والسلوى،    َواِحدن

أي سل    ِرْج َلنَا مِمَّا ُتنْبُِت اأْلَْرُض ِمْن َبْقلَِها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها﴾،َلنَا َربََّك خُيْ 

ربك ألجلنا بدعائك إياه أن خيرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أهنم  

 كانوا يف عيش رغيد باملن والسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب ومالبس. 

التوبيخ   سبيل  عىل  خاطبهم  السالم  عليه  موسى  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

بقوله:   ﴾، واالستهجان  َخرْيٌ ُهَو  بِالَِّذي  َأْدَنى  ُهَو  الَِّذي  هذه    ﴿َأَتْسَتْبِدُلوَن  أتطلبون  أي: 

األنواع اخلسيسة بدل ما هو خري منها وهو املن الذي فيه حالوة تألفها الطباع، والسلوى  

 هو أطيب حلوم الطري، وُها غذاء كامل لذيذ وليس فيام طلبوا ما يساوهيام؟  الذي

أبعادها،   بكل  احلياة  إىل  يعود  هنا  تعاىل  اهلل  يطرحه  الذي  والتفضيل  آخر:  قال 

التنويع من ذل   التنويع مع ما قد يكشف هذا  والتقريع يتجه إىل بني إرسائيل لرغبتهم يف 

الغذائي القيمة  صعيد  وعىل  هلا  وهوان..  إرسائيل  بنو  طلبها  التي  النباتية  األطعمة  فإن  ة، 

يف   املوجودة  النافعة  الغذائية  املوارد  مقدار  أن  غري  طبعا،  الغذائية  ﴾  قيمتها  وهو  ﴿املَْنَّ ـ 

املن   أن  كام  املذكورة،  النباتية  األطعمة  يف  ما  يفوق  السلوى  حلوم  يف  وكذلك  ـ  العسل 

 والسلوى أسهل هضام من احلبوب املذكورة. 

التيه،   من  ينزلوا  أن  أمرهم  السالم  عليه  موسى  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 



150 

 

﴿اْهبُِطوا  ويسكنوا مرصا من األمصار إن كانوا يريدون ما سألوه، كام قال تعاىل عىل لسانه:  

ا َفإِنَّ َلُكْم َما َسَأْلُتْم﴾،   وذلك ألن هذه األرض التي كتب اهلل عليهم أن يقيموا فيها إىل   ِمرْصً

أجل حمدود ليس من شأهنا أن تنبت هذه البقول، واهلل تعاىل مل يقض عليهم بالبقاء فيها إال  

لضعف عزائمهم وخور ُهمهم عن أن يغالبوا من سواهم من أهل األمصار، فهم الذين  

قضوا عىل أنفسهم بأكل هذا الطعام الواحد، وال سبيل للخالص مما كرهوا إال باإلقدام  

هم من سكان األرض املوعودة، واهلل كفيل بنرصهم، فليطلبوا ما فيه الفوز  عىل حماربة من يلي

 والفالح هلم. 

َبْت  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن بني إرسائيل نتيجة لتلك املواقف وغريها ﴿ َورُضِ

ُة َواملَْْسَكنَُة َوَباُءوا بَِغَضبن ِمَن اهللَِّ﴾  لَّ فران تلك النعم  ، أي إن اهلل عاقبهم عىل كَعَلْيِهُم الذِّ

بالذل الذي هيون عىل النفس قبول الضيم واالستكانة واخلضوع يف القول والعمل، وتظهر  

آثار ذلك يف البدن، فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يد متتد إليه، أو قوة قاهرة  

تريد أن تستذله وتقهره، وترى الذل والصغار يبدو يف أوضاع أعضائه وعىل ظاهر وجهه،  

، أي واستحقوا غضب اهلل بام حل هبم من البالء والنقم يف الدنيا،  َباُءوا بَِغَضبن ِمَن اهللَِّ﴾وَ ﴿

 والعذاب األليم يف اآلخرة. 

واستحقاق   واملسكنة  الذلة  رضوب  من  هبم  حل  ما  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

ُْم َكاُنوا َيْكُفُروَن بِآَياِت ، فقال:  اإلهليالغضب   أي كان بسبب ما استمرأته    اهللَِّ﴾،  ﴿َذلَِك بَِأهنَّ

معجزاته الباهرة    وهينفوسهم من الكفر بآيات اهلل التي آتاها اهلل تعاىل موسى عليه السالم  

التي شاهدوها، فإن إعناهتم له، وإحراجهم إياه دليل عىل أنه ال أثر لآليات يف نفوسهم،  

لكوهنم   وكذلك  منكرون..  جاحدون  هلا  افهم  ﴾  ﴿َوَيْقُتُلوَن  احْلَقِّ بَِغرْيِ  قتلوا  لنَّبِيِّنَي  فهم 

أشعيا وزكريا وحييى وغريهم بغري احلق.. أي بغري شبهة عندهم تسوغ هذا القتل، فإن من  
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يأيت الباطل قد يعتقد أنه حق لشبهة تعن له، وكتاهبم حيرم عليهم قتل غري األنبياء فضال عن  

 األنبياء إال بحق يوجب ذلك. 

﴾  ىل:  قال آخر: ويف قوله تعا  مع أن قتل النبيني ال يكون إال كذلك، مزيد  ﴿بَِغرْيِ احْلَقِّ

تشنيع هبم، وترصيح بأهنم ما كانوا خمطئني يف الفهم وال متأولني للحكم، بل هم ارتكبوه  

 عامدين خمالفني ملا رشع اهلل هلم يف دينهم. 

فقال:   كله،  ذلك  يف  السبب  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  عَ قال  باَِم  َوَكاُنوا  ﴿َذلَِك  َصْوا 

أي إن كفرهم بآيات اهلل وجرأهتم عىل النبيني بالقتل، إنام كانا بسبب عصياهنم  َيْعَتُدوَن﴾  

وتعدهيم حدود دينهم، فإن للدين هيبة يف النفس جتعل املتدين به حيذر خمالفة أمره، حتى  

فة كان  إذا تعدى حدوده مرة ضعف ذلك السلطان الديني يف نفسه، وكلام عاد إىل املخال

ورسومه، وال   الدين  ينسى حدود  وكأنه  وعادة  طبعا  املخالفة  تصري  أن  إىل  أشد،  ضعفه 

 يصبح للدين ذلك األثر العميق الذي كان متغلغال يف قرارة نفسه. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذه املشاهد مجيعا أهنا تعطينا صورة جمملة  

تمرد والقلق والطفولة الفكرية التي تقفز من طلب  عن بني إرسائيل الذين كانوا يعيشون ال 

إىل طلب، ومن حاجة إىل حاجة، ألهنم مل يرتكزوا عىل قاعدة فكرية أو روحية، بل كانوا  

يتحركون بوحي شهواهتم وأطامعهم ونزواهتم، فكانوا يقدمون الطلبات التي تستجاب هلم  

لكامنة فيهم أن تتحرك وتظهر  حتى عىل سبيل املعجزة، إلفساح املجال لكل نقاط الضعف ا 

 لتأخذ جماهلا يف التوجيه والرتبية دون جدوى. 

قال آخر: وهي كذلك تعطينا فكرة واضحة عن القوة الرسالية الروحية التي كان  

والدلع   والطغيان  التمرد  مواقف  كل  يواجه  كان  حينام  السالم،  عليه  موسى  هبا  يتميز 

الصدر   الفكرية والعملية برحابة  بنفسها، ككل األنبياء  والطفولة  الواثقة  الرسالة  وهدوء 
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برسالتها،   واثقة  بروح  والطغيان  التمرد  أشكال  كل  وواجهوا  بقوة  الرسالة  محلوا  الذين 

ومنسجمة مع مسئولياهتا يف األسلوب واهلدف، ألهنم يشعرون بأن دور الرسول هو أن ال  

إم يتابع كل  بأن عليه أن  للرسالة، وأن يشعر  ليطرحها يف  يعيش ملزاجه بل  اهلداية  كانات 

 الساحة وجيرهبا يف جمال الدعوة والعمل. 

التمرد   مواقف  كل  تواجهنا  عندما  الرساِل  عملنا  يف  نحتاجه  ما  وهذا  آخر:  قال 

والطغيان، ونكران اجلميل، واالهتام الكاذب، والسباب، وغريها من التحديات التي تقابل  

ادئ الواثق باهلل، املنطلق أبدا من موقع  الرسل والرساالت؛ أن نقف يف خط الرساالت اهل

 الرسالة ال من موقع الذات. 

قال أحد احلضور: أحسنتم.. لكن ما سار إفساح اهلل تعاىل لبني إرسائيل كل هذا  

كانوا   أم لكوهنم  النعم واأللطاف والرعاية؟.. أخلصوصية يف عرقهم،  الواسع يف  املجال 

 يستحقون ذلك؟ 

 تعاىل تأبى أن يعطي أحدا فضال بسبب عرقه ونسبه،  قال أحد الوعاظ: عدالة اهلل 

وقد كان يف إمكان قوم نوح وعاد ثمود وغريهم أن يتاح هلم ما أتيح لبني إرسائيل من نعم،  

 لكنهم أبوا ورفضوا. 

قال آخر: ذلك أن الرساالت السابقة كرسالة نوح وإبراهيم عليه السالم، ال تشعرنا  

لنبي يف رصاعه، أو يتحرك معها النبي يف خطواته العملية،  بوجود املؤمنني كقوة تتحرك مع ا

 بل كان الرصاع وحده يتجه إىل اجلو الذي يعيش فيه النبي مع اخلصوم الرئيسيني للرسالة.  

قال آخر: ففي إطار رسالة نوح عليه السالم، ال نشعر باملؤمنني إال من خالل وصف  

، ثم ال نجد هلم أية حركة، بل نجد نوحا  [ 27هود:  ] ْأِي﴾  ﴿َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ الكفار هلم بأهنم  

يواجه كل التحديات كام لو كان وحده. ويف نطاق رسالة إبراهيم، كان يواجه الكفار وحده،  
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وكان يواجه طاغية زمانه وحده.. وكانت القضية كلها هي قضية اإليامن والكفر يف إطارُها  

 حدثنا القرآن الكريم عنها يف شؤون الرسالتني. العقيدي، يف حدود املعلومات التي 

العقيدة يف رصاع اإليامن   السالم، فقد كان حيمل قضية  أما موسى عليه  قال آخر: 

والكفر، وحيمل قضية االضطهاد الذي يعانيه هذا الشعب من حكم فرعون، وهبذا كانت  

عدل ضد الظلم،  الرسالة تتحرك يف اجتاهني.. يف رصاع اإليامن ضد الكفر، ويف رصاع ال

 وهبذا كان للرسالة مجهورها املتحرك. 

قال آخر: لكن هذا اجلمهور الذي خرج من جو االضطهاد إىل جو احلرية بفضل  

الرسالة والرسول، مل يكن يف مستوى الرسالة، فقد كان ينارص الرسول عىل أساس قضيته  

بد   ال  كان  وهلذا  الرسالة،  قضية  أساس  عىل  ال  املبارشة،  االحتفاظ  احلياتية  من  للرسالة 

بجمهورها أو بمقدار منه، فتمنحه مقدارا كبريا من األجواء اهلادئة الواسعة التي يتنفس  

الرمحة   أجواء  هي  اجلديدة  األجواء  بأن  ويشعر  ـ  وأهدافها  حياهتا  ـ  الرسالة  روح  فيها 

 والرعاية حتى مع أشد التحديات قساوة ورضاوة.  

ة، ألننا رأينا انفصال مقدار كبري من اجلمهور  قال آخر: ولعل التجربة كانت ناجح

الكريم األخرى،   القرآن  املستقيم، كام نجد ذلك يف قصص  إىل اخلط  املنحرف  عن اخلط 

 وخاصة يف قصص داود وسليامن عليهام السالم. 

قال أحد احلضور: أحسنتم.. لكن ملاذا ركز القرآن الكريم كثريا عىل بني إرسائيل،  

 كله هبم، حتى نشعر بأننا نلتقي هبم يف كل سورة؟ بحيث شغل جو القرآن 

الساموية   الرساالت  التحريف يف  الوعاظ: ذلك ألن رصاع اإلسالم مع  أحد  قال 

املتقدمة ومع مجهورها املنحرف، ليس رصاعا بسيطا، بل كان يمثل الرصاع حول املفاهيم  

وكان ـ إىل جانب    األساسية خلط اإليامن العريض، وللتفاصيل التي تتحرك يف هذا اخلط، 
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ويصدق   هبا  يؤمن  التي  اهلل  رسالة  يواجه  عندما  الكربى  اخلطورة  موقع  يف  يعترب  ـ  ذلك 

 بأنبيائها. 

قال آخر: وعىل ضوء هذا، كان ال بد له من أن يعطي كل الفكرة عن هذا اجلمهور  

الفكرة من خالل ذلك لألفكار التي هتدد حركته، ويعطي  القوة األوىل  باعتباره   الضال، 

الصحيحة السليمة التي طرأ عليها االنحراف، ولذلك مل تكن القضية قضية االهتامم هبذا  

الرساالت   بتاريخ  االهتامم  قضية  هي  بل  ومنزلة،  قيمة  من  يملك  ما  خالل  من  الشعب 

أن   باعتبار  واخلاطئة،  املحرفة  أفكارها  ويف  واملستقيم،  املنحرف  مجهورها  يف  الساموية 

احلي هلذه الرساالت، مما جيعل حلركتها وتارخيها ومفاهيمها تأثريا    اإلسالم يمثل االمتداد

 كبريا عىل حركة اإلسالم يف حارضه ومستقبله. 

الكريمة   اآليات  من  الكثري  يف  اخلطاب  كان  مل  لكن  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 .. فهل يتحملون وزر ما فعله أجدادهم؟لليهود املعارصين للنبي 

كانت امتدادا لتلك    رسول اهلل  قال أحد الوعاظ: ذلك ألن اجلامعة التي عارصت  

مارست األساليب التي مارسها أولئك  اجلامعة يف مفاهيمها وقناعاهتا ومتردها وبغيها، ألهنا  

مع موسى من اللف والدوران وارتباك املواقف.. وعىل ضوء هذا، فإن كل فئة من الفئات  

التي تكون امتدادا لتاريخ معني تتبناه وترىض به، تعترب رشيكة للفئات التي مارست ذلك  

 التاريخ.  

تمعنا مشدودة إىل  قال آخر: وعىل هذا األساس، نستطيع أن نحاسب أية فئة يف جم

أي تاريخ انشدادا نفسيا أو فكريا أو عمليا ونخاطبها متاما بكل السلبيات املتحركة فيه، ألن  

الرىض واالنتامء جيعالهنا يف املوقف نفسه ويف االجتاه ذاته، مما جيعل املايض قاعدة للمستقبل  

 يف مركز الوحدة الفكرية والروحية للفكرة وللحركة. 
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 وقصة داود   . االعتبار.. 14

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة موسى عليه السالم، فحدثونا عن  

 قصة داود عليه السالم والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل داود عليه السالم يف مواضع خمتلفة، لكن يمكننا  

 ع منها عرب وآيات كثرية. اختصارها يف ثالثة مواضع كربى، يف كل موض

 داود وطالوت: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املوضع األول منها. 

قال أحد الوعاظ: املوضع األول منها هو ما ذكره اهلل تعاىل عن بداية شأن داود عليه  

السالم، وما ذكره عنه يف قصة طالوت، فقد كان أحد جنوده األوفياء الثابتني، بل جعله اهلل  

ْكَمَة    ﴿َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللَِّ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللَُّسبب نرصهم، فقال:   املُْْلَك َواحْلِ

ْضلن  َوَعلََّمُه مِمَّا َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضن َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلكِنَّ اهللََّ ُذو فَ 

 [ 251البقرة: ] َعىَل اْلَعاملَنَِي﴾ 

كذلك إىل  قال آخر: ولذلك، فإن قصة طالوت كام تشري إىل تعنت بني إرسائيل تشري  

والعرص   البيئة  إىل  كذلك  تشري  وهي  السالم،  عليه  داود  ومنهم  فيهم..  الصاحلني  وجود 

 الذي عاش فيه داود عليه السالم.  

قال أحد احلضور: ما دامت قصة طالوت ترتبط بقصة داود عليه السالم، فحدثونا  

 عنها.
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ائِيَل  ﴿َأمَلْ َترَ : لقد ذكرها اهلل تعاىل يف قوله:  (1) قال أحد الوعاظ  إِىَل املإََْلِ ِمْن َبنِي إرِْسَ

ْن ُكتَِب  ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ هَلُُم اْبَعْث َلنَا َملًِكا ُنَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللَِّ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِ 

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

ْوا إاِلَّ َقلِياًل ِمنُْهْم َواهللَُّ َعلِيٌم بِالظَّاملنَِِي َوَقاَل هَلُْم نَ  بِيُُّهْم إِنَّ اهللََّ َقْد  َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّ

اُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه املُْْلُك َعَلْينَا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاملُْْلِك ِمنُْه َومَلْ ُيْؤَت َسَعًة  َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َملًِكا قَ 

ْسِم َواهللَُّ ُيْؤيِت ُمْلكَ  ُه َمْن َيَشاُء  ِمَن املَْاِل َقاَل إِنَّ اهللََّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

َبِقيٌَّة  اِسٌع َعلِيٌم َوَقاَل هَلُْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيَة ُمْلكِِه َأْن َيْأتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسكِينٌَة ِمْن َربُِّكْم وَ َواهللَُّ وَ 

ِمُلُه املاََْلئَِكُة إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ   َفَلامَّ َفَصَل  مِمَّا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن ََتْ

َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن مَلْ َيْطَعْمُه  ُه ِمنِّي  َطاُلوُت بِاجْلُُنوِد َقاَل إِنَّ اهللََّ ُمْبَتلِيُكْم بِنََهرن َفَمْن رَشِ َفإِنَّ

ُبوا ِمنُْه إاِلَّ َقلِياًل ِمنُْهْم َفَلامَّ َجا  َف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفرَشِ ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َقاُلوا  إِالَّ َمِن اْغرَتَ َوَزُه ُهَو َوالَّ

ُْم ُماَلُقو اهللَِّ َكْم ِمْن فَِئةن َقلِ  ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ يَلةن َغَلَبْت  اَل َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل الَّ

ابِِريَن َوملََّ  ا  فَِئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً ا َبَرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربَّ

اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللَِّ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت وَ  َنا َعىَل  َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ آَتاُه  َوَثبِّْت 

ْكَمَة َوَعلََّمهُ  مِمَّا َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضن َلَفَسَدِت اأْلَْرُض    اهللَُّ املُْْلَك َواحْلِ

 [ 251ـ  246البقرة: ] َوَلكِنَّ اهللََّ ُذو َفْضلن َعىَل اْلَعاملَنَِي﴾ 

قال آخر: لقد وردت هذه اآليات الكريمة بعد أن ذكر اهلل تعاىل يف اآليات السابقة  

احلق وبذل املال يف سبيل اهلل لعزة األمة ومنعتها، وأن من ينحرف عن  رشع القتال حلامية  

ذلك يرتدى يف مهاوى الردى كام وقع ملن خرجوا من ديارهم فارين من عدوهم عىل كثرة  

 

(، واألمثل يف تفسري 385/ 4(، ومن وحي القرآن: )214/ 2(، وتفسري املراغي )879/ 2(، وزهرة التفاسري )305/  1(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)
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القصة:   التي سبقت هذه  القصة  تعاىل يف  قال  ِمْن  عددهم، كام  َخَرُجوا  ِذيَن  الَّ إىَِل  َتَر  ﴿َأمَلْ 

ُلوٌف َحَذَر املَْْوِت َفَقاَل هَلُُم اهللَُّ ُموُتوا ُثمَّ َأْحَياُهْم إِنَّ اهللََّ َلُذو َفْضلن َعىَل النَّاِس  ِدَياِرِهْم َوُهْم أُ 

  [ 243البقرة: ] َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن﴾ 

إرسائيل   بنى  من  قوم  قصة  تعاىل  اهلل  يذكر  الكريمة  اآليات  هذه  ويف  آخر:  قال 

ديارهم وأبنائهم بالقهر، كام خرج أصحاب القصة األوىل باجلبن واستحقوا    ُأخرجوا من

فإن   املجملة،  األوىل  القصة  يف  ما  تبني  مفصلة  القصة  هذه  جاءت  لكن  والنكال،  اخلزي 

األوىل ترصح بأن موهتم كان بذهاب استقالهلم، وأنه نتيجة لفرارهم وضعف عزيمتهم،  

ُفهم مما جاء بعدها من األمر بالقتال وبذل املال أن  لكن مل يذكر سبب إحيائهم وإن كان قد 

 هذا هو سنة اهلل يف إحياء األمم.

قال آخر: أما هذه القصة فقد فصلت احتياج هؤالء القوم إىل القتال ملدافعة العادين  

عليهم، واسرتجاع ديارهم من أيدهيم، فبذلوا الوسع يف االستعداد للدفاع، لكن الضعف  

مبل منهم كل  بلغ  اهلل رشدهم  قد  أهلمهم  منهم،  قليال  إال  القتال  فتولوا وأعرضوا عن  غ، 

 فاعتربوا وانترصوا. 

قال آخر: ويف هذه القصة نرى صورة كرهية للمهانة والذلة تركب القوم، فإذا هم  

 جبناء أذالء، ال يدفعون عن حرماهتم، وال يردون يد العدو املتسلط عليهم. 

ن بنى إرسائيل الذين ورد ذكرهم يف هذه القصة،  قال آخر: وربام يكون هؤالء املأل م

ـ وهم سادة القوم وأرشافهم ـ هم أبناء أولئك الذين أماهتم اهلل ثم أحياهم، بأن أدخلهم  

األرض املقدسة، وجعل هلم مقاما فيها، فلام ركبهم البغي والعدوان سلط اهلل عليهم من  

ء يف تيه أشبه بالتيه الذي عاش  بدد شملهم، وخرب ديارهم وأزال ملكهم، ونبذهم بالعرا

 فيه سلفهم. 
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قال آخر: ويمكن تقسيم ما ذكره اهلل تعاىل من أحداث يف القصة إىل مشهدين.. أوهلام  

 يبدأ ببحثهم عن القائد الذي يقودهم، والثاين، بانطالق القائد هبم إىل املعركة. 

 املشهد األول: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول. 

﴿َأمَلْ َتَر إىَِل املإََْلِ ِمْن َبنِي  : إنه املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:  (1) أحد الوعاظقال 

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  ََتْ َهاُروَن  َوآُل  ُموَسى  آُل  َتَرَك  مِمَّا  َوَبِقيٌَّة    ُكنُْتمْ َربُِّكْم 

   [ 248ـ  246البقرة: ] ُمْؤِمننَِي﴾ 

قال أحد الوعاظ: وهو يذكر أن القوم بعد أن دب فيهم دبيب احلياة، وَتركت فيهم  

رايته،   َتت  ونقاتل  إليه،  نجتمع  ملكا  لنا  اخرت  لنبيهم:  قالوا  ورجولة،  نخوة  من  أثارة 

 هَلُُم اْبَعْث َلنَا َملًِكا ُنَقاتِْل يِف  ﴿َقاُلوا لِنَبِيٍّ لنستعيد ملكنا، ونجتمع إىل ديارنا، كام قال تعاىل:  

 َسبِيِل اهللَِّ﴾  

قال آخر: ويف هذا إشارة إىل أن هؤالء وجدوا أهنم قد تفككت وحدهتم، وضاعت  

 

(، واألمثل يف تفسري 385/ 4(، ومن وحي القرآن: )214/ 2(، وتفسري املراغي )879/ 2(، وزهرة التفاسري )305/  1للقرآن ) (  التفسري القرآين  1)
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كلمتهم، وفقدوا كوهنم، فاجتهوا إىل مجع الكلمة، ومل جيدوا السبيل إال برياسة تلم الشعث،  

ف مبعوث،  نبي  بينهم  وكان  املتفرق،  ليكون  وجتمع  ملكا،  بينهم  من  خيتار  أن  إليه  عهدوا 

اختياره منزها عن الغرض، بعيدا عن اهلوى، ال يقصد به إال اخلري، وال يكون إال يف اخلري،  

 ال خطأ فيه؛ ألنه نبي ال ينطق عن اهلوى. 

َلنَا َملًِكا﴾ قال آخر: وأصل البعث اإلثارة واإلخراج، فمعنى   يتضمن أنه    ﴿اْبَعْث 

بإثارة أحوال رجاهلا وتعرف خواصهم ومزاياهم وختري أمثلهم، وإخراجه  يفحص اجلامعة  

من بني صفوفهم ليكون ملكا عليهم، فال يكون مفروضا عليهم، بل يكون متخريا من بينهم  

 بتخري من ال يشك يف ختريه، وهو نبي مبعوث. 

قال آخر: وقد ذكروا أن الغرض من طلبهم ملكا ينصب عليهم أن يقاتلوا يف سبيل  

اهلل، وهو إعالء كلمة التوحيد، ورد عزهتم املسلوبة، وأرضهم املغصوبة، وىف هذا الطلب  

 عرب وعظات، أوهلا أهنم أحسوا بالضياع، إذ أصبحوا ال رياسة من بينهم جتمعهم. 

قال آخر: وثانيها أهنم آمنوا بأن القتال ال يكون إال َتت إمرة حازمة تسري هبم نحو  

 يصلح الناس فوىض ال رساة هلم وال رياسة فيهم. اهلدى والرشاد، وأنه ال  

قال آخر: وثالثها أن القتال دفاعا عن احلوزة، واسرتدادا للحق املسلوب، والوطن  

 املغصوب، قتال يف سبيل اهلل. 

قال آخر: وقد طلبوا أن يكون الرئيس ملكا، ألن نظام احلكم الذي كان سائدا إبان  

امل، واملمدوح منه هو العادل، وليس ذلك دليال عىل  ذاك كان ملكيا، واملذموم منه هو الظ

 أن النظام املطلوب يف الرشائع الساموية هو امللكي عىل ما نعرفه، وهو الوراثة بالساللة. 

قال آخر: بل إن إجابة اهلل لطلبهم هبداية نبيهم مللك، أي رئيس دولة قد اختاره اهلل،  

عي الشعب، وتكون فيه مالءمة حلال األمة  دليل عىل أن نظام احلكم هو ما يكون إجابة لدا
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 ومالبساهتا وما يقرتن هبا.  

رئيسا   بأنفسهم  بأن خيتاروا هم  بني إرسائيل ال تسمح  قال آخر: وقد كانت حال 

ذوي   من  يكون  واالختيار  هلم،  سلطان  ال  أمرهم  عىل  مغلوبني  كانوا  ألهنم  للدولة؛ 

لك الذي اختاره ليس ملكا باملعنى  السلطان، وال يكون من مكره مغلوب عىل أمره، وامل

 الذي نعهده كام سنبني. 

انخلعت منهم   أشد االضطراب، وقد  بني إرسائيل يف  آخر: وقد كانت حال  قال 

اإلرادات احلازمة، إال من قلوب ربط اهلل عليها باإليامن؛ ولذلك توقع نبيهم أال يصربوا  

 سبحانه ذلك الشعور الذي  عىل القتال إذا محي الوطيس واشتد البالء، ولذلك حكى اهلل 

 ﴿َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَليُْكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا﴾  خالج قلب نبيهم، فقال تعاىل:  

قال آخر: ويف ذلك دليل عىل أن نبيهم توقع أنه إن ُكتب عليهم القتال أال يقاتلوا  

نكوص يف مقام اإلقدام وعصيان اهلل  فيجمعوا بني ذلة اهلزيمة، والفرار يوم الزحف، وال

تعاىل؛ فبني هلم العقبى إن كتب عليهم القتال أي فرض ولزم بإلزام الشارع، ثم جاءوا بعد  

 ذلك ونكصوا عىل أعقاهبم. 

قال آخر: ويف هذا القول من هذا النبي الكريم تنبيه إىل أمرين.. أوهلام: أن يفكروا يف  

ويف عاقبة القتال، فإن رأوا يف أنفسهم القدرة عىل    أنفسهم ويف حاهلم، ويف قوة أعدائهم، 

اللقاء، يف ميدان القتال مع أعدائهم مهام يتكاثف مجعهم، أرصوا عىل طلب فرضية القتال،  

واختيار ملك يتوىل قيادهتم، ويكون قطبا تدور رحى احلرب به وبتدبريه.. وثانيهام: أخذهم  

ن فيه الفصل، وليس باهلزل؛ حتى ال تكون  األهبة واالستعداد للقتال إن أرصوا عليه، فإ

 عقبى القتال أسوأ مما هم عليه. 

﴿َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكُم  قال آخر: ولذلك، فإن االستفهام يف قوله تعاىل:  
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تنبيه إىل خماطر القتال وحاهلم من االضطراب، وَتلل اإلرادة وتفكك    اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا﴾

زائم، وأن حاهلم هذه ال يصلح لقتال، فعليهم أن يغريوها، فاملعنى: أتتوقعون إذا كتب  الع

 بإثم اهلزيمة، وإثم الفرار، وإثم العصيان.  فتبوؤواعليكم القتال أال تقاتلوا، 

هنا توقع وقارب، فمعنى فهل عسيتم أي: فهل توقعتم   ﴿َعَسى﴾ قال آخر: ومعنى 

؛ أي تومئ حالكم التي يبدو أنكم ال َتاولون تغيريها،  تقاتلواإن كتب عليكم القتال أال  

 ل يوجب تغبري احلال، وأنكم إذ توقعتم ذلك عاجلتم حالكم. تا عداد للقتمع أن االس 

هلا استعامالن.. أحدُها: أن تكون بمعنى لعل، مثل    ﴿َعَسى﴾قال آخر: ذلك أن  

َيْأيِتَ بِاْلَفْتِح َأْو َأْمرن ِمْن ِعنِْدِه﴾  قوله تعاىل:   َأْن  ، فاملعنى: لعل اهلل أن  [ 52املائدة:  ] ﴿َفَعَسى اهللَُّ 

يأيت بالفتح أو أمر، ويكون ما بعدها اسمها، وما يليه خربها.. وثانيهام: أن تكون يف معنى  

توقع أو قارب، وما بعدها يكون يف معنى الفاعل، ويصح أن يكون يف مقام االسم  الفعل  

ْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا يِف  إعرابا، وهي هنا هبذا املعنى، كام هي يف قوله تعاىل:   ﴿َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ

 [ 22حممد: ]  ﴾ اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ 

﴿َوَما َلنَا َأالَّ ُنَقاتَِل يِف َسبِيِل اهللَِّ   أهنم أجابوا نبيهم بقوهلم:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل 

َوَأْبنَائِنَا﴾ ِدَياِرَنا  ِمْن  ُأْخِرْجنَا  قدروا حاهلم، وعاجلوا ضعف    ،َوَقْد  أهنم  له  أهنم ذكروا  أي 

أكثر من دافع   القتال قد توافرت.. ولذلك هم جيدون  ثم ذكروا له أن بواعث  نفوسهم، 

عهم إىل القتال.. لقد أخرجوا من ديارهم وأمواهلم، ورشدوا هم وأبناؤهم.. فهل يصرب  يدف

 عىل هذا الضيم أحرار الرجال؟

قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل أهنم فضحوا أنفسهم حني دخلوا يف هذه التجربة، وكانوا  

م يركبوا  أن  إال  أبوا  ولكن  أمرهم،  من  سرت  يف  فيها،  الدخول  يطلبوا  أن  قبل  راكب  من 

الرجال، فزلت أقدامهم، وعفرت وجوههم يف تراب اخلزي واملهانة.. إال قليال ممن أراد  
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 اهلل له السالمة واألمن، فثبت قدمه، وربط عىل قلبه. 

ذلك:   يذكر  تعاىل  قال  وقد  آخر:  َقلِياًل  قال  إِالَّ  ْوا  َتَولَّ اْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكتَِب  ﴿َفَلامَّ 

عليهم القتال بعد سؤال النبي ذلك وبعث امللك، أعرضوا وختلفوا  أي فلام فرض    ،ِمنُْهْم﴾ 

النهر مع   قليال منهم عربوا  العدو وشوكته، إال  أمر اهلل بعد مشاهدة  عن اجلهاد وضيعوا 

 طالوت. 

قال آخر: وذلك ألن األمم إذا قهرها العدو هتن قوهتا ويغلب عليها اجلبن وتلبس  

إ اهلل  أراد  فإذا  واملسكنة،  الذل  يف  ثوب  واإلقدام  الشجاعة  روح  نفخ  موهتا  بعد  حياءها 

 خيارها وهم األقلون، فيعملون ما ال يعمله األكثرون. 

قال آخر: ويف ذلك من العرب والفوائد االجتامعية أن األمم حني الضعف قد تفكر  

  يف الدفاع حني احلاجة إليه، وتعزم عىل القيام به إذا توافرت الرشائط التي يتخيلوهنا كام قال 

 الشاعر: 

 وإذا ما خال اجلبان بأرض.. طلب الطعن وحده والنزاال 

فإذا توافرت هلم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غري كاف ملقاومة  

 األعداء، والتمسوا ألنفسهم املعاذير، وأكثروا من التعلالت الواهية. 

بقوله:   َعلِ قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك  بِالظَّاملنِِيَ ﴿َواهللَُّ  بالذين    ﴾يٌم  أي 

الدنيا   يف  فيصبحون  عنها، وحفظا حلقوقها،  دفاعا  اجلهاد  برتك  وأمتهم  أنفسهم  يظلمون 

 أذالء مستضعفني، ويف اآلخرة أشقياء معذبني، ويف هذا وعيد ألمثاهلم ال خيفى. 

الذي    قال آخر: ثم فصل اهلل تعاىل ما أمجلته اآلية السابقة، من هذا املوقف املتخاذل

 كان من هؤالء القوم، الذين يمكرون بآيات اهلل، ويستخفون بأوامره وأحكامه. 

قال آخر: فقد ذكر أن اهلل تعاىل اختار هلم ملكا يقاتلون معه، وذلك إجابة ملقرتحهم  
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الذين اقرتحوه.. لكنهم بدل أن يسّلموا له، راحوا يفتشون يف هذا امللك املختار من قبل  

س التي قام عليها اختياره، ويف ذلك ما فيه من جرأة عىل اهلل، وعدوان  اهلل، ويفندون األس

 عىل ما يقىض به وحيكم فيه. 

قال آخر: وليتهم إذ نظروا، وقعت أنظارهم عىل ما يف اإلنسان من فضائل نفسية  

التي يكون هبا التفاضل والتاميز بني إنسان وإنسان.. لكنهم مل ينظروا إال إىل    هي وروحية،  

ته قلوهبم من حب املال، الذي هو ميزان املفاضلة، والفضل عندهم.. فحني رأوا  ما أرشب

أن امللك املختار مل يكن أكثرهم ماال، وأوسعهم ثراء، أنكروا أن يكون ملكا عليهم، وقالوا:  

 ِمَن املَْاِل﴾  ﴿َأنَّى َيُكوُن َلُه املُْْلُك َعَلْينَا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاملُْْلِك ِمنُْه َومَلْ ُيْؤَت َسَعًة 

قال آخر: أي كيف يملك علينا، وهو ال يستحق هذا التملك؟ ألن هناك من هو  

أحق به منه، وألنه ال يوجد لديه ما يتوقف عليه امللك وهو املال، وألنه ليس من سالئل  

 امللوك، وال من سالئل النبوة.  

حق   امللك  وأن  امللك،  يف  أساس  الغنى رشط  أن  توُههم  بسبب  وهذا  آخر:  قال 

﴿َأنَّى َيُكوُن  يتجاوز أبناء امللوك أو األرشاف، حتى خيضع الناس له، فقوهلم:    موروث، ال 

 كالم من تعنت وحاد عن أمر اهلل.  َلُه املُْْلُك َعَلْينَا﴾

﴿إِنَّ اهللََّ  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن نبيهم أجاهبم إجابة مسكتة مفحمة، فقال:  

  ، ﴿اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم﴾ صفوة وأهل اهلمة والنبل، وقال  أي اختاره من ال  ،اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم﴾ 

ومل يقل منكم مع أنه منهم، لإلشارة إىل فضله عليهم واستعالئه بام منحه اهلل من خواص  

وصفات، وأنه كان يكفي اصطفاء اهلل له ليسكتوا وال يعرتضوا؛ ألنه ليس فوق إرادة اهلل  

وقد   النبي،  إىل  امللك  اختيار  أمر  فوضوا  اهلل؛ وألهنم  اختاره  فيام  اخلرية  وليس هلم  إرادة، 

 اهلل رهبم ورب النبي. اختاره 
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قال آخر: ثم رد نبيهم اعرتاضهم ببيان املقياس الصحيح لعظم الرجال واستعدادهم  

لقيادة الشعوب إىل مواطن العزة والرشف، لقد حسبوا النسب واملال مقياس العظمة، فبني  

ْسِم﴾ هلم مقياسها، فقال:   كم مجيعا، ألن اهلل  أي أنه أعظم من  ،﴿َوَزاَدُه َبْسَطًة يِف اْلِعْلِم َواجْلِ

سبحانه زاده عليكم يف األمرين اللذين ُها سبب للقيادة احلكيمة، وُها: قوة العقل وسعة  

 العلم وكثرة التجارب.. وقوة اجلسم. 

األهلية   إىل  إشارة  احلقيقية،  العظمة  مقاييس  إىل  التنبيه  فوق  ذلك  ويف  آخر:  قال 

وا احلسب  ليس  للمنصب  فاألهلية  الدولة،  يف  األهلية  للمنصب  ولكن  واملال،  لنسب 

الكربى أعظم   الرياسة  املناصب، وإذا كانت  امللك أعىل  بالكفاية فيه، فإذا كان  للمنصب 

االعامل تبعات، فليس الذي يؤهل للمناصب السعة واملال، بل الكفاية هلا والقدرة عليها؛  

 ل واملناصب. ففي اآلية الكريمة إشارة إىل مقياس العظمة، وإىل مقياس االختيار لألعام

العقل   وقوة  والتجارب،  األفق  يف  االتساع  معناها  العلم  يف  والبسطة  آخر:  قال 

والتدبري واإلحكام يف التفكري، فالبسطة معناها االتساع، وإذا أضيفت إىل العلم فمعناها  

 االتساع واإلحاطة بكل ما يوجه العقل إىل التفكري املستقيم مع سالمة العقل نفسه. 

ة اجلسم اتساعه، ال بمعنى كثرة اللحم والشحم، بل بأن يكون سبط  قال آخر: وبسط

العظام مديد القامة بعيد ما بني املنكبني، وقد يراد ببسطة اجلسم كونه ذا جسم يلقي بالرعب  

منظره يف قلوب األعداء، وباهليبة يف قلوب األولياء.. أو يراد ببسطة اجلسم مطلق القوة؛  

املنكبني يكون يف غالب األحوال قوي اجلسم، فأطلق ذلك   ألن طويل العظام عريض ما بني

 وأريد مطلق القوة. 

قال آخر: وقدمت بسطة العلم عىل بسطة اجلسم لإلشارة إىل أهنا يف الرياسة أقوى  

تأثريا، وأهنا األصل وغريها التابع، وأنه ليست احلاجة إىل قوة اجلسم بمقدار احلاجة إىل قوة  
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 م وكثرة التجارب. الرأي والتدبري وسعة العل 

  ﴾﴿َواهللَُّ ُيْؤيِت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ قال آخر: ثم عقب عىل ذلك بقوله:  

للداللة عىل أمرين.. أوهلام: أن األمور كلها بيده سبحانه وتعاىل، وأنه فعال ملا يريد، وأن ما  

حانه يؤيت امللك يف الدنيا ملن يشاء،  يشاء يف هذا الكون يقع، وما ال يشاء ال يقع، وأنه سب

فهو إذ يعطيه ملن    ﴿ُمْلَكُه﴾ وأنه إذ يعطيه هو املسيطر عليه، ولذلك أضيف امللك إليه إذ قال  

يعطيه هو الغالب عىل أمره يستطيع أن يسلبه يف أي وقت شاء، فهو مالك امللك، يؤيت امللك  

 ده. من يشاء، وينزع امللك ممن يشاء، وهو القاهر فوق عبا 

قال آخر: وثانيهام: أن كل يشء يف الوجود َتت سلطان اهلل تعاىل، وهذا معنى أن اهلل  

واسع، أي حميط بكل يشء، قد وسع كل يشء برمحته وقدرته، وأنه يدبر األمور عىل مقتىض  

العلم الواسع الشامل؛ فهو يربط األسباب واملسببات، وهو يعطي حلكمة يعلمها، ويمنع  

تىل األمم بالقوة والضعف والعزة والذلة، واهلزيمة واالنتصار، والبأساء  حلكمة يعلمها، يب

تعاىل:   قال  النعامء والرساء، كام  ثم  فِْتنًَة﴾  والضاء،  َواخْلَرْيِ   ِّ بِالرشَّ ، [ 35األنبياء:  ] ﴿َوَنْبُلوُكْم 

النفوس   وعىل األمم املغلوبة أن تتخذ األسباب بجمع الكلمة، وتأليف القلوب، وَترير 

وتناضل    من للقوى،  تستخذي  وال  للضعف،  تستسلم  وال  والشهوات،  األهواء  ربقة 

 وتكافح وتصابر، وتتوكل عىل اهلل، وإىل اهلل مصري األمور. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن القوم مل يطمئنوا إىل ما أخربهم به نبيهم عن طالوت،  

مللك ما ليس ألحد منهم.. بسطة  وأن اهلل قد اصطفاه هلذه املهمة، وأن عنده من مستلزمات ا

يف العلم واجلسم.. لذلك أبوا أن خيفوا لالنضواء إليه والقتال َتت رايته.. فجاءهم نبيهم  

 بآية حمسوسة، جيدوهنا بني أيدهيم، أمارة عىل اصطفاء اهلل له. 

قال آخر: وربام يكونون قد سكتوا ومل يعرتضوا، فأراد اهلل تعاىل أن يثبت قلوهبم،  
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كهم، فذكر هلم عالمة ملكه، وأمارة السلطان الذي أفاضه اهلل سبحانه وتعاىل عىل  ويزيل ش

﴿َوَقاَل هَلُْم  ذلك احلاكم املختار، فأوحى إىل نبيهم املبعوث أن يسوق إليهم البرشى، فقال:  

َربُِّكمْ  ِمْن  فِيِه َسكِينٌَة  التَّاُبوُت  َيْأتَِيُكُم  َأْن  ُمْلكِِه  آَيَة  إِنَّ  َوآُل    َنبِيُُّهْم  ُموَسى  آُل  َتَرَك  مِمَّا  َوَبِقيٌَّة 

ِمُلُه املاََْلئَِكُة﴾    َهاُروَن ََتْ

قال آخر: لقد خضعوا لقول نبيهم وحلكم اهلل باختيار طالوت وليا ألمرهم، متوليا  

قيادهتم، ولكنه خضوع القلق املضطرب الذي مل يصب السكون قلبه، فلم تطمئن قلوهبم،  

عىل سلطان اهلل، إذ البد من أمارة تثبت القلوب، وخصوصا أهنم    فساق اهلل إليهم آية تدل 

مقدمون عىل حرب فيها تشتد الشديدة وتبتىل القلوب، فالبد من نفوس ملتفة حول قائد  

اخلضوع   يكون  بل  الشك،  ظلمة  من  يشء  يمسها  وال  الريب،  من  يشء  عليها  يرين  ال 

 د. الكامل، واالَتاد الشامل، والتآلف بني اجليش والقائ

أن   الثابت،  املتقرر  سلطانه  أمارة  أي  طالوت،  ملك  آية  كانت  ولذلك  آخر:  قال 

 يأتيهم التابوت فيه سكينة من رهبم. 

نفوسهم   ألن  وآب،  رجع  بمعنى  تاب  من  فعلوت،  وزن  عىل  التابوت  آخر:  قال 

إليه وتثوب، وتسكن وتطمئن، ويرون فيه شارة عزهم، ورمز جمدهم، وصلة    تؤوبكانت  

 ضيهم.  حارضهم بام

قال آخر: والتابوت الذي ارتبطت به قلوهبم ذلك االرتباط صندوق فيه آثار من آثار  

آل موسى وآل هارون، وقد فقدوه وقت أن رضبت عليهم الذلة، وأخرجوا من ديارهم،  

 فكانت الذلة مقارنة لذلك الفقد، والعزة مقارنة للبقاء.  

ينة أي أن فيه اطمئنانا هلم، من  قال آخر: وقد وصف اهلل تعاىل التابوت بأن فيه سك

تعاىل:   قال  كام  والقوة،  والعزة  بالسلطان  يف عودته برشى  يرون  إهنم  ِمْن  حيث  ﴿َسكِينٌَة 
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 َربُِّكْم﴾  

السكينة واالطمئنان فيض من فيوض اهلل تعاىل   قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل أن 

األ تلك  فليست  بأسباب  السكينة  تلك  اقرتنت  وإن  الناس؛  به  هي  يرحم  العادية  سباب 

أن جعلها   العاملني، ومن حكمته سبحانه  الذي يوجدها هو رب  بل  املؤثرة يف وجودها، 

مقرتنة بتلك األسباب الدنيوية، وإن كانت غري مؤثرة فيها باإلجياد، بدليل أنه قد توجد تلك  

السكينة   واقرتان  قط،  االطمئنان  معها  يكون  وال  السكينة،  معها  توجد  وال  األسباب 

اهلل  واال عند  يشء  وكل  منه،  الرمحة  ويرجوا  األسباب،  الناس  ليطلب  باألسباب  طمئنان 

 بمقدار. 

سبب   هي  اآلثار  وتلك  هارون،  وآل  موسى  آل  من  بقية  التابوت  وىف  آخر:  قال 

أمارة عزهم، والصلة بني حارضهم وماضيهم؛ ويف تقديم   به والتيمن واعتباره  االعتزاز 

عىل   األمر    إشارة  ﴿َبِقيَّةن﴾السكينة  هو  واالطمئنان  املطلوبة،  الغاية  هي  السكينة  أن  إىل 

املرغوب، فتلك اآلثار ليست يف ذاهتا الغاية، إنام الغاية هي السكينة، وقد اقرتنت بوجودها  

 لتكون عالمة ومظهرا، وإن املؤثر باإلجياد هو رب العاملني كام ذكرنا. 

لتابوت، وهل جاء بأمر خارق  قال آخر: وقد اختلف املفرسون هنا يف كيفية إتيان ا 

للعادة، أم جاء بأمر عادي، وكيف كانت َتمله املالئكة، أهو احلمل احلقيقي، أم هي القوة  

الروحية الغيبية التي كانت بأمر اهلل تعاىل من غري أن تعرف أسباهبا ومظاهرها.. وكل ذلك  

 القصة. ال يفيدنا يف جمال االعتبار، الذي هو مقصود القرآن الكريم من هذه 

ِمُلُه  قال آخر: لكن بعضهم وصل به األمر إىل أن ذكر أن املراد من قوله تعاىل:   ﴿ََتْ

أن التابوت كان يف شكل صندوق َتمله متاثيل كانوا يسموهنا املالئكة من حيث   املاََْلئَِكُة﴾

  إهنا صورة مالئكة يف خياهلم.. وذلك خطأ مبني، وإن ذكر يف التوراة احلارضة، ألن القرآن 
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الكريم الذي حارب الوثنية وذرائعها ال يتفق أن تسمى التامثيل مالئكة، ولو كان يف ذلك  

 جماراة لتعبرياهتم، وال يصح أن يفرس القرآن بام ال يتفق مع منطقه وخيالف اجتاهاته ومراميه. 

بقوله:   الكريمة  اآلية  تعاىل  اهلل  ثم ختم  آخر:  إِنْ قال  َلُكْم  آَلَيًة  َذلَِك  يِف  ُكنُْتْم    ﴿إِنَّ 

وذلك لبيان أن عليهم أن خيضعوا إلمرة طالوت بعد أن تبني هلم اختيار اهلل له،    ،﴾ ُمْؤِمننِيَ 

واصطفاؤه؛ واملعنى: إن يف عناية اهلل سبحانه وتعاىل بكم، من إعادته التابوت شارة عزكم،  

منني،  آلية لكم وعالمة توجب عليكم أن ختضعوا، وال تتململوا، وال تتمردوا إن كنتم مؤ 

 أي إن كان شأنكم أن تؤمنوا باحلق، وتذعنوا إذا علمتموه. 

قال آخر: وحيتمل أن يكون اخلطاب يف هذه اآلية الكريمة للمؤمنني من أمة حممد  

  ويكون املعنى: إن ذلك القصص احلكيم، وتلك العظات البالغة آلية، أي ألمارة تدل ،

فيام يدعوكم إليه، وأنه يتحدث عن ربه؛ ألنه وهو النبي األمي الذي مل    عىل صدق حممد  

يقرأ كتابا، ومل جيلس إىل معلم ومل يلقن أي علم من أي طريق قد ساق إليكم تلك األخبار  

الصادقة، فهي آية من آيات نبوته إن كان من شأنكم اإلذعان للحق إن بدت آياته وظهرت  

 بيناته. 

 املشهد الثاين: 

 حد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. قال أ 

الوعاظ أحد  تعاىل:  (1)قال  الذي نص عليه قوله  املشهد  إنه  َطاُلوُت  :  َفَصَل  ﴿َفَلامَّ 

َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن مَلْ َيطْ  ُه ِمنِّي إِالَّ َمِن  بِاجْلُُنوِد َقاَل إِنَّ اهللََّ ُمْبَتلِيُكْم بِنََهرن َفَمْن رَشِ َعْمُه َفإِنَّ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َقا  ُبوا ِمنُْه إاِلَّ َقلِياًل ِمنُْهْم َفَلامَّ َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ َف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفرَشِ ُلوا اَل َطاَقَة  اْغرَتَ

 

(، واألمثل يف تفسري 388/ 4وحي القرآن: )(، ومن  222/ 2(، وتفسري املراغي )898/ 2(، وزهرة التفاسري )308/  1(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 (.425/  2(، والتفسري املنري )225/  2كتاب اهلل املنزل: )
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ُْم مُ  ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ اَلُقو اهللَِّ َكْم ِمْن فَِئةن َقلِيَلةن َغَلَبْت فَِئًة َكثِرَيًة  َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل الَّ

َأْفِرْغ َعَلْينَا َص  نَا  َربَّ ابِِريَن َوملََّا َبَرُزوا جِلَاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاُلوا  ا َوَثبِّْت  بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ رْبً

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلكَ  افِِريَن َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللَِّ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللَُّ املُْْلَك  َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ

ْكَمَة َوَعلََّمُه مِمَّا َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع اهللَِّ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضن َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلكِنَّ  اهللََّ    َواحْلِ

 ِ  [ 251ـ  249البقرة: ] نَي﴾ ُذو َفْضلن َعىَل اْلَعاملَ

وقيادة   إرسائيل،  بني  إمرة  طالوت  توىل  ملا  أنه  فيه  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  قال 

جيوشهم، وتقدم هبم لالنتصاف ممن أرهقوهم وأذلوهم، فخرج هبم من هدوء االستخذاء  

 ﴿إِنَّ اهللََّ ُمْبَتلِيُكْم﴾  واالستكانة إىل ميدان اجلهاد، وقد ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم حينها: 

: وذلك ملعرفة مقدار طاعة جنده، ألهنم بايعوه وما أرادوا، وقبلوا ملكه وما  قال آخر

كادوا يفعلون، فأراد قبل أن خيوض غامر احلرب أن يعرف من أذعن وريض فيقاتل به؛ ألنه  

به   له  ليس  فإنه  القلبي،  اإلذعان  التمرد أو عدم  ذرة من  قلبه  يكون كنفسه، ومن كان يف 

اجليش باَتاد القلوب والقوة املعنوية، وحسن الطاعة للقيادة،  حاجة.. ذلك أن النرصة يف  

 فجند قليل متحدة أهواؤهم ينترصون بعون اهلل.  

قال آخر: ويمكن أن يكون مراده بابتالء اهلل هلم أهنم يفصل بينهم وبني أعدائهم هنر،  

داهتم  وقد وصلوا إليه جمهدين من العطش والتعب، فخيش أهنم إن مكثوا حوله، وملؤوا مزا

إليهم، وأبعدوهم   النهر  وبطوهنم واسرتاحوا واستجموا، أحس هبم أعداؤهم، فاجتازوا 

عنه، فأراد طالوت أن يأخذ عدوه باجلولة األوىل املفاجئة، فيجتاز النهر قبل أن حيسوا به،  

وإن اجتازوه صار النهر يف قبضتهم يرشبون منه ما شاءوا من غري حاجة إىل التزود، وكانوا 

 املاء، وعدوهم أسفل منه.  هم عىل 

معنى   فيه  ويتحقق  الكريم،  القرآن  نسق  ينافيه  ال  قريب  احتامل  وهذا  آخر:  قال 
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االبتالء الشديد؛ ألن كوهنم بجوار املاء بعد جهد وعطش، وال يأخذون منه إال غرفات  

تذهب بالعطش من غري شبع وتزود منه، هذا بال شك ابتالء من اهلل، ويتحقق فيه أيضا  

االختبار للطاعة، وهو يتفق مع اخلطط احلربية؛ ألن الفجاءة يف احلروب سالح يقتل  معنى 

 ويفرق اجلمع، ثم فيه اختبار لعزائمهم وقوة إرادهتم فوق اختبار طاعتهم. 

ُه ِمنِّي إِالَّ  قال آخر: ولذلك قال هلم:   َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن مَلْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ ﴿َفَمْن رَشِ

َف ُغْرَفًة بَِيِدِه﴾َمنِ  أي فمن رشب منه متزودا مستجام حوله مستربدا بامئه مستمتعا به    ، اْغرَتَ

أي فليس يف قياديت، بل هو خارج عىل طاعتي،    ﴿َفَلْيَس ِمنِّي﴾ مستنيام إىل الراحة بجواره  

َيْطَعْمهُ وليس معنا يف هذا اجلهاد املتعب يف أوله، واملثمر يف آخره؛   أي مل يذقه    ﴾ ﴿َوَمْن مَلْ 

َف ُغْرَفًة بَِيِدِه﴾  أي أنه مل يذق من ماء النهر إال بقدر اغرتافه بيده ما يبل عطشه،    ﴿إِالَّ َمِن اْغرَتَ

﴿َفإِنَُّه  وينقع غلته، ويدفع حاجته العاجلة من املاء أي فمن مل ينل من ماء النهر إال هبذا القدر  

وله معي غب النرصة وفخار االنتصار..  أي معي يف جندي، وهو يف سلطان قياديت،    ِمنِّي﴾ 

 واالغرتاف هو األخذ من اليشء باليد، والغرفة مقدار املاء الذي يغرتف باليد. 

قال   فقد  الرشط،  االستثناء من  الرشط عىل  تقديم جواب  هنا  آخر: ونالحظ  قال 

َف  تعاىل:   اْغرَتَ َمِن  إِالَّ  ِمنِّي  ُه  َفإِنَّ َيْطَعْمُه  مَلْ  التأليف املعهود للناس أن    ُغْرَفًة﴾﴿َوَمْن  وكان 

يقال: )ومن مل يطعمه إال من اغرتف غرفة بيده فإنه مني(، لكن النص جاء بتقديم اجلواب  

عىل مستثنى الرشط حلكمة بليغة، وهي املسارعة إىل احلكم باالتصال؛ وإثبات أن أساس  

فة بيد لنقع الغلة، وذلك ليقللوا  الصلة التي تربطهم أال ينالوا من املاء، ثم رخص هلم يف الغر

ما كان يف طاقتهم التقليل؛ ألهنم إن اسرتسلوا يف أخذ املاء ال يقفوا عند القليل، بل ينالوا  

 منه الكثري. 

ُبوا ِمنُْه إِالَّ َقلِياًل ِمنُْهْم﴾قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم مل يصربوا   أي مل تكن    ، ﴿َفرَشِ
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تربت فيه حكمتهم، وطاعتهم، وعزيمتهم تتفق مع رغبتهم  نتيجة ذلك االمتحان الذي اخ 

يف العزة بدل الذلة، فلم ينظروا إىل املآل بدل احلال، مل يصربوا عىل التعب الوقتي بالعطش  

ليفاجئوا عدوهم يف عقر داره، وما غزي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا، ومل يطيعوا قائدهم  

قبل  احلكيم، والطاعة أساس اجلندية؛ ومل يستحص الراحة  دوا بعزائمهم فال يستنيموا إىل 

 وقتها. 

ِمنُْهْم﴾قال آخر: ولذا قال تعاىل:   َقلِياًل  إِالَّ  ِمنُْه  ُبوا  منه وكرعوا    ﴿َفرَشِ أي فرشبوا 

واسرتاحوا حوله واستجموا قبل أن جييء وقت االستجامم، إال قليال منهم ربط اهلل عىل  

 جيمعوا عزمهم متحملني التعب العاجل، يف نظري  قلوهبم؛ وبذلك مل يطيعوا ومل يصربوا، ومل

 النرص والظفر اآلجل. 

قال آخر: والنتيجة املقررة لرشهبم، هي انقطاع الصلة بينهم وبينه، فصاروا يف ضفة  

النفس، وطالوت ومن معه قد صاروا يف الضفة   النهر مسرتحيني مستنيمني إىل هوى  من 

 ني املاء. العدو، وحالوا بينه وب فاجأوااألخرى، قد 

َقاُلوا اَل  قال آخر: ولذا قال اهلل تعاىل من بعد:   َمَعُه  ِذيَن آَمنُوا  ﴿َفَلامَّ َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ

أي أن طالوت اجتاز النهر مع الذين صربوا عىل العطش    ،َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجُنوِدِه﴾

 ملميت. والتعب، ومل ينالوا من املاء إال ما يدفع العطش ا

قال آخر: وقد عرب اهلل تعاىل عن أولئك الصابرين الطائعني املدركني بقوله تعاىل:  

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه﴾  لإلشارة إىل أن اإليامن باهلل واإلذعان له سبحانه هو السبب يف طلبهم    ﴿َوالَّ

ه اهلل وليا  العزة، وَتملهم املشاق يف سبيلها، والصرب عىل املتاعب لنيلها، والطاعة ملن اصطفا 

 ألمرهم، ومدبرا لشئوهنم، وقائدا هلم يف ميدان العزة والكرامة. 

تعاىل:   قوله  يف  والضمري  آخر:  َوُجُنوِدِه﴾ قال  بَِجاُلوَت  اْلَيْوَم  َلنَا  َطاَقَة  اَل    ﴿َقاُلوا 



172 

 

حيتمل أن يعود عىل بعض الذين اجتازوا النهر، وحيتمل أن يعود عىل الذين استناموا للراحة  

 ازوا النهر. ومل جيت

الطائعون   وهم  النهر،  اجتازوا  الذين  إن  املعنى:  يكون  األول  وعىل  آخر:  قال 

الصابرون املعتزمون كانوا فريقني: فريق هاله العدو وكثرته، فاعرتاهم اخلوف، وقالوا: ال  

طاقة لنا اليوم بجالوتـ  وهو قائد جيش العدوـ  وجنوده؛ وفريق آخر مل يذهب قلبه شعاعا،  

ُْم ُماَلُقو اهللَِّ َكْم ِمْن فَِئةن َقلِيَلةن َغَلَبْت فَِئًة  ين قال تعاىل عنهم:  وهم الذ ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ ﴿َقاَل الَّ

 َكثِرَيًة بِإِْذِن اهللَِّ﴾  

وأدناها:   أوالها  ثالثا..  مراتب  إرسائيل  بنو  يكون  التخريج  هذا  وعىل  آخر:  قال 

مر قائدهم.. والثانية: أولئك الذين اجتازوا النهر  أولئك الذين ارتضوا بالعصيان وخالفوا أ

وأطاعوا، لكن هالتهم الكثرة الكاثرة، وحسبوها الكارثة.. واملرتبة العليا هم أولئك الذين  

 آمنوا بلقاء اهلل تعاىل، وفضلوا الباقية عىل الفانية، وباعوا أنفسهم هلل سبحانه وتعاىل. 

يعود عىل الذين مل جيتازوا النهر، فإن املعنى    ﴿َقاُلوا﴾قال آخر: وإذا كان الضمري يف  

حينئذ يكون: إن الذين استناموا للراحة، وآثروا العصيان تقاولوا فيام بينهم وقالوا ال طاقة  

لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي أننا يف حاجة إىل الراحة اليوم وإذا نلنا حظنا من االستجامم  

ذين اجتازوا النهر، فقد وجدوا أنفسهم قلة قليلة  واملاء فقد يكون اللقاء.. وأما الفريق ال

أمام مجوع كثرية، وقد ختلف من إخواهنم األكثرون، وقعدوا يف الضفة األخرى خمالفني،  

احلياة،   لينالوا  املوت  فطلبوا  باآلخرة  آمنوا  وقد  وتأييدهم  اهلل  نرص  إىل  مطمئنون  لكنهم 

 ًة َكثِرَيًة بِإِْذِن اهللَِّ﴾  ﴿َكْم ِمْن فَِئةن َقلِيَلةن َغَلَبْت فِئَ وقالوا: 

ومعنى   آخر:  َوُجنُوِدِه﴾قال  بَِجاُلوَت  اْلَيْوَم  َلنَا  َطاَقَة  عىل  ﴿اَل  اليوم  لنا  قدرة  ال   :

مالقاة جالوت وجنوده، ولو بتحمل أقَص املشقة؛ إذ الطاقة معناها أقَص ما يبذل من مشقة  
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النسبة لقدرهم، وهذا ما يصوره  حلمل األمر، وإذ انتفى ذلك فمعناه أن األمر مستحيل ب

 الضعف واستمراء الذلة والضعة واهلوان. 

قال آخر: وألن القائلني لذلك القول فيهم هذه الصفات، يمكن أن يكون الضمري  

عائدا عىل الذين مل جيتازوا النهر ورضوا باملقام مع العصيان.. فهذا قول الذين عصوا وذلوا،  

ُْم ُماَلُقو اهللَِّ َكْم ِمْن فَِئةن  اىل بقوله:  أما قول اآلخرين فقد حكاه اهلل تع ِذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ ﴿َقاَل الَّ

، فالظن هنا بمعنى العلم القطعي اجلازم؛ ألن شأن املؤمن  َقلِيَلةن َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اهللَِّ﴾

 أن يؤمن باهلل ورسله واليوم اآلخر إيامنا قاطعا جازما ال شك فيه. 

آخر: وإنام عرب عن العلم اليقيني يف هذا املقام بلفظ الظن لسببني.. أحدُها: أن   قال

اليوم اآلخر مغيب غري حمسوس.. وثانيهام: أن الظن يتضمن معنى الرجاء، ورجاء لقاء اهلل  

سبحانه وتعاىل راضيا عن فعل العبد يدفعه إىل العمل واجلهاد يف سبيله، وبيع النفس يف  

 اهلل سبحانه وتعاىل. سبيل إعالء كلمة 

العزة   أرادوا  الذين  الصابرين  الثابتني  أولئك  تعاىل  اهلل  وصف  وقد  آخر:  قال 

فافتدوها بأنفسهم وأعظموا الفداء بأهنم الذين يظنون أهنم مالقو اهلل، بيان للباعث القوي  

يستهني  الدافع للرضا بالفداء، والصرب عىل البالء، وذلك ألن اإليامن بلقاء اهلل جيعل املرء  

بكل ما ينزل به يف الدنيا، ألنه مهام يكن مقداره، تعب ضئيل يف مقابل نعيم مقيم يوم القيامة،  

وألنه مهام يكن ما يلقاه من عنت يف الدنيا ال يعد شيئا مذكورا يف نظري لقاء اهلل تعاىل راضيا  

 عنه، متقبال ألعامله، فذلك الرضوان دونه الدنيا كلها بحذافريها. 

وإذا كان املؤمن بلقاء اهلل املستشعر لعظمته يستهني بكل ما يف الدنيا ومن    قال آخر:

﴿َكْم ِمْن فَِئةن َقلِيَلةن َغَلَبْت فَِئًة َكثِرَيًة  فيها، فهو مستهني بعدوه مهام تكن كثرته؛ ولذلك قالوا:  

، ويظاهر بعضها والفئة: اجلامعة املتعاونة املتساندة التي يفيء بعضها إىل بعض  ،بِإِْذِن اهللَِّ﴾
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بعضا، واملعنى كم من مرات كثرية غلبت مجاعة متعاضدة قليلة العدد مجاعة كثرية العدد،  

 لقوة إيامهنم باهلل وبحقهم. 

قال آخر: وىف هذا إشارة إىل أن من أسباب النرص أال يؤخذ اخلصم بقوة خصمه  

ال حمالة مغلوب؛ ألن القوة    بأكثر من أن يستعد له ويأخذ األهبة للقائه؛ أما إن هاله أمره فإنه

القوة املعنوية لقوم يرهبون لقاء عدو اهلل   املعنوية ذخرية فوق العدة والسالح، وال تكون 

وعدوهم، بعد أن اختذوا األهبة، واختار اهلل سبحانه وتعاىل هلم القيادة الرشيدة، ذات الرأي  

 السديد؛ واملنهج احلميد. 

اآليات   تعاىل  اهلل  ختم  ثم  آخر:  النفوس،  قال  بتهيئة  للقتال  االستعداد  تفيد  التي 

واختاذ سالح املفاجأة أول سالح يرفع ضد األعداء ـ ببيان سالح آخر هو أمىض األسلحة  

ابِِرينَ التي تغالب الزمان، وتناضل احلدثان، وهو الصرب، فقال:   أي أن    ،﴾ ﴿َواهللَُّ َمَع الصَّ

يدرع أن  اهلل  سبيل  يف  للجهاد  يتقدمون  الذين  صفاهتم،  عىل  أخص  وجيعلوه  بالصرب،  وا 

 ويستمسكوا به؛ فإن اهلل سبحانه وتعاىل مع الصابرين.  

فقال:   الصابرين  اهلل هبا عىل  أفاض  التي  الكريمة  َمَع  قال آخر: واملصاحبة  ﴿َواهللَُّ 

ابِِرينَ  هي مصاحبة النرصة والتأييد والتوفيق، فاهلل جل جالله، وعظمت قدرته، مع   ﴾الصَّ

 ومن كان اهلل معه فهو منصور، فإنه هو نعم املوىل ونعم النصري. الصابرين، 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا اجتاز املؤمنون الصابرون النهر، ومجعوا عزائمهم  

يف عزيمة واحدة، وقدروا النرص مع قلتهم وكثرة عدوهم، ألن اإليامن باحلق وحده عدة  

منة املتوثبة املفوضة أمورها لرب العاملني، تقدموا  هي أقوى عدد اجلهاد، وهبذه النفوس املؤ

للقاء األعداء، ومل يغرهم باهلل الغرور ومل يفرضوا أن قوة البدن والسالح والشعور باحلق  

وحدها كافية للنرص بل البد من تأييد اهلل، ولذا قال اهلل تعاىل يف وصفهم يف ميدان القتال:  
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َنا َعىَل اْلَقْوِم  ﴿َوملََّا َبَرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُن  ا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً وِدِه َقاُلوا َربَّ

أي أهنم خرجوا إىل األرض الفضاء املتسعة التي تتالقى فيها القوي املناضلة،    ﴾اْلَكافِِرينَ 

معناها خرجوا إىل الرباز، أي الفضاء املتسع املرتامي األطراف، وكان بروزهم    ، ﴿َبَرُزوا﴾فـ  

بني   وأذاق  املايض،  يف  االنتصار  تعود  مدرب  جند  ومعه  غالب،  جبار  لقوي  وظهورهم 

 ، ذلك هو جالوت وجنوده. كؤوسا إرسائيل من الذل 

القوا مجاعة    قال آخر: وذكر اهلل تعاىل له باالسم ومعه جنوده لإلشعار بأن املؤمنني 

موحدة منظمة، هلا فوق كثرة العدو والعدد قوة النظام وتوحيد القيادة وقوة االنتصار يف  

 املايض والغلب عليهم.  

قال آخر: والتعبري يشعر مع ذلك بأمر آخر قد يكون من أسباب الضعف مع هذه  

شهواته بل  وسلطانه،  بمصلحته  لغايته  يعملون  واحد،  لشخص  جند  أهنم  وهو    القوة 

دربتهم   مع  وكأهنم  مللكهم،  يعملون  بل  ومجاعتهم،  ألنفسهم  يعملون  ال  فهم  ورغباته، 

اإلرادات،   ضعف  أسباب  من  وذلك  وهواه،  شخص  إلرادة  مسخرون  وغلبهم  وقوهتم 

وعدم الصرب عند الشدائد، وهكذا حكم الواحد املستبد، حيمل يف داخله دائام عوامل ضعفه  

لل  الفرد  مهام يكن فيه من توحيد وتنظيم  إذا كان حكم  للقيادة، وذلك يكون  قوى ومجع 

 صاحلا، ومل يكن فسادا غاشام وطغيانا آثام.

إرسائيل   بني  من  الصابرون  املؤمنون  التقى  عندما  أنه  تعاىل  اهلل  ويذكر  آخر:  قال 

بعدوهم، هاهلم أمره، وهاهلم أمر قائده، لكنهم كانوا مستولني عىل قلوهبم، مؤمنني بالنرص  

إليه بعد أن أخذوا األهبة،  أن أخلصوا   أنفسهم لرهبم؛ ولذلك اجتهوا  يف أمرهم، ورشوا 

 فدعوه ضارعني بثالثة أدعية تفيد إدراك أسباب النرص. 

ا﴾قال آخر: أما الدعاء األول فهو قوهلم:   َعَلْينَا َصرْبً َأْفِرْغ  نَا  أي أفض علينا    ، ﴿َربَّ
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ا﴾بري بـ  صربا يعمنا يف ظاهر مجعنا، ويف خاصة نفوسنا، فالتع فيه استعارة    ﴿َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً

متثيلية شبه فيه حاهلم واهلل تعاىل يفيض عليهم بالصرب يظهر يف مجاعتهم جمتمعة ويف األفراد  

منفردين بحال املاء يفرغ عىل اجلسم فيعبه كله، يعم ظاهره ويترسب إىل باطنه، فيلقي يف  

 القلوب بردا وسالما، وهدوءا واطمئنانا.

نَا﴾قال آخر: وصدروا الدعاء بالنداء   أي خالقنا ومنشئنا ومربينا ومميتنا، ويف    ﴿َربِّ

ذلك إشعار بأهنم دعوا جميبا، ورضعوا إىل قادر غالب، وإىل منشئ موجد، فهو قادر عىل أن  

 يأوهيم بالصرب، ويغنيهم به عن نقص العدد. 

قتال األوىل، وهو ذخرية  بالدعاء بالصرب؛ ألن الصرب هو عدة ال   وابتدأواقال آخر:  

املؤمنني وبه ضبط النفس فال تفزع، وبه جيتمع قلب الشجاع فال جيزع.. واالنتصار يف القتال  

بصرب ساعة، والصرب عند اللقاء األول هو الذي تتبدد به قوى العدو مهام تكاثرت؛ ولذا  

 ( 1) : )إنام الصرب عند الصدمة األوىل(رسول اهلل قال 

َأْقَداَمنَا﴾الثاين الذي رضعوا إىل رهبم فيه قوهلم:    قال آخر: والدعاء أي    ، ﴿َوَثبِّْت 

﴿َوَثبِّْت  طلبوا من اهلل تعاىل أن يمنحهم الثبات يف الزحف وعدم الفرار يف النزال، فمعنى:  

إىل    ، َأْقَداَمنَا﴾ سبيال  للفرار  جتعل  وال  منا،  عدونا  متكن  وال  عدونا،  من  ومكنا  ثبتنا،  أي 

تعبري باجلزء وإرادة الكل؛ ألن األقدام هي التي    ،﴿َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا﴾ري بقوله:  قلوبنا، فالتعب 

يكون هبا الفرار، فتثبيتها إبعاد للفرار بثبات أداته وعدم َتركها إال إىل األمام، وأن الثبات  

مظهر الصرب، وذريعة النرص بل مظهر القوة، وعنده تتحطم قوى العدو، وتتفرق كلمته إذا  

 كن حماربا يف سبيل حق، بل كان يقيم الظلم ويؤيد الباطل. مل ي
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قوهلم:   وهو  الثالث،  والدعاء  آخر:  اْلَكافِِرينَ قال  اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  وهذا    ، ﴾﴿َواْنرُصْ

الدعاء هو َتقيق لثمرة الصرب والثبات، وكان الدعاء بتحقيقه لإلشارة إىل أن األمور كلها  

يفوضون   ثم  باألسباب،  يأخذون  كانوا  الثابتني  الصابرين  املؤمنني  أولئك  وإن  اهلل،  بيد 

األمور إىل اهلل مسبب األسباب معتقدين أنه مهام يتحقق السبب وال تكون املعونة اإلهلية،  

لتوفيق الرباين، والتأييد من القوي اجلبار، فلن يكون االنتصار، وأن اجليش القوي مهام  وا

القوي   احلكيم  العزيز  اهلل  عند  من  النرص  بأن  يؤمن  أن  جيب  وثبات  صرب  من  عنده  يكن 

 الغالب عىل كل يشء.  

ثم   باألسباب  يأخذون  عظاما  قادة  العصور  من  الكثري  يف  رأينا  وقد  آخر:  قال 

مع أن َتت سلطاهنم جنودا مدربني طائعني صابرين، لكنهم مل يقولوا: املستقبل  ينهزمون،  

 بيد اهلل، بل قالوا: املستقبل بأيدينا، فكف اهلل أيدهيم عن الناس، وكانوا عربة املعتربين. 

والفاء هنا    ،﴿َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللَِّ﴾قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل هزيمة عدوهم، فقال:  

أن  للسببي  ضارعني  رهبم  إىل  واجتاههم  صربهم  وحسن  عزائمهم،  قوة  بسبب  أنه  أي  ة، 

يلهمهم الصرب عند اللقاء، والثبات عند الزحف، والنرص يف النهاية ألنه املالك لكل يشء،  

بسبب كل هذا هزموهم بإذن اهلل، أي بتوفيقه سبحانه وإرادته وهدايته، وإمداده سبحانه  

 كلها.بعونه بعد اختاذهم األسباب 

وتشتيت   األعداء،  كرس  يف  استعامله  وكثر  الكرس،  معناه  اهلزم  وأصل  آخر:  قال 

وحدة   وصالبته  جتمعه  يف  املنقضة  الصخرة  يشبه  هجومه  يف  العدو  ألن  وذلك  شملهم، 

 صدمته، فإذا رد عىل أعقابه تكون حاله كالتكرس بعد االجتامع والتقطع بعد االتصال. 

ْكَمَة َوَعلََّمُه  ه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ﴿َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللَُّ املُْْلَك َواحْلِ

َيَشاُء﴾ أن    ، مِمَّا  بعد  الدنيوي  االنتصار  أسباب  من  لسبب  بيان  السامي،  التعبري  هذا  ويف 
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وهبهم االنتصار اللدين، ذلك أن طاغيتهم قد قتل، وهو الذي كان يفرض أهواءه وشهواته  

ل منهم جندا طائعني له يسريون مع رغبته يف السلطان والقهر والغلب باحلق  عليهم فيجع

وبالباطل، وكذلك الشأن دائام يف أهل الباطل جيتمعون عىل رجل ويسريون وراءه، فليست  

هلم إرادة غري إرادته، وال روح مجاعية جتعل هلم كيانا قائام بذاته، مظهره قائدهم، بل يكون  

هم، يميل إرادته عىل أحدهم، وال إرادة ألحد وراء إرادته، فإذا قتل  الطاغية هو املسلط علي

ذلك الطاغية أو قىض عىل سلطانه تفرق اجلمع وذهبت الوحدة الرابطة، وعملت السيوف  

 يف أقفيتهم. 

قال آخر: وكذلك كان أمر أعداء اهلل، مجعهم جالوت َتت إمرته، وفرض عليهم  

و التبعية الشخصية، فمكن اهلل أولياءه منه، حتى إذا  إرادته بحكم القهر، أو باالستهواء، أ

بالوحدة   اجلامعة َتس  إذا كانت  كذلك  األمر  يكون  األدبار، وال  ووىل  اجلمع  تفرق  قتل 

اجلامعة التي تربط آحادها، وقائدها مظهر توحد اإلرادة ومجع الكلمة، وليس موجد هذه  

لقائد، قام مقامه من يامثله أو عىل األقل  الوحدة لتسخر إلرادته؛ فإنه يف هذه احلال إذا ذهب ا 

يقاربه؛ ألن اجلامعة هلا إرادة موحدة، وليست خاضعة إلرادة مسلطة وهي املوجدة لقائدها،  

 وليس قائدها هو املوجد إلرادته، واإلرادة التي أقامته تقيم غريه مقامه إذا خال مكانه. 

قد رشحته قوته اجلسمية،  قال آخر: ويذكر اهلل تعاىل أن قاتل جالوت هو داود، و

وإحكامه للقتال وعلمه وحكمته ألن يتوىل امللك من بعد طالوت وامللك الذي تواله ليس  

بالوراثة   السابق  امللك  أرسة  من  أحد  إىل  السلطان  فيه  يؤول  الذي  الوراثي  امللك  هو 

شحه  القانونية؛ ألن داود مل يكن من أرسة طالوت، وما رشحته للملك وراثة قانونية، بل ر

للملك انتخاب طبيعي، وإرادة إالهية آتته احلكم والنبوة، فليس امللك الذي آل لداود هو  

 امللك الوراثي، بل السلطان احلكم ذلك االنتخاب. 
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قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل العنارص التي ترشح للسلطان وحكم الناس، فكانت 

﴿َوآَتاُه اهللَُّ املُْْلَك  كر قتله جلالوت:  قوة اجلسم، واحلكمة والعلم؛ ولذا قال اهلل تعاىل بعد ذ

َيَشاُء﴾  مِمَّا  ْكَمَة َوَعلََّمُه  واحلكمة هي وضع األمور يف مواضعها والتدبري املحكم عىل    َواحْلِ

يرى   نافذا بصريا  مدركا  الشخص: عقال  يف  ذاتيتني  تقتيض صفتني  فاحلكمة  العلم،  وفق 

كمة جتعل العمل يتالقى مع الفكر الصحيح  بواطن األمور ويتغلغل يف أعامقها، وإرادة حم

واإلدراك السليم، فال يكون سلطان يعارض دواعي العقل، وأحكام الفكر السليم، فليس  

بحكيم من يبادر باحلكم عىل األشياء من غري دراسة عميقة مستقصية وليس بحكيم من  

 قيم. ت يكون عمله عىل غري ما تقتضيه قواعد الفكر املس

ر اهلل تعاىل أنه علم داود مما يشاء أي علمه علام كثريا واسعا مما شاء  قال آخر: وقد ذك

َيَشاُء﴾ أن يعلمه.. فقوله تعاىل:   يشري إىل سعة العلم، وأنه كثري متشعب ال َتده إال    ﴿مِمَّا 

 مشيئة اهلل وإرادته. 

قال آخر: ومن العلوم التي يمكن أن تدخل يف هذا تعليمه سياسة امللك، وأحوال  

 ومنازع النفوس، وأحوال البلدان وما تنتجه من خريات، وغري ذلك. الناس، 

قال آخر: وكان تعليم اهلل تعاىل له بالنبوة التي أفاضها عليه، والتجارب التي ساقها  

إليه، والذخرية التي بني يدهيا من أحوال احلاكمني السابقني، واهلداة املرشدين، وما أوتيه  

ح عن النبيني السابقني، ويف كل ذلك هداية وإرشاد إىل  من علم التوراة، واألخبار الصحا 

 أقوم مناهج احلكم الصحيح. 

قال آخر: وتلك هي عنارص احلكم الصالح، البد أن يكون احلاكم قويا يف جسمه،  

بحيث ال خيذل جسمه إرادته، فكثريا ما يكون ضعف اإلرادة من ضعف اجلسم، وضعف  

اال عن  البدنية  القوى  ختاذل  من  والعزيمة  التدبري  القوية  اإلرادة  تكون  قد  لكن  حتامل، 
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املاضية يف جسم ضعيف، ويف هذه احلال قد يستغني عن ذلك العنرص إن مل يوجد شخص  

تتوافر فيه قوة النفس وقوة اجلسم معا، فاالعتبار األول لقوة النفس، وقوة اجلسم خادمة  

 لقوة النفس وليست مقصودة لذاهتا.

و احلكمة، وهي جعل العمل يسري مع العقل فال تتحكم  قال آخر: والعنرص الثاين ه

األهواء والشهوات، وآفة احلكم الصالح هوى احلاكم، فإن غلبت رغبته عقله غلب الفساد  

 حكمه. 

قال آخر: وقد دل ختم القصة بذلك عىل أن ذلك التنظيم احلكيم هو من فضل اهلل  

وخلق الناس،  خلق  ألنه  وذلك  خلقه،  عىل  وإنعامه  هبا    ورمحته،  يعرفون  عقوال  معهم 

خريهم ورشهم، فإن ساروا يف طريق اخلري والفالح فلهم ما قصدوا إليه، وإن ساروا يف  

طريق الرش والفساد فإىل اهلاوية يسريون، وعليهم وبال أمرهم، وعاقبة عملهم إنام هو من  

وصف ذلك بأنه   ﴾﴿َوَلكِنَّ اهللََّ ُذو َفْضلن فضله، وقد دل عىل ذلك االستدراك بقوله تعاىل: 

 فضل من رب العاملني خالق الناس أمجعني. 

كثرة   عىل  دل  وقد  الكثري،  اهلل  فضل  عىل  يدل  فإنه  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  قال 

﴾الفضل التنكري يف قوله تعاىل:   ذو فضل كثري، ال يدرك الناس قدره، وال    أي  ﴿ُذو َفْضلن

 ف. يعرف كنهه، وال حيد بمقدار حتى يعرف ويعني بالتعري 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن النعمة التي أنعم اهلل هبا عىل خلقه من دفع الفساد  

إذا عم ال يسلم منه أحد،   الفساد  املؤمنون واملرشكون، واألرشار واألبرار، ألن  ينعم هبا 

  فلم يقل   ﴾ ﴿َعىَل اْلَعاملنَِيَ واخلري إذا َتقق عم اجلميع، وقد دل عىل هذا املعنى قوله تعاىل:  

 عىل املؤمنني أو املتقني، بل عم اخلري عىل الناس أمجعني لإلشارة إِل ذلك املعنى اجلليل. 

قال آخر: هذه هناية هذه القصة، وهي قصة تكشف عن سنن االجتامع واحلروب،  
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إليها القصة أن اجلامعة إن   وأمثل طرق احلكم.. فمن سنن اهلل يف اجلامعات التي أشارت 

الغالب اخلسف واهلوان َتفزت قوى آحاد منها للحياة، فطلبوها    غلبت عىل أمرها، وسامها 

عزيزة كريمة، فإذا طالبوا اجتهوا إىل قيادة جتمع أمرهم، وتنظم شئوهنم، ثم ساروا َتت لواء  

معه   كان  الصرب  كان  فإن  العزة،  دوافع  مع  الضعف  القيادة، وقد تصارعت عوامل  تلك 

 بت عليهم الذلة إىل يوم القيامة. النرص وإن ضاقوا بأمرهم كان اخلذالن، ورض

قال آخر: ومنها أن من سنن اهلل يف احلر وب التي استبانت من القصة أن النرص يكون  

عند اَتاد العزائم وتالقي القلوب، وأخذ األهبة، والصرب والثبات، وأن النرص ليس بكثرة  

 العيل القدير، وأن احلق  العدد، وإنام هو بالعزيمة املاضية والثبات والصرب، واملعونة من اهلل

 يف ذاته قوة إن آمن به صاحبه، وأراده عزيزا كريام غري ذليل. 

قال آخر: وقد سن اهلل تعاىل يف هذا القصص الطريق الختيار احلكام، فبني أن احلاكم  

ال خُيتار لنسب رفيع، وال خيتار ملال وغري، ولكن خيتار لقدرته عىل القيام بأعباء احلكم من  

ن يف  االجتامع  قوة  بشئون  غزير  وعلم  وشهواته،  أهوائه  عىل  االستيالء  عىل  وقدرة  فسه، 

وأحوال الناس، ومن جتارب هادية إىل احلق يف األمور، وإخالص ينري الطريق والبصائر،  

 وليس احلكم عطاء يعطى، ولكنه ابتالء وأعباء. 

ح هو  حوله  القلوب  جتتمع  الذي  احلاكم  أن  إىل  كذلك  تشري  وهي  آخر:  كم  قال 

اجلامعة، واحلاكم مظهرها، وأن قتل احلاكم أو مات أقامت اجلامعة مثله، أو خريا منه، أما  

احلاكم املتسلط املتجرب فإنه جامع للناس عىل رغباته، فإن قتل أو مات تفرق اجلمع، ووىل  

 األدبار.

وامللك،   النبوة  بني  األدوار  توزيع  القصة  من  نستفيدها  التي  العرب  ومن  آخر:  قال 

لنبي دور التوجيه والرتبية والدعوة إىل اهلل واإلرشاف عىل تعيني املراكز القيادية، وللملك  فل
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دور احلرب والقتال واملامرسة العملية للقيادة.. وهلذا مل يطلب هؤالء القوم من نبيهم أن  

النبي   كان  عندما  اإلسالم  يف  احلال  هو  كام  للقتال،  يقود    يقودهم  الذي  هو  اإلمام  أو 

 ش يف املعارك الكبرية، بل طلبوا منه أن يعني هلم ملكا.اجليو

قال آخر: ومنها أن فيها درسا للعاملني يف سبيل اهلل أن يقفوا موقف احلذر من كثري  

ـ   زائد  يف محاس  ـ  ويعلنون  احلادة،  الشعارات  يطرحون  الذين  واملندفعني  املتحمسني  من 

القيادة احلكيمة الصاحلة وهم يظنون أو  استعدادهم للجهاد والقتال فيام إذا حصلت هلم  

 يأملون يف أنفسهم أن ال َتصل.

ـ   فيها  ـ  يمكننا  التي  بالطريقة  القصة،  هذه  من  نستفيد  أن  علينا  ولذلك  آخر:  قال 

التفاهم معهم، من أجل اكتشاف ما هم عليه من جدية وتصميم، لتتميز العنارص املخلصة  

التجربة العملية فيام يريدون، أم يف إدارة احلوار    من العنارص املزيفة سواء يف وضعهم أمام

معهم يف بعض القضايا التي توضح لنا الفرق بني اجلوانب املرتبطة بالذات وبني اجلوانب  

 املرتبطة بالعقيدة. 

باإليامن   هي  بل  والكثرة،  بالقلة  ليست  واهلزيمة  النرص  قضية  أن  ذلك  آخر:  قال 

والتخطيط والتنظيم، واألخذ بأسباب القوة، مما جيعل النرص يف جانب القلة املؤمنة املنظمة،  

عىل الكثرة التي تفقد اإليامن والتنظيم والتخطيط، انطالقا من الشعار الذي طرحه هؤالء  

﴿َكْم ِمْن فَِئةن َقلِيَلةن َغَلَبْت فَِئًة َكثِرَيًة  اجهوا املعركة بقلوب مؤمنة واثقة باهلل:  املؤمنون الذين و

ابِِرينَ  ، األمر الذي جيعل العاملني يف موقع الثقة، مهام  [ 249البقرة:  ]   ﴾ بِإِْذِن اهللَِّ َواهللَُّ َمَع الصَّ

 كانت قوة اخلصوم كبرية. 

 داود والنعم: 
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تم.. حدثتمونا عن املورد األول الذي وردت فيه قصة داود  قال أحد احلضور: أحسن 

 عليه السالم، وبداية إيتاء اهلل امللك له، فحدثونا عن املوضع الثاين. 

قال أحد الوعاظ: املوضع الثاين هو ما ذكره اهلل تعاىل يف مواضع متعددة عن صالحه  

َعىَل َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا  ﴿اْصرِبْ  وتقواه، وما أفاض عليه من النعم، ومنها قوله تعاىل:  

اِق َوالطَّرْيَ  رْشَ
َباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِاْلَعيِشِّ َواإْلِ ْرَنا اجْلِ اٌب إِنَّا َسخَّ ُه َأوَّ  حَمُْشوَرًة  َداُووَد َذا اأْلَْيِد إِنَّ

ْكَمَة َوَفْصَل  اٌب َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْينَاُه احْلِ َطاِب﴾ ُكلٌّ َلُه َأوَّ  [ 20ـ  17]ص: اخْلِ

َمَعُه   يِب  َأوِّ ِجَباُل  َيا  َفْضاًل  ِمنَّا  َداُووَد  آَتْينَا  تعاىل: ﴿َوَلَقْد  قوله  آخر: ومثل ذلك  قال 

َتعْ  باَِم  إِينِّ  َواْعَمُلوا َصاحِلًا  ِد  ْ ْر يِف الرسَّ َوَقدِّ اْعَمْل َسابَِغاتن  َأِن  احْلَِديَد  َلُه  َوَأَلنَّا  رْيَ  َن  َمُلوَوالطَّ

 [ 11ـ  10سبأ: ] َبِصرٌي﴾ 

﴿اْصرِبْ َعىَل َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا  : فحدثونا عن قوله تعاىل:  (1)قال أحد احلضور

اٌب  ُه َأوَّ اِق َوالطَّرْيَ حَمُْشوَرًة    َداُووَد َذا اأْلَْيِد إِنَّ رْشَ
َباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن بِاْلَعيِشِّ َواإْلِ ْرَنا اجْلِ إِنَّا َسخَّ

َطاِب﴾  ْكَمَة َوَفْصَل اخْلِ اٌب َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْينَاُه احْلِ  [ 20ـ  17]ص: ُكلٌّ َلُه َأوَّ

بالصرب عىل    ر رسوله  لقد ذكر اهلل تعاىل هذا املشهد بعد أن أم قال أحد الوعاظ:  

املشاق   من  هلم  حدث  الذين  األنبياء  بعض  قصص  بذكر  ذلك  أردف  ثم  املرشكني،  أذى 

واألذى مثل ما حدث له فصربوا حتى فرج اهلل تعاىل عنهم وأحسن عاقبتهم ترغيبا له يف  

 الصرب وإيذانا ببلوغه ما يريد كام كان ذلك عاقبة من قبله. 

اٌب﴾ قال آخر: وقد بدأ بقوله تعاىل  ُه َأوَّ أي واذكر  : ﴿َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اأْلَْيِد إِنَّ

الليل ويصوم    ذيقصة عبدنا داود   القوة يف الطاعة والفقه يف الدين، فقد كان يقوم ثلث 

 

/  14(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )243/  19(، ومن وحي القرآن: )105/  23(، وتفسري املراغي )1063/  12(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (.181/ 23(، والتفسري املنري )467



184 

 

أنه قال: )أحب الصالة إىل اهلل تعاىل صالة    رسول اهلل  نصف الدهر، ويف احلديث عن  

 عز وجل صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام  داود، وأحب الصيام إىل اهلل 

  (1)سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وال يفر إذا القى، وإنه كان أوابا(

قال آخر: وكان أوابا ورجاعا إىل اهلل تعاىل يف مجيع شئونه، فكان كلام ذكر ذنبه أو  

إذا ذكر داود    اء قال: )كان النبي  خطر عىل باله استغفر اهلل، ويف احلديث عن أبى الدرد

البرش( أعبد  كان  قال:  عنه  )ال  (2) وحدث  وقال:  إين   ينبغي،  يقول  أن  من    ألحد  أعبد 

  (3)داود(

ْرَنا  ﴿قال آخر: ثم عدد اهلل تعاىل بعض نعمه عليه، وأوهلا ما عرب عنه بقوله:   إِنَّا َسخَّ

َباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن   اِق اجْلِ رْشَ
، أي إنه تعاىل سخر اجلبال تسبح معه حني إرشاق  ﴾بِاْلَعيِشِّ َواإْلِ

 الشمس وآخر النهار، وتسبيحها معه تقديسها هلل بحال تليق هبا. 

رشف   بمزيد  اختصاصهام  عىل  يدل  بالذكر  الوقتني  هذين  وختصيص  آخر:  قال 

 يقع فيهام من العبادات. العبادة فيهام، فإن لفضيلة األزمنة واألمكنة أثرا يف فضيلة ما 

أي وسخرنا له    ﴿َوالطَّرْيَ حَمُْشوَرًة﴾قال آخر: ومن نعمه عليه ما عرب عنه قوله تعاىل:  

اهلواء   الطري وهو سابح يف  به  مر  فإذا  بتسبيحه،  اهلواء تسبح  الطري حال كوهنا حمبوسة يف 

اود عليه السالم من  وسمعه يرتنم بقراءة الزبور يقف ويسبح معه.. ويف هذا إيامء إىل ما لد

 حسن الرتتيل والصوت املتقبل الذي يعجب به احليوان األعجم، فام بالك باإلنسان؟

اٌب﴾قال آخر: ثم أكد ما سلف من تسخريها له فقال:   أي كل من اجلبال    ﴿ُكلٌّ َلُه َأوَّ

 

 ( 1159، ومسلم رقم ) 258/ 3البخاري (  1)

 ( 3485الرتمذي رقم )(  2)

 ( 149/  7الديلمي، عن الدر املنثور يف التفسري باملأثور )(  3)
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 والطري مطيع مرجاع إىل أمره يسبح تبعا له. 

ُمْلَكُه﴾ ما عرب عنه قوله:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل من نعمه عليه   أي    ﴿َوَشَدْدَنا 

 قوينا ملكه بكثرة اجلند وبسطة الثراء واهليبة ونفوذ الكلمة والنرص عىل األعداء  

ْكَمَة﴾ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل من نعمه عليه ما عرب عنه قوله:    ، أي  ﴿َوآَتْينَاُه احْلِ

ي  ال  فهو  للعمل،  واإلتقان  الكامل،  العلم  موارده  وأعطيناه  عرف  إذا  إال  عمل  عىل  قدم 

 ومصادره، مباديه وغاياته. 

الرسالة   ويف  الكتاب  يف  احلكمة  عنرص  عىل  الكبري  التأكيد  يف  ونالحظ  آخر:  قال 

تتحرك   ال  بحيث  احلياة،  يف  املسؤولية  حركة  يف  األساس  يمثل  املبدأ  هذا  أن  والرسول، 

خلط وعي الفكرة املنطلقة منها، واحلركة  مواقعها إال يف الدائرة التي يملك فيها اإلنسان أو ا

السائرة يف طريقها، فال يكفي يف خط املسؤولية يف الشخص واملنهج أن يكون هناك علم يف  

مستوى احلاجة، بل ال بد من أن يتوفر إىل جانب ذلك وعي دقيق للخطوط العملية التي  

 َترك ذلك يف االجتاه السليم. 

غي لنا مالحظته يف كل مواقع القيادة لألمة التي  قال آخر: وهذا هو املبدأ الذي ينب

يؤكد البعض فيها عىل جانب التفوق العلمي، دون الرتكيز عىل التفوق أو الكفاءة يف اجلانب  

اإلداري، وهذا ما جيعل الساحة فارغة من العنرص القيادي احلركي، أو خاضعة لألسلوب  

 القلق املرتبك يف هذا املجال. 

َطاِب﴾ ﴿  تعاىل من نعمه عليه ما عرب عنه قوله:  قال آخر: ثم ذكر اهلل  أي    َوَفْصَل اخْلِ

وأهلمناه حسن الفصل يف اخلصومات بام يستبني به وجه احلق بال جنف وال ميل مع اهلوى،  

ورباطة   اخلصوم،  أحوال  وتفهم  احللم،  يف  ومزيد  العلم،  يف  كبري  فضل  إىل  حيتاج  وهذا 

 لكثري من الناس. اجلأش، وعظيم الصرب، والذي ال يتوافر 
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قال آخر: وهو يدل أيضا عىل أن اهلل تعاىل أعطى داود عليه السالم منطقا قويا يدلل  

 عىل سمو وعمق تفكريه، ومل يكن هذا خاصا بالقضاء وحسب، بل يف كل أحاديثه. 

قال آخر: ذلك أن القول احلاسم الذي يستطيع، من خالل الفكرة الواضحة القوية،  

األمور، وحيدد املعنى، ويتقن التعبري عنه إىل أقَص الغايات ويدخل فيه العلم  أن يوضح  

 بالقضاء بني املتخاصمني يف خصوماهتم عىل أساس العدل. 

قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل  

يِب َمَعُه َوالطَّرْيَ وَ  ِد َواْعَمُلوا َصاحِلًا  َيا ِجَباُل َأوِّ ْ ْر يِف الرسَّ َأَلنَّا َلُه احْلَِديَد َأِن اْعَمْل َسابَِغاتن َوَقدِّ

 [ 11ـ  10سبأ: ] إِينِّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾ 

الوعاظ أحد  التي    :(1) قال  النعم  بعض  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف  تعاىل  اهلل  ذكر 

﴿إِنَّ يِف َذلَِك  أفاضها عىل عبده داود عليه السالم، وذلك بعد قوله تعاىل يف اآلية السابقة هلا:  

 ،﴾ ُمنِيبن َعْبدن  لُِكلِّ  الكريمتني تكشفان عن صورة كريمة    آَلَيًة  اآليتني  فإن هاتني  وبذلك 

 ق معنى اإلنابة، عىل التامم والكامل، وهو داود عليه السالم. لإلنسان الذي حيق

قال آخر: وإذا كان داود وسليامن عليهام السالم قد خلع اهلل تعاىل عليهام هذه اخللع  

العظيمة من نعمه، فإن هذه النعم ال يقام بحقها، وال يؤدى بعض ما هلل عىل عباده منها، إال  

كالنقم سواء بسواء، فمن مل يصرب عىل مراقبة اهلل فيام حوله  إذا كانت النعم ابتالء من اهلل..  

 من نعم، ضل وانحرف، ويف قارون مثل بني يف هذا. 

قال آخر: وهلذا قال سليامن عليه السالم ـ فيام حكاه اهلل عنه، بعد أن طلب عرش  

كاشفا عن تلك  ْم َأْكُفُر﴾  ﴿َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر أَ ملكة سبأ فوجده بني يديه ـ:  
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 احلقيقة من أمر النعم، وأهنا قد تدعو من ال حيرص عىل مراقبة اهلل فيها إىل الكفر والضالل. 

قال آخر: وهلذا يذكر اهلل تعاىل عن داود عليه السالم أنه كان يف حراسة دائمة لنفسه،  

فسه ما ال يرضاه يف  وىف مراجعة كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وأنه كلام وجد من ن

تعاىل:   قال  كام  واالستغفار،  بالتوبة  ربه  وصالح  منه،  كان  ما  بإصالح  بادر  بربه،  صلته 

ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب﴾ ﴿  َوَظنَّ َداُووُد َأنَّاَم َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَّ

آَتْينَا َداُووَد ِمنَّا  َوَلَقْد  قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل هاتني اآليتني الكريمتني بقوله: ﴿

﴾ يِب َمَعُه َوالطَّرْيَ ، أي ولقد أعطينا داود منا نعام ومننا فقلنا للجبال وللطري  َفْضاًل َيا ِجَباُل َأوِّ

تأمل عجائبها   إذا  عليه  َتمله  بأن  إذا سبح، وذلك  ديه  ورد  التسبيح  معه  له    فهي رجعى 

 مذكرات كام يذكر املسبح مسبحا آخر. 

قديم متعلق الفعل يف قوله تعاىل: ﴿ولقد آتينا داود منا فضال﴾ وهو  قال آخر: ويف ت

واملجرور   به  ﴿ِمنَّا﴾  اجلار  املفعول  املقام  ﴿َفْضاًل﴾  عىل  علو  إىل  وإشارة  للمنعم،  تعظيم 

 الذي جاء منه اإلحسان، فيقطع العقل بأنه إحسان عظيم قبل أن يكشف عن اإلحسان. 

يِب َمَعُه﴾    ﴿َيا ِجَباُل قال آخر: وقوله تعاىل:   مقول لقول حمذوف تقديره: فشكر لنا  َأوِّ

﴿َيا ِجَباُل  هذا الفضل، وسبح بحمدنا عىل هذا اإلحسان، فقبلنا منه شكره ومحده، وقلنا  

يِب َمَعُه﴾   ، وأعينيه عىل محدنا وشكرنا، إذ كانت نعمنا عليه كثرية، ال يستطيع  سبحيأي  َأوِّ

لغ يف احلمد.. فمن فضل اهلل عىل عباده أن حيسن  أحد شكرها، مهام اجتهد يف الشكر، وبا 

إليهم، ومن متام هذا اإلحسان أن يعينهم عىل شكره، ومن مضاعفة العون أن يسخر غريهم  

 ليكونوا ألسنة من ألسنة الشكر هلل معهم عىل ما أنعم اهلل عليهم. 

ىل جانبه  قال آخر: فاجلبال هنا مأمورة من اهلل سبحانه أن تسبح مع داود، وأن تقوم إ

شاكرة هلل، وكأهنا من صنعة داود، وغرس يديه.. وهذا إحسان من اهلل عىل عبده داود، فوق  
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  َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل﴾ إحسان، وفضل فوق فضل.. وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿ 

 م من عبادنا. أي زيادة يف اإلحسان، ومزيدا من النعم، يفضل هبام كثريا ممن أنعمنا عليه

وتأويب   والرجوع..  األوب،  من  فهو  والرتجيع،  الرتديد  والتأويب:  آخر:  قال 

يرجع   للصوت، حيث،  بالصدى  تسبيحه، فيكون ذلك أشبه  ترديد  داود، هو  اجلبال مع 

 الصوت يف هذا الصدى إىل مصدره الذي جاء منه. 

تعاىل:   قوله  يف  والواو  آخر:  ﴾  قال  وال﴿َوالطَّرْيَ املعية،  معه..  واو  مفعول  طري 

والتقدير: وقلنا يا جبال أوبى معه، مع الطري التي تسبح معه.. وعىل هذا يكون األمر من  

التسبيح هلل، ولتعينه عىل   اهلل سبحانه وتعاىل، متجها إىل اجلبال، وإىل الطري، لتشارك داود 

 محد اهلل وشكره. 

إنام هو ألن اجلبال أبرز  قال آخر: واختيار اجلبال، والطري، من بني الكائنات كلها،  

ملوك السامء، وأبرز ما حيلق    هيأشبه بالسلطان القائم عليها، والطيور    فهيوجوه األرض،  

 يف أجوائها من ذوات األجنحة، كالذباب، والبعوض، وغريه.

﴿َوَأَلنَّا َلُه احْلَِديَد َأِن اْعَمْل  قال آخر: ثم ذكر من نعمه عليه ما عرب عنه قوله تعاىل:  

ِد﴾،  ْ ْر يِف الرسَّ أي وجعلنا احلديد يف يده لينا يسهل تصويره وترصيفه كام يشاء،    َسابَِغاتن َوَقدِّ

اهتا عىل  فيعمل منه الدروع وآالت احلرب عىل أتم النظم وأحكم األوضاع، فيجعل حلق

بالضيقة فتضعف وال تؤدى وظيفتها لدى الكر والفر والشد واجلذب،    هيقدر احلاجة فال  

بالواسعة التي ربام ينال صاحبها من خالهلا األذى، وهذا تعليم من اهلل له يف إجادة    هيوال  

 نسج الدروع. 

بحانه  قال آخر: وقد تكون إالنة احلديد لداود جارية عىل سنن احلياة، أي أن اهلل س

علمه األسلوب الذي يلني به احلديد، وهو عرضه عىل النار، والنفخ يف النار حتى حيمر،  
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 ويقبل الطرق.. وذلك ما مل يكن معروفا للناس مجيعا أو لقومه يف ذلك الزمن. 

قال آخر: وهلذا قد يكون داود عليه السالم أول من صنع من احلديد دروعا، كام قال  

.. وهبذا يكون أول من طرق  َصنَْعَة َلُبوسن َلُكْم لُِتْحِصنَُكْم ِمْن َبْأِسُكْم﴾﴿َوَعلَّْمنَاُه  تعاىل:  

ويقبل   يلني،  حتى  النار،  عىل  احلديد  عرض  من  اهلل،  علمه  بام  ذلك  إىل  متوسال  احلديد، 

 الطرق. 

تعاىل:   وقوله  آخر:  َصاحِلًا﴾  قال  تعاىل:  ﴿َواْعَمُلوا  قوله  عىل  يِف  معطوف  ْر  ﴿َوَقدِّ

دِ  ْ تعملونه،  ﴾  الرسَّ عمل  كل  مجيعا  الناس  أهيا  وأحسنوا  وأحكمها..  الصنعة  أحسن  أي 

لإلنسان..   الصاحلات  يف  حيسب  مما  العمل  إحسان  فإن  املرىض..  الوجه  عىل  وأخرجوه 

فليس اإلحسان يف العمل مطلوبا من األنبياء وحدهم، وإنام هو مطلوب من كل إنسان، كام  

  حُيِبُّ املُْْحِسننَِي﴾  ﴿َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللََّقال تعاىل: 

مراقب    إين أي  ﴿إِينِّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾  قال آخر: ثم علل اهلل تعاىل هذا األمر بقوله:  

التنبيه    يشء لكم، بصري بأعاملكم وأقوالكم، ال خيفى عىل   منها.. ويف هذا ما ال خيفى من 

 واإلغراء بإصالح العمل واإلخالص فيه. 

 داود والتوبة: 

ال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املورد الثاين الذي وردت فيه قصة داود  ق

 عليه السالم، والنعم التي أنعم اهلل هبا عليه، فحدثونا عن املوضع الثالث. 

: املوضع الثالث هو ما ذكره اهلل تعاىل من مسارعته إىل التوبة من  (1)قال أحد الوعاظ
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ت قوله  يف  وذلك  تركه لألوىل،  إِْذ  عاىل:  أجل  املِْْحَراَب  ُروا  َتَسوَّ إِْذ  اخْلَْصِم  َنَبُأ  َأَتاَك  ﴿َوَهْل 

قِّ  َدَخُلوا َعىَل َداُووَد َفَفِزَع ِمنُْهْم َقاُلوا اَل خَتَْف َخْصاَمِن َبَغى َبْعُضنَا َعىَل َبْعضن َفاْحُكْم َبْينَنَا بِاحْلَ 

اِط  َ  الرصِّ
ِ
إِنَّ َهَذا َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة َوِِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة  َواَل ُتْشطِْط َواْهِدَنا إِىَل َسَواء

َطاِب َقاَل َلَقْد َظَلَمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إِىَل نَِعاِجِه َوإِنَّ َكثرًِيا   يِن يِف اخْلِ ِمَن  َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ

إِ  َبْعُضُهْم َعىَل َبْعضن  َلَيْبِغي   
ِ
ُهْم َوَظنَّ  اخْلَُلَطاء َما  َوَقلِيٌل  احِلَاِت  َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن آَمنُوا  الَّ الَّ 

ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب َفَغَفْرَنا َلُه َذلَِك َوإِنَّ َلُه ِعنَْدَنا   َلُزْلَفى َوُحْسَن  َداُووُد َأنَّاَم َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَّ

َجَعْلنَاكَ  إِنَّا  َداُووُد  َيا  اهْلََوى    َمآبن  َتتَّبِِع  َواَل  بِاحْلَقِّ  النَّاِس  َبنْيَ  َفاْحُكْم  اأْلَْرِض  يِف  َخلِيَفًة 

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

َساِب﴾   [ 26ـ  21ص: ] احْلِ

هذا املشهد بخصمني دخال عىل داود عليه السالم جملسه يف صورة  قال آخر: ويبدأ  

غري مألوفة، إذ تسورا عليه السور، ومل يدخال من املدخل الطبيعي إليه.. ففزع منهام، لطبيعة  

اهلل،   إىل  واالبتهال  العبادة  إىل  منقطعا  كان  عندما  فاجآه  فقد  عليه،  الطبيعي  غري  دخوهلام 

ون مألوفا لديه، أو غري ذلك مما يوجب الفزع النفِس، كحالة  ولعلهام ظهرا بشكل قد ال يك

إنسانية طبيعية، متاما، كام هي االختالجات العضوية اجلسدية التي تتولد عن أية حركة مثرية  

 لإلحساس. 

قال آخر: لذلك ال جمال هنا للبحث عن داللة الفزع عىل اخلوف الذي ال يناسب  

فون إال من اهلل، ألن هناك فرقا بني اخلوف الذي تسقط  األنبياء عليهم السالم الذين ال خيا 

اإلرادة معه وتتحرك يف اجتاه االنحراف وبني اخلوف الذي يدفع إىل احلذر الذي متليه عملية  

 دفاع اإلنسان عن نفسه. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أنه رسعان ما كشف اخلصامن عن شخصيتهام، فهدآ من  



191 

 

أي لسنا من اللصوص الذين جاؤوا إليك ليعتدوا عليك أو  ْف﴾  ﴿اَل خَتَ روعه، وقاال له:  

عىل مالك، كام توحي طريقتنا يف الدخول، لكنا جئنا ألمر آخر يتصل باخلالف الدائر بيننا،،  

﴾  فنحن   َبْعُضنَا َعىَل َبْعضن َبَغى  أي هناك جانب يدعي عىل جانب آخر فيتهمه  ﴿َخْصاَمِن 

َبْينَ بالعدوان عليه   ﴾  ﴿َفاْحُكْم  بعد معرفة طبيعة القضية املتنازع عليها، من خالل  نَا بِاحْلَقِّ

أي ال تتبع سبيل  ﴿َواَل ُتْشطِْط﴾  املعطيات الواقعية التي متثل العنارص احلقيقية للموضوع،  

  الشطط، وهو جتاوز احلد الذي هو كناية عن جتاوز احلق باحلكم اجلائر،  
ِ
﴿َواْهِدَنا إىَِل َسَواء

اِط﴾  َ  إىل الطريق السوي املستقيم الذي ال ميل فيه وال انحراف. أي الرصِّ

بينهام، فقال:   له أحدُها موضع اخلالف  تِْسٌع  قال آخر: ثم ذكر  َلُه  َأِخي  َهَذا  ﴿إِنَّ 

َطاِب﴾   يِن يِف اخْلِ نيها أو اجعلها  يأي أعطَوتِْسُعوَن َنْعَجًة َوِِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ

 يف سلطتي، وغلبني يف القول فلم يدع ِل جماال ألي مقال. 

﴿َقاَل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حكم داود هلام، قبل أن يسمع للخصم الثاين، فقال:  

أي ليس من العدل أن يفكر هبذه الطريقة التي متثل    َلَقْد َظَلَمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إِىَل نَِعاِجِه﴾،

نية الطامعة، واالستضعاف الظامل، إذ كيف يطلب إضافة نعجة أخيه  اجلشع الذايت، واألنا 

إىل نعاجه، وال يرتكها له ليستفيد منها يف قضاء حاجاته الغذائية، وكيف يضغط الغني عىل  

 الفقري، ويفرض سلطته عليه، ليسلبه ما عنده.. إن هذا هو الظلم بعينه. 

﴾  ﴿َوإِنَّ َكثِرًيا ِمَن  قال آخر: ثم أضاف قائال:  
ِ
أي الرشكاء، وقد يالحظ أن  اخْلَُلَطاء

القصة ال توحي برشاكة بينهام، فيمكن أن يكون املراد من الكلمة املعنى الذي يقرتب من  

ذلك ولو يف الشكل، بمالحظة املشاركة يف الرعي، أو يف املكان، أو يف االنتفاع أو نحو ذلك  

  ﴾ َبْعضن َعىَل  َبْعُضُهْم  يملكه م﴿َلَيْبِغي  ما  إىل  بفعل  التي تدفعه  الضاغطة  القوة  ن عنارص 

عليه،   ُهْم﴾  العدوان  َما  َوَقلِيٌل  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ الذين  ﴿إِالَّ  هم  فهؤالء 
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خط   يف  التحرك  إىل  يدفعهم  الذي  الروحي  العمق  من  انطالقا  البغي  من  إيامهنم  يمنعهم 

 الصالح. 

الم احلكم، وتدخل يف تفسري املسألة من ناحية  قال آخر: وهكذا أطلق داود عليه الس

الناس، ومل   يتعلق بسلب حقوق  الذي  االنحراف االجتامعي  اعتبارها مظهرا من مظاهر 

الشكل   جانب  يف  احلكم  إدارة  طبيعة  تقتضيه  مما  اآلخر  الطرف  إىل  استمع  قد  يكن 

املد إىل حجة  الدعوى من خالل االستامع  إذ كان عليه أن يدرس  عي ودفاع واملضمون، 

للحكم عىل   أساسا  والقلة، ال يصلحان  الغنى والفقر، والكثرة  املدعى عليه، ألن مسألة 

الغني الذي يملك الكثري حلساب الفقري الذي يملك القليل أو ال يملك شيئا يف دائرة احلق  

 املختلف فيه. 

ى،  قال آخر: لكن املشاعر العاطفية قد جتذب اإلنسان إىل اجلانب الضعيف يف الدعو

لتثري فيه اإلحساس باملأساة التي يعيشها هذا اإلنسان من خالل ظروفه الصعبة، بينام يعيش  

عىل   احلكم  من  جيعل  مما  منها،  يعاين  مشاكل  أية  لغياب  والسعة  الراحة  اآلخر  اإلنسان 

الضعيف تعقيدا ملشكلته بينام ال يمثل احلكم عليه ملصلحة الضعيف مشكلة صعبة بالنسبة  

 إليه. 

خر: هذا باإلضافة إىل أن طبيعة الواقع الذي يتحرك يف حياة الناس، تستبعد أن  قال آ

بينام يمكن أن يكون   البسيط،  الغني، ال سيام يف هذا اليشء  الفقري معتديا عىل  يكون هذا 

الغني يف جشعه وطمعه معتديا عىل الفقري من موقع قوته، كام هي حال األقوياء بالنسبة إىل  

 الضعفاء. 

ثم ذكر اهلل تعاىل أن داود عليه السالم فطن برسعة ملا حصل منه، فقال:    قال آخر: 

َفَتنَّاُه﴾ َأنَّاَم  َداُووُد  به    ﴿َوَظنَّ  يفتتن  الذي  واالختبار  البالء  يف  أي  الفتنة،  يف  أوقعناه  أي 
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اإلنسان فيكون معرضا للخطأ لوقوعه َتت ضغط األجواء املثرية املحيطة به، وانتبه بعد  

ملصلحة صاحب النعجة، إىل استسالمه للمشاعر العاطفية أمام مأساة هذا    إصدار حكمه

 اإلنسان الفقري، وخطئه يف عدم االستامع إىل وجهة النظر األخرى. 

عىل هذا اخلطأ يف إجراءات احلكم  ﴿َفاْسَتْغَفَر َربَُّه﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

 إىل اهلل تائبا وخملصا. أي رجع﴿َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب﴾ الشكلية 

اخلطأ الذي مل يؤد  ﴿َفَغَفْرَنا َلُه َذلَِك﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل توبته عليه، فقال:  

﴿َوإِنَّ  إىل نتيجة سلبية كبرية يف احلياة العامة، ومل يصل إىل املوقف احلاسم يف تغيري الواقع،  

َلُزْلَفى﴾   ِعنَْدَنا  واحلظوة  َلُه  املنزلة  ﴾  ﴿َوُح وهي  َمآبن اهلل  ْسَن  رمحة  من  إليه  يرجع  فيام 

 ورضوانه. 

دخول   أن  ظن  أنه  السالم  عليه  داود  توبة  سبب  أن  بعضهم  ذكر  وقد  آخر:  قال 

اخلصمني عليه يف ذلك الوقت ومن تلك اجلهة ابتالء من اهلل تعاىل ألجل أن يغتالوه، فلم  

قد ظنه فخر ساجدا ورجع   يقع ما كان قد ظنه فاستغفر ربه من ذلك الظن إذ مل يقع ما كان

 إىل ربه طالبا منه املغفرة ملا فرط منه. 

قال آخر: وعذر داود عليه السالم ـ بحسب هذا االحتامل ـ هو أن اخلصمني دخال  

عليه يف مثل هذا الوقت ومن غري الباب من الدالئل وشواهد احلال التي تدعوه إىل الظن  

من ربه املغفرة عليه، ذلك أن هذه اخلصومة  الِسء هبم، فال يمكن أن يكون إثام حتى يطلب  

التي ترافعا إليه فيها وطلبا منه احلكومة ليست من معضالت املشاكل التي حيتاج فيها إىل  

حكم داود، إىل أنه قد كان هلام مندوحة منها بأن ينتظرا إىل اليوم التاِل حتى جيلس للقضاء  

هذه الواقعة إن كانت عىل الوضع الذي  وال يضيع عليهام حق إذا ُها تأخرا يوما آخر، ألن  

قااله، فليس فيها ما يدعو إىل املبادرة والتقايض يف غري موعد القضاء والوصول إىل القايض  
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 عىل تلك احلال املريبة. 

قال آخر: وذكر آخرون أن اخلصمني كانا من املالئكة، وما قاما به هو جمرد متثيلية  

داود  ليتفادى  العميل  التدريب  سبيل  صعيد    عىل  عىل  املستقبلية  التجارب  السالم  عليه 

تكليفا   ال  امتحانية  قضية  كانت  التي  آدم  قضية  هي  كام  متاما  الناس،  بني  احلكم  ممارسته 

رشعيا، فلم تكن هناك معصية باملعنى املصطلح، وبذلك يكون االستغفار جمرد تعبري عن  

يك  أن  يمكن  فيام  له  له، واخلضوع  واملحبة  اهلل  عىل  صورة  االنفتاح  من  عنه  صدر  قد  ون 

 اخلطيئة، ال من واقعها. 

إذا   النبوة، ال سيام  مقام  تتناىف مع  مثل هذه األخطاء ال  فإن  قال آخر: ومع ذلك، 

كانت األمور جارية يف بداياهتا لإليقاع به يف اخلطأ من أجل أن يكون ذلك بمثابة الصدمة  

م الرضا ذلك، فقد سئل عن خطيئة  القوية التي متنع عن اخلطأ يف املستقبل، وقد أكد اإلما 

داود عليه السالم، فقال: )إن داود عليه السالم إنام ظن أنه ما خلق اهلل خلقا هو أعلم منه،  

﴿َخْصاَمِن َبَغى َبْعُضنَا َعىَل َبْعضن  فبعث اهلل إليه عزوجل امللكني فتسورا املحراب، فقال:  

اِط إِنَّ َهَذا َأِخي َلُه تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة  َفاْحُكْم َبْينَنَا بِاحْلَقِّ َواَل ُتْشطِْط وَ  َ  الرصِّ
ِ
اْهِدَنا إِىَل َسَواء

َطاِب﴾  يِن يِف اخْلِ ، فعجل داود عىل املدعى عليه، فقال:  َوِِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ

ومل يسأل املدعي البينة عىل ذلك، ومل يقبل عىل  ﴿َلَقْد َظَلَمَك بُِسَؤاِل َنْعَجتَِك إىَِل نَِعاِجِه﴾  

 ( 1)  املدعى عليه فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم احلكم ال ما ذهبتم إليه(

ترك   بلطفه وعفا عن  بأنه شمله  املشهد  تعاىل يف هناية هذا  اهلل  آخر: وقد ذكر  قال 

﴿َوإِنَّ  ثم ذكر أن له منزلة رفيعة عند اهلل   ﴿َفَغَفْرَنا َلُه َذلَِك﴾،لعمل باألوىل، كام قال تعاىل:  ا

 

 . 13عليهم السالم، اجلزائري، ص   (  قصص األنبياء1)
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،﴾ َمآبن َوُحْسَن  َلُزْلَفى  ِعنَْدَنا  و﴿ُزْلَفى﴾  و  َلُه  اهلل،  عند  والقرب  املنزلة  َوُحْسَن  ﴿ تعني 

 إشارة إىل اجلنة ونعم اآلخرة.  ﴾َمآبن 

داود عليه السالم بلهجة حازمة، وبعبارات مفعمة    قال آخر: ثم خاطب اهلل تعاىل 

باملعاين، شارحة له وظائفه ومسؤولياته اجلسيمة بعد أن وضحت مقامه الرفيع، قال تعاىل:  

َك  لَّ ﴿َيا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ َواَل َتتَّبِِع اهْلََوى َفُيِض 

َساِب﴾  ِذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ  َعْن َسبِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ

قال آخر: وهذه اآلية الكريمة تضم مخس مجل كل واحدة منها تتحدث عن حقيقة  

فهي تعني خالفته  يَفًة يِف اأْلَْرِض﴾  ﴿إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِ معينة.. أما أوالها، وهي قوله تعاىل:  

تعاىل:   قال  كام  اهلل،  أو خالفة  السابقني،  يِف  لألنبياء  َجاِعٌل  إِينِّ  لِْلَماَلئَِكِة  َربَُّك  َقاَل  ﴿َوإِْذ 

.. وبالطبع فإن املعنى الواقعي للخالفة ال يتعلق باهلل، ألنه يأيت  [ 30البقرة:  ] اأْلَْرِض َخلِيَفًة﴾  

أو غيابه، واملراد من اخلالفة هنا هو أن يكون نائبا هلل بني العباد، واملنفذ    يف مورد وفاة شخص

ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل يف األرض.. وهذا يعني أن احلكومة يف األرض جيب أن تستلهم  

رشعيتها من احلكومة اإلهلية، وأي حكومة ال تستلهم رشعيتها من احلكومة اإلهلية فإهنا  

 حكومة ظاملة وغاصبة. 

تعاىل:   الثانية، وهي قوله  أما اجلملة  ﴾، قال آخر:  بِاحْلَقِّ النَّاِس  َبنْيَ  فهي    ﴿َفاْحُكْم 

تأمر داود قائلة: بعد أن منحك اهلل سبحانه وتعاىل هذه النعمة الكبرية، أي اخلالفة، فإنك 

مكلف بأن َتكم بني الناس باحلق.. ذلك أن إحدى ثامر خالفة اهلل هي ظهور حكومة َتكم  

حلق، ومن هذه اجلملة يمكن القول أن حكومة احلق تنشأ ـ فقط ـ عن خالفة اهلل، وأهنا  با 

 النتيجة املبارشة هلا. 

فهي تشري إىل أهم    ﴿َواَل َتتَّبِِع اهْلََوى﴾،قال آخر: أما اجلملة الثالثة، وهي قوله تعاىل:  
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سميك يغطي  خطر هيدد احلاكم العادل، أال وهو اتباع هوى النفس، فهوى النفس ستار  

 بصرية اإلنسان، ويباعد بينه وبني العدالة. 

فهي تشري    ﴿َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللَِّ﴾،قال آخر: أما اجلملة الرابعة، وهي قوله تعاىل:  

إىل أنه أينام وجد الضالل كان هلوى النفس ضلع يف ذلك، وأينام اتبع هوى النفس فإن عاقبته  

هوى  يتبع  الذي  فاحلاكم  ألجل    الضالل..  الناس  وحقوق  بمصالح  يفرط  إنام  النفس، 

 والزوال.   االهنيارمطامعه، وهلذا السبب فإن حكومته تكون مضطربة ومصريها 

نفس   يف  تضم  واسعة،  معاين  النفس(  )هوى  لـ  يكون  أن  املمكن  ومن  آخر:  قال 

الوقت هوى نفس اإلنسان، وهوى النفس عند كل الناس، وهكذا فإن القرآن حيكم ببطالن  

املناهج الوضعية التي تستند عىل أفكار عامة الناس يف احلكم، ألن نتيجة اإلثنني هو الضالل  

 اط احلق. عن سبيل اهلل ورص واالنحراف

بالعامل   يسمى  عامل  يف  التفكري  من  النوع  هلذا  السيئة  اآلثار  نشاهد  وهلذا  آخر:  قال 

املتطور واحلديث، فأحيانا نرى أشنع وأقبح األعامل تأخذ شكال قانونيا نتيجة األخذ بآراء  

 الناس، ورائحة الفضيحة يف هذا العامل قد أزكمت االنوف، والقلم جيل عن ذكرها. 

يح أن أسس احلكومة مستندة عىل اجلامهري، وأن مشاركة اجلميع فيها  قال آخر: صح

حيفظ أسسها، إال أن هذا ال يعني أن رأي األكثرية هو معيار احلق والباطل يف كل يشء ويف  

بأس   وال  احلق،  ولتطبيق  احلق،  إطارها  يكون  أن  جيب  فاحلكومة  مكان،    باالستعانةكل 

 بطاقات أفراد املجتمع. 

ولذل آخر:  كلمتي  قال  من  املتكونة  اإلسالمية(  )اجلمهورية  عبارة  فإن  ك، 

)اجلمهورية( و)اإلسالمية( تعطي املعنى السابق، وبعبارة اخرى فإن أصوهلا مستمدة من  

 هنج اإلسالم، وتنفيذ تلك االصول يتم بمشاركة اجلامهري. 
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ِذيَن َيِضلُّونَ قال آخر: أما اجلملة اخلامسة، وهي قوله تعاىل:    َعْن َسبِيِل اهللَِّ  ﴿إِنَّ الَّ

َساِب﴾، فهي تشري إىل أن كل ضالل عن سبيل اهلل ال ينفك    هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ

عن نسيان يوم احلساب، ومن ينسى يوم احلساب فإن عذاب اهلل الشديد ينتظره.. ذلك أن  

بالنس مرتبط  الضالل، وكل ضالل  القيامة هو مصدر  يوم  يوضح  نسيان  املبدأ  يان، وهذا 

 التأثري الرتبوي يف االهتامم باملعاد يف حياة البرش. 

قال آخر: وكل هذا يشري إىل أن احلكومة الوحيدة التي تستطيع تطبيق احلق والعدالة،  

اإلهلية، والتي تقول إن الباري    املبادئهي احلكومة التي تستلهم أفكارها ومعتقداهتا من  

عزوجل مل خيلق العامل عبثا وإنام خلقه ألهداف وأغراض معينة، كي تسري احلكومات وفق  

 تلك األهداف. 

احلكم    قال شؤون  يف  إىل طريق مسدود  قد وصل  اإلحلادي  العامل  كان  وإذا  آخر: 

هذا   عن  ابتعادهم  يف  يكمن  الرئيِس  فالسبب  والثقافة،  االقتصاد  ويف  والسالم  واحلرب 

الدنيا موحشة   الظلم والتسلط، فكم تكون  تقوم عىل  األمر، وهلذا فإن أسس حكوماهتم 

 من التفكري العشوائي. ورهيبة إذا أصبحت تدار وفق هذا النوع 
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 سليامن االعتبار.. وقصة  . 15

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة داود عليه السالم، فحدثونا عن  

 قصة سليامن عليه السالم والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها.

السالم يف مواضع خمتلفة، لكن   الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل سليامن عليه  قال أحد 

 ا اختصارها يف ثامنية مواضع كربى، يف كل موضع منها عرب وآيات كثرية. يمكنن

 : والفهم سليامن  

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املوضع األول منها. 

من نعمته عىل سليامن  : املوضع األول منها هو ما ذكره اهلل تعاىل  (1)قال أحد الوعاظ

عليه السالم بتعليمه وتفهيمه، ليكون أهال ألن يكون حاكام عادال، وهو ما ذكر يف قوله  

حِلُْكِمِهْم  تعاىل:   َوُكنَّا  اْلَقْوِم  َغنَُم  فِيِه  َنَفَشْت  إِْذ  احْلَْرِث  يِف  حَيُْكاَمِن  إِْذ  َوُسَلْياَمَن  ﴿َوَداُووَد 

ْمنَاَها ُسَليْ   [ 79ـ  78]األنبياء: َوُكالًّ آَتْينَا ُحْكاًم َوِعْلاًم﴾  اَمنَ َشاِهِديَن َفَفهَّ

العظيم   بعدُها اإلحسان  الكريمتني وما  اآليتني  تعاىل يف هاتني  اهلل  آخر: ذكر  قال 

آتاه داود وسليامن عليهام السالم وهو قسامن.. نعم مشرتكة بينهام وبني غريُها من   الذي 

ونعم خاصة    ﴿َوُكالًّ آَتْينَا ُحْكاًم َوِعْلاًم﴾،أشار بقوله:    النبيني وهى العلم والفهم وإىل ذلك

معه،   للتسبيح  والطري  اجلبال  بتسخري  داود  عىل  أنعم  أنه  ذكر  حيث  اآلخر،  دون  بواحد 

وتعليم صنعة الدروع للوقاية من أذى احلرب.. وأنعم عىل سليامن عليه السالم بتسخري  

 

التفسري القرآين للقرآن ) 1) القرآن: ) 56/  17(، وتفسري املراغي ) 4899/  9(، وزهرة التفاسري )923/  9(   (، واألمثل يف  247/  15(، ومن وحي 

 (. 98/ 17(، والتفسري املنري )214/ 10تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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الشياطني تغوص يف البحار، لتخرج له اللؤلؤ  الريح العاصفة التي جترى بأمره، وبتسخري  

 واملرجان، وتعمل له أعامال أخرى غري ذلك. 

قال آخر: وهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل قصة داود وسليامن عليهام السالم،  

وحكمهام، كنموذج لألنبياء الذين كانوا يملكون النفاذ إىل حياة الناس يف تفاصيلها اليومية  

 متيازات النوعية يف القوة والقدرة، ويف اخلصائص التي خصهم اهلل هبا. من مواقع اال 

قال آخر: وذلك، كجزء من التصور العام الذي يريد اهلل تعاىل أن يتمثله املؤمنون يف  

مسألة النبوة واألنبياء ليقفوا حيث يريد اهلل منهم أن يقفوا يف قضايا الغيب املحدودة، فال  

فيام تثريه األوهام، مما قد يقرتب إىل أجواء اخلرافة، كام يريد هلم  يتوسعون إىل أبعد من ذلك  

يف   اإلجيابية  اجلوانب  يدرسون  كام  هبم،  املحيطة  األجواء  السلبية يف  اجلوانب  يدرسوا  أن 

 ذلك. 

قال آخر: وىف هذه القصة، يشري اهلل تعاىل إشارة الحمة إىل أن داود عليه السالم مل  

ية، أو أنه فصل فيها فصال مل يصب مقطع احلق منها.. وهذا  يعرف كيف يفصل يف هذه القض

ال يعيب داود عليه السالم، وال ينقص من قدره، ألنه فصل بام أدى إليه اجتهاده.. هذا هو  

حكم املجتهد، الذي جترد من هواه.. وال شك أن داود عليه السالم كان أبعد ما يكون عن  

 اهلوى. 

تعاىل بقوله  القصة  وتبدأ  آخر:  ﴿قال  إِْذ  :  احْلَْرِث  يِف  حَيُْكاَمِن  إِْذ  َوُسَلْياَمَن  َوَداُووَد 

، أي عاثت فيه فسادا، وانطلقت ترعى بغري ممسك يمسك هبا عىل  َنَفَشْت فِيِه َغنَُم اْلَقْوِم﴾ 

املَْنُْفوِش﴾  مكان معني من احلرث، وأصل النفش: االنتشار، ومنه قوله تعاىل:   ﴿َكاْلِعْهِن 

.. واحلرث: هو الزرع، الذي هيئت له األرض وحرثت، وبذر فيها احلب.. وليس  [ 5القارعة:  ] 

 . إنساينهو الزرع الذي ينبت من غري جهد 
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َوُكنَّا حِلُْكِمِهْم  ﴿قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أنه كان شاهدا مقرا حلكمهم، فقال:  

ل واحد منهام َتت رقابة اهلل ويف حضوره، فهو الشاهد عىل ما  ، فقد كان حكم ك ﴾َشاِهِدينَ 

يصدر من خلقه سواء كانوا من األنبياء أم غريهم، وال مانع من اإلتيان بضمري اجلمع يف  

التثنية يف أما    ﴾حِلُْكِمِهمْ ﴿مورد  يرد ذلك يف بعض األساليب،  فقد  باعتبار معنى اجلمع، 

ض، لعدم تقدم ذكر هلم يف جمال احلكم بصيغة اجلمع  إعادة الضمري إىل األنبياء، ففيه غمو 

 من خالل الواقع اخلارجي. 

قال آخر: وقد ورد يف الروايات ما يفرس هذا، فقد ورد فيها أن قطيع أغنام لبعض  

صاحب   فرفع  فأتلفته،  منه  العنب  وعناقيد  أوراقه  فأكلت  بستان  إىل  ليال  دخلت  الرعاة 

بأن تعطى كل األغنام لصاحب البستان تعويضا هلذه  البستان شكواه إىل داود، فحكم داود  

اخلسارة الفادحة، فقال سليامن ـ والذي كان طفال آنذاك ـ ألبيه: يا نبي اهلل، غري هذا احلكم  

وعدله، فقال األب: وكيف ذاك؟ قال: جيب أن تودع األغنام عند صاحب البستان ليستفيد  

يف إصالحه، فإذا    ليسعيد صاحب األغنام  من منافعها ولبنها وصوفها، وتودع البستان يف ي

عاد البستان إىل حالته األوىل يرد إىل صاحبه، وترد األغنام أيضا إىل صاحبها.. وقد ورد  

 مضمون هذه الرواية عن اإلمامني الباقر والصادق. 

كلمة   أن  عىل  يدل  وهذا  آخر:  الزراعة  ﴿َحْرَث﴾  قال  يشمل  واسع  معنى  هلا 

َأِن  من قصة أصحاب اجلنة يف قوله تعاىل:    والبستان، كام يستفاد ذلك ﴿َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحنَي 

 [ 22ـ  21القلم: ] اْغُدوا َعىَل َحْرثُِكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِرِمنَي﴾ 

قال آخر: ونالحظ أن أساس احلكم واحدا يف املسألة، وهو ضامن صاحب الغنم  

اهبا لصاحب احلرث، وحكم  للزرع، لكن االختالف كان يف طريقة تنفيذه، فحكم داود برق

سليامن بام هو أرفق منه، وهو أن يستويف ما أتلفت من ماله من منافعها يف تلك السنة، مع  
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منافعها  تساوي  الرقبة  قيمة  أن  كام  الغنم  رقاب  قيمة  تساوي  الزرع  قيمة  أن  مالحظة 

 املستوفاة يف كل سنة عادة.  

فا يف إجرائه يف الدائرة التي يملكان  قال آخر: وبذلك مل خيتلفا يف حكم اهلل وإنام اختل

فيها احلرية يف التطبيق، فيام يكون مرجع األمر فيه إىل رأي احلاكم يف املوارد التي ال تشتمل  

عىل ترشيع حمدد، كام يف موارد التعزيرات وأمثاهلا من التفاصيل التي تقع يف منطقة الفراغ  

 . الترشيعي، فيكون للحاكم أن يمأله بام يكون صاحلا 

قال آخر: وبذلك يكون تفهيم اهلل لسليامن املسألة، هو اإلحياء له باألسلوب األرفق  

 يف إجراء احلكم بالضامن.  

قال آخر: وقد ال يكون هناك أي مانع عقيل يف خطأ النبي هبذا املستوى، إذا كان ذلك  

املوعود  ملصلحة أخرى، يف تربية نبي آخر عىل احلكم، وإظهار فضله، وإذا كان هذا النبي  

 ابنا للنبي األول، وخاضعا له ومعرتفا بفضله، مما ال يبعث عىل اإلساءة إليه.  

قال آخر: وقد ال يكون من الضوري أن يكون يف ذلك إساءة ملوقعه لدى الناس،  

ألن الناس قد اعتادوا عىل اختالف احلاكمني يف احلكم، مع اعرتافهم بأهنام ينطلقان من علم  

سيام إذا مل يكن هناك ترشيع حمدد يف تفاصيل احلكم، بل كان األمر تابعا الجتهاد  ومعرفة، ال  

 احلاكم وإن كان نبيا. 

ْمنَاَها  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أنه هو الذي أفهم سليامن هذا احلكم فقال:   ﴿َفَفهَّ

َوِعْلاًم﴾،  ُحْكاًم  آَتْينَا  َوُكالًّ  القول عىل أن حكم  ُسَلْياَمَن  سليامن عليه السالم كان    ودل هذا 

بإهلام من اهلل، ويومئ إىل أنه كان احلق، وإن مل يكن حكم داود باطال، فقد بذل فيه سبيل  

االجتهاد، وكان مقاربا، ومل يكن مناقضا للحق، واألحكام تبنى يف الدنيا عىل املقاربة، ولو  

 شطط فيه.  كان القايض نبيا جعله اهلل تعاىل خليفة يف األرض ما دام احلكم ال 
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تعاىل:   قال  آخر: ولذا  َوِعْلاًم﴾  قال  ُحْكاًم  آَتْينَا  النبوة، وأما  ﴿َوُكالًّ  العلم فعلم  أما 

املراد   أن  أو  جوانبها..  كل  من  ودراستها  األمور  فهم  والقدرة عىل  احلكمة  فيعني  احلكم 

 باحلكم أهلية الفصل بني اخلصوم. 

تعاىل أو كان عليه شاهدا، وهو حكم  قال آخر: ونالحظ هنا أن احلكم الذي أقره اهلل  

داود عليه السالم وحكم ابنه سليامن هو جزاء مشتق من ذات االعتداء ولو بالتسبب، فإن  

صاحب الغنم تركها من غري أن يراقبها وحيفظها فنفشت يف احلرث، فكان اجلزاء من ذات  

قيمتها  ألن  الزرع  نظري  يف  الغنم  تؤخذ  بأن  داود  فقدره  االعتداء،  تساوي    موضع  كانت 

الزرع، وبذلك كان اجلزاء من جنس االعتداء وهو مقارب، وأفهم اهلل تعاىل سليامن أن جيعل  

احلرث   صاحب  يرتك  أن  فكان  االعتداء  ملوضع  الظاهر  يف  ولو  مماثال  جزاءه  االعتداء 

لصاحب الغنم حيرثها ويزرعها، حتى إذا عال واستغلظ أو صار كاألول سلمه ورد الغنم  

 ا وكان صاحب احلرث قد أخذ عوض التأخري بدر الغنم ومنافعها.إىل صاحبه

فائدتان..   وفيها  تعاون،  وفيه  واملساواة  للعدالة  مقاربة  اجلزاء  هذا  وىف  آخر:  قال 

األوىل: أن يكون فضل تعاون.. والثانية: أنه مساواة أو مقاربة من املساواة.. وذلك ألن  

قاب من جنس االعتداء؛ ألنه جيعل اجلاين أو  أقرب اجلزاء إىل هتذيب النفوس أن يكون الع 

أو   االمتناع  إىل  أدعى  ذلك  فيكون  اخلطأ،  أو  اجلريمة  يف  يقع  وهو  باجلزاء  حيس  املهمل 

التوقي.. ولذلك، فإن قصة هذا احلكم إرشاد للحكام إىل أقرب الطرق إىل َتقيق العدالة  

   يف هذه الدنيا.

 سليامن والقوة: 

قصة   فيه  وردت  الذي  األول  املورد  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 
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 عليه السالم، فحدثونا عن املوضع الثاين.  سليامن

َها  : املوضع الثاين هو ما ذكره اهلل تعاىل يف  (1)قال أحد الوعاظ يَح ُغُدوُّ ﴿َولُِسَلْياَمَن الرِّ

هِ   نْيَ اْلِقْطرِ َوَأَسْلنَا َلُه عَ   َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ  نِّ َمْن َيْعَمُل َبنْيَ َيَدْيِه بِإِْذِن َربِّ َوَمْن َيِزْغ    َوِمَن اجْلِ

َوِجَفانن   َومَتَاثِيَل  حَمَاِريَب  ِمْن  َيَشاُء  َما  َلُه  َيْعَمُلوَن  ِعرِي  السَّ َعَذاِب  ِمْن  ُنِذْقُه  َأْمِرَنا  َعْن  ِمنُْهْم 

ُكوُر﴾    ُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرااْعمَ   َكاجْلََواِب َوُقُدورن َراِسَياتن   [ 13ـ    12]سبأ:  َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

نعم    قال آخر: وهي تذكر بعض ما تفضل اهلل تعاىل به عىل سليامن عليه السالم من

وميزهتا أهنا من اخلدمات التي مل يألفها البرش، وقد هيأها وقدرات حيتاجها لتدبري دولته..  

 حيتاجه يف تنقالته أو يف مشاريعه العمرانية، أو يف حاجاته اإلنسانية االجتامعية. اهلل له مما كان  

قال آخر: وليس من الضوري أن يكون يف ذلك نوع من التفضيل، يف ميزان القيمة  

ـ   األنبياء، ألنه  التأكيد عىل فضل سليامن عىل سائر  البعض هل نستطيع  ليتساءل  النبوية، 

لكا ال ينبغي ألحد من بعده.. ذلك أن متييز نبي عن نبي بام يمكنه  وحده ـ الذي أعطاه اهلل م

اهلل من شؤون احلياة ال يتصل بدرجته عند اهلل بالقياس إىل النبي اآلخر، بل يتصل بدوره  

 واحلاجة العملية حلركة الرسالة عىل صعيد الواقع. 

يَح﴾ قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل:  َها  نا له الريح أي سخر﴿َولُِسَلْياَمَن الرِّ ﴿ُغُدوُّ

بالغداة مسرية شهر كامل،  َشْهٌر﴾   بالعيش  ﴿َوَرَواُحَها َشْهٌر﴾  بحيث تقطع  بحيث تقطع 

مسرية شهر كامل، عىل اجلامل أو اخليل أو األقدام.. وهي تعني أن مسرية الريح املسخرة  

عدل مسرية  لسليامن، يف غدوة، تقدر بمسرية شهر، كام أن مراحها، ورجوعها من غدوهتا، ي

 شهر. 

 

القرآين للقرآن )1) التفسري  املراغي )787/  11(   القرآن: )65/  22(، وتفسري  املنزل: ) 26/  19(، ومن وحي  /  13(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل 

 (.153/ 22(، والتفسري املنري )403
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قال آخر: أما ما ذهب إليه بعضهم من أن الريح كانت تنطلق شهرا غادية، وشهرا  

رائحة، يف حدود مملكة سليامن، فهذا بعيد، ألن رقعة مملكته مل تكن تتجاوز حدود فلسطني،  

 التي يمكن أن تقطعها الريح يف غدوة أو روحة من هنار.  هيوهذه الرقعة  

هلذا ما جاء يف القرآن الكريم من أن سليامن مل يكن يعرف  قال آخر: وأقرب شاهد  

مملكة سبأ حتى أخربه اهلدهد بخربها.. فلو كان ملك سليامن مما يتسع جلريان الريح شهرا  

فيه، لكان ذلك ملكا يسع معظم العامل كله، ولكانت سبأ داخلة يف سلطان هذا امللك، من  

 باب أوىل. 

﴿َوَأَسْلنَا َلُه  يرس له من االستفادة من املعادن، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما  

أي وأذبنا له النحاس كام ألنا احلديد لداود، فكان يعمل منه أعامله وهو بارد   َعنْيَ اْلِقْطِر﴾،

 دون حاجة إىل نار، وقد سال من معدنه فنبع نبوع املاء من الينبوع فلذلك سامه عينا. 

﴿َوِمَن  يرس له من تسخري اجلن والقوى اخلفية، فقال:   قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما 

ِعريِ  ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ َأْمِرَنا  ِمنُْهْم َعْن  َيِزْغ  ِه َوَمْن  َيَدْيِه بِإِْذِن َربِّ َيْعَمُل َبنْيَ  نِّ َمْن  أي  ﴾  اجْلِ

هم عن  وسخرنا له من اجلن من يبنى له األبنية وغريها بقدرة ربه وتسخريه، ومن خيرج من

 طاعته يذقه عذابا أليام يف الدنيا.  

قال آخر: ومل يذكر اهلل تعاىل كيفية استخدام سليامن عليه السالم للجن، ولكن ذكر  

من   هلم  استخدامه  آثار  التي    املباينبعض  البديعة  والتامثيل  العظيمة،  والقصور  الشاهقة، 

حَمَاِريَب َومَتَاثِيَل َوِجَفانن َكاجْلََواِب َوُقُدورن    ﴿َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمنْ فصلها، كام قال تعاىل:  

 ،﴾ النحاس    َراِسَياتن املختلفة، من  الشاخمة، والصور  القصور  له ما يشاء من  أي يعملون 

والزجاج والرخام ونحوها، واجلفان الكبرية التي تكفى لعرشات الناس، والقدور الثوابت  

 ها وعظمها. يف أماكنها التي ال تتحرك وال تتحول لكرب 
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قال آخر: واملراد بالتامثيل يف اآلية الكريمة الرسم والصورة واملجسمة، وقد وردت  

تفاسري عديدة حول ماهية هذه التامثيل وألي املوجودات كانت.. وملاذا أمر سليامن عليه  

املباين   املباين، كام نالحظ ذلك يف  لتزيني  أهنا صنعت  السالم بصنعها.. وقد ذكر بعضهم 

ة القديمة يف عرصنا احلاِل، أو حتى يف بعض املباين اجلديدة.. أو إلضفاء األهبة واهليبة  املهم

 عىل املباين التي بنيت. 

قال آخر: ومل يرد يف القرآن الكريم ما يشري إىل نوع هذه التامثيل، وهل هي ذوات  

واجلبال   كاألشجار  املوجودات  من  الروح  ذوات  لغري  تصنع  كانت  أهنا  أو  أرواح.. 

الشمس والقمر والنجوم.. أو أهنا كانت جمرد نقوش ورسوم عىل اجلدران كام تالحظ يف  و

اآلثار القديمة.. وكل ذلك حمتمل، ألن َتريم صناعة املجسامت يف اإلسالم، كان بقصد  

من اجلذور، يف حني أن ذلك مل يكن بتلك الدرجة    واقتالعها مكافحة قضية عبادة األوثان  

 امن عليه السالم، لذا مل َترم يف رشيعته. من الضورة يف زمن سلي

قال آخر: لكن مع ذلك ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق يف تفسري هذه اآلية أنه  

إىل هذه    وباالستناد،  (1)   قال: )واهلل ما هي متاثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه(

 ن حراما أيضا. الرواية فإن صنع التامثيل من ذوات الروح يف رشيعة سليامن كا 

قال آخر: واملراد بـ )جوايب( يف اآلية الكريمة أحواض املاء.. وهو يعني أن هؤالء  

السالم أواين للطعام كبرية جدا، بحيث أن كال منها كان   العامل قد صنعوا لسليامن عليه 

 كاحلوض، لكي يستطيع عدد كبري من األفراد اجللوس حوله وتناول الطعام منه. 

اْعَمُلوا آَل َداُووَد  م اهلل تعاىل ذكر هذه النعم والتسخريات بقوله: ﴿قال آخر: ثم خت

 

 .219، ص12(  وسائل الشيعة، ج1)
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﴾، أي وقلنا هلم: اعملوا يا آل داود بطاعة اهلل شكرا له عىل نعمه التي أنعمها عليكم  ُشْكًرا

 يف الدين والدنيا.

صعد املنرب فتال هذه اآلية، ثم قال    رسول اهلل  قال آخر: وقد ورد يف احلديث أن  

من أوتيهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود(، فسئل عنها، فقال: )العدل يف الرضا    )ثالث

.. وذلك يدل عىل  (1)والغضب، والقصد يف الفقر والغنى، وخشية اهلل يف الرس والعالنية(

 أن الشكر كام يكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالنية. 

﴿َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل السبب يف طلب الشكر منهم فقال:  

ُكوُر﴾  ، فيرصف ما أنعمت به عليه فيام  لنعمتي شكرا  يطيعنيمن  عباديأي وقليل من الشَّ

احِلَاِت َوَقلِيٌل َما ُهمْ ، كام قال تعاىل: يرضيني  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  ﴾  ﴿إِالَّ الَّ

كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، فقيل    رسول اهلل  قال آخر: ويف احلديث أن  

فقال تأخر،  وما  ذنبك  من  تقدم  ما  لك  اهلل  غفر  وقد  هذا  أتصنع  عبدا  )  : له:  أكون  أفال 

  (2)شكورا(

قال آخر: ومن العرب املستفادة من هاتني اآليتني الكريمتني أنه إلدارة أي دولة كدولة  

ليه السالم يلزم وجود عوامل عديدة، لكن أُهها ثالثة عوامل.. أوهلا توفر واسطة  سليامن ع

دولته   أطراف  مجيع  تفقد  احلكومة  رئيس  يستطيع  لكي  الدوام،  عىل  مهيأة  رسيعة  نقل 

الناس   حلياة  الالزمة  املعدات  لصناعة  منها  يستفاد  أولية  مواد  والثاين:  بواسطتها.. 

قوة عاملة فعالة، تستطيع اإلفادة من تلك املواد بدرجة    والصناعات املختلفة.. والثالث: 

 مناسبة، وتصنيعها بالكيفية الالزمة، وسد حاجة البالد من هذه اجلهة. 

 

 ( 625( ، والطرباين يف الدعاء )424( )378( )128ابن أيب عاصم يف السنة )(  1)

 ( 4837لبخاري ) ( ا81( )2820مسلم )(  2)
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الثالثة،   قال آخر: ونرى أن اهلل تعاىل قد قيض لسليامن عليه السالم هذه العنارص 

 وَتقيق األمن فيها. وقد حقق سليامن منها أحسن الفائدة يف ترقية الناس وتعمري البالد 

قال آخر: وهذا ال خيتص فقط بعرص سليامن عليه السالم وحكومته، فااللتفات إليه  

 ومراعاته من الضوريات اليوم وغدا، ويف كل مكان ألجل إدارة الدول بطريقة صحيحة. 

 سليامن واخليل: 

املورد   عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قصة    الثاينقال  فيه  وردت  الذي 

 . لثعليه السالم، فحدثونا عن املوضع الثا  سليامن

الوعاظ أحد  املوضع  (1) قال  يف    الثالث :  تعاىل  اهلل  ذكره  ما  لَِداُووَد  هو  ﴿َوَوَهْبنَا 

َياُد َفقَ  افِنَاُت اجْلِ اٌب إِْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعيِشِّ الصَّ ُه َأوَّ اَل إِينِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ  ُسَلْياَمَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

وِق َواأْلَْعنَاِق﴾   َجاِب ُردُّوَها َعيَلَّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّ ]ص: اخْلَرْيِ َعْن ِذْكِر َريبِّ َحتَّى َتَواَرْت بِاحْلِ

 [ 33ـ  30

امللك   من  حياته  به  متيزت  وما  السالم  عليه  سليامن  عن  تتحدث  وهي  آخر:  قال 

فقد سخر اهلل له ما مل يسخرهـ  من الناحية الفعليةـ  ألحد من األنبياء  الواسع، والقوة الكبرية،  

قبله، ولكن ذلك مل يبعده عن روحانية العالقة باهلل يف خط الرسالة، وعن تقوى املامرسة  

 العملية يف طاعة اهلل. 

اْلَعْبُد﴾قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل:   نِْعَم  ُسَلْياَمَن  لَِداُووَد  ويف ذلك  ،  ﴿َوَوَهْبنَا 

 ثناء عظيم من اهلل تعاىل عىل سليامن، وعىل داود أيضا، إذ كان ذلك االبن هبة له من ربه. 

 

/  14(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )258/  19(، ومن وحي القرآن: )118/  23(، وتفسري املراغي )1079/  12(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (.199/ 23(، والتفسري املنري )497
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بأنه   تعاىل  اهلل  ثم وصفه  آخر:  اٌب﴾  قال  األوب  ﴿َأوَّ كثري  أنه  إىل  إشارة  ذلك  ويف 

وثيقة بربه..  والرجوع إىل اهلل، وأنه مع امللك العظيم الذي جعله اهلل بني يديه، كان عىل صلة  

 فلم يقطعه امللك عن ذكر ربه، بل إنه كلام كانت له نظرة إىل ملكه كانت له إىل ربه نظرات. 

قال آخر: وىف وصف سليامن عليه السالم بالصفة التي وصف هبا أبوه داود، وهي  

)األواب( إشارة إىل أهنام عىل درجة واحدة من االتصال برهبم، والرجوع إليه دائام.. ثم إنه  

شارة أخرى إىل أن سليامن سيقع منه ما وقع ألبيه من فتنة وابتالء، ثم من استغفار وندم،  إ

 ثم من توبة وقبول من اهلل، وعطاء جزل عظيم، بعد هذا القبول والرضا من رب العاملني. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل موقفا من املواقف املرتبطة بملكه، فقال: ﴿إِْذ ُعِرَض َعَلْيِه  

َياُد﴾بِالْ  اجْلِ افِنَاُت  الصَّ و﴿َعيِشِّ  افِنَاُت﴾،  حني    الصَّ عىل  قواتم،  ثالث  عىل  الواقفة  اخليل 

تكون الرابعة قائمة عىل حرف احلافر.. وهذا من عالمات الكرم واألصالة يف اخليل.. أما  

األربعة،   قوائمها  عىل  تقف  فإهنا  الكريمة،  غري  واخليل  كاحلمري  األخرى،  احلافر  ذوات 

من    متمكنة  الذكر  عىل  غلب  اسم  وهو  جواد،  مجع  و)اجلياد(  سواء..  عىل  األرض  من 

اخليل.. وأصله من اجلودة.. واخلري: هو اخليل.. وتسمى اخليل خريا، ألهنا مظهر من مظاهر  

النعمة، حيث ال يملكها إال أصحاب الثراء واجلاه، فحيث كانت اخليل كان اخلري معها،  

  (1) أنه قال: )اخليل معقود بنواصيها اخلري(  رسول اهلل وقد ورد يف احلديث عن 

أي عرضت عليه اخليول التي تقوم عىل ثالث قوائم وترفع إحدى يدهيا،  قال آخر:  

الرسيعة يف عدوها، وكأن املشهد يوحي باستعراض عسكري تقوم به اخليل، حيث كانت  

التي تستخدم يف جهاد األعداء، فأراد أن يستعرضها   القوة  أمام عينيه ليعرف  من وسائل 

 

 ( 1871( ، ومسلم )3644البخاري )(  1)
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 مدى نشاطها، وما يمكن أن َتقق له من قوة. 

تطلع عليه يف مجاهلا وروائها   اخليل  أنه وهو يرى هذه  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  آخر:  قال 

وروعة منظرها، ولكي يطرد التصور عن أذهان اآلخرين يف أن حبه هلذه اخليول القوية ناتج  

﴾  ﴿إيِنِّ َأْحَبْبُت ُح من حبه للدنيا، قال:   أي إين أحب هذه اخليل من  بَّ اخْلَرْيِ َعْن ِذْكِر َريبِّ

 منها يف جهاد األعداء. االستفادةأجل اهلل وتنفيذ أمره، وأريد 

﴾قال آخر: وذكر بعضهم أنه قال ذلك:   عتابا    ﴿إِينِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اخْلرَْيِ َعْن ِذْكِر َريبِّ

ر ربى.. وهذا ألن حب اخليل، شهوة  لنفسه، أي لقد آثرت حب اخلري الدنيوي، عىل ذك 

َهَواِت ِمَن  متمكنة يف النفس، وهو فتنة من فتن الدنيا، كام قال تعاىل:   َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ﴿ُزيِّ

َواأْلَْنَعامِ  َمِة  املَُْسوَّ َواخْلَْيِل  ِة  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن  املَُْقنَْطَرِة  َواْلَقنَاطرِِي  َواْلَبننَِي   
ِ
َواحْلَْرِث    النَِّساء

ْنَيا َواهللَُّ ِعنَْدُه ُحْسُن املَْآِب﴾   [ 14آل عمران:  ] َذلَِك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

  ﴾ إشارة قد  قال آخر: وذكر هؤالء أن يف قوله: ﴿إِينِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اخْلرَْيِ َعْن ِذْكِر َريبِّ

يزيد مرضه، والوالد الذي  حيب اإلنسان شيئا وهو يتمنى أال حيبه، كاملريض الذي يشتهى ما  

حيب ولده الِسء السرية واخللق، وقد حيب شيئا وهو يرى أن من املصلحة أن حيبه، ومن  

أحب حبى    إينغاية املحبة، فسليامن عليه السالم يقول:    هياخلري أن يزداد شغفه به، وتلك  

 هلذه اخليل، وتلك املحبة إنام حصلت عن ذكر ربى وأمره ال عن الشهوة واهلوى. 

﴾  قال آخر: وذكروا أن قوله هذا  إنام هو مراودة    ﴿إِينِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اخْلرَْيِ َعْن ِذْكِر َريبِّ

بينه وبني نفسه، وخاطر من خطرات اللوم يدفع هبا الزهو والعجب عنه، وهو مواجهة هذه  

تشد  الفتنة، ثم هو مع هذا يمىض فيام هو فيه، وال يقطع مراسم هذا احلفل العظيم الذي اح

له رؤساء القوم وسادهتم يف هذا االستعراض العظيم جليشه مشاة وفرسانا.. وإنه ال بأس  

من أن يمىض فيام هو فيه اآلن، ثم ليكن له بعد هذا حساب مع نفسه، وتدبري فيام يكون منه  
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يف شأن هذه اخليل وغريها، مما يشغل منه وقتا يقطعه فرتات عن ذكر اهلل، باالشتغال هبذا  

 .. املتاع

قال آخر: ثم إن اهلل تعاىل ذكر أن سليامن عليه السالم ظل يستعرض اخليل، حتى  

دخل الظالم، فتوارت عن نظره باحلجاب، أي حجاب الظالم.. فلم يعد يرى مالحمها،  

ويتحقق من شياهتا، وما ينكشف لعينيه من أعضائها، التي تعطى الصفة املالءمة لكل جواد  

َجاِب﴾  قوله تعاىل:  منها.. وهذا ما يشري إليه   أي أنه ما زال ينظر إليها،  ﴿َحتَّى َتَواَرْت بِاحْلِ

الذي  بويستعرض بعينه تناسب أعضائها، وتناسق   توارت عنه هبذا احلجاب  نائها، حتى 

﴿إِْذ ُعِرَض  أرخاه الليل عليها، إذ أن عرضها عليه قد كان يف أخريات النهار، كام قال تعاىل:  

َياُد﴾َعَلْيِه بِاْلَعيِشِّ  افِنَاُت اجْلِ  الصَّ

قال آخر: هذا، ومل يكن قد فرغ من األمر الذي قصد إليه من هذا العرض للخيل،  

النهار   أخريات  يف  العرض  كان  إذ  بعينيه،  تفرسها  وبني  بينه  حال  الظالم  حجاب  ألن 

بالعيش.. ولذلك لقد أراد القائمون عىل أمر هذا االستعراض من حاشيته، أن يؤجلوا ذلك  

 يوم آخر، وأن يذهبوا ببقية اخليل التي مل تعرض إىل مرابطها. إىل

قال آخر: وربام هم الرجال هبذا فعال، بل وربام مضوا يف تنفيذه ـ بعد أخذ موافقته  

رضورةـ  ولكن رسعان ما بدا له أن ينتهى من هذا االستعراض يف جملسه هذا، حتى ال يعود  

الفتنة من غد، فقال وقد أخذت اخل  َعيَلَّ يل طريقها إىل مرابطها: ﴿إىل هذه  ﴾ فلام  ُردُّوَها 

﴿َفَطِفَق َمْسًحا  ردت إليه، أخذ يتحسسها رسيعا بيديه، باملسح بيديه عىل سوقها وأعناقها  

وِق َواأْلَْعنَاِق﴾  بِالسُّ

املواضع التي تنم عنها،    هي قال آخر: وأعراف اخليل، وأرجلها ـ وخاصة سيقاهنا ـ  

 وَتدث عن مكاهنا من األصالة واجلودة. 
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قال آخر: وبذلك، فإن سليامن عليه السالم احتياطا حلامية دولته أراد أن يعرف قوة  

ما    إينخيوله التي تتكون منها قوة الفرسان، فجلس وأمر بإحضارها وإجرائها أمامه، وقال  

أحببتها للدنيا ولذاهتا، وإنام أحببتها ألمر اهلل وتقوية دينه، حتى إذا ما أجريت وغابت عن  

راكضيها بأن يردوها إليه، فلام عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها، رسورا هبا  برصه، أمر  

وامتحانا ألجزاء أجسامها، ليعرف ما ربام يكون فيها من عيوب قد ختفى، فتكون سببا يف  

 عدم أدائها مهمتها عىل الوجه املرىض. 

رض يف هذا  قال آخر: أما األمر الذي دبره سليامن عليه السالم يف نفسه بإهناء هذا الع

املجلس، فهو أن يأخذ نفسه بسياسة غري تلك السياسة التي كان يرصف فيها هذا اجلهد  

باقتناء اخليل، واالحتفاء هبا، وأن جيعل ذكر اهلل ُهه وأن يفرغ فيه جهده، وأن يستغفر ملا  

 كان منه من تقصري أو تفريط يف جانب ذكره لربه. 

 : والنمل سليامن  

أحسنتم. أحد احلضور:  املورد  قال  فيه قصة    الثالث . حدثتمونا عن  الذي وردت 

 . الرابععليه السالم، فحدثونا عن املوضع سليامن 

﴿َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد  قوله:  هو ما ذكره اهلل تعاىل يف  الرابع  : املوضع  (1)قال أحد الوعاظ

َلنَا َعىَل َكثرِين ِمْن ِعَباِدِه املُْْؤِمننَِي َوَوِرَث ُسَلْياَمُن َداُووَد    َوُسَلْياَمَن ِعْلاًم  َوَقااَل احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َفضَّ

 إِنَّ َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل املُْبِ 
ن
ء َا النَّاُس ُعلِّْمنَا َمنْطَِق الطَّرْيِ َوُأوتِينَا ِمْن ُكلِّ يَشْ   نُي َوُحرِشَ َوَقاَل َيا َأهيُّ

رْيِ َفُهْم ُيوَزُعوَن َحتَّى إَِذا َأَتْوا َعىَل َواِد النَّْمِل قَ  ْنِس َوالطَّ نِّ َواإْلِ اَلْت  لُِسَلْياَمَن ُجنُوُدُه ِمَن اجْلِ

 

/  12(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )193/ 17(، ومن وحي القرآن: )126/ 19(، وتفسري املراغي )226/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 272/  19(، والتفسري املنري )24
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َا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِنَُكْم اَل حَيْطَِمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  َم  َنْمَلٌة َيا َأهيُّ  َفَتَبسَّ

تِي َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل َوالَِديَّ َوأَ  ْن  َضاِحًكا ِمْن َقْوهِلَا َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

نَي﴾   احِلِ  [ 19ـ  15]النمل: َأْعَمَل َصاحِلًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرمْحَتَِك يِف ِعَباِدَك الصَّ

ففي   آخر:  عليهام  قال  داود وسليامن  حديث عن  بعدها  وما  الكريمة  اآليات  هذه 

السالم، وذكر لبعض مالمح شخصيتهام فيام يملكانه من علم وفضل، وما حدث هلام من  

املوقف   يف  القوة  عىل  بعضها  ويدل  بالغيب،  بعضها  يتصل  التي  العجيبة  القصص  بعض 

املتنوعة األخرى، وع املواقع  الدائم باهلل يف استشعار  املسيطر يف دين اهلل عىل  ىل االتصال 

اللطف اإلهلي من خالل النعمة يف حياهتام وحياة الناس والشكر العميل وغري ذلك مما قد  

 نحتاجه يف منهج الرتبية ويف روحية احلركة واإلحساس واحلياة.

ِعْلاًم قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل:   َوُسَلْياَمَن  َداُووَد  آَتْينَا  وقد بدأ اهلل    ﴾،﴿َوَلَقْد 

تعاىل به ألنه أساس احلكومة الصاحلة القوية، ومل حيدد اهلل تعاىل نوع العلم الذي وهبه هلام،  

إال أنه أشار يف القرآن الكريم إىل بعض مظاهره، ومنها علم احلكمة وفصل القضاء، كام قال  

َطاِب﴾  تعاىل:   اخْلِ َوَفْصَل  ْكَمَة  احْلِ قال    .. ومنها [ 20]ص:  ﴿َوآَتْينَاُه  كام  الطري،  منطق  معرفة 

﴾  تعاىل:   الطَّرْيِ َمنْطَِق  تعاىل:  [ 16النمل:  ] ﴿ُعلِّْمنَا  قال  كام  الدروع،  بصنعة  العلم  ومنها   ..

 [80األنبياء: ] ﴿َصنَْعَة َلُبوسن َلُكْم لُِتْحِصنَُكْم ِمْن َبْأِسُكْم﴾ 

العلم هنا له مفهوم واسع، بحيث   حيمل يف  قال آخر: وهذه جمرد نامذج، ذلك أن 

نفسه علم التوحيد واالعتقادات املذهبية والقوانني الدينية، وكذلك علم القضاء، ومجيع  

العلوم التي ينبغي توفرها ملثل هذه احلكومة الواسعة القوية.. ألن تأسيس حكومة إهلية عىل  

أساس العدل، وحضارة عامرة حرة، دون اإلفادة من علم واسع غري ممكن.. وهكذا فإن  

 يعد مقام العلم لتشكيل حكومة صاحلة أول حجر أساس هلا. القرآن 
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذا العلم الواسع الذي امتد حتى جتاوز املألوف مما  

يملك الناس من علم ومعرفة، مل يتحول لدهيام إىل عقدة، حيث إهنام مل خيتزنا يف شخصيتهام  

ة، بل كانا يعيشان شعور أهل اليقني الذين  ما خيتزنه البعض من الشعور بالعظمة والفوقي 

يتحدثان   به، فإنام  املنعم، وبالتاِل ما َتدثا  الواهب وهو  يرون كل نعمة هي من اهلل، فهو 

 بنعمة اهلل وفضله، ليجعال من ذلك وسيلة للشكر، ال أداة للتكرب واخليالء. 

﴿َوَقااَل احْلَْمُد  قال آخر: ولذلك ذكر اهلل تعاىل أهنام هكذا كانا يتحدثان بحمد اهلل:  

َلنَا َعىَل َكثرِين ِمْن ِعَباِدِه املُْْؤِمننَِي﴾، أي أن له الفضل ـ وحده ـ عىل ما أعطانا من    هللَِِّ الَِّذي َفضَّ

اة الناس، والثناء يكون له  علم، وما مكننا به من قوة، وما سهل لنا من موقع متقدم يف حي

 ال للذات، فمنه كل يشء، وإليه يرجع احلمد يف كل يشء. 

َلنَا َعىَل َكثرِين ِمْن ِعَباِدِه املُْْؤِمننَِي﴾، قال آخر: ونالحظ هنا أهنام قاال   ومل يقوال    ﴿َفضَّ

أهل عرصُها، وذلك رعاي  أفضل  نبيني، وُها  كانا  أهنام  املؤمنني مجيعا(، مع  ة  )عىل عباده 

ألصول األدب والتواضع، إذ عىل اإلنسان أن ال يرى نفسه أفضل من اجلميع يف أي مقام  

زمنى   مقطع  إىل  ينظرا  ومل  األزمنة،  مجيع  إىل  ينظران  كانا  فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  كان.. 

 خاص. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل وراثة سليامن عليه السالم ألبيه، بسبب توافقه معه يف  

﴾، أي كام يرث االبن أباه، يف ملكه وماله،  َوَوِرَث ُسَلْياَمُن َداُوودَ به، فقال: ﴿صفاته ومواه

وكام يرث األشخاص املوقع والدرجة، وكام يرث األنبياء الرسالة ممن تقدمهم، ال بمعنى  

من   للمتأخر  العليا،  والدرجة  واملوقع  الرسالة  يعطي  الذي  هو  اهلل  ألن  املادي،  اإلرث 

و النبي املتقدم، بل هو بمعنى االمتداد الذي جيعل من كل واحد مرحلة  األنبياء، وليس ه 

 متصلة باملرحلة السابقة فيام هو امتداد حركة النبوة يف احلياة. 
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قال آخر: وهذا املرياث أيضا هو الذي أهله لوراثة امللك من بعده، دون إخوته.. ثم  

لك وراثة، والنبوة اصطفاء، ال مرياث..  اختياره للنبوة، يف قومه، كام كان أبوه نبيا فيهم.. فامل

وقد مجعهام اهلل سبحانه لسليامن، كام مجعهام لداود.. ولذلك تلقى سليامن عليه السالم من  

اهلل ما كان لداود عليه السالم من ملك ونبوة، وكان هبذا قد ورث أباه يف كل ما كان له من  

 ملك ونبوة. 

ذ سليامن عليه السالم موقع أبيه، وأراد أن يعلن  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أنه ملا أخ

به،   يربطهم  الذي  اجلانب  قوته  من  الناس  ليعرف  املعرفة،  مواقع  يف  يملكها  التي  القوة 

قال:   ولذلك  لرسالته،  واتباعا  بشخصيته  التصاقا  َمنْطَِق  ليزدادوا  ُعلِّْمنَا  النَّاُس  َا  َأهيُّ ﴿َيا 

  ﴾  الطَّرْيِ

ذلك ما نستطيع أن نتعرفه من حديثهم مع بعضهم البعض  قال آخر: أي كان لنا من  

بطريقة تفصيلية واضحة، وما نستطيع أن نتحدث به معهم فيام نثريه من حديث، ويف ما  

نكلفهم به من مهامت بشكل مبارش، متاما كام يكلف بعضهم بعضا يف قضاياهم التي هتمهم  

 يف جمتمعهم الواسع. 

حدث به سليامن عليه السالم من حدود املعرفة  قال آخر: وعىل ضوء هذا، فإن ما يت

املستمرة،   املالحظة  خالل  من  الناس  بعض  يملكها  التي  املعرفة  عن  خيتلف  الطري  ملنطق 

والتأمل الدقيق، مما جيعلهم يتعرفون عىل بعض اإلشارات يف أصوات الطري يف احلاالت  

ن يعرف من ذلك كله رس  املتنوعة، ولكن بشكل غري دقيق وال تفصييل، بينام النبي سليام

 التفاهم الدقيق متاما كام لو كان واحدا منهم يف تفاصيل أمورهم اخلاصة. 

﴾  قال آخر: ثم راح يذكر هلم املزيد مما مّن اهلل به عليه، فقال: 
ن
ء ﴿َوُأوتِينَا ِمْن ُكلِّ يَشْ

كل   من  أوتينا  وجود  يشءأي  عليه  ويقوم  أمرنا،  به  ينصلح  مما  الدنيا  هذه  أشياء  نا،  من 
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 هو يف حاجة إليه.  يشء ، وإنام أوتى شيئا من كل  يشء وسلطاننا.. فهو مل يؤت كل  

قوله   يف  اجلمع،  عىل  الدالة  )نا(  بـ  نفسه  عن  احلديث  ويف  آخر:    ﴿َعلِْمنَا﴾، قال 

واالستعراض  ﴿َوُأوتِينَا﴾  اهلل،  بنعمة  التحدث  هذا  يف  معه  يشاركوا  أن  للناس،  دعوة   ..

من هؤالء الناس، وما الفضل الذي فضل اهلل به عليه، إال فضل    ألفضاله، فام هو إال واحد

يأخذ منه الناس حظهم، فال خيتص به نفسه، وإنام هم رشكاء له، فيام يعود عليه من هذا  

 العلم ملنطق الطري، وهلذه النعم التي أوتى منها كل يشء. 

.. إن ما يفتح  قال آخر: وهكذا شأن أهل العلم، وأرباب اجلاه والسلطان من عباد اهلل

اهلل عليهم به من علم، وما يمكن هلم به من جاه وسلطان يف هذا الوجود، هو خري متاح  

 للناس مجيعا، ومتكني خلالفتهم عىل هذه األرض. 

أي إن هذا الذي  ﴿إِنَّ َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل املُْبنُِي﴾  قال آخر: ثم عقب عىل ذلك بقوله:  

 بني الذي ال خيفى عىل أحد. أوتيناه من اخلريات هلو الفضل امل

﴿َوُحرِشَ لُِسَلْياَمَن ُجنُوُدُه  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بعض ما أوتيه سليامن بقوله:  

ُيوَزُعوَن﴾، َفُهْم  َوالطَّرْيِ  ْنِس  َواإْلِ نِّ  اجْلِ واإلنس    ِمَن  اجلن  من  جنوده  لسليامن  ومجع  أي 

برت  جيمعون  فهم  وعظمة،  أهبة  يف  فيهم  وركب  أوائلهم  والطري،  يوقف  بأن  ونظام،  تيب 

لتلحقهم أواخرهم، ويرد أو يكف أوهلم عىل آخرهم، لئال يتقدم أحد عن منزلته ومرتبته،  

وليكونوا جمتمعني ال يتخلف منهم أحد.. وهذا يدل عىل مسريته يف جيش عظيم منظم له  

 عرفاء، ليس جيشا من الناس فقط، وإنام معه اجلن، والطري. 

يل عىل أن سليامن عليه السالم مجع بني النبوة والسلطات كلها،  قال آخر: وهذا دل

﴿َربِّ اْغِفْر ِِل  وامللك الذي مل يتوافر ألحد بعده، فضال من اهلل واستجابة لدعائه حني قال:  

اُب﴾   [ 35ص: ] َوَهْب ِِل ُمْلًكا اَل َينَْبِغي أِلََحدن ِمْن َبْعِدي إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ
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قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل من جنود سليامن هنا: اجلن، واإلنس، والطري.. إذ كانت  

القوى العاملة معه يف دولته.. فاجلن كانوا مسخرين له، يف عمل ما يريد منهم، كام قال   هي

﴾  ﴿َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَاِريَب َومَتَاثِيَل َوِجَفانن َكاجْلََواِب َوقُ تعاىل:   سبأ: ] ُدورن َراِسَياتن

أجناس من الطيور، التي    هي.. واإلنس: هم من تضمهم دولته من رعيته.. والطري:  [ 13

تعيش يف جو مملكته، ويسخرها خلدمته.. وهبذا يكون له ملك ما عىل أرض مملكته، وما يف  

 جوها. 

أهنم  ، أنه ليس كل اجلن قد سخروا لسليامن، وإنام بعضهم، شالطبيعيقال آخر: ومن  

كانوا   الذين  هم  وإنام  يف سلطان سليامن..  كانوا  الناس،  كل  فليس  الناس..  هذا شأن  يف 

يعيشون يف دائرة مملكته.. وكذلك الطري.. فليس كل الطري كان مسخرا له.. وإنام هي بعض  

 الطيور التي كانت تعيش يف هذه امللكة. 

يستعرض وجوه مملكته..  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن سليامن عليه السالم كان  

من اجلن، واإلنس، والطري، وحيشدهم بني يديه، بسلطانه، الذي مكن اهلل سبحانه وتعاىل  

له به، يف هذه الرعايا، فال يقدر أحد عىل أن خيرج عن هذا السلطان، الذي يزع هذه الرعايا،  

 ويأخذ من خيالف منها بالعقاب الذي يستحقه. 

ت التي أراد اهلل من سليامن عليه السالم القيام هبا يف  قال آخر: ومن الظاهر أن املهام 

تنوعها واختالف مواقعها، تفرض أن تكون له هذه السيطرة عىل اإلنس فيام يريد أن يتحرك  

به يف جمتمع اإلنسان، وعىل اجلن فيام يريد أن يثريه يف جمتمعات اجلن، وعىل الطري فيام يريد  

 أن يكلفهم به من مهامت. 

ليس من الضوري، أن يكون لكل هذه األصناف عقل وإرادة باملستوى  قال آخر: و

الذي يملكون معه الترصف عىل أساس املسؤولية، كام ذكر بعضهم، حيث اعترب أن للطري  
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يف زمان سليامن عقال بقدرة اهلل، دون زماننا، ألن مسألة اجلندية يكفي فيها وجود بعض  

يكها يف مهامته، مما يملكه الطري بحسب طبيعته  اخلصوصيات والقدرة التي يملك القائد َتر

يف كل زمان ومكان، مما أعده اهلل له، وأهلمه هداه يف شؤون احلياة، وهكذا اجتمع له هؤالء  

 يف مهمة حمددة يتحركون نحوها إىل هدف مل حيدثنا القرآن عن تفصيله. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم أثناء مسريهم حصل هلم هذا املوقف الذي عرب اهلل  

َا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِنَُكْم اَل  تعاىل عنه بقوله:   ﴿َحتَّى إَِذا َأَتْوا َعىَل َواِد النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأهيُّ

إشارة إىل غاية من غايات للسرية  ﴿َحتَّى﴾  و   َيْشُعُروَن﴾، حَيْطَِمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل 

التي يسري إليها سليامن، هبذه احلشود التي احتشدت له، من اجلن واإلنس والطري.. وقد  

أي قرية من قراه، حيث يعيش النمل  ﴿َواِد النَّْمِل﴾  انتهت به هذه الغاية هو وجنوده إىل  

 . اإلنساين  مجاعات، ويف نظام أشبه بنظام املجتمع

حسن اعتذار،  ﴿َوُهْم اَل َيْشُعُروَن﴾  قال آخر: وما حكاه اهلل تعاىل من قول النملة:  

وبيان عدل سليامن عليه السالم ورأفته وتدينه وفضله وفضل جنوده، فهم ال حيطمون نملة  

أو ال يدوسون عىل نملة فام فوقها إال خطأ غري مقصود ال يشعرون به، ولذلك ذكر أن تبسم  

يامن كان رسورا هبذه الكلمة منها، ولذلك أكد التبسم بقوله ضاحكا إذ قد يكون التبسم  سل

من غري ضحك وال رضا، وتبسم الضحك إنام هو عن رسور، ورسور النبي بأمر اآلخرة  

 والدين، ال بأمر الدنيا.

وتتوىل   شؤوهنم  تدير  قيادة  النمل  ملجتمع  بأن  يوحي  النملة  ذكرته  وما  آخر:  قال 

م من األخطار القادمة إليهم سواء كان ذلك بطريقة غريزية، أو بطريقة واعية، مما  َتذيره

 ال نملك معرفته بتفاصيله الدقيقة، لكن اآلية الكريمة توحي بيشء من هذا القبيل. 

ودولة   سليامن،  كسلطان  سلطانا  للنملة  أن  إىل  إشارة  أيضا  قوهلا  ويف  آخر:  قال 



218 

 

وم عىل هذه الدولة وترعاها رعاية األم ألبنائها، وإهنا  كدولته، وجندا كجنده.. ثم إهنا تق 

عنها،   فتدفعها  الرش،  مواطن  وإىل  لرعيتها،  ترتاده  اخلري،  مواقع  عىل  دائام  عينها  لتضع 

 وَتذرها منها. 

قال آخر: ويف قوهلا أيضا دعوة خفية إىل االهتامم باملستضعفني، وكم يف دنيا الناس  

أقد تطؤهم  من  املستضعفني  اامن  إىل  م  طريقهم  يف  وهم  هبم،  يشعروا  أن  دون  ألقوياء، 

بأرسها  برشية  جمتمعات  من  وكم  وقوهتم؟  جاههم  من  واالستزادة  لسلطاهنم،  التمكني 

جرفها تيار عات من تيارات الطغاة واملستبدين؟ وكم من مدن عامرة دمرهتا رحى احلروب  

بالغة، ودرس عظيم،    التي يوقد نارها من يملكون احلطب والوقود؟ وكم؟.. إهنا حكمة 

أحواهلا،   اإلنسانية، يف أحسن  ـ عىل  وأقلها شأنا  اهلل،  ـ وهي أضأل خملوقات  النملة  تلقيه 

 وأعدل أزماهنا، وأقوى سلطاهنا.

قال آخر: وهلذا نرى سليامن عليه السالم قد أخذ هذه العربة والعظة، فحاد بركبه  

فمه، ويرسل ضح ابتسامة عىل  النمل، وهو يضع  رقيقة واعية من صدره،  عن وادي  كة 

﴿َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر  وحيرك لسانه بكلامت شاكرة، ذاكرة فضل اهلل، ونعمته.. فيقول:  

،﴾ تِي َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل َوالَِديَّ ومن شكر النعمة، حراستها من أن تكون سالح    نِْعَمَتَك الَّ

 م يف وجوه اخلري واإلحسان. بغى وقهر، ومن العمل الصالح، إرسال هذه النع 

قال آخر: وقد أدرج سليامن عليه السالم ذكر والديه ألن النعمة عىل الولد نعمة عىل  

الولد إذا كان تقيا نفعهام بدعائه وشفاعته، وبدعاء   الوالدين، خصوصا نعمة الدين، فإن 

 املؤمنني هلام كلام دعوا له. 

نَي﴾  ﴿َوَأْدِخْلنِي بِ قال آخر: ثم قال يف دعائه:   احِلِ حتى أكون  َرمْحَتَِك يِف ِعَباِدَك الصَّ

جزءا من هذه املسرية اإلنسانية الصاحلة من عبادك يف الدنيا، وأكون جزءا من هذا املجتمع  
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 الصالح القريب إليك بإيامنه وعمله، والسعيد بجنتك ونعيمك يف اآلخرة. 

من أعامق الروحية  قال آخر: وهكذا يستوحي اإلنسان من خالل هذا الدعاء املنطلق  

إليه   باهلل وبحاجته  ينفصل عن شعوره  أن ال  دائام  أن عىل اإلنسان  لدى سليامن،  اإليامنية 

إليه   ليبقى مشدودا  القوة،  وبإحساسه بفضله عىل وجوده كله، حتى وهو يف أعىل مواقع 

بعقله وشعوره، وليفكر دائام أن وجوده مستمد من وجود اهلل، وأنه جزء من نعمته، وأن  

عىل  اهلل  يغدقها  التي  النعمة  ألن  والديه،  وعىل  عليه  هبا  أنعم  التي  نعمته  يشكر  أن  عليه 

الوالدين هي نعمة عىل الولد بشكل غري مبارش فيام حيصل عليه منهام من رعاية وعناية وما  

 يمثله وجودُها من النسب املبارش لوجوده. 

يوقفه للقيام بالعمل الصالح لتكون  قال آخر: كام أن عليه أن يبتهل إىل اهلل تعاىل يف أن  

حياته مثاال للصالح يف كل مفرداهتا وتطلعاهتا إىل النمو والسمو والتقدم والتقرب إىل اهلل،  

نفسه   يف  الصالح  روحية  يعيش  فرد  جمرد  يكون  فال  الصالح،  املجتمع  يف  يدخله  وأن 

معه  يتفاعل  الذي  الصالح  املجتمع  من  جزءا  يكون  بل  عمله،  يف  يف    وحركيته  ويتحرك 

اإلنسان   أن  ذلك  معه يف مصريه.. ولعلنا نستوحي من  تفاصيله وينتهي  ساحاته ويعيش 

 املسلم يظل مشدودا إىل املجتمع الصالح ليعلم من أجل تكوينه ويقوى به ويقويه. 

 سليامن واهلدهد: 

قصة   فيه  وردت  الذي  الرابع  املورد  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 السالم، فحدثونا عن املوضع اخلامس.  سليامن عليه
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َد الطَّرْيَ  قوله:  هو ما ذكره اهلل تعاىل يف  اخلامس  : املوضع  (1)قال أحد الوعاظ ﴿َوَتَفقَّ

َبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه   َأْو َلَيْأتَِينِّي  َفَقاَل َما ِِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبنَِي أَلَُعذِّ

َوجِ  بِِه  َُتِْط  مَلْ  باَِم  َأَحْطُت  َفَقاَل  َبِعيدن  َغرْيَ  َفَمَكَث  ُمبِنين  إِينِّ  بُِسْلَطانن  َيِقنين  بِنََبإن  َسَبإن  ِمْن  ْئُتَك 

َيْسُجُدوَن   َوَقْوَمَها  َوَجْدهُتَا  َعظِيٌم  َعْرٌش  َوهَلَا   
ن
ء ُكلِّ يَشْ ِمْن  َوُأوتَِيْت  مَتْلُِكُهْم  اْمَرَأًة  َوَجْدُت 

ا ُهْم َعِن  َأْعاَمهَلُْم َفَصدَّ ْيَطاُن  هَلُُم الشَّ َن  َوَزيَّ ِمْن ُدوِن اهللَِّ  ْمِس  َأالَّ  لِلشَّ هَيَْتُدوَن  اَل  َفُهْم  بِيِل  لسَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَيْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما ُتْعلِنُوَن اهللَُّ   اَل  َيْسُجُدوا هللَِِّ الَِّذي خُيِْرُج اخْلَْبَء يِف السَّ

ِمَن اْلَكاِذبِنَي اْذَهْب بِكَِتايِب َهَذا    إَِلَه إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم َقاَل َسنَنُْظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَْت 

 [ 28ـ   20]النمل: َفَأْلِقْه إَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن﴾ 

قال آخر: وقد وردت هذه اآلية الكريمة بعد أن ذكر اهلل تعاىل يف آيات سابقة أنه  

 وجعلهم جنودا له. سخر لسليامن عليه السالم اجلن واإلنس والطري 

من جنوده وهو اهلدهد، فبحث عنه فلم    جنديقال آخر: وقد ذكر هنا أنه احتاج إىل  

جيده فتوعده بالعذاب أو القتل إال إذا أبدى له عذرا يربئه، فحض بعد قليل وقص عليه  

ملكة سبأ، ووصف له ماهلا    هيخرب مملكة باليمن من أغنى املاملك وأقواها َتكمها امرأة  

يف    يشء الل امللك وأهبته وأهنا وقومها يعبدون الشمس ال خالق الشمس العليم بكل  من ج 

رب   وهو  والنجوى،  بالرس  والعليم  نعلن،  وما  نخفى  بام  والعليم  واألرض،  السموات 

 العرش العظيم. 

﴾  قال آخر: وقد بدأ بقوله تعاىل:   َد الطَّرْيَ وهذا يعني أن سليامن عليه السالم  ﴿َوَتَفقَّ

ب وضع البالد بدقة، وكان يتحرى أوضاع حكومته لئال خيفى عليه غياب يشء،  كان يراق

 

/  12: )(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل198/ 17(، ومن وحي القرآن: )130/ 19(، وتفسري املراغي )232/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 241/  20  :، و منية الطالبني(283/  19(، والتفسري املنري )46
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حتى لو كان طائرا واحدا.. وما ال شك فيه أن املراد من الطري هنا هو اهلدهد، ألن اهلل تعاىل  

 ﴿َما ِِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبِنَي﴾ أضاف استمرارا للكالم  

بعضهم أن سبب افتقاد سليامن عليه السالم له أنه كان مأمورا    قال آخر: وقد ذكر 

من قبله بالتقيص عن املاء كلام دعت احلاجة إليه.. وعندما دعت احلاجة إىل املاء يف هذه املرة  

 مل جيد اهلدهد فعرف غيابه. 

إشارة  ﴿َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبِنَي﴾  ثم قوله:  ﴿َما ِِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد﴾  قال آخر: ويف قوله:  

أم ال.. وهذا يدل عىل أن   البحث عن سبب غياب اهلدهد، وهل كان له عذر مقبول  إىل 

كل   جتعل  بحيث  ومقتدرة،  منظمة  السالم  عليه  سليامن  اطار    يشءحكومة  داخل  جيري 

ى وجود طائر واحد وغيابه، البد أن ال خيفى عن علمها  الدولة َتت نظرها ونفوذها.. حت

 ونظرها.

قال آخر: ومن أجل أن ال يكون حكم سليامن غيابيا، وأن ال يؤثر غياب اهلدهد عىل  

بقية الطيور، فضال عن االشخاص الذين حيملون بعض املسؤوليات، أضاف سليامن عليه  

قائال:   َشِديدً السالم  َعَذاًبا  َبنَُّه  ﴾،﴿أَلَُعذِّ ُمبِنين بُِسْلَطانن  َلَيْأتَِينِّي  َأْو  أَلَْذَبَحنَُّه  َأْو  واملراد من    ا 

)السلطان( هنا هو الدليل الذي يتسلط به اإلنسان من أجل إثبات قصده، وتأكيد هذا اللفظ  

 هو أنه البد هلذا الفرد املتخلف من إقامة دليل واضح وعذر مقبول لتخلفه. ﴿ُمبِنٌي﴾ بـ 

احل آخر: ويف  هتديده  قال  ذكر  غيابيا  يقيض  أن  قبل  السالم  عليه  فإن سليامن  قيقة، 

الالزم يف صورة ثبوت التخلف.. وحتى هذا التهديد جعله يف مرحلتني تناسبان الذنب..  

عليه   سليامن  برهن  وقد  باإلعدام..  العقاب  ومرحلة  اإلعدام،  دون  بام  العقاب  مرحلة 

ـ يستند يف حكمه إىل املنطق والدليل، وال    السالم ضمنا أنه ـ حتى بالنسبة للطائر الضعيف

 يعول عىل القوة والقدرة أبدا.
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن اهلدهد جاء بعد قليل وبني أن غيابه كان ألمر هام لدى  

﴿َفَمَكَث َغرْيَ َبِعيدن َفَقاَل َأَحْطُت باَِم مَلْ َُتِْط بِِه َوِجْئُتَك  سليامن عليه السالم، كام قال تعاىل:  

  ﴾ أي فغاب مدة قصرية بعد سؤال سليامن عنه ثم جاء فسأله: ما الذي أبطأ  ِمْن َسَبإن بِنََبإن َيِقنين

بك عنى؟.. فقال: اطلعت عىل ما مل تطلع أنت وال جنودك عليه، عىل سعة علمك واتساع 

 لكتك. أطراف مم

قال آخر: وقد بدأ كالمه هبذا التمهيد، لرتغيبه يف اإلصغاء إىل العذر، واستاملة قلبه  

إىل قبوله، ولبيان خطر ما شغله، وأنه أمر جليل الشأن جيب أن يتدبر فيه، ليكون فيه اخلري  

يسوس   من  ومعرفة  أحواهلا،  ومعرفة  سبأ،  مملكة  لكشف  إال  كان  ما  فهو  وململكته،  له 

 يدبر شئوهنا. أمورها، و

﴿إيِنِّ َوَجْدُت اْمَرَأًة مَتْلُِكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ  قال آخر: ثم فصل هذا النبأ وبينه بقوله:  

َعظِيٌم﴾   َعْرٌش  َوهَلَا   
ن
ء الثالث مجيع  يَشْ السالم هبذه اجلمل  اهلدهد لسليامن عليه  وقد بني 

بل أنه  فذكر  حكومته،  وأسلوب  تقريبا،  البلد  هذا  املواهب  مواصفات  مجيع  فيه  عامر  د 

واإلمكانات، وأن فيه امرأة يف قرص جملل متلكهم، وهلا عرش عظيمـ  ولعله أعظم من عرش  

سليامن ـ ألن اهلدهد كان رأى عرش سليامن حتام، ومع ذلك يصف عرش هذه امللكة بأنه  

 عظيم. 

فقال:   الدينية  معتقداهتم  ذكر  الدنيوية  شؤوهنم  بني  أن  وبعد  آخر:  ْدهُتَا  ﴿َوَج قال 

اهللَِّ﴾   ُدوِن  ِمْن  ْمِس  لِلشَّ َيْسُجُدوَن  وال  َوَقْوَمَها  الشمس  يعبدون  الذين  الوثنيني  من  فهم 

ْيَطاُن َأْعاَمهَلُْم﴾  يعبدون اهلل   َن هَلُُم الشَّ فقد استغرقوا يف اإلحساس بعظمة هذا الكوكب  ﴿َوَزيَّ

عميق بأنه خملوق هلل، وخاضع  العظيم، بحيث خيل إليهم أنه اإلله، وغفلوا عن التفكري ال

عن   وابتعدوا  سريه،  وخط  حركته  يف  دقيق  نظام  من  له  اهلل  جعله  ما  خالل  من  إلرادته، 
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االنفتاح عىل اهلل، بقدرته املطلقة املتمثلة بجميع خلقه، فيام يدل عليه وجودهم وقدرهتم  

 يعة وجودهم. بأهنم مربوبون لرب عظيم، فهو الغني عنهم بذاته، وهم املحتاجون إليه بطب

ـ   ـ كلها  قال آخر: وهكذا قادهم الشيطان إىل الشعور بأهنم عىل حق، وأن أعامهلم 

بِيِل﴾  صواب، فحجب عنهم الرؤية الواضحة لألشياء   ُهْم َعِن السَّ املستقيم، ألن  ﴿َفَصدَّ

السري عليه يفرض االلتفات إليه، واملعرفة لبدايته وهنايته، كام يفرض الرغبة يف سلوكه من  

بعد أن فقدوا  ﴿َفُهْم اَل هَيَْتُدوَن﴾ وقع النتائج الطيبة التي قد حيصل عليها من خالل ذلك  م

مالمح الصورة للواقع الذي حييط هبم، أو يطل عليهم، فأضاعوا سبيل اهلدى، وابتعدوا  

عن الفطرة الصافية الكامنة يف أعامقهم التي تدهلم عىل مواقع الرشوق يف حركة احلقيقة يف  

 والفكر واإلحساس العميق. الكون 

قائال:   أضاف  ثم  آخر:  اَمَواِت  قال  السَّ يِف  اخْلَْبَء  خُيِْرُج  الَِّذي  هللَِِّ  َيْسُجُدوا  ﴿َأالَّ 

أي إن اهلل هو الذي خيرج األشياء من عمق العدم بقدرته التي ال حيدها يشء    َواأْلَْرِض﴾، 

واأل الساموات  داخل  يف  الكامنة  األشياء  خيرج  كام  الوصول  متاما  أحد  يملك  ال  مما  رض 

إليها، فهو الذي ينبغي أن يسجد الناس له، فيام يمثله السجود من اخلضوع للقدرة املطلقة  

املهيمنة عىل نظام الكون كله بجميع مظاهره وظواهره يف السامء واألرض. وما قيمة عظمة  

م حركتها، بل  الشمس أمام عظمة اهلل الذي خلقها ووضع هلا القوانني والرشوط التي َتك 

إن عظمة التدبري فيها دليل عىل عظمة املدبر هلا، وهو اهلل، فكيف يسجدون هلا ويرتكون  

ألنه املحيط بكم من  ﴿َوَيْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما ُتْعلُِنوَن﴾  السجود هلل الذي يملك األمر كله،  

 عمق املعنى اخلفي من وجودكم.. اىل امتداده يف املنطقة املعلنة منه. 

فهو وحده اإلله  ﴿اهللَُّ اَل إَِلَه إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم﴾  ال آخر: ثم أضاف قائال:  ق

الذي يستحق العبادة، وكل من عداه هو مألوه له وخملوق بقدرته، وكل عرش يف الكون  
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مما   لعباده،  السلطة  مواقع  أعطاه من  فيام  اهلل،  هو دون عرشه، ألن قوته مستمدة من قوة 

 قدرون عليه ويملكونه من أشياء. ي

قال آخر: وقد يكون هذا من كالم اهلدهد الذي يملك وعي ذلك بفطرته الصافية  

وغريزته العفوية، فيدرك وجه احلق والباطل يف شؤون العقيدة بام يأخذه الناس منها، كام  

ح، بام  يملك معرفة مواقع احلب الذي يلتقطه يف األرض ليميز بني الصالح منه وغري الصال

أهلمه اهلل من علم ذلك كله.. وقد يكون من كالم اهلل كام درج عليه األسلوب القرآين من  

االمتداد مع الفكرة عند احلديث عن بعض مفرداهتا بام تقتضيه طبيعة األمور يف تفاصيلها 

 الواقعية. 

َصَدْقَت  ﴿َسنَنُْظُر أَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن سليامن عليه السالم قال للهدهد:  

أي سنخترب مقالك، ونتعرف حقيقته باالمتحان، أصادق أنت فيام  َأْم ُكنَْت ِمَن اْلَكاِذبِنَي﴾  

تقول، أم كاذب فيه لتتخلص من الوعيد؟.. فقد كان املوقف الذي يقفه اهلدهد، هو موقف  

ه هذا  املحاكمة التي حيتاج املتهم فيها إىل دليل عىل صدق دفاعه، ومل يقدم اهلدهد يف كالم

 إال الدعوى من دون بينة. 

دون أن يقول أم كذبت، إيذان    ﴿ُكنَْت ِمَن اْلَكاِذبِنَي﴾، قال آخر: وىف التعبري بقوله:  

بأن تلفيق األقوال املنمقة، واختيار األسلوب الذي يستهوى السامع إىل قبوهلا من غري أن  

ر سجية له حتى ال جيد  يكون هلا حقيقة تعرب عنها، ال يصدر إال ممن مرن عىل الكذب وصا 

 وسيلة للبعد عنه، وهذا يفيد أنه كاذب عىل أتم وجه، ومن كان كذلك ال يوثق به. 

قال آخر: ثم رشع يفعل ما خيتربه به فكتب له كتابا موجزا وأمره بتبليغه إىل ملكة  

أي اذهب  ْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن﴾  ﴿اْذَهْب بِكَِتايِب َهَذا َفَأْلِقْه إَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم َفا سبأ فقال:  

أهل   امللكة  مراجعة  واستمع  منهم،  قريبا  وكن  عنهم  تنح  ثم  إليهم،  فألقه  الكتاب  هبذا 
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 مملكتها، وما بعد ذلك من مراجعة بعضهم بعضا ونقاشهم فيه. 

 سليامن وسبأ: 

الذي وردت فيه قصة    اخلامس قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املورد  

 . السادسعليه السالم، فحدثونا عن املوضع  سليامن

  السادس املوضع  يمكن تقسيم ما ذكره اهلل تعاىل من أحداث يف  قال أحد الوعاظ:  

 . مشهدينإىل 

 : سليامن واهلدية 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول. 

َا املأََْلُ إِينِّ  : إنه املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:  (1)قال أحد الوعاظ ﴿َقاَلْت َيا َأهيُّ

َعيَلَّ  َتْعُلوا  َأالَّ  ِحيِم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ  بِْسِم  ُه  َوإِنَّ ُسَلْياَمَن  ِمْن  ُه  إِنَّ َكِريٌم  كَِتاٌب  إَِِلَّ  َوْأُتويِن  ُأْلِقَي   

َا املَْ  أَلُ َأْفُتويِن يِف َأْمِري َما ُكنُْت َقاطَِعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن َقاُلوا َنْحُن ُأوُلو  ُمْسلِِمنَي َقاَلْت َيا َأهيُّ

َدَخُلوا قَ  إَِذا  املُُْلوَك  إِنَّ  َقاَلْت  َتْأُمِريَن  َماَذا  َفاْنُظِري  إَِلْيِك  َواأْلَْمُر  َبْأسن َشِديدن  َوُأوُلو  ةن  ْرَيًة  ُقوَّ

ةن َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع  َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَ  ًة َوَكَذلَِك َيْفَعُلوَن َوإيِنِّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم هِبَِديَّ َة َأْهلَِها َأِذلَّ ِعزَّ

َأنْ  َبْل  آَتاُكْم  مِمَّا  َخرْيٌ  اهللَُّ  آَتايِنَ  َفاَم  باَِملن  وَنِن  َأمُتِدُّ َقاَل  ُسَلْياَمَن  َجاَء  َفَلامَّ  هِبَدِ املُْْرَسُلوَن  تُِكْم  ُتْم  يَّ

ًة وَ  ُهْم َصاِغُروَن﴾  َتْفَرُحوَن اْرِجْع إَِلْيِهْم َفَلنَْأتَِينَُّهْم بُِجُنودن اَل ِقَبَل هَلُْم هِبَا َوَلنُْخِرَجنَُّهْم ِمنَْها َأِذلَّ

 [ 37ـ  29]النمل: 

قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بام انتهى إليه املشهد السابق، وهو يشري إىل أن اهلدهد  

 

(، واألمثل  204/  17(، ومن وحي القرآن: )134/  19(، وتفسري املراغي )5424/  10(، وزهرة التفاسري )239/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (.291/ 19(، والتفسري املنري )54/  12يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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أوسل رسالة سليامن عليه السالم إىل ملكة سبأ، وأهنا بعد وصول الرسالة قالت تلك املقالة  

 يف ذلك اخلطب الذي نزل هبا.   الرأيللمشورة، وطلبت أخذ 

إيصال الكتاب إليهم.. وأنه أوتى قوة    قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل رسعة اهلدهد يف

بواسطة   فورا  الكتاب  ذلك  ترمجت  وأهنا  كالمهم..  بالسمع  يفهم  أن  فاستطاع  املعرفة 

ترامجتها.. وأن من آداب رسل امللوك أن يتنحوا قليال عن املرسل إليهم بعد أداء الرسالة،  

 ليتشاور املرسل إليهم فيها.

كة مل تفصح لقومها عن األسلوب الذي بلغتها به  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املل

هذه الرسالة، ومل تكشف عن وجه الرسول الذي محلها إليها.. بل ألقت إليهم اخلرب جمهال  

، ويف هذا التجهيل للمصدر الذي جاء بالكتاب، ما فيه  إِينِّ ُأْلِقَي إَِِلَّ كَِتاٌب َكِريٌم( فقالت: )

امللكة الساهرة عىل رعيتها، احلافظة ألمن دولتها، وأهنا متلك من  من إحياءات كثرية بأهنا  

وهكذا   شعبها..  وحياطة  أمورها  ضبط  عىل  يعينها  ما  قومها  يراها  ال  التي  اخلفية  القوى 

روعة   فوق  وروعة  جالهلا،  فوق  جالل  البارعة،  البليغة  احلركة  هبذه  امللكة  عىل  يضفى 

 سلطاهنا.

ا كتاب كريم، أدب من أدب امللوك، تقابل به امللكة  قال آخر: ويف وصف الرسالة بأهن

وضحة   العبارة،  موجزة  الرسالة  كانت  فقد  معا..  وامللك  النبوة  أدب  من  الرسالة  يف  ما 

 املعنى، بينة القصد، ال َتمل وعيدا، وال هتديدا، وإنام َتمل دعوة إىل السالم واإلسالم. 

  الرأياب وما فيه خلاصتها وذوى  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا بينت مصدر الكت

فقالت:   مملكتها  َوْأُتويِن  يف  َعيَلَّ  َتْعُلوا  َأالَّ  ِحيِم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ  بِْسِم  ُه  َوإِنَّ ُسَلْياَمَن  ِمْن  ُه  ﴿إِنَّ

إثبات    ُمْسلِِمنَي﴾،  أنه مشتمل عىل  أمور.. منها  الكتاب عىل وجازته يدل عىل  ونص هذا 

اتباع أهوائهم، ووجوب  اإلله ووحدانيته وقد رته وكونه رمحانا رحيام.. ومنها هنيهم عن 
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اتباعهم للحق.. ومنها أمرهم باملجيء إليه منقادين خاضعني.. وهبذا يكون الكتاب قد مجع  

 كل ما ال بد منه يف الدين والدنيا.

قال آخر: وهو يدل طبيعته من خالل مرسلة وكلامته عىل أنه كتاب كريم ذو قيمة  

يملك  حقيقية   الذي  باسم صاحبه  يبدأ  فهو  والعظمة،  باألُهية  يوحي  الذي  يف مضمونه 

التي   الطريقة االستعالئية، وبالكلمة  التي تؤهله ألن خياطبنا هبذه  الساحقة  الكبرية  القوة 

تتحدث عن اهلل الرمحن الرحيم الذي تبدأ كل القضايا باسمه، وختضع كل األشياء له، كأنه  

أمامنا إذا انحرفنا ومتردنا، ويقدم إلينا رمحته إذا قبلنا وأطعنا، ويطلب    يريد أن يثري قوة اهلل 

إلينا أن ال نبتعد عن مواقع سلطته، وال نتمرد عليها، فال نعلو وال نستكرب، بل نأتيه منقادين  

طائعني مسلمني ملا يريده منا من التزام وسلوك وموقف، بعيدا عام نختاره ألنفسنا من ذلك  

 ن حيمل التهديد والدعوة معا. كله، وبذلك كا 

إليهم   التفتت  لقومها،  سليامن  كتاب  حمتوى  سبأ  ملكة  ذكرت  أن  وبعد  آخر:  قال 

َا املأََْلُ َأْفُتويِن يِف َأْمِري َما ُكنُْت َقاطَِعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن﴾،و وهي بذلك مل    ﴿َقاَلْت َيا َأهيُّ

فيه، وليشريوا    الرأيالعلم به، وإنام ليشاركوها    تدعهم إليها لتلقى إليهم هبذا اخلرب ملجرد

بام   الذي    ينبغيعليها  احلكيم..  للحاكم  كريمة،  صورة  املوقف.. وهي  به هذا  تواجه  أن 

أهل   فيها  يشارك  ومشورة،  رأى  إال عن  أمرا  يربم  فال  لرعيته..  اخلري، واألصلح  يتوخى 

أي حتى تشهدوا  ًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن﴾  ﴿َما ُكنُْت َقاطَِعًة َأمْ واملشورة، ولذلك قالت:    الرأي

 هذا األمر، وتروا فيه رأيكم..  معي

قال آخر: وهذا يشري إىل أهنا مجعت أهل الرأي واملشورة عندها، ممن كانت ترجع  

إليهم وتتشاور معهم ليعطوها الرأي الصواب يف القضايا املهمة التي َتدث هلا وململكتها..  

منهم أن يقدموا إليها الفتوى وهي الرأي املدروس املرتكز   وهو يشري كذلك إىل أهنا طلبت
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عىل التأمل والفكر وحساب األمور بدقة فيام يمكن أن حيدث من خري أو رش أو رضر أو  

نفع، وأوحت إليهم بالثقة الكبرية هبم، بحيث إهنا ال َتسم أي أمر من أمورها حتى حيضوا  

 إليها ويشريوا عليها بام يرونه صوابا.

أن تعرف مدى انسجامهم وميزان    االستشارةآخر: ويبدو أن امللكة أرادت هبذه  قال  

تقدم عليه من تصميم.. وكلمة   ملا  مشتقة من )الفتوى( معناها يف  ﴿َأْفُتويِن﴾  استجابتهم 

الغامضة والصعبة.. فملكة سبأ أرادت هبذا   املسائل  الدقيق والصحيح يف  األصل احلكم 

ليتجنبوا  التعبري أن تشعرهم بصعوبة امل  سألة أوال، وأن يدققوا النظر وجيمعوا الرأي فيها 

و ثانيا..  واحلضور  ﴿َتْشَهُدوِن﴾  اخلطأ  احلضور..  ومعناه  )الشهود(،  مادة  من  مأخوذ 

 املقرون بالتعاون واملشورة. 

ةن َوُأوُلو َبْأسن  قال آخر: قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املأل قالوا هلا: ﴿ َنْحُن ُأوُلو ُقوَّ

َتْأُمِرينَ  َماَذا  َفاْنُظِري  إَِلْيِك  َواأْلَْمُر  نبيلة  َشِديدن  كريمة  صورة  يعطي  هذا  وقوهلم   ،﴾

 للمحكومني، الذين يبادلون احلاكم إخالصا بإخالص، وحبا، بطاعة وحب معا. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن املأل اختذوا موقفا واحدا أعربوا فيه عن قدرهتم عىل  

طر الذي يتهدد مملكتهم، واعتمدوا يف ذلك عىل أمرين، كام حكاُها عنهم  مواجهة هذا اخل

ةن﴾اهلل تعاىل.. أما األول، فقوهلم: ﴿ ، أي ذوو سالح فتاك وقتال وجيش جرار..  ُأوُلو ُقوَّ

﴾وأما الثاين، فقوهلم: ﴿ ، اي أصحاب شدة يف احلرب وشجاعة يف منازلة  َوُأوُلو َبْأسن َشِديدن

 العدو. 

و  آخر:  العدو(،  قال  عىل  وشدة  وجيش،  )سالح  األمرين:  هبذين  أظهروا  قد 

﴿َواأْلَْمُر  استعدادهم للحرب والدفاع عن البلد، ومع ذلك احرتموا مقام امللكة، وقالوا:  

 إَِلْيِك َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِريَن﴾  



229 

 

التي ال يكون فيها احلاكم مستبدا، ذا   قال آخر: وهذا هو الرسم الدارج يف البالد 

لطة مطلقة يف إصدار القرارات، وإنام يشارك يف تبادل الرأي فيها الوزراء واملستشارون،  س

 لكنهم يفوضون األمر يف النهاية إىل احلاكم، ليتخذ فيه القرار املناسب. 

أحسن   املستشري  خيتار  أن  برشط  به  بأس  ال  االستشارة  من  النوع  وهذا  آخر:  قال 

﴿َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر  لقرآن الكريم حيث قال تعاىل:  اآلراء وأفضلها، وهذا هو الظاهر من ا

ْل َعىَل اهللَِّ﴾   باملشاورة، ولكن    ، حيث إن اهلل تعاىل أمر نبيه  [ 159آل عمران:  ] َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

 . جعل القرار النهائي بيده 

احلرب    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن امللكة كانت ترجح جانب السلم عىل جانب

الذي يوحي به رأي املأل، وذلك ألن احلرب ال تنتج إال اخلراب والدمار واهلوان، من غري  

فرق بني أن يكون املنترص هو سليامن أو أهل سبأ، فإذا أمكن حل العقدة بالطريق السلمي،  

 فهو أوىل من حلها بالسالح وإراقة الدماء، وهذا حيكي عن كامل عقلها وحسن تدبريها. 

﴿َقْرَيةن﴾  أي احتلوا    ﴿املُُْلوَك إَِذا َدَخُلوا﴾،: ومثل ذلك تربيرها لقوهلا بأن  قال آخر 

َة َأْهلَِها َأِذلَّةً أي دمروا ما فيها من عمران، ﴿  ﴿َأْفَسُدوَها﴾،أي بلدا   ﴾، ومل تقل:  َوَجَعُلوا َأِعزَّ

 تلبسهم بصفة الذلة. ويذلوهنم؛ ألن األول آكد يف الداللة عىل َتقق الذلة حيث يدل عىل  

قال آخر: ولذلك نراها استدلت بام وقفت عليه من أحوال امللوك، عىل أنه لو كانت  

عليه   سليامن  يكون  أن  احتامال  وضعت  ولذلك  األمرين،  كال  عليها  لرتتب  حرب  هناك 

 السالم هو املنترص. 

ع والتخيل  االستبداد  الغالب  يف  امللوك  طبيعة  من  أن  إىل  تشري  وهي  آخر:  ن  قال 

األخالق واملثل، حيث ال يرى امللك إال شيئا واحدا وهو أن العامل خلق له وهو سيد العامل  

والناس كلهم مملوكون له، ومعلوم أن الرئاسة واإلدارة هبذه الفكرة ال تنتج إال فساد البالد،  
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 وذلة العباد. 

أمر مستمر يف  استدالل عىل أن هذه الطبيعة  ﴿َوَكَذلَِك َيْفَعُلوَن﴾  قال آخر: وقوهلا:  

 احلال واملستقبل وال خيتص باألزمنة الغابرة. 

ألن   واتزان،  وروية  بعمق  املسألة  دراسة  إىل  تدعوهم  هذا  بقوهلا  وهي  آخر:  قال 

احلسابات دقيقة يف مثل هذه األمور، لنعرف ماذا وراء هذا الكتاب وهذه اللهجة، فهل هو  

 ملك أو داعية حق؟  

لك القوة الكبرية املدمرة وحيمل ذهنية امللوك الذين  قال آخر: ألنه إذا كان ملكا يم 

نظامها   وإفساد  البالد  وتدمري  وإذالهلم  بالقوة  لسلطتهم  الناس  إخضاع  عىل  يعملون 

وتوازهنا، تكون القضية يف مستوى اخلطورة التي ال بد من أن توضع هلا احلسابات الدقيقة..  

 نحتاج إىل القوة، بل إىل احلوار.  أما إذا كان داعية حق، فإن األمر خيتلف، ألننا لن 

اختبار سليامن عليه   أرادت  أهنا  امللكة  تعاىل من دالئل عقل  اهلل  ثم ذكر  آخر:  قال 

السالم بإرسال اهلدايا الغالية، فإن رفض تلك اهلدايا ومل يعتد هبا وأرص عىل موقفه فليس  

لدنيا وما فيها حقرية  هو ملكا بل هو نبي من أنبياء اهلل؛ وذلك ألن هذه سريهتم حيث إن ا

 يف نظرهم، وال يساومون عىل عقيدهتم ويضحون من أجلها بكل عزيز ونفيس. 

قال آخر: وقد أرادت من خالل ذلك أن ترى إمكانية حربه، ذلك أنه إن رفض فإنه 

تصعب حماربته.. وأما إذا ما قبل فإن ذلك يدل عىل أنه ملك من امللوك، ومثل هذا يمكن  

 ه عن البلد.إرشاؤه هبا ودفع رش

  ﴾ َوإِينِّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهمْ ﴿قال آخر: وهذا هو املفهوم من اآلية الكريمة، حيث قالت:  

  ﴿َفنَاظَِرٌة﴾، إىل سليامن وضمري اجلمع إما للتعظيم، أو املراد سليامن ومن حوله من الوزراء  

ومنتظرة   مرتقبة  املُْْرَسُلوَن﴾  أي  َيْرِجُع  رجعو﴿بَِم  ما  وفق  أقوم  وقوهلا:  حتى  به..  ا 
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 يدل عىل أن امللكة بعثت إىل سليامن وفدا حيمل معه تلك اهلدايا. ﴿املُْْرَسُلوَن﴾ 

قال آخر: بعد ذلك اتبع القرآن الكريم أسلوب التلخيص يف رسد القصة، وترك ما  

إىل   وبعثتهم  اهلدايا  من  بالغاِل  وجهزهتم  وفدا  أوفدت  امللكة  أن  وهو  القرائن،  من  يعلم 

ه السالم، فلام قاموا بني يديه وقدموا إليه اهلدايا الغالية، خاطبهم بلهجة شديدة  سليامن علي

تعاىل:   قال  َجاَء﴾كام  إىل  ﴿َفَلامَّ  الوفد  أي  َقاَل﴾  :  منكرا  ﴿ُسَلْياَمَن  امللكة  لرسول  سليامن 

وَنِن باَِملن َفاَم آَتايِنَ اهللَُّ﴾  عليهم هذا الفعل بقوله:   ﴿َخرْيٌ مِمَّا آَتاُكْم﴾  ة  من النعم اجلزيل﴿َأمُتِدُّ

 فال أتطلع إىل هذا املال الزائل الذي ال قدر له عندي.  

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال موبخا هلم عىل رسورهم هبديتهم الستعظامهم  

َتْفَرُحوَن﴾، هلا وإعجاهبم هبا:   تُِكْم  هِبَِديَّ َأْنُتْم  واآلية الكريمة َتكي عن أنه رد اهلدايا    ﴿َبْل 

ومل يقبل شيئا منها، بل مل يقترص عىل ذلك وإنام توعدهم وهددهم بأنه سيغزوهم بجيش ال  

 طاقة هلم به. 

أي ارجع إليهم    ﴿اْرِجْع إَِليِْهْم﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال لرئيس وفدهم:  

هِبَا َوَلنُْخِرَجنَُّهْم ِمنَْها﴾    ﴿هَلُمْ أي ال طاقة    ﴿َفَلنَْأتَِينَُّهْم بُِجُنودن اَل ِقَبَل﴾،هبديتهم وأخربهم  

ًة َوُهْم َصاِغُروَن﴾ من بالدهم   مهانون. ﴿َأِذلَّ

 : امللكة سليامن و 

 قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. 

ُكْم  املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:  : إنه  (1)قال أحد الوعاظ َا املأََْلُ َأيُّ ﴿َقاَل َيا َأهيُّ

َتُقومَ  َأْن  َقْبَل  بِِه  َأَنا آتِيَك  نِّ  َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ َيْأُتويِن ُمْسلِِمنَي  َأْن  َقْبَل  ِمْن    َيْأتِينِي بَِعْرِشَها 

 

(، واألمثل  207/  17(، ومن وحي القرآن: )139/  19(، وتفسري املراغي )5454/  10(، وزهرة التفاسري )243/ 10(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 248/  20 :(، ومنية الطالبني556/  24(، ومفاتيح الغيب ) 301/ 19(، والتفسري املنري )68/  12يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )
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لَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلكَِتاِب َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيَك  َمَقاِمَك َوإِينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي َقاَل ا

ا ِعنَْدُه َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َش  َكَر َفإِنَّاَم َطْرُفَك َفَلامَّ َرآُه ُمْسَتِقرًّ

ُروا هَلَا َعْرَشَها َننُْظْر َأهَتَْتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن  َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن   َكَفَر َفإِنَّ َريبِّ َغنِيٌّ َكِريٌم َقاَل َنكِّ

ُه ُهَو َوُأوتِينَا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلِهَ  ِذيَن اَل هَيَْتُدوَن َفَلامَّ َجاَءْت ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك َقاَلْت َكَأنَّ ا َوُكنَّا  الَّ

َح  ُمْسلِِمنيَ  ْ َا َكاَنْت ِمْن َقْومن َكافِِريَن ِقيَل هَلَا اْدُخيِل الرصَّ َها َما َكاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اهللَِّ إهِنَّ  َوَصدَّ

ٌد ِمْن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ   ٌح مُمَرَّ َظَلْمُت  إِينِّ  َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه جُلًَّة َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل إِنَُّه رَصْ

 [ 44ـ  38]النمل: َنْفِِس َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي﴾ 

قال آخر: يبدأ هذا املشهد بعد أن طوى القرآن الكريم ذيل القصة، وهو أن الرسول  

إليه مستس مني  ل رجع باهلدية إىل ملكة سبأ وأخربها بتهديد سليامن بمهامجتهم إن مل يأتوا 

خاصتها  طائعني مع  إليه  فارَتلت  لألمر  تستجيب  أن  إال  أمامها  امللكة  جتد  مل  وعندئذ   ،

 وكرباء قومها، وبلغ خربها سليامن عليه السالم.  

السالم:   ابتدأ هذا املشهد بقول سليامن عليه  ُكْم  قال آخر: ولذلك  َأيُّ املأََْلُ  َا  َأهيُّ ﴿َيا 

وهو يدل عىل أن سليامن، قد علم أن موكب امللكة    ُمْسلِِمنَي﴾،  َيْأتِينِي بَِعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأُتويِن 

يف طريقه إليه، فطلب ممن حوله من كبار مساعديه إحضار عرشها قبل أن تصل إليه، وقد  

أراد بذلك أن يرهيا بعض ما خصه اهلل به من عظيم القدرة حتى يكون سببا لقبول نبوته،  

 ومن ثم دخوهلا يف صفوف املوحدين. 

ر: ويذكر اهلل تعاىل أنه عندما قال هذا انربى اثنان من معاونيه لتحقيق طلبه..  قال آخ

نِّ َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم  أما أوهلام، فعفريت من اجلن، كام يف قوله:   ﴿َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ

 العايت املارد من هذا الصنف.  والعفريت يطلق عىل  ِمْن َمَقاِمَك َوإِينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي﴾، 

يعني قبل انفضاض املجلس حيث إن  ﴿َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك﴾  قال آخر: وقوله 
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سليامن كان جيلس للقضاء بني الناس وموعظتهم، وقد ذكر اهلل تعاىل يف آيات أخرى أن  

ْنِس جيش سليامن عليه السالم يتشكل من ثالثة أصناف:  نِّ َواإْلِ ﴾  ﴿اجْلِ  َوالطَّرْيِ

العفريت:   هذا  أضاف  ثم  آخر:  ﴾  قال  َلَقِويٌّ َعَلْيِه  العرش  ﴿َوإِينِّ  ثقل  جيهدين  ال 

 ﴾  ال أخونك فيام أقول، أوال أخونك يف اليشء الذي أمحله. ﴿َأِمنين

قال آخر: وأما الثاين ممن تعهد باإلتيان بالعرش، فهو الذي عرفه اهلل تعاىل بقوله:  

ِعنْدَ  الَِّذي  اْلكَِتاِب﴾، ﴿َقاَل  ِمَن  ِعْلٌم  الذين    ُه  من  سليامن،  رعايا  أحد  أنه  إىل  يشري  وهو 

 أخلصوا دينهم هلل، فأتاهم اهلل من العلم ما يقدرون به عىل ما ال يقدر عليه اجلن. 

قال آخر: وقد اختلف املفرسون يف اسمه ـ بعد أن ذكروا أنه من اإلنس ـ فقيل إنه  

ووصيه، وقيل: هو اخلض، وقيل: رجل كان عنده اسم اهلل  آصف بن برخيا وزير سليامن  

األعظم الذي إذا سئل به أجاب.. وقد اختلف يف املراد بالكتاب الذي يملك هذا الشخص  

علمه، هل هو الكتاب املعروف مما جاءت به الرساالت اإلهلية، أو اللوح املحفوظ، أو نوع 

شياء فيتيح له الترصف هبا بطريقة عجيبة  آخر مما يوحي بالعلم اخلفي الذي يملك أرسار األ

 مل تألفها القدرة الطبيعية للناس واألسباب املألوفة لألمور؟ 

َيا  قال آخر: وذكر بعضهم أنه سليامن عليه السالم نفسه، وذلك ألنه أراد بقوله: ﴿

ُكْم َيْأتِينِي بَِعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأُتويِن ُمْسلِِمنيَ  َا املأََْلُ َأيُّ ﴾ أن يلفت املأل إىل تلك املعجزة القاهرة َأهيُّ

التي سيظهرها اهلل عىل يديه.. فدعا من عنده قوة منهم، أن يتصدى هلذا االمتحان، وأن يأتيه  

﴿َأَنا  بالعرش.. وكان العفريت من اجلن، هو الذي ندب نفسه المتثال هذا األمر، فقال:  

. وكان هذا آخر ما يف جهد املأل من إنس وجن وطري  .آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك﴾

أن تفعله.. وهنا واجه سليامن عليه السالم هذه القوة التي أذهلت اجلمع بام مكن اهلل له من  

﴿َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيَك  قوة، وما آتاه من علم، فقال خماطبا صاحب القوة اخلارقة:  
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طاب للعفريت، هو خطاب للجامعة كلها يف شخصه، إذ كان هو ممثل  .، فهذا اخلَطْرُفَك﴾

 أقوى قوة بني يدهيا. 

قال آخر: واستدل من يذكر هذا كذلك بكون اهلل تعاىل ذكر يف آية سابقة أنه آتى داود  

سليامن   فبهذا العلم فعل  [ 15]النمل: وسليامن علام، فقال: ﴿َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد َوُسَلْياَمَن ِعْلاًم﴾ 

ما فعل، وهبذا العلم اتصل سليامن بالعوامل األخرى، فعرف لغة الطري، وسمع ُهس النملة،  

 واطلع عىل ما جيرى يف حميطها. 

قال آخر: واستدل من يذكر هذا كذلك بقوله تعاىل عىل لسان سليامن عليه السالم:  

ا ِعنَْدُه َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل رَ  وهو إقرار بفضل    يبِّ لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر﴾، ﴿َفَلامَّ َرآُه ُمْسَتِقرًّ

 اهلل عليه، أن آتاه هذا العلم، الذي صنع به هذه املعجزة. 

قال آخر: وقد ال يكون هناك كبري فائدة يف االستغراق يف هذه االحتامالت، ألننا لن  

ط يف  معرفته  نملك  ال  غيبا  كانت  أن  بعد  حاسمة  نتيجة  إىل  منها  ومصادره  نصل  بيعته 

املوثوقة، ولذلك نقترص عىل ما أمجله القرآن يف أمره ولنستوح من ذلك، أن هذا العلم الذي  

بالفكر   يكتسبونه  الذي  الناس،  لدى  املألوف  العلم  نوع  من  ليس  الشخص،  هذا  يملكه 

وتتيح   متقدم،  موقع  من  الغيب  تطل عىل  التي  الروحية  العلوم  نوع  هو من  بل  والتعلم، 

 أن يترصف يف األمور الكونية بام يشبه املعجزة.  لصاحبه 

قال آخر: أما كيف تعلم هذا الرجل ذلك، وما هي خصوصيته وما هي مكانته؟..  

فهذه عالمات استفهام ال نجد جوابا عليها، وال نرى كبري فائدة يف إثارهتا ويف البحث عنها  

ما ينبغي لنا الرتكيز عليه، هو    فيام جيب علينا معرفته من شؤون العقيدة واحلياة، ذلك أن كل

أن هذا الرجل العظيم قد اخترص املدة الزمنية التي حيتاجها نقل العرش إىل مستوى اللحظة،  

 يف مواجهة العرض الذي قدمه العفريت اجلني بام قبل قيام سليامن من مقامه.  
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سخرة لسليامن  تشري إليه القوى اهلائلة املقال آخر: ومن العرب املرتبطة هبذا املشهد ما  

عليه السالم، والتي تتسابق إىل تلبية ندائه، وَتقيق رغباته.. ويف هذا إشارة إىل فضل العلم،  

وما يبلغ به أهله من مقامات عالية، تتخاضع بني يدهيا كل قوة، يذل هلا كل سلطان، وإذا  

ذا  كان هذا العلم من موارد احلق، وجرى يف قلوب سليمة ونفوس طيبة، فإن اإلنسان هب

 اجلن.  هيالعلم يقهر أعتى قوة خفية، 

قال آخر: والذين يستكثرون عىل العلم أن ينقل عرش ملكة سبأ من اليمن إىل الشام  

موقف التوقف، أو التشكك أو االهتام،    القرآينيف غمضة عني، والذين يقفون من هذا اخلرب  

ة يف عامل املادة.. فإذا  حسبهم أن ينظروا يف آيات العلم احلديث، وما حقق من معجزات كثري

كان هذا هو سلطان العلم املادي عىل املادة، فهل ينكر أن يكون سلطان العلم الروحي عىل  

املادة أضعاف ما للعلم املادي عليها؟.. ذلك أن العلم املادي ما هو إال إشارة خافتة من  

 إشارات العلم الروحي، وليس إال ومضة خاطفة من سناه املتألق. 

ا ِعنَْدُه َقاَل َهَذا  ثم ذكر اهلل تعاىل أن سليامن عليه السالم  قال آخر:   ﴿َفَلامَّ َرآُه ُمْسَتِقرًّ

أي فلام رآه سليامن ساكنا ثابتا عىل حاله مل يتبدل منه  ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَويِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر﴾  

، أأشكر بأن  ليختربين ومنة    ومل يتغري وضعه الذي كان عليه قال: هذا تفضل من اهلل  يشء 

 أراه فضال منه بال قوة منى أم أجحد فال أشكر بل أنسب العمل إىل نفسى. 

النعم اجلسمية والروحية والعقلية كلها مواهب يمتحن اهلل هبا   قال آخر: ذلك أن 

﴿َوَمْن َشَكَر  عباده، فمن ضل هبا هوى، ومن شكرها ارتقى، وهذا ما عناه اهلل تعاىل بقوله:  

لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َريبِّ َغنِيٌّ َكِريٌم﴾،َفإِ  َيْشُكُر  أي ومن شكر ففائدة الشكر إليه، ألنه    نَّاَم 

جيلب دوام النعمة، ومن جحد ومل يشكر فإن اهلل غنى عن العباد وعبادهتم، كريم باإلنعام  

اجلاثية: ] ْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها﴾  ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَعليهم وإن مل يعبدوه، كام قال تعاىل:  
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إبراهيم:  ] ﴿َوَقاَل ُموَسى إِْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا َفإِنَّ اهللََّ َلَغنِيٌّ مَحِيٌد﴾  وقال:    [ 15

8 ] 

لو أن    عباديحكاية عن ربه: )يا    رسول اهلل  قال آخر: وقد ورد يف احلديث عن  

  ملكي لك يف  ذ كم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل منكم ما زاد  أولكم وآخر

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجل منكم ما    عبادي شيئا، يا  

أعاملكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن    هيإنام    عباديشيئا، يا    ملكينقص ذلك من  

  (1) وجد خريا فليحمد اهلل، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه(

قال آخر: وهكذا عاش سليامن أمام هذه النعمة اإلهلية بتسخري اهلل له القوة بجميع  

يستعد    وسائلها، ليؤكد سلطته التي لن حيركها يف خدمة ذاته، بل يف خدمة رسالته.. وبدأ

للقاء ملكة سبأ التي اهتزت لتهديد سليامن، فعزمت عىل القدوم إليه للتعرف عىل أهدافه  

ومواقفه، ومل يكن اإلتيان بعرشها إىل جملسه وسيلة من وسائل التأثري عىل موقفها النفِس  

تفكري  بام يشبه الصدمة التي تعرب هبا إىل روحية الفطرة الصافية، لكنه كان يريد أن يثري فيها ال

الذي يتحرك بني السلب واإلجياب يف الوقوف أمام هذه الظاهرة العجيبة، وهلذا أراد أن  

هو   هل  فيه  لتتحري  آخر،  احتامال  فيها  تثري  قد  التي  الشكلية  التغيريات  بعض  فيه  جيري 

 عرشها، أو هو نسخة منه مشاهبة له. 

ولذلك   آخر:  َعْرَشَها﴾  قال  هَلَا  ُروا  َنكِّ بمالحمه  بالطريقة  ﴿َقاَل  توحي  ال  قد  التي 

هَيْتَُدوَن﴾،التفصيلية احلقيقية،   اَل  ِذيَن  الَّ ِمَن  َتُكوُن  َأْم  َأهَتَْتِدي  أراد أن    ﴿َننُْظْر  وهو بذلك 

خيترب عمق تفكريها يف التعرف عىل الظاهرة يف موقف تأمل، وعىل خلفية الفكرة التي ختتفي  

هلدايتها وهداية قومها إىل الدين احلق، ال    وراءها، ألن املسألة عنده هي يف إعداد األجواء 

 

 . 2577رقم 1995- 8/1994مسلم (  1)



237 

 

لتأكيد السلطة العمياء عىل مواقعها القوية يف الساحة العامة، ولذلك كانت إثارة التفكري  

لدهيا ولدى قومها، هدفا ملحوظا يف كل حركة الظاهرة العجيبة عىل مستوى املرحلة األوىل  

 رحلة األخرية. من أجل الوصول إىل اهلدف األعمق وهو اهلداية يف امل 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا جاءت امللكة بموكبها إىل جملس سليامن واطلعت  

ومل يقل: أهذا عرشك؟ زيادة يف التنكري، فأجابت   ﴿َأَهَكَذا َعْرُشِك﴾؟عىل العرش قيل هلا 

تامل أن يكون  فلم جتزم بأنه هو نفسه، الح  ﴿َقاَلْت َكَأنَُّه ُهَو﴾،بام يدل عىل رجاحة عقلها، و

مثله، ومل تنف ذلك، لوجود التشابه بينهام.. ثم اعرتفت بحقيقة أرضت هبا سليامن، وقالت:  

 ﴿َوُأوتِينَا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلَِها َوُكنَّا ُمْسلِِمنَي﴾  

قال آخر: وظاهر السياق أن هذه الفقرة من تتمة كالم امللكة، ذلك أهنا أحست أن  

فقالت:   نبوته،  صدق  عىل  للتدليل  اخلارقة  القدرة  إظهار  العرش  بإحضار  أراد  سليامن 

أي قبل هذه احلالة، وإن قدومنا إىل سليامن،    ﴿ِمْن َقْبلَِها﴾،بقدرة سليامن ﴿َوُأوتِينَا اْلِعْلَم﴾ 

ىل حكمه قبل هذه املفاجأة الغريبة )إحضار العرش( دليل عىل انقيادنا وطاعتنا، والنزول ع

 ﴿َوُكنَّا ُمْسلِِمنَي﴾  كام قال تعاىل عىل لساهنا: 

قال:   ولذلك  آخر:  َقْومن  قال  ِمْن  َكاَنْت  َا  إِهنَّ اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  َتْعُبُد  َكاَنْت  َما  َها  ﴿َوَصدَّ

ن باهلل، ما نشأت عىل عبادته من دون اهلل، ألهنا ولدت يف  أي حجبها عن اإليام  َكافِِريَن﴾،

قوم كافرين، فورثت الكفر عنهم، ونشأت عليه منذ طفولتها، فخالط عقلها، وسكن يف  

 مشاعرها. 

العقول، فأفسدهتا،   ذيقال آخر: وتلك هي اآلفة التي تسلطت عىل عقول كثري من 

يدعو  أن  شأنه  من  وهذا  السبيل..  سواء  عن  من    وأضلتها  التحرر  طلب  إىل  اإلنسان 

موروثات اآلباء واألجداد، وأن يعيد بناء عقله ـ متى بلغ الرشد ـ عىل البحث والنظر، فام  
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 رآه صاحلا، قبله، وما وجده فاسدا، دفعه وختىل عنه. 

قال آخر: وحني وجد سليامن نفسه أمام هذا العقل الذكي، مل يشأ أن يدخلها يف دين  

وامتالكه ألمرها، بل رأى أن يقودها إىل اإليامن بعقلها، لتتعرف إىل اهلل  اهلل بسلطانه عليها، 

 سبحانه وتعاىل بنفسها، فيكون هذا أقوم لدينها، وأثبت إليامهنا..  

وقال:   لنزوهلا،  أعد  رصح  إىل  الدخول  إىل  دعاها  ولذلك  آخر:  ﴿اْدُخيِل  قال 

َح﴾،  ْ هلا كضيفة حمرتمة، مما كان متعارفا  أي البناء املرشف العاِل الذي كان معدا لنزو   الرصَّ

 عليه من تكريم العظامء يف استقباهلم وإعداد املكان الالئق هبم.

﴿َوَكَشَفْت  وهي املاء الكثري ﴿َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه جُلًَّة﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا  

ثياهبا.. وقد كان ذلك لصفاء  كام يفعل اإلنسان عند خوضه املاء، لئال تبتل    َعْن َساَقْيَها﴾،

 الزجاج الذي يشبه صفاء املاء الذي كان جيري من َتته، حتى خيل إليها أهنا ختوض يف املاء. 

ٌد ِمْن َقَواِريَر﴾،قال آخر: حينها قال سليامن عليه السالم:   ٌح مُمَرَّ والرصح    ﴿إِنَُّه رَصْ

من   خالص  رصيح  ألنه  بذلك  وسمى  املزخرف،  العاِل  البناء  والعيوب..  هو  الشوائب 

اآلية   يف  ورد  وما  عارضيه..  شعر  ينبت  مل  الذي  وهو  األمرد،  ومنه  األملس،  واملمرد: 

الكريمة يشري إىل أن هذا الرصح الذي دعاها سليامن إىل دخوله، والذي حسبته ـ لصفائه  

ونقاء جوهره ـ جلة ماء رقراق ـ ال يمكن أن يقوم بيد برشية، وال يمكن أن يكون من صنع  

وإذن   تدبريه..  فوق  تدبري  ومن  اإلنسان،  قوة  فوق  قوة  من  إنه  معجزة    فهي برش..  أمام 

 قاهرة.. ال يستطيع العقل السليم إال أن يسلم هبا. 

وال بد من أن تؤمن بمن    قال آخر: وهلذا رأت أنه ال بد من التسليم.. وقد سلمت.. 

فقالت:  آمنت،  وقد  تعبده..  وأن  سليامن،  به  َمَع    آمن  َوَأْسَلْمُت  َنْفِِس  َظَلْمُت  إيِنِّ  ﴿َربِّ 

 ُسَلْياَمَن هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي﴾  
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قال آخر: ونالحظ هنا ثقتها بسليامن عليه السالم، بعد أن أراها من آيات اهلل التي  

 بني يديه، ما جعلها تطمئن إليه، وتصدق دعوته بأنه نبي.. وهلذا فإهنا تبادر إىل اإليامن باهلل

إليه، ألهنا قد عرفت أن سليامن عىل احلق، ومع احلق.. وهلذا قالت:   من قبل أن يدعوها 

 أي إهنا مع سليامن، ألن سليامن مع احلق.  َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي﴾، ﴿

يوح الذي  املثري  اجلو  إىل كل هذا  تنظر  كانت  أهنا  إىل  يشري  كله  آخر: وهذا  ي  قال 

ورمحة   األنبياء،  تواضع  فيه  فرتى  سليامن،  إىل  وتلتفت  امللوك  عظمة  تفوق  التي  بالعظمة 

الرساليني، فلم تلمح فيه أي تكرب أو جترب، بل كانت جتد فيه الوداعة والصفاء والروحية  

 الطاهرة.  

قال آخر: وربام دخلت معه يف حوار طويل حول عبادة الشمس وعبادة اهلل، فاقتنعت  

وعرفت حقيقة األمر يف العقيدة مما مل يفصل القرآن حديثه، عىل طريقته يف اختصار  بمنطقه،  

إليه   انتهت  الذي  اجلو  طبيعة  ألن  اهلداية،  خط  يف  املتحركة  بالنتائج  الهتاممه  التفاصيل، 

 القصة يوحي بمثل ذلك. 

حيث   باهلل،  إيامهنا  عن  امللكة  إعالن  عن  أخرب  ولذلك  آخر:  إِينِّ قال  َربِّ    ﴿َقاَلْت 

فيام أسلفته يف حيايت املاضية من عبادة غريك ومن السري يف خط الضالل  َظَلْمُت َنْفِِس﴾  

الذي أبعدين عن طاعتك ورضاك، وها أنا اآلن تائبة إليك نادمة عىل ما مىض، وعازمة عىل  

 السري يف اخلط املستقيم يف العقيدة والطاعة. 

ألنه  ْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي﴾  ﴿َوَأْسلَ قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أهنا قالت:  

ليس ملكا يريد أن يضم الناس إىل سلطته من موقع ذايت، بل هو رسول يريد أن جيمع الناس  

حول رسالته، ويدهلم عىل رب العاملني، مما جيعل القلوب مفتوحة عليه، والعقول منقادة  

 سري وراءه.  إليه، وهو ما جيعل الناس تسري معه وال ت
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حطمت   التي  القوة  موقع  من  السالم  عليه  سليامن  استطاع  وهكذا  آخر:  قال 

احلواجز، وأسقطت روح التمرد لدهيا، أن ينفذ إىل عقلها وقلبها من خالل انفتاح الفطرة  

الصافية عىل كلامته ورسالته، وقد يكون هذا األسلوب حركة واقعية يف طريق اهلداية عندما  

 إىل َتطيم احلواجز، لتنطلق الكلمة يف الساحة الواسعة التي ينفتح فيها  تكون القوة سبيال

 العقل والقلب والوجدان عىل احلقيقة كلها يف مواقع الصفاء. 

 سليامن والفتنة: 

الذي وردت فيه قصة  السادس  قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املورد  

 .السابعسليامن عليه السالم، فحدثونا عن املوضع 

قال أحد الوعاظ:  هو ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله:  السابع  : املوضع  (1)قال أحد الوعاظ

﴿َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلياَْمَن َوَأْلَقْينَا َعىَل ُكْرِسيِِّه َجَسًدا  قوله:  املوضع الثاين هو ما ذكره اهلل تعاىل يف  

اُب َفَسخَّ  ْرَنا  ُثمَّ َأَناَب َقاَل َربِّ اْغِفْر ِِل َوَهْب ِِل ُمْلًكا اَل َينَْبِغي أِلََحدن ِمْن َبْعِدي إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ

ِري بَِأْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث َأَص  يَح جَتْ ننَِي يِف  َلُه الرِّ اصن َوآَخِريَن ُمَقرَّ  َوَغوَّ
ن
َياطِنَي ُكلَّ َبنَّاء اَب َوالشَّ

  ﴾ ]ص: اأْلَْصَفاِد َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغرْيِ ِحَسابن َوإِنَّ َلُه ِعنَْدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآبن

 [ 40ـ  33

تعاىل إىل اهلل  الكريمة يشري  اآليات  آخر: يف هذه   وجود فتنة واختبار يف حياة  قال 

يركزها عىل أساس من   أن  له  اهلل  يريد  التي  لتوجيه بعض أوضاعه  السالم،  سليامن عليه 

االستقامة يف الفكر والعمل، فيام يبتيل اهلل به عباده ورسله من أجل أن يربيهم عىل الثبات  

 

/  14(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )263/  19(، ومن وحي القرآن: )119/  23(، وتفسري املراغي )1086/  12(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 332/ 23  :(، ومنية الطالبني392/ 26(، ومفاتيح الغيب )201/ 23(، والتفسري املنري )504
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التي ير التجربة يف حياهتم العملية  اد هلا أن تطل عىل  يف مواقع االهتزاز من خالل حركة 

 حياة اآلخرين من موقع القيادة الرسالية. 

إشارة ﴿َوَأْلَقْينَا َعىَل ُكْرِسيِِّه َجَسًدا﴾  قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن يف قوله تعاىل:  

إىل أن اهلل تعاىل قد فتنه واختربه هبذا املتاع الكثري، الذي ساقه إليه.. وأن هذا املتاع كان عبئا  

أن يكون مكان النبوة فيه أبرز وأظهر    ينبغيأي سلطانه، الذي كان  ِسيِِّه﴾  ﴿ُكرْ ثقيال عىل  

الذي يمثل املتاع الدنيوي الذي  ﴿َجَسًدا﴾  من مقام امللك.. وذكر أن هذا هو الرس يف كلمة  

سليامن عليه السالم قد ثقل فيه ميزان امللك، وكاد جيور    كرسيضمه هذا امللك.. أي إن  

 أن يكون للنبوة فيه، احلظ األوفر، والنصيب األوىف.  ينبغي عىل املكان الذي 

يعني )وألقيناه  ﴿َوَأْلَقْينَا َعىَل ُكْرِسيِِّه َجَسًدا﴾  قال آخر: وذكر آخرون أن قوله تعاىل:  

عىل كرسيه جسدا(، فيكون جسدا حال، بمعنى كائنا جسدا.. عىل حني أن روحه قد زايله  

ـ وجوده   ـ من عامل روحه  به..    اجلسدييف تلك احلال، فرأى  الكرس، ملتصقا  قائام عىل 

وهذا ما يعرف يف الروحية احلديثة باسم )الطرح الروحي( حيث تستطيع بعض األرواح  

ن أجسادها يف حال اليقظة، فريى اإلنسان بروحه عوامل كثرية بعيدة، ويشهد  أن تنفصل ع

من وراء حجب املادة الكثيفة ما يشهده عن قرب وعيان.. ومما يشهده يف حاله تلك، وجوده  

 . اجلسدي

قال آخر: وذكر هؤالء أن سليامن عليه السالم يمكن أن يكون قد رأى يف حال من  

ملكه، عىل حني رأى ذاته الروحية بعيدة    كرس جلسدية عىل  أحوال الطرح الروحي، ذاته ا

عن هذا الكرس، فأنكر مقامه عىل هذا الكرس وهو عىل تلك احلال التي انفصلت فيها أو  

 كادت تنفصل عنه النبوة. 

قال آخر: وقد نقل أهل احلديث الكثري من الروايات التي َتاول تبيني الفتنة، ويلوح  
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بثها أحبار اليهود بني املسلمني، وقد ابتيل هبا املسلمون يف كثري من  منها أهنا إرسائيليات،  

 املجاالت التفسريية والتارخيية والعقائدية وغريها. 

قال آخر: والكثري من تلك الروايات ال أساس فيها للحجية، ال سيام وأن الكثري منها  

 املصادر اإلرسائيلية. ال يتناسب مع أخالقية األنبياء أو املؤمنني مما روته 

أنه قال: )قال سليامن:    قال آخر: ومن ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعا لرسول اهلل  

ألطوفن الليلة عىل سبعني امرأة، كل واحدة تأيت بفارس جياهد يف سبيل اهلل، ومل يقل )إن  

يده:  (، فطاف سليامن عليهن، فلم َتمل إال امرأة جاءت بشق رجل، والذي نفِس بشاء اهلل

  (1)لو قال إن شاء اهلل جلاهدوا يف سبيل اهلل فرسانا أمجعون(

بكعب   وثوقا  الصحابة  أكثر  كان  الذي  هريرة،  أيب  رواية  من  فاحلديث  آخر:  قال 

األحبار، وأخذا عنه، وانقيادا له، وقد استطاع هذا اليهودي بوسائله الشيطانية أن يدس من  

ما امتألت به كتب التفسري واحلديث والتاريخ،  اخلرافات واألوهام واألكاذيب يف الدين  

 .(2) فشوهتها وأدخلت الشك إليها، ومازالت هتددنا بأرضارها 

قال آخر: ومع ذلك، فإن من أحسن الروايات التي وردت يف هذا، وأقرهبا لتصوير  

ما حصل ما روي أنه كان لسليامن عليه السالم ولد شاب ذكي كان حيبه حبا شديدا، فأماته  

عىل بساطه فجأة بال مرض، اختبارا من اهلل تعاىل لسليامن وابتالء لصربه يف إماتة ولده،   اهلل

 .(3)وألقى جسمه عىل كرسيه

قال آخر: فال شك أن االبتالء بموت الولد الشاب من أعظم االبتالءات، والصرب  

 

 . 22/ 4البخاري، (  1)

 . 156(  أضواء عىل السنة املحمدية:2)

 . 99(  تنزيه األنبياء: ، ص3)
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اهلدف من االبتالء  يف هذا املجال وتفويض األمر إىل اهلل سبحانه آية كامل النفس، فلم يكن 

 إال أن يتفتح الكامل املركوز يف ذات سليامن، حتى خيرج من القوة إىل الفعل. 

أي رجع إىل اهلل مما صدر    ﴿ُثمَّ َأَناَب﴾، قال آخر: وبذلك يكون معنى قوله تعاىل:  

أو    والظاهر أن سليامن عليه السالم كان له يف ابنه رجاء  ﴿َقاَل َربِّ اْغِفْر ِِل﴾،منه، بقوله:  

أمنية، فأماته اهلل تعاىل وألقاه عىل كرسيه، حتى يوقفه عىل أن حق العبودية تفويض األمر إىل  

اهلل والتسليم إليه.. ولعل هذا املقدار من الرجاء وعقد األمنية عىل الولد يعد نحو انقطاع  

 عن اهلل إىل الولد، وهو وإن مل يكن معصية، ولكن األليق بحال األولياء غريه.  

آخر: وألجل ذلك ملا استشعر بوظيفته التي يوجبها مقامه، أناب إىل اهلل ورجع  قال 

 ﴿ُثمَّ َأَناَب َقاَل َربِّ اْغِفْر ِِل﴾  إليه وطلب املغفرة كام قال تعاىل: 

قال آخر: مع العلم أن طلب املغفرة ليس دليال عىل العصيان وصدور الذنب، بل  

العارفني بح الرجال  ترك صدر من  أو  العبودية، وكان األوىل  كل فعل  الربوبية وعمق  ق 

الرشع،   منطق  يف  وخالفا  يكن معصية  مل  الغفران، وإن  استوجب طلب  خالفه،  واألليق 

وألجل ذلك نجد أولياء اهلل مل يزالوا مستغفرين كل يوم وليلة لسعة استشعارهم بعظمة  

 الوظيفة يف مقابل عظمة اخلالق.

 ترون من الغرابة أن يطلب سليامن عليه  قال أحد احلضور: وعينا هذا.. ولكن أال 

 ﴿َوَهْب ِِل ُمْلًكا﴾؟  السالم امللك، فيقول بعد استغفاره: 

قال أحد الوعاظ: ال شك أن امللك الذي طلبه سليامن، مل يكن مقصودا لذاته، ألن  

مثل هذا امللك ال ينفك عن الظلم واإلفساد واإلذالل وهضم احلقوق، وهو ما أشار إليه  

ًة َوَكَذلَِك َيْفَعُلوَن﴾  ىل:  قوله تعا  َة َأْهلَِها َأِذلَّ ﴿إِنَّ املُُْلوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَّ

ِفينَُة َفَكاَنْت ملََِساكِنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن  ، وقوله:  [ 34النمل:  ]  ا السَّ ﴿َأمَّ
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َغْصًبا﴾  َوَراءَ  َسِفينَةن  ُكلَّ  َيْأُخُذ  َملٌِك  يف  [ 79الكهف:  ] ُهْم  والسالطني  امللوك  أكثر  وتاريخ   ،

 املايض واحلارض، يضج بمامرساهتم القمعية والدموية، وأعامهلم اإلجرامية. 

قال آخر: ولذلك، فإن سليامن عليه السالم مل يطلب ملك اجلبابرة هذا الغارق يف  

لب امللك الذي يقيم به منهج اهلل يف األرض، ذلك املنهج الذي حيرر  الظلم واآلثام، وإنام ط

مصاحله   له  ويوفر  الكريم،  والعيش  السعادة  له  ويكفل  واالستعباد،  القهر  من  اإلنسان 

احلقيقية، وفق موازين العدل، ومن كان هذا هدفهـ  وقد أويت العلم واحلكم وترشف بالنبوة  

 ؛ بل لتلك الغاية النبيلة. والوحي ـ ال يسأل امللك لذات امللك

قال آخر: وهلذا نرى أنه ألجل كون املتبادر من امللك ـ يف أذهان العامة ـ هو السلطة  

وِس﴾  يردفه بـ  ﴿املُْْلُك﴾  اجلائرة، نجد القرآن الكريم عندما يصف اهلل بـ   لإلشارة إىل  ﴿اْلُقدُّ

 حني كونه ملكا للعامل،  أن ملكه وسلطانه يفرتقان عن ملك وسلطان غريه، فاهلل سبحانه يف

منزه عن كل عيب وشني، وعن كل بغي وظلم، فهو:   اَلُم  قدوس  السَّ وُس  اْلُقدُّ ﴿املَْلُِك 

 [ 23احلرش: ] املُْْؤِمُن املَُْهْيِمُن﴾ 

أنه كان يقول: )لست بملك( مع   رسول اهلل  قال آخر: وقد ورد يف احلديث عن  

سسها منذ بدء وروده املدينة، ومراده من ذلك  أنه كان حاكام إهليا، ورئيس دولة إسالمية أ

إبعاد نفسه عام يتبادر إىل أذهان العامة عند سامع ذلك اللفظ، وأنه ليس من تلك الزمرة، بل  

 هو حاكم إهلي يسعى لصالح األمة حسب القوانني اإلهلية. 

الغرائز   التي تسريها  السلطة  املادية، والسلطة  قال آخر: وهلذا، فإن هناك فرقا بني 

التي تديرها النبوة، ويكبح مجاحها اخلوف من اهلل، والعشق لرضوانه؛ والذي طلبه سليامن  

 يف اآلية إنام هو الثاين، وهو عمل إهلي وخدمة للدين وعمل مقرب، دون األول. 

يصحح ذلك بقوله خماطبا أصحابه: )أرأيتم ما    رسول اهلل  وهلذا نرى  قال آخر:  
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ن داود من ملكه؟ فإن ذلك مل يزده إال ختشعا، ما كان يرفع برصه إىل السامء  أعطي سليامن ب

  (1)ختشعا لربه(

وهو   لغريه؟..  ينبغي  ال  ملكا  طلب  ملاذا  ولكن  هذا..  وعينا  احلضور:  أحد  قال 

  أال   ﴿َوَهْب ِِل ُمْلًكا اَل َينَْبِغي أِلََحدن ِمْن َبْعِدي﴾،الطلب الذي حكاه عنه اهلل تعاىل بقوله:  

 حيكي عن البخل والضن، حيث إنه يطلب ملكا خاصا به وال يكون لغريه؟

قال أحد الوعاظ: حاشا سليامن عليه السالم أن يقول ذلك ضنا وبخال عىل الغري،  

وإنام قال ذلك، باعتبار أن امللك الذي طلبه ال يصلح ـ يف منطق العقل والرشع ـ أن يامرسه  

العلم و أو من هو نظريه يف  امللك،  إال هو،  يبني مالمح هذا  اإليامن، وذلك ألنه سبحانه 

﴾، بقوله:   اصن  َوَغوَّ
ن
َياطِنَي ُكلَّ َبنَّاء ِري بَِأْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب َوالشَّ يَح جَتْ ْرَنا َلُه الرِّ   ﴿َفَسخَّ

بالغة حد اإلعجاز،   للعادة،  زيادة خارقة  املاملك  أن يكون ملكه زائدا عىل  ولذلك قصد 

ذل خيرق  ليكون  حتى  معجزة  يكون  وأن  إليهم،  للمبعوث  قاهرا  نبوته،  عىل  دليال  ك 

 ﴿اَل َينَْبِغي أِلََحدن ِمْن َبْعِدي﴾  العادات، فذلك معنى قوله:  

قال آخر: وهلذا، فإن هذا امللك الذي طلبه سليامن عليه السالم، ال ينطلق من حالة  

ة التحرك العدواين يف سلطته، ألن  ذاتية تتطلب تغذية العنرص األناين يف شخصيته، أو تقوي

روحيته يف طلبه هذا، هي روحية املؤمن الرساِل الذي يرجع إىل اهلل وخيضع له ويستغفره  

 وينفتح عليه، ويرجوه يف كل رغباته مما ال يبتعد عن رضاه.  

قال آخر: ويف ضوء ذلك، فإن َتديده امللك بأنه ال ينبغي ألحد من بعده، ال يتحرك  

من دائرة  اخلوارق  يف  عىل  تشتمل  نوعية  بخصوصية  متيزه  نطاق  يف  بل  مثله،  من  غريه  ع 

 

 ( 394/  24تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن )(  1)
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 املعجزة، مما يوحي بكرامة اهلل له، وعنايته به، بام يميز اهلل به بعض عباده عىل بعض. 

قال آخر: وقد روي يف هذا أن عيل بن يقطني أنه سأل اإلمام الكاظم قائال: أجيوز أن  

﴿َربِّ اْغِفْر ِِل َوَهْب ِِل  قال: فقول سليامن عليه السالم:    (،)اَل يكون نبي اهلل بخيال؟ فقال:  

َبْعِدي﴾   ِمْن  أِلََحدن  َينَْبِغي  اَل  مأخوذ  ُمْلًكا  ملك  ملكان:  )امللك  فقال:  ومعناه؟  وجهه  ما 

بالغلبة واجلور وإجبار الناس، وملك مأخوذ من قبل اهلل تعاىل كملك آل إبراهيم وملك  

سليامن عليه السالم: هب ِل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي أن    طالوت وذي القرنني، فقال 

يقول إنه مأخوذ بالغلبة واجلور وإجبار الناس، فسخر اهلل عز وجل له الريح جتري بأمره  

رخاء حيث أصاب، وجعل غدوها شهرا ورواحها شهرا، وسخر اهلل عز وجل له الشياطني  

، فعلم الناس يف وقته وبعده، أن  كل بناء وغواص، وعلم منطق الطري ومكن يف األرض

 ( 1)  ملكه ال يشبه ملك امللوك املختارين من قبل الناس، واملالكني بالغلبة واجلور(

بغري   يليق  ال  السالم  عليه  لسليامن  اهلل  منحه  الذي  امللك  فإن  ولذلك،  آخر:  قال 

الناس والعجب، ثم  األنبياء، ألنه لو كان يف يد غريهم لصار مصدرا للرتفع والتكرب عىل  

يرتتب عليه ما يرتتب، ولذلك بني اهلل سبحانه بعد هذه الفقرة، ما منحه من عظائم النعم  

 وكبائر املنح. 

ملكا مع   له  أن هيب  تعاىل  اهلل  أن سليامن طلب من  إىل  يشري  قال آخر: وكل ذلك 

خاصة    معجزات خاصة، كي يتميز ملكه عن بقية املاملك، ألننا نعرف أن لكل نبي معجزة

به، فموسى عليه السالم معجزته العصا واليد البيضاء، ومعجزة إبراهيم عليه السالم عدم  

إحراق النار له بعد أن القي فيها، ومعجزة صالح عليه السالم الناقة اخلاصة به، ومعجزة  

 

 ..460/ 4(  تفسري نور الثقلني:1)



247 

 

حممد   األكرم  مقرتنا    نبينا  ملكه  كان  السالم  عليه  سليامن  فإن  وهكذا،  املجيد،  القرآن 

 زات اإلهلية، كتسخري الرياح والشياطني له مع مميزات اخرى. باملعج

قال آخر: وهذا األمر ال يعد عيبا أو نقصا بالنسبة لألنبياء الذين يطلبون من اهلل أن  

يؤيدهم بمعجزة خاصة، كي يربهنوا للناس عىل صدق نبوهتم، وهلذا فال يوجد أي مانع يف  

ليامن، ولكن ال تتوفر فيه اخلصائص التي  أن يطلب اآلخرون ملكا أوسع وأكرب من ملك س

 اعطيت لسليامن. 

قال آخر: والدليل عىل هذا الكالم اآليات التالية، والتي هي ـ يف احلقيقة ـ تعكس  

عزوجل لطلب سليامن، وتتحدث عن تسخري الرياح والشياطني لسليامن،   البارئاستجابة 

 وكام هو معروف فإن هذا األمر هو من خصائص ملك سليامن.

ْرَنا  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل استجابته لدعائه، فسخر له الريح كام قال:   ﴿َفَسخَّ

ِري بَِأْمِرِه﴾، يَح جَتْ أي حيث أراد    ﴿َحْيُث َأَصاَب﴾،لينة  ﴿ُرَخاًء﴾  أي بأمر سليامن    َلُه الرِّ

 سليامن من النواحي، وحيث قصد.

قال آخر: وال شك أن للصفوة من عباده سبحانه والية تكوينية ومقدرة موهوبة عىل  

الترصف يف الكون بإذنه سبحانه لغايات مقدسة إلثبات نبوهتم وكوهنم مبعوثني من اهلل  

 يق النرص عىل أعدائهم.  سبحانه هلداية عباده أو للتوسل هبا يف طر 

قال آخر: وتسخري الريح لسليامن من شعب الوالية التكوينية، وقد ورد ذكره يف غري  

تِي َباَرْكنَا  هذه اآلية أيضا، كام قال تعاىل:   ِري بَِأْمِرِه إِىَل اأْلَْرِض الَّ يَح َعاِصَفًة جَتْ ﴿َولُِسَلْياَمَن الرِّ

 َعاملِِ 
ن
ء  [81األنبياء: ] نَي﴾ فِيَها َوُكنَّا بُِكلِّ يَشْ

قال آخر: وال تناقض بني الوصفني، حيث وصفها اهلل تعاىل يف هذه اآلية بالعاصفة  

)وهي الريح الشديدة(، كام وصفها بالرخاء )وهي الريح اللينة(.. ذلك أن اهلل تعاىل جعلها  
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الريح املسخرة    عاصفة تارة ورخاء أخرى بحسب ما أراد سليامن.. ويمكن أن يقال: إن 

أنه   لذلك،  ويشهد  بأمره،  رخاء  جتري  لكنها  عاصفة  بذاهتا  كانت  السالم  عليه  لسليامن 

يَح َعاِصَفًة﴾  سبحانه وصف الريح نفسها بالعصف يف قوله:   ، [ 81األنبياء:  ] ﴿َولُِسَلْياَمَن الرِّ

ِري بَِأْمِرِه ُرَخاًء﴾  لكنه جعل يف قوله:   يَح جَتْ ْرَنا َلُه الرِّ وصف جرهيا    ، جعل[ 36ص:  ] ﴿َفَسخَّ

بالرخاء معلوال ألمره ومسببا عنه، فكأنه قال: فسخرنا له الريح العاصفة لكنها جتري رخاء  

 بأمره.

قال آخر: فالعصف صفة للريح يف اآلية األوىل، والرخاء يف اآلية الثانية قيد جلريان  

 الريح أي جتري رخاء، وما هذا إال بأمر سليامن. 

ألمره   مطاوعتها  رخاء،  بأمره  جتري  الريح  بكون  املراد  فإن  ولذلك،  آخر:  قال 

وسهولة جرياهنا عىل ما يريده عليه السالم فال يرد أن توصيف الريح هاهنا بالرخاء يناقض  

ِري بَِأْمِرِه﴾ توصيفه يف قوله:  يَح َعاِصَفًة جَتْ  [ 81األنبياء: ] ﴿َولُِسَلْياَمَن الرِّ

  اهلل تعاىل أنه ـ واستجابة لدعائه ـ جعل من  قال آخر: ثم ذكر  
ن
َياطِنَي ُكلَّ َبنَّاء ﴿َوالشَّ

اأْلَْصَفاِد﴾،  ننَِي يِف  ُمَقرَّ َوآَخِريَن  اصن  َياطِنَي﴾  فقوله تعاىل:    َوَغوَّ عطف عىل الريح،  ﴿َوالشَّ

﴾  أي وسخرنا له الشياطني من اجلن أيضا  
ن
بنية الرفيعة  يف الرب يبني له ما أراد من األ﴿ُكلَّ َبنَّاء

 ﴾ اصن  يف البحر عن الآللئ واجلواهر فيستخرج له ما يشاء منها. ﴿َوَغوَّ

املتمردين، كام قال تعاىل:  ذقال آخر: ثم   الشياطني  أنه حبس  أي    ﴿َوآَخِريَن﴾، كر 

أي السالسل احلديدية، وذلك  ﴿يِف اأْلَْصَفاِد﴾  مربوطني  ﴿ُمْقِرننَِي﴾  وآخرين من الشياطني  

 م، أو لسوء صنيعهم. لتمردهم وعصياهن 

﴿َهَذا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ختيريه له بني العطاء واإلمساك بغري حساب، فقال:  

تقدم ذكره  َعَطاُؤَنا﴾   ما  امنح من تشاء    ﴿َفاْمنُْن﴾،أي  َأْمِسْك﴾،أي  امنع عمن    ﴿َأْو  أي 
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﴾، تشاء   فال تسأل عمن  أي ال حساب عليك ال يف اإلعطاء وال يف اإلمساك    ﴿بَِغرْيِ ِحَسابن

 أعطيته وال عمن أمسكت عنه. 

قال آخر: ثم إن اهلل تعاىل وهب لسليامن عليه السالم وراء ما وهبه من النعم الدنيوية  

﴿َوُحْسَن  أي قربى وكرامة  ﴿ِعنَْدَنا َلُزْلَفى﴾  أي لسليامن  ﴿َوإِنَّ َلُه﴾  مقاما رفيعا، كام قال:  

  ﴾  سبحانه كتب له السعادة يف الدنيا والكرامة  أي وحسن مرجع يف الدار اآلخرة، فاهللَمآبن

 يف اآلخرة. 

قال آخر: وكل ما منح اهلل سبحانه نبيه سليامن من النعم والعطايا، وما من عليه بتلك  

املنزلة العليا من القرب إليه تعاىل، يدل عىل سمو شخصيته عليه السالم ومدى َتليه بالورع  

 الستقامة عىل منهاجه.والتقوى والعفاف، وكثرة الطاعة هلل، وا

قال آخر: ومن كانت هذه حاله ال يمكن أن تقبل يف شأنه تلك القصص واألخبار  

ـ مع بالغ األسف ـ يف كتب العديد من املفرسين واملحدثني، والتي تضمنت   التي وردت 

أمورا ال تليق إال بمتبعي األهواء والشهوات.. وال شك أهنا مأخوذة عمن ديدنه النيل من  

 األنبياء والعظامء وقدسيتهم، ونسبة القبائح إليهم، ويف مقدمتهم اليهود. كرامة 

 سليامن واملوت: 

املورد   أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن  فيه قصة  السابع  قال  الذي وردت 

 . الثامن سليامن عليه السالم، فحدثونا عن املوضع 

﴿َفَلامَّ َقَضْينَا َعَلْيِه  هو ما ذكره اهلل تعاىل يف قوله:    الثامن: املوضع  (1)قال أحد الوعاظ

 

القرآين للقرآن )1) التفسري  املراغي )792/  11(   القرآن: )68/  22(، وتفسري  املنزل: ) 28/  19(، ومن وحي  /  13(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل 

 . 301/ 22  :(، ومنية الطالبني199/ 25(، ومفاتيح الغيب )155/ 22(، والتفسري املنري )410
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أَ  نُّ  اجْلِ َتَبيَّنَِت  َخرَّ  َفَلامَّ  ِمنَْسَأَتُه  َتْأُكُل  اأْلَْرِض  ُة  َدابَّ إِالَّ  َمْوتِِه  َعىَل  ُْم  َدهلَّ َما  َكاُنوا  املَْْوَت  َلْو  ْن 

 [ 14]سبأ: ِهنِي﴾ َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلبُِثوا يِف اْلَعَذاِب املُْ 

قال آخر: وقد وردت هذه اآلية الكريمة بعد أن ذكر اهلل تعاىل عظمة سليامن عليه  

السالم وتسخريه الريح واجلن له، وذلك بيان أنه مل ينج أحد من املوت بل قىض عليه به،  

شار  تنبيها للخلق إىل أن املوت ال بد منه ولو نجا منه أحد لكان سليامن أوىل بالنجاة كام أ

أو لدفع   البقاء سلام،  إىل  اإلمام عيل إىل ذلك يف بعض مواعظه، فقال: )فلو أن أحدا جيد 

املوت سبيال، لكان ذلك سليامن بن داود عليهام السالم، الذي سخر له ملك اجلن واالنس،  

مع النبوة وعظيم الزلفة، فلام استوىف طعمته، واستكمل مدته، رمته قِس الفناء بنبال املوت،  

بحت الديار منه خالية، واملساكن معطلة، وورثها قوم آخرون، وإن لكم يف القرون  وأص

 ( 1)  السالفة لعربة!(

ُْم  قال آخر: وقد عرب اهلل تعاىل عن هذه املعاين بقوله:   ﴿َفَلامَّ َقَضْينَا َعَلْيِه املَْْوَت َما َدهلَّ

َتْأُكُل ِمنَْسَأَتُه﴾   ُة اأْلَْرِض  َمْوتِِه إاِلَّ َدابَّ ، أي أن سليامن عليه السالم حني حان  [ 14سبأ:  ] َعىَل 

أجله، وقىض اهلل عليه املوت ـ أي أوجب عليه املوت حني جاء وقته ـ قائام بني اجلن وهم  

 ون له، مل يعلموا بموته، وظلوا يعملون فيام أمرهم به. بني يديه يعمل

قال آخر: ومل يدهلم عىل أنه قد مات إال دابة األرض، التي كانت تأكل منسأته، أي  

عليها.. فلام عبثت دابة األرض بالعصا، زايلت موضعها، وسقطت    يتكئ عصاه التي كان  

األرض كذ السالم عىل  عليه  خر سليامن  وحينها  األرض،  أن  عىل  اجلن  علم  وهنا  لك.. 

الغيب   يعلمون  سليامن قد مات.. فأخلوا مكاهنم، ومضوا إىل حيث يشاءون، ولو كانوا 

 

 . 182(  هنج البالغة: اخلطبة 1)
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 لعلموا أن سليامن قد مات، ولو كان بعيدا عنهم، فكيف وهو َتت سمعهم وبرصهم؟

قال آخر: وهي بذلك تكشف عن حقيقة اجلن، وتصحح تلك الصور املشوهة التي  

قدرة مطلقة،    يشء هلم، بنسبة اخلوارق إليهم، وأهنم يقدرون عىل كل    وقعت يف أوهام الناس 

يفعل   كام  باجلن،  االتصال  حماولة  إىل  الناس  من  كثري  يلجأ  وهلذا  الغيب،  يعلمون  وأهنم 

 العرافون والسحرة وغريهم. 

اجلن:   أعامل  عن  تعاىل  قوله  ويف  آخر:  املُِْهنِي﴾  قال  األعامل  ﴿اْلَعَذاِب  إىل  إشارة 

التي كان سليامن عليه السالم يعهد هبا إىل جمموعة من اجلن كنوع من العقاب، وإال  الشاقة  

 فإن نبي اهلل ال يمكن أن يضع أحدا يف العذاب عبثا، وهو عىل ما يبدو عذاب مذل. 

  متكئ قال آخر: والقرآن الكريم مل حيدد املدة التي قضاها سليامن عليه السالم وهو  

  ينبغي ، وقد روى القصاصون أهنا كانت سنة، ومثل هذا ال  عىل عصاه حتى علم اجلن بموته

يتنبهون إىل القيام بواجباته   إليه، فليس من اجلائز أن أهل سليامن عليه السالم ال  الركون 

املعيشية من مأكل ومرشب وملبس ونحوها يوما كامال دون أن حيادثوه يف ذلك ويطلبوا  

بدأ  األرضة  أن  فاملعقول  بخدمته،  القيام  هو  إليه  وبينام  لذلك،  يتنبه  مل  العصا وسليامن  ت 

عليها حانت منيته، وكانت األرضة قد فعلت فعلها يف العصا فانكرست فخر عىل    متكئ

 األرض. 
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 . االعتبار.. وقصة زكريا  16

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة سليامن عليه السالم، فحدثونا عن  

 التي يمكن أن نستفيدها منها. قصة زكريا عليه السالم والعرب 

يف سور عديدة من القرآن الكريم، منها  قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل قصته  

 . فعن أهيا تريدون أن نحدثكم. سورة آل عمران، ومريم، واألنبياء.

 املشهد األول: 

: حدثونا عن أول مشهد له يف القرآن الكريم، وهو الذي ورد  (1)قال أحد احلضور

َربَّهُ به   ا  َزَكِريَّ َدَعا  تعاىل: ﴿ُهنَالَِك  َطيَِّبةً   قوله  ًة  يَّ ُذرِّ َلُدْنَك  ِمْن  ِِل  َهْب  َسِميُع    َقاَل َربِّ  إِنََّك 

ًقا  َك بَِيْحَيى ُمَصدِّ ُ  َفنَاَدْتُه املاََْلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم ُيَصيلِّ يِف املِْْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيبرَشِّ
ِ
َعاء ِمَن    بَِكلَِمةن   الدُّ

اْلكِرَبُ  َبَلَغنَِي  َوَقْد  ُغاَلٌم  ِِل  َيُكوُن  َأنَّى  َربِّ  َقاَل  نَي  احِلِ الصَّ ِمَن  َوَنبِيًّا  َوَحُصوًرا  َوَسيًِّدا    اهللَِّ 

َم النَّاَس  َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِّ   َقاَل َكَذلَِك اهللَُّ َيْفَعُل َما َيَشاُء َقاَل َربِّ اْجَعْل ِِل آَيةً  َواْمَرَأيِت َعاِقرٌ 

امن إِالَّ َرْمًزا ْبَكاِر﴾  َثاَلَثَة َأيَّ  [ 41ـ  38]آل عمران: َواْذُكْر َربََّك َكثِرًيا َوَسبِّْح بِاْلَعيِشِّ َواإْلِ

وردت هذه القصة بعد أن قص اهلل تعاىل علينا قصة مريم عليها  قال أحد الوعاظ:  

وكيف أهنا تربت منذ صغرها يف املسجد، بيت  السالم وكفالة نبي اهلل زكريا عليه السالم هلا،  

إيامنا   قلبها  فمأل  والباطنة،  الظاهرة  والنعم  باخلري  عليها  أفاض  اهلل  وأن  املقدس،  اهلل 

 وروحانية، وغذاها بلبان العرفة، وبغذاء مادي طيب. 

 

(، واألمثل يف تفسري  352/  5وحي القرآن: )(، ومن  146/  3(، وتفسري املراغي )1201/  3(، وزهرة التفاسري )438/  2(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 .248/ 17 :(، ومنية الطالبني207/ 8(، ومفاتيح الغيب ) 217/  3(، والتفسري املنري )485/  2كتاب اهلل املنزل: )
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السالم عندما رأى مريم   أن زكريا عليه  إىل  قال آخر: وهي تشري من خالل ذلك 

يامن واملعرفة وحمبة من اهلل تعاىل، ورآها ترزق بغري حساب، ورأى منها مع  وتنشئتها عىل اإل 

 صغر السن نجابة وتفويضا وإيامنا راسخا، حن إىل الولد حنينا، ورغب يف الذرية. 

الرغبة وعدم   متناقضتني.. حال تلك  إىل أنه كان بني حالني  قال آخر: وهي تشري 

وحال الكرب الذي أصابه، والشيخوخة الفانية  اليأس من رمحة اهلل القادر عىل كل يشء..  

 التي هو فيها. 

يف   السالم  عليها  مريم  مع  تكلم  عندما  فيه  قد َترك  الرغبة  عامل  لكن  آخر:  قال 

﴿ُهنَالَِك  املحراب يسائلها عام عندها من رزق كلام دخل عليها؛ ولذا قال تعاىل يف قصته:  

ُه َقاَل َربِّ َهْب ِِل  ا َربَّ ﴾   َدَعا َزَكِريَّ
ِ
َعاء ًة َطيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ يَّ  [ 38آل عمران: ] ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ

الرجاء عىل   فيها مريم تغلب فيه جانب  التي رأى  احلال  أنه يف هذه  أي  آخر:  قال 

ا َربَُّه﴾  جانب اليأس، ولذا قال تعاىل:   أي يف هذا املكان وهو املحراب  ﴿ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريَّ

لتقي فيه بمريم الفينة بعد الفينة، ويسائلها فيه، وتتكلم بلسان الرب والتقوى،  الذي كان ي

 َتركت غريزة األبوة يف ذلك املكان املقدس، فدعا ربه.  

إشارة إىل شعوره بقدرة اهلل تعاىل عىل كل يشء، إذ  ﴿َدَعا َربَُّه﴾ قال آخر: والتعبري بـ 

م تواله حتى بلغ من الكرب عتيا، فقد اجته  هو ربه الذي ذرأه ونامه صغريا، حتى بلغ أشده ث

 إذن يف دعائه إىل الرب القادر العليم الذي أبدع كل يشء عىل غري مثال سبق. 

﴾  قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أنه قال يف دعائه:   أي خالقي الذي خلقني، وخلق  ﴿َربَّ

أي  ْن َلُدْنَك﴾  ﴿َهْب ِِل مِ كل يشء من طني، وصدر عنه كل ما يف الوجود بإرادته العالية:  

أعطني أنت عطاء كريام ال سبب له إال إرادتك، وال باعث عليه إال رمحتك، فال يكون األمر  

اهلبة املجردة، والعطاء   فيه جاريا عىل مقتىض األسباب ومسبباهتا، إنام يكون عىل مقتىض 



254 

 

عندك،    أي من﴿ِمْن َلُدْنَك﴾  اخلالص الذي ال سبب له إال إرادتك األزلية وإال رمحتك،  

أي السبب يكون من عندك ال من عندي، ألن األسباب عندي قد زالت، ومل يعد إال سبب  

 منك، وإال معجزة تكون فيها املانح املعطي من غري أي علة أو ترتيب. 

التي ال تكاد تستعمل يف القرآن الكريم إال يف جانب  ﴿َلُدْنَك﴾  قال آخر: والتعبري بـ  

 لية السامية، ال العندية القريبة املقارنة، وال العندية املقاربة. اهلل تعاىل يفيد العندية العا 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن زكريا عليه السالم مل يكتف بطلب الذرية، وإنام ذكر  

ًة َطيَِّبًة﴾، يَّ وهي الذرية احلسنة املرغوب فيها التي تكون ذات أثر طيب، ألن الطيب    ﴿ُذرِّ

ملرغوب فيه الذي ال ينتج إال خريا، ويأيت بخري الثمرات وأحسن  هو األمر احلسن املحبوب ا

ِه َوالَِّذي َخُبَث اَل خَيُْرُج إِالَّ َنكًِدا﴾  النتائج، كام قال تعاىل:   ﴿َواْلَبَلُد الطَّيُِّب خَيُْرُج َنَباُتُه بِإِْذِن َربِّ

 [58األعراف: ] 

﴾  قال آخر: ثم ختم هذه الضاعة برجائه يف اإلجابة، فقال:  
ِ
َعاء ﴿إِنََّك َسِميُع الدُّ

أجبت   فإن  وسمعته؛  علمته  إذ  إليك  األمر  وإن  يسمع،  من  علم  بدعائي  تعلم  إنك  أي 

فربمحتك، وإن مل جتب فبحكمتك، فأنت العليم احلكيم، والرمحن الرحيم.. والصيغة تفيد  

 قرب الرجاء وإمكان اإلجابة. 

لدعاء أكان جهرا أم كان خفيا،  هذه السورة شكل ا  يف قال آخر: ومل يبني اهلل تعاىل  

﴿ِذْكُر َرمْحَِت َربَِّك  وىف سورة مريم بني حاله، وبني نوع ما يطلب من الذرية، حيث قال:  

ْأُس َشيْ  ُه نَِداًء َخِفيًّا َقاَل َربِّ إِينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ ا إِْذ َناَدى َربَّ ًبا َومَلْ  َعْبَدُه َزَكِريَّ

َك  ْن بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيًّا َوإِينِّ ِخْفُت املََْواِِلَ ِمْن َوَرائِي َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َفَهْب ِِل ِمْن َلُدنْ َأكُ 

، وىف هذا النص الكريم  [ 6ـ    2مريم:  ] َولِيًّا َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا﴾  

كان يذكر شيخوخته الفانية، وكون امرأته عاقرا ال تلد، ومع ذلك تغلب    يتبني أنه مع رجائه
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 عليه جانب الرجاء، فدعا ذلك الدعاء، ورضع إىل اهلل تعاىل تلك الضاعة. 

﴿َفنَاَدْتُه املاََْلئَِكُة  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أنه أجاب دعاءه فور طلبه؛ ولذا قال:  

 ِ َك بَِيْحَيى﴾  َوُهَو َقائٌِم ُيَصيلِّ يِف املْ ُ ، والتعبري بـ )الفاء( يفيد أن  [ 39آل عمران:  ] ْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيبرَشِّ

 النداء كان يف زمن قريب من الدعاء.

قال آخر: وهذا يشري إىل أن للحال الذي يكون عليه اإلنسان األثر األول يف قبوله  

الشعور   أو هو خامد  باهلل،  الصلة  منقطع  يدعو وهو  الذي  فإن  واستجابة دعائه، فلذلك 

بقدرة اهلل، أو متشكك يف سامع اهلل ملا يدعو به، وإجابته له قل أن يستجاب له، أما من يدعو  

أن اهلل قريب منه، مطلع عىل رسه ونجواه، وأن بيده اخلري كله، وأنه عىل  وهو عىل يقني من  

: )ادعوا  رسول اهلل  قدير، فهو يف معرض القبول واإلجابة ال حمالة، وهلذا قال    يشء كل 

 (1)اهلل وأنتم موقنون باإلجابة(

أن اهلل سبحانه كان من   أي  إىل اجلنس،  إشارة  باجلمع  املالئكة  آخر: ويف ذكر  قال 

رمحته به أن أجاب دعاءه، وسارع بتبشريه بإجابته، وكانت اإلجابة بمالئكته، وإن كان املبلغ  

 واحدا، وقد قيل إنه جربيل عليه السالم. 

قال آخر: وهذا جائز يف اللغة العربية، ذلك أنه يقال: ركب فالن السفن، وهو إنام  

ِذيَن َقاَل هَلُ ركب سفينة واحدة.. ومنه قوله تعاىل:   ُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم﴾  ﴿الَّ

 ، والقائل فيام ذكروا كان واحدا. [ 173آل عمران: ] 

قال آخر: وقيل إن املنادي كان مجعا من املالئكة عليهم السالم؛ ألن من كامل عناية  

اهلل تعاىل بعباده أن ألقى إليه بالبرشى عدد كبري من املالئكة ال واحد منهم، وذلك ألنه ال  

 

 . 1380/ 4، وابن عدي 1/493( ، واحلاكم  62( ، والطرباين يف الدعاء )3479الرتمذي )(  1)
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جيوز أن حيمل تأويل القرآن إال عىل األظهر األكثر من الكالم املستعمل يف ألسن العرب  

ما وجد إىل ذلك سبيل، ومل تضطرنا حاجة إىل رصف ذلك إىل أنه بمعنى واحد،    دون األقل،

 فيحتاج له إىل طلب املخرج باخلفي من الكالم واملعاين. 

قال آخر: وال شك أن العدد فيه مبالغة بالتبشري، وكأن حال هذا النبي الكريم يف  

ن حيتاج فيها إىل عدد من  يأسه من الولد لشيخوخته الفانية وكون امرأته عاقرا وعجوزا، كا 

 املبرشين ليزول من نفسه كل يأس، وحيل حمله الرجاء. 

قال آخر: ويشري القرآن الكريم إىل أن إجابة الدعاء كانت فور الدعاء، فهو قد رضع  

إىل اهلل خالص النية، طاهر النفس واحلس فأجاب اهلل دعاءه عىل سنته يف إجابة املهديني من  

وَن َعْن  تعاىل:  خلقه دعاءهم، كام قال   ِذيَن َيْسَتْكرِبُ ﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ

 [60غافر: ] ِعَباَديِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾ 

قال آخر: ويدل لذلك أن اهلل تعاىل ذكر أن النداء الذي وجهته املالئكة عليهم السالم  

ا قائم يصيل يف  لربه، ومناجاته خلالقه..  إليه كان وهو  أنه يف وقت مواجهته  ملحراب، أي 

وكذلك عرب عنه بالفاء الدالة عىل التعقيب من غري تراخ.. باإلضافة إىل ذلك، فقد ذكر اهلل  

 تعاىل أن خطاب زكريا ملريم كان وهو يف املحراب، والدعاء كان وهو يف املحراب. 

شارة إىل أن ذلك املولود سيحيى اسمه  قال آخر: واقرتان التبشري بالتسمية بيحيى لإل

تعاىل يف سورة مريم:   قال  للدعاء، كام  الكاملة  اإلجابة  تتحقق  موته، وبذلك  بعد  وذكره 

 [6مريم: ] ﴿َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا﴾ 

يف خلقه ودينه؛  قال آخر: وقد أجاب اهلل تعاىل كل دعاء زكريا، فكان املبرش به رضيا  

نَي﴾  ولذا قال تعاىل يف وصفه:   احِلِ ًقا بَِكلَِمةن ِمَن اهللَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ آل  ] ﴿ُمَصدِّ

 ، فقد وصفه بصفات أربع كلها بجعل من اهلل وتكوينه وخلقه. [ 39عمران: 
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تي قد تعني املسيح  قال آخر: وأوىل هذه األوصاف أنه كان مصدقا بكلمة من اهلل، وال

ِك  عيسى بن مريم، كام قال تعاىل من بعد ذلك ملريم:   ُ ﴿إِْذ َقاَلِت املاََْلئَِكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ

، ويكون املدح يف حييى حينئذ بأنه  [ 45]آل عمران:  بَِكلَِمةن ِمنُْه اْسُمُه املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم﴾  

حق إذ تبني له، فلم يكن من املعاندين الذين جيحدون بآيات اهلل  صدق عيسى وأذعن لل

 تعاىل، ويكفرون ببيناته، وسمي عيسى )كلمة( من اهلل، ألنه نشأ بكلمة منه سبحانه. 

قال آخر: ويؤيد هذا أنه يف هذا املقام ذكرت كلمة اهلل عىل أهنا املسيح عليه السالم،  

وحدة املقام دليال عىل وحدة املسمى، ولذلك كان  واالسم املكرر يف مقام واحد تكون فيه  

يف هذا التعبري إيذان بأن والدة املسيح ستكون قريبا من والدة حييى وفيه إيامء إىل أن زكريا  

 نبي اهلل قد أويت علام بأن املسيح عهده قريب. 

قال آخر: وحيتمل أن يراد بتصديقه بكلمة اهلل تصديقه بكتابه؛ وذلك ألن الكلمة  

 ويراد منها الكالم، وذلك من هذا القبيل. تطلق 

قال آخر: والوصف الثاين من أوصاف حييى عليه السالم كام ورد يف اآليات الكريمة  

أنه سيد، وهو من السيادة، والتي تعني الرشف والتفوق والعلو، وتبتدئ السيادة بسيادة  

ت بعناهنا، فال  يملك زمامها، ويضبطها ويأخذ  بأن  نفسه  تتكرب وال  اإلنسان عىل  ذل، وال 

األمور،   سفساف  عن  والعلو  النفس  ضبط  من  السيادة  معنى  يف  يرتقى  يزال  وال  جتمح، 

واالستغناء عام يف أيدي الناس حتى يفوق الناس.. ولذلك يروى أن أعرابيا مر بالبرصة،  

أيدي   قيل: استغني عام يف  له: فالن، فقال: وبم ساده؟  فسأل من سيد هذا املرص؟ فقيل 

  واحتاج الناس إىل ما يف يده، فقال: ذلك هو السيد حقا.. وكلمة السيد يف القرآن   الناس،

 . الكريم تتضمن كل معاين السؤدد ومكارم األخالق 

قال آخر: والوصف الثالثـ أنه حصور، وهو الذي حيرص نفسه عن الشهوات، فال  
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 يأيت النساء، والذي  يدعها تتحرك يف جمال اإلشباع واالرتواء، وهلذا قيل يف تفسريه: الذي ال

عن   واملمتنع  واألباطيل،  واللهو  اللعب  يف  يدخل  ال  والذي  الشهوة،  إزالة  يف  جيتهد 

 مشتهيات النفس زهدا. 

قال آخر: وهذا ال يعني أن )احلرص( املذكور يف اآلية الكريمة ُيقصد به العزوف عن  

أساني حيث  به من  موثوقا  ليس  اخلصوص  املنقول هبذا  فاحلديث  ال  الزواج،  ولذلك  ده، 

صفات   الدنيا، ويف  وحب  واألهواء  الشهوات  العزوف عن  هو  املعنى  يكون  أن  يستبعد 

 الزاهدين. 

ـ قد عاش يف ظروف   ـ مثل عيسى  قال آخر: ومن املحتمل كذلك أن يكون حييى 

ال   وهذا  العزوبة،  حياة  إىل  فاضطر  رسالته،  تبليغ  أجل  من  الرتحال  إىل  اضطرته  خاصة 

ونا عاما للناس، ذلك أن اهلل مدحه هلذه الصفة لكونه كان َتت ضغط  يمكن أن يكون قان

ظروفه عزف هبا عن الزواج، لكنه استطاع يف الوقت نفسه أن حيصن نفسه من الزلل وأن  

 حيافظ عىل طهارته من التلوث.

نَي﴾،قال آخر: والوصف الرابع أنه سيكون   احِلِ وال شك أن األنبياء    ﴿َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ

بينه  مجيع للسفارة  الصاحلني، ألهنم صفوة خلق اهلل، وقد اختارهم اهلل، واصطفاهم  ا من 

وبني عباده، وليس خيتار هلذه املهمة الكريمة إال أكرم اخللق، وأفضل الناس يف كل أمة يبعث  

﴾  فيها رسول.. فكلمة   َتمل معها كل معانى احلياة للصالح والتقوى.. وقد أضيف  ﴿َنبِيٍّ

النبوة، وهي مع هذا ال    هيته باعتباره وصفا رشفيا، لرشف الوظيفة التي  الصالح إىل نبو 

 نستغنى عن األوصاف الشخصية التي تكون للنبي، قبل النبوة، ومع النبوة. 

القرآن الكريم إىل أن الصالح عىل إطالقه هو أكمل صفة وأمتها   قال آخر: ويشري 

يف أعىل مراتبه وأرشف منازله،    اإلنساينالكامل    فهييمكن أن يظفر هبا إنسان حتى األنبياء..  
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وهلذا كان من دعوات األنبياء عليهم السالم أن يكونوا من عباد اهلل الصاحلني كام قال تعاىل  

السالم:   َعيَلَّ  عىل لسان سليامن عليه  َأْنَعْمَت  تِي  الَّ نِْعَمَتَك  َأْشُكَر  َأْن  َأْوِزْعنِي  ﴿َوَقاَل َربِّ 

نَي﴾  َوَعىَل َوالَِديَّ َوأَ  احِلِ ،  [ 19النمل:  ] ْن َأْعَمَل َصاحِلًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرمْحَتَِك يِف ِعَباِدَك الصَّ

الصالح:   الولد  يطلب  وهو  السالم،  عليه  إبراهيم  لسان  عىل  ِمَن  وقال  ِِل  َهْب  ﴿َربِّ 

نَي﴾   احِلِ اَس يِف املَْْهِد  ﴿َوُيَكلُِّم النَّ، وقال يف وصف عيسى عليه السالم:  [ 100الصافات:  ] الصَّ

نَي﴾   احِلِ ، ومعنى هذا أن الصالح صفة مالزمة له، قبل النبوة  [ 46آل عمران:  ] َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ

 ومع النبوة، فلو مل يكن نبيا من األنبياء لكان صاحلا من عباد اهلل الصاحلني. 

وتعجب،    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن زكريا عليه السالم سأل ربه سؤال استبعاد

رَبُ َواْمَرَأيِت َعاِقٌر﴾،فقال:  
أي إن زكريا عليه السالم    ﴿َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِِل ُغاَلٌم َوَقْد َبَلَغنَِي اْلكِ

ملا رأى ما رأى من نعم اهلل عىل مريم من كامل إيامهنا، وحسن حاهلا، واعتقادها أن املسخر  

بغري   يشاء  يرزق من  ملا عندها، هو من  والرازق  نفسه وغاب عن هلا،  أخذ عن  حساب، 

حسه، وانرصف عن العامل وما فيه، واستغرق قلبه يف مالحظة فضل اهلل ورمحته، فنطق هبذا  

الدعاء يف حال غيبته، وإنام يكون الدعاء مستجابا إذا جرى به اللسان بتلقني القلب، حال  

ومقام التفرقة، وقد  استغراقه يف الشعور بكامل الرب.. وملا عاد من سفره إىل عامل األسباب 

أوذن بسامع ندائه واستجابة دعائه سأل ربه عن كيفية تلك االستجابة، وهى عىل غري السنة  

 الكونية. 

احلياة،   مألوف  عن  خترج  التي  املذهلة  اخلوارق  أمام  أنه  إىل  يشري  وهذا  آخر:  قال 

نه،  عىل غري حساب الناس وتقديرهم يقف العقل مشدوها مضطربا، إذ يفقد تواز  وجتيء

ويفلت من بني يديه كل حساب وتقدير، ويضل عنه ما كان له من علم ومعرفة، وقد رضب  

اهلل تعاىل املثل عىل ذلك بموسى عليه السالم الذي رأى العصا ُيلقى هبا من بني يديه فتتحول  
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إىل حية تسعى، فتأخذه الرهبة، ويستوىل عليه الفزع، وينطلق مرسعا، وال يمسكه أنه بني  

 ، يناجيه ويسمعه كلامته. يدى اهلل

وهي هنا بمعنى  ﴿َأنَّى﴾  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن زكريا عليه السالم قال:  

ولذلك فهو تعجب من احلال، وهو ال يريد ذلك )من أين؟( ألن اهلل تعاىل أخرب    ﴿َكْيَف﴾، 

العطاء مع حال العجب من حال  إنام  أين،  الولد، فال يليق أن يسأل من  ه هو  أنه سيعطيه 

فقال:   احلال،  بواو  ذلك مجلة حالية صدرت  بعد  من  اجلملة  كانت  ولذا  ﴿َوَقْد  وامرأته؛ 

رَبُ َواْمَرَأيِت َعاِقٌر﴾  
 َبَلَغنَِي اْلكِ

قال آخر: وبذلك فإن وجه العجب الذي أبداه كان من ناحيتني.. أوالُها أنه شيخ  

عاقر ال تلد، والعقر يوصف به  فان قد أصابه الكرب بام فيه من ضعف.. والثانية أن امرأته  

مع   امرأته  أن  ويظهر  العقر،  بينة  أي  عاقر  وامرأة  عاقر،  رجل  فيقال  واملرأة،  الرجل 

 شيخوختها كانت عقيام ال تلد، فكان العجب إذن من ثالث نواح: شيخوختهام، وعقرها. 

بقوله:   رَبُ﴾  قال آخر: وقد عرب عن شيخوخته 
اْلكِ َبَلَغنَِي  يقل قد بلغت  ﴿َوَقْد  ومل 

الكرب وهو الظاهر، لكنه عدل هنا لإلشارة إىل أن الكرب قد أصابه بضعفه وما فيه من آالم  

يتضمن بلوغ الشيخوخة،  ﴿َبَلَغنَِي اْلكرَِبُ﴾  وأسقام وضعف، وعىل ذلك يكون قوله تعاىل: 

ة عن  وأهنا أوجدت فيه ضعفا وعجزا، ويكون هذا يف معنى قوله تعاىل يف سورة مريم حكاي

يًّا﴾ زكريا:  
 [8مريم: ] ﴿َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلكِرَبِ ِعتِ

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أجابه بام يزيل عجبه، ويمنع حريته؛ وذلك بأن بني له  

فقال:   األسباب؛  خالق  اخللق؛ ألنه  يف  األسباب  الكونية وفوق  السنن  فوق  تعاىل  اهلل  أن 

أي مثل ذلك الذي رأيته من أن يكون لك وأنت شيخ وامرأتك  َيَشاُء﴾  ﴿َكَذلَِك اهللَُّ َيْفَعُل َما  

مقيد   غري  واختياره  بمشيئته  يفعل  سبحانه  اهلل  أن  أي  يشاء،  ما  تعاىل  اهلل  يفعل  عاقر، 



261 

 

باألسباب واملسببات والعادات وأحوال الناس؛ ألنه سبحانه وتعاىل خالق الناس، وخالق  

 ري بينهم.  األسباب، وخالق جمارى العادات التي جت 

قال آخر: وبذلك، فإن اإلجابة ال تتضمن فقط إزالة تعجب زكريا عليه السالم بل  

تتضمن مع ذلك تقرير قضية عامة، وهي أن اهلل يفعل ما يفعل باختياره وإرادته غري مقيد  

 بأي قيد إنه سبحانه فعال ملا يريد.

بني إرسائيل كانوا ـ   قال آخر: ولعل من أسباب هذه اآلية اخلارقة يف ذلك الزمن أن

يف ذلك احلني خصوصا ـ ال يؤمنون إال باجلسد، إذ كانوا يفرسون كل يشء تفسريا ماديا،  

وقد سادت عندهم الفلسفة املادية، وكثر بينهم القول بأن األشياء تنشأ عن العقل األول  

ث  نشأة املسبب عن السبب، أو املعلول عن علته، فكان البد من صادع يقرع حسهم بحاد

من هذا الصنف الذي تتخلف فيه فلسفتهم، فيوجد املسبب من غري سبب فيدل هذا عىل  

﴿َكَذلَِك اهللَُّ َيْفَعُل  أن املنشئ فاعله خمتار يفعل ما يريد، وهو اللطيف اخلبري؛ ولذا قال تعاىل:  

 َما َيَشاُء﴾  

إمارة عىل  السالم طلب من اهلل  ثم ذكر اهلل تعاىل أن زكريا عليه   بشارته  قال آخر: 

إيامنا   هبذا  إيامنه  يتحول  أن  يريد  لكونه  وإنام  اهلل،  بوعد  يثق  ال  لكونه  ال  حيي،  بمجيء 

واهلدوء   القلب  اطمئنان  طلب  عندما  السالم  عليه  إبراهيم  حال  كان  كام  مثلام  شهوديا.. 

 الناشئني عن الشهود احلِس. 

قوله:   معنى  فإن  وبذلك  آخر:  آَيةً قال  ِِل  اْجَعْل  َربِّ  يف  ﴾  ﴿َقاَل  شك  عن  ليس 

تصديق زكريا بام أخربه به ربه، وإنام هو استعجال هلذا اخلري املنتظر، وائتناس بالبرشيات  

التي َتدث به، وتنتصب شاهدة عليه.. ذلك أن اآلية التي تعرض لزكريا عليه السالم يف  

رة أو عالمة  هذا الوقت الذي ال زال فيه الولد يف عامل الغيب، مل تظهر له يف عامل الوجود إشا 
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الوقت،    تنبئ  التي يراها زكريا يف هذا  الواقع    هي عنه، واآلية  جمسد جيده زكريا،    يشء يف 

 وجيد ريح الولد فيه، ويف هذا ما فيه من متام الفرحة وكامل املرسة.

له   فيام طلب من ولد، استجاب  السالم  لزكريا عليه  اهلل  آخر: وكام استجاب  قال 

﴿آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَثَة  ذا الولد، فلذلك قال اهلل له:  كذلك فيام طلب من آية عىل ه 

امن إِالَّ َرْمًزا﴾،  اآلية التي متأل قلب زكريا طمأنينة وأنسا بالولد املنتظر.. أال    هي وهي هذه  َأيَّ

النطق، فال   الكالم، حمبوسا عن  لسانه عاجزا عن  أن جيد  بمعنى  أيام،  ثالثة  الناس  يكلم 

بينه وبني الناس تفاهم إال باإلشارة بيده، أو اإلماءة برأسه، أو ببعض احلركات بعضو    يكون 

 أو بأكثر من عضو من جسده. 

عن الكالم، وهو رضب من رضوب العبادة العالية،   إجباريقال آخر: وهذا صوم 

مْحَِن  وقد أمر اهلل تعاىل به مريم يف قوله تعاىل:   َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم  ﴿َفُقوِِل إِينِّ َنَذْرُت لِلرَّ

 .[ 26مريم: ] إِْنِسيًّا﴾ 

امن إاِلَّ  قال آخر: ويصح أن يكون قوله تعاىل لزكريا:  ﴿آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّ

أمرا لزكريا عليه السالم بالصوم عن الكالم ثالثة أيام بلياليها، كام قال    [ 41آل عمران:  ] َرْمًزا﴾  

، وعىل [ 10مريم: ] ﴿َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَث َلَيالن َسِويًّا﴾ تعاىل لزكريا يف آية أخرى: 

 هذا املعنى يكون صوم زكريا عن الكالم صوما إراديا، استجابة ألمر اهلل. 

امن إِالَّ َرْمًزا﴾  : وقد ذكر بعضهم أن السبب يف صمت زكريا  قال آخر  هو  ﴿َثاَلَثَة َأيَّ

إحياء له بأنهـ  وهو مما خلق اهللـ  يستطيع إذا تعطلت األداة الطبيعية للتفاهم بينه وبني الناس،  

وهي الكالم، فإنه ال يعدم وسيلة أخرى يتفاهم هبا، وجيد منها ما يعوضه عن بعض ما فقد،  

باللسان.. فإذا كان ذلك شأن اإلنسان، حيث  فيتخ الكلمة  الرمز واإلشارة عوضا عن  ذ 

يستطيع أن خيرج عن األسباب املألوفة، وحيقق بأسباب غريها ما كان حيققه هبا، فإن قدرة  
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التي   ـ  نراها    هي اهلل  التي  األسباب  بأال َتتجزها  وأوىل  أحق  ـ  أبدا  األسباب  نطاق  فوق 

إذا كان من مألوف احلياة الواقعة َتت حواسنا أال تلد العقيم،    مصاحبة للمسببات، وأنه 

وأال يولد للشيخ الفاين، فإن قدرة اهلل ـ إذا قضت حكمته ـ جتعل العقيم ولودا، وختلق من  

 [ 60النحل: ] ﴿َوهللَِِّ املََْثُل اأْلَْعىَل َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾ الشيخ الفاين بنني وبنات.. 

ر آخرون أن السبب يف صمت زكريا عن الكالم ـ إجباريا أو اختياريا  قال آخر: وذك

ـ ثالثة أيام بأن ذلك كان عقابا له يف موقفه هذا القلق، الذي وقفه من اخلرب الذي جاءه عن  

أوال:   قال  أنه  ذلك  اْلكرَِبِ ربه،  ِمَن  َبَلْغُت  َوَقْد  َعاِقًرا  اْمَرَأيِت  َوَكاَنِت  ُغاَلٌم  ِِل  َيُكوُن    ﴿َأنَّى 

يًّا﴾ 
 [10مريم: ] ﴿َربِّ اْجَعْل ِِل آَيًة﴾ ثم قال ثانيا:  [ 8مريم: ] ِعتِ

قال آخر: لكن هذا غري صحيح، فهذا الصمت الذي فرضه اهلل تعاىل عىل زكريا عليه  

اخلرب   هبذا  املهتاجة  املضطربة  النفس  به  تسكن  الذي  الدواء  هو  أيام،  ثالثة  مدة  السالم 

غنى غريه غناءه يف مثل تلك احلال.. ذلك أنه ليس أحسن  العجيب.. وهو طب بليغ، ال ي

من الصمت عالجا جلمع النفس املشتتة، وتسكني القلب املهتاج، ولو كان ذلك الصمت  

عقوبة لكان تكديرا لتلك النعمة التي كانت يف ذاهتا آية من آيات اهلل.. وتعالت آيات اهلل أن  

 تشاب بسوء، وجلت نعمه أن ختتلط بكدر. 

ر: ولذلك، فإن الصوم عن الكالم هنا هو من متام تلك النعمة، التي تستأهل  قال آخ

﴿َواْذُكْر  عظيم احلمد، وجزيل الثناء، وهلذا جاء توجيه اهلل تعاىل لزكريا عليه السالم بقوله:  

ْبَكاِر﴾   َواإْلِ بِاْلَعيِشِّ  َوَسبِّْح  َكثِرًيا  آية له، شكرا عَربََّك  ىل  بعد أن جعل الصوم عن الكالم 

 تلك العطية العظيمة، وعىل اآلية املصاحبة هلا. 

﴿َواْذُكْر َربََّك َكثِرًيا َوَسبِّْح  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املالئكة قالوا لزكريا حينها:  

ْبَكاِر﴾   فهذه اآلية تدل عىل أن لسانه ينطق إذا أراد أن يلهج بذكر اهلل وتسبيحه،  بِاْلَعيِشِّ َواإْلِ
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تعاىل:   قوله  إليه  يشري  ما  وهذا  الناس،  مع  الكالم  عند  ِمَن  وحيتبس  َقْوِمِه  َعىَل  ﴿َفَخَرَج 

 املِْْحَراِب َفَأْوَحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا﴾  

 املشهد الثاين: 

: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين،  (1) رقال أحد احلضو

ُه نَِداًء َخِفيًّا َقاَل  وهو الذي نص عليه قوله تعاىل:  ا إِْذ َناَدى َربَّ ﴿ِذْكُر َرمْحَِت َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّ

ْأُس َشْيًبا َومَلْ َأكُ  ْن بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيًّا َوإيِنِّ ِخْفُت املََْواِِلَ  َربِّ إِينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتََعَل الرَّ

َواْجَعْلُه    ِمْن َوَرائِي َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َفَهْب ِِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب 

َك بُِغاَلمن اْسُمُه حَيْ  ُ ا إِنَّا ُنَبرشِّ َيى مَلْ َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميًّا َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن  َربِّ َرِضيًّا َيا َزَكِريَّ

ٌ  ِِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلكرَِبِ ِعتِيًّا َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعيَلَّ هَ  نيِّ

َتُك َشْيًئا   آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَث    َقاَل َربِّ اْجَعْل ِِل آَيةً َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َومَلْ  َقاَل 

يَ  ا َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه ِمَن املِْْحَراِب َفَأْوَحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا َيا حَيْ ى ُخِذ  َلَيالن َسِويًّ

ةن  بُِقوَّ َص   اْلكَِتاَب  احْلُْكَم  َوَزَكاةً َوآَتْينَاُه  َلُدنَّا  ِمْن  َوَحنَاًنا  َيُكْن    بِيًّا  َومَلْ  بَِوالَِدْيِه  ا  َوَبرًّ َتِقيًّا  َوَكاَن 

  [ 15ـ  2]مريم: َجبَّاًرا َعِصيًّا َوَساَلٌم َعَلْيِه َيْوَم ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا﴾ 

﴿ِذْكُر َرمْحَِت َربَِّك َعْبَدُه  تبدأ هذه اآليات الكريمة بقوله تعاىل:    قال أحد الوعاظ: 

عباده    َزَكِريَّا﴾،  اهلل  يرحم  كيف  ليعرفوا  به  املؤمنني  تذكر  أن  السورة  تريد  ما  هذا  أن  أي 

الصاحلني الذين يبتهلون إليه فيام أُههم من أمر دنياهم وآخرهتم، من خالل نموذج مميز هو  

ح زكريا عليه السالم الذي كان يعيش املحبة هلل، كأعمق ما يعيشه اإلنسان  عبد اهلل الصال

 

(،  401/  9(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )1/  1(، ومن وحي القرآن: )34/  16(، وتفسري املراغي )721/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 245/  17 :(، ومنية الطالبني507/ 21(، ومفاتيح الغيب ) 51/  16والتفسري املنري )
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 املؤمن الصالح أمام ربه، وكان موضعا لرمحة اهلل يف تفاصيل قصته املثرية للتفكري ولإليامن. 

﴿إِْذ َناَدى  قال آخر: ثم بدأت بذكر قصة دعائه واستجابة اهلل له، حيث قال تعاىل:  

ُه نَِداًء َخِفيًّ  أي أنه كان يعيش اإلحساس بحضور اهلل يف حياته وهيمنته عىل وجدانه،  ا﴾  َربَّ

بحيث ينادى بشكل طبيعي، كام ينادي أي موجود حي يف عامل احلس والشهود، ألن غياب  

 اهلل عن العيان ال حيجب رؤيته يف عامل الوجدان.  

ليسمعه حاجته، ول لينادي ربه،  كنه مل  قال آخر: وهكذا وقف زكريا عليه السالم 

يطلق صوته عاليا، بل َتدث بام يشبه اهلمس اخلفي، لشعوره باخلشوع عند احلديث معه،  

وإدراكه بأن اهلل ال حيتاج إىل اجلهر بالصوت، ليسمع نداء عبده، ألنه يعلم الرس وأخفى،  

 ويسمع وساوس الصدور، فكيف ال يسمع متتامت الشفاه!؟

َقاَل َربِّ إِينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي  دعائه، فقال: ﴿ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما قاله قبل 

ْأُس َشْيًبا َومَلْ َأُكْن بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيًّا َوإِينِّ ِخْفُت املََْواِِلَ ِمْن َوَرائِي َوَكاَنِت ا ْمَرَأيِت  َواْشَتَعَل الرَّ

كل منها يستحق الرمحة   ﴾، ونرى أن زكريا عليه السالم أورد قبل سؤاله أمورا ثالثة، َعاِقًرا

 والشفقة. 

حاملة    هي قال آخر: وأوهلا ضعفه ظاهرا وباطنا، وأثر األول قد ظهر يف العظام التي  

سائر األعضاء، ومتى وصل إليها الضعف كان ضعف ما عداها أوىل وأجدر، وأثر الثاين  

 واضح باستيالء الشيب عىل الرأس واضطرامه يف السواد. 

بأن اهلل تعاىل ما رد دعاه وال خاب استعطافه حينا من الدهر،  قال آخر: وثانيها علمه  

بل كان كلام دعا استجيب له، وهو يف هذه احلال أجدر باإلجابة لضعفه وشيخوخته، ويف  

هذا إشارة إىل لطف اهلل به، وعظيم فضله عليه، مدى حياته، وقد روي يف هذا عن بعض  

نا الذي أحسنت إليه حني كذا، قال: مرحبا  األسخياء أنه أتاه سائل فقال: من أنت؟ قال: أ
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 بمن توسل بنا إلينا وقىض حاجته. 

قال آخر: وثالثها ما ذكره من أن يف إجابة طلبه منفعة دينية، إذ أنه خاف أن املواِل  

الناس   وتبليغه  عليهم من نرشه  جيب  ما  يؤدوا  أال  الدين  إقامة  يف  خيلفونه  الذين  والورثة 

ذب عنه إذا جد اجلد، ووجب الدفاع عنه، فقد أثر عنهم أهنم كانوا  وعبادة اهلل كام أمر، وال

من رشار بنى إرسائيل، فخافهم أال حيسنوا خالفته يف أمته، ال يف الدين وال يف املال، وال يف  

 السياسة التي تتبع يف إدارة شؤوهنا. 

قال آخر: وقد عرف زكريا عليه السالم ببعض األمارات أن عصبته، وهم إخوته  

و عمه ربام استمروا عىل عادهتم يف الرش والفساد فخافهم عىل الدين أن يغريوه، وأال  وبن

 حيسنوا اخلالفة عىل أمته، فطلب عقبا من صلبه يقتدى به يف إحيائه، وينهج هنجه فيه. 

إىل اهلل..    والتشكي قال آخر: ونالحظ هنا أن زكريا عليه السالم بدأ دعاءه بالتذلل  

أن يكونه.. فهو عبد ضعيف، فقري،    ينبغيالعبد من ربه املوقف الذي  ويف هذا املوقف، يقف  

  ينبغي ذليل، بني يدى السيد القوى العزيز.. من بيده ملكوت السموات واألرض.. وهكذا  

أن يكون األدب من العبد بني يدى ربه.. وهبذا يكون يف معرض من أن يؤذن له بالقرب  

 من ربه، وأن يلقى الرضا والقبول. 

: وبعد أن أدى زكريا عليه السالم ما جيب من الوالء لربه، واللجأ إىل فضله  قال آخر

أن يؤديه العبد لسيده ومالك أمره، بدأ يعرض حاجته، ويكشف    ينبغيوإحسانه، وهو ما  

﴿َفَهْب ِِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا  عن احلال الداعية إىل هذا الطلب، الذي مد به يده إىل ربه، فقال:  

أي أعطني من واسع فضلك، وعظيم جودك وعطائك، ال   َيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب﴾، َيِرُثنِي وَ 

 ، يرث احلبورة منى. صلبيبطريق األسباب العادية ولدا من 

أي مرضيا عندك من خالل إيامنه وعمله  ﴿َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا﴾  قال آخر: ثم قال:  
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ه يف مستوى الرضا لديك، فهذا  الصالح، وجهاده يف سبيلك، ودعوته إليك، لتكون حيات

 ممن يمكن أن يسد الفراغ، وحيمل العبء، ويتحمل مسئولية الساحة كلها كام َتب وترىض. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه استجاب لزكريا عليه السالم ما طلب، وهو يف مقام  

ْتُه املاََْلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم  ﴿َفنَادَ الدعاء مل يربحه بعد.. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل يف آية أخرى:  

َك بَِيْحَيى﴾،  ُ   القرآين كام يشري إىل هذا أيضا، ما جاء عليه النظم    ُيَصيلِّ يِف املِْْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيَبرشِّ

َك  يف هذه اآلية، حيث مل تصدر بقول، بل جاءت بمقول القول هكذا:   ُ ا إِنَّا ُنَبرشِّ ﴿َيا َزَكِريَّ

وهذا يعنى أن زكريا عليه السالم كان يف مقام التخاطب مع اهلل تعاىل..    ُه حَيَْيى﴾، بُِغاَلمن اْسمُ 

 فهو يدعو، واهلل سبحانه وتعاىل يسمع وجييب. 

.. وهو  ﴿حَيَْيى﴾قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه هو الذي اختار للولد اسمه، فسامه  

إىل   به أحد قبله.. وىف تسميته بيحيى، إشارة  له ذكر خملد يف هذه  اسم مل يسم  أنه سيبقى 

الناس من ذكره، يف مقام احلمد   احلياة، وأن حياته ستمتد بعد موته، بام جيرى عىل ألسنة 

 والثناء. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل عجب زكريا عليه السالم ودهشه من أن يولد له ولد،  

الولد، وهو يف حال    ، وأنه إذ يعلم هذا فقد طلبيشءوهو يعلم أن اهلل سبحانه ال يعجزه  

ال يولد منه ومن امرأته العقيم ولد، وعجبه ودهشه مل يكن متوجها إىل اهلل سبحانه وإىل  

قدرته، وإنام كان عجبا ودهشا من نفسه ومن زوجه أن يكون هلام ولد، وأن يراُها الناس  

 وقد ولد هلام بعد هذا الزمن الطويل الذي عاشاه بغري ولد. 

ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك  اهلل تعاىل بقوله:    قال آخر: وهلذا أجابه ﴿َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ

َتُك َشْيًئا﴾، َقْبُل َومَلْ  فهذا القول من اهلل تعاىل، ليسكن به قلب زكريا الذي طارت به    ِمْن 

 الفرحة، واستبدت به املفاجأة هبذا األمر العجيب. 
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عليه السالم استعجل اإلمساك هبذا الولد الذي    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن زكريا 

كان حلم حياته، فأراد أال خيرج من هذا املقام الذي هو فيه، دون أن يكون بني يديه أثر من  

﴿َربِّ اْجَعْل ِِل  هذا الولد، يمسك به، ويتعلل باحلياة معه، حتى حيني مولده، وهلذا قال:  

وجه هذا الغالم، الذي طال انتظاره له.. فجاء    ! فهو يريد اآلية التي يرى من خالهلا آَيًة﴾ 

.. أي أن آيته أن حيبس اهلل لسانه عن  ﴿آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَث َلَيالن َسِويًّا﴾قوله تعاىل:  

بالرمز   إال  فيها  الناس  مع  يتعامل  ال  كاملة،  ليال  وثالث  أيام،  ثالثة  علة  لغري  الكالم 

 واإلشارة.  

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه بعد هذه البشارة واآلية الواضحة، خرج زكريا من  

الناس، فكلمهم باإلشارة، قال تعاىل:   املِْْحَراِب  حمراب عبادته إىل  ِمَن  َقْوِمِه  ﴿َفَخَرَج َعىَل 

هلل هبا عليه قد أخذت  ألن النعمة الكبرية التي من اَفَأْوَحى إَِلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا﴾  

بأطراف القوم، وكان هلا تأثري عىل مصري ومستقبل كل هؤالء، وهلذا فقد كان من املناسب  

 أن هيب اجلميع لشكر اهلل بتسبيحه ومدحه وثنائه. 

قال آخر: ثم انتقل احلديث من زكريا ليحي عليهام السالم، وكأن اهلل تعاىل خيربنا أنه  

غالم املبرش به، وهو حييى عليه السالم، فخاطبه اهلل تعاىل بعد  ولد لزكريا املولود، ووجد ال

أن بلغ املبلغ الذي خياطب به، فقال له: )يا حيي خذ الكتاب بقوة(، واملراد من أخذ الكتاب  

بقوة هو إجراء وتنفيذ ما جاء يف التوراة بكل حزم واقتدار وتصميم راسخ، وإرادة حديدية،  

عني بكل القوى املادية واملعنوية يف سبيل نرشه وتعميمه،  وأن يعمل بكل ما فيه، وأن يست

ذلك أن من القواعد املسلمة أنه ال يمكن تطبيق أي كتاب ودين بدون قوة وقدرة وحزم  

 أتباعه وأنصاره، وهذا درس لكل املؤمنني، وكل السالكني والسائرين يف طريق اهلل. 

 له، والتي اكتسبها بتوفيق  قال آخر: ثم أشار اهلل تعاىل إىل ست مواهب منحها اهلل 
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تعاىل:   قوله  عنه  عرب  ما  وأوهلا  َصبِيًّا﴾  اهلل..  احْلُْكَم  والفهم  ﴿َوآَتْينَاُه  احلكم  وأعطيناه  أي 

للكتاب والفقه يف الدين واإلقبال عىل اخلري، وهو صغري حدث دون سبع سنني، وذلك ألن  

بحيث أصبح مؤهال لتقبل هذا    اهلل أعطاه عقال وذكاء وقادا ودراية واسعة يف هذا العمر

 املنصب. 

َلُدنَّا﴾  قال آخر: وثانيها   ِمْن  بام أفاضه اهلل عليه من روحية احلنان اإلهلي  ﴿َوَحنَاًنا 

الذي يغمر قلبه باخلري والرمحة، فينسكب عىل حياة الناس رأفة، وعطفا، ورمحة، وحمبة، فال  

يطيقون، ال  ما  حيملهم  وال  عليهم،  يقسو  وال  هبم،  مسئوليات،    يعنف  من  حيملهم  فيام 

ويدعوهم إليه من قضايا، ويقودهم إليه من مواقف.. ولعل هذا أقرب إىل الفهم يف موقعه  

الرساِل الذي تلتقي فيه الرسالة باحلكم.. وربام فرسه بعضهم بأنه نوع عطف وانجذاب  

إذ    َلُدنَّا﴾،  ﴿ِمنْ خاص إهلي بينه وبني ربه غري مألوف، وذلك نظرا إىل تقييد احلنان بقوله  

إهنم تستعمل فيام ال جمرى أو نظر فيه بالنسبة لألسباب الطبيعية العادية، لكنا ال نجد يف  

الكلمة مثل هذا اإلحياء، بل يكفي يف صحة النسبة إىل اهلل أن يكون العمل صادرا منه بإرادته  

عىل اجلانب غري    بشكل أو بآخر، وربام تكون داللتها عىل جانب الرعاية منه أكثر من داللتها 

 العادي من ذلك. 

يتكامل فيه من  ﴿َوَزَكاًة﴾  قال آخر: وثالثها   أي أعطيناه روحا طاهرة وزكية، فيام 

 عنارص النمو والربكة والطهارة، أو فيام يغدقه عىل الناس من ذلك كله. 

ورابعها   آخر:  َتِقيًّا﴾  قال  واإلحساس  ﴿َوَكاَن  اهلل  من  اخلوف  يعيش  كان  أي 

الرساِل، وإرصار  بمراقبته، و التقوى من وعي اخلط  بأوامره ونواهيه، فيام َتمله  االلتزام 

الناس   توجه  التي  القدوة  دور  دوره  كان  وبذلك  اخلط.  ذاك  ضمن  املوقف  َتريك  عىل 

 باملامرسة، كام توجههم بالدعوة.
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ا بَِوالَِدْيِه﴾  قال آخر: وخامسها   حسان  فيام يعيشه من روحية الرب، وأخالقية اإل﴿َوَبرًّ

يف   السبب  كانا  اللذين  اإلنسانني  هذين  بجميل  واعرتافا  بالرمحة،  شعورا  قلبه  متأل  التي 

وجوده، بإرادة اهلل، والعنرص األساس يف عملية نموه وتكامله، والقلب الكبري الذي أفاض  

إنسانا   منه  التي جتعل  الروحية األخالقية  الصفة  املحبة واخلري واحلنان.. وتلك هي  عليه 

عىل اآلخرين يف إنسانيته، ومتحررا من سجن األنانية التي َتبس اإلنسان يف دائرة    منفتحا 

 ذاته. 

آخر: وسادسها   َعِصيًّا﴾  قال  َجبَّاًرا  َيُكْن  الكثريين ممن حيتلون  ﴿َومَلْ  حال  كام هي 

املستعلية   بالقوة  الشعور  إىل  تدفعهم  تلك  مواقعهم  إن  إذ  املجتمع؛  يف  املتقدمة  املواقع 

احلق عىل    واجلربوت  ويرون ألنفسهم كل  حقا،  عليهم  معه ألحد  يرون  ال  الذي  املتكرب 

اآلخرين. بل هو، عىل العكس من ذلك، جمرد إنسان طيب متواضع يرى للناس احلق عليه  

فيام قد يراه لنفسه أو فيام ال يراه هلا، فيتعهدهم إىل مواقع اهلدى والرشاد، وبذلك مل يكن  

ؤوفا رحيام لينايف ما يصادفه من قضايا الناس وآالمهم، وتلك  خلقه قاسيا عصيا، بل كان ر

هي روحية السالم الذي يمثل األمن الروحي يف حياته الفردية ويف حياته االجتامعية، يف  

 الدنيا واآلخرة. 

الكبرية، فإن اهلل   البارزة، واألوسمة  قال آخر: وملا كان جامعا لكل هذه الصفات 

ُيْبَعُث  مواطن:    سبحانه قد سلم عليه يف ثالثة  َوَيْوَم  َيُموُت  َوَيْوَم  ُولَِد  َيْوَم  َعَلْيِه  ﴿َوَساَلٌم 

أيام    َحيًّا﴾،  ثالثة  آخر  إىل عامل  وانتقاله من عامل  اإلنسان  تاريخ حياة  إىل أن يف  يشري  وهو 

الدنيا:   قدمه يف هذه  يوم يضع  ُولَِد﴾، صعبة:  الربزخ،    ﴿َيْوَم  إىل عامل  وانتقاله  موته  ويوم 

َيُموُت﴾  ﴿َويَ  َحيًّا﴾  ويوم بعثه يف العامل اآلخر  ْوَم  ُيْبَعُث  وملا كان من الطبيعي أن  ﴿َوَيْوَم 

عباده   خاصة  يكتنف  سبحانه  اهلل  فإن  والقلق،  لالضطرابات  مرافقة  األيام  هذه  تكون 
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 بسالمه وعافيته، وجيعل هؤالء يف ظل محايته ومنعته يف هذه املراحل العسرية الثالثة. 

بالرغم من أن هذا التعبري قد ورد يف القرآن يف موردين فقط، يف حق حييى  قال آخر: و

ويف حق عيسى عليه السالم، إال أن التعبري القرآن يف شأن حييى امتيازا خاصا، ألن املتكلم  

 هبذا الكالم هو اهلل سبحانه، يف حني أن املسيح عليه السالم هو املتكلم يف حق نفسه. 

األفراد الذين يكونون يف أوضاع وأحوال تشابه أحوال  قال آخر: ومن الواضح أن  

 هذين العظيمني ستعمهم وتظللهم هذه السالمة. 

قال آخر: وقد روي يف هذا عن اإلمام الرضا قوله: )إن أوحش ما يكون هذا اخللق  

اآلخرة   فيعاين  يموت  ويوم  الدنيا،  أمه فريى  بطن  من  يلد وخيرج  يوم  مواطن:  ثالثة  يف 

بعث حيا فريى أحكاما مل يرها يف دار الدنيا، وقد سلم اهلل عىل حييى عليه  وأهلها، ويوم ي

  (1)  السالم يف هذه الثالثة مواطن وآمن روعته(

ال   املؤمن  اإلنسان  أن  زكريا وحييى  قصة  من  نستفيدها  التي  العرب  ومن  آخر:  قال 

وحي إليه باستحالة  يسقط يف مشاعر اليأس اخلانقة عندما َتارصه املوانع الطبيعية التي قد ت 

ما يطلبه واقعيا، بل يبقى يف أجواء األمل الروحية التي تنفتح عىل قدرة اهلل ورمحته، وذلك  

اهلل   ألطاف  يف  الناس  حياة  من  العادية  اآلفاق غري  يطل عىل  الذي  الغيب  عامل  خالل  من 

كثري  الواسعة، عندما يرزقه من حيث ال حيتسب، وحيرسه من حيث ال حيرتس، وحيقق له ال

 من أحالمه من حيث ال ينتظر. 

قال آخر: وهكذا انطلق زكريا عليه السالم بالدعاء يف الدائرة املستحيلة من ناحية  

وبساطة   عفوية  بكل  القادر عىل كل يشء،  بعباده  الرحيم  باهلل  اإليامن  أساس  واقعية عىل 

 

 . 7، ص 3(  تفسري الربهان، ج1)
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حسه   فيه  استيقظ  أراد،  ما  له  اهلل  استجاب  إذا  حتى  األمور  وانفتاح،  يربط  الذي  املادي 

بأسباهبا املعتادة، فيستغرب خروجها عن املألوف، لكن اهلل يرجعه إىل وجدانه الروحي،  

 ويؤكد له ذلك بآيته املعجزة، فيلتقي االنفتاح الروحي واإليامن بكل قوة. 

قال آخر: وإذا مل يكن من العميل أن ننتظر املعجزة من اهلل كي نتحرك بواسطتها عىل  

لواقع، ألهنا ال متثل قاعدة يف حياة الناس، بل استثناء ملصلحة معينة يف حياة األنبياء  أرض ا

واألولياء، فإن لنا أن نستوحي يف قصة زكريا القدرة اإلهلية عىل َتدي الصعوبات املادية،  

والتحديات   الصعبة  املعقدة  األوضاع  يف  ال سيام  الواقعية،  حياتنا  يف  الغيب  نستبعد  وأال 

املوقف،  القوية   توازن  حفظ  وعىل  التامسك،  عىل  القدرة  يمنحنا  قد  مما  اهلل،  أعداء  من 

يتأتى عن   أن  يمكن  الذي  والعميل،  والفكري  الروحي  االهتزاز  حاالت  أمام  وصالبته، 

مصادر الضغط املختلفة لننتظر الفرج القادم من عمق الغيب فيام يثريه يف حياتنا من قضايا  

اهلل يف الساحة من غامض علمه، مما مل نستطع اكتشافه بإحساسنا  غري اعتيادية، فيام حيركه  

 املادي.

قال آخر: ومثل ذلك نالحظ روحية زكريا عليه السالم، والتي جتعله يفكر بالولد  

املؤمل املطلوب من اهلل خوفا منه عىل مستقبل الرسالة، إذا تسلمها من ليسوا يف مستوى  

اقعها األصيلة، ولذلك فإنه يريد الولد الريض الذي  املسؤولية من األقرباء الغرباء عن مو

كل   من  الساحة  ليحفظ  والعملية،  واألخالقية  الروحية  الكفاءة  موقع  من  املهمة  يتسلم 

 اهتزاز وانحراف واستغالل. 

قال آخر: وهذا يدل عىل أن هم اإلنسان الرساِل الكبري هو مستقبل األمة، وليس  

 احلارض فقط، بل يتعداه إىل املستقبل يف نظرته إىل  فقط حارضها ألن تفكريه ال يقترص عىل 

حركة الرسالة يف احلياة؛ كام يوحي إلينا بأن الولد الذي يعيش يف أمنياته، ال يمثل جمرد حاجة  
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ذاتية حدودها الرغبة اإلنسانية يف امتداد احلياة عرب األوالد َتقيقا لرغبة خفية باخللود، ولو  

حاجة رسالية إلكامل مشاريع رسالته الفكرية والعملية من  عن طريق غري مبارش، بل يمثل 

 خالل أقرب الناس إليه وهو من يعترب امتدادا حلركته الفاعلة عىل أكثر من صعيد. 

اإلنسان   أنه صورة  السالم  تعاىل عن حييى عليه  مما ذكره اهلل  نستفيد  قال آخر: كام 

لطهارة، وااللتزام الواعي باخلط  الريض التقي الزكي الذي يعيش الوداعة، والروحانية، وا 

اإلهلي، الذي يريد اهلل لإلنسان أن يتعمق فيه روح التقوى ليحرك احلياة من حوله من خالل  

املنحرف   الواقع  ويتحدى  بقوة،  الكتاب  حيمل  أن  من  يمنعه  ال  ذلك  لكن  الروح،  تلك 

رادة باملوقف  بإيامن، يف وداعة تفتح القلوب عىل احلق من موقع أخالقي، وقوة تربط اإل

الرسالة ليحطم احلواجز من بني يديه ومن خلفه، وليفتح الساحة الضعيفة عىل كلامت اهلل  

وداعته   يف  الناس  حيب  الذي  الواعي  للداعية  حيا  مثال  ذلك  ليكون  القوة،  قاعدة  من 

وروحانيته، وحيب الرسالة يف حركة الدعوة إىل اهلل يف قوهتا وصالبتها وهو مثل تفتقر إليه  

ياة يف حركة الوسائل لتحقيق األهداف، فمن بني املشاكل التي نعانيها يف الواقع الرساِل،  احل

هي مشكلة الرساليني الذين ال ينفتحون عىل اجلانب اإلنساين املأساوي من حياة الناس،  

 ومشكلة من ينفتحون عىل الرسالة، من مواقع الضعف اإلرادي.
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 مريم . االعتبار.. وقصة  17

فحدثونا عن  عليه السالم،    زكريا حدثتمونا عن قصة  ضور: أحسنتم..  قال أحد احل

 .والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها  ، عليه السالم املسيح قصة 

السالم يف مواضع خمتلفة، لكن   املسيح عليه  تعاىل  اهلل  لقد ذكر  الوعاظ:  أحد  قال 

 رية. مواضع كربى، يف كل موضع منها عرب وآيات كث   ستيمكننا اختصارها يف 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املوضع األول منها. 

عن قصة أمه، وفضلها،  قال أحد الوعاظ: املوضع األول منها هو ما ذكره اهلل تعاىل  

   ووالدهتا له.. وقد ورد يف مواضع خمتلفة.. فسلونا عام تشاءون منها.

 : والدة مريم 

﴿إِْذ  : فحدثونا عن أول موضع ذكرت فيه، وهو قوله تعاىل:  (1)قال أحد احلضور

ِمنِّي  َفَتَقبَّْل  ًرا  حُمَرَّ َبْطنِي  يِف  َما  َلَك  َنَذْرُت  إِينِّ  َربِّ  ِعْمَراَن  اْمَرَأُت  ِميُع    َقاَلِت  السَّ َأْنَت  إِنََّك 

َكُر َكاأْلُْنَثى اْلَعلِيُم َفَلامَّ َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ إيِنِّ َوَضْعُتَها ُأْنَثى وَ    اهللَُّ َأْعَلُم باَِم َوَضَعْت َوَلْيَس الذَّ

َا   ِجيِم َفَتَقبََّلَها َرهبُّ يَْطاِن الرَّ َتَها ِمَن الشَّ يَّ ْيُتَها َمْرَيَم َوإِينِّ ُأِعيُذَها بَِك َوُذرِّ بَِقُبولن َحَسنن  َوإِينِّ َسمَّ

َلَها َزَكرِ  ا َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا َوَكفَّ ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزًقا   يَّ َقاَل َيا    ُكلَّاَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ

﴾    َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ  َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا  ـ   35]آل عمران:  إِنَّ اهللََّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَسابن

37 ] 

﴿إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى  يات الكريمة بعد قوله تعاىل:  هذه اآلقد وردت  لقال أحد الوعاظ:  

 

(، واألمثل يف تفسري  345/  5(، ومن وحي القرآن: )142/  3(، وتفسري املراغي )1192/  3التفاسري )(، وزهرة  435/  2(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 202/ 8(، ومفاتيح الغيب ) 211/  3(، والتفسري املنري )477/  2كتاب اهلل املنزل: )
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، والتي يبني فيها اهلل تعاىل  [ 33آل عمران:  ] آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاملَنَِي﴾  

وحدة اإلنسانية التي ما كان يسوغ معها خالف إال ممن ضل سبيل اهلداية، ووحدة النبوة  

والرسالة اإلهلية، التي وحدت هبا رشيعته تعاىل، وما كان يسوغ بعد هداية اهلل تعاىل خالف  

 إال إذا كان الضالل.  

يصطفي وحيب من عباده، وكيف حيبونه    قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل من جيتبيهم ومن

العلية، بأن يسلموا وجوههم له سبحانه وتعاىل، وحيررون أوالدهم   هم وخيلصون لذاته 

 لعبادة اهلل تعاىل. 

قال آخر: وقد ذكر يف هذا أربع قصص، كلها تصور قدرة اهلل سبحانه وتعاىل وإرادته  

وأ العادات..  خوارق  من  منها  واحدة  ختلو  وال  خلقه،  مريم  يف  قصة  القصص  هذه  وىل 

البتول، وكيف كانت خالصة هلل تعاىل مذ محلت هبا أمها، حتى ولدت، ولزمت املحراب،  

 وكفلها زكريا، وكيف كانت مرزوقة مكفولة يأتيها رزقها رغدا بغري حساب. 

قال آخر: والقصة الثانية: قصة زكريا، وكون اهلل تعاىل قد وهب له حييى، مع أنه كان  

الكرب عتيا، وامرأته عاقر، وبذلك خرقت العادة املعروفة، وهو أن العاقر ال تلد  قد بلغ من 

 قط، وهذا قد أنجب وقد أصابته الشيخوخة، وامرأته عاقر ال تلد. 

ذلك   كان  وقد  السالم،  عليه  املسيح  السيد  الثالثة: قصة والدة  والقصة  آخر:  قال 

 أعظم خرق للعادات، إذ ولد من غري أب. 

ذلك تتسلسل القصص الثالث يف خوارق تبتدئ باخلارق القريب من  قال آخر: ويف  

املعروف، ثم بغري املعروف مطلقا، ثم باخلارق الغريب الذي مل يعرف قط لغري عيسى بعد  

 أن انترش بنو آدم يف األرض.  

عىل   اشتملت  والتي  السالم،  عليه  عيسى  حياة  قصة  الرابعة:  والقصة  آخر:  قال 
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هتا أغرب من والدته؛ منها: إبراء األكمه واألبرص، وإحياء املوتى  خوارق كثرية كانت يف ذا

 بإذن اهلل عىل يديه، وهكذا غريها.

احلوادث،   ختترص  الكريمة  اآليات  هذه  عنها  َتكي  التي  القصة  وهذه  آخر:  قال 

فليست هناك مالمح شخصية هلذه املرأة الصاحلة )امرأة عمران(؛ من هي؟ وما هو اسمها،  

الذاتية؟ ألن ذلك كله ال يمثل شيئا فيام هتدف إليه القصة من احلديث عن    وما هي صفاهتا 

املميز من   النمط  العظيم هلل، وعن  آل عمران وعن إخالصهم  يعيشها  التي كان  الروحية 

التفكري الذي كان يطبع وعيهم، فقد فقدت هذه املرأة زوجها بعد أن محلت منه، وربام كان 

ت اهلل، وبدأت تفكر يف مستقبل هذا الولد، ومل تفكر تفكري  إنسانا صاحلا يعيش يف خدمة بي 

ذاتيا أنانيا كام يفكر الكثريون يف االنتفاع بأوالدهم من ناحية مادية أو معنوية فيام يكسبه من  

 مال ويف ما حيصل عليه من جاه، بل فكرت يف أن يكون خادما هلل. 

ًرا﴾  قال آخر: وهذا ما تعنيه كلمة  ون خاضعا ألية سلطة برشية،  بحيث ال يك﴿حُمَرَّ

سواء يف ذلك سلطة والديه أو سلطة اآلخرين، فهو ال يعمل ألحد وال يدخل يف خدمة  

أحد، بل يعمل هلل وخيدم بيته، فيكون حرا أمام اآلخرين فيام يملكه من سلطان نفسه جتاههم  

وعا يف رشيعتهم،  وعبدا أمام اهلل باعتباره خادما أمينا له، فنذرته هلل.. وكان هذا النذر مرش

 وأرادت من خالله أن تتقرب إىل اهلل، ألهنا ال متلك شيئا تقدمه إليه غري ذلك. 

قال آخر: وبذلك، فهو نوع من القربان احلي املتحرك الذي تقدمه األم إىل خالقها  

ليظل يف طاعته وخدمته.. وقد ابتهلت إليه أن يتقبله منها، فإنه السميع الذي يسمع دعوات  

 ملخلصني له، العليم الذي يعلم إخالصهم الروحي يف عبادته. عباده ا

هذه   أجواء  يف  بقيت  الصاحلة  املرأة  هذه  أن  إىل  الكريمة  اآلية  وتشري  آخر:  قال 

وكانت   حلمها،  ليتحقق  انتظرته  الذي  املوعود  اليوم  وجاء  احلمل..  أيام  طيلة  الروحية 
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صلح للخدمة يف بيت املقدس، ألهنا من  املفاجأة غري املنتظرة، فاملولود أنثى، واألنثى ال ت

 شؤون الذكور، فهتفت هتاف اليائس املعتذر اخلائب، لتعلن أن احللم مل يتحقق. 

بام   أعلم  اهلل  فإن  اإلعالن،  هذا  إىل  بحاجة  تكن  مل  أهنا  تعاىل  اهلل  ويذكر  آخر:  قال 

ا لكان  وضعت، ألنه هو الذي خلقه وصوره، وليس الذكر كاألنثى، فلو كان املولود ذكر

شأنه أن ينتهي إىل خادم بسيط يف بيت املقدس، ولكن هذه األنثى التي وضعتها ستكون  

 مؤهلة لكرامة اهلل حيث تظهر ـ من خالهلا ـ قدرته يف والدة عيسى منها من دون أب. 

قال آخر: وتشري اآليات الكريمة إىل أن املرأة الصاحلة بدأت تفكر من جديد، فهي  

تبتعد عن   أن  تريد  لبيت  ال  ذكرا خادما  تلد  أن  هلا  يقدر  مل  فإذا  الروحية،  أحالمها  يف  اهلل 

املقدس، وولدت ـ بدال منه ـ أنثى، فإهنا تعود لتناجي اهلل يف أمنياهتا اجلديدة، فقد أسمتها  

والتي تعني العابدة يف لغتهم، لتكون إنسانة عابدة هلل مطيعة له فيام يأمر به وينهى    ﴿َمْرَيَم﴾،

 عنه. 

ر: ثم طلبت من اهلل أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، فيجريهم من  قال آخ 

وسوسته وتثبيطه ومكره وخدعه ومكائده، ليستطيعوا السري يف خط الطاعة من دون أي  

 انحراف أو زلل. 

قال آخر: وبذلك فإن هذه اآلية الكريمة تصور لنا هذه املرأة إنسانة تعيش العالقة  

عالقات وكأصفى ما تكون املشاعر، وكأعظم ما تتحرك األفكار،  باهلل كأروع ما تكون ال

 فهي تفكر يف مستقبل ذريتها من خالل اهلل، لتقرهبم إليه وتبعدهم عن الشيطان. 

الصادق   دعاءها  استجاب  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  بَِقُبولن  قال  ا  َ َرهبُّ ﴿َفَتَقبََّلَها 

  ﴾ َنَباًتا َحَسنًا﴾  ارض واملستقبل،  يمثل كل معاين الرعاية هلا يف احلَحَسنن فهيأ هلا  ﴿َوَأْنَبَتَها 

البيئة الصاحلة التي تكفل هلا النمو الطبيعي، متاما كام تنبت البذرة الطيبة يف األرض الطيبة  
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 اخلصبة، فتحاول أن تعزل عنها كل اجلراثيم التي تؤخر نموها أو تعطله. 

مل مريم أخالقيا وروحيا، كام أنه يتضمن  قال آخر: وكلمة ﴿َوَأْنَبَتَها﴾ إشارة إىل تكا 

نكتة لطيفة هي أن عمل اهلل هو )اإلنبات( واإلنامء.. أي كام أن بذور النباتات تنطوي عىل  

استعدادات كامنة تظهر وتنمو عندما يتعهدها املزارع، كذلك توجد يف اإلنسان كل أنواع  

برسعة   وتتكامل  تنمو  التي  اإلنسانية  السامية  املربني  االستعدادات  ملنهج  خضعت  إن 

 اإلهليني وملزارعي بستان اإلنسانية الكبري، ويتحقق اإلنبات بمعناه احلقيقي. 

َلَها َزَكِريَّا﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه   َلَها﴾  وقوله:    ﴿َوَكفَّ يعني أنه ضمها  ﴿َوَكفَّ

عايته، وكان ذلك  إىل زكريا، ألن الكفالة يف أصل معناها الضم، وقد ضمها إليه لتكون يف ر

بإرادة اهلل، ونتيجة اقرتاع كان بينهم، ذلك بأن الصاحلني من قومها تنازعوا فيمن يكفلها،  

 اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِلْيَك  فاقرتعوا فكانت القرعة لنبي اهلل زكريا، ولذا قال تعاىل:  
ِ
﴿َذلَِك ِمْن َأْنَباء

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَْت َلَدهْيِْم إِْذ خَيَْتِصُموَن﴾  َوَما ُكنَْت َلَدهْيِْم إِْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمهُ  آل عمران:  ] ْم َأهيُّ

، فكانت تلك القديسة الطاهرة يف رعاية نبي، وتربت يف مهد النبوة، لتكون هي وابنها  [ 44

 آية للعاملني. 

 َدَخَل َعَلْيَها  ﴿ُكلَّاَم قال آخر: أما كفالة اهلل تعاىل لرزقها، فقد أشار إليها قوله تعاىل:  

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزًقا﴾   ، فكأهنا كانت يف عكوف دائم باملسجد منذ  [ 37آل عمران:  ] َزَكِريَّ

غرارة الصبا، بل كان ذلك وهي باملهد، والرزق كان جييء من حيث ال حيتسب كافلها، إما  

ق كل يشء، فمن خلق من  من هبات توهب هلا، أو من فيوض اهلل تعاىل عليها، وهو خال

العدم كل هذه املوجودات قادر عىل أن يؤيت هلذه املصطفاة رزقا جاريا ال يعلمه إال هو،  

 وهو عىل كل يشء قدير. 

عمران:   امرأة  لسان  عىل  تعاىل  قوله  ويف  آخر:  ُأْنَثى﴾  قال  َوَضْعُتَها  إيِنِّ  ما  ﴿َربِّ 
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م يف بيته، وكأن اهلل تعاىل مل جيعلها  يكشف عن استحيائها وخجلها من أن تقدم هلل أنثى ختد 

 بالذكر الذي هو أهل لتلك اخلدمة.  جتئأهال ألن  

تعاىل:   وقوله  آخر:  َوَضَعْت﴾  قال  باَِم  َأْعَلُم  احلزين  ﴿َواهللَُّ  الشعور  هذا  عىل  رد 

اآلسف الذي كان يعتمل يف نفسها، وعزاء هلا من أن تتحرس أو َتزن أو تعتذر هلل، فاهلل تعاىل  

وهو الذي قدر هذا، وأراد الوليدة ألمر عظيم، ستكشف عنه األيام،  َلُم باَِم َوَضَعْت﴾ ﴿َأعْ 

 بعد قليل. 

َكُر َكاأْلُْنَثى﴾  قال آخر: وهذا ما أشار إليه قوله تعاىل:   أي أن الذكر الذي  ﴿َوَليَْس الذَّ

 إظهاره  كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه، ال يتحقق به هذا األمر العظيم، الذي جعل اهلل 

عىل يد هذه األنثى، التي ستلد عيسى عليه السالم؛ فهل لو ولدت امرأة عمران ذكرا أكان  

 هلذا الذكر أن يلد عيسى عىل األسلوب الذي ولد به؟ 

َكاأْلُْنَثى﴾  قال آخر: وهلذا جاء أسلوب التشبيه عىل وجه عجيب:   َكُر  الذَّ ﴿َوَلْيَس 

خمتلف التأويالت له، مع أن األمر ال حيتاج إىل أكثر من  وهذا ما جعل املفرسين يتأولون  

نظرة، حتى تنحل عقدة هذا التشبيه، فإذا هو يف أعىل درجات البيان والوضوح.. إنه ليس  

قائام عىل مطلق املفاضلة بني الذكر واألنثى، ولكنه قائم عىل مفاضلة بني الذكر الذي كانت  

. فإذا كان ذلك كذلك فهل ألحد قول يف أن  ترجوه امرأة عمران واألنثى التي وضعتها.

 هذا الذكر ليس كهذه األنثى؟ 

قال آخر: ذلك حمال.. فليس الذكر كاألنثى لتحقيق هذا األمر العظيم الذي أراده  

 اهلل، واختص هذه األنثى به، وهي أن تلد مولودا من غري أب، هو املسيح. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذه اآليات الكريمة أن هذه األم الصاحلة  

كانت واعية للدور الذي تقوم به املرأة يف احلياة يف حاجتها إىل أن تكون اإلنسانة املؤمنة  
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وعبادته،   اهلل  طاعة  عىل  املنفتحة  وحبائله،  الرجيم  الشيطان  وساوس  كل  من  املتحررة 

املوكولة إليها من موقع األمانة الفكرية والروحية والعملية التي جتعلها  لتشارك يف املهامت  

أمينة عىل بيتها وزوجها وأوالدها وجمتمعها، متاما كام هو الرجل يف املهامت املوكولة إليه،  

 وهذا ما جعلها تتوجه إىل اهلل أن يعيذها من الشيطان الرجيم. 

تقترص يف متنياهتا   آخر: ولعلو ُهتها مل  يعيذ  قال  أن  إىل  بالذات، بل تطلعت  عليها 

هذا   الكبرية  أحالمها  يف  لتعيش  الشيطان،  من  ـ  الزمن  يف  األجيال  امتداد  يف  ـ  ذريتها 

االسترشاف اإليامين للمستقبل، لتكون ذريتها ذرية صاحلة، ألهنا ال تريد لنفسها أن تشارك،  

باهلل يكفر  الذي  الفاسد  اجليل  إنتاج  ويتبع غري سبيل    ولو بشكل غري مبارش، يف  وبرسله 

 املؤمنني من التقوى واالستقامة يف اخلط الصحيح. 

يتصل بأوالدنا  املستقبلية بام  لنا أن نستوحيه يف تطلعاتنا  ينبغي  ما  قال آخر: وهذا 

الذين نأمل أن يكونوا املؤمنني الصاحلني، بحيث يرتبط ذلك هبمومنا واهتامماتنا العملية،  

 يف ذلك ونتحرك يف اجتاه َتقيقه من الناحية العملية، فإن هذا االهتامم  مما جيعلنا نبتهل إىل اهلل

الفكري والروحي بصالح األبناء يف املستقبل يؤدي إىل َتويل ذلك إىل واقع حي يف حركة  

الرتبية، والتامس األساليب الصحيحة، ومتابعة املوقف باحلذر الدقيق الواعي الذي يراقب  

ابية التي ترتك تأثرياهتا عليهم يف البيئة التي ينتمون إليها واملدارس  املؤثرات السلبية أو اإلجي

يتعلموهنا، وغري ذلك،   التي  والدروس  الذين يصاحبوهنم،  والرفاق  فيها،  يتعلمون  التي 

التي ترتك األمور بعيدة عن التخطيط   بينام يؤدي عدم االهتامم بذلك إىل واقع الالمباالة 

 الدقيق. 

 : اء مريم ف اصط 
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تعاىل:  (1) د احلضورقال أح قوله  أحسنتم.. فحدثونا عن  َيا  :  املاََْلئَِكُة  َقاَلِت  ﴿َوإِْذ 

 اْلَعاملَنَِي َيا َمْرَيُم اْقُنتِي لَِربِِّك َواْسجُ 
ِ
َرِك َواْصَطَفاِك َعىَل نَِساء ِدي  َمْرَيُم إِنَّ اهللََّ اْصَطَفاِك َوَطهَّ

اكِِعنَي َذلَِك ِمْن َأنْ   اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِلْيَك َوَما ُكنَْت َلَدهْيِْم إِْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم  َواْرَكِعي َمَع الرَّ
ِ
َباء

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَْت َلَدهْيِْم إِْذ خَيَْتِصُموَن﴾   [ 44ـ   42]آل عمران: َأهيُّ

يف هذه اآليات الكريمة نرى مريم عليها السالم، وهي تعيش يف  قال أحد الوعاظ:  

أجواء روحية مغمورة باللطف اإلهلي، فقد أراد اهلل هلا أن تعيش يف حياهتا الرس الكبري الذي  

 تتجىل فيه قدرة اهلل بأسلوب جديد مل يألفه البرش. 

قال آخر: ولذلك أراد اهلل تعاىل منها، وقد اختارها من بني الناس، أن تعد نفسها  

والقداسة   بالطهر  يوحي  مميزا  روحيا  إعدادا  املشاعر  لذلك  نطاق  يف  واالطمئنان، وذلك 

 العميقة برعاية اهلل هلا وعنايته هبا ومحايته هلا من كل سوء. 

قال آخر: وقد وفر اهلل تعاىل هلا ذلك اجلو الذي عاشته يف حضانة زكريا وكفالته..  

وامتد يف حياهتا بام أنزل اهلل هلا من رزق يوحي بالكرامة يف أجواء الغيب الذي ترفرف فيه  

الدهشة  امل داخلها  يف  يبعث  قد  مما  الطاهرة،  اإلنسانة  هذه  به  َتس  ما  خالل  من  الئكة 

 والطمأنينة معا. 

تعاىل:   بقوله  الكريمة  اآليات  بدأت  وقد  آخر:  املاََْلئَِكُة﴾، قال  َقاَلِت  وهو    ﴿َوإِْذ 

وهو عطف    ﴿إِْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن﴾،عطف عىل قوله تعاىل يف اآليات الكريمة السابقة:  

بأن جعلك يف عباده املصطفني، القائمني  ﴿َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللََّ اْصَطَفاِك﴾  حدث عىل حدث..  

وطاعته..   عبادته  َرِك﴾  عىل  اآلثام..  ﴿َوَطهَّ من  بالكبائر  التدنس  أو  به،  الرشك  من 

 

(، واألمثل يف تفسري 7/  6من وحي القرآن: )(، و150/  3(، وتفسري املراغي )1211/  3(، وزهرة التفاسري )445/  2(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 .496/ 28 :(، ومنية الطالبني217/ 8(، ومفاتيح الغيب ) 224/  3(، والتفسري املنري )493/  2كتاب اهلل املنزل: )
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 اْلَعاملَنَِي﴾  
ِ
ن من الناس عىل،  أي جعل منك الولد الذي مل يولد إلنسا ﴿َواْصَطَفاِك َعىَل نَِساء

الذي سيولد من غري أب.. نفخة من روح اهلل، وكلمة  ﴿املَِْسيُح﴾  صورة مثل صورته، وهو  

 من كلامته. 

لتكون معرضا من   املباركة،  قال آخر: وبذلك، فإن اهلل تعاىل اصطفى هذه األنثى 

إن  صنعته فيام يصنع، وشاهدا من شهود تلك القدرة التي    جماِلمعارض قدرته، وجمىل من  

أقامت هذا الوجود عىل سنن، وربطت بني املسببات واألسباب، فإهنا فوق السنن، وفوق  

كلها   اإلنسانية  أصل  احلى.. وختلق  امليت من  امليت، وخترج  احلى من  األسباب،.. خترج 

حواء ـ من ذكر، دون اتصال بأنثى،    هي ابتداء من غري ذكر أو أنثى ـ هو آدم ـ وختلق أنثى ـ  

هو املسيح ـ من أنثى دون اتصال بذكر.. فهذا هو االصطفاء الذي اصطفى به  وختلق ذكرا ـ  

اهلل سبحانه وتعاىل مريم عىل نساء العاملني، إذ كانت منها هذه اآلية العجيبة، وتلك املعجزة  

 الفريدة بني املعجزات. 

قال آخر: وربام كان يف تكرار كلمة )االصطفاء( تأكيد للفكرة وإحياء بأن ما حيدث  

الطبيعية  هل بالوسائل  إال  العاملني.. فهن ال حيملن  نساء  لغريها من  مل حيدث ولن حيدث  ا 

للحمل، أما هي فستحمل بوسيلة جديدة من وسائل القدرة اإلهلية لوالدة اإلنسان، الذي  

 سيكون مميزا ومعجزة يف طريقة خلقه ونموه العقيل والروحي. 

أ الذي  االصطفاء  هذا  حق  من  أن  وبام  آخر:  تتلقاه  قال  أن  مريم  عىل  اهلل  ضفاه 

﴿َيا َمْرَيُم  بالشكران واحلمد هلل رب العاملني، فكان أن وجهها اهلل سبحانه، إىل هذا بقوله:  

اكِِعنَي﴾   لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ والقنوت هو اخلضوع هلل، والوالء املطلق  اْقُنتِي 

والسجود والركوع عمالن من عمل اجلوارح   لعزته وجالله، والسكن إىل نعمه وأفضاله.. 

لعبادة اهلل، والوالء له.. فالقنوت عبادة صامتة مكاهنا القلب.. والسجود والركوع عبادة  



283 

 

ظاهرة، مظهرها اجلوارح.. وبالقنوت، والسجود، والركوع، يصبح باطن اإلنسان وظاهره  

 . وهذا هو أكمل العبادة وأمتها. مجيعا مشتغال بعبادة اهلل، متجها إليه، قائام عىل الوالء له.

قال آخر: وهذا يشري إىل أن املالئكة عليهم السالم كانوا حيدثوهنا، يف اللحظات التي  

أريد هلا أن تقرتب من موعد الرس الكبري، لتشعر باحلامية اإلهلية قبل أن تدُهها املفاجأة التي  

 تدخلها يف التجربة الصعبة. 

أ  ن املالئكة أخربهتا بأن اهلل اختارها لكرامته وجعلها  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل 

طاهرة من الدنس، ليتعمق يف إحساسها الشعور بالطهر فال يداخلها أي وهم طارئ بسبب  

ما ينتظرها من موقف غري مألوف، ألن ذلك هو معنى عملية االصطفاء من خالل ما توحي  

 به من التميز والتقدم. 

ء يف نفسها شعورا باحلرية أمام هذا الرس اخلطري الذي  قال آخر: وربام أثار هذا الندا

يلفه الغموض واإلهبام، فهي تعرف أنه رس عظيم، ولكنها جتهل كنهه، وتريد أن تعي ماذا  

 جيب عليها أن تفعله من فروض الشكر له عىل هذه الكرامة اخلفية؟

أن عليها أن تبقى  قال آخر: ولذلك ذكر اهلل تعاىل أن املالئكة عليهم السالم ذكروا هلا  

يف أجواء عبادة اهلل لتبقى يف األجواء الروحية التي تبتعد هبا عن حدود املادة، فتقنت فيام  

يمثله القنوت من معنى الطاعة عن خضوع، وتركع وتسجد هلل، فيام يمثله هذا االنحناء من  

ر الضعف  الشعور باالنسحاق الذايت أمام عظمة اهلل.. فذلك هو الذي حيميها من كل مشاع

الغموض   ظل  يف  االنتظار  عىل  يساعدها  الذي  وهو  اآلخرين،  مع  واالضطهاد  والقهر 

 الشاحب. 

، فتوحي إليه  رسول اهلل  قال آخر: ثم تتوقف اآليات الكريمة هنا، لتلتفت إىل  

بأن ما قصه اهلل عليه من قصة مريم هو من أنباء الغيب التي أوحى هبا اهلل، فهو مل يعشها ومل  
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عن حس ومشاهدة، ومل يقرأها، ألنه مل يامرس القراءة والكتابة.. وربام مل تكن بعض  يعرفها  

 تفاصيلها معروفة حتى عند أهل الكتاب، ألهنا غري مذكورة بدقائقها يف اإلنجيل. 

ذلك:   تعاىل يف  قال  آخر: وقد  إَِلْيَك﴾  قال  ُنوِحيِه  اْلَغْيِب   
ِ
َأْنَباء ِمْن  أي هذا  ﴿َذلَِك 

ك من أخبار مريم وزكريا من األخبار التي مل تشهدها أنت وال أحد من  الذي قصصناه علي

وحي نوحيه إليك عىل يد الروح    هي قومك، ومل تقرأها يف كتاب وال علمكها معلم، بل  

 األمني، لتكون داللة عىل صحة نبوتك، وإلزاما ملن حياجك من اجلاحدين املعاندين. 

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم﴾  ﴿َوَما ُكنَْت َلَدهْيِمْ قال آخر: ثم قال:   أي وما   إِْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأهيُّ

ليعلموا أهيم يكون كافال   القرعة، وينظرون  كنت حارضا لدهيم حني يضبون بسهامهم 

كافلها..   فكان  زكريا  قرعهم  وقد  االقرتاع،  هذا  بوساطة  إِْذ  ملريم  َلَدهْيِْم  ُكنَْت  ﴿َوَما 

اهدا تنازعهم وختاصمهم يف كفالتها، ومل يتفقوا عليها إال بعد  أي وما كنت شخَيَْتِصُموَن﴾  

القرعة، واملتنازعون كانوا من اخلواص وأهل الفضل، ومل يكن ذلك إال لشدة رغبتهم يف  

القيام بشأهنا وكفاية مهامها، إما ألن عمران كان رئيسا هلم فأرادوا مكافأته قياما ببعض ما  

دوا يف بعض كتب الدين أنه سيكون هلا والبنها شأن  جيب له من احلقوق، وإما ألهنم وج

 إذ كانت حمررة خلدمة بيت العبادة.  ديني عظيم، وإما ألهنم رأوا يف ذلك القيام بواجب 

مل يقرأ أخبار   قال آخر: وقد جاءت هذه اآلية الكريمة عقب هذه القصة لبيان أنه 

القوم ألنه أمي، ومل يروها سامعا عن أحد كام يعرتف بذلك منكر ونبوته، ألنه نشأ بني قوم  

أميني، فلم يبق له طريق للعلم إال الوحى أو املشاهدة، والوحى ينكرونه، فال سبيل بعدئذ  

 إال املشاهدة التي نفاها عىل سبيل التهكم الستحالتها. 

  ية قوله تعاىل عقب قصة نوح عليه السالم: قال آخر: ونظري هذه اآل
ِ
﴿تِْلَك ِمْن َأْنَباء

: وقوله بعد  [ 49هود:  ] اْلَغْيِب ُنوِحيَها إَِلْيَك َما ُكنَْت َتْعَلُمَها َأْنَت َواَل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا﴾  
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ا إِىَل ُموَسى اأْلَْمَر﴾  ﴿َوَما ُكنَْت بَِجانِِب اْلَغْريِبِّ إِْذ َقَضْينَقصة موسى وشعيب عليهام السالم:  

 [44القصص: ] 

 : والدة املسيح 

﴿َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب َمْرَيَم  : أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاىل:  (1) قال أحد احلضور

ََذْت ِمْن ُدوهِنِْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلنَا إَِلْيَها ُروَحنَا َفَتَمثََّل هَلَا  إِِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهلَِها َمَكاًنا   ِقيًّا َفاختَّ رَشْ

َأَنا َرُسوُل َربِِّك أِلَهَ  إِنَّاَم  َتِقيًّا َقاَل  مْحَِن ِمنَْك إِْن ُكنَْت  َقاَلْت إِينِّ َأُعوُذ بِالرَّ ا  ا َسِويًّ َب َلِك  َبرَشً

يًّا َقاَلْت 
 َأنَّى َيُكوُن ِِل ُغاَلٌم َومَلْ َيْمَسْسنِي َبرَشٌ َومَلْ َأُك َبِغيًّا َقاَل َكَذلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو  ُغاَلًما َزكِ

 ٌ َوَكاَن َأْمًرا َمْقِضيًّا َفَحَمَلْتُه َفاْنَتَبَذْت بِِه َمَكاًنا َقِصيًّا    َولِنَْجَعَلُه آَيًة لِلنَّاِس َوَرمْحًَة ِمنَّا   َعيَلَّ َهنيِّ

ِمْن    َجاَءَها املََْخاُض إىَِل ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُْت َنْسًيا َمنِْسيًّا َفنَاَداَها َفأَ 

َعَلْيِك رُ  ُتَساِقْط  النَّْخَلِة  إَِلْيِك بِِجْذِع  ي  ا َوُهزِّ يًّ َتِك رَسِ َربُِّك ََتْ َقْد َجَعَل  َزيِن  ََتْ َأالَّ  تَِها  َطًبا  ََتْ

ي َعْينًا  يِب َوَقرِّ مْحَِن َصْوًما َفَلْن   َجنِيًّا َفُكيِل َوارْشَ ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبرَشِ َأَحًدا َفُقوِِل إيِنِّ َنَذْرُت لِلرَّ َفإِمَّ

ِمُلهُ  ا َيا ُأْخَت َهاُروَن َما  َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت    ُأَكلَِّم اْلَيْوَم إِْنِسيًّا َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها ََتْ َشْيًئا َفِريًّ

ِك َبِغيًّا َفَأَشاَرْت إَِلْيهِ   َوَما َكاَنْت ُأمُّ
ن
َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن يِف املَْْهِد َصبِيًّا    َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوء

اَلِة  َقاَل إِينِّ َعْبُد اهللَِّ آَتايِنَ اْلكَِتاَب َوَجَعَلنِي َنبِيًّا َوَجعَ  َلنِي ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُْت َوَأْوَصايِن بِالصَّ

ُولِدْ  َيْوَم  َعيَلَّ  اَلُم  َوالسَّ َشِقيًّا  َجبَّاًرا  جَيَْعْلنِي  َومَلْ  بَِوالَِديِت  ا  َوَبرًّ َحيًّا  ُدْمُت  َما  َكاِة  َوَيْوَم  َوالزَّ ُت 

وَن َما َكاَن هللَِِّ َأْن َيتَِّخَذ    مَ َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيًّا َذلَِك ِعيَسى اْبُن َمْريَ  َقْوَل احْلَقِّ الَِّذي فِيِه َيْمرَتُ

 [ 35ـ  16]مريم:  إَِذا َقىَض َأْمًرا َفإِنَّاَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾  ُسْبَحاَنهُ  ِمْن َوَلدن 

لوجود   السالم،  عليه  حييى  قصة  ذكر  بعد  الكريمة  اآليات  هذه  وردت  آخر:  قال 

 

(،  422/  9 املنزل: )(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل29/ 15(، ومن وحي القرآن: )40/ 16(، وتفسري املراغي )729/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 270/  17 :(، ومنية الطالبني520/ 21(، ومفاتيح الغيب ) 68/  16والتفسري املنري )
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ية وتقارب واضح جدا بني جمريات هاتني احلادثتني، فإن كانت والدة حييى من  عالقة قو

أب كبري طاعن يف السن وأم عقيم عجيبة، فإن والدة عيسى من أم دون أب أعجب.. وإن  

ـ باعثا عىل احلرية   النبوة وبلوغ العقل الكامل ـ يف مرحلة الطفولة  كان الوصول إىل مقام 

امله  يف  التحدث  فإن  وأكثر  ومعجزا،  واحلرية،  التعجب  أبعث عىل  والنبوة  الكتاب  عن  د 

من   أكرب  إحداُها  املتعال،  الكبري  اهلل  قدرة  عىل  آيتان  األمرين  كال  فإن  وبذلك  إعجازا.. 

األخرى، وقد صادف أن تكون كال اآليتني مرتبطتان بشخصني تربطهام أوارص نسب قوية،  

م حييى كانت أخت أم مريم، وكانت  فكل منهام قريب لآلخر من ناحية النسب، حيث أن أ

 كالُها عقيمتني وتعيشان أمل الولد الصالح. 

تعاىل:   بقوله  املشهد  بدأ  وقد  آخر:  َمْرَيَم﴾  قال  اْلكَِتاِب  يِف  تنويه  ﴿َواْذُكْر  وذلك 

 بشأهنا، بإفساح مكان هلا يف القرآن الكريم، تذكر فيه، مع من يذكر من عباد اهلل املخلصني. 

ِقيًّا﴾،ر اهلل تعاىل أهنا  قال آخر: ثم ذك َمَكاًنا رَشْ َأْهلَِها  ِمْن  أي أهنا كانت    ﴿اْنَتَبَذْت 

يشغلها يشء عن  حتى ال  والضوضاء  التشويش  نوع من  من كل  خال  مكان  تبحث عن 

مناجاهتا ويرصفها ـ ولو حينا ـ عن ذكر رهبا، ولذلك اختارت رشقي بيت املقدس، ذلك  

مكانا  يكون  لعله  الكبري،  أشعة    املعبد  جهة  من  وأنسب  أنظف  كان  أنه  أو  هدوءا،  أكثر 

 الشمس ونورها. 

وهي تعني إلقاء وإبعاد األشياء    ﴿َنَبَذ﴾،مشتقة من  ﴿اْنَتَبَذْت﴾  قال آخر: وكلمة  

التي ال تسرتعي االنتباه، وربام كان هذا التعبري يف اآلية إشارة إىل أن مريم قد اعتزلت بصورة  

ك وخالية من  ما جيلب  متواضعة وجمهولة  اهلل  االنتباهل  بيت  من  املكان  ذلك  واختارت   ،

 للعبادة.

قال آخر: ويف هذه األثناء من أجل أن تكمل مريم مكان خلوهتا واعتكافها من كل  
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ََذْت ِمْن ُدوهِنِْم ِحَجاًبا﴾ جهة، ذكر اهلل تعاىل أهنا   ﴿َفاختَّ

، فهل أنه كان من  قال آخر: ومل ترصح اآلية الكريمة باهلدف من اختاذ هذا احلجاب

أجل أن تناجي رهبا بحرية أكرب، وتستطيع عند خلو هذا املكان من كل ما يشغل القلب  

واحلواس أن تتوجه إىل العبادة والدعاء؟ أو أهنا كانت تريد اختاذه لغري ذلك؟ اآلية الكريمة  

 مل تذكر ذلك. 

والروح أحد  َلْيَها ُروَحنَا﴾  ﴿َفَأْرَسْلنَا إِ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا يف تلك احلال،  

املالئكة العظام، ومهمته محل رس القدرة اإلهلية عىل خلق هذا اإلنسان اجلديد، وقد جتسد  

ا﴾    ملريم عىل شكل إنسان مجيل ال عيب فيه وال نقص.. ا َسِويًّ َبرَشً هَلَا  كأي برش  ﴿َفَتَمثََّل 

 آخر، يف شكله ومالحمه العميقة.  

تعاىل أهنا فوجئت وارتعدت، وانتفض الطهر يف روحها ويف  قال آخر: ثم ذكر اهلل  

أعامقها، ليحمي نفسه، ليستعني بيشء أي يشء، وهرعت إىل اهلل تستعني به وتستنجده، فهو  

الذي منحها هذا التمسك العميق باحلياة الطاهرة العفيفة التي تتمرد عىل كل رجس، وهو  

 رت بإرادهتا أن تعيش كل حياهتا يف دائرته. القادر عىل أن حيمي فيها هذا الطهر الذي اختا 

مْحَِن ِمنَْك إِْن ُكنَْت َتِقيًّا﴾  قال آخر: ولذلك ذكر اهلل تعاىل أهنا   ﴿َقاَلْت إيِنِّ َأُعوُذ بِالرَّ

الذي   وهو  غريزتك،  يف  الشيطان  خاطر  مشاعرك  اجتاح  إذا  منك  جيريين  الذي  أنه  أي 

أ تنجرف  بالتقوى كي ال  االلتزام  قوة  إن كنت ممن  يمنحك  الشهوة يف جسدك،  نداء  مام 

 يعيشون التقوى فكرا وروحا ومسئولية حياة أمام اهلل. 

مْحَِن﴾  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أهنا   حتى يرتدع هذا الرجل  ﴿َقاَلْت إيِنِّ َأُعوُذ بِالرَّ

لعلمها بأن االستعاذة ال تؤثر  ﴿ِمنَْك إِْن ُكنَْت َتِقيًّا﴾  عن نيته السيئة، وأمتت كالمها بقوهلا: 

ُقوا اهللََّ َوَذُروا  إال إذا كان املستعاذ منه تقيا خائفا من اهلل، كام قال تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ﴿َيا َأهيُّ
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َبا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾   [ 278البقرة: ] َما َبِقَي ِمَن الرِّ

تل السالم يف  أن مريم عليها  والظاهر  أحلك  قال آخر:  اللحظات كانت تعيش  ك 

تعوذها   وهل  هلا،  متثل  الذي  اإلنسان  ذلك  فعل  رد  تنتظر  وكانت  وأصعبها،  الظروف 

 بالرمحن يؤثر فيه فريتدع عن نيته السيئة. 

قال آخر: ويبدو أهنا انتظرت ردة الفعل منه، هل يستجيب هلا، فيام يلهمه اهلل من  

من عطف ورعاية.. وجاءت املفاجأة الثانية،    تقوى وهداية، ويف ما يمنحها اهلل، من خالله، 

أخرى، حيث   بطريقة  أعنف، ولكن  ُغاَلًما  بشكل  َلِك  أِلََهَب  َربِِّك  َرُسوُل  َأَنا  إِنَّاَم  ﴿َقاَل 

يًّا﴾  
 َزكِ

لقوله:   كان  أنه  والظاهر  آخر:  َربِِّك﴾  قال  َرُسوُل  َأَنا  تقليل  ﴿إِنَّاَم  يف  بالغ  أثر 

بوجودها كله، حيث اطمأنت إىل أن الرجل ليس معتديا   االضطراب أو القلق الذي أحاط

﴿أِلََهَب  آثام أو فاجرا زنيام، وإنام هو رسول رهبا.. ثم أبان عن وجه حضوره لدهيا بقوله:  

يًّا﴾، 
أي أمحل لك من ربك هبة ربانية، وغالما طاهرا من كل سوء، من دون    َلِك ُغاَلًما َزكِ

 زواج.

أن السيدة مريم صدقته يف نفسها، وأنه ليس هناك    قال آخر: وسياق الكالم يدل عىل 

﴿َأنَّى َيُكوُن ِِل ُغاَلٌم َومَلْ َيْمَسْسنِي  أمر مريب، لكنها انتقلت من قلق إىل قلق آخر، وقالت:  

َأُك َبِغيًّا﴾، أي أهنا كانت تفكر يف تلك احلالة يف األسباب الطبيعية فقط، وكانت    َبرَشٌ َومَلْ 

أ يمكن  املرأة  أن  التلوث  تظن  أو  الزواج،  إما  ثالث هلام،  ولد عن طريقني ال  هلا  يكون  ن 

 بالرذيلة واالنحراف. 

ٌ قال آخر: وملا عجبت مريم مما سمعت، ﴿ ﴾ أي  َقاَل َكَذلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ

  ذات بعل،   تكوينقال امللك جميبا هلا عام سألت: إن اهلل قد قال: إنه سيوجد منك غالم وإن مل  



289 

 

وال تقرتفني فاحشة، فإنه تعاىل عىل ما يشاء قدير، وال يمتنع عليه فعل ما يريده، وال حيتاج  

خَيُْلُق َما َيَشاُء إَِذا َقىَض  يف إنشائه إىل املواد واآلالت.. ومثل ذلك قوله تعاىل:   ﴿َكَذلِِك اهللَُّ 

 .[ 47آل عمران: ] َأْمًرا َفإِنَّاَم َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾  

أي وفعلنا ذلك لنجعل  ﴿َولِنَْجَعَلُه آَيًة لِلنَّاِس﴾  ال آخر: ثم ذكر هلا علة هذا، فقال:  ق

خلقه برهانا عىل قدرتنا، فقد خلقنا أباهم آدم من غري ذكر وال أنثى، وخلقنا عيسى من أنثى  

إذ بعثه  أي ورمحة من اهلل لعباده،  ﴿َوَرمْحًَة ِمنَّا﴾  فحسب، وخلقنا بقية الذرية من ذكر وأنثى،  

إىل عبادته وتوحيده..   يدعوا  َمْقِضيًّا﴾  نبيا  َأْمًرا  أي قد قضاه اهلل يف سابق علمه،  ﴿َوَكاَن 

من لِْلَعبِيِد﴾ ومىض به حكمه، فال يغري، وال يبدل:  ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا بَِظالَّ  [ 29]ق: ﴿َما ُيَبدَّ

باحلم أحست  ملا  أهنا  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  أحشائها  قال  يف  اجلنني  وَترك  ل 

بعيد  قيص  مكان  إىل  وغادرته  الرشقي  مكاهنا  وتركت  الناس  عن  اعتزلت  للخروج، 

وانفردت به.. وعىل هذا فحبلها كان يف مكان رشقي قريب، ووضعها للولد يف مكان بعيد،  

قال هلا جربيل ما قال،    أي فلام﴿َفَحَمَلْتُه َفاْنَتَبَذْت بِِه َمَكاًنا َقِصيًّا﴾  وقد قال تعاىل يف ذلك:  

 بعيدا عن الناس، حتى ال تثري انتباه أحد. ﴿َفاْنَتَبَذْت بِِه َمَكاًنا َقِصيًّا﴾  استسلمت لقضاء اهلل،  

حتى   مرت  األيام  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ِجْذِع  قال  إِىَل  املََْخاُض  ﴿َفَأَجاَءَها 

لها ما أخذت تعانيه من أمل إىل جذع  أي فاجأها الطلق الذي يسبق الوالدة، ومحالنَّْخَلِة﴾  

 النخلة لشعورها آنذاك باحلاجة إىل يشء صلب تستند إليه لتكتسب قوة ومتاسكا. 

أن يف ذلك  ﴿َفَأَجاَءَها املََْخاُض إىَِل ِجْذِع النَّْخَلِة﴾ قال آخر: والظاهر يف قوله تعاىل: 

ه، كام يولد غريه من الناس،  إشارة إىل أن عيسى عليه السالم ولد ميالدا طبيعيا من رحم أم

وكام تلد األمهات أبناءهن، وأن مريم قد محلت به محال طبيعيا، حتى إذا استوفت مدة محله،  

وأحست باملخاض جلأت إىل جذع نخلة، واستندت إليها، حتى جتد القوة عىل دفع احلمل  
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 من رمحها. 

الزماين بني احلمل  قال آخر: لكن مما يمكن استظهاره من اآلية الكريمة قلة الفاصل  

قوله:   يف  وذلك  َقِصيًّا﴾  والوالدة،  َمَكاًنا  بِِه  َفاْنَتَبَذْت  قوله:  ﴿َفَحَمَلْتُه  يف  الفاء  ألن 

يدل عىل عدم الفصل الزماين بني كوهنا حامال واخلروج إىل مكان قيص، وإال  ﴿َفاْنَتَبَذْت﴾ 

أي أجلأها    َجاَءَها املََْخاُض﴾،﴿َفأَ كان الالزم أن يقول: ثم انتبذت.. ومثل ذلك قوله تعاىل:  

الطلق   وأمل  الوالدة  النَّْخَلِة﴾  وجع  ِجْذِع  فعطف  ﴿إىَِل  عامدا..  ولظهرها  سنادا،  لتتخذه 

الثالثة:   كلها بالفاء، يدل عىل تسلسل هذه    َفَأَجاَءَها﴾﴿  ﴿اْنَتَبَذْت﴾،  ﴿مَحََلْتُه﴾،األفعال 

األمور بال فصل بني، فلم يكن محلها ووضعها كسائر املواليد.. ولذلك ذكر بعضهم أن مدة  

 .  (1)محلها كانت تسع ساعات

قال آخر: ومما يؤكد هذا أننا عند دراسة القصة من أوهلا إىل آخرها، نعلم أنه لو كان  

ت فإهنا  املواليد،  كسائر  ووضعها  قومها  محلها  عن  غائبة  الفرتة  تلك  عاشت  قد  كون 

وعشريهتا.. وهذا ما ال يمكن تصديقه، إذ كيف يمكن افرتاض غيبتها عن قومها ومل يكن  

هناك لقومها أي تفحص وبحث عن مكاهنا مع أهنا الدرة الطاهرة بني بني إرسائيل؟ فهل  

 يمكن تصور عدم َتري األحبار عن غيبتها ومكاهنا!؟

باإلضا  آخر:  وعالئم  قال  ظهرانيهم..  بني  الفرتة  تلك  عاشت  فإهنا  ذلك،  إىل  فة 

احلمل تظهر بعد ثالثة شهور، وحينئذ تثري حالتها اخلاصة وتتعرض للمساءلة من قومها،  

 مع أن ظاهر القصة أن السؤال واجلواب مل يكن إال يف مدة قصرية، بل يف يوم واحد. 

ِعيَسى ِعنَْد اهللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَرابن  ﴿إِنَّ َمَثَل  قال آخر: ويؤيد هذا قوله تعاىل:  

 

 ..417/ 6(  جممع البيان: 1)
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، ومطلق املامثلة يقتيض كون مدة احلمل قصرية، كام هي  [ 59آل عمران:  ] ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾  

 [ 59آل عمران: ] ﴿َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾ احلال يف خلق آدم، حيث قال تعاىل: 

اىل أن املخاض أجلأها إىل جذع النخلة حتى تستند إليه وتضع  قال آخر: ثم ذكر اهلل تع

ولدها، ويف هذه احلالة غمر وجودها تيار من الغم واحلزن، وأحست أن اللحظة التي كانت  

ختشاها قد حانت، وستتوجه إليها سيول االهتامات من الناس، فأثقلت تلك اهلموم كاهلها  

متنت املوت أو شيئا ال يؤبه به  َل َهَذا َوُكنُْت َنْسًيا َمنِْسيًّا﴾  ﴿َقاَلْت َيا َلْيَتنِي ِمتُّ َقبْ ومتنت، و

استحياء من الناس من أن يظنوا هبا سوءا، وقد قال اإلمام الصادق يف بيان عذرها لقوهلا  

، ولذلك  (1)   هذا: )إهنا مل تر يف قومها رشيدا وذا فراسة ينزهها من السوء ويؤمن بمقالتها(

 ﴿َيا َلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُْت َنْسًيا َمنِْسيًّا﴾  ُحق هلا أن تقول: 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن هذه احلالة مل تدم طويال، فاهلل تعاىل رفع عنها الغم،  

تَِها أَ إذ سمعت فجأة نداء ملؤه الرجاء والرسور، كام قال تعاىل:   َزيِن َقْد  ﴿َفنَاَداَها ِمْن ََتْ الَّ ََتْ

يًّا﴾،  َتِك رَسِ والظاهر أن املنادى هلا وليدها الذي بدأ يتحرك، ذلك أنه لو كان   َجَعَل َربُِّك ََتْ

ملكا لناداها من علو، وهو اجلهة املتنزل منها.. وىف حديث وليدها إليها يف هذا الوقت، ما  

ه إىل الكالم، فيتكلم.. ولو  يكشف هلا عن التجربة التي ستواجه هبا قومها منه، حني تدعو

أن عيسى مل يكن قد تكلم إليها، وأسمعها صوته من قبل، ملا وجدت اجلرأة عىل أن تلقى  

 ، وهو أن تدعوهم إىل االستامع إليه. التحديقومها بالطفل، ثم تلقاهم هبذا  

الَّ  ﴿أَ قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن املنادي ناداها بنداءات ثالثة.. أوهلا قوله هلا:  

يًّا﴾، َتِك رَسِ َزيِن َقْد َجَعَل َربُِّك ََتْ أي ال تغتمي هلذا األمر، فقد أجرى ربك َتت قدميك    ََتْ
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 هنرا صغريا. 

ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا  قال آخر: والنداء الثاين قوله هلا:   إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة  ي  ﴿َوُهزِّ

عىل خالف النداء األول الذي توجه فيه نظرها إىل  أي أنه وجه نظرها إىل األعىل،    َجنِيًّا﴾،

األسفل، فغمرهتا النعم من َتتها بوجود العني اجلارية لتغتسل وتغسل ولدها، ومن أعالها  

إىل اجلذع اليابس الذي يفقد احلياة والتمر، فلو هزته الجتنت منه غذاء طيبا كام قال تعاىل:  

إَِلْيِك﴾   ي  النَّأي حركي  ﴿َوُهزِّ يتساقط  ﴿ُتَساِقْط﴾  فإذا هي  ْخَلِة﴾  ﴿بِِجْذِع  ﴿َعَلْيِك  أي 

صاحلا لالجتناء، فاملاء اجلاري َتت رجليها، والرطب اجلني فوق رأسها كل  ُرَطًبا َجنِيًّا﴾  

 ذلك لرفع حاجتها، فالنفساء َتتاج إىل االغتسال عن الدم وإىل التغذية بامدة سكرية. 

عليه، إذ لو كان عليه ثمر هلزته من غري  قال آخر: ويظهر أن اجلذع كان يابسا ال ثمر 

أن تؤمر بذلك، وقد روي أن ذلك كان يف الشتاء فصار معجزة بخروج الرطب يف غري أوانه  

ثم   ثم برسا  بلحا  ثم يصري  أوال  نورا  التمر  يكون  أن  العادة  فإن  دفعة واحدة،  وبخروجه 

ا ووضعها وإروائها من  رطبا.. وبذلك أتم اهلل نعمته عىل أمته الصاحلة يف محلها وخماضه

 جدول ماء أجري َتت قدميها، وإطعامها من ثمرة طيبة يف غري فصلها. 

قال آخر: وأما النداء الثالث الذي رفع به قلقها واضطراهبا عند لقاء القوم، فهو قوله  

َأَحًدا  هلا:   َتَريِنَّ ِمَن اْلَبرَشِ  ا  ي َعْينًا َفإِمَّ يِب َوَقرِّ مْحَِن َصْوًما  ﴿َفُكيِل َوارْشَ َفُقوِِل إِينِّ َنَذْرُت لِلرَّ

ي﴾  فهذه اخلطابات الثالثة    َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم إِْنِسيًّا﴾، يِب َوَقرِّ ليست شيئا جديدا  ﴿َفُكيِل َوارْشَ

من الرطب اجلني،  ﴿َفُكيِل﴾ بل هي عصارة للخطابني السابقني.. أي أنت بني عيش رغيد  

يِب﴾   ي َعْينًا﴾  ارية،  من العني اجل﴿َوارْشَ وطيبي نفسا، ولتقر عينك هبذا الولد الذي  ﴿َوَقرِّ

 ترين. 

قال آخر: لكن بام أنه بقي يشء مهم، وهو قلقها واضطراهبا من الولد الذي َتمله  
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ا َتَريِنَّ ِمَن اْلبرََشِ َأَحًدا َفُقوِِل  إىل قومها، فقد ذكر اهلل تعاىل هلا كيفية التعامل معه، فقال:   ﴿َفإِمَّ

مْحَِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم إِْنِسيًّا﴾ : أي إنك ال َتتاجني للدفاع عن نفسك،  إِينِّ َنَذْرُت لِلرَّ

 فإن هناك من يدافع عنك ويثبت بوضوح طهارتك من الدنس وعصمتك من الذنب.  

ا َتَريِنَّ ِمَن اْلَبرَشِ َأَحًدا﴾،قال آخر: وأما طريق الدفاع فهو   إذا رأيت أحدا    أي  ﴿َفإِمَّ

مْحَِن َصْوًما﴾،يسألك عن ولدك فعليك أن ال جتيبيه، بل   أي نذرت    ﴿َفُقوِِل إِينِّ َنَذْرُت لِلرَّ

صوم الصمت.. أي إنك ال َتتاجني إىل الدفاع عن نفسك، فإن الذي وهبك هذا الوليد قد  

عي للهم  تعهد بمهمة الدفاع عنك أيضا، وعىل هذا فليهدأ روعك من كل اجلهات، وال تد

 طريقا إىل نفسك. 

املريرة،   القاسية  التجربة  لتواجه  ثم ذكر اهلل تعاىل أهنا جاءت إىل أهلها،  قال آخر: 

ولتكرس احلاجز النفِس الذي حيول بينها وبني العودة إىل املجتمع، ولكن من مركز القوة  

اإلشكا  وحيل  املسألة،  طبيعة  ويظهر  ساحتها،  يربئ  فيام  هبا،  اهلل  أمدها  العالق  التي  ل 

ِمُلُه﴾  باألذهان..   ﴿َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها ََتْ

قال آخر: ونالحظ هنا أن اهلل تعاىل ذكر ذلك بعد أن ذكر أنه أدام نعمته عىل مريم   

أمرها وأمر   إزاء قومها يف  تتخذه  أن  ينبغي  الذي  املوقف  التفكري يف  بأن رفع عنها معاناة 

أن يمسها برش، وأن ولدها آية معجزة من احلكيم    ولدها، وكيف تقنعهم بأهنا محلته من دون 

الكريمة أهنا محلت ولدها اىل قومها من دون اضطراب،   القدير، ولذلك نرى يف اآليات 

تعاىل:   قوله  )الفاء( يف  بِِه﴾  حيث دلت  الستة  ﴿َفَأَتْت  باخلطابات  ابنها  ما كلمها  بعد  أهنا 

َزيِن﴾   يو﴿﴿َأالَّ ََتْ يِب و﴿﴿ُكيِل﴾  ﴾ وُهزِّ أهنا محلت ولدها    ﴿َفُقوِِل﴾،و ﴿ُقِرَئ﴾  ﴾ و ارْشَ

بعدها إىل قومها من دون تأخري، خالفا ملن يذكر أهنا بقيت يف )بيت حلم( إىل انتهاء واحد  

وأربعني يوما.. ذلك أن من البعيد أن تبقى يف ذاك املحل دون أن يطلع عليها أحد، ودون  
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 اليت ال يعتد بغيبتهن. أن يبحثوا عنها، إذ مل تكن من اجلواري املغمورات ال 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل كيف واجهت مريم عليها السالم األسئلة الالذعة من  

َفِريًّا﴾  قومها، حيث   َشْيًئا  َلَقْد ِجْئِت  َمْرَيُم  َيا  أي شنيعا ومنكرا عظيام ملا توحي به  ﴿َقاُلوا 

 يصدق لو ال أن  والدة هذا الصبي من حدث خطري بمستوى املعصية الكبرية، وهو أمر ال 

 الواقع يؤكده بقوة. 

ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا هلا:   َهاُروَن﴾،قال آخر:  ُأْخَت  ولعلهم يقصدون    ﴿َيا 

بذلك أن هارون هذا كان رجال صاحلا يف بني إرسائيل ينسب إليه كل من عرف بالصالح،  

﴿َياُأْخَت َهاُروَن  ، فقد سئل عن قوله تعاىل:  رسول اهلل  وقد روي يف هذا حديث رفع إىل  

ِك َبِغيًّا﴾، ُأمُّ  َوَما َكاَنْت 
ن
َأُبوِك اْمَرَأ َسْوء وأن موسى قبل عيسى بكذا وكذا، فقال:    َما َكاَن 

 ( 1)  )إهنم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم(

 َوَما كَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا هلا:  
ن
ِك  ﴿َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوء اَنْت ُأمُّ

أي أهنام كانا عفيفني صاحلني طاهرين، فمن أين أخذت هذا السلوك السيئ؟.. وهم    َبِغيًّا﴾،

بأصلها  يذكروهنا  أخذوا  يتبع والديه يف سلوكه وحياته، ومن هنا  الولد  أن  بذلك  يعنون 

 الطيب. 

ل التهم،  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا أراد القوم االسرتسال يف التوبيخ وإيكا 

قطعت مريم عليها السالم عليهم كالمهم، وحالت بينهم وبني ما أرادوا، وذلك باإلشارة 

بكل  ﴿َفَأَشاَرْت إَِلْيِه﴾  إىل ولدها وأن يف إمكاهنم أن يسألوه عن حقيقة احلال، كام قال تعاىل:  

بنذ وفاء  إليهم،  تتحدث  أن  ال متلك  ألهنا  وليسألوه،  ليكلموه،  وقوة،  رها  هدوء ووداعة 
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﴿َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن يِف  صوم الصمت.. وُخيل إليهم أهنا هتذي، أو أهنا تسخر هبم، 

 فهل ينطق مثله لينطق هو باجلواب، وما قدر ما حيسن إذا كان يستطيع النطق؟  املَْْهِد َصبِيًّا﴾  

قال آخر: ولكن انتظارهم مل يطل، حيث جاءهتم املفاجأة من حيث ال ينتظرون، فيام  

يشبه الصاعقة.. فقد بدأ الطفل الرضيع توضيح املوقف بكالم واضح رصيح، وصف يف  

وإنزال اإلنجيل عليه يف املستقبل، وتربئة أمه    نفسه بصفات تسع، مجعت بني إثبات النبوة 

يعتقد   كام  إله،  وال  رب  ال  هلل  عبد  فهو  وجل،  عز  هلل  عبوديته  وإثبات  الزنى،  هتمة  من 

النصارى، واتصافه بالربكات ومنافع الدين والدعوة إليه، واستقامة سلوكه وأخالقه، فهو  

ا العبادة  بر بوالدته، ليس متعظام متكربا، وال عاصيا خائبا من  خلري، ملتزما ترشيع اهلل يف 

 بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة بعد بلوغه من التكليف. 

قال آخر: وهكذا أخذ يتحدث إليهم عن صفته املستقبلية، فيام يريد اهلل له أن يامرسه  

من دور، أو يقوم به من مسئولية، فهو، مهام أحاط خلقه وقدراته من أرسار، ال يبتعد عن  

، ال يملك لنفسه رضا وال نفعا إال به، وال يتحرك يف أي وضع غري عادي إال  كونه عبدا هلل 

 بإذنه، فال جمال للغلو واالرتفاع به فوق مستوى البرشية، عند النظر إليه يف املستقبل.  

قال آخر: وهو من موقع عبوديته هلل، يتحرك يف خط النبوة التي أكرمه اهلل هبا، وحيمل  

ذي يتضمن رسالة اهلل ووحيه، تلك هي صفة عيسى عليه السالم  اإلنجيل وهو الكتاب ال

 الواقعية، التي يعيش فيها برشية اإلنسان، ورسالية النبي، وحركة الوحي يف الدعوة. 

والربكة    ﴿َوَجَعَلنِي ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُْت﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  

 ينفع البالد والعباد، وعيسى عليه السالم كان مباركا، ملا  هي نامء اخلري يف حياة الناس فيام

يقدمه للناس من علم نافع يرفع مستواهم، وعمل صالح يغني وجودهم، وينمي حركتهم،  

وحيقق هلم مواقع القوة وحييطها بدائرة أخالقية َتميها من االنحراف، وَتمي اآلخرين من  
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 عدواهنا.

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا﴾  ل هلم:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قا  اَلِة َوالزَّ ﴿َوَأْوَصايِن بِالصَّ

ويف ذلك إشارة إىل عمق هذين العنوانني البارزين يف رشيعة عيسى عليه السالم.. الصالة  

فيام تؤمنه من سمو الروح عرب ارتفاعها إىل آفاق اهلل، والزكاة بام تفرضه من احتواء للحرمان  

اعدة قربة إىل اهلل، حيث يصبح السمو يف آفاق اهلل مقدمة لالنطالق  اإلنساين بالدعم واملس

إىل الواقع من املوقع نفسه.. وهكذا يلتقي اجلانب الساموي باجلانب الروحي يف مضمون  

 كل الرساالت. 

ا بَِوالَِديِت﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:   بام يمثله الرب من رأفة ورمحة  ﴿َوَبرًّ

ذه اإلنسانة التي َتوي أمومتها كل معاين اخلري والعطاء، مما جيعل الرب هنا اعرتافا  ورعاية هل

باجلميل وعاطفة إنسانية تشمل الوالدين ومتتد إىل كل الناس اآلخرين الذين حيسنون إليه  

 من حوله. 

قال هلم:   أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َشِقيًّا﴾  قال  َجبَّاًرا  جَيَْعْلنِي  عنه    فيام ﴿َومَلْ  يعرب 

النفِس من طغيان الفكر والشعور والسلوك، من موقع اإلحساس األناين بأن  باجلربوت 

للذات احلق عىل الناس، دون أن يكون ألحد احلق عليها.. وما تنتجه الشقاوة من مشاكل  

 للناس يف حياهتم وتضغط عليهم بالسوء والعذاب.  

فيام متثله مرحلة  اَلُم َعيَلَّ َيْوَم ُولِْدُت﴾  ﴿َوالسَّ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  

الوالدة من وداعة وسالم روحي، وبراءة، تنرش الرسور واملرح فيام حوهلا، وفيمن حوهلا،  

َأُموُت﴾   السالم  ﴿َوَيْوَم  فأعيش  والطاعة،  واخلري  اإليامن  عىل  منفتحا  ريب  وجه  أللقى 

ألرى يف  ﴿َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيًّا﴾  رضيا عنده،  الروحي مع اهلل عندما أقدم عليه مؤمنا طائعا م 

 ذلك املوقف كيف يمنحني اهلل رضوانه ألعيش يف رمحته ونعمته يف دار السالم. 
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قال آخر: وعىل هذه الصورة قدم عيسى عليه السالم نفسه إىل الناس الذين أنكروا  

تعاىل عن رد فعلهم عىل  عىل والدته أمرها، ومل يبق شيئا غامضا يف املسألة.. ومل يتحدث اهلل  

ليشء   امتالكهم  لعدم  وقناعة،  بإيامن  املوقف  واجهوا  أهنم  فيه،  السبب  كان  وربام  ذلك، 

يقولونه يف املوضوع، أو ألن الفكرة التي أراد اهلل إثارهتا من خالل القصة، ال َتتاج التطرق  

 إىل هذه النقطة من سياق القصة. 

وعىل ميالد هذا املولود عىل تلك الصورة    قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل القصة، 

التي أوقعت كثريا من الناس يف الضالل، فاختذوا منه إهلا، وجعلوه وجها من وجوه ثالثة  

َذلَِك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل  األب، واالبن، وروح القدس بقوله تعاىل: ﴿  هيجعلوها هلل،  

وَن َما َكاَن هللَِِّ  َأْن َيتَِّخَذ ِمْن َوَلدن ُسبَْحاَنُه إَِذا َقىَض َأْمًرا َفإِنَّاَم َيُقوُل َلُه ُكْن  احْلَقِّ الَِّذي فِيِه َيْمرَتُ

 َفَيُكوُن﴾

قال آخر: وهذا التعقيب، قد يكون عىل لسان عيسى عليه السالم.. كاشفا به عن  

  حقيقته، وأنه إن يكن قد ولد لغري أب، أو تكلم يوم مولده، فإن ذلك مل يكن ليخرجه عن

 حدود البرشية، ومل يكن ليجعل له إىل األلوهية سبيال من أي وجه، وعىل أية صفة. 

التي    ينبغي قال آخر: وقد يكون ذلك قوال   إىل آيات اهلل  أن يقوله كل من يستمع 

َتدث هبا القرآن، عن مولد عيسى، فيصدق هبا، وينظر من خالهلا إىل جالل اهلل وعظمته،  

ن يمرتون يف عيسى، وجيادلون يف أمره، بني من يرميه بأنه ابن وتفرده باخللق واألمر، فالذي

سفاح، وبني من يقول إنه إله أو ابن إله.. هؤالء الذين يمرتون فيه، قد كشف هلم عيسى  

عليه السالم عن وجهه، وَتدث إليهم بلسانه.. فهو عيسى بن مريم، وذلك هو القول احلق  

به من رجل، وإنام من نفخة تلقتها من روح    جتئمل    أن يقال فيه.. فهو ابن امرأة،  ينبغيالذي  

اهلل.. وانتامؤه أوال وأخريا إىل أمه، التي محلت به، ووضعته وأرضعته.. أما القول بأنه ابن  
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ُه  ﴿َما َكاَن هللَِِّ َأْن َيتَِّخَذ ِمْن َوَلدن ُسْبَحاَنُه إَِذا َقىَض َأْمًرا َفإِنَّاَم َيُقوُل لَ اهلل، فهو قول آثم، سفيه  

ولو شاء اهلل تعاىل أن خيرج عيسى إىل هذه الدنيا من غري أب أو أم ملا كان ذلك  ُكْن َفَيُكوُن﴾  

اهلل..   لقدرة  ُكْن  باملعجز  َلُه  َقاَل  ُثمَّ  ُتَرابن  ِمْن  َخَلَقُه  آَدَم  َكَمَثِل  اهللَِّ  ِعنَْد  ِعيَسى  َمَثَل  ﴿إِنَّ 

 [ 59آل عمران: ] َفَيُكوُن﴾ 

﴿إِينِّ َعْبُد  كون آخر ما نطق به عيسى عليه السالم أن قال:  قال آخر: ويكفى أن ي

اٌط  ويكفى أن يكون آخر ما نطق به يف مهده:  اهللَِّ﴾   ﴿َوإِنَّ اهللََّ َريبِّ َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا رِصَ

 .. يكفى هذا ليكون شهادة تبطل كل قول يقال فيه، غري الذي نطق هو به. ُمْسَتِقيٌم﴾ 
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 االعتبار.. وقصة املسيح . 18

السالم، فحدثونا عن  ا عليه مريمقال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة  

 قصة املسيح عليه السالم، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها.

السالم يف مواضع خمتلفة، لكن   املسيح عليه  تعاىل  اهلل  لقد ذكر  الوعاظ:  أحد  قال 

مواضع كربى، باإلضافة للمواضع السابقة التي ُذكر فيها مع    أربعةيمكننا اختصارها يف  

 . أمه

 رسالته واآليات البينات التي أيد هبا..  قال آخر: وأوهلا ما ذكره اهلل تعاىل عن 

موقف قومه بعد كل ما جاءهم به من اآليات  ذكره اهلل تعاىل عن    ما قال آخر: وثانيها  

 البينات. 

وثالثها   آخر:  قتلوه  قال  أهنم  ادعوا  من  عىل  والرد  رفعه،  عن  تعاىل  اهلل  ذكره  ما 

 وصلبوه. 

 قال آخر: ورابعها ما ذكره اهلل تعاىل عن سؤاله عن الذين أرشكوا به. 

 : الرسالة واآليات 

فحدثونا   أحسنتم..  احلضور:  أحد  رسالة  قال  السالم  عن  عليه    اآليات واملسيح 

 . البينات التي أيد هبا 

منها  تعاىل ذلك يف مواضع خمتلفة  اهلل  لقد ذكر  الوعاظ:  أحد  أن  قال  تريدون  فام   ،

 نحدثكم منها؟

 املشهد األول:  
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ْكَمَة َوالتَّْوَراَة  : فحدثونا عن قوله تعاىل: ﴿َوُيَعلُِّمُه اْلكِ (1)قال أحد احلضور َتاَب َواحْلِ

ائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيةن ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن   ْنِجيَل َوَرُسواًل إىَِل َبنِي إرِْسَ الطِّنِي  َواإْلِ

ا بِإِْذِن اهللَِّ َوُأْبِرُئ اأْلَ  ْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحيِي املَْْوَتى بِإِْذِن اهللَِّ  َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ  ًقا  َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ  َوُمَصدِّ

ُقوا  ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوأِلُِحلَّ َلكُ  َم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بِآَيةن ِمْن َربُِّكْم َفاتَّ ْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

اٌط ُمْسَتِقيٌم﴾   [ 51ـ  48]آل عمران: اهللََّ َوَأطِيُعوِن إِنَّ اهللََّ َريبِّ َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا رِصَ

ى عليه السالم؛ وقد  قال أحد الوعاظ: هذه اآليات الكريمة تتمة لقصة البشارة بعيس

برشت هبا أمه قبل محلها به، وقد أوحي إليها أنه ستكون له تلك املنزلة يف الدنيا واآلخرة  

 التي اصطفاه اهلل تعاىل هلا. 

قال آخر: وبام أن من سنة اهلل تعاىل يف كالمه املعجز أن يشتمل عىل اإلجياز، الذي هو  

بل احلمل بيان رسالته، وما هيأه اهلل به  من أرسار اإلعجاز، لذلك نرى يف هذه البشارة ق

وماهية   يديه،  عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أجراها  التي  الكربى  واملعجزات  الرسالة،  ألداء 

الرسالة التي جاء هبا، ومقام رسالته من الرساالت قبلها، ثم بيان تلقي الذين أرسل إليهم  

 يان النهاية التي انتهى هبا. هذه الرسالة مؤيدة هبذه املعجزات الباهرة القاهرة، ثم ب

قال آخر: وقد ابتدأ اهلل تعاىل ببيان علم الرسالة الذي تكون به قوة الرسول الذي  

فقال:   الرومان،  من  واملرشكني  اليهود  أمثال  من  معاندين  قوما  اْلكَِتاَب  يدعو  ﴿َوُيَعلُِّمُه 

ْنِجيَل﴾، ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإْلِ ويف هذا علم الرسالة التي أرسله اهلل تعاىل هبا، وهو علم    َواحْلِ

 بأربعة أمور: علمه بالكتاب، وعلمه باحلكمة، وعلمه بالتوراة، وعلمه باإلنجيل.  

 

(، واألمثل يف تفسري  20/ 6(، ومن وحي القرآن: )157/  3وتفسري املراغي )(،  1226/ 3(، وزهرة التفاسري )463/  2(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 (. 226/ 8(، ومفاتيح الغيب ) 230/  3(، والتفسري املنري )504/  2كتاب اهلل املنزل: )
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قال آخر: أما العلم األول، وهو علم الكتاب، وهو يشمل الوحي الذي ينزله اهلل  

الرسل عىل صعيد و التقاء  يمثله من  فيام  اإليامن والعقيدة  تعاىل عىل رسله  احد يف قضايا 

 واحلياة.. وربام كان يعني الكلمة املكتوبة فيام متثله من وعي للكتابة واحلكمة. 

قال آخر: وأما العلم الثاين، وهو احلكمة، فهو العلم الذي حيكم صاحبه يف القول  

علم  والعمل، وسياسة الناس يف القول والعمل، ذلك أن احلكمة هي العلم النافع؛ وهي ال

الذي تظهر ثمرته يف القول والعمل وهداية الناس، وقيادة نفوسهم؛ ولذلك قال اهلل تعاىل  

الكريم   نبيه  ِهَي  :  آمرا  تِي  بِالَّ َوَجاِدهْلُْم  احْلََسنَِة  َواملَْْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاحْلِ َربَِّك  َسبِيِل  إِىَل  ﴿اْدُع 

ألز [ 125النحل:  ] َأْحَسُن﴾   العلم هو  النوع من  الناس إىل اإليامن،  ، وهذا  يقود  العلوم ملن  م 

 ويدعوهم بدعاية الرمحن. 

القرآن   من  املواضع  من  كثري  يف  باحلكمة  مقرتنا  الكتاب  ذكر  ورد  وقد  آخر:  قال 

الكريم، مثل قوله تعاىل: )هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم  

الكتاب واحلكمة(، وقوله: )ربنا و آياتك  ويعلمهم  يتلوا عليهم  ابعث فيهم رسوال منهم 

آَتْيُتُكْم ِمْن  ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم(، وقوله:   ملََا  ِميَثاَق النَّبِيِّنَي  َأَخَذ اهللَُّ  ﴿َوإِْذ 

ْكَمَة َوآَتيْ ، وقوله:  [ 81آل عمران:  ] كَِتابن َوِحْكَمةن﴾   َواحْلِ اْلكَِتاَب  إِْبَراِهيَم  آَل  آَتْينَا  نَاُهْم  ﴿َفَقْد 

َتُكْن  ، وقوله:  [ 54النساء:  ] ُمْلًكا َعظِياًم﴾   مَلْ  َما  ْكَمَة َوَعلََّمَك  ﴿َوَأْنَزَل اهللَُّ َعَلْيَك اْلكَِتاَب َواحْلِ

 [113النساء: ] َتْعَلُم﴾ 

ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن  قال آخر: وجاءت كلمة احلكمة مفردة يف قوله تعاىل:   ﴿ُيْؤيِت احْلِ

ا َكثِرًيا﴾   ْكَمَة َفَقْد ُأويِتَ َخرْيً ﴿َوَشَدْدَنا  ، وقوله عن داود عليه السالم:  [ 269البقرة:  ] ُيْؤَت احْلِ

َطاِب﴾  ْكَمَة َوَفْصَل اخْلِ إصابة مواقع احلق يف القول   هي ، واحلكمة [ 20ص: ] ُمْلَكُه َوآَتْينَاُه احْلِ

 وهي هبذا رضب من اهلداية والتوفيق، يرزقهام اهلل من يشاء من عباده.  والعمل،
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قال آخر: وسبق الكتاب للحكمة يف هذه اآليات الكريمة، يدل عىل أن احلكمة ثمرة  

يمكن   حتى  والكتابة،  القراءة  معرفة  هو  الكتاب  إىل  الوصول  طريق  كان  إذ  ثمراته،  من 

الدارسون. ودرس  الكاتبون  كتب  مما  القراءة  اإلفادة  السالم  عليه  املسيح  تعلم  وقد   .

والكتابة، وقرأ ما كتب من كتب، وفتح اهلل بصريته وأنار قلبه بالعلم واحلكمة، قبل أن يقيمه  

 قيام عىل رشيعة التوراة واإلنجيل. 

قال آخر: وأما العلم الثالث والرابع فهام علم التوراة وعلم اإلنجيل، والتوراة تومئ  

ا الرساالت  التي بعث هبا يف  إىل علم  برسالته  العلم  اإلنجيل هو  قبلها، وعلم  لتي كانت 

وسط تلك املادية التي استولت عىل بني إرسائيل، وهذا يدل عىل اتصال رسالته بالرساالت  

التي سبقته، وكل رسول مبعوث ال تكون رسالته مقطوعة عام قبلها، بل هي موصولة هبا  

 اإلهلية. متممة هلا، وهي لبنة يف رصح الرساالت 

قال آخر: وبعد أن أشار اهلل تعاىل إىل علم الرسالة التي هيأه هلا، أشار إىل من أرسل  

ائِيَل﴾، إليهم، فقال:   أي أن رسالة عيسى عليه السالم كانت موجهة    ﴿َوَرُسواًل إىَِل َبنِي إرِْسَ

هم األنبياء    إىل بني إرسائيل فقط.. وهذا ال يتناىف مع كونه من أوِل العزم، ألن أوِل العزم 

 الذين جاءوا بدين جديد، حتى وإن مل يكونوا عامليي الرسالة. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه نتيجة لكونه أرسله إىل بني إرسائيل الذين متردوا عىل  

اهلل، وكذبوا رسله وقتلوهم وواجهوهم بمختلف التحديات الصعبة، فال بد من مواجهتهم  

يفضح أساليبهم ويوقفهم عند حدهم، متاما كام فعل موسى  بأسلوب حاسم يقهر متردهم، و

عليه السالم مع السحرة فوقعوا له ساجدين.. وأي أسلوب أعظم من املعجزة التي تتحدى  

﴿َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيةن ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق  قدرات املجتمع يف ثقافته وفعاليته، وهلذا قال هلم: 

ا بِإِْذِن اهللَِّ﴾  َلُكْم ِمَن الطِّ   نِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً
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﴿َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ذكر هلم أول اآليات، فقال:  

ا بِإِْذِن اهللَِّ﴾، الطني التي منها ختلقت الكائنات احلية   فامدة َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً

منها نامذج لكائنات حية من الطري، ثم ينفخ فيها فإذا    ينشئ التي    هي من إنسان وحيوان،  

يف عامل الطري ترف بأجنحتها، وتسبح يف السامء، شأهنا يف ذلك شأن بنات جنسها من    هي

 هذا العامل. 

مل تكن يف أن يصور من الطني  قال آخر: وقد كان من حكمة اهلل تعاىل أن معجزته  

إنسانا، فينفخ فيه فيكون إنسانا من الناس، ذلك أن الذي يبعث احلياة يف الطني بنفخة منه،  

ال يعجزه أن يكون اإلنسان أحد خملوقاته، كام يفعل ذلك يف عامل الطري.. لكن لو وقع هذا  

ف تطيب له احلياة  لكان فتنة للناس.. إذ كيف يعيش مثل هذا اإلنسان يف الناس؟.. وكي 

بينهم؟.. وبأية صلة يتصل هبم وال نسب له فيهم؟.. ثم ما شأنه بعد أن تتحقق املعجزة  

معه   ويتحركون  دار،  حيث  معه  يدورون  الناس  بني  متحركة  أيظل هكذا معجزة  فيه؟.. 

 حيث يتحرك؟.. إهنا الفتنة املمسكة بالناس إذن؟

ت املادية أن تكون بنت ساعتها، ثم  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن شأن املعجزا

ختتفى فال يرى الناس هلا وجها بعد هذا.. إهنا أشبه بإشارة ضوئية، تلمع ثم ختتفى ليكون  

البالء   يكون  وهبذا  وتقديرهم،  نظرهم  عليها  وليخلف  هلا،  وتقدير  فيها،  نظر  للناس 

لناس ملا كان  واالمتحان.. ولو أن تلك املعجزات املحسوسة ظلت هكذا قائمة َتت برص ا

هناك مكان لالبتالء، وملا كان ألحد فضل عىل أحد يف اإليامن هبا، أو الشك فيها، أو اإلنكار  

هلا، والستقام أمرهم فيها عىل طريق واحد.. هو طريق اإليامن والتسليم، وعندها ال يكون  

املع هذه  ضغط  َتت  قهر،  عن  كان  إذ  له،  حمسوبا  إيامنه  يكون  وال  اختيار،  جزة  لإلنسان 

 القاهرة، التي تأخذ عليه كل سبيل إىل الفرار والزيغ. 
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َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ذكر هلم آية أخرى، فقال: ﴿

﴾، واألكمه من ولد أعمى، وهذا النوع من العمى ليس للطب قديام  َوُأْحيِي املَْْوَتى بِإِْذِن اهللَِّ

برص به، وال عمل فيه، بل هو العجز املطلق حياله.. ومن هنا كان شفاؤه ال يتم إال  وحديثا  

بمعجزة متحدية، والربص مرض خبيث يصيب اجللد، فيذهب بلونه، ويأكل أديمه، كام  

إال بمعجزة   منه  له، وال شفاء  الكمه، ال عالج  الشجر.. وشأنه شأن  تأكل األرضة حلاء 

د املسيح إبراء الكمه والربص، وإحياء املوتى! وتلك  متحدية.. فكان من معجزات السي

 معجزات قاهرة متحدية، تقف أمامها قوى البرش عاجزة مستخزية. 

قال آخر: وسبب ذلك أن الطب كان هو الغالب عليهم ـ فيام يقال ـ وماذا يستطيع  

بلسم  الطب أن يصنع لإلنسان إال أن يعالج حركة احلياة لتتوازن، وخيفف اآلالم لتهدأ، وي

اجلراح لتلتئم.. لكنه لن يستطيع أن يعطي احلياة للجامد، أو يمنح البرص ملن يولد بال برص ـ  

من   املوتى  إىل  احلياة  يعيد  أو  اللمس،  بمجرد  األبرص  يشفي  أو  ـ  األكمه  معنى  هو  وهذ 

جديد.. لكن املسيح عليه السالم يستطيع ذلك بإذن اهلل الذي أعطاه من قدرته التي متثل  

 التكويني يف حركة القدرة باألسلوب غري املألوف.  اإلذن

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ذكر هلم أن معجزاته ال تقف عند ذلك احلد، بل إنه  

يمكن أن خيربهم عام يأكلون ويدخرون يف بيوهتم مما ال حييط به اإلنسان من وراء الغيب  

ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكْم﴾  ﴿َوُأَنبُِّئُكْم بِ الذي خيتفي خلف الصدور واجلدران   اَم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

أية ثقافة   قال آخر: وبام أن من املعروف لدهيم أن عيسى عليه السالم مل يستند إىل 

خاصة أو عامة يف ذلك، أو يف بعض ذلك، ال سيام يف األمور التي ال تصل إليها القدرات  

﴿إِنَّ يِف  الظواهر اخلارقة للعادة آية هلم    اإلنسانية مهام ارتفعت، ولذلك أكد هلم أن يف هذه

باآليات التي تقدم إليكم، من أجل أن تركز لكم قناعاتكم  َذلَِك آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾  
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التي ال يملك اإلنسان معها إال أن يرضخ لإليامن يف كل   الواضحة  الرباهني  عىل أساس 

اإليامن  مفاهيمه وحقائقه ومتطلباته.. وتلك   اإلنسان نحو  تقود  النبوات، فهي  هي قصة 

 باملعجزة التي ال تقبل الشك من قريب أو من بعيد. 

جاءهم   ذلك  كل  هلم مع  السالم ذكر  عليه  املسيح  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

يأهتم   إذ مل  به،  له، ويؤمنوا  بالتوراة، وداعيا بام فيها، وهذا أدعى إىل أن يستجيبوا  مصدقا 

د، وإنام اجلديد يف رسالته، أن يقيمهم عىل التوراة التي خرجوا عنها، وتأولوا أحكامها  بجدي

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة﴾  تأويال فاسدا:   ﴿َوُمَصدِّ

قال آخر: وأكثر من هذا، فإن املسيح جاء رمحة من رمحات اهلل هبم، فقد جاء لريفع  

ة التي أخذهم اهلل هبا، عقابا هلم ونكاال، بام حرم عليهم  عنهم بعض تلك األحكام التأديبي

ْمنَا َعَلْيِهْم َطيَِّباتن  من طيبات كانت أحلت هلم، كام قال تعاىل:   ِذيَن َهاُدوا َحرَّ ﴿َفبُِظْلمن ِمَن الَّ

هَلُْم﴾   هذه  [ 160النساء:  ] ُأِحلَّْت  بعض  عنهم  خيفف  أن  إليهم  املسيح  رسالة  من  فكان   ،

 األحكام. 

السالم هلم:  قال   املسيح عليه  قال  ولذلك  َم  آخر:  ُحرِّ الَِّذي  َبْعَض  َلُكْم  ﴿َوأِلُِحلَّ 

دين    َعَلْيُكْم﴾، يف  األشياء،  لبعض  بالنسبة  عليكم،  ُفرض  الذي  احلظر  ألرفع  جئت  أي 

احليوانات،   شحوم  وبعض  األباعر،  حلم  منع  مثل  عصيانكم  بسبب  السالم  عليه  موسى 

 وبعض الطيور، واألسامك. 

ُقوا اهللََّ َوَأطِيُعوِن﴾  ال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املسيح عليه السالم قال هلم: ق ﴿َفاتَّ

 ويف والديت، وأطيعون فيام أدعوكم إليه من أمر اهلل.  يفأي اخشوا اهلل فيام تقولون من هبتان 

﴿إِنَّ  ، فقال:  تعقيبا جامعا عىل ما جرى عىل يديه من معجزات قال آخر: ثم عقب  

َفاْعُبُدوُه﴾،اهللََّ َوَربُُّكْم  َريبِّ  بالعبودية، كام      فأقروا هلل  اهلل،  إال عبدا من عباد  أين لست  أي 
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اٌط ُمْسَتِقيٌم﴾  أقررت له بالعبودية، واعبدوه كام أعبده..   من مل يستقم عليه فقد  ﴿َهَذا رِصَ

اهلال كني،  ضل وهلك، ومن استقام عليه اهتدى ونجا.. من كذب بتلك اآليات فهو يف 

 ومن صدق هبا ثم بالغ فيها، فجعل من املسيح إهلا فهو من اهلالكني. 

 املشهد الثاين: 

: أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن  (1) قال أحد احلضور

 ً ًقا ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبرشِّ إَِلْيُكْم ُمَصدِّ ائِيَل إِينِّ َرُسوُل اهللَِّ  ا بَِرُسولن  َمْرَيَم َيا َبنِي إرِْسَ

 [ 6]الصف: ُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبِنٌي﴾ َيْأيِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَُد َفَلامَّ َجاءَ 

قال آخر: هتدف هذه اآلية الكريمة إىل بيان أن املسيح عليه السالم  قال أحد الوعاظ:  

من رسل اهلل سبحانه إىل بني إرسائيل.. وأنه كان مصدقا ملا نزل قبله من التوراة، وقد قال  

 برسول يأيت من بعده. ذلك يف بدء دعوته.. وأنه املبرش

ائِيَل إِينِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم﴾،قال آخر: وقد بدأ بقوله:  وهو ما يدل عىل   ﴿َيا َبنِي إرِْسَ

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن  أن املسيح عليه السالم ُبعث مثل موسى بخصوص بني إرسائيل،   ﴿ُمَصدِّ

ي  التَّْوَراِة﴾،  التي بني  بالتوراة  مؤمنا  والتي  أي  مل    هيدى،  فأنا  به..  تؤمنون  الذي  كتابكم 

أجئكم بام تنكرونه عيل، بل جئتكم جمددا هذه الرسالة التي جاءكم هبا موسى، ألقيمكم  

 عىل تعاليمها.. فلم تنكرون ما أدعوكم إليه؟ 

قال آخر: وقد ورد يف اإلنجيل ما يؤكد هذا، ففيه يقول املسيح عليه السالم: )ما  

النام وس، وإنام جئت ألكمل( أي ألقيم ما هدمتم من تلك الرشيعة، وما  جئت ألنقض 

 نقضتم من ناموسها. 

 

/  18ب اهلل املنزل: )(، واألمثل يف تفسري كتا185/  22(، ومن وحي القرآن: )82/  28(، وتفسري املراغي )920/  14(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 257/ 28  :(، ومنية الطالبني528/ 29(، ومفاتيح الغيب )167/ 28(، والتفسري املنري )283
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ا بَِرُسولن َيْأيِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَُد﴾ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم: ﴿ ً   َوُمَبرشِّ

 هذا  أي وداعيا إىل التصديق هبذا الرسول الكريم الذي جاءت البشارة به يف التوراة، ويف

نبيني وكتابني   الرسالة بني  السالم يمثل ُهزة وصل وحلقة من  إشارة إىل أن عيسى عليه 

وأمتني، فقد سبقته رسالة موسى عليه السالم وكتابه، وستليه رسالة اإلسالم عىل يد حممد  

  وهلذا نالحظ هنا أن عيسى عليه السالم مل يكن يدعي غري الرسالة اإلهلية ويف مقطع ..

 . زمني خاص

آمنوا   قد  إرسائيل  بني  أن قسام من  من  الرغم  أنه عىل  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

بالرسول املوعود، إال أن األكثرية الغالبة كان هلم موقف عدائي متشدد جتاهه، مما دعاهم  

ِسْحٌر    ﴿َفَلامَّ َجاَءُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذا وسول هلم إنكار معاجزه الواضحة، كام قال تعاىل:  

الباهرة،    ُمبِنٌي﴾، واملعجزات  الواضحة،  باألدلة  به  املبرش  أمحد  جاءهم  حني    فاجأوهأي 

ترهات   إال  هو  ما  به  جئت  ما  إن  وقالوا:  وعنادا  استكبارا  عنه  واإلعراض  بالتكذيب 

 وأباطيل، وسحر واضح ال شك فيه. 

إىل املسيح عليه السالم، ويف  ﴿َفَلامَّ َجاَءُهْم﴾  قال آخر: ويمكن أن يعود الضمري يف  

من الدالئل الواضحة عىل صدقه يف دعواه  ﴿َفَلامَّ َجاَءُهْم بِاْلَبيِّنَاِت﴾  هذه احلالة يكون املعنى  

دوا عليه باهتامه  ألهنم مل يستطيعوا أن ير  ﴿َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمبِنٌي﴾، بام ال يرقى إليه الشك  

هو   السحر  فكان  املضمون،  طبيعة  حيث  من  لذلك  مضادا  تفسريا  جيدوا  ومل  بالكذب، 

العنوان الذي حيركونه يف عقول اجلامهري البسيطة التي تعترب كل يشء خارق للمألوف لونا 

من ألوان السحر، يف الوقت الذي كانت معجزات عيسى متثل احلقيقة التغيريية التي يتغري  

بالتغيري    فيها  إال  السحر  يوحي  بينام ال  األكمه واألبرص،  وإبراء  املوتى  الواقع من إحياء 

الشكيل الذي خيدع البرص من دون أن يغري من الواقع شيئا، ولكنه العناد املعقد الذي يعمل  
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 عىل التعلق بأي يشء يف تربير إنكاره ورفضه للرسالة. 

ألوان حماوال  لون من  الرفض هو  آخر: وهذا  للرساالت  قال  التارخيي  الرفض  ت 

التي جاءت لتغري واقع الناس نحو األفضل، مما كان يامرسه املرتفون واملستكربون الذين  

تضليل   أساس  عىل  املستضعفون  ويعيشه  االستكبارية،  امتيازاهتم  عىل  املحافظة  يريدون 

الرسا  يمنعهم من مواجهة  الذي  التخلف  لة  املستكربين هلم من جهة، وعىل أساس واقع 

 بمنطق الفكر من جهة أخرى. 

النبي قد واجه   الرسالة، فإن  بالتكذيب يف هذه  الرفض يتمثل  قال آخر: وإذا كان 

الذي يتمثل يف عملية رفض واقعي حلركة   املؤمنني،  العميل لدي  مثله كام واجه االهتزاز 

 الرسالة. 

 املسيح وقومه: 

املسيح عليه السالم بعد كل  قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن موقف قوم  

 هذه اآليات البينات. 

أن   تريدون  فام  منها،  تعاىل ذلك يف مواضع خمتلفة  اهلل  لقد ذكر  الوعاظ:  أحد  قال 

 نحدثكم منها؟

 املشهد األول: 

: فحدثونا عن قوله تعاىل: ﴿َفَلامَّ َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل  (1)قال أحد احلضور

نَا آَمنَّ  َمْن َأْنَصاِري ا  إِىَل اهللَِّ َقاَل احْلََواِريُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اهللَِّ آَمنَّا بِاهللَِّ َواْشَهْد بَِأنَّا ُمْسلُِموَن َربَّ

 

(، واألمثل يف تفسري  39/ 6(، ومن وحي القرآن: )166/  3(، وتفسري املراغي )1235/ 3(، وزهرة التفاسري )469/  2(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 (. 231/ 8(، ومفاتيح الغيب ) 238/  3(، والتفسري املنري )511/  2املنزل: )كتاب اهلل 
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اِهِديَن َوَمَكُروا َوَمَكَر اهللَُّ َواهللَُّ َخرْيُ املَْا  ُسوَل َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ َبْعنَا الرَّ ]آل  ِريَن﴾  كِ باَِم َأْنَزْلَت َواتَّ

 [ 54ـ  52عمران: 

وردت هذه اآليات الكريمة تعقيبا ملا ورد قبلها من ذكر اآليات  قال أحد الوعاظ:  

الباهرة التي آتاها اهلل تعاىل املسيح عليه السالم من إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص،  

ت، وكون الكثرة مل  وتصوير الطني كهيئة الطري فيكون طريا بإذن اهلل.. وتعقيبه هلذه اآليا 

يكونوا مؤمنني كام تشري اآليات الكريمة، يدل عىل أن اآلية مهام تكن باهرة قاهرة ال َتمل  

 اجلاحدين الذين غلفت قلوهبم دون نور اهلداية عىل اإليامن. 

﴾  قال آخر: والفاء يف قوله تعاىل:   للتعقيب عىل اآليات الباهرة، أي أهنم فور  ﴿َفَلامَّ

اآليات كفرو منهم  هذه  فلام أحس عيسى  الكفر،  منهم عيسى هذا  يتدبروا، وأحس  ا ومل 

.. واإلحساس هو العلم الذي يكون باحلواس، وإطالقه  ﴿َمْن َأْنَصاِري إِىَل اهللَِّ﴾الكفر قال:  

البد القاطع  اليقيني  العلم  تشبيه  قبيل  من  ذلك  بعد  املجرد  العلم  املدرك  هيعىل  بالعلم  ي 

 باحلواس. 

ومكرهم   وجلاجهم،  عنادهم  من  السالم  عليه  للمسيح  استبان  فلام  أي  آخر:  قال 

بآيات اهلل ومعجزاته، أهنم لن ينتفعوا بتلك اآليات، ولن جيدوا فيها طريقا هيدهيم إىل احلق،  

وملسه ملسا واقعيا، نقض يده منهم، واعتزهلم بمن آمن به، وأخلص اإليامن يف رسه وعلنه..  

 يف االنجاء إليه، بنية صادقة وقلب سليم؟ َمْن َأْنَصاِري إِىَل اهللَِّ﴾ ﴿فنادى يف القوم 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن احلواريني، وهم تالميذ املسيح وخلصاؤه األولون،  

﴿َنْحُن َأْنَصاُر اهللَِّ  الذين سكنوا إليه، وتركوا كل ما يف أيدهيم من أهل ومال أجابوه بقوهلم:  

  َواْشَهْد بَِأنَّا ُمْسلُِموَن﴾  آَمنَّا بِاهللَِّ

قال آخر: ويف هذا إشارة إىل أن األكثرين مل يكونوا مؤمنني، ولذلك ورد التعبري عن  
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فنسب الكفر إليهم، وذلك ال يكون إال  ﴿َفَلامَّ َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم اْلُكْفَر﴾  ذلك بقوله تعاىل:  

واملؤمنون   الظاهرة،  الكثرة  هم  الكافرون  كان  عنهم  إذا  بحث  حتى  املغمورة،  القلة  هم 

 ﴿َمْن َأْنَصاِري إِىَل اهللَِّ﴾  املسيح عليه السالم بقوله: 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن يف هذا إشارة إىل أن املسيح عليه السالم أحس بأنه 

الساحقة،   الكثرة  تلك  من  مهامجة  أصبحت  احلق  الدعوة  وأن  باألذى،  مقصودا  أصبح 

ي أن  مدرسة  ولذلك طلب  ويكونون  من جهة،  وقوة  منعة  للحق  له نرصاء جيعلون  كون 

 الدعاية له، واخللية التي تدرس فيها حقائقه من جهة أخرى.

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن يف هذا إشارة إىل أن النرصة احلقيقية يف مثل هذا  

إليه، فإهنم إن كانوا  املقام أساسها إخالص النية هلل تعاىل، واالجتاه إليه، وتفويض األمور  

ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾  قليال فهم بمعونة اهلل كثريون، كام قال تعاىل:   نَّ اهللَُّ َمْن َينْرُصُ ﴿َوَلَينْرُصَ

﴿َمْن  ، ولذلك كان يف سؤال املسيح عليه السالم إضافة النرصاء إىل اهلل، فقال:  [ 40احلج:  ] 

ه قال: )من الذين يضيفون أنفسهم إىل اهلل ينرصونني كام ينرصين(،  وكأن  َأْنَصاِري إِىَل اهللَِّ﴾، 

 أو كأنه قال: )من أنصاري ذاهبا إىل اهلل أو ملتجئا( 

قال آخر: ويف هذا طمأنة هلم بأن نرصته هي نرصة اهلل، فالذين ينرصونه يلتجئون  

اهلل ومنعة منه،    إىل جانب اهلل تعاىل، ويعتمدون عليه، فهم إذا كانوا للحق منعة، يف عزة من 

 وإن دعوة احلق البد أن جتد نصريا وإن طغى الباطل واشتد.

فقال:   به،  ُأجيب  ما  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  احْلََواِريُّوَن﴾، قال  أنصار    ﴿َقاَل  وهم 

عيسى عليه السالم الذين أخلصوا له والزموه، وكانوا عونه يف الدعاية إىل احلق بعد اهلل  

: هي شدة البياض، أو اخلالص من  ﴿ُحوٌر﴾من عنده.. وأصل مادة  تعاىل الذي أمده بنور

له،   أخلصوا  ألهنم  حواري؛  وخاصته  الرجل  صفوة  تسمية  يكون  ذلك  وعىل  البياض؛ 
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كانوا   فقد  السالم؛  عليه  عيسى  حواريو  كان  وكذلك  له،  بالنسبة  الناس  لباب  وألهنم 

الدنيا وأهوا  الثوب  خاصته، والذين صفت نفوسهم، وخلصت من أدران  ئها كام خيلص 

 األبيض الناصع البياض من كل ما يشوبه. 

قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن أولئك احلواريون أجابوا عيسى عليه السالم عندما  

َأْنَصاُر اهللَِّ﴾  أخذ يبحث عن النرصاء بقوهلم:   وهم بذلك بينوا له أهنم علموا أنه  ﴿َنْحُن 

ولذلك اعتربوا إجابة دعوته هي من إجابة دعوة اهلل،    يتكلم عن اهلل تعاىل وأنه رسول أمني؛

وأهنم إذا كانوا نرصاءه فهم نرصاء اهلل تعاىل؛ ولذا قالوا: نحن أنصار اهلل، ومل يقولوا نحن 

 أنصارك.

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد فهموا أن نرصته تكون بإخالص النية هلل تعاىل،  

ى تكون خالصة هلل تعاىل، ولذلك أردفوا قوهلم  وتصفية نفوسهم من كل أدران اهلوى، حت

 ﴿آَمنَّا بِاهللَِّ َواْشَهْد بَِأنَّا ُمْسلُِموَن﴾  هذا بام حكاه سبحانه وتعاىل عنهم بقوله تعاىل: 

قال آخر: وهذا يشري إىل مقدار إدراكهم ملعنى نرصة اهلل تعاىل ونرصة رسوله عيسى  

أي آمنا بأنه الواحد األحد الفرد الصمد، الذي مل يلد  ﴾  ﴿آَمنَّا بِاهللَِّعليه السالم؛ حيث قالوا  

ومل يولد، ومل يكن له كفوا أحد، وأنه خلق األشياء بإرادته املختارة، وبقدرته الفعالة، ومل  

السبب، كام كان يدعي بعض   العلة، واملسبب عن  املعلول عن  توجد عنه األشياء وجود 

 الفالسفة يف عرصهم. 

تعاىل أهنم أردفوا قوهلم بام يدل عىل اإلذعان املطلق هلل تعاىل،  قال آخر: ثم ذكر اهلل  

بقوهلم:   سبحانه  له  وقلوهبم  نياهتم  ُمْسلُِموَن﴾،وإخالص  بَِأنَّا  هنا    ﴿َواْشَهْد  والشهادة 

بمعنى العلم املنبعث من املعاينة واملشاهدة، فهم يطلبون من عيسى عليه السالم أن يعلم  

أ  مسلمون  بأهنم  معاينة  وصاروا علم  العاملني،  رب  هلل  وجوههم  أسلموا  قد  خملصون  ي 
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هو   نفوسهم  حلقيقة  إعالم  أنه  فوق  ذلك  وإن  تعاىل،  هلل  وجوارحهم  وقلوهبم  بتفكريهم 

 إشهاد من قبلهم بام خلصت به أرواحهم. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم خاطبوا هبذا اخلطاب نبي اهلل تعاىل جميبني دعوته،   

نَا  ملبني نداءه، معلنني نرصته، ثم اجتهوا بعد ذلك إىل اهلل تعاىل ضارعني إليه قائلني:   ﴿َربَّ

ُسوَل﴾، َبْعنَا الرَّ تعاىل باالعرتاف    أهنم صدروا رضاعتهم إىل اهلل   ظونالح   آَمنَّا باَِم َأْنَزْلَت َواتَّ

شكر   وتقديم  النعم،  بجالل  صادق  إحساس  بالربوبية  االعرتاف  ويف  بالربوبية،  الكامل 

باأللوهية احلق؛ ألن كامل   ثناياه االعرتاف  يطوي يف  بالربوبية احلق  ثم االعرتاف  املنعم، 

 اخلضوع هلل ال يكون إال باإليامن بالربوبية، ووراء هذا كله اإلفراد بالعبودية. 

ية أعلنوا اخلضوع واإلذعان الكامل، فقالوا:  بآخر: ثم بعد الضاعة بلفظ الربو  قال

أي صدقنا تصديق إذعان وتسليم وهداية بام أنزلت، وما أنزل اهلل تعاىل  ﴿آَمنَّا باَِم َأْنَزْلَت﴾  

عىل عيسى عليه السالم هو تكليفات؛ فاإليامن الصادق هبا يقتيض العمل؛ ألن العمل يدل  

 اإليامن، وألن املخالفة من غفوة اإليامن. عىل كامل 

قال آخر: ولذلك أكدوا ذلك املعنى وهو العمل بمقتىض ما أنزل هلم بعد ذلك يف  

بقوهلم:   ُسوَل﴾  رضاعتهم  الرَّ َبْعنَا  يكون  ﴿َواتَّ الرسول  واتباع  السالم،  عليه  عيسى  وهو 

 بالعمل هبديه، واألخذ بسنته. 

رهبم هبذا اإليامن تلك الضاعة، فقد اجتهوا مع    قال آخر: وإذا كانوا قد رضعوا إىل

ذلك إىل دعائه راجني بإجابته أن يقوى اهلل سبحانه وتعاىل إيامهنم، وأن ينقلهم من اإليامن  

اِهِديَن﴾  الغيبي إىل اإليامن الذي يصل إىل درجة تشبه املشاهدة، ولذا قالوا:   ﴿َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ

ا بربوبيتك، وألوهيتك وعبوديتك فارفعنا إىل مرتبة أعىل هي أن  أي إذا كنا قد امتألت قلوبن

 نكتب مع الشاهدين. 
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قال آخر: والشاهدون هم الذين صفت نفوسهم وزكت مداركهم، حتى وصلوا إىل  

: )اعبد  رسول اهلل  درجة العلم الذي يكون كعلم املشاهدة والرؤية، الذين قال يف أمثاهلم  

تكن تراه فإنه يراك(، فهذه مرتبة من اإليامن، واملعرفة أعىل من جمرد  اهلل كأنك تراه، فإن مل  

 اإليامن. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن هذا الصنف من العباد األصفياء األتقياء األبرار، يف أعىل  

اليقني، بدليل أهنم طلبوا أن يكونوا يف هذا الصنف، وحكى اهلل تعاىل لألجيال   درجات 

ف له  رشحهم  الذي  األنبياء  طلبهم  هم  الشاهدون  وأولئك  وتقواهم،  رضاعتهم  رط 

 والصديقون والشهداء. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الكفار جحدوا باحلق بعد أن ظهرت أماراته، وقامت  

بيناته، ولذلك أخذوا حيولون بني املسيح عليه السالم وبني هدايته، ودعوة احلق التي يدعو  

أي أن هؤالء الذين أحس عيسى عليه السالم  وا َوَمَكَر اهللَُّ﴾  ﴿َوَمَكرُ هبا، كام قال تعاىل:  

منهم الكفر، ورآه عيانا منهم بعد أن كون فيهم مدرسة اهلداية باحلواريني، وأخذوا يدبرون  

 التدبري للقضاء عليه أو عىل دعوته. 

ه  قال آخر: واملراد باملكر يف القرآن الكريم هو التدبري الذي جيتهد صاحبه يف إخفائ

عمن يمكر به؛ ولذا نسب املكر إىل اهلل تعاىل، وال يمكن أن يكون عمل اهلل تعاىل إال خريا،  

يِِّئ َواَل حَيِيُق  ولذا ذكر املكر موصوفا بالسوء يف قوله تعاىل:   ﴿اْستِْكَباًرا يِف اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّ

يُِّئ إِالَّ بَِأْهلِِه﴾  ىل أن مطلق املكر ال يعد سوءا، فمكر الفجار  ، فدل هذا ع[ 43]فاطر: املَْْكُر السَّ

إليذاء األبرار ال يمكن أن يكون خريا، ومكر اهلل تعاىل إلحباط تدبري األرشار ال يتصور إال  

 أن يكون خريا.  

قال آخر: وحيتمل أن يكون املراد باملكر التدبري السيئ، وحينها تكون تسمية تدبري  
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شاكلة ورد الفعل بمثله وإن مل يكن له وصفه، كتسمية  اهلل إلحباط تدبريهم مكرا من قبيل امل 

﴿َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى  رد االعتداء اعتداء يف مثل قوله تعاىل: 

، وما هو إال عمل عدل ولكن سمي به للتامثل بني الفعلني يف الواقع  [ 194البقرة:  ] َعَلْيُكْم﴾  

 دفاع العادل. ليتحقق ال

 املشهد الثاين: 

ِذيَن آَمنُوا  (1) قال أحد احلضور َا الَّ : أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

احْلََواِريُّ  َقاَل  اهللَِّ  إِىَل  َأْنَصاِري  َمْن  نَي  لِْلَحَواِريِّ َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَسى  َقاَل  َكاَم  اهللَِّ  َأْنَصاَر  وَن  ُكوُنوا 

ِهْم  َنْحُن َأْنَصاُر اهللَِّ َفآَمنَْت َطائَِفٌة ِمْن َبنِ  ِذيَن آَمنُوا َعىَل َعُدوِّ ْدَنا الَّ ائِيَل َوَكَفَرْت َطائَِفٌة َفَأيَّ ي إرِْسَ

 [14]الصف: َفَأْصَبُحوا َظاِهِريَن﴾ 

قال آخر: يف هذه اآلية الكريمة ـ كاآليات السابقة هلا ـ دعوة إىل  قال أحد الوعاظ:  

يتح للفكر وللعمل، بحيث  اإلهلي كخط  الرساِل  باخلط  إىل طاقات  االلتزام  املؤمنون  ول 

حية متحركة منطلقة نحو االنتصار هلل يف كل ما أراد هلم أن ينرصوه من الدين واألرض  

 واإلنسان.

قال آخر: وهلذا استعادت أجواء عيسى عليه السالم عندما انطلقت رسالته يف خط  

سالة  الدعوة، وبدأت التحديات تقف يف وجهه، وَترك األعداء ليفتحوا معركة إسقاط الر

اجلديدة والرسول اجلديد، فبدأ دعوته للمؤمنني به أن يكونوا أنصار اهلل معه، فاستجابوا 

له. وجاء الوحي القرآين ليدعو املؤمنني باإلسالم أن يكونوا أنصار اهلل مع الرسول يف كل  

َأْنَصاَر اهللَِّ﴾  ساحات الرصاع،   ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا  َا الَّ باهلل يفرض عليكم    فإن اإليامن﴿َيا َأهيُّ

 

/  18(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )197/  22(، ومن وحي القرآن: )91/  28(، وتفسري املراغي )938/  14(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 293/ 28  :ومنية الطالبني (،532/ 29(، ومفاتيح الغيب )177/ 28(، والتفسري املنري )309
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 ذلك، فيام يفرضه عليكم من الذوبان يف روحية العبودية له وااللتزام بكل مواقع رضاه. 

﴿َكاَم  قال آخر: وقد رضب اهلل تعاىل النموذج هلم هنا باملسيح عليه السالم، فقال:  

ياة حتى اندجموا  الذين عاشوا الرسالة فكرا وروحا وحَقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم لِْلَحَواِريِّنَي﴾  

يف نداء يريد أن يؤكد االلتزام ويعلنه  ﴿َمْن َأْنَصاِري إِىَل اهللَِّ﴾  معه يف كل مشاريعه الرسالية:  

االنتامء   يدلل عىل عمق  الذي  االمتحان  املؤمنني، يف  للمؤمنني وغري  فرز ظاهر  يف عملية 

وته، ويوحي لألعداء  وطبيعة املوقف، ويعمل عىل أن يثري مشاعر اآلخرين ليتعاطفوا مع دع

 بأنه قادم بأنصاره إىل ساحة الرصاع.  

ولذلك    ﴿َنْحُن َأْنَصاُر اهللَِّ﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن احلواريني أجابوه بقوهلم:  

كنا معك يف موقع النرصة امللتزمة بخطك وهنجك وموقعك، ألنك رسول اهلل الذي أراد  

 منا أن نكون معك لنكون مع رسالته. 

السالم،    قال ملوقفهم من عيسى عليه  تبعا  للناس  التاميز  آخر: وهكذا متت عملية 

ائِيَل َوَكَفَرْت َطائَِفٌة﴾،والتي عرب اهلل تعاىل عنها بقوله:   أي ملا    ﴿َفآَمنَْت َطائَِفٌة ِمْن َبنِي إرِْسَ

طائفة  بّلغ عيسى عليه السالم رسالة ربه إىل قومه، ووازره من احلواريني من وازره، اهتدت  

من بنى إرسائيل بام جاءهم به، وضلت طائفة أخرى إما جحودا لرسالته ورميه هو وأمه  

بالعظائم كام فعل اليهود، وإما بالغلو وإعطائه فوق ما أعطاه اهلل من مرتبة النبوة فمن قائل  

 إنه ابن اهلل، ومن قائل إنه ثالث ثالثة، األب واالبن وروح القدس، ومن قائل إنه اهلل. 

ِهْم  آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نرصه للمؤمنني، فقال:    قال ِذيَن آَمُنوا َعىَل َعُدوِّ ْدَنا الَّ ﴿َفَأيَّ

َظاِهِريَن﴾   باحلجة  َفَأْصَبُحوا  موقفهم  يف  احلق  يثبتوا  أن  استطاعوا  بحيث  غالبني،  أي 

أمام   فاعال  حيا  وجودهم  إبقاء  من  الكبري  هدفهم  إىل  الوصول  من  متكنوا  كام  والربهان، 

التحديات التي كانت تريد إلغاء مواقعهم الرسالية، ليبقى الكفر وحده هو القوة الفاعلة،  
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 وهذا لون من ألوان الغلبة التي تشمل االنتصار عىل خطة العدو يف إلغاء الوجود كله. 

قال آخر: واملراد بالظهور هنا هو الظهور بالربهان، أي الغالبون باحلجة والربهان،  

رسائيل اختلفوا يف عيسى عليه السالم، وهو منهم؛ فمنهم من قال: هو عبد  واملعنى أن بني إ

اهلل ورسوله، وقال آخرون: هو إله، وقال اليهود: ساحر وابن زنا، فأيد اهلل سبحانه باحلجة 

 والربهان القائلني هو رسول اهلل عىل اجلاحدين واملؤهلني.  

ن ذلك باإلضافة إىل الظهور  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن يكون املراد م

أصبحت   حيث  املسيح،  لرشيعة  الناس  وتلبية  الدين  نرش  يف  االنتصار  والربهان  باحلجة 

 األقلية املسيحية بعد ما كانوا مستخفني مضطهدين ظاهرين منترصين. 

 املشهد الثالث: 

احْلََواِريُّوَن  : أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن قوله تعاىل: ﴿إِْذ َقاَل  (1)قال أحد احلضور

 
ِ
اَمء َل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ ُقوا اهللََّ إِْن ُكنُْتْم    َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتطِيُع َربَُّك َأْن ُينَزِّ َقاَل اتَّ

َصدَ  َقْد  َأْن  َوَنْعَلَم  ُقُلوُبنَا  َوَتْطَمئِنَّ  ِمنَْها  َنْأُكَل  َأْن  ُنِريُد  َقاُلوا  ِمَن  ُمْؤِمننَِي  َعَلْيَها  َوَنُكوَن  ْقَتنَا 

 َتُكوُن َلنَا ِعيدً 
ِ
اَمء نَا َأْنِزْل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ اِهِديَن َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربَّ لِنَا  الشَّ ا أِلَوَّ

اِزِقنَي َقاَل اهللَُّ  َوآِخِرَنا َوآَيًة ِمنَْك  هُلَا َعَلْيُكمْ   َواْرُزْقنَا َوَأْنَت َخرْيُ الرَّ َفَمْن َيْكُفْر َبْعُد ِمنُْكْم    إِينِّ ُمنَزِّ

ُبُه َأَحًدا ِمَن اْلَعاملنََِي﴾  ُبُه َعَذاًبا اَل ُأَعذِّ    [ 115ـ   112]املائدة: َفإِينِّ ُأَعذِّ

قال أحد الوعاظ: وردت هذه اآليات الكريمة تعقيبا عىل ما جاء يف اآليات السابقة  

حول ما أنعم اهلل به عىل املسيح عليه السالم وأمه من النعم، وهي ختتص بالنعم التي أنعم  

تعاىل:   بقوله  ُسبقت  احلواريني، وقد  آمِ اهلل هبا عىل  َأْن  احْلََواِريِّنَي  إِىَل  َأْوَحْيُت  يِب  ﴿َوإِْذ  نُوا 

 

(، واألمثل يف تفسري 397/  8(، ومن وحي القرآن: )57/  7(، وتفسري املراغي )2401/  5(، وزهرة التفاسري )75/  4(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 297/  28  :(، ومنية الطالبني461/  12(، ومفاتيح الغيب ) 114/  7(، والتفسري املنري )186/  4كتاب اهلل املنزل: )
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ُمْسلُِموَن﴾،  نَا  بَِأنَّ َواْشَهْد  آَمنَّا  َقاُلوا  املسيح عليه    َوبَِرُسوِِل  املائدة من  أن طلبهم  لتدل عىل 

 السالم كان منطلقا من إيامهنم، ال جحودهم. 

السالم،   آمن احلواريون بعيسى عليه  أنه بعد أن  قال آخر: ولذلك، فهي تشري إىل 

حيون إليها، وحيققون فيها بعض أمنياهتم الذاتية، وحيصلون من  أرادوا منه أن يأيت آية يسرت

خالهلا عىل حالة االطمئنان القلبي التي تتطلب معرفة القضايا باحلس، بعد معرفتها بالعقل،  

ألن املعرفة العقلية قد تقنع الفكر برباهينها وحججها، ولكن احلس يبقى عرضة لألوهام  

، ومتنحهم حجة ذاتية أمام خصوم الرسالة، باملستوى  واهلواجس التي متر به كمثل األشباح

 الذي جيعلهم شهودا عىل القضية بالطريقة احلسية املبارشة. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد كانوا يريدون أن يشعروا باخلصوصية احلميمة يف  

عند   عالقتهم بعيسى عليه السالم، وكانوا يتساءلون، فيام بينهم وبني أنفسهم، عن منزلتهم 

ومنشط   كمحفز  وبالتاِل  املنزلة،  هذه  عن  كاشفة  تعاىل  استجابته  تأيت  بحيث  تعاىل،  اهلل 

 إليامهنم وفاعليته يف احلياة.  

قال آخر: وهكذا كان، فقد رفعوا طلبهم إىل عيسى عليه السالم بأن يسأل اهلل أن  

﴿َيا  فقالوا له:  ينزل عليهم مائدة من السامء، لكنهم صاغوا السؤال بطريقة ملفتة للنظر،  

  ﴾
ِ
اَمء َل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ  ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتطِيُع َربَُّك َأْن ُينَزِّ

بإيامن  القلب  قال آخر: ولذلك، فإن سؤاهلم هذا حيتمل أن يكون ألجل اطمئنان 

كيفية إحياء املوتى    العيان ال للشك يف قدرة اهلل عىل ذلك، كام سأل إبراهيم عليه السالم رؤية

 ليطمئن قلبه بإيامن الشهادة واملعاينة مع إقراره بإيامنه بذلك الغيب.  

قال آخر: وحيتمل أن يكون سؤاال عن االستطاعة بحسب احلكمة اإلهلية أي هل  

يناىف احلكمة أن ينزل علينا مائدة من السامء، فإن ما يناىف احلكمة ال يقع وإن كان مما تتعلق  
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 كعقاب املحسن عىل إحسانه وإثابة الظامل عىل ظلمه.به القدرة 

قال آخر: أو أن االستطاعة هنا ال يراد هبا القدرة عىل إجابة الطلب، وإنام املراد هبا  

الرضا والقبول له، بمعنى: هل يرىض ربك، أو يقبل ربك أن ينزل علينا مائدة من السامء؟..  

حياة   يف  يقع  ومل  العادة،  به  جتر  مل  أمر  الطلب  فهذا  هذا  يطلبون  إذ  واحلواريون  الناس.. 

للمعجزات   االستطراد  قبيل  من  له  طلبهم  كان  وإنام  استجابته،  يتوقعون  ال  الغريب، 

التي كانت تقع َتت حواسهم، من إحياء املوتى، وخلق طري من الطني، وبعث   اخلارقة، 

ب؟ هل يقبله اهلل؟  احلياة فيه، وإبراء األكمه واألبرص.. فامذا لو طلبوا هذا الطلب الغري

 وهل جييبهم إليه؟

قال آخر: وبذلك، فهم ال يشكون يف قدرة اهلل، ولكنهم يشكون يف أن يستجاب هلم  

فيام طلبوا.. ومن هنا أخذ هذا الطلب صورة االستدعاء بالقدرة واالستطاعة.. ال باإلضافة  

م  أعىل  ملن هو  يقول  كمن  له..  ملن طلب  بالنسبة  ولكن  إليه،  من طلب  هل  إىل  منزلة:  نه 

يمسكه عن    يشء هذا الكتاب الذي معك؟ إنه ال شك مستطيع، إذ ال    تعطينيتستطيع أن  

ذلك.. ولكن األمر مرتوك لتقديره هو.. وهل يرى هذا الشخص مستحقا هلذه املكرمة أو  

 غري مستحق هلا؟

إنكار لربوبية  ﴿َهْل َيْسَتطِيُع َربَُّك﴾  قال آخر: وبذلك، فإنه ليس يف قول احلواريني:  

لذي ال يصح  اهلل هلم، ولكنه استصغار لشأهنم، وإخفاء لذاهتم، وهم يطلبون هذا الطلب، ا 

أن يكون طالبه من اهلل إال إنسانا له عنده من املنزلة مثل ما لعيسى عليه السالم، فهو ربه  

الذي أفاض عليه هذه املكرمات، وهو ربه الذي يطلب منه هذه املكرمة.. وهلذا أضافوا  

 عيسى إىل الرب، ومل يضيفوا هم أنفسهم إليه، استصغارا ملكاهنم يف هذا املقام. 

: وربام يكون طلبهم هذا ناشئا عام يتحف اهلل به املؤمنني املقربني إليه، من  قال آخر 
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أنس بروح اهلل، وانتشاء بنسائم قربه، وذلك مما حيملهم عىل هذا الدالل يف طلب ما ال يطلب  

الناس، وال يطمعون فيه.. وىف إبراهيم عليه السالم مثل هلذا.. فقد طلب من اهلل تعاىل أن  

املوتى، وقد أجابه مواله ـ كرما ولطفا ـ إىل ما طلب.. وكذلك ما كان من  يريه كيف حييى  

،  [ 143]األعراف:  ﴿َربِّ َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك﴾  موسى عليه السالم حيث طلب أكثر من هذا، فقال:  

مع أنه يعلم يقينا أن اهلل تعاىل ال يمكن أن يرى، إذ لو رؤى لتحدد، ولو َتدد لتحيز، ولو  

خملوقا.. ال خالقا، وتعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا.. ومع هذا فقد طلب موسى    َتيز لكان

﴿َلْن  عليه السالم هذا الطلب، الذي ال تدركه األبصار.. فكان جواب احلق جل وعال:  

َفَلامَّ جَتَىلَّ   َتَرايِن  َفَسْوَف  اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه  َفإِِن  اجْلََبِل  إِىَل  اْنُظْر  َوَلكِِن  ا  َتَرايِن  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبِل  ُه  َربُّ

ُل املُْْؤِمننَِي﴾   [ 143األعراف: ] َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ

﴿َهْل  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فقد ذكر بعضهم احتامال بعيدا، وهو أن معنى  

تستطيع أنت يا عيسى أن تطلب من ربك أن ينزل علينا مائدة من    أي هل َيْسَتطِيُع َربَُّك﴾  

السامء.. فتكون االستطاعة هنا مضافة إىل عيسى عليه السالم، ال إىل اهلل سبحانه وتعاىل..  

واعتمدوا يف ذلك عىل قراءة من قرأ قوله تعاىل: )هل تستطيع ربك(، وعىل هذا، فإنه ال  

 هذا الطلب، ويراودوه عليه.  بأس من أن يطلب احلواريون إىل عيسى

ليتناسب قوهلم مع ما ورد يف القرآن الكريم من   قال آخر: وكل هذه االحتامالت 

ِذيَن  كون احلواريني عىل إيامن وثيق باهلل، كام يشهد لذلك قول اهلل تعاىل فيهم:   الَّ َا  َأهيُّ ﴿َيا 

َيَم لِْلَحَواِريِّنَي َمْن َأْنَصاِري إِىَل اهللَِّ َقاَل احْلََواِريُّوَن  آَمُنوا ُكوُنوا َأْنَصاَر اهللَِّ َكاَم َقاَل ِعيَسى اْبُن َمرْ 

اهللَِّ﴾   َأْنَصاُر  اهلل. ونرصة  [ 14الصف:  ] َنْحُن  دين  نرصة  ويف  اإليامن،  وثاقة  يف  القدوة  فهم   ،

اهلل ورسول اهلل حممد   أنصار  يكونوا  أن  املؤمنني  اهلل  اهلل.. وهلذا دعا  .. كام كان  رسول 

 الء احلواريون أنصار اهلل، وأنصار رسول اهلل عيسى، عليه السالم. هؤ
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﴿اتَُّقوا اهللََّ إِْن ُكنُْتْم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن عيسى عليه السالم أجاهبم بقوله: 

أي اتقوا اهلل أن تقرتحوا عليه أمثال هذه املقرتحات التي كان سلفكم يقرتحها  ُمْؤِمننَِي﴾  

لئال   موسى،  باقرتاح  عىل  ربه  جيرب  أال  الصادق  املؤمن  شأن  من  فإن  لكم  فتنة  تكون 

اآليات.. كام يقول املسيح عليه السالم يف بعض تعاليمه: )ال جترب الرب إهلك(، فذلك  

اتقوا اهلل وقوموا بام يوجبه اإليامن من   املعنى:  الكامل كله، واإليامن كله.. وقد يكون  هو 

 يوفقكم إىل ذلك.   العمل والتوكل عليه تعاىل عسى أن

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم أن احلواريني أجابوه بأن طلبهم ال يدل بحال عىل  

فقالوا:   اهلل،  من  والرضوان  اإليامن،  من  املزيد  طلب  لكنه  اهلل،  يف  شك  أو  إيامن،  ضعف 

اِهِديَن﴾  ﴿ُنِريُد َأْن َنْأُكَل ِمنَْها َوَتْطَمئِنَّ ُقُلوُبنَا َوَنْعَلَم َأْن َقْد َصدَ   ْقَتنَا َوَنُكوَن َعَلْيَها ِمَن الشَّ

يف هذا ال ختتلف    فهيقال آخر: أي أهنم يريدون املائدة ألمور.. منها أن يأكلوا منها..  

يد   فرعون عىل  من  نجاهم  آباءهم، حني  تعاىل  اهلل  أطعمه  الذي  والسلوى  املن  كثريا عن 

 ليهم الذلة واملسكنة. موسى.. فلام كفروا هبذه النعم لعنهم اهلل، ورضب ع

باستجابة  عليهم،  وألطافه  هبم،  اهلل  رمحة  إىل  قلوهبم  تطمئن  أن  ومنها  آخر:  قال 

طلبهم.. ويف هذا ما يفتح هلم إِل اهلل طريقا يرون منه إشارات السامء بحواسهم، بعد أن  

لعارض  أدركوها بعقوهلم.. وهذا ما يبعث يف قلوهبم الطمأنينة التي تثبت اإليامن، فال هيتز 

 يعرض له من ريبة أو شك. 

قال آخر: ومنها أن يزداد علمهم بصدق عيسى عليه السالم، وبصدق هذه اآليات  

كان   التي  والوسوسة،  الشك  من  طائف  منها  بأنفسهم  يطوف  فال  يديه،  عىل  جترى  التي 

 يثريها اليهود حوهلا. 

أيدهيم يف دعوهتم    قال آخر: ومنها أن تكون هذه املائدة املنزلة من السامء شهادة بني
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الناس إىل اإليامن.. إذ كانوا ممن طعموا منها، ومثل هذا الطعام الساموي ال بد أن يرتك آثارا  

فيمن طعم منه.. وربام كانت آثاره مادية ومعنوية معا، يراها الناس ظاهرة عليهم، فيكون  

ما  هذا  ويف  اإلهلية،  النعمة  تلك  لبسوا  ممن  أهنم  للحواريني،  شهادة  القلوب    منها  جيعل 

 مطمئنة إليهم، وإىل ما يدعون إليه. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املسيح عليه السالم ملا علم صحة قصدهم وأهنم ال  

عىل   الدال  الكريم  باالسم  وناداه  الدعاء  هبذا  اهلل  دعا  آية،  اقرتاح  وال  تعجيزه  يريدون 

ل، ثم باسم الرب اجلامع ملعنى  األلوهية والقدرة واحلكمة إىل نحو أولئك من صفات الكام

 َتُكوُن َلنَا  امللك والتدبري والرتبية واإلنعام، فقال:  
ِ
اَمء نَا َأْنِزْل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ ﴿اللَُّهمَّ َربَّ

اِزِقنَي﴾   لِنَا َوآِخِرَنا َوآَيًة ِمنَْك َواْرُزْقنَا َوَأْنَت َخرْيُ الرَّ  ِعيًدا أِلَوَّ

اهلل يا مالك أمرنا ومتوىل تربيتنا أنزل علينا مائدة ساموية يراها هؤالء  قال آخر: أي يا  

املقرتحون بأبصارهم وتتغذي هبا أبداهنم، وتكون عيدا خاصا بنا معرش املؤمنني دون غرينا  

  دعويت بأول من آمن منا وآخر من آمن، واجعلها عالمة من لدنك ترشد القوم إىل صحة  

ن غريها ما به تتغذى أجسامنا، فأنت خري الرازقني ترزق  ، وارزقنا منها ومنبويتوصدق  

 من تشاء بغري حساب. 

قال آخر: ومن حماسن هذا الدعاء أنه أخر ذكر الفائدة املادية للامئدة عن ذكر فائدهتا 

 الدينية الروحية، بعكس ما فعله احلواريون، إذ قدموا األكل عىل غريه من الفوائد األخرى. 

اهلل ذكر  ثم  آخر:  نية    قال  حسن  عن  الصادر  الطلب  هلذا  استجاب  أنه  تعاىل 

هُلَا َعَلْيُكْم﴾    وإخالص، فقال: أي إنه منزهلا عليهم، كام طلبوا وكام أحبوا،  ﴿َقاَل اهللَُّ إِينِّ ُمنَزِّ

ِمَن   َأَحًدا  ُبُه  ُأَعذِّ اَل  َعَذاًبا  ُبُه  ُأَعذِّ َفإِينِّ  ِمنُْكْم  َبْعُد  َيْكُفْر  من رشط    اْلَعاملَنَِي﴾،﴿َفَمْن  ولكن 

املعجزات أهنا تطبق باحلجة عىل مقرتحيها، فال جمال معها ألية رمحة أو عفو أو مغفرة، بل  
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هو العذاب الشديد الذي ال يعذب به أحدا من العاملني، ألن اجلحود، ـ بعد ذلك ـ يمثل  

 أقَص حاالت التمرد والكفران.

ند هذا احلد، فلم تتحدث عن طبيعة ما  قال آخر: وهكذا وقفت اآليات الكريمة ع

حدث بعد ذلك، هل تراجعوا عن طلبهم بعد هذا التهديد، فلم ينزهلا اهلل عليهم لذلك!؟  

هُلَا﴾  أو أهنم استمروا عىل هذا الطلب، وأن اهلل قد أنزهلا عليهم، كام توحي هبا كلمة   ﴿إيِنِّ ُمنَزِّ

 التي تدل عىل التحقيق. 

فيض يف ذلك كله، بل نسكت عىل ما سكت اهلل عنه، ألنه  قال آخر: وليس لنا أن نُ 

 ال يتعلق بشأن من شؤون العقيدة أو أمر من أمور العمل. 

النصارى ال   القصة، فيقول: إن  للبعض أن يعرتض عىل هذه  قال آخر: وقد يبدو 

،  يعرفوهنا بام جاء به اإلنجيل، أو بام تناقلته كتب التاريخ، ولكن ذلك ال يصلح دليال للنفي

ألن من املمكن أن يكون قد سقط فيام سقط من بعض آيات اإلنجيل، أو يكون مما أغفله  

 املؤرخون، أو مل يطلعوا عليه ككثري من القضايا التي عاشت يف التاريخ القديم. 

 املسيح والرفع: 

قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن رفع املسيح عليه السالم والرد عىل الذين  

 بقتله وصلبه. قالوا 

أن   تريدون  فام  منها،  تعاىل ذلك يف مواضع خمتلفة  اهلل  لقد ذكر  الوعاظ:  أحد  قال 

 نحدثكم منها؟

 املشهد األول: 
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أحد احلضور تعاىل:  (1) قال  قوله  ُمَتَوفِّيَك  : حدثونا عن  إِينِّ  ِعيَسى  َيا  اهللَُّ  َقاَل  ﴿إِْذ 

ِذينَ  الَّ ِمَن  ُرَك  َوُمَطهِّ إَِِلَّ  َيْوِم    َوَرافُِعَك  إِىَل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َفْوَق  َبُعوَك  اتَّ ِذيَن  الَّ َوَجاِعُل  َكَفُروا 

َتلُِفوَن﴾    [ 55]آل عمران: اْلِقَياَمِة ُثمَّ إَِِلَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِياَم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ

قال آخر: يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أن اهلل أراد للمسيح عليه السالم أن  

﴿إِْذ َقاَل  ال يقع يف قبضة الكافرين الذين جاءوا به ليصلبوه وليقتلوه، ولذلك خاطبه بقوله:  

فيام توحيه  وهي تعني بلوغ احلد الذي حدده اهلل له يف األرض    اهللَُّ َيا ِعيَسى إِينِّ ُمَتَوفِّيَك﴾،

كلمة )التوفية( من معنى بلوغ احلد، ال املوت املعروف، ذلك أن إطالق الوفاة عىل املوت  

كان عىل اعتباره هناية حد احلياة من دون أن يكون ملوت احلياة يف اجلسد مدخلية يف طبيعة  

 املعنى.  

ي فيه أخذ  قال آخر: ويشري إىل هذا ما ورد يف القرآن الكريم من مادة الوفاة، فهي تعن

اليشء أخذا تاما، ولذا يستعمل يف املوت ألن اهلل يأخذ عند املوت نفس اإلنسان من بدنه،  

تعاىل:   قال  ُرُسُلنَا﴾  كام  ْتُه  أماتته، وقال:  [ 61األنعام:  ] ﴿َتَوفَّ أي  املَْْوِت  ،  َمَلُك  اُكْم  َيَتَوفَّ ﴿ُقْل 

َل بُِكْم﴾  التويف مل يستعمل يف القرآن بمعنى املوت،  ، وهذا ما يؤكد أن [ 11السجدة: ] الَِّذي ُوكِّ

بل بعناية األخذ واحلفظ؛ أو أنه إنام استعمل التويف بام حيصل حني املوت من األخذ، للداللة  

عىل أن نفس اإلنسان ال يبطل وال يفنى باملوت الذي يظن اجلاهل أنه فناء وبطالن، بل اهلل  

 تعاىل حيفظها حتى يبعثها للرجوع إليه. 

﴿َوُهَو الَِّذي  وقد جاء التعبري عن النوم بكلمة )التويف( كام يف قوله تعاىل:   قال آخر:

بِالنََّهاِر﴾   َجَرْحُتْم  َما  َوَيْعَلُم  ْيِل  بِاللَّ اُكْم  الكلمة  [ 60األنعام:  ] َيَتَوفَّ أن  إىل  يشري  ما  وهو   ،

 

(، واألمثل يف تفسري  39/ 6(، ومن وحي القرآن: )168/  3(، وتفسري املراغي )1241/ 3(، وزهرة التفاسري )471/  2(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 . 240، ص: 3، و تفسري امليزان، ج:  (237/ 8(، ومفاتيح الغيب ) 238/  3(، والتفسري املنري )516/  2كتاب اهلل املنزل: )
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 استعملت يف معناها املطابق وهو األخذ، ال يف معناها املتعارف وهو املوت. 

ل آخر: ومع ذلك يمكن أن يكون )التويف( استعمل يف املوت بطريقة املجاز بمعنى  قا 

تنزيل النوم منزلة املوت بلحاظ أنه موت مؤقت، وأن النائم ميت يتنفس، وربام كان هذا  

تِي َقىَض َعَلْيَها املَْْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إىَِل َأَجلن مُ ظاهرا من قوله تعاىل:   ى﴾  ﴿َفُيْمِسُك الَّ َسمًّ

 فكأن النفس متوت يف النوم موتا مؤقتا قد يمتد يف الزمن وقد يتحول إىل حياة.  [ 42الزمر: ] 

﴿َوَرافُِعَك قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل املصري احلقيقي للمسيح عليه السالم، فقال:  

ِذيَن َكَفُروا﴾، ُرَك ِمَن الَّ خلفية خالص عيسى  أي أن اهلل قد دبر بحكمته وبخطته ا  إَِِلَّ َوُمَطهِّ

 عليه السالم من اضطهاد اليهود ومن حماولتهم قتله، من دون أن حيدد كيفية ذلك. 

تعاىل:   قوله  أن  ذلك  آخر:  ﴾  قال  إَِِلَّ الرفع  ﴿َوَرافُِعَك  دون  املعنوي  الرفع  تعني 

األجسام   تتعاورها  التي  اجلسامنية  األمكنة  سنخ  من  تعاىل  له  مكان  ال  إذ  الصوري، 

﴿ُثمَّ إَِِلَّ  باحللول فيها، والقرب والبعد منها، وهلذا، فهذا من قبيل قوله تعاىل:  واجلسامنيات  

رفع    َمْرِجُعُكْم﴾،  هو  حينئذ  املراد  أن  لظهور  القبض،  هو  بالتويف  املراد  كان  لو  وخاصة 

الدرجة والقرب من اهلل سبحانه، نظري ما ذكره تعاىل يف حق املقتولني يف سبيله، وقوله عنهم:  

ِْم﴾  ﴿َأْحيَ  ﴿َوَرَفْعنَاُه َمَكاًنا ، وما ذكره يف حق إدريس عليه السالم:  [ 169آل عمران:  ] اٌء ِعنَْد َرهبِّ

يًّا﴾ 
 [57مريم: ] َعلِ

قال آخر: وقد يكون املراد برفعه إليه رفعه بروحه وجسده حيا إىل السامء، عىل ما  

الناحية التعبريية ـ باجلانب   يشعر به ظاهر القرآن الكريم، ألن التعبري بالرفع إليه يوحي ـ من

املكاين الذي خيتص به ويمثل موقع العلو لديه الذي يتناسب مع علو مقامه وسمو شأنه،  

ِْم﴾  حتى أن كلمة:  توحي بذلك من خالل الذهنية اإليامنية   [ 169آل عمران: ] ﴿َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ

الذي جيعلهم يتطلعون إليها، هي    التي ختتزن يف داخلها معنى اعتبار السامء بمعناها املادي
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املنطقة التي متثل درجة العلو التي تنتسب إىل اهلل يف مقابل األرض التي هي دوهنا يف درجة  

الرفع املعنوي لكان األقرب التعبري بالرفع بشكل مطلق، كام يف   القرب املكاين، ولو أراد 

ِذيَن آَمُنوا ِمنُْكمْ قوله تعاىل:   ﴾    ﴿َيْرَفِع اهللَُّ الَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتن ، أو يف  [ 11املجادلة:  ] َوالَّ

يًّا﴾ قوله تعاىل: 
 [57مريم: ] ﴿َوَرَفْعنَاُه َمَكاًنا َعلِ

ِذيَن َكَفُروا﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال له:   ُرَك ِمَن الَّ أي ومنجوك    ﴿َوُمَطهِّ

 كانوا يرمونه به من القبائح ونسبة السوء إليه. مما كانوا يريدونه بك من الرش، أو مما 

قال آخر: وهذا ما يشري إىل إبعاده عن مواقع القذارة النفسية والروحية واألخالقية  

التي يمثلها املجتمع الكافر يف عاداته وتقاليده وقيمه املادية التي تلوث روح اإلنسان وعقله  

هلل عليه، فجعله إنسانا طاهرا يف ذاته،  وعمله، وذلك من خالل اللطف اإلهلي الذي أغدقه ا

 يعطي لآلخرين طهارة الفكر والروح والقلب والشعور واحلياة.

ِذيَن َكَفُروا﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال له:  ِذيَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَّ ﴿َوَجاِعُل الَّ

ا بَِرُسولن َيْأيِت  ﴿َومُ أي وجاعل الذين آمنوا بأنك عبد اهلل ورسوله، وصدقوك يف قولك:   ً َبرشِّ

بعدك فوق الذين مكروا بك من اليهود    ثم آمنوا بمحمد    [ 6الصف:  ] ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَُد﴾  

 وكذبوك، ومن سار بسريهتم ممن مل هيتد هبداك. 

حسن   يف  عليهم  فضلهم  وهى  روحانية  دينية  فوقية  إما  الفوقية  وهذه  آخر:  قال 

القرب من احلق، والبعد من الباطل، وإما فوقية دنيوية وهى  األخالق، وكامل اآلداب، و

 كوهنم أصحاب السيادة عليهم.

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هذه هي قصة الرصاع بني الكفر واإليامن، وبني احلق  

والعدل يف حساب الدنيا؛ أما إذا رجع الناس إىل اهلل ووقفوا بني يديه ليحكم بينهم، فهناك 

الذي يضع احلق يف ميزانه الصحيح، ويظهر الباطل يف حجته الضعيفة التي    احلكم العدل 
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َتلُِفوَن﴾  ال تثبت أمام النقد،    ﴿ُثمَّ إَِِلَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِياَم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ

قال آخر: وهذه اللفتة القرآنية تنقل الناس من أجواء احلياة الدنيا التي يتخبط فيها  

لناس يف الضالل من خالل ما خيوضونه من رصاع احلق والباطل، إىل أجواء اآلخرة التي  ا

يسود فيها العدل يف حسابات الرصاع الفكري والعميل.. فال جمال إال للحق الذي يقف فيه  

املحق رافع الرأس عاليا، ألنه ال خياف من االضطهاد الذي يامرسه ضده أهل الباطل يف  

ياة؛ ويقف فيه املبطل مهزوما ذليال، ألنه ال يملك يف ذلك املوقف  خنق صوت احلق يف احل

املزيفة   األلوان  من  حيشده  ما  خالل  من  احلق  صورة  الباطل  بإعطاء  الكفيلة  الوسائل 

 واألساليب املضللة املستندة إىل القوة الغاشمة. 

ه، ألهنا  قال آخر: وربام كانت القيمة يف هذه اللفتة أهنا توحي للمحق بالقوة يف موقف 

تبعد عنه كل املشاعر السلبية التي قد خيضع هلا اإلنسان َتت ضغط االضطهاد الذي قد  

يقوده إىل اليأس؛ كام توحي للمبطل بأنه مهام استطاع أن يصنع القوة املبطلة ملواقفه فإنه ال  

يستطيع ذلك إىل هناية الشوط، فإن النهاية ستكون يف موقف اجلميع عند اهلل، ليكون هو  

 حلكم فيام خيتلفون فيه، وهنالك خيرس املبطلون. ا

 املشهد الثاين: 

َقَتْلنَا  : أحسنتم.. فحدثونا اآلن عن قوله تعاىل:  (1) قال أحد احلضور ا  إِنَّ ْم  ﴿َوَقْوهِلِ

ِذيَن اْخَتَلُفوا  املَِْسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللَِّ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلكِْن ُشبَِّه هَلُْم َوإِ  نَّ الَّ

َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا َبْل َرَفَعُه اهللَُّ إَِلْيِه َوَكاَن اهللَُّ   فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه َما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلمن إِالَّ اتِّ

َقْب  بِِه  َلُيْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  َوإِْن  َحكِياًم  َعَلْيِهْم  َعِزيًزا  َيُكوُن  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  َمْوتِِه  َل 

 

، واألمثل يف تفسري (403/ 8)(، ومن وحي القرآن:  12/  6(، وتفسري املراغي )1950/ 4(، وزهرة التفاسري )965/  3(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 (. 259/ 11(، ومفاتيح الغيب )13/  6(، والتفسري املنري )520/  3كتاب اهلل املنزل: )
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 [ 159ـ  157]النساء: َشِهيًدا﴾ 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه اآليات الكريمة ضمن نامذج أخرى من انتهاكات  

ُسبقت   فقد  السالم،  عليهم  األنبياء  هبا  واجهوا  التي  العدوانية  وممارساهتم  إرسائيل  بني 

اليهود بنقض العهود، وارتداد بعضهم وكفرهم بآيات اهلل وقتلهم لألنبياء،  بالتنديد بقيام  

 بحيث استوجبوا غضب اهلل واحلرمان من رمحته وحرماهنم من قسم من نعم اهلل الطاهرة. 

قال آخر: لقد كان هؤالء اليهود بدرجة من العناد والصلف والوقاحة، بحيث كانوا  

بكل   يذكروا  أن  إىل  األمر  هبم  ووصل  واالستهزاء،  بالسخرية  األنبياء  كالم  يواجهون 

تعاىل:   قال  كام  األنبياء،  قول  وقبول  سامع  عن  حجب  تغطيها  قلوهبم  أن  ﴿َفباَِم  رصاحة 

ْم ُقُلوُبنَا ُغْلٌف﴾  َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َوكُ  النساء: ] ْفِرِهْم بِآَياِت اهللَِّ َوَقْتلِِهُم اأْلَْنبَِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ َوَقْوهِلِ

155 ] 

قال آخر: وقد جتاوز هؤالء املجرمون احلد، فألصقوا بمريم العذراء الطاهرة هتمة  

ا محلت به بإذن اهلل دون  شنيعة وهبتانا عظيام، مع أهنا أم ألحد أنبياء اهلل الكبار، وذلك ألهن

َتاًنا َعظِياًم﴾ أن يمسها رجل، كام قال تعاىل:  ْم َعىَل َمْرَيَم هُبْ  [156النساء: ] ﴿َوبُِكْفِرِهْم َوَقْوهِلِ

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن األمر وصل هبم إىل التباهي واالفتخار بقتل األنبياء،  

املسيح عيسى بن مريم رسول تعاىل: ﴿  وزعمهم أهنم قتلوا  َقَتْلنَا  اهلل، كام قال  ا  إِنَّ ْم  َوَقْوهِلِ

 ﴾املَِْسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللَِّ

عىل   هبا  ويضبون  أفواههم،  هبذا  يملؤون  كانوا  أهنم  إىل  يشري  وهذا  آخر:  قال 

بغيا  نفسا،  قتلوا  أهنم  يكفهم  فلم  اهلل..  رسول  مريم..  بن  عيسى  املسيح..  قتلنا    آذاهنم.. 

وعدوانا.. كام كان ذلك معتقدهم.. ومل يكفهم أن تكون هذه النفس نفس إنسان مل يقل  

كلمة سوء، ومل يمد يده إىل أحد بسوء.. بل كان فمه مرشق نور ومطلع حكمة.. وكانت  
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 علة.  ذي يده مالك بر ورمحة.. هتدى الشفاء إىل كل مريض، ومتسح بالعافية عىل كل 

راحوا يعلنون هذا النبأ الذي يتوُهونه سارا ومسعدا،  قال آخر: مل يكفهم هذا.. بل  

 يبرشون به يف آفاقهم، ويرفعونه إىل اهلل دعوات وصلوات، يف وقاحة واجرتاء عىل اهلل. 

وقوهلم   آخر:  ذلك  ﴿املَِْسيُح﴾  قال  يقولون  وإنام  املسيح،  بأنه  منهم  اعرتافا  ليس 

قوهلم:   وكذلك  به..  اهللَِّ﴾  استهزاء  مل ﴿َرُسوُل  يقبلوه    فهم  ومل  رسوال،  باملسيح  يعرتفوا 

 مسيحا. 

َوَلكِْن ُشبَِّه  قال آخر: وقد رد اهلل تعاىل عليهم هذا بقوله:   َوَما َصَلُبوُه  َقَتُلوُه  ﴿َوَما 

أي واحلال أهنم ما قتلوه كام ادعوا، وما صلبوه كام زعموا وشاع بني الناس، ولكن    هَلُْم﴾،

 وهم إنام صلبوا غريه. وقع هلم الشبه فظنوا أهنم صلبوا عيسى

اخلرب،   هبذا  الكريم  القرآن  يفجؤهم  إذ  هلم،  وخزى  لليهود،  كبت  وهو  آخر:  قال 

ويقطع هلم عنه الشك باليقني.. ذلك أنه كان قد وقع يف نفوسهم شك يف أن الذي قتلوه  

القرآن   به  جاءهم  الذي  هبذا  يقينا  أصبح  قد  الشك  هذا  فإن  املسيح،  هو  ليس  وصلبوه 

م يعلمون صدقه، ويستيقنون أنه من عند اهلل، وإن جحدوه استكبارا، وعنادا،  الكريم، وه

تعاىل:   قال  ِمنُْهْم  كام  َفِريًقا  َوإِنَّ  َأْبنَاَءُهْم  َيْعِرُفوَن  َكاَم  َيْعِرُفوَنُه  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  ﴿الَّ

  يف يعرفونه يعود إىل القرآن. ، والضمري[ 146البقرة: ] َلَيْكُتُموَن احْلَقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾  

قال آخر: ومثل هذا الشبه حيدث كثريا يف كل زمان وَتكى عنه نوادر وحوادث غاية  

يف الغرابة لكنها قد وقعت فعال.. فقد ذكر بعض املؤلفني يف الطب الرشعي من اإلنجليز  

سنة   وقعت  فيها    1539حادثة  استحض  فرنسا  يدعى    150يف  شخص  ملعرفة  شخصا 

هو )مارتني  بأنه  منهم  أربعون  جزم  جري(  ومل    ،  ترددوا  والباقون  غريه  انه  مخسون  وقال 

يمكنهم أن يبدوا رأيا ثم اتضح من التحقيق أن هذا الشخص كان غري مارتني جري وانخدع  
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به هؤالء الشهود املثبتون وعاش مع زوجته مارتني حموطا بأقاربه وأصحابه ومعارفه ثالث  

مار أنه  مصدق  وكلهم  بالدالئل  سنوات  كذبه  بظهور  عليه  املحكمة  حكمت  وملا  تني، 

القاطعة استأنف احلكم يف حمكمة أخرى فأحض ثالثون شاهدا أقسم عرشة منهم بأنه هو  

 مارتني، وقال سبعة إنه غريه وتردد الباقون. 

قال آخر: عىل أن هذا احلادث من خوارق العادات التي أيد اهلل هبا نبيه عيسى عليه  

وأنقذ ال  السالم  وهم  بينهم  من  فخرج  شكله،  وغري  غريه  عىل  شبهه  فألقى  أعدائه  من  ه 

 يشعرون.. ويف أناجيلهم وكتبهم نصوص متفرقة تؤيد هذا. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن القضية َتولت بعد ذلك إىل جمال للخالف بني من  

إثباهتم  يرتكزوا يف  مل  القوم  ينفيهام، لكن  القتل والصلب، وبني من  عىل أساس من    يؤكد 

ِذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه  العلم أو احلجة، بل استندوا إىل ظنون وختمينات، كام قال تعاىل:   ﴿َوإِنَّ الَّ

 ﴾ َباَع الظَّنِّ  [157النساء: ] َلِفي َشكٍّ ِمنُْه َما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلمن إِالَّ اتِّ

فال شك    َما َقَتُلوُه َيِقينًا﴾،﴿وَ قال آخر: ثم أكد اهلل تعاىل أهنم مل يقتلوه يقينا، فقال:  

بل رفعه اهلل إليه بروحه وجسده، أو بروحه بعد أن قبضه  ﴿َبْل َرَفَعُه اهللَُّ إَِلْيِه﴾  يف هذه اجلهة،  

 فيام يفعل ويقدر.  ﴿َوَكاَن اهللَُّ َعِزيًزا َحكِياًم﴾،إليه بطريقة عادية غري ظاهرة للناس؛ 

قال آخر: وال حاجة للدخول يف تفاصيل الوجوه التي َتدث عنها املفرسون، ألن  

األسلوب القرآين أمجل املسألة ومل يدخل يف التفاصيل، ألهنا ال متثل شأنا كبريا من شؤون  

العقيدة والعمل، بل كل ما هناك أن اهلل ساقها يف مقام تعداد االنحرافات التي انحرف هبا  

 خاطفة.  اليهود يف إشارات 

قال آخر: وربام كان تصور البعض منها حيتاج إىل علم من الغيب ال نملكه وال نملك  

األسلوب   عند  الوقوف  هذا  يف  يكون  وقد  الناس؛  عىل  احلجة  به  تقوم  مما  عليه،  احلجة 
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يف التخلص من كثري من القصص التي دخلها    ىالقرآين، فيام أمجله وما فصله، فائدة كرب

واة والقصاصني الذين أرادوا إرضاء فضول الناس، وذلك يف الدخول  اخليال من قبل الر

يبينه هلم؛ فأدخلنا ذلك يف متاهات كبرية من األكاذيب   مل  القرآن وما  ما أمجله  يف تفصيل 

 واألساطري.

قال آخر: ثم ختم اهلل تعاىل هذه اآليات الكريمة بالتأكيد عىل أن الذين كفروا به من  

﴿َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب إاِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل  به قبل موته، فقال:  أهل الكتاب سوف يؤمنون  

العني    َمْوتِِه﴾،  رأي  فريونه  الزمان،  آخر  يف  يظهره  أو  اهلل  يبعثه  عندما  يتحقق  وذلك 

 فيواجهون احلقيقة يف ظروف ال يمكنهم معها اإلنكار. 

اعتبار   ﴾  قال آخر: ويصح هذا عىل  الن﴿إِنَّ افية، واملعنى ما من أحد من أهل  هنا 

الكتاب اليهود أو النصارى، أو بعبارة أدق الذين يسمون أنفسهم نصارى أو مسيحيني إال  

ليؤمنن به حق اإليامن، وخيضعون حق اخلضوع قبل موته عليه السالم، فالضمري يف موته  

د، ويؤمن به أهل  يعود إىل املسيح عليه السالم، وهذا يسري عىل أن عيسى عليه السالم سيعو 

 الكتاب من اليهود والنصارى. 

يعود إىل أحد املطوية يف الكالم  ﴿َمْوتِِه﴾  قال آخر: واحتمل بعضهم أن الضمري يف  

ومقدرة، واملعنى ما من أحد من أهل الكتاب إال ليؤمنن بعيسى عند موت أي كتايب، ألنه  

نت حال فرعون إذ قال  عند حرشجة املوت يتنبه الشخص ملا أنكر وجحد، فيؤمن، كام كا 

ائِيَل﴾ عندما أدركه الغرق:    [90يونس: ] ﴿آَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبنُو إرِْسَ

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن عيسى عليه السالم سيكون شهيدا باحلق يوم احلق،  

أي أنه يشهد عىل اليهود بام كفروا به، ويشهد    ا﴾، ﴿َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيدً فقال: 

عىل الذين يقولون إهنم نصارى، وأهنم كفروا به فادعوا أنه إله أو ابن اهلل، وأن كالمهم يف  
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 هذا باطل، وأنه عبد اهلل ورسوله. 

 املسيح واملساءلة: 

  قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن سؤال اهلل تعاىل املسيح عليه السالم عن 

 أرشكوا به مع اهلل.  الذين

َيا ِعيَسى اْبَن (1)قال أحد الوعاظ : لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف قوله: ﴿َوإِْذ َقاَل اهللَُّ 

َي إهَِلنَْيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ  ُِذويِن َوُأمِّ َأُقوَل  َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِِل َأْن    َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اختَّ

إِنََّك َأْنَت    َتْعَلُم َما يِف َنْفِِس َواَل َأْعَلُم َما يِف َنْفِسَك   إِْن ُكنُْت ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتهُ   َما َلْيَس ِِل بَِحقٍّ 

ُم اْلُغُيوِب َما ُقْلُت هَلُْم إِالَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ َوَربَُّكمْ  ُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا  َوُكنْ  َعالَّ

ِقيَب َعَلْيِهمْ   َما ُدْمُت فِيِهمْ  ْيَتنِي ُكنَْت َأْنَت الرَّ هْبُْم    َفَلامَّ َتَوفَّ  َشِهيٌد إِْن ُتَعذِّ
ن
ء َوَأْنَت َعىَل ُكلِّ يَشْ

ُْم ِعَباُدكَ     [ 118ـ  116]املائدة: َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾  َفإِهنَّ

قال آخر: يف هذه اآليات الكريمة يذكر اهلل تعاىل مساءلته لعيسى عليه السالم، يوم  

ُسَل َفَيُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم َقاُلوا  القيامة.. يوم جيمع اهلل الرسل، كام قال تعاىل:   ﴿َيْوَم جَيَْمُع اهللَُّ الرُّ

ُم اْلُغُيوِب﴾   [ 109املائدة: ] اَل ِعْلَم َلنَا إِنََّك َأْنَت َعالَّ

أنعم اهلل تعاىل هبا عىل   التي  النعم  الكريمة تعداد  قال آخر: وقد سبق هذه اآليات 

احلواريني من   به وبرسوله، ويف طلب  اإليامن  للحواريني  إهلامه  السالم، ويف  عيسى عليه 

عيسى إنزال مائدة من السامء ثم طلب عيسى من ربه إجابة مطلبهم، وإخبار اهلل تعاىل بأنه 

 جاهبم إىل ما طلبوا. أ

 

(، واألمثل يف تفسري 382/  8(، ومن وحي القرآن: )60/  7(، وتفسري املراغي )2404/  5ري )(، وزهرة التفاس82/  4(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 (. 465/  12(، ومفاتيح الغيب ) 119/  7(، والتفسري املنري )192/  4كتاب اهلل املنزل: )
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قال آخر: وقد عقب اهلل تعاىل عىل ذلك كله لسؤال اهلل له عىل مرأى من قومه توبيخا  

وتقريعا هلم عىل افرتائهم، وإجابة من عيسى عليه السالم عن ذلك فيها تنصل من ذلك  

الذنب العظيم الذي اقرتفوه بعده، وهو القول بالتثليث، ثم إخبار من اهلل بام ينجى اإلنسان  

الق يوم  عذاب  قبضته  من  ويف  له  مملوك  كله  واألرض  السموات  يف  ما  أن  بيان  مع  يامة، 

ال رشيك له يمنعه إن أعطى، أو يلزمه    يشءيترصف فيه بعدله وحكمته وهو القادر عىل كل  

 باإلعطاء إن منع. 

إعطاء   خالله  من  يراد  الذي  القرآين  احلوار  أساليب  من  أسلوب  وهذا  آخر:  قال 

يدور حوهلا احلوار من أجل التأكيد عىل بعض اجلوانب احلية فيها،  الفكرة صفة القصة التي  

 كوسيلة من وسائل إثباهتا بطريقة حاسمة أو نفيها كذلك. 

قال آخر: وقد أدار اهلل املوضوع بطريقة احلوار بينه وبني عيسى عليه السالم يف يوم  

 بالنظر إىل أنه حمقق  القيامة، عىل الطريقة القرآنية التي تتحدث عن املستقبل بصيغة املايض

 الثبوت.  

له   يستعرض  وهو  تعاىل،  بقوله  الكريمة  اآليات  هذه  بدأت  وقد  آخر:  قال 

التي حدثت من بعده:   لِلنَّاِس  االنحرافات  ُقْلَت  َأَأْنَت  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيَسى  َيا  اهللَُّ  َقاَل  ﴿َوإِْذ 

َي إِهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾، ُِذويِن َوُأمِّ ، أي واذكر أهيا الرسول للناس   للنبي خلطاب فيها وا اختَّ

  نعمتي يوم جيمع اهلل الرسل فيسأهلم مجيعا عام أجابت به أممهم، حني يقول لعيسى: اذكر  

عليك وعىل والدتك.. وحني يقول له بعد ذلك: أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني؟..  

 بتدعوه من عند أنفسهم؟ أي يسأله أقالوا هذا القول بأمر منك أم هم افرتوه وا

أي متجاوزين بذلك توحيد اهلل وإفراده    ﴿ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾،قال آخر: ومعنى قوله:  

بالعبادة، وذلك إما أن يكون باختاذ إله أو أكثر مع اهلل تعاىل وهو الرشك، إذ عبادة الرشيك  
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الرشيك ينفع  املتخذ غري عبادة اهلل خالق السموات واألرض، سواء اعتقد املرشك أن هذا  

ويض استقالال، أو اعتقد أنه ينفع ويض بإقدار اهلل إياه وتفويضه بعض األمر إليه فيام وراء  

النفع والض وهذا هو   التأثري والكرامة عىل  له من  بالوساطة عند اهلل أي بام  أو  األسباب 

﴿َوَيْعُبُدوَن  األكثر الذي كان عليه مرشكو العرب عند البعثة، كام حكاه اهلل عنهم يف قوله:  

 ُشَفَعاُؤَنا ِعنَْد اهللَِّ﴾  
ِ
ُهْم َواَل َينَْفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهُؤاَلء ، وقوله:  [ 18يونس:  ] ِمْن ُدوِن اهللَِّ َما اَل َيُضُّ

ُبوَنا إِىَل اهللَِّ ُزْلَفى﴾  َُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ ِذيَن اختَّ  [ 3الزمر: ] ﴿َوالَّ

قال آخر: وقل أن يوجد من املرشكني من يتخذ إهلا غري اهلل متجاوزا بعبادته اإليامن  

باهلل الذي هو خالق الكون ومدبره، فاإليامن الفطري الذي غرس يف نفوس البرش يرشد إىل  

األنبياء   أتباع  فاملوحدون  أحد،  يدرك كنهها  غيبية ال  قوة  الكون كله صادر عن  تدبري  أن 

هون بعباداهتم إىل رب هذه السلطة الغيبية وحده اعتقادا منهم أنه هو الفاعل الكامل  يتوج

الترصف، وإن نسب الفعل إىل غريه فبإقدار اهلل إياه وتسخريه له بمقتىض سننه يف خلقه،  

واملرشكون يتوجهون إليه تارة، وإىل بعض ما يستكربون من خلقه تارة أخرى كالشمس  

وبعض واملالئكة  تلك    والنجم  فيجعلون  معا  إليهام  أحيانا  ويتوجهون  أخرى،  خملوقات 

 املخلوقات املعظمة وسيلة إىل خالق األكوان ومدبر الكائنات.

السورة،   هذه  من  مواضع عدة  يف  إهلا  املسيح  اختاذ  عليهم  اهلل  نعى  وقد  آخر:  قال 

فر  عبادهتا  أنكرت  ثم  والغربية،  الرشقية  الكنائس  يف  معروفة  كانت  أمه  قة  وعبادة 

 التي جاءت بعد اإلسالم بزمن طويل.  الربوتستانت

أو معبود  ﴿إَِلِه﴾  قال آخر: ومع أن املسيحيني عىل اختالف فرقهم، مل يطلقوا كلمة  

عىل مريم، واعتربوها أم اإلله ال غري، لكنهم يف الواقع يقدمون هلا طقوس الدعاء والعبادة،  

 سواء أطلقوا عليها هذا االسم أم مل يطلقوه. 
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آخر: وهذه العبادة منها ما هو صالة ذات دعاء وثناء عىل املعبود، ومنها ما هو    قال

استغاثة واستشفاع، ومنها ما هو صيام ينسب إليها ويسمى بصيام العذراء، وكل أولئك  

يقرتن بخشوع وخضوع لذكرها ولصورها ومتاثيلها واعتقاد السلطة الغيبية هلا وأهنا تنفع  

 إما بنفسها أو بواسطة ابنها، ويسموهنا )والدة اإلله( وتض يف الدنيا واآلخرة 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل إجابة عيسى عليه السالم، أن عيسى عليه السالم وقف،  

وقف احلوار،  خالل  مع    ة من  يتناسب  ال  الذي  الفكر  هلذا  الرافض  لربه،  اخلاضع  اخلاشع 

رشيك، ليسبح اهلل تدليال عىل  عظمة اهلل، التي تفرض عىل الناس توحيده وتنزهيه عن كل  

تعظيام لك وتنزهيا  ﴿ُسْبَحاَنَك﴾  أنه يعيش الشعور بالعظمة يف أعىل مستوياهتا ولذلك قال:  

 عن كل ما خالف مقامك. 

﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال:   أي إن   ﴿َما َيُكوُن ِِل َأْن َأُقوَل َما َليَْس ِِل بَِحقٍّ

و الذي يقف يف حديثه عنها عند حدودها الذاتية فيام متلكه من  اإلنسان الذي حيرتم نفسه ه

طاقات، ويف ما تتصف به من صفات، وال يتعدى ذلك إىل الدرجات التي مل يبلغها، أو  

املواقع التي ال يملكها، كام يفعل اإلنسان اجلاهل الذي ال يعرف قدر نفسه، أو الذي يقول  

ود نفسه، ولذلك لست ـ يا رب ـ يف هذا املوقع،  عن نفسه ما ليس له بحق فيام يعرفه من حد

فإين عبدك ورسولك الذي يعرف كيف يعيش العبودية لك، وكيف حيس باالنسحاق أمام  

 ألوهيتك، يف كل ما لك من احلق، ويف ما عيل من احلق. 

ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال:   ف يا  أي ملاذا أق   ﴿إِْن ُكنُْت 

رب موقف الدفاع عن نفِس؟ إنه موقف الذي حيتاج يف إثبات براءته إىل بينة، وليس موقفي  

وَتيط بكل يشء يفكر به   ﴿َتْعَلُم َما يِف َنْفِِس﴾،هو هذا، ألنني أقف أمامك أنت اهلل الذي  

مك، فال  ألن علمي مستمد من عل   ﴿َواَل َأْعَلُم َما يِف َنْفِسَك﴾،اإلنسان أو يقوله أو يعمله، 
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ُم اْلُغُيوِب﴾  حييط بيشء إال ما أهلمتني إياه، فكيف ِل اإلحاطة بام يف نفسك،   ﴿إِنََّك َأْنَت َعالَّ

ُقْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه﴾،فـ   وأنت تعلم أنني مل أقل هلم شيئا من ذلك، ألن ذلك هو    ﴿إِْن ُكنُْت 

 الباطل الذي ال حيق ِل أن أفكر به، فكيف حيق ِل أن أقوله. 

بِِه﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال:   َأَمْرَتنِي  َما  إِالَّ  هَلُْم  ُقْلُت    ك عبد  ألين  ﴿َما 

ورسولك الذي أمرته بإبالغ رسالتك لعبادك ليعبدوك وليوحدوك، فال يرشكوا بك شيئا،  

َوَربَُّكْم﴾  وقد قلت هلم:   اْعُبُدوا اهللََّ َريبِّ  مراحل حيايت عندما  ورشحت هلم يف مجيع  ﴿َأِن 

كنت معهم أنني مثلهم عبد مربوب لك ال أملك لنفِس نفعا وال رضا إال بك، وأنني مل  

أفعل ما فعلته من خوارق اإلعجاز إال بإذنك وبقدرتك، من دون أن يكون ِل فيها يشء  

رس   هو  ذلك  ألن  يعبدوك،  أن  منهم  وطلبت  اإلبداع،  عىل  الذات  قدرة  من  ينطلق  ذايت 

 الربوبية. االعرتاف ب

أي  ﴿َوُكنُْت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت فِيِهْم﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  

وكنت قائام عليهم أراقبهم وأشهد عىل ما يقولون وما يفعلون، فأقر احلق وأنكر الباطل مدة  

ِقيَب َعَليْ بينهم..    وجودي  ْيَتنِي ُكنَْت َأْنَت الرَّ  َشِهيٌد﴾  ﴿َفَلامَّ َتَوفَّ
ن
ء أي  ِهْم َوَأْنَت َعىَل ُكلِّ يَشْ

، ألنى إنام شهدت من أعامهلم ما عملوه  دوينإليك كنت أنت احلفيظ عليهم    قبضتني فلام  

 . يشءإذ ال خيفى عليك  يشء وأنا بني أظهرهم، وأنت تشهد عىل كل  

ىل، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن املسيح عليه السالم فوض أمر اجلزاء إليه تعا 

ِعَباُدَك﴾،  ُْم  َفإِهنَّ هْبُْم  ُتَعذِّ ما    ﴿إِْن  يملك أحد غريك  تشاء، ال  وملكك، تترصف هبم كيف 

متلكه منهم، فلك أن تعاقبهم عىل ما جنوه وفعلوه من التمرد عىل طاعتك بعد إقامة احلجة  

  َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾،﴿َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك  عليهم من خالل ما بلغه رسلك من رسالتك..  

اي ال يسألك أحد مل غفرت هلؤالء العصاة الظاملني.. فام غفرانك هلم عن عجز أو قصور  



336 

 

أن تناهلم يدك، ويأخذهم عقابك، وإنام هو حلم احلليم، وحكمة احلكيم.. فعن قدرة عفا  

 وغفر، وعن حكمة كان هذا العفو وتلك املغفرة. 

تعاىل من موقع العزة والقدرة، ال من موقع الذلة واإلجلاء  قال آخر: أي أن عفو اهلل  

كام يفعله الناس، مما جيعل من العفو مظهر قدرة، كام هو العذاب مظهر قوة، وهو يف موقع  

 احلكمة من رعايته ملا يصلح عباده وما حيقق هلم كامهلم. 

وإن تغفر    قال آخر: وقد روي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: )إن تعذهبم فإهنم عبادك

ينقض آخره   إذ  اهلل،  ما هذا كالم  ما سمع، وقال:  فأنكر  الرحيم(  الغفور  أنت  فإنك  هلم 

ُْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك أوله.. فأعاد القارئ قراءة اآلية عىل وجهها:  هْبُْم َفإِهنَّ ﴿إِْن ُتَعذِّ

 هذا كالم اهلل.. عز فحكم، فإن شاء عفا وغفر. : نعم األعرايبفقال َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾ 

﴿َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك َأْنَت  قال آخر: وهذا ما يشري إىل أن قول املسيح عليه السالم:  

ليس شفاعة هلم، ألنه لو كان قصد عيسى عليه السالم هو الشفاعة هلم  اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾  

ور الرحيم( ألن غفران اهلل ورمحته ُها اللذان يناسبان  لكان عليه أن يقول: )فإنك أنت الغف

وهو يدل عىل أنه مل يكن يف    ﴿َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾، مقام الشفاعة، لكنا نراه يقول:  

مقام الشفاعة هلم، بل كان يريد أن ينفي عن نفسه أي اختيار وأن يوكل األمر كله إىل اهلل،  

 اقب، وكل مشيئة منه سبحانه تستند إىل حكمة. إن شاء عفا، وإن شاء ع

اِدِقنَي  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل هذا احلوار بقوله:   ﴿َقاَل اهللَُّ َهَذا َيْوُم َينَْفُع الصَّ

أي قال اهلل تعاىل: إن هذا اليوم هو اليوم الذي ينفع فيه الصادقني صدقهم يف    ِصْدُقُهْم﴾، 

 ر أقواهلم وأحواهلم. إيامهنم ويف شهاداهتم ويف سائ 

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها  قال آخر: ثم بني هذا النفع فقال:   ﴿هَلُْم َجنَّاٌت جَتِْري ِمْن ََتْ

أي للصادقني جنات جترى من َتتها  َأَبًدا َريِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾  
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م ثوابا  اآلخرة  يف  السعادة  األهنار  غاية  وهذا  عنه،  ورضوا  عنهم  اهلل  وريض  اهلل،  عند  ن 

األبدية، إذ ال مطلب هلم أعىل منه حتى متتد أعناقهم إليه وتتطلع نفوسهم لبلوغه كام قال  

ِة َأْعنُين َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ تعاىل:    [ 17السجدة: ] ﴿َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن ُقرَّ

يعني أن ذلك الذي ذكر من النعيمني    ﴿َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾،قال آخر: وقوله تعاىل:  

احلِس والروحي اللذين حيصلون عليهام بعد النجاة من أهوال يوم القيامة هو الفوز البالغ  

:  الغاية، ألن الفوز هو الظفر باملطلوب مع النجاة من ضده أو مما حيول دونه كام قال تعاىل 

 [ 185آل عمران:  ] ﴿َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز﴾ 
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 . االعتبار.. وقصة ابني آدم 19

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة املسيح عليه السالم، فحدثونا عن  

 قصة ابني آدم، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي  : لقد ذكر اهلل تعاىل هذه القصة يف قوله:  (1) قال أحد الوعاظ

ا َومَلْ ُيَتَقبَّْل ِمَن اآْلَخِر َقاَل أَلَْقُتَلنََّك  َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدُِهَ َقاَل إِنَّاَم َيَتَقبَُّل    آَدَم بِاحْلَقِّ إِْذ َقرَّ

ئِْن َبَسْطَت إَِِلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا بَِباِسطن َيِدَي إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك إِينِّ َأَخاُف اهللََّ  اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقنَي لَ 

املنَِِي  َربَّ اْلَعاملَنَِي إِينِّ ُأِريُد َأْن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّ 

يَن َفَبَعَث اهللَُّ ُغَراًبا َيْبَحُث يِف اأْلَْرِض  َفَطوَّ  َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقتََلُه َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَارِسِ

َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َس    ْوَءةَ لرُِيِ

 [ 31ـ  27املائدة: ] َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي﴾ 

قد وردت هذه اآليات الكريمة بعد أن ذكرت آيات سابقة تتحدث عن  و قال آخر:  

بنى إرسائيل صورة معتمة لإلنسان، فاضحة ملساوئه وخمازيه، حني تفسد فطرته، وتضيع  

إليه،   املسوق  اخلري  يديه  بكلتا  فيدفع  إنسانيته،  املنصوبة  معامل  النور  يف شعلة  بفمه  وينفخ 

 هلدايته.. مؤثرا أن يظل هكذا يف الظالم والضالل. 

قال آخر: وألن اإلنسانية ليست كلها عىل هذه الصورة الكئيبة املعتمة، التي تتمثل  

يف بنى إرسائيل، إذ أن يف اإلنسانية خريا كثريا، ويف الناس أخيار كام يف الناس أرشار وفجار؛  

 متام العرض لإلنسانية أن يعرض جانبها الطيب كام عرض جانبها اخلبيث. فكان من 

 

(، واألمثل يف تفسري  125/ 8وحي القرآن: )(، ومن 96/ 6(، وتفسري املراغي ) 2121/  4(، وزهرة التفاسري )1072/ 3( التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 (. 669/  3كتاب اهلل املنزل: )
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تعاىل:   وقوله  آخر:  ﴾  قال  بِاحْلَقِّ آَدَم  اْبنَْي  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  عرض    [ 27املائدة:  ] ﴿َواْتُل  هو 

ويف   واملظلم..  املرشق  وجهيها:  وعىل  واخلبيث..  الطيب  جانبيها:  من  كلها،  لإلنسانية 

 والشيطاين.  املالئكيمثليها: 

قال آخر: وذلك، لكى هتتز هذه الصورة التي تتمثلها اخلواطر لإلنسانية املريضة،  

وهي تنظر إىل اإلنسان من خالل آيات الكتاب الكريم، وما عرضت من ضالل هذه اجلامعة  

. ثم لتقوم مقام تلك الصورة صورة أخرى لإلنسان حني يعلو بإنسانيته، ويرتفع  .وسفهها 

ب هذه األرض، وما اختلط به من ضباب ودخان، حيث يرى وجه احلق بوجوده عن ترا 

 سافرا مرشقا، فيأنس به، وحييا معه. 

اليهود من   التعليل ملا كان من  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه القصة تشبه 

ونقضهم املواثيق، وقتلهم للنبيني، وادعائهم الكاذب الفضل    بسط أيدهيم باألذى للنبي  

قدم   اخلليقة  يف  قديم  نفوسهم، واحلسد  يف  الكمني  احلسد  هو  ذلك  علة  فإن  الناس،  عىل 

اإلنسان فيها، فهذا أحد ولدي آدم حيسد أخاه، حتى يف العبادة التي تقتيض تنقية النفوس  

بعض النفوس مما ال عالج له إال الصرب    وتقوى القلوب، وذلك دليل عىل كمون احلسد يف 

عىل الذين تصيبهم هذه اآلفة، كام صرب األخ الذي قتله أخوه، فإذا كان يف النصوص بيان  

آلفة احلسد، ففيها أيضا بيان حللية الصرب والصفح والرضا بام يقدره رب العاملني من أذى  

 املؤذين، واإلخالص هلل تعاىل. 

﴿َواْصرِبْ َوَما  يدعوه إىل الصرب، كام قال تعاىل:    للنبي  قال آخر: وكل هذا فيه عزاء  

َزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك يِف َضْيقن مِمَّا َيْمُكُروَن﴾  َك إِالَّ بِاهللَِّ َواَل ََتْ  [ 127النحل: ] َصرْبُ

قال آخر: وكام أن يف اآليات الكريمة تعليال ملا سبقها، ففيها متهيد ملا يلحقها، فقد  

اىل بعدها عقوبات رادعة للذين يعيثون يف األرض فسادا، وخيرجون، ويقتلون ذكر اهلل تع
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 األنفس الربيئة، ويزعجون اآلمنني بالرسقات واالختطاف. 

قال آخر: ولذلك، فإن هذه اآليات الكريمة تبني قسوة املعتدي ليتبني استحقاقه هو  

لك كانت اآلية التي  وأمثاله من عقاب ردعا وزجرا، ونكاال يمنع غريهم من العبث؛ ولذ

 أعقبت هذا النص فيها بيان لسببيته يف رشعية القصاص وغريه من األحكام. 

قال آخر: ويمكن تقسيم القصة كام وردت يف القرآن الكريم إىل جمموعة مشاهد،  

نرى يف أوهلا ابني آدم، وقد قرب كل منهام قربانا إىل اهلل، أمال يف قبول اهلل له للحصول عىل  

ته، أو لتحقيق ما يطلبه كل منهام من حاجات، فكانت النتيجة رفض قربان  رضاه ومغفر 

أحدُها وقبول قربان اآلخر، ومل يتقبل األول رفض اهلل قربانه برىض وخضوع، بل واجهه  

 بتمرد واحتجاج، اجته به إىل البغي والعدوان. 

ض قربانه،  قال آخر: ويف املشهد الثاين نرى حوارا معربا بني األخوين، بدأه الذي رف

،  [ 27املائدة:  ] ﴿أَلَْقُتَلنََّك﴾  بالتهديد والوعيد ألخيه املؤمن الذي تقبل اهلل منه القربان قائال له:  

يف هلجة تنضح باحلقد واحلسد الطاغي الذي يتفجر يف صدره كاحلمم، ومل يكن هناك أي  

وبه التي يستحق  مربر هلذا املوقف منه، ألن النتيجة ليست من صنع أخيه ليحسبها ذنبا من ذن

الذي رفض هذا وتقبل ذاك،   القضية من صنع اهلل يف هذا وذاك، فهو  العقوبة عليها، بل 

فليكن احلساب مع اهلل إذا كان يمكنه ذلك أو حيق له.. لكنه احلسد الذي يواجه فيه احلاسد  

 املحسود، من غري ذنب جناه، إال أن اهلل أنعم عليه ومل ينعم عىل احلاسد.

ث  آخر:  اإليامنية  قال  الوداعة  نلمح  وفيها  املؤمن،  األخ  فعل  ردة  تعاىل  اهلل  يذكر  م 

النور يف عروق   كانسياب  احلياة،  املنسابة يف عروق  الطاهرة  الروحي، واملشاعر  والصفاء 

الصباح، والسالم املنهمر كالشالل من كل كلامته يف رده عىل هتديد أخيه له، من خالل ما  

﴿َلئِْن َبَسْطَت إَِِلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنا بَِباِسطن  ت املتقدمة، يف قوله تعاىل:  نقله اهلل لنا عنه يف اآليا 
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 [ 28املائدة: ] َيِدَي إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك إِينِّ َأَخاُف اهللََّ َربَّ اْلَعاملَنَِي﴾ 

  قال آخر: إنه موقف )الالعنف( أو )إرادة السالم( الذي يعرب عن نفسه هبذه البساطة 

املوحية، فهو مل يواجه أخاه بموقف هتديدي مضاد، ألنه ال يؤمن باملبدأ الذي يدفع اإلنسان  

إىل قتل أخيه اإلنسان قريبا كان أو بعيدا، ملجرد نزوة عارضة أو مزاج انفعاِل، بل يؤمن  

بإعطاء فرصة الرتاجع واملرونة ملن يتخذ املواقف احلادة ساعة االنفعال والغضب، بفضل  

ره، ورحابة صدره، ليسيطر عىل السلبيات التي تفجر املوقف وختلق املشكلة، ثم  هدوء فك

حياول أن يربط ذلك كله باإليامن باهلل الذي يريد لإلنسان السالم يف احلياة، فيعرب عنه بأنه  

 خياف اهلل رب العاملني، الذي يطلع عىل كل أقواله وأفعاله، فيحاسبه عىل كل يشء. 

ليح يقف  إنه  آخر:  من  قال  واملقتول،  القاتل  إثم  مسئولية  نفسه  حيمل  ال  كي  ذره 

أصحاب النار، التي هي جزاء الظاملني، وهلذا جاء موقفه من أخيه كعملية ردع يف البداية  

 وعقوبة يف النهاية. 

قال آخر: وقد خييل للبعض أن املوقف ـ هنا ـ يوحي بالروح االستسالمية االهنزامية  

نسان حق الدفاع عن نفسه، لكن القضية ليست كام يتخيل، فقد  التخاذلية التي تنكر عىل اإل

االنفعال،   األمل وثورة  العنف يف مواجهة خيبة  ـ حول مبدأ  يبدو  ـ كام  يدور  احلوار  كان 

 باعتبارها ال تربر شيئا من ذلك.

قال آخر: وليس يف اآليات الكريمة أي إشارة إىل تفصيل ما حدث وكيف حدث،  

أمام   املؤمن  أن  وهل وقف  أو  نفسه،  الدفاع عن  أو موقف  املستسلم،  الظامل موقف  أخيه 

 اجلريمة حصلت بفعل املفاجأة وبطريقة االغتيال؟ 

قال آخر: لقد أغفلت اآليات الكريمة ذلك كله، ألهنا ال تريد الدخول يف التفاصيل  

أو  البعيدة عن حركة الفكرة يف احلوار، بل كانت تركز عىل أصل الفكرة من حيث طبيعتها،  
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من حيث متثيلها لبداية الرش يف الكون، ولسذاجة املجرم الرشير البدائي، وجهله بطريقة  

إخفاء جريمته أو دفن ضحيته، حتى بعث اهلل له غرابا يعرفه كيف يواري أخاه، مما جعله  

 خيضع حلاالت التأمل العميق التي تؤدي به إىل الندم عىل كل ما فعله. 

﴾  قال آخر: وقد بدأت القصة بقو املائدة: ] له تعاىل: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم بِاحْلَقِّ

، ومجهور العلامء عىل أن هذين االبنني ُها ابنا آدم من صلبه، ويف سفر التكوين أهنام أول  [ 27

أوالد آدم، اسم أحدُها قاين أو قايني وهو البكر، وسامه املفرسون واملؤرخون من املسلمني  

لقاتل، واسم الثاين هابيل وهو املقتول، وقد ذكروا روايات غريبة عنهام ال يمكن  قابيل وهو ا

﴾  قبوهلا الفتقارها إىل املصداقية، ويف وصف اهلل تعاىل ما قاله   دليل عىل أن ما يلوكه  ﴿بِاحْلَقِّ

 الناس سوى ذلك فباطل. 

املذكور    االختالف قال آخر: والغريب يف األمر أن أحد الكتاب املسيحيني قد أورد  

دليال اعرتض به عىل القرآن، فقال: إن القرآن أورد لفظة )قابيل( بدل )قائن(، واجلواب أن  

هذا   كلمة    االختالفمثل  فمثال  األسامء،  جمال  يف  وباألخص  شائع  أمر  إبراهيم  اللغوي 

الواردة يف القرآن الكريم قد وردت يف التوراة )أبراهام(، باإلضافة إىل ذلك، فأن القرآن  

 ريم مل يأت مطلقا باسم )هابيل( و)قابيل( الك

ا َومَلْ ُيَتَقبَّْل  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن قابيل وهابيل   َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدُِهَ ﴿َقرَّ

، والقربان ما يتقرب به إىل اهلل من ذبائح ونحوها، وهو يشمل كل  [ 27املائدة:  ] ِمَن اآْلَخِر﴾  

رب إىل اهلل، والقرآن الكريم مل يذكر شيئا عن ماهية القربان الذي قدمه  يشء حيصل به التق 

ولدا آدم، بينام نقلت الرواياتـ  ومثلها التوراة يف سفر التكوينـ  أن هابيل كان يمتلك ماشية  

فاختار أفضل أغنامه ومنتوجاهتا للقربان املذكور، وأن قابيل الذي كان صاحب زرع، قد  

 ألنواع من زرعه. اختار لقربانه أردأ ا 
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قال آخر: ومل يرد يف القرآن الكريم أي تفاصيل عن األسلوب الذي عرف به ابنا آدم  

قبول قربان أحدُها ورفض قربان اآلخر عند اهلل، بينام نقلت الروايات أن هذين الشخصني  

كانا قد وضعا قرباهنام عىل قمة جبل، فنزلت صاعقة فأحرقت قربان هابيل داللة عىل قبوله،  

 وبقي قربان قابيل عىل حاله مل يمسه يشء.. 

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َعِهَد إَِلْينَا َأالَّ ُنْؤِمَن  قال آخر: وربام يستدلون هلذا بقوله تعاىل:   ﴿الَّ

َقْبيِل بِاْلَبيِّ  َتْأُكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن  بُِقْرَبانن  َيْأتَِينَا  ُقْلُتْم  لَِرُسولن َحتَّى  نَاِت َوبِالَِّذي 

َقَتْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾   ، فإن الظاهر من هذا، أن هناك نارا إهلية  [ 183آل عمران:  ] َفلَِم 

 يرسلها اهلل لتأكل القربان املقبول وترتك غري املقبول. 

علنا  قال آخر: واألحسن من هذا ما ذكره بعضهم من أن قبول ورفض القربانني إنام أ

 عن طريق الوحي آلدم عليه السالم. 

قال آخر: والقرآن الكريم يف هذا املجال يكتفي بأن يشري إىل أن هابيل كان إنسانا ذا  

رسيرة نقية حيب التضحية والعفو يف سبيل اهلل فتقبل اهلل لذلك قربانه، بينام كان قابيل رجال  

 ملوث القلب حسودا معاندا فرفض اهلل قربانه. 

وعندما علم قابيل برفض قربانه َتول حسده ألخيه إىل إرادة بغي وعدوان  قال آخر:  

وهتديد، حتى أنه مل يملك لنفسه من اإلعالن عن عزمه عىل قتله، مما يعني أنه كان ال يتقن  

أساليب اإلخفاء ملا يف قلبه من خالل السذاجة الفكرية والعملية، فلم تكن له أية معرفة  

ي متثل احليل اخلفية يف اإليقاع باآلخر، ولذلك يذكر اهلل تعاىل  بوسائل اللف والدوران الت

ـ يف  ﴿أَلَْقُتَلنََّك﴾، أي:  أنه خاطبه بقوله:   أنا  ـ  الرمز األفضل ألكون  ألنك أصبحت متثل 

موقع الرفض واإلُهال من قبل اهلل، وإين ال أطيق ذلك، وال أَتمل رؤيتك تتحرك يف احلياة  

 األخالقية والروحية، ألنك تذكرين دائام هبذا املوقف املهني. يف فضائلك 
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل جواب األخ املؤمن ألخيه احلسود، فقال: ﴿َقاَل إِنَّاَم َيَتَقبَُّل  

املُْتَِّقنَي﴾   ِمَن  أي ال يقبل اهلل الصدقات وغريها من األعامل إال ممن يتصف    [ 27املائدة:  ] اهللَُّ 

اهلل  واتباع  بتقوى  والشح  كالرياء  املعايص  وسائر  الرشك  باجتنابه  عقابه  من  واخلوف   

به، فإن كان اهلل مل يتقبل قربانك فحاسب نفسك   تقتلنيمل أذنب إليك ذنبا   وإننياألهواء.. 

لتعرف سبب ذلك، فإن اهلل إنام يتقبل من املتقني، فامحل نفسك عىل تقوى اهلل واإلخالص  

﴿َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا  ليه بالطيبات يتقبل منك، كام قال تعاىل:  له يف العمل، ثم تقرب إ

بُّوَن﴾ 
   [ 92آل عمران: ] مِمَّا َُتِ

إشارة إىل أن التقوى    [ 27املائدة:  ] ﴿إِنَّاَم َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمَن املُْتَِّقنَي﴾  قال آخر: ويف قوله تعاىل:  

قبول، وإن مل توجد انتفى القبول، وتفيد ثانيا أن عدم  هي سبب القبول، فإن وجدت كان ال

النية، فالتقوى   القبول إنام يكون من نفس املتصدق، ال من أمر خارجي فاجلزاء عىل قدر 

الداء يف   الفاسد إىل اإلقالع عن ذنبه بموضع  توجيه أخيه  ثالثا  القلوب.. وتفيد  دائام من 

ربت سببا للجزاء الطيب، تتضمن خشية اهلل  قلبه، وأن عليه أن يطب له، والتقوى التي اعت

تعاىل، وامتالء القلب بطلب رضاه، وتتضمن اتقاء الذنوب واآلثام، وتتضمن احرتام حق  

واخللقية   الدينية  الفضيلة  معاين  لكل  جامعة  كلمة  فهي  اإلنسان،  أخيه  عىل  اإلنسان 

 واالجتامعية. 

كان   ما  العربة  من  هذا  آخر: وىف  به   ينبغي قال  يتعظ  بام    املراؤون  أن  يبغون  الذين 

 يتصدقون به الصيت واجتالب الثناء من الناس وحسن األحدوثة. 

قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل ما جيب للناس من احرتام الدماء وحفظ األنفس وال سيام  

َأَنا    بني اإلخوة فقال حيكي قول املؤمن الصالح: َما  َيَدَك لَِتْقُتَلنِي  إَِِلَّ  بَِباِسطن  ﴿َلئِْن َبَسْطَت 

فام أنا باملجازي لك عىل السيئة    لتقتلنيأي إن مددت يدك    [ 28املائدة:  ] َيِدَي إَِلْيَك أِلَْقُتَلَك﴾  
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، إذ لست ممن يتصف هبذه الصفة املنكرة التي  وصفايت شامئيل بسيئة مثلها فذاك ال يتفق مع 

 تناىف تقوى اهلل واخلوف من عذابه.

ن الطيبة واخللق السمح يف مقابل قسم ينبئ عن  قال آخر: ونرى يف هذا قسام ينبئ ع

فهو   تضاد،  ما بني األخيار واألرشار من  الرش ونية األذى والتصميم عليه، وهذا يصور 

الثاين عىل عدم   القتل، وأقسم  العمل، أقسم األول عىل  القلب وسالمة  يؤكد هنا سالمة 

يف جوايب القسم؛ ألن جواب  الرد، وقد أكد نفيه هبذا القسم، وبالتعبري باجلملة االسمية  

  [ 28املائدة: ] ﴿َما َأَنا بَِباِسطن َيِدَي إَِليَْك أِلَْقُتَلَك﴾ القسم: 

قال آخر: وقد أكد النفي بأمور ثالثة: أوهلا: التعبري بالوصف، فهو ينفي عن نفسه  

وصف بسط اليد ألجل االعتداء؛ ألن ذلك ليس من شأنه وال من رغباته.. والثاين: التعبري  

)باليد( لإلشارة إىل أن ما بينهام من رابطة الرحم املوصولة عنده متنعه من أن يمد إليه يده  

وامل  التعبري  باألذى..  الثالث:  منها    [ 28املائدة:  ] ﴿أِلَْقُتَلَك﴾  ؤكد  تنفر  اجلريمة  هذه  أن  فيه 

 الطبائع السليمة، وال ترىض هبا العقول املستقيمة، وخصوصا إذا كان يريد قتله. 

وردد كالمه يف    [ 28املائدة:  ] ﴿ألَْقُتَلَك﴾  قال آخر: وقد أقسم األول عىل الفعل فقال  

ضا؛ ألن موضوع القول هو ذلك الفعل الذي كان ثمرة للنية اخلبيثة  نية االعتداء بالفعل أي 

من فاعله، أما النفي الذي كان من الشاب الطيب، فقد كان عن نفي الوصف، أي أنه ال  

يقع منه ذلك الفعل، وال يمكن أن يقع عليه هو خوف اهلل تعاىل، ويف ذلك إشعار ألخيه  

تعاىل الذي يقبل الطاعات ويرد املعايص، وهو    الذي هيم بقتله بأن يقف موقفه وخياف اهلل 

عليم بكل ما يف الصدور، وهو شهيد عىل حركات اجلوارح واألعضاء والقلوب، ال خيفى  

 عليه يشء يف األرض. 

﴿إيِنِّ َأَخاُف اهللََّ  قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل علة امتناعه عن قتله، فقال حاكيا عنه:  
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باسطا يدى إىل اإلجرام وسفك    يراينأخاف اهلل وأخشى أن    إينأي    [ 61احلرش:  ] َربَّ اْلَعاملَنَِي﴾  

وإحسانه،   بفضله  ويربيهم  بنعمه،  يغذهيم  الذي  العاملني  رب  وهو  حق،  بغري  الدماء 

 فاالعتداء عىل أرواحهم أكرب مفسدة هلذه الرتبية. 

قال آخر: وال شك أن هذا اجلواب يتضمن أبلغ املوعظة واالستعطاف ألخيه العازم  

عىل اجلناية، وليس يف الكالم ما يدل عىل عدم الدفاع البتة، ولكن فيه الترصيح بعدم اإلقدام  

 عىل القتل. 

قال آخر: ثم قفى عىل عظته البالغة، ونصائحه النافعة بالتذكري بعذاب اآلخرة، من  

أي  [ 29املائدة: ] ِمَك﴾ ﴿إيِنِّ ُأِريُد َأْن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِثْ قبل أن الوعظ ال يؤثر يف كل نفس فقال: 

وإثمك أي    بإثمي أريد باالبتعاد من مقابلة اجلريمة بمثلها أن ترجع إن فعلتها ملتبسا    إين

، وإثمك اخلاص بك الذي كان من آثاره عدم قبول قربانك.. أو أن القاتل  إيايبإثم قتلك  

حيمل يف اآلخرة إثم من قتله إن كان له آثام، ألن الذنوب واآلثام التي فيها حقوق العباد ال  

لكل   يأخذ  حتى  شيئا  منها  اهلل  ما    ذييغفر  الظامل  حسنات  من  املظلوم  فيعطى  حقه  حق 

توازى ذلك، أو حيمل الظامل من آثام املظلوم وأوزاره ما  يساوى حقه إن كانت له حسنات  

يوازى ذلك إن كان له آثام وأوزار، وما نقص من هذا أو ذاك يستعاض عنه بام يوازيه من  

 اجلزاء يف اجلنة أو النار. 

قال آخر: ثم نفره من قتله بتذكريه بعذاب اهلل، فقال: ﴿َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر  

أي فتكون بام محلت من اإلثمني من أهل النار يف اآلخرة    [ 29املائدة:  ] َزاُء الظَّاملنَِِي﴾  َوَذلَِك َج 

 جزاء ظلمك، والنار جزاء كل ظامل. 

فؤاد   هلا  ويرعوى  اللب،  بمجامع  تأخذ  وجوها  عظته  يف  سلك  وقد  آخر:  قال 

عند اهلل هو  املنصف، فقد تربأ من كونه سببا يف حرمانه من تقبل القربان، ألن سبب التقبل  
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التقوى.. ثم انتقل إىل تذكريه بام جيب من خوف اهلل، ثم إىل تذكريه بأن املعتدى حيمل إثم  

 نفسه وإثم من اعتدى عليه، ثم إىل تذكريه بعذاب النار ألهنا مثوى الظاملني. 

قال آخر: ثم أبان اهلل تعاىل أن املواعظ مل جتد فيه فتيال وال قطمريا، فامذا تغنى الزواجر  

َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه﴾  والعظات يف نفس احلاسد الظامل، فقال:   أي    [ 30املائدة:  ] ﴿َفَطوَّ

إنه كان هياب قتل أخيه وجتبن فطرته دونه، وما زالت نفسه األمارة تشجعه عليه حتى جترأ  

من أعامل الناس أن  وقتله عقب التطويع بال تفكر وال تدبر يف العاقبة، واملشاهد باالختبار  

من َتدثه نفسه بالقتل جيد من نفسه صارفا أو عدة صوارف تنهاه عن القتل حتى تطوع له  

 نفسه القتل برتجيح الفعل عىل الرتك، فحينئذ يقتل إن قدر. 

يَن﴾     [ 30املائدة:  ] قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل نتيجة فعله، فقال: ﴿َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَارِسِ

رسوا أنفسهم يف الدنيا واآلخرة، فهو يف الدنيا قد قتل أبر الناس به وهو  أي من الذين خ

 آلخرة ألنه مل يرص أهال لنعيمها الذي أعد للمتقني. ااألخ التقى الصالح، وخرس 

املستفادة من قوله تعاىل:   العرب  ُغَراًبا قال أحد احلضور: فحدثونا عن  اهللَُّ  ﴿َفَبَعَث 

َهَذا  َيْبَحُث يِف اأْلَْرِض لرُِيِ  ِمْثَل  َأُكوَن  َأْن  َأَعَجْزُت  َوْيَلَتا  َيا  َقاَل  َأِخيِه  ُيَواِري َسْوَءَة  َكْيَف  َيُه 

  [ 31]املائدة: اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنَي﴾ 

ة،  قال أحد الوعاظ: يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل أن القاتل بعد أن ارتكب اجلريم

وأحس باخلسارة الشديدة التي نالته، مل يرد أن يرتك أخاه تنهشه السباع، أو تنقره جوارح  

وسرته،   جسمه،  مداراة  من  بد  ال  أنه  بالفطرة  وُأهلم  ملقى،  جسمه  يرتك  أن  وال  الطيور، 

تألف   إليها، وال  النظر  موته صار جسمه كله سوءة يسوء  بعد  األنظار، ألنه  وإبعاده عن 

مة رؤيته.. وهذا يدل عىل أن األخوة استيقظت يف نفسه، بعد أن خبت أمدا  الطباع السلي

 ارتكب فيه جريمته. 



348 

 

قال آخر: وتشري اآلية الكريمة إىل أنه ملا كان هذا القتل أول قتل وقع من بنى آدم، مل  

ثه أخيه مقتول الذي يسوؤه أن يراها بارزة للعيان، ويف ذلك  ج  ي يعرف القاتل كيف يوار

ن اإلنسان يف نشأته األوىل كان ساذجا قليل املعرفة، لكن ملا فيه من االستعداد  دليل عىل أ

 علام واختبارا وتنمية ملعارفه وعلومه.  يشء والعقل كان يستفيد من كل  

قال آخر: وتشري اآلية الكريمة أن القاتل تعلم دفن أخيه من الغراب، ذلك أن اهلل  

يه، فبحث يف األرض أي حفر برجليه فيها يفتش  تعاىل بعث غرابا إىل ذلك املكان الذي هو ف

كالطعام ونحوه، فأحدث حفرة يف األرض فلام رآها القاتل ـ وقد كان متحريا يف    يشء عن  

 مواراة أخيه ـ زالت احلرية واهتدى إىل دفنه يف حفرة مثلها. 

َيهُ قال آخر: ويف قوله تعاىل: ﴿ لم ابن  ﴾ إشارة إىل أنه تعاىل أهلم الغراب ذلك ليتعلرُِيِ

آدم منه الدفن، وحني رأى القاتل الغراب يبحث يف األرض، تعلم منه سنة الدفن وظهر له  

َأْن َأُكوَن  جهله وضعفه، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل حاكيا عنه: ﴿ َأَعَجْزُت  َيا َوْيَلَتا  َقاَل 

  [ 31]املائدة: ِدِمنَي﴾ ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّا 

أن    عجزيفقد آن األوان ملجيئك، فهل بلغ من    أقبيل   ي قال آخر: أي قال: وافضيحت

كنت دون الغراب علام وترصفا؟ والندم الذي أظهره من األمور التي تعرض لكل من يفعل  

 شيئا ثم يتبني له خطأ فعله وسوء عاقبته. 

جربة احلسية للغراب، دليل عىل منهج  قال آخر: ويف تعلم قابيل طريقة الدفن من الت

ما   أو  األخرى،  املخلوقات  فعل  من  اإلنسان  يشاهده  مما  سواء  احلواس،  بواسطة  املعرفة 

يسمعه أو يلمسه أو يشمه أو يذوقه، ليكون ذلك سبيال حلركة اإلدراك يف إنتاج املعرفة،  

للحس دورا كبريا   ليستخدم ذلك يف احلصول عىل أغراضه وحاجاته احليوية يف الدنيا، فإن

التي يستعملها يف   يف عملية البحث العلمي، باعتبار أن احلواس تزود الفكر باملواد اخلام 
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 حركته الفكرية. 

العقلية   الطريقة  القرآين للمعرفة، فال يقترص عىل  املنهج  يؤكده  ما  قال آخر: وهذا 

الع الطريقة  إىل  يمتد  بل  العقيل،  واالستنتاج  التأمل  عىل  تعتمد  التي  التي  التجريبية  لمية 

وملموساته   ومسموعاته  مشاهداته  كل  لإلنسان  جيمع  الذي  احلس  خالل  من  تتحرك 

 ومشموماته ومذوقاته ليحركها يف اجتاه اإلنتاج العقيل للفكرة العامة. 

قال آخر: وهذا ما ينطلق من خالل الواقع اإلنساين يف أفكاره التجريدية العقلية التي  

هلا   العقل، فال صحة  ال عالقة  إىل  احلس  من  تنطلق  التي  التجريبية  نظرياته  باحلس، ويف 

 للذين ينكرون العقل، وال للذين ينكرون التجربة يف املعرفة. 

﴿ِمْن  قال أحد احلضور: أحسنتم.. فحدثونا عن رس قوله تعاىل بعد ذكر هذه القصة:  

ائِيَل َأنَُّه   َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفسن َأْو َفَسادن يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّاَم َقَتَل  َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعىَل َبنِي إرِْسَ

 [ 32املائدة: ] النَّاَس مَجِيًعا﴾ 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة نتائج هذا القتل، فذكر أنه  

األ هذين  أحد  فعله  الذي  الشنيع  والقتل  الفظيع  اجلرم  هذا  وعدوانا بسبب  ظلام  خوين 

فرضنا عىل بنى إرسائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أي بغري سبب موجب للقصاص الذي  

﴿َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن  رشعه يف قوله  

نَّ بِالسِّ  اَرٌة َلُه َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل  بِاأْلُُذِن َوالسِّ َق بِِه َفُهَو َكفَّ نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ

 [ 45]املائدة: اهللَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن﴾ 

قال آخر: ذلك أن من قتل نفسا بغري سبب فساد يف األرض يسلب األمن والطمأنينة  

كام والنسل  احلرث  األنفس    وإهالك  لقتل  املستعدة  املسلحة  اللصوص  عصابات  تفعله 

وهنب األموال أو إفساد األمر عىل الدولة التي تقوم بتنفيذ حدود اهلل تعاىل من يفعل شيئا  
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من ذلك فكأنام قتل الناس مجيعا، إذ الواحد يمثل النوع، فمن استحل دمه بغري وجه حق  

 استحل دم كل واحد كذلك ألنه مثله. 

واملقصد من ذلك تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه، أي فكام  قال آخر:  

مستفظع   الواحد  قتل  فكذلك  كلهم  الناس  لدى  مستبشع  مستعظم  اخللق  كل  قتل  أن 

تعاىل:   قال  يكون مستعظام، وقد  َفَجَزاُؤُه  مستعظم، وكيف ال  ًدا  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل  ﴿َوَمْن 

 .[ 93النساء: ] ا َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعظِياًم﴾ َجَهنَُّم َخالًِدا فِيهَ 

يعني أن    [ 32املائدة:  ] قال آخر: وقوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّاَم َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا﴾  

ام أحيا الناس  من كان سببا يف حياة نفس واحدة بإنقاذها من موت كانت مرشفة عليه فكأن

مجيعا، ألن الباعث له عىل اإلنقاذ ـ وهو الشفقة والرمحة واحرتام احلياة اإلنسانية والوقوف  

عند حدود الرشائع ـ دليل عىل أنه إذا استطاع أن ينقذهم كلهم من اهلالك ال يدخر وسعا  

 يف ذلك.  يني وال 

منهم عىل حياة  قال آخر: وىف اآلية إرشاد إىل ما جيب من وحدة البرش وحرص كل  

اجلميع واالبتعاد عن رضر كل فرد، فانتهاك حرمة الفرد انتهاك حلرمة اجلميع، والقيام بحق  

 الفرد بمقدار ما قرر له يف الرشع قيام بحق اجلميع. 

قال آخر: وهلذا نرى القرآن الكريم يشري كثريا إىل وحدة األمة، ووجوب تكافلها 

إىل املتأخرين، ويشري إىل أن جناية اإلنسان عىل غريه  حتى إنه ليسند أعامل املتقدمني منها  

 تعد جناية عىل البرش كلهم. 
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 . االعتبار.. وقصة ذي القرنني 20

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة ابني آدم، فحدثونا عن قصة ذي  

 القرنني، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

اهلل   ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  إىل  قال  تقسيمه  يمكن  لكن  واحد  موضع  يف  تعاىل 

 مشهدين. 

   اتباع األسباب: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول. 

﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي    : إنه املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:(1)قال أحد الوعاظ

 َسَبًبا َفَأْتَبعَ   اْلَقْرَننْيِ 
ن
ء نَّا َلُه يِف اأْلَْرِض َوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ يَشْ  َسَبًبا  ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمنُْه ِذْكًرا إِنَّا َمكَّ

ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب يِف َعنْين مَحَِئةن َوَوَجَد ِعنَْدَها َقْوًما  اْلَقْرَننْيِ  ُقْلنَا َيا َذا    َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ إىَِل  ا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِّ ا َأْن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسنًا َقاَل َأمَّ َب َوإِمَّ ا َأْن ُتَعذِّ ُبُه  إِمَّ ِه َفُيَعذِّ  َربِّ

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفَلُه َجَزاًء احْلُْسنَى  ا ُثمَّ َأْتَبَع    َوَسنَُقوُل  َعَذاًبا ُنْكًرا َوَأمَّ َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيرْسً

ا َكذَ  ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعىَل َقْومن مَلْ َنْجَعْل هَلُْم ِمْن ُدوهِنَا ِسرْتً لَِك َسَبًبا َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطلَِع الشَّ

ا﴾   [ 91ـ  83]الكهف: َوَقْد َأَحْطنَا باَِم َلَدْيِه ُخرْبً

اْلَقْرَننْيِ  قال آخر: لقد بدأ اهلل تعاىل التعريف به بقوله تعاىل:   ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي 

ِذْكًرا﴾،  ِمنُْه  َعَلْيُكْم  َسَأْتُلو  اليهود    ُقْل  أو من  اليهود،  بتعليم من  والسائلون هم املرشكون 

 

التفسري القرآين للقرآن ) 1) القرآن: ) 12/  16(، وتفسري املراغي ) 4575/  9(، وزهرة التفاسري )696/  8(   (، واألمثل يف  382/  14(، ومن وحي 

 . 179/ 17 :(، ومنية الطالبني493/ 21فاتيح الغيب )(، وم23/  16(، والتفسري املنري ) 348/  9تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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ح وعن العبد  مبارشة، فقد جاء يف كتب السرية أن اليهود قالوا للمرشكني، سلوه عن الرو

النبي   اليهود سالوا  أن  عن ذلك وهو    الصالح، وعن رجل ملك وكان صاحلا، وجاء 

مكية   السورة  اليهود؛ ألن  من  بتحريض  املرشكني سألوا  أن  هو  األرجح  ولعل  باملدينة.. 

فاألقرب أن تكون املجادلة بينه وبني املرشكني يف مكة وهم قد يستعينون يف جمادلتهم النبي  

 كتاب. بأهل ال 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن قصة ذي القرنني كانت متداولة ومعروفة بني الناس،  

السبب طالبوا   بالغموض واإلهبام، هلذا  اإلدالء حوهلا    رسول اهلل  لكنها كانت حماطة 

 بالتوضيحات الالزمة. 

عن   وكان  القرنني،  ذي  باسم  معروف  صالح  ملك  عن  كان  والسؤال  آخر:  قال 

ن من أوصافه كام يدل سياق اآليات أنه كان ممكنا، وأنه حكم يف مرشق  شخص بعينه، وكا 

األرض ومغرهبا، وأنه ابتدأ يف حكمه باملغرب، وأنه كان عادال جيزي املِسء جزاء إساءته،  

وجيزي املحسن جزاء وفاقا إلحسانه، وأنه كان مرجع الذين يؤذون من بعض بني اإلنسان،  

 يتأذون منهم. وأنه أقام سدا بني األرشار ومن 

قال أحد احلضور: مع أن اهلل تعاىل اكتفى بذكر صفاته وأفعاله، باعتبارها موضع  

العربة، لكن بام أن نفوسنا تتطلع إىل معرفة التفاصيل، فقد قصدنا الكثري من املفرسين، وقد  

  ذكروا لنا بعض األسامء، ونرجو أن تذكروا لنا موقفكم منها.. وأوهلا ما ذكروه من آثار عن 

 من أنه اإلسكندر املقدوين، لذا فإهنم يسمونه )االسكندر ذو القرنني(   النبي 

قال آخر: وذلك ألنه بعد وفاة أبيه سيطر عىل دول الروم واملغرب واملرص، وبنى  

مدينة اإلسكندرية، ثم سيطر بعد ذلك عىل الشام وبيت املقدس، ثم ذهب من هناك إىل  

ثم قصد اهلند والصني، ومن هناك رجع إىل خراسان،  أرمينيا، وفتح العراق وبالد فارس،  
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 وقد بنى مدنا كثرية، ثم جاء إىل العراق ومرض يف مدينة زور، وتويف فيها. 

قال آخر: واستند آخرون ملا ذكره أبو الرحيان البريوين املنجم يف كتابه )اآلثار الباقية  

، وقد رحل بجيوشه إىل  عن القرون اخلالية( من أنه من محري واسمه أبو بكر بن إفريقش

ساحل البحر األبيض املتوسط، فمر بتونس ومراكش وغريُها، وبنى مدينة إفريقية فسميت  

 القارة كلها باسمه، وهو الذي افتخر به أحد شعراء محري حيث يقول: 

 قد كان ذو القرنني جدي مسلام

 

 ملكا تدين له امللوك وتسجد   

 بلغ املشارق واملغارب يبتغي  

 

 أسباب ملك من كريم مرشد  

 فرأى مآب الشمس عند غروهبا  

 

 يف عني ذي خلب وثأط حرمد   

لنا أنه سمي ذا القرنني ألنه بلغ   الشمس.. وذكروا لنا من    قرين قال آخر: وذكروا 

أن األذواء إنام يعرفون يف بالد محري دون بالد اليونان، ولذلك، فهو    محريياألدلة عىل أنه  

ب م من الطبقة الثانية منها،    552ق م إىل  115ية التي حكمت من سنة  من الدولة احلمري

 وملوكها يسمون التبابعة. 

قال أحد الوعاظ: مع أن األمر ال هيم كثريا، ولكن اآلثار التي أرشتم إليها مل تصح  

، باإلضافة إىل ذلك، فإن صفات اإلسكندر املقدوين أو ملوك اليمن ال  رسول اهلل  عن  

صفات الذي ذكرها القرآن لذي القرنني.. باإلضافة إىل ذلك، باإلضافة إىل أن  تنطبق مع ال

اإلسكندر مل يبن سدا معروفا.. أما سد مأرب يف اليمن فإنه ال يتطابق مع الصفات الواردة  

وقد   والنحاس،  احلديد  من  بني  الذي  القرنني،  ذي  سد  األقوام    أنشئيف  هجوم  لصد 

املياه ومنعها من   اهلمجية، يف حني أن سد مأرب مكون من املواد العادية، ووظيفته خزن 

 الطغيان والفيضان، وقد ذكر القرآن رشحا لذلك يف سورة سبأ.

البحث عن اسمه،   قال آخر: ولذلك؛ فإن األجدى االعتبار بام ورد يف قصته، ال 
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املستحيل؛   من  يكون  يكاد  أنه  بفهوم  ذلك  فهمت  عنه  تعاىل  اهلل  ذكرها  التي  فالعالمات 

 خمتلفة، ولذلك من الصعب تطبيقها عىل أي شخصية تارخيية. 

القرنني هبذا   تسميته بذي  اختلفوا يف سبب  أهنم  األمثلة عىل ذلك  آخر: ومن  قال 

، فبعضهم يعتقد أن سبب ذلك يعود إىل وصوله للرشق والغرب، حيث يعرب العرب  االسم

قرين الشمس.. وآخرون يرون بأنه عاش قرنني، أو أنه حكم قرنني.. وهؤالء  عن ذلك ب

أيضا اختلفوا يف مقدار القرن فهناك آراء خمتلفة يف ذلك.. وآخرون يرون بأنه كان يوجد  

تاجه   بأن  يرون  وآخرون  القرنني..  بذي  السبب سمي  قرن، وهلذا  بروز  رأسه  طريف  عىل 

 كثرية.  آخريآراء    اخلاص كان حيتوي عىل قرنني.. وهناك

قال آخر: لكن مع ذلك، فإن أقرب الروايات التي تنسجم مع القصص القرآين ما  

روي عن اإلمام عيل أنه سئل: يا أمري املؤمنني، أخربين عن ذي القرنني، أنبيا كان أم ملكا؟  

 وأخربين عن قرنيه، أمن ذهب أم من فضة؟ فقال له: )مل يكن نبيا وال ملكا، ومل يكن قرناه

من ذهب وال فضة، ولكن كان عبدا أحب اهلل فأحبه اهلل، ونصح هلل فنصحه اهلل، وإنام سمي  

ذا القرنني، ألنه دعا قومه إىل اهلل عزوجل، فضبوه عىل قرنه فغاب عنهم حينا، ثم عاد إليهم  

 ( 1) فضب عىل قرنه اآلخر(

الرواية، فإهنا تدل عىل أنه قد عاش الدعوة إىل اهلل يف   قال آخر: وإذا صحت هذه 

حياته، من موقع املعاناة يف خط التحدي والتحدي املضاد، مما جعله عرضة لالضطهاد، كام  

يف   واملادي  الذايت  الضعف  يعيشون  الذين  املجاهدين  املصلحني  من  الكثريين  حال  هي 

االضطهاد من طغاة زماهنم، لكنه قد أخذ بأسباب القوة،  جمتمعهم، فيتعرضون للضب و

 

 . 340/ 1(  االحتجاج، 1)
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 حتى أصبح يطوف البالد من موقع القوة الضاغطة الكبرية. 

اجلانب   إال  عنه  احلديث  من  يستهدف  ال  الكريم  القرآن  فإن  ولذلك،  آخر:  قال 

اإلحيائي الذي يوحي بالعربة فيام يتمثل يف مالحمه من قوة اإليامن، وقوة الشخصية، وحركة  

املسؤولية احلاسمة أمام حاالت االنحراف أو االستقامة وَتريك القوة يف معاونة الضعفاء،  

 واالبتعاد عن النوازع املادية فيام يقوم به من جهد جتاههم. 

عن   احلديث  يف  يفيض  ال  الذي  القرآين،  القصص  يف  النهج  هو  وهذا  آخر:  قال 

الذين يتحدث عنهم، ألنه ال  التفاصيل، فيقترص عىل رسم مالمح الصورة عن األشخاص  

يف  أساسا  التفصيلية  اجلزئية  األمور  لتكون  وإشباعه،  الفضول  إلثارة  ملهاة  القصة  يعترب 

حركة القصة، بل يراها درسا فكريا أو عمليا، من خالل ما توحي به املالمح البارزة التي  

 متثل حركة القضية املطروحة يف السري العميل للشخصيات. 

ن آخر: ونحن  نستفيده  قال  ما  التاريخ، ألن  كتابة  النهج يف  استلهام هذا  إىل  حتاج 

للمستقبل من عربة ال حيتاج إىل رسد الكثري من تفاصيله، وبذلك نبتعد عن االستغراق يف  

املالمح الذاتية للشخص العظيم، نبيا كان أو إماما أو وليا أو زعيام صاحلا، إال فيام يتصل  

 ذلك.   باملعنى الرساِل أو القيادي من 

قال أحد احلضور: اعذرونا.. فالطبع يغلب التطبع.. لقد تعدونا يف قراءتنا للقرآن  

 أن هنتم هبذه املعاين، مع الغفلة عن حقائقها وأخذ العرب منها.. فحدثونا كام كنتم َتدثون. 

فيه اآليات   الذي وردت  به هو املوضع  الوعاظ: أول ما نالحظه ونعترب  قال أحد 

علينا قصة ذي القرنني، فقد جاءت بعد قصة موسى والعبد الصالح..  الكريمة التي قصت  

القرنني،   الصالح، وذا  العبد  بينهام، وأوهلا أن  مناسبات كثرية جتمع  أن هناك  نرى  ونحن 

من فضله ورمحته.. فاهلل تعاىل يقول عن العبد الصالح:    بيشءكالُها ممن اختصه اهلل تعاىل  



356 

 

  ذي ، ويقول يف  [ 65الكهف:  ] اُه َرمْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا َوَعلَّْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلاًم﴾  ﴿َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَ

 َسَبًبا﴾ القرنني: 
ن
ء نَّا َلُه يِف اأْلَْرِض َوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ يَشْ  [ 84الكهف: ] ﴿إِنَّا َمكَّ

العبد الصالح    قال آخر: والفرق بني الرجلني فيام اختصهام اهلل تعاىل به، أن ما أصاب

من فضل اهلل، كان علام لدنيا، ارتقى به فوق مستوى العلم البرشى، عىل حني أن ما أصاب  

ذا القرنني كان متكينا يف األرض، وهداية إىل األسباب التي تدعم هذا التمكني، وَترسه من 

أداة بغى وعدوان.. فكان هبذا عىل  أن تكون  املمكنة،  القوة  تلك  التي جتعل من    اآلفات 

مستوى من احلكمة والتدبري وحسن السياسة للملك، بام يكاد يتفرد به بني أصحاب امللك  

 والسلطان.. 

قال آخر: وعىل هذا يمكن أن يقال: إن العبد الصالح نسيج وحده يف العلم الذي  

اجلاه   أصحاب  والسالطني،  امللوك  دنيا  يف  كذلك  وحده  نسيج  القرنني،  ذا  وإن  معه، 

 والسلطان. 

آخر: التي    قال  وهى  أحداث،  ثالثة  القصتني  من  كل  يف  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

القصة.. فخرق السفينة، وقتل الغالم، وإقامة اجلدار..    صاحبيكشف عنها القرآن من أمر  

الصالح.. وبلوغ مغرب الشمس، وبلوغ    هي العبد  يد  التي جرت عىل  الثالثة  األحداث 

 القرنني.  ذي أحداث  أحداث ثالثة، من هي مرشقها، وإقامة السد.. 

من   غاية  إىل  منطلق  كل  منطلقات..  ثالثة  منهام  لكل  أن  نرى  وهكذا  آخر:  قال 

الغايات الثالث، التي تولد من كل غاية منها حدث.. فالعبد الصالح، ينطلق يف كل مرة،  

من   غاية  إىل كل  منطلقه  كان عنه  الذي  السبب  هو  موسى.. وكأن موسى  ومعه صاحبه 

.. وذو القرنني، ينطلق يف كل مرة،  ﴿َفاْنَطَلَقا﴾..  ﴿َفاْنَطَلَقا﴾..  َفاْنَطَلَقا﴾﴿غاياته الثالث:  

﴿ُثمَّ َأْتَبَع  ..  ﴿ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا﴾ ..  ﴿َفَأْتَبَع َسَبًبا﴾ومعه سبب، يتبعه سبب، حتى يبلغ غايته..  



357 

 

 َسَبًبا﴾  

العبد   أسباب  أن  نالحظ  فإنا  ذلك،  إىل  باإلضافة  آخر:  عىل  قال  جترى  الصالح، 

القرنني فتجرى عىل مستوى العقل    ذي ، فوق مستوى البرش.. أما أسباب  يمستوى قدر

البرشى، حيث يأخذ األمور بأسباهبا الظاهرة التي تبدو لعني العاقل، البصري، العامل.. ومع  

 هذا، فإن أسباب كل منهام تلتقى عند هنايتها بام هو مطلوب وحممود. 

أن مستوى البرشية، يستطيع أن يرتفع بام يكتسب من العلم    قال آخر: وهذا يعنى

واملعرفة إىل حيث جيرى يف طريق مستقيم، تتكشف فيه لبصريته مواقع احلق واخلري، فال  

 الغاية، وال يضل السبيل. خيطئ

قال آخر: وهو يعنى من جهة أخرى أن العلم املكتسب إذا صادف قلبا سليام، وعقال  

مطمئنة، ونفسا  من    حكيام،  للناس  اهلل  يفتح  مما  فيضا،  اإلنسان  عىل  يفاض  بام  أشبه  كان 

 رمحته، فضال، وكرما، من غري كسب. 

قال آخر: ذلك أن يف اإلنسان ـ كل إنسان ـ قبسة من العامل العلوى إذا أمدها اإلنسان  

بالسعي واجلد يف َتصيل املعرفة، ونفخ فيها من روحه وعزمه، ظلت مضيئة مرشقة، ثم  

واجلد ضياء وإرشاقا.. أما إذا أُهل اإلنسان هذه القبسة العلوية التي يف    السعيع  ازدادت م

 كيانه، ومل يمدها من ذات نفسه بالوقود املناسب هلا، خبت، ثم انطفأت ومخدت. 

قال آخر: ونالحظ كذلك أن اهلل تعاىل ذكر لذي القرنني صفتني مهمتني.. أوالُها  

اه اهلل من عقل وحكمة، ومن ملك وسلطان ـ قد اجتمع  أنه ذو سلطان متمكن، وأنه ـ بام آت

له من األسباب ما يمكن له من احلصول عىل مسببات مل جتتمع ليد أحد غريه، كام قال تعاىل:  

نَّا َلُه يِف اأْلَْرِض﴾، أي أعطينا له القدرة من الترصف يف األرض كيف يشاء، حيث   ﴿إِنَّا َمكَّ

ملرشق وحيكم فيهام، إىل غري ذلك من مظاهر التمكن..  يرحل تارة إىل املغرب وأخرى إىل ا
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 َسَبًبا﴾ و
ن
ء أي آتيناه من كل ما يتوسل به اإلنسان إىل ما يطلبه ويبتغيه،  ﴿َوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ يَشْ

سببا ووسيلة.. فالسبب هنا هو ما يوصله إىل مقصوده مثل العلم والقدرة والصحة واملال  

رت هذه القوى بكاملها لذي القرنني، وهبذا جتسد معنى  واجليش وآالت احلرب، وقد توف

نَّا َلُه يِف اأْلَْرِض﴾  قوله تعاىل:   ﴿إِنَّا َمكَّ

﴾  قال آخر: وليس املراد طبعا بقوله تعاىل:  
ن
ء العموم والشمول، جلميع  ﴿ِمْن ُكلِّ يَشْ

به كل   املراد  قال    يشءاألشياء.. وإنام  أمره، ويقوم عليه سلطانه، كام  به  تعاىل عىل  يصلح 

 َوهَلَا َعْرٌش َعظِيٌم﴾  لسان اهلدهد عن ملكة سبأ:  
ن
ء ، ومثله  [ 23النمل:  ] ﴿َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ يَشْ

﴾  قال عىل لسان سليامن عليه السالم:  
ن
ء َا النَّاُس ُعلِّْمنَا َمنْطَِق الطَّرْيِ َوُأوتِينَا ِمْن ُكلِّ يَشْ ﴿َيا َأهيُّ

به نظام احلياة يف    يشء .. فاملراد بكل  [ 16النمل:  ]  يف املوضعني: ما يصلح عليه األمر، ويتم 

 املستوي الطيب الكريم. 

قال آخر: والصفة الثانية أنه مؤمن باهلل، وأنه أقام هذا امللك الواسع العريض عىل  

ا َأْن ُتعَ احلق، والعدل واإلحسان، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:   َب  ﴿ُقْلنَا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ إِمَّ ذِّ

بُ  ِه َفُيَعذِّ ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ إِىَل َربِّ ا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِّ ا َأْن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسنًا َقاَل َأمَّ  ُه َعَذاًبا ُنْكًرا﴾  َوإِمَّ

قال آخر: فهو خياَطب من اهلل وحيا أو إهلاما، كام أنه أيضا يقوم داعية هلل يدعو إىل  

هو   ثم  باهلل..  بالبأساء  اإليامن  باهلل  الكافرين  يأخذ  األخروي،  وباجلزاء  باآلخرة  مؤمن 

والضاء يف الدنيا، ثم يدعهم ليلقوا يف اآلخرة العذاب الشديد النكر الذي ال تعرفه احلياة،  

 وال يذوق مثله األحياء يف الدنيا.

ىل  قال آخر: ومما يدل عىل شدة إيامنه باهلل، وبلوغه الدرجات العليا فيه، ما تكرر ع

﴾لسانه من إضافته إىل ربه، كقوله:   نِّي فِيِه َريبِّ َخرْيٌ ﴾ .. وقوله:  ﴿َما َمكَّ ..  ﴿َهَذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ

ا﴾  وقوله:  اَء َوَكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّ  ﴿َفإَِذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ
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رحلة إىل املغرب،  قال آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل لذي القرنني ثالث رحالت.. أوالها  

تعاىل:   قال  ِعنَْدَها  كام  َوَوَجَد  مَحَِئةن  َعنْين  يِف  َتْغُرُب  َوَجَدَها  ْمِس  الشَّ َمْغِرَب  َبَلَغ  إَِذا  ﴿َحتَّى 

ْمِس َوَجَدَها  .. والثانية: رحلة إىل املرشق، كام قال تعاىل:  َقْوًما﴾  ﴿َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطلَِع الشَّ

ا﴾َتْطُلُع َعىَل َقْومن مَلْ  .. والثالثة الرحلة التي بلغ فيها ما بني السدين   َنْجَعْل هَلُْم ِمْن ُدوهِنَا ِسرْتً

فشكوا إليه إفساد يأجوج  ﴿َوَجَد ِمْن ُدوهِنِاَم َقْوًما اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْواًل﴾  ـ أو اجلبلني ـ و

ملشهد ينص عىل رحلتني  ومأجوج وطلبوا منه أن جيعل بينهم سدا فأجاهبم إىل ذلك.. وهذا ا

 منها. 

أي َترك من    ﴿َفَأْتَبَع َسَبًبا﴾، قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل ذكر الرحلة األوىل بقوله:  

أجل األخذ هبذه األسباب التي متهد له الوصول إىل أهدافه الكبرية، عرب املسافات البعيدة  

 الباحثة عن مشارق الشمس ومغارهبا. 

ئل التي يتوسل هبا إىل نتائج ومسببات.. وقد تكون  الوسا   هيقال آخر: واألسباب  

هذه النتائج، وتلك املسببات أسبابا إىل نتائج ومسببات.. وهكذا يف سلسلة تتصل حلقاهتا،  

ويتكون من كل حلقة منها سلسلة من األسباب واملسببات، بحيث ترتبط أحداث احلياة  

 أغصاهنا، وفروعها، وأوراقها. كلها هبذه السالسل، وتلك احللقات، كام ترتبط بالشجرة 

يشء   لكل  أسباب  من  القرنني  ذا  تعاىل  اهلل  آتاه  وما  آخر:  الوسائل    هي قال  تلك 

 السليمة الصحيحة، املؤدية إىل مسببات طيبة كريمة، قائمة عىل اخلري واإلحسان.

أكثر من سبب، وأكثر من وسيلة يتوسل هبا إليه..    لليشءقال آخر: ذلك أنه قد يكون  

وبعض هذه األسباب سليم كريم، وبعضها ملتو خبيث.. فاحلصول عىل املال مثال، يمكن  

أن يتوسل إليه بالعمل اجلاد، وبالكسب احلالل، كام يمكن أن يتوسل إليه بأسباب كثرية  

 با.. ونحو هذا. فاسدة، كالرسقة، والغصب، واالحتيال، والنصب، والغش، والر
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 َسَبًبا﴾،قال آخر: وهلذا، قال تعاىل عنه:  
ن
ء ويف ذلك إشارة إىل    ﴿َوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ يَشْ

القرنني، وأقام نظره وقوله عليها،    ذيأن األسباب التي وضعها اهلل سبحانه وتعاىل يف يد  

ذا هو الرس يف  األسباب السليمة الصحيحة املعزولة عن األسباب الفاسدة الظاملة.. وه  هي

، من إفراد كلمة )سبب(، ليكون ذلك إشارة دالة عىل  القرآينالنظم الذي جاء عليه النظم  

هو   أو  فيها،  السليم  الصالح  السبب  وأنه  األسباب،  بني كل  من  متخري  واحد،  سبب  أنه 

 أصلح وأسلم األسباب. 

 َس قال آخر: وبذلك يكون معنى النظم: 
ن
ء .. أي آتيناه سببا  َبًبا﴾﴿َوآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ يَشْ

يعاجله، ويعمل فيه، وهو السبب املوصل إليه عىل أكمل صورة وأعدهلا.. ويف    يشء من كل  

ـ مع هذا األسلوب   التنكري حيمل يف كيانه  إذ أن هذا  يغنى عن وصفه،  ما  السبب،  تنكري 

سباب املتداخلة  ـ تنوهيا به، ورفعا لقدره، واستعالء بمكانته بني األ  القرآين الذي عليه النظم  

 معه يف الوصول إىل الغاية املتجه إليها. 

﴿َحتَّى إَِذا َبَلَغ  القرنني مغرب الشمس، فقال:    ذيقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بلوغ  

ْمِس﴾،  أي أنه اجته يف سريه إىل غرب بالده أوال، ألهنا األقاليم التي تصاقبه،    َمْغِرَب الشَّ

انه أوال، ثم يتجه إىل ما بعدها شيئا فشيئا حتى يصل  واحلاكم العادل يؤمن أرضه من جري

 إىل أقصاها، وكذلك فعل. 

قال آخر: ولألسف، فإن هذا الوصف محل كثريا من املفرسين عىل اخلوض يف َتديد  

املكان الذي تغرب فيه الشمس، واملكان الذي تطلع منه.. وكثري من اخلائضني يف هذا األمر  

علمه نحن اليوم من أمر الفلك، وأن الشمس ال تغرب أبدا..  كانوا عىل علم من هذا الذي ن

 وأهنا إذا غربت من أفق من آفاق األرض كانت يف رشوق عىل أفق آخر من آفاقها. 

فهو   الشمس ورشوقها،  الكريم قد َتدث عن غروب  القرآن  آخر: وإذا كان  قال 
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حديث منظور فيه إىل الواقع املشاهد من حياتنا، يف تعاملنا مع الشمس.. فنحن نراها تغرب  

وترشق كل يوم، عىل األفق الذي نعيش فيه من األرض.. ولذلك، فإن ذا القرنني، يرى ـ  

 ل يوم. كام نرى ـ الشمس تغرب وترشق ك

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل وصفا للمكان الذي بلغه ذو القرنني غربا، والذي كانت  

مَحَِئةن﴾  تغرب فيه الشمس، عىل مستوى نظره:   َتْغُرُب يِف َعنْين  أي أهنا كانت يف  ﴿َوَجَدَها 

 نظره تسقط وختتفى عند عني محئة، أي عني ماء فيها طني قد اسود كثريا، وكأنه احلمم. 

آخر: وكام وصف اهلل تعاىل هنا طبيعة األرض التي تغرب فيها الشمس، وصف  قال  

َقْوًما﴾  املجتمع البرشى الذي كان يعيش هناك، فقال:   أي وجد ناسا قد  ﴿َوَوَجَد ِعنَْدَها 

هتيأ حلكمهم، فعلمه اهلل تعاىل بإهلام احلكمة نوع احلكم الذي حيكم، وردد يف عقله وقلبه  

ا َأْن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسنًا﴾  ﴿ُقلْ كيف حيكم، فقال:  َب َوإِمَّ ا َأْن ُتَعذِّ  نَا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ إِمَّ

دليال عىل نبوة ذي القرنني.. ومن املحتمل  ﴿ُقْلنَا﴾  قال آخر: ويمكن أن تكون كلمة  

  أيضا أن يكون املقصود هبذا التعبري هو اإلهلام القلبي الذي يمنحه اهلل تعاىل لغري األنبياء 

 أيضا. 

ا َمْن َظَلَم َفَسْوَف  قال آخر: ثم حكى اهلل تعاىل جواب ذي القرنني الذي قال:   ﴿َأمَّ

ُبُه َعَذاًبا ُنْكًرا﴾،  ِه َفُيَعذِّ ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ إىَِل َربِّ فسنعاقبه  أي أما من ظلم نفسه فأرص عىل االعتداء    ُنَعذِّ

م يرجع إىل ربه يف اآلخرة فيعذبه عذابا ، ث بام يتناسب مع جريمته تربية له، لعله يصلح حاله

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفَلُه َجَزاًء احْلُْسنَى  إن بقي مرصا عىل ذلك،  منكرا يف نار جهنم،   ﴿َوَأمَّ

ا﴾   ُيرْسً َأْمِرَنا  ِمْن  َلُه  يف  َوَسنَُقوُل  عمال صاحلا  باهلل ووحدانيته وعمل  من صدق  وأما  أي 

احل  املثوبة  فله  دنياه،  الدارين  يف  عملها  التي  اجلميلة  اخلالل  تلك  عىل  وفاقا  جزاء  سنى 

وسنعلمه يف الدنيا ما يتيرس لنا تعليمه مما يقربه إىل ربه، ويلني له قلبه، وال يشق عليه فعله  



362 

 

 مشقة كبرية كالصالة والزكاة واجلهاد ونحوها. 

  هابل دعوت قال آخر: والظاهر أن ذا القرنني أراد من ذلك أن الناس سينقسمون مق

اىل التوحيد واإليامن والنهي عن الظلم والفساد إىل جمموعتني، األوىل: هي املجموعة التي  

سرتحب بربناجمه اإلهلي ودعوته للتوحيد واإليامن وهذه ستجزى باحلسنى وستعيش حياة  

اجلبهة   القرنني وتقف يف  الثانية: فستتخذ موقفا عدائيا من دعوة ذي  أما  آمنة ومطمئنة.. 

ناوئة، وتستمر يف رشكها وظلمها، وتواصل فسادها، وهي لذلك ستعاقب نتيجة موقفها  امل

 هذا.

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه عندما انتهى ذو القرنني من سفره إىل الغرب توجه إىل  

﴾ أي استخدم الوسائل واإلمكانات التي  ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا الرشق، حيث قال تعاىل يف ذلك: ﴿

ْمِس﴾  وزته.. كانت بح  ﴿َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطلَِع الشَّ

قال آخر: ونالحظ هنا أنه عند ذكر اهلل تعاىل مطلع الشمس، مل يصف طبيعة األرض  

فقال:   هناك،  تقيم  كانت  التي  اإلنسانية  اجلامعة  طبيعة  وصف  وإنام  منها،  تطلع  التي 

ا﴾  ﴿َوَجَدَها َتْطُلُع َعىَل َقْومن مَلْ َنْجَعْل هَلُْم مِ  أي أهنم عىل حال من البدائية، بحيث  ْن ُدوهِنَا ِسرْتً

ال يرتفعون كثريا عن مستوى احليوان. فهم عراة أو شبه عراة.. ال تكنهم بيوت مصنوعة،  

 وال تسرتهم ثياب منسوجة.. يأوون إىل الكهوف واملغارات. 

،  الجئواملقال آخر: أو أن هؤالء القوم يف أرض صحراوية تفتقر للجبال واألشجار  

وليس يف تلك الصحراء ما يمكن هؤالء القوم من محاية أنفسهم من الشمس من غطاء أو  

 غري ذلك.. 

قال آخر: إىل هنا انتهت الرحلة األوىل لذي القرنني.. والعمل الذي قام به يف هناية  

الرحلة دليل عىل أن رحلته كانت رحلة دينية لنرش التوحيد ومناهضة الرشك وقطع الفساد  
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 رض، ومل تكن لغاية البطر أو فتح األقاليم وبسط الشوكة والسلطة. يف األ

قال آخر: ومل يذكر اهلل تعاىل ما فعل ذو القرنني يف هذه الرحلة، ويمكن أن يكون قد  

الكفر   أرص عىل  من  فعذب  األوىل،  رحلته  يف  انتهجه  الذي  األسلوب  نفس  معهم  انتهج 

نه تركهم بحاهلم، ألهنم مل يكونوا ناضجني  والفساد، وجازى باإلحسان من آمن.. وحيتمل أ

 من ناحية الفكر والعقل. 

بقوله:   الرحلتني  تعاىل  اهلل  ختم  ثم  آخر:  ذي  ﴿َكَذلَِك﴾  قال  شأن  كان  هكذا  أي 

ا﴾  القرنني   َلَدْيِه ُخرْبً باَِم  َأَحْطنَا  إنه سبحانه عالم  ﴿َوَقْد  ومل يكن عمله خافيا علينا، حيث 

مثقال ذرة يف األرض وال يف السامء، فكان ذو القرنني يعمل َتت  الغيوب ال يعزب عنه  

 رعاية اهلل وعلمه. 

قال آخر: ومن العرب املستفادة من هذه اآليات الكريمة أن عمل هذه الدنيا ال يتم  

دون توفري أسبابه، لذا فإن اهلل تعاىل وهب الوسائل واألسباب لتقدم وانتصار ذي القرنني  

﴿ علمه:  َسَبًبا َوآَتْينَا يف   
ن
ء يَشْ ُكلِّ  ِمْن  هذه ُه  من  القرنني  ذو  استفاد  الوقت  نفس  ويف   ،﴾

، لذلك فإن من يظن أنه سيحصل  ﴿َفَأْتَبَع َسَبًبا﴾ األسباب والوسائل بأفضل وجه ممكن:  

عىل النرص من دون هتيئة أسبابه ومقدماته، فإنه ال يصل إىل مرامه حتى لو كان ذا القرنني  

 نفسه. 

أنه عىل الرغم من أن غروب الشمس يف عني من ماء آسن سببه خطأ  قال آخر: ومنها  

يف البارصة واشتباه منها، إال أن املعنى الذي نلمحه من هذا املثال هو إمكان تغطية الشمس  

مع عظمتها بالعني اآلسنة ومثلها يف ذلك مثل ذلك اإلنسان العظيم الذي يسقط وينهار  

 الناس.  بسبب خطأ واحد فتغرب شخصيته من انظار

قال آخر: ومنها أنه ال تستطيع أي حكومة أن تنترص بدون ترغيب األنصار واألتباع،  
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القرنني حيث   ومعاقبة املذنبني واملخطئني، وهذا هو نفس األساس الذي اعتمد عليه ذو 

ُبُه َعَذابً قال:   ِه َفُيَعذِّ َربِّ إِىَل  ُثمَّ ُيَردُّ  ُبُه  ا َمْن َظَلَم َفَسْوَف ُنَعذِّ ﴾، وهذا ما أشار إليه  ا ُنْكًرا﴿َأمَّ

بمنزلة   املحسن واملِسء عندك  يكونن  )وال  بعض عامله:  إىل  يف رسالته  بقوله  اإلمام عيل 

عىل   اإلساءة  ألهل  وتدريبا  اإلحسان،  يف  اإلحسان  ألهل  تزهيدا  ذلك  يف  فإن  سواء، 

  (1)اإلساءة(

وَتميل   األمور  يف  والتصعب  الشاق  التكليف  أن  ومنها  آخر:  ال  قال  ما  الناس 

يطيقون، ال تناسب احلكومة اإلهلية العادلة أبدا، وهلذا السبب فإن ذا القرنني بعد أن رصح 

الصاحلني، أضاف:   الظاملني وتشويق  ا﴾ بمعاقبة  ُيرْسً َأْمِرَنا  ِمْن  َلُه  حتى يمكن    ﴿َوَسنَُقوُل 

 إنجاز األعامل عن شوق ورغبة. 

اإل  ذات  الكبرية  احلكومة  أن  ومنها  آخر:  عن  قال  تتغاىض  ال  الواسعة  مكانات 

القائم يف حياة الناس وتراعى رشائط حياهتم املختلفة، وهلذا السبب    واالختالف التفاوت  

فإن ذا القرنني صاحب احلكومة اإلهلية والذي واجهته أقوام خمتلفة، كان يتعامل مع كل  

 جمموعة بام يناسب حياهتا اخلاصة، وبذلك كان اجلميع منضوين َتت لوائه. 

 نرصة املستضعفني: 

 قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. 

َحتَّى إَِذا   ﴿ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا إنه املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:  :(2) قال أحد الوعاظ

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوهِنِاَم َقْوًما اَل   دَّ َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ إِنَّ َيْأُجوَج    َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْواًل َبَلَغ َبنْيَ السَّ

 

 .130، َتف العقول: 53هنج البالغة: الكتاب (  1)

التفسري القرآين للقرآن ) 2) القرآن: ) 18/  16(، وتفسري املراغي ) 4584/  9(، وزهرة التفاسري )706/  8(   (، واألمثل يف  389/  14(، ومن وحي 

 . 187/ 17 :(، ومنية الطالبني498/ 21(، ومفاتيح الغيب )26/  16(، والتفسري املنري ) 354/  9كتاب اهلل املنزل: ) تفسري 
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ا َعَل َبْينَنَا َوَبْينَُهْم َسدًّ َقاَل َما   َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعىَل َأْن جَتْ

ةن  نِّي فِيِه َريبِّ َخرْيٌ َفَأِعيُنويِن بُِقوَّ آُتويِن ُزَبَر احْلَِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى     َأْجَعْل َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدًما َمكَّ

ِقْطًرا َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  آُتويِن  َقاَل  َناًرا  َجَعَلُه  إَِذا  َحتَّى  اْنُفُخوا  َقاَل  َدَفنْيِ  الصَّ َأْن    َبنْيَ  اْسَطاُعوا  َفاَم 

اَء َوَكاَن َوْعُد    ًبا َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنقْ  َقاَل َهَذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ َفإَِذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ

ا   [ 98ـ  92الكهف: ]  ﴾َريبِّ َحقًّ

قال آخر: واآليات الكريمة تذكر بأن ذا القرنني، بعد أن بلغ مطلع الشمس، جاوز  

ْيِن﴾  ﴿ُثمَّ هذا املكان، حتى بلغ بني السدين، كام قال تعاىل:   دَّ  َأْتَبَع َسَبًبا َحتَّى إَِذا َبَلَغ َبنْيَ السَّ

وقد يكون املراد هبام اجلبلني، ألن السد يطلق عىل اجلبل وعىل كل حاجز يسد طريق العبور،  

أي من وراء اجلبلني، فهم مل يكونوا بينهم، بل كانوا وراء هذين اجلبلني، أو   ﴿ِمْن ُدوهِنِاَم﴾، 

التي  البالد  أبعد    وراء هذه  الشامل  فيها هذان اجلبالن، فهم يف مقام أوغر منهام، وهم إىل 

 وأعىل.  

  ﴿اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْواًل﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه وجد بني اجلبلني قوما  

الذين وجدهم يف   يبدو أعىل درجة يف اإلنسانية من  القوم، وهم كام  وهذا وصف هلؤالء 

 مطلع الشمس، والذين مل جيعل بينهم وبينها سرت. 

أهنم يقاربون أال يفقهوا قوال، وهذا    ﴿اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْواًل﴾،قال آخر: ومعنى  

يدل عىل أهنم يفقهون بعض القول وال يفقهونه كله.. وليس معنى ذلك أهنم ال يعرفون لغة  

ذي القرنني ومن معه، وال يعرف لغتهم، ألن ذلك ال يعرب عنه بنفي فقه القول؛ ألنه يعني  

ملرتمجني يغنون يف ذلك غناء  معرفة أرساره ومراميه، فال ينفي بجهل معرفة اللغة، عىل أن ا

فال   خياطبوهنم،  الذين  يف  وعيبا  فيهم،  عيبا  يكون  صح  إن  ذلك  أن  إىل  باإلضافة  كبريا، 

 خيتصون بالوصف. 
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املراد أهنم ال يدركون مرامي األقوال وأرسارها واألحكام   قال آخر: ولذلك فإن 

ألن    َكاُدوَن َيْفَقُهوَن﴾؛ ﴿اَل يَ التي تنظم العالقات بينهم، وهذا الذي يتفق مع قوله تعاىل:  

الفقه ليس جمرد املعرفة، إنام املعرفة التي يشق فيها غالف األمور إلدراك احلقائق، وما وراء  

األلفاظ، وذلك إىل العلم بالواجبات، وفقه األقوال أقرب، ويكون املراد ليس عندهم علم  

 بالعدل ونظام احلكم، وما جيب جللب املنافع ودفع املضار. 

خر: وذلك ما يشري إىل بساطتهم وسذاجة فهمهم، بحيث ال يعيشون العمق  قال آ

أمورهم،   هلم  يدبر  الذي  الشخص  إىل  فيحتاجون  للمشاكل،  مواجهتهم  يف  الفكري 

كانوا   لو  بأنفسهم،  إليها  الوصول  يستطيعون  كانوا  التي  املمكنة  احللول  إىل  ويقودهم 

 الفكرية.  يملكون الوعي الكامل املنطلق من حالة املعاناة 

اجلانب اآلخر من   يعيشون يف  كانوا  الذين  أولئك  ما واجهوه مع  آخر: وهذا  قال 

أن   يستطيعون  التي  الوسيلة  عن  يبحثوا  أن  بإمكاهنم  كان  فقد  اجلبلني،  وراء  املنطقة، 

إما   والعباد،  البالد  إفساد  من  به  يتحركون  فيام  واقعهم  عىل  ضغطهم  من  هبا  يتخلصوا 

هدة، أو بغري ذلك من األمور، لكنهم مل جيدوا هناك إال إقامة السد بينهم،  باملواجهة، أو باملعا 

ليكون ذلك حاجزا طبيعيا يمنعهم من القدوم إليهم، أو اهلجوم عليهم.. وهكذا طرحوا  

 املسألة عىل ذي القرنني بسذاجة وطيبة وبساطة. 

نعة من الظلم  قال آخر: ولذا ملا وجدوا ذا القرنني وما حيمل معه من نظم إصالحية ما 

﴾،دافعة للفساد،  وقد نادوا ذا القرنني هبذا اللقب مما يدل عىل أنه كان    ﴿َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ

مشهورا بينهم، وعىل أنه كان متطامنا قريبا، وذلك أول أمارات احلاكم الصالح بأن يكون  

ىل صاحب احلق  قريبا منهم يألفهم، ويألفونه ال يكون متحجبا دوهنم، حتى ال يصعب ع

 الوصول إليه. 
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﴿َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ إِنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

أي أهنم يغريون علينا ويعملون فينا سلبا وهنبا وقتال وتدمريا.. وال نملك أية  يِف اأْلَْرِض﴾ 

﴿َفَهْل َنْجَعُل  هم حلياتنا وحياة الناس من حولنا،  وسيلة لرد عدواهنم علينا، ومواجهة إفساد

أي ماال يكون بمثابة األجر لك عىل ما نطلبه منك من عمل، كام يعطى كل  َلَك َخْرًجا﴾  

صاحب عمل أجر عمله، مما حيفزه عىل القيام به واالستمرار فيه، ألن القليلني من الناس  

 هم الذين يقومون بخدمة غريهم من دون أجر. 

﴾، خر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ذي القرنني قال هلم:  قال آ نِّي فِيِه َريبِّ َخرْيٌ أي قد    ﴿َما َمكَّ

أعطاين اهلل من أسباب القوة من املال والسلطة، ما هو خري ِل من املال الذي تدفعونه ِل،  

ولذلك فإين أعمل من أجل رضاه، وذلك بتقديم اخلدمات لكم ولآلخرين من عباد اهلل  

طيع خدمتهم، فمنه أطلب القوة والثواب، ولذلك فإين مستعد للقيام بام تريدونه  الذين أست

 مني. 

وَنِن باَِملن َفاَم آَتايِنَ اهللَُّ َخرْيٌ  قال آخر: وهذا يذكرنا بقول سليامن عليه السالم:   ﴿َأمُتِدُّ

يفرض رضائب  ويف ذلك إشارة إىل أنه ال جيوز للحاكم ما دام يف قدرة وسعة أن    مِمَّا آَتاُكْم﴾، 

ترهق الرعية، ألن واجبه أن يقوم )بحامية اخللق يف حفظ بيضتهم، وسد فرجتهم، وإصالح  

ثغورهم من أمواهلم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي جيمعها يف خزائنهم حتى لو أكلتها  

وأنفذهتا املؤن فكان عليهم جرب ذلك من أمواهلم وعليه حسن النظر وذلك برشوط ثالثة..  

يف  أوهلا   يسوي  أن  والثالث  احلاجة..  بأهل  يبدأ  أن  والثاين  بيشء..  عليهم  يستأثر  أال 

 (1)العطاء(

 

 .. 55/  11(  اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: 1)
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه بعد أن استجاب ذو القرنني القرتاحهم طلب منهم  

ةن﴾،املشاركة بشكل آخر وهو   ْم  ﴿َأْجَعْل َبْينَكُ أي أريد العامل وأدوات البناء    ﴿َفَأِعيُنويِن بُِقوَّ

 حاجزا مانعا حصينا.  َوَبْينَُهْم َرْدًما﴾ 

﴿آُتويِن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ذا القرنني رشع يف البناء، فقال يف كيفية ذلك: 

َدَفنْيِ َقاَل اْنُفُخوا َحتَّى إَِذا َجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتويِن ُأْفِرغْ  َعَلْيِه    ُزَبَر احْلَِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى َبنْيَ الصَّ

 ِقْطًرا﴾  

قال آخر: وهو يشري إىل أنه قام ببناء السد وفق مراحل ثالث.. أوهلا أنه أمرهم بتهيئة  

إىل   اجلبلني  بني  ما  هبا  غطى  حتى  بعض  فوق  بعضها  وضع  هبا،  جيء  فلام  احلديد،  قطع 

﴾  ﴿آُتويِن ُزَبَر احْلَِديِد َحتَّى إَِذا َساَوى َبنْيَ قمتيهام، وإليه يشري بقوله:  َدَفنْيِ  الصَّ

قال آخر: واملرحلة الثانية: أمرهم أن جيلبوا له الوقود، فلام أتوه به، أشعل النار فيه،  

لتسخني زبر احلديد، فلام نفخوا فيها، صار احلديد كالنار توهجا،   باملنافخ  بالنفخ  أمر  ثم 

حتى تصري القطعات املتفرقة  ﴿َقاَل اْنُفُخوا َحتَّى إَِذا َجَعَلُه َناًرا﴾  وهذا ما أشار إليه بقوله:  

 ملتحمة متصلة ككتلة واحدة. 

قال آخر: واملرحلة الثالثة: أمر بجلب النحاس املذاب، فأتوه به، فصبه عىل احلديد  

﴿َقاَل آُتويِن ُأْفِرْغ  املسخن لكي يتامسك ويزيد صالبة، فصار سدا حصينا، وإليه يشري بقوله:  

 . َعَلْيِه قِْطًرا﴾ 

احل الثالث تم عمل السد، والذي أدى دوره يف حفظهم، كام  قال آخر: وهبذه املر

﴿َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا﴾  بأن يرتفعوا فوقه لعلوه،  ﴿َفاَم اْسَطاُعوا َأْن َيْظَهُروُه﴾  قال تعاىل:  

 بأن يثقبوه لينفذوا من خالل الثقب لصالبته وقوته. 

نافذ التي كان ينفذ منها هذا  قال آخر: وهكذا تم لذي القرنني ما أراده من إغالق امل 
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اجليش البرشي ـ يأجوج ومأجوج ـ ليفسدوا البالد وهيلكوا العباد، وذلك انسجاما منه مع  

 راده اهلل من تقوية الضعيف بقدرته.  أمسئوليته اإليامنية فيام 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن ذي القرنني شعر حينها بالراحة النفسية والطمأنينة  

التي  الروحية   القوة  يف  رمحة  ربه، فريى  أمام  بمسؤوليته  يقوم  عندما  املؤمن  يلمسها  التي 

املوقف   يعطي  مما  قلبه وعقله عىل مواقع اخلري،  فيها  فتح  التي  الروحية  له ويف  اهلل  منحها 

والكربياء   الذاتية  القوة  مشاعر  كل  عن  بعيدا  اإلنسان،  معه  يعيش  الذي  اإليامن  معنى 

 الشخيص. 

﴾  لك  قال آخر: ولذ فهو مكنني من اخلري وهيأ ِل الظروف  ﴿َقاَل َهَذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ

وساعدين عىل مساندة اآلخرين ِل فيام أريد القيام به يف خط املواجهة للمفسدين يف األرض،  

﴾  ويف جماهبة القوة العدوانية بالقوة العادلة..   وقامت القيامة، وزالت  ﴿َفإَِذا َجاَء َوْعُد َريبِّ

اَء﴾  ل وَتولت إىل هباء،  اجلبا  فال يبقى منه يشء، بل يتحول إىل تراب يطري مع  ﴿َجَعَلُه َدكَّ

ا﴾  الريح   ال ريب فيه، فهو أصدق من وعد، فال مبدل لكلامته وهو  ﴿َوَكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّ

 اللطيف اخلبري.  

قال آخر: وربام كان املراد من الوعد احلق، الزمن املحدد الذي خيتص هبذا السد عند  

األنبياء:   سورة  يف  تعاىل  قوله  إليه  يشري  كام  الساعة،  َيْأُجوُج  اقرتاب  ُفتَِحْت  إَِذا  ﴿َحتَّى 

  ﴾ َب اْلَوْعُد احْلَقُّ  [ 97ـ  96ياء: األنب] َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدبن َينِْسُلوَن َواْقرَتَ

قال آخر: ومن العرب املستفادة من هذه اآليات الكريمة أن ذا القرنني مل يستبعد حتى  

﴿اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن  تلك املجموعة التي مل تكن تفهم الكالم، أو كام وصفهم اهلل تعاىل:  

ن، وبنى  بل إنه استمع إىل مشاكلهم، ودأب عىل رفع احتياجاهتم بأي أسلوب كا   َقْواًل﴾، 

بإنجاز أمورهم   اللدودين يأجوج ومأجوج، وقد قام  بينهم وبني أعدائهم  هلم سدا حمكام 
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بدون أن يفرق بينهم، رغم أنه كان يظهر أن مثل هؤالء الناس عديمي الفهم ال ينفعون  

احلكومة بأي يشء، وقد روي يف هذا عن اإلمام الصادق أنه قال: )إسامع األصم من غري  

 ة( تصعر صدقة هنيئ

قال آخر: ومنها أن األمن هو أول وأهم رشط من رشوط احلياة االجتامعية الساملة،  

هلذا السبب َتمل ذو القرنني أصعب األعامل وأشقها لتأمني أمن القوم من أعدائهم، وقد  

 استفاد من أقوى السدود وأمنعها.

وهلذا فإن  قال آخر: ومنها أنه ال يسعد املجتمع من دون قطع الطريق عىل املفسدين،  

َهَذا  أول يشء طلبه إبراهيم عليه السالم عند بناء الكعبة هو األمن، فقال:   اْجَعْل  ﴿َربِّ 

، وهلذا السبب وضع اهلل تعاىل أقسى العقوبات للذين يعرضون أمن  [ 35إبراهيم:  ] اْلَبَلَد آِمنًا﴾  

 املجتمع إىل اخلطر. 

لدرجة األوىل يف االشرتاك  قال آخر: ومنها أن أصحاب املشكلة األصليني معنيني با 

يف اجلهد املبذول حلل مشكلتهم، لذا فإن ذا القرنني أعطى أمرا إىل الفئة التي اشتكت إليه  

أطراف   النار يف  بإشعال  األمر  ثم أعطاهم  قطع احلديد،  بأن جيلبوا  أمر يأجوج ومأجوج 

ن العمل الذي يتم  السد لدمج القطع فيام بينها، ثم أمرهم بتهيئة النحاس املذاب.. وعادة فإ

ويعطي   استعداداهتم  إظهار  إىل  يؤدي  املشكلة  يف  األصليني  األطراف  وحضور  بمساُهة 

قيمة خاصة للنتائج احلاصلة منه، وللجهود املبذولة فيه، ومن ثم حيرص اجلميع للحفاظ  

 عليه وإدامته بحكم َتملهم ملجهودات إنشائه. 

ف واملتأخر يستطيع أن ينجز أعامال  قال آخر: كام يتضح من هذا أن، املجتمع املتخل 

 مهمة وعظيمة اذا متتع بربنامج صحيح وإدارة خملصة. 

قال آخر: ومنها أن القائد الرباين ال يلتفت إىل اجلزاء املادي والنفع املاِل وإنام يقتنع  
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نِّي فِيِه  بام حباه اهلل، لذا رأينا ذا القرنني عندما اقرتحوا عليه األموال قال:   ﴾  ﴿َما َمكَّ َريبِّ َخرْيٌ

الثروة   بجمع  العجيب  وولعهم  السالطني  أساليب  خيالف  السلوك  من  النمط  وهذا 

املال جزاء   السالم أهنم مل يكونوا يطلبون  نقرأ يف قصص األنبياء عليهم  واألموال، وهلذا 

 ألعامهلم ودعواهتم. 

القرنني استفاد   من  قال آخر: ومنها رضورة إحكام األمور، وإتقان األعامل، فذو 

القطع احلديدية الكربى يف بناء السد، وقد وصلها بالنار، ثم غطاها بالنحاس املذاب كي  

 متتنع عن التلف والصدأ إذا تعرضت للهواء والرطوبة. 

قال آخر: ومنها أنه مهام كان اإلنسان قويا ومتمكنا وصاحب قدرة واستطاعة يف  

القرنني يف مجيع شؤونه عىل قدرة اهلل  إنجاز األعامل، فعليه، أال يغرت بنفسه، فقد اعتمد ذو  

﴾، تعاىل، وقال بعد امتام السد:   َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ وعندما اقرتحوا عليه املساعدة املالية    ﴿َهَذا 

﴾، قال:   نِّي فِيِه َريبِّ َخرْيٌ وعندما َتدث عن فناء هذا السد املحكم، مل ينس أن ينسب    ﴿َما َمكَّ

 موعد ذلك إىل اهلل تعاىل. 

للذين  قال   إىل زوال مهام كان حمكام وصلدا.. وهو درس  أن كل يش  آخر: ومنها 

 يتمنون أو يظنون خلود املال أو املنصب واجلاه. 

فإن  ومأجوج..  يأجوج  عن  حدثتمونا  فهال  كثريا..  أحسنتم  احلضور:  أحد  قال 

الكثري من صفاهتم   أمرهم حمري.. واسمهم غريب جدا.. وقد سمعنا من بعض املفرسين 

يبة، وأوصافهم العجيبة، والتي احرتنا يف احلق منها، فهم بني طويل يبلغ طوله عرشات  الغر

ورؤوسهم،   وأسناهنم،  أفواههم،  يف  هذا  ومثل  ذراعا..  جياوز  ال  قصري  أو  األمتار، 

 وشعورهم، مما ال يكاد يكون إال يف عامل الشياطني واملردة. 

ربيان، وإن يأجوج، مشتق  قال آخر: وقد سمعنا بعضهم يذكر أن هذين االسمني ع
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من أجيج النار، وهو هذا الصوت الرهيب الذي تشهق به النار حني يتأجج وقودها ويندلع  

أي   البحر:  ماج  يقال  حيث  واالضطراب..  املوج  من  مشتق  مأجوج،  أن  كام  هليبها.. 

 اضطرب وهاج. 

ام أنه  قال أحد الوعاظ: كل ما ذكرمتوه وغريه بعيد غاية البعد عن منطوق القرآن، ك

بعيد غاية البعد عن احلقيقة املمكن تصورها.. فام عرف يف التاريخ البعيد، أو القريب، مجاعة  

من هذه األوصاف.. وما عرف يف أبناء آدم هذا التفاوت البعيد يف الصفات   يشء برشية هلا  

اجلسدية، وإن وجد بينهم تغاير يف األلوان، ويف األخالق والعادات، وتفاوت يف العقول  

نسب  و يقطع  ما  مجيعا  منهم  يبدو  ال  التفاوت،  وذلك  التغاير  هذا  مع  ولكن  امللكات.. 

 بعضهم عن بعض، وال يدفع نسبة بعضهم إىل بعض. 

مجاعة أو مجاعات من تلك  ﴿َيْأُجوُج َوَمْأُجوُج﴾  قال آخر: ذلك أنه قد يكون املراد بـ  

ا   وتأوي القبائل املتخلفة، التي تسكن اآلجام والغابات،   لكهوف واملغارات، والتي مل  إىل 

واإلزعاج   القلق  من  كثريا  وتسبب  املفرتسة،  املتوحشة  احليوانات  حياة  عن  كثريا  تبعد 

 للجامعات القريبة منها والتي أخذت حظا من املدنية والعمران.
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 االعتبار.. وقصة اخلض . 21

، فحدثونا عن قصة  ذي القرننيقال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة  

 ، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. موسى واخلض عليهام السالم 

ثالثة  قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها اهلل تعاىل يف موضع واحد لكن يمكن تقسيمه إىل  

 . مشاهد

 البحث والوصول: 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول. 

﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه  : إنه املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:  (1) قال أحد الوعاظ

ََذ َسبِيَلُه  اَل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْميِضَ ُحُقًبا َفَلامَّ َبَلَغا جَمَْمَع َبْينِِهاَم َنِسَيا ُحوهَتُ  اَم َفاختَّ

ًبا َفَلامَّ َجاوَ  َزا َقاَل لَِفَتاُه آتِنَا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ  يِف اْلَبْحِر رَسَ

ََذ َسبِي ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواختَّ ْخَرِة َفإِينِّ َنِسيُت احْلُوَت َوَما َأْنَسانِيُه إِالَّ الشَّ َلُه يِف اْلَبْحِر  َأَوْينَا إِىَل الصَّ

ا َقَصًصا َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُه َرمْحًَة  َعَجبً  ا َعىَل آَثاِرُِهَ ِمْن  ا َقاَل َذلَِك َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّ

 [ 65ـ  60]الكهف: ِعنِْدَنا َوَعلَّْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلاًم﴾ 

لطلب العلم،  التواضع  املشهد رضورة  قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذا  

ذلك أن الكرب هو احلائل األكرب بني املرء والتعلم، وهلذا نرى أن هذه اآلية الكريمة جاءت  

بعد آيات سابقة نعت عىل املرشكني عنادهم وضالهلم، وتأبيهم عن اهلدى، وقد جاءهم  

  عفوا صفوا من غري أن يسعوا إليه، ويبذلوا اجلهد يف طلبه، وقد كان جديرا هبم، أن يطلبوا 

 

(، واألمثل يف 357/  14القرآن: )(، ومن وحي  170/  15(، وتفسري املراغي )4553/  9(، وزهرة التفاسري )641/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 138/  17 :(، ومنية الطالبني478/  21(، ومفاتيح الغيب )290/  15(، والتفسري املنري ) 310/  9تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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اهلدى ألنفسهم، وأن يبذلوا يف ذلك اجلهد واملال.. لكنهم مل يفعلوا.. سفها، وغفلة، فإذا  

جاءهم اهلدى، وطلبهم قبل أن يطلبوه، ثم زهدوا فيه، وردوه ردا منكرا، كان ذلك سفها  

فوق سفه، وغفلة فوق غفلة.. ولذلك ذكر اهلل تعاىل هذا املثال هبذا النبي الكريم من أنبياء  

الذي كلمه ربه، وأنزل عليه آياته وكلامته، ومع هذا، فهو ال يزال يطلب العلم، وجيد  اهلل،  

 يف َتصيله ويبتغى املعرفة، ويسعى لالستزادة منها. 

قال آخر: وىف هذا ما يكشف عن مدى ما ركب سفهاء قريش ومحقاها، من جهل  

حتى ولو كان هذا  غشوم، إذ كانوا يرون أهنم ال حيتاجون إىل علم،    صبياينفاضح، وكرب  

 العلم يطرق أبواهبم، ويدخل عليهم بيوهتم. 

قال آخر: واآليات الكريمة تتحدث عن رحلة مدرسية تعليمية قام هبا موسى عليه  

السالم بأمر اهلل تعاىل، للقاء عبد من عباده الصاحلني املجهولني، الذين اختصهم سبحانه  

بعنايته ووهبهم من لدنه علام بالغيب، للوقوف عىل ما خيتفي وراء ظواهر األحداث من  

لذي يعمق من جتربة أصحاب الرساالت والرساليني، وجيعلهم  حكم إهلية خفية، األمر ا

 أكثر أناة ودقة يف احلكم عىل األشياء.  

قام أحد احلضور، وقال: فام تقولون ملن يذكر بأن موسى املراد يف هذه القصة ليس  

 هو موسى النبي املذكور يف سائر املواضع من القرآن الكريم؟

هذه القصة مل تذكرها التوراة.. ومن ثم فقد    قال آخر: وهم يستندون يف هذا إىل أن

 أنكرها اليهود وأنكروا أن يكون موسى املذكور فيها هو موسى بن عمران رسول اهلل. 

بن  يعتربون موسى هذا، غري موسى  املفرسين  ما جعل كثريا من  آخر: وهذا  قال 

عقوب،  عمران، وقد اختلفوا يف نسبه، فبعضهم يذكر أنه موسى بن مشيا بن يوسف بن ي

 وعند آخرين، هو موسى بن أفرائيم بن يوسف.. وغريها. 
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قال آخر: ويستدلون هلذا بأن موسى عليه السالم بعد أن أنزلت عليه التوراة وكلمه  

اهلل بال واسطة، وحج خصمه باملعجزات العظيمة التي مل يتفق مثلها ألكثر األنبياء يبعد أن  

 يبعثه اهلل بعد ذلك ليستفيد علام من غريه. 

قال آخر: ويذكرون كذلك أن موسى عليه السالم بعد خروجه من مرص وذهابه إىل  

التيه توىف ومل خيرج قومه منه إال بعد وفاته، ولو كانت هذه القصة معه القتضت خروجه  

 من التيه، ألهنا مل تكن وهو يف مرص باالتفاق. 

قال آخر: ويذكرون كذلك أهنا لو حصلت له القتضت غيبته أياما، ولو كان كذلك  

لعلمها الكثري من بنى إرسائيل الذين كانوا معه ونقلت لتوافر الدواعي عىل نقلها، ومل يكن  

 من ذلك، فإذا مل تكن معه. يشء 

باالعتبار    قال أحد الوعاظ: مع أننا ال هنتم كثريا بأمثال هذه التفاصيل، لعدم عالقتها 

القرآين، إال أننا مع ذلك ال يمكن أن نرتك ظاهر القرآن الكريم، لنعتمد عىل روايات ال  

 ندري مصدرها.

قال آخر: ذلك أنه ليس يف القرآن الكريم غري موسى رسول اهلل، فإذا ذكر موسى يف  

أي موضع من القرآن، فهو موسى رسول اهلل، ما دام ذكره جمردا من كل وصف خاص،  

 ق بينه وبني موسى رسول اهلل. يفر

يف   القصة  هذه  ذكر  عدم  وليس  القرآن،  عىل  حجة  اليهود  إنكار  وليس  آخر:  قال 

التوراة حجة عىل القرآن كذلك.. وذلك ألن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة ـ ومنها  

 مجيعها تبع له، وليس هو تابعا هلا.  فهيالتوراة ـ ومهيمن عليها.. 

ة إىل ذلك، فإن التوراة قد دخلها كثري من التحريف، والتبديل،  قال آخر: باإلضاف

كتاب اهلل، الذي يلتزم    هيواحلذف، واإلضافة.. وقد ذهب هبذا ماهلا من حجة عىل أهنا  
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 املؤمنون بكل ما جاء فيه.. 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فليس كل ما جاء يف القرآن الكريم عن موسى عليه  

التوراة ال يتفق أكثره مع ما جاء يف القرآن..  السالم وقومه قد ذكرت ه التوراة، وما ذكرته 

ومن ثم فال وجه الختصاص هذه احلادثة باإلنكار من جهة اليهود، فقد أنكروا كثريا مما  

 جاء يف القرآن من أحداث. 

قال آخر: بل لقد أنكروا ما هو موجود فعال يف التوراة مما َتدث به القرآن، كام يشري  

ُموَنَك َوِعنَْدُهُم التَّْوَراُة فِيَها ُحْكُم اهللَِّ﴾  قوله تعاىل:    إىل ذلك .. وأكثر  [ 43املائدة:  ] ﴿َوَكْيَف حُيَكِّ

﴿الَِّذي جَيُِدوَنُه  ، كام قال تعاىل:  من هذا، فإهنم أنكروا ما يف التوراة من وصف لرسول اهلل  

 [ 157األعراف: ] َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف التَّْوَراِة﴾ 

قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فهذه احلادثة أمر خاص بموسى عليه السالم، ودرس  

الواقع عىل مستوى فوق مستوى احلياة اإلنسانية.. وهو حدث   من دروس العلم العاِل، 

يمكن أن يقع ملوسى، أو لغريه من الناس، نبيا كان أو وليا من أولياء اهلل، أو عبدا من عباده  

فإن ذكر موسى جمردا من كل صفة، ال يعنى إال موسى الذي له ذكر  الصاحلني.. ومع هذا، 

 يف القرآن. 

الكريم،   القرآن  يف  وردت  كام  القصة  عن  فحدثونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 كفينا ما ورد فيه. يف

َأْبَرُح  قال أحد الوعاظ: لقد بدأ اهلل تعاىل القصة بقوله:   اَل  لَِفَتاُه  َقاَل ُموَسى  ﴿َوإِْذ 

ُحُقًبا﴾،َحتَّ  َأْميِضَ  َأْو  اْلَبْحَرْيِن  جَمَْمَع  َأْبُلَغ  بن    ى  قال موسى  حني  الرسول  أهيا  واذكر  أي 

عمران لفتاه: ال أزال أمشى حتى أبلغ مكان اجتامع البحرين أو أسري دهرا.. وسبب قوله  

إليه أن عبدا من   به،    عباديهذا أن اهلل أوحى  العلم مامل َتط  البحرين عنده من  بمجمع 
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 أحب أن يرحل إليه. ف

هو مكان اجتامع البحرين وصريورهتام بحرا واحدا،  ﴿جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن﴾ قال آخر: و

وُها يف رأي األكثرين بحر فارس والروم، أي ملتقى البحر األمحر باملحيط اهلندي عند باب  

امل األبيض  البحر  الروم واملحيط األطلنطي، أي ملتقى  ملتقى بحر  أنه  أو  توسط  املندب، 

واملحيط األطلِس عند مضيق جبل طارق عند طنجة.. وكل ذلك ال هيم، بل املهم أنه املكان  

 الذي ُوعد فيه موسى بلقاء اخلض. 

أنه   تعاىل  اهلل  ثم ذكر  آخر:  َبْينِِهاَم﴾  قال  جَمَْمَع  َبَلَغا  املبتغاة  ﴿َفَلامَّ  الغاية  إىل  ووصال 

 . ـ كام يبدو ـ أو ليكون عالمة عىل تلك النقطة  الذي اصطحباه ليأكاله﴿َنِسَيا ُحوهَتُاَم﴾ 

﴿َفَلامَّ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حادثة وقعت يف طريقهام إىل جممع البحرين، فقال:  

ًبا﴾،  اْلَبْحِر رَسَ ََذ َسبِيَلُه يِف  َنِسَيا ُحوهَتُاَم َفاختَّ َبْينِِهاَم  أي فانطلقا يمشيان، فلام بلغا    َبَلَغا جَمَْمَع 

بلقائه عنده، نسيا حوهتام فاختذ احلوت طريقه يف  جممع ب الذي وعده اهلل  املكان  ينهام وهو 

 البحر مسلكا وصار املاء كالقنطرة عليه، فكان ذلك للحوت رسبا، وملوسى وفتاه عجبا. 

قال آخر: ومل يذكر اهلل تعاىل هل كان احلوت حيا، أو مشويا، لكن قد يكون قوله  

ََذ َسبِيلَ تعاىل:   ًبا﴾  ﴿َفاختَّ دليال عىل حياته بعد املوت، ألهنا تتحدث عنه كام لو  ُه يِف اْلَبْحِر رَسَ

كان يتحرك حركة اختيارية يف سلوكه الطريق إىل البحر الذي يدخل إليه ليغيب فيه، وهذا  

 هو معنى الرسب. 

البحر، وحوتا من   إال سمكة من أسامك  أن احلوت ليس  آخر: وذكر بعضهم  قال 

حيتانه، وأهنام قد اصطاداه، أو صيد هلام، ومحاله حيا معهام، ليمكث أطول مدة، دون أن  

يتعفن، حتى يعداه طعاما هلام.. ذلك أن احلوت أكثر أنواع السمك احتامال للحياة خارج  

اختيارُها هلذا النوع من السمك، ليكون زادا هلام يتزودان به يف  املاء.. ولعل هذا هو الرس يف  
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رحلتهام، ثم بعد أن غفل الفتى عن أمر هذا احلوت، فانرسب منه إىل البحر.. إذ كانا يمشيان  

 عىل الشاطئ ويتخذانه دليال هلام إىل الصخرة التي عند جممع البحرين. 

اَوَزا َقاَل لَِفَتاُه آتِنَا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقينَا ِمْن َسَفِرَنا ﴿َفَلامَّ َج قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنام  

َنَصًبا﴾، يومهام    َهَذا  بقية  البحرين، وسارا  املقصود من جممع  املكان  جاوزا ذلك  فلام  أي 

وليلتهام حتى إذا كان الغد وارتفع النهار أحس موسى باجلوع، حينئذ قال لفتاه آتنا غداءنا  

ونصبا من ذلك السفر.. وقد كان من احلكمة يف حصول اجلوع والتعب له  لقد لقينا تعبا  

 حني جاوز املكان أن يطلب الغداء فيذكر احلوت فريجع إىل حيث جيتمع بمن يريد. 

﴿َأَرَأْيَت إِْذ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الفتى اعتذر ملوسى عليه السالم، فقال:  

ْخَرِة َفإِينِّ  ََذ َسبِيَلُه يِف اْلَبْحِر    َأَوْينَا إِىَل الصَّ ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواختَّ َنِسيُت احْلُوَت َوَما َأْنَسانِيُه إِالَّ الشَّ

حدث    َعَجًبا﴾، ما  أرأيت  فتاه:  له  قال  بمجمع    ِل أي  التي  الصخرة  إىل  التجأنا  حني 

  واضطرب ووقع يف البحر   حينسيت أن أخربك بام حدث من احلوت، إنه    إينالبحرين؟  

ذكره إال    أنساينواختذ سبيله فيه سبيال عجبا، وذاك أن مسلكه كان كالطاق والرسب، وما  

 الشيطان. 

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه﴾  قال آخر: وقول الفتى   مجلة اعرتاضية تقع يف  ﴿َوَما َأْنَسانِيُه إِالَّ الشَّ

وقعت يف وسط  وسط الكالم، وألن هذه اجلملة تذكرـ يف الواقع ـ سبب النسيان، لذا فقد  

الكالم، وهذا األسلوب شائع خصوصا للذين يكونون موضع عتاب شخص أكرب، حيث  

أهنم يذكرون العلة األصلية ضمن الكالم بشكل اعرتايض، حتى يكون االعرتاض عليهم  

 أقل. 

قال آخر: وربام يكون نسيان موسى عليه السالم مذكورا للتغليب، باعتبار أن أمر  

ون أن تكون هناك حالة نسيان له من قبله، ألن املسألة متصلة بغالمه  احلوت متعلق هبام من د
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الذي كان موكال بحمل احلوت وحفظه، مما جيعل قضية الذكر والنسيان قضيته اخلاصة، ال  

قضية موسى عليه السالم الذي مل يكن يف موارد التوجه إىل هذه املسألة لريفض تذكره أو  

 نسيانه هلا. 

فإنه ال يوجد أي دليل عقيل أو نقيل يفرض امتناع نسيان    قال آخر: لكن مع ذلك،

النبي ملثل هذه األمور احلياتية الصغرية، ألن ذلك ال يِسء إىل نبوته من قريب أو من بعيد،  

ولكن ربام نالحظ ـ يف هذا املجال ـ أن النبي إذا كان ال ينسى أمر التبليغ ـ كام هو املتفق عليه  

أن يكون ذلك من خالل ملكة ذاتية متنعه من النسيان، بحيث جتعل  بني املسلمنيـ  فال بد من  

قابلة   غري  املسألة  جيعل  مما  عنها،  ينفصل  عندما  عنه  تغيب  فال  لألشياء،  واعيا  وجدانه 

 للتجزئة، كام هي القضايا املتصلة بامللكات النفسية. 

ال إىل ما كان  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن موسى عليه السالم مل يلتفت إىل فتاه، و

أي  ﴿َذلَِك َما ُكنَّا َنْبِغ﴾  من نسيان احلوت، بل اجته إىل املكان الذي عنده الصخرة، قائال::  

عنه..   نبحث  الذي  واملوضع  نقصده،  كنا  الذي  املقصد  هو  ا  ذلك  آَثاِرُِهَ َعىَل  ا  ﴿َفاْرَتدَّ

يث أويا إىل الصخرة، التي  أي فعادا إىل الوراء، يتبعان آثارُها التي تنتهى هبام إىل حَقَصًصا﴾  

 نسى احلوت عندها. 

أي وجد    ﴿َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنام يف ذلك املكان  

موسى وفتاه عند الصخرة حني رجعا إليها عبدا من عبادنا، ومل يسمه القرآن الكريم، غري  

 أن الروايات تسميه باخلض. 

ال أُهية لكونه نبيا أو ليس نبيا إال أن الكثري من العلامء ذهبوا إىل    قال آخر: ومع أنه 
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والرمحة هي النبوة    ﴿آَتْينَاُه َرمْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا﴾،، واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل: (1)كونه نبيا 

ْرُجو َأْن ُيْلَقى  ﴿َوَما ُكنَْت تَ وقوله:    [ 32الزخرف:  ] ﴿َأُهْم َيْقِسُموَن َرمْحََت َربَِّك﴾  لقوله تعاىل:  

 [ 86القصص: ] إَِلْيَك اْلكَِتاُب إِالَّ َرمْحًَة ِمْن َربَِّك﴾ 

ِعْلاًم﴾،قال آخر: واستدلوا عليه بقوله تعاىل:   َلُدنَّا  ِمْن  وذكروا أن هذا    ﴿َوَعلَّْمنَاُه 

أنه تعاىل علمه ال بواسطة معلم، وال إرشاد مرشد، ذلك أن كل من علمه اهلل ال   يقتيض 

 البرش، وجب أن يكون نبيا يعلم األمور بالوحي من اهلل تعاىل.  بواسطة

قال آخر: وذهب آخرون إىل خالف ذلك، حيث ذكروا أنه عبد صالح، وردوا عىل  

تعاىل وسعت كل يشء..   اهلل  نبوة، فرمحة  تكون كل رمحة  أن  يلزم  بأنه ال  السابقة،  األدلة 

من   ابتداء  َتصل  الضورية  العلوم  أن  إىل  النبوة،  باإلضافة  عىل  يدل  ال  وذلك  اهلل،  عند 

 باإلضافة إىل أنه ال مانع يمنع النبي من اتباع غري النبي يف العلوم التي ال تتعلق بالنبوة. 

بقوله:   الصالح  العبد  اهلل  وقد وصف  آخر:  ِمْن  قال  َرمْحًَة  آَتْينَاُه  ِعَباِدَنا  ِمْن  ﴿َعْبًدا 

يبني أن أفضل فخر لإلنسان  ﴿َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا﴾  فقوله تعاىل:    اًم﴾، ِعنِْدَنا َوَعلَّْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِعلْ 

يكون سببا يف شمول   العبودية هذا  للخالق جل وعال، فمقام  يكون عبدا حقيقيا  أن  هو 

 اإلنسان بالرمحة اإلهلية، وفتح أبواب املعرفة والعلم يف قلبه. 

إشارة إىل االستعداد الكبري والروح الواسعة،  ﴿َرمْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا﴾  قال آخر: وقوله  

 وسعة الصدر التي وهبها اهلل تعاىل هلذا الرجل كي يكون قادرا عىل استقبال العلم اإلهلي. 

وهو يشري إىل أن هذا    ﴿َوَعلَّْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلاًم﴾،قال آخر: ثم قال يف صفة علمه:  

الرجل العامل كان حييط بأبواب من العلوم التي ختص أرسار وبواطن األحداث، يف حني أن  

 

 . 16/  11، تفسري القرطبي:  148/ 21(  تفسري الرازي: 1)
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موسى عليه السالم مل يكن مأمورا بمعرفة البواطن، وبالتاِل مل يكن يعرف عنها الكثري، ويف  

باطنها،    مثل هذه املوارد حيدث كثريا أن يكون ظاهر احلوادث خيتلف متام االختالف عن

الباطن مفيد ومقدس وهادف ألقَص   فقد يكون الظاهر قبيحا أو غري هادف يف حني أن 

فيقوم   ومتاسكه  صربه  الظاهر  إىل  ينظر  الذي  الشخص  يفقد  احلالة  هذه  مثل  ويف  غاية.. 

 باالعرتاض وحتى بالتشاجر. 

قوله:  هي نفس اإلضافة يف  ﴿ِمْن َلُدنَّا﴾  قال آخر: ولذلك، فإن اإلضافة يف قوله:  

ِعنِْدَنا﴾   عىل  ﴿ِمْن  اخلض  امتاز  وهبذا  وغاياهتا،  األفعال  بباطن  العلم  العلم،  هبذا  وأريد 

موسى، فهو ال ينظر إىل ظاهر األفعال وما يرتتب عليها من اآلثار، ولكنه ينظر إىل معاين  

 األفعال وتأثريها يف املستقبل. 

 التعلم واالتباع: 

 عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين.  قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا 

الوعاظ الذي نص عليه قوله تعاىل:  (1) قال أحد  إنه املشهد  َهْل  :  ُموَسى  َلُه  ﴿َقاَل 

ا َوَكْيَف َتْصرِبُ عَ  بُِعَك َعىَل َأْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا َقاَل إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصرْبً ىَل َما  َأتَّ

َفاَل   مَلْ  َبْعَتنِي  اتَّ َفإِِن  َقاَل  َأْمًرا  َلَك  َأْعيِص  َواَل  َصابًِرا  اهللَُّ  َشاَء  إِْن  َسَتِجُديِن  َقاَل  ا  ُخرْبً بِِه    َُتِْط 

َقاَل  َخَرَقَها  ِفينَِة  َركَِبا يِف السَّ إَِذا  َفاْنَطَلَقا َحتَّى  ِذْكًرا  ِمنُْه  َلَك  ُأْحِدَث   َحتَّى 
ن
ء   َتْسَأْلنِي َعْن يَشْ

ا قَ أَ  َتْسَتطِيَع َمِعَي َصرْبً إِنََّك َلْن  َأُقْل  َأمَلْ  َقاَل  إِْمًرا  َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا  َأْهَلَها  لُِتْغِرَق  اَل اَل  َخَرْقَتَها 

ا َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َلِقَيا ُغاَلًما َفَقَتَلُه َقا  َل َأَقَتْلَت  ُتَؤاِخْذيِن باَِم َنِسيُت َواَل ُتْرِهْقنِي ِمْن َأْمِري ُعرْسً

يًَّة بَِغرْيِ َنْفسن َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا َقاَل َأمَلْ َأُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْستَطِيَع َمِعَي َصرْبً 
ا َقاَل  َنْفًسا َزكِ

 

(، واألمثل يف 363/  14(، ومن وحي القرآن: )179/  15وتفسري املراغي )(،  4559/  9(، وزهرة التفاسري )652/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 147/  17 :(، ومنية الطالبني483/  21(، ومفاتيح الغيب )296/  15(، والتفسري املنري ) 316/  9تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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 َبْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبنِي َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدينِّ ُعْذًرا َفاْنَطَلَقا َح 
ن
ء تَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل  إِْن َسَأْلُتَك َعْن يَشْ

ا َفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَْقضَّ َفَأَقاَمُه قَ  اَل َلْو ِشْئَت  َقْرَيةن اْستَْطَعاَم َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُُهَ

بِتَ  َسُأَنبُِّئَك  َوَبْينَِك  َبْينِي  فَِراُق  َهَذا  َقاَل  َأْجًرا  َعَلْيِه  َْذَت  ا﴾  اَلختَّ َعَلْيِه َصرْبً َتْسَتطِْع  مَلْ  َما  ْأِويِل 

 [ 78ـ  66]الكهف: 

قال آخر: وقد بدأ هذا اللقاء بني العبدين الصاحلني، بأن عرض موسى عليه السالم  

عىل صاحبه أن يقبله تابعا له، يتعلم من علمه، ويغرتف من بحره.. وذلك يف تواضع كريم  

بُِعَك َعىَل َأْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا﴾  عظيم، حيث قال له:  نبويوأدب   ﴿َهْل َأتَّ

هذا العرض أمورا، منها استئذان موسى عليه السالم استئذانا   يف قال آخر: ونالحظ  

مصحوبا برجاء وتلطف.. وأن يكون موسى تابعا يقفو أثر متبوعه، ويمشى يف ظله.. وأن  

َتصيل العلم واملعرفة، فيفيد موسى علام، وينال    تكون غاية هذه الصحبة، وتلك املتابعة،

 العبد الصالح أجرا.  

ذات   من  ليس  الصالح  العبد  عند  الذي  العلم  هذا  أن  كذلك  ونالحظ  آخر:  قال 

نفسه، بل هو علم ُعلمه، وإذن فهو مطالب بأن يعلم كام علم.. وهذا العلم املطلوب تعلمه،  

دى إىل احلق، وإىل الرشاد، ال إىل الضالل  هو مما يكمل به اإلنسان ويرشد.. فهو علم هي

 والفساد. 

ُتَعلَِّمِن﴾،قال آخر: ونالحظ كذلك أن موسى عليه السالم قال:   َأْن  وهذا    ﴿َعىَل 

للتبعيض، فطلب منه تعليم  ﴿ِمَن﴾  إقرار له عىل نفسه باجلهل وعىل أستاذه بالعلم.. وصيغة  

يقول له: ال أطلب منك أن جتعلني    بعض ما علمه اهلل، وهذا أيضا مشعر بالتواضع كأنه

مساويا يف العلم لك، بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك، كام يطلب الفقري  

 من الغني أن يدفع إليه جزأ من أجزاء ماله.  
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ُعلِّْمَت﴾  قال آخر: ويف قوله:   مِمَّا  ما  ﴿ُتَعلَِّمِن  منه أن يعامله بمثل  أنه طلب  معناه 

به، وفي بإنعام اهلل تعاىل  عامله اهلل  التعليم شبيها  إنعامك عيل عند هذا  بأنه يكون  ه إشعار 

 عليك يف هذا التعليم، وهلذا املعنى قيل: )أنا عبد من تعلمت منه حرفا( 

قال آخر: ونالحظ كذلك أن موسى عليه السالم ذكر االتباع.. واملتابعة عبارة عن  

ري، فإنا إذا قلنا: ال إله إال اهلل فاليهود  اإلتيان بمثل فعل الغري ألجل كونه فعال لذلك الغ 

الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فال جيب كوننا متبعني هلم يف ذكر هذه الكلمة،  

ألنا ال نقول هذه الكلمة ألجل أهنم قالوها، بل إنام نقوهلا لقيام الدليل عىل أنه جيب ذكرها،  

  فإنام أتينا هبا ألجل أنه  وافقة فعل رسول اهلل  أما إذا أتينا هبذه الصلوات اخلمس عىل م

 .أتى هبا ال جرم كنا متابعني يف فعل هذه الصلوات لرسول اهلل  

قوله:   فإن  ولذلك،  آخر:  َأتَّبُِعَك﴾  قال  ذلك  ﴿َهْل  أفعال  بمثل  يأيت  أنه  عىل  يدل 

يه يف أول األمر  األستاذ ملجرد كون ذلك األستاذ آتيا هبا، وهذا يدل عىل أن املتعلم جيب عل

 التسليم وترك املنازعة واالعرتاض.  

َبَعَك﴾ قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، فإن قوله:   يدل عىل طلب متابعته مطلقا يف  ﴿اتَّ

 مجيع األمور غري مقيد بيشء دون يشء. 

قال آخر: وكل هذا يدل عىل أنه ليس من الضوري إحاطة النبي بعلم كل يشء، بام  

م الطبيعية، والقضايا اجلزئية، ألن العقل ال يفرض، يف مسألة القيادة  يف ذلك مفردات العلو 

واإلمامة والطاعة، إال أن يكون الشخص الذي يتحمل هذه املسؤوليات حميطا باجلوانب  

املتصلة بمسؤولياته، فيام ال حييط به الناس إال من خالله، أما اجلوانب األخرى من جزئيات  

علوم احلياة واإلنسان، أو من خفايا األمور البعيدة عن عامل  حياهتم العامة، أو من مفردات  

املسؤولية، فال دليل عىل رضورة إحاطته هبا، وال يمنع العقل أن يكون لشخص حق الطاعة  
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ـ يف بعض األمور التي حييط هبا ـ عىل الناس الذين يملكون إحاطة يف أشياء أخرى ال حييط  

 هبا وال تتعلق بحركة املسؤولية.

خر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن العبد الصالح استمع إىل هذا العرض املؤدب من  قال آ 

منه،    يشءموسى عليه السالم، لكن بام أن العلم الذي عنده، والذي يطلب موسى تناول  

َلْن  هو علم ال يستسيغه عقله، وال يقبله منطقه، لذلك رد عليه يف وداعة ولطف:   ﴿إِنََّك 

ا   ا﴾،َتْسَتطِيَع َمِعَي َصرْبً ألن تعاميل مع األشياء خيتلف    َوَكْيَف َتْصرِبُ َعىَل َما مَلْ َُتِْط بِِه ُخرْبً

مستوى   العمق عىل  يف  القضايا  أبعاد  إىل  أنظر  ألين  معها،  اآلخرين  وتعامل  تعاملك  عن 

حركة الزمن يف املستقبل، بينام تنظرون إليها من خالل اللحظة الزمنية احلارضة، والسطح  

وهبذا كانت نظريت إىل األمور من خالل هناياهتا، أما نظرتكم إليها، فمن خالل  الظاهر منها،  

 بداياهتا.

النظرة   وبني  للحياة،  الكلية  الشاملة  النظرة  بني  املسافة  رس  هو  وهذا  آخر:  قال 

املحدودة اجلزئية هلا من خالل ما متثله املسافة بني البداية والنهاية.. وهلذا فمن الصعب أن  

الذي ينظر إىل القضايا من مسافة قريبة عىل الفريق الذي ينظر إليها من مسافة    يصرب الفريق

 بعيدة.

قال آخر: وهو يعني أنه أكد له أنه ال يستطيع صربا عىل ما يقع منه؛ ألنه أويت علم  

بـ   الصرب،  يستطيع  ال  أنه  وأكد  املعروفة،  ونتائجها  الظاهرة،  صورها  يف  ﴾، الوقائع    ﴿إِنَّ

ا﴾  ة بعدها: واآلي  ﴿َلْن﴾،و  ﴿َوَكْيَف َتْصرِبُ َعىَل َما مَلْ َُتِْط بِِه ُخرْبً

قال آخر: واإلحاطة باخلرب العلم به يف واقعه ونتائجه، وكأنه يريد أن يقول ملوسى  

عليه السالم: أنت ستعلم الواقع، وال تعلم نتيجة هذا الواقع التي ال يعلمها إال اهلل تعاىل،  

به، كقوله تعاىل:  وقد علمني بعضه سبحانه، وأح بُِكلِّ  اط باألمر، أي كان عاملا  ﴿َأَحاَط 
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 ِعْلاًم﴾  
ن
ء ، وأحاط به خربا معناه أحاط متصال به خربا، باالختبار واملعاينة،  [ 12الطالق:  ] يَشْ

ومؤدى هذا الكالم أنه يقول ملوسى عليهام السالم إنك ال تعلم إال ما ختتربه وتعاينه، وال  

 اهرة التي يقدرها اهلل سبحانه وتعاىل يف علمه املكنون. تعلم نتائج األعامل الظ

لكل ذي   تعليام  بالصرب  السالم وعده  عليه  موسى  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

﴿َقاَل َسَتِجُديِن إِْن َشاَء  حاجة أن يكون يف طاعة من حيتاج إليه إذا كان يف اخلري، قال تعاىل: 

َلَك   َأْعيِص  َواَل  َصابًِرا  ثالثة    َأْمًرا﴾،اهللَُّ  اشتمل عىل  السالم  وهنا نجد كالم موسى عليه 

 أمور: أمران فيهام الطاعة، وأمر فيه التعليق عىل مشيئة اهلل. 

أي إين منفذ ما    ﴿َسَتِجُديِن﴾، قال آخر: أما األمر األول، فقد وعده بالصرب، فقال:  

﴿َسَتِجُديِن  طلبت، وستجد ما طلبت وهو الصرب قائام، عىل أنه وصف مستمر، ولذا قال:  

 إِْن َشاَء اهللَُّ َصابًِرا﴾  

فقال:   قال آخر: واألمر الثاين، أنه تأدب بتأدب تعلق عىل املشيئة، كام أمر اهلل نبيه 

َذلَِك  َفاِعٌل  إيِنِّ   
ن
ء ليَِشْ َتُقوَلنَّ  اهللَُّ﴾،   ﴿َواَل  َيَشاَء  َأْن  إِالَّ  تعاىل ألنبيائه    َغًدا  اهلل  تأديب  فهذا 

 وعباده الصاحلني. 

قال:   أنه  الثالث  واألمر  آخر:  َأْمًرا﴾،قال  َلَك  َأْعيِص  االتباع،    ﴿َواَل  أدب  وذلك 

 فاالتباع يقتيض الطاعة، والصحبة تقتيض عدم املنافرة واملخالفة. 

العميل   األسلوب  دائرة  يف  املسألة  حيدد  أن  أراد  الصالح  العبد  لكن  آخر:  قال 

للمعرفة، فهو ال يريد أن يبادر تلميذه باملعرفة، وال يريد له أن يبادره بالسؤال، بل يريد له  

أن يتأمل، ويثري الفكرة يف داخله، وحياول أن يتعمق يف القضايا من خالل املعاناة الفكرية  

قوة عقلية متقدمة، كام يريد له أن حيصل عىل ملكة الصرب يف مواجهة املشاكل  التي متنحه  

الفكرية املعقدة، فال يستعجل الوصول إليها قبل توفر عنارص النضوج لديه، كي ال يتحول  
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 إىل إنسان سطحي يف تفكريه. 

قال آخر: ولذلك أخذ يبني له حدود الصرب، وأنه صرب عىل االمتناع عن السؤال عن  

يريد  سبب   العقل طلعة  الفعل يف ذاته، وهذه طاقة عالية يف الصرب، فإن  الفعل مع غرابة 

 َحتَّى  تعرف سبب كل واقع، ورس كل جمهول، فقال:  
ن
ء َبْعَتنِي َفاَل َتْسَأْلنِي َعْن يَشْ ﴿َقاَل َفإِِن اتَّ

 ُأْحِدَث َلَك ِمنُْه ِذْكًرا﴾  

بال املرشوط  االتباع  والفاء لإلفصاح عن  آخر:  فاتبعتني  قال  صربت  إن  أي  صرب، 

لعلته، أي ال  ﴿َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمنُْه ِذْكًرا﴾  فمقتىض ذلك أال تسألني عن يشء تستغربه،  

تسألني حتى أبادئك بالبيان، وذلك من مقتضيات الصرب، ومن آداب املتعلم أمام املعلم،  

يشري إىل أن ما خيرب به من    والتابع للمتبوع ال يبادره حتى يبني هو ما عنده، والتعبري بالذكر

 بعد هو تذكري بقدرة اهلل تعاىل. 

قال آخر: وبعد هذه املواثيق بني موسى والعبد الصالح عليهام السالم أخذا يف السري،  

والفاء يف    ﴿َفاْنَطَلَقا﴾،وابتدأت التجربة، وبدأ الدرس األول، والذي عرب عنه قوله تعاىل:  

أي أهنام عقب أخذ هذه املواثيق، انطلقا فور ذلك االتفاق،    للرتتيب والتعقيب،﴿َفاْنَطَلَقا﴾  

 والتعبري بـ )انطلقا( يومئ إىل أن كليهام فرح هبذه الصحبة. 

عىل   الفكرة  موقع  البحث عن  أجل  من  كان  أن سريُها  إىل  يشري  وهذا  آخر:  قال 

ا عن  الطبيعة ويف الواقع، ألن الدرس مل يكن درسا نظريا، ليجلسا عىل األرض، وليتحدث

املواقف   ويدرسا  تفاصيلها  وليحلال  والعملية،  الفكرية  الساحة  يف  املطروحة  القضايا 

احلاسمة عىل أساس ذلك، بل كان درسا عمليا يتحرك فيه هذا العامل الصالح يف الساحة  

له يوحي بيشء آخر،   الداخيل  العمق  التي قد يوحي احلدث فيها بيشء، ولكن  الواقعية، 

يف داخل موسى عليه السالم، من خالل حالة االندهاش التي يثريها    ليرتك الفكرة تتفاعل 
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املوقف، فتحفر يف عقله ووجدانه وشعوره، ليصل إىل النتيجة بنفسه، أو من خالل توجيه  

 العبد الصالح له، بعد أن ترتك الفكرة آثارها يف عمق شخصيته.  

دثا بحديث عابر، وربام قال آخر: وهلذا انطلقا يف رحلة البحث عن املعرفة.. وربام َت

كانا يسريان صامتني يفكر أحدُها ـ وهو موسى عليه السالم ـ يف املجهول الذي يقبل عليه،  

 ويفكر اآلخر ـ وهو العبد الصالح ـ يف التجربة التي يريد أن حيركها يف الدرس األول.  

سفينة، وكان    ام سارا ما شاء اهلل أن يسريا إىل أن وجداقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهن

ِفينَِة َخَرَقَها﴾،السري عىل سيف البحر،    أي أنه خرقها وقت أن ركبها.  ﴿َحتَّى إَِذا َركَِبا يِف السَّ

نبيا، فقد كان من جانب يرى أن من   قال آخر: وبحكم كون موسى عليه السالم 

جانب  واجبه احلفاظ عىل أرواح وأموال الناس، وأن يأمر باملعروف وينهي عن املنكر، ومن  

آخر كان وجدانه اإلنساين يضغط عليه وال يدعه يسكت أمام أعامل الرجل العامل التي يبدو  

وقال:   فاعرتض  الصالح،  للعبد  قطعه  الذي  العهد  نِس  فقد  لذا  قبيحا،  سيئا  ظاهرها 

 ﴿َأَخَرْقَتَها لُِتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إِْمًرا﴾  

بد الصالح مل يكن يريد إغراق من يف السفينة، ولكن  قال آخر: وال ريب إن هدف الع

النتيجة النهائية خلرق السفينة مل يكن سوى غرق من يف السفينة، لذا فقد استخدم موسى  

عليه السالم )الالم الغائية( لبيان اهلدف، وذلك مثلام ما نقول للشخص الذي يأكل كثريا:  

د قتل نفسه بكثرة الطعام، إال أن نتيجة  أتريد أن تقتل نفسك!؟.. وبالطبع مثل هذا ال يري

 عمله قد تكون هكذا. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل العبد الصالح رد عليه هبدوء، ليذكره بوعده بأن يظل  

العمل،   له هو  يفرس  داخله، حتى  الدهشة يف  ذلك  أثار  صامتا مهام رأى من فعله، ومهام 

ا﴾    ﴿َأمَلْ َأُقْل إِنََّك َلْن َتْستَطِيعَ فقال:   ألن طريقتي يف العمل ختتلف عن طريقتك،  َمِعَي َصرْبً
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 فال تستطيع أن تفهم طبيعة أعامِل، إذا أردت أن تقيسها بام تتخذه لنفسك من مقياس.  

قال آخر: وانتبه موسى عليه السالم لنفسه، فكيف يستعجل احلكم عليه، وكيف  

ر منه.. ولذلك قدم اعتذاره  خيالف ما عاهده عليه من االلتزام بالصمت أمام كل يشء يصد

 من عهدي لك.﴿اَل ُتَؤاِخْذيِن باَِم َنِسيُت﴾  له عام بدر منه، فقال: 

قال آخر: وهذا موقف ثان للنسيان يعيشه موسى عليه السالم يف ذاته، ألن النسيان  

ُتْرِهْقنِي ِمْن  حالة اضطرارية ال يملك اإلنسان معها عنرص االختيار، ولذلك قال:   ﴿َواَل 

ا﴾ َأمْ   أي ال تكلفني موقفا عسريا عىل أساس ذلك. ِري ُعرْسً

ما يدل عىل أن  ﴿اَل ُتَؤاِخْذيِن باَِم َنِسيُت﴾  قال آخر: ويف قول موسى عليه السالم:  

النسيان ال يقتيض املؤاخذة، وأنه ال يدخل َتت التكليف، ولو نِس مرة ثانية له أن يعتذر  

 أيضا 

من دون    ﴿َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َلِقَيا ُغاَلًما َفَقَتَلُه﴾، :  قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل بقوله 

 أي ذنب جناه، ومن دون أية مشكلة حادثة بينهام وبني هذا الغالم. 

قال آخر: وهنا ثار موسى عليه السالم مرة أخرى حيث مل يستطع السكوت عىل قتل  

آثار الغضب عىل وجهه ومأل احلزن وعدم الرضا   طفل بريء بدون أي سبب، وظهرت 

عينيه ونِس وعده مرة أخرى، فقام لالعرتاض، وكان اعرتاضه هذه املرة أشد من اعرتاضه  

﴿َأَقَتْلَت َنْفًسا  رة كانت موحشة أكثر من األوىل، فقال:  يف املرة األوىل، ألن احلادثة هذه امل

،﴾ يًَّة بَِغرْيِ َنْفسن
﴿َلَقْد ِجْئَت  أي إنك قتلت انسانا بريئا من دون أن يرتكب جريمة قتل،   َزكِ

 َشْيًئا ُنْكًرا﴾  

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن العبد الصالح أجابه هبدوء ليذكره من جديد بعهده  

ا﴾  ﴿قَ بالصمت،   وملاذا مل تستفد من التجربة األوىل  اَل َأمَلْ َأُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصرْبً
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التي عرفت فيها خطأ موقفك يف اهتزاز مشاعرك أمام احلدث الذي مل تفهمه، ومل تفكر بأن 

رشير  من املمكن أن يكون له وجه آخر، ال سيام وأنك ال جتد يف مالحمي شخصية اإلنسان ال

 الذي يريد أن يؤذي الناس ويوقعهم يف رضر كبري؟ 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن موسى عليه السالم تذكر تعهده فانتبه إىل ذلك وهو  

ـ وبدأ تدرجييا يشعر بصدق عبارة   ـ ولو بسبب النسيان  خجل، حيث أخل بالعهد مرتني 

ق رفقته كام قال له عندما عرض  األستاذ يف أن موسى ال يستطيع َتمل أعامله، لذا فال يطي

 عليه موسى الرفقة. 

فال   أخرى  مرة  عليك  اعرتضت  إذا  وقال:  االعتذار  اىل  بادر  فقد  لذا  آخر:  قال 

 َبْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبنِي َقْد َبَلْغَت ِمْن  تصاحبني وأنت يف حل مني:  
ن
ء ﴿َقاَل إِْن َسَأْلُتَك َعْن يَشْ

ُعْذًرا﴾ العذر  َلُدينِّ  وصيغة  البعيدة  ..  ورؤيته  السالم  عليه  موسى  انصاف  عىل  تدل  هنا 

 لألمور، وتبني أنه عليه السالم كان يستسلم للحقائق ولو كانت مرة. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل الدرس الثالث الذي تعلمه موسى عليه السالم، فقال:  

ا َفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد  ﴿َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيةن اْسَتْطَعاَم َأهْ  َلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُُهَ

وال ريب، أن موسى وصاحبه مل يكونا ممن يلقي بكله عىل الناس ولكن    َأْن َينَْقضَّ َفَأَقاَمُه﴾،

يتضح أن زادهم وأمواهلم قد نفدت يف تلك السفرة، لذا فقد رغبا أن يضيفهام أهل تلك  

أن العبد الصالح تعمد طرح هذا االقرتاح كي يعطي موسى عليه السالم  املدينة، وحيتمل  

 درسا بليغا آخر. 

تشمل املناطق السكنية يف الريف واملدينة، أما املقصود منها يف  ﴿َقْرَيةن﴾  قال آخر: و 

 اآلية فهو املدينة ال القرية، كام ترصح بعد ذلك اآليات الالحقة. 

وقد    َفَوَجَدا فِيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَْقضَّ َفَأَقاَمُه﴾،﴿قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنام  
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كان موسى عليه السالم يشعر بالتعب واجلوع، واألهم من ذلك أنه كان يشعر بأن كرامته  

ضيفهام؛ ومن جانب آخر شاهد ت وكرامة أستاذه قد أهينت من أهل هذه القرية التي أبت أن  

برتميم قام  الصالح  العبد  أن  إزاءُها،    كيف  القبيح  القرية  أهل  من سلوك  بالرغم  اجلدار 

وكأنه بذلك أراد أن جيازي أهل القرية بفعاهلم السيئة؛ وكان موسى يعتقد بأن عىل صاحبه  

 أن يطالب باألجر عىل هذا العمل حتى يستطيعا أن يعدا طعاما هلام. 

رتاض، إال  قال آخر: لذا فقد نِس موسى عليه السالم عهده مرة أخرى وبدأ باالع

َْذَت َعَلْيِه َأْجًرا﴾ أن اعرتاضه هذه املرة بدا خفيفا فقال:   .. وذلك يشري إىل  ﴿َلْو ِشْئَت اَلختَّ

أن موسى عليه السالم كان يعتقد بأن قيام اإلنسان بالتضحية يف سبيل أناس سيئني عمل  

ن اجلزاء  جماف لروح العدالة؛ ذلك أن اجلميل جيد وحسن، برشط أن يكون يف حمله، ذلك أ

باملزيد من األعامل   املسيئني للقيام  القبيح قد يصبح سببا يف دفع  العمل  اجلميل يف مقابل 

 السيئة. 

  ﴿َهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينَِك﴾،قال آخر: وهنا قال العبد الصالح ملوسى عليه السالم:  

وقوع احلادثة  ومل يعرتض موسى عليه السالم عىل القرار ألنه هو الذي كان قد اقرتحه عند 

 السابقة، بعد أن ثبت له أنه ال يستطيع االستمرار مع هذا العبد الصالح. 

قلب   عىل  شديد  بوقع  نزل  قد  الفراق  خرب  فإن  ذلك،  كل  برغم  ولكن  آخر:  قال 

مليئة   صحبة  ومفارقة  باألرسار،  مملوء  قلبه  أستاذ  فراق  يعني  إذا  السالم،  عليه  موسى 

رسا، وتعامله يتسم باإلهلام؛ نور اهلل يشع من جبينه، وقلبه  بالربكة، إذ كان كالم األستاذ د 

خمزن للعلم اإلهلي.. إن مفارقة رجل هبذه اخلصائص أمر صعب للغاية، لكن عىل موسى  

 عليه السالم أن ينصاع هلذه احلقيقة املرة. 

قال آخر: وبعد أن أصبح الفراق بني موسى والعبد الصالح أمرا حتميا، كان من  
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 قوم األستاذ بتوضيح أرسار أعامله التي مل يستطع موسى أن يصرب عليها. الالزم أن ي 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذا املشهد خصوصا األسلوب الوديع الذي  

يعرب عن روح التواضع للعلم والعلامء، من دون نظر إىل طبيعة املركز االجتامعي أو الديني  

ن نجد األدب الرساِل يف هذه الكلامت اهلادئة املتعطشة  الذي يقف فيه العامل واملتعلم، فنح

للعلم التي خاطب هبا موسى عليه السالم هذا العبد الصالح: )هل أتبعك عىل أن تعلمن  

 مما علمت رشدا( 

قال آخر: ومنها األسلوب الواقعي الذي يعرب عن الروح العملية التي يعيشها العامل  

أية   عن  بعيدا  املتعلمني،  من  جتاه  أسلوب  أي  أو  االجتامعية،  األوضاع  تفرضها  جماملة 

أساليب اللف والدوران التي َتاول خداع اآلخرين، لتجعل منهم أرقاما تضاف إىل أرقام  

مالحظة   دون  من  األستاذ،  شخصية  تضخيم  يف  يشاركون  الذين  املوجودين  األتباع 

 الستفادهتم منه أو قابليتهم للتعلم واالنتفاع بعلمه. 

: فقد ال حظ هذا العبد الصالح أنه خيتلف عن اآلخرين يف طبيعة معرفته  قال آخر

بالواقع، فهم يلتقون باجلانب الظاهر منه بينام يعترب نفسه مطلعا عىل اجلوانب التي ختتفي  

يف   طريقته  يتحملون  ال  أو  يرفضون  جيعلهم  مما  لألشياء،  املألوفة  الظاهرية  الصور  وراء 

ذا الواقع، وسوف لن يتقبلوها يف هناية املطاف، وبذلك تفقد  العمل وأسلوبه يف معاجلة ه

الصحبة فائدهتا، وتتحول إىل مزيد من املجادالت واملخاصامت التي لن تكون يف مصلحة  

 أحد، وال يف مصلحة احلقيقة عىل أي حال. 

قال آخر: وعىل ضوء هذا، أوضح العبد الصالح ملوسى عليه السالم طبيعة سلوكه  

ع املألوف، وأعلن له ـ مقدما ـ أنه لن يستطيع معه صربا، ألن اإلنسان ال  الذي يتعارض م

يملك الصرب عىل ما مل حيط بمعرفته، فلم يكن من موسى عليه السالم إال أن وعده بالصرب  
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والطاعة املطلقة.. وكانت تعليامت العبد الصالح أن ال يسأله موسى عليه السالم عن كل  

أو يرسم عالمات االستفهام يف ذهنه، مهام كان اليشء مثريا    يشء يشاهده ويثري استغرابه، 

أو غريبا.. وينتظر حتى يبدأه ـ هو ـ باحلديث عنه وعن كل يشء شاهده ورآه.. وهبذا كانت  

العالقة املتبادلة بينهام عالقة صحبة ترتكز عىل السعي نحو املعرفة يف إطار من االنضباط  

 والواقعية. 

 التأويل والكشف: 

 احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين.  قال أحد

َفَكاَنْت  : إنه املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:  (1)قال أحد الوعاظ ِفينَُة  ا السَّ ﴿َأمَّ

ا    ملََِساكِنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َملٌِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينَةن َغْصًبا  َوَأمَّ

ا ِمنُْه  اْلُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَنْيِ َفَخِشينَا َأْن ُيْرِهَقُهاَم ُطْغَياًنا َوُكْفرً  ُاَم َخرْيً ا َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدهَلاَُم َرهبُّ

َتُه َكنٌْز هَلُ  َداُر َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف املَِْدينَِة َوَكاَن ََتْ ا اجْلِ ا  َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرمْحًا َوَأمَّ اَم َوَكاَن َأُبوُُهَ

َيْبُلَغا َأُشدَّ  ا َرمْحًَة ِمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري  َصاحِلًا َفَأَراَد َربَُّك َأْن  ا َوَيْسَتْخِرَجا َكنَْزُُهَ ُُهَ

ا﴾   [ 82ـ  79]الكهف: َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْسطِْع َعَلْيِه َصرْبً

التي   قال آخر: ويف هذا املشهد يذكر اهلل تعاىل اإلجابات عىل عالمات االستفهام 

السالم، فبعد أن ذكر اهلل تعاىل األمور التي رآها موسى عليه   ارتسمت يف ذهن موسى عليه 

السالم حني صاحب العبد الصالح، وذكر ما كان من اعرتاض موسى عليه مرة بعد أخرى،  

وقد كان أعلمه من قبل أنه ال يستطيع معه صربا، وكان من جراء ذلك أنه فارقه ومل يستطع  

 ه، مما ينكر ظاهره. صحبته، أردف ذلك بتفسري ما أشكل عليه أمر

 

(، واألمثل يف تفسري 374/  14(، ومن وحي القرآن: )6/  16املراغي )(، وتفسري  4568/  9(، وزهرة التفاسري )658/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 157/  17 :(، ومنية الطالبني588/ 3(، ومفاتيح الغيب )7/  16(، والتفسري املنري )327/  9كتاب اهلل املنزل: )
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رسول  قال آخر: ذلك أن األنبياء عليهم السالم حيكمون بناء عىل الظواهر كام قال  

عىل  اهلل   مبنية  فهي  العامَل  أحكام  أما  الرسائر(..  يتوىل  واهلل  بالظواهر،  نحكم  )نحن   :

 ه. األسباب احلقيقة الواقعة يف نفس األمر، وهذه ال يطلع اهلل عليها إال بعض خواص عباد

قال آخر: ومن ثم اعرتض موسى عىل ما رأى ومل يعلم ما آتاه اهلل العبد الصالح من  

قوة عقلية قدر هبا أن يرشف عىل بواطن األمور، ويطلع عىل حقائق األشياء، فكانت مرتبة  

موسى يف معرفة الرشائع واألحكام بناء عىل الظواهر، ومرتبة هذا العامل الوقوف عىل بواطن  

 ق األشياء، واالطالع عىل أرسارها الكامنة. األمور وحقائ

يتعارض رضران جيب َتمل األدنى   أنه حني  الثالث  املسائل  قال آخر: وخالصة 

لدفع األعىل، فلو مل يغب تلك السفينة بالتخريق لغصبها امللك وفاتت منافعها بتاتا، ولو مل  

ن املشقة احلاصلة بإقامة  يقتل ذلك الغالم لكان بقاؤه مفسدة لوالديه يف دينهم ودنياهم، وأل

 اجلدار أقل رضرا من سقوطه، إذ بالسقوط كان يضيع مال أولئك األيتام. 

األشياء   بواطن  عىل  الصالح  العبد  أطلع  اهلل  أن  ذلك  يف  األمر  وجممل  آخر:  قال 

علمه:   صفة  يف  تعاىل  اهلل  قال  ثم  ومن  أنفسها،  يف  ِعْلاًم﴾، وحقائقها  َلُدنَّا  ِمْن    ﴿َوَعلَّْمنَاُه 

وموسى عليه السالم ملا كملت مرتبته يف علم الرشيعة بعثه اهلل إىل هذا العامل، ليعلمه أن  

الباطن   الظواهر إىل علوم  املبنية عىل  ينتقل اإلنسان من علوم الرشيعة  املعرفة يف أن  كامل 

 عليها يف الواقع.   هي املبنية عىل اإلرشاف عىل معرفة حقائق األشياء عىل ما 

كر اهلل تعاىل عىل لسان العبد الصالح تفصيل وتفسري ما فعل وغايته  قال آخر: ثم ذ

ِفينَُة َفَكاَنْت ملََِساكِنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر﴾،الغيبية أو املآل العيني، فقال:  ا السَّ واملساكني    ﴿َأمَّ

  هنا مجع مسكني، وليس هو املسكني القسيم للفقري الذي هو أدنى حاال من الفقري أو أعىل 

حاال منه، إنام املراد به الضعيف الذي ال قوة وال سطوة لقلة يف العدد، أو الستخذاء أمام  
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 قوي غالب. 

قال آخر: وهو يعني بذلك أن السفينة كانت لقوم ضعفاء، كانوا يعملون يف البحر  

بحارة أو جتارا، ومل يكونوا ذوي قوة تغلب أو تقهر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة  

ورا فهو  غصبا  سريهم،  بعد  هو  ويكون  ويسبقونه،  يسريون  أهنم  أي  السري،  يف  ءهم 

 يستقبلهم، ويغتصب سفينتهم لضعفهم واستكانتهم. 

هي مقدمة عن تأخري؛ ألن سبب إرادة عيبها  ﴿َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها﴾  قال آخر: وقوله:  

العيب عىل  أن وراءهم ملكا إىل آخره، والسبب مقدم عىل املسبب، ولكنه قدم هنا إر ادة 

سببها؛ ألن إرادة العيب هي سبب ملنع الغصب قدمت عليه، إذ هذا العيب حيمى هؤالء  

املساكني وسفينتهم من الغصب، إذ يراها ليست مما يرغب فيه، فيمتنع عن غصبها ال كراهية  

للغصب يف ذاته ولكن استحقارا هلا بعد هذا العيب.. والعيب يمكن إصالحه، واملهم إنقاذ  

 فينة من اغتصاب املغتصب.الس

قال آخر: هذا هو تأويل خرق السفينة أو بيان مآله، أما قتل الغالم فقد قال فيه كام  

﴾، حكى اهلل تعاىل عنه:   ا اْلُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَنْيِ أي مل يكن يرجو أن يكون ولدا    ﴿َوَأمَّ

الرش أو علمه مما علمه اهلل تعاىل، ولذا  صاحلا تقر به أعينهام بتقواه واستقامته، بل توقع منه  

أي علمنا مما علمنا اهلل أنه سيكون منه رش كبري،    ﴿َفَخِشينَا َأْن ُيْرِهَقُهاَم ُطْغَياًنا َوُكْفًرا﴾، قال:  

فبسبب ذلك خشينا أن يكون منه إرهاق نفِس ومادي هلام ويطغى عليهام ويكفر، فمعنى  

يطغى به عليهام فال يكون بارا هبام، بل يكون  ﴿ُطْغَياًنا﴾  رهقا  أي ينزل هبام    ﴿َأْن ُيْرِهَقُهاَم﴾، 

 يكون سبة هلام، ومصدر إيذاء. ﴿َوُكْفًرا﴾ عاقا هلام يؤذهيام، 

قال آخر: ثم ذكر أنه قتله لذلك، وألنه أراد هلام ذرية طيبة طاهرة تقر به أعينهام؛ ولذا  

ِمنُْه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرمْحًا﴾، قال:   ا  ُاَم َخرْيً ُيْبِدهَلاَُم َرهبُّ َأْن  أي أردنا أن يرزقهام اهلل بدل    ﴿َفَأَرْدَنا 
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ب، وأقرب رمحة لوالديه، وعطفا  هذا الولد ولدا خريا منه دينا وصالحا وطهارة من الذنو

 عليهام، وبرا هبام وشفقة عليهام.

وقوله   آخر:  حيث  ﴿َزَكاةن﴾  قال  واسع  مفهوم  وهلا  والنظافة،  الطهارة  بمعنى  هنا 

تشمل اإليامن والعمل الصالح، وتتسع لألمور الدينية واملادية، وقد يكون يف هذا التعبري ما  

يًَّة﴾  الذي قال:  هو جواب عىل اعرتاض موسى عليه السالم  
فقال له العبد  ﴿َأَقتَْلَت َنْفًسا َزكِ

الصالح يف اجلواب: إن هذه النفس ليست زكية، وأردنا أن يبدهلام رهبام ابنا طاهرا بدال عن  

 ذلك. 

قال آخر: وهكذا نجد عملية هذا القتل، مرتكزة عىل حجة إيامنية تتصل بالتوازن  

لألهم.. وإذا كان هذا األمر غري مألوف يف    بني مفسدة مهمة وأخرى أهم، فكانت الغلبة 

أمرا   بسببه، ليس  الضالل  آخر  إنسان  لتجنيب  ما،  إنسان  قتل  أن  باعتبار  املامرسة،  طبيعة 

منسجام مع طبيعة اجلزاء عىل مستوى حركة الرصاع، فإن املسألة قد تكون ناشئة الستحقاق  

ستوى األولوية الرسيعة، لوال  هذا اإلنسان القتل بكفره وطغيانه، ولكن ذلك مل يكن يف م 

 النتائج املستقبلية السلبية املرتتبة عليه.  

قال آخر: وعىل كل حال، فإن ذلك مل يكن ترصفا ذاتيا من العبد الصالح، بل هو أمر  

 إهلي أوحى به اهلل إليه بطريقة خاصة، كام ستأيت اإلشارة إليه بعد ذلك يف اآلية التالية 

ال َأِعيَبَها﴾  عبد الصالح قال يف السفينة  قال آخر: وهنا نالحظ أن  َأْن  ومل  ﴿َفَأَرْدُت 

يقل بلسان املتكلم ومعه غريه؛ ألن خرق السفينة ليس يف حظ القتل فصح أن ينسبه لنفسه،  

وإن كان بأمر اهلل، أما القتل فأشار إىل أنه بأمر اهلل تعاىل خلطورته، وأسند التبديل إىل اهلل؛  

الفاء( هنا تفيد السببية الظاهرة، أي أنه بسبب ما خيشاه منه من  ألنه ال يكون إال منه، و)

 الكفر والطغيان كانت إرادة التبديل. 
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فقال:   أقامه،  وملاذا  اجلدار،  الصالح عن  العبد  أجاب  ثم  آخر:  َداُر  قال  اجْلِ ا  ﴿َوَأمَّ

َتُه َكنٌْز هَلُ  ا َصاحِلًا﴾  َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف املَِْدينَِة َوَكاَن ََتْ مما أوجب رعاية اهلل  اَم َوَكاَن َأُبوُُهَ

ا﴾  هلام يف غياب أبيهام الذي اختاره اهلل إليه،   ا َوَيْسَتْخِرَجا َكنَْزُُهَ ُُهَ ﴿َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ

ليعيشا حياة طبيعية كريمة، فال يضيع كنزُها َتت تأثري سقوط اجلدار الذي يكشف عن  

لكنز فيتناهبه الناس، ولذلك فلم تكن املسألة خدمة ألهل القرية الذين ال يعيشون  موقع ا

قيمة العطاء وال يستحقون الكرامة من اآلخرين، بل رعاية هلذين اليتيمني جزاء لصالح  

 أبيهام.

ليكون حالة ذاتية  ﴿َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري﴾  قال آخر: ثم بني مصدر عمله هذا، فقال:  

لل حال  ختضع  يف  به،  قام  بام  يقوم  أن  له  أراد  الذي  تعاىل  اهلل  أمر  هو  بل  اخلاصة،  نوازع 

مصاحبته ملوسى عليه السالم، ليعلمه من خالل التجربة كيف يصرب عىل مواجهة األشياء  

التي قد جتد هلا تفسريا يف العمق غري ما يلوح عىل السطح، وكيف يعيش التواضع، فال يكون  

له من مستوى روحي عظيم، مانعا له من أن يسعى لالنفتاح عىل علم  موقع النبوة، بام يمث

 جديد، وللتواضع ألهله. 

﴿َوَما َفَعْلُتُه َعْن  قال آخر: ثم أشار العبد الصالح إىل أن ذلك بأمر اهلل وتكليفه فقال:  

أي ما فعلته صادرا عن أمري، بل منفذا أمر اهلل، وليس ألحد أن يعرتض عىل أمر    َأْمِري﴾، 

ا﴾، اهلل تعاىل،   ألنك واجهت األمور يف ظواهرها، ومل    ﴿َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْسطِْع َعَلْيِه َصرْبً

 تواجهها يف مواقعها اخللفية العميقة. 

د خصوصا أال نجعل االستغراب  قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذا املشه

احلق   إىل  وأقرهبا  األمور،  املستغرب أصدق  األمر  يكون  فقد  األشياء  للحكم عىل  أساسا 

وأحسنها مآال، كام رأينا يف السفينة، ويف اجلدار فال يرد األمر ألنه غريب، ولكن يرد لضره،  
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 أو ألن مآله رض. 

االنضباط   يعيش  أن  الداعية  عىل  أن  ومنها  آخر:  احلياة  قال  يف  والصمت  والصرب 

العملية التي تتحرك يف اجتاه ممارسته املسؤولية، إذا كانت اجلهة التي يتبعها أو يتعاون معها  

يف مستوى الثقة الفكرية والدينية والعملية التي تربر له أمر االعتامد عليها، والسري معها،  

يشاه أوامر، وما  إليه من  فيام يوجه  إىل االعرتاض  يسارع  ما هو  فال  ده من أعامل ختالف 

مألوف لديه، ألن ذلك قد يوجب االرتباك يف العمل، واخللل يف انضباط الصفوف.. بل  

من وجهة   املمكن،  يكون، من  حيث  املناسب،  املناسب، واملكان  الظرف  إىل  ذلك  يؤخر 

 عملية، القيام بام يريده من إثارة السؤال واجلواب. 

يتقبلوا بالصرب والتسليم ما يلقى إليهم من أحكام    قال آخر: ومنها أن عىل املؤمنني أن 

اهلل، مما ال يتفق مع األفكار التي يألفوهنا، ألن اهلل تعاىل أعلم بجهات الصالح والفساد، فإذا  

حدثت لدهيم شبهة يف أي أمر من ذلك، فليتهموا أفكارهم ـ يف البداية ـ وليحاولوا البحث  

 ليصلوا إليه، يف هناية املطاف.   ـ بعد ذلك ـ عن طبيعة احلكم وحيثيته،

: اسمحوا لنا أساتذتنا الكرام يف ختامكم لقصة موسى والعبد  (1) قال أحد احلضور

الصالح أن نذكر لكم معنى ذكره لنا بعضهم من باب اإلشارة، ولسنا ندري مدى مقبوليته  

الت تلك  وخصوصا  تطرح،  التي  اإلشكاالت  من  الكثري  يزيل  أنه  وجدنا  لكنا  ي  رشعا.. 

 تتعلق بقتل الغالم. 

الصالح   العبد  فيه، فسواء اعتربنا  نعلم ذلك.. وال نرى حرجا  الوعاظ:  أحد  قال 

برشا عاديا، أعطاه اهلل تعاىل العلم اللدين، أو اعتربناه هو نفسه القدر اإلهلي.. ذلك أن العبد  

 

 (  انظر مقاال بعنوان: فلسفة العمل يف اإلسالم، د. جمدي إبراهيم، جريدة أهرام مرص. 1)
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 الصالح ال يترصف من تلقاء ذاته، بل هو بأمر ربه. 

 م لنا.. فنحن مل نسمع به. قال أحد احلضور: فهال ذكرت 

قال أحد احلضور: لقد ذكر بعضهم من باب اإلشارة، أن اخلض عليه السالم مل يكن  

يرشدنا:   لعله  املتكلم  للقدر  جتسيدا  ِعنِْدَنا  إال  ِمْن  َرمْحًَة  آَتْينَاُه  ِعَباِدَنا  ِمْن  َعْبًدا  ﴿َفَوَجَدا 

ات القدر املتكلم أنه )رحيم عليم( أي أن )الرمحة(  وأهم مواصف  َوَعلَّْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلاًم﴾،

سبقت )العلم(.. سبقته؛ ألن الرمحة وسعت العلم اللدين، لكن العلم الظاهر ضاق عنها،  

ومل يضق عنها إال ألنه ظاهر ذو غرض عارض ومطلب نفس وقضاء حظوظ، وعلم هذه 

 وال يتقدمها. هي صفته ال بد أن يتأخر عن الرمحة يف حني تتقدمه 

بُِعَك َعىَل َأْن ُتَعلَِّمِن مِمَّا  قال آخر: وذكروا أن يف قول النبي البرش )موسى(:   ﴿َهْل َأتَّ

ا َوَكْيَف َتْصرِبُ  ويف رد القدر املتكلم )اخلض(:    ُعلِّْمَت ُرْشًدا﴾،  ﴿إِنََّك َلْن َتْستَطِيَع َمِعَي َصرْبً

ا﴾   إشارة إىل أن فهم أقدار اهلل فوق إمكانيات العقل البرشي املحدود  َعىَل َما مَلْ َُتِْط بِِه ُخرْبً

عىل   تصرب  ولن  بمقوالته،  دوما  تفكريه  حدود  يف  تباعا  املرهون  فيه،  يفكر  ما  بحدود 

ن العلم املحدود يقابل بعلم أوسع منه هو من معدن الرمحة التي  التناقضات التي تراها؛ أل

، وضاق عنها العلم الظاهر ذي العقل النظري  يشء وسعت العلم اللدين كام وسعت كل  

 الظاهر كام تضيق السعة يف عني املحجوب. 

بالوسائل   يأخذ  الذي  البرشي  العقل  ذا  البرشي  موسى  أن  وذكروا  آخر:  قال 

قال عند خ السفينة:  واألسباب  إِْمًرا﴾،رق  َشْيًئا  ِجْئَت  َلَقْد  َأْهَلَها  لُِتْغِرَق  وهو    ﴿َأَخَرْقَتَها 

عتاب للقدر كام نفعل نحن متاما فنقول مثال: أخلقتني بال ذرية كي تشمت يب الناس؟..  

أجردتني من منصبي ألصبح بال قيمة؟.. أفصلتني من عميل كي أظل فقريا؟.. أأزحتني  

ليشمت يب يا    عن احلكم،  مل  الدنيا؟..  له  ابني وهو شاب تضحك  أمت  ملاذا  األراذل؟.. 
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رب!؟.. ملاذا كل هذه السنوات وأنا يف السجن؟.. يا رب: أنستحق هذه املهانة؟.. ملاذا كل  

واألوجاع   واألمراض  واحلروب  والغالء  والكوارث  واملعاناة  والوباء  والبالء  الفقر  هذا 

 واألسقام البدنية والروحية؟

آخر: دوام    قال  عن  تنفك  ال  املحدود  األفق  ذي  املحدود  العقل  تساؤالت  وهي 

 السؤال املحدود.. ذلك فقر يف الذخرية الروحية وفقر ال شك فيه يف فقه الوجود. 

﴿َأمَلْ َأُقْل إِنََّك  قال آخر: وذكروا أن قول اخلض عليه السالم، والذي يرمز إىل القدر:  

ا﴾    ني: أمل أقل لك إنك أقل من أن تفهم رس األقدار وَتيطها علام؟ يعَلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصرْبً

يقوم   بالصرب، وهنا  السالم  تعهد جديد من موسى عليه  بعد  يمضيا  ثم  آخر:  قال 

اخلض الذي وصفه ربنا بالرمحة قبل )العلم( بقتل الغالم ويميض؛ فيزداد غضب موسى  

يًَّة بَِغرْيِ َنْفسن  شد:عليه السالم النبي الذي يأتيه الوحي، ويعاتبه بلهجة أ
﴿َأَقَتْلَت َنْفًسا َزكِ

ففي احلالة األوىل كانت شيئا عجبا غري    ؛هنا تتصاعد حدة النكريَلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا﴾، و

 أنه منكر، ويف احلالة الثانية جاءت شيئا يتصاعد يف الغرابة والتنكري. 

 مثلنا، ويعيش نفس حريتنا،  قال آخر: والكالم صادر عن نبي أوحى إليه، لكنه برش 

ا﴾  واخلض عليه السالم، يؤكد له مرة أخرى   ﴿َأمَلْ َأُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصرْبً

يسأل؛   وال  يصمت  بأن  الكليم  موسى  من  أخري  تعهد  بعد  يمضيا  ثم  آخر:  قال 

ينفجر موسى غضبا؛  فيذهبان إىل القرية، فيبني اخلض اجلدار ليحمي كنز اليتامى.. وهنا  

﴿َقاَل َهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينَِك َسُأَنبُِّئَك  فيجيبه من سخره ربه؛ ليكشف قبل موسى رس القدر:  

ا﴾    بَِتْأِويِل َما مَلْ َتْسَتطِْع َعَلْيِه َصرْبً

قال آخر: وتتجىل احلكمة اإلهلية فيام يكشفه )التأويل( من طريق العلم اللدين، وهى  

نفه  لن  ليس  التي  نسبي، عريض،  أمر عدمي،  الرش  أن  القيامة، وهي  يوم  بعضها حتى  م 
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بحقيقي، وأن مفهومنا كبرش عن الرش قارص؛ ألننا ال نرى الصور الكاملة، واملعنى املعطى  

لنا عىل قدرنا ال عىل قدره، نحن حمجوبون عن أصل اخلري فينا؛ ألننا حمجوبون عن علم  

 القدر وعن رسه؛ فلسنا نطيقه. 

آخر: ذلك أن القدر أنواع ثالث.. أوهلا رش نراه فنحسبه رشا فيكشفه اهلل لك  قال  

أنه كان خريا؛ فام بدا رشا ألصحاب السفينة اتضح أنه خري هلم.. وهذا النوع األول هو ما  

 نراه كثريا يف حياتنا اليومية وعندنا مجيعا عرشات األمثلة عليه.

رشا، لكنه يف احلقيقة خري.. مثل قتل    قال آخر: والنوع الثاين هو رش نراه فنحسبه 

الغالم، والذي نراه يف حياتنا من خالل األمراض واحلوادث املختلفة.. لكن لن يكشفه اهلل  

 لنا طوال حياتنا، فنعيش ونحن نحسبه رشا. 

قال آخر: والنوع الثالث من القدر وهو األهم، هو الرش الذي يرصفه اهلل عنك دون  

ولذلك يردد الصاحلون: يا خفي األلطاف نجنا مما نخاف؟..    أن تدري لطف اهلل اخلفي،

ذلك أن اليتامى أبناء الرجل الصالح مل يعرفوا أن اجلدار كان سيهدم؟.. ومل يعرفوا أن اهلل  

 أرسل هلم من يبنيه؟.. ومل يشاهدوا لطف اهلل اخلفي. 
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 مؤمن آل فرعون . االعتبار.. و 22

مؤمن  ، فحدثونا عن قصة  اخلضقصة  قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن  

 ، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. آل فرعون

إىل   تقسيمه  يمكن  لكن  واحد  موضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  لقد  الوعاظ:  أحد  قال 

 مشهدين. 

 : احلوار واحلجة 

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول. 

﴿َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن    عليه قوله تعاىل: : إنه املشهد الذي نص  (1)قال أحد الوعاظ

َ اهللَُّ َوَقْد َجاَءُكْم بِاْلَبيِّنَاِت ِمْن رَ  بُِّكْم َوإِْن  آِل فِْرَعْوَن َيْكُتُم إِياَمَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل َأْن َيُقوَل َريبِّ

ُيِصْبُكْم بَ  اَل هَيِْدي َمْن ُهَو  َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َوإِْن َيُك َصاِدًقا  َيِعُدُكْم إِنَّ اهللََّ  ْعُض الَِّذي 

َنا ِمْن َبْأِس اهللَِّ إِْن   اٌب َيا َقْوِم َلُكُم املُْْلُك اْلَيْوَم َظاِهِريَن يِف اأْلَْرِض َفَمْن َينْرُصُ ٌف َكذَّ َجاَءَنا  ُمرْسِ

َشاِد َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم إِينِّ  َقاَل فِْرَعْوُن َما ُأِريُكْم إِالَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديكُ  ْم إاِلَّ َسبِيَل الرَّ

ِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما   َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم اأْلَْحَزاِب ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوحن َوَعادن َوَثُموَد َوالَّ

ُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّنَاِد َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدبِِريَن َما َلُكْم ِمَن اهللَِّ  اهللَُّ ُيِريُد ُظْلاًم لِْلِعَباِد َوَيا َقْوِم إيِنِّ َأَخا 

ْم يِف  ِمْن َعاِصمن َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َهادن َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم ِزْلتُ 

َذا َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث اهللَُّ ِمْن َبْعِدِه َرُسواًل َكَذلَِك ُيِضلُّ اهللَُّ َمْن ُهَو  َشكٍّ مِمَّا َجاَءُكْم بِِه َحتَّى إِ 

ِذيَن جُيَاِدُلوَن يِف آَياِت اهللَِّ بَِغرْيِ ُسْلَطانن َأَتاُهْم َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َوِعنْ ٌف ُمْرَتاٌب الَّ ِذيَن  ُمرْسِ َد الَّ
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﴾ آَمُنوا َكَذلَِك   ن َجبَّارن  [35ـ  28]غافر: َيْطَبُع اهللَُّ َعىَل ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكربِّ

قال آخر: يف هذه اآلية الكريمة يعرض اهلل تعاىل نموذجا إنسانيا إيامنيا رفيعا، يقدمه  

حياة   يف  وتأثريها  األنبياء  وحركة  اإلهلية  العقيدة  تاريخ  يف  مواقف  من  يمثله  ما  عرب  لنا 

والضالة، ويضعه يف مستوى الظاهرة البارزة بسبب املوقف الرائع الذي    جمتمعاهتم الكافرة

 اختذه يف عملية التحدي. 

قال آخر: ذلك أنه ليس من املستبعد أن ينشأ إنسان مؤمن يف جمتمع الكفر بصورة  

عامة، ولكن من املستبعد جدا أن يكون هذا اإلنسان املؤمن جزءا من اجلهاز احلاكم الذي  

ر وينميها، وحيارب كل من يعارضها أو يقف يف وجهها باعتبار أن الكفر  يرعى حركة الكف

هو مصدر امتيازات احلكم التي حصل عليها، وبالتاِل فإن سيادة اإليامن يف املجتمع تفقده  

قداسة الشخصية وقداسة املركز، وهو أمر نالحظه يف وضعية فرعون بالنسبة ملجتمعه، فهو  

ر الناس بقداسته، ألنه جيسد األلوهية أو حيمل جزءا منها،  كان حيكم املجتمع من موقع شعو

 يربر مطالبتهم باخلضوع له وتقديسه. 

قال آخر: وعىل ضوء هذا، نستطيع أن نقرر أن مؤمن آل فرعون يمثل ظاهرة مرشقة  

جديرة بالتأمل والدرس، وباعثة عىل األمل يف ظلامت اليأس، عندما جيد الداعية األجواء  

فإنه سيلتقي أمال أخض لظهور وجه جديد غري منتظر، حيمل الرسالة معه،  مكفهرة أمامه، 

وجياهد من أجله، من دون التفات لالمتيازات أو اإلغراءات املطروحة أمامه، أو املوجودة  

 لديه. 

قال آخر: وقد صور لنا القرآن الكريم، هذا املؤمنـ  الظاهرة بصورة اإلنسان الرساِل  

عىل قومه، فتزحف مشاعره عىل كلامته لتتلمسها بحذر وهدوء،  الذي يمتلئ قلبه باحلزن  

لتفتح نافذة عىل احلق هنا، أو هناك، وتفسح جماال للضوء، كي خيرتق بعض خيوط الظالم،  
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جنود   يشعر  أن  قبل  الضمري،  يف  وإرشاقة  األعامق،  يف  ملعة  خطوة  خطوة  الضياء  لينطلق 

أع  الضوء  مقالع  يف  تعد  الفجر  جحافل  بأن  رسالته،  الظالم  يف  يندفع  ثم  الرشوق..  مدة 

عن   لتكشف  احلاسمة،  الكلمة  وتنطلق  بحزم،  اآلالم  وتتفجر  بقوة،  الكلامت  وتتصاعد 

 احلق، فيحسم املوقف بالنداء القوي اهلادر الذي يرتك احلذر خلفه، ليستقبل املجاهبة بقوة. 

اإل  االنطالقة  هذه  يف  تتمثل  الكبرية  املؤمن  هذا  قيمة  ولعل  آخر:  التي  قال  يامنية 

عاشت يف نفسه فعبأت داخله بكل معاين احلياة الكبرية، حتى َتول إىل إنسان ال يكتفي  

باجلانب الذايت لإليامن الذي يضمن مصريه يف اآلخرة من دون أن يرتك أي أثر حركي يف  

بأن مسئوليتهم جتاه   يشعرون  الذين  املؤمنني  موقفه جتاه اآلخرين، كام هي حال كثري من 

ن تنتهي عندما يقومون بام يفرضه عليهم من أعامل وعبادات أو ممارسات فردية، ألن  اإليام

التي تعرض اإلنسان للخطر، بفعل واقع   أما األعامل  النجاة يف اآلخرة..  ذلك هو سبيل 

عليهم   تفرضه  مما  فليس  والعسكرية،  واالجتامعية  الفكرية  للتحديات  القوية  املواجهة 

 األعامل أهلها وأصحاهبا.  مسئولية اإليامن، فإن لتلك

قال آخر: أما هذا املؤمن فلم يكتف هبذا اجلانب، بل اعترب اإليامن مسئولية املؤمن،  

الرتباطه بقضية اخلالص الشخيص يف الدنيا واآلخرة، وعالقته بخالص اآلخرين، ألن من  

سؤولية  طبيعة اإليامن أن يعيش املؤمن ـ يف نفسه ـ حركة الرسالة وامتدادها يف حساب امل

األقوال   َتول  كام  وقدرهتم،  طاقتهم  بحسب  صغار،  رسل  إىل  املؤمنني  كل  َتول  التي 

واألفعال إىل رساالت تتحرك يف أكثر من اجتاه لتلتقي ـ بعد ذلك ـ يف نطاق اهلدف الواحد  

 الكبري، وهو سعادة اإلنسان يف ظل رشيعة اهلل ورسالته. 

كرت قصته ومواقفه أنه كان يكتم إيامنه،  قال آخر: ويظهر من اآليات الكريمة التي ذ

ال بسبب اخلوف، فقد كان، فيام يبدو، يملك املوقع القوي الذي يكفل له احلامية من قومه،  
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ولكن كي حيصل عىل حرية احلركة يف خدمة الرسالة من خالل اإلحياء باحلياد واالعتدال،  

 ضد الرسالة والرسول. إزاء واقع التطرف املتمثل يف موقف فرعون املتوتر واحلاقد  

السالم   عليه  موسى  ضد  فرعون  خمططات  إفشال  عىل  العمل  بدأ  فقد  آخر:  قال 

هبدوء، من خالل نثر الكلامت التي توحي بالتفكري وتبعث عىل اليقظة، هنا وهناك، مع هذا  

الشخص أو ذاك، ولدى هذه املجموعة أو تلك، حتى نستطيع أن نرجع إىل تأثريه يف موقف  

ئف الذي كان يستجدي تأييد أتباعه الختاذ موقف شديد ضد موسى، ولكنه مل  فرعون اخلا 

حيصل عىل يشء من ذلك، فقد يظهر لنا، من خالل دراستنا للحوار الذي كان يديره مع  

قومه، أنه كان يعمل عىل تفريغ القوة من الداخل حتى يرتفع الضغط عن الرسالة من جهة،  

وكان يتابع عمله هذا من موقع القوة التي يتمتع  وتقوى خطوات الرسول من جهة أخرى..  

هبا ال من موقع الضعف، ألننا نالحظ ـ فيام يأيت من حديث القرآن عنه ـ أنه كان يعرب عن  

 رأيه يف كثري من املجاالت برصاحة وقوة من غري أن جيابه بأي رد، أو حماولة للرد من أحد. 

ن، وعن مواقفه يف إطار حديثه  قال آخر: وقد َتدث القرآن الكريم عن هذا املؤم

عن قصة موسى مع فرعون، حيث نلتقي به يف هذا اجلو اجلديد من احلوار الذي نرى فيه  

التي   باألسباب  متذرعا  موسى،  قتل  يف  احلرية  إعطاءه  منهم  طالبا  بقومه،  جمتمعا  فرعون 

األفكار يتذرع هبا الطغاة ـ عادة ـ للقضاء عىل خصومهم من أصحاب املبادئ والرساالت و

 اإلصالحية، وهي املحافظة عىل النظام وصالح أمر البالد والعباد. 

جيابه فيه   قال آخر: وهنا يقف هذا املؤمن، لينطلق صوته من الداخل، يف أسلوب ال

التجاوب مع فرعون يف طلبه..   ليمنعهم من  قومه  إىل  به  يتجه  بل  مبارش،  فرعون بشكل 

لنا   يرسم  الذي  الرائع  باملوقف  فيه  فنلتقي  يلتقي  ال  الذي  احلوار  من  جديدة  صورة 

املتحاوران وجها لوجه، بل يطرح أحدُها الفكرة يف حياة املجتمع، وينطلق اآلخر مع أفراد  
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املجتمع لرد الفكرة وإظهار فسادها وخطئها، ألن الطرف األول للحوار ال يمكن أن خيضع  

قضية سلطان جيب أن يدوم    لروح احلوار يف أجواء البحث عن احلقيقة، ألن القضية عنده 

ويستمر، ال قضية حق جيب أن يقوم وينطلق، وهلذا فإن مواجهته بالنقد واحلوار ال َتقق  

 أية نتيجة، ألهنا قد تشارك يف خنق الصوت وقتله، أو يف إقامة احلواجز بني املجتمع وبينه. 

واء احلاكم  قال آخر: لذا فإن اخلطة العملية تقيض بالتوجه إىل املجتمع بعيدا عن أج

وضغوطه، ليلقي إليه بام يواجه الفكرة املطروحة، فإن ذلك هو السبيل األفضل للوصول  

 إىل النتيجة، بدون سلبيات.  

قال آخر: ولعل روعة هذا األسلوب اجلديد يف احلوار تكمن يف أنك ال تلتقي فيه  

آخر  ينطلق يف جانب  املؤمن  القاعة يف جانب، وصوت هذا  يرن يف  بل  بصوت فرعون   ،

تسمع صوت موسى عليه السالم ينساب هادئا رساليا يف بعض احلاالت، لتعطينا الصورة  

واملؤمن   الطاغية  وبني  جهة،  من  والطاغية  الرسول  بني  تتحرك  وهي  للرسالة،  الرائعة 

بالرسالة من جهة أخرى.. وهم مجيعا حياولون إيصال املجتمع إىل ما يريدون، يف الوقت  

رس يف املجتمع دورا حركيا مضادا بل يبقى خاضعا للتأثريات النفسية  الذي نشعر فيه أنه يام

والفكرية التي تأيت من هنا وهناك، من دون أن يامرس دورا مستقال، ألنه مل يستطع التخفف  

وبني   ومصاحله،  رواسبه  بني  يتأرجح  كان  ولذلك،  متاما،  عليه  احلاكم  اجلو  ضغط  من 

 . مشاعره وأفكاره يف عملية جتاذب ورصاع

َيْكُتُم  قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بقوله تعاىل:   فِْرَعْوَن  آِل  ِمْن  ُمْؤِمٌن  َرُجٌل  ﴿َوَقاَل 

.. أي من آل بيته، ومن الرؤوس  ﴿ِمْن آِل فِْرَعْوَن﴾ وىف هذا وصفان له.. أوهلام، أنه    إِياَمَنُه﴾،

 جند.. ونحو هذا. البارزة يف دولة فرعون.. فقد يكون أمريا، أو وزيرا، أو قائد  

وهو يشري إىل أنه مل يكن يكتمه عن    ﴿َيْكُتُم إِياَمَنُه﴾،قال آخر: والوصف الثاين أنه  
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ضعف أو خوف، حتى حيمل إيامنه عىل أنه كان جمرد إعجاب بموسى عليه السالم، وميل  

آخر، آلمن كإيامن السحرة،    يشءإىل الطريق الذي هو عليه، إذ لو كان غري منظور فيه إىل  

وملا منعه بطش فرعون وجربوته أن يعلن هذا اإليامن، متحديا فرعون، مستخفا بكل ما  

 يلقى يف سبيل احلق، واجلهر به.

قال آخر: كال.. فإن إيامن هذا املؤمن كان إيامنا راسخا وثيقا، قائام عىل اقتناع بلغ  

وتد حكيمة،  سياسة  عن  اإليامن  هذا  كتامن  كان  وإنام  القاطع..  اليقني  حمكم..  مبلغ  بري 

فالرجل مل يكن يريد اإليامن لنفسه وحسب، بل إنه كان يريد أن يكون داعية لفرعون وقومه  

 مجيعا إىل اإليامن باهلل.

قال آخر: ولذلك، فإنه لو أنه أعلن إيامنه، وجاء إىل فرعون يدعوه إىل أن يؤمن كام  

وأبى عليه كربه وعناده، أن  آمن هو، ملا استمع فرعون إىل كلمة منه، وألخذته العزة باإلثم،  

ينقاد لداعية يدعوه إىل أي أمر، ولو فتح له أبواب السامء.. وهل أتى املكذبون برسل اهلل إال  

من دعوة الرسل إىل متابعتهم، واإليامن باإلله الذي سبقوهم إىل اإليامن به؟.. وهل كانت  

صدور املكذبني أنفة وكربا أن  مقولة املكذبني برسل اهلل إال ترمجة هلذه املشاعر، التي متأل  

لسان   عىل  تعاىل  قوله  ذلك  إىل  يشري  كام  سابقني،  غري  مسبوقني  لغريهم،  متابعني  يكونوا 

املكذبني:   َعَلْيُكْم﴾  هؤالء  َل  َيَتَفضَّ َأْن  ُيِريُد  ِمْثُلُكْم  َبرَشٌ  إِالَّ  َهَذا  ، وقوله:  [ 24املؤمنون:  ] ﴿َما 

َبَعَك اأْلَرْ  ْيِن  ، وقوله عىل لسان فرعون:  [ 111الشعراء: ] َذُلوَن﴾  ﴿َأُنْؤِمُن َلَك َواتَّ ﴿َأُنْؤِمُن لَِبرَشَ

 [47املؤمنون: ] ِمْثلِنَا َوَقْوُمُهاَم َلنَا َعابُِدوَن﴾ 

قال آخر: ولذلك، لقد كان من تدبري الرجل املؤمن ـ وهو رجل سياسة وملك ـ أن  

إبداء   جملس  منه..  اعتاده  الذي  املجلس  فرعون  إىل  يف  أيالرجيلس  النصيحة،  وعرض   ،

 معرض تبادل اآلراء، وتقليب وجوهها.. ال أكثر وال أقل. 
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من   يرى  ما  ويبدى  آراء،  من  يشاء  ما  يقول  أن  للرجل  يكون  هنا  ومن  آخر:  قال 

حجج، وأن جيد لذلك من فرعون أذنا تسمع، وعقال يعقل.. وإنه ال بأس عىل فرعون أن  

  الرأي راء.. إنه حينئذ يكون هو الذي يعطى  الذي خيلص به من بني تلك اآل  بالرأييأخذ  

 وال يأخذه، ويصدر احلكم، وال يتلقاه. 

قال آخر: ومن هنا نجد الرجل املؤمن ـ هبذا التدبري احلكيم ـ قد استطاع أن يعرض  

  ه ، ال تعكر صفوهادئقضية اإليامن باهلل، يف وضوح وجالء، وأن يقدمها إىل فرعون يف جو  

 . والتحديالردع  األعاصري املحملة برجوم 

الرجل املؤمن حواره مع قومه، وهو    اقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أول ما بدأ به هذ

َ اهللَُّ َوَقْد َجاَءُكْم بِاْلَبيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم﴾،قوله هلم:   وهذا استفهام    ﴿َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل َأْن َيُقوَل َريبِّ

م ما يدل عىل حسن ذلك االستنكار، وذلك ألنه  عىل سبيل اإلنكار، وقد ذكر يف هذا الكال 

 ما زاد عىل أن قال: ريب اهلل، وجاء بالبينات.. وذلك ال يوجب القتل. 

قال آخر: ونالحظ هنا أن هذا املؤمن اختذ يف البداية مظهر اإلنسان احليادي البعيد ـ  

أفر من  فردا  باعتباره  املطروحة  املسألة  فيناقش  اخلالف،  موضوع  عن  ـ  العائلة  نسبيا  اد 

احلاكمة، بأسلوب هادئ خفيف، فقد كان فرعون يطلب من قومه، إعطاءه احلرية يف قتل  

 موسى دفاعا عن العقيدة والنظام، اللذين جاء موسى لتخريبهام حسب ادعائه.  

أي أنه    ﴿َوإِْن َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أضاف قائال:  

لو افرتضنا أنه كاذب يف دعوته، فوبال ذلك عليه وحده.. وقدم هذا االحتامل عىل االحتامل  

 اآلخر للتلطف، ال أنه كان شاكا يف صدقه. 

قال آخر: ثم أضاف بأنه يف الوقت نفسه حيتمل أن يكون الرجل صادقا يف دعوته،  

وهذا القول مبالغة منه يف التحذير،  َيِعُدُكْم﴾  ﴿َوإِْن َيُك َصاِدًقا ُيِصْبُكْم َبْعُض الَِّذي  فقال:  
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فإنه إذا حذرهم من بعض العذاب أفاد أنه مهلك خموف، فام بال كله!؟ ثم إن ترديد األمر  

 بني األمرين إظهار لإلنصاف وعدم التعصب. 

خماطبا املرشكني كام حكاه   رسول اهلل  قال آخر: ونظري هذا النوع من التلطف قول  

﴾ ﴿وَ اهلل تعاىل:  اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأْو يِف َضاَللن ُمبنِين ا َأْو إِيَّ    [ 24سبأ: ] إِنَّ

اٌب﴾،  قال آخر: ثم عقب كالمه السابق بقوله:   ٌف َكذَّ ﴿إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي َمْن ُهَو ُمرْسِ

َكِذُبُه﴾  وهو يشري بذلك إىل قوله:   َفَعَلْيِه  َكاِذًبا  َيُك  ليبني من خالل ذلك أن اهلل ال  ﴿َوإِْن 

يرتك يف هذه الدنيا املرسف املتجاوز احلد يف املعصية والكذب عىل ربه، فلو كان موسى كاذبا 

﴿َوَلْو  يف ادعاء نبوته فقد جتاوز احلد، وعندئذ يفضحه اهلل تعاىل لتجاوزه احلد، كام قال تعاىل:  

اْلَوتِنَي﴾  َتَقوَّ  ِمنُْه  َلَقَطْعنَا  ُثمَّ  بِاْلَيِمنِي  ِمنُْه  أَلََخْذَنا  اأْلََقاِويِل  َبْعَض  َعَلْينَا  ،  [ 46ـ    44احلاقة:  ] َل 

يأخذه   ال  ربام  الداعي،  إىل  النفوس  جتذب  التي  العادات  خوارق  عن  جترد  إذا  فالكاذب 

إذا تسلح باملعجزات والبينات  سبحانه يف الدنيا ويكون حسابه عىل اهلل يوم القيامة، وأما  

 فمقتىض حكمة اهلل سبحانه أن يفضحه ويقطع وتينه لئال يغرر بالناس ويضلهم. 

اٌب﴾  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، ففي قوله:   ٌف َكذَّ ﴿إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي َمْن ُهَو ُمرْسِ

ال هيديه اهلل إىل  تعريض بفرعون بأنه مرسف يف القتل والفساد، كذاب يف ادعاء الربوبية،  

 سبيل الرشاد، وال يلهمه طريق اخلري والفالح. 

قال آخر: وحصيلة نصح مؤمن آل فرعون أن أمر موسى عليه السالم ال خيلو عن  

وجهني.. أوهلام لو كان صادقا يصبكم وعيده.. وثانيهام وإن كان كاذبا يفضحه سبحانه..  

 لسليم. فالترسع يف قتله ليس لصاحلنا، وال يقبله العقل ا

﴿َيا َقْوِم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن مؤمن آل فرعون أكد كالمه السابق بقوله:  

َنا ِمْن َبْأِس اهللَِّ إِْن َجاَءَنا﴾،  َينْرُصُ اْلَيْوَم َظاِهِريَن يِف اأْلَْرِض َفَمْن  أي يا قوم قد    َلُكُم املُْْلُك 
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م، وال تتعرضوا لبأس اهلل وعذابه  علوتم الناس وقهرمتوهم، فال تفسدوا أمركم عىل أنفسك 

بقتله، فإنه ال قبل لكم به، وإن جاءنا مل يمنعه عنا أحد.. ويف قوله: ينرصنا وجاءنا، تطييب  

لقلوهبم، وإيذان بأنه ناصح هلم، ساع يف َتصيل ما جيدهيم، ودفع ما يردهيم، سعيه يف حق  

 نفسه، ليتأثروا بنصحه. 

مستقبل أمرهم، وهو أن املستقبل ال خيلو عن    قال آخر: ونالحظ هنا أنه رسم للقوم 

أحد أمرين: إما فضح موسى من جانب اهلل سبحانه لو كان كاذبا، أو نزول العذاب علينا  

 وإبادة ملكنا لو كان صادقا، فالعقل احلازم حيكم برتك التعرض له. 

قال آخر: وهذا األسلوب اهلادئ احلكيم يف التحذير من مغبة تكذيب موسى وقتله،  

ال شك أنه أثار لدى احلارضين لذلك احلوار تساؤالت عن صحة موقف فرعون وملئه من  

موسى، وطريقتهم يف معاجلة هذه القضية، وهذا هو منطق مؤمن آل فرعون وهو منطق  

 صحيح مقنع. 

قال آخر: وهبذه احلجة الباهرة احتج اإلمام الرضا عىل الزنديق املنكر للبعث واملعاد،  

ن هناك بعث وحساب وجزاء وعقاب، فنحن وإياكم أمام هذا الواقع سواء  فقال: )إذا مل يك

،  (1)  مل يضنا ما عبدنا، وأما لو كان هناك حساب وكتاب فنحن الناجون وأنتم اهلالكون(

 وهذا االحتامل يكفي يف أن يبحث اإلنسان عن واقع األمر وحيتاط عند الشك. 

ون ما قاله هذا الرجل من النصح جاء  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا سمع فرع

بمراوغة يوهم هبا قومه أنه هلم من النصيحة والرعاية بمكان مكني، وأنه ال يسلك هبم إال  

﴿َقاَل  مسلكا يكون فيه جلب النفع هلم ودفع الض عنهم كام حكى اهلل تعاىل عنه بقوله:  

 

 . 120/  1(  عيون أخبار الرضا: 1)
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َشاِد﴾  فِْرَعْوُن َما ُأِريُكْم إِالَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديُكمْ  أي قال فرعون جميبا هذا املؤمن   إِالَّ َسبِيَل الرَّ

سوى ما ذكرته من وجوب قتله حسام للفتنة،    برأيالناهي عن قتل موسى: ال أشري عليكم  

 ألرى أن هذا هو سبيل الرشاد والصالح، وال أعد غري هذا صوابا. وإين

ووصل ما انقطع منه، وكأن  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الرجل املؤمن تابع حديثه،  

فرعون مل يقل شيئا، وكأن هذه الكلمة، ليست الكلمة األخرية يف هذا األمر، حيث قال:  

ِذيَن ِمنْ    ﴿َيا َقْوِم إِينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم اأْلَْحَزاِب ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوحن َوَعادن َوَثُموَد َوالَّ

ِريُد ُظْلاًم لِْلِعَباِد َوَيا َقْوِم إِينِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّنَاِد َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدبِِريَن َما  َبْعِدِهْم َوَما اهللَُّ يُ 

يِّنَاِت  َلُكْم ِمَن اهللَِّ ِمْن َعاِصمن َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َهادن َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل بِاْلبَ 

  ِزْلُتْم يِف َشكٍّ مِمَّا َجاَءُكْم بِِه َحتَّى إَِذا َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث اهللَُّ ِمْن َبْعِدِه َرُسواًل﴾  َفاَم 

قال آخر: ونالحظ هنا أن كالم الطاغية األخري وهو: أن الالزم عىل املأل والناس أن  

يورث اخلوف والرعب    يأخذوا بام يراه هو حقا ـ يعني قتل موسى وتكذيب رسالته ـ كالم

يف الناصح، ومع ذلك نرى أن مؤمن آل فرعون أبدى من احلكمة والشجاعة، ما يدل عىل  

 شجاعته وإيامنه العظيم. 

قال آخر: ونالحظ كذلك أنه أخذ يعرب عن شفقته عىل قومه فحذرهم بأس اهلل  

لَِّذي آَمَن َيا َقْوِم إِينِّ  ﴿َوَقاَل ا تعاىل يف الدنيا بإلفات نظرهم إىل من استأصلهم اهلل، كام قال:  

اأْلَْحَزاِب﴾   َيْوِم  ِمْثَل  َعَلْيُكْم  بالتكذيب  َأَخاُف  أنبيائها  عىل  َتزبت  التي  اجلامعات  وهم 

َبْعِدِهْم﴾   ِمْن  ِذيَن  َوالَّ َوَثُموَد  َوَعادن  ُنوحن  َقْوِم  َدْأِب  عىل  ﴿ِمْثَل  بيان  عطف  ﴿َيْوِم  فاجلملة 

 اأْلَْحَزاِب﴾  

ما يدل عىل أن قوم فرعون كانوا عاملني بام حل بقوم نوح، الذين    قال آخر: وذلك

أهلكوا بالطوفان املعروف، وما حل بقوم عاد وثمود لقرب دارهم من البالد املرصية، فقد  
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عمهم العذاب ال ظلام واعتداء عليهم، بل جزاء ألعامهلم وإرشاكهم باهلل وتكذيبهم ألنبياء  

 اهلل.  

ير من املصري القاتم الذي قد يالقونه يف الدنيا، انتقل هذا  قال آخر: وبعد هذا التحذ

  ﴿َوَيا َقْوِم إيِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التَّنَاِد﴾، املؤمن إىل َتذير قومه من عذاب اآلخرة، وقال:  

بالويل   بعضا  بعضهم  ينادي  الظاملني  ألن  التناد،  بيوم  وسمي  واحلساب،  النرش  يوم  أي 

 حاب اجلنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب اجلنة. والثبور، وينادي أص

والتوِل  ﴿َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدبِِريَن﴾ قال آخر: ثم رشع يف بيان يوم التناد، فوصفه بقوله: 

ال   ولكن  فيها،  واجهه  مما  هاربا  منه  أتى  الذي  الطريق  إىل  اإلنسان  رجوع  عن  عبارة  هو 

اهلل أمامكم يوم القيامة، نكصتم عىل أعقابكم    ينفعهم اإلدبار.. أي أنكم إذا رأيتم عذاب 

﴾فزعا، ولكن ال منجى لكم منه، وال حميص عنه، ذلك أنه   :  ﴿َما َلُكْم ِمَن اهللَِّ ِمْن َعاِصمن

أي من مل يتدبر آيات اهلل ومل يعترب  ﴿َوَمْن ُيْضلِِل اهللَُّ َفاَم َلُه ِمْن َهادن﴾ أي مانع من عذاب اهلل 

 بائدة املرشكة، ال يكون مستحقا للهداية. بام حل باألقوام ال

ـ كناية عن عدم هدايته نتيجة فسقهم   ـ كام هو معلوم  قال آخر: وإضالله سبحانه 

وإعراضهم عن بيناته، فاهلل سبحانه مل يزغ قلوهبم إال بعد أن زاغت ومالت عن احلق، ومل  

اهلداية، كام قال    يضلهم إال بعد أن فسقوا وخرجوا عن الطاعة، فمثل هؤالء ال يستحقون

 [ 5الصف: ] ﴿َفَلامَّ َزاُغوا َأَزاَغ اهللَُّ ُقُلوهَبُْم َواهللَُّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾ تعاىل:  

السيئ من موسى هو استمرار   أنه بني هلم أن موقفهم  تعاىل  ثم ذكر اهلل  قال آخر: 

ملوقف أسالفهم املرصيني من يوسف، حيث ارتابوا يف أمره ومل يصدقوا دعوته عىل الرغم  

قال:   كام  هبا،  جاء  التي  والرباهني  احلجج  وضوح  َقْبُل  من  ِمْن  ُيوُسُف  َجاَءُكْم  ﴿َوَلَقْد 

أي إنكم قد زينت لكم أهواؤكم فقلتم إن الرسل    َفاَم ِزْلُتْم يِف َشكٍّ مِمَّا َجاَءُكْم بِِه﴾،بِاْلَبيِّنَاِت  
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يدعو إىل  ﴿َحتَّى إَِذا َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث اهللَُّ ِمْن َبْعِدِه َرُسواًل﴾  قد انقطعوا بموته كام قال:  

. وقد قالوا هذه املقالة عىل سبيل  عبادة اهلل وحده ونبذ الرشك وإىل اإليامن باليوم اآلخر.

التشهي والتمني من غري حجة وال برهان، ليكون هلم أساس يف تكذيب من بعده، وليس  

 إقرارا منهم برسالته، بل هو ضم إىل الشك يف رسالته التكذيب برسالة من بعده. 

ٌف ُمْرَتاٌب﴾،   ﴿َكَذلَِك ُيِضلُّ اهللَُّ َمْن ُهوَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:     ُمرْسِ

هو   من  السبيل  وقصد  احلق،  اهلل ويصد عن سبيل  الواضح، يضل  الضالل  هذا  مثل  أي 

الوهم عليه،   لغلبة  مرسف يف معاصيه مستكثر منها، شاك يف وحدانيته ووعده ووعيده، 

 واهنامكه يف التقليد. 

املرتابني املرسفني  يضل  أنه سبحانه  آل فرعون  مؤمن  أخرب  وملا  آخر:  حاول  قال   ،

ِذيَن جُيَاِدُلوَن يِف آَياِت اهللَِّ﴾، وصفهم عىل نحو ينطبق عىل آل فرعون، فوصفهم بقوله:     ﴿الَّ

ين خياصمون يف  ذأي إن املرسفني املرتابني هم ال  ﴿بَِغرْيِ ُسْلَطانن َأَتاُهْم﴾،أي يريدون إبطاهلا  

ال مستساغ هلا من عقل  حجج اهلل التي أتتهم هبا رسله ليدحضوها بالباطل من احلجج التي  

وال نقل، فيتمسكون بتقليد اآلباء واألجداد، ويتمسكون برتهات األباطيل التي ال يتقبلها  

 . والرأيذوو احلصافة 

﴿َكرُبَ  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أكد ما سلف وقرره وتعجب من حاهلم فقال:  

ِذيَن آَمنُوا﴾   رب ذلك اجلدل بغضا لدى اهلل واملؤمنني، فمقت اهلل  أي كَمْقًتا ِعنَْد اهللَِّ َوِعنَْد الَّ

إياهم يكون بام يستتبعه من سوء العذاب، ومقت املؤمنني تظهر آثاره يف هجرهم إياهم،  

 واالحرتاس من التعامل معهم، وعدم الركون إليهم يف الدين والدنيا. 

أم ويف  فيهم  اهلل  سنة  هذه  أن  هلم  بني  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  فقال:  قال  ثاهلم 

 ،﴾ ن َجبَّارن أي كام طبع اهلل عىل قلوب املرسفني الذين    ﴿َكَذلَِك َيْطَبُع اهللَُّ َعىَل ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكربِّ
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جيادلون يف آيات اهلل بغري سلطان أتاهم، يطبع عىل قلوب مجيع املتكربين اجلبارين الذين  

احلق، فيصدر عنهم أمثال ما ذكر    أبوا أن يوحدوا اهلل ويصدقوا رسله، واستعظموا عن اتباع 

 من اإلرساف واالرتياب واجلدل بغري احلق. 

قال آخر: وقد نسب التكرب إىل القلب، ألنه هو الذي يتكرب وسائر األعضاء تبع له،  

: )إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت  رسول اهلل  كام قال  

 (1) فسد اجلسد كله، أال وهى القلب(

 : وار واملواجهة احل 

 قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. 

﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َهاَماُن  : إنه املشهد الذي نص عليه قوله تعاىل:  (2) قال أحد الوعاظ

اَمَواِت َفَأطَّلَِع إىَِل إَِلِه ُموَسى َوإِينِّ أَلَُظنُّهُ  ًحا َلَعيلِّ َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب َأْسَباَب السَّ َكاِذًبا   اْبِن ِِل رَصْ

بِيِل َوَما َكْيُد فِرْ  َن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِِه َوُصدَّ َعِن السَّ َعْوَن إِالَّ يِف َتَبابن َوَقاَل الَِّذي  َوَكَذلَِك ُزيِّ

ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ ا َشاِد َيا َقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ بُِعوِن َأْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ آْلِخَرَة ِهَي  آَمَن َيا َقْوِم اتَّ

ْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكرن َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  َداُر اْلَقَراِر َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفاَل جُيَْزى إِالَّ ِمْثَلَها َومَ 

ْدُعوَننِي  َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة ُيْرَزُقوَن فِيَها بَِغرْيِ ِحَسابن َوَيا َقْوِم َما ِِل َأْدُعوُكْم إىَِل النََّجاِة َوتَ 

َك   اِر اَل  إِىَل النَّاِر َتْدُعوَننِي أِلَْكُفَر بِاهللَِّ َوُأرْشِ بِِه َما َلْيَس ِِل بِِه ِعْلٌم َوَأَنا َأْدُعوُكْم إِىَل اْلَعِزيِز اْلَغفَّ

َنا إِىَل اهللَِّ  ْنَيا َواَل يِف اآْلِخَرِة َوَأنَّ َمَردَّ فِنَي  َجَرَم َأنَّاَم َتْدُعوَننِي إَِلْيِه َلْيَس َلُه َدْعَوٌة يِف الدُّ  َوَأنَّ املرُْْسِ

ُض َأْمِري إِىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد َفَوَقاُه  ُهْم َأْصَحاُب النَّ اِر َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوُأَفوِّ

 

 ( 1599(، ومسلم )52البخاري )(  1)

/  15(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )43/  20(، ومن وحي القرآن: )60/  20(، وتفسري املراغي )1235/  12(  التفسري القرآين للقرآن )2)

 . 242/ 24  :(، ومنية الطالبني515/ 27(، ومفاتيح الغيب )108/ 20(، والتفسري املنري )261
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 [ 45ـ  36]غافر: اهللَُّ َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب﴾ 

املؤمن له ـ إىل سياسة تزوير    قال آخر: ويبدأ هذا املشهد بلجوء فرعون ـ بعد نصح

إله   إىل  السالم  عليه  موسى  دعوة  ببطالن  احلارضين  عىل  يموه  أن  حاول  حيث  احلقائق، 

العاملني، وذلك بعد االستامع إىل حوار مؤمن آل فرعون معه، فطلب من وزيره هامان أن  

 يبني له بناء مرتفعا يصعد به إىل السامء، لينظر إىل إله موسى. 

ولذ آخر:  بقوله:  قال  املشهد  هذا  تعاىل  اهلل  بدأ  َما  لك  املأََْلُ  َا  َأهيُّ َيا  فِْرَعْوُن  ﴿َوَقاَل 

ي﴾،  أي وقال فرعون يا أهيا القوم ما علمت لكم يف أي زمن إهلا    َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلهن َغرْيِ

غريى كام يدعى موسى، واألمر حمتمل أن يكون، وسأحقق ذلك لكم، وهذا كالم ظاهره  

ف، ليتوصل بذلك إىل قبوهلم ما يقول هلم بعد ذلك يف شأن اإلله وتسليمهم إياه،  اإلنصا 

 اعتامدا عىل ما رأوا من عظيم نصفته يف القول. 

السموات   خالق  أنه  األلوهية  ادعاء  ليس  مراده  أن  كالمه  من  والظاهر  آخر:  قال 

عقل،    ذيواألرض والبحار واجلبال وخالق الناس، فإن العلم بامتناع ذلك واضح لكل  

بل مراده بذلك وجوب عبادته، فهو ينفى وجود اإلله ويقول: ال تكليف عىل الناس إال أن  

 يطيعوا مليكهم وينقادوا ألمره.

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن فرعون خاطب وزيره آمرا له عىل سبيل التهكم أمام  

َيا َهامَ موسى، ليشكك قومه يف صدق مقالته، فقال:   ِِل  َفاْجَعْل ِِل  ﴿َفَأْوِقْد  اُن َعىَل الطِّنِي 

ًحا َلَعيلِّ َأطَّلُِع إِىَل إَِلِه ُموَسى﴾، منه قرصا شاخما وبناء عاليا    ِلآجرا واجعل    ِلأي فاصنع    رَصْ

أصعد وأرتقى إىل إله موسى الذي يعبده يف السامء، ويدعى أنه يؤيده وينرصه وهو الذي  

ًحا َلَعيلِّ َأْبُلُغ  ﴿أرسله إلينا، كام قال تعاىل يف آية أخرى:   َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن ِِل رَصْ

اَمَواِت َفَأطَّلَِع إِىَل إَِلِه ُموَسى َوإِينِّ أَلَُظنُُّه َكاِذًبا﴾   اأْلَْسَباَب َأْسَباَب السَّ
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  ين وإأي  ﴿َوإِينِّ أَلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذبِنَي﴾  قال آخر: ثم زاد قومه شكا يف صدقه بقوله:  

 ألظنه كاذبا فيام يدعى، من أن له معبودا يف السامء ينرصه ويؤيده، وأنه هو الذي أرسله. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن مؤمن آل فرعون مل يسكت بعد حديث فرعون، وإنام  

وقف له باملرصاد، يتابع كلامته ويرصد تأثريه عىل الناس، ليخفف من ذاك التأثري أو يبطله،  

 هذا املشهد يرفع صوته من جديد، بأسلوب زاخر باملرارة والعاطفة، ومملوء  وهلذا راح يف

طبيعة   هلم  حيدد  ثم  وخلودها،  واآلخرة  وفنائها  باحلياة  قومه  يبرص  والنصيحة،  باملوعظة 

املسؤولية ونتائجها، فكل إنسان يتحمل مسئولية عمله، إن خريا فخري وإن رشا فرش ولن  

ر، ولذا فإن عليهم أن يواجهوا مسئوليتهم بأنفسهم  يتحمل أي شخص مسئولية شخص آخ

 ألن فرعون لن يستطيع أن يدفع عنهم أي يشء. 

بقوله:   حديثه  بدأ  وقد  آخر:  َشاِد﴾، قال  الرَّ َسبِيَل  َأْهِدُكْم  بُِعوِن  اتَّ َقْوِم  ال    ﴿َيا  أي 

طامعه  تتبعوا فرعون الذي يريد أن يقودكم إىل طريق الغي والفساد، ليستغلكم فيام حيقق أ

ويوصله إىل غاياته االستكبارية يف التجرب والبغي يف األرض بغري احلق ثم ينتهي أمره إىل  

الفناء، فال َتصلون منه عىل يشء ألنكم ستموتون معه أو يف سبيله دون أية نتيجة طيبة..  

،  أما أنا، فليست لدي أية غاية ذاتية، بل كل هديف إعطاء نظرتكم إىل احلياة امتدادها الفعيل 

لرتوا أن حياتنا هذه ليست هناية املطاف، فهناك حياة أخرى تواجهون هبا نتائج املسؤولية  

 تبعا حلركة املسؤولية يف الدنيا يف نطاقها السلبي أو اإلجيايب. 

ْنَيا َمَتاٌع﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:   زائل  ﴿َيا َقْوِم إِنَّاَم َهِذِه احْلََياُة الدُّ

التي خيلد اإلنسان فيها يف نعيم  ﴿َوإِنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر﴾  حيمله اإلنسان مدة ثم يفارقه  

 دائم أو عذاب خالد. 

فذلك  ﴿َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفاَل جُيَْزى إاِلَّ ِمْثَلَها﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم:  
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العق الذي يضع  العادل  َأْو  وبة يف حجم اجلريمة،  هو اجلزاء  َذَكرن  ِمْن  َعِمَل َصاحِلًا  ﴿َوَمْن 

فال فرق يف قيمة العمل بني إنسان وآخر ذكرا كان أو أنثى، ألن األنوثة والذكورة ال  ُأْنَثى﴾  

متنحان طبيعة العمل أية ميزة، فقد يكون عمل املرأة أفضل من عمل الرجل أو العكس وقد  

القيمة،   ُمْؤِمٌن﴾  ﴿وَ يتساوى عملهام يف  يميز  ُهَو  الذي  الروحي  ألن اإليامن هو املضمون 

روحية العمل، ويمنحه معنى يتصل باهلل بدال من أن يبقى جامدا يف مضمونه املادي الذي  

باألرض،   ﴾  يتصل  ِحَسابن بَِغرْيِ  فِيَها  ُيْرَزُقوَن  اجْلَنََّة  َيْدُخُلوَن  اهلل  ﴿َفُأوَلئَِك  عطاء  ألن 

 تقربني إليه، ال حدود له، فهو الكريم الذي ال يقف كرمه عند حد. للعاملني يف سبيله امل

فقد   بينه وبينهم،  قال هلم هذا حصل جتاذب ورصاع  أن  بعد  أنه  آخر: ويبدو  قال 

وملذاهتم   حياهتم  إىل  وجره  االجتاه،  هذا  يف  بعيدا  االنطالق  من  منعه  يبدو  فيام  حاولوا 

هلم يرشح  موقفه،  يف  صامدا  ظل  لكنه  فهو    وشهواهتم،  ودعوهتم،  دعوته  بني  الفارق 

يدعوهم إىل اجلنة وإىل السعادة، وإىل النجاة يف الدنيا واآلخرة.. أما هم، فإهنم يدعونه إىل  

السري مع شخص ال يشكل االرتباط به أية ضامنة للحياة، بينام االرتباط باهلل يمثل كل املعاين  

هلل، مطمئنا إىل مصريه يف ظل غفران  اخلرية الطيبة يعيش اإلنسان معها عزيزا يف ظل عزة ا

 اهلل.

قال آخر: ولذلك ذكر اهلل تعاىل أن هذا املؤمن أخذ يتدرج يف إبداء مقاصده ويرصح  

﴿َوَيا َقْوِم َما  أكثر بدعواه، فيؤكد أن مآل التوحيد هو النجاة، ومآل الرشك هو النار، فقال: 

فقد كانوا حياولون جره إىل عقيدهتم  ُعوَننِي إِىَل النَّاِر﴾  ﴿َوَتدْ من النار  ِِل َأْدُعوُكْم إِىَل النََّجاِة﴾  

وخطهم الفكري والعميل يف احلياة، لينسجم مع جو العائلة املالكة الكبرية التي تريد اإلبقاء  

عىل وحدهتا يف املوقف واالنتامء.. لكنه رد عىل املحاولة، بقوة ال مهادنة فيها وال جماملة،  

 دة احلقة، األمر الذي جيعل املوقف جهادا يف سبيل جرهم إليه. ألن املسألة تتصل بالعقي
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َك  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أكد ما ذكره هلم، فقال:   ﴿َتْدُعوَننِي أِلَْكُفَر بِاهللَِّ َوُأرْشِ

ْم  ﴿َوَأَنا َأْدُعوكُ ال يكون انتامئي إىل جمتمعكم من دون أساس أو حجة  بِِه َما َلْيَس ِِل بِِه ِعْلٌم﴾  

اِر﴾   اْلَغفَّ اْلَعِزيِز  يملك  إِىَل  كام  القوة لألقوياء،  يعطي  الذي  فهو  كلها،  القوة  يملك  الذي 

 الرمحة كلها التي تشمل املذنبني الراجعني إليه باملغفرة. 

من  ﴿اَل َجَرَم َأنَّاَم َتْدُعوَننِي إَِلْيِه﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أكد هلم أكثر، فقال:  

ون الذي ال يملك لنفسه نفعا وال رضا إال باهلل، فكيف يملكهام لغريه، وكيف  عبادة فرع

ْنَيا َواَل يِف  يكون إهلا للناس وهو خملوق هلل خالق احلياة والناس، فهو  ﴿َلْيَس َلُه َدْعَوٌة يِف الدُّ

َنا إِىَل اهللَِّ﴾  ﴿َوَأنَّ َمَردَّ ألنه ال يمثل أية حقيقة ثابتة يف الواقع الدنيوي واألخروي،  اآْلِخَرِة﴾  

فهو الذي بدأ اخللق فوجدوا من موقع إرادته، وهو الذي يعيدهم ليقفوا أمامه ليحاسبهم  

﴿َوَأنَّ  عىل أعامهلم ويدخل الذين آمنوا واتقوا منهم يف رمحته فيكونوا من أصحاب اجلنة،  

فِنَي﴾   والعصيان  املرُْْسِ بالكفر  أنفسهم  عىل  أرسفوا  َأْصَحاُب  الذين  حيث  النَّاِر﴾  ﴿ُهْم 

 يالقون جزاء أعامهلم الرشيرة. 

﴿َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قال هلم يف آخر حديثه هلم:  

ُض َأْمِري إِىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾،  أي ستعلمون علم اليقني ما أحدثكم به، وما    َوُأَفوِّ

يه من اإليامن باهلل الواحد الغفار، وما أحذركم به من عذابه يوم القيامة، إذا أنتم  أدعوكم إل

مل ترجعوا إىل اهلل، وتدعوا عبادة ما تعبدون من آهلة، ليس هلا حول وال طول، يف الدنيا وال  

يف اآلخرة.. إنكم ستذكرون هذا، وترونه عيانا، يوم القيامة، يوم ال ينفع تذكر، وال يغنى  

 علم. 

ُض َأْمِري إِىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾  قال آخر: وقوله:   هو خامتة املطاف.  ﴿َوُأَفوِّ

فيام بينه وبني قومه، لقد دعاهم إىل اهلدى، وأراهم طريق النجاة، فإن استجابوا له، واتبعوا  
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أخذ هو طريقه الذي  سبيله نجوا معه، وإن هم أبوا أن ينزعوا عام هم فيه، تركهم وشأهنم، و

أمره   الذي يكفيه،    إيناستقام عليه، مفوضا  له وجهه، مستعينا به وحده، فهو  اهلل، مسلام 

نَّ اهللَُّ  يعلم من هم أولياؤه، ومنهم هم أعداؤه:  ﴿إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾  وحيميه   ﴿َوَلَينْرُصَ

ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾     [ 40احلج: ] َمْن َينرُْصُ

فقال:   الشجاع،  املوقف  هذا  بعد  مصريه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  اهللَُّ  قال  ﴿َفَوَقاُه 

والفاء للتعقيب، أي أنه عقب قوله:    َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب﴾، 

ُض َأْمِري إِىَل اهللَِّ﴾   مما كانوا يدبرون له من كيد عظيم،    استجاب اهلل له، فوقاه وحفظه﴿َوُأَفوِّ

 بعد أن أعلن إيامنه، وَتدى فرعون، وخرج عن سلطانه، منحازا إىل جبهة موسى. 

فقال:   وآله،  فرعون  مصري  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  ُسوُء  قال  فِْرَعْوَن  بِآِل  ﴿َوَحاَق 

الدن  اْلَعَذاِب﴾، يف  وهم  عليهم  وجب  فقد  العذاب،  سوء  وآله  بفرعون  نزل  هذا أي  يا، 

 العذاب الذي سينزل هبم يف اآلخرة. 

التي نستفيدها من هذا املشهد أن عىل العاملني يف سبيل اهلل   العرب  قال آخر: ومن 

مالحقة األفكار التي يطلقها احلاكمون املنحرفون وغريهم، يف أوساط املجتمع، لتضليله،  

املجتمع   يربط  بأسلوب  واالنحرافية  العدوانية  خطواهتم  أية  ولتربير  عن  بعيدا  بالفكرة، 

التي   سلبيات صدامية توجب الدخول يف مواقف عنيفة مل يستعد الدعاة هلا يف مرحلتهم 

يمرون هبا، بحيث يتحول احلوار بينهم وبني املجتمع يف هذه القضايا، إىل حوار غري مبارش  

ا هلداية  أخرية،  وحماولة  عملية  طريقة  األسلوب  هذا  باعتبار  احلاكم،  وبني  حلاكم  بينهم 

أفكاره  ترتفع ضد  التي  الرعب يف نفسه عندما يشعر باألصوات  وإيقاظ ضمريه، وإلقاء 

 وخطواته هبدوء وقوة وحكمة، فال ترتك له أية حجة ملواجهتها وتصفيتها. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها كذلك استيحاء الروح الرسالية التي تعيش يف  



419 

 

لوب هذا املؤمن، حيث نشعر بالوداعة اإليامنية  وجدان الداعية وضمريه وخطواته من أس

التي تبدو يف حياته، وباهلدوء القوي الذي يسيطر عليه، والعاطفة الفياضة التي تنساب يف  

كلامته وخطواته، واحلكمة الرائعة يف أسلوب احلوار والدعوة، مما يوحي بابتعاده عن أجواء  

ضدهم، فنحن مل نلمحـ  يف هناية املطاف    التحدي العام، حتى يف أشد احلاالت التي يواجهها 

ـ يف أسلوبه أي إعالن عن انتامئه إىل موسى، بل بقي عىل طريقته التي بدأها، من اعتبار نفسه  

إنسانا حيكم للحق، انطالقا من دراسته للموقف وقناعته به، ال من موقع انتسابه إىل أحد  

 أطراف النزاع. 

أي التي نستفيدها  العرب  ضا رضورة اإلبقاء عىل األسلوب الوعظي  قال آخر: ومن 

املتكربين   مع  حتى  اآلخرة،  يف  احلساب  نتائج  ومن  اهلل،  من  التخويف  عىل  يرتكز  الذي 

واملتجربين والطغاة، يف مواجهة لتحدهيم الناس بام يملكون من قوة بتحد أكرب منه يطرح  

إ حماولة  ثم  تقاوم،  ال  التي  القوة  باعتبارها  املقابل  يف  اهلل  وبني  قوة  بينهم  الفجوة  حداث 

شعورا   الناس  لدى  خيلق  مما  املصري،  من  باخلوف  والباطل  احلق  قضية  ربط  عرب  الناس، 

 بضورة االبتعاد عن مواطن اخلطر مهام كانت. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها أيضا رضورة الرتكيز عىل إيضاح اخلط الفاصل  

، بإبراز اخلصائص التي تتميز به كل من الدعوتني،  بني الدعوة إىل اهلل، وبني الدعوة إىل غريه

التي ترتتب عىل اختيار   النتائج العملية  وإظهار الطابع األصيل لكل منهام، والرتكيز عىل 

طريق اإليامن باهلل يف سالمة املصري، بينام يؤدي السري يف الطريق املعاكس إىل نتائج خطرة  

لوب هذا املؤمن يف الدعوة، حيث ختم حديثه  عىل الدنيا واآلخرة، كام الحظنا ذلك يف أس

 مع فرعون بالرتكيز عىل طبيعة دعوته التي تنتهي إىل النار. 

واالجتامعية   الفكرية  املؤثرات  مواجهة  من  األسلوب  هلذا  بد  وال  آخر:  قال 
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التيارات   لبعض  وتعطي  العام،  الرأي  توجيه  يف  تساهم  التي  واالقتصادية،  والسياسية 

ة، ثقة اجتامعية أو رفضا اجتامعيا، ألن تلك املؤثرات قد تضلل الرأي  واألفكار املطروح

ثياب   احلق  متنح  أو  احلق،  لبوس  الباطل  فتلبس  الرؤية،  وضوح  عن  به  وتنحرف  العام 

الباطل، كام نالحظه يف بعض التيارات السياسية واالقتصادية التي توجه التفكري إىل بعض  

نتيجة املشاكل الكبرية املطروحة من خالهلا، فتوحي  العوامل احليوية التي َترك املجتمع،  

لنا بأن تلك العوامل هي كل يشء، مما يؤدي إىل عزل بقية العوامل املؤثرة عىل احلياة بحيث  

تبدو عوامل ال ترتبط بقضايا املصري، ألن املصري أصبح شأنا دنيويا ال عالقة له باآلخرة، أو  

 باإليامن باهلل من قريب أو بعيد.

آخر: ومن العرب التي نستفيدها أيضا أن ظاهرة مؤمن آل فرعون، تؤكد الفكرة  قال 

اإلسالمية التي ترفض اعتبار البيئة عامال حاسام يشل عنرص االختيار واإلرادة يف اإلنسان  

جلهة ما يتخذه من مواقف وما يقوم به من أعامل، ليكون ذلك مربرا رشعيا لالنحراف من  

اجلربي الفلسفي الذي ينكر عىل اإلنسان حريته من موقع البيئة    جهة، ودليال عىل االجتاه 

 التي تسيطر عىل تفكريه وتوجه إرادته يف اجتاه حمدد منحرف أو مستقيم. 

امرأة   ووجود  الرش،  جمتمع  يف  يولد  الذي  اإلنسان  هذا  مثل  وجود  إن  آخر:  قال 

التي   الفكرة  يؤكد  املجتمع،  هذا  ضغط  َتت  تعيش  التي  عنرصا  فرعون  الرش  جو  تعترب 

يشجع الرش، ويضعف مقاومة اإلنسان ضده، ولكنه ال يلغي املقاومة، بل يبقي لإلنسان  

 جمال التعبري عن إرادته يف ظل الظروف الصعبة، ويسمح لإلنسان بتجربة االنتصار. 

قال آخر: ولذلك نجد يف املقابل، اإلنسان الذي يولد يف جمتمع اخلري، أو يعيش فيه،  

كابن نوح وامرأته، وامرأة لوط، وغريهم من األشخاص الذين مل متنعهم أجواء اخلري التي  

 عاشوا فيها، من أن ينحرفوا بسبب مؤثرات االنحراف التي استجابوا هلا. 
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قال آخر: إن البيئة ـ يف األساس ـ ال تضع أمام اإلنسان حاجزا مستحيل االخرتاق  

و جمتمعة  إرادة  عن  اخلروج  وبني  يمكن  بينه  وصعوبات  عقبات  أمامه  تضع  بل  سلوكه، 

 لإلنسان اخرتاقها بقوة الفكر واإلرادة ـ لو شاء ذلك ـ بعد جهد طويل. 

قال آخر: وهذا ما يبعث يف نفوس العاملني إرادة االنتصار عىل عوامل البيئة الرشيرة  

لعميل،  وضغوطها، ويمكنهم من دفع اإلنسان بعيدا عن أفكار البيئة وأخالقها وسلوكها ا

 من أجل دفع عملية تغيري املجتمع إىل األمام بقوة. 
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 . االعتبار.. وقصة قارون 23

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة مؤمن آل فرعون، فحدثونا عن 

 قصة قارون، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

الوعاظ أحد  واحد،  (1) قال  موضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  قوله  و :  ﴿إِنَّ  :  تعاىل هو 

ُه َلَتُنوُء بِاْلُعْصبَ  ِة ُأوِِل  َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم َوآَتْينَاُه ِمَن اْلُكُنوِز َما إِنَّ َمَفاَِتَ

ِة إِْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه اَل َتْفَرْح إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ اْلَفِرِحنَي َواْبَتِغ فِياَم آتَ  اَر اآْلِخَرَة َواَل  اْلُقوَّ اَك اهللَُّ الدَّ

َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ  إَِلْيَك َواَل  ْنَيا َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ   اَل  َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ْم َأنَّ اهللََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبلِِه ِمَن اْلُقُروِن  حُيِبُّ املُْْفِسِديَن َقاَل إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلمن ِعنِْدي َأَومَلْ َيْعلَ 

ًة َوَأْكَثُر مَجًْعا َواَل ُيْسَأُل َعْن ُذُنوهِبُِم املُْْجِرُموَن َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه يِف   ِزينَتِِه  َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمنُْه ُقوَّ

ْنَيا َيا َلْيَت  ِذيَن ُيِريُدوَن احْلََياَة الدُّ ِذيَن  َقاَل الَّ  َلنَا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَُّه َلُذو َحظٍّ َعظِيمن َوَقاَل الَّ

ابُِروَن َفخَ  اَها إِالَّ الصَّ َسْفنَا  ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اهللَِّ َخرْيٌ ملَِْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َواَل ُيَلقَّ

يَن َوَأْصَبَح  بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض َفاَم َكاَن لَ  وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما َكاَن ِمَن املُْنَْترِصِ ُه ِمْن فَِئةن َينرُْصُ

ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه وَ  ِذيَن مَتَنَّْوا َمَكاَنُه بِاأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اهللََّ َيْبُسُط الرِّ َيْقِدُر َلْواَل  الَّ

 [ 82ـ  76]القصص: َلْينَا خَلََسَف بِنَا َوْيَكَأنَُّه اَل ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن﴾ َأْن َمنَّ اهللَُّ عَ 

من   شخصية  قصة  علينا  تعاىل  اهلل  يقص  الكريمة  اآليات  هذه  ففي  آخر:  قال 

شخصيات التاريخ، تتميز بالغرور الذايت، الناشئ من اإلمكانات املالية اهلائلة، التي متكنها  

من االرتفاع الطبقي عىل أفراد جمتمعها، واحلصول عىل االمتيازات االجتامعية من خالل  

 

/  12(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )334/  17(، ومن وحي القرآن: )92/  20(، وتفسري املراغي )381/  10قرآين للقرآن )(  التفسري ال1)

 . 468/  20 :(، ومنية الطالبني14/ 25(، ومفاتيح الغيب )159/ 20(، والتفسري املنري )287
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ع ـ  معها  ـ  والتحرك  بالعظمة  ذلك،  اإلحياء  منه  يراد  الذي  االستعرايض  الزهو  أساس  ىل 

تسقط   بحيث  الفقرية،  االجتامعية  الفئات  من  اآلخرون  أمامها  يصغر  التي  الكبرية 

معنوياهتم، وتسحق إرادهتم وتزرع يف داخلهم القيم املادية التي ترى يف املال القيمة الكربى  

 ذلك إىل سيطرة أصحاب األموال عىل املجتمع. التي ال ترقى إليها قيمة يف احلياة، ويؤدي 

قال آخر: وقد جاء هذا املشهد ليصور للناس بعض مالمح هذه الشخصية املالية  

املال   اإليامين يف وظيفة  القرآين  إليها، واخلط  الناس  احلياة، ونظرة  املغرورة ومفاهيمها يف 

 ودوره يف حياة اإلنسان املؤمن.

أي الذين محل    ﴿إِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى﴾، : قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل

للنهج   اخلضوع  من  ليتحرروا  فرعون  سيطرة  من  َتريرهم  رسالة  السالم  عليه  موسى 

تنطلق من حرية مواقعه يف   أفكاره  العقيدة والسلوك، ألن حرية اإلنسان يف  الفرعوين يف 

 حركة السلطة غالبا.  

أنه كان من املفروض، أن يكون قارون خملصا حلرية    قال آخر: ويف ذلك إشارة إىل

قومه وحلركة اإليامن اجلديدة يف حياهتم، لكنه مل يكن باملستوى األخالقي الذي حيميه من  

قومه   عن  بنفسه  فرتفع  وزهوه،  املال  َعَلْيِهْم﴾  غرور  يربك  ﴿َفَبَغى  أن  وحاول  وتكرب، 

تتيح له احلصول عىل مواقع القوة والنفوذ  حياهتم، ويفسد قيمهم، مستغال قوته املالية التي  

 يف املجتمع.  

يشري إىل أنه خرج من حميطهم، وانحاز إىل  ﴿َفَبَغى َعَلْيِهْم﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:  

 فرعون، ونسى أنه عىل دين يلتقى مع هذا الدين الذي جاء به موسى. 

ومه وهو منهم،  قال آخر: وهذا يدل عىل أنه ما كان باستطاعة قارون أن يبغي عىل ق 

لوال أنه تزلف إىل القرص الفرعوين، وجعل نفسه خادما ملصالح فرعون وآله يف قوله ضد  
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موسى وهارون عليهام السالم ومن اتبعهام، فمكن له فرعون يف مرص أن جيمع أمواال كثرية،  

 ليكون عونا للقرص الفرعوين عىل إذالل بني إرسائيل يف مرص، وتسخريهم واستبعادهم. 

آخر: وقد ذكر اهلل تعاىل أن حجم ماله كان كبريا جدا، مما سهل له احلصول عىل  قال  

ُه َلَتُنوُء بِاْلُعْصَبِة  التي خيزن فيها أمواله، ﴿﴿َوآَتْينَاُه ِمَن اْلُكُنوِز﴾  ما يريد من ذلك،   َما إِنَّ َمَفاَِتَ

ةِ  أوِل القوة تنوء بتلك املفاتح    ﴾، وهذه االستعارة عىل القلب؛ ألن املراد أن العصبةُأوِِل اْلُقوَّ

أي تنهض هبا هنضا متثاقال لكثرة أعدادها وثقل اعتامدها، ولكن ملا كانت هي السبب يف  

نوء تلك العصبة هبا عىل التثاقل من هنضها، كانت كأهنا هي التي تنوء بالعصبة أي َتوجها  

 إىل النهوض عىل تلك احلال من املشقة.  

ح بيوت املال تثقل اجلامعة امللتف بعضها ببعض، بحيث  قال آخر: أي إذا كانت مفاتي

هذه   كثرة  من  ذلك  يمثله  فيام  مال  من  يملكه  ما  حجم  يكون  فكيف  العرشة،  عىل  تزيد 

 البيوت!؟ 

قال آخر: وملا كان سلوك قارون مع قومه غري مريض للصاحلني منهم، لذلك ذكر  

 : أي نصحوه بمجموعة أمور. َقْوُمُه﴾   ﴿إِْذ َقاَل َلهُ اهلل تعاىل أهنم نصحوه كام قال تعاىل: 

فالفرح يطلق عىل    ﴿اَل َتْفَرْح إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ اْلَفِرِحنَي﴾،قال آخر: وأوهلا قوهلم له:  

، ويطلق عىل البطر  [ 36الروم:  ] ﴿َوإَِذا َأَذْقنَا النَّاَس َرمْحًَة َفِرُحوا هِبَا﴾  الرسور كام يف قوله تعاىل:  

املفرط الفرح  سبحانه:    وهو  قوله  يف  كام  ْنَيا﴾  املذموم  الدُّ بِاحْلََياِة  ، [ 26الرعد:  ] ﴿َوَفِرُحوا 

مساوئه   رؤية  عن  يتعامى  املال،  ويزدهيه  الغنى  ويستخفه  الثراء  يبطره  الذي  واإلنسان 

الشقاء   إىل  به  يفيض  الذي  األمر  سلوكه،  وتقويم  نفسه  هتذيب  عن  ويذهل  ومعايبه، 

اْلَفِرِحنَي﴾،وا هنيهم بقوهلم:  واخلرسان املبني، ولذلك علل أي املفرطني    ﴿إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ 

 بالفرح املغرورين بزخارف الدنيا.
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قال آخر: وبذلك ال يراد بالفرح هنا ذلك الذي يعرب عن احلالة النفسية اهلادئة من  

و  الرسور الطبيعي الذي حيصل لإلنسان عند أية حالة من حاالت االنسجام مع ما حوله أ

مع من حوله، ألن هذا ليس أمرا سيئا، من خالل القيمة اإلنسانية للمشاعر اخلاصة، بل  

املراد به البطر الذي يمثل شدة الفرح فيام يصل به الشعور إىل مستوى اإلفراط يف االنفعال  

الدنيا، بحيث يتحول إىل هزة ذاتية يف تعبرياهتا الكالمية والسلوكية   والتعلق بمتاع احلياة 

 انتفاخ الشخصية بشكل غري طبيعي.  ويف 

﴿َواَل َتْفَرُحوا باَِم قال آخر: وهذا املعنى هو ما نستوحيه من قوله تعاىل يف آية أخرى:  

  ﴾ خُمَْتالن َفُخورن ُكلَّ  حُيِبُّ  اَل  َواهللَُّ  إرادة احلالة االنفعالية من  [ 23احلديد:  ] آَتاُكْم  الظاهر  ، فإن 

 أجواء اخليالء والفخر. الرسور الداخيل الذي يتحول إىل 

قال آخر: وهذا ما يبغضه اهلل يف اإلنسان، الذي يريد له أن يكون متوازنا يف انفعاالته،  

متواضعا يف عالقاته، هادئا يف تأثره باألشياء املحيطة به مما يفرح أو حيزن، فإذا كان متكربا  

يثريه بام  حوله  من  الناس  عىل  عبئا  كان  الناس،  عىل  متعاليا  مضادة    خمتاال  انفعاالت  من 

حلريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم.. وهكذا كان يريده العقالء من قومه الذين عرفوا القيم من  

أمره   بداية  يف  عايشوه  فقد  لألشياء،  املادي  احلجم  منطق  من  يعرفوها  ومل  اإليامن،  قاعدة 

 املال.وأرادوه أن يبقى معهم ـ كام كان ـ إنسانا ينفعل باإليامن، أكثر مما ينفعل ب

اَر  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الصاحلني قالوا لقارون:   الدَّ فِياَم آَتاَك اهللَُّ  ﴿َواْبَتِغ 

وذلك    اآْلِخَرَة﴾،  األموال،  من  اهلل  آتاك  بام  ودرجاهتا  ونعيمها  اآلخرة  الدار  اطلب  أي 

أهنا الغاية لكل ما    بإنفاقها يف املوارد التي ختدم اإلنسان وتبني احلياة وتريض اهلل تعاىل، ذلك

 وهبه اهلل لإلنسان يف الدنيا. 

الذاتية، بل هو عنوانه وعمقه   العمل طبيعته  أخروية  املقياس يف  آخر: وليس  قال 
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وهدفه، فإن كان رىض اهلل هو العنوان الذي يأخذ منه العمل عنوانه وكانت الدار اآلخرة  

احل هو  األساس  كان  بحيث  منه،  اهلدف  هي  الروحية  قيمها  املميز  يف  املوقع  عىل  صول 

التي َتقق مصلحة اإلنسان يف   القيم الكبرية املعنوية  الرفيعة هناك مما يلتقي مع  والدرجة 

احلياة، إذا كانت القضية هي هذه، فإن العمل يكون أخرويا حتى لو كانت صورته مادية  

 دنيوية. 

دنيا، يف  قال آخر: أما إذا كان األساس يف العمل، هو االستغراق يف خصوصيات ال

الضيقة   الذات  كقيم  إليه،  الناس  يتسابق  مما  وامتيازاهتا،  وأنانيتها  ولذائذها،  شهواهتا 

وحاجاهتا املحدودة مما ال ينفذ إىل أبعد من حدود الدنيا، وال حيمل يف داخله ُها أخرويا  

كبعض   أخروية،  روحية  صورته  كانت  لو  حتى  الدنيوي  العمل  هو  فهذا  روحيا،  وبعدا 

ري التي يراد منها اكتساب عرض زائل ال احلصول عىل رىض اهلل، وكام يف الصالة،  أعامل اخل 

 املتحركة يف أجواء الرياء. 

وارتباطه   العمل  صورة  يف  تتغري  ال  املسألة  أن  نعرف  هذا،  ضوء  وعىل  آخر:  قال 

العمل وروحيته، عرب   بل يف غاية  الدنيوي واألخروي،  العمل  مقياس  باحلياة من خالل 

 الفاصل بني ما يبقى أثره يف الدنيا، وبني ما تتحرك إجيابياته يف اآلخرة. اخلط 

قال آخر: وهكذا أراد الصاحلون من قوم قارون منه، أن حيرك ما له يف اجتاه احلصول  

عىل رىض اهلل الذي يمنحه معنى اخلري ويؤدي به إىل احلصول عىل خري اآلخرة، ومل يريدوا  

 اهلل من مال، أو خيرج منه، ألن ذلك ليس هو املطلوب من اهلل. منه أن يرتك ما آتاه 

ْنَيا﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا له:   أي من    ﴿َواَل َتنَْس َنِصيبََك ِمَن الدُّ

معنى   فليس  الذاتية،  ولذاتك  وشهواتك  اخلاصة  حاجاتك  يف  مالك  تستعمل  أن  حقك 

حق تنسى  أن  مالك  يف  اآلخرة  الدار  الدنيا  ابتغاء  يف  يعيش  أن  يريد  كإنسان  نفسك،  وق 
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ويستمتع بطيباهتا، ألن طبيعة مادية جسدك أن َتصل له عىل ما حيفظ له حياته وحيقق له  

 راحته.  

املامرسة   حركة  يف  التوازن  خط  يف  اإلسالمي  التوجيه  يقف  وبذلك  آخر:  قال 

كتفاء الذايت من متع  االقتصادية، بني اجلانب املادي الذي يمثل حاجة اإلنسان كجسد، لال

يمثل حاجة اإلنسان، كروح ترغب يف احلصول عىل   الذي  الروحي  احلياة، وبني اجلانب 

 االستقرار يف الدار اآلخرة ونعيمها يف رىض اهلل.  

ْنَيا﴾قال آخر: وقد يراد بقوهلم   : ال تنس أن نصيبك من  ﴿َواَل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ء قليل مما أوتيت وهو ما تأكله وترشبه وتلبسه، والباقي فضل  الدنياـ  وقد أقبلت عليكـ  يش 

 سترتكه لغريك فخذ منها ما يكفيك. 

ْنَيا﴾قال آخر: وقد يراد بقوهلم   : ال ترتك ما قسم اهلل لك  ﴿َواَل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ا  ورزقك من الدنيا ترك املنِس، واعمل فيه آلخرتك ألن حقيقة نصيب اإلنسان من الدني

 هو ما يعمل به آلخرته، فهو الذي يبقى له. 

أي أن اهلل  ﴿َوَأْحِسْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ إَِلْيَك﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا له:  

أعطاك من نعمه الكثري، من دون عوض إحسانا إليك، فأعط الناس من ذلك، عىل أساس  

 اإلحسان، تأدبا بأخالق اهلل وشكر النعمة. 

له:  قا  قالوا  أهنم  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  اأْلَْرِض﴾،ل  يِف  اْلَفَساَد  َتْبِغ  ال    ﴿َواَل  أي 

يف   احلياة  وتوجيه  والعباد،  البالد  إفساد  يف  وغريه  جاه  من  اهلل  آتاك  وما  مالك  تستخدم 

واالقتصادية   االجتامعية  أوضاعها  لتكون  الفساد،  نحو  واالمتداد  النمو  يف  حركتها 

مة عىل القوانني الفاسدة، والعالقات اجلائرة واألوضاع املنحرفة مما اعتادته  والسياسية قائ

يف   واالجتامعي،  والسياس  املاِل  نفوذها  مواقع  استغالل  من  واملستكربة  الكافرة  القوى 
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الفتن واحلروب املدمرة، واالهتزاز   إفساد الواقع، وهتديم قوى اخلري والصالح، وإثارهتا 

ألن اهلل أقام الكون  ﴿إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ املُْْفِسِديَن﴾  يات يف حياة الناس  الروحي يف َتريك السلب

عىل احلق والتوازن واخلري والصالح يف حركة التكوين والترشيع، ويريد خللقه أن يتمثلوا  

ذلك يف وجودهم، وبناء. شخصياهتم ويف حركة حياهتم، فال حيب الذين يثريون الفساد يف  

 الكون كله. 

أي ال   ﴿إِنَّاَم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلمن ِعنِْدي﴾، آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن قارون قال هلم:   قال

دخل هلل يف ذلك، فقد خلقني اهلل من عدم ـ وهذه حقيقة أؤمن هبا ـ ولكن املال الذي أملكه  

ة  كان نتيجة جهدي الذايت، وفكري املتحرك يف اجتاه مواجهة األوضاع االقتصادية يف احليا 

بالتخطيط الدقيق، واحلركة الزكية الدائمة، والوسائل املتنوعة والوعي الكبري، وهذه هي  

 النتيجة الطبيعية للعلم الذي أملكه، واإلرادة التي أحركها. 

قال آخر: وهذا هو منطق املستكربين الغافلني الذين يرتبطون باألمور بشكل مبارش  

ينفذون إىل أعام قها يف جذورها احلقيقية املمتدة يف عمق  من خالل احلس السطحي، وال 

 األسباب الكامنة يف واقع األشياء.  

قال آخر: وهذا هو الذي حدثنا اهلل عنه يف أكثر من اآلية الكريمة، كام يف قوله تعاىل:  

ْلنَاُه نِْعَمًة ِمنَّا َقاَل إِنَّاَم ُأو ْنَساَن رُضٌّ َدَعاَنا ُثمَّ إَِذا َخوَّ تِيُتُه َعىَل ِعْلمن َبْل ِهَي فِْتنٌَة  ﴿َفإَِذا َمسَّ اإْلِ

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفاَم َأْغنَى َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبونَ  َفَأَصاهَبُْم    َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن َقْد َقاهَلَا الَّ

 َسُيِصيُبُهْم َس 
ِ
ِذيَن َظَلُموا ِمْن َهُؤاَلء يَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهْم بُِمْعِجِزيَن َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوالَّ

ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياتن لَِقْومن ُيْؤِمنُونَ   49الزمر: ] ﴾  َأَومَلْ َيْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َيْبُسُط الرِّ

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكاُنوا َأَشدَّ  ﴿َأَومَلْ َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَينُْظُروا َكْيَف َكا ، وقوله: [ 52ـ  َن َعاِقَبُة الَّ

ًة َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر مِمَّا َعَمُروَها َوَجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم  َكاَن اهللَُّ    ِمنُْهْم ُقوَّ
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ُبوا بِآَياِت  لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن ُثمَّ  وَأى َأْن َكذَّ ِذيَن َأَساُءوا السُّ  َكاَن َعاِقَبَة الَّ

 [ 10ـ  9]الروم: اهللَِّ َوَكاُنوا هِبَا َيْسَتْهِزُئوَن﴾ 

قال آخر: وهكذا كان هؤالء ينطلقون يف تفسريهم وتقييمهم ملا حصلوا عليه من  

أس العلمي عىل  نبوغهم  العالقة بني األشياء  نتائج ومواقع وأموال كبرية، من طبيعة  اس 

وأسباهبا املادية، وال حياولون الرجوع إىل طبيعة هذه األسباب، وعالقتها بالنظام الكوين  

الذي أودع اهلل يف داخله قوانينه الطبيعية، وسننه االجتامعية، ووسائله املادية، مما مل يكن له  

احلياة واإلنسان، األمر الذي  أية إمكانية يف الوجود، بعيدا عن إرادة اهلل وقدرته يف حركة  

جيعل العلم من مفردات النظام العام للوجود، وليس هو السبب الوحيد من جهة، كام أنه  

وحركة   اهلل،  خلقه  الذي  العقل  هبة  ألنه  أخرى،  جهة  من  باستقالله  اإلنسان  شأن  ليس 

 احلواس التي أبدعها اهلل. 

َيْعَلْم َأنَّ اهللََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبلِِه ِمَن اْلُقُروِن  ﴿َأَومَلْ  قال آخر: ثم رد اهلل تعاىل عليه بقوله:  

ًة َوَأْكَثُر مَجًْعا﴾، أي أنه لو فكر بعلمه، لرأى أن اهلل وحده هو الذي يعطي    َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمنُْه ُقوَّ

بإرادته يف حركة قانون احلياة وهو الذي يمنع ويأخذ، فهو القادر عىل السيطرة عىل دورة  

ملال يف األرض ويف ملكية اإلنسان له، وهو وحده الذي يملك أمر اإلنسان كله يف وجوده  ا

وهالكه، وال يملك أي شخص اخلالص من ذلك مهام كان قويا يف جسده ويف مركزه، أو  

كان غنيا يف ماله الذي اجتمع له.. وليدرس تاريخ الذين سبقوه من أصحاب القوة واملال  

منه قوة وأكثر مجعا، فقد استكربوا كام استكرب، واغرتوا بعلمهم كام    والنفوذ، فقد كانوا أشد 

 اغرت، ولكن اهلل أهلكهم بذنوهبم وأخذهم بقوته. 

﴾ ألن أمرهم  َواَل ُيْسَأُل َعْن ُذُنوهِبُِم املُْْجِرُمونَ قال آخر: ثم عقب عىل ذلك بقوله: ﴿

والسؤال   والرد  لألخذ  فيها  جمال  فال  حمققة،  وجريمتهم  املسألة  واضح،  ألن  واجلواب، 
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متصلة باهلل الذي يعلم كل يشء، وهييمن عىل كل يشء، وهلذا فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر  

من دون حاجة إىل أي سؤال أو أي َتقيق، ألن ذلك كله من أجل معرفة اجلريمة، فإذا  

 كانت واضحة، فال جمال للبحث عن وسائل اإلثبات. 

بغي قارون وعتوه وجربوته، وكثرة ما أوتيه من  قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل  

املال الذي تنوء به العصبة أولو القوة أردف ذلك تفصيل بعض مظاهر بغيه وكربيائه، فذكر  

أنه خرج عىل قومه، وهو يف أهبى حليه وحلله، والعدد العديد من أعوانه وحشمه، قصدا  

للقلو   للتعاِل كرس  ذلك  ويف  البالد،  وأبناء  العشرية،  وتفريق  عىل  للنفوس،  وإذالل  ب، 

األعداء   بانقضاض  الدنيا  يف  فيذلون  جامعة،  جتمعهم  وال  رابطة،  تربطهم  فال  للكلمة، 

 عليهم، وتفريقهم شذر مذر. 

قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن هذه املظاهر غرت بعض اجلهال الذين ال هم هلم إال  

هم من وفقهم اهلل هلدايته، بأن ما  زخرف احلياة وزينتها، فتمنوا أن يكون هلم مثلها، فرد علي

عنده من النعيم ملن اتقى خري مما أوتى قارون، وال يناله إال من صرب عىل الطاعات، واجتنب  

 املعايص. 

قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل ذلك بذكر ما آل إليه أمره من خسف األرض به  

انقلب حال املتمنني املعجبني بحاله  وبداره، ومل جيد معينا ينرصه ويدفع العذاب عنه، وقد  

 إىل متعجبني مما حل به. 

أي  ﴿َفَخَرَج َعىَل َقْوِمِه يِف ِزينَتِِه﴾  قال آخر: وقد بدأ هذا املشهد اجلديد بقوله تعاىل:  

فخرج ذات يوم عىل قومه يف زينة عظيمة، وجتمل باهر من مراكب وخدم وحشم، مريدا  

الع وإظهار  الناس،  عىل  التعاِل  واالفتخار  بذلك  البغيضة،  الصفات  من  وذلك  ظمة، 

املمقوت، واخليالء املذمومة لدى عقالء الناس من جراء أهنا تقوض كيان املجتمع، وتفسد  
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امتالك   العدو يف  نظمه، وتفرق شمل األمة، وتقسمها طبقات، ويف ذلك ختاذهلا، وطمع 

 ناصيتها. 

هرون النعم، إنام يريدون التعاِل  قال آخر: وىف هذا َتذير لنا أيام َتذير، فكثري ممن يظ

والتفاخر، وكم ممن يقيم الزينات، أو يصنع الوالئم لعرس أو مأتم، ال يريد بذلك إال إظهار  

ثرائه، وسعة ماله بني عشريته وبنى جلدته، فيكون قارون زمانه، وتكون عاقبته اخلسف ملا  

ف اعترب..  ملن  ثراءه، وجيعله عربة  اهلل  ويذهب  مال،  من  هذا  أوتيه  علينا  قص  ما  تعاىل  اهلل 

القصص إال لريينا أن الكربياء والتعاِل ليس وباهلام يف اآلخرة فحسب، بل حيصل شؤمهام  

 يف الدنيا قبل اآلخرة، كام حصل لكثري من املسلمني اليوم. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه حني رآه قومه عىل هذه الشاكلة انقسموا فرقتني، أما  

فقال  عنهم:    أوالُها،  تعاىل  ُأويِتَ  اهلل  َما  ِمْثَل  َلنَا  َلْيَت  َيا  ْنَيا  الدُّ احْلََياَة  ُيِريُدوَن  ِذيَن  الَّ ﴿َقاَل 

أي قال من كان ُهه الدنيا وزينتها: يا ليت لنا من األموال واملتاع مثل ما لقارون  َقاُروُن﴾  

 منها، حتى ننعم عيشا، ونتمتع بزخارف احلياة، كام يتمتع. 

ث  آخر:  بقوهلم:  قال  وأكدوه  متنيهم  عللوا  ﴾  م  َعظِيمن َحظٍّ  َلُذو  ُه  قد  ﴿إِنَّ اهلل  إن  أي 

 تفضل عليه، وآتاه من بسطة الرزق حظا عظيام، ونصيبا كبريا يغبط عليه. 

قال آخر: والقائلون هذه املقالة: إما مجاعة من املؤمنني قالوا ذلك جريا عىل اجلبلة  

وإما عصبة من الكفار واملنافقني متنوا مثل ماله، ومل  البرشية من الرغبة يف السعة واليسار،  

 يتمنوا زوال نعمته، ومثل هذا ال رضر فيه. 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل قول العقالء من قومه، فقال:   ﴿َوَقاَل الَّ

الذين أوتوا العلم بام أعد اهلل لعباده  أي وقال  َوْيَلُكْم َثَواُب اهللَِّ َخرْيٌ ملَِْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا﴾  

تتغالون يف طلب   لكم وخرسا، كيف  تبا  املتمنني:  أولئك  به ردا عىل  يف اآلخرة وصدقوا 
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الدنيا، ويسيل لعابكم عليها، وما عند اهلل من ثواب يف اآلخرة ملن صدق به، وآمن برسله،  

وهذا خالص مما يشوبه    وعمل صالح األعامل، خري مما تتمنون، فإن هذا باق، وذاك فان،

 وينغصه من األكدار، وذلك مشوب باألحزان واملنغصات. 

فقال:   النصيحة  له صفات من يعمل هبذه  تعاىل أهنم ذكروا  اهلل  ثم ذكر  قال آخر: 

ابُِروَن﴾   اَها إِالَّ الصَّ أي وال يتبع هذه النصيحة، وال يعمل هبا إال من صرب عىل أداء  ﴿َواَل ُيَلقَّ

ب املحرمات، ورىض بقضاء اهلل يف كل ما قسم من املنافع واملضار، وأنفق  الطاعات، واجتن

ماله يف كل ما فيه سعادة لنفسه وللمجتمع، وكان قدوة صاحلة يف حفظ جمد أمته، ورفع  

صيتها بني األمم، ببذل كل ما فيه نفعها وقوهتا، وإعالء شأهنا، وبذا ينال حسن األحدوثة  

 ربه. بني الناس، ويلقى املثوبة من 

﴿َفَخَسْفنَا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما آل إليه بطره وأرشه من وبال ونكال فقال:  

أي فزلزلت به األرض وابتلعته جزاء بطره وعتوه وىف هذا عربة ملن  بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض﴾  

 يف الزينة، لئال خيسف اهلل به وبامله األرض.  اعترب، فيرتك التعاِل والتغاِل 

: ثم بني اهلل تعاىل أنه مل جيد له شفيعا وال نصريا يدفع عنه العذاب حينئذ  قال آخر

يَن﴾  فقال:   وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما َكاَن ِمَن املُْنَْترِصِ أي ما أغنى عنه  ﴿َفاَم َكاَن َلُه ِمْن فَِئةن َينرُْصُ

ا وال  نكاله،  وال  اهلل  نقمة  عنه  دفعوا  حشمه، وال  وال  خدمه  وال  ينترص  ماله،  أن  ستطاع 

 لنفسه. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا شاهد قوم قارون ما نزل به من العذاب، صار ذلك  

اهلل وبام قسمه، وإىل   بقضاء  الرضا  إىل  الدنيا وخمالفة موسى، وداعام  زاجرا هلم عن حب 

ِذيَن مَتَنَّْوا  ﴿َوَأْص إظهار الطاعة واالنقياد ألنبيائه ورسله، كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل:   َبَح الَّ

ْزَق ملَِْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر﴾   أي فلام خسف  َمَكاَنُه بِاأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اهللََّ َيْبُسُط الرِّ
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اهلل بقارون األرض أصبح قومه يقولون: إن كثرة املال والتمتع بزخارف الدنيا، ال تدل عىل  

اهلل يعطى ويمنع ويوسع ويضيق، ويرفع وخيفض، وله احلكمة التامة،  رضا اهلل عن صاحبه ف

 واحلجة البالغة، ال معقب حلكمه. 

قال آخر: وملا الح هلم من واقعة أمره أن الرزق بيد اهلل يرصفه كيف يشاء، أتبعوه بام  

َمنَّ اهللَُّ    ﴿َلْواَل َأنْ يدل عىل أهنم اعتقدوا أن اهلل قادر عىل كل ما يريد من رزق وغريه فقالوا:  

 أي لوال لطف اهلل بنا خلسف بنا كام خسف به، ألنا وددنا أن نكون مثله. َعَلْينَا خَلََسَف بِنَا﴾ 

أي أنه ال   ﴿َوْيَكَأنَُّه اَل ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن﴾،قال آخر: ثم زادوا ما سبق توكيدا بقوهلم: 

إهنم هم اخلارسون   أيدهيم..  الدنيا يف  أمواهلم، وملكوا  أبدا، وإن كثرت  للكافرين  فالح 

( أداة تعجب وانبهار، يلقى هبا املرء  يخرسانا مبينا، يف الدنيا واآلخرة مجيعا.. وكلمة )و

 مواقف العجب والدهش. 

اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها  ﴿تِْلَك القال آخر: وقد عقب اهلل تعاىل عىل هذه القصة بقوله:   دَّ

ا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي﴾، أي هذه هو املقياس الدقيق    لِلَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ

يف مسألة الذين يناهلم اهلل برمحته، ويدخلهم يف جنته، بعيدا عن كل الشكليات السطحية يف  

من  هلم  بد  فال  فيه    سلوكهم،  يعرف  الذي  التوازن  موقع  يف  اإلنسانية  احلياة  يعيشوا  أن 

اإلنسان قدر نفسه بشكل دقيق، كام يعرف قدر غريه، ليتواضع يف نفسه عندما يعرف نقاط  

ضعفها ونقاط قوهتا، وليتواضع لغريه عندما يقارن بني نقاط قوة اآلخرين، ونقاط ضعفه،  

فيدفعه   وقدره،  حقه  إنسان  لكل  يعرف  التكرب  وبذلك  نزعة  عن  االمتناع  إىل  ذلك 

   واالستعالء وإرادة العلو يف األرض عىل الناس.
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 أصحاب السبت . االعتبار.. و 24

قصة   عن  فحدثونا  قارون،  قصة  عن  حدثتمونا  أحسنتم..  احلضور:  أحد  قال 

 أصحاب السبت، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

الوعاظ أحد  ذكر(1)قال  لقد  موضع  ها :  يف  تعاىل  واألخرى  اهلل  أحدُها جمملة،  ني 

َة اْلَبْحِر إِْذ    قوله تعاىل: مفصلة، وهو ما ورد عنها يف   تِي َكاَنْت َحارِضَ ﴿َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّ

َيْسبِتُ  اَل  َوَيْوَم  ًعا  رُشَّ َسْبتِِهْم  َيْوَم  ِحيَتاهُنُْم  َتْأتِيِهْم  إِْذ  ْبِت  السَّ يِف  َكَذلَِك  َيْعُدوَن  َتْأتِيِهْم  اَل  وَن 

ٌة ِمنُْهْم مِلَ َتِعُظوَن َقْوًما اهللَُّ ُمْهلُِكُهْم َأْو ُمَعذِّ  هُبُْم َعَذاًبا َنْبُلوُهْم باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن َوإِْذ َقاَلْت ُأمَّ

ِذيَن َينَْهْوَن َعِن    َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة إِىَل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن َفَلامَّ َنُسوا  ُروا بِِه َأْنَجْينَا الَّ َما ُذكِّ

ِذيَن َظَلُموا بَِعَذابن َبئِيسن باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن َفَلامَّ َعَتْوا َعْن َما هُنُوا َعنُْه قُ   َوَأَخْذَنا الَّ
ِ
وء ْلنَا  السُّ

 [ 166ـ  163]األعراف: هَلُْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسئنَِي﴾ 

يف هذه اآليات الكريمة يعرض اهلل تعاىل مشهدا من تاريخ بني إرسائيل  قال آخر:  

الزاخر باحلوادث، وهو مشهد يرتبط بجامعة منهم كانوا يعيشون عند ساحل أحد البحار ـ  

وقد   )أيلة(،  بميناء  يسمى  ميناء  يف  ـ  لفلسطني  املجاور  األمحر  البحر  ساحل  أنه  والظاهر 

بار واالمتحان أن يعطلوا صيد األسامك يف يوم السبت،  أمرهم اهلل تعاىل عىل سبيل االخت

 لكنهم خالفوا هذا التعليم، فأصيبوا بعقوبة موجعة مؤملة. 

َة اْلَبْحرِ ﴿قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل:   تِي َكاَنْت َحارِضَ ،  ﴾َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّ

التي كانت تعيش عىل ساحل البحر، ثم   القرية  أي اسأل يا حممد هيود عرصك عن قضية 

 

(، واألمثل يف تفسري 269/ 10(، ومن وحي القرآن: )92/ 9(، وتفسري املراغي )262/ 1التفاسري )(، وزهرة  503/  5(  التفسري القرآين للقرآن ) 1)

 (. 391/  15(، ومفاتيح الغيب ) 139/  9(، والتفسري املنري )263/  5كتاب اهلل املنزل: )
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ْبِت﴾  تقول: وذكرهم كيف أهنم جتاوزواـ  يف يوم السبتـ  القانون اإلهلي   ﴿إِْذ َيْعُدوَن يِف السَّ

صيد   وعن  الكسب،  عن  فيه  يكفوا  أن  عليهم  وكان  عطلتهم،  يوم  كان  السبت  يوم  ألن 

 بالعبادة، ولكنهم جتاهلوا هذا األمر.  السمك ويشتغلوا 

﴿إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاهُنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم  قال آخر: ثم رشح اهلل تعاىل العدوان املذكور بقوله:  

ًعا﴾  فاألسامك كانت تظهر عىل سطح املاء يف يوم السبت، بينام كانت ختتفي يف غريه من  رُشَّ

ْبُت﴾  األيام.. و  تعطيل العمل لالسرتاحة، كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل:    يف اللغة يعني﴿السَّ

ألن األعامل العادية واملشاغل    االسموسمى )يوم السبت( هبذا  ﴿َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم ُسَباًتا﴾،

 هلذا اليوم علام له.  االسم كانت تتعطل يف هذا اليوم، ثم بقي هذا 

لدى سكان يشكل  األسامك  أن صيد  البدهيي  آخر: ومن  مورد    قال  البحر  ساحل 

كسبهم وتغذيتهم، وكأن األسامك بسبب تعطيل عملية الصيد يف يوم السبت صارت َتس  

بنوع من األمن من ناحية الصيادين، فكانت تظهر عىل سطح املاء أفواجا أفواجا، بينام كانت  

 تتوغل بعيدا يف البحر يف األيام األخرى التي كان الصيادون فيها خيرجون للصيد. 

ر: وهذا األمر ـ سواء كان له جانب طبيعي عادي أم كان له جانب استثنائي  قال آخ 

﴿َكَذلَِك َنْبُلوُهْم باَِم َكاُنوا هذه اجلامعة، هلذا قال تعاىل:    واختباروإهلي ـ كان وسيلة المتحان  

 أي: وهكذا اختربناهم بيشء خيالفونه ويعصون األمر فيه.  َيْفُسُقوَن﴾،

إشارة إىل أن اختبارهم كان بام من شأنه  باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن﴾  ﴿قال آخر: وقوله تعاىل:  

االختبارات كذلك، ألن   واملخالفة، ومجيع  املعصية  وإىل  نفسه،  إىل  ويدعوهم  أن جيذهبم 

 جيب أن يبني مدى مقاومة األشخاص أمام جاذبية املعايص والذنوب.  االختبار

واجهت   عندما  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  إرسائيل هذا  قال  بني  من  اجلامعة  هذه 

إىل ثالث فرق:   انقسموا  متداخال مع حياهتم تداخال كامال،  الذي كان  الكبري  االمتحان 
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 الفريق األول، وكانوا يشكلون األكثرية، وهم الذين خالفوا هذا األمر اإلهلي.  

وال    قال آخر: والفريق الثاين، وهم الساكتون املحايدون الذين مل يوافقوا العصاة،

قاموا بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.. وهم اليائسون الذين رأوا عدم اجلدوى  

يف أساليب الوعظ واإلرشاد، ألن القوم قد جتاوزوا احلدود الطبيعية يف الفسق والعصيان،  

 وقطعوا شوطا بعيدا يف هذا االجتاه، وأغلقوا آذاهنم وقلوهبم عن أية كلمة هادية ناصحة. 

خر: والفريق الثالث، وكانوا عىل القاعدة يشكلون األقلية، وهم الذين قاموا  قال آ

الذين    جتاه الرساليون  وهم  املنكر..  عن  والنهي  باملعروف  األمر  بوظيفة  األول  الفريق 

يف   الظالم  أوضاع  كانت  مهام  فيه  لترشق  أفق،  كل  يف  أن َترك  جيب  الدعوة  بأن  شعروا 

الن الواعظة  الكلمة  وأن  اإليامن  أجوائه،  فيه  لتبعث  إنسان،  لكل  تقال  أن  جيب  اصحة 

الفساد والضالل يف داخله، ألن هناك جانبا من اخلري   والصالح، مهام كانت قوة عنارص 

ونقويه،   نرعاه  أن  لنا  بد  فال  األخرى،  العوامل  جانب  إىل  اإلنسان  قلب  يف  دائام  يتحرك 

فساح املجال له لدفع اإلنسان  ونستفيد من كل فرصة ممكنة يف إيقاظه وتنميته، من أجل إ

 إىل االجتاه الصحيح. 

النمو   عملية  ألن  احلياة،  يف  الرسالة  حركة  يف  لليأس  جمال  ال  أنه  ذلك  آخر:  قال 

والتحرك، ال تواجه الساحات اخلالية من التعقيد، بل تواجه الساحات املعقدة التي تتشابك 

ار، لتفتح طريقا هنا، ونافذة هناك،  فيها املشاكل وتتعقد فيها األوضاع، وتتمرد فيها األفك

وتثري يف موقع آخر كثريا من التساؤالت التي تفتح يف حركة الوجدان بعض االنفتاح عىل 

 احلقيقة، من خالل ما َتدثه من االهتزاز الداخيل يف اإلنسان.

قال آخر: وربام كان الرس يف ذلك أن اإلنسان ليس كيانا جامدا لتتجمد فيه املواقف،  

جر لديه األفكار، بل هو كائن متحرك قابل للتأثر بعوامل التغيري التي قد تنفذ إىل  أو تتح 
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تفكريه أو أحاسيسه، وتوحي له بضورة استبدال اجتاه حركته باجتاه آخر.. وهكذا ينبغي  

آفاق   إىل  منها  لالنطالق  واالجتامعية  والرشعية  الفكرية  احلاالت  يرصدوا  أن  للعاملني 

 لة يف احلياة اإلنسانية. جديدة يف حركة الرسا 

اليائسني، فقال:   ِمنُْهْم﴾  قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل بذكر موقف  ٌة  ُأمَّ َقاَلْت  ﴿َوإِْذ 

﴿مِلَ َتِعُظوَن َقْوًما اهللَُّ  ألمة أخرى كانت تقوم بمهمة الوعظ واإلرشاد للمتمردين العاصني  

َشِديًدا﴾، َعَذاًبا  هُبُْم  ُمَعذِّ َأْو  ضالهلم  أل   ُمْهلُِكُهْم  يف  املعقولة  احلدود  كل  جتاوزوا  هنم 

يف   ترصفاهتم  ساُهت  فقد  منه!؟  جدوى  ال  عقيام  شيئا  الوعظ  من  جيعل  مما  وعصياهنم، 

 غضب اهلل عليهم باملستوى الذي ال جمال فيه إال هلالكهم وتعذيبهم عذابا شديدا. 

ًة إِىَل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم  ﴿َمْعِذرَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن الرساليني أجابوهم بقوهلم:  

أي نعظكم عظة اعتذار نعتذر هبا إىل ربكم عن السكوت عىل املنكر، فإذا طولبنا    َيتَُّقوَن﴾، 

بإقامة فريضة النهى عن املنكر قلنا قد فعلنا فنكون بذلك معذورين، ومع ذلك، فإننا نرجو  

ذي اقرتفوه، إذ نحن مل نيأس من  عوا باملوعظة فيحملهم ذلك عىل اتقاء االعتداء الفأن ينت

 رجوعهم إىل احلق كام أنتم منهم يائسون. 

قال آخر: ويستفاد من قوهلم هذا أن هؤالء الواعظني كانوا يفعلون ذلك هبدفني..  

أوهلام أهنم كانوا يعظون العصاة حتى يكونوا معذورين عند اهلل.. والثاين أنه عسى أن يؤثروا  

ا الكالم أهنم حتى مع عدم احتامل التأثري، فإهنم كانوا ال  يف نفوس العصاة، ويفهم من هذ

حيجمون عن الوعظ والنصيحة يف حني أن املعروف هو أن وجوب األمر باملعروف والنهي  

 عن املنكر مرشوطني باحتامل التأثري. 

قال آخر: وهذا ما يشري إىل أنه جيب بيان احلقائق والوظائف اإلهلية حتى مع عدم  

التأثري سببا  احتامل  املنكر  إنكار  وعدم  اإلهلية،  األحكام  بيان  عدم  يكون  عندما  وذلك   ،
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وتنامي البدع، وحينام يعد السكوت دليال عىل الرضا واملوافقة.. ففي هذه املوارد    لتتناس 

 جيب إظهار احلكم اإلهلي يف مكان حتى مع عدم تأثريه يف العصاة واملذنبني. 

  ﴿َفلَ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  
ِ
وء ِذيَن َينَْهْوَن َعِن السُّ ُروا بِِه َأْنَجْينَا الَّ امَّ َنُسوا َما ُذكِّ

َيْفُسُقوَن﴾، َكاُنوا  باَِم  َبئِيسن  بَِعَذابن  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ به    َوَأَخْذَنا  ذكرهم  ما  تركوا  ملا  إهنم  أي 

ينهون عن    يف كونه ال تأثري له، أنجينا الذين  كاملنِسالصاحلون وأعرضوا عنه حتى صار  

العمل الِسء وُها الفريقان اآلخران، وأخذنا الذين ظلموا أنفسهم بشديد العذاب بسبب  

 متادهيم يف الفسق حتى صار ديدهنم وهجرياهم. 

قال آخر: وقد جرت سنة اهلل بأال يؤاخذ الظامل يف الدنيا بكل ما يقع منه من ظلم ولو  

﴿َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهللَُّ النَّاَس باَِم َكَسُبوا َما  وله:  كان قليال يف الصفة أو العدد كام يدل عىل ذلك ق

﴾  وقوله:    [ 45فاطر:  ] َتَرَك َعىَل َظْهِرَها ِمْن َدابَّةن﴾   لكنه يؤاخذ    [ 30الشورى:  ] ﴿َوَيْعُفو َعْن َكثرِين

األمم والشعوب يف الدنيا قبل اآلخرة بام يقع منها من ظلم يظهر أثره باالستمرار عليه كام  

ًة﴾  قال تعاىل:   ِذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ كام عاقب اهلل    [ 25األنفال:  ] ﴿َواتَُّقوا فِْتنًَة اَل ُتِصيَبنَّ الَّ

البابليني ثم النصارى هب م وسلبهم ملكهم حني عم فسقهم ومل  بنى إرسائيل كافة بتنكيل 

 يدفع ذلك وجود بعض الصاحلني فيهم. 

قال آخر: ويظهر من اآليات الكريمة أن عقوبة املسخ كانت مقترصة عىل العصاة،  

َما هُنُوا َعنُْه﴾  ألنه تعاىل قال:   َعَتْوا َعْن  ولكن من جانب آخر يستفاد منها أيضا أن  ﴿َفَلامَّ 

ِذيَن َينَْهْوَن  الناصحني الواعظني فقط هم الذين نجوا من العقاب، ألنه تعاىل قال:   ﴿َأْنَجْينَا الَّ

  ﴾
ِ
وء  َعِن السُّ

ولكن   الفريقني،  نالت كال  العقوبة  أن  يتبني  اآليتني  هاتني  جمموع  ومن  آخر:  قال 

أما عقوبة اآلخرين فمن املحتمل أهنا كانت اهلالك  عقوبة املسخ اختصت بالعصاة فقط، و
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والفناء، بالرغم من أن العصاة أيضا هلكوا بعد مدة من املسخ حسب ما جاء يف هذا الصدد  

 من الروايات. 

يأتونه يف غري   البغي، وصاروا  القوم هذا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ملا استمرأ 

يف هذه الدنيا، مع هذا العذاب الذي أعده هلم يف    َترج أو تأثم، أخذهم اهلل بعذاب عاجل 

ِقَرَدًة َخاِسئِنَي﴾ اآلخرة:   .. فقد ردهم اهلل إىل عامل احليوان، ومسخهم يف  ﴿ُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا 

تعاىل:   قوله  إليه  يشري  ما  وهذا  القردة،  الوراء،  ﴿َخاِسئِنَي﴾  طبائع  إىل  مطرودين  أي 

 لذي كانوا فيه، إىل حيث ينزلون إىل عامل القردة. ا اإلنساينمزجورين من هذا املوقف 

ِقَرَدًة﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:   حيتمل أن يراد منه املسخ اجلسامين  ﴿ُقْلنَا هَلُْم ُكوُنوا 

)املسخ   منه  يراد  أن  وحيتمل  احليوانية..  الصورة  إىل  اإلنساين  الشكل  تغري  أي  احلقيقي، 

، بمعنى ظهور صفات مثل صفات القرود أو  الروحاين( واالنقالب يف الصفات األخالقية 

اخلنازير يف الطغاة واملتعنتني، مثل اإلقبال عىل التقليد األعمى والتوجه الشديد إىل البطنة  

والشهوة، التي هي صفات بارزة هلذين احليوانني.. وهذا االحتامل نقل عن أحد املفرسين  

 القدامى وهو جماهد.

ة املسخ، وأنه خالف التكامل، وأنه يوجب  قال آخر: وما أخذه البعض عىل مسأل

العودة والرجوع والتقهقر يف اخللقة غري صحيح، ألن قانون التكامل يرتبط بالذين يسريون  

هذا    دائرة يف طريق التكامل، ال أولئك الذين انحرفوا عن مسرية التكامل، وخرجوا عن  

 القانون. 

ين السليم  اإلنسان  أن  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  أعوام  قال  يف  منتظام  نموا  مو 

الطفولة، لكنه إذا حصلت يف وجوده بعض النقائص، فيمكن أن ال يتوقف الرشد والنمو  

 فحسب، بل يتقهقر ويفقد نموه الفكري واجلسامين تدرجيا. 
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قال آخر: لكن جيب االنتباه عىل كل حال إىل أن املسخ والتبدل والتحول اجلسامين  

ا الشخص، يعني أن بعض العصاة يسلكون سبيل الطغيان  يتناسب مع األعامل التي قام هب 

َتت ضغط من دوافع اهلوى والشهوة، ومجاعة أخرى تتلوث حياهتم بأدران الذنوب أثر  

التقليد األعمى، وهلذا يظهر املسخ يف كل فريق من هذه الفرق بصورة متناسبة مع كيفية  

 أعامهلم. 

أن الواقعة،  هذه  من  واضحة  العربة  ومن  آخر:  عىل    قال  الناس  يعاقب  تعاىل  اهلل 

ذنوهبم يف الدنيا قبل اآلخرة، فام عليهم إال االبتعاد عن الظلم والفسق فقد عاقب اهلل بني  

إرسائيل عىل ظلمهم وفسقهم، بالرغم من فضائلهم، ككثرة األنبياء فيهم، وتفضيلهم عاملي  

 زماهنم. 

ة املؤدية لتعطيل رشع اهلل،  قال آخر: ومن العرب املستفادة منها إبطال احليل املمنوع

 وهدم مبادئه، وجتاوز أحكامه، وخمالفة أوامره. 

أو   املمنوع  إىل  تؤدي  وسيلة  كل  َتريم  أي  الذرائع،  بسد  القول  ومنها  آخر:  قال 

 املحظور رشعا، فام أدى إىل احلرام فهو حرام. 

الفس أهل  واعتزال  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إجياب  ومنها  آخر:  اد  قال 

 وجمانبتهم، وأن من جالسهم، كان مثلهم. 



441 

 

 وقصة الذي حيا بعد موته . االعتبار..  25

فحدثونا عن  ،  أصحاب السبت قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة  

 والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. قصة الذي أحياه اهلل بعد موته، 

﴿َأْو َكالَِّذي    ذكرها اهلل تعاىل يف موضع واحد، هو قوله تعاىل:   :(1) قال أحد الوعاظ

ا َفَأَماَتُه اهللَُّ  ِماَئَة َعامن  َمرَّ َعىَل َقْرَيةن َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها َقاَل َأنَّى حُيْيِي َهِذِه اهللَُّ َبْعَد َمْوهِتَ

ْوًما َأْو َبْعَض َيْومن َقاَل َبْل َلبِْثَت ِماَئَة َعامن َفاْنُظْر إِىَل َطَعاِمَك  ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت يَ 

ابَِك مَلْ َيَتَسنَّْه َواْنُظْر إِىَل مِحَاِرَك َولِنَْجَعَلَك آَيًة لِلنَّاِس َواْنُظْر إىَِل اْلِعَظاِم َكْيَف ُننِْش  ُزَها ُثمَّ  َورَشَ

 َقِديٌر﴾  َنْكُسوَها حَلاًْم َفَلامَّ َتبَ 
ن
ء َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ  [ 259]البقرة: نيَّ

حماجة إبراهيم لذلك  اهلل تعاىل  بعد أن ذكر  قال آخر: وقد وردت هذه اآلية الكريمة  

، واحدا ال رشيك  يشءالكافر وإلزامه احلجة، بإثباته أن هلذا الكون إهلا قادرا عىل كل  امللك  

ذكر هنا ما يدل عىل إثبات البعث والنشور، ويرشد إىل هداية اهلل  وقد ك والتدبري، له يف املل

للمؤمنني، وإخراجهم من ظلامت الشبه إىل نور اليقني، وال غرابة يف وقوع الشبهة للمؤمن  

ثم طلبه املخرج منها بالدليل والربهان، فيهديه اهلل بام له من الوالية والسلطان عىل نفسه،  

 احلرية التي تعرض له إىل الطمأنينة التي تثلج قلبه ومتلؤه بردا ويقينا. وخيرجه من 

آخر:   ـ  قصة  الوهذه  قال  الكريم  القرآن  أوردها  تدخل يف  ال من  ـ كام  التي  قصص 

عن طبيعته الذاتية، من حيث هو نبي أو  ال  اسمه وفاهلل تعاىل مل حيدثنا عن  نطاق الغيب،  

أو مرتاب، ألن ذلك   القيمة اإلحيائية للقصة، وهي  إنسان عادي مؤمن  كله ال يدخل يف 

 

(، واألمثل يف تفسري كتاب 69/  5وحي القرآن: )  (، ومن22/  3(، وتفسري املراغي )960/  2(، وزهرة التفاسري )324/  2التفسري القرآين للقرآن )(   1)

 .313/ 20 :(، ومنية الطالبني20/ 7(، ومفاتيح الغيب ) 33/ 3(، والتفسري املنري )273/ 2اهلل املنزل: )
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التأكيد عىل قدرة اهلل عىل إحياء املوتى من خالل جتربة عاشها هذا اإلنسان بشكل خارق  

 .للعادة

قرية متهدمة خالية من أهلها، ليس فيها يشء  هذا اإلنسان  فقد مر  قال آخر:   عىل 

باحلياة دون    ،يوحي  من  احلائر  السؤال  لإلنسان  خيطر  كام  متاما،  خاطرة،  ذهنه  يف  ومرت 

اختيار، أو مع االختيار، انطالقا من رصاع اإلنسان الدائم بني ما يوحي به العقل من إمكان  

كل يشء مل تثبت استحالته، حتى لو مل يكن مألوفا، وبني ما تفرضه األلفة من استبعاد كل  

 .نسان فيام يراه أو يلمسه أو يسمعه يشء مل يمر عىل حواس اإل

ورد يف الروايات ما  هذا من ناحية طبيعة اآلية يف مدلوهلا اللفظي، لكن  قال آخر:  

التوبة: ] ﴿ُعَزْيٌر﴾    اسمه  أنوأن هذا الرجل كان نبيا أو عبدا صاحلا مقربا إىل اهلل،  يشري إىل  

العليا منه، أوال، ألنه كان ممن  وذكر البعض وجوها يف تأكيد نبوته أو إيامنه بالدرجة  ..  [ 30

﴿َولِنَْجَعَلَك آَيًة لِلنَّاِس﴾  قوله:  لو   ..﴿َكْم َلبِْثَت﴾ يوحى إليه بقرينة تكليم اهلل له يف قوله:  

مما يوحي بأنه من آيات اهلل للناس، وهذه هي صفة األنبياء الذين يقدمون أمام نبوهتم آية  

 َقِديٌر﴾  ﴿َأْعَلُم َأنَّ قوله:  ول   . للناس ليؤمنوا هبا. 
ن
ء مما يوحي بأنه رجوع إىل   اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

 علمه السابق.

﴿َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعىَل َقْرَيةن﴾ أي أرأيت مثل الذي مر  قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعاىل:  

خاوية عىل عروشها، أي ما رأيت مثله فتعجب منه، ألن حاله بلغت من    وهي عىل قرية  

 ى هلا مثل. الغرابة حدا ال ير

ولعل آخر:  تعاىل:    قال  قوله  يف  َكالَِّذي﴾  العطف  املثل  ﴿َأْو  املثل عىل  هلذا  عطف 

الذين    وِل   السابق.. والتقدير: أتريد يا حممد شاهدا هلذا احلكم الذي حكمت به، وهو أين 

آمنوا أخرجهم من الظلامت إىل النور، وأن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من  
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أما املثل األول فتجده يف    إىل الظلامت؟ أتريد هلذا شاهدا؟ إليك شاهدين أو مثلني.. النور  

.  هذا الذي حاج إبراهيم يف ربه، وقد كان وليا للطاغوت، فأخرجه من النور إىل الظلامت.

وأما املثل الثاين فتجده يف ذلك الذي مر عىل قرية وهي خاوية عىل عروشها.. فهو رجل  

ريد أن يستوثق إليامنه، ويطلب له املزيد من األدلة والشواهد، وليس هذا  مؤمن باهلل، وهو ي 

إليه،    السعيبالذي يضري املؤمن أو جيور عىل إيامنه، مادام حريصا عىل طلب احلق، جمتهدا يف  

ِذيَن آَمُنوا  والبحث عنه، فإنه هبذه النية املخلصة سيجد العون والتوفيق من اهلل:   ﴿اهللَُّ َوِِلُّ الَّ

 [ 257البقرة: ] ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلاَمِت إِىَل النُّوِر﴾ خُيْ 

﴿َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعىَل َقْرَيةن َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها َقاَل  ويف قوله تعاىل:  قال آخر:  

َمْوهِتَا﴾   َبْعَد  اهللَُّ  َهِذِه  حُيْيِي  بقرية َأنَّى  املؤمن باهلل، حني مر  قد    ما يكشف عن مشاعر هذا 

له  الزمن، وما    اندثرت معاملها، ومخدت احلياة فيها، فتمثل  منها ما كانت عليه يف سالف 

كانت تزخر به من عمران، وما كان يموج فيه أهلها من ألوان احلياة، ومذاهب العمل..  

تراب يف  ترابا  ذلك  كل  صار  اهلمود    ، لقد  هذا  من  له  ومتثل  الرجل،  مشاعر  واهتاجت 

 البعيد، وإذا القرية وأهلها حارضة يف خياله، تنبض باحلياة، وتفور  املوحش صور من املايض

بالنشاط، كإحدى القرى احلية املاثلة لعينيه هنا أو هناك.. وفتح الرجل عينيه فطار حلم  

 اليقظة الذي ارتسم يف خياله.. وتساءل: أهذا احللم يمكن أن يصبح حقيقة؟

و آخر:  بـ  قال  ُعرُ التعبري  َعىَل  خراب وِشَها﴾  ﴿َخاِوَيٌة  عن  وذهاب    القرية  كناية 

 عمراهنا وفناء أهلها، وأنه مل تعد هلم من باقية وقد خرجوا من هذه الدنيا الفانية. 

عن كيفية اإلعادة، ال عن أصل اإلعادة فهو  كان  أن التساؤل  قال آخر: ونالحظ هنا  

هو الذي دفعه إىل  مؤمن هبا صادق اإليامن لكنه مأسور باحلس والعيان وكأن سلطان احلس  

 ذلك التساؤل. 
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فيه إشارة إىل تلك  ﴿َهِذِه﴾  ويف العبارة ما يدل عىل ذلك فالتعبري باإلشارة  قال آخر:  

. وقد قدمها عىل لفظ  .احلال احلسية الثابتة التي استولت عىل حسه وهي تلك القرية اخلربة

احلسية    احلالألن السبب يف التساؤل تلك    ﴿َأنَّى حُيْيِي َهِذِه اهللَُّ َبْعَد َمْوهِتَا﴾اجلاللة فقال:  

 التي هو عليها. 

وموت القرية هو موت السكان فهو من قبيل إطالق املحل وإرادة احلال،  قال آخر:  

وكذلك احلياة فليست احلياة هي حياة البناء واجلدران؛ ألنه ال حياة هلام إنام اإلحياء يكون  

 .ملن كانوا يسكنون البناء واجلدران

  مئة مدة    ه أن اهلل قد أمات، أي  َفَأَماَتُه اهللَُّ ِماَئَة َعامن﴾ ثم ذكر اهلل تعاىل أنه ﴿  قال آخر:

حتمل  بعض املفرسين اإال أن    . .﴿َأَماَتُه﴾ سنة ثم أحياه بعد ذلك، وهذا ما يستفاد من كلمة  

املسمى   احليوانات  بعض  عند  املعروف  الطويل  النوم  من  نوع  إىل  إشارة  ذلك  يكون  أن 

حيث يغط الكائن احلي يف نوم عميق وطويل دون أن تتوقف فيه احلياة، كالذي    ، بالسبات

إذا كان النوم لبضع سنوات ممكنا، فهو ممكن  ، وذكروا أنه  حدث مثال عند أصحاب الكهف

 أيضا ملائة عام وإن مل يكن اعتياديا. 

آلية  ما يدل عىل صحة هذا القول، بل إن ظاهر ااآلية الكريمة  لكن ليس يف  قال آخر:  

النبي قد فارق احلياة . وال  . سنة استأنف احلياة مرة أخرى  مئة، وبعد  حقيقة   يدل عىل أن 

احلوادث  . وشك أن موتا وحياة كهذين ُها من خوارق العادات، وإن مل يكن مستحيال. 

 اخلارقة للعادة يف القرآن ليست منحرصة هبذه احلادثة بحيث نعمد إىل تأويلها. 

وبدأت احلياة تضج يف جسده  .. حيا كام كان﴿َبَعَثُه﴾ عاىل أنه  قال آخر: ثم ذكر اهلل ت

كام لو كانت حالة طبيعية مستمرة يف حياته اليومية، ألن اإلنسان ال يشعر بثقل املوت عليه  

يف داخل جتربته، فإذا عادت إليه احلياة، فال جمال لإلحساس بيشء جديد يف طبيعة ذاته، إال  
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 . بعد املوت، ولذلك مل يشعر بمرور الزمن عليه كام حيس اإلنسان الذي يستيقظ

السؤال  هذا  ولذلك سمع  آخر:  َلبِْثَت﴾،  قال  هذا    ﴿َكْم  يكون  أن  القول  وحيتمل 

ـ كام هو ظاهر الكلمة ـ أو هو يشء خياطبه من داخل نفسه، أو هو شخص مر عليه    ا حقيقي

مع اهلل أو مع النفس   حديثأو أنه يف حالته هذه ممن سمع عن هذا اإلنسان منذ زمن بعيد، 

   .كل ذلك حمتمل  ..أو مع الناس

عىل التقريب والظن    ﴿َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومن﴾،قال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

والتخمني، ألنه مات أول النهار، ثم بعثه اهلل يف آخر النهار، فلام رأى الشمس باقية ظن أهنا  

عىل ما عنده ويف ظنه، فال يكون كاذبا فيام أخرب به، ومثله قول  شمس ذلك اليوم، فقوله هذا  

 سنة وتسع سنني.  ةثالثامئوإنام لبثوا  ﴿َقاُلوا َلبِْثنَا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومن﴾، أصحاب الكهف: 

ِماَئَة َعامن﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه قيل له:   َلبِْثَت  وهنا كانت املفاجأة  ﴿َبْل 

من   قرن  مدى  يف  حمقق  موت  قضية  بل  طبيعي،  سبات  قضية  القضية  فليست  الصاعقة، 

الزمان وبعث جديد، إذا فهذه هي التجربة التي كان السؤال يدور حوهلا، فقد انطلقت يف  

ـ اجلواب   ـ هو  داخل ذاته، لقد مات كل هذا الزمن الطويل وأحياه اهلل من جديد، وكان 

فلم الكبري،  سؤاله  عن  عمقها    احلاسم  يف  بل  ذاته،  خارج  يف  الظاهرة  قضية  القضية  تعد 

ويمتد الوضوح به ليجسد له معنى املعجزة اإلهلية يف املسألة التي تؤكد فعلية    . وامتدادها.

 احلياة بعد املوت من خالل ذلك.

.. أما أوالُها  وجه نظره إىل آيتني تثبتان قدرة اهلل تعاىل قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

﴿مَلْ  بل بقي كام هو عىل مر السنني وهذا معنى قوله تعاىل:    ه الذي مل يتغري، ورشاب  هامطعف

وكان الضمري للواحد مع أهنام طعام ورشاب؛ ألهنام يف معناُها ومقصدُها احلاجة  َيَتَسنَّْه﴾  

احلامر وكيف بىل وَتلل وتفتت ومل يبق منه يشء، وهذا    ،اآلية الثانية. ومنهام يشء واحد.
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 عىل مر السنني وكر األعوام. يدل 

إىل الدليل الذي حيتج به عىل إمكان البعث يف كل مكان  اهلل تعاىل  نبهه  قال آخر: ثم  

﴿َواْنُظْر إِىَل اْلِعَظاِم    وزمان، وهو سنته تعاىل يف تكوين احليوان وإنشاء حلمه وعظمه فقال:

ىل أن يكسو هذه العظام حلام ويمدها باحلياة  أي إن القادر عَكْيَف ُننِْشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها حَلاًْم﴾  

قادر عىل أن يعيد اخلصب والعمران للقرية، وكذلك القادر عىل    حي وجيعلها أصال جلسم  

سنة قادر عىل اإلحياء بعد لبث املوتى آالف السنني، فبعض أفعاله    مئة اإلحياء بعد لبث  

 تعاىل يشبه بعضا. 

﴿َولِنَْجَعَلَك آَيًة لِلنَّاِس﴾  ماتته وإحيائه، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل الغاية من إ 

فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة اهلل سبحانه وتعاىل كام رأيت ولنجعلك آية، أي معجزة معلنة    أي

يدرك   ولكي  يؤمن،  ال  من  والنشور  بالبعث  يؤمن  لكي  للناس  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة 

﴿َولِنَْجَعَلَك﴾  وعىل ذلك فالواو يف قوله تعاىل:  عظمة اهلل يف اخللق والتكوين من مل يدركها  

 للعطف عىل نتائج الكالم السامي الذي سبقها، ألن نتيجته أن تطمئن وتدرك ولنجعلك. 

اهلل  حكى  قد  نتيجتها احلسية، فأنتجت  تلك البينات  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن  

َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللََّأنه    َقِديٌر﴾  ﴿َفَلامَّ َتَبنيَّ
ن
ء أي ملا تبني له باألدلة احلسية املادية   َعىَل ُكلِّ يَشْ

 َقِديٌر﴾، أي استيقن وأومن وأعتقد  ﴿َأْعَلُم﴾  القاطعة لكل جدل قال:  
ن
ء   ﴿َأنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

 .ويدخل يف ذلك العموم البعث والنشور وإنشاء احلياة وإعادهتا 

ا من  مثال  القصة  وهذه  آخر:  املوتى..  قال  إحياء  فيه  ورد  الذي  القرآين  لقصص 

﴿َأمَلْ َتَر  كام قال تعاىل:  إحياء مجاعة خرجوا من ديارهم خوفا من املوت،  ومثلها ما ورد يف  

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر املَْْوِت َفَقاَل هَلُُم اهللَُّ ُموُتوا ُثمَّ َأْحَياُهْم إِ   اهللََّ  نَّ إِىَل الَّ

 [ 243البقرة:  ] َلُذو َفْضلن َعىَل النَّاِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن﴾ 



447 

 

ومنها   آخر:  إرسائيل،  قال  بني  من  املقتول  تعاىل:  إحياء  قال  َنْفًسا  كام  َقَتْلُتْم  ﴿َوإِْذ 

َفُقلْ  َتْكُتُموَن  ُكنُْتْم  َما  خُمِْرٌج  َواهللَُّ  فِيَها  اَرْأُتْم  املَْْوَتى  َفادَّ اهللَُّ  حُيْيِي  َكَذلَِك  بَِبْعِضَها  ُبوُه  ارْضِ نَا 

 [ 73ـ  72البقرة: ] َوُيِريُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾  

﴿َوإِْذ  يف امليقات، قال تعاىل:  عليه السالم  إحياء من كان مع موسى  قال آخر: ومنها 

ُثمَّ  َتنُْظُروَن  َوَأْنُتْم  اِعَقُة  الصَّ َفَأَخَذْتُكُم  َجْهَرًة  اهللََّ  َنَرى  َحتَّى  َلَك  ُنْؤِمَن  َلْن  ُموَسى  َيا    ُقْلُتْم 

 [ 56ـ  55البقرة: ] َبَعْثنَاُكْم ِمْن َبْعِد َمْوتُِكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ 

عليه السالم  زود اهلل سبحانه املسيح  إحياء املوتى باإلعجاز، حيث  قال آخر: ومنها  

 [ 110املائدة: ] ﴿َوإِْذ خُتِْرُج املَْْوَتى بِإِْذيِن﴾ كام قال تعاىل: منها إحياء املوتى،  بمعجزات 

 .هذه اآليات تدل عىل إعادة املوتى إىل احلياة الدنيا لغاية من الغايات قال آخر: وكل  
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 . االعتبار.. وقصة سبأ 26

، فحدثونا  الذي أحياه اهلل بعد موته تم.. حدثتمونا عن قصة  قال أحد احلضور: أحسن 

 عن قصة سبأ، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

﴿َلَقْد َكاَن  : لقد ذكر اهلل تعاىل يف موضع واحد، هو قوله تعاىل: (1)قال أحد الوعاظ

َبْلَدٌة َطيِّ  َلُه  َواْشُكُروا  ِرْزِق َربُِّكْم  ِمْن  ُكُلوا  َيِمنين َوِشاَملن  آَيٌة َجنََّتاِن َعْن  َبٌة  لَِسَبإن يِف َمْسَكنِِهْم 

ْلنَاُهْم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّت  نْيِ َذَوايَتْ ُأُكلن مَخْطن  َوَربٌّ َغُفوٌر َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّ

 ِمْن ِسْدرن َقلِيلن َذلَِك َجَزْينَاُهْم باَِم َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي إِالَّ اْلَكُفوَر َوَجَعْلنَا َبْينَ
ن
ء ُهْم  َوَأْثلن َويَشْ

رْيَ ِسرُيو فِيَها السَّ ْرَنا  َوَقدَّ ُقًرى َظاِهَرًة  فِيَها  َباَرْكنَا  تِي  الَّ اْلُقَرى  آِمننَِي  َوَبنْيَ  اًما  َوَأيَّ َلَياِِلَ  فِيَها  ا 

ْقنَاُهْم ُكلَّ مُمَ  نَا َباِعْد َبنْيَ َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّ قن إِنَّ يِف  َفَقاُلوا َربَّ زَّ

َق َعَلْيِهْم إِْبلِ  َبُعوُه إِالَّ َفِريًقا ِمَن املُْْؤِمننَِي  َذلَِك آَلَياتن لُِكلِّ َصبَّارن َشُكورن َوَلَقْد َصدَّ يُس َظنَُّه َفاتَّ

َك َعىَل  َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلَطانن إاِلَّ لِنَْعَلَم َمْن ُيْؤِمُن بِاآْلِخَرِة مِمَّْن ُهَو ِمنَْها يِف َشكٍّ َوَربُّ 

 َحِفيٌظ﴾ 
ن
ء  [ 21ـ  15]سبأ: ُكلِّ يَشْ

آخر: وقد وردت هذه   الشاكرين  قال  تعاىل حال  اهلل  أن ذكر  بعد  الكريمة  اآليات 

ذكره   عن  املعرضني  بنعمه،  بالكافرين  حل  ما  بذكر  عليهم  عقب  ثم  إليه،  املنيبني  لنعمه 

 وشكره من عظيم العقاب، موعظة ملن يكفر بالنعم، ويعرض عن املنعم. 

وهي قبيلة من العرب ُسميت    ﴿َلَقْد َكاَن لَِسَبإن﴾قال آخر: وقد بدأت بقوله تعاىل:  

باسم األب الذي تناسلت منه، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانـ  كام قيلـ  وكانت  

 

القرآين للقرآن )1) التفسري  املراغي )796/  11(   القرآن: )69/  22(، وتفسري  /  13املنزل: )   (، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل30/  19(، ومن وحي 

 . 305/ 22  :(، ومنية الطالبني200/ 25(، ومفاتيح الغيب )160/ 22(، والتفسري املنري )420
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أي عالمة هتدهيم إىل اهلل وتدهلم عليه وعىل    ﴿آَيًة﴾أي بلدهم    ﴿يِف َمْسَكنِِهْم﴾تسكن اليمن،  

يمكن أن جيعلوه أساسا    رعايته لعباده وعنايته هبم فيام يفيض عليهم من نعمه الوافرة، مما 

للتأمل والتفكري الذي يقودهم إىل املزيد من معرفتهم باهلل وارتباطهم به مما تفرضه حاجاهتم  

 العامة واخلاصة له، فاهلل أعد للناس كل ما يتصل بوجودهم واستمرار حياهتم. 

فقال:   اآلية،  هذه  مظاهر  بعض  تعاىل  اهلل  فصل  ثم  آخر:  َيِمنين قال  َعْن    ﴿َجنََّتاِن 

﴾ آية، هي جنتان عن يمني وشامل.. وقد كان هلم يف هذه  َوِشاَملن ، أي أنه كان ألهل سبأ 

بل   اآلية،  هبذه  ينتفعوا  مل  لكنهم  وشكره..  بحمده  والقيام  باهلل،  اإليامن  إىل  منطلق  اآلية 

 زادهتم كفرا وإحلادا، وحمادة هلل.

حيث يملؤون أيدهيم منه،    قال آخر: واملراد باليمني والشامل، كثرة اخلري من حوهلم،

وحيث يتناولونه من قريب، إن أرادوه بيمينهم وجدوه، وإن أرادوه بشامهلم تناولوه، دون  

اليمني.. وهذا مثل   أن جيهدوا أنفسهم بالتحول من اليمني إىل الشامل، أو من الشامل إىل 

 يَ قوله تعاىل:  
ن
ء ًدا هللَِِّ  ﴿َأَومَلْ َيَرْوا إِىَل َما َخَلَق اهللَُّ ِمْن يَشْ اَمئِِل ُسجَّ َتَفيَُّأ ظاَِلُلُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّ

َداِخُروَن﴾   وقوله:  [ 48]النحل:  َوُهْم  ِعِزيَن﴾،  اَمِل  الشِّ َوَعِن  اْلَيِمنِي  كله  ﴿َعِن  هبذا  فاملراد   ،

 اإلحاطة من كل جانب.. 

ممت بستان  سبأ  يمني  عىل  كان  أنه  أيضا  املراد  يكون  أن  وحيتمل  آخر:  يشمل  قال  د 

املنطقة كلها، وبستان ممتد عىل الشامل باملستوى نفسه.. وأن ديارهم لذلك كانت عىل وترية  

 واحدة، إذ البساتني عن يمينهم وشامهلم متصلة بعضها ببعض.

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن كل تلك النعم الوافرة كانت تقول هلم بلسان حاهلا:  

إىل هذه النعم العظيمة التي أسبغها اهلل    اإلفالت وهو أمر يراد به  ،  ﴿ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم﴾

عىل القوم، وليس املراد به األمر باألكل عىل إطالقه.. والقائل هلم نبيهم، أو القول بلسان  
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 احلال أو الداللة ألهنم كانوا أحقاء بأن يقال هلم ذلك. 

أي واشكروا ربكم عىل ما رزقكم من    ﴿َواْشُكُروا َلُه﴾قال آخر: وقيل هلم أيضا:  

هذه النعم، بالكلمة املنفتحة عىل نعمه، املعرتفة بفضله، وبالعمل الصالح الذي يتجسد فيه  

يف مائها    ﴿َبْلَدٌة َطيَِّبٌة﴾رضاه، ويلتقي باملعنى اإليامين العميق املتصل به يف كل مواقع نعمه،  

وروائحها،   وثامرها  َغُفوٌر﴾ وهوائها  الرمحة    ﴿َوَربٌّ  من  الغفران،  معنى  به  يوحي  فيام 

إنه   بل  يعاقبهم،  حتى  ليخطئوا  عباده  الرب  فيه  ينتظر  ال  الذي  اإلهلي  واحلنان  والعطف 

 ينتظرهم لريجعوا إليه ـ بعد اخلطأ ـ ليغفر هلم.  

قال آخر: واآلية الكريمة تشري بذلك إىل أن بإمكان الناس االطمئنان لالستمرار يف  

ح عىل النعم الوافرة الطيبة التي يغدقها اهلل عليهم، من خالل رمحته وعفوه  حياهتم، باالنفتا 

ومغفرته، ورعايته هلم يف كل أمورهم اخلاصة والعامة، فليسوا مهملني، وليسوا ضائعني،  

ألن الرب الذي خلقهم، لن يرتكهم للضياع، ولن يقسو عليهم بالعقاب، ما دام هناك شكر  

  خط اإليامن.  واع للنعمة، وحركة منطلقة يف

قال آخر: وهذا هو النداء املتحرك الدائم يف كل عرص ومرص، ألن اهلل ال يزال يتعهد  

خالل   من  عليه،  قلوهبم  يفتح  الذي  هو  ذلك  ألن  شكره،  إىل  ويدعوهم  بنعمه،  عباده 

 حاجتهم إليه، ويفتح حياهتم عىل وحيه ورشيعته من خالل إيامهنم الواعي العميق بربوبيته. 

: وبذلك، فإن اآلية الكريمة ختاطب أهل سبأ، بل البرش مجيعا لتقول هلم:  قال آخر

احلياة من   الوجود، ونعمة االستمرار يف  نعمة  احلياة يف  نعمة  اهلل  لقد رزقكم  الناس،  أهيا 

خالل ما أودعه من مفردات النعم الكثرية يف نعمة البقاء، فاغرتفوا من ينابيع نعمه، وكلوا  

له، فأنتم يف الكون الواسع املمتد تعيشون يف بلدة طيبة، َتتوي نعام  من مائدته، واشكروا  

 طيبة، وتتحركون يف عناية رب غفور، يغفر لكم ذنوبكم، ليضمكم إىل كنف رمحته. 
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قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن هؤالء اجلاحدين غري الشكورين مل يقدروا تلك النعمة  

سالم، وسلكوا طريق اإلعراض والكفران،  ب  االمتحانحق قدرها، ومل خيرجوا من بوتقة  

، اي استهانوا بنعمة اهلل، وتوُهوا بأن  ﴿َفَأْعَرُضوا﴾فقرعهم اهلل أيام تقريع، كام قال تعاىل:  

وتفاخر   النعمة،  وأسكرهتم  اهلل،  نسوا  ولذلك  عادية،  أشياء  واألمن  واملدنية  العمران 

 هم، وهنا مسهم سوط اجلزاء. األغنياء عىل الفقراء، وظنوا أهنم يزامحوهنم يف أرزاق

،  ﴿َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم﴾ قال آخر: وقد صور اهلل تعاىل ذلك العذاب، فقال:  

 أي أن اهلل تعاىل أرسل عليهم سيال عارما جارفا، أتى عىل جنتيهم، وأفسد كل صاحلة فيها. 

املاء عنهم، ونبت مكان قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه أعقبهم جدبا وقحطا، فأمسك  

ومن   والشجر،  النبات  خسيس  من  اجلديب،  األرض  يف  ينبت  ما  اجلنتني    رديء هاتني 

ِمْن ِسْدرن  الفاكهة والثمر، فقال:    
ن
ء َوَأْثلن َويَشْ ُأُكلن مَخْطن  َجنََّتنْيِ َذَوايَتْ  بَِجنََّتْيِهْم  ْلنَاُهْم  ﴿َوَبدَّ

 ﴾    َقلِيلن

يبتني، هبذه الصورة الكئيبة ملا تنبت األرض، ويف  قال آخر: وىف مقابلة اجلنتني الط

يف   القوم  أصاب  الذي  التحول  هذا  مدى  عن  يكشف  ما  باجلنتني  الصورة  هذه  وصف 

حياهتم، وعن احلرسة التي متأل قلوهبم، حني ينظرون إىل جنتيهم الذاهبتني، ثم إىل هاتني  

ه من جنات، إن كان يصح أن  اجلنتني اللتني بني أيدهيم.. فهذا هو ما يمكن أن حيصلوا علي

النبات اخلسيس،   يكون ما يف أيدهيم مما يطلق عليه هذا االسم.. إنه ال جنة هلم غري هذا 

 الذي تعاف رعيه األنعام.. واملراد باجلنتني ـ هنا أو هناك ـ االمتداد واالتساع.. 

بقوله:   ذلك  عىل  تعاىل  اهلل  عقب  ثم  آخر:  كَ قال  باَِم  َجَزْينَاُهْم  ،  َفُروا﴾﴿َذلَِك 

إشارة إىل ما حل بالقوم من نكال وبالء.. وهو مبتدأ، حمذوف خربه، وتقديره:    ﴿َذلَِك﴾و

بدل من هذا املحذوف املشار    ﴿َجَزْينَاُهْم باَِم َكَفُروا﴾ ذلك ما جزيناهم به.. وقوله تعاىل:  
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 إليه، وعطف بيان له. 

﴿َوَهْل  حيكمه، فقال:    قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل سبب ما حل هبم، والقانون الذي 

أي مل يكن جزاؤنا هلم إال بسبب كفرهم بنعمتنا، فام َتل نقمتنا، إال    ُنَجاِزي إِالَّ اْلَكُفوَر﴾

ا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعىَل َقْومن  بمن يكفر بنا وبإحساننا، كام قال تعاىل:   ً َيُك ُمَغريِّ ﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ مَلْ 

وا َما  ُ    بَِأْنُفِسِهْم﴾ َحتَّى ُيَغريِّ

اقرتف،   ذنب  عىل  عقاب  فاملجازاة  االبتالء..  غري  واملجازاة  آخر:    واالبتالءقال 

امتحان واختبار.. فقد يبتىل اهلل املحسنني بالض، كام يبتىل املسيئني بالنفع.. وهلذا جاء التعبري  

اْلَكُفوَر﴾هنا:    القرآين إاِلَّ  ُنَجاِزي  حق العقاب من أهل  أي ال نعاقب إال من يست  ﴿َوَهْل 

أنفسهم،   أو  أمواهلم  يف  اإلحسان  أهل  به  يصاب  ملا  إذن  اعرتاض  فال  والضالل..  الكفر 

فذلك ابتالء من اهلل هلم، وامتحان إليامهنم، يزدادون به درجة يف مقام اإلحسان، إذا هم  

 صربوا عىل هذا االبتالء.. وليس ذلك االبتالء من باب املجازاة هلم عىل ذنب اقرتفوه. 

قال آخر: وبعد تعداد اهلل تعاىل نعمه عىل السبئيني يف مساكنهم، ذكر باقة أخرى من  

﴿َوَجَعْلنَا َبْينَُهْم َوَبنْيَ اْلُقَرى  النعم أثناء تنقلهم يف البالد، ومتاجرهتم مع بالد الشام، فقال:  

تِي َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة﴾ التي باركنا فيها باملياه    ، أي وجعلنا بني قراهم وقرى الشامالَّ

واألشجار واخلريات الكثرية قرى مرتفعة معروفة، متواصلة، متقارب بعضها من بعض،  

مع كثرة أشجارها وزروعها وثامرها، بحيث إن مسافرهم ال حيتاج إىل محل ماء وال زاد، بل  

ائها  حيث نزل وجد ماء وثمرا، وهي قرى ظاهرة، أي بينة واضحة يعرفها املسافرون، لبن

عالية..   هضاب  ﴾ عىل  رْيَ السَّ فِيَها  ْرَنا  مقادير  ﴿َوَقدَّ ذات  متعاقبة  حمطات  جعلناها  أي   ،

متناسبة بحسب ما حيتاج املسافرون إليه، فيقيلون يف بلد، ويبيتون يف آخر، إىل أن يصلوا إىل  

 الشام. 
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انتا  قال آخر: وذكر بعضهم أن املراد باألرض املباركة صنعاء أو مأرب، وكلتاُها ك

يف اليمن، وال يستبعد هذا التفسري، ألن املسافة بني اليمن الواقعة يف أقَص جنوب اجلزيرة  

العربية، والشام الواقعة يف أقَص شامهلا، شاسعة ومليئة بالصحاري اليابسة املقفرة مما جيعل  

 . تفسري األرض املباركة هنا بالشام بعيدا جدا، ومل ينقل يف التواريخ ما يشري إىل ذلك

املقال أو احلال:   قيل هلم بلسان  أنه  ثم ذكر اهلل تعاىل  َلَياِِلَ  قال آخر:  فِيَها  ﴿ِسرُيوا 

اًما آِمننَِي﴾ ، أي سريوا يف تلك القرى لياِل وأياما آمنني مما ختافون يف السري ليال وهنارا،  َوَأيَّ

 ال ختشون جوعا وال عطشا وال عدوا هيددكم. 

ثم ذكر اهلل تعاىل أهن  النعمة، فقال:  قال آخر:  َبنْيَ  م بطروا تلك  َباِعْد  نَا  َربَّ ﴿َفَقاُلوا 

، أي سئموا النعمة، فتمنوا طول األسفار والتباعد بني الديار،  َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم﴾ 

وقالوا: ربنا اجعل بيننا وبني البالد التي نسافر إليها مفاوز وقفارا، لريكبوا فيها الرواحل،  

الزاد واملاء، إظهارا للتاميز الطبقي والتكرب والتفاخر عىل الفقراء والعاجزين، كام  والتزود ب

بقلها   من  األرض  تنبت  مما  هلم  اهلل  خيرج  أن  السالم  عليه  موسى  من  إرسائيل  بنو  طلب 

وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أهنم كانوا يف عيش رغيد باملن والسلوى وما يشتهون  

ومال ومشارب  مآكل  ألغراض  من  وقفار  بمفاوز  القرى  بني  يفصل  أن  طلبوا  كام  بس، 

والتمدن   احلضارة  مظاهر  تدمري  يف  واإلمعان  الفطرة،  عىل  االنتكاس  غاية  وهذا  حربية، 

 واحلياة اهلانئة. 

ًحا َلَعيلِّ َأْبُلُغ  قال آخر: وهم بذلك يشبهون فرعون حني قال:  ﴿َيا َهاَماُن اْبِن ِِل رَصْ

اَمَواِت َفَأطَّلَِع إِىَل إَِلِه ُموَسى﴾ اأْلَْسَباَب َأْسبَ  ، فهو يريد أن حيارب هبذا  [ 37ـ    36غافر:  ]   اَب السَّ

البناء اهلل تعاىل، وهذا هو الذي جعل بناءه وباال ونكاال عليه، ولو التمس من هذا البناء أن  

فضل    يرصد الكواكب والنجوم، مثال أو أن يتخذه مسكنا له يشهد منه عظمة اهلل، ويرى منه 



454 

 

 اهلل عليه، لكان ذلك عمال مربورا مباركا.. 

قال آخر: وهكذا، فإن هؤالء القوم، لو كان مقصدهم من الضب يف وجه األرض،  

يف طلب الرزق، وإقامة حياة قائمة عىل العدل واإلحسان، لبارك اهلل عليهم سعيهم،    السعي 

وحلمد مسريهتم.. لكنهم كانوا يركبون شيطانا مريدا، يدفع هبم دفعا إىل الكفر باهلل، وإىل  

 يف األرض فسادا.  السعي

الوا  قال آخر: وليس بالذي يشفع هلم، هذا القول الذي استفتحوا به ما طلبوا، حني ق

نَا﴾ فهذا قوهلم بألسنتهم، ولو كان هلذا القول مكان يف قلوهبم لكانوا مؤمنني باهلل حقا،    ﴿َربِّ

وملا كان منهم هذا الفساد، وهذا الضالل الذي هم فيه، وقد قاهلا إبليس من قبلهم، وهو يف  

نَنَّ هَلُْم يِف    ﴿َربِّ باَِم َأْغَوْيَتنِيهلل، واإلرصار عىل اإلثم العظيم، فقال:    التحدي موقف   أَلَُزيِّ

 [39احلجر: ]  اأْلَْرِض َوأَلُْغِوَينَُّهْم َأمْجَِعنَي﴾

قال آخر: لذا وصفهم اهلل تعاىل بأهنم ظلموا أنفسهم إذ عرضوها للسخط والعذاب،  

فقال:   باهلل،  وكفرهم  النعمة  بطرهم  عىل  اهلل  َأَحاِديَث﴾وعاقبهم  تتناقلها    ﴿َفَجَعْلنَاُهْم 

﴾ربة أو للتسلية، األجيال، للع قن ْقنَاُهْم ُكلَّ مُمَزَّ  أي فرقناهم يف كل البالد.  ﴿َوَمزَّ

﴾ قال آخر: ثم دعا اهلل تعاىل إىل أخذ العربة مما حصل هلم، فقال:     ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياتن

دالالت   ﴾أي  َشُكورن َصبَّارن  يستطيعون  ﴿لُِكلِّ  من  وحدهم  والشاكرين  الصابرين  ألن   ،

جرى، وذلك لكوهنم بصربهم واستقامتهم يتمكنون من اإلمساك بزمام مركب    مما   االعتبار

اهلوى واهلوس اجلموح، ويقفون بوجه املعايص، وبشكرهم هلل تعاىل يف طريق طاعته فإهنم  

ركبوا   الذين  أولئك  أما  جيد،  بشكل  العربة  يأخذون  فإهنم  ويقظون، وعليه  به  مرتبطون 

 هم فكيف يمكنهم أخذ العربة مما جرى؟ سفينة اهلوى وجتاهلوا نعم اهلل علي

اتباع اهلوى   تعاىل قصص سبأ، وما كان من أمرهم يف  قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل 
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والشيطان، أردف ذلك اإلخبار بأهنم صدقوا ظن إبليس فيهم ويف أمثاهلم ممن ركنوا إىل  

ريق املؤمنني  الغواية والضالل، إذ تسلط عليهم وانقادوا إىل وسوسته، وبذا امتازوا من ف

َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن﴾ الذين ال سلطان للشيطان عليهم، كام قال تعاىل:   َلَك  َلْيَس  ِعَباِدي    ﴿إِنَّ 

 [ 65اإلرساء: ] 

َبُعوُه إِالَّ  قال آخر: وقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك:   َق َعَلْيِهْم إِْبلِيُس َظنَُّه َفاتَّ ﴿َوَلَقْد َصدَّ

أي ولقد ظن إبليس هبؤالء الذين بدلناهم بجنتيهم جنتني ذواتى أكل    ﴾َفِريًقا ِمَن املُْْؤِمننِيَ 

أغواهم   وحني  اهلل،  معصية  يف  ويطيعونه  يتبعونه  أهنم  يقني  غري  ظنا  مناهلم،  عقوبة  مخط 

اهلل   ثبتوا عىل طاعة  املؤمنني  فريقا من  إال  فيهم،  وأطاعوه وعصوا رهبم َتقق صدق ظنه 

 ومعصية إبليس. 

اهلل ذكر  ثم  آخر:  يف  قال  الشاكني  حال  من  املؤمنني  ليظهر حال  ابتالهم  أنه  تعاىل   

﴿َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلَطانن إِالَّ لِنَْعَلَم َمْن ُيْؤِمُن بِاآْلِخَرِة مِمَّْن ُهَو ِمنَْها يِف  اآلخرة فقال:  

﴾ ابتالءهم  أي وما كان إلبليس عىل هؤالء القوم من حجة يضلهم هبا، ولكنا أردنا    َشكٍّ

واختبارهم ليظهر حال من يؤمن باآلخرة ويصدق بالثواب والعقاب ممن هو منها يف شك،  

فال يوقن بمعاد، وال يصدق بثواب وال عقاب، وقد عرب بعضهم عن ذلك بقوله: )واهلل ما  

 دعاهم إليها فأجابوه(  وأماين، وما كان إال غرورا يشء رضهبم بعصا، وال أكرههم عىل 
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 اجلنة   وأصحاب . االعتبار..  27

، فحدثونا عن قصة أصحاب  سبأقال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة  

 اجلنة، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

الوعاظ أحد  تعاىل:(1)قال  قوله  هو  واحد،  موضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  لقد  ﴿إِنَّا   : 

ُمنََّها ُمْصبِِحنَي َواَل َيْسَتْثنُوَن َفَطاَف عَ  َلْيَها  َبَلْوَناُهْم َكاَم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة إِْذ َأْقَسُموا َلَيرْصِ

يِم َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحنَي َأِن اْغُدوا َعىَل َحْرثِ  ِ ُكْم  َطائٌِف ِمْن َربَِّك َوُهْم َنائُِموَن َفَأْصَبَحْت َكالرصَّ

َعىَل    إِْن ُكنُْتْم َصاِرِمنَي َفاْنَطَلُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن َأْن اَل َيْدُخَلنََّها اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسكِنٌي َوَغَدْوا

ْل َلُكْم َلْواَل  َحْردن َقاِدِريَن َفَلامَّ َرَأْوَها َقاُلوا إِنَّا َلَضالُّوَن َبْل َنْحُن حَمُْروُموَن َقاَل َأْوَسُطُهْم َأمَلْ َأقُ 

نَا إِنَّا ُكنَّا َظاملنَِِي َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعضن َيَتاَلَوُموَن َقاُلوا يَ  ا َوْيَلنَا  ُتَسبُِّحوَن َقاُلوا ُسْبَحاَن َربِّ

َراِغبُ  نَا  َربِّ إِىَل  إِنَّا  ِمنَْها  ا  َخرْيً ُيبِْدَلنَا  َأْن  نَا  َربُّ ُكنَّا َطاِغنَي َعَسى  َوَلَعَذاُب  إِنَّا  اْلَعَذاُب  َكَذلَِك  وَن 

  [ 33ـ  17]القلم: اآْلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾ 

تعاىل قصة أصحاب اجلنة كنموذج   الكريمة يعرض اهلل  قال آخر: يف هذه اآليات 

لذوي املال الذين غرقوا يف أنانيتهم، فأصاهبم الغرور، وختلوا عن القيم اإلنسانية اخلرية،  

وأعامهم حب املال عن كثري من الفضائل.. فهي تذكر قصة جمموعة من األغنياء كانت هلم  

لعتوهم وغرورهم وكربهم عىل فقراء   جنة )بستان مثمر( إال أهنم فقدوها فجأة، وذلك 

 زماهنم.. ويبدو أهنا قصة معروفة يف ذلك الزمان بني الناس، وهلذا السبب استشهد هبا 

يرش القرآن الكريم  اجلنة، وزماهنا، وأعيان أصحاهبا، فلم  قال آخر: أما مكان هذه  

 

/  18(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )47/  23(، ومن وحي القرآن: )33/  29(، وتفسري املراغي )1091/  15(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 85/ 29  :(، ومنية الطالبني608/  30(، ومفاتيح الغيب ) 58/ 29)(، والتفسري املنري 538
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من هذا متعلق باحلدث، وال بموقع العربة املاثلة منه.. ومع    ليشء منه، إذ مل يكن    يشء إىل  

، التي َتدد مكان هذه اجلنة وزماهنا، وعدد  (1) هذا فقد كثرت املقوالت، وتعددت الروايات

باحلدث عن مضمونه، ويكاد يقطع النظر عن موضع العربة  أصحاهبا، األمر الذي خيرج  

واملكان   للزمان،  وصور..  وحركات،  وظالل،  ألوان  من  يديه  بني  يزدحم  بام  منه، 

 واألشخاص.. 

هبا احلدث إىل زمان بذاته، أو    قال آخر: ومن جهة أخرى، فإن هذه القيود التي يشد

وتفقده احلدث،  جتمد  بسامهتم،  أشخاص  أو  بعينه،  األزمان    مكان  عرب  واحلركة،  احلياة 

واألماكن، عىل خالف ما لو أطلق من هذه القيود، حيث يراه الناس يف كل مكان، وزمان،  

 ويشهدونه يف كل جمتمع، صغري، أو كبري. 

ابن   روي عن  ما  القصة  هذه  تقرب  التي  الروايات  من  فإن  ذلك،  آخر: ومع  قال 

وكان ال يدخل بيته ثمرة منها وال إىل    عباس يف تفسريها أنه ذكر أن شيخا كانت له جنة

منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه، فلام قبض الشيخ ورثه بنوه وكان له مخس من البنني،  

فحملت جنته يف تلك السنة التي هلك فيها أبوهم محال مل يكن محلت قبل ذلك، فراح الفتية  

مثله يف حياة أبيهم، فلام  إىل جنتهم يف وقت العرص فأرشفوا عىل ثمر ورزق فاضل مل يعاينوا  

نظروا إىل الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخا كبريا قد ذهب عقله  

الفقراء يف عامنا هذا شيئا   وخرف فهلموا نتعاهد ونتعاقد فيام بيننا أن ال نعطي أحدا من 

قبلة، فريض بذلك  حتى نستغني وتكثر أموالنا ثم نستأنف الصنيعة فيام يستقبل من السنني امل

﴿َقاَل َأْوَسُطُهْم َأمَلْ َأُقْل َلُكْم َلْواَل  منهم أربعة وسخط اخلامس، وهو الذي قال اهلل تعاىل عنه:  

 

يل: إهنا يف  (  تعددت الروايات يف مكان هذه اجلنة، فقيل: إهنا يف أرض اليمن بالقرب من صنعاء، وقيل: هي يف احلبشة، وقيل: إهنا يف أرض الشام، وق1)

 الطائف.
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وتغنموا،    ُتَسبُِّحوَن﴾، تسلموا  أبيكم  منهاج  عىل  وكونوا  اهلل  اتقوا  أوسطهم:  هلم  فقال 

قتله دخل معهم يف مشورهتم    فبطشوا به فضبوه رضبا مربحا، فلام أيقن األخ أهنم يريدون

كارها ألمرهم غري طائع، فراحوا إىل منازهلم ثم حلفوا باهلل أن يرصموه إذا أصبحوا ومل  

يقولوا إن شاء اهلل، فابتالهم اهلل بذلك الذنب وحال بينهم وبني ذلك الرزق الذي كانوا  

 .(1) أرشفوا عليه

والضمري املتصل يرجع  َبَلْوَناُهْم﴾  ﴿إِنَّا  قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل قصتهم بقوله:  

إىل املكذبني، الذين هم صناديد قريش وأكابرهم، وكل من ماثلهم يف مجيع األزمنة.. وقد  

يكون املراد من االبتالء هنا أن اهلل تعاىل اخترب أهل مكة بنعمة األمن والرزق وجعل الرزق  

بنعم اآلفاق،  يف  التجارة  كل جهة، ويرس هلم سبل  من  الشتاء  يأتيهم  رحلة  يف  اإليالف  ة 

 ورحلة الصيف.. أو أنه سبحانه اخترب أهل مكة باجلوع والقحط. 

أهل مكة بحال أصحاب   أنه سبحانه يشبه حال  األول، فهو  الوجه  أما  قال آخر: 

اجلنة، ووجه الشبه ليس جمرد وجود النعمة بل فقداهنا بعد وجداهنا، فبسبب بخل أصحاب  

م النعمة.. أما وجود النعمة يف أهل مكة فواضح، وأما سلب  اجلنة بالصدقة سلب اهلل عنه

﴾  النعمة، فقد روى املفرسون يف تفسري قوله تعاىل:   اَمُء بُِدَخانن ُمبنِين ﴿َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأيِت السَّ

.. وكل ذلك يدل  (2)   دعا عليهم فقال: )اللهم سنني كسنني يوسف(  إن النبي    [ 10الدخان:  ] 

قري مصري  أن  والقحط  عىل  باجلوع  اختربهم  تعاىل  واهلل  اجلنة،  تلك  ش كمصري أصحاب 

 وسلب النعمة منهم، بعد أن توفرت النعمة لدهيم كام هو حال أصحاب اجلنة. 

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن االبتالء الذي ابتىل به املرشكون، هو القرآن الكريم،  

 

 .367/ 2(  تفسري القمي: 1)

 . 160/ 4؛ تفسري البيضاوي: 128/  9(  بحار األنوار: 2)
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يتلوه عليهم، ويدعوهم إىل احلياة يف  الذي جاءهم به   ظله، والقطف من ثامره.. فهو  ، 

اجلنة التي تؤتى ثامرها كل حني بإذن رهبا، وأهنم لو جاءوا إىل هذه اجلنة بقلوب سليمة،  

ونفوس مطمئنة لكان هلم منها زاد عتيد ال ينفد أبدا.. أما وقد جاءوها يف تلصص وخمالسة،  

را، فقد فوت اهلل  ويف ستار من ظلمة الليل، يريدون أن يصبح الناس فال يرون لثمرها أث

 سبحانه عليهم ما يريدون، وحال بينهم وبني ما يشتهون. 

ُمنََّها ُمْصبِِحنَي﴾ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن أصحاب اجلنة   .. أي  ﴿َأْقَسُموا َلَيرْصِ

أن االبتالء ألصحاب اجلنة كان منذ وقع منهم هذا القسم الذي أقسموه عىل جنى ثمر اجلنة  

 أي يف أول مطلع الصباح، وعند استقباهلم له.. ﴾ ﴿ُمْصبِِحنيَ وقطعها 

أي أن  ﴿َواَل َيْسَتْثنُوَن﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم مل يستثنوا يف قسمهم، فقال:  

ذلك من مجلة ما أقسم عليه املقسمون، أي أهنم أقسموا ليرصمن جنتهم مصبحني عىل أال  

لوقت آخر.. وهذا م إليها من  يدعوا شيئا من ثمرها مستثنى  التي قصدوا  ا يتفق والغاية 

فيه،   كان هلم طمع  فيام  واملساكني  للفقراء  الفرصة  يعطوا  أال  دبروه، وهو  الذي  تدبريهم 

 وتعلق به. 

قال آخر: أو أهنم حني حلفوا ليجذن ثمرها غدوة حتى ال يعلم هبم سائل وال فقري،  

 ُهوا به.فيتوافر هلم ما كان يأخذه هؤالء الفقراء، ومل ينثنوا عام 

قال آخر: ثم أخرب اهلل تعاىل عام جازاهم به لكفراهنم هبذه النعم ومنعهم حق الفقراء  

يِم﴾  فقال:   ِ أي فطرق تلك  ﴿َفَطاَف َعَلْيَها َطائٌِف ِمْن َربَِّك َوُهْم َنائُِموَن َفَأْصَبَحْت َكالرصَّ

ت كقطعة من الليل  اجلنة طارق من أمر اهلل ليال وهم نيام، إذ أرسل عليها صاعقة فاحرتق 

األسود، يف نفس تلك الليلة، التي نام فيها أصحاب اجلنة عىل نية سوداء، بحرمان الفقراء  

 من ثمراهتا. 
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قال: )إياكم واملعصية فإن    رسول اهلل  قال آخر: وقد روي يف احلديث عن   أنه 

العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به  

له، ثم تال: فطاف عليها    هيئقيام الليل، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان  

  (1)طائف اآلية، قد حرموا خري جنتهم بذنبهم(

اهلل ذكر  ثم  آخر:  أهنم  قال  تعاىل  َقاِدِريَن﴾،  َحْردن  َعىَل  أحكموا    ﴿َوَغَدْوا  أهنم  أي 

  أمرهم، وأخذوا طريقهم إىل تنفيذه، واجتمعت بني أيدهيم الوسائل املمكنة هلم منه.. فها 

هم أوالء قد استيقظوا مبكرين، وما زال الناس نياما، وهاهم أوالء قد أوشكوا أن يبلغوا  

د، أو يتبعهم مسكني.. واحلرد: القصد، والوجهة التي يأخذها  جنتهم دون أن يتنبه إليهم أح

اإلنسان لغايته.. واملعنى أهنم، وقد أخذوا طريقهم إىل جنتهم، خيل إليهم أهنم قادرون عىل  

القصد الذي قصدوا إليه، وإنجاز األمر الذي دبروه، دون أن حيول بينهم وبينه حائل.. وما 

 وأنه قد حيل بينهم وبني ما يشتهون. دروا أن يد اهلل قد سبقتهم إليه، 

أي فلام جاءوا إىل    ﴿َفَلامَّ َرَأْوَها َقاُلوا إِنَّا َلَضالُّوَن﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

أفاقوا من   كالليل األسود، عند ذلك  أن أشجاره وأثامره صارت  البستان ورأوا  مشارف 

هلم وأن هذا املصري كان جزاء ملا  غفلتهم وأخذ بعضهم يلوم بعضا، بأهنم معرتفني بضال

 عزموا عليه يف الليل من منع دخول املساكني البستان. 

وهو إرضاب    ﴿َبْل َنْحُن حَمُْروُموَن﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم قالوا حينها:  

.. أي أهنم ـ وقد عرفوا احلقيقة ـ ليسوا ضالني عن الطريق إىل  ﴿إِنَّا َلَضالُّوَن﴾عىل قوهلم:  

، وإن تبدلت أحواهلا، وتغريت معاملها، وذهب كل خري كان فيها..  هي ،  هينتهم.. إهنا  ج

 

 (  95/  30عبد بن محيد، وابن أيب حاتم، عن تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن )(  1)
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 فهم ليسوا ضالني عنها إذن، وإنام هم حمرومون من ثمرها، الذي ال يدرون إىل أين ذهب. 

يف مراجعة أمرهم عىل ضوء هذه احلقيقة    بدأواقال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن القوم  

بينهم األخذ والرد.. ويمسك القرآن الكريم من حديثهم باللباب    التي تكشفت هلم، وكثر 

للذكر من   القرآن مستحقا  رآه  املوقف.. ومما  فيه، يف هذا  منه، ضاربا صفحا عام ال غناء 

كل مجاعة ـ أيا كانوا من    ففيأحاديثهم، هو قول أوسطهم، وهو أقرهبم إىل اخلري واحلق..  

ختلو من خري، وبعض العقول التي ال َترم الرؤية   الضالل والسفه ـ بعض النفوس التي ال

 السليمة لألمور، يف وسط هذا الضالل املنعقد حوهلا. 

آخر:   امرأة    ففيقال  كانت  ـ  الضالل  يف  إغراق  من  هبا  كان  ما  ـ عىل  فرعون  بيئة 

فرعون، وكان مؤمن آل فرعون، وقد جعل القرآن هلام ذكرا طيبا يف املذكورين من عباد اهلل  

كل  املكر من  والوسط  تعاىل:    يشء مني..  قوله  ومنه  ولبابه،  وأعدله،  ﴿َوَكَذلَِك  خياره، 

َشِهيًدا﴾   َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس  َعىَل  ُشَهَداَء  لَِتُكوُنوا  َوَسًطا  ًة  ُأمَّ البقرة: ] َجَعْلنَاُكْم 

ا وسطا بني الرشق .. وقد وصف اهلل سبحانه الشجرة املباركة الزيتونة بأخذها مكان[ 143

ِقيَّةن َواَل َغْربِيَّةن﴾  والغرب، فقال تعاىل:   ..  [ 35النور:  ] ﴿ُيوَقُد ِمْن َشَجَرةن ُمَباَرَكةن َزْيُتوَنةن اَل رَشْ

 ووسط القوم أدناهم إىل احلق واخلري.. 

هذه اجلامعة من أصحاب اجلنة، كان فيهم    يفقال آخر: ولذلك يذكر اهلل تعاىل أنه  

من مل يرض يف قرارة وجدانه عن هذا التدبري السيئ الذي دبره أصحابه، وربام كان له موقف  

 ﴿َأْوَسُطُهْم﴾  معارض ملا أرادوا.. لكن أصحابه غلبوه عىل أمره، وقد وصفه اهلل بأنه 

احلد الوسط أي املعتدل يف  يشري إىل أنه الذي يملك ﴿َأْوَسُطُهْم﴾ قال آخر: وقوله: 

تفكريه ألنه يرصد األمور بعقل متوازن، يدرس الواقع من خالل أسبابه املادية وعنارصه  

الروحية الغيبية املتصلة باهلل بام يبتيل به بعض عباده، بالطريقة الغيبية التي ال ختطر عىل بال  
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يرزقه من حيث ال    أحد، ألنه الذي قد يسلب اإلنسان رزقه من حيث ال حيتسب، كام قد 

 حيتسب. 

اهلل   عىل  االنفتاح  إىل  يدعوهم  كان  اإلنسان  هذا  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد  آخر:  قال 

واإليامن به، واحلذر من عقابه يف انحرافهم عن طريقه املستقيم، وكانوا ال يسمعون له، فلام  

م، وغارقون  رآهم وهم مستغرقون يف دراسة احلسابات املادية من خالل األجواء املحيطة هب 

يف املشاعر النفسية السلبية املسحوقة َتت وطأة احلرمان، التفت إليهم وقال هلم: )أمل أقل  

لكم لو ال تسبحون( يف التفاتكم إىل عظمة اهلل يف قدرته، مما يفرض عىل كل عباده ـ وأنتم  

، فيام يمكن  منهم ـ أن يسبحوه وخيضعوا له ويطيعوه، يف التزام أمره وهنيه، ويف اإليامن بغيبه

وعيهم   يف  وخاضعة  اهلل،  بمشيئة  معلقة  كلها  األمور  ليرتكوا  حكمته،  دائرة  يف  يفعله  أن 

 اإليامين إلرادته التي ال يعجزها يشء مهام كان عظيام. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم رجعوا إىل أنفسهم، وانكشفت عن عقوهلم أغشية  

ؤية النور املرشق من وحي اهلل، فيام جاءت به  الغرور والكربياء التي كانت َتجبهم عن ر

فـ   خلقه،  شؤون  تدبري  يف  قدرته  وسعة  عنه،  الرشكاء  ونفي  توحيده،  من  ﴿َقاُلوا  رسله 

نَا﴾   َربِّ عقابه  ُسْبَحاَن  يف  والعظيم  لطفه،  يف  َظاملنَِِي﴾  العظيم  ُكنَّا  أنفسنا  ﴿إِنَّا  ظلمنا  فقد 

وباالستغراق يف أوضاعنا املادية حتى مل نعد نبرص إرشاقة  بالرشك الذي ضللنا يف غياهبه،  

الروح يف عقولنا، وظلمنا احلياة من حولنا عندما َتركنا يف ساحاهتا بالرش والفساد واألنانية  

مما   مساعدهتم  عن  باالمتناع  حياتنا،  يف  يعيشون  الذين  الفقراء  الناس  والكربياء، وظلمنا 

 أرادنا أن نمنحهم منها فيام جعله من حق للسائل واملحروم.   رزقنا اهلل من النعم الوفرية التي 

َيَتاَلَوُموَن﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم   َبْعُضُهْم َعىَل َبْعضن  يلوم كل  ﴿َفَأْقَبَل 

 واحد منهم صاحبه عىل ما قاموا به من ظلم وانحراف عن اخلط املستقيم. 
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ومهم، ومراجعتهم ملا كان منهم، فقال:  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما انتهى إليه تال

فيام سولت لنا شياطني الرش يف أنفسنا من الطغيان الذايت  ﴿َقاُلوا َيا َوْيَلنَا إِنَّا ُكنَّا َطاِغنَي﴾  

يف   الطبيعي  حجمنا  جيدا  ندرك  أن  نستطع  فلم  حولنا،  من  الناس  وعىل  ربنا،  مقام  عىل 

حدود نتعرف  أن  علينا  تفرض  التي  هلل  كام    عبوديتنا  إليه،  املطلقة  حاجتنا  وطبيعة  قدرتنا 

أنفسنا، ويف ما نملك من مال وجاه ونحوه، وكيف جيب أن   نتعرف حدود مسئوليتنا يف 

 نجعل كل حياتنا مظهرا متحركا لعبوديتنا هلل. 

ا  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم أضافوا إىل ذلك قوهلم:   نَا َأْن ُيْبِدَلنَا َخرْيً ﴿َعَسى َربُّ

نَا َراِغُبوَن﴾، ِمنْ أي لعل اهلل يعطينا بدال هو خري منها، بتوبتنا من زالتنا، ويكفر    َها إِنَّا إىَِل َربِّ

 عنا سيئاتنا، إنا راجون عفوه، طالبون اخلري منه. 

قال آخر: وهذا من مقول القوم يف رجوعهم إىل اهلل سبحانه، بعد أن اعرتفوا بذنبهم،  

هذا مدخال هلم إىل أن يطمعوا يف فضل اهلل، وأن يرغبوا إليه  وطلبوا املغفرة من رهبم، فكان  

 يف أن يبدهلم خريا من جنتهم تلك التي ذهبت.. 

بقوله:   املشهد  هذا  عىل  تعاىل  اهلل  عقب  ثم  آخر:  َوَلَعَذاُب  قال  اْلَعَذاُب  ﴿َكَذلَِك 

َيْعَلُموَن﴾، َكاُنوا  َلْو  َأْكرَبُ  الدنيوي    اآْلِخَرِة  العذاب  هذا  بمثل  بأهل  أي  عذابنا  نوقع 

الضالل.. فهو عذاب قد يناهلم يف أمواهلم، أو أنفسهم.. لكنه ليس كل العذاب.. بل هناك  

عذاب أقوى وأشد وأكرب.. هو عذاب اآلخرة.. وهذه التفرقة بني عذاب الدنيا، وعذاب  

ل،  اآلخرة، ال يعرفها إال أهل العلم الذين يؤمنون باهلل، وباليوم اآلخر، وما فيه من أهوا 

 وما أعد فيه للظاملني، واملجرمني، من عذاب عظيم. 
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 صاحب اجلنتني و   . االعتبار.. 28

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة أصحاب اجلنة، فحدثونا عن قصة  

 صاحب اجلنتني، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. 

ْب    ه تعاىل: : لقد ذكر اهلل تعاىل يف موضع واحد، هو قول(1)قال أحد الوعاظ ﴿َوارْضِ

ا بِنَْخلن َوَجَعْلنَا َبْينَُهاَم  ا َجنََّتنْيِ ِمْن َأْعنَابن َوَحَفْفنَاُُهَ  َزْرًعا كِْلَتا  هَلُْم َمَثاًل َرُجَلنْيِ َجَعْلنَا أِلََحِدُِهَ

ْرَنا ِخاَلهَلاَُم هَنَرً  ا َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو  اجْلَنََّتنْيِ آَتْت ُأُكَلَها َومَلْ َتْظلِْم ِمنُْه َشْيًئا َوَفجَّ

 َتبِيَد َهِذِه  حُيَاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفًرا َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظامِلٌ لِنَْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأنْ 

اَعَة َقائَِمًة َوَلئِْن ُرِدْدُت إِىَل  ا ِمنَْها ُمنَْقَلًبا َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو  َأَبًدا َوَما َأُظنُّ السَّ  َريبِّ أَلَِجَدنَّ َخرْيً

اَك َرُجاًل َلكِنَّا ُهَو اهللَُّ َريبِّ   َواَل  حُيَاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَرابن ُثمَّ ِمْن ُنْطَفةن ُثمَّ َسوَّ

ُك بَِريبِّ َأَحًدا َوَلْواَل إِْذ َدَخ  َة إِالَّ بِاهللَِّ إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَْك  ُأرْشِ ْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللَُّ اَل ُقوَّ

 َفُتْص 
ِ
اَمء ا ِمْن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السَّ بَِح  َمااًل َوَوَلًدا َفَعَسى َريبِّ َأْن ُيْؤتنَِيِ َخرْيً

َأْو يُ  َزَلًقا  ْيِه  َصِعيًدا  ُيَقلُِّب َكفَّ بَِثَمِرِه َفَأْصَبَح  ْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا َفَلْن َتْستَطِيَع َلُه َطَلًبا َوُأِحيَط 

ْك بَِريبِّ َأَحًدا َومَلْ َتكُ  ْن َلُه  َعىَل َما َأْنَفَق فِيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها َوَيُقوُل َيا َلْيَتنِي مَلْ ُأرْشِ

ا ُهنَالَِك اْلَواَلَيُة هللَِِّ احْلَقِّ ُهَو َخرْيٌ َثَواًبا َوَخرْيٌ ُعْقبً فَِئٌة َينْرُصُ  ا﴾  وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما َكاَن ُمنَْترِصً

 [ 44ـ  32]الكهف: 

قال آخر: ويف هذه اآليات الكريمة نرى رفض اعتبار الثروة املالية قيمة حياتية كبرية  

بعيدا عن اإليامن ومسئوليته، حيث يصور لنا اهلل تعاىل صورة رجلني، يملك أحدُها الثروة  

 

(، واألمثل يف 324/  14(، ومن وحي القرآن: )147/  15(، وتفسري املراغي )4527/  9(، وزهرة التفاسري )615/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 98/ 2 :(، ومنية الطالبني462/  21(، ومفاتيح الغيب )251/  15(، والتفسري املنري ) 265/  9تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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واجلاه والولد، بينام ال يملك اآلخر ما يملكه صاحبه، لكنه يملك اإليامن باهلل، واإلحساس  

ه عىل اإلنسان يف كل يشء، مما جيعله حيس بنعم اهلل عليه يف كل مظهر من  لبفضبعظمته و

مسئولية   يف  ووظيفتها  ودورها  احلياة  قيمة  ـ  ذلك  جانب  إىل  ـ  ويعرف  وجوده،  مظاهر 

اإلنسان، فال يستسلم لنعيمها، وال يضعف أمام شقائها، ألنه يعلم أن ذلك كله بيد اهلل،  

ك كله، فال يبقى لإلنسان منه إال النتائج العملية ملا قام به  الذي اقتضت حكمته أن يزول ذل

 من دور يف احلياة. 

لنا الفارق الكبري بني العقليتني واالجتاهني يف فهم احلياة،   قال آخر: وهبذا يتجسد 

من خالل احلوار الذي أداره القرآن الكريم بني الرجلني، لنستوحي منه الفكرة التي َتكم  

 يم واملعاين الكبرية يف اإلسالم. املوقف يف حساب الق

قال آخر: إهنا الصورة الرائعة التي جيسدها لنا القرآن يف أسلوبه الرائع. فنحن نرى  

بالقوة   اإلحساس  موقع  مع صاحبه من  احلوار  بدأ  قد  اجلنتني  أن صاحب  ـ  الصورة  يف  ـ 

معه ـ ينطلق من   والفوقية واالمتياز، بسبب ما يملك من كثرة املال واألتباع، فكان خطابه ـ

 حماولته إلخضاعه نفسيا، بمواجهته بواقع الفارق الكبري بينهام، ومتيزه عنه. 

﴾،قال آخر: ويبدأ املشهد بقوله تعاىل:   ْب هَلُْم َمَثاًل َرُجَلنْيِ أي ارضب مثال   ﴿َوارْضِ

اح  أهيا الرسول ألولئك املستكربين الذين طلبوا منك طرد املؤمنني الدعاة املخلصني هلل صب

أبدا  الناس  إذ كان  اإلنسانية كلها،  الوضع يمثالن  مساء ويف كل وقت.. والرجالن هبذا 

فريقني: مؤمنني، وكافرين.. مستجيبني لدعوة الرسل مؤمنني هبا، أو منكرين هلا، خارجني  

ما عمل:   جزاء  ينال  أن  استحق كل  فقد  واختيارهم،  من كسبهم  ذلك  كان  وإذ  عليها.. 

 .[ 29الكهف: ] ْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾ ﴿َوُقِل احْلَقُّ مِ 

اجلانب   منهام يف  الكريمة، يقف كل  اآليات  اللذان تعرضهام  والرجالن  قال آخر: 
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الذي اختاره، وحرص عليه، واعتز به.. أما الكافر.. فقد وسع اهلل له يف الرزق.. فجعل له  

وتعاىل:   سبحانه  ﴾  ﴿َج اهلل  َأْعنَابن ِمْن  من  نََّتنْيِ  قطعتني  يف  تكونان  قد  اجلنتان  وهاتان 

جنة   تكونان  وقد  جنتان،  العني  مرأى  يف  فهام  األخرى..  عن  منهام  كل  تنعزل  األرض، 

 واحدة، ولكنها ال تساع رقعتها، تبدو وكأهنا جنتان..  

أشبه بسور    قال آخر: وذكر اهلل تعاىل أن هاتني اجلنتني حفتا بالنخيل، ليكون ذلك

من هذه النخيل.. وليس هذا، فحسب، فإن بني أشجار    جيئهلام.. إىل جانب الثمر الذي  

العنب زروعا أخرى، من حب، وفاكهة، وغريها.. فهام إذن جنتان يف أعدل بقعة.. تربتها  

 خصبة، وماؤها كثري..  

ْرَنا ِخاَلهَلاَُم هَنًَرا﴾قال آخر: وفوق ذلك يذكر اهلل أنه   . وهلذا كان ثمرُها كثريا  . ﴿َوَفجَّ

أن تعطيه    ينبغي مما    يشءأي مل ينقص  ﴿كِْلَتا اجْلَنََّتنْيِ آَتْت ُأُكَلَها َومَلْ َتْظلِْم ِمنُْه َشْيًئا﴾  مستوفيا:  

األرض الطيبة من ثمرات ما يغرس فيها.. ثم إىل جانب هذا كان للرجل مال آخر يثمره  

أي وكان لصاحب البستانني أنواع أخرى من    َثَمٌر﴾،  ﴿َوَكاَن َلهُ وينميه، كاألنعام، وغريها:  

 املال من النقدين من الذهب والفضة بسبب التجارة وتنمية ثامر األرض. 

قال آخر: هذا هو الرجل الكافر.. صاحب خري كثري أفاضه اهلل عليه، ورزق واسع  

عمه.. لكنه مل يفعل  ابتاله اهلل به.. وكان شأنه ـ لو عقل ـ أن حيمد اهلل، ويذكر ما ألبسه من ن

 هذا، بل كفر باهلل، ومل يوجه إليه وجها، أو يرفع إليه برصا. 

والنزق،   الطيش  الغرور، وركبه  به  استبد  لقد  بل  وليته وقف عند هذا،  آخر:  قال 

فأخذ يكيد للمؤمنني، ويغرهيم بالضالل، ليفتنهم يف دينهم.. إذ كانوا مع إيامهنم باهلل، يف  

ره باهلل، يف هذا الغنى الواسع، وذلك الثراء العريض.. وكأنه يقول  فقر ومعرسة، وهو مع كف

هلم: مل اإليامن هبذا اإلله إذن؟ وما جدوى التعلق به إذا كان املتعاملون معه، عىل تلك احلال  
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 من الفاقة والبؤس؟ هذا هو املنطق الذي يبرش به هذا الكافر، يف الناس، وحياج املؤمنني به. 

 تعاىل أن هذا الغنى أدى به إىل الزهو والكربياء واالغرتار باملال،  قال آخر: ثم ذكر اهلل

أي فقال    ﴿َفَقاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو حُيَاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفًرا﴾،شأن كل غني مغرور،  

احلديث وحياوره  وخياصمه  جيادله  وهو  الفقري،  املؤمن  لصاحبه  اجلنتني  هاتني  ،  صاحب 

ويفتخر عليه: أنا أكثر منك ثروة، وأعز نفرا، أي أكثر خدما وحشام وولدا، وأقوى عشرية  

 ورهطا يدافعون عني. 

املؤمن.. إنه    عينيقال آخر: وهذا موقف من مواقف الفتنة، يلقى هبا هذا الكافر بني  

أكثر من صاحبه املؤمن ماال وأعز نفرا، وال سبب هلذا إال ألنه كافر وصاحبه مؤمن.. ذلك  

﴿َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َمااًل  هو منطق من أعمى اهلل أبصارهم وختم عىل قلوهبم.. يقول لصاحبه:  

مال، وبنني، وجاه،    ، منماِلولو كنت عىل ما أدين به لكنت مثىل، ولكان لك َوَأَعزُّ َنَفًرا﴾  

 وقوة. 

قال آخر: ومل يقف الضالل هبذا الضال عند هذا، بل إنه أخذ بيد صاحبه، يطوف به  

يف جنتيه، حتى يريه بعينيه هذا النعيم الذي ينعم به من كفر باهلل.. ويمىض الرجل املؤمن  

وأعد  معه يف رحاب هذه اجلنات العريضة.. ولعل صاحبه قد هيأ له أكثر من جملس فيها،  

 له أكثر من لون من ألوان الطعام من ثامرها. 

قال آخر: وينتظر الكافر أن تتحرك يف نفس صاحبه شهوة إىل هذه اجلنات، أو يبدو  

يف عينيه إكبار وإعظام هلا ولصاحبها، فال يرى شيئا من هذا كله، يدخل عىل نفس صاحبه،  

 أو يقارب ما بينه وبينه قيد أنملة. 

لكافر إىل صاحبه من ناحية أخرى، فيسمعه بأذنه ما رآه بعينه،  ا  جيئ قال آخر: وهنا،  

لعل الكلمة هنا تفعل ماال تفعله الصورة.. وقد صور اهلل تعاىل هذا املشهد، وهو يصف  
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﴿َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظامِلٌ لِنَْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ  الرجل وقد دخل بصاحبه إحدى جنتيه، فقال: 

ا ِمنَْها ُمنْ  اَعَة َقائَِمًة َوَلئِْن ُرِدْدُت إِىَل َريبِّ أَلَِجَدنَّ َخرْيً  َقَلًبا﴾  َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبًدا َوَما َأُظنُّ السَّ

الغرور، وحال التعاِل  قال آخر: أي دخل اجلنة يف هذه احلال التي استولت عليه حال  

الكاذب وعدم املباالة إال بالساعة التي هو فيها، واندفع هبا إىل الرشك، وهو بذلك الغرور  

والكرب وغمط الناس ظامل لنفسه، فظلمه لنفسه هبذا الذي هو حميط به، وقد أداه إىل الرشك  

َتبِيَد  وذلك ظلم عظيم، وقد أداه ذلك إىل أن يقول:   َأْن  َأُظنُّ  َأَبًدا﴾،﴿َما  فهو حكم    َهِذِه 

باحلارض عىل املستقبل، وذلك شأن املادي الذي يأرس احلارض تفكريه، حتى ال يفكر إال يف  

بـ   بالنفي  بقاءها  أكد  ويتحكم يف    ﴿َأَبًدا﴾،وبـ    ﴿َما﴾،حميطه، وقد  اهلل،  حيكم عىل  وكأنه 

 املقادير وما هو بيشء. 

فأنكر تطاول  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  فقال:    قال  اَعَة  البعث،  السَّ َأُظنُّ  ﴿َوَما 

فهو ينفي إيامنه بالساعة، ويقول مستهينا، غري عابئ كأن األمر ال يوجب اهتاممه    َقائَِمًة﴾، 

اَعَة َقائَِمًة﴾، والساعة هي ساعة احلساب وهي التي تكون يوم القيامة، وإذا    ﴿َوَما َأُظنُّ السَّ

إ يراد هبا  ال  القرآن  يف  الساعة  بأن  أطلقت  بجدير  ليس  واجلزاء، وكأنه  احلساب  ال ساعة 

 يسمى ساعة غريها. 

قال آخر: وال يكتفي بذلك، بل إنه يفرض أنه إذا صحت الساعة فإنه سينال ما ينال  

الدنيا وأكثر منها، فيقول مغرتا:   ُمنَْقَلًبا﴾  يف  ِمنَْها  ا  َخرْيً إِىَل َريبِّ أَلَِجَدنَّ  ُرِدْدُت  أي  ﴿َوَلئِْن 

كذلك   صاحبييا  لست وحدك   فأنا  اآلخرة..  احلياة  يؤمله يف  الذي  بحظه  يذهب  الذي 

يف اآلخرة ـ إن كانت هناك آخرة ـ حظ خري من حظك، ومقام خري من مقامك..    ِل سيكون  

أنا   احلال..  ترى، كذلك سنكون يف اآلخرة عىل هذا  ما  الدنيا عىل  أنا وأنت يف هذه  فكام 

كام أنت، فالوضع هناك هو الوضع هنا.. متاما   صاحب جنات خري من هذه اجلنات.. وأنت
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 منا شيئا.   أيكام ننتقل أنا وأنت من بلد إىل بلد.. لن يغري هذا االنتقال من حال 

قال آخر: وهكذا يذهب الضالل بأهله إىل تلك املذاهب املمعنة يف السفه واجلهالة،  

وس الذي أقاموا فيه  فريون حقائق األمور مقلوبة عىل وجوهها، وهم يف هذا الوضع املنك

﴿َأَفَمْن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَملِِه َفَرآُه َحَسنًا﴾  رؤوسهم مقام أرجلهم.. ويف هذا يقول اهلل تعاىل:  

يصن اَل َيْسَأُم  ، ويقول:  [ 8فاطر:  ]  ﴿َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل َوَظنُّوا َما هَلُْم ِمْن حَمِ

ِمْن دُ  ْنَساُن  اَء  اإْلِ َبْعِد رَضَّ ِمْن  ِمنَّا  َرمْحًَة  َأَذْقنَاُه  َوَلئِْن  َقُنوٌط  َفَيُئوٌس   ُّ الرشَّ ُه  َمسَّ َوإِْن  اخْلرَْيِ   
ِ
َعاء

َلْلُحْس  ِعنَْدُه  ِِل  إِنَّ  َريبِّ  إىَِل  ُرِجْعُت  َوَلئِْن  َقائَِمًة  اَعَة  َأُظنُّ السَّ َوَما  ِِل  َهَذا  َلَيُقوَلنَّ  ْتُه  نَى﴾  َمسَّ

 [ 50ـ  84]فصلت: 

النفس غري املؤمنة َتسب ما أنعم اهلل به عليها حقا  أن  قال آخر: ويشري قوله هذا إىل

هلا، ويدفعها غرورها إىل اعتقاد أهنا نالته بكفايتها، أو ملزية اختصت هبا، فال َتسبه عطاء  

  من اهلل، وكان يمكن أن يكون لغريه بأوفر منه، وال أن األسباب ال تؤدي إىل نتائجها إال 

 بإذن اهلل.

قال آخر: وال تكتفي بذلك، بل يندفع هبا الغرور فتحسبه من فضلها عىل غريها،  

 وحرمان غريها من نقصاهنا الذي مل تبلغ مواهبها ما عندها هي. 

من   ذلك  أن  فتحسب  غلوائها،  يف  تسرتسل  ثم  بل  بذلك،  تكتفي  وال  آخر:  قال 

 دواعي تفاخرها، وتطاوهلا عىل غريها. 

تكتفي بذلك، بل تسرتسل يف غرورها أكثر فتحسب أن ذلك دائم ال    قال آخر: وال

 يبيد، وأهنا تنتقل من ظفر باخلري إىل مثله غري عابئة بيشء، وال مقدرة ملستقبل. 

قال آخر: وال تكتفي بذلك، بل ثم تدفعها غلواؤها يف التقدير فتنكر البعث أو ال  

 نه إن كان بعث فستنال من اهلل خريا من هذا. هتتم به، وتظن ظنا من اإلثم والبهتان عىل اهلل أ
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الكفر   إىل  أدى  الذي  هو  الناس  عىل  والطغيان  النفِس،  الغرور  وهذا  آخر:  قال 

 واإليغال فيه من غري حساب، هذه هي النفس الطاغية التي تسري يف طريق الكفر. 

جلني  قال آخر: أما النفس املؤمنة وهي التي تتمثل يف الرجل اآلخر الذي هو أحد الر 

اللذين رضب هبام املثل، فإنه يتمثل فيها الرجل املؤمن فهي َتس بأن اهلل هو اخلالق، وأنه  

 خلق اإلنسان من تراب وأنه الواحد األحد.. وأنه هو املعطي، واملعطي يستحق الشكر. 

قال آخر: ولذلك متلئ بالتفويض إىل اهلل، واإلحساس بأن كل يشء عطاء منه بعد  

أنه موضع الرجاء عىل أن يفوض األمر إليه، وأن من أعطى يمنع إذا اغرت  اختاذ األسباب، وب

من أعطاه، ورغب عن طاعته، وأن عليه أن يتذكر املنع عند العطاء، وأن يتذكر حاله إذا فقد  

 النصري وهذا جوابه ملا حاوره صاحبه مفاخرا. 

، وحمصل  قال آخر: وبعد أن نقل اهلل تعاىل تصورات الكافر، ذكر تصورات املؤمن

ما وقع يف نفسه من هذا احلديث الطويل، الذي َتدث به الكافر، صاحب اجلنتني، املدل  

﴿َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو حُيَاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَرابن ُثمَّ ِمْن  بجاهه وترائه، فقال:  

اَك َرُجاًل﴾    ُنْطَفةن ُثمَّ َسوَّ

ه هذا القول أن الكافر مل يستطع بحديثه، وال بام استعرض  قال آخر: وأول ما يعني

من   يغري  أن  منهام،  خري  جنات  من  اآلخرة  يف  يؤمله  وما  جنتيه،  خريات  من  الطبيعة  عىل 

 موقف صاحبه، أو يؤثر يف إيامنه شيئا. 

إنكار عليه هلذا الضالل   به، من  يلقاه  اعتاد أن  قال آخر: ذلك أن صاحبه لقيه بام 

اَك َرُجاًل﴾  فيه،  الذي هو غارق  ﴿َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَرابن ُثمَّ ِمْن ُنْطَفةن ُثمَّ َسوَّ

هكذا:   املايض..  بصيغة  إليه  اخلطاب  توجيه  وىف  آخر:  من  ﴿َأَكَفْرَت﴾  قال  بدال 

صيغة احلارض: )أتكفر( إشارة إىل أن هذا املنكر الذي هو فيه، ليس أمرا مستحدثا عنده،  
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بل هو داء قديم، سكن يف كيانه، واستقر بني مرسى الدم من عروقه، ال يغريه يشء.. ولو  

كان ذلك مما يمكن أن يتغري لكان له يف هذا املوقف الذي وقف من جنتيه، ورأى فيهام ما  

 آيات اهلل وآالئه ـ ما خيفق له قلبه، وترق به مشاعره.   رأى من

قال آخر: وىف هذه الصورة التي رسمها املؤمن لصاحبه، وأراه فيها وجوده كله، منذ  

كان ترابا، ثم كان نطفة، ثم كان علقة، فجنينا، فوليدا، فطفال، فرجال مكتمل الرجولة كام  

نظر املؤمن إىل صاحبه، فيكره أن يكون عىل  هو اآلن، خيتال تيها وعجبا.. يف هذه الصورة ي

سمت هذه الصورة التي شوهها الكفر، ومسخها الضالل.. ويف رسعة خاطفة ينتزع نفسه  

من جنب صاحبه، ويعزل شخصه عنه.. ثم ـ وبرسعة خاطفة أيضا ـ يرسم لنفسه صورة  

ُك بَِريبِّ َأَحًدا﴾  ﴿َلكِنَّا ُهَو اهللَُّ َريبِّ َواَل أُ ارتضاها، واطمأن إليها.. فيقول:    رْشِ

قال آخر: أي لكن أنا ال أقول بمقالتك، بل أعرتف بالوحدانية والربوبية وأقول هو  

ُك بَِريبِّ َأَحًدا﴾  اهلل ربى..   فهو املعبود وحده ال رشيك له.. وىف هذا تعريض بأن  ﴿َواَل ُأرْشِ

ز، وإذا أثبت املساواة  صاحبه ملا عجز اهلل عن البعث فقد جعله مساويا خللقه يف هذا العج

 فقد أثبت الرشيك. 

﴿َوَلْواَل إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللَُّ  قال آخر: ثم زاد يف عظة صاحبه فقال له:  

َة إِالَّ بِاهللَِّ﴾   أي وهال إذ أعجبتك جنتك حني دخلتها ونظرت إليها، محدت اهلل عىل ما  اَل ُقوَّ

ملال والولد ما مل يعط غريك، وقلت: األمر ما شاء اهلل، والكائن  أنعم به عليك، وأعطاك من ا

اهلل وفضله، وهال   بمشيئة  بالعجز، وبأن كل خري  اعرتافا  منك  ليكون ذلك  اهلل،  قدره  ما 

قلت: ال قوة إال باهلل، إقرارا بأن ما قويت به عىل عامرهتا وتدبري أمرها فإنام هو بمعونة اهلل  

 وتأييده. 

ن نصح الكافر باإليامن، وأبان له عظيم قدرة اهلل وكبري سلطانه ـ  قال آخر: وبعد أ
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﴿إِْن  أجابه عن افتخاره باملال والنفس ورد عىل قوله: أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا فقال:  

ا ِمْن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل  َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن    َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَْك َمااًل َوَوَلًدا َفَعَسى َريبِّ َأْن ُيْؤتِنَيِ َخرْيً

َلُه َطَلًبا﴾   َتْسَتطِيَع  َأْو ُيْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا َفَلْن  َزَلًقا   َفُتْصبَِح َصِعيًدا 
ِ
اَمء أي إن ترنى أهيا  السَّ

  ويرزقني الغنى،    ويرزقني أرجو اهلل أن يقلب اآلية، وجيعل ما يب بك،    فإين الرجل أفقر منك  

ويسلبك بكفرك نعمته، وخيرب جنتك، بأن يرسل عليها مطرا  جنة خريا من جنتك،    إليامين 

من السامء يقلع زروعها وأشجارها، أو جيعل ماءها يغور يف األرض، فلن تطيق أن تدركه  

 بعد غوره بطلبك إياه. 

فقال:   املؤمن  هذا  قدره  ما  حقق  قد  بأنه  تعاىل  اهلل  أخرب  ثم  آخر:  ﴿َوُأِحيَط  قال 

ب اإلهلي قد نزل يف تلك اللحظة من الليل عندما خيم الظالم،  وحيتمل أن العذا   بَِثَمِرِه﴾، 

عىل شكل صاعقة مميتة أو عاصفة هوجاء خميفة، أو عىل شكل زلزال خمرب ومدمر.. وأيا 

كان فقد دمرت هذه البساتني اجلميلة واألشجار العالية والزرع املثمر، حيث أحاط العذاب  

جانب:   كل  من  املحصوالت  بتلك  بَِثَمِرِه﴾،﴿َوُأحِ اإلهلي  من  و﴿ُأِحيَط﴾    يَط  مشتقة 

اإلبادة   نتيجته  تكون  الذي  الشامل(  )العذاب  بمعنى  تأيت  املوارد  هذه  يف  وهي  )إحاطة( 

 الكاملة. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه عند الصباح جاء صاحب البستان وتدور يف رأسه  

بل أن يقرتب منه واجهه  ليتفقد ويستفيد من حمصوالت البستان، لكنه ق  العديدة األحالم  

منظر مدهش وموحش، بحيث أن فمه بقي مفتوحا من شدة التعجب، وعيناه توقفتا عن 

.. مل يكن يعلم بأن هذا املنظر يشاهده يف النوم أم يف اليقظة، األشجار  واالستدارةاحلركة  

النباتات مدمرة، وليس ثمة أي أثر للحياة هناك.. كان األ  مر  مجيعها ساقطة عىل الرتاب، 

 بشكل وكأنه مل يكن هناك بستان وال أرايض مزروعة. 
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ْيِه َعىَل َما َأْنَفَق  قال آخر: وقد صور اهلل تعاىل هذا املشهد، فقال:   ﴿َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ

ْك بَِريبِّ َأَحًدا﴾   جلوائح  أي وأحاطت افِيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها َوَيُقوُل َيا َلْيَتنِي مَلْ ُأرْشِ

بثامر جنته التي كان يقول فيها: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فأصبح يقلب كفيه ندما وأسفا  

عىل ضياع نفقته التي أنفقها يف عامرهتا حني رآها ساقطة عىل عروشها، ويتمنى أن مل يكن  

 قد أرشك بربه أحدا. 

ضاعت منه  قال آخر: أي أنه ملا أنفق عمره يف َتصيل الدنيا وأعرض عن الدين، ثم 

 مل أرشك بريب أحدا.   ليتبنىالدنيا حرم الدين والدنيا معا، ومن ثم عظمت حرسته وقال: 

﴿َومَلْ  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل عىل موقف هذا الكافر الذي لج به كفره، فقال:  

وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما َكاَن   ا﴾،َتُكْن َلُه فَِئٌة َينْرُصُ أي أن اهلل تعاىل أخذه نكال اآلخرة    ُمنَْترِصً

واألوىل.. أما يف األوىل فقد أهلك جنته أمام عينيه وبني أهله وقومه، وأما يف اآلخرة: فهو  

إىل مصري أسوأ من هذا املصري الذي أحرق كبده، وأذل كربياءه.. وليس له هنا أو هناك من  

ا﴾  فيه..  فئة ينرصونه، وحيولون بينه وبني أمر اهلل   هو بذاته وبام كان جيده ﴿َوَما َكاَن ُمنَْترِصً

 يف كيانه من عزة وقوة. 

﴿ُهنَالَِك اْلَواَلَيُة هللَِِّ احْلَقِّ ُهَو َخرْيٌ  قال آخر: ثم عقب اهلل تعاىل املشهد مجيعا بقوله:  

ُعْقًبا﴾،  َوَخرْيٌ  الكرب، و   َثَواًبا  البالء، ويعظم  القيامة، حيث يشتد  يوم  أنه  تدور أعني  أي 

الناس يف كل مدار، باحثني عمن يدفع عنهم هذا البالء، ويأخذ بيدهم إىل طريق اخلالص  

والنجاة.. فيتلفت الصديق إىل صديقه، واالبن إىل أبيه، واألخ إىل أخيه، والعابد إىل معبوده  

الذي كان يعطيه كل والئه، ويفوض إليه كل أموره.. ولكن ال أحد يسأل عن أحد، وال  

 [ 37عبس: ] ﴿لُِكلِّ اْمِرئن ِمنُْهْم َيْوَمئِذن َشْأٌن ُيْغنِيِه﴾  يعنيه شأن أحد.. أحد 

قال آخر: واملؤمنون باهلل وحده، هم الذين جيدون والءهم هلل سبحانه، هو الذي قد  
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خف لنجدهتم، يف ساعة العرسة، وأخذ بيدهم إىل جانب النجاة.. فكل وىل كان لإلنسان  

هذا املوطن، أما من كان والؤه هلل، فقد وجد هذا الوالء إىل جانبه،  يف دنياه قد فر عنه يف  

ما كانت هلل، حيث ال ختذل صاحبها أبدا.. أما والية    هي مؤيدا له، ونارصا، فالوالية احلق،  

 غري اهلل، فإهنا رساب خادع، إذا جاءه اإلنسان مل جيده شيئا. 

ي اإليامن باهلل، واللجأ إليه،  يعود إىل معنى الوالية، وه﴿ُهَو﴾  قال آخر: والضمري  

 أي عاقبة، حيث اجلنة والنعيم املقيم. ﴿ُعْقًبا﴾  أي جزاء وخري  ﴿َثَواًبا﴾ فذلك خري 

أنا نشاهد جتسيدا حيا لغرور    قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من هذه القصة 

ن يعيشون  الثروة، وهذا الغرور ينتهي أخريا إىل الرشك والكفر، فعندما يصل األفراد الذي

حياهتم بال غاية وهدف إيامين إىل منزلة معينة من القدرة املالية أو الوجاهة االجتامعية، فإهنم  

يف الغالب يصابون بالغرور.. وهم يف البداية يسعون إىل التفاخر بإمكاناهتم عىل اآلخرين  

بيتهم،  ويعتربوهنا وسيلة تفوق، ويرون من التفاف أصحاب املصالح حوهلم دليال عىل حمبو

 ﴿َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفًرا﴾  وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك بقوله:  

﴿َما َأُظنُّ َأْن َتبِيَد  قال آخر: ثم يتبدل حب هؤالء للدنيا تدرجييا بفكرة اخللود فيها:  

وظنهم بخلود ثرواهتم املادية جيعلهم ينكرون املعاد للتضاد الواضح بني ما هم    َهِذِه َأَبًدا﴾، 

اَعَة َقائَِمًة﴾  فيه وبني مبدأ البعث واملعاد، فيكون لسان حاهلم:    ﴿َوَما َأُظنُّ السَّ

قال آخر: واألنكى من ذلك هو أهنم يعتربون مقامهم ووجاهتهم يف هذه الدنيا دليال  

ا   القدس اإلهلي، فيقولون:  عىل قرب مقامهم من حمض ﴿َوَلئِْن ُرِدْدُت إىَِل َريبِّ أَلَِجَدنَّ َخرْيً

 ِمنَْها ُمنَْقَلًبا﴾  

القدرة من عبيد   األربع نجدها واضحة يف حياة أصحاب  املراحل  قال آخر: هذه 

غرتار بام لدهيم من قوة  الدنيا، مع فوارق نسبية فيام بينهم، فيبدأ مسريهم االنحرايف من اال
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قدرة، ويتصاعد انحرافهم إىل الرشك وعبادة األصنام والكفر وإنكار املعاد، ألهنم يعبدون  و

 القدرة املادية وجيعلوهنا صنام دون سواها. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من القصة أنه مهام كانت نعم الدنيا املادية كبرية  

ت  واحدة  فصاعقة  ثابتة،  وغري  مطمئنة  غري  فإهنا  حلظات  وواسعة،  يف  أو  ليلة  يف  ستطيع 

اإلنسان،   فيها جهد سنني طويلة من عمر  يكمن  التي  البساتني واملزارع  تبيد  أن  معدودة 

وَتيلها إىل تل من تراب ورماد وأرض يابسة زلقة.. وهكذا، فإن زلزلة واحدة خفيفة يمكن  

يمكن معه    أن تقيض عىل العيون الفوارة التي هي األصل يف هذه احلياة، بالشكل الذي ال

 ترميمها أبدا. 

يلتفون   الذين  األصدقاء  أن  أيضا  القصة  من  نستفيدها  التي  العرب  ومن  آخر:  قال 

حول اإلنسان بغرض اإلفادة من إمكاناته املادية هم بدرجة من الالمباالة وعىل قدر من  

املادي إمكاناته  فيها  تزول  التي  اللحظة  نفس  يف  عنه  يتخلون  أهنم  بحيث  واخليانة  ة  الغدر 

وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾  ويرتكونه وحيدا هلمومه:   ﴿َومَلْ َتُكْن َلُه فَِئٌة َينرُْصُ

قال آخر: وهذا النوع من األحداث الذي طاملا سمعنا ورأينا له نامذج تربهن عىل أن  

اإلنسان ال يملك سوى التعلق باهلل وحده، وأن األصدقاء احلقيقيني واألوفياء لإلنسان هم  

عهم الروابط والعالئق املعنوية، إذ يستمر ود هؤالء يف حال الفقر والثروة، يف  الذين تصن

الشباب والشيبة، يف الصحة واملرض، يف العز والذلة، بل وتستمر مودة هؤالء إىل ما بعد  

 املوت. 

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من القصة أيضا أن اليقظة اإلجبارية لإلنسان  

داخلية حقيقية هادية، وليست عالمة عىل تغيري مسري اإلنسان، أو    ليست دليال عىل يقظة 

ندمه عىل أعامله السابقة وعىل ما كان فيها من معصية وانحراف، بل كل ما يف األمر هو أن  
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البالء   أمواج  به  َتيط  أو  املشنقة،  عمود  يرى  أو  البالء  بساحته  ينزل  عندما  اإلنسان 

ة البالء ويتخذ قرارا بتغيري مصريه، ولكن ألنه ال  والعواصف، يتأثر للحظات ال تتعدى مد

يملك أساسا متينا يف أعامقه، فإنه بانتهاء البالء يغفل عن صحوته هذه ويعود إىل مسريه  

 األول. 

قال آخر: وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن أبواب التوبة تغلق أمام اإلنسان عند رؤية عالئم  

فرعون   عن  ذلك  تعاىل  اهلل  ذكر  كام  به  املوت،  وعصفت  الغرق  إىل  مصريه  صار  عندما 

ائِيَل﴾  األمواج، فإذا به يرصخ ويقول:   يونس:  ] ﴿آَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبُنو إرِْسَ

 [91يونس: ] ﴿آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت﴾ إال أن هذه التوبة ترد عليه وال تقبل منه:  [ 90

يدها من القصة أيضا أن املجتمعات املادية واملذاهب  قال آخر: ومن العرب التي نستف 

النفعية غالبا ما تتوهم بأن الفقر والثروة ُها دليل الذلة والعزة، وهلذا السبب الحظنا أن  

َل  وفقره ويقولون:   رسول اهلل مرشكي العرص اجلاهيل يعجبون من يتم  ﴿َوَقاُلوا َلْواَل ُنزِّ

﴾ َهَذا اْلُقْرآُن َعىَل َرُجلن ِمنَ   [31الزخرف: ]  اْلَقْرَيَتنْيِ َعظِيمن

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من القصة أيضا أنه عندما تبدأ بواعث الغرور  

تلك   يقطع  أن  عليه  جيب  واملنصب،  املال  بسبب  أعامقه  وتناجي  اإلنسان  من  تقرتب 

ة له؛ وذلك  الوسوسة من جذورها، وعليه أن يتذكر ذلك اليوم الذي كان فيه ترابا ال قيم 

اليوم الذي كان فيه نطفة ال قيمة هلا، عليه أن يعي اللحظة التي كان فيها وليدا ضعيفا ال  

يقدر عىل احلركة.. وهلذا نرى الرجل املؤمن يعيد صاحب البستان إىل وضعه العادي بقوله:  

اكَ   َرُجاًل﴾   ﴿َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ُتَرابن ُثمَّ ِمْن ُنْطَفةن ُثمَّ َسوَّ

قال آخر: ومن العرب التي نستفيدها من القصة أيضا أن القرآن عندما يصف البساتني  

يقول:   َشْيًئا﴾  املثمرة  ِمنُْه  َتْظلِْم  يقول:  ﴿َومَلْ  البستان  صاحب  عن  يتحدث  عندما  لكنه 
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نظر إىل الوجود من  وكأنه يقول لإلنسان: أهيا اإلنسان، ا ﴿َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظامِلٌ لِنَْفِسِه﴾،

حولك، والحظ أن هذه األشجار املثمرة والزراعة املباركة كيف آتت كل ما عندها بأمانة 

واحلسد والبخل، فعامل الوجود هو ساحة لإليثار    لالحتكاروقدمته لك، فال جمال عندها  

جار  والبذل والعفو، فام متتلكه األرض تقدمه بإيثار إىل احليوانات والنباتات، وتضع األش

يف   ومواهبها  ثامرها  كل  الشمس    اختياروالنباتات  وقرص  األخرى،  واألحياء  اإلنسان 

يضعف يوما بعد آخر وهو يشع النور والدفء واحلرارة؛ الغيوم متطر والرياح هتب، لتتسع  

 أمواج احلياة يف كل مكان.

مع  قال آخر: هذا هو نظام الوجود، لكنك أهيا اإلنسان تريد أن تكون سيد الوجود و

ذلك تسحق قوانينه الثابتة البينة، فتكون رقعة نشاز غري متناسقة يف عامل الوجود تريد أن  

 تستحوذ عىل كل يشء وتصادر حقوق اآلخرين. 
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 أصحاب الكهف و االعتبار..  . 29

اجلنتني، فحدثونا عن   قصة صاحب  أحسنتم.. حدثتمونا عن  احلضور:  أحد  قال 

 يمكن أن نستفيدها منها. قصة أصحاب الكهف، والعرب التي 

لكن يمكن تقسيمه إىل أربعة  اهلل تعاىل يف موضع واحد    ها لقد ذكر  قال أحد الوعاظ:

 مشاهد. 

 والتضحية: البذل  

 قال أحد احلضور: فحدثونا عن املشهد األول. 

الوعاظ أحد  تعاىل:  (1) قال  قوله  عليه  نص  الذي  املشهد  إنه  َأنَّ  :  َحِسْبَت  ﴿َأْم 

نَا آتِ  ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إىَِل اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربَّ نَا ِمْن  َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

ْبنَا َعىَل آَذاهِنِْم يِف اْلَكْهِف ِسننَِي َعَدًدا ُثمَّ َبَعْثنَاُهْم  َلُدْنَك َرمْحًَة َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا َفَضَ 

ُْم فِْتَيةٌ  ْزَبنْيِ َأْحََص ملَِا َلبُِثوا َأَمًدا َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم بِاحْلَقِّ إهِنَّ ِْم  لِنَْعَلَم َأيُّ احْلِ  آَمنُوا بَِرهبِّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َلْن َنْدُعَو  َوِزْدَناُهْم ُهًدى َوَرَبْطنَا َعىَل  نَا َربُّ السَّ  ُقُلوهِبِْم إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة َلْواَل َيْأُتوَن َعَليْ   َقْوُمنَا اختَّ
ِ
ِهْم بُِسْلَطانن  ِمْن ُدونِِه إِهَلًا َلَقْد ُقْلنَا إًِذا َشَطًطا َهُؤاَلء

ن َفَمْن َأْظلَ 
  ُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إِالَّ اهللََّ َفْأُووا إِىَل اْلَكْهِف َبنيِّ

 [ 16ـ  9الكهف: ] َينرُْشْ َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َرمْحَتِِه َوهُيَيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمْرَفًقا﴾ 

قال آخر: وامللفت للنظر أن القرآن الكريم ذكر يف البداية قصة هذه املجموعة من  

الفتية بشكل جممل، موظفا بذلك أحد أصول فن الفصاحة والبالغة، وذلك لتهيئة أذهان  

 

(، واألمثل يف 275/  14(، ومن وحي القرآن: )121/  15(، وتفسري املراغي )4495/  9(، وزهرة التفاسري )585/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 30/  17 :(، ومنية الطالبني429/  21(، ومفاتيح الغيب )214/  15(، والتفسري املنري ) 203/  9نزل: ) تفسري كتاب اهلل امل
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 املستمعني ضمن أربع آيات، ثم بعد ذلك ذكر التفاصيل يف آية. 

ا تعرض يف صورتني.. الصورة  أول ما يطالعنا من هذه القصة أهنقال آخر: ذلك أن  

األوىل، صورة مصغرة، ُتضغط فيها احلوادث، وُتطوى فيها األزمان واألمكنة، فال تتجاوز  

﴿إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إِىَل اْلَكْهِف َفَقاُلوا  اآليات التي ترسم هذه الصورة ثالثا، هي قوله تعاىل:  

نَا آتِنَا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة َوَهيِّْئ   ْبنَا َعىَل آَذاهِنِْم يِف اْلَكْهِف ِسننَِي َعَدًدا  َربَّ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا َفَضَ

ْزَبنْيِ َأْحََص ملَِا َلبُِثوا َأَمًدا﴾   القصة جمملة،    هي، وهذه  [ 12ـ    10الكهف:  ] ُثمَّ َبَعْثنَاُهْم لِنَْعَلَم َأيُّ احْلِ

العنارص املراد عرضها فيام بعد، عىل   وهي يف هذا اإلمجال متسك بالقصة كلها، وتربز أهم 

 صورة ينفسح فيها املجال لتحرك األحداث، وانطالق األشخاص.

قال آخر: وهذا امللخص املوجز للقصة، يثري الشوق، وحيرك الرغبة للتعرف عىل ما  

وراء هذه اإلشارات واللمحات.. وهنا يستجيب القرآن لداعى احلال، فيعرض القصة،  

 ، مسلطا األضواء عىل اجلوانب املثرية من موضوعها. مفصلة بعض التفصيل 

بقوله:   لذلك  تعاىل  اهلل  يمهد  قصتهم  عرض  قبل  بل  ذلك،  وقبل  آخر:  ﴿َأْم  قال 

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا﴾، وهذا التمهيد، هو نخسة قوية    َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

وتنحى بالالئمة عىل أولئك الذين ال يفتحون عيوهنم، وال    تنبه الغافلني، وتوقظ النائمني، 

يوجهون عقوهلم عىل هذا الوجود، الذي كل ذرة من ذراته، وكل موجود ـ وإن صغر يف  

 العني، وخف ميزانه يف التقدير ـ هو آية باهرة معجزة، من آيات اهلل. 

الت الكهف،  أصحاب  قصة  بأن  بذلك  يذكرنا  بذلك  تعاىل  واهلل  آخر:  يكثر  قال  ي 

النبي   منها،    الطالبون للتعرف عليها، ويلح املجادلون وأدعياء العلم يف معرفة ما عند 

ليست بأعجب يف ظاهرها وباطنها، من قصة نواة أو حبة، تدفن يف الرتاب، ثم ال تلبث أن  

  هي تكون نبتة خمضة، جترى فيها احلياة، كام جترى يف الوليد ينفتق عنه رحم أمه.. ثم إذا  
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زمن ما قد علت، واستوت عىل سوقها، وأخرجت زهرا ذا ألوان زاهية معجبة، يفوح   بعد

 منها ريح عطر. 

﴿إِْذ َأَوى  قال آخر: وبعد أن نفى اهلل تعاىل العجب من قصتهم بدأ قصتهم بقوله:  

َلُدْنَك َرمْحًَة َوَهيِّْئ َلنَا   آتِنَا ِمْن  نَا  َربَّ إِىَل اْلَكْهِف َفَقاُلوا  َأْمِرَنا َرَشًدا﴾  اْلِفْتَيُة  أي اذكر أهيا  ِمْن 

األصنام   عباد  يفتنهم  أن  من  بدينهم  هربا  الكهف  إىل  الفتية  أولئك  أوى  حني  الرسول 

واألوثان، وقالوا إذ ذاك: ربنا يرس لنا بام نبتغى من رضاك وطاعتك رشدا من أمرنا، وسدادا  

 إىل العمل الذي نحب، وارزقنا املغفرة واألمن من األعداء. 

آخر: وقد اكتفى اهلل تعاىل بتعريفهم بأوصافهم، وأول أوصافهم أهنم فتية، أي    قال

أهنم شبان يف باكورة أعامرهم، نفوسهم غضة مل ترهقها األوهام، وال العادات والتقاليد،  

 وموروثات اآلباء العتيقة التي عششت يف رؤوس من قبلهم، بل إهنم عىل الفطرة السليمة. 

 أرسع الناس إىل احلق إن مل يكن يف توجيههم ما يعوق عنه  قال آخر: والشباب دائام 

شبابا، وأما املشايخ من    أو يسد احلجاب دونه، وهلذا كان أكثر املستجيبني هلل ورسوله  

 قريش فعامتهم بقوا عىل دينهم ومل يسلم منهم إال القليل. 

مل   الكريمة  واآلية  آخر:  أرادوا  قال  بكوهنم  اترصح  من  بأنفسهم  ضطهاد  الفرار 

، لكن سياق ما ورد يف  الظلمة أو الكفرة الذين يضغطون عىل حرية املؤمنني واملستضعفني

﴿َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم بَِوِرِقُكْم َهِذِه  القصة يدل عليه، كام قال تعاىل عن حديثهم بعد استيقاظهم:  

َا َأْزَكى َطَعاًما َفْلَيْأتُِكمْ  ُْم     بِِرْزقن ِمنُْه َوْلَيَتَلطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأَحًداإِىَل املَِْدينَِة َفْلَينُْظْر َأهيُّ إِهنَّ

 [ 20ـ  19الكهف: ]  ﴾إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرمُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم يِف ِملَّتِِهْم َوَلْن ُتْفلُِحوا إًِذا َأَبًدا

ما   ها من االضطهاد، ومن  هم فرارالتي تذكر  الروايات الكثرية  ويؤكد هذا  قال آخر:  

روي عن اإلمام الصادق أنه قال: )إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا يف زمن ملك جبار  
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قوما   هؤالء  وكان  قتله،  جيبه  مل  فمن  األصنام،  عبادة  إىل  مملكته  أهل  يدعو  وكان  عات، 

ا خيرج حتى يسجد  مؤمنني يعبدون اهلل عزوجل، ووكل امللك بباب املدينة، ومل يدع أحد

لألصنام، فخرج هؤالء بعلة الصيد، وذلك أهنم مروا براع يف طريقهم، فدعوه إىل أمرهم  

أصحاب   فخرج  معهم،  وخرج  الكلب  فأجاهبم  كلب،  الراعي  مع  وكان  جييبهم،  فلم 

الكهف من املدينة بعلة الصيد هربا من دين ذلك امللك، فلام أمسوا، دخلوا إىل ذلك الكهف  

 (1) م، فألقى اهلل عليهم النعاس(والكلب معه 

قال آخر: وإىل جنب هذه الرواية التي نرى توافقها مع القرآن الكريم نرى الكثري  

من الروايات عن خصوصياهتم وخصوصية امللك الذي كانوا يف زمانه، وكيفية خروجهم،  

 جيهنا إليها. وغريها من األمور التي ال عالقة هلا بمحل العربة التي أراد القرآن الكريم تو

قال آخر: ومع ذلك، فكل الروايات تتفق عىل فكرة اخلروج عىل أساس التخلص  

الظ بالقهر  ا من ظلم  الناس وعليهم عبادة األصنام،  يريد أن يفرض عىل  الذي  الكافر،  مل 

والتعسف، ومل يكن هبم قدرة عىل املواجهة أو العيش يف ظل هذا اجلو الضاغط، ألهنم ال  

الكفر مصدر ضالل للناس، فكانت  جيدون مربرا للخض بانسجامهم مع  له، ليكونوا  وع 

الشديد،   الضغط  مواطن  عن  هبا  يبتعدون  خفية  منطقة  إىل  واخلروج  اهلرب  خطتهم 

 ليستطيعوا التخطيط هبدوء للمرحلة املقبلة.  

قال آخر: وقد يكون اختيارهم هلذا الكهف، الذي يبدو أنه مل يكن بعيدا عن البلد،  

بني إىل الناس هناك، فلعلهم يأتون إليهم أفرادا، أو لعلهم يذهبون يف الليل خفية  ليكونوا قري

من   اهلروب  يريدون  ال  ألهنم  اإليامن،  إىل  الدعوة  ليتابعوا  هبم،  ليجتمعوا  األعني  عن 

 

 .32، ص2تفسري القمي: ج(  1)
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 املسؤولية.  

خط   يف  االمتداد  إىل  السبيل  يعرفون  ال  أمرهم،  يف  حائرين  كانوا  وربام  آخر:  قال 

لكون اخلطة التي يواجهون هبا املرحلة، فأرادوا أن يأخذوا بعضا من الوقت  الدعوة، وال يم

 للتفكري ولالبتهال اخلاشع إىل اهلل ليلهمهم الصواب، فيام يريدون االنطالق فيه. 

إىل   اندفعوا  عندما  يعيشونه  كانوا  ما  هو  بعضه،  أو  كله،  هذا  يكون  قد  آخر:  قال 

نَا آتِنَا ِمْن  طمئنان، فرفعوا أيدهيم إىل اهلل،  الكهف واستقروا فيه، وشعروا باألمن واال ﴿َربَّ

َرمْحًَة﴾   يف شعور عميق باالنفتاح عىل اهلل يف ساعات الشدة، التي ال جمال فيها إال  َلُدْنَك 

للرمحة اإلهلية التي تفتح هلم أبواب احلل، وتنزل عليهم ألطاف اخلري، وتسري هبم يف اجتاه  

توحي من ذلك، أهنم تركوا أمرهم إىل اهلل، ومل يقرتحوا شيئا  النجاة.. وربام كان لنا أن نس

 حمددا، بل كانوا يتطلعون إىل الرمحة املطلقة التي تغمرهم بالفيض اإلهلي من دون حدود. 

أي يرس    ﴿َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا﴾،قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم دعوه قائلني:  

ونحن   رشدا  أمرنا  من  املوصل  لنا  الطريق  إىل  وأوصلنا  الكفار،  من  اهلجرة  طريق  يف 

شد أن األول يستعمل يف ما هو أعم، أي يف األمور   شد والرَّ للمطلوب.. والفرق بني الرُّ

الدنيوية واألخروية، والثاين خيتص باألمور األخروية، فهؤالء الفتية طلبوا من اهلل سبحانه  

مكائد امللك وأعوانه الذين كانوا حيمون الوثنية    أن يشملهم بلطفه وعنايته وأن حيفظهم من

 وقيمها وتقاليدها وخيضعون الناس هلا بالقوة. 

فقال:   استجاب دعوهتم،  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  يِف  قال  آَذاهِنِْم  َعىَل  ْبنَا  ﴿َفَضَ

والضب عىل األذان كناية عن النوم، فإن النوم ال يتحقق إال بانقطاع    اْلَكْهِف ِسننَِي َعَدًدا﴾،

 صلة اإلنسان بالعامل اخلارجي عن طريق السمع. 

ْزَبنْيِ َأْحََص  قال آخر: ثم ذكر بعثه هلم بعد ذلك، فقال:   ﴿ُثمَّ َبَعْثنَاُهْم لِنَْعَلَم َأيُّ احْلِ
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﴾  ورس العطف بـ    ملَِا َلبُِثوا َأَمًدا﴾، ن الزمن تطاول بني دخوهلم الكهف ورضب اهلل  أ﴿ُثمَّ

 تعاىل عىل آذاهنم فقد كانت سنني كثرية ال تعرف إال بالعد واإلحصاء. 

قال آخر: وسمى اهلل تعاىل سامعهم بعد أن رضب عىل آذاهنم بعثا، مع أنه ليس إال  

منع  أن يسمعوا بعد أن مل يسمعوا من غري أن يفقدوا حاسة السمع، لكن كان هناك حجاب ي

من السامع بإرادة اهلل تعاىل، وسمي ذلك بعثا؛ ألنه مظهر احلياة بعد أن اختفت، فمع أهنم  

 أحياء واستمروا أحياء طول هذه املدة.

نومه، وقد ورد يف احلديث عن   أيقظه من  إذا  اللغة: بعثه،  يقال يف  قال آخر: وقد 

اهلل   تنام   رسول  كام  لتموتن  )واهلل  وعشريته:  ألهله  خطبته  كام  يف  ولتبعثن  ون، 

، فبني البعث واليقظة بعد النوم مشاهبة جتعل أحدُها كاآلخر، وخصوصا  (1)تستيقظون(

 أن البعث هنا مع بقاء احلياة، وإنام الذي غيب الكالم والسامع هو الرقاد. 

تعاىل:   قبل  ﴿َلنَْعَلُم﴾  قال آخر: وقوله  تعاىل عاملا بكل يشء  يتعارض مع كونه  ال 

ذل قال  وقوعه وبعده،  فيه، كام  اخلارج وَتققه  اليشء يف  هنا ظهور  العلم  املراد من  أن  ك 

ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب﴾ تعاىل:    [25احلديد: ] ﴿َولَِيْعَلَم اهللَُّ َمْن َينْرُصُ

تعاىل:   وقوله  آخر:  ﴾  قال  ْزَبنْيِ احْلِ طول  ﴿َأيُّ  بعد  استيقظوا  عندما  أهنم  إىل  يشري 

وقالت كثرهتم:    ﴿َلبِْثنَا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومن﴾،فريق منهم قال:    الرقاد، اختلفوا عىل فريقني،

سمى اهلل تعاىل الفريقني حزبني، ألن احلزب ما ينحاز إىل أمر معني    ﴿َربُُّكْم َأْعَلُم باَِم َلبِْثُتْم﴾، 

ُب  ﴿ُأوَلئَِك ِحزْ من دين أو حرب أو نرصة، وحزب اهلل يف دينه هم املفلحون، كام قال تعاىل:  

 [ 22املجادلة: ] اهللَِّ َأاَل إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾ 

 

 . 396ص  6عساكر ج  ابنتاريخ (  1)
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قال آخر: ذلك أهنم كانوا يف رقادهم ال يشعرون كم أمضوا من الوقت فقسم حدد  

وعني، وقسم أكثر أربا، وأشد تفويضا مل هيتموا، فاهلل تعاىل بني أن البعث سيعرفهم احلقيقة،  

يعلمون يف أي زمن يعيشون ويف عهد أي حاكم يكونون بعد هذا  ألهنم خيتربون باحلياة، و 

 الرقاد. 

ْزَبنْيِ َأْحََص  قال آخر: ومن املمكن أن تكون اإلشارة يف قوله تعاىل:   ﴿لِنَْعَلَم َأيُّ احْلِ

َأَمًدا﴾   َلبُِثوا  إىل  ملَِا  اإلشارة  تكون  أن  القريب  ومن  أمرهم،  يف  اختلفوا  الذين  الناس  إىل 

 لذين وقع اخلالف بينهم يف َتديد املدة.  أصحاب الكهف ا

﴾  قال آخر: ثم قال تعاىل عنهم:   أي بعيدا عن كل  ﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم بِاحْلَقِّ

 التفاصيل التي يذكرها الناس يف حديثهم، مما حيمل من األكاذيب واألساطري اليشء الكثري. 

ِْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى﴾ قال آخر: ثم وصفهم بأهنم   ُْم فِْتَيٌة آَمنُوا بَِرهبِّ أي إهنم شباب  ﴿إهِنَّ

آمنوا برهبم، وزدناهم هدى بالتثبيت عىل اإليامن، والتوفيق للعمل الصالح، واالنقطاع إىل  

ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم هُ اهلل، والزهد يف الدنيا كام قال تعاىل:   حممد: ] ًدى َوآَتاُهْم َتْقَواُهْم﴾  ﴿َوالَّ

وقال:  [ 17 وَن﴾  ،  َيْسَتبرِْشُ َوُهْم  إِياَمًنا  َفَزاَدهْتُْم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ا  وقال:  [ 124التوبة:  ] ﴿َفَأمَّ  ،

 [4الفتح: ] ﴿لَِيْزَداُدوا إِياَمًنا َمَع إِياَمهِنِْم﴾ 

نَا َعىَل ُقُلوهِبِْم إِْذ َقاُموا  ﴿َوَرَبطْ قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل بعض فضله عليهم، فقال:  

َواأْلَْرِض﴾   اَمَواِت  السَّ َربُّ  نَا  َربُّ بنور  َفَقاُلوا  قلوهبم  وشددنا  العزيمة،  قوة  وأهلمناهم  أي 

اإليامن، حتى عزفت نفوسهم عام كانوا عليه من خفض العيش والرغبة عنه، وقالوا حني  

األصنام: ربنا رب السموات واألرض  قاموا بني يدى اجلبار إذ عاتبهم عىل تركهم عبادة  

 ورب كل خملوق. 

﴾  َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِهَلًا قال آخر: ثم أردفوا تلك املقالة الرباءة من إله غريه فقالوا: ﴿ 
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أي لن ندعو من دون رب السموات واألرض إهلا، ال عىل طريق االستقالل وال عىل سبيل  

 معبود سواه. االشرتاك، إذ ال رب غريه وال  

بقوهلم:   لغريه  ثم عللوا عدم دعوهتم  َشَطًطا﴾  قال آخر:  إًِذا  ُقْلنَا  إذا  ﴿َلَقْد  إنا  أي 

دعونا غري اهلل، لقد أبعدنا عن احلق، وجتاوزنا الصواب، وىف هذا إيامء إىل أهنم دعوا لعبادة  

 األصنام وليموا عىل تركها. 

  هم لبعض فقال:  قال آخر: ثم حكى سبحانه عن أهل الكهف مقالة بعض
ِ
﴿َهُؤاَلء

  ﴾ ن
َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة َلْواَل َيْأُتوَن َعَلْيِهْم بُِسْلَطانن َبنيِّ أي إن قومنا هؤالء وإن كانوا  َقْوُمنَا اختَّ

أكرب منا سنا وأكثر جتربة قد أرشكوا مع اهلل غريه، فهال أتوا بحجة بينة عىل صدق ما يقولون،  

عى باألدلة الظاهرة، وإهنم ألظلم الظاملني فيام فعلوا، افرتوا، ومن  كام أتينا عىل صدق ما ند

قال:   َكِذًبا﴾  ثم  اهللَِّ  َعىَل  اْفرَتَى  مِمَِّن  َأْظَلُم  الكذب  ﴿َفَمْن  اهلل  افرتى عىل  أظلم ممن  أي ال 

 ونسب إليه الرشيك، تعاىل عن ذلك علوا كبريا. 

َزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إِالَّ اهللََّ َفْأُووا إِىَل  ﴿َوإِِذ اْعَت قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل قوهلم:  

ِمْرَفًقا﴾   َأْمِرُكْم  ِمْن  َلُكْم  َوهُيَيِّْئ  َرمْحَتِِه  ِمْن  َربُُّكْم  َلُكْم  َينرُْشْ  فارقتموهم  اْلَكْهِف  وإذ  أي 

هلل  وأخلصوا  الكهف،  إىل  واجلئوا  بأبدانكم  ففارقوهم  اهلل  غري  عبادهتم  يف    وخالفتموهم 

العبادة يف مكان تتمكنون منها بال رقيب وال حسيب، وإنكم إن فعلتم ذلك فاهلل تعاىل يبسط  

يف   إليه  والتوجه  بدينكم،  الفرار  أمر  من  لكم  ويسهل  الدارين،  يف  رمحته  من  اخلري  لكم 

 عبادتكم، ما ترتفقون وتنتفعون به. 

لتوكل منه،  ورجاء  تعاىل  اهلل  بفضل  ثقة  ذلك  قالوا  وقد  آخر:  وكامل  قال  عليه  هم 

إيامهنم به.. وهو إهلام من اهلل بثالثة أمور.. األول، اإليواء إىل الكهف حيث يبتعدون عن  

أذى اجلبارين.. والثاين أهنم لقوة إيامهنم باهلل أحسوا بأن اهلل تعاىل لن يضيعهم أبدا، بل إنه  
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هم حيسون بأنه سيجعل  ينرش هلم من رمحته، إذ يبسط هلم.. والثالث أن قوة إيامهنم باهلل جعلت

 هلم مرفقا يرتفقون به يف وسط الكهف الذي ال يأوي إليه اآلدميون إال فرارا من أقوامهم. 

 والعناية: الرعاية  

 قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد األول.. فحدثونا عن الثاين. 

الوعاظ الذي نص عليه قوله تعاىل:  (1) قال أحد  إنه املشهد  إَِذا    ﴿َوَتَرى:  ْمَس  الشَّ

اَمِل َوُهْم يِف َفْجَوةن ِمنْهُ    َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوإَِذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ

َسُبُهْم َأْيَقاًظا  َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ َمْن هَيِْد اهللَُّ َفُهَو املُْْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْل َفَلْن جَتَِد َلُه َولِيًّا ُمرْ  ِشًدا َوََتْ

اَمِل َوَكْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو اطََّلعْ  ُبُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ َت  َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلِّ

ْيَت ِمنُْهْم فَِراًرا َوملَُلِْئَت ِمنُْهْم ُرْعًبا﴾   [ 18ـ  17الكهف: ] َعَلْيِهْم َلَولَّ

آخر: وهو يبدأ بذكر حال أصحاب الكهف بعد أن أووا إىل الكهف، حيث قال  قال  

ْمَس إَِذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوإَِذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت   تعاىل: ﴿َوَتَرى الشَّ

الك رأيت  لو  املخاطب  أهيا  إنك  أي  ِمنُْه﴾  َفْجَوةن  يِف  َوُهْم  اَمِل  إذا الشِّ الشمس  لرأيت  هف 

طلعت متيل عن الكهف متجهة ناحية اليمني فال متسهم الشمس بل متيل عن الكهف، ال  

يناهلم إال شعاع قليل منها، ال تلفحهم بسخونة، بل يكون هادئا منريا، وتسري الشمس من  

وراء الكهف من جنوبه، حتى تصل نازلة إىل الغروب، مائلة إليه، فتقرضهم عىل شامئلهم،  

 ام تزاورت هلم عن أيامهنم يف الصباح. ك

قال آخر: ونالحظ هنا من مجال التعبري القرآين أن الشمس صارت هنا، وكأهنا جزء  

من هذا الكهف، قد شغلت به عن الدنيا كلها، وجعلت مدار فلكها حوله وحده، حتى  

 

(، واألمثل يف 290/  14القرآن: )(، ومن وحي  127/  15(، وتفسري املراغي )4505/  9(، وزهرة التفاسري )600/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 46/  17 :(، ومنية الطالبني443/  21(، ومفاتيح الغيب )222/  15(، والتفسري املنري ) 213/  9تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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عليهم،  لكأهنا مسخرة ملن هم يف هذا الكهف دون الكائنات كلها، وحتى لكأهنا أم حانية  

 ترعاهم بعينها، وتظلهم بظلها.

أي إن ذلك كله من آيات اهلل،    ﴿َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه  

فإهلامهم االلتجاء إىل الكهف، وإىل كهف مفتوح من الشامل، وكون الشمس متيل إليه وال  

أحياء ليكونوا حجة عىل أن احلياة تدخله ليحفظ اهلل أجسامهم من البىل والعفونة، وكوهنم 

بيد اهلل تعاىل، وهو مانحها، هيبها ملن يشاء، كل هذا من آيات اهلل، وهي تبرص الناس باحلق  

﴿َمْن هَيِْد اهللَُّ  وهتدي إليه، وإن اآليات البينات كثرية هادية، ولكن الناس عنها منرصفون  

 بيده، وهيديه سواء الرصاط، وهو املهتدي  أي من يسلك سبيل احلق يأخذ اهلل   َفُهَو املُْْهَتِد﴾، 

ُمْرِشًدا﴾  حقا وصدقا وال أحد يضله،   َولِيًّا  َلُه  جَتَِد  َفَلْن  ُيْضلِْل  ومن يسلك طريق  ﴿َوَمْن 

الضاللة فإن اهلل تعاىل يكتبه من الضالني، ولن جتد له من يتوىل أمره ويرشده إىل الرصاط  

 السوي. 

أهن  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  قال  قال آخر:  نائمون، ولذا  أيقاظا وهم  يبدون  الكهف  م يف 

َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد﴾، تعاىل:   َسُبُهْم  أي أن من يراهم بادي النظر حيسبهم أيقاظا، أي    ﴿َوََتْ

أهنم   الناظر  فيظنهم  مفتوحة  أن عيوهنم كانت  أهنم رقود.. ذلك  أيقاظا، واحلقيقة  يظنهم 

 أيقاظ ليسوا نائمني. 

ثم ذكر   الشامل:  قال آخر:  اليمني وذات  يتقلبون ذات  ـ  بإرادة اهلل  ـ  تعاىل أهنم  اهلل 

اَمِل﴾،  ُبُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ أي يتقلبون بإرادة اهلل تعاىل إىل اليمني وإىل الشامل،    ﴿َوُنَقلِّ

وتلك حال من يكونون بني اليقظة والنوم، ويقلبهم اهلل ذات اليمني وذات الشامل لكيال  

ن أجسامهم إذا بقوا عىل حال واحدة، وألن أحسن األحوال للنائم أال ينام مضطجعا  تتعف

وال يلتزم جانبا واحدا يمينا أو شامال، بل يتقلب بينهام، لكيال تكون األعضاء الداخلية من  
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 كبد وقلب ومعدة عىل ثقل واحد، بل تتغري أثقاهلا. 

أي أنه كان بفناء  ٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد﴾  ﴿َوَكْلُبُهْم َباِس قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أن  

الكهف أو عىل عتبته باسط ذراعيه، حيس الرائي أنه حيرس قوما أيقاظا، وهكذا كل مظاهر  

 احلياة كانت بادية. 

ْيَت  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه حفظهم بالرعب، فقال:   ﴿َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّ

أي لو نظرت عليهم ألدبرت عنهم فرارا وهربا، ومللئت    ملَُلِْئَت ِمنُْهْم ُرْعًبا﴾،ِمنُْهْم فَِراًرا وَ 

منهم رعبا وفزعا ألن اهلل تعاىل ألقى عليهم املهابة والوقار، بحيث ال يقع نظر أحد عليهم  

والرمحة   البالغة،  احلكمة  فيهم  وَتققت  راقدين،  لبثهم  أجل  انتهى  أن  إىل  هاهبم،  إال 

م اهلل فيهم الدليل املادي احلِس عىل قدرته عىل البعث واإلعادة، وعىل أن يوم  الواسعة، وأقا 

 القيامة آت ال ريب فيه. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن اهلل تعاىل حيفظ عباده املؤمنني بالرعب واخلوف مطلقا،  

ْعَب﴾ ويف العصور، كام قال تعاىل:   ِذيَن َكَفُروا الرُّ  [ 151آل عمران: ] ﴿َسنُْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ

 : واليقظة   البعث 

 قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد الثاين.. فحدثونا عن الثالث. 

الوعاظ أحد  تعاىل:(1) قال  قوله  عليه  نص  الذي  املشهد  إنه  َبَعْثنَاُهْم    :  ﴿َوَكَذلَِك 

ْم َأْعَلُم باَِم  لَِيَتَساَءُلوا َبْينَُهْم َقاَل َقائٌِل ِمنُْهْم َكْم َلبِْثُتْم َقاُلوا َلبِْثنَا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومن َقاُلوا َربُّكُ 

َفْلَينُْظْر   املَِْدينَِة  إِىَل  َهِذِه  بَِوِرِقُكْم  َأَحَدُكْم  َفاْبَعُثوا  ِمنُْه  َلبِْثُتْم  بِِرْزقن  َفْلَيْأتُِكْم  َطَعاًما  َأْزَكى  َا  َأهيُّ

ُْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرمُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوُكْم يِف ِملَّ  تِِهْم َوَلْن  َوْلَيَتَلطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأَحًدا إِهنَّ

 

واألمثل يف   (،295/  14(، ومن وحي القرآن: )131/  15(، وتفسري املراغي )4507/  9(، وزهرة التفاسري )602/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 53/  17 :(، ومنية الطالبني446/  21(، ومفاتيح الغيب )214/  15(، والتفسري املنري ) 218/  9تفسري كتاب اهلل املنزل: ) 
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اَعَة اَل َرْيَب فِيَها إِْذ    َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهمْ   ُتْفلُِحوا إًِذا َأَبًدا لَِيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوَأنَّ السَّ

ِذيَن َغَلبُ  ُْم َأْعَلُم هِبِْم َقاَل الَّ وا َعىَل َأْمِرِهْم  َيَتنَاَزُعوَن َبْينَُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبنَْياًنا َرهبُّ

 [ 21الكهف: ] ْسِجًدا﴾ َلنَتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم مَ 

قال آخر: يعرض القرآن الكريم يف هذه اآلية الكريمة مشهد الفتية، بعد أن استيقظوا  

أي كام أرقدنا هؤالء الفتية يف  ﴿َوَكَذلَِك َبَعْثنَاُهْم﴾  من رقدهتم الطويلة، ويعرب عنها بقوله:  

الزمان، وثياهبم من   العفن عىل مر األيام  الكهف، وحفظنا أجسامهم من البىل عىل طول 

لنعرفهم عظيم سلطاننا، وعجيب   بعثناهم من رقدهتم، وأيقظناهم من نومهم،  ـ  بقدرتنا 

فعلنا يف خلقنا، وليزدادوا بصرية يف أمرهم الذي هم عليه، من براءهتم من عبادة اآلهلة،  

هبيئتهم   وهم  عليهم  الزمان  طول  تبينوا  إذا  القهار،  الواحد  هلل  العبادة  حني  وإخالصهم 

 رقدوا. 

َبْينَُهْم﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل غاية البعث واإليقاظ، فقال:   أي    ﴿لَِيَتَساَءُلوا 

عن مدة نومهم ويتحاوروا يف هذا الشأن فتظهر هلم حقيقة األمر.. وحيتمل أن تكون الالم  

أ﴿لَِيَتَساَءُلوا﴾  يف   نومهم..  مدة  عن  تساؤهلم  يقظتهم  نتيجة  صارت  يعني  ي  للعاقبة، 

ولتكون عاقبة أمرهم أن يسأل بعضهم بعضا، فيقول قائل منهم ألصحابه: كم لبثتم؟ ذاك  

 أهنم استنكروا من أنفسهم طول رقدهتم. 

وكأنه استشعر    ﴿َقاَل َقائٌِل ِمنُْهْم َكْم َلبِْثُتْم﴾، قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أنه عند ذلك  

وذلك ألهنم مل    ْثنَا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْومن﴾، ﴿َلبِ طول رقدهتم، فأجاب اآلخرون كام قال تعاىل: 

يتحققوا مقدار لبثهم، فهم ال يدرون مقدار ذلك اللبث، أيوم هو أو بعض يوم، ألن لوثة  

النوم وظواهره مل تذهب من برصهم وبصريهتم، فلم ينظروا إىل األمارات التي تدل عىل  

 ذلك املقدار الذي يظن، أنه قد كان.
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ان اجلواب مبنيا عىل ظن غري صحيح، عادوا فأوكلوا علم ذلك إىل  قال آخر: وملا ك

أي وقال آخرون: ربكم أعلم بام لبثتم أي  ﴿َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم باَِم َلبِْثُتْم﴾ اهلل، كام قال تعاىل:  

أنتم ال تعلمون مدة لبثكم، بل اهلل هو الذي يعلمها، وهذا من األدب البارع يف الرد عىل  

 أحسن أسلوب وأمجل تعبري.. وهذا دليل عىل كامل معرفتهم وتوحيدهم. األولني ب

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم حني علموا أن األمر ملتبس عليهم عدلوا إىل األهم  

يف أمرهم وهو احتياجهم إىل الطعام والرشاب لذلك حاولوا أن يبعثوا أحدهم بالدراهم  

أي حالال ال حراما، طيبا ال خبيثا، كام قال تعاىل:  التي كانت معهم ليشرتي هلم طعاما زكيا  

بِِرْزقن  َفْلَيْأتُِكْم  َطَعاًما  َأْزَكى  َا  َأهيُّ َفْلَينُْظْر  املَِْدينَِة  إِىَل  َهِذِه  بَِوِرِقُكْم  َأَحَدُكْم    ِمنُْه﴾،   ﴿َفاْبَعُثوا 

 َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه﴾  ﴿اَل َيْأتِيُكاَم والرزق هو القوت، كام قال تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم:  

 [37يوسف: ] 

الطعام   اجتمع رأهيم عىل بعث أحدهم لرشاء  ملا  أهنم  تعاىل  اهلل  ثم ذكر  آخر:  قال 

باليقظة واحلذر حتى ال   التعرف عليه وعىل مكاهنم أوصوا من بعثوه  وكانت هناك مظنة 

 رفق. أي ليعمل اللطف وال﴿َوْلَيَتَلطَّْف﴾ يعرف، وهذا ما عربوا عنه بقوهلم: 

﴿َواَل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأَحًدا﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل ما يرتتب اللطف، وهو قوهلم:  

أي ال خيربن بكم وال بمكانكم أحدا من أهل املدينة، وعامل اللطف هو املبعوث لرشاء  

 الطعام. 

قال آخر: وهذا يشري إىل أن أصحاب الكهف كانوا يرصون عىل أن ال يعرف أحد  

رميهم  مكاهنم   خالل  من  طريقة  بأفجع  يقتلون  أو  األصنام،  عبادة  عىل  جيربون  ال  حتى 

باحلجارة، وذلك يدل عىل أهنم كانوا يرغبون يف أن يبقوا غري معروفني حتى يستطيعوا هبذا  

حيتفظوا   أن  يستطيعوا  حتى  األقل  عىل  أو  املقبل،  للرصاع  بقوهتم  االحتفاظ  األسلوب 
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 بإيامهنم. 

نى تعبري عن أحد أقسام )التقية البناءة( حيث أن حقيقة التقية  قال آخر: وهذا املع

هي أن حيفظ اإلنسان طاقته من اهلدر بإخفاء نفسه أو عقيدته، وحيفظ نفسه ويصوهنا حتى  

يستطيع ـ يف مواقع الضورة ـ االستمرار يف جهاده املؤثر.. ومن الطبيعي أنه عندما تكون  

ألهداف والربامج الكربى، فإهنا تكون ممنوعة وينبغي  التقية واخفاء العقيدة سببا لتصدع ا

 اجلهر باحلق والصدع به بالغا ما بلغ الضر. 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل علة ما أوصوا به املبعوث لرشاء الطعام من اإلرصار عىل  

ُْم إِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َيْرمُجُوُكْم َأْو ُيِعيُدوكُ كتامن األمر، فقال:   ْم يِف ِملَّتِِهْم َوَلْن ُتْفلُِحوا  ﴿إهِنَّ

أي وإن دخلتم يف ملتهم ولو باإلكراه والقرس لن تفوزوا بخري ال يف دنياكم وال    إًِذا َأَبًدا﴾،

يف آخرتكم، إذ ربام استدرجكم الشيطان إىل أن تستحسنوا ما ستعتنقونه من ذلك الدين  

الشقاء عند ربكم، واخلذالن  اجلديد، وتستمرئوه فتستمروا عليه فيكون قد كتب عليكم  

 الذي ال خذالن بعده. 

قال آخر: ثم طوى اهلل تعاىل الكالم عن كيفية انكشاف أمرهم واطالع أهل املدينة  

عىل حاهلم، ولكن يمكن فهم ذلك من خالل السياق، إذ ال شك يف أن ما يثري الناس ويلفت  

تمي إىل عرص غابر يف  أنظارهم هو وجود شخص يف أوساطهم ال يمت إليهم بصلة، بل ين 

 شكله وزيه وعاداته وطريقة تعامله حتى طريقة كالمه وهلجته.

قال آخر: ومن جانب آخر قد تكون الورق التي دفعها لتسديد ثمن الطعام والتي  

 ترجع إىل عهد بعيد، هي التي كشفت أمره وكشفت أمر أصحابه.

املدينة اخلرب، فاحتشدوا عند باب  قال آخر: ومهام يكن لقد بان الرس، وشاع بني أهل  

 الكهف وعرفوا قصة أصحابه الذين ما لبثوا أن قبضت أرواحهم وصاروا جثثا هامدة. 
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قال آخر: وقد علل اهلل تعاىل إيقاظهم بعد النوم بوجهني.. أوهلام ما تقدم يف صدر  

قوله:   يف  َأْحََص القصة  ْزَبنْيِ  احْلِ َأيُّ  لِنَْعَلَم  َبَعْثنَاُهْم  َأَمًدا﴾﴿ُثمَّ  َلبُِثوا  ملَِا  قوله:    والثاين،   ..

أي كام أنمناهم وبعثناهم، أطلعنا أهل املدينة عليهم، ليعلموا أن  ﴿َوَكَذلَِك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم﴾  

وعد اهلل بالبعث حق، فقد كان هناك من يشك يف قدرة اهلل عىل إحياء املوتى ويمرتي يف  

﴿لَِيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ   عليهم وأراهم هذه اآلية  إنشاء األجسام بعد البىل، فأطلعهم اهلل

اَعَة اَل َرْيَب فِيَها﴾    َوَأنَّ السَّ

قال آخر: ذلك أن إيقاظهم ساملني بعد بضع مئات من السنني، يعد أفضل دليل عىل  

 . أنه سبحانه قادر عىل إحياء املوتى يوم القيامة، وصدق ما وعد به من البعث والنشور 

عن   حبست  وقد  الطويلة،  احلقبة  تلك  يف  الفتية  هؤالء  حال  أن  ذلك  آخر:  قال 

الترصف نفوسهم، وعطلت مشاعرهم وحواسهم، وحفظت من التحلل والتفتت أبداهنم،  

وبقيت عىل ما كانت عليه من الطراوة والشباب، ثم رجعت بعدئذ تلك املشاعر واحلواس  

رسلت إىل تدبري أبداهنا، فرأت األمور كام كانت،  إىل حاهلا، وأطلقت النفوس من عقاهلا، وأ

واألعوان هم األعوان، ومل تنكر شيئا عهدته يف مدينتها، ومل تتذكر حبسها املدى الطويل  

مشاعرهم   تعطلت  ما  بعد  قبورهم  من  يقومون  الذين  وحال  ـ  شؤوهنا  يف  الترصف  عن 

اهل أو معاند، ووقوع  وحبست نفوسهم ـ من واد واحد يف الغرابة، وال ينكر ذلك إال ج

األول يزيل االرتياب يف إمكان وقوع الثاين، وال يبقى بعد ذلك شك يف أن وعد اهلل حق،  

وأن اهلل سيبعث من يف القبور، فريد عليهم أرواحهم، وجيازهيم جزاء وفاقا بحسب أعامهلم  

 إن خريا فخري، وإن رشا فرش، وهو احلكم العدل، اللطيف اخلبري. 

﴿إِْذ  ر اهلل تعاىل أهنم بعد وفاهتم بدأ التنازع يف شأهنم، كام قال تعاىل:  قال آخر: ثم ذك 

َأْمَرُهْم﴾،  َبْينَُهْم  ما    َيَتنَاَزُعوَن  بعد  التعامل معهم وفيام يصنعون هبم  كيفية  التنازع هو  أي 
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 ماتوا، وقد ذكر اهلل تعاىل أهنم انقسموا إىل فريقني، ولكل رأي.

ُْم  فأرادوا أن خيفوا أمرهم  قال آخر: أما الفريق األول،   ﴿َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبنَْياًنا َرهبُّ

أي ابنوا جدارا عىل باب الكهف واسرتوا أمرهم عن أعني الناس واجعلوهم    َأْعَلُم هِبِْم﴾، 

 وراء هذا البنيان. 

الوثنيون، وكأهنم أرادوا بذلك أن خيفوا   قال آخر: والظاهر أن القائلني بذلك هم 

البعث    أمرهم إلثبات  برهانا ساطعا  باعتبارهم  عنهم  يتحدثون  الناس وال  ينساهم  لكي 

الذي كانوا ينكرونه، مظهرين ما أخفوا من عدم الرغبة يف بقاء قصتهم حية يف النفوس،  

ُْم َأْعَلُم هِبِْم﴾ بقوهلم:    من الصالح والفالح، أو من الزيغ والضالل. ﴿َرهبُّ

تهم يف انكشاف حاهلم من اإلحياء بعد اإلماتة،  قال آخر: وذلك ما يشعر بعدم رغب

ُْم﴾  ويدل لذلك قوهلم:   دون أن يقولوا: ربنا.. وحاصل كالمهم: اتركوهم بحاهلم  ﴿َرهبَّ

 وسدوا فتحة الكهف وفوضوا أمرهم إىل اهلل، فهو أعرف بحاهلم. 

قال آخر: والفريق الثاين هم الذين شاءوا أن ينكشف حاهلم ويستدل هبم عىل إمكان  

﴿َقاَل  املعاد وسعة قدرة اهلل سبحانه، ولذلك اقرتحوا بناء مسجد عىل الكهف، كام قال:  

ِذيَن َغَلُبوا َعىَل َأْمِرِهْم﴾    الَّ

َأْمِرِهْم﴾  قال آخر: ويف مرجع الضمري يف قوله:   وجهان، أوهلام أن الضمري  ﴿َعىَل 

واملراد من الغلبة أحد األمرين،  َياًنا﴾  ﴿اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبنْيرجع الذين غلبوا عىل أمرهم القائلني  

إما الغلبة باحلجة، حيث قامت حجة عىل صحة البعث، أو الغلبة من حيث انحسار الوثنية  

عن الساحة، واستقرار الديانة التوحيدية.. والثاين: أن الضمري يرجع إىل أصحاب الكهف  

وأهنم كانوا رجاال جماهدين يف    أي اطلعوا عىل واقع أمرهم ﴿َغَلُبوا َعىَل َأْمِرِهْم﴾  ومعنى  

 سبيل اهلل تركوا األوطان حلفظ الدين، أي عرفوهم حق املعرفة. 



494 

 

مسجد،   ببناء  القايض  الثاين  الفريق  رأي  إقرار  تم  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

 ﴿َلنَتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًدا﴾  وموضع للعبادة والسجود هلل تعاىل، كام قالوا: 

آخر: هم    قال  الرأي  هذا  أصحاب  أن  عىل  داللة  املعبد  دون  باملسجد  التعبري  ويف 

قال   كام  سبحانه،  اهلل  لذكر  املخصص  املكان  هو  القرآن  عرف  يف  املسجد  ألن  املوحدون 

 [ 40احلج: ] ﴿َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللَِّ﴾ تعاىل:  

ساجد عند قبور األولياء،  قال آخر: واآلية الكريمة أفضل دليل عىل مرشوعية بناء امل 

أمرا حمرما   القرآن يذكر ذلك دون رد عليه، فلو كان  قبورهم تربكا برتبتهم؛ ألن  بل عىل 

ألشار إليه من دون حاجة إىل استصحاب رشيعة من قبلنا، بل إن نقل القرآن الكريم أمرا  

 من دون نقد ورد عليه كاف يف حجيته. 

 : واالنتصار   احلقيقة 

 احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن املشهد الثالث.. فحدثونا عن الرابع. قال أحد 

الوعاظ أحد  تعاىل:(1)قال  قوله  عليه  نص  الذي  املشهد  إنه  َثاَلَثٌة    :  ﴿َسَيُقوُلوَن 

ْلُبُهْم  َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن مَخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرمْجًا بِاْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم كَ 

مِ  إِالَّ  فِيِهْم  مُتَاِر  َفاَل  َقلِيٌل  إِالَّ  َيْعَلُمُهْم  َما  هِتِْم  بِِعدَّ َأْعَلُم  فِيِهْم  ُقْل َريبِّ  َتْسَتْفِت  َراًء َظاِهًرا َواَل 

 إيِنِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ َواْذُكْر َربََّك إَِذا نَ 
ن
ء ِسيَت َوُقْل  ِمنُْهْم َأَحًدا َواَل َتُقوَلنَّ ليَِشْ

ِفِهْم َثاَلَث ِماَئةن ِسننَِي َواْزَداُدوا تِْسًعا  َعَسى َأْن هَيِْدَيِن َريبِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا َوَلبُِثوا يِف َكهْ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َأْبرِصْ بِِه َوَأْسِمْع َما هَلُْم ِمْن ُدونِِه مِ  ْن َوِِلٍّ  ُقِل اهللَُّ َأْعَلُم باَِم َلبُِثوا َلُه َغْيُب السَّ

ُك يِف ُحْكِمِه َأَحًدا﴾   [ 26ـ  22الكهف: ] َواَل ُيرْشِ

 

(، واألمثل يف 299/  14(، ومن وحي القرآن: )136/  15(، وتفسري املراغي )4493/  9(، وزهرة التفاسري )604/  8(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 63/  17 :(، ومنية الطالبني447/  21(، ومفاتيح الغيب )211/  15(، والتفسري املنري ) 228/  9كتاب اهلل املنزل: ) تفسري 
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ورد  آخر:  إىل  قال  تدعو  وهي  الكهف،  أهل  لقصة  كتعقيب  الكريمة  اآليات  ت 

 االعتبار بقصص القرآن الكريم، وعدم التعامل معها، كام يتعامل القصاصون واخلرافيون. 

قال آخر: وهي تشري إىل أنه بعد أن مر التاريخ عىل قصتهم، بدأ الناس يتناقشون يف  

ض أن يكون نقاشهم يف دراسة جتربتهم،  أمور ال فائدة فيها وال غنى، بينام كان من املفرت

وموقفهم، وطبيعة الدرس الذي يمكن استفادته للمستقبل.. وهذا هو ما يفعله التخلف  

يف حياة الناس، عندما يتجمدون يف مسألة املعرفة عىل األمور التافهة التي ال متثل شيئا يف  

التجريدية، أو يف اخلالفات  مصلحة اإلنسان فيام يتصل بحياته العملية، فيغرقون يف األمور  

اللفظية، أو يف القضايا الشكلية، أو يف األعداد التي ال تعني شيئا، أو يف األسامء أو األنساب  

 التي ال توحي بيشء، وغري ذلك مما ال ينفع من علمه وال يض من جهله.  

ينبغي   التي  التخلف  مظاهر  من  كمظهر  عنه،  القرآن  حيدثنا  ما  وهذا  آخر:  قال 

﴿َسَيُقوُلوَن َثاَلَثٌة َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن مَخَْسٌة  ان أن يبتعد عنها، ولذلك قال تعاىل:  لإلنس

وسيقولون الكثري مما قد يعلمون منه القليل، وجيهلون منه الكثري، ويريد  َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم﴾  

﴿ُقْل  سمة تنهي اخلالف:  اهلل لرسوله، وللمسلمني من خالله، أن خيترصوا املسألة بكلمة حا 

هِتِْم﴾   بِِعدَّ َأْعَلُم  أساسا َريبِّ  نملك  ال  التي  األشياء  خفايا  من  يعلمه  فيام  هلل،  األمر  فلنرتك 

 ملعرفتها، وال نجد أية فائدة يف البحث عنها. 

( أو )احلكم استنادا إىل  االهتام كناية عن )  ﴿َرمْجًا بِاْلَغْيِب﴾،قال آخر: وقوله تعاىل:  

تأكيد هلذا املعنى، يعني ال َتكم بدون االستناد عىل  ﴿بِاْلَغْيِب﴾  دس(.. وكلمة  الظن واحل

 مصدر أو علم. 

بدون  ﴿َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم﴾  و﴿َرابُِعُهْم َكْلُبُهْم﴾  قال آخر: ونالحظ أن اهلل تعاىل قال:  

قال:   حني  يف  َكْلُبُهْم﴾  )واو(  القر ﴿َوَثاِمنُُهْم  تعابري  مجيع  وألن  عىل  بالواو..  تنطوي  آن 



496 

 

مالحظات ومغاز، لذلك نرى أن املفرسين بحثوا كثريا يف معنى هذه الواو.. ولعل أفضل  

تفسري هلا هو ما قيل من أن هذه )الواو( تشري إىل آخر الكالم وآخر احلديث، كام هو شائع  

استخدامه يف أسلوب التعبري احلديث، إذ توضع الواو آلخر يشء من جمموعة األشياء التي  

كر مثال نقول )جاء زيد، عمر، حسن، وحممد( فهذه الواو إشارة إىل آخر الكالم وتبني  تذ

املفرسين،   بعض  أيده  وقد  عباس،  ابن  عن  هذا  روي  وقد  األخري..  واملصداق  املوضوع 

واستفادوا من هذه )الواو( لتأييد القول يف أن عدد أصحاب الكهف احلقيقي هو سبعة،  

 ر األقوال الباطلة، أبان يف األخري العدد احلقيقي هلم. حيث أن القرآن الكريم بعد ذك 

قال آخر: وذكر آخرون أن العدد سبعة عند العرب عدد كامل، ولذلك فإهنم يعدون  

حتى السبعة بدون واو.. أما بمجرد أن يتجاوزوا هذا العدد فإهنم يأتون بالواو التي هي  

.. لذلك تعرف )الواو( هذه عند األدباء العرب بأهنا واالستئنافدليل عىل بداية الكالم  

 )واو الثامنية( 

: ونجد لذلك شواهد يف القرآن الكريم مثل قوله تعاىل عند تعداد صفات  قال آخر

الصفة   ذكر  واو، وعند  بدون  تعاىل سبع صفات  اهلل  ذكر  اهلل، حيث  سبيل  يف  املجاهدين 

، ومثل  [ 112التوبة:  ] ﴿َوالنَّاُهوَن َعِن املُْنَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ﴾  الثامنة ذكر الواو، فقال:  

ك يف سورة التحريم، حيث تذكر اآلية الكريمة سبع صفات ثم تذكر الثامنة مع الواو  ذل

 [5التحريم: ] ﴿َثيَِّباتن َوَأْبَكاًرا﴾ حيث تقول: 

قال آخر: ثم إن اهلل تعاىل هنى يف اآليات الكريمة عن ثالثة أمور.. أوهلا عن املراء  

﴿إاِلَّ  وهو ما استثناه تعاىل بقوله    ِهْم﴾،﴿َفاَل مُتَاِر فِيواجلدل الطويل يف أمر أصحاب الكهف  

وهو الذي ال سبيل إىل إنكاره وال يطول اخلوض فيه.. واملراد باملراء الظاهر  ِمَراًء َظاِهًرا﴾  

هنا، هو، أال يدفع النبي ما يقول القائلون يف عدة أصحاب الكهف، وأسامئهم، وأزماهنم،  
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يقة، وما وراء احلقيقة، سواء يف هذا املقام،  وغري هذا، وأال يستقَص احلقيقة يف هذا، فاحلق

أو كان    فأي أو كذا،  إذا كان عدد أصحاب الكهف كذا  جديد يدخل عىل حمتوى القصة 

الزمن   أبطاهلا فالنا، وفالنا وفالنا، أو غري فالن وفالن وفالن.. وقل مثل هذا، يف  أسامء 

 الذي لبثوه يف الكهف، ويف البلد الذي جرت فيه أحداث القصة. 

قال آخر: واملراد بكون املراء ظاهرا كذلك أال يتعمق فيه، وذلك باالقتصار عىل ما 

هِتِْم﴾،قصه القرآن من غري جتهيل هلم وال رد، مثل أن يقول:   فمسألة    ﴿ُقْل َريبِّ َأْعَلُم بِِعدَّ

نا  عدد هؤالء الفتية ـ مثال ـ من املسائل التي ال سبيل إىل إثباهتا إال بطريق الوحي، ومن ه 

يصبح اجلدل حوهلا عقيام، واألخذ والرد فيها مدعاة للتشويش عىل اهلدف الذي سيقت  

 القصة ألجله. 

هو   املهمة،  وغري  اجلزئية  القضايا  يف  اجلدل  يف  التامدي  أن  يف  شك  وال  آخر:  قال 

استنزاف للوقت، وتضييع للجهد، وتأجيج ملشاعر البغض والعداء.. وهلذا هنى اإلسالم  

 غوائله اخلطرية، ودعا املؤمن إىل ترك املراء ولو كان حمقا. عنه، وحذر من 

أصحاب   قصة  يف  العلم  يدعون  ممن  أحدا  يسأل  ال  أن  الثاين،  واألمر  آخر:  قال 

ذلك أن املسؤول ينبغي    ﴿َواَل َتْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم َأَحًدا﴾،الكهف يف شأهنم، كام قال تعاىل:  

عنه، معتمدا عىل الدليل يف إثبات أو نفي مسائله، حتى  أن يكون عاملا باملوضوع الذي يسأل  

يستهدي به السائل، ويصل إىل احلق الذي ال شك فيه، وهؤالء ال حظ هلم مما ذكر، وإنام  

يرمجون بالغيب، وجيازفون يف أقواهلم.. وال ريب يف أن من يرد نبع القرآن الفياض، وينهل  

 عى نحو الرساب. من نمريه العذب، ال يبحث عن األوشال، وال يس

 إِينِّ َفاِعٌل َذلَِك  قال آخر: واألمر الثالث هو ما عرب عنه قوله تعاىل:  
ن
ء ﴿َواَل َتُقوَلنَّ ليَِشْ

لكن الظاهر أريد به عامة املؤمنني،   رسول اهلل  وهذا النهي وإن كان متوجها إىل    َغًدا﴾،
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يقرنه بمشيئة اهلل، بأن    حيث إنه إذا أخرب إنسان عن فعل لنفسه يف زمان املستقبل لزم أن

يقول: سأفعل ذلك غدا إن شاء اهلل، وذلك ألن وجود اإلنسان وفعله قائم باهلل سبحانه قيام  

املعنى احلريف باملعنى االسمي، ولذلك ال يصح أن يقول سأفعل غدا، لظهوره يف استقالله  

إن ما يف الكون  يف مقام الفعل، واملستقل يف مقام الفعل مستقل يف مقام الذات.. ولذلك ف

 ال يتحقق إال بإذن وإرادة منه سبحانه.  

قال آخر: ويشهد هلذا املعنى كثري من اآليات الكريمة التي تقيد َتقق الفعل الكوين  

﴿َما َقَطْعُتْم ِمْن لِينَةن َأْو َتَرْكُتُموَها  بإذن اهلل، حتى الفعل الصادر من اإلنسان، كام قال تعاىل: 

، فألجل ذلك هنى اهلل سبحانه النبي وعامة املوحدين  [ 5احلرش:  ] هِلَا َفبِإِْذِن اهللَِّ﴾  َقائَِمًة َعىَل ُأُصو

َيَشاَء اهللَُّ  عن نسبة الفعل إىل أنفسهم إال إذا كان مقرونا باملشيئة، كام قال تعاىل:   َأْن  ﴿إاِلَّ 

 [ 24الكهف: ] َرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا﴾ َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن هَيِْدَيِن َريبِّ أِلَقْ 

قال آخر: وهذا هو الذي يضع األشياء يف مواقعها الطبيعية من حركة السنن الكونية  

يف مسرية اإلنسان الذي يمتلك قدرة حمدودة فيام يتصل بوجود األشياء، ولكن هناك عنارص  

ك اإلنسان معرفتها  أخرى للسببية كامنة يف الزمان واملكان واألشخاص اآلخرين، ال يمل

لفقدان األدوات التي تقوده إىل ذلك، كام ال يملك السيطرة عليها ألهنا ال تتصل باختياره،  

ولكن اهلل يعلم الغيب كله، وحييط باملستقبل كله من خالل إحاطته باحلياة كلها، فهو الذي  

ولذلك كان  يملك منها ما ال يملكه أحد، وهييمن عىل حركتها بام ال هييمن عليها أحد،  

تعليق الفعل بمشيئته انسجاما مع الطبيعة الواقعية للقدرات املحدودة لدى اإلنسان، ومع  

 العقيدة اإليامنية بقدرة اهلل املطلقة. 

قال آخر: وقد نستطيع توضيح املسألة يف طبيعة العمل اإلنساين املستقبيل من خالل  

الواقعي يف   احلياة، بعيدا عن مسألة اإليامن  حركته يف احلارض، بدراسة املوضوع يف نطاقه 
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موضوعية   ظروف  حدوث  إمكانية  من  يامنعون  ال  ماديا،  يفكرون  الذين  فإن  وعدمه، 

املستقبيل عند   للمرشوع  السابقة  الواقعية  اخلطة  ومتغريات مستقبلية، مل تكن موجودة يف 

ة املتصلة  التخطيط له، كام ال يستبعدون عدم االطالع يف احلارض عىل بعض الزوايا اخلفي

يملكون   ال  مجاعي،  أو  فردي  مرشوع  أي  عىل  القائمني  ألن  املرشوع،  جوانب  ببعض 

احلاسمة عىل عدم   النتائج  تعليق  يفرض  الذي  األمر  كله،  وبالزمن  كله  بالواقع  اإلحاطة 

 حدوث متغريات مانعة، أو عدم انكشاف جوانب مضادة. 

اهلل ال   التعليق عىل مشيئة  أن  آخر: وبذلك نعرف  ثبات  قال  اهتزاز يف  يمثل حالة 

املوقف، أو انحراف عن موقع الثقة بالنفس، بل يمثل انسجاما مع طبيعة السنن الكونية  

األعمق   السبب  يف  اختلفوا  وإن  هبا،  اإليامن  والكافرون عىل  املؤمنون  يلتقي  التي  للحياة 

ظام دقيق  الذي يكمن خلفها، فاملؤمن يعيش معه الشعور برعاية اهلل للحياة كلها ضمن ن

 حكيم، بينام يعيش الكافر الشعور بالضياع أمام الغموض املطلق الذي يلف وجود الكون. 

استثناء حيتاج إىل املستثنى منه، والظاهر  ﴿إاِلَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ﴾  قال آخر: وقوله تعاىل:  

مفرغا، ومعناه   استثناء  ﴾  أنه حمذوف فصار االستثناء 
ن
ء ليَِشْ َتُقوَلنَّ  ي ألجل يشء  أ﴿َواَل 

يف حال من األحوال أو زمان من األزمنة إال يف حال أو  ﴿إِينِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا﴾  تعزم عليه  

يف زمان يالبس قولك املشيئة بأن تقول: إين فاعل ذلك غدا إن شاء اهلل أن أفعله أو إال أن  

 يشاء اهلل أن ال أفعله، واملعنى عىل أي حال: إن أذن اهلل يف فعله.

﴿َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيَت﴾  وأمته:    رسول اهلل  قال آخر: ثم قال تعاىل معقبا ومؤدبا  

ذكرت ذلك، ألن ذلك هو الذي حيفظ لك  تأي واذكر مشيئة ربك إذا فرط منك نسيان ثم  

إىل   ويقودك  املسؤولية،  موقع  من  الواقع  مواجهة  عىل  ويعينك  املوقف،  يف  التوازن  خط 

عىل خفايا الشك.. عىل أساس دراسة السلبيات واإلجيابيات معا، وحماولة  التفكري املنفتح  
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التعرف عىل سبل الرشاد والضالل، ألن التفكري باهلل جيعل اإلنسان واعيا ملواقع أقدامه يف  

فكره   لكل  واملحاسبة  املراقبة  معنى  من  هلل  بعبوديته  إحساسه  يمثله  ملا  وذلك  الطريق، 

العملية يف   املسألة من خالل  وشعوره وخطواته  بمواجهة  إليه  يوحي  الذي  األمر  احلياة، 

 العمق ال من خالل السطح، انطالقا من حس املسؤولية الروحية أمام اهلل يف الدنيا واآلخرة. 

قال آخر: وهذا ما يؤكده القرآن الكريم يف أكثر من آية، يف موضوع ذكر اهلل الذي  

يف نفسه، بينام يؤدي نسيانه إىل نسيان نفسه،  يربط بينه وبني االلتفات إىل مصلحة اإلنسان  

وذلك بمقتىض التحرك يف الواقع بام يشبه الغيبوبة العقلية والروحية عن العنارص األساسية  

يف حركة احلياة، وهذا ما يريد اهلل إثارته يف هذه اآلية، حيث يدعو املؤمن إىل أن يذكر ربه،  

ل واألوضاع، وال يستغرق يف خصوصيات  فال يستسلم للنسيان الذي تفرضه عليه األشغا 

الواقع الذي يستهلك فكره ووجدانه، بل يعمل عىل استثارة إيامنه يف عملية تأمل وتفكري،  

ليذكر ربه، فينطلق يف حياته من موقع الوعي ال من موقع النسيان، وليعرف مواطئ قدمه  

به  يتحرك  أن  يمكن  فيام  الغوايات  احتامالت  إىل  ملتفتا  الطريق،  نحو    يف  اإلنسان  طريق 

 الرشاد. 

َأْن هَيِْدَيِن َريبِّ أِلَْقَرَب ِمْن  إىل أن يقول:  رسوله  قال آخر: ثم دعا اهلل تعاىل   ﴿َعَسى 

أقرب إرشادا للناس، وأظهر حجة من نبأ أهل    ليشءربى    يوفقنيأي عسى أن  َهَذا َرَشًدا﴾  

ذلك    الكهف.. ينفيقول  الذي  املبتهل،  اخلاشع  الدعاء  روحية  اهلل  يف  عىل  املؤمن  فيه  تح 

ليطلب منه أن يكون معه يف أجواء اهلداية الواسعة التي تتسع لكل الطرق املتجهة إىل اهلل،  

فيهديه للطريق األقرب إىل الرشاد، لئال تطول عليه املسافات، فينحرف به خط السري إىل  

 غري ما يريد. 

القلق الروحي الذي  قال آخر: ولعل هذا الدعاء يمثل، يف وعي اإلنسان املؤمن،  
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االجتاه   يف  وتوجيهها  وتصحيحها  لتقويمها  متحركة  حماولة  يف  خطواته  لدراسة  يدفعه 

باجلانب   يربطه  الذي  باهلل  اإليامن  رحاب  إىل  وقريبا  الذات،  نوازع  عن  بعيدا  الصحيح، 

 املرشق من احلياة. 

ْبنَا َعىَل آذَ قال آخر: ثم بني اهلل تعاىل ما أمجل يف قوله:   اهِنِْم يِف اْلَكْهِف ِسننَِي  ﴿َفَضَ

أي ولبثوا يف الكهف  ﴿َوَلبُِثوا يِف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئةن ِسننَِي َواْزَداُدوا تِْسًعا﴾  فقال:  َعَدًدا﴾  

حني رضبنا عىل آذاهنم ثالثامئة سنة عىل حساب أهل الكتاب الذين علموا قومك السؤال  

 سألوك عن ذلك.  عن شأهنم، وتسعا زائدة عىل حساب قومك الذين

﴿ُقِل اهللَُّ  هذه املدة فقال:    هيقال آخر: ثم أكد اهلل تعاىل أن املدة املضوبة عىل آذاهنم  

أي قل اهلل أعلم منكم هبم، وقد أخرب بمدة لبثهم، فهو احلق الذي ال حيوم  َأْعَلُم باَِم َلبُِثوا﴾  

 حوله شك. 

﴿َلُه َغْيُب  بثوا دون غريه فقال:  قال آخر: ثم أشار اهلل تعاىل إىل اختصاصه بعلم ما ل

اَمَواِت َواأْلَْرِض﴾   أي وهلل علم ما غاب فيهام، وخفى من أحوال أهلهام، ال يعزب عنه  السَّ

منه، فسلموا له علم ما لبثت الفتية يف الكهف، وإذا علم اخلفي فيهام فهو بعلم    يشءعلم  

 غريه أدرى. 

تعاىل:   قال  ثم  آخر:  َوَأْسِمْع﴾  قال  بِِه  عىل  ﴿َأْبرِصْ  يدل  اللغة  يف  أسلوب  وهذا 

موجود،   بكل  تعاىل  اهلل  أبرص  ما  أي  بشأنه،  تتحدث  الذي  األمر  يف  واملبالغة  التعجب 

عليه   خيفى  ال  فهو  مسموع،  بكل  أن    يشءوأسمعه  شأنه  من  عظيم  أمر  ذلك، وهذا  من 

: )ما أحلمك عمن عصاك، وأقربك  رسول اهلل قول  يتعجب منه، وقد ورد مثل هذا يف
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  (1)ممن دعاك، وأعطفك عىل من سألك(

قال آخر: وهاتان الصيغتان من صيغ التعجب توحيان بدقة السمع والبرص وكامهلام،  

باملستوى الذي ال يدانيه أي سمع وبرص، وهو كناية عن إحاطة اهلل تعاىل الكاملة باألشياء،  

السمع والبرص من وسيلة املعرفة، فإن اهلل يعلم حاهلم حتى يف أدق األشياء خفاء،  فيام يمثله  

 ويسمع مقاهلم حتى يف أشد الكلامت ُهسا. 

﴾، قال آخر: ثم قال تعاىل:   أي ليس لغريه الوالية عليهم،    ﴿َما هَلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِِلٍّ

ه وخاضع له، ألنه اخلالق للحياة كلها  بل الوالية له وحده، فكل ما يف الكون حمتاج إىل واليت

ولإلنسان كله، وهو الذي يمدها ويمده بقابلية االستمرار من خالل ما يفيض عليها وعليه  

للبقاء..   األساس  الرشط  هي  التي  نعمه  َأَحًدا﴾  من  ُحْكِمِه  يِف  ُك  ُيرْشِ احلاكم  ﴿َواَل  فهو 

إىل حيتاج  ال  فيه، ألنه  يرشك غريه  بحكمه، فال  خفايا    املستقل  املطلع عىل كل  فهو  أحد، 

األشياء واملهيمن عليها.. فال حاجة إىل مشورة أو معونة من أحد، كام حيتاج احلاكم إىل ذلك  

نتيجة حمدودية علمه وقدرته. وهذا تأكيد لإلحاطة الكاملة لعلمه تعاىل الذي جيعل ما خيرب  

 به حقيقة كاملة ال ريب فيها وال شك، وال غموض وال إهبام.

 

 ( 338/ 16عن تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن )(  1)
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 . االعتبار.. وأصحاب األخدود 30

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة أصحاب الكهف، فحدثونا عن  

 قصة أصحاب األخدود، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها.

﴿ُقتَِل    هو قوله تعاىل:  ، اهلل تعاىل يف موضع واحد  ها : لقد ذكر(1) قال أحد الوعاظ

ُهوٌد  َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد إِْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد َوُهْم َعىَل َما َيْفَعُلوَن بِاملُْْؤِمننَِي ُش 

اَمَواِت َواأْلَ  ْرِض َواهللَُّ َعىَل  َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إِالَّ َأْن ُيْؤِمنُوا بِاهللَِّ اْلَعِزيِز احْلَِميِد الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

 َشِهيٌد﴾ 
ن
ء  [ 9ـ   4]الربوج: ُكلِّ يَشْ

قال آخر: هذه اآليات الكريمة تذكر قصة أصحاب األخدود، هم قوم كافرون باهلل،  

كان هلم موقف مع املؤمنني باهلل، شأهنم يف هذا شأن كل الكافرين مع املؤمنني يف كل زمان  

مل يأته أحد من إخواهنم من أهل الضالل، وهلذا    ومكان.. وميزة هؤالء، أهنم جاءوا بمنكر

كانت جريمتهم أشنع جريمة، يستدعى هلا الوجود كله، ليشهد حماكمتهم، وليسمع حكم  

 اهلل عليهم. 

فيه،   الذي كانوا  الزمان  قال آخر: وقد كثرت األقوال يف أصحاب األخدود، ويف 

يفقدها األثر الذي هلا، وجيعل    والوطن الذي ينتسبون إليه.. وكثرة هذه األقوال وتعارضها 

كل قول غريهاـ  ولو كان من واردات الظن واالفرتاضـ  مثلها متاما يف النظر إليه عند تصور  

 احلدث. 

قال آخر: والقرآن الكريم، ال يذكر أسامء األشخاص، أو َتديد األماكن أو األزمان،  

 

/  20(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )168/ 24القرآن: )(، ومن وحي  99/ 30(، وتفسري املراغي )1513/ 16(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 237/  30  :(، ومنية الطالبني153/  30(، والتفسري املنري )83
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 إذا كان للمكان أو الزمان،  إال إذا كان للشخص داللة خاصة يف ذاته، ال ترى يف غريه، وإال

أثر خاص يف احلدث الذي حدث فيه، أو صفات ال توجد يف مكان آخر، أو زمن غري هذا  

الزمن.. أما حني ال يكون للشخص أو املكان أو الزمان وزن خاص يف ميالد احلدث، ويف  

تكوين صورته، وطبعه بطابعه اخلالص، فال يعنى القرآن بذكر ذات الشخص، وال موضع  

املكان، وال حدود الزمان.. وذلك ليكون احلدث مطلقا من أي قيد، ليعطى داللة وحكمة،  

 حيث يلتقى بام يشبهه من ذوات األشخاص، ومالمح الزمان واملكان.

وهو حيتمل   ﴿ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد﴾، قال آخر: وقد بدأ اهلل تعاىل قصتهم بقوله: 

أل حدثت  التي  القتل  حادثة  عن  أصحاب  احلديث  من  املراد  ليكونوا  املؤمنني  ولئك 

األخدود، أو هو دعاء باهلالك ليكون املراد منهم الطغاة الذين قاموا بالتعذيب واإلحراق..  

والظاهر هو الوجه الثاين، ألن السياق مسوق إلعالن الغضب عىل الفاعلني، كام أن الضمري  

األرض الذي شقوه بام يشبه  يف اآليات األخرى يوحي بذلك.. واألخدود، هو الشق يف  

 احلفرية ومألوه نارا وألقوا فيه أولئك املؤمنني. 

قال آخر: وملا كانت النار هي العنرص البارز يف هذه العملية الوحشية بحيث ال دور  

﴿النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد﴾  لألخدود إال من حيث كونه ظرفا للنار، فرسه اهلل تعاىل هبا، فقال:  

ار، أو كأنه ال ينظر إليه إال من خالل النظرة إىل النار، فكأنه اندمج فيها فكأنه َتول إىل ن

 بحيث ذاب وجوده يف طبيعتها.

﴿إِْذ ُهْم َعَلْيَها  قال آخر: ثم صور بعض مظاهر قساوة أصحاب األخدود، فقال:  

من    أي أهنم جلسوا عىل أطرافها ليتلذذوا بمنظر هؤالء املؤمنني املعذبني، وليجعلواُقُعوٌد﴾  

 ذلك ملهاة هلم، فيام اعتاد الطغاة أن يلهوا به من تعذيب األبرياء. 

بِاملُْْؤِمننَِي ُشُهوٌد﴾  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم   َيْفَعُلوَن  َما  يعاينون  ﴿َوُهْم َعىَل 
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عذاهبم واحرتاقهم ويسمعون رصخاهتم، فال يزيدهم ذلك إال فرحا ورسورا وطغيانا، فيام 

 سهم بالنرص. قد يوحون ألنف 

ورؤساء   أمراء  طائفتان..  الواقعة  يف  احلارضين  أن  إىل  هذا  يشري  وقد  آخر:  قال 

التذاذا به.. وعامل منفذون ألوامر الرؤساء.. وعىل هذا،   حضوا مشهد تعذيب املؤمنني 

قوله:   يف  الضمريين  مرجع  أن  إىل  ﴿َيْفَعُلوَن﴾  و﴿ُهْم﴾  فالظاهر  يرجع  فاألول  خمتلف، 

إىل   يرجع  والثاين  املؤمنني..  َتريق  عملية  البشعة؛  اجلريمة  تلك  شهدوا  الذين  الطغاة 

النار..   يف  املؤمنني  وإلقاء  احلطب  وإشعال  األرض  حفر  من  التعذيب  بعملية  القائمني 

وهم   هكذا:  اآلية  تقدير  يكون  اأْلُْخُدوِد﴾  وبذلك  يفعلون ﴿َأْصَحاُب  ما  عىل    شهود، 

 )عامهلم( باملؤمنني. 

﴿َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم إِالَّ َأْن ُيْؤِمُنوا بِاهللَِّ اْلَعِزيِز احْلَِميِد  قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل أهنم  

 َشِهيٌد﴾ 
ن
ء اَمَواِت َواأْلَْرِض َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ ، أي أنه مل يصدر  [ 9ـ  8الربوج: ] الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ

أي  أي    منهم  منهم  حيدث  ومل  عليها،  ليعاقبوا  اخلاطئون  يرتكبها  التي  الذنوب  من  ذنب 

إخالل بالنظام العام ليستحقوا النقمة التي تتنفس هبذا العذاب، بل كل ما هناك أهنم آمنوا  

 باهلل العزيز القادر، احلميد املستحق للحمد يف كل حال. 

الصفتني هلل   هاتني  ذكر  ولعل  آخر:  احلمقال  بعض  يد()العزيز  من  بأهنام  يوحي   ،

األسس التي ارتكزوا عليها يف إيامهنم به، كام يوحي، من طرف خفي، بأن اهلل قادر عىل أن  

مالك   فهو  كله،  واحلمد  كله،  األمر  يملك  الذي  وحده  ألنه  املظلومني،  هلؤالء  ينتقم 

ال  الساموات واألرض الذي ال ملك لغريه وال محد لسواه، وهو الشاهد عىل كل يشء، ف

 يغيب عنه ما يفعله هؤالء. 

املذكورة   األربعة  والصفات  آخر:  اَمَواِت  قال  السَّ ُمْلُك  َلُه  الَِّذي  احْلَِميِد  ﴿اْلَعِزيِز 
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 َشِهيٌد﴾  
ن
ء ، متثل رمز معبوديته جل وعال، فالعزيز  [ 9ـ    8الربوج:  ] َواأْلَْرِض َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

لساموات واألرض والشهيد عىل كل يشء.. أحق أن  واحلميد.. ذو الكامل املطلق، ومالك ا

يعبد وحده دون غريه، ال رشيك له.. إضافة إىل كوهنا بشارة للمؤمنني، بحضور اهلل سبحانه  

وتعاىل ورؤيته لصربهم وثباهتم عىل اإليامن، فيدفع فيهم احليوية والنشاط والقوة.. ومن  

ارتكاب مثل هذه اجلرائم اخلبيثة،    جهة أخرى فيها هتديد للكفار، وإفهامهم بأن عدم منع

العباد يفعلون ما يرونه هم، امتحانا هلم،   ليس لعجز أو ضعف منه جل شأنه، وإنام ترك 

 وسريهيم يف عاقبة أمرهم جزاء ما فعلوا، وما للظاملني إال العذاب املهني. 

الكثريين من   جريمة  أن  املشهد  خالل هذا  من  تعاىل  اهلل  يصور  آخر: وهكذا  قال 

ؤمنني املتقني العاملني يف سبيل اهلل، السائرين عىل خط هداه، عندما خيضعون للتعذيب  امل

والترشيد والقتل من قبل احلكام اجلائرين والطغاة املستكربين، فهم ال يطيقون أن يكون  

هناك لإلسالم قاعدة قوية يف حياة األمة، وال يرتاحون ألية شعارات تنادي باإليامن، وال  

تن  حركة  الطاغية،  ألية  امتيازاهتم  عىل  خطرا  يشكل  ذلك  ألن  اإلسالم،  باسم  طلق 

 وأوضاعهم الظاملة. 

قال آخر: ذلك أن األمة إذا عرفت دينها عرفت حقوقها، ووعت طريقها وأهدافها  

يالحقون   ولذلك  والعدالة،  احلرية  عىل  املنفتح  اإليامن  قضية  هي  فيام  الكربى  احلقيقية 

ألوان االضطهاد، ليجعلوا من ذلك وسيلة ضغط عليهم فال  املؤمنني، ويضطهدوهنم بأبشع  

يزيدهم الضغط إال صمودا، وال تزيدهم املالحقة إال إرصارا عىل الثبات عىل املبدأ وقوة  

 عىل متابعة السري. 

قال آخر: وتلك هي قصة الرصاع الدائم بني اإليامن والكفر، واحلرية واالستعباد،  

مواقع كل  لتتحرك  والظلم،  اإليامنية  والعدل  للتجربة  العملية  الفرص  إجياد  اجتاه  يف  ه 
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القاسية يف   الثبات واالستمرار عىل اخلط يف الظروف الصعبة  لتؤكد قوهتا عىل  الناجحة، 

 أكثر من صعيد. 
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 الرسل الثالثة . االعتبار.. و31

قال أحد احلضور: أحسنتم.. حدثتمونا عن قصة أصحاب األخدود، فحدثونا عن 

 الثالثة الواردة يف سورة يس، والعرب التي يمكن أن نستفيدها منها. قصة الرسل 

الوعاظ أحد  تعاىل:  (1)قال  قوله  هو  واحد،  موضع  يف  تعاىل  اهلل  ذكرها  لقد   :

ُبو َفَكذَّ اْثنَنْيِ  إَِلْيِهُم  َأْرَسْلنَا  إِْذ  املُْْرَسُلوَن  َجاَءَها  إِْذ  اْلَقْرَيِة  َأْصَحاَب  َمَثاًل  هَلُْم  ْب  ا  ﴿َوارْضِ ُُهَ

ا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن َقاُلوا َما َأْنُتْم إِالَّ َبرَشٌ ِمثُْلنَا َوَما َأْنَزَل ال ْزَنا بَِثالِثن َفَقاُلوا إِنَّ   َفَعزَّ
ن
ء مْحَُن ِمْن يَشْ رَّ

اْلَباَلُغ   إِالَّ  َعَلْينَا  َوَما  ملَُْرَسُلوَن  إَِلْيُكْم  إِنَّا  َيْعَلُم  نَا  َربُّ َقاُلوا  َتْكِذُبوَن  إِالَّ  َأْنُتْم  إِنَّا  إِْن  َقاُلوا  املُْبنُِي 

نَُّكْم ِمنَّ َنا بُِكْم َلئِْن مَلْ َتنَْتُهوا َلنَْرمُجَنَُّكْم َوَلَيَمسَّ ْ ْرُتْم  َتَطريَّ ا َعَذاٌب َألِيٌم َقاُلوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم َأئِْن ُذكِّ

بُِعوا املُْْرَسلِنَي   ُفوَن َوَجاَء ِمْن َأْقََص املَِْدينَِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّ بُِعوا  َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمرْسِ اتَّ

ُِذ ِمْن ُدونِِه  َمْن اَل َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن َومَ  ا ِِلَ اَل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَريِن َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن َأَأختَّ

ُضٍّ اَل ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َواَل ُينِْقُذوِن إِينِّ إًِذا َلِفي َضاَللن 
مْحَُن بِ  ُمبِنين  آهِلًَة إِْن ُيِرْدِن الرَّ

َفاْسمَ  بَِربُِّكْم  آَمنُْت  َريبِّ  إِينِّ  ِِل  َغَفَر  باَِم  َيْعَلُموَن  َقْوِمي  َلْيَت  َيا  َقاَل  اجْلَنََّة  اْدُخِل  ِقيَل  ُعوِن 

 َوَما ُكنَّا ُمنْزِ 
ِ
اَمء لنَِي إِْن  َوَجَعَلنِي ِمَن املُْْكَرِمنَي َوَما َأْنَزْلنَا َعىَل َقْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجنْدن ِمَن السَّ

 [ 29ـ  13]يس: ِحَدًة َفإَِذا ُهْم َخاِمُدوَن﴾ َكاَنْت إِالَّ َصْيَحًة َوا

عن   كشفت  سابقة  آيات  عىل  تعقيبا  الكريمة  اآليات  هذه  وردت  وقد  آخر:  قال 

مغلقة   اخلري،  عىل  متأبية  طبيعة  أصحاب  طبيعتني:  عىل  الناس  وأن  اإلنسانية،  الطبيعة 

له مهام   به من شتى الوسائل.. وأص  جيء احلواس عنه، ال يستجيبون  حاب طبيعة  إليهم 

 

/  14(، واألمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: )133/ 19(، ومن وحي القرآن: )149/ 22(، وتفسري املراغي )913/ 11(  التفسري القرآين للقرآن )1)

 . 38/ 23  :(، ومنية الطالبني260/ 26(، ومفاتيح الغيب )301/ 22لتفسري املنري )(، وا148
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أنسامه   من  نسمة  عليهم  هتب  تكاد  ال  إليه،  متشوفة  له،  مستعدة  لإليامن،  مهيأة  أخرى 

يف   للناس  عرض  املثل،  هذا  وىف  به..  صدورهم  ويملئوا  أنفاسه،  يتنفسوا  حتى  العطرة، 

 طبيعتيهم هاتني معا. 

لتاريخ،  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك، ففي هذه اآليات الكريمة ينقلنا اهلل تعاىل إىل ا

حيث واجه املرسلون الدعاة إىل اهلل املواقف الصعبة التي تتحداهم فيها قوى الكفر بكل  

أساليب التمرد واجلحود، فال تستمع إليهم، وال توافق عىل الدخول يف حوار معهم، لكنهم  

مع ذلك ال يرتاجعون، بل يستمرون يف الدعوة وإعالن املوقف ألن كلمة الرسالة ال بد من  

ال وتتحرك مع اآلذان الصامء واملواقف الرافضة، لتفرض نفسها عىل اجلو، أو لتنفذ  أن تق

من خالل ثغرة طارئة من هنا، ونافذة مفتوحة عىل القلب من هناك، لتبدأ الطريق من املوقع  

الصغري، فالرتاجع يف البداية أمام َتديات اآلخرين، يفرض أن ال تبدأ الرسالة، باعتبار أن  

 ة تقف أمام البدايات لتهزمها حتى ال تفرض نفسها عىل الساحة بعد ذلك. القوى املضاد

قال آخر: وهكذا يريد القرآن أن حيدثنا عن تاريخ احلركة الرسالية، من دون دخول  

الكافرة   الذهنية  وطبيعة  التحدي،  أمام  املوقف  صالبة  ذلك  من  لنستلهم  التفاصيل،  يف 

 . املتحجرة التي ال تنفتح للحق وال للحوار

تعاىل:   بقوله  الكريمة  اآليات  بدأت  وقد  آخر:  َأْصَحاَب  قال  َمَثاًل  هَلُْم  ْب  ﴿َوارْضِ

والقرية يف األصل اسم للموضع الذي جيتمع فيه الناس، وتطلق أحيانا عىل نفس    اْلَقْرَيِة﴾، 

الناس أيضا، لذا فمفهومها يتسع حتى يشمل املدن والنواحي، وأطلقت يف لغة العرب ويف  

﴾ ملجيد مرارا عىل املدن املهمة مثل القرآن ا َة﴾  و﴿ِمرْصَ  وأمثاهلام. ﴿َمكَّ

فقال:   واهلداة،  الرسل  من  به  أكرمها  ما  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  َجاَءَها  قال  ﴿إِْذ 

وقد أغفل اهلل ذكر مالحمهم الشخصية يف أسامئهم وصفاهتم، كام أغفل ذكر    املُْْرَسُلوَن﴾، 
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 ليست لتفصيل التاريخ، بل ألخذ العربة.  اسم القرية وموقعها، ألن القصة

هم من   الرسل،  هؤالء  وأن  )أنطاكية(،  أهنا  من  املفرسون  يذكره  ما  أما  آخر:  قال 

يقوم له شاهد من    حواريي  الناس.. فال  الدعوة يف  الذين بعثهم لينرشوا  املسيح، ورسله 

وإنام هو من واردات  القرآن الكريم، وال تدل عليه إشارة من إشاراته القريبة أو البعيدة..  

أهل الكتاب، وأخبارهم، واخلرب هنا وارد من املسيحية، وينسب إىل وهب بن منبه، الذي  

باألناجيل، وهو ال   امللحقة  الرسل،  بأعامل  املسيحيني  يعرف عند  مما  املسيحية،  من  تلقاه 

 يعول عليه، ما دام غري مستند إىل دليل من القرآن الكريم ذاته.

فصل   ثم  آخر:  فقال:  قال  بيانا  وزاده  تقدم،  ما  تعاىل  اْثنَنْيِ  اهلل  إَِلْيِهُم  َأْرَسْلنَا  ﴿إِْذ 

ا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن﴾   ْزَنا بَِثالِثن َفَقاُلوا إِنَّ ا َفَعزَّ ُبوُُهَ أي حني أرسلنا إليهم رسولني من عندنا  َفَكذَّ

ألهل القرية: إنا إليكم  فأرسعوا يف تكذيبهام فقويناُها وشددنا أزرُها برسول ثالث، فقالوا  

مرسلون من ربكم الذي خلقكم، بأن ختلصوا له العبادة، وتتربؤوا مما تعبدون من اآلهلة  

 واألصنام. 

األمم   من  للرسل  املكذبون  ما متسك هبا  كثريا  تعاىل شبهة،  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  قال 

 إِْن َأْنُتْم إاِلَّ َتْكِذُبوَن﴾  ﴿َقاُلوا َما َأْنُتْم إاِلَّ َبرَشٌ ِمْثُلنَا َوَما أَ املاضية، فقال:  
ن
ء مْحَُن ِمْن يَشْ ْنَزَل الرَّ

أي قال أصحاب القرية للثالثة الذين أرسلوا إليهم: ما أنتم إال برش مثلنا من غري مزية داعية  

، ما  بيشءالختصاصكم بام تدعون، وما أنزل الرمحن إليكم رسالة وال كتابا وال أمركم فينا 

 قيلكم إنا مرسلون إليكم. أنتم إال كاذبون يف 

مْحَُن﴾ قال آخر: ويف قوهلم:   إيامء إىل أهنم يعرتفون باأللوهية لكنهم    ﴿َوَما َأْنَزَل الرَّ

 ينكرون الرسالة ويتوسلون باألصنام. وحينئذ رد عليهم الرسل مؤكدين رسالتهم. 

قائلني:   أجابوهم  الرسل  أن  تعاىل  اهلل  ذكر  ثم  آخر:  إِ قال  َيْعَلُم  نَا  إَِلْيُكْم  ﴿َربُّ ا  نَّ
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أي: اهلل يعلم إنا رسله إليكم، ولو كنا كذبة عليه النتقم منا أشد االنتقام، لكنه  ملَُْرَسُلوَن﴾  

﴿ُقْل َكَفى بِاهللَِّ  سيعزنا وينرصنا عليكم وستعلمون ملن تكون عقبى الدار، كام قال تعاىل:  

اَمَوا ِذيَن آَمنُوا بِاْلَباطِِل َوَكَفُروا بِاهللَِّ ُأوَلئَِك  َبْينِي َوَبْينَُكْم َشِهيًدا َيْعَلُم َما يِف السَّ ِت َواأْلَْرِض َوالَّ

وَن﴾   . [ 52العنكبوت: ] ُهُم اخْلَارِسُ

أي إنام  ﴿َوَما َعَلْينَا إِالَّ اْلَباَلُغ املُْبِنُي﴾  قال آخر: ثم ذكر الرسل ما أمروا به فقالوا:  

أطعتم ربحتم وكانت لكم سعادة الدارين، وإن مل  علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإن 

جتيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم حني حييق بكم الوبال والنكال.. والتبليغ املبني إنام يكون  

 إذا صحبته اآليات الباهرة، واملعجزات الدالة عىل أهنم رسل من عند اهلل. 

جل احلجج  وأعيتهم  احليل،  املكذبني  هبؤالء  ضاقت  وملا  آخر:  التهديد  قال  إىل  ئوا 

نَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب َألِيٌم﴾  والوعيد، فقالوا:   َنا بُِكْم َلئِْن مَلْ َتنَْتُهوا َلنَْرمُجَنَُّكْم َوَلَيَمسَّ ْ أي  ﴿إِنَّا َتَطريَّ

كلمتنا   وتفرقت  بكم،  القوم  بعض  افتتن  فقد  ودعوتكم،  تبليغكم  من  تشاءمنا  إنا  قالوا 

تنت لنرمجنكم باحلجارة رمجا،  وانفرط عقد وحدتنا، ولئن مل  بيننا  الدعوة  هوا عن بث هذه 

 ولنمثلن بكم رش التمثيل أو لنعذبنكم عذابا شديدا وأنتم أحياء. 

الرد الفكري عىل طروحات   قال آخر: وذلك هو هنج الطغاة الذين ال يستطيعون 

تشوه صورة    اإليامن والصالح، فيعمدون إىل إثارة األجواء االنفعالية اإلرهابية املضادة التي

املؤمنني واملصلحني من جهة، وهتدد وجودهم وسالمتهم من جهة أخرى، لتضغط عليهم  

 نفسيا وجسديا حتى يرتاجعوا عن دعوهتم اإليامنية وخطتهم اإلصالحية. 

قال آخر: ويبقى للمؤمنني واملصلحني، الذين يتحملون مسئولية الدعوة إىل اهلل يف  

ا ويتامسكوا ويواجهوا الكلمة بكلمة أقوى منها، واملوقف  دائرة اإليامن والصالح، أن يثبتو

 بموقف أشد منه، والقوة بعزم أكثر صالبة، وأشد حسام.  
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قال آخر: وهكذا وقف هؤالء الرسل الدعاة الثالثة، فلم ينهزموا ومل يسقطوا أمام  

ُرُكْم  ﴿َقاُلوا َطائِ التهويل الكالمي والعميل الذي حاول الكافرون إثارته يف وجوههم، بل  

أي سبب شؤمكم من أفعالكم ال من قبلنا كام تزعمون، فأنتم أرشكتم باهلل سواه،  َمَعُكْم﴾  

وأولعتم باملعايص واجرتحتم السيئات، أما نحن فال شؤم من قبلنا، فإنا ال ندعو إال إىل  

﴿ والربكة..  اليمن  منتهى  ذلك  ويف  إليه،  واإلنابة  له  العبادة  وإخالص  اهلل،  َأئِْن  توحيد 

ْرُتمْ  ﴾ أي أمن جراء أنا ذكرناكم وأمرناكم بعبادة اهلل خملصني له الدين تقابلوننا بمثل هذا  ُذكِّ

ُفوَن﴾  الوعيد؟..   ُمرْسِ َقْوٌم  َأْنُتْم  حساب  ﴿َبْل  حيسب  الذي  التوازن  خط  يف  تعيشون  ال 

كم  األشياء بدقة، وحياكمها بعمق، ويتحرك يف اجتاهها باستقامة، بل تتجاوزونـ  بفعل رشك

وضاللكم ـ احلدود املعقولة التي وضعها اهلل أمام اإلنسان لتكون حاجزا بينه وبني اهلالك  

العقل   إىل  رجوع  دون  من  عليه  والتمرد  اهلل  معصية  يف  فتمتدون  والعميل،  الروحي 

 والوجدان. 

﴿َفإَِذا َجاَءهْتُُم  قال آخر: وهذا يشبه ما ذكره اهلل تعاىل حكاية عن قوم فرعون، فقال:  

وا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه َأاَل إِنَّاَم َطائُِرُهْم عِ ا ُ نَْد اهللَِّ﴾  حْلََسنَُة َقاُلوا َلنَا َهِذِه َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيطَّريَّ

 [131األعراف: ] 

قال آخر: ونالحظ من خالل هذا السجال، روح القوة يف شخصية هؤالء الرسل  

شعروا   عندما  بالضعف  يشعروا  مل  يمثلها  الذين  التي  الكبرية  اجلامهري  أمام  عددهم  بقلة 

هؤالء الطغاة املرتفون من وجهاء الناس وقادهتم، فقوهتم مستمدة من إيامهنم وعالقتهم  

برهبم وشعورهم بأن هؤالء ال يتحركون فعليا من مواقع قوة، بل من مواقع ضعف، وسبب  

يطة باحلقيقة من أقرب طريق،  ضعفهم يعود إىل ختوفهم من أن تقتنع اجلامهري الطيبة البس 

للدعاة أن يذكروا ألهنم   يريدون  التعقيد والتكلف، وهلذا فإهنم ال  بعيدا عن كل عوامل 
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خيافون عىل الناس أن يتذكروا، بل ربام تصل املسألة إىل املستوى األخطر عندما يشعرون  

وهل احلق،  كلامت  من  يسمعونه  ما  خالل  من  أنفسهم  داخل  يف  قناعاهتم  فإهنم  باهتزاز  ذا 

 يريدون تفادي سقوطهم أمام أنفسهم التي قد تستجيب للرسل من حيث ال يشعرون. 

قال آخر: وهذا ما ينبغي للدعاة أن يستوحوه من هذه القصة ـ املوقف، ليدرسوا يف  

لدى   واخلفية  البارزة  الضعف  نقاط  الدعوة،  حركة  ختوضها  التي  الرصاع  ساحات  كل 

نقا  الفكرية  القوى املضادة كام يدرسون  أنفسهم، ويف مواقعهم  الكامنة يف داخل  القوة  ط 

والعملية ليتوازن عندهم املوقف، مما يسهل اندفاعهم بقوة يف خط املواجهة بالكلمة القوية  

واألسلوب احلاسم، والفكرة الفاعلة الثابتة، وليس غري هذا السبيل يوصل إىل عملية صنع  

 القوة. 

حلق ال يعدم نصريا، وأن اهلل يقيض له من يدافع عنه  قال آخر: ثم أبان اهلل تعاىل أن ا 

بُِعوا املُْْرَسلِنَي اتَّبُِعوا َمْن اَل َيْسَأُلُكمْ فقال:     ﴿َوَجاَء ِمْن َأْقََص املَِْدينَِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَّ

و مرسعا، لينصح  ، أي وجاء من أطراف املدينة رجل يعد[ 21ـ    20]يس:  َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾  

قومه حني بلغه أهنم عقدوا النية عىل قتل الرسل، فتقدم للذب عنهم ابتغاء وجه اهلل ونيل  

ثوابه، فقال: يا قوم اتبعوا رسل اهلل الذين ال يطلبون منكم أجرا عىل تبليغهم وال يطلبون  

 رين. علوا يف األرض وال فسادا، وهم سالكون طريق اهلداية التي توصل إىل سعادة الدا

قال آخر: وهكذا أعلن لقومه القاعدة التي ترتكز عليها دعوته هلم التباع الرسل،  

ثم أراد أن ينقلهم إىل جو جديد، ليحدثهم عن جتربته اإليامنية الذاتية، وعن خلفيتها الفكرية  

من جهة اإليامن باهلل وإنكاره للرشكاء املزعومني، واهلدف أن يقطع عليهم طريق الدخول  

ول اخلصوصيات التي َتيط بمسألة اتباع الرسل، فتتخذ املسألة بعدا جدليا  يف جدل معه ح 

شخصيا، يبعد القضية عن املعنى اإليامين يف مضمونه الفكري، وكأنه يريد أن يعلن لقومه  
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ما أعلنه الرسل من خصوصية اإليامن أو ما أراد الرسل أن يمتدوا يف بيانه، فمنعهم القوم  

 من ذلك. 

أي  ﴿َوَما ِِلَ اَل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَريِن َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾  ذلك بقوله:    قال آخر: وقد بدأ

، وإليه املرجع للجزاء يوم املعاد فيجازيكم  خلقني  للذيمن إخالص العبادة    يمنعنيوما  

عىل أعاملكم إن خريا فخري، وإن رشا فرش.. ويف هذا تقريع هلم برتكهم عبادة اخلالق وعبادة  

 ديد بتخويفهم بالرجوع إىل شديد العقاب. غريه، وهت

ُِذ ِمْن ُدونِِه آهِلًَة  قال آخر: ثم أعاد التوبيخ مرة أخرى مبينا عظيم محقهم فقال:   ﴿َأَأختَّ

ُضٍّ اَل ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َواَل ُينِْقُذوِن﴾  
مْحَُن بِ أي أأعبد من دون اهلل آهلة  إِْن ُيِرْدِن الرَّ

بسوء فال كاشف له إال هو، وال متلك اآلهلة دفعه    أرادينال متلك من األمر شيئا، وهو لو  

﴾  ﴿إيِنِّ عنى وال منعه..   إذا فعلت ذلك واختذت من دونه آهلة    إينأي   إًِذا َلِفي َضاَللن ُمبِنين

ضالل بني ال خيفى عىل من له أدنى مسكة من عقل، فإن إرشاك من ال خيلق وليس من    لفي

ـ خطأ ظاهر، وغلط واضح لدى    يشء شأنه النفع والض، بمن خيلق وهو القادر عىل كل  

 أرباب األحالم وذوى احلجا. 

آ  فقال:  قال  ربه  إىل  منيبا  وخاطبهم  الرسل  إىل  التفت  ثم  بَِربُِّكْم  خر:  آَمنُْت  ﴿إِينِّ 

 بذلك عنده.  ِل آمنت بربكم الذي أرسلكم فاشهدوا   إينأي َفاْسَمُعوِن﴾ 

قال آخر: ثم ذكر اهلل تعاىل حاله عندما انتهت حياته، بشكل طبيعي، أو بالقتل، كام  

فقال:   اجْلَنَّ قيل،  اْدُخِل  ِمَن  ﴿ِقيَل  َوَجَعَلنِي  َريبِّ  ِِل  َغَفَر  باَِم  َيْعَلُموَن  َقْوِمي  َلْيَت  َيا  َقاَل  َة 

أي قال اهلل له: ادخل اجلنة كفاء ما قدمت من عمل وأسلفت من إحسان، فلام  املُْْكَرِمنَي﴾  

يعلمون بام أنا فيه من نعيم،    قومي دخلها وعاين ما أكرمه اهلل به إليامنه وصربه قال: ليت  

، وإنام متنى علم قومه  قوميعىل أذى    وصربي برسله    وتصديقيبريب    إليامين عميم،    وخري
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حظرية   يف  والدخول  الكفر  عن  بالتوبة  مثله  املثوبة  اكتساب  عىل  ذلك  ليحملهم  بحاله، 

 اإليامن والطاعة اتباعا لسنن أولياء اهلل الذين يكظمون الغيظ ويرتمحون عىل األعداء. 

بُِعوا املُْْرَسلنَِي﴾  حيا بقوله:    قال آخر: أي أنه نصح قومه  وبعد مماته بقوله:  ﴿َيا َقْوِم اتَّ

 ﴿َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن باَِم َغَفَر ِِل َريبِّ َوَجَعَلنِي ِمَن املُْْكَرِمنَي﴾  

قال آخر: وهكذا انتهى هذا املوقف الذي نستلهم منه العربة يف النتائج اإلجيابية التي  

نون، ويف الروح املنفتحة عىل اخلري يف حياة الناس كلهم من دون تعقيد،  حيصل عليها املؤم 

فنتعلم أن ال يعيش اإلنسان احلاجز النفِس من موقع العقدة الذاتية الفئوية التي تفصله عن  

اآلخرين، بل يبقى يف أجواء التفكري التي توحي إليه بأن عليه أن يتمنى لآلخرين احلصول  

 واقع التي انطلق منها، فيام هيدهيم اهلل إليها، ويقرهبم منها. عىل ما حصل عليه من امل

قال آخر: وهذا الرجل الذي اعتربه اهلل نموذجا صاحلا، يمثل اإلنسان الذي خيرج  

من قلب جمتمعه، ليدخل يف مواجهة معه انطالقا من موقف احلق أمام الباطل الذي يتبناه  

رسالية الصغرية الداعية إىل اهلل، يف مقابل  املجتمع كله، ومن موقف املساندة للمجموعة ال

 اجلامهري الغفرية املرشكة به أو املنكرة له. 

قال آخر: ومن خالل دراستنا لشخصيته، ولروح القوة التي تعيش يف داخل عقله  

وشعوره، وإلرشاقة اإليامن التي ترشق يف روحه منرية كل املواقع، نستطيع أن نخلص إىل  

فساد البيئة التي يعيش فيها الفرد أساسا حتميا لفساده الذايت بحيث  الفكرة التي ال تعترب  

متثل الضغط الذي ال يستطيع أن يواجهه أو يثبت معه، بل يمكن له أن يتمرد عىل واقع  

البيئة الفكري والعميل، عندما يملك عقله ووجدانه، وحيمي شعوره من االهتزاز العاطفي  

وجيلس مع نفسه جلسة هادئة، يف أجواء اهلدوء واحلياد  واالنفعاِل بام حوله، أو بمن حوله،  

الفكري ليكتشف يف املسألة الفكرية، شيئا غري ما يفكر به اآلخرون وجيد يف املسألة العملية،  
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 خطا غري اخلط الذي يتحرك بانسجام مع البيئة املنحرفة الضاغطة. 

قوف أمام ضغط  قال آخر: وعىل املستوى الواقعي، ال بد من االعرتاف بصعوبة الو

البيئة يف انحرافها الفكري والعميل، لكن َتدي هذا الضغط ليس شيئا مستحيال، مما جيعل  

والفكرية   الروحية  طاقاته  اإلنسان  فيه  يستنفر  الذي  املضاد  للضغط  خاضعة  القضية 

النامذج   إبراز  يتم  حني  سيام  ال  حاسمة،  متوازنة  بطريقة  باملواجهة  يسمح  مما  والعملية، 

الرجل  الواقعي  هذا  مثل  يف  كام  الرصاع،  مواقع ساحات  من موقع من  أكثر  يف  املتحركة  ة 

 النموذج، الذي برز فجأة بني القوم لريفع صوته بنداء قوي حاسم. 

قال آخر: وبعد أن ذكر اهلل تعاىل حال هذا الرجل املؤمن، ذكر حال قومه، وكيف  

َأْنَزْلنَا َعىَل َقْوِمهِ انتهى أمرهم، فقال:    َوَما ُكنَّا ُمنِْزلنَِي﴾    ﴿َوَما 
ِ
اَمء ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجنْدن ِمَن السَّ

التي َتتاج إىل جند من املالئكة للقضاء عليهم،   القدرة  ليسوا يف مستوى من  ﴿إِْن  ألهنم 

متاما كام تنطفئ الشعلة املتقدة عند ما تطفئها  َكاَنْت إِالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفإَِذا ُهْم َخاِمُدوَن﴾  

 لرياح، فتخبو، كام لو مل تكن شيئا.ا
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 النهاية 

التي   التي أجابوا فيها عىل كل األسئلة  بعد أن انتهى الوعاظ من أحاديثهم العذبة 

طرحت عليهم، ومن خالل القرآن الكريم، ومن غري أن يذكروا شيئا مما تعود القصاص  

املدي  تلك  أهل  رجال  قام أحد  واألخبار واألساطري،  الروايات  يلبس  ذكره من  نة، وكان 

عباءة تشبه العباءات التي يلبسها العلامء، وقال: اسمحوا ِل أن أخلع هذه العباءة التي كنت  

تفاصل   معرفة  أن  أتوهم  كنت  فقد  احلق..  عن  َتجبني  كانت  والتي  أمامكم،  هبا  أتزين 

األخبار والقصص هو الذي يدل عىل التضلع يف العلم، فلذلك كنت أبرز عضالت ذاكريت  

م، ال لتستفيدوا وتعتربوا، وإنام لتخضعوا ِل، وتنبهروا يب.. وها أنذا أتوب إىل اهلل  أمامك

 أمامكم.. فام كنت فيام أذكره لكم إال داعية ضاللة ال داعية هدى.

أن   ِل  اسمحوا  وقال:  الوعاظ،  جيلس  حيث  وذهب  عباءته،  خلع  ثم  ذلك،  قال 

ألجادلك  هنا،  حضت  لقد  لكم..  تلميذا  اليوم  من  أنكم  أصبح  أتوهم  كنت  ألين  م، 

فيها،   املوجود  واخلالف  القرآين،  القصص  حول  وردت  التي  الروايات  يف  ستخوضون 

وكنت أهيء نفِس جلدالكم يف نرصة بعض اآلراء، أو تقويض بعضها.. لكني وجدتكم  

خرجتم عن ذلك متاما، واكتفيتم بالقرآن الكريم، ومعانيه الواضحة الظاهرة، وعربه القوية  

 ، والتي ال يمكن لعاقل أن جيادل فيها. املتينة

بعدها قام أحد احلضور، وقال: أما أنا، فقد كنت من املشككني يف الدين بسبب تلك  

بعد استامعي لكم عرفت  ، واألساطري التي كنت أسمعها يف تفسري القرآن الكريم، واآلن

ل واحلكمة،  صميم العقمن  عظمة تلك القصص، وأهنا ال ختالف العقل واحلكمة، بل إهنا  

 وال يمكن لعاقل أو حكيم أن يرفضها.
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الكثرية   والتفاصيل  الكتاب،  أهل  بكتب  متأثرا  كنت  فقد  أنا  أما  وقال:  آخر،  قام 

املوجودة فيها، وكنت أسء الظن بالقرآن الكريم، بسبب خلوه من تلك التفاصيل، لكني  

تشمل  بالعرب، بحيث  مليئة  القصرية  القصص  فتلك  اآلن عظمته..  احلياة    عرفت  معانيها 

 مجيعا. 

أما أنا.. فقد أيقظتني هذه القصص والعرب املرتبطة هبا من غفويت    قام آخر، وقال:

وغفلتي، وجهيل وكربيائي.. لقد رصت أرى نفِس األمارة بالسوء، وكأهنا فرعون وهامان  

أو كأهنا قوم عاد وثمود.. واآلن بحمد اهلل سأسعى ألن أصبح من أصحاب   وقارون.. 

 األنبياء عليهم السالم، ال من أعدائهم. 

ا قام الكثري، ورددوا ما ردده هؤالء من التعبري عن تأثري تلك القصص والعرب  وهكذ

 املرتبطة هبا فيهم. 

وعندما انفضوا، َتينت الفرصة ألقرتب من أولئك الوعاظ، وأقول هلم: أظن أن  

 مهمتكم قد انتهت يف هذه املدينة.. فأرجو أن ترشفوا قريتنا، فهي َتتاج إىل أمثالكم. 

للحضور  ـ يا تلميذ القرآن ـ  ال: لو كان األمر لنا، ملا احتجت أنت  ابتسم أحدهم، وق

لعلهم   وغريها..  قريتك  أهل  بني  تنرشه  ثم  تسمعه،  ما  كل  لتسجل  طلبناك  لقد  هنا.. 

 يستفيدون من قصص القرآن الكريم وعربه. 

قال آخر: وال ختف.. فلعل الذي تسبب يف إحلاق األمل بك، سيعتذر إليك، عندما  

 األمر، فهو مل يكن سوى جاهل، مل جيد من يعلمه.  يعرف حقيقة

بيتي،   ينفض.. ثم وجدت نفِس يف  قالوا ذلك.. مل أشعر إال وكل املجلس  عندما 

 ومعي األوراق الكثرية التي سجلت فيها كل ما حصل بدقة. 

وبعد أن قمت بتنسيقها وتنظيمها، من غري أن أتدخل يف حمتوياهتا، واجتمعت يف  
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بنرشه يف مجيع وسائل التواصل االجتامعي، وأَتته لكل من يرغب يف  هذا الكتاب، قمت  

 مطالعته.. وقمت بإشهارات كثرية لذلك. 

وبعد أيام قليلة، ُدق باب بيتي، فخرجت ألنظر من الطارق، فإذا بذلك العامل الذي  

تسبب يف األذى الذي حصل ِل، يرسع إِل، ويقبل جبهتي ويدي، ويعتذر بشدة، وهو يقول  

املأل الذي جاءوا معه ـ: اعذرين.. لقد كنت جاهال بحقائق القرآن وعربه.. فلذلك مل   ـ أمام

أفهم قصدك.. وعندما طالعت ما كتبته، تغري موقفي متاما.. فأرجو أن تربئ ذمتي، وتغفر  

 خطيئتي. 

القرآن   ثم قال ِل: أرجو أن تطلب من معلمك أن يرحل بك إىل حيث تربط بني 

ية، لنتعلم كيف نجيب عىل الشبهات املرتبطة بذلك، فال يمكن ملن  الكريم واحلقائق العلم

 يريد التلمذة عىل القرآن الكريم أن جيهل ذلك، خاصة يف عرصنا.

بعد انرصافهم، وعوديت إىل بيتي وجدت معلم القرآن يف انتظاري، وهو يقول ِل:  

 ( 1) [واحلقائق العلمية هيئ نفسك لرحلتك اجلديدة إىل ]القرآن ..  

 

 ( هو عنوان الكتاب الثاين عرش من السلسلة.1)
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 هذا الكتاب 

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

 عن املعاين من خالل األحداث والقصص، والعرب املستفادة منها.التعبري  القرآن الكريم، خاصية 

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

 وغريه من األنبياء عليهم السالم.   الكريم، ووظيفة من وظائف اهلداة والصاحلني ابتداء من رسول اهلل  

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

 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 

ما ورد يف التفسري باملأثور من الروايات الكثرية، والتي املتدبرون من املفرسين وغريهم هلا، من غري أن نذكر  

 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  

وغريها، واحلركي،  الدعوي  االعتبار  يغّلب  من  وهناك  خمتلفني،    واألخالقي،  املتحدثني  جعلنا  ولذلك 

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  

 ل عليها من النص القرآين. منسجمة مع املعاين القرآنية، وهلا ما يد

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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