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التقوى

قبل }حد¯ عشر� سنة 
شبا�  �سة   >��¨
�جلماعا�  }حد¯  من 
�إلسالمية، فتطر� �حلو�� }z ماهّية 
ممكنا   ]�� ما  %م:  فقلُت  �ملعجز�، 
لبعض �لنا² 
Y يتعاملو� مع �جلن، "ما 
��[ �جلّن ميلك قد��� على �لتشكل، 

حد �جلّن  Yيكو Y
�لذ� مينع  فما 
قد   �  þمعهم صا يتعامل  �لذين 
�ل� خرجت من  �لناقة  ل ֲדذ¬  تشكَّ
�لصخر؟ "كيف ُتقا[ �حلجة على َمن 
يؤمن بتشكل �جلن ِمن قومه �؟! 
"قد  بعضهم،   z{  Y"ينظر فأخذ"� 
فتابعُت  جو�با.  ¸د"�   º" ُبهتو�، 

قوb: ال َتثبت �ملعجز� هذ¬ "
مثا%ا 

حسب تصو�كم قّط! 
ير¯ �لتفسJ �لتقليد� 
Y �و� قالو� 
من  كنت   Y{ بآية  "�ئتنا   :þلصا
�لصا�قني! فقاb %م صاþ: �خُرجو� 
فخرجو�،  �أل�¥!  من  َهْضَبٍة   z{
ض  تتمخَّ كما  ض  َتَتَمخَّ هي   �uفإ
فخرجت  �نفرجت  }¼ا   ï �حلامل، 
من "َسطها �لناقة" (�لط��). "قيل 
من  %م  ُيخرجها   Y
 سألو¬  "كانو� 

صخر� عّينوها" (�جلاللني). 
عن  قصص  من   ��" ما  بعض  هذ� 
"ال   Ýِّفحد 
عما%ا  
ما  ماهيتها، 
حر¦، "كل هذ¬ �لقصص ال 
سا² 

%ا ¤ �لنص �لقر»<. 
�هللا  يبعث  "�حد�؛  �ألنبيا  قصة   Y{

صدقه  
�لة   Yتكو" قومه،   z{ نبّيه 

�لة،  ير"¼ا  ال  لكنهم   ،�Jكث
فيطالبوY مبعجز�، فال تأتيهم حسب 
قلوֲדم  قسا"�  ِمن  أل¼م  مقاسهم، 

طلبوها. 
 �  þصا ناقة  عن  �حلديث   ��"
بعد  "uلك  �لسو�،  من  عد�   ¤
 º" ،قو[ هو�" Éكر قصة قو[ نوuِ
 �
 قّدما  هوً��  "ال  نوًحا   Y
 يِر� 
�لناقة  غر�بة  مثل  عجيبة  غريبة  »ية 
�لتقليد�،   Jلتفس� حسب  �خلر�فية 
هذ¬  مبثل   �  þصا ينفر�   �uفلما

�آلية؟ 
عا�ية،  ناقة  }¼ا   bنقو  Y
 }ما   ،Yu{

Y نقوY{ b سَير �ألنبيا ليست  "


�ملهند� ها� طاهر
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"�حد�، لذ� ليس ﴿ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌ� 
ِألُ"ِلي �ْألَْلَباِ�﴾

مثال   Êألعر�� سو��  »يا�  "لنأخذ 
 bََفَقا َقْوِمِه  }َِلى  ُنوًحا  
ْ�َسْلَنا َ ﴿َلَقْد 
}َِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  �َهللا  �ْعُبُد"�  َقْوِ[  َيا 
ُهوً��  
َخاُهْم َ َعاٍ�  َ"}َِلى  َغْيُرُ¬..... 
ِمْن  َلُكْم  َما  �َهللا  �ْعُبُد"�  َقْوِ[  َيا   bََقا
َ"}َِلى   ......  Yََتتَُّقو 
َفَال َ َغْيُرُ¬  }َِلٍه 
َقْوِ[  َيا   bََقا َصاِلًحا  
َخاُهْم َ َثُموَ� 
َقْد  َغْيُرُ¬  }َِلٍه  ِمْن  َلُكْم  َما  �َهللا  �ْعُبُد"� 
َجاَْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َ�بُِّكْم َهِذِ¬ َناَقُة �ِهللا 
َلُكْم »َيًة َفَذُ�"َها َتْأُكْل ِفي َ
ْ�ِ¥ �ِهللا 
وَها ِبُسوٍ َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�ٌ�  َ"َال َتَمسُّ
َعْن  َ"َعَتْو�  �لنَّاَقَة  َفَعَقُر"�   ..... 
َلِيٌم 
ِبَما  �ْئِتَنا  َصاِلُح  َيا  َ"َقاُلو�  َ�بِِّهْم  
ْمِر َ
َتِعُدَنا ِ}Yْ ُكْنَت ِمَن �ْلُمْرَسِلَني....... 
َ"}َِلى  ِلَقْوِمِه......   bََقا  uْ{ِ َ"ُلوًطا 
َمْدَيَن َ
َخاُهْم ُشَعْيًبا َقاbَ َيا َقْوِ[ �ْعُبُد"� 
َعَلْيَك  َنُقصُّ  �ْلُقَر¯  ِتْلَك    .... �َهللا 
ُ�ُسُلُهْم  َجاَْتُهْم  َ"َلَقْد  
َْنَباِئَها  ِمْن 
ُبو�  ِباْلَبيَِّناِ� َفَما َكاُنو� لُِيْؤِمُنو� ِبَما َكذَّ
ِمْن َقْبُل َكَذِلَك َيْطَبُع �ُهللا َعَلى ُقُلوِ� 

�ْلَكاِفِريَن﴾.
�لناقُة  كانت  كيف   :bلسؤ�� "لكن 

»ية؟ "ما مع× »ية؟ 
هو  �آلية  معا<  من   Y
 شك  ال 
�لعالمة،  معانيها  من  "لكن  �لدليل، 

�لعذ��،  على  �لعالمة  معناها  "هنا 
 Jمنعوها من �ملس "
فإYْ َقَتلو� �لناقة 
قتل   Y
  "
 للعذ��.   Yفسيتعرضو
هذ�  هال�   z{ سيؤ��  �لناقة  هذ¬ 
على  �ليال  هذ�   Yسيكو" �لقو[، 
ֲדذ�  تنبأ  �لذ�   �  þصا صد� 

مسبقا. 
عن  سئل  ملا   � صاًحلا   Y
 �حلق 
ََ̈عم قومه 
نه º يقد[  بّيناته، "حني 
%م معجز� على صدقه º يقل %م: 
"ستأتيكم  
سبوعا   "
 يوما  �نتظر"� 
جئتكم  قد   bقا بل  �ملعجز�،  �لناقة 
 Jغ "هي  جا�،  قد  فالبينة  ببّينة، 
 Yستكو �لناقة  هذ¬  "لكن  �لناقة، 
»ية، 
� ستكوY عالمة على �لقضا 
بسو،  مسستموها   Y{ عليكم 
بنتيجة  هالككم  يتحقق   Y
 "بعد 

�لة  من  �ليال  uلك   Yسيكو قتلها 

صدقي.

بدقـة  �آليـا�   
نقر تعـالو� 
�لبّيَنـة "بني »ية  لنلحظ �لفر� بني 

�%ال�: 

سـو
� هو� 
َعَلى  ُكْنُت   Yْ{ِ 
َْيُتْم �َ
َ َقْوِ[  َيا   bََقا﴿
َ�ْحَمًة  ِمْنُه  َ"»َتاِني  َ�بِّي  ِمْن  َبيَِّنٍة 
َفَمْن َيْنُصُرِني ِمَن �ِهللا ِ}Yْ َعَصْيُتُه َفَما 
َقْوِ[  َ"َيا   *  Jٍَتْخِس َغْيَر  َتِزيُد"َنِني 
َهِذِ¬ َناَقُة �ِهللا َلُكْم »َيًة َفَذُ�"َها َتْأُكْل 
ِبُسوٍ  وَها  َتَمسُّ َ"َال  �ِهللا   ¥ِ�ْ
َ ِفي 

َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�ٌ� َقِريٌب﴾
"لديه  �به،  من  بينة  على   þصا  ،Yu{
 Éبوضو  bيد ما  �لقاطعة  �أل�لة  من 
على صدقه. ï يقوb: ﴿َ"َيا َقْوِ[ َهِذِ¬ 
هي  هذ¬  فاآلية  »َيًة﴾..  َلُكْم  �ِهللا  َناَقُة 
سيأخذهم  �لذ�  �لعذ��  على  عالمة 
}º Y يتركـوها تتحر� بصاþ حيثما 

شـا. 

إن قصـة األنبيـاء واحـدة؛ يبعـث اهللا نبّيـه إ^ 
قومـه، وتكون أدلـة صدقه كثQة، لكنهـم ال يرونها 
أدلـًة، فيطالبـون مبعجـزة، فـال تأتيهـم حسـب 
مقاسـهم، ألنهـم ِمـن قسـاوة قلوبهـم طلبوهـا. 
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التقوى

سـو
� �ألعر��
﴿َ"}َِلى َثُموَ� َ
َخاُهْم َصاِلًحا َقاbَ َيا 
َقْوِ[ �ْعُبُد"� �هللا َما َلُكْم ِمْن }َِلٍه َغْيُرُ¬ 
َقْد َجاَْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َ�بُِّكْم َهِذِ¬ َناَقُة 
 ¥ِ�ْ
�ِهللا َلُكْم »َيًة َفَذُ�"َها َتْأُكْل ِفي َ
َفَيْأُخَذُكْم  ِبُسوٍ  وَها  َتَمسُّ َ"َال  �ِهللا 

َعَذ�ٌ� 
َلِيٌم﴾ 
"هذ¬  جاִדم.  قد  �لبينة   ،Yu{
�لناقة ستكوY عالمة على �لعذ��. 
"عبا�� (هذ¬ ناقة �هللا) ليست "َبَدال" 
ِمن "بّينة من �بكم"، بل هي �لة 
�آليا�  "�لدليل  جديد�.  �ستئنافية 

�لسابقة من سو�� هو�. 

 Lإلسر�� �
سـو
ُمْهِلُكوَها  َنْحُن  ِ}الَّ  َقْرَيٍة  ِمْن   Yْ{ِ"َ﴿
َعَذ�ًبا  ُبوَها  ُمَعذِّ  "ْ
َ �ْلِقَياَمِة  َيْوِ[  َقْبَل 
�ْلِكَتاِ�  ِفي  uَِلَك   Yََكا َشِديًد� 
ُنْرِسَل   Yْ
َ َمَنَعَنا  َ"َما   * َمْسُطوً�� 
 Yَُلو �ْألَ"َّ ِبَها   �َ َكذَّ  Yْ
َ ِ}الَّ  ِباْآلَياِ� 
َ"»َتْيَنا َثُموَ� �لنَّاَقَة ُمْبِصَرً� َفَظَلُمو� ِبَها 

َ"َما ُنْرِسُل ِباْآلَياِ� ِ}الَّ َتْخِويًفا﴾
كذبو�  �لذين  �ألقو�[  كل   Yّ
 يع® 
 Y
 بد  ال  "عا�ضوهم  �لرسل 
ُيهزمو�. "º ميتنع �هللا   "
ُيستأصلو� 
�آليا�  هذ¬  مبثل   Yإلتيا� تعاz عن 
éجة 
Y كذ� ֲדا �أل"لوY، بل }نه 

�هللا  
عطى  "قد  }�سا%ا.   ¤ مستمر 
}هالكهم.  على  عالمة  �لناقة  �و� 
}ال  ُترسل  ال  �لعالما�  هذ¬  "مثل 

�ويفا.

 Lلشعر�� �
سـو
 Yْ{ِ َْنَت ِ}الَّ َبَشٌر ِمْثُلَنا َفْأِ� ِبآَيٍة
﴿َما 
اِ�ِقَني * َقاbَ َهِذِ¬ َناَقٌة  ُكْنَت ِمَن �لصَّ
َلَها ِشْرٌ� َ"َلُكْم ِشْرُ� َيْوٍ[ َمْعُلوٍ[ * 
وَها ِبُسوٍ َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�ُ�  َ"َال َتَمسُّ

َيْوٍ[ َعِظيٍم﴾
"�ضح 
نه هنا §ذ�هم من �ملّس ֲדا 
بسو، "º يقل %م }¼ا بّينة، "�غم 
»ية،   Yتيا{ سؤ�%م  على  ¸يب  
نه 
لكن جو�به فيه }¸ا¨ حذÊ، حيث 
 Êألعر�� سو��  »ياُ�  بيَّنت  قد 
"هو� 
نه حتـدÝَّ عن بينة جاִדم 
 Yسيكو هالكهم   Y{  ï مسـبقا. 
صـدقه  
�لة  من  }ضـافيا  �ليال 

 .�

سـو
� �لقمر 
﴿}ِنَّا ُمْرِسُلو �لنَّاَقِة ِفْتَنًة َلُهْم َفاْ�َتِقْبُهْم 

َ"�ْصَطِبْر﴾
 ،µملوضو� فتحسم  �آلية  هذ¬  
ما 
�ختبا��  }ال  تكن   º �لناقة   Y
 "تبّين 
هالكهم،  على  "عالمة  "�بتال  %م 
"ليست بيِّنة éد �uִדا. بل هالكهم 
نتيجة قتلها هو �ليل، "لكنه لن ينفع 
بل  عليهم،  ُقضي  �لذين  �لكافرين 

ينفع �ملؤمنني. 

BAخ�4 سـو
� �لشمس
�ِهللا  َناَقَة  �ِهللا   bُُسو�َ َلُهْم   bََفَقا﴿

َ"ُسْقَياَها﴾ 
�آلY، ملا�u جعل �هللا �لناقة عالمة على 

هال� �لقو[؟ 

bجلـو��
 �  þصا  Yيكو  Y
 بّد  ال   
�لتبليغية �لدعوية،  يستعملها جلوالته 

هـل ُيعقل أن تسـتو  ناقة واحدة علـى عني املاء 
يوما مقابـل يوم لكل القريـة؟ وأي ظا� هذا الذي 
يغتصـب حقـوق النـاس �يعـا إ^ هـذا احلّد؟
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يلومونه  كانو�  قومه   Y
 "�لظاهر 
كث�J على �لتبليغ، "يضعوY �لعر�قيل 
 Y
 عليهم   Y
 %م  فبّين  طريقه،   ¤
من  �لعديد  »تا¬  �هللا   Yأل يصدقو¬ 
نفسه حّذ�هم  �لوقت  �لبيِّنا�، "¤ 
من تعويق حركته "مْنِعه من �لدعو�، 
"قاb %م: }Y قتلتم �لناقة فسيأتيكم 
قد  
نكـم  يع®  قتلها   Yأل �%ال�، 
�حلر�   Yبإعـال ¼ائيا  قر���  ��ذمت 
 Ýما حد �هللا. "هذ�  على �سـالة 

بعد uلـك. 

�لتفس4   � �لنـاقة   Mمو�صفـا
cلتقليد�

حسب  "ظاملة  عد"�نية  �لناقة  هذ¬ 
تفكJ عاشق �خلياb، يقوb �لقرط·: 
 �u{ ،علم
"كانت ، فيما بلغ® "�هللا 
"ضعت  ِغبًّا،  َتِر�  "كانت   ،���"
فما  �حلجر...   ¤ بئر   ¤ 
سها �
تْرَفعه ح« تشر� كل قطر� ما ¤ 
طويلة  "�لقصة   � �لو���"...... 

جد�. (�لط��). 
�هللا   Yفأعا uلك صحيحا،   Yكا  �u{
�و� "صبَّرهم على هذ� �ألu¯! هل 
على  "�حد�  ناقة   Ìتستو  Y
 ُيعقل 
عني �ملا يوما مقابل يو[ لكل �لقرية؟ 


� ظاº هذ� �لذ� يغتصب حقو� "
�لنا² �يعا }z هذ� �حلّد؟

 bخال من  �لفهم  هذ�  جا  لقد 
 bََقا﴿ �آلية:  هذ¬  فهم   ¤ خطئهم 
َهِذِ¬ َناَقٌة َلَها ِشْرٌ� َ"َلُكْم ِشْرُ� َيْوٍ[ 
معناها   Y
 مع  (�لشعر�)،  َمْعُلوٍ[﴾ 
فهو  }ليه،  uهبو�  ما  عكس  على 
فهي  عليها،  تعتد"�  ال  %م:   bيقو
حيث  �ملا،   ¤ ح«  تنافسكم  ال 
}¼ا ال تقر� �ملا حني تر�"نه، بل 
}º �u تكونو� هنا�  }ال  �ملا  تر�  ال 
تسبب  لن  
¼ا   �
 ماشيتكم،  "ال 

� مشكلة، "ال ح« ÿر� مز�(ة. 
"هنا� »ية 
خر¯ تؤكد هذ� �ملع×، 
 ¥ِ�ْ
َ ِفي  َتْأُكْل  ﴿َفَذُ�"َها  "هي: 
 Êوَها ِبسو﴾ (�َألعر� �ِهللا َ"َال َتَمسُّ
 Y{ %م:   bتقو �آلية  فهذ¬  "هو�)، 
هذ¬ �لناقة ال تأكل }ال من �أل��ضي 
�ملشاعة، "ال تعتد� على 
مالككم 

 Vفاحلـّق أنها ناقـة عادية كان يسـتخدمها صا
يريـدون  وهـم  التبليغيـة،  جوالتـه   !  �
منعـه مـن الدعـوة والتبليغ، وهـذه جرميتهم. 

�خلاصة، فذ�"ها تأكل "ال تقتلوها. 
يع® 
نه � يرجوهم 
Y ال ميسوها 
 �
 هنالك  ليس  ألنه   ،bاé بسو 
م�� لقتلها. "قتُلها ال يع® }ال Hا"لة 
"سيلة  بقتل  "uلك  �لدعو�،  قتل 

�ملو�صال� �لوحيد� للن·. 
"تقوb بعض �لر"�يا� }Y هذ¬ �لناقة 
 Yعليهم كل ما §تاجو �كانت تدّ
 Yفإ  .Yجبا
"  Yلبا
" حليب  من 
هذ¬  فِنْعَمت  �خلر�فة  هذ¬  صّحت 
�لناقة، "هي ليست معجز� بقد� ما 
هي نعمة عظيمة، فلو كانت كذلك 
"لو  يقتلوها..   Y
  bبد فسيبعد"ها 
"هم  �لكفا�  َلَقَتَلُه  
حد  %ا  �عتر¥ 
 Yا ناقة عا�ية كا¼
متَّحد"Y. فاحلّق 
جوالته   ¤  �  þصا يستخدمها 
�لتبليغيـة، "هم يريد"Y مـنعه من 
�لدعو� "�لتبلـيغ، "هذ¬ جرميتهم.

(�ملقاb بتا�يخ ٢٠١٠/١٠/٤) 


