
�هللا  َعَلى  َيْفَتُر!َ�  �لَِّذيَن   َّ�,ِ ﴿ُقْل 
ْنَيا  �ْلَكِذ7َ ال ُيْفِلُحوَ� * َمَتا3ٌ ِفي �لدُّ
ُثمَّ ِ,َلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ ُنِذيُقُهُم �ْلَعَذ�7َ 
َيْكُفُر!َ� *  َ!�ْتُل  ِبَما َكاُنو�  ِديَد  �لشَّ
 �ْ,ِ Cِِلَقْوِمِه َيا َقْو Eََقا Fْ,ِ Hٍَعَلْيِهْم َنَبَأ ُنو
 Kَكُبَر َعَلْيُكْم َمَقاِمي َ!َتْذِكيـِر �َكاَ
ْلُت َفَأْجِمُعو�  ِبَآَياNِ �هللا َفَعَلى �هللا َتَوكَّ
َ�ْمَرُكْم َ!ُشَرَكاPَُكْم ُثمَّ ال َيُكْن َ�ْمُرُكْم 
َ!ال  ِ,َليَّ  �ْقُضو�  ُثمَّ  ًة  ُغمَّ َعَلْيُكْم 

ُتْنِظُر!ِ�﴾ (يونس: ٧٠- ٧٢)

 :Nلكلما� Hشر
َعُظَم �َجُسَم. �كُبر عليه  َكـُب�ر: 
 (��ألمر: شّق ��شتّد �ثقل. (�ألقر

�موضُع  �إلقامُة،   :lملقا� مقامي: 
�إلقامة، �من �إلقامة؛ موضُع �لقدمني؛ 

(��ملنـزلُة. (�ألقر
�ألمر:  على   lُلقو� 8َ�َع  8ِ�عو�: 
تفّرقه:  بعد  8مَر�  �8ع  عليه.  �تفقو� 
 lجعله �يًعا، ��8ع على �ألمر: عز

  .(�(�ألقر
ملتبس  مبهم  غّمٌة:  8مر  ُغّمة: 

.(�(�ألقر
8[ا�  �ألمر:  
ليه  قضى   :»ّ
 
قضو� 

.(��8بلغه (�ألقر

 :Vلتفس�

ن¼ �8ُّجل �آل� .كر حاال� سيدنا  
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا½ حلضرH �إلماl �ملهد< �

:«�e0 من

KA

في �حا� �لقر��

مْن ِحكِم ذكر قصص
األنبياء � القرآن الكرمي



بالتفصيل  ألسر0ها   � عليه  نو� 
لدx تفس� سوHe هو0 أل[ا تتحّد� 
�8ما  بالتفصيل،   Jألنبيا� 8حو�/  عن 

هنا فأكتفي بشر� �آلية فقط.
 Gل�  eلسو�  �8 بّينت   �8 سبق  لقد 
 L تبتد¾ مبقّطع (�لر) تبحث عموًما
�الستدال/  بغيَة  �لتاªeية  �ألحد�� 
هذ�   L� .lإلسال� على صد&  منها 
�آلية 8يًضا، �بعد �8 قّدl 08لة عقلية 
 L بد8 �هللا تعا� ،lعلى صد& �إلسال
سر0 حا�0 نو� على �لكفاe حيث 
نوٍ�  حا0ثة   L تدبر��  zم:  يقو/ 
جهًد�  8عد���  �0ّخر  هل  قومه،  مع 
بذلو�  لقد  �معاeضته؟   ¿الفته   L
ضد� جهو�0ً جّباHe �مكر�� به مكًر� 
كّبا�eً، �مع .لك خّيب �هللا مكائدهم 
�0ّمرهم تدمً��. لقد 8مهلهم L بد�ية 
�ألمر مهلة طويلة، �لكن ملا بلغ سيل 
³من،  من  به  �³من   ،Áُّلز� شر�eهم 

8با0هم عن بكرH 8بيهم.
قوله تعا� ﴿��تُل عليهم نبَأ نو�﴾.. 
�8ا�  على   Jشي  HJقر� هي   Hلتال��
�آلخرين، ��ملر�0 من �جلملة: يا %مد، 
عن  �آلخر��  ير�يه  ما   �
 تتجه  ال 
نو�، بل �قر8 عليهم ما 8نزلنا� عليك 
L هذ� �لكتا� عن 8حو�له �8حد�ثه.

8مَركم  ﴿فَأِ�عو�  تعا�  قوله  �8ما 
�شركاJَكم﴾.. فاعلم �8 من 8ساليب 

�للغة �لعربية �الكتفاJَ بإير�0 فعٍل ��حٍد 
مكا� �ثنني L بعض �ألحيا�، �هذ� 
ما فعله �لقرL �³ هذ� �جلملة. فيمكن 
�8عو�  �أل�/:  مبعنيني:  تفس�ها 
��لثا½:  شركاJكم.  ��8عو�  8مركم 
شركاJكم،  ��0عو�  8مركم  �8عو� 
(�0عو�).  هو  فعٍل  حذ�   eباعتبا

�نظ�� قو/ �لشاعر: 
يا ليت ��جك قد غد�

                   متقلًِّد� سيًفا �e%ا 
(تا¥ �لعر�»، ماH0 "�ع")

  حيث �ستخدl كلمة (�لتقّلد) للسيف 
��لرمح مًعا، مع 8[ا خاصة بالسيف، 

8ما �لرمح فُيعتقل �ال ُيتقّلد.
 J8نبيا لقد ضر� هنا مثا/ ثالثة من 
�يونس  �موسى  نو�   :lلكر�� �هللا 
مثا/  نو�  �حا0ثة   .lلسال� عليهم 
مثا/  موسى  �حا0ثة  شامل،   eلدما
�آلخرين،  �هال@  �لبعض   Hلنجا
8ُّمٍة   Hلنجا مثا/  يونس  �حا0ثة 

�ألمثلة  ببيا� هذ�  ��لقصد  بأكملها. 
بأننا   � �لرسو/  معاeضي   Cُيخ  �8
�لثالثة.  �ألساليب  ֲדذ�  �لنا»  نعامل 
بشكل  eسلنا   J8عد� [لك   �8 فإما 
نو�   lقو مع  حد�  كما  شامل، 
 Hحيث 0ّمرنا �لشعب كله ما عد� عد
8نفس، �تاHe ننّجي بعًضا من قومهم 
�[لك �آلخرين، كما حد� L �من 
موسى 
. ³من به معظم ب¼ 
سر�ئيل 
�قومه،  فرعو�  8هلكنا  بينما  فنجو�، 
�تاHًe 8خرx ننجي قومه �يًعا كما 
�هللا  فينصح  يونس.   lقو مع  حصل 
�يقو/:  �ألمثلة  هذ�   �بضر  eلكفا�
�ملا.�  يونس،  كأمة  تكونو�  ال  ملا.� 
نو�   lكقو �zال@  على  ُتْقِدمو� 

�موسى عليهم �لسالl؟
�لقر�³  يسر�0  ما   �8 �لّعامة  يظن 
 Hلغابر� �ُألمم  8حد��  من  �لكرمي 
للتسلية.  �قصص  حكايا�  هي  
منا 
كال، لو تدّبرمت فيما يوجد L 8حو�/ 

٥
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وملوسى  املكّية،  الف\ة   % لنوح  مثيًال  يكن   Jأ
مكَة  دخوله  لدى  وليونس  املدنية،  الف\ة   %
عابرة،  قصص  bرد  ليست  فإنها  وإذن  منتصًرا؟ 
وبشارات. أنباء  على  تنطوي  أحداث  هي  بل 



�ألنبياJ �لثالثة مثًال، من نظاl �ترتيب 
�eئعني لعرفتم �8 �هللا تعا� o يسر0ها 
 �  Èميرَّ �لن o8 .ملجّر0 �لتسلية 8بًد�
ُمختلف   L متاًما  zا  مماثلة  بأحد�� 
مثيًال  يكن   o8 ��لفتر��؟  �ألماكن 
 L �ملوسى  �ملكّية،   Hلفتر�  L لنو� 
0خوله   xلد �ليونس  �ملدنية،   Hلفتر�
مكَة منتصًر�؟ �
.� فإ[ا ليست ±ر0 
قصص عابرH، بل هي 8حد�� تنطو< 

.��eبشا� Jعلى 8نبا
8ما قو/ نو� �: ﴿
� كا� كُبر 
عليكم مقامي �تذك�<﴾ فيقو/ فيه 
لقومه: هنا@ 8مر�� قد يسو�كم منهما 
شيz�8 ،Jما: (مقامي) كنÈ، حيث 
عليكم،  �حلكم  e8ُيد  �كأ½  تر�� 
من  نوًعا   «eميا 8يضا   Èلن�  �8 .لك 
 >8 (تذك�<)..  �ثانيهما  �حلكم. 
 Éتتنا  Gل�� ֲדا،  جئت   Gل� تعاليمي 
هذ�  فإ.� كا�  8ُسلو� حياتكم.  مع 
ما يسو�كم م¼ فاعلمو� 8نه ال 0خل 
« فيه، بل هذ� من فضل Êe، �ليس 
« 8ّية مصلحٍة شخصيٍة L .لك، بل 
�علمو� 8ن¼ قد فّوضت 8مر< كله هللا 
 Gبأ< عمل برغب lتعا�، حيث ال 8قو
يكو�   Ê ما �د�  كل  بل  �خلاصة 
�ألمر   l�0 �ما  
0�eته. � �هللا  8مر  من 
عا0يتمو½   �
 8نكم  فاعلمو�  كذلك 

فإمنا تعا��0 �هللا �لذ< بعث¼.

�ميكن 8يًضا �عتباe (مقامي �تذك�<) 
كا�   �.
 8نه  ��ملر�0:  ��حًد�،  شيًئا 
 lعظي ��قًفا بني �لقو� Jلقا
يسو�كم 
هذ�،   Ê80 تاeًكا  لست   ½8 فاعلمو� 
ألنه من صميم ��جÈ. فإ.� كا� هذ� 
ما يدفعكم 
� عد�ئي فشأنكم، فإ½ 
عز  بنصرته  ���ثق  �هللا  على  متوكل 

�جل �لثقة كلها.
�هللا   J8نبيا �عظ   �8 .لك  من  يتبني 
عليهم �لسالl �لناَ» �هم قائمو� سنة 
 .
قدمية، �هي 8يًضا سنة �لرسو/ � 
 ،>eلبخا�) ��قًفا.  �خلطبة  يلقي  كا� 
 lكذلك فعل سيدنا �إلما� .(Hلصال�
�ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 � عموًما 


ال L 8ياl �ملر�.
 كما 8ّ� �آلية تعّلمنا كيف �ب �8 
 ،eبأمر من �ُألمو lيكو� �لتدب� ��لقيا
من  بد  ال  طر&  °س  .كر�  �قد 

�تباعها لضما� �لنجا�، �هي: 
د  ١) ضر�He �التفا& على 8e< موحَّ

.eبعد �لتشا�
٢) ضر�He �ع �ملؤيدين zذ� �لر8< 

حتت نظاl ��حد.
مد�eسة  خطة  �ضع   Heضر�  (٣

�مفّصلة لتنفيذ �لر8< �ملتفق عليه.
 L بذ/ كل جهد �طاقة He٤) ضر�
�قت ��حد ��0 
هد�eها L �8قا� 
¿تلفة، حÏ يقع ثقل �لقوl كله على 

 Hًمر مرّكز  مكّثف  بشكل  �لعد� 
.Hحد��

ال   �8 �ب   lجوzبا  Jلبد� بعد   (٥
8نفاسه،  اللتقا¨  فرصًة  �لعد�  ُيعَطى 
كي ال يستجمع قو�� من جديد، بل 

�ب شن �zجما� تلو �zجما�.
 ،� لقد �تبع �ألنبياJ �يًعا هذ� �ألسلو
 l8ينا� 8يًضا من سيدنا �إلماe هذ� ما�
� حيث  �ملوعو0  �ملهد< ��ملسيح 
بينما  �إلعال�  تلو  
عالًنا  ينشر  كا� 
�لنا» o ينتهو� بعد من �حلديث عن 


عالنه �أل�/.
�باالختصاe، يلفت سيدنا نو� � 
قائًال:  8نظاe قومه 
� جناحه �حلتمي 
��ستنـِزفو�   �بذلو� جهدكم ضد<، 
فاشلو�  فإنكم   ،Gضeمعا  L قو�كم
 Hقو هنا@  أل�   ،Gخط 
حبا¨   L
8خرx تضيع بد�[ا �جلهو0ُ ��لتد�ب�، 
8ال �هي �لثقة باهللا تعا�، �8نا 8ملكها 
8علن  �لذلك  منها.  %ر�مو�  �8نتم 
سيكو�  �لنصر   �8 مسامعكم  على 
حليفي 8نا، �8½ 8نا �لغالب حتًما بعو� 
�هللا Êe، �لو o تألو� L مساعيكم 8< 

.Hٍتدّخر�� 8< مكيد o� جهد
ما 8شدَّ eسَل �هللا 
مياًنا �يقيًنا بصدقهم 
�بصد& ما يتلقو� من �هللا تعا� من 
�ِفلو�  ال  حيث   ،�ٍ�eبشا� �عو0ٍ 
هذ�  �ليس  8بًد�.  �ملخالفني   Jبعد�
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�يتهم،  يث���  
[م  بل  فحسب، 
تغلبهم  من  �متأّكدين  مطمئنني 
عليهم L ³خر �ألمر، بل �ينتصر�� 
على   Jألنبيا� غلبة   �8 ��حلق  فعًال. 
�ألعد�J ��ملعاeضني- بغض �لنظر عن 
معجز�ִדم  �ألخرx- تشكل �حدها 
برهاًنا عظيًما على صدقهم لدx كل 
�لرشا0.  تبصر  يعي �حلق �عني  قلب 
�لدنيا  هذ�   �8 هو  �ملؤسف   �8 
ّال 

�لعمياJ ال تعي �ال تبصر.
 

﴿َفإْ� َتَولَّْيُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن َ�ْجٍر ِ,ْ� 
َ�ْجِرKَ ِ,الَّ َعَلى �هللا َ!ُ�ِمْرNُ َ�ْ� َ�ُكوَ� 

ِمَن �ْلُمْسِلِمَني﴾  (�آلية: ٧٣).

:Vلتفس�  
يرمو�   �8 على   eألشر��  �80 لقد   
eسلهم بتهمة �لطمع L �لسلطة ��لرغبة 
L �حلكم، �³يتنا هذ� تفند مز�عمهم 
تكو�  �لرسل   Hحيا �
 تقو/:  حيث 
فإ[م  ��النقيا0،  للطاعة  فريًد�  مثاًال 
�حلكم    L ُحبًّا   Jشي  >8 يفعلو�  ال 
�هللا  ألمر  �متثـاًال  بل  ��لسلـطا�، 
تعا� �طاعًة له، �
ال ملا تكبد�� �ملشقة 
��لعناJ بأنفسهم، بل �كتفو� مبماeسة 
لكن  فقط.  �آلخرين  على  سلطتهم 
8كثر  كانو�  8[م  س�ִדم  من  �لثابت 

�لنا» مشقة �عناJً على 8نفسهم هم. 
ال يأمر�� غ�هم بأ� يصّلو� �يعبد�� 
eֲדم، بل يعبد�نه تعا� 8كثر من 8< 

نسا� ³خر، �ال يكتفو� بأ� يأمر�� 
بل  ��لصدقا�،   Hلزكا�  J�0بأ �لنا» 
�لسّباقني  بأنفسهم  يكونو�  
[م 
8[م  يؤكد  مما  �خل���.  هذ�   �

على  �حلكم  لطمع  يستسلمو�  ال 
�لغالبة  صفتهم  تكو�  بل  �آلخرين، 
تعا�،  هللا   lالستسال�� �لطاعة  هي 
�ֲדذ� يكونو� �8/ �ملسلمني �8سيا�0ً 

ألهل �لطاعة ��النقيا0. 
 �
 �ملعترضني:  بعض  يقو/  �قد     
�لتاeيخ   L  Hجلبابر� من  عديًد�  هنا@ 
��لصدقا�  �لصلو��  يؤ��0  كانو� 
 oملظا� 8بشع  يرتكبو�  �كانو�  كثً�� 
�العتر��  هذ�  مثل  �لكن  8يًضا؟ 
ليس سليًما 
. ميكن �8 يكو� هنا@ 
ملو@ �معو� بني �لطغيا� على �لنا» 
�لكنا  تعا�،  هللا   Hلظاهر�  H0لعبا��
�إلميا�  �eثو�  8[م  لوجدنا  �ثنا  لو 
عن  �لسطحية   H0لعبا�� �ملصطنع 
مصد�ًقا  يكو�  �لذ<  �لكن  ³بائهم. 
من  8كو�   �8 ﴿�8ُمرُ�  تعا�  لقوله 
 �قلو  L «يغر ��لذ<  �ملسلمني﴾، 
 xلصال� ��لتقو�� H0قومه حب �لعبا
من جديد، فإنه ال ميكن 8بًد� �8 �مع 
�لسلطة.   L ��لطمع  هللا  �لطاعة  بني 

 L 8حد  يفكر   �8 �ُملستحيل  من   .

على  ��حلـكم  �لسلطة  حـب 
يفكر  نفسـه   �لوقـت   L� �لنا» 
�هللا   H0عبا  L  Ôٍخـال
� بصـدٍ& 
�ملمكن  من  نعم،  
ليه.  �لنا»   H0عو�
على  معتا�0ً  8حد  يكو�   �8 متاًما 
�لعباJ�08� H0 �لصدقة نتيجة لتربية ³بائه 
مدفوعا  .�ته  �لوقت   L �يكو�  له، 
��لعـد���.  �لظلم   �
 بـفـطرته 
�لنقيضني  هذين  بني  �مع  قد  8جل، 
فقط،  مو�eثًة   Hً0عا 
ميانه  كا�  من 
لكن �جتماعهما L مؤسس 0ين من 

�هللا تعا� 8مٌر مستحيل �لبتة.
 �8 نوًحا  سيدنا  تعا�  �هللا  �يأمر 
سألتكم  فما  توليتم  ﴿فإ�  zم  يقو/ 
 L �لدبر  �لّيتم   �.
  >8 8جٍر﴾..  من 
�ملعركة- �سو� تفعلو� .لك حتًما 
�إلzي-  �لنبأ   L  eمذكو هو  كما 
عليكم،  منتصًر�  فيها  8نا  �خرجُت 
مسؤ�لية  8ية  عليكم  8فر�  لن  فإ½ 
نصًحا  8فعله  
منا  8فعله  ما  مالية، أل� 
قبل،  من  8جر   >8 8سألكم   o لكم. 
�لن 8طالبكم بأ< شيL J �ملستقبل.

�لو�قع 8نه o ُتسَنح �لفرصة لنو� � 
�8 يشن �zجما� على 8عد�ئه ف�تد��  
منهزمني �ªر¥ هو منتصًر�، فيعاملهم 
مبا �عدهم به، �لكن هذ� �لفرصة قد   
 lز]� .
سنحت للرسو/ �لكرمي �، 
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قومه من �جهه، فدخل بلدهم مكة 
منتصًر� عليهم، �لكنه o يأخذ لنفسه 

منهم حÏ �ال حبة خر0/.
8كو�   �8 قوله ﴿�8ُمرُ�  من  ��ملر�0 
من �ملسلمني﴾ هو 8ن¼ مأموÕ eدمة 
�مللك  ملماeسة  8ُخلق   o� �إلنسانية، 
صرُ�  فلو  �لنا»،  على  ��لسلطا� 

ال  م¼  تر��  لن  فإنكم  عليكم  غالًبا 

�خل� ��خلدمة 8يًضا.
�قد قا/ سيدنا �إلماl �ملهد< ��ملسيح 
�ملوعو0 � ֲדذ� �ملعL Ö بيت من 
�لشعر له بالفاeسية: "َمِنه كرسي ِ�َبهِر 
 >8   "...�e مأموeمي خدمت  ِكه  َما 
 ��eمأمو فإننا  �لكرسي  لنا   lتقّد ال 
كماال�   H³مر) �إلنسانية.  Õدمة 

.(٥٥Ô خلز�ئن ¥٥� ،lإلسال�

ِفي  َمَعُه  َ!َمْن  ْيَناُ[  َفَنجَّ ُبوُ[  ﴿َفَكذَّ
َ!َ�ْغَرْقَنا  َخالِئَف  َ!َجَعْلَناُهْم  �ْلُفْلِك 
ُبو� ِبَآَياِتَنا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَ�  �لَِّذيَن َكذَّ

َعاِقَبُة �ْلُمْنَذcِيَن﴾ (يونس: ٧٤)

:Nلكلما� Hشر 
من  �هو  خليفة  �ع  خالئف: 
ªل×ُف غ�� �يقوl مقامه؛ �لسلطاُ� 
 lما
�ألعظم؛ �إلماlُ �لذ< ليس فوقه 

.(�(�ألقر

�لتفسيـر:
 لقد �ّضح �هللا بقوله ﴿فانظْر كيف 
فرًقا  هنا@   �8 �ملنَذeين﴾  عاقبة  كا� 
 ���ضًحا بني ما ينـزله �هللا من عقا
ما  �بني  8نذeهم   �8 سبق  بالذين 
�لذين  �لنا»  بعامة   ��لعذ� من  �ل 
نّبهنا �هللا 
� علو  ُينَذ��e. �هكذ�   o
عز  لديه  eسله  يتبو8ها   Gل� �ملنـزلة 
على  ينبغي   lقو 8[م  مبيًنا  �جل، 
�ال  هّيًنا  قوzم   Cيعت ال   �8 �إلنسا� 

يستهني بأمرهم.

﴿ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِ[ cُُسًال ِ,َلى َقْوِمِهْم 
َفَجاPُ!ُهْم ِباْلَبيَِّناNِ َفَما َكاُنو� ِلُيْؤِمُنو� 
ُبو� ِبِه ِمْن َقْبُل َكَذِلَك َنْطَبُع  ِبَما َكذَّ
(يونس:  �ْلُمْعَتِديَن﴾  ُقُلو7ِ  َعَلى 

(٧٥

 شر� �لكلما�:
 Heبصو  �eصّو  :Jَلشي� طبع  نطبع: 
�هللا  طبع  عليه.  ختم  عليه:  طبع  ما. 
عمله  �لسيَف:  طبع  خلقهم.  �خللَق: 
نقشه �سّكه  �لدeهَم:  طبع  �صاغه. 

.(�(�ألقر

�لتفسيـر:
 Öلقد �ضح �هللا هنا 8ّيما توضيح مع 

�هكذ�  �لنا»،   �قلو على  طبعه 
يث�ها   Gل� �العتر�ضا�  كل  8بطل 
�لصد0.  هذ�   L  lإلسال�  J8عد�
(سيتا�e بركا٤٩٩Ô Ù). يقو/ 
 eلكّفا�  �
 حيث  �جل:  عّز  �هللا 
لذلك  قبل،  من  كفر��  قد  كانو� 
ما  eغم  يؤمنو�   �8 عليهم  صعب 
 eقد صد ما  أل�  �آليا�،  من   ��8e
من  مينعهم  �فعل  قو/  من  عنهم 
 Jخلاطى� موقفهم  عن  يتزعزعو�   �8
�لذ< كانو� عليه. 
. قا/ ﴿كذلك 
 >8 �ملعتدين﴾..   �قلو على  نطبع 
تعنًُّتا  موقفهم  على   يصّر��  أل[م 
�قسًر�.   �Cًج [ديهم  فال  �عنا�0ً 
 xدz� يريد��  8[م  �ملقصو0  �ليس 
�¦ن ¦و/ ��0 حتقـق eغبتهـم. 
فاحلـق �8 �لعـبد نفـسه يطبـع 
بأعماله، ��هللا �كم على  قلبه  على 
�لنتيجة،  مبقتضى  �لسـلو@   هذ� 
�لذلك فقط  ُينسـب �لطـبع 
ليه 
 Öملع� �قد �ّضـح هذ�  عز �جل. 
بقـولـه  8يًضا  ³خر  مـوضع   L
تعـا� ﴿l8 على قلو� 8قفـاzا﴾ 
مــا   �8  >8  ..(٢٥ (%مد: 
 eلكفـا�  �يوجـد عـلى قـلو
صـنع  من  هي  
منا  8قفـا/  من 

قلوֲדم هم.
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