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 للمصلح املوعود

  
  �مريزا بشري الدين حممود أمحد 

  اخلليفة الثاين للمسيح املوعود
  �مريزا غالم أمحد القادياين 
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2�3(�2�3(�2�3(�2�3(� :  
هذا الكتاب هو قصص قرآنية اقتبست من جملدات التفسري الكبري للمصلح 

  .� اخلليفة الثاين للمسيح املوعود �املوعود مريزا بشري الدين حممود أمحد 
 مفاهيم �إن العلوم القرآنية دائمة التجدد، ويف كل زمن من األزمنة يظهر اهللا 

ومعاين متجددة هلذا الكالم اإلهلي العظيم، ويرسل جمدديه إىل العامل لتقدمي النبوءات 
 � منذ عهد رسولنا واملفاهيم املتجددة للناس مجيعا، وهذا من عظمة وجود القرآن

  .وحىت اآلن وإىل آخر الزمان
وهذه القصص القرآنية اليت جمعت يف هذا الكتاب، تتيح للقارئ الكرمي أن يفهم 
أعمال األنبياء ومهمام بطريقة واضحة ال لبس فيها؛ إذ تنفي املفاهيم اخلاطئة 

  .عجاز اخلرايف املنسوب إىل الرسلالشائعة بني املسلمني عن اإل
وال عجب أن تزول هذه الشائعات ويرتّه األنبياء ومن أرسلهم ومتحى الشبهات 

 الذي �عندما نعلم أن صاحب هذا التفسري الذي اقتبسنا منه هو املصلح املوعود 
  .فند ما نسب إليهم بغري حق من أقاويل وأفعال

 يف تناول هذه املواضع بالسالسة واملنطقية �لقد اتسم أسلوب املصلح املوعود 
املدعمة باحلجة والرباهني اليت جتعل القلب يرقص فرحا بقراءا فترتل حتليالته 



 

 أن عسى اهللا. واستنتاجاته على العقل بردا وسالما وتثلج صدور العلماء والبسطاء
  .يهدي الناس مجيعا على فهم وقبول هذا الشرح العظيم

  
ننوه للقارئ الكرمي أن ما كُتب خبط مائل فما هو من النص األصلي للتفسري 
الكبري، وإمنا أضيف للضرورة توضيحا، ومثله بعض العناوين اجلانبية وذكر اآلية 

  .القرآنية املعنية بالتفسري على رأس بعض الفقرات
األخ وسام الرباقي على جهوده اليت بذهلا يف تدقيق الكتاب وإبداء أخص بالشكر 

  . اليت كانت يف حملها، وندعو له بالتوفيق وجزاه اهللامللحوظات
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 �� ١                  بداية اخللق: : : : 
       ٦                    أول البشر هل آدم- 

    ١٦                       مفهوم اجلن-    
      ١٨                    مفهوم الشيطان-    

  ٢-  ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��   ٢١                           خليفة اهللا يف األرض: : : : ����
  ٢٧           تعليم آدم األمساء كلها-    

  ٣١             التعليم بعرض األشياء-    
  ٣٢                      متدن آدم-    
    ٣٣                      اخلالفة-    
    ٣٤                     اعتراض املالئكة على االستخالف-    
    ٣٦                         املالئكة-    
  ٣٨                           حقيقة السجود آلدم-    
  ٣٩                          بليس واستكباره إباء إ-    
  ٤٠     كيف خدع آدم، وما الفرق بني إبليس والشيطان-    
    ٤٢       هل خلق اهللا إبليس ليضل الناس؟           -    
  ٤٣              الشجرة اليت ي آدم وزوجه أن يقرباها-    
 ٤٥             زلة آدم وإخراجه-    

 ٤٩               هبوط آدم-    

  ٥٠             معىن ورق اجلنة-    
    ٥٢         املوعظة والدروس من قصة آدم   -    

٣-  ����� �� ����� �� ����� �� ����� ������::::                                                        ٥٥  



 

        ٦٠      ذكر حنوك  يف الروايات اليهودية واملسيحية -    
    ٦٣                   سري حنوك مع اهللا تعاىل -    

٤-   ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� ������                                        ٦٧ 

٥-   ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� ������                                     ٧١ 

٦-   ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� ������                              ٧٧  
٧-  ������� �� ������� �� ������� �� ������� ������                    ٨٥  

  ٨٥                    حوار إبراهيم مع امللك الكافر - 
 ٨٧                                    اهللا املوتىكيف حيي - 

 ٩٠          طاعة إبراهيم ألوامر اهللا تعاىل - 

  ٩٣                   الوعد اإلهلي إلبراهيم  - 
 ٩٤                 الكعبة املشرفة ومقام إبراهيم   - 

 ٩٨       �عظيم التضحية وشدة التواضع والتذلل هللا  - 

 ٩٩    العهد إىل إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم بتطهري البيت - 

 ١٠٠        الرسل الذين بشروا الك قوم لوط - 

  ١٠٤      ملاذا دعا إبراهيم أن جينبه اهللا تعاىل عبادة األصنام - 
 ١٠٦                   إبراهيم يف ذبح ابنهرؤيا - 

 ١٠٧           �املشاة بني إبراهيم وحممد  - 

   ١٠٨                   كسر إبراهيم لألصنام - 

  ١٠٩      كيف يكسر إبراهيم األصنام وهي ملك لغريه - 
 ١١٠        ةاملفهوم الصحيح للصالة اإلبراهيمي - 

٨-   ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ������                        ١١٣    
  ١١٦          وصول الرسل إىل قرية لوط -    



 

  ١١٧                ملاذا استبشر قوم لوط بقدوم الضيوف إليه-      
  ١١٨      � هؤلَاِء بناِتي هن أَطْهر لَكُم� معىن قوم لوط -      
  ١١٩      � ما لَنا ِفي بناِتك ِمن حق� ملاذا قال قوم لوط -      
  ١٢٠         خروج لوط بأهله وحلول العذاب بقومه-      

٩-   !"�� ��  !"�� ��  !"�� ��  !"�� ������                       ١٢٣ 

 ١٢٤      الفوارق بني القرآن والتوراة يف قصة يوسف - 

   ١٢٦                  � والنيب الكرمي �وجه املماثلة بني يوسف  - 

 ١٣٤            زيزيوسف وامرأة الع - 

 ١٣٥          الربهان الذي رآه يوسف - 

 ١٣٧            شق قميص يوسف - 

 ١٣٩            إن كيدكن عظيم - 

 ١٤٠            معىن قطع أيديهن - 

  ١٤٢                    دخول يوسف السجن - 
 ١٤٤            ؟ يوسف أم الفىت؟من الذي نسي ذكر ربه - 

 ١٤٤                     رؤيا امللك - 

 ١٤٦            تفسري رؤيا امللك - 

 ١٤٦            راج عن يوسفاإلف - 

 ١٤٧            خياران أمام يوسف - 

 ١٤٨            اآلن حصحص احلق - 

 ١٤٩          هل طالب يوسف مبنصب؟ - 

١٠ -   #�$% ��  #�$% ��  #�$% ��  #�$% ������                     ١٦٧    

١١ -   &"�' ��  &"�' ��  &"�' ��  &"�' ��            ١٧٣               نزول الوحي الكرمي: : : : ����
 ١٧٦              عصا موسى - 



 

  ١٧٧              يد موسى - 
 ١٧٨          حياة بين إسرائيل قبل البعثة - 

 ١٨٠        الدعوة والتبليغ واآليات السماوية - 

 ١٨٨          بنو إسرائيل وصحراء سيناء - 

 ١٨٩                     اهلجرة من مصر - 

 ١٩١                    عبور بين إسرائيل البحر - 

 ١٩٤          سىاإلميان الضعيف لقوم مو - 

 ١٩٩          مواعدة رب العاملني ملوسى - 

 ٢٠٢           لبين إسرائيل�بركات اهللا  - 

 ٢١٢              قصة ذبح البقرة - 

 ٢١٦              قصة قتل النفس - 

  ٢٢٣                      إسراء موسى - 
      ٢٤٥                    ملخص إسراء موسى - 

 ١٢-   ��(�	" ��  ��(�	" ��  ��(�	" ��  ��(�	" ������              ٢٤٧ 

 ٢٤٧            منطق الطري والنمل  - 

 ٢٥٦        هل علّم سليمان منطق النمل أيضا؟ - 

     ٢٥٧                       منطق الطري وعرش امللكة بلقيس - 

 ٢٦٠  ملاذا تبسم سليمان ضاحكًا من قول النملة؟                   - 

   ٢٦١              سليمان واهلدهد - 

 ٢٦٥              االسم هدهد - 

 ٢٦٧          االستطالع الذي قام به اهلدهد - 

 ٢٦٨        محل اهلدهد رسالة سليمان إىل سبأ - 

 ٢٧١        هدية سبأ إىل سليمان اليت محلها اهلدهد - 

 ٢٧٢            من يأتيين بعرشها؟ - 



 

 ٢٧٣          هدف بناء القصر املمرد بالقوارير - 

 ٢٧٤          جريان الريح بأمر سليمان - 

     ٢٨٧      ؟ما قصة هاروت وماروتوهل كفر سليمان  - 

 ١٣-   )��* ��  )��* ��  )��* ��  )��* ������                              ٢٨٧               

١٤ -   ���� ��  ���� ��  ���� ��  ���� ������                               ٢٩٥    
١٥ -  ���+, �� ���+, �� ���+, �� ���+, ������  &�-. &�-. &�-. &�-.����                           ٢٩٩   

 ٣١٣                     أحوال النيب حيىي - 

  ٣٢٤            معىن السالم على حيىي - 
١٦ -  &��/ �� &��/ �� &��/ �� &��/ ������                             ٣٢٧  

 ٣٢٨            أحوال مرمي واملسيح - 

 ٣٣٦            الولدتلقي البشارة ب - 

 ٣٤٦           �تاريخ والدة املسيح  - 

 ٣٥٠          أحوال املسيح بعد الوالدة - 

 ٣٥٧        مقارنة بني اإلجنيل والقرآن الكرمي - 

 ٣٧١              بنوة املسيح - 

١٧ - 0��1 � 23 ��0��1 � 23 ��0��1 � 23 ��0��1 � 23 ��                                             ٣٧٥  
 ٣٧٥      احلكمة من ورود القصة يف سورة الكهف - 

 ٣٨١              رد شبهة - 

 ٣٨٢      حبث املصلح املوعود اخلاص عن ذي القرنني - 

 ٣٨٥          كان ذو القرنني يتلقى الوحي - 

 ٣٨٧       القبائل اليت أطلق عليها اسم يأجوج ومأجوج - 

 ٣٨٨          السد الذي بناه ذو القرنني - 



 

١٨ - !45 � 6�* ��!45 � 6�* ��!45 � 6�* ��!45 � 6�* ��                    ٤٠١  
 ٤٠١          مما قيل يف أصحاب الكهف - 

 ٤٠٥             يفة األول نور الدين يف أصحاب الكهفرأي اخلل - 

 ٤٠٧        رأي املصلح املوعود بأصحاب الكهف - 

 ٤١٢          بعض احلقائق املتعلقة بالكهوف - 

 ٤٢٤          أعداد أصحاب أهل الكهف - 

١٩ - 7��$8�. 9��"�� ��7��$8�. 9��"�� ��7��$8�. 9��"�� ��7��$8�. 9��"�� ��            ٤٣١  
 ٤٣١          ذكر املعراج يف سورة النجم - 

 ٤٣٤            وقت حدوث اإلسراء - 

 ٤٣٧  ت الواقعية على أن اإلسراء واملعراج حادثني منفصلنيالشهادا - 

 ٤٤٣              تفصيل اإلسراء - 

 ٤٤٥          كان اإلسراء كشفًا لطيفًا - 

 ٤٤٨            الغرض من اإلسراء - 

  ٤٥٣    كشف اإلسراء يشري إىل رحلة نبوية روحانية أخرى أيضا - 
  



   التفسري الكبري                              ١      القصص        أحسن    
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إن آدم عليه السالم هو احللقة األوىل من سلسلة النظام اإلنساين، بدأ اهللا به نزول 

ء وأود أن أكشف الغطا. الوحي السماوي إىل الناس حسبما ورد يف القرآن الكرمي
عن أن آدم املذكور يف هذه اآلية مل يكن أبا البشر الذي بدأ به خلق اإلنسان، 
فالقرآن الكرمي ال يصدق هذا الزعم، وال يقول بأن اهللا تعاىل خلق آدم دفعة واحدة، 
مث خلق زوجه حواء من ضلعه، بل إن ذلك القول مأخوذ من التوراة وغريها من 

نعملُ اِإلنسانَ : وقال اهللا: "جاء يف التوراة. يهالكتب، وعزوه إىل اإلسالم افتراء عل
علَى صورِتنا كَشبِهنا، فَيتسلَّطُونَ علَى سمِك الْبحِر وعلَى طَيِر السماِء وعلَى الْبهاِئِم، 

فَخلَق اُهللا اِإلنسانَ . وعلَى كُلِّ اَألرِض، وعلَى جِميِع الدباباِت الَِّتي تِدب علَى اَألرِض
: وباركَهم اُهللا وقَالَ لَهم. ذَكَرا وأُنثَى خلَقَهم. علَى صورِة اِهللا خلَقَه. علَى صورِتِه

ضُألوا اَألراموا واكْثُروا وأَثِْمر .. عضوقًا، ورٍن شدةً ِفي عنج اِإلله بالر سغَرو
اكنهلَهبالَِّذي ج مآد  ..اِإلله بقَالَ الرو : لَه عنفَأَص ،هدحو مكُونَ آدا أَنْ يديج سلَي

هِظريا نِعينَأل .. ممالَِعِه وأَض ةً ِمناِحدذَ وفَأَخ ،امفَن ملَى آدا عاتبس اِإلله بالر قَعفأَو
. وبنى الرب اِإلله الضلْع الَِّتي أَخذَها ِمن آدم امرأَةً وأَحضرها ِإلَى آدم. مكَانها لَحما

مِمي: فَقَالَ آدلَح ِمن ملَحِعظَاِمي و ِمن ظْما ِمِن . هِذِه اآلنَ عهأَةً َألنرى امعدهِذِه ت
 ِرٍء أُِخذَتكِْويِن، (امالت ٢ و١ِسفْر.(  

وتقول الكتب اهلندوسية إن خلق اإلنسان مت بصورة زوجية، إما بانشطار اإلله 
عند اآلخرين، ومنه انتشر النوع ) برامها(إىل شطرين عند البعض، أو بانقسام 

  .اإلنساين



   التفسري الكبري                              ٢      القصص        أحسن    

إن قصص خلق اإلنسان هذه جاءت بأسلوب ااز، ويبدو أن الكتاب املتأخرين 
. د أنفسهم فجاءت ذه الصورة األسطوريةأحلقوا ا زيادات هنا وهناك من عن

ولكن هناك تشاا بني خمتلف القصص الواردة يف كتب اهلندوسية، وتتفق يف 
  .خطوطها العامة

أما القرآن فقد اختار طريقا بديعا لكشف أسرار خلق هذا الكون وإزالة الستار 
رآن أن سنة يتبني من تعاليم الق. عن حقائقه الغامضة خيتلف عن سائر هذه اآلراء

االرتقاء والتطور جارية يف العاملني الروحاين واملادي دون مراء، وأن العامل املادي قد 
بلغ منتهى أوج كماله بعد تطورات ارتقائية طويلة، وكذلك وصل العامل الروحاين 

ولكن القرآن الكرمي ال يسلّم . إىل قمة كماله بعد أن طوى مراحل االرتقاء الطويلة
 كان آخر حلقة من سلسلة االرتقاء يف احليوانات املختلفة، وإمنا يقول بأن اإلنسان

بأن التطور اإلنساين مستقل بنفسه ومنفصل عن غريه من التطورات، وأنه ليس جمرد 
لَِّه ما لَكُم الَ ترجونَ ِل�: مظهر صادف التطور احليواين، ويتبني ذلك من قوله تعاىل

وجعلَ * أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سمواٍت ِطباقًا * وقَد خلَقَكُم أَطْوارا * وقَارا 
ثُم يِعيدكُم * واللَّه أَنبتكُم ِمن اَألرِض نباتا * الْقَمر ِفيِهن نورا وجعلَ الشمس ِسراجا 

يا واِفيهاجرِإخ كُمِرج١٩- ١٤: نوح (�خ.(  
  : يتبني من هذه اآلية ما يلي

  : على�أطوارا�تدل كلمة 
 أن خلق .أن خلق اإلنسان قطع أحواال وحدودا ومراحل عديدة قبل أن يكتمل

اإلنسان بدأ قبل خلق السماوات واألرض، وأن مراحله األخرية كانت من األرض 
بعد ذلك؛ أي أن مراحل اخللق اإلنساين بدأت على صورة ما حينما كانت السماء 
واألرض جمرد دخان، مث تطورت هذه الصورة فيما بعد إىل أن اكتملت صورة 

 .اإلنسان على األرض بعد خلق السماوات واألرض
أنه بعد أن جتمعت املادة الدخانية وتكونت منها السماوات واألرض، دخلت 
مرحلة جديدة يف خلق اإلنسان، فربز فيها وجوده من بطن األرض إىل ظهرها كمثل 
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النبات الضعيف الذي ال يتحرك ويستمد غذاءه من رطوبتها، مث أخذ يتحول شيئا 
 .فشيئا إىل صورة وجود متحرك

. نسان بعد موته لدليل على صدق ما يقرره القرآن ذا الشأنأن ما جيري على اإل
مث . فاجلسد يتحول إىل تراب، األمر الذي يشهد على أن بدء اخللق كان من الطني

إن موت اإلنسان وحتوله إىل التراب ال يعين أن مجيع أجزائه تفىن وتفقد : يقول
لدائمة بعد خلقه من الطني، واليت احلياة، بل يبقي اهللا تعاىل منه تلك احلالة املتطورة ا

 .يعيدها إليه ببعثة أُخرى حياسب فيها اإلنسان على أعماله
وجممل القول إن خلق اإلنسان حبسب تعليم القرآن، مل يكن دفعة واحدة وال يف 
وقت واحد، بل إنه تعاىل أسس بنيان خلقه منذ بدأ خلق النظام الكوين، مث أنبته من 

شوء يف خمتلف األزمان، وأعطاه الصورة اإلنسانية، ووهب له األرض نباتا متطور الن
  .العقل والشعور

ويذكر القرآن أن لإلنسان حالة أُخرى سابقة لتلك، وهي اليت مل يوجد فيها حىت 
نا خلَقْناه ِمن قَبلُ أَوالَ يذْكُر اِإلنسانُ أَ�: فيقول. وال جرثومته البدائية أو ذراته األوىل

ويف هذه اآلية يقرر أن اهللا تعاىل مؤلِّف مادة اخللق ). ٦٨: مرمي (�ولَم يك شيئًا
  . اإلنساين بعد أن خلقها من عدم

  :وآيات القرآن الكرمي تتناول موضوع اخللق مشرية إىل مراحله املتعددة، مثال
  ).١٢: فاطر (�واللَّه خلَقَكُم ِمن تراٍب� - 
  ).٨: السجدة (�الَِّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق اِإلنساِن ِمن ِطٍني� - 
  ).٥٥: الفرقان (�وهو الَِّذي خلَق ِمن الْماِء بشرا� - 

  ).٣١: األنبياء (� يؤِمنونَوجعلْنا ِمن الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَالَ� -   
  ).٩: السجدة (�ثُم جعلَ نسلَه ِمن سالَلٍَة ِمن ماٍء مِهٍني� - 

 اإلنسان كانت دور نشأته من ويتبني من هذه اآليات أن املرحلة األوىل خللق
ِمن �: الطني، مث ملا تطورت نشأته ذا الطريق أخذت ذريته تتناسل من ماء مهني

  ).٣٨: القيامة(� مِني يمنى
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دور تناسله من املاء ويتضح أيضا أن دور نشوء اإلنسان من الطني خيتلف عن 
مث إن القرآن فيما حتكيه آياته يبني لنا أن خلق اإلنسان مل يكن بنشأة متطورة . املهني

من احليوانات األخرى، بل إن اجلرثومة اإلنسانية منذ بدء اخللق كانت مستقلة 
بذاا، خمتصة لتكون بصورة اإلنسان، فاهللا تعاىل يقول يف اآلية إن ذرية اإلنسان 

) دارون(يف التناسل بعد أن صار اإلنسان بشرا سويا، ولكن التسليم بنظرية أخذت 
يستلزم اإلقرار بأن اإلنسان كان يتناسل عن طريق احليوانات حىت قبل أن يبلغ مبلغ 

: قال تعاىل: وهناك آية أخرى تدلنا على كيفية اإلنسان قبل أن يكون بشرا. البشرية
، أي )٢: اِإلنسان (�هلْ أَتى علَى اِإلنساِن ِحني ِمن الدهِر لَم يكُن شيئًا مذْكُورا�

أن اإلنسان يف هذا الدور من حياته مل يكن قد نشأت فيه القدرة الفكرية، ومل يكن 
مث . ا منطويا على قوة كامنة للتقدم والتطورعندئذ كائنا ناطقا عاقال، وإمنا كان كائن

). ٣: اِإلنسان (�ِإنا خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن نطْفٍَة أَمشاٍج نبتِليِه�: تقول اآلية التالية هلا
بطريق النطفة بدأ بعد أن ظهر بصورة الكائن ويف هذا إشارة إىل أن تناسل اإلنسان 

احلي، وكانت نطفته هذه أمشاجا، أي خليطا من القوى املتنوعة اليت متيز النطفة 
ونطف احليوانات األخرى ليست بأمشاج، أي . اإلنسانية عن نطفة سائر احليوانات

طرق أا ليست خليطا من قوى خمتلفة، لذلك فليست احليوانات قادرة على اختيار 
ولكن البشر الذين خلقوا من نطفة أمشاج فهم خمتلفون يف أمزجتهم، . خمتلفة

أما الِقرد فيتمتع اليوم أيضا بالقوى . وقادرون على االختالف يف اختيار الطرق
نفسها اليت كان يتمتع ا قبل آالف السنني، وكذلك األسد وسائر احليوانات 

اختلفوا عن آبائهم يف " نطفة أمشاج"ولكن ذرية اإلنسان املخلوق من . األخرى
وكأن يف . أفعاهلم وقواهم، فأصبحوا قادرين على التقدم املستمر يف العلوم والفنون

: وتكتمل اآلية بقوله. إشارة إىل كون اإلنسان حيوانا ناطقا" نطفة أمشاج"كلمة 
وهاتان الصفتان تدالن على املبالغة ). ٣: اِإلنسان (�فَجعلْناه سِميعا بِصريا�

احليوان يسمع ولكنه . والكمال، ومها ميزتان ختتصان باإلنسان دون سائر احليوانات
وهو يبصر، ولكنه ليس بصريا، ألنه ال . ليس مسيعا، ألنه ال يعقل أو يفكر فيما يسمع
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وهكذا فإن آدم كان أول مظهر لتلك القوى .  يعمل عقله فيهيتفكر فيما يرى وال
وال يراد باآليات . السميع والبصري: املودعة يف النطفة األمشاج اليت جتلت يف الصفتني

السابقة النفي املطلق لوجود البشر قبل آدم، بل إا تدل على أن اجلنس البشري كان 
 ألن قواهم مل �لصفتني غري آدم موجودا قبله، ولكن مل يتصف أحد منهم اتني ا

تتطور إىل حد يؤهلهم لسماع كالم اهللا تعاىل والنظر يف آياته ومظاهر قدرته، فلذلك 
وملا . مل يرتل عليهم عندئذ الوحي السماوي، ومل يظهر اهللا هلم آياته اخلاصة بالشريعة

؛ اصطفاه اهللا لكالمه، وشرفه )مسيعا بصريا( صار ترقى اإلنسان وتقدم يف نشأته حىت
وقد ورد يف القرآن الكرمي ما يوضح املراد اتني الصفتني من أما تدالن . بوحيه

ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا �: على النظر الفكري والفهم آليات اهللا وتدبرها؛ قال تعاىل
ونَ الصاِلدا خِفيه مِة هنالْج ابحأَص أُولَِئك ِهمبوا ِإلَى رتبأَخاِت وِن * اِلحثَلُ الْفَِريقَيم

-٢٤ :هود (�كَاَألعمى واَألصم والْبِصِري والسِميِع هلْ يستِوياِن مثَالً أَفَالَ تذَكَّرونَ
٢٥.(  

مما سبق من اآليات يتبني أن خلق البشر، كما يقدمه القرآن الكرمي، مل يكن دفعة 
 بل إن آدم كان أول مظهر حلالة الكمال البشري �واحدة، ومل يبدأ خبلق آدم 

از أن يكون وبذلك ج. اليت استحق ا أن يدعى إنسانا حقيقيا جديرا حبمل الشريعة
آدم أبا البشر من الناحية الروحية، ألنه املبتدأ للعامل الروحاين، وكان أول إنسان 
تشرف بالوحي اإلهلي، ولكنه ليس باحملتم أن يكون أبا للبشر من الناحية اجلسمانية، 
بل من املمكن أن يوجد عندئذ بعض بين نوع اإلنسان من نسل أُناس آخرين من 

بآدم ومنهم من مل يؤمن به يف حياته، ولكنهم ما زالوا يدخلون البشر، منهم من آمن 
وإذا تأملنا بعض آيات القرآن اليت تتناول خلق آدم . يف نطاق املطالبني باإلميان به

لتبني لنا أن النوع اإلنساين مل يبدأ به، وأن كثريين من البشر كانوا موجودين يف 
 . عصره

اته كما زعم بعض الناس، وإمنا املراد به فخلق اإلنسان ال يشري إىل خلق آدم بذ
  .خلق البشر البدائي
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  : إن ترتيب خلق اإلنسان كما يلي
  .   خلق اإلنسان أوال من طني- 
  .  مث استمرار نسله بالنطفة املنوية- 
 .  مث متام اكتمال القوى اإلنسانية فيه- 

 . مث بعد ذلك نزول الوحي اإلهلي عليه- 
�؟�6 ��� *.? � <=�؟�6 ��� *.? � <=�؟�6 ��� *.? � <=�؟=> � ?.* ��� 6�        

ي تشرف بكالم اهللا تعاىل كان من ذرية الناس الذين خلقوا من النطفة، فآدم الذ
ومثة آيات أُخرى . وليس من  الذين تطوروا من خلق الطني كحلقة أُوىل للبشرية

 مل يكن أول إنسان ظهر يف الوجود، بل كان يف عصره كثري �تدل على أن آدم 
وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك �: ففي سورتنا يقول اهللا تعاىل. ريهمن الناس غ

ويصح من الناحية اللغوية أن يكون املراد بالزوج األصحاب ). ٣٦: البقرة (�الْجنةَ
مث قال عز وجل . بين نوعه أيضا كانوا موجودين من قبلهواجلماعة، ومبعىن ذلك أن 

وقُلْنا اهِبطُوا بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُم ِفي اَألرِض مستقَر ومتاع �: بعد هذه اآلية
قُلْنا اهِبطُوا ِمنها �:  وهنا اخلطاب للجماعة، وبعدها قال)٣٧: البقرة (�ِإلَى ِحٍني

 �جِميعا فَِإما يأِْتينكُم ِمني هدى فَمن تِبع هداي فَالَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ
قَالَ اهِبطَا ِمنها جِميعا بعضكُم ِلبعٍض عدو فَِإما يأِْتينكُم �: وقال أيضا). ٣٩: ةالبقر(

طاب آدم هنا وخ). ١٢٤: طه (�ِمني هدى فَمِن اتبع هداي فَالَ يِضلُّ والَ يشقَى
  .يراد به مجاعة آدم ومجاعة الشيطان، ومها اجلمع

وأذكر يف هذه املناسبة حوارا جرى بني مؤسس اجلماعة األمحدية وبني منجم 
وقد زار هذه املنجم عدة مدن يف اهلند والتقى معه . أسترايل حول مسألة خلق آدم

  : يف الهور حيث دار بينهما هذا احلوار
وراة أن آدم أو اإلنسان األول ظهر يف أرض جيحون وسيحون، ورد يف الت: سؤال

  وقطن هناك، فهل هؤالء املقيمون يف أمريكا وأستراليا وغريها هم أيضا من أبنائه؟
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لسنا نقول بذلك، وال نتبع التوراة يف هذه القضية فنقول مبا تدعيه من أن : جواب
يكن قبل ذلك شيء، فكأن الدنيا بدأت خبلق آدم منذ ستة أو سبعة آالف عام، ومل 

كما أننا ال ندعي أن بين نوع اإلنسان الذي يقطنون . اهللا عز وجل كان متعطال
اليوم يف خمتلف أحناء األرض هم أوالد آدم هذا األخري، بل إننا نعتقد بأن بين اإلنسان 

 �ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض�كانوا موجودين قبله كما يتبني من كلمات القرآن احلكيم 
فال ميكن لنا اجلزم بأن سكان أستراليا وأمريكا من أوالد آدم هذا، ). ٣١: البقرة(

وأشري ذا الصدد إىل كشف عجيب . ومن اجلائز أن يكون بعض األوادم اآلخرين
أراين احلق : "صية إسالمية بارزة، فقد قالرآه الشيخ حمي الدين بن عريب، وهو شخ

وأنا أطوف بالكعبة مع قوم من الناس ال أعرفهم بوجوههم، .. تعاىل فيما يراه النائم
  :فأنشدونا بيتني نسيت أحدمها وأذكر الثاين وهو

           ذا البيت طرا أمجعينا           لقد طفنا كما طفتم سنينا  
أنا من : حدهم باسم ال أذكره، مث قال يلوتسمى يل أ. فتعجبت من ذلك

فما : فقلت له. يل بضع وأربعون ألف سنة: كم لك منذ مت؟ فقال: قلت. أجدادك
عن أي آدم تقول، عن هذا األقرب إليك عن : فقال يل! آلدم هذا القدر من السنني؟

قد يكون :  خلق مائة ألف آدم، وقلت أن اهللا�غريه؟ فتذكرت حديثا لرسول اهللا 
، الفصل ٣كتاب الفتوحات املكية،ج". (ذلك اجلد الذي نسبين إليه من أُولئك

  ).٣٠٩اخلامس يف املنازالت، باب 
يفهم من هذا الكشف أن آدم املوحى إليه، والذي ينتسب إليه بنو آدم اليوم، مل 

قد تستعمل " آدم"ه أن كلمة وكذلك يظهر من. يكن آدم األول، بل إنه آخر اآلوادم
كصفة أيضا مبعىن اجلد األكرب، وأن الوجود البشري ما زال مستمرا منذ أقدم 
العصور، وأن الدور املذكور يف األحاديث النبوية الشريفة، واحملدد بسبعة آالف سنة، 

 .إمنا أريد به دور آدم األخري فقط وليس أدوار البشرية مجعاء
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اجليل البشري موجودا قبل آدم املذكور، وأنه تتابعت إذا كان : ورب سائل يقول
والدته عن نطفة، فلماذا إذن يقول القرآن احلكيم بأن اخللق من زوجني؟ وملاذا قيل 

  يف احلديث النبوي أن املرأة قد خلقت من ضلع أعوج؟
واجلواب على ذلك أن اآليات املتضمنة هلذا املوضوع ال تذكر آدم بتاتا، بل إا 

يا �: ن اهللا تعاىل خلق اإلنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها فيقولتصرح بأ
أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما 

  ).٢: النساء (�تقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه واَألرحامِرجاالً كَِثريا وِنساًء وا
هو الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وجعلَ ِمنها زوجها ِليسكُن ِإلَيها فَلَما � -١
شغا تاِلحا صنتيآت ا لَِئنمهبر ا اللَّهوعد ا أَثْقَلَتِبِه فَلَم ترِفيفًا فَمالً خمح لَتما حاه

اِكِرينالش ِمن نكُون١٩٠: اَألعراف (�لَن .(  
٢- �لَقَكُماخهجوا زهلَ ِمنعج ٍة ثُماِحدفٍْس ون ٧: الزمر (� ِمن.(  

 وإمنا يراد ا أن األفراد �وال يراد بالنفس الواحدة هنا البشر األول أو آدم 
يال إذا اقتفت آثار آبائهم صاروا مثلهم؛ واآلحاد تنشأ منهم األمم الكربى، وأن األج

  .إنْ كفارا فكفارا، وإن مؤمنني فمؤمنني
 فيعين أنه تعاىل خلق زوجها من نوعها �جعلَ ِمنها زوجها�: أما قوله تعاىل

  . حدمها يف اآلخرليكون الزوجان متجانسني يؤثر أ
استوصوا بالنساء خريا فإن املرأة خلقت : (�وال ينخدعن أحد حبديث الرسول 

فاحلديث ال خيتص ". صحيح مسلم كتاب الرضاعة، باب الوصية بالنساء) "من ضلع
شهودة، وال بزوج آدم، بل خيص مجيع نساء العامل، وهيئة والدة النساء معلومة م

فإن خلقن من ضلع استعارة : (يريد احلديث املعين الظاهري للضلع، بل إن املراد به
، للشيخ ١كتاب جممع حبار األنوار، ج) "للمعوج، أي خلقن خلقا فيه االعوجاج

  ".حممد الطاهر
واخلالصة أن اآليات السابقة واحلديث املذكور ال يدالن على أن آدم الذي جعله 

 كان هو أول البشر، أو أن زوجته خلقت من جسمه، ولكن اآليات اهللا خليفة
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تتناول مجيع بين اإلنسان كقاعدة كلية شاملة جلميع هذا النوع رجاال كانوا أو 
  .نساء

 �ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنوٍن�: لقد اختلف املفسرون يف تفسري قولـه تعاىل
، أما املراد من اآلية أن اهللا تعاىل أخرب املالئكة أنين سأخلق بشرا من )٢٦: احلجر(

تراب مصوت، أي من محأ قد أُفرغَ على شكل معني؛ مبعىن أن اإلنسان خلق من 
حدث صوته، يا عند تراٍب ممزوٍج باملاء، موضوٍع يف قالب معني، فارٍغ باطن

  .الضرب
  : وقد أُشري يف هذه اجلملة إىل عدة أمور هي

  . أن اإلنسان خملوق من التراب: األول
  . أنه قد ركّب تركيبا خاصا حبيث إنه يشعر يف داخله بفراغ: والثاين

أنه يحدث الصوت عند الضرب، مبعىن أنه قادر على تلبية النداء اإلهلي، : والثالث
ذلك أن اهللا تعاىل حينما يضرب . لذي إذا ضرب رجع الصوتمثل اإلناء األجوف ا

. �اإلنسانَ أي خيتربه فإنه لو كان صاحلًا سليم الباطن يستجيب له ويلبي نداَءه 
أعين أن اإلنسان صاحل لقبول . وهذا هو ما مييز اإلنسان عن سائر املخلوقات اُألخرى

 .  إلهلي والستجابة ندائهاالختبار ا

حمٍإ �أما الصورة اليت خلق عليها اإلنسان يف البداية واليت تشري إليها كلمة 
فلم حيددها القرآن الكرمي، ومن املمكن أن تكون تلك الصورة البدائية غري � مسنون

ومهما يكن من أمر فإن تلك الصورة اإلنسانية الترابية . ئية كليةً بالعني اردةمر
األوىل كانت منذ البداية صلصاالً، مبعىن أا كانت صاحلة ألن خيتربها اهللا فتستجيب 

  .    �له 
إلنساين، ولكنه تطور لقد اتضح من ذلك أن القرآن الكرمي يسلّم بتطور اخلَلق ا
  .خمطَّط مدروس منذ البداية، وليس تطورا عشوائيا حدث صدفة

خيربنا القرآن أن خلق اإلنسان مت بالتدريج مرحلةً فمرحلة، ولكنه ال يسلّم بأن 
اخللية احلياتية اليت قدر هلا أن تصبح إنسانا كانت يف أي وقت شيئًا غري إنسان، بل 
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ية، منذ أن خلقت وبأية صورة خلقت، كانت مزودة بقدرة إنه يؤكد أن تلك اخلل
إا يف كل مراحل خلقها كانت متجهةً إىل . على أن تصبح إنسانا وأن تتلقى اإلهلام

غاية حمددة خمططة، وليس كما تقول نظرية دارون أن بعض أجزائها مل تزل تتفرع 
ة يف التطور والتقدم عنها يف حالتها الناقصة، بينما مل تزل بعض أجزائها الصاحل

 .منفصلة
، بينما فسرتها مبعىن "منِتن"مبعىن " مسنون"لقد فسر املفسرون عموما كلمة 

ِمن " املسنون"وقال غريه إن : "مصور، ذلك ألن العالمة أبا حيان قال يف تفسريه
). هذه اآليةالبحر احمليط، حتت " (وال يصح الختالف املادتني. إذا تغير: أَسن املاُء

تعين أيضا إقرار العمل، والتصوير، وتشحيذ الشيء وصقله، " السن"فما دامت كلمة 
وعمل الفخاِر، فيجب أن نقول إن املسنون مبعىن املتغري املننت جماز، وأن معناه 

  .احلقيقي هو الشيء املعمول على صورة معينة أو املركَّب تركيبا يحدث فيه الصوت
كيف : ل ردا على الذين يستغربون من ظاهرة الوحي اإلهلي قائلنيهذه اآلية متثّ

 البشر، وإمنا �ليس غريبا أن يكلم اهللا : ميكن أن يكلّم اهللا البشر؟ فريد اهللا عليهم
من ذلك أن اإلنسان جمبول، منذ بداية خلقه، على تلقي الوحي . الغريب أال يكلّمهم

 قد حدد غاية خلق اإلنسان أن يصل إىل الكمال، فيتشرف �عند اهللا تعاىل، وأنه 
ن  الوحي من اهللا تعاىل، أو كيف ميكن أ�كيف تلقى حممد : فال تقولوا. �بوحيه 

، بل احلري أن �يتشرف أتباعه باإلهلام يف املستقبل حلماية الوحي النازل عليه 
 ال تزالون -رغم كونكم خملوقني من صلصال-  تتعجبوا على حالتكم، ألنـكم

  .حمرومني من نعمة الوحي اإلهلي، فيجب أن تموا بإصالح أنفسكم
، وأما )٢٦: احلجر (�وِإنَّ ربك هو يحشرهم ِإنه حِكيم عِليم�: قال اهللا تعاىل

فهل هذا األسلوب حمض صدفة، يا ترى؟ إن دراسة . اآلن فبدأ احلديث عن خلق آدم
ناول موضوع خلْق آدم حتدث قبله دائما عما القرآن الكرمي تكشف لنا أنه كلما ت

 .هو ذو صلة باحلشر أو البعث بعد املوت
  : وهذا يدل صراحةً على أن بني املوضوعني صلة وثيقة، وهي كاآليت
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ذلك أنه لو مل يكن . إن قضية حشر األجساد واجلزاء منوطةٌ متاما خبلق آدم: أوالً
انت هناك ِمن إمكانية للحشر والثواب هناك كائن عاقل قادر حر يف أعماله ملا ك

فاحليوانات مثالً ال تعمل وفق أية شريعة، ألا ال متلك عقالً، وبالتايل ال . والعقاب
كذلك املالئكة . تستحق أي ثواب أو عقاب، ومن مث ال حتتاج إىل أي حشر حقيقي

ا ال متلك حرية وال إرادة، وإمنا جعلى فعل ال تستحق أي جزاء على أفعاهلا، أل ِبلت
). ٥١: النحل (�ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ�: اخلري فحسب، كما صرح اهللا بذلك قائال

أما الشيطان فهو أيضا ال يستوجب العقاب، ألنه يؤدي واجبه، شأنه شأن األشياء 
وأما الشياطني من . خرى اليت ال تستوجب العقاب ألا رديئة يف حد ذااالرديئة اُأل

الناس فال جرم أم يستحقّون العقاب على أعماهلم، ألن احلشر لن يقوم إال حلساب 
فثبت أن خلق اإلنسان .  هذا الكائن الذي ميلك اإلرادة واحلرية يف أعماله- اإلنسان

لما حتدث القرآن عن خلق آدم ذكَر هو السبب لوقوع احلشر، ومن أجل ذلك ك
قبله احلشر، وذلك تدليالً على أن اخللق اإلنساين يتطلب حشرا، وأن احلشر يقتضي 
نزول شريعة، إذ ال منطق يف أن يعاقَب أو يثاب أحد على عمله من دون أن تقام 

  .عليه احلجة
  :ى ذلكإن خلق اإلنسان دليل على وجود احلشر وإليكم بعض األدلة عل: وثانيا

وهذا .  لقد اكتمل خلق اإلنسان عرب عملية التطور من أدىن حاالت اخللق-١
يشكل دليالً على وجود دار اجلزاء، إذ لو أن اإلنسان خلق على هذه اِخللقة الكاملة 
مرة واحدة ألمكن القول بأنه خلق صدفة، شأنه شأن األشياء اُألخرى اليت أيضا 

ولكن كون اإلنسان قد تطور من أدىن .  الطبيعيةخلقت بالصدفة نتيجة التغريات
حاالت اخللق مرورا بكثري من املراحل والتقلبات، مث توقّف تطوره بعد اكتمال خلقه 
يف الصورة احلالية ومل يصبح خملوقًا آخر، كل هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على 

ية من خلق الكون أن اخللق اإلنساين مت حبسب ختطيط معني، وأن اإلنسان هو الغا
  .كله
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قوة اخلري وقوة الشر، واإلنسان مزود بكلتيهما وقادر :  هناك قوتان يف الدنيا-٢
على التصرف بأيتهما شاء، مما يدل أنه خلق ليحكم الدنيا؛ فلزم أن تكون نتيجة 

  .حياته أكثر من عمله، وهذا ال يتحقق إال بوجود يوم احلشر واجلزاء
على اتباع السنن الطبيعية، ال على املُثل األخالقية  الرقي املادي متوقف -٣

والروحانية، ولكننا جند أن األخالق النبيلة واألحوال الروحانية تشكّل اجلزء األكرب 
من كيان اإلنسان؛ فال ميكن إذًا أن يكون الرقي املادي هو الغاية اليت يصبو إليها 

جلزاَء على ما يقدمه من اإلنسان، بل ال بد من مكان آخر ينال فيه اإلنسان ا
  .تضحيات أخالقية وروحانية

فبين فيه أن اإلنسان خملوق ). ٢٧: احلجر (�ِمن حمٍإ مسنوٍن�أما قولـه تعاىل 
 كل �وقد ذكر اهللا . بمن املاء والتراب، ألن احلمأ يعين خليطًا من املاء والترا

وجعلْنا ِمن �: واحد من هذين العنصرين منفصالً يف أماكن أُخرى، فقال يف موضع
ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اللَِّه �: ضع آخر، وقال يف مو)٣١: األنبياء (�الْماِء كُلَّ شيٍء

  ).٦٠: آل عمران (�كَمثَِل آدم خلَقَه ِمن تراٍب ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
 أي ٢٧: احلجر (�ِمن صلْصاٍل ِمن حمٍإ مسنوٍن�: وأما يف سورة احلجر فقال

خلقنا اإلنسان من خليط املاء والتراب الذي أُفرغ يف صورة معينة ليكون قادرا على 
تشري صراحةً إىل قوة النطق اليت ميتاز ا اإلنسان ) صلصال(فكلمة . إحداث الصوت

حمٍإ �إن الكائنات احلية كلها خملوقة من : ر احليوانات األخرى، وكأنه قالعن سائ
، ولكن اإلنسان تغلب عليه الصفة الصلصالية، ومن أجل ذلك جند احلديث �مسنون

ي الناسة للصلصال،)احلمري الصالّة: (الشريف يسموهي كلمة مشا  .  
تشري أيضا إىل أن نطق اإلنسان متوقف على إرادة اهللا ) صلصال(هذا، وإن كلمة 

وهذه هي . يدل على صوت حيدث بالضرب) صلصل(أو ) صل(، ألن لفظ �
أجله ما مل حقيقة اإلنسان متاما، إذ ال يصدر عنه الصوت الذي هو خملوق من 

 بعد اختباره بإلقائه يف احملن �يضربه اهللا تعاىل، مبعىن أنه تعاىل يشرفه بكالمه 
  .واملصائب



   التفسري الكبري                              ١٣      القصص        أحسن    

اإلنسان خلق من تراب ال حياة ال يعين أن �  ِمن حمٍإ مسنون�وقولـه تعاىل 
كال، إمنا املراد منه البيان أن املادة احليوانية ال ميكن أن تتطور بدون اجلسم، . فيه

واجلسم يتكون من التراب؛ وإمنا استخدم هذا التعبري ليعرف اإلنسان كيف كانت 
  .بدايته

ن لزعم يفتقر إىل علما أن ادعاء العلماء بأن املادة احليوانية ال تتولد إال من حيوا
البحث والتحقيق؛ ذلك أن دليلهم الوحيد هو مشاهدم احلالية؛ ولكن من البديهي 
أن هناك بونا شاسعا جدا بني الظروف السائدة اآلن وبني ما كان عليه الكون لدى 

مث إن هؤالء العلماء أنفسهم يعترفون بأن املادة . خلق هذه املادة احليوانية اُألوىل
نية األوىل نفسها مل تزل تتطور حىت أصبحت يف وقت من األوقات إنسانا، بيد احليوا

أن هذا ال حيدث اآلن؛ مما يوضح أن هناك تفاوتا كبريا جدا بني الظروف احلالية 
كانت األحوال آنذاك مواتيةً جدا خللق . وبني ما كان عليه الكون عند بداية خلقه

فمن احملتمل أن تكون الذرات .  ليس كذلك اآلناحلياة بسرعة هائلة، ولكن األمر
اخلالية من أي حياة تنقلب عندئذ إىل ذرات حية بسبب بعض التقلبات، ولكن 

  .الظروف مل تعد كذلك بعد أن اكتسبت األرض الكمال
إذًا فليس من العلم يف شيء أن يقيس هؤالء الظروف املتفاوتة املختلفة مبقياس 

  . واحد
ة تشري فقط إىل تلك املرحلة من اخللق اإلنساين اليت تطورت فاحلق أن هذه اآلي

فيها قواه احليوانية وزود بالقوى اإلنسانية اليت ميزته عن احليوانات اُألخرى، وهي 
أو . املرحلة الصلصالية للحمأ املسنون، اليت زود فيها اإلنسان بصالحية تلقّي الوحي

  . من خلقه حني دبت فيه احلياةأن اآلية جمرد إشارة إىل تلك املرحلة
ملاذا نسلّم بأن هذه اآلية تشري إىل بداية املرحلة اإلنسانية أو احليوانية من : ولو قيل

اخللق البشري، وملاذا ال نقول إمنا تعين أن اهللا تعاىل بدأ خلق البشر بأن صنع متثاالً 
لكرمي نفسه ينفي من الطني ونفَخ فيه الروح، فصار إنسانا؟ فاجلواب أن القرآن ا

كون هذه اآلية تتحدث عن بداية اخللق اإلنساين، والدليل على ذلك هو قول اهللا 
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). ٢١:الروم (�وِمن آياِته أَنْ خلَقَكم ِمن تراب مث ِإذا أنتم بشر تنتِشرونَ�تعاىل 
ك تعارض يف الظاهر بني هذه اآلية وبني اليت نقوم بتفسريها، ألن هذه تذكر فهنا

خلق اإلنسان من تراب، بينما اآلية اليت نقوم بتفسريها تعلن عن خلق اإلنسان من 
يف سورة الروم ) تراب(فثبت أن اهللا تعاىل قد أشار بكلمة . صلصال من محأ مسنون

 املرحلة �، بينما يف سورة احلجر مل يذكر اهللا إىل املرحلة البدائية من اخللق اإلنساين
  .�محأ مسنون�األوىل الترابية، وإمنا اكتفى بذكر املرحلة التالية هلا باستخدام كلمة 

واللَّه خلَقَكم ِمن �ر فرقًا أكرب حيث يقول اهللا تعاىل  هذا، وجند يف موضع آخ
، فهنا حذَف ذكر احللقة الثانية أي الصلصالية من )١٢: فاطر (�تراٍب مث ِمن نطْفٍة

ابية، ومشريا إىل حلقة أُخرى وهي اخللق اإلنساين، مكتفيا بذكر احللقة األوىل التر
  .مرحلة النطفة

هو � �كما جند يف مكان آخر ذكرا خمتلفًا عن ذلك أيضا حيث يعلن اهللا 
). ٦٨: غافر (�الالذي خلَقَكم ِمن تراب مث ِمن نطفٍة مث ِمن علَقٍة مث يخِرجكم ِطف

  .فبين أن اإلنسان مل يخلَق من النطفة فجأة، وإمنا صار من النطفة علقةً، مث طفالً
 إىل احللقات التالية للنطفة حلقة أخرى إذ �ولكن يف موضع آخر أضاف اهللا 

يا أيها الناس ِإنْ كنتم يف ريب ِمن البعِث فإنا خلَقْناكم من تراب مث من نطْفة �قال 
أي أن اإلنسان مل يخلَق ) ٦: احلج (�مث من علَقة مث من مضغة مخلَّقة وغِري مخلَّقة

املضغة : ت العلقة إىل املضغة اليت مرت مبرحلتني أيضامن العلَقة مباشرةً، بل حتول
  .الكاملة وغري الكاملة

ولقد خلَقْنا � حلقاٍت إضافية أخرى فقال �مث يف سورة املؤمنون ذكر اهللا 
مث خلَقْنا النطفةَ علَقةً * ه نطْفةً يف قَراٍر مِكني مث جعلْنا* اإلنسانَ من ساللة من طني 

 رلْقًا آخأْناه خا مث أَنشملَح ونا الِعظاما فكسلَقْنا املضغةَ ِعظامغةً فخضلَقةَ مفخلَقْنا الع
  ).١٥ -١٣: اآليات (�فتبارك اُهللا أحسن اخلالقني

خلق العظام، مث تغطيتها :  ثالث حلقات إضافية تكون بعد املضغةفهنا ذكر
  .باللحم، مث خلق آخر حيث تدب احلياة يف هذه املواد غري احلية يف الظاهر
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ندرك بالتدبر يف هذه اآليات أن القرآن الكرمي ال يذكر أحيانا بعض احللقات من 
ثاالً من الطني، ونفخ فيه الروح، اخللق اإلنساين، مما يبطل ظن العامة أن اهللا صنع مت

احلق أن القرآن الكرمي يعلّمنا أن اخلَلق اإلنساين اكتمل مرورا مبراحل . فصار إنسانا
ال تقصد إال اإلشارة إىل أن بداية اخللق اإلنساين كان " التراب"خمتلفة، وأن كلمة 

مد غذاءه من وهذا أمر ثابت مؤكد، ألن اإلنسان ما زال إىل اليوم يست. من التراب
التراب نفسه، وإمنا يؤخذ غذاء أي شيء مما صنع منه، وإال لن يكون غذاًء مناسبا 

فمثالً إذا تآكل احلديد فال يتم تلحيمه إال بقطعة حديدية، ألن أي شيء آخر لن . له
فبما أن غذاء اإلنسان إمنا يتركب من عناصر التراب فال شك أنه خلق . يقوم مقامه

واإلنسان آخر حلقة متطورة من حلقات . اصر اليت تركَّب منها الترابأيضا من العن
  .خلق هذا الكون، ومل يأت من اخلارج

  : واخلالصة
 أن خلق آدم، كما أخرب القرآن الكرمين مل يتم دفعة واحدة، بل إن اجلزئيات -١

الدقيقة تطورت يف نشوئها، ومرت مبراحل عديدة خمتلفة إىل أن حتولت للصورة 
  .سانيةاإلن

 أن مكونات اإلنسان منذ بدايتها يف أبسط صورها كانت مهيئة لتكون يف -٢
النهاية ذلك الكائن البشري، وليس كما زعم الفالسفة نتيجة تطور مصادف يف 

  .احليوانات املختلفة
 أن الوجود البشري األول مل يكن يتلقى الوحي السماوي، ولكن جيال من -٣

 هو الذي وصل إىل حد من الكمال أهله لتلقي الوحي، ساللته اليت خلقت من النطفة
  .آدم: وأول من حاز هذا املقام اجلليل هو من أمساه القرآن الكرمي

وقد اختار اهللا تعاىل آدم .  أنه كان قبل آدم، ويف زمنه، كثريا من بين جنسه-٤
لك ليكون خليفة جيمع مشلهم بنظام وهداية مساوية، وأن معاصريه هؤالء معه يف ت

  .اجلنة األرضية اليت عاش فيها، وأم أُخرجوا منها أيضا معه
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@A� ��4B'@A� ��4B'@A� ��4B'@A� ��4B'::::        
: احلجر (�والْجانَّ خلَقْناه ِمن قَبلُ ِمن ناِر السموِم�  وأما قولـه تعاىل يف اآلية 

 كانوا ذوي طبائع نارية، - الذين نسميهم هنا اجلن- أُولئك البشر فيعين أن ). ٢٨
وبالفعل . مبعىن أم كانوا يستشيطون غضبا بسرعة، وال يطيعون النظام بسهولة

لقد كان آدم أولَّ إنسان حقق الكمال يف . �هكذا كانت حالة البشر قبل آدم 
ية، ولذلك صار أولَّ إنسان تلقى الوحي الذي هو ذو صلة وثيقة األخالق واملدن

فالذين تبعوا هذا الداعي إىل النظام واملدنية حبيث قضوا على . باألخالق واحلضارة
أهوائهم النفسانية، ورمسوا نقوش طاعة اهللا على ألواح قلوم، فسموا أصحاب 

 وأما الذين آثروا احلرية الفردية .الطبائع الطينية، ألن الطني يقبل التشكل والنقش
على طاعة النظام والقانون فسموا أصحاب الطبائع النارية، مبعىن أم متردوا مثل 

ومبا أم كانوا يبيتون خمتفني حتت سطح . شعلة النار اليت تأىب أن يسيطر عليها أحد
  .األرض فلذلك سموا باجلن أيضا

 أصحاب الطبائع النارية من البشر مع أن كيف تقول إن اجلن هنا يعين: ولو قيل
، أي أن اجلن قد �والْجانَّ خلَقْناه ِمن قَبلُ ِمن ناِر السموِم�: اهللا يعلن هنا صراحة

خِلق اِإلنسانُ ِمن �:  يعلن أيضا يف موضع آخر�خلقوا من النار؟ فاجلواب أن اهللا 
وقد قال أصحاب . أنه خِلق ِمن العجلة: ، ومعناه حرفيا)٣٨: األنبياء (�عجٍل

 اإلنسان مطبوع على العجلة، أي يتعجل يف معناه أن: البصرية النافذة من املفسرين
 �وكَانَ اِإلنسانُ عجوالً�: طلب كثري من األشياء اليت تضره، كما قال اهللا تعاىل

: ، وكما تقولخِلقْت منه: وتقول العرب للذي يكثُر ِمنه الشيُء). ١٢: اإلسراء(
فتح البيان، . (خِلقت ِمن تعٍب، وخِلقْت ِمن غَضٍب، تريد املبالغة يف وصفه بذلك

  ).والبغوي
: لروما (�ضعٍف اللَّه الَِّذي خلَقَكُم ِمن�: وكذلك يقول اهللا تعاىل يف موضع آخر

وال . ، أي أن اإلنسان عند والدته يكون ضعيفًا وحيتاج إىل مساعدة اآلخرين)٥٥
  !هنا بأا مادة كالتراب أو اخلشب يخلق منها اإلنسان" الضعف"أحد يفسر كلمة 
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على - وقبل إاء تعليقي هذا أود أن أضيف أن كثريا من األسالف يتفقون معي 
 ميكن أن يقابلوا الناس ويركبوهم ويعطّلوا  يف أنه ال وجود للجن الذين-األقل

فقد كتب العالمة أبو . عقوهلم ويسخروهم يف بعض األعمال، كما تزعم العامة
هذه اآلية تدل على بطالن قول من زعم أن الشيطان واجلن : قال اجلبائي: "حيان

. رةميكنهم صرع الناس وإزالة عقوهلم، كما تقول العامة، ورمبا نسبوا ذلك إىل السح
: البحر احمليط، سورة اِحلجر، قوله تعاىل." (وذلك خالف ما نص اهللا تعاىل عليه: قال

  ).إال عبادك منهم املخلَصني
إن بعضا من األسالف قد ذكروا رؤية اجلن، فاجلواب أن ما رأوه كان : ولو قيل

س من قبيل الكشوف اليت تعين رؤية بعض املشاهد يف عامل ااز والتمثيل، وهذا لي
ولكن ملا حكى هؤالء كشوفَهم للناس حِسب العامة منهم هذه . بأمر مستبعد

الكائنات التمثيلية كائنات حقيقية، مغترين مبا كان شائعا بينهم من عقائد خاطئة عن 
  .اجلن، وكذلك بسبب ورود هذه الكلمة يف القرآن الكرمي

 عقيدة عامة الناس عن غري أن ما فهمت بناء على كثري من األدلة القرآنية هو أن
اجلن اليت تقول بأم يتصلون بالبشر ويعملون هلم املستحيل فهي ليست إال ضربا من 
الوهم، أو من قبيل شعوذة بعض السحرة، اليت ال يستطيع العامة أن يعرفوا مصدرها، 

الء إنين ملم ذا العلم وأعرف الكثري من احليل اليت يلجأ إليها هؤ. فيعزوا إىل اجلن
  .املشعوذون

غري أنين ال أنكر أن اإلنسان رمبا كان يف البداية كائنا ناريا، مث بتأثري التقلبات 
اجلوية والزمنية تطور إىل كائن طيين، مبعىن أنه بعد هذا التحول كان أساس خلقه 

وهذا ليس بأمر . على ما تنتجه األرض؛ وكان آدم سيدا ألوائل هذه الكائنات
 بل إن علم اجليولوجيا أيضا يؤكد أن األرض يف بدايتها كانت كرة نارية مستبعد،

فال يستبعد أن تكون بداية خلق . ملتهبة، وأن قشرا الترابية خلقت فيما بعد
ولكن كل هذه األمور ال خترج عن . اإلنسان من النار قبل املرحلة الترابية من خلقه

  .  أكتب عنها أكثرحد التخمني، ويستحيل اجلزم ا، لذلك ال
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��C�= � ��4B'��C�= � ��4B'��C�= � ��4B'��C�= � ��4B'::::        
احلق أن اإلنسان ما دام قد منح القدرة على عمل اخلري والشر كليهما فكان ِلزاما 

 هذين احلافزين أي �أن يخلَق أيضا ما حيفزه عليهما، وألجل ذلك خلق اهللا 
فأمر املالئكة أن حتفز اإلنسان على اخلري . املالئكة والشيطان حىت قبل خلق اإلنسان

وأن ترتب النتائج وفق أعماله، بينما مسح للشيطان أن حياول دعوةَ اإلنسان إىل الشر 
  .ما استطاع إليه سبيالً

 أُناس آخرون مل - إىل جانب أتباع آدم- وملا بعث اهللا آدم كان يف هذه الدنيا 
 رئيس الفئة املتمردة على آدم � خيضعوا للنظام الذي أتى به، وقد مسى اهللا

وما وقع بني آدم . بالشيطان أو إبليس ألن ذلك الرئيس ظلٌّ للشيطان احلقيقي
  . على شكل حوار موجز�والرئيس املتمرد من أحداث يف فترة طويلة ذكره اهللا 

الذي خلق كحافز على الشر والذي هو غري مرئي - ما أن الشيطان وليكن معلو
 ال يأيت الناس بنفسه يف صورة متجسدة ليحدثهم ويؤذيهم، بل احلق أن -كاملالئكة

الذين تتسبب سيئام يف زلّة أقدامهم عن درجة الصالح هم الذين يصبحون أظالالً 
 كذلك كل احلوافز اُألخرى على .للشيطان، وأعماهلم هي اليت تنسب إىل الشيطان

لَيس ِمنكُم : �قال رسول اهللا : "املعصية أيضا تسمى شيطانا، حيث ورد يف احلديث
الَ نعم ولَِكن ِمن أَحٍد ِإلَّا وقَد وكِّلَ ِبِه قَِرينه ِمن الشياِطِني قَالُوا وأَنت يا رسولَ اللَِّه قَ

لَمِه فَأَسلَيِني عانأَع مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب ١مسند أمحد، ج" (اللَّه ،
أي لقد أحرزت الكمال يف التقوى لذلك فإن . فال يأمرين إال باخلري) �عن النيب 

 أن �وليس املراد من قوله . ملعصية تزيدين أنا صالحااُألمور اليت تدفع بالناس إىل ا
لو .  قد صار مسلما�لكل إنسان شيطانا مستقال، وأن الشيطان الذي وكِّل به 

مما يعين أن .  يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم�كان هذا هو املعىن فلماذا كان النيب 
الشيطان احلقيقي كان على حالته مل يتغري منه شيء، ولكن ما ينوب عن الشيطان 

، وأما من كان ميثّل الشيطانَ من �من أفكار ورغبات كان قد أسلم وأذعن للنيب 
  .وغريه فلم يسلموا بل ما برحوا على شرهم ومكرهمالبشر كأيب جهل 
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وأما الزعم أن ذلك الكائن غري املرئي الذي يسمى شيطانا هو الذي خرج بنفسه 
فإننا نعرف . متجسدا ملعارضة آدم فهو زعم باطل بداهةً، وخمالف للواقع والتجربة

فلو . غوائهـمامن القرآن الكرمي أن الشيطان أتى آدم وزوجته وحتدث معهما إل
كان ذلك الذي أتامها هو الكائن نفسه الذي حيث على املعصية فلم ال يستطيع اآلن 
أبناُء آدم رؤيةَ ذلك الشيطان بتلك العني اليت رآه آدم ا؟ ومل ال يستطيعون احلديثَ 
 مع الشيطان بذلك اللسان الذي حتدث به آدم معه؟ ومل ال يأيت ذلك الشيطان الناس

 اآلن أيضا؟ خاصة أن القرآن الكرمي ال يقول أبدا بأن جسد آدم كان إلغوائهم
خمتلفًا عن أجساد أبنائه اليوم حىت يقال بأن آدم استطاع بذلك اجلسد رؤيةَ الشيطان 

فما دام . وحواره، ولكن أبناءه ال يستطيعون ذلك الختالف أجسادهم عن أبيهم
راِت نفسها اليت متتع ا أبوهم آدم، وما دام األبناء أيضا ميلكون اليوم األجساد والقد

الشيطان هو هو مل يتغري، فيجب أن يراه مئات اآلالف من البشر اليوم، وجيب أن 
ولكن ال جند بني . يقاِبل هو جبسده كلَّ الصاحلني من بين آدم، سعيا منه إلغوائهم

ثل هذا االختبار البشر آالفًا وال مئات بل وال عشرات ممن يشهدون على أم مروا مب
سواء يف حالة الكشف أو الرؤيا، اللهم إال ما جند يف القصص واألساطري اليت ال 

ولكن الشيطان الذي أحتدث عنه فإنه ما زال . ينهض على صدقها دليل وال برهان
إىل اليوم يعرقل طريق كل نيب بالطريقة نفسها اليت جلأ إليها يف زمن آدم، ويأىب 

ستكرب أمام آدم، بل هذا هو دأبه مع كل الصاحلني يف كل زمان ويستكرب كما أىب وا
  .ومكان

إن آدم كائن ذليل حقري لذلك ال يعاف الطاعة : أجاب رأس الفئة املعارضة آلدم
واالنقياد، ويرى هو وأتباعه تقليد اآلخرين مفخرةً، ولكين لست ذليالً حقريا مثلهم 

  .كيف ميكن يل أن أرضى بطاعتهإذ خلقتين مطبوعا على احلرية واإلباء، ف
هذه العبارة أيضا هي من قبيل ااز والتمثيل، إذ تعين أن العدو األكرب آلدم 
وأتباعه حِسبوا النظام الذي جاء به آدم منافيا حلرية الضمري ورأوا يف اتباعه إهانةً 

. ليه آدمهلم، فرفضوا اخلضوع له، ظانني أم أحسن نظاما وأمثل طريقًا مما يدعو إ
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  .وقد عبر عن هذا املفهوم هنا مبصطلح اِخللقة الطينية واِخللقة النارية
 من قبل أن عباده الذين يخِلصهم وخيتارهم ال ميلك عليهم �لقد ذكر اهللا 

الشيطان أي سلطة وال تصرف، وأما اآلن فأخرب اهللا تعاىل كيف يصبح العباد 
أي أن من واجيب أن ) ٤٢: احلجر (�هذَا ِصراطٌ علَي مستِقيم�: صني حيث قالخملَ

أهديهم إىل سبيلي، وسوف أدلّهم على سبيلي بالوحي واإلهلام، فيِصلون إيلّ رأسا، 
  .ي إىل سبيل الشيطان املردودوال ميكن أن ينحرفوا عن سبيل

لقد بني اهللا تعاىل هنا أنه ال يكون هدفًا لالحنراف عن صراط اهللا املستقيم إال 
 �، ولكن الذي يكون قد وصل إىل اهللا �الذي ما يزال يف طور البحث عنه 

عى للمزيد من قربه تعاىل، ومن احملال أن يغويه الشيطان ويضلّه، إذ ووجده فإمنا يس
  كيف ميكن إلنسان أن ينكر ما شاهده بأم عينه وما جربه بنفسه؟

ويف هذا إمياءة إىل أن الفطرة اإلنسانية نقية طاهرة، حيث بني اهللا تعاىل أنه ال 
.  ويتبع خطوات الشيطانيضلّ عن الصراط السوي إال من ينجس بنفسه فطرته النقية

وقَد خاب � هذا املعىن يف مكان آخر من القرآن الكرمي بقوله �ولقد أوضح اهللا 
فسد نفسه الطاهرة ويدفنها حتت أي ال يهلك إال من ي) ١١: الشمس (�من دساها

  .تراب املعاصي
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 ���D�E� F G� �B�	
 ���::::        
�لُ ِفيهعجِليفَةً قَالُواْ أَتِض خاِعلٌ ِفي اَألري جالَِئكَِة ِإنِللْم كبِإذْ قَالَ رن وا م

يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الَ 
  ).٣١: سورة البقرة (�تعلَمونَ

، مساه اهللا خليفة ألنه �يرى بعض املفسرين أن اخلليفة املذكور هنا هو آدم 
وإين أرى هذا الرأي، ولكين ال اتفق . قدر له أن يكون نبيا منفذا ألحكام اهللا تعاىل

وكذلك . مع من قال بأن املالئكة كانوا سكان األرض قبل آدم؛ ألنه ال سند لذلك
ول واٍه وزعم ال أتفق مع القول بأن اجلن من غري البشر هم السكان السابقون، فهو ق

وتسمية آدم خليفة لكونه جاء بعد املالئكة أو اجلن باطل، وسبب واه، . ال دليل عليه
إذ إن اخلليفة يصلح ألن يطلق على كل شيء خملوق ألنه خيلف خملوقا جاء قبله، 

  .واحلال أنه ال ميلك أحد حتديد بداية اخللق
 وبعثته إىل الناس بالقرآن الكرمي �بعد أن أشار القرآن إىل اصطفاء املصطفى 

الذي ال ريب فيه، وهدى للمتقني، من عند اهللا تعاىل، ذكر اصطفاء اهللا تعاىل آلدم، 
فدلَّ بذلك على أن نزول الوحي السماوي وبعث األنبياء ليس من البدع، بل إنه 

يزال مستمرا دون انقطاع، سنة مطردة منذ خلق اإلنسان على هذه البسيطة، وال 
وأن آدم هو اإلنسان األول، ومعه بدأ نزول الوحي السماوي، وأن اهللا تعاىل مل يترك 

  .اإلنسان مهمال مضيعا أبدا، بل ما زال قائما على هدايته منذ البداية
وبذكر قصة آدم مع املالئكة يقدم القرآن درسا مفيدا للناس فيما يتعلق بالوحي 

فقد أشار اهللا تعاىل بتساؤل املالئكة إىل حقيقة أن . ن أُمور الغيبوالنبوة، ومها م



   التفسري الكبري                              ٢٢      القصص        أحسن    

الناس عادة، قبل بعث نيب، ال يدركون احلاجة إىل الوحي وإرسال نيب إىل أن يبعثه 
اهللا، فيتم رسالته، ويظهر للناس مدى حاجتهم إليه، وذلك بسبب ما حيدث من 

.  الدنيا حمرومة من تطور نافعتطورات تدفعهم إىل االعتراف بأنه لوال ظهوره لظلت
إن تساؤل املالئكة يشري إىل أنه حىت أمثال املالئكة ال يستطيعون إدراك حقيقة ذلك 
التطور العظيم الذي حيدث يف الدنيا بعد بعث نيب من األنبياء، فما بالك باألشرار 

 ميكن له فمن لوازم احلكمة أال خيالف املرء أمرا قبل وقوعه إذا مل. والسفلة من الناس
اإلميان به، بل عليه أن ينتظر ذلك املبعوث حىت يتم عمله، فإن يك صادقا حتقق 

  . صدقه بعمله، وإن يك كاذبا تبني كذبه بعمله
. وِذكر املالئكة يف هذا الوضع إشارة إىل دورهم يف مهمة املبعوث السماوي

مر هذا العامل يتم بإذن خيربنا القرآن الكرمي، وسائر األديان تؤيده يف ذلك، أن تدبري أ
فهناك مالئكة . اهللا تعاىل بواسطة املالئكة، فهم مأمورون بإمتام األعمال املختلفة

لتنفيذ أوامر املوت، ومالئكة موكلة بالكواكب وحركاا، ومالئكة لتدبري األمطار 
ويف األمر اإلهلي للمالئكة جبعل آدم خليفة مث السجود له إشارة إىل أن . والرياح

الئكة مكلفون بتأييد آدم يف مهمته كخليفة أو نيب، ولذلك فإن فالح النيب يف امل
ونرى يف حياة األنبياء . مهمته أمر حتمي إذ تسانده املالئكة املدبرون لنظام هذا العامل

ففي جناة نوح من الطوفان، وسالمة إبراهيم . من الشواهد ما يدل على هذه احلقيقة
لبحر وهالك فرعون؛ وجناة عيسى من الصليب، وانتصار من النريان، واجتياز موسى ا

على أعدائه اجلبابرة، " كرشن جي"رغم إحداق أعدائه به، وغلبة " رام شندر جي"
على أعدائه األشداء، وفوق كل ذلك كله وأعظم منه، مبارزة " زردشت"وتغلب 
. نفرد، وانتصاره عليهم مجيعا بصورة خارقة جلميع العرب وهو وحيد م�الرسول 

يف كل تلك احلوادث معجزات بينات ال ميكن إنكارها إال من قبل العميان املعاندين، 
وداللة على صدق هذه احلقيقة، وتذكري للناس بأن املالئكة الذين أُمروا مبساندة آدم 

 يف مهمته، وأم سوف حيدثون تطورات حامسة �مأمورون أيضا مبساندة حممد 
  . على الرغم من كل العداء�يترتب عليها االنتصار النهائي لرسول اهللا 
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وتشري اآلية أيضا إىل أن آدم خلق على هذه األرض وكانت مهمته يف هذه الدنيا، 
 يزعم البعض من أن آدم أُدخل اجلنة اليت وعلى هذه األرض ذاا، وذلك خبالف ما

ِإني �ومما يدعوا للتعجب أن اهللا عز وجل يقول . يدخلها الصاحلون بعد موم
نة ، ومع ذلك يصر البعض على دخول آدم يف اجل)٣١: البقرة (�جاِعلٌ ِفي اَألرِض

وقد قال بعضهم بأن اهللا خلق آدم أوال على األرض مث أدخله . املوعودة يف اآلخرة
. اجلنة، ولكن اآلية ال تسيغ هذا القول، ألا صرحية يف جعل اخلليفة يف هذه األرض

ومن البين أنه يستخلف يف األرض من أجل هدف وغاية، وال يتحقق ذلك بدخول 
  .آدم يف اجلنة

يقول تعاىل عن اجلنة املوعودة : خرى تدحض هذا الزعم فمثالوآيات القرآن األ
، ولكن اجلنة اليت دخلها آدم معه )٢٤: الطور (�الَ لَغو ِفيها والَ تأِْثيم�بأا 

الَ يمسهم ِفيها �اهللا اجلنة بقوله مث يصف . الشيطان، وحرضه على معصية اهللا تعاىل
ِجنيرخا ِبمهِمن ما همو بصوكذلك . ، لكن آدم أُخرج من اجلنة)٤٩: احلجر (�ن

، ولكن آدم أُخرج من اجلنة )٣٢: فصلت (� ِفيها ما تدعونَولَكُم�يقول عن اجلنة 
نتبوأُ ِمن الْجنِة حيثُ �وجاء يف وصف جنة اآلخرة . بسبب اقترابه من الشجرة

  .، ولكن آدم أُمر بأال يقرب الشجرة)٧٥: الزمر (�نشاُء
 كانت على هذه األرض، ألنه كان خليفة ألهل �تبني مما سبق أن جنة آدم 

  .هذه األرض، فكان حمتما بقاؤه فيها حىت املوت
، )٣١: البقرة (�وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة�وقد اعترض بعض الناس على قوله 

  :فقالوا
   لقد استشار اهللا تعاىل املالئكة، فهل هو عز وجلّ حباجة إىل االستشارة؟-١
 �تجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيهاأَ� ارتاب املالئكة يف حكم اهللا تعاىل بقوهلم -٢

  ؛ فهل هلم حق االعتراض على حكم اهللا تعاىل؟)٣١: البقرة(
  . لقد حتقق قول املالئكة وأُفسدت ذرية آدم يف األرض-٣
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إن هذه ". قال"وقبل أن أُجيب على هذه األسئلة ينبغي أن نفهم معىن كلمة 
ليت ترددت يف اآلية ال يعين أن اهللا عز وجل قد دعا املالئكة والناس إىل الكلمة ا

جملس، مث وجه اخلطاب إىل املالئكة؛ وإمنا املراد منها التعبري عن املتصور يف النفس 
لُونَ ِفي ويقُو�: وقد ورد هذا األسلوب يف القرآن كما يف قوله. قبل اإلبراز باللفظ

وهي أيضا تدل على لسان احلال ). ٩: اادلة (�أَنفُِسِهم لَوالَ يعذِّبنا اللَّه ِبما نقُولُ
فَقَالَ لَها وِلَألرِض ثُم استوى ِإلَى السماِء وِهي دخانٌ �: كما جاء يف القرآن الكرمي

ا طَاِئِعنينيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَو١٢: فصلت (�ائِْتي.(  
فليس من الضروري أن يكون القول الوارد يف اآلية الكرمية قد مت بصورة ظاهرة، 

ال كل شيء من االستجابة حلكم وإمنا أُريد ذا احلوار تصوير ملا جرى على لسان ح
  .اهللا تعاىل

وإذن فإن ما حتكيه آيتنا من قول إما مناقشة بلسان احلال، أو أنه تصوير للوحي 
وكل ما قال اهللا تعاىل . السماوي الذي أُنزل على املالئكة، وهذا ما أُرجحه

ة وألفاظها مل للمالئكة إعالن بقراره تعاىل ال ميت إىل االستشارة بصلة ألن سياق اآلي
 ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض �: تذكر االستشارة ال صراحة وال ضمنيا، فاآلية تقول

من أين استخرج املعترضون معىن االستشارة؟ إن اهللا تعاىل ! ، فليت شعري�خِليفَةً
، � باألمر كي ينشط كل واحد منهم يف نطاق عمله ملناصرة آدم أخرب مالئكته

فإذا استفسر عن شيء منها فليس . ويدرك األمر املوجه له ويتفهم نواحيه الغامضة
وال أدلَّ على براءة املالئكة من مة . ذلك عن اعتراض، وإمنا استزادة يف العلم

  ).٣١: البقرة (�ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك�: قوهلماالعتراض من 
ذلك أن . ومن زاوية أُخرى ميكننا أن نأخذ هذه العبارة كتساؤل شبيه باالعتراض

اك أُناس شبيهون باملالئكة جيوز آدم كما كان نائبا هللا تعاىل، كذلك كان هن
فيمكن أن يكون قد خطر ببال هؤالء أم ما داموا يعبدون اهللا عز . تسميتهم مالئكة

وجل بقدر ما أُوتوا من العقل فأي حاجة هناك لبعث إنسان بالشريعة؟ ويف ضوء 
ث فكلما يبع. هذا املعىن تعد هذه العبارة ردا على ما خطر ببال هؤالء من اعتراض
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فمن كان .  اهللا نبيا فإن أصحاب الصالح يف الظاهر يفكرون ذا األسلوب نفسه
منهم ذا تقوى حقيقية يفطن خلطئه، ويؤمن بإمام زمانه، وأما الذين تنقصهم التقوى 

  .احلقيقية الكاملة فتزل قدمهم، وخيرجون من صفوف املالئكة إىل صفوف األبالسة
 أيضا جند شخصا امسه � ففي زمن النيب .هذا املشهد يتكرر يف زمن كل نيب

زيد، وكان يدعي أنه يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويدعو العرب قبل بعثة النيب إىل عدم 
ومرة أثناء األكل مع النيب، رفض األكل معه حبجة أنه ال يأكل . اإلشراك باهللا تعاىل

وبعد فترة عندما .  بأنه مل يقع يف اإلشراك باهللا قط� فأجابه النيب. مع املشركني
 بأنه بعث رسوال من اهللا تعاىل مل يوفق هذا الرجل إىل التصديق به، �ادعى النيب 

. بت الشرك طيلة احلياةلو كان اهللا باعثا نبيا لبعثين أنا الذي حار: وإمنا قال
  ).البخاري، كتاب املناقب، مناقب األنصار؛ وسرية ابن هشام(

 مبثابة ملَك من املالئكة �فانظروا كيف أن هذا الرجل الذي كان قبل بعثة النيب 
وأمثال هؤالء يوجدون يف . وحِسب بعثته عبثا، �بني العرب، رفض أن يؤمن به 

عصر كل نيب، ورغم أم يكونون فيما يظهر ظالال للمالئكة، إال أم يدخلون يف 
  .األبالسة باالعتراض على بعث إمام زمام

أما املسألة األخرية من حيث حتقق قول املالئكة وعدم حتقق قول اهللا تعاىل فهي 
اهللا تبارك وتعاىل مل يقل بنفي الفساد وسفك الدماء، أيضا ناشئة عن تفكري قاصر، ف

يقول اهللا ". خليفة"بل إن مفهوم سفك الدماء والفساد متضمن يف إعالن بعث 
صحيح أن بعث آدم كخليفة يعين أن أفعال الناس سوف تقاس مبقياس الشريعة 
وسوف تعد بعضها فسادا وسفكا للدماء، ولكنه مع ذلك سيحقق غاية عظيمة ال 

ِإني أَعلَم ما الَ �ويؤكد هذا قوله تعاىل . كن أن حيققها أحد من سائر املخلوقاتمي
هناك شيء أعرفه وال : حيث مل خيطّئهم يف دعواهم، بل قال) ٣١: البقرة (�تعلَمونَ
  .ئكة اجلواب على سؤاهلم كما حتقق ما أخربهم اهللا بهوهكذا وجد املال. تعرفونه

 �قَالُوا أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماَء�: ورب سائل عن قوله
  ث إليهم، أم بذرية آدم املقبلة؟؛ أهذا يتصل بآدم، أم ببعض من بع)٣١: البقرة(
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أما عالقتها بآدم . واجلواب على ذلك أن هذه اجلملة تتصل ؤالء الثالثة مجيعا
ومن البين أن من . فألنه أول األنبياء، وعلى يده جاءت الشريعة قيدا على اإلنسان

منهم يتوىل أمر تطبيق النظام قد يعمد أحيانا إىل سجن بعض األفراد، وقتل ارمني 
وهذه التصرفات قد تبدو . توطيدا لدعائم النظام، وقد يفرض الضرائب عند الضرورة

ببادىء النظر نوعا من الفساد عند من ال يعرف مصاحل النظام، وعندئذ يتساءل 
كيف جيوز االستيالء على أموال الناس باإلكراه؟ وكيف يسجن األحرار : متحريا

م بتثبيت قواعد األمن من دون فرض الضرائب ويقتل األحياء؟ ولكن ال ميكن أن يقو
  .وسجن ارمني وقتل القاتلني

وأما عالقة ذلك القول مبن بعث إليهم آدم وبذريته املقبلة، فذلك ألن حدود 
إن احليوان يفترس . الشريعة هي اليت متيز املسيء من احملسن، واملذنب من الربيء

لعقل الذي يفرق بني اخلري والشر، وال ويقتل ويلدغ وال يعد مفسدا، ألنه حمروم من ا
  .خيضع حلدود الشريعة

وهكذا كان البشر قبل آدم، فإذا بلغ اإلنسان من العقل مبلغا يؤهله التباع 
الشريعة؛ كان عندئذ التمييز بني املفسد واملصلح، وأصبح منذ ذلك الوقت مطالبا 

صبح احلاكم املنفذ على لسان آدم أال يعتدي على حق غريه وال يفسد يف األرض، وأ
ومن خالف الشريعة فهو املفسد أو . للشريعة مسئوال عن إعطاء كل ذي حق حقه

  .سافك الدماء، األمر الذي مل يكن معروفًا قبل الشريعة
إن سؤال املالئكة يعين أن حالة البشر سوف تتغري بعد نزول : وقصارى القول

 وسفاكو الدماء طبقا هلذه الشريعة وتعيني خليفة، وعندئذ سيكون منهم املفسدون
فاستفسارهم هذا . الشريعة، وما كانوا من قبل الشريعة يدانون على مثل هذه األفعال

ومل تكن احلكمة اإلهلية ترمي إىل إدانة اإلنسان . يف حمله وحيتاجون شرحه وبيانه
ووصمه باإلجرام، وإمنا كان الفكر اإلنساين قد بلغ عندئذ من التقدم والدنو من 

ال حبيث تترك أفعاله هذه أثرا سيئًا يف قلبه، فلذلك أراد اهللا تعاىل أن يرتل على الكم
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البشر وحيه، فيصطفي آدم من بينهم خليفة ليقود البشرية إىل مكانتها املرموقة، 
  .ويسعى إىل تلك املثل العليا اليت أصبح اإلنسان مستأهال هلا

د استخالف آدم قول صحيح وهنا نقطة جديرة بالذكر؛ فكل ما قاله عز وجل عن
واالختالف بينهما إمنا هو من ناحية . وتساؤل املالئكة أيضا تساؤل صائب. متاما

فاهللا تعاىل كان يرى من استخالف آدم جتليا عظيما لظهور سيدنا . وجهة النظر فقط
شرية على طريق الكمال الذي فآدم هو املرحلة األوىل لوضع الب. �وموالنا حممد 

، بينما كانت املالئكة ختشى على البشرية �يصل إىل ذروته يف شخص خامت النبيني 
  .من أجل مظاهر الشر املصطبغة بصبغة أيب جهل وأمثاله

إن تأسيس اخلالفة سيكون مدعاة إلنزال العقاب بطائفة معدودة من املفسدين 
والقاتلني، ولكن هناك طائفة أُخرى قدر هلا أن تتفوق على املالئكة أنفسهم، وتنال 

وهذه الطائفة الناجحة هي الغاية من خلق هذا اتمع اإلنساين . حمبة اهللا والقرب منه
ولوجود هذه الطبقة املمتازة من البشر، ال جيرؤ أحد على اإلدعاء بفشل . املنظم

واحد من أفراد هذه الفئة العليا جلدير بأن يخلق هذا النظام البشري، بل إن كل 
، الذي خاطبه اهللا تعاىل �وأعالهم شأنا وأحقهم بذلك هو حممد . النظام من أجله

  ".لوالك ملا خلقت األفالك: "فقال له
 خلق آدم أيقنوا بأنه إين أعلم ما ال تعلمون من املصاحل العظيمة يف: فلما قال تعاىل

  .مث أراد اهللا تعاىل أن يبني ذلك لألجيال املقبلة من بين آدم. هو احلق
�4	+ 9�HE� ��� ��	$I�4	+ 9�HE� ��� ��	$I�4	+ 9�HE� ��� ��	$I�4	+ 9�HE� ��� ��	$I::::        

وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُوِني ِبأَسماء �
اِدِقنيص مالء ِإن كُنتـؤ٣٢: البقرة (�ه.(  

فقال البعض إا أمساء األشياء . لقد اختلف املفسرون يف األمساء اليت علِّمها آدم
وزاد عليه البعض أنه علمه كل ). الدر املنثور(مثل كوب وقدر، مبعىن أنه علمه اللغة 

وقال آخرون إنه . ، ولكن هذا املعىن خالف للعقل والنقل كلية)يانفتح الب(اللغات 
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ولكن إذا رجعنا إىل القرآن نفسه عرفنا بسهولة ). الدر املنثور(علّمه أمساء أوالده 
  .حقيقة هذه األمساء

ال شك أن اإلنسان عندما شرع يف التمدن كان حباجة إىل لغة، وال بد أن اهللا 
كن القرآن الكرمي خيربنا أن مثة أمساء خاصة جيب على تعاىل علَّم آدم لغة ما، ول

. اإلنسان أن يتعلمها ليكمل له دينه وخلقه، وال ميكن أن يعلمها إال اهللا جل وعال
ِحدونَ ِفي وِللَِّه اَألسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها وذَروا الَِّذين يلْ�: يقول الكتاب الكرمي

  ).١٨١: اَألعراف (�أَسماِئِه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  :يتبني من هذه اآلية الكرمية أمران

أن الوسيلة الوحيدة ملعرفة اهللا تعاىل واالتصال به هي أن يعلم اإلنسان : األول
  .أمساءه، أي صفاته،  علما صحيحا

أن العلم الصحيح ذه األمساء ال يتأتى إال بتعليم من اهللا تعاىل،  وأن : والثاين
 قد بعث �وملا كان آدم . حماولة إدراكها باالجتهاد الشخصي يوقع املرء يف اخلطأ

الالزم أن لتأسيس الدين، وتعزيز عالقة املخلوق باخلالق جل وعال، فلذلك كان من 
. يتعلم من اهللا تعاىل الصفات اإلهلية، ويعرفها بأمسائها كي تعرف أُمته إهلها وتتصل به

وإذا مل يتعلم آدم تلك األمساء خيف عليه وعلى أمته من اإلحلاد واالحنراف عن 
  .الدين

 ويتبني من اآليات التالية أن األمساء اليت علمها اهللا تعاىل آدم مل تكن معروفة 
واألمساء اليت ال يعرفها بكاملها مجيع املالئكة فردا فردا إمنا هي . ئكة متام املعرفةللمال

 �يفْعلُونَ ما يؤمرونَ�الصفات اإلهلية، ألن املالئكة كما وصفهم القرآن الكرمي 
  رفون ما يؤمرون بفعله، أما ما سوى ذلك فأىن هلم معرفته؟، فهم يع)٥١: النحل(

نعم، ال يعلم الصفات اإلهلية علما كامال إال اإلنسان، وليس املالئكة من هذا 
إم يعلمون من الصفات ما يتصل بنطاق عملهم فحسب، . العلم الكامل يف شيء

أما . فاتولكل منهم عمل حمدد ال يتجاوزه، فهو يعرف صفة واحدة أو بعض الص
  .اإلنسان، فكما يؤكد القرآن الكرمي، يعلم األمساء كلها
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إن اهللا زود اإلنسان بقدرات تؤهله بأن يتحلى بتلك الصفات، إنه يصلح 
ولكن . لالتصاف بالصفات اإلهلية، فيكون رحيما، غفّارا، قهارا، جبارا، شكورا

  .هااملالئكة ال تصلح ألن جتمع كل تلك الصفات يف واحد من
وأرى أن . ويرى بعض املفسرين أن اآلية تشري إىل معىن تعليم اللغة أو اللسان
ويبدو أن . اآلية تتضمن هذا املعىن أيضا، ألن اللغة ضرورية لتأسيس جمتمع متمدن

  .اهللا تعاىل علم آدم مبادئ اللغة اليت تأسست عليها اللغات
اللسان العريب؛ فاآلية تصرح أن وبالتدبر يف معىن اآلية يتبني لنا أن تلك اللغة هي 

 تعلم األمساء عن طريق مسمياا، مبعىن أن أساس اللغة اليت تعلمها قام على �آدم 
عالقة بني األمساء واملسميات، أي أن كل شيء سمي بامسه بناء على خواصه، فلم 

  .تكن األمساء بدون سبب يربطها مبسمياا
وهذه امليزة خمتصة باللغة العربية دون سائر اللغات؛ ألن األمساء فيها تفيد التعرف 

ففي اللغة العربية كلمة . على الشيء، ولو غرينا أمساء مسميات ما حدث خلل ما
فمثال . تدل على الصنع واالنتفاخ" خ ب ز"وهو اسم ذو معىن إذ إن مادة " خبز"

صنع شيئا : بدون مرض أو عيب، خبزمسن : نفخ صدره وأبرزه، خزب: بزخ
وهذه . فاخلبز شيء صنعته األيدي بسرعة، وهو أيضا منتفخ. بضرب الكفني بسرعة

كلمة أُخرى ما " خبز"واآلن، لو استبدلنا بكلمة . الكلمة تصوير حقيقي هلذا الطعام
  .أفادت هذا املعىن

، أو أا مل تتطور وال أعين بذلك أن سيدنا آدم تعلم اللغة العربية بشكلها احلايل
 وإمنا أعين أن أُصول تلك اللغة هي اليت تطورت وتوسعت وقامت �بعد آدم 

  .عليها اللغة العربية فيما بعد
فاملراد بتعليم اللغة أن اهللا تعاىل علم آدم لغة مبنية على حكمة، إذ إا متناسقة يف 

عىن، أي أن كل كلمة فيها ذات معىن تعرب عنه، أو بعبارة أُخرى، ربطها بني املبىن وامل
. إن اهللا العليم اخلبري علم آدم اللغة العربية اليت صارت فيما بعد أُما لسائر اللغات
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ملؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، الذي بين فيه " منن الرمحان"راجع كتاب 
  .أم األلسنةبالبيان الرائع كيف أن اللغة العربية هي 

ال يراد منه مجيع الصفات الظاهرة يف كل األزمان، وإمنا ما يتصل " كلها"وقوله 
ومن املمكن أن تكون مستوعبة لكل الصفات، ويكون . منها بعصر آدم من الصفات

معىن اآلية يف هذه احلالة أن اهللا تعاىل أودع يف آدم وذريته كفاءة إلدراك كل 
 آلدم كان بالقوة وباإلمجال، أي تزويده بالقدرة على الصفات؛ فكأن تعليم األمساء

وإن كان التعليم بالفعل والتفصيل قد . اإلدراك وبصفة عامة وليس بالفعل وبالتفصيل
  .�بلغ ذروة كماله بوجود سيدنا وموالنا حممد 

ئها وموادها، بل املراد به وكذلك ليس املراد بتعليم أمساء اللغة تعليم كل أمسا
  .تعليم مبادئ اللغة اليت تطورت فيما بعد بصورة اللغة العربية املتكاملة

ال يعود ضمري الغائب ).. ٣٢: البقرة (�ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِة�ويف قوله 
مؤنثة ومؤكدة ) األمساء(ألن الضمري جلمع املذكر العاقل وكلمة . على األمساء) هم(

؛ وتبني من ذلك أن الضمري راجع إىل املسمين ذه األمساء دون )كلها(بكلمة 
أن يكون العرض بصورة مادية، فمن ) عرضهم(وال يلزم من قوله . األمساء نفسها

 لألمساء، وخباصة إذا كان الضمري املمكن أن يكون بصورة كشف املظاهر املقبلة
  .راجعا على ذرية آدم يف املستقبل) هم(

كذلك قد يكون املعروضون على املالئكة هم أُولئك األعوان واألنصار الذين 
وهبهم اهللا آلدم بعد أن تعلم األمساء وتوىل اخلالفة، والذين كانوا مظاهر لصفات اهللا 

عرضهم على املالئكة بعد أن أمثرت فيهم تربية ويكون املعىن أن اهللا تعاىل . املختلفة
أخربوين عن صفات : آدم وتعاليمه، وأصبحوا مظاهر للصفات اإلهلية، وسأل املالئكة

إن هؤالء أبناء الصالح والسالم، وال . هؤالء إذا كان رأيكم السابق يف البشر صادقا
هم على عكس أما أعداء آدم وحاسدوه ف. ميكن أن يصدر عنهم فساد أو سفك دماء
  .أولئك األوفياء، وليس آدم مسئوال عنهم
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واحلق أن بعثة كل نيب كانت مقرونة بسفك دماء وهياج فنت، لكن ذلك مل يكن 
ناشئا عن أعمال األنبياء وأتباعهم، ومل يكن م رغبة يف ذلك وال يرضونه، بل كان 

  .حيدث على عكس إرادم وبسبب شرور أعدائهم
س من فعل األنبياء، وإمنا هم خمرجوه من صدور الفاسدين فالفساد الذي يظهر لي

دفينا يف أعماقهم، ويكونون عامال قويا يف إخراج اخلبائث الباطنية الجتثاثها من 
  .نفوس األشرار

ويتبني من معاين اآلية أن اهللا تعاىل يطلع األنبياء على شيء من مواهب أتباعهم 
 أن سنة اهللا مع من بعثوا بعد آدم من فنرى جليا. واألنبياء املبعوثون من بعدهم

األنبياء أم ما زالوا ينبئون ببعثة نيب أو أنبياء يأتون من بعدهم، أما سيدنا وموالنا 
وكذلك بالنظر .  الذي مجع اهللا فيه الكماالت كلها فقد أخرب ببعثته كل نيب�حممد 

م ينكشف هلم أحوال خاصة أتباعهم بصورة إمجالية، ولذلك يف حياة األنبياء جند أ
نرى أنه مل خيطئ نيب قط يف اختيار أصحابه واصطفاء أنصاره، أي مل جتتمع أغلبيتهم 

ويا ليت إخواننا الشيعة أدركوا هذه احلقيقة فكفُّوا عن معاداة . على اخلطأ بتاتا
  .اخللفاء الراشدين

9��%E� D�$� ��	$J �9��%E� D�$� ��	$J �9��%E� D�$� ��	$J �9��%E� D�$� ��	$J �::::        
 أن تعليم الصغار يف مدارس وروضات األطفال حيث يتبع أسلوب يظن البعض

خاص للتعليم، فال يعلمون األطفال عن طريق حفظ ما يف الكتب، بل يكون ذلك 
بتعليم أمساء األشياء بعرضها عليهم مما يساعدهم على حفظها دومنا ضغط على 

أوروبا، أقول حيسب البعض أن هذا األسلوب من مستحدثات . أذهام وذاكرم
. ولكن القرآن الكرمي يقدم يف هذه اآلية الوجيزة هذا األسلوب التعليمي تقدميا رائعا

إن اهللا تعاىل مل يعلم آدم حبفظ األمساء عن ظهر الغيب، بل علّمها إياه بعرض 
  .مسمياا امللموسة املشهودة عليه، وتعيني خواصها بصورة عملية

ما جرى مع مؤسس احلركة اإلسالمية األمحدية ومن األمثلة احلديثة للتعليم اإلهلي 
يف هذا العصر، إنه مل يتعلم يف مدرسة من املدارس، ومع ذلك ملا بدأ يف تأليف 
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الكتب باللغة العربية امتثاال ألمر اهللا تعاىل، علّمه اهللا يف ليلة واحدة أربعني ألف مادة 
 بأن يأتوا مبثل هذه الكتب من اللغة العربية، فقام بعدها يتحدى العلماء يف كل العامل

حتداهم مجيعا أو آحادا، ولكن مل يكن ألحد . يف بالغتها وما حتتويه من أدق املعاين
ومثل هذا . أن يأيت هلا مبثيل حىت اليوم، رغم كثرة توزيعها وقتئذ يف البالد العربية

  .اإلعجاز ليس إال مثرة إلعجاز القرآن الكرمي وتصديقا له
6'7 �8�96'7 �8�96'7 �8�96'7 �8�9::::        

 هو أول من جعله اهللا تعاىل خليفة يف هذه األرض، كي يقيم �ان آدم وملا ك
التمدن اإلنساين، وهو اهلدف احلقيقي من بعثته واستخالفه، كان من املناسب هنا أن 

  :نذكر املبادئ اليت تأسس عليها متدن آدم
كن قد عرفوه من قبل عالقة شرعية إذ شرع ألتباعه ما مل ي:  نظام الزواج-١

 �يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ�: حمددة بني الرجل واملرأة طبقا ألمر اهللا تعاىل
  ).٣٦: البقرة(

مل طبقا لبعض األحكام والنهي فقد بدأ األمر بالع:  نظام التحليل والتحرمي-٢
وكُالَ ِمنها رغَدا حيثُ ِشئْتما والَ تقْربا هِذِه �: عن بعض األعمال كما قال تعاىل

  ).٣٦: البقرة (�الشجرةَ
  .طعام والشراب للجميع نظام التعاون على يئة وسائل ال-٣
  . نظام الكساء-٤
  . نظام السكن-٥

ِإنَّ لَك أَالَّ تجوع ِفيها والَ �: وجيمع هذه النظم الثالثة األخرية قول اهللا تعاىل
وليست هذه صورة ). ١٢٠- ١١٩: طه (�وأَنك الَ تظْمأُ ِفيها والَ تضحى* تعرى

مفصلة جلنة آدم كما زعم بعضهم خطأ، بل إا الصورة املرسومة لتمدن آدم واليت 
إن اجتماع الناس يؤدي أحيانا إىل حرمان قسم من . دعا إليها اتمع اإلنساين األول

ت التمدن أن الناس من وسائل الغذاء والكساء، فعلى اآلخرين الذين يتمتعون خبريا
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يسعوا جهدهم لسد هذا الفراغ، ويتعاونوا على إعانة الفقراء واملسنني والعاجزين، 
  .ويهيئوا هلم حاجتهم من الغذاء والكساء واخلباء

2:;<�2:;<�2:;<�2:;<� :  
: البقرة (�رِض خِليفَةًوِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَأل�يقول اهللا تعاىل 

٣١(  
  :تطلق على املعاين التالية" خليفة " إن كلمة 

  . الذي خيلف عن قوم أو شخص خال-١
  . الذي ينوب عن حاكم أعلى يف حياته لتنفيذ أحكامه ببلد آخر-٢
و يواصل نسله  الذي يقوم من بعد شخص ليضطلع بسلطاته ويدير أعماله، أ-٣
  .وولده

  :ولكن معىن هذه الكلمة يف القرآن الكرمي يتردد يف ثالثة استعماالت
 اخلليفة مبعىن النيب، كما يف آيتنا احلالية؛ ألن فضيلة آدم ال تتوقف على جمرد - أوالً

. األبوة جليل جديد، بل إن فضيلته الكربى هي تشرفه بالنبوة كما تصرح هذه اآلية
يا داود ِإنا جعلْناك خِليفَةً ِفي �:  ذه الصفة يف قوله تعاىل�وقد وصف داود 

 الَِّذين الْأَرِض فَاحكُم بين الناِس ِبالْحق ولَا تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه ِإنَّ
  ).٢٧: ص (�...يِضلُّونَ عن سِبيِل اللَِّه

 : � اخلليفة من خيلف عن قوم هلك من قبل، كما جاء على لسان هود - ثانيا
  ).٧٠: اَألعراف (�كُم خلَفَاَء ِمن بعِد قَوِم نوٍحواذْكُروا ِإذْ جعلَ�

 اخلليفة الذي خيلف عن نيب ويقتدي بأثره، ويوجه قومه إىل شريعته، وجيمع -ثالثًا
": عليهما السالم"مشل أمته من األنبياء كان أو غريهم؛ كما قال موسى هلارون 

�فِْسِدينِبيلَ الْمس ِبعتالَ تو ِلحأَصِمي ولُفِْني ِفي قَو١٤٣: اَألعراف (�اخ.( 

        
        



   التفسري الكبري                              ٣٤      القصص        أحسن    
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انه  يتبني من نص ما قاله املالئكة أم مل يكونوا بسؤاهلم يعترضون على اهللا سبح

وتعاىل، وال حيتجون باستحقاقهم للخالفة، وإمنا كانوا يستفسرون عن احلاجة الداعية 
. إىل تأسيس هذا النظام اجلديد مع ما يضمره من خطر سفك الدماء وانتشار الفساد

كان سؤاهلم استفهاما عن احلقيقة، وكان اجلواب املمكن إما بالنفي البات إلمكان 
خلالفة، أو بإقرار ذلك اإلمكان مع تأكيد أمهية هذا النظام سفك الدماء والفساد بعد ا

  .لبين نوع اإلنسان، وإيضاح أن نفع النظام اجلديد أكثر من ضرره
وكان الوجه الثاين للجواب هو األصح لنظام اخلالفة اإلنسانية، وهو الذي صدر 

ساد، إنه مل ينِف عن النظام إمكانية حدوث شيء من سفك الدماء والف: اجلواب به
فذلك ممكن على يد بعض اجلناة، ولكنه صرح بأن النظام سينتج عنه شخصيات 
عظيمة متحلية بعديد من صفات اهللا عز وجل، ولذلك فال بد من خلق مثل هذه 
الشخصيات القادرة على إظهار الصفات اإلهلية على األرض، على الرغم من وجود 

  .عاملالشخصيات الناقصة أيضا، فذلك أنفع جدا لنظام ال
  :وكان من املمكن أن يكون هذا الوجه من اجلواب على قسمني

  .أن يدعم باألدلة العقلية:  األول- 
أن يؤيد بالدليل العلمي، فيظهر مواهب اخلليفة األول وكفاءاته بصورة :  الثاين- 

ومثل هذا اجلواب يكون . واقعية، ويكشف للمالئكة وجود الكُمل من أتباع آدم
وهذا ما اختاره اهللا تعاىل إذ علّم آدم صفاته، فأثبت . ظم إقناعاأقوى تأثريا وأع

باالتصاف ا أنه ال ميكن أن يظهر الصفات اإلهلية ظهورا كامال إال من يكون خمريا 
بني اخلري والشر، فيطغى عليه احلب اإلهلي فيندفع حنو إمناء قوى اخلري يف نفسه 

  .ليتقرب إىل اهللا
أم قد اطمأنوا جبواب اهللا كل االطمئنان، وأم اعترفوا ويتبني من قول املالئكة 

بأن علمهم ناقص وحمدود بالنسبة إىل علم اإلنسان املوهوب من لدن اهللا تعاىل، وأم 
أقروا بأن اهللا تعاىل هو وحده العليم احلكيم الذي ال خيلو فعل من أفعاله من احلكمة 
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ا يهدف إىل حتديد الغاية من خلق الكون وأن الرد املفصل ملا جرى آلدم إمن. الكاملة
وتعيني حكمته، ويرمي إىل بيان أن سبب نزول الوحي السماوي يف كل زمن إمنا هو 

  .لتحقيق هذه الغاية
فليس املراد منه األمر ) ٣٣: البقرة (�الَ ِعلْم لَنا ِإالَّ ما علَّمتنا�: أما قول املالئكة

البديهي من أن علمهم مقصور على ما علمهم اهللا، وإمنا لبيان أن علمهم ال يزداد 
كازدياد علم اإلنسان الذي زوده اهللا بالقدرة عليه، وأن ما آتاهم اهللا تعاىل من قوى 

امعة، أي أم أيقنوا ال يستطيعون ا أن يدركوا شأو اإلنسان يف علومه املتنوعة اجل
بأن اإلنسان خملوق حلكمة، وأنه مكلف بعمل ال يستطيعونه، وأن خلق اإلنسان 
لفعلٌ حكيم من أفعال اهللا عز وجل، وإن كان بعض جنسه سببا لسفك الدماء 

ما أَنبأَهم ِبأَسمآِئِهم قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم قَالَ يا آدم أَنِبئْهم ِبأَسمآِئِهم فَلَ�. وإثارة الفنت
: البقرة(� ِإني أَعلَم غَيب السماواِت واَألرِض وأَعلَم ماتبدونَ وما كُنتم تكْتمون

٣٤.(  
 ولكن �ق آدم مع أن املالئكة فهموا على وجه اإلمجال الغرض من خل

استكماال للدليل أمر اهللا تعاىل آدم ببيان كماالت اخلاصة من أُمته أو نسله لكي تتبني 
  .احلقيقة عمليا بعد أن اتضحت علميا

كما ليس املراد من تعليم آدم أن اهللا أجلسه أمامه يعلمه، وإمنا معناه أنه تعاىل آتاه 
ات اإلهلية واللغة وخواص األشياء إما بالوحي اخلفي أو بالوحي اجللي أو علم الصف
أما واألمر كذلك فقد انكشف للجميع أن اهللا تعاىل العليم اخلبري، هو . بكليهما

األعلم حباجات األرض ومقتضياا لرتول الفضل اإلهلي، وهو أعرف ملا تتطلب 
ظاهرة يبدوا، وباطنة ال : ئكة من القوىإنه العليم مبا أودع يف املال. صفاته عز وجل

ومن اخلطأ أن يتصور أحد أن املالئكة حاولت إخفاء شيء عن . ميكن هلم إظهارها
العجز والقصور الفطري، إذ إم ال ميلكون : اهللا تعاىل، وإمنا يراد بالكتمان هنا

به من صفات، اإلرادة واحلرية اليت يتمتع ا اإلنسان ولكنهم يظهرون ما زودوا 
  .ويكتمون ما ليس بوسعهم من صفات
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2�=;(�2�=;(�2�=;(�2�=;(�:  
ويف اآليات الكرمية جاء ذكر املالئكة، وحيسن بنا أن نذكر هنا ببعض التفصيل، 
إذ إن اجليل اجلديد من الشبان املتأثرين بالفلسفة العصرية بعد أن أخطأوا الطريق إىل 

عز وجل، ظنوا أن وجود معرفة اهللا تعاىل، وتقاصروا عن إدراك وجوده وصفاته 
املالئكة باطل ألنه ينايف األلوهية؛ والذين مل تزل م عقيدة دينية طمأنوا أنفسهم 

  .بقوهلم إن املالئكة ليست إال من قبيل املشاعر الصاحلة اليت خيتلج ا قلب اإلنسان
والواقع أن وجود املالئكة ال يتعارض أبدا مع كمال األلوهية، وأيا كانت الصورة 

ليت اخترمتوها من هاتني الصورتني، فإن وجود املالئكة ال يكون مظنة االرتياب ا
هل كان يتخذ عندئذ : فإذا كان اهللا تعاىل فعاال منذ األزل تسألنا. واالعتراض

وسائط من خملوقه ألجل القيام بأعماله؟ أي هل كانت هناك سنن طبيعية لوجود هذا 
ر حيصل بنفسه دون أي قانون أو سبب الكون عند بدء اخلليقة أم كان كل تطو

كعجائب الشعوذة والسحر؟ ولئن سلّمنا بأن كيان هذا العامل وبنيته تقتضي خضوع 
كل تطور حادث فيه لقاعدة أو سنة ما اضطررنا للتسليم بأن اهللا عز وجل خلق 
بعض الوسائط لتكوين هذا العامل، وأصدر سننا خاصة سببت وجود هذا العامل ذه 

فإذا سلمنا بذلك، وال بد من التسليم، فال مفر إذن من اإلقرار بأن وجود . ةالصور
املالئكة أمسى من االعتراض، ألنه إذا مل يكن اختيار وسيلة ما منافيا لقدرة اهللا تعاىل 

وكذلك إذا اعتقدنا . فإن اختيار وسيلة غريها ال يعد أيضا منافيا لقدرته عز وجل
 بإدارة هذا العامل اليوم أيضا، فال داعي إذن إىل بأن هللا عز وجل عالقة فعالة
فإن اهللا تعاىل يستعمل النطفة اإلنسانية للوالدة، ويربد . االعتراض على وجود املالئكة

وإذا كانت هذه الوسائط ال تنال . غليل اإلنسان باملاء، وينور على العامل بالشمس
ة نظام هذا الكون مدعاة إىل من قدرته، فكيف يكون توسيطه تعاىل للمالئكة يف إدار

املساس بكربيائه وجربوته؟ واحلق كما يتبني من القرآن، وتصدقه نواميس القدرة 
. اإلهلية، أن اهللا عز وجل، بقدرته الكاملة أخضع نظام العامل لقانون واسع متشعب

: النازعات (�أَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاهاو* رفَع سمكَها فَسواها�: يقول تعاىل
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، وتدلنا هذه اآلية على أن النظام السماوي مؤسس على قانون كامل منه )٣٠- ٢٩
ما هو خفي كالليل، وال يتبني إال بإمعان النظر وإمعان التدبر؛ ومنه ما هو ظاهر 

هذان النوعان من نواميس القدرة . بني من الوهلة األوىلواضح وضوح النهار، ويت
بينان للناظرين فيهما، فالشمس والقمر مثال يعرف الناس بعض تأثرياما، ولكن 
بعض أسرارها يف غاية اخلفاء حىت أن العلماء املتخصصني ال يزالون يبحثون فيها 

  .ملعرفة أسرارمها
فالقول بأن وجودها ينايف . ي املالئكةإن أول حلقة يف سلسة العلل واملعلوالت ه
فإن العامل كله قائم على آالف العلل . القدرة اإلهلية وهم أوهى من بيت العنكبوت

واملعلوالت، وال يقول عاقل بأن هذه القوانني تتعارض مع قدرة اهللا تعاىل، فكيف 
. ز وجليكون وجود املالئكة كحلقة أُوىل يف السلسلة مما ينال مع قوته وسلطانه ع

إذا كان النور سببا إلبصار العني، وذبذبات اهلواء علة حلاسة السمع وال ميس ذلك 
قدرة اهللا، فكذلك وجود املالئكة كعلة يف إدارة نظام هذا الكون لن ينال شيئا من 

  .قدرة اهللا تعاىل
وكما أن املالئكة هي العلة األوىل خللق اإلنسان، كذلك هي العلة النهائية 

ونوجز القول هنا عن املالئكة بأم كائنات روحانية، خلقهم . هللا تعاىللالتصال با
وهم ليسوا عند . اهللا تعاىل كاحللقة األوىل يف خلق العامل املادي، وجعلهم املدبرين له

اهللا تعاىل كأصحاب احلظوة املقربني عند امللوك؛ بل إن اهللا تعاىل أوجدهم سببا 
ا العامل، وإلجراء التطورات والتغريات الظاهرة يف مبدئيا وعلة أُوىل إلدارة نظام هذ

الكون، وهم ال يربحون قائمني على إحداث التطورات يف العامل بإذن اهللا تعاىل، 
  .وطبق القواعد اليت حددها عز وجل

إن الذين مروا بتجارب روحية أُتيحت هلم معرفة املالئكة ومشاهدم، فقد ورد 
عض الصاحلني والصاحلات، ونزول جربيل على يف اإلجنيل نزول املالئكة على ب

 وذكر القرآن الكرمي واألحاديث النبوية نـزول الروح األمني �املسيح الناصري 
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ويف هذا العصر حظي مؤسس . �جربيل على سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
  . اإلسالمية األمحدية ذا االتصال املالئكياجلماعة

إن الذين . كما إنين تشرفت شخصيا ببعض املشاهدات بفضل اهللا تعاىل ورمحته
حيسبون املالئكة جمرد قوى كامنة يف اإلنسان يبنون رأيهم على الوهم واجلهل وإنكار 

 اليقني حبقيقة جتارب الصادقني، ولكن املرء إذا نال املشاهدة الشخصية ال ميكن له إال
  .وجودهم

6'> '�?��� 23�3�6'> '�?��� 23�3�6'> '�?��� 23�3�6'> '�?��� 23�3�:::: 
� كَانَ ِمنو ركْبتاسى وأَب ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجالَِئكَِة اسا ِللْمِإذْ قُلْنو

٣٥: البقرة (�الْكَاِفِرين.( 

ن احملقق أن السجود مبعىن العبادة لغري اهللا تعاىل يناقض تعاليم القرآن الكرمي، م
وأن املالئكة ال يسجدون لغري اهللا تعاىل أبدا، ولذا فإن املراد من األمر اإلهلي 

اسجدوا هللا بسبب : د التعبد آلدم، وإمنا يعين ال يعين سجو�اسجدواْ آلدم�
استخالفه آلدم، ألن اهللا تعاىل قد أسس هذا النظام الرائع، فكأن اهللا عز وجل حينما 
أثبت للمالئكة بالدليل العملي أن خالفة آدم هلا حكمتها السامية، إذ أُنيط ا 

يسجدوا له عز وجل الظهور الكامل لصفات اهللا تعاىل، عندئذ أمر اهللا املالئكة أن 
سجود محد على هذه النعمة وذلك كما نرى أن عباد اهللا الشاكرين خيرون سجدا 

  .حينما تتراءى هلم مظاهر قدرة اهللا تعاىل وجربوته
ونظرا إىل هذا املعىن، ينبغي على املؤمن أن خير ساجدا هللا كلما نزل عليه فضل 

ال، ولكن مع األسف أن كثريا اهللا، ألن ذلك أدعى إىل زيادة نزول أفضاله جل وع
من الناس بدال من أن يشكروا، يأخذهم االستكبار عندما حيظون بنعم اهللا، وحيسبون 

  .ازدهار أعماهلم من آثار نبوغهم وبراعتهم
 يعين أطيعوه وانقادوا له، أي �اسجدواْ آلدم�والسجود هو الطاعة أيضا، فقوله 

ومن ناحية هذا املعىن يكون املراد من األمر بالسجود . القيام مبصاحله ومصاحل أوالده
أن اهللا عز وجل بعد أن شرف آدم باخلالفة، أمر املالئكة بطاعته، وقال إن آدم اليوم 
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ه على إجناز ما هو مظهر مرضاتنا يف الدنيا، فعليكم أن تساعدوه يف مهمته وتعاونو
كلف به، وتسخروا له من هذا النظام الكوين ما هو حتت إدارتكم، والذي أنتم حلقة 

فهم .  أي فاندفعوا حنو تأييد آدم والعمل على حتقيق عزائمه�فسجدوا�. من حلقاته
 نظامه، ولذلك يكون األمر الصادر إليهم عاما يشمل مجيع من العلة األوىل إلدارة

  .يليهم من األفراد
ِإنَّ اللَّه  "�قال رسول اهللا : ولقد جاء يف احلديث النبوي عن أيب هريرة قال

ه قَد أَحب فُلَانا فَأَِحبه فَيِحبه ِجبِريلُ تبارك وتعالَى ِإذَا أَحب عبدا نادى ِجبِريلَ ِإنَّ اللَّ
 عوضياِء وملُ السأَه هِحبفَي وها فَأَِحبفُلَان بأَح قَد اِء ِإنَّ اللَّهمِريلُ ِفي الساِدي ِجبني ثُم

وهذا احلديث يبني ) صحيح البخاري، كتاب التوحيد" (لَه الْقَبولُ ِفي أَهِل الْأَرِض
فأمر . تسلسل األمر اإلهلي حىت يصل إىل الناس فيما يتعلق باألمور اليت ختص البشر

اهللا تعاىل للناس يبدأ باملالئكة، فإذا ما صدر هلؤالء فقد مشل السلسلة كلها حىت 
  .البشر

�!	��. �� @���A B	�A�!	��. �� @���A B	�A�!	��. �� @���A B	�A�!	��. �� @���A B	�A::::        
 بيان ملوقف إبليس من السجود �واستكْبر وكَانَ ِمن الْكَاِفِرينأَبى �: وقوله تعاىل

. إنه نظام ناقص يف تقديره. آلدم، لقد أىب إبليس ألنه مل ير هذا النظام مالئما لنفسه
قائق إن الناس يرون احل. فمن مقتضيات اإلباء االمتناع عما حيط من شأن املتأيب

مبنظار أهوائهم ومصاحلهم الشخصية، وال يروا يف ضوء املصاحل العامة، فإذا وجدوا 
فيها إضرارا مبصاحلهم العاجلة، نسوا عاقبتهم وأعرضوا عن مصاحل عامة الدنيا، 

  .واجتهدوا ومشروا ملعاداة احلق
 ولقد عرب إبليس عن هذا االستكبار. واالستكبار دافع ثان إلنكار احلق ورفضه

فزها بكونه ). ١٣اَألعراف  (�أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍني�: بقوله
وهكذا فإن . ناري الطبع، وأن آدم طيين الطبع إذ يتشكل يف كل القوالب كالعبيد

. حلق الذي يورث اإلنسان خلق التواضع هو يف نظر أعداء احلق معرة ومنقصةاتباع ا
إم . إنه عندهم ينايف املصاحل الوطنية وامللّية ويرون أهل التواضع خونة لبالدهم
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يتباهون بشراستهم وطبائعهم الشريرة، وحيسبون أم بعادام العدوانية قادرون على 
صلون عليه من إثارة الشر والفنت ولكن ذلك كله إم ينخدعون مبا حي. تشييد جمدهم

  .ال حيقق املصاحل الثابتة الدائمة
والسبب الثالث لإلباء أن يرى املرء ما يعرض عليه كبريا ومستحيال، وقد عبر عن 

جونَ ِلقَاَءنا لَوالَ أُنِزلَ وقَالَ الَِّذين الَ ير�: هذا األمر ىف قوله تعاىل على لسان الكفار
: الفرقان (�علَينا الْمالَِئكَةُ أَو نرى ربنا لَقَِد استكْبروا ِفي أَنفُِسِهم وعتوا عتوا كَِبريا

  .، فهم حيسبون لقاء اهللا تعاىل أمرا مستحيال فأبوا أن يصدقوه)٢٢
والسبب الرابع لإلباء أن يعتاد املرء إنكار احلقائق، ويدل على ذلك وصف اهللا له 

واليوم أيضا جند أن املنكرين للحقائق يتعرضون . �وكَانَ ِمن الْكَاِفِرين�: يف قوله
لناس حاولوا إدراك تلك احلقائق متخلني عن هذه العيوب وليت ا. ملثل هذه األوضاع

األربعة، فعرفوا أن اهللا تعاىل قد فتح هلم يف هذه األيام أبوابا واسعة للتقدم والرقي، 
وأتاح النتصار اإلسالم وسائلَ عديدة، ولكن قلَّ منهم من جيرؤ على مالقاة 

ولكنهم . ة هلم ولإلسالمالتضحيات وجها لوجه لكي حيظوا فيما بعد باحلياة اخلالد
يا ليت قلوم . يبذلون كل جهد لتحقيق املصاحل العاجلة وإن كانت مؤقتة زائلة

  !انشرحت وتطهرت من الصدأ

	�؟����� @���A D� E�1�� 	� 6'7 F�GH I�J؟�	
����� @���A D� E�1�� 	� 6'7 F�GH I�J؟�	
����� @���A D� E�1�� 	� 6'7 F�GH I�J؟�	
����� @���A D� E�1�� 	� 6'7 F�GH I�J            

وجوابنا على ذلك بأن القرآن يفرق بني إبليس والشيطان، فحيثما ذكر االمتناع 
إىل إبليس، وحينما ذكر حماولة إغواء آدم أسندها إىل عن السجود آلدم نسبه 

وِإذْ قُلْنا ِللْمالَِئكَِة اسجدوا آلدم فَسجدوا ِإالَّ �: وإليكم بعض الشواهد. الشيطان
الْكَاِفِرين كَانَ ِمنو ركْبتاسى وأَب ِليسا �). ٣٥: البقرة (�ِإبهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَز

م صورناكُم ثُم قُلْنا ولَقَد خلَقْناكُم ثُ�). ٣٧: البقرة (�فَأَخرجهما ِمما كَانا ِفيِه
اِجِدينالس ِمن كُني لَم ِليسوا ِإالَّ ِإبدجفَس موا آلددجالَِئكَِة اساَألعراف (�ِللْم :

  ).٢١: اَألعراف (�فَوسوس لَهما الشيطَانُ�). ١٢



   التفسري الكبري                              ٤١      القصص        أحسن    

واختالف الكلمتني يف كل مرة ال خيلو من حكمة، والقرآن احلكيم يرعى احلكمة 
يف كل كلمة من كلماته، فمن املستحيل أن يكون االختالف بني الكلمتني فيه دون 

لق ولذلك أط. حكمة، فلزم أن يكون املمتنع عن السجود غري الذي حاول اإلغواء
أما اجلواب األجدر باالعتبار، . الشيطان: إبليس، وعلى الثاين اسم: على األول اسم

فهو أن القول خبلق اجلان من النار ال يعين وال يستلزم أن يكون إبليس أو اجلن قد 
خلقوا فعال من النار املادية، وإمنا يدل هذا األسلوب اللغوي العريب على أن إبليس 

        .نارية من التمرد والعصيانكان مطبوعا على طبائع 
يرى البعض أن اخنداع آدم بكالم إبليس أمر غري معقول؛ فقد حذره اهللا تعاىل منه 

فَقُلْنا يا آدم ِإنَّ هذَا عدو لَك وِلزوِجك فَالَ يخِرجنكُما �: صراحة، وقال له عز وجل
، بينما ذكر ىف القرآن يف مكان آخر براءة آدم عليه )١١٨: طه (� فَتشقَىِمن الْجنِة

  ).١١٦: طه (�فَنِسي ولَم نِجد لَه عزما�: السالم من هذا الظن فيقول
كن تفسري هذا التعارض الظاهري باعتبار الشيطان الذي خدع آدم غري إبليس ومي

إن آدم اخندع بالشيطان ومل يعرف أنه أيضا من أعوان . الذي حذر اهللا تعاىل آدم منه
وهذا ما يؤكده القرآن، فإنه . فوقع يف اخلطأ. إبليس وأظالله، فلم يأخذ احلذر منه
، وهو الذي حذر اهللا آدم )إبليس(سجود مساه كلما ذكر الكائن الذي امتنع عن ال

). الشيطان(منه، ولكنه كلما ذكر الذي وسوس آلدم وأخرجه من اجلنة مساه 
  .فالقرآن يقرر أن املخرج هو إبليس، واملوسوس هو الشيطان

فإبليس هو الكائن املخالف للمالئكة واحملرض على الشر، والشيطان اسم عام 
ميكن أن يطلق على إبليس نفسه، أو على غريه ممن . يرةيطلق على مجيع القوى الشر

يتبعه، أو ينوب عنه يف إغواء الناس وتوجيههم إىل املنكرات، وإغرائهم على مقاومة 
والشيطان على عكس إبليس يطلق أيضا على األرواح اخلبيثة كما . رسالة األنبياء

 من استعماله يف وصف يطلق على بين البشر؛ غري أن استعماله يف املعىن األول أكثر
وِإذَا خلَوا ِإلَى شياِطيِنِهم �: اإلنسان، كما جاء يف وصف املنافقني حيث قال تعاىل

كُمعا ما �ه تعاىل واملراد بالشياطني هنا أئمة الكفر؛ كقول). ١٥: البقرة (�قَالُوا ِإنمِإن
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ِمِننيؤم متافُوِن ِإنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اَءهِليأَو فوخطَانُ ييالش آل عمران (�ذَِلكُم :
وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني اِإلنِس والِْجن �: ؛ وكقوله تعاىل)١٧٦

فهؤالء كلهم أهل ). ١١٣: اَألنعام (�يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا
  .الشر الذين يتزعمون املعارضة والتحريض عليه

            ,/ +�� /0�� @���A �� L�H	K؟,/ +�� /0�� @���A �� L�H	K؟,/ +�� /0�� @���A �� L�H	K؟,/ +�� /0�� @���A �� L�H	K؟
هل خلق اهللا تعاىل إبليس كي يضل الناس؟ هل يريد اهللا : لقد تساءل البعض

  سبحانه أن يضلل عباده؟
الواقع أن األمر على العكس من ذلك؛ فاهللا عز وجل زود اإلنسان بالقدرة على 

فريق األول ال. اخلري والشر، وخلق معه املالئكة وأظالهلم وإبليس وأظالله أيضا
يرغب القلوب يف اخلريات، والفريق الثاين يغريها على الشرور، فالذي يليب دعوة 
املالئكة وأظالهلم استحق األجر، والذي ينقاد لتحريض إبليس وأوليائه يستحق 

والكمال اإلنساين يتطلب أن يكون اإلنسان خمريا بني هاتني احلركتني، لكي . العقاب
ولوال تعرضه . ق الذي يقبله، فيستحق بذلك النعم العلياحيكم بنفسه وخيتار الطري

  .ال الشر ملا أمكن أن يكون مستحقا ألعلى النعم وأمثاهلا
أجل، لقد أوضح القرآن الكرمي أميا إيضاح أنه ليس إلبليس وال للشيطان أي 
تصرف يف أمر أحد من الناس؛ فهم خمريون بني اتباعه وخمالفة حتريضه، كما يقول 

: احلجر (�ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ ِإالَّ مِن اتبعك ِمن الْغاِوين�: تعاىل
٤٣.(  

أن القرآن الكرمي يدلنا على أن حركات إبليس ال تتأسس على : وقصارى القول
هان، ولكنها تقوم على الوعد والوعيد بأُمور مزخرفة كاذبة، كما قال دليل أو بر

واستفِْزز مِن استطَعت ِمنهم ِبصوِتك وأَجِلب علَيِهم ِبخيِلك ورِجِلك �: تعاىل
مهِعدالَِد واَألواِل ووِفي اَألم ماِركْهشاوورطَانُ ِإالَّ غُريالش مهِعدا يماإلسراء (� و :

ولذلك فال ميكن القول بأن اهللا قد عمل على أن يضل عباده خبلق إبليس، ). ٦٥
إمنا كان يصح ذلك لو أنه عز وعال قد أعطى . تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا
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ده، لكن األدلة كلها تؤيد املالئكة دون إبليس، فمن يتبع للشيطان سلطانا من عن
  .إبليس إمنا يتبعه باختياره، وهو مسئول بنفسه عما يفعل

ذي  إبليس تابعا للمالئكة، األمر ال�ِإالَّ ِإبِليس�إن اهللا عز وجل جعل يف قوله 
يدل على أن اخلري غالب، والشر مغلوب، وعلى أن املالئكة هم املدبرون لنظام هذا 

وقد صرح . الكون، وهم منابع اخلري؛ وإبليس ما هو إال االحنراف عن طريق اخلري
* ا سواهاونفٍْس وم�: القرآن الكرمي مرارا بأن اإلنسان مفطور على اخلري، فقال

: الشمس (�وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها 
ومعىن ذلك بلفظ آخر، أن اإلنسان مفطور على االستعداد لقبول توجيه ). ١١-٨

يئا من تدخل الشيطان، لكن بعدئذ يقتفي هو بنفسه املالئكة، وعندما يولد يكون بر
كل مولود يولد على : "وقد وضح ذلك احلديث النبوي. آثار الشيطان فيهلك

البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما ." (الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
  .)قيل يف أوالد املشركني
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؛ )٣٦: البقرة (�والَ تقْربا هِذِه الشجرةَ فَتكُونا ِمن الظَّاِلِمني�: قوله تعاىلوعن 

وقيل هي شجرة التمييز بني اخلري . قيل إن الشجرة هي القمح أو العنب، أو هي املرأة
ذه املعاين مستبعدة عقال، ألن االقتراب من القمح أو العنب ال جيعل ومثل ه. والشر

أي ) ٣٦: البقرة (�وكُالَ ِمنها رغَدا�: بل قال اهللا هلما. املرء ظاملا، فكالمها حالل
أما املرأة فقد أمر اهللا تعاىل آدم أن يسكن . قةكلوا حىت تشبعوا من طعام هذه املنط

كما أنه ليس هناك شجرة ملعرفة اخلري والشر، وإن كان هناك مثل . هناك مع امرأته
هذه الشجرة فليس من الظلم أن مييز اإلنسان بني اخلري والشر، ألن التمييز بني اخلري 

  .والشر جيعل اإلنسان أشرف من احليوانات األخرى
لقرآن احلكيم أن هذه الشجرة قد تسببت يف انكشاف عورة آدم، ويف يتبني من ا

هذا دليل على أن الشجرة املذكورة ليست شجرة نباتية أرضية حقيقية، وإمنا هي 
فإننا مل نر على البسيطة شجرة يؤدي االقتراب منها أو أكل . شجرة على سبيل ااز
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ة اإلسالمية وال يف غريها من مثارها إىل كشف العورات، كما ال جند ال يف الشريع
ويؤكد هذا املعىن أيضا قول القرآن بأن . الشرائع السابقة شجرة حيرم أكلها شرعا

اقتراب آدم وزوجته وأصحابه من تلك الشجرة سيجعلهم من الظاملني، يف حني كان 
من املفروض أن يقول القرآن بأنه سيجعلهم من اآلمثني، ألن الظلم قد ورد يف القرآن 

وأيضا لو أا كانت شجرة . رمي مبعىن الشرك باهللا، أو مبعىن هضم حقوق الغريالك
مادية ملموسة مرئية لكانت مقاربة آدم إياها عصيانا متعمدا، وليس عن خطأ أو 
نسيان، لكن القرآن الكرمي ينص على أن آدم قد نسي ومل يتعمد ذلك، األمر الذي 

  .كانت شيئا معنويايدل على أن تلك الشجرة مل تكن مادية، بل 
فما هي تلك الشجرة إذن؟ لقد استعريت كلمة الشجرة يف القرآن احلكيم ملعان 

أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً �: يقول تعاىل. طيبة وملعان مكروهة
ومن ). ٢٧ -٢٥: ِإبراهيم (�ٍة خِبيثٍَة كَشجرٍة خِبيثٍَةومثَلُ كَِلم... كَشجرٍة طَيبٍة

أما وقد شبه اهللا . ناحية هذا املعىن فإن اهللا تعاىل أمر آدم أن يتجنب شجرة املنكرات
عز وجل نظام احلسنات اليت وهبت آلدم باجلنة وكذلك وصف اُألمور املناقضة هلذا 

م بالشجرة اليت ى عن مقاربتها؛ فكأن اهللا تعاىل خيرب آدم ومن معه بأم قد النظا
أُمروا باإلقامة يف جنة احلسنات هذه، باالبتعاد عن األمور املعاكسة هلا لكيال تضيع 

  .منهم تلك اجلنة
وعلى ضوء هذا املعىن يكون من السهل جدا  تفهم خطأ آدم يف أمر من دقائق 

فمع أنه من املمكن أن املراد . اليسري أن خيدعه أحد يف هذااألمور، إذ كان من 
بالشجرة املمنوعة كل تلك املنكرات اليت ى اهللا تعاىل آدم عنها، إال أن االبتعاد عن 
الشجرة، يف ضوء موضوع هذه اآلية، يعين خاصة أخذ احليطة واحلذر من إبليس 

فَقُلْنا يا آدم ِإنَّ �:  قوله تعاىلويؤكد ذلك يف. وذريته، ألنه أقسم بإغواء آدم وذريته
  ).١١٨: طه (�هذَا عدو لَك وِلزوِجك فَالَ يخِرجنكُما ِمن الْجنِة فَتشقَى

". شجرة النسب"عىن مب" شجرة"ومما يؤيد هذا املعىن أيضا استعمالنا لكلمة 
فاالمتناع عن الشجرة إذن إمنا يعين أخذ احليطة من إبليس وذريته، أي أصحابه 



   التفسري الكبري                              ٤٥      القصص        أحسن    

على إبليس استخدام لطيف للغاية، إذ شبه بذلك " الشجرة"فإطالق تسمية . وأعوانه
إبليس وأعوانه بشجرة حمرمة، مكتفيا بذكر جذعها الرئيسي، وهو إبليس، الذي 

  .ن والذرارييتفرع منه سائر األعوا
وال يغينب عن البال أن حمادثة اهللا عز وجل مع آدم مل تكن كاحملادثات اإلنسانية، 
بل كانت بصورة وحي مساوي مما يتلقاه األنبياء، وما زال الوحي السماوي حملّى 

أمر اهللا تعاىل آدم بأن يقيم ىف . بألوان من االستعارات واازات والتمثيالت العديدة
نة راحة ونعمة، ووهب له شريعة حتول هذه الدنيا إىل اجلنة، وأنعم مكان هو كاجل

عليه بزوج وأصحاب كانوا منقادين له مطيعني، حمولني هذه احلياة إىل جنة آمنة، 
فنظرا لكل هذه النعم اجلليلة، أمر اهللا عز وجل آدم وأصحابه معه باإلقامة يف تلك 

فاستعمال . خدام كلمة الشجرةاجلنة؛ بينما اه عن صفات معاكسة للجنة باست
وقد أُشري بذلك إىل األمور ". اجلنة"جاء ألجل مناسبتها لكلمة " الشجرة"كلمة 
  :التالية

أن أصل التعاليم اليت تلقاها آدم من ربه هو اِحللّ، أما التحرمي فهو ألجل 
  .الضرورة

إىل أن مجاعة آدم ستكون هي الغالبة واألكثر عددا، وأن أعداءه سوف يتحولون 
أقلية، حبيث تكون النسبة بني آدم ومجاعته من ناحية، وأعدائه من ناحية أخرى 

  .كالنسبة بني جنة كثرية األشجار وشجرة مفردة حمدودة النطاق
����HA� 6'7 2�M����HA� 6'7 2�M����HA� 6'7 2�M����HA� 6'7 2�M : : : : 

يِه وقُلْنا اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما ِمما كَانا ِف�
  ).٣٧: البقرة (�عدو ولَكُم ِفي اَألرِض مستقَر ومتاع ِإلَى ِحٍني

 فكل �واملعىن أن الشيطان أزل قدم آدم عن طريق الشجرة بدون عزم من آدم 
  .ما حصل كان باخلداع واملكر من جانب الشيطان
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اذهبوا، فقد وقع العداء بينكم، وال حتسبن أن هذا العداء سوف ينتهي هنا، بل 
سوف يستمر بينكم يف املستقبل أيضا، ولسوف يسعى الشيطان لشن هجوم كهذا 

  .عند مبعث كل نيب من اهللا
فعليكم باحلذر . أسباب العيش فيهاوسوف متكثون يف هذه األرض وتنتفعون من 

مث إن هذه احلياة ذريعة . ألنه ليس أمامكم مفر إال أن تعيشوا مع ذراري الشيطان
مؤقتة بغرض التزود للحياة اآلخرة، فال تتغافلوا وتتشاغلوا عن هذا اهلدف وتنهمكوا 

  :االنتباهوتفيد هذه اآلية الكرمية عدة أمور جديرة ب. يف مجع متاع هذه احلياة الدنيا
أن من مقتضى اتمع البشري أن جيتمع فيه املؤمن والكافر يف مكان : األمر األول

واحد ويقيما به معا، وأن العداء بني اخلري والشر قائم ال ينفك، فلذلك كان على 
املؤمنني الصاحلني أن ال يألوا جهدا يف دفع الشيطان وشروره عن أنفسهم وعن 

  .مهية مبكانأوالدهم، وهذا األمر باأل
فإن الغفلة عنه تؤدي إىل انقضاء عهد احلسنات، وكلما ظن املؤمنون أم مبأمن 
من هجمات الشيطان سادهم دور التدهور وااليار، وأخذ الشيطان يغلبهم شيئا 
فشيئا، أال يا ليت كان هناك قوم يرعون هذا األمر حق رعايته، فيحطمون رأس 

صالح أم يفرطون يف حب أوالدهم ويثقون م كما أن من عادة أهل ال. الشيطان
  .أكثر من الالزم، مما يوقع باألوالد يف شراك الشيطان بعد أن كانوا صاحلني

أن اهللا تعاىل قد قضى بأن آدم وذريته سيسكنون هذه األرض، ولن : األمر الثاين
ل يغادروها فرارا من هجمات الشيطان، بل عليهم أن يعيشوا فيها معا، يواجه ك

ولكن لألسف، يزعم بعض املسلمني أن ذرية الشيطان ملا هجموا على . منهم اآلخر
رفعه اهللا تعاىل إىل السماء، وأبعده عن نطاق األرض " عليهما السالم"عيسى بن مرمي 

إن هذا االعتقاد يناقض هذه اآلية مناقضة صرحية، ألن اهللا . ليحفظه من كيد أعدائه
ته أن يعيشوا يف هذه األرض، فهي مستقرهم، أي إن على آدم وذري: تعاىل يقول

مكان إقامتهم الدائم الثابت، فكيف ميكن أن يرفع املسيح الناصري إىل السماء؟ لو 
كان أحد أحق بالرفع إىل السماء عند التعرض هلجمات األعداء لكان آدم أول 
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إن هؤالء يعتقدون بأن آدم بعد أن .  ولد آدم سيد�األنبياء، أو حممد املصطفى 
 اضطر �تعرض هلجوم الشيطان طرح من السماء إىل األرض، ويوقنون بأن حممدا 

للهجرة من مكة إىل املدينة، ومل يرفعه اهللا تعاىل إىل السماء مع أنه األحق بذلك 
  !واألوىل

ع آدم بقول الشيطان راجع إىل ظن آدم بأنه مأمور أن اخندا: األمر الثالث
باالبتعاد عن مظهر معني للشيطان، لكن اهللا تعاىل كان يريد أن يبتعد آدم من 
الشيطان وأتباعه مجيعا، ذلك ألن الشيطان إمنا هو روح معنوية مثرية للسيئات، وما 

باعه هم كان من املمكن أن يخدع آدم بصورة جسمانية وبطريق مباشر ولكن أت
الذين يهيجون حركات الشر، وهم من بين اإلنسان، ولذلك تتعذر معرفتهم، ألم 
أحيانا يتظاهرون باإلميان فيعتربون من املسلمني، وبذلك ينجحون يف مكائدهم 

إن . ويصعب متييزهم؛ هل هم أتباع الشيطان أم هم من املؤمنني الناصحني حقا
مل ذات املكيدة الشيطانية اليت أشار إليها مظهر الشيطان املذكور يف اآلية استع

). ٢٢: اَألعراف (�وقَاسمهما ِإني لَكُما لَِمن الناِصِحني�: القرآن الكرمي يف قوله
وأمثال هؤالء الشياطني . ومثل هذا اخلداع ال خيالف العقل، وقد يقع اإلنسان فيه

  . أيضا�املنافقني كانوا يف عهد رسول اهللا 
لو سلمنا بأن الشيطان ظهر آلدم مبظهر خمالف إلبليس، : ورب متسائل يقول

وتظاهر له باإلميان واإلخالص مما جعل آدم ينخدع به، فكيف يصح ذلك مع أن ما 
  كان معصية هللا تعاىل، وكيف يقدم آدم على خمالفة أمر اهللا؟أمر به الشيطان 

وجوابنا على ذلك أن اإلنسان كما خيدع غريه بتغيري زيه ومظهره كذلك خيدعه 
وخيربنا القرآن أيضا أن . بتصوير احلقائق على عكسها، وتقدميها بصورة مزيفة

الشجرة املمنوعة الشيطان اتبع مع آدم املكيدة نفسها؛ فعندما حرضه على مقاربة 
ما نهاكُما ربكُما عن هِذِه الشجرِة ِإالَّ أَنْ تكُونا ملَكَيِن أَو تكُونا ِمن �: قال له

اِلِدينجيب أن تفكر يف : مفكأن الشيطان يقول لسيدنا آد). ٢١: اَألعراف (�الْخ
حكمة االمتناع عن الشجرة بدل من التمسك بظاهر نص األمر اإلهلي، إن اهللا يريد 
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لك أن تصبح ملكا وتنال خلودا باالمتناع عنها، وميكن لك حتقيق هذا الغرض نفسه 
فتمسك بروح األمر وال تتردد يف االقتراب من الشجرة فتحقق . اآلن باقترابك منها

  .يةاملشيئة اإلهل
وبالنظر يف اآليتني السابقتني معا نالحظ يف األوىل أن الشيطان تظاهر أمام آدم 

ويف . باإلميان وتصديق ما أُمر به آدم من حيث الغرض من االبتعاد عن تلك الشجرة
اآلية الثانية ارتدى عباءة الناصح اتهد وأوهم آدم بأن الظروف قد تغريت، وأن 

هلي نفسه باالقتراب من الشجرة بدال من جتنبها؛ بوسعه اآلن حتقيق الغرض اإل
فاألوىل هو العمل بروح األمر وليس بنص الكلمات، وما دام اهلدف األصلي متحققا 

  .فال بأس من ذلك
ويتبني من ذلك أن اخلواص فضال عن العوام ميكن أيضا أن ينخدعوا هكذا يف 

يكن قبله مثل هذه األحداث مث إن آدم كان أول األنبياء، ومل . بعض املسائل الدقيقة
ورمبا شاء اهللا تعاىل أن يقع آدم يف هذا اخلطأ ليكون عربة . حىت تكون له عربة منها

ففي أيامنا هذه ينخدع عامة املسلمني مبثل هذه االجتهادات اخلاطئة رغم . ملن بعده
  .وجود هذه العرب يف املاضي

 إمنا وقع �يدل على أن آدم ). ١١٦: طه (�ولَم نِجد لَه عزما�إن قوله تعاىل 
فإن اهللا تعاىل خيربنا يف سورة األعراف أن الشيطان . يف خطأ اجتهادي من غري قصد

كأن الشيطان ترك العداء الظاهري آلدم قد جاء آدم متنكرا يف عباءة ناصح أمني، و
شأنه شأن املنافقني . وانضم إىل مجاعته، وحلف هلم مؤكدا هلم صدقه وإخالصه

:  وحيلفون لـه قائلني�الذين خيربنا اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أم يأتون حممدا 
لرسوله، واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون يف إنك لرسول اهللا، واهللا يعلم إنك 

وهذا ما فعل رأس املنافقني يف زمن آدم، فجاءه مؤكدا له . أحالفهم؛ فاحذَرهم دائما
إخالصه ووالءه؛ ففكر آدم أن هذا الشخص كان ذا نزعة إبليسية من قبل، ولكنه قد 

االجتهادي هذا أنه فكانت نتيجة خطئه . ترك اآلن العداء، فال حرج يف االتصال به
  . اضطُر للخروج من حالة األمن والسالم اليت كان فيها
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6'7 Q��,6'7 Q��,6'7 Q��,6'7 Q��,::::        
، فيقولون إن معناها أن اهللا تعاىل أسقط آدم )اهبطوا(وينخدع بعض الناس بقوله 

من السماء على األرض، ولكن من معاين اهلبوط االنتقال من مكان إىل آخر، كما 
أي ). ٦٢: البقرة (�اهِبطُوا ِمصرا�إسرائيل ورد يف قوله تعاىل حكاية عن بين 

  .ارحتلوا من هنا إىل بلد آخر
بنا ر�: عندما خدع الشيطان سيدنا آدم وأطلعه اهللا على زلته دعا اهللا تعاىل مبتهال

اِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَننمحرتا ولَن ِفرغت ِإنْ لَما ونفُسا أَنن٢٤: اَألعراف (�ظَلَم .(
  .ويبدو أن هذا هو الدعاء الذي تلقنه من ربه

اإلنسان فيعلمه تدل هذه اآلية على حقيقة لطيفة، ذلك أن اهللا تعاىل يتفضل على 
وكثري من الناس يصطنعون أدعية من عند أنفسهم، . األدعية اليت تستدر الرمحة اإلهلية

وال نعين بذلك أن . وقد تتسم بالنقص واالحنراف، مما جيعلها تتحول إىل دعاء عليهم
ميتنع اإلنسان مطلقا عن الدعاء بكلماته، بل املراد به أن يسعى اإلنسان كما سعى 

السالم لالتصال باهللا اتصاال وثيقا لكي يتلقى من اهللا تعاىل الدعاء عندما آدم عليه 
  .يتعرض ملشكلة أو مصيبة، ولكي يرث فضل اهللا تعاىل بذلك الدعاء

�ه ِبعن تى فَمدي هنكُم منأِْتيا يِميعاً فَِإما جهِبطُواْ ِمنا اهقُلْن فوفَالَ خ ايد
  ).٣٩: البقرة (�علَيِهم والَ هم يحزنونَ

بصيغة اجلمع داللة على أن آدم وزوجه مل يكونا وحدمها ) اهبطوا(يف قوله تعاىل 
  .يف اجلنة، بل كان معهما أتباع آدم عليه السالم أيضا

 اآلية أنه لن يزال يظهر من ذرية آدم دعاة حيملون ولقد وعد اهللا عز وجل  ذه
إىل الناس اهلدي اإلهلي، ويدعوم إىل األعمال الصاحلة، وأن من يستجيب هلم 
ويهتدي سيدخل اجلنة يف هذه الدنيا أيضا، أي أن قلوم ستكون عامرة بالقوة 

 من املصائب اإلميانية اليت تورثهم الطمأنينة يف كل حال، فلن يداخل قلوم اخلوف
املقبلة، وال احلزن على ما قد أصام من قبل، بل تكون قلوم املطمئنة مبثابة اجلنة 
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مث إن جنة اآلخرة بعد املوت مرياث هلم جيدون فيها من نعيم اهللا تعاىل ما ال . هلم
  .يحصى

 وتدلنا اآلية أيضا على أن الوحي اإلهلي مل ينقطع بعد آدم، ألن اهللا تعاىل وعد منذ
ذلك العهد بأن وحيه لن ينقطع نزوله، وأن املؤمنني به سوف حيظون بفضل اهللا دون 

  .انقطاع
والذين يتنكبون عن طريق اهلدى وال يؤمنون باآليات اليت جعلها اهللا تعاىل ملعرفته 
سيقعون يف النار، ولن جيدوا طمأنينة القلب وسكينة النفس رغم كثرة النعم اليت 

  ... العقاب بعد املوتحتيط م، كما ينالون
2+R� E!� �+S2+R� E!� �+S2+R� E!� �+S2+R� E!� �+S::::        

املهم أن اهللا تعاىل ملا قال آلدم إن الشيطان عدو لك جاء آدم متنكرا وقال لـه 
هل أدلك على شجرة إذا أكلت من مثرها نلت احلياة األبدية، وهل أخربك مبلك ال 

 من مثر يباد أبدا؟ فاغتر آدم بكالمه املعسول، فأكل هو ومجاعته، أو هو وزوجته،
تلك الشجرة اليت قد اه اهللا عن االقتراب منها، مبعىن أم أتوا العمل الذي قد نهوا 

ومبا أن ما ارتكبه آدم كان خالفًا ملشيئة اهللا تعاىل فأخذت عواقبه السيئة تظهر . عنه
حيث . على الفور، فأدرك آدم أنه قد ارتكب خطأ فادحا مبخالفته أمر اهللا تعاىل

 �فَبدت لَهما سوآتهما وطَِفقَا يخِصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق الْجنِة�تعاىل يقول اهللا 
أي بأكلهما من تلك الشجرة انكشفت عليهما عيوما، وظهرت ) ١٢٢: طه(

فلما أحس آدم . علتهما، وعِلما أما قد وقعا يف أمر معيبعليهما النتائج السيئة لِف
  .خبطئه أخذا يغطيان نفسهما بأوراق اجلنة

مث أكرمه اهللا تعاىل . مث يقول اهللا تعاىل إن آدم خالف أمر اهللا تعاىل فوقع يف الشقاء
حيث إن آدم ملا أخذ بتغطية نفسه بورق اجلنة هداه اهللا تعاىل إىل طريق يؤدي به 

 ...عته إىل الفالحوجبما

الورق : ومن معاين الورق يف العربية الزينة، والنسل أيضا حيث ورد يف القواميس
وعليه ). األقرب(ويقال أنت طيب الورِق أي طيب النسِل . مجالُ الدنيا وجتها
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يعين أوالً، أن ) ١٢٢: طه (� ورِق الْجنِةوطَِفقَا يخِصفَاِن علَيِهما ِمن�فقوله تعاىل 
والبديهي أن زينة اجلنة ومجاهلا . آدم وزوجته أخذا يستران نفسهما بزينة اجلنة ومجاهلا

أن آدم أخذ يزيل تأثري خدعة الشيطان من خالل : وثانيا. سكّاا املؤمنون الطاهرون
  .، حىت جنح يف ذلكذريته الطيبة

  :لقد ورد هذا احلدث يف التوراة كاآليت
" فَقَالَت ،اِإلله با الرِملَهِة الَِّتي عيراِت الْبانويِميِع حلَ جيةُ أَحيِت الْحكَانو

ِمن ثَمِر : "الْمرأَةُ ِللْحيِةأَحقا قَالَ اُهللا الَ تأْكُالَ ِمن كُلِّ شجِر الْجنِة؟ فَقَالَِت : ِللْمرأَِة
الَ تأْكُالَ ِمنه والَ : شجِر الْجنِة نأْكُلُ، وأَما ثَمر الشجرِة الَِّتي ِفي وسِط الْجنِة فَقَالَ اُهللا

 عاِلم أَنه يوم تأْكُالَِن ِمنه بِل اُهللا! لَن تموتا: فَقَالَِت الْحيةُ ِللْمرأَِة. تمساه ِلئَالَّ تموتا
رالشو ريِن الْخاِرفَياِن كَاِهللا عكُونتا وكُمنيأَع فَِتحنةٌ . تديةَ جرجأَةُ أَنَّ الشرأَِت الْمفَر

فَأَخذَت ِمن ثَمِرها وأَكَلَت، . ِلَألكِْل، وأَنها بِهجةٌ ِللْعيوِن، وأَنَّ الشجرةَ شِهيةٌ ِللنظَِر
فَخاطَا . فَانفَتحت أَعينهما وعِلما أَنهما عرياناِن. وأَعطَت رجلَها أَيضا معها فَأَكَلَ
آِزرا مفُِسِهما َألنعنصِتٍني و اقركِْويِن " (أَوالت ٧-١ : ٣ِسفْر."(  

فلنر اآلن هل ورق التني . وراة هنا ورق التني بدالً من ورق اجلنةلقد استعملت الت
وورق اجلنة شيئان أم شيء واحد؟ ونرجع ذا الصدد إىل علم تعبري الرؤيا حيث 

). تعطري األنام يف تعبري املنام" (التني يف املنام يفسر بالصلحاء وأخيار الناس: "ورد
أنه ليس مثة اختالف بني القرآن والتوراة ذا فثبت . وهذا هو معىن ورق اجلنة أيضا

الشأن، فإما متفقان على أن الشيطان ملا خدع آدم شعر آدم خبطئه، فضم إليه 
كان بنية الشيطان أن يهزم آدم مبكيدته، . مجاعة املؤمنني وأفشل مكائد الشيطان

ذ معه ولكن كيده أدى إىل صحوة جديدة يف آدم بدالً من أن يضره أو يفسده، فأخ
أي أنه تعاىل اختاره . مجاعة املؤمنني الطيبني وقضى على الفتنة اليت أثارها الشيطان

  .ونظر إليه نظرة رمحة، وهداه إىل التدبري السليم، فخيب به آدم خطط الشيطان كلها
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 السالم موعظة وذكرى لكل واحد من بين آدم، جيب أن تكون قصة آدم عليه

ألن كل إنسان يولد فهو كآدم، ويؤمر املالئكة مبساعدته، ألم خلقوا كواسطة 
لتدبري نظام هذا الكون، فتكون كل األشياء اخلاضعة لتدبري املالئكة معاونة لإلنسان، 

تياح إخوام، فهم بيد أن بعض األشرار ال يرتاحون الر. وتنفعه يف االستمتاع حبياته
كالشيطان حياولون إخراجهم من تلك اجلنة الروحانية اليت أورثها كل إنسان منذ 

لكن الذي خيضع لربه كما خضع آدم، ويلجأ إليه عند . والدته، ويسعون إىل إيذائهم
املصائب ينال النجاح، ويعلو عن متناول اخلوف واحلزن، أما الذين ال يقتفون آثار 

مهم يف االبتالءات، ويصاحلون الشيطان ويعرضون عن هدي رم، وتزل أقدا. آدم
  .فإم يصريون عرضة لآلالم فيهلكون

تطلع الشمس يف كل يوم لترى تكرار هذا احلادث يف الدنيا، ولكن اإلنسان الذي 
بنفسه واقع يف أنواع املعاصي اخلطرية يلوم آدم ملاذا اتبع الشيطان؟ مع أن آدم أخطأ 

ومثل هؤالء املعترضني الذين ال يتورعون عن االعتراض . م على اخلطأومل يكن له عز
  .على آدم ال يدركون أن الشيطان قابع يف قلوم هم

  
  :وختربنا اآليات السابقة

.  أن الوحي اإلهلي موجب لشرف اإلنسان وفضيلته على سائر احليوانات-١
بتفضيل احليوانية على فاألمم اليت ال تقدر الوحي اإلهلي حق قدره فإا جمرمة 

اإلنسانية، وإا لتعرقل طريق النهضة احلضارية اليوم وحتول دوا يف املستقبل أيضا، 
وأنه لن يدفع عجلة التقدم احلضاري إال أولئك الذين يلبون الدعوة السماوية، وإن 

 هم الذين سيؤسسون أحدث مدنية  يف هذا العصر�الذين استجابوا لدعوة حممد 
وكذلك حتقق؛ إذ إن أتباع هذه احلركة الروحانية الكربى أصبحوا طبق سنة . جمدية

إن احلضارة الغربية العصرية، وإن بدت . اهللا املستمرة مؤسسني ملَدنية جديدة عظيمة
اليت رائعة جدا، إال أا مقتطفةٌ إىل حد كبري من املدنية اإلسالمية، وإن النواحي 



   التفسري الكبري                              ٥٣      القصص        أحسن    

ختتلف فيها مدنية الغرب عن املدنية اإلسالمية هي اليت سببت اإلخالل باألمن 
  .والسالم العاملي

 أنه كلما ظهرت للناس حركة إصالحية جديدة عارضوها، ألا تكون يف -٢
بداية األمر من العظمة والروعة حبيث يقصر عن إدراك أعماقها وقوة تأثرياا حىت 

فكان من الالزم أن حيدث ذلك عند ظهور اإلسالم أيضا، . الصاحلون من عباد اهللا
  .وكذلك حدث

 أما الصاحلون فال يلبثون بعدئذ أن يعترفوا بأخطائهم، ويذعنون لعظمتها، -٣
أما األشرار فإم يبدأون يف مقاومتها، وكذلك جرى لإلسالم . ويندفعون إىل تأييدها

ناس تتابعوا يف الدخول يف اإلسالم وقد رأينا أن صاحلي الفطرة من ال. وسيجري أيضا
أفرادا، وقاموا ملناصرته، غري أن املطبوعني على طبائع إبليس متسكوا بالتمرد 

  .والعصيان
 عندما ختيب املقاومة اجلاهرة ضد اجلماعات اإلهلية، يلجأ األعداء إىل -٤

 وكما. الدسائس السرية بالدخول فيها نفاقا كما تظاهر الشيطان بالنصيحة آلدم
خاب شيطانُ آدم وخسر سيخيب كذلك أعداء اإلسالم ويحبط اهللا مكائدهم ولن 
ميسوه بسوء، ولسوف يتقدم اإلسالم ويزدهر بالرغم من عداوم ومقاومتهم، 

  .وسيتجرعون الغصص من عذاب الغيظ الدائم
 إن اهلداية السماوية ليست مقصورة على زمن دون زمن، بل إن اهللا لن يزال -٥

فلو كانت سنة إرسال  اهلداية حمدودة . داية طبق مقتضى كل عصريرسل اهل
فانقطاع اهلداية . النسدت أبواا مبجرد ظهور النيب األول كما يزعم اهلندوس مثال

  .السماوية خيالف مقتضيات العقل ويناقض متطلبات الوحي السماوي أيضا
 أعماهلم السابقة  إن الذين يؤمنون باهلداية السماوية حيفظهم اهللا من سيئات-٦

وبسبب اإلميان ذا الوعد يصري املؤمن جريئا شجاعا . كما حفظ آدم عليه السالم
مقداما، ال خياف العواقب عند الفداء بكل ما ميلك، ألنه يوقن بأن الوحي السماوي 

فله إحدى . هو العروة الوثقى اليت إذا استمسك ا جنا من مجيع اهلموم واآلالم
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قيادة والصدارة إذا كتبت له احلياة، أو الشهادة املرحية يف أحضان إما ال: احلسنني
  فمم خياف؟. حب اهللا تعاىل

إنه مل يكن أصغر منكم بل . مث يضرب اهللا لنا مثال آدم، ويقول إنكم من نسله
وملا . كان أباكم ومأمورا من اهللا تعاىل، وكان متحمسا لطاعته. كان أكرب منكم

سب مقتضى عصره فإنه مع رغبته القلبية يف طاعتنا نسي بعضا أنزلنا عليه األحكام حب
فِلم تطلبون منا أوامر يقينية يف كل قضية، وأنتم . منها، أي حصل منه سهو بشأا

أبناؤه وأدىن منه شأنا؟ عليكم أن تسعوا للعمل مبا أنزلنا من األحكام، وأما ما مل نرتل 
تهاد مستعينني باهللا تعاىل دائما بأن يزيدكم بشأنه حكما معينا فعليكم بالتدبر واالج

  .علما حقا نافعا ينفعكم، لكي نستضيء به ونظل سائرين على الصراط املستقيم
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  )۵۷: مرمي (�نَ ِصديقًا نِبياواذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإدِريس ِإنه كَا�

إن أكثر املفسرين متفقون على أن إدريس هو أخنوخ الذي هو ولَد ِسبِط آدم، 
؛ وامسه باإلجنليزية )فتح البيان، الدر املنثور(وهو جد نوح عليهم السالم أمجعني 

Enoch .  
وقد كان السبب األول الذي حدا م إىل . اسويقول بعضهم إن إدريس هو إلي

أما السبب الثاين . اختاذ هذا الرأي اعتقاد البعض أن إلياس قد رفع إىل السماء أيضا
هو أنه كانت هناك نبوءة عن نـزول إيليا من السماء ثانية قبل ظهور املسيح، فهذا 

لكن أصحاب هذا و. التشابه بني املسيح وإلياس جعلهم يظنون أن إدريس هو إلياس
ومما يدل على خطأ هذا الرأي أيضا أن القرآن قد ذكر إلياس يف مواضع . الرأي قلة

لو كان النطق بلفظ . أخرى، ومن غري املعقول أن يذكر القرآن إلياس هنا باسم آخر
إلياس صعبا على العرب لقلنا إن أصحاب هذا الرأي على احلق، ولكن ما دام القرآن 

ل اسم إلياس يف مواضع أخرى فمن اخلطأ متاما اعتبار إدريس هو الكرمي قد استعم
  . إلياس، إذ ال دليل على صحة هذا الرأي

فأخنوخ يعين يف . كما أن هناك تشاا بني أخنوخ وإدريس من حيث املعىن
أي التعليم والتدريس  Instructionأي وقف الشيء، أو  Dedicationالعربية 

أما إدريس فيعين كثري الدراسة والتدريس، إذ ). Enoch: ٢لداملوسوعة التوراتية، جم(
و  Dedicationوكأن إدريس يتضمن أيضا معىن . هو مشتق من درس

Instruction  ا فيه، ونذر نفسهكليهما، ألن املرء إذا عكف على عمل صار ماهر
  .يف العربية" أخنوخ"يعين يف العربية ما يعين " إدريس"فترى أن . لـه
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ذلك أن العلم إذا ". علَم أعجمي"احب أقرب املوارد عن إدريس إنه يقول ص
  .فلوال أنه علَم غري منصرف لكان عربيا. كان غري منصرف كان أعجميا

وقد متسك برأيه هذا . أما ابن السكيت فريى أنه غري منصرف ولكنه علم عريب
 ِمن الدرس مثل إبليس فهو مشتق. بشدة وهو يدعي أن إلدريس معىن يف العربية

   .الذي اشتق من اإلبالس، ويعقوب من العقب، وإسرائيل من اإلسرال
 قد اشتقت من - مل يذكرها ابن السكيت-إن هناك أمساء أخرى أيضا : وأقول

  . الكلمات العربية مثل إضحاك من الضحك وإمساعيل من السمع
رين، وحجتهم يف ذلك غري أن رأي ابن السكيت هذا مرفوض عند اللغويني اآلخ

لفظًا عربيا ملا كان غري منصرف، فمنع صرفه دليل على " إدريس"أنه لو كان لفظ 
  . عجمته، ألن العلم العريب يكون منصرفًا

" إدريس"ويرى األصمعي والقرطيب وصاحب الكشاف أنه جيوز أن يكون معىن 
ن الدرس خطأً، وظنه يف تلك اللغة األجنبية قريبا من ذلك، فحِسبه ابن السكيت م

  )تفسري القرطيب. (عربيا
لقد أخطأ ابن السكيت حني اعترب . ولكنين أرى أن كال الفريقني على اخلطأ

أما . عربيا، إذ لو كان عربيا ملا كان غري منصرف حبسب قواعد اللغة" إدريس"
 فهم العلماء اآلخرون الذين قالوا إن إدريس لفظ أعجمي ولذلك صار غري منصرف،

إذًا . ذلك ألن هؤالء أيضا يعترفون أن امسه أخنوخ. أيضا مل يدركوا احلقيقة املبتغاة
وما دام هذا االسم امسا مترجما فإنه مل يعد علَما، ". أخنوخ"فإدريس ترمجة ِلـ 

إذا . وبالتايل مل يعد غري منصرف، ألن االسمُ مينع من الصرف إذا كان علما أعجميا
فقد زالت عنه العلَمية، ولو كان إدريس علما " أخنوخ"س ترمجة ِللفظ كان إدري

أما إذا كان إدريس امسا ألخنوخ . فليس هو امسا للنيب أخنوخ، بل هو اسم نيب آخر
إذًا فالذين قالوا أن إدريس . نفسه فثبت أنه ترمجة ألخنوخ، وبالتايل فإنه يفقد العلَمية

 يقينا، إذ ليس هناك سبب ظاهر العتباره غري غري منصرف قد وقعوا يف اخلطأ
  ... منصرف



   التفسري الكبري                              ٥٧      القصص        أحسن    

وقصارى القول إنه من احلقائق الثابتة أن إدريس كان امسا متداوالً بني العرب قبل 
والسؤال الذي . اإلسالم، وأن هناك تشاا بني إدريس وأخنوخ من حيث املفهوم

  ملاذا أطلقوا على أخنوخ اسم إدريس؟ : يفرض نفسه هو
وقد رأينا عديدا من الناس . رجع ذلك إىل أن بعض الناس يكون هلم امسانقد ي

فمن . الذين دعاهم البعض بغري امسهم املعروف، مث تبني عند السؤال أن هلم امسني
ولكن املشكلة أن ال أثر . التفسريات احملتملة أن أخنوخ كان يدعى إدريس أيضا

يف العهد القدمي  (Esdras)" دراسإ"نعم، جند اسم . السم إدريس يف كتب اليهود
، والـذي هو ِشبـه املسلَّـم به عند اليـهود "The Apocrypha"املعروف بـ 

(The Apocrypha, The American Translation p. xi)  ولكن األحداث ،
، إمنا (Edras)  ال تنطبق على إدراس�اليت ذكرها القرآن الكرمي عن إدريس 

فال ميكننا أن حنلّ هذه املعضلة بقولنا أن إدريس اسم آخر . تنطبق على أخنوخ
  .ألخنوخ

ذلك أن الناس قد يترمجون اسم الشخص املنتمي . وهناك حل آخر هلذه املعضلة
يبدو أن أحد اليهود . وهذا ما حصل بأخنوخ. لشعب آخر إىل لغتهم بغية التوضيح

وما هو أخنوخ؟ :  صديقه العريب، فقال لـه العريب يف حريةقد ذكر اسم أخنوخ عند
حيث كان اليهود مقيمني حىت يف -وكان اليهودي شخصا ذكيا وملما بالعربية 

ميكنك أن تعترب أن أخنوخ يعين :  ففسر لصاحبه معىن أخنوخ، وقال-املدينة أيضا
أعجمي أيضا، ألن إدريس؛ وبأن العريب الذي مسع هذا االسم ظن أنه اسم علم و

لذلك أرى أن هذا هو السبب وراء اعتبار . الذي يذكره أمامه شخص من العجم
باإلجنليزية الذي  Williamوليام "شأنه شأن لفظ . اسم إدريس ممنوعا من الصرف

ومعناها اإلرادة  Willيعين صاحب العزم، ألنه يف الواقع مركب من كلمتني مها 
بالعربية صاحب  Williamوذ احلديدي؛ فيكون معىن ، ومعناه اخلHelmُووالعزمية 

فإذا حتدثنا مثالً عن شخص من . العزم احلديدي، أو الذي هو من أويل العزم
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ذو "األشخاص أمام بعض اإلجنليز وقلنا لـه إن ذلك من ذوي العزم، فسأَلَنا ما هو 
  .الشخصبلغتك، وكأننا نترجم للغته اسم ذلك " وليام"، قلنا لـه إنه "العزم

فاألمر الواقع عندي أن لفظ حنوك قد ترجم للعرب بلفظ إدريس، فظنوا أنه 
واحلقيقة أن . علم، وملا كان املترجم من غري العرب ظنوا أن إدريس علم أعجمي

العربية والعربية لغة واحدة، إال أن العرب واليهود قد نسوا هذه احلقيقة مبرور األيام، 
ة خمتلفة متاما عن العربية، كما ظن اليهود أن العربية لغة فظن العرب أن العربية لغ

. أجنبية، يف حني أن العربية هي اللغة األم، أما العربية فكانت لغة بعض القبائل العربية
وال قيمة لالختالف املوجود بني اللغتني، إذ نرى أنه حىت اللغة الواحدة ختتلف من 

  ... منطقة إىل أخرى هلجةً ونطقًا
كر اسم حنوك أي إدريس يف التوراة يف أماكن عديدة حيث جاء يف سفر لقد ذُ

 كان -وهو الذي يسمى يف العربية قابيل، وقام بقتل أخيه هابيل- التكوين أن قايني 
وولد حلنوك عرياد، وعرياد ولَد محويائيل، وحمويائيلُ ولَد . له ابن امسه حنوك

د المك يابالَ ويوبالَ ِمن زوجة، وتوبالَ قايني متوشائيل، ومتوشائيلُ ولَد المك، وولَ
  ).٢١- ١٧: ٤انظر ِسفر التكوين (من زوجة أخرى 

كان قد لقي القبول ) أو أخنوخ(لقد تبني من هذه الفقرات أن اسم حنوك 
والرواج منذ بداية اإلنسانية، حيث وجد شخصان ذا االسم يف بضعة أجيال من 

؛ أحدمها حنوك بن قابيل، والثاين حفيد شيث يف جيله اخلامس، �ذرية آدم 
  . �والذي يسمى إدريس أيضا، وكان هذا جدا لنوح 

وحبسب الروايات اإلسالمية عن نسب آدم كان النيب األول هو آدم األب، والنيب 
م، والنيب الثالث هو حنوك الذي كان حفيدا آلدم يف جيله الثاين هو شيثٌ بن آد

  .اخلامس، والنيب الرابع هو نوح حفيد حنوك
. لقد ورد يف التوراة أن أخنوخ عاش ثالمثائة ومخسا وستني سنة: أحوال حنوك

وبعد والدة ابنه األول متوشاحل، أي يف سن اخلامس والستني صار أخنوخ مقربا لدى 
وسار أَخنوخ مع : "ونص العبارة هي.  يف هذا املقام ثالث مئة عاماهللا تعاىل، وظل
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وسار أَخنوخ مع اِهللا، ولَم يوجد َألنَّ اَهللا .. اِهللا بعد ما ولَد متوشالَح ثَالَثَ ِمئَِة سنٍة
ذَه٢٤-٢٢: ٥التكوين " (أَخ  .(   

 أو إدريس، عاش يف معية اهللا، وظل متمتعا واملفهوم اجللي هلذه العبارة أن حنوك،
ولكن الويل للذين يشددون على التمسك حبرفية الكالم، . مبعية اهللا وقربه حىت املوت

ومل يوجد ألن اهللا "حيث يرى بعض املعجبني باخلرافات، يهودا ومسلمني، أن مجلة 
ب هؤالء وهكذا صار إدريس، حبس. تعين أنه تعاىل قد رفعه إىل السماء" أخذه

  .املسلمني، ضمن قائمة املرفوعني إىل السماء اليت تضم املسيح الناصري أيضا
إذًا فقضية صعوده إىل السماء يف سن الثالث مائة ومخس وستني عاما ال تثبت من 

  .هذه العبارة بشكل من األشكال
 خالصة القول إم قد فسروا فقرات الكتاب املقدس تفسريا غري طبيعي ومنافيا
للسنة اإلهلية، فعزوا إىل اهللا تعاىل وإىل الكتاب املقدس املهازل اليت ال يقبلها العقل 

مع أن املعىن كان بسيطًا واضحا بأن حنوك ظل مقربا لدى اهللا تعاىل يف حياته . بتاتا
  .وسيكون بعد مماته أيضا من املقربني

ىل مقيم يف مكان معني حيث فثبت أن السري مع اهللا تعاىل ال يعين أبدا أن اهللا تعا
يسري اإلنسان معه، كما أن أَخذَ اهللا ألحد ال يعين أنه نقله من مكان إىل آخر، وإمنا 

  .املعىن أنه مات ميتة حسنة، وأنه سيكون بعد موته أيضا من املقربني لدى اهللا تعاىل
 فيه لقد ذُكر حنوك أو إدريس يف العهد اجلديد أيضا، ولكن املسيحيني قد كتبوه

ولكنه غلط، حيث بينت من قبل أن أصله، وهو . حنوق بدل حنوك تظاهرا بعلمهم
باِإليماِن نِقلَ أَخنوخ ِلكَي الَ  :ورد يف العهد اجلديد. ، موجود يف العربية"حنك"

قَلَهَألنَّ اَهللا ن دوجي لَمو ،توى الْمر٥: ١١رسالة بولس إىل العربانيني " (ي .(  
 العبارة توضح جليا أن بولس كان متأثرا بالعقيدة العامة لليهود أن حنوك جنا هذه

ذلك بالرغم أن هذه العقيدة تتعارض مع . من املوت لصالحه، فرفع إىل السماء
املسيحية؛ حيث إن املسيحية إمنا ترى أن املوت مآل اإلمث، وأن اإلمث شيء موروث، 

. ح قد خلّصهم من اإلمث املوروث بتقدمي الفداءوأن مجيع بين آدم آمثون، وأن املسي
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ولكن بولس مل يفكر هنا أن حنوك نال النجاة بدون املسيح وصار صاحلًا، يف حني 
أن املسيحيني، بل احلواريني أيضا، مل يقدروا على النجاة من املوت رغم إميام 

 دام املسيحيون مل فما. بالفداء والكفارة، وبتعبري آخر مل يستطيعوا أن يكونوا صاحلني
أي مل يتطهروا من اإلمث، بينما .. يستطيعوا أن ينجوا من املوت رغم إميام بالكفارة

جنا حنوك من املوت بدون اإلميان باملسيح وصار صاحلًا؛ فقد ثبت بذلك بكل جالء 
  ... أن نظرية الكفارة باطلة متاما

  :ذكر حنوك يف الروايات اليهودية واملسيحية

صادر اليهودية تقول أن حنوك احنرف عن طريق الصالح يف آخر إن بعض امل
كما قيل أيضا . عمره، فرفعه اهللا إىل السماء لكيال يصري فاسقًا فتكون عاقبته وخيمة

  . أنه مل يصعد إىل السماء، بل مات بالطاعون
وقد ورد يف كتب اليهود أيضا أن حنوك اخترع علم الكتابة والفلَك واحلساب 

 Sefer Yuhasin)   نقال عن ِسفر يوهاسني ٥وعة اليهودية جملد املوس(

لقد وردت يف كتب املسلمني أيضا روايات بأن حنوك اخترع علم الكتابة 
  .، ويبدو أم قد نقلوها عن اليهود)٢٨قصص األنبياء للنجار، ص(والفَلك 

ار يذكَر يف كان اسم حنوك قد اندثر تقريبا يف التاريخ اليهودي البدائي، ولكنه ص
. كتبهم ثانية بعد بضعة قرون حيث أخذوا فيما بعد ينشرون كتابا باسم ِسفر حنوك

وقد ورد يف هذا السفر أن اهللا تعاىل ترك األرض بسبب ذنوب العباد، ورفَع حنوك 
إىل السماء، وجعله حافظًا على كنوز السماء، وسيدا على املالئكة، ورئيسا على 

فهو مطلع على األسرار كلها، وأن املالئكة تسانده . حول العرشحاشيته املقربني من 
وتؤيده، وأنه وجه اهللا تعاىل، وأنه يقوم بتنفيذ أوامر اهللا تعاىل يف الكون، ويعلّم 
 ي أمريماملعارف الروحانية، ويأخذ األرواح إىل مكان الراحة والسكينة، وأنه قد س

هو . احلكمة، وأمري العقل، وأمري العظمة واجلربوتفِم اهللا تعاىل، وأمري التوراة، وأمري 
  .الذي نـزل بالرسالة على موسى؛ وهذا يعين أنه منح املنصب الذي يتواله جربائيل
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وقد ورد يف كتب بعض اليهود اآلخرين أنه عندما نـزل شرع موسى صار 
ذي حنوك تابعا لـه، وإن كان من قبل ملتزما فقط بالشرع الذي أتى به نوح وال

  ).Enoch: ٥املوسوعة اليهودية، جملد. (كان يشتمل على سبع وصايا فقط
أما ما ورد عن حنوك يف املصادر املسيحية فقد سبق أن سجلت فقرة من رسالة 

وقد ذُكر حنوك يف مصدرين آخرين مسيحيني أيضا يعدان من الصحف . العربانيني
، ولكن ال أثر هلما إال �قبل املسيح يقال أما قد أُلّفا . السماوية عند املسيحيني

عند الكنيسة احلبشية، " صحيفة حنوك"وأحد هذين املصدرين هو . عند املسيحيني
. الروسية Slavonicعند كنيسة " صحيفة حنوك"أما املصدر الثاين فهو اآلخر يعد 

 ناقصة، أما الصحيفة الروسية فهي والصحيفة احلبشية ليست سوى جمموعة روايات
ويتضح من هاتني الصحيفتني أن حنوك كان يسري يف األرض ويف . كتاب مفصل

مث عاد إىل أقاربه وأخربهم مبا رآه يف السماء، مث رفع إىل . السماء مع مالئكة اهللا
 - ١: لقد قام حنوك يف رحلته إىل السماء مبا يلي. السماء وهو حي ليستقر هناك

.  وكُشف عليه النواميس الطبيعية كلها-٢. لى أسرار السماوات واألرضاطلع ع
 الذين كانوا قد عوقبوا على ارتكام الفاحشة - أي مالئكة اهللا -  رأى أبناء اهللا -٣

املوسوعة اليهودية، ( وشفع هلؤالء املالئكة الذين كانوا يعاقَبون - ٤. مع بنات البشر
  ).Enoch: ٥جملد

ك هو يف الواقع اسم إله الشمس، مث بعد مرور الوقت اعترب ويرى البعض أن حنو
 عاما مثل السنة الشمسية اليت تتكون ٣٦٥اسم شخص ألن عمره، كما يقال، كان 

  ).املرجع السابق. ( يوما٣٦٥من 
إنه من املستغرب أن هؤالء الكتاب املسيحيني اعتربوا حنوك إله الشمس بسبب 

هم مل يفكروا أن الكتاب املقدس نفسه يعلن أن  عاما، ولكن٣٦٥عمره الذي كان 
أبناء حنوك وبناته وأحفاده وحفيداته قد بلغوا من العمر مثانية أو تسعة وحىت عشرة 

فبدالً من أن يعتربوا هذا الشخص احلقيقي وجودا خياليا بسبب عمره البالغ . قرون
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 خيالية  سنة، مل ال يقولون إن هؤالء أشخاص حقيقيون ولكن أعمارهم٣٦٥
  خرافية؟

. أما املصادر اإلسالمية فقد ذُكر فيها حنوك باسم إدريس، كما بينا من قبل
واحلق أن معىن إدريس وحنوك واحد، ولذلك فإن قول املفسرين أما شخص واحد 

كما أن اإلشارة اليت قام ا القرآن الكرمي إىل أحوال . قول صائب متاما على ما يبدو
  .  أيضا تشبه هذا القول�إدريس 

ابن ( يف السماء الرابعة � وجد يف معراجه إدريس �ورد يف احلديث أن النيب 
 صعد �دريس كما تذكر التفاسري، نقالً عما ورد يف اإلسرائيليات، أن إ). كثري

إىل السماء الرابعة بواسطة مالك كان صديقًا لـه، وأن عزرائيل توفاه هنالك يف 
فقال جماهد إن إدريس مل . ولكن بعض املفسرين اآلخرين يرون أنه مل يتوف. السماء

 أن إدريس �اس ويف رواية عن ابن عب. ميت، بل رفع إىل السماء كما رفع عيسى
املرجع السابق، وروح . (وعن احلسن أنه أُخذ إىل اجلنة. رفع إىل السماء السادسة

  )املعاين
، �إن هذه الروايات كلها إسرائيليات، أعين ليس منها ما روي عن الرسول 

.  قد رأى يف معراجه إدريس يف السماء الرابعة�ث الذي يذكر أنه اللهم إال احلدي
ففيما يتعلق بكتب الروايات اإلسالمية فقد ذكر فيها املسلمون كثريا من الترهات 
املوجودة يف اإلسرائيليات، ولكن فيما يتعلق بالتراث الديين اإلسالمي فإن ما ورد يف 

بينما اكتفى القرآن الكرمي بقوله . ديث إمنا هو أن إدريس كان يف السماء الرابعةاحل
ا، وأن اهللا تعاىل رفعه إىل مكان عليواحلق أن . إن إدريس كان كثري الصدق ونبي

هذا هو كل ما ميكن أن يعترب حقا من أحوال حنوك، وهذا هو ما ينص عليه سفر 
دريس كان يسري مع اهللا تعاىل أي أنه كان صاحلًا، التكوين أيضا حيث ورد فيه أن إ

وأن اهللا تعاىل أخذه إىل مقام عال، أي أنه مات ميتة حسنة، وأن اهللا تعاىل قد بوأه 
  . بعد املوت درجة رفيعة
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 أنه قد جيء لـه حبصان من السماء، فركبه �وأما ما يروى عن إدريس 
.  السماء، فيذكر مثلُه متاما يف الروايات الشائعة بني املسلمني حول املعراجوصعد إىل

 قد جيء له بدابة من السماء امسها الرباق، �إذ قد شاع بني املسلمني أن النيب 
أن واحلق ). بدء اخللق، باب ذكر املالئكة: البخاري(فرِكبها وصعد يف السماء 

فاإلنسان ميكن أن يصعد .  هذا كان من قبيل الكشوف اللطيفة العالية�صعود النيب 
ولكن هذا اجلسد املادي ال . إىل السماوات جبسم نوراين، ويرى اهللا تعاىل أيضا

بارئ يصلح هلذه األمور، فال يذهب إىل السماوات العال، وال يتمكن من رؤية ال
إن حمبي اخلرافات يفسرون هذه األمور الروحانية تفسريا ماديا، ويقولون . تعاىل أيضا

أقواالً سخيفة غري معقولة؛ مما يضعف إميان الناس، فيقعون يف متاهات االختالف بني 
  !ليت هؤالء أبقوا احلقيقة على حاهلا، ومل جيعلوا الدين لعبة ومهزلة. الدين والعلم

V�+� GW V�+� GW V�+� GW V�+� GW X	SY �� Z X	SY �� Z X	SY �� Z X	SY �� Z ::::        
أما ما ورد عن حنوك أنه كان يسري مع اهللا تعاىل فقد وردت كلمات مماثلة يف 

). ٢٠: ٢١التكوين " (وكان اهللا مع الغالم: " أيضا حيث قيل�حق إمساعيل 
تعين أن اهللا ذلك أا . واحلق أن هذه الكلمات أقوى معىن من السري مع اهللا تعاىل

وهذا . تعاىل كان مع إمساعيل كل حني سواء كان سائرا أو قائما أو قاعدا أو نائما
لقد ذُكر . هو التشابه الذي بسببه قد ذكر القرآن الكرمي إمساعيل وإدريس معا

وإمساعيلَ �مرة يف سورة األنبياء حيث قال اهللا تعاىل : إدريس يف القرآن مرتني
، ومرة أخرى يف سورة مرمي، )٨٦: األنبياء (�وإدريس وذا الِكفْل كلٌّ من الصابرين

واذْكُر يف الكتاب إمساعيلَ إنه كان صادق الوعِد وكان رسوالً �حيث قال اهللا تعاىل 
ا * ا نبيرضييف الكتاب * وكان يأمر أهلَه بالصالة والزكاة وكان عند ربه م واذْكُر

  ).٥٨- ٥٥: مرمي (�ورفَعناه مكانا عليا* إدريس إنه كان ِصديقًا نبيا 
نبيني فبما أنه قد وردت يف صحف اهللا كلمات السري مع اهللا تعاىل يف حق هذين ال

  .فإن القرآن الكرمي أيضا قد ذكرمها معا يف كل مرة
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إذا كان إمساعيل وإدريس يذكران معا لوجود هذا : وهنا يطرح سؤال نفسه وهو
التشابه بينهما، فما احلكمة يف لفت األنظار إىل إدريس هنا يف سياق املوضوع الذي 

هللا تعاىل أن يرزقه بولد، فإن اهللا تعاىل يبني هنا أن زكريا دعا ا. هو قيد البحث
فاستجاب لـه ربه ورزقـه حيىي، الذي كان ال بد من بعثته قبل جميء املسيح 

مث ذكر اهللا تعاىل املسيح الذي هو املقصود احلقيقي هنا، حيث بني . كإرهاص لـه
اهللا تعاىل أن عقائد العامل املسيحي حول املسيح خاطئة وباطلة متاما، فلم يكن املسيح 

مث نبه اهللا تعاىل إىل أن . وال ابن اإلله، بل كان حلقة من السلسلة املوسويةإهلًا 
السلسلة املوسوية بدأت نتيجة دعاء إبراهيم؛ فكان اهللا تعاىل قد قطع إلبراهيم 

ومن أجل ذلك قد . وعدا خيص إمساعيل ونسله، وآخر خيص إسحاق ونسله: وعدين
يم أوالً فإسحاق ويعقوب فموسى حتدث اهللا تعاىل بعد ذكر املسيح عن إبراه

 أنه قد أجنز وعده مع إبراهيم اخلاص برقي بين إسحاق، وقد �وهارون؛ ليبني 
مث بعد ذلك ذكر اهللا إمساعيل تنبيها ألتباع املسيح إىل وعد . انتهى حتقيقه عند املسيح

ن هللا الذي قد أجنز وعده مع بين إسحاق اهللا اخلاص بإمساعيل أيضا، إذ كيف ميك
هلذه الفترة الطويلة أن ال حيقق الوعود اخلاصة بإمساعيل، الذي كان عظيم الصالح 

فكأن اهللا تعاىل يقول كيف ال نفي . �وصادق الوعد، ومرضي األعمال عند ربه 
ة، وكيف ميكن أن تبطل وعودنا يف حقه؟ بوعدنا ملن كان وفيا معنا هلذه الدرج

  .�واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ�فذكّرهم اهللا بوعده اخلاص بإمساعيل حيث قال 
، ذلك ألنه مشمول �ومن املالحظ هنا أن اهللا تعاىل مل يذكر هنا رسولنا الكرمي 

  . �يف هذا الوعد اخلاص بإمساعيل 
ولكن السؤال الذي نناقشه اآلن هو ملاذا ذكر اهللا تعاىل إدريس بعد ذكر إمساعيل 

  يف هذا السياق؟ فما احلكمة يف ذلك؟ 
ا أن الفكرة اليت تؤسإمنا هي صعوده يف �س عليها ألوهية املسيح ليكن معلوم 

السماء، وصعوده يف السماء أمر يتفق فيه معظم املسلمني مع النصارى لألسف 
إن النصارى ال . الشديد، فهم اآلخرون يقولون أن املسيح حي، وجالس يف السماء
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فيوجد . ن غري أب، بل بصعوده يف السماءيستدلون على ألوهية املسيح بوالدته م
بينهم من يقولون، دون أن يروا يف ذلك حرجا، أن املسيح كان ابنا ليوسف النجار، 
وحجتهم أن كون املسيح ابنا ملرمي إذا كان ال يتناىف مع ألوهيته، فكونه ابنا ليوسف 

سسون ألوهية املسيح فثبت أن النصارى ال يؤ. النجار ال يقدح يف ألوهيته شيئًا أيضا
وهي فكرة مل تكن قد أُبطلت . على والدته الغريبة وإمنا على صعوده يف السماء حيا

ودحضت بعد، يف حني أن اهللا تعاىل قد رد هنا على مجيع مطاعن املسيحيني 
ومن أجل ذلك قد ذكر اهللا تعاىل هنا إدريس، لينبه أن اإلجنيل كما ذكر . األخرى

لسماء فقد ذكر صعود إدريس أو حنوك أيضا إليها، بل بكلمات صعود املسيح إىل ا
إذًا فإن إدريس هو الشخص الوحيد الذي عن طريقه يتم الرد على . أروع وأقوى

 أال وهي صعوده يف السماء �الفكرة اليت يبين عليها املسيحيون ألوهية املسيح 
سلم به الناس يف حق أي من أنبياء اهللا السابقني، ال يف حق زكريا وهذا أمر ال ي. حيا

وال حيىي وال إبراهيم وال إسحاق وال يعقوب، وال موسى، وال هارون، وال إمساعيل 
وروايام تؤكد صعوده يف . عليهم السالم، إمنا يسلمون به يف حق إدريس فقط

فلذلك قال اهللا تعاىل هنا . ءالسماء بشكل أروع وأقوى مما صعد به املسيح يف السما
أي .. �ورفعناه مكانا عليا* واذكُر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبيا �

تزعمون أن املسيح صعد إىل السماء، وها حنن نقدم إزاء املسيح مثال إدريس الذي 
 أفضل منه ذا الشأن، فإذا كان هذا األمر جيعل املسيح شريكًا مع اهللا تعاىل يف كان

  . ألوهيته يف زعمكم، فإن إدريس أحق وأوىل بأن يصري شريكًا مع اهللا تعاىل
 �بل رفَعه اُهللا إليه� إال �ويف القرآن الكرمي أيضا مل يقل اهللا تعاىل يف املسيح 

حديث مث إن . �ورفعناه مكانا عليا� �، بينما قال عن إدريس )١٥٩: النساء(
 يف السماء الثانية، بينما رأى � قد رأى املسيح �املعراج أيضا يذكر أن النيب 

ل على أن ، باب الدلي٢دالئل النبوة للبيهقي، جملد( يف السماء الرابعة �إدريس 
وهذا يعين أن إدريس رفع إىل مقام أعلى من املسيح )..  عرج به إىل السماء�النيب 
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إذا كنتم تؤهلون املسيح بناء على هذه الكلمات فلم ال : فكأن اهللا تعاىل يقول. أيضا
  تؤهلون إدريس إذن؟
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.  كان من أنبياء اهللا الصادقني والذي أخرب قومه بأنه هلم نذير مبني�إن نوحا 
. ومل خيِف على الناس تعليمه احلقيقي أبدا بل يقدم هلم كل ما يؤمر به شاءوا أم أبوا

قنوط واليأس فيسلمهم للهالك والدمار بل إنه لذلك فإن إنذاره القوم ال يبعث على ال
وخيرب القوم عن سبيل النجاة من العذاب، فقال هلم . يزيدهم يقظة وصحوة ووضا

فقالوا له أنه ال فرق بيننا وبينك . أال تعبدوا إال اهللا وامتنعتم عن اإلشراك باهللا تعاىل
 الباطن وأنك صاحب من حيث املظهر والشكل، فكيف إذًا نعتربك خمتلفًا عنا يف

حظوة وزلفى يف البالط اإلهلي، وأنك أُوتيت دوننا قدرات تستطيع ا مساع كالم 
فما أنت إال بشر مثلنا وإنك خايل من القوى اخلارقة، وليس . اهللا الذي ال نسمعه

هذا فحسب، بل إن أتباعك أسوأ منا حاالً، فأي انقالب ستحققونه أيها اجلهال 
أي أننا نسلم جدالً بأن :  يف احتقارهم لسيدنا نوح فيقولونويستمرون. األراذل

فيكم من املزايا الباطنة والكفاءات اخلفية ما أكسبكم هذه احلظوة عند ربكم، ولكن 
أخربونا أما كان حريا بكم أن تتمتعوا بالعز واجلاه بشكل خارق، ألن الذي يفوق 

بل .  علينا من شرف وال غلبةأقرانه خاصة يصبح غالبا عليهم، ولكنا ال نرى لكم
نظنكم كاذبني وإننا واثقون متاما أنكم كاذبون، إذ ال دليل على ادعائكم بأنكم أهل 

  .احلق وأن اهللا فضلكم علينا
 أنين بالفعل تلقيت من اهللا -ولو للحظة- افترضوا :  ملعارضيه�فيقول نوح 
 على صدق دعواي وخصين ريب برمحٍة عظيمة منه، مث لنفترض أن الرباهني والبينات

هذه البينات قد نزلت علي نزوالً حييطه الغموض واإلام ولذلك ال تستطيعون 
رؤيتها، فأخربوين كيف نشرحها لكم إذن حىت تفهموها، اللهم إالّ أن تتدبروا فيها 
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 فيها ويتدبرها بأسلوب  أن يعمل-إلدراك حقيقة ما-إذ ال بد لإلنسان . بأنفسكم
يساعده عل تفهمها، ولكنكم ترفضوا من أول وهلة كارهني حىت اإلصغاء إليها، 
فأىن لكم أن تفهموها إذن، اللهم إال أن تجبروا على ذلك جربا، وهذا لن نفعله 

لذا جيب على من يبحث عن احلق أن يطهر قلبه من التعصب دائما . معكم أبدا
إن العاقل ال : مث بدأ بتربئة ساحته مما اموه به، فقال . الصادقويتعود على البحث

 مفتريا من اهللا تعاىل -كما تزعمون-فإذا كنت . يقوم بأي عمل إال هلدف وغاية
فهل ترون أنين أكسب من هذا الكالم املفترى أي منفعة شخصية؟ إنكم تعلمون 

واحلال -كم إليه، فما الداعي جيدا أنين ال أطالبكم بأي مقابل أو أجر على ما أدعو
  . ألن أقوم باالفتراء أصالً؟- هذه

 قد أشار فيما سبق إىل انتصار املؤمنني وازدهارهم، وملا كان �كان نوح 
انتصارهم هذا يتوقف على هالك األعداء، الذي سيمهد الطريق لرقيهم، لذلك أدرك 

حسنا دعنا من هذه : فور أنه يتوعدهم باهلالك، فقالوا لههؤالء الكفار على ال
  .النقاشات، وأخربنا صراحة مىت موعد هالكنا الذي ددنا به إن كنت من الصادقني

عندما أخرب اهللا نوحا الك قومه أمره أيضا أن يصنع سفينة مستعينا بأتباعه أو 
خرية من جانبهم، ومتسك سيدنا واستمر األعداء يف النقاش واجلدال والس. أهل بيته

نوح بأهداب الصرب، متوكالً على نصرة اهللا، إىل أن تفجرت الينابيع باملاء وجرت 
مع العلم أن الطوفان مل يأت بسبب انفجار العيون األرضية . املياه على وجه األرض

وحدها، بل كانت األمطار الغزيرة هي املصدر احلقيقي ملياه الفيضان، كما صرح 
لقد نزلت األمطار بكثرة وغزارة قبل العذاب حبيث . ن بذلك يف عدة أماكن منهالقرآ

غطت املياه كل مكان، وكما حيدث إبان هطول األمطار بكثرة فإن العيون األرضية 
أيضا تفجرت باملياه بغزارة، وهذه املياه السماوية واألرضية تسببت معا يف دمار أهل 

د بكثرة، ألن هطول األمطار الغزيرة يتسبب يف وهذه ظاهرة طبيعية تشاه. املنطقة
فوران العيون األرضية بكثرة، وال سيما يف املناطق اجلبلية، حيث جيري املاء يف 
العيون نتيجة ذوبان الثلوج املتراكمة على أعايل اجلبال، وإن نزول األمطار يزيد 
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ت من القرآن الكرمي أن والثاب. الثلوج ذوبانا، وبالتايل يؤدي إىل زيادة املياه األرضية
 كان يسكن يف منطقة جبلية، مما يوضح ويؤكد أن موطنهم كان �سيدنا نوح 

واديا بني اجلبال، وإال فكيف فكر ابنه يف اللجوء إىل جبل من اجلبال؟ وعندما رأى 
  .بلارتفاع املياه ظن أنه سينجو منها بسهولة بالصعود على اجل

فليس املراد ) ٤١: هود (�قُلْنا احِملْ ِفيها ِمن كُلٍّ زوجيِن اثْنيِن�وأما قوله تعاىل 
منه كلَّ األحياء املوجودة على األرض، بل فقط احليوانات اليت كان يربيها نوح يف 

تعين عادة فقط ما ميلكه الناس عموما، وليس كل موجود ) كل(لك أن كلمة ذ. بيته
وهذا هو املراد هنا مبعىن أن اهللا تعاىل أمر نوحا أن يأخذ معه يف السفينة . على األرض

وهذا املعىن معقول ومنطقي جدا، وإال . زوجني من كل حيوان كان حباجة إليه
 ماليني احليوانات من الدواجن وحشرات نضطر للقول غري املعقول بأنه حشد فيها

األرض ووحوش الغاب وغريها، وأن ضخامة سفينته كانت تساوي ربع الكرة 
ومما يلفت النظر أنه تعاىل قد حثه على أخذ أقل ما ميكن وذلك ! األرضية تقريبا

 مما يؤكد أنه أمر أن يأخذ معه ما ال بد منه، ال �زوجيِن اثْنيِن�: بدليل قوله تعاىل
  .أن حيشد فيها حيوانات العامل كلها

 ابنه لينجو ومن معه من املؤمنني من هذا الطوفان العظيم �مث نادى نوح 
ا ويتضح من اآليات الكرمية أن األمحق ولكنه رفض وأىب واختذ طريقا إىل اجلبل، هذ

ال ينفك مغمض العني عن احلقائق حىت إىل آخر حلظة، فكان ابنه يرى الطوفان قادما 
وال منقذ من الطوفان اليوم إال اهللا، ولن ينجو . ومع ذلك مل يزل يشك يف رسالة أبيه

) ٤٤: هود (�وحالَ بينهما الْموج�ويف قوله تعاىل . منه إال من تداركه رمحته تعاىل
إشارة لطيفة بأنه عز وجل كان قد حفظ نوحا من أن يتأمل برؤية مشهد غرق ابنه، 

ما أشد األنبياء توقريا وتعظيما هللا . فجعل بينهما حجابا من موج مرتفع حني غرقه
 لقد ارتكب سيدنا نوح خطأً اجتهاديا يف فهم كالم اهللا تعاىل حيث ظن .عز وجل

أن كل فرد من أهله سوف يظفر بالنجاة، ولكن حينما أوشك ابنه على الغرق 
: هود (�ِإنَّ ابِني ِمن أَهِلي�: تضرع إىل ربه بأسلوب غاية يف اللطف والشفافية قائالً
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ولكن كانت الظروف . أي أنين أتوسل إليك أن تنجيه وفق ما وعدتين به).. ٤٦
 لو غرق فلن أي).. ٤٦: هود (�وِإنَّ وعدك الْحق�قال . الظاهرة تقضي بعدم جناته

يقدح ذلك يف وعدك، بل سيبقى وعدك حقًا كما هو ويكون قرارك صائبا يف كل 
يقول عز . ما أبلغه من كالم حيث ذُكرت احلقيقة يف كلمات موجزة للغاية .حال

 كلَّ من يف بيتك، وإمنا قصدنا املؤمنني فقط، �أهلك�إننا مل نقصد بكلمة : من قائل
وإن ابنك ليس من أهلك ألنه . ألن أهلك احلقيقيني من هم على صلٍة باهللا عز وجلّ

. مل يزل يعمل عمالً غري صاحل أي أنه كان يرتكب أعماالً غري صاحلة منافية للتقوى
ثر حذرا يف املستقبل وباعتبار أنك حامل أمانة كالم اهللا تعاىل، فعليك أن تكون أك

ِإنه عملٌ غَير �ويبدو من قوله تعاىل . وتتدبر يف كل جانب حمتمل من كالمه
أن أعمال االبن كانت خافية على أبيه، فنهاه اهللا عن السؤال ) ٤٧: هود (�صاِلٍح

 ستر ابنه ويفتضح أمره، ألن اجلواب عليه كان يتطلب الكشف عن كيال يهتك
 قول اهللا تعاىل حىت قام �فما أن مسع سيدنا نوح  .عيوبه ومعاصيه كشفًا تفصيليا

يا : واعترف خبطئه ورجع عن موقفه، وليس هذا فحسب، بل تضرع إليه تعاىل قائالً
اهدا أن ال أعود ملثله أبدا، ولكين ال أقدر على فعل شيء بدون رب سأسعى ج

  . معونتك، فأعنِّي على أن ال أقع يف مثل هذا أبدا
إنه ليس صحيحا أن طوفان نوح قد مشل الدنيا كلها، كما أنه ليس صحيحا ...

 أيضا أن كل هذه القصص من البلدان املختلفة تشري إىل أكثر من طوفان، بل احلق أن
 كان �ومبا أن نوحا . الطوفان واحد، ومل يغطّ إال منطقة واحدة من األرض فقط

أولَ إنسان يف مرحلة احلضارة اإلنسانية األوىل وأن ذريته وذرية أتباعه قد انتشروا 
حلضاري، لذا بعد الطوفان يف بلدان شىت وتغلبوا على أهلها األصليني بسبب تفوقهم ا

كانوا هم اخلالدين الباقني، أو أن األقوام املغلوبة اتبعت دينهم وحتضرت حبضارم، 
وبعد مرور زمن طويل عندما مل . وهكذا ذاعت قصة الطوفان يف هذه البلدان أيضا

يبق هلؤالء املستوطنني اجلدد من قوم نوح أيةُ عالقة مبوطنهم األصلي القدمي، وصار 
 هو وطنهم احلقيقي، أدخلوا يف حكاية الطوفان أمساء األماكن الوطن اجلديد
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والشخصيات احمللية املتعارف عليها يف الوطن اجلديد، وهكذا اكتسب احلادث 
.لواحد للطوفان طابع أحداث عديدةاحلقيقي ا
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� ِلنيسرالْم ادع تقُونَ * كَذَّبتأَلَا ت وده موهأَخ مولٌ * ِإذْ قَالَ لَهسر ي لَكُمِإن
 وِن * أَِمنيأَِطيعو قُوا اللَّهفَات * بلَى رِإلَّا ع ِريٍر ِإنْ أَجأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُما أَسمو

 الَِمنيونَ ِبكُ* الْعنبثُونَ أَتبعةً تونَ* لِّ ِريٍع آيلُدخت لَّكُملَع اِنعصِخذُونَ متتو� 
  )١٣٠- ١٢٤: الشعراء(

 عبر عن غىن نفسه وبعده عن اتباع الشهوات، وعن تواضعه �إن سيدنا هود 
فإم . وهذا هو املقام الذي يتبوأه أهل اهللا تعاىل. ضل اهللا جلّ شأنهواحتياجه إىل ف

يستغنون عن الدنيا استغناء كامالً، ومن ناحية أُخرى خيرون على عتبة اهللا متواضعني 
وقد نصح قومه بالتوبة إىل اهللا . خاشعني حبيث ال أحد يبدو أكثر منهم فقرا وضعفًا

ألمة نبيها ال تنهض وضا روحانيا فقط، بل عز وجل وتصديقه، فإن صدقت هذه ا
ورغم إتيام عمالً شنيعا كالشرك . إا حتقق رقيا ماديا أيضا وتنال حياة جديدة

 يطالبون سيدنا هودا بأن يأيت بالربهان على -الذي ال يستند إىل دليل وال برهان 
انتهم واحتقارهم دعواه، مع أم هم كانوا أصحاب الدعوى وليس هو، وما أشد إه

إا كلمة ). ٥٤: هود (�وما نحن ِبتاِرِكي آِلهِتنا عن قَوِلك�لرسوهلم إذ يقولون له 
 من أنت وما: صغرية، ولكنها مليئة جدا مبرارة االزدراء واالستخفاف، حيث يقولون

قيمتك حىت نترك آهلتنا من أجلك؟ ومبا أنك ال تؤمن بآهلتنا فإا قد انتقمت منك 
إن كنتم تزعمون أن أحدا من آهلتكم : فرد عليهم سيدنا هود وقال. وأفسدت عقلك

سخط علي إلساءيت إليهم وصب علي غضبه بإفساد عقلي، فها إين أقوهلا علنا بأنين 
 كراهة شديدة، وأتربأ منها متاما، فإن كانوا ميلكون أعادي آهلتكم مجيعا، وأكرههم

يف احلقيقة شيئًا مما تعزونه إليهم من قدرات وصفات فلينتقموا مين وليفعلوا يب ما 
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ومبا أنكم مل تنتفعوا مما قدمت لكم من براهني عقلية، فاآلن أقدم لكم . يشاءون
 يرتل اآلن آياته اليت شهادة عملية من اهللا على صدقي، متضرعا إليه عز وجل أن

وإن كل واحد منكم خاضع لسلطان اهللا وغلبته، وتعيشون . تفصل بني احلق والباطل
ومبا أن اهللا . مبحض رمحته وعفوه، وإال ما كنتم تستحقون العيش بالنظر إىل أعمالكم

ريب وربكم أيضا، فكيف أخافكم ما دمتم عبيدا لسيدي، ألن من يتخذه السيد 
وإن من يسري على الطريق السوي هو .  يستطيع عبيده أن يضروه بشيءصديقًا له ال

. الذي يصل إىل ربه، بينما يتخبط املشرك هنا وهناك، فأنى له الوصال باهللا تعاىل
إنكم تريدون إباديت، ولكن ريب قادم لنجديت على صراط مستقيم، أي على أقرب 

وقد أبلغتكم رسالة . أسرعهاطريق، حيث إن الطريق املستقيم يكون أقرب الطرق و
ريب اليت لصاحلكم أنتم، فإذا رفضتموها، فسوف تؤمن ا أمة أُخرى ال حمالة، وتنتفع 
ا وحتقق االزدهار والغلبة، ولن تضيع رسالة اهللا يف أي حال، ألنه إذا أراد شيئًا 

كما أنه لن يدع أعمالكم دون حساب ومؤاخذة، بل هي حمفوظة . نفّذه وحفظه
وهكذا عندما حلّ العذاب إقامة للحجة .  وال جرم أنه سوف حياسبكم عليهالديه،

على املسرفني، ثارت رمحة اهللا باملؤمنني بشكل غري عادي، وجناهم من العذاب رغم 
أي جناهم بفضل خاص وفق سنته تعاىل اخلاصة، ال . عيشهم بني الكفار يف بلد واحد

مل الشديد للغاية والذي ال يستطيع أحد وهكذا كان العذاب املؤ. حبسب سنتنا العامة
  .الفرار منه

 فهذه أحوال عاٍد األمة العظيمة القوية، الذين استكربوا ومالوا إىل الشر وكفروا 
باحلق تعنتا وعنادا، ومل ينتصحوا ملن أتاهم برسالة خري وصالح هلم، وإمنا اتبعوا 

اإلكراه والعنف مثريين الفتنة أصحاب النفوذ واملنعة من بينهم ممن كانوا يلجأون إىل 
ومبا .  بأم محلة لواء احلرية يف الرأي والعقيدة- مع ذلك-والفساد يف البالد مدعني 

أم كانوا على ذلك احلال بعيدين عن اهللا وهم يف الدنيا، وهكذا سيكونون يوم 
 فعلته فانظروا ما أقبح ما. القيامة أيضا إذ سيحرمون من رؤية اهللا وقربه جلّ شأنه

. عاد، حيث رفضوا قول من رباهم وخلقهم، مع أن الشريف يطيع من حيسن إليه
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ولكن املؤسف أن هؤالء القوم قد عقُّوا من أخذهم إىل هذه الدرجة السامية، وهكذا 
فإم مل ينكروا اجلميل فحسب بل ارتكبوا محاقة كربى، ألن الذي كان قد رفعهم 

وهذا ما حدث م بالضبط، . هم إىل أسفل سافلنيلقادر متاما على أن يضعهم وحيط
  .فهلكوا وبادوا عقابا على معارضتهم لنبيهم هود

 مولعني بفن البناء والعمارة ولعا خاصا، �كان قوم عاد الذين بعث إليهم هود 
كان مؤسسو . الفلكألن أساس حضارم كان قائما على علم اهلندسة والكيمياء و

هذه احلضارة يرون أن اهللا تعاىل جعل يف العامل املادي الشمس والقمر والنجوم، فال 
بد من تقليد هذا النظام للرقي، فعلى الناس أن يفكروا يف النظام الشمسي ويطّلعوا 

كما أن احلضارة اآلرية والرومانية والفارسية . على أسراره وغوامضه، ويعملوا حبسبه
كت تأثريا عميقًا على العامل املتمدن، وأقامت نظاما جديدا مكان النظم قد تر

القدمية، كذلك قد تركت هذه احلركة البابلية اليت كان مؤسسوها من قوم عاد أثرا 
ومع أن مؤسسي احلضارة البابلية فقدوا السيطرة . عميقًا على ثقافة العامل وحضارته

 الزمن، وحلّت حملّها شعوب أخرى، إال أن السياسية على املنطقة بعد فترة من
ومبا أن هذه احلضارة . الشعوب الغالبة عليها مل تتمكن من التحرر من الفلسفة البابلية

موغلة يف القدم فال جند من آثارها اليوم إال قليالً، بيد أن ما اكتشف من آثارها 
  .يؤكد صدق القرآن وعظمته

 قوم عاد، وقد نالوا من الغلبة واملنعة يف لقد وضع أساس هذه احلضارة البابلية
وكان ِمن محلة لواء احلضارة البابلية . زمنهم ما مل يتمتع به أي قوم من األقوام العربية

عاد األوىل، وهم الذين أسسوها، وقوم مثود الذين كانوا فرعا من عاد : شعباِن
أخرب اهللا تعاىل أن وتتحدث هذه اآليات القرآنية عن عاد األوىل، حيث . وخلفوهم

تبنون على كل : هودا خاطب قومه عادا الذين كانوا أقوى قوة يف عصرهم وقال
جبٍل عمارات فخمة ومصانع كبرية ومعامل كيميائية ضخمة، ظانني أنكم 
ستخلدون ا إىل األبد؛ شأم شأن أوروبا وروسيا اليوم الذين يظنون أن حضارم 

  . ستبقى لألبد
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، أي لقد بلغتم من القوة �وِإذَا بطَشتم بطَشتم جباِرين�:  تعاىل مث يقول اهللا
واملنعة أنكم حني تتغلبون على بلد تدمرون حضارته تدمريا، وتقومون بترويج 

  . هو من جيعل نفسه رفيعا وغريه وضيعاحضارتكم ومدنيتكم مكاا، ذلك أن اجلبار
ومن املمكن أيضا أن نستنبط من هذه اجلملة أم اخترعوا يف زمنهم آالت حربية 

وقد استنتج بعض املؤرخني برؤية املباين اليت بنوها يف اجلبال أم كانوا قد . مدمرة
من هذه اجلملة وعليه فاملراد . متكنوا من اختراع البارود واملتفجرات يف ذلك العصر

أنكم ختترعون آالت حربية مدمرة تبيدون ا األقوام األخرى، وتروجون يف بالدهم 
  .حضارتكم ومدنيتكم

جممل القول إن احلضارة البابلية قد ركزت على بناء العمارات واختراع آالت 
وإن ما ورد يف التوراة عن الدولة البابلية يصدق . احلرب وإقامة املراصد بوجه خاص
  :بيان القرآن الكرمي حيث جاء فيها

ونصنع َألنفُِسنا اسما ِلئَالَّ . هلُم نبِن َألنفُِسنا مِدينةً وبرجا رأْسه ِبالسماِء: وقالوا "
بقَالَ الرِض، وِه كُلِّ اَألرجلَى وع ددبتن : اِحدانٌ وِلسو اِحدو بعذَا شوه

. واآلنَ الَ يمتِنع علَيِهم كُلُّ ما ينوونَ أَنْ يعملُوه. جِميِعِهم، وهذَا ابِتداؤهم ِبالْعمِلِل
 ١١ِسفْر التكِْويِن (هلُم ننِزلْ ونبلِْبلْ هناك ِلسانهم حتى الَ يسمع بعضهم ِلسانَ بعٍض 

 :٧-٦ ".(  
لفقرة تؤكد أن قوم عاد كانوا بارعني يف بناء العمارات العالية حبسب  هذه ا

التاريخ اليهودي، إذ قيل إن اختالف ألسنة الناس راجع إىل كون أهل بابل بدأوا يف 
بناء عمارة عالية لتكون عالمة هلم، وكيال يتشتتوا وال يتفرقوا، ولكن اهللا تعاىل أراد 

م، فزالت وحدم وذهبت رحيهم، ومل يستطيعوا تشتيتهم، فجعل اختالفًا يف ألسنته
  .رفع هذا البناء

إن ما ذكرته التوراة هنا من سبب وراء اختالف ألسنة الناس يف العامل إمنا هو 
قصة فارغة فحسب، بيد أن هذه الفقرة تشكّل شهادة تارخيية على أن أهل بابل 

عمارات عالية خييل للرائي كانت هلم يد طوىل يف بناء املباين الشاهقة، فكانوا يبنون 
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وبالفعل جند يف اجلزيرة العربية حىت اليوم مباين قدمية عالية . إليها أا حتتك بالسماء
عندما توقفت هناك خالل سفري إىل - وقد رأيت بأم عيين يف اليمن . وضخمة

 مباين عالية جدا مبنية على تالل عالية على بعد عدة أميال من مدينة عدن، - أوروبا
  .ان ا حياض ويقول الناس إا مما بناه قوم عادوك

مل يزل األوروبيون ينكرون وجود قوم عاد أصالً، زاعمني أنه مل يوجد يف التاريخ 
قوم ذا االسم، ولكنهم عثروا على آثار قوم عاد قبل حنو نصف قرن من الزمان، 

يف " ي زيدانجرج"بل لقد قال املؤرخ املسيحي الشهري . فأخذوا يعترفون بوجودهم
مل تقدر مئات الصفحات من كتب املؤرخني أن تِمد ": العرب قبل اإلسالم"كتابه 

  . الناس باملعلومات اليت قدمها القرآن الكرمي عن قوم عاد يف كلمات وجيزة
ل اهللا  مباشرة حيث قا�خيربنا القرآن الكرمي أن عادا خلوا بعد قوم نوح 

، ولذلك قد )٧٠:األعراف (�واذْكُروا ِإذْ جعلَكُم خلَفَاَء ِمن بعِد قَوِم نوٍح�: تعاىل
 الذي كانت نبوءاته تنبئ �حتدث القرآن الكرمي يف هذه السورة أوالً عن موسى 

 الذي بدأت منه السلسلة �مث حتدثَ عن إبراهيم . �عن بعثة حممد رسول اهللا 
مث حتدث عن نوح ألن إبراهيم كان تابعا لشريعة نوح، حيث قال اهللا . املوسوية

، ولذلك ذكر اهللا بعد إبراهيم )٨٤:الصافات (�وِإنَّ ِمن ِشيعِتِه ِإلبراِهيم�: تعاىل
د، ألن  ذكر اهللا تعاىل هودا الذي بعث إىل قوم عا�مث بعد نوح . مؤسس شريعته

  .عادا خلفوا قوم نوح
 قومه بأنكم تبنون عمارات شاهقة على التالل املرتفعة، وتدمرون �حيذر هود 

الشعوب األخرى ظلما لتخلد حضارتكم، ولكن كل هذا عبث، ألن اهللا تعاىل 
إنكم . إال للتقوىسيقضي عليكم رغم وجود آثاركم الظاهرة، ولن يكتب اخللود 

تبنون مصانع ومراصد ظانني أا ختلّدكم، وتظلمون الضعفاء مغترين برقيكم املادي، 
؛ أي إذا كنتم تريدون �فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن�ولكن لن تنفعكم هذه العزة الزائفة 

  .خللود فعليكم بتقوى اهللا وطاعيتا
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* أَمدكُم ِبأَنعاٍم وبِنني * واتقُوا الَِّذي أَمدكُم ِبما تعلَمونَ �: �مث يقول هود 
، )١٣٦-١٣٣: الشعراء (� عذَاب يوٍم عِظيٍمِإني أَخاف علَيكُم* وجناٍت وعيوٍن 

أي أن هذا العلم الذي تزدهرون بسببه إمنا هو هبة ربانية، وأن كل األسباب اليت 
تستعينون ا أيضا عطاء رباين، وكذلك األنعام واألوالد والبساتني والعيون، فإذا مل 

  .ىل فسوف ننـزعها منكم يف اية املطافترجعوا إىل اهللا تعا
سواء علينا أوعظتنا أم مل تعظنا :  بالعودة إىل اهللا تعاىل قالوا�ملا نصحهم هود 

ال جتمعوا : لن نؤمن بك، إذ مل يزل البعض منذ قدمي الزمان يعظون اآلخرين قائلني
واتكم، مع ذلك مل حيصل شيء بل ال يزال الناس أمواال طائلة، وال تزهوا بثر
سنبين املصانع وجنمع األموال ولن يصيبنا زوال، لذا . مستمرين يف أعماهلم الدنيوية

  ...فسواء دعوتنا إىل ما تريد أم مل تدع فلن نرضى مبا تقول
، وكذّبوه، فأهلكهم اهللا �جممل القول إن عادا مل يصغوا لنصائح نبيهم هود 

  .تعاىل
وِإنَّ ربك لَهو * ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً وما كَانَ أَكْثَرهم مؤِمِنني �: مث يقول اهللا تعاىل

ِحيمالر ِزيزا أرادوا أن خيلفوا وراءهم أثرهم ) .. ١٠-٩: الشعراء (�الْعأي أن عاد
اخلالد من خالل العمارات الضخمة، ولكنا تركنا هلم أثرا خالدا من خالل تدمري 

بيد أن هذه اآلية ما كانت لتنفعهم إذ كانوا قد هلكوا وبادوا وصاروا آية . مدم
  .عربة ملن بعده

� �
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* ولَقَد أَرسلْنا ِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا أَِن اعبدوا اللَّه فَِإذَا هم فَِريقَاِن يختِصمونَ�

غتسلَا تِة لَونسلَ الْحئَِة قَبيِجلُونَ ِبالسعتست ِم ِلما قَوونَقَالَ يمحرت لَّكُملَع ونَ اللَّهِفر *
: النمل (�قَالُوا اطَّيرنا ِبك وِبمن معك قَالَ طَاِئركُم ِعند اللَِّه بلْ أَنتم قَوم تفْتنونَ

 دعا قومه مثود إىل التوحيد، �خيرب اهللا تعاىل هنا أن نبيه صاحلًا )... ٤٨- ٤٦
فريق آمن : فأخذوا جيادلونه مثريين الفتنة، بدالً من أن يلبوا نداءه، إذ صاروا فريقني

  .به وفريق كفر
لقد أتى هؤالء من جنوب اجلزيرة العربية وانتشروا يف . الواقع أن مثود خلفوا عادا

فقد كتب أبو .  صالت باألمم املؤمنة بالتوحيدمجيع مناطقها الشمالية، فصارت هلم
وهي مدينة -أن مثود كانوا منتشرين من بصرى " فتوح الشام"إمساعيل مؤلف 

ملا اضطروا للهجرة يف زمن قوة قوم . اليت كانت عاصمتهم" عدن" إىل -سورية
مث  إىل مشاهلا، فأتوا أوالً إىل احلجاز  اجلزيرةخرجوا من جنوب" سبأ"ِحمير وقوم 

فمن كان منهم متأثرا بعقيدة التوحيد آمن ). ١٨٨أرض القرآن، ص(امة مث اِحلجر 
. ، أما الذين كانوا بعيدين عن عقيدة التوحيد فعارضوه معارضة شديدة�بصاحل 

الوا يا صاحل إننا نتشاءم منك، ونرى أن هذه  مل يتعظوا بل ق�فلما نصحهم صاحل 
مل يدرك هؤالء . الفُرقة احلاصلة بني القوم بسبب تعاليمك ستؤدي بنا إىل الدمار

هم وليخرجهم من احلضيض إىل القمة، بل ملا رأى يليحي اجلاهلون أن صاحلًا إمنا جاء
دأ يشعر بالفعل املعارضون أن تعليم صاحل قد جعل القوم خمتلفني، وأن بعضهم قد ب

أم يسلكون طريقًا خاطئًا وال بد هلم من إصالح أحواهلم واالنتهاء عن سوء 
أعماهلم، فأخذوا يقولون له مل حيدث هذا اخلالف والفرقة بني القوم إال بسبب 
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 ال يقدرون على إحداث  املوتىمع أن الواقع أن. حنوستك، فلوالك مل يتشتت مشلنا
كانوا مئات اآلالف، إمنا تقع الثورة بواسطة األحياء مهما أي انقالب يف الدنيا وإن 

 فأراد اهللا تعاىل � مثود أمواتا قبل بعثة صاحل  قومكان. كان عددهم قليالً
إصالحهم على يد نبيه، ولكنهم عوضا عن أن يشكروا اهللا تعاىل على ذلك أخذوا 

وذلك كما حصل . قد فرقت مشل القوم وقضيت على وحدمويلك : يقولون لنبيهم
 أيضا، حيث بعثه اهللا تعاىل إلقامة وحدانيته يف العامل ولكن الكافرين �مع النيب 

  ... اموه بأنه قد شتت مشل القوم وقضى على وحدم
إن كل الباليا إمنا تنـزل بسبب :  أيضا إذ قالوا له�وهذا ما فعل أعداء صاحل 

إمنا حنسكم وشؤمكم بيد اهللا تعاىل، وإذا : �فأجام صاحل . شؤمك وحنسك
. حتديتم عذابه فسيعاقبكم به حتما، أما إذا سألتم فضله فسينـزله عليكم أيضا

  .خاف عليكم عذابه ألنكم قد تركتم الدين احلقولكين أ
 تسعةٌ من أئمة الكفر، وكانوا �وكان يف املدينة اليت بعث اهللا فيها صاحلًا 

توحيد  يف إشاعة �يفسدون يف األرض ليالً وارا جاهدين لكي يفشلوا صاحلًا 
ولو أم استغلّوا مكانتهم املرموقة يف أعمال اخلري وهداية الناس الزدادوا . اهللا تعاىل

فتشاوروا فيما بينهم وقالوا تعالوا . عزا وشرفًا، ولكنهم سلكوا طريق اهلالك والدمار
حنلف باهللا أنا سنغري على صاحل وأهله بالليل ونقتلهم مجيعا، وإذا جاء ورثته يطالبون 

لقد نسجوا هذا اخلطة : يقول اهللا تعاىل. بدمه نقول هلم مل نشهد قتلهم وإنا لصادقون
فمكروا مكرهم، .  ولكنهم نسوا أن هناك إهلًا يف السماء حيفظ نبيه�لقتل صاحل 

أم سينجحون ، فظنوا مغترين مبكرهم  ملكرنا اهللا مكرا ضدهم دون أن ينتبهوامكرو
وبالفعل ترون أنا . يف قتل صاحل، ومل يدروا أن ملك السماء غالب على مكرهم

أهلكنا أولئك التسعة وقومهم صغارا وكبارا كلهم، سواًء الذين كانوا متورطني يف 
مؤامرة قتله أو الذين كانوا متعاطفني معهم، وجعلناهم هدفًا للعذاب ودمرناهم 

ربة وبيوم متهدمة ال يسكنها أحد، بل أصبحت عربة ملن أمجعني، فترون ديارهم خ
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أما الذين آمنوا بصاحل وعاشوا بالصالح والورع . يعترب، وآية عظيمة لقوم يعقلون
  .فأجنيناهم من العذاب وأمددناهم بأسباب الرقي والتقدم

 هنا فهو حتذير بأن التسعة من مثود كما �ةًِإنَّ ِفي ذَِلك آلي� :أما قول اهللا تعاىل
 أيضا، �خططوا لقتل صاحل، كذلك سيتآمر تسعة من أئمة الكفر على حممد 

ء صاحل ولكن اهللا تعاىل كما خيب أعدا. فيقررون أن يقتله فتيان من مجيع القبائل معا
وكما أنه تعاىل جنّى . �يف خطّتهم كذلك سيحبط خطة أئمة الكفر ضد حممد 

 والذين آمنوا معه من العذاب، وأخذهم إىل مكان حمفوظ، كذلك �صاحلًا 
 وأصحابه من بني األعداء ويذهب م إىل املدينة حيث يفتح �سيخرج اُهللا النيب 

  . عليهم أبواب النجاح واالنتصار
. وكل من هو ملم بالتاريخ يعلم جيدا كيف حتققت هذه النبوءة القرآنية حرفيا

 �أس الفساد، كذلك كان يف زمن النيب  تسعة هم ر�فكما كان يف زمن صاحل 
أبو جهل الذي كان أهل مكة يسمونه أبا احلكم وكان : تسعة من أئمة الكفر وهم

رأس املفسدين املعاندين، وأبو هلب، وأمية بن خلف، والنضر بن احلارث، وعقبة بن 
  ... ن وائل، وعتبة، وشيبةأيب معيط، والوليد بن املغرية، والعاص ب

، �خيربنا اهللا تعاىل أن قوم مثود جاءوا بعد قوم عاد، فبعث اهللا فيهم نبيه صاحلًا 
فنصحهم بتقوى اهللا موضحا هلم أنه ال يريد منهم على ذلك أجرا، وإمنا أجره على 

لذي تفرحون به لن يدوم، ولن يبقى ما إن الرقي املادي ا: وقال هلم. اهللا تعاىل
إنكم . متلكون من بساتني وعيون وزروع وخنيل ذات طلع متداخل بعضها يف بعض

تنحتون من اجلبال بيوتا وتتباهون بذلك، ولكن هذا ليس سبيل العزة أبدا، إمنا العزة 
ود، فاتقوا اهللا وأطيعوين وال تتبعوا الذين يتجاوزون احلد. يف تقوى اهللا تعاىل

  .ويفسدون يف األرض وال يصلحون
واذْكُروا ِإذْ �: يتضح من القرآن الكرمي أن قوم مثود خلفوا قوم عاد، قال اهللا تعاىل

فتوح "عيل يف كتابه ويقول أبو إمسا). ٧٥:األعراف (�جعلَكُم خلَفَاَء ِمن بعِد عاٍد
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يف " عدن"إىل " بصرى"إن قوم مثود كانوا منتشرين ما بني املدينة السورية " الشام
  .اليمن، وكانوا حاكمني على هذه املنطقة

وقد جاء ذكر مثود يف التواريخ اليونانية أيضا حيث ورد فيها أن زمنهم كان قريبا 
وكانت - اليت كانت عاصمة هلم " اِحلجر"، وكان مركزهم �من زمن املسيح 

  . وكانت هلم قوة ومنعة يف هذه املنطقة- اِحلجر تقع بني املدينة املنورة وتبوك
* ِفي جناٍت وعيوٍن * أَتتركُونَ ِفي ما هاهنا آِمِنني �: ويتضح من قوله تعاىل

ِضيما ههٍل طَلْعخنوٍع ورزأن بالد قوم مثود كانت ). ١٤٩- ١٤٧: الشعراء (�و
وتنِحتونَ ِمن الِْجباِل �: وأما قوله تعاىل. بالد عيون وبساتني وزروع وخنل جيدة

ا فَاِرِهنيوتيوبالفعل . فيوضح أن القوم كانوا جييدون النحت ،)١٥٠: الشعراء (�ب
وكانوا . تكشف آثارهم أم كانوا حيفرون اجلبال، ويقيمون داخلها مدنا وقرى

ولكن هذا ال يعين أم كانوا يعيشون يف اجلبال . ينحتون يف اجلبال قصورا غريبة
ن هلم بيوت أخرى، وإمنا هو إشارة إىل مبانيهم اخلاصة الدالة على فقط، ومل تك

كما أن حفر البيوت يف اجلبال متثّل إشارة إىل أن القوم كانوا . حضارم الراقية
يقضون جزًءا من السنة يف اجلبال لالستجمام واالصطياف مطمئنني ومل يكن أحد 

  . جيرؤ على شن غارة على بالدهم
يا صاحل إننا نرى أن أحدا يطِعمك، أي أنك تتلقى :  قالوا�ملا وعظهم صاحل 

  . الرشوة من قبل بعض أعدائنا لتتآمر علينا
 �لقد أُثري هذا االعتراض ضد كل نيب يف كل عصر، فمثالً ام الكافرون نبينا 

خرين يعينونه، وقد ام املعارضون مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية بأن قوما آ
  .أيضا بأن اإلجنليز أعطوه املال وأقاموه حملاربة املسلمني

 فضل لك علينا، إذ لست إال  فيعين أنه ال�...ما أَنت ِإال بشر ِمثْلُنا�:  أما قوهلم
فإذا كان لك علينا فضل، وإذا كنت صادقًا يف دعواك، فأِْتنا . بشرا كأي واحد منا

حسنا، هذه ناقيت قد جعلها اهللا تعاىل آية : �فأجام صاحل . مبا عندك من آية
الفساد، ولكن من اآلن فصاعدا عندما جتتمعون على املاء تعيثون . الختباركم
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ستكون لناقيت نوبة لشرب املاء وتكون لكم وألنعامكم نوبة يف وقت آخر، فال 
ولكنهم قطعوا قوائم . تتعرضوا لناقيت بأذى وإال فسوف يأخذكم عذاب يوم عظيم

  .الناقة مث أصبحوا نادمني
 كانت ذات مزايا �يقول املفسرون يف تفسري هذه اآليات إن ناقة صاحل 

خصوصية، بل قد نسج بعضهم حوهلا قصصا غريبة، حيث يقولون إن القوم أتوا 
فدعا اهللا تعاىل، فخرجت الناقة . لن نؤمن لك حىت ختلق ناقة من اجلبل: صاحلًا وقالوا

، قوله سورة األعراف: الدر املنثور(من اجلبل بل ولدت ِمن توها ولدا حبجمها 
). �ولكن ال حتبون الناصحني: إىل قوله تعاىل... وإىل مدين أخاهم شعيبا�: تعاىل

فإن القرآن الكرمي ال يعد . وكل هذه القصص ترهات ال عالقة هلا بالقرآن الكرمي
يعد حريتها يف التنقل هنا وهناك آيةً حيث حذرهم صاحل والدة هذه الناقة آية إمنا 

وليس ذلك ألن الناقة يف حد ذاا كانت .  أم لو آذوا ناقته ألخذهم العذاب�
مل . حالته التبليغية كان خيرج عليها يف البالد يف ر�ذات أمهية، بل ألن صاحلًا 

يكن يف ذلك الزمن سيارة وال قطار وال طائرة، وكانت الناقة هي الوسيلة الوحيدة 
 خيرج على ناقته للدعوة والتبليغ، وكان معارضوه غري �للسفر، فكان صاحل 

ومينعوه من التنقل من هنا راضني جبهوده التبليغية، فكان من احملتم أن يعيقوا رحالته 
فلما جتاوزوا احلد يف شرورهم جعل اهللا تعاىل الناقة آية . إىل هناك من أجل التبليغ

هلم، وقال هلم دعوها تتنقل بصاحل حيثما شاء وال تعيقوا جهوده التبليغية، وإال 
ا، فحسبوا حتذيره ضربا من اخلبل واجلنون، وازدادوا بغيا وطغيان. سيأخذكم العذاب

وكأم قد حتدوا اهللا تعاىل وقالوا لن نسمح لصاحل برفع امسه . وقطعوا قوائم الناقة
فلما أرادوا إغالق أبواب بالدهم يف وجه اهللا تعاىل أغلق أبواا يف . تعاىل يف أرضنا

ال شك أم عندما رأوا العذاب أصبحوا . وجوههم، وضرم بسيف قهره وعذابه
  .عد فوات األواننادمني، ولكن كان ذلك ب

، )٩: الشعراء (�ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً وما كَانَ أَكْثَرهم مؤِمِنني�:  مث يقول اهللا تعاىل
ون طريق أي أن يف هذه الواقعة آية عظيمة متثّل درسا هاما للناس بأن الذين يعيق
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اجلماعات اإلهلية ومينعوا عن الدعوة والتبليغ ورفِع اسم اهللا تعاىل يصبحون عرضةً 
بيد أن هذا الدرس كان عربة فقط للذين أتوا فيما بعد، أما قوم . لسخط اهللا وقهره

صاحل فأكثرهم مل يؤمنوا به، بيد أم قد أكدوا الكهم كون اهللا تعاىل عزيزا 
. وا أن يكون صاحل من املغلوبني، ولكن الغلبة كانت هللا ولرسولهلقد أراد. ورحيما

لقد أرادوا أن تفشل جهوده الدعوية، فال ينتشر اسم اهللا ورسوله يف األرض، ولكن 
اهللا الرحيم بارك يف جهود نبيه، فتكونت بأنفاسه القدسية مجاعةٌ أشعل أفرادها 

  .ية الضالة إىل احلققناديل نور اهللا يف صدورهم، فصاروا هداةً لإلنسان
لقد خاطب اهللا تعاىل هذه األمة بأنكم كنتم أمة متردية وحقرية يف أعني الناس، 
فنهض بكم اهللا من احلضيض، وحقق لكم الغلبة واحلكم على اآلخرين وفوض إليكم 

فيجب أن تسألوا اهللا الغفران على تقصرياتكم . نشر األخالق النبيلة واآلداب الفاضلة
 الواجب، وأن تتذكروا أن كل شيء راجع إىل أصله، وأن على لدى أداء هذا

اإلنسان أن يتذكر دائما أنه ضعيف اخللق حقري الشأن أساسا، وأن رقيه إمنا يتوقف 
على فضل اهللا تعاىل، فعليه أن يرجع ويتوب إىل اهللا دوما، ليرتل عليه فضله ورمحته 

دمه بعد ثبوا، وتردى إىل حالته جمددا، أما إذا قطع صلته عن خالقه وربه زلّت ق
فإن رفضتم رسالته فإنه قادر على عقابكم . البدائية من الضعف واهلوان واحلقارة
  .فورا، ألن جنوده قريبة سريعة ال تتأخر

لقد كنا نعقد عليك آماالً جساما :  بالشكوى منه قائلني�وهنا قام قوم صاحل 
فكنا نتوقع أن تكون مصدر قوة . ا حباك اهللا به من فطنة وذكاء وقدرات وكفاءاتمل

ومل يدرك هؤالء أن آماهلم يف . ونفع لقومك، ولكنك بدأت تعمل على هالكهم
صاحل كانت قد حتققت فعالً، حيث أصبح مصدر خري وبركة لقومه، ولكن مل 

سامهة يف احلملة اإلصالحية يتحقق ما كان مرجوا يف أنفسهم هم حيث حرموا من امل
لقد كان املسلمون ينتظرون منذ ! فما أشبه الليلة بالبارحة. اليت بدأها صاحل خلري قومه

قرون رجالً موعودا هلم من السماء، فلما جاءهم باحلق أعرضوا عن ندائه ومل يغريوا 
  .ما بأنفسهم، بينما أخذت تؤمن به أقوام أخرى وتنتفع بربكاته
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. أمتنعنا من أن نعبد كما عبد آباؤنا: ء القوم حياجون رسوهلم ويقولونمث بدأ هؤال
تقولون يل بأن تعاليمك تثري يف قلوبنا شىت الوساوس : فقال هلم سيدنا صاحل

فهال أخربمتوين أنين لو ! والشبهات، وأنك لو مل تدعنا إليها الخترناك سيدا علينا
جين من زعامتكم بترك رسالته جل كنت يف احلقيقة من عند اهللا تعاىل فماذا سأ

  !أفال تزيدين صداقتكم وباالً وسيادتك خسرانا. جالله
وقد مجع حوهلا .  مرتعا جيول فيه خيال الناس�كانت وال تزال ناقة صاحل 

ار عندما املفسرون من األساطري واخلرافات أصنافًا وألوانا حىت قال بعضهم بأن الكف
طالبوه بآية صدقه خلق على الفور ناقة من بطن اجلبل، وكانت حامالً، فولدت فور 

لقد مجعوا يف تفاسريهم ما مسعوه من خرافات دون أن ينتبهوا . خروجها من اجلبل
  .إىل تأثريها اخلطري يف قلوب السذج من الناس

 بل يصرح أن هلا احلقيقة أن القرآن الكرمي ال يقول خبلق الناقة هكذا كمعجزة،
. احلق يف ورود املاء يف يومها احملدد، كما لكم احلق أن تستقوا يف يومكم احملدد أيضا

وتبني آيات اهللا تعاىل أن الناقة مل تخلق كمعجزة، وإمنا حرمتها اليت جعلت معجزةً، 
وقد كان من عادة ملوك . حيث أنذر صاحل بالعذاب كلّ من يتعرض هلا بالسوء

ريهم أن يطلقوا بعض املاشية هكذا حرة تأكل وترتع يف حرث الناس العرب وغ
حيث تشاء وذلك كعالمة على قوم وسلطام، معلنني بني القوم أن من تعرض هلا 

 ناقته بأمر من عند �ووفق هذه العادة الشائعة سرح سيدنا صاحل . بسوء أهلكناه
جاعالً حريتها عالمة على سلطته السماوية، معلنا هلم أن ال ميسوها بسوء، اهللا تعاىل، 

. وإال فسيكون هذا مبثابة خروجهم على حكومة السماء، وسوف حيل م العذاب
ومع ذلك فلم يكن سيدنا صاحل يقلّد هؤالء الطغاة إذ مل يقل بأن ناقيت سوف ترعى 

، أي سترعى �فذَروها تأكلْ يف أرض اهللا�: يف أي أرض ويف أي حرث، بل قال
يف األرض اليت ال ميلكها أحد، وهي ما ال يكدح أحد يف زراعتها، وإمنا هي خالية 

وذروين أحترك عليها . من الزرع، تنبت العشب والكأل مبا يرتل عليها من ماء السماء
 يف أسفاري التبليغية وال متنعوين من أن أنتقل عليها من مكان إىل آخر ألداء حبرية
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فيبدو أن القوم كانوا حيولون دون رحالته التبليغية وال يدعونه . واجبايت الدينية
دعوا ناقته تذهب به حيث : يتحرك حبرية هنا وهناك، فنهاهم اهللا عن ذلك قائالً

وا الناقة، أو بتعبري آخر، أخربوه عمليا أم مل ولكنهم قتل. يشاء لتبليغ رسالة ربه
  .فأخذهم العذاب الذي دمرهم تدمريا. يسمحوا له بالتبليغ يف بلدهم ذه احلرية

! كيف جيوز إبادة أمة بأسرها على قتل ناقة واحدة؟: ويتعجب بعضهم ويقول
م لن يددهم على اهللا تعاىل وأعوا رسوله صاحلًا ذلك أن قتلهم الناقة كان مبثابة متر

براحة يف أي مكان، وسوف مينعونه من تبيلغ رساالت اهللا بالقضاء على كل وسيلة 
وهذا كان دليالً على عدائهم ومتردهم الشديدين، وال . يتخذها للقيام مبهامه التبليغية

ميكن أن تنجو من العقاب أمة قد أصبحت جمرمة يف حق اهللا تعاىل بعد أن أنكرت 
ا بعد أن قتلوا الناقة جاءهم العذاب، وال شك أن العذاب يف حد ذاته وهكذ. رسالته

 أن �من خزِي يومِئٍذ�يسبب اخلزي وأي خزي، ولكنه تعاىل قد بين بزيادة كلمة 
ولقد وصف عذام . اصعذام كان حيتوي على عناصر اخلزي والذل بشكل خ

هنا بالصيحة، كما الصاعقة والطاغية تعين أيضا العذاب، فإن كان القوم قد دمروا 
 .بالزلزال فكل هذه األوصاف مالئمة وصحيحة متاما
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  :تعاىل اهللا يقول
 ربي ِإبراِهيم قَالَ ِإذْ الْملْك اللَّه آتاه أَنْ ربِه ِفي ِإبراِهيم حاج الَِّذي ِإلَى تر لَمأَ�
 ِمن ِبالشمِس يأِْتي اللَّه فَِإنَّ ِإبراِهيم قَالَ وأُِميت أُحِيي أَنا قَالَ ويِميت يحِيي الَِّذي

 �الظَّاِلِمني الْقَوم يهِدي الَ واللَّه كَفَر الَِّذي فَبِهت الْمغِرِب ِمن اِبه فَأِْت الْمشِرِق
  ).٢٥٩: البقرة(

!���!���!���!���    ��,���A��,���A��,���A��,���A    ZZZZ    [�(�[�(�[�(�[�(�    �:	����:	����:	����:	���::::        
 امللك وبني إبراهيم بني كان نقاش عن تتحدث إا اآلية هذه عن املفسرون يقول

 وقال ومييت؛ يحيي الذي ريب: إبراهيم قال. تعاىل اهللا وجود حول دمنرو الكافر
 عن فعفا باإلعدام عليهم احملكوم السجناء ببعض ودعا وأميت؛ أحيي أيضا أنا: امللك

 دليل يف فكر ينفع، مل األول دليله أن إبراهيم رأى وعندما. البعض وأعدم بعضهم
 الذي فبهت. املغرب من ا أتف املشرق من بالشمس يأيت الذي ريب: فقال آخر
  ).املنثور الدر (عليه إبراهيم وتغلب. كفر

 - التفسري هذا حسب-  االثنني ألن صحيح، غري التفسري هذا أن أرى ولكنين
 ولذلك. الثانية املسألة يف منرود وبهت األوىل، املسألة يف إبراهيم بهت وبهتا؛ سكتا

 فكان إهلا، نفسه يعترب أنه لدرجة وجريئا اباكذ امللك دام وما. التأويل ذا أرضى ال
 من بالشمس آيت الذي أنا: قائال إلبراهيم الثانية احلجة على يرد أن املمكن من

 أنه القرآن وحيكي ذلك؛ يقل مل ولكنه. املغرب من ا يأت أن إلهلك فقل املشرق،
 فإن إالو. املفسرون قاله ما غري املراد أن على بصراحة يدل وهذا. وسكت بهت
 جدوى ال أمور حول فيه يستمرون وإمنا. اجلدال عند البحث عن يكفون ال الناس
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 هذا ولكن! ال أم موجود اإلنسان هل اليوم إىل جيادلون يزالون ال إم حىت منها،
 عنه أجبت لو: وقال عنه، سكت آخر موضوعا هناك أن يعين مما صمت، امللك

السكوت من يل بد فال أخرى مشكلة يف لوقعت .  
 إىل األدىن من يستمر البحث ألن: أوال القرآن، قاله ما صحة يؤكد العقل إن مث

 الشمس، إىل يتطرق مث واحلياة، املوت عن أوال النقاش يكون أن بد ال فكان األعلى،
. األمر آخر يف كان الشمس عن احلديث أن على يدل منرود سكوت إن: وثانيا
 منرود ادعاء أن ويبدو األصنام، كسر جرمية يف منرود إىل بإبراهيم جيء إمنا: وثالثا

 أن يقول القرآن. ترابط بدون الكالم يكون وإال النقاش، معرض يف جاء باأللوهية
: امللك قال النقاش وأثناء األحد، الواحد ربه أي ربه، حول يدور كان النقاش

 احلياة ميلك الذي وه تعاىل اهللا إن: إبراهيم فقال احلاكم، أنا ألين وأدمرك سأقتلك
 حبسب ورطة يف وأوقعه إبراهيم فأسرع. واملوت احلياة أملك أنا ال،: قال. واملوت
  . كفر الذي فبهت. إذن عبث -عندك اآلهلة أكرب هي- فالشمس: وقال عقيدته

 ورد مما جليا تبني ولكن احلادث، هذا يف املذكورة األمساء بني الفروق بعض هناك
 قوله أيضا ذلك ويؤكد نفسه، احلادث إىل يشري الكرمي القرآن أن - اليهود كتب يف- 

 تقدميا هناك أن إال. وأثر وجود له حادث إىل الكلمة ذه يشري فاهللا �تر أمل�: تعاىل
  . عندهم املعتاد هو اكم اليهودي البيان يف األحداث بعض ذكر يف وتأخريا
 إبراهيم يقيم أن قبل كان ومنرود إبراهيم بني احلوار هذا أن التلمود يف جاء وقد

: البقرة (�ويِميت يحِيي الَِّذي ربي� لنمرود إبراهيم قول أن وأرى. كنعان يف
 والذلة، والعزة والفشل، النجاح يعين وإمنا الظاهر، يف واحلياة املوت يعين ال) ٢٥٩

 إبراهيم قال لذلك أوالده، وبازدهار كنعان بأرض اهللا وعده لقد. والدمار والعمران
� يبِيي الَِّذي رحِميت يييعز واإلماتة، اإلحياء بصفيت متصف سبحانه هو أي �و 

 الغلبة ويكتب يشاء، ملن والفشل يشاء ملن النجاح وجيعل يشاء، من ويذل يشاء من
) ٢٥٩: البقرة (�وأُِميت أُحِيي أَنا� امللك فقال. يشاء مبن اهلزمية ويلحق يشاء ملن
 أم سابقا ذُكر وكما. أشاء من وأذل أشاء من أعز أيضا، اخليار هذا يدي يف أي
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 عليه رد لذلك يعبدها، نفسه امللك وكان آهلتهم، أكرب الشمس يعتربون كانوا
 الدنيا نفع متلك كنت فإذا املشرق، من ا فيأيت الشمس، حيكم قانونا هللا بأن إبراهيم

 إىل الغرب من فأرجعها الغرب، حنو تسري أمامك بازغة الشمس هي هاف وضرها،
 الشمس ويف العامل أمور يف التصرف على قدرتك على دليال ذلك ليكون الشرق،

 الشمس تفعل فماذا وضرا، نفعا العامل هذا زمام متلك الذي أنت كنت إذا أي. أيضا
 العامل يف التصرف لكمت بأنك فدعواك الناس وتضر تنفع الشمس كانت وإذا إذن؟
 أجاب لو ألنه جوابا، يِحر ومل عندئذ بهت منرود فإن التاريخ يذكر وكما. باطلة
 الناس ازدهار متلك اليت هي الشمس ولكن والضر، النفع أملك ال إنين: يقول أن فإما

 نفع يف أتصرف الذي أنا: يقول أن وإما دعواه، لبطلت ذلك قال ولو. واحنطاطهم
 أيضا وهو يعبدوا، ألم القول، هذا على قومه فيثور الشمس؛ ال موضره الناس
  ).٢٥٩: البقرة (�كَفَر الَِّذي فَبِهت� الكرمي القرآن قال وهلذا. يعبدها كان

 يخِرجهم آمنوا الَِّذين وِلي اللَّه� قوله صدق على سبحانه ربنا دلّل احلادث وذا
اِت ِمنوِر ِإلَى الظُّلُمن) ٢٥٨: البقرة (�النمن عباده ينجي وجل عز أنه كيف وبي 

  .النجاح إىل فشلال من ويهديهم النور، إىل الظلمات من وخيرجهم املشاكل،
I�JI�JI�JI�J    "�\"�\"�\"�\    ��������    �Y�(��Y�(��Y�(��Y�(�::::        
 ولَِكن بلَى قَالَ تؤِمن أَولَم قَالَ الْموتى تحِيي كَيف أَِرِني رب ِإبراِهيم قَالَ وِإذْ�

ِئنطْمذْ قَالَ قَلِْبي ِليةً فَخعبأَر ِر ِمنالطَّي نهرفَص كِإلَي لْ ثُمعلَى اجٍل كُلِّ عبج نهِمن 
  ).٢٦١: البقرة (�حِكيم عِزيز اللَّه أَنَّ واعلَم سعيا يأِْتينك ادعهن ثُم جزًءا

: فقال. املوتى حتيي كيف أرين رب، يا: إبراهيم قال عندما تذكَّر: تعاىل اهللا يقول
 ذلك على قادر وهو املوتى، حييي اهللا أن كامال إميانا أؤمن أي بال،: قال تؤمن؟ أومل
 تفيد فهي إثبات، أو نفي سبقها سواء) بلى (أداة أن ولنتذكر. أبدا شك وال

 ال املعىن لكان بنعم، هنا إبراهيم أجاب فلو. والنفي اإلثبات فتفيد) نعم (أما. اإلثبات
. حقا مؤمن أنه وبين للنفي، شبهة كل أزال) بلى (بقوله ولكن أؤمن، نعم أو أؤمن،
 بقدرتك أؤمن أنين أي) لكن (حبرف فاستدرك ؛)قليب ليطمئن ولكن (قال ذلك وبعد
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 اهللا بأن قليب يطمئن أن أريد زائدا، شيئا أريد أين األمر يف ما كل املوتى، إحياء على
 أن يؤمن وهو مريض، هناك يكون أن ذلك ومثال. خاصة بصفة قومي حييي سوف

 مل ما أيضا هو يشفيه سوف اهللا أن يطمئن لن ولكنه املرضى، شفاء على قادر اهللا
 هذا هل ولكن اجلوع، بعد يشبعون الناس أن اجلميع يعرف: مثال أو بذلك، اهللا خيربه
 نفاإلميا يشبع؟ سوف نفسه وأنه طعاما سينال أنه يستيقن اجلائعني أحد جيعل العلم
 الشيء ذلك حبدوث الكامل يقينه على ويدل املؤمن، نظر عن خمتٍف غييب بأمر يتعلق

 الكرب مقابل أو الشك مقابل يأيت فإنه االطمئنان أما. حدوثه إمكانية أو
 وإمنا الشك، مقابل يكون الذي ذلك باالطمئنان يراد ال هنا اآلية يف. واالضطراب

 كان. آنفا قاله مما ثابت إميانه ألن ذلك واالضطراب، الكرب مقابل يكون الذي
 اضطرابه يزول أن يريد كان ولكنه املوتى، إحياء على قادر اهللا بأن مؤمنا إبراهيم
 من أخرى مرة وحيييهم قومه، على اإلحياء بقدرة يتجلى سوف اهللا أن ويطمئن

  . فضله
 منها جزءا ضع مث تألفك، حىت بتودد وعاِملْها الطري، من أربعة خذ: له اهللا فقال

  . حكمة وذو غالب اهللا أن واعلم. إليك فتسرع ادعها مث جبل، كل على
 مث حلمها، ويفرم الطري من أربعة يأخذ أن إبراهيم أمر تعاىل اهللا إن املفسرون يقول

. العريب لألسلوب وخمالف خطأ املعىن هذا ولكن. اجلبال على يوزعه مث إليه، يضمه
 أِملْهن هو الصحيح فاملعىن. إليه حلمها ويضم الطيور ءاملر يفرم ألن معىن ال أنه ذلك
  . واألقرب املفردات يف ورد كما. وبينك بينها وألِّف إليك

 جزءا يأخذ مث الطري، حلم فرم هو املراد أن على) جزءا (بكلمة البعض ويستدل
 من جزءا املراد فليس. خطأ أيضا وهذا اجلبال؛ على وجيعله املفروم اللحم هذا من
 كل ضع: مبعىن منها، واحد أي األربعة، الطيور هذه من جزء املراد وإمنا الطيور، محل

 جهنم وِإنَّ�: الكرمي القرآن يف ذلك ونظري. جبل على الطيور هذه من واحد
مهِعدولَم ِعنيما* أَجةُ لَهعباٍب سواٍب ِلكُلِّ أَبب مهٌء ِمنزج ومقْس٤٤: احلجر (�م -

 أحد يفسر ال. الكفار هؤالء من جزءا جهنم أبواب من باب لكل أن أي). ٤٥
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 أبواب من باب كل إىل منه جزء ويؤخذ وخيلطه الكفار حلم يفرم أن هنا جزء كلمة
 باب، من يدخلون الكفار ءهؤال من بعضا أن على املفسرون أمجع بل جهنم،

) جزء (معىن اآلية هذه بينت فقد). البيان روح (وهكذا ثان، باب من اآلخر والبعض
 اجعلْ ثُم� هذه آيتنا ويف. أفرادها من عدد أو فرد مجاعٍة من اجلزء أن ووضحت

 طائرا ضع: املراد بل املفروم؛ اللحم من جزءا يعين ال� جزًءا ِمنهن جبٍل كُلِّ علَى
  .وهكذا ثان جبل على وثانيا جبل، على منها

 إحياء عالقة ما: أوهلا. كثرية العتراضات حمال لكان الظاهري باملعىن أخذنا لو
 الغرض؟ لتحقيق واحد كفيي أال طيور؟ أربعة ملاذا: ثانيا الطيور؟ باستمالة املوتى
   آخر؟ مكان أي يف توضع أن يكفي أال اجلبال؟ على وضعها من الفائدة ما: ثالثا

 دعا لقد. جمازي مدلول له وإمنا حرفيا، هنا الكالم أخذ ميكن ال أنه احلقيقة
 وأِرين املهمة، هذه يل فحقِّق املوتى، إحياء مبهمة إيلَّ عهدت لقد رب، يا: إبراهيم
: اهللا فقال. ضخمة واملهمة كبريا، شيخا أصبحت لقد. قومي يف الروح ختنف كيف

 سوف هذا أن أعلم: إبراهيم قال. الوعد هذا يتحقق فلسوف وعدناك قد دمنا ما
 املواتية؟ غري األحوال هذه تتغري كيف االطمئنان، سبيل على أسألك ولكن يتحقق،

 إحياء يف مهمتك ويكملوا داءك،ن ليلبوا أوالدك، من أربعة بتربية عليك: اهللا قال
 ويوسف ويعقوب وإسحاق إمساعيل: هم الروحانيون األربعة الطيور وهؤالء. القوم
 بطريق اثنني وتربية مباشرة، إبراهيم يد على منهم اثنني تربية متت لقد. السالم عليهم

 اأيض هذا ويف. رفيع مستوى يف يربيهم أن اجلبل على وضعهم من واملراد مباشر، غري
 وضع من واملراد. الروحانية يف الذُّرى ويبلغون عالية، درجات ذوو أم إىل إشارة

 أربعة فترات على يتم سوف ألمته اإلحياء هذا أن منفصل جبل على منهم واحد كل
 من قريبا سيتم كان الذي القومي لإلحياء صورة له اهللا كشف وبذلك منفصلة،

 املدى على إبراهيم قوم على تأيت الرقي من وارأد أربعة إىل أيضا فيه أشري كما. بعده
  . البعيد
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 أمل: اهللا فقال املوتى؟ حتيي كيف أرين رب: السالم عليه إبراهيم قال باختصار
 فال املوتى، حتيي أنك أرى إين أي قليب، ليطمئن ولكن بلى، قال بقدريت؟ تؤمن
 فتظهر نفسي، يف هذه آيتك تتحقق أن يريد قليب ولكن بذلك، اإلقرار إال أملك

 وسوف مرات، أربع أمتك ستموت: اهللا فقال أيضا، أوالدي حق يف هذه قدرتك
 نداء رفع السالم عليه موسى زمن يف فأوال هذا، مت وبالفعل. مرات أربع حنييها

 زمن يف النداء هذا رفع مث. مرة ألول امليت هذا إحياء فتم. موسى لسان على إبراهيم
 النداء هذا رفع � حممد رسولنا زمن يف مث. امليت هذا حِييوأُ السالم، عليه عيسى

 املهدي اإلمام زمن يف الرابعة املرة ويف. احلياة إىل املوت من قومه وقام اإلبراهيمي
 مرات، أربع ذريته إبراهيم نادى. امليت هذا إىل احلياة وأعيدت النداء هذا رفع

 اطمئنان بذلك ونال إبراهيم ناداه الذي األول الطري. مرات أربع حوله واواجتمع
 حممد مجاعة هو الثالث والطري عيسى، أمة هو الثاين والطري موسى، قوم هو القلب
 ذات األمحدية اإلسالمية اجلماعة هو الرابع والطري احملمدي، اجلاليل املظهر ذات

 حييي ريب إن نعم،: فقال. إبراهيم قلب اهللا أراح وهكذا. األمحدي اجلمايل املظهر
  . املوتى

 وحواسي وفكري وعقلي لساين أن يعين إمنا) قليب ليطمئن ولكن بلى، (وقوله
 يهتِد مل إذا ولكن حتييهم، أنك أرى يوم فكل املوتى، حتيي بأنك تقر ومشاهديت

 اهللا لفقا. أوالدي يف تتحقق آية أسألك قليب والطمئنان قليب، يطمئن فلن أوالدي
. مرات أربع خاصة بأفضال عليهم ونتفضل مرات، أربع أوالدك حنيي سوف: له

 أوالد على خاصة أفضاال اهللا وأنزل األربعة، األدوار هذه يف الوعد هذا حتقق ولقد
  . روحانية حياة وأحياهم إبراهيم،
 وقته يف النبأ حتقق وقد إبراهيم، قوم بإحياء كليهما والقريب البعيد للزمن نبأ فهذا

  .حكيم عزيز اهللا أن للناس وتبني روعة، بكل
2�	]2�	]2�	]2�	]    ��,���A��,���A��,���A��,���A    ���^���^���^���^    ��������    X	SYX	SYX	SYX	SY : : : :        
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 ليطلع إبراهيم، يف والتقوى اخلري نربز أن أردنا عندما تذكروا: تعاىل اهللا يقول
 فأطاع كفاءاته إلظهار األوامر بعض اهللا أمره. فيه خفية روحية كفاءات على إبراهيم
 يف للطاعة العالية والطاقات الكفاءات أن الناس علم وهكذا ه،ب اهللا أمر ما إبراهيم
 يف الِبكر ابنه يذبح أن اهللا أمره فمثال. أحد يف توجد وال املثال نادرة هي إبراهيم
 بل مرادنا، هو هذا ليس: له اهللا قال ظاهرا األمر ذا للعمل استعد وعندما سبيله،
 واد يف وإمساعيل هاجر يترك أن أمره نيح هذه اهللا إرادة ظهرت مث. ذلك غري مرادنا

 االمتحان، هذا يف جنح وهكذا وتركهما، هناك إىل ما فذهب. زرع ذي غري
 النظر بادئ يف األمر هذا كان مهما به اهللا يأمره ما كل يليب إبراهيم أن العامل وعرف
  .وخميفا مروعا
 صيغة" كلمات"و ،)١٢٥ :البقرة (�ِبكَِلماٍت ربه ِإبراِهيم لَىابت وِإِذ� هنا قيل

 على اإلقدام حادث وهو واحد، حادث عنه املشهور أن مع الكثرة، على تدل مجع
 التلمود (مرات عشر ابتلي قد إبراهيم أن يكتب التلمود ولكن. ابنه ذبح

Babylonian Talmud, V1p108.(  
 باإلمامة يراد ال ،)١٢٥ :البقرة (�ِإماما ِللناِس جاِعلُك ِإني� تعاىل قوله ويف
 وأسوة وذجامن سيكون أنه املراد وإمنا. قبل من النبوة نال قد كان إبراهيم ألن النبوة،
 من كبرية جمموعة إىل تشري) للناس (وكلمة. بكثرة الناس يتبعه وسوف للعامل،
  .الناس

 إال الزمن ذلك يف معه يكن مل وإال باملستقبل، يتعلق إلبراهيم وعد هذا أن واحلق
 الناس ويذكره العامل، معظم يف ومقتدى إماما يعترب فإنه اليوم انظروا. الناس من قليل
 نيب كل يكون ال ولكن شك، ال لقومه أسوة يكون نيب كل واحترام، تقدير بكل
) السالم عليهم (السابقني األنبياء بني الوحيد هو إبراهيم ولكن كله، للعامل أسوة
 حيترمون ال فإم املسيحيني، مثال خذوا. واالحترام بالتبجيل األقوام بني يذكر الذي

 ألم بالتبجيل خاص بوجه عيسى سيدنا ويذكرون إبراهيم، حيترمون كما موسى
 بالسرقة اآلخرين األنبياء اام عن يتورعون ال فإم وإال إبراهيم، ذرية من يعدونه
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 إين (معىن هو وهذا كثريا، إبراهيم حيترمون ولكنهم). ٨:١٠ يوحنا (واخليانة
  .وأفعالك بأقوالك الناس يقتدي حبيث سنجعلك أي ،)إماما للناس جاعلك

 أقامه احلج هذا. اإلسالمية العبادات بني بارز منسك هو الذي احلج إىل انظروا مث 
 تقدمي عند يذكر إنه كذلك. اليوم إىل العامل يذكره احلج طريق وعن إبراهيم،

 عيد كل عند إبراهيم تضحية نذكر فإننا ذلك ومع احملمدية األمة من إننا. األضاحي
 بفعلهما يذَكِّرنا وعيسى وسىمل معني يوم أي اإلسالم يف ليس ولكن. لألضحية

  .أيضا املسلمني عند خاص يوم ولذكراه إلبراهيم ولكن ذكرامها، وجيدد
 من اإلمام هل: هو هنا السؤال ولكن النبوة، بعد اإلمامة أعطي إبراهيم أن صحيح

 منصبا اإلمامة كانت إذا النبوة؟ بعد اإلنسان يتلقاه منصبا يعين اللغوي معناه حيث
 ال األنبياء بعض بأن التسليم من لنا بد فال النبوة، من أرفع وكانت النبوة بعد يتلقاه

 مل إبراهيم وأن يطاع، والذي به املؤمت هو اإلمام أن تعلمنا اللغة ألن لطاعتهم ضرورة
 وهذا. نبيا كان وإن اإلمامة منصب ينال أن قبل الناس يطيعه أن الضروري من يكن
: النساء (�اللَِّه ِبِإذِْن ِليطَاع ِإالَّ رسوٍل ِمن أَرسلْنا وما� يقول اهللا ألن صحيح، غري
 يصبح أن مبجرد نيب كل طاعة الناس على فرض قد اهللا أن على يدل وهذا). ٦٥
 اإلمامة صارت وإمنا النبوة، عن منفصال امنصب اإلمامة تبق مل ذلك على وبناء. نبيا

  .للنيب الزمة صفة
 �الْعالَِمني ِلرب أَسلَمت قَالَ أَسِلم ربه لَه قَالَ ِإذْ� إبراهيم عن يقول اهللا ولكن

 أشاد أسلمت،: إبراهيم قال وعندما النبوة، بعد إليه صدر األمر هذا). ١٣٢: البقرة(
 املدعني هلؤالء اهللا قال) آمنا (األعراب قالت عندما أنه مع. كثريا بإسالمه اهللا

. قلوبكم يف اآلن إىل يدخل مل اإلميان ألن أسلمنا، قولوا بل آمنا تقولوا ال: باإلميان
  .اإلميان دون إسالمهم وكأن

 النيب يناهلا اليت اإلمامة وإمنا النبوة، من درجة أرفع هاوحد اإلمامة فليست إذن
 النبوة، من درجة أمسى شخص كل إسالم يكون فال اإلسالم شأن شأا النبوة بعد
. النبوة من درجة أمسى النبوة نيل بعد النيب إليه يصل الذي اإلسالم ذلك يكون وإمنا
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 إسالم وهناك اإلميان، من أدىن هو إسالم هناك. املستقلة بدائرته يتحدد شيء فكل
  .أيضا النبوة نيل بعد اإلنسان يناله إسالم وهناك اإلميان، بعد اإلنسان يناله

��������������������    "_`�"_`�"_`�"_`�    ��,���`��,���`��,���`��,���`::::        
 يا أن يعين) ١٢٥: البقرة( �ِإماما ِللناِس جاِعلُك ِإني� تعاىل قوله أن احلقيقة

 االختبارات هذه يف جنحت قد دمت ما ولكنك والشك، لقومك نيب أنت إبراهيم،
 وابنك زوجتك وأسكنت شجاعة، بكل أوامري لبيت بل قدمك، تتزلزل ومل كلها

 وألهلك، لنفسك املوت وتقبلت الكأل، من قشة وال املاء من قطرة فيها ليس برية يف
. القيامة يوم إىل كله للعامل منوذجا هذا حدثك وأجعل ليك،ع أنعم سوف لذلك
 مثاال هذا موقفك وقائع سنقدم واالختبار االبتالء ميادين يف الثبات الناس نلقِّن كلما

 السبيل، هذا يف للسائرين نرباسا هذا اجلليل حياتك حدث جنعل سوف. به ليتأسوا
  القيامة يوم إىل للناس وقدوة ومنوذجا
). ١٢٥: البقرة (�الظَّاِلِمني عهِدي ينالُ الَ قَالَ ذُريِتي وِمن قَالَ� تعاىل وقوله

 من للناس منوذجا سأكون دمت ما أين فكر مستقبله، عن الوعد إلبراهيم قُطع عندما
 تستر أن أسألك إهلي،: فقال ذرييت، هلداية بيلس هناك يكون أن فيجب بعدي،
 إىل يصل لن هذا عهدي ولكن حسنا،: تعاىل فقال. رمحتك بيد أيضا أوالدي
 على األوالد أن يعين وإمنا ظاملة، ستكون ذريته كل أن ذلك يعين وال. الظاملني
 داألوال عن وعده اهللا ونفى. مطيعا مسلما يكون وقسم ظاملا، يكون قسم: قسمني

  .املطيعني أوالده يف النعمة استمرار وأقر الظاملني،
 هذا أن أي املعهود، مبعىن العهد: األول بطريقني؛ يفسر أن ميكن) عهدي(و

 وإمنا للظاملني، عهد أي أقطع ال أنين: والثاين الظاملون، يناله لن به أعدك الذي الشيء
 منها أنـزع سوف موعهاجم يف ظاملة تكون اليت األمة أي الظاملني، لغري أقطعه

  .النبوة سلسلة
 أن: وثانيا إماما، جيعله سوف أنه إبراهيم وعد اهللا أن: أوال اآلية هذه من يتبني
 وعدا بذلك فوعده أيضا، ألوالده الوعد هذا يوسع أن تعاىل اهللا من التمس إبراهيم



   التفسري الكبري                              ٩٥      القصص        أحسن    

 احيرمو مل ممن العهد، ذا يتمتعون سوف أوالدك بعض إن له وقال مشروطا،
 وفّى مستحقني إسرائيل بنو دام فما. القومي ظلمهم بسبب النعمة هذه من أنفسهم

 العهد هذا بنعمة هلم بالوفاء جديرين غري كقوم أصبحوا وعندما العهد، هذا معهم اهللا
  .إمساعيل بنو وهم - إبراهيم أوالد من الثاين الفرع إىل منهم اهللا نقله

 بنو يناله لن اإلمامة منصب بأن ملكانا هذا يف ذكر قد نفسه األمر أن وأرى
 لن كجماعة ألم إمساعيل بنو سيناله نعم. ظاملني صاروا كجماعة ألم إسحاق،
 فيهم، اهللا وحي بنـزول يؤمنون أناس زمن كل يف يكون سوف بل ظاملني، يكونوا
 املنصب هذا وهب قد أمته بني ومن. العامل لكل إماما � النيب جعل ذلك وألجل
  .املوعود واملسيح املهدي لسيدنا الزمن هذا يف واملقام

�>$5 ��>$5 ��>$5 ��>$5 �    �Q�=8��Q�=8��Q�=8��Q�=8�    ��1'.��1'.��1'.��1'.    ����������������������������    ����::::        
 ِإلَى وعِهدنا مصلى ِإبراِهيم مقَاِم ِمن ذُواواتِخ وأَمنا ِللناِس مثَابةً الْبيت جعلْنا وِإذْ�

اِهيمراِعيلَ ِإبمِإسا أَنْ ورطَه ِتييب ِللطَّاِئِفني اِكِفنيالْعكَِّع والروِد وجالبقرة (�الس :
١٢٦(  

. البيت خواص كل تتضمن ألا لبيتا هلا ويقال. املشرفة للكعبة اسم هو البيت
 توجد أن ميكن اليت اخلصال كل حيمل زيدا أن واملراد الرجل، زيد: قولنا ذلك ومثال

   البيت؟ خصوصيات هي فما. عاقل شخص يف
  والنهب، السرقة من حيفظ – أوال
   دائمة، إقامة مكان - ثانيا
  ومتاعه، اإلنسان مال حيفظ – ثالثا
   واألعزاء، األقارب جيمع – رابعا

  .املصائب من جنا اإلنسان دخله إذا آمن مكان – خامسا
 فهي املشرفة، الكعبة يف متوفرة لوجدناها اخلمس اخلصوصيات هذه يف تدبرنا ولو
 يدمرون الناس فإن - احلفاظة معىن أخذنا فلو. بيتا تسمى أن الواقع يف تستحق
 اهللا بأن تتميز املشرفة كعبةال ولكن الكبرية، املدن سكان ويفنون احلصينة القالع
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 وما. كسرها أو يده اهللا شلّ يهامجها أن أراد من كل. الدوام على حبفظها وعد تعاىل
  .ذلك على لألبد باق مثال ألبرهة حدث

 ميوتون وبدأوا اجلُدري، مرض فيهم تفشى الكعبة أبرهة جيش يهاجم أن وقبل
 الكعبة حصار عن تراجعواو واخلوف الفوضى فيهم دبت وأخريا الضالة، كالكالب

  .تائهني الوديان يف ألوف مات أن بعد
 اهللا بيت إنه. احلقيقية باحلماية فيه يتمتعون سوف الناس أن) البيت (كلمة فتعين

  .عليه اهلجوم يف عدو أي يفلح أن ميكن ال الذي
 الذي هو اهللا بيت فإن املعىن وذا دائمة، إقامة مكان أنه للبيت الثانية وامليزة
 إىل يذهبون ال والذين. اهللا بيت يف تنال إمنا األبدية احلياة ألن بيتا، يسمى أن يستحق

: عنه اهللا فيقول الدنيوي البيت أما. حليام قيمة وال هلم، حياة ال تعاىل اهللا بيت
: الفجر (�جنِتي وادخِلي *ِعباِدي ِفي فَادخِلي� فيقول بيته عن وأما) قليل متاع(

 له بيتا املسجد ويصبح تعاىل، هللا صادقا عبدا اإلنسان يصبح عندما أي).. ٣١- ٣٠
  .أبدية حبياة اإلنسان يمتع أن ميكن الذي البيت هو فهذا. اجلنة يدخل فإنه

 ذخائر فيه البيت وهذا. واألمتعة والاألم الدخار مكان أنه للبيت الثالثة وامليزة
 غالية كانت مهما األخرى الذخائر أما. حيفظها الذي وهو الروحانية، الربكات

 يضيع، فال تعاىل اهللا عبادة يف اإلنسان يبذله الذي الوقت ولكن تضيع، فإا وقيمة
 انية،الروح النعم آالف إىل اهللا حيوهلا وعبادته اهللا ذكر يف يقضيها حلظة كل بل

  .ا عبده وميتع ذخرية وحيفظها
 اخلصوصية وهذه. كلهم األقارب الجتماع مكان أنه للبيت الرابعة وامليزة
 جيتمعون أمجع العامل مسلمي ألن كاملة؛ بصورة املشرفة الكعبة يف أيضا موجودة

  .إخوام مع باالجتماع إميام ويزيدون للحج، عام كل هناك
 سيجتمع الذي فاملكان. آخر بشكل الناس الجتماع كانم املشرفة الكعبة إن مث

 املسلمون فيه جيتمع للجنة ظل واملسجد اجلنة، هو وأحبائه أقاربه مع اإلنسان فيه
  .بعضهم أخبار على ويطلعون رم، أمام ويسجدون يوميا، مرات مخس
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 يف ريتيس أيضا وهذا. عموما باألمن فيه يتمتع اإلنسان أن للبيت اخلامسة وامليزة
. النـزاعات كل امنحت إذا فقط لإلنسان يتيسر إمنا األمن ألن املشرفة، الكعبة

 ذريعة يكون أن ميكن للتوحيد مركزا لكونه الذي الوحيد املكان هي املشرفة والكعبة
  .واحد مركز حول ومجعهم كله العامل الحتاد

 بكل تتمتع إذ الواقع، يف والكامل احلقيقي البيت هي املشرفة فالكعبة
  .البيت يف تكون أن ينبغي اليت اخلصوصيات

 لقد. تفرقهم بعد الناس اجتماع مكان هي املثابة ؛)وأمنا للناس مثابة (تعاىل وقوله
 طريق وعن واحد، مركز على كله العامل جيمع لكي أقيم قد اهللا بيت بأن هنا ذكر
 متعلق لبيتا هذا أن مبعىن تفرقوا، الذين أولئك كل أخرى مرة جيتمع البيت هذا

 اليت وحدها املشرفة والكعبة. كله العامل لتوحيد سببا يكون سوف إنه عاملي، بدين
 � النيب أعلن فقد واحد، مركز على كلها العامل ألمم جامعة أا خصوصية حتمل
 كل يده لىع يجمع سوف أنه أعلن مث ،)١٥٩: األعراف (للعاملني بعث قد بأنه

 عجيبة بطريقة النبأ هذا حتقق كيف وانظروا. واحد دين يف املتفرقة واجلماعات األمم
 قُدر الذي أما تعاىل؟ اهللا إال هكذا الناس جبمع ينبئه أن ميكن الذي منذا. ومدهشة

 واملسيح املهدي سيدنا أعلن فقد كثريا؛ ذلك من أكثر فإنه األيام مستقبل يف � للنيب
 يصبح وقت يأيت وسوف كلها، األمم طريقه عن جيمع سوف تعاىل اهللا أن املوعود

 واستئصاله، آدم إلهالك الشيطان خطط لقد (قال فقد. كاملنبوذين األشرار فيه
 عليه يقِض مل املهلة هذه وبسبب. املعلوم الوقت يوم إىل فأمهله املهلة اهللا من وطلب

. املوعود املسيح يد على يقتل أن فهو وهالكه لقتله حدد الذي الوقت أما. نيب أي
 اليوم إىل. اآلن هالكه حان ولكن الطرق وقطاع كاللصوص األرض يف ينطلق كان
 ويكثر الشيطان يهلك سوف ولكن األشرار، من وكثرة األخيار من قلة هناك كان

 جريدة) (لآلخرين وِعربة وذينكاملنب أذلة يصبحون فسوف األشرار أما األخيار،
  ).١٧/٩/١٩٠١ ،٣٤ عدد ،٥جملد احلكم،
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 واملسيح املهدي زمن هو كاملة بصورة القرآين النبأ هذا حتقق زمن أن أرى
 يتحقق النبأ هذا أن فنرى. إمساعيل وبنو إسحاق بنو اجتمع شخصه يف ألنه املوعود،
 وأمريكا أوروبا أهل األمحدية يف ويدخل اإلسالم ويقبل قرنا، عشر ثالثة بعد بالفعل

 واألفغان واملغول واإليرانيون وسومطرة وجاوا والصني واهلند وأستراليا وأفريقيا
 يف أهلها ويدخل إال مذهب وال ملة يوجد فال وغريهم، وغريهم والباتان والراجبوت

 البيت هذا جعلنا بأننا القرآين النبأ هذا صدق ويتحقق األمحدية، طريق عن اإلسالم
  .املتفرقني للناس جامعا
 يف هلا مثيل ال بطريقة بذلك ختتص الكعبة فإن لآلخرين األمن إعطاء حيث ومن 
 قطع إن بل. صيده حرام احليوان حىت باألمن يتمتع احلرم يف شيء كل. الدنيا

 باألمن اإلنسان ويتمتع. والكأل العشب من نوع وهو اإلذْخر إال حرام، األشجار
 ما باإلضافة هذا). احلرم فضل: البخاري (احلرم حدود يف حمرمان واحلرب القتال ألن
  .والروحانية التقوى بسبب اهللا حفظ من اإلنسان به ينعم

 بعد فيه نفال ركعتني بأداء املسلمون أُمر الكعبة، عند خاص موضع إبراهيم ومقام
 ملكانا هذا يف صلى الكعبة بناء من فرغ أن بعد إبراهيم أن ويبدو. بالبيت الطواف

. هناك ركعتني بأداء املسلمني اهللا أمر اإلبراهيمية السنة هلذه وإحياء هللا، شكر صالة
 املقام أن مع مادي، موضع) إبراهيم مقام (من املراد أن خطأ يظنون الناس إن

 به، يتمتع كان الذي واالستسالم والتقوى اإلخالص مقام هو إلبراهيم احلقيقي
 إبراهيم أحب كما اهللا حتبوا أن عليكم: يقول نهوكأ. ربه رأى طريقه عن والذي

 واحلب باإلخالص اخلريات فعل يف وتشتركوا فعل، كما اهللا سبيل يف وتضحوا ربه،
  .مقامه لنلتم ذلك فعلتم لو. إبراهيم ا يتمتع كان اليت نفسها واإلنابة والتقوى
 من يذكر مل كنهول للناس، وأمنا مثابة اهللا بيت جعلنا إننا قبل من اهللا قال لقد
 لبيت األساس أرسى الذي هو إبراهيم أن اآلية هذه من ويبدو. البيت هذا بىن الذي
) القواعد إبراهيم يضع وإذ (هنا يقل مل تعاىل اهللا ألن صحيح، غري هذا ولكن اهللا،
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 من موجودا كان اهللا بيت أن على يدل وهذا ،)القواعد إبراهيم يرفع وإذ (قال وإمنا
  .جديد من وأقامه اهللا، بإذن األساس هذا إبراهيم ورفع دم، دق ولكنه قبل،

 ِبواٍد ذُريِتي ِمن أَسكَنت ِإني ربنا� إبراهيم ا دعا اليت األدعية يف ورد وكذلك
 أن تبين) احملرم بيتك عند (وكلمة). ٣٨: ِإبراهيم (�الْمحرِم بيِتك ِعند زرٍع ِذي غَيِر
 إبراهيم سيدنا من صدر الدعاء هذا ألن قبل، من هناك موجودا كان احلرام اهللا بيت

 وأطلع هناك، وأسكنهما هاجر أمه مع به جاء صغريا طفال إمساعيل ابنه كان عندما
  .تعاىل هللا بين بيت أول هو هذا أن وأخربه ملكانا هذا على بالوحي إبراهيم اهللا

 املكان، هذا إىل إبراهيم قدوم قبل اهللا لبيت آثار وجود أيضا األحاديث وتؤكد
 تذهب أين إبراهيم، يا (قالت هناك وإمساعيل هاجر إبراهيم ترك ملا أنه ورد فقد

 وجعل مرارا، ذلك له قالت شيء؟ وال أنيس فيه ليس الذي الوادي هذا يف وتتركنا
 مث. يضيعنا ال إذن: قالت. نعم: قال ذا؟ أمرك آهللا: له فقالت. إليها يلتفت ال

 البيت بوجهه استقبل -يرونه ال حيث-  الثنية عند كان إذ إبراهيم فانطلق رجعت،
  ).األنبياء كتاب البخاري، (الدعوات ؤالء ودعا يداه رفع مث

��R/��R/��R/��R/    ��STJ ���STJ ���STJ ���STJ �    U;%.U;%.U;%.U;%.    VW��J �VW��J �VW��J �VW��J �    6 XJ �.6 XJ �.6 XJ �.6 XJ �.    GGGG    ���� : : : :        
 أن فاعلم) ١٢٨: البقرة (�الْعِليم السِميع أَنت ِإنك ِمنا تقَبلْ ربنا� تعاىل قوله أما

. بالدعاء يشتغلون -والسعي العمل بجان إىل- أم وعظمتهم األنبياء شأن من
 إىل انظروا ولكن وكذا؛ بكذا ضحينا ويقولون ويتفاخرون، قليال يعملون الناس
 أخذه ابنه كرب عندما مث الِبكر، ابنه لذبح استعد أوال فإنه السالم عليه إبراهيم سيدنا

 يف إبقائهو الكعبة بناء خالل من مبوته رضي إنه مث ماء، وال فيها طعام ال برية إىل
 هذا إمساعيل يغادر أن املمكن من كان ألنه لألبد موته وأقول. األبد إىل جوارها
 قيد احلرام البيت بناء ولكن هناك، من إبراهيم رجوع بعد آخر مكان إىل املكان

 تقول كانت املشرفة الكعبة من لبنة كل وكأن. يربحه فال هناك السالم عليه إمساعيل
  .الربية هذا يف حياتك كل تقضي سوف اآلن: السالم عليه لإلمساعي حاهلا بلسان
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 هللا تذللهما الِحظوا ولكن! السالم عليهما وإمساعيل إبراهيم تضحية أعظم ما
 عن فتغاض متواضعة، دية جئناك رب يا ؛)منا تقبل ربنا (ذلك بعد يبتهالن إذ تعاىل

 تعاىل هللا ويتوسالن يتضرعان كيف انظروا. ورمحتك بفضلك وتقبلْها تقصرينا،
 التكلف عن تعبريا يستخدم الذي التفعل باب من) تقَبل (فكلمة! هديتهما ليتقبل

 أا مع رمحتك، مبحض هذه تضحيتنا تقبل رب، يا: يقوالن فكأما. والتأكيد
 بابنه، يضحي األب كان. العامل يف نظريا هلا جند ال حبيث عظيمة تضحية كانت
 فيها ماء ال اليت الربية بتلك تقيدمها املشرفة الكعبة من لبنة كل نتوكا بأبيه، واالبن

 وأحاسيسه، عواطفه البيت هذا بناء يف يدِفن كان بنفسه إبراهيم إن بل كأل، وال
 عندك، بالقبول تليق ال اهلدية هذه إن رب يا: قائال ربه إىل ويبتهل يدعو ذلك ومع

  .وفضلك برمحتك تتقبلها أن إليك نتوسل ولكن
 اليت هي هذه القلب حالة أن واحلقيقة! إبراهيم أبداه الذي التذلل هذا أعظم ما
 كان إذا ولكن. العمارة ويبين اللبنات يضع إنسان فكل وإال اإلنسان، قدر ترفع
  ). السالم عليه (إلبراهيم اهللا يسرها اليت النعمة هذه تتيسر عندئذ إبراهيمي قلب هناك

 قواعد يرفعان ومها. السالم عليهما وإمساعيل إبراهيم ا حتلّى اليت الروح هي هذه
 وحمبتك، لتوحيدك خالصا البيت هذا شيدنا إننا): منا تقبل ربنا (قائلني اهللا بيت

) العليم السميع أنت إنك (لألبد، وبركة ِذكر مكان واجعله بفضلك، منا هذا فتقبل
 خاصا لألبد البيت هذا ىيبق أن قررت فإذا أحوالنا، وتعلم احلارة، ضراعتنا تسمع

  قرار يغير أن ميكنه الذي فمنذا لذكرك
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 ِكِفنيوالْعا ِللطَّاِئِفني بيِتي طَهرا أَنْ وِإسماِعيلَ ِإبراِهيم ِإلَى وعِهدنا� تعاىل وقوله
 فالن إىل عهد. إبراهيم مقام هو ما هنا اهللا خيرب). ١٢٦: البقرة (�السجوِد والركَِّع

 تأكيد أميا أكدنا أننا فاملعىن. له وأكد مرارا وأوصاه مؤكدة، نصيحة نصحه يعين
) للطائفني. (واخلراب العيوب من ومحايته بييت بتطهري قوما ؛)بييت طهرا أن (عليهما
 يعتكفون الذين) والعاكفني (أخرى، بعد مرة يزورونه الذين أو حوله، يطوفون الذين



   التفسري الكبري                              ١٠١      القصص        أحسن    

 بتوحيد دائما يؤمنون الذين) السجود والركع (اورته، حيام يقفون الذين أو فيه
 أو له، واالنقياد طاعته يف حيام ويقضون التوحيد، لتوطيد مستعدين ويبقون اهللا

  . أيضا وروحاين ظاهري هنا والسجود فالركوع. ويسجدون يركعون الذين
 يف األصنام الناس يضع سوف زمن سيأيت أنه إىل) بييت طهرا (تعاىل قوله يشري وقد

 هذه وحبسب. خارجه وتلقوها منها البيت هذا تطهروا أن واجبكم فمن اهللا، بيت
 السرية (صنما ٣٦٠ بلغت أصناما منه وأخرج اهللا بيت � الرسول طهر الوصية
  ). مكة فتح هشام، البن النبوية

/ ���/ ���/ ���/ ���    ��a����a����a����a��    ��������������������    V;bV;bV;bV;b    6�T6�T6�T6�T    Q��Q��Q��Q��    ����::::        
من هم هؤالء الرسل الذين أخربوا إبراهيم الك قوم لوط عليهما السالم؟ يرى 

وأرى أم بشر سموا . فسرين أم أُناس، بينما هم مالئكة عند اآلخرينبعض امل
ملاذا : ولو قيل. مالئكة لصالحهم، كما وصف سيدنا يوسف ملكًا يف القرآن الكرمي

مل يزف اهللا البشرى إلبراهيم مباشرة دون واسطة هؤالء الرسل؟ فاجلواب أنه قد 
مبعىن أنه تعاىل خيرب املؤمن "  املرء يرى ويرى لهأن"جرت سنة اهللا فيما يتعلق باألنباء 

ومبا أن هؤالء الرسل كانوا متجهني . مبشيئته بطريق مباشر وأيضا بواسطة اآلخرين
إىل لوط دف خاص، وكان عليهم أن ميروا على إبراهيم أيضا ليخربوه بالعذاب، 

ومبا أن .  العذابفلذا زف اهللا بواسطتهم البشرى إلبراهيم حىت ختف صدمته خبرب
إبراهيم ولوطًا عليهما السالم كانا غريبني يف املنطقة، إذ كانا قد هاجرا إليها من بالد 
أُخرى، فمن املمكن متاما أن يكون اهللا تعاىل قد أوحى إىل بعض صلحاء تلك البالد 
خيربهم الك القوم، لكي يأخذوا لوطًا إىل مكان حمفوظ قبل حلول واقتراب موعد 

ذاب، حيث أن لوط قد تلقى من اهللا تعاىل نبأ هالك القوم من قبل وكان قد الع
  .أنذرهم منه

فما أن وصل الضيوف بيت إبراهيم حىت قام لتوه فذبح عجالً وقدمه إليهم شواًء 
طيبا، دون أن يسأهلم ما إذا كانوا قد تناولوا الطعام، أو ماذا سيأكلون؟ اآلن أم بعد 

دهم ال يأكلون أدرك على الفور أن وراءهم هدفًا مل ينتبه قليل؟ ولكنه عندما وج
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إليه، ألم لو كانوا مسافرين عاديني لقبلوا ضيافته، فإن املسافر يف مثل هذه الربية ال 
وقد قلق يف نفسه أن يكون قد . يستطيع العيش بدون االستجابة ملثل هذه الدعوة
ولكنه مل يبد قلقه بلسانه، إذ ليس . قصر يف إكرام ضيوفه مما كره إليهم أكل طعامه

ولكن . هل قصرت يف ضيافتك، ألن هذا قول حمرج: من اللباقة أن يقول أحد لضيفه
: هؤالء أيضا الحظوا قلق إبراهيم وحريته من أمارات وجهه، فهدأوا من روعه قائلني

خرب ال تقلق، فإننا مل نترك الطعام لتقصري منك يف ضيافتنا، وإمنا جئناك حاملني 
  ... العذاب لقوم لوط لذلك ال نرى من الالئق أن نأكل ذه املناسبة

وقد بدا على سيدنا إبراهيم اخلوف ولكن ليس على نفسه، وإمنا على قوم لوط 
، ومثل هذا اخلوف ال يقدح يف شأن النيب، بل هو على عظيم تقواه ومسو �

مسع إبراهيم نبأ هالك القوم أصابه الفزع وحتري يف أمره، ولكنه ملا فأول ما . أخالقه
تلقى البشارة من اهللا بأنه سوف يعوضه بأُمة أفضل من األشرار اهلالكني خف مهه 
وهدأ باله برؤية هذه احملبة اإلهلية، فتشجع وبدأ يتوسل إليه عز وجل مسترمحا لقوم 

  .لوط
اسكت فإنين لن :  اهللا، فإنه تعاىل مل يقل لهما أكثر ما كان إبراهيم حظوة لدى

دعك يا إبراهيم من هذا السؤال، فقد حان اآلن : أمسع لدعائك، بل قال له يف لطف
  .ميعاد ربك وقد جف القلم، وال راد لقضاء اهللا

ملا الحظَ الضيوف آثار القلق لدى إبراهيم زفّوا إليه البشرى اخلاصة به ... 
  .زن الذي أتينا به ال خيصك، بل نبشرك بوالدة غالم عليمإن اخلرب احمل: وقالوا

وال جرم أن هؤالء الضيوف أو أحدا منهم قد تلقى وحيا حول ما سيحدث مع 
إبراهيم ولوط عليهما السالم، وال غرابة يف ذلك، إذ هكذا جرت سنة اهللا تعاىل فيما 

مبعىن ) الرؤيا: الترمذي" (يراها املؤمن أو ترى لـه "�يتعلق باألنباء، فقد قال النيب 
 . مباشرةً وبواسطة اآلخرين أيضا� خيرب املؤمن مبشيئته �أنه 

نطقة إذ هاجرا إليها من العراق، وعندي أن إبراهيم ولوطًا كانا غريبني يف تلك امل
: ١١تكوين (حيث ورد يف التوراة أما كانا من سكان قرية للكلدانيني امسها أُور 
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وبعد ما اشتدت املعارضة وحاول قومه إحراقه يف النار اليت جعلها اهللا ). ٣١ و٢٨
جرة إىل أرض كنعان حيث خيربنا سبحانه  بردا وسالما عليه، قام إبراهيم باهل�

، أي )٧٢: األنبياء (�ونجيناه ولوطًا إىل األرِض اليت باركْنا فيها ِللعالَمني�: وتعاىل
ماكن مقدسة لليهود جنّاه اهللا إىل أرض كنعان اليت تسمى اليوم فلسطني حيث توجد أ

  )٥: ١٢راجع أيضا تكوين . (مثل أورشليم وغريها
وكانت تلك املنطقة شبه غريبة للوط ألنه قد أتاها قبل فترة قصرية، وكان 
خروجه من بني أهلها ارمني سوف يعرضه لكثري من الصعوبة والعناء؛ فأوحى اهللا 

 أن يقوموا - املنطقة نفسهاالذين كانوا على ما يبدو من سكان-  إىل هؤالء الضيوف
  . بتهدئة خاطر لوط وأن يشريوا عليه باملكان املناسب الذي سيهاجر إليه

 ففيه تأكيد وتسلية من اهللا �ِإنا نبشرك ِبغلَاٍم عِليٍم�وأما قول الضيوف إلبراهيم 
ِإنَّ ِإبراِهيم � الذي كان رقيق القلب جدا حيث خيربنا اهللا تعاىل �عاىل إلبراهيم ت

ِليمح اهمثّل صدمةً فاجعة ذلك أن خرب هالك القوم كان سي). ١١٤: التوبة (�لَأَو
إلبراهيم، فتخفيفًا من صدمته زف اهللا لـه البشرى بولد عليم بواسطة هؤالء 

إذا كنا سنهِلك قوما : فكأنه تعاىل أنـزل السكينة على قلب إبراهيم وقال. الضيوف
  .فاسدين من جهة، فإننا من جهة أخرى نرسي األساس ألمة صاحلة أيضا

 على �غالم عليم� حيصل بالنبوة فقد تنطوي كلمة وملا كان العلم احلقيقي إمنا
مل نبشرك عن : قال لـه الضيوف. البشارة بكون هذا الغالم أي إسحاق نبيا أيضا

 تعاىل، ونزفّها فراغ؛ إذ ال حق لنا كبشر أن نديل بنبأ كهذا، إمنا البشرى من اهللا
إليك مبا منحنا اهللا من حق؛ أو املعىن أننا نزفّها إليك بناء على أوامره اليت آتانا إياها 

  .نظرا إىل الظروف السائدة، فال تقنطْ من رمحة اهللا
 يدل على أن هؤالء الضيوف كانوا بشرا �فَلَا تكُن ِمن الْقَاِنِطني�: وقوهلم

لو كانوا مالئكة ملا . وكانوا غري مطلعني على درجة إبراهيم يف التوكل على اهللا
خاطبوا إبراهيم مبثل هذه الكلمات ألن املالئكة كانت تعرف جيدا مقام إبراهيم يف 

 .التوكل على اهللا تعاىل
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هل تظنونين :  رد عليهم بنربة قوية�فَلَا تكُن ِمن الْقَاِنِطني�لَهم ملا مسع إبراهيم قو
إنه ال ييئس من رمحة اهللا إال أهل الضالل؟ إنين واثق برمحة ريب الثقة . ضعيف اإلميان

هل هذه البشرى من قبيل ثرثرة املنجمني، أم : كلها، إمنا أقصد من سؤايل أن أعرف
أما وقد كشفتم حقيقة األمر فلم يبق . أن اهللا تعاىل هو الذي أخربكم ا بالوحي

  . لدي اآلن أدىن شك يف صحة البشرى
 أن ذبح فهو ِمضياف لدرجة أنه ما لبث. �الِحظوا الغرية اإلميانية عند إبراهيم 

ِعجالً وقدمه لضيوفه شواًء لذيذًا، وحني وجدهم ال يأكلون خاف أن يكون قد فرط 
 ثارت غريته �فال تكُن من القانطني�يف ضيافتهم، ولكن ملا قال له الضيوف 

؟ أي أن املؤمن ال �ومن يقنطُ ِمن رمحِة ربه إال الضالّون�اإلميانية، فأجام من فوره 
فكم هو .  على إميام ودينهم�هكذا يغار أنبياء اهللا . ييئس من رمحة اهللا أبدا

لو كان !  أن يبدي الغرية من أجل إميانه متأسيا بأسوة هؤالء الكرامحري بكل مؤمن
كيف أصدقكم وقد غزاين : هناك شخص آخر مكان إبراهيم لقال ألولئك الضيوف

إذا كان اخلرب من : ولكن إبراهيم يقول. املشيب، ووهنت عظامي واضمحلت قويت
 فإين أصدقه بالرغم مما البشر فأرى فحصه واجبا، وأما إذا كان من عند اهللا تعاىل

 .أصابين من وهن وضعف
عندما تبني إلبراهيم أم مل جيدوا يف ضيافته أي تقصري كما مل يأتوا له بأي خرب 
خميف أدرك من فوره أم جاءوه دف آخر، إذ لو كان قصدهم زف البشرى إليه 

 أكثر فحسب ملا أصام هذا الذعر واحلزن؛ فال شك أم حيملون خربا آخر
فَما �ولذلك سأهلم . خطورة، وال ميكن أن يكون خربا سارا وإال ملا عافَوا الطعام

أراكم مذعورين قلقني؛ وهذا يعين أنكم ) ٣٢: الذاريات(؟ �خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ
  . لتبشروين باملولود فقط، إمنا وراءكم أمر آخر أكثر خطورةمل تأتوا 

 أيضا يدل بكل وضوح على أنه كان يعترب �إن هذا االستدالل من إبراهيم 
الضيوف بشرا، ومن أجل ذلك جنده ال يطمئن رغم تلقيه بشارة االبن على لسام، 

فلو أن إبراهيم اعتربهم . عن األكل أم قد جاءوا خبرب حمزنبل يستنتج من امتناعهم 
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مالئكة بسبب البشرى اليت زفّوها إليه ملا اندهش على امتناعهم عن األكل، وملا 
ما هو هدفهم احلقيقي إذن؟ ذلك أن ، أي �فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُون�: سأهلم

إبراهيم مل ينتبه إىل أن وراءهم أمرا خطريا آخر إال بشيء واحد، هو امتناعهم عن 
. أراكم حمزونني وألجل ذلك ال تأكلون: فقال هلم. تناول الطعام رغم كوم بشرا

 .رمنياألمر هكذا، فإننا قد أُرسلنا خبرب نزول العذاب على قوم جم: فأجابوه قائلني
ويبدو أن اهللا أخرب هؤالء الضيوف أو بعضهم عن جناة آل لوط بواسطة اإلهلام أو 
الرؤيا، ولكن مل ينكشف لصاحب الرؤيا مصري زوجة لوط انكشافًا واضحا، غري أنه 
فهم منها أن زوجة لوط أيضا من اهلالكني، ولذلك مل يؤكد هؤالء على هالكها 

وقد قالوا ذلك تعظيما .  تقديرنا لن تنجو من العذابوإمنا اكتفوا بقوهلم بأا حبسب
ومل يكن قوهلم هذا . �، أو ختفيفًا من وطأة الصدمة اليت ستصيب إبراهيم �هللا 

تمل أن يكون هؤالء قد فمن احمل. كذبا منهم، فإن اهللا تعاىل يلغي أنباء العذاب أحيانا
  .فكّروا لعل اهللا تعاىل سينجي زوجة لوط لدعائه وابتهاله، فلم جيزموا بعذاا

 ������� �/� �3�8 ������� �/� �3�8 ������� �/� �3�8 ������         *� ^\<[ ��E� U��>/ Y�$I G\��؟ *� ^\<[ ��E� U��>/ Y�$I G\��؟ *� ^\<[ ��E� U��>/ Y�$I G\��؟ *� ^\<[ ��E� U��>/ Y�$I G\��؟�����3�8 �/� �
لشرك هل كان بإمكان إبراهيم أن يقع يف ا: قد يتساءل اإلنسان هنا قائالً... 

  ؟ �واجنبين وبين أن نعبد األصنام�: حىت يدعو ربه قائالً
أن قوى اإلنسان وقدراته نوعان؛ منها ما يتعلق خبلقه وِبنيته مثل الرأس : واجلواب

يا رب ال تدع رأسي يتحول إىل : وغريه، فال ميكن أن يدعو يف شأا ويقول مثالً
ولكن هناك نوعا آخر من قدرات اإلنسان . رأسني، إذ ال تبديل ملثل هذا اخللق

املكتسبة أو املوهوبة، مبعىن أن اإلنسان ميكن أن يطور قواه هذه باجلهد والتمرين، أو 
 املواهب ومبا أن مثل هذه. يعطيه اهللا إياها فضالً وهبةً، ليميزه عن غريه من البشر

معرضة لالحنطاط والزوال لذلك كان على اإلنسان أن يستمر يف االبتهال إىل اهللا 
كي يساعده يف احملافظة عليها، رغم وعد اهللا له بذلك، فإن ابتهاله هذا ميثّل اعترافًا 

. منه بأن هذه الِنعم أو املواهب ليست ِملكًا له، بل هي إنعام وهبة من اهللا الكرمي
 هذا املبدأ نفسه ال يربح األنبياء يف الدعاء واالبتهال لكي مين اهللا عليهم وبناًء على
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قل �: � أو دعاء النيب �بالنعم املنوطة بالنبوة، ومثالُه هذا الدعاء من إبراهيم 
وانطالقًا من املبدأ نفسه يقوم األنبياء عليهم السالم باالستغفار . �رب زدين علما

والتوبة، فينخدع الذين ال يعرفون هذا املبدأ ويظنون خطأً أن األنبياء أيضا يقعون يف 
ن استغفارهم وابتهاهلم إمنا واحلق أ. الفواحش واملعاصي فيقومون باالستغفار والتوبة

يعين أن ميكّنهم اهللا تعاىل من احلفاظ على مقام الطهارة والعصمة الذي يتبوأونه كِهبة 
من اهللا تعاىل، ألن احلفاظ على هذا املقام السامي أيضا ال يتم إال بفضٍل خاص من 

وعلى اهللا فليتوكِل �ن مرة بعد أُخرى بقوله ومن أجل ذلك ذكّرنا القرآ. �اهللا 
أي أنه جيب على اإلنسان رغم رقيه وتفوقه على ). ١٣: إبراهيم (	املتوكلون

.  ورمحتهاآلخرين، أن يستعني باهللا تعاىل دائما، إذ مل حيرز هذا الرقي إال بفضل اهللا
  .وإذا فعل ذلك ضمن هدايته وهداية اآلخرين

يا رب : فسيدنا إبراهيم يقول عن أوالده. ما أروعه من مشهد حلب اهللا تعاىل
  .سأعتربهم أوالدي ما داموا مجتنبني الشرك وإال فال

الد ال يعين أن يصبحوا  أن سخط اآلباء على األو�لقد وضح هنا إبراهيم 
قساة القلوب حنوهم، بل الطريق األمثل هو أن يعاقبوا األوالد يف الظاهر بينما جيب 
أن يدعوا هلم من الصميم باهلداية، وال يربحوا ساعني إلصالحهم، ال أن يتمنوا 

  .هالكهم
يؤكد هنا سيدنا إبراهيم هللا تعاىل خلوص نيته يف ترك ذريته يف تلك الربية لكي 

وذلك أن اهللا تعاىل ينظر إىل النيات وال يضيع . ستدر ذا الطريق فضلَ اهللا ورمحتهي
إهلي، لقد تركت : فيتضرع إبراهيم إىل اهللا بقوله. أي عمل قام به إنسان خبلوص النية
لقد تركتهم عند بيتك احملرم ليعبدوك ويذكروك . أوالدي هنا خلدمة بيتك ولعمرانه

ـُتع وقد تركتهم . دائما يف هذه الربية على علمي بأنه ال يتيسر فيها أي شيء من امل
فيا رب، ارحم ضراعيت وتقبلْ ابتهايل، وحقِّق يل اهلدف الذي أتركهم من . املادية

فاجعلْ قلوب الناس متيل إليهم شوقًا وحمبة وتستمع لنصحهم وتنصاع، . أجله هنا
وأرجوك، يا رب، أن تتوىل . ربيةوأن ينجح أوالدي يف إقامة عبادتك يف هذه ال
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رعايتهم من الناحية املادية أيضا، فإين أتركهم يف برية أعرف أنه ال زرع فيها وال 
خضرة، ومع ذلك أتوسل إليك أن متدهم ليس بالرزق العادي فحسب، بل بأجود 
أنواع الثمار، كي يدركوا أن من يضحي يف سبيلك فإنك ال تضيعه أبدا بل تكفل 

  . املادية أيضاحاجاته
انظروا إىل التأثري العميق الواسع لدعاء سيدنا إبراهيم، كيف أن العامل اإلسالمي 
اليوم كلَّه يقف فداء السم مكة املكرمة، وكيف أن القلوب فو إىل الكتاب الذي 

بل لقد أتاح اهللا ببعث اإلمام املهدي واملسيح املوعود . نزل فيها بكل ِإجالل وإكرام
  . اآلن مزيدا من الوسائل والفرص لنشر هذه التعاليم املباركة�

�+�� )�� c ��,���A 	�d!�+�� )�� c ��,���A 	�d!�+�� )�� c ��,���A 	�d!�+�� )�� c ��,���A 	�d!::::        
وأرى أن الرؤيا اليت رأى فيها إبراهيم أنه يذبح ابنه إمساعيل، كان تأويلها أن 

ن مبثابة ذبح له يترك ابنه يف واٍد غري ذي زرع، إذ إن تركه إياه يف مثل هذا املكان كا
  .وال ريب

مل يستطع سيدنا إبراهيم فهم الرؤيا مبفهومها الصحيح تأثرا بالتقليد الشائع يف 
ذلك الزمن، إذ كان الناس يقدمون حينئٍذ قرابني إنسانية، فظن إبراهيم أن اهللا يريد 

يلغي على يد ومل خيربه اهللا تعاىل بتأويل الرؤيا الصحيح لكي . منه ذبح ابنه ذحبا ماديا
فلما استعد فعالً لذبح ابنه كي حيقق الرؤيا . إبراهيم تقليد الذبائح اإلنسانية هذا

حتقيقًا حرفيا، أوحى اهللا إليه أنْ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وخرجت ناجحا من 
االختبار، فيجب من اآلن أن ال يقتل أي إنسان قربانا هللا على هذا النحو، اللهم إال 

وأعلن أنه جيب أن يأخذ القربان اإلنساين من . الذي يقتل يف احلرب أو يف القصاص
  .اآلن طابعا معنويا

فال تقدموا هللا حلومكم ودماءكم، بل ضحوا يف سبيله بوقتكم وعلمكم ومالكم 
فاذبح اآلن يا إبراهيم كبشا من األكباش دفعا للبالء، . لتنالوا به قربه سبحانه وتعاىل

  .وجهز نفسك للتضحية بابنك بطريق آخر وهو أشق وأشد من هذا الطريق
لقد بين اهللا تعاىل هنا أن إبراهيم ترك ابنه يف تلك الربية معتربا إياه عمالً صاحلًا 
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وهكذا فإن هذه اآلية متثل ردا ضمنيا على ما امت به التوراة . وبنية صاحلة جدا
فقد ورد فيها أن إبراهيم أخرج ابنه إمساعيل وزوجته هاجر من البيت . �إبراهيم 

ومعىن ). ١٢- ٨: ٣١التكوين (وتركهما يف تلك الربية النائية إرضاًء لزوجته سارة 
ولكن القرآن خيطِّئ . ذلك أن هذا النيب العظيم ظَلَم بعض األبرياء إرضاًء لزوجته

، إذ يسجل دعاءه �ربئًا ساحة إبراهيم من هذا االام بلسانه التوراة يف ذلك م
. يا رب، إنك تعلم نييت وأنا أترك زوجيت وابين يف هذه الربية: هذا الذي يقول فيه

  .إنين ال أتركهما هنا لغرض دنيوي، وإمنا أريد به كسب رضوانك فقط
فإنه يترك ابنه البكر يف الربية اليت . � قوة إميان إبراهيم توضح لنا هذه اآلية

يصعب وصول املاء والطعام إليها، وهكذا يدمر مستقبل ابنه يف نظر أهل الدنيا، 
ولكن يقينه بوعد اهللا قوي وراسخ لدرجة أنه يتجه إىل شكره تعاىل ِإذْ وهب له على 

وكأنّ إبراهيم ما كان يريد من . ر إمساعيل وإسحاق استجابة لتضرعاته  فيهماالِكب
اهللا األوالد حىت يف سن الشيخوخة إال إذا كانوا سيضحون بأرواحهم يف سبيل اهللا 

واحلق أنه ال حيظى مبثل هذا اإلميان والفداء واإلخالص . تعاىل، وتوطيد دينه يف العامل
  .اللهم صلِّ عليهم وارفع درجام. الهإال ذو حظ عظيم كإبراهيم وأمث

 ��,���A D� 2b	�(� ��,���A D� 2b	�(� ��,���A D� 2b	�(� ��,���A D� 2b	�(����� �%e�  �%e�  �%e�  �%e� ����::::        
 قد تويف �فكان والده . � وإبراهيم �وجند هنا مماثلة غريبة بني رسول اهللا 

. وكالمها قد رباه عمه. قبل والدته، وكان والد إبراهيم أيضا قد تويف قبل مولده
لقد قال . وكان عم كل واحد منهما مشركًا، وكالمها دعا عمه املشرك إىل التوحيد

ه وقومه إنا نعبد هذه األصنام ألننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وباملثل إلبراهيم عم
يا ابن أخي، إين :  عمه أبا طالب إىل اإلسالم قال لـه عمه�ملا دعا رسول اهللا 

أعلم أن ما تقوله حق، ولكين لو اتبعتك لقال قومي إن هذا قد ترك دين آبائه 
مث إن إبراهيم قال لكبار قومه هل تتبعون آباءكم ولو ). نبوية البن هشامالسرية ال(

  .  أيضا لكبار قومه�كانوا ال يعملون شيئًا وكانوا من الضالني، وهذا ما قاله نبينا 
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مها كان كل واحد من هذين النبيِني مستمسكًا بالتوحيد بكل قوة، فكان كال... 
مث إن إبراهيم . يؤمنان على وجه البصرية بأن اهللا تعاىل هو خالق السماوات واألرض

 � قد كسر األصنام، ولكنه كسرها عندما رجع قومه إىل بيوم، أما النيب �
ها يف وضح النهار حني كان الناس كلهم فأيضا قد كسر األوثان، ولكنه كسر

كانت بيده املباركة عصا يضرب ا األصنام ويلقيها على . جمتمعني حول الكعبة
ال شك أن إبراهيم ). السرية احللبية(األرض، وما كان ألحد أن يقول أف على ذلك 

اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك على ! بييب حممد كان عظيما، ولكن شتان بينه وبني ح�
  .حممد عدد كل ذرة يف السماء واألرض بل أكثر

لقد قال قوم . � وإبراهيم �وهنا أيضا جند شبها كبريا بني حممد رسول اهللا 
، وهذا يعين أم ظنوا أنه ال يزال أمامهم �حرقوه وانصروا آهلتكم� �إبراهيم 

جنوه أو يقتلوه أو  فقد قرروا بأن يس�أما قوم النيب . طريق مفتوح لنصرة آهلتهم
وإذ ميكُر بك الذين كفَروا ليثبتوك �قال اهللا تعاىل مشريا إىل ذلك . ينفوه من الوطن

). ٣١: األنفال (�أو يقتلوك أو يخرجوك وميكُرون وميكر اُهللا واُهللا خري املاكرين
 طيلة عشر سنوات، ومع �فعل قد أوقد أهل مكة نار احلرب ضد الرسول وبال

 سببا يف رقيه �وصارت نريان احلرب اليت أوقدوها حلرق الرسول . ذلك فشلوا
 يف مكة فاحتًا، حىت إن ألد أعدائه أيضا �وجناحه، ويف النهاية دخل حممد رسول اهللا 

 �فترى كيف جعل انتصار حممد رسول اهللا ... �جاءوه يبايعون على يده 
 يقولون تعالوا وانصروا � املشركني يائسني متاما، بينما ما زال أعداء إبراهيم

  .آهلتكم
 ��,���A ��J ��,���A ��J ��,���A ��J ��,���A ��J����6	+*f� 6	+*f� 6	+*f� 6	+*f� ::::        

 مسع قوله، وقيل مسعه قوم من �يقول املفسرون أن شخصا من قوم إبراهيم 
). روح املعاين(ون يف آخر الناس يوم خرجوا إىل العيد ضعفائهم ممن كانوا يسري

 رغم ما ساق لـهم من األدلة �واحلقيقة أن القوم ملا مل يقبلوا قول إبراهيم 
والرباهني، أراد إبراهيم أن يكشف عليهم شناعة أوثام بصورة عملية وهي يف حد 
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فكسر األصنام كلها قطعا إال أكربها، آمالً أن يهديهم . قوىذاا برهان ذو تأثري أ
. فاستشاط قومه غضبا وقالوا من فعل هذا بآهلتنا؟ إنه جد ظامل. ذلك إىل اهللا تعاىل

. مسعنا فىت يذكرهم يقال لـه إبراهيم: فقال هلم الذين حتاوروا مع إبراهيم من قبل
 يعين يذكر آهلتهم بسوء ويعيبها، بدليل قوله تعاىل يف هذه السورة �رهميذك�و

 وِإذَا رآك الَِّذين كَفَروا ِإنْ يتِخذُونك ِإالَّ هزوا أَهذَا الَِّذي يذْكُر آِلهتكُم وهم�نفسها 
فقال كرباء قوم إبراهيم احشروا الناس ). ٣٧: األنبياء (�ِبِذكِْر الرحمِن هم كَاِفرونَ

كلهم حىت يشهد ضد إبراهيم من رآه يفعل هذا بآهلتنا، لكي يتأكد أن هذا الفعل مل 
. ، أو حىت يشاهدوا عقابهيصدر إال عمن ينكر عبادة األصنام، أو حىت يقرروا عقابه

 أي قد فعله فاعل، �بل فَعله�: أأنت فعلت هذا بآهلتنا؟ قال: �مث قالوا إلبراهيم 
 أي مل تسألونين عن �كبريهم هذا�! إذ ال ميكن أن حيصل هذا بدون أن يفعله أحد

وال بد أن يرد . هذا؟ ها هو أكرب أصنامكم واقف إزاءكم، فاسألوا صاحبكم هذا
  . عليكم إن كانت أصنامكم قادرة على الكالم أصالً

، وعليه فال "بل فعله فاعلٌ: "أوهلما:  مفهومان�بل فعله�علما أن لقوله تعاىل 
.  هنا لإلضراب، وإمنا للتصديق، أي أن فاعالً قد فعله حتما�بل�يكون لفظ 

والثابت من عالمة الوقف يف املصحف يف هذا املقام أن اجلملة التالية منفصلة حيث 
  .قال إبراهيم ملاذا توجهون هذا السؤال إيلّ أنا؟ اسألوا كبري أصنامكم هذا

 كما كان دأبه، � تعريضا من إبراهيم �بل فعله�واملفهوم الثاين هو أن يكون 
مل تسألوين : كيف ميكن أن أفعله أنا، بل فعله كبريهم هذا؟ وكان يقصد: وكأنه قال

  هذا السؤال؟ إذا كنت مل أفعله فهل فعله كبري األصنام هذا؟
ومني فيما بينهم إنكم أنتم فأصام خجل كبري ملا مسعوا هذا اجلواب، وقالوا متال

مث ملا أمعنوا النظر أكثر خجلوا أكثر، ولكنهم عادوا إىل سريم الشريرة . الظاملون
هل تعبدون من : أال تعلم أن هؤالء ال ينطقون؟ فرد عليهم وقال: وقالوا إلبراهيم

  دون اهللا أصناما ال تنفعكم وال تضركم شيئًا؟
 ��,���A ���� I�J ��,���A ���� I�J ��,���A ���� I�J ��,���A ���� I�J؟�����Wg [� ",��] �Wg؟ �^*+	6  ",��] �Wg؟ �^*+	6  ",��] �Wg؟ �^*+	6  ",� 6	+*^�         
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 األصنام كان ِملكًا �وال بد من التوضيح هنا أن املعبد الذي كسر فيه إبراهيم 
لقد كان معبدا عائليا . لعائلته، ولوال ذلك ملا جاز لـه كسر أصنام اآلخرين

، وقد ورثه من اآلباء، ولكنه ملا كان إبراهيم يكره الشرك منذ نعومة �إلبراهيم 
أظفاره فكسر األصنام يف هذا املعبد الذي كان يدر على عائلته بدخل كبري، كما 

فلما كسرها ثارت ضجة يف كل البالد، ورفع األمر . كان مدعاة لعزم وشهرم
وكان من . ؤه، وفق عرف البالد وقوانني املِلك، حرق ارموكان جزا. إىل املِلك

التقاليد القدمية إحراق كل من يسيء إىل األصنام، ألن اإلساءة إليها كانت تعد يف 
فمثالً ملا نشأت فرقة الربوتستانت بني . الزمن القدمي ردةً جزاؤها اإلحراق أو الرجم

أما يف آسيا فكانوا يقتلون رشقًا .  االرتداداملسيحيني يف أوروبا أُحرق أتباعها بتهمة
 على علم أن عقوبة كسر األصنام هي احلرق، ولكن �فكان إبراهيم . باألحجار

، �فلما أوقدوا النار يف النهاية، وألقوا فيها إبراهيم . اهللا تعاىل أراد أن يري آية
هطلت األمطار يف تلك اللحظة نفسها وأمخدت النار، فخرج منها إبراهيم ساملًا 

ومبا أن عبدة األوثان يتبعون األوهام كثريا، فلما مخدت النار باألمطار، ظنوا . معاىف
  .�أن هذه هي املشيئة اإلهلية، فخافوا وخلّوا سبيل إبراهيم 

2�%�,���`� P;#�� )�h#�� 6�i1(�2�%�,���`� P;#�� )�h#�� 6�i1(�2�%�,���`� P;#�� )�h#�� 6�i1(�2�%�,���`� P;#�� )�h#�� 6�i1(�::::        
وقد قطع اهللا . يقول اهللا تعاىل إننا وهبنا إلبراهيم إسحاق ويعقوب هبةً وإنعاما

اللهم صلِّ على :  أيضا وعدا مماثالً، فعلّم املسلمني دعاء�الوعد حملمد رسول اهللا 
أي . ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميدحممد وعلى آل حممد ك

يا رب، أَنِزلْ فضلك على حممد وأوالده الروحانيني القادمني كما تفضلت على 
  .إبراهيم وعلى أوالده إنك محيد جميد

درجة  أعظم كثريا من �يعترض البعض جلهله ويقول ما دامت درجة حممد 
إبراهيم، فمن املهازل أن نؤمر بأن ندعو ملن هو أعظم درجة بأن يعطى ما أُعطي من 
هو أدىن منه درجة، وأن ال ندعو ذا الدعاء مرة، بل نستمر يف ترديده إىل يوم 
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إن هذا الدعاء مياثل دعاء من يقول رب اجعل املدير األعلى لشرطة البالد ! القيامة
  ! ناظر حمطة شرطة القرية

فليكن معلوما ذا الشأن أن القرآن الكرمي قد ذكر قسمني من حماسن إبراهيم 
وال .  أواها، منيبا، صديقًا ومن املقربني�أوهلما احملاسن الذاتية مثل كونه . �

 يف هذه املزايا واحملاسن، � أمسى درجة من إبراهيم �جرم أن حممدا رسول اهللا 
فاملقام احملمدي أعلى وأعظم من املقام . وإال فكيف صار خامتَ النبيني وسيد ولِْد آدم

، جند أن � الذاتية إلبراهيم ولكن، باإلضافة إىل هذه احملاسن. اإلبراهيمي يقينا
. القرآن الكرمي قد ذكر له ميزة أُخرى، وهي تلك اليت جتلت يف شكل اإلنعام القومي

 واجعلْنا مسلمِني لك وِمن ذريتنا أُمةً ربنا� دعا ربه وقال �وبياا أن إبراهيم 
، أي يا رب، اجعلنا مطيعِني لك صادقِني، وأَخِرج ِمن )١٢٩: البقرة (�مسلمةً لك

فاستجاب اهللا دعاءه حيث قال . نسلنا أُمة حتظى برضوانك وتتبع سبل مرضاتك
�وهذا يعين أن اهللا تعاىل ). ٢٨: العنكبوت (�وجعلنا يف ذريته النبوةَ والكتاب

لذا فإننا حني ندعو اهللا تعاىل يف الصالة اإلبراهيمية . أعطى إبراهيم أكثر مما سأل
 كما تفضلت على إبراهيم، فكأننا نقول �ونقول يا رب أَمِطر أفضالَك على حممد 

 �لقد وهبت إبراهيم . يا رب عاِملْ حممدا مثل املعاملة اليت عاملت ا إبراهيم
ن الواضح أن وم.  كذلك أكثر مما سألك�أكثر مما سألك، فيا رب آت حممدا 

 قد دعاه تعاىل حبسب عرفانه �إبراهيم قد دعا اهللا تعاىل وفق عرفانه، وأن حممدا 
 قد دعا اهللا تعاىل بأدعية مل يدع ا األنبياء كلهم معا يف �هو، بل احلق أن حممدا 

، فال � كان أكثر عرفانا من إبراهيم �كان من املسلم به أن حممدا وملا . رأيي
 أفضل من أدعية إبراهيم، وبالتايل ال بد أن يكون ما يعطَى �بد أن تكون أدعيته 

  .� أفضل وأكثر مما أُعطيه إبراهيم � النيب
 ورقي أمته دعاًء يبلغ �إذًا فقد علّمنا يف الصالة اإلبراهيمية لرفع درجات النيب 

كن تصور دعاء أفضل منه، حيث أُمرنا أن نقول يا من اجلامعية والشمول حبيث ال مي
رب أَنِزلْ على حممد رمحةً هي أفضل مما أنزلته على ذرية إبراهيم بواسطته، أي أنك 
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كما أعطيت إبراهيم أكثر مما سأل كذلك أعِط حممدا من اجلوائز والصالت أكثر مما 
 هي أفضل من أدعية إبراهيم من حيث سعة فيوضها �ومبا أن أدعية النيب . سأل

. � أكثر نواالً للجوائز والصالت من إبراهيم �وبركاا، فال بد أن يكون النيب 
يف هذا الدعاء، مع أن " كما صليت"احلق أن الناس قد وقعوا يف اخلطأ لورود كلمة 

فلو قيل . هنا مصدرية، واملعىن يا رب صلِّ على حممد كصالتك على إبراهيم" ما"
" كما صليت على إبراهيم" بدالً من " صلِّ على حممد بقدر صالتك على إبراهيم"

لصح ما يزعمون، ولكن اهللا تعاىل ال يتحدث هنا عن املقدار والكمية، وإمنا عن 
 وأوالده من الربكة نفسها اليت وهبتها �، واملراد يا رب هب حممدا القسم والنوعية

ومل تكن تلك الربكة إال أن اهللا تعاىل أعطى إبراهيم أكثر مما .  وأوالده�إبراهيم 
 تعاىل أن يا رب أَمِطر على حممد رسول اهللا وهكذا فقد علِّمنا بأن ندعو اهللا. سأله
  .  وأُمته من عطائك وكرمك أكثر مما سألك�

إن املسيحية هي أكرب فتنة ضد اإلسالم يف هذه األيام، وإا تدعي بأن عيسى 
صالة اإلبراهيمية ؛ وعليه فكأننا قد علِّمنا يف ال)١٧: ١مىت (كان من أوالد إبراهيم 

يا رب إن كل هذا الرقي والتقدم الذي حيرزه العامل املسيحي إمنا هو : دعاء يقول
 - ، فنتوسل إليك يا رب أن أَنِزلْ على نسل إمساعيل�نتيجة لوعدك مع إبراهيم 

 ِمن أفضالك أكثر مما أنزلت على الفرع اآلخر من -  وأتباعه�أي حممد رسول اهللا 
فاآلن لو نزع اهللا تعاىل بركاته من ذلك . الشجرة اإلبراهيمية أي على نسل إسحاق

فثبت أن الصالة . الفرع وأجراها يف نسل إمساعيل ملاتت املسيحية يف ليلة وضحاها
مث إنه دعاء يشمل كل مسلم . لمنياإلبراهيمية دعاء عظيم علّمناه لرقي اإلسالم واملس

وهذا يعين أنه ال خيرج عن هذا الدعاء الكامل . من كل قطر ومنطقة من العامل
  .  وال أي فرد من أمته�الشامل السيد 

احلق أن القوة اليت تتمتع ا الشعوب األوروبية إمنا ترجع إىل ما قطع اهللا تعاىل مع 
إبراهيم من وعود لنسل إسحاق، ولو أن اهللا تعاىل بدأ حتقيق وعوده اخلاصة بنسل 
إمساعيل لقُضي على املسيحية كما قُضي على عهد حزقيال وإرميا وإشعياء وحيىي 
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ن ، ولنال اإلسالم م� ببعثة حممد رسول اهللا - عليهم السالم- وغريهم من األنبياء 
  .اد والشوكة ما ال ميكن أن خيطر ببال املسلمني
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 كان �يقول اهللا تعاىل إن قوم لوط كذّبوا املرسلني، وهذا إشارة إىل أن لوطًا 
  .ه مبثابة إنكارهم مجيعا ممثالً عن الرسل كافة، وكان إنكار-ككل نيب- 

 لقومه لقد جئتكم من اهللا تعاىل كرسول أمني، فاتقوا اهللا وأطيعوين �قال لوط 
لقد . وال أسألكم على ذلك أجرا، إمنا أجري على اهللا رب العاملني. لتحظوا بالنجاة

وإن من أفظع سيئاتكم .  تعاىلجئتكم ألعظكم بترك السيئات والعمل بأحكام اهللا
أنكم متارسون الشذوذ مع الذكور، معرضني عما شرع اهللا لكم من عالقات بني 

وتصرفكم هذا دليل على . الرجل واملرأة إشباعا للرغبة اجلنسية وخللق املودة واأللفة
 .أنكم ختالفون الفطرة اإلنسانية

ته، يا لوط، سوف نطردك من لئن مل تن: فتضايق القوم وهددوا نبيهم قائلني
افعلوا ما شئتم، فإنين أكره أعمالكم السيئة كراهة شديدة، وأدعو اهللا : فقال. أرضنا

  .تعاىل أن ينجيين وأهلي منها
أوهلما أن الدعاء للنجاة من العمل السيء أهم : لقد علّمنا اهللا تعاىل هنا درسني

املرء أن يكره األعمال السيئة دائما أن على : وثانيهما. من الدعاء للنجاة من العذاب
هذا األمر هام جدا إلصالح األخالق، وقد ركز . وليس أن يكره صاحبها ويعاديه

إنه أمرنا أن نقضي على . عليه اإلسالم تركيزا خاصا وفرق بني السيئة ومرتكبها
فاصالً، السيئة، ولكنه مل يقل أن نقضي على مرتكبها، وإمنا جعل بني األمرين حدا 

وال يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم أَنْ صدوكُم �: يقول اهللا تعاىل. وانا عن جتاوز هذا احلد
، أي ينبغي )٣ :املائدة (�عِن الْمسِجِد الْحراِم أَنْ تعتدوا وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى

كال، بل من واجبكم أن تلتزموا . أال يعميكم عداء قوم فال تنصفوهم وتظلموهم
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ويقول اهللا تعاىل . بالعدل واإلنصاف يف حقهم أيضا، وإال فتسقطون من مقام التقوى
ِذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم ال ينهاكُم اللَّه عِن الَّ�: أيضا

ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربإذًا فاإلسالم يوصينا أنكم إذا رأيتم من ). ٩ :املمتحنة (�أَنْ ت
ن تكرهوا فعله هذا، ولكن جيب فرد أو قوم ما يتناىف مع الصالح والورع فعليكم أ

أن ال مينعكم هذا من إسداء املعروف إليه، إذ لو ماتت هذه العاطفة فيكم أصبحتم 
 متحلّيا ذا اخللق العظيم، فقال لقومه �وكان لوط . غافلني عن إصالحه أيضا

كم السيئة كراهة شديدة، حىت إين إين أسعى جاهدا إلصالحكم ولكين أكره أعمال
  . أن حيفظين وأهلي، املاديني منهم والروحانيني، من سيئاتكم�أدعو اهللا 

 � حيث قال اهللا �الغريب أن القرآن الكرمي قد أثىن على مسو أخالق لوط 
، ولكن التوراة تتهمه بتهمة شنيعة )٧٦ :األنبياء (�وأَدخلْناه ِفي رحمِتنا�: عنه

 ولدت، ، بل تزعم التوراة أن إحدامها)٣٨- ٣٠: ١٩التكوين (للغاية بأنه زىن بابنتيه 
، "املوآبيني"الذي صار أبا لقبيلة " موآب"نتيجة هلذه العالقة غري الشرعية، ابنا امسه 

وكأن ". بين عمون"الذي كان أبا لقبيلة " بن عمي"بينما ولدت األخرى ولدا امسه 
 �ناحية أخرى تقول إن اهللا  وابنتيه بالزىن من ناحية، ومن �التوراة تتهم لوطًا 

أنعم على هذين االبنني غري الشرعيني للوط بفضل كبري وبركة عظيمة فأخرج منهما 
هل من املمكن، يا ترى، ! ذرية كثرية حىت صار كل واحد منهما مؤسس قبيلة كبرية

 يف نسل لوط هذه الربكة العظيمة لو كان كما وصمته التوراة؟ �أن يبارك اهللا 
 �كال، بل احلق أن أحد بياني التوراِة املذكورين أعاله ميثّل شهادة عملية من اهللا 

مث إن القرآن الكرمي الذي نـزل ككتاب مبني جاء . على بطالن هذه التهمة البشعة
ح أن لوطًا كان من عباد اهللا املقربني وكان منـزها عن مجيع السيئات وصر

 أن يعينه وحيميه �واملنكرات اليت كان قومه منغمسني فيها، بل كان يدعو اهللا 
 .وأهله مما يعمل قومه من املساوئ واملنكرات

 وجنّاه وأهله، إال زوجته العجوز اليت حل ا � دعاء لوط �فاستجاب اهللا 
ِإال �: �وأن الغرب يعين احلقد أيضا، وعليه فقوله . العذاب إذ كانت من الغابرين
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جعاِبِرينا ِفي الْغكانت تضمر احلقد جتاه تعاليمه � يعين أن زوجة لوط �وز 
تقول التوراة من جهة إن زوجته  .وتعاديه، فلما جاء العذاب كانت من اهلالكني

سكوا بيد لوط وزوجته وابنتيه كانت من الناجني، بل تقول إن املالئكة أم
، ومن جهة )١٦: ١٩التكوين( تفضل عليه �وأخرجوهم من املدينة ألن اهللا 

أخرى تقول التوراة إن زوجته نظرت إىل الوراء أثناء خروجها من القرية فصارت 
  ).٢٦: ١٩التكوين (عمود ِملٍح 

علق بتحول إنسان حي إىل عمود ِملح نتيجة نظره إىل الوراء فيما يت:  وأقول أوالً
 يريد إنقاذ زوجة �إذا كان اهللا : وثانيا. فهو أمر ال يقبله عاقل إال أصحاب التوراة

 كان يعلم أن �ما دام اهللا : لوط من العذاب فلماذا حوهلا إىل عمود ملح؟ وثالثًا
زوجة لوط ستهلك بعد خروجها من القرية بعدة خطوات فلماذا أخرجها من القرية 
أصالً؟ إن هذه البيانات املتناقضة تدل صراحة على أن األيدي البشرية قد عبثت 

رمي بالتوراة مما جعل روايتها ال تصلح للثقة واالعتبار، وإمنا احلق ما بينه القرآن الك
.  كانت من معارضيه، ولذلك ملا جاء العذاب أهلكها أيضا�بأن زوجة لوط 

 :اِحلجر (�وأَمطَرنا علَيِهم ِحجارةً�:  يف مكان آخر من القرآن الكرمي�يقول اهللا 
، أي جاء زلزال عنيف جعل األرض احلجرية تتطاير إىل السماء مث تسقط )٧٥

إذًا فنـزل عليهم مطر احلجارة اليت أهلكتهم بدالً من أن ينـزل عليهم املاء . عليهم
اير قطع األرض إىل وهذه الظاهرة تشاهد عند الزالزل العنيفة جدا، حيث تتط. مطرا

لقد كانت هذه أيضا آية، ولكنها كانت ملن بعدهم، أما . السماء، مث تسقط ثانية
  . فلم يؤمنوا�قوم لوط 

ن ، وكا�يتضح من التوراة أن لوطًا كان ابن هاران الذي كان أخا إلبراهيم 
، وهاجر مع إبراهيم إىل فلسطني، مث هاجر من عند إبراهيم، "أُور"من مدينة 

  )١٢: ١٣: ، تكوين٣١، ٢٧: ١١تكوين ". (سدوم"واستوطن يف قرية 
 أن احلضارة كانت �وتأْتونَ ِفي ناِديكُم الْمنكَر� :يبدو من قوله تعاىل... 

، وكان قومه متجاسرين على ارتكاب الفواحش يف �مزدهرة يف زمن لوط 
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االس غري مستنكرين إياها، شأن أهل أوروبا وأمرييكا الذين قد انتشرت فيهم 
يبا يف عناق النساء وتقبيلهن يف اخلالعة واون على نطاق واسع، فال يرون ع
 عن �مل يرتدع قوم لوط  .األماكن العامة وارتكاب الزنا يف احلدائق العامة

فلم . ائتنا بالعذاب إن كنت من الصادقني: تصرفام رغم نصحه، بل حتدوه وقالوا
  .ب انصرين على هؤالء القوم املفسدينجيد لوط بدا من أن يدعو اهللا تعاىل ويقول ر

 ��  ��� Y� 6"� � ?��. ��  ��� Y� 6"� � ?��. ��  ��� Y� 6"� � ?��. ��  ��� Y� 6"� � ?��.����:::: 
 دعاهم إىل بيته، ولكنهم مل يقبلوا دعوته، �عندما وصل الرسل إىل قرية لوط 

م فأصروا على اإلنكار، فاستاء من ولكنه أحلّ عليه. كيال يشقوا عليه ويسببوا احلرج
ذلك وتضايق، وهذا ما يذكره اهللا هنا، ليكشف لنا ما كان يتحلى به نبيه من خلُق 

 . أدىن إشارة إىل خبله وسوء خلقه-كما ظن البعض-إكرام الضيف، وليس يف ذلك 
ملا وصلت رسل رب العاملني إىل لوط تضايق برؤيتهم ألن قومه كانوا قد وه عن 

 :تضافة الغرباء، حيث ورد يف القرآن الكرمي يف مكان آخر قول معارضي لوطاس
�الَِمنيِن الْعع كهنن لَمأي أمل مننعك من إحضار املسافرين )٧١ :اِحلجر (�قَالُوا أَو ،

ن املدن يف ذلك الزمن كانت صغرية وبعيدة بعضها عن الغرباء إىل بيتك؟ ذلك أ
بعض، وكان الناس خيافون إحضار املسافرين األجانب خمافة أن يتآمروا عليهم 

وحيث إن أهل سدوم كانوا قُطاع طرق وكانوا يرون أن اآلخرين أيضا . فينهبوهم
شية أن صعاليك مثلهم، فكانوا ال يسمحون للمسافرين الغرباء باإلقامة بينهم، خ

 إنسانا مضيافًا، فكان �وكان لوط . يفتحوا املدينة ليالً فيفاجئهم العدو باهلجوم
يأيت باملسافرين إىل بيته خمافة أن يتعرضوا للنهب إذا باتوا يف اخلارج، وكان قومه 

سرعني، فتأذى لوط ينهونه عن ذلك؛ فلما جاء بالرسل ثار قومه غضبا وأَتوه م
، أي ال �ال تخف�: بسبب ضيوفه وخاف أن يخزيه قومه أمامهم، فقال له الرسل

ولكن كان طبيعيا أن حيزن لوط . داعي للخوف اآلن ألن اهللا تعاىل قد قرر هالكهم
، أي ال حاجة للقلق على �وال تحزنْ�:  الك قومه، فطمأنوه وقالوا له�
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هالكهم ألن اهللا تعاىل لن يضيع بذرة اخلري، بل سينجيك وأهلك مجيعا من العذاب 
  . ستنمو هذه البذرة وسيخضر زرع اخلري والصالح يف الدنياإال امرأتك، وبالتايل

ِإنا منجوك �:  من العذاب إىل أنفسهم فقالوا�وقد نسب الرسل إنقاذ لوط 
لَكأَهم كانوا قد أُرسلوا إىل لوط من عند اهللا تعاىل ليأخذوه وأهلَه ، وذلك�وأل 

  .إىل مكان آمن من العذاب
ِإنا منِزلُونَ علَى أَهِل هِذِه �: مث نسبوا إهالك قوم لوط أيضا إىل أنفسهم، فقالوا

قَالُوا ِإنا �: ، أو قوهلم يف مكان آخر�كَانوا يفْسقُونَالْقَريِة ِرجزاً ِمن السماِء ِبما 
 ِرِمنيجٍم ما ِإلَى قَوِسلْنِطٍني *أُر ةً ِمنارِحج ِهملَيِسلَ عرِلن * كبر دةً ِعنموسم 

ِرِفنيسنـزلون العذاب، وإمنا يعين ) ٣٥-٣٣: الذاريات (�ِللْمم سيال يعين أ
إخبارهم خبرب العذاب بناًء على وحي اهللا تعاىل وبأن لوطًا ومعظم أهل بيته سينجون 

أما العذاب فلم ينـزله عليهم إال اهللا تعاىل كما . من العذاب، بينما يهلك أعداؤه
فَلَما جاَء أَمرنا جعلْنا عاِليها ساِفلَها وأَمطَرنا علَيها ِحجارةً ِمن �: صرح يف قوله

ىل هذا ، كما نسب تعا)٨٤- ٨٣: هود (�مسومةً ِعند ربك* ِسجيٍل منضوٍد 
 �ولَقَد تركْنا ِمنها آيةً بينةً ِلقَوٍم يعِقلُونَ�: العذاب إىل نفسه يف هذه السورة فقال

أما فهذه اآلية صرحية يف أن اهللا تعاىل هو الذي أنـزل عليهم العذاب، ). ٣٦: اآلية(
الرسل فلم ينـزلوا العذاب وإمنا جاءوا ليخربوا لوطًا بقرب نـزول العذاب على 

لو كان الرسل هم الذين أنـزلوا العذاب ملا قال اهللا تعاىل إنا تركنا من خالل . قومه
هذا العذاب آية بينة لقوم يعقلون، ألن الرسل لو كانوا أنـزلوا العذاب فهم الذين 

ِإنا منِزلُونَ علَى أَهِل هِذِه � :فثبت أن قوله تعاىل. اهللا تعاىلتركوا هذه اآلية وليس 
 وما شاه من اآليات ال يعين أن الرسل �الْقَريِة ِرجزاً ِمن السماِء ِبما كَانوا يفْسقُونَ

اب، بل املراد أم أتوا خبرب العذاب على أهل تلك القرية، أما العذاب أنـزلوا العذ
  .فلم ينـزله إال اهللا تعاىل

 ��  �� �=>J"� �3�8 ��  �� �=>J"� �3�8 ��  �� �=>J"� �3�8 ��  �� �=>J"� �3�8؟����]� � K��T � �.;1��[؟  � K��T � �.;1��[؟  � K��T � �.;1��[؟  � K��T � �.;1�         
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إن لوطًا عليه السالم خاف على الرسل أن يتعرض هلم قومه مبكروه، ألم كانوا 
وال نعين بالشر هنا شرا جنسيا كما زعم بعض املفسرين، إذ قالوا . العمومأشرارا ب

بأن الرسل كانوا مالئكة متثّلوا للقوم على صور فتياٍن مرٍد ذوي مجال واء، وعندما 
لكن هذا . رآهم قوم لوط أعربوا عن سرورهم وجاءوا مسرعني لفعل الفاحشة م

د وضح األمر يف موضع آخر من القرآن الكرمي الظن باطل كليةً، ألن اهللا تعاىل ق
 أي أمل مننعك من اصطحاب �أَولَم ننهك عِن الْعالَِمني�حيث حيكي قوهلم للوط 

ة م لكانوا قد فلو كانوا فرحني مبقدمهم وهم يضمرون الفاحش. األجانب إىل قريتنا
أحلّوا عليه بإحضار املسافرين إىل القرية بكثرة، ولكنهم على النقيض من ذلك 

لقد ورد يف مكان من : ولو قيل. أمل مننعك من إحضار الغرباء: يقولون له يف غضب
، أي جاءه قومه فرحني بقدوم �وجاَء أَهلُ الْمِدينِة يستبِشرونَ�القرآن الكرمي 

إم مل يفرحوا بنية : األجانب ألن الفرصة قد سنحت لفعل الفاحشة م، فاجلواب
الفاحشة ؤالء الضيوف، وإمنا فرحوا ألم وجدوا يف ذلك حجة يربرون ا معاقبة 

  . وسوف نسوي احلساب معهاليوم قد وقع هذا يف قبضتنا: لوط، حيث قالوا
 ��  ?� &\$' ��  ?� &\$' ��  ?� &\$' ��  ?� &\$'���� : : : :����_�ُ5َ  b�c4ْeَ* f@b� gِI�c\c� ِ9� َbic�_�ُ5َ  b�c4ْeَ* f@b� gِI�c\c� ِ9� َbic�_�ُ5َ  b�c4ْeَ* f@b� gِI�c\c� ِ9� َbic�_�ُ5َ  b�c4ْeَ* f@b� gِI�c\c� ِ9� َbic�����            

ن وكان سيدنا لوط يكرم الضيوف عمالً بسنة األنبياء عليهم السالم، فكا
وكان قومه . يستضيف املسافرين يف بيته خشية أن يسلبهم القوم إذا باتوا يف اخلارج

ينهونه عن ذلك، فعندما جاءه الرسل هذه املرة استشاطوا غضبا ملخالفة أوامرهم، 
وملا كان لوط . وفرحوا واستبشروا أم وجدوا فرصة ملعاقبته وحلل القضية ائيا

األجانب خاف أن يسيئوا إليهم، فقال لقومه مهدئًا يعرف سوء معاملتهم للضيوف 
إن بنايت هؤالء الاليت يعشن بني ظهرانيكم هم أطهر شهادة على براءة : ثورم

ساحيت، أي ال تتعرضوا للضيوف ألنكم إذا طردمتوهم هكذا مهانني فسوف جتلبون 
مع األعداء عليكم الفضيحة والعار أمام اآلخرين، وأما خوفكم من أنين أتآمر عليكم 

مع العلم أنه -فال داعي لذلك، ألن بنايت هؤالء يشكلن ضمانا جيب أن يطمئنكم 
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 إذ تستطيعون بكل سهولة أن تنتقموا مين - كانت للوط بنتان متزوجتان بني القوم
  .مبعاقبتهما، دون أن تفتضحوا أمام العامل

 كان قد قدم للقوم بنتني له �وقد هرأَ بعض املفسرين وقالوا بأن سيدنا لوطًا 
ليشبعوا ما رغبتهم اجلنسية وال يتعرضوا للضيوف، وقد كتبوا هذا متأثرين مبا ورد 

ولكن هذا املعىن باطل متاما وال يليق بشخص رذيٍل دعك أن يصدر عن . يف التوراة
الواقع أنه ال يقترح مثل هذا .  ومحيةنيب من أنبياء اهللا الكرام، وهم أكثر الناس غرية

فال ريب أن هؤالء املفسرين قد وقعوا . االقتراح حىت من يرتكبون الفواحش عموما
ألن القرآن الكرمي ال يقول أبدا بأنه قدم بناته هلم . يف اخلطأ بسبب تأثرهم بالتوراة

ما دام : ائالًمن أجل أن يفعلوا ن الفاحشة، وإمنا حاول بذلك دئة أهل قريته ق
عيايل وأوالدي يعيشون بينكم وحتت حكمكم فكيف ساغ لكم أن تسيئوا يب الظن 

فافهموا قصدي واعملوا بنصحي، فهذا . وتعتربوين عدوا لكم يريد التآمر مع األعداء
ولو سلمنا جدالً أنه كانت له . خري لكم، وال تفضحوا أنفسكم بإهانة الضيوف

جات فال تنحل املشكلة أيضا، إذ ليس من املعقول أن بنات عذارى إىل جانب املتزو
حسنا، فليتزوج : يأتيه أهل املدينة طامعني يف ضيوفه الرجال للفاحشة فيقول هلم لوط

وملا كان سيدنا لوط شيخا كبريا فقد يكون قوله هذا جمازا، ! بعضكم ببنايت هؤالء
 خري - أي زوجاتكم-الء إن بنايت هؤ: حيث اعترب زوجات املعارضني كبناته فقال

  .لكم وأطهر، فلماذا تعرضون عن الطريق السليم وتقعون يف الفاحشة
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 إن بنايت الاليت هن حتتكم لضمان كاف لرباءيت، فكأمنا �ال هلم لوط عندما ق
اعتربهن رهائن عند القوم، ولكن كانت العادة الشائعة لدى هؤالء الناس أم ما 

: كانوا يرضون برهائن إناث بل بالرهائن الذكور من أوالد العدو، ولذلك ردوا عليه
بل الرهائن اإلناث، وأنت تعلم جيدا أن قصدنا من ذلك أن منتنع عن إحضار ال نق

الضيوف األجانب إىل القرية، فقولك، احتجزوا بنايت بينكم وال تؤذوا ضيويف قول 
 أيضا يشكل �ما لَنا ِفي بناِتك ِمن حق�يقول بعض املفسرين بأن قوهلم . مرفوض
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ولكن احلقيقة أن .  عرض عليهم بناته للفاحشة أو للزواج�دليالً على أن لوطًا 
هذه اآلية تبطل زعمهم، إذ كيف يتوقع من قوم بلغوا هذا احلد يف ارتكاب الفاحشة 

ما لَنا ِفي �م وما ال حيق يف األمور اجلنسية الشهوانية، فقوهلم أن يفرقوا بني ما حيق هل
قح ِمن اِتكنم من أخذ الرهائن الذكور، وليس إىل ما ذهب �بإمنا يشري إىل عادا 

  .إليه هؤالء املفسرون
 ياليت كانت يب قوة حىت أمنعكم من ارتكاب املعاصي، �وهنا قال لوط 

ولكن ليس يل عليكم سلطان، اللهم إال أن ألوذ بريب وأطلب منه أن يرتل بكم 
غري أن . العذاب، ولكين أؤجل هذا حىت يهتدي منكم من كان اهلدى من نصيبه

وملا علم . ار املخلص دعا عليهم بإذن من اهللا تعاىلالقوم عندما مل يرضوا بالتماسه احل
الرسل أن لوطًا يريد أن يبتهل إىل اهللا هلالك القوم كشفوا له غرض قدومهم الذي 
كانوا خيفونه عنه، وأخربوه بأم قد أتوا من عند اهللا للغرض نفسه أي لنخربك أن اهللا 

 - عدا زوجتك-  وأهلك تعاىل قد قضى الك هؤالء القوم، ولقد أُرسلنا لنخرجك
. من بني القوم، قبل العذاب الذي سيحل م يف الصباح ويهلكهم عن بكرة أبيهم

فلما جاء أمر اهللا أهلك القوم بزلزال عنيف مدمِّر، ألن الزلزال الشديد يؤدي إىل 
واملراد من . قلب سطح األرض، وتطاير األحجار اليت تتساقط على األرض كاملطر

 أي أنه تعاىل كان قد قدر منذ األزل أن تتسبب هذه األحجار يف )مسومة(قوله 
  .دمار هذا القوم
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� مهاربأَد ِبعاتِل واللَّي ِبِقطٍْع ِمن ِلكِر ِبأَهثُ فَأَسيوا حضامو دأَح كُمِمن ِفتلْتلَا يو
  )٦٦: احلجر  (�تؤمرونَ

اإلسراء يعين اخلروج يف أي وقت من الليل، غري أن األقرب إىل القياس أن الرسل 
 �مصِبحني�لليل، وتدعم ذلك كلمة  باخلروج يف آخر ا�أشاروا على لوط 

تكون  �ِبِقطٍْع ِمن اللَّيِل�وإذا كان هذا هو املراد فكلمة . الواردة يف اآلية التالية
وكانت احلكمة يف اختيار هذا املوعد هي أال يستطيع العدو  .شرحا آلخر الليل
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ذلك أن العذاب كان سيحل على القوم بعد رحيل قافلة املؤمنني من . مطاردم
القرية يف آخر الليل مباشرة، فما كان بإمكان أهل القرية، وقد حلّ م العذاب، 

  . روامطاردةُ القافلة املؤمنة وإن عِلموا
ذلك . � فهو دليل على عظيم رمحة اهللا �واتِبع أدبارهم�وأما قوله تعاىل للوط 

عذاب لينـزل أن احلماية احلقيقية من العذاب إمنا تكون للنيب فقط، فما كان ال
بالقرية ما مل يصل سيدنا لوط إىل مأمنه، لذلك نصحه الرسل أن يكون وراء القافلة 

  .املؤمنة حىت يضمن جناةَ كل فرد منها
، �هذه اآلية تشكل دليالً قاطعا على إميان بضعة أفراد من أهل القرية بلوط 

ِني �تزعم التوراة أنه . اوإن كان عددهم ضئيالً جدمل خيرج من القرية إال مع بنت
: ، ولكن القرآن الكرمي خيربنا أنه قيل للوط)١٦: ١٩تكوين (لـه فقط ال غري 

يستخدم لثالثة أو أكثر من الرجال، أو ) هم(، والواضح أن ضمري �واتِبع أدبارهم�
موعة من الذكور واإلناث، إذ من عادة العرب أم يف حالة وجود اجلنسني يف 

فلو ). ١٣انظُر سورة النور اآلية (جمموعة يكتفون باستخدام ضمري املذكر للجنسني 
:  معه إال بنتان له للزم أن يقالمل يكن أحد من رجال القرية قد آمن بلوط ومل خيرج

، ولكن يستحيل )أدبارهن: (، أو إذا كانت مع ِبنتي لوط نسوةٌ أُخر لقيل)أدبارمها(
ة املؤمنة ؛ مما يؤكد بشكل حاسم أن القافل�واتِّبع أدبارهم�: أن يقال من أجل بنتيه

املهاجرة من القرية كانت تتضمن رجاالً مؤمنني إىل جانب لوط وبنتيه، وهلذه 
  ).هم(اموعة من الذكور واإلناث استخدم القرآن الكرمي ضمري املذكر 

بل ورد يف التوراة نفسها يف موضع آخر ما يؤيد موقف القرآن الكرمي، حيث 
أتهِلك البار مع األثيم؟ : م إىل الرب قائالًتقول إن الرسل ملا انصرفوا عن إبراهيم تقد

عسى أن يكون مخسون بارا يف املدينة؟ أفتهِلك املكان وال تصفَح عنه من أجل 
إنْ وجدت مخسني بارا يف القرية إين أصفح : اخلمسني بارا الذين فيه؟ فقال الرب

 إىل ربه من أجل جناة ومل يزل إبراهيم ينقص العدد متوسالً. عنها كلِّها ِمن أجلهم
لن أُهلكها : �عسى أن يوجد فيها عشرةٌ من األبرار؟ فقال اهللا : القرية حىت قال
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وعندها لزم إبراهيم الصمت حيث أدرك أنه ال يوجد فيها . من أجل العشرة أيضا
  ).٣٢ -  ٢٢: ١٨تكوين (حىت عشرة من الصلحاء 

 كان على علم بإمياِن بعض أهل القرية؛ إذ كان �ضح أن إبراهيم   وهذا يو
يعيش على مسافة غري بعيدة من قرية قوم لوط، وال جرم أن أخبارها كانت تصله 
من حني آلخر؛ فكيف ميكن أن يبتهل هكذا إىل ربه لنجاة القرية لو كان يعلم أنه ال 

فثبت أنه كان يعلم بالتأكيد أن يف القرية بعض املؤمنني . ال مؤمن واحديوجد فيها و
وأن عددهم قليل جدا، وألجل ذلك توسل إىل اهللا تعاىل يف البداية من أجل 

وهذا يعين أن . اخلمسني، مث ظل ينقص العدد حىت ترك الدعاء عندما بلغ عدد العشرة
يستخدم لثالثة ) هم(وملا كان ضمري .  كانوا أقل من العشرة�املؤمنني بلوط 

وال �وأما قوله تعاىل  .وأكثر فيبدو أن عددهم كان ما بني الثالثة ودون العشرة
منكم أحد ا عن االلتفات ا�يلتِفتي لظاهري، بل املراد أال يكترثوا بالكفار  فليس

  .ولْيدعوهم يهلَكوا بالعذاب
" نظرت من ورائه فصارت عمود ملح"  وأما قول التوراة عن امرأة لوط بأا 

، فال أعلّق عليه بل أتركه لعقول اليهود والنصارى لتحكم فيه )٢٦: ١٩تكوين (
ن الكرمي يعلن أن زوجة لوط مل إال أنين أود أن أوضح هنا أن القرآ. كيفما تشاء

وإن براءة القرآن الكرمي من مثل هذه . تغادر القرية معه أصالً، بل كانت من الغابرين
. اخلرافات الواردة يف التوراة وخلُوه منها يشكّل برهانا ساطعا على أنه كالم اهللا حقا

ا احلادث تسجله ذا أليس غريبا أن التوراة اليت هي أقرب زمنا من القرآن إىل هذ
وأما قولـه  األسلوب اخلرايف، بينما جند بيان القرآن الكرمي خاليا من هذه اخلرافة؟

 فأيضا يؤيد ما قلت من قبل من أن هؤالء الضيوف �وامضوا حيث تؤمرون�تعاىل 
 باإلهلام باقتراب موعد العذاب، �نوا من البشر الذين أخربهم اهللا الرسل كا

. وأرسلهم إىل سيدنا لوط ليدلّوه على املكان الذي يهاجر إليه بعد مغادرة القرية
 اليت سيهاجر إليها تركوه يف بيته  معامل املنطقة�فيبدو أم بعد أن وصفوا للوط 

  .ليستقبلوه هناك يف مهجره الذي قدره اهللا له
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 قبل نزول القرآن الكرمي، وإال ملا �إن الناس كانوا خمتلفني يف حادث يوسف 
أي حنن الذين سوف ) ٤: يوسف (�نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص�: أعلن

. نكشف احلقيقة، وحنكي احلادث دون زيادة أو نقصان، فنفصل بني املختلفني فيه
ل نزول القرآن الكرمي ولكن املستشرقني مل يفكروا يف هذا االختالف السائد قب

ليدركوا أن احلادث كان قد صار عرضة لالختالف والتشويه قبل ذلك، مما حدا م 
. للطعن يف القرآن الكرمي عندما وجدوا بيانه خمالفًا ملا ورد يف التوراة يف هذا الصدد

مما يعين أنَّ الذي أنزل القرآن كان على علم بأنه سيأيت زمان سوف يبسط بعض 
  .لسنتهم يف بيان القرآن الكرمياجلهال أ

واعلم أن قوله تعاىل بأننا حنن الذين نسرد لك هذا احلادث سردا صحيحا ألننا 
، �أوحينا إليك هذا القرآن، يتضمن نبأً عن وقوع حادث مماثل له يف حياة الرسول 

 حادث يوسف اللهم إال إذا اعتربناه نبأً إذ ال جند أية عالقة بني نزول القرآن وبني
عما سيحدث مع الرسول الكرمي، مما إذا حتقق حدا بالناس أن يصدقوا وحي القرآن 

  . �وأن يصدقوا حامله حممدا رسول اهللا 
  :فله مفهومان) ٤: يوسف (�ن قَبِلِه لَِمن الْغاِفِلنيوِإنْ كُنت ِم�وأما قوله تعاىل 

أنك كنت جتهل هذه القصة، ألن أحداثها مل ترد من قبل جمتمعة يف أي :  األول- 
  .مصدر ال يف التوراة وال يف التلمود، وإمنا كانت وردت متفرقة يف أماكن شىت

نت تعلم أن هذا سيحدث معك كما مل يكن يوسف يعلم أنه أنك ما ك:  الثاين- 
  .سيحدث معه ما حدث
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لقد تعرض بعض الكتاب املسيحيني للقرآن الكرمي بالنقد فيما يتعلق حبادثة 
، لذلك سوف أوضح أوالً بأول الفوارق بني ما ورد يف التوراة وما �يوسف 

  .ورد يف القرآن الكرمي يف هذا الشأن
، �هو أن التوراة تناولت هذا احلادث بذكر نسب يوسف : الفارق األول

ؤيا اليت كانت النقطة املركزية يف حياة يوسف ولكن القرآن الكرمي استهله بذكر الر
وحمورا لكل ما جرى له من أحداث، دون أن خيوض يف ذكر نسبه وغري ذلك مما 

  .خيص املؤرخني
وبغض النظر عن فروق أُخرى بني بيان املصدرين فإن هناك بونا شاسعا بينهما يف 

م أي من املعلقني احملايدين شأن تناوهلما هلذه احلادثة، وإننا لو وضعنا هذا األمر أما
فسوف حيكم لصاحل القرآن الكرمي نظرا لرباعة استهالله للحادث، إذ إن رؤيا يوسف 

، وهي اليت غريت جمرى حياته متاما، �هي اليت كانت العامل األساسي لنجاحه 
اء اهللا م إىل مصر وألقى م على وجعلت إخوته أعداًء له، وحتقيقًا لتلك الرؤيا ج

ولو أردنا تعيني ذلك اجلانب من حياته الذي كان درسا وعربة . قدميه مرغمني
  .لآلخرين فلن جند أي شيء أفضل من رؤياه هذه

بني املصدرين هو أن القرآن الكرمي قد قدم ذكر األحد عشر : والفارق الثاين
لكن التوراة فعلت العكس، فقد ورد كوكبا على ذكر الشمس يف بيان الرؤيا، و

فقال إين حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة : "فيها
  ).١٠ و٣٧:٩التكوين ". (وقصه على أبيه وإخوته. يل

وهذا االختالف أيضا يكشف فضل القرآن الكرمي على التوراة، ألن كليهما متفق 
ه ومن الشمس والقمر أبواه، وأن أول من التقى به على أن املراد من الكواكب إخوت

 هم إخوته، أما أبواه فقد - بعد أن أكرمه اهللا يف مصر- وخضع له أدبا واحتراما 
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فالترتيب الذي راعاه القرآن يف بيان الرؤيا هو الصواب، وأما . التحقا به فيما بعد
أن اهللا تعاىل قد وال شك يف . الترتيب الذي راعته التوراة فإنه خاطىء ومستغرب

أرى يوسف أوالً أولئك األشخاص من أسرته الذين قُدر هلم أن يقابلوه أوالً، مث أراه 
  .أولئك الذين قُدر هلم مقابلته فيما بعد
فإنه ال ) ٥: يوسف (�رأَيتهم ِلي ساِجِدين�: أما السجود املذكور يف قوله تعاىل

. يعين أم سيسجدون له حقيقة، بل املراد هو أم سيصبحون خاضعني وتابعني له
وهذا ما حصل بالضبط إذ حضر إليه يف مصر إخوته وأبواه واستوطنوا عنده حيث 

  .كان يتقلد منصب الوزارة، وهكذا أصبح هؤالء الناس تابعني له يعيشون حتت لوائه
بأن طاعة الوالدين واإلخوة ليوسف ليس بأمر " روح املعاين" ورد يف تفسري وقد

  .ذي بال فلذا علينا أن نعبر الشمس بامللك والقمر بالوزير والكواكب بعلية القوم
ولكن هذا املعىن باطلٌ، ألن ملك مصر مل يكن تابعا ليوسف بل كان يوسف 

ما كَانَ ِليأْخذَ أَخاه �:  قوله تعاىلخاضعا لقوانني بلده كما صرح بذلك القرآن يف
أي ما كان ليوسف أن حيتجز أخاه عنده وفق ). ٧٧: اآلية (�ِفي ِديِن الْمِلِك
 فال ميكن أن مث إن امللك مهما كان احترامه لوزيٍر من وزرائه كبريا. القانون امللكي

يعبر عن تقديره له بكلمة السجود، ألنه ال حيترمه عن طاعة وخضوع وإمنا عطفًا 
  .ولطفًا منه

وحيث إن السجود املادي متثيلٌ لكمال الطاعة لذلك لن يطلَق السجود هنا ولو 
والواقع أن طاعة األبوين واإلخوة أمر عظيم . جمازا إالّ على صور خمتلفة للطاعة

ولكن األمر يف حادثة يوسف . ن اآلباء ال يكونون عموما مطيعني لألوالدأيضا، أل
لقد أخربه اهللا بالرؤيا وهو صغري أنه سيأيت يوم سوف يدخل فيه أبواه . عجيب جدا

مع العلم أن يوسف كان يبلغ حينئٍذ أحد عشر أو إثين عشر عاما، وكان . يف طاعته
 أنه - طول هذه املدة-تطيع أن يضمن ومن ذا الذي يس. أبوه قد جتاوز اخلمسني

سيعيش وحيقق رقيا، وأن أبويه وإخوته األحد عشر سيبقون أيضا أحياء ويصبحون 
  .إذًا فتحقُّق الرؤيا يف هذه الظروف ليس بأمر عادي أبدا. طائعني له طول هذه الفترة
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 I �� D� 2�j	%(� ��� I �� D� 2�j	%(� ��� I �� D� 2�j	%(� ��� I �� D� 2�j	%(� ������� k+���  k+���  k+���  k+���   ������  ������  ������  ����������::::        
فكما حدث ليوسف كذلك نزل أول . كيفية نزول الوحي األول: املماثلة األوىل
، وقد محل هذا الوحي أنباًء ختربه بأنه سوف "غار حراء" وهو يف �وحي على النيب 

* الَِّذي علَّم ِبالْقَلَِم* اقْرأْ وربك اَألكْرم�ذ قال اهللا له يتفوق ويتغلب عليهم مجيعا إ
لَمعي ا لَمانَ مساِإلن لَّمأي اقرأ هذا الكالم الذي أنزله اهللا عليك ). ٦-٤: العلق (�ع

ود، مبعىن أن اهللا األكرم سوف جيعلك أنت أيضا أكرم خملوق يف أكرم من يف الوج
األرض، وسوف يعلّمهم بواسطتك ما مل يعلمه أحدا من األولني، مبعىن أنك سوف 
تصبح أشرف كائن يف األولني ويف اآلخرين، ألنك سوف تعطى ما مل يعطَ األنبياء 

ك أي لقومك وكذلك ستكون سيدا إلخوت: وكأنه تعاىل يقول للرسول. األولون
أنا سيد ولِْد : "�آلبائك الروحانيني أي األنبياء السابقني، وذلك كما قال النيب 

لو كان موسى وعيسى حيني ملا وِسعهما إالّ : "، وأعلن)ابن ماجة، الزهد" (آدم
 �وباالختصار لقد أُخرب النيب ). ينيوإذ أخذ اهللا ميثاق النب: ابن كثري، اآلية" (اتباعي

  .لدى أول وحي تلقاه أنه سوف يصري سيدا مطاعا إلخوته وآلبائه القدامى
لقد حكى يوسف رؤياه ألبيه عليهما السالم، كذلك ذكر النيب : املماثلة الثانية

رة من زوجته رضي اهللا عنها حادثَ بدء نزول الوحي ِلشخص صاحل من  مبشو�
  ). البخاري، بدء الوحي(أسرا هو ورقة بن نوفل 

هنا أيضا جند اختالفًا بني بيان املصدرين، فالقرآن يصرح أن سيدنا يوسف قد 
الَ تقْصص رؤياك �: قص رؤياه على والده أوالً، فنهاه أن يقصها على إخوته قائالً

ِتكولَى ِإخها على إخوته قبل أبيه)٦: يوسف (�عولكن التوراة تقول بأنه يقُص ، .
  ). ٣٧:٩التكوين (

وبيان القرآن هو احلق والصواب كما تشهد بذلك التوراة نفسها إذ ورد فيها أن 
ن قد رأى رؤيا أُخرى قبل هذه ورواها إلخوته فبدأوا يبغضونه حيث يوسف كا



   التفسري الكبري                              ١٣٠      القصص        أحسن    

). ٣٧:٩التكوين ) (فازدادوا أيضا بغضا له. وحلم يوسف حلما وأخرب إخوته: (قيل
. فقال له إخوته لعلك متلك علينا ملكًا أم تتسلط علينا تسلطًا(وورد فيها أيضا 

  ).٣٧:٨التكوين ) ( أجل كالمهوازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحالمه ومن
فهل يعقل بعد ظهور هذه الكراهية من إخوته أن حيكي هلم يوسف رؤياه الثانية 
اليت كانت مشاة لرؤياه األوىل يف فحواها قبل أن حيكيها ألبيه؟ كال بل إن املنطق 

. بيهالسليم يفرض أن خيفي رؤياه الثانية ملا رآه منهم يف املرة األوىل، وأن حيكيها أل
  .فبيان القرآن الكرمي أقرب إىل العقل والصواب وذلك بشهادة التوراة نفسها

قد ذكر  ف�الَ تقْصص رؤياك علَى ِإخوِتك� البنه �وأما قول سيدنا يعقوب 
: يوسف (�فَيِكيدوا لَك كَيدا�: القرآن الكرمي نفسه سبب هذا النهي حيث قال

، يعين أم سوف يدركون بذلك أن لك مستقبالً باهرا، فيحسدونك )٦
. أن الرؤيا، وسيحاولون القضاء عليكويبغضونك، ناسني أن ال خيار لإلنسان يف ش

  .وهذا ما تؤكده التوراة أيضا بأم كانوا ناقمني عليه نتيجة أحالمه ورؤياه
وهي كما أن يوسف عندما قص رؤياه على أبيه يعقوب عليهما : املماثلة الثالثة

 حادث �السالم أنذره بأنه سيواجه عداًء من ِقبل إخوته، كذلك ملا قص النيب 
ياليتين فيها جذَعا، ليتين أكون حيا إذ : "الوحي األول على ورقة بن نوفل أخربه قائالً

:  يف حرية�وحينما سأله النيب . ؛ أي ليتين كنت شابا قويا أساعدك"خيرجك قومك
)مه خِرِجيم مل يأِت : "ل قومي حقًا سيطردونين من بلدي؟ أجابه ورقةأي ه) أو

البخاري، الوحي" (رجل قط مبثل ما جئت به إالّ عودي.(  
 سوف : فله مفهومان؛ األول�ويعلِّمك ِمن تأِْويِل الْأَحاِديِث�وأما قوله تعاىل 

سوف يهب لك ملَكَةً : والثاين. حيقق اهللا تعاىل لك ما رأيت يف الرؤيا من بشارة
  .تعرف ا تأويل الرؤيا

ف بالنبوة،  فاملراد من إمتام النعمة هو التشري�ويِتم ِنعمته علَيك�أما قوله تعاىل 
فبشره اهللا بذلك أنه سوف يهب له أيضا النبوة وهكذا يكرم آل يعقوب؛ مبعىن أم 

  .سوف ينالون نصيبا من النبوة باإلميان بيوسف
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إن سيدنا يعقوب فرح برؤيا ابنه : هنا أيضا خيتلف القرآن مع التوراة، فإنه يقول
: لى رؤياه حيث جاء فيهاولكن التوراة تقول إنه زجره ع. وأيقن بصدقها وصحتها

)قَالَ لَهو وهأَب هرهتفَان :» كتوِإخو كأُما وأِْتي أَنلْ ن؟ هتلُمالَِّذي ح لْما هذَا الْحم
ِسفْر التكِْويِن . (فَحسده ِإخوته، وأَما أَبوه فَحِفظَ اَألمر» ِلنسجد لَك ِإلَى اَألرِض؟

١١-١٠:  ٣٧.(  
وال جرم أن بيان التوراة خمالف للعقل، ألن أي إنسان ذي عقل سليم ال يزجر 

نعم، ميكن أن . أحدا على ما يراه يف املنام، ألن احللم أو الرؤيا ليس يف خيار أحد
يزجر اإلنسان أحدا إذا كان يظن أن الشخص كاذب ومل ير أية رؤيا، ولكن التوراة 

. ما هذه الرؤيا اليت رأيت، مما يعين أنه يعتربه كاذبا: قائالًتقول بأن يعقوب زجره 
إذن فادعاؤمها بأن أباه زجره على الرؤيا أمر غري منطقي، وكل عاقل سوف يصدق 

  .القرآن يف بيانه حتما
يتضح من هذه اآلية أن سيدنا يعقوب أيقن أن ما رآه ابنه كان : املماثلة الرابعة

 حيث �تربها شرفًا ومكرمة لشعبه، وهذا ما حدث للنيب رؤيا رمحانية وآمن ا واع
صدقه ورقة بن نوفل عند مساع حادث الوحي األول واعتربه مدعاة عٍز وشرف 

البخاري، " (الذي نزل اهللا على موسى) أي الوحي(هذا الناموس : "لقومه قائالً
  ).الوحي

وكأنه تعاىل . �يات للذين يسعون لفهم صدق النيب وكان يف هذا احلادث آ
 من ظروف �ينىبء هنا أن هذا الرسول أيضا سوف يتعرض ملا مر به يوسف 

فاآلية دليل على أن القرآن ال حيكي حادث يوسف كقصة تارخيية، وإمنا . وحمن
  . بالرباهني الدالة على صدقه�يسرده ليزود الباحثني عن صدق حممد رسول اهللا 

 املوقف نفسه يف عدة أشكال، فمثالً كان �لقد واجه النيب : املماثلة اخلامسة
 عم امسه زيد بن عمر بن نفيل، وكان قد تعلّم التوحيد من علماء �لسيدنا عمر 

أنا :  قال�وعندما سئل عن دعوى النيب . اليهود، وكان يقوم بالوعظ ضد الوثنيني
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البخاري، (الذي كنت أحارب الشرك يف مواعظي وخطيب، فكنت أنا أحق بالنبوة 
  ).ناقب؛ والسرية البن هشامامل

 إذ زعموا أم محلة �وقد أثار اليهود والنصارى هذا االعتراض نفسه ضد النيب 
أي ملاذا مل يرتله اهللا على زعيم من زعماء مكة أو . دين اهللا وأحق بنعمة النبوة

 أن اهللا اختار هذا الشخص الضعيف وكأم احترقوا غيظًا وحسدا إذ كيف. الطائف
من بيننا هلذا الفضل والشرف؟ وقال إخوة يوسف حنن الذين نكدح ونكسب 
لألسرة فلماذا يؤثر أبونا يوسف وأخاه علينا، وإنه من واجب أبينا أن حيبنا حنن ملا 
نقوم به من جهود وأعمال من أجل األسرة ولكنه حينو على يوسف الذي ال حيرك 

وقوهلم هذا يدل على أم كانوا ناقمني عليه غاية . ا من أبينا خطأ كبريساكنا، وهذ
  .النقمة

لقد كان إخوته خيططون الرتكاب جرمية شنيعة، ولكنهم كانوا أبناء لنيب من 
األنبياء وكان لصحبته تأثري فيهم لذلك كانوا يشعرون يف قرارة نفوسهم باخلوف من 

هلموا نقتله اآلن وسوف : عوا أنفسهم قائلنيغشيان املعصية، ودفعا هلذا اخلوف خد
  .نتوب فيما بعد

وهنا أيضا جند اختالفًا بني التوراة والقرآن، إذ يقول القرآن إن إخوته تشاوروا 
. أوال، وبعد املشورة احتالوا على أبيهم ليأخذوه معهم خارج البيت وينتقموا منه

و قادم إليهم، فاستعدوا فورا ولكن التوراة تزعم أم كانوا خارج البيت ورأوه وه
. فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه: "لقتله حيث جاء فيها

نقتله ونطرحه يف . فقال بعضهم لبعض هو ذا صاحب األحالم قادم فاآلن هلم
: ٣٧التكوين ". (فنرى ماذا تكون أحالمه. وحش رديء أكله: إحدى اآلبار ونقول

٢٠- ١٨(.  
يقول اهللا تعاىل عن تآمر الكفار . وهي تتمثل يف مؤامرة القتل: املماثلة السادسة

 وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك�: �على قتل النيب 
اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميفال (�ويعين ) ليثبتوك(قوله ). ٣١: اَألن
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 خططوا لقتله أو إلقائه يف أرض �فكما أن أخوة يوسف . ليأسروك ويقيدوك
وإذا كنتم ال ترضون إالّ . �ن ختطيط املشركني ضد املصطفى نائية، كذلك كا

  .مبخالفته يف كل حال فال تقتلوه؛ بل فكروا يف مكيدة أُخرى نطرده ا من البيت
كما أن بعض إخوته عارضوا قتله كذلك خالف بعض من : املماثلة السابعة

، بل إن بعضهم ضغطوا على اآلخرين حبيث اضطر �نيب الكفار املتآمرين قتلَ ال
 وأتباعه عن طريق التجويع والفاقة �هؤالء أخريا لنقض املعاهدة اليت أبرموها لقتله 

  ).السرية البن هشام(
فقال إسرائيل . غنم أبيهم عند شكيمومضى إخوته لريعوا : "ورد يف التوراة

" فقال له ها أنذا. فتعال فأُرسلك إليهم. ليوسف أليس إخوتك يرعون عند شكيم
أي أن أباه هو الذي حضه على الذهاب إىل إخوته يف ). ١٣- ٣٧:١٢التكوين (

  .املرعى
 ولكن القرآن الكرمي خيربنا أن إخوته تآمروا على قتله، مث استأذنوا أباهم لريسله

 على علم بسرية أبنائه السيئة ومبا كانوا �وكان يعقوب . معهم إىل اخلارج
فلما رأى إخوته أن : "والتوراة أيضا تؤكد ذلك. يكنونه ضد يوسف من عداء وشر

 التكوين". (أباهم أحبه أكثر من مجيع إخوته أبغضوه ومل يستطيعوا أن يكلموه بسالٍم
فال .  أن يرسله أبوه بنفسه إىل اإلخوة- واحلال هذه-فكان من املستحيل ). ٤:٣٧

  .شك إذًا يف صحة بيان القرآن وخطأ بيان التوراة
 كان عندئٍذ قد بلغ من �ويبدو من املشهد الذي ترمسه هذه اآلية أن يوسف 

ين عشر، ألن ما قاله إخوته ال يقال إالّ عن طفل العمر حوايل أحد عشر عاما أو إث
التكوين (ولكن التوراة تزعم أنه كان قد بلغ سبع عشرةَ سنةً . يف هذه السن

  .وهذا خطأ كما سنثبت ذلك بعد قليل). ٣٧:٢
فقال إخوته ألبيهم أرسله معنا ليلعب ويلهو، ويبدو أم كانوا حراثني أيضا، 

واحلق أن بيان القرآن هو احلق والصواب، وهذا . كانوا رعاةولكن التوراة تزعم أم 
ما يتأكد من التوراة نفسها، إذ تذكر الرؤيا األوىل الواردة يف التوراة أن يوسف رأى 
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ولكن الطفل الصغري ). ٣٧:٧التكوين (فيها أنه وإخوته يصنعون حزما من الكأل 
ش يف املدينة وإمنا يف الربية مع الذي مل يسمح له باخلروج من البيت إال قليال ومل يع

أهله منقطعا عن باقي العامل، ال ميكن أن يرى يف الرؤيا مشهدا كهذا ال عهد له به 
فالرؤيا األوىل أيضا تؤكد صحة بيان القرآن بأم كانوا حراثني . من قبل يف احلياة

دليل آخر على أن يوسف كان ) ١٣: يوسف (�ه لَحاِفظُونَوِإنا لَ�ويف قوهلم . أيضا
صغري السن عندئذ، وإالّ فإن الشاب املترعرع يف الربية والبالغ سبع عشرة سنة، ال 

  .يكون حباجة إىل محاية اآلخرين على هذا النحو
، ألين أخاف أن يأكله ذئب قال يعقوب بأن جمرد التفكري يف خروجه معكم يؤملين

 حينئذ �وقوله هذا يشكل دليالً آخر على كون يوسف . وأنتم يف غفلة عنه
كما يبدو أن أباه كان قد تلقى بوحي اهللا إشارات تنبهه إىل مؤامرم . صغري السن

ان إخوته سيلجأون إليها هذه، ولذلك امتنع عن إرساله معهم باحلجة نفسها اليت ك
  .يف ما بعد تربيرا لغيابه

يشكل برهانا آخر على أن ) وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب(قوهلم 
 كان صغريا عندئٍذ، ألن شابا يف سن السابعة أو الثامنة عشرة يستطيع �يوسف 

ن الذئب الواحد ال يهاجم شابا بيده سالح، اللهم كما أ. االشتراك يف أية لعبة شاء
إال أن يكون هناك قطيع من الذئاب، ولكن ال توجد  يف أرض فلسطني منطقة فيها 

  .الذئاب على شكل قطعان
يبني أم ما كانوا جمرمني متعودين ) وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني(وقوهلم 

 رمني على ارتكاب اجلرائم، وإالّ مل يتفوهواهم، ألن اذه الكلمة اليت هتكت سر
- بطبيعتهم ال يكشفون عن جرائمهم مبثل هذه الكلمات، أما هؤالء فقد تفوهوا 

  . بكلمٍة كشفت عن جرميتهم- رغما عنهم
 أيقن مبوته حيث �يتضح من التوراة أن يعقوب عندما رأى قميص يوسف 

افترس يوسف . وحش رديٌء أكله. قمـيص ابين: فتحققه وقـال" :جاء فيها
إن : ولكن القرآن الكرمي يعارض هذا الرأي ويقول). ٣٣ : ٣٧التكوين" (افتراسا
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أباه اعترب قضية قميصه خدعةً منهم واستعان باهللا على ما يقولون، مما يؤكد أنه كان 
  ). املستعان على ما تصفونواهللا(يأمل أن يكون يوسف حيا، وإالّ فال معىن لقوله 

واحلق أن التوراة نفسها تؤيد موقف القرآن، حيث جاء يف موضع آخر منها أن 
قال لنا عبدك : " عندما أوقف أخاه عنده يف مصر، تقدم إليه يهوذا وقال�يوسف 

إمنا هو : د من عندي وقلتفخرج الواح. أنتم تعلمون أن امرأيت ولدت يل اثنني: أيب
  ).٢٨، ٢٧ : ٤٤التكوين " (ومل أنظره إىل اآلن. قد افترس افتراسا

أنه كان يوقن بأن يوسف " ومل أنظره إىل اآلن: "�فيتضح من قول يعقوب 
 لصار قوله - كما تذكر التوراة هنا بأنه افترس-اليزال حيا، ولو كان موقنا مبوته 

  .إذن ال شك يف صحة بيان القرآن الكرمي. عبثًا ولغوا" مل أنظره: "هذا
 يف البئر يشكل أيضا تشاا آخر بينه وبني � إن إلقاء يوسف :املماثلة الثامنة

لهجرة نتيجة مضايقات الكفار مبكة، وطاردوه اختبأ يف فعندما اضطر نبينا ل. �النيب 
والفارق الوحيد هو أن يوسف أُلقي يف البئر بيد . وهو أيضا شبيه بالبئر" غار ثور"

  ).السرية البن هشام( فاختبأ بنفسه يف الغار �إخوته، أما النيب 
 يف شعب أيب طالب حيث �بئر ما حدث للنيب   وقد تشبه حادثة إلقائه يف ال

  .أُلقي يف ذلك الِشعب ليبقى فيه حماصرا حلوايل ثالث سنوات
 مبصري إخوته قبل وقوعه، كذلك بشر اهللا  � لقد أُخرب يوسف:املماثلة التاسعة


سوف يضطرون للمثول أمامه أذالء صاغرين يف ) أي قومه( بأن إخوته � النيب 
ِإنَّ الَِّذي فَرض علَيك �وهذه البشارة مذكورة يف قول اهللا تعاىل . يوم من األيام

اٍدالْقُرعِإلَى م كادأي أن اإلله الذي أنزل عليك القرآن )٨٦: القصص (�آنَ لَر ،
للعمل به سوف يعود بك حتما إىل البلد اليت هي مرجع اخلالئق ومعاد الناس، مبعىن 

  .أنك سوف ترجع إليها فاحتًا بعد أن طُردت منها
ما أن إخوة يوسف قد ادعوا هالكه كذبا كذلك زعم  فك:املماثلة العاشرة

حىت . إنا قتلنا حممدا: يف موقعة أُحد عندما أعلن أبو سفيان �الكفار قتل الرسول 
لكن الفرق الوحيد هو أن ). السرية البن هشام(إم نشروا هذه اإلشاعة يف مكة 
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  . بأيديهم�ىل الذئب، وأما هؤالء فقد ادعوا قتله إخوة يوسف عزوا قتله إ
لقد ألقى هؤالء يوسف يف البئر عند . انظروا كيف يعامل اهللا عباده بكل وفاء

الربية، ولكن اهللا تعاىل جاء لنجدته على الفور حيث مر ركب من هناك، فبعثوا 
ويبدو . � به إىل البئر نفسها اليت أُلقي فيها يوسف ساقيهم طلبا للماء، فجاء اهللا

 أم رأوا يف يوسف إمارات النبل والسؤدد فلذا 	 وأسروه بضاعةً�من قوله تعاىل 
  .ليااعتربوه متاعا غا

عندما عرف إخوته أن أصحاب القافلة قد أخرجوه من البئر جاءوهم وقالوا هلم 
والتوراة تقول إن إخوته باعوه بعشرين درمهًا . إنه عبد لنا قد أبق، وباعوه هلم

وبين القرآن أم مل يبيعوه ألهل الركب رغبةً يف املال وإمنا ). ٢٨: ٣٧التكوين (
  .ليتظاهروا أنه مملوك هلم

بدو أن إخوته خافوا أم إذا مل يتدخلوا يف حتريره منهم لرمبا يساورهم الشك يف ي
أمره ورمبا يوصلونه إىل البيت مرة أخرى، فتظَاهروا هلم أن يوسف عبد هلم ال يصلح 

  .لشيء ويريدون التخلص منه بأي مثن
 أهل إىل) شروه(والشراء يعين االشتراء أيضا، وعليه، فقد يرجع ضمري اجلمع يف 

  .القافلة أي أم اشتروه من إخوته بدراهم معدودة
وهنا أيضا ختتلف التوراة عن القرآن إذ تزعم أن إخوته هم الذين أخرجوه من 
البئر حيث تقول بأم بعد إلقائه فيها جلسوا يأكلون، فالحت هلم قافلة من 

شرين درمهًا اإلمساعيليني، فاتفقوا على بيعه هلم، فأخرجوه منها وباعوه هلم بع
  ).٢٨ :٣٧التكوين (

ويكفي إلبطال زعم التوراة .   ولكن القرآن خيرب أن القافلة هي اليت أخرجته منها
ففي . أن نذكر أن هناك تعارضا صارخا فيها حىت يف بضع مجل وردت عن احلادثة

 ذكرت أن الركب كان من اإلمساعيليني، مث يف اجلملة التالية ٢٧ و٢٥اجلملتني رقم 
مت أنه كان من املديانيني، مث عادت فقالت يف آخر اجلملة نفسها أم زع

فالكتاب الذي خيطئ ويتعثر ذا . مع أن هناك بونا شاسعا بني القبيلتني. اإلمساعيليون
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الشكل يف أربع مجل كيف ميكن اعتباره حاكما ومهيمنا على القرآن الكرمي؟ كما 
املوسوعة اليهودية كلمة (رآن مائة باملائةَ أن التلمود أيضا يؤكد صحة بيان الق

Joseph.(  
تقول الكتب اليهودية . ملا وصل الركب إىل مصر باعوا يوسف بثمن ال بأس به

وكان هذا . ، وكان رئيس احلرس امللكي"فوطي فار"بأن الذي اشتراه يف مصر امسه 
  .املنصب يعترب يف القدمي أكرب منصب يف البالط امللكي

شتراه من مصر أدرك برؤية مالحمه نبله وشرفه، فنصح زوجته أن ال وهذا الذي ا
تعامله كاخلدم اآلخرين بل أن تعامله بإكرام، فرمبا ننتفع به يف يوم من األيام، أو 

  .نتخذه ابنا لنا إذا وجدناه ولدا غري عادي
: يوسف (�مكَّنا ِليوسف ِفي اَألرِضوكَذَِلك �: هناك حذف بعد قوله تعاىل

وكذلك مكّنا ليوسف يف األرض لنكرمه ولنعلمه تأويل : "، والتقدير)٢٢
أي أننا بوأنا يوسف بيت رئيس احلرس لنكرمه من جهة، ولرتيده علما ". األحاديث

. رات، ألن هذا ضروري للرقي الروحاينيف الروحانيات بإيقاعه يف احملن واالختبا
 أن يقع يف اخلصومة مع امرأة العزيز ليمر �وبالفعل، فقد قدر اهللا ليوسف 

  .مبجاهدات روحانية خاصة
 I �� I �� I �� I ������l�lS�� P���� l�lS�� P���� l�lS�� P���� l�lS�� P���� ::::        

� ِسِننيحِزي الْمجن كَذَِلكا وِعلْما وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَمالَِّتي * و هتداورو
هو ِفي بيِتها عن نفِْسِه وغَلَّقَِت الْأَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللَِّه ِإنه ربي 

 ايثْوم نسونَ أَحالظَّاِلم فِْلحلَا ي هانَ * ِإنهرأَى بلَا أَنْ را لَوِبه مهِبِه و تمه لَقَدو
لَِصنيخا الْماِدنِعب ِمن هاَء ِإنشالْفَحوَء والس هنع ِرفصِلن ِه كَذَِلكبر�  

تشرف بالنبوة مبجرد أن بلغ شبابه، بل إنه من أسلوب القرآن ليس املراد منه أنه 
توضح هذه اآلية . أنه يترك أحيانا أحداث الفترة املتوسطة جانبا بذكر النتيجة فقط

 مل يقع يف شرك امرأة العزيز، فباطلٌ قول بعض املفسرين بأنه �أن سيدنا يوسف 
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  ).الطربي(لى وشك أن يقع فريسة إلغرائها كان ع
هو اهللا ) ريب(فاملراد من ) ٢٤: يوسف (�ِإنه ربي أَحسن مثْواي�أما قوله تعاىل 

 سيدنا يوسف يف وقد أخطأَ من قال بأن املراد منه رئيس احلرس الذي كان. تعاىل
مما ال شك فيه أن العزيز كان قد أكرم مثوى يوسف وهيأ له .  )تفسري القرطيب(بيته 

إقامةً حمترمة، ولكن وصول سيدنا يوسف إليه وتفكري العزيز يف تكرميه أيضا مل يكن 
فال حق لنا أن نسيء الظّن يف إنساٍن كرمي كيوسف فنتوهم أنه . إالّ بفضل اهللا تعاىل

احلق أن كل ما ناله . حه يف ترك املعصية إىل الناس ال إىل أفضال اهللا تعاىلنسب جنا
إمنا ناله حبسب بشارات من اهللا تعاىل، فال شك أنه نسب ورعه وتقواه إىل فضل اهللا 

  .تعاىل، إذ كان يرى يف ارتكاب املعصية نكرانا للنعم اإلهلية
لعزم على فعل شيء، وإن مل عقد اإلنسان ا: تعين" اهلم"وكما سبق فإن كلمة 

فاآلية تعين أن زوجة العزيز أرادت أمرا بيوسف . يستطع تنفيذه لسبب من األسباب
ولكنها مل تقدر على تنفيذه، كذلك أراد يوسف أمرا المرأة العزيز ولكنه مل يستطع 

  . تنفيذه هو أيضا
كاب الفاحشة يرى بعض املفسرين أن املراد من اآلية أن كل واحد منهما أراد ارت

ولكن هذا الرأي باطل متاما حيث أن امرأة العزيز احتالت لصرف ). الدر املنثور(
يوسف عما يف نفسه ولكنه مل يتأثر مبكائدها، بل ذكر ربه خشية، وحذّر املرأة من 

  .العواقب
فإن إرادة .  أنه أراد ا سوًءا	اوهم� إذن فال ميكن أبدا أن يراد من قوله تعاىل 

أا كانت عازمة على أن " هم ا"كل إنسان تفسر حبسب حالته، فاملراد من 
تنحرف به إىل الشر، وأما هو فكان يريد هلا أن تدي إىل اخلري، بيد أنَّ االثنني مل 

  . بغته من سوء ومل تقبل هي ما أراد ا من خرييفلحا فيما أرادا، إذ مل يقبل هو ما
 I �� �7! ma�� �	,n�� I �� �7! ma�� �	,n�� I �� �7! ma�� �	,n�� I �� �7! ma�� �	,n������::::        

 بقوله فليس مبتعلق) ٢٥: يوسف (�لَوالَ أَنْ رأَى برهانَ ربِه�أما قوله تعاىل 
واملراد من هذه اجلملة . ، بل هو مجلة منفصلة مستقلة، وجواا حمذوف	وهم ا�
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أن يوسف رأى الرباهني واآليات من اهللا تعاىل يف املاضي، ولوالها ملا وجد هذه 
فمثالً مل ينصح املرأة بالكف عن السوء بل بقي . الشرالعزمية والتصميم على مقاومة 

صامتا، ولكنه قد رأى آيات اهللا فلم يكن يتوقع منه إالّ أن يصدها عن ارتكاب 
  . مل تقبل نصيحته وأصرت على الفاحشة- لسوء حظها-املعصية، ولكنها 

 وقد اختلف املفسرون مبعىن الربهان الذي رآه يوسف، فمنهم من يرى أن 
ف أيضا كان قد رضي باإلمث واستعد الرتكابه، فطلبت منه امرأة العزيز إلقاء يوس

رداء على صنم يف بيتها ألا كانت تشعر باخلجل منه، فتنبه يوسف وعاد إىل 
). الدر املنثور"(أنا أحق باخلجل واحلياء من ريب الذي يعلم ويرى: "الصواب وقال

والَ تقْربوا الزنا ِإنه كَانَ � :ةً تقولبينما قال اآلخرون إنه رأى يف السقف عبار
ويرى غريهم أنه ! وكأن القرآن كان قد مت نزوله حينئذ). ٣٣: اإلسراء (�فَاِحشةً

 �ِكراما كَاِتِبني* وِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني �رأى يدا مكتوبا عليها قول اهللا تعاىل 
 وهو يعض �ويزعم البعض أنه رأى صورة أبيه يعقوب ). ١٢-١١: االنفطار(

  ). ابن كثري. (أنامله، فرجع عما نواه
برهانَ �وإمنا يعين  .  كل هذه املزاعم باطلة ال أساس هلا من الصحةواحلق أن

 يف املاضي؛ ومنها رؤياه � تلك اآليات والرباهني اليت كشفها اهللا ليوسف �ربِه
 بشره اهللا ا عن مستقبل باهر، والوحي الذي تلقاه وهو يف البئر يبشره بالنجاة اليت

منها وبأنه سوف حيقق رقيا غري عادي حبيث سيضطر إخوته يف يوم من األيام للمثول 
وأي شك يف أن الذي كان يهيئه اهللا ملثل هذه اإلجنازات العظيمة ال . أمامه خاضعني

  .ا أمام امرأة مشركةميكن أن يهينه وخيزيه هكذ
يعين أوالً أننا ) ٢٥: يوسف (�كَذَِلك ِلنصِرف عنه السوَء والْفَحشاَء�قوله تعاىل 

هو واحلق أن هذا . إمنا أريناه اآليات والرباهني لكي نكفّه عن املساوئ والفواحش
فكيف ميكن أن . اهلدف الذي حيققه اهللا بإظهار اآليات والرباهني على عباده األخيار
  .ال يتحقق هذا الغرض اإلهلي يف قضية يوسف بل تنقلب النتيجة متاما

واملعىن الثاين، أن هذا احلادث وقع لكي ينجيه اهللا تعاىل من صحبة هذه املرأة 
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ا الشك أن العيش يف صحبة األشرار يؤثر فمن احلقائق اليت ال حيوم حوهل. الشريرة
ولو أن امرأة العزيز مل تبِد نيتها الشريرة ذا الطريق . سلبيا يف عقل اإلنسان وأفكاره

فلم يرد اهللا أن . لبقي يوسف يف صحبة هذه املرأة وزميالا الفاسدات األخالق
بينه يعيش يوسف يف صحبتهن، فكشف عن نواياها الشريرة على الفور، وفصل 

  .وبينهن بإرساله إىل السجن حيث ينقطع كليةً إىل عبادة اهللا تعاىل على انفراد
 كما أن امرأة العزيز حاولت صرف يوسف عن الصراط :املماثلة احلادية عشرة

فقد سجل .  لصرفه عن دينه بشىت اإلغراءات�املستقيم، كذلك سعى أعداء النيب 
 ووعدوه أن يعطوه ماالً فيكون أغىن رجل �لتاريخ أن وفدا من قريش جاءوه ا

مبكة، أو يزوجوه من أراد من النساء وأن جيعلوه سيدا عليهم شريطة أن ال يذكر 
واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين : "ه اخلالدة مبقولت�فرد عليهم النيب . آهلتهم بسوء

والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر ملا تركته حىت يظهره اهللا تعاىل أو أهلك 
  ).السرية البن هشام". (دونه

كما أن الناس قالوا يف تفسري :  وهناك مشاة أُخرى بني النبيني الكرميني وهي
 بأنه كان قد مال إىل السيئة قليال، كذلك �بعض اآليات القرآنية عن يوسف 

فاحلق .  كان قد مال إىل الكفار قليالً�زعموا  يف تفسري آيات من القرآن أن النيب 
  .أن القرآن مل يقصد أبدا يف هذه اآلية ما ذهب إليه  املفسرون

 Lo Lo Lo Lo I �� p�%T I �� p�%T I �� p�%T I �� p�%T����::::        
ملا رأى سيدنا يوسف أن نصحه ال ينفعها شيئًا، فكّر أنه لو بقي عندها مدة 

ولكن امرأة العزيز حاولت . أطول فقد يعرضه هذا لالام، فحاول الفرار من هناك
لك مع حضور وتزامن ذ. إيقافه ممسكة بثوبه من اخللف، فشقته شقًا مستطيالً

زوجها إىل البيت، فحاولت إخفاء جرميتها بأن اتهمت يوسف الربيء باالعتداء 
  .عليها، مث مل تلبث أن اقترحت بنفسها عقابه بأن يسجن أو يعذَّب عذابا أليما

أن سيدنا يوسف أسرع إىل الباب ليفتحه ويفر ) واستبقا الباب(يبدو من كلمة 



   التفسري الكبري                              ١٤١      القصص        أحسن    

فلو كانت هي اليت تريد . رت إىل الباب لتمنعه من فتحهمنها، ولكن امرأة العزيز باد
فالشك أا جرته من قميصه لتدفعه عن الطريق . الفرار ملا أخذت مبؤخر قميصه

  .ولتقف هي أمام الباب حىت ال يستطيع فتحه، ولكنها فشلت يف هذه احملاولة
فر تاركًا ثيابه هنا أيضا يعارض القرآن التوراة يف بياا، فقد جاء فيها أن يوسف 

ولو أخذنا بعني االعتبار أن العربانيني ما كان لباسهم ). ١٣: ٣٩التكوين (عند املرأة 
عندئذ إالّ قميصا طويالً واحدا على العموم، فهذا يعين أن يوسف فر من عندها 

فال ريب . �عاريا، وهو أمر مكروه للغاية ال يتوقع صدوره عن إنسان كيوسف 
أن بيان القرآن هو األقرب إىل العقل واملنطق، إذ مل يفر من عندها تاركًا ثيابه وراءه 

  .وإمنا انشق قميصه من اخللف
إنّ ما فعله يوسف هو الذي يليق مبقام عباد اهللا األخيار، فإنه رغم كونه مظلوما 

رأة، ولكنها ملا امته باإلمث مل يبادئ احلديث عما حدث بل حاول ستر خطيئة امل
مل أُفكر أبدا يف اخلطيئة وإمنا هي اليت : كذبا اضطر لبيان الواقع، وأخرب زوجها قائالً

  .كانت حتاول إغرائي ا بل وإرغامي عليها
مثّ إن اهللا بنفسه هيأ ظروفًا برأت ساحة يوسف، حيث قام شاهد من أهلها يشهد 

وسف هو الذي نوى ا الشر لكان هناك احتمال أكرب لصاحله إذ نبه أنه لو كان ي
أن يتمزق قميصه من األمام، ولكن قميصه قد متزق من اخللف وهذا دليل واضح أن 
هذا املسكني كان يريد الفرار منها وأا هي اليت كانت تريد إيقافه ومنعه من 

  .اهلروب
و أن هذا الشاهد هو وحيث إن القرآن مل يذكر من قبل حادثة متزق القميص، يبد

أول من رأى القميص ممزقًا من اخللف، ولكنه مل يصرح بذلك خوفًا من غضب تلك 
املرأة، وإمنا حتدث بأُسلوب وكأنه يبني قاعدة عامة ملعرفة احلقيقة يف مثل هذه 

  .الظروف
فعندما نبهه الشاهد إىل فحص القميص ووجده . يبدو أن هذا من كالم العزيز

  .ف أدرك احلقيقةممزقًا من اخلل
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��U� �J��J �A��U� �J��J �A��U� �J��J �A��U� �J��J �A::::        
يعين أن النسوة ) ٢٩: يوسف (�ِإنَّ كَيدكُن عِظيم�قال البعض بأن قوله تعاىل 

  .بطبعهن ميلن إىل املكر والكيد بوجه خاص
للظلم والعدوان ِمن الرجال عموما يكُن مما الشك فيه أن النسوة بسبب تعرضهن 

أشد مكرا من الرجال وأمهر منهم يف التمويه والتعتيم، ولكن هذه العادة ترجع إىل 
ومن أجل ذلك ال جند هذه العادة يف نساء الشعوب . هضم حقوقهن بأيدي الرجال

يض من ذلك أن أو العائالت اليت تؤدى فيها حقوق النساء كاملة، بل جند على النق
فهذه . الرجال يف األمم املقهورة بأيدي الظاملني يلجأون أيضا إىل املكر واخلداع

العادة  ليست خاصة بالنسوة فقط، وإمنا هي نتاج الظلم وهي قائمة لدى اجلنسني 
  .على حد سواء

ليست قرارا مساويا وإمنا هي ) إن كيدكن عظيم(  كما جيب أن نعلم أن عبارة 
لقد تفوه به غاضبا، والذين ال ميلكون . لعزيز، وقوله ليس حبجة علينامن قول ا

. أنفسهم عند الغضب يتفوهون مبثل هذا الكالم، سواء كانوا من النسوة أو الرجال
فمن . إننا نرى دائما أنَّ كل جنس يرمي اجلنس اآلخر بشىت النقائص والعيوب

. ليالً على جهله وقلة ِإدراكه فحسباعتربها قاعدة عامة أو حقيقة ثابتة فقد ساق د
إذ ال أحد يقصد من مثل هذه األقوال أن املخاطَب أومجيع أفراد اجلنس اآلخر 

فمن محل مثل هذه األفكار اخلاطئة عن جنس النساء الذي خرجت منه . خمطئون
سيدات فاضالت عظيمات مثل مرمي وخدجية وعائشة رضوان اهللا عليهن، فال شك 

  . نفسهأنه ال يهني إالّ
وهنا جند اختالفًا آخر بني ما ورد يف القرآن وما ورد يف التوراة، فإا تذكر أن 

التكوين . (العزيز صدق زوجته يف قوهلا، وعد سيدنا يوسف جمرما وغضب عليه
فدفع رئيس بيت : ولكنها سرعان ما تعود لتؤيد القرآن بقوهلا). ٢٠ و١٩:٣٩

وكل ما كانوا يعملون .  الذين يف بيت السجنالسجن إىل يد يوسف مجيع األسرى
  ).٢٢:٣٩التكوين (هناك كان هو العامل 
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وعندما شاع خرب احلادث بني أقارب العزيز ومسعته بعض النسوة الاليت كن 
 - بغية التشهري ا- ولكنهن . صديقات المرأته فيما يبدو، بدأن يف نشر اخلرب علنا

وهكذا قدمن . ن الغرام بينهما ال يزال مستمراأَذَعن اخلرب حبيث يتوهم الناس وكأ
احلادث بشكٍل مشوٍه يوهم السامع وكأن سيدنا يوسف أيضا كان متورطًا يف 

  .املعصية
  عرفت امرأة العزيز أن النسوة يتحدثن عنها بأسلوٍب يبدو طيبا ولكنهن يف 

تكبت فعالً، رغم الواقع يبغني التشهري ا، حيث يومهن الناس وكأن الفاحشة قد ار
إعالن أهلها بأن األمر ليس كذلك، وأدركت بأن حيسنب أن الغرام بينهما ال يزال 
قائما مستمرا، مع أَن كل ما يف األمر أن بوادر الغرام قد ظهرت من امرأة العزيز، 

هذه األوهام والشبهات من أذهان، " زليخا"فلكي تزيل . ولكن األمر مل يتعد ذلك
ويتضح - فرتبت املوائد ووضعت سكينا أمام كل واحدة منهن .  الطعامدعتهن إىل

من ذلك أن استخدام السكاكني لتناول الطعام عادة قدمية، مثلما يرتبون اليوم 
 مث أمرت امرأة العزيز يوسف أن يضع -السكاكني على املوائد قبل إحضار األطباق

لكرمي أنه ليس من صنف البشر فلما رأينه أدركن من مالمح وجهه ا. أمامهن الطعام
واعترفن بعظمته وطهارته، وخبطأ ظنهن فيه، وبرباءته من . الذين يأتون الفواحش

  .التورط يف اإلمث مع املرأة
�i���� Z
T �+S�i���� Z
T �+S�i���� Z
T �+S�i���� Z
T �+S::::        

أن ما رأينه : األول. فسريه بطريقني فيمكن ت	قطّعن أيديهن�  وأما قوله تعاىل 
من عظيم نبله وشرفه وبراءته بهرهن لدرجة أن امكن يف مشاهدة هذا احمليا حىت 

  .إن بعضهن جرحن أيديهن بالسكاكني
أن هذا تعبري عن شدة احلرية والدهشة مبعىن أن قمن بعض  أناملهن من : والثاين

ظن أن هذا املَلَك الكرمي ميكن أن يقترب من كيف خطر لنا أن ن: روعة املشهد وقلن
بدل ) أيدي(وقد جاء هنا بكلمة . وعض األنامل يدلّ كذلك على الندم. الفاحشة

  .حبسب عادم يف ذكر الكل مكان البعض) أنامل(
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ولقد ورد يف التلمود أا وضعت أمامهن الربتقال، وأمرت يوسف بالقيام 
  .ميل منبهراٍت فجرحن أيديهنخبدمتهن، فامكن يف رؤية وجهه اجل

فتعين أن عندما رأينه أقررن بعظمته وورعه، ) إنْ هذا إالّ ملَك كرمي(أما اجلملة 
على " املَلَك"وهذا يعين أنه ميكن إطالق كلمة . ومل يلبثن أن قلن إنه ملَك كرمي

  .البشر جمازا
ارتكبت لقد ذكرنا من قبل أن النسوة حتدثن بأسلوب يوهم بأن الفاحشة قد 

والظاهر أن هذه . ودفعا هلذا الوهم قامت امرأة العزيز بدعون إىل الوليمة. فعالً
الفعلة يستحيل ارتكاا ما مل يرض ا الرجل، فلذا عرفت هذه املرأة صديقاا 

مث بينت هلن . يلة ليعترفن بأفواههن بأنه أمسى من الوقوع يف هذه الرذ �بيوسف
وكما هو . لقد حاولت إيقاعه يف شركي ولكنه امتنع عما أريد منه: واقع األمر قائلةً

باٍد من حديثها فإن كن صديقات سوء، ولذلك بعد أن برأت ساحته من الفاحشة 
إنه إذا مل خيضع لرغبيت فسوف أرغمه على : أكدت هلن نيتها الشريرة حنوه قائلة

  . اخلزي واهلوانالسجن وأذيقه
والغريب أن املفسرين يقولون بأن يوسف مال إىل ارتكاب املعصية ولكن املرأة 
اليت كانت حمور احلادث واليت رأت يف رفضه لرغبتها إهانة هلا، جندها تعلن أنه مل 

  .يقع يف مكيدا بالرغم من حماولتها املضنية، بل استعصم وسِلم
بالذل واهلوان بإلقائه يف غياهب السجن، ومن عجائب القدر أن املرأة هددته 

ولكن السجن نفسه أصبح سببا يف عزة يوسف وشرفه، إذ جعله اهللا تعاىل من خالل 
وهكذا حتقق ما هددته به، كما أجنز اهللا . دخوله السجن مقربا للملك، ووزيرا للمال

ب اخلزي وعده معه، ليبني أن كل شيء يف قبضته وقدرته، فلو شاء خلَلَق من أسبا
لقد أكد اهللا يف اآلية السابقة براءة يوسف بلسان امرأة . والذل دواعي العز والشرف

يا رب إن مل ترد : العزيز، وهنا أكدها بلسان يوسف نفسه وهو يبتهل إىل ربه قائالً
مما يعين أنه مل يكن قد مال إليهن من قبل هذا، . عين مكرهن فسوف أميل إليهن

أوليس غريبا أن املرأة نفسها تعلن أنه مل ميل إليها، . لفاحشة معهاناهيك أن يرتكب ا
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كما يؤكد ذلك يوسف بلسانه أيضا، مث إن النسوة الاليت رأينه شهدنَ أن صدور 
املعصية من مثل هذا امللَك الكرمي أمر مستحيل، ويأيت املفسرون بعد احلادث بآالف 

ارتكاب الفاحشة أوالً، ولكنه تنبه السنني لكي يعلنوا أن يوسف كان قد مال إىل 
  !فيما بعد وتاب

 I �� q�H' I �� q�H' I �� q�H' I �� q�H'�����?��� �?��� �?��� �?��� ::::        
  )٣٤: يوسف (�رب السجن أَحب ِإلَي ِمما يدعونِني ِإلَيِه�

رنا إىل اآلن عديدا من املشاات بني سيدنا يوسف والرسول الكرمي لقد ذك
عليهما السالم، ولكن هذه اآلية توضح الفارق بني النبيني الكرميني، وتبني فضل النيب 

ذلك أن سيدنا يوسف يستغيث اهللا تعاىل بأن ينقذه من تلك املصيبة . �وعظمته 
 أنه كان يسأل �ئه يف املصيبة اُألخرى، ولكن من سنة الرسول الكرمي حممد بإلقا

  .ربه العافية واخلري دائما، ألنه عز وجل قادر على رد املصيبة بإعطاء النعمة
 أي أن اهللا تعاىل خيب آماهلن الشريرة يف يوسف وجعلهن ييأسن منه، كما زاد

  .قلبه قوة وثباتا
مل يكن دخوله السجن استجابة لدعائه، ألن الدعاء لدخول السجن مل يكن حالً 
حقيقيا ملا هو فيه، وقد ذكرت اآلية السابقة أن اهللا تعاىل صرف عنه كيدهن استجابة 

السجن، ولكن اهللا  كان قد دعا ربه أن يدخله �ال شك أن يوسف . لدعائه
مث . تعاىل استجاب لدعائه بأن دفع بالَءه بطريق آخر أفضل دون أن يدخله السجن

إنه بعد مروِر فترٍة من الزمن طرأت ظروف خمتلفة أدت إىل دخوله السجن، كما 
: يوسف (�ا اآلياِت لَيسجننه حتى ِحٍنيثُم بدا لَهم ِمن بعِد ما رأَو�يصرح اهللا تعاىل 

وأرى أن املراد من اآليات املذكورة هنا هو الفضيحة املتزايدة اليت تعرضت هلا ). ٣٦
امرأة العزيز، فرأوا من األنسب أن يسجنوه ليتوهم الناس أن يوسف هو اجلاين وأن 

  .ة، وذلك حماولةً منهم الستعادة ما فقدته هذه املرأة من عزة واحترامامرأة العزيز بريئ
: ٣٩التكوين (تقول التوراة بأن العزيز سجن سيدنا يوسف أول ما نشب اخلصام 

. ولكن القرآن الكرمي يعارض التوراة يف زعمها هذا ويرى أنه سجن فيما بعد). ١٩
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بناًء على ما ورد فيها يف أماكن وكما سبق أن بينت فإن بيان التوراة مرفوض حىت 
فسخط فرعون على خِصييه رئيِس السقاة ورئيِس : "أُخرى، فمثالً قد جاء فيها

اخلبازين، فوضعهما يف حبس بيت رئيِس الشرط يف بيِت السجن املكاِن الذي كان 
فثبت ). ٤- ٢: ٤٠التكوين" (فأقام رئيس الشرط يوسف عندمها. يوسف حمبوساً فيه

صادقًا يف قوله حول احلادث، وأنه مل يسجنه �ا أن العزيز كان يرى يوسف جلي 
  .يف بداية األمر، وإمنا اضطر لسجنه فيما بعد لبعض املصاحل اُألخرى

، ال يعين بالضرورة أما )٣٧: يوسف (�ودخلَ معه السجن فَتياِن�قوله تعاىل 
نعم، ال بد أن يكونا . دخال السجن يف نفس اليوم أو الوقت الذي دخل فيه يوسف
وهذا ما تؤكده . �قد أُسكنا يف السجن يف املكان الذي كان يسكنه يوسف 

يه رئيس السقاة ورئيس : ا، حيث جاء فيهاالتوراة أيضفسخط فرعون على خصي
اخلبازين؛ فوضعهما يف حبس بيت رئيس الشرط يف بيِت السجن، املكاِن الذي كان 

  ). ٢: ٤٠التكوين(فأقام رئيس الشرط يوسف عندمها . يوسف حمبوسا فيه
ني نبينا املصطفى  هنا أيضا جند تشاا بني سيدنا يوسف وب:املماثلة الثانية عشرة

 كان ال جيد فرصةً لدعوما -كما يبدو- �عليهما السالم، إذ إن سيدنا يوسف 
إىل اهللا فلذا وجد يف سؤاهلما إياه فرصةً ساحنةً للتبليغ مدركًا أما ال بد أن يصغيا 

  .إىل حديثه  انتظارا لسماع تأويل األحالم
، ففي بداية دعوته عندما أراد تبليغ الرسالة �ا كان يفعل رسولنا الكرمي هكذ

دعاهم ملأدبة طعاٍم، وبعد أن فرغوا من الطعام أراد دعوم . ومل يسمعه أعيان مكة
 فأقام هلم مأدبة أُخرى،. إىل اإلسالم، ولكنهم مل يستمعوا له، وخرجوا من عنده

ولكنه يف هذه املرة أخذ حيطته وشرح هلم دعواه قبل إحضار الطعام، فاضطروا 
فهذه اآلية تبني لنا سنة أنبياء اهللا عليهم السالم . لإلصغاء إليه وهم يف انتظار الطعام

يف جمال تبليغ الدعوة، وعلينا أن نتأسى ا دائما يف وعظنا حىت نتمكن من قول ما 
  .لى الناسنريد من حيث ال نثقل ع
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 I ��� ���J� "�$ ma !��؟  I ��� ���J� "�$ ma !��؟  I ��� ���J� "�$ ma !��؟  I ��         �6 ��1.�؟ �6 ��1.�؟ �6 ��1.�؟ �6 ��1.�؟����� ���J� "�$ ma !��؟ 
يا صاِحبِي السجِن أَما أَحدكُما فَيسِقي ربه خمرا وأَما اآلخر �: يقول اهللا تعاىل

رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصاِن فَيفِْتيتسالَِّذي ِفيِه ت راَألم أِْسِه قُِضير ِمن  * هأَن قَالَ ِللَِّذي ظَنو
 عِن ِبضجِه فَلَِبثَ ِفي السبر طَانُ ِذكْريالش اهسفَأَن كبر دِني ِعنا اذْكُرمهاٍج ِمنن

٤٣- ٤٢: يوسف (�ِسِنني.(  
، بأن الشيطان أنسى �فَأَنساه الشيطَانُ ِذكْر ربِه�  لقد فسر البعض قوله تعاىل 

 أنه مل يكن هناك من داٍع واحلق. إن شاء اهللا:  أي أن يقول�يوسف أن يذكر ربه 
بل قد جاءت كلمة . إن شاء اهللا، كما مل حيدث منه هذا التقصري: ليقول يوسف

فال ). عند ربك: (مبعىن امللك كما جاءت أيضا يف قوله" ذكر ربه: "يف قوله) رب(
 تغافل �أَنَّ يوسف ، لنستدل بذلك �هنا مبعىن الرب ) رب(داعي ألخذ كلمة 

، بل املعىن الواضح البسيط هو أن هذا الفىت الناجي من السجن �عن ذكر اهللا 
أنساه الشيطان ذكر يوسف عند سيده، أي امللك، مبعىن أنه بسبب األعمال 

زيعها زال عن الفىت التأثري الطيب الذي تركته فيه الشيطانية مثل شرب اخلمر وتو
. ، فلم يفكر يف يوسف ومل يذكره عند امللك كما وصاه بذلك�صحبةُ يوسف 

فبالرغم من هذا املعىن الواضح لآلية، الذي يربئ ساحة يوسف من مثل هذا التقصري، 
آخر يسيء إليه ال داعي أن نأخذ بأي معىن �.  

[�(� 	�d![�(� 	�d![�(� 	�d![�(� 	�d!::::        
� رأُخٍر وضالٍَت خبنِع سبسو افِعج عبس نأْكُلُهاٍن ياٍت ِسمقَرِع ببا ِفي سأَفِْتن

  )٤٧: يوسف (�ياِبساٍت
يبدو أن فرعون كان موقنا إىل حد بعيد بصدق الرؤيا اليت رآها، ولذلك مل 

أخربوين ماذا تقترحون علي فعله إن كنتم : يكتف بسؤاهلم عن تأويلها، بل قال
وهذا يعين أن اهللا تعاىل أراه الرؤيا بوضوح وهيبة حبيث تركت يف قلبه وقعا . تفهمون

ى للنجاة من عواقبها املنذرة، إذ لوال هذا التأثري العميق عظيما جعله يصدقها ويسع
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للرؤيا يف قلبه ملا ذكرها حلاشيته، وبالتايل مل تتهيأ األسباب لإلفراج عن يوسف 
قالوا إا أحالم خمتلطة، فيها احلق وفيها الباطل، ومشوبة بشوائب حديث . �

اعتبارها من اهللا بشكل كامل، وال نستطيع  تعبري مثل هذه النفس، وال ميكن 
واملراد أننا ال نقدر على تأويل هذه األحالم . األحالم إذ ال ميكن اجلزم يف حكمها

  .اليت قد اختلط فيها احلق بالباطل
: فعندما مل يقدر هؤالء على تأويل حلمه، وربوا من اإلجابة عن سؤاله بقوهلم

، تذكَّر هذا الفىت قصة ما رآه هو وصاحبه يف السجن من أحالم، إا أضغاث أحالم
إن أحالمنا أيضا كانت تبدو أضغاث األحالم، ولكن يوسف ذكر : وقال يف نفسه

. هلا تأويالً معقوالً حتقق فيما بعد متاما، فلرمبا يذكر يوسف تعبريا لرؤيا امللك أيضا
وال غرابة يف سؤال . ليعرف منه التأويلفاستأذن حاشيةَ امللك أن يرسلوه إىل يوسف 

امللك حاشيته عن تأويل الرؤيا، إذ كان للكهان ورجاالت الدين عندئذ نفوذا يف 
  .البالد وحظوة يف البالط

ال شك أن النجاح كان حليفًا لكلٍّ ِمن سيدنا :   وجيب أن نتذكر هنا أمرا لطيفًا
كان جناح سيدنا يوسف مقدرا . ، ولكن هناك فارقًا أيضا� والنيب �يوسف 

بواسطة اآلخرين لذلك قدر اهللا أن يرى امللك تلك الرؤيا اليت كانت سببا يف رقي 
 فقد أراد اهللا له أن ينال الرقي بطريق مباشر من لدنه �، وأما النيب �يوسف 

تعاىل، فلذا بشره اهللا بالفوز عن طريق الوحي مباشرة ومل يرض اهللا له أن يستعني 
  .بالناس وهو يرقى سلَّم التقدم واالزدهار

 بوقوع � وهي أن اهللا تعاىل كما نبأ يف زمن يوسف : املماثلة الثالثة عشرة 
 بسنني كِسِني يوسف، حيث جاء �القحط وااعة ِلسبع سنني، كذلك أخرب النيب 

كان هذا ألن قريشا ملا استعصوا على : "يف احلديث الشريف عن عبد اهللا بن مسعود
فأصام قحطٌ وجهد حىت أكلوا العظام، .  دعا عليهم بسنني كِسِني يوسف�النيب 

فأنزل . فجعل الرجل ينظر إىل السماء فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من اجلَهِد
- ١١: الدخان(�يغشى الناس*  مِبٍني فَارتِقب يوم تأِْتي السماُء ِبدخاٍن�: اهللا تعاىل
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يا رسول اهللا، استسِق اَهللا ِلمضر فإا قد :  فقيل�فأُيت رسول اهللا : قال) ١٢
  ).البخاري، التفسري، سورة الدخان(فاستسقى فسقُوا ... هلكت

d! W�1Yd! W�1Yd! W�1Yd! W�1Y[�(� 	�[�(� 	�[�(� 	�[�(� 	�::::        
، أنه ال مناص لكم من )٤٨: يوسف (�تزرعونَ سبع ِسِنني دأَبا�: املراد من قوله

أن تزرعوا هذه السنني السبع جبد وتعب دون انقطاع حىت توفروا الغالل لِسين ااعة 
ا إذا قصرمت يف اجلهد أو اونتم يف أخذ احليطة يف االستهالك، فلن أم. واجلفاف

  .تقدروا على حتمل وطأة ااعة
إذا تركتم القمح :  كيف حيفظون الغالل فقال�كما أخربهم سيدنا يوسف 

 توصل إىل هذه احليلة �ولعله . يف سنابله كان أدعى حلمايته من الديدان والسوس
مما ورد يف رؤيا امللك نفسها، حيث فكّر أن رؤيته السنابل مع البقرات رمبا تتضمن 

أي مث تأيت أيام القحط تستهلكون فيها كل ما . إشارةً إىل حفظ احلبوب يف سنابلها
 يعين أنكم 	إالّ قليالً مما حتصنون�وقوله . ادخرمتوه من حبوب وغالل إال قليالً

وهذا االضطرار يتمثل يف توفري بعض احلبوب، . ستضطرون حتما لتوفري بعض الغالل
  .إبقاًء على البذر للمرة القادمة، أو خوفًا من أن متتد ااعة مدة أطول

�� �� r��:`��� �� r��:`��� �� r��:`��� �� r��:`� I  I  I  I ����::::        
 بعد ما رأى أن الكهنة الذين هم على دينه  �أراد امللك اإلفراج عن يوسف

قد فشلوا يف تفسري رؤياه، بينما أتى سيدنا يوسف بتأويل رائع مقرون بعالج 
 ساقيه أنه سبق أن حتقق ما ذكره يوسف للمصيبة اليت تنتظرهم، كما مسع امللك من

ولكن محية يوسف أبت أن . من تعبري ملا رآه هو وصاحبه يف السجن من أحالم
 فكّر يف نفسه �ويبدو أنه . خيرج من السجن إالّ بعد أن تربأ ساحته مما رمي به

 التهمة فلرمبا يثري البعض القضية نفسها أمام أنه لو خرج منه دون أن تعلن براءته من
فاألفضل أن ترفع إليه القضية اآلن لكي يتحرى فيها . امللك يف املستقبل، فيصدقهم

  .ويطمئن، حىت ال يستغلها أحد للتآمر عليه فيما بعد
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 I �� 6	� ��!	�H I �� 6	� ��!	�H I �� 6	� ��!	�H I �� 6	� ��!	�H����::::        
ال يتذكرها الناس عموما، أال وهي أن اعتبار  أود أن أذكر هنا كلمة حكمٍة 

فأحيانا يكون هناك أمران . العمل حسنا أو سيئًا يتوقف على اختالف وجهات النظر
متعارضان متاما فيما يبدو، ولكن باختالف زاوية النظر إىل كل منهما ينقلب هذان 

 أيضا يندرج حتت هذا  �وما فعله سيدنا يوسف. األمران إىل حسنتني أو سيئتني
إما أن خيرج من : فعندما دعاه امللك كان أمامه ِخياران اثنان فقط. القبيل من األفعال

وهذان أمران متعارضان يف . السجن دون تردد، أو أن يثبت براءته أوالً مث خيرج
  . بتغيري زاوية النظر إليهالظاهر، ولكن ميكن اعتبار كل واحد منهما حسنا أو سيئًا

لن :  لو امتنع عن اخلروج من السجن بسبب الغطرسة والزهو قائالً�ذلك أنه 
  .أخرج منه ما مل يعترف القوم خبطئهم لعد عمله هذا معصيةً

 دينيٍة، كذلك لو أنه خرج من السجن على الفور مؤثراً راحةَ نفسه على مصلحٍة
 مل يرفض اخلروج من السجن استكبارا وتعاليا، �ولكن الواقع أنه . لكان هذا إمثًا

.  أالّ يتوهم سيده أنه خانه يف أهله أثناء غيابه-كما ذكره هو نفسه- وإمنا سببه 
  .هكذا فإن نيته الطيبة جعلت رفضه من أفضل األعمال الصاحلة

ولكن هناك زاوية نظر أُخرى جتعل خروجه الفوري من السجن من أفضل 
ذلك أن النيب مأمور أن يبلغ الناس . األعمال، وهي النظر إىل أمهية أداء الواجب

رسالة اهللا، ومهمته هذه تفرض عليه أن يضحي يف سبيل ذلك بكل غاٍل ورخيص 
ه لن يقدر على تبليغ رسالة اهللا أما لو بقي النيب مسجونا فإما أن. حىت بكرامته وشرفه

فلو نظر سيدنا يوسف من هذا املنظور . أو أن نطاق دعوته يكون حمدودا وضيقًا جدا
وخرج من السجن دون تربئة ساحته من التهمة، مؤثرا أداء واجبه على احلفاظ على 

 ومن هذه الزاوية نظر الرسول الكرمي. كرامته وشرفه، لكان ذلك تضحية عظيمة منه
لو لبثت يف السجن ما : " حيث فَضل اخليار الثاين قائال� إىل حادث يوسف �

: �ويف رواية عن أيب هريرة ) البخاري، األنبياء". (لبث يوسف ألجبت الداعي
"اإلجابة وما ابتغيت العذر ٣٤٦، ص٢مسند أمحد، ج"(ألسرعت .(  
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 هو األفضل، إذ ال جرم أن حمافظة  �  وكل عاقل يدرك أن ما يفضله النيب
اإلنسان على كرامته وشرفه عملٌ حسن عظيم، ولكنه لو ضحى به لوجه اهللا تعاىل، 

ام والطعن، بغيةَ تبليغ رسالة اهللا، أو لتحقيق مصلحة دينيٍة أو قومية معرضا نفسه لال
  .لكان أفضل من أن يهتم أوالً باحملافظة على شرفه وكرامته، ولو بنية طيبٍة

Ls� ph#� �>�Ls� ph#� �>�Ls� ph#� �>�Ls� ph#� �>�::::        
لى الفور  أيقن ع�يبدو أن امللك عندما مسع التفسري الذي ذكره سيدنا يوسف 

 أن التهمة املوجهة إليه -حىت من قبل الفحص والتحري- بطهارته وورعه، وأدرك 
 �ما خطْبكُن ِإذْ راودتن يوسف عن نفِْسِه�: باطلة، ولذلك خاطب النسوة وقال

 يتضح من اآلية أن اشتركن فيما بعد مع امرأة العزيز للتآمر كما). ٥٢: يوسف(
على يوسف ليقع يف فخها، ألن قول امللك هذا يوحي بأن خرب احلادث كان قد 

فرمبا قالت له . ولكن األكيد أن النساء مل يراودنه ألنفسهن وإمنا المرأة العزيز. بلغه
أما لو . وراء قضبان السجنعليك بالرضوخ لرغبتها وإال سوف تلقيك هي : النساء

  .كن حياولن مراودته ألنفسهن لكان القرآن صرح بذلك
 ويبدو من قول امللك أن هذا احلادث كان جزًءا من احلادث السالف نفسه، وأن 
النسوة أدركن عندما خاطبهن امللك ذا األسلوب أَنه سوف يؤيد يوسف يف موقفه، 

من ذلك سوف يعر ضهن للخطر، فأتني باحلق، ولكن بكلمات وأن إخفاء احلق أكثر
أما هي . تربئ ساحة يوسف ويف الوقت نفسه ال تعرض امرأة العزيز ألي اام

فأصاا الفزع وأدركت أن الفضيحة موشكة، وأن سوف يكشفن سرها اآلن، 
فعليها أن تبادر باالعتراف جبرميتها هي بنفسها لتنجو من العقاب الذي قد يرتله 

اآلنَ حصحص الْحق أَنا راودته عن نفِْسِه �: ا، فقالت دون أن يسأهلا  امللكامللك 
اِدِقنيالص لَِمن هِإنِل�أما قوله تعاىل . �و الَ ذَِلك أَنَّ اللَّهِب ويِبالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعي
اِئِننيالْخ دِدي كَيه٥٣: يوسف (�ي(  

فقد اختلف املفسرون يف تعيني صاحب هذا القول فَنسبه البعض إىل امرأة العزيز، 
ه الكلمة ال ميكن أن تتفوه ا تلك ولكن هذ. مل أخن يوسف يف غيابه: حيث قالت
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املرأة، ألا كانت قد خانت بالفعل، ولذلك أؤيد من قال إن هذا من كالم يوسف، 
مل أخدعه ومل أخِف عنه شيئًا، إذ كان من احملتم أن ترفع القضية إىل امللك : واملعىن

  .املنصبيف يوم من األيام، فيظن أين خدعته، بإخفاء حقيقة أمري عنه ألتبوأ هذا 
عائدا على ) مل أخنه(عائدا على امللك، والضمري يف) ليعلم(وقد يكون الضمري يف 

ليعلم امللك أين مل أغدر بالعزيز الذى أحسن إيلّ، لكي ال يظن أن : العزيز، واملراد
ويبدو أن اهللا تعاىل أخرب . هذا الذي قد غدر مبن أحسن إليه رمبا يغدر يب أيضا

 بالوحي أنه سوف يتقلد منصبا عند امللك، فلذلك قام بتربئة ساحته من �يوسف 
  ...اخليانة لكي ال يتهمه أحد ا أثناء وزارته للملك

  لقد وجه امللك بقوله هذا تأنيبا لطيفًا للعزيز الذي كان يوسف يف بيته، وكأنه 
 العظيم حق التقدير، فاآلن سوف أقربه مين لينال ِلم لَم تقدر هذا الشخص: يقول له

  .حقه من التقدير والتكرمي
وكان هذا التقدير من امللك قبل اللقاء بيوسف، ولكنه عندما اجتمع به أُعجب به 

  .ستحظى مبرتلة خاصة يف بالطي: أكثر من ذي قبل، فقال له
 أي أنين مل أشك قط يف أمانتك، كما سنثق بك كل 	أمني�: كما طمأنه بقوله

  .الثقة يف املستقبل أيضا
 !"�� # �e 6� !"�� # �e 6� !"�� # �e 6� !"�� # �e 6����� ؟#�\n  ؟#�\n  ؟#�\n  ؟#�\n         

أنه سيهب له كل شيء إالّ كرسيه : لقد ورد يف التوراة أن امللك قال ليوسف
. أنه احلاكم الثاين عليها: ملركب التايل ملركبه، وأعلن يف البالدوتاجه، وأعطاه ا

  ).٤٠: ٤١التكوين(
 أنه إذا صار رئيس وزراء امللك فسوف يقع يف املشاكل �فكّر سيدنا يوسف 

مور كلّ يوم، وكذلك إذا توىل غريه منصب وزارة املالية فقد حيسده هذا ويفسد األ
كان تعبري يوسف لرؤيا : االقتصادية للبالد عمدا ليلقي بالالئمة على يوسف ويقول

امللك باطالً، ولذلك كلِّه أعرب يوسف للملك عن رغبته يف أن يباشر بنفسه 
  .اإلشراف على اقتصاد البالد وخزينتها
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سة وهنا درس ميكن أن نتلقنه من قول يوسف هذا، أال وهو أنه إذا قام أحد بدرا
وختطيط مشروع من املشاريع وكان أهالً لتنفيذه فهو األحق واألفضل لإلشراف 

  .عليه وجيب أن يعهد تنفيذُه إليه
ليس من املستحب أن يطلب اإلنسان منصبا من :  لقد اعترض البعض قائالً

املناصب، فلماذا طلب سيدنا يوسف هذا املنصب؟ واجلواب أنه مل يسأل منصبا يف 
منا تنازل عما استحقه ألن امللك كان يريد أن يقلّده منصب الوزارة الواقع، وإ

أود أن تسمح يل باإلشراف على ما يتعلق بااعة اليت : العظمى، ولكنه اعتذر قائالً
  .ددنا

ان  بدأوا حيسدونه على ما ك� كما أن إخوة يوسف :املماثلة الرابعة عشرة
يرى من مستقبل باهر عظيم، فطردوه من البيت ليذل ويخزى، ولكن اهللا أكرمه 

 من وطنه لريى اخلزي واهلوان، �إكراما عظيما، كذلك قام األعداء بطرد النيب 
  . ولكن اهللا تعاىل زاده يف املدينة عزا وشرفًا

 مل تكن بطريق �وهو أن العزة اليت ناهلا سيدنا يوسف إال أنَّ هناك فارقًا، 
 فكرمه اهللا تكرميا مباشرا، إذ آتاه حكومة �مباشر بل بواسطة امللك، أما النيب 

 -  النبيني الكرميني وهذا الفرق نفسه يوجد بني. مستقلة وجعله ملكًا على العرب
  . مكانةً ومقاما-عليهما السالم 

 مل يصدقوا ما ناله من عز � فكما أن إخوة يوسف :املماثلة اخلامسة عشرة
 � بعث النيب فعندما.  مما حقّقه من رقي وازدهار�وشرف، كذلك انبهر قوم النيب 

الرسائل إىل امللوك وصلت رسالته إىل هرقل اإلمرباطور الرومي بالشام، فتحير من 
هذا رجل من : من هذا الذي خياطبين ذه الشجاعة؟ قالوا: قراءا وسأل حاشيته
وتزامن ذلك مع وجود . �فأمرهم بالتحري عن أحوال النيب . العرب يزعم أنه نيب

. أيب سفيان بالشام يف ركب من جتار قريش، فأُحضر هو وأصحابه إىل جملس امللك
إين سائل : وعندما عرف هرقل أن أبا سفيان زعيمهم قربه إليه وقال خماطبا أصحابه

 عدة �سأله عن النيب مث . هذا عن ذلك الرجل، فإن كَذَبين فكذِّبوه على الفور
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هل : ومما سأله. �أسئلة هامة، وال يزال حوارمها ميثّل آية عظيمة خالدة على صدقه 
. ال: رجل يطلب ملك أبيه؟ قال أبو سفيان: كان أحد من آبائه مِلكًا حىت يقال

فهل يغدر : قال. ال: م تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قالهل كنت: قال
ال ندري ما هو فاعـل فيها ) أي فترِة هدنة وصلح(ال، ولكننا يف مدة : عهدا؟ قال

 يف حديثي خمافة أن �هذا كل ما استطعت أن أدسه ضد النيب : ويقول أبو سفيان- 
. بل ضعفاؤهم: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال:  فقال- حايبيكذّبين أص
ذلك أنه كانت . فإن كان ما تقوله حقًا فسيملك موضع قدمي هاتني: فقال هرقل

فحينما قال .  سوف يفتح بالد الشام�يف الكتب السماوية أنباء بأن خامت النبيني 
  .فعت األصوات عنده وكثر الصخبارت: هذا

! لقد أَِمر أَمر ابِن أيب كبشةَ: فخرج أبو سفيان من عنده وقال ألصحابه متعجبا
أي مل نعرف عظمة حممد  إال اآلن، ). البخاري، الوحي(إنه خيافه مِلك بين األصفر 

  .فهو أعز وأكرم مما كنا نتصوره
ا يف عبادة األوثان، وبدأ يف    وأبوكبشة كان رجالً من خزاعة خالف قريش

 إىل أيب كبشة احتقارا وازدراًء، حيث ترك �عبادة النجوم، وكانوا ينسبون النيب 
  . كان ابنا روحانيا أليب كبشة �دين آبائه، وكأنه

لقرشيون من سبام إال بعدما رأوا ما رأوه يف    وباالختصار مل يصح هؤالء ا
 � للمكانة السامية اليت كان النيب - وهم يف مكة- الشام، وبدونه ما كانوا ليفطنوا 

  .أما هو فكان يعرف قدرهم وحقيقتهم. حائزا عليها
أحِضروا : " ظن أن إخوته جواسيس وهددهم قائال�تقول التوراة بأن يوسف 

). ٣٤: ٤٢التكوين " (أخاكم الصغري إيلّ فأعرف أنكم لستم جواسيس بل أنتم أمناء
ولكن القرآن خيربنا أنه عاملهم معاملةً طيبةً وشجعهم على احلضور بأخيهم يف املرة 

  .القادمة
 كثرية عن أبيه وأفراد العائلة   من املمكن أن يوسف عندما وجه إليهم أسئلة

اآلخرين ليطمئن عليهم، ظن إخوته أنه يشك فيهم ويعتربهم جواسيس، وإالّ فال 
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. يليق بنيب أن يتهمهم باجلاسوسية وقد عرف أم إخوته، ألن هذا نوع من الكذب
. فالرأي عندي أن التوراة قد نقلت الظن الناشئ يف نفوس إخوته، وليس األمر الواقع

  . إنه من غري املعقول أن يعتربهم يوسف جواسيس إذا مل يحضروا أخاهم الصغريمث
فعندما اتبع إخوة يوسف سبيل اإلمث . إن السيئة الواحدة تولِّد سيئاٍت أُخرى

د عنه سنراِو�: انظروا إىل جسارم الوقحة إذ قالوا. فَسدت أفكارهم وقبح حديثهم
، وكأنَّ يعقوب مل يكن أبا هلم، فعقدوا العزم على )٦٢: يوسف (�أَباه وِإنا لَفَاِعلُونَ

  .خداعه وتسفيهه حىت يرسل معهم ابنه الصغري
، مقاوما الرقة الشديدة اليت  بأهداب الصرب امتثاالً ألمر اهللا�متسك يوسف 

أخذت مبجامع قلبه برؤية إخوته بطبيعة احلال، إالّ أن حبه الفطري دفعه ليسدي 
  .إليهم معروفًا عند مغادرم، فرد إليهم الثمن الذي دفعوه للصفقة

كالّ، فقد كان سيدنا .  خان يف أموال اخلزينة امللكية�  وهذا ال يعين أنه 
يوسف يتقلد منصب الوزارة، وال يصعب على الوزير أن يرد إليهم ماهلم ويدفع 

  .الثمن من جيبه نيابةً عنهم
  هذا احلادث يكشف لنا أمرا هاما هو أن إصالح الناس إمنا يتأتى مبعاملٍة تكون 

 خوفهم أوالً، واآلن حببهم إليه ذه اهلدية لكي �فإنه . ما بني اخلوف والرجاء
  .يرجعوا إليه يف كل حال

 تواقًا للقاء إخوته مرة أخرى � لقد كان يوسف :املماثلة السادسة عشرة 
لَعلَّك �:  حيث خاطبه اهللا تعاىل وقال�رغم كوم أعداًء له، كذلك كان النيب 

ِمِننيؤوا مكُونأَالَّ ي كفْسن اِخعله ). ٤: الشعراء (�ب فعلى الرغم من ِعلمه مبا يكن
مىن دائما وبكل شدة وقوة أهل مكة من عداٍء شديد فإنه مل يرد هالكهم، بل كان يت

كان إخوته إىل ذلك الوقت مغرورين بقوم ! سبحان اهللا. أن ينضموا إليه مؤمنني
. وأنانيتهم وما كانوا يتجهون إىل اهللا تعاىل رغم ما ظهر هلم من ضعف أنفسهم

هكذا يصبح من يضعف فيه اإلحساس بعظمة الدين، فإما أنه يبقى فريسة لوحش 
 أو يركن إىل اليأس كليةً، وال يسلك الطريق الوسط الذي ال ِكبر الكربياء والغرور
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كان إخوة يوسف إىل ذلك الوقت مصابني ذا املرض، إذ يدل قوهلم . فيه وال قنوط
عن ) وإنا له حلافظون(على يأسهم البالغ، بينما يكشف قوهلم ) منع منا الكيل(

  .غرورهم بقوم
 أن يوقنوا اآلن على األقل بأن محاية اهللا هي �هنا ينبههم سيدنا يعقوب 

احلماية احلقيقية، فهو الذي يطهر باطن اإلنسان من األفكار النجسة وظاهره من 
  .األعمال السيئة، وهو الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه

م، ولن كما يوضح هلم يعقوب أنه مل يرسل يوسف معهم من قبل عن ثقٍة 
يبعث اآلن أخاه معهم معتمدا عليهم، وإمنا أرسله بأمر من اهللا ومتوكالً عليه، وإن 

وها هو اآلن أيضا سريسل أخاه إميانا منه أن هذه هي املشيئة . رأيه فيهم مل يتغري شيئًا
  .اإلهلية وهو املستعان وعليه التكالن

 أخذ من أبنائه موثقًا �، فكما أن يعقوب �جند هنا تشاا بني بنيامني والنيب 
 عندما جاء أهل املدينة يريدون �حلماية أخيهم بنيامني، كذلك فعل سيدنا العباس 

.  إىل ديارهم، فأخذ منهم عهدا أن حيموه بأمواهلم ونفوسهم�اصطحاب النيب 
السرية البن هشام، أمر العقبة . (�وعندما آتوه العهد هاجر إليهم النيب الكرمي 

  ).الثانية
حني أخرب إخوة يوسف أباهم عن أحوال مصر مما يبعث على اخلوف وقالوا إن 

لقوم اعتربونا جواسيس، نصحهم أبوهم أن يدخلوا مصر واحدا واحدا ال جمتمعني، ا
 أضاف أنين ال أملك �ولكنه . كيال يعتربهم القوم أجانب وال يشتبهوا يف أمرهم

  .لكم شيئًا إذا كان اهللا تعاىل قد كتب عليكم حمنة وابتالء
ومعىن ذلك . ال تدخلوا على يوسف إال من أبواب متفرقة: هذا وقد يعين بقوله 

 حقيقة احلال، فلجأ حضرته إىل �أن اهللا تعاىل كان قد كشف لسيدنا يعقوب 
هذه احليلة لكي يتمكن سيدنا يوسف من مقابلة أخيه بنيامني على انفراد حىت حيكي 

  .وطنله أحوال األسرة يف ال
 أن ثقيت احلقيقية هي باهللا ال مبكيديت هذه وال 	عليه توكلت�  ونبه بقوله 
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 درسا، أن أنبياء -الذين اعتمدوا دائما على مكائدهم- ذلك لكي يلقّن أبناءه . حيليت
هلية فقط، مع أم يكونون أكثَر أهِل الدنيا ِفطنةً اهللا يعتمدون على النصرة اإل

  .فما أحوج غريهم ألن يتأسوا بأسوة هؤالء القوم الكرام. وأوفَرهم ذكاًء
   واعلموا أن التوكل ال يعين امتناع اإلنسان عن أخذ األسباب املادية وإمنا املراد 

بري، موقنا أا لن جتدي نفعا منه أن يعتمد على اهللا تعاىل رغم اختاذ الوسائل والتدا
  .�دون نصرته ورمحته 

 � بأن ابنه يوسف - بناًء على الوحي- بالرغم من أن يعقوب كان على علم 
ي املشرف ال يزال حيا يرزق، ولكنه مل يكن يعرف معرفة يقينية أن الوزير املصر

على توزيع الطعام هو يوسف نفسه، ويبدو أنه عندما مسع من أبنائه أن املصريني 
دفعا - اقترح عليهم.. يظنون أم جواسيس ألن هذا الوزير وجه إليهم أسئلة كثرية

  . أن يدخلوا من أبواب متفرقة-ملخاوفهم
 اقترح عليهم الدخول من أبواب متفرقة ألنه �وقد قال البعض بأنّ يعقوب 

، لكين ال أراه )ابن كثري(خشي أن تصيبهم عني الناس، إذ كانوا ذوي مجال واء 
إذ ليس من املعقول أن يشكل انضمام ابن واحد إىل العشرة اآلخرين . رأيا صائبا

الرأي عندي هو ملاذا مل يتخذ هذا التدبري عندما ذهب العشرة معا؟ ف. خطرا عليهم
ما ذكرته من قبل بأنه أَمرهم باللجوء إىل هذه احليلة إما دفعا ملخاوفهم عن 

  .اجلاسوسية، أو متكينا ليوسف من مقابلة بنيامني على انفراد
كنت تظن أن أخاك قد مات، ولكن  معناه �إين أنا أخوك فال تبتئس�وقوله 

وذلك . األمر ليس كذلك، فها أنا أخوك حي يرزق، فال داعي للقلق واحلزن اآلن
باعتبار أن بنيامني كان جاهال بالواقع، أما إذا كان سيدنا يعقوب أخربه بالواقع 

  .ال حتزن على إيذائهم إياك، ألن اهللا تعاىل سوف ينجيك اآلن منهم: فاملعىن
أن :  بطريقني، األول�جعل السقايةَ يف رحل أخيه�ري قوله تعاىل ميكن تفس

 هو الذي قد وضعها يف متاع أخيه عمدا لفرط حمبته له، لكي �يكون يوسف 
أنه وضعها خطأً، كأنْ يكون قد طَلَب املاء أثناء حديثه : الثاينو. يستقي ا يف سفره
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  .مع أخيه، فلما فرغ من شربه وضع اإلناء يف وعائه ناسيا
من الذي وضع؟ وماذا وضع؟ وبأية نية وضع؟ مث كيف اتهموا بالسرقة؟ هذه 
كلها أُمور كانت وال تزال موضع اختالف بني املفسرين، فقال بعضهم بأن يوسف 

تفسري ( هو الذي وضع اإلناء يف وعاء أخيه عمدا، مث عاد ورمى إخوته بالسرقة �
 إذ كيف يتوقع من �واحلق أن هذا افتراء خطري على سيدنا يوسف ). الطربي

يه، أن يلجأ إىل األسلوب املشني يوسف الذي يبدي هذه احملبة الشديدة حنو أخ
استبقاًء ألخيه عنده لبعض الوقت، فيضع اإلناء يف رحله عمدا، مث يتهمه بالسرقة 

فال شك أن هذا ظلم وتان ونسبته إىل يوسف . ليترك يف جبينه وصمة عار لألبد
توقع هذا حىت من أي إنسان شريف، دعك من أن يرتكبه نيب من أنبياء . كفرإذ ال ي

  .هللا العظام عليهم السالما
 الواقع أن هذه أفكار يهودية مصدرها التوراة اليت جاءت فيها القصة على هذا 

  .املنوال، فتقبلها املفسرون السذّج دون أي متحيص وتدقيق
 متلقًا ليوسف، كما يفعل 	صواع امللك�: رمبا كان الصواع ليوسف، فقالوا

أيها السيد، أيها امللك؛ أو كان املوظفون : املتسولون عندنا، حيث ينادون علية القوم
نقصد صواع : فجاز هلم أن يقولوا. يستخدمون األواين امللكية يف هذه األعمال

  .امللك
، ألن 	محل بعري�ملن جاء به و: ويبدو أن اإلناء كان مثينا، ولذلك قال املنادي

  .مثل هذه اجلائزة ال تكون إالّ على األواين الذهبية والفضية
كيف كان يستخدم يوسف أواين ذهبية أو فضية، :   وال داعي ألن يقول أحد

ن استعمال األواين الذهبية والفضية خاص ذلك أن النهي ع. وهو أمر منهي عنه
بالشرع اإلسالمي، ولكن اليهود مل ينهوا عنه، كما مل يكن الفراعنة يكرهون 

  .استخدامه
احلق أن املشكلة تنحل تلقائيا بالتدبر يف القرآن الكرمي نفسه، حيث يتضح من 

كما . لسقاية أي إناء شرب املاء يف متاع أخيه وضع بنفسه ا�القرآن أن يوسف 
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 مث عثروا عليه يف متاع - أي إناء تكال به األشياء- يتضح منه أيضا أم فقدوا صواعا 
وما كان وضع اإلناء يف متاع أخيه حبادث يستحق الذكر يف القرآن لو . أخيه أيضا

 وضع السقاية يف وعاء �الرأي عندي أن يوسف . مل يكن وراءه هدف وغاية
أيضا " اإلناء امللكي"ويبدو أن الصواع أي . أخيه عن عمد تعبريا عن حبه الشديد له

وعندما فقد العمالُ الصواع ظنوا أن . كان يف يده وقتئٍذ، فوضعه يف وعاء أخيه ناسيا
ولكن . لها مبا فيها إخوة يوسفأحدا سرقه، فبدأوا يبحثون عنه يف أمتعة القافلة ك

الذي قام بالتفتيش فتح وعاء أخيه بنيامني يف آخر األمر، نظرا ملا يبديه يوسف حنوه 
فأدرك يوسف على الفور أين وقع . من حب وحفاوة، فعثروا على السقاية يف متاعه

ولكنه لزم الصمت إىل حني مغادرة إخوته، موقنا بأن كلَّ ما حدث كان من . اخلطأ
  .تدبري اهللا تعاىل، وهكذا بقي أخوه بنيامني عنده

جزاؤه من �: لقد متثل هذا الكيد اإلهلي يف قول إخوته يف محاس ودون روية
هاؤزج وِلِه فَهحِفي ر ِجداجلرمية أن حتبسوا أي عقاب هذه).. ٧٦: يوسف (�و 

عندكم من جتدون الصواع يف رحله، ولو أم قالوا بدالً من ذلك أن تأخذوا من 
سرقه فلرمبا ما استطاع يوسف استبقاء أخيه عنده، ألنه لو أبقاه عنده بعد قوهلم هذا 

ولكنهم قد أتاحوا بقوهلم هذا ليوسف فرصة ليبقي أخاه . لعرضه حتما لتهمة السرقة
  ...ن تعريضه ألية مةعنده دو

 يؤكد أن هذا كان تدبريا خاصا من اهللا 	كذلك ِكدنا ليوسف�إن قوله تعاىل 
 بالكذب �تعاىل، ومع ذلك جند بعض املفسرين مصرين على اام يوسف 

واحلق أن كل هذا كان ختطيطًا إهليا خاصا، حيث جعل يوسف يترك . واخلداع
: يف وعاء أخيه ناسيا، مث جعل إخوته يقولون متحمسني دومنا روية" الصواع"
�هاؤزج وِلِه فَهحِفي ر ِجدو نم هاؤزج	وهكذا اضطرهم ليتركوا بنيامني وراءهم  ،

وبعد ما غادر إخوته يكون سيدنا يوسف قد أخرب عماله باحلقيقة، . عند يوسف
وهكذا ظهرت براءة بنيامني أمام القوم، فبقي عند يوسف دون أن جيد إخوته فرصة 

  .لالعتراض على استبقائه عنده
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فاعلم أن ) ٧٧: يوسف (�ما كَانَ ِليأْخذَ أَخاه ِفي ِديِن الْمِلِك�: وأما قوله تعاىل
دخلت امرأة النار يف هرة : "هنا سببية، ونظريه احلديث الشريف الذى يقول) يف(

).. البخارى، بدء اخللق" .(رضربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األ
أي دخلت هذه املرأة النار بسبب قطة، فمعىن اآلية ما كان يوسف ليأخذ منهم أخاه 
مبوجب القانون امللكي، ولكن اهللا تعاىل مكّنه من ذلك دون أن خيالف يوسف قانون 

  .امللك
 هنا درس وهو أن اإلنسان إذا عاش يف بلد ما فعليه أن يطيع قوانني مِلكه أو

فكان يوسف عليه السالم نبيا، ولكنه عاش مطيعا قوانني فرعون، بل هناك . حاكمه
إنه ما كان يليق بيوسف أن يأخذ أخاه منهم : أكثر من ذلك إذ يقول اهللا تعاىل

مما يعىن أن عيش النيب مطيعا لقانون حكومة أو مِلك . بالقوة خمالفا بذلك قانون البلد
  .ة، وإمنا العكس هو الصحيحال يتناىف مع مكانته الروحاني

ولكن لألسف أن املسلمني عامة مصابون يف هذه األيام بتفكري مريض حيث 
واحلقيقة أن نزعة الغدر هذه . يعتقدون أن طاعة ملك أو حاكم غري مسلم حرام

والتفكري اخلائن كهذا قد أحلقت باملسلمني أضرارا فادحة وقضت على عنصر األمانة 
ق املسلمني أن يسعوا للتقدم واالزدهار، ولكن ال خبداع ال شك أن من ح. فيهم

حينما يقيم أحد يف بلد ما فإنه بعمله هذا يعاهد على . وغدر بل بصدق وأمانة
العيش مطيعا حلاكمه، ومن فكّر بعد ذلك يف الغدر باحلاكم فقد احنرف بعيدا عن 

 يعرف يف قرارة جادة احلق والعدل، وسوف يدمر هذا التفكري أخالقه وأعماله، ألنه
وأرى أن اجلنب السائد لدى مسلمي اليوم ناشئ إىل حد كبري من . نفسه أنه منافق

  .هذا الرتعة الفاسدة
لقد هم إخوة يوسف يف البداية . إن اجلرمية تشجع حتما على املزيد من اجلرائم

: ل جسارةفانظروا كيف يقولون بك. بقتله قتالً ماديا، أما اآلن فرييدون قتله أخالقيا
. إن سرق بنيامني فال غرابةَ يف ذلك فقد سبق أن ارتكب أخوه يوسف نفس اجلرمية

  .ويتضح من قوهلم هذا أم مل يكونوا قد تابوا توبة صادقة إىل ذلك احلني
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إنه ملما يثري احلرية والدهشة أن املفسرين شرعوا يبحثون عن سرقٍة ليوسف 
 �وتكذيبه، حىت كتب بعضهم أنه مصدقني قول إخوته هذا، بدالً من رفضه 

سبحانك اللهم، إنْ هذا إال تان ). الدر املنثور(كان يسرق األشياء من بيت عمته 
يصعب على املرء تقدير اآلالم واملعاناة اليت عاجلها سيدنا يوسف من قوهلم ! عظيم

  .مت، كاظما غيظه ومتأسفًا على حاهلم لزم الص- رغم قدرته عليهم- هذا، ولكنه 
فكم من امرئ يصرعه الغضب مع أنه ال ميلك قدرة . ما أعظم شأنه وأرفع مكانته

 رغم مقدرته على عقاب إخوته �وال غلبة على غريه، ولكننا جند سيدنا يوسف 
 هي األخالق اليت يصل املؤمن املتحلّي هذه. صبر على ما وجهوه إليه من مة منكرة

  .ا إىل الدرجات العلى
لقد اموا أخاهم من قبل بالسرقة، واآلن حيتقرون ! يا لقسوة قلوم املتحجرة

أخاهم اآلخر حيث ينفون صلتهم به، وكأنه ليس أخاهم، ومل حياولوا أن يتوسلوا له 
ِإنَّ � فإن لنا أبا شيخا كبريا، بل قالوا أيها العزيز، اغفر ألخينا هذا: عند العزيز قائلني
، وكأم بسبب محاسهم ومحيتهم رأوا من العار )٧٩: يوسف (�لَه أَبا شيخا كَِبريا

  !أن ينتسبوا إىل يعقوب الذي أجنب السارقني كيوسف وبنيامني
الء الذين اموا يوسف بالسرقة اعترفوا صراحة جبرميتهم املشتركة ضد يوسف هؤ

فإنه كتب ليوسف رفعةً فاقت تصورام، . سبحان اهللا، ما أعظم قدرته. على انفراد
  .ففشلوا يف معرفته، إذ لو عرفوه ملا جتاسروا على هذا االام

 قلبه شيء من خشية اهللا الذي ذكّرهم جبرائمهم فيبدو أنه كان يف) كبريهم(  أما 
تعاىل، إذ خيوفهم من الغدر بأبيهم، كما يعبر عن عزميته على الوفاء بالعهد الذي 

. 	فَلَن أَبرح الْأَرض حتى يأْذَنَ ِلي أَِبي أَو يحكُم اللَّه ِلي�: قطعه مع أبيه حيث قال
أن يطلق سراح بنيامني بتدبري من الغيب فريجع به ) أو حيكم اهللا يل(رمبا قصد بقوله 

  .إىل الوطن
فإم عندما . انظروا كيف أن الصدق يشحن صاحبه قوة ويغري نربة حديثه متاما

جاءوا أباهم حبديث كذٍب عن موت يوسف كانوا مترددين يف التأكيد على قوهلم، 
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ا اآلن فكيف يقصون على أبيهم خرب بنيامني بكل ثقة وشجاعة ليؤكدوا له أم
  ...صدقهم حىت إم يقدمون شهادة اآلخرين

ومل يرد .  أن أهواءكم النفسانية قد زينت لكم السيئة�لقد أجام يعقوب 
بس، بل يعين أن عداَءكم لبنيامني بقوله هذا تكذيبهم يف ادعائهم بأن بنيامني قد ح

دفعكم لتصدقوا ما اتهم به من السرقة، كان من واجبكم أن ال تسيئوا به الظن، 
  .إنه مل يسرق شيئًا بل كل ما جرى له كان سببه سوء الفهم: وتقولوا

 �ابيضت عيناه ِمن الْحزِنو�لقد اختلف املفسرون كثريا يف تفسري قوله تعاىل 
 أُصيب بالعمى، إذ غطى البياض �، حىت قال البعض بأن يعقوب )٨٥: يوسف(

مث اختلفوا يف سبب بياضهما، فأرجعه بعضهم إىل البكاء طول أربعني بل . عينيه
فتح (بينما أرجعه اآلخرون إىل تفاقم صدمته بفراق ابنه الثاين . انني سنةواحد ومث

  ).البيان
ال يعبر ا أبدا عن عمى العينني، وإمنا احلق أم محلوا ) ابيضت(والواقع أن كلمة 

وحجتهم أنه ورد يف القواميس معىن جمازي للبياض أيضا . الكلمة ما ال حتتمله أبدا
أفرغه، ومطاوعه ابيض، فاملعىن عندهم أن عينيه جرتا : ض السقايةبي: حيث يقولون

  .بالدموع الغزيرة حىت فرغتا من البصارة
ال تعين العمى، فلماذا ال نأخذ باملعىن ) ابيضت(ما دامت كلمة : ولكننا نقول

مأله باملاء أو اللنب، خاصة وأم يطلقون " بيض السقاء"اازي اآلخر وهو قوهلم 
نظرا إىل ) ابيضت عيناه(، فاملراد من "األبيضان" أي على املاء واللنب كلمة عليهما

أو نأخذها مبعىن جمازي ساٍم آخر . امتألت عيناه من املاء أي الدمع: هذا املعىن
واملراد أنه برقت عيناه من الغم، وحصول الربيق . للبياض أال وهو الربيق واللمعان

واألدباء يعبرون عن هذا . ةَ أن ال تطول فترة اهلمفيهما عند الغم أمر طبيعي شريط
فاملعىن أن . املعىن باستخدام كلمات كهذه، حيث يقولون الحت يف عينيه بارقة أمل

عينيه ملعتا عندما حلت به الفاجعة اجلديدة، أو عندما أحس بأن اهلم قد بلغ منتهاه 
  .وأن الفرج موشك وأن رمحة اهللا قريبة
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فمن فسرها . تعبري عن شدة الغم واحلزن) ضت عيناه من احلزنابي(احلق أن كلمة 
مبا خيالف هذا املعىن الصريح فقد أبعد النجعة، األمر الذي ال حاجة له بالقرآن 

) ٨٥: يوسف (�فَهو كَِظيم�خاصة وأن اهللا تعاىل يقول بعد ذلك مباشرة . الكرمي
فكيف نسلم .  جنح يف ضبط نفسه ومل يستطع اهلم أن يصرعه�أي أن يعقوب 

وكيف يكون كظيما من يضيع عينيه . إذن بأن حضرته ضيع بصره من شدة البكاء
تعين لغةً فقدان ) ناهابيضت عي(فالواقع أننا ولو سلّمنا جدالً أن كلمة . بالبكاء هكذا

  ).كظيم(البصر من شدة البكاء فال ينسجم هذا املعىن هنا لوجود كلمة 
أي سوف .. �فصرب مجيل�وباإلضافة إىل ذلك، فقد نقل القرآن قول يعقوب 

فلو كان قد أضاع بصره بالبكاء فكيف جاز .  بهأضرب يف الصرب مثاالً مجيالً حيتذى
  له االدعاء بالصرب اجلميل؟

ومن احملال أن حيزن أحد من أنبياء اهللا الكرام على مكروه حزنا يشرف به على 
وإذا كان يعقوب يبكي هكذا بكاًء مستمرا على الدوام فكيف أدى واجب . اهلالك

اين اازية للكلمة إالّ ما يتفق مع املكانة فيجب أالّ نأخذ حىت من املع. تبليغ الرسالة
، ونرفض ما من شأنه أن حيطّ حىت من �الرفيعة اليت كان حيتلها سيدنا يعقوب 

  .درجة املؤمن العادي
أليس عجبا أن جند هؤالء خيوفون أباهم من هذه األخطار املتوقعة، وجند املفسرين 

 كان قد أُصيب بالعمى فعالً لشدة البكاء وصار كالساقط �بأن يعقوب يقولون 
واحلق أن أنبياء اهللا الكرام يتمسكون بأهداب الصرب دائما، وال . الرديء من املتاع

ا من لقد جربنا ذلك بأنفسنا، إذ رأينا بأم أعيننا نبي. يبدون الفزع والقلق ذا الشكل
   ∗.أنبياء اهللا عليهم السالم وشاهدنا بأنفسنا حالته يف مثل هذه املواقف

 أن - بناًء على الوحي اإلهلي- كان يعلم �عقوب وهذا يعين أن سيدنا ي
 ال يزال حيا يرزق، وأنه يف مصر، إذ من احملال أن يأمر أبناءه بالعودة �يوسف 

                            
 .� يشري هنا حضرة املفسر إىل سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود ∗
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  .إىل مصر باحثني عن ابن كان يظنه ميتا بيد ذئب أو بأي طريق آخر
إن روعة ما أشار به يوسف إىل األحداث املاضية، وتأكيد يعقوب على أبنائه من 
قبل للبحث عن إخوم يف مصر، كل ذلك حدا ؤالء أن  يستنتجوا على الفور بأن 

، فإنه ال يدعهم يعانون أكثر من ذلك، بل �أُنظروا مسو أخالقه . هذا هو يوسف
مث ينصحهم بكل حب . خيرجهم من الشبهات والوساوس بكشف احلقيقة عليهم فورا

ولطف أن يتمسكوا بالصرب والتقوى، وخيربهم أن مد اليِد بالسؤال إىل اآلخرين ليس هو 
أي أن يتخذ .. الطريق السليم للتغلب على املشاكل، وإمنا سبيله تقوى اهللا والصرب

يبدو من أسلوب اآلية أن .  الكفاح دون اكتراث بالشدائداإلنسان اَهللا سترا، ويستمر يف
أنا يوسف : " أحضر أخاه بنيامني عندئٍذ ولذلك قال خماطبا إخوته�سيدنا يوسف 

 لقد تنبهت اآلن فطرم السليمة من غفوا، فاعترفوا بصحة رؤياه يف ".وهذا أخي
 حتققت رؤياك أخريا حيث فضلك اهللا علينا رغم معارضتنا إياك، لقد: الصغر قائلني

 .وكنا حنن املخطئني فيما فعلنا
. لقد قدم يوسف منوذجا مثاليا لألخالق الفاضلة، إذ مل يلبث أن أعلن العفو عنهم

كان إخوته يف بلد غريب حيث ال ناصر هلم وال معني، وكم من وساوس وخماوف 
اللحظات، ولكنه جنّاهم دون تردد من معانام الذهنية اليت كانت تساورهم يف تلك 

فلم يغفر هلم فحسب، بل أملهم أيضا يف . ال تقل وطأةً وإيالما من التعذيب البدين
 يبلغ من العظمة والروعة �إن هذا العمل الوحيد من يوسف . مغفرة اهللا تعاىل

  .حق به أن يكتب امسه بأحرف من نور ويذكر دائما باخلريحبيث أنه يست
لقد ذُكر هذا احلادث يف القرآن والتوراة أيضا، ولكن يتضح من دراسة املصدرين 

 إىل مصر، بينما تناول �أن التوراة قصته لتبين فقط كيف وصل أوالد إبراهيم 
 احلادث لكي يربز ما فيه من حماسن ودروس أخالقية، وال سيما القرآن الكرمي هذا

ليبني أن أهل اهللا تعاىل ال خيافون احملن واملصائب ألا تزيد أخالقهم جالًء ومجاالً، 
وأن العدوان عليهم ال يولّد يف قلوم جحيما من البغض واالنتقام، بل حيوهلا إىل جنٍة 

  .أشجارها العفو ومثارها السكينة
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 ازداد بعد اهلجرة عزا � وكما أن سيدنا يوسف :املماثلة السابعة عشرة
 الرقي واالزدهار بعد هجرته إىل املدينة، حىت � للنيب �وشرفًا، كذلك حقق اهللا 

فس البلد الذي خرج منه مهاجرا حتت ستار الليل وقع يف يديه بعد أن دخله إن ن
يا ... �منتصرا يف وضِح النهار، ومعه عشرة آالف قُدوسي من صحابته األطهار 

داؤه الذين صبوا عليه وعلى أصحابه من  أع�يعرض عليه ! لروعة املشهد املثري
من ذا . املظامل واملصائب ما تنخلع من هوله القلوب، وذلك لعشرين سنة متتالية

 غفر هلم مجيعا دون تردد �الذي يغفر ذه السهولة ملثل هؤالء األعداء؟ ولكن النيب 
  .كلَّ ما فعلوه من قبل

ولكين أرى .  بعض املفسرين بأن قول يوسف هذا ميثّل لومه على إخوتهلقد قال
أنه قد عبر بذلك عن عفوه البالغ، إذ خيربهم أنكم عندما ذهبتم إىل الوالد بقميصي 
أول مرة أثرمت سخطه، فخذوا اآلن قميصي هذا لتبشروه وتسروه، ولكي يدعو لكم 

ال �: يوسف عن عفوه عنهم من قبل بقولهفقد أعلن . ربه طالبا لكم املغفرة والرمحة
، أما اآلن فإنه يرسل قميصه  إىل أبيه متوسالً إليه أن يعفو 	تثريب عليكم اليوم

  .ويدعو إلخوته
رجل بصري بكذا أي عامل حبقيقته وخبري : " فهو كقوهلم	يأِت بصريا�أما قوله 

، فاملعىن أن إميان الوالد حبيايت مبين فقط على ما أخربه اهللا بالوحي، فاذهبوا "بكنهه
  .إليه بقميصي هذا ليتحول إميانه إىل علم اليقني بواقع األمر

 اإلحسان إلخوته، فيبشرهم حبسن معاملته واآلن يتقدم يوسف خطوة أُخرى يف
هلم، ويدعوهم أن يأتوا بأهلهم أمجعني ليتمتعوا معا مبا وهب اهللا له من نعم 

فعندما يأمل املرء يف حتقق أمر من ". خبره"املراد من ريح يوسف هنا . وبركات
. �قوب إنين أجد رحيه، وهذا ما يعنيه سيدنا يع: األمور يف املستقبل القريب يقول

 يف بيت شعر له ما �وذا املعىن قال سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود 
اخلزائن الروحانية (إنين ألجد اآلن ريح يوسف، وإنين أنتظره وإن فندمتوين : تعريبه

  ).١٣١، ص٥ج، الرباهني األمحدية، ٢١ج
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، وهذا يوضح  أن ما حدث مل )أمل أقل لكم: (بعد أن أُلقي القميص عليه قال
يكن معجزة ليوسف وإمنا ليعقوب، وإالّ لو كانت عيونه قد شفيت بإلقاء قميصه 

انظروا إىل املعجزة العظيمة البين حيث :  لقال- كما يزعم بعض املفسرين- عليه 
فإمنا . ظروا، لقد حتقق قويل بأن يوسف حيان: شفى قميصه عيوين، ولكنه يقول

 أم عندما وضعوا قميصه أمام يعقوب حتول -كما قلت من قبل- املراد من اجلملة 
وكما هي سنة األنبياء عليهم السالم . علمه املبين على الوحي إىل علم يقيين واقعي

تعاىل فإن يعقوب مل ميِلك نفسه من فرط السرور والفرحة، فأخذ يف محد اهللا 
  .وتسبيحه بأن وحيه قد حتقق

، ومع ذلك )١٩: ٣٥التكوين( كانت قد توفيت عندئٍذ �اعلم أن أم يوسف 
ملاذا؟ ذلك ليشري إىل ما كان يبدي . قد تكررت هنا كثريا) أبويه(جند أن كلمة 

إن يف ذلك . ه عليهما السالمسيدنا يوسف من احترام وتبجيل عظيمني جتاه امرأة أبي
لدرسا عظيما لألوالد، هو أن زوجات آبائهم أيضا مبثابة أمهام، وأن اإلسالم ال 

فعليهم أن يكنوا هلن على الدوام . يفرق بينهن فيما يتعلق باالحترام وحسن املعاملة
  .احتراما وتقديرا كما يفعلون مع أمهام احلقيقيات

فنحن جند إخوته الكبار ال . رفيع القدر يف الروحانيةأنظروا كم كان يوسف 
عند القيام بأي مهمة من املهام، وإمنا كانوا يعزون ) إن شاء اهللا(يستثنون وال يقولون 

كل عمل إىل أنفسهم، وعلى النقيض جند يوسف الذي كان مبثابة رئيس الوزراء 
أي ال شك أن ) .. ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني(وعنده املراكب اجلاهزة يقول 

األسباب متاحة ميسرة إال أنه من املمكن متاما أن ال نستطيع دخول البلد إذا مل تكن 
  .هذه هي مشيئة اهللا تعاىل
بصدٍق ويقٍني قبل القيام بأي عمل يلعب دورا ) إن شاء اهللا(احلق أن ترديد كلمة 

ون قد فاته وانفلت من ذلك أن املاضي من حياته يك. كبريا يف رقي اإلنسان روحانيا
يده، وأما احلال فهو قصري األمد حبيث أنه مبثابة احلد الفاصل بني ماضيه ومستقبله، 

إن (فإذا قال اإلنسان . إذن فاملستقبل وحده هو الفترة احلقيقية اليت ميكن أن يستغلها
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 فيما بصدٍق عندما ينوي القيام بعمل مستقبالً فكأنه جعل اهللا تعاىل يشاركه) شاء اهللا
ومن يفعل ذلك . يتوجه إليه من عمل، وبالتايل حيميه اهللا من تأثري الشيطان وشروره

كما أن التعود على . بصدق ووعي فسوف يسعى لتحقيق مطلبه بكل ورع وتقوى
وإن هذه هي األمور . يساعد اإلنسان على ذكر اهللا والتوكل عليه) إن شاء اهللا(قول 

  .خالصتهااليت تعترب لب الروحانية و
 دعا ربه قبل أن يدخل م البلدة، � فكما أن يوسف :املماثلة الثامنة عشرة

  : عند دخوله بلدا ما أن يدعو ذه الكلمات�كذلك كان من سنة النيب 
، ورب األرضني السبع وما أقللن، ورب اللهم رب السماوات السبع وما أظللن "

الشياطني وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خري هذه القرية وخري 
اللهم . أهلها وخري ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها

وحبب صاحلي باِرك لنا فيها وارزقنا جناها، وأِعذْنا من وباها، وحببنا إىل أهلها، 
  ."أهلها إلينا
تتضمن معىن ) خرور(فاعلم أن كل املشتقات من . 	وخروا له سجدا�: وقوله

خر ساجدا عمن يقع ساجدا على : يقال: الصوت، ولذلك قال بعض املفسرين
وال  يقال ذلك إذا ). سبحان اهللا، سبحان اهللا(رديد كلمة األرض وهو يكثر من ت

أم اندفعوا ) خروا له سجدا(فاملراد من قوله تعاىل ). املفردات(قام مبجرد السجود 
، أو أم وقعوا ساجدين على )سبحان اهللا، سبحان اهللا(ساجدين على األرض قائلني 

  .األرض بكل محاس حبيث سمع لسجودهم صوت
هذا ال يعين أم سجدوا  للمِلك أو ليوسف، كما زعم البعض، بل املراد ولكن 

فكان يوسف . أم سجدوا هللا تعاىل شاكرين على ما حقق ليوسف من رقي وشرف
إننا إذا أمعنا النظر فيما حدث تبين أن هذه . سببا لسجودهم ومل يكن مسجودا له

فلم . ببت يف توبة إخوته وطهارمالشدائد نفسها مهدت الطريق لرقيه، كما تس
 نال العز دون �لو أن يوسف . يكن ما فعله اهللا بيوسف خاليا من احلكمة أبدا

هذه املصائب ما جتلّت عظمة الوعد اإلهلي ذا الشكل، كما مل يتم تطهري قلوب 
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  .فكل ما حدث كان وراءه حكمة عظيمة. إخوته
إن السجود . ذا هو السجود احلقيقي الذي حيقق لصاحبه الرقي يف الروحانيةه

وإمنا السجود احلقيقي هو أن يركّز اإلنسان أنظاره إىل . الظاهري سجود مؤقت عابر
أما بدون هذا . اهللا دائما، سواء يف الفرحة أو الترحة، ويصبو إليه قلبه الهفًا هائما

روحانية، ولن يدخل اجلنة الدنيوية اليت إذا مل يدخلها فلن حيقق اإلنسان أي رقي يف ال
  .هنا فسوف يستحيل عليه الدخول يف اجلنة األخروية

لقد بين اهللا هنا أننا ال نسرد قصة يوسف كحكاية مسلية، وإمنا حتتوي على أنباء 
ولقد أثبت  من قبل .  حياته املقبلة يف�أي أا أخبار عما سيحدث بالنيب .. غيبية

يف تفسري العديد من اآليات كيف أنه وقعت يف حياة النيب أحداثٌ مشاة ملا حدث 
  . بيوسف يف حياة النيب عليهما السالم

) ١٠٣: يوسف (�كُرونَوما كُنت لَديِهم ِإذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يم�وأما قوله 
فاحلديث هنا ليس عن إخوة يوسف بل عن إخوة النيب الكرمي، إذ اخلطاب موجه هنا 

ما كنت، يا حممد، لتطلع على ما ينسجه إخوتك أي أهل مكة من : ، واملراد�إليه 
ضدك ليحقق اهللا ا املماثلة بينهم وبني إخوة يوسف، فال شك مكائد ومؤامرات 

أي . أا أخبار جاءتك من اهللا الذي هو عامل الغيب، وليست وليدة أفكار اإلنسان
ال شك أنك تسعى جاهدا ألن يؤمن بك قومك بسرعة، ولكن ليست هذه هي 

سلكه إخوة يوسف فال املشيئة اإلهلية، وإمنا يريد اهللا أوالً أن يسلكوا املسلك الذي 
لقد أخطأ إخوة يوسف . يؤمنوا بك إال بعد أن حتقق رقيا غري عادي فيأتوك صاغرين

حني ظنوا أنَّ العز الذي وعد به يف رؤياه سيؤدي إىل ذلّهم، مع أن رقيه كان سببا يف 
 وإىل ذلك يشري اهللا تعاىل هنا إذ يقول ،�رقيهم أيضا، وهذا ما فعله العرب بالنيب 

إن قومك ساخطون مما وعدناك به من عز ورقي، ظانني أن هذا سيؤدي إىل : لنبيه
هوام، رغم أنك ال تطالبهم بشيء لتحقيق رقيك حىت يظنوا أنك تريد السلطة على 

بل العكس، فإنك تقدم هلم ما يضمن هلم الرقي والشرف . حساب ضعفهم وهوام
  .فال مربر إذن ألن يسخطوا عليك ويغضبوا.  وللعامل أمجعهلم
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 وهنا أيضا جند تشاا كبريا بني سيدنا يوسف والنيب :املماثلة التاسعة عشرة
لقد أعز يوسف إخوته ولكن عن طريق امللك، وأما .  عليهما السالم-الكرمي 

ملكًا عظيما مستقالً، حيث أن اثنني من أمحائه أبا بكر  فقد آتى إخوته �الرسول 
فتبارك اهللا أحسن .  صارا مبثابة مِلكني لدولٍة عظيمة- رضي اهللا عنهما- وعمر 
.اخلالقني
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ومدين أو مديان كان ابنا إلبراهيم . ين إىل قوم مد�لقد بعث سيدنا شعيب 
من زوجته قتورة، مع العلم أن األوالد كانوا يدعون يف القدمي باسم أبيهم، ولذلك 

أما عن موقع منطقة مدين فاعلم أن البحر األمحر ينقسم يف . سمي أوالده أيضا مبدين
ة العربية، وهذا الشمال إىل فرعني، أحدمها يتاخم مصر، والثاين يتاخم شبه اجلزير

وكانت مدين تقع قريبا من خليج العقبة على ستة أو . األخري يسمى خليج العقبة
كانت القوافل التجارية من العرب متر مبدين . سبعة أميال إىل جانب اجلزيرة العربية

وال تزال هناك إىل اليوم قرى عديدة باسم مدين، ولكن مدين . يف طريقها إىل مصر
كان بنو مدين يسكنون يف مشال . ست وال يوجد هلا من آثار اآلناألصلية قد اندر

 .احلجاز، وكانت هذه املدينة عاصمتهم
أَجٍر وما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن * فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن �:  لقومه�لقد قال شعيب 

الَِمنيالْع بلَى رِإال ع ِريفترى أن القرآن الكرمي ). ١١٠- ١٠٩: الشعراء (�ِإنْ أَج
وما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن * أَِطيعوِن �: أن كل واحد من الرسل قال لقومه... خيربنا

ذلك ألن احلكام . وهذا يبني الفرق بني احلكومة اإلهلية واحلكومة املادية. �جٍرأَ
املاديني يأخذون األجر ممن يأمروم بطاعتهم، وعلى النقيض جند كل رسول يقول 

 ا من مما يدل على أن الطاعة اليت نؤمر. لقومه أطيعوين وما أسألكم عليه من أجر
 ليست طاعة جربية، بل احلقيقة أن الرسول يكون خادما للناس رغم أنه �قبل اهللا 

وحيث إن اخلادم يأخذ األجرة على خدمته، فلذلك جند كل واحد . يأمرهم بطاعته
إال أنه أي مع أم سيطيعونه . من الرسل يقول هنا ال أسألكم على طاعيت من أجر

إذًا فطاعتهم عجيبة وخدمته أيضا عجيبة، حيث . سيكون خادما هلم يف حقيقة األمر
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إنه يقوم خبدمتهم بكل ما يف . يطيعونه يف الظاهر، ولكنه يكون خادما هلم يف الواقع
  ...وسعه ومع ذلك ال يتقاضى أي أجر منهم

 كانوا مصابني مبرض الغش واخلداع يف �يتضح من اآليات أن قوم شعيب 
كانوا يعيشون على أعمال . التجارة على نطاق واسع، باإلضافة إىل األعمال الوثنية

التجارة، فكانوا يغشون فيها إذ كانوا ينقصون يف الكيل والوزن، ورمبا كانوا قد 
زين غري اليت صنعوا موازين ومكاييل مزورة، فإذا أخذوا من الناس استعملوا موا

مث إم كانوا مهرة يف الغش بالتالعب بكفّة . كانوا يستخدموا عندما يعطوم
 عن الغش يف �فنهاهم شعيب . امليزان أيضا، فكانوا ينهبون الناس كيالً ووزنا

غ السيل الزىب، نـزلت فلما بل. التجارة، ولكنهم مل ينتهوا بل ازدادوا غشا وخداعا
  ...إلهالكهم مالئكة السماء

لو كان املال هو مدار . الواقع أن اجلماعات الدينية ال ختلد باملال بل باإلميان
اخللود فإن اليهود والنصارى واهلندوس أكثر ماالً من املسلمني، فلماذا تركهم اهللا 

 أيضا يعطي عباده �هللا ال جرم أن ا. وخذهلم؟ ذلك ألن املال ال عالقة له باإلميان
. املال، ولكنه يعطيهم إياه إنعاما ليساعدوا به الفقراء، أو اختبارا لريى كيف ينفقونه

فلو سِلم إميان املرء رغم توفر املال عنده لكان خريا له وبركة، ولكن إذا أضاع املال 
 كاألشرار، وب أموال الناس كاللصوص إميانه، فأخذ يف النصب واالحتيال

  ...والغشاشني فإن مثل هذا املال يصبح عذابا ونقمة عليه
 تعثَوا ِفي اَألرِض وال�:  قومه باألمانة يف جتارم قال�بعد أن نصح شعيب 

فِْسِدينويتبني من هذا أن القوم كانت تكثر فيهم حاالت ). ١٨٤: الشعراء (�م
كانت بالدهم تقع على الطرق املؤدية إىل . القتل واالغتيال والسطو على أموال الناس

الشام ومصر، وكانت القوافل متر بالقرب منهم، فيبدو أن هؤالء كانوا ينهبون 
، أي "أصحاب األيكة"ويدعم هذا القياس أم يسمون .  ويقتلون بعضهماملسافرين

، ويسهل ب "األراك"و" السدر"كانت بأرضهم غابة كبرية يكثر فيها شجر 
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فنصحهم شعيب . املسافرين يف مثل هذه الغابة ألا يئ كمينا سهالً للصعاليك
  . معامالم وجتارام واالمتناع عن السرقة والسطو والنهب باألمانة يف�

 الذي خلقكم والفئات اليت خلت �عليكم أن ختشوا اهللا : وأضاف شعيب وقال
من قبلكم، أي كيف تعملون هذه السيئات وتفتخرون ا؟ أمل تعلموا أن هذه 

 األمة اليت كانت قبلكم، فلم ال تعتربون الكهم، املنكرات هي اليت أدت إىل دمار
  ومل ال تفكرون يف أسباب زواهلم، فتغيروا ما بأنفسكم؟

 قد أخربنا يف سورة الفاحتة أنكم مهما أحرزمت من الرقي كأمة �املهم أن اهللا ...
و زلّت قليالً ألصبحتم من املغضوب فعليكم أن تضعوا يف احلسبان دائما أن قدمكم ل

عليهم أو الضالني، وإذا أمسكتم باهللا بقوة ودعومتوه باستمرار بأن يثبت أقدامكم 
  .على الصراط املستقيم فسوف يشملكم بفضله وحيميكم من الزوال والدمار

ذه احلقيقة نفسها، فذكّرهم  قد لفت أنظار قومه إىل ه�والواقع أن شعيبا 
وقال أمل تروا كم من قوم خلوا من قبلكم وكانوا أقوى األمم يف عصرهم ولكنهم 

 فأُهلكوا ودمروا، فلم ال تتقون اهللا تعاىل يف حياتكم اليت هي أيام �عصوا اهللا 
 عة من أجل املتع املادية الفانية؟معدودة؟ وِلم تلجأون إىل حيل وتدابري غري مشرو

 قومه أن جتاسرك علينا يدل على أن أحدا يدعمك باملال �فأجاب شعيبا 
لتتآمر علينا وتقضي على قوتنا؛ ذلك أن التسحري يعين تقدمي الطعام أيضا، وهو 

ِإنما أَنت ِمن �: �عيب فاملراد من قوهلم لش. استعارة عن تقدمي املساعدة
ِرينحسأننا قوم جتار وأن منافسينا يف التجارة يدعمونك باملال كرشوة لتنهانا �الْم 

  .عن الطرق اليت تزدهر ا جتارتنا
 *وما أَنت ِإال بشر ِمثْلُنا وِإنْ نظُنك لَِمن الْكَاِذِبني�: � قالوا لشعيب مث

اِدِقنيالص ِمن تاِء ِإنْ كُنمالس فًا ِمنا ِكسنلَيِقطْ ع١٨٨- ١٨٧: الشعراء (�فَأَس( ،
ويعين إسقاط الكسف من السماء أن ينـزل عليهم مطر شديد يدمر زروعهم 

فأجام . �هذا هو املعيار الذي اقترحوه ملعرفة صدق شعيب . وبساتينهم كلها
فأصروا على تكذيبه، حىت حل م ما . أن ريب أعلم بأعمالكم وسيعاملكم كما يشاء
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اقترحوه وأخذهم عذاب يوم الظلّة، أي جاءهم الطوفان وهطلت أمطار غزيرة 
 بالدهم آية باقية لألجيال �فجعل اهللا . دمرت البالد، فصار عذاب يوٍم خميف

  .التالية
: مل هلذا العذاب ثالث كلماتوليكن معلوما أن القرآن الكرمي قد استع

ولَما جاَء أَمرنا �: ، فقال اهللا تعاىل يف موضع�الظُّلَّة� و�الرجفة� و�الصيحة�
نجينا شعيبا والَِّذين آمنوا معه ِبرحمٍة ِمنا وأَخذَِت الَِّذين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا ِفي 

فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم �: ، وقال تعاىل يف موضع آخر)٩٥: هود (�ِمنيِدياِرِهم جاِث
اِثِمنيج اِرِهموا ِفي دحبفَةُ فَأَصجمل يصرح �ولكن اهللا ). ٣٨: العنكبوت (�الر 

يف هذين املوضعني أن العذاب الذي حل م كان زلزاالً أو آفة أخرى، بينما صرح 
غزير مدمر،  أن العذاب أظلهم على شكل مطر �الظُّلّة�هنا يف سورة الشعراء بلفظ 

  .فأصبحوا ملتصقني باألرض يف بيوم
 يطلق على العذاب وأيضا على الدمار املفاجئ �الصيحة�علما أن لفظ 

 فهي إشارة إىل ذلك املشهد املخيف املرجف للقلوب �الرجفة�وأما ). األقرب(
رجف : "الذي رأوه جراء سوء أعماهلم، والذي هزهم من أساسهم، حيث يقال

" ترددت هدهدته يف السحاب: مل يستقر خلوٍف عرض له؛ ورجف الرعد: اإلنسان
 مطر غزير مدمر سلب راحتهم، وعليه فقد أُشري ذه الكلمات إىل). األقرب(

ودفعهم إىل عذاب مستمر ال خمرج هلم منه، حيث أصبح كل واحد منهم حمصورا يف 
  .بيته حىت سقطت عليهم اجلدران بسقوفها فأصبحوا يف ديارهم جامثني

ويتبني لنا من دراسة أحوال سيدنا شعيب يف القرآن الكرمي أن معارضيه من 
 الكرمي عليهما السالم، وكان قومه يقومون بالغش سكان مدينته كما حدث مع النيب

واخلداع يف املعامالت اليومية، إىل جانب أعماهلم الوثنية، وألجل ذلك نصحهم 
 بالثراء والرخاء ولذلك وكانوا ينعمون. �ولَا تنقُصوا الِْمكْيالَ والِْميزانَ�خاصة 

وكانوا يقومون بقطع الطرق على . �ِإني أَراكُم ِبخيٍر�يقول هلم سيدنا شعيب 
ولَا تعثَوا ِفي � �الْأَرِض بعد ِإصلَاِحهاولَا تفِْسدوا ِفي �الناس ولذلك نصحهم قائالً 
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فِْسِدينِض مم قتل الناس وشن الغارات أو . �الْأَرهذه الكلمات إما تدل على عاد
لقد كانوا يسكنون يف منطقة كانت مفترق .  يقطعون الطرقعلى كوم صعاليك

ويبدو أم كانوا ينهبون املسافرين املارين . الطرق بني الشام ومصر وشبه اجلزيرة
  .بأراضيهم

 يعظهم أن ال يأكلوا أموال اآلخرين بالباطل، ولكنهم �العجيب أن شعيبا ...
مالك وما نفعل، حنن أحرار يف أن نتصرف يف أموالنا كما حيلو : ه بقوهلميردون علي

وكأم ِلما تأصل فيهم أكل أموال اآلخرين كانوا فقدوا التمييز بني احلالل . لنا
واحلرام لدرجة أم مل يدركوا أم ال يأكلون أمواهلم هم وإمنا ميدون أيدهم إىل 

  .أموال اآلخرين بالباطل
ليست صاليت اليت تأمرين ذا وإمنا هو :  قائالً�م سيدنا شعيب وهنا رد عليه

فأخربوين يا قوم، لو كنت يف الواقع أتلقى وحيا من اهللا مقرونا . ريب الذي يأمرين به
م بأدلة على صدقه، ورزقًا حسنا من فضله ورمحته، أفال حيق يل إذًا أن أعظكم وأاك

أال ترون أنين عامل . وانظروا إىل سلوكي وسرييت أنا. عما أثبت بطالنه بأدلة دامغة؟
وإذا . مبا أنصحكم به، وما دام األمر كذلك فال شك أنين خملص فيما أعظكم به

كنتم تظنون أنين أريد بذلك سلطة وحكما عليكم فهو أيضا ظن باطل، ألن اإلنسان 
 أن يكون سيدا وحاكما عليه، وما دام هذا حقًا ميكن أن يسدي النصح ألحد دون

أما النتائج فليست بيدي، . مشروعا يل فسوف أستعمله ما استطعت إىل ذلك سبيالً
  .وإمنا هي يف يد اهللا تعاىل، وما علي إال البالغ
فكل مأمور من عند اهللا تعاىل بل كل . ما أروعه وما ألطفه من شرٍح ملقام النبوة

يف البداية يتربم الناس من نصحه ووعظه، إذ . اجه نفس املشاكلمبلغ وداعية يو
مث يهدأون قليالً ويتنازلون ويعتربونه مساويا . يعتربون نصحه نوعا من اجلرب واإلكراه

ولكن النيب ال . هلم يف الدرجة، ويأذنون له أن يقول ما عنده، دون أن يصدقوا قوله
وال يف املرة الثانية، وإمنا يهتم بأداء واجب يبدي أي سخط عليهم ال يف املرة األوىل 

  .التبليغ يف احلالتني على سواء، وال ينظر إال إىل اهللا غري مكترث بكل من سواه
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لو كان هناك أحد . انظروا إىل ما يكنه النيب من محية وغرية يف سبيل اهللا تعاىل...
يليت من القوة واملنعة ما أكثر ما يف قب: غري شعيب لسر بكالم هؤالء ولقال يف نفسه

: حىت ليهاا القوم فال يتعرضون يل بسوء، ولرمبا استغل ذلك وهدد املعارضني بقوله
 ال �ولكن سيدنا شعيبا . تعالوا إىل ساحة الرتال لتعرفوا ماذا سيصنع بكم قومي

هل عشرييت أكرب : كل محاس وغريةيبدي إال أسفًا وسخطًا على قوهلم هذا ويقول ب
والعجيب أنكم ال . وأعز عندكم من اهللا تعاىل، فتهابوا وال ختافون اهللا القهار

متسوين بالسوء خوفًا من قومي، بينما ال تردعكم خشية اهللا عن خداع الناس وب 
ني يعرب عن احلمية والغرية يف سبيل  ال يكترث ح�إن شعيبا . أمواهلم بالباطل

بأن عشريته سوف يعتربون قوله هذا إهانة هلم وقد يسخطون عليه ...اهللا تعاىل
كال، بل تستويل عليه عندئذ فكرة واحدة هي النظر إىل عظمة اهللا . ويتخلون عنه

  .والدفاع عن امسه العلي الشأن عز وعال
 عليكم، عندما تعتربون رهطي أعز مث حيذر شعيب قومه بأنكم تثريون غضب اهللا

من اهللا تعاىل فأخاف أن يسحقكم بعذابه ويدمر جتارتكم، ويضيع جهودكم وال 
 .يبقي يف أيديكم شيئًا

 اعملوا ما حيلو لكم، ولسوف أستمر يف العمل مبا يليق مبقامي ومرتليت، وسوف 
ينا كان يأيت مبا يتناىف تبدي النتائج أي الفريقني منا كان عامالً برضى اهللا تعاىل، وأ

  .مع مشيئته عز وجل
إن أنبياء اهللا تعاىل يف كل زمان ما فتئوا يلتمسون من أقوامهم أن يفوضوا األمر هللا 
تعاىل منتظرين حكمه، ولكن الناس دائما وأبدا يأخذون األمر بيدهم وال ينتظرون 

قلق لتأخر حكم اهللا فينا، كما أنين أنا الذي جيب أن يصيبه ال. حكم اهللا، فيعاقَبون
وذلك لكوين أنا واصحايب هدفًا لتعذيبكم واضطهادكم، ولكن الغريب أننا صابرون 

أفال ينبغي أن تصربوا معنا حىت . رغم العذاب، وأنتم على ظلمكم قد نفذ صربكم
  يقضي اهللا بيننا وبينكم؟ 
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 كان من بين إسرائيل، وكان احللقة األوىل �القرآن الكرمي أن موسى يتبني من 
  ...  احللقة األخرية منها�من سلسلة النبوة يف بين إسرائيل اليت كان عيسى 

������ "���� q�l$������ "���� q�l$������ "���� q�l$������ "���� q�l$::::        
 هنا تعين مشهدا روحانيا من �ِإني آنست نارا� يف اآلية �نارا�واعلم أن ...

إين رأيت " يقول ذلك ألن الذي يرى النار املادية ال. الكشف، وليس النار املادية
 قد رأى النار املادية لقال �فلو كان موسى ". إين رأيت النار"، وإمنا يقول "نارا

ويف هذا إشارة أنه كان . ا، أي نارا م�نارا�، ولكنه يقول هنا "إين رأيت النار"
 أيضا مل يفهمها النار املادية املشتعلة من خشب �مشهدا روحانيا، وأن موسى 

  .وفحم
فهو ).. ١١: طه (�ىلَّعلِّي آِتيكُم منها ِبقَبٍس أَو أَِجد علَى الناِر هد�أما قوله 

نوع ال خيص الرائي فقط، بل خيص قومه : إشارة إىل أن التجليات الروحانية نوعان
ونوع آخر منها خيص الرائي . وأصحابه أيضا، مثل جتلِّي النبوة أو نـزول الشرع

 ملا رأى ذلك املشهد الروحاين وهو �فإن موسى . فحسب، مثل جتلِّي الوالية
عائد من مدين إىل مصر قال ألهله إين أشعر أن اهللا تعاىل يريد أن يريين جتلّيا من 

فإذا كان جتلّي النبوة والشرع وأُمرت أن أعلّم اآلخرين أيضا مما علّمت، . جتلياته
هلي وقومي؛ وأما إذا كان جتلّي أي سآيت بتعليم وهداية أل.. فسآتيكم منها بقبس

الوالية أي خاصا يب فقط فسأنال به هديا لنفسي على األقل، وأنتفع به مث أعود 
  . إليكم
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، حيث أخرب أوالً كيف �من هنا أخذ اهللا تعاىل يسرد بعض وقائع موسى 
 يف مصر وقضى �لقد ولد موسى . هشرفه اهللا تعاىل بوحيه وكالمه يف أول أمر

مث اضطر لبعض األسباب للهجرة إىل مدين حيث أقام عشر . هناك أوائل عمره
مث خرج مع أهله عائدا إىل مصر، حيث جتلى اهللا تعاىل له على . سنوات وتزوج

  .صورة نار
 بيد أن هناك اختالفًا بني بيان القرآن لقد ورد هذا احلدث يف العهد القدمي أيضا،

الكرمي وبيان العهد القدمي يف بعض التفاصيل، وال بد من أخذ هذا االختالف يف 
  .احلسبان

 وبيان ذلك أن القرآن الكرمي خيربنا أن وحي اهللا تعاىل نـزل على موسى وهو 
لت من راجع من مدين إىل مصر، ولكن العهد القدمي خيرب أن واقعة الوحي قد حص

وأَما : "حيث ورد. قبل، مث بعدها خرج موسى عائدا مع أهله وأوالده إىل مصر
موسى فَكَانَ يرعى غَنم يثْرونَ حِميِه كَاِهِن ِمديانَ، فَساق الْغنم ِإلَى وراِء الْبريِة وجاَء 

وِريبِل اِهللا حبِإلَى ج .الر الَكم لَه رظَهقٍَةولَّيِط عسو اٍر ِمنِبلَِهيِب ن اخلروج " (ب
٢- ١: ٣ .(  

أَنا أَذْهب : فَمضى موسى ورجع ِإلَى يثْرونَ حِميِه وقَالَ لَه: "مث ورد بعد ذلك
:  ِلموسىفَقَالَ يثْرونُ. وأَرجع ِإلَى ِإخوِتي الَِّذين ِفي ِمصر َألرى هلْ هم بعد أَحياٌء

اذْهب ارِجع ِإلَى ِمصر، َألنه قَد مات : وقَالَ الرب ِلموسى ِفي ِمديانَ. اذْهب ِبسالٍَم
كفْسونَ نطْلُبوا يكَان ِم الَِّذينالْقَو ِميعلَى . جع مهكَبأَرِنيِه وبو هأَترى اموسذَ مفَأَخ

جرِمِري والْحرِض ِمصِإلَى أَر ٢٠- ١٨: ٤اخلروج " (ع .(  
 حني كان مبدين، خرج إىل �وهذا يعين أن العهد القدمي خيربنا أن موسى 

مث رجع إىل . جبل حوريب وهو يرعى الغنم، وهنالك رأى التجلي اإلهلي يف أكمة
ولكن القرآن الكرمي . له وأوالده إىل مصرمحيه واستأذنه للعودة إىل مصر، فخرج بأه

خيربنا أن واقعة التجلي اإلهلي حصلت ملوسى خالل سفره إىل مصر، حني كان أهله 
  .وأوالده أيضا معه
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وليكن معلوما بشأن هذا االختالف أن الذين درسوا الكتاب املقدس دراسة 
ت حبيث ال ميكن أن فاحصة يدركون جيدا أنه خيطئ كثريا يف ذكر األرقام واملواقي

فمثال إذا كان عدد الناس يف حدث ما آالفًا من حيث . يصدقه أي إنسان عاقل
أو إذا كانت املسافة مئات األميال قال . التاريخ، ذكره الكتاب املقدس مئات اآلالف

فال ميكن االعتماد على بيانه بصورة حتمية . الكتاب املقدس إا بضعة أميال مثال
فإن جبل حوريب الذي قيل أن اهللا تعاىل جتلى . الً هذا احلدث نفسهخذوا مث. يقينية

على موسى عنده وهو يرعى الغنم، واقع يف صحراء سيناء اليت تبعد عن مدين مبئات 
ولكن الكتاب املقدس يذكر ). ٣٤١، ص٤انظر قاموس الكتاب، جملد (األميال 

، والذي نـزل فيه احلدث وكأن املسافة بني املكان الذي أخذ موسى غنمه إليه
كالم اهللا عليه، وبني مدين هي ميل أو نصف امليل فقط؛ مث رجع بعد ذلك إىل محيه، 

مع أنـه خالف للعقل متـاما أن خيرج . وسافر بعد إذنه إىل مصر مع أهله وأوالده
  .أحد إىل مئـات األميال يرعى الغنم، مث يرجع إىل بيته يف مساء اليوم نفسه

اب املقدس خمالف للعقل متاما، وأن ما يقوله القرآن هو املتفق فثبت أن بيان الكت
كما أن بيان الكتاب املقدس يتناىف مع اجلغرافيا أيضا، يف حني أن . مع العقل واملنطق

ذلك أنه ما دامت املسافة بني مدين . بيان القرآن الكرمي مطابق للجغرافيا أيضا
 ذهب يرعى �ل القول أن موسى وحوريب تبلغ مئات األميال، فمن غري املعقو

  .الغنم إىل حوريب
 من ذلك الشيء الذي كان نارا يف الظاهر تلقى وحيا �ملا اقترب موسى 

وال يعين ذلك أن تلك النار كانت ربا ملوسى، . �كِإني أَنا رب* يا موسى �: يقول
وإمنا املراد أن الذي أظهر ذلك التجلي هو رب موسى؛ ذلك ألن النار ال تتكلم، بل 

  .إن اهللا تعاىل هو الذي يتكلم
انـزع حذاءك، ولكن املراد احلقيقي :  يعين حرفيا�فاخلَع نعلَيك�وقوله تعاىل 

. هو اقطَع عالقاتك الدنيوية كلها ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل، وكُن لـه وحده كلية
ذلك أن النعل يف الرؤيا أو الكشف يعين األقارب واألصحاب كالزوجة والولد 
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 كشفًا من �وملا كان املشهد الذي رآه موسى ). ابلسيتعطري األنام للن(والصديق 
 أن يقطع صالته الدنيوية كلها �اخلَع نعليك�الكشوف فأمر اهللا تعاىل موسى بقوله 

أي ألنك قد دخلت اآلن يف .. �إنك بالواد املقدس طُوى�قال مث . لوجه اهللا تعاىل
فأحد طرفيه متصل باهللا وطرفه اآلخر متصل بالعباد، أي أن اهللا : واد لـه طرفان

قام تبتلَ عن الدنيا إىل اهللا تعاىل قد شرفك اآلن بالنبوة والرسالة، ومن تبوأ هذا امل
فمن واجبك اآلن أن تقطع . تعاىل كلية، ووجه فطرته من املاديات إىل الروحانيات

كل صالتك املادية وتتخلى عن كل حمبة دنيوية، وتصبح هللا تعاىل كلية، وتقوي 
  .�صلتك به 

لم من النار شيء، بل كان ذلك الكالم وحيا من هذه اآلية أيضا تبني أنه مل يتك
اهللا تعاىل، ذلك ألن اهللا تعاىل يوضح هنا ملوسى ويقول يا موسى لقد اخترتك، فأَصِغ 

وعليك أن تؤدي الصالة بنفسك، كما جيب أن جتعل . إىل الوحي الذي نوحيه إليك
واحلق أن . باجلماعةوكأن املراد من إقامة الصالة هو الصالة . اآلخرين أيضا يصلّون

الصالة باجلماعة ال تؤدى يف أي دين سوى اإلسالم، وإن كان الناس جيتمعون يف 
  ...الظاهر للعبادة كما جيتمع النصارى يف الكنائس واليهود يف الصوامع

  :����عصى موسى 
 قال يف نفسه بطبيعة �وما ِتلْك ِبيِميِنك يا موسى�وملا قال اهللا تعاىل ملوسى 

أَتوكَّأُ علَيها �ملاذا يسألين اهللا تعاىل عن العصا، فراح يعدد منافعها وقال : احلال
ِبه شأَهىورأُخ آِربا مِفيه ِليِمي ولَى غَنأي أنين أعتمد على ). ١٩: طه (�ا ع

واملراد من . عصاي، وأخبط ا الورق لتتساقط على غنمي، ويل فيها فوائد أخرى
  . اتكاء موسى على العصا أنه يثق بقومه ويستعني م يف املهمات الدينية

 فاملراد به اإلشراف بواسطتهم على حقوق �وأهش ا على غنمي�قوله وأما 
ذلك ألن الغنم ال تكون جزًءا من القوم، وإمنا تكون كالتوابع، لذا فما دام . التوابع

الغنم أنه يقوم من خالل قومه، برعاية العصا تعين القوم فسيعين اهلش بالعصا على 
واحلق أن األنبياء كلهم قد أخذوا التربعات والصدقات من . حقوق التوابع ومنافعهم
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قومهم، وأعانوا ا فقراءهم وكذلك فقراء وشرفاء األمم اُألخرى كالراعي يرعى 
 فالقرآن الكرمي يأمر املسلمني بالزكاة أيضا، ومن مصارف الزكاة حبسب. غنمه

القرآن مساعدةُ ذوي احلاجة والغارمني من املسلمني، وكذلك املسافرين أيا كان 
). ٦٠: التوبة(دينهم، وإعانة املؤلَّفِة قلوبهم وهم من أهل األديان األخرى يقينا 

ئة باملئة،  م�وهكذا فإن اهللا تعاىل قد طبق كشف موسى هذا على حممد رسول اهللا 
أي ش الورق بعصاه، ولكنه أوضح له .. حيث أوصاه أيضا بأخذ الزكاة من قومه

أن هذه األوراق جيب أن ال تنفع قومك فقط، بل جيب أن تنفع اآلخرين أيضا ممن 
  .ليسوا من قومك، والذين هم يف حكم احليوانات

 � موسى وبالفعل قد شاهد. وملا ألقى موسى عصاه حتولت إىل ثعبان جيري
فمثال حني . يف حياته أنه ما ِإنْ ترك رعاية أمته قليال إال وصارت سامةً كالثعبان

وكذلك .  إىل اجلبل أليام أخذ قومه يعبدون األصنام يف غيابه�ذهب موسى 
  .سدواكلما حصل نقص يف رعايته هلم ف

 ملا رأى العصا على هيئة الثعبان، فقال اهللا تعاىل لـه ال � خاف موسى 
ختف، إنه قومك، فأمِسكْهم جيدا يعودوا إىل سريم األوىل، ويكونوا ذوي نفع 

م أي أن قومك لن يفسدوا يف حياتك فسادا أبديا، بل كلما تقوم برعايته. عظيم
  .يصلحون أنفسهم

 وبالفعل ترى أن فئة من قومه قد فسدوا يف غيابه وأشركوا، ولكنه ملا رجع 
. أصلحوا أنفسهم جبهوده ورعايته وتابوا عما فعلوا، فشملهم اهللا تعاىل برمحته وعفوه

: البقرة (�تاب علَيكُمفَ�وقد ذكر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي قبول توبتهم فقال 
وهذا يعين أن ابتعاد موسى عن قومه كان ضارا م، ولكنه مبجرد أن توىل ). ٥٥

  .رعايتهم رجعوا إىل الصواب، يبذلون يف سبيل اهللا تعاىل كل غال ورخيص
  :����يد موسى 

وإذا توسعنا يف هذا املعىن فيمكن أن تعين القوم أيضا، . ن اليد تعين األخ أيضاإ...
إذًا فكأن اهللا تعاىل قد نبه موسى . ألن أفراد القوم يصبحون أعوانا وأنصارا مثل اليد
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إىل أن يقرب إىل نفسه كل من ) ٢٣: طه (�واضمم يدك ِإلَى جناِحك�بقوله 
يصلح من قومه ملساعدته ويسعى للتقرب إليه، فيصبحون شخصيات نورانية، وتظهر 

  .على أيديهم كماالت روحانية عظيمة
يتضح لنا من القرآن الكرمي أن موسى ملا ضم يده إىل صدره بأمر اهللا تعاىل 

احلق أنه . رانية متاما، وأن هذا البياض مل يكن نتيجة مرض أبداصارت يده بيضاء نو
مع أن صريورة يده بيضـاَء . كان مشهدا من الكشوف الروحانية لـه تأويل عظيم

 بسبب مرض اجلذام عذاب، يف حني أن املناسبة هي ظهور التجلي - حسب التوراة- 
. لنـزول العذاب على موسىاإلهلي وظهور آية من اهللا تعاىل، وال جمال فيها أبدا 

 أن يزداد إميانا إذا �فكيف ميكن ملوسى . فبيان الكتاب املقدس هذا باطل بالبداهة
كان قد رأى نفسه قد أصيب باجلذام؟ كال، بل ال بد أن يصيبه احلزن واخلوف 

: النمل (�تخرج بيضاَء ِمن غَيِر سوٍء�ولكن القرآن الكرمي يصرح . بسبب ذلك
  .أي أن يده صارت بيضاء ولكن ال عالقة هلذا البياض باجلذام أبدا).. ١٣

لقد بينت من قبل أن هذا كان مشهدا من الكشوف الروحانية، وكان تأويله أن 
وعليه فستعين اآلية أنه حني .  نفسه ذوي اخلري والنفع من قومهيضم موسى إىل

يضمهم إىل كنفه وصحبته سيكتمل صالحهم وخريهم، وال يبقى فيهم نقص وال 
ذلك ألن بعض الناس يبدون أهل الصالح يف ظاهرهم، ولكنهم يكونوا . عيب

 أنه حني خيصهم بقربه �فاهللا تعاىل خيرب موسى . فاسدين جدا يف باطنهم
إمنا يفسدون إذا كانوا بعيدين عن . وصحبته يصبحون من الروحانيني الكاملني متاما

وهنا خيرب اهللا تعاىل موسى أنه قد أراه هذه اآلية ليوقن بأنه تعاىل . صحبته وقربه
  .سريي على يده آيات عظيمة أُخرى ينجح ا يف مهمته

� A t� P	��� A t� P	��� A t� P	��� A t� P	��2uS��� /�T /�=�2uS��� /�T /�=�2uS��� /�T /�=�2uS��� /�T /�=�::::        
وِإذْ نجيناكُم ِمن آِل ِفرعونَ يسومونكُم سوَء العذَاِب يذَبِّحونَ أَبنآَءكُم �

ِظيمبِّكُم عآلٌء مِّن ريف ذَِلكُم بآَءكُم وونَ ِنسحيستيو	٥٠: بقرةال( .(  
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ذه اآلية بدأ اهللا تعاىل يعدد النعم اليت مل يزل ينعم ا على بين إسرائيل ملدة 
وأول هذه النعم أن بين إسرائيل كانوا يعيشون حتت حكم الفراعنة يف مصر . طويلة

لقد صور كتام املقدس حياة العبودية . عبيدا، فأرسل اهللا عبده موسى وأجناهم به
فَقَالَ . ثُم قَام مِلك جِديد علَى ِمصر لَم يكُن يعِرف يوسف: "لاليت عاشوها فقا

هلُم نحتالُ لَهم ِلئَالَّ ينموا، فَيكُونَ . هوذَا بنو ِإسراِئيلَ شعب أَكْثَر وأَعظَم ِمنا: ِلشعِبِه
. لَى أَعداِئنا ويحاِربوننا ويصعدونَ ِمن اَألرِضِإذَا حدثَت حرب أَنهم ينضمونَ ِإ

: فَجعلُوا علَيِهم رؤساَء تسِخٍري ِلكَي يِذلُّوهم ِبأَثْقَاِلِهم، فَبنوا ِلِفرعونَ مِدينتي مخاِزنَ
ِسيسمعرو ،ِفيثُوم .هكَذَا ن ما أَذَلُّوهِبمسِبح لِكنواودتاما ووِني . مب ا ِمنوشتفَاخ

فَاستعبد الِْمصِريونَ بِني ِإسراِئيلَ ِبعنٍف، ومرروا حياتهم ِبعبوِديٍة قَاِسيٍة ِفي . ِإسراِئيلَ
" وه ِبواِسطَِتِهم عنفًاكُلِّ عمِلِهِم الَِّذي عِملُ. الطِِّني واللِّبِن وِفي كُلِّ عمل ِفي الْحقِْل

  ).١٤ إىل ٨: ١خروج (
كان رعمسيس الثاين الذي ولد موسى يف زمنه . �يذَبحونَ أَبناءكُم�: قوله تعاىل

ازدهارهم، ولكنه مل يفلح وأمر بقتل أبنائهم خوفًا من . شديد العداوة لبين إسرائيل
فأمر أخريا أن يطرح يف النهر أبناؤهم . يف خطته متاما إلشفاق القابالت على املواليد

  ).٢٢: ١خروج . (دون البنات
فَاحتالَ هذَا علَى : "كما ورد يف اإلجنيل. وتوجد مثل هذه الروايات يف التلمود

ى جتا، حاِئناَء ِإلَى آبأَسا وِسنوا ِجنِعيشالَ ي ِلكَي وِذينبنم ملُوا أَطْفَالَهِل (عسالُ الرمأَع
١٩ : ٧."(  

يف اآلية فظنوا أن القرآن يقول بأن " يذبحون"لقد اخندع البعض من كلمة 
وأوقعهم . املصريني كانوا خينقون مواليد بين إسرائيل مع أن التاريخ يقول بغري ذلك

. ن معاين الذبح، وغفلوا عن املعىن اآلخر وهو اهلالكيف هذا الوهم كون اخلنق م
وقد وضح القرآن هذا . فاملعىن احلقيقي أم كانوا يهلكون املواليد بأي طريقة كانت

: وقوله تعاىل). ٤٢: األعراف (�يقتلون أبناءكم�: املعىن يف موضع آخر حيث قال
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�ِظيمع كُمبن رالء مِفي ذَِلكُم بأي يف جناتكم من هذا الكرب إنعام من اهللا � و 
  .كبري، إذ ترتبت على هذه النجاة سلسلة من نعم عظيمة أُخرى

        

>�� v���.��� P�����>�� v���.��� P�����>�� v���.��� P�����>�� v���.��� P�����2��	%��� w	�2��	%��� w	�2��	%��� w	�2��	%��� w	�::::        
إما أم يعتربون دعواه أعلى من : كلما يبعث نيب من األنبياء يكذبه الناس لسببني

وهذا نفس ما حدث لسيدنا . قدره ومكانته، أو يظنون بأم أمسى من أن يتبعوه
بدا من عباده، فالبعض ظنوا أن من املستحيل أن يكلم اهللا عز وجل ع. �موسى 

  .�بينما احتقره اآلخرون ظانني أم أعز وأرفع من أن يطيعوا شخصا كموسى 
والناس الذين يرغبون يف األمور املادية السياسية حياولون إثارة مشاعر الراغبني يف 

لنيب إمنا هو خداع األمور الدينية ضد املرسل كي يومهوهم بأن ما جاء به هذا ا
وحيرضون ضده الراغبني يف األمور . وتلبيس يريد به إفساد دينهم الذي هم عليه

املادية والسياسية بأن ما معه ليس بسحر وخداع فحسب، بل خداع خطري سوف 
فإذا كنتم تريدون خريا لشعبكم فتصدوا هلذا . يوقع به الفرقة بينكم ويشتت مشلكم

  .بنا املتحد إىل أحزاب متناحرة متحاربةاملدعي وإال سوف حيول شع
����ِبنيم رـذَا لَِسحا قَالُواْ ِإنَّ هِعنِدن ِمن قالْح ماءها ج٧٧ :يونس( ����فَلَم.(  

 هذه املكيدة الشيطانية اليت مل منذ بدء اخلليقة جند أعداء اهللا ال يزالون يلجأون إىل
وإن الذين يلجأون إىل الكذب واخلداع ال يقدرون . تفقد قوا يف الفتك والتدمري

إن األنبياء يأتون لتغيري أحوال . على حتقيق األهداف املنوطة بأنبياء اهللا عليهم السالم
 كان معظم الناس وملا. الشعب دينيا وأخالقيا ومدنيا وسياسيا، إما عاجالً أو آجالً

يظنون أن ما يتبعه آباؤهم هو الدين احلق، فكأم قصدوا بقوهلم هذا أنه يريد إغواءنا 
عن الدين احلق، ولكنهم ذكروا هذا األمر ذكرا حيدث هيجانا عنيفًا يف قلوب العامة 

  .ضد نبيهم
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 بالسحر واخلداع، فحرموا بسبب �لقد رمى هؤالء الناس نبيا كرميا كموسى 
هذا االام من أن يبحثوا أمره موضوعيا، وهكذا وقعوا يف الفخ الذي نصبوه له 

ولكن عندما يقف احلق يف . حيث بدأوا بأنفسهم يبحثون عن السحرة ملبارزته
فأعمال املفسدين ال تؤول إال بالفساد . مواجهة الباطل تنكشف احلقيقة للعيان

فاهللا .  إذ يستحيل أن يأيت أحد بأعمال فاسدة مث جيين منها خريا وصالحاوالشر،
إننا ال ندع أعمال املفسدين لتأيت مبا يرجون، بل : تعاىل يشري إىل هذه احلقيقة قائالً

واهللا . إننا جنعلهم يتقلبون ويغيرون حالتهم من حني آلخر فال ينجحون يف مراميهم
جوء إىل الكذب واخلداع لنشر دينه، بل كل شيء عز وجل ليس حباجة إىل الل

  .خاضع ألمره، ولذلك فإنه ينشر دينه بأمره وقدرته
كان بنو إسرائيل يف صف موسى، فخاف فرعون أن يتعاظم شأم ويتفاقم 

ولكن . خطرهم فيضعف حكمه ويذهب سلطانه، ولذلك كان يضطهدهم ويعذم
دوان دومنا مربر يقوي أسباب التمرد وال هذا كان غباًء شديدا منه، ألن العنف والع

عليكم أن تثقوا باهللا ثقة كاملة، : وقد نصح سيدنا موسى شعبه قائالً. جيدي نفعا
  .موقنني بأن الذي أنتم بصدد إجنازه هو مطلب مساوي يريد اهللا حتقيقه

تجاورين ليتمكنوا من التعاون  أن يقيموا م�أمر اهللا تعاىل أتباع موسى 
ووجه . ألن الفئات الضعيفة تعيش يف شكل جتمعات يف املدن. واملساعدة فيما بينهم

أنظارهم إىل ضرورة الدعاء والعمل مبثابرة، ألن اإلقامة تشري إىل معىن الثبات 
 بأن عليك أن ترفع معنويات �وأخريا توجه اهللا تعاىل إىل النيب موسى . واملداومة

  .أتباعك بذكر األخبار السارة هلم، ألن اليأس والقنوط هو أكرب اآلفات
لقد وضح اهللا جلّ شأنه مسألة دينية هامة تتعلق بالسياسة واحلكم، حيث بين 
أنكم مأمورون بطاعة احلاكم أو امللك، ولكنه إذا تدخل يف أمور دينكم وجلأ إىل 

أما إذا . القسر واجلرب عليكم لريدكم عن احلق، فعليكم أن اجروا من بلدهاستخدام 
حال دون هجرتكم فقد صار يف عداد الطغاة وجيوز لكم شرعا حماربته، ألنكم 
عندئٍذ تكونون على احلق ويكون هو على الباطل، ولن تعترب خمالفتكم له خمالفة 
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يش يف بلد ما وهو خمالف لقوانني ذلك كما أنه ال حيق ألحد أن يع. للحق والقانون
تلك البالد، كذلك متاما ال حيق حلاكم أن يكره أحدا على العيش يف بلده بالرغم من 

  .اخلالفات الدينية احلادة القائمة هناك
عندما نزل السحرة يف ساحة املبارزة أبدى موسى كراهية واستغناًء عن مبارزم  
يظن الناس عموما أن موسى . أنا فأراه لغوا وعبثًاافعلوا ما أنتم فاعلون، أما : فقال
 كان استعد ملبارزم فورا، ولكن هذا خطأ، ألنه كان يدرك جيدا أم سحرة �

وأن ما يأتون به سيكون لغوا ال حقيقة فيه، فأبدى كراهيته واستغناءه عن التصدي 
اجهتهم على الفور صراحةً رمبا ألنه فكر أن احلقيقة سوف هلم، ولكنه مل يرفض مو

وهذا ما . تنكشف تلقائيا لدى املواجهة العملية، وعندها سوف خيربهم برأيه صراحةً
: يونس (�ما ِجئْتم ِبِه السحر�: حصل فعالً حيث قال هلم عند انكشاف أباطيلهم

٨٢.(  
فأعمال املفسدين ال . عندما يقف احلق يف مواجهة الباطل تنكشف احلقيقة للعيان

تؤول إال بالفساد والشر، إذ يستحيل أن يأيت أحد بأعمال فاسدة مث جيين منها خريا 
فسدين لتأيت إننا ال ندع أعمال امل: فاهللا تعاىل يشري إىل هذه احلقيقة قائالً. وصالحا

مبا يرجون، بل إننا جنعلهم يتقلبون ويغيرون حالتهم من حني آلخر فال ينجحون يف 
  .مراميهم

أن صدق اهلدف : لقد علّمنا اهللا عز وجل هنا درسا عظيما يف األخالق، أال وهو
أو صحة املبدأ ال يسمح لإلنسان باللجوء إىل طرق غري مشروعة لتحقيقه، بل جيب 

ولكن لألسف . مشروعة وفاضلة لتحقيق اهلدف مهما كان ساميا وهامااختاذ وسائل 
أن أكثر الناس جيهلون هذه احلقيقة يف عصرنا هذا، وهذا الوباء يف انتشار متزايد 

ما قيمة احلق الذي ال يستطيع أن يزدهر . حيث يستسيغون الكذب لتوطيد احلق
  ...وينتصر دون االستعانة بالكذب واخلداع؟

  : ميكن أن تعين ما يلي	واجعلُوا بيوتكُم ِقبلَةً�تعاىل أما قوله 
ذلك أن البيوت لن تكون متقابلة إال إذا عاشوا .  جيب أن تعيشوا معا- ١
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  .جمتمعني متجاورين
أن الغاية من اختاذ البيوت ااورة أن ذلك .  جيب أن تتعاونوا فيما بينكم-  ٢

  .يسهل عليهم مساعدة بعضهم بعضا
أي أن تعيشوا حتت نظام واحد ..  جيب أن تبنوا البيوت يف جهة واحدة- ٣

  .وتعملوا لتحقيق هدف موحد
وقد أشار بذلك إىل ضرورة عالقة .  جيب أن تكون بيوتكم من نوع واحد-  ٤

تحقيق الرقي القومي، وأن يكون للقوم كلهم طابع قوية بني الغين والفقري منهم ل
واحد، وأن يكون كل واحد منهم واقفًا على حال أصحابه، أما إذا عاش أحد يف 
القصر بينما بات أخوه يف الكوخ دون أن يتفقد ذاك حال هذا فمن الصعب أن ينشأ 

 .كما وجه أنظارهم إىل ضرورة الدعاء والعمل مبثابرة. بينهما ترابط قوي
وباختصار، تعلّم اآلية سبعة دروس تستطيع أية أُمة أن حتقق بالعمل ا تقدما قوميا، 

االجتماع، الوحدة، التعاون، النظام، الترابط بني الغين والفقري، : وهذه الدروس هي
  .الدعاء، املثابرة على العمل

�ا ِإننبى روسقَالَ ما ونبا ريناِة الدياالً ِفي الْحوأَمةً وِزين ألهمنَ ووعِفر تيآت ك
ِليِضلُّواْ عن سِبيِلك ربنا اطِْمس علَى أَمواِلِهم واشدد علَى قُلُوِبِهم فَالَ يؤِمنواْ حتى 

اَألِليم ذَاباْ الْعور٨٨: يونس (�ي.(  
ال تعين اآلية أن اهللا جلّ شأنه آتى آلَ فرعون زينة وأمواالً دف أن يقوموا 

: تدلُّ على معىن الصريورة والعاقبة، واملعىن) ليضلوا(بإضالل الناس، وإمنا الالم يف 
 إنك يا رب، آتيتهم زينة وأمواال، ولكنهم، بدالً من أن يشكروك عليها، صاروا

ما أشد شقاوةَ هؤالء : وهذا أسلوب يعبر به عن األسف، حيث يقول. يضلُّون الناس
  !القوم، إذ أصبحوا ناكرين هلذه النعمة اإلهلية العظيمة، بل يضلُّون اآلخرين أيضا

وهو دعاء عليهم وال شك، ولكنه يف احلقيقة ليس بدعاء سيء، بل هو دعاء خري 
ضب ناقم عليهم، وإمنا هو دعاء نيب رحيم مشفق هلم، ألنه ليس بدعاء شخص غا

يا رب، لقد أعطيتهم أوالدا وأمواالً، وكان احلري : �يقول فيه موسى . عليهم
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وقد جتاوز نكرام . م أن يكونوا لك شاكرين، ولكنهم صاروا لصنيعك ناكرين
اءوا لدرجة أن قلوم لن متيل  إليك إال برؤية حبيث إم بدأوا يضلون اآلخرين، وس

فإنين أتضرع إليك أن تدمر أمواهلم وتعرضهم لصدمات مؤملة يف . العذاب األليم
  .أوالدهم علّهم يعودون إىل سبيل اهلدى، فأِت بالعذاب من أجل هدايتهم

هلدى، إنه يدعو اهللا تعاىل أن يعذم بأوالدهم وأمواهلم ألا سبب احنرافهم عن ا
وإذن، فهذا ليس بدعاء عليهم . فإذا أوذوا فيها رجعوا إىل صوام ومالوا إىل اهلدى

ال جرم أنه يدعو عليهم . وإمنا هو دعاء هلم، ألنه ليس لضالهلم وإمنا هلدايتهم
ومثاله . بالعذاب، ولكن الذين ال يهتدون إال بالعذاب يصبح هذا الدعاء رمحةً هلم

ريض من الطبيب أن يبتر عضوه الفاسد كيال يسري كأن يطلب أحد أقارب امل
كذلك كان دعاء . فساده إىل اجلسم كله، فال شك أن طلبه هذا رمحة باملريض

  . يف احلقيقة دعاَء رمحٍة وشفقٍة ال دعاَء عذاٍب ونقمٍة�موسى 
يعين تعريضهم للصدمات يف  ،)٨٩: يونس (�واشدد علَى قُلُوِبِهم�وقوله تعاىل 

أن يصب على أوالدهم أنواع املصائب واآلالم، : وهذا يتم بطريقني؛ األول. أوالدهم
م إىل أن يوفّق أوالدهم إىل اإلميان، ألن ترك األوالد دين اآلباء وانضمامه: والثاين

، حيث قِبلَ �وقد حدث هذا يف زمن النيب . صفوف العدو ميثل صدمة مؤملة لآلباء
  ...أوالد أعدائه اإلسالم

 ذكر صفات اهللا تعاىل وبأنه تعاىل ينـزل الوحي �مسع فرعون من موسى 
يا موسى، ما هذا اإلله اجلديد : ه كان جيهل هذه األمور فقال يف دهشةأيضا، فبما أن

الذي مل نسمع عنه من األولني قط؟ قال موسى أال ترى أن الدنيا تدار بنظام واحد، 
وأن كل خملوٍق مزود مبا حيتاج إليه من األعضاء، وعاملٌ بطريقة استعماهلا منذ حلظة 

  .خلقه
؟ أي إذا كان األمر )٥٢: طه (�فَما بالُ الْقُروِن اُألولَى�فقال فرعون ملوسى 

كما تقول فماذا يكون مآل آبائنا الذين كانوا جيهلون هذه اُألمور؟ وقد أراد بذلك 
ال أعداء استثارة عواطف القوم ضد موسى مستخدما نفس السالح الذي ما ز
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إن أهل الباطل حياولون دائما إثارة عواطف القوم . األنبياء يستخدمونه يف كل عصر
ضد أهل احلق، فيقولون هلم مثالً إذا كنتم صادقني فهل كان آباؤنا كاذبني ومن أهل 

فمثالً إذا دعوت . النار؟ عند ثورة العواطف يغيب عن أنظار القوم كل دليل وبرهان
 الواحد من املشركني ويقول لقومه انظروا ماذا يقول هذا؟ إنه إىل التوحيد يهب

فمن ! يقول إن آباءكم كانوا جاهلني محقى وأغبياء حيث سجدوا لألصنام واألوثان
ذا الذي يصدق أن آباءه كانوا جاهلني؟ إن الكافرين أيضا حيبون والديهم، فال 

وب ويقال لـهم إن فحني يعرض عليهم الشرك ذا األسل. يتحملون الطعن فيهم
آباءكم كانوا مشركني، ويقول هؤالء عن آبائكم إم كانوا جاهلني وكافرين، فإم 
يثورون ضد دعاة التوحيد قائلني إن هؤالء يسبون آباءنا، فاقتلوهم، وابوهم، 

فأعداء احلق يلجأون إىل . واطردوهم من بلدكم؛ فإنا لن نتحمل اإلساءة إىل آبائنا
بل إن الفطرة . طري دائما، ولكن هذا السالح مل يفلح يف الدنيا أبداهذا السالح اخل

  ...السليمة هي اليت تتغلب عليه يف كل عصر
بعد أن قال موسى لفرعون إمنا اجلزاء بيد اهللا تعاىل وحده الذي عنده علم كل 
شيء، فما ميكنين أن أخربك عن مصري آبائك، حاول شرح األمر لـه أكثر فقال أال 

يف خلق اهللا األرض خلقًا يستطيع به اإلنسان االنتفاع ا إىل أقصى حد ترى ك
. مث إنه تعاىل جعل يف األرض سبالً متكّن اإلنسان من السفر من قطر إىل آخر. ممكن

فلم . وأنـزل من السماء ماء خترج به األرض نباا لكي تأكلوا أنتم ودوابكم أيضا
اىل ينـزل من السماء أيضا املاء الروحاين، أي ال تدركون من هذه الظاهرة أن اهللا تع

الوحي، وخيرج به علوما روحانية شىت لكي ينتفع ا الناس من الطراز األول، 
  .وغريهم أيضا الذين هم كاألنعام كل حبسب قدره وكفاءته

فإنه مل يقل ملوسى إنك تريد اإلطاحة . هنا يذكر اهللا تعاىل مكرا آخر لفرعون
: ربع عليه أنت، بل عرض األمر أمام القوم كقضية قومية فقال لـهبعرشي لكي تت

هل جئتنا لتطردنا مبكائدك من بلدنا؟ وهذا يعين أنه أراد إثارة الشعب وإهلاب 
احلماس فيهم ضد موسى حيث قال إنه يريد طردكم من أرضكم ليستويل على 
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جنليز اهلند علما أن فرعون كان حيكم مصر يف ذلك الوقت كما حكم اإل. احلكم
فترة من الزمن، لذلك رأى من الضروري أن يثري السكان األصليني ضد موسى حىت 

  .يضفي على القضية طابعا قوميا
يبدو أن فرعون كان أكثر عدالً من أهل مكة وكذلك من املشايخ والقسيسني يف 

 مكانا للمناظرة ال يكون فيه �ذلك ألنه حدد بالتشاور مع موسى . هذا العصر
ولكن املشايخ أو القسيسني عندما . خطر الشغب على موسى بل يتمتع بكل حقوقه

يدعون خصمهم للمناظرة يدعونه إىل مكان يكثر فيه أتباعهم، وذلك لكي يثريوا 
  .الشغب ضد خصومهم ويوسعوهم ضربا ولكما

 يريد أن تتم املناظرة يف مكان يكون سويا للطرفني، لذلك قال �كان موسى 
واملراد من يوم الزينة ).. ٦٠: طه (�موِعدكُم يوم الزينِة وأَنْ يحشر الناس ضحى�

 يوما مقدسا لديهم ال يعتدى فيه على أحد كأيام احلج وكان ذلك. يوم العيد
 حدد وقت الصباح وهو وقت جيد، إذ يكون �مث إنه . املقدسة عند العرب

الدماغ نشيطًا حينذاك ويستوعب اُألمور بسهولة، أما فيما بعد فيكون متعبا لكثرة 
  .ركيزاألشغال، ويصعب عليه الت

إن األكثرية العظمى من الناس اليوم يرون، لسوء فهمهم، جواز استخدام الطرق 
واحلق أن حماولة نيل هدف . غري املشروعة بكل أنواعها من أجل حتقيق هدف نبيل

هذه هي املكيدة . بطرق غري مشروعة تشكل حبد ذاا دليالً على زيف ذلك املبدأ
حرضوا القوم على أن ال يدخروا وسعا يف اليت جلأ إليها فرعون وأصحابه حيث 

عليهم أن . اللجوء إىل كل مكيدة وخدعة وزيف دف التغلب على موسى
يستنـزفوا كل مكر وتدبري يف هذا السبيل بغض النظر عن كونه مشروعا أم غري 

أن فرعون كان معهم ، وبالرغم من �استعد السحرة ملواجهة موسى . مشروع
هل أنت : وبرغم أم كانوا مصابني بالكرب والغرور إال أم قالوا ملوسى يف أدب

أمرا لطيفًا ذا الصدد، فقال " مثنوي رومي"ستبدأ أم حنن نبدأ؟ وقد كتب صاحب 
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إن أدب السحرة هذا هو الذي تداركهم، فإن اهللا تعاىل الذي يعطي اجلزيل على 
  ).١٨٥مثنوي مولوي معنوي ص . (هم هذا، ووفقهم لإلميانعمل بسيط قدر عمل

 �فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى�يبدو من قوله تعاىل 
ال السحرة وعصيهم الزئبق أو اللوالب املرنة، فكانت أنه كان بداخل حب ،)٦٧: طه(

وهناك خمترعات مماثلة لذلك تستورد من أوروبا يف هذه . تتحرك نتيجة الضغط عليها
ويبدو أن مثل هذه الصناعة كانت موجودة يف مصر، وهي اليت قد . األيام بكثرة

  .استعملها السحرة
 بداخل هذه احلبال والعصي أي ملا أحس موسى اخلوف أوحى اهللا إليه أن ليس

فاضرا بعصاك بقوة، فتنكسر اللوالب بداخلها وتتوقف . إال اللوالب وما شابه ذلك
وهكذا سوف تلتهم عصاك حباهلم وثعابينهم التهاما معنويا، أي . هذه عن احلركة

  .ستكشف للناس شعوذم وخدعتهم
 ملفت للنظر، حيث يبني أن هزمية �فأُلِْقي السحرةُ سجدا�إن قوله تعاىل 

السحرة كانت واضحة جدا حىت بدا وكأن قوة غيبية قد نـزعت األرض من حتت 
ومبا أن هزميتهم قد جعلتهم يوقنون بأن اهللا تعاىل يؤيد . أقدامهم، فخروا ساجدين

لقد قال ). ٧١: طه (�آمنا ِبرب هارونَ وموسى� لبثوا أن قالوا موسى بنصره فما
فرعون من قبل بكل كربياء وغطرسة إين سأمجع سحرة هم أكثر حذقًا ومهارة من 

ني استشاط فرعون غضبا، موسى، ولكن ملا خر السحرة على قدمي موسى منهزم
  .وقال هلم إخفاًء للعار الذي حلق به، سوف أعاقبكم اآلن ألنكم آمنتم من دون إذين

كان السحرة قبل قليل يتسولون إىل فرعون، أما اآلن فقد جعلهم اإلميان شجعانا 
 حىت إم وقفوا يف وجه فرعون وقالوا لسنا لنطيعك اآلن أبدا، إمنا نطيع أمر اهللا تعاىل

فافعلْ ما بدا لك، فال . فغاية ما ميكن أن تفعله هو أن تقضي على حياتنا الدنيا. فقط
إننا مسرورون بأن اهللا تعاىل قد هدانا بفضله إىل احلق، ولن تقدر . نبايل بذلك أبدا

  .قوة يف الدنيا على ردنا إىل الكفر ثانية
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وأَدِخلْ يدك ِفي جيِبك تخرج بيضاَء ِمن غَيِر �ويقول اهللا تعاىل يف مكان آخر 
ا فَاِسِقنيموا قَوكَان مهِمِه ِإنقَونَ ووعاٍت ِإلَى ِفرِع آيوٍء ِفي ِتسأي ).. ١٣: النمل (�س

آيات أريناها على يد موسى من أجل أن معجزة اليد البيضاء كانت من بني تسع 
  :  وهي... فرعون وقومه، ولكنهم مل ينتفعوا منها مطلقًا

   معجزة اليد البيضاء-٢       . معجزة العصا-١
   معجزة اجلراد-٤        معجزة الطوفان-٣
     معجزة الضفادع-٦        معجزة القمل-٥
  .  معجزة القحط وااعة-٨ معجزة الدم                 -٧
  .  معجزة عبور البحر-٩

�# � P�?_��# � P�?_��# � P�?_��# � P�?_�::::        
وجاوزنا ِببِني ِإسراِئيلَ الْبحر فَأَتبعهم ِفرعونُ وجنوده بغياً وعدواً حتى ِإذَا ����

آمنت ِبِه بنو ِإسراِئيلَ وأَناْ ِمن أَدركَه الْغرق قَالَ آمنت أَنه ال ِإِلـه ِإالَّ الَِّذي 
ِلِمنيس٩٠: يونس (����الْم.(  

يعين أنه ما كان لفرعون أي حق قانوين الضطهادهم، وقوله ) بغيا(وقوله تعاىل 
  .يعين أنه مل يعد لديه أي حق أخالقي كذلك) عدوا(

ذلك أنه لو قال . الغرق يدل على غاية هوانه وتذلُّلهوما نطق به فرعون عند 
 كان قد ترىب يف �ال يكون قد تذلّل كثريا، ألن موسى " آمنت برب موسى"

: بيته وكان حيظى لدى القوم بالتقدير واالحترام، ولكنه تاب عند الغرق قائالً
إنين : وكأمنا قال). ٩١: يونس (�آمنت أَنه الَ ِإلَه ِإالَّ الَِّذي آمنت ِبِه بنو ِإسراِئيلَ�

أؤمن برب صانعي اللَِّبن هؤالء، إذ كان يعاملهم باحتقار وازدراء شديدين، مسخرا 
  .نإياهم يف أعمال الطني واللَِّب

إن اإلميان إمنا ينفع يف حاالت معينة، أما إذا تبني احلق وحصحص فال قيمة 
لإلميان عندئذ، ألن الثواب إمنا يترتب على ما يبذله اإلنسان من جهد وتضحية ألمر 

  .ما، أما األمر الذي ال يكلّف فهمه جهدا وال عناء فال يثاب عليه بشيء
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ا كان مبثابة قالٍب . اإن اهللا تعاىل جيزي اإلنسان جزاًء حكيملقد آمن فرعون إميان
 حبسب هذا، حيث جنّى بدنه دون الروح، ليصري عربةً ملن �بدون روح، فجزاه اهللا 

  .بعده
فاعلم أن القرآن الكرمي هو ).. ٩٣: يونس (�ننجيك ِببدِنك�أما قوله تعاىل 

الكتاب السماوي الوحيد الذي يذكر جناة جثة فرعون من الغرق، بينما التوراة ال 
فاليوم، وبعد . ومن أصدق من اهللا ِقيالً. تذكر شيئًا عن ذلك، وِمثلُها كتب التاريخ

صاحب موسى، " ِمِنفَتاح"على جثة فرعون مرور ثالثة آالٍف من السنني، قد عثر 
إا جثة شخص . وقد رأيته بأم عيين. وهي حمفوظة اآلن يف املتحف املصري بالقاهرة

ما أبعد الشقَّة . قصري القامة حنيف اجلسم، تعلو وجهه مالمح احلَنِق والغضب واحلمق
جسمه من الفناء فحسب،  مل ينقذ -جلّ شأنه- الزمنية بيننا وبينه، ومع ذلك فإن اهللا 

  ...بل أبقاه جثةً حمفوظة إىل اآلن، لتكون عربة ملن بعده
9�\�" 9��S�. 6�O��"� �\�9�\�" 9��S�. 6�O��"� �\�9�\�" 9��S�. 6�O��"� �\�9�\�" 9��S�. 6�O��"� �\�::::        

ملا خرج بنو إسرائيل من مصر إىل كنعان اضطروا للمرور مبنطقة قاحلة جدا غري 
وال تزال هذه املنطقة . مسكونة تتخللها بعض املدن والقرى على مسافات بعيدة

ال شك أن القطار مير ا اآلن، وسهل فيها السفر، . رور ا ليس بأمر هنيهكذا، وامل
إال أن األمر مل يتغري حىت اآلن فيما يتعلق بكوا غري مأهولة ألا خالية من األراضي 

 . أرضها عبارة عن الرباري اليت ال زرع فيها وال ماء. الصاحلة للزراعة واإلقامة

من اخلطورة والوعورة حبيث كان من العسري على باالختصار، تبلغ صحراء سيناء 
أما اإلقامة ذه الربية . اجلماعات الكبرية أيضا أن متر ا إال باختاذ تدابري استثنائية

أن بين إسرائيل الذين خرجوا : فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا. فكانت أشد صعوبة
 البالغني عشرين سنة من مصر متشردين بائسي احلال، والذين يقال أن عدد رجاهلم،

علما أن هذا العدد قد ورد - والصاحلني للخدمة العسكرية، قد وصل ست مئة ألف 
وهم �، وهو خطأ بالبداهة، أما القرآن فيقول )٣٧: ١٢اخلروج (يف التوراة 
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ذه الربية، مث كيف أقاموا فيها قرابة مثان -)٢٤٤: البقرة(�أُلُوف كيف مروا 
  .وثالثني سنة؟ هذا سؤال ال يزال حيري العامل على مر القرون

لقد ردت التوراة على هذا التساؤل بأم مروا وعاشوا ذه الربية نتيجة معجزة 
تقول . نـزول املن وبأن اثنيت عشرة عينا قد انفجرت دوم يف صخرة حوريب

توراة إن اهللا تعاىل أعان هؤالء املقهورين وهيأ لـهم من فضله أسباب الطعام ال
  .والشراب

تعالوا لنرى اآلن هل يوجد شيء يف برية سيناء ينطبق عليه ما ورد يف التوراة من 
  وصف؟

  :لقد ذكر القرآن واحلديث احلقائق التالية عن املن
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم وهم أُلُوف حذَر �يقول اهللا تعاىل : أوالً

ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه مِت فَقَالَ لَهو٢٤٤: البقرة (�الْم.(  
وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا ِمن طَيباِت ما �يقول اهللا تعاىل : ثانيا

اكُمقْنز٥٨: البقرة (�ر .(  
: البخاري" (الكَمأةُ من املن: � قال قال رسول اهللا �عن سعيد بن زيد : ثالثًا
ويف رواية أخرى ). باب قوله تعاىل وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن: التفسري

. ِري األرضالكمأة جد:  قالوا�أن ناسا من أصحاب النيب  "�عن أيب هريرة 
  ).أبواب الطب، باب ما جاء يف الكمأة: الترمذي" (الكمأة من املن: �فقال النيب 

  :  نعلم من اآليات واألحاديث املذكورة أعاله ما يلي
  . أن بين إسرائيل مل خيرجوا من مصر وهم ماليني بل كانوا ألوفًا: األول
األشياء اليت قد هيأها اهللا هلم كطعام كانت متثل غذاء عايل اجلودة، ومل أن : الثاين

  .تكن من املواد الرديئة غذاًء وطعما
أن األشياء اليت تيسرت هلم كطعام مل تكن من نوع واحد، بل كانت : الثالث

  .أنواعا شىت والكمأة واحدة منها
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يف سورة البقرة، : ضعوالغريب أن املن مذكور يف القرآن الكرمي يف ثالثة موا
كُلُوا ِمن �وسورة األعراف، وسورة طه؛ ويف مجيع هذه األماكن قال اهللا تعاىل 

اكُمقْنزا راِت مبا أن اهللا تعاىل قال ذلك إبطاالً )٥٨: البقرة (�طَي؛ مما يوضح جلي
للظن أن ذلك الطعام كان من نوع واحد، أو مما متلّه الطبائع أو مما هو رديء يف 

  .قيمته الغذائية
إن ما فهمته يف ضوء آيات القرآن واألحاديث املذكورة أعاله إمنا هو أن اهللا 
تعاىل قد أنبت بفضله ورمحته يف دشت سيناء الكمأة والترجنبني وغريمها من األشياء 

كما جاءت طيور . بسرعة ومتد بين إسرائيل بالغذاء بال تعباليت كانت تنمو 
الزرزور وغريها بكثرة ألن تلك املنطقة يكثر فيها اجلراد، والزرازير حتب مثل هذه 

ومبا أن بين إسرائيل كانوا جيدون هذا الطعام بال . املناطق ألا تأكل اجلراد بشهية
ومل يكن . ام الذي هو منة إهلية حبتةأي الطع.. تعب فأطلق اهللا تعاىل عليه اسم املن

ذلك ألن كلمات احلديث الشريف . هذا الغذاء من نوع واحد، بل من أنواع خمتلفة
تدل داللة واضحة على أن املن كان أنواعا عديدة بيد أنه وجدت يف كل هذه 
األنواع مشاة، وهي أن بين إسرائيل ما كانوا حيصلوا كادحني يف أعمال احلراثة 

ولكن هذه األغذية وطيور الزرزور اليت أتت يف الربية بكثرة كانت . ما شابه ذلكو
تصيب البطن باإلمساك، لذا أنبت اهللا تعاىل هلم الترجنبني بكثرة، حيث كان تناولُه 

فمن احلقائق اليت ال حيوم حوهلا الشك أن . مع األغذية األخرى حيافظ على صحتهم
يف تلك األيام كان معجزة من املعجزات، ولكن املن يف توفُّر املن هناك ذه الكثرة 

. حد ذاته هو من األشياء املتوفرة يف هذه الدنيا، وكان غذاء ميكن تناوله ملدة طويلة
كما خلق اهللا تعاىل معه الترجنبني حىت يزيل اآلثار اجلانبية للطعام الربي اجلاف، 

  .وحيافظ على صحتهم
كيف عاشوا على املن هلذه : االت واألسئلة مثلهذا التفسري يرد على مجيع اإلشك

املدة الطويلة؟ وكيف كانوا حيصلون عليه طول السنة؟ وأن طعمه كان كطعم 
ذلك ألن املن مل يكن امسا لشيء واحد، بل . الزيت، وأنه كان يخبز ويؤكل كأرغفة
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 فإن كما ليس يف هذا التفسري ما يتعارض مع العقل؛. هو اسم موعة أشياء كثرية
الشعب الذي كان ال بد له من العيش يف الصحراء من أجل املكاسب السياسية العليا 

مث إن عيش هذا . كان بإمكانه أن يعيش على طري الزرزور وغريها من األطعمة
  .الشعب يف الربية بسهولة بالعدد الذي ذكره القرآن ليس باألمر املستحيل

�h��� /�=�� A t� !����h��� /�=�� A t� !����h��� /�=�� A t� !����h��� /�=�� A t� !���::::        
فَأَوحينا ِإلَى موسى أَِن اضِرب ِبعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ ِفرٍق كَالطَّوِد �...
  )... ٦٤: الشعراء (�الْعِظيِم

ج ببين إسرائيل وقوله تعاىل إشارة إىل معجزة أظهرها اهللا ملوسى عندما كان خير
: وقد ورد يف التوراة. من مصر إىل الشام، وطاردهم فرعون مع جنوده إلعادم

ومد موسى يده علَى الْبحِر، فَأَجرى الرب الْبحر ِبِريٍح شرِقيٍة شِديدٍة كُلَّ اللَّيِل، "
خلَ بنو ِإسراِئيلَ ِفي وسِط الْبحِر علَى الْياِبسِة، فَد. وجعلَ الْبحر ياِبسةً وانشق الْماُء

اِرِهمسي نعو ِميِنِهمي نع ملَه وراُء سالْمو .ماَءهرلُوا وخدونَ وِريالِْمص مهِبعتو .
وكَانَ ِفي هِزيِع الصبِح أَنَّ . جِميع خيِل ِفرعونَ ومركَباِتِه وفُرساِنِه ِإلَى وسِط الْبحِر

 كَرسع جعأَزاِب، وحالساِر ووِد النمِفي ع نيِريكَِر الِْمصسلَى عع فرأَش بالر
ن نهرب ِم: فَقَالَ الِْمصِريونَ. الِْمصِريني، وخلَع بكَر مركَباِتِهم حتى ساقُوها ِبثَقْلٍَة

مهنع نيِريقَاِتلُ الِْمصي باِئيلَ، َألنَّ الررِإس.  
مد يدك علَى الْبحِر ِليرجع الْماُء علَى الِْمصِريني، علَى مركَباِتِهم : فَقَالَ الرب ِلموسى

اِنِهمسفُرالْ. و عجِر فَرحلَى الْبع هدى يوسم داِلِه فَمِح ِإلَى حباِل الصِإقْب دِعن رحب
. فَدفَع الرب الِْمصِريني ِفي وسِط الْبحِر. الداِئمِة، والِْمصِريونَ هاِربونَ ِإلَى ِلقَاِئِه

 وراَءهم ِفي فَرجع الْماُء وغَطَّى مركَباِت وفُرسانَ جِميِع جيِش ِفرعونَ الَِّذي دخلَ
وأَما بنو ِإسراِئيلَ فَمشوا علَى الْياِبسِة ِفي وسِط ٢٩. لَم يبق ِمنهم والَ واِحد. الْبحِر

اِرِهمسي نعو ِميِنِهمي نع ملَه وراُء سالْمِر، وحِم . الْبوالْي ِفي ذِلك بالر لَّصفَخ
ورأَى . ونظَر ِإسراِئيلُ الِْمصِريني أَمواتا علَى شاِطِئ الْبحِر.  ِمن يِد الِْمصِرينيِإسراِئيلَ
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ِإسراِئيلُ الْفَِعلَ الْعِظيم الَِّذي صنعه الرب ِبالِْمصِريني، فَخاف الشعب الرب وآمنوا 
وسِدِه مبِبعو ب٣١ و٢١: ١٤خروج " (ىِبالر.(  

: فجاء قوله.. لقد وردت هذه القصة يف القرآن الكرمي يف مواضع أخرى أيضا
فَأَوحينا ِإلَى موسى أَِن اضِرب ِبعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ ِفرٍق كَالطَّوِد �

ولَقَد أَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَسِر ِبِعباِدي �: ، وجاء أيضا)٦٤الشعراء (�الْعِظيِم
فَأَتبعهم ِفرعونُ * فَاضِرب لَهم طَِريقًا ِفي الْبحِر يبسا الَ تخاف دركًا والَ تخشى

  ).٨٠-٧٨طه (�وأَضلَّ ِفرعونُ قَومه وما هدى* جنوِدِه فَغِشيهم ِمن الْيم ما غَِشيهمِب
كان بنو إسرائيل : باجلمع بني كل هذه اآليات تبدو تفاصيل احلادثة كما يلي

م فرعون جبيشه أصام اهللع وظنوا وعندما حلق . سائرين يريدون األرض املقدسة
ولكن اهللا تعاىل طمأم بأن أوحى إىل موسى أن يضرب البحر بعصاه . أم مدركون

فتراجع املاء على اجلانبني وظهر هلم طريق يف البحر وتقدموا فيه، وكان املاء . ففعل
. اردوموتبعهم فرعون وجنوده يط. ميتد على اجلانبني، فيتراءى هلم مرتفعا كالتالل

وملا وصل بنوا إسرائيل إىل اجلانب اآلخر ساملني تراجع املاء مرة أخرى وأغرق 
  .املصريون

ولفهم هذا احلادث جيب أن نتذكر أن القرآن الكرمي يعلمنا بأن كل املعجزات 
فكان ضرب موسى البحر . تكون من اهللا تعاىل، وال دخل و ال تصرف لإلنسان فيها

غري، وليس معناه أنه كان ملوسى أو لعصاه أي دخل يف تراجع بعصاه مبثابة عالمة ال 
  ... ماء البحر

واملعجزة يف هذا احلادث هي أن اهللا تعاىل أتى ببين إسرائيل إزاء البحر يف وقت 
. اجلَزِر، وما أن رفع موسى يده بالعصا لضرب البحر حىت بدأ اجلَزِر وتراجع املاء

قعت هلم من العوائق غري العادية أثناء العبور وعندما دخل فرعون مع جنوده البحر و
 ا، وكانوا ال يزالون يف وسط البحر عندما أدركهم املَدما قلل سرعتهم كثري

  ...فغرقوا
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انطلق فرعون مطاردا بين إسرائيل بعد خروجهم من موطنهم بيوم على األقل، ...
ا حملوا جيش فرعون مث مل. ولذلك سبقوه إىل ساحل البحر حيث كان  اجلَزر قد بدأ
وملا وصل فرعون إىل . قريبا منهم دخلوا الطريق اخلايل من املاء وقطعوا معظمه

  .الساحل اندفع جبيشه وراءهم مع مركباته
وتسببت األرض الرخوة يف تأخري مسرية فرعون، إذ غاصت مركباته فيه 

ن اخلروج من ولقد استغرق ذلك وقتا طويالً متكن بنوا إسرائيل أثناءه م. وتعطلت
وفاجأ املد جيش فرعون وزاد يف ارتباكه فلم . املنطقة، وخلفوا جيش فرعون وراءهم

وبسبب اندفاع . ويف النهاية أغرق املاء معظم جيشه معه. يستطع أن يتقدم أو يتأخر
إذا : وقد أسلفت الرد على من يسأل .املاء خرجت جثثهم على الساحل فيما بعد

اهرة املد واجلزر، فأين املعجزة؟ وقلت أن املعجزة هي كان موسى قد استفاد من ظ
  ...أن اهللا تعاىل أتى به عند ساحل البحر يف وقت بداية اجلَزِر

 � � 6�3� I�S0�� �	x`� � � 6�3� I�S0�� �	x`� � � 6�3� I�S0�� �	x`� � � 6�3� I�S0�� �	x`�����::::  

قال اهللا تعاىل ملوسى أنت مشتاق للقائنا هذا الشوق الشديد، وأما قومك فإم ما 
فرجع موسى إىل قومه يف . تركتهم وجئت إلينا حىت وقعوا يف خدعة السامريإن 

أمل يدع ربكم .. غضب وأسف شديدين، وقال هلم أمل يعدكم ربكم وعدا عظيما
نبيكم ليشرفه بكالمه؟ هل كان إميانكم ضعيفًا لدرجة أنه ضاع يف هذه الفترة 

بكم فنسيتم اهللا تعاىل يف هذه القصرية؟ أم أنكم تريدون أن حيل عليكم الغضب من ر
الفترة القصرية، وخالفتم ما عاهدمتوين عليه من الطاعة ألوامري؟ قالوا مل خنالف 
عهدنا برغبتنا، وإمنا الواقع أن جموهرات قوم فرعون كانت قد وضعت علينا عند 
اخلروج من مصر، وكنا قد ألقيناها جانبا بعد أن غادرتنا، وقد فعل السامري أيضا 
مثلما فعلنا، ولكنه أخذها فيما بعد وأذاا وصاغ منها عجالً ال حياة فيه وخيرج منه 

فقال للقوم إن هذا إهلكم وإله موسى يف احلقيقة، ولكنه نسيه . صوت ال معىن لـه
  .من شدة شوقه للذهاب إىل اجلبل
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. يبدو من قوهلم أن هذه احللي واوهرات قد أعطاهم املصريون إياها بأنفسهم
ولكن التوراة تقول أن بين إسرائيل استعاروا أواين الذهب والفضة من املصريني، مث 
سلبوهم إياها، وأن املصريني أيضا ما زالوا يعطوم إياها ألم أرادوا خروج هؤالء 

وفَعلَ بنو ِإسراِئيلَ ِبحسِب قَوِل : "ورد يف التوراة. من بينهم حىت ال يهلكوا بسببهم
وأَعطَى الرب ِنعمةً .  طَلَبوا ِمن الِْمصِريني أَمِتعةَ ِفضٍة وأَمِتعةَ ذَهٍب وِثيابا.موسى

موهارى أَعتح نيِريوِن الِْمصيِِب ِفي ععِللش .نيِريوا الِْمصلَب٣٥: ١٢اخلروج " (فَس -
٣٦.(  

 بأن بين إسرائيل سألوا املصريني حلي الذهب �وكأن التوراة تتهم موسى 
ولكن القرآن الكرمي يفند ذلك ويقول . والفضة والثياب وسلبوهم بأمر من موسى

والعقل . إم مل يطلبوا من املصريني احللي، بل إن املصريني أنفسهم أعطوهم إياها
ولكن التوراة من . عاليك واللصوصيصدق هذا البيان، ألن النيب ال يكون من الص

واحلق أن الشهادة الداخلية .  نبيا، ومن جهة أخرى تعده لصا�جهة تعد موسى 
  ... للتوراة نفسها تبطل هذه التهمة متاما

ه إننا مل خنالف عهدنا معك ، حيث قالوا لـ�فهذا هو مثل قوم موسى 
لقد وضع علينا عبُء حلي قوم فرعون، . برغبتنا، وإمنا اضطُررنا لذلك اضطرارا

فرميناه بعيدا، وكذلك ألقاه السامري؛ ولكنه صاغ فيما بعد من هذه احللي عجالً 
فما ذنبنا يف ذلك؟ إن واقعة . فلم نتمالك أنفسنا، وأخذنا نعبده. رائعا لـه صوت

ري هذه تكشف لنا حقيقة ما فعله السحرة أيضا، حيث تدل على شيوع مثل السام
  .هذه اخلدع والشعوذة بينهم، وأم كانوا يصنعون اللعب امليكانيكية

 كانوا قادمني من مصر، وكان قوم فرعون يعبدون �الواقع أن قوم موسى 
عبد يف مصر هو معبد العجل حيث كانوا يضعون فيه العجل بكثرة، بل كان أكرب م
فقد ورد أن العجل كان حيتل الصدارة بني قائمة . عجالً ال شية فيه وال عيب

فكلما مات عجلهم املعبود حبثوا عن بديل . احليوانات اليت كان املصريون يعبدوا
طيع وإذا وجدوا عجلهم املنشود يف قطيع من القطعان أكرموا صاحب الق. لـه
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إكراما عظيما، كما كانوا جيازون من يعثر على مثل هذا العجل مبكافأة ضخمة 
  ). Animals: ٥٠٧ ص ١موسوعة األديان جملد(

. وورد يف مصدر آخر أنه كان عجالً مقدسا وكان املصريون القدامى يعبدونه
ا كانوا حيتفلون بيوم ميالده كعيد قومي، وكان يوم موته يوم مأمت قومي، وكانو

يستمرون يف إقامة املآمت  لـه إىل أن يعثروا على عجل جديد فيه كل تلك 
  . املواصفات اليت تدل يف زعمهم على كونه مظهرا هللا تعاىل

)New Standard Dictionary,  v. 1 : Apis(  
فبما أن عبادة العجل كانت شائعة بني قوم فرعون فكانت األفكار الوثنية هذه قد 

فاستغل . ئيل أيضا حبكم كوم خاضعني حلكم املصرينيتسربت يف بين إسرا
السامري غياب موسى عن قومه، ودفعهم إىل الشرك، فشرعوا ينظرون إىل العجل 

كان السامري كافرا يف احلقيقة، فاستغل ضعف إميان قومه، . نظرة إجالل وتعظيم
 وقال هلم أعطوين حليكم أصنع ا ومبا عندي من الذهب عجالً لكم كعجل

والثابت . فابتهجوا باقتراحه، ألم ورثوا تعظيم العجل من املصريني. املصريني
تارخييا أن العجل أكرب صنم يف مصر، كما أنه من الثابت تارخييا أن أهل البالد 

  . الزراعية كانوا يعتربون البقر إهلًا
ت ال خيربنا اهللا تعاىل هنا أن السامري قد ركّب العجل تركيبا حيدث منه صو

ويبدو أنه صنعه حبيث كان اهلواء مير من خلفه وخيرج من فمه حمدثًا . معىن لـه
فاخندع به اليهود السذج، الذين كانوا عبيدا لقوم فرعون ومتأثرين . صوتا كالصفارة

بدينهم، فظنوا أن موسى، الذي كان يقول إن اهللا يكلمه، كان عنده عجل كهذا يف 
  .الواقع، فكان يتفاءل بصوته

 مل يشترك مع القوم يف الشرك، بل قد منعهم منه بكل �يتضح أن هارون 
  :فقد جاء فيها. ولكن التوراة تزعم أنه كان شريكًا معهم يف هذا الشرك. صرامة

"ِل، اجبالْج وِل ِمنزطَأَ ِفي النى أَبوسأَنَّ م بعأَى الشا رلَملَى وع بعالش عمت
قَالُوا لَهونَ وارا : هندعلَ الَِّذي أَصجى الروسا، َألنَّ هذَا منامأَم ِسريةً تا آِلهلَن عنقُِم اص
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هاباذَا أَصم لَمعالَ ن ،رِض ِمصأَر ونُ. ِمناره مِب الَِّت: فَقَالَ لَهاطَ الذَّهوا أَقْرِزعي ِفي ان
فَنزع كُلُّ الشعِب أَقْراطَ الذَّهِب الَِّتي ِفي . آذَاِن ِنساِئكُم وبِنيكُم وبناِتكُم واتوِني ِبها

فَأَخذَ ذِلك ِمن أَيِديِهم وصوره ِباِإلزِميِل، وصنعه ِعجالً . آذَاِنِهم وأَتوا ِبها ِإلَى هارونَ
اخلروج " (هِذِه آِلهتك يا ِإسراِئيلُ الَِّتي أَصعدتك ِمن أَرِض ِمصر: فَقَالُوا. امسبوكً

٤-١: ٣٢.(  
مث تقول التوراة إن هارون جعل للعجل مذحبا، واعتربه إهلًا لبين إسرائيل، حيث 

. غَدا ِعيد ِللرب:  وقَالَفَلَما نظَر هارونُ بنى مذْبحا أَمامه، ونادى هارونُ: "ورد
وجلَس الشعب ِلَألكِْل . فَبكَّروا ِفي الْغِد وأَصعدوا محرقَاٍت وقَدموا ذَباِئح سالَمٍة

  ).٦-٥: املرجع السابق" (والشرِب ثُم قَاموا ِللَِّعِب
 تعاىل يستحيل أن إن كل إنسان عنده مسحة من العقل ليدرك أن من يكلّمه اهللا

فمثالً هل ميكن لشخص يكلّم أخاه يوميا أن يعترب ابن آوى أخا . يتخذ العجل إهلًا
لـه؟ ولكن الغريب أن التوراة، اليت يقال عنها أا نزلت على موسى، تقول أن 

  هارون اشترك مع قومه يف هذا العمل الوثين؟
فنت الداخلية أبدا، بل جيب لقد تبني من ذلك أنه ال ينبغي لنا أن نستهني بال

فمهما يكن القوم قلة فإن . التصدي هلا بكل ما أوتينا من قوة، ألا هي الفنت املدمرة
ولكن إذا ما نشبت . العدو ال يقدر على القضاء عليهم إذا مل تكن بينهم فتنة داخلية

  .الفتنة الداخلية صار القوم عرضة للهالك
 فقال لـه لقد يت القوم � عذره احلقيقي ملوسى �ذكر هارون ...

بشدة عن عبادة العجل، ولكين مل أشدد عليهم خمافة أن يتمردوا أو أن تتهمين أنت 
ى بأين قد شتتت مشل القوم حيث مل أنتظر أوامرك، أو مل أرع وصيتك باحلفاظ عل

  .األمن والسالم
ملاذا فعلت هكذا؟ قال يا موسى إن قومك أغبياء، وأنا : سأل موسى السامري

أي أم قد آمنوا بك ولكين مل أؤمن بك يف .. إم مل يروا فيك ما رأيته. ذكي
. احلقيقة، بل آمنت ببعض وكفرت ببعض لكي ينخدع القوم ويتخذوين زعيما هلم
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تزعزع بعد غيابك على اجلبل رميت ما آمنت به من مث ملا رأيت أن إميام قد 
لقد سولت يل نفسي من قبل أن أؤمن ببعض تعليمك . تعليمك عرض احلائط

فآمنت، مث سولت يل أن أكفر به فكفرت، فلما رأيت قومك مائلني إىل الشرك 
  . صنعت هلم عجالً لكي يتخذوين سيدا عليهم
زة والسيادة، وليس جزاؤك اآلن إال أن فقال لـه موسى لقد فعلت هذا لتنال الع

: فعقابك أن تنادي بني بين إسرائيل كلما مررت م. تلقى اخلزي واهلوان بني القوم
واعلم أن عقابك هذا . ال ميسسين أحد ألن موسى قد اكم عن االرتباط يب كلية

أن وهذا عقابك يف الدنيا، وهناك عقاب آخر أيضا وال بد . سيستمر طيلة حياتك
  .ينالك

لقد أعلن القرآن الكرمي هنا أن التفصيل الذي ذكرناه هلذه الواقعة هو احلق، وأن 
التفصيل الذي ورد يف اإلسرائيليات هو الباطل، فإن اهللا تعاىل هو الذي قد أنزل 

  .القرآن، وهو العليم بكل شيء
ملذكور لقد ذكر املفسرون هذا احلدث بناء على اإلسرائيليات وقالوا أن الرسول ا

هو جربائيل وليس ) ٩٧: طه (�فَقَبضت قَبضةً ِمن أَثَِر الرسوِل�يف قوله تعاىل 
، وليس األثر هنا )الدر املنثور(موسى، وأن لفظ األثر هنا إمنا هو مبعىن أثر األقدام 

 كما ورد يف القواميس؛ فقال السامري ملوسى كنت أرى جربائيل حني مبعىن احلديث
يأتيك، ولكن قومك مل يروه، وذات يوم أخذت التراب من حتت قدمي جربيل، 

  .وحينما صنعت العجل أذبت الذهب وخلطته ذا التراب؛ فبدأ العجل يتكلم
و صح هذا أوالً، ل: إن هذه القصة خاطئة وباطلة بالبداهة لعدة أسباب وهي

 هكذا نقص �الزعم فما كانت هناك حاجة ألن يقول اهللا تعاىل لرسوله الكرمي 
عليك من أخبار املاضي، ونفصل لك احلقيقة من عندنا؟ ما دامت احلقائق كلها 

لداعي مذكورة يف الكتب السابقة، كما يريد أن يؤكد املفسرون بتصرفهم هذا، فما ا
  .ملثل هذا اإلعالن الرباين
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وثانيا، إن املفسرين السذج عندنا هم الذين ميكنهم أن يصدقوا أن كبار املؤمنني 
  .مبوسى مل يتمكنوا من رؤية جربيل، يف حني أن السامري الكافر قدر على رؤيته

وثالثًا، إنه من السذاجة مبكان القول أن العجل بدأ يتكلم حني خلط الذهب 
احلق أن الصواغني البسطاء أيضا يدركون أنه لو كان التمثال !  قدمي جربائيلبتراب

فارغًا من الداخل، وكان به ثقباِن، ثقب يف فمه وثقب يف خلفه، وتكون يف الثقب 
األمامي ستائر خشبية كما تكون يف الناي، فإذا دخل اهلواء من خلفه صوت من ثقبه 

  .لصفارةاألمامي، كما هو احلال يف الناي وا
أما املفسرون . فاحلق أن األمر الواقع هو ما ذكرناه، وهو مطابق للكلمات القرآنية

ولو أم . فقد أخطأوا، حيث صدقوا اإلسرائيليات أوالً، ومل يتدبروا يف اللغة ثانيا
تدبروا اللغة ألدركوا أن األثر يعين احلديث أيضا، وأن الرسول هنا هو نفس الرسول 

  . ه، وليس جربيلالذي سبق ذكر
 �� P���� �� P���� �� P���� �� P�������� � �(  � �(  � �(  � �( ����::::        

 				وِإذْ واعدنا موسى أَربِعني لَيلَةً ثُم اتخذْتم الِعجلَ ِمن بعِدِه وأَنتم ظَاِلمونَ����

  ).٥٢: البقرة(

، �تذكر هذه اآلية إحسانا إهليا آخر تنكّر له بنو إسرائيل يف زمن موسى 
أمر اهللا تعاىل موسى أن خيلو . ومل يألوا جهدا يف تبديله من إحسان إىل عذاب

. يقهم إىل كنعان، ويتلقى بعض توجيهات منه تعاىلللعبادة يف جبل كان يف طر
ولكن بين إسرائيل أحسوا بعد أيام أن غيبته طالت عليهم وظنوا . فذهب إىل اجلبل

فصنعوا متثال عجل من حلي كانت معهم، وقالوا هذا . أنه مات أو تعرض ملكروه
 أن يسرع وأخرب اهللا تعاىل موسى مبا فعل قومه وأمره. إهلنا، وعكفوا على عبادته

  .إليهم
يبني القرآن سبب قلق بين إسرائيل، ويذكر أن موسى كان قد أُمر يف البداية 
باخللوة على اجلبل ملدة ثالثني ليلة، وال بد أنه يكون قد أخرب قومه ذه املدة، مث زاد 
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اهللا تعاىل عشر لياٍل أخرى تكميالً لإلحسان إىل موسى، إذ أن عدد األربعني يدل 
يف العامل الروحاين، وبسبب هذه الزيادة يف الليايل أصاب قومه القلق، على الكمال 

ولعل بعضهم ظن أنه قد مات، أو خذهلم هروبا من حتمل مشاق السفر وخماوف 
ونظرا حلداثة عهدهم باإلميان تأثروا مبن حوهلم من األقوام الوثنية وصنعوا . الطريق

  . أصام من قلقولكن التوراة ال تبني سبب ما. صنما يعبدونه
 مل يقع يف هذا الشرك، وإمنا هم الذين ارتكبوه، �يصرح القرآن أن هارون 

أما التوراة فهي ال تكتفي بتوريط هارون النيب . وحاول هارون بكل جهد منعهم منه
يصنع العجل هلم يف هذا العمل الوثين، بل تقول إنه قَِبلَ طلبهم بال تردد، ومل 

إن رواية !. فال حول وال قوة إال باهللا. فحسب، وإمنا حرضهم ودعاهم إىل عبادته
ألن ..التوراة هذه خمالفة للمنطق حبيث ال ميكن أن يقبله أي عاقل وال للحظة واحدة 

معىن ما تقوله التوراة أن النيب الذي تعود على مساع كالم اهللا تعاىل ألّه متثاالً بال 
ومن يقبل مثل هذا !  ال يضر وال ينفع، وعبده بنفسه وحث قومه على عبادتهحياة،

الذين ختموا بالرصاص ..اهلراء السخيف سوى قساوسة النصارى وأحبار اليهود 
ويبدو أن !.على آذان عقوهلم لتصديق كل ما ورد يف أسفارهم من رطب ويابس؟

 حريصا على أن يرتد بنو السامري الذي صنع هذا التمثال كان مشركًا بقلبه، وكان
إسرائيل إىل محأة الشرك، ولعله كان صائغا فصاغ بنفسه أو مستعينا مبن على شاكلته 

  ...من الصائغني متثاالً عاديا
م الصاِعقَةُ وأَنتم وِإذْ قُلْتم ياموسى لَن نؤِمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُ����

  ).٥٦: البقرة( 				تنظُرونَ

من عادة املتعنتني أم عندما يعجزن أمام األدلة والرباهني يشترطون شروطًا 
يف أيامنا هذه أيضا هناك . سخيفة ال يقصدون ا إال التهرب من مواجهة احلقيقة

لن نؤمن به ما مل نره : أثبت هلم وجود اهللا تعاىل بالرباهني قالواالكثريون الذين إذا 
. لقد طالبت طائفة من بين إسرائيل سيدنا موسى مبثل هذه املطالبة. بأعني رؤوسنا

ولقد سكتت التوراة عن ذكرها ولكنها مطالبة عامة تصدر من معارضي احلق يف 
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وملا كان القرآن . ن ايدكل زمن، وهذه حقيقة ال ميكن أن يذكرها خمالفو القرآ
يدعي بكونه وحيا إهليا فليس ضروريا أن يتقيد مبا ذكرته التوراة وال يضيف إليه 

  .جديدا
عندما طالب بنو إسرائيل برؤية اهللا تعاىل جهرة أخذم الصاعقة، : وهناك تساؤل

، فلم )١٤٤: اَألعراف (�ِني أَنظُر ِإلَيكرب أَِر�: ولكن موسى قد سبق وطالب
  ملاذا؟…يرتل عليه غضب اهللا

واجلواب أن موسى طلب ذلك عن حب شديد، أما بنو إسرائيل فقد طالبوا 
وهذه مطالبة صدرت . ما مل نره عيانا فلن نؤمن لك: بذلك كشرط لطاعتهم، وقالوا

ولو أم سألوا ذلك بعد قبول احلق، . وء أدب وشر، ولذلك عوقبواعن وقاحة وس
  .كما فعل موسى، ما نزل م العقاب

الصاعقة هي ). ٥٦: البقرة (�فَأَخذَتكُم الصاِعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ�: قوله تعاىل
ويدل التأمل العميق يف هذه الكلمة على أا تطلق على عذاب . لعذاب لغةا

وأحيانا تعين . مصحوب بصوت شديد جدا كعذاب الزالزل والرعود والعواصف
الصاعقة املوت واإلغماء ألما مصاحبتان هلذه الكوارث عادة، ولكن املعىن األصلي 

رآن يف أكثر األحيان مبعىن وقد استعملت الصاعقة يف الق. للكلمة هو ما ذكر
  .ويف هذه اآلية أيضا وردت مبعىن العذاب. العذاب
  ).٥٧: البقرة( ����ثُم بعثْناكُم ِمن بعِد موِتكُم لَعلَّكُم تشكُرون����

لكالم، أننا ضنا بكم بعد ذلتكم وهوانكم وذلك يعين، يف ضوء ما سبق من ا
 يدل )وأنتم تنظرون (:وجعلناكم معززين مكرمني؛ ألن قوله تعاىل يف اآلية السابقة

لقد أزلنا عنكم : فاآلية تعين. على أم مل ميوتوا مبعىن اية حيام، بل ماتوا معنويا
ت اليت كنتم فيها بسبب عذابنا، وتوجهنا إليكم بفضلنا ورمحتنا، وبدلنا حالة املو

  .عذابنا إىل حياة طيبة ماديا وروحيا
لقد ذهب بعض املفسرين إىل أن املوت هنا يعين مفارقة الروح للجسد لبعض 

ماتوا وذهبت : فقد كتب القرطيب عن املفسر املعروف قتادة. الوقت ال موتا حقيقيا
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فس القول عن ربيع بن وقد ذكر ابن كثري ن. أرواحهم مث ردوا الستيفاء آجاهلم
معناه : وقال البعض. ماتوا موت مهود يعترب به الغري مث أُرسلوا: وقال غريه. أنس

أي أن روحانيتكم ماتت بسؤالكم رؤية )..تفسري القرطيب(علمناكم من بعد جهلكم 
اهللا جهرة فرتل عليكم سخطه، مث عفا عنكم، ووهبك هداية روحانية، فعادت إليكم 

  .ة، وهذا املعىن األخري قريب جدا مما ذهبنا إليهاحلياة الروحاني
 �� w	J�� �� w	J�� �� w	J�� �� w	J������/�=�� A t�� /�=�� A t�� /�=�� A t�� /�=�� A t�� ::::        

رزقْناكُم وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا ِمن طَيباِت ما ����
  ).٥٨: البقرة( 				وما ظَلَمونا ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ

ومتى ارتفَعِت السحابةُ عِن الْخيمِة كَانَ بعد ذِلك بنو ِإسراِئيلَ : (ورد يف التوراة
حسب . اِن حيثُ حلَِّت السحابةُ هناك كَانَ بنو ِإسراِئيلَ ينِزلُونَيرتِحلُونَ، وِفي الْمكَ

جِميع أَياِم . قَوِل الرب كَانَ بنو ِإسراِئيلَ يرتِحلُونَ، وحسب قَوِل الرب كَانوا ينِزلُونَ
وِإذَا تمادِت السحابةُ علَى الْمسكَِن . لُونَحلُوِل السحابِة علَى الْمسكَِن كَانوا ينِز

وِإذَا كَانِت . أَياما كَِثريةً كَانَ بنو ِإسراِئيلَ يحرسونَ ِحراسةَ الرب والَ يرتِحلُونَ
وا يكَان بِل الرقَو بسكَِن، فَحسلَى الْما قَِليلَةً عامةُ أَيابحِل السقَو بسحِزلُونَ، ون

وِإذَا كَانِت السحابةُ ِمن الْمساِء ِإلَى الصباِح، ثُم ارتفَعِت . الرب كَانوا يرتِحلُونَ
أَو يوما ولَيلَةً ثُم ارتفَعِت السحابةُ كَانوا . السحابةُ ِفي الصباِح، كَانوا يرتِحلُونَ

أَو يوميِن أَو شهرا أَو سنةً، متى تمادِت السحابةُ علَى الْمسكَِن حالَّةً علَيِه، . يرتِحلُونَ
حسب ٢٣. ومتى ارتفَعت كَانوا يرتِحلُونَ. كَانَ بنو ِإسراِئيلَ ينِزلُونَ والَ يرتِحلُونَ

-١٧ : ٩اَلْعدد " ( ينِزلُونَ، وحسب قَوِل الرب كَانوا يرتِحلُونَقَوِل الرب كَانوا
٢٣.(  

يتبني من هذه الفقرة أن السحب كانت تظل مكانا يريد اهللا تعاىل أن يرتلوا فيه 
ولكن سياق . أثناء عبورهم سيناء، وإذا أراد سفرهم أظلّتهم مرة أخرى يف السفر

ألن السحب الداكنة ..أن املراد من ظالل الغمام هو املطرالقرآن وكلماته تبني 
وبيان القرآن، كما هي عادته، تصحيح لبيان التوراة، ألن . املظلمة ممطرة عموما
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فأي داع إلحاطة بين إسرائيل . وصف التوراة للسحب غري ضروري وغري معقول
ى اهللا تعاىل بالسحب لتوجيههم إىل املكان املناسب إلقامتهم؟ كان يكفي أن يوح

  .ملوسى وخيربه بذلك
لقد ذكر القرآن إىل جانب الغمام املن والسلوى، ومن هذا يتبني أن تلك الفيايف 

فكان اهللا تعاىل يطفئ عطشهم بالسحب الداكنة . ادبة كان يعوزها الطعام واملاء
على عباده إن من عادة اهللا املستمرة أنه يمن . املمطرة، ويزيل جوعهم باملن والسلوى

وما فعل اهللا هذا يف املاضي . بربكات خاصة ليدرأ عنهم األذى ويهيء هلم الراحة
فال يصح أن يراد بظالل الغمام أن اهللا . فقط بل يفعله اليوم أيضا مع عباده الصاحلني

إذ أن ..تعاىل كان يأمر السحاب لتتحرك معهم لتظلهم دائما حيثما حلوا وارحتلوا 
  .تمر نقمة ال نعمةظالل السحب املس
ولَما ارتفَع . وِفي الصباِح كَانَ سِقيطُ الندى حوالَِي الْمحلَِّة: (ورد يف التوراة

. دِقيق كَالْجِليِد علَى اَألرِض. سِقيطُ الندى ِإذَا علَى وجِه الْبريِة شيٌء دِقيق ِمثْلُ قُشوٍر
فَقَالَ . من هو؟ َألنهم لَم يعِرفُوا ما هو:  ِإسراِئيلَ قَالُوا بعضهم ِلبعٍضفَلَما رأَى بنو

  ).١٥- ١٣ : ١٦اَلْخروج " (هو الْخبز الَِّذي أَعطَاكُم الرب ِلتأْكُلُوا: لَهم موسى
ليك، واخلاص طري فالعام منها كل ما يس. أما السلوى فيه أيضا خاص وعام كاملّن

فَخرجت ِريح ِمن ِقبِل الرب وساقَت : (ورد يف التوراة. يشبه السماين، والعسل أيضا
 ٍم ِمنوِة يِسريما ونه ٍم ِمنوِة يِسريم وحلَِّة، نحلَى الْما عهأَلْقَتِر وحالْب ى ِمنلْوس

فَقَام الشعب كُلَّ ذِلك . ، ونحو ِذراعيِن فَوق وجِه اَألرِضهناك، حوالَِي الْمحلَِّة
. الَِّذي قَلَّلَ جمع عشرةَ حواِمر. النهاِر، وكُلَّ اللَّيِل وكُلَّ يوِم الْغِد وجمعوا السلْوى

 كَانَ اللَّحم بعد بين أَسناِنِهم قَبلَ أَنْ وِإذْ. وسطَّحوها لَهم مساِطح حوالَِي الْمحلَِّة
. ينقَِطع، حِمي غَضب الرب علَى الشعِب، وضرب الرب الشعب ضربةً عِظيمةً ِجدا

م الَِّذين َألنهم هناك دفَنوا الْقَو» قَبروت هتأَوةَ«فَدِعي اسم ذِلك الْموِضِع 
  ).٣٤- ٣١ : ١١اَلْعدد "(اشتهوا
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كان بنو إسرائيل قد عاشوا عبيدا حتت الفراعنة ملدة طويلة، فأراد اهللا تعاىل أن 
فبدالً من أن يبلغهم . يعيشوا يف الربية أحرارا لزرع أخالق اجلرأة والشجاعة فيهم

هلا من األماكن، وهيأ هلم كنعان يف وقت قصري تركهم مدةً يف صحراء سيناء وما حو
هناك أغذية بدون جهد وتعب من جانبهم، منها ما هو حلو ومنها ما هو ماحل ومنها 

يف تنوع يرضي ..ما هو صلب ومنها ما هو لين ومنها ما يطهى ومنها ما يؤكل نيئًا
فبالغمام هيأ اهللا تعاىل . شىت األذواق، ويسد اجلوع، ويغذي اجلسم، وحيفظ الصحة

سرائيل املاء، وباملن وفّر هلم غذاء من الفاكهة واخلضر، وبالسلوى زودهم لبين إ
  .باللحم والعسل وغريها من املأكوالت اليت تسلي القلب

ن والسلوى فال يعين هذا أن اهللا تعاىل أنزل امل.  جديرة بالتأمل�أنزلنا�وكلمة 
ألنه ) أنزلنا: (واستخدم هلا كلمة. من السماء، وإمنا كانت مما ينمو على األرض
فالرتول يدل على اإلعزاز واإلكرام، . تعاىل هيأها لبين إسرائيل يف ظروف غري عادية

يف أنواع ) الرتول(وعلى الذين يقعون بسبب كلمة . أو توفري شيء يف أحوال صعبة
ل املسيح املنتظر أن يتدبروا وينتبهوا إىل هذه األساليب األخطاء يف مسألة نزو

فإذا كان إطالق كلمة الرتول على املن والسلوى ومها من نتاج األرض . القرآنية
. ممكنا فكيف الجيوز استخدام الرتول يء املسيح املنتظر الذي خِلق على األرض

شحون بأنواع الفسق احلق أن ظهور نفس طاهرة مصلحة يف مثل هذا الزمن امل
يسمى نزوالً يف االصطالح اإلهلي، وقد ورد للمسيح املوعود أيضا بنفس ..والفجور 

  .املعىن
لغة يشري إىل أن هذه األغذية با ����كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم����: وقوله تعاىل

فالطيب . الفائدة لكم يف هذه الظروف، وسوف تسد حاجاتكم من الطعام والشراء
وهذا يعين أن ما رزقناكم به من غذاء .. يعين اللذيذ، الطاهر، احلسن، احللو، املمتاز

يكفل لكم لذة الطعم، ويساعد على صالح أخالقكم، وهو حسن حلو ممتاز يف 
حاسن األخالق، واستعدوا للمهمة اجلليلة اليت قيمته ومنافعه، فكلوا منه، وختلقوا مب

  .تنتظركم
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وال يعين قوله تعاىل أن الطيبات اليت نزلت على موسى وقومه من املن والسلوى 
هي الطيبات فقط، بل إن كل كلمة، مدحا كانت أو ذما، تعطي معىن نسبيا؛ 

ا يف وقت فإنه يكون ضار.. فالشيء الذي يكون يف وقت مفيدا، أو لشخص مفيدا
فاألشياء اليت أُعطيت لبين إسرائيل، وإن . أو لشخص آخر، والعكس صحيح أيضا

كانت من الطيبات بوجه عام، ولكنها نظرا لظروفهم عندئذ كانت طيبات هلم بوجه 
خاص، واستبدال أغذية أخرى ا مل يكن ليحقق الغرض الذي من أجله تركهم اهللا 

  .تعاىل يف صحراء سيناء
أن قدوم طري ) ٣٤ إىل ٣١:١١عدد(بارة التوراة اليت أوردناه سابقا ويبدو من ع

السماين كان مبثابة عذاب لبين إسرائيل، ألن غضب اهللا نزل عليهم قبل أن ميضغوا 
بأن هذا الطري .. ولكن القرآن الكرمي يقول على عكس ذلك. أول لقمة من حلمه

و الصواب، ألن توفري الغذاء يف واحلق أن ما يقوله القرآن ه. جاء نعمة وإحسانا هلم
فلو كان اهللا تعاىل نبههم من . البيداء، مث إنزال العذاب بسبب مجعه وأكله يعد ظلما

قبل بأن طيور السماين ستأتيكم فال تأكلوها لكان هناك مربر للغضب عليهم، أو إذا 
كن عندهم كان السماين حراما أكله على بين إسرائيل الستحقوا العقاب؛ ولكن مل ي

فإذا كانوا وجدوا شيئًا حالالً وأرادوا أكله فأي مربر للغضب . أي حرمة هلا
  .والعذاب الذي مأل األرض بقبورهم؟ إنه لظلم عظيم، واهللا ليس بظالم للعبيد
فَكَلَّم : (واحلق أن التوراة يف موضع أخرى نفَت كون طيور السماين نقمة وقالت

ِفي الْعِشيِة تأْكُلُونَ : كَلِّمهم قَاِئالً. ِمعت تذَمر بِني ِإسراِئيلَس: الرب موسى قَاِئالً
ِإهلُكُم با الري أَنونَ أَنلَمعتا، وزبونَ خعبشاِح تبِفي الصا، وماِء . لَحسفَكَانَ ِفي الْم

. ِفي الصباِح كَانَ سِقيطُ الندى حوالَِي الْمحلَِّةو. أَنَّ السلْوى صِعدت وغَطَِّت الْمحلَّةَ
دِقيق كَالْجِليِد . ولَما ارتفَع سِقيطُ الندى ِإذَا علَى وجِه الْبريِة شيٌء دِقيق ِمثْلُ قُشوٍر

اين وتبني هذه العبارة أن طيور السم). ١٤- ١١ : ١٦اَلْخروج " (علَى اَألرِض
جاءت حبسب بشارة اهللا تعاىل، وأمر اهللا موسى أن يأكلوها نعمة وفضالً منه تعاىل، 

  .وبأكلها سيعرفون أين أنا الرب إهلهم
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كما ذكرت التوراة نعمة السماين مع نعمة املن، ومل تذكر املن يف أي مكان إال 
تب جاهل هو منوذج حلمق كا) ١١عدد(فيبدوا أن ما ورد يف . بوصفه نعمة ال عذابا

أدخل فيها أفكاره اخلاطئة، وإال فاحلق ما ذكره القرآن بأن املن .. من كتاب التوراة
  .كان إنعاما كما كان السلوى أيضا إنعاما

نه اثْنتا وِإذْ استسقَى موسى ِلقَوِمِه فَقُلْنا اضِرب ِبعصاك الْحجر فَانفَجرت ِم����
عشرةَ عينا قَد عِلم كُلُّ أُناٍس مشربهم كُلُوا واشربوا ِمن ِرزِق اللَِّه والَ تعثَوا ِفي 

فِْسِدينِض ماَألر				٦١: البقرة( .(  

انوا حباجة إىل املاء لقد ك. تتحدث هذه اآلية عن نكران بين إسرائيل لنعمة أُخرى
فأمره اهللا تعاىل .  للسقيا�فدعا موسى . يف موضع كان نزول املطر فيه شحيحا

ووجدت كل . وعندما ضربه تفجرت منه اثنتا عشر عينا. أن يضرب حجرا معينا
  .مجاعة منهم ماًء وعينت هلا موردا

 اآلية ويقولون عن التوراة مل تذكر مثل هذا احلادث، يعترض القساوسة على هذه
ولكن كما أسلفت، ال اعتبار مبا إذا ! وهذا عندهم دليل على جهل صاحب القرآن

ال شك أن املؤرخ مضطر للتقيد بسرد أحداث عن . ذكرت التوراة حادثًا أومل تذكر
كن القرآن الذي بين إسرائيل كما ذُكرت يف التوراة أو يف كتب التاريخ اُألخرى، ول

أفلم تقع . يعلن أنه وحي اهللا تعاىل، ال حاجة له ليلتزم فقط مبا جاء يف تلك الكتب
أحداث يف الدنيا سوى ما ذكرته التوراة وكتب التاريخ؟ وهل هناك خطر على اهللا 
جلَّ وعال أالّ يذكر إال ما جاء فيها؟ إن القرآن ايد كالم اهللا تعاىل، وأىن لعلم 

ن يبلغ شأن العلم اإلهلي؟ من حق منكر القرآن أن يطالبنا بإثبات أنه كالم املؤرخ أ
اهللا حقًا، فإذا أثبتنا أنه كذلك فال بد من أن تعترب شهادة القرآن هي األوثق واألقوى 

ولكن ال جيوز لنا أن نلبس . من شهادة مؤرخ وشهادة كتاب منسوخ أو ممسوخ
  .ه، أو للعقل الذي خلقه اهللا تعاىل، أو للغةكلمات القرآن معاين معارضة للقرآن نفس
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قد كتب يف ترمجته ، (Sale)وأرى من الضروري هنا ذكر أن املستشرق سيل 
للقرآن الكرمي أن سائحا يف القرن اخلامس عشر ذكر أنه وجد آثارا الثنيت عشرة عينا 

  ).القرآن،سيل. (يف صخرة جببل حوريب وإن كانت بعضها قد جفت
لتوراة األمر اإلهلي ملوسى بضرب صخرة يف جبل حوريب، ولكن ال مث جند يف ا

ويف موضع آخر جند ذكر اثنيت عشرة ) ٦:١٧خروج (جند هناك ذكر اثنيت عشرة 
  ).٢٧:١٥خروج (عينا يف مكان آخر، ومل يذكر هناك الضرب بالعصا 

فظنوا أن موسى كان حيمل .. لقد أخطأ بعض املفسرين أيضا يف فهم هذه اآلية
معه حجرا، وكلما احتاج بنو إسرائيل للماء يضربه بالعصا ويفجر منه اثنيت عشرة 

فإذا كان . احلق إن هذا القول ال يصف معجزة إهلية وإمنا يعرب عن مهزلة عقلية! عينا
اهللا تعاىل هيأ يف بعض املناطق املاء لبين إسرائيل بإنزال املطر من الغمام كمعجزة، لزم 

. ق املاء من احلجر بضرب العصا أيضا خاضعة لسنن اهللا الكونيةأن تكون معجزة تدف
إن املعىن احلقيقي لآلية هو أن اهللا تعاىل أمر موسى بضرب حجر بعصاة فانفجرت 

والذين تيسر هلم زيارة األماكن اجلبلية يعرفون أنه . منه بالضرب اثنتا عشرة عينا
املاء الباطين اجلاري حتت وجه عندما ينصهر اجلليد فوق قمم اجلبال يرتفع مستوى 

ومثل هذه العيون توجد . األرض، وميكن أن خيرج متدفقًا مبجرد الضرب من عصا
وتكثر مثل هذه املواقع يف . وحتدث طبقًا لسنن كونية معروفة…أيضا يف الرباري

  .صحراء اجلزيرة العربية حيث الواحات ذات عيون املاء والنخيل
بالوحي إىل موضع كهذا، وكان املاء قريبا من سطح لقد وجه اهللا تعاىل موسى 

األرض، وكان عليه حجر، فأمره اهللا تعاىل أن حيركه بالعصا ليتدفق املاء من ورائه، 
ليست املعجزة أن املاء خرج من احلجر، كما ليست املعجزة أن املاء تولّد . ففعل

دلّه بالوحي على وجود فجأة يف باطن احلجر وخرج منه، وإمنا املعجزة أن اهللا تعاىل 
وال مربر لنكران مثل هذه املعجزة، كما ال داعي . املاء وراء حجر معني يسد جريانه

  .أيضا لتصويرها بصورة خمالفة لسنة اهللا يف الكون
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ويبدو أن احلجر مل يكن كبريا وال عميقًا فتشقق بالضرب بالعصا، وخرج املاء 
 خِبر هذه اجلبال يعرف أن العديد من ومن. من اثين عشر موضعا من هذه الشقوق

وقد شاهدت بنفسي يف موضع جبلي بكشمري . العيون تتدفق من موضع واحد أحيانا
عيونا كثرية تفيض من مساحة صغرية ال تتجاوز أمتارا، ورمبا كان عددها اثنيت 

  .عشرة عينا
 كثرية ويبدو أن الغرض من عدد اثين عشر أن بين إسرائيل كانوا قبائل عديدة

  .الشجار فيما بينها، وهكذا هيأ اهللا تعاىل لكل منها موضع شرب على حدة
، ال يعين أن اهللا تعاىل )٦١: البقرة (�قَد عِلم كُلُّ أُناٍس مشربهم�: وقوله تعاىل

املاء . رب هلم، وإمنا القوم أنفسهم اختذوا مواضع شرب هلمعني لكل قبيلة موضع ش
كان يتدفق بوفرة ومن مواضع متفرقة ليتيسر لبين إسرائيل احلصول على كفايتهم منه 

  .بدون مشقة، فال يقع بينهم خصومة أو شجار
لقد هيأ اهللا تعاىل لكم يف كل موضع كفايتكم من الطعام والشراب، فاشكروا ..

إن كل فساد يف الدنيا يرجع إىل . عليه وال تتكالبوا على األسبابصنيعه وتوكلوا 
فيظن اإلنسان أنه إن مل جيد أرضا كذا أو مسكنا كذا أو . االعتماد على األسباب

فيتخاصم مع أخيه وتستمر سلسلة ال تنتهي من .. دابةً كذا ألصابه الضرر واخلسران
انظروا كيف حررناكم من كل : ائيليقول اهللا تعاىل هنا لبين إسر. الفساد والفتنة

هذه املتاعب من حبث عن طعام وشراب وغري ذلك، فإذا كنا نسد كل حاجاتكم 
  .فال داعي للفساد والتباغض والشجار مع اجلار

جيب أال تفسدوا على األقل يف هذه األيام، كما جيب أن تتجنبوا الفساد يف 
  ...املستقبل تذكرا هلذه النعم

ئيل على طعام املن والسلوى ملدة طويلة، ومن حني آلخر كانوا لقد عاش بنو إسرا
ولكنهم مل . يدخلون بعض املدن وميكثون فيها للتمتع مبا فيها من طعام وشراب

. يستطيعوا الصرب على طعام واحد يف الرباري، وإن مل يكن واحدا بل كان متنوعا
 باملشويات واملقليات كانوا معتادين على العيش يف مدن مصر عيشة مدنية، مولعني
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. وغريها من لذائذ الطعام الذي يأكله أهل احلضر، فتربموا من أكل األغذية الربية
وبلغ م الضيق أن قالوا . وهكذا مل يقدروا احلكمة وراء هذه املعيشة واألغذية

إذا كنت تصرب أنت عليه وال ترى حاجة إىل . ملوسى لن نصرب عن طعام واحد
قل ادع اهللا ألجلنا كي خيرج لنا من األرض أنواع اخلضروات استبداله، فعلى األ

أي يسمح لنا باإلقامة واالستقرار يف مكان نستطيع فيه الزراعة وإنتاج .. والبقول
أتطلبون الطعام األقل : فأجام اهللا تعاىل. هذه احملاصيل من غالل وبقول وخضار

  نفعا لكم وتتخلون عن األجود واألنسب؟
اللحم ) خري(ملفسرون يف معىن خري وأدىن، فقال البعض أن املراد من لقد اختلف ا

ومل يأمر اهللا . فاخلضار خري واللحم أيضا خري. ولكن هذا خطأ. اخلضار) أدىن(ومن 
فالنفس البشرية أحيانا . تعاىل يف الشرع أنه إذا وجد طعام جيد فال تأكلوا غريه

  .ا ما يثري سخط اهللاتشتهي العدس مع تيسر حلم طري، وليس يف هذ
مقارنة بني ما كانوا جيدونه يف الربية من أغذية ) خري،وأدىن(احلق أن يف كلميت 

لقد تركهم اهللا . بدون جهد وتعب، وبني ما حيصل عليه أهل املدن بعد سعي ومشقة
تعاىل يف هذه الربية لكي يزيل عنهم أثر العبودية ويطهرهم من املعاصي وسيء 

ت يف نفوسهم بصحبة املصريني، ولكي ال تثور فيهم نزعات العادات اليت ترسخ
الشرك نتيجة خمالطتهم باألمم األخرى أراد اهللا تعاىل هلم أن يظلوا يف صحبة موسى 

وقد وفَّر اهللا هلم كل ما يتيسر يف البادية من . باستمرار لريسخ فيهم عقيدة التوحيد
  .إال يف املدن والقرىأما اخلضروات واألطعمة الشهية فال تتيسر .. أطعمة

، ألم فضلوا )٦٢: البقرة (�وضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ�: وقوله تعاىل
.. الزراعة على عيش يؤهلهم للحكم والسلطان يف األرض املقدسة اليت وعدوا ا

ومن عجيب قدرة اهللا تعاىل أن بين إسرائيل وإن كانوا قد . ألزمهم اهللا الذل واهلوان
نالوا امللك حبسب البشارات اإلهلية إال أن إخالفهم املتكرر لعهودهم مع اهللا تعاىل 
صار وباالً عليهم حىت حرموا من امللك فيما بعد ألكثر من عشرين قرنا ومل يبق هلم 

  .الزراعةإال أعمال التجارة و
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وِإذْ أَخذْنا ِميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم ِبقُوٍة واذْكُروا ما ِفيِه ����
  ).٦٤: البقرة( 				لَعلَّكُم تتقُونَ

الوصايا العشر وما نزل معها من تعاليم : �أَخذْنا ِميثَاقَكُم� املراد من قوله تعاىل
تذكروا تلك الوصايا : وتقول اآلية لبين إسرائيل. أُخرى على موسى عند جبل سيناء

ال : ليت أعرضتم عن مساعها قائلنياليت أُوتيتموها وأنت واقفون عن سفح اجلبل، وا
  .نريد مساعها حىت ال لك

أُضيف امليثاق إىل بين إسرائيل ألنه كان ذا شهرة وأمهية ) ميثاقكم(ويف قوله تعاىل 
ويف . كبرية لديهم، لقد وضع فيه األساس لعالقات كان ستنشأ بني اهللا تعاىل وبينهم

اهللا تعاىل أن النيب املوعود صاحب نفس امليثاق وبسبب معاصيهم املتكررة، قدر 
وكأن إضافة . الشرع اجلديد لن يظهر يف بين إسحاق، بل سيظهر يف بين إمساعيل

امليثاق إليهم تذكرة لنيب إسرائيل بأمهية هذا العهد، وال يعين هذا أنه مل يكن لنيب 
  .إسرائيل عهود أُخرى مع اهللا تعاىل

الطور يف العربانية يعين اجلبل أيا كان : �ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور�قوله تعاىل 
ولكن العرب عندما . ومن معاين الطور يف العربية أيضا اجلبل). قاموس العهد القدمي(

بل، ظنوا أن الطور مسعوا من اليهود أن اهللا تعاىل تكلم مع موسى على الطور أي اجل
واستخدم القرآن ). جبل الطور(بالعربانية يعين ذلك اجلبل اخلاص يف سيناء، فسموه 

وشجرةً تخرج ِمن طُوِر �: قال اهللا تعاىل. الكرمي كلمة الطور مبعىن اجلبل فقط
  ).٣- ٢: التني (�وطُوِر ِسيِنني* والتِني والزيتوِن �: وقال). ٢١: املؤمنون (�سيناَء

وظنوا أن اهللا تعاىل رفع ) ورفعنا فوقكم الطور: (لقد اخندع البعض من قوله تعاىل
وقد استغل املستشرق ردِول . فوق رؤوس بين إسرائيلاجلبل وجعله كاملظلة 

Rodwell لقد أخطأ : هذا اخلطأ من بعض املفسرين وطعن به يف اإلسالم وقال
  .اليهود يف فهم عبارة واردة يف التوراة ونقل القرآن عنهم هذا اخلطأ

مع أما تدالن أيضا على جمرد ) فوق(و ) رفع(لقد اخندع املفسرون بكلميت 
جاء يف حديث اهلجرة النبوية أن أبا بكر قال بصدد اشتداد احلر وقت . تفاعاالر
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البخاري،كتاب ) (فَرِفعت لَنا صخرةٌ طَِويلَةٌ لَها ِظلٌّ لَم تأِْت علَيِه الشمس: (الظهرية
وورد يف القرآن . ، يعين رأينا يف صخرة مرتفعة قريبا منا هلا ظل فأوينا إليها)املناقب
ِإذْ جاُءوكُم ِمن فَوِقكُم وِمن أَسفَلَ ِمنكُم وِإذْ زاغَِت اَألبصار وبلَغِت �: الكرمي

الً هناِلك ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزا* الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونا 
أي أم جاءوكم من الناحتني املرتفعة واملنخفضة ). ١٢- ١١: األحزاب (�شِديدا

  .من األرض
فاملعىن الصحيح لآلية أن اليهود كانوا واقفني بالقرب من الطور عندما أعطاهم 

وحدثَ : ( التوراةفقد ورد يف. اهللا تعاىل بعض الوصايا وأخذ منهم العهد للعمل ا
ِفي الْيوِم الثَّاِلِث لَما كَانَ الصباح أَنه صارت رعود وبروق وسحاب ثَِقيلٌ علَى 

وأَخرج . فَارتعد كُلُّ الشعِب الَِّذي ِفي الْمحلَِّة. الْجبِل، وصوت بوق شِديد ِجدا
 ِمن بعى الشوسِلمبفَِل الْجقَفُوا ِفي أَسالَقَاِة اِهللا، فَولَِّة ِلمحاَء . الْملُ ِسينبكَانَ جو

كُلُّه يدخن ِمن أَجِل أَنَّ الرب نزلَ علَيِه ِبالناِر، وصِعد دخانه كَدخاِن اَألتوِن، 
الْبوِق يزداد اشِتدادا ِجدا، وموسى يتكَلَّم فَكَانَ صوت . وارتجف كُلُّ الْجبِل ِجدا

ونزلَ الرب علَى جبِل ِسيناَء، ِإلَى رأِْس الْجبِل، ودعا اُهللا موسى . واُهللا يِجيبه ِبصوٍت
ِر الشعب ِلئَالَّ انحِدر حذِّ: فَقَالَ الرب ِلموسى. فَصِعد موسى. ِإلَى رأِْس الْجبِل

ولْيتقَدس أَيضا الْكَهنةُ الَِّذين . يقْتِحموا ِإلَى الرب ِلينظُروا، فَيسقُطَ ِمنهم كَِثريونَ
بِبِهِم الر ِطشبِلئَالَّ ي بونَ ِإلَى الرِربقْتي)" وجر٢٢- ١٦ : ١٩اَلْخ .(  

 ألنه هو الذي )ورفعنا فوقكم الطور( اهللا تعاىل يف قوله وقد نسب رفع الطور إىل
  .أوصاهم باملكث أسفل اجلبل كما هو وارد أيضا يف التوراة

إشارة إىل أن ميثاق الطور هذا له صفة الدوام، ) فوق(و ) رفعنا(واستخدام كلمة 
إذ أن هذا العهد قد أُخذ عند الطور وليس هذا فحسب، وإمنا يشري أيضا بطريق 

. از اللطيف إىل أن الطور سيبقى دائما حملقًا فوق رؤوسهم يذكرهم ذا العهدا
  .وليس العهد ليوم أو يومني، وإمنا له ارتباط دائم باحلياة القومية لبين إسرائيل
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لقد وضع اهللا اللبنة األوىل للشريعة املوسوية على جبل يف برية سيناء وقد ذُكر 
اَلرب ِإهلُنا قَطَع معنا عهدا : (بني من قول التوراةويت). ١٩،٢٠سفر خروج (هذا يف 

وِريبة "(ِفي حثِْنيأن موسى تلقى الوصايا العشر إىل جانب تعاليم أُخرى )٢ : ٥اََلت ،
وتؤكد آيتنا . على صخرة حوريب، وهناك أُخذ من بين إسرائيل امليثاق بالعمل ا

 دائما ذلك العهد الذي أخذ اهللا منهم عندئذ، هذه بأن على بين إسرائيل أن يذكروا
  .ويتمسكوا به بقوة، ويعملوا به بصدق، لكي ينجوا من املصائب مجيعا

: ودعا موسى جِميع ِإسراِئيلَ وقَالَ لَهم: (وقد ورد هذا التأكيد يف التوراة كاآليت
ِتي أَتكَلَّم ِبها ِفي مساِمِعكُم الْيوم، وتعلَّموها ِاسمع يا ِإسراِئيلُ الْفَراِئض واَألحكَام الَّ

  ).١:٥تثنية" (واحتِرزوا ِلتعملُوها
وكَانَ جِميع الشعِب يرونَ الرعود والْبروق وصوت الْبوِق، : (جاء يف التوراة

نخدلَ يبالْجو .ار بعأَى الشا رلَمىووسقَالُوا ِلمِعيٍد، وب قَفُوا ِمنووا ودعت : كَلَّمت
عمسا فَننعم تأَن .وتما اُهللا ِلئَالَّ ننعم كَلَّمتالَ يو)" وجروجاء ). ١٩- ١٨ : ٢٠اَلْخ

أَنا كُنت واِقفًا . ناِروجها ِلوجٍه تكَلَّم الرب معنا ِفي الْجبِل ِمن وسِط ال: (فيها أيضا
بين الرب وبينكُم ِفي ذِلك الْوقِْت ِلكَي أُخِبركُم ِبكَالَِم الرب، َألنكُم ِخفْتم ِمن أَجِل 

  ).٥-٤ : ٥اََلتثِْنية "(الناِر، ولَم تصعدوا ِإلَى الْجبِل
ني دعا بين إسرائيل ليشرفهم بكالمه يتضح من هذه العبارة أن اهللا تعاىل ح

أم فروا من هناك ) مث توليتم(فيعين قوله تعاىل . مشافهة خافوا بسبب الزلزال
ويقول عز وجل بأنه إن مل يِحطْكُم فضله . مدبرين، ومل يريدوا مساع كالم اهللا تعاىل

  .ورمحته لعاقبكم، وحملا امسكم من أُمة رسوله وأصبحتم من اخلاسرين
قدر اهللا تعاىل بسبب رفضهم مساع كالمه ) ١٨:١٨تثنية( ورد يف التوراة وكما

  .أن يكون النيب املوعود املثيل ملوسى من خارج بين إسرائيل، من إخوم بين إمساعيل
P�3��� )�� 2#TP�3��� )�� 2#TP�3��� )�� 2#TP�3��� )�� 2#T::::        
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� كُمرأْمي ِمِه ِإنَّ اللَّهى ِلقَووسِإذْ قَالَ ما قَالَ ووزا هِخذُنتةً قَالُوا أَتقَروا بحذْبأَنْ ت
 اِهِلنيالْج وذُ ِباللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمنأَع 	٦٨: البقرة((  

وكان املصريون يعظمون البقرة كثريا، لذلك . كان بنو إسرائيل يعيشون يف مصر
وكذلك يتبني مما  سبق يف اآليات، . ب بين إسرائيل أيضااستولت عظمتها على قلو

ومما جاء يف التوراة أن بين إسرائيل عندما اختذوا الصنم إهلًا كان على صورة العجل، 
وملا كان اهلدف . مما يدل على أن تعظيم البقرة يف قلوم وصل إىل حد تأليهها

ه الواحد األحد، اخلالق األساسي لألنبياء القضاء على الشرك وإظهار جالل اإلل
فكان ضروريا أن يتضمن شريعة موسى من التعاليم ما يستأصل .. املالك لكل خملوق

من قلوب بين إسرائيل تعظيم البقرة، ولوال ذلك ملالوا بعد مدة إىل عبادا كرة 
ومن الواضح أن . ولذلك أمرت شريعة موسى يف عدة مناسبات بذبح البقر. أُخرى

  .حيوانا مرة بعد أخرى ال ميكن أن خيلعوا عليه صفات األلوهيةالذين يذحبون 
 أمر قومه بذبح بقرة، فأرادوا مماطلته، ولكنهم يف �تشري هذه اآلية أن موسى 

وذكر اهللا تعاىل هنا نكرانا آخر للجميل . النهاية اضطروا كارهني إىل االمتثال بأمره
.. فبعد عبادة العجل وتلقَّي عقوبات شديدة، وبعد توبة وخجل. بنو إسرائيلارتكبه 

ولكنهم . مل يكن متوقعا من هذا اجليل نفسه أن يسقطوا يف وحلة الشرك مرة أُخرى
ويبدو أنه، لسوء حظهم، ولد . مل يتخذوا من كل ذلك عربة، بل مالوا إىل الشرك

العجل الذي يعبده املصريون، كان يشبه .. عندهم عجل مجيل بشكل غري عادي
فأمر اهللا موسى أن يقيم سنة ذبح البقر لكي يقتلع من . فهفت قلوم إىل تعظيمه
وملا كاد املريب يقول خذوين، فقد أحسوا أن هذا األمر . قلوم هذه امليول الشركية

خيص عجلهم اجلميل احملبوب، وتداولوا فيما بينهم حول هذا األمر، وبدالً من أن 
بادروا إىل ذبح أي بقرة حىت يتم تنفيذ األمر اإلهلي بدون هتك سترهم، االوا على ي

موسى بوابل من األسئلة حول صفات وعالمات تلك البقرة، ظنا منهم أن اهللا تعاىل 
وكانت نتيجة هذا النقاش أن اهللا تعاىل أعطاهم عالمات دقيقة . يريد بقرة خاصة
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فاضطروا آخر األمر . أ تعظيمه يتولد يف قلومتنطبق على عجلهم اجلميل الذي بد
  .إىل ذحبه، ووقفوا موقف اخلجل واإلحراج

ويدلنا تاريخ املصريني القدمي أم عبدوا حيوانات كثرية، ولكن أمهها العجل 
الذى كانوا خيتارونه مبواصفات خاصة، ويقيمون له التماثيل، وشيدوا له املعابد، 

اختذوا يوم ميالده ). عجل أبيس( هذه العجول ووضعوا صوره على جدراا ومن
وكانوا حينطونه ويدفنونه يف مقابر خاصة، . عطلة وعيدا ويوم وفاته مأمتا وحزنا

وكانوا ال . وكانوا يعتربونه مظهرا إلله الشمس. ويبحثون بعده عن عجل مثله
اين وقد استمرت هذه العادة فيهم إىل رعمسيس الث. جييزون أكل هذه احليوانات

  ... أيضا
وكان بنو إسرائيل متأثرين ذه العقائد املصرية، وعندما رأوا هذا العجل اجلميل 

  .الذي متيز مبواصفات خاصة مالوا إىل الشرك
وال تذكر . ، ولكنها تستعمل للمؤنث واملذكر)بقرة(لقد اختار القرآن كلمة 

 ذكرت أن ذكر التوراة هذا احلادث مبثل تفصيل القرآن له، ولكن كما سبق أن
ومع ذلك . حادث تارخيي يف التوراة أو عدمه ال يعىن شيئًا إزاء كتاب مساوي حمفوظ

فقد جاء يف التوراة ذكر تضحية عجل بعالمات كاليت ذكرت يف القرآن حيث قيل 
صِحيحةً الَ كَلِّم بِني ِإسراِئيلَ أَنْ يأْخذُوا ِإلَيك بقَرةً حمراَء : (إن اهللا تعاىل قال ملوسى

عيب ِفيها، ولَم يعلُ علَيها ِنري، فَتعطُونها َألِلعازار الْكَاِهِن، فَتخرج ِإلَى خاِرِج الْمحلَِّة 
هامقُد حذْبتو .ا ِإلَى ِجهِمهد ِمن ِضحنيِبِعِه وا ِبِإصِمهد ِمن الْكَاِهن ارازذُ أَِلعأْخيِة و

يحرق ِجلْدها ولَحمها . وتحرق الْبقَرةُ أَمام عينيِه. وجِه خيمِة االجِتماِع سبع مراٍت
ويأْخذُ الْكَاِهن خشب أَرٍز وزوفَا وِقرِمزا ويطْرحهن ِفي وسِط . ودمها مع فَرِثها
م يغِسلُ الْكَاِهن ِثيابه ويرحض جسده ِبماٍء، وبعد ذِلك يدخلُ حِريِق الْبقَرِة، ثُ

والَِّذي أَحرقَها يغِسلُ ِثيابه ِبماٍء ويرحض . ويكُونُ الْكَاِهن نِجسا ِإلَى الْمساِء. الْمحلَّةَ
سا ِإلَى الْمِجسكُونُ نياٍء وِبم هدساِءج . هعضيِة وقَرالْب ادمر لٌ طَاِهرجر عمجيو
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. خاِرج الْمحلَِّة ِفي مكَاٍن طَاِهٍر، فَتكُونُ ِلجماعِة بِني ِإسراِئيلَ ِفي ِحفٍْظ، ماَء نجاسٍة
  )).٩-٢ : ١٩اَلْعدد " (ِإنها ذَِبيحةُ خِطيٍة

ني موسى وبينهم من أسئلة وأجوبة كما ذكر ال تذكر هذه العبارة ما دار ب
هذا احلادث كحادث  القرآن، ولكن يدرك اإلنسان بتأمل قليل أن التوراة ذكرت

واحلكمة يف ذبح مثل هذه البقرة هي إزالة الشرك من قلوب بين إسرائيل، . عادي
ه دماء ووقايتهم من تأثري األمم اُألخرى، ورمبا هلذه احلكمة سمي املاء الذي خلط ب

فلو أم استمروا يف ذبح . أي غُسل به جناسة الشرك وحفظوا منه.. البقرة ماء جناسة
  .مثل هذه العجول والبقر اليت كان يعبدها املصريون لزال من قلوم جنس الشرك

. لقد جاء يف كتب احلديث اليهودية هذا احلادث بتفصيل أكثر مما جاء يف التوراة
أنه مل ) نسيس(ووردت رواية عن الربي . امل عن احلادثباب ك) مثتا(فقد ورد يف 

ويف هذا ). موسوعة الكتاب املقدس( بقرة بتلك املواصفات �يوجد بعد موسى 
البيان من أحاديث اليهود تصديق كامل ملا ورد يف القرآن من أن اهللا تعاىل أمرهم 

  .مال غري عادي وبعالمات معينة ال تتوفر يف كل األزمنةبذبح بقرة خاصة تتميز جب
أمرهم اهللا تعاىل بذبح بقرة أيةً كانت، فبدأ اليهود يسألون عن عالماا، ألن 

بقَرةٌ الَ فَاِرض والَ ِبكْر �: فقال اهللا تعاىل. قلبهم كان خيشى على عجلهم احملبوب
أي ال تعرضوا أنفسكم لإلحراج )..٦٩: البقرة (�بين ذَِلك فَافْعلُوا ما تؤمرونَعوانٌ 

  .لكن اليهود مل ميتنعوا. واإلذالل بكثرة السؤال
رغم اإلشارة اإلهلية بأننا نستر عليكم فال تكوا ستركم باألسئلة فلم تنفكوا عنها 

  .فقلنا إا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين. سألونبل مضيتم ت
وملا كانوا يشكون . مل يتوقف اليهود عن السؤال، وطلبوا عالمات أُخرى للبقرة

أن اهللا تعاىل يريد بقرم املعظمة، قرروا يف نفوسهم أم إذا أُمروا بذحبها 
  ...فسيذحبون

ى أن أفكار الشرك بصدد عجل بعد سلسلة من أسئلة ال داعي هلا لدليل واضح عل
مث إن اختاذهم العجل إهلًا عند ذهاب موسى إىل . معني كانت تولدت يف نفوسهم
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ومن الثابت يف تاريخ املصريني أم كانوا يعبدون . اجلبل دليل آخر يؤكد ذلك
وكذلك بنو إسرائيل عبدوا العجل متثاالً مث . العجل احلي ويعبدون متثاله أيضا

  ... حياأضمروا عبادته
أي كادوا ال يذحبون ذلك ) ٧٢: البقرة (�وما كَادوا يفْعلُونَ�وقوله تعاىل 

ألم حتت تأثري املصريني ظنوا أنه متصف بقدر من .. العجل لشدة حبهم له
  .األلوهية

لقد أباح اهللا تعاىل للمسلمني ذبح البقرة كغريها ! عاىل حكمةما أكثر أحكام اهللا ت
. من املاشية للقضاء على الشرك املتعلق ا واملوجود يف بعض بالد العامل حىت اليوم

ولألسف أن بعض املسلمني يف البالد اليت تقدس فيها البقرة، كاهلند مثال، يبدون 
أي نفع ديين، وهناك غريهم الذين على استعداد للتخلي عن هذا احلق املشروع بدون 

خيرجون ذه احليوانات املعدة للذبح يف احتفال جيرح شعور جريام من أتباع دين 
على املؤمن إصالح نفسه، وال جيوز له إيذاء . وكال العملني باطل غري جائز. آخر

 ما أنصف ما قدمه مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية من اقتراح إىل اجلريان. جاره
بأننا نعترب ): رسالة صلح(يقول يف كتابه .. من أتباع الديانات اُألخرى كاهلندوس

من أنبياء اهللا تعاىل حبسب تعاليم القرآن ) رام شندرجي(و ) كرشنا(صلحاء اهلندوس 
لك وامتنعنا  لضحينا هلم مقابل ذ�ولو أن اهلندوس احترموا رسولنا حممدا . الكرمي

  .ولكن األسف أن اهلندوس مل يقبلوا هذا العرض املنصف. عن ذبح البقر يف بالدهم
@1+�� /.T 2#T@1+�� /.T 2#T@1+�� /.T 2#T@1+�� /.T 2#T : : : :        

  )٧٣: البقرة (	وِإذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم ِفيها واللَّه مخِرج ما كُنتم تكْتمونَ�   
. يعين نفسا عظيمة أو نفسا غري معروفة، ألن التنوين يفيد املعنيني) نفسا(قوله 

  :وختاطب اآلية قوم اليهود وتقول تذكروا
  .عندما قتلتم نفسا عظيمة أو أردمت قتلها) ١(
لى أو عندما عاونتم على قتل أو حماولة قتل إنسان عظيم وساعدمت غريكم ع) ٢(

  .هذه اجلرمية
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مث أخذمت تتنصلون من اجلرمية ورمى . أو عندما قتلتم أو أردمت قتل إنسان ما) ٣(
  .بعضكم بعضا بارتكاا، أو أنكرمت معرفتكم بالقتل والقاتل

وأضعف هذه املعاين قتل إنسان جمهول، ألن اليهود كقوم ما كان هلم مأرب يف 
) نفسا(فيبدو أن املراد من . تلفوا يف قتلهقتل إنسان ال أمهية له، وال معىن ألن خي

  .شخص عظيم مل يذكر امسه ألنه بنفسه متبادر إىل الذهن
سوف يهتك اهللا تعاىل سر القاتل ومن تآمر على قتله، وميكن أن يعين أيضا أن اهللا 
تعاىل سوف يظهر العناد والبغض املكتوم يف صدور القاتلني الذى دفعهم إىل 

  .جرميتهم
 	فَقُلْنا اضِربوه ِببعِضها كَذَِلك يحِي اللَّه الْموتى ويِريكُم آياِتِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ�

  ).٧٤: البقرة(
. حلياة الدنياهكذا يحي اهللا املوتى احلقيقيني ويرجعهم إىل ا: يعين بادىء النظر

ولكن هذا املعىن خالف للقرآن، ولذلك فهو غري مقبول؛ ألنه يقول بأن املوتى 
  .احلقيقيني ال يرجعون إىل الدنيا

اهللا الذين يشبهون املوتى، أو كذلك يقيم اهللا كرامة  كذلك يحي: وميكن أن يعين
خريان يصدقهما واملعنيان األ. املوتى وحيفظها، أو كذلك حيفظ اهللا الناس من اهلالك

: البقرة(� ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ يا أُوِلي الْأَلْباِب�: القرآن أيضا حيث قال
أي أيها العقالء إذا عاقبتم القاتل بعقوبة مناسبة لقلّت جرائم القتل يف ).. ١٨٠
وحبسب هذه احملاورة القرآنية يعين إحياء . قبل، وأُنقذت أرواح كثرية من اهلالكاملست

ويف القصاص حياة مبعىن أن كرامة القتيل ال تضيع . املوتى هو إنقاذ من حيتمل قتله
وإمنا تبقى قائمة حمفوظة تزيل من قلوب أهله البغض والشحناء، ألم يرون بدون 

قال الشاعر . ذا األسلوب موجود عند العربوه. قصاص أن فقيدهم أُهني وأُذل
  :احلارث بن ِحلِّزة من أصحاب املعلقات
  ِقِب فيها األموات واألحياُء         إنْ نبشتم ما بني ملْحةَ فالصا   
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. أيها األعداء، لو نبشتم بني ملحة والصاقب لوجدمت هناك أمواتا وأحياء.. يريد
أما .  قتلتم منا قتيالً أحييناه بأخذ ثأره منكمأي حنن قوم أهل شجاعة ومحية، كلما

  .قتالكم فهم أموات ألنكم مل تستطيعوا أخذ ثأرهم منا
 يحي من � أنه �كَذَِلك يحِي اللَّه الْموتى�: وبناء على هذا يعين قوله تعاىل

  .ميوت يف سبيله بأخذ ثأره من القاتل
من يكون حاله كحال املوتى فهو كثري يف األساليب  أما املعىن األول بأنه يحي

فمثالً إذا أُصيب أحد . فنطلق اسم الشيء على شبيه له. املستخدمة يف احلياة اليومية
املعىن أين قد صرت كامليت من األمل لقد ِمت، و: جبرح كبري وتأمل كثري يقول

هكذا يحي اهللا الذين يكونون كاملوتى، ومل : فيمكن أن يكون معىن اآلية. والتعب
  .يبق أمل يف حيام، جتزم العلوم الدنيوية الكهم ولكن اهللا تعاىل ينقذهم بفضله

بين واحلادث املذكور يف هذه اآلية واليت قبلها يتعلق عند املفسرين بقتيل من 
فأمر اهللا تعاىل بين إسرائيل أن . وبيان هذا أن شخصا قتله أخوه أو ابن أخيه. إسرائيل

يذحبوا بقرة، وقد مر ذكر ذحبها، مث أمر بضرب القتيل ببعض أجزائها، وقد اختلف 
املفسرون كثريا يف هذا البعض، وعندما ضربوه جبزء منها قام القتيل حيا وأخرب عن 

  ).البيانتفسري فتح (قاتله 
وال نرى داعيا للدخول يف التفاصيل املختلفة اليت أوردها املفسرون حول اسم 
القاتل واملقتول وسبب القتل وأين وجدت اجلثة وما إىل ذلك، ألا كلها من اجتهاد 

 ومن أجل ذلك، وبعد ذكر هذه. املفسرين وال أساس هلا من القرآن واحلديث
هر أا مأخوذة من كتب بين إسرائيل، وهي مما جيوز والظا: (الراويات قال ابن األثري

فلهذا ال يعتمد عليها إال ما وافق احلق . نقلها ولكن ال تصدق وال تكذَّب
: عند ذكر أجزاء هذه البقرة) فتح البيان(وقد قال صاحب ) تفسري ابن كثري)(عندنا

 أمرهم اهللا :وال حاجة إىل ذلك مع ما فيه من القول بغري علم ويكفينا أن نقول(
  ).تعاىل أن يضربوه ببعضها
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احلق أن القرآن صريح، وتعاليم اإلسالم ال تقبل هذه الروايات وإن كانت 
يقول املفسرون أن اهللا تعاىل أمر بذبح البقرة بعد حادث . منسوبة إىل بعض الصحابة

قتل النفس للعثور على القاتل، ولكن القرآن ذكر حادث ذبح البقرة أوالً، مث ذكر 
والقرآن الكرمي كتاب اهللا تعاىل، وهو يفوق كل املعايري . حادث قتل النفس بعده

يقبل .. وليس هناك إنسان، وإن كان بسيط العقل. اإلنسانية للفصاحة والبالغة
أُذكروا : فلو أن أحدا ذكر احلادث لقال. احلادث بالترتيب الذي يقول به املفسرون

 فأمرناكم بذبح بقرة وضرب القتيل بشيء منها، عندما قتلتم نفسا واختلفتم يف قتلها
ولكن القرآن الكرمي ذكر احلادث بترتيب . وعندما فعلتم ذلك قام القتيل حيا

فلماذا يقول املفسرون أن البقرة ذحبت للتعرف على القتيل؟ إن مثل هذا . معاكس
 اهللا الترتيب املعكوس ال يليق بكتاب من صنع البشر، فما بالك بكتاب هو من وحي

  !وهو القمة يف الفصاحة والبالغة؟.. تعاىل
فمجرد القول بالتأخري والتقدمي بدون ذكر حكمة قول غري كاف وال يعتد به؛ 

إن . إذ قدم وأخر بال مربر.. وإالَّ لزم بأن هذا اجلزء من القرآن خال من احلكمة
ذا ما فعله حادث ذبح البقرة أهم من حادث القتل وكان ال بد من هذا الترتيب، وه

  .فثبت أن حادث ذبح البقرة منفصل متاما عن حادث قتل النفس. القرآن الكرمي
، وكذلك بدأ ذكر )إذ: (مث إن القرآن قد استأنف حادث ذبح البقرة بقوله

، كما فعل يف بداية ذكر كل حادث مر ذكره يف )إذ(حادث قتل النفس أيضا بقوله 
وهذا دليل بين على أن .  منفصلة عن بعضهااآليات السابقة، وكلها أحداث مستقلة

  .هاتني احلادثتني منفصلتان
ومما يؤيد رأيي أيضا أنه ال معىن لضرب القتيل إلحيائه جبزء من جسم البقرة، فلو 
أراد اهللا تعاىل إحياء القتيل كمعجزة ما كان هناك داع لذبح بقرة وضرب القتيل 

مبثل ما يظن خطأ عامة املسلمني أن .. ىببعضها، وإمنا كان ميكن إحياؤه بدعاء موس
وإذا قيل إن هناك أثراً ِطبيا يف حلم البقر يساعد على . عيسى كان يحي املوتى بدعائه

وإذا قيل إن هذا األثر الطيب كان . إحياء املوتى فنتساءل ملاذا ال يظهر هذا األثر اآلن
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ىل أوالً بذبح أي بقرة؟ ومل مل ملاذا أمر اهللا تعا: يف ذلك النوع اخلاص من البقر فنسأل
يأمر بذبح البقرة املطلوبة منذ البداية؟ مث إنه ليس من الصعب العثور على مثل هذه 

  البقرة ليجربوا عليها حبسب عقيدم؟
وما دام هذا املعىن الذي يسوقه املفسرون يعارض العقل، وخيالف ما ورد يف 

رض مع تعاليم القرآن الصرحية، وال التوراة، وخيل بالترتيب القرآين اللطيف، ويتعا
أال وهو الفصل بني .. فلم يبق لنا إال طريق وحيد. �يسانده قول من رسول اهللا 

  .احلادثني ونبذ قول املفسرين هذا والنظر يف تفسري اآلية من منظور آخر
 نستطيع تفسري اآلية بأن القتيل عاد ولو أننا سلمنا بآراء املفسرين جدالً، فأيضا ال

إىل احلياة بضربه جبزء من جسم البقرة مث أخرب باسم القاتل، وإمنا نقول بأنه حدث 
وهذه حيلة علّمها اهللا تعاىل للعثور . هنالك شيء عند ضرب القتيل عرف به القاتل

  .على القاتل
). إزالة أوهام(، يف كتابه �وهذا ما ذكره سيدنا املهدي واملسيح املوعود 

ولكن كما يبدو من السياق فإنه ذكر هذا املعىن استدراجا للمعارض من طريق 
إذا : قريب، ومل يسلم معه بإحياء املوتى موتا حقيقيا ألن اآلية ال تذكر ذلك، بل قال

  .حدث شيء عرف به القاتلقبلنا قولك جدالً فإمنا تعين اآلية فقط أنه بضرب القتيل 
يف بالدنا أيضا يضع الناس صبغا أسود على شيء داخل غرفة، ويطلبون : أقول

فمن التصقت يده بذلك الشيء . من املشتبه فيهم أن يدخلوا ويلمسوا هذا الشيء
ويفعل ذلك اجلميع ما عدا السارق فإن يدخل وال يلمسه، ومن مث ال . فهو السارق

مبثل هذه احليلة مع البسطاء ميكن اكتشاف . على يده، فيعرفيكون الصبغُ األسود 
 اتبع حيلة كهذه بتوجيه من اهللا الكتشاف القاتل؛ أو أنه �ولعل موسى . اجلاين

أو أن القتيل . عندما ضرب القتيل جبزء من البقرة أخذت الرعدة القاتلَ خوفا فعرف
ك جسده فظن أن القاتل أنه سينهض حيا فغشي عليه خوفًا أو عندما ضرب حتر

ومع ذلك ال يعين هذا أن القتيل بالفعل قام حيا وأخرب بالقاتل، وإمنا . اعترف بنفسه
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وإال فإين . أخذنا ذا املعىن على سبيل االفتراض لنجنب القرآن االعتراض والتناقض
  .مستقل عن اآلية السابقةأرى أن هذه اآلية تتحدث عن موضوع منفصل 

إنكم صنعتم ما صنعتم من املعاصي واجلرائم يف : تقول.. أرى أن آيتنا هذه ...
إذا بكم تصرون . زمن موسى، واليوم عندما هيأ اهللا لكم فرصة أُخرى للتقرب إليه

على شروركم املاضية، وتتآمرون لقتل نفس عظيمة، مث ترفضون حتمل مسئولية هذه 
ون التنصل منها؛ ولكن مكائدكم هذه لن تغنيكم من اهللا شيئًا، ألنه اجلرمية وحتاول

أي علم اهللا تعاىل أن كعب بن األشرف .. يعلم رؤوس الشر والفتنة وسيهتك سرهم
هو الذي يتوىل ِكبر هذه الفتنة، ولسوف يهييء األسباب لينال العقاب على بعض 

  .جرائمه
، ولكن األحداث اليت ذكرا تبني أم أرادوا قتل �قتلتم نفسا�قال اهللا تعاىل 

وسبب ذلك أن كلمة القتل ال تعين فقط القتل الفعلي !  ومل يقتلوه فعالً�الرسول 
فالقتل هنا مبعىن إرادة املصريني لقتل .. والتدبري لهبل تعين أيضا إرادة القتل وحماولته 

ألم قد حرضوا على قتل هذه النفس .. ، وهو املراد يف آيتنا هذه�موسى 
مث إم كانوا فعال قد . العظيمة، ودبروا لذلك بطريقة كأم أوشكوا على قتله فعال

 كانت نفس واحد من عامة املسلمني، ولكن الغرض وإن.. قتلوا نفسا مسلمة
  . �احلقيقي من قتلها أن تثور فتنة حىت يتمكنوا من قتل نبينا حممد 

تلْتم وِإذْ قَ�املخاطبون يف قوله تعاىل . بعد هذا التمهيد نفصل تفسري اآلية الكرمية
 أو الشخص أو �واملراد بالنفس هو الرسول . ، هم اليهود)٧٣: البقرة (�نفْسا

 أي أنكرمت �فَادارأْتم ِفيها�. �األشخاص الذين قتلهم اليهود متهيدا لقتل الرسول 
 أو اختلفتم يف قتل املسلم الذي قتلته مجاعة �تآمركم وختطيطكم إلغتيال النيب 

  .منكم مث أنكر كل واحد منها مسئولية القتل
 سوف يفضحه اهللا �ضكم على قتل هذا املسلم أو على قتل النيب إن الذي حر

تعاىل؛ أو أنكم يف الظاهر تشببون باملسلمات وتنتهكون حرمتهن وامجون املسلمني، 
 تعاىل هذه اخلطة الشريرة  ولسوف يظهر اهللا�ولكن هدفكم األبعد هو قتل النيب 
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فإن كنتم اليوم حتاولون إخفاء وإنكار خطتكم هذه، وتتهربون من . اليت تدبروا
  .فلسوف تكشف األحداث عن ذلك كشفا تاما. القرائن الدالة عليها

فقد دعا يهود . وبالفعل كشفت األحداث فيما بعد عن نوايا السوء هذه لليهود
 مرة للحديث معه يف بعض املسائل الدينية، وكان خطتهم أن � بين النضري النيب

يغتالوه عندما تسنح فرصة لذلك، ولكن اهللا تعاىل محاه من ذلك حيث أطلعه على 
أبو داود، (فغادر موقعه الذي كان سيلقون عليه صخرة من أعلى اجلدار . تدبريهم

  ).ضريكتاب اخلراج، باب خرب بين الن
وما أن . مث إن يهودية من خيرب دعته للطعام، وقدمت له كتف شاه مسمومة

وكان معه مسلم آخر .  منه لقمة حىت أخربه الوحي بذلك، فلفظها�تناول النيب 
  ).السرية النبوية البن هشام، املسري إىل خيرب(أكل منها لقمة فمات 

قوله تعاىل نبأ غيبيا بأم لن ينفكوا يف تآمرهم وسوف يفضحهم وهكذا يتضمن 
  .اهللا ويكشفهم متلبسني

أي قلنا هامجوا بالسيف هذا ) ٧٤: البقرة (�فَقُلْنا اضِربوه ِببعِضها�قوله تعاىل 
 أو ميهد لقتله بقتل أحد املسلمني، واقتلوه بسبب بعض �مد الذي يريد قتل حم

ألن عقوبة جرائم كعب بن األشرف ال تتم يف هذه الدنيا، وال يغطي قتله . جرائمه
ألن القرآن الكرمي ..كل العقوبة، بل إنه ليستحق على جرائمه عذابا يف اآلخرة أيضا

ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم �: رمية القتل العمد قائالًيصف عقوبة ج
  ).٩٤: النساء (�خاِلدا ِفيها

: ذًا له عقوبتانفالقاتل إ. ومن الثابت أيضا يف القرآن الكرمي أن القاتل يقتل أيضا
عاقبوه عقاب الدنيا : فكأن اهللا يقول هنا. اإلعدام يف الدنيا وعذاب جهنم يف اآلخرة

 تقديره �ببعضها�وأما قولنا بأن قوله تعاىل . بقتله، أما بقية عقابه فسيكون بعد موته
  .ئمهببعض جرا

يعين أن األعداء يريدون ) ٧٤: البقرة (�كَذَِلك يحِيي اللَّه الْموتى�وقوله تعاىل 
إهالك أنبيائه ومجاعام، لكنه تعاىل حبسب وعده مع اإلنبياء حيفظهم منهم، وعندما 
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فمن سنة اهللا . لعدو يف عداد املوتى يكتب اهللا هلم حياة جديدةيكونون يف نظر ا
املستمرة أنه ال يسمح للعدو بالنجاح يف قتل النيب األول والنيب األخري يف سلسلة 

فقد كان موسى هو احللقة . النبوة لُألمة، ألما النموذج احلقيقي لإلحياء القومي
ان عيسى احللقة األخرية منها، واإلحياء األوىل من سلسلة النبوة لُألمة املوسوية، وك

القومي الذي مت لبين إسرائيل على أيدي هذين النبيني مل يتم مثله على يد سائر 
مث إن قوله تعاىل إشارة إىل اإلحياء العام الذي يتم يف العامل بالنيب األول . أنبيائهم

م لو مل يهلكوا ال والنيب األخري من أية سلسلة، وخترب اآلية أن أعداءمها يبادون أل
ومن مث فال اعتراض على هالك األعداء وقتلهم، بل االعتراض على . يتم إحياء الدنيا

  .بقائهم
 � � B�� A � � B�� A � � B�� A � � B�� A����::::        

كما ورد يف بعض - فقال أكثرهم . لقد اختلف املفسرون يف الواقعة املذكورة هنا
 �اآليات تتحدث عن أخبار سفر قام به موسى  أن هذه - روايات احلديث أيضا
  .للقاء رجل امسه اخلَِضر

 قال هللا � مث اختلفوا يف بيان دواعي هذا السفر، فقال بعضهم إن موسى 
فذهب موسى . نعم، يوجد الرجل الفالين: �قال . هل يوجد رجل أعلم منه: يوما
هل يوجد رجل أعلم منك؟ فقال ال : ويف رواية أن موسى سئل مرة.  ملالقاته�
. فأوحى اهللا إليه وأخربه عن مكان الرجل الذي كان أعلم منه، فذهب لزيارته. أعلم

  ).كتاب التفسري سورة الكهف: الطربي، والبخاريالكشاف والقرطيب و(
ذلك أن سورة بين إسرائيل .  احلق أن الناس قد أخطأوا يف فهم هذا احلادث

 ونتائجها على شكل إسراء، حيث أخربت عما سيحققه �أنبأت عن هجرة النيب 
م خالل هذه الترقيات من األخطار املسلمون من الرقي واالزدهار، وعما سيحيق 

وكان من أكرب هذه األخطار . املتمثلة يف املعارضة الشديدة ِمن قبل اليهود والنصارى
 علما أن - اخلطر اآليت من إحدى طائفيت األمة املوسوية وهي طائفة النصارى 

 .النصارى هم، عند اهللا تعاىل، من أُمة موسى وإن كانوا ال يعدون أنفسهم منها
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وقد . فأخرب اهللا تعاىل أن هؤالء سيلحقون باملسلمني يف آخر الزمان ضررا كبريا جدا
 � ليؤكد أن العاقبة حملمد � عقب إسراء حممد �ذَكر اهللا تعاىل إسراء موسى 

  . وُألمته، وأن هذه الطائفة الثانية من أُمة موسى، أي املسيحيني، لن يبقوا غالبني
 يرى أن هذه الواقعة كانت كشفًا � كان أستاذي املكرم املولوي نور الدين 

وبعد التدبر يف األمر توصلت . ، وأا مل تقع باجلسم املادي�من كشوف موسى 
  : وإليكم األدلة على ذلك. كان مصيبا يف رأيه هذا �إىل أنه 

أنه ال يوجد يف التوراة أي ذكر هلذا السفر، مما يدل على أن هذا احلادث : األول
كان من املمكن أن خيتلف العهد القدمي والقرآن الكرمي حلد . يمل يقع يف العامل املاد

ما يف بيان تفاصيل هذا السفر، أما أن خيلو العهد القدمي عن ذكره أصالً فهو أمر جد 
  ...غريب

 قبل بعثته إىل بين إسرائيل إال سفر واحد، وهو سفره �مل يثبت ملوسى : الثاين
وقد أمجع القرآن والعهد . ىل مدين، وقد ذكره القرآن الكرمي يف أكثر من موضعإ

 ٢٤ - ٢٢: سورة القصص(القدمي على أنه مل يكن مع موسى يف ذلك السفر أحد ،
بينما جند يف السفر املشار إليه هنا رفيقًا ملوسى تابعا ). ١٦، ١٥: ٢وسفر اخلروج 

إذًا . ا ورد مضافًا إىل أحد فيعين ابنه أو خاِدمهإذ" فىت"له على ما يبدو، ألن لفظ 
ومبا أنه مل . فكلمات هذه اآلية ال تنطبق على السفر الذي قام به موسى إىل مدين

  . سفر غريه فثبت أن السفر املشار إليه مل يكن إال كشفًا�يثبت ملوسى 
ولقد .  حىت بعد بعثِته سفر فارق ألجله قومه�مل يثبت ملوسى : الثالث

سجل العهد القدمي أحداث حياة موسى من األول إىل اآلخر بترتيبها الواقعي، 
ولكن ال جند فيها أيضا ذكرا هلذا السفر، وهذا يدل على أن هذا السفر مل يكن 

  .حادثًا ماديا
 لسماع كالم اهللا إىل اجلبل الذي كان يقع على �ذهب موسى ملا : الرابع

بعد بضعة أميال فقط من قومه، وبقي هناك أربعني ليلة، اختذ بنو إسرائيل يف غيابه 
فإذا كانت غيبته رد أربعني يوما أدت إىل ). ١٤٩- ١٤٣: األعراف(العجلَ إهلًا 
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ساد يف قومه، فماذا عسى أن يقع فيهم أثناء غيابه الطويل عنهم بسبب مثل هذا الف
هذا السفر الطويل؟ ولكننا نعرف أنه مل يقع أي فساد بني بين إسرائيل نتيجة هذا 

. السفر، إذ ال تشري التوراة إىل أي فساد آخر غري الذي حصل باختاذهم العجل إهلًا
 مثل هذا السفر الطويل بعد ما كما أنه مل يكن من احلكمة أن يذهب موسى يف

من فساد قومه ما شاهد شاهد.  
عندما ذهب موسى إىل اجلبل مليقات ربه أربعني ليلة استخلف أخاه : اخلامس

هارونَ أو - استخلف أحدا �هارون على قومه، ولكن مل يثبت أن موسى 
 هلذا السفر �ن املعقول أن يذهب موسى إذ ليس م.  خالل هذا السفر-غريه

فعدم ذكره يف الكتاب املقدس يدل . الطويل من دون أن يستخلف على قومه أحدا
  . على أن هذا السفر مل يكن باجلسد املادي

 أنه مما يتعارض مع سنة األنبياء أن يفارقوا قومهم ألمد طويل بعد أن: السادس
يبعثهم اهللا تعاىل، حيث ال جند بني األنبياء الذين يذكرهم التاريخ نبيا واحدا فعل 

وهناك أمثلة كثرية حيث قام األنبياء برحالت تبليغية بني قومهم، لكن سفر . ذلك
 وإمنا  هذا مل يكن من أجل التبليغ، كما مل يسافر يف منطقة قومه،�موسى 

  . فارق قومه رد أن يتعرف على الرجل الذي كان أعلم منه
ما كان : " يف تفسري الكنـز املذكور يف هذا احلادث�قال ابن عباس : السابع

). ذلك تأويلُ ما مل تسِطع عليه صربا: ابن كثري، قوله تعاىل" (الكنـز إال علما
وملا .  أن ما قاله ابن عباس تعبري، والتعبري ال يكون إال للكشوف والرؤىواجللي

كان الكنـز علما فثبت أن اجلدار الذي أقامه موسى ورفيقُه مل يكن جدارا ماديا 
فإذا كان . كذلك، كما أن الطعام الذي طلباه من أهل القرية مل يكن طعاما ماديا

  .شك يف كون الواقعة كلها كشفًا من الكشوفهذا اجلزء من الواقعة كشفًا فال 
أن الشهادة النابعة من احلادث نفسه أيضا تؤكد أنه مل يكن حادثًا : الثامن

خذْ مثالً حادثة خرق السفينة، حيث قيل إمنا خرقها صاحب موسى كيال . ماديا
 هل تعطلت السفينة: ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا. يأخذها املِلك غصبا
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وإذا كانت . من ذلك اخلرق أم ال؟ وإذا كانت مل تتعطل فِلم مل يغِصبها امللك؟
تعطلت باملرة فلم مل تغرق من اخلرق احلاصل فيها؟ إذ من املستحيل يف العامل املادي 

ولكن رؤية مثل هذا . أن تسلم من الغرق السفينةُ اليت ينـزع لوح من ألواحها
  .، وال خيالف العقل بتاتااملنظر يف الكشف ممكن متاما

من حيث الظاهر، ألن " قتل نفس بغري نفس" كذلك ال ميكن أن تؤخذ حادثة 
 ليتعلم منه إما أن يكون نبيا أو وليا مقربا لدى اهللا �العبد الذي تبعه موسى 

حىت املؤمن العادي، فهل وال ميكن أن جيترئ على قتل نفس بغري نفس . تعاىل
  .يرتكبه ويلٌّ مقرب أو نيب عظيم الشأن

ولكنا . يقول البعض إلثبات جواز قتل الغالم أنه لو عاش لكان قتاالً وسفّاكًا
إنه من الظلم العظيم ومما ينايف الشرع متاما أن يعاقَب شخص على جنايةٍٍ مل : نقول

نه سريتكبها يف املستقبل؟ لو كان مثل هذا يرتكبها حبجة أن اهللا تعاىل كان يعلم أ
العقاب جائزا فلماذا ال يعاقب اهللا تعاىل عباده قبل ارتكام اجلرائم رد علمه أم 
سريتكبوا؟ إن القانون األساسي يف الشرع هو أن ال يعاقَب أحد على إمث قبل 

  .ارتكابه، وإن مجيع الشرائع على اختالفها متفقة على هذا األصل
وقد قال البعض إن ذلك الغالم كان يقتل بالفعل خفيةً ولكن مل يظهر على أمره 

ولكنه قولٌ سخيف، إذ لو كان األمر كذلك ). زاد املسري البن اجلوزي(أحد 
  .لذكره القرآن ايد ليعلَم الناس ويطمئنوا بأن قتل الغالم مل يكن بال سبب

ار، وهو أيضا ال ميكن أن يؤخذ واحلادث األخري يف هذا السفر هو إقامة اجلد
 يلوم رفيقه على إقامة �على ظاهره، إذ ال يعقَل أن نبيا جليالً كرميا كموسى 

جدار اليتيمني ألن أهل القرية أبوا أن يضيفومها، وخباصة أنه مل يكن لليتيمني 
مث إنه بعيد عن مروءة ونبل . ب أهل القريةالربيئني دخلٌ يف هذا، بل كان الذنب ذن

  . أن يعترض على رفيقه لعدم اختاذه أجرا على إقامة جدار اليتيمني�موسى 
إذًا فأحداث هذا السفر تشهد بنفسها على أنه مل يكن سفرا باجلسد املادي، بل 

  .كان كشفًا من الكشوف
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-الواقعة مبجملها تؤكد أا كانت كشفًا، ألن األمور الثالثة إن هذه : التاسع
 إذا حملت على ظاهرها فهي -�الصادرة من عبد اهللا هذا الذي اتبعه موسى 

ليست من األمهية حبيث يسافر من أجل تعلُِّمها مؤمن عادي بلْه أن يرسل اهللا تعاىل 
 ليتعلم كيف تخرق السفن، ويقتل الناس، �هل راح موسى . مهاموسى ليتعلّ

وتقام اجلدران املتهدمة، وهل يؤخذ األجر على إقامة اجلدار أم ال؟ كال، لن يسافر 
إذًا فليس يف هذه األمور ما جييز العقل . لتعلُّم مثل هذه األمور حىت بدوي جاهل

ه أمرا ماديا هاما حىت يسافر من أجله نيب جليل الشأن كموسى الذي كان اعتبار
  .من أُويل العزم من الرسل عليهم السالم

). ابن كثري(روى املاوردي أن الذي ذهب موسى للقائه كان ملَكًَا : العاشر
وهذا يعين أنه ال بد من اعتبار هذه الواقعة كشفًا، إذ ال يعقل أن يتكبد موسى 

  . عناء السفر املادي لزيارة مالك قادر على أن يأيت إىل موسى يف ملح البصر�
وِددنا أن موسى كان صبر : " قال�ورد يف احلديث أن النيب : احلادي عشر

 كتاب التفسري، باب قوله تعاىل وإذ :البخاري" (حىت يقص اهللا علينا ِمن خربمها
فإذا حملت هذه األمور على ظاهرها فال أجد أنا يف نفسي أدىن ). قال موسى لفتاه

رغبة يف معرفة هذه التوافه، كما ال أتصور أن أي عاقل سيتمىن ذلك؛ فكيف 
ر؟ فثبت أن هذه اُألمور كانت أنباًء  الذي شأنه أمسى من إدراك البش�برسول اهللا 

ومبا أا تشتمل .  على صورة كشف� وجتلّت على موسى �تتعلق بزمن نبينا 
 أن يظل �على الغيب وتنبئ عن أحوال اُألمة احملمدية لذلك متىن رسول اهللا 

فثبت من كل هذه األدلة أن هذا . موسى صامتا حىت تنكشف أُمور أُخرى أيضا
  .احلادث كان كشفًا من الكشوف

مما ال شك فيه أن هذا احلادث غري مذكور يف العهد القدمي، بيد أن كتب 
ل هذه كما يتضح من املصادر اإلسالمية أن مث. الروايات اليهودية تشري إليه

  الروايات كانت شائعةً بني اليهود يف أوائل اإلسالم، وإال من أين أخذها املسلمون؟
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 غري أن الروايات اليهودية ال ميكن أن تؤثر على حبثنا، ولسنا مكلفني بقبوهلا ما 
مل يصدقها القرآن والعقل واملشاهدة، بل إن قبوهلا من دون هذه الشروط ال خيلو 

  .من املزالق
قول إن العقل والنقل كالمها يقرران كون هذه الواقعة مشهدا من وملخص ال

  .الكشوف الروحانية
 يف �من هو ذلك العبد من عباد اهللا الذي ذهب موسى :  وهناك سؤال

 يرى أن �إسرائه ليتعلّم منه؟ كان أستاذي املكرم حضرة املولوي نور الدين 
وقد تبني يل صواب رأيه بعد التدبر يف األمر، .  هو الذي متثل ملوسى�رسول اهللا 

، ومن أجل ذلك متنى النيب � هو الذي متثل ملوسى �وأيقنت أن سيدنا حممدا 
  .ليت موسى سكت حىت نزداد علما باُألمور اليت تتعلق مبستقبلنا:  قائالً�

 أن موسى ملا تلقى النبأَ عن -ورأيي هذا ال يتأسس على فهمي فحسب-وأرى 
، وعِلم أن نبيا عظيما سيظهر )١٨: ١٨تثنية (ند جبل سيناء  ع�ظهور حممد 

بعده، متىن أن يشاهد ذلك التجلي العظيم الذي يظهر به اُهللا على ذلك النيب، فلم 
، ألن �لن تراين�: ابه اهللا تعاىل؟ فأج�رب أَِرين أنظُر إليك�: يتمالك نفسه وقال

  .كلّ واحد يرى التجلي اإلهلي الالئق به
 كان سبق أن شاهد التجلي اإلهلي قبل هذا � ومما يؤيد رأيي هذا أن موسى 

إين أنا ربك فاخلَع نعلَيك إنك بالواد املقدس �: ث قال اهللا تعاىل لـهالسؤال حي
فرغم مشاهدته التجلي اإلهلي من قبل ِلم قال موسى مرة ). ١٣: طه (�طُوى
  ؟�رب أَِرين أَنظُر إليك�: أخرى

التجلي الذي شاهده من قبل كان روحانيا، فأراد هذه املرة :  وقد يقال هنا
ولكن هذا القول تسفيه لنيب اهللا موسى، ونعوذ . رؤية اهللا تعاىل يف صورته األصلية

هرةً يف جسٍد هو غاية السفاهة واجلهالة، باهللا من ذلك، ألن طلب رؤية اهللا تعاىل ج
ومبا . فثبت أن طلبه هذا مل يكن إال للرؤية الروحانية. �وال جيوز عزوها ملوسى 

رة  من قبل، فال بد أن يكون طلبه هذه امل�أن التجلّي اإلهلي كان حصل ملوسى 
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 سأل التجلي اإلهلي هذه املرة بعد تلقِّي �لرؤية جتلٍّ من نوع آخر؛ ومبا أنه 
 مباشرة، لذا أستنتج من ذلك أنه سأل هذه املرة رؤيةَ �بشارة ظهور حممد 

أي ليس .. �لن تراين�فرد اهللا عليه . �التجلّي اإلهلي الذي سينكشف على حممد 
، ألن رؤية ذلك التجلي تتطلب �بوسعك أن تراين بالصورة اليت يراين ا حممد 

وبالفعل ملا جتلّى . من الرائي أن يكون حائزا على املرتبة احملمدية اليت مل تحزها أنت
  .اهللا للجبل خر موسى صعقًا، وعرف أنه مل يكن بوسعه حتمل ذلك التجلّي العظيم

 � مكانة النيب  سمو�فأرى أن اهللا تعاىل أراد ذا الكشف أن يِري موسى 
 قادرا � الذي مل يكن موسى �إذ مل يكن اخلضر يف الكشف إال حبييب حممد 

 إنك محيد اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد وباِرك وسلّم. على السري معه
  .جميد

فقد ورد يف الروايات أن ) ٦١: الكهف (�وِإذْ قَالَ موسى ِلفَتاه�أما قوله تعاىل 
وال غرابة يف أن يكون موسى قد رأى ). الكشاف(ذلك الفىت هو يوشع بن نون 

 الذي � ولكين أرى أن هذا الفىت هو يف احلقيقة عيسى معه يف الكشف يوشع،
كان من املقدر أن يبعث يف آخر اُألمة املوسوية هلداية بين إسرائيل؛ وكأن سفر 

  .موسى هذا ما كان ليبلغ ايته إال مع عيسى عليهما السالم
، إذ مل تذكر أن �الفىت هو عيسى تدعم رأيي بأن هذا ... واحلق أن اآلية 

موسى أخذ معه فتاه حني خروجه من البيت، بل إا ال تشري حىت إىل بداية سفره 
 وجد نفسه يف حالة السفر مع فىت، فقال �كل ما ورد فيها هو أن موسى . هذا
وإن اللفظ الذي . ظل أمشي حىت أبلُغَ جممع البحريِن أو أمضي حقُباسأ: لفتاه

استعمل لبيان مدة هذا السفر هو حقُب وهو مجع احلَقْب الذي معناه مثانون سنة أو 
واحلق أن هذا اللفظ يف اللغة العربية يقوم مقام القرن أي مائة سنة، وقد . أكثر منها

أو أمضي �وإذا أخذنا املعىن األخري فقوله . يضايستعمل مبعىن سنة أو عدة سنني أ
والظاهر أن مفارقة نيب لقومه .  يعين أن أمشي سنني أو عشرات السنني�حقُبا

إن . لسنوات يتناىف مع العقل، بل يؤدي إىل التشكيك يف ضرورة النبوة نفسها
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 ملا وجد نفسه مضطرا للهجرة إىل املدينة أمر أصحابه باهلجرة إليها �رسول اهللا 
قبل أن يهاجر هو نفسه، كما كان يف املدينة نفِسها مجاعةٌ من املؤمنني املخلصني 

 أنه سيظل ميشي �أو أمضي حقُبا�:  يعين بقوله�إذًا فلو كان موسى . تنتظرهم
أما إذا أراد به أنه سيظل . لسنوات فهذا أيضا يدل على كون هذه الواقعة كشفًا

أن اهللا تعاىل  فقد ثبت مبا ال يدع جماالً للشك -وهو األصح عندي-ميشي لقرون 
أي - قد أجرى هذه الكلمات على لسان موسى للداللة على أن سفره الروحاين 

  . سيمتد إىل قرون طويلة-زمن أُمته
 وعندي أن يف ورود هذه اجلملة يف هذا املقام حكمةً أُخرى، وهي أنه كان من 

تعتقد  أن -  لدى تلك املرحلة من السفر املوسوي اليت سيرافقه فيها فتاه -املقدر 
طائفة من أُمة موسى خطأً بانتهاء سفره وبداية سفر فتاه عيسى؛ مبعىن أا ستظن 
أن زمن الشريعة املوسوية قد انقضى، وأن عيسى قد جاء بدين جديد؛ لذلك 

 هذه الشبهة ذه اجلملة على لسان موسى وبين أن سفر موسى مل �دحض اهللا 
وكأنه تعاىل . �نته بلقاء فتاه بل سينتهي عند جممع البحرين، أي لدى بعثة حممد ي

يقرر هنا أن عيسى لن يأيت بدين جديد، بل يكون تابعا ومؤيدا لدين موسى، ولن 
 نفسه �وهذا األمر قد أكده عيسى . ينهي سفر موسى بل سيكمله كنائب عنه

ما جئت ألنقض بل . ال تظنوا أين جئت ألنقُض الناموس واألنبياء: "حني قال
  ). ١٦: ١٥مىت " (ُألكملَ

يظهر من هذا الكشف أن موسى إما بدأ سفره هكذا بأن وجد نفسه وكأنه 
نشودة؛ وإما أن هذا على سفر مع فتاه، وأنه متحير لعدم الوصول إىل غايته امل

الكشف كان طويالً، فلم ير القرآن ايد حاجة إىل ذكر بدايته اليت اشتملت على 
الَ أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع �: ذلك أنه ال يقول أحد. أحداث ال عالقة هلا باملوضوع

إال إذا كان قد ضلّ الطريق لفترة طويلة، ) ٦١: الكهف (�الْبحريِن أَو أَمِضي حقُبا
  أين غاييت املنشودة؟: فتأخذه احلرية فيقول
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أيضا يؤكد كون هذه الواقعة كشفًا، إذ ليس مثة ) جممع البحرين(واعلم أن لفظ 
واضع إىل املقام الذي هناك ثالثة أماكن هي أقرب امل. مقام معروف مبجمع البحرين

  :  بعد اهلجرة يلتقي فيها حبران، وهي�سكن فيه موسى 
  .  مضيق باب املندب حيث يلتقي البحر األمحر واحمليط اهلندي- ١
  .  مضيق الدردنيل حيث يلتقي حبر الروم وحبر مرمرة- ٢
  . ج الفارسي واحمليط اهلندي مضيق البحرين حيث يلتقي اخللي- ٣

 حنو ألف ميل، ونظرا �كل من هذه األماكن الثالثة يبعد عن وطن موسى 
وكما هو بين من . حلاالت ذلك الزمان كان السفر إليه يستغرق سنة تقريبا

 سفرا ماديا الكشف أن موسى سافر ماشيا على ساحل البحر، ويف حال اعتباره
فليس جممع البحرين هذا إال مضيق الدردنيل ألنه هو املكان الوحيد من بني هذه 

 عرب ساحل �األماكن الثالثة الذي ميكن أن يصل إليه املرء من مسكن موسى 
 أن يدخلها �ولكن هذا الطريق مير بأرض كنعان اليت مل يستطع موسى . البحر

وهذا دليلٌ آخر على ). ٥: ٣٤تثنية (أبدا يف حياته، كما يشهد عليه العهد القدمي 
  . كون هذه الواقعة كشفًا

فاحلقيقة أن جممع البحرين ليس اسم مقام مادي خاص، بل هو اسم يتطلب 
مِلٍك قوي هائل مهاٍب عادٍل يدلّ يف املنام على : "تعبريا، حيث ورد عن البحر

ورمبا دلَّ البحر على التسبيح والتهليل: "مث يقول." شفيٍق حيتاج إليه اخلالئق "
  ). كلمة البحر: تعطري األنام(

وكأن هذا التعبري القرآين األخري يومئ إىل قول اهللا تعاىل يف مستهل سورة 
فاملراد من جممع البحرين ). ٢: اإلسراء (�حانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِهسب�: اإلسراء

أي أن الساعة اليت .. � وابتدأ عهد حممد �الزمن الذي انتهى فيه عهد موسى 
 أول وحي النبوة كانت جممع البحرين، حيث � فيها سيدنا حممد رسول اهللا تلقى

 الذي كان حاكما روحانيا عادالً شفيقًا ال �انتهت احلدود الزمنية ملُلك موسى 
 الذي كان أكرب � ملُلك حممد رسول اهللا غىن للخلق عنه، وابتدأت احلدود الزمنية
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 جممع �فكأن اهللا تعاىل أراد بإراءة موسى . الِبحار أي امللوك الروحانيني
ن نيب البحرين أن يدله على زمن ينتهي فيه عهد أُمته ليبدأ من هناك حبر آخر أي زم

جديد، وأنه لن ينال بعد ذلك أحد أسباب احلياة الروحانية إال الذي يغوص يف هذا 
  .البحر اجلديد

 هذا، وتتضمن هذه الرؤيا أيضا اإلشارةَ إىل أن السلسلة املوسوية كانت 
إرهاصا للسلسلة احملمدية، وأن البحر املوسوي سيلتقي يف اية املطاف بالبحر 

 يف � بنفسه إىل رسول اهللا �على ذلك هو جميء جربيل احملمدي؛ والدليل 
 يف كشفه خيرج بنفسه مع فتاه إىل جممع البحرين �اإلسراء، بينما جند موسى 

  ).باب اإلسراء: ور، ودالئل النبوة للبيهقيالدر املنث(حيث انتهى سفره 
رمبا دلّت رؤيته على معبد : "اعلم أنه قد ورد يف كُتب علم التعبري عن احلوت

  ).كلمة احلوت: تعطري األنام" (الصاحلني ومسجد املتعبدين
يتضح من هذه اآلية واآليتني التاليتني أن عالمة جممع البحرين اليت أُوِتيها موسى 

نِسيا �فاملراد من قوله تعاىل .  هي غياب احلوت عند وصوله إىل امع�
أن املقام الذي خترج عنده معابد الصاحلني ومساجد ) ٦٢: الكهف (�حوتهما

أي املقام الذي تنتهي إليه السلسلة .. دي هؤالء هو جممع البحرينالعابدين ِمن أي
  . املوسوية وتبتدئ منه السلسلة احملمدية

كم هو واضح وجلي هذا املعىن، أعين عند ظهور نيب جديد ينـزع الصالح 
وإىل هذا يشري . والعبادة احلقيقية من األمة القدمية، وينتقالن إىل قوم النيب اجلديد

 إمنا تقبل �كشف، حيث أخرب اهللا تعاىل أنه بعد ظهور حممد رسول اهللا هذا ال
العبادات من اُألمة احملمدية وحدها، ولن حتظى عبادات بين إسرائيل أُمِة موسى 

د بالقبول عند اهللا تعاىل، وستندثر آثار العبادة احلقيقية والصالح والورع يف أفرا
  .األمة املوسوية

أي قوم - يعين أن اُألمة اإلسرائيلية اخلالصة �نِسيا حوتهما� فقوله تعاىل 
 ستخلو من العبادة احلقيقية والتقوى احلقيقية قبل جميء جممع البحرين بزمن -موسى



   التفسري الكبري                              ٢٣٦      القصص        أحسن    

قى العبادة والصالح إال يف أُمة ميكن أن تدعى قوما ملوسى ولفتاه طويل، ولن تب
 ستوجد العبادة احلقيقية يف املسيحيني �عند ظهور املسيح : معا، أو بتعبري آخر

  .فحسب، بينما سيحرم منها باقي بين إسرائيل
ة املوسوية، فحوته بالتايل هو حوت ولكن مبا أن عيسى هو أحد أنبياء السلسل

 تتضمن أيضا اإلشارةَ إىل أنه حىت �نِسيا حوتهما�موسى، لذا فقولـه تعاىل 
 سينسون حوم عند جممع -وهم الذين ينتمون إىل هذين النبيني معا-النصارى

أي سيحرمون هم اآلخرون من العبادة احلقيقية والتقوى عند ذلك .. حرينالب
  .املقام

هذه اآلية أيضا تؤكد كون هذا السفر كشفًا، ألن جممع البحرين املادي ليس 
من الصعب معرفته عند املرور به، وال ميكن أن يتجاوزه املار دون أن ينتبه له، كما 

فال شك إذن أن جممع البحرين . حوت أو غريهأن معرفته ال حتتاج إىل عالمة من 
هذا روحاين يعرف باآلثار والعالمات إذ ال يوجد له عالمة مادية يعرف ا، بل 
وإن الناس يف ذلك الوقت يكونون معارضني ومكذبني، وال يقبلون أن جممع 

اجلديد أي ال يقبلون أن عهد النيب السابق قد انتهى وعهد النيب .. البحرين قد أتى
إن العالمة اليت يعرف ا هذا األمر هي فقدان العبادة والصالح يف قوم . قد ابتدأ

عندما يرى أُولو األلباب هذا الفرق البين أعين حني يرون أن اهللا تعاىل . النيب السابق
ال يقيم لعبادات القوم األول وزنا، ويقبل عبادات القوم الثاين ويستجيب أدعيتهم، 

  .ن جممع البحرين قد جاءيدركون أ
 كان مذكورا يف �وبناء على هذه اآلية أرى أن هذا السفر الروحاين ملوسى 

ولكن بقي ذكره . التوراة، ولكن اليهود كدأم حموا أثره لكونه ضربة قاضية عليهم
  .ى بصورة مشوهةيف روايتهم السماعية، فنجده مسجالً يف كتبهم اُألخر

أن السلسلة املوسوية كانت مبثابة حلقة للسلسلة ... كما يتضح أيضا من اآلية
احملمدية، ألن فقدان عالمة جممع البحرين يف العامل الظاهري يدل على أن هذين 
البحرين كانا سيلتقيان حبيث ال يبدو للرائي أما حبران، بل يبدو البحر الثاين جزًءا 
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، وكأن ماء البحر األول دخل يف البحر الثاين بشكل مل يعودا معه من البحر األول
  .بحرين متقابلني حىت يعرف جممع بينهما بعالمة معينة

اعلم أنه ليس من الضروري أن نؤول كل جزء من أجزاء الكشف، إذ قد يرى 
مثالً . اإلنسان يف الكشف أُمورا تكمل مشاهده ولكنها ليست حباجة لتأويل وتعبري

ذا رأى املرء يف الرؤيا منظر املوت، ورأى معه مكانا ما، فال حيتاج ذلك املكان إىل إ
ستدل منه على موت أحد يقتضي التعبريومع ذلك فإن . تعبري، إمنا املنظر الذي ي

تعبري مثل هذه األماكن قد يساعد على فهم املوضوع، لذلك أريد أن أفسر الغداء 
  .تعبرياملذكور هنا أيضا حسب علم ال

من رأى أنه : " إن طلب الغداء يف الرؤيا يدل على التعب والنصب حيث ورد
فتعين اآلية أنه ملا يأيت جممع البحرين ). الغداء: تعطري األنام" (يطلب غداًء فإنه يتعب

- ما السالم فال تنتفع منه أمة موسى وعيسى عليه..�أي يأيت زمن رسول اهللا 
علما أن موسى وعيسى يف هذا الكشف إمنا ميثّالن أمتهما، إذ مل جيدا زمن حممد 

 بل ستستمر يف كفرها وال تربح مسافرة، دون أن تقبل أن زمن دينها قد -�
 يظهر ِلم مل: انتهى؛ مث بعد سفر طويل تشعر بتعب شديد، وتقول يف حرية بالغة

ألسنا : النيب الكامل الذي وعدنا بظهوره؟ مث بعد عنائها الطويل تقول يف نفسها
  ؟!على خطأ؟ فلعل ذلك النيب يكون قد ظهر، ولكنا حرمنا اإلميانَ به

) ٦٤: الكهف (�ِإذْ أَوينا ِإلَى الصخرِة�ونظرا إىل تأويل الصخرة فإن قوله 
واملراد أن الذين ينتسبون لكال النبيني موسى .. سيعين أننا ملا ابتلينا بالفسق والفجور

 حني يقعون يف هوة الفسق والفجور، -وهم النصارى-وعيسى عليهما السالم 
، �هللا أي الزمن الذي سيظهر فيه حممد رسول ا.. فذاك هو زمان جممع البحرين

  .ألن األنبياء ال يرسلون إال عند تفشي الفسق والفجور بني الناس
 فتأويل املنظر املذكور أنه بالرغم من أن الزمن الذي سيعم فيه الفساد والفجور 

، إال أن النصارى لن يدركوا �بني اُألمة املسيحية هو زمن ظهور حممد رسول اهللا 
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ذلك إال بعد زمن طويل، وبعد نصِبهم يف السفر املضين، وإخفاقهم يف جهودهم؛ 
  .فيتأسفون على فوات األوان

: الكهف (�وما أَنساِنيه ِإالَّ الشيطَانُ�: ويزداد هذا املفهوم جالًء بقوله تعاىل
 إال �ما حرمنا من معرفة حممد : أي سيقول املسيحيون يف أنفسهم)... ٦٤

وساوس الشيطان وهواجسه، إذ ما دمنا قد رأينا أن عباداتنا مل تعد تؤيت مثارها، 
ر، فِلم مل ندرك حينها أن مقام جممع البحرين قد وأننا قد انغمسنا يف الفسق والفجو

جاء، وأن اهللا تعاىل قد خذَلنا، وأن عهد النيب املوعود قد بدأ؟ ذلك أن قوله 
إىل عجبهم من خطَئهم، إشارة ) ٦٤: الكهف (�واتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر عجبا�

وأنه كيف خرج احلوت من أيديهم ودخل يف البحر الثاين، أي كيف انتقلت 
  .مثرات العبادة إىل املسلمني، وبقينا حمرومني منها

هذا املنظر أيضا يدل على كون هذه الواقعة كشفًا، وإال مل تكن هناك حاجة 
وإن قلنا أما كانا . اهريجلعل احلوت احلقيقي عالمة ملعرفة جممع البحرين الظ

هل رأيتم يف . ميشيان ناظرين إىل احلوت الظاهري، فلم يكن لنسياما إياه جمال
الدنيا مثالً أن رجالً يسافر يف سيارة، مث بعد قطع مسافة طويلة ينسى أنه يركب 
سيارة، ويبدأ السفر على األقدام دون أن يدري، مث يتذكر بعد برهة من الزمان أنه 

إذًا فما داما ميشيان ناظرين إىل احلوت فلم يكن هلما أن ! يسافر يف سيارة؟كان 
  .خيطُوا خطوة واحدة من دون النظر إليه، وبالتايل يستحيل أن ينسياه

أي أم سيدركون يف تلك املرحلة أم قد أخطأوا إذ ما برحوا يف سفرهم 
  .منفردين، مع أم قد تركوا جممع البحرين وراءهم

 �آتيناه رحمةً ِمن ِعنِدنا� هو املقصود أيضا يف قوله تعاىل �ن النيب كما أ
وما �، حيث خياطبه اهللا تعاىل يف موضع آخر من القرآن الكرمي )٦٦: الكهف(

الَِمنيةً ِللْعمحِإالَّ ر اكلْنس١٠٨: األنبياء (�أَر.(  
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كما تكشف لنا هذه اآليات البونَ الشاسع بني طبيعة حممد وطبيعة موسى 
 � يستعجل يف السؤال، جند رسول اهللا �ففي حني جند موسى . عليهما السالم

  .يلزم الصمت التام حىت يكشف اهللا عليه كل أمر من عنده
كما أن إدراك العلوم احملمدية يكون صعبا يف احلقيقة على أتباع السلسلة 

القضايا اجلديدة، واحلق أن قبول كل أمٍر املوسوية، ألن هذا الدين سيأيت بكثري من 
جديد يصعب جدا على من يزعم أنه من أهل العلم، ولذلك جند الكفار، الذين 
كانت قلوم مبثابة لوح خال من الكتابة، آمنوا به بسرعٍة، ولكن اليهود 
والنصارى، الذين كان عندهم الكتاب، حرموا من اإلميان؛ ألن كل أمر خالف فيه 

وهلذا السبب . م شرعهم تسبب يف نفاد صربهم، فكانوا يقعون يف االبتالءاإلسال
 أيضا، بينما دخلت األقوام �نفِسه حرمت اليهود من اهلدى يف عهد املسيح 

  . اُألخرى يف دينه تباعا
لذي أُخذ منه العهد بعدم السؤال مل ينفك يوجه سؤاالً  ا�الغريب أن موسى 

 عهدا كهذا، � الذي مل يأخذ منه جربيل �تلو سؤال، ولكن حممدا رسول اهللا 
لسؤال أطاعه طاعة ملا متثل لـه الشيطان والدنيا خالل اإلسراء، واه جربيل عن ا

وهذا أيضا يكشف لنا ). سورة اإلسراء: ابن جرير(كاملة ومل يسأله عن شيء 
  .البونَ الشاسع بني مكانة النبيِني عليهما السالم

، حيث عقدت املقارنة بني أحوال اُألمة �من هنا تبدأ واقعة إسراء موسى 
 �كان أستاذي املكرم حضرة املولوي نور الدين .  اُألمة املوسويةاحملمدية وأحوال

إن الفرق بني إسراء رسول اهللا وبني إسراء موسى عليهما السالم يتمثل يف : يقول
 مل يستطع الصرب ومل ميسك عن � اجتنب السؤال، ولكن موسى �أن نبينا 

 ستتمسك بالدين صابرةً، ولكن أُمة �السؤال؛ وكان هذا إشارة إىل أن أمة حممد 
وال شك أن هذه إشارة لطيفة، وقد أكدا . موسى ستتخلى عن الدين لقلة صربها

  .األحداث
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 يف اإلسراء ثالثة أمور، �لقد رأى رسول اهللا : قول أيضاوكان حضرته ي
  .كذلك رأى موسى أيضا يف اإلسراء ثالث واقعات

ومما فتح اهللا علي من علمه هو أن هذين اإلسراءين ال يتشاان يف عدد : وأقول
ورغم اختالفهما . ذه الواقعاتالواقعات احلاصلة فيهما فقط، بل أيضا يف تفسري ه

وكان هذا ضروريا، ألن إسراء . من حيث اللغة التمثيلية، فإن احلقيقة واحدة
، فكان لزاما أن تتم فيه اإلشارة � كان يتضمن النبأ عن ظهور حممد �موسى 

  .إلسراء احملمديإىل واقعات ا
فال أتذكر اآلن تفسري أستاذي املكرم هلا، ولكنين أفسرها مبعىن " السفينة" أما 

املال، وأرى أن هذا هو املراد يف هذا الكشف، ألن القرآن أيضا يؤكد ذلك حيث 
بحِر ِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ِإنه كَانَ ِبكُم ربكُم الَِّذي يزِجي لَكُم الْفُلْك ِفي الْ�يقول 
وركوما السفينةَ . هنا املال والثروة" الفضل"واملراد من ). ٦٧: اإلسراء(�رِحيما

قان فيه الثروة املادية رغدرزتني املوسوية واحملمدية زمان تايعين أنه سيأيت على اُألم.  
 بعدها تقول القصة إما ملا رِكبا السفينةَ خرقها صاحب موسى عليهما 

أي أخرج ألواحها وجعلها ِقطَعا، حيث يقال خرق الثوب أي مزقه .. السالم
أتريد :  وقال-وبتعبري آخر اعترض قومه-فاعترض عليه موسى . وجعله قطعا

  .رابذلك أن تغرق أهل السفينة؟ لقد جئت أمرا منكَ
 قام خبرق يف دنيا أُمته من خالل كثرة � وخرق السفينة عندي يعين أن حممدا 

فمثالً أمرهم أوالً بأداء الزكاة اليت تتسبب يف . األحكام الشرعية املتعلقة باملال
م إذ منعهم من مث أصاب يف أمواهل. مث أمرهم بالصدقات. نقصان املال يف الظاهر

أخذ الربا، مث قام بتوزيع أمواهلم بأحكام اإلرث، وهكذا حالَ دون تكدس 
 دمر حيام الدنيوية يف نظر أهل الدنيا، أما يف نظر أهل �وكأنه . األموال

ه من التأثري السيئ حلُب الدنيا ووقاهم من  صان قوم�الصالح والتقوى فإنه 
  .عبودية أهل الثراء
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 إن هذا التعليم يصعب جدا قبولُه على أتباع السلسلة املوسوية، اليهوِد 
مرور جمٍل ِمن ثقِب "مما ال شك فيه أن النصارى يقولون بأفواههم إن . والنصارى

، ولكنهم )٢٥: ١٠مرقس " (إبرٍة أيسر ِمن أن يدخل غين يف ملكوت السماوات
إن مجيع القوانني يف بالدهم تساعد على تراكم ثروة . يعملون خالف ذلك

كما أن هلم حرية تامة للتعامل . ليس عندهم أي أمر بوجوب أداء الزكاة. األغنياء
وال يوجد يف بالدهم قانون ينص على . ولعب امليسر غري حمرم عندهم. الربوي

أبنائهم تقسيم تركة امليت بني الو م أكربثة الكثريين؛ بل مينح معظم أغنيائهم ثرور
وكذلك مل حيفظ شرعهم حقوق العمال، يف حني إن . لتزداد العشرية الواحدة ثراًء

اإلسالم قد سن قوانني عديدة حلماية حقوقهم كيال حيتكر حفنةٌ من األثرياء 
ة اليت بسببها خياف اليهود هذه هي األحكام اإلسالمي. األموالَ ويستعبدوا الفقراء

  .والنصارى من الدخول يف دين اإلسالم ظانني أا مبثابة غرق القوم ودمارهم
وهكذا حصل متاما .  يف إسرائه�هذا هو الدرس األول الذي تلقاه موسى 

راء حيث رأى يف أول األمر امرأة عجوزا، مث عرضت عليه  ليلة اإلس�مع النيب 
لو : � العجوز بالدنيا واملاَء باملال، وقال للنيب �وقد عبر جربيل . كأس املاء

لدنيا أُمتك، وضعفت عالقتها شِربت املاء لغرقت أنت وأُمتك، أي لشغلت أمور ا
  .باهللا تعاىل

! الِحِظ البونَ الشاسع بني أفكار قوم موسى وقوم نبينا الكرمي عليهما السالم
 السفينةَ لو شِربت املاء لغرقت أُمتك، وكأنه يعترب: � يقول للرسول �فجربيل 
 أي قومه يعد � غرقًا، ولكن موسى - أي االنشغال باحلياة املادية-الصاحلة 

أي تطبيق أحكام الزكاة وغريها اليت حتول دون احتكار األموال - السفينةَ املخروقة 
ريقان يف العمل مع فكيف ميكن إذًا أن يتعاون الف.  غرقًا-الدنيوية يف أيدي البعض

  هذا االختالف الشديد يف اآلراء، وإىل مىت ميكن أن يتحمل أحدمها اآلخر كرفيق؟
 واعلم أن هذه اآلية أيضا تؤكد كون هذه الواقعة كشفًا، وإال لغرقت السفينة 

  .حني خرقها العبد
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أي لقد قلت لك منذ البداية إن ما بني تعليمي وتعليمك ما بني السماء 
  .وال ميكن أن ترافقين يف سفري إال إذا قتلت أهواء نفسك متاماواألرض، 

 من ذلك العبد أن يعفو عنه هذه املرة، وأنه لن يعود ملثل هذا �طلَب موسى 
  .أبدا

ا فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زِكيةً ِبغيِر نفٍْس حتى ِإذَا لَِقيا غُالَم�أما قولـه تعاىل 
، وعندي أن قتل الغالم هنا يناظر املنظر )٧٥: الكهف (�لَقَد ِجئْت شيئًا نكْرا

 �لقد رأى رسول اهللا .  شكالً ومضمونا يف إسرائه�الثاين الذي رآه رسول اهللا 
 كأس � مل جيبه؛ مث عرض عليه �يف إسرائه أن رجالً يناديه من ورائه ولكنه 

ربيل الرجلَ بالشيطان، وعبر كأس اخلمر وقد عرب ج. اخلمر، ولكنه أىب أن يشرا
 أنه �وكان املنظر الثاين يف إسراء موسى . بالغواية اليت هي من عمل الشيطان

وإذا رجعنا إىل كتب تعبري الرؤيا . رأى غالما قتله العبد الصاحل أي اجلمالُ احملمدي
 على احلركة والقوة -فيما تدل-ب يف املنام تدل وجدناها تقول إن رؤية الشا

أي القوة والرغبة يف -واحلق أن هذه اُألمور الثالثة ). تعطري األنام(وغلبة اجلهل 
 إذا اجتمعت يف شخص اتبع خطوات -اللهو واجلهل الشديد بالعلم الروحاين

  .الشيطان
 التعليم اإلسالمي وكان يف منظر قتِل الغالم واعتراِض موسى على قتله إشارةٌ إىل

الثاين الذي حيرم اخلمر وينهى عن اللغو واللهو، والذي يعترض عليه أتباع السلسلة 
وقد ذكرت سابقًا أن فىت موسى هو املسيح، -املوسوية، وخاصة النصارى منهم 

وأن أُمة موسى املوجودة عند جممع البحرين هي أتباع املسيح، وإن كان اليهود 
 لقد أخرب اهللا تعاىل بذلك أن هؤالء سيعترضون -  بدرجة أقلَّيندرجون فيها ولكن

على اإلسالم بأنه يقتل الشباب أي حيرم اإلنسان من التمتع مبلذات احلياة، ويرون 
أن هذا ظلم عظيم، معتربين أن اهللا تعاىل قد منحه هذه القوى لكي يتلذذ ا، ال أن 

  .يهدرها ويهلكها
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ون اإلسالم عموما ألنه منعهم عن اإلتيان مبثل  وبالفعل جتدون املسيحيني يكره
هذه . هذه األعمال الشيطانية ويظنون أن اإلسالم قد قتل الشباب جراء هذا التعليم

اآلية أيضا تدل على أن هذه الواقعة كانت كشفًا ألن قتل أحٍد يف حالة اليقظة من 
  .دون سبٍب حرام قطعا

النصارى سينقضون املعاهدات اليت ستتم وكان فيه أيضا رسالة إىل أن اليهود و
بينهم وبني املسلمني مرة بعد أُخرى، وتغلب عليهم عداوة اإلسالم اليت متكنت من 

  .قلوم
. اعلم أن أهل القرية يعين القوم، ألن األقوام ترى يف املنام على صورة القرى

اع على خري وأما الضيافة فتأويلها التعاون حيث ورد أن الضيافة يف املنام اجتم
: الكهف (�استطْعما أَهلَها�فتأويل قوله تعاىل ). كلمة الضيافة: تعطري األنام(

  .، هو أما التمسا من ذلك القوم أن يعاونومها، ولكنهم رفضوا طلبهما)٧٨
فقد ورد  )٧٨: الكهف (�فَوجدا ِفيها ِجدارا يِريد أَنْ ينقَض�أما قولـه تعاىل 

من رأَى حيطانَ بناٍء قائمةً حمتاجةً إىل مرمٍة فإنه رجل عامل أو إمام : "عن اجلدار
تعطري " (ا فاملراد أن أُموره سيتم إصالحهافإن رأى أقواما يرممو. ذهبت دولته

وورد يف . وإذا رأى أنه مل يرمم فمعناه دمار عمله). كلمة احلائط، اهلامش: األنام
 كتاب التعبري لإلمام ابن سريين أن إصالح الفساد يف حصة من اجلدار تأويلُه تعيني

  .واٍل جديد مكانَ الوايل األول
 أن موسى وعبدا من عباد اهللا -ظرا هلذه التأويالتن- فيعين هذا املنظر كله 

الذي صاحبه يف السفر سيلتمسان التعاون من قوم، ولكنهم سيأبون التعاون 
مث سيشاهدان أنَّ عمل رجل صاحل كاد أن يفسد، فيسكت موسى ولكن . معهما

فيقول .  سيصلح ما فسد من عمل ذلك الرجل الصاحل-عليهما السالم-صاحبه 
كان األوىل بك أن تتخذ عليه أجرا، فيغضب صاحبه من قوله : لذلك العبدموسى 

  .أو املراد أنه سيستخدم على ذلك القوم واٍل آخر. هذا ويفارقه
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 وعندي أن اجلزء األول من هذا املنظر يدل على أن املراد من القرية هنا عالَم
أما اجلدار فاملراد منه . اليهودية والنصرانية، حيث رفض التعاونَ حني دعي إليه

ِقديسو اليهود والنصارى، واملراد من قرب انقضاض هذا اجلدار زوالُ أثر هؤالء 
واملراد من إصالح اجلدار متكني تعليمهم مرة أُخرى وتعيين واٍل أو . القديسني

  .حاكٍم جديد بينهم
، ففيه )٧٨: الكهف (�لَو ِشئْت الَتخذْت علَيِه أَجرا� �وأما قول موسى 

إشارة إىل أن قومه سيزداد طمعهم التجاري، فال يأتون بعمل إال من منظور املنفعة 
هذا ما نشاهده اليوم و. املادية، وسيصعب عليهم جدا القيام بعمل خالصا لوجه اهللا

 ال خيلو - الذين هم آخر حلقة للسلسلة املوسوية- بأم أعيننا حيث إن املسيحيني 
تعليمهم من األغراض املادية، وال تكون مواسام إال للمكاسب الدنيوية، حىت إن 

ويكاد ينعدم فيهم . تبشريهم أيضا ال خيلو من األهداف السياسية واملكاسب املادية
  .ص لوجه اهللا تعاىل، الذي ال تشوبه فكرة الكسب املاديالعمل اخلال

 أنه خرج بقومه � وأما رفض أهل الكتاب التعاونَ فمثاله يف حياة موسى 
من مصر واعدا إياهم بأن اهللا تعاىل سيؤتيهم ملك كنعان، وبعد أن حاربوا وهزموا 

، أمرهم باهلجوم على أهل كنعان، ولكنهم مل يستجيبوا عديدا من األقوام الصغرية
قَالُوا يا موسى ِإنا لَن ندخلَها �: يسجل القرآن الكرمي هذا األمر وخيرب أم. لـه

).. ٢٥: املائدة (� قَاِعدونَأَبدا ما داموا ِفيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتلَا ِإنا هاهنا
إنه قد آن األوان أن امجوا عدوكم، فتنـزعوا منهم : أي حني قال موسى لقومه

هذا الوعد منك أو من ربك؟ ملاذا : األرض املوعودة لكم، رد عليه قومه وقالوا
، أما حنن فلن      أنت وربك فقاِتالنـزهق حنن أرواحنا عبثًا يف سبيل حتقيقه؟ فاذهب

  !حنرك ساكنا، ولن ندخل األرض إال بعد أن تقوما بفتحها
يتضح من هذا جليا أنه يف الوقت الذي كاد أن يوفيهم اهللا وعده أىب قوم موسى 

بعض وعوده  التعاون معه بعذر باطل ناسني أن من سنته تعاىل أنه يويف �
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بواسطة عباده، ومن واجب العباد أن يتعاونوا مع أنبيائهم لتحقيق مثل هذه الوعود 
  .اإلهلية

 فمثاله ما ذكره القرآن الكرمي يف قوله تعاىل �أما عدم تعاوم مع رسول اهللا 
�ا أَهقُلْ ي ِركشالَ نو ِإالَّ اللَّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياٍء بوٍة سا ِإلَى كَِلمالَوعاِب تلَ الِْكت

ِبِه شيئًا والّ يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا 
أي يا حممد قُلْ ألهل الكتاب، سواء كانوا هودا ).. ٦٥: آل عمران (�مسِلمونَ

أو نصارى، أن يتركوا العناد ويتعاونوا مع املسلمني يف أمر واحد أال وهو نشر 
التوحيد، فال يعبدوا إال اهللا، وال يشركوا به من حيث العقيدة شيئًا، وال ينحازوا 

وكأنه . ظلما، بل يعملوا يف العامل بالعدل واإلنصاف كما يريد اهللا تعاىلإىل أحد 
 أُمر هنا أن يلتمس منهم التعاون من أجل توطيد التصاحل مع العباد وكذلك مع �

 قولوا لليهود والنصارى، إن رفضوا هذا: مث ينصح اهللا تعاىل املسلمني. اهللا تعاىل
االلتماس العادل، ومل يرضوا بالتعاون يف هذا العمل املشترك، إذا كنتم ال تلبون 

  . امتثاالً ألمر اهللا تعاىل�دعوة التعاون هذه فشأنكم، أما حنن فنتعاون معه 
 حيث �ه واحلق أننا إذا أمعنا النظر وجدنا أن قوم املسيح مل يتعاونوا أيضا مع

  .فروا مجيعا وخذلوه لدى واقعة الصليب
اآلن ال بد : ملا رأى هذا العبد الصاحل أن صاحبه ال ميتنع عن االعتراض قال لـه

  .لنا من الفراق
 وكان هذا إشارة إىل أن أهل الكتاب حني يرفضون دعوة االحتاد على التوحيد 

 عالقته عنهم، لتبدأ �ن اإلشراك باهللا، سيقطع حممد رسول اهللا وال ميتنعون ع
  .املواجهة بينه وبينهم

واعلموا أن الرائي قد يعبر يف الرؤيا نفِسها األحداثَ اليت يراها فيها، وقد يكون 
تاج إىل تعبري آخر ذلك التعبري واضحا متاما، وقد ينكشف تأويلها جزئيا حبيث حت

مما ال شك فيه أن التأويل الذي ذكره العبد . يف اليقظة كما هو احلال يف هذا املقام
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الصاحل لألحداث يكشف احلقيقة حلد ما، ولكنه ليس بتأويل واضح، بل ال تزال 
  .األحداث حباجة إىل تأويل آخر طبقًا ملبادئ عامل اليقظة

أَما السِفينةُ � حادث السفينة فقال قبل كل شيء قام العبد الصاحل بتأويل
فَكَانت ِلمساِكني يعملُونَ ِفي الْبحِر فَأَردت أَنْ أَِعيبها وكَانَ وراَءهم مِلك يأْخذُ 

  ).٨٠ :الكهف (�كُلَّ سِفينٍة غَصبا
واملَِلك تأويلَ مجيع األحداث ما عدا املساكني فاعلم أن . لقد سبق أن ذكرت

املراد من املساكني هنا أناس منكسرة متواضعة قلوم، ال متنعهم أمواهلم وال 
أما املِلك . منجزام املادية عن مواساة الفقراء والعطف عليهم والتعايش معهم

ومبا أن اآلية تذكر .  املاديني مظهر من مظاهر الدنيافتأويله حب الدنيا، ألن امللوك
هنا أن امللك كان يأخذ السفينة غصبا فاملعىن أن األغنياء الذين ليس لديهم حب 
الدين وال ينفقون جزًءا كافيا من أمواهلم على الفقراء واألعمال اخلريية اُألخرى، 

لذلك أوصى النيب . يطانتستويل عليهم حمبة الدنيا وتصري أمواهلم حتت تصرف الش
 أُمته، بأمر اهللا تعاىل، أن خيرقوا سفينتهم، أي أن ينفقوا أمواهلم يف سبيل الدين �

وخدمة اإلنسانية، كيال يطغى حب الدنيا على قلوم، ولكيال تصري أمواهلم للدنيا 
  .الدنية، بدل أن تكون هللا تعاىل وحده

 يف اإلسراء على شكل �وجدير بالذكر هنا أن الدنيا ظهرت لرسول اهللا 
وهذا، يف .  يف إسرائه على صورة مِلك غاشم�عجوز، بينما ظهرت ملوسى 

ون ضعيفًا جدا حيث رأيي، إشارة إىل أن هجوم الدنيا على اُألمة احملمدية يك
كانت صولتها على املسلمني بقوة امرأة عجوز، ولكن صولتها على أُمة موسى 

  .تكون على أشدها حيث رآها على صورة مِلٍك غاصب
لقد ذكرت سابقًا أن رؤية الغالم يف املنام تأويلها احلركة والقوة وغلبة اجلهل، 

ملقام يوافق هذا التعبري متاما؛ حيث والتفسري الذي بينه هذا العبد الصاحل يف هذا ا
أي .. كان أبواه مؤمنني فخِشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا: قال عن قتل الغالم

  .قتلته خمافة أن يتسبب يف طغياما وكفرمها
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فاعلم أن ) ٨٢: الكهف (�خيرا ِمنه زكَاةً وأَقْرب رحما�وقولـه تعاىل 
فاآلية تعين ). األقرب(الزكاة تعين الطهارة والنماء، وأن الرحم هو الرقة والتلطف 

مبعىن أن . أن الولد اجلديد سيكون برا ما ومطيعا هلما وسببا لرقيهما وطهارما
حب ها اهلمجية القوى اإلنسانيةَ غري املكبوحة إذا قُتلتيترح لتسام الشرع وكُب

بقيود األحكام اإلهلية، استجابت ألوامر اجلسم والروح وساعدت على تطورمها 
  .وطهارما

 مل تستوعب هذا األمر، بل - كما ذكرت من قبل-ولكن اُألمة املوسوية 
انغمست يف اللهو وامللذات واخلالعة واون، وألجل ذلك نشاهد يف أعماهلم 

عةً، ويف قواهم ِحدةً، ويف سلوكهم جتاسرا؛ ومن جانب آخر تزيدهم هذه سر
القوى طغيانا وكفرا، وتنحرف م عن اخلري والتقوى، وال متيل طبائعهم إىل قبول 

واجلسد والعقل اللذان ميثِّالن الروح ما ميليه الدين.  
أنت ال .  اختلفنا فيهبِقي اآلن أن أُجيب على أمر: قال هذا العبد الصاحل ملوسى

تفهم ملاذا أصلحت اجلدار الذي كان يريد أن ينقض من دون أن آخذ عليه أجرا؟ 
فاعلم أنين أصلحت اجلدار ألنه كان حيفظ حتته كنـزا لغالمني يتيمني يف املدينة 

  .كان أبومها صاحلًا
لنصارى،  لقد ذكرت سابقًا أن اجلدار معناه هنا الصاحلون من أجداد اليهود وا

واملراد منهم يف هذا املقام موسى وعيسى وأبومها سيدنا إبراهيم الذي قال اهللا تعاىل 
أما ). ١٣١: البقرة (�وِإنه ِفي اآلِخرِة لَِمن الصاِلِحني�: عنه يف القرآن ايد

هو الكنـز العلمي الروحاين الذي حِفظه تعليم موسى وعيسى، ولكن الكنـز ف
نفوذمها الروحاين الذي كان حيمي ذلك الكنـز بعد موما كان قد ضعف ووهن 

 وأصلح �فجاء حممد . جراَء تغافُِل اليهود والنصارى عن الدين وابتعادهم عنه
جديد، أي حِفظ من خالل شريعته اجلديدة تلك احلقائق اليت ذلك اجلدار من 

وال سيما تلك األنباَء الغيبية اليت كانت خترب . كانت توجد يف شرع موسى وعيسى
 قد حفظت بني دفيت القرآن الكرمي �عن ظهور اإلسالم وبعثة حممد رسول اهللا 
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 أن يهتدوا لإلميان مبحمد -عندما يعودون إىل صوام-صارى كي ميكن لليهود والن
  . ويصلحوا حاهلم باالطالع على نبوءات صلحائهم�رسول اهللا 

فهو إشارة إىل أن اجلدار ) ٨٣: الكهف (�وما فَعلْته عن أَمِري� وأما قوله 
اجلديد هو اجلدار القرآين، حيث جمع ذلك الكنـز يف القرآن الكرمي، الذي هو 

 ينِطق عِن وما�، كما قال اهللا تعاىل �أمر اهللا اخلالص، وال دخلَ فيه حملمد 
   ).٤: النجم (�الْهوى

).. ٨٣: الكهف (�ذَِلك تأِْويلُ ما لَم تسِطع علَيِه صبرا�مث قال العبد الصاحل 
  .يقة اليت مل تستطع عليها صرباأي يا موسى هذه هي احلق

اعلَم أن هذا اجلزء األخري من كشف موسى يشبه اجلزَء األخري من إسراء نبينا 
 أن إبراهيم وموسى وعيسى �كان اجلزء األخري من إسراء النيب . عليهما السالم

 وا لـه السالما عليهم الصالة والسالم مج- أهدوهذا يعين أنه ملا انكشفت . يع
 ألوالد إبراهيم وأتباع �على هؤالء األنبياء حقيقة املساعدة اليت قدمها رسول اهللا 

واليت أُشري إليها يف اجلزء األخري من كشف - موسى وعيسى عليهم السالم 
ال جرم أن .  يشكرونه ملا شرف بقدومه بيت املقدس� تقدموا إىل النيب -موسى

 مل يستوعب حقيقة هذا األمر متاما أثناء إسرائه وبدأ يعترض عليه، �موسى 
، بل �ولكن اهللا تعاىل ملا كشف عليه احلقيقة فلم يتقدم موسى وحده للقاء حممد 

. جاءه أيضا إبراهيم وعيسى عليهم السالم مجيعا معِربني لـه عن امتنام وشكرهم
 سعى لنجاة أوالد ابنيه إمساعيل وإسحاق عليهم السالم �أما إبراهيم فألن النيب 

 �ة لنجاة نسل أحد االبنني، بينما تقدم قومه أمجعني، حيث هاجر بنفسه إىل املدين
  .إىل بيت املقدس فعالً لنجاة نسل االبن اآلخر

وأما موسى فلما عِلم أن اجلدار الذي اعترض على إقامته مل يكن يعين إال نفسه 
 � صانه الرسول هو، وأن الكنـز املوجود حتت اجلدار مل يكن إال تعليمه الذي

 كفّارةً عن اعتراضه، آخذًا معه فتاه عيسى الذي مل �جاء الستقباله .. من الضياع
لقد محلنا : �يقوال للنيب وكأما أرادا بذلك أن . �يكن أقلَّ منه امتنانا حملمد 
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فالسالم . خدمتك على حممل غري حسن، ولكن اهللا قد كشف علينا احلقيقة اآلن
  .تعال وباِرك لنا بيوتنا، واعملْ على جناة أُممنا. �عليك يا حممد 

 � � B�� A py� � � B�� A py� � � B�� A py� � � B�� A py�����::::        
بعد االطالع على هذه األحداث وشرحها لن يصعب على املرء أن يدرك أن 

 قد ذُكر يف هذا املقام من القرآن الكرمي للداللة على األمور �إسراء موسى 
  :التالية
 كان مقدرا بعد فساد قوم املسيح الناصري � أن ظهور حممد رسول اهللا - ١ 
  . الذين كانوا اجلزء األخري من اُألمة املوسوية�
 بعد انقضاء دور التوحيد إثر تطرق الفساد إىل املسيحيني كان ظهور حممد -  ٢
  . ضروريا�

 أن شرع اإلسالم حيتوي على قوانني ومبادئ خيالفها التعليم املوسوي يف – ٣
بعض املقامات اختالفًا شديدا، ولذلك من الصعب على اُألمتني املوسوية واملسيحية 

  .التعاون مع اإلسالم، ولكن ال جناة هلم من دون العمل بشرع اإلسالم
 وقت ظهوره، بل �يؤمنوا مبحمد رسول اهللا  أن اليهود والنصارى لن - ٤ 

سيقبلون دعوته كقوم بعد زمن طويل يستمرون خالله يف سفرهم الروحاين على 
  .حدة
 وأم سيشعرون بالتعب وامللل يف اية املطاف بعد أن ظلوا مسافرين ألمد - ٥

صول على األمن واالطمئنان مبساعيهم مديد، وسيستويل عليهم اليأس من احل
املنفردة؛ وعندها سيفكرون فيما آلوا إليه ليدركوا أم ما زالوا مسافرين دومنا 

  .غاية، ألن زمن سفرهم االنفرادي كان قد انتهى قبل ذلك بكثري
 � أن األنباء الغيبية اليت وردت يف كتبهم املقدسة عن ظهور حممد -  ٦ 

  .وشرعه، واليت حفظها القرآن بني دفتيه، ستكون سببا هلدايتهم حينذاك
 وأم سيستعدون حينئذ لقبول تلك الشرائع واحلدود اليت ما كانوا ليقبلوها -  ٧ 

من قبل، وعندها سيتحلَّون بالرغبات الطيعة اخلالصة هللا تعاىل قاضني على ميوهلم 
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ركُهم رمحةُ اهللا، فيدخلون يف حبر من رمحته تعاىل ال شاطئ فتتدا. اهلمجية الوحشية
 .لـه، وال حبر بعده، إال الذي يتفرع منه ويكون جزًءا منه
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الَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي فَضلَنا علَى كَِثٍري ِمن ِعباِدِه ولَقَد آتينا داود وسلَيمانَ ِعلْما وقَا�

ِمِننيؤكُلِّ * الْم ا ِمنأُوِتينِر والطَّي ِطقنا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو داوانُ دملَيِرثَ سوو
ِبنيلُ الْمالْفَض وذَا لَهٍء ِإنَّ هي١٧- ١٦: النمل (�ش.(  
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 أنه كان يفهم لغة �علِّمنا منِطق الطَّيِر� :وقد قال املفسرون عن قول سليمان

 يفهم اإلنسان كالم إنسان الطيور من محام ومسان وحجل وعصافري وغريها كما
 رأى ذات يوم بلبالً على غصن يغرد وحيرك رأسه �وقالوا أن سليمان . آخر

قال إنه . اهللا ورسوله أعلم: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: وذنبه، فقال ملن حوله
ناحت محامة، فقال سليمان إا مث . أكلت نصف مترة فعلى الدنيا العفاء: يقول
  . ليت هذه اخلالئق مل تخلق: تقول

ِلدوا للموت :  كان يقول إن احلمام يقول�ويقول املفسرون أيضا أن سليمان 
من يرحم : اهلدهدويقول . مهما تفعل تجز به: وابنوا للخراب، ويقول الطاووس

قدموا األعمال الصاحلة جتدوها : وتقول األبابيل من العصافري. هللا تعاىلالناس يرمحه ا
من : وتقول القطة. سبحان ريب األعلى ملَْء مسائه وأرضه: وتقول احلمامة. عند اهللا

أيها الغافل اذكر : ويقول الديك. ويل ملن الدنيا مهُّه: وتقول الببغاء. يسكت يسلم
. استغفروا أيها اآلمثون: ويقول العصفور. لقدوسسبحان ريب ا: ويقول الضفدع. اهللا

  )القرطيب. (كل شيء هالك إال وجهه: وتقول احلدأة
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 كان يفهم منطق الطري �إذًا، فقد بذل املفسرون جهدهم ليثبتوا أن سليمان 
 أم قد وقعوا يف واحلق. جيدا، وقد ضموا الضفدع إىل الطيور أثناء حماولتهم هذه

هذا اخلطأ لعدم فهمهم هذا الكالم الذي هو من قبيل االستعارة وااز، مع أنه مياثل 
الْخيِط اَألسوِد ِمن وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن � :�قول اهللا 

أي أن وقت السحور يف ليايل رمضان ينتهي عندما يتضح ).. ١٨٨: البقرة (�الْفَجِر
ولكن بعض الفالحني البسطاء من بالدنا . اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر

أبيض وخيطًا أسود، ومبا أن اخليط يضعون عندهم يف ليايل رمضان خيطًا " البنجاب"
ال يرى إال يف الضوء الكايف، فال يربحون يأكلون بعد طلوع الفجر أيضا يف انتظار 

كذلك حال هؤالء القوم الذين ال . أن يتبني هلم اخليط األبيض من اخليط األسود
 - اذ باهللاوالعي- يفهمون التشبيه واالستعارة، فإذا قرأوا يف القرآن أن هللا يدا يقولون 

 �وإذا قيل هلم إن املراد من يد اهللا .  أيضا من اللحم والدم مثل أيدينا�إن يده 
وإذا قرأوا . له يدا نفسه قال إن �قوته وقدرته قالوا ال حيق لكم التأويل فإن اهللا 

فال يربحون ) ٥٥: األعراف (�ثُم استوى علَى الْعرِش� : عن نفسه�قول اهللا 
وكما تكثر االستعارة وااز ...  جالس على عرش من الرخام�حىت يقولوا أن اهللا 

 يف كل لغة من لغات العامل كذلك ترد االستعارات يف الصحف السماوية أيضا،
  .ولكن الذين ال يفهمون احلقيقة يتمسكون بظاهر الكلمات فيِضلّون ويِضلّون

، فلما رأى املفسرون �علِّمنا منِطق الطَّيِر� :�وهذا هو حال قول سليمان 
 علّمه لغة السمان �ات سليمان أن اهللا  هنا ظنوا أن من خصوصي�الطري�كلمة 

  . واحلجل وغريها من الطيور
ما الفائدة من تعليم منطق الطيور؟ فهل :  ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا

 علّم منطقها لكي ال �تعلَم الطيور معارف وعلوما عظيمة حىت نقول أن سليمان 
كال، بل الواقع أن الطيور ال متلك من العقل ما . يظل حمروما من معارفها وعلومها

؟ �ميلكه أغىب وأجهل إنسان يف العامل، فماذا عسى أن يتعلم منها نيب اهللا سليمان 
يث إن نبيا عظيما كسليمان كان حباجة وإذا كانت الطيور تبلغ من العقل والذكاء حب
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ليتعلم منها العلوم واملعارف فلماذا أحلّ الشرع ذحبها؟ فتحرمي ذبح اإلنسان وإباحة 
ذبح الطيور واحليوانات يشكّل دليالً بينا على أن اهللا تعاىل قد جعل هذا الفرق 

فألي . نساينبسبب فارق العقل إذ ال يبلغ دماغ الطيور واحليوانات نصف الدماغ اإل
  حكمة علّم سليمان منطق الطري إذًا؟ 

 علّم منطق الطيور كلها �مث إن املفسرين مل يكتفوا بقوهلم أن سليمان 
فحسب، بل قالوا أن طري اهلدهد قد بلغ من الذكاء والفطنة أنه فهم كالم ملكة قوم 

، بينما مل يستطع أحد فهم كالم اهلدهد �ليمان وكالم حاشيتها وكالم س" سبأ"
وهذا يعين أن هذا الطري كان أكثر ذكاًء من مجيع األمراء . )الرازي(إال سليمان 

والوزراء والعلماء واحلكماء الذين كانوا يف بالط سليمان، إذ كان يفهم كالمهم 
مه، وكان هناك شخص واحد يفهم كالمه وهو ولكنهم كانوا ال يفهمون كال

إا فكرة . سليمان، وكأن سليمان وحده كان يساوي طري اهلدهد هذا عقالً وذكاًء
ال يرضى ا أي إنسان عاقل، ألن التسليم ا يعين أن الطيور أفضل من اإلنسان فال 

فثبت . ذ باهللا والعيا-جيوز ذحبها، بل جيب ذبح اإلنسان مكاا ألنه أقل منها عقالً 
  .أن هذه فكرة فوضوية ال ميكن أن يقبلها كل ذي عقل سليم

 هو من قبيل االستعارة وااز كما �علِّمنا منِطق الطَّيِر� :احلق أن قول سليمان
الواقع .  يفهموه فوقعوا يف نقاش ال طائل وراءهبينت من قبل، ولكن هؤالء القوم مل

أن الطري يف العربية هو كل ما يطري، ويطلق استعارةً على عباد اهللا املختارين املقربني 
وهناك إهلام باللغة األردية تلقاه سيدنا . الذين حيلّقون عاليا يف أجواء السماء الروحانية

أن آالف الناس حتت : " يسلط الضوء على معىن الطري وهو�املسيح املوعود 
  )١٩٠٧ مارس ٩: ، تاريخ اإلهلام٧٠٣، ص )أردو(تذكرة ".(أجنحتك

ومن البديهي أن األجنحة تكون للطيور فقط، والطيور هي اليت جتلس حتت 
 يف هذا الوحي طريا � فإن اهللا تعاىل قد مسى املسيح املوعود ،إذًا. أجنحة الطري

فهذا الوحي . وأخربه أن الذين يستفيدون من صحبته هم أيضا طيور العامل الروحاين
قد شرح هذه اآلية القرآنية وبني أن الطري ال يعين هنا طيورا مادية، بل يعين عباد اهللا 
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 عليهم استعارة هو أن الطيور تطري �الطري�وسبب إطالق . �الذين يطريون إليه 
يف جو السماء، والعلوم الروحانية أيضا تنـزل من السماء، ومن الواضح أن الشيء 

فسمي عباد اهللا الذين يطريون الذي ينـزل من فوق سيتلقاه أوالً من يطري إىل فوق؛ 
 ألم يتلقون علوم السماء وأسرار الغيب النازلة �طريا�يف أجواء العامل الروحاين 

 عليهم �وهم الذين ينعم اهللا  عرب الوحي والرؤى والكشوف، �من عند اهللا 
كُلٌّ بقدر إخالصه .. بفيوضه قبل غريهم، مث يتمتع ا الذين هم يف صحبتهم

  . ودرجته
 أنه قد علِّم �ها الناس علِّمنا منِطق الطَّيِرأَي يا� :� فاملراد من قول سليمان ،إذًا

اللغة اليت يعلَّمها الذين يطريون يف مساء الروحانية عاليا، أي أنه قد أُعطي املعارف 
  .واحلقائق اليت تعطى لألنبياء

النصارى ال يعتربون سليمان  وقد أكد القرآن الكرمي هذا األمر ألن اليهود و
 نبيا وإمنا يعدونه ملكًا دنيويا فقط، ومن أجل ذلك جتد الكتاب املقدس ال �

  :يذكره أبدا كنيب بل يعتربه أحد الفالسفة والعلماء فحسب، حيث ورد فيها
بةَ قلٍب كالرمل الذي على وأعطى اهللا سليمانَ حكمةً وفهما كثريا جدا ورح "

." وفاقت حكمةُ سليمان حكمةَ مجيع بين املشرق وكلَّ حكمِة مصر. شاطئ البحر
  ) ٣٠-٢٩: ٤امللوك األول (

  :�وكذلك ورد فيها عن سليمان 
شجار من وتكلَّم عن األ. وتكلَّم بثالثة آالف مثل، وكانت نشائده ألفًا ومخسا "

وتكلّم عن البهائم وعن الطري وعن . اَألرز الذي يف لبنان إىل الزوفَا النابت يف احلائط
وكانوا يأتون من مجيع الشعوب ليسمعوا حكمةَ سليمان من . الدبيب وعن السمك

  )٣٤- ٣٢: املرجع السابق." (مجيع ملوك األرض الذين مسعوا حبكمته
  : فيقول�دس يتهم سليمان وليس هذا فحسب بل إن الكتاب املق

وكان يف زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أَملْن قلبه وراَء آهلة أخرى، ومل  "
  )٤: ١١امللوك األول ." (يكن قلبه كامالً مع الرب إهله
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 من سليمان  فإن اهللا تعاىل قد فند ذه اآلية القرآنية موقف اليهود والنصارى،إذًا
، وبين أنه كان نبيا وأن اهللا تعاىل قد أعطاه نفس العلوم واملعارف اليت قد �

  .أعطاها لعباده املختارين الذين يطريون إليه ويتبوأون من قربه درجة عالية
واعلم أن هذا ال يعين أنه أُويت . �وأُوِتينا ِمن كُلِّ شيٍء� :�مث يقول سليمان 

كل شيء يف العامل، بل املراد أن اهللا أعطاه كل ما كان حباجة إليه؛ ذلك أن القرآن 
وأُوِتيت ِمن كُلِّ �: أيضا" بأس"الكرمي قد نقل يف هذه السورة قول اهلدهد عن ملكة 

فلو كان . مع أا مل تكن حتكم إال على منطقة صغرية جدا).. ٢٤: اآلية (�شيٍء
ي املراد من قول سليمان أنه قد أُعطي كل شيء يف العامل لكان معىن ذلك أنه أُعط

كانت " سبأ"وعرشها أيضا، ولكان املراد من قول اهلدهد أن ملكة " سبأ"ملك ملكة 
  .حتكم على سليمان ومتلك جنوده أيضا؛ مع أن كال األمرين باطل بالبداهة

لضرورة مجيع أفراد جنس ما، بل يراد  يف العربية ال تعين با�كل�احلق أن كلمة 
فَلَما نسوا ما �:  يف القرآن الكرمي�فمثالً يقول اهللا . ا فقط كل ما هو ضروري

أي أن الذين خلوا من ).. ٤٥: األنعام (�ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَيِهم أَبواب كُلِّ شيٍء
قبلكم ملا نسوا ما ذُكّروا به فتحنا عليهم أبواب الرقي بكل أنواعها، مث أنـزلنا 

 أم أُعطوا نعم الدنيا كلها، �كُلِّ شيٍء�وهنا أيضا ال يراد من لفظ . عليهم العذاب
  .بل املراد أم أُعطوا نصيبا من النعم العظيمة املتوافرة يف عصرهم وبالدهم

أَولَم نمكِّن لَهم حرما آِمنا يجبى ِإلَيِه �:  كذلك يقول اهللا تعاىل عن أهل مكة
 اتراثَمنلَد قًا ِمنٍء ِرزيوليس املراد من كلمة ). ٥٨: القصص (�كُلِّ ش� اترثَم

 ضرورية ألهل  مثرات العامل كلها، بل املراد كثريا من الثمرات اليت هي�كُلِّ شيٍء
  .مكة

، مع أا ال )٧٠: النحل (�كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت�:  مث يقول اهللا تعاىل للنحل
  .تأكل من كافة مثرات العامل، بل من بعضها فقط

 أنه أُعطي كل �وأُوِتينا ِمن كُلِّ شيٍء�: � فليس املراد من قول سليمان ، إذًا
 كل �شيء يف الدنيا، بل أُعطي كل ما كان حباجة إليه، أي أن اهللا تعاىل سد له 
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حاجة كما هيأ مللكة سبأ كل ما كانت حباجة إليه يف زمنها، ولذلك يقول سليمان 
 أي أن حاجات اإلنسان ال ..�ِإنَّ هذَا لَهو الْفَضلُ الْمِبني�:  بعد هذه الدعوى�

  .تسد إال بفضل خاص من عند اهللا تعاىل
  
  )١٨: النمل (�وحِشر ِلسلَيمانَ جنوده ِمن الِْجن واِإلنِس والطَّيِر فَهم يوزعونَ�

 كان يتأهب عندئذ حملاربة بعض البالد، � سليمان يبدو من هذه اآلية أن
  .فجمع له جنوده كلهم مبن فيهم جند اجلن وجند اإلنس وجند الطيور

هنا يظنون أن اجلن كائنات غري مرئية " اجلن"إن املفسرين مبجرد أن يقرأوا لفظ 
مع أم لو تدبروا القرآن الكرمي مل يلجأوا إىل هذا . �كانت حتت إمرة سليمان 
  .التأويل الذي ال طائل منه

ولفهم حقيقة اجلن علينا أن نرى أوالً وقبل كل شيء ما إذا كان القرآن يذكر أن 
غريه من األنبياء إىل سليمان فقط، أم أنه ذكر أم حضروا إىل اجلن كانوا حيضرون 

وِإذْ صرفْنا ِإلَيك �: وعندما نفحص القرآن نقرأ فيه قول اهللا تعاىل. رين أيضااآلخ
 ِمِهما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيوا فَلَمِصتقَالُوا أَن وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرِمعتسي الِْجن ا ِمنفَرن

ِذِريننِه   *ميدي نيا بقًا ِلمدصى موسِد معب ِزلَ ِمنا أُنابا ِكتنِمعا سا ِإننما قَوقَالُوا ي
يا قَومنا أَِجيبوا داِعي اللَِّه وآِمنوا ِبِه يغِفر لَكُم * يهِدي ِإلَى الْحق وِإلَى طَِريٍق مستِقيٍم 

يو وِبكُمذُن ذَاٍب أَِليٍمِمنع ِمن كُميا حممد، ).. ٣٢-٣٠: األحقاف (�ِجر ،أي اذكُر
حني أتيناك بنفٍر من اجلن راغبني يف مساع القرآن الكرمي، فلما حضروا جملسك قال 

 فلما انتهت تالوة القرآن الكرمي رجعوا. اسكتوا لنسمع صوته جيدا: بعضهم لبعض
يا قومنا إنا مسعنا تالوة كتاب أُنـزل من بعد موسى، : إىل قومهم منذرين وقالوا

يا . وهو يصدق كل الصحف السابقة له، ويدعو إىل احلق ويهدي إىل طريق مستقيم
قومنا، لَبوا نداء منادي اهللا تعاىل وآِمنوا به، يغفر لكم اهللا ذنوبكم وينجكم من 

  .عذاب أليم
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 من التوراة وما �ن اجلن قد آمنوا مبا نـزل على موسى لقد ثبت من هنا أ
 هو النيب الوحيد الذي آمن به �وعليه فلم يكن سليمان . �نـزل على النيب 

ولكن .  حبسب القرآن الكرمي� وآمنوا بالنيب �اجلن، بل قد آمنوا مبوسى 
املؤسف أن املفسرين يذكرون قصصا غريبة عن اجلن الذين كانوا حتت قبضة سليمان 

 على بساط، فكان اجلن ميسكون بأطرافه فيقولون مثالً أنه كان جيلس. �
 يف زمنه فال يذكر �أما اجلن الذين آمنوا بالنيب . ويطريون به إىل السماوات

ع  أيضا، م� أم قدموا مثل هذه املساعدة له - ولو برواية ضعيفة جدا- املفسرون 
 وأصحابه قد تكبدوا عناء السفر مرارا إذ مل جيدوا ما يركبون، ففي �أن النيب 

مرات كثرية أتوه يبكون ويسألونه أن يعطيهم ما يركبونه ليخرجوا معه، ولكنه مل 
مرات كثريٍة حفاةً يف أسفار طويلة شاقة  �فخرجوا معه . جيد هلم ما يركبون

، ولكن هؤالء اجلن )كتاب املغازي، باب غزوة ذات الرقاع: ، والبخاري٩٢:التوبة(
كانوا .  وصحابته من آالم�مل تلن قلوم القاسية رغم رؤية ما تعرض له النيب 

جنوده من مكان إىل مكان، ولكن الغريب أم مل حيملوا و �حيملون سليمان 
  !ولو عشرين من فقراء املهاجرين إىل ساحة القتال

 يقول البعض أن اجلن كائنات من غري جنس اإلنسان، وقد آمن هؤالء بنبينا 
 ما إذا كان ولكن علينا أن نرى). الدر املنثور( عليهم السالم -ومبوسى وسليمان 

القرآن يصدق هذا املعىن أم ال؟ إذا كان الكالم عن اجلن استعارة فال بد أن القرآن 
الكرمي قد بين مراده منها، وإذا مل نعترب هذا الكالم من قبيل االستعارة وقع التناقض 

فعلينا أن نرى ما إذا كان اعتبار . بني آيتني من القرآن الكرمي وحصل فيه االختالف
كالم استعارة يؤدي إىل االختالف يف القرآن الكرمي أم العكس هو الذي يؤدي هذا ال

  إىل االختالف فيه؟
وليكن معلوما أن الذين ال يعتربون هذه اآلية استعارة ويقولون أن اجلن كائنات 
غري مرئية مثل الشيطان، وكما أن الشيطان كائن منفصل عن اإلنس فاجلن أيضا 

  ). زيالرا(كائنات غري اإلنس 



   التفسري الكبري                              ٢٥٨      القصص        أحسن    

واجلواب أن هناك إمجاعا لدى املفسرين على أن الشياطني املذكورين يف قوله 
؛ فإذا كان )القرطيب( هم اليهود ورؤساؤهم �وِإذَا خلَوا ِإلَى شياِطيِنِهم� :تعاىل

  شياطني فلماذا ال يسمون جنا أيضا؟اإلنس ميكن أن يسموا 
وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني اِإلنِس والِْجن �: كذلك قال اهللا تعاىل

أي قد جعلنا ).. ١١٣: األنعام (�يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا
لكل نيب أعداء من شياطني اإلنس ومن شياطني اجلن الذين حيرضون الناس على النيب 

فإذا أمكن أن . لقد صرح اهللا هنا أن الشياطني يكونون من الناس أيضا. ومجاعته
ا ميكن يكون هناك شياطني اإلنس فكيف ال يكون هناك جن اإلنس؟ مبعىن أنه كم

أن يولد من الناس من يسمون شياطني فكيف ال ميكن أن ال يكون من الناس من 
  يسمون جنا؟

لقد ثبت مما سبق بيانه أن اجلن مل يكونوا يف قبضة سليمان فحسب بل لقد آمنوا 
  . أيضا�مبوسى وبنبينا 

  ؟� واآلن نرى إىل من بعث النيب 
فلو كانت ). ٨٠: النساء (�وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً� :� يقول اهللا تعاىل لنبيه 

:  فكان من املفروض أن يقال�د آمنت بالنيب كائنات خفية تسمى جنا ق
 مبعوثًا إىل الناس فثبت أن اجلن �وإذا كان النيب ". وأرسلناك للناس واجلن رسوالً"

 إمنا كانوا من جن اإلنس، وليس كائنات غريبة خفية �الذين ِقيل هنا إم آمنوا به 
  .يتصورها الناس

أُعطيت مخس :  قال� أن النيب �كذلك ورد يف احلديث عن جابر بن عبد اهللا 
نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كان ال: "خصال مل يعطَها نيب قبلي، وإحداهن

 جعلت يل األرض �كتاب الصالة، باب قول النيب : البخاري." (الناس عامة
  ) مسجدا وطهورا

ني نيب واحد  هنا بشكل حاسم أنه مل يوجد بني األنبياء السابق� لقد صرح النيب 
 قد بعث �ولكن هؤالء املفسرين يقولون أن سليمان . بعث إىل أحد سوى قومه
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ولو كان هذا صحيحا لصار سليمان أفضل من النيب . إىل اجلن والطيور والنمل أيضا
 � مبعوثًا إىل اإلنس وغريهم أيضا، بينما كان نبينا  إذ كان- والعياذ باهللا- �

  .مبعوثًا إىل اإلنس فقط
:  يف القرآن الكرمي� مث إذا كان هؤالء اجلن من غري اإلنس فكيف قال اهللا 

�ِسياِإلن ِمن متكْثَرتقَِد اس الِْجن رشعا ما يِميعج مهرشحي م١٢٩: األنعام (�و.(  
لقد تعبنا حبثًا عن هؤالء اجلن الذين يتحدث عنهم الناس وال جندهم، ومع ذلك 

الواقع أن املؤمنني . ناس يف قبضتهميعلن القرآن الكرمي هنا أن اجلن قد جعلوا معظم ال
مبثل هؤالء اجلن يرهقون أنفسهم بكثرة االعتكافات والتأمالت واألوراد، فيصابون 

والواقع أنه ال يأتيهم . ها قد جاءنا اجلن: يف عقلهم حىت يتخيلون أصواتا، فيقولون
الذي أما اإلنسان . أي من اجلن، وإمنا يفقدون حواسهم ويصابون بنوع من اجلنون

  .يكون عقله متوازنا فال يأتيه اجلن أبدا
 على أية حال، سيقول اهللا تعاىل للجن يوم احلشر أم جعلوا كثريا من الناس 
حتت قبضتهم واستغلوهم كثريا، ومن ناحية أخرى نقرأ يف القرآن الكرمي قول اهللا 

أي ).. ١٢٩: األنعام (�هم ِمن اِإلنِس ربنا استمتع بعضنا ِببعٍضوقَالَ أَوِلياؤ� :تعاىل
ولكن األمر الواقع أنك . سيقول أصدقاؤهم من الناس لرم ربنا انتفع بعضنا ببعض

ن اجلن، فلن إذا سألت أهل قريتك ما إذا كان مخسون باملئة منهم جلبوا أي نفع م
فثبت أنه ليس . جتد وال واحدا منهم يقول إنه قد انتفع من اجلن وأنه على صلة م

املراد من اجلن هنا أي كائنات غريبة دون اإلنسان، بل املراد من اجلن بعض من 
  .وبالفعل ترى بني جن اإلنس صداقات كثرية. الناس أنفسهم

كال . ات غري مرئية غريبة عن اإلنسانفمن اخلطأ متاما الظن أن هؤالء اجلن كائن
 كانوا أيضا أُناسا، وقد نصروه كما نصره غريهم �بل إن اجلن الذين آمنوا بالنيب 

أما إذا اعتربناهم كائنات غري إنسانية فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا . من الناس
 �ملاذا مل ينصر هؤالء اجلن رسولنا : باجلن هووالذي جيب أن جييب عليه القائلون 

  ؟�رغم إميام به، ورغم أن اهللا تعاىل أمر بنصرته 
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األمر الواقع أن فئة من الناس يكونون يف غاية اإلباء والتمرد فال ينقادون ألحد، 
وخري مثال على .  يأتون األنبياَء يتغري حاهلم رأسا على عقب فجأةولكنهم عندما
، فكان يف البداية ال يتحمل مساع كلمة عن اإلسالم حىت استشاط �ذلك هو عمر 

ولكنه ملا أتاه أخذ يرتعد . �غضبا ذات مرة، فامتشق حسامه وخرج بنية قتل النيب 
  ) الد الثاين، باب اهلجرة األوىل إىل أرض احلبشة: السرية احللبية. (�هيبةً له 

فثبت من هنا أن هناك أناسا من ذوي الطبائع النارية، ولكنهم عندما يأتون 
  .أيضا يسمون يف اللغة العربية جنااألنبياَء ختمد نارهم ودأ حدم، وهؤالء 

 كما يراد باجلن ِعليةُ القوم الذين يقيمون يف القصور وراء حراسة شديدة فال 
  . معظمهم: ِجن الناس: يصل أحد إىل أبوام بسهولة، فقد ورد يف القواميس

ر ِلسلَيمانَ جنوده ِمن الِْجن واِإلنِس وحِش� : فكلمة اجلن يف قوله تعاىل،إذًا
، إذ كان رجاهلا � قد أُطلقت على فرقة خاصة لسليمان �والطَّيِر فَهم يوزعونَ

 وراء حراسة مشددة، من أسر عريقة، وكانوا معتادين على اإلقامة يف القصور
وبالتايل استحقوا أن يسموا جنا أي الذين ال يراهم الناس عادة كوم يعيشون بعيدا 

كل ما استتر عن "فقد ورد يف القاموس أن اجلن يطلق على . عن أنظار القوم
أي هم القوم الذين ال تسمع آذان الناس أصوام وال ترى ).. األقرب" (احلواس

هم وكأم يعيشون منعزلني عن العامل، وبتعبري آخر، هم ِعلية القوم عيوم أشخاص
  .وأمراؤهم؛ وقد ورد هذا املعىن أيضا يف القواميس بكل وضوح

فرقة احلرس اخلاص من ِعلية القوم، :  فرقًا ثالثًا� كان قوام جنود سليمان ،إذًا
  . ة الرجال الروحانينيوفرقة عامة الناس، وفرق

 ��(�	" �ّ	b/ 6� ��(�	" �ّ	b/ 6� ��(�	" �ّ	b/ 6� ��(�	" �ّ	b/ 6؟������T�* 6(\ � �C\' ؟�T�* 6(\ � �C\' ؟�T�* 6(\ � �C\' ؟�T�* 6(\ � �C\'         
حتى ِإذَا أَتوا علَى واِد النمِل قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساِكنكُم لَا �

كُمنِطمحونَ يرعشالَ ي مهو هودنجانُ وملَيس  * بقَالَ را وِلهقَو اِحكًا ِمنض مسبفَت
 اهضرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو

  )٢٠- ١٩: النمل (�ك الصاِلِحنيوأَدِخلِْني ِبرحمِتك ِفي ِعباِد
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 قد بالغوا أيضا حول -كما بالغوا يف تفسريهم عن اجلن والطري- إن املفسرين 
 وأن سليمان ملا -هذه احلشرات املعروفة-وادي النمل، وقالوا أنه كان واديا للنمل 

ة، ففهم سليمان قوهلا حيث كان يعلم خرج جبنوده مر ذا الوادي، فتكلمت منل
  )تفسري حسيين ،أردو. (منطق الطري

 ولكن كيف عِلم املفسرين أن النمل من جنس الطري يا ترى؟ يقول اهللا تعاىل إنه 
  !علّم سليمان منطق الطري، ولكنهم يقولون أنه علّم منطق النمل أيضا

/%+�� L
+/%+�� L
+/%+�� L
+/%+�� L
+::::        
 فقال للناس تعالوا خنرج من �ان ويقولون أن املطر انقطع مرة يف عهد سليم

فلما خرج م رأى منلةً تدعو اهللا تعاىل رافعةً رجليها . البلد ونصلّ صالة االستسقاء
فلما ! رب، حنن أيضا ِمن خلقك، فال حترمنا من املطر: ووجهها إىل السماء وتقول

رجع، ال حاجة اآلن لصالة االستسقاء ألن دعاء تعالوا ن: مسعها سليمان قال للناس
  )ابن كثري! (النملة يكفينا، ولسوف ينـزل املطر بدعائها

ومل يكتف املفسرون ذا القدر من الغوص يف التفاصيل، بل قالوا أن النمل تكون 
وقد ذكروا . شعوبا وقبائل كما عند الناس قبائل من مغول وراجبوت وأفغان وغريها

، وأن النملة اليت تكلمت كانت تنتمي "بنو الشيصان" اسم إحدى قبائلها لفائدتنا أن
وقد متكن املفسرون بعد حبث مضن من معرفة اسم تلك النملة . إىل هذه القبيلة

منذرة، : فمن أمسائها اليت ذكروها. أيضا، وإن مل يتفقوا على اسم واحد هلا لألسف
كما ذكروا قامتها أيضا فقال . عرجاءمث علموا أا كانت . وطافية، والفية، وخومي

بعضهم أا كانت بقدر الديك، وقال بعضهم أا كانت بقدر الضأن، وبعضهم قال 
كما اكتشفوا أنه كانت مع هذه النملة أربعون ألف منلة من . أا كانت بقدر الذئب

  )ابن كثري وتفسري حسيين. (النقباء، ومع كل نقيب أربعون ألف منلة من احملاربني
واحلق أن النملة هنا ال تعين احلشرة املعروفة، وأول دليل على ذلك هو أن اهللا 

 علِّم منطق الطري، بينما يقدم املفسرون أول دليل على �تعاىل خيرب هنا أن سليمان 
ض أن يقدموا مع أن املفرو! معرفته مبنطق الطري أنه فهم كالم النملة مع صاحباا
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على صدق هذه الدعوى مثال طري ال منلة، إذ لو كان املراد من النملة هنا احلشرة 
املعروفة أصبح الدليل غري معقول متاما، ألن القرآن الكرمي يقول إن سليمان علّم 

 النملة مع فهم كالممنطق الطري وكان يفهم لغتها، ولكنهم يقولون أن سليمان 
  .  أن نفهم املراد من النملة هنا أوالًلذا فينبغي. صاحباا

وإن . �ال يحِطمنكُم� :واألمر الثاين الذي يستلفت النظر هنا هو قوله تعاىل
 بأن ال يدوسنكم سليمان �ال يحِطمنكُم�املفسرين عادةً يفسرون قول النملة 

وتفسري احلطم ذا املعىن ليس صحيحا، بل يعين احلطم . وجنوده حتت أقدامهم
 �ةالْحطَم�الكسر واهلجوم على أحد من شدة الغضب، فقد سميت نار جهنم 

ألا حترق، وال يقول أحد أن جلهنم أرجالً تدوس ا الناس؛ كما ) ٥: اهلُمزة(
 فاملراد من قوله ،إذًا). األقرب(يسمى القحط حاطوما إذ يكسر قوة أهل األرض 

ال يكسرنكم سليمان وجنوده، أو ال يهامجنكم غاضبني .. �ال يحِطمنكُم� :تعاىل
  .ويدمرونكم

 �كيف يتوقع من نيب عظيم كسليمان : مث هناك سؤال يفرض نفسه هنا وهو
 على النمل الذي كان ميلك جنودا من اجلن واإلنس والطري أن يستشيط غضبا

" احلطم "للفظتلك احلشرات املسكينة؟ لو أخذنا باملعىن احلقيقي على وحياول اهلجوم 
ادخلْن مساكنكن خمافة أن يأيت سليمان : لكان معىن اآلية أن منلة قالت لصاحباا

وجنوده باملعاول والفؤوس وحيفروا مساكننا وخيرجوا منها الغالل وبالتايل يكسروا 
  عاقل يرضى ذا املعىن؟فهل من ! قوتنا

 اهللا تعاىل استعملهاوالدليل الثالث الذي هو يف منتهى الوضوح هو أن الصيغ اليت 
، مع أنه لو كان �ِطمنكُمال يح� و�ادخلُوا�هنا هي كلها لذوي العقول، مثل 
فثبت أن الكالم هنا ". ال يحِطمنكُن"و " ادخلْن"احلديث عن حشرات النمل لقيل 

  .ليس عن حشرات النمل وإمنا عن البشر
 أيضا يبني أا مل تكن حشرات النمل ألا �وهم ال يشعرونَ� :مث إن قول النملة

لو كانت النملة هنا مبعىن تلك . ميكن أن تداس حتت قدم نيب دعك عن أقدام جنود
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ال يحِطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم ال � :�احلشرة املعروفة ألصبح قول اهللا 
 - سواء يف اإلسالم أو قبله-  لغوا وعبثًا، فمىت ورد يف أي كتاب مساوي �يشعرونَ

  أن األنبياء كانوا ميشون ناظرين إىل األرض كيال تداس النمل حتت أقدامهم؟
 النمل ليس واديا للحشرة املعروفة، بل هو واد كان يقيم فيه احلق أن وادي

أن واد النمل يقع بني ِجبرين " تاج العروس"البشر، حيث ورد يف القاموس الشهري 
 اثين  على مسافةأما عسقالن فهي مدينة كبرية ساحلية تقع يف فلسطني. وعسقالن

فهي مدينة " ِجبرين"أما .  وِجبرينعشر ميالً بني ميناء غزة يف املنطقة ااورة لسيناء
  )معجم البلدان لياقوت احلموي، باب الباء والياء وما يليه. (مشالية يف والية دمشق

 فوادي النمل واد حقيقي يقع إىل جنوب من دمشق حبوايل مئة ميل على ،إذًا
البحر املتوسط إزاء بيت املقدس أو قريبا من ذلك، على الطريق املؤدي من دمشق 

وكانت كثري من قبائل مدين وغريها من القبائل العربية مقيمة ذا . ىل احلجازإ
واَألبرقةُ ِمن مياه : "أما لفظ النملة فقد ورد عنه. �الوادي إىل زمن سليمان 

  )كلمة الربق: القاموس احمليط." (نملة
وكتب اجلغرافيا قوما باسم منلة وواديا باسم  فقد وجدنا مبساعدة القاموس ،إذًا

  .�النمل، كما عِلمنا أن هذه املنطقة كانت يف الشام قريبا من مملكة سليمان 
ففي جنوب . والغريب أن مثل هذه األمساء كانت متداولة بكثرة يف الزمن القدمي

بل يوجد . وغريها" أم األربعني"و" العقرب"و" احلية"و" الذئب"أمريكا قبائل أمساؤها 
أي النمل، وكان هناك يف الهور شخص شهري " كادها"يف بالدنا أيضا قوم امسهم 

أي الديدان، وقوم " كريي"وهناك قوم باسم . أي النملة" كادها"امسه نور الدين 
 الدب أي" هابت"ويف كشمري قبيلة امسها . أي احلشرات" مكوري"آخرون باسم 

 أيضا، �وهذه هي حقيقة منل سليمان ). ٣٠٠ص ) أردو(تواريخ أقوام كشمري (
باليمن مر على واد لقبيلة امسها النمل، ولكن " سبأ"فإنه ملا خرج للهجوم على ملكة 

 ملا بلغ �ان مث قال القرآن إن سليم. املفسرين ظنوا أنه مر بواد حلشرات النمل
أيها الناس ادخلوا يف مساكنكم خمافة : أي ملكةُ قبيلة النمل" منلة"هذا الوادي قالت 
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فأيقن املفسرون من هذا . أن يظن سليمان وجنوده أنكم تريدون حرم فيحطموكم
حيث يراد به إغارة قوم تعبري واضح " احلطم"أنه كالم النملة احلشرة، مع أن تعبري 

ولو أم راجعوا . على قوم وإحلاق هزمية نكراء م، ولكن املفسرين مل ينتبهوا لذلك
وعليه فاملراد من هذه الفقرة القرآنية أن . القواميس لوجدوا أن احلطم يعين الكسر

ادخلوا مساكنكم كي ال يكسر سليمان وجنوده قوتكم : ملكة قوم النمل قالت هلم
  .وشوكتكم

 ��(�	" ��>I �3�8 ��(�	" ��>I �3�8 ��(�	" ��>I �3�8 ��(�	" ��>I �3�8؟�����	(\ � ?� @' �5k�W ؟�	(\ � ?� @' �5k�W ؟�	(\ � ?� @' �5k�W ؟�	(\ � ?� @' �5k�W         
 جاء املفسرون ، وهنا أيضا قد�فَتبسم ضاِحكًا ِمن قَوِلها� :�مث يقول اهللا 

 يعلن أنه علّم سليمان منطق الطري، إال أن �بالعجب العجاب، فمع أن اهللا 
حيث فهم قول ملكة النمل فورا، ! املفسرين يقولون أنه كان يعلم منطق النمل أيضا

 ميكن أن أدوسها فتبسم ضاحكًا بأن حشرات النمل أيضا تعلم بأين إنسان عادل وال
واحلق أن كل إنسان ). الطربسي(حتت قدمي إال خطأً ولكن لن أدوسها عمدا 

 ال يدوس حشرات النمل عمدا، فقد رأينا كثريا من الشرفاء -دعك عن نيب-شريف 
أم ميشون على األرض حبذر عندما خترج النمل بكثرة يف موسم األمطار كيال 

  . اطلفثبت أن هذا املعىن ب. يدوسوها
 ملا عِلم أن ملكة قوم النمل قد أمرم �كل ما يف األمر هو أن سليمان 

خمافة أن يثوروا ويهجموا عليهم - بدخول بيوم وعدم مقاومة جنوده بأي طريق 
 قد � تبسم ضاحكًا بأن اهللا -دون أن يدروا أا قد أمرم باالستسالم واالنقياد

أذاع صيته احلسن، فالناس يعرفون أنه ليس من امللوك الظاملني بل إنه يعامل أضعف 
  .الشعوب أيضا بالعدل واإلنصاف
قومها بدخول البيوت وإغالق األبواب عليهم طبقًا  احلق أن ملكة النمل قد أمرت

اد منه قبول اهلزمية واالستسالم، فمثالً قد للعادة القدمية خالل احلروب إذ كان املر
السرية ( أيضا يوم فتح مكة أن من يدخل بيته ويغلق بابه فهو آمن �أعلن النيب 

ذكر األسباب املوجبة للسري إىل مكة وذكر فتح مكة يف شهر : النبوية البن هشام



   التفسري الكبري                              ٢٦٥      القصص        أحسن    

لعادة قالت ملكة قوم النمل أيضا بأن يدخلوا ووفقًا هلذه ا). رمضان سنة مثان
مساكنهم ويغلقوا أبوام كي يعلم سليمان أم ال يريدون حربه، أما إذا بقوا خارج 

 إعالنها تبسم ضاحكًا، وشكر اهللا �فلما بلغ سليمانَ . بيوم فرمبا يغري عليهم
 بأنه قد أشاع خرب صالحه وورعه يف األقطار البعيدة، حيث علم هؤالء القوم �

أيضا أن سليمان ال حيارب أحدا ظلما وأم إذا أغلقوا أبوام فلن يتعرض هلم، مع 
يا رب : فدعا ربه وقال. أن من عادة الشعوب الغازية السلب والنهب أثناء احلرب

سن ما هو إال بفضلك، فوفِّقْين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي إن هذا الصيت احل
أي كما قد اعترفت .. وعلى والدي وأن أعمل على الدوام أعماالً صاحلة ترضاها

ملكة قوم النمل بأن سليمان وجنوده قد يضرون قومها خطأً ولكن لن يضروهم 
 نتحلى باألخالق الفاضلة حىت ظلما واعتداًء، فوفِّقْين وجنودي يف املستقبل أيضا أن

يشهد الناس أن هؤالء القوم ال يعتدون على أحد عمدا، وأدِخلْين برمحتك يف عبادك 
  .الصاحلني

 ��(�	" ��(�	" ��(�	" ��(�	"����;�;p�. ;�;p�. ;�;p�. ;�;p�. ::::        
ُألعذِّبنه عذَابا * الْهدهد أَم كَانَ ِمن الْغاِئِبنيوتفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما ِلي الَ أَرى �

  ).٢٢-٢١: النمل (�شِديدا أَو َألذْبحنه أَو لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍني
ثول أمامه، فلما تفقّدهم وجد أحد قادة كتيبة  قادته وجنوده بامل�أمر سليمان 

فثار سليمان غضبا لغياب قائده يف ذلك الوقت ". اهلُدهد"العلماء غائبا وكان امسه 
فظن أن هناك مؤامرة حتاك ضده، . احلرج الذي كان يتأهب فيه حملاربة بلد آخر

قابا شديدا أو ما يل ال أرى اهلدهد أم أنه قد غاب وهرب؟ فإين سأعاقبه ع: فقال
  .سأقتله إال إذا أتاين بعذر واضح يربر غيابه

 كتائب طيور حقيقية، وكان � يظن املفسرون أنه كانت يف جيش سليمان 
وذا اجليش القوي .  أحد القادة- بالنبلةهذا الطري الذي يصيده األطفال -اهلدهد 

  ) معامل التنـزيل، والطربي(اليمن خرج سليمان لفتح بالد 
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كل إنسان عاقل يدرك أن ما يقوله املفسرون ال يدل على كون اهلدهد : فأوالً
 مع أن أنبياء اهللا تعاىل ال يكونون -والعياذ باهللا-قائدا، بل يؤكد غباء سليمان 

فمن املستحيل أن خيرج إنسان عاقل لفتح بالد اليمن جبيش من احلمائم . أغبياء
واحلق أن التغلب على مثل هذا . زغاليل والعصافري واهلداهد والسمان واحلجلوال

إىل النبال اجليش ال يتطلب جيشا بل عند وصول خربه إىل البلدة سيخرج األطفال ب
الشوارع، وجيعلون اليوم يوم عيد ألهلها كلهم إذ يهيئون هلم شواًء لذيذًا من حلوم 

قةً لصيد العصافري والطيور؟ بقراءة هذه القصص أفستكون هذه حربا أم مساب. الطيور
اخلرافية اليت ذكرها املفسرون يف تفاسريهم يضطر املرء لتصديق ما قاله تيمورلنك بأن 
فرقة العلماء ينبغي وضعها يف مؤخرة اجليش، إذ يستهينون باحلرب ذا الشكل 

  .املخزي
الذي قالوا عنه أنه مل يرض أن يدوس منلة -  �واألغرب من ذلك أن سليمان 

 ميتلئ غيظًا ليهدد اهلدهد الذي ال عقل له وحجمه حبجم - واحدة حتت قدمه عمدا
إن . فمن احملال أن يتوقع نيب من الطيور ما يتوقعه املرء من أذكياء الناس. العصفور

بلغ من الذكاء والعقل حبيث إن القرآن الكرمي بني أيدينا، فمىت ورد فيه أن الطيور ت
سأضرب عنقك أو : بعضها إذا ارتكب خطأً فعلى املرء أن يستلّ سيفه ويقول له

لتأتيين بعذر مقبول؟ أو هل رأيت أحدا من جريانك قابضا على اهلدهد وهو يضربه 
ملاذا أكلت غاليل؟ وإذا رأيت شخصا كهذا أتعده من العقالء أم : بالعصا ويقول له

اانني؟ فثبت أن املفسرين الذين قالوا أن سليمان قال هذا الكالم لطري اهلدهد من 
ُألعذِّبنه عذَابا شِديدا أَو �، إذ يقول هنا صراحة �إمنا نسبوا الغباء إىل سليمان 

، وهذا يعين أن طري اهلدهد هذا كان يعرف األدلة �و لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍنيَألذْبحنه أَ
والرباهني مثل سقراط وأبيقراط وأفالطون، ولذلك توقع منه سليمان أن يقدم أدلته 

  .على براءته
نود اجلن واإلنس والطيور، خيربنا القرآن الكرمي أن سليمان كان ميلك ج: ثانيا

ما يل ال أرى : ولكن الغريب أنه ال يفكر إال يف اهلدهد من بني كل اجليش، فيقول
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اهلدهد؟ إن الدول يف الدنيا ال تقبل عند التعبئة أي إنسان قامته أقل من مخسة أقدام، 
واألغرب ! بل طري اهلدهد يف جيوشه يقوم بتعبئة عجيبة حيث يق�ولكن سليمان 

! من ذلك أنه مل تكن يف جيشه أي كتيبة خاصة باهلداهد بل فيه هدهد واحد فقط
  فما احلكمة من اصطحابه؟ وما هو العمل الذي سينجزه؟ 

يعلن القرآن الكرمي أن اهلدهد قال كذا وكذا، مع أنه يتحدث هنا عن : وثالثًا
، �ملفروض أن تذكر هنا معجزة سليمان معرفة سليمان منطق الطري، فكان ا

  .�ولكنهم يذكرون هنا معجزة اهلدهد اليت هي يف احلقيقة أكرب من معجزته 
أن اهلدهد ليس من الطيور السريعة الطريان حىت يقال أنه طار كل تلك : ورابعا

بينما يتضح من . فة الطويلة، بل احلق أنه عادةً ميوت يف املنطقة اليت يولد فيهااملسا
ألكثر من مثامنئة ميل دون انقطاع، " سبأ"القرآن أن اهلدهد طار من الشام إىل ملك 

وهذا يعين أنه كان أسرع من الطائرات، وأن املعجزة هي . مث عاد إىل سليمان خبربهم
  .�املفسرين يريدون هنا بيان معجزة سليمان للهدهد ال لسليمان، مع أن 

 أخرى حيث كان يعلم من دقائق الشرك معجزةوقد أرى اهلدهد : خامسا
فانظر كيف يبني أسرار التوحيد العايل إذ . والتوحيد ما ال يعلمه اليوم املشايخ أيضا

 وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم اِهللاوجدتها وقَومها يسجدونَ ِللشمِس ِمن دوِن �يقول 
  ).٢٥: النمل (� يهتدونَفَصدهم عِن السِبيِل فَهم الَ

االً وثنية وال ينهوم، ولكن انظر إىل مث إن مشايخ اليوم يرون جريام يأتون أعم
 الناس  يأتيه اهلدهد الدينية حيث يطري يف كل حدب وصوب ليخرب سليمان مباغرية

  .من أعمال الشرك وعبادة األصنام
: �مث إن اهلدهد خبري باألمور السياسية أيضا حيث يقول لسليمان : سادسا

وهذا . كل ما حيتاج إليه املِلك" سبأ"أي أن عند ملكة .. �وأُوِتيت ِمن كُلِّ شيٍء�
يعين أن اهلدهد قام بفحص خزائنها ومؤسساا، فلذلك ذكر يف تقريره أا متلك كل 

  . ما هو ضروري للحكم
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إن اهلدهد يعلم جيدا الشيطان ومكائده إذ يقول من كان الشيطان وليه مث : سابعا
بل احلق أن اهلدهد يعلم النتائج الوخيمة لألفكار السيئة . نشأت يف قلبه أفكار سيئة

أي أن الشيطان قد صدهم وأبعدهم .. �فَصدهم عِن السِبيِل�: أيضا حيث يقول
 فإن اهلدهد مل يكن جمرد طري ،إذًا.  من جراء أفكارهم السيئة�عن سبل قرب اهللا 
يا ليتنا جند هدهدا واحدا مثله لنطرد مجيع املشايخ من وظائفهم . بل كان عاملًا كبريا
  . ونعينه مفتيا للبالد

إن اهلدهد كان يعلم جيدا كيف جيب أن يكون عرش امللوك حيث يقول : ثامنا
أي أن ملكة سبأ متلك عرشا عظيما ولكنك .. �لَها عرش عِظيمو� :�لسليمان 

  . وكأنه يغريه بذلك باهلجوم على امللكة. ال متلك مثله
إن هذه األمور كلها تدل داللة واضحة على أن هذا اهلدهد مل يكن طريا، بل 

ذلك ألن القرآن يعلن صراحة أن أمانة الشرع مل حتملها املالئكة وال . كان إنسانا
ذي يعلم أسرار شريعة السماوات وال األرض، إمنا محلها اإلنسان وحده وأنه وحده ال

إن املالئكة تعلم جانبا واحدا من األشياء وهو جانب اخلري، أما اإلنسان . اهللا تعاىل
وما دام هذا اهلدهد . فيعلم اجلانبني، جانب اخلري والشر، وينظر إىل األمور كلها

وحملَها � :واقفًا على أسرار الشريعة فثبت أنه كان إنسانا ال طريا، لقوله تعاىل
 حيث بني تعاىل صراحة أن ال أحد من اخلالئق حيمل أسرار الشرع سوى �اِإلنسانُ
  .اإلنسان

 �إذا كان اهلدهد إنسانا ال طريا، فلماذا قال سليمان : ومن الناس من يقول
  ألذحبنه؟ 

كما قال اهللا ). تاج العروس(فاعلم أن الذبح يف العربية يعين القتل والفتك أيضا 
أي أنه كان ).. ٥: القصص (�يذَبح أَبناَءهم�: تعاىل يف القرآن الكرمي عن فرعون

فلو جاز للمفسرين اعتبار اهلدهد طريا لورود لفظ الذبح يف . قتل أبناء بين إسرائيلي
  حقه، فلم ال جيوز اعتبار أبناء بين إسرائيل طيورا لورود الذبح يف حقهم أيضا؟
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مث اعلم أم إذا أطلقوا اسم شيء على شيء ملشاة بينهما وصفوا املشبه بكلمات 
فمثالً إذا شبهت إنسانا . ا يفضي على الكالم مجاالً واًءتناسب املشبه به، وهو مم

وباملثل ملا استعمل . باألسد، فتقول إنه يزأر كاألسد، وال تقول إنه يغني كاألسد
القرآن الكرمي لفظ اهلدهد هلذا اإلنسان استعمل له كلمة الذبح أيضا تزيينا للكالم، 

  .وإن كان هذا قائد جيش
�"N��"N��"N��"N� : : : :_;b�_;b�_;b�_;b�_;b�_;b�_;b�_;b�        

  ملاذا مسى القرآن الكرمي هذا الشخص هدهدا؟: وهناك سؤال آخر يثار هنا
عندما نتصفح كتب بين إسرائيل ملعرفة ماهية اهلدهد ولنرى ما إذا كان فيهم 

 أناس كثريون �إنسان ذا االسم، نكتشف أنه كان يف اليهود يف زمن سليمان 
حتولَ إىل اهلدهد يف العربية شأنه شأن " هدد"واحلق أن االسم العرباين ". هدد"امسهم 

أبرهام الذي صار إبراهيم، ويسوع الذي صار عيسى، وموشي الذي صار موسى يف 
وال غرابة يف ذلك مطلقًا، وباملثل إن القرآن الذي نـزل بالعربية عندما ذكر . العربية
  . العربي جعله اهلدهد" هدد"اسم 

اجللبة : كان اسم العديد من امللوك األدوميني، ومعناه" هدد"والتاريخ يبني لنا أن 
ويبدو أن بين ). األقرب(واهلد يف اللغة العربية أيضا يعين الصوت الغليظ . الكبرية

" هدد"وقد أُطلق اسم . إسرائيل كانوا يسمون الطفل الغليظ الصوت هددا أو هدهدا
دومي الثالث الذي أحلق اهلزمية بقوم مدين، وأيضا على امللك األدومي على امللك األ

وكان اهلدهد اسم أحد أبناء إمساعيل ). Hadad: املوسوعة اليهودية، حتت(األخري 
  .� أيضا�

أحد أمراء األسرة األدومية  )١٤: ١١يف امللوك األول ( الكتاب املقدس وقد ذكر
  .وكان امسه هدد، وكان قد فر إىل مصر خوفًا من القتل العام الذي أمر به يوآب

                            
   )املترجم. (مل نعثر على هذا االسم �
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خاليا من أي إذا ورد يف العهد القدمي " هدد"وورد يف املوسوعة اليهودية أن لفظ 
  )Hadad: حتت كلمة. (صفة أو فعٍل فيعين أحد أفراد األسرة األدومية

  ".هدد"باختصار، إن اهلدهد تعريب للكلمة العربية 
 على غياب اهلدهد هو أنه كان يف �مث يقول املفسرون أن ما دل سليمان 

 وقت الصالة، فأراد الوضوء فلم جيد ماء، فقال سفر يف برية ال ماء فيها، فحان
ذلك ألن اهلدهد هو الذي . أين اهلدهد؟ اطلبوا منه أن يبحث عن املاء: ألصحابه

فاستشاط . مل جيدوهوفبحثوا عن اهلدهد . كان يدهلم على املاء كلما احتاجوا إليه
ُألعذِّبنه عذَابا شِديدا أَو َألذْبحنه أَو �يأيت اهلدهد حينما :  غضبا وقال�سليمان 

  )روح املعاين). (٢٢: النمل (�لَيأِْتيني ِبسلْطَاٍن مِبٍني
إن الواقع أن سليمان ولكن البعض اآلخر قد اختلف مع هؤالء املفسرين وقال 

 كلما سافر أظلته أسراب الطيور، ويف أحد األيام وصلت الشمس إليه من �
خالل ثغرة كانت يف هذا الظل، فرفع بصره وعلم سبب الثغرة وهو أن اهلدهد كان 

  )القرطيب. (قد ترك مكانه
مع أن كل ما يف . افية يف تفاسريهم فمن عادة املفسرين نقل حكايات خر،إذًا

العربي، واملراد " هدد"األمر هو أن لفظ اهلدهد الوارد يف القرآن الكرمي تعريب السم 
كانت . �قائدا يف جيش سليمان كان منه أحد أمراء األسرة األدومية الذي 
ت تعيش خاضعة ملُلكه، فلما فقد سليمان األسرة األدومية من أعداء سليمان وكان

 � ظن أنه رمبا خانه وذهب إىل األعداء للتآمر عليه، فأعرب سليمان  اهلدهدقائده
  .عن قلقه وغضبه

 وقد يكون اهلدهد رئيس قبيلة عربية، إذ خيربنا الكتاب املقدس أن أحد أبناء 
ومن الثابت تارخييا أن القبائل العربية كانت .  كان يسمى اهلدهد�إمساعيل 

وكان العرب واليهود يعادون . مقيمة يف الطريق املؤدي من فلسطني إىل اليمن
 العداء مل يزل من أنبعضهم بعضا، ورغم أن العرب خضعوا مللك سليمان إال 

 أحد الرؤساء العرب غائبا أوجس منه ِخيفة فثار �القلوب، فلما وجد سليمان 
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خرج بنية اهلجوم عليها قد  �ومبا أن منطقة اليمن اليت كان سليمان . وغضب
  .كانت بلدا عربيا فاألقرب إىل القياس أن اهلدهد كان أحد الرؤساء العرب

;�;p� ]� �� 2X � qLCJ"N�;�;p� ]� �� 2X � qLCJ"N�;�;p� ]� �� 2X � qLCJ"N�;�;p� ]� �� 2X � qLCJ"N�::::        
ِإني * فَمكَثَ غَير بِعيٍد فَقَالَ أَحطت ِبما لَم تِحطْ ِبِه وِجئْتك ِمن سبٍإ ِبنبٍإ يِقٍني �

شرا علَهٍء ويكُلِّ ش ِمن تأُوِتيو مِلكُهمأَةً ترام تدجو ِظيما *  عهمقَوا وهتدجو
 مِبيِل فَهِن السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزوِن اللَِّه ود ِس ِمنمونَ ِللشدجسي

ويعلَم ما أَالَّ يسجدوا ِللَِّه الَِّذي يخِرج الْخبَء ِفي السماواِت واَألرِض * الَ يهتدونَ 
  )٢٧-٢٣: النمل (�اللَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو رب الْعرِش الْعِظيِم* تخفُونَ وما تعِلنونَ 

  يف ذلك املكان طويالً حىت رجع إليه ذلك الرئيس�أي مل ميكث سليمان 
الذي هو منطقة من " سبأ"كنت تريد اإلغارة على ملك : العريب الغائب، وقال له

بالدي، فسبقتك إليه لالستطالع، إذ مل تكن هذه املهمة صعبة علي لكوين من 
لقد علمت علم اليقني أن امرأة حتكم تلك البالد حكما . العرب وأعرف لغتهم

ورمبا أراد اهلدهد بقوله ... كها عظيمرائعا، وهي متلك كل نوع من األسباب، ومل
 كي ال يستويل على بالد قومه، ولكن ما قاله بعد ذلك �هذا ختويف سليمان 

دفع سليمان أكثر للهجوم على تلك البالد، وهو قوله إن هؤالء يعبدون الشمس من 
 عن سبيل التوحيد، وأم أضلَّهمودون اهللا، وأن الشيطان قد زين هلم أعماهلم 

مصرون على أال يسجدوا هللا الذي يعلم أسرار السموات واألرض كلها، والذي مل 
جيعل الشمس والقمر إال كخادمني له، والذي وهب أنبياءه العلوم املادية والروحانية، 
والذي هو رب عباده املوحدين، والذي ملكه أعظم من ملك هذه املِلكة، وسيكون 

  . ملكه غالبا على كل ملك آخر
، وبين له أنه مل يِغب بدون سبب �وهكذا حاول اهلدهد استرضاء سليمان 

  .بل رأى هذا االستطالع ضروريا ملصلحة البالد
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 ��(�	" � �"� ;�;p� ُ6ْr ��(�	" � �"� ;�;p� ُ6ْr ��(�	" � �"� ;�;p� ُ6ْr ��(�	" � �"� ;�;p� ُ6ْr����m>" Y� m>" Y� m>" Y� m>" Y� ::::        
�الْكَاِذِبني ِمن تكُن أَم قْتدأَص ظُرننقَالَ س * ثُم ِهمِإلَي ذَا فَأَلِْقهاِبي هِبِكت باذْه

  )٢٩- ٢٨: النمل (�تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرِجعونَ
قلت أم ما  سنذهب إىل هناك ونرى ما إذا كنت صادقًا يف �مان فقال سلي

اذهب بكتايب هذا إىل هؤالء القوم وضعه أمامهم، مث تأخر قليال . كنت من الكاذبني
  . يف انتظار اجلواب

إننا نعرف أن الناس !  طريا من الطيور�انظر هنا أيضا ما ينصح به سليمان 
مث . يعلقون يف عنق احلمام رسالة، ولكن املفسرين قد جعلوا اهلدهد ساعي بريد فعالً

ال :  طريا ال عقل له، حيث يقول�انظر إىل األدب واللباقة اليت يعلّمها سليمان 
د امللكة مباشرة ألنه يعد من سوء األدب، بل ضعها أمام تضع هذه الرسالة يف ي

مث ال تتسرع يف . حاشيتها ليعرضوها عليها بأنفسهم، فهذا من اآلداب السلطانية
 مل يكن وحده يعلم منطق الطري بل �وهذا يعين أن سليمان -طلب اجلواب 

  .  وانتِظر حىت يعطوك اجلواب، مث ارجع به إيل-مهأيضا تعل" سبأ"كانت ملكة 
� كَِرمي ابِكت ِإلَي ي أُلِْقيُأل ِإنا الْمها أَيي ِم اللَِّه * قَالَتِبس هِإنانَ وملَيس ِمن هِإن

  )٣٢- ٣٠: النمل (� وأْتوِني مسِلِمنيأَالَّ تعلُوا علَي* الرحمِن الرِحيِم 
 مل يتوجه إىل بلدهم حملاربتهم بدون مربر، بل �لقد تبني من هنا أن سليمان 

تعلُوا علَي  الأَ� :كان هؤالء قد متردوا عليه، فذهب إلمخاد ثورم، حيث يقول
ِلِمنيسوِني مأْتأي إذا جئتموين منقادين فسأعفو عما سلف منكم.. �و.  

قالت امللكة أيها الرؤساء، أشريوا علي يف هذه املعضلة، فإين ال أبت يف أمر إال 
  . رتكمبعد أن حتضروين وتقدموا مشو

 وهذا يدل أن الدميوقراطية كانت سائدة يف ذلك الزمن أيضا، وكانت حقوق 
  .امللوك حمدودة

وقد رأوا أن أحد قادة جيش سليمان هو طري بقدر - فقال الرؤساء للملكة 
 أيتها امللكة، إنا قوم بواسل خرباء باحلرب، فماذا عسى أن يضرنا جيش - !عصفور
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بيد أن القرار يف يدك على أية .  يف دقائق ويأكلوامن الطيور؟ سيصيدها أوالدنا
فإن قررِت أن خيرج قادة جيشك وراء هذه العصافري . حال، وحنن حتت أمرك

والطيور على متون خيوهلم فسوف ننفذ أمرك، وإن قررت صيد هذا اجليش من 
  !العصافري والطيور لنعمل منها شواًء لذيذًا فعلى الرأس والعني

إن امللوك إذا دخلوا جبيوشهم قرية عاثوا فيها الفساد وجعلوا أعزة : فقالت امللكة
  .أهلها أذلة، وكذلك يفعلون دائما

والواقع أنك لو تصفحت تاريخ العامل لوجدت أن كل قوم قاموا بغزو بلد صبوا 
على أهله املهزومني أبشع املظامل مغرورين بانتصارهم وخوفًا من متردهم عليهم ثانية 

إن تاريخ العامل حمفوظ منذ . وموا بقمعهم إذ ال تطمئن قلوم من ِقبلهمإذا مل يق
آالف السنني، وستجد يف هذا التاريخ كله أن كل شعب منتصر قد ارتكب الفظائع 

 وأتباعه، وواحد أو اثنان من امللوك �البشعة على الشعب املهزوم إال حممد 
  .اآلخرين

فمثالً لو قرأت الكتاب املقدس وجدته يأمر أتباعه جتاه أعدائهم املهزومني أنه مىت 
"هم، فإنك حترك وضربتإهلُك أمام ا، وال تشفق . مهمدفَعهم الربهلم عهد ال تقطَع

ِدمون مذاحبهم وتكسرون أنصام، وتقطعون سواريهم وحترقون متاثيلهم ... عليهم
  )٥-٢: ٧التثنية ." (بالنار

فثبت أن مجيع الغزاة عرب التاريخ إذا دخلوا قرية أفسدوها، وإىل هذه احلقيقة 
ِإنَّ الْملُوك ِإذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَِعزةَ �: نفسها تشري ملكة سبأ وتقول

أي أن القاعدة املستمرة منذ القدم أنه كلما احتل ملك بلدا آخر جعل .. �أَهِلها أَِذلَّةً
هذه هي سنة امللوك املستمرة، إال إذا مل يكن الفاتح . ِعلية القوم فيه أذالء مهانني

.  روحانيني ال ملوكًا ماديني أو خلفائه، إذ كانوا ملوكًا�ملكًا ماديا مثل رسولنا 
وهناك ثالثة أو أربعة آخرون أيضا من ملوك العامل الذين هم استثناء من هذه القاعدة 
العامة، إذ مل يكونوا ملوكًا ماديني يف الواقع بل كانوا عباد اهللا الصاحلني مع كوم 

ملنتصر وهناك يف كل التاريخ الغريب مثال واحد فقط حيث عامل القائد ا. ملوكًا
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أعداءه بالعفو، ولكن أعداءه مل يكونوا من شعب آخر بل كانوا قومه هو، وهذا 
فقد حصلت ثورة يف .  لنكولن الذي كان أحد الرؤساء األمريكينيأبراهاماملثال هو 

 واليات اجلنوب على واليات الشمال،  متردتعهده يف الواليات األمريكية حيث
كولن أن يدخل املدينة اليت ا قائد الثوار أعد فلما أراد لن. فكانت الغلبة للشمال

قادة لنكولن عدم الحتفال كبري بالنصر، وأرادوا أن يدخلوا املدينة عازفني املوسيقى 
أيليق بنا أن : العسكرية، ولكن لنكولن ملا رأى استعدادات االحتفال زجر قادته وقال

 احلرب مضطرين وإال فإن نفرح على قتل األمريكيني لألمريكيني؟ لقد خضنا هذه
ابقوا بأماكنكم، : مث قال لقادته. سفك دماء رجال قومنا ليس بأمر مستحسن

مث دخلها وحده، وملا دخل يف مكتب قائد الثوار جلس . سأدخل املدينة وحدي
أمامه مطأطئًا رأسه على طاولته، مث قام بعد قليل وقد اغرورقت عيناه بالدموع نتيجة 

  .اشتغاله بالدعاء
 إلذاللذا هو املثال الوحيد يف كل التاريخ الغريب حيث مل يسع الغالب ه

  ... املغلوب
 �ملا استشارت أكابر قومها بعد استالم رسالة سليمان " سبأ" فإن ملكة ،إذًا

 هلم ما اجلدوى فقالت. قالوا إنا مستعدون للتضحية يف سبيل بالدنا فَأْمرينا مبا تريدين
من موتنا إذا مل ينفع وطننا؟ ليست القضية ما إذا كنا مستعدين للحرب أم ال، إمنا 

ينبغي أن نرى ما إذا كانت حياتنا . ما إذا كان موتنا ينفع بالدنا أم ال: القضية هي
إذ ليس أمامنا . وخضوعنا مللك سليمان أنفع لنا أم أن حناربه ومنوت ليخلو امللك له

إما أن يبقى امللك بأيدينا وتكون العظمة واد لسليمان الذي ندفع له : ارانإال خي
وقالت هلم امللكة بعد مداولة . اجلزية، أو لك يف احلرب ليأخذ سليمان ملكنا

  . واعلموا أن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزةَ أهلها أذلّةً: الرأي
م منه عادة بأنه كلما تأيت يف البالد حكومة واعلم أن قوهلا هذا ال يعين ما يفه

جديدة جتعل كبار القوم أصاغرهم وأصاغرهم أكابرهم، ذلك ألن البالد ال تتضرر 
، إمنا يتحدث القرآن هنا عن الكبار صغارايف هذه احلالة وإن صار الصغار كبارا و
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ِلك اجلديد  ملك أجنيب، حيث جيعل املعندما حيتلّهاالضرر الذي يلحق بالبالد 
بتعبري آخر إن الشعب . الغريب كبار أهلها أذلة، وجيعل أذلّتها أكثر ذالً وهوانا

ورؤساء جددا، فتفرض عليها قوانينها األجنيب الغالب يعين على البالد حكّاما جددا 
إذًا، فكل قوة أجنبية تحدث يف البالد تغيريا جذريا . ونظامها ومسؤوليها وحكامها

اما جديدا بالقضاء على النظام القدمي كي ال يتمكن أهلها من التمرد عليهم وتقيم نظ
  ...ثانية

 ��(�	" Y� m>" ��;� ��(�	" Y� m>" ��;� ��(�	" Y� m>" ��;� ��(�	" Y� m>" ��;�����;�;p� �4	r s � ;�;p� �4	r s � ;�;p� �4	r s � ;�;p� �4	r s � ::::        
لقد ارتأيت بعد : من تقدمي مشورا هلا قالت" سبأ"ملا فرغت حاشية ملكة 

ىل سليمان هدية وأنتظر اجلواب الذي يرد به على دراسة األمور كلها أن أُرسل إ
 هديتها قال إن هؤالء �فلما رأى سليمان . فسلّمت اهلديةَ إىل اهلدهد. رجايل

وميكن للقراء األفاضل تصور اهلدية الكرمية اليت محلها  .القوم يريدون أن ميدوين مبال
فإن اهلدهد رمبا مل يستطع أن يأخذ يف منقاره عشر اجلنيه . ارهطري اهلدهد يف منق

أُوِتيت ِمن �الواحد، فكيف، يا ترى، أيقن برؤية هذه اهلدية احلقرية أن امللكة قد 
  ؟�كُلِّ شيٍء

 قال ما هذا الشيء احلقري الذي �م سليمان على أية حال، فلما وضعها أما
وال ميكن أن يفرح ذه اهلدية إال أُناس . جئت به؟ فإن ما آتاين اهللا خري مما عندهم

مث قال للهدهد ارِجع إليهم، فاآلن سنأتيهم جبنود ال طاقة هلم مبواجهتها ! أذالء مثلهم
 وسأطرد - اجليش قوامه اهلداهد والعصافري الصغرية منها والكبريةوال تنس أن هذا - 

أهل سبأ من بلدهم مهانني صاغرين، وسيعيشون حتت سيطرة هذا اجليش يف خزي 
  .  اسم فاعل وفيه معىن الدوام�صاغرون�علما أن . طويل

 ألن امللوك كانوا يسترضون امللوك األقوياء بتقدمي �غضب سليمان لقد 
إىل سليمان ظن أا " ِبلقيس"فلما وصلت هدايا امللكة . اهلدايا واألموال هلم كرشوة

  .تعتربه من امللوك الفاسدين املرتشني، فاستنكر فعلتها
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�%�4؟$� t�Im� @'�4؟%�$� t�Im� @'�4؟%�$� t�Im� @'�4؟%�$� t�Im� @'        
 لرجاله يا أيها املأل من منكم يأتيين بعرش امللكة قبل أن �يمان مث قال سل

سآتيك بعرشها قبل أن خترج : يأتوين مطيعني؟ فقال رئيس من فرقة احلرس اخلاص
لقد كان أحد قادة اجليش فكان يعلم املدة اليت سيقيم فيها اجليش يف . للهجوم عليهم

كان، ففكر يف نفسه أنه سريعب امللكة ويأيت بعرشها يف تلك املدة، وأضاف ذلك امل
مث إنه مطيع له فلن خيون عند . أنه ذو قوة وال يقدر جيش امللكة الصغري على مقاومته

  .نقل هذه الثروة إليه
قَبلَ أَنْ �سآتيك بعرشها : فنهض شخص آخر عنده ِعلم الدين وقال لسليمان

فُكطَر كِإلَي دترأي السرعة، حيث يقول الرجل إذا أراد التعبري عن فعل شيء . �ي
وعليه فاملراد أن ذلك العامل اليهودي وعد سليمان . سأقوم به بلمح البصر: بسرعة
ضار عرش امللكة قبل أن يحضره الشخص اآلخر الذي كان رئيسا يهوديا  بإح�

وكان يعين أنه سيصنع عرشا جديدا فخما مثل عرش امللكة .. أو أدوميا أو عربيا
ذلك ألن البلد بلد اليهود، فكان هذا العامل .  بسرعة�ويحضره إىل سليمان 

 العرش بسرعة مبساعدة اِحلرفيني اليهود، فوعد بإحضاره سيصنع موقنا أنه اليهودي
إن هذا :  بالعرش ورآه قال�فلما جيء سليمان . قبل أن يحضره هذا العفريت

أي أنه تعاىل أعطاين مسؤولني نشيطني أذكياء وحقق يل كل ما .. من فضل ريب
ر أأكون عبدا شاكرا له أم ناكرا لنعمه؟ وحيث أعلن القرآن الكرمي يف أمتناه، لينظ

 أصبح �، موضحا أن سليمان )١٠٣: اآلية(�وما كَفَر سلَيمانُ�: سورة البقرة
ا بها هللا تعاىل ال كافرا شاكرذه النعم عبد.  

أي أن .. �ومن شكَر فَِإنما يشكُر ِلنفِْسِه ومن كَفَر فَِإنَّ ربي غَِني كَِرمي� :مث قال
كفر ال يضر اهللا شيئًا ألنه تعاىل كامل يف ذاته وال الشكر ينفع اإلنسان نفسه وأن ال

  .حيتاج إىل أحد
 عن مشاعر شكره هللا تعاىل عاد إىل املوضوع �وبعد أن أعرب سليمان 

.. �ِدي أَم تكُونُ ِمن الَِّذين ال يهتدونَنكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهت�: األساس وقال
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 من هذا أيضا حىت يبدو عرش أروعأي ال بأس ذا العرش، ولكين أريد أن يكون 
امللكة أمامه نِكرةً أي حقريا، ألين أريد أن أرى ما إذا كانت تعترف بأن اهللا تعاىل 

 ا تظل مغرورة مبا عندهاأكثر نعمةً عليأم أ.  
ملا جاءت امللكة قيل هلا أعرشك كمثل عرش ملكنا؟ فأخذا العزة فلم تعترف 

مث قالت وال داعي ملثل هذه األمور فإننا قد مسعنا . كأنه مثل عرشي: بفضله بل قالت
وعندها أراد سليمان أن . عن دين سليمان وعلمنا أنه على احلق وقد دخلنا يف طاعته

  .نعها من عبادة ما سوى اهللا تعاىل، فقام بوعظها إذ كانت من قوم كافرينمي
�����1 �� ��(8� ��1 � 9�\� K;������1 �� ��(8� ��1 � 9�\� K;������1 �� ��(8� ��1 � 9�\� K;������1 �� ��(8� ��1 � 9�\� K;�::::        

 كان يريد الزواج من امللكة بلقيس، ولكن اجلن �يقول املفسرون أن سليمان 
األمر، فبىن قصرا يف فنائه أخربوه أن ساقها مغطاة بالشعر كاملاعز، فأراد حتري 

حوض كبري مفروش سطحه بالزجاج جيري فيه املاء فينخدع الرائي ويظن أن املاء 
فدعا امللكةَ لإلقامة يف القصر، فلما مرت يف الفناء ظنت أن . جيري يف أرضية الفناء

 أا مغطاة �فيه ماًء جيري، فرفعت ثياا فزعا، فانكشفت ساقها، فعلم سليمان 
  )ابن كثري. (بالشعر فعالً، فأمر بإعداد النورة إلزالة شعرها

 مل يِنب القصر املمرد بالقوارير لريى شعر ساقها، �ويقول البعض أن سليمان 
  .بناء القصر إظهارا لعظمتهوإمنا الواقع أنه وجد يف إحضار عرشها إساءةً له، فأمر ب

ولكن هل من عاقل يف الدنيا يقول أن هذه األمور تبلغ من األمهية حبيث يذكرها 
احلق أن هذه األفعال التافهة ال . اهللا تعاىل يف وحيه الذي هو آخر شريعة لإلنسانية

ما يف كل . متت إىل الدين وال إىل املعرفة بصلة، كما أن أنبياء اهللا تعاىل ال يأتوا
 منعها من �األمر أن ملكة سبأ كانت مشركة تعبد الشمس، وأراد سليمان 

الشرك، فقام بنصحها بالكالم أوالً، مث أراد كشف خطأ عقيدا عليها بشكل 
عملي، فأمر بإقامتها يف قصر أرضيته زجاجية جيري حتتها املاء، فلما مهت باملرور 

-ها ظنتها ماًء فرفعت ثياا عن ساقيها بسرعة، أو املعىن أا خافت خوفًا شديدا علي
:  من روعها وقال� فهدأ سليمان - ألن الكشف عن الساق يعطي كال املفهومني
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قد ل. ال تنخدعي فإن ما تظنينه ماًء إمنا هو أرضية زجاجية جيري من حتتها املاء
كشف عليها سليمان بطالن الشرك باألدلة من قبل، فأوضح هلا اآلن حقيقته مبثال 
عملي وبين أا كما رأت املاء من خالل الزجاج وظنته ماًء كذلك فإن نور اهللا هو 

رب ِإني �: فاقتنعت ذا الدليل وقالت من فورها. الذي يتجلى يف األجرام السماوية
أي يا رب لقد ظلمت .. � رب الْعالَِمنيِهللاظَلَمت نفِْسي وأَسلَمت مع سلَيمانَ 

نفسي بالشرك، وها إين أؤمن مع سليمان، أي حبسب دينه، باهللا الذي هو رب 
  .العاملني، والذي تستفيض الشمس والقمر من فيوضه

��(�	" �'m� u�� � ����v��(�	" �'m� u�� � ����v��(�	" �'m� u�� � ����v��(�	" �'m� u�� � ����v::::        
وِلسلَيمانَ الريح عاِصفَةً تجِري ِبأَمِرِه ِإلَى اَألرِض الَِّتي باركْنا ِفيها وكُنا ِبكُلِّ �

اِلِمنيٍء عيمنا على سليمان بالرياح اليت كانت أي أنع)..٨٢- ٨١: األنبياء (�ش
  . جتري بأسطوله البحري يف خمتلف اجلهات مبا فيها مناطق الشام وفلسطني

 كان يبعث أسطوله من خليج �يتضح من املوسوعة التوراتية أن سليمان 
 ٤جملد ( انتفاعا عظيما العقبة إىل شرق اجلزيرة العربية جللب الذهب، وكان ينتفع به

  ) ٤٦٨٥ص 
 ميكن أن يعود إىل �جتري بأمره�وليكن معلوما أن ضمري الغائب يف قوله تعاىل 

ال ) بأمره(عائدا إىل سليمان فقوله وإذا كان .  كذلك�اهللا تعاىل وإىل سليمان 
يعين أا كانت جتري بأمر من سليمان، بل املعىن أا كانت جتري من أجل أعماله 

  .ومنافعه
 �	%��  �1J /, �	%��  �1J /, �	%��  �1J /, �	%��  �1J /,؟����w�!	� w�!	, 2#T 	��w؟؟ !	� w�!	, 2#T 	��w؟؟ !	� w�!	, 2#T 	��w؟؟ !	� w�!	, 2#T 	�        ؟ 

 الشياِطني ولَِكن سلَيمانُ كَفَر وما سلَيمانَ ملِْك علَى الشياِطني تتلُو ما واتبعوا�
 وما وماروت هاروت ِبباِبلَ الْملَكَيِن علَى أُنِزلَ وما السحر الناس يعلِّمونَ كَفَروا
 ِبِه يفَرقُونَ ما ِمنهما فَيتعلَّمونَ تكْفُر فَلَا ِفتنةٌ نحن ِإنما يقُوالَ حتى أَحٍد ِمن يعلِّماِن

نيِء برِجِه الْموزا ومو مه ينارِبِه ِبض ٍد ِمنونَ اللَِّه ِبِإذِْن ِإلَّا أَحلَّمعتيا وم مهرضلَا يو 
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مهنفَعي لَقَدوا وِلمملِن ع اهرتا اشلَ مِة ِفي هالْآِخر لَاٍق ِمنخ لَِبئْْسا ما وورم به شهفُسأن 
لَمون كانوا لَوع١٠٣: البقرة (�ي.(  

 أن ورغم. وأخطار صعوبات من سليمان واجه ما بعض ذكر تتناول اآلية هذه إن
 وقالوا. تفسريها يف كثريا عانوا قد القدامى املفسرين أن إال... وصريح واضح معناها

  .السحر الناس تعليم فيهما مت حادثني إىل تشري اآلية إن األمر آخر يف
 وعايشوهم بالناس الشياطني اختلط حيث.. سليمان زمن يف وقع األول احلادث
 - وماروت هاروت-  ملكني اهللا أنزل حيث بابل يف حدث والثاين. السحر وعلموهم

 يقوالن كانا كما. لكم وامتحان فتنة حنن إمنا: قائلني السحر الناس يعلمان كانا
  .أردمت إذا الكفر هذا نعلمكم وسوف كفر، السحر تعلم أن: يعلمام للذين

 وكنا العوام، بني شاعت احلادثة حول جدا غريبة قصصا هؤالء خيال نسج وقد
".. لسليماينا اخلامت "خامت سليمان حبوزة كان أنه فحكوا. الصغر يف إليها نستمع

 يهيم أن واضطره عرشه فحرمه سليمان، من الشيطان فسلبه األمور؛ كل بفضله يدبر
 شخص عثر مديدة مدة وبعد. شبهه عليه أُلقي وقد ملكه على واستوىل وجهه، على
  .عرشه فاستعاد لسليمان، وسلمه اخلامت على

 رما، مرأ عن فسقا ملَكَين كانا أما فزعموا وماروت هاروت قصة عن أما
 فيها يفسد من فيها أجتعل (آدم خلق عند املالئكة قول صدقت قد األيام إن وقاال

 استوىل إذ".. تعلمون ال ما أعلم إين" تعاىل اهللا دعوى وبطلت).. الدماء ويسفك
. الفساد هذا ظهر ما فيها املالئكة حنن كنا ولو األرض؛ يف آدم ذرية على الشيطان
 كيف ننظر أنتما اذهبا حسنا،: قائال األرض إىل وماروت تهارو تعاىل اهللا فأرسل
. والسحر األعظم اهللا اسم يعلمان وكانا الناس، مع وتعايشا الدنيا إىل فجاءا. تعمالن
. يكفرون بأنفسهم الناس أن تعاىل اهللا أمام ويدعيان السحر، الناس يعلمان فجعال
 وخيريام الكفر، إىل يؤدي محرا تعلمه أن السحر تعليم وقت الناس ينبهان وكانا

  . يتعلمون كانوا ذلك رغم الناس ولكن يتعلمون، ال أو يتعلمون
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 بني التفريق إىل يؤدي كان مما فقط، الرجال يعلمانه كانا أما القصة حتكي كما
 األعظم االسم لتتعلم) زهرة (امسها بغي جاءت هذا أثناء ويف. ونسائهم الرجال

 أن إما: أمرين بني اهللا فخريمها. ا فزنيا اخلمر سقتهما ياماأل من يوم ويف. فعشقاها
 ففضال.. اآلخرة يف يعذبا أن وإما البئر، يف أقدامهما من معلقني األرض يف ميكثا

 بئر يف أقدامهما من فعلقا اآلخرة، عذاب بشدة لعلمهما اآلخرة على الدنيا عذاب
 فصعدت األعظم االسم منهما علمتت اليت) زهرة (أما. ا يزاالن وال ببابل، قدمية

). للقامسي التأويل حماسن تفسري) (الزهرة (باسم القوم يعرفه مشرق جنم إىل وحتولت
 بابل من فرا وكأما كشمري، يف وماروت هاروت إن: وقالوا كشمري أهل بالغ وقد
  !بلدهم إىل

 يف أصابوا املالئكة إن يقولون.. اخلرافية واألقوال القصة هذه سرد وبعد
 هذين أرسل مث فسدوا، نسله ولكن أوال آدم بعث تعاىل اهللا إن حيث اعتراضهم،

 يقول تعاىل اهللا ألن صحيح، غري وهذا. وفسدا الناس من تأثرا أيضا ولكنهما امللكني
 اللَّه صونَيع الَ� وأم والصالح الطاعة على جمبولون كلهم املالئكة إن صراحة يف
 ومنهم األبرار فمنهم الناس أما ،)٧: التحرمي (�يؤمرونَ ما ويفْعلُونَ أَمرهم ما

 هؤالء يزعم كما فسدوا أيضا فاملالئكة فسدوا قد الناس كان إذا. األشرار
 تقول قصتهم ألن بلة، الطني يزيدو يقويه وإمنا االعتراض يدفع ال وهذا.. املفسرون

 اهللا عصوا وقد.. يفسدوا لن أم صرح تعاىل اهللا أن مع فسدوا، قد املالئكة إن
 يف معلقني رآهم قد البعض أن حكي حىت.. هلم عقابا بئر يف فعلقوا صرحيا، عصيانا

  !ببابل البئر
 وأن ر،السح يعلمان كانا ملكني بأن فالزعم. متاما خطأ هذا قوهلم أن وعندي

 كما للطعن، واألنبياء املالئكة يعرض الناس ويعلمه السحر ميارس كان أيضا سليمان
 الساحر ينفخ بأن سحرا يسمى ملا إطالقا وجود فال. تكذيبا تكذبه التاريخ شهادة أن

  . متاما آخر فشيء املغناطيسي التنومي أما. البصر ملح يف شيئا ويوجد
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 مكائد من للنيب املعاصرون اليهود دبر ما بعض تذكر اآلية هذه أن الواقع األمر
 أعداء سلكها اليت الطرق اتبعوا � له عدائهم يف أم وتبني ضده، ومؤامرات

 نواياهم يف أبدا يفلحوا لن أم إىل اليهود تنبه كما. ملكه على للقضاء سليمان
  . اخلبيثة

 الشديد اإلجياز توخيت وقد.. قصص من املفسرون ذكره ما صحة افترضنا وإذا
 بفضله اهللا علمين الذي املعىن ولكن. قبلها مبا اآلية هلذه عالقة أي يبق مل.. سردها يف
 من لالعتراض هدفا املالئكة جيعل وال ناحية، من اآليات ربط يف خلل أي يدع ال

 عظيما برهانا يشكل كما لثة،ثا ناحية من سليمان تاريخ ينايف ال إنه مث أخرى، ناحية
  . رابعة ناحية من � النيب صدق على

 يف أتوخى.. املعىن فهم يصعب ال ولكي. تفصيال اآلية معىن لكم أبني واآلن
  . النتيجة هذه إىل يوصل الذي الطبعي الفكري التعامل الشرح

  :تتكلم أا اآلية من يتبني
  . العصور خمتلف يف مرات ثالث فعل حدوث عن: أوال 

  .خفية مبؤامرة أو سرية، جبمعية تعلق مرات ثالث احلادث الفعل هذا أن: وثانيا
  :التالية الثالث املرات يف حدث أنه: وثالثا

  ).سليمان ملك على الشياطني تتلوا ما واتبعوا: (سليمان عصر يف- 
  ).وماروت وتهار ببابل امللكني على أنزل وما: (بابل يف- 
 يف وقال ،)١٠٣: البقرة (�ينفَعهم ولَا يضرهم ما ويتعلَّمونَ�: � النيب عهد يف- 

 لَو خير اللَِّه ِعنِد ِمن لَمثُوبةٌ واتقَوا آمنوا أَنهم ولَو� نفسه املعىن هذا يف آخر موضع
  ).١٠٤:البقرة (�يعلَمونَ كَانوا

  . اليهود عن صدر مرات ثالث املتكرر احلادث هذا أن - ورابعا
 هذه فيه يتوفر ال معىن وكل اآلية، معىن حتدد سوف عةاألرب األمور فهذه وإذا
  .   مردودا يكون بعضها أو كلها األربعة الشروط
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 هذه من واحد ينقصها وجدناها املفسرون ذكرها اليت القصص فحصنا وإذا
 يف حتدث مل أو مرات، ثالث تقع مل لكوا أو اليهود، ختص ال لكوا إما: الشروط

  . اخلفية واملؤامرات السرية باجلمعيات عالقة هلا تكون ال وأ الثالثة، العصور هذه
 كون هو أوضحها أن وجدنا األربعة األصول أو الشروط هذه يف النظر أمعنا وإذا

 الرجال بني تفرق اليت اخلفية واملؤامرات السرية باجلمعيات مرتبطا احلادث هذا
 يف املضي لنا ويضمن ليسه األصل فهذا. فيها عضوا املرأة تكون ال أي.. والنساء
 واملرأة، الرجل بني تفرق مجعية أي هناك هل نر اآلن هلموا. سليم اجتاه يف التحقيق

  . العصور ذه صلة وهلا
 تفرق واحدة مجعية إال فيه جند مل كله العامل تاريخ على فاحصة نظرة ألقينا إذا

 موجودة تزل مل بل ،� النيب عصر يف موجودة آثارها زالت وما واملرأة، الرجل بني
 ال سرية، مجعية وهي املاسونية، اجلمعية وهي أال.. سنة عشرين أو عشر قبل حىت
  . النساء عضويتها يف تضم

 هذه تتعلق وإمنا األحداث، ذه احلالية للماسونية عالقة ال بأنه العلم مع هذا،
 الثالثة، العصور ذه عالقة هلا كان اليت السرية ونيةاملاس اجلمعية بتلك األحداث
 وجودا موجودة تكن مل املاسونية اجلمعية أن كما. ذلك تؤيد التاريخ وشواهد

 عاش.. العصور خمتلف يف مجعيات عدة االسم ذا تأسست وإمنا.. اآلن إىل متصال
 القرن ىتح وبعضها سنة، خلمسمائة وعاشت أخرى جاءت مث سنة، أربعمائة بعضها

 نفس يف وامنحت عشر الثامن القرن يف أخرى تأسست مث امليالدي، عشر اخلامس
 إحدى ختصيص نستطيع ال لذلك. عشر التاسع القرن يف جديد من وتأسست القرن،

 اهلدف، إىل وصلنا باليهود عالقة إلحداها وجدنا إذا ولكن املاسونية، اجلمعيات هذه
  . اليهود ختص أيضا األخرى الثالثة الشروط ألن

 القمرية واألعوام الشهور أمساء أن باليهود املاسونية صلة على الرباهني من إن مث
 كان اليت واألعوام الشهور نفس هي األسكتلندية املاسونية اجلمعية تستخدمها اليت

 ذلك على يعلق اليهودية املعارف دائرة صاحب ولكن. يستخدموا األوائل اليهود
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 يذكر مث املسيحيني؟ طريق عن فيهم راجت األمساء هذه لعل.. يدري من: قائال
 وأربعني ثالثني بني ما عددها يبلغ اليت املاسونية يف املتداولة األمساء هلذه قائمة املؤلف

  . امسا
. ضده تعمل كانت سليمان، عهد يف سرية مجعية وجود تؤكد رواية وهناك

 حيسد ...كان سليمان إن تقولو املاسون، قدامى يف شهرية كانت الرواية وهذه
 سرا، قتله سليمان فحاول كبري، ونفوذ عال ذكاء من أويت ِلما حورام على وحيقد
 أن أخربته أا إال أنقذته،‘ قابيل ’جده روح ولكن مغلي، زيت به حوض يف وألقاه
 حساد بعض سليمان أغرى حيث ذلك ومت. األمر آخر عليه ينتصر سوف عدوه

 كان هذا حورام إن ويقولون. أحدهم حورام كان بنائني، ثالثة لقتل باملال حورام
 باستخدامها فكانوا أصحابه، مع ا ليتفاهم سرية وإشارات رموزا اخترع قد

  .الفور على جيتمعون
 تعاديه سرية مجعيات سليمان زمن يف هناك كان أنه كله ذلك من تبني فقد وإذًا
 لدرجة يقدسونه الزعيم هذا أتباع بعض وكان. زعيمها سليمانُ فقتل عليه، وتتآمر

 يف وجدت حيث اليهود من هؤالء وكان. السماء إىل رفع وإمنا يقتل مل أنه ظنوا أم
  .حورام إىل تنسب يهودية وطقوس آثار اجلمعيات هذه
 أن وبرغم. لسليمان معادية جلمعيات ذكرا أيضا فيها لنجد التوراة إىل نرجع مث

 بالكفر إياه واامهم لسليمان اليهود عدواة تؤكد أا الإ حورام تذكر مل التوراة
  . ههنا القرآن ذكره ما وهذا والشرك،
  : هكذا التوراة يف والشرك بالكفر سليمان اامهم جاء_ فأوال

 نساؤه فأمالت. السراري من ثالمثائة السيدات النساء من سبعمائة له وكانت(
 ومل أخرى، آهلة وراء قلبه أملن اءهنس أن سليمان شيخوخة زمان يف وكان. قلبه
 ألن سليمان على الرب فغضب.. أبيه داود كقلب إهله الرب مع كامال قلبه يكن
 ال أن األمر هذا يف وأوصاه. مرتني له تراءى الذي إسرائيل إله الرب عن مال قلبه
  ).١٠ ،٩، ٤، ٣:١١ األول امللوك) (الرب به أوصى ما حيفظ فلم. أخرى آهلة يتبع
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 بنشر يقومون كانوا كما باهللا، والشرك بالكفر يتهمونه كانوا اليهود أن يبني مما
 تكفريه أن) سليمان ملك على (القرآن يف اهللا قول أيضا ويشري. الناس بني التهم هذه
  . الناس بني شاغال شغال كان

 يتآمرون كانوا الذين هم الظاهر يف حتته كانوا الذين أن سبق مما يتضح - وثانيا
  .. باهللا مشركا صار سليمان فإن التوراة وحبسب. هعلي

. عليه يتآمرون ملكه داخل من كثريون أعداء لسليمان صار أنه هذا من يتضح
 سليمان وجه من هرب حيث مصر يف وهو نباط بن يربعام مسع وملا: (التوراة تقول
 اوكلمو إسرائيل وكل يربعام فأتى. ودعوه فأرسلوا. مصر من يربعام رجع امللك

 نريه ومن القاسية أبيك عبودية من خفف فاآلن نرينا، قسى أباك إن. قائلني رحبعام
  ). ٤- ٢:١٠ الثاين األيام أخبار)(فنخدمك علينا، جعله الذي الثقيل
 يربعام أعدائه أكرب إىل إسرائيل بنو أرسل إال سليمان مات أن ما أنه على يدل مما

 بقبول يطالبونه جعلوا العرش على رحبعام سليمان ابن جيلس أن وقبل. مصر يف
  . طاعتهم كسب أراد إن شروطهم بعض

 وما سليمان، ملك على الشياطني تتلو ما واتبعوا (تعاىل اهللا قول فإن وباالختصار
 عن يتحدث كأمنا..) السحر الناس يعلمون كفروا الشياطني ولكن سليمان كفر

 اليهود أن يبني كما السالم، ليهع سليمان ضد اليهود ا قام اليت السرية املؤامرات
 يف يفشلون سوف ولكنهم مثلهم، كيدا له يكيدون كانوا أيضا � للنيب املعاصرين
  . اخلبيثة مراميهم

 إىل إسرائيل بنو جلأ فهناك ببابل، حدث هنا القرآن يذكره الذي الثاين واحلادث
 حاوال تعاىل، اهللا أنبياء من اثنني حينئذ زعماؤها كان ولكن سرية، مجعيات تشكيل

 اكان مشله، وتشتيت عدوهم شوكة بكسر وذلك تعاىل، اهللا من بأمر اليهود حترير
 تعاىل اهللا خيتربكم سوف إذ.. فتنة حنن إمنا: قائلني هدفهما لتحقيق الناس يستميالن

 خيفيان وكانا. إليه دعوكمن ما ترفضوا وال تكفروا فال األشرار، من األبرار ليميز
 القدم، منذ السرية اجلمعيات شأن.. نشاطهما يف يشركان وال النساء عن خطتهما
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 هاروت هنا مسيا اللذان-  النبيان هذان كان كما. ا عضوا املرأة تقبل ال حيث
  . هلم بالكيد اهللا أمرمها الذين إال هذا السري نشاطهما يضرون ال -وماروت
  . ببابل يف حدث ما رىن أن بقي واآلن
 أورشليم بغزو بابل ملك نبوخذنصر قام سنني ببضع سليمان بعد أنه معلوما ليكن

 فقط منهم قبيلتني فلسطني يف وترك بابل، إىل م وذهب اليهود من قبائل عشر وأسر
 بني ما واستوطنوا العشر اليهودية القبائل هذه وانتشرت). ١٣- ١:٢٥ الثاين امللوك(

 إرمياء للنيب نبأ حبسب هذا وإجالؤهم أسرهم مت وقد. األماكن من هاوغري كشمري
  ). ٢٧:١٧ إرمياء (تدمرون حرمته السبت يوم تعطوا مل إن: قائال أنذرهم الذي
 على اهللا أنبأ حىت.. النجاة إىل سبيال جيدوا ومل ببابل، منفاهم يف مكثهم طال مث
 سبعني بعد هذا وحتقق. ومركزهم وطنهم إىل يعيدهم سوف تعاىل أنه أنبيائهم لسان
 أن تعاىل اهللا وشاء ،"كورش "امسه ملك وفارس ميديا عرش على جلس عندما سنة

 يف كورش جنم امللوك من وغريه هذا رأى ملا حرب بابل ملك وبني بينه تنشب
 اهلجوم شن أن إىل واحد واحدا عليهم يقضي فأخذ منهم، أدهى كان ولكنه صعود،

 " وماروت هاروت "اليهوديين النبيين وبني كورش بني متتو. نفسها بابل على
 إىل بالعودة هلم السماح نظري املدينة داخل ِمن اليهود يناصره بأن تقضي سرية اتفاقية

 من املدينة احتل وبالفعل. املعبد بناء إلعادة مايل بدعم كورش وعدهم بل وطنهم؛
 وأمدهم الوطن، إىل بالعودة مهل فسمح بوعده، هلم ووىف اليهود، مبساندة داخلها

 تأريخ (عزرا النيب عهد يف جديد من أورشليم فعمرت املعبد، لبناء وخشب كثري مبال
  ). ٢٦Historians History of the Worldص ٢ج للعامل املؤرخني
 الوطن، إىل شعبهما بإرجاع اهللا بأمر قاما إسرائيليان نبيان إذًا وماروت تفهارو

 اسم أحدمها على القرآن أطلق وقد. وفارس ميديا لكم كورش مبساندة وذلك
 كانا ِلما.. الكسر كثري أي‘ ماروت ’اسم اآلخر وعلى التمزيق، كثري أي‘ هاروت’

  .مشلها وتشتيت وحدا ومتزيق قوا وإضعاف بابل شوكة كسر من به يقومان
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 ورد فقد.. وِعد بن زكريا النيب و حجي النيب إما القول ميكن التوراة يف وبالنظر
 عزرا (سرا كورش مبساندة اليهود لتحرير سعيا اللذان مها وزكريا حجي النبيني أن
 وماروت، هاروت ببابل امللكني على أنزل وما: (..بقوله القرآن أشار هذا وإىل). ٥

 به يفرقون ما منهما فيتعلمون. تكفر فال فتنة حنن إمنا يقوال حىت أحد من يعلمان وما
  ).اهللا بإذن إال أحد من به بضارين هم وما جه،وزو املرء بني

 من النشاطات هذه ملثل أثر أي يوجد هل: وهو أال الثالث، األصل إىل ننظر اآلن
  ؟� النيب عهد يف اليهود جانب

 كعب وتزعمهم النيب، على تآمروا اليهود أن التاريخ كتب تذكر نعم،: واجلواب
 العرب صدور وأوغر العدواة، نار وأشعل العربية، اجلزيرة طاف الذي االشراف بن

 النبوة بيت نساء وتناول املسلمني، نساء هجا أن الوقاحة به وبلغت ،� النيب ضد
 رأى وملا). األشرف بن كعب مقتل هشام، البن النبوية السرية (الفاحش جوه أيضا

 املعارضة عواصف رغم متزايد وازدهار مستمر تقدم يف اإلسالم دولة أن اليهود
  . عليه للقضاء أخرى دول مع تآمروا.. هذه

 التاريخ كتب وتذكر الفرس، مبلك قوية عالقات � النيب بعث قبل لليهود كان
 يف كانت. هلم الرومان املسيحيني اداضطه بسبب الفرس ملك إىل مالوا اليهود أن

 املسيحية؛ الرومانية والدولة اوسية الفارسية الدولة: عظيمتان دولتان الزمن ذلك
 مسيحيتهم بسبب يعادوم أيضا اليهود وكان الرومان، يعادون الفرس كان وملا

 هلم، ممساند يف طمعا الفرس إىل مالوا لذا.. دولتهم يف لليهود الشديد واضطهادهم
 بعض فر وأيضا. الفرس نفوس يف نفوذ هلم صار حىت قوية عالقات معهم وأنشئوا
 حكم حتت الدينية باحلرية ومتتعوا فارس، بالد إىل املسيحية الدولة اضطهاد من اليهود
 إكراما نالوا منهم كبار أحبار هناك ونبع ،)التلمود (كتام أعدوا وهناك. الفرس

 على املسيحي التعذيب وطأة اشتدت ملا وخاصة الفرس، ملوك لدى خاصا وتعظيما
 حتول حىت فارس، يف إال هلم ملجأ جيدوا ،مل)م٥٦٧- ٥٢٧ (جستنتني عهد يف اليهود
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 ،٥٥٠ األمم تاريخ- هتشنسن (ببيلونيا إىل أورشليم أو يهوذا من الديين مركزهم
  ). التوراة معارف ودائرة

 يدخر ال وكان اخلناق، عليهم الروم قيصر ضيق أن � النيب عهد يف م وصار
 عن االرتداد على يكرههم بل.. بتعذيبهم يكتفي ال وكان عليهم، القضاء يف وسعا

 ميكن اليت الوحيدة هي الفارسية الدولة كانت فقد وإذا. البالد من وينفيهم دينهم،
 يف كبريين ونفوذ احترام من ورهبام دينهم به تعيتم كان ملا اليهود ا يستعني أن

  . إليهم يقربوم كانوا امللوك أن حىت الفرس، نفوس
 من لنا بد فال اإلسالم على للقضاء فارسية مؤامرة أي وجود ثبت إذا واآلن، 

 وإمنا الفرس، مع طيبة عالقة على يكونوا مل العرب مشركي ألن.. اليهود إىل عزوها
  . إليهم املقربون هم اليهود كان

 األمر آخر اعترفوا قد أنفسهم هم.. النيب كتاب إىل كسرى ثورة أرجعوا والذين
 قام وإمنا العرب، على نفوذ أي له يكن مل ألنه عربية مبشورة األمر هذا يصدر مل أنه
 املدينة دولة على القضاء أرادوا الذين اليهود هم أصحاا.. خارجية بإثارة قام مبا

  . الطريقة بنفس بابل دولة على قبل من قضوا كما الفرس، ملك مبساندة
 كسرى رجال إن: فقال موير وليم سري هذه اليهودية باملؤامرة اعترف وقد
 على كسرى يثريون كانوا اليهود وأن. � النيب كتاب يصله أن قبل بأوامره توجهوا

 له أعداء فكانوا النصارى وأما كسرى، عند شأن هلم نيك فلم العرب أما. النيب
  ).السابق املرجع(

  : يلي ما البحث من سبق مما تبني
  . اليهود من بدايتها كانت السرية اجلمعيات أن - أوال
  . سليمان أعداء من كانوا هؤالء أن - ثانيا
 ملك ضد وثانية سليمان، ضد مرة: مرات ثالث سرية نشاطات دبروا أم -ثالثا
  . � النيب ضد وثالثة بابل،
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 فتحقق.. ببعض بعضها اتصلت قد األحداث هذه حلقات أن رأينا قد دمنا وما
 كورش الفارسي امللك بني حدث عما مث سليمان، أعداء عن تتحدث اآلية هذه أن

  . � مدحم لقتل حماوالت من اليهود دبره ما كل مث بابل، ملك وبني
  : يلي كما اآلية معىن يكون..األحداث هذه ضوء وعلى

 يف يأتونه - والفساد الشر رؤساء أي-  الشياطني كان ما يتبعون اليهود هؤالء إن
 واإلحلاد، والشرك بالكفر يتهمونه كانوا حيث.. السالم عليه سليمان حكم زمن

 غري آهلة عبادة إىل ودفعنه قلبه ملَكْن قد النساء بأن شاعاتاإل عنه يشيعون وكانوا
 ومل يكفر ومل ربه؛ من مرسال كان سليمان أن واحلق. الدين ينايف مبا يأمر أن أو اهللا

  ... كفروا الذين هم والشر الفتنة رؤوس.. الشياطني أولئك وإمنا قط، يشرك
 يكيدون أيضا هم � للنيب ضنياملعار اليهود أن األحداث هذه بذكر اهللا بين وقد

 الذي الطريق نفس ويتبعون لسليمان، يكيدون -الشر رؤساء-  الشياطني كما له
 تآمروا الذين أن يفكرون ال ولكنهم تعاىل، اهللا من بأمر وماروت هاروت اختاره

 بتلك قاما روتوما هاروت أن حني يف وسوء، شر أهل كانوا سليمان على
: للناس يقوالن وكانا.. بابل ملك ربقة من إسرائيل بين إلنقاذ اهللا بأمر النشاطات

 املدينة داخل من حنارب تعالوا. كافرين ترتدوا وال ترفضوا وال إلينا انضموا هلموا
 فيهن ألن نساءكم بذلك ختربوا وال اخلارج، من جبيش كورش يهامجها عندما.. سرا

 ما وبني به يقومون ما بني شاسع بون فهناك. السر كتمان يستطعن وال وجبنا ضعفا
 يفعلون ما بأن يدعوا أن ميكن فهل.. خفي نشاط من وماروت هاروت به قام

 االنضمام يرفض من كافرا يعد هل تعاىل؟ وإلرضائه اهللا بأمر يفعلونه � مبحمد
 سليمان، ملك على الثائرين يشبهون فإم ذلك قول ميكنهم ال داموا وما إليهم؟
  . بابل ملك على كثائرين وليسوا

 املشبهني الثوار أن) اهللا بإذن إال أحد من به بضارين هم وما: (تعاىل قوله ويبين
 اهللا أن اليهود يدعي فهل.. تعاىل اهللا من بوحي إال أحدا يغرون يكونوا مل باملالئكة

 عندما فهم.. كهذا وحي أي يتلقوا مل أم وبرغم ؟� حممدا يعادوا نأ إليهم يوحي
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 مبثل قمنا وقد.. بذلك لنا اهللا مسح لقد: يقولون.. املكائد هذه تكيدوا ال: هلم يقال
 ناآل تغريت قد واألسباب األحوال أن عليهم اهللا فريد. أيضا بابل يف النشاطات هذه
 أعداء مثل إال ولستم.. مين الوحي تلقى الذي رسويل حتاربون اآلن ألنكم.. متاما

 وكما بالكفر؛ حممدا تتهمون أيضا فأنتم بالكفر يتهمونه أعداؤه كان كما. سليمان
 الذين من وصرمت النيب، هذا ضد األقاويل تشيعون أيضا فأنتم اإلشاعات ضده أشاعوا
  . مواضعه عن الكلم حيرفون

 أم حيسبون اليهود أن حقيقة إىل يشري) ينفعهم وال يضرهم ما ويتعلمون (قولهو
 أيضا اآلن يتحررون فسوف.. الفرس ملك مبساندة بابل ملك ربقة من حترروا كما
. أبدا حيدث لن وهذا خارجية؛ دولة من عليه بالتآمر � حممد اهللا رسول حكم من
 ولكن تعاىل، اهللا بأمر فعال ما فعال أما يف يكمن وماروت هاروت جناح ألن كذل

 أعداء كاام بالكفر � النيب فاامهم. ينفعهم فلن أمره، عن اهللا خيالفون هؤالء
 حدث كما خارجية، مبساندة له ومقاومتهم كسرى، مع عليه وتآمرهم إياه سليمان

 حممدا يضروا ولن اهلالك مصريهم وإمنا شيئا، عنهم يغىن لن ذلك كل خيرب، غزوة يف
  . شيئا

 يف فعلوا ما بني للمقارنة ويدعوهم يوعدهم، احلادثني هذين ببيان تعاىل اهللا وكأن
 ضد مؤامرم أدت حيث مصريهم، يعرفوا حىت بابل يف فعلوا وما سليمان زمن

 وأجالهم بابل ملك فأسرهم وهوام واحنطاطهم ائيلإسر قوة إضعاف إىل سليمان
 مصر إىل اهلروب من بدا جيد مل أيضا يربعام سليمان أعداء أكرب أن حىت وطنهم، عن

 وحتت تعاىل اهللا من بأمر السري بالنشاط قاموا ملا ولكنهم). ٤٠:١١ األول امللوك(
  . جديد من وطنهم إىل وعادوا عدوهم على قضوا نبيني قيادة
 خيرب من مث املدينة من يطْردون سوف الفرس مع لتآمرهم أم نبأً ذلك يف كأنف
 وبالفعل. كاذبون أم جليا يتبني وعندئذ.. جنسهم من العرب أرض تطهر حىت أيضا
 كما متاما العربية، اجلزيرة من نفيهم إىل مث كسرى، هالك إىل هذه مؤامرم أدت

  . السالم عليه سليمان على باملتآمرين حدث
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�اِحِمنيالر محأَر تأَنو رالض ِنيسي مأَن هبى رادِإذْ ن وبأَيو  * ا لَهنبجتفَاس

اهنيآتو رض ا ِبِه ِمنا مفْنفَكَشاِبِدينى ِللْعِذكْرا وِدنِعن ةً ِمنمحر مهعم مِمثْلَهو لَهأَه � 
 )٨٥- ٨٤ :األنبياء(

 الذي قضى كل �بعد داود وسليمان عليهما السالم ذكر اهللا تعاىل أيوب 
  ...  أشبه الناس بأيوب يف العصر النبوي�رمبا يكون علي ول. عمره يف احملن

املسلمون :  فقد ألقت عليها الضوء طوائف خمتلفة�أما أحوال أيوب 
. ..والنصارى وكذلك املؤرخون اليهود الذين يكتبون التاريخ على ضوء الدين

ويقول املؤرخون املسلمون إن اهللا تعاىل قد بسط الدنيا أليوب، وكانت أراضي 
الشام والبالد ااورة هلا ِملكًا لـه، وكان لـه من اإلبل والبقر والغنم واخليل 

. وكان لـه مخس مائِة فداٍن يتبعها مخس مائِة عبٍد. واحلمري ما ال يعد وال حيصى
ومع ذلك كان بارا تقيا، رحيما . ه أهالً وولدا بكثرةوكان اهللا تعاىل قد أعطا

وقد فشل الشيطان يف . باملساكني يطعمهم، ويكفل األيتام واألرامل، ويكرم الضيف
وكان إبليس يف زمنه يسترق . لقد آمن به ثالثة من أهل اليمن. حماوالته إلغوائه
 ويف أحد األيام -  كل نيبعلما أن املفسرين عندنا يقولون هذا عن-أخبار السماء 

 بكل حرارة وإخالص، فردت عليه املالئكة بالصالة؛ وأثىن �صلى أيوب على نبينا 
فحسده إبليس فحضر وقال هللا تعاىل إهلي إن عبدك أيوب بار . اهللا عليه ثناء كبريا

ذت منه ما أعطيته من النعم خلرج من ألنك وهبت لـه نعما كثرية، ولو ابتليته وأخ
فهلك كل ما لدى أيوب من . فقال اهللا لـه انطِلق فقد سلّطتك على ماله. طاعتك

فذهب الشيطان إىل ربه وقال إنه شاكر لك ألنك . املال، فحمد أيوب ربه أيضا
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فقال اهللا تعاىل انطلق فقد سلّطتك على جسده أيضا، ولكن ليس . أعطيته الصحة
فأُصيب أيوب حبكّة شديدة، وتغري جسمه .  سلطان على لسانه وقلبه وعقلهلك

فأخرجه أهل القرية منها، فاختذ لـه عريشا . وأننت وتولدت الديدان يف جروحه
ولبث يف . وإن الثالثة الذين آمنوا به أيضا خذلوه. حيث خدمته زوجته وامسها رمحة

ث سنوات عند البعض اآلخر، وسبع هذه احملن مثاين عشرة سنة عند البعض، وثال
ومل يقترب منه يف تلك الفترة إال زوجته اليت كانت حتضر . سنوات عند اآلخرين

فتضايق الشيطان وقال يف . فكانت تشترك مع زوجها يف ذكر اهللا تعاىل. لـه الطعام
فذهب إليها، . نفسه إن زوجة آدم أيضا قد أُغويت، فلم ال أغوي زوجة أيوب

فذكرت ذلك لزوجها، .  شاة وقال هلا ليذبح أيوب هذا بامسي ليشفَىفآتاها ولد
فنهرها وقال كيف اخندعِت بعدو اهللا هذا؟ لقد متتعنا بنعم اهللا طويالً، فهال صربنا 

مث . على املصائب بضع سنني؟ مث حلف وقال واهللا لئن شفاين اهللا ألجلدنِك مئة جلدة
أَني �مث دعا ربه .  أحد سوى اهللا تعاىلطرد زوجته من عنده وقال لن أذبح باسم

اِحِمنيالر محأَر تأَنو رالض ِنيسفقال لـه ربه يا أيوب لقد )٨٤ :األنبياء (�م ،
نبعت عني ماء، فاغتسل فقم واركُل األرض برجلك، فركلها برجله، ف. استجبنا لك

مث ضرب برجله ثانية، فنبعت عني . منها، فزال مرضه ائيا، وعاد إليه شبابه ومجاله
مث إن امرأته قالت يف نفسها ال بأس . ماء أخرى، فشرب منها، فلم يبق يف جوفه داء

. علي أن أرجع إليه وإال فسيموت جوعا. إن كان زوجي قد طردين على خطئي
. فجعلت تبكي وتبحث عنه يف كل مكان حىت وجدته. ده يف مكانهفرجعت ومل جت

انظر (وأبر أيوب ميينه بأن أخذ ضغثًا فيه مئة عود، فضرب به زوجته ضربة واحدة 
  ).تفسري اخلازن

لقد أُعجب الناس ذه القصة إعجابا شديدا حىت جندها يف تاريخ اهلندوس أيضا 
  . وا قد غيروا األمساء يف بعض األماكنباإلضافة إىل تاريخ اليهود، وإن كان
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وقد ورد يف .  إصحاحا٢٤هناك كتاب مستقل أليوب يف العهد القدمي، لـه 
أي قبل موسى بقرنني ..  عاما١٥٢٠هامشه أن أيوب جاء قبل املسيح حبوايل 

  ... تقريبا
 أنه كان يف أرض عوص رجلٌ ١على كل حال، قد ورد يف ِسفر أيوب إصحاح 

وكانت . وكان لـه سبعة بنني وثالث بنات. وكان بارا وتقيا جدا. يوبامسه أ
عنده سبعة آالف من الغنم، وثالثة آالف من اإلبل، ومخس مئة زوج من البقر، 

وكان بنوه . ومل يكن مثله يف الشرق ماالً. ومخس مئة من األتان، وخدم كثريون
ني عن بنيه لكي يغفر هلم إن كانت هلم وملا شب بنوه قدم القراب. أيضا أثرياء جدا

  . بعض اخلطايا
فقال اهللا . وذات يوم حضرت املالئكة أمام رم، وجاء الشيطان أيضا يف وسطهم

من أين جئت؟ وهل رأيت عبدي أيوب؟ قال جئت بعد أن كنت : تعاىل للشيطان
بار، صحيح أن أيوب . أجتول وأمتشى يف األرض، وقد رأيت عبدك أيوب أيضا

انزع منه النعم مث . ولكن هل جمانا يتقى ربه؟ إمنا يتقيك ألنك قد أسبغت عليه النعم
انظر كيف جيدف عليك؟ فقال اهللا للشيطان دمر مالَه كله كما شئت، ولكن ال 

  . متس جسمه
مث سقط الربق من السماء . مث حدث أن أعداءه شنوا الغارة على خدمه وقتلوهم

عريانا : فمزق أيوب جبته وأخذ يبكي، مث سجد وقال... لمانه ومالهوأحرق غ
ولكنه رغم كل هذه املصائب مل يتهم . خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إىل هناك

  .اهللا بشيء
أما اإلصحاح الثاين فقد ورد فيه أن الشيطان جاء ثانية وسط املالئكة للمثول بني 

 تر أن عبدي أيوب ال يزال جد شاكٍر يل؟ فقال يدي اهللا تعاىل، فقال تعاىل أمل
الشيطان إن اإلنسان يضحي لنفسه بكل ما ميلك، ولكن ينبغي أن تضره يف جسمه 

لك أن تصيبه يف : وعظامه، مث انظر هل يشكرك بعد ذلك؟ قال اهللا تعاىل لـه
فأصاب الشيطان أيوب مبرض يف جلده، فخرجت البثور . صحته، ولكن ال لكه
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اترك هذا الشكر : فقالت لـه زوجته. ده من أمخص قدمه إىل قمة رأسهعلى جس
تعلى اهللا تعاىل، وم ففرفض أيوب قوهلا وقال كيف يصح أن نتلقى من اهللا . وجد

مث جاءه مريدوه الثالثة من األماكن النائية . تعاىل نعمه وال نبذل يف سبيله شيئًا
  .وأخذوا يبكون بكاء شديدا

صحاح الثالث أن أيوب ملا رأى أن هناك مؤامرة لكي ينحرف هو وورد يف اإل
  . إىل السيئة لعن يوم والدته

وجاء يف اإلصحاح الرابع أن أحدا من مريديه قال لـه إن عذاب اهللا إمنا ينـزل 
  .بأعدائه وليس بالصاحلني، فال بد أن تكون فيك سيئة ما

 العقاب ينـزل نتيجة وجاء يف اإلصحاح اخلامس أنه رد على مريده هذا أن
  .السيئات، وعلى اإلنسان أن يسلم نفسه هللا تعاىل وقت العقاب

  .وورد يف اإلصحاح السادس أن أيوب دعا اهللا تعاىل أن املوت خري له
  .وورد يف اإلصحاح السابع أن أيوب ندم بعد ذلك وتأسف على أنه متىن املوت

دعى ِبلْدد قال له أن اهللا وجاء يف اإلصحاح الثامن أن أحد مريديه الذي كان ي
  .تعاىل يعاقب ارمني دائما

وجاء يف اإلصحاح التاسع أن أيوب رد على من اعترضوا عليه أين ال أدعي بأين 
إن اهللا عادل حتما، ولكن املوت واهلالك يأيت على . بار، وال أقول إن اهللا ليس عادالً

 مث قال إن األرض فيها حكام أشرار، .بيد أنه تعاىل يعاقب الربيء اختبارا. كل واحد
وال جدوى من قويل بأين سأصرب حق الصرب ألنكم . وأرى أن عمري ينقضي بسرعة

ستعتربونين مذنبا حيث توقنون أن اهللا تعاىل ال يعاقب إال شريرا، أما أنا فأوقن أن اهللا 
  .تعاىل يبتلي الربيء أيضا باحملن

لقدمي  قصة أيوب بأن تالميذه الذين كانوا ويف اإلصحاح العاشر قد أى العهد ا
حياجونه أوحى اهللا إليهم وأمرهم أن يأتوه بالعجول واألكباش، ليقدم القربان كفارة 

مث ورد أن أصدقاءه وأهله وأوالدهم كلهم رجعوا إليه، وتضاعفت أمواله، . لذنوم
  .ورزق عمرا طويالً
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بها هريش تشندر عند اهلندوس، توجد يف اهلند أيضا قصة كهذه، واسم صاح... 
إذ قد ورد فيها أيضا أن الشيطان دخل على اهللا تعاىل . وهي مماثلة لقصة أيوب تقريبا

مع اآلهلة، فلما رأى اَهللا تعاىل يثين على هريش تشندر، قال هللا تعاىل بأن يأذن له 
لقد تعرض . بيد أن هريش تشندر ظل متمسكًا بالصدق والسداد. بتدمري ماله

  . تجارب كثرية ولكن مل تزلّ قدمهل
وهناك يف العهد القدمي ما يشري إىل أن قصة أيوب قد جاءت من اهلند، وأن أيوب 

 ترمجة السم صاحب هذه الواقعة، وأنه مسي به على سبيل -على األغلب- 
وتلك اإلشارة هي أن العهد القدمي يذكر عن صاحب هذه الواقعة أنه مل . االستعارة

هذا يؤكد بكل وضوح أن هذه القصة جاءت من الشرق . الشرق ماالًيوجد مثله يف 
لقد سجلنا فيما أعاله ما ذكره املفسرون وما . أي اهلند، وأُدخلت يف العهد القدمي

ورد يف العهد القدمي من روايات ذا الصدد، ويتضح باجلمع بينها أن املفسرين قد 
 العهد القدمي يف كثري من األمور، نقلوا عن اليهود، ألن ما ذكروه يتفق مع ما ذكره

إن هذا االتفاق واالختالف يف الوقت نفسه لدليل على . كما خيتلف معه يف بعضها
  . أن مصدر املعلومات واحد، ولكن ال ميكن االعتماد عليه متاما

أما القرآن الكرمي الذي هو منـزه عن مثل هذه املهازل كلها، فقد حذف من 
 �ن الوقائع اليت قد ذكرها القرآن إمنا تبني أن أيوب وإ. القصة كل ما هو لغو

وكان يسكن يف بلد وثين، وكان . كان ميلك أمواالً طائلة، وكانت لـه عائلة كبرية
إذ نادى ربه أني �والدليل على كون املِلك ظاملًا هو قولُ اهللا تعاىل . مِلكُه ظاملًا

والشيطان يف اللغة العربية هو املتمرد ). ٤٢:ص (�مسين الشيطانُ بنصٍب وعذاٍب
، فاملراد من هذه اآلية أن امللك الطاغية قد أصابين بأذى وتعب )األقرب(والطاغي 

ررت للهجرة من مكان إىل آخر، أي بسبب عدوان هذا الطاغية قد اضط. وعذاب
والدليل على قويل بأن أيوب كان . وقد أحلق الضرر مبايل وعائليت، وهكذا آذاين

اركُض ِبِرجِلك هذَا مغتسلٌ �اضطر للهجرة جراء ظلم ذلك الطاغية هو قوله تعاىل 
ابرشو اِردا قوله تعاىل )٤٣: ص (�بالَ �، وأيضِبِه و ِربثًا فَاضِضغ ِدكذْ ِبيخو
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أي اركُض بدابتك، واضِربها أيضا بغصن شجرة لكي حتثّها ).. ٤٥: ص (�تحنثْ
عة، وعندما تفعل ذلك ستجد أمامك عني ماء تغتسل به وتشرب منه على السري بسر

  .أيضا
وبإمكان الذين . يتضح من هذه اآلية أيضا أن أيوب كان يسكن يف منطقة جبلية

فإن أهل كشمري عندما . قد زاروا منطقة كشمري استيعاب هذا املشهد جيدا
ركضا، كما يضربوا ينـزلون من املناطق اجلبلية على صهوات خيوهلم يركضوا 

  .كما توجد يف كشمري عيون املياه الباردة. بأغصان الشجر أيضا من أجل السرعة
 قد � إذًا فإن كل ما يتضح لنا من رواية القرآن الكرمي إمنا هو أن أيوب 

ون ماء، وأنه ركض هاجر بأمر اهللا تعاىل من بلده، الذي كان منطقة جبلية ذات عي
 كما كان - وليس أنه ركل األرض برجله وفجر عني ماء-بفرسه خالل السفر 

يضرب حصانه بغصن كثري العود ليحثّه على السري بسرعة؛ وليس أن زوجته دعته 
إىل الشرك باهللا تعاىل، فحلف بأن سيضرا مئة سوط، مث احتال وأن أخذ ضغثًا فيه 

اليت تعين ) وال حتنث(لقد اخندع املفسرون بكلمة . ليمينهمئة عود وضرا به إبرارا 
 أن ال خيلف ميينه، بل عليه أن �ب أيووال تخلف ميينك، وقالوا إن اهللا تعاىل أمر 

مع أن اهللا تعاىل مل يذكر مئة سوط، وال . يضرب زوجته بضغث فيه مئة عود
لضغث إمنا يعين الغصن الذي فيه أعواد جافة وخضراء أيضا، إن ا. الضرب مبئة عود

ومثل هذا الغصن هو الذي يستخدمونه عادةً لضرب الفرس، حيث يكون رخصا 
  .خلضرته، كما يؤمل جلد الفرس جبفافه عند الضرب

 مث إن احلنث يعين امليل إىل الباطل، وعليه فكان من واجب املفسرين، بدالً من أن 
 �قصة غري املعقولة، أن يفسروا اآلية بأن اهللا تعاىل أمر أيوب ينسجوا تلك ال

باهلجرة عن أرض ذلك املِلك الظامل، ألن القرآن يقول إن اهللا تعاىل أمره بأن يركب 
حصانه ويركضه ويضربه بغصن شجرة، وخيرج عن ذلك البلد بسرعة، ويبتعد عن 

ذلك ألن . أي ال يعيش بينهم.. تأخري، وأن ال مييل إىل املشركنياملشركني بدون 
احلنث ال يعين هنا امليل إىل الباطل بالقلب، بل يعين امليل إىل احلنث باجلسد الذي 
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وهكذا قد أمره اهللا تعاىل أن خيرج من منطقة الشرك بسرعة، غري . معناه هنا اجلوار
 إذ ليس هناك من عالج للنصب .مكترث ملا يصيبه بركوب الفرس من نصب وتعب

الذي يصيبك من قبل املِلك، ولكن نصب الركوب فعالجه ممكن، وهو أن أمامك 
عني ماء، فاغتسلْ فيه، واشرب منه، وال تتأسف على ترك ذلك البلد ألننا سنوصل 

أي سيكون لك يف البلد اجلديد أيضا .. إليك أقاربك كلهم، بل نعطيك مثلهم أيضا
  . حمبون خملصون

 للفرار �لقد اضطر النيب . � وأيوب �وجند هنا نوعا من التشابه بني النيب 
 �ه مث بعد ذلك أوصل اهللا تعاىل بفضله زوجتي. من بلد الشرك الذي مل يكن به ماء

اللتني تركهما يف مكة وقت هجرته إىل املدينة، كما آتاه اهللا تعاىل يف املدينة مزيدا 
وهذا ما وعد اهللا به أيوب هنا فقال لـه، . من األزواج املطهرات الصاحلات مثلهما

وسنفرج عنك كروبك اخرج ِمن ملك هذا املِلك املشرك، وهاِجر إىل بلد آخر، 
هناك، وسنلحق بك أقاربك، بل ب لك املزيد مثلهم؛ كما مندك باملاء الوفري 

  .للغسل والشرب
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الَّ قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا عنهم فَلَوالَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها ِإميانها ِإ�

  )٩٩: يونس (�عذَاب الِْخزِي ِفي الْحياِة الدنيا ومتعناهم ِإلَى ِحٍني
إن اآلية حتتوي على الكثري مما يساعد اإلنسانَ املتدبر املتفكر على إدراك عظمة 

ما أشد كلماِتها داللةً على الرغبة اإلهلية امللحة يف أن تؤمن الدنيا .  اهللا الواسعةرمحة
كلها، وكم تنم ألفاظها عن األسف البالغ لعدم وجود أمم أخرى كقوم يونس 

 اهللا ، الذين عندما جاءهم العذاب تابوا كلهم توبةً صادقة نصوحا لدرجة أن�
  .تفضلَ بقبوهلا وجنّاهم من العذاب احملقّق

قُم، اذهب : أمر الرب يونان قائالً: لقد سردت التوراة أحداث النيب يونان كاآليت
فخاف يونان أن يتوب . إىل نينوى املدينة العظيمة، وناِد عليها، ألنه قد عظم شرها
تجه إىل نينوى هرب إىل أهلها وينجوا من العذاب الذي أنذرهم به، فبدالً من أن ي

ولكن حاصرت رياح شديدة . يافا، وركب من هناك سفينة ذاهبة إىل ترشيش
وأخريا ألقوا . فخاف املالّحون وصرخوا أمام آهلتم بدون جدوى. السفينةَ فجأةً

فسألوه عن . فوقعت القرعة على يونان. القرعة ليعرفوا من هو السبب يف هذه البلبلة
ت من طاعة أوامر ريب، فَاطْرحوين يف البحر، فيسكن البحر لقد فرر: حاله، فقال

وأمر الرب حوتا عظيما ليبتلعه، فكان يف . فطرحوه فيه، فتوقف عن هيجانه. عنكم
وملا استرد صحته قام . وأمر الرب احلوت فقذفه إىل الرب. جوفه ثالثة أيام وثالث لياٍل

فتاب أهلها . دمار بعد أربعني يوماوذهب إىل نينوى، وأنذر أهلها بأم سيصيبهم ال
. فشق ذلك على يونان فخرج إىل الربية. عن املعاصي وآمنوا، فرفع اهللا عنهم العذاب

مث أرسل اهللا دودةً، فأكلت الشجرة . فأنبت اهللا هناك يقطينةً فارتاح إليها يونان
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 أنت أشفقت: فأوحى اهللا إليه. فتأذى يونان من حرارة الشمس وتضايق. فيبست
على اليقطينة اليت مل تتعب يف إنباا، أفال أشفق أنا على عبادي الذين يبلغون 

  ).ملخص من ِسفر يونان. (عشرات اآلالف وقد خلقتهم
يبدو من دراسة القرآن الكرمي أن بيان التوراة هذا ليس بصحيح مائة باملائة، وأن 

  :القرآن يرفضه لعدة وجوه منها
شدة وصرامة أن خيالف نيب من أنبياء اهللا تعاىل صريح إن القرآن ينفي بكل : أوالً

وما �: واهللا تعاىل يعلن يف القرآن الكرمي صراحةً. الوحي، وإال لرفع األمان كليةً
 باتباع الرسل �، ويأمر نبيه )٦٥: النساء (�أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه

أي على اإلنسان أن يقتدي دي الرسل ).. ٩١: اَألنعام (�فَِبهداهم اقْتِده�قائالً 
.  لتكون أعماله مصطبغة بنفس الصبغة والروح املتجلية يف أعماهلمكافة، وأن يسعى

 ذه األمراض اخلطرية ويعصون - والعياذ باهللا- فلو كان األنبياء أنفسهم مصابني 
  أوامر اهللا فكيف يأمرنا باتباعهم؟

يبدو من بيان القرآن أن سيدنا يونس أُرسل إىل قومه، ولكن يبدو من : ثانيا
ة أنه كان يهودي األصل، ولكنه بعث إىل أمة غري يهودية، هم الروايات اليهودي

  ... األشوريون أهل نينوى اليت كانت حينئٍذ عاصمة اململكة األشورية
وباختصار فإنه وفق بيان القرآن مل يكن سيدنا يونس من بين إسرائيل، أو إذ كان 

ولقد تضاربت . ليةمنهم فإنه مل يبعث إىل نينوى، بل إىل قبيلة من القبائل اإلسرائي
  آراء املستشرقني أيضا فيما إذا كان حضرته إسرائيليا أم ال؟

ويستطيع كل عاقل أن يدرك بأدىن تدبر أن موقف القرآن الكرمي يف األمرين 
  .كليهما أقرب إىل العقل واملنطق، على عكس ما تذكره التوراة

 ذَهب مغاِضبا فَظَن أَنْ لَن نقِْدر علَيِه فَنادى ِفي الظُّلُماِت أَنْ الَ ِإلَه وذَا النوِن ِإذْ�
الظَّاِلِمني ِمن تي كُنِإن كانحبس تِإالَّ أَن * كَذَِلكو مالْغ ِمن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس

ِمِننيؤِجي الْمن٨٩- ٨٨: األنبياء (�ن(  
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 سرا لقبولية الدعاء جيب أن نضعه يف احلسبان عند �نتعلم من دعاء يونس 
الدعاء دائما، وهو أنه ينبغي للمرء أن يقوم بتسبيح اهللا وحتميده يف الدعاء قبل أن 

الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت � قال يف مطلع دعائه �ونس فترى أن ي. يسأله تعاىل ما يريد
كانحبأي يا رب أنت الذي تستحق احلمد الكامل، وال إله يستحق العبادة .. �س

وبعد هذا التسبيح والتحميد عرض . لنقائص والعيوب كلهاسواك، مث إنك مربأ من ا
هذا هو األسلوب الذي ينبغي على . مطلبه على اهللا تعاىل، واستعان به على كربته

ففي الدنيا أيضا . كل مؤمن أن يتبعه، فيجعل التسبيح والتحميد يف مقدمة الدعاء
م، مث يف األخري يعرض حينما يذهب سائل إىل دار، ميدح أوالً أهله، ويتغىن مبحاسنه
هذا هو الطريق الذي . عليهم مطلبه، موقنا بأن جميئه إليهم لن يذهب اآلن سدى

جيب اتباعه يف الدعاء، فعلينا أن نقر أوالً بقدرة اهللا وعظمته وجربوته، مث حنمده 
  .ونسبحه، ويف األخري نعرض عليه تعاىل سؤالنا
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ولكن ... إن سورة مرمي يف القرآن الكرمي تتحدث عن املسيحية، وتفند عقائدها
 ، وما احلكمة يف احلديث عنه�ملاذا استهلّ اهللا تعاىل هذه السورة بذكر زكريا 

  قبل التطرق إىل املسيحية؟ هذه مسألة هامة جيب توضيحها؟
 هذا هو غري زكريا صاحب الكتاب املوجود يف التوراة، �اعلم أن زكريا 
إن زكريا هذا الذي جاء قبيل املسيح عليهما .  قبل امليالد٤٨٧والذي جاء يف عام 

، فكان أيضا نبيا حبسب القرآن الكرمي، بينما تذكره السالم، والذي كفَل أُمه
ي ... األناجيل بصفة كاهن فحسب، وليس كنيبويبدو أن الكتاب املقدس كان يسم

  ... النيب الذي يبعث لتكميل مهمة نيب آخر كاهنا
ولكن التدبر يف التوراة يكشف لنا أن اهللا تعاىل كان يبعث رسله حىت يف املناطق 

جدا نظرا إىل حالة اليهود، حىت بعث أحيانا مئات األنبياء يف وقت واحد الصغرية 
على كل ... ، بل جاء بعض األنبياء الكبار يف زمن واحد)٦: ٢٢امللوك األول (

 �حال، فزكريا كاهن عند اإلجنيل، ولكن القرآن الكرمي يسميه نبيا، وزكريا 
 والذي بعث يف زمن قريب �كور هنا هو ذلك الذي كان كفيالً ألم املسيح املذ

  .جدا من ظهور املسيح
إن السبب األول لورود اسم زكريا يف القرآن قبل احلديث املسهب عن املسيحية 

 قبل ظهور املسيح؛ هو وجود النبوءة الشائعة بني اليهود أنه ال بد من نـزول إيليا
مبعىن .. ومبا أنه كان من املقدر أن يرزق زكريا ابنه حيىي الذي كان إرهاصا للمسيح

أنه جاء ليمهد يء املسيح، وبتعبري آخر جاء ليذكّر اليهود مبجيء املسيح ويعرفهم 
وراة فإننا نقرأ يف الت. فلذلك قد ذكر اهللا تعاىل زكريا قبل احلديث عن املسيح.. عليه
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هأنذا أُرسلُ إليكم إيليا النيب قبل جميء يوم الرب، اليوِم : "نبوءة مالخي النيب التالية
  ).٥: ٤مالخي " (العظيم واملخوف

هو جميء املسيح الناصري، " يوم الرب، اليوم العظيم املخوف"علما أن املراد من 
أين إيليا املزمع نـزوله؟ :  سأله اليهود السؤال نفسه وقالوا ملا أعلن دعواه�فإنه 

وإن أردمت أن : "فأوضح هلم أنه مل يكن املراد من نـزول إيليا إال جميء يوحنا وقال
  ). ١٤: ١١مىت " (تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع أن يأيت

الذي يدعى يوحنا يف - يبعث ما مل يأت حيىي  ما كان ل�فبما أن املسيح 
 فكان لزاما ذكره قبل ذكر ميالد املسيح -اإلجنيل، والذي كان بروزا وظال إليليا

عليهما السالم، إشارةً إىل أن نبوءة مالخي النيب قد حتققت، وأن إيليا الذي نبأ 
  .مالخي بنـزوله قد جاء، وأن املسيح أيضا قد ظهر

لثاين لورود قصة زكريا هنا، حبسب ما يتضح من القرآن الكرمي، هو أن والسبب ا
كُلَّما دخلَ علَيها �مرمي كانت سببا لوالدة حيىي عليهما السالم، حيث قال اهللا تعاىل 

ميرا مقًا قَالَ يا ِرزهدِعن دجو ابرا الِْمحكَِريِد اللَِّه زِعن ِمن وه ذَا قَالَتى لَِك هأَن 
هناِلك دعا زكَِريا ربه قَالَ رب هب ِلي ِمن * ِإنَّ اللَّه يرزق من يشاُء ِبغيِر ِحساٍب 
أي أن زكريا الذي ). ٣٩-٣٨: آل عمران (�لَدنك ذُريةً طَيبةً ِإنك سِميع الدعاِء

كفل مرمي، والذي مل يكن قد رِزق أوالدا بعد، ذهب مرة إىل مكان عبادته، فوجد 
عند مرمي، الصبية الصغرية يف رعايته، طعاما، فسأهلا كما يسأل الكبار الصغار لطفًا 

  .اهللاهو من عند : يا ابنيت ِمن أين لك هذا الطعام؟ قالت: ومداعبة
). الرازي( يقول املفسرون أن اهللا تعاىل كان ينـزل ملرمي الطعام من السماء 

إمنا الواقع أا أجابت ذا اجلواب نتيجة التربية احلسنة . ولكن ال ذكر للسماء هنا
فنحن أيضا نعلّم صغارنا أنه إذا سأهلم أحد من أعطاكم هذا الشيء . اليت تلقّتها

فلما مسع زكريا من صبية، عمرها ثالث أو أربع سنوات، أن اهللا . اهللا تعاىل: فقولوا
تعاىل هو الذي مينحها كل نعمة، وهو الذي أعطاين هذه النعم كلها، تأثر من جواا 

فقال يف نفسه ما دام اهللا تعاىل هو الذي يعطي كل شيء يف الواقع، حىت . تأثرا كبريا
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 يل، وأنا إنسان عاقل جمرب، ال أوقن إن هذه البنت الصغرية أيضا تدرك ذلك، فما
: آل عمران (�هناِلك دعا زكَِريا ربه�. بأن اهللا تعاىل هو الذي مينح كل شيء

 ال عندي أيضا حاجة، مل: أي أنه لدى مساع جواا فكر وقال يف نفسه).. ٣٩
لو كان عندي ولد مثل مرمي، وسألته، أَنى . أسأل اهللا إياها؟ ليس عندي أي أوالد

هذا من عند اهللا، ألدخلَ يف قليب السرور كما سرتين مرمي : لك هذا يا بين، فقال
  .جبواا

الدة حيىي، وهكذا فكما أن  إىل الدعاء لو� إذًا فكانت مرمي حافزا دفَع زكريا 
 إرهاصا - بطريق غري مباشر- حيىي بعث إرهاصا للمسيح صارت مرمي والدةُ املسيح 

  .لوالدة حيىي، حيث سمع دعاء زكريا فولد عنده حيىي
ذكر "ومل يقل ) ٣: مرمي (�ِذكْر رحمِة ربك عبده زكَِريا�لقد قال اهللا تعاىل هنا 

إنه من مزايا القرآن . ذلك ألن فيه حكمة بالغة سأذكرها الحقًا". رمحِة ربك زكريا
الكرمي أنه ينتقي الكلمات حبيث تأيت كل كلمة حبسب احلاجة، وال تكون زائدة بال 

، "هذا ِذكر"اليت تقديرها ) ِذكر(لمة ففي هذه اآلية أيضا استخدم القرآن ك. فائدة
وهي ال تعين سرد واقعة فحسب، بل تعين أيضا التذكري ا، مبعىن أن الواقعة اليت 
يسردها القرآن هنا تبلغ من األمهية حبيث جيب أن يتذكرها اجلميع ويؤمنوا بعظمة 

  .�اهللا وقدرته 
  .أي أن هذه القصة آيةُ رمحٍة من ربك.. �رمحِة ربك�ىل مث قال اهللا تعا

وهنا ينشأ سؤال وهو أن هذه الواقعة كانت دليالً على رمحة اهللا بزكريا وعلى 
  ؟)رمحة الرب(بدالً من أن يقول � رمحِة ربك�ربوبيته ملرمي، فلم قال اهللا تعاىل 

 يدل صراحة على أن هذا ذكر �رمحِة ربك�واجلواب أن ضمري اخلطاب يف 
ذلك أننا لو أمعنا النظر لوجدنا أن حيىي كما كان إرهاصا . �حملمد لربوبية اهللا 

وبيان ذلك أن . �لعيسى عليهما السالم كان عيسى إرهاصا حملمد رسول اهللا 
ر املوسوي وابتداء الدور الذي والدة املسيح من غري أب كانت إيذانا بانتهاء الدو

ها : "يتحقق فيه الوعد الذي قطعه اهللا تعاىل مع إبراهيم يف حق ابنه إمساعيل إذ قال
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" اثين عشر رئيسا يِلد، وأجعله أمةً كبرية. أنا أباركه وأُمثره وأكثّره كثريا جدا
موسى ؛ كما يتحقق فيه الوعد الذي مت على لسان )١٨: ٢١، ٢٠: ١٧التكوين (

" لـه تسمعون. يقيم لك الرب إهلُك نبيا ِمن وسطك ِمن إخوتك مثلي: "حيث ورد
  ).١٥: ١٨التثنية (

 حلقةً من سلسلة طويلة احللقات قال اهللا تعاىل هنا �فلما كانت واقعة زكريا 
 أنه من آيات رمحة ربه أنه تعاىل قد بدأ جيهز �، ليخرب نبيه حممدا �رمحة ربك�

الناس لتصديقه منذ زمن طويل، إذ خلق حيىي أوالً ليكون إرهاصا لعيسى، مث خلق 
  .عيسى ليمهد من أجله

، مع أن اجلملة كانت كاملة بدون هذه �عبده�لمة مث أضاف اهللا تعاىل هنا ك
أعين .. رمحة عامة ورمحة خاصة: واحلكمة يف ذلك أن رمحة اهللا نوعان! الزيادة أيضا

افر كليهما؛ حيث تشمل املؤمن والك" الرمحن"أن هناك رمحة تنبع من صفة اهللا 
، وتنـزل فقط على عباده الذين هم "الرحيم"وهناك رمحة أُخرى مصدرها صفة اهللا 
 مل يكشف ما إذا �رمحِة ربك�وقوله تعاىل . من خدامه من الطراز األول جزاًء هلم

، فجاءت كلمة "الرحيمية"أم " الرمحانية" من مصدر كانت هذه الرمحة نابعة
 لتكشف أن تلك الرمحة ليست من منبع الرمحانية واليت هي عامة وتنـزل �عبده�

ة عمل، أي أا نـزلت نتيج.. بدون أي عمل وال خدمة، بل هي من منبع الرحيمية
وهذه املعاين كلها قد بينها اهللا . إذ كان عبدنا زكريا صاحلًا وقام خبدمات جسيمة

  .تعاىل بإشارات صرفية وحنوية بسيطة
وقد عِلمنا من ذلك أيضا أن من الداعني من يستحق رمحة اهللا تعاىل ومنهم من ال 

ال بد إلثارا من ولكن صفة الرمحة اإلهلية أيضا ال تتجلى تلقائيا، بل . يستحقها
فتارةً املصائب، وأُخرى اضطهاد العدو، ومرةً عجز اإلنسان وعدم . بعض األسباب

حيلته، يحدث يف قلب املرء هيجانا غري عادي للدعاء الذي يستنـزل رمحة اهللا من 
وأما . وهذا يعين أن صفات اهللا تعاىل إمنا تظهر نتيجة بعض احلوافز املعينة. السماء

ذي كان وراء نـزول رمحة اهللا على زكريا فقد ذُكر يف اآلية التالية حيث احلافز ال
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أي أن نداء زكريا ربه هو ).. ٤: مرمي (�ِإذْ نادى ربه ِنداًء خِفيا�قال اهللا تعاىل 
  .ية اليت ال تنـزل إال على اخلدام املخلصنيالذي جلب لـه الرمحة اإلهل

أوهلما الدعاء الذي يشرك فيه املرُء اآلخرين أيضا، : علما أن الدعاء نوعان... 
فريدد لذلك كلماِت الدعاء بصوت عال؛ والثاين الدعاء الذي يقوم به اإلنسان على 

. سمعه غريهانفراد، وال يريد أن يشرك فيه غريه، فيدعو بصوت خافت حىت ال ي
فيكون مثالً يف حالة اضطرار شديد، فيخاف أن يسمع الناس صوته لو تضرع يف 

فاهللا . الدعاء أمامهم، فيدعو على االنفراد حىت ال يطّلع أحد على اضطرابه وابتهاله
 بصوت خافت، �أي دعاه .. �نادى ربه نداء خفيا�تعاىل خيربنا هنا أن زكريا 

  .فلم حيب أن يشرك غريه يف دعائه
 أن يشرك غريه يف دعائه؟ نعرف سبب ذلك مما ورد يف �ِلم مل يرد زكريا 

اإلشارة إىل ذلك السبب، وهو أن املرء عندما سورة آل عمران، كما جند هنا أيضا 
يعلم، من خالل بعض اإلشارات اإلهلية، أن الفيض الرباين سينتقل من شعبه إىل غريه 

ذلك ألنه ال . فال بد أن يتأمل هلذا اخلرب وإن كان هو ال يزال مهبطًا ألنوار اهللا تعاىل
أن تتأخر عنه هذه النهاية يريد أن ينتهي هذا الفيض وهذا النور على يده، بل يتمىن 

  .قليالً، فال يكون هو السراج األخري الذي ال ينـزل بعده على قومه نور من السماء
يتضح لنا من سورة آل عمران أنه برؤية احلالة الروحانية العظيمة ملرمي عليها 

لك الشخص املوعود لبين  للخطر القادم، وأدرك أن ذ�السالم تنبه زكريا 
فمن ناحية تلقى من اهللا تعاىل إشارات بكفالة مرمي . إسرائيل رمبا سيولد من بطنها

كما أخذت مرمي نفسها تأيت، رغم سنها الصغرية، بأمور تدل على . ورعايتها
كما أن اهللا تعاىل بدأ يظهر هلا آيات، وجعل الناس . صالحها وتقواها وحب اهللا هلا

.  لصالحها وتقواها؛ فكانوا يأتون هلا باهلدايا من طعام ومثار وما إىل ذلكيعظموا
فمن ناحية رأى زكريا أن مرمي الصبية زاهدةٌ يف الدنيا، وأا رغم صغر سنها تدرك 

. أن هذه النعم واهلدايا إمنا هي من عند اهللا تعاىل، ومل تأت إال نتيجة لفضل اهللا ومنته
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ارات كلها أدرك زكريا أن ذلك املوعود الذي تنتهي عليه فربؤية هذه األمور واإلم
  .النبوة من بيت بين إسرائيل سيولد من بطن مرمي

هذا من جهة، ومن جهة أُخرى كان ينظر إىل نبوءات مالخي واألنبياء اآلخرين 
اليت كانت تنذر باقتراب موعد انقطاع النبوة عن بين إسرائيل؛ ففهم زكريا أن 

فدعا ربه بالدعاء املذكور يف هذه . ين إسرائيل على وشك االنتهاءفيضان النبوة من ب
يا رب، كانت يل بغية مل أزل أربيها يف قليب منذ : اآليات من القرآن الكرمي، وقال

زمن طويل، وها إين أبوح لك بسريرة قليب بعد ما غمرين احلزن العميق بسماع قول 
  .مرمي هذا

إنه بثّ إىل اهللا تعاىل مهّه . �إذ نادى ربه نداًء خفيا�هذا هو معىن قوله تعاىل 
 أمنيته الغالية اليت مل يذكرها لـه من قبل، وذلك بعد أن �املكنون وعرض عليه 

مما ال شك فيه أن اهللا تعاىل ال ختفى عليه . بسماع قول مرميتأمل قلبه ويج للدعاء 
خافية، ولكن الدعاء الذي خيفيه املرء يف نفسه وال يدعو به يعترب سرا مكنونا يف 

 لربه يف بيت شعر لـه �وذا املعىن نفسه يقول سيدنا املسيح املوعود . املصطلح
  .رب أعِطين ما يف قليب، فلساين ال ينطلق خجالً وحياًء: بهما تعري

إن العظام يف الكرب تصبح ِرخوةً هشةً قابلة لالنكسار بسرعة، ومن أجل ذلك جند 
فقول . أن عظم الشباب يجبر بسرعة، ولكن عظم الشيوخ ال يقبل اجلرب بسهولة

يعين أن عظامه قد ضعفت، فال يقدر ) ٥: مرمي (�ي وهن الْعظْم ِمنيرب ِإن�زكريا 
  .اآلن على الصرب واالحتمال لشدة الضعف

شعر املرء ال يصاب بالبياض دفعة ذلك ألن .. �واشتعلَ الرأس شيبا�مث قال 
واحدة، بل عندما يفقد الشعر سواده مييل إىل االصفرار، مث إىل البياض، بيد أن ذلك 

أما إذا أصبح اإلنسان شيخا هرما اشتد بياض شعره . البياض يكون خفيفًا غري بارز
  .�واشتعل الرأس شيبا� بقوله �وعن هذه احلالة نفسها عبر زكريا . جدا
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 :ميكن أن يفسر كاآليت) بدعائك( فلفظ �ومل أكُن بدعائك رب شقيا�أما قوله 
، واملراد أين مل أر الشقاوة والفشل قط بسبب دعائي إياك، أو بسبب "بدعائي إياك"

  .األدعية اليت دعوتك ا
بطريق آخر، وهو ) بدعائك(وبالنظر إىل أن زكريا نيب فيمكن تفسري لفظ 

أي ألنك، يا رب، دعوتين أي خصصتين بنعمتك وجعلتين من ".. بدعائك إياي"
الذين تكلّمهم، فلم أر الشقاوة يف حيايت، ومل أفشل يف مقصدي أنبيائك املقربني 

ذلك أن الشقاوة ضد . قط، بل كان النجاح حليفي يف مجيع مقاصدي دائما أبدا
السعادة، واملراد من السعادة أن تكون نصرة اهللا حليفةً لإلنسان حيرز ا اخلري 

إنه مل يكن من أهل .  يف دعائه هذا عن ضرورته احلقّة�لقد عبر زكريا . املنشود
املال والثراء، إمنا كان نبيا، فما كان خياف بعده على مال وال ثروة، بل كان خياف 

 من عائلة يعمل أفرادها كأحبار، حيث كان أقاربه أيضا �لقد كان . على تعليمه
فقال لربه إن ). ٥: ١لوقا (ارا يف معبد سليمان يف بيت املقدس وغريه من املعابد أحب

هؤالء األقارب قد صاروا متكالبني على الدنيا حبيث ال حيركون ساكنا إلنقاذ دينهم 
يبدو أن املناصب الدينية عند اليهود حينذاك أصبحت كاإلرث الذي ينتقل . اليهودية

ل باملسلمني، فإذا مات واحد من أولياء اهللا تعاىل من األب إىل االبن، كما حص
. جعلوا ابنه مكانه مهما كان فاسدا وغافالً عن الدين، وإذا مل يكن لـه ابن فأخاه

فكانت حالتهم كحالة املتصوفة املسلمني اليوم، الذين يلقَّبون باألولياء، ولكنهم، من 
  .سماءالناحية العملية، بعيدون عن الدين بعد األرض من ال

على أية حال، فكان اليهود مصابني مبرض البعد عن الدين مثل ما حصل اليوم 
باملسلمني، فإذا كان فيهم رجل صاحل تبوأ أوالده مكانه مهما كانوا فاسدين وغافلني 

وِإني �  يشري يف دعائه إىل هذا األمر نفسه ويقول لربه�وإن زكريا . عن الدين
أي أنين يا رب، أخاف أقاريب بعدي ألين ).. ٦: مرمي (�ِخفْت الْمواِلي ِمن وراِئي
  .أراهم غري مبالني بالدين
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أي أن زوجيت أصبحت غري قادرة ) ..٦: مرمي (�ي عاِقراوكَانِت امرأَِت� مث قال 
لو كانت شابة، أو لو كنت أنا شابا، لكانت هناك إمكانية ألن يكون . على أن تلد
ذلك ألن املرأة الشابة ميكن أن تلد من رجل كبري السن، كما قد تلد . عندنا أوالد

 لربه إن �فيقول زكريا . بت سن الكرب إذا تزوجت من شاباملرأة اليت قار
فهب يل من لدنك �. األسباب املادية لوالدة االبن غري متوفرة يفّ أنا وال يف زوجيت

ِطين يا رب، مبحض فضلك ولدا حيفظ أفراد أسرتنا من الضياع أي أع.. �وليا
أي يِرث ابين هذا مين احلماس .. �يِرثين ويِرث ِمن آل يعقوب�. ويثبتهم على الدين

اسن والصاحلات كلها اليت خلدمة القوم ونصرة الدين، كما يأخذ أيضا إرثَ احمل
. وجدت يف بين إسرائيل منذ موسى وهارون وداود وسليمان وغريهم من األنبياء

  .أي اجعلْه من املقبولني يف حضرتك يف اآلخرة يا رب.. �واجعلْه رب رضيا�
رب، لقد : ولو أننا بيناه بكلماتنا فهو كاآليت! عاء رائع وجامعفيا لـه من د

بيد أين معتاد على ِمننك . اضمحلّت قُواي من الداخل، كما قد تشوه منظري أيضا
وألطافك اليت ال اية هلا، فلم أر فشالً وال شقاء طيلة حيايت، فصرت بسبب عنايتك 

 ذلك يريدون أن يتبوأوا منصيب إن أقاريب فاسدون ومع. أتدلل وأتفاخر بك
وما أريده . ومع كل هذا جئتك للسؤال. أما زوجيت فغري قادرة ألن تلد. الروحاين

ولدا حييا بعدي، وحيمي . منك هو أن َب يل ولدا، يكون وليا يل وشبيها يب متاما
فال خيلّد امسي فقط بل اسم .. ولدا يتخلق بأخالقي وأخالق آل يعقوب. أسريت

  .مث ال يكون مقبوالً يف الناس فحسب، بل يكون أيضا مرضيا عندك يا رب. أجداده
لقد فسد جسدي من الداخل، كما تشوه : يقول! ما ألطَفَه ِمن دعاء! سبحان اهللا

وأما أقاريب فقد عمهم . أما زوجيت فأصبحت بال جدوى. منظري من اخلارج
 أسألك، رغم شيخوخيت، ابنا عاديا، وال. ومع ذلك أسألك أن تعطيين ابنا. الفساد

بل ابنا يتحلى مبا يفّ ويف أجداده من مزايا وحماسن، وال يكون مرضيا عندي 
هذا هو الدعاء الذي دعا به زكريا . فحسب، بل يكون مقبوالً وحمبوبا لديك أيضا

�.  
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 كان يعرف، بناء على النبوءات السابقة، أن نور النبوة على �فال شك أنه 
وشك أن ينـزع من بين إسرائيل، وأن بعثة النيب الذي ستنتهي به النبوة فيهم 
موشكة، ولكنه فكر أنه قد يكون هناك سبيل لنجاة قومه من اهلالك والدمار، فدعا 

 ليجهز قومه لإلميان بذلك النيب - �وهو حيىي -  أن يهب لـه ابنا خاصا �اهللا 
املوعود لينصروه ويعزروه كي ينجوا من العذاب الذي ينتظرهم، فيبقى فيهم نور 

  .اهللا، أي النبوة، ملدة أطول
ة األساسية يئه إمنا هي أن يتضح من أحوال حيىي املذكورة يف اإلجنيل أن الغاي

أنا : "حيث ورد يف اإلجنيل قول حيىي. يعد القوم لإلميان باملسيح عليهما السالم
أعمدكم مباٍء للتوبة، ولكن الذي يأيت بعدي هو أقوى مين، ولست أهالً أن أمحل 

  ).١١: ٣مىت " (هو سيعمدكم بالروح القدس وناٍر. حذاءه
 وبذل جهوده كلها من أجله إمنا هو أنه ليس �ىي فاألمر الذي ركّز عليه حي

 أيضا دعا ربه أن �كما جند أن زكريا . هو الغاية، بل قد جاء هو لنصرة املسيح
قناعهم بتصديق املسيح، ميهد ابنه الطريق للنيب املوعود لبين إسرائيل، علّه يتمكن من إ

  .حىت يلغى العذاب الذي قد اقترب
، ولو درسنا املسيحية على ضوئها مل تبق �هذه هي اخللفية لدعاء زكريا 

ذلك ألا تدعي بأا األساس، بينما تؤكد هذه اخللفية أن . املسيحيةُ ذات قيمة
إذ مل تكن الغاية من املسيحية تأسيس . خر لبنة يف ذلك البناءاملسيحية مل تكن إال آ

دين جديد وشرع جديد، وإمنا كانت إيذانا من اهللا تعاىل بانتهاء نعمة النبوة والوحي 
  .واإلهلام املستمرة يف بين إسرائيل من زمن طويل

 النور يف قومه لفترة أطول، فدعا  أن يستمر نـزول هذا�لقد حاول زكريا 
.  أن يهب لـه ولدا يبذل كل ما يف وسعه لكيال يرفض بنو إسرائيل املسيح�ربه 

فاستجاب اهللا دعاءه، وبعث حيىي، الذي مل يدخر وسعا يف أن جيهز قومه لإلميان 
  . وحكمه تعاىلباملسيح، ولكن قدر اهللا غلَب، وحلّ قضاؤه 
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، فلما هامجه اهلم واحلزن بأن قومه على �وباملثل كان ما حصل بزكريا 
وشك اهلالك فكر أنه قد أصبح شيخا هرما، وال يستطيع محل هذا العبء الثقيل 

ود لبين أكثر، فلو أن اهللا تعاىل وهب له ابنا نبيا ميهد الطريق للشخص املوع
إسرائيل، ويدعو الناس إىل اإلميان به، فقد يزول العذاب احملدق بقومه، ويبقى نور 

حسنا، سنهب لك االبن، وسنجعله نبيا : فقال اهللا لـه. النبوة فيهم لفترة أطول
أيضا، ولكن قدرنا يكون هو الغالب، فإن اليهود لن يؤمنوا رغم ذلك، بل 

  .سيقتلون ابنك هذا يف السجن
لقد رأيتم أن الذي دعا كان من املصطفَني األخيار، فدعا دعاء كامال، فانظروا 

يا زكريا، إنا : اآلن إىل املستجيب الذي ميلك الكمال كله حيث قال اهللا تعاىل لـه
  .نبشرك بابن سيبلغ الكهولة ولكنه لن يرى الشيخوخة

فاعلم أن األوالد ملا كانوا يسمون بعد الوالدة .. �ه حيىيامس�أما قول اهللا تعاىل 
وليس املراد . ال قبلها، فاملراد من هذه اجلملة أنه إذا ولد لك هذا االبن فسمه حيىي

  .مبجرد أن يولد" امسي حيىي"منها أن اهللا تعاىل قال لزكريا إن ولدك سيبدأ بترديد 
وليكن معلوما أن القرآن الكرمي قد مسى الولد حيىي، ولكن جاء امسه يف النسخة 
األردية للكتاب املقدس يوحنا، أما يف النسخ العربية واليونانية واإلجنليزية فجاء امسه 

  .John و, yohanan ,Joannes: كاآليت
معىن ومغزى له " حيىي" وإين ال أعلم معىن يوحنا يف العربية، ولكن االسم العريب 

 إشارة إىل أن هذا �امسه حيىي�إذًا فكان يف قوله تعاىل . ويعين الشخص الذي يعيش
وسيكتب " حيىي"أو املعىن أن هذا الولد صفته . الولد سيعيش وعليك أن تسميه حيىي

 القرآن الكرمي أن الشهداء يعيشون إىل األبد، إذًا فكأن يف ويتضح من. لـه اخللود
إشارة إىل أن هذا الولد سيستشهد يف سبيل اهللا تعاىل، وينال مقاما عاليا " حيىي"اسم 

والبديهي أن نبيا مثل املسيح ال ميكن . يف الروحانية حبيث يكتب له اخللود إىل األبد
إن املسيح . ميوت النيب الذي نبوته منوطة باملسيحأن ميوت أبدا، إذًا فكيف ميكن أن 

، �ال ميكن أن ميوت ألنه إرهاص لنيب ال ميكن أن ميوت أعين نبينا حممدا رسول اهللا 
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وهذا ما . وإن يوحنا ال ميكن أن ميوت ألنه إرهاص للمسيح الذي ال ميكن أن ميوت
 قد أخربنا أنه قد جاء قبله مائةُ ألٍف وأربعةٌ �ترون أن نبينا قد حصل فعالً، حيث 

، )٢١٢٥٧مسند أمحد، باقي مسند األنصار رقم احلديث (وعشرون ألفًا من الرسل 
فثبت أن األنبياء اآلخرين قد ماتوا، وأنه ليس . ولكنا ال نعرف حىت أمساء مائة منهم

 أن يعيش كل نيب لألبد، بل إن بعضا منهم قد كُتب هلم اخللود، وبعضهم بالضرورة
 من بني األنبياء الذين كتب هلم اخللود، ألن نبوته منوطة �وكان حيىي . قد ماتوا

 الذي هو نيب �باملسيح الذي بدوره خالد، لكون نبوته منوطة مبحمد رسول اهللا 
  .خالد إىل األبد

من : األول: ، والسمي لـه معنيان�مل جنعلْ لـه ِمن قبل مسيا� مث قال اهللا تعاىل 
سرون خطأً أن السمي هنا لقد ظن املف. من كان نظريك: كان امسه كامسك؛ والثاين

وهذا ). البحر احمليط( أحد امسه حيىي �جاء باملعىن األول، أي مل يوجد قبل حيىي 
فكان أحد . فقد ذكرت التوراة نفسها عدة أشخاص كانوا يدعون يوحنا. خطأ

ا كان أحد أحفاد سليمان كم). ٢٣: ٢٥امللوك الثاين (أسياد اليهود يسمى يوحنا 
، وكان واحد من الذين رجعوا من )١٥: ٣أخبار األيام األول ( يدعى يوحنا �

فمن اخلطأ القول ). ١٢: ٨عزرا (إيران مع عزرا النيب لتعمري أورشليم يدعى يوحنا 
  . مطلقًا، ألنه خالف الواقع�أنه مل يوجد أحد ذا االسم قبل حيىي 

واملسيحيون الذين هم دائما باملرصاد للطعن يف اإلسالم وجدوا يف رأي املفسرين 
هذا فرصة ساحنة لالعتراض على القرآن الكرمي، فأخرجوا من التوراة أمساء هؤالء، 

 مسع من بعض القوم -هللاوالعياذ با- مث راحوا يؤيدون اعتراضهم بقوهلم أن حممدا 
فكان مما مسعه أن زكريا صار أبكم ال يتكلم قبل والدة . شيئًا مما ورد يف اإلجنيل

حيىي، فلما جاءه أقاربه يف اليوم الثامن ليختنوا ابنه، واقترحوا أن يكون امسه زكريا 
 ليس يف عشريتك أحد: "فقالوا هلا. ال، بل يسمى يوحنا: مثل أبيه، قالت أم الولد

ماذا يريد أن يسمى االبن، : فأشاروا إىل أبيه األبكم وقالوا". تسمى ذا االسم
انظر (ويف احلال انطلق لسان زكريا وتكلّم . امسه يوحنا: فطلب لوحا وكتب قائال
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ليس يف عشريتك أحد تسمى ذا : "فاخندع حممد بقوهلم). ٦٤- ٥٧: ١لوقا 
 جيدا، فظن أنه مل يوجد يف الدنيا من قبل أحد �، حيث مل يستوعبه حممد "االسم

باسم يوحنا مطلقًا، مع أن ما قال األقارب لزكريا إمنا هو أنه مل يوجد يف أقاربه أحد 
. فكتب حممد يف القرآن أنه مل يوجد يف الدنيا أحد ذا االسم قبل يوحنا. ذا االسم

  ").ويري" لـ تفسري القرآن(
إن كلمات القرآن واضحة متاما، وإمنا . إن القرآن الكرمي مل يقل هذا أبدا
إن كل ما أعلنه القرآن الكرمي إمنا هـو . املفسرون هم الذين أخطأوا يف تفسريهم

فالسؤال الذي . أي مل جنعل من قبل أحدا مسيا لـه.. �مل جنعلْ لـه ِمن قبل مسيا�
هل اهللا تعاىل يسمي أوالد الناس أم أن آباءهم هم الذين : يفرض نفسه هنا هو

يسموم؟ افحصوا عادات املسيحيني أو اهلندوس أو املسلمني؟ اجلميع يعرف أن 
.. �مل جنعلْ لـه من قبل مسيا�ولكن اهللا تعاىل يعلن هنا . آباءهم هم الذين يسموم

فلو ثبت بعد ذلك وجود آالف املاليني من الناس . أي مل نسم أحدا يوحنا قبل ذلك
باسم يوحنا يف الدنيا قبل حيىي، فلن يقدح ذلك يف القرآن الكرمي أبدا؛ ذلك ألن 

هل وجد : ة ال تتعلق بوجود أشخاص باسم هذا االسم قبل حيىي، وإمنا السؤالالقضي
قبله أحد مساه اهللا نفسه ذا االسم؟ فمثالً يوجد يف بالدنا املاليني الذين أمساؤهم 
حممد، أو عبد اهللا، أو عبد الرمحن، أو عبد الرحيم، وكل هؤالء قد مساهم آباؤهم 

لقد : فلو أن اهللا تعاىل قال بعد ذلك ألحد باإلهلام. سمومل يسمهم اهللا تعاىل ذا اال
مسينا مولودك القادم عبد الرمحن، فسمه به، ومل نسم أحدا ذا االسم من قبل؛ 

كال، أنت : فسمى هذا ولده عبد الرمحن، فهل جيوز ألحد بعد ذلك أن يقول له
إم ليسوا : ل هذا األبكاذب، فهناك املاليني الذين امسهم عبد الرمحن؟ أفال يقو

فثبت أن ال اعتراض . كابين، ألم قد مساهم آباؤهم، أما ابين فقد سماه اهللا بنفسه
إمنا يصح االعتراض لو قال اهللا تعاىل أنه مل يوجد قبل يوحنا . على قول القرآن هذا
أحدا ولكن ما يعلنه القرآن هو أن اهللا تعاىل قال إنه مل يسم . أحد دعي ذا االسم

وهذا صحيح متاما، ألن كل أولئك الذين يشري إليهم هؤالء املسيحيون . بذلك االسم
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إمنا مساهم آباؤهم، بينما يعلن القرآن الكرمي هنا أن اهللا تعاىل هو الذي أطلق ذلك 
  .فال وجه لالعتراض. االسم  على ذلك املولود

ربية، وعليه فقوله تعـاىل تعين النظري أيضا يف اللغة الع" السمي"هذا، وإن كلمة 
أي .. أننا مل جنعل لـه نظريا وال مثيالً:  ميكن أن يعين�مل جنعلْ لـه ِمن قبل مسيا�

  .أن اهللا تعاىل يشري هنا إىل كون حيىي إنسانا منقطع النظري
إن : صار حيىي منقطع النظري؟ أمل يكن موسى نظريا لـه؟ لقلناكيف : ولو سئلنا

فالن فارس : فمثالً نقول. اإلنسان ميكن أن يكون منقطع النظري يف جماله اخلاص
منقطع النظري، وفالن خطاط ال نظري لـه، وإن فالنا رسام ال مثيل له، وإن فالنا 

 النظري يف الفروسية هو وهذا ال يعين أن الذي هو منقطع. مفسر عدمي املثال
بالضرورة عدمي املثال يف الرسم أيضا؛ أو أن الذي ال نظري لـه يف التفسري هو 

فثبت أن كون أحد عدمي املثال يف جمال ما ال يعين . خطاط منقطع النظري أيضا
تعالوا اآلن لنرى اال . بالضرورة أن يكون منقطع النظري يف كل املزايا وااالت

  . عدمي النظري� كان حيىي الذي فيه
 هو أول نيب جاء حامالً اسم نيب آخر � يكشف لنا التدبر يف األمر أن حيىي 

لوا إرهاصا، إذ ال جند بني ؛ أي أنه أول األنبياء الذين جع�وصفاته أعين إلياس 
أما بعد حيىي فجاء عيسى . مجيع األنبياء السابقني له أحدا بعث إرهاصا لنيب آخر

 إرهاصا �مث جاء حضرة سيد أمحد الربيلوي. �إرهاصا لنبينا حممد رسول اهللا 
  .�لسيدنا أمحد املسيح املوعود 

                            
 ١٧٨٦ اهلجري املوافق عام ١٢٠١ عام - رمحه اهللا - ولد حضرة سيد أمحد الربيلوي  �

خرج، بناء على إشارة مساوية، . كان من أولياء اهللا الكبار. باهلند" رائي بريلي"امليالدي يف 
 الدينية، وساموهم سوء حملاربة السيخ احلاكمني الذين منعوا املسلمني من القيام بأداء شعائرهم

وأُصيب حضرته يف إحدى املعارك جبراح تسببت . فدارت بني الفريقني معارك ضارية. العذاب
ودفن يف . امليالدي١٨٣١ مايو ٦ اهلجري املوافق ١٢٤٦ من ذي القعدة ٢٤يف استشهاده يوم 
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 يعين أنه تعاىل مل جيعل من قبل أحدا �مل جنعل لـه مسيا�إذن فإن قوله تعاىل 
وبالفعل ترون أنه بعد بعثة سيدنا . مثيالً ليحىي، مبعىن أنه أول نيب جاء مثيالً لنيب آخر

 مرة بعد أخرى؛ ذلك ألن �اسم حيىي  ال بد لنا من ذكر �املسيح املوعود 
األنباء تؤكد أن املسيح املوعود سينـزل من السماء، وعندما يسألنا املعارضون أين 

 �لقد سئل املسيح الناصري : املسيح املزمع نـزوله من السماء نرد عليهم ونقول
لقد وعدنا يف كتاب مالخي : السؤال نفسه عندما أعلن دعواه حيث قال لـه القوم

النيب بنـزول إيليا ثانية، وأنه سينـزل قبل ظهور املسيح، فأين إيليا املزمع نـزوله؟ 
كذلك ). ١٤: ١١انظر مىت (إن يوحنا هو إيليا، فاقبلوا أو ال تقبلوا : فأجاب املسيح

تعاىل يف األمة احملمدية شخصا آخر باسم املسيح الناصري املزمع متاما لقد بعث اهللا 
 على هذا �وهكذا فال بد جلماعتنا من إحياء اسم حيىي . نـزوله من السماء

  .النحو ألن قضية املشاِة ال تنحل إال بواسطة حيىي
 يعين أننا مل جنعل لـه مثيالً �مل جنعلْ لـه ِمن قبل مسيا�باختصار إن قوله تعاىل 

فليدلّنا أحد على نيب قبل . وهذه خصوصية مل توجد يف أي نيب قبل يوحنا. من قبل
نه مل يسبق وما دام اليـهود والنصـارى أنفسهم يعتقدون أ. يوحنا جعل مثيالً إليليا

وإن كون املرء عدمي .  مثيل يف هذا اال فثبت صدق القـرآن الكرمي�ليحىي 
املثال، كما بينت، ال يعىن كونه عدمي املثال يف كل جمال، بل يكفيه أن يكون منقطع 

املثال فيه، فقد يكون وكما ذكرنا اال الذي كان حيىي عدمي . النظري يف جمال واحد
وإن اإلجنيل أيضا قد أشاد به . فيه خصوصيات أُخرى أيضا جعلته منقطع النظري
أقـول لكم إنه بني املولودين : "بسبب تلك اخلصوصية نفسها، حيث قال املسيح

  ). ٢٨: ٧لوقا " (من النساء ليس نيب أعظم من يوحنا املعمـدان

                                                                    
 إرهاصا لـه وجمددا للقرن الثالث عشر، �لقد اعتربه سيدنا املسيح املوعود ". باال كوت"

 .)املترجم(. �وقد انضم بعض مريديه إىل مجاعته 
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بيد أن املثال الذي يذكره اإلجنيل . منقطع النظريوهذا يعين أن اإلجنيل أيضا يعده 
ليس نيب أعظم من يوحنا؟ فمىت كان يوحنا أعظم من موسى مع : إذ يقول. هنا غلط

أنه تابع لـه؟ وهل كان أعظم من إبراهيم رغم أنه كان تابعا لـه أيضا؟ فثبت جليا 
عليهم -اء الكثريين أن هذا املثال غلط، ألن موسى وإبراهيم وغريمها من األنبي

  .  كانوا أعظم من يوحنا- السالم
إذن فقد وجدنا من اإلجنيل الدليل على كون حيىي عدمي املثال، كما وجدنا 

وهذا األمر مياثل قصة املنافقني يف القرآن . الربهان على كون اإلجنيل باطالً مزيفًا
 أن املنافقني يأتونك فيحلفون لك أنك رسول �الكرمي، حيث خيرب اهللا تعاىل رسولَه 

فقد ثبت من ). ٢: املنافقون(اهللا، واهللا يعلم إنك لرسوله، ولكن املنافقني كاذبون 
 أن القرآن الكرمي حمق يف إعالنه بكون حيىي عدمي - من جهة-هذه الفقرة اإلجنيلية 

بذلك، كما ثبت أيض ا أن السبب الذي ذكره اإلجنيل النظري، وأن اإلجنيل نفسه يقر
ذا الصدد يؤكد صدق القرآن وبطالن اإلجنيل، ألنه يتناىف مع معتقدات املسيحيني 

  .أنفسهم حيث ال يعتقدون بأن يوحنا كان أفضل من مجيع األنبياء والرسل
 ��\ k+�� q���� ��\ k+�� q���� ��\ k+�� q���� ��\ k+�� q��������::::        

  .وحنا، أي حيىي، كما وردت يف اإلجنيلأما اآلن فأخربكم عن أحوال ي
وكانت . يقول اإلجنيل إن زكريا الكاهن وامرأته أَِليصابات كانا عجوزين

وذات يوم ذهب . وكانا صاحلِني باريِن. أليصابات عاقرا، ومل يكن لـهما ولد
ال تخف يا زكريا : "فظهر لـه مالك، وقال لـه. زكريا ليبخر البخور يف اهليكل

ويكون . ِطلْبتك قد سِمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا، وتسميه يوحناألن 
لك فرح وابتهاج، وكثريون سيفرحون بوالدته، ألنه يكون عظيما أمام الرب، ومخرا 

ويرد كثريين من بين . وِمن بطن أمه ميتلئ من الروح القدس. ومسكرا ال يشرب
  ).١٧-٥: ١لوقا " (مامه بروِح إيليا وقوِتهويتقدم أ. إسرائيل إىل الرب إهلهم

مث ورد أن هذا املالك هو جربيل، وأن زكريا شك يف قول املالك، فصار أبكم ال 
 .أي ظل زكريا بدون كالم قرابةَ عشرة شهور.. يتكلم إىل أن ولد يوحنا ومت ختانه
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هو األقرب إىل وهذا األمر خيالف بيان القرآن الكرمي، والبديهي أن ما يقول القرآن 
الصواب لكونه الئقًا مبكانة زكريا الذي كان نبيا، أما ما يذكره اإلجنيل فال يليق 

  :ومثة فروق أُخرى بني بيان اإلجنيل وبيان القرآن الكرمي، وهي .مبكانة نيب
و ذلك الكالم  للدعاء ه�يقول القرآن إن احلافز الذي دفع زكريا : األول

ولكن اإلجنيل ساكت ذا الصدد، غري أن سكوته ال . الربيء الذي تكلمت به مرمي
إذ ذكر يف سياق تلقِّي زكريا بشارةَ االبن أنه كان يدعو . يرادف إنكاره هلذه الواقعة

" عتِطلْبتك قد سمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ"اهللا تعاىل من أجل االبن، حيث ورد أن املالك قال لـه إن 
أما القرآن فقد بدأ . بيد أن اإلجنيل مل يذكر احلافز على هذا الدعاء). ١٣: ١لوقا (

هذه القصة بذكر هذا األمر نفسه وقال إن زكريا ملا تكلم مع مرمي الصبية امتأل قلبه 
- ٣٨: آل عمران(محاسا للدعاء بسماع كالمها الربيء، فدعا ربه من أجل االبن 

 أن اإلجنيل مل يذكر احلافز األساسي للحدث، وإمنا ذكر اجلزء وهذا يعين). ٣٩
  .األخري منه، وهذا دليل على نقص اإلجنيل

ودليلنا على صحة بيان القرآن هو أن حيىي ولد عند زكريا يف أواخر عمره، وهذا 
كيف أعلم هذا : "باعتراف اإلجنيل نفسه، إذ ورد فيه أن املالك ملا بشره بالولد قال

والسؤال الذي يفرض نفسه ). ١٩: ١لوقا " (أنا شيخ وامرأيت متقدمة يف أيامهاألين 
ملاذا مل يقم زكريا ذا الدعاء من قبل؟ إن دعاءه يف أواخر عمره لدليل : هنا هو

واضح أنه كان وراء دعائه حافز جديد، وما هو إال أن مرمي كانت قد ولدت يف 
.  هو احلافز اجلديد الدافع لـه إىل الدعاءتلك األيام من عمره، فكان كالمها الربيء

  ...إن هذه القرينة لدليل على أن بيان القرآن هو الصحيح
يقول اإلجنيل إن املالك هو الذي بشر زكريا بالولد، أما القرآن فيخرب أن : الثاين

ولكن هذا ليس اختالفًا يف احلقيقة، ألن املالئكة هي . اهللا تعاىل هو الذي بشره به
أيت برساالت اهللا عادةً، وألا ال تتكلم بالغيب من عندها، وإال لزم اعتبارها اليت ت
لذا . فلو سلّمنا أن املالك هو الذي قد بشره باالبن فإمنا بشره من عند اهللا تعاىل. آهلةً

. فيمكننا أن نقول إن املالك قال كذا، كما جيوز لنا أن نقول إن اهللا تعاىل قال كذا
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فهذا يعين أن اهللا " ِطلبتك سمعت"خيربنا أن املالك قال لـه إن فإذا كان اإلجنيل 
. فكان قول املالك نيابة عن اهللا تعاىل. تعاىل أخرب املالك أنه قد استجاب دعاء زكريا

ومثاله كمثل شخص يرى مثرة املاجنو يف املنام، وتعبريه أنه سيرزق ابنا؛ مث بعد فترة 
لقد أخربين اهللا تعاىل سلفًا بوالدة االبن عندي؛ فهل : سيرزق ابنا بالفعل، فيقول للنا
إنك كاذب؛ مىت أخربك اهللا بذلك، إمنا رأيت يف املنام : من عاقل يف الدنيا يقول لـه

وكل من يقول مثل هذا الكالم سيعتربه القوم جمنونا، إذ كان الرجل . املاجنو فحسب
  .ية املاجنو يف الرؤياقد أُخرب بذلك من عند اهللا تعاىل ولو على شكل رؤ

 فيمكننا القول إن املالك أخرب زكريا بوالدة االبن، كما ميكننا القول إن اهللا تعاىل 
وهذا هو الثابت . أخربه به؛ ألن املالئكة ال تبشر من عندها وإمنا من عند اهللا تعاىل

فَنادته الْمالَِئكَةُ �يف موضع آخر من القرآن الكرمي حيث سرد اهللا احلدث نفسه وقال 
فترى أن ). ٤٠: آل عمران (�وهو قَاِئم يصلِّي ِفي الِْمحراِب أَنَّ اللَّه يبشرك ِبيحيى

بت أن ما فث. هذه اآلية ال تذكر كالم اهللا تعاىل مع زكريا، بل كالم املالئكة معه
ورد يف سورة مرمي بأن اهللا تعاىل قال لزكريا ال يعين أنه تعاىل كلّمه مباشرة، بل املراد 
أنه تعاىل كلّمه من خالل املالئكة أي سيِدهم جربيل كما صرح بذلك يف سورة آل 

فليس هنا أي اختالف، بل هو مزيد من الشرح اللطيف، حيث بني اهللا . عمران
فيمكن أن نقول إن اهللا قال . ك إمنا هو كالمه تعاىل يف الواقعتعاىل أن كالم املال

  ...كذا، كما ميكن متاما القول إن املالك قال كذا
ورد يف اإلجنيل أن يوحنا كان إرهاصا للمسيح عليهما السالم، ولكن : الثالث

وهذا األمر أيضا من االختالفات اليت يثريها . القرآن الكرمي ال يذكر ذلك
  .ناملسيحيو

واجلواب أن القرآن الكرمي مل يذكر هذا األمر هنا يف سورة مرمي، ولكنه يقول يف 
فليس ). ٤٠: آل عمران (�مصدقًا بكلمة من اهللا�وصف حيىي يف سورة آل عمران 

يل ينبئ أن يوحنا سيسري أمام املسيح بروح ذلك أن اإلجن. مثة اختالف يف احلقيقة
، ويقول القرآن الكرمي أنه سيحقق مبجيئه نبوءة وردت يف )١٧: ١لوقا (إيليا وقوته 
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والظاهر أن سرد قصٍة ما كاملةً يف موضع واحد ليس ضروريا، . الصحف السابقة
  .فإن الكتاب املقدس أيضا قد ذكر جزًءا يف مكان وآخر يف مكان آخر

سواء -ورد يف القرآن الكرمي أن زكريا أُعطي آيةَ عدم الكالم ثالثة أيام : لرابعا
 بينما يقول - أكان توقّف عن الكالم قصدا، أم أن اهللا تعاىل جعل لسانه ال ينطق

اإلجنيل إن لسانه توقف عن الكالم عقابا من اهللا تعاىل، فظل أبكم منذ تلقى البشارة 
يوم ختانه، فسئل عن اسم الولد، فكتب على لوح أن امسه إىل أن ولد حيىي وجاء 

  ).٦٤- ٥٧ و٢٠: ١لوقا (حيىي، فانفتح لسانه وتكلم 
ال شك أن مثة اختالف يف بيان القرآن الكرمي واإلجنيل، وعلى املرء أن يسائل 

فهناك كاهـن حبسب اإلجنـيل . عقله وضمريه ليعرف أي البيانني حق وصـدق
 مينحه اهللا تعاىل اإلنعام اإلبراهيمي، - دث عندنا حنن املسلمنيوالكاهن مياثل احمل- 

 كما وعد يف شيخوخته بابن من عند اهللا تعاىل كذلك وعد �أعين أن إبراهيم 
زكريا العجوز بابن كان موعودا من ِقبل مجيع األنبياء يف رأي املسيح، وكانت 

ا؛ ومع ذلك عندما قال زكرياوالدته ضروريى يكون : ة وإال مل يأت املسيح أيضأن
يل ولد وأنا شيخ عجوز وامرأيت عاقر، عاقبه اهللا تعاىل بعذاب، وصيره أبكم ال يتكلم 

وذلك بالرغم أن الفعل نفسه قد صدر عن سارة زوجة إبراهيم، . حوايل عشرة أشهر
عد فنائي يكون يل تنعم وسيدي قد أب: فضحكت سارة يف باطنها قائلةً: "حيث ورد

، ولكن ما نـزل ا أي عذاب، ومل جيعلها اهللا تعاىل )١٢: ١٨التكوين " (شاخ
إذا كان هذا الفعل جناية كان لزاما أن تعاقَب عليه سارة أيضا . بكماء ليوم واحد

  .كما عوقب زكريا للسبب نفسه بالبكم لعشرة أشهر
يا ما قال ذلك إنكارا، بل عجبا واستغرابا من قدرة مث يتضح من اإلجنيل أن زكر

: ١لوقا "(ال ختَف يا زكريا ألن ِطلْبتك قد سمعت: "اهللا تعاىل بدليل قول املالك
هل صار : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو. أي أن دعاءك قد استجيب).. ١٣

 شاخا قبل ذلك زكريا وزوجته عجوزين يف ذلك اليوم بالتحديد؟ ال بد أما قد
فإذا كانت والدة االبن أمرا مستحيالً يف رأي زكريا فلماذا دعا إذًا من أجل . بفترة
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االبن؟ إن دعاءه هذا، مث قول املالك هذا، يؤكدان إميانه بأن اهللا قادر كل القدرة على 
كان زكريا يدرك أنه عجوز، وأن زوجته أيضا عجوز، ولكنه . أن يهب له الولد

أن اهللا تعاىل ميلك القدرة املُطْلقة، ومن أجل ذلك كان يواظب على الدعاء على يقني 
فلما تلقى اخلرب باستجابة دعائه هذا استولت عليه احلرية وقال يف . من أجل االبن
سبحان اهللا، كيف استجيب هذا الدعاء غري العادي؟ ولكنه مل يكن : نفسه مستغربا

 أن العقاب إمنا ينـزل باملنِكر املتردد، أما والبديهي. منكرا لقدرة اهللا على ذلك
  .املتحري املستغرب فال يعاقَب، بل يعطى الصالت واجلوائز

إذن فإن هذه الشهادة من اإلجنيل نفسه لتدعم بيان القرآن الكرمي بأن زكريا 
فثبت أن اإلجنيل . طلب من اهللا تعاىل آية على والدة االبن، ولكنه مل ينكر قدرة اهللا

 حني قال أن زكريا عوقب، فظل أبكم ال يقدر على الكالم قرابة عشرة قد أخطأ
أشهر، وأن القرآن كان على حق حني قال إن سكوت زكريا استمر ثالثة أيام فقط، 
وأن هذا السكوت مل يكن عقابا من اهللا تعاىل، وإمنا لكي يذكر اهللا تعاىل يف تلك 

آيتك أَالَّ تكَلِّم الناس ثَالثَةَ أَياٍم ِإالَّ رمزا واذْكُر ربك �يقول اهللا تعاىل . األيام بكثرة
أي أن زكريا منع من احلديث ). ٤٢: آل عمران (�كَِثريا وسبح ِبالْعِشي والِْإبكَاِر

ام حىت يذكر اهللا فيها كثريا، من غري أن يكون به أي عيب وال مع الناس يف تلك األي
آيتك أَالَّ �ومن أجل ذلك قال اهللا تعاىل . مرض كالعي واخلرس كما امه اإلجنيل

أي أن عالمة ذلك أنك لن تتكلم ).. ١١: مرمي (�تكَلِّم الناس ثَالَثَ لَياٍل سِويا
فما أصدق ما . أي بريئًا من أي مرض وعيب) سويا(ثالث ليال، ولكنك تكون 

دعين يا رب : فإن اهللا تعاىل ملا استجاب دعاء زكريا قال! يقوله القرآن الكرمي
كون فاعتِكف يف املسجد ثالثة أيام منشغالً بذكري، وهذا سي: قال. أشكرك اآلن

  ...أما ما يقوله اإلجنيل فغلطٌ عقالً ونقالً. آية على شكرك يل
ورد يف اإلجنيل أن مرمي ملا محلت وذهبت لزيارة أم يوحنا، امتألت أم : اخلامس

فهوذا حني صار . فِمن أين يل هذا أنْ تأيتَ أُم ريب إيلّ: "يوحنا بالروح القدس فقالت
سالمِك يف أذينّ ارتكض اجلنني ولكن ). ٤٤- ٤٣: ١لوقا " ( بابتهاج يف بطينصوت
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، ويقول إنه )١٣: مرمي (�وآتيناه احلُكم صبيا�القرآن الكرمي يقول يف صفة حيىي 
أي أن اهللا تعاىل قد منحه منذ صغره ).. ٤٠: آل عمران (�سيدا وحصورا�كان 

القوة الروحانية واحلكمة الروحانية واحلكومة الروحانية، وأنه كان سيدا وبريئًا من 
  .كل عيب ومنقصة

 فاملسيحيون يقولون إن كتام يعد حيىي عبدا للمسيح، فكيف يعده القرآن سيدا 
   قد أُعطي السيادة منذ نعومة أظفاره؟وأنه

والرد على قوهلم هذا هو أن فقرات أُخرى من اإلجنيل تؤكد أن اإلجنيلي لوقا قد 
زاد هذا القول من عنده يف إجنيله على سبيل املبالغة فحسب، إذ ال ميت إىل احلقيقة 

سيح لو كان حيىي جمرد خادم للمسيح، كما يزعم لوقا، فما الذي دفع امل. بصلة
ليكون تلميذًا ليحىي؟ إن كتاب األناجيل قد ظلموا هنا سيدهم املسيح ظلما عظيما 

فمثالً يقول متى يف إجنيله إن . يف حماولتهم ألن يرفعوه أكثر من مكانته احلقيقية
أنا حمتاج أن أتعمد منك : املسيح جاء إىل يوحنا ليتعمد منه، ولكن يوحنا منعه قائالً

أي أنك يا سيدي وأستاذي وأنا تلميذك، ).. ١٤- ١٣: ٣مىت (وأنت تأيت إيلّ؟ 
امسِح اآلن ألنه هكذا يليق بنا : "فكيف أعمدك؟ مث نسبوا إىل املسيح أنه قال ليوحنا

ل كل برأي صحيح أنين أعظم منك، ولكن ما ).. ١٥: املرجع السابق" (أن نكم
كم هو غري معقول هذا . دام األنبياء قد تنبأوا بذلك فال بد لنا أن حنقق نبأهم

ذلك أن املسيح إذا كان أمسى من أن يكون تلميذًا ليوحنا فلماذا تنبأ األنبياء ! اجلواب
أليس غريبا أن املسيح يذهب إىل يوحنا . بذلك أصالً، وملاذا قدر اهللا تعاىل هكذا
كيف آخذ منك البيعة وأنت أعظم مين؟ : ليبايع على يده، ولكن يوحنا يقول لـه

ال شك أنين أعظم . لقد أخطأ األنبياء إذ تنبأوا بأنك ستعمدين: بـه املسيحفيجي
مث إن لوقا أيضا مل يذكر هذا . منك ولكن ماذا نفعل اآلن؟ علينا أن نعمل كما قالوا
  .احلوار، بيد أنه ذكر قصة تتلمذ املسيح على يد يوحنا
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ولكن هذا .  يد يوحناأما يوحنا فلم يذكر يف إجنيله أصالً أن املسيح قد تعمد على
لن جيديه شيئًا، ألن األناجيل الثالثة تنص على أن يوحنا قد عمد املسيح، أي صار 

  .أستاذًا لـه
إذن فمن اخلطأ والعبث القول أن يوحنا، وهو يف بطن أمه، قد اعترف بعظمة 

ا أن علم .إذا كان األمر كما يقولون فلماذا أمره اهللا تعاىل أن يعمد املسيح. املسيح
مصدقًا ِبكَِلمٍة �قد استشاط غضبا على قول اهللا تعاىل يف القرآن " ويري"القسيس 

، فقال كيف اعترب القرآن يوحنا مصدقًا للمسيح مع أنه )٤٠: آل عمران (�ِمن اللَِّه
واحلق أن قول ). ١٧- ١٦ ص ٢جملد " ويري"فسري القرآن لـت(أدىن منه شأنا 

هذا إمنا يدل على غبائه هو، ألن اإلجنيل نفسه يؤكد ما قاله " ويري"القسيس 
  .أي كان يوحنا إرهاصا للمسيح عليهما السالم.. القرآن

يقول القرآن الكرمي إن الرزق كان يأيت مرمي بكرةً وعشيا، ولكن : السادس
إن حب الناس للصغار شيء . وهذا االختالف ليس بشيء. يذكر ذلكاإلجنيل مل 

أما إذا كان األطفال ممن قد نذرهم آباؤهم يف سبيل اهللا تعاىل فيبدون حنوهم . طبيعي
أما . مزيد احلب وكبري االحترام، كما يهدوم اهلدايا ملعرفتهم مبكانتهم السامية

فكان القوم يأتون .  فيعطوم الصدقاتالذين جيهلون املقام السامي هلؤالء األوالد
وقد سجل ميور وآرنولد أيضا يف كتبهما . مرمي بشىت اهلدايا حبا واحتراما هلا

  ).املرجع السابق(روايات مسيحية ذا املعىن، وقدموها كمعجزة للمسيح 
األول أن املولود : على البشارة إىل األمور التالية) غالم(ولقد انطوت كلمة 

ذَكرا، والثاين أنه سيبلغ سن الكهولة، والثالث أن زكريا سريى األيام السارة سيكون 
لقد أصبحت :  من عظمة البشارة وقال مستغربا�فدهش زكريا . من حياة ابنه

ا، وزوجيت عقيم ال تلد، ومع ذلك يبشرين ريب بابن، وبأين سأعيش أياما هرما شيخ
  بعد والدته وسأقوم بتربيته؟ فما هذا الوحي الغريب املفعم بالعجائب؟

ال يشري هنا إىل ) خلقتك... (�وقَد خلَقْتك ِمن قَبلُ ولَم تك شيئًا�قال اهللا تعاىل 
وقد خلقت " خصوصية لزكريا يف هذا اخللق، وإال لقال اهللا تعاىل اخللق املادي، إذ ال
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فما دام اهللا تعاىل يوجه اخلطاب هنا إىل زكريا ". الكون كله من قبل ومل يك شيئًا
خاصة، فثبت أن احلديث هنا ال يدور عن اخللق املادي، وإمنا يشري يف الواقع إىل أمر 

: مرمي (�لَم نجعلْ لَه ِمن قَبلُ سِميا� ما ذُكر يف قوله تعاىل -عندي-آخر، وهو 
فوالدة ابن عند زكريا أوالً، مث كون االبن يعيش ثانيا، مث كونه ابنا غري عادي ). ٨

فأجاب اهللا على األمرين . قامنقطع النظري يف جماالت معينة ثالثًا كانت أمورا حمرية ح
بينما أجاب على األمر الثالث . �قَالَ كَذَِلك قَالَ ربك هو علَي هين�األولني بقوله 

أي مل يكن لك يا زكريا من قبلُ .. � ِمن قَبلُ ولَم تك شيئًاوقَد خلَقْتك�بقوله 
شأن يذكَر، مث وهبنا لك العلوم واملعارف، كذلك حنن قادرون القدرة كلها على أن 

  .مننح ابنك أيضا هذه احلقائق واملعارف
  

مبعىن األمر واحلكم، ولذلك " اآلية"لقد استخدم القرآن يف مواضع كثرية كلمة 
فقول زكريا . تسمى جمل القرآن آياٍت لكوا حتتوي على أوامر اهللا تعاىل وأحكامه

أي لقد .. يعين رب مرين بشيء أقوم به) ٤٢: آل عمران (�رب اجعلْ ِلي آيةً�
أنعمت علي بنعمة عظيمة أريد أن أشكرك عليها، فأرجوك أن تأمرين بأمر يكون 

  .عالمة ظاهرة على شكري إياك، فأقوم به وأفرح بأين قد نفذّت أمر ريب
يتضح من التوراة أن اهللا تعاىل جعل لبين  إسرائيل بعض العالمات بصدد  األنباء 

فقد ورد يف . وية، وبعضها عبادات فقطفكانت بعضها عالمات مسا. ملستقبليةا
 وأوالده أنه لن يأيت بعد ذلك بطوفان عاملي �التوراة أن اهللا تعاىل عِهد إىل نوح 

  ... يف املستقبل، وقد جعل قوس قزح عالمةً على ذلك
ات اليهود ال شك أن هذه الرواية مشوهة، إال أا ختربنا بكل تأكيد بعاد

وتقاليدهم، مبينةً أن اهللا تعاىل إذا عهد إليهم عهدا جعل على حتقيقه عالمة ظاهرة 
فقد ورد يف . وأحيانا جعل اهللا لذلك أمرا كان على العباد القيام به. من عنده

وأما أنت فتحفظ عهدي، أنت ونسلُك ِمن بعدك يف : قال اهللا إلبراهيم: "التوراة
 يختن: بعدك من نسلك وبني وبينكم بيين حتفظونهدي الذي هذا هو عه. أجياهلم
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" .وبينكم بيين عهٍد عالمةَ فيكون. غُرلَِتكم حلم يف فتختنون. ذَكٍَر كلُّ منكم
  ).١١ - ٩: ١٧التكوين (

فاتضح من هذه الفقرات أن القيام ببعض احلسنات قد جعل عالمة ظاهرة على 
: وعلى هذا النحو نفسه دعا زكريا ربه فقال. حتقق بعض األنباء عند بين إسرائيل

ذلك . أي مرين بشيء أعمله حىت يصبح وعدك أمرا مفعوالً.. �رب اجعلْ يل آيةً�
  . يبدله بشكل آخرأن العبد إذا وىف بوعده أجنز اهللا وعده حتما كما وعد متاما، ومل

أي ).. ١١: مرمي (�قَالَ آيتك أَالَّ تكَلِّم الناس ثَالَثَ لَياٍل سِويا�: مث تقول اآلية
 ليال وأنت قال اهللا تعاىل إين آمرك، كعالمة على شكرك يل، أن ال تكلّم الناس ثالث

سليم معاىف ال مرض بك وال عيب، وذلك لكي تتمكن من التركيز على ذكر اهللا يف 
  .هذه األيام خاصة

لقد اشترط اهللا تعاىل هنا إجناز وعده بأمر من أوامره، واحلكمة يف ذلك أن العبد 
  .لو نفذ أمر اهللا تعاىل فال بد أن يتحقق ذلك الوعد وال يلغى أبدا

السكوت ثالث ليال مع ارها ليذكر اهللا خالهلا كثريا، قرر العملَ ملا أُمر زكريا ب
فخرج ِمن غرفته أو حمراب مسجده، وكلّم أصحابه بكالم خافت مل . بأمر اهللا تعاىل
وهذا أيضا يؤكد أنه مل يفقد القدرة على الكالم بتاتا، بل يعين قوله . يسمعه غريهم

  . أنه تكلم معهم حبيث مل يسمع غريهم�فأوحى إليهم�تعاىل 
 �آيتك أَالَّ تكَلِّم الناس ثَالثَةَ أَياٍم ِإالَّ رمزا�ويف سورة آل عمران قال اهللا تعاىل 

ومبا أن كلمة الرمز تعين اإلشارة . �أوحى إليهم�بدالً من ) ٤٢: آل عمران(
تفسري ابن (عموما، فقد فسرها املفسرون هنا مبعىن اإلشارة متأثرين من بيان اإلجنيل 

 أن من معاين الرمز اإلمياء بالشفتني أو العينني أو ولكن تذكر القواميس). كثري
والظاهر أن اإلنسان ال يشري بالشفاه وإمنا يتكلم ا كالما ). األقرب(احلاجبني 

فاملراد من اإلمياء بالشفاه أن يتكلم اإلنسان حبيث ال يرتفع صوته، كقولنا ملن . خافتا
بل يقول الثعاليب اإلمام يف . تكلّم حبيث ال يرتفع صوتك: يكون حبنجرته التهاب
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فصلٌ يف تفصيل : للثعاليب" فقه اللغة ("�"هو خمتص بالشفة: "اللغة عن لفظ الرمز
وهذا املعىن . أي هو خمتص بالكالم اخلافت بالشفة دون احلنجرة).. حتريكات خمتلفة

مبعىن أن زكريا منع من الكالم بصوت .. �فأوحى إليهم�مطابق متاما لقوله تعاىل 
ذلك ألنه كان لزاما عليه أن يبلّغ . عال، وأُمر بالكالم بالشفاه أي بصوت خافت

سوف أركّز على : أصحابه القريبني مبا أمره اهللا به، فقال هلم بصوت منخفض جدا
. هللا أنتم أيضا بكرة وعشياذكر اهللا تعاىل يف األيام الثالثة التالية خاصة، فاذكروا ا

وألن البكرة يطلق على الصباح إىل الظهر، ويطلق العشي على ما بعد زوال الشمس 
إىل الليل، فاملراد أنين سأقضي كل هذه األيام يف ذكر اهللا وعبادته، فعليكم أيضا أن 

  . تركّزوا فيها على العبادة والذكر
 قد أصبحت منسوخة حىت ذلك نستنبط من هذا أن التوراة وصحفها مل تكن

 مل ينـزل عليه أي كتاب جديد حبسب عقيدة املسلمني �ذلك ألن حيىي . الوقت
  .فاملراد من الكتاب الذي أُمر حيىي بأخذه بقوة هو التوراة. واملسيحيني أيضا

اآلخر، وقد استخدم القرآن الغريب أنه قد جاء يف ذلك الزمن نبياِن الواحد بعد 
 ملا جاءت به �خيربنا اهللا تعاىل أن أم عيسى . �صبيا�لكل واحد منهما كلمة 

وهذا ). ٣٠: مرمي (�كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد صِبيا�قومها قال هلا اليهود 
وذلك ليشري إىل أنه إذا . يعين أن الناس مسوا عيسى صبيا، وأما حيىي فسماه اهللا صبيا

صغره معجزة فإن حيىي أيضا كان موصوفًا ذا الوصف  يف �كان كالم عيسى 
  ). ١٣: مرمي (�وآتيناه الْحكْم صِبيا�حيث قال اهللا عنه 

اليت  إذًا فاهللا تعاىل قد فند يف هذه السورة مزاعم املسيحيني بذكر كل األمور 
  :وإليك بياا. يستدلون ا على أفضلية املسيح

                            
: بيد أنه ورد فيه.  مل نعثر على هذه العبارة يف النسخة املتوفرة لدينا للمصدر املشار إليه �

 )املترجم() فصلٌ يف تقسيم اإلشارات: لثعاليبل" فقه اللغة" ("رمز ِبشفته"
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�ýìc :ا للجميعاهللا تعاىل . يقال أن املسيح كان حليم القلب ورؤوفًا وحمب فرد
  .عليهم بقوله إن حيىي أيضا كان حليم القلب ورؤوفًا وحمبا للجميع

bćïäbq :رنا حيىي هو يقال أن املسيح قد أتى بشرع جديد، فيقول اهللا تعاىل لقد أم
  .اآلخر بأخِذ الكتاب بقوة

bćrÜbq : يقال أن املسيح تكلم وهو صغري، وهذا دليل على أفضليته، فيقول اهللا تعاىل
  .إننا جعلنا حيىي مأمورا من عندنا وهو صغري، وبعثناه إىل الناس

bćÉiaŠ :ا كانيقال أن املسيح كان بريئًا من الذنوب، فيقول اهللا تعاىل إن حيىي أيض 
  .أي منحناه الطهر والقدس.. �وزكاةً�مربأً من الذنوب حيث قال 

لقد وصف اهللا تعاىل حيىي هنا بكل اخلصوصيات اليت تعزى إىل املسيح ليقيم 
نبياء اآلخرين بسبب احلجة على املسيحيني، وقال إذا كنتم تفضلون املسيح على األ

  .هذه األمور فلم ال تؤمنون بأفضلية حيىي الذي كان هو اآلخر خمصوصا ا
أي .. �ن تقياوكا� قال اآلن �زكاةً�وبعد أن وصف اهللا تعاىل حيىي بأنه آتاه 

 يعين غري ما يعنيه قوله �زكاة�قوله تعاىل آتيناه و... كان صاحب تقوى وورع
ذلك أن الزكاة يف العربية تعين إزالة العيوب الباطنة، أما التقوى . �وكان تقيا�تعاىل 

فاآلية تعين أننا منحناه من عندنا احللم والرفق، وجعلنا . فيعين إزالة العيوب اخلارجية
 من أفكاره املختلجة بداخله طاهرة، كما وهبنا لـه القوة ضد املساوئ اليت اجم

  .اخلارج
كان .  أن حيىي كان مطيعا كامالً لوالديه�وبرا ِبواِلديِه�لقد أخرب اهللا تعاىل بقوله 

  .متخلقًا باألخالق اليت حيباا، ومتجنبا جلميع املساوئ اليت كانا يكرهاا
لقد وصف اهللا تعاىل حيىي ذه . �ولَم يكُن جبارا عِصيا�اهللا تعاىل مث قال 

الصفات خاصة ليفند مزاعم النصارى الذين يقدمون بكل زهو وتباه التعليم التايل 
). ٣٩: ٥مىت " (ن فحولْ لـه اآلخر أيضامن لطَمك على خدك األمي: "للمسيح
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فريد اهللا تعاىل عليهم ويقول إن حيىي أيضا مل يكن جبارا، وأنه هو اآلخر قد دعا 
  .الناس إىل ترك الظلم والعدوان

 شك ال. �إذن فقد وهب اهللا تعاىل ليحىي كل احملاسن اليت تعزى إىل املسيح 
أن املسيح كان أعظم درجة من حيىي عليهما السالم، ولكن احلديث هنا ال يدور عن 
الدرجة واملقام، وإمنا خيرب اهللا تعاىل هنا أن املسيح مل تكن فيه خصوصية خارقة 

 أنه قد  زاعمني�ذلك ألن املسيحيني يبالغون جدا يف تعظيم املسيح . للعادة
وجدت فيه صفات خارقة، ولذلك رد اهللا تعاىل على مزاعمهم هذه، مؤكدا أن حيىي 
أيضا كان متحليا بتلك املزايا واحملاسن؛ فإذا كنتم تبالغون يف تعظيم املسيح بسببها 

  .فلم ال تفعلون ذلك حبق حيىي أيضا
 &�- &	/ �L� � &\$' &�- &	/ �L� � &\$' &�- &	/ �L� � &\$' &�- &	/ �L� � &\$'���� : : : :        

يظن البعض أن السالم املشار إليه يف اآلية هو السالم املادي، وألن السالم كان 
  . يوم موته أيضا فثبت أنه مل يستشهد�مقدرا ليحىي 

ولكين أقول إذا كان السالم يعين سالمته من القتل، فما هو املراد إذن من السالم 
يامة؟ فهل سيحاول عدو من أعدائه اغتياله يوم القيامة حىت وعده اهللا عليه يوم الق

بالسالم يف ذلك اليوم أيضا؟ إذا كان هذا هو مفهوم السالم فسيكون معىن اآلية 
أن حيىي سيسلَم من القتل يوم يولد، وسيسلَم من القتل يوم ميوت، : كلها كاآليت

  ! وسيسلم من القتل حني يبعث حيا يوم القيامة
احلق أن اهللا تعاىل قد أشار هنا إىل ثالثة أدوار خمتلفة، ولكن أصحاب الرأي 

فتبدأ . الواقع أن حياة اإلنسان ثالث. املذكور أعاله قد أخطأوا يف فهم هذه اآلية
وأما الثانية فتبدأ مبوت اإلنسان وتستمر . احلياة األوىل بوالدة اإلنسان وتنتهي مبوته

وأما الثالثة اليت تسمى يوم البعث يف القرآن .  احلياة الربزخيةإىل يوم القيامة، وتسمى
فالوالدة بداية . الكرمي، فتبدأ بدخول أهل اجلنة اجلنةَ وأهل النار النار بشكل كامل

. للحياة الدنيا، واملوت بداية للحياة الربزخية، ويوم القيامة بداية للحياة اآلخرة
 سيشمل حيىي يف كل هذه الفترات من احلياة؛ وخيربنا اهللا تعاىل هنا أن سالمنا
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مث . فسينـزل عليه السالم منا عند والدته، وسيظل متمتعا ا يف حياته الدنيا كلها
مث يكون يف . يشمله السالم منا حني ميوت، وسيظل يف سالم خالل حياته الربزخية

  .سالم يوم القيامة، وسيظل موردا لفضل اهللا ورمحته يف حياته اآلخرة
وباختصار فال ذكر للقتل يف هذه اآلية، وإمنا يدور احلديث هنا عن األنواع 
الثالثة من احلياة، حيث أخرب اهللا تعاىل أن حيىي سيكون موردا لسالم اهللا تعاىل يف 

  .كل فترة من فترات حياته الثالث
بيد ال شك أا تعين تارةً العصمة من القتل . احلق أن لكلمة السالم مفاهيم واسعة

العدو أيضا، ولكنها تعين السالمة من املرض حينا؛ وتعين احلماية من الفشل حينا 
إذن فال يصح أبدا حتديد مفهوم لكلمة ذات مدلوالت عديدة بغري قرينة قوية . آخر

  .والسيما إذا كان ذلك املفهوم خمالفًا لوقائع التاريخ
كن يف هذه احلالة تفسري السالم فثبت أن السالم هنا ليس سالما ماديا، إذ ال مي

وقت املوت، ألن اإلنسان ال ميوت إال جراء مرض أو حادث، فأين السالم إذن؟ مما 
. يدل داللة واضحة أن السالم هنا ال يعين السالم املادي، وإمنا السالم الروحاين

 واملراد من السالم على حيىي يوم والدته أنه سيولد بريئًا من كل النقائص العقلية
والنفسية، واملراد من السالم عليه يوم موته أنه سيظل مربأً من مجيع األمراض 

  .الروحانية، وأن اهللا سيشمله بفضله ورمحته أيضا يوم يبعث حيا
إذ يزعم . �لقد جاءت هذه اآلية أيضا إلبطال خصوصية تعزى إىل املسيح 

وهذا مل يقل . يسلَم من مس الشيطان أحد من البشر إال عيسى وأمهالبعض أنه مل 
قوله تعاىل وإين : تفسري ابن كثري(به املسيحيون بل قاله املسلمون منةً على املسيحيني 

فكان اهللا تعاىل يعلم أنه سيأيت على الناس ). أُعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
سيح معصوم من مس الشيطان، وهذه خصوصية زمان سيقول فيه املسلمون أن امل
وسالم علَيِه � � على زعمهم فقال عن حيىي �ينفرد ا املسيح وحده؛ فرد اهللا 

ِلدو موفإذا كان . أي لقد كان حيىي حتت ظل سالم اهللا تعاىل منذ يوم والدته.. �ي
كم كان مليئًا : الشيطان ميس كل إنسان عند والدته فكيف ميكن أن يقول أحد
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إن كل عاقل يدرك أن ! بالسالم والرمحة اليوم الذي ولد فيه حيىي ومسه فيه الشيطان
 كل واحد من البشر عند والدته فال ميكن القول عن حيىي أن الشيطان ما دام ميس

إمنا يصح هذا القول إذا كان الشيطان مل ميسه . يوم والدته كان يوم سالم وبركة
  .عند والدته

وباختصار فإن اهللا تعاىل قد نبه املسلمني هنا أن عليهم لدى اجلدال مع أهل 
األمور اليت تعزى إىل املسيح الكتاب أن ينظروا يف أحوال يوحنا، وسيجدون أن 

يا �فما خصوصية املسيح يف ذلك إذن؟ فبدأً من قوله . توجد كلها يف يوحنا أيضا
 على  حىت آخر هذه السورة قد ساق اهللا تعاىل الرباهني�يحيى خِذ الِْكتاب ِبقُوٍة

 العالية فلن يقبلها �بطالن املسيحية منبها املسلمني أم حني يذكرون أخالق نبيهم 
عليهم أن يقروا يف . وها حنن خنربهم بطريق اجلدال مع هؤالء القوم. املسيحيون

فليقولوا . ملسيحاإلجنيل أحوال يوحنا، وسيجدون فيها كل ما يعزوه املسيحيون إىل ا
ليس للمسيح خصوصية فيما تذكرون حىت تؤهلوه أو تتخذوه ابنا هللا : للمسيحيني

 .تعاىل
� �
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 بقصة زكريا وذكَر خالهلا والدة حيىي ألن األنباء سورة مرميلقد استهلّ اهللا تعاىل 
صا للمسيح، وما كان املسيح ليظهر يف الدنيا ما كانت تؤكد أن والدته تكون إرها

  .مل يظهر قبله الشخص الذي يكون بروزا ومظهرا إليليا
واآلن ذكر اهللا تعاىل قصة مرمي بعد قصة حيىي، ذلك ألن ظهور حيىي كما كان 
ضروريا قبل املسيح لكونه آية وعالمة على ظهوره، كذلك كانت والدة املسيح من 

فقد حذرهم اهللا ا أن النبوة ستنقطع اآلن عن بين . عظيمة لليهودغري أب آيةً 
  .إسرائيل، وأن هذه النعمة ستحول اآلن إىل إخوام اآلخرين

 � عشرات املرات أن والدة املسيح �لقد مسعنا من سيدنا املسيح املوعود 
من غري أب كانت إشارةً من اهللا تعاىل لليهود أنه قد أعرض عنهم وأن النبوة ستنتقل 

ذلك أن نسب املرء إمنا يعرف . اآلن عن بين إسرائيل إىل أمة أُخرى بسبب معاصيهم
من قبل أبيه، فخلق اهللا املسيح من غري أب لينبه اليهود أنه مل يبق بينهم ذَكَر يصلح 

ومن أجل ذلك فإن الذي جنعله اآلن نبيا مولود من غري أب، . ده للنبوةأحد من أوال
ولكن النيب القادم لن يكون إسرائيليا حىت من قبل . وهو إسرائيلي من قبل األم فقط

  .األم أيضا ألن اهللا تعاىل قد قرر أن يقطع كل ِصالته عن بين إسرائيل
 هذا األمر مرارا وتكرارا يف كتبه منها مثالً �لقد بني سيدنا املسيح املوعود 

وكما قلت ). ٢٩١- ٢٩٠انظر مواهب الرمحن ص (وغريه " مواهب الرمحن"كتابه 
 مباشرة عشرات املرات، حيث بين أن مرمي كانت �فقد مسعنا ذلك من لسانه 

ين أنه قد حان أن تنتقل النبوة من بين إسرائيل إىل بين إمساعيل، وآن عالمة حتذير ربا
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يقيم لك الرب إلـهك نبيا ِمن : "األوان ألن تتحقق نبوءة موسى اليت قال فيها
  ).١٥: ١٨التثنية ) (أي من بين إمساعيل"(وسطك ِمن إخوتك مثلي

ينا أن نفحص جيدا فألن السيدة مرمي أيضا كانت آيةً من آيات اهللا تعاىل فعل
  .لنعرف ماذا قال القرآن والكتاب املقدس يف وصفها

6;��� 	%i��� )��(�� ��� q����6;��� 	%i��� )��(�� ��� q����6;��� 	%i��� )��(�� ��� q����6;��� 	%i��� )��(�� ��� q����::::        
فكل ما . �إن اإلجنيل صامت كلية فيما يتعلق بأحوال مرمي قبل والدة املسيح 

محلت باملسيح أراد خطيبها  هو أن مرمي العذراء ملا ١٨: ١نعلمه من إجنيل مىت 
يوسف أن يطلقها، ولكن املالك اه عن ذلك، معتربا إياها زوجة ليوسف، وأمره أن 

ولكن هذا اإلجنيل مل يذكر شيئًا عن أحوال ). ٢٠- ١٨: ١مىت (يأخذها إىل بيته 
  .مرمي قبل هذا احلادث

  .أما مرقس فلم يذكر يف إجنيله معجزة والدة املسيح بتاتا
ا فقد سجل يف إجنيله معجزة والدة املسيح، ولكنه مل يبدأ احلديث عن مرمي أما لوق

فقد ورد فيه أن مرمي كانت عذراء، . إال بعد أن بشرها املالك باحلمل باملسيح
وخمطوبة إىل يوسف، ولكن قبل أن تزف إليه جاءها املالك وبشرها باحلمل فحملت 

إنه . ضوء على أحواهلا قبل احلملولكن لوقا ال يسلط أي ). ٣٥-٢٧: ١لوقا (
إن كل ما قاله هو أن مرمي كانت من . صامت كلية عن أحوال والديها وعن صغرها

  .أقارب زوجة زكريا، وكانت تتردد إىل بيتها من حني آلخر
  .أما يوحنا فهو صامت متاما ذا الشأن

جل حدث أما القرآن الكرمي فقد حتدث عن عائلة مرمي وعن أمها أيضا، كما س
من أجل ). ٣٧: آل عمران(والدا الذي ينطوي على إشارة إىل والدة املسيح أيضا 

هذه املعجزة العظيمة كان لزاما وجود مؤشرات ابتدائية، وإن القرآن الكرمي هو 
  .الذي ذكر تلك املؤشرات، أما اإلجنيل فلم يذكرها أبدا

أي من عائلة (ئلة عمران يقول اهللا تعاىل يف سورة آل عمران إن امرأة من عا
شعرت يف قلبها بأن الدين يف احنطاط وفساد، وأن هناك حاجة ماسة ) �موسى 
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إىل الذين يقفون حيام إلصالح الدين، فقررت يف نفسها أن اهللا تعاىل لو آتاها ولدا 
ائلةً رب تقبلْ مين هذا النذر فقطعت مع ربها وعدا بذلك ق. فستنِذره يف سبيله

فأصيبت خبيبة . فلما وضعِت املولود وجدت أنه ليس ذَكرا، بل هي أنثى. وباِرك فيه
. األمل، ألن البنت لن تقدر على حتقيق اهلدف الذي من أجله نذرت مولودها

بنتا، رب ماذا أفعل اآلن، فإين قد وضعت : فدعت ربها ثانية يف حزن عميق وقالت
مع أن اهللا تعاىل كان على علم أن الذَّكَر الذي كانت تتمناه ال ميكن أن يفعل ما 

  .ستفعله تلك األنثى
الواقع أن الصاحلني يف ذلك العصر كانوا يشعرون يف أنفسهم بالفساد الذي قد 

كان الناس . استشرى، ولكن ما كانوا يعرفون املوعد الصحيح لزوال ذلك الفساد
.  املتفشي، وكان حمبو الدين منهم، ذكورا وإناثًا، متحمسني إلصالحهيرون الفساد

ففكرت النساء أن ينذرن أوالدهن خلدمة الدين، ولكن ما يدريهن باملوعد املناسب 
فلو أن اهللا تعاىل استجاب دعاء أم مرمي عندئذ لولد املسيح قبل املوعد . إلصالحه

. ن يولد حيىي قبله ليكون إرهاصا لـهاملناسب بعشرين سنة؛ يف حني كان لزاما أ
لذلك فاستجاب اهللا دعاءها بطريق آخر، فأعطاها بنتا ستلد فيما بعد ولدا عظيما 

وهكذا استجيب دعاؤها من جهة، ومن جهة . بدالً من أن يهبها ولدا خيدم الدين
 العليم فلو أن اهللا. أُخرى مل يتغري املوعد املقدر من اهللا تعاىل إلصالح ذلك العصر

بالظروف استجاب دعاء أم مرمي يف حينه ما قدر ابنها على القيام باخلدمة الدينية اليت 
فوهب هلا البنت بدل االبن حمققًا األنباء القدمية بأن عذراء ستلد ابنا . كانت تريدها

كما استجيب دعاء أم مرمي ). ١٤: ٧إشعياء (غري عادي يتسبب يف جناة اليهود 
  .دت بنتها هذه ابنا تسبب يف جناة اليهودأيضا حيث ول

وباختصار فبما أن أم مرمي نذرت مولودها يف سبيل اهللا تعاىل فوضعتها حتت 
ولكن ال لتترهب وتعيش بدون الزواج، وإمنا لكي تتعلم . رعاية العلماء واألحبار

وِإني أُِعيذُها ِبك وذُريتها ِمن �وقد قلت ذلك ألن دعاء أم مرمي . منهم الدين
يوضح جليا أا فكرت أا لو وضعت بنتها ) ٣٧: آل عمران (�الشيطَاِن الرِجيِم
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مرمي حتت رعاية العلماء لربوها تربية دينية جيدة، فتتمكن هي اُألخرى من تربية 
على ما يرام، فسلّمتها لألحبار والزهاد العابدين؛ ومع ذلك كانت تريد أوالدها 

ِلبنتها أن تتزوج فيكون لديها أوالد تربيهم تربية جيدة، والدليل على ذلك هو 
  .دعاؤها ملرمي وألوالدها أيضا بأن حيميهم اهللا تعاىل من الشيطان الرجيم

عظيما حيث كفّلها زكريا فاستجاب اهللا دعاء األم فكان فضل اهللا على مرمي 
احلرب، كما تربت على يد األحبار اآلخرين، وأُولعت بالدين ولعا كبريا، حىت أيقنت 

  .يف صغرها أن كل ما يناله املرء إمنا يناله من عند اهللا تعاىل
وإن يقينها هذا هو الذي أثر يف زكريا بشدة، فدعا ربه أن يرزقه ولدا، فولد 

م عيسى يف والدة النيب الذي كان بدوره إرهاصا لعيسى، وهكذا تسببت أ. حيىي
ذلك أن صدق دعوى . وبالتايل أوجدت احللَّ ألكرب معضلة واجهت ابنها فيما بعد

املسيح ما كان ليتحقق إال مبجيء إيليا، فتسبب تصرف بريء من أم املسيح يف والدة 
  .حيىي الذي صار مثيالً إليليا

  : حبسب اإلجنيل كاآليتأما أحوال مرمي اُألخرى فهي
، ولكن مل يذكر )٢٤: ١مىت ( جاء يوسف مبرمي إىل بيته بعد أن محلت باملسيح 

وهذا يوضح أن اِخلطبة كانت تعترب مبنـزلة الزفاف . اإلجنيل أي شيء عن زواجهما
أما بعد والدته فمسها يوسف، . ومل ميس يوسف مرمي حىت والدة املسيح. عند اليهود
  ).٢٥: ١مىت (الدها اآلخرين فولدت أو

وورد أن يسوع كان يكن نفورا جتاه أبويه، وعندما أعلن دعواه مل تؤمن به أمه، 
  .بل كانت تتعجب منه

وفيما هو يكلّم اجلموع إذا أُمه وإخوته وقفوا خارجا طالبني أن : "وورد أيضا
. طالبني أن يكلّموكهوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا : يكلّموه، فقال لـه واحد
من هي أمي، ومن هم إخويت؟ مث مد يده حنو تالميذه : فأجاب وقال للقائل لـه

ها أمي وإخويت، ألن من يصنع مشيئةَ أيب الذي يف السماوات هو أخي وأخيت : وقال
  ).٥٠- ٤٦: ١٢مىت " (وأمي
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ا يعين أن السيدة وهذ. فثبت من ذلك أن املسيح مل يعد أُمه وال إخوته من املؤمنني
  .مرمي كانت حبسب اإلجنيل منكرة كافرة باملسيح

، ٣٥- ٣١: ٣مرقس (علما أن مرقس ولوقا قد أكدا هذا األمر نفسه يف إجنيليهما 
  .أما يوحنا فقد لزم يف إجنيله السكوت جتاه ذلك). ٢١- ١٩: ٨ولوقا 

أليس أم : لونأما اإلجنيلي متى فزاد األمر جالء حيث أخرب أن الناس كانوا يقو
املسيح وإخوته وأخواته كلهن معنا؟ أي قال اليهود إذا كان املسيح صادقًا فلم مل 

ليس نيب بال كرامة إال يف وطنه ويف : "تؤمن به أمه وإخوته وأخواته؟ فقال هلم املسيح
أي أن ذلّيت بني أهل وطين وعشرييت ليس دليالً على ). ٥٧- ٥٥: ١٣مىت " (بيته

  .ألنبياء قد عارضهم أهلهم دائماكذيب، ألن مجيع ا
وليس هذا فحسب، بل يتضح من إجنيل مرقس أن أقارب املسيح كانوا يعدونه 

مرقس " (وملا مسع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه ألم قالوا إنه خمتلّ: "جمنونا حيث ورد
 أن أي أم بدالً من أن يؤمنوا به اعتربوه جمنونا خمتلَّ احلواس، وأرادوا).. ٢١: ٣

  .ميسكوه حىت ال يهيم على وجهه هنا وهناك
لقد اتضح من هذه األحداث بكل وضوح وجالء أن مرمي وأوالدها اآلخرين 

. وكذلك يوسف الذي يدعى أبا للمسيح، مل يؤمنوا به، فكان يقابلهم بغلظة وجفاء
ب كان قل. حىت إن اإلجنيل يقول إنه مل يلتفت إىل أمه حني كان معلقًا على الصليب

األم يقاسي آالما شديدة، فجاءت لترى ابنها املعلق على الصليب، ولكنه مل يتكلم 
مع أمه بلطف وحمبة حىت يف ذلك الوقت العصيب أيضا، بل ملا رآها واقفة قال 

: ١٩يوحنا " (يا امرأةُ، هوذا ابنِك: "هذه أمك، وقال هلا: مشريا إليها" توما"لتلميذه 
 حبسب اإلجنيل، أبغض أمه بغضا شديدا جعله خياطبها يف وكأن املسيح،). ٢٧- ٢٦

يا أماه، أو يا : عوضا عن أن يقول هلا" يا امراةُ: "ذلك الوقت العصيب أيضا بقوله
وهكذا أدى املسيح واجبه األخالقي وأخرب أمه باملأوى الذي تعيش فيه بعده، . مرمي

شاعره جتاه أمه كانت جارحة خبدمتها وعنايتها، ولكن م" توما"كما أوصى تلميذه 
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لدرجة أنه يف تلك الساعة اخلطرية اليت كان فيها معلقًا على الصليب مل يبد حنوها أي 
  "!يا امرأة"يا أمي، بل قال : حب، ومل ينادها قائالً

وقد ازداد املسيح جفاء ألمه، حبسب اإلجنيل، لدرجة أنه يف إحدى املرات قالت 
طوىب للبطن الذي محلك والثديني اللذين : "يحامرأة وقد تأثرت من خطاب املس

، فكان من املفروض أن يكظم املسيح غيظه حنو أمه يف تلك املناسبة على "رِضعتهما
األقل، ولكنه مل ميلك نفسه حينما مسع ثناًء  على أمه من فم هذه السيدة، فقال من 

).. ٢٨-٢٧: ١١انظر لوقا " (بل طوىب للذين يسمعون كالم اهللا وحيفَظونه: "فوره
أي أن األم اليت محلتين يف بطنها ليست مباركة، وأن الثديني اللذين رِضعتهما ليسا 

فيبدو من اإلجنيل أن املسيح . مباركني، إمنا املبارك من يسمع كالم اهللا ويعمل به
 كان ال ميلك نفسه لدى مساع مدح أمه حىت من لسان اآلخرين، وبدا وكأنه عدو

  !عتربها مؤمنةلدود ألمه، وال ي
أي ).. ٣٣: مرمي (�وبرا بوالديت� نفسه قال �ولكن القرآن خيربنا أن املسيح 

وللمرء أن حيكم بنفسه أي . أن اهللا تعاىل قد جعلين مطيعا ألمي رءوفًا ا وحمبا هلا
  .املصدريِن يسرد التاريخ سردا صحيحا

قد وجدِت نعمةً عند اهللا، : "يقول اإلجنيل، من ناحية، إن املالك بشر مرمي وقال
هذا يكون عظيما وابن العلي . وها أنِت ستحبلني وتِلدين ابنا، وتسمينه يسوع

ة املالك هذه كانت مستحيلة بالنظر وبالرغم أن بشار). ٣٢- ٣٠: ١لوقا " (يدعى
إىل الظروف الظاهرة، وبالرغم أن اهللا قد حقق هذا املستحيل، وبالرغم أن مرمي قد 
شاهدت بنفسها هذه اآلية العظيمة، إال أا ما زالت، حبسب بيان اإلجنيل، تعترب 

  .املسيح جمنونا ومل تؤمن به
ا تلد ابنا حبسب الرؤيا فعالً، فال  احلق لو أن امرأة رأت يف املنام أا، مث ولدت ابن

ولو . شك أن والدته تكون آية، بيد أن ذلك ال ميكن مقارنته مبعجزة والدة املسيح
أن امرأة ولدت ابنا بعد بشارة يف الرؤيا، مث كان االبن بارا أيضا، فمن املمكن أن 

املعجزة اليت رأا ولكن . تسخط عليه أمه حينا وتقول لـه إنك مل تؤد حق خدميت
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فإن املالك يأيت عذراَء، ويبشرها بأا ستلد ولدا متصفًا . مرمي مل تكن معجزة عادية
. بصفات حمددة، فتحمل به بالفعل، مث تلد ابنا ينال عزا وصيتا غري عاديني يف الدنيا

فهل من عاقل ميكن أن يصدق بعد هذا احلدث العظيم أن أم ذلك االبن ستعده 
نونا أو كاذبا يف دعواه؟ كال، إن اليت شاهدت تلك اآلية العظيمة على قدرة اهللا جم

إذن فإن بيان اإلجنيل بأن املسيح كان . تعاىل ال يبقى أمامها جمال للكفر واإلنكار
عاصيا ألمه مرفوض كليةً من حيث العقل أيضا، أما القرآن الكرمي الذي خيرب أن 

  . فهو على احلق والصواب�برا بوالديت� نفسه قال إن اهللا قد جعلين �املسيح 
فَتقَبلَها �مث يقول اإلجنيل أن مرمي كانت كافرة، ولكن القرآن الكرمي يعلن عنها 

أي أن اهللا تعاىل قد ).. ٣٨: آل عمران (�ربها ِبقَبوٍل حسٍن وأَنبتها نباتا حسنا
. استجاب دعاء أم مرمي، فثَبت مرمي على اخلري، وكتب هلا رقيا وعظمة غري عاديني

 مرمي كانت من املؤمنني الصاحلني من الطراز األول، أما إذًا فالقرآن الكرمي يعلن أن
  .اإلجنيل، الذي يعلن أن مرمي هي أم اإلله، فيعدها كافرة غري مؤمنة

ِإنَّ اللَّه اصطَفَاِك وطَهرِك واصطَفَاِك �مث ورد يف القرآن الكرمي قول املالئكة ملرمي 
فالقرآن الكرمي يقول ما تقوله الفطرة، أما ). ٤٣: آل عمران(�ساِء الْعالَِمنيعلَى ِن

اإلجنيل فيقول ما ترفضه الفطرة؛ إذ ال ميكن أن تكون مرمي منكرة للمسيح رغم رؤية 
  .فثبت أن موقف القرآن هو الصحيح. هذه اآلية العظيمة

 كان جاهالً بالوقائع الصحيحة، فسجل يف القرآن �إن حممدا لقد قال األعداء 
أيها األغبياء، هلموا بأصحابكم الذين دونوا يف : وحنن نقول هلم. ما خيالف الواقع

فإن الذي . رأيكم ذلك التاريخ بدقة وصحة، وقاِرنوا بيام مع بيان القرآن الكرمي
باجلهل بالتاريخ يذكر احلقائق الثابتة، وأما الذين زعمتم أم كانوا يعرفون ترمونه 

أليس ذلك برهانا عظيما على صدق حممد . التاريخ الصحيح فيذكرون األباطيل
  ؟�رسول اهللا 

ذلك ). ٤٣: آل عمران (�صطَفَاِك علَى ِنساِء الْعالَِمنيوا�لقد قال اهللا تعاىل هنا 
ألن اإلجنيل قد ذكَر نسوةً كثرياٍت باسم مرمي، مشيدا بصالحهن وطهارن، أما مرمي 
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. اليت كانت والدة املسيح فقد عرضها املسيحيون أمام العامل كعدو ومعارض للمسيح
 على زعمهم هذا، وقال إنكم تفضلون مرمي ادلية وغريها من النساء على فرد اهللا

إن . مرمي اليت هي أم عيسى، مع أن ال قيمة لتلك املرميات اللوايت تشيدون ن إزاءها
  .مرمي اليت كانت أفضلهن وأقدسهن هي تلك اليت كانت أما للمسيح

آل  (�يا مريم اقْنِتي ِلربِك واسجِدي واركَِعي مع الراِكِعني�مث يقول اهللا تعاىل 
يا مرمي : فاملعىن. والراكع هو من أنعم اهللا عليه نعمة اإلميان اخلالص). ٤٤: عمران

وهذا . ة املؤمنني املخلصنيكوين مطيعة هللا تعاىل، وعابدة لـه، وانضمي إىل مجاع
 يعين أن القرآن يصرح أن مرمي كانت من املؤمنني من الطراز األول، أما اإلجنيل فيعد

: ٧لوقا (تلك النسوة اخلاطئات اللوايت كن يدهن رأس املسيح بالزيت مؤمناٍت 
  !، بينما يعترب مرمي اليت رأت معجزة والدة املسيح العظيمة غري مؤمنة)٣٨- ٣٧

والبديهي أن كل هذه احلقائق أمور عادية وليست من الغيب اخلفي عن أعني 
 �ذَِلك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيِه ِإلَيك�الناس، ومع ذلك يقول اهللا تعاىل بعد ذكرها 

ذه األمور اليت تبدو عادية قد أخفاها اإلجنيل فصارت أي أن ه).. ٤٥: آل عمران(
يقول اإلجنيل أن مرمي كانت كافرة، واعتربت املسيح . يف طي األخبار الغيبية اهولة

لقد كانت مرمي مؤمنة قانتة ومصدقة . جمنونا، ولكنا خنربك أن كل هذا كذب وهراء
  . باملسيح

اريني مل يرتدعوا عن اام أم إهلهم لكي الواقع أنه يتضح من بيان اإلجنيل أن احلو
لقد ظلم متى ومرقس ولوقا ويوحنا وتوما . يثبتوا أم كانوا من املقربني لدى املسيح

والدةَ املسيح ظلما عظيما إذ عرضوها على العامل كامرأة كافرة ال إميان هلا، ومل 
لكن القرآن قد و. يفعلوا ذلك إال هلدف واحد بأن يتظاهروا بقرم من املسيح

كشف عن زيفهم مبينا أن مرمي كانت مؤمنة بارة قانتة، وأن كل ما ورد يف اإلجنيل 
  ...خالف ذلك كذب وافتراء ليس إال

إن وطن ). ١٧: مرمي (�ِإِذ انتبذَت ِمن أَهِلها مكَانا شرِقيا�مث يقول اهللا تعاىل 
وخيربنا ). ٢٧ - ٢٦: ١لوقا (حبسب اإلجنيل " الناصرة"مرمي وزوِجها هو مدينة 
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لقد .  أن املعبد الذي تعلمت فيه مرمي الدين كان يف أورشليم-ال اإلجنيل- القـرآن 
رف من القرآن تركتها أمها عند زكريا يف أورشليم لريعاها ويربيها، بيد أننا نع

ذلك ألن أم مرمي . الكرمي أن أمها مل تتركها هناك لتكون راهبة تبقى يف املعبد دائما
قد دعت ملرمي بأوالد صاحلني متقني؛ وهذا يدل أا أرادت لبنتها أن تتزوج ال أن 

. ويبدو أا ملا وصلت سن البلوغ والشباب أخذا أمها إىل مدينتها الناصرة. تترهب
 �ِإِذ انتبذَت ِمن أَهِلها مكَانا شرِقيا�املراد من أهلها املذكورين يف قوله تعاىل إذًا ف

فذهبت من عند أقارا يف . أهلُها يف الناصرة، وليس أهل أورشليم) ١٧: مرمي(
  . جهة الشرقالناصرة إىل مكان يف

ما هو هذا املكان الشرقي؟ قال املفسرون أن مرمي حني رأت مشهد املالك كانت 
ويقول اإلجنيل أا شاهدت ذلك ). تفسري ترمجان القرآن(يف مدينة من املدن الشرقية 

- ٢٦: ١لوقا (املشهد وهي مقيمة يف الناصرة اليت هي وطنها ووطن زوجها يوسف 
فال ميكن أن .  الشمال من أورشليم ال يف جهة الشرقوالناصرة تقع يف جهة). ٢٧

يراد هنا أن مرمي ذهبت من أورشليم إىل الناصرة، بل يتحدث القرآن هنا عن حدث 
ولكن فيما يتعلق بالتاريخ املذكور يف اإلجنيل فإن مرمي مل . وقع معها وهي يف الناصرة

  ... أورشليمتذهب إىل أي مكان شرقي، بل بقيت يف مدينتها الواقعة مشايلّ
وبقي اآلن سؤال آخر وهو أن القرآن الكرمي ال يذكر إال ما هو مهم، فهو ليس 
كتاب قصص حىت خيوض التفاصيل اليت ال داعي هلا، وإمنا يذكر األمور اهلامة 

ملاذا قال اهللا تعاىل هنا إن مرمي ذهبت : فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو. فحسب
ون يف املكان الشرقي خصوصية تتعلق حبادث مرمي، إىل مكان شرقي؟ جيب أن يك

  .وإال أصبح بيان القرآن لغوا ال طائل حتته
وغرس : "لقد ورد يف التوراة. فليكن معلوما أن للشرق أمهية كبرية عند اليهود

). ٨: ٢التكوين " (الرب اإلله جنةً يف عدن شرقًا، ووضع هناك آدم الذي جبله
  ...يقة بني الشرق واجلنة وبداية اخللق اإلنساين حبسب التوراةفثبت أن هناك صلة وث
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ال شك أن هذا املصدر يرجع إىل ما بعد املسيح، ولكن ما أريد تأكيده هنا هو 
أن الشرق كان حيظى باحترام خاص لدى اليهود والنصارى، فكانوا جيعلون أبواب 

فيكون مفهوم . معابدهم حنو الشرق، بل كان بعضهم يعبدون متجهني إىل الشرق
هذه اآلية أن مرمي ذهبت للعبادة إىل معبد كان وجهه ناحية الشرق لكي تكون اجلنة 

  .األوىل والبشارات العظيمة نصب عينها
فاملراد من هذه اآلية أن مرمي ملا شبت خلق اهللا يف قلبها محاسا شديدا للدعاء، 

عل وجهه حنو الشرق تذكارا باجلنة األوىل وببداية اخللق فذهبت من بيتها إىل معبد ج
  .اإلنساين اللذين هلما صلة بالشرق

علما أنه يف . أي أن مرمي ألقت سترا على الباب من أجل الدعاء يف خلوة وانفراد
هذه األيام تتخذ للغرف أبواب ميكن إغالقها بسهولة، ولكن يف ذلك الزمن القدمي مل 

ا يضعون الستائر مكان األبواب، حىت إن يكن ملثل هذه األبواب رواج، وإمنا كانو
ويتضح من املباين اليت بنيت . القصور امللكية كانت بدون أبواب حىت الزمن العباسي

يف عهد امللوك املغول أم كانوا يلقون الستائر على أبواب احلجرات من أجل اخللوة 
ال يعين أن ) ١٨: مرمي (�فَاتخذَت ِمن دوِنِهم ِحجابا�لذا فقوله تعاىل . واالنفراد

مرمي ابتعدت عن القوم لتفعل شيئًا ال ميكنها أن تفعله إال وراء احلجاب واخلفاء، وإمنا 
را املراد أا أرادت أن تعبد اهللا تعاىل وتدعوه دوء يف خلوة، فألقت من دوا ست

  .حىت ال يراها الناس يف عبادا ودعائها
����	� P!	���� "3�Y����	� P!	���� "3�Y����	� P!	���� "3�Y����	� P!	���� "3�Y::::   

 يف املعبد حني تلقى البشارة بالولد، وكانت مرمي أيضا يف �لقد كان زكريا 
املعبد حني تلقت من اهللا البشارة بالولد، حيث يقول اهللا تعاىل إا كانت يف عبادا 

أي ).. ١٨: مرمي (�فَأَرسلْنا ِإلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سِويا�بتهاهلا يف خلوة وا
ومثله كما يرى املرء يف املنام أنه يذبح . جاءها املالك متمثالً كإنسان سليم الصحة

ا وتعبريه شخص . ا ويكون تأويله موت ابن لـه أو بنت أو قريبكبشأو يرى فأر
وبالرغم أننا ال جند . أو يرى أن سارقًا قد اقتحم بيته وتأويله احلمو والنسيب. منافق



   التفسري الكبري                              ٣٤١      القصص        أحسن    

يف الظاهر أي عالقة بني املنام والتأويل إال أن هذا هو األمر الواقع كما يعرف 
وهنا أيضا يشري . ه األحداث بلغة التمثل والصورةاجلميع، ألن اهللا تعاىل يريهم هذ

. اهللا تعاىل إىل هذا األمر، وخيربنا أن املالك متثَّلَ هلا على شكل إنسان كامل الصحة
لقد . وبتعبري آخر إن هذه الكلمات تصور لنا كيفية نـزول الوحي على السيدة مرمي

: يا رسول اهللا، كيف ينـزل عليك الوحي؟ فقال:  ذات مرة�قيل لرسولنا الكرمي 
أحيانا ينـزل علي كصوت اجلرس، أي أشعر برنة جرس، مث بعده يبدأ الوحي يف 
النـزول؛ وأحيانا يأتين مالك من مالئكة اهللا تعاىل يف شكل إنسان، ويكلّمين، وتارة 

  ). بدء الوحيباب كيف كان: البخاري. (يأتيين املالك يف شكل آخر
وقد مرت مرمي أيضا بتجربة مماثلة، حيث متثل هلا كالم اهللا تعاىل بشرا سويا واقفًا 

وهذا األمر يكشف لنا حقيقة محلها أيضا بأنه مل يكن إال مثاالً لقول اهللا . أمامها
  ...، وليس أن مالكًا أو روحا دخل فيها�كُن فيكون�تعاىل 

 عندما استعاذت به، وإن �الرمحن�خيربنا اهللا تعاىل هنا أن مرمي استخدمت كلمة 
" الرمحن"صفة اهللا ولكن الغريب أن املسيحية تنكر . إخبار اهللا تعاىل هو احلق يقينا

ذلك ألن اهللا لو كان رمحانا . أصالً، وإمنا أساس املسيحية هو أن اهللا ليس برمحن
لغفر الذنوب، ولكن املسيحية تزعم أن اهللا ال يقدر على أن يغفر ألحد، فهذا خيالف 

وكأن الفعل الذي يقوم به كل إنسان يف الدنيا، فيمدحه الناس بسببه وال . عدله
ولكنهم يعودون فيقولون أن رمحة اهللا . ن اهللا تعاىل ال ميكنه القيام بهيذمونه، فإ

فألنه محل . اقتضت أن يغفر لعباده، فأرسل ابنه إىل الدنيا، فصلب عوضا عن ذنوم
بنفسه ذنوب الناس كلها، وصار فداء هلم، فال حاجة هلم إىل القيام بأي عمل آخر، 

فثبت أن املسيحية مبنية متاما على أن اهللا . باملسيحألم ينالون النجاة نتيجة إميام 
ولكن القرآن الكرمي يعلن أن مرمي ملا رأت املالك يف هذا املشهد . تعاىل ليس برمحن

والرمحن هو من ). ١٩: مرمي (�ِإني أَعوذُ ِبالرحمِن ِمنك ِإنْ كُنت تِقيا�قالت له 
  .ينعم عليك بدون أي عمل منك
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إن هذه الكلمات جاءت لبيان حالة قلب مرمي وقت احلدث، حيث أخرب اهللا 
تعاىل أا خافت من هذا املشهد لدرجة أا قالت للمالك إنْ كان فيك ورع وتقوى 

ن يتفضل على املرء من دون والرمحن م. فإين أبتهل إىل الرمحن أن حيميين من شرك
وهذا يعين أن اخلوف قد بلغ من مرمي كل مبلغ حىت . مقابل ِمن عمٍل أو جهٍد

توسلت إىل اهللا تعاىل قائلة يا رب، ال تنظر إىل أعمايل، وال تنظر هل فعلت شيئًا 
لو أا توسلت إىل . ملرضاتك أم ال، وإمنا أتوسل إليك برمحانيتك أن حتميين من شره

لكان مرادها يا رب قد قمت ببعض األعمال الصاحلة، " الرحيم" تعاىل بصفته اهللا
ولكنها مل تتوسل برحيمية اهللا تعاىل، وإمنا توسلت برمحانيته . فارمحين جزاء عليها

تعبريا عن كرا الشديد، وكأا تقول يا رب، ليس بيدي أي عمل، فارمحين رغم 
  .ذلك، وادفع عين كربيت وبالئي

  .الك ملرمي ال ختايف، إمنا جئتك من عند اهللا تعاىل ألمنحك ولدا زكياقال امل
 تبطل مزاعم الذين يظنون أن الذي متثل ملرمي هو يف احلقيقة �رسول�إن كلمة 

ذلك ألنه ال يقول إين جئت ألفعل ). روح املعاين(زوجها أو زوجا اختاره اهللا هلا 
  .بك شيئًا، بل خيربها أين جمرد رسول من عند اهللا تعاىل ألهب لك غالما زكيا

، الذي فيه معىن العطاء، يعين أنه جاء إلقامة �َألهب�قد يظن البعض أن قوله 
ولكنه أيضا ظن باطل، ألن من أساليب القرآن الكرمي أنه يبني . عالقة جنسية معها

فمثال إذا نبأ عن . األخبار القطعية اليقينية بكلمات يقينية كيال حيوم حوهلا شك
حدث سيقع يف املستقبل ذكَره بصيغة املاضي وكأنه يقول اعتِبروا هذا اخلرب 

ا أيضا قد أكد القرآن خرب والدة االبن عندها وهن. كاحلدث الذي قد وقع يف املاضي
أي ألعطي أي كُوين على يقني بوالدة االبن فكأين قد أعطيتِك .. �ألهب�بقوله 

ت أن كلمة فثب. واجلميع يعرف أن اهللا تعاىل هو الذي يهب الولد ال املالك. إياه
إن النبأ اإلهلي .  إمنا تفيد خرب والدة االبن عندها، وليس إعطاءها االبن�ألهب�

يكون خرب يقني، لذا فقد عد كشيء قد وهب سلفًا، فقال جئتك حبسب وحي اهللا 
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أي جئتِك ألخربك بوالدة ابن عندك، ).. ٢٠: مرمي (�َألهب لَِك غُلَاما زِكيا�تعاىل 
  .وِثِقي بقطعية هذا الكشف وكأنك قد أُعطيِت املولود املوعود

 االبن إن مرمي أيضا استغربت من البشارة مثل ما استغرب زكريا ببشارة والدة
  )٢١: مرمي(؟ �أَنى يكُونُ ِلي غُالَم�عنده فقالت 

ال شك أن الغالم يعين الكهل والشاب أيضا، ولكنه يعين هنا الولد، ألن هذا من 
فقالت كيف ألد . ا تتحريكالم مرمي، وإن والدة الولد عندها هو األمر الذي جعله

  ولدا ومل ميسسين بشر ولست امرأة فاجرة؟
ولو أننا قلنا إا استغربت بسبب ظاهر أحواهلا، وقلنا إن مشاعرها يف الرؤيا 
كانت كمشاعرها يف الظاهر، فيكون املعىن أن والدة االبن عندها كان أمرا مستحيالً 

فأحيانا : ذلك أن املنام نوعان. رؤيا أيضايف الظاهر فاستغربت من هذا اخلرب خالل ال
يكون املشهد والكالم وحدمها حتت تأثري تأويل الرؤيا، أما األحاسيس القلبية فال 

ومثاله أن يرى املرء يف املنام أن ابنه قد قُتل، وأنه فرحان بقتله، . تكون حتت تأثريه
ى قتل ابنه يعين أن مع أنه ال يفرح بقتله يف الظاهر، بل يبكي وحيزن؛ ففرحته عل

مشاعره أيضا كانت حتت تأثري تأويل الرؤيا ألن تأويل قتله أنه سيكون صاحلًا، 
وأحيانا يرى يف املنام أن ابنه . وسيقف حياته على خدمة الدين، وإال لبكى ومل يفرح

قُتل وأنه يبكي عليه، مع أنه كان ينبغي عليه أن يفرح ذا املشهد، ولكن بكاءه يف 
 يدل على أن مشاعره مل تكن حتت تأثري تأويل الرؤيا، بل كانت حتت تأثري الرؤيا

إذن فمشاعر القلب أحيانا تكون حتت تأثري تأويل الرؤيا وأحيانا ال . ظاهر األحوال
  .تكون كذلك

فلو فهمنا من قوهلا هذا أا قالته بتأثري ظاهر أحواهلا لكان املراد أا قالت هكذا 
يا ويلىت، : ذه األمور أمر منكر غري مستحب، فكأا قالت لـهألن التفوه مبثل ه

  ماذا تقول؟ مىت تلد النساء بدون الرجال؟
أما لو اعتربنا قوهلا هذا خاضعا لتأثري تأويل الرؤيا لكان املراد أا قالت هذا يف 

  هل بالفعل سيعاملين اهللا تعاىل ذا اللطف والكرم؟: دهشة واستغراب
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بت من هذه اآلية بكل جالء أن السيدة مرمي قد فهمت من وباختصار، لقد ث
 يدل �ولَم يمسسِني بشر�ذلك أا ستلد ولدا بدون زواج وقبل الزواج، ألن قوهلا 

د هذه الرؤيا وقبل الزواج، وإال أا قد فهمت من هذه الرؤيا أا سترزق الولد بع
  .فال معىن ألن تنفي مرمي أية عالقة جنسية يف املاضي

 أيضا يدعم هذا املعىن حيث إا تنفي به أي عالقات �ولَم أَك بِغيا�مث إن قوهلا 
 كان نفيا لعالقة �ومل ميسسين بشر� املاضي، بينما كان قوهلا غري شرعية مع أحد يف

وهذا يدل . شرعية يف املاضي؛ وليس يف قوهلا أي ذكر للزواج أو عدمه يف املستقبل
ا مل تنِف والدة االبن عندها يف املستقبل لكوا منذورة يف سبيل اهللا تعاىل، وإمنا أ

لو . نفت والدة االبن عندها نظرا إىل ماضيها الذي كان من احملال أن ترزق فيه الولد
كان املستقبل يف نظرها لقالت إن زواجي مستحيل فكيف أرزق الولد، أو مل 

  .تتعجب إطالقًا من وعد الولد ألن احتمال زواجها كان أمرا واردا
أن هذا األمر صعب ) ٢٢: مرمي (�هو علَي هين�اد من قوله تعاىل وليس املر

على الناس ولكنه سهل يل؛ ذلك ألن األمر املشار إليه ليس صعبا على الناس فحسب 
نة بني قدرة اهللا وقدرة البشر، وإمنا هذا إذن فليس هنا أي مقار. بل هو مستحيل متاما

  .إعالم من اهللا تعاىل بأنه إذا أراد شيئًا فكل شيء هين وسهلٌ عليه
اعلم أن الالم يف ف) ٢٢: مرمي (�وِلنجعلَه آيةً ِللناِس ورحمةً ِمنا�أما قوله تعاىل 

 للعاقبة، واملراد أننا فاعلون ذلك حتما، فيصبح هذا الولد آية ورمحة �وِلنجعله�
أي أننا حني خنلقه من دون أب سيكون ذلك عالمة على أننا على . للناس من ِقبلنا

رمحة �ور اإلبراهيمي من بين إسحاق إىل بين إمساعيل، ويكون هذا وشك أن ننقل الن
  .�منا

إذا كانت النبوة قد انقطعت عن بين إسرائيل من : والسؤال الذي يفرض نفسه هنا
  .خالل املسيح، فكيف صار هو رمحة للناس

 إشارة إىل تعليم املسيح، حيث �ورمحة منا�أن قوله تعاىل ) أوالً (وجواب ذلك
أخرب اهللا تعاىل أن اخلشونة والقسوة املوجودة يف اليهود ستزال بواسطة املسيح الذي 
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ا على نشر الرمحة، وهكذا سيكون سيدعو الناس إىل احملبة والرفق، ويعمل جاهد
  .ظهوره مدعاة رمحة للدنيا

 ما كان ليولد إال بانتقال النبوة من بين إسحاق إىل �وثانيا، أن نيب آخر الزمان 
 وجاء ليمهد �فبما أن املسيح كان سببا لظهور من هو رمحة للعاملني . بين إمساعيل

أي جعلناه سببا .. �رمحة منا�لنـزول تعليم الرمحة فقال اهللا تعاىل إننا جعلناه 
وكأن املسيح كان . �لتحقق تلك النبوءة العظيمة املتعلقة بظهور نيب آخر الزمان 

  .مفتاحا للباب الذي كان من املقدر أن تنـزل بانفتاحه رمحة عظيمة من اهللا تعاىل
 سيد �فبالرغم من أن املسيح ! ما أعظم هذا الكالم دليالً على كمال القرآن

نبوءة والدته مل يذكر أنه سيعمل على نشر للنصارى، إال أن اإلجنيل حني حتدث عن 
ولكن القرآن الكرمي حني ذكر نبوءة والدته ذكر أيضا أن اهللا تعاىل . احملبة بني الناس

إن هذا األمر إذا كان يشكل . كان قد أخرب مرمي قبل والدته أنه سينشر تعليم احملبة
يل على كون اإلجنيل برهانا عظيما على صدق القرآن وكماله وعدله، فإنه أيضا دل

 تعليمه الداعي إىل الرمحة، ولكن اإلجنيل مل يذكر �إن أكرب مزايا املسيح . ناقصا
  .ذلك، ولو تلميحا، حني ذكر نبوءة والدته، أما القرآن الكرمي فسجل هذا األمر

يةً من آيات اهللا تعاىل، ولكن وال يعزبن عن البال أن كل نيب كان يف حد ذاته آ
فمثالً ال شك أن قوله . ِمن دأب املسيحيني استغالل بعض الكلمات بطريق خاطئ

، وحنن � دليل على عظمة املسيح �وِلنجعله آيةً للناس ورمحةً منا�تعاىل 
املسلمني أيضا نعترف بعظمته، ولكن املسيحيني يستغلّون مثل هذه الكلمات فيطْرون 

إننا ال نقلّل من عظمة املسيح، كال، بل إننا نعتقد أنه نيب عظيم . املسيح إطراء كبريا
ن ورسول كرمي، ولكنا ال نؤمن بأنه كان ميلك من الكماالت ما ال يوجد يف غريه م

يستنتج املسيحيون من قوله . �األنبياء، أو أنه كان أكثر كماالً من رسولنا الكرمي 
ولكنه . مسيح أن هذا اعتراف من القرآن بأمهية خارقة لل�ولنجعلَه آيةً للناس�تعاىل 

استنتاج غري سليم، إذ يتضح من دراسة القرآن الكرمي أنه قد استخدم هذا اللفظ يف 
فمثالً قد سرد تعاىل يف القرآن رؤيا ألحد من األنبياء مث . حق األنبياء اآلخرين أيضا
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وقد قال ذلك للنيب حزقيال الذي ). ٢٦٠: البقرة (�ِلنجعلَك آيةً للناس�قال له 
  .كان أدىن درجة من موسى وداود عليهم السالم

 بل لقد قال اهللا تعاىل عن حيىي ما مل يقل عن املسيح إذ بين أنه قد أعطاه هذا 
ملسيح إنه جعله للناس رمحة، فاهللا تعاىل ، بينما قال عن ا�احلنان أو الرمحة من عنده 

فكان حيىي رمحة متجسدة، أما املسيح . قد نسب الرمحة هنا إىل نفسه ال إىل املسيح
  .والظاهر أن الرمحة املتجسدة شيء عظيم. فبعث إىل الناس كآية رمحة فقط

وما � فحسب، بل قال اهللا تعاىل لـه  مل يسم رمحة�مث إن رسولنا الكرمي 
الَِمنيةً ِللْعمحِإالَّ ر اكلْنسوهذا يعين أن عيسى ). ١٠٨: األنبياء (�أَر� سممل ي 

رمحة، وأما حيىي فسمي رمحة من لدن اهللا تعاىل، وأما رسولنا رمحةً، بل مسي آية 
الكرمي فلم يجعل رمحة خمتصة بقوم أو بزمان، بل جعل رمحة لكل العامل ولكل 

جعل رمحة، وليس أنه بعث رمحةً ) ١ (�وكأن النيب . األزمان إىل يوم القيامة
أنه مل يجعل رمحة خمتصة بقوم معني أو زمان معني، بل جعل رمحة و) ٢(بالناس؛ 
  ...للعاملني

أي إذا أراد اهللا تعاىل أن ) ٢٢: مرمي (�وكَانَ أَمرا مقِْضيا�أما قول اهللا تعاىل 
مر سهل بالنسبة هللا تعاىل، لذا خيرب اآلن أن والدة االبن خيلق أحدا من غري أب فهو أ

عند مرمي من غري أب كان قضاء اهللا تعاىل لكي تنقطع النبوة عن بين إسرائيل وتنتقل 
 األوامر �وكان أمرا مربما ال ميكن إلغاؤه أبدا، بل أصدر اهللا . إىل بين إمساعيل

  . وإمضائهبتنفيذه
كيف محلت مرمي، هذا سر إهلي أمسى من القانون الطبيعي، أو إذا كان ضمن 

وهناك الكثري . القوانني الطبيعية فإنه ال يزال حىت اآلن سرا مكنونا بالنسبة لإلنسان
خذوا . من أسرار القوانني الطبيعية اليت مل يتمكن اإلنسان بعد من االطالع عليها

مثالً، فلم يكن لإلنسان أي علم ا، ولكن اإلنسان اكتشفها اآلن؟ القنبلة الذرية 
وباملثل هناك أسرار كثرية يف خلق اهللا تعاىل اليت مل يكتشفها اإلنسان بعد، ومنها 

 لقادر على أن �كُن�إن اهللا الذي خلَق كل الكون بقوله . الوالدة من غري أب
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غري أننا جند يف التاريخ أيضا شهادات تؤكد . حيدث يف األنثى تغيريات غري مسبوقة
  .والدة أوالد آخرين من غري أب

والغريب يف األمر أن . وقد وردت يف املوسوعة الربيطانية أحداث مماثلة كثرية
لعجيبة قد رأين الرؤى قبل أمهات كل هؤالء املواليد الذين ولدوا هذه الوالدة ا

لذا فال ميكننا أن نتهمهن ). Virgin Birth: ١٢موسوعة األديان جملد (والدم 
 من غري أب، إذ جند يف �إذًا فال غرابة يف والدة املسيح . بالفاحشة أو الكذب

  .التاريخ ذكر والدات عديدة مماثلة لوالدته
.  فاملراد من احلمل هنا احلمل الذي مت نتيجة هذه الرؤيا�فحملته�ه تعاىل أما قول

فقد قال يف كتابه . وهذا ما قال به سيدنا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم
ئدنا أن املسيح قد ولد من غري أب بكل وضوح وجالء إن من عقا" مواهب الرمحن"
 يصرح أنه ليس أمامنا إال خياران �وكان حضرته ). ٢٩٥مواهب الرمحن ص (

 قد ولد بأمر اهللا تعاىل، وإما أن نقول أنه ولد �فإما أن نسلّم بأن املسيح : اثنان
  .الدة غري شرعيةو

فيدل على أن مرمي ) ٢٣: مرمي (�فَانتبذَت ِبِه مكَانا قَِصيا�أما قوله تعاىل 
وحني نفحص اإلجنيل ذا الصدد . اضطرت خالل محلها للذهاب إىل مكان بعيد

احلادث إىل حد ما، وال بد لنا من التسليم ذا التفصيل طاملا ال جند فيه تفصيل هذا 
  :فقد ورد يف اإلجنيل. جند ما يدل على بطالنه

وهذا . ويف تلك األيام صدر أمر ِمن أوغسطس قيصر بأن يكتتب كلُّ املسكونة"
 كلُّ ..فذهب اجلميع ليكتتبوا. االكتتاب األولُ جرى إذ كان كريينيوس وايلَ سوريةَ

فصِعد يوسف أيضا من اجلليل من مدينة الناصرة إىل اليهودية إىل . واحد إىل مدينته
 كتتب مع مرميمدينة داود اليت تدعى بيت حلم لكونه من بيت داود وعشريته لي

  ).٥-١: ٢لوقا " (امرأِته املخطوبة وهي حبلى
إىل بيت حلم فثبت من هذه الفقرة اإلجنيلية أن مرمي أيضا ذهبت مع يوسف 

ولكن يقول اإلجنيل بعد ذلك إن الناس جاءوا بكثرة لإلحصاء فلم جيدا . لإلحصاء
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مكانا للمبيت يف السراي، فباتا يف اخلارج، وهنالك بدأت مرمي تشعر آالم املخاض، 
  ).٧: املرجع السابق(فوضعت الوليد 

بق أن بينت أن وقد س. إن جلوء مرمي إىل النخلة دليل على أا مل تكن يف بيتها
مرمي وزوجها مل جيدا املكان يف النـزل حبسب اإلجنيل، فاضطرا للمبيت يف العراء، 

  .ويبدو أا وجدت هناك خنلةً فذهبت إليها
جممع (يقول املفسرون عندنا أا ذهبت إىل النخلة لتستند إليها ختفيفًا آلالمها 

 الروايات املسيحية كما سأبني ولكنهم قد اخترعوا عذر االستناد خوفًا من). البيان
فما دامت كل األشجار يئ الظل والسند أيضا يف وقت واحد، فلماذا، يا . الحقًا

ترى، قالوا إا ذهبت إىل جذع النخلة لتستند إليها؟ إن سببه يف الواقع هو أن فكرة 
ال شك أن اإلنسان . االنسجام مع الروايات املسيحية كانت غالبة على أذهام

ون حباجة إىل السند أيضا وقت اآلالم، فالنسوة ذوات اخلربة يضعن أيديهن يف يد يك
املرأة عند الوالدة وينصحنها أن تضغط علي أيديهن بكل قوة، وعندما تفعل ذلك 

فال غرو أن املرأة حتتاج إىل . جتد بعض الراحة من آالمها، كما تسهل الوالدة أيضا
أين أرى أن السبب الذي ذكره املفسرون هنا ليس شيء تستند إليه وقت اآلالم، غري 

  .صحيحا
) ٢٤: مرمي (�قَالَت يا لَيتِني ِمت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسيا�أما قوله تعاىل 

تفسري (عن الناس ألن الولد كان من غري أب فقال البعض أا قالت ذلك خوفًا من ط
ولكين أرى أن هذا غلط، فإن أهل اخلربة يعرفون أن املرأة عند والدة ). ابن كثري

مولودها األول تعاين على الدوام آالما شديدة حىت تقول ِمن تلقائها يا ليتين ِمت قبل 
 مما ال شك فيه أن .لقد الحظت هذا األمر يف بييت مع زوجايت وبنايت أيضا. هذا

والدة مولود عند عذراء أمر غري عادي، ولكن هكذا تقول النساء دائما عندما 
  . فال غرابة يف ذلك أبدا. يقاسني آالما شديدة عند وضعهن ملولودهن الِبكر

 �بِك تحتِك سِرياقَد جعلَ ر�لقد انتقلت أذهان املفسرين من قول اهللا تعاىل 
فيقولون ألن عيسى كان حتت . إىل التحت الذي يكون حتت قدم املرء) ٢٥: مرمي(
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، بينما قال البعض إن )روح املعاين(مرمي عند والدته فهو الذي ناداها من حتتها 
  ).الدر املنثور(املالك ناداها من جهة أرجلها 

ال شك فيه أن املنادي هو املالك، ولكن من الغباء القول أن املالك ناداها من  مما 
إمنا املراد أن املالك ناداها من جهة منحدر األرض . اجلهة التحتانية من جسدها

ذلك أن املكان الذي ولد فيه عيسى كان يف سفح جبل . وأخربها أن هنا ماء
 تتضح لنا من اإلجنيل أن مرمي وكانت يف األرض املنخفضة هناك عني ماء، حيث

 قدما من ٢٣٥٠ولدت ابنها يف بيت حلم اليت تقع على رأس جبل يبلغ ارتفاعه 
وهناك وديان خضراء حوهلا، وهي أكثر األماكن خضرةً يف منطقة . سطح البحر

وهذه العيون متد مدينة . يهوذا كلها، وأن ا ثالثة عيون للماء وتسمى عيون سليمان
وهذا يعين أن ال ماء يف املدينة، وإمنا تجلب املياه من عني سليمان . ملاءبيت حلم با
وهناك عني ماء يف اجلهة الشرقية اجلنوبية من املدينة عند السفح على . عرب األنابيب

  ). قاموس الكتاب املقدس للدكتور جورج(بعد نصف ميل 
أن مرمي مسعت الصوت ) ٢٥: مرمي (�فَناداها ِمن تحِتها�فاملراد من قوله تعاىل 

. ذلك أن املرء يعرف املكان من جهة الصوت أيضا. من الناحية اليت فيها عني ماء
فمثالً لو ناداك أحد من مشالك لعرفت على الفور أن الصوت قادم من جهة الشمال 

فلكي يدل مرمي على مكان املاء ناداها املالك من منحدر . اليمنيوليس من جهة 
والتاريخ اجلغرايف هلذه املنطقة أيضا . وليس املراد أنه ناداها من حتت جسدها. اجلبل

  .يدل على وجود عيون ماء فيها
الواقع أن اإلجنيل خيربنا أن مرمي ملا ذهبت إىل بيت حلم مل جتد مكانا للمبيت 

كما يضيف اإلجنيل أا باتت يف املكان الذي كان . ة، فباتت خارجهاداخل املدين
ومن املعروف أن الرعاة يرعون املواشي ). ٨: ٢لوقا (الرعاة يرعون فيه مواشيهم 

. ومن أجل ذلك ورد يف اإلجنيل أما أضجعا الوليد يف مذود. على مسافة من املدن
 ورمبا فكرت مرمي أا لو أقامت يف .فثبت أما باتا يف مكان بني املدينة والعيون

فأقامت على بعد . املدينة لقال الناس ملن هذا الوليد، فاألفضل أن يقيما خارج املدينة
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منها حيث العيون اليت مل يكن هلا علم بوجودها لكوا غريبة يف تلك املنطقة، 
  .فأخربها اهللا تعاىل بواسطة املالك أن هناك عني ماء يف اجلهة الفالنية

ولرمبا أراد اهللا تعاىل بذلك إثبات مماثلة بني املسيح وإمساعيل عليهما السالم، فإن 
األخري أيضا ملا ترك يف أرض مكة نادى املالك أُمه أن اهللا تعاىل قد فجر عينا حتت 

  .رجلي ولدك
فبما ). ٢٧: مرمي (�واشرِبي وقَري عينافَكُِلي �مث يف اآلية التالية يقول اهللا تعاىل 

أن اهللا تعاىل قد ذكر النخلة من قبل، فاملراد كلي اآلن من مثر النخلة، واشريب من 
وهذا يدل بكل وضوح أنه ليس يف . عني املاء، ونظفي به الثياب واملولود وافرحي

كانت عند منحدر .  ما يدل على رفعة املسيح، بل يفيد وجود العني�سريا�لفظ 
  .اجلبل عني ماء، فقال اهللا هلا كلي من مثر النخل، واشريب من ماء العني، وقري عينا

 u��8� U�N. w���I u��8� U�N. w���I u��8� U�N. w���I u��8� U�N. w���I����::::        
إن التاريخ املسيحي يقول لنا أن . هنا نواجه معضلة كبرية ال بد لنا من حلها

 ديسمرب، ويقول لوقا إن أوغسطس قيصر كان قد أصدر يف ٢٥ ولد يف �املسيح 
يت تلك األيام أمرا بإحصاء سكان مملكته، فذهب يوسف مع مرمي من الناصرة إىل ب

وهذا يعين أن املسيح ). ٥-١: ٢لوقا (حلم من أجل التسجيل، وهنالك ولد املسيح 
ولكن القرآن الكرمي يعلن أن .  ديسمرب٢٥ولد يف بيت حلم أيام اإلحصاء األول يف 

والنخل ال تثمر يف شهر ديسمرب إال . املسيح قد ولد يف األيام اليت تثمر فيها النخل
وعندما جنمع بني هذا وبني إخبار . يوليو وأغسطس بكثرةنادرا، وتثمر يف شهري 

اهللا تعاىل ملرمي بعني ماء لتنظف به ثياا وتغسل مولودها، لتبني لنا أن الوالدة متت يف 
ذلك أن غسل الوليد اجلديد مباء العني . احلقيقة يف يوليو أو أغسطس، ال يف ديسمرب

مشال اجلزيرة العربية ألمر خمالف يف شهر الربد القارس، وخاصة على جبل واقع يف 
. ولكن التاريخ املسيحي ينص على أن والدة املسيح يف شهر ديسمرب. للعقل متاما

فهناك تعارض واضح مبا ورد يف تارخيهم وما يعلنه القرآن الكرمي بأن املالك قال ملرمي 
، مع أن الرطب )٢٦: مرمي (�طْ عليِك رطَبا جنياوهزي إليِك جبذِع النخلة تساق�
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فإذا . ال توجد يف شهر ديسمرب إال نادرا، وتوجد بكثرة يف شهري يوليو وأغسطس
ملاذا : كان صحيحا أن املسيح قد ولد يف ديسمرب فالسؤال الذي يطرح نفسه هو

   توجد يف ذلك املوسم؟ذكر القرآن الرطب مع أا ال
وخوفًا من هذا االعتراض نفسه قال املفسرون عندنا أن مرمي ذهبت إىل جذع 

لقد فكروا أن املسيحيني يقولون أن املسيح قد ولد . النخلة لتستند إليه أثناء الوضع
يف ديسمرب، والنخل ال حتمل الرطب يف ذلك الشهر إال قليال؛ فلماذا ذهبت إىل 

 يكن ا مثر؟ فأجابوا على ذلك أا ذهبت إىل جذع النخلة لتستند النخلة اليت مل
وهزي إليِك �إليه، غاضني الطرف عما قال اهللا تعاىل بعد ذلك يف القرآن الكرمي 

فألن املفسرين مسعوا من املسيحيني أن ! �جبذِع النخلة تساِقطْ عليِك رطَبا جنيا
املسيح ولد يف ديسمرب، وألن النخل ال تثمر الرطب يف ديسمرب إال قليال، فقالوا أن 

  . مرمي ذهبت إىل جذع النخلة اليت جف مثرها لتستند إليه
فكانت مرمي ز النخلة اليت . بيد أن بعض املفسرين فكروا فقالوا أن ذلك معجزة

  ).تفسري الرازي، وأضواء البيان! ( فكانت تساقط عليها رطبا جنياال مثر ا،
والقرآن . واملشكلة الثانية اليت نواجهها هي أن هذا احلادث وقع يف منطقة يهوذا

الكرمي يذكر هنا النخل، ولكن تاريخ التوراة يذكر الزيتون واللوز والعنب بني 
حتت بيت حلم ص : موس الكتابقا(مزروعات منطقة يهوذا، وال ذكر فيها للنخل 

وهذا يعين . واألغرب من ذلك أن العنب واللوز والزيتون ال تثمر يف ديسمرب). ١٦٦
أن القرآن الكرمي يذكر الرطب، وهي ال تكون يف ديسمرب إال قليال؛ أما تاريخ 
التوراة فيذكر الزيتون واللوز والعنب كمزروعات منطقة يهوذا، وال تذكر النخل من 

  .مث إن هذه الثالثة أيضا ال توجد يف ديسمرببينها، 
  .واآلن أخربكم مبا يدل على أن بيان القرآن هو احلق

األمر الواقع أن السيدة مرمي محلت من غري زوج، فأثار خطيبها ضجة أن احلمل 
فأمره اهللا تعاىل يف الرؤيا أن يأخذ مرمي إىل بيته، ألن ما تقوله هي صدق . ليس منه

حب الرؤيا بأن خطيبته مل ترتكب أي فاحشة، ولكن أهل املدينة فاطمأن صا. وحق
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وليس . ال ميكن أن يطمئنوا، بل كل من يسمع بوالدة املولود سيقول إنه ولد احلرام
فألنه كان خياف العار، . بوسع أي زوج أن يتحمل اام الناس لزوجته بالفاحشة
إخفاء احلمل، فلما رأى أن فمكث يف بيته مع مرمي ثالثة أو أربعة أشهر أمكن فيها 

  .كتمانه مستحيل، ذهب مبرمي إىل منطقة بعيدة عن مدينته، حيث ولد املولود
مل ير لوقا معجزة : أما املشكلة اليت واجهت لوقا يف بيان هذه احلقيقة فهي كاآليت

كافية يف ظهور املالك ملرمي وتبشريه إياها باحلمل، فأراد أن يضيف إىل ذلك بعض 
سيح أيضا، ليعطي انطباعا أن مرمي ما إن محلت باملسيح حىت أخذت معجزات امل

فإذا كانت معجزات املسيح أخذت يف . معجزات ربهم يف الظهور بدون توقف
الظهور من حني احلمل فما احلاجة إىل إخفاء احلمل يا ترى؟ ولكن األحداث 

ال شك . ة طويلةاحلقيقية كانت تؤكد أن يوسف ومرمي مكثا خارج مدينتهما لفتر
أن رؤيا يوسف برأت ساحة مرمي عنده، ولكن هذه الرؤيا ما كانت لتدفع عنه اللوم 

ومن أجل ذلك أقام مع مرمي طاملا أمكن إخفاء . الذي كان سيلقاه من قبل القوم
احلمل، وملا رأى أن إخفاء محلها أصبح أمرا مستحيالً أخذها إىل مكان بعيد، لكي 

ولكن لوقا كان يهدف . م ولكي يولد الوليد خارج املدينةال يتعرض للوم القو
التأكيد على ألوهية املسيح، فراح يعزو إليه املعجزات منذ أن محلته مرمي، وقال أن 
زوجة زكريا قالت ملرمي احلامل حني جاءت إليها ها قد جاءتين أم ريب، بل قال إن 

أنه إذا ثبت ذهاب مرمي فظن لوقا . يوحنا نفسه بدأ يركض فرحا وهو يف بطن أمه
بعيدا عن أهلها بسبب احلمل لقال الناس أن مرمي وزوجها خافا لومة الالئمني رغم 
مشاهدما كل هذه اآليات واملعجزات؛ ولكن ما كان بوسعه، من ناحية أخرى، 

إذا كان : أن ينكر ذهاما بعيدا عن أهلهما؛ فكان عليه أن يرد على سؤال هام وهو
من اهللا تعاىل، وإذا كانت معجزات املسيح قد بدأت تظهر منذ حلظة احلمل معجزة 

احلمل، فما الداعي إلخفاء ذلك احلمل؟ وإذا مل يكن هناك داع إلخفائه فلماذا ذهبا 
بعيدا عن أهلهما؟ فلكي يتفادى لوقا هذا االعتراض أوجد من عنده مربرا لسفرمها 

لذي مت يف الواقع بعد سبع سنوات من إىل بيت حلم، فربط سفرمها حبادث اإلحصاء ا
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والدة املسيح، فأوهم الناس أما مل يذهبا إىل بيت حلم إخفاًء للحمل، وإمنا من أجل 
  .اإلحصاء الذي مل يكن هلما بد من السفر من أجله

فبناًء على التاريخ الرومي، ميكننا القول إن لوقا حاول كتمان احلق، إذ مل جير 
لعام، ومل يسافر يوسف ومرمي عندئذ من أجل التسجيل، ذلك اإلحصاء يف ذلك ا
فإن يوسف قد أتى مبرمي إىل . وهذا هو األمر الواقع أيضا. وإمنا ذهبا إخفاًء للوالدة

بيته بناًء على أمر اهللا تعاىل، ولكنه ملا رأى أن إخفاء احلمل أصبح مستحيالً، وأنه 
والظاهر أنه لو . دينة حبجة ماسيتعرض اآلن للخزي والعار، خرج ا بعيدا عن امل

أىن لك هذا املولود ومل : رجع إىل مدينته بعد والدة املولود فورا لالمه القوم قائلني
متض على زواجك مخسة أشهر فقط؟ ولو أنه رجع مبرمي ومولودها بعد تسعة أشهر 

ومل . بالضبط من احلمل لعرف القوم أنه ليس مبولود جديد، بل هو ابن مخسة أشهر
كن مثة سبيل إلخفاء األمر إال أن يظل بعيدا عن مدينته عدة سنوات ألن الصيب ي

والواقع أن يوسف قد اضطر بالفعل للمكوث . الكبري ال ميكن معرفة عمره بالتحديد
وعندي أن فترة مكوثه خارج املدينة تتراوح ما بني . بعيدا عن مدينته سنوات عديدة

  .مثانية أو تسعة أعوام
  :  Bishop Geornsكما كتب 

ولو أننا .  ديسمرب هو يوم ميالد املسيح٢٥ليس هناك شهادة قطعية على أن 
سلّمنا بقصة والدة املسيح كما ذكرها لوقا بأن الرعاة كانوا حيرسون قطعام يف 
العراء يف منطقة بيت حلم يف تلك األيام، لثبت أن ميالد املسيح مل يكن يف فصل 

حلرارة جدا حىت يصبح سقوط الثلج على منطقة يهوذا الشتاء، حني تنخفض درجة ا
 ٣٠٠يبدو أن عيد امليالد عندنا قد مت حتديده يف حوايل عام . اجلبلية أمرا عاديا

  ).p. 79 Rise Of Christianity(امليالدي وبعد نقاشات طويلة 
  .  مل  تكن يف شهر ديسمرب� فثبت من هذه األقوال أن والدة املسيح 
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ذا الشرح، وهو شرح هام جدا، ومدعم باألحداث املذكورة يف التاريخ 
الرومي، ومؤيد بضوء روايات اإلجنيل نفسه، تنحل قضية ذكر النخلة ومثرها يف 

  .القرآن الكرمي لدى حادث والدة املسيح
U�N� � ;$�  u��8�  ?��k*U�N� � ;$�  u��8�  ?��k*U�N� � ;$�  u��8�  ?��k*U�N� � ;$�  u��8�  ?��k*::::        

فرغت من الوالدة وقويت على املشي جاءت قومها يقول املفسرون أن مرمي ملا 
ال : ما هذه الفعلة الشنيعة اليت فعلِتها؟ فقالت: حمتضنة ابنها، فقالوا هلا متهمني إياها

  ).ابن كثري(أنا عبد اهللا ونبيه : فتكلم املسيح وقال. تسألوين، بل اسألوا هذا املولود
ذلك أنه مل يكن نبيا . سب إليه وهذا يعين أن املسيح قد كذب يف أول معجزة تن

قال إن اهللا تعاىل أوصاين بالصالة، مع أنه كان ال . آنئذ، ومع ذلك قال إنين نيب اهللا
فكأن املسيح، حبسب . يصلي، وإمنا كان عندئذ يبول ويتربز يف أمساله وينجسها

املفسرين، بدأ يتدرب على قول الكذب وهو يف حضن أمه، ففي السن الذي مل 
ليه الصالة قال إين أصلي، ويف الوقت الذي كان ال يزال ناقص الوعي تفرض ع

وحجة املفسرين على قوهلم هذا هو . واإلدراك قال إين قد بعثت نبيا من اهللا تعاىل
  ).٤٧آل عمران  (�ويكَلِّم الناس ِفي الْمهِد� وقوله تعاىل �حتِملُه�قول اهللا تعاىل 

ويتضح من إجنيل مىت أن املسيح قد زار أورشليم، اليت كانت مدينته اُألم يف 
ثانيةً وهو يف الثاين املناطق ااورة هلا، مرتني؛ مرةً وهو يف الثانية عشرة من عمره، و

وال بد أن هذه املكاملة اليت متّت بينه وبني أقارب أمه ). ٢١مىت (والثالثني من عمره 
ولكن مل يذكَر عن املسيح حدثٌ ذو بال . قد حصلت يف إحدى هاتني الزيارتني

لدى زيارته األوىل حني كان سنه اثين عشر، سوى أنه كان يصغي إىل حديث 
لذا يبدو أن هذه املكاملة اليت جرت بينه وأهله كانت . عب واللهوالكبار ويعاف الل

 حني زارها - اليت كان أقاربه ساكنني يف ضواحيها- لدى سفره الثاين ألورشليم 
لنشر دعوته فيها، وقد زارها يف حوايل السنة الثالثة من بعثته، حيث كان قد أعلن 

مات اليت عزاها القرآن إىل وإن هذه الكل). ٢١انظر مىت (دعواه قبل ذلك بعامني 
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املسيح تبدو مالئمة متاما بتلك املناسبة، ولكنها ال تنسجم إطالقًا مع زيارته األوىل 
  .حني كان ال يزال صبيا
إشارة إىل تلك احلقبة ) ٢٨: مرمي (�فَأَتت ِبِه قَومها تحِملُه�فثبت أن قوله تعاىل 

. من الزمن حني كان املسيح قد بلغ الثالثة والثالثني من عمره، وكان قد أعلن دعواه
؟ فإن األم إمنا حتمل )حتِمله(ما هو املراد إذن من لفظ : وهنا يطرح سؤال نفسه
  .طفلها حني يكون صغريا

تضان املولود، ولكنه يعين اجلواب أنه مما ال شك فيه أن لفظ احلمل يعين اح
مثَلُ الَِّذين حملُوا �املساندة والتأييد والنصرة أيضا بدليل قوله تعاىل يف القرآن الكرمي 

فترى أن اهللا ).. ٦: اجلمعة (�التوراةَ ثُم لَم يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِملُ أَسفَارا
، ولكن هذا ال يعين أنه تعاىل وضع التوراة على �حملوا التوراة�تعاىل يقول هنا 

مث مل �يقول اهللا تعاىل مث . رؤوسهم، وإمنا املعىن أنه أمرهم بتأييدها وتوقريها
وليس معناه أن كل يهودي نبذ التوراة من يده، إمنا املراد أم تركوا .. �حيِملوها

فثبت أن احلمل يعين أحيانا النصرة والتأييد والتشجيع . تبليغ رسالة التوراة وتأييدها
-٣١: ٣مرقس (فاإلجنيل يقول أن أم املسيح مل تؤمن به . رفع املعنويات أيضاو

 التهمةَ اليت قد ألصقها �فأتت به قومها حتِمله�، فالقرآن يفند بقوله تعاىل )٣٥
: ، وأخرب أا جاءت مع املسيح تصدقه وتؤيده وتقول للناس�اإلجنيل بأُم املسيح 

تكلّموا معه . كيف تسمونه ولد احلرام؟ هل أوالد احلرام يكونون كمثل هذا الولد
  لتعرفوا أولد حرام هو أم ولد حالل؟

أي لقد ).. ٢٨: مرمي (�وا يا مريم لَقَد ِجئِْت شيئًا فَِرياقَالُ�مث خيرب اهللا تعاىل أم 
: وكأم قالوا هلا. ارتكبِت فعالً جنسا، ولذلك بدأ ابنك أيضا يكذب على اهللا تعاىل

  .ألنه ولد احلرام فلذلك يتكلم مبثل هذا الكالم
تنطوي على مفهوم آخر أيضا يدل على أم قد مسوا بيد أين أرى أن هذه اآلية 

ذلك ألن هارون كانت له شقيقة مل تكن . مرمي أخت هارون تعيريا ا وسخرية
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ويرى بعض املؤرخني أا مل تكن أختا غري شقيقة ملوسى، بل . أختا حقيقية ملوسى
  . كانت أختا لزوجة موسى، وكانت تدعى أيضا مرمي

 كان على سبيل التعيري �يا أخت هارونَ�ود للسيدة مرمي فأرى أن قول اليه
والسخرية، فقالوا يا مرمي لقد ارتكبِت جرمية بشعة تستحقني عليها عقابا كاجلذام 

إا امت .  هارونفقد أثرِت فتنة كاليت أثارا مرمي أخت. مثل أخت هارون
موسى بالفاحشة، وأما أنت فقد ارتكبت الفاحشة، مع أن أباك مل يكن من األشرار، 

  فما هذا الشر الذي أثرِته؟. كما مل تكن أمك من املومسات
ولكن هناك نوع من املعجزات اليت تقع لتقوية إميان املؤمنني فحسب، وليس من 

يادة إميان املؤمنني فحسب، وتقع حبيث إا تظهر لز. الضروري إقناع الناس ا
  . يصدقها املؤمن ولكن الكافر ال يقتنع ا

 وملا جاءت مرمي مع املسيح إىل قومها قالوا يا مرمي، كيف ارتكبت الفاحشة مع 
وهذا يعين أن مرمي كانت تعرف أن . أنك من عائلة شريفة؟ فأومأت إىل املسيح

 أيضا تفند موقف أولئك الذين يزعمون أن وهذه اجلملة. املسيح سريد عليهم حتما
إذ كيف عرفت مرمي أنه سيتكلم عندئذ؟ فقوله . املسيح قد تكلم عندئذ كمعجزة

 يدل بكل وضوح أن املسيح كان يتكلم من قبل أيضا، �فأشارت إليه�تعاىل 
  .رفت مرمي أنه سيتكلم يف تلك املناسبة أيضاولذلك ع

ويكَلِّم الناس ِفي الْمهِد �ولو قيل هنا أن مرمي كانت قد أُخربت سلفًا أنه 
ا الوحي الذي ولذلك أشارت إليه، فاجلواب أن هذ).. ٤٧: آل عمران (�وكَهالً

تلقته مرمي عن كالم مولودها ال حيدد املناسبة اليت سيتكلم فيها الوليد، وإمنا خيرب إنه 
فلو كان هناك وعد إهلي ملرمي بأن وليدها سيكلّم الناس دائما . سيكلّم الناس فقط

خالل فترة رضاعته لفهمنا أنه كان يكلم من قبل ولذلك أشارت إليه مرمي يف تلك 
ولكن ال أحد يقول بكالم املسيح يف زمن رضاعته قبل ذلك احلادث . ة أيضااملناسب

وال بعده، فال ميكن أن يكون الوعد اإلهلي املذكور يف سورة آل عمران هو الذي 
بل الواقع أا أشارت إىل وليدها دحضا لطعن . جعل مرمي تشري إىل وليدها ليتكلم
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لِب العار على عائلتها وقومها؛ فردت اليهود الذين اموها بارتكاب الفاحشة وج
على طعنهم بأن أشارت إىل ولدها وقالت ميكن أن تكلموه لتعرفوا هل هو حصيلة 

لو صح ظنكم فكيف جاء هذا الطفل العظيم نتيجة الفاحشة؟ إن هذا . الفاحشة
الصيب يف حد ذاته ميثل ردا مفحما على شبهاتكم ووساوسكم، ويربئ ساحيت من 

  . متكم
، فيقدم )٣٠: مرمي (�قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد صِبيا�ما قوله تعاىل أ

  .  يف بداية طفولته�كدليل على كالم املسيح 
يقول . ما ذا الصدد أن املهد يطلَق على زمن التحضري واإلعداد أيضافليكن معلو

أي آتيت الكافر ).. ١٥: املدثّر (�ومهدت لـه متهيدا�اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 
فثبت أن كلمة املهد تستعمل أيضا .  أسبابا كثريةماالً وثراء، وهيأت لرقيه وتقدمه

لفترة التحضري واإلعداد، وهو زمن الشباب، ألن اإلنسان يستجمع فيه شىت القوى 
 على سبيل �املهد�وهنا أيضا قد استعمل القرآن لفظ . ليستهلكها يف املستقبل

وإن كبار القوم يذكرون عموما شبام مبثل هذه . االستعارة مبعىن زمن الشباب
األلفاظ، وال يعنون بذلك أم ال يزالون يف املهد واألرجوحة، وإمنا املراد أم ال 

رابة ستني سنة وقت صلح  ق�فمثالً كان عمر النيب . يزالون صغارا جدا مقارنة م
احلديبية، وكان قد دخل يف الشيخوخة، ومع ذلك ملا جاءه أحد رؤساء مكة 

يا ابين أنصحك أن ترضى :  مرة بعد أخرى�الكافرين للتفاوض خاطب نبينا 
ال غرابة لو قال ف. ذلك ألن هذا الرئيس كان يبلغ من العمر حوايل مثانني سنة. بقويل

فاستنتاج بعض املسلمني بأنه . كيف نكلّمه وهو وليد األمس: كبار القوم عن أحد
 سيتكلّم يف صغره ويف مهده املادي �كان مبثابة نبأ من اهللا تعاىل بأن املسيح 

فإذا كان .  أيضا�كهال�ذلك ألن اهللا تعاىل قد أضاف مع املهد . استنتاج خاطئ
كالم املسيح يف املهد معجزة فهل كان كالمه يف كهولته أيضا معجزة؟ أال يتكلم 

 عاما؟ هل يعترب كالم الكهل أيضا من ٥٠ إىل٣٣أي ما بني .. الناس يف سن الكهولة
 يدل أن هذه اآلية ال تشري �املهد� مع �كهالً� إذًا فوجود لفظ كبار املعجزات؟
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لو كان املراد هنا . المهإىل معجزة كالمه يف موعد خاص، وإمنا إىل معجزة نوعية ك
إذا كان الكالم يف الكهولة يعد . �كهالً�كالمه يف عمر معني ملا أُضيف هنا كلمة 

معجزة، فيمكن أن يعد الكالم يف املهد أيضا معجزة؛ أما إذا كان الكالم يف الكهولة 
  .را عاديا، فال بد أن يراد باملهد هنا ذلك السن الذي يتكلم فيه عامة األوالدأم

واجلواب هو نفس ما ذكرته أعاله بأن الكالم يكون يف حد ذاته معجزة أيضا 
فمثال إن القرآن الكرمي ملعجزة عظيمة جدا، ولكن هل نـزل . بغض النظر عن العمر

 � وعمره شهراِن أم أربعون عاما؟ لقد بدأ نـزوله على النيب �القرآن على النيب 
يف سن األربعني، واستمر نـزوله حىت سن الثالثة والستني، ومع ذلك نعد هذا 

 وسنه شهران وثالثة أشهر؟ �الكالم معجزة؟ فهل نعتربه معجزة ألنه نـزل عليه 
كال، بل نعده معجزة لنوعية هذا الكالم؟ فإننا نؤمن بأن القرآن كالم عظيم منقطع 

  .النظري حىت إن العامل كله لعاجز عن أن يأيت مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا
وكذلك يف فاملراد أن املسيح سيتكلم كالما إعجازيا يف زمن شبابه وإعداده، 

واحلق أن األنبياء كلهم يتكلمون مبثل هذا الكالم، لكوم من احملبوبني . زمن كهولته
 الذي مل يزل يتكلم بكالم ال يبلغ �فهذا هو رسولنا الكرمي . املقربني لدى اهللا تعاىل

ذ ال قيمة للتوراة واإلجنيل إزاء شأوه كالم املسيح وال كالم موسى عليهما السالم؛ إ
فاهللا تعاىل وحده .  قد تكلم ذا الكالم منذ سن األربعني�القرآن الكرمي؟ مع أنه 

إذًا . الذي كان قادرا على أن خيرب إذّاك أن املسيح سيتكلم مبثل هذا الكالم العظيم
ولد سنه شهران، وإمنا تكمن يف املزايا واحملاسن اليت فاملعجزة ال تكمن يف أن يتكلم 

 بأن املسيح تكلم يف صغره، �يف املهد�فال داعي لتفسري لفظ . يتسم ا هذا الكالم
ي أن يتفوه به فكان بل إذا كان قد تكلم يف شبابه مبا ليس يف وسع اإلنسان العاد

 الذي تكلم بالقرآن يف سن �شأنه شأن رسولنا الكرمي . ذلك أيضا معجزة
 �فكما أن كالم النيب . األربعني، ومع ذلك كان كالمه معجزة منقطعة النظري

 السن املتقدمة كالما إعجازيا، وكان اهللا تعاىل وحده وموسى وغريمها من األنبياء يف
فثبت أن اهللا . القادر على التنبؤ بنوعية كالمهم، كذلك احلال بالنسبة لكالم املسيح
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تعاىل ما أنبأ عن كالم املسيح ألنه سيتكلم يف املهد، وإمنا أنبأ بذلك نظرا إىل نوعية 
من أجل ذلك ذكر اهللا تعاىل مع املهد كالمه إذ سيكون متحلّيا بصفة اإلعجاز، و

كلمة الكهل أيضا؛ ذلك ألن الكالم اخلاص كما يكون إعجازيا يف الشباب يكون 
  .إعجازيا يف الكهولة والشيخوخة أيضا

يقول إين عبد اهللا، وأؤدي الصالة، مع أنه . مث إن كل ما قاله يصبح كذبا وزورا
 أنه بدأ الصالة وفق ادعائه هذا، لرمته أُمه مل يكن يقوم عندئذ بأي عبادة، بل لو

  .بعيدا وذهبت، ليظل ملطخا بنجاساته طوال النهار
  وأي كتاب أعطاه اهللا يف ذلك الوقت، يا ترى؟. �آتاين الكتاب�مث يقول 
، مع أن هذا كذب، ألنه مل يكن قد بعث نبيا يف ذلك �وجعلين نبيا�مث يقول 

  .الوقت
 يستطيع املشي كان ال). ٣٢: مرمي (�وجعلين مباركًا أينما كنت�مث يقول 

أيضا، بل كانت أمه حتتضنه هنا وهناك، ومع ذلك يقول إن بركة اهللا معي أينما 
ذهبت!  

، مع أنه كان ال يقدر على أن يتطهر من جناسته، �وأوصاين بالصالة�مث يقول 
مث إنه كان ال يعرف عندها كيف . ون بتنظيفه وتطهريهبل كان اآلخرون يقوم

  يصلي؟
كانت أمه هي اليت تصنع لـه اِخلرق . �الزكاة�مث قال وأوصاين اهللا ِبـ 

  .واألمسال، ومع ذلك يقول إن اهللا تعاىل أمرين بأداء الزكاة
مىت كان بوسعه عندها أن . أي جعلين اهللا مطيعا ألمي.. �وبرا بوالديت�قال ومث 

يطيع أُمه؟ بل بالعكس كانت تسقيه لبنها، وحتمله هنا وهناك؛ وتبيت لياليها ساهرةً 
  .على راحته
كان يبكي لو قرصه أحد قرصة بيده، فأنى . �ومل جيعلْين جبارا شقيا�مث قال 

إذًا فلو سلّمنا بأنه قد تكلم ذا الكالم يف صغره . لـه أن يكون عندئذ جبارا شقيا
  .لعد كالمه هذا كله كذبا وزورا



   التفسري الكبري                              ٣٦٠      القصص        أحسن    

ن السيدة مرمي ظلت مقيمة يف مكان خارج مدينتها بعد والدة املسيح احلقيقة أ
وشرفه اهللا تعاىل بالنبوة رجعت ) ٢٣: ٣لوقا (ملدة طويلة، وملا بلغ الثالثني من عمره 

ويبدو أن أقارا املشاكسني ظلوا متربصني ا، فلم ينفعها غياا عن . معه إىل قومها
ذي حاولت كتمانه، أو أن اهللا تعاىل نفسه أراد أن املدينة، واطلع هؤالء على السر ال

فلما رجعت ورأوا معها مولودها املشهور ... يفشو سرها لتزداد املعجزة جالء وعيانا
: مرمي (�فَأَشارت ِإلَيِه�فما استطاعت الرد عليهم خجالً، بل . اخلرب عيروها به

ما هذا اهلراء : ولكن الولد أصبح اآلن شابا، وقد صار نبيا، فرد عليهم وقال). ٣٠
أي أنين ).. ٣١: رميم (�ِإني عبد اللَِّه آتاِني الِْكتاب وجعلَِني نِبيا�. الذي ذون به

وقد . إنسان متخلق بأخالق اهللا، وإن صفاته تعاىل تنعكس يف أعمايل وتصرفايت
  فهل مثلي يكون من أوالد احلرام؟. أعطاين اهللا الكتاب، وبعثين نبيا

 �ِبالصالَِة والزكَاِة ما دمت حياوأَوصاِني  وجعلَِني مباركًا أَين ما كُنت � مث قال 
فلو قلنا أنه قد نطق ذا الكالم وهو طفل رضيع، فهذا يعين أنه كان ). ٣٢: مرمي(

يف أيام رضاعته يتجول يف املدينة هنا وهناك، ويؤدي الصلوات، ويؤيت الزكاة، مع 
  .ن املسلمني وال النصارىأنه أمر ال يعتقد به أي م

يا عم، : ، وإمنا اكتفى بقوله"هذه األباطيل" لو مل يتفوه بكل �ولكن املسيح 
ِلم تظلم أُمي، وما هذا اهلراء الذي ذي به ضدها، هلرب عنه أحبار اليهود 

 احلدث معجزة أبدا، وإمنا إذًا فإن هذه الدعاوى العريضة ال تترك هذا. ورهبام
  .جتعله كذبا صرحيا ال ميكن أن يقتنع منه العدو أبدا

 هنا زمن الطفولة والصغر، وإمنا قد تكلم املسيح ذا �املهد�فليس املراد من 
نة أي قبل الكهولة اليت هي ما بني سن الثالثني إىل الكالم فيما بعد حني بلغ ثالثني س

لقد بعث املسيح نبيا يف سن الثالثني، وبقي . اخلمسني حيث تبدأ بعده الشيخوخة
فتكلم مع أهل وطنه يف املهد والكهولة، أما . يف وطنه حىت الثالثة والثالثني من عمره

  . يف الشيخوخة فتكلم مع أهل البالد اُألخرى
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والواقع أننا عندما نقرأ اإلجنيل بإمعان وتدبر جند أن عقائد املسيحيني إمنا هي 
حصيلة سوء الفهم، وأن ما يقوله القرآن الكرمي هو احلق والصواب، وإليك بيان 

  .ذلك
إين عبد �إن أول ما نسبه القرآن الكرمي هنا إىل املسيح هو قوله : األمر األول

فنتوجه . فلو أن اإلجنيل قال أيضا إن املسيح عبد اهللا لثبت أن القرآن على احلق. �اهللا
  :أوالً إىل هذا األمر ونقدم على صدق بيان القرآن العبارة التالية من اإلجنيل

فبعد ما صام أربعني .  الروح ليجرب من إبليسمث أُصِعد يسوع إىل الربية من"
إن كنت ابن اهللا فقُلْ أن : ارا وأربعني ليلة جاع أخريا، فتقدم إليه ارب وقال لـه

مكتوب ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان، بل : تصري هذه احلجارة خبزا؟ فأجاب وقال
 املدينة املقدسة وأوقفه على جناح مث أخذه إبليس إىل. بكل كلمة خترج ِمن فم اهللا

إن كنت ابن اهللا فاطرح نفسك إىل أسفل ألنه مكتوب أنه يوصي : اهليكل وقال لـه
: قال لـه يسوع. مالئكته بك، فعلى أياديهم حيملونك لكي ال تصِدم حبجر ِرجلَك

ا وأراه مث أخذه أيضا إبليس إىل جبل عال جد. ال جترب الرب إهلَك: مكتوب أيضا
. أُعطيك هذه مجيعها إنْ خررت وسجدت يل: مجيع ممالك العامل وجمدها وقال لـه

للرب إِهلك تسجد، وإياه : اذهب يا شيطانُ، ألنه مكتوب: حينئذ قال لـه يسوع
  .وحده تعبد

إن هذه الفقرة تبني أنه بالرغم أن املسيح مل يسجد للشيطان إال أن أُمته : أقول(
طان يف آخر املطاف، ألن اإلجنيل خيرب أن ملك الدنيا يتيسر نتيجة سيسجدون للشي
  ). السجود للشيطان

  ).١١ - ١: ٤مىت " ( مث تركه إبليس، وإذا مالئكة قد جاءت، فصارت ختدمه
كم هي مفصلة وصرحية هذه الفقرة يف داللتها على كون املسيح واحدا من 

ختباره، وال أحد من العقالء ميكن أن فإن أول ما ورد هنا أن الشيطان جاء ال! البشر
يصدق أن الشيطان الذي جاء الختبار املسيح كان ال يعرف من هو اإلله، وما هي 
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فحيثما ذُكر الشيطان يف الكتاب املقدس نعرف منه أن الشيطان . صفاته، وما قدرته
 كائن متمرد، مل تتيسر له معرفة اهللا تعاىل كاملةً، ولكنا نعرف من بيان الكتاب

فذهاب . املقدس أيضا أن الشيطان كان يعرف من هو اإلله، وما هي صفاته وقدراته
الشيطان إىل املسيح الختباره، رغم معرفته أن اختبار اهللا تعاىل حمال، يكشف جبالء 
أن الشيطان كان يعلم أن املسيح ليس بإله، وإال فما احلاجة ألن يذهب الختبار 

فلو ". ما صام أربعني ارا وأربعني ليلة جاع أخريابعد : "اإلله؟ مث ورد أن املسيح
كان املراد من صيامه أربعني ارا وليلة أنه مل يأكل يف كل هذه املدة فال غرابة يف 

  . كان يصوم شهرين متتابعني�"غاندي"ذلك، فإن السيد 
مث إن اإلجنيل يذكر هنا فقط جوعه دون العطش، وهذا يعين أن صيام املسيح كان 

يفعل " غاندي"عبارة عن االمتناع عن أكل الطعام دون الشراب، كما كان السيد 
  !حيث كان ال يأكل الطعام خالل صيامه، ولكن كان يشرب املاء وعصري الفواكه

ال، إن اإلجنيـل خيربنا أنه ملا انتهـى صوم املسيح جاع، وجوعه يدل على أية ح
ا، وليس إهلًا ألن اجلـوع إمنا يصيب اإلنسانَ وليس اإللهعلى أنه كان إنسـان .

يقول املسيحيون على ذلك أن املسيح كان يف اجلسد اإلنساين لذا كان حباجة إىل 
  .احلوائج البشرية

 جسد املسيح كان جسد بشٍر كما أن روحه أيضا  ولكنا حنن املسلمني نرى أن
لقد أقررمت على األقل بكون جسد املسيح : ونقول للمسيحيني. كانت روح بشٍر

هل كان يف املسيح روح بشر أم روح إله؟ : وبقي اآلن السؤال. جسدا بشريا
 إن كنت ابن اهللا: "واجلملة التالية جتيب على ذلك حيث ورد أن الشيطان قال له

مكتوب ليس باخلبز وحده حييا : فقُلْ أن تصري هذه احلجارة خبزا؟ فأجاب وقال
  ."اإلنسان، بل بكل كلمة خترج من فم اهللا

                            
 )ملترجما( .  زعيم سياسي هندوسي شهري �
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. والبين أن حتويل احلجارة إىل خبز هو يف قدرة اهللا وليس يف مقدرة اإلنسان
 أنك ما دمت تدعي أنك ابن اهللا، والناس أيضا يظنون: ولذلك قال الشيطان ليسوع

وهذا . ولكن املسيح مل يقدر على ذلك. كائن خارق، فحولْ هذه احلجارة خبزا
  .يدل على أنه مل ميلك أي قدرة كقدرة اهللا تعاىل

إن عدم حتويله احلجارةَ إىل خبز ليس دليالً على أنه : ويقول املسيحيون على ذلك
فإنه . مشيئة املسيحمل ميلك أي قدرة كقدرة اهللا تعاىل، ألن األمر كان يتوقف على 

فإذا كان . لو شاء حلول احلجارة خبزا، ولكن مل يرد ذلك، فلم تتحول احلجارة خبزا
املسيح مل يِر معجزة حتويل احلجارة خبزا فليس يف ذلك دليل على عجزه، وإمنا املراد 

من أنت حىت تأمرين ذه : منه أنه ملا رأى جسارة الشيطان ووقاحته رفض طلبه قائال
  .فاخسأْ عين، فإين لن أحول احلجارة خبزا. األوامر

واألغرب من ذلك أن املشايخ يقولون أن الشيطان مل ميس املسيح عندما كان 
وليدا، بينما يعلن اإلجنيل أن املسيح كان يسري مع الشيطان حىت بعد بلوغه سن 

  .الرشد والعقل، وليس لدقيقة أو دقيقني، بل أربعني يوما بدون انقطاع
 مث إن من أكرب صفات اإلله معرفة علم الغيب، وال بد ملدعي األلوهية من أن 

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم ما أحد، : "ولكن املسيح يقول. يعلم الغيب
٣٢: ١٣مرقس " (وال املالئكة الذين يف السماء، وال االبن، إال اآلب.(  

 الطريق ركَض واحد وجثا لـه وفيما هو خارج إىل: "وكذلك ورد يف اإلجنيل
ملاذا : أيها املعلِّم الصاحل، ماذا أعمل ألِرث احلياةَ األبدية؟ فقال لـه يسوع: وسأله

  ).١٨- ١٧: ١٠مرقس ." (ليس أحد صاحلًا إال واحد وهو اهللا. تدعوين صاحلًا
  :  هنا باثنني من الدعاوى�لقد قام املسيح 

 أن املسيح ليس صاحلًا؛ والنتيجة احلتمية :والثانية.  ليس أحد صاحلًا إال اهللا:أوهلما
فسواء أن استعملتم الكلية الصغرى . لذلك واحدة وهي أن املسيح مل يكن إهلًا

فثبت جليا أن املسيح . للمنطق أم الكلية الكربى فلن تتوصلوا إال إىل هذه النتيجة
  . يعترف هنا بكونه إنسانا�
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كذلك ورد يف اإلجنيل أن الناس جاءوه بامرأة وقالوا لقد أمسكها القوم وهي 
تزين، وعقاب الزانية هو الرجم حبسب شرع موسى، وقد جئناك ا، فماذا ترى 

ا فلم. من كان منكم بال إمث فليتقدم وليرِمها قبل اجلميع: أنت؟ فقال هلم املسيح
. لقد هربوا: قالت. أين هؤالء الذين أدانوِك: فقال املسيح للمرأة. مسعوا هربوا مجيعا

  . اذهيب، فأنا أيضا ال أدينك: قال
فترى أن الكتبة والفريسيني يقولون إن شريعة موسى تأمر برجم مثل هذه املرأة، 

فر اجلميع فلما . جيب أن يرمجها أوالً من ليس لـه خطيئة: ولكن املسيح يقول هلم
وهذا يعين أنه يعلن هنا أنه هو اآلخر . أنا اآلخر ال أدينك: من هناك قال املسيح هلا

فثبت أن املسيح اعترف بكونه غري مربأ من اإلمث، وبتعبري آخر، . ليس مربأً من اإلمث
  .بكونه عبدا من عباد اهللا تعاىل

 أنه قال �ا إىل املسيح واألمر الثاين الذي عزاه القرآن الكرمي هن: األمر الثاين
لست أفعل : "ونقرأ يف اإلجنيل قول املسيح. �آتاينَ الكتاب�لقومه إن اهللا تعاىل قد 

فثبت بذلك أن ). ٢٨: ٨يوحنا " (شيئًا من نفسي، بل أتكلم ذا كما علّمين أيب
 مل يعرض على الناس أي تعليم من عند نفسه، بل كل ما عرضه عليهم �املسيح 

كان مما علمه اهللا تعاىل، حيث يقول إنين ال أقول شيئًا من عندي، بل أقول لكم ما 
  .ي شيئًاعلمين أيب؛ إذ ال حيق يل أن أقول من عند نفس

ما . ال تظنوا أين جئت ألنقُض الناموس أو األنبياء: " أيضا�ويقول املسيح 
إىل أن تزول السماء واألرض ال : فإين احلق أقول لكم. جئت ألنقُض بل ألكمل

- ١٧: ٥مىت " (يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حىت يكون الكلُّ
 قد بعث إىل اليهود لترويج التوراة �هذه الفقرة تكشف جليا أن املسيح ). ١٨

 �آتاين الكتاب�فثبت أن ما عزاه القرآن إىل املسيح بأنه قال إن اهللا تعاىل . بينهم
 ألنه كان مأمورا بالعمل بكتاب �آتاين الكتاب� �لقد قال . صدق وحق متاما

سري الصحيح نيب سابق ودعوة اآلخرين إىل العمل به، وأيضا ألنه كان يتعلم التف
هذان األمران كالمها ثابتان من . لذلك الكتاب السابق من خالل وحي اهللا تعاىل
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 أنه مل يأت إال لترويج التوراة ودعوة الناس إىل العمل �اإلجنيل، فقد أعلن املسيح 
يقول هلم ما يعلّمه اهللا ا، كما أكد أنه ال يعرض على الناس شيئًا من عنده، وإمنا 

  .تعاىل
أي .. �وجعلين نبيا� قال � مث يعلن القرآن الكرمي أن املسيح : األمر الثالث

 وهذا أيضا ثابت من اإلجنيل حيث ورد فيه .أنه أخرب الناس أنه نيب من عند اهللا تعاىل
والذي أرسلين هو معي، ومل يتركين اآلب وحدي، ألين يف كل حني : "قول املسيح

: مث ورد يف اإلجنيل أن الفريسيني ملا قالوا للمسيح). ٢٩: ٨يوحنا " (أفعل ما يرضيه
ونين ألين لو كان اهللا أباكم لكنتم حتب: فقال هلم يسوع. لنا أب واحد هو اهللا"

: ٨يوحنا ." (خرجت من ِقبل اهللا وأتيت، ألين مل آِت من نفسي، بل ذاك أرسلين
٤٢- ٤١.(  

إذًا فقد ثبت من . لربهان ساطع على نبوته ورسالته" ذاك أرسلين "�إن قوله 
أي دليل على " ابن اهللا" نفسه �هذه الفقرة أيضا أن ليس يف تسمية املسيح 

ألوهيته، ألن اليهود أيضا كانوا يسمون أنفسهم أبناء اهللا تعاىل حيث يقول 
فلم يكن للمسيح أي خصوصية يف كونه ." لنا أب واحد هو اهللا: "الفريسيون هنا

.  أنفسهم أبناء اهللا تعاىلابن اهللا، إذ كان هذا التعبري شائعا بكثرة بني اليهود حىت مسوا
وال غرابة يف شيوع مثل هذه التعابري بينهم، ألن الذين يف قلوم حب صادق هللا 
تعاىل، والذين ال يتهافتون على املتع املادية، بل يرغبون يف الوصال باهللا تعاىل رغبة 
صادقة، فإم يرون اهللا تعاىل على صورة األم واألب عند استيالء مشاعر احلب 

هلي عليهم؛ بل إن اهللا تعاىل نفسه يتجلى أحيانا لعباده املصطفني األخيار يف رؤاهم اإل
 أين �لقد كتب سيدنا املسيح املوعود . وكشوفهم على صورة األم أو األب

وأنا ). ٧ ص ١٠/٥/١٩٠٢عدد " احلَكَم"جريدة (رأيت اهللا تعاىل على صورة أيب 
فعباد اهللا .  رضي اهللا تعاىل عنها- يضا قد رأيت اهللا تعاىل ذات مرة على صورة أمي أ

الذين خيلصون حبهم هللا تعاىل يرون رم كاألب واألم عند فورة مشاعر احلب 
كما أن اهللا تعاىل حينما يبدي هلم حبه من خالل الكشوف والرؤى فإمنا . اإلهلي
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مىت يتجلى يف صورة األب : أما السؤال. ألميتجلى عليهم عادةً على صورة األب وا
إن كل واحد من . ومىت يظهر يف صورة األم فهو سر دقيق من األسرار الروحانية

األبوين يعد رمزا للحب، غري أن هناك فرقًا بني حبهما، فحب اُألم  له لون، وحلب 
راد اهللا فإذا أ. األب لون آخر، كما أن مسئوليات األم خمتلفة عن واجبات األب

تعاىل أن يلفت نظر اإلنسان إىل حب كحب األم ومسؤوليات كمسؤولياا فإنه 
 لفت أنظار اإلنسان إىل حمبٍة كمحبة األب �يتجلى عليه على شكل أمه؛ وإذا أراد 

ؤمنون وملا كان األتباع وامل. وواجباٍت كواجباته فإنه يظهر عليه على شكل أبيه
يسمعون من أنبيائهم أن اهللا تعاىل حيبهم كحب األمهات واآلباء، فيستخدم هؤالء 

. وهذا ما حدث باليهود أيضا. أي األتباع أيضا مثل هذه الكلمات تقليدا بأنبيائهم
فلما بعث فيهم األنبياء، وأكثروا أمامهم ِمن ذكر حب اهللا هلم ولطفه م، وقالوا إن 

ا كحب األم البنها أو كحب األب البنه، جعل اليهود أيضا يسمون اهللا تعاىل حيبن
  . أيضا التعبري نفسه، فقال إن اهللا أيب�وقد استخدم املسيح . اهللا أبا هلم

وهذا دليل بين ." رسلينألين مل آِت من نفسي، بل ذاك أ: "�مث قال املسيح 
  .على أن املسيح ملا قال إين ابن اهللا فإمنا قاله مبعىن أنه مرسل من عند اهللا تعاىل

روح : " هنا فقد قال فيها إشعياء النيب�أما النبوءة اليت قد أشار إليها املسيح 
أرسلين ألعِصب منكسري . ، ألبشر املساكنيالسيِد الرب علي، ألن الرب مسحين

ألنادي بسنٍة مقبولٍة للرب . القلب، ألنادي للمسِبيني بالِعتق وللمأسورين باإلطالق
ألعزي كلَّ النائحني، َألجعلَ لنائحي ِصهيون، ألعطيهم مجاالً . وبيوم انتقاٍم إلهلنا

ا عن النفرٍح عوض نها عن الرماد، ودا عن الروح عوضوح، ورادَء تسبيح عوض
  ).٣- ١: ٦١إشعياء " (اليائسة، فيدعون أشجار الِبر غَرس الرب للتمجيد

فإذا صح . �فريى املسيحيون أن نبوءة إشعياء النيب هذه تنطبق على املسيح 
بإلٍه بل إنسان، كما تدل على ذلك ذلك فقد ثبت أن املوعود يف هذه النبوءة ليس 

  . �وجعلين نبيا�اليت ترادف ما ذكره القرآن على لسان املسيح " أرسلين"كلمة 
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؟ من هذا: وملا دخل أورشليم ارجتّت املدينة كلُّها قائلةً: "مث ورد يف إجنيل مىت
  ).١١-١٠: ٢١مىت " (هذا يسوع النيب الذي من ناصرة اجلليِل: فقالت اجلموع

 ذهب ذات يوم إىل اهليكل وأخذ يعلّم �ويقول يوحنا يف إجنيله إن املسيح 
: فقال املسيح هلم. كيف صار عاملًا بدون أن يتعلم: القوم، فتعجب اليهود وقالوا

  ).١٦-١٤: ٧يوحنا " (يمي ليس يل، بل للذي أرسلينتعل"
ذلك أن كمال اهللا تعاىل .  أنه رسول من اهللا تعاىل�فهنا أيضا قد أعلن املسيح 

كمال ذايت، ولو كان املسيح إهلًا أو ابن اإلله فكان لزاما أن يتصف ذه املعارف 
ر هنا بأنه ليس فيه أي كمال ذايت، بل إن اهللا تعاىل هو الذي ككمال ذايت؛ ولكنه يق

  .بعثه، وليس هذا التعليم إال من عنده تعاىل
هل : إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم: " ويقول�مث يضيف املسيح 

ي أن الباحثني عن احلق أ).. ١٧: ٧يوحنا " (هو من اهللا أم أتكلم أنا من نفسي
  .بصدق لو فحصوا األمر لعلموا أن هذا التعليم ليس مين، بل هو من ريب

وأيضا يف ناموسكم مكتوب : " هنا ويقول� وهذا الدليل نفسه يقدمه املسيح 
أما ". رسلينأنا هو الشاهد لنفسي، ويشهد يل اآلب الذي أ. أن شهادة رجلَني حق

يعين أنين ما دمت أنا أقول إين صادق، فال " أنا هو الشاهد لنفسي"إذا ظننا أن قوله 
فمىت حيق لشخص متهم جبرمية . شك يف صدقي، الختلت املوازين وعمت الفوضى

إين صادق ألين أنا الشاهد لنفسي، والشاهد الثاين هو اهللا تعاىل؟ : أن يقول للمحكمة
 قد قدم هنا الدليل الذي �فثبت أن املسيح . لضحك اجلميع عليهإنه لو قال ذلك 

إن املسيح . قد صار مثالً سائرا أعين قوهلم إن الشمس نفسها دليل على طلوعها
وم بناء على حياته  ال يقدم شخصه هنا دليالً على صدقه، وإمنا يتحدى الق�

 كان عبد اهللا ورسوله، ومل �غري أن هذا يؤكد يف كل حال أنه . السابقة لدعواه
  .يدع اُأللوهية قط

ألن يسوع نفسه : "مث ورد هذا املعىن نفسه يف مكان آخر من اإلجنيل حيث جاء
فترى أن املسيح قد مسى نفسه ). ٤٤: ٤نا يوح" (شهد أنه ليس لنيب كرامةٌ يف وطنه
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هنا نبيا بكل صراحة وجالء، إذ يقول ال يهان النيب إال يف وطنه وبني أقاربه وأهل 
  .وهذا يعين أيضا أن بعض أقاربه أيضا كانوا يعارضونه حتما. بيته

). ١٩: ٤يوحنا " (يا سيد، أرى أنك نيب: قالت لـه املرأة: "ويقول اإلجنيل أيضا
ولكن . وهذا يعين أن الناس أنفسهم كانوا يسمونه نبيا كما كان نفسه يفعل

  .املسيحيني اليوم يسمونه إهلًا
وجعلَِني � �بعد ذلك قال القرآن الكرمي هنا على لسان املسيح : األمر الرابع

 �وهذه األلفاظ أيضا تدل على أن املسيح ). ٣٢: مرمي (�ا أَين ما كُنتمباركً
ذلك ألن اهللا تعاىل صاحب الربكة يف حد ذاته، أما اإلنسان فإمنا ينال . كان بشرا

إن أحد أبنائي أيضا يدعى . مباِرك، واإلنسان مباركفاهللا . الربكة من عند اهللا تعاىل
إنه : أقوم بتصويب خطئه وأقول لـه" مباِرك"، وعندما يناديه أحد باخلطأ "مبارك"
 أن اهللا �وهنا يعلن املسيح . ، وليس مباِرك، ألن اهللا تعاىل هو املباِرك"مبارك"

مباركًا، فالذي يكون مباركًا ال بد أن يكون بشرا، إذ ليس بوسع تعاىل قد جعلين 
 �إن قوى اهللا وقدراا كلها ذاتية، إذ ال يكتسب . أحد أن يهب الربكةَ هللا تعاىل

أي كان ال يهب الربكة .. ركًا كان مبا�فلو ثبت أن املسيح . أي قوة من غريه
  .لثبت أيضا أنه كان بشرا.. �بل كان يسأل الربكة من اهللا 

:  جاءه ذات مرة زوار كثريون، ومعه تالميذه�مث ورد يف اإلجنيل أن املسيح 
"رهم أن جيعلوا اجلميعكئون ِرفاقًا ِرفاقًا على العشب األخضرفأمكأوا صفوفًا .  يتفات

فأخذ األرغفةَ اخلمسةَ والسمكتِني، ورفَع نظره حنو . صفوفًا مئةً مئةً ومخسني مخسني
وقسم السمكتني . مث كسر األرغفةَ، وأعطى تالميذَه ليقدموا إليهم. �السماء وبارك

أي أن املسيح قد طلب ).. ٤٢- ٣٩: ٦مرقس " (فأكل اجلميع وشِبعوا. للجميع

                            
، ولكن قد ورد يف النسخ      "بارك"لعربية هنا فقالوا أن املسيح       علما أم قد حرفوا الترمجة ا      �

   ).املترجم( "دعا للربكة"األردية واإلجنليزية أنه  
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. هللا تعاىل رافعا وجهه إىل السماء، فأنـزل اهللا تعاىل الربكة يف الطعامالربكة من ا
  . مبارك�فترى أن مرقس قد اعترف هنا أن اهللا تعاىل مباِرك وأن املسيح 

علما أن هذا احلدث . ر اخلبز سأل الربكة مث كس� فترى هنا أيضا أن املسيح 
  . هو األساس لعبادة العشاء الرباين لدى املسيحيني

وأَوصاِني � قال �بعد ذلك يقول القرآن الكرمي إن املسيح : األمر اخلامس
وهذه الصفة أيضا ختتص بالبشر، إذ ليس هناك من يوصي ). ٣٢: مرمي (�ِبالصالَِة

مث إن اإلجنيل . اَهللا تعاىل ويأمره بشيء، كما أنه ال جمال ألن يؤدي اهللا تعاىل الصالة
وفيما هو يصلّي على انفراد كان : "أيضا يؤكد أداء املسيح الصالةَ حيث ورد

  ). ١٨: ٩لوقا " (من تقُول اجلموع أين أنا؟: التالميذ معه، فسأهلم قائال
 كان معتادا على الدعاء، وكان �لقد اتضح من هذه الفقرة جليا أن املسيح 

" من تقُول اجلموع أين أنا؟: "ذلك ألن قوله. يدعو عادةً من أجل رقيه وجناح دعوته
 فيما يظن الناس به، فهل يعتربونه صادقًا أم كاذبا؟ فثبت ريفكتدائم ال كان يوضح أنه
  . كان يدعو لنجاح دعوته وانتشار مجاعته�أن املسيح 

يا : وإذْ كان يصلي يف موضع ملا فرغ قال واحد من تالميذه: "مث ورد يف اإلجنيل
: مىت صلّيتم فقولوا: قال هلم.  أيضا تالميذَهرب، علِّمنا أن نصلي كما علّم يوحنا

أبانا الذي يف السماوات، ليتقدس امسك، ليأِت ملكوتك، لتكُن مشيئتك كما يف 
واغِفـر لنا خطايانا ألننا . خبزنا كَفافَنا أَعِطنا كل يوم. السماء كذلك على األرض

لوقا " (نا يف جتربة، لكن جنِّنا من الشريروال تدِخلْ. حنن أيضا نغِفر لكل من يذِنب إلينا
٤-١: ١١ .(  

وإذْ "وإن مجلة .  كان معتادا على الدعاء�لقد اتضح من هذا أيضا أن املسيح 
تدل على أنه كان يدعو يف مكان ما يف خلوة، فتأثر " كان يصلي يف موضع ملا فرغ

. اله يف الدعاء، فسألوه أن يعلّمهم ماذا يقولون يف دعائهمأتباعه من بكائه وابته
  .فعلّمهم هذا الدعاء
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 فما أعظمه وأوضحه من برهان على صدق ما قاله القرآن الكرمي على لسان 
) األقرب(يعين عِهد إليه " أوصاه بكذا"ذلك ألن ). وأوصاين بالصالة (�املسيح 

  .  أمره بالقيام به دائماأي
وأَوصاِني �: �والزكاة هو الشيء الثاين املذكور هنا على لسان املسيح 

عن الزكاة أن مهمة األنبياء إمنا هي أن وليكن معلوما ). ٣٢: مرمي(�ِبالصالَِة والزكَاِة
فاحلق أن املراد من إخراج . يوزعوا على الناس كل ما حباهم اهللا تعاىل به من النعم

  .األنبياء للزكاة هو حثُّهم أتباعهم على أدائها
جيوز أن تعطَى أ:  وقالوا لـه�ورد يف اإلجنيل أن الفريسيني جاءوا املسيح 

جزيةٌ لقيصر؟ وكان غرضهم من ذلك أنه إذا أجاب باإلجياب فيثريون القوم ضده 
حبجة أنه يتملق للحكومة ويأمرهم بأداء اجلزية هلا، أما إذا أجاب بالنفي فيثريون 

 لنواياهم اخلبيثة �ففِطن املسيح ... الضجة بأن املسيح قد مترد على احلكومة
ملاذا جتربونين يا مراؤون؟ أَروين معاملة : فعِلم يسوع خبثهم وقال: "حيث ورد

. لقيصر: ملن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا لـه: فقدموا لـه دينارا، فقال هلم. اجلزية
" ه ومضوافلما مسعوا تعجبوا وتركو. أَعطُوا إذًا ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا: فقال هلم

 قد أقر بقانون إخراج �لقد تبني من ذلك أن املسيح ). ٢٢- ١٨: ٢٢انظر مىت (
  .حق اهللا تعاىل من املال، وهذا هو ما يسمى الزكاة

: مرمي (�وبرا ِبواِلدِتي� �بعد ذلك حيكي لنا القرآن الكرمي قول املسيح 
وهذا ما يؤكده اإلجنيل أيضا حيث . أي لقد جعلين اهللا تعاىل حمسنا إىل أمي).. ٣٣
، وجاء إىل الناصرة، وكان خاضعا )أي مع أمه وزوِجها(مث نـزل معهما : "جاء
فثبت أن املسيح ). ٥١: ٢لوقا " (مه حتفَظ مجيع هذه األمور يف قلبهاوكانت أ. هلما
  .  كان مطيعا ألمه�

 � جبارا شِقياولَم يجعلِْني� �مث يقول القرآن الكرمي على لسان املسيح 
فمن معانيه إصالح الشيء املكسور، . من األضداد" اجلبار"ولفظ ). ٣٣: مرمي(

فكأن من الناس من ينال الرفعة والعظمة . وأيضا التعايل ضم حق الغري وإهانته



   التفسري الكبري                              ٣٧١      القصص        أحسن    

 اهللا  وهذا يعين أن.ته من حياول الصعود بإسقاط اآلخر وإهانومنهمبطريق مشروع، 
فاملعىن أنه تعاىل يصلح ما فسد وجيرب ما كُسر، وحني " جبارا" بكونه  إذا وصفتعاىل

إذًا . يوصف اإلنسان بكونه جبارا فاملراد أنه يريد الصعود بظلم اآلخرين وإسقاطهم
 �وعليه فيعين قول املسيح . فاجلبار من الناس من ليس حليما وال رؤوفًا بالناس

  .  أن اهللا تعاىل قد هذّب أخالقي وجعلين حليما وحمبا للناس�ومل جيعلْين جبارا شقيا�
امحلوا ِنِريي عليكم وتعلَّموا مين، : "�وجند يف اإلجنيل ذا الشأن قول املسيح 

ألين وديع ومتواضع القلب، فتِجدوا راحةً لنفوسكم، ألن نريي هين، ومحلي 
  ).٢٩: ١١مىت " (خفيف

 هنا يف القرآن الكرمي هو عدم �والوصف الثاين الذي وصف به املسيح 
علما أن هناك من الكلمات اليت يتضح مرادها . والشقاوة ضد السعادة. وةالشقا

بذاا، ولكن هنا بعض الكلمات اليت ال يتضح مفهومها إال بأضدادها مثل الشقي 
  . والسعيد

لقد ورد فيه قول . فلنرجع اآلن إىل اإلجنيل لنعرف موقفه من بيان القرآن هذا
يف العامل سيكون لكم ضيق، . قد كلّمتكم ذا ليكون لكم يفَّ سالم: "�املسيح 

أي ستحل بكم املصائب، حىت ). ٣٣: ١٦يوحنا " (ولكن ِثقُوا أنا قد غلبت العاملَ
سيتمىن الناس أن يسحقوكم، ولكن كونوا على يقني أنين أنا الغالب يف آخر 

  .املطاف
قد عرض على العامل الدعوى نفسها، فقال أنا الغالب إن كل نيب جاء إىل الدنيا 

ولكن الغريب أن الناس . يف اية األمر، وليس لكل من يتصدى يل إال الفشل
يثورون غضبا عندما نقول هلم حنن املسلمني األمحديني الكالم نفسه، فيقولون كيف 

دعني الكاذبني أيضا هذا على الرغم أن امل. ميكنكم أن تقولوا إنكم الغالبون يف النهاية
الذي يِعده اهللا تعاىل بالفتح والنصر إذا مل إن  .يعلنون أن الفتح هلم يف اية املطاف

 أيضا يعلن هنا األمر نفسه �يقل إين أنا الغالب فماذا يقول يا ترى؟ وإن املسيح 
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، وكأنه قد قال هنا نفس ما عزا إليه القرآن "ولكن ِثقُوا أنا قد غلبت العاملَ"ويقول 
  .الكرمي بأنه قال أن اهللا تعاىل مل جيعلين شقيا

 �فثبت من ذلك أن كل تلك األمور اليت نسبها القرآن الكرمي إىل املسيح 
 املسيح ما مل يقله فزعم املسيحيني أن القرآن قد نسب إىل. ملوجودةٌ يف اإلجنيل أيضا

  .قط ميثّل برهانا ساطعا على كذم أو على جهلهم بكتبهم
وسالَم علَيِه يوم � أيضا ذه املزايا نفسها فقال �لقد وصف اهللا تعاىل حيىي 

و وتمي مويو ِلداويثُ حعبي موغري أن مثة فرقًا، وهو أن اهللا تعاىل ). ١٦: مرمي (�ي
 فيقول بنفسه عن نفسه �، أما املسيح �نفسه قد شهد بذلك عن حيىي 

  ).٣٤: مرمي (�والسالَم علَي يوم وِلدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا�
احلق أنه ليس يف هذه الكلمات أي دليل على أن املسيح وحده معصوم من مس 

وال .  قد جعل يف املسيح الربكة منذ يوم والدتهالشيطان، وإمنا معناها أن اهللا تعاىل
 يف ذلك، فإن موسى وداود وسليمان وآالف وآالف �خصوصية للمسيح 

  . كانوا كلهم مباركني منذ والدم- عليهم السالم- غريهم من األنبياء 
، �لى عظمة املسيح وكما قلت سابقًا إن هذه اآلية تدل، يف بادئ الرأي، ع

حيث يقول املرء يف نفسه كم كان املسيح عظيم الشأن حيث مشله السالم يوم 
ميالده ويوم موته ويوم يبعث بعد املوت؛ ولكن مفهومها احلقيقي هو أن املسيح 

إذًا فكان من الطبيعي، واحلال هذه، أن يطعن . إله أبدا ليس إال بشرا، وليس ب�
املسيحيون يف القرآن الكرمي ويقولوا إنه قد افترى على املسيح هذه الكلمات ليثبت 

  . أن إهلهم كان جمرد إنسان
أما عند الصليب حني مات املسيح بالفعل عند املسيحيني واليهود، وحني دخل يف 

 املسلمني، فأيضا مل يتركه اهللا تعاىل، بل مشله السالم حالة شبيهة باملوت عندنا حنن
يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه : "فقد ورد يف العهد اجلديد. من عنده تعاىل

اهللا بالروح القدس والقوة، الذي جالَ يصنع خريا ويشفي مجيع املتسلِط عليهم 
  ). ٣٨: ١٠أعمال الرسل " (إبليس، ألن اهللا كان معه
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منذ اآلن يكون ابن اإلنسان : "�ورد يف موضع آخر قول املسيح مث كما 
أي سيظن العدو بناء على حادث ).. ٦٩: ٢٢لوقا " (جالسا عن ميِني قوِة اهللا

الصليب أنه قد دمرين، ولكين سأجلس على ميني اهللا تعاىل، وسيتغمدين بفضله 
  .�ورمحته 

 كما وردت يف العهد اجلديد، �إن هذه وعود بنـزول السالم على املسيح 
 كان بشرا، ال إهلًا، ألن الدليل على نـزول �وإا لربهان حاسم على أن املسيح 

سيح هنا هو كون اهللا تعاىل معه، فثبت أن اهللا تعاىل هو الذي كان السالم على امل
أما لو كان املسيح إهلًا حقا لقال إين إله، وموت اإلله . يهب هذا السالم للمسيح

ولكنه مل يقل هذا، كما مل يقل أين أمتتع بالسالم بقويت وقدريت، بل قال إن اهللا . حمال
  . كان بشرا، ال إهلًا�فثبت أن املسيح . تعاىل معي

وباإلضافة إىل البعث بعد املوت هناك بعثٌ آخر مقدر لكل نيب يف هذه الدنيا 
وهذا يعين أن من سنة اهللا . أيضا، حيث يظهر يف الدنيا ثانية يف شخص نيب آخر

، وهكذا يظهر اهللا تعاىل أن يبعث بعد كل نيب صادق نبيا آخر يصدق النيب السابق
على الناس صدق النيب األول مرة أُخرى، وينـزل عليه السالم ثانية بشهادة النيب 

 إىل الدنيا، وقام بإجنازات عظيمة، ولكن بعد انقضاء �لقد جاء موسى . اجلديد
 رويدا، فبعث اهللا تعاىل فترة طويلة على بعثته أخذ الناس يشكّون يف صدقه رويدا

املسيح الذي شهد على صدق موسى أمام الناس، وهكذا نال موسى حياة جديدة 
أما حيىي واملسيح فقد ناال احلياة ثانية من . من خالل املسيح الناصري عليهما السالم

أَفَمن كَانَ علَى بينٍة ِمن �  فيقول اهللا بشأنه �أما النيب . �خالل حممد رسول اهللا 
 نمونَ ِبِه وِمنؤي ةً أُولَِئكمحرا وامى ِإموسم ابِلِه ِكتقَب ِمنو هِمن اِهدش لُوهتيِه وبر

 ِبِه ِمن كْفُري لَِكنو كبر ِمن قالْح هِإن هٍة ِمنيِفي ِمر كفَالَ ت هِعدوم اراِب فَالنزاَألح
أي كيف ميكن أن يكون كاذبا من احتوت ).. ١٨: هود (�أَكْثَر الناِس الَ يؤِمنونَ

هللا تعاىل، باإلضافة إىل األنباء اليت نبأ ا موسى يف حياته على آالف اآليات من عند ا
 كان رسوالً �، كما سنبعث بعد وفاته مأمورا من عندنا ليعلن أن حممدا �حقه 
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نا أن ذلك ماضي هذا الرسول بتعبري آخر، يعلن اهللا تعاىل ه. صادقًا من عند اهللا تعاىل
، وهذا حاله، أما فيما يتعلق مبستقبله فإننا لن نـزال نبعث من عندنا من السماء �

وكأن هذا .  كان رسوالً صادقًا من عند اهللا تعاىل�أناسا سيشهدون أن حممدا 
ومن أجل ذلك جند أن اهللا تعاىل قد . �مبنـزلة بعثة ثانية لرسولنا الكرمي سيكون 

هو �بلفظ البعث إذ قال " اآلخرين" يف �عبر يف سورة اجلمعة عن جميء الرسول 
لَِّذي بعثَ ِفي اُألميني رسوالً ِمنهم يتلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب ا

وآخِرين ِمنهم لَما يلْحقُوا ِبِهم وهو * والِْحكْمةَ وِإنْ كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍل مِبٍني 
ِكيمالْح ِزيزبعثتني�أي أن اهللا تعاىل قد قدر لرسولنا ).. ٤-٣: اجلمعة (�الْع  :

 يف �ولقد استخدم املسيح الناصري . بعثة يف األولني اُألميني، وبعثة يف اآلخرين
 يف سورة � كلمة البعث نفسها اليت قد وردت حبق نبينا �ويوم أُبعث حيا�قوله 

فثبت من ذلك أن من أساليب القرآن استعمال كلمة البعث أيضا مبعىن جميء . اجلمعة
  .يب يحيي بشخصه النيب السابق لـه، ويكشف صدقه على الدنيان

وعليه فال حاجة لتطبيق هذه اآلية على يوم القيامة، إذ ميكن مشاهدة نـزول 
  .سالم اهللا على حيىي وعيسى يف هذه الدنيا نفسها لدى بعثتهما الثانية

 أن يقول عامة املسلمني. مث هناك اختالف كبري حول حادث الصليب أيضا
املسيح مل يعلَّق على الصليب أصالً، بينما نؤمن حنن املسلمني األمحديني أنه قد علِّق 

ويقول اليهود أنه علّق على الصليب ومات . على الصليب فعالً، ولكنه مل ميت عليه
عليه، بينما يقول املسيحيون أنه علّق على الصليب ومات عليه، مث أُعيد إىل احلياة 

ين أن أربعة من الطوائف الكبرية يف العامل ملختلفة يف حادث الصليب وهذا يع. ثانية
 بني اليهود �فمن جهة، هناك اختالف كبري حول املسيح . نفسه اختالفًا كبريا

والنصارى واملسلمني، كما أن هناك اختالفًا كبريا حوله بني شىت فرق اليهود، مث إن 
  .�ق املسيحية نفسها ختتلف حوله الفر

، واملسيحيون يتضايقون من هذه �عيسى ابن مرمي� هنا �لقد سمي املسيح 
مل يفعل . ، مع أنه ابن اهللا"ابن مرمي"ملاذا مسى القرآن مسيحنا :  ويقولونالتسمية أيضا
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والواقع أن اإلجنيل . القرآن ذلك إال إليذائنا وجتريح مشاعرنا، ولكي يرفض كونه إهلًا
ابن أليس هذا هو النجار : "، حيث ورد فيه"ابن مرمي "�نفسه قد مسى املسيح 

فكانوا . مرمي وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وِسمعان؟ أوليست أَخواته ههنا عندنا
أي أن الناس ملا رأوا املسيح قالوا كيف يقوم هذا ).. ٣: ٦مرقس " (يعثُرون به

بدعاوى عريضة بأن اهللا تعاىل قد قطع معي وعودا عظيمة، وتفضلَ علي بنعم كثرية؟ 
  .و ذلك النجار الذي كان يصلح لنا األسرة والطاوالتأليس هو ابن مرمي؟ أليس ه

 u��8� U�\� u��8� U�\� u��8� U�\� u��8� U�\�����::::        
، فقد ورد يف التوراة �الذي يطلقه املسيحيون على املسيح " ابن اهللا"أما اسم 

ين بصورة قطعية، ألن مجيع الصاحلني بكثرة، فما كان صاحلًا لتمييز املسيح عن اآلخر
أما إذا كان املسيحيون يفسرون لفظ ابن . األبرار هم أبناء اهللا تعاىل حبسب التوراة

اهللا مبعىن االبن احلقيقي هللا تعاىل فيجب أن يقدموا على ذلك دالئل ظاهرة، ولكن ال 
  .وجود ملثل هذه الرباهني

أي أن قوله .. رين أعاله ال ينطبق هناوغين عن البيان أن أحد املفهومني املذكو
 ال يعين أبدا أن ليس يف اهللا القدرة �ما كان هللا أن يتِخذَ ِمن ولٍَد سبحانه�تعاىل 

لنساء، ولكن ال يقال إذ ميكن أن يعزى مثل هذا القول إىل ا. على أن يكون لـه ولد
أي أن اهللا تعاىل أمسى .. إذًا فإن املعىن الثاين هو الذي ينطبق هنا. هكذا عن اهللا تعاىل

  .من أن يعزى إليه مثل هذا األمر الدال على الضعف واهلوان، فيقال أنه قد اختذ ولدا
 كان ابن اهللا تعاىل فعليهم تقع مسؤولية �فبما أن املسيحيني يدعون أن املسيح 

وغاية ما ميكن أن يدللوا به هو قوهلم أن املسيح قد . تقدمي األدلة على صدق دعواهم
فلنرجع إىل اإلجنيل لنرى هل وردت . فهو ابن اهللا عندنا" ابن اهللا"سمي يف اإلجنيل 

  .يف اإلجنيل باملفهوم الذي يزعمه املسيحيون" ابن اهللا"كلمة 
ولكن الذين حِسبوا أهالً للحصول على ذلك : "�ورد يف اإلجنيل قول املسيح 

الدهر والقيامة من األموات ال يزوجون وال يزوجون، إذ ال يستطيعون أن ميوتوا 
  ).٣٦- ٣٥: ٢٠لوقا " (أيضا ألم مثل املالئكة، وهم أبناء اهللا إذ هم أبناء القيامة
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 هنا أن بعض الناس ينذرون حيام يف سبيل اهللا تعاىل، �يوضح املسيح 
 �وكأن املسيح . وهؤالء ال ميوتون موتا روحانيا أبدا، ويسمون أبناء اهللا تعاىل

مث ورد يف العهد القدمي أن اهللا تعاىل قال ". أبناء اهللا"يسمي كل الصاحلني األبرار 
وهنا قد مسى ). ٩: ٣١إرمياء" (ألين صرت إلسرائيل أبا، وأفرامي هو ِبكري: "إلرميا

، بينما اعترب أفرامي، وهي إحدى القبائل "أبناء اهللا"اهللا تعاىل بين إسرائيل كلهم 
  .�اإلسرائيلية، االبن الِبكر لـه 

 قد اعترب اَهللا تعاىل أبا للجميع يف الدعاء الذي علّمه أتباعه �مث إن املسيح 
" أبانا الذي يف السماوات ليتقدس امسك"حيث أمرهم أن يدعوا اهللا تعاىل قائلني 

  ).٩: ٦مىت (
وال ختافوا من الذين يقتلون اجلسد، ولكن : "�سيح مث ورد يف اإلجنيل قول امل

بل خافوا باحلري ِمن الذي يقِدر أن يهِلك النفس . النفس ال يقدرون أن يقتلوها
أليس عصفوراِن يباعان بِفلٍْس، وواحد منهما ال يسقُط . واجلسد كليهما يف جهنم

: ١٠مىت " (وأما أنتم فحىت شعور رؤوسكم مجيعها حمصاةٌ.  أبيكمعلى األرض بدون
: ٨يوحنا " (لنا أب واحد وهو اهللا: "مث ورد يف اإلجنيل أن اليهود قالوا). ٣٠- ٢٨
وهذا يدل على أن هذا التعبري كان شائعا بني اليهود، فكانوا يسمون أنفسهم ). ٤١

مث إن املسيح . هذا االسم على اليهودكما أن التوراة نفسها أطلقت . أبناء اهللا تعاىل
أبانا " نفسه قد مسى اجلميع أبناء اهللا تعاىل، ونصحهم أن يدعوا اهللا تعاىل قائلني �

  ".الذي يف السماوات ليتقدس امسك
تخدم بعد هذه الكلمة التمهيدية أود أن أحيطكم علما أنه بالرغم أن التوراة مل تس

، إال أن العهد القدمي يؤكد كون اهللا تعاىل واحدا ال �لذات البارئ " اهللا"لفظ 
: ٦التثنية " (امسع يا إسرائيلُ، الرب إلـهنا رب واحد: "شريك لـه، حيث جاء

.  لـهداللة واضحة على كونه تعاىل وحده ال شريك" رب واحد"ففي لفظ ). ٤
ما �فثبت بذلك أن التوراة هي األخرى تؤكد ما أعلنه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

  ). ٣٦: مرمي (�كَانَ ِللَِّه أَنْ يتِخذَ ِمن ولٍَد
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ِهللا : " أيضا تنص على ذلك حيث جاء فيها�مث إن رسائل حواريي املسيح 
: ١٦رسالة بولس إىل أهل رومية " (احلكيِم وحده، بيسوع املسيح، له اد إىل األبد

٢٧.(  
فترى أن العهد القدمي يعلن أن اهللا تعاىل واحد ال شريك لـه، كما ينص عليه 

 واإلجنيل كالمها يتفقان مع القرآن الكرمي، إذ فثبت أن التوراة. العهد اجلديد أيضا
. �ما كان هللا أن يتخذ من ولد�يعلن كالمها ما يعلّمه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

 صنوفًا وألوانا ولكن املؤسف أن كال الفريقني اليهود والنصارى قد اختلقوا الشرك
إن دراسة التوراة تكشف لنا أن مجيع األنبياء الذين بعثوا . منحرفني عن جادة احلق

لقد بذلنا كل ما يف وسعنا لنشرح لكم أن اهللا تعاىل واحد ال : إىل اليهود قالوا هلم
.شريك لـه، ولكنكم قوم ال يفقهون حديثًا وتعودون إىل الشرك مرة بعد أخرى
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مما ال شك فيه أن بعض الكتاب املعاصرين قد ألقى الضوء على هذا املوضوع 
كما قال البعض اآلخر . ورفض الرأي القائل بأن اإلسكندر املقدوين هو ذو القرنني

وفوق ذلك فإن . إن ذا القرنني مِلك اتسع ملكُه يف البالد الشرقية والغربية
كاد يصيب " Bibelia Oriental"الت مؤلف املستشرق األملاين الدكتور هربي

تفسري القرآن (كبد احلقيقة حني قال إن ذا القرنني مِلك من ملوك الفرس األوائل 
  "). ويري"للقسيس 

 يبين حبثه على ما ورد يف الكتاب املقدس �وكان أستاذي املكرم نور الدين 
رأيت يف املنام : " الكتاب املقدس رؤيا لدانيال النيب حيث قاللقد ورد يف: ويقول

رأيت الكبش ينطح غربا ومشاالً وجنوبا، فلم يِقف . كبشا ذا قرنني واقفًا عند النهر
مث يقول ). ٤ و٣: ٨دانيال " (حيوانٌ قُدامه، وال منِقذ ِمن يده، وفعل كما شاء

أما الكبش الذي رأيته ذا القرنني فاملراد : ها وقاللقد أخربين اهللا تعاىل بتأويل: دانيال
وبناًء على هذه الرؤيا كان أستاذي ). ٢٠: ٨دانيال (منه ملوك ميديا وفارس 

احملترم يقول إن ذا القرنني هذا هو مِلك من ملوك ميديا وفارس، وأن ذلك امللك 
  ) ٢٠٨ - ٢٠٧فصل اخلطاب ملقدمة أهل الكتاب، ص . (�هو كيقباد

�.�. @' �(5y��.�. @' �(5y��.�. @' �(5y��.�. @' �(5y� �  �  �  � �" F ��1�" F ��1�" F ��1�" F ��1!45 � U�!45 � U�!45 � U�!45 � U�::::        

                            
 قد قال يف كتاب لـه آخر إن اسم هذا امللك هو            �علما أن حضرة املولوي نور الدين        �

 ).٦٦تصديق الرباهني األمحدية ص " (خورس"و" كورش"
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أود أن أبين هنا احلكمة من ورود قصة ذي القرنني يف القرآن ويف سورة 
  .�الكهف بالتحديد عِقب إسراء موسى 

إن سورة الكهف تتحدث عن الصراع بني اإلسالم واملسيحية، والسيما ذلك 
ديين ا فإنه ذو صلة بسياسة مبعىن أنه وإن.. الصراع الذي هو شبها دينيكان صراع 

فقد حكت لنا هذه السورة أوالً قصةَ أصحاب الكهف لتبني لنا كيف . الديانتني
 �مث بعدها تناولت إسراَء موسى . بدأت املسيحية، وكيف دب يف أهلها الفساد

حاين بعد الوصول إىل حد معني، فيظهر لبيان أن قومه سيحرمون من الرقي الرو
كما أوضح إسراؤه أن املراد من قوم موسى يف . عندها نيب آخر من عند اهللا تعاىل

أي - هذا املقام هو القسم األخري منهم أي األمة املسيحية، ألن القسم األول منهم 
األحداثُ وبالفعل أكّدت .  كانوا قد ماتوا ِميتةً روحانيةً قبل ذلك بزمان-اليهود

صدق النبأ القرآين بكل قوة وجالء، حيث انتهى الدور األول لرقي املسيحية 
ذلك أن التنبؤ خالل الفترة . ؛ مما زاد املؤمنني إميانا على إميام�بظهور حممد 

  .لنظرياملكّية احلرجة بغلبة املسلمني على املسيحيني لنبأ عظيم منقطع ا
 ذكرت سورة الكهف قصةَ ذي القرنني إشارةً �مث بعد ذكر إسراء موسى 

  .إىل الدور الثاين لنهضة األمة املسيحية
ما الداعي الختيار هذا األسلوب غري العادي؟ ملاذا مل يشر القرآن :  ولو قيل

حدة؟ فاجلواب أنه مما ال شك فيه أن هذا ببساطة إىل الرقي املسيحي بأمجعه مرة وا
األسلوب القرآين يبدو طفيفًا يف نظر أهل الدنيا، ولكن الذي يدرك أمهية الدين ال 

 أربع ِوفقًا - من حيث الدين-ذلك أن األمم . بد أن يعده صحيحا بل ضروريا
  :للسنة اإلهلية اجلارية منذ بدء الزمان، وهذه األقسام هي

  . تؤمن بنيب زماا، وحترز الرقي الديين واملادي متمسكني باإلميانـ األمم اليت١
ـ األمم اليت تؤمن بنبيها، ولكنها تقع فيما بعد يف املعاصي والشرور، فتبوء ٢

بغضب من اهللا تعاىل؛ ورغم ذلك ميكنها أن تصلح حاهلا وتستنـزل فضلَ اهللا 
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كل ما عليها . دل هيئتها القوميةورمحته ثانيةً مع انتمائها إىل دينها ومن دون أن تب
  .أن تصلح أعماهلا، ألا تؤمن بنيب زماا، ولكن أعماهلا ال تتفق مع إمياا

ـ األقوام اليت جتترح السيئات بعد نبيها وتفسد، وحني يظهر نيب آخر زمن ٣
 ومهما سعى هؤالء القوم إلصالح حاهلم، فإن اهللا تعاىل ال. فسادها تحرم اإلميانَ به

  .يرضى عنهم حىت يبدلوا هيئتهم القومية ويؤمنوا بالنيب اجلديد
ولكي . ـ األقوام اليت ال تؤمن بأي نيب، ويكون رقيها كله ماديا حمضا٤ 

تتوطد بينهم وبني اهللا تعاىل عالقة روحانية ال بد هلؤالء من أن يؤمنوا بنيب الوقت 
  .ويعملوا بوصاياه

ال يصعب على املرء أن يدرك أن األمة املسيحية بعد استيعاب أقسام األمم هذه 
أثناء الفترة األخرية من زمن رقيها األول كانت تندرج يف القسم الثاين من هذه 
األقسام، إذ كانوا قد ابتعدوا عن الدين بال شك، ولكن كان بإمكام أن يصاحلوا 

 يف دين آخر، اهللا تعاىل من دون أن يبدلوا هيئتهم القومية أي من دون أن يدخلوا
، �ولكن بعد ظهور حممد رسول اهللا . �إذ كانوا مؤمنني بنيب زمام املسيِح 

وفقًا للنبأ الوارد يف اإلسراء املوسوي، خرج القوم املسيحي من القسم الثاين ودخل 
ذًا فالترتيب الذي اتبعه القرآن الكرمي لبيان فتريت الرقي إ... يف القسم الثالث

  .املسيحي مل يكن ضروريا فحسب، بل يشكّل دليالً على إعجاز القرآن أيضا
لقد ذكر اهللا تعاىل أوالً قصة أصحاب الكهف : وأوجز الكالم مرة أخرى فأقول

ين ولكنهم كانوا الذين جاءوا يف فترة كان املسيحيون فيها صاحلني، أو كانوا فاسد
 -من أجل الصلح مع اهللا تعاىل- مؤمنني بنيب زمام، ومن مث مل يكن لزاما عليهم 

مث ذكر اهللا إسراَء موسى الذي نبأ فيه عن ظهور . التخلي عن قوميتهم وسياستهم
، حيث بين أم سيحققون � وعن تغير حالة األمة املسيحية بعد ظهوره �حممد 

بعدها أيضا النهضة واالزدهار املادي، ولكن سيستحيل عليهم معه أن يكونوا على 
صلح مع اهللا تعاىل، ألم سيتجاوزون نيب زمام دون اإلميان به؛ وأن رقيهم سيظل 

ة حىت يرجعوا على آثارهم ماديا حمضا من دون أن يكون فيه أي نصيب لآلخر
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فبما أن األمة املسيحية يف الفترة . قَصصا وينضموا إىل موكب نيب ذلك الزمان
الثانية تكون خمتلفةً عما كان عليه املسيحيون األوائل دينا وسياسةً، لذا ذكر القرآن 

  .الكرمي حالتها يف الفترة الثانية منفصلةً عن الفترة األوىل
، �كان ذو القرنني قبل رسول اهللا : تاج الشرح وهووبقي هنا أمر آخر حي

  ؟�فلماذا ذكر القرآن قصته بني قصة أصحاب الكهف وبني إسراء موسى 
فجوابه أن الكتب السماوية قد أطلقت على فترتي الرقي املسيحي امسني 

أي حني كان .. ني، حيث تسمى الفترة األوىل بدور أصحاب الكهفخمتلف
املسيحيون متحلّني حقا بصفات أصحاب الكهف، أو ما كانوا صاحلني بالفعل 

أما الفترة . ولكن كانت عندهم الكفاءة ألن يكونوا صاحلني مثل أصحاب الكهف
أي .. جوج ومأجوجالثانية من الرقي املسيحي فتسمى يف الكتب السماوية بدور يأ

بسبب ظهور نيب - حني لن تبقى فيهم كفاءةُ الصالح أصالً، ولن يستطيعوا 
وهذا الدور الثاين .  الوصالَ إىل اهللا تعاىل إال بعد التخلي عن هيئتهم القومية-جديد

من الرقي املسيحي ذو صلة بذي القرنني ألن بعض أعماله تسببت يف ظهور هذا 
إن يأجوج ومأجوج إمسان للشعوب اليت كانت تقطن . كوفيما يلي بيان ذل. الدور

املوسوعة (يف مشال آسيا وشرق أوروبا، وكانت تِغري على البالد اآلسيوية اخلصبة 
  ).Gog  Magogاليهودية كلمة 

 ولو أا جنحت يف غاراا النتشرت يف هذه البالد وانصهرت يف الشعوب 
فة املوجودة يف هذه البالد، ومل جتتمع اآلسيوية األخرى، واعتنقت األديانَ املختل

على دين واحد كما هي حاهلا اآلن، بل لكان شأا شأن الشعب اآلري الذي 
ولكن . هاجر إىل اهلند، وانصهر يف األقوام القدمية القاطنة فيها فاقدا كيانه اخلاص

 صد بكل شدة -وسيأيت ذكره مفصالً بعد قليل-شاءت األقدار أن ذا القرنني 
وٍة محالِت هذه الشعوب الشمالية الغربية، حىت احنصرت يف مشال وغرب آسيا وق

ويف شرق أوروبا؛ وذلك بعد أن وضع ذو القرنني سدا حال بني هذه الشعوب 
وبني دخوهلا آسيا، حىت أصبحوا وكأن آسيا كلها قد فرضت عليهم مقاطعة 
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وملا كانت . اوكانت النتيجة أن أخذت هذه الشعوب تنتشر يف أوروب. كاملة
الوثنية سائدة يف أوروبا ومل يوجد فيها من الديانات املعروفة إال املسيحية، دخلت 
هذه الشعوب كلها يف الديانة املسيحية تدرجييا، مما شكّل كُتلةً دينية هائلة تواجه 

  .العامل كله؛ وهكذا زرعت بذرةُ العداوة الدينية
ليت كانت حينذاك حتت نفوذ ذي ا-هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإن آسيا 

 قامت بطرد هذه الشعوب إىل املناطق -القرنني وعاملةً حبسب إستراتيجيته السياسية
الشمالية اليت كانت أردأ بقاع األرض يف ذلك الزمان؛ مما ولّد يف قلوب هؤالء 
رغبةً عارمة للدخول يف آسيا والبالد الشرقية، وهذه الرغبة اجلاحمة قد توارثَها 

  .دهم جيالً عن جيل؛ وهكذا بذرت بذرةُ العداوة السياسيةأوال
 سببا يف ظهور فتنة يأجوج ومأجوج، -على هذا النحو- إذًا فإن ذا القرنني كان 

أو بتعبري آخر فتنة الدجال، ولذلك أورد اهللا تعاىل هنا قبل ِذكر الدور الثاين للرقي 
أ األساس ألن تكون ليأجوج املسيحي قصةَ ذي القرنني، وخاصة إجنازه الذي هي

  . ومأجوج قوميتهما املستقلة وسياستهما اخلاصة
مبا أن ذا القرنني كان حيكم بالد : وهناك حكمة أُخرى يف ذكر ذي القرنني هنا

ميديا وفارس، فعليه ميكن القول إن رجالً فارسي األصل هو الذي تسبب يف وجود 
ه الصاحلني أنه إذا أدى عملٌ صاحل ومن سنة اهللا املستمرة يف عباد. يأجوج ومأجوج

ألحد منهم إىل نتيجة ثانوية سيئة ولو بغري قصد منه فإنه تعاىل يزيل ذلك السوء 
بواسطة أحد من أوالده أو أبناء وطنه أو مثيل من أمثاله، كيال يعزى إىل هذا العبد 

غرض وقد جيء بذكر ذي القرنني يف هذا املقام لل. الصاحل عيب ما ولو من بعيد
أي للتنبؤ عن ظهور ذي القرنني اآلخر، الذي يكون أيضا فارسي األصل، .. نفسه

وسيصمد يف وجه يأجوج ومأجوج ويكسر قوم؛ وهكذا يدفع عن ذي القرنني 
  .األول ما نسب إليه من العيب

 املوعود لقب ح هذا الشخصمناألول ألن اهللا تعاىل : لسببني" ذي القرنني" وسي
القوة املهدوية والقوة املسيحية؛ فيسمى مهديا لكونه وارثًا : ثًا للقوتنيسيجعله وار
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، وسيسمى مسيحا لكونه متحليا بصفات املسيح ابن مرمي �لعلوم حممد املصطفى 
ابن " (ال املهدي إال عيسى: "عليهما السالم، كما يشري إىل ذلك احلديث الشريف

  ).كتاب الفنت، باب شدة الزمان: ماجة
 والسبب الثاين هو أنه يرى قرنني من القرون كما ورد يف بعض النبوءات، مبعىن 
أنه يتلقى الوحي من اهللا تعاىل عند اية قرٍن، ويتوىف يف أوائل القرن اآلخر بعد 

  .تكميل املهمة اليت عهدت إليه
 سأل -رضوان اهللا عليهم- حابة ويف بعض الروايات اُألخرى أن بعض الص

وآخِرين ِمنهم لَما يلْحقُوا � عن قول اهللا تعاىل يف القرآن الكـرمي �رسول اهللا 
بعث يا ر: قائالً) ٤: اجلمعة (�ِبِهمن هم هؤالء اآلخرون الذين ستسول اهللا، م

فيهم وتعلّمهم القرآنَ؟ أي كيف تقوم بعملية تعليمهم وقد تِوفِّيت؟ فوضع رسول 
والذي نفسي بيده لو كان اإلميان : " يده على منكب سلمانَ الفارسي وقال�اهللا 

). التفسري، سورة اجلمعة: البخاري" (الٌ أو رجلٌ من هؤالءمعلَّقًا بالثريا لناله رج
  ".رجالٌ ِمن فارس"وروى ابن مردويه عن سعد بن عبادة بلفظ 

والنظرة الشاملة يف هذه الروايات تكشف لنا أن النيب أنبأ عن ظهور موعود 
خاص من أبناء فارس يعود باإلميان بعد أن يكون قد ارتفع إىل السماء يف آخر 

  .، وأن رجاالً آخرين ذوي أصول فارسية سيؤيدونه يف مهمتهالزمان
ما عالقة هذا املوعود بزمن يأجوج ومأجوج؟ فجوابه أن القرآن :  أما السؤال

الكرمي واحلديث الشريف يؤكدان أن اإلسالم سيؤول إىل هذه احلالة يف آخر الزمان 
حيث إن عند ظهور يأجوج ومأجوج وظهور الدجال؛ وأما أهل دين واحد، 

يأجوج ومأجوج لقب يرمز إىل فتنهم السياسية، بينما الدجال لقب يشري إىل فتنهم 
  .الدينية

إذًا فالربط بني هذه الروايات بنوعيها يكشف لنا أن إشاعة الكفر اليت ستتم يف 
زمن يأجوج ومأجوج سيقاومها رجل فارسي األصل، وأن رجاالً آخرين من بين 

وهكذا بذكر أحوال ذي القرنني بالتفصيل رد اهللا فارس سيساعدونه يف ذلك؛ 
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كما . تعاىل االعتراض الذي كان يِرد على فعل ذي القرنني األول الفارسي األصل
 بتسجيل قصته يف القرآن أنه سيظهر يف آخر الزمان ذو القرنني اآلخر الذي �أنبأ 

الدينية ضد اإلسالم، مثلما صد ذو القرنني األول سيدفع هجمات يأجوج ومأجوج 
  .غاراِتهم املادية يف املاضي

واجلدير بالذكر هنا أنه كما قيل عن ذي القرنني الثاين بأنه ليس فارسي األصل 
يف احلقيقة حيث نزح آباؤه إىل األراضي الفارسية من إحدى الواليات الصينية، 

األول كان يف األصل من منطقة ميديا، وإمنا كذلك ورد يف التاريخ أن ذا القرنني 
  .مسي فارسيا لعالقاته املؤقتة بفارس

  :رد شبهة
حياول بعض البهائيني عبثًا تطبيق .  هذا، وأود يف هذا املقام دفع شبهة أُخرى

. لكونه فارسي األصل؛ ولكنها حماولة باطلة" اء اهللا"هذه األنباء على زعيمهم 
بوية تصرح بأن املوعود املذكور هنا سيعلّم القرآن الكرمي، ذلك أن األحاديث الن

 يف �، ذلك أن ما قاله رسول اهللا �وسيكون نائبا وخليفة حملمد رسول اهللا 
 كما يعلّم اُألميني أي �تفسري آيٍة من سورة اجلمعة يؤكد بكل جالء أن حممدا 

إذًا فإن هذا . العرب القرآنَ، كذلك سيعلّمه مرة أخرى قوما آخرين مل يأتوا بعد
  :النبأ ال ميكن أن ينطبق على أحد إال الذي

  . يكون فارسي األصل- ١
  .، وال يعلّم إال القرآن� ويعلن أنه تلميذٌ حملمد رسول اهللا - ٢
 أنه يكون ذا القرنني أي يرى قرنني من السنني، علما أن هذا األمر مستنبط - ٣

  .باجلمع بني آيات القرآن املختلفة الواردة يف هذا املوضوع
 وأنه سيقضي على فتنة يأجوج ومأجوج اليت أعظم أُسسها عزو صفات اهللا - ٤

  .إىل العباد وتأليههم
. من هذه الشروط إال كونه من فارس" اء اهللا"والواضح اجللي أنه مل يتوافر يف 
؛ كما مل يدع الناس إىل القرآن الكرمي؛ ومل �فلم يكن تلميذًا حملمد رسول اهللا 
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النقيض جيد زمن قرنني من القرون؛ ومل يقِض على فتنة يأجوج ومأجوج؛ بل على 
  ...شب نارها وأفحلَ شرها بقوله عن نفسه أنه إله
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لقد ذكرت من قبل أنين أرى مع بعض املفسرين السابقني والباحثني األوروبيني، 

ليفةُ األول لسيدنا املسيح املوعود وكما بين أستاذي املكرم املولوي نور الدين اخل
، أن ذا القرنني لقب ألحد ملوك الفرس، وكان أستاذي املكرم يرى أن اسم �

  .هذا املِلك كيقباد
). ٨٤٢ ص ٢بيان القرآن جملد . ( وقال البعض اآلخر إنه كان داريوس األول

 شيء يف صفات ذي القرنني اليت ذكرها القرآن وعندي أن علينا أن ننظر قبل كل
  : الكرمي، وهي كاآليت

  .  أنه كان يتلقى اإلهلام أو يرى رؤى صادقة من اهللا تعاىل- ١
 أنه خرج من بالده يفتح املمالك متجها إىل الغرب حىت وجد الشمس - ٢

  . تغرب يف عٍني حِمئٍَة
  . مث توجه إىل الشرق وفتح املمالك الشرقية- ٣
 مث ذهب إىل منطقة متوسطة حيث كان يأجوج ومأجوج يِغريون - ٤

  .ويهامجون، فجعل هناك سدا
ال بد لنا أن نرى هل توجد هذه األمور األربعة يف الرجل الذي نظنه ذا القرنني، 

  وال سيما فيما إذا كان ملهما من اهللا تعاىل ومقبوالً عنده أم ال؟
 مِلك من ملوك ميديا وفارس، ألن رؤيا دانيال مما ال نقاش فيه أن ذا القرنني هذا
إمنا بقي علينا أن ننظر أيا من هؤالء امللوك . النيب تدل جليا على أنه واحد منهم

  .كان يتحلى ذه الصفات
وحني نتصفح التاريخ من هذا .  ال جرم أن صفة اإلهلام هي أهم هذه الصفاِت

األنبياء ن ملهما من اهللا تعاىل، وقد أثىن عليه املنظور جند بني ملوك فارس مِلكًا كا
ويسمى باإلجنليزية " كُورش"وتقواه؛ وذلك املِلك هو  لِبره اآلخرون أيضا
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"Cyrus "يقول إشعياء النيب عنه ما نصه" : هكذا يقول الرب ملسيِحه لكُورش
قاَء ملوٍك، ألفتح أماما وأَحأمامه أُمـم بيمينه ألدوس ه اِملصراعِني الذي أمسكت

أُكسر ِمصراعي النحاِس، . أنا أسري قُدامك، واِهلضاب أُمهد. واألبواب ال تغلَق
ومغاليق احلديِد أقِصف، وأُعطيك ذخائر الظلمة وكنوز املخابِئ، لكي تعِرف أين 

ِري ألجِل عبدي يعقوب وإسرائيلَ خمتا. أنا الرب الذي يدعوك بامسك إله إسرائيل
  ).٥- ١: ٤٥إشعياء " (لقّبتك وأنت لست تعِرفين. دعوتك بامسك

 يظهر من إهلام إشعياء هذا أن كورش مِلك ميديا وفارس قد بورك من قبل اهللا 
أنه كما لُقِّب كورش، الذي هو ذو مع املالحظة - املسيح �تعاىل حيث مساه اهللا 

ويتضح أيضا من هذا . ، باملسيح، كذلك سمي املسيح املوعود ذا القرننيالقرنني
وهذا ما يقوله القرآن . أن اهللا تعاىل قد منح كورش احلُكم بفضل خاص منهاإلهلام 

آتيناه ِمن كُلِّ ِإنا مكَّنا لَه ِفي اَألرِض و�: أيضا عن ذي القرنني حيث ورد فيه
  ). ٨٥: الكهف (�شيٍء سببا

وفيه إشارة إىل ." أنا أسري قُدامك، واِهلضاب أُمهد: "كما نقرأ يف كالم إشعياء
  .كثرة أسفاره كما قال القرآنُ الكرمي

ومياثله ." ك، إله إسرائيلأين أنا الرب الذي يدعوك بامس: "ونقرأ يف إهلام إشعياء
أعين أن اهللا تعاىل ).. ٨٧: الكهف (�قُلْنا يا ذَا الْقَرنيِن�: قولـه تعاىل يف القرآن

  ". ذي القرنني"دعاه بذكر امسه 
وفيه ." لقّبتك وأنت لست تعِرفيندعوتك بامسك، : "مث ورد يف إهلام إشعياء

. إشارة إىل أنه ما كان يعبد اهللا تعاىل بأمسائه املذكورة يف التوراة بل بأمساء أُخرى
  .والثابت من التاريخ أن كُورش كان من أتباع زردشت النيب

 والكتب التارخيية كلها تذكُر كُورش ذكرا حسنا، حىت ورد فيها أن أعداءه 
ا كانوا حيبا فتح أهله لـه األبواب والتحقوا به ضد أيضونه، وأنه كلما هاجم بلد

وهذا ما يؤكده أيضا إهلام إشعياَء النيب . ملكهم، وذلك ملا مسعوه من ِبره وعدِله
  ). ٢٨: ٤٤إشعياء " (القائل عن كُورش راِعي، فكُلَّ مسريت يتمم: "حيث ورد فيه
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عن حسن أخالقه ما قاله دنيوفني املؤرخ الشهري فمما سجله املؤرخون القدامى 
ذات مرة تدبرت يف الفطرة اإلنسانية فتوصلت إىل أن من السهل على : وتعريبه

اإلنسان بفطرته أن حيكم على احليوانات اُألخرى، ولكن من الصعب جدا أن حيكم 
ولكن ليس فكم ِمن سيٍد يوجد يف بيته قليل أو كثري من اخلدم، . على بين ِجلدته

فاستنتجت من ذلك أنه ال يوجد يف الدنيا . بوسعه أن جيعلهم يطيعون طاعة صادقة
رجل واحد قادر على أن حيكم على اإلنسان، وإن كان كثري منهم حيكمون على 

وبينما أنا هائم يف تفكريي هذا إذ تذكّرت كُورش املِلك، . احليوانات اُألخرى
 إذ ليس صعبا أن حيكم أحد الناس،نعم، : قلتالذي جعلين أعدل رأيي هذا، ف

وجدت الناس قد قبلوا حكم كورش عليهم عن طواعية، مع أن بعضهم كانوا 
يسكنون على مسرية شهرين منه، وبعضهم مسرية أربعة أشهر؛ وبعضهم مل يروه 

  .قط، وبعضهم ما كانوا ليتوقعوا حىت رؤيته
الناس رغبةً شديدة يف أن يرضوه، لقد ولّد كورش يف قلوب : مث يستطرد قائالً

لقد حكَم شعوبا كثرية يصعب إحصاؤها حيث كان . وأن يدوم حكمه عليهم
  .ملكه ممتدا من الشرق إىل الغرب
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إذا كانت العظمة تعين : عريبهمث خلّص هذا الكتاب آراء املؤرخني املعاصرين مبا ت
القتالَ دفاعا عن العدل وكونَ اإلنسان مستعدا لفداء النفس يف هذا السبيل فال 

  .شك أن كورش كان ملكًا عظيما
 وبابل ميدياملا حتالفت حكومات . مل يعمل كورش شيئًا خالصا لنفسه: مث يقول

وفوق كل شيء . لدفاعومصر ضده وهامجته، مل يرفع سيفه خالفهم إال من أجل ا
مل تقع على ترسه قطرةُ دم سفَكها حراما، ومل يصبغ يديه . إنه كان رمحةً متجسدةً

ومل . ومل حيرق البالد كما فعل مِلك مقدونيا. باالنتقام املخيف واالعتساف الغاشم
يكِسر أيدي امللوك املنهزمني وأرجلَهم كما فعل امللوك الفاحتون اآلخرون، ومل 
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م على احليطان كما فعل ملوك اليهود، ومل يشنقهم كما فعلت الروم؛ ومل يسحبه
  .يسفك الدماء كاإلسكندِر إلِه اليونان انوِن

 بالرغم من أنه كان آسيويا لكنه كان من أُولئك الرجال الذين يظهرون قبل 
م؛ سبق قومه خارجا على تقاليدهم وعادا. كان أكثر الناس ِحلما. أوام بكثري

كانت مملكته القوية تتأسس . وبلغ قمة الرقي اإلنساين قبل أن يبلغها أحد بأمد بعيد
مل . على مبدِأ رفِع مستوى املمالك املفتوحة ومنِح أهلها احلقوق على قدم املساواة

لنبوخذ نصر وال لإلسكندر إال بعد مقاومة شديدة وحصار " تائر"تستسلم مدينة 
ا لكُورش عن طيب نفسطويل، ولكنها فتحت أبوا...  

وفوق كل شيء إن الشعب الصغري الذي يسمى اليهود استقبلوه على ر بابل 
مل خيلُقه الزمان بل إنه خلق الزمانَ وكان ...حبماس مل يستقبلوا به أحدا من الغابرين

  .كان، وال ريب، ملكًا فريدا ال مثيل لـه يف التاريخ اإلنساين. أباه
 (Historian’s History Of The World: The History of Persia 
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  .واآلن أثبت لكم أن كورش كان يدعي تلقِّي الرؤى الصادقة من اهللا تعاىل
جند يف املرجع املذكور أعاله أنه خرج ذات مرة يف مهمة عسكرية، فرأى يف 

 له جناحان أحدمها منبسط على أوروبا -ابن أخيهالذي كان -" داريوس"املنام أن 
ويف الصباح أرسل كورش إىل أيب داريوس الذي كان يرافقه يف . واآلخر على آسيا
والدليل على ذلك أين رأيت . يبدو أن ابنك يدبر املؤامرة ضدي: السفر، وقال لـه

ياي، خيربين ومن سنة اهللا معي أنه تعاىل، لشدة حبه إ. البارحة يف املنام كذا وكذا
  ). ٥٩٥- ٥٩٤املرجع السابق ص (سلفًا عن كل حادث لـه تأثري عميق يف ذايت 

ال شك أن رؤياه كانت صادقة، وإن كان قد أخطأ يف تفسريها حيث فِهم منها 
أن داريوس يكيد له كيدا، بينما كان هلا يف احلقيقة تفسري آخر ظهر يف موعده 

فأخذ . ى ابنه العرش، فقتله بعض الناسذلك أنه ملا مات كورش اعتل. بكل جالء
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الذي اغتصب املُلك ل الشخصداريوس معه بعض رجال العائلة امللكية وقت .
فقام داريوس بغزو قسم كبري من أوروبا . فاتفقوا على اختيار داريوس مِلكًا عليهم

- ٦٠٠املرجع السابق ص (وآسيا، وهكذا وسع رقعة اململكة الفارسية كثريا 
٦٠٩( .  

كما يتضح من الكتاب املقدس أيضا أن كورش كان يتلقى اإلهلام اإلهلي حيث 
ويف السنة األوىل لكُورش مِلِك فارس عند متام كالم : "يقول عزرا النيب ما نصه

الرب بفِم إرميا نبه الرب روح كورش مِلك فارس، فأطلق نداًء يف كل مملكته 
مجيع ممالك األرض دفَعها يل : ا قال كورش ملك فارسهكذ: وبالكتابة أيضا قائالً

من . الرب إله السماء، وهو أوصاين أن أبين لـه بيتا يف أورشليم اليت يف يهوذا
 بيت إىل أورشليم اليت يف يهوذا، فيبين دصعإهلُه معه وي كُنمنكم ِمن كل شعبه ِلي

  ). ٣-  ١: ١عزرا " (الرب إلِه إسرائيل
ا يعين أن اهللا تعاىل اصطفاه، وآتاه احلكم والبالد، مث أمره بإهلام منه ببناء وهذ

  .البيت املقدس يف أورشليم وإطالِق سراح اليهود من بالد السيب
والعالمة الثانية اليت ذكرها القرآن الكرمي لذي القرنني هي أن فتوحاته بدأت 

 وميضي قُدما حىت وصل حيث أوالً إىل املغرب حيث ما بِرح يفتح ملكًا بعد ملك
أي كان لونُ مائها أسود، واملراد منها البحر .. وجد الشمس تغرب يف عني حِمئٍة

  ).Black sea(األسود الذي امسه باإلجنليزية 
فلما مكّنه اهللا تعاىل يف األرض حتالف ضده . وهذا ما حصل بالضبط مع كورش
 وكانت هذه بداية فتوحاته خارج ملكه إىل ملوك البالد الغربية ومحلوا على ملكه،

اجلانب الغريب حىت فتح بابل ونينوى واملستعمرات اليونانية الواقعة يف مشال آسيا 
الصغرى حىت حبر مرمرة، وهكذا وصل كورش إىل العني اليت كانت يف اجلانب 

ح هذه والثابت تارخييا أنه فت. الغريب من ملكه، واليت كان ماؤها أسود اللون
 .Historian’s History Of The World: The Persia Vol) .املناطق كلها

2 p. 607-609)  History of  
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   Cyros كلمة ٤٠٣ ص ٤املوسوعة اليهودية جملد 
والعالمة الثالثة اليت يبينها القرآن الكرمي هي أن ذا القرنني توجه إىل الشرق بعد 

ضا أن كورش بعد فتح البالد الغربية قام بغزو ويؤكد التاريخ أي. فتح ممالك الغرب
  .البالد الشرقية حىت وصلت حدود دولته إىل أفغانستان وبخارى ومسرقند

 (Historian’s History Of The World: The History of Persia Vol 
2 p. 593).  
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قرآن هي أن ذا القرنني توجه بعد ذلك إىل بعض والعالمة الرابعة املذكورة يف ال

والثابت . املناطق املتوسطة، وبىن هناك سدا للحيلولة دون محالت يأجوج ومأجوج
من التاريخ أن كورش حارب يأجوج ومأجوج، ليحمي بعض واليات مملكته من 

 أُطلق ما هي القبائل اليت: والستيعاب هذا األمر ال بد أن نعرف أوالً. محالم
  عليها اسم يأجوج ومأجوج؟

 إن التوراة تساعدنا يف معرفة هذه القبائل حيث ورد فيها وحي اهللا تعاىل إىل 
يا ابن آدم اجعلْ وجهك على جوٍج أرِض ماجوج رئيِس روٍش : "حزقيال النيب

  ). ٣٨:٢حزقيال" (ماِشك وتوبالَ، وتنبأْ عليه
 تطلق - مصدر عرفَنا عن يأجوج ومأجوجوهي أول -هذا يوضح أن التوراة 

على سكّان مناطق الشمال اسم يأجوج ومأجوج، وخترب أن مسكنهم روش 
  .؛ وهي كلها مناطق مشالية)توباسك(وتوبال ) موسكو(وماشك ) روسيا(

كما يتضح من كتاب حزقيال النيب أن مِلكًا من فارس سيقاوم شعوب يأجوج 
وهذا يعين أن يأجوج ). ٥: ٣٨حزقيال (وفوط الذين يكون معهم فارس وكورش 

  كانوا مسيطرين على بعض املناطق الفارسية حني اإلدالء ذا النبأ؟
تعالوا اآلن لنرى ماذا تقول الكتب التارخيية يف يأجوج ومأجوج؟ يقول  
يوسيفوس، وهو من املؤرخني القدامى، إن يأجوج ومأجوج اسم لقبائل سيدين 

Scythians”“.   
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التوراة تصدق ما قاله يوسيفوس حيث ذكرت بني أمساء بين يافث اسم  وجند 
  ).٢: ١٠تكوين (جومر وماجوج ومادي 

الذين كانوا ) Cimmerian( علما أن جومر اسم يطلق على الِكيمِريني 
. يسكنون يف اجلانب الشرقي آلسيا الصغرى، وأما مادي فهو اسم ألهل ميديا

حبر (هو جببل القوقاز وراء البحر األخضر ويقول جريوم إن مسكن مأجوج 
املوسوعة . (وهذه البقعة أيضا واقعة يف الشمال اليت يسكن فيها سيدين). قزوين

  )١٩ ص ٦اليهودية جملد 
لقد علمنا من قبل من الكتاب املقدس أن يأجوج ومأجوج استولوا على  

 أن سيدين فإذا كانوا هم شعب سيدين فتعالوا ننظر هل يؤكد التاريخ. فارس
  استولوا على فارس؟

وكما قلنا من قبل فإن فارس : ما تعريبهنعم، حيث نقرأ يف التاريخ :  واجلواب
ألن سيدين كانوا -وقعت يف أيدي سيدين، أو بلفظ آخر استوىل عليها مِلك ميديا 

 وهو املَِلك الذي كانت عاصمته أكباتانا -حينذاك حكاما على ميديا
Ecbatana) (ّاليت خلاألعظم صها من يديه كورش .  

Historian’s History Of The World vol. 2 p. 589)(  
لقد ثبت من هذا أن يأجوج ومأجوج استولوا على فارس، كما ثبت أيضا أن 

وكذلك يؤكد التاريخ أن يأجوج . كورش امللك هو الذي حرر فارس من قبضتهم
املتكررة، حيث كتب هريودوتس ومأجوج كانوا يؤذون الشعوب اجلنوبية بغارام 

بأن سيدين كانوا يشنون الغارات على بالد اجلنوب من مناطق الشمال من بني 
  ).املرجع السابق. (جبل القوقاز وحبر قزوين عن طريق دربند

0��1 � .3 }�\� 2X � ;� �0��1 � .3 }�\� 2X � ;� �0��1 � .3 }�\� 2X � ;� �0��1 � .3 }�\� 2X � ;� � : : : :        
ا والشق الثاين للعالمة الرابعة الواردة يف القرآن الكرمي أن ذا القرنني بىن جدار

هل وجد يف هذه البقعة من : تعالوا نبحث اآلن. يصد محالت يأجوج ومأجوج
  األرض جدار؟
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واجلواب أنه يف نفس املكان الذي خيرب عنه هريودوتس املؤرخ أنه كان طريقًا 
وعندي أنه مسي يف . حلمالت سيدين وجد جدار يعرف بني الناس جبدار دربند

ونقرأ يف .  ألن سيدين كانوا منعوا من الغارات بذلك اجلدار�األغلب باسم دربند
 ٢٩دائرة املعارف الربيطانية عن دربند أنه كان فيها جدار بلغ ارتفاعه عند بنائه 

.  أذرع، وكانت فيه أبواب حديدية وأبراج للرصد واحلراسة١٠ضه ذراعا وعر
بناه اإلسكندر، . كان ميتد من حبر قزوين إىل جبال القوقاز على طول مخسني ميالً

 كلمة ٦٤ ص ٨املوسوعة الربيطانية جملد . (ورممه قباد املِلك الساساين
Derbend (  

ا املقام جدار، ولكين مل أعثر  ولقد تبين من هذه الشهادات أنه كان يف هذ  
بيد . بعد على شهادة تارخيية تدل على أن كورش امللك هو الذي بىن هذا اجلدار

ذلك أن . أين أرى من غري املعقول أن يكون اإلسكندر هو باين هذا اجلدار
 قبل ٣٣٠اإلسكندر، كما يظهر من التاريخ، هزم داريوس آخر مرة يف صيف سنة 

 ٥٦٩-٥٦٨ ص ١املوسوعة الربيطانية جملد (اريوس صريعا امليالد حيث وقع د
 ومع ذلك مل يتمكن اإلسكندر من االستيالء ،)Alexander The Greatكلمة 

 فارس كلها، إذ كانت جيوش الواليات الفارسية العديدة جاهزة على بالد
ملقاومته، لذلك كان عليه أن يتقدم إىل األمام من دون توقف، ويف أثناء تقدمه 

وبعد أن أمخد نار . صلت الثورة فيما ترك وراءه من املمالك، فاضطر للعودةح
ويف رأي . الثورة تقدم اإلسكندر إىل كابول حيث بدأت جنوده تتمرد عليه

ولقد قام ذا السفر .  قبل امليالد٣٢٩املؤرخني أنه تقدم إىل اهلند يف شتاء سنة 
وعلى كل حال إنه ملن الثابت . بسرعة جعلت املؤرخني يشكّون حىت يف سفره هذا

احملقق أن اإلسكندر مل يتوقف يف طريقه، بل مل يزل حيارب ويتقدم إىل أن توجه إىل 
 قبل ٣٢٤اهلند، ورجع منها بطريق البحر يف السفن، ووصل إىل إيران يف سنة 

                            
 )املترجم(يعين حرفيا باب مغلَق " دربند"علما أن  �
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ومكث هناك مدة قليلة اضطر فيها مرة أُخرى إلمخاد نار التمرد يف . امليالد
 ٣٢٣ يونيو عام ١٣توجه عائدا إىل وطنه، وتوفِّي وهو يف الطريق يف جيوشه، مث 
 Alexander The كلمة ٥٤٩ ص ١املوسوعة الربيطانية جملد . (قبل امليالد

Great.(  
تؤكد هذه األحداث بكل جالء أنه ما كان بوسع اإلسكندر، واحلال هذه، أن 

بدو أن قول بعض املفسرين وي. جيد وقتا كافيا لبناء مثل هذا اجلدار الطويل
جعل الكُتاب ) الكشاف، والقرطيب(املسلمني أن ذا القرنني هو اإلسكندر املقدوين 

  .املسيحيني ينخدعون، فظنوا أن اإلسكندر هو الذي بىن هذا اجلدار
 ولكن جمرد اإلثبات بأن اإلسكندر مل ينب هذا السد ليس بكاف، بل حيتاج 

 أن كورش املِلك -على األغلب ال على سبيل اليقنيولو - األمر إىل شهادة تؤكد 
  .هو الذي بىن هذا اجلدار

ومبا أنين مل أجد بعد شهادة من التاريخ تثبت على وجه اليقني أن كورش بىن 
فاستنتجت قياسا ببعض . هذا السد فلذلك مل يبق أمامنا طريق آخر غري القياس

  :وفيما يلي أدليت. الوقائع التارخيية بأن كورش كان باينَ اجلدار
الذي اعتلى العرش بعد ابن كورش والذي - يظهر من التاريخ أن داريوس - ١

 كان قد ذهب -رأى عنه كورش يف الرؤيا أن حكومته ستكون يف املشرق واملغرب
  .إىل أوروبا مرورا باليونان ليهاجم سيدين

Historian’s History Of The World vol. 2 p. 610) .(  
عقول متاما أن يذهب داريوس إىل أوروبا عن طريق اليونان للهجوم ومن غري امل

كما - هناك تفسري واحد ! على سيدين مع أم كانوا قاطنني يف جواره يف الشمال
 لذهابه إىل أوروبا هلذا الغرض، وهو أن طريق دربند كان مسدودا -يقضي القياس

ين جبيش كبري من خالل ألن كورش كان قد أقام هناك اجلدار، واهلجوم على سيد
أبواب اجلدار الضيقة مل يكن خاليا من اخلطر، أما هدم اجلدار فكان أكثر خطورة، 
لذلك مل جيد داريوس بدا لكسر قوة سيدين إال اهلجوم عليهم من ِقبل أوروبا حيث 
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كان اجلدار يقف سدا منيعا أمام سيدين من جهة، بينما كان يزحف داريوس 
  .من جهة أُخرىعليهم جبحافله 

 إذا مل يكن اجلدار موجودا يف دربند قبل داريوس فمن املستحيل أن نتصور - ٢
عن مِلِك عاقٍل مثِله أن يدور ملسافة ألف ميل تقريبا للهجوم على سيدين تاركًا 
ملكه مكشوفًا لألعداء، إذ كان يف هذه اخلطوة خطر أن خيرج سيدين من جواره 

حبيث ما كان بوسعه أن حيمي ملكه، أو يتلقى أيةَ مساعدة ويشنوا الغارة على بلده 
فذهابه إىل أوروبا للهجوم على سيدين مطمئنا يدل داللة . من أهله عند الضرورة

واضحة على وجود السد يف دربند قبل محلته، مما جعل باله مطمئنا بأنه ال ميكن 
ائالً منيعا بينهم لسيدين أن حيملوا على ملكه من تلك اجلهة لكون السد يقف ح

  .وبني ملكه
وبعد، فأرى أنين قد أثبت على وجه اليقني توافُر األمور األربعة املذكورة يف 
القرآن عن ذي القرنني حبق كورش املِلِك، اللهم إال أمر بناء اجلدار الذي قلت عنه 

 هو باين  أن كورش امللك-اليت مل يصلنا منها إال القليل- قياسا بوقائع ذلك الزمان 
ذلك اجلدار بالقرب من دربند، وال سيما حني نرى أن التاريخ يشهد أن يأجوج 
ومأجوج كانوا حاكمني على ملكه قبل اعتالئه العرش، وكانوا يشنون غارام من 
حني آلخر على فارس وعلى مملكته الواسعة، وأن محالت سيدين من جهة دربند 

  .كانت انتهت بعد زمن كورش
)       World vol. 2 p. 589 Historian’s History Of The(  

  ) Alexander The Great كلمة ٥٤٩ ص ١واملوسوعة الربيطانية جملد  (
فاخلالصة أنه يبدو أن ذا القرنني املذكور يف القرآن الكرمي ما هو إال كورش 

  . وبعد إثبات هذا األمر أقوم بتفسري اآليات القرآنية كالً على حدة. امللك
لقد كنا وهبنا لذي القرنني يف الدنيا قوة كبرية، وهيأنا له من : ن اهللا تعاىل يعل-

  .كل األسباب
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 لقد أثبتنا فيما مضى بشواهد من الكتاب املقدس وأقوال كورش نفسه أن اهللا -
  . تعاىل كان قد وهب له قوة كبرية بفضله اخلاص

ال يعين ) ٨٧: الكهف (�حتى ِإذَا بلَغَ مغِرب الشمِس� اعلم أن قوله تعاىل -
أنه بلغ احلد الغريب النهائي من األرض، بل املراد منه احلد الغريب ملمالكه املفتوحة 

  . أي احلد الغريب الشمايل آلسيا الصغرى
يعين املاء املمزوج بالطني األسود حيث ) ٨٧: الكهف (�عيٍن حِمئٍَة�ولفظ 

يبدو لونه مائالً إىل السواد بسبب الطني، واملراد منه هنا البحر األسود؛ وقد مسي 
 املاء أي-بذلك ألن لون مائه مائل إىل السواد بسبب عمقه؛ كما أن معىن احلمئة 

 أيضا ينطبق على هذا البحر حرفيا، إذ ميتاز عن سائر البحار -املخلوط بالطني
ذلك أن معظم مياهه تأيت من األار والفيضانات املنحدرة . بكون مائه أقل ملوحة

 وبلغاريا؛ مما جيعل ماءه أكثر طينا وأقلَّ ملوحة �إليه من أراضي روسيا وأرمينيا
 Black: كلمة ٢٥٨ص  ٢املوسوعة الربيطانية جملد (. باملقارنة بالبحار األخرى

sea .(  
ال يراد بالعني ) ٨٧: الكهف (�وجدها تغرب ِفي عيٍن حِمئٍَة�: ويف قوله تعاىل

عني ماء عادية، بل حبر واسع جدا حبيث لو قام أحد على شاطئه يبدو لـه كأن 
مقه، وعلى أن املاء وقد مسى البحر عينا للداللة على بعِد ع. الشمس تغرب فيه

  .يتفجر من حتت أدمي األرض وخيتلط مبائه
الدولة ) ٨٧: الكهف (�وجد ِعندها قَوما�واملراد من القوم يف قوله تعاىل 

لفت مع احلكومات احلاكمة على الساحل الشرقي آلسيا الصغرى، واليت حتا
قُلْنا : مث يبني اهللا تعاىل. اُألخرى للهجوم على كورش دومنا سبب بعد فتح بابل

                            
كما هو مذكور يف املرجع املشار إليه يف آخـر الفقـرة            " رومانيا"هذا سهو، والصحيح     �

 )املترجم(



   التفسري الكبري                              ٣٩٧      القصص        أحسن    

إما أن تعذّم على شرورهم، وإما أن حتسن إليهم : لذي القرنني عن هذه الشعوب
  . الستمالتهم

إمنا أريد العفو عنهم هذه : هذا جواب كورش املِلِك على هذا اإلهلام حيث قال
  .وسأعذّم إن عادوا إىل شرورهماملرة، 

دليل على أن كورش كان يعتنق ) ٨٨: الكهف (�ثُم يرد ِإلَى ربِه�ويف قوله 
انة ويشهد التاريخ أنه كان من أتباع الدي. دينا حيث على اإلميان بالبعث بعد املوت

 بالتأكيد على البعث -بعد اإلسالم-الزرادشتية املخلصني، وهي الديانة اليت متتاز 
ذه ). ٤٠٤ ص ٤املوسوعة اليهودية جملد . (بعد املوت من بني مجيع الديانات

وقد سبق أن . اآلية يبدأ كالم ذي القرنني، وال شك أنه دليل على حسن أخالقه
امل الشعوب اليت فتح بلداا مبنتهى احملبة ذكرنا أن كورش كان رحيما، وكان يع

  .والرمحة
ِإما أَنْ تعذِّب �: ملاذا خيره اهللا تعاىل بني التعذيب واإلحسان وقال: ولو قيل هنا

فاجلواب أن هذا أسلوب رباين لطيف ) ٨٧: الكهف (�وِإما أَنْ تتِخذَ ِفيِهم حسنا
لقد قدم اهللا تعاىل ذكر العذاب لبيان أنه حيق لك أن . لترغيبه يف الرفق والرمحة

أي هناك ) وإما أن تتخذ فيهم حسنا(تعذم ألم ارتكبوا الشر، مث أعقبه بقوله 
نني خيار آخر أمامك وهو أن تترفق م؛ وهكذا بأسلوب لطيف أتاح لذي القر

ألنه لو رمحهم بأمر من اهللا تعاىل مل تكن هناك . الفرصة الكتساب حسنة خالصة
فرصة إلظهار فطرته احلسنة ولقيامه باخلري بطبعه وعن طواعية، ولكن هذا 

  .األسلوب أدى هذا الغرض، فاستحق ذو القرنني ثوابا أكثر
عن سفر ذي ) ٩١: الكهف (�لْ لَهم ِمن دوِنها ِسترالَم نجع�تتحدث اآلية 

وقد يكون املراد من قوله تعاىل أن ذلك . القرنني إىل اجلانب الشرقي أي أفغانستان
القوم مل يكونوا متحضرين، وكانت البيوت واملباين عندهم قليلة، فكانوا يسكنون 

وهكذا كانت حالة القبائل األفغانية يف ذلك الزمان، فلم .  اخلياميف األكواخ أو
  .يكونوا متحضرين مبا يكفي
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 ولكين أرى أن التدبر يف ألفاظ القرآن الكرمي يؤدي بنا إىل االعتقاد أن املنطقة 
لُع علَى قَوٍم لَم نجعلْ وجدها تطْ�: املشار إليها هي بلوجستان، ألن اآلية تقول

أي أن أشعة الشمس كانت تقع عليهم ).. ٩١: الكهف (�لَهم ِمن دوِنها ِسترا
رأسا ومل يكن بينها وبينهم حاجز؛ أي أن األراضي كانت سهوالً جرداء ليس ا 

عامة املؤرخني كانوا يونانيني فذكروا على علما أن . أشجار عالية وال جبال شاخمة
العموم تلك االنتصارات اليت حققها ذو القرنني يف منطقتهم، أما انتصاراته اليت 
حصلت يف بالد الشرق فلم يتناولوها بالتفصيل، وإمنا قالوا بإجياز شديد إن كورش 

 كانت ومبا أن منطقة سيستان. زحف على أفغانستان جتاه الشرق وفتح تلك البالد
جزًءا من اإلمرباطورية الفارسية لذلك أرى أن هذه اآلية تشري إىل والية بلوجستان 

أما إذا اكتفينا ببيان التاريخ فيبدو أا تشري إىل . ذات الصحراء الرملية والتالل
القوم القاطنني يف أرض ذات صحراء وسهول ممتدة ملئات األميال يف اجلانب الغريب 

  .جلهة الشمالية من دزداب إىل مشهد من البالد الفارسيةهلرات وسيستان ويف ا
فيعين أننا قمنا ) ٩٢: الكهف (�وقَد أَحطْنا ِبما لَديِه خبرا� أما قوله تعاىل 

ة بكل ما لديه خربا ال يعين حبمايته وحراسته يف مجيع أسفاره، ذلك أن اإلحاط
ويف اآلية تشري إىل الرحلة الثالثة لكورش اليت قام ا . سوى مراقبة أحواله ورعايته

. ناحية الشمال من إيران إىل الوالية الواقعة بني حبر قزوين وجبال القوقاز
  ) Cyrus كلمة ٤١٠ ص ٥املوسوعة الربيطانية جملد (

 يفيد اإلجياب إذا كان مسبوقًا حبرف النفي، )كاد(لقد سبق أن ذكرنا أن لفظ 
ويفيد النفي إذا كان مسبوقًا حبرف اإلثبات؛ فتعين اآلية أم كانوا يفقهون كالم 

ويستنبط من ذلك أن القوم كانوا جريانا للفرس . ذي القرنني وقومه ولكن بصعوبة
وا يفقهون كانت لغتهم غري لغة كورش ورجاله، ولكنهم كان. خيتلطون م بكثرة

  .كالم أهايل ميديا وفارس حلد ما نتيجة التجاور والتزاور
وإذا نظرنا إىل املوقع اجلغرايف ملنطقة دربند حيث بين السد أو اجلدار وجدنا 
الوصف القرآين ينطبق عليها متاما، ألن أرضها متصلة بأرض ميديا وفارس، بل 
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أما . لتها اآلن يف مملكتهاصارت فيما بعد جزًءا من فارس، وإن كانت روسيا أدخ
- وهذان . فهو املقام الواقع بني حبر قزوين وجبال القوقاز) بني السدين(املراد من 

 كانا كسديِن، وكان -أي حبر قزوين من جانب وجبال القوقاز من جانب آخر
ومبا أن هؤالء كانوا ساكنني يف جوار . املعرب الواقع بينهما يهدد أمن هؤالء القوم

ومأجوج وكانوا هدفًا لغارام بكثرة، فاستدعوا كورش أن جيعل هلم على يأجوج 
  .نفقتهم سدا حيميهم من هجمات يأجوج ومأجوج

لقد أعطاين اهللا تعاىل علم هذه األمور، وأستطيع القيام ا على : قال ذو القرنني
أي أنكم أهل املنطقة .. سأضع اخلطة، وأما أنتم فأعينوين بقوة. أحسن وجه

وبإمكانكم مساعديت بالعمال واملهنيني، فأْتوين م أَجعلْ بينكم وبني يأجوج 
  .ومأجوج جدارا

إىل جانب مطلبه بتوفري العمال واملهنيني طلَب ذو القرنني منهم أن يأتوه باحلديد 
ذلك أن إقامة السد كان ضروريا حلمايتهم من هجمات العدو، كما . والنحاس

اب يف اجلدار كيال تتضرر جتارم وليبقى سبيل القوافل كان ال بد هلم من األبو
وكان ال بد من احلديد لكي تكون األبواب صلبة قوية، وكان . التجارية مفتوحا

  .النحاس ضروريا كيال تصاب األبواب بالصدأ
كان السد عاليا . أي بعد اكتمال بناء السد انتهت غارات يأجوج ومأجوج

  .ن ضخما فما استطاعوا خرقهفصعب عليهم عبوره، كما كا
ولكن ليس املراد أن هذا السد أو اجلدار كان من نوع يستحيل الصعود عليه أو 
نقبه، بل املراد أن احلرس املقيمني يف أبراجه وحصونه كانوا يقومون حبراسته على 
الدوام مما جعل من املستحيل على يأجوج ومأجوج أن يظهروه أو ينقبوه، ألن 

ر على القتال وهو يصعد على اجلدار، ولكن احلراس القاعدين يف أحدا ال يقد
  .املراصد فوق اجلدار يستطيعون منعه بدون صعوبة
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إن قول كورش هذا يدل على عظمة إميانه باهللا تعاىل، حيث يؤكد أن املؤمن ال 
يصاب بالكرب والزهو مهما أتى بأعمال عظيمة، بل ينسب إجنازاته كلها إىل اهللا 

  .ماتعاىل دائ
فيدل على ) ٩٩: الكهف (�فَِإذَا جاَء وعد ربي جعلَه دكَّاَء� أما قول كورش 

أن اهللا تعاىل أخربه باإلهلام أن هذه الشعوب ستتقدم إىل اجلنوب والشرق يف يوم 
وعندها سيصبح هذا السد بال جدوى؛ هذا هو املراد من من األيام مرة أُخرى، 

ويف سورة األنبياء آيات تنبئ صراحة أن هذه الشعوب . �جعلَه دكَّاَء�قوله تعاىل
  .ستنتشر يف العامل كله عن طريق البحر

  .دار ايار حكم املسلمنيوقد يعين دم اجل
إىل هنا انتهى كالم ذي القرنني، حيث خيرب اهللا تعاىل اآلن أنه عندما حيني امليعاد 
اإلهلي الذي أشار إليه ذو القرنني هنا سيبعث اهللا هؤالء األقوام وميكّنهم يف األرض 
مرة أخرى، وستتحارب األمم، وختتلط شعوب الشمال والغرب بشعوب اجلنوب 

مبعىن أن السفر يف ذلك الزمان .. ، وهكذا سيجمع اهللا تعاىل العامل كلهوالشرق
واحلق أن هذه العالمات . سيصبح سهالً حبيث ستكون الدنيا كلها كبلد واحد

  .تنطبق متاما على عصرنا هذا
لقد أخرب القرآن الكرمي يف مقام آخر عن انتشار يأجوج ومأجوج بالكلمات 

واقْترب * حتى ِإذَا فُِتحت يأْجوج ومأْجوج وهم ِمن كُلِّ حدٍب ينِسلُونَ�: التالية
 ا ِفي غَفْلٍَة ِمنكُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر الَِّذين ارصةٌ أَباِخصش فَِإذَا ِهي قالْح دعالْو

ا ظَاِلِمنيلْ كُنذَا بـزيل العائق ِمن أمام ). ٩٨-٩٧: األنبياء (�هأي عندما ن
يأجوج ومأجوج ليقطعوا املسافات الطويلة على متون أمواج البحر، وينتشروا يف 
الدنيا كلها مسرعني، عندها سيتحقق وعدنا الكهم؛ وسيأخذهم العذاب وهم 

استمررنا يف ظلم العامل ومل نتوقع أن العذاب : يقولون يف حرية واستغراب
  .سيدركنا، فدمارنا اليوم مؤكد
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كما تنبئ هذه اآلية أن يأجوج ومأجوج لن خيرجوا من خالل خرق يف جدار 
وتنبئ أيضا أم سيستولون على البحار . من اجلدران، بل سيأتون عرب البحار

وهم ِمن كُلِّ حدٍب � وستمخر سفنهم يف حبار العامل كلها، ألن اآلية تقول
كذلك ختربنا هذه اآلية أن . أي أم سيأتون راكبني أمواج البحار.. � ينِسلُونَ

أسفارهم ستطوى بسرعة كبرية، ويف هذا إشارة إىل اختراع املراكب البحرية اليت 
  .بطاقة البخارجتري 

لقد انتشرت هذه الشعوب يف الشرق ! ترون كيف حتقَّق هذا النبأُ القرآين حرفيا
. عرب البحار، والسفر يف البحار يف زمنهم يتم بسرعة ال نظري هلا يف األزمنة الغابرة

ستكون تلك األيام كمثل جهنم، حيث يكثُر التشاحن والعداء : خيرب هنا اهللا تعاىل
  .وتتناحر الدول والبالد لتستويل بعضها على بعضبني الناس، 

واملعىن الثاين هو أن هذه الشعوب ستصبح الدينية، غافلة عن اهللا تعاىل متاما، 
  .وستأيت أعماالً تدخل صاحبها يف نار جهنم

إن هؤالء القوم الذين . خيرب اهللا تعاىل هنا أن العبادة ستتالشى من بينهم كلية
م من أجل اهللا تعاىل يف بداية رقيهم، سينسون اهللا تعاىل كلية جتشموا املشاق اِجلسا

  .يف الزمن األخري، وسينسبون كل إجناز من إجنازام إىل كفاءم الذاتية
يعين أن الرين ) ١٠٢: لكهفا (�وكَانوا الَ يستِطيعونَ سمعا� وقوله تعاىل 

والصدأ الروحاين سيغشى قلوم حبيث ختلو متاما من أية قوة أو رغبة لسماع كالم 
فبدالً من أن يستمعوا . وهذه هي بالضبط حال الشعوب الغربية اليوم. اهللا تعاىل

لوحي اهللا اجلديد الذي أنـزله بعد كتام، جعلوا كتام، الذي يؤمنون به يف 
يؤلفون يف كل يوم جديد الكتب ليثبتوا فيها . ، هدفًا ألقذِع الطعن وأشنِعهالظاهر

أن املسيح املذكور يف العهد اجلديد مل يكن إال شخصية ومهية، ومرة أُخرى أن 
  .الكتاب املقدس مل يكن من وحي اهللا تعاىل، بل كان من افتراء البشر

  : نظرة إمجالية على البيان السابق
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ت عن ازدهار الشعوب املسيحية وانتشارها يف الدنيا يف الزمن لقد حتدثت اآليا
وكذلك أخرب اهللا تعاىل أنه . األخري، وإمهاِلها الدين، وتغافُِلها عن ذكر اهللا تعاىل

سيهيئ من األسباب الغيبية ما يبدل به رقيها باالنتكاس واالحنطاط، فيأخذها 
يشري إليه الكشف الذي رآه موسى القنوط واليأس، فتتوجه أخريا إىل الدين كما 

  .، فتدرك أا كانت على خطأ، فترجع إىل جممع البحرين ومتيل إىل اإلسالم�
وأرى من املناسب أن أذكر يف هذا املقام األنباء املذكورة يف التوراة عن مصري 

 مىت متّت األلف السنِة يحرر مث: "ورد يف رؤيا يوحنا الالهويت. يأجوج ومأجوج
 الذين يف أربِع زوايا األرض جوج ِضلَّ األممج ليالشيطان ِمن سجنه، وخير

  ).٨ و٧: ٢٠رؤيا يوحنا الالهويت " (وماجوج، ليجمعهم للحرب
هنا ألف سنة من العام اهلجري، أي أن " األلف السنِة"علما أن املراد من 

وهكذا وقع، . �بعد ألف سنة من ظهور سيدنا حممد الشيطان سيتحرر من سجنه 
 امليالدية، وكانت هذه ١٦١١فإن الشعوب الغربية ثبتت أقدامها يف اهلند سنة 

  ).   India كلمة ١١املوسوعة الربيطانية جملد . (بداية عهد ازدهار يأجوج
يوحنا الالهويت هذه وما ورد يف رؤيا حزقيال  وإذا قرأنا معا ما ورد يف رؤيا 

تبين لنا أن رقيهم كان سيبدأ يف القرن السادس ) ٣٩ و٣٨حزقيال (الواردة يف 
عشر؛ وأما غلبتهم على العامل كله واستيالؤهم على مجيع البالد فيكون يف الزمن 

  .األخري
زمان مثيلٌ لذي  ولقد سبق أن أشرت إىل أنه كان من املقدر أن يظهر يف آخر ال

القرنني يف ظروف مشاة لظروفه، ألن القرآن الكرمي قد ذكر هذه الواقعة كنبأ 
  . غييب أيضا سيتحقق يف املستقبل

تتحدث اآليات عن أولئك الذين يزعمون أن املسيح خملِّص وابن اهللا، والذين 
ا أن إذًا فقد تبين من هذه اآلية جلي. جاء ذكرهم يف مستهل هذه السورة

  .املذكورين يف اآليات السابقة هم املسيحيون ليس إال
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أي أم جعلوا غاية حيام القصوى اختراع األشياء اليت تنفع اإلنسان يف دنياه 
أي لن نبقي . فقط، وال يلتفتون إىل الدين، وإمنا يعدونه لغوا ال جدوى منه

ا، ولن نقيم هلم يوم القيامة بسببها وزنم أثرا، ألن كافة أعماهلم كانت ملخترعا
أي أن عدم إقامة الوزن ألعماهلم يوم القيامة ليس . من أجل الدنيا ال لآلخرة

كعقاب، بل هو اجلزاء الِوفاق ألعماهلم، ألم ما داموا مل يفعلوا هللا أي شيء 
  .فكيف ميكن أن يرجوا من اهللا تعاىل أي ثواب أُخروي على ما فعلوا

، واملعىن أن مرادنا من اجلزاء جهنم، "جزاؤهم"اٍن لـ عطف بي" جهنم"ولفظ 
أي أن هذه الشعوب لن تِكن .. وذلك لكفرهم واختاذهم آياِت اهللا ورسله هزوا
سيؤلِّهون إنسانا ليتخذوا مجيع . أي احترام جتاه كالم اهللا تعاىل ورسِله الكرام

اختذوا . حيني كما تشاهدونوهذه هي بالضبط حال املسي. األنبياء سخريةً وهزوا
 ابنا هللا تعاىل، ويسيئون إىل سائر األنبياء إساءة بالغة، ويعدوم لغوا ال �املسيح 

  .جدوى منهم، كما يعتربون الشريعة لعنةً
عندما حيل العذاب على هؤالء القوم سيبتدئ زمن رقي املؤمنني لينالوا اجلزاء 
على صربهم، وسيجدون يف تقدمي التضحيات هللا وديِنه متعة عظيمة حىت إم لن 
يريدوا اخلروج من هذا الوضع رغم ما يبذلون من تضحيات باألموال واألرواح؛ 

ولن " السفينة املخروقة"وإمنا سيشعرون باللذة كلها يف هذا السفر راكبني تلك 
  .يريدوا مغادرا

 عريضة بأم اخترعوا كذا وكذا من املصنوعات، أي أن هؤالء يطلقون دعاوي
واكتشفوا كيت وكيت من العلوم، وأم على وشك أن يدركوا سر الكون كله، 

، وبكلمات أُخرى قولوا يا أتباع حممد املوجودين يف ذلك �لكن قل هلم يا حممد 
ون ستبقى دائما كيومها األول، وستجدون إن حماوالتكم ملعرفة سر الك: الزمان

أنفسكم رغم كل احملاوالت واجلهود واقفني على الدوام حيث بدأمت رحلتكم هذه، 
ولن تكتشفوا من أسرار الكون وخواص األشياء اليت أودعها اهللا تعاىل خلْقَه ما 
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ر كما تتضمن اآلية اإلشارةَ إىل كون ذلك العصر عصر نش.يساوى قطرةً إزاء حبر
  .الكتب، وأن هذه الشعوب ستهتم كثريا بإخراج مؤلفات علمية

 أن قُلْ هلم يا �بعد ذكر هذه األنباء والعلوم الغيبية يأمر اهللا تعاىل رسوله 
لقد بينت لكم هذا القدر من العلوم السماوية، ومع ذلك ال أقول لكم إين : حممد

أين متصف بالصفات اإلهلية؛ إمنا أنا بشر مثلكم، وال مييزين عنكم شيء ابن اهللا أو 
فإن كنتم راغبني يف اقتناء هذه النعم فكونوا . سوى كوين موردا لوحي اهللا تعاىل

موحدين مثلي، واعملوا بوصايا اهللا تعاىل، وامتِنعوا عن اإلشراك به؛ مث انظروا 
  .ن الغيبكيف يتفضل اهللا عليكم، ويفتح لكم خزائ

من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة : "� وقال رسول اهللا 
 هذا أيضا �وقوله ). ٢٦٢٤٤مسند القبائل رقم احلديث : مسند أمحد" (الدجال

ج ومأجوج ليس إال الفتنة املسيحية، برهان قوي على أن املراد من الدجال ويأجو
ألن هذه اآليات إمنا تتحدث عن هؤالء القوم، كما ال خيفى ذلك على من يقرأها 

  .بتدبر وإمعان
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إن أصحاب الكهف هم املسيحيون األوائل الذين حتملوا يف سبيل الدين أشد 
 املطاف، وآتاهم ترقيات العذاب، فجزاهم اهللا على تضحيام العظيمة هذه يف آخر

، حيث كان �وكان هذا قبل ظهور النيب . مادية وروحانية بفضل منه ورمحة
 قد ضلّوا صراط احلق، وقد أشار اهللا تعاىل بذكر �النصارى املوجودون زمن بعثته 

 اليهود ملا أسخطوا رم اختار اهللا تعاىل أصحاب الكهف، أصحاب الكهف إىل أن
أو بتعبري آخر، املسيحيني األوائل الذين متسكوا باحلق والسداد، واختصهم بأفضاله 

  .وإنعاماته
إنه ملن املُضحك املُبكي أن اهللا تعاىل يصرح هنا أن أصحاب الكهف ليسوا من 

، ولكن املسلمني يقدموم � العجائب، بل كانوا آيةً كغريها من آيات اهللا
اعلم أن الرشد هو اهلداية، ولكن الرشد يقال يف األمور . كأعجوبة من العجائب

، وعليه )األقرب(الدنيوية واألخروية، بينما الرشد يقال يف األمور األخروية ال غري 
. ريق اخلروج من حمنتنا وباب الفالح يف أمرنااللهم افتح لنا ط: فدعاؤهم هذا يعين

منعناهم من مساع أخبار الناس بإبقائهم يف الكهف لسنني، فلم : يقول اهللا تعاىل
  .يعرفوا حال أهل زمام

من هم أصحاب الكهف؟ وأين كانوا؟ وما هي أحواهلم؟ هذا سؤال بالغ األمهية، 
لإلجابة عليه أُسجل أوالً بعض ما و. وما زال مثار فضول املفسرين على مر القرون
  .ذكره املفسرون القدامى ذا الصدد من روايات
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نبؤهم حسبما ذكره املؤرخ الشهري ابن : قال صاحب روح املعاين:  الرواية األوىل
إسحاق وغريه أنه ملا تفشى الشرك بني املسيحيني وعبدوا األصنام وذحبوا للطواغيت 

وامسه دقيانوس، ويف روايٍة -وكان أحد ملوك املسيحيني .  ذلك املوحدين منهمأزعج
فألقى الشرطة القبض على فتية من هؤالء .  يقتل النصارى املوحدين-دقيوس

املوحدين الذين كانوا من عظماء مدينتهم اليت امسها أفسوس، ويف بعض الروايات 
م سجودهم لألصنام، ولكنهم وملا أحضروهم إىل امللك عنفهم على عد. طرسوس

فأمهلهم امللك للمزيد من التفكري والتأمل، فاغتنموا الفرصة وفروا . متسكوا بالتوحيد
واختفَوا يف غار امسه بنجلوس، واشتغلوا هنالك يف العبادة، واختاروا أحدا منهم، 

 فكان يدخل املدينة متنكرا ويأيت. وامسه ميليخا، ليحضر هلم الطعام من املدينة
فعِلم يف يوم من األيام أن امللك قد رجع إىل املدينة بعد أن خرج منها لبعض . بالطعام

ففزعوا . فأسرع هذا إىل أصحابه باكيا وبلّغهم اخلرب. املهام، وأنه أمر بإحضار الفتية
إىل اهللا تعاىل وبكوا، وملا فرغوا من دعائهم ضرب اهللا على آذام وناموا، ونفقتهم 

فخرج امللك يف طلبهم، ولكن مل . هم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيدومتاعهم جبنب
أيها امللك، أليس لو : فقال أحد رجاله. يستطع أحد من رجاله أن يدخل الكهف

ابِن على باب الكهف جدارا وتسده، ودعهم : قال. بلى: قدرت عليهم قتلتهم؟ قال
قص اهللا تعاىل يف اآليات التالية مث كان من شأم ما . ففعل. ميوتوا جوعا وعطشا

  ).انظر روح املعاين(
أن واحدا : أخرج عبد الرزاق وابن املنذر عن وهب بن منبه قال: الرواية الثانية

 كان يف سفر، فجاء إىل مدينة كان مِلكُها يعبد األصنام، �من حواريي املسيح 
. ال يدخل املدينة أحد إال بعد السجود لصنم منصوب على بااوكان من أوامره أن 

ولكن احلواري كره أن يدخلها، فأتى محاما خارج املدينة وأقام فيه، وأخذ يبشر؛ 
حىت جاء ابن امللك بامرأة فاحشة يدخل ا احلمام، فنصحه . فصدقه عديد من الناس

 فنهره احلواري، فلم يلتفت ولكنه عاد مرة أُخرى،. احلواري، فرجع يف ذلك اليوم
: فقيل للملك. إليه ودخل احلمام مع املرأة، فباتا يف احلمام، ووجد يف الصباح ميتا



   التفسري الكبري                              ٤٠٧      القصص        أحسن    

فبدأ امللك التحقيق، وفر صاحب احلمام وأصحابه مجيعا . قتل ابنك صاحب احلمام
مع فتية دخلوا يف املسيحية، ومروا على صاحب هلم يف زرع لـه وهو على مثل 

وملا بلغ ذلك امللك خرج إللقاء القبض . هم، فأخذهم إىل غار حيث اختفوا فيهأمر
  ).املرجع السابق. (وبعدها تقول الرواية نفس ما ورد يف الرواية السالفة. عليهم

غزونا مع : أخرج ابن أيب شيبة وابن أيب حامت عن ابن عباس قال: الرواية الثالثة
: فبعث رجاالً فقال. ذي فيه أصحاب الكهفمعاوية حنو الروم، فمررنا بالكهف ال

فلما دخلوا الكهف بعث اهللا عليهم رحيا . اذهبوا فادخلوا الكهف، فانظروا
  ).الدر املنثور(فأخرجتهم 

ويف رواية أن ابن عباس قال إنه رأى عظام أصحاب الكهف، وكانت عمرها 
  .�)الدر املنثور(ثالث مائة سنة 

  :   وفيما يتعلق مبصريهم فقد وردت يف التفاسري الروايات التالية
فأرسلوا أحدا .  على أصحاب الكهف النوم دهرا طويالً، مث بعثهم�سلّط اهللا 

 فلما رأى الدرهم فذهب ودفع إىل صاحب احملل الدرهم،. منهم ليأيت هلم بالطعام
حتري وأنكره ألنه درهم قدمي، ودفعه إىل جاره، فتحريوا مجيعا وظنوا أا عملة بلد 

فوصل اخلرب إىل امللك الذي امسه يندوسيس، فلما مسع حكايته ذهب معه إىل . أجنيب
الكهف، فسلّم امللك على أصحاب الكهف وعانقَهم، وتكلم معهم لبعض الوقت، 

  ). ابن كثري، وروح املعاين(إىل مضاجعهم وماتوا فورا مث عادوا . ونصحوه
ويف رواية أنه ملا وصل امللك وأصحابه إىل باب الكهف مات أصحاب الكهف 
مجيعا، فلم يستطيعوا أن يروهم أحياء، وأن الذي ذهب ليأيت بالطعام أيضا مات بعد 

  ). الدر املنثور، وتفسري ابن أيب حامت(وصوله هناك 

                            
غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلَمة، فمروا بالكهف، فإذا فيـه عظـام،      : " ونص الرواية  �

. ذهبت عظامهم أكثر من ثالث مائة سنة: فقال ابن عباس. هذه عظام أهل الكهف: فقال رجل
 ).الدر املنثور، وابن كثري" (بِليت عظامهم منذ أكثر من ثالث مائة سنة: ويف رواية
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يقول املؤرخ . يف املصادر املسيحية أيضا" وقيس"ي جاء فيه اسم واحلادث الذ
إن قصة النائمني السبعة كتبها القس غريغوري ) Gibbon" (غنب"اإلجنليزي الشهري 

)Gregory (اكانت هذه القصة . من مدينة طورس، وأرى تسجيلها هنا ضروري
القصة اليت ذكرها و. شهرية بني املسيحيني السوريني، وقد أخذها غريغوري منهم

إن فتيانا : تشبه حلد كبري الروايةَ اليت ذكرها ابن إسحاق، حيث تقول" غنب"
، فاختفوا يف "وقيس"مسيحيني من عظماء مدينة أفسيس تعرضوا الضطهاد امللك 

مث إن غلمانا لـ أيدوليس، .  سنة١٨٠الغار، فسد امللك باب الغار، فأنامهم اهللا ملدة 
اليت فيها الغار، أزالوا األحجار عن باب الغار لبعض حاجام، وهو صاحب املنطقة 

فلما انتبهوا ظنوا أم مل يناموا إال . وملا دخلت فيه أشعة الشمس أحياهم اهللا تعاىل
فأحسوا باجلوع، وأرسلوا أحدا منهم وامسه جيمبليكس إىل املدينة ليأيت هلم . ساعات
، ووجد على باا صليبا، فأخذت منه احلرية فوجد املدينة قد تغريت معاملها. بالطعام

وملا قدم الدراهم للخباز أنكر هيئته ودرامهه وحتري، وظن أن هذا قد عثر . كل مأخذ
فلما مسعوا منه القصة ذهب امللك ثيودوسيس مع . على كنـز، فأخذه إىل القاضي

وا حاشيته إىل الكهف، فباركهم أصحاب الكهف، وقصوا عليهم القصة، مث مات
  ).١٩٧ازدهار حكومة روما وسقوطها الد األول ص (

باألندلس كهف فيه " لوشة"يوجد بالقرب من قرية : ويقول العالمة أبو حيان
دخلت : قال ابن عطية. موتى، ومعهم كلب، ويزعم الناس أم أصحاب الكهف

  ).البحر احمليط(إليهم فرأيتهم منذ أربع ومخس مائة عام وهم ذه احلالة 
وعلى مقربة من غرناطة آثار مدينٍة قدمية يقال لـها مدينة : ويضيف قائالً

  ).املرجع السابق(، وجدنا يف آثارها غرائب من قبور وحنوها "دقيوس"
: وقد ذكر املفسرون أمساء أصحاب الكهف مروية عن ابن عباس كاآليت

وش مكسلمينا وميليخا ومرطونس وكسطونس وبريونس ودنيموس ويطبونس وقال
  ).ابن كثري(
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الرقيم لوح من رصاص أو : فقال البعض. وهناك روايات شىت عن الرقيم أيضا
الرقيم هو شرعهم؛ هو مدينتهم؛ هو : بينما قال اآلخرون. حجر كُتبت فيه أمساؤهم

  ).القرطيب(كلبهم؛ هو درمههم؛ هو واديهم؛ هو الصخرة اليت على الكهف 
: خرى تتحدث عن أحوال كلبهم، حىت قيلكما نقل املفسرون روايات كثرية أُ

وبعد نقل مثل هذه . ليس يف اجلنة دواب سوى كلب أصحاب الكهف ومحار بلعم
وال أدري أي تعلق هلذا التدقيق والتحقيق ": "فتح البيان"الروايات يكتب صاحب 

بتفسري الكتاب العزيز، وما الذي حملهم على هذا الفضول الذي ال مستند لـه يف 
  ).فتح البيان" (وال يف العقلالسمع 

لقد ثبت من هذه الروايات الواردة يف كتب املسلمني واملسيحيني أن قصصا مماثلة 
، ولكنها، كما �لقصة أصحاب الكهف كانت شائعة بني الناس قبل بعث النيب 

عها االعتماد عليها، إذ قد يعلن القرآن الكرمي، ختتلف وتتضارب لدرجة ال ميكن م
  .اختلط فيها الغث مع السمني
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بعد نقل آراء املفسرين القدامى أسجل اآلن البحث الذي قام به حضرةُ املولوي 

يرى حضرته . � اخلليفةُ األول ملؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية �نور الدين 
وقد سافر هؤالء إىل . أن أصحاب الكهف هم مجاعةٌ من النصارى األوائل املوحدين

بلد آخر فرارا من الشرك املتفشي يف وطنهم، وعاشوا هنالك خاملي الذكر ملدة 
وهذا احلادث إشارة إىل . تب اهللا هلم االزدهار، ونشرهم يف العاملطويلة، حىت ك

السفر الذي قام به يوسف آرميتيا مع أصحابه إىل إجنلترا، حيث بىن أول كنيسة 
  )٤٠٣ ص ٣حقائق الفرقان جملد . (مسيحية

 إجنلترا منذ قرون واليت  هنا بالتحديد إىل الرواية الشهرية يف�ويشري حضرته 
تقول بأن احلواري فيليب بعث يوسف آرميتيا مع أشخاص آخرين إىل إجنلترا لتبليغ 

، وبدأوا بالتبشري Glastonburyفبنوا هنالك كنسية يف مكان امسه . دينهم
  ).Glastonburyاملوسوعة الربيطانية الطبعة احلادية عشرة كلمة . (باملسيحية
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الذي ألفه عامGlastonbury " تاريخ كنيسة " كتاب هذه القصة مسجلة يف
ولكن القصة ال . Malmesburyالقاطن يف منطقة  William امليالدي ١١٢٥

بيده، بل كل ما قال فيه هو أنه يتضح من  Williamتوجد يف النسخة اليت كتبها 
بشرين  امليالدي إىل إجنلترا بعض امل١٦٦الروايات املوثوق ا أن البابا بعث يف عام 

ويضيف . ، وأن هؤالء بنوا هذه الكنيسةLucuisبناًء على طلب من امللك اإلجنليزي 
William  أن تاريخ هذه الكنيسة أقدم من ذلك حبسب إحدى الروايات، ولكين ال

  .أستطيع تصديقها
ملا أُعدت نسخة أُخرى لكتابه هذا أُحلقَت به القصة  Williamوبعد وفاة 

 يعين أن القصة ملفقة أضيفت إىل الكتاب األصلي فيما بعد وهذا. املذكورة من قبل
  .من ِقبل شخص آخر من دون أن يذكر هلا سندا

 ذلك الرأس �أما الكهف فكان املراد منه يف رأي حضرة املولوي نور الدين 
)Cape ( املوجود على الساحل على مقربة منGlastonbury .ين ال أتفق مع ولك

والالتينية  Capرأي حضرته ألن هذه الكلمة اإلجنليزية مأخوذة من الكلمة الفرنسية 
)Caput(ولكن كلمة الكهف العربية تعين الغار الواسع يف اجلبل . ، اليت تعين الرأس

اليت يذكرها اجلغرافيون، واليت تعين ) Cape(أو األرض احلجرية، وال عالقة هلا بـ 
  ".رأس كماري"أس الشهري باهلند باسم الرأس، كالر

 إن أصحاب الكهف هم يوسف آرميتيا وأصحابه الذين سافروا �أما ما قاله 
إىل إجنلترا فال أتفق معه أيضا، ألن قصة سفر يوسف آرميتيا ملفقة حيث اشتهرت يف 

رن بعد أن أُحلقت أول مرة بكتاب إجنلترا بعد امليالد بأحد عشر قرنا وربع ق
William والسكوت يف مثل هذه األمور يبعث . بعد وفاته من قبل شخص جمهول

على الشك والريبة، فما بالك عن هذه القصة اليت ال جند عنها أية رواية إال بعد 
بناء على ما -  �فلو أن شخصا قام اليوم وعزا إىل النيب . مرور أكثر من ألف عام

 روايةً جديدةً مل ترد يف أي مصدر من كتب احلديث أو التاريخ، -مسع من الناس
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فلن يصدقه أحد ما مل يقدم الشواهد التارخيية اليت تضع هذه الرواية يف سلسلة الوقائع 
  .الثابتة األخرى حبيث ال يسع أحدا إنكارها

مفخرة ألهل إجنلترا، وإن تصديق مثل هذه مث إن رواية كهذه جيب أن تكون 
. الروايات امللفقة ينفعهم، ولكننا جندهم اعتربوا هذا األمر غلطًا بعد التحري والبحث

فقد عثروا بعد وفاة وليم هذا على مستندات قدمية عن هذه الكنيسة توصلوا بقراءا 
ثر أي يف حدود إىل أن الكنيسة بنيت قبل وليم بثالث مائة ومخسني سنة على األك

مث إن هذه املستندات أيضا ال تتضمن أية . القرن الثامن امليالدي على أسخى تقدير
ومن أجل ذلك قال املؤرخون اإلجنليز عن مضمون هذه . إشارة إىل تلك الرواية

املوسوعة ." (إنه ليس حدثًا تارخييا، بل هو ضرب من خيال الشعراء: "الرواية
بعد اإلشارة إىل هذه ) Josef of Artmathiaبعة عشرة كلمة الربيطانية الطبعة الرا

االختالفات البسيطة املتعلقة بتحديد األفراد واملكان ال أملك إال أن أعترف أن 
 حول الصلة بني أصحاب الكهف �التحقيق الذي قدمه حضرة موالنا نور الدين 

ر ال يقدر بثمن، وإنه نرباس للهداية، وبدون الضوء الذي واألحداث التارخيية ألم
سلّطه حضرته على هذا املوضوع يستحيل حل هذا اجلزء من القرآن الكرمي من 

  .جزاه اهللا أحسن اجلزاء. الناحية التارخيية
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 �م به مبين، إىل حد ما، على التحقيق الذي قام به حضرته والتفسري الذي سأقو

غري أن هناك أمرا . ما عدا بعض االختالفات اجلزئية املتعلقة باملكان والزمان والشعب
اسي هلذه اآليات، وقد لفت إليه ، ولكنه وثيق الصلة باهلدف األس�مل يرد يف حبثه 

هذا األمر هو أن هذه اآليات تتضمن النبأ عن . �انتباهنا سيدنا املسيح املوعود 
نـزول املسيح املوعود حيث أخرب اهللا تعاىل فيها أنه سيأيت على مجاعة من املسلمني 

  ).٤٠٣ ص ٧جملد امللفوظات (ما أتى على أصحاب الكهف 
  .بعد هذه األمور التمهيدية أسجل فيما يلي حبثي حول أصحاب الكهف
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ملا رأيت أن احلكاية عن سفر يوسف آرميتيا ال خترج عن كوا قصة باطلة بدأت 
وأثناء حبثي هذا جاءين نسيبـي املرحوم الدكتور خليفة رشيد . املزيد من البحث

ورة يف هذا الكتاب تشبه أحوال أصحاب إن األحداث املذك: الدين بكتاب، وقال
). Catacombs of Rome" (سراديب املوتى بروما"واسم الكتاب هو . الكهف

. وملا قرأته رأيت أننا نستطيع أن نستفيد منه كثريا يف حبثنا عن أصحاب الكهف
  :وفيما يلي ملخص حمتوياته

ب اليت عثروا مل يكن املسيحيون األوائل مشركني، والدليل عليه تلك السرادي
عليها بالقرب من روما حيث كان املسيحيون األوائل خيتفون فيها فارين من اضطهاد 

لقد عثروا يف هذه السراديب على كثري من اللوحات اليت دونت . احلكومة الرومانية
ويتضح منها أن املسيحية يف بدايتها كانت خالية من أي أثر . فيها أحوال ذلك الزمن

واستمر .  بصفته نبيا خملِّصا فحسب�هؤالء آمنوا باملسيح من الشرك، وأن 
االضطهاد الروماين، طبقًا هلذا الكتاب، لقرون، وكان هؤالء يلوذون ذه السراديب 
كلما تشتد وطأة االضطهاد حيث كانوا خيزنون فيها املؤن خفية ويعيشون عليها، 

ويف األخري . يان ظلوا خمتفني داخل تلك السراديب لسنوات عديدةويف بعض األح
وبعد مرور ثالثة قرون ملا اعتنق أحد امللوك الرومان املسيحية زالت هذه املظامل عن 

هامجوا مدينة روما ودمروا هذه السراديب " غاث"مث إن شعب . هؤالء املسيحيني
يئًا فشيئًا، ولكن بعض علماء بعد أن سلبوا ما فيها، فامنحى ذكر هذه السراديب ش

اآلثار عثروا عليها خالل حبثهم عن أنقاض مدينة روما؛ وهكذا حصل العامل على 
  . هذه املادة التارخيية اخلفية مرة أُخرى بعد ألف سنة

وبقراءة هذا الكتاب أدركت أن تفاسرينا قد حوت دومنا شك الكثري من الغث 
ذكورة يف هذا الكتاب ال جيوز لنا القول إن والسمني، ولكن نظرا إىل األحداث امل

  .كل ما ورد يف التفاسري ال ميت إىل احلادث احلقيقي بصلة
وملا أعدت النظر يف ما ورد يف التفاسري وجدت أن الروايات الثالثة اليت سجلتها 

 تنطوي على بذرة - إحداها من ابن إسحاق واالثنتان من كتب احلديث- آنفًا 
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 القارئ أعاد قراءة هذه الروايات مرة ألدرك أا حتوي األمور ولو أن. الصدق واحلق
  :التالية
  . أن هذا احلادث وقع باألمة املسيحية- ١ 
  . أن هذه املظامل صبت عليهم من قبل الرومان- ٢ 
 تقول إحدى هذه الروايات إن هذا احلادث وقع ملا وصل أحد احلواريني إىل - ٣ 

  .عاصمة املَِلك الروماين
ما تقول رواية أُخرى أن حادث أصحاب الكهف وقع يف زمن امللك  بين- ٤ 

؛ وأن Decuisدقيوس الشهري عند العرب واهلنود باسم دقيانوس والذي امسه الالتيين 
  .بعض املسيحيني الذوا بالغار خوفًا من بطشه

  . وكل الروايات متفقة على أن األمة الظاملة كانت وثنية- ٥ 
 إن ملوك ذلك البلد أكرهوا الناس على - ا هنامل أسجله-  وتقول رواية - ٦ 

  .السجود أمام أصنام هلم وعلى تقدمي القرابني هلا
 وورد يف رواية عن ابن عباس إن هذا احلادث حصل قبل زمنه بثالث مائة - ٧ 
  .عام
 تقول رواية إن أصحاب الكهف خرجوا يف زمن امللك الروماين يندوسيس، - ٨ 

  .  Theodosisالذي امسه الالتيين 
والواقع أنه بعد مطالعة تاريخ هذه السراديب ندرك أن هذه الروايات اإلسالمية 

ذلك أننا نعرف من تاريخ . دينا إىل صلب احلقيقة بدالً من أن تشوش أفكارنا
الكنيسة وهذه السراديب أن االضطهاد الفردي للمسيحيني كان بدأ بعد حادث 

كان . دأ يف روما يف زمن امللك نريونالصليب مباشرة، ولكن االضطهاد اجلماعي ب
 بعد امليالد ٦٨ إىل ٥٤هذا امللك معاصرا للحواريني حيث كان عهده ما بني 

وكان النصارى القدامى ). Neruاملوسوعة الربيطانية الطبعة احلادية عشرة كلمة (
مما ال شك فيه أن نقّاد التاريخ . يعتقدون أن بطرس صلب يف زمن هذا امللك

 قد سعوا -الذين حياولون جاهدين التشكيك يف كل حادث تارخيي- ريناملعاص
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ليشككوا يف هذا األمر أيضا، ولكنهم رغم جهودهم املضنية ما استطاعوا إبطال 
  ).Peter 1 كلمة ٤املوسوعة التوراتية جملد (ذهاب بطرس إىل روما وموته هنالك 

ويرجع إىل  Dionysius ومثة مستند يف الكتابات املسيحية القدمية كتبه األسقف
ومبا أن بطرس .  بعد حادث الصليب، وخيربنا عن ذهاب بطرس إىل روما١٧٧عام 

 عاما لذا فإن هذا املستند متت كتابته ٨٠ أو ٦٧عمر بعد حادث الصليب حلوايل 
وال ميكن االستهانة مبثل هذه الشهادة اليت هي .  عام١٠٠بعد وفاة بطرس حبوايل 

املوسوعة (نهم، خصوصا وأن كاتبها أسقف كبري من الكنيسة قريبة العهد من زم
  ).Peter Simon كلمة ٤التوراتية جملد 

كما جاء أنه من الثابت تارخييا أن قرب بطرس يف روما أصبح مزارا للناس بعد 
 .٢٥٨حادث الصليب بقرنني، وأن عظامه نقلت إىل سراديب املوتى عام 

وتلك العظام لبطرس فعالً، فترد عليه املوسوعة هل كان ذلك القرب : أما السؤال
 ١٩٥١املوسوعة الربيطانية طبعة . (ليس بيدنا ما نستطيع به اجلزم بذلك: الربيطانية

 ).Peter 1كلمة 

وليس خفيا أن الشروط اليت جيزمون ا على القضايا األخرى متوفرة يف هذه 
حلادث، كما أن هناك شهادة القضية أيضا، حيث إن الرواة هم قريبو العهد من ا

 عاما، وهذه الشهادة هي كون ١٢٥تارخيية من زمن ال يبعد عن وفاة بطرس بـ 
فسواء أكان امللك نريون قتل بطرس أم ال فمن الثابت . قربه مزارا للناس يف روما

تارخييا أن بطرس ذهب إىل روما، ومات هناك، وأن املسيحيني تعرضوا لالضطهاد 
  .م كانوا يفرون حبيام هنا وهناكحينذاك، وأ

مث إننا نعرف من التاريخ أن االضطهاد الروماين للمسيحيني بلغ ذروته يف زمن 
كانوا يعذبوم بسن القوانني، وكل من مل يسجد لألوثان كان . ديسيس أو دقيانوس

 امليالدي، ٢٥١ إىل ٢٤٩وكان حكم ديسيس من . يعترب مسيحيا فيسجن أو يقتل
املوسوعة الربيطانية . ( قام بسن قوانني غامشة ضد املسيحيني٢٥١ و٢٥٠ويف عامي 

  ).، تاريخ الكنيسةDecius كلمة ١٩١١طبعة 
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 امليالدي ٣١١ألغى قبل موته يف  Galeriusوخيربنا التاريخ أن امللك غالرييوس 
  .  القوانني القاسية ضد النصارى

of the World v. 7 p. 439)   (The Historians History  
 Theodosis اعتنق امللك قسطنطني املسيحية، ويف زمن امللك ٣٣٧مث يف عام 

انتشرت املسيحية على نطاق واسع، ومتتع النصارى باألمان من قبل عامة الناس أيضا 
  ).  Constantine كلمة ١٩٥١املوسوعة الربيطانية طبع (

يني األوائل تعرضوا لالضطهاد يف لقد اتضح من هذه الشواهد التارخيية أن املسيح
 ٣١١فلسطني منذ زمن هريودوتس ويف روما بدًءا من عهد امللك نريون حىت 

  .امليالدي، وأم كانوا يفرون وخيتفون يف الكهوف هنا وهناك أيام االضطهاد
بالتدبر يف هذه األحداث من السهل أن ندرك أن أصحاب الكهف هم املسيحيون 

م تعرضوا للظلم الذي بدأ يف عهد أحد حواريي املسيح مئاِت األوائل الرومان، وأ
لقد بلغ اضطهادهم ذروته يف زمن ديسيس، وعفي عنهم يف عهد امللك . السنني

Galerius ا؛ ومت إيقاف االضطهاد بسن القانون يف عهد قسطنطني؛ وحققوا ازدهار
  . Theodosisواسعا يف عهد امللك 

غاضني الطرف - رنا اآلن يف روايات املفسرين وعلى ضوء هذه األحداث لو تدب
 لوجدنا أن -عن املبالغات اليت أُضيفت إليها حتما من قبل الرواة املسيحيني واليهود

واحلق أن هذه الروايات . هذه الروايات تدلنا على أصحاب الكهف داللة صحيحة
م ظنوا لقد رأى الناس يف هذه الروايات اختالفًا أل. خالية من االختالف أيضا

قصص االضطهاد هذه من زمن واحد، وأن هذا هو تاريخ االضطهاد كله، مع أن 
لقد حصل هذا يف زمن امللك . االضطهاد وقع على فئات عديدة ويف أزمنة خمتلفة

كما . نريون حني كان بطرس موجودا يف روما، وإىل ذلك يشري ما رواه ابن إسحاق
  .ليه تشري رواية ابن املنذر على ما يبدوحصل االضطهاد يف عهد امللك ديسيس، وإ

إن فترة هذا االضطهاد امتدت إىل ثالثة قرون، وكلما اشتدت وطأته عاش 
املسيحيون املضطهدون يف الكهوف، فاشتهرت بني القوم قصص شىت عن 
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فمنهم من مسع ما حدث ببطرس، فظن أن تاريخ أصحاب الكهف . تضحيام
نهم من مسع ما حصل يف زمن امللك وم. ينحصر فيما حصل ببطرس فحسب

ولكن إذا اعتربنا هذه القصص . ديسيس، فظن أن هذه هي قصة االضطهاد فقط
أحداثًا من عصور شىت، غاضني الطرف عما ورد فيها من املبالغات اليت جتد طريقها 
إىل مثل هذه األمور عموما، فكل هذه الروايات تبدو صحيحة، وترسم لنا مشهدا 

  .طهاد املريع الذي تعرض لـه املسيحيون األوائلموجزا لالض
K�45 �� �1	$J8� �O�1y� �$�K�45 �� �1	$J8� �O�1y� �$�K�45 �� �1	$J8� �O�1y� �$�K�45 �� �1	$J8� �O�1y� �$�::::        

وكما قلت من قبل إن املراد . وأوجز لكم اآلن بعض احلقائق املتعلقة بالكهوف
كان من عادة . من الكهوف هنا سراديب املوتى، وهي مغارات حتت األرض

وكانت هناك خارج . رضالرومان واليهود أن يضعوا موتاهم يف الغرف حتت األ
املدن الكبرية يف اإلمرباطورية الرومانية أماكن خمصصة هلذا الغرض، وتسمى سراديب 

وقد فعلوا . ملا تعرض املسيحيون لالضطهاد فروا حبيام والذوا ذه املقابر. املوتى
األول أن هذه السراديب كانت تساعدهم على االختفاء واجللوس : ذلك لسببني

والثاين أن الناس خيافون القبور عموما، . الحتماء من الطقس بكل سهولةواملبيت وا
  .فكان يف اختفائهم فيها ضمان أن يظلوا بعيدين عن أعني الناس

وعندي أنه حىت يف ": "سراديب روما"يف كتابه Benjamin Scot يقول السيد 
أون إىل  كان املسيحيون يلج- الذي ذهب فيه بولس إىل روما- ذلك الزمن البدائي 

هذه الغرف األرضية فرارا حبيام من غيظ الناس واضطهاد اليهود واحلكومة 
  ." الرومانية

ال جرم أم كانوا فعالً مضطرين لالختفاء يف هذه املغارات : "مث يضيف
  . (The Catacombs at Rome p. 65- 164)" والكهوف األرضية

، )Cave(ف األرضية كلمة واجلدير بالذكر أن املؤلف قد استخدم هلذه الغر
؛ وكأن هذا املؤلف اإلجنليزي قد استخدم "كهف"وهي صورة مشوهة للفظ العريب 

  .نفس الكلمة اليت وردت يف القرآن الكرمي
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وأما قوله إن املسيحيني كانوا مضطرين لالختفاء يف هذه الكهوف فهو ثابت 
ك نريون يسر كان املل: حيث يقول) Tacitus(بشهادة املؤرخ الرومي تاقيطس 

مجاهريه بإحراق النصارى أحياًء، وكان يلقيهم أمام الكالب الضارية، ويصلبهم 
 .بطرق شىت؛ وقد خصص حديقته امللكية لتنفيذ هذه العقوبات

 The Annals and The Histories p.257-258) (Tacitus..  فالقوم الذين
مل يكن أمامهم مناص إال تعرضوا لالضطهاد الشديد على هذا النطاق الواسع 

  . االختفاء هنا وهناك فرارا حبيام
وأيام جلوئهم إىل هذه السراديب بدأ النصارى يبنون فيها غرفًا أُخرى ليزدادوا 

كما كانوا يأتون جبثث شهدائهم إىل السراديب ويدفنوا فيها خمافة أن . حتصنا
 فكثرت الغرف اإلضافية ومبا أن االضطهاد استمر لثالثة قرون. تتعرض لإلساءة

.      ميالً يف رأي البعض١٥داخل السراديب حىت امتدت حتت األرض حلوايل 
)The Catacombs at Rome p. 65 To 164(  

ومبا أن الظلم ال يكون عموما على منوال واحد يف كل األيام حيث كان بعض 
وطأة الظلم، امللوك أقل قسوة، لذلك كان املسيحيون يرجعون إىل املدن حني ختف 

ويرجعون إىل الكهوف ثانية حني تشتد وطأته، ويبدو أم كانوا يضطرون للعيش 
  .فيها لشهور وسنني، حيث توجد داخل السراديب غرف للمدارس والكنائس أيضا

هلذه السراديب ثالثة طوابق، ولقد رأيتها بأم عيين أثناء مروري بروما حني 
يع اإلنسان زيارة غرف الطابق العلوي بدون يستط. ١٩٢٤سافرت إىل إجنلترا عام 

صعوبة كبرية، ولكنه يشعر بضيق التنفس أثناء زيارة غرف الطابق الثاين، أما غرف 
ولقد وجدت أن . الطابق األخري فزيارا شبه مستحيلة لشدة الرطوبة والظالم

  : ةاملسيحيني قد حولوا هذه الغرف إىل متاهات، واختذوا للتحصن التدابري التالي
أوالً، كانوا يربطون الكالب على أبواب السراديب لتدلّهم بنباحها على قدوم 

  . شخص أجنيب
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ثانياً، كانوا ال يبنون السالمل الطينية للنـزول من سطح األرض إىل الغرف 
األرضية، بل كانوا يستخدمون هلذا الغرض السالمل اخلشبية اليت كانوا يزيلوا بعد 

 العدو الداهم من الوصول فورا إىل الغرف األرضية اليت استخدامها، كيال يتمكن
  .كانوا يعيشون فيها

ثالثًا، أما إذا وصل العدو إىل غرفة عيشهم بالقفز أو بالسالمل اليت أتى ا معه، 
فكان الطريق حلماية أنفسهم منه أم جعلوا يف كل غرفة أربعة أبواب كان الواحد 

ة بينما كانت األبواب الثالثة الباقية تؤدي إىل أنفاق منها فقط يؤدي إىل الغرفة التالي
فكانوا يلوذون على الفور إىل الغرفة ااورة ملعرفتهم بالباب احلقيقي، . مسدودة

بينما كان العدو املطارد يدخل الباب اخلاطئ مث يرجع القهقرى حني جيد الطريق 
ألصلي وقتا كثريا، أمامه مسدودا، وهكذا كان العدو يضيع يف حبثه عن الباب ا

وكانت هذه املطاردة . وبالتايل كان يتأخر كثريا عن النصارى الفارين من بطشه
  .املرهقة تثبط من مهم رجال الشرطة فكانوا يتركون مالحقتهم

رابعا، أما إذا استمروا يف املالحقة فكان النصارى ينـزلون إىل الطابق الثاين من 
  . ر ضيقًا وظالما وتعقيداالغرف األرضية اليت كانت أكث

خامسا، ولو افترضنا أن الشرطة استمرت يف مالحقتهم هنا أيضا فكان هناك 
غرف الطابق الثالث اليت كان النصارى ال ينـزلون إليها إال لفترة قصرية أثناء 

ذلك أننا مل نقدر أثناء زيارتنا هلا على املكوث . مطاردة الشرطة فقط على ما يبدو
 من ثالث أو أربع دقائق، وإن كان أحد أسبابه أن الرطوبة فيها قد فيها أكثر

ومبا أن طول كل هذه الطرق . إا غرف موحشة متاما. أصبحت اآلن عالية جدا
داخل السراديب يبلغ عدة مئات من األميال فلم يكن القبض على النصارى فيها 

الشرطة تنجح يف القبض ولكن ال قبل لإلنسان باحلكومات، فكانت . باألمر اهلين
ولقد شاهدت بنفسي هناك عددا من . عليهم أحيانا، وتقتلهم يف مكام على الفور

وقد قرأ علينا أحد القسيسني، بطلب منا، بعضا من لوحات . قبور أولئك الشهداء
  .تلك القبور، فوجدناها حتكي قصصا مؤملة الستشهاد أولئك الناس
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رية املزيد من اللوحات والقبور اليت بعضها ألولئك ولقد اكتشفوا يف الفترة األخ
املوسوعة . (القوم الذين أقام بطرس عندهم، أو الذين ورد ذكرهم يف الكتاب املقدس

يف عهد امللك ديسيس سنCatacombs .( الربيطانية الطبعة الرابعة عشرة كلمة 
ائب يف زمنه القانون إلجبار النصارى على السجود لألصنام، فصبت عليهم املص

صبا، فقضوا كل هذه الفترة تقريبا يف السراديب، إال الذين ارتدوا منهم يف الظاهر 
إذًا فإن أصحاب الكهف قد ضربوا يف تلك الفترة مثاالً رائعا للتضحية . عن دينهم

ويتضح من اللوحات اليت عثر عليها يف السراديب أنه مل . والفداء يف سبيل اهللا تعاىل
نصارى ذلك العصر أثر للشرك والوثنية، حيث ال توجد يف هذه اللوحات يكن عند 

مل يقدم فيها املسيح كابن هللا تعاىل، بل على صورة . كلمة واحدة تدل على الشرك
إن معظم . كما تدلّ هذه اللوحات على تعظيمه غري العادي لوالدته. راٍع فحسب

ى إبراز احلدث األخري لدى هذه اللوحات تركز على إبراز حادث النيب يونس وعل
مما يدل على أن . حادث طوفان نوح حيث جاءت محامة خبرب انكشاف وجه األرض

هؤالء مل يتركوا العمل بالعهد القدمي، وكانوا يؤمنون باملسيح كنيب وراٍع روحاين 
 The Catacombs at Rome by B. Scottانظر املرجع السابق، (فحسب 

  ) Meat Landوكتاب الدكتور
اخلالصة أن اهللا تعاىل قد ذكر من خالل حادث أصحاب الكهف أحوالَ ف

املسيحيني األوائل، مشريا إىل بداية األمة املسيحية حيث كانوا حياربون الوثنية 
والشرك، وقدموا يف سبيل ذلك تضحيات جسيمة لقرون طويلة؛ أما اليوم فال يوجد 

  .فيهم أي أثر لدينهم األصلي
وهذا يعين أنه كانت هناك . حنن نروي لك أحداثهم كما وقعت: يبني اهللا تعاىل

قصص شائعة بني القوم عن أصحاب الكهف، وأن تلك القصص القدمية عارية عن 
  .الصحة

أي مجاعة من الشرفاء ) ١٤: الكهف (�ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم�يقول اهللا تعاىل 
أو األسخياء أو الشباب الذين آمنوا برم، ذلك أن الفىت يعين السخي الكرمي أو 
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 ا يف اخلدمات الدينية على العموم، ). األقرب(الشابواحلق أن الشباب أكثر إسهام
  .انوا أصغر منه سنا إال قليالً منهم ك�حيث جند أن كل من آمنوا بالرسول 

إشارة إىل فئة معينة من النصارى الالجئني يف هذه " فتية"وقد تكون كلمة 
وقد يكون مفهومها عاما يشمل مجيع النصارى . الكهوف كانت أكثرهم تضحية

الشرفاء الذين متسكوا بدينهم وقدموا التضحيات طيلةَ هذه الفترة املمتدة إىل ثالثة 
  .      وأنا شخصيا أفضل املفهوم األخري.قرون

فيعين أننا زدناهم إميانا على ). ١٤: الكهف (�وِزدناهم هدى�أما قول اهللا تعاىل 
ماهري كلهم كانوا يبني اهللا تعاىل بالرغم أن املِلك واجل. إميام بسبب تضحيام

يعارضوم إال أنه تعاىل قوى قلوم وصبرهم، فقاموا وأعلنوا عن عقيدم غري 
  .خائفني

كما يتضح من قول اهللا هذا أن هذه الفئة من عباد اهللا املوحدين مل تكن عبارة 
. عن فتيان متشتتني متفرقني، بل كانوا متمسكني بدين واحد، يتزاورون فيما بينهم

 مضمون هذه اآلية يدل على أم كانوا يديرون هذه احلوارات فيما بينهم ذلك أن
  .على انفراد

وهذا ) ١٧: الكهف (�فَأْووا ِإلَى الْكَهِف�: يف قوهلم" الكهف"لقد عرفوا كلمة 
.  معينا شهريا يف منطقتهم، وكان كل واحد منهم يعرفهيدل على أم عنوا به كهفًا

  ". فأْووا إىل كهٍف"ولو كان املراد به أي كهف لقالوا 
وقد اشتهر هذا الكهف من قبل ألن العبيد كانوا يفرون وخيتفون فيه لدى 

مما ال شك فيه أم قاموا . تعرضهم للظلم الشديد على أيدي أسيادهم الرومان
  .   كهف كثريا، ولكنه كان واسعا من قبل أيضابتوسيع هذا ال

كما يتضح من هذه اآلية أن أصحاب الكهف كانوا هدفًا لالضطهاد منذ فترة 
) ١٧: لكهفا (�وِإِذ اعتزلْتموهم�ذلك أن قوهلم . طويلة قبل جلوئهم إىل كهفهم

يدل على أن قومهم قد قاموا مبقاطعتهم اجتماعيا، فكانوا يعيشون يف جمموعة 
فقرروا بالتشاور أم سيفعلون ما فعل العبيد من قبل، . منفصلة عن باقي القوم
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وسيختفون يف الكهف حني تشتد وطأة الظلم ويصبح العيش بني القوم ضارا 
  ...بدينهم

يدل على وجود مساحة ) ١٨: الكهف (�وهم ِفي فَجوٍة ِمنه�وقولـه تعاىل 
وهذا ما تؤكده تلك السراديب ألا واسعة جدا من داخلها، . واسعة داخل الكهف

وابق الثالثة حبوايل وقد قدر البعض الطولَ اإلمجايل لشوارعها وغرفها املبنية يف الط
كما كان ضوء الشمس ال يصل داخل تلك السراديب إال قليالً، ولوال !  ميال٨٧٠ً

لقد حفرت السراديب حفرا يوصل إليها اهلواء، من . ذلك ُأللقي القبض على أهلها
يف القرن  St Jeromeقال . دون أن يدخل إليها الضوء الذي يدل على وجودهم

 هذه الغرف مظلمة لدرجة مذهلة، وال ميكن أن يصل إليها ضوء إن: الرابع امليالدي
 - ١١املوسوعة الربيطانية طبعة . (الشمس إال إذا كان هناك تصدع أو تشقّق يف املبىن

  ).Catacombs of Rome كلمة ١٩١٠
واحلق أنه ببيان موقعهم اجلغرايف قد نبه اهللا تعاىل املسلمني أن هلم عدوا يف الشمال 

  .ذوا منه حذرهم، ولكن املسلمني لألسف مل ينتبهوا لذلكفليأخ
أي لقد ).. ١٨: الكهف (�من يهِد اللَّه فَهو الْمهتِد�يقول اهللا تعاىل بعد ذلك 

 أن املسلمني الذين يوالون هذه مبعىن.. أشرنا ولكن لن يفهم إشارتنا إال املهتدون
الشعوب يهلكون، أما املسلمون الذين يكونون على اتفاق واحتاد فيما بينهم 

ولكن األسف أن املسلمني حتاربوا فيما بينهم، بينما تصاحلوا مع ملوك . يفلحون
ورد يف التاريخ أن ملك الروم ملا مسع عن احلرب . الروم، اللهم إال املسلمني األوائل

ائرة بني سيدنا علي ومعاوية رضي اهللا عنهما أراد اهلجوم على الدولة اإلسالمية، الد
فواهللا، لو هامجت عليا .   حذاِر أن تغتر بالنـزاع بيننا: فكتب معاوية إىل ملك الروم

  �.�لسوف أكون أولَ قائد خيرج حملاربتك من ِقبله 

                            
فلما رأى ملك الروم اشتغالَ معاوية حبرب علي تدانى إىل بعـض  : " ونص الرواية كاآليت �

واهللا لئن مل تنته وترجع إىل بـالدك يـا          : فكتب معاوية إليه  . البالد يف جنود عظيمة وطِمع فيه     



   التفسري الكبري                              ٤٢٢      القصص        أحسن    

ولكن ملا احنرف املسلمون عن اإلسالم تصاحلَ ملوك بغداد مع احلكومة الرومانية 
أما امللوك . الشرقية الشهرية بالبيزنطية وذلك لضرب الدولة اإلسالمية بإسبانيا

لمون بإسبانيا فأرسلوا اهلدايا إىل بابا روما وتصاحلوا معه، وذلك لضرب الدولة املس
  ... إنا هللا وإنا إليه راجعون. اإلسالمية ببغداد

أرى أن هذه اآلية ال تتحدث عن األيام األوائل ألصحاب الكهف، بل تبني حالة 
ه الشعوب أنكم تظنون أن هذ: خيرب اهللا تعاىل. هذه الشعوب زمن نـزول القرآن

جيب : وكأنه تعاىل يقول. الشمالية أيقاظٌ، كال، بل هي نيام، وستستيقظ يف املستقبل
  . أن تعتربوهم نياما بالنظر إىل ما سيكونون عليه يف املستقبل

وكان هذا تنبيها إهليا للمسلمني أم لو كسروا شوكةَ هؤالء القوم اآلن لصاروا 
لكن األسف أن املسلمني بعد زمن سيدنا عثمان و. يف مأمن من شرهم يف املستقبل

 اونوا يف التصدي هلؤالء القوم، ولو أم استمروا يف زحفهم على احلكومة �
  .البيزنطية وقضوا عليها لكانت خريطة العامل غري اليت نراها اليوم

 تلك احلكومة ألا هي اليت  علما أنه كان للمسلمني كل احلق للهجوم على
  .بدأت بالعدوان على املسلمني

 فأخرب فيه أنه تعاىل �ونقَلِّبهم ذَات الْيِمِني وذَات الشماِل�أما قولـه تعاىل 
 موعد استيقاظهم؛ فليأخذ املسلمون قبل سينشرهم يف العامل، وذلك الوقت هو مبثابة

  . حلوله التدابري الالزمة حلمايتهم
 فهو إشارة إىل احلكومة �وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالْوِصيِد�وأما قوله تعاىل 

 أوروبا من جانيب حبر مرمرة، حيث يبدو هذا البحر وكأنه البيزنطية اليت تقوم حبماية
ال شك أن األتراك قاموا . كلب يقوم باحلراسة باسطًا ذراعيه إىل اليمني والشمال

بفتح هذه املنطقة، ولكنه كان بعد فوات األوان، حيث قويت وقتئذ شوكةُ القوى 

                                                                    
ي عليك، وُألخرجنك من مجيع بالدك، وُألضيقن عليك األرض مبا لعني، ألصطلحن أنا وابن عم   

١١٩ ص ٧البداية والنهاية جملد " (رحبت.( 
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 الدولة البغدادية والدولة فلو أن. الشمالية، ومل يعد األتراك قادرين على مقاومتها
اإلسبانية حتالفتا وبسطتا نفوذمها على بالد الشمال لكانت فرصة ذهبية، إذ لو أن 

  .اإلسالم انتشر يف تلك البقاع يف ذلك الوقت ملا رأينا اآلن هذه األيام احلالكة
 نبأً عن اقتناء هذه � ِذراعيِه ِبالْوِصيِدوكَلْبهم باِسطٌ�وقد يكون قولـه تعاىل 

وبالفعل ترون األوروبيني يربون الكالب بكثرة من أجل . الشعوب الكالب بكثرة
  .احلراسة، وكل من يزور بيوم خياف كالبهم أوالً وقبل كل شيء

 مع أنه قدر مقدور من اهللا تعاىل؟ كيف كان رد هذا اخلطر ممكنا:  قد يقال هنا
احلق أن أصحاب هذا االعتراض ال يدركون حقيقة األنباء اإلهلية، ألن ِمن سنن اهللا 

ولو أن املسلمني عملوا حبسب اإلنذار اإلهلي ملا كان . تعاىل إلغاء األنباء التحذيرية
وروبا اإلسالم يف هذا الضعف واالضمحالل الذي هو فيه اليوم، بل لوجدنا يف أ

  .أنصارا يتعاطفون معه وخيففون من شدة احلملة املسيحية على اإلسالم
 فهو �لَِو اطَّلَعت علَيِهم لَولَّيت ِمنهم ِفرارا ولَمِلئْت ِمنهم رعبا�أما قوله تعاىل 

وبالفعل .  نبأ يتعلق بزمن انتشار هذه الشعوب من مناطق الشمال إىل اجلنوبأيضا
ترون كيف استوىل رعب هذه القوى الشمالية على العامل كله؛ وكل دولة، أيا 

  . كانت، مرهونة برمحة هذه الشعوب
 �علَيِهم لَولَّيت ِمنهم ِفرارالَِو اطَّلَعت �واعلم أن اخلطاب يف قوله تعاىل 

، بل هو موجه إىل الذين �ال ميكن أن يكون موجها إىل النيب ). ١٩: الكهف(
وبالفعل . يعاصرون هذه الشعوب بعد أن يقلّبهم اهللا تعاىل ذات اليمني وذات الشمال

رأيتم كيف أن الدنيا كلها قد ملئت رعبا من هذه الشعوب خاصة قبل فترة قليلة، 
ولكن اهللا تعاىل قد خفّف رعبها عن الدنيا خبلق أسباب هالكها، أما قبل ذلك فكان 
رعبها مستوليا على الناس لدرجة أن الناس كانوا خيافون حىت من السفر يف عربات 

  . ويهابون األوروبيني مبجرد رؤيتهم�انية للقطار،الدرجتني األوىل والث

                            
  )املترجم. (ذلك أن األوروبيني كانوا يسافرون عموما يف هاتني الدرجتني من القطار �
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 الزمن القدمي، ال تتحدث هذه اآلية عن أولئك الذين كانوا خيتفون يف الكهوف يف
 هذه الشعوب فيه ذات اليمني وذات �بل تتحدث عن الزمن الذي يقلّب اهللا 

 ستحرزه يف  أيضا يشري إىل التقدم الذي�بعثْناهم�كما أن قوله تعاىل . الشمال
علما أن من أساليب القرآن . املستقبل شعوب الشمال اليت تكون قد تنصرت حينذاك

أن يستخدم صيغة املاضي بكثرة لإلدالء باألنباء املستقبلية، ألن صيغة املاضي هي 
أَتى أَمر اللَِّه فَالَ �مبثابة التأكيد على وقوع تلك األنباء حتما؛ ومثاله قوله تعاىل 

ِجلُوهعتسا فقال ). ٢: النحل (�تولقد اتبع القرآن هذا األسلوب هنا أيض� كَذَِلكو
ماهثْنعب�.  

 قد أخرب هنا أنه سيوقظ هذه األمم اليت هي كقوم نائمني حاليا، إذًا فاهللا تعاىل
. كم لبثنا يف حالة النوم؟ مبعىن أنه جيب علينا أن نستيقظ اآلن: فيتساءلون فيما بينهم

وبالفعل أفاقت هذه الشعوب من سباا زمن احلروب الصليبية، فتحالفت ضد 
  .اإلسالم للهجوم على البالد اإلسالمية

 فليس املراد به أم كانوا يف شك فيما لو �لَِبثْنا يوما أَو بعض يوٍم�م أما قوهل
كانوا نائمني يوما أو بعض يوم، بل هذا أسلوب يعبر به عن فترة طويلة غري حمددة؛ 

كَم لَِبثْتم ِفي اَألرِض عدد � قول اهللا تعاىل للكفار يوم القيامة ومثاله يف القرآن الكرمي
ي�، فيقولون �ِسِننيادأَِل الْعٍم فَاسوي ضعب ا أَوموا يلَِبثْن١١٣: املؤمنون (�ن-
والواضح من أسلوب هذا السؤال واجلواب أن الكفار يعنون أم مكثوا فترة ). ١١٤

. وهذا هو املراد من قول هذه الشعوب، إم ظلوا نياما لفترة غري حمددة. غري معينة
وب هي ألف سنة، حيث وقد ذكر القرآن يف موضع آخر أن فترة مكوث هذه الشع

يتخافَتونَ * يوم ينفَخ ِفي الصوِر ونحشر الْمجِرِمني يومِئٍذ زرقًا �يقول اهللا تعاىل 
 أي حني ينفَخ يف الصور فسوف ).١٠٤-١٠٣: طه (�بينهم ِإنْ لَِبثْتم ِإالَّ عشرا

: يج ونبعث ارمني الروم ذوي العيون الزرقاء، فيقولون فيما بينهم بصوت خافض
  . مل منكث إال عشرا أي عشرة قرون وهي ألف سنة
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مبعىن ذوي العيون الزرقاء اليت هي صفة " زرقًا"علما أنين قد فسرت كلمة 
ك أن العرب كانوا يطلقون هذه التسمية على ذل. الشعوب األوروبية لبياض لوم

: وقيل": "األزرق"فقد ورد يف القاموس كلمة . الروم لوجود العداوة الشديدة بينهم
معناه الشديد العداوِة ألن زرقة العيون غالبةٌ يف الروم والديلم وبينهم وبني العرب 

دو بذلك وإن مل يكن عداوة شديدة، مث ملا كثُر ذكرهم إياهم ذه الصفة مسي كل ع
  ).األقرب" (أزرق العني

إذًا فليس املراد أم كانوا يف شك أم رمبا لبثوا يف حالة الغفلة قليالً، بل املعىن 
وقد أخربت سورة طه أن طول هذه . أم لبثوا يف تلك احلالة لفترة طويلة غري حمددة

نتسنة اليت أعلن فيها النيب وإذا مجعنا ألف سنة إىل ال. الفترة ألف سنة، كما بي� 
 امليالدي ٥٧٠حيث كان مولده الشريف يف عام : ١٦١١دعواه كان اموع 

 دعواه وهو يف �؛ وقد أعلن )٥حياة حممد ص (حبسب ما يراه السري وليم ميور 
 امليالدي، وإذا مجعنا إليه ألف سنة كان اموع ٦١١م سن األربعني أي يف عا

وهو نفس العام الذي ثبت فيه اإلجنليز .  امليالدي١٦١١ أي العام ١٦١٢ أو ١٦١١
أقدامهم يف اهلند حيث مسح هلم امللوك املغول باهلند بالعمل يف خليج البنغال عام 

  . ١٦١٢عام " سورت"، مث منحوا هلم الرخصة إلنشاء مصنع يف ١٦١١
(The March Of Man, Comparative Time Chart Of Universal 
History From 1451 to 1675, Section 4, Under; "British Colonies 

And Dominions Overseas") 

وتعرف الدنيا كلها أن هذه اخلطوة هي اليت هيأت األساس لرقي أهل أوروبا 
وروبيون باتباع خطوات اإلجنليز هذه وانتشارهم يف العامل كله، حيث ازدهر األ

ذلك أن تقدم اإلجنليز راجع إىل دخوهلم يف اهلند، حيث مل . واالعتماد عليهم
يتمكنوا من االستيالء على األقطار اُألخرى من آسيا وأفريقيا إال بعد أن ثبتوا 

لى تقدم مث إن استيالء اإلجنليز على زمام البالد املختلفة ساعد ع. أقدامهم يف اهلند
  .الشعوب األوروبية األخرى



   التفسري الكبري                              ٤٢٦      القصص        أحسن    

القرآن يتحدث هنا عن الروم، فما عالقة اإلجنليز ذا : ورب قائل يقول هنا
املوضوع؟ واجلواب أن احلضارة األوروبية إمنا هي نتاج احلضارة الرومانية، واحلق 
أن أوروبا كلها هي مبثابة تلميذ للرومان وتذكار للحضارة الرومانية؛ مث إن 

ومن أجل ذلك كله ذكر القرآن . ية مل تنتشر يف أوروبا إال بواسطة الروماناملسيح
  .األصلَ الذي خرجت منه هذه الفروع

ق واحل. أي األطعمة أصلَح وأطيب:  فيعىن�أَيها أَزكَى طَعاما�أما قوله تعاىل 
أن أكرب سبب النتشار الشعوب الغربية يف العامل هو أن بالدها مل تكن تنتج من 
الغالل ما فيه الكفاية، فكانوا يستوردون الغالل والتوابل ويشتروا من آسيا 
بواسطة العرب، ولكنهم ملا اطلعوا على الطريق البحري املؤدي إىل اهلند أخذوا 

. استولوا بالتدريج على جتارة األشياء األخرىجتارة هذه السلع بأيديهم مباشرة، مث 
ال يعين هنا الطبيخ، ألنه يطلَق يف اللغة العربية على كل ما يؤكل، " طعاما"علما أن 

والواقع أنه ما زالت اهلند تسد حاجة أوروبا إىل القمح . وخاصة على القمح
  .لقرنني، إىل أن حاولت أمريكا زرع القمح حمليا قبل زمن قريب

يعين أن أصحاب الكهف قالوا لزميلهم أن ) فلينظُر أيها أزكى طعاما(إذًا فقوهلم 
  .يبحث عن أفضل الغالل، ألن عليهم أن يدخروه ملدة طويلة

غربية، حيث يأمرون  فاعلم أن هذه هي صفة الشعوب ال�ولْيتلطَّف�أما قوهلم 
كما . املسؤولني الذين يبعثوم إىل اخلارج خاصة أن يتحدثوا دائما بلطف ورفق

  .أن جتّارهم أيضا يتكلمون بأسلوب لين معسول حىت ال يثور الزبائن عليهم
فاعلم أنه " إىل قوهلم وال يشِعرنَّ بكم أحدا... فابعثوا أحدكم "وأما قوهلم 

 وبالرغم من ورود ضمائر املفرد بعد ذلك، أرى أن �أَحدكم�بالرغم من قوهلم 
والدليل على ذلك أن . هذا ال يعين بالضرورة أم بعثوا شخصا واحدا فقط للطعام

 إبليس أحيانا بضمري املفرد فقط مما �القرآن الكرمي ذكَر يف سياق قصة آدم 
يوحي وكأن كل الكالم موجه إىل إبليس وحده، مع أنه، يف أماكن أخرى ويف 
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، �بعضكم لبعض عدو�سياق قصة آدم نفسها، ذكَر مع إبليس مجاعته أيضا فقال 
كذلك األمر هنا، فمع أم قالوا . كما ذكر مع إبليس ذريته أيضا يف أحيان أخرى

 . إال أن املراد أن ابعثوا بعضا منكم لشراء هذه احلاجيات�فابعثوا أَحدكم�: هنا
أي ..  قد استخدمت هنا إشارةً إىل النظام الواحد�أحدكم�وعندي أن كلمة 

فليذهب هؤالء البعض مجيعا حتت نظام واحد حبيث يكون الشخص الواحد منهم 
  .مسؤوالً عمن معه

 فيعين جيب أن تعملوا هنالك حبيث ال حيس �وال يشِعرنَّ بكم أحدا�أما قوهلم 
وال يدرك أحد أنكم تريدون بثّ نفوذكم يف تلك البالد، بل ينبغي أن تعاملوا 

  . أهلها حبيث يبقون غافلني عن أهدافكم احلقيقية
ء املشريين واملشار عليهم صيغَ اجلمع، وعندي أن يف لقد استخدم القرآن هلؤال

ذلك إشارة إىل أن هذا الوفد التجاري سيبعث ِمن ِقبل شركة مؤلفة من أناس 
وبالفعل جند أن الوفود التجارية اإلجنليزية أو . كثريين ال ِمن ِقبل مِلٍك واحد

لتجارية، ال مِلك الفرنسية اليت جاءت إىل اهلند هلذا الغرض قد بعثتها الشركات ا
  . من امللوك

هذه الشعوب اليت تبعثون إليها وفودكم لو اطلع أهلها على أسراركم أو : قالوا
علما أن - نازعوكم وحاربوكم، قبل تثبيت أقدامكم يف بالدهم، لطردوكم منها 

 أو أكرهوكم على الدخول يف دينهم إذا مل -)األقرب(من معاين الرجم الطرد أيضا 
.  ويف كلتا احلالتني سوف تكسر شوكتكم، ولن تزدهروا بعد ذلك أبدا.يطردوكم

وبالفعل ترون كيف أن الدول األوروبية تساعد املسيحية من أجل املصاحل 
السياسية، وتتخذ كل نوع من التدابري للحيلولة دون انتشار أفكار الشعوب 

  .األخرى بني األوروبيني
وب اليت ظلت منعزلةً عن باقي العامل لزمن لقد بني اهللا تعاىل هنا أن هذه الشع

طويل اتصلت هكذا بالعامل اخلارجي مرة أخرى، وبالتايل علمت الدنيا أن النبأ 
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الذي أدلينا به عن غلبة الشعوب املسيحية يف آخر الزمن كان نبأً صادقًا متاما، وأن 
  .الساعة املوعودة اليت خوفناكم منها آتية دومنا شك

 فعرج به مرة أخرى على احلالة �...ِإذْ يتنازعونَ بينهم� أما قولـه تعاىل
إن من عادم منذ : األوىل ألصحاب الكهف، حيث ذكر إحدى عالمام، وقال

مبعىن أم يبنون الكنائس . .البداية أم يبنون املساجد أي املعابد باسم موتاهم
وبالفعل جتدون األمة املسيحية وحدها تبين الكنائس باسم . تذكارا لصلحائهم

ال يفعل ذلك املسلمون وال اليهود، بينما يوجد عند النصارى آالف . صلحائها
فثمة يف سراديب املوتى . الكنائس املبنية باسم صلحائهم، بل يدفنون فيها موتاهم

املوسوعة الربيطانية طبعة (بنيت تذكارا ألصحاب الكهف األوائل كنائس كثرية 
  ).Catacombs كلمة ١٩٥١

!45 � )�S�* ��;/*!45 � )�S�* ��;/*!45 � )�S�* ��;/*!45 � )�S�* ��;/*::::        
يعلن اهللا تعاىل أن الناس خمتلفون يف عددهم، فمنهم من يقول إم ثالثة، ... 

ومنهم من يقول إم أربعة، ومنهم من يقول إم مخسة، ومنهم من يقول إم 
  . كلبهم؛ ولكنها أقوال ظنية فحسبسبعة ثامنهم

ومن املفسرين من استنتج بأسلوب القرآن هذا أن عددهم سبعة يف الواقع، 
 ما وردت بعد هذا العدد بينما وردت مع �رمجا بالغيب�حمتجني أن كلمة 

  .األعداد السابقة
ن هذا االستنتاج غري سليم، ألن اهللا تعاىل مل يسند عدد السبعة إىل نفسه، ولك

فاحلق أن اهللا قد . �قُلْ ريب أعلَم بِعدِتهم�وإمنا نسبه إىل اآلخرين، مث أردفه بقوله 
ا، ألن أصحاب الكهف مل يكونوا مخسة أو أكّد خطأ أصحاب هذا الرأي أيض

فاحلق أن ال أحد . سبعة، بل كانوا آالفًا، واختفَوا يف الكهوف يف عصور خمتلفة
  . يعرف عددهم إال اهللا تعاىل
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 فليس معناه أن بعض الناس يعلمون �ما يعلَمهم ِإالَّ قَِليلٌ�أما قولـه تعاىل 
أن ال أحد : األول: عدد أصحاب الكهف، بل ميكن تفسري هذه اجلملة بوجهني

يف  Fewيف العربية يعين النفي املطلق مثل كلمة " قليل"يعلم عددهم؛ ذلك أن لفظ 
" أي ال يقول به أحد.. قليل من الرجال يقول ذلك: "اللغة اإلجنليزية، فيقال

ال يعلم حقيقة أصحاب الكهف إال قليل؛ ذلك أن : والوجه الثاين هو). رباألق(
، إذن �ما يعلَمهم إال قليل�، بل قال "اهللا تعاىل مل يقل هنا ما يعلم عددهم إال قليل

 من الناس الذين هم ملمون بالتاريخ الصحيح؛ فاملعىن أنه ال يعلَم حقيقتهم إال قليل
فهم يعرفون أن أصحاب الكهف هم املسيحيون األوائل الذين كانوا خيتفون يف 

وبالفعل . السراديب؛ وأما غريهم فاخندعوا بشىت القصص الشائعة عن هؤالء القوم
  .فقد انكشفت حقيقة أصحاب الكهف يف النهاية بفضل علم هؤالء القلّة

فَال تماِر ِفيِهم ِإالَّ ِمراًء ظَاِهرا والَ تستفِْت ِفيِهم �اهللا سبحانه وتعاىل مث يقول 
أي ال تتحدث عنهم إال حديثًا مبدئيا دون اخلوض ).. ٢٣: الكهف (�ِمنهم أَحدا

ويف ذلك إشارة ربانية إىل أن . ال أحد يف الدنيا يعلم مجيع التفاصيليف التفاصيل إذ 
هذا اجلزء من التاريخ قد اندثر، فال أحد يعرف تفاصيل هذا احلادث، لذلك لو 

واألسف أنه برغم هذا النصح القرآين خاض . حاولتم معرفة التفاصيل فستخطئون
ليهود والنصارى حىت عن لون املسلمون يف التفاصيل لدرجة أم حاولوا أن يسألوا ا

كلب أصحاب الكهف وطوله، وبالتايل مألوا التفاسري بروايات خاطئة يندب ويبكي 
لقد ساق اهللا تعاىل هنا نبأً آخر يتعلق بزمن غلبة هذه الشعوب . اإلنسان لدى قراءا

 �لدى مواجهتهم ال تقل أبدا إننا سنقضي عليهم غدا إال أن خيربك اهللا : فقال
  .بوحيه أنه فاعل م كذا وكذا

 حيث يأمره اهللا تعاىل �لقد قال البعض بأن اخلطاب هنا موجه إىل رسول اهللا 
أن ال يِعد بفعل شيء من دون أن يقول إن شاء اهللا، وقد نقلوا ذا الصدد شىت 

ابن كثري،  (�سخيفة اليت متثّل إساءة صرحية إىل الرسول الكرمي الروايات ال
 بقول �وذلك بالرغم أنه ليس يف كلمات اآلية ما يدل على أا تأمره ). والقرطيب
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ن لشيء إين فاعلٌ ذلك غدا إال أن وال تقولَ: "إن شاء اهللا، وإال لكانت اآلية كاآليت
كال، بل الرسالة اليت حتملها . �إال أن يشاء اهللا..... �بدالً ِمن " تقول إن شاء اهللا

إمنا هذه اآلية للمسلمني هي أم لن يقدروا بقوم على مقاومة هذه األمة، و
  .سيتمكن من ذلك من سيقيمه اهللا مبشيئته هلذا الغرض

احلق أن هذه اآلية إشارة إىل ما سيفعله املسلمون إبان غلبة هذه الشعوب، حيث 
ختربنا أنه سيأخذهم احلماس لدى رؤية غلبة هذه األمة، وسيحاولون مقاومتها 

  . بالقوة، ولكنهم لن يفلحوا يف ذلك أبدا
تكشف حالة املسلمني يف ذلك الزمن حيث إم سيعِقدون كما أن هذه اآلية 

سيطلقون . اآلمال على الغد بدالً من العمل اجلاد، وسيقولون دائما سنفعل ذلك غدا
سريددون كلمة الغد دوما، . التهديدات بكثرة، ولكن لن تبقى فيهم قوة للعمل

ية تكشف بعملها يف وبالفعل ترون الشعوب اإلسالم. ولكن هذا الغد لن يأيت أبدا
هذا الزمن صدق النبأ القرآين بكل جالء، مما يبعث على احلرية واألسف يف وقت 

  .واحد
املسلمني أنه إذا ) ٢٥: الكهف (�واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت�ونصح بقولـه تعاىل 

احلمية للتفكري يف مقاومة هذه الشعوب فعليهم أن يتذكروا الوعود اإلهلية دفعتهم 
ذا الصدد، ألن اهللا تعاىل قد وعدهم أنه سينقذهم من هجمات هذه األمم يف يوم 
من األيام، وسيهيئ من الغيب األسباب لنجام، لذا جيب عليهم أن ينفُضوا من 

  .لتدبري اإلهليرؤوسهم فكرةَ اختاذ التدابري األخرى غري ا
: الكهف (�وقُلْ عسى أَنْ يهِديِن ربي َألقْرب ِمن هذَا رشدا�أما قولـه تعاىل 

فهو أيضا إعالن رباين أنكم لن تستطيعوا بتدابريكم املادية التغلب على هذه ) ٢٥
شعوب يف مئات السنني، ولكن اهللا تعاىل سيهيئ بفضله اخلاص األسباب املفاجئة ال

  . حلمايتكم من هذه الفنت
من املؤسف أن املسلمني مل ينتفعوا ذا النصح اإلهلي، فأعلنوا اجلهاد ضد 
الشعوب األوروبية مرة بعد أخرى مما قلل من رعب اإلسالم؛ بل ملا اهم الناصحون 
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تصرفات اعتربوهم أعداء لإلسالم، ومل يفكروا أن من يدعوهم إىل عن مثل هذه ال
العمل بتعليم القرآن ال ميكن أن يكون عدوا لإلسالم، إمنا أعداؤه الذين يتبعون 

  .الطريق اخلاطئ رغم ي القرآن عنه
خيربنا اهللا تعاىل هنا عن طول فترة املصائب اليت حلّت بأصحاب الكهف واليت 

لقد امتدت تلك الفترة لثالث . الختفاء يف كهوفهم مرة بعد أخرىاضطروا خالهلا ل
وهذا ما يؤكده التاريخ أيضا، حيث بدأت هذه املظامل لدى . مائة وتسع سنني

 -  على الصليب، وانتهت متاما حني تنصر املِلك قسطنطني �حادث تعليق املسيح 
انظر املوسوعة ( امليالدي كما أسلفنا ٣٣٧ عام - قسطنطينية مؤسس مدينة ال
  ).Church History كلمة ١٩٥١الربيطانية طبعة 

وهذا التاريخ يبدو خمالفًا ملا ذكره القرآن الكرمي من طول فترة مصائب أصحاب 
الكهف، ولكنه ليس كذلك، ألننا إذا فحصنا تاريخ املسيحية وجدنا أن قسطنطني مل 

.  عاما من حادث الصليب٣٠٩ امليالدي، بل بعد ٣٣٧حلقيقة عام يتنصر يف ا
والدليل على ذلك هو اعتراف اجلغرافيني املسيحيني أنفسهم بوجود خطأ يف التقومي 

يف كتابه أن العام  Kittoوالدكتور  Ushersامليالدي، حيث أثبت كل من املطران 
 الواقع أن املسيح ولد قبل إذ... املذكور حلادث الصليب يف التقومي امليالدي غلط

بداية التقومي امليالدي احلايل بأربعة أو ستة أعوام، وعلِّق على الصليب وسنه ثالثة 
  ... وثالثني عاما

.  هذه اآلية نصح إهلي لنا حنن املسلمني بأن ال نضيق ذرعا بطول فترة املصائب
م صربوا، ويف آخر األمر  سنني، ولكنه٣٠٩لقد أُوذيت مجاعة املسيحيني قبلنا ملدة 

فال تتعجلوا، بل ثاِبروا على العمل وحتمِل املشاق مة . أكلوا الثمار احللوة لصربهم
  .وثبات

 ستتعارض  أن تواريخ املسيحيني�قُِل اُهللا أعلم مبا لِبثوا�لقد أخرب بقولـه تعاىل 
 فال تثقوا بقوهلم، ألن اهللا تعاىل يعلم أم - كما سبق ذكره-مع بيان القرآن هذا 

  .وبالفعل أكدت البحوث فيما بعد خطأهم. على خطأ
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 يوهم أن البيان �قُِل اُهللا أعلم مبا لِبثوا�إن قوله تعاىل : ورب قائل يقول هنا
لو كان البيان السابق مما قاله الكفار لكان هذا االعتراض : السابق خطأ؟ واجلواب

يف حمله، ولكن اهللا تعاىل مل ينسبه إىل الكفار، فثبت أن البيان السابق هو من اهللا تعاىل 
 مكوث وأن اجلملة التالية جاءت تأكيدا لـه، واملراد أن الناس سيختلفون يف مدة
كما أن . أصحاب الكهف، ولكنهم سيكونون على خطأ والصحيح ما ذكرناه آنفًا

أَبِصر ِبِه وأَسِمع ما لَهم ِمن دوِنِه ِمن وِلي والَ يشِرك ِفي حكِْمِه �قولـه تعاىل 
يعين أن اهللا تعاىل أعلم بأحوال الناس، فإنه ينصرهم ما ) ٢٧: الكهف (�أَحدا

  .�تنـزهوا عن رجس الشرك، أما إذا وقعوا يف الشرك حرموا من نصرته 
لقد صرح اهللا تعاىل هنا لرسوله أنه ال يروي لـه هذا احلادث كقصة فحسب، 

 حيتوي على أخبار صادقة من �لى أمته أيضا، وأن ما ذكر بل إن هذا ما سيأيت ع
هذا املعىن يفهم من . املاضي، كما ينطوي أيضا على أنباء غيبية ستقع يف املستقبل

، إذ لو مل يكن يف ذلك أي نبأ عن املستقبل ملا قال �الَ مبدلَ ِلكَِلماِتِه�قوله تعاىل 
فهذه اجلملة . ، حيث ال جمال لتبديل أحداث املاضي�الَ مبدلَ ِلكَِلماِتِه�اهللا تعاىل 

مما يعين أن الذين اعتربوا اآليات السابقة .  يف تفسريي هذاإذًا تؤكد ما ذهبت إليه
قصةً من املاضي فحسب كانوا على خطأ، واحلق أن بعضها تروي لنا أحداث 
املاضي، وبعضها تنطوي على أنباء مستقبلية تتعلق بالذين سيكونون أمثال أصحاب 

  .الكهف يف املستقبل
 أنباء املستقبل، وأن الغاية من وهناك دليل آخر على أن هذه اآليات تنطوي على

ذكر هذه القصة هي التنبؤ بأن مجاعة من املسلمني ستمر بأحوال مماثلة، مبعىن أم 
أخرج ابن : فقد ورد يف رواية. أيضا سيتعرضون لالضطهاد إلميام بكالم اهللا تعاىل

أصحاب الكهف أعوانُ : "�سول اهللا  قال، قال ر�عن ابن عباس "مردويه 
وهذا ال ينفي وجود أصحاب الكهف يف ). سورة الكهف: الدر املنثور" (املهدي

 نفسه يف رواية سجلناها من قبل أنه رأى �املاضي، ألنه سبق أن أخربنا ابن عباس 
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م أصحاب الكهف، إمنا املراد من ذلك أنه سيأيت على أتباع املهدي ما أتى على عظا
  .أصحاب الكهف، وأم سيؤذَون مثلهم إلميام بكالم اهللا تعاىل

فاحلق أن اخلطاب هنا موجه بالتأكيد إىل مسلمي ذلك العصر الذين سريون أن 
هللا تعاىل يأمرهم أن ال يقعوا اإلسالم لن ينهض ثانيةً إال باألخذ باألسباب املادية، فا

يف مثل هذا التفكري اخلاطئ، بل عليهم أن ينضموا إىل مجاعة تكون قائمة على 
اإلسالم إبانَ غلبة الشعوب املسيحية، ويصلّي أفرادها لرم بالغداة والعشي، يرجون 

  . فضله بالدعاء واالبتهال، ليجعلهم غالبني على األعداء
 أي ال تصِرفوا، أيها املسلمون، أنظاركم عن �والَ تعد عيناك عنهم�مث يقول 

ال شك أنكم ستجدون فرص رقي الدنيا وزينتها . هذه اجلماعة العابدة إىل غريها
فال حتتقرنّ هذه اجلماعة . ذًاخارج هذه اجلماعة، لكن لن تظفروا برضوان اهللا تعاىل إ

املتواضعة يف الظاهر من أجل املطامع الدنيوية، وال تتبعن خطواِت الذين يكونون 
غافلني عن ذكر اهللا والتبليغ، ويريدون إصالح الناس بالقوة، ويكونون مصابني 

  .مبرض اإلفراط والتفريط وهوى السياسة
تحل باملسلمني يف ذلك العصر ألسباب كما نبه اهللا تعاىل هنا إىل أن املصائب س

األول غفلتهم عن العبادات؛ والثاين احلب املفِرط ألموال الدنيا؛ والثالث : ثالثة
فعلى املؤمن يف ذلك الوقت االنشغال بالعبادة، والرغبة عن . االنغماس يف امللذات

  .املال، واإلنفاق يف سبيل نشر الدين بعد قضاء حاجاته الضرورية
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سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى �

ِصريالب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارالَِّذي ب*�  
إن هذه اآلية هي من تلك اآليات اهلامة اليت تضاربت اآلراء يف تفسريها تضاربا 
كبريا، وتقول األغلبية العظمى من املفسرين والعلماء، القدامى منهم واملعاصرين، 
 بأا تتكلم عن حادثة املعراج النبوي، وإن كانت الروايات حول تفاصيل املعراج

وقد بلغت هذه القضية، بسبب تضارب األحاديث . ختتلف فيما بينها اختالفًا كبريا
والروايات، من التعقيد واإلشكال حبيث إنين سأضطر لتقسميها إىل عدة أجزاء حىت 

  . تتضح احلقيقة
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ن فأوالً وقبل كل شيء أوضح لكم أن حادث املعراج مذكور يف مكان آخر م
ِإنْ هو ِإال وحي �القرآن الكرمي أيضا، وذلك يف سورة النجم حيث قال اهللا تعاىل 

* ثُم دنا فتدلَّى * وهو باُألفُق األعلَى *ذُو ِمرٍة فَاستوى  *علَّمه شديد الْقُوى* يوحى 
* ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى* فَأَوحى ِإلَى عبده ما أَوحى * دنىفكان قَاب قَوسيِن أَو أَ
عندها جنةُ *  عند ِسدرِة الْمنتهى* ولقد رآه نزلَةً أُخرى * أَفَتمارونه على ما يرى 

لَقَد رأَى ِمن آياِت *  طَغىما زاغَ الْبصر وما* ِإذْ يغشى السدرةَ ما يغشى  *الْمأْوى 
  )١٩ -   ٥:النجم (�ربِه الكربى

  تشري هذه اآليات إىل املعراج النبوي الشريف، والدليل على ذلك هو أن كل ما 
  : ويستخلص من هذه اآليات ما يلي. ورد فيها يتعلق حبادث املعراج

  .  إىل سدرة املنتهى� وصولُ النيب - ١  



   التفسري الكبري                              ٤٣٦      القصص        أحسن    

  . غشيانُ شيٍء ما سدرةَ املنتهى أثناء ذلك- ٢  
  . اجلنةَ عندها� رؤيته - ٣  
  .�فَكَانَ قَاب قَوسيِن أَو أَدنى�:  إىل حالة وصفها قوله تعاىل� وصولُه - ٤  
  . البارئ تعاىل� رؤيته - ٥  
  .� نـزولُ الوحي عليه - ٦  

وإليكم . الروايات اليت تصف حادث املعراج   وكل هذه األمور مذكورة يف 
  :بياا
 وقد �فهناك رواية عن أيب هريرة :  إىل سدرة املنتهى� وصول النيب -١

بن ابن جرير، وابن أيب حامت، وا: سجلها كل من هؤالء احملدثني الستة يف كتبهم
وقد ورد فيها أن النيب بعد أن وصل إىل . مردويه، والبزار، وأبو يعلى، والبيهقي

 باب ١اخلصائص الكربى ج . (السماء ليلة املعراج وقابلَ األنبياء انتهى إىل السدرة
ن ابن وهناك رواية أخرى عن أيب سعيد اخلدري قد نقلها كل م). �خصوصيته 

جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه والبيهقي وابن العساكر، وتؤكد هذه 
 إىل السماء، ولقائه باألنبياء هناك، مث وصوِله إىل سدرة �الرواية ذهاب النيب 

  )املرجع السابق. (املنتهى
". مث رفعت إىل سدرة املنتهى: "  ويف رواية أخرى عن مالك ابن صعصعة

كتاب اإلميان، باب اإلسراء : كتاب بدُء اخللق، باب ِذكر املالئكة؛ مسلم: البخاري(
  )مسند األنصار، وابن جرير: برسول اهللا؛ مسند أمحد

ولقاَءه  إىل السماء �  مث هناك رواية يف البخاري عن أيب ذر تذكر ذهابه 
كتاب الصالة، باب كيف فُرضت : البخاري. (األنبياَء، ووصولَه إىل سدرة املنتهى

  )الصالة
. وهذا أيضا مسجل يف أحاديث املعراج:  غشيانُ شيء ما السدرةَ حينذاك-٢

" �يها نور اخللّاق فغِش: " قال�فقد ورد يف الرواية املشار إليها أعاله أن النيب 
فلما غشيها ِمن أمر اهللا ما غشي تغريت، فما أحد : "كما ورد). اخلصائص الكربى(
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كتاب اإلميان، باب اإلسراء : مسلم" (من خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من حسنها
  .)�برسول اهللا 

وهذا أيضا مذكور يف أحاديث :  اجلنةَ عند سدرة املنتهى� رؤية النيب -٣
:  قال�املعراج حيث ورد يف رواية أليب سعيد اخلدري نقلها العديد من احملدثني أنه 

اخلصائص الكربى ص . (د لقائه باألنبياء اآلخرين، وذلك بع"مث إين رفعت إىل اجلنة"
١٦٥.(  
فَكَانَ قَاب � حالة وصفها اهللا بقوله � برؤية هذه املشاهد طرأت على النيب -٤

وروايات املعراج تؤكد هذا األمر أيضا، فورد يف رواية أيب سعيد . �قَوسيِن أَو أَدنى
كان بيين "بعد وصويل إىل سدرة املنتهى :  قال�اخلدري املذكورة أعاله أن النيب 

  )١٦٩املرجع السابق ص ". (وبينه قاب قوسني أو أدىن
  ٥ - البارئ تعاىل، كما يشري إىل ذلك قولـه تعاىل� رؤية النيب  :� ا كَذَبم

وقد ورد هذا املعىن يف روايات عديدة عن املعراج، حيث نقل ابن . �الْفُؤاد ما رأَى
 وهو يصف سدرة �مسعت رسولَ اهللا : "�ت أيب بكر مردويه عن أمساء بن

." رأيت عندها يعين ربه: يا رسول اهللا، ما رأيت عندها؟ قال: فقلت... املنتهى
  ). ١٧٧املرجع السابق ص (

أَفَتمارونه علَى ما * ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى �  وقال ابن عباس يف قوله تعاىل 
كتاب اإلميان، باب : مسلم". (رآه بفؤاده مرتني: "�ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى* يرى 

م ادالْفُؤ ا كَذَبأَىمعىن قوله تعاىل ما ر (  
 عند سدرة املنتهى كما هو ظاهر من قوله تعاىل � كالم اهللا تعاىل مع النيب -٦
يث املعراج، فقد نقلنا ، وهذا أيضا مسجل يف أحاد�فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى�

فكلّمه اهللا تعاىل " ملا بلغ سدرة املنتهى �آنفًا رواية عن أيب هريرة تقول إن النيب 
كذلك نقل ابن أيب حامت عن أنس بن ). ١٥٥اخلصائص الكربى ص " (عند ذلك

". يا حممد: قال اهللا يل" إين ملا وصلت إىل سدرة املنتهى �مالك قول الرسول 
  )١٥٥املرجع السابق ص (
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  لقد ثبت بذلك أن احلادث الذي تشري إليه سورةُ النجم إمنا هو حادث املعراج 
  . نفسه

  واآلن أُورد األدلة على أن سورة النجم قد نـزلت بعد السنة اخلامسة من النبوة 
ناك حادث شهري ذو صلة وثيقة ذه السورة حيدد زمن فه. أو قبل ذلك بقليل

 ملا رأى أن اضطهاد الكفار �نـزوهلا مبا ال يدع جماالً للشك، وذلك أن النيب 
املكيني ألصحابه قد بلغ املنتهى أشار عليهم باهلجرة إىل احلبشة، حيث قال هلم مشريا 

فخرج بعض صحابته قاصدين احلبشة . اك بلد ال يظلَم فيه أحدهن: إىل جهة الغرب
يف شهر رجب من السنة اخلامسة من النبوة، وكان فيهم سيدنا عثمان بزوجته رقية 

وملا علمت قريش بذلك ). هجرة احلبشة: الطبقات الكربى (�بنت رسول اهللا 
ولكنهم ركبوا السفن قبل أن يدركهم الكافرون، خرجت على آثار الصحابة، 

وملا بلغ الكفار ذلك بعثوا إىل . وعربوا البحر إىل أرض احلبشة، وعاشوا هناك بأمان
النجاشي مِلِك احلبشة وفدا مكونا من عمرو بن العاص وعبد اهللا بن ربيعة ليسأاله 

رجع الوفد خائبا تسليم املسلمني الالجئني للمكيني، ولكن امللك رفض طلبهم، ف
  . خاسرا

إنه مل ميِض على هجرة هؤالء املسلمني : وأعود اآلن إىل ما كنت بصدده فأقول
املرجع (إىل احلبشة ثالثةُ أشهر حىت مسعوا خرب إسالم املكيني، فعاد بعضهم إىل مكة 

مما يشكّل دليالً  وقد سجلت كتب التاريخ واحلديث كلها هذا احلادث،). السابق
 على أن سورة النجم قد نـزلت قبل شهر شوال من السنة اخلامسة النبوية، قاطعا

ومبا أن حادث املعراج مسجل يف هذه السورة فثبت أن املعراج أيضا كان قد وقع 
  .قبل شوال من السنة اخلامسة النبوية
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 بصدد  أما اآلن فأعود إىل حادث اإلسراء املذكور يف هذه السورة اليت حنن

لقد ورد يف التاريخ أن اإلسراء وقع يف ربيع األول أو الثاين أو رجب أو . تفسريها
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وقت : شرح الزرقاين على املواهب اللدنية(شعبان من السنة احلادية عشرة النبوية 
  ).  اإلسراء

أما املستشرقون املسيحيون فأيضا يعترفون أن اإلسراء وقع يف السنة الثانية عشرة 
  ) ١٢٥حياة حممد للسري وليم ميور ص . (النبوية

  كما أن روايات كتب احلديث أيضا حتدد حادث اإلسراء يف زمن قريب من 
 ليلةَ �أُسري بالنيب : " قال�ذلك، حيث أخرج ابن مردويه عن عبد اهللا بن عمر 

 ة من شهر ربيع األول قبل اهلجرة بسنةسبع١٦١اخلصائص الكربى ص " (عشر .(
 إىل بيت املقدس قبل �أُسري بالنيب : كما أخرج البيهقي عن ابن شهاب قال

وأيضا أخرج البيهقي عن ). ١٦٢املرجع السابق ص (خروجه إىل املدينة بسنٍة 
ره حبوايل ستة أشهر� بالنيب السدي أنه أُسريهاجكما نقل ابن سعد عن أم .  قبل م

سلمة أن حادث اإلسراء وقع قبل اهلجرة بسنة يف السابعة عشرة من شهر ربيع 
إذن فكل هذه الروايات جتزم بأن اإلسراء وقع قبل اهلجرة بستة أشهر أو . األول
  . سنة

 من شعب أيب طالب �دليل آخر على وقوع اإلسراء بعد خروج النيب   وهناك 
 - ا أن الكافرين حاصروا النيبوأصحابه يف شعب أيب طالب يف السنة �علم 

ذكر : لكربى البن سعدالطبقات ا(السابعة، ورفعوا هذا احلصار يف السنة العاشرة 
 هناك شاهد واحد لإلسراء -) وبين هاشم يف الشعب�حصر قريٍش رسولَ اهللا 

 يف بيتها ليلة �لقد بات النيب : وهو أم هانئ بنت عم النيب أيب طالب، فهي تقول
 قوهلا هذا كثري من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني وقد وثّق. أُسري به

 ما كان ليبيت يف بيت أم �والبديهي أن النيب ). ١٧٧اخلصائص الكربى ص (
هانئ يف حياة خدجية أو حياة أيب طالب، مما يعين أن حادث اإلسراء حصل بعد وفاة 

السرية (لتاريخ أما توفّيا بعد السنة العاشرة النبوية وخيربنا ا. خدجية وأيب طالب
  فهذه شهادة تارخيية أخرى على صحة رأيي؟ ). وفاة أيب طالب: النبوية البن هشام
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 فخالصة الكالم أن التاريخ واحلديث والعقل كل أولئك تؤكد أن حادث 
ادث املعراج فقد وأما ح. اإلسراء قد وقع بعد السنة احلادية أو الثانية عشرة النبوية

فما دام احلادثان تفصلهما فترة . أثبت قبل قليل أنه حصل بعد السنة اخلامسة النبوية
زمنية ال تقل عن ست أو سبع سنوات فكيف ميكن اعتبارمها حادثًا واحدا؟ إذن فإن 

  .ملقدس بيت ا�املعراج غري اإلسراء الذي زار فيه النيب 
  وباإلضافة إىل الشواهد التارخيية هناك أمر آخر يؤيد استنتاجي هذا، وهو أن 

فلو ظننا أن املعراج واإلسراء . الروايات تؤكد أن الصلوات قد فُرضت يف املعراج
حادث واحد الضطررنا إىل القول أن الصلوات اخلمس مل تفرض إال بعد السنة 

ة، وهو قول باطل بالبداهة، ألا فُرضت يف أوائل احلادية أو الثانية عشرة من البعث
كتاب الصالة، باب كيف : البخاري(البعثة، وذلك حبسب إمجاع املسلمني كافةً 

فثبت من ذلك أيضا أن املعراج مت يف أوائل البعثة، بينما ). فُرضت الصالة يف اإلسراء
  .وقع اإلسراء يف السنة احلادية أو الثانية عشرة بعد البعثة

 بل أقول إن القرآن قد أشار إىل معراجني اثنني، ليدل على أن املعراج املذكور  
واحلق أن املعراج األول كان يف أوائل البعثة . يف سورة النجم هو ثاين املعراجني

فقد نقل ابن جرير يف تفسريه حادث . النبوية أو بعده بقليل، وفيه فُرضت الصلوات
). التوحيد: البخاري." (ثةُ نفٍَر قبل أن يوحى إليهجاءه ثال: "املعراج يف رواية تقول

وحتكي الرواية نفس األحداث اليت وقعت يف املعراج، ولكنها ال تذكر ذهاب النيب 
ويتبني .  إىل القدس بل إىل السماء رأسا، وأخريا تذكر حادث فرضية الصلوات�

 أو لدى بعثته، ومعظم � املعراج حصل قبيل مبعث النيب من هذا احلديث أن حادث
احملققني ذهبوا إىل أن ذلك احلادث مل يقع قبل البعثة بل حصل لدى البعثة، وأن 

وأنا أيضا أؤيد رأي هؤالء احملققني، ألن الصلوات . الراوي أخطأ بسبب قرب الزمن
سالم، إذ مل متض سنة واحدة يف اإلسالم مل تكن فيها الصالة، فُرضت يف بداية اإل

  . كما أن فرضية الصلوات قبل البعثة أمر خمالف للعقل
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إن اإلسراء واملعراج حادثان منفصالن، وأن :   وأوجز القول مرة أخرى فأقول
املعراج مت مرتني كما هو ظاهر من آيات سورة النجم، وكما تؤكد األحاديث 

ورد فيها أن أول املعراجني حصل يف أوائل البعثة، وميكن أن نقول إنه أيضا، حيث 
يف ذلك املعراج نفسه وضع األساس للنبوة التشريعية أي اليت فيها أحكام وأوامر، 

أما املعراج الثاين فتم يف السنة اخلامسة بعد البعثة، أو . حيث فُرضت فيه الصلوات
. حصل قبل ذلك ولكنه ذُكر يف سورة النجمميكن أن نقول إن املعراج الثاين أيضا 

وأما اإلسراء فهو حادث منفصل متاما عن املعراج حيث وقع يف السنة احلادية أو 
الثانية عشرة بعد البعثة حني كانت زوجة النيب السيدة خدجية رضي اهللا عنها قد 

أم هانئ بنت أيب طالب، كما هو ثابت من  يبيت يف بيت �توفيت، وكان النيب 
  .األحاديث املتواترة والروايات التارخيية
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بعد سرد األدلة املسجلة يف كتب التاريخ أتناول اآلن الشهادات الواقعية اليت تدل 

  .على كون اإلسراء واملعراج حادثني منفصلني
 وهي من القرآن الكرمي نفسه الذي سجل حادث املعراج يف -شهادة األوىلال

وعلى .  إىل بيت املقدس�سورة النجم، ولكن دون أي إشارة إىل ذهاب النيب 
 إىل القدس، ولكن �النقيض قد ذكر القرآن يف سورة اإلسراء صراحةً ذهاب النيب 

مما يوضح جليا أن احلادثني منفصالن، ولذلك . دون اإلشارة إىل صعوده إىل السماء
وإال أفليس عجيبا أن يسجل القرآن يف املرة . مل ير القرآن أية حاجة إىل ذكرمها معا

األوىل اجلزء األخري من احلادث الواحد، مث بعد مضي ست سنوات يذكر اجلزَء 
  ؟!ول من احلادث نفسهاأل

إن أول شاهد على حادث اإلسراء هو أم هانئ حيث بات النيب  -الشهادة الثانية 
 أخربين حبادث إسرائه إىل �وتقول أم هانئ إن النيب .  يف بيتها ليلة أُسري به�

ال حتدث هذا الناس : مث قام ليخرج، فقلت" أي شخص آخر، بيت املقدس قبل
اخلصائص الكربى ص " (واهللا ألحدثنهم، فأخربهم: فقال. فيكذّبوك ويؤذوك
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٢٧٩ .( وهناك سبعة من احملدثني على األقل الذين نقلوا قول هذا الشاهِد األوِل أم
 إمنا تشري إىل ذهابه هانئ، وبرواية عن أربعة أشخاص خمتلفني؛ وكل هذه الروايات

 كان أخرب أم هانئ عن ذهابه إىل �فلو أن النيب .  إىل القدس مث رجوعه منها�
السماء من القدس لتكلمت عن ذلك يف مناسبة من املناسبات، ولكنها يف كل مرة 

مما يؤكد أن حادث .  أخربين بأنه ذهب إىل القدس ورجع منها�قالت إن النيب 
  . إىل القدس خمتلف عن حادث معراجه إىل السماء�إسرائه 

 إىل السماء مباشرة دون � إن من الرواة من يذكر ذهاب النيب - الشهادة الثالثة 
 أوال إىل القدس مث من هناك إىل �ذهابه إىل القدس، ومنهم من يذكر ذهابه 

السماء، ومنهم من قال بذهابه إىل القدس دون أي ذكر لصعوده إىل السماء، ولكن 
  . رجع من القدس إىل مكة املكرمة�عديدا من الرواة صرحوا أن النيب 

 إىل السماء رأسا أيضا قد شهدوا على �  والظاهر أن القائلني بصعود النيب 
. كون املعراج حادثًا منفصالً عن اإلسراء، ألن القدس ال تقع يف الطريق إىل السماء

مع العلم أن أبا ذر . لرواية هم أنس ومالك بن صعصعة وأبو ذروأصحاب هذه ا
كان من الصحابة الذين أسلموا يف أوائل الدعوة، وكان ممن مسع عن هذا احلادث يف 

  .أول أمره
 إىل القدس دون أي ذكٍر لصعوده بعد ذلك إىل �  أما الذين قالوا بذهابه 

 مل �د أكدوا بشهادم هذه أيضا أنه فيما يتعلق حبادث اإلسراء فإن النيب السماء فق
يذهب فيه إىل السماء، إذ كيف ميكن أن يكون النيب قد صعد يف حادث اإلسراء إىل 

مع ذلك ال يتحدث هؤالء عن أبرز ، و�السماء وتكلم مع اهللا وتشرف برؤيته 
وأصحاب هذه الشهادة هم أنس وعبد اهللا بن مسعود، وهذا األخري . وقائعه هذه

  .  على الدوام�أيضا من السابقني إىل اإلسالم، وكان يف صحبة النيب 
 ذهب إىل القدس ورجع منها فقد شكّلوا �  أما أصحاب القول الثالث بأنه 

دليالً واضحا على أنه مل يتم يف اإلسراء إىل القدس أي صعود إىل السماء، وإمنا 
وأصحاب هذه الرواية هم عبد اهللا بن مسعود وابن .  إىل القدس فقط�أُسري به 
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.  رضوان اهللا عليهم أمجعني-  هانئ وعائشة وأم سلمة عباس وشداد بن أوس وأم
 �ولقد حتدثت آنفًا عن مقام ابن مسعود، وأما عبد اهللا بن عباس فهو ابن عم النيب 

وأما . العباس، وهكذا تصري شهادته من القوة مبكان لكونه فردا من العائلة النبوية
فهما من الزوجات املطهرات، وبالتايل كانتا من أفضل الشاهدين عائشة وأم سلمة 

وأما أم هانئ فهي اليت وقع حادث اإلسراء يف بيتها واليت حكى هلا . على احلادث
كتاب الصالة : البخاري: راجع. ( هذا احلادث قبل أي إنسان آخر�النيب 

 ١٥٩ إىل ١٥٤كتاب اإلميان؛ واخلصائص الكربى ص : سلمواملناسك واألنبياء؛ وم
وال يسع اال ).  باب الكُىن، حرف الذال والعني: ؛ واإلصابة١٧٩ إىل ١٧٦و

  :لذكر مجيع الروايات يف هذا الشأن غري أنين أتناول بعضها فيما يلي
يا أم هانئ، لقد صليت : " الصبح قال يل�ملا صلّى النيب :  تقول أم هانئ- أوالً

معكم العشاء اآلخرة كما رأيِت ذا الوادي، مث جئت بيت املقدس فصليت فيه، مث 
  )١٧٧اخلصائص الكربى ص ". (صليت صالة الغداة معكم اآلن كما ترين

 إىل املسجد �ملا أُسري بالنيب : " تروي السيدة عائشة رضى اهللا عنها- ثانيا
فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقّوه، وسعوا . األقصى أصبح حيدث الناس بذلك

هل لك يف صاحبك يزعم أنه أُسري به الليلةَ إىل بيت : بذلك إىل أيب بكر، فقالوا
: الواق. لئن قال ذلك لقد صدق: قال. نعم: أَو قال ذلك؟ قالوا: املقدس؟ قال

نعم، إين ألصدقه : فتصدقه أنه ذهب الليلةَ إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال
املرجع السابق ص ." (أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة: مبا هو أبعد من ذلك

١٧٦(  
سماء يف حادث اإلسراء،  مل يذهب إىل ال�  فهذه الرواية تؤكد أيضا أن النيب 

وإال ملا استطاع أبو بكر تقدمي الدليل الذي أفحم املعترضني، ألن نـزول الوحي من 
 قد �فلو كان النيب . السماء ليس أكثر غرابة من صعود أحد إليها وعودته منها

كر بأن سيدك يزعم أنه صعد ذهب يف اإلسراء إىل السماء لرد الكافرون على أيب ب
ولكنهم مل يردوا عليه جبواب ! إىل السماء وأنت تتحدث عن نـزول الوحي منها
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 أخربهم بذهابه إىل القدس فقط ومل يقل هلم إنه صعد إىل �كهذا، مما يبني أن النيب 
  .السماء أيضا

 باألنبياء اآلخرين يف �سعود فتذكر صالة النيب  أما رواية عبد اهللا بن م-ثالثًا
  ).١٦٢املرجع السابق ص " (مث انصرفنا فأقبلنا: "املسجد األقصى مث تقول

على كون اإلسراء غري املعراج هي أن بعض الروايات اليت تذكر : الشهادة الرابعة
 إىل القدس أوالً مث إىل السماء تذكر أيضا أنه بعد هبوطه من السماء �ذهاب النيب 

 ١٥٤اخلصائص الكربى، رواية أنس، ص (مر بالقدس مرة أخرى عائدا إىل مكة 
  ).١٥٥و

 إىل  بالقدس وهو يف طريقه� إن العاقل ميكن أن يدرك سبب مرور النيب 
السماء، ألن اهلدف يف ذلك أن يصلي يف املكان الذي قام أنبياء كثريون بتبليغ 

 بالقدس �رساالت اهللا إىل سكانه، ولكن ال ميكن أن يفهم العاقل ضرورة مروره 
كان األمر مفهوما لو كانت هناك ! السماء من �وهو عائد إىل مكة بعد هبوطه 

لقد أُيت به :  القيام ا وقت الذهاب، فيقال�يف القدس مهمة من املهام مل يستطع 
مرة أخرى عند العودة لينجز تلك املهمة الباقية، ولكن مل يرد يف أي رواية أن النيب 

فما الداعي إذًا لتكبد مشقة املرور بالقدس !  قام بأي عمل يف القدس لدى العودة�
مرة أخرى؟ هل الطريق إىل السماء مير بالقدس فقط؟ وهل هناك يف القدس سلّم إىل 

 القدس لينـزل من هناك إىل �السماء حىت يقال أن اهللا تعاىل اضطر للذهاب بالنيب 
بذلك السلم؟ كال، ال أحد من املسلمني يعتقد ذا، ألن الصعود إىل السماء ال يتم 

 مث جميئه -  لدى العودة من السماء -  إىل القدس أوالً �فثبت أن ذهابه . بالسالمل
  . من القدس إىل مكة أمر غري معقول

 ذكر �هناك سبيالً واحدا فقط لتأويل هذه الرواية وهو أن أنسا   وأرى أن 
للناس حادثَ اإلسراء إىل القدس وحادثَ املعراج إىل السماء، فاختلط األمر على 

لدى احلديث - بعض الرواة، فظنهما حادثًا واحدا، ولكنه وعى جيدا أن أنسا ذكر 
أي - ذهب إىل القدس ورجع منها أيضا، فظن � أن النيب - إلسراءعن حادث ا



   التفسري الكبري                              ٤٤٥      القصص        أحسن    

 يف حادث املعراج نـزل من السماء بالقدس، ومن مث � أنه - السامع من أنس
  . ذهب إىل مكة

كله؟ وجوابه أن كلمة اإلسراء كيف ميكن أن يقع هذا اخللط :   هنا ينشأ سؤال
تطلق يف اللغة العربية على السري ليالً سواء كان السري على سطح األرض أم إىل 

وألن كلتا احلادثتني، أي اإلسراء إىل القدس واملعراج إىل السماء، ). األقرب(السماء 
  ". اإلسراء"قد وقعتا بالليل فأطلق عليهما الناس لفظَ 

 �ر مماثلة وقعت يف كال احلادثني، مثل الرباق، ولقائه   كما أن هناك عدة أمو
إذن فهناك تشابه بني . باألنبياء، وصالته م، ورؤيته مشاهد من اجلنة واجلحيم

احلادثني من حيث األمساء واألعمال واملشاهد الروحانية العجيبة، مما أدى إىل خلط 
ان بعض الرواة، فظنومها حادثًا واحدا ورووه لآلخرين طبقًا هلذا احلادثني يف أذه

املعراج إىل "غري أن ذوي الذاكرة القوية من الرواة عندما حتدثوا عن . الظن اخلاطئ
ء اإلسرا" من بيته إىل السماء، وعندما حتدثوا عن �مث أُسري بالنيب : قالوا" السماء

 إىل القدس، ومل يذكروا بعد ذلك شيئًا عن �أُسري به : اكتفوا بقوهلم" إىل القدس
  .صعوده إىل السماء

على احلادثني " اإلسراء" كلمةَ - رضي اهللا عنهم-   والدليل على إطالق الصحابة 
نس بن مالك أن ماِلك بن عن أ: "موجود يف األحاديث الشريفة حيث ورد يف رواية

بينا أنـا يف احلَطيـم :  حدثهم عن ليلة أُسِري به، قال�صعصعةَ حدثه أن نيب اِهللا 
األوسطُ :  مضطِجع إذ أتاين آٍت، فجعل يقول لصاحبه- يف اِحلجِر: ورمبا قال قتادةُ- 

ِمن ثُغرِة نحِره إىل … فشق ما بني هذه إىل هذه… أتاينف: قال. بني الثالثة
فغِسلَ قليب . فأُِتيت ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب مملوءٍة إميانا وِحكمة. فاستخرج قليب… ِشعرِته

مث أُِعيد ِشياِحلمار. مث ح ِل وفوقغونَ البٍة دبداب ى … مث أُِتيته عند أقصطويقَع خ
" … حىت أَتى يب السماَء الدنيا� فحِملت عليه، فانطَلَق يب جربيلُ :قال. طَرِفه

كتاب املناقب باب : ، البخاري٢٠٨ ص ٤مسند أمحد، مسند الشاميني ج (
  )١٦٥كتاب اإلميان باب اإلسراء؛ واخلصائص الكربى ص : املعراج؛ ومسلم
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 أُسري به من الكعبة إىل السماء رأسا �نس بأن النيب وهناك رواية مماثلة عن أ
فيبدو من ظاهر كلمات ). ١٥٣التوحيد، واخلصائص الكربى ص : البخاري(

الروايتني أم يتحدثون فيهما عن حادثة اإلسراء، ولكن كل الوقائع املذكورة فيهما 
 السماء، وال ذكر فيهما لذهابه إىل القدس، وإمنا هي نفس ما حدث يف املعراج إىل

مما يعين أن الصحابة كانوا يستخدمون أحيانا كلمة . ذُكر ذهابه إىل السماء رأسا
كما جندهم  يستخدمون كلمة اإلسراء . وهم يقصدون ا حادث املعراج" اإلسراء"

 إىل القدس فقط، وذلك كما حصل يف رواية جابر �نفسها وهم يعنون ا ذهابه 
 ١٥٧اإلميان؛ واخلصائص الكربى ص : التفسري؛ ومسلم: البخاري(بن عبد اهللا 

  ). ١٥٨و
" اإلسراء"  فثبت من هذه الروايات بنوعيها أن الصحابة كانوا يستعملون كلمة 

األمساء واألمور وبسبب هذا االستعمال وبسبب اشتراك احلادثني يف بعض . للحادثني
كان من السهل جدا أن خيطئ بعض الرواة فيظنوا احلادثني حادثًا واحدا، مما أدى إىل 
اخللط بني روايات احلادثني، فظن الذين أتوا بعدهم أن هذه التفاصيل إمنا هي حلادث 

  .واحد فقط
 فمثالً ورد يف.   كما أن النظرة الفاحصة يف الروايات تؤكد وجود اخللط فيها

 إىل السماء مرورا بالقدس أنه لقي يف القدس آدم �الروايات اليت تذكر ذهابه 
وإبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء عليهم السالم، ولكن هذه الروايات 

ؤالء األنبياء يف السماوات املختلفة،  صعد بعد ذلك ورأى ه�نفسها تقول إنه 
فإذا كان هذان اللقاءان قد حصال يف حادث واحد ! ولكنه مل يستطع أن يعرفهم

؟ مث كيف مل يتمكن النيب �فكيف وصل هؤالء إىل السماوات املختلفة قبل النيب 
 هذا اللغز سيظل غري مفهوم، إال إذا من معرفتهم وقد رآهم يف القدس قبل قليل؟ إن

قلنا إن اللقاءين حصال يف حادثني خمتلفَني بينهما فاصل زمين، لذلك مل يستطع النيب 
إذن فهذه الشهادة الداخلية أيضا تؤكد أن بعض .  أن يعرفهم لدى اللقاء الثاين�

  . ني املختلفَنيالرواة خلطوا بني تفاصيل احلادث
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ذهب كثريون إىل : " وإن آراء بعض األسالف أيضا تدعم موقفي هذا حيث ورد
وممن اختار . أن اإلسراء وقع مرتني، وجمع بذلك بني اختالف الواقع يف األحاديث

فوائد يف : اخلصائص الكربى." (هذا القول أبو نصر القشريي وابن العريب والسهيلي
  ) ١٨١ و١٨٠تعداد اإلسراء ص 

9��"�� 6��BI9��"�� 6��BI9��"�� 6��BI9��"�� 6��BI : : : :        
أرى أن رواية أنس اليت نقلها .  وأتناول اآلن حادث اإلسراء بشيء من التفصيل

عن أنس بن : "ابن جرير يف تفسريه ترسم لنا أدق وأصح صورة لإلسراء، حيث ورد
 ضربت بذنبها، فقال هلا � بالرباق إىل رسول اهللا �ملا جاء جربئيل : مالك قال

 فإذا هو بعجوٍز ناٍء �فسار رسول اهللا . فواهللا إنْ رِكبك مثلُه! مه يا براق: جربئيل
. ِسر يا حممد: ما هذه يا جربئيل؟ قال: عن الطريق أي على جنب الطريق، فقال

هلم يا حممد، : فسار ما شاء اهللا أن يسري، فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول
مث لقيه خلق من اخلالئق، : قال. ِسر يا حممد، فسار ما شاء اهللا أن يسري: قال جربئيل

السالم عليك يا أولُ، والسالم عليك يا آخر، والسالم عليك يا : فقال أحدهم
مث لقيه الثاين، فقال . فرد السالم: قال.  اردِد السالم يا حممد:فقال له جربئيل! حاشر

فعرض عليه املاُء واللنب واخلمر، . له مثل مقالة األولني، حىت انتهى إىل بيت املقدس
 شربت أصبت يا حممد الفطرةَ، ولو: فقال له جربئيل.  اللنب�فتناول رسولُ اهللا 

مث بعث لـه . املاء لغرقت وغرقت أُمتك، ولو شربت اخلمر لغويت وغَوت أُمتك
  . تلك الليلةَ�فأَمهم رسولُ اهللا . آدم فمن دونه من األنبياء

بق من الدنيا أما العجوز اليت رأيت على جانب الطريق فلم ي:   مث قال له جربئيل
وأما الذي أراد أن متيل إليه فذاك عدو اِهللا . إال بقدر ما بقي من عمر تلك العجوز

وأما الذي سلّموا عليك فذلك إبراهيم وموسى وعيسى. أراد أن متيل إليه.. إبليس ."
  )تفسري ابن جرير الطربي(

وهكذا رواه ":   هذه الرواية قد نقلها ابن كثري يف تفسريه وعلّق عليها قائالً
ويف بعض ألفاظه نكارةٌ . احلافظ البيهقي يف دالئل النبوة من حديث ابن وهب
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طريق أخرى عن أنس ابن مالك، وفيها غرابة ونكارة جدا، وهي يف سنن . وغرابة
  �."النسائي اتىب، ومل أرها يف الكبري

  وهذه الرواية البن جرير ميكن أن تساعدنا على السري يف الطريق السليم يف هذا 
  . أصدق الروايات وأصحها-عندي-البحث، ألا 

 أوالً املاء �حد يف هذه الرواية وهو أا تذكر أنه عرض على النيب  هناك خطأ وا
املاء مث اخلمر مث اللنب، كما ذكره ابن : مث اللنب مث اخلمر، ولكن الترتيب الصحيح هو

ن كثري يف تفسريه؛ وسوف أبين بعد قليٍل أمهية تصحيح هذا اخلطأ البسيط، أما اآل
فأريد التأكيد أن املراجع األخرى أيضا قد سجلت املشروبات بالترتيب الذي أراه 

ملا عرض على : فقد أخرج الطرباين وابن مردويه عن صهيب بن سنان قال. صحيحا
اخلصائص الكربى ج  (" ليلةَ أُسري به املاُء مث اخلمر مث اللنب أَخذَ اللنب�رسول اهللا 

  ). ١٥٩ اإلسراء، حديث صهيب ص � باب خصوصيته ١
إن رواية ابن جرير هي أصح الروايات، ألن حمتوياا تشكل شهادة داخلية على 

اقرأوها مرة أخرى لتجدوا أن كل ما ورد فيها من وقائع وأحداث جاء يف . صحتها
، وأن التأويالت اليت ذكرها جربيل واضحة متاما ومدعمةٌ من ِقبل تناسق وانسجام

  .القرآن الكرمي
  وعلى سبيل املثال، أولَ جربيلُ املاَء حبطام الدنيا، وهذا حق، فإن املاء ينوب عن 

 �الْماِء كُلَّ شيٍء حيوجعلْنا ِمن �الدنيا، ألن به احلياة، كما قال اهللا تعاىل 
  ).٣١: األنبياء(

وهذا أيضا حق، ألن ". لو شِربت اخلمر لغويت وغوت أُمتك: "وقال جربيل
والْميِسر واَألنصاب ِإنما الْخمر �اخلمر رمز لألعمال الشيطانية لقول اهللا تعاىل 

  ). ٩١:املائدة (�واَألزالم ِرجس ِمن عمِل الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ

                            
سنن "هو " الكبري"هو خمتصر سنن النسائي، ومن " النسائي اتىب"علما أن املراد من   �
 )املترجم". (النسائي
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، ذلك "مد الفطرةَأصبت يا حم: " اللنب قال لـه جربيل�وحني تناول رسول اهللا 
ألن اللنب يتكون يف ثدي األم، ويكون خالصا من أية شوائب، لذا يدل على الفطرة 

  .الصحيحة
 من مشروبات �مث الِحظوا روعة الترتيب والتناسق بني ما عرض على النيب 

 هي العجوز اليت عبرها جربيل �فأول من مر به النيب . وبني من قابله يف الطريق
بالدنيا، وكذلك أول ما عرض عليه هو املاء الذي عبره جربيل أيضا حبطام الدنيا، 

لَ الْحياِة واضِرب لَهم مثَ�وهذا هو ما يعلنه القرآن الكرمي أيضا يف قول اهللا تعاىل 
اهلْنزاٍء أَنا كَمين٤٦: الكهف (�الد.(  

 � يف طريقه الشيطانَ، وبالترتيب نفسه عرض عليه �مث بعد العجوز رأى النيب 
  .اء، ذلك تبيانا بأن اخلمر تدفع شاربها إىل الغواية مثل الشيطاناخلمر بعد امل

 مجاعةٌ من األنبياء الذين سلّموا عليه أي دعوا لـه �  وآخر ما رآه النيب 
 �، وكان إشارةً إىل أن أمته  يف آخر األمر اللنب�بالسالمة، وباملثل عرض عليه 

  . ستحظى دائما بالعلوم الروحانية، وستنجو من الدمار
  فكل ما يف هذه الرواية من ترتيب مجيل حمكم وتعبريات صحيحة رائعة يدل 

  . �على أن راويها ال بد أن يكون قد مسع هذا اخلرب من رسول اهللا 
�B�C  �B=+ 9��"�� ��+�B�C  �B=+ 9��"�� ��+�B�C  �B=+ 9��"�� ��+�B�C  �B=+ 9��"�� ��+::::        

واآلن أبني لكم مغزى اإلسراء بناًء على ما فهمته من القرآن الكرمي والعلوم 
  .الروحانية

  : إن اإلسراء، يف رأيي، كان كشفًا من الكشوف اللطيفة، وإليكم أدليت
 اليت أفضلها على باقي الروايات من حيث �هو رواية أنس : الدليل األول

 رأى يف الطريق عجوزا، مث شيئًا يدعوه متنحيا �فقد جاء فيها أن النيب . التفصيل
عن الطريق، مث خلقًا من اخلالئق، وبعد ذلك عرض عليه املاء واخلمر واللنب، فتناول 

  . بتأويل هذه األحداث كلها�ام جربيل اللنب، مث ق
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إذا مل يكن اإلسراء كشفًا من الكشوف : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
 قد أُسري جبسده املادي فلماذا �فلماذا قام جربيل ذه التأويالت؟ وإذا كان النيب 

رأى الدنيا على شكل عجوز؟ وهل يف القرآن أو احلديث أن الدنيا امرأة عجوز يف 
 الدنيا على صورة عجوز تدل صراحةً على أن اإلسراء كان �احلقيقة؟ فرؤية النيب 

ملاذا :  جلربيل على الفور�كشفًا من الكشوف الروحانية اللطيفة، وإال لقال النيب 
تتكلف وتلجأ إىل التأويل، فقد رأيت هذه العجوز بأم عيين اجلسمانية آنفًا؛ فهل 

 قد لزم الصمت على تأويل �حيتاج ما يرى بالعني إىل تأويل؟ ولكنا جند النيب 
  .  أنه اعترب هذا احلدث كشفًاجربيل هلذه املناظر، مما يوضح

 املاَء أيضا تؤكد كون اإلسراء كشفًا من �  مث إن فرحة جربيل على رفض النيب 
 �الكشوف، إذ لو كانت رحلته هذه جبسده املادي فلماذا تغرق أمته نتيجة شربه 

وقد كان يشرب املاء يف حياته دائما؟ فما الضمان إذًا لنجاة أمته من الغرق وقد املاَء 
  !  شرب املاء آالف املرات يف حياته املادية؟

إن القرآن الكرمي أيضا قد مسى هذا احلادث رؤيا كما قال اهللا تعاىل : الدليل الثاين
: اإلسراء (�وما جعلْنا الرؤيا الَِّتي أَريناك ِإال ِفتنةً ِللناِس�: يف هذه السورة نفسها

، مما حدا بعديد من الصحابة والعلماء األسالف على اعتبار اإلسراء رؤيا من )٦١
نه كان إذا أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن معاوية بن أيب سفيان أ"فقد . الرؤى

وهو ). الدر املنثور" (كانت رؤيا من اهللا صادقةً:  قال�سئل عن مسرى رسول اهللا 
 ذكر �:السرية النبوية البن هشام. (أيضا مذهب أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها

  )٢٠٣فصل يف اإلسراء ص : إلسراء، وخمتصر زاد املعادا

                            
وحدثين بعـض آل أيب بكـر أن   : قال ابن إسحاق: "ورد يف السرية النبوية البن هشام  �

، ولكـن اهللا أسـرى      �ما فُِقـد جـسد رسـول اهللا         :  كانت تقول  �عائشة زوج النيب    
 )املترجم".(بروحه
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ملا أخربت الناس بذهايب إىل القدس سألوين أن : �قولُ النيب : الدليل الثالث
 �فلو كان النيب . أَِصفَها هلم، وكنت ال أعلم من معاملها شيئًا، فترددت يف وصفها

ملا : " قال�فقد ورد أن النيب . قد زار القدس زيارة ظاهرة ملا تردد يف وصفها
 يف اِحلجر، فجلّى اُهللا يل بيت يب إىل بيت املقدس، قمت كذّبتين قريش حني أُسري

كتاب التفسري، باب : البخاري." (هاملقدس، فطَِفقْت أخربهم عن آياته وأنا أنظر إلي
  ) قوله أسرى بعبده ليالً

 لدى سؤاهلم �  فهذا احلديث أيضا يؤكد كون اإلسراء كشفًا، حيث فكّر النيب 
أن ما رآه من مناظر القدس رمبا ال يكون مطابقًا للواقع الظاهر، ولذلك تردد يف 

أن موجة املعارضة واالستهزاء من قبل الكفار كانت على أشدها وصفها، ولكن مبا 
لدى مساعهم هذا اخلرب لذلك قرر اهللا تعاىل أن يكشف لنبيه معامل القدس على 

. صورا الظاهرة أيضا، فرآها النيب مرة أخرى رؤيةَ كشٍف، فجعل يصفها هلم
خريطة القدس متيسرة قد تكون : وأقول. فصدقه من كانوا على معرفة مبعامل القدس

حينذاك، ولكن هل يوجد بني هؤالء املتعصبني من يستطيع أن جييب هكذا على 
  !أسئلة الناس عن مدينة من املدن مستعينا خبرائطها فقط دون أن يزورها؟

  وجدير بالذكر أنه مما ال شك فيه أن القرآن الكرمي قد استخدم لإلسراء كلمة 
فإن .  بذلك أحد فيظنها كاألحالم والرؤى العاديةالرؤيا، ولكن جيب أن ال ينخدع

بلُغتنا األردية تطلَق فقط على ما يراه النائم من مناظر ومشاهد، ولكنها يف " الرؤيا"
والكشف هو غري احللم . العربية تطلَق على احللم وكذلك على الكشف الروحاين
أي يف حالة شبه .. واليقظةالعادي، وال يراه اإلنسان يف النوم، وإمنا يراه ما بني النوم 

غيبوبة حني ال يكون نائما، وإمنا تكون حواسه الظاهرة نشيطة يف عملها، بل أحيانا 
وكشوف األنبياء أكثر لطافة وشفافية من . يرى اإلنسان الكشف وهو حياور صاحبه

كشوف اآلخرين، ألم يستطيعون أن يروا بعيوم الكشفية ما يقع بالضبط يف 
  .ة للغايةأماكن نائي

  :   واعلم أن الكشوف ثالثة
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 ما تكون مناظره مطابقةً للواقع املادي، متاما كما يرى اإلنسان باملرقب - ١  
  . األشياء البعيدة

  .  ما يكون بعض مناظره مطابقًا للواقع املادي، وبعضه يتطلب التأويل- ٢  
  . ما حتتاج كل مناظره إىل التأويل- ٣  

فبعض ما رآه من مشاهد .  يف اإلسراء كان من النوع الثاين�  وإن ما رآه النيب 
وقد سبق أن حتدثت . كان مطابقًا للواقع املادي، بينما كان بعضه يتطلب التأويل

أما املناظر اليت كانت طبقًا للواقع املادي فمنها . بالتفصيل عما كان حباجة إىل التأويل
مررت عند العودة بقافلة لقريش :  قال للسائلني� أن النيب - د يف احلديثكما ور- 

وملا وصلت تلك القافلة مكة أكدوا أم بالفعل . مبكان كذا وكذا قد أضلوا بعريا هلم
: اخلصائص الكربى(كانوا ضلوا بعريا هلم يف ذلك اليوم نفسه ويف املكان نفسه 

علما أنين صاحب خربة بالكشوف، بفضل اهللا ) ١٥٩حديث شداد بن أوس ص 
وأبين اآلن الغرض من كشف . تعاىل، ومل أقل ما قلت إال بناًء على خربايت الشخصية

  . اإلسراء هذا
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أرى أن هذه الرحلة الكشفية إىل القدس كانت تتضمن نبأً عن اهلجرة النبوية إىل 
 املسجد األقصى كانت إشارة إىل بناء املسجد النبوي �، وأن رؤية النيب املدينة

 �وأما صالته . الذي قدر له أن ينال تعظيما وتكرمياً أكثر من املسجد األقصى
ةً بأن دعوته لن تبقى منحصرة يف العرب باألنبياء اآلخرين إماما هلم فكانت بشار

وحدهم، بل ستمتد إىل الشعوب األخرى، وستدخل أمم األنبياء اآلخرين يف 
 سينال �كما كان هذا نبأ بأن النيب . اإلسالم، وأن هذا االنتشار سيتم بعد اهلجرة

وتدلّ رؤيةُ كل مسجد على : "لرؤىاحلكم على القدس، حيث ورد يف كتب تعبري ا
جهته والتوجه إليها كاملسجد األقصى واملسجد احلرام ومسجد دمشق ومسجد مصر 

". ورمبا دلت على علماء جهام أو ملوكهم أو نواب ملوكهم. وما شاكل ذلك
  ).تعطري األنام كلمة املسجد(
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بني كيف أا قد   وسأتناول اآلن كال من هذه املعاين واحدا بعد اآلخر، أل
  .�حتققت كلها لصاحل النيب 

 لقد قلت آنفًا إن املراد من املسجد األقصى يف هذه الرؤيا هو -املعىن األول 
 يعين  إىل القدس�املسجد النبوي، وأن القدس تعين املدينة املنورة، وأن سفره 

  . هجرته إىل املدينة
 ليشري إىل �سبحانَ الَِّذي أَسرى بعبده� لقد بدأ اهللا تعاىل ذكر هذه الرؤيا بقوله 

فكلمة . أن اهلجرة ستجلّي سبوحية اهللا أي براءته من العيوب والنقائص كليةً
 أيضا تبني أن هذه الرؤيا انطوت على نبأ، ذلك أن رؤية بيت املقدس يف �سبحان�

الظاهر ال تؤكد سبوحية اهللا، ولكن اهلجرة إىل املدينة ساعدت على قيام الدولة 
ء الواردة يف القرآن الكرمي، مما دل على سبوحية اإلسالمية اليت حققت كثريا من األنبا

سبحانَ الَّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيال ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى �فبقولـه تعاىل . اهللا تعاىل
لَهوا حكْنارى الَِّذي بجد اَألقْصسأشار إىل أنه سيذهب بعبده إىل املسجد �الْم 

األقصى أي إىل مسجد مماثل لـه، لكي تتحقق تلك األنباء اليت ال بد لتحقُّقها من 
 أجنز ما وعد به يف القرآن من األنباء املتعلقة �اهلجرة، فترى الدنيا كيف أنه 

  . يام الدولة اإلسالمية وغريها مما كان متوقفًا على اهلجرةباجلهاد والقتال وق
 أيضا يدل على أن هذه الرؤيا تشري إىل �ِلنِريه ِمن آياِتنا�  مث إن قولـه تعاىل 

 اهلجرة هي السفر الذي كشف وال غرو أن. سفر ستتجلى فيه آيات إهلية خاصة
  .الستار عن مستقبل مشرق لإلسالم كان خافيا على الدنيا من قبل

 أيضا يدعم موقفي، ألن رؤية �ِإنه هو السِميع الْبِصري�  كما أن قولـه تعاىل 
 وحدها ليست دليال على كون اهللا مسيعا بصريا، ولكن هجرة القدس يف الكشف

حيث تبين .. لقد دلت اهلجرة على أن اهللا مسيع. املدينة قد جلّت هذا املعىن أميا جالء
حيث .. ا أن اهللا تعاىل يسمع ويستجيب دعاء عباده، ودلّت على أنه تعاىل بصري

كما دلت محايةُ اهللا . عد اهلجرةحتققت للمسلمني االنتصارات اليت وعدوا ا ب
  .   للمؤمنني إثر اهلجرة على أن هناك إلـها يبصر بالعباد وحيفظهم
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 املسجد النبوي على شكل املسجد األقصى واملدينةَ على �  وكانت رؤيته 
 سيبارك فيهما كما بورك �صورة القدس تتضمن اإلشارةَ إىل أن مسجده ومدينته 

  .يف األقصى والقدس
  ملاذا مل يشبه املسجد النبوي باملسجد احلرام بدالً من األقصى؟ :   ورمبا يقال هنا
دون مجيع املساجد حىت املسجد - إن املسجد احلرام ينفرد :   واجلواب أوالً

كان اهلدف من : وثانيا. لق بشعائر احلج خبصوصيات تتع-األقصى واملسجد النبوي
 املسجد األقصى إعالمه أن تلك املنطقة ستقع يف أيدي املسلمني، وهذا �رؤية النيب 

فبما أن كشف اسم املَهجر النبوي . اهلدف ما كان ليتحقق برؤيته املسجد احلرام
 �بب األوضاع السياسية السائدة حينذاك فرمز اهللا صراحةً مل يكن أمرا حكيما بس

  . لنبيه هنا باملسجد األقصى إىل املسجد النبوي وبالقدس إىل املدينة املنورة
 هذا النبأ يف حق املسجد النبوي ظاهر مما روي عن أيب هريرة أن النيب وحتقُّق  

املسجد احلرام ومسجد الرسول : ال تشد الرحالُ إال إىل ثالثِة مساجد: " قال�
كتاب اجلمعة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة : البخاري." (ومسجد األقصى

  )واملدينة
  فاملسجد األقصى قد شبه هنا باملسجد النبوي، وبتأسيس املسجد النبوي حتقق 

  . الصالةَ يف املسجد األقصى�اء النيب نبأ أد
  وكان يف رؤيا اإلسراء نبأ آخر يتعلق بربكة املدينة املنورة، وهو املشار إليه يف 

 يعين ما حول األقصى وهو مدينة �حوله�و.. �الَِّذي باركْنا حولَه�قولـه تعاىل 
أي يف املدينة .. وطبقًا هلذا النبأ بارك اهللا فيما حول املسجد النبوي أيضا. القدس
  :وإليكم األدلة على ذلك. املنورة
اللهم اجعلْ باملدينة ِضعفَي ما :  قال�س عن النيب عن أن: " ورد يف احلديث-١

  )كتاب فضائل املدينة، باب املدينة تنفي اخلبث: البخاري". (جعلته مبكة من الربكة
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املدينةَ كحبنا مكةَ أو اللهم حبب إلينا : " قال� وعن عائشة أن رسول اهللا -٢
نا. أشددلنا يف صاعنا وم يف صاِعنا : "�وقوله ). املرجع السابق" (اللهم باِرك باِرك

  . يعين أن يبارك اهللا يف زراعة أهل املدينة وجتارم" ومدنا
إن إبراهيم حرم مكة ودعا :  قال�عن زيد بن عاصم أن رسول اهللا " و-٣

ألهلها، وإين حرمت املدينةَ كما حرم إبراهيم مكة، وإين دعوت يف صاعها ومدها 
  ).كتاب احلج، باب فضل املدينة: مسلم." (مبثلَي ما دعا به إبراهيم ألهل مكة

ادية، أما من حيث الربكة   علما أن الدعاء للمدينة هنا كان من أجل الربكة امل
  .الروحانية فإن مكة هي األفضل بني سائر املدن بدون شك

  لقد تبين من هذه األحاديث كلها أن املسجد األقصى الذي بورك حولـه 
دس  يف الرؤيا كان املقصود منه املسجد النبوي، إذ مل تؤت الق�والذي رآه النيب 

  .حىت عشر ما أوتيت املدينةُ املنورة من الربكة
  وهناك رواية لعائشة رضي اهللا عنها توضح لنا كيف بارك اهللا يف املدينة بركة 

 إىل املدينة كان وباء احلمى يتفشى فيها �قبلَ مقدم النيب : ظاهرة حيث قالت
 من هذا �أي البكاء والعويل، فنجاها اهللا " يثرب"ى بكثرة، ولذلك كانت تسم

  ).  فضائل املدينة: البخاري(، فسماها املدينة �الوباء بربكة دعاء نبيه 
وهذا .  صلّى باألنبياء يف املسجد األقصى�  كما ورد يف كشف اإلسراء أنه 

 إىل املدينة، حيث كانت املدينة نقطة انطالق دعوة �النبأ مل يتحقق إال بعد هجرته 
اإلسالم إىل كل بقاع العامل؛ بل الواقع أن ازدهار اإلسالم مل يتوقف إال بعد أن 

اليت - لقد حقق اإلسالم يف الثالثني عاما . اإلسالمية من املدينةنقلت عاصمة الدولة 
 من االنتشار واالزدهار ما مل - كانت فيها مدينة الرسول عاصمة للدولة اإلسالمية

  !حيققه يف ثالثة عشر قرنا
ربكات من عند  قد خص املدينة ذه اخلصوصيات وال�وقد يقال هنا أن النيب 

مىت يقدر اإلنسان على أن . ليس بوسع اإلنسان أن مينح الربكات: واجلواب! نفسه
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 للمدينة كان مبثابة �يديل مبثل هذه األنباء مث حيققها أيضا؟ احلق أن ما دعا به النيب 
  . تصديق منه ملا نبأه اهللا به من قبل

 يشري إىل أن عبد اهللا هذا مل �أَسرى بعبِده�نتباه أن قوله تعاىل   وجدير باال
وهذا بالضبط ما حدث . خيرج يف هذه الرحلة الليلية خبياره، بل اهللا نفسه قد سيره

 من مكة حتت ستار الليل، ومل يغادرها برغبته، �يف اهلجرة أيضا حني خرج النيب 
إذن فلم تكن اهلجرة . وإمنا اضطر للخروج منها حني حاصر الكفار بيته الغتياله

  . ، بل إن املشيئة اإلهلية هي اليت دفعته للهجرة�برغبته 
 يف إسرائه إىل القدس، كذلك رافق أبو بكر �احب النيب   مث كما أن جربيل ص

.  أثناء اهلجرة، وكان متفانيا يف طاعته كما يطيع جربيل أوامر اهللا تعاىل�الرسولَ 
ر عبدا خمتارا هللا تعاىل، وبطالً ، وكذلك كان أبو بك"بطلُ اِهللا"وكلمة جربيل تعين 
  .مغوارا يف سبيل دينه

 وقد قلت أيضا إن رؤية املسجد األقصى تعين أيضا مسجد بين -املعىن الثاين 
 غالبا �بالقدس، واملراد أن اهللا تعاىل سيجعل نبيه ) أو املعبد اإلسرائيلي(إسرائيل 

ولقد حتقق هذا النبأ أيضا حني وقعت القدس يف أيدي . بلد أيضاعلى ذلك ال
. ، واستمر حكمهم عليها ثالثةَ عشر قرنا�املسلمني يف عهد ثاين خلفاء الرسول 

لقد استوىل عليها اآلن املسيحيون، ولكنه استيالء مؤقت، وقد مت أيضا حبسب نبأ من 
 �  إىل أيدي أتباع الرسول - عاجالً أو آجالً- اهللا تعاىل، وسوف تعود القدس أنباء 

  .مرة أخرى
لقدس لن يتم  أن فتح ا�ليالً�  ونظرا إىل هذا املعىن، كان املراد من قوله تعاىل 

وهذا ما حدث .  ليالً�بقوة احلروب املادية، وإمنا بربكة تلك الرؤيا اليت رآها النيب 
بالضبط، إذ مىت كان جند العرب القليلُ العدِد والعتاِد قادرا على الصمود أمام 

ل ليلةَ اإلسراء الذي جعل جيوش إمرباطور عظيم كقيصر، وإمنا هو وحي اهللا الناز
جيش قيصر العرمرم واخلبري بفنون احلرب والقتال يفر أمام العرب العدميي العدة 

  . والعتاد فرار احلمري من األسد
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 وإمنا يف عهد عمر؟ �مل تفتح القدس يف زمن النيب :   وقد يعترض أحد ويقول
وهناك أمثلة .  أتباع النيب أيضا يكونون مشمولني يف األنباء اليت يديل اأن: واجلواب

  .كثرية لذلك يف اإلسالم ويف كتب األنبياء الذين خلوا من قبل
 لقد أخربت أن رؤية املسجد يف املنام تدل على علماء املنطقة اليت - املعىن الثالث

 حيققوا الغلبة السياسية على القدس وطبقًا هلذا النبأ جند أن املسلمني مل. فيها املسجد
فحسب، بل إن معظم سكان تلك البالد دخلوا يف اإلسالم، ومل تزل القدس مركزا 

والظاهر أنه مل يكن بوسع إنسان أن يحدث . لعلماء املسلمني طيلة ثالثة عشر قرنا
  . هذا االنقالب، بل إن اهللا هو الذي فعل ما فعل
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فقد .  هذا، وأرى أن كشف اإلسراء يشري إىل رحلة نبوية روحانية أخرى أيضا

 يف هذا الكشف أنه سيأيت على أهل اإلسالم عصر الظالم، وسيبعث �أخرب اهللا 
 مرة أخرى يف شخص أحد من خدامه املطيعني لـه، �اهللا عندها رسوله حممدا 

 ا للهدى يف ذلك العصر املظلم كالليل، ولينال املسلمون بواسطته نفسليكون منار
وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك يف سورة . الربكات اليت ناهلا أنبياء بين إسرائيل وأتباعهم

هو الَِّذي بعثَ ِفي اُألميني رسوال ِمنهم يتلُواْ علَيِهم آياِتِه �اجلمعة أيضا حيث قال 
وآخِرين *  ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإنْ كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍل مِبٍني

 وهو قُوا ِبِهملْحا يلَم مهِمنِكيمالْح ِزيزأي أن النيب ).. ٤-٣: اجلمعة (�الْع� 
. سوف يعلِّم الدين مجاعةً أخرى مل تلحق بعد باملسلمني، بل ستظهر يف املستقبل

 أنه لن يدع أمةَ أي.. وذلك ليس مبستبعد على اهللا تعاىل، ألنه العزيز احلكيم
  . لتهلك هكذا، بل ال بد أن يبعثه إلصالحهم بعثةً روحانيةً�املصطفى 

 


