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املقَــــــدِّمَة
إن تـــاريخ اإلنســـانية ملـــيء بالشـ ـواهد والـــدرومل املرتبطـــة
حبيــاة البشــر علــى هــذ األرض ,ولعــل قةــية األمــن تعــد أحــد
الشــــواألل األساســــية شيــــاة البشــــر مهمــــا اختل ــــت أجناســــهم
ومســـتوياتهم وتعـــددب مـــذاهبهم .فهـــو رـــرورة قصـــو ال ألنـــى
للبشر عنها بأي حال من األحوال.
وللح اظ علـى األمـن يف امتمعـاب البشـرية وجـدب شـرا ع
خاصــة وأنظمــة لتل ــة تعلــن أنهــا تك ــل اــم العــدل واملســاواة
وتورــح اــم حقــوقهم وتــب واجبــاتهم مــع اخــتالر مصــادرها
وخروجها عن هدفها أحيانًا ,باإلرافة لألجهـزة األمنيـة العامـة
اليت متارمل عملياب ربط األمن وما يرتبط بـه يف امتمعـاب,
كمــا وجــد إحســامل أمــى عــام لــد النــامل

ــو قةــايا أمنيــة

لتل ــة ,وقــد اهــتم النــامل بالتــأريخ شيــاة امتمعــاب البشــرية
ولــبعا األحــدار املرتبطــة بــاألمن يف حيــاتهم ,وهــذا التــاريخ
اجتهــد فيــه الكتــاب عــ العصــور ويف اشةــاراب املختل ــة,
فكانــت اــم مصــادرهم املتعــددة للبحــت يف مورــوعاب األمــن
عـــ التــــاريخ ,وعــــرر املســــلمون يف ثقــــافتهم العامــــة التــــاريخ
للمجتمعــاب البشــرية ومــا يــرتبط حبيــاتهم منــذ القــدم ,بــل منــذ
خلـــب أبونـــا األول آدم  ,وكانـــت اـــم مصـــادرهم يف حبـــت
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تـــاريخ اشيـــاة البشـــرية ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن القةـــايا األمنيـــة
وتارخيهــا ,وقــد بــرةب قةــية األمــن مــن خــالل اشــديت عــن
قصــص األنبيــاء(عليهم الســالم) فكانــت للمســلم مصــادرهم
املوثقـــة للبحـــت يف املورـــوع وعلـــى رأمل تلـــك املصـــادر(القرآن
الكريم) كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من ب يديـه وال مـن
خل ــه ,ومــن املعلــوم أن القــرآن الكــريم كتــاب تشــريع وهدايــة
وهو أيةا مصدر تارخيي ثابت ال يأتيه الباطل من بـ يديـه وال
مــن خل ــه ,ومــا يقصــه اهلل علينــا مــن أخبــار األمــم الســابقة هــو
أصدق األخبار وأصح القصص ,يعتمـد عليـه يف معرفـة املارـي
ورســـم اشارـــر وتصـــور املســـتقبل ,فكانـــت قصـــص القـــرآن
درومل وع لكافة النـامل وللعقـالء مـنهم خصوصًـا امل كـرين
بألبابهم وعقوام ,يقـول اهلل تعـا   :لَقَـد كَـانف فـي قَصفصـهم
عبرفةٌ ل أُولي الْأَلْبفاب مفا كَانف حفديثًا يُ ْتفرف وفلَكن تفصديبف الَّذي
بفـــــينف يفدفيـــــه وفتف ْصـــــيلف كُـــ ـلَ شفـــــيءو وفهُـــ ـدً وفرفحمفـــــة لقَـــــوم
يُؤمنُونف [)111(يوسف].
ويقول تعا   :ذفلكَ من أَنبفاء الْقُرف نفقُصُّهُ عفلَيكَ منهفا قَا مٌ
وفحفصيدٌ(من اآلية[)100هود].
ويقــول تعــا   :تلْـكَ الْقُـرف نفقُــصُّ عفلَيـكَ مــن أَنبفا هفــا وفلَقَــد
جفاءفتهُم رُسُلُهُم بالْبفيَنفاب ( من آية[)101:األعرار].
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كما أن يف رواياب اشـديت الشـريف الكـثن مـن األخبـار
عـــن األنبيـــاء .حيـــت كـــان يةـــرب بهـــم رســـول اهلل  املثـــل
ألصحابه ,لينالوا من علمهم ويتأدبوا بآدابهم.
ك مـن أَنبفـاء مفـا قَـد سفـ فب فب
ُـص فعلَيـ َ
ك فنق ُّ
يقول تعـا  :و كَـذفل َ
وفقَد ءفاتفينفاكَ من لَدُنَّا ذكْرًا( )99مفن أَعـرفضف عفنـهُ فَإنَّـهُ يفحمـلُ
يفومف الْقيفامفة وةرًا[)100(طه].
كانت حياة األنبيـاء ططـاب هامـة يف تـاريخ البشـرية عـ
ألور القرون وع حةـاراب متعـددة ,وأةمنـة مت رقـة ,ولـذلك
فـــــإن املـــــؤرخ املســـــلم ي يةـــــون يف اشـــــديت عـــــنهم يف
موسوعاتهم التارخيية ,ويدخلون يف ت اصيل دقيقة عـن حيـاتهم
واألحدار اليت رافقتها ,وهم يستمدون أدلتهم وشواهدهم ممـا
ورد يف القرآن الكريم عنهم ,كما تعد مصادر أهـل الكتـاب
من اليهود والنصار وخصوصًا أس ار العهد القديم وشـروحاته
ممــا يســتأن

بــه يف هــذا امــال إذا ع يتعــارض مــع مــا ورد يف

القرآن الكـريم والسـنة املطهـرة وع يتعـارض مـع مـا عـرر مـن
طهــارة األنبيـــاء وثبــاتهم علـــى اشــب وعـــدام وإنصــافهم ,فهـــم
املصط

األخيار(عليهم السالم) وبالتـالي ينبيـي الوقـور علـى

بعا ما نسب إلـيهم والـدفاع عـنهم .والباحـت يف تـاريخ األنبيـاء
يواجه مشكلة حتديد توارخيهم بدقـة رألـم طـاوالب املـؤرخ
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املسلم القدماء واحملـدث ومـا نقلـه أهـل الكتـاب وطـاوالب
بعا املؤل

املعاصرين ,واجلزم بتواريخ معينة هو مـن أصـعب

ما يواجه الباحت ,خصوصًا أن األدلة قد تكون ألن قاطعة يف
مثل هذ اجلوانب.
وقد ميزب األمة تاريخ األنبياء قبـل الرسـول  بعلـم خـاص
ودراساب مستقلة فصلتها يف تارخيهـا وقصصـها عـن مـا يـرتبط
حبياة النيب  وميزب تاريخ الرسول  مبا يعرر بعلـم السـنة
واملياةي ,ولذلك فإنـه ال يـدخل رـمن هـذا البحـت حـديت عـن
ســنة املصــط ى  ومــا يــرتبط بهــا مــن قةــيا أمنيــة ,ألن هــذا
موروع مستقل بذاته حيتاج إ أحبار متعددة.
وهـــذا البحـــت طاولـــة ملعاجلـــة القةـــايا األمنيـــة يف حيـــاة
األنبيــاء قبــل الرســول  ابتــدا ًء ممــا تعــرض لــه آدم  مــرورًا
ببعا األنبيـاء ومـنهم هـود وصـاحل وإبـراهيم وموسـى وسـليمان
(عليهم السالم) وختامًـا بعيسـى  , وقـد تنـاول البحـت لـد
هــؤالء األنبيــاء وقصصــهم م هــوم األمــن وكونــه نعمــة مــن اهلل
وأسباب ذهابه وطرق اش اظ عليـه واجلـرا م الـيت ذكـرب مـن
خالل قصصهم وطرق التحقيب والعقوبـة علـى اجلر ـة إ ألـن
ذلك مما يرتبط بهذ القةية ,وأحب التـذكن أن هـذا البحـت
سبب نشـر يف العـدد الثـاني والثالثـون بتـاريخ شـوال 1421هــ,
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ملـة جامعـة اإلمـام طمـد بــن سـعود اإلسـالمية .إال أنـى رأيــت
نشـر مســتقلا يف كتـاب ليســت اد منـه أكثــر خصوصًـا أننــا يف
العــاع اإلســالمي نعــيا مشــاكل أمنيــة كــثنة وفــة عظيمــة
نسأل اهلل أن يقينا وبالدنا وسا ر بالد املسلم شرها.
فلعــل املســاهمة يف دراســة هــذا اجلانــب عــن حيــاة األنبيــاء
تع على التوجه الصحيح لنظر األمـة وتأصـيل هـذا اجلانـب يف
حياتها واملساهمة يف فهم األجيال شرمـة الـدماء ونعمـة األمـن,
فإن أصبت فمن اهلل وإن أخطأب فمـن ن سـي والشـيطان ,واهلل
املستعان.

التمهيد:
األمــن :يف الليــة العربيــة يقصــد بــه نقــيا اخلــور ,وأصــله
طمأنينة الن

ومن ذلك قوله تعا  :ا لَّذي أَطْعفمفهُـم مـن جُـوع

وفءفامفنفهُم من خفورو[)4(قريا].
ومنــه قولــه تعــا علــى لســان يعقــوب :قَــالف هفــل ءفامف ـنُكُم
عفلَيه إلَّا كَمفا أَمنتُكُم عفلَى أَخيـه مـن قَبـلُ فَاللَّـهُ خفيـرٌ حفافظـا
وفهُوف أَرحفمُ الرَّاحم ف[)64(يوسف].
وتأتي األمنة مبعنى االطمئنان والرخاء والراحـة والبعـد عـن
اخلور.
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ويقال للبلد آمن إذا كان أهله مطمئن ألن خا

 .يقـول

تعــــــا   :وفإذ جفعفلْنفــــــا الْبفيــــ ـتف مفثفابفــــــة للنَّــــــامل وفأَمنًــــــا(مــــــن
آية[)125البقرة].
كمــا يقــال للرجــل أمنــت .أي بعــد عنــك خوفــك ومــا كنــت
ختشا .
وذهـاب األمـن عـن رجــل بذاتـه أو عـن بلــد بعينهـا يقصـد بــه
توقع مكرو خيشى منه.
ويـــرتبط بها(األمانـــة) وهـــي نقـــيا اخليانـــة ويقصـــد بهـــا
اش ظ واشراسة والثقة.
كمــا يــرتبط بهــا اإل ــان ,ويقصــد بــه اخلةــوع هلل تعــا
والسن على شرعه ومـا أمـر بـه واعتقـاد يقينًـا وتطبيقـه عملـا,
()1

ومن كانت هذ حقيقته فهو املؤمن.

وقـد صــارب القةــايا واشــوادر املرتبطــة بــأمن النــامل ومــا
يةــاد ذلــك مــن ترويــع وختويــف تعــرر ب ـ عامــة النــامل بأنهــا
قةايا وحوادر أمنية ,وعرر هذا األمر ع العصور املختل ة,
حتى صارب هنـاك أجهـزة معينـة وأنـامل لتصـون بهـذا األمـر,
( )1راجع :ابن منظور ,لسان العـرب ج ,13ص  ,21الزبيـدي ,تـاج العـرومل
ج ,9ص ,127جمموعة من املؤل  ,املعجم الوسيط ص .28
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وأمــن اإلنســان علــى حياتــه وعررــه ومالــه وكافــة شــؤونه مــن
األمور اليت المست تأريخ األنبيـاء منـذ آدم  إ عصـر نبينـا
طمـــد  ,وقـــد ســـجلت اآليـــاب القرآنيـــة والروايـــاب املختل ـــة
حديثيــة وتارخييــة يف حيــاة األنبيــاء العديــد مــن القةــايا الـــيت
كننــا اعتبارهــا ,ممــا يــرتبط بــاألمن يف حيــاتهم مب اهيمهــا
املتعددة ع عصور التاريخ البشري.

األمن يف حياة آدم :
إن أول قةــايا األمــن الــيت تواجهنــا يف قصــص األنبيــاء مــا
ورد يف القــرآن الكــريم عــن آدم  ومصــدر اشــديت عنــه يف
القـــرآن الكـــريم ,فقـــد كانـــت املال كـــة ختشـــى بوجـــود آدم
وذريته من ال ساد يف األرض وس ك الدماء فيها )2(,ولكـن اهلل
سـبحانه وتعـا يعلــم مـاال تعلمــه املال كـة وهـم خلــب مـن خلقــه
يقول اهلل سبحانه وتعا   :وفإذ قَالف رفبُّكَ للْمفلَا كَـة إنَـي جفاعـلٌ
ك
فـي الْـأَرض خفلي َـة قَـالُوا َأتفج فعـ ُل فيهفـا مفـن ُي ْسـ ُد فيهفـا فويفسـ ُ
ك قَـا فل إنَـي أَعلَـ ُم مفـا لَـا
مل لَـ َ
ك فو ُنقَـ َد ُ
ال َدمفا فء فونفح ُن ُنسفـ َب ُح بحفمـد َ
تفعلَمُــونف[)30(البقــرة] .كــان يعــيا يف اجلنــة بــأمن وأمــان ,ال

( )2انظر :الراجحي ,آدم ,كما حتدر القرآن ,ص .4
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خيار شيئًا من ال ـزع وال مـن الـنقص يف حاجاتـه,

ومـع هـذا

األمــن الــذي يعيشــه فقــد كــان مهــددًا ب قــد يف حــال املعصــية
ألمــر اهلل واتبــاع الشــيطان وأوامــر امل ســدة الــيت تــورر ألةــب
الرب ,وما يتبـع ذلـك مـن خـور وذلـة ,وت اصـيل تلـك اشـوادر
هــي كمــا قصــها اهلل ســبحانه وتعــا لنــا يف كتابــه العزيــز:
كمفـا مـ فن
ك َفلَـا يُخرج َّفن ُ
ك وفلزفوجـ َ
فَقُلْ نفا يفـا آ فد ُم إ َّن هفـذفا عفـ ُدوَ لَـ َ
الْجفنَّة فَتفشقَى( )117إنَّ لَكَ أَلَّا تفجُوعف فيهفا وفلَا تفعرف ()118وفأَنَّكَ
لَا تفظْمفأُ فيهفا وفلَا تفةحفى( )119فَوفسوفملف إلَيـه الشَّـيطَانُ قَـالف يفـا
ك لَـا يفبلَـى()120فَأَكَلَـا
خلْـد فو ُملْـ و
جرفة ا ْل ُ
ك فعلَـى شفـ ف
آدفمُ هفل َأدُلُّـ َ
منهفــا فَبف ـدفب لَهُمفــا سفــوآتُهُمفا وفطَ قَــا يفخص ـ َان عفلَيهمفــا مــن وفرفق
الْجفنَّة وفعفصفى ءفادفمُ رفبَّهُ فَيفـوف ( )121ثُـمَّ اجتفبفـا ُ رفبُّـهُ فَتفـابف عفلَيـه
وفهفدف [)122(طه].
لقــد كانــت الشــجرة يف اجلنــة طرمــة علــى آدم بــأمر اهلل
سبحانه وتعا وهو اخلالب اشكيم املنظم شياة النامل وأمـر
هــو الشــرع والنظــام ,وبالتــالي فــإن األكــل مــن الشــجرة يعــى
اخلـروج علــى شـرع اهلل ونظامــه وتعــد للحـدود الــيت ورــعها اهلل
( )3انظر :إ املوروع اخلـاص عـن حيـاة آدم يف اجلنـة يف الطـ ي ,تارخيـه,
ج ,1ص .56ابن األثن ,الكامل ج ,1ص  32ابن كـثن ,قصـص األنبيـاء,
ج ,1ص .77ال قي ,قصص األنبياء ,ص .22
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اــذا النظـــام )4(,وبالتـــالي اســـتحب آدم مـــا أصـــابه نتيجـــة عملـــه
فــأهبط إ األرض ,وقــد ذكــر اهلل ســبحانه وتعــا ذلــك يف
القــرآن الكــريم طــذرًا بــى آدم مــن طريــب املعصــية واخلطيئــة
وال تنة يقـول تعـا   :يفـابفني ءفادفمف لَـا يف ْتنفـنَّكُمُ الشَّـيطَانُ كَمفـا
أَخرفجف أَبفوفيكُم منف الْجفنَّة يفنزعُ عفنهُمف ا لبفاسفهُمفا ليُريفهُمفا سفوآتهمفا
إنَّهُ يفرفاكُم هُوف وفقَبيلُهُ من حفيتُ لَا تفرفونفهُم إنَّـا جفعفلْنفـا الشَّـيفاط ف
أَوليفاءف للَّذينف لَا يُؤمنُونف[)27(األعرار].
لقــد أُنــزل آدم  إ األرض وأخــذ الرتويــع يــدخل حياتــه
وصــار خيــار مــن العــدو األول إبلــي

وخيشــى علــى أبنا ــه مــن

الوقوع يف اجلر ة أو اعتـداء بعةـهم علـى بعـا ,نتيجـة وجـود
دوافــع اجلر ــة املختل ــة ,وبال عــل وجــد الــدافع للوقــوع يف أول
()5

حوادر القتل البشري على األرض ,حادثة قتل قابيـل اابيـل,
لقد كـان دافـع القتـل األول بـ األخـوين التنـاف

علـى املـرأة,

وقـد أورد ابــن كــثن ت صــيلا لــذلك حيــت رو عــن ابــن عبــامل:
(أن آدم كـان يـزوج ذكـر كـل بطـن بـأنثى األخـر وأن هابيـل
( )4الراجحي ,آدم ,كما حتدر القرآن ,ص .4
( )5الط ـ ي ,تارخيــه ,ج  ,1ص 68ــــ  .69انظــر :الــثعليب ,قصــص األنبيــاء
(عــرا امــال ) ,ص  .41وانظــر ال صــل اخلــاص بهــذ اشادثــة عنــد ابــن
كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .92
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أراد أن يتــزوج بأخــت قابيــل وكــان أكــ مــن هابيــل وأخـــت
قابيــل أحســن فــأراد قابيــل أن يســتأثر بهــا علــى أخيــه وأمــر آدم
 أن يزوجـه إياهـا فـأبى ,فأمرهمـا أن يقربـا قربانـا ,وذهـب
آدم لـــيحىل إ مكـــة واســـتح ظ الســـمواب علـــى بنيـــه فـــأب
واألرري واجلبال فأب فتقبـل قابيـل حب ـظ ذلـك فلمـا ذهـب
قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة مسينـة وكـان صـاحب ألـنم,
وقـــرب قابيـــل حزمـــة مـــن ةرع مـــن رد ء ةرعـــه ,فنزلـــت نـــار
فأكلـــت قربـــان هابيـــل وتركـــت قربـــان قابيـــل فيةـــب وقـــال
ألقتلنــــك حتــــى ال تــــنكح أخــــيت فقــــال إ ــــا يتقبــــل اهلل مــــن
()6

املتق ).

ويف ثنايـــــا تلـــــك اشادثـــــة كننـــــا أن نـــــر ال ـــــرق بــــ
األشــخاص حيــت أن هابيــل كــان رافةً ـا لالعتــداء علــى أخيــه
مهما كانت الظرور حتـى ولـو أنـه اعتـد عليـه لَـئن بفسفـطْتف
إلَيَّ يفدفكَ لتفقْتُلَني مفا أَنف ا ببفاسـطو يفـديف إلَيـكَ لأَقْتُلَـكَ إنَـي أَخفـارُ
اللَّهف رفبَّ الْعفالَم ف[ )28(املا دة].
(وقوله له ملا توعد بالقتل لئن بسطت إلي يـدك لتقـتلى مـا
أنــا بباســط يــدي إليــك ألقتلــك إنــي أخــار اهلل رب العــامل دل
( )6ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .93
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علــى خلــب حســن وخــور مــن اهلل تعــا وخشــية منــه وتــورع أن
()7

يقابل أخا بالسوء الذي أراد منه أخو مثله).

كما كن مـن خـالل األحـدار املصـاحبة لتلـك اجلر ـة
أن نـــدرك بعـــا مـــا يـــرتبط باجلر ـــة يف حيـــاة البشـــر ,حيـــت
نعــرر دوافــع اجلر ــة ومنهــا املنافســة علــى املــرأة فكــم مــن
حادثة وقعت ب النامل كانت املنافسة علـى املـرأة سـببًا فيهـا,
كمــا أن مــن أســباب اجلر ــة اشســد واشقــد األعمــى ,حيــت
ع يكن عند قابيل سبب وجيه لالعتداء على أخيـه فقـد كـان
األخ مســـاملا بعيــدًا عـــن االعتـــداء علـــى قابيـــل باإلرـــافة إ أن
حصول هابيـل علـى مـن ولـدب مـع قابيـل للـزواج منهـا هـو األمـر
والنظام والشريعة يف ةمـن آدم  )8(ومـع ذلـك فقـد ألـار قابيـل
()9

من أخيه هابيل وحسد على ما كان حقا طبيعيًا له.

كمــا أن قابيــل كــان يبيــت قتــل أخيــه ,عاةمً ـا علــى ذلــك
يقــول ابــن ســعد( :ملــا بليــوا أمــر اهلل آدم أن يــزوج الــبطن األول
( )7الطـ ـ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .69الـــثعليب ,قصـــص األنبيـــاء (عـــرا
امال ) ص .42ابن كثن ,البدايـة والنهايـة ,ج ,1ص  .93ع يـف طبـارة,
مع األنبياء ,ص .54حسن دوح ,ابتالءاب الشر واخلن يف حياة األنبيـاء ,ص
.17
( )8الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص.70
( )9انظر :ابن سعد ,الطبقاب الك  ,ج  ,1ص .36

األمن يف حياة األنبياء

17

البطن الثاني والبطن الثاني البطن األول خيالف ب البطن يف
النكاح وكانت أخـت قابيـل حسـنة وأخـت هابيـل قبيحـة فقـال
آدم شواء الذي أُمر به فذكرته البنيهـا فررـي هابيـل وسـخط
قابيل وقال ال واهلل ما أمر اهلل بهذا قط ولكن هذا عـن أمـرك
يا آدم فقال آدم فقربا قربانا فأيكما كـان أحـب بهـا أنـزل اهلل
نــارا مـــن الســماء فأكلـــت قربانــه فررـــيا بــذلك فعـــدا هابيـــل
وكان صاحب ماشية خبن ألذاء ألنمه وةبد ولنب وكـان قابيـل
ةراعا فأخذ من شر ةرعه ثـم صـعدا اجلبـل وآدم معهمـا فورـعا
القربان ودعا آدم ربه وقال قابيـل يف ن سـه مـا أبـالي أيقبـل مـى
أم ال ,ال يـنكح هابيـل أخــيت أبـدا فنزلـت النــار فأكلـت قربــان
هابيل وجتنبت قربان قابيل ألنه ع يكن ةاكي القلب فـانطلب
()10

هابيل فأتا قابيل وهو يف ألنمه فقال ألقتلنك).

كمـــا أن مـــن أســـباب اجلر ـــة يف هـــذ اشادثـــة الشـــعور
بال شل فقد تقبل اهلل مـن هابيـل وع يتقبـل مـن قابيـل وبالتـالي
()11

فإنــه أصــيب بشــعور املــذنب وةاد يف اإلصــرار علــى اجلر ــة,
ولعل ذلك جدير بالدراسة والتنوية.

ع تقف جر ة قابيل عنـد قتـل أخيـه بـل تعـدا إ طاولـة
( )10ابن سعد ,الطبقاب الك  ,ج  ,1ص .36
( )11طبارة ,مع األنبياء يف القرآن ,ص 53
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االعتــداء علــى أختــه يف الــبطن وهــذا اعتــداء أخــر وخلــل أمــى
أخر ,وقد نتىل عن إخالل قابيل باألمن أن أصبحت حياتـه مليئـة
بــاخلور فقــد روي عــن ابــن عبــامل قــال( :ملــا قتــل قابيــل أخــا
هابيــل أخــذ بيــد أختــه ثــم هــبط بهــا مــن جبــل إ اشةــيا,
()12

فقال آدم لقابيل اذهب فال تزال مرعوبا ال تأمن من ترا ).

لقــد كانــت حادثــة القتــل األو يف البشــر هــي حادثــة قتــل
هابيـــل ,ومـــع تكـــاثر ذريـــة آدم وةيـــادة نســـله وتسلســـل أبنا ـــه
وأح اد وكثرب الشعوب والقبا ـل واالمتـداد البشـري يف كـل
مكــان ,تكـــاثرب اجلـــرا م وتكــرر االعتـــداء علـــى اآلخـــرين
ونزلت الشرا ع السـماوية لتقـيم العـدل بـ النـامل مـع التـذكن
باجلر ــة األو مــا تبــع صــاحبها مــن عقوبــة والوعيــد علــى مــن
يقــع فيمــا وقــع فيــه قابيــل مــن عقوبــاب إايــة يف الــدنيا واآلخــرة
يقول اهلل تعا   :من أَجل ذفلـكَ كَتفبنفـا عفلَـى بفنـي إسـرفا يلف أَنَّـهُ
مفــن قَتفـ لف نف ْسًــا بيفيــر نف ْـ

أَو فَسفــادو فــي الْـأَرض فَكَأَنَّمفــا قَتفـلف

مل جفميعًـا فو َلقَـد
كأ ََّنمفـا أَحيفـا النَّـا ف
مل جفميعًا فومفـن أَحيفاهفـا َف َ
النَّا ف
جفاءفتهُم رُسُلُنفا بالْبفيَنفاب ثُمَّ إنَّ كَثنًا منهُم بفعدف ذفلكَ في الْأَرض
َلمُسرفُونف[)32(املا دة].
( )12ابن سعد ,الطبقاب الكـ  ,ج ,1ص  .37انظـر :رشـدي البـدراوي,
قصص األنبياء يف التاريخ ,ص .28
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وعقب اهلل سبحانه وتعا علـى تلـك اآليـاب بتقريـر حكـم
اشرابـــة يف الشـــرع وجـــزاء امل ســـدين يف األرض بقولـــه :إنَّمفـــا
جفزفاءُ الَّذينف يُحفاربُونف اللَّهف وفرفسُولَهُ وفيفسعفونف في الْأَرض فَسفادًا أَن
يُقَتَّلُوا أَو يُصفلَّبُوا أَو تُقَطَّعف أَيـديهم وفأَرجُلُهُـم مـن خلَـارو أَو يُن َـوا
ب
ي فـي الـدُّنيفا فو َلهُـم فـي الْـآخرفة عفـذفا ٌ
ك َلهُـم خـز ٌ
م فن ا ْلأَرض ذفل َ
عفظيمٌ[)33(املا دة].
وفتح اهلل سبحانه وتعا باب التوبة واإلصالح ملن رجـع إ
طريــب اشــب مــن هــؤالء بقول ـه  :إلَّــا الَّــذي فن تفــابُوا مــن قَبــل أَن
تفقْدرُوا عفلَيهم فَاعلَمُوا أَنَّ اللَّهف ألَ ُورٌ رفحيمٌ[)34(املا دة].
وهذ األحكام الشـرعية املتعلقـة بـأمن النـامل يف أرواحهـم
جــاءب تبعًـا للحــديت عــن اجلر ــة البشــرية األو وقتــل الــن
األو يف القرآن الكريم.
وقد أخ الرسول  مبسؤولية ابن آدم عن انتشـار حـوادر
القتل يف األرض حيت أنـه هـو أول مـن سـنها فقـال  فيمـا روا
البخاري عن عبد اهلل بن مسعود  عنه قال :قال ( :ال تقتـل
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ن

ظلمًا إال كان على ابن آدم األول ك ل من دمهـا ألنـه أول
()13

من سن القتل).

هود : 
لقد بعت اهلل نبيه هودًا  إ قومه عاد وهم مـن العـرب
البا دة )14(,وكانت مواطنهم يف األحقار جنـوب الربـع اخلـالي
مما يلي عمان وحةرموب )15(,وقد مسيـت باسـم بالدهـم سـورة
من سور القرآن الكريم سورة (األحقار).
وكانت ام مدينة عظيمـة تسـمى (إرم)( )16وهـي الـواردة يف
قولــــه تعــــا  :أَلَــــم تفـــرف كَيـــفف فَعفـــلف رفبُّـــكَ بعفــــادو()6إرفمف ذفاب
الْعمفاد( )7الَّتي لَم يُخلَب مثلُهفا في الْبلَاد([)8ال جر].
( )13البخاري ,صحيحه ,كتـاب أحاديـت األنبيـاء (بـاب خلـب آدم وذريتـه),
ج ,4ص.104
( )14هـــادون العطـــامل ,عـــاد يف التـــاريخ ,ص  ,15وانظـــر :جـــواد علـــي,
امل صل يف تاريخ العرب ,ج ,1ص 299ــ.310
( )15ياقوب اشموي ,معجم البلدان ,ج  ,1ص  ,115البكري ,معجم مـا
اســتعجم ,ج  ,1ص  .119أبــو ال ــداء ,املختصــر يف أخبــار البشــر ,ج ,1
ص .26اليعقـــوبي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص ..22عبـــد الوهـــاب النجـــار ,قصـــص
األنبيــاء ,ص  .71جــواد علــي ,امل صــل ,ج ,1ص .311البــدراوي ,قصــص
األنبياء والتاريخ ,ص .148
( )16ياقوب اشموي ,معجم البلدان ,ج ,1ص .155
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ســما ة

سنة ,وقيل أكثر من ذلـك )17(,وقيـل أقـل بكـثن )18(,ويؤكـد
القــــرآن أنهــــم أقــــرب األمــــم إ عصــــر نــــوح  قــــال تعــــا :
 أَوفعفجب ـتُم أَن جفــاءفكُم ذكْ ـرٌ مــن رفبَكُــم عفلَــى رفجُــل مــنكُم
ليُنـــذرفكُم وفاذكُـ ـرُوا إذ جفعفلَكُـــم خُلَ َـــاءف مـــن بفعـــد قَـــوم نُـــوح
وفةفادفكُـــم فـــي الْخفلْـــب بفسـ ـطَة فَـــاذكُرُوا ءفالَـــاءف اللَّـــه لَعفلَّكُـــم
تُ ْلحُو فن[.)69(األعرار].
كان قوم عاد أهل حةارة مادية مميزة( )19فعندهم قـوة يف
األجسام ,وجتميع للقو  ,مما أوجد عندهم قوة راربة ,كما
أنعم اهلل عليهم يف بالدهم بالثرواب والتقـدم يف العمـارة( )20وهـو
مــا أشــارب إليــه اآليــاب القرآنيــة يف قولــه تعــا  :كَــذَّبفت عفــادٌ
الْمُرسفل ف( )123إذ قَالف لَهُـم أَخُـوهُم هُـودٌ أَلَـا تفتَّقُـونف()124إنَـي
لَكُـــم رفسُـــولٌ أَمـ ـ ٌ( )125فَـــاتَّقُوا اللَّـ ـهف وفأَطيعُـــون()126وفمفـــا
( )17هادون العطامل ,عاد يف التاريخ ,ص.77
( )18انظر :د .طمد بيومي مهران ,دراساب تارخيية من القرآن( )1يف بـالد
العــرب ,ص .260وقــد جعــل عــاد بعــد قــوم صــاحل اــود وقبــل إبــراهيم 
مباشرة.
( )19انظر :هادون العطامل ,عاد يف التاريخ ,ص  .69طمد بيومي مهران,
دراساب تارخيية من القرآن الكريم( )1يف بالد العرب ,ص .242
( )20الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص .110
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أَســـــ ـأَلُكُم عفلَيـــــــه مـــــــن أَجـــــــر إن أَجـــــــريف إلَّـــــــا عفلَـــــــى رفبَ
الْعفالَم ف( )127أَتفبنُـونف بكُـلَ ريـع ءفايفـة تفعبفثُـونف()128وفتفتَّخـذُونف
مفصفـــــــانعف لَعفلَّكُـــــــم تفخلُــــــدُونف( )129وفإذفا بفطَشــــــتُم بفطَشــــــتُم
فاتقُوا الَّذي أَمفدَّكُم
جفبَّارينف()130فَاتَّقُوا اللَّهف وفأَطيعُون()131و َّ
بمفــــا تفعلَمُــــونف( )132أَمفــــدَّكُم بأَنعفــــام وفبفــــن ف( )133وفجفنَّــــابو
وفعُيُون( )134إنَي أَخفارُ عفلَيكُم عفذفابف يفوم عفظيم()135قَـالُوا
ظتف أَم لَم تفكُن منف الْوفاعظ ف()136إن هفذفا إلَّا
سفوفاءٌ عفلَينفا أَوفعف ْ
خُلُبُ الْأَوَّل ف()137وفمفا نفحنُ بمُعفذَّب ف([)138الشعراء].
لقــد دفعــتهم قــوتهم وأمــواام إ ظلــم اآلخــرين واالعتــداء
بين حب واإلفساد يف األرض( )21وهـو مـا أشـار إليـه قولـه تعـا :
 فَأَمَّا عفادٌ فَاستفكْبفرُوا في الْأَرض بيفير الْحفبَ وفقَالُوا مفن أَشفـدُّ
منَّــا قُــوَّة أَوفلَــم يف ـرفوا أَنَّ اللَّ ـهف الَّــذي خفلَقَهُــم هُ ـوف أَشفــدُّ مــنهُم قُــوَّة
وفكَانُوا بآيفاتنفا يفجحفدُونف[)15(فصلت].
لقــد ك ــر قــوم عــاد وجحــدوا نبــيهم وع يؤمنــوا ,وكــان
للمرتفــ ـ مــــنهم دور يف تــــزعم اإلجــــرام والك ــــر والطييــــان
وال ساد يف األرض ويشن إ ذلك قول اهلل تعا  :وفقَالف الْمفلَـأُ
( )21الط ي ,تارخيه ,ج ,1ص .110الثعليب ,قصص األنبياء ,ص .60ابن
األثن ,الكامل ,ج ,1ص  .86ابن كثن ,البدايـة والنهايـة ,ج ,1ص.121
البدراوي ,قصص األنبياء ,ص .48
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من قَومه الَّذينف كَ َرُوا وفكَـ ذَّبُوا بلقَـاء الْـآخرفة وفأَترففْنفـاهُم فـي
الْحفيفاة الدُّنيفا مفا هفذفا إلَّا بفشفرٌ مثلُكُم يفأْكُلُ ممَّا تفأْكُلُونف منـهُ
وفيفشرفبُ ممَّا تفشرفبُونف( )33وفلَئن أَطَعتُم بفشفرًا مثلَكُم إنَّكُـم إذًا
لَخفاسرُونف()34أَيفعدُ كُم أَنَّكُم إذفا مـتُّم وفكُنـتُم تُرفابًـا وفعظَامًـا
أَنَّكُم مُخرفجُونف()35هفيهفابف هفيهفابف لمفـا تُوعفـدُونف( )36إن هـيف
إلَّا حفيفاتُنفا الدُّنيفا نفمُوبُ وفنفحيفا وفمفا نفحنُ بمفبعُوث ف()37إن هُوف إلَّا
رفجُلٌ افْتفرف عفلَى اللَّه كَذبًا وفمفا نفحنُ لَهُ بمُـؤمن ف()38قَـالف رفبَ
انصُـــــرني بمفـــــا كَـــــذَّبُون( )39قَـــــالف عفمَّـــــا قَليـــــل لَيُصـــــبحُنَّ
نفــادم ف( )40فَأَخف ـذفتهُمُ الصَّــيحفةُ بــالْحفبَ فَجفعفلْنفــاهُم ألُثفــاءً فَبُع ـدًا
للْقَوم الظَّالم ف ([ )41املؤمنون].
هكــذا كانـــت النتيجــة اـــؤالء الك ــار املعانـــدين الـــذين
كانوا ي سدون يف األرض ويعتدون علـى اآلخـرين ,ولـذلك فـإن
ظلـــم النـــامل واإلعتـــداء علـــيهم إ ـــا هـــو مـــن أخـــالق الك ـــرة
املتكـ ـ ين الـــذين اليؤمنـــون بـــاهلل وال بـــأليم عقابـــه يف الـــدنيا
واآلخرة.
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صاحل :
بعــت اهلل نبيــه صــاشا  إ قوم ـه (اــود) ,وهــم مــن
سكان بالد العرب )22(,وقد عاق قوم صاحل على أقـرب اآلراء
قبل امليالد بقرابة ألف و

سما ة سنة )23(,وكانوا يقطنـون يف

بــالد اشجــر والــيت مسيــت بامسهــا ســورة (اشجــر) يف القــرآن
الكــريم ,وكــان قــوم صــاحل يعيشــون فيهــا وطنًـا آمنًـا تــوفرب
فيــه أســباب العــيا املختل ــة وتســمى حاليً ـا بـــ (مــدا ن صــاحل)
وقد مـر بهـا الـنيب أثنـاء مسـن إ ألـزوة تبـوك )24(.يقـول اهلل
تعا   :إذ قَالف لَهُـم أَخُـوهُم صفـالحٌ أَلَـا تفتَّقُـونف()142إنَـي لَكُـم
( )22انظــر :الط ـ ي ,تارخيــه ,ج ,1ص  .116ابــن األثــن ,الكامــل ,ج,1
ص .89املسعودي ,مـروج الـذهب ,ج ,2ص  .14جـواد علـي ,امل صـل ,ج,1
ص.310
( )23انظر:عبــد الوهــاب النجــار ,قصــص األنبيــاء ,ص ,79وانظــر مناقشــة
د.طمــد بيــومي مهــران ,دراســاب تارخييــة مــن القــرآن( )1يف بــالد العــرب
ص ,280وإن كــان يــر أنهــم كــانوا بعــد إبــراهيم  , والــذي يبــدو أن
الذين عاصروا إبراهيم وعاشوا بعـد بقـرون هـم مـن ذريـة مـن صـا مـع صـاحل
.
( )24البخاري ,صحيحه ,كتاب املياةي (باب نزول النيب  اشجر) ,ج,5
ص  .135ابن هشام ,السنة النبوية ,ج ,ص  .521اإلمام أمجـد بـن حنبـل,
املســـند  ,2ص  .66الصـــاشي الشـــامي ,ســـبل ااـــد والرشـــاد ,ج ,5ص
 .644السندي ,الت املسبوك يف مروياب ألزوة تبوك ,ص.430
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رفسُــولٌ أَم ـ ٌ()143فَــاتَّقُوا اللَّ ـهف وفأَطيعُــون()144وفمفــا أَس ـأَلُكُم
عفلَيه من أَجر إن أَجريف إلَّـا عفلَـى رفبَ الْعفـالَم ف()145أَتُترفكُـونف
في مفا هفاهُنفا ءفامن ف()146في جفنَّابو وفعُيُون()147وفةُرُوع وفنفخل
طَلْعُهفــــــــا هفةــــــــيمٌ( )148وفتفنحتُــــــــونف مـــــــنف الْجبفــــــــال بُيُوتًــــــــا
فَـــاره ف( )149فَـــاتَّقُوا اللَّــهف وفأَطيعُـــون( )150وفلَـــا تُطيعُـــوا أَمــرف
الْمُســـــــرف ف( )151الَّـــــــذينف يُ ْســــــدُونف فـــــــي الْــــــأَرض وفلَـــــــا
يُصلحُونف([ )152الشعراء].
لقد كان قوم صاحل يف رألد من العيا آتـاهم اهلل املـوطن
الصــاحل وجعــل فيــه مـــن اخلــناب والــنعم مـــا ييســر اــم ســـبل
العيا ,حنى أصبحت حياتهم آمنة مستقرة ,وكان هذا األمن
()25

نعمة متيز بها جمتمع اود باإلرافة للنعم األخـر املختل ـة,

ومن هنا جاء تذكن صاحل ام بهذ النعمة وختوي ه لقومه مـن
فقدها بك رهم وظلمهم أن سهم يف قولـه (أترتكـون فيمـا هـا
هنا آمن ) ,وحذرهم من الك ـر وعصـيان أمـر اهلل واالعتـداء
علــى حــدود وأنهــم ب ـذلك سيخســرون دنيــاهم وأخــرتهم ,وقــد
اعتد قوم اود على الناقة اليت حذرهم نبيهم من قربها هفـذ
نفاقَةُ اللَّه لَكُم ءفايفة فَذفرُوهفا تفأْكُل فـي أَرض اللَّـه وفلَـا تفمفسُّـوهفا
( )25البدراوي ,قصص األنبياء والتاريخ ,ص .37
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بسُوءو فَيفأْخُذفكُم عفذفابٌ أَليمٌ[)73(األعرار] .فظلمـوا أن سـهم
وعصوا أمر اهلل ,وعقروها.
وقد يتبادر إ الذهن أن عـاقر الناقـة شـخص واحـد لكـن
الواقــع أن القــوم كلــهم شــاركو اجلر ــة إمــا مبــوافقتهم إيــا
على إتيانها وتعاونهم معه يف ذلك وإما بسكوتهم على اجلر ـة
ونظــرهم للمجــرم يقــوم ور تــه وع حيــاولوا إيقافــه عــن تلــك
اجلر ــة وبالتــالي عمــتهم العقوبــة يقــول اهلل تعــا  :كَــذَّبفت
ثفمُودُ بطَيوفاهفا()11إذ انبفعفتف أَشقَاهفا()12فَقَالف لَهُم رفسُولُ اللَّـه
نفاقَةَ اللَّه وفسُقْيفاهفا( )13فَكَذَّبُو ُ فَعفقَرُوهفا فَدفمـدفمف عفلَـيهم رفبُّهُـم
بذفنبهم فَسفوَّاهفا()14وفلَا يفخفارُ عُقْبفاهفا([)15الشم ].
كمــــا يتــــب مــــن قصــــة صــــاحل أن هنــــاك مجاعــــة مــــن
املتيطرسـ املتكـ ين الــذين يتعــالون علــى أوامــر اهلل ونواهيــه
وهم أجرأ النامل على الظلم بسبب تكـ هم وعنـادهم وبالتـالي
فقد أقدموا على اجلر ة فكانوا أجرأ من ألنهم عليها.
قَالف الْمفلَأُ الَّذينف اسـتفكْبف رُوا مـن قَومـه للَّـذينف استُةـع ُوا
لمفن ءفامفنف منهُم أَتفعلَمُونف أَنَّ صفالحًا مُرسفلٌ من رفبَه قَالُوا إنَّا بمفـا
أُرسلف به مُؤمنُونف( )75قَالف الَّذينف اسـتفكْبفرُوا إنَّـا بالَّـذي ءفامفنـتُم
بــه كَــافرُونف()76فَعفقَ ـرُو ا النَّاقَ ـةَ وفعفتفــوا عفــن أَمــر رفبَهــم وفقَــالُوا
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يفاصفــــــــــــالحُ ا تنفــــــــــــا بمفــــــــــــا تفعـــــــــــدُنفا إن كُنـــــــــــتف مـــــــــــنف
الْمُرسفل ف([)77األعرار].
كما أنه مع وجود هؤالء اجلماعـة مـن امـرم املخـال
فــإن أحــدهم كــان أبــرة مــن اآلخــرين يف القيــام باجلر ــة فهــم
يقدمونــه علــيهم يف هــذا األمــر ,وهــذا مــا متتــاة بــه مجاعــاب
اإلجرام حيت يكون فيهم ةعيم يبادر للقيـام باجلر ـة ويتجـرأ
عليها أكثر من ألن  ,وكان من بينهم (قدار بـن سـالف) وهـو
عاقر الناقة( )26الذي كان أكثرهم جراءة عليها.
كَذَّبفت ثفمُودُ بطَيوفاهفا()11إذ انبفعفـتف أَشـقَاهفا()12فَقَـالف
لَهُــم رفسُــولُ اللَّــه نفاقَ ـةَ اللَّــه وفسُــقْيفاهفا()13فَكَــذَّبُو ُ فَعفقَرُوهفــا
فَدفمـــ ـدفمف عفلَـــــيهم رفبُّهُـــــم بـــ ـذفنبهم فَسفـــــوَّاهفا()14وفلَـــــا يفخفـــــارُ
عُقْبفاهفا([)15الشم ].
كمــا أن ممـــا يزيــد امـــرم إقــدامًا علـــى جر تــه تكـــرر
اجلر ة منه وكونه من امل سدين حيت تزيد جرأة امرم علـى
جر تــة يف حــال وقوعــه املتكــرر فيهــا فيقــو قلبــه علــى إتيــان
اجلر ة وهذا ما حصل لعاقر الناقة حيت تشن اآلية الكر ـة
( )26اليعقــوبي ,تارخيــه ,ج ,1ص  .22الطــ ي ,تارخيــه ,ج ,1ص .117
الثعليب ,قصص األنبياء ,ص  .68القةاعي ,اإلنباء بأنباء األنبياء ,ص .58
ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص.135

28

أ .د .عبد العزبز بن إبراهيم العُمري

الختيارهم لعاقر الناقة ومناداتـه ليقـوم بتلـك اجلر ـة :فَنفـادفوا
صفاحبفهُم فَتفعفاطَى فَعفقَرف[)29(القمر].
ومــن خــالل البحــور والدراســاب صــد كــثنًا مــن اجلــرا م
مصحوبة باملخدراب أو املسكراب.
كمــا يتــب مــن اشــديت عــن قصــة صــاحل  مــع قومــه
اــود يف مــوطن آخــر وجــود عصــابة جمرمــة تــآمروا علــى صــاحل
بالقتــل وتعاهــدوا علــى ذلــك وخططــوا ليقومــوا بــه سـرًا ويتـ ءوا
مــن اجلر ــة ,ويعــدوا لألمــر عدتــه للتنصــل مــن نتيجتهــا إال أن
()27

مكرهم انقلب عليهم فحمى اهلل نبيه مـن هـؤالء امـرم ,

وأهلكهم ,يقول اهلل تعا   :وفكَـانف فـي الْمفدينفـة تسـعفةُ رفهـطو
يُ ْس ـدُونف فــي الْ ـأَرض وفلَــا يُصــلحُونف()48قَــالُوا تفقَاسف ـمُوا باللَّــه
لَنُبفيَتفنَّــهُ وفأَهلَــهُ ثُــمَّ لَنفقُــولَنَّ لوفليَــه مفــا شفــهدنفا مفهلــكَ أَهلــه وفإنَّــا
لَصفــادقُونف ( )49وفمفكَــرُوا مفكْــرًا وفمفكَرنفــا مفكْــرًا وفهُــم لَــا
يفشعُرُونف( )50فَانظُر كَيفف كَانف عفاقبفةُ مفكْرهم أَنَّا دفمَّرنفـاهُم
وفقَومفهُم أَجمفع ف()51فَتلْكَ بُيُ وتُهُم خفاويفة بمفا ظَلَمُوا إنَّ في ذفلكَ
لَآيفـــــة لقَـــــوم يفعلَمُـــــونف( )52وفأَنجفينفـــــا الَّـــــذينف ءفامفنُـــــوا وفكَـــــانُوا
( )27الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .117القةـاعي ,اإلنبـاء بأنبـاء األنبيـاء,
ص .58ابن األثـن ,الكامـل ,ج  ,1ص  .19ابـن كـثن ,البدايـة والنهايـة,
ج ,1ص .135البدراوي ,قصص األنبياء والتاريخ ,ص .165
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يفتَّقُونف([ )53النمل].
لقـــد هلـــك الظلمـــة املعتـــدون مـــن اـــود وصـــا اهلل صـــاشا
()28

واملؤمن معه.

إبراهيم :
هــو ابــن آلةر وفإذ قَــالف إبـرفاهيمُ لأَبيــه ءفاةفرف أَتفتَّخـذُ أَصـنفامًا
ءفالهفة إنَي أَرفاكَ وفقَومفكَ في رفالل مُب [)74(األنعام].
ويعــود نســب إبــراهيم  إ ســام بــن نــوح ,وقــد ولــد يف
أرض الكلــداني بــأور مــن أرض بابــل( )29قبــل املــيالد بـــقرابة
( )1900عام )30(,وقد نشأ يف جمتمع وثى انتشـرب فيـه عبـادة
األصنام والكواكب ,وقد ح ظه اهلل من الشرك فكان على
اشني ية دين ال طرة رافةًا لكل أشكال الظلم ويف مقدمتها
الشرك وهو أعظمها ,وما جير من ظلم للبشر واسـتيالل اـم,
( )28انظــر ت اصــيل هالكهــم عنــد :الط ـ ي ,تارخيــه ,ج ,1ص  .118ابــن
األثن ,الكامل ,ج ,1ص .92
( )29ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص  .141عبد اليـى عبـود ,أنبيـاء
اهلل واشياة املعاصرة ,ص .46
( )30أبــو ال ــداء ,املختصــر ,ج ,1ص  .16مهــران ,دراســاب تارخييــة مــن
القرآن ,ص  .126كينيت كانرتة وآخرون ,الت سـن التطبيقـي للكتـاب
املقدمل ,ص .5
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وقــد حــاول قومــه منعــه مــن التوحيــد والــدين الصــحيح وهــددو
ب قــد لألمــن إن هــو خــالف ديــنهم الباطــل ,كمــا هــددو بــأن
أصناهم ستوقع به الةـرر إن هـو تركهـا ,فكـان بيـنهم وبينـه
حــوار ب ـ فيــه  مــا هــو عليــه مــن ديــن ال طــرة ديــن اشــب,
كمــا أورــح اــم حقيقــة األمــن ومــن األو بــه ,وقــد أورــحت
اآليــاب الكر ــة مــا ذكــر إبــراهيم لقومــه ونظرتــه لألمــن يف
قوله تعا  :إنَي وف جَّهتُ وفجهـيف للَّـذي فَطَـرف السَّـمفوفاب وفالْـأَرضف
حفني ا وفمفا أَنفا منف الْمُشرك ف()79وفحفاجَّهُ قَومُهُ قَالف أَتُحفاجُّونَي
في اللَّه وفقَد هفدفان وفلَا أَخفارُ مفا تُشركُونف به إلَّا أَن يفشفـاءف رفبَـي
شفيئًا وفسـعف رفبَـي كُـ لَّ شفـيءو علْمًـا أَفَلَـا تفتفـذفكَّرُونف()80وفكَيـفف
كتُم باللَّـه مفـا لَـم
كتُم فولَـا فتخفـافُو فن أ ََّنكُـم أَشـ فر ْ
ر مفا أَش فر ْ
َأخفا ُ
فـب بالْـأَمن إن كُنـتُم
يُنفزَل به عفلَيكُم سُلْطَانًا فَأَيُّ الْ َـريقَين أَح ُّ
تفعلَمُونف( )81الَّذي نف ءفامفنُوا وفلَم يفلْبسُوا إ فانفهُم بظُلْم أُولَئـكَ لَهُـمُ
الْ ـأَمنُ وفهُــم مُهتف ـدُونف( )82وفتلْ ـكَ حُجَّتُنفــا ءفاتفينفاهفــا إب ـرفاهيمف عفلَــى
قَومـــــــه نفرفَـــــ ـعُ دفرفجفـــــــابو مفـــــــن نفشفـــــــاءُ إنَّ رفبَّـــــ ـكَ حفكـــــــيمٌ
عفليمٌ([)83األنعام].
وقــد كــان األمــن اشقيقــي إلبــراهيم  حيــت ع تةــر
أصنامهم بل هـي الـيت ال تـأمن علـى ن سـها وال تن ـع أحـدا فقـد
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حطمها إبراهيم  أما هو فقد أمن من مكـرهم وسـلمه اهلل
سبحانه وتعا من شرورهم وكيدهم.
لقــد كــان إبــراهيم رحيمً ـا مســاملا رألــم مــا تعــرض لــه مــن
تهديــد ,فقــد عــرض علــى أبيــه اإل ــان وديــن اشــب والســالمة
والنجــاة يف الــدنيا واآلخــرة )31(,ومــع ذلــك فقــد جُوبــه بالتهديــد
والوعيد بالرجم والقتل ,يقول اهلل سبحنه وتعا  :يفا أَبفت إنَـي
أَخفــــارُ أَن يفمفسَّـــكَ عفـــذفابٌ مـــنف الــــرَّحمفن فَ فتكُــــونف للشَّــــيطَان
وفلـيًا( )45قَــالف أَرفاألـبٌ أَنـتف عفــن ءفالهفتـ ي يفــاإبرفاهيمُ لَـئن لَــم تفنتفــه
لَأَرجُمفنَّكَ وفاهجُرني مفليًّـا( )46قَـالف سفـلَامٌ عفلَيـكَ سفأَسـتفي رُ لَـكَ
رفبَي إنَّهُ كَانف بي حف يًّا([)47مريم]
كمــــا أن إبــــراهيم  قــــام بتحطــــيم األصــــنام فــــأح
املشركون بال شل لعدم قدرة األصنام على الدفاع عن ن سـها,
فأقـــاموا طاكمـــة علنيـــة إلبـــراهيم ,دعـــوا النـــامل شةـــورها
ليقيموا اشجة عليه ,لكن اشجة قامت عليهم ,وأقـر القةـاة
بأن الظلمة هم الذين عبدوا هذ األصنام اليت فشلت يف الـدفاع
عـــن ن ســـها ,وهـــم مـــن بيـــنهم ,ومـــع ذلـــك فقـــد كانـــت هـــذ
( )31الط ي ,تارخيه ,ج ,1ص  .121أبو ال داء ,املختصر ,ج ,1ص .27
ابن األثن ,الكامل ,ج ,1ص .96
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احملاكمـــة ظاملـــة يف حـــب إبـــراهيم وورـــوح اشجــة )32(,وبيـــان
اشـب جــاء علـى ألســنة القةــاة ,ومـع ذلــك فقـد كــان اشكــم
ظاملا يف حب إبـراهيم حيـت صـدر اشكـم بإحراقـه حيًـا لكـن
اهلل ســـبحانه وتعـــا أصـــا مـــن كيـــدهم ,حيـــت أوقـــف اهلل
ســبحانه وتعــا ســنة كونيــة عــن العمــل لينجــو خليلــه إبــراهيم
ويــأمن مــن ظلــم الطواأليــت ,لقــد كانــت طاكمــة إبــراهيم
علنية مجع اـا النـامل مـن كـل مكـان فاتةـح أن اشـب كـان
معه ,ومع ذلك أصروا علـى عنـادهم واسـتمروا يف باطلـهم ,ويف
تن يذ عقوبة ظاملة يف حقه ,يقـول اهلل تعـا يف ت صـيالب هـذ
األحـــدار  :وفلَقَـــد ءفاتفينفـــا إبــرفاهيمف رُشــدف ُ مـــن قَبــلُ وفكُنَّـــا بـــه
عفالم ف( )51إذ قَالف لأَبيه وفقَومه مفا هفذ التَّمفاثيلُ الَّتي أَنـتُم لَهفـا
عفــاك ُونف( )52قَــالُوا وفجفــدنفا ءفابفاءفنفــا لَهفــا عفابــدينف()53قَــالف لَقَــد
كُنتُم أَنتُم وفءفابفاؤُكُم في رفلَال مُب ()54قَالُوا أَجئتفنفـا بـالْحفبَ
أَم أَنتف منف اللَّاعب ف( )55قَالف بفل رفبُّكُم رفبُّ السَّـمفوفاب وفالْـأَرض
الَّــذي فَطَ ـرفهُنَّ وفأَنفــا عفلَــى ذفلكُــم مــنف الشَّــاهدينف( )56وفتفاللَّــه
لَأَكيدفنَّ أَصنفامفكُم بفعدف أَن تُوفلُّوا مُدبرينف()57فَجفعفلَهُم جُـذفاذًا
إلَّــا كَــبنًا لَ هُــم لَعفلَّهُــم إلَيــه يفرجعُــونف()58قَــالُوا مفــن فَعف ـلف هف ـذفا
( )32الثعليب ,قصص األنبياء ,ص  .76ابن األثـن ,الكامل ,ج ,1ص .98
ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .145
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بآلهفتنفا إنَّهُ لَمنف الظَّالم ف()59قَالُوا سفمعنفا فَتًى يفذكُرُهُم يُقَالُ
لَـ ـهُ إبـ ـرفاهيمُ( )60قَـــالُوا فَـ ـأْتُوا بـــه عفلَـــى أَعـ ـيُن النَّـــامل لَعفلَّهُـــم
يفشهفدُونف()61قَالُ وا ءفأَنتف فَعفلْتف هفذفا بآلهفتنفا يفا إبرفاهيمُ()62قَالف
بفــل فَعفلَــهُ كَــبنُهُم هفــذفا فَاســأَلُوهُم إن كَــانُوا يفنطقُــونف()63
فَرفجفعُــوا إلَــى أَن ُســهم فَقَــالُوا إنَّكُــم أَنــتُمُ الظَّــالمُونف()64ثُــمَّ
نُكسُوا عفلَى رُءُوسـهم لَقَـ د عفلمـتف مفـا هفؤُلَـاء يفنطقُـونف()65قَـالف
أَفَتفعبُـــــدُونف مــــــن دُون اللَّــــــه مفــــــا لَــــــا يفــــــن َعُكُم شفــــــيئًا وفلَــــــا
ٍّ لَكُــــم وفلمفــــا تفعبُـــدُونف مــــن دُون اللَّــــه أَفَلَــــا
يفةُـــرُّكُم( )66أُر
تفعقلُــــونف( )67قَــــالُوا حفرَقُــــو ُ وفانصُــ ـرُوا ءفالهفــ ـتفكُم إن كُنــ ـتُم
فَـــــاعل ف( )68قُلْنفـــــا يفـــــا نفـــــارُ كُـــــوني بفـــــردًا وفسفـــ ـلَامًا عفلَـــــى
إبــــــــــــ ـرفاهيمف( )69وفأَرفادُوا بــــــــــــــه كَيــــــــــــ ـدًا فَجفعفلْنفــــــــــــــاهُمُ
الْأَخسفرينف([)70األنبياء].
لقـــد انتقـــل إبـــراهيم  مـــن العـــراق إ الشـــام ليعـــيا
هنـاك(  :)33فَـآمفنف لَـهُ لُـوطٌ وفقَـالف إنَـي مُهفـ اجرٌ إلَـى رفبَـي إنَّـهُ هُـوف
الْعفزي ـزُ الْحفكــيمُ[)26(العنكبــوب] ,وفنفجَّينفــا ُ وفلُوطــا إلَــى
الْأَرض الَّتي بفارفكْنفا فيهفا للْعفالَم ف[)71(األنبياء].
وبعد هجـرة إبـراهيم  كـان كر ًـا يتعـرض الةـيور
( )33اليعقــوبي ,تارخيــه ,ج ,1ص  .24الط ـ ي ,تارخيــه ,ج ,1ص .125
الثعليب ,قصص األنبياء ,ص .79
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ليطعمهم ويوجههم ويدعوهم ,وقد وصـ ه الرسـول  بـالكرم
يف اشديت الذي روا البخاري ( :عفن ابن عُمفرف رفريف اللَّهُ عفنهُمفا
عفن النَّبيَ صفلَّى اللَّهُ عفلَيه وفسفلَّمف قَالف الْكَريمُ ابـنُ الْكَـريم ابـن
الْكَريم ابن الْكَريم يُوسُفُ بنُ يفعقُوبف بن إسحفاقف بن إبـرفاهيمف
عفلَـيهم السَّـلَام) )34(,وكــان إبــراهيم  علــى خطــر مــن بعــا
الةـــيور أن يصـــيبو بـــأذ أو يعتـــدوا عليـــه ,ومـــع ذلـــك فقـــد
استمر يف كرمه واستقباله للةيور رألم اخلور منهم أحيانًا.
 وفلَقَــد جفــاءفب رُسُ ـلُنفا إب ـرفاهيمف بالْبُش ـرف قَــالُوا سف ـلَامًا قَــالف
سفـلَامٌ فَمفــا لَبـتف أَن جفــاءف بعجــل حفنيـذو ( )69فَلَمَّــا رفأَ أَيــديفهُم لَــا
تفصلُ إلَيه نفكرفهُم وفأَوجف ف منهُم خي َة قَالُوا لَا تفخفف إنَّا أُرسلْنفا
إلَى قَوم لُوطو([)70هود].
وقــد كــان ســبب خــور إبــراهيم مــنهم عــدم أكلــهم مــن
طعامه رألم إكرامه ام.
وقــد ورد أن إبــراهيم  وةوجتــه ســارة تعررــا للظلــم مــن
قبل ملك مـن الطيـاة يف ةمانـه حـاول االعتـداء علـى سـارة ةوجـة
إبــراهيم  ممــا ارــطر إبــراهيم أن يــوري ويقــول عــن ســارة:
( )34البخـــاري ,صـــحيحه ,كتـــاب أحاديـــت األنبيـــاء ,بـــاب لقـــد كـــان يف
يوسف وأخوته آياب للسا ل  ,ج  ,4ص .121
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إنها أخيت حتـى يـأمن مـن امللـك ,وقـد صـى اهلل سـارة مـن ذلـك
()35

الطاألية.

لقــد كانــت حيــاة إبــراهيم طويلــة ,كــان خالاــا حريصً ـا
علـــى تن يـــذ أوامـــر اهلل ونشـــر دينـــه وتربيـــة أبنا ـــه علـــى اخلـــن
واإل ان ودعوة النامل إ اخلن ومساعدتهم عليه إ ألن ذلـك
ممـــا عـــرر عـــنهم  إ أن توفـــا اهلل يف فلســـط ودفــــن
()36

بها.

لوط :
()37

كـــان لـــوط ابـــن أخ إلبـــراهيم 

ومـــن املـــؤمن بـــه

فَــآمفنف لَ ـهُ لُــوطٌ وفقَــالف إنَــي مُهفــاجرٌ إلَــى رفبَــي إنَّ ـهُ هُ ـوف الْعفزي ـزُ
الْحفكيمُ[)26(العنكبوب].
وقد هاجر لوط مع إبـراهيم إ بـالد الشـام إال أنـه أقـام يف

( )35ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .151
( )36انظر:الطـ ـ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص  .161الـــثعليب ,قصـــص األنبيـــاء,
ص .98ابن كثن ,البداية والنهاية.173 ,
( )37اليعقـــوبي,تارخيـــه ,ج ,1ص  .24الطـ ـ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص .125
ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .149
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قرية سـدوم( )38إحـد البلـدان القريبـة مـن بيـت املقـدمل يف تلـك
ال ــرتة ,وقــد بعــت اهلل لوط ـا ليكــون نــذيرًا ألهــل هــذ القريــة
الــيت كــان أهلــها يعملـــون لتلــف اجلــرا م الدينيــة واخللقيـــة
واملاليـــــــــة ,فقـــــــــد كـــــــــان أهلـــــــــها ارســـــــــون الشـــــــــذوذ
اجلنسي(اللواط)( )39حتـى أصـبح ديـدن حيـاتهم جيـاهرون بـه يف
كل مكان يقول تعا   :وفلُوطا إذ قَالف لقَومه أَتفأْتُونف الْ َاحشفةَ
مفــا سفــبفقَكُم بهفــا مــن أَحفــدو مــنف الْعفــالَم ف()80إنَّكُــم لَتفــأْتُونف
الرَجفــــــــالف شفــــــــهوفة مــــــــن دُون النَسفــــــــاء بفــــــــل أَنــــــ ـتُم قَــــــــومٌ
مُسرفُونف([)81األعرار].
ويقول تعا   :وفلُوطا إذ قَالف لقَومه أَتفـأْتُونف الْ َاحشفـةَ وفأَنـتُم
تُبصرُونف()54أَ نَّكُم لَتفأْتُونف الرَجفالف شفـهوفة مـن دُون النَسفـاء بفـل
أَنتُم قَومٌ تفجهفلُونف( [ )55النمل].
( )38يــر الكــثن مـن املــؤرخ أن ســدوم قريــة قــوم لــوط تقــع أسـ ل البحــر
امليــت وملعرفــة املزيــد عنهــا انظــر :البكــري ,معجــم مــا اســتعجم ,ج  ,2ص
 .729ياقوب اشموي ,معجم البلدان,ج ,3ص .201
( )39اليعقـــوبي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .25ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج ,1ص
 .118ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة ,ج  ,1ص  .180العهــد القــديم ,س ـ ر
التكــوين ,ص  .19وانظــر :كينيــت كــانتزر وآخــرون ,الت ســن التطبيقــي
للكتاب املقدمل ,ص  .52عبد اليـى عبـود ,أنبيـاء اهلل واشيـاة املعاصـرة,
ص .49
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ويقول تعـا   :كَـذَّبفت قَـومُ لُـوطو الْمُرسفـل ف()160إذ قَـالف
لَهُـــــم أَخُـــــوهُم لُـــــوطٌ أَلَـــــا تفتَّقُـــــونف( )161إنَـــــي لَكُـــــم رفسُـــــولٌ
أَم ٌ()162فَاتَّقُوا اللَّهف وفأَطيعُون()163وفمفا أَسأَلُكُم عفلَيـه مـن
أَجر إن أَجريف إلَّا عفلَى رفبَ الْعفالَم ف()164أَتفأْتُونف الذُّكْرفانف منف
الْعفالَم ف( )165وفتفذفرُونف مفا خفلَبف لَكُم رفبُّكُم من أَةوفاجكُم بفـل
أَنتُم قَومٌ عفادُونف([ )166الشعراء].
وكــان عملــهم جلر ــة اللــواط جهــارًا نهــارًا أمــام بعةــهم
الــبعا يف أمــاكنهم وأنــديتهم العامــة  وفلُوطــا إذ قَــالف لقَومــه
إنَّكُــــم لَتفـــأْتُونف الْ َاحشفـــةَ مفــــا سفـــبفقَكُم بهفــــا مــــن أَحفـــدو مـــنف
الْعفالَم ف( )28أَ نَّكُم لَتفأْتُونف الرَجفـالف وفتفقْطَعُـونف السَّـبيلف وفتفـأْتُونف
في نفاديكُمُ الْمُنكَرف فَمفا كَانف جفوفابف قَومه إلَّـا أَن قَـالُوا ا تنفـا
بعفذفاب اللَّه إن كُنتف منف الصَّادق ف()29قَا فل رفبَ انصُرني عفلَـى
الْقَوم الْمُ ْسدينف([)30العنكبوب].
وهــم ال يكت ــون بعمــل اللــواط فيمــا بيــنهم بــل يــؤذون مــن
()40

ينهـــاهم عنـــه وجيــ ون مـــن تنـــع مـــنهم علـــى الوقـــوع فيـــه,

فكانت بينهم جر ـة اللـواط واالألتصـاب وإيـذاء مـن يصـلحهم
وينهاهم عن اجلر ة.
( )40الط ـ ي ,ت ســن  ,ج ,10ص  .2ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة ,ج,1
ص .181الشوكاني ,فتح القدير ,ج ,4ص .201
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يقول تعا   :وفمفا كَانف جفوفابف قَومه إلَّا أَن قَالُوا أَخرجُوهُم
من قَريفتكُم إنَّهُم أُنفاملٌ يفتفطَهَّرُونف[ )82(األعرار].
 قَـــــــالُوا لَـــــــئن لَـــــــم تفنتفـــــــه يفـــــــا لُـــــــوطُ لَتفكُـــــــونفنَّ مــــــنف
الْمُخرفج ف[)167(الشعراء].
ويقول تعا   :فَمفا كَانف جفوفابف قَومه إلَّا أَن قَالُوا أَخرجُـوا
ءفالف لُوطو من قَريفتكُم إنَّهُم أُنفاملٌ يفتفطَهَّرُونف()56فَأَنجفينفا ُ وفأَهلَهُ
إلَّا امرفأَتفهُ قَدَّرنفاهفا منف الْيفابرينف([ 57النمل]
ويقــول تعــا   :قَــالُوا لَــئن لَــم تفنتفــه يفــالُوطُ لَتفكُــونفنَّ م ـنف
الْمُخــرفج ف()167قَـــالف إنَـــي لعفمفلكُـــم مــنف الْقَـــال ف( )168رفبَ
نفجَنــــــــي وفأَهلــــــــي م مَّــــــــا يفعمفلُــــــــونف( )169فَنفجَّينفــــــــا ُ وفأَهلَـــــــهُ
أَجمفعـــ ف( )170إلَّــــا عفجُــــوةًا فــــي الْيفــــابرينف() 171ثُــــمَّ دفمَّرنفــــا
الْآخفرينف([)172الشعراء] .
كـــانوا يعتـــدون علـــى عــــابري الســـبيل فيقطعـــون علــــيهم
الطريب ليعتدوا على أعرارهم ويسلبوا أمواام )41(,وقـد نهـاهم
نبـيهم لـوط عـن ذلـك يف قولـه تعـا   :أَ ـنَّكُم لَتفـأْتُونف الرَجفــالف
وفتفقْطَعُــونف السَّــبيلف وفتف ـأْتُونف فــي نفــاديكُمُ الْمُنكَ ـرف( مــن اآليــة
( )41انظــر :الط ـ ي ,تارخيــه ,ج  ,1ص  .153الــثعليب ,قصــص األنبيــاء,
ص .105ابن كثنا ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .180
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[)29العنكبوب].
وقولــه تعــا   :قَــالف إنَّ هفؤُلَــاء رفــي ي َفلَــا تف ْةف ـحُون()68
وفاتَّقُـــــوا اللَّـــــهف وفلَـــــا تُخـــــزُون( )69قَـــــالُوا أَوفلَـــــم نفنهفـــــكَ عفـــــن
الْعفالَم ف([)70اشجر].
وهم باستمرار يعتدون جنسيًا على من يقدم على مـدينتهم,
وقد حاولوا االعتداء علـى رـيور لـوط  )42(إال أنهـم كـانوا
من املال كة فحماهم اهلل وعـذب املعتـدين يقـول تعـا  :فَلَمَّـا
جفــــــــاءف ءالف لُــــــــوطو الْمُرسفــــــ ـلُونف( )61قَــــــــالف إنَّكُــــــــم قَــــــــومٌ
مُنكَـ ـرُونف( )62قَـــالُوا بفـــل جئنفـــاكَ بمفـــا كَـــانُوا فيـــه يفمتفـ ـرُونف
()63وفأَتفينفاكَ بالْحفبَ وفإنَّا لَصفادقُونف()64فَأَسر بأَهلكَ بقطْع منف
ح ـدٌ وفامةُــوا حفي ـتُ
اللَّيــل وفاتَّبــع أَدبفــارفهُم وفلَــا يفلْتف ــت مــنكُم أَ ف
تُــؤمفرُونف( )65وفقَةفــينفا إلَيــه ذفل ـكَ الْ ـأَمرف أَنَّ دفاب ـرف هفؤُلَــاء مفقْطُــوعٌ
مُصبح ف()66وفجفاءف أَهلُ الْمفدينفة يفستفبشرُونف( )67قَالف إنَّ هفؤُلَاء
رفي ي فَلَا تف ْةفحُون( )68وفاتَّقُوا اللَّهف وفلَا تُخزُون()69قَالُوا أَوفلَم
نفنهفكَ عفن الْعفالَم ف([)70اشجر]

( )42انظر:الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .151ابن كـثن ,البدايـة والنهايـة,
ج ,1ص 180ــ .181
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لقــد كــانوا يعملــون الســيئاب ,وكــل شــيء مــن شــهواتهم
متوفر ب يديهم ,ومع ذلـك ع يتوق ـوا عنـد حـد معـ يف هـذ
الشــهوة فصــاروا يبحثــون عنهــا فــيمن تنــع مــنهم ليعتــدوا عليــه
وييصبو عرره )43(,وقد وص ت تلك األحـدار يف قولـه تعـا :
 وفلَمَّا جفاءفب رُسُلُنفا لُوطا سيءف بهم وفرفاقف بهم ذفرعًـا وفقَـالف هفـذفا
يفــومٌ عفصــيبٌ( )77وفجفــاءف ُ قَومُ ـهُ يُهرفعُــونف إلَيــه وفمــن قَب ـلُ كَــانُوا
يفعمفلُونف السَّيَئفاب قَالف يفاقَوم هفؤُلَاء بفنفاتي هُنَّ َأطْهفرُ لَكُم فَـاتَّقُوا
اللَّهف وفلَا تُخزُون في رفي ي أَلَي ف منكُم رفجُلٌ رفشـيدٌ()78قَـالُوا
ٍّ وفإنَّـــكَ لَـــتفعلَمُ مفــــا
لَقَـــد عفلمـــتف مفـــا لَنفــــا فـــي بفنفاتـــكَ مـــن حفــــب
نُريــ ـدُ( )79قَــــالف لَــــو أَنَّ لــــي بكُــــم قُــــوَّة أَو ءفاوي إلَــــى رُكْــــن
ك َفأَسـر
ك لَـن يفصـلُوا إلَيـ َ
ط إنَّـا ُرسُـ ُل فربَـ َ
شفديدو( )80قَالُوا يفـالُو ُ
ك إنَّـ ُه
ك بقطْع م فن اللَّيل فولَـا في ْل فت ـت مـنكُم َأحفـ ٌد إلَّـا ام فر َأتفـ َ
بأَهل َ
مُصــــيبُهفا مفــــا أَصفــــابفهُم إنَّ مفوعــ ـدفهُمُ الصُّــــبحُ أَلَــــي ف الصُّــــبحُ
بقَريبو(َ )81فلَمَّا جفاءف أَمرُنفا جفعفلْنفا عفاليفهفا سفافلَهفا وفأَمطَرنفا عفلَيهفا
حجفارفة من سجَيل مفنةُودو( )82مُسفـوَّمفة عنـدف رفبَـكَ وفمفـا هـيف مـنف
الظَّالم ف ببفعيدو( [)83هود].
ع تكـــن جر ـــة اللـــواط وإتيـــان ال احشـــة هـــي اجلر ـــة
( )43انظر :الط ي ,تارخيه ,ج ,1ص  .156ابن كثن ,البداية والنهايـة,
ج ,1ص.180
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الوحيدة عنـد قـوم لـوط بـل كـان قطـع الطريـب وإرهـاب النـامل
واإلعتداء على أن سهم وأمواام مـن اجلـرا م الكـ

املنتشـرة
()44

ب ـ أهــل ســدوم باإلرــافة إ بعــا وســا ل اللــهو احملــرم,

وهــي ممــا نهــاهم عنــه لــوط يف طاوالتــه إلصــالحهم باإلرــافة
لدعوته ام إ اإل ان وختوي هم من عذاب اهلل وعقوبته ,ومـع
ذلــك فقــد أصــروا علــى إتيــان اجلــرا م املختل ــة والك ــر بــاهلل
ودعــوا علــى أن ســهم بالعــذاب ,يقــول تعــا  :أَ ــنَّكُم لَتف ـأْتُونف
الرَجفــالف وفتفقْطَعُــونف السَّــبيلف وفتف ـأْتُونف فــي نفــاديكُمُ الْمُنكَ ـرف فَمفــا
كَانف جفوفابف قَومه إلَّا أَن قَـالُوا ا تنفـا بعفـذفاب اللَّـه إن كُنـتف مـنف
الصَّادق ف[ )29(العنكبوب] .لقد استحب هـؤالء القـوم عـذاب
اهلل الذي حل بهم ,وقد دخل يف العذاب امـرأة لـوط الـيت كـان
قلبها مع قومهـا والـيت ذكـر العلمـاء أنهـا هـي الـيت أبليـتهم عـن
ريور لـوط   )45(,فَلَمَّـا جفـاءف أَمرُنفـا جف فعلْنفـا عفاليفهفـا سفـافلَهفا
وفأَمطَرنفا عفلَيهفا حجفارفة من سجَيل مفنةُودو()82مُسفوَّمفة عندف رفبَكَ
وفمفا هيف منف الظَّالم ف ببفعيدو( [)83هود].
( )44الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .151الثعليب ,قصص األنبياء ,ص .104
الشــوكاني ,فــتح القــدير ,ج ,4ص  .201ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة,
ت سن سورة هود.
( )45انظر :الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .154ابن كثن ,البداية والنهايـة,
ج ,1ص .180
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وهذ اجلر ة األخالقية اليت استوجب من أجلها قوم لـوط
مـا حــل بهــم مــن عــذاب هــي مــن أكـ اجلــرا م واملعاصــي الــيت
توج ب ألةب اهلل وهـو الـذي اشـتد يف النهـي عنهـا وهـو اخلـالب
نا مـن
واألعلم مبـا يصـلح خللقـه ,ومـع األسـف الشـديد أن كـث ً
امتمعـــاب اشديثـــة ذاب الـــنظم العلمانيـــة الالدينيـــة يف أوربـــا
وأمريكا ومن سار على طـريقتهم يف التشـريعاب ال يـرون بأسًـا
بعمــل قــوم لــوط ,بــل وأعطــوا ترخيصــاب رمسيــة لألنديــة الــيت
ينتمـــي اـــا الشـــاذون جنســيًا وأصـــبح بعـــا الزعمـــاء يطمـــع يف
أصــواتهم يف االنتخابــاب رألــم مــا دلــت عليــه األحبــار العلميــة
الوارحة من التأكيد على إن الشذوذ اجلنسي هو أهم أسباب
انتشار مـرض اإليـدة يف العـاع الـذي حيصـد ويقعـد املاليـ يف
أ ــاء العــاع ,فــأين املشــرعون مــن البشــر مــن هــذ اشقــا ب؟!
وأيــن اشريصـــون علــى األمـــن اإلجتمــاعي والصـــحي يف الـــدول
اشديثــة الــيت تــزعم اشةــارة والســيادة علــى العــاع مــن هــذ
اشقا ب؟ وصدق رسول اهلل  فيما قال حيت رو ابـن ماجـة:
(عفن عفبد اللَّه بن عُ فمرف قوله  : لَم تفظْهفر الْ َاحشفةُ في قَوم قَطُّ
حفتَّى يُعلنُوا بهفا إلَّا فَشفا فيهم الطَّاعُونُ وفالْأَوجفاعُ الَّتي لَم تفكُـن
()46

مفةفت في أَسلَافهم الَّذينف مفةفوا).

( )46ابن ماجة ,سننه ,كتاب ال ة ,باب العقوباب ,ج  ,9ص .400
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ولذلك تأتي أحكام الشريعة اإلسالمية ملعاقبـة مـن يقـع يف
ال احشـــة عمومًـ ـا ويف اللـــواط خصوصًـ ـا ,لتكـــون رادعـــة ملـــن
يســـبب األمـــراض واألوبئـــة يف امتمـــع البشـــري مـــن أمـــراض
جسدية واجتماعية ,وتتناقل صحف العاع اشـديت عـن مـرض
اإليدة وما يرتبط بذلك من مشاكل أسرية ,ةوجية وأبوية ,بـل
وجــرا م قتــل تكــون يف بعــا األحيــان مــن بعــا مــن أصــيبوا
باإليدة عـن طريـب اآلخـرين فيحـاول االنتقـام ممـن تسـبب لـه يف
اإل صابة باملرض ,وتبـارك اهلل الـذي خلـب اإلنسـان وشـرع لـه مـا
يصلح له يف حياته الدنيا ,فقد خلب اإلنسان وعلـم كـل أحوالـه
وشــرع لــه مــا يقــيم علــى اشيــاة الســليمة يف دنيــا ومــا ينجيــه يف
أخرا .

شعيب :
بعــــت اهلل نبيــــه شــــعيبًا  إ قومــــه مــــن أهــــل مــــدين,
وكــانوا يف بــالد مــدين وهــي
حاليًـ ـا مبنطقـــة البـــدع

ــال ألربــي بــالد العــرب وتعــرر

ـــال ألـــرب تبـــوك وتبعـــد عنهـــا قرابـــة

()47

130كيلو مرت.

( )47انظــــر :البكــــري ,معجــــم مــــا اســــتعجم ,ج  ,2ص  .1201يــــاقوب
اشموي ,معجم البلدان ,ج  ,5ص  .78ابن كثن ,البداية والنهايـة ,ج ,1
ص  .184محد اجلاسر ,املعجم اجليرايف للبالد السعودية ( ال اململكة),
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(كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مـدين الـيت
هــي قريــة مــن أرض معــان مــن أطــرار الشــام ممــا يلــي ناحيــة
اشجاة قريبا من حبـنة قـوم لـوط وجـاءوا بعـدهم مبـدة قريبـة,
()48

ومدين قبيلة عرفت بها املنطقة).

وتــاريخ قــوم شــعيب يف مــدين ومــا جــر علــيهم مــن أحــدار
هـــي بعـــد إبـــراهيم  وقبـــل موســـى  يعـــى قرابـــة ألـــف
()49

وأربعما ة سنة قبل امليالد.

ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعا   :وفيفـا قَـوم لَـا يفجـرمفنَّكُم
شقَاقي أَن يُصيبفكُم مثلُ مفا أَصفابف قَو مف نُوح أَو قَومف هُودو أَو قَومف
صفالح وفمفا قَومُ لُوطو منكُم ببفعيدو[)89(هود].
وقد كان هؤالء القوم مشركون يعبدون األصنام مـن دون
اهلل تعــا كمــا جعلــوا اــم شــجرة خصــوها بالعبــادة دون اهلل

القسم الثالت ,ص  .1207عاتب أليت البالدي ,معجـم األمـاكن الـواردة يف
السنة النبوية ,ص .284
( )48ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .184
( )49انظر :عبد الوهاب النجار ,قصص األنبيـاء ,ص  .185وطمـد بيـومي
مهران ,دراساب تارخيية من القرآن ( ,)1يف بالد العرب ,ص .301
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()50

وبذلك مسوا أصحاب األيكة.

ويةار ملا كان عندهم من الشرك فإن نبـيهم شـعيبًا 
قــد حــاول إصــالح مــا عنــدهم مــن ظلــم للنــامل ,حيــت كــانوا
ي ســـدون يف األرض ويعتـــدون علـــى أمـــوال اآلخـــرين بـــاليا أو
الســرقة أو قطــع الطريــب علــى جتــارهم ونهــب أمــواام بوســا ل
لتل ـــة ,حيـــت كانـــت بالدهـــم طريقــا يعــ منـــه التجـــار إ
لتلف املناطب األخر  )51(,ولذلك فقد جاهد نبيهم يف إصـالح
مــا عنــدهم مــن جــرا م لتل ــة كــان أواــا اجلر ــة والظلــم يف
حب اهلل بالشرك معه ,ثم ظلـم النـامل يف أمـواام ويف أن سـهم,
وكـــان  جـــادًا يف إصـــالحهم ,يقـــول اهلل ســـبحانه وتعـــا
عـنهم  :إذ قَـالف لَهُـم شُـعفيبٌ أَلَـا تفتَّقُـونف()177إنَـي لَكُـم رفسُـولٌ
َأم ٌ()178فَاتَّقُوا اللَّهف وفأَطيعُون()179وفمفا أَسأَلُكُم عفلَيـه مـن
أَجــر إن أَجــريف إلَّــا عفلَــى رفبَ الْعفــالَم ف()180أَوفُــوا الْكَيـلف وفلَــا
تفكُونُــــــــوا مــــــ ـنف الْمُخســــــــرينف( )181وفةنُــــــــوا بالْقســــــ ـطَامل
الْمُس ـتفقيم()182وفلَــا تفبخفسُــوا النَّــاملف أَش ـيفا فءهُم وفلَــا تفعثفــوا فــي
( )50الطـ ي ,تارخيـه ,ج ,1ص  .168ابـن كـثن ,البدايـة والنهايــة ,ج,1
ص .187الشوكاني ,فتح القدير ,ج ,2ص .520
( )51اشليسي ,املنهىل اإلقتصادي يف املكاييل واملـواةين لـنيب اهلل شـعيب,
ص .23
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خلَقَكُـــــم وفالْجبلَّــــةَ
الْــــأَرض مُ ْســـــدينف( )183وفاتَّقُـــــوا الَّـــــذي ف
الْأَوَّل ف([)184الشعراء].
ومــع هــذا النصــح فبــدلا مــن االســتجابة لــه هــددو شخصـيًا
ومـــن آمـــن معـــه بـــالطرد مـــن بالدهـــم وحرمـــانهم مـــن بيـــوتهم
()52

وأمــواام ,كمـــا هــددو  بـــالرجم,

وهــذا يعـــى القتـــل

وهــي جر ـــة توجــه لشـــعيب نظـــن إصــالحه  ,لقـــد كـــان
شعيب يؤكـد اـم باسـتمرار وجـوب االلتـزام حبـب اهلل سـبحانه
وتعــا ومراعــاة حقــوق النــامل ,كمــا أكــد اــم أنــه شخصـيًا
ســـيلتزم مبـــا يـــدعو النـــامل إليـــه مـــن اإلصـــالح وقـــد قـــص اهلل
ســبحانه وتعــا يف كتاب ـه العزيــز مــا جــر ب ـ شــعيب وقومــه
حول هذ األحدار يقول تعا   :وفإلَى مفديفنف أَخفاهُم شُعفيبًا قَـالف
يفا قَوم اعبُدُوا اللَّهف مفا لَكُم من إلَهو ألَيرُ ُ قَد جفاءفتكُم بفيَنفـةٌ مـن
رفبَكُم فَأَوفُوا الْكَيلف وفالْميزفانف وفلَا تفبخفسُوا النَّاملف أَشيفاءفهُم وفلَا
تُ ْسدُوا في الْأَرض بفعدف إصلَاحهفا ذفلكُم خفيرٌ لَكُـم إن كُنـتُم
مُـؤمن ف( )85وفلَـا تفقْعُـدُوا بكُـلَ صـرفاطو تُوعـدُونف وفتفصُـدُّونف عفــن
سفبيل اللَّه مفن ءفامفنف به وفتفبيُونفهفا عوفجًا وفاذكُرُوا إذ كُنتُم قَليلا
فَكَثَّرفكُم وفانظُـرُوا كَيـفف كَـانف عفاقبفـةُ الْمُ ْسـدينف( )86وفإن
كَانف طَا َةٌ منكُم ءفامفنُوا بالَّذي أُرسلْتُ به وفطَا َةٌ لَـم يُؤمنُـوا
( )52انظر :ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .184
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فَاصبرُوا حفتَّى يفحكُمف اللَّهُ بفينفنفا وفهُوف خفيرُ الْحفاكم ف()87قَالف
الْمفلَأُ الَّذينف استفكْبفرُوا مـن قَومـه لَنُخرجفنَّـكَ يفـا شُـعفيبُ وفالَّـذينف
ءفامفنُــوا مفعف ـكَ مــن قَريفتنفــا أَو لَتفعُــودُنَّ فــي ملَّتنفــا قَــالف أَوفلَــو كُنَّــا
كَاره ف( )88قَد افْتفرفينفا عفلَى اللَّه كَذبًا إن عُدنفا في ملَّـتكُم
بفعدف إذ نفجَّانفا اللَّهُ منهفا وفمفا يفكُونُ لَنفا أَن نفعُودف فيهفا إلَّا أَن يفشفـاءف
اللَّهُ رفبُّنفا وفسعف رفبُّنفا كُلَّ شفيءو علْمًا عفلَى اللَّه تفوفكَّلْنفـا رفبَّنفـا افْـتفح
بفينفنفـا وفبفــينف قَومنفـا بــالْحفبَ وفأَنـتف خفيـرُ الْ َـاتح ف()89وفقَــالف الْمفلَـأُ
الَّــــذينف كَ َــ ـرُوا مــــن قَومــــه لَــــئن اتَّبفعــ ـتُم شُــ ـعفيبًا إنَّكُــــم إذًا
لَخفاســــرُونف( )90فَأَخفــــذفتهُمُ الرَّج َــــةُ فَأَصــــبفحُوا فــــي دفارهــــم
جفاثم ف()91الَّذينف كَـذَّبُوا شُـعفيبًا كَـأَن لَـم يفينفـوا فيهفـا الَّـذينف
كَذَّبُوا شُعفيبًا كَانُوا هُمُ الْخفاسرينف()92فَتفوفلَّى عفنهُم وفقَـالف يفـا
قَوم لَقَد أَبلَيتُكُم رسفالَاب رفبَي وفنفصفحتُ لَكُـم فَكَيـفف ءفاسفـى
عفلَى قَوم كَافرينف([ )93األعرار].

يوسف :
تعـــد قصـــة يوســـف  مـ ـن أعجـــب القصـــص وأكثرهـــا
ت صـــيلا يف القـــرآن الكـــريم كمـــا تعـــد مراحلـــها مـــن أكثـــر
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املراحـــل ورـــوحًا وقـــراءة مـــا ورد يف ســـورة يوســـف ييـــى عـــن
()53

الت سن.

هــو يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم  كــان
ليعقوب  أثنا عشر ولدًا كان ترتيـب يوسـف بيـنهم اشـادي
عشر )54(,إال أنه كان أحبهم ألبيه ملا اتصف به من خلـب حسـن
وسرعة استجابة ألبيـه باإلرـافة جلمالـه( )55وخ ـة ن سـه وورعـه
وتقـــوا منـــذ الصـــير )56(,وقـــد كـــان يعقـــوب  عـــاجزًا عـــن
إخ اء مشاعر جتـا يوسـف ممـا جعلـه خيشـى علـى يوسـف مـن
أخوتـــه  إذ قَـــالف يُوسُـ ـفُ لأَبيـــه يفاأَبفـــت إنَـــي رفأَيـ ـتُ أَحفـ ـدف عفشفـ ـرف
كَو كَبًا وفالشَّم ف وفالْقَمفرف رفأَيتُهُم لي سفاجدينف()4قَالف يفابُنفيَّ لَـا
( )53انظر :عبد الرمحن السعدي ,قصص األنبياء ,ص  .179سـيد قطـب,
يف ظالل القرآن ,ج  ,4ص  .1950الثعليب ,قصص األنبياء ,ص .111
وردب قصــة يوســف يف أس ـ ار العهــد القــديم ,وبســبب حتريــف أس ـ ارهم فــإن
القصــة جــاءب فيهــا لتل ــة يف اجلــوهر عمــا ورد يف القــرآن الكــريم ,انظــر:
س ر التكوين ,اإلصحاح,ص  39ــ ,50وانظـر :مهـران ,دراسـاب تارخييـة
يف القرآن الكريم( ,)1ص .71
( )54انظر :الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .170ابن كثن ,البداية والنهايـة,
ج ,1ص .197
( )55الطـ ـ ي ,تارخيـ ـه ,ج  ,1ص  .169ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج ,1ص
.137
( )56صــييت قصــة يوســف ومــا جــر فيهــا ش ـع ًرا يف دواويــن لتل ــة قد ــة
وحديثة منها ما كتبه اشمزة دعب يف ملحمة شعرية بعنوان(أكرم النامل).
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تفقْصُص رُؤيفاكَ عفلَى إخوفتكَ فَيفكيدُوا لَكَ كَيـدًا إنَّ الشَّـيطَانف
للْإنسفان عفدُوَ مُب ٌ([)5يوسف]
وقـد كــان إخوتــه ييــارون منــه وحيســدونه رألــم صــالحهم,
وبالتـالي ظهـر بيـنهم دافـع للجر ـة واالعتـداء علـى يوسـف وهـو
اشســد ,ومــن املالحــظ أن اشســد يوجــد بــ األخيــار كمــا
يوجد ب األشرار وإن كان ص ة ذميمة إال أن وقوعهـا يف قلـب
اإلنسان وارد مهمـا كـان خـنًا ,كمـا أنـه مـن خـالل األحـدار
والعالقة ب يوسـف وأخوتـه يعـد اشسـد دافعًـا للجر ـة ,رألـم
صــالح أخــوة يوســف وتبييــتهم للتوبــة بعــد اجلر ــة يقــول تعــا :
 لَقَــد كَــانف فــي يُوسُ ـفف وفإخوفتــه ءفايفــابٌ للسَّــا ل ف()7إذ قَــالُوا
فـب إلَـى أَبينفـا منَّـا فونفحـ ُن عُصـ فب ٌة إ َّن َأبفانفـا َل ـي
ف فو َأخُـو ُ َأح ُّ
س ُ
َليُو ُ
رفلَال مُب ()8اقْتُلُوا يُ وسُفف أَو اطْرفحُو ُ أَررًا يفخلُ لَكُـم وفجـهُ
أَبيكُم وفتفكُونُوا من بفعد قَومًا صفالح ف([)9يوسف].
لقد تـآمر أخـوة يوسـف  عليـه وعقـدوا اجتماعـا خاصًـا
بيــنهم ليتــآمروا عليــه وليخططــوا للــتخلص منــه إال أن أحــدهم
كــان أقــل جر ــة مــن اآلخــرين وأرحــم بيوســف مــنهم فــاقرتح
عليهم ما ورد يف قوله تعا   :قَالف قَا لٌ مـنهُم لَـا تفقْتُلُـوا يُوسُـفف
وفأَلْقُـــو ُ فـــي ألَيفابفـــة الْجُـ ـبَ يفلْتفقطْـ ـهُ بفعـ ـاُ السَّـــيَّارفة إن كُنـ ـتُم
فَاعل ف[ )10(يوسف].
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وأخذوا يرتبوا للجر ة مقـدماتها حيـت كـان يعقـوب 
حريصًا على أمن يوسف وسالمته وال خيرجه مـع أخوتـه خلوفـه
()57

عليه منهم ملا يرا من حسدهم له وإمكانية اعتدا هم عليه,

وبالتالي فقد بدءوا التن يذ املباشر للجر ـة بإقنـاع يعقـوب 
بالسماح ليوسف بالذهاب معهم ,وبـدءوا بعمليـة اإلقنـاع بهجـوم
أدبــي علــى يعقــوب  حتــى يقــف موقــف املــدافع يقــول تعــا :
 قَــــالُوا يفاأَبفانفــــا مفــــا لَــ ـكَ لَــــا تفأْمفنَّــــا عفلَــــى يُوسُــ ـفف وفإنَّــــا لَــ ـهُ
لَنفاصــــحُونف( )11أَرســــلْهُ مفعفنفــــا ألَــــدًا يفرتفــــع وفيفلْعفــــب وفإنَّــــا لَــــهُ
لَحفافظُونف([)12يوسف].
ع يرألــب يعقــوب  أن يظهــر خوفــه علــى يوســف مــنهم
لكنــه أرجــع خوفــه علــى يوســف مــن الــذ ب ,وقــد لقــنهم عــذرًا
رمبــا ع ي كــروا فيــه ولــذا جلــأوا إليــه بســرعة وهــو الــذ ب,
وهــذا يعــى أمــر خــارج عــن إرادتهــم ,ويف املقابــل حــاول يعقــوب
 أن يظهر األمن من جانبهم يقول تعا  :قَالف إنَي لَيفحزُنُني
ب فوأَنـــــتُم عفنـــــهُ
كلَـــــ ُه الـــــ َذ ُ
ر أَن في ْأ ُ
أَن تفـــــذ فهبُوا بـــــه فو َأخفـــــا ُ
ألَـــافلُونف( )13قَـــالُوا لَـــئن أَكَلَـ ـهُ الـ ـذَ بُ وفنفحـ ـنُ عُصـ ـبفةٌ إنَّـــا إذًا
لَخفاسرُونف([)14يوسف].
( )57الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص .171
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لقد ان رد إخوة يوسف بالةحية وتهيأب ام كل الظـرور
إلمتام اجلر ة )58(,لكـن اهلل سـبحانه وتعـا طمأنـه وثبتـه يف
هذا املوقف العصيب مـع تعررـه لـألذ واإلهانـة قبـل إلقا ـه يف
()59

اجلــب (البئــر)

يقــول تعــا   :فَلَمَّــا ذفهفبُــوا بــه وفأَجمفعُــوا أَن

يفجعفلُو ُ في ألَيفابفة الْجُبَ وفأَوحفينفا إلَيه لَتُنفبَئفنَّهُم بأَمرهم هفذفا وفهُم
لَا يفشعُرُونف[ )15(يوسف].
أمت أولئك جر تهم وخطأهم وبدءوا مبحاولة ت ة أن سهم
والتظــاهر بــال اءة ,وصــنع األدلــة املختل ــة املــزورة لل ــرار مــن
املســؤولية وإلصــاق التهمــة بالــذ ب وتعميــة اشقيقــة علــى املتــابع
للجر ـة وهـو يعقـوب  يقـول تعـا   :وفجفـاءُوا أَبفـاهُم عشفـاءً
يفبكُونف( )16قَالُوا يفاأَبفانفا إنَّا ذفهفبنفا نفستفببُ وفتفرفكْنفا يُوسُفف عندف
مفتفاعنفــــا فَأَكَلَــ ـهُ الــ ـذَ بُ وفمفــــا أَنــ ـتف بمُــــؤمن لَنفــــا وفلَــــو كُنَّــــا
فـولَت
ب قَـا فل بفـل س َّ
صفادق ف( )17فوجفاءُوا فعلَـى قَميصـه بـدفم كَـذ و

( )58الطـ ـ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .171الـــثعليب ,قصـــص األنبيـــاء ,ص
 .117ابن األثن ,الكامل ,ج ,1ص  .139ابـن كـثن ,البدايـة والنهايـة ,ج
 ,1ص.201
( )59الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .171انظر :ابن كثن ,البداية والنهاية,
ج ,1ص.200
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لَكُــم أَن ُسُ ـكُم أَم ـرًا فَصفــبرٌ جفمي ـلٌ وفاللَّ ـهُ الْمُس ـتفعفانُ عفلَــى مفــا
تفص ُونف([)18يوسف].
لقد أُخذ يوسف من البئـر مـن قبـل إحـد القوافـل واشـرتا
عزيــز مصــر(( )60كــبن الــوةراء) يقــول تعــا  :وفجفــاءفب سفــيَّارفةٌ
سلُوا وفار فدهُم َفأَدلَى فدلْـ فو ُ قَـا فل يفـا بُشـ فر هفـذفا ُأللَـا ٌم فو َأسفـرُّو ُ
َفأَر ف
بةفاعفة وفاللَّهُ عفليمٌ بمفـا يفعمفلُـونف( )19وفشفـرفو ُ بـثفمفن بفخـ

دفرفاهـمف

مفعدُودفةو وفكَانُوا فيه منف الزَّاهدينف( )20وفقَالف الَّـذي اشـتفرفا ُ مـن
مصـرف لامرفأَتــه أَكْرمــي مفثـوفا ُ عفسفــى أَن يفن َعفنفــا أَو نفتَّخـذف ُ وفلَـدًا
وفكَـــذفلكَ مفكَّنَّـــا ليُوسُـــفف فـــي الْـــأَرض وفلنُعفلهمفـــهُ مـــن تفأْويـــل
ـن أَكْثفــرف النَّـــامل لَـــا
الْأَحفاديـــت وفاللَّــهُ ألَالــبٌ عفلَـــى أَمـــر وفلَكــ َّ
يفعلَمُونف([ )21يوسف].
عاق يوسف يف بيت العزيـز وكـان شخصًـا طبوبًـا خلوقـا
خ يف الن مجيل املُحيا وبالتالي كان كل من يـرا يف بيـت
العزيز يعجب به أ ا إعجاب ,وابُتلي يوسـف بإعجـاب ةا ـد مـن
امرأة العزيز اليت عشقته وهامت به )61(,وبالتـالي أصـبح يوسـف
( )60الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .173الثعليب ,قصص األنبياء ,ص .119
ابــن األثــن ,الكامــل ,ج  ,1ص  .141ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة ,ج ,1
ص .202مهران ,دراساب تارخيية يف القرآن الكريم(  ,)1ص.73
( )61انظر :حسن دوح ,ابتالءاب الشر واخلن يف حياة األنبياء ,ص .44
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 هدفا جلر ة أخر  ,لكن دوافعها يف هـذ املـرة عكـ
دوافع اجلر ة األو فاألو دافعها الكر  ,أما هذ اجلر ـة
فدافعها اشـب الشـديد الـذي وصـل شـد العشـب واليـرام ,ممـا
دفعهـــا حملاولـــة إألرا ـــه بـــالوقوع يف الزنـــا وخيانـــة اهلل ســـبحانه
وتعــا وخيانــة عــرض صــاحب البيــت الــذي اســتأمنه علــى أهلــه
يقــول تعــا   :وفلَمَّــا بفلَـَف أَشُــدَّ ُ ءفاتفينفــا ُ حُكْمًــا وفعلْمًــا وفكَـذفلكَ
نفجــزي الْمُحســن ف( )22وفرفاوفدفت ـهُ الَّتــي هُ ـوف فــي بفيتهفــا عفــن نف ْســه
وفألَلَّقَت الْأَبوفابف وفقَالَت هفيتف لَكَ قَالف مفعفاذف اللَّـه إنَّـهُ رفبَـي أَحسفـنف
مفثوفايف إنَّهُ لَا يُ ْلحُ الظَّالمُونف( )23وفلَقَد هفمَّت به وفهفمَّ بهفا لَولَا أَن
رفأَ بُرهفانف رفبَه كَذفلكَ لنفصررف عفنهُ السُّـوءف وفالْ َحشفـاءف إنَّـهُ مـن
عبفادنفا الْمُخلَص ف([ )24يوسف].
لقــد فــر منهــا يوســف رافةًـا ال احشــة رألــم كــل امليريــاب
فهي امرأة مجيلة أظهرب م اتنها وخلت بـه وراء األبـواب امليلقـة
أيأسته من ال رار منها ومع ذلك كان فارًا بدينه وتقـوا  ,يقـول
تعـا   :وفاستفبفقَا الْبفابف وفقَـدَّب قَميصفـهُ مـن دُبُـر وفأَلْ َيفـا سفـيَدفهفا
لَدف الْبفاب قَالَت مفا جفزفاءُ مفن أَرفادف بأَهلكَ سُوءًا إلَّا أَن يُسجفنف أَو
عفذفابٌ أَليمٌ([ )25يوسف].
لقد كانت امل اجأة حيت صاحب الدار عند الباب وشـاهد
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املطـــاردة والســـباق علـــى البـــاب( )62وع يكـــن املشـــهد كاملـ ـا
والرؤية وارحة بالنسبة له ,ولذلك كانـت فرصـة امرمـة بـأن
تلقي باجلر ة على ال يء وت ء ن سها لكـن يوسـف دافـع عـن
ن ســـه يقـــول تعـــا   :قَـــالف هـ ـيف رفاوفدفتنـــي عفـــن نف ْســـي( مـــن
اآلية[)26يوسف].
لقـــد جـــاء كـــالم الشـــاهد ليـــذكر صـ ـاحب البيـــت وهـــو
القاري يف هذا املوقف بالبيَّناب يف التحقيب وفشفهدف شفاهدٌ من
ـد مـــن ُقبُـــل َفصفـــ فدقَت فوهُـ ـ فو مـــ فن
أَهلهفـــا إن كَـــا فن قَميصُـــ ُه قُــ َّ
الْكَــاذب ف(مــن اآليــة  .)26وفإن كَــانف قَميصُ ـهُ قُــدَّ مــن دُبُــر
فَكَذفبفت وفهُوف منف الصَّادق ف([ )27يوسف].
وقد جاء اشكم على امرم بعد اتةـاح القرينـة وت حـص
القميص ,حيت تب أن املرأة هي اليت اعتدب على يوسف وأنـه
بــريء مــن الــتهم رألــم تظــاهر امــرأة العزيــز بأنهــا رــحية يقــول
تعا   :فَلَمَّا رفأَ قَميصفهُ قُدَّ من دُبُر قَالف إنَّهُ من كَيدكُنَّ إنَّ
كَيدفكُنَّ عفظيمٌ[)28(يوسف].

( )62الط ي ,تارخيه ,ج ,1ص  .173الـثعليب ,قصص األنبياء ,ص .121
ابــن األثــن ,الكامــل ,ج ,1ص  .142ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة ,ج,1
ص .203أبو ال داء ,املختصر ,ج ,1ص .35
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ويؤخــذ مــن هــذا أن القــرآ ن يؤخــذ بهــا عنــد االشـــتبا يف
()63

الدعاو .

كمـــا جـــاء الطلـــب مـــن العزيـــز موجهًــا إ يوســـف بـــأن ال
يتحـدر بهــذا املورـوع وأن يعــرض عنـه وأن حتـ

امـرأة العزيــز

بذنبها وتـدرك خطأهـا وتسـتي ر يقـول تعـا  :يُوسُـفُ أَعـرض
عفــــــــن هفــــــ ـذفا وفاســــــ ـتفي ري لــــــ ـذفنبك إنَّــــــــك كُنــــــــت مــــــ ـنف
الْخفاطئ ف[)29(يوسف].
لقــد ظهــرب بــراءة يوســف  وأتةــح األمــر إال أن امــرأة
العزيز كانت حتت دوافع قوية من العشب واشب ليوسف ,وملـا
تعرفه من صـ اته اجلماليـة فإنهـا مـا أن مسعـت حبـديت النسـاء
عنه حتى أرادب أن تتعرض تلك النسوة ملا تعررت له مـن عشـب
وحــب أعماهــا عــن كــل شــي ,حت ـى ت ـ ر ســلوكها وافتتانهــا
بيوسف واعتدا ها عليه ,وبالتالي حاولت إألـواء النسـاء بـالوقوع
معهــا يف إيــذاء يوســف ويف الــدافع الــذي دفعهــا لالعتــداء عليــه
وطاولــة إألـــواء يوســـف  والةــيط عليـــه ,وبالتـــالي حتقـــب
ت يــر موق هــا وتيــن مــن املوقــف ,وبــدلا مــن أن يكــون يوســف
مســتهدفا مــن امــرأة واحــدة أصــبح مســتهدفا مــن جمموعــة مــن
( )63عبد الرمحن السعدي ,قصص األنبياء ,ص .187
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النساء( )64ورحية متوقعـة اـذ امموعـة ,يقـول تعـا  :وفقَـالف
نسوفةٌ في الْمفدينفة امرفأَةُ الْعفزيز تُرفاودُ فَتفاهفا عفن نف ْسه قَد شفيف َهفا
حُبًّــا إ نَّــا لَنفرفاهفــا فــي رف ـلَال مُــب ()30فَلَمَّــا سفــمعفت بمفكْــرهنَّ
أَرسفـلَت إلَــيهنَّ وفأَعتفـدفب لَهُــنَّ مُتَّكَــأ وفءفاتفــت كُــلَّ وفاحـدفةو مــنهُنَّ
سكهينًا وفقَالَت اخرُج عفلَيهنَّ فَلَمَّا رفأَينفهُ أَكْبفرنفهُ وفقَطَّعنف أَيديفهُنَّ
وفقُلْنف حفاقف للَّه مفا هفذفا بفشفرًا إن هفذفا إلَّا مفلَكٌ كَريمٌ()31قَالَـت
ُن الَّـذي لُمتُنَّنـي فيـه فو َلقَـد رفاوفدتُـ ُه عفـن فن ْسـه فَاستفعصفـ فم
َفذفلك َّ
وفلَــــــئن لَــــــم يف ْعفــــــل مفــــــا ءفامُــــ ـرُ ُ لَيُســــ ـجفنفنَّ وفلَيفكُــــــونفن مــــ ـنف
الصَّاألرينف([)32يوسف].
لقد كانت تهدد يوسف  ولذلك كان أمـام شـرين إمـا
الوقــوع يف اجلر ــة وال احشــة وإمــا الســجن ظلمً ـا ولــذلك فقــد
اختار السجن علـى اجلر ـة وال احشـة حيـت كـان مهـددًا
مبجتمـــع فيـــه خصـــوم كـــثنة مـــن النســـاء امليريـــاب باليوايـــة
الــداعياب لــه يقــول تعــا  :قَــالف رفبَ السَــجنُ أَحفــبُّ إلَــيَّ ممَّــا
يفدعُونفني إلَيه وفإلَّا تفصـرر عفنَـي كَيـدفهُنَّ أَصـبُ إلَـيهنَّ وفأَكُـن
منف الْجفاهل ف( )33فَاستفجفابف لَهُ رفبُّهُ فَصفـرفرف عفنـهُ كَيـدفهُنَّ إنَّـهُ
هُوف السَّميعُ الْعفليمُ([ )34يوسف].
( )64الطـــ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص  .175ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج ,1ص
 .143ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .205
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لقـــد اتةـــحت بـــراءة يوســـف  ورأ العزيـــز وألـــن مـــن
اآليــاب والعالمــاب مــا يؤكــد اــم أنــه رــحية لكــنهم حكمــوا
عليه بالسجن ظلمًا يقـول تعـا   :ثُـمَّ بفـدفا لَهُـم مـن بفعـد مفـا رفأَوُا
الْآيفاب لَيفسجُنُنَّهُ حفتَّى ح [)35(يوسف].
لقــد كانــت حيــاة يوســف يف الســجن مليئــة باألحــدار ذاب
الصــلة بقةــايا أمنيــة فقــد كــان معــه بعــا امــرم وبعــا
املتهم الذين ع تصدر أحكام يف قةاياهم بعـد وكـل مـنهم
يتوقع حكمًا معينًا بالقتل أو اإلفراج ,وكان من ب املساج
معه متهمان مـن حاشـية ملـك مصـر يف تلـك ال ـرتة )65(,إنشـيلت
أذهانهما فيما سيصدر عليهما من حكم حيت ع يتم البـت يف
قةـــيتهما بعـــد ويتحـــدر القـــرآن عـــن هـــؤالء يف قولـــه تعـــا :
 وفدفخفلف مفعفهُ السَجنف فَتفيفان قَالف أَحفدُهُمفا إنَي أَرفاني أَعصرُ خفمرًا
خرُ إنَي أَرفاني أَحملُ فَوقف رفأْسي خُبزًا تفأْكُلُ الطَّيرُ منهُ
وفقَالف الْآ ف
نفبَئنفا بتفأْويله إنَّا نفرفاكَ منف الْمُحسن ف()36قَالف لَا يفأْتيكُمفا طَعفامٌ
تُرةفقَانــه إلَّــا نفبَّأْتُكُمفــا بتفأْويلــه قَب ـلف أَن يفأْتيفكُمفــا ذفلكُمفــا ممَّــا
عفلَّمفني رفبَي إنَي تفرفكْتُ ملَّةَ قَوم لَـا يُؤمنُـونف باللَّـه وفهُـم بالْـآخرفة
( )65الط ي ,تارخيه ,ج ,1ص  .176الثعليب ,قصص األنبيـاء ,ص .126
ابــن األثــن ,الكامــل ,ج ,1ص  .144ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة ,ج,1
ص .206حسن دوح ,ابتالءاب الشر واخلن يف حياة األنبياء ,ص .46
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هُم كَافرُونف( )37وفاتَّبفعتُ ملَّةَ ءفابفا ي إبرفاهيمف وفإسحفاقف وفيفعقُوبف
مفا كَانف لَنفا أَن نُشركَ باللَّه من شفيءو ذفلكَ من فَةـل اللَّـه عفلَينفـا
وفعفلَى النَّامل وفلَكنَّ أَكْثفرف النَّامل لَا يفشـكُرُونف()38يفاصفـاحبفي
السَــجن ءفأَربفــابٌ مُتف َرَقُــونف خفي ـرٌ أَم اللَّ ـهُ الْوفاح ـدُ الْقَهَّــارُ()39مفــا
تفعبُدُونف من دُونه إلَّا أَسمفاءً سفمَّيتُمُوهفا أَنتُم وفءفابفاؤُكُم مفـا أَنـزفلف
اللَّهُ بهفا من سُلْطَان إن الْحُكْمُ إلَّـا للَّـه أَمفـرف أَلَّـ ا تفعبُـدُوا إلَّـا إيَّـا ُ
ذفلكَ الدَينُ الْقَيَمُ وفلَكنَّ أَكْثفرف النَّامل لَا يفعلَمُونف()40يفاصفاحبفي
ب
خ ُر َفيُصـَل ُ
كمفا َفيفسـقي رفبَّـ ُه خفمـرًا فوأَمَّـا الْـآ ف
السَجن أَمَّا َأحفـ ُد ُ
فَتفأْكُـــــلُ الطَّيـــــرُ مــــــن رفأْســــــه قُةـــــيف الْـــــأَمرُ الَّـــــذي فيــــــه
تفستف ْتيفان([)41يوسف].
لقد كان يوسـف حيـ بـالظلم وأنـه سـجن رألـم براءتـه ولـذلك
حاول أن يوسط الذي توقع أن حيكم له بال اءة وسيعود للعمـل
يف خدمة امللك ليحدر امللك عن مظلمة يوسف  )66( لعلـه أن
يعاد النظر يف قةيته ,لتتةح براءته وتطلـب حريتـه وخيـرج مـن
َـن أَنَّـ ُه نفـاج من ُهمفـا اذكُرنـي
سجنه يقـول تعـا   :فوقَـا فل للَّـذي ظ َّ
ت فـي السَـجن بةـعف
عندف رفبَكَ فَأَنسفا ُ الشَّيطَانُ ذكْـرف رفبَـه فَلَبـ ف
ســن ف[ )42(يوســف] .لقــد كــان الســجن صــعبًا علــى يوســف
( )66الطـــ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص  .207ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج ,1ص
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عليه السالم ولذلك فقد أشار النيب  اذ الصـعوبة يف قولـه:
( إنَّ الْكَريمف ابنف الْكَريم ابن الْكَريم ابن الْكَريم يُوسُفُ بـنُ
يفعقُوبف بن إسحاق بن إبرفاهيمف قَالف وفلَو لَبثتُ في السَجن مفا لَبتف
يُوسُفُ ثُمَّ جفاءفني الرَّسُولُ أَجفبتُ ثُمَّ قَرفأَ فَلَمَّا جفاءف ُ الرَّسُولُ قَالف:
()67
ارجع إلَى رفبَكَ فَاسأَلْهُ مفا بفالُ النَسوفة اللَّاتي قَطَّعنف أَيديفهُنَّ).
لقـــد حـــدثت قصـــة ذَّكـــرب صـــاحب يوســـف يف الســـجن
بيوســف  لوجــود حاجــة إليــه متثلــت يف رؤيــا امللــك الــيت ع
يتمكن أتباعه من ت سنها وكان صـاحب يوسـف علـى قناعـة
بقدرة يوسف علـى ت سـنها( )68يقـول تعـا  :وفقَـالف الْمفلـكُ إنَـي
أَرف سفــبعف بفقَـرفابو سـمفان يفـأْكُلُهُنَّ سفــبعٌ عجفــارٌ وفسفــبعف سُــنبُلَابو
خُةر وفأُخفرف يفابسفابو يا أيها الْمفلَأُ أَفْتُـوني فـي رُؤيفـايف إن كُنـتُم
للرُّؤيفا تفعبُرُونف()43قَالُوا أَريفارُ أَحلَام وفمفا نفحنُ بتفأْويل الْأَحلَام
كرف بفعدف أُمَّةو أَنفا أُنفبَئُكُم
بعفالم ف( )44فوقَالف الَّذي نفجفا منهُمفا وفادَّ َ
بتفأْويله فَأَرسلُون( )45يُوسُفُ أَيُّهفا الصَدَيبُ أَفْتنفا في سفبع بفقَرفابو
سمفان يفأْكُ لُهُنَّ سفبعٌ عجفارٌ وفسفبع سُنبُلَابو خُةر وفأُخفرف يفابسفابو
لَعفلهي أَرجعُ إلَى النَّامل لَعفلَّهُم يفعلَمُونف([ )46يوسف].
( )67الرتمذي ,سننه ,كتاب الت سن ,سورة يوسف.
( )68الطـــ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص  .176ابــــن األثـــن ,الكامــــل ,ج ,1ص
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ورألم أن يوسف  سـجن ظلمًـا وأوذي واتهـم ةورًا إال أنـه
كان علـى اسـتعداد للعطـاء وللنصـح يف وقـت أوذي فيـه وسـجن
حيت فسر ام الرؤيا وهي مرتبطـة باملسـتقبل ويف الوقـت ن سـه
أعطـــاهم إرشـــاداب إداريـــة للتيلـــب علـــى املشـــكالب القادمـــة
املتوقعة يقول تعا   :قَالف تفزرفعُونف سفبعف سن ف دفأَبًا فَمفا حفصفدتُم
فَذفرُو ُ في سُنبُله إلَّا قَليلا ممَّـا تفـأْكُلُونف( )47ثُـمَّ يفـأْتي مـن بفعـد
ُـــن إلَّـــا قَليلـــا ممَّـــا
ك ْل فن مفـــا قَـــدَّمتُم َله َّ
ك سفـــب ٌع شـــدفا ٌد يفـــ ْأ ُ
ذفلـــ َ
تُحصنُونف( )48ثُمَّ يفأْتي من بفعد ذفلكَ عفامٌ فيه يُيفـارُ النَّـاملُ وففيـه
يفعصرُونف([ )49يوسف].
لقد أحـ

امللـك أن ت سـن يوسـف ت سـن صـادق وأنـه رألـم

كونه يف السجن بادر باملساعدة وتقديم النصح رألم مـا تعـرض
لــه مــن أذ ممــا دفــع امللــك لملعجــاب بــه وع يــر بعــد ,فــدعا
إلحةــار يوســف مــن الســجن والع ــو عنــه لكــن يوســف كــان
حريصًــ ـا علــــى إظهــــار براءتــــه وأن ال يكــــون خروجــــه دون رد
اعتبار وإيةاح موقف النساء اآلتي اتهمنه يقـول تعـا  :وفقَـالف
الْمف لكُ ا تُوني به فَلَمَّا جفاءف ُ الرَّسُولُ قَالف ارجع إلَى رفبَكَ فَاسـأَلْهُ
مفــــا بفــــالُ النَســـوفة اللَّــــاتي قَطَّعـــنف أَيــــديفهُنَّ إنَّ رفبَــــي بكَيــــدهنَّ
عفليمٌ[ )50(يوسف].
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وقــد دفــع هــذا املوقــف ملــك مصــر إ مزيــد مــن اإلعجــاب
بيوسف وبالتالي دعـا النسـاء ذواب العالقـة بقةـية يوسـف 
للمثــول ب ـ يديــه وأعــاد بن ســه النظــر يف القةــية وطــرح علــى
النساء أسئلة جاءب اإلجابة عليها لصـاحل يوسـف وقةـيته الـيت
أعيد النظر فيها بعد بةع سن حيت جاء اعرتار مجاعي مـن
النساء املتـآمراب علـى يوسـف باإلرـافة لالعـرتار اخلـاص مـن
امرأة العزيز وهي املذنبـة األو يف اجلر ـة األو وفيمـا تبعهـا
مــن مــؤامراب النســاء )69(,كمــا ورد يف قولــه تعــا  :قَــالف مفــا
خفطْبُكُنَّ إذ رفاوفدتُنَّ يُوسُفف عفن نف ْسه قُلْـنف حفـاقف للَّـه مفـا عفلمنفـا
عفلَيه من سُوءو قَالَت امرفأَةُ الْعفزيز الْآنف حفصحفصف الْحفبُّ أَنفا رفاوفدتُهُ
عفــن نف ْســه وفإنَّ ـهُ لَم ـنف الصَّــادق ف( )51ذفل ـكَ ل ـيفعلَمف أَنَــي لَــم أَخُن ـهُ
بالْيفيب وفأَنَّ اللَّهف لَا يفهدي كَيدف الْخفـا ن ف()52وفمفـا أُبفـرَ ُ نف ْسـي
إنَّ الـــنَّ ْ ف لَأَمَّـــارفةٌ بالسُّـــوء إلَّـــا مفـــا رفحـ ـمف رفبَـــي إنَّ رفبَـــي ألَ ُـــورٌ
رفحيمٌ([)53يوسف].
لقد اتةحت براءة يوسف أمام امللك وحاشـيته وعلـم النـامل
بهذ الـ اءة وةاد إعجـاب امللـك بيوسـف ومكـن اهلل لـه ليصـبح
مــن كبــار مــوظ ي الدولــة وممــن يقيمــون العــدل فيهــا :وفقَــالف
( )69الطـــ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص  .178ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج ,1ص
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الْمفلكُ ا تُوني به أَستفخلص هُ لنف ْسي فَلَمَّا كَلَّمفهُ قَـالف إنَّـكَ الْيفـومف
لَدفينفا مفكـ ٌ أَمـ ٌ( )54قَـالف اجعفلْنـي عفلَـى خفـزفا ن الْـأَرض إنَـي
حف يظٌ عفليمٌ([)55يوسف] .
وهكــذا مكــن اهلل ليوســف املظلــوم وأعــز اهلل بعــد ذلــه
ومكــن لــه يف أرض مصــر بعــد أن كــان رقيق ـا يبــاع ويشــرت
وسـجينًا طبوسًـا يقـول تعـا   :وفكَـذفلكَ مفكَّنَّـا ليُوسُـفف فـي
الْـأَرض يفتفبفــوَّأُ منهفــا حفيـتُ يفشفــاءُ نُصــيبُ برفحمفتنفــا مفــن نفشفــاءُ وفلَــا
نُةــيعُ أَج ـرف الْمُحســن ف( )56وفلَ ـأَجرُ الْــآخرفة خفيـرٌ للَّــذينف ءفامفنُــوا
وفكَانُوا يفتَّقُو فن([ )57يوسف].
لقــد حــدثت اماعــة املتوقعــة يف مصــر ومــا حواــا وامتــدب
آثارها لتشمل البوادي القريبة منها وخصوصًا بادية فلسط يف
املنطقة اليربية يف نواحي صحراء النقب األقرب منهـا إ مصـر
وهـي املنـاطب الــيت كـان يقــيم فيهـا يعقــوب وأبنـاؤ  )70(,وكــان
البـد اـم مـن الريـف ومنـاطب الزراعـة حيـت كـانوا يعيشـون يف
البدو ,وبالتالي شـاء اهلل أن يـأتي بـأخوة يوسـف الـذين سـبب أن
( )70لتحديـــد هـــذ املواقـــع انظـــر :الطـ ـ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص  .179ابـــن
األثن ,الكامل ,ج ,1ص  .155مهـران ,دراسـاب تارخييـة يف القـرآن (,)1
بالد العرب ,ص  .80كينيت كانتزر وآخرون ,الت سن التطبيقي للكتاب
املقدمل ,ص .95
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اعتــدوا عليــه وآذو ليكونــوا يف حاجتــه ,حيــت كــان يف موقــع
املســـؤولية عـــن أمـــور كـــثنة يف مصـــر يف مقـــدمتها التمـــوين
والطعــام ومــا يتصــل بــه مــن توةيــع أو بيــع ,ويظهــر أن مــن عــادة
يوســف أن يتل ـثم لشــدة مجالــه وحســنه ,وبالتــالي كــان كــثن
ممن يرا ال يعرفه وهذا ما حصل إلخوة يوسف حينما قابلو يف
مصر يقـول تعـا   :وفجفـاءف إخـوفةُ يُوسُـفف فَـدفخفلُوا عفلَيـه فَعفـرففَهُم
وفهُم لَهُ مُنكرُونف[ )58(يوسف].
ويظهر أن الطعـام كـان يصـرر بعـدد األشـخاص وبالتـالي
فـ ـإن إخوتـــه حـــدثو بوجـــود أخـــيهم األصـــير بنيـــام وبالتـــالي
وجــدها فرصــة مناســبة أن يطلــب مــنهم إحةــار أخــيهم الــذي
ذكرو وحتدثوا عنه ولـوال حـديثهم عنـه ملـا طلـب مـنهم هـذا إذ
ع يكونوا يعرفون هوية يوسف ح تلك املقابلة ولعل هـذا مـن
استيالله  للحـديت الصـادر مـن إخوتـه( )71وهـذا أمـر مهـم
يف التحقيــب ويف معرفــة مــا لــد اآلخــرين ,واســتيالل حــديثهم
الســتكمال معلومــاب أو جــر أشــخاص ليســاعدوا يف كشــف
بعا األمور ,يقول تعا   :وفلَمَّا جفهَّزفهُم بجفهفاةهم قَـالف ا تُـوني
بـأَخ لَكُــم مــن أَبــيكُم أَلَــا تف ـرفونف أَنَــي أُوفــي الْكَيـلف وفأَنفــا خفي ـرُ
( )71انظـــر :ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص  .148ابـــن كـــثن ,البدايـــة
والنهاية ,ج  ,1ص.211
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الْمُنــزل ف( )59فَــإن لَــم تف ـأْتُوني بــه فَلَــا كَي ـلف لَكُــم عنــدي وفلَــا
تفقْرفبُون( )60قَالُوا سفنُرفاودُ عفنهُ أَبفا ُ وفإنَّا لَ َاعلُونف([)61يوسف].
ولقـــد حـــاول يوســـف أن يعطـــي إخوتـــه شـــيئًا مـــن األمـــان
واالطمئنان لييريهم بالقدوم مـرة أخـر وبإحةـار أخـيهم معهـم
ليعــرر أخبــار أبيــه وأهلــه وبالتــالي أعــاد نقــودهم الــيت جــاءوا
بها( )72يقول تعا   :وفقَالف ل تيفانه اجعفلُوا بةفاعفتفهُم فـي رحفـالهم
لَعفلَّهُـــــــــم يفعرفُونفهفـــــــــا إذفا انقَلَبُـــــــــوا إلَـــــــــى أَهلهـــــــــم لَعفلَّهُـــــــــم
يفرجعُونف[)62(يوسف].
لقد صحت طاولة يوسـف إلعـادة إخوتـه ملصـر مـرة أخـر
وإلحةــار أخيــه الشــقيب معهــم  .فَلَمَّــا رفجفعُــوا إلَــى أَبــيهم قَــالُوا
كتفــل وفإ َّنــا لَــ ُه
يفا َأبفا فنــا مُنــ فع م َّنــا ا ْلكَيــ ُل َفأَرســل فم فعنفــا َأخفا فنــا فن ْ
لَحفافظُونف[)63(يوسف] لقـد كـان اخلـور يـراود يعقـوب علـى
ابنـه الصــين( )73وحينهــا تــذكر مــا حــدر البنــه يوســف وعالقــة
بقية األبناء باخت ا ه وبالتالي ع يأمن علـى الصـين مـنهم يقـول
تعا   :قَالف هفل ءفامفنُكُم عفلَيه إلَّا كَمفا أَمنتُكُم عفلَى أَخيه من
قَبلُ فَاللَّـهُ خفيـرٌ حفافظـا وفهُـوف أَرحفـمُ الـرَّاحم ف()64وفلَمَّـا فَتفحُـوا
مفتفاعفهُم وفجفدُوا بةفاعفتفهُم رُدَّب إلَيهم قَالُوا يفاأَبفانفا مفا نفبيـي هفـذ
( )72الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص .179
( )73ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .213
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بةفاعفتُنفا رُدَّب إلَينفا وفنفمنُ أَهلَنفا وفنفح َظُ أَخفانفا وفنفزدفادُ كَيلف بفعن
ذفلكَ كَيلٌ يفسنٌ[ )65(يوسف].
لقد حاول يعقوب منع أبنا ـه مـن ارتكـاب اجلر ـة يف حـب
أخــيهم األصــير وبالتــالي أخــذ علــيهم العهــود واملواثيــب )74(,يف
طاولــة منــه لتحريــك الــواةع الــديى ملنــع وقــوع اجلر ــة وهــذا
الــواةع مــن أهــم موانــع اجلر ــة ,يقــول تعــا  :قَــالف لَــن أُرسـلَهُ
مفعفكُم حفتَّى تُؤتُون مفوثقا منف اللَّه لَتفأْتُنَّني به إلَّا أَن يُحفاطَ بكُم
فَلَمَّا ءفاتفو ُ مفوثقَهُم قَالف اللَّهُ عفلَى مفا نفقُولُ وفكيلٌ[ )66(يوسف].
لقد كـان مـن الوارـح حـرص يعقـوب علـى كافـة أبنا ـه,
وبالتــالي حــاول أن يوصــيهم مبــا يــر فيــه ن عً ـا اــم ,ويف هــذا
تـــذكن اـــم مبحبــة أبـــيهم اـــم وأنـــه وإن كـــان حريصًــا علـــى
الصـــين وخا ـ ـا عليـــه فإنـــه يف الوقـــت ن ســـه حـــريص علـــيهم
مجيعًا ,وعلى ما ين عهم ,فهو خيشى عليهم من اشسد ,كما
أنــه خيشــى علــيهم مــن التجنيــد أو العبوديــة ,ويف حتريــك هــذا
الشـــعور عنـــد أبنا ـــه حتريـــك لعوامـــل لتل ـــة تســـاعد يف منـــع
اجلر ــة الــيت كــان خيشــى وقوعهــا علــى الصــين يقــول تعــا :
 وفقَــالف يفــا بفنــيَّ لَــا تفــدخُلُوا مــن بفــابو وفاح ـدو وفادخُلُــوا مــن أَب ـوفابو
( )74الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .180ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
 .180ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .212
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مُتف َرَقَةو وفمفا أُألْني عفنكُم منف اللَّه من شفيءو إن الْحُكْـمُ إلَّـا للَّـه
عفلَيه تفوفكَّلْتُ وفعفلَيه فَلْيفتفوفكَّل الْمُتفوفكهلُونف()67وفلَمَّا دفخفلُوا مـن
حفيتُ أَمفرفهُم أَبُوهُم مفا كَانف يُيني عفنهُم مـنف اللَّـه مـن شفـيءو إلَّـا
حفاجفة في نف ْ

يفعقُوبف قَةفاهفا وفإنَّهُ لَذُو علْم لمفا عفلَّمنفا ُ وفلَكنَّ

أَكْثفرف النَّامل لَا يفعلَمُونف([)68يوسف].
لقـــد كـــان األخ األصـــير ليوســـف بريئًـ ـا ولـــذلك حـــاول أن
ين رد به على حـدة ليكـون عونًـا لـه ,وليعـرر منـه أخبـار أهلـه
وليكــون أمنً ـا مــن األذ الــذي قــد يصــيبه مــن اآلخــرين يقــول
تعــا   :وفلَمَّــا دفخفلُــوا عفلَــى يُوسُـفف ءفاوف إلَيــه أَخفــا ُ قَــالف إنَــي أَنفــا
أَخُ وكَ فَلَا تفبتفئ

بمفا كَانُوا يفعمفلُونف[)69(يوسف].

ومنذ أن خال يوسف بأخيه بنيام خطط معه إلبقا ـه معـه
وعزلــه عــن بقيــة اإلخــوة حبيلــة تنطلــي علــيهم ,وال يكــون فيهــا
ررر على األخ األصير برتتيب مسبب مـع يوسـف علـى مـا يظهـر
من القصة يقول تعا  :فَلَمَّا جفهَّـزفهُ م بجفهفـاةهم جفعفـلف السَـقَايفةَ
فــــــي رفحــــــل أَخيــــــه ثُــــــمَّ أَذَّنف مُــــ ـؤفذَنٌ أَيَّتُهفــــــا الْعــــ ـنُ إنَّكُــــــم
لَسفارقُونف()70قَالُوا وفأَقْبفلُوا عفلَيهم مفاذفا تف ْقدُونف()71قَالُوا نف ْقدُ
صُوفاعف الْمفلك وفلمفن جفـاءف بـه حمـلُ بفعـن وفأَنفـا بـه ةفعـيمٌ()72قَـالُوا
تفاللَّـــه لَقَـــد عفلمـ ـتُم مفـــا جئنفـــا لنُ ْسـ ـدف فـــي الْـ ـأَرض وفمفـــا كُنَّـــا
سفارق ف([)73يوسف].
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لقـــد كـــان هنـــاك حتديـــد وارـــح بتطبيـــب عقوبـــة يف حـــب
السارق ألدواب خاصة بالدولة وهـو مـا عـ وا عنـه بصـواع امللـك
واملتهمون هـم إخـوة يوسـف ,ولـذلك اسـتوثب مـنهم املوظ ـون يف
العقوبــة الــيت ســتقع علــى الســارق إن كــان مــنهم فأجــابوا مبــا
ي يد استحقاق املخطئ بالسرقة للعقوبة قال تعا  :قَـالُوا فَمفـا
جفزفاؤُ ُ إن كُنتُم كَاذب ف( )74قَالُوا جفزفاؤُ ُ مفن وُجـدف فـي رفحلـه
فَهُوف جفزفاؤُ ُ كَذفلكَ نفجزي الظَّالم ف([)75يوسف].
لقد كان امل تشون علـى علـم بوجـود الصـاع يف متـاع االبـن
األصير ,كما كان هو ن سه يعلم دلك لكـن امل تشـ أرادوا
أن يكــون األمــر طبيعيًــا حتــى ال يشــعر اإلخــوة بــذلك فكــان
الت تـــيا يف البدايـــة بعيـ ـدًا عـــن املورـــع اشقيقـــي يقـــول اهلل
تعا  :فَبفدفأَ بأَو عيفتهم قَبلف وعفاء أَخيه ثُمَّ استفخرفجفهفا من وعفـاء
أَخيــه كَـذفلكَ كــدنفا ليُوسُـفف مفــا كَــانف ليفأْخُـذف أَخفــا ُ فــي ديــن
الْمفلك إلَّا أَن يفشفاءف اللَّهُ نفرفَـعُ دفرفجفـابو مفـن نفشفـاءُ وففَـوقف كُـلَ ذي
علْم عفليمٌ[)76(يوسف].
لقــد ســارع اإلخــوة باتهــام أخــيهم رألــم براءتــه ,ورألــم أنهــا
حركــة قــام بهــا يوســف علــى علــم مــن أخيــه بنيــام ويف هــذا
مؤشـــر علـــى ســـرعة اتهـــام اآلخـــرين عنـــد بعـــا مـــن يقعـــون يف
اخلطأ ,و هم ع يؤكدوا تهمة بنيام فقـط بـل جتـاوةوا ذلـك
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إ يوسف  مع أنه هو املظلوم على أيديهم وهم أعلـم النـامل
بذلك ,ومسع يوسف ما سه شخصيًا وهو يف مورـع اشكـم
والقدرة عليهم ,ومع ذلك فقـد كـتم أليظـه وع يتصـرر معهـم
مبا يكشف هويته ,قال تعـا   :قَالُوا إن يفسرق فَقَـد سفـرفقف أَخٌ
لَهُ من قَبلُ فَأَسفرَّهفا يُوسُفُ في نف ْسه وفلَـم يُبـدهفا لَهُـم قَـالف أَنـتُم
شفرَ مفكَانًا وفاللَّهُ أَعلَمُ بمفا تفص ُونف[)77(يوسف].
لقـــد حـــاول إخـــوة يوســـف أن يقـــع اشجـــز والعقوبـــة علـــى
أحــدهم بــدلا مــن أخــيهم( )75حيــت كــان أبــوهم قــد أخــذ علــيهم
املواثيب أن يأتوا بأخيهم وع يكـن هـذا ال قـا وال مقبولـا يف أي
نظام جنا ي عـ التـاريخ فـاملتهم أو املخطـئ يف حـال وجـود هـو
املسؤول عن ما يتصل ور ته وال يقع مـا يتبعهـا مـن حتقيـب أو
عقوبــة علــى ألــن قــال تعــا   :قَــالُوا يفــا أَيُّهفــا الْعفزي ـزُ إنَّ لَ ـهُ أَبًــا
شفـــــيخًا كَـــــبنًا فَخُــــــذ أَحفـــــدفنفا مفكَانفـــــهُ إنَّــــــا نفـــــرفاكَ مـــــنف
الْمُحسن ف[)78(يوسف].
لقد كان يوسف  دقيقا يف رد عليهم حيت ع يؤكـد
وقــوع الســرقة مــن أخيــه بــل عــرض بــذلك ويف كالمــه مــا يقنــع
( )75الطـ ـ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .183ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
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إخوتـــه دون أن يكـــذب )76(,يقـــول تعـــا   :قَـــالف مفعفـــاذف اللَّـــه أَن
نفأْخُـــــــ ـذف إلَّـــــــــا مفـــــــــن وفجفـــــــــدنفا مفتفاعفنفـــــــــا عنـــــــ ـدف ُ إنَّـــــــــا إذًا
لَظَالمُونف[)79(يوسف].
لقد حترك يف ن

األك من اإلخوة واةع اخلـن وتـذكر

املواثيــب الــيت أعطوهــا ألبــيهم )77(,ومــا ينبيــي أن تكــون حــاام
عليه يف فقد أخيهم ,وبدأ يذكرهم ب علـهم السـابب مـع يوسـف
 ويـــأمرهم أن يكونـــوا دقـــيق يف الشـــهادة رـــد أخـــيهم
األصير حيت أنهـم ع يـرو يسـرق وإ ـا علمـوا ذلـك مـن خـالل
ما جـر مـن أحـدار قـد يكـون األخ بريئًـا فيهـا ,كمـا أورـح
مـــن خـــالل حديثـــه معهـــم أنهـــم يف القةـــية األو فرطـــوا وع
يكونوا معذورين وأنهم يف هـذ القةـية قـد يكونـوا معـذورين
لكــن مــن الصــعب الوثــوق حبــديثهم ألنهــم ســبب اــم الكــذب
ولذلك يريـد مـنهم أن يـدعوا األب ليسـأل اآلخـرين يقـول تعـا :
فَلَ مَّا استفيئفسُوا منهُ خفلَصُوا نفجيًّا قَالف كَبنُهُم أَلَـم تفعلَمُـوا أَنَّ
أَبفاكُم قَد أَخفذف عفلَيكُم مفوثقا منف اللَّه وفمن قَبلُ مفا فَرَّطْتُم فـي
( )76الثعليب ,قصـص األنبيـاء ,ص  .133عبـد الـرمحن السـعدي ,قصـص
األنبياء ,ص.193
( )77الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .182ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
 .151ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .214
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يُوسُفف فَلَن أَبرفحف الْأَرضف حفتَّى يفأْذفنف لـي أَبـي أَو يفحكُـمف اللَّـهُ لـي
وفهُوف خفيرُ الْحفاكم ف()80ارجعُوا إلَى أَبيكُم فَقُولُوا يفا أَبفانفا إنَّ
ك سفـ ـ فر فق فومفـــا شفـــهدنفا إلَّـــا بمفـــا عفلمنفـــا فومفـــا كُنَّـــا ل ْليفيـــب
ابنفـ ـ َ
حفافظ ف( )81وفاسأَل الْقَريفةَ الَّتي كُنَّا فيهفـا وفالْعـنف الَّتـي أَقْبفلْنفـا
فيهفا وفإنَّا لَصفادقُونف([)82يوسف].
لقــد كــان الواقــع صــعبًا علــى يعقــوب  حيــت فقــد ابنــه
األول يوســف  وهــاهو ي قــد االبــن الثــاني بنيــام ( )78ولــذلك
فإنه اتهم األبناء مع براءتهم ألن ام سابقة يقول تعا  :قَالف بفل
سفوَّلَت لَكُم أَن ُسُكُم أَمرًا فَصفبرٌ جفميلٌ عفسفى اللَّـهُ أَن يفـأْتيفني
بهم جفميعًا إنَّـهُ هُـوف الْعفلـيمُ الْحفكـيمُ( )83وفتفـوفلَّى عفـنهُم وفقَـالف يفـا
أَسفـــ ـ َى عفلَـــــى يُوسُـــ ـفف وفابيفةَّـــــت عفينفـــــا ُ مـــ ـنف الْحُـــــزن فَهُـــ ـوف
كَظيمٌ( )84قَالُوا تفاللَّه تف ْتفأُ تفذكُرُ يُوسُفف حفتَّى تفكُونف حفرفرًا
أَو تفكُونف منف الْهفالك ف( )85قَالف إنَّمفا أَشكُو بفثَي وفحُزني إلَى
اللَّه وفأَعلَمُ منف اللَّه مفا لَا تفعلَمُونف([)86يوسف].

( )78الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .183ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
 .152ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .214
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ثــــم إن يعقــــوب  أمــــر أبنــــاء مبتابعــــة قةــــية أخــــيهم
بنيام ( )79يقول تعـا  :يفـا بفنـيَّ اذهفبُـوا فَتفحفسَّسُـوا مـن يُوسُـفف
وفأَخيه وفلَا تفيئفسُوا من رفوح اللَّه إنَّهُ لَا يفيئف ُ من رفوح اللَّه إلَّا الْقَومُ
الْكَافرُونف[)87(يوسف].
وحدر لقاء جديد هو الثالت ب يوسف وإخوته وكانوا ال
يعرفونــه يف بدايــة اللقــاء لكنــه كــان يعــرفهم ,وهكــذا قــد
ينســى اجلــاني لكــن امــى عليــه ال ينســى مهمــا بعــد الــزمن,
ولقــد نصــر اهلل يوســف علــيهم فجــاءوا وهــم حباجتــه وهــو ألــى
عـــنهم ,كـــان يســـتطيع أن ي عـــل بهـــم مـــا يشـــاء حبكـــم قوتـــه
ومنصبه لكنه كان بهـم رحيمًـا رألـم قسـوتهم عليـه ,وكانـت
الظرور مواتيـة ليكشـف اـم هويتـه حتـى يتعلمـوا درسًـا مهمًـا
وهـــو أن اهلل ينصـــر املظلـــوم ويـــؤثر علـــى ظاملـــه ,يقـــول تعـــا :
 فَلَمَّا دفخفلُوا عفلَيه قَالُوا يفا أَيُّهفا الْعفزيزُ مفسَّنفا وفأَهلَنفا الةُّرُّ وفجئنفا
ببةفاعفةو مُزجفاةو فَأَور لَنفا الْكَيلف وفتفصفدَّق عفلَينفـا إنَّ اللَّـهف يفجـزي
الْمُتفصفدَق ف( )88قَالف هفل عفلمتُم مفا فَعفلْتُم بيُوسُفف وفأَخيه إذ أَنتُم
جفاهلُونف( )89قَالُوا أَ نَّكَ لَأَنتف يُوسُفُ قَالف أَنفا يُوسُفُ وفهفذفا أَخي

( )79الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .184ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
 .152ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,ص .215
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فن اللَّـ ُه فعلَينفـا إنَّـ ُه مفـن يفتَّـب فويفصـبر فَـإ َّن اللَّـ فه لَـا يُةـي ُع أَجـرف
قَد م َّ
الْمُحسن ف([)90يوسف].
لقــد أقــر اإلخــوة يف هــذا املوقــف خبطــأهم ورأوا بأن ســهم
كيــف كانــت العاقبــة لــه ,أعــز اهلل واحتــاجوا إليــه )80(,ومــع
حاجتهم له وقدرته على االنتقـام مـنهم إال أنـه قابـل ذلـك بـالع و
واملي ــرة والــدعاء ,يقــول تعــا   :قَــالُوا تفاللَّــه لَقَــد ءفاثف ـرفكَ اللَّ ـهُ
عفلَينفا وفإن كُنَّا لَخفاطئ ف( )91قَالف لَا تفثريبف عفلَيكُمُ الْيفومف يفي رُ
اللَّهُ لَكُم وفهُوف أَرحفمُ الرَّاحم ف([)92يوسف].
ثـــم إن يوســـف  أرســـلهم بعـــالج ألبيـــه وطلـــب مـــنهم أن
حيةـرو مـع أهلـهم إ مصــر ,ويظهـر أن هنــاك أنظمـة إلقامــة
األجانــب يف الدولــة املصــرية يف تلــك ال ــرتة ولــذلك فــإن يوســف
()81

أعد اـم مـا يلـزم مـن إجـراءاب لـدخوام مصـر آمـن .

يقـول

تعا  :اذهفبُوا بقَميصي هفذفا فَأَلْقُو ُ عفلَى وفجه أَبي يفأْب بفصـنًا
وفأْتُوني بأَهلكُم أَجمفع ف( )93وفلَمَّا فَصفلَت الْعنُ قَالف أَبُوهُم إنَي
لَأَج ـدُ ري ـحف يُوسُ ـفف لَولَــا أَن تُ َنَ ـدُون( )94قَــالُوا تفاللَّــه إنَّ ـكَ لَ ــي
رفلَالكَ الْقَديم( )95فَلَمَّا أَن جفاءف الْبفشنُ أَلْقَا ُ عفلَى وفجهه فَارتفـدَّ
( )80الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .185ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج ,1ص
 .154ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .216
( )81طمد عبد السالم طمد ,بنو إسرا يل يف القرآن ,ص .154
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بفصــ ـنًا قَــــا لف أَلَــــم أَقُــــل لَكُــــم إنَــــي أَعلَــ ـمُ مــ ـنف اللَّــــه مفــــا لَــــا
تفعلَمُونف[)96(يوسف].
لقد أدرك اإلخوة خطـأهم وتـابوا إ اهلل وطلبـوا مـن أبـيهم
الع ــو عـــنهم )82(,وأحســوا حبـــاجتهم للــدعاء واالســـتي ار يقـــول
تعـــــا   :قَـــــالُوا يفاأَبفانفـــــا اســـــتفي ر لَنفـــــا ذُنُوبفنفـــــا إنَّـــــا كُنَّـــــا
خفــاطئ ف( )97قَــالف سفــورف أَس ـتفي رُ لَكُــم رفبَــي إنَّ ـهُ هُ ـوف الْيف ُــورُ
الــرَّحيمُ( )98فَلَمَّــا دفخفلُــوا عفلَــى يُوسُ ـفف ءفاوف إلَيــه أَبفوفيــه وفقَــالف
ادخُلُوا مصرف إن شفاءف اللَّهُ ءفامن ف([)99يوسف].
يقــول الشــيخ عبــد الــرمحن الســعدي (إن أوالد يعقــوب 
جــر مــنهم مــا جــر يف أول األمــر مــن اجلــرا م املتنوعــة ,ثــم
انتهــى أمــرهم إ التوبــة النصــوح واالعــرتار التــام والع ــو التــام
عــنهم مــن يوســف ومــن أبــيهم ,والــدعاء اــم بــاملي رة والرمحــة,
وإذا مســح العبــد حبقــه فــاهلل أو بــذلك وهــو خــن الــرامح
اليافرين ,واذا يف أصـح األقـوال إن اهلل جعلـهم أنبيـاء حملـو مـا
سبب مـنهم وكأنـه مـا كـان ولقولـه  :وفمفـا أُنـزلف عفلَـى إبـرفاهيمف
وفإسمفاعيلف وفإسحفاقف وفيفعقُوبف وفالْأَسبفاط وفمفا أُوتيف مُوسفى وفعيسفى
وفالنَّبيُّــــونف مــــن رفبَهــــم لَــــا نُ َــ ـرَقُ بفــــينف أَحفــ ـدو مــــنهُم وفنفحــ ـنُ لَــ ـهُ
( )82الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .186ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
 .154ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .216
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مُســــلمُونف[)84(آل عمــــران] وهــــم أوالد يعقــــوب اإلثنــــا عشــــر
()83
وذريتهم).
لقــد كــان يوســف شــاكرًا هلل حيــت أنــه ذكــر فةــل اهلل
عليه بـاخلروج مـن الـبالء الـذي وقـع فيـه ,وهـذا نعمـة مـن اهلل,
وع يــذكر الــبالء إال يف عــرض اشمــد للنجــاة منــه ب ةــل اهلل
يقول تعا  :وفرففَعف أَبفوفيه عفلَى الْعفرق وفخفرُّوا لَهُ سُجَّدًا وفقَـالف يفـا
أَبفت هفذفا تفأْويلُ رُؤيفايف من قَبلُ قَد جفعفلَهفا رفبَـي حفقاـا وفقَـد أَحسفـنف
بي إذ أَخرفجفني منف السَجن وفجفاءف بكُم منف الْبفدو من بفعد أَن نفزفغف
الشَّــيطَانُ بفينــي وفبفــينف إخـوفتي إنَّ رفبَــي لَطيـفٌ لمفــا يفشفــاءُ إنَّـهُ هُـوف
الْعفليمُ الْحفكيمُ[)100(يوسف].
لقد كان يوسف يف أعلى املناصب اإلدارية واملاليـة آمنًـا يف
ن سه( )84لكنـه كـان ذاكـرًا هلل متقيًـا لـه يرجـو مـا عنـد يـوم
القيامـــة ,ويـــدرك أن الـــدنيا ومناصـــبها وأموااـــا قصـــنة ,وال
ينبيــي أنــي يتعلــب بهــا مهمــا كانــت الظــرور ,وأن مــا يعيشــه
اإلنسان من بـالء ونعمـة حيتـاج إ صـ وشـكر وأنـه ينبيـي أن
ينظـر إ منـاةل اآلخـرة الناعمــة الدا مـة ,وبالتـالي يتصــرر يف
( )83عبد الرمحن السعدي ,قصص األنبياء ,ص .184
( )84الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .186ابن كثن ,البدايـة والنهايـة ,ج ,1
ص .217
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الدنيا على خشية من اهلل ومن مـا أعـد مـن حسـاب يـوم القيامـة
وهذا درمل لكل من تو مناصب عاليـة وآتـا اهلل مـن فةـله,
يقــول تعــا   :رفبَ قَــد ءفاتفيتفنــي م ـنف الْمُلْــك وفعفلَّمتفنــي مــن تفأْويــل
الْأَحفاديـــت فَـــاطرف السَّـ ـمفوفاب وفالْـ ـأَرض أَنـ ـتف وفليَـــي فـــي الـــدُّنيفا
وفالْآخرفة تفوففَّني مُسلمًا وفأَلْحقْني بالصَّالح ف[)101(يوسف]
لقد كانـت هـذ القصـة بتمامهـا وحيًـا أوحـا اهلل سـبحانه
وتعا لنبيه  وفيها من الدرومل العظيمـة يف لتلـف جمـاالب
اشيــاة البشــرية مــا يصــعب حصــر  ,ومهمــا قــال امل ســرون عــن
القصة فمـا يف كتـاب اهلل عنهـا أبلـَ مـن شـرحهم وإيةـاحهم,
ومن أهم ما تعاجله كما أتةح لنا املكـر بـاآلخرين واالعتـداء
علــيهم ,كمــا تــب أن اشســد يقــع ب ـ الن ــومل وي ســد ب ـ
األخوة ,وهم من أقرب النامل ,وهذا مـا تعـرض لـه يوسـف 
لقــد كانــت درسً ـا لنبينــا طمــد  ولألمــة مــن بعــد إ يــوم
القيامـة وللمتعـرض لقةـايا األمـن يف حيـاة النـامل وأفـراد األمــة
يقول تعا  :ذفلكَ م ن أَنبفاء الْيفيب نُوحيه إلَيكَ وفمفا كُنتف لَدفيهم
إذ أَجمفعُوا أَمرفهُم وفهُم يفمكُرُونف[)102(يوسف]

موسى :
عــاق بنـو إســرا يل يف مصــر منــذ رحيــل يعقــوب  مــع أبنا ــه
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إ مصر بعد متكـن يوسـف فيهـا وتسـنمه أعلـى املناصـب,
ومنذ أيام فرعون مصر رمسي

الثاني,وابنـه ال رعـون املسـمى

(من تـــاح) )86(,مـــن األســـرة التاســـعة عشـــرة ,الـــيت حكمـــت يف
ال ــرتة مــن  1250ـــــ  1350ق.م )87(,وبنــو إســرا يل يتعررــون
للمةايقة والتعذيب ,على يد فرعـون مصـر وجنـد وقـد وصـف
اهلل حاام يف قوله  :نفتلُوا عفلَيكَ من نفبفإ مُوسفى وففرعفونف بالْحفبَ
جعفـ فل أَهَلهفـا شـ فيعًا
لقَوم يُؤمنُونف( )3إ َّن فرعفـو فن فعلَـا فـي الْـأَرض فو ف
يفستفةــعفُ طَا َــة مــنهُم يُ ـذفبَحُ أَبنفــاءفهُم وفيفس ـتفحيي نسفــاءفهُم إنَّ ـهُ
كَانف منف الْمُ ْسدينف([)4القصص].
وقـــد اختـــذ هـــذا الطاأليـــة قـــرارًا بقتـــل املواليـــد مـــن بـــى
إسرا يل يف مصر وخصوصًا الرجـال مـنهم كمـا قـرر اسـتحياء
النســاء واســرتقاقهن وجعلــهن خــدمًا اــم( )88(.وقــد ذكــر ألــن
( )85اليعقوبي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .33طمد عبد السالم ,بنو إسرا يل يف
القرآن الكريم ,ص .45
( )86انظر الت اصيل عند :عبد الوهاب النجار ,قصـص األنبيـاء ,ص,240
والذي ير أن ةمنهم يف القرن اخلام عشر قبل املـيالد .وعبـد اليـى عبـود,
أنبياء اهلل واشياة املعاصرة ,ص .76
( )87دروةة ,تاريخ بى إسرا يل من أس ارهم ,ص .65
( )88العهد القديم ,س ر اخلروج الثاني ,اإلصحاح,ص  8ــ  .16اليعقوبي,
تارخيــــه ,ج  ,1ص  .33الــــثعليب ,قصــــص األنبيــــاء ,ص .170الطــ ـ ي,
تارخيه ,ج  ,1ص  .199دروةة ,تاريخ بـى إسـرا يل مـن أسـ ارهم ,ص.66
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واحـــد مـــن امل ســـرين أن القـــبط شـــكوا إ فرعـــون قلـــة بـــى
إسرا يل بسبب قتل ولدانهم الذكور وخشي أن تت انى الكبـار
مع قتل الصيار فيصنون هم الذين يلون مـا كـان بنـو إسـرا يل
يعــاجلون ,فــأمر فرعــون بقتــل األبنــاء عامً ـا وأن يرتكــوا عامً ـا
فذكروا أن هارون  ولد يف عام املساطة عن قتل األبنـاء,
وأن موســـى  ولـــد يف عـــام قتلـــهم فةـــاقت أمـــه بـــه ذرعـــا
واحــرتةب مــن أول مــا حبلــت ,وع يكــن يظهــر عليهــا لا ــل
اشبــل ,فلمــا ورــعت أامــت أن اختــذب لــه تابوتــا فربطتــه يف
حبــل ,وكانــت دارهــا متا ــة للنيــل ,فكانــت تررــعه فــإذا
خشـــيت مـــن أحـــد ورـــعته يف ذلـــك التـــابوب فأرســـلته يف النهـــر
وأمســكت طــرر اشبــل عنــدها فــإذا ذهبــوا اســرتجعته إليهــا
بـه)( )89قـال اهلل تعـا   :وفنُريـدُ أَن نفمُـنَّ عفلَـى الَّـذينف استُةـع ُوا
في ا لْأَرض وفنفجعفلَهُم أَ مَّة وفنفجعفلَهُمُ الْوفارث ف( )5وفنُمفكهنف لَهُم في
الْــأَرض وفنُـــريف فرعفـــونف وفهفامفـــانف وفجُنُودفهُمفـــا مـــنهُم مفـــا كَـــانُوا
يفحذفرُونف( )6وفأَوحفينفا إلَى أُمَ مُوسفى أَن أَررعيه فَإذفا خ ْت عفلَيـه
عبد اليى عبود ,أنبياء اهلل واشياة املعاصرة ,ص  .68طمد عبد السـالم,
بنو إسرا يل يف القرآن الكريم ,ص .26
( )89ابن كثن,البدايـة والنهايـة,ج  ,1ص  .239طمـد عبـد السـالم ,بنـو
إسرا يل يف القرآن الكريم ,ص  .214حسن دوح,ابتالءاب الشر واخلن يف
حياة األنبياء ,ص .56
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َف أَلْقيه في الْيفمَ وفلَا تفخفافي وفلَا تفحزفنـي إنَّـا رفادُّو ُ إلَيـك وفجفـاعلُو ُ
منف الْمُرسفل ف([)7القصص].
ولقد أراد اهلل أن يظهـر قدرتـه ويـب رـعف كيـد فرعـون
مهمــا كــان دقيقـا إذا كــان مبنيًـا علــى الظلــم والك ــر بــاهلل,
فــأراد اهلل أن ينشــأ موســى  ويرتعــرع يف بيــت فرعــون رألــم
اإلجراءاب األمنية املشددة الظاملة اليت كان يتخـذها خوفـا مـن
وجود موسى ,فجعل اهلل موسى ب يديه ويف بيته آمنًـا مطمئنًـا
يقـــول اهلل تعـــا   :فَالْتفقَطَـ ـهُ ءفالُ فرعفـــونف ليفكُـــونف لَهُـــم عفـ ـدُوًّا
وفحفزفنًــــــــــا إنَّ فرعفــــــــــونف وفهفامفــــــــــانف وفجُنُودفهُمفــــــــــا كَــــــــــانُوا
خفــاطئ ف[)8(القصــص] .وجعــل اهلل القســوة يف قلــب فرعــون,
والرمحـــة يف قلـــب امرأتـــه وهـــي مؤمنـــة صـــاشه يقـــول تعـــا :
 وفقَالَــت ام ـرفأَةُ فرعفــونف قُــرَّةُ عفــين لــي وفلَ ـكَ لَــا تفقْتُلُــو ُ عفسفــى أَن
يفن َعفنفا أَو نفتَّخذف ُ وفلَدًا وفهُم لَا يفشعُرُونف[ )9(القصص] وثبت اهلل
أم موســـى بعـــد أن كـــادب تكشـــف ســـرها )90(,ويقتـــل ولـــدها

( )90الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .201الثعليب ,قصص األنبياء ,ص .173
ابـــن كـــثن ,البدايـــة والنهايـــة ,ج  ,1ص  .240طمـــد عبـــد الســـالم ,بنـــو
إسرا يل يف القرآن ,ص .215وانظر :كينيـت كـانتزر ,الت سـن التطبيقـي
للكتاب املقدمل ,ص .132
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ظلمً ـا مــن فرعــون لــوال رمحــة اهلل بهــا ,يقــول تعــا  :وفأَص ـبفحف
فُؤفادُ أُمَ مُوسفى فَارألا إن كَادفب لَتُبـدي بـه لَولَـا أَن رفبفطْنفـا عفلَـى
قَلْبهفـــا لتفكُـــونف مـ ـنف الْمُـــؤمن ف[)10(القصـــص] وشـــاء اهلل أن
تررع أم موسى ولـدها ويـدفع فرعـون أجـر الررـاعة ألم عـدو
نظن إرراعها لعدو ــ إبنها ــ يقول تعا   :فوقَالَت لأُخته قُصَيه
فَبفصُــرفب بــه عفــن جُنُــبو وفهُــم لَــا يفشــعُرُونف( )11وفحفرَّمنفــا عفلَيــه
الْمفرفارعف م ن قَبلُ فَقَالَت هفل أَدُلُّكُم عفلَـى أَهـل بفيـتو يفكْ ُلُونفـهُ
لَكُم وفهُم لَهُ نفاصحُونف( )12فَرفدفدنفا ُ إلَى أُمَـه كَـي تفقَـرَّ عفينُهفـا
وفلَـــا تفحـ ـزفنف وفلـ ـتفعلَمف أَنَّ وفعـ ـدف اللَّـــه حفـ ـبَ وفلَكـــنَّ أَكْثفـ ـرفهُم لَـــا
يفعلَمُونف([)13القصص].
وعاق موسى يف بيت فرعون يتعلم أمـور الـدنيا ومنطقهـا,
وح ظ اهلل له دينه على ملـة آبا ـه إبـراهيم و يعقـوب ,وأتـا اهلل
العلم واشكمة يقـول تعـا   :وفلَمَّـا بفلَـَف أَشُـدَّ ُ وفاسـتفوف ءفاتفينفـا ُ
حُكْمًــا وفعلْمًــا وفكَ ـذفلكَ نفجــزي الْمُحســن ف[ )14(القصــص].
وحـ شــب موســى كــان قويًـا شــجاعًا يهابــه الشــباب يف أيامــه
ويستعينون به لقوته ,وقـد وقـع خطـأ قتـل ألـن عمـد مـن موسـى
وقــــد وردب قصــــة والدة موســــى يف ســ ـ ر اخلــــروج ( )2إال أنهــــا نااــــا
التحريف وختتلف متامًا عن ما ورد يف القرآن الكريم.
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ألحد املصري  ,ومـع ارتكـاب موسـى اـذا اخلطـأ فقـد كـان
نادمً ـا عليــه تا بً ـا هلل تعــا ألــن متعمــد للقتــل أصــلا وقــد وردب
قصته هذ يف قوله تعا  :وفدفخفلف الْ مفدينفـةَ عفلَـى حـ ألَ ْلَـةو مـن
أَهلهفا فَوفجفدف فيهفا رفجُلَين يفقْتفتلَان هفذفا من شيعفته وفهفذفا من عفدُوَ
فَاستفيفاثفهُ الَّذي من شيعفته عفلَى الَّذي من عفدُوَ فَـوفكَزف ُ مُوسفـى
فَقَةفــى عفلَيــه قَــالف هفــذفا مــن عفمفــل الشَّــيطَان إنَّــهُ عفــدُوَ مُةــلَ
مُب ٌ( )15قَالف رفبَ إنَي ظَلَمتُ نف ْسي فَاألْ ر لي فَيف َرف لَهُ إنَّهُ هُوف
الْيف ُورُ الرَّحيمُ([)16القصص].
لقد كان وارحًا كراهية موسى للقتل وبيةه للمجـرم
ابتــداءًا ومبادرتــه للتوبــة ممــا وقــع منــه ولــذلك فقــد تعهــد بعــدم
مســاعدة امــرم علــى إجــرامهم يقــول تعــا   :قَــالف رفبَ بمفــا
أَنعفمتف عفلَيَّ فَلَن أَكُونف ظَهنًا للْمُجرم ف([)17القصص] .
والشك أن املدينة املصرية اليت قتل فيها موسـى كـان فيهـا
أجهـــزة لألمـــن تبحـــت عـــن القاتـــل ,كمـــا أن مجاعـــة القتيـــل
يبحثـــون عــن قاتـــل صـــاحبهم ليعـــاقبو  ,ويظهـــر أن اشادثـــة ع
يطلع عليها إال صاحب موسى الذي استياثة ولذلك خ ي أمرهـا
علــى األجهــزة األمنيــة وعلــى مجاعــة القتيــل ومــع ذلــك فكــان
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البحت جاريًا عن القاتل( )91مما جعل موسى يعيا يف خور مـن
القبا عليـه يقـول تعـا  :فَأَصـبفحف فـي الْمفدينفـة خفا ـا يفتفرفقَّـبُ
فَــإذفا الَّــذي استفنصفـرف ُ بالْـأَم

يفستفصــرخُهُ قَــالف لَـهُ مُوسفــى إنَّـكَ

لَيفويَ مُب ٌ[)18(القصص].
لقــد كــان احملــرض ملوســى علــى خطــأ األمـ

مســتمرًا يف

خطئه ,فهاهو حيرره مرة أخر جلر ة جديـدة كـاد أن يقـع
فيهــا موســى ,فتحــدر إليــه الة ـحية وكــان يتوســم اخلــن يف
موسى فحرك فيه نواةع اخلن فكف عنه ,يقول تعـا  :فَلَمَّـا
أَن أَرفادف أَن يفبطاف بالَّذي هُوف عفدُوَ لَهُمفا قَالف يفـا مُوسفـى أَتُريـدُ أَن
تفقْتُلَني كَمفا قَتفلْتف نف ْسًا بالْأَم

إن تُريدُ إلَّـا أَن تفكُـونف جفبَّـارًا

فــــــــــــي الْــــــــــ ـأَرض وفمفــــــــــــا تُريــــــــــ ـدُ أَن تفكُــــــــــــونف مــــــــــ ـنف
الْمُصلح ف[)19(القصص].
لقـــد كانـــت متابعـــاب اجلر ـــة مســـتمرة وأخـــذب أصـــابع
االتهــام تشــن إ موســى يف حادثــة قتــل األم ـ  ,وبــدأ الســؤال
( )91اليعقـوبي ,تارخيــه ,ج  ,1ص  .34الطـ ي ,تارخيــه ,ج  ,1ص .203
الثعليب ,قصص األنبياء ,ص  .176ابن األثن ,الكامـل ,ج ,ص  .174ابـن
كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص  .242طمد عبد السالم ,بنو إسرا يل يف
القــرآن الكـــريم ,ص  .216حســن دوح ,ابـــتالءاب الشــر واخلـــن يف حيـــاة
األنبياء ,ص .59
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أصــحابه بــاخلطر عليــه فأنــذرو

يقــول تعــا  :وفجفــاءف رفجُ ـلٌ مــن أَقْصفــى الْمفدينفــة يفس ـعفى قَــالف يــا
ك مــ فن
ك فَــاخرُج إنَــي لَــ َ
ك ل في ْق ُتلُــو َ
موســى إ َّن ا ْل فملَــ َأ يفــ ْأتفمرُو فن بــ َ
النَّاصح ف[ )20(القصص].
فارــطر موســى للــهروب مــن املدينــة املصــرية بــل إنــه حــاول
التوجــه إ أقــرب حــدود للدولــة ليخــرج مــن ســلطانها متامًـا إ
أرض ال تكـــون للدولـــة املصـــرية ال رعونيـــة وســـلطاتها أي أمـــر
عليـــه ,وبالتـــالي كانـــت األطـــرار الشـــمالية اليربيـــة للجزيـــرة
العربية حيت بالد مدين( )92هي أقرب األماكن إليـه فعـ إليهـا
مـــرورًا بســـيناء حتـــى وصـــل تلـــك األرض البعيـــدة عـــن الســـلطة
ال رعونية يف مصر يقول تعا  :فَخفرفجف منهف ا خفا ا يفتفرفقَّبُ قَـالف
رفبَ نفجَني منف الْقَوم الظَّالم ف( )21وفلَمَّا تفوفجَّهف تلْقَاءف مفـديفنف قَـالف
عفسفى رفبَي أَن يفهديفني سفوفاءف السَّبيل([ )22القصص].
لقــد كــان موســى رحيمً ـا حيــب اخلــن ومســاعدة اآلخــرين
دون مقابل ساعيًا لررـا اهلل خادمًـا للةـع اء فوقعـت لـه حادثـة
مع نساء رعي اب شعر حباجتهن للمسـاعدة فلـم يـرتدد يف ذلـك
( )92الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .205ابن كثن ,البدايـة والنهايـة ,ج ,1
ص  .244وانظر :ص  46من هذا الكتاب ملعرفة موقعها بالتحديد.
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يقــول تعــا   :وفلَمَّــا وفرفدف مفــاءف مفــديفنف وفجف ـدف عفلَيــه أُمَّــة م ـنف النَّــامل
يفسـقُونف وفوفجفـدف مــن دُونهـمُ امـرفأتفين تفـذُودفان قَــالف مفــا خفطْبُكُمفــا
قَالَتفــا لَــا نفســقي حفتَّــى يُصــدرف الرَعفــاءُ وفأَبُونفــا شفــيخٌ كَــبنٌ()23
فَسفقَى لَهُمفا ثُمَّ تفوفلَّى إلَى الظهلَ فَقَالف رفبَ إنَي لمفا أَنزفلْتف إلَيَّ مـن
خفير فَقنٌ([)24القصص].
لقــد كــان موســى متعلق ـا بــاهلل تا بً ـا إليــه رألــم وقوعــه يف
اخلطأ ,وق د حـرص علـى البعـد عـن أرارـي فرعـون ليـأمن مـن
ســطوته ,كمــا أن بعــد عــن موقــع اخلطــأ يعينــه علــى صــدق
التوبـة ,وحينمـا قابــل والـد البنــت طمأنـه إ صاتــه وبعـد عــن
سلطة فرعـون الظـاع )93(,وأنـه أصـبح يف أرض ال متتـد سـلطته
إليهــا أو خــارج حــدود دولتــه ,يقــول تعــا   :فَجفاءفت ـهُ إح ـدفاهُمفا
تفمشــي عفلَــى اســتحيفاءو قَالَــت إنَّ أَبــي يفــدعُوكَ ليفجزيف ـكَ أَج ـرف مفــا
سفقَيتف لَنفا فَلَمَّا جفاءف ُ وفقَصَّ عفلَيه الْقَصفصف قَـالف لَـا تفخفـف نفجفـوبف
منف الْقَوم الظَّالم ف[ )25(القصص].
تــزوج موســى مــن إحــد بنــاب الشــيخ وبقــي يف مــدين عشــر
ســنواب ثــم أخــذ أهلــه عا ـدًا إ مصــر ويف الطريــب كلمــه اهلل
ســبحانه وتعــا عنــد جبــل الطــور ومحلــه الرســالة إ فرعــون
( )93ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .244
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وأشــرك معــه أخــا هــارون يف النبــوة )94(,وهــذ أول مــرة يطلــب
فيها نيب أن يشـاركه أحـد يف النبـوة ويسـتجيب اهلل تعـا اـذا
األمر,ومع هذا فإن موسـى كـان خيشـى مـن الـذنب الـذي وقـع
منــه يف ديــار مصــر وقــد أشــارب اآليــاب القرآنيــة لــذلك يف قولــه
تعا   :وفإذ نفادف رفبُّكَ مُوسفى أَن ا ت الْقَومف الظَّـالم ف()10قَـومف
فرعفــــــــونف أَلَــــــــا يفتَّقُــــــــونف( )11قَــــــــالف رفبَ إنَــــــــي أَخفــــــــارُ أَن
يُكَـذَبُون()12وفيفةــيبُ صفــدري وفلَــا يفنطَلـبُ لسفــاني فَأَرســل إلَــى
هفــارُونف( )13وفلَهُــم عفلَــيَّ ذفنـبٌ فَأَخفــارُ أَن يفقْتُلُــون()14قَــالف كَلَّــا
فَاذهفبفا بآيفاتنفا إنَّا مفعفكُم مُستفمعُونف()15فَأْتيفا فرعفونف فَقُولَا إنَّا
رفسُـــــــــــولُ رفبَ الْعفـــــــــــالَم ف()16أَن أَرســـــــــــل مف عفنفـــــــــــا بفنـــــــــــي
إسرفا يلف([)17الشعراء].
ويف قوله تعا   :قَالف رفبَ إنَـي قَتفلْـتُ مـنهُم نف ْسًـا فَأَخفـارُ
أَن يفقْتُلُون[)33(القصص]

( )94وردب ت اصــيل ذلــك يف موارــع لتل ــة مــن القــرآن الكــريم منهــا ,مــا
ورد يف سورة طه ,والقصص ,والشعراء ,والنمل .وانظر :الط ي ,تارخيه ,ج
 ,1ص 206ــ  .209ابن األثن ,الكامل ,ج ,1ص 177ــ .180ابن كـثن,
البداية والنهاية ,ج  ,1ص 242ــ .249
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وبعد أن وصل موسـى ملصـر ودخـل علـى فرعـون للقا ـه بعـد
انتظـــار طويـــل اســـتمر أشـــهرًا ( )95كـــان فرعـــون خاللـــه يعـــد
املعلوماب عن موسى قبل لقا ه ,والشك أن هنـاك أجهـزة معينـة
كانــت تســاعد يف ذلــك ممــا يــدل علــى قــدم أجهــزة املعلومــاب
األمنية ووجودهـا يف العصـور ال رعونيـة القد ـة ,ولـذلك فعنـد
اللقاء سأل فرعون موسى بعا األسئلة( )96اليت يب من خالاـا
معرفته به منذ الصير يقول تعـا  :قَـالف أَلَـم نُرفبَـكَ فينفـا وفليـدًا
وفلَبثتف فينفا من عُمُركَ سن ف( )18فوفَ فع ْلتف فَعلَتفكَ الَّتي فَعفلْتف وفأَنتف
مـــــــ ـنف الْكَـــــــــافرينف( )19قَـــــــــالف فَعفلْتُهفـــــــــا إذًا وفأَنفـــــــــا مـــــــ ـنف
الةَّــاله ف( )20فَ َــرفربُ مــنكُم لَمَّــا خ ْــتُكُم فَوفهفــبف لــي رفبَــي
حُكْمًا وفجفعفلَني منف الْمُرسفل ف([)21الشعراء].
إن سؤال موسى عن حادثة القتل اليت وقعـت منـه ليظهـر بـه
فرعــون أمــام قومــه اهتمامــه بهــذ القةــية ,مــا كــان حقيقيً ـا
وإ ــا مــن بــاب امادلــة واحملاجــة ,فقــد كــان فرعــون يقتــل يف
بــى إســرا يل حتــى كــاد ي ــى شــعبًا بأكملــه ,وهــو هنــا يقــف
( )95الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .209الثعليب ,قصص األنبياء ,ص .186
ابــن األثــن ,الكامــل ,ج  ,1ص  .181ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة ,ج ,1
ص.253
( )96الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .208ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
 .181ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص .250

86

أ .د .عبد العزبز بن إبراهيم العُمري

كثنًا عند حادثة قتل واحـدة ارتكبـت خطـأ فـأين اإلنصـار,
لكنــه أراد اســتعراض قــدرة أجهزتــه األمنيــة علــى البحــت عــن
موسى وتارخيه ليخـرج لـه صـحي ة سـوابب كمـا ةعـم فرعـون,
وليك ــر بــاهلل ويقــود النــامل إ عبادتــه هــو شخص ـيًا والعيــاذ
بــاهلل ,كمــا قــال تعــا   :وفقَــالف مُوسفــى رفبَــي أَعلَ ـمُ بمفــن جفــاءف
كــو ُن َل ـ ُه عفاق فب ـ ُة الــدَّار إ َّن ـ ُه َلــا ُي ْل ـ ُح
با ْل ُه ـ فد مــن عنــد فو فمــن فت ُ
الظَّالمُونف( )37وفقَالف فرعفونُ يفاأَيُّهفا الْمفلَأُ مفا عفلمتُ لَكُم من إلَهو
ألَيري فَأَوقد لي يفاهفامفانُ عفلَـى الطهـ فَاجعفـل لـي صفـرحًا لَعفلهـي
أَطَّلــــــــ ـعُ إلَــــــــــى إلَــــــــــه مُوسفــــــــــى وفإنَــــــــــي لَأَظُنُّــــــــ ـهُ مــــــــ ـنف
الْكَاذب ف[)38(القصص].
ويف قولــه تعـــا   :الَّـــذينف يُجفــادلُونف فـــي ءفايفـــاب اللَّـــه بيفيـــر
سُلْطَان أَتفاهُم كَبُرف مفقْتًا عندف اللَّه وفعندف الَّـذينف ءفامفنُـوا كَـذفلكَ
يفطْ بفعُ اللَّـهُ عفلَـى كُـلَ قَلْـب مُتفكَبَـر جفبَّـار()35وفقَـالف فرعفـونُ يفـا
هفامفانُ ابن لي صفرحًا لَعفلهي أَبلَُُ الْأَسبفابف()36أَسبفابف السَّمفوفاب
فَأَطَّلعف إلَى إلَه مُوسفى وفإنَي لَأَظُنُّهُ كَاذبًا وفكَذفلكَ ةُيَنف ل رعفونف
سُـــوءُ عفمفلـــه وفصُـــدَّ عفـــن السَّـــبيل وفمفـــا كَيـ ـدُ فرعفـــونف إلَّـــا فـــي
تفبفابو([)37ألافر].
لقد كان هدر فرعون التك وادعاء األلوهيـة والطييـان
وإذالل النامل وإال فقد كان أعلم النامل بةع ه وأنـه لـي

إلـه.
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وهــذ القصــص املرتبطــة حبيــاة موســى عليــه الســالم تــدل علــى
معرفــة شــيء مــن الــنظم األمنيــة منــذ القــدم ســواء أســت يد منهــا
للظلــم أو للعــدل إال أنهــا موجــودة وخصوصً ـا مــا يتعلــب باملتابعــة
للجر ــة والبحــت عــن مرتكبيهــا واالحت ــاظ باملعلومــاب عنهــا
للرجــوع اــا عنــد اشاجــة وهــذا مــا كــن اســتنتاجه مــن ثنايــا
القصة وما يرتبط بها من حوادر.
كما أن من املالحظ على قصة فرعـون مـع موسـى  أن
فرعون حاول الظهـور أمـام قومـه أنـه يريـد اش ـاظ علـى بلـدهم
وعلى مصاشهم وعلى معتقداتهم اليت هي عبادتـه مـن دون اهلل
وأنـــه يف ســـبيل ذلـــك ســـيؤذي موســـى ومـــن معـــه )97(,يقـــول اهلل
ســبحانه وتعــا عــن ذلــك  :وفقَــالف الْمفلَـأُ مــن قَــوم فرعفــونف أَتف ـذفرُ
مُوسفى وفقَومفهُ ليُ ْسدُوا في الْأَرض وفيفذفرفكَ وفءفالهفتفكَ قَالف سفـنُقَتَلُ
أَبنفـــــــــــــاءفهُم وفنفســـــــــــ ـتفحيي نسفـــــــــــــاءفهُم وفإنَّـــــــــــــا فَـــــــــــــوقَهُم
قَاهرُونف[)127(األعرار].
لقد كان فرعون رألـم ادعا ـه مبتابعـة اجلر ـة ,وحتقيقـه
مع موسى عنها ,هو أك امرم القتلـة ,حيـت أصـدر أمـرًا
باســـتباحة دمـــاء بـــى إســـرا يل واملـــؤمن مـــع موســـى مـــن آل
( )97الطــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .212ابـــن األثـــن ,الكامـــل ,ج  ,1ص
 .185ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .255
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فرعــون ,ويقــول تعــا   :فَلَمَّــا جفــاءفهُم بــالْحفبَ مــن عنــدنفا قَــالُوا
اقْتُلُــوا أَبنفــاءف الَّــذينف ءفامفنُــوا مفعف ـهُ وفاس ـتفحيُوا نسفــاءفهُم وفمفــا كَي ـدُ
الْكَافرينف إلَّا في رفلَال( )25وفقَالف فرعفونُ ذفرُونـي أَقْتُـل مُوسفـى
وفلْيفدعُ رفبَّهُ إنَي أَخفارُ أَن يُبفدَلف ديـنفكُم أَو أَن يُظْهـرف فـي الْـأَرض
الْ َسفــادف( )26وفقَــالف مُوسفــى إنَــي عُــذبُ برفبَــي وفرفبَكُــم مــن كُ ـلَ
مُتفكَبَر لَا يُؤمنُ بيفوم الْحسفاب([)27ألافر].
لقد كان فرعون يظهر للقـوم حرصـه علـى أمـنهم ووطـنهم
لكنه يف اشقيقة جيـرهم إ ااـالك والـدمار ليؤاـو مـن دون
اهلل .لقـــد حشـــر فرعـــون كـــل قواتـــه وكـــل طاقاتـــه ليـــدعي
()98

األلوهية وليسخر تلك الطاقاب للشرك وعبادتـه مـن دون اهلل

فكانت نتيجة ذلك وبالا عليه وعلـى قومـه الـذين أطـاعو يقـول
تعـــا  :فَكَـــذَّبف وفعفصفـــى()21ثُـــمَّ أَدبفـ ـرف يفسـ ـعفى()22فَحفشفـ ـرف
فَنفــادف ( )23فَقَــالف أَنفــا رفبُّكُ ـمُ الْ ـأَعلَى(َ )24فأَخف ـذف ُ اللَّ ـهُ نفكَــالف
الْـــــــــآخرفة وفالْـــــــ ـأُولَى( )25إنَّ فـــــــــي ذفلـــــــ ـكَ لَعبـــــــ ـرفة لمفـــــــــن
يفخشفى([)26الناةعاب].
لقد كان فرعون أكـ القتلـة املعتـدين امـرم فأألرقـه
اهلل وأصــــى املستةــــع

مــــن بــــى إســــرا يل .يقــــول تعــــا :

( )98انظر :الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص .213
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 وفجفاوفةنفــا ببفنــي إسـرفا يلف الْبفحـرف فَـأَتبفعفهُم فرعفــونُ وفجُنُــودُ ُ بفييًــا
وفعفدوًا حفتَّى إذفا أَدرفكَهُ الْيفرفقُ قَـالف ءفا مفنـتُ أَنَّـهُ لَـا إلَـهف إلَّـا الَّـذي
ءفامفنفت به بفنُو إسرفا يلف وفأَنفا منف الْمُسلم ف()90آلْآنف وفقَد عفصفيتف
قَبلُ وفكُنتف منف الْمُ ْسدينف( )91فَالْيفومف نُنفجَيـكَ ببفـدفنكَ لتفكُـونف
لمفـــــن خفلْ َـــ ـكَ ءفايفـــــة وفإنَّ كَـــــثنًا مـــ ـنف النَّـــــامل عفـــــن ءفايفاتنفـــــا
لَيفافلُونف([)92يون ].
ويقول تعـا   :فَانتفقَمنفـا مـنهُم فَأَألْرفقْنفـاهُم فـي الْـيفمَ بـأَنَّهُم
كَذَّبُوا بآيفاتنفا وفكَانُوا عفنهفا ألَافل ف()136وفأَورفثنفا الْقَومف الَّذينف
كَانُوا يُستفةعف ُونف مفشفارقف الْأَرض وفمفيفاربفهفا الَّتي بفارفكْنفا فيهفـا
ك ا ْلحُس ـنفى فعَلــى بفنــي إس ـرفا ي فل ب فمــا صفــ فبرُوا
فمــت كَل فم ـ ُة فر َب ـ َ
فوت َّ
وفدفمَّرنفـــــا مفـــــا كَـــــانف يفصـــ ـنفعُ فرعفـــــونُ وفقَومُـــ ـهُ وفمفـــــا كَـــــانُوا
يفعرشُونف([)137األعرار].
إن العالقـــة بـ ـ موســـى  وفرعـــون تـ ـتلخص يف حـــرص
موســى علــى إطــالق اشريــة لــبى إســرا يل ليهــاجروا بعيـدًا عــن
طييــان فرعــون وظلمــه ,فكــان فرعــون ينظــر مــن ةاويــة أخــر
ي ـ ر فيهــا ظلمــه اــؤالء املستةــع  ,ليجعلــهم حتــت ســيطرته
وظلمــه ,يف وقــت كــان يــدعي الربوبيــة ,وهــم موحــدون أتبــاع
ملوسى . 
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لقـــد كانـــت النهايـــة للموحـــدين املـ ـؤمن بـــاهلل مـــن بـــى
إسـرا يل املتـبع لرسـوله  وااـالك ل رعـون ومـن سـار معـه
()99

يف ألوايته وظلمه للنامل.

ومـــن اشـــوادر املهمـــة يف حيـــاة موســـى قصـــة القتـــل الـــيت
حـــدثت يف بـــى إســـرا يل والـــيت شـــرحت يف القـــرآن الكـــريم
ومسيت بامسها أطول سور القرآن (البقرة) واليت حتـدثت آياتهـا
عن تلـك اشادثـة الـيت أرجـع معظـم امل سـرين ارتباطهـا ور ـة
قتــل يف ةمــن موســى  واآليــاب هــي قولــه تعــا  :وفإذ قَــالف
مُوسفى لقَومه إنَّ اللَّهف يفـأْمُرُكُم أَن تفـذبفحُوا بفقَـرفة قَـالُوا أَتفتَّخـذُنفا
هُزُوًا قَالف أَعُوذُ باللَّه أَن أَكُونف منف الْجفاهل ف()67قَالُوا ادعُ لَنفـا
رفبَّكَ يُبفيَن لَنفا مفا هيف قَالف إنَّهُ يفقُولُ إنَّهفا بفقَرفةٌ لَا فَارضٌ وفلَا بكْرٌ
عفوفانٌ بفينف ذفلكَ فَافْعفلُوا مفا تُؤمفرُونف( )68قَالُوا ادعُ لَنفـا رفبَّـكَ يُبفـيَن
لَنفا مفا لَونُهفـا قَـالف إنَّـهُ يفقُـ ولُ إنَّهفـا بفقَـرفةٌ صفـ ْرفاءُ فَـاقعٌ لَونُهفـا تفسُـرُّ
النَّاظرينف( )69قَالُوا ادعُ لَنفا رفبَّكَ يُبفيَن لَنفا مفا هيف إنَّ الْبف َقرف تفشفابفهف
عفلَينفا وفإنَّا إن شفاءف اللَّهُ لَمُهتفدُونف( )70قَالف إنَّهُ يفقُولُ إنَّهفـا بفقَـرفةٌ لَـا
( )99اليعقــوبي ,تارخيــه ,ج ,1ص  .36الط ـ ي ,تارخيــه ,ج  ,1ص .214
الثعليب ,قصـص األنبيـاء ,ص  .203ابـن األثـن ,الكامـل ,ج  ,1ص .188
وانظر عنـوان(هالك فرعـون وجنـود ) عنـد :ابـن كـثن ,البدايـة والنهايـة ,ج
 ,1ص .268
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فذ لُولٌ تُثنُ الْأَرضف وفلَا تفسقي الْحفررف مُسفـلَّمفةٌ لَـا شـيفةَ فيهفـا قَـالُوا
الْآنف جئتف بالْحفبَ فَذفبفحُوهفا وفمفـا كَـادُوا يف ْعفلُـونف()71وفإذ قَتفلْـتُم
نف ْسًا فَادَّارفأْتُم فيهفا وفاللَّهُ مُخرجٌ مفا كُنتُم تفكْتُمُـونف()72فَقُلْنفـا
ارــربُو ُ ببفعة ـهفا كَ ـذفلكَ يُحيــي اللَّ ـهُ الْمفــوتفى وفيُــريكُم ءفايفاتــه
لَعفلَّكُم تفعقلُونف([)73البقرة]
أورد الطـ ـ ي يف ت ســـن اـــذ اآليـــاب روايـــاب منهـــا أنـــه:
(كان يف بى إسرا يل رجل عقـيم أو عـاقر ,قـال :فقتلـه وليـه,
ثم احتملـه ,فألقـا يف سـبط ألـن سـبطه .قـال :فوقـع بيـنهم فيـه
الشــر ,حتــى أخــذوا الســالح .قــال :فقــال أولــو النهــي :أتقتتلــون
وفـــيكم رســـول اهلل ؟ قـــال :فـــأتوا نـــيب اهلل ,فقـــال :اذحبـــوا
بقــرة! فقــالوا{ :أتتخــذنا هــزوا قــال أعــوذ! بــاهلل أن أكــون مــن
اجلاهل قالوا ادع لنا ربـك يـب لنـا مـا هـي قـال إنـه يقـول إنهـا
بقرة} إ قوله{ :فذحبوها ومـا كـادوا ي علـون} قـال :فةُـرب
فــأخ هم بقاتلــه .قــال :وع تؤخــذ البقــرة إال بوةنهــا ذهبــا .قــال:
ولو أنهم أخذوا أدنى بقـرة ألجـزأب عـنهم ,فلـم يـورر قاتـل بعـد
()100

ذلك).

( )100الط ي ,ت سن  ,ج  ,1ص  401ــ  .402وانظر :عنوان (قصة بقرة
بــــى إســـــرا يل) ,عنـــــد ابـــــن كـــــثن ,البدايـــــة والنهايـــــة ,ج  ,1ص .293
الشوكاني ,فتح القدير ,ج  ,1ص .99
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كما ورد من القصص املتعلقة باألمن يف حيـاة موسـى 
بيــي قــارون عليــه وهــو مــن قومــه واتهامــه موســى بتهمــة باطلــة
مكذوبة ,إال وهـي جر ـة الزنـا يف الوقـت الـذي كـان موسـى
ينهى النـامل عـن ذلـك ومنهـا مـا ورد يف قولـه تعـا  :إنَّ قَـارُونف
كَانف من قَوم مُوسفى فَبفيفـى عفلَـيهم وفءفاتفينفـا ُ مـنف الْكُنُـوة مفـا إنَّ
مف َاتحفهُ لَتفنُوءُ بالْعُصبفة أُول ي الْقُـوَّة إذ قَـالف لَـهُ قَومُـهُ لَـا تف ْـرفح إنَّ
اللَّهف لَا يُحبُّ الْ َرح ف[)76(القصص].
أورد الط ـ ي يف ت ســن (عــن ابــن عبــامل ,قــال :ملــا نزلــت
الزكــاة أتــى قــارون موســى ,فصــاشه علــى كــل ألــف دينــار
دينــارًا ,وكــل ألــف شــيء شــيئًا ,أو قــال :وكــل ألــف شــاة شــاة
قال :ثم أتى بيته فحسبه فوجد كـثنا ,فجمـع بـى إسـرا يل,
فقـــال :يـــا بـــى إســـرا يل إن موســـى قـــد أمـــركم بكـــل شـــيء
فأطعتمو  ,وهو اآلن يريد أن يأخذ من أموالكم ,فقـالوا :أنـت
كبننــا وأنــت ســيدنا ,فمرنــا مبــا شــئت ,فقــال :آمـــركم أن
جتيئــوا ب النــة البيــي ,فتجعلــوا اــا جعــال ,فتقذفــه بن ســها,
فـ ـدعوها فجعـــل اـــا جعـــال علـــى أن تقذفـــه بن ســـها ,ثـــم أتـــى
موســى ,فقــال ملوســى :إن بــى إســرا يل قــد اجتمعــوا لتــأمرهم
ولتنهاهم ,فخرج إليهم وهم يف بـراح مـن األرض ,فقـال :يـا بـى
إسـرا يل مــن ســرق قطعنــا يــد  ,ومــن افــرت جلــدنا  ,ومــن ةنــى
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لــه امــرأة جلــدنا مئــة ,ومــن ةنــى ولــه امــرأة جلــدنا حتــى

ـــوب ,أو رمجنـــا حتـــى ـــوب فقـــال لـــه قـــارون :إن كنـــت
أنت؟قال :وإن كنـت أنـا! قـال :فـإن بـى إسـرا يل يزعمـون أنـك
فجرب ب النة .قال :ادعوها ,فإن قالت ,فهو كما قالـت فلمـا
جاءب قال اا موسى :يا فالنة ,قالت :يا لبيـك ,قـال :أنـا فعلـت
بك ما يقول هؤالء؟قالت :ال ,وكذبوا ,ولكن جعلوا لـي جعـال
على أن أقذفك بن سي فوثب ,فسجد وهو بينهم ,فـأوحى اهلل
إليه :مر األرض مبا شئت ,قال :يـا أرض خـذيهم! فأخـذتهم إ
أقــدامهم .ثــم قــال :يــا أرض خــذيهم ,فأخــذتهم إ ركــبهم .ثــم
قال :يـا أرض خـذيهم ,فأخـذتهم إ حقـيهم ,ثـم قـال :يـا أرض
خذيهم ,فأخذتهم إ أعناقهم قـال :فجعلـوا يقولـون :يـا موسـى
يــا موســى ,ويتةــرعون إليــه .قــال :يــا أرض خــذيهم ,فانطبقــت
()101

عليهم).

و ن نر من هذ القصة أن العقوبـة اإلايـة يف الـدنيا تقـع
علــــى مــــن يــــتهم األبريــــاء ويــــؤذيهم بيــــن وجــــه حــــب ويســــته
بأعرارهم ,وإن كانـت هـذ العقوبـة قـد حلـت بقـارون إليذا ـه
( )101الط ي ,ت سن  ,ج ,10ص 109ـــ .110وانظـر :الشـوكاني ,فـتح
القدير ,ج  , 4ص  .185انظر عنوان( :قصة قارون مع موسى  )عند ابـن
كثن ,البداية والنهاية ,ج ,1ص.309
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موسى  وهو نيب مـن األنبيـاء ,واتهامـه بالباطـل فـإن هنـاك
شواهد يف حياة عامة النـامل بعقوبـاب عاجلـة ملـن يشـهد ةورًا أو
يــــتهم األبريــــاء بالباطــــل ,والقصــــص يف هــــذا امــــال كــــثن
واألحوال مشاهدة يف عموم امتمعاب ,ناهيك عن ما عنـد اهلل
من عقوبة ملن يظلم النامل ويتهمهم ةورًا وبهتانًا.

داود وسليمان :
كـــان داود  مـــن أبـــرة ملـــوك بـــى إســـرا يل يف بيـــت
()102
املقـــدمل ,وقـــد كـــان حكمـــه ســـنة  1010قبـــل املـــيالد,
كما كان يف الوقت ن سـه نبيًـا مرسـلا وقـد ورد اشـديت عنـه
()103
يف القرآن الكريم يف ستة عشر مورعًا.
بــــدأ بــــروة داود  يف بــــى إســــرا يل كجنــــدي مقاتــــل
طرتر يف جيا طالوب الـذي وردب قصـته يف القـرآن يف قولـه
تعا َ  :ألَم تفـ فر إلَـى ا ْل فملَـإ مـن بفنـي إسـرفا ي فل مـن بفعـد مُوسفـى إذ
ٍّ َل ُه ُم ابعفت َلنفـا مفلكـا ُنقَاتـل فـي سفـبيل اللَّـه قَـا فل هفـل
قَالُوا لنفبي
عفسفيتُم إن كُتبف عفلَـيكُمُ الْقتفـالُ أَلَّـا تُقَـاتلُوا قَـالُوا وفمفـا لَنفـا أَلَّـا
نُقَاتلف في سفبيل اللَّه وفقَد أُخرجنفا من ديفارنفا وفأَبنفا نفا فَلَمَّا كُتبف
( )102كينيــت كــانتزر وآخــرون ,الت ســن التطبيقــي للكتــاب املقــدمل,
ص .6عبد اليى عبود ,أنبياء اهلل يف اشياة املعاصرة ,ص .57
( )103عبد الوهاب النجار ,قصص األنبياء ,ص .361
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فعلَــــــيه ُم الْقتفــــــا ُل فتوفلَّــــــوا إلَّــــــا قَليلــــــا مــــــنهُم وفاللَّــــــ ُه عفلـــــــي ٌم
بالظَّالم ف()246وفقَالف لَهُم نف بيُّهُم إنَّ اللَّهف قَد بفعفتف لَكُم طَـالُوبف
مفلكا قَالُوا أَنَّى يفكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عفلَينفا وفنفحنُ أَحفبُّ بالْمُلْك منـهُ
ط َا ُ عفلَــيكُم وفةفادف ُ
وفلَــم يُــؤبف سفـعفة مـنف الْمفــال قَــالف إنَّ اللَّـهف اصـ َ
بفسطَة في الْعلْم وف الْجسم وفاللَّهُ يُؤتي مُلْكَهُ مفن يفشفاءُ وفاللَّهُ وفاسعٌ
عفليمٌ( )247وفقَالف لَهُم نفبيُّهُم إنَّ ءفايفةَ مُلْكه أَن يفأْتيفكُمُ التَّـابُوبُ
فيه سفكينفةٌ من رفبَكُم وفبفقيَّةٌ ممَّا تفرفكَ ءفالُ مُوسفى وفءفالُ هفارُونف
تفحملُـــ ـ هُ الْمفلَا كَـــ ـةُ إنَّ فـــــي ذفلـــــكَ لَآيفـــــة لَكُـــــم إن كُنـــــتُم
مُــــؤمن ف( )248فَلَمَّــــا فَصفــ ـلف طَــــالُوبُ بــــالْجُنُود قَــــالف إنَّ اللَّــ ـهف
مُبتفليكُم بنفهفر فَمفن شفربف منهُ فَلَي ف منَي وفمفن لَـم يفطْعفمـهُ فَإنَّـهُ
منَي إلَّا مفن األْتف رفرف ألُرفَة بيفد فَشفربُوا منهُ إلَّا قَليلا مـنهُم فَلَمَّـا
ب
جفا فو فة ُ ُه فو وفالَّذي فن ءفا فمنُوا فمعفـ ُه قَـالُوا لَـا طَاقَـ َة َلنفـا ا ْليفـو فم بجفـالُو ف
جنُود قَا فل الَّـذي فن فيظُنُّـو فن أ ََّنهُـم ُملَـاقُو اللَّـه كَـم مـن فئفـ وة قَليلَـةو
فو ُ
ألَلَبفــت فئفــة كَــثنفة بــإذن اللَّــه وفاللَّ ـهُ مف ـعف الصَّــابرينف( )249وفلَمَّــا
بفرفةُوا لجفالُوبف وفجُنُود قَالُوا رفبَّنفا أَفْرغ عفلَينفا صفبرًا وفثفبَت أَقْدفامفنفا
وفانصُرنفا عفلَى الْقَوم الْكَافرينف()250فَهفزفمُوهُم بإذن اللَّه وفقَتفلف
دفاوُدُ جفالُوبف وفءفاتفا ُ اللَّهُ الْمُلْكَ وفالْحكْمفةَ وفعفلَّمفهُ ممَّا يفشفاءُ وفلَولَا
دففْعُ اللَّه النَّاملف بفعةفهُم ببفعا لَ َسفـدفب الْـأَرضُ وفلَكـنَّ اللَّـهف ذُو
فَةل عفلَى الْعفالَم ف([)251البقرة].
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لقد كان داود جنديًا يف أول حياته وساهم يف اجلهاد رـد
أعــداء أمتــه وتأمينهــا يف موطنهــا ,ثــم تــدرج حتــى اختــار بنــو
إسرا يل ملكا عليهم بعد موب صهر طالوب ــ امللك السابب ـ,
وبعد أحدار مت رقة وطويلة الصـد اـا حـدي ًثا يف القـرآن وال يف
الســــنة وال عنــــد املــــؤرخ املســــلم ســــو مــــا نقــــل لنــــا مــــن
()104
اإلسرا يلياب.
كمــا كــان نــيب اهلل داود خلي ــة يف األرض كمــا ورد يف
القرآن الكـريم ومهمتـه إقامـة اشـب حتـى يـأمن النـامل ,وأهـم
ذلك العدل واإلنصار ب النامل فبه يسود األمن وينـتظم ,وقـد
أشار القرآن الكريم لذلك يف قوله تعا  :يا داود إنَّا جفعفلْنفاكَ
ح َب فولَـا تفتَّبـع ا ْلهفـ فو
خفلي َة في الْـأَرض فَـاحكُم بفـي فن النَّـامل بـا ْل ف
فَيُةــلَّكَ عفــن سفــبيل اللَّــه إنَّ الَّــذينف يفةــلُّونف عفــن سفــبيل اللَّــه لَهُــم
عفذفابٌ شفديدٌ بمفا نفسُوا يفومف الْحسفاب[)26(ص].
ويقـول تعـا  :وفشفـدفدنفا مُلْكَـهُ وفءفاتفينفـا ُ الْحكْمفـةَ وففَصـلف
الْخطَاب[)20(ص].
( )104الطـــ ي ,تارخيـــه ,ج ,1ص  ,348ت ســـن  ,ج  ,1ص  .621ابـــن
كثن ,البداية والنهاية ,ج ,2ص .9وانظر :الشوكاني ,فتح القدير ,ج ,1
ص  .267طمـد عــزة دروةة ,تــاريخ بــى إســرا يل مــن أس ـ ارهم ,ص .145
وانظـر :سـ ر صــمويل األول .8 ,7 ,وكينيـت كــانتزر ,الت ســن التطبيقــي
للكتاب املقدمل ,ص.573
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يذكر امل سـرون أسـبابًا عديـدة لشـدة ملكـه منهـا أن اهلل
أامــه يف اشكــم بقةــايا معينــة بــ النــامل فثبــت اــم قوتــه
وحزمــه وتأديبــه للمجــرم فكــان حكمــه قويًـا مهيبًـا وكــان
()105

األمن سا دًا ب رعيته ويف سا ر أ اء مملكته.

كما أام اهلل نبيه داود  صناعة الدروع ,وهي مالب
وقا يــة يلبســها املقــاتلون ليــأمنوا مــن رــرباب األعــداء ولتحمــي
أجســادهم مــن الســيور وألنهــا مــن األســلحة اجلارحــة ,وقــد
عرفت صـناعة الـدروع مـن حلقـاب السالسـل ألول مـرة علـى يـد
داود  )106(يقول تعا   :فولَقَد ءفاتفينفا دفا وُدف منَّا فَةلا يفا جبفـالُ
أَوَبي مفعفهُ وفالطَّيرف وفأَلَنَّا لَهُ الْحفديدف( )10أَن اعمفل سفابيفابو وفقَدَر
في السَّرد وفاعمفلُوا صفالحًا إنَي بمفا تفعمفلُونف بفصنٌ([)11سبأ].
ويقول تعا  :وفعفلَّمنفا ُ صفنعفةَ لَبُومل لَكُم لتُحصنفكُم مـن
بفأْسكُم فَهفل أَنتُم شفاكرُونف[)80(األنبياء].
وقد أدب اهلل سبحانه وتعـا نبيـه داود  بعـد أن احتـاج
( )105الط ـ ي ,تارخيــه ,ج  ,1ص  ,348ت ســن  ,ج ,10ص  .563ابــن
كثن ,البداية والنهاية ,ج ,2ص  12وانظـر :الشـوكاني ,فـتح القـدير ,1
ص.267
( )106الط ي ,ت سن  ,ج ,10ص  .351الشوكاني ,فتح القـدير ,ج ,3
ص .419
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لـــذلك يف قةـــية اختلـــف املؤرخـــون وامل ســـرون فيهـــا ,وأخطـــأ
اليهــود يف حــب نبــيهم حيــت نســبوا لــه فعل ـا ال يصــدر مــن عامــة
النــــامل وال يصــــدر إال عــــن امـــرم  ,فكيــــف بــــنيب طــــاهر
مصــط ى ولــذلك احــرتم علمــاء املســلم داود  أكثــر ممــا
احرتمه بنو إسرا يل أن سـهم )107(,ونزهـه املسـلمون عـن قـوام,
لكن من املؤكـد أن الصـواب قـد جانـب داود  فبعـت اهلل
إليــه ن ـرًا مــن املال كــة علــى شــكل خصــماء جــاءوا لــيحكم
بيــنهم لكــنهم جــاءوا ليعلمــو خبطئــه ويوجهــو إ الصــواب,
وهــذا مــا ي هــم مــن قولــه تعــا   :وفهفــل أَتفــاكَ نفبفــأُ الْخفصــم إذ
تفسفوَّرُوا الْمحرفابف( )21إذ دفخفلُوا عفلَـى دفاوُدف فَ َـزعف مـنهُم قَـالُوا ال
تفخفف خفصمفان بفيفى بفعةُنفا عفلَى بفعا فَاحكُم بفينفنفـا بـالْحفبَ وفال
تُ شططْ وفاهدنفا إلَـى سفـوفاء الصَـرفاط( )22إنَّ هفـذفا أَخـي لَـهُ تسـعٌ
وفتسـعُونف نفعجفــة وفلـيف نفعجفـةٌ وفاحـدفةٌ فَقَــالف أَكْ لْنيهفــا وفعفزَّنــي فــي
( )107يستحي اإلنسان أن يورد ما قاله بنو إسـرا يل عـن نبـيهم داود  لـو
كـان عـن أي إنســان آخـر فمــا بالـك بنسـبته لــنيب .وقـد حتــدثت أسـ ار العهــد
القديم عن ذلك ,بوقاحة تنم عن سوء أدب ممن حرفوا كتابهم ,انظـر :سـ ر
صمويل الثاني .11 ,وكينيت كينتزر وآخرون ,الت سن التطبيقي للكتاب
املقدمل ,ص  .661وطمد عـزة دروةة ,تـاريخ بـى إسـرا يل مـن أسـ ارهم,
ص .149طمـــد ال قـــي ,قصـــص األنبيـــاء ,ص  .356وانظـــر :ابـــن كـــثن:
البداية والنهاية ,ج ,2ص .13
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الْخطَــاب( )23قَــالف لَقَــد ظَلَمفـكَ بسُـؤفال نفعجفتـكَ إلَــى نعفاجــه وفإنَّ
كَثنًا منف الْخُلَطَاء لَيفبيي بفعةُهُم عفلَى بفعـا إلَّـا الَّـذينف ءفامفنُـوا
وفعفملُوا الصَّالحفاب وفقَليلٌ مفا هُم وفظَنَّ دفاوُدُ أَنَّمفا فَتفنَّـا ُ فَاسـتفي َرف
رفبَّهُ وفخفرَّ رفاكعًا وفأَنفابف( )24فَيف َرنفا لَهُ ذفلكَ وفإنَّ لَهُ عندفنفا لَزُلْ َى
وفحُسنف مفآبو()25يفادفاوُدُ إنَّا جفعفلْنفاكَ خفلي َة في الْأَرض فَاحكُم
بفــينف النَّــامل بــالْحفبَ وفلَــا تفتَّبــع الْهفـوف فَيُةــلَّكَ عفــن سفــبيل اللَّــه إنَّ
ب شفـدي ٌد بمفـا فنسُـوا يفـومف
الَّذي فن يفةلُّو فن عفـن سفـبيل اللَّـه َلهُـم عفـذفا ٌ
الْحسفاب[)26(ص].
لقد وهب اهلل لعبد داود ابنًا صـاشا عاملـا ثـم أصـبح نبيًـا,
كان نعم العون ألبيـه علـى إقامـة العـدل واشـب واإلنصـار بـ
النامل )108(,وهـب اهلل لـداود سـليمان  الـذي أثنـى اهلل عليـه
يف قولــه  :وفوفهفبنفــا ل ـدفاوُدف سُ ـلَيمفانف نع ـمف الْعفب ـدُ إنَّ ـهُ أَوَّابٌ)30(
[ص].
لقــد شــارك ســليمان  مــع أبيــه يف اشكــم ب ـ النــامل
وإقامة العدل جمتمـع الدولـة يف ةمانـه يتكـون مـن الرعـاة ومـن
املـــزارع  ,وكانـــت حتصـــل بيـــنهم بعـــا املشـــكالب ,وقـــد
اعتــــد بعــــا الرعــــاة بأألنــــامهم علــــى مزرعــــة عنــــب ألنــــامل
( )108الط ـ ي ,ت ســن  ,ج ,10ص  .576ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة,
ج ,2ص  .1وانظر :اليعقوبي ,تارخيه ,ج  ,1ص .57
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اشتكوهم على امللك داود وهـو القارـي بـ النـامل يف ةمانـه,
وكان سليمان حيةر جملسه بعد أن بلَ مبلَ الرجال ويشـارك
يف القةاء واشكـم بـ النـامل ,حتـى يعـرر كـل مـنهم حقـه
ويعـــم األمـــن بيـــنهم ,وحينمـــا اســـتمع داود وســـليمان للقةـــية
املعرورة عليهم اختل ت وجهاب النظـر بينهمـا فكـان اشكـم
الصـــا ب مـــع ســـليمان  مـــع اجتهـــاد داود وفةـــله وعلمـــه,
وكـــان فيـــه تأديـــب للمعتـــدين مـــن الرعـــاة وتعـــويا ألصـــحاب
اشرر( )109يقول اهلل تعا   :وفدفاوُدف وفسُـلَيمفانف إذ يفحكُمفـان فـي
الْحفـــــرر إذ نف َشفـــــت فيـــــه ألَـــــنفمُ الْقَـــــوم وفكُنَّـــــا لحُكْمهـــــم
شفــاهدينف( )78فَ َهَّمنفاهفــا سُ ـلَيمفانف وفكُلاــا ءفاتفينفــا حُكْمًــا وفعلْمًــا
وفسفـــــــخَّرنفا مفـــــ ـعف دفاوُدف الْجبفـــــــالف يُسفـــــ ـبَحنف وفالطَّيـــــ ـرف وفكُنَّـــــــا
فَاعل ف([)79األنبياْء].
كان سليمان تلميذًا ألبيه يف كل شيء لكنه تلميذ كاد
أن يت ـــوق عليـــه وخصوصًـ ـا يف القةـــاء واشكـــم بـ ـ النـــامل
وإقامـــة العـــدل بيـــنهم )110(,وهـــذا مـــن أهـــم أســـباب األمـــن يف
مملكتــه الــيت ورثهــا عــن أبيــه ,وقــد ت ةــل اهلل علــى ســليمان
وعلى أبيه بأن علمهم علومًا ال يعرفها كـثن مـن النـامل ,حيـت
( )109طمد ال قي ,قصص األنبياء ,ص .376
( )110طمد عبد السالم ,بنو إسرا يل يف القرآن ,ص.50
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كــانوا علـــى قـــدرة للت ــاهم مـــع بعـــا املخلوقــاب مـــن الطيـــور
واششراب( )111وألنها ي همون ليتها ويست يدون منهـا يف بعـا
املهماب( ,)112يقول اهلل تعا   :وفلَقَد ءفاتفينفا دفاوُدف وفسُلَيمفانف علْمًـا
وفقَالَــــا الْحفمــ ـدُ للَّــــه الَّــــذي فَةَّــ ـلَنفا عفلَــــى كَــــثن مــــن عبفــــاد
الْمُــؤمن ف( )15وفوفررف سُــلَيمفانُ دفاوُدف وفقَــالف يفاأَيُّهفــا النَّــاملُ عُلهمنفــا
مفنطـ ـبف الطَّيـــر وفأُوتينفـــا مـــن كُـ ـلَ شفـــيءو إنَّ هفـ ـذفا لَهُـ ـوف الْ َةـ ـلُ
الْمُب ُ([)16النمل].
لقد آتى اهلل سليمان  قوة من اجلند كانت لـه سـيطرة
عليهم ,منهم اإلن

ومنهم اجلن ومنهم الطن( )113واهلل سـبحانه

وتعــا علــى كــل شــيء قــدير و ــن نــر يف الوقــت اشارــر
مقـــدرة بعـــا القـــواب أو األجهـــزة األمنيـــة والعســـكرية علـــى
اســـــتخدام الطيـــــور أو الـــــدالف أو الكـــــالب ملهمـــــاب أمنيـــــة
وعســكرية نتيجــة ألحبــار وتــدريب ,كمــا نــر أن األحبــار
أثبتـــت أن للطيـــور واشيوانـــاب ليـــة مشـــرتكة وم هومـــة ,وإذا
كانـــت جهـــود البشــــر اكتشـــ ت بعــــا األمـــور واســــتطاعت
( )111انظر :ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,2ص .20
( )112الطـ ي ,ت ســن  ,ج  ,9ص  .502ابــن كــثن ,البدايــة والنهايــة ,ج
 ,2ص  15و .18
( )113الط ي ,ت سن  ,ج  ,9ص  .503ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج,2
ص  .20طمد ال قي ,قصص األنبياء ,ص .377
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االست ادة من هذ املخلوقاب بشـكل أو آخـر فـإن اهلل سـبحانه
وتعا أعلى وأجل وأعلم وأقدر على تسخنها لسليمان ولين ,
يقــول اهلل ســبحانه وتعــا  :وفحُش ـرف لسُ ـلَيمفانف جُنُــودُ ُ م ـنف الْج ـنَ
وفالْإن

وفالطَّير فَهُم يُوةفعُونف[ )17(النمل].

ويتحــدر القــرآن عــن حادثــة لســليمان وجنــد بينــت شــكر
سليمان هلل تعا على تسخن املخلوقـاب لـه وعلـى إرجاعـه هـذا
ال ةــل وهــذ القــوة هلل يقــول تعــا   :حفتَّــى إذفا أَتفــوا عفلَــى وفاد
خلُـــوا فمسفـــاك فنكُم لَـــا
النَّمـــل قَالَـــت نفملَـ ـ ٌة يفـــا أ َُّيهفـــا النَّمـ ـ ُل اد ُ
يفحطمفـــنَّكُم سُـ ـلَيمفانُ وفجُنُـــودُ ُ وفهُـــم لَـــا يفشـ ـعُرُونف()18فَتفبفسَّـ ـمف
رفاحكا من قَولهفا وفقَـالف رفبَ أَوةعنـي أَن أَشـكُرف نعمفتفـكَ الَّتـي
أَنعفمـتف عفلَــيَّ وفعفلَــى وفالـدفيَّ وفأَن أَعمفـلف صفــالحًا تفررفــا ُ وفأَدخلْنــي
برفحمفتكَ في عبفادكَ الصَّالح ف([)19النمل].
كما بينت آياب القرآن الكريم است ادة سـليمان  مـن
()114

اادهد وهو من الطيـور املشـهورة يف اشصـول علـى األخبـار

ومتابعـــة اجلـــرا م وأعظمهـــا عنـــد ســـليمان  وعنـــد األنبيـــاء
مجيعًا جر ة الشرك ,وبينت ما قام به هذا الطـا ر مـن دور يف
( )114الطـــ ي ,تارخيـــه ,ج  ,1ص  .354ت ســـن  ,ج  ,9ص  .506ابـــن
كثن ,البداية والنهايـة ,ج ,2ص  .22طمـد ال قـي ,قصـص األنبيـاء ,ص
.366
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محـــل رســـالة مـــن ســـليمان ملـــن حيتـــاجون لـــذلك يقـــول تعـــا :
 وفتف َقَّـ ـدف الطَّيـ ـرف فَقَـ ـالف مفـــا لـ ـيف لَـــا أَرف الْهُدهُـ ـدف أَم كَـــانف مـ ـنف
الْيفــا ب ف( )20لَأُعفذَبفنَّــهُ عفــذفابًا شفــديدًا أَو لَأَذبفحفنَّــهُ أَو لَيفــأْتيفنَي
بسُلْطَان مُب ( )21فَمفكَتف ألَيرف بفعيدو فَقَالف أَحفطتُ بمفا لَم تُحطْ
به وفجئتُكَ من سفـبفإ بنبـإ يفقـ ( )22إنَـي وفجفـدبُ امـرفأَة تفملكُهُـم
وفأُوتيفت من كُلَ شفيءو وفلَهفـا عفـرقٌ عفظـيمٌ()23وفجفـدتُهفا وفقَومفهفـا
يفس ـجُدُونف للشَّــم

مــن دُون اللَّــه وفةفيَّ ـنف لَهُ ـمُ الشَّــيطَانُ أَعمفــالَهُم

فَصفدَّهُم عفن السَّبيل فَهُم لَا يفهتفدُونف()24أَلَّا يفسجُدُوا للَّـه الَّـذي
الس ـ فموفاب وفا ْل ـأَرض فويفعَل ـ ُم فمــا تُخ ُــو فن فومفــا
خــب فء فــي َّ
يُخــر ُج ا ْل ف
تُعلنُــونف( )25اللَّ ـهُ لَــا إلَ ـهف إلَّــا هُ ـوف رفبُّ الْعفــرق الْعفظــيم()26قَــالف
سفنفنظُرُ أَصفدفقْتف أَم كُنتف مـنف الْكَـاذب ف()27اذهفـب بكتفـابي
هفذفا فَأَلْقه إلَيهم ثُمَّ تفوفلَّ عفـنهُم فَـانظُر مفـاذفا يفرجعُـونف()28قَالَـت
يفاأَيُّهفا الْمفلَأُ إنَي أُلْقيف إلَـيَّ كتفـابٌ كَـريمٌ()29إنَّـهُ مـن سُـلَيمفانف
وفإنَّ ـهُ بســم اللَّــه الــرَّحمفن الــرَّحيم( )30أَلَّــا تفعلُــوا عفلَــيَّ وفأْتُــوني
مُسلم ف([)31النمل].
لقــد كانــت هــذ املــرأة حكيمــة يف قيادتهــا( )115حريصــة
على أمن قومها ولذلك بادرب ومعهم واستشارتهم فيمـا ينبيـي
( )115الطــ ـ ي ,تارخيــــه ,ج  ,1ص  ,355ت ســــن  ,ج  ,9ص  .51ابــــن
األثن ,الكامل ,ج ,1ص  .23ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص .22
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أن تكون عليه تصرفاتها حول رسالة سليمان وتهديـد لبالدهـا
لذلك فقد استشارتهم بقواا :يفا أَيُّهفـا الْمفلَـأُ أَفْتُـوني فـي أَمـري
مفا كُنتُ قَاطعفة أَمرًا حفتَّى تفشهفدُون[)32(النمل].
فجاء اجلواب من مستشاريها  :نفحنُ أُولُـو قُـوَّةو وفأُولُـو بفـأْمل
شفديدو وفالْأَمرُ إلَيك فَانظُري مفاذفا تفأْمُرينف[)33(النمل].
فطرحــت علــيهم قةــية أمــن بلــدها بعامــة ومــا كــن أن
حيــدر فيهــا مــن فســاد نتيجــة معانــدة ســليمان ودخولــه بالدهــا
بالقوة وما حيدر مـن ارـطراب عـام وفسـاد يف حـال االحـتالل:
 قَالَت إنَّ الْمُلُوكَ إذفا دفخفلُوا قَريفة أَفْسفدُوهفا وفجفعفلُوا أَعزَّةَ أَهلهفـا
أَذلَّة وفكَذفلكَ يف ْعفلُونف[)34(النمل].
ولذلك حاولت مالط ة سليمان باملال :وفإنَـي مُرسـلَةٌ إلَـيهم
بهفديَّةو فَنفاظرفةٌ بمف يفرجعُ الْمُرسفلُونف[)35(النمل].
لكن سليمان ع يكن هدفه املال( )116وإ ـا كانـت دعـوة
التوحيد وترك الشرك هي أهم أهدافـه ولـذلك فقـد احـتىل علـى
( )116أشــار ب أسـ ار العهــد القــديم إ قصــة ســليمان مــع ملكــة ســبأ ,إال
أنهم أساءوا األدب مع سليمان كعادة اليهود مع أنبيا هم ,حيـت جعلـوا هـدر
سـليمان املــال والــذهب ,وهــذا لــالف ملـا ذكــر القــرآن مــن إنكــار ســليمان
رألبته يف املال( ,انظر :س ر امللوك )10 ,وانظر :دروةة ,تاريخ بـى إسـرا يل
من أس ارهم ,ص.168.

األمن يف حياة األنبياء

105

إرســال املــال وب ـ ألنــا عــن ذلــك وأن املبــدأ عنــد هــو األهــم:
 فَلَمَّا جفاءف سُلَيمفانف قَالف أَتُمدُّونفن بمفال فَمفا ءفاتفانيف اللَّهُ خفيرٌ ممَّا
ءفاتفاكُم بفل أَنتُم بهفديَّتكُم تف ْرفحُونف[)36(النمل].
واســـتمر  يف تهديـــد أمـــن بلقـــي

وأمـــن بالدهـــا إن ع

تســـلم وتستســـلم وتســـتقيم علـــى مـــنهىل اهلل اشـــب والعـــدل قـــال
تعا   :ارجع إلَيهم فَلَنفأْتيفنَّهُم بجُنُودو لَا قبفلف لَهُم بهفا وفلَنُخرجفنَّهُم
منهفا أَذلَّة وفهُم صفاألرُونف[ )37(النمل].
وقــد انتهــت تلــك القصــة واملراســالب بــاعرتار ملكــة ســبأ
بــاشب والعــدل وإ انهــا بــاهلل وإقرارهــا بــذلك( )117يقــول تعــا :
 قَالَــت رفبَ إنَــي ظَلَمــتُ نف ْســي وفأَس ـلَمتُ مفــعف سُــلَيمفانف للَّــه رفبَ
الْعفالَم ف (من اآلية[)44النمل].
كمـــا كـــان ســـليمان يعـــد اخليـــل اخلاصـــة باجلهـــاد ومـــا
يرتبط بالقوة وقيام دولته بواجب الـدعوة وإرعـاب األعـداء حتـى
أنــه كــان يت قــد اخليــول ومــا يتبعهــا مــن عــروض بن ســه 
يقول تعا   :وفوفهفبنفا لدفاوُدف سُلَيمفانف نعمف الْعفبـدُ إنَّـهُ أَوَّابٌ()30إذ
عُرضف عفلَيه بالْعفشـيَ الصَّـافنفابُ الْجيفـادُ()31فَقَـالف إنَـي أَحبفبـتُ
( )117الطـــ ي ,تارخيــــه ,ج  ,1ص  .357ابــــن األثــــن ,الكامــــل ,ج ,1
ص .237ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج  ,1ص  .24طمد ال قـي ,قصـص
األنبياء ,ص.371
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حُبَّ الْخفيـر عفـ ن ذكْـر رفبَـي حفتَّـى تفـوفارفب بالْحجفـاب()32رُدُّوهفـا
عفلَيَّ فَطَ بف مفسحًا بالسُّوق وفالْأَعنفاق([)33ص].
ويتحدر امل سرون واملؤرخـون عـن طاولـة األتصـاب للملـك
واشكم من سليمان وأن اهلل سبحانه وتعا أعانـه وأعـاد إليـه
ملكه بعد فرتة ابتالء( )118ويستدلون على هذ املرحلـة العصـيبة
من حياة سليمان وما مـر بـه مـن فتنـة بقولـه تعـا  :وفلَقَـد فَتفنَّـا
سُلَيمفانف وفأَلْقَينفا عفلَى كُرسيَه جفسفدًا ثُمَّ أَنفابف()34قَالف رفبَ ا ْأل ر
لـــي وفهفـــب لـــي مُلْكـــا لَـــا يفنبفيـــي لأَحفـ ـدو مـــن بفعـــدي إنَّـ ـكَ أَنـ ـتف
الْوفهَّابُ([)35ص].

عيسى :
عيسى بـن مـريم هـو عبـد اهلل ورسـوله وكلمتـه ألقاهـا إ
مــريم وروح منــه ,وهــو أخــر أنبيــاء بــى إســرا يل ,ولــد مــن ألــن
أب ,ووالدته يف حـد ذاتهـا معجـزة ,واشـديت عـن حيـاة عيسـى
 يقـــرن باشـــديت عـــن أمـــه مـــريم ويبـــدأ مـــع جدتـــه امـــرأة
عمران )119(,يقول تعا  :إ ذ قَالَت امرفأَةُ عمرفانف رفبَ إنَي نفـذفربُ
لَـ ـكَ مفـــا فـــي بفطْنـــي مُحفـــرَّرًا فَتفقَبَّـــل منَـــي إنَّـ ـكَ أَنـ ـتف السَّـــميعُ
( )118الط ي ,ت سن  ,ج  ,9ص .581
( )119حسن اجلمل ,إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم ,ص .115
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الْعفليمُ( )35فَلَمَّا وفرفعفتهفا قَالَت رفبَ إنَي وفرفعتُهفا أُنثفى وفاللَّهُ أَعلَمُ
بمفا وفرفعفت وفلَي ف الـذَّكَ رُ كَالْـأُنثفى وفإنَـي سفـمَّيتُهفا مفـريفمف وفإنَـي
أُعيذُهفا بكَ وفذُرَيَّتفهفا منف الشَّيطَان الرَّجيم([)36العمران].
لقد كانت مريم وذريتها مُعاذة بـاهلل مـن الشـيطان الـرجيم
ولـذلك نشـأب نشـأة صــاشة ,ومـرب يف حياتهـا مبحـن ورــعتها
يف مكان التهمة أمام جمتمع بى إسرا يل الـذي كانـت تعـيا
فيـــه يف بيـــت املقـــدمل )120(,حيـــت كـــان اـــذا امتمـــع يف تلـــك
ال ـرتة قيمـه اخلاصــة املسـتقاة مـن شــريعة موسـى  واألنبيــاء
مــن بعــد  ,ولــذلك كانــت مــريم عليهــا الســالم جــزءًا مــن هــذا
امتمـــع وعرفـــت بصـــالحها التـــام ,وأنهـــا نشـــأب يف بيـــت علـــم
وصالح وما عرر عن أهلها ألن ذلك ,وكانت امـرأة مصـط اة
وطــاهرة يقــول تعــا   :وفإذ قَالَــت الْمفلَا كَ ـةُ يفــا مفــريفمُ إنَّ اللَّ ـهف
اصطَ َاك وفطَهَّرفك وفاصطَ َاك عفلَى نسفاء الْعفالَم ف()42يفا مفـريفمُ
اقْنُتـــي لرفبَـــك وفاســـجُدي وفاركَعـــي مفـــعف الـــرَّاكع ف([)43آل
عمران].
( )120اليعقــوبي ,تارخيــه ,ج ,1ص  .74الط ـ ي ,تارخيــه ,ج ,1ص ,19
ت ســن  ,ج ,3ص .269ابــن األثــن ,الكامــل ,ج ,1ص  .307ابــن كــثن,
البدايـــة والنهايـــة ,ج ,2ص .63حســـن اجلمـــل ,إن مثـــل عيســـى عنـــد اهلل,
ص .72الصابوني ,النبوة ,واألنبياء ,ص.193
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امتحنت مريم (عليها السالم) باشمل دون أن سها بشر,
وكانـــت عررـــة لالنتقـــاد يف جمتمـــع يعـــد فيـــه الزنـــا جر ـــة
ك

 ,ولذلك خافت من النامل واتهامها به رألم براءتها ,ومن

خـــالل أحـــدار املولـــد لعيســـى  )121(يتةـــح أن هنـــاك رقابـــة
اجتماعية على اجلرا م عمومًا وعلى الزنا خصوصًا ,وأن عيـون
امتمع ال ترحم يف هذا امال )122(,ولذلك خشيت على ن سـها
وابتعــدب عــن جمتمعهــا ,يقــول تعــا  :فَحفمفلَت ـهُ فَانتفبفــذفب بــه
مفكَانًا قَصيًّا( )22فَأَجفاءفهفا الْمفخفاضُ إلَى جذع النَّخلَة قَالَت يفـا
لَيتفني متُّ قَبلف هفذفا وفكُنتُ نفسيًا مفنسيًّا()23فَنفادفاهفا من تفحتهفا
أَلَّا تفحزفني قَد جفعفـلف رفبُّـك تفحتفـك سفـريًّا( )24فوهُـزَي إلَيـك بجـذع
النَّخلَــة تُسفــاقطْ عفلَيــك رُطَبًــا جفنيًّــا( )25فَكُلــي وفاشـرفبي وفقَـرَي
عفينًــا فَإمَّــا تف ـرفينَّ م ـنف الْبفشفــر أَ حف ـدًا فَقُــولي إ َنــي نف ـذفربُ للــرَّحمفن
صفومًا فَلَن أُكَلهمف الْيفومف إنسيًّا([)26مريم].
بعد الوالدة أصبح عيسـى  بـ يـدي أمـه مـريم البتـول,
وخشــيت مــن قومهــا أكثــر خصوصًــا أنهــا مــن عا لــة صــاشة
( )121انظر :ابن كثن ,البداية والنهاية ,ج ,2ص  ,63حيت ورع عنوانًـا
(ميالد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول).
( )122ملزيد من الت اصيل عـن نظـرة امتمـع ملـريم منـذ محلـها ,انظـر :عبـد
الوهـــاب النجـــار ,قصـــص األنبيـــاء ,ص  .459ال قـــي ,قصـــص األنبيـــاء,
ص. 435
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تقية ,يةرب بها املثـل يف الع ـة والطهـارة )123(,وكـان البـد اـا
من املواجهة فاهلل يرعاها وحيميها وقد منحها من املعجـزاب مـا
يدفع عنها الشبهة ,يقول تعا   :فَأَتفت بـه قَومفهفـا تفحملُـهُ قَـالُوا
يفا مفريفمُ لَقَد جئت شفيئًا فَريًّا( )27يفا أُختف هفارُونف مفا كَانف أَبُوك
امرفأَ سفوءو وفمفا كَانفت أُمُّك بفييًّا([)28مريم].
لقـد تعررـت مـريم (عليهـا السـالم) للةـيط واالتهـام وهـي
ع جترم بل كان محلها بعيسى  كرامـة اـا ,ولـذلك فـإن
اهلل وجهها وأعطاها من املعجزاب ما تدفع بـه عـن ن سـها يقـول
تعا   :فَأَشفارفب إلَيه قَالُوا كَيفف نُكَلهمُ مفن كَـانف فـي الْمفهـد
صفـــبيًّا( )29قَــــالف إنَــــي عفبـــدُ اللَّــــه ءفاتفــــانيف الْكتفــــابف وفجفعفلَنــــي
نفبيًّــا( )30وفجفعفلَنــي مُبفارفكــا أَي ـنف مفــا كُن ـتُ وفأَوصفــاني بالصَّ ـلَاة
وفالزَّكَاة مفـا دُمـتُ حفيًّـا ( )31وفبفـرًّا بوفالـدفتي وفلَـم يفجعفلْنـي جفبَّـارًا
شفــقيًّا()32وفالسَّ ـ لَامُ عفلَــيَّ يفــومف وُلــدبُ وفيفــومف أَمُــوبُ وفيفــومف أُبعفــتُ
حفيًّــــا( )33ذفلـــكَ عيسفــــى ابـــنُ مفــــريفمف قَــــولف الْحفـــبَ الَّــــذي فيــــه
يفمتفرُونف( )34مفا كَانف للَّـه أَن يفتَّخـذف مـن وفلَـدو سُـبحفانفهُ إذفا قَةفـى
أَمرًا فَإنَّمفا يفقُولُ لَهُ كُن فَيفكُونُ([ )35مريم].
( )123اليعقــــوبي ,تارخيــــه ,ج  ,1ص  .73الطــ ـ ي ,ت ســــن  ,ج  ,8ص
 .335ابن األثـن ,الكامـل ,ج  ,1ص  .31ابـن كـثن ,البدايـة والنهايـة ,ج
 ,1ص.67
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بعــد والدة عيســى  ومــا جــر لــه مــن معجــزاب كــان
مهــددًا مــن قبــل امللــك الرومــاني ل لســط هــنودمل( )124الــذي
حـــاول التعـــرض لعيســـى  وألمـــه فارـــطرب مـــع أهلـــها إ
ااجــرة خــارج فلســط والتوجــه إ مصــر وقيــل إ دمشــب أو
مكان آخر للنجاة( )125مـن هـذا امـرم الـذي كـان يهـدد حيـاة
املسـيح  وأمــه بـاخلطر وهــذا م هـوم امل ســرين( )126مـن قولــه
ج فع ْلنفا ابـ فن مفـر في فم فوأُمَّـ ُه ءفايفـة فوءفاوفينفا ُهمفـا إلَـى رفبـ فو وة ذفاب
تعا   :فو ف
قَرفار وفمفع [)50(املؤمنون].
وبعـد أن كـ عيســى  نــزل عليــه الــوحي ومحــل رســالة
اهلل إ بى إسـرا يل وكـان ممـا جـاء بـه أن أُمـر  بشـريعة
تــنظم حيــاة النـــامل وحقــوقهم وواجبــاتهم وهـــذا بــالطبع يوجـــد
األمن والسالم فيما بينهم ,وقد كانت شـريعة عيسـى  مـن
التوراة ومن اإلصيل يقول تعا   :إنَّا أَنزفلْنفـا التَّـورفاةَ فيهفـا هُـدً
وفنُورٌ يفحكُمُ بهفا النَّبيُّونف الَّ ذينف أَسلَمُوا للَّذينف هفـادُوا وفالرَّبَّـانيُّونف
( )124انظر :عبد الوهاب النجار ,قصص األنبياء ,ص .461
( )125اليعقوبي ,تارخيه ,ج  ,1ص  .69الط ي ,تارخيه ,ج  ,1ص ,19
 .20ابن األثـن ,الكامـل ,ج ,1ص  .312ابـن كـثن ,البدايـة والنهايـة ,ج
 ,2ص  .75حسن دوح ,ابتالءاب الشر واخلن يف حياة األنبياء ,ص .89
( )126انظر :الط ي ,ت سن  ,ج ,ص  .218ابن كـثن ,البداية والنهاية,
ج ,2ص .75
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وفالْأَحبفارُ بمفا استُح ظُوا من كتفاب اللَّـه وفكَـانُوا عفلَيـه شُـهفدفاءف
فَلَا تفخشفوُا النَّاملف وفاخشفون وفلَا تفشتفرُوا بآيفاتي ثفمفنًا قَليلا وفمفن لَم
يفحكُــم بمفــا أَن ـزف لف اللَّ ـهُ فَأُولَئ ـكَ هُ ـمُ الْكَــافرُونف( )44وفكَتفبنفــا
عفلَــيهم فيهفــا أَنَّ الــنَّ ْ ف بــالنَّ ْ

وفالْعفــينف بــالْعفين وفالْـأَنفف بالْـأَنف

وفالْأُذُنف بالْأُذُن وفالسَنَّ بالسَنَ وفالْجُرُوحف قصفـاصٌ فَمفـن تفصفـدَّقف بـه
فَهُ ـوف كَ َّــارف ةٌ لَ ـهُ وفمفــن لَــم يفحكُــم بمفــا أَن ـزفلف اللَّ ـهُ فَأُولَئ ـكَ هُ ـمُ
الظَّالمُونف( )45وفقَ َّينفا عفلَـى ءفاثفـارهم بعيسفـى ابـن مفـريفمف مُصفـدَقا
لمفــا بفــي فن فيدفيــه مــ فن التَّــورفاة فوءفاتفينفــا ُ الْإنجيــ فل فيــه هُــ ًد فونُــو ٌر
وفمُصفدَقا ل مفا بفينف يفدفيه منف التَّورفاة وفهُدً وفمفوعظَة للْمُتَّق ف()46
وفلْيفحكُم أَهلُ الْإنجيل بمفا أَنزفلف اللَّـهُ فيـه وفمفـن لَـم يفحكُـم بمفـا
أَنزفلف اللَّهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْ َاسقُونف([)47املا دة].
ولقـــد جاهـــد عيســـى  يف حياتـــه لـــيحكم بـ ـ النـــامل
بشرع اهلل ويلزمهم بالتوراة وتعـرض بسـبب ذلـك لـألذ مـن بـى
()127

إسرا يل.

حيــت كــان طيلــة بقا ــه  مهــددًا مــن قبــل يهــود حيــت
حـــاولوا الـــتخلص منـــه أكثـــر مـــن مـــرة ,كمـــا وشـــوا بـــه إ
اشـــاكم الرومـــاني واتهمـــو بـــتهم باطلـــة ,وســـاقوا شـــهود ةور
( )127انظر :عبـد الوهـاب النجـار ,قصـص األنبيـاء ,حيـت ذكـر عـدد مـن
املواقف اليت تب دفاع عيسى عن الشريعة ,ص .468
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لذلك ,ودعوا حملاكمته أكثر من مرة ,حتى انتهى األمـر بهـم
للحكــم بصــلبه فنجــا اهلل مــنهم مبعجــزة خارقــة كمــا صــى
إبراهيم . 

عامة األنبياء:
خـــور اهلل ســـبحانه وتعـــا الك ـــرة مـــن أقـــوام األنبيـــاء
املخـــتل

 ,بـــأنهم ال يـــأمنون مـــن ألةـــب اهلل ,وهـــددهم اهلل

سبحانه وتعا بأن ي قدوا أمنهم ,وب سـبحانه أنـه هـو القـادر
على إعطاء األمـن ,فـإن هـم ك ـروا فهـم مهـددون دا مًـا وأبـدًا
ب قـد أأللـى مــا لـديهم وهــو ررـى اهلل سـبحانه وتعــا ومـا يتبــع
ذلك من خـور وهلـع ,فـإذا حـل ألةـب اهلل بقـوم فـال أمـان اـم
وال بركة وال طمأنينة ,كما أن من يك ر بـاهلل ورسـله مهـدد
باجلوع واخلور والعذاب والذل والصيار وبتسليط بعةهم علـى
بعا يف اشياة الدنيا ,وبالنار يف اآلخرة.
يقــول اهلل ســبحانه وتعــا   :أَفَـأَمنف أَهـلُ الْقُـرف أَن يفـأْتيفهُم
بفأْسُنفا بفيفاتًا وفهُم نفا مُونف( )97أَوفأَمنف أَهلُ الْقُرف أَن يفأْتيفهُم بفأْسُنفا
رُحًى وفهُم يفلْعفبُونف(َ )98أ فَأَمنُوا مفكْرف اللَّه فَلَا يفأْمفنُ مفكْرف اللَّه
إلَّا الْقَومُ الْخفاسرُونف( )99أَوفلَم يفهد للَّذينف يفرثُونف الْأَرضف من بفعد
أَهلهفا أَن لَو نفشفاءُ أَصفبنفاهُم بذُنُوبهم وفنفطْبفعُ عفلَى قُلُوبهم فَهُـم لَـا
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يفســمفعُو فن( )100تلْــكَ الْقُــرف نفقُـــصُّ عفلَيــكَ مـــن أَنبفا هفـــا وفلَقَـــد
جفاءفتهُم رُسُلُهُم بالْبفيَنفاب فَمفا كَانُوا ليُؤمنُوا بمفا كَذَّبُوا من قَبلُ
كَ ـذفلكَ يفطْبف ـعُ اللَّ ـهُ عفلَــى قُلُــوب الْكَــافرينف( )101وفمفــا وفجفــدنفا
لــــــــــ ـأَكْثفرهم مــــــــــــن عفهــــــــــ ـدو وفإن وفجفــــــــــــدنفا أَكْثفــــــــــ ـرفهُم
لَ َاسق ف([)102األعرار].
وقــد تعررــت العديــد مــن األمــم ليةــب اهلل وألــيم عقابــه
ف قدوا األمن والعز بل واشياة وتوعدهم اهلل بسوء العـذاب يـوم
القيامة يقول تعا   :الَّذينف يفستفحبُّونف الْحفيفاةَ الدُّنيفا عفلَى الْآخرفة
ك فــي رفــلَال
فو فيصُــدُّو فن عفــن سفــبيل اللَّــه فويفبيُو فنهفـــا ع فوجًــا أُولَئــ َ
بفعيدو( )3وفمفا أَرسفلْنفا من رفسُول إلَّا بلسفان قَومه ليُبفيَنف لَهُم فَيُةلُّ
اللَّهُ مفن يفشفاءُ وفيفهـدي مفـن يفشفـاءُ وفهُـوف الْعفزيـزُ الْحفكـيمُ()4وفلَقَـد
الظُلمفـاب إلَـى النُّـور
ك مـ فن ُّ
س ْلنفا مُوسفـى بآيفاتنفـا أَن أَخـرج قَومفـ َ
أَر ف
وفذفكهــــرهُم بأَيَّــــام اللَّــــه إنَّ فــــي ذفلــ ـكَ لَآيفــــابو لكُــــلَ صفــــبَّار
شفكُور([)5إبراهيم].
ويقــول تعــا   :وفقَــالف مُوسفــى إن تفكْ ُ ـرُوا أَن ـتُم وفمفــن فــي
الْأَرض جفميعًا فَإنَّ اللَّهف لَيفنيَ حفميدٌ()8أَلَم يفأْتكُم نفبفأُ الَّذينف من
قَبلكُم قَوم نُوح وفعفادو وفثفمُودف وفالَّـذينف مـن بفعـدهم لَـا يفعلَمُهُـم إلَّـا
اللَّهُ جفاءفتهُم رُسُلُهُم بالْبفيَنفاب فَرفدُّوا أَيديفهُ م فـي أَفْـوفاههم وفقَـالُوا
ٍّ ممَّــا تفــدعُونفنفا إلَيــه
إنَّــا كَ َرنفــا بمفــا أُرس ـلْتُم بــه وفإنَّــا لَ ــي شفــك
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مُريبو( )9قَالَت رُسُلُهُم أَفي اللَّـه شفـكف فَـاطر السَّـمفوفاب وفالْـأَرض
يفدعُوكُم ليفي رف لَكُم من ذُنُوبكُم وفيُؤفخَ فركُم إلَى أَجفل مُسفمًّى
قَالُوا إن أَنتُم إلَّا بفشفرٌ مثلُنفا تُريدُونف أَن تفصُدُّونفا عفمَّا كَانف يفعبُـدُ
ءفابفاؤُنفا فَأْتُونفا بسُلْطَان مُب ( )10قَالَت لَهُـم رُسُـلُهُم إن نفحـنُ إلَّـا
بفشفرٌ مثلُكُم وفلَكنَّ اللَّهف يفمُنُّ عفلَى مفن يفشفاءُ من عبفاد وفمفا كَانف
لَنفــا أَن نف ـأْتيفكُم بسُ ـلْطَان إلَّــا بــإذن اللَّــه وفعفلَــى اللَّــه فَلْيفتفوفكَّــل
الْمُؤمنُونف( )11فومفا َلنفـا أَلَّـا فن فتوفكَّـ فل فعلَـى اللَّـه فوقَـد هفـدفانفا سُـ ُبَلنفا
وفلَنفصــــــبرفنَّ عفلَــــــى مفــــــا ءفاذفيتُمُونفــــــا وفعفلَــــــى اللَّــــــه فَلْيفتفوفكَّــــــل
الْمُتفوفكهلُونف( )12وفقَالف الَّذينف كَ َرُوا لرُسُلهم لَنُخر جفنَّكُم من
أَررـ ـنفا أَو لَتفعُـــودُنَّ فـــي ملَّتنفـــا فَـ ـأَوحفى إلَـــيهم رفبُّهُـــم لَـ ـنُهلكَنَّ
الظَّالم ف([)13إبراهيم].
لقــد كــان الك ــار معانــدين معتــدين علــى أنبيــا هم وعلــى
أمــنهم مــؤذين اــم ,يقــول تعــا عــن حــال أولئــك لــو آمنــوا ومــا
يأتيهم من أمان وخن وبركة بسبب إ انهم وررا اهلل سـبحانه
فاتقَـوا لَ َتفحنفـا عفلَـيهم
وتعا عنهم  :وفلَو أَنَّ أَهلف الْقُـرف ءفامفنُـوا و َّ
بفرفكَــابو مـ نف السَّـمفاء وفالْـأَرض وفلَكــن كَــذَّبُوا فَأَخفــذنفاهُم بمفــا
كَانُوا يفكْسبُونف[)96(األعرار].
ورــرب اهلل أمثلــة للعديــد مــن األقــوام امل ســدين املعتــدين
الذين أهلكوا أن سهم يقـول تعـا   :أَلَـم تفـرف كَيـفف فَعفـلف رفبُّـكَ
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بعفـــــادو( )6إرفمف ذفاب الْعمفـــــاد( )7الَّتـــــي لَـــــم يُخلَـــــب مثلُهفـــــا فـــــي
الْبلَــاد( )8وفثفمُــودف الَّــذينف جفــابُوا الصَّــخرف بــالْوفاد()9وففرعفــونف ذي
الْأَوتفــــاد( )10الَّــــذينف طَيفــــوا فــــي الْبلَــــاد()11فَــ ـأَكْثفرُوا فيهفــــا
الْ َسفـــادف( )12فَصفـــبَّ عفلَـــيهم رفبُّـ ـكَ سفـــوطَ عفـ ـذفابو()13إنَّ رفبَّـ ـكَ
لَبالْمرصفاد([)14ال جر].
إن يف هــذ اآليــاب إشــارة وارــحة أن اهلل ســبحانه وتعــا
كان باملرصاد لألمم السابقة بعامة صى مـنهم مـن صـا وأهلـك
مــنهم مــن هلــك وأنــه ســبحانه وتعــا باملرصــاد يف كــل حــ
لألمم املختل ة منـذ عصـر نبينـا طمـد  وإ مـا النهايـة فهـو
حيــذر مــن ألةــبه وعقابــه ويُــذكر أن مــن يــأتي مــا ييةــب اهلل
فهو قادر عليه وال يعجز شيء ,وال أمن له وال أمـان ,حيـت أنـه
حتت قدرة اهلل أينما كان.
ويؤكـــد ذلـــك قـــول اهلل تعـــا   :وفرفــرفبف اللَّــهُ مفثفلـــا قَريفـــة
كَانفــت ءفامنفــة مُطْمفئنَّــة يفأْتيهفــا رةقُهفــا رفألَ ـدًا مــن كُ ـلَ مفكَــان
فَكَ َ ـرفب ب ـأَنعُم اللَّــه فَأَذفاقَهفــا اللَّ ـهُ لبفــاملف الْجُــوع وفالْخفــور بمفــا
كَانُوا يفصنفعُونف[ )112(النحل].
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اخلامتة
من قراءة تـاريخ األنبيـاء واسـتعراض حيـاتهم وتـارخيهم ومـا
مــر بهــم مــن أحــدار نالحــظ أن نظــرتهم إ األمــن هــي نظــرة
عامـــة مرتبطـــة باإل ـــان بـــاهلل وأداء حقوقـــه ,وتن يـــذ شـــرعه
ونظامــه ,مبــا فيــه مــن ح ــظ حقــوق اآلخــرين وعــدم االعتــداء
عليهم ,كما أن األنبياء عمومًا جاءوا مببـدأ التشـريع والتنظـيم
شيــاة النــامل وح ــظ أن ســهم وأمــواام مبــا أوحــى اهلل اــم مــن
شــرا ع منــذ آدم  إ طمــد  ,كمــا نالحــظ وجــود عــدد
من اشوادر املتعلقة حبياة األنبياء منها حوادر قتل أو سرقة أو
طـــاوالب االعتـــداء علـــى األعـــراض وألنهـــا ,وقـــد دل القـــرآن
الكريم من خالل تلك اشوادر على استخدام األدلـة والقـرا ن
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والتحقيب يف بعـا تلـك اجلـرا م ,ومجـع املعلومـاب املتعلقـة بهـا
للوصــول إ اشقيقــة ,والعقوبــاب الــيت تعــرض اــا مــن اعتــد
على اآلخرين ,وكيف أن اهلل نصر املظلـوم علـى مـن اعتـد
عليهم وأجرم يف حقهم ,وكيف انتهـت األيـام حباجـة امـرم
إ مــن قــاموا باالعتــداء علــيهم ,كمــا

لــت تلــك القصــص

حـــرص األنبيـــاء علـــى تطهـــن امتمعـــاب البشـــرية مـــن لتلـــف
اجلــرا م املتعلقــة بالشــرر وامل ـال والــن
امتمعاب من اجلر ة الك

باإلرــافة إ تطهــن

وهـي الشـرك بـاهلل ,والبـد لنـا

مـــن قـــراءة كتـــاب اهلل واالســـت ادة ممـــا ورد فيـــه يف لتلـــف
اجلوانب ,وكما نعلم فإن معظـم القـرآن آيـاب متعلقـة بقصـص
األنبياء ,ولكن فيها العلم الذي ال ألنى ألحـد عنـه مهمـا كـان
ختصصــه ,إذ أن تلــك القصــص تؤس ـ

ملبــاد ر يســة يف حيــاة

النـــامل وامتمعـــاب البشـــرية ,رصـــدها اهلل ســـبحانه وتعـــا ,
وهــو املراقــب للبشــر العــاع بــأحواام منــذ آدم إ أن يــرر اهلل
األرض ومــن عليهــا ,ولــذلك ف يهــا التــاريخ والعـ ة لكــل األمــم
منذ القدم إ مـا النهايـة وآنـي ال أدعـي اإلحاطـة بهـذا املورـوع
فهو حيتـاج مزيـد حبـت وعنايـة ,وإنـي أدعـو البـاحث ملزيـد مـن
الدراســة لقةــايا األمــن يف حيــاة األنبيــاء ,كمــا أُذكــر أن مــا
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يتعلــب بســنة الرســول  يعــد علمً ـا مســتقلا بذاتــه لــه مصــادر
اخلاصة واهلل املستعان.
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شقرون ,القاهرة (د..ب).
ابن ماجه :اشافظ أبي عبـد اهلل طمـد بـن يزيـد القـزويى
( 207ــ 275هـ).
 - 34ســـنن ابـــن ماجـــه ,حتقيـــب طمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي,
القاهرة 1373هـ.
طمد :طمد عبد السالم.
 - 35بنــــو إســــرا يل يف القــــرآن الكــــريم ,ط ,1الكويــــت
مكتبة ال الح 1400هـ.
جمموعة من العلماء.
 - 36املعجـم الوسـيط ,إعـداد جممـع الليـة العربيـة بالقـاهرة,
طبعته املكتبة اإلسالمية ,استانبول( ,د .ب).
املسعودي :أبو اشسن علي بن اشس (ب345:هـ).
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 - 37مروج الذهب ومعادن اجلوهر ,ط ,5حتقيب طي الدين
عبد اشميد,بنوب ,دار ال كر1393,هـ.
ابن منظور :طمد بن مكرم بن علي (ب711:هـ).
 - 38لسان العرب ,بنوب ,دار صادر ( ,د .ب).
مهران :طمد بيومي.
 - 39دراساب تارخيية مـن القـرآن الكـريم( )1بـالد العـرب,
الرياض ,جامعة اإلمام 1400هـ.
ياقوب اشموي :شهاب الدين أبو عبد اهلل (ب626:هـ).
 - 40معجـــم البلـــدان ,بـــنوب ,دار إحيـــاء الـــرتار العربـــي,
(د..ب).
اليعقـــوبي :أمحـــد بـــن أبـــي يعقـــوب بـــن جع ـــر بـــن وهـــب
(ب282:هـ).
 - 41تاريخ اليعقوبي ,بنوب ,دار صادر1379 ,هـ.

