
  
  

 



 
                                     
 

 بسم هللا الرمحــن الرحيم
 

 قصص األنبياء: قراءة أتصيلية جديدة: احملاضرة األوىل:
 احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني، دمحم عليه أفضل الصالة والتسليم...

 احملاضرة هو كالتايل:حماور  

 يتطّرق إىل التعريف ابلقصص القرآين من حيث: التمهيد: – 1 

 احلديث عن البقعة اجلغرافية اليت كانت ساحة لقصص األنبياء. –أ   

 اتريخ القصص القرآين كما هو يف القرآن الكرمي والذي ميكن تقسيمه إىل فرتتني زمنيتني: –ب   

 وتتضمن: قصص حدثت قبل بعثة الرسول  أواًل:  

 قصص األنبياء السابقني. – 1   

 قصص أخرى عامة وخمتلفة. – 2   

 وتطال: قصص حدثت يف أثناء بعثة الرسول  اثنياً:  

 أحداث حدثت عند نزول القرآن الكرمي، واحلديث عن أمم تسكن يف اجلوار  – 1        . 

 يف إيراده القصص القرآين للصحابة الكرام رضوان هللا عليهم. ملسو هيلع هللا ىلصمنهج رسول هللا  – 2 

 أهداف القصص القرآين. :اثلثا  

 القصص القرآين وامتزاجه ابليهودايت من خالل التفاسري واملوقف العلمي منها. :رابعا  

للسابقني، ووصف هذا القصص أبنّه احلّق الذي ال يتطّرق قصَّ هللا عّز وجّل يف القرآن قصصًا  التمهيد:أواًل:  
 إليه شك، كما وصف هذه القصص أبنه أحسن القصص.

 اليت وردت يف القرآن الكرمي.« قصص»فلنعد إىل األصل اللغوي لكلمة  

 



  
  

 :1يف القرآن« قصص»مادة 

الفعل املضارع، ويف صورة حباالت واستعماالت وتصريفات خمتلفة، فجاءت: يف صورة الفعل املاضي، ويف صورة 
 فعل األمر.

: أي تتبع األثر. يقال: َقَصْصُت أثره.  إذ يقال َقصَّ

 قال تعاىل:                    :أي: تتبعا أثر سريمها السابق.[46]الكهف ، 

 وقال تعاىل:             :أثر الصندوق الذي حيتوي موسى الرضيع.، أي تتبعي [11]القصص 

َعُة.  والَقَصُص: هو اأَلخبار املتتب َّ

 قال تعاىل:               :مبعىن األخبار الصحيحة.[42]آل عمران . 

 وقال تعاىل:                          :أخبار األحداث.، [22]القصص 

 وقال تعاىل:                  :األخبار املتتبعة عن األشخاص.[3]يوسف ، 

 لذا هو القصص احلّق، قال تعاىل:                            

                                              

...   :[6 – 2]يوسف. 

 وقوله تعاىل:                                     :[99]طه. 

لذا قّص علينا هللا عّز وجّل القصص وأمهها قصص السابقني، ليبصَّران مبا يصلحنا، ويرشدان إىل طريق حمبته 
ورضاه، وحيذران من طريق غضبه وسخطه وعذابه. كل هذا من خالل ما قصه علينا من قصص السابقني، ومن هنا 

 تكمن أمهية القصص يف الرتبية:

                                                 

 .21م، ص2002ه  _ 1621صالح عبد الفتاح اخلالدي، مع قصص السابقني يف القرآن، دمشق، دار القلم، الطبعة اخلامسة،  1

 



 
                                     
 

تعترب القصة من أهم األساليب الرتبوية املؤثرة، ملا هلا من أثر يف حياة اإلنسان عامة، وما هلا من مثرات  – 1
وفوائد على كل من القاص واملقصوص عليه واجملتمع واألّمة والناس أمجعني، والقصص القرآين له خاصّيته يف ترسيخ 

جانب وجود أساليب تربوية أخرى ميكننا استخدامها يف عملية  التوحيد الصحيح، والتفكر وأخذ العرب والعظات. هذا إىل
تقوى هللا )الضمري احلي(، املوعظة، النصيحة، املناظرة، الرحلة والعبادة، والرتبية ابألحداث  –اإلرشاد والنصح: كالقدوة 

واحلاسوب اآليل(؛ مع العلم أن اجلارية، والرتغيب والرتهيب، الثواب والعقاب، والرتبية ابملثل، واإلعالم، والبحث العلمي، 

 .1الوسيلة هي أداة يستخدمها اإلنسان للوصول إىل اهلدف الذي يريد(

 ا األثر الفعال يف عملية التغيري.القصة هل – 2

 القصة هلا األثر الفعال يف عملية غرس مفهوم جديد. – 3

واهلدف الرئيسي من معرفة َقَصص األنبياء هو التعرف على الوسيلة الفضلى اليت ترىب هبا صحابة رسول هللا  – 6

 .2الذي يليه( )خري قرون قرين، مثَّ الذي يليه، مثّ فيهم:  ملسو هيلع هللا ىلصلكي حيوزوا قول رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

 وقفة سريعة مع القصص القرآين:

مسيت ابلقصص احلق، وأبحسن القصص؟ وملاذا جيب علينا معرفتها؟ وِلمَ أخرب هللا عّز وجّل قصص هؤالء ِلمَ  
القوم يف القرآن الكرمي؟ وهل اخباران هبذه القصص هو جمرد تسلية ولتحرير الوقت؟ أم أن هناك أهدافًا لسرد هذه 

 القصص؟

 مسيت )ابلقصص احلق( ألهنا من عند هللا احلق  أواًل:                          

               :[42]آل عمران. 

)قصص احلق: معناه الصدق والصحة والصواب، فكل ما ورد يف القرآن من القصص فهو حق، سواء كان هدفه  

 .1عقيدة أو دعوة أو توجيه...(

                                                 

 .29 – 22م، 2006 -ه  1622نسيبة عبدالعزيز علي املطوع، القصة سحر العقول والقلوب، الكويت، سلسلة رؤية تربوية،  1
 .3420ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل أصحاب النيب  2

 



  
  

رسوله  مسيتاثنيًا:   على  لقصَّ  هو الذي توىل ا ، وهذا كرم من ملسو هيلع هللا ىلص أبحسن القصص، ألّن هللا سبحانه 
لقصص القرآين يتجلى يف:  ُن ا ْس ة، )وُح لبشرّي هللا وفضل، ومسيت أحسن القصص ألهنا أحسن من القصص ا

لتصويري  ن الفين، فهو معروض يف القرآن أبسلوب ا ْس الفين، وفيه اجلمال البياين املؤثر املعجز. واجلرس الفين احُل
 الواضح يف اختيار األلفاظ املتناسقة واملتوازنة صياغة مع غريها.

 .2ويتجلى فيها احلسن املوضوعي، حيث يعرض لنا أخباراً أو معلومات عن ذلك التاريخ املاضي وأحداثه( 

قّص علينا أخبار السابقني إلرشادان وهي القصص احلق ألهنا تتحدث عن أمر غييب، فاهلل تعاىل  اثلثًا: 

، واهلدف من ذلك أن نؤمن ابألمور الغيبية اليت خيربان هبا هللا، قال تعاىل:   وحتذيران أيضًا            

صص القرآين من غري زايدة وال نقصان. وقبل احلديث عن  واإلميان ابلغيب: هو التصديق مبا جاء من سرد الَق
القصص القرآين سنتحدث عن البقعة اجلغرافية اليت جرت فيها سرية األمم السابقة. واألماكن اليت كانت تقطنها 

 ووقت بعثته. ملسو هيلع هللا ىلصاألمم السابقة من بداية خلق آدم عليه السالم إىل زمن دمحم 

                                                                                                                                                                  

م، 2002 -ه  1621أحداث، دمشق، دار القلم، الطبعة الثانية،  صالح عبد الفتاح اخلالدي، القصص القرآين عرض وقائع وحتليل 1
 .30اجلزء األول، ص

 .29املرجع السابق، ص 2

 



 
                                     
  



  
  

اتريخ قصص األنبياء املنظم واملوثق يف القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة واليت ميكن تقسيمه إىل فرتتني  اثنياً: 
 زمنيتني:

 أواًل: زمن ما قبل البعثة:
 أي احلديث عن األمم السابقة من لدن آدم عليه السالم إىل عيسى عليه السالم. 

 القرآن الكرمي قسمها إىل قسمني:وجند  

 قصص األنبياء. -

 وقصص عامة. -

 اثنياً: أخبار ما بعد البعثة:
 :صلى هللا عليه وسلمأي عند تنزيل القرآن الكرمي على رسول الله 

 مثال:  ملسو هيلع هللا ىلص ؛حتدثت اآلايت عن األمم املتواجدة يف حياة رسول هللا  –أ        ...   أحداث جرت

مع الروم، إذ حتدثت اآلايت عن هؤالء الروم وكيف غلبوا ولكنهم بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني واهلدف من إخبار 
قصصهم احلّق لكي هذه األخبار ألنه خامت النبيني واملرسلني وألنه مرسل للناس كافة، فيخربه هللا عّز وجّل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

بقصص الروم ومن حوهلم يف البقاع األخرى  ملسو هيلع هللا ىلصيؤمن به الناس من أهل مكة املكرمة، وإال من أين أييت رسول هللا 
 املكرمة؟

 يف دعوته للصحابة الكرام. ملسو هيلع هللا ىلصلتكون منهجاً لرسول هللا  –ب  

 بوية وأمهية وقعها يف الدعوة إىل هللا.لتظهر أثر هذه القصص على السرية الن -ج   

 لبيان التأثري غري املباشر للقصص يف الدعوة إىل هللا. –د  

  

 



 
                                     
 

 

 أما من أهداف القصص القرآين فنذكر:اثلثاً: 
 التعريف بسري األمم السابقة. – 1

 استخالص العرب والعظات من خالل التفكر والتدبر آلايت هللا عّز وجّل. قال تعاىل:  – 2         . 

  تثبيت الفؤاد يف مواجهة األعداء والصعوابت: – 3           :[120]هود. 

 قال تعاىل:  تنفيذ األمر اإلهلي الصريح يف سورة األعراف إلظهار حال من كفر آبايت هللا. – 6       

                                                    

                                                       

                                                      

           :[122 – 122]األعراف. 

 احلديث عن األنبياء إلظهار علم رسول هللا مبا ِل يكن يعلم من أخبار األنبياء السابقني. – 2

  

 



  
  

 
 

 



 
                                     
 

 شجرة األنبياء
 



  
  

 سنتناول قصص األنبياء إبجياز:

عاش إبراهيم يف اببل )العراق( مث انتقل إىل الشام وبعد مدة انتقل إىل مصر مع أمنا سارة مث غادر مصر ومعهما  
 اليت تزوجها ووضعت له إمساعيل عليه السالم، مث أخذ هاجر وابنها إمساعيل يف مكة املكرمة.هاجر 

بعد مدة من الزمن، عاد إبراهيم إىل مكة ليطلع على أمر ولده إمساعيل، فعلم بوفاة أمنا هاجر، ووجد ابنه  
د جمدداً إىل الشام، وألنّه صّدق الرؤاي فقد بشره إمساعيل عليه السالم، فبنيا معًا بيت هللا احلرام، وأمر الناس ابحلج، مث عا

هللا تعاىل إبسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب عليهم السالم، رزق هللا يعقوب )إسرائيل( يوسف عليه السالم الذي عاش 
 يف مصر مع إخوته بعد توبتهم إىل أن توفاهم هللا عّز وجل.

صر بعدما اضطهدهم الفراعنة، واستعبدوهم وقَ ّتلوهم وسبوا مث أرسل هللا موسى وهارون إلخراج بين إسرائيل من م 
نساءهم، وقد أمر هللا عّز وجّل موسى عليه السالم إبخراج بين إسرائيل وإعادهتم إىل بيت املقدس، وحني وصوهلم إىل 

 عاماً. 60سيناء أمروا بقتال العماليق فرفضوا ذلك، فحكم هللا عّز وجّل عليهم ابلتيه 

داود عليه السالم. وببعثته أصبح لدى بين إسرائيل دولة متكاملة زاد يف انتشارها سليمان عليه مّث بعث هللا  
السالم. ولكن بعد وفاة سليمان تتالت احلروب والغزوات عليهم، فغزاهم خبتنصر وساقهم إىل اببل. هناك وبعد فرتة من 

ىل أن جاء زكراي وحيىي وعيسى ابن مرمي عليهم السالم، إ الزمن، تتالت األنبياء عليهم، ولكّنهم قّتلوا األنبياء والرسل
ولكنهم ِل يعيدوا هلم جمدهم الغابر فقتلوا زكراي وحيىي عليهما السالم، أما عيسى عليه السالم فرفع إىل السماء. إىل أن ولد 

 كالتايل:  أما األطوار اليت مّرت برسالة دمحم عليه أفضل الصالة والتسليم فهيملسو هيلع هللا ىلص دمحم. 

بلغة عربية سليمة و  ملسو هيلع هللا ىلصتتجّلى أمهية قصص األنبياء يف هذه املرحلة يف نزول القرآن الكرمي على قلب رسول هللا 
 وكان هلا دالالت ومعاٍن وأهداف عظيمة منها: صحيحة وهو الرجل األمّي الذي ال يعرف القراءة والكتابة.

اهلدف الرئيسي األول تبيان أن مجيع األنبياء والرسل جاؤوا مبهمة واحدة أال وهي بيان منهج هللا عّز وجّل  – 1 
يف السري على الصراط املستقيم، وأّن مجيع األمم السابقة كانت أّمة واحدة على دين واحد هو اإلسالم؛ أما بيان سبب 

 تشتت هذه األمم فهو أهنم:              . 

 بيان مفهوم الدين قال تعاىل:  – 2                               

                           . 

 



 
                                     
 

 الدعوة إىل توحيد هللا عّز وجّل ونبذ الشرك. – 3 

تربية الصحابة الكرام على املنهج السليم والصراط املستقيم. فلقد كان للقصص القرآين األثر الكبري يف  – 6 
 تربيتهم وتثبيت قلوهبم على وحدانية هللا العظيم.

 جندها كالتايل: هملسو هيلع هللا ىلص  وإن تتبعنا السور القرآنية اليت تنزلت على قلب رسول الل 

 عشر سنوات                      عشر سنوات

 ب13  ب12  ب11  ب 10 ب 9 ب1  ب2  ب4  ب2  ب 6  ب3  ب2  ب1  البعثة 

 

 املدينةالتجهيز للهجرة إىل  (  شعاب مكة )   )املعلنالظهور (            ثالث سنوات سرية 

 اهلجرة النبوية                             البدء ابجلهر      
 ابلدعوة واملواجهة     

 ونزول سورة الشعراء    
 إلنذار عشريته واألقربني    

 الدور األول هو التأسيس والفكرة وبناء القاعدة      

 يف املدينة الدور الثاين: بناء الدولة اإلسالمية

  

 



  
  

 خالل السنوات السرية هي كالتايل:ملسو هيلع هللا ىلص  املكية اليت تنزلت على قلب رسول هللاالسور 

 املدثر – 2 العلق – 1

 القلم – 6 املزمل – 3

 املسد – 4 الفاحتة – 5

 األعلى – 1 التكوير – 7

 الفجر – 10 الليل – 9

 الشرح – 12 الضحى - 11

 العادايت – 16 العصر – 13

 التكاثر – 14 الكوثر – 15

 الكافرون – 11 املاعون – 17

 العلق – 20 الفيل – 19

 اإلخالص – 22 الناس – 21

 عبس – 26 النجم – 23

 الشمس – 24 القدر – 25

 التني – 21 الربوج – 27

 القارعة – 30 قريش – 29

 اهلمزة – 32 القيامة – 31

 ق – 36 املرسالت – 33

 



 
                                     
 

 الطارق – 34 البلد – 35

 ص – 31 القمر – 37

 اجلن – 60 األعراف – 39

 الفرقان – 62 يس – 11

 مرمي – 66 فاطر – 13

 الواقعة – 64 طه – 15

  الشعراء – 17

 

لبناء العقيدة الصحيحة مع تثبيت  ملسو هيلع هللا ىلصأول السور اليت تنزلت يف السنوات الثالث األول على قلب رسول هللا  
 األخالق وبعدها تتالت السور املكية خالل العشر سنوات تباعاً حبسب أسباب النزول.

 فحني البدء ابلدعوة جهرًا تنزلت اآلية             ونزلت ،            

          فهي كالتايل:ملسو هيلع هللا ىلص  ، أما بقية السور املكية اليت تنزلت تباعاً إىل هجرته 

 القصص – 19 النمل – 14

 يونس – 21 اإلسراء – 55

 يوسف – 23 هود – 52

 األنعام – 22 احلجر – 51

 لقمان – 22 الصافات – 55

 الزمر – 29 سبأ – 54

 



  
  

 فصلت – 41 غافر – 55

 الزخرف – 43 الشورى – 52

 اجلاثية – 42 الدخان – 51

 الذارايت – 42 األحقاف – 55

 الكهف – 49 الغاشية – 54

 نوح – 21 النحل – 75

 األنبياء – 23 إبراهيم – 72

 السجدة – 22 املؤمنون – 71

 امللك – 22 الطور – 75

 املعارج – 29 احلاقة – 74

 النازعات – 11 النبأ – 45

 االنشقاق – 13 االنفطار – 42

 العنكبوت – 12 الروم – 41

  املطففني – 45

 

ويف ختام الّسور املكية يظهر لنا اهلدف من سرد هذه السور وهو كما عرّب عنه دمحم عبد العظيم الزرقاين: )وسرد  
القصص النبوية وأبناء الرسل وأممهم السابقة، ما فيه أبلغ املواعظ وأنفع العرب، من تقرير سنته تعاىل الكونية يف إهالك أهل 

 



 
                                     
 

واإلحسان، مهما طالت األايم وامتدَّ الزمان، ما داموا قائمني بنصرة احلق وأتييد  الكفر والطغيان، وانتصار أهل اإلميان

 .1اإلميان(

 القصص القرآين وامتزاجه ابليهودايت من خالل التفاسري واملوقف العلمي منها: رابعاً: 

اليقيين: وهو  مصادر القصص القرآين؛ إما من مصدر موثوق؛ أو مصدر غري موثوق، فاملصدر األول هو املصدر  
 .ملسو هيلع هللا ىلص كتاب هللا عّز وجّل، وما صّح من حديث رسول هللا

أما املصدر الثاين فهو ما يسمى )ابإلسرائيليات(: وهو مصدر غري موثوق، وغري صحيح وأحداثها مستمدة  
وراهتم وال على دينهم، تزعم من ينقلها أهنا مستمدة من بين إسرائيل، وابألصل بنو إسرائيل غري مؤمتنني على حسب 

فكيف يؤمتنون على أخبار ورواايت التاريخ؟ إن الذي يتجرأ على حتريف الكتاب السماوي )التوراة(، يهون عليه حتريف 
 أخبار التاريخ!!

 :2«اإلسرائيليات»املوقف العلمي يف 

 إسرائيل.وهي نسبة إىل إسرائيل، واملراد به بنو « إسرائيلية»مجع « اإلسرائيليات»)معىن  

مصطلح إسالمي، أطلقه العلماء املسلمون من املؤرخني واملفسرين واحملدثني، على تلك املعلومات « اإلسرائيليات»و
والرواايت واألخبار واألقوال اليت أخذت عن السابقني، من غري املصادر اإلسالمية املوثوقة، وابلذات تلك املأخوذة عن 

 ئيل أو اليهود!(.أهل الكتاب، وبشكل أخص عن بين إسرا

وليس كل تلك األقوال والرواايت مأخوذ عن بين إسرائيل فقط، فقد يكون مصدرها نصرانيًا أو رومانيًا أو  
 فارسياً، املهم أهنا غري موثوقة وال معتمدة.

 «.إسرائيليات»من األخبار واألقوال « الركام الكبري»وقد أطلق على كل ذلك  
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، وأُعجبوا مبا تقدمه من «اإلسرائيليات»ملسلمني، بعد عهد الصحابة على تلك وقد اطلع بعض أهل العلم من ا 
تفصيالت ومعلومات، عن وقائع اتريخ املاضني وقصص السابقني، فسجلوها يف تفاسريهم وتوارخيهم ومؤلفاهتم وكتاابهتم، 

 .1اضي، وبياانً لقصص األنبياءووضعوها جبانب اآلايت القرآنية، واألحاديث النبوية، واعتربوا ذلك كله أترخياً للم

 األدلة يف عدم اعتماد اإلسرائيليات )اليهودايت( مرجعاً نعتمد عليه يف تفسري اآلايت أو شرح الَقصص القرآين. 

 أواًل: األدلة من القرآن الكرمي:

 قال تعاىل:  – 1                                

                                                      

         :[13]املائدة. 

 قال تعاىل:  – 2                                        

                                                       

                    :[122 – 124]النساء. 

 قال تعاىل:  – 3                                      

                  :[22]البقرة. 

  وقال تعاىل: – 6                                 :[21]البقرة. 

  وقال تعاىل: – 2                                          
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                                      :[.102 – 101]البقرة 

  وقال تعاىل: – 4                                        

                                             

                                                    :139]البقرة – 

160]. 

 اثنياً: األدلة من السّنة:

 هنياً صرحياً عن أخذ شيء من رواايت وإسرائيليات اليهود. ملسو هيلع هللا ىلصلقد هناان رسول هللا  

روى البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ابلعربية، ويفسروهنا ابلعربية ألهل  

 .1«ال تصدِّقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا»: ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم، فقال رسول هللا

بكتاب أصابه من  ملسو هيلع هللا ىلصأن عمَر بن اخلطاب هنع هللا يضر أتى النيب »روى أمحد عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما:  
بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه، فغضب عليه الصالة والسالم. وقال: أمتهوّكون فيها اي ابن اخلطاب؟ ]واملتهوك هو 

 الشاك املتحري[.

والذي نفسي بيده، لقد جئتكم هبا بيضاء نقية. ال تسألوهم عن شيء، فيخربوكم حبّق فتكذبوا به أو بباطٍل  
 فتصدقوا به.

 .2«بيده، لو أنَّ موسى عليه السالم كان حياً، ما وسعه إال أن يتبعين والذي نفسي 

، عن عبيد «ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء»ي: ملسو هيلع هللا ىلص  وروى البخاري يف كتاب االعتصام، ابب: قول النب
ابكم الذي أنزل على هللا بن عبدهللا: أّن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكت
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ثكم أن أهل الكتاب بدَّ أحدث، تقرؤونه حَمْضًا ِل ُيَشْب، وقد  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا لوا كتاب هللا وغريوه، وكتبوا أبيديهم َحدَّ
ما رأينا منهم الكتاب، وقالوا: هو من عند هللا ليشرتوا به مثناً قلياًل؟ أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ال وهللا 

 .2343رجالً يسألكم عن الذي أنزمَل عليكم. رقم احلديث: 

وقد أورد احلافظ ابن حجر العسقالين يف شرح هذا احلديث يف كتابه فتح الباري فقال: قال عبدهللا ال تسألوا 
عن املهلب هذا  أهل الكتاب فإهنم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا حبق أو تصدقوا بباطل.... وقال ابن بطال

النهي إمنا هو يف سؤاهلم عما ال نص فيه، ألن شرعنا مكتف بنفسه فإذا ِل يوجد فيه نص ففي النظر واالستدالل غين عن 

 .1وال يدخل يف النهي سؤاهلم عن األخبار املصدقة لشرعناسؤاهلم 

عمرو بن العاص رضي هللا  واحلديث الذي رواه البخاري يف احلديث عن بين إسرائيل، فقد روى عن عبدهللا بن
بلغوا عيّن ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذَب علّي متعمداً، فليتوأْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنهما، أن رسول هللا 

 .2«مقعده من النار

جييز التحدث  ملسو هيلع هللا ىلصال  أما معىن احلديث فقد أورده ابن حجر العسقالين: وقال الشافعي من املعلوم أن النيب
ابلكذب فاملعىن حدثوا عن بين إسرائيل مبا ال تعلمون كذبه وأما ما جتوزونه فال حرج عليكم يف التحدث به عنهم وهو 

  نظري قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم. ومعىن احلديث: حدثوا عن بين إسرائيل مبا ال تعلمون

 .3كذبه

 معىن احلديث:والراجح يف 

فإننا نرجح ليس معىن:  «حدثوا عن بين إسرائيل»عندما ننظر يف األقوال اليت أوردها ابن حجر يف معىن قوله:  
رفع احلرج وإزالة التحرج، واإلقبال على أقوال ورواايت وأخبار بين إسرائيل، وأخذ ما  «حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج»

ل بعض أحداث السابقني، وروايتها واعتمادها، وتفسري آايت القرآن الكرمي هبا، عندهم من إسرائيليات وأساطري، حو 
 واعترباها معلومات علمية، يفصل هبا القصص القرآين اجململ يف القرآن، كما فعل كثري من املفسرين واملؤرخني املسلمني.
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اعرضوا على املسلمني  «:رائيلحدثوا عن بين إس»وعلى هذا املعىن يكون املراد بقوله عليه الصالة والسالم:  
قصة بين إسرائيل، وأخربوهم مبا قام به بنو إسرائيل من أفعال، وما مّر هبم من أحداث. وما جرى لبين إسرائيل من وقائع، 

وحتريفهم لكتبه، وعن صفاهتم القبيحة وأخالقهم  وتكلموا عن موقف بين إسرائيل من أنبيائهم، وعن كفرهم ابهلل،

 .1وا املسلمني منهم، بعرض مشاهد ولقطات من اترخيهماملذمومة، وحذر 

 كيف وصلت إلينا هذه اليهودايت؟ وكيف اعتمدها كتاب قصص األنبياء البن كثري: 

)يف احلقيقة: إن اإلمام ابن كثري ِل يؤلف كتاابً خاصاً يف قصص األنبياء، وإمنا حتدث عنهم يف بداية اترخيه الذي  
أبخذ كالم ابن كثري عن األنبياء من اترخيه،  –ساحمه هللا  –ام الدكتور مصطفى عبد الواحد فق« البداية والنهاية»مساه 

، فظنَّ القراء أّن عبد «البداية والنهاية»وإصداره يف كتاب، دون أن يشري إىل أّن هذا الكالم مأخوذ من اتريخ ابن كثري 
 الواحد قد حقَق كتاابً خاصاً أفرده ابن كثري لقصص األنبياء.

، نرى أّن الكالم يف املوضعني واحد، ال يزيد وال «البداية والنهاية»واتريخ « قصص األنبياء»ولدى مقارنة سريعة بني 
ينقص. وكان على عبد الواحد أن ينّص على غالف الكتاب أنه ُمْسَتلٌّ من اتريخ ابن كثري ابلنص، لئال يوقع القراء يف 

 .2هذا اللَّبس!(
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 الرحيمبسم هللا الرمحــن 
 

 احملاضرة الثانية:
وقبل احلديث عن قصة آدم عليه السالم، علينا أن نتعرف أواًل على بداية اخللق، خلق هللا الكون حلكمة عظيمة 
ُتظهر آاثر أمسائه وآاثر رمحته، وآاثر قدرته، وآاثر حكمته، وآاثر جربوته، خلق هللا اخللق لريمحهم وليظهر علمه وحكمته 

 غين عن مجيع خملوقاته وجعلهم مجيعاً فقراء إليه. –عّز وجّل  –وهو وجربوته وقدرته، 
ِل يشهد أي خملوق، وال أحد كيف ُخلمَق هذا الكون. ِل يشهد أحد خلق السموات واألرض وال يستطيع أحد يف 

هذا الكون أن يّدعي أنه شهد خلق السموات أو األرض أو ما بينهما قال تعاىل: ﴿            

         ﴾ (1) لكي ال يكون هناك حجة ملن يتخذ نفسه ،
.. األول ليس له بداية واآلخر ليس له .إهلٰاً. فيعبده الناس، فاهلل سبحانه هو اخلالق وهو األول واآلخر والظاهر والباطن

هناية، وليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء... ِل يلد وِل يولد وِل يكن له كفواً 
 .(2)أو نمداً أو مثياًل أو شبيهاً 

ونبدأ حديثنا عن علم هللا األزيل، وهو الركن األول من أركان اإلميان ابلقدر حيث يقوم على أربعة أركان؛ أال  
 وهي:

 اإلميان بعلم هللا الشامل احمليط. ل:)األو 
 اإلميان بكتابة هللا يف اللوح احملفوظ لكل ما هو كائن إىل يوم القيامة. الثاين:

 فما شاء كان وما ِل يشأ ِل يكن. اإلميان مبشيئة هللا النافذة وقدرته التامة، الثالث:
 .3خلقه تبارك وتعاىل لكل موجود، ال شريك هلل يف خلقه(  الرابع:

)فعلم هللا حميط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، وما ِل يكن لو كان كيف يكون، ويعلم املوجود واملعدوم، 
واملمكن واملستحيل، وهو عاِل ابلعباد وآجاهلم وأرزاقهم وأحواهلم وحركاهتم وسكناهتم، وشقاوهتم وسعادهتم، ومن منهم من 

 لقهم وخيلق السماوات واألرض.أهل اجلنة، ومن منهم من أهل النار من قبل أن خي
 .6ودّلت األصول القرآنية والنبوية أن تقدير أمور اخلالئق مّت يف علم هللا عّز وجّل قبل أن خيلقهم(
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)وقد قال ابن كثري: وهو تعاىل العاِل مبا كان، وما يكون، وما ِل يكن لو كان كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل  
عليه، ال إله إال هو، وال رّب سواه، وال راد ملا قّدره وأمضاه. وهذا جممع عليه عند أهل كونه، ومع كونه على ما هو 

 .1السنة واجلماعة(
)فاهلل عّز وجّل عليم مبا كان ومبا هو كائن، وما سيكون، ِل يزل عاملاً وال يزال عاملاً مبا كان وما يكون، وال خيفى 

 .2حاط علمه جبميع األشياء ظاهرها وابطنها، دقيقها وجليلها(عليه خافية يف األرض وال يف السماء، سبحانه أ

كان هللا ومل يكن قبله شيء وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل قوله: ) ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي عن رسول هللا 
 .(3)( شيء مث خلق السموات واألرض

جئناك لنتفّقه يف الدين : )ملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللا وروى البخاري يف حديث عن عمران بن حصني: قال: قال أهل اليمن
ولنسألك عن أول هذا األمر، فقال: كان هللا ومل يكن شيء قبله، وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكر كل شيء 

              ﴿قال تعاىل: ( 6)( وخلق السموات واألرض

                     ﴾(2). 
ابخللق وحده ال شريك له، وملّا أراد هللا كان وِل يكن معه شيء، فهو األحد، املنفرد   –جّل جالله  –أي أن هللا 

َقناً ُمتناسقاً، وِل خيلقه هلواً وال َعبثاً وال َلعمباً، سبحانه.  احلكيم خلق هذا الوجود، حلكمة يريدها سبحانه، أوجده ُمت ْ
ُدخاانً، َوَخَلَق مّرت على هذا الوجود فرتٌة زمنّيٌة ليس فيها إال هللا تعاىل، وحده ال شريك له، فخلق املاء، وخلق 

مكاٍن خاص،  ، وال يراد بذلك املاء ماء احمليطات والبحار واألهنار، فهذا املاء ماء خاص، ووضع يف(4)َعْرَشُه على املاء
 وجعل العرش عليه بكيفية خاصة ال يعرفها بشر.

تب. قال: ما اكتب؟ اكتب أوُل ما خلق هللا تعاىل الَقَلم. فقال: اك: )صلى هللا عليو وسلم وأيضاً قال رسول هللا
قّدر هللا املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض ، ويف رواية للرتمذي: )(2)(القدر ما كان وما هو كائن إىل األبد
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م، 2002ه  _ 1624حممود عبد الرازق الرضواين، أمساء هللا احلسىن الثابتة يف الكتاب والسنة، القاهرة، مكتبة سلسبيل، الطبعة األوىل،  2
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ڤ  ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ  چ، كتاب: بدء اخللق، ابب: ما جاء يف قوله تعاىل: 3190رقم:  ( رواه البخاري، عن عمران بن حصني، حديث3)

 .چ ڄ ڄ

 ، كتاب: التوحيد، ابب: ﴿وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم﴾. 2611( رواه البخاري، عن عمران بن حصني، حديث رقم: 6)
 . 3( سورة يونس، اآلية: 2)
 ملاء وال أين خلقه فكل ما نعرفه أن املاء خملوق، وأن عرشه على املاء، وأن هذا كان قبل اإلنسان وخلق السموات واألرض.. ( ال نسأل كيفية ذلك وال مكان ا4)
 ، كتاب: القدر، ابب: ما جاء يف الرضا ابلقضاء، حديث حسن صحيح.2122( حديث رقم: 6/621(رواه سنن الرتمذي، رقم )2)

 



  
  

 .(1) (خبمسني ألف سنة
أكتب أوُل ما َخَلَق هللاُ َخَلَق الَقَلَم فقال له: اكتب، فقال: اي رب وما أكتب؟ قال: : )صلى هللا عليه وسلموقال

 .(2)(الَقَدَر، َفَجرى مبا هو كائٌن يف ذلك اليوم إىل قيام الساعة
لسموات واألرض خبمسني ألف سنة، قال: اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق )كتب ملسو هيلع هللا ىلص:وقال رسول هللا 

ويعلم املوجود واملعدوم واملمكن  ما كان وما يكون، ولوكان كيف يكون –عّز وجّل  –فَ َعلمَم هللا ، (3)(وعرشه على املاء
 .(6)واملستحيل، ويعلم سركم وجهركم يف األرض، غينٌّ عن مجيع األشياء، قادر ال يعجزه شيء عاِل ال خيفى عليه شيء

خلق السموات واألرض فتوجهت  –عّز وجّل  –قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف عام. وبعدها أراد هللا 
﴿إرادته إىل خلقهما وإجيادمها، فكانت السموات واألرض متصلتني ففصل هللا بينهما، قال تعاىل:            

                 ﴾ (2)،  وقال

 .               ﴾(4)﴿تعاىل: 
 واألرض وآدم عليه السالم: مراحل خلق السماوات

بيدي فقال: خلق هللا عّز وجّل  ملسو هيلع هللا ىلصروى مسلم يف حديثه عن أيب هريرة هنع هللا يضر أنه قال: )أخذ رسول هللا  - 1
 الرتبة يوم السبت وخلق فيها اجلبال يوم األحد، وخلق الشجر يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالاثء، وخلق النور يوم

األربعاء، وبّث فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم عليه السالم بعد العصر من يوم اجلمعة يف آخر ساعة من ساعات 
 .2 اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل(

)وقد بينت نصوص القرآن وصحيح السنة أن هللا عّز وجّل خلق األرض والسماء بعد العرش واملاء، وأنه  - 2
﴿كما قال تعاىل:   خلقهما على مرحلتني                                  

            ﴾  :هااتن املرحلتان حتققان حكمة هللا يف ابتالء اإلنسان وقيام اخلالئق على [30]األنبياء ،

                                                 

 ، كتاب: القدر، ابب: ما جاء يف الرضا ابلقضاء، حديث حسن صحيح.2124ديث رقم: ( ح6/621( رواه سنن الرتمذي، رقم )1)
 (.2011(انظر صحيح اجلامع )2)

 ، كتاب: القدر، ابب: حجاج آدم وموسى.4490( رواه مسلم، حديث رقم: 3)
 390م، اجلزء السادس، ص 1912ه / 1602، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، اجلامع ألحكام القرآن(القرطيب، عبد هللا بن دمحم األنصاري، 6)

 بتصرف. 
 . 30( سورة األنبياء، اآلية:2)
 . 31(سورة ق، اآلية:4)

 (.2219رواه مسلم يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، ابب ابتاء اخللق وخلق آدم عليه السالم )2

 



 
                                     
 

وامليزان، املرحلة األوىل كانت يف وضع الرتق والدخان، واملرحلة الثانية بعد خلق آدم عليه السالم، وكل ذلك مّت يف احلق 
 .1عدة حقب زمنية هللا أعلم مبقدارها(

﴿عرض األمانة على السماوات واألرض وعلى آدم عليه السالم: قال تعاىل:  - 3              

                                             ﴾  :األحزاب[

22]. 
 صح عن ابن عباس يف تفسريه آية األمانة أنه قال: يعين ابألمانة الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم 

فلم يطقنها فقال آلدم: إين عرضت األمانة على السماوات واألرض واجلبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ مبا فيها، قال اي 
 .2رب: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت، فأخذها آدم فتحملها(

ن هللا تعاىل ركب العقل يف )قال ابن اجلوزي: قول األكثرين يف املراد بعرض األمانة على السماوات واألرض أ 
هذه األعيان، وأفهمهن خطابه، وأنطقهن ابجلواب حني عرضها عليهن، وِل يرد بقوله أبني املخالفة ولكن أبني للخشية 

 .3واملخافة ألن العرض كان ختيرياً ال إلزاماً، وأشفقن مبعىن خفن منها أال يؤدينها فيلحقهن العقاب(
 ن حسن حبنكة امليداين يف كتابه معارج التفكر والتدبر يف شرح هذه اآلية قائاًل:الرمح ٰ وقد أوضح الدكتور عبد 
 ما هي األمانة اليت عرضها الرّب جّل جالله؟ 
ال بد لإلجابة على هذا السؤال من حتليٍل للصفات اليت تتصف هبا هذه الكائنات، ولعناصر األمانة، إلدراك  

 محلها، واليت جعلت اإلنسان يقبل محلها، ويستعد لتحمل التكليف املرافق األمور اليت جعلت واجلبال والسماوات أتىب
 حلملها، وتبعة احلساب، وفصل القضاء، وتنفيذ اجلزاء بعد ذلك.

إن العرض يستلزم عقاًل إدراك املعروض عليه حقيقة معىن ما يعرض عليه، أي فهمه، والعلم به، إذا كان أمر  
 .العرض أمراً حقيقياً، ال جمازايً 

أي أن هللا على كل شيء قدير، فحني عرض األمانة على السماوات واألرض واجلبال، وعلى آدم عليه السالم  
وفيه ذريته، أدركوا ما عرض عليهم من محل األمانة فقد أدركوا ما عرض عليهم وفهموه، حىت أيىب محل األمانة من أابه، 

 ويقبل محلها من قبله.
 حلوار الذي جرى حوله ختياًل واستنباطاً من وجيز البيان القرآين.وميكن أن نصور هذا العرض وا 

لي األمانة؟  العرض: أتريدين أي َُّتها السماوات واألرض واجلبال أن حَتمم
ل األمانة؟  أتُريد أيُّها اإلنسان أن حَتمم

                                                 

 .24م، 2002ه  _ 1624نسان وبداية الكون، القاهرة، مكتبة سلسبيل الطبعة األوىل، حممود عبد الرازق الرضواين، اإل 1
 أخرجه احلاكم يف املستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني وِل خيرجاه. 2
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ُلها؟  املعروض عيلهم: ما هي األمانة اليّت ََنْمم
العرض: جَنعل َلُكم إرداًة ُحرًّة، وُسلطًة على بعض ما يوضع يف ذواتكم من قوى وطاقات وأشياء أمانة عندكم، 
على سبيل اإلعارة لإلنتفاع أو الوديعة، ويؤذن لكم ابلتصّرف فيها إبرادات حرّة لكم، والتصّرف فيما حولكم من الكون، 

ُل قدراتكم إليه أو إىل مفاتيحه.   ممّا َتصم
عروض عليهم: هذا تصّرف من صفات اخلالق املالك وكيف نتصّرف وليس لدينا رغبات وال شهوات، وال امل

 حاجات، وال أهواء، وال نستطيع أن تكون لنا صفات الرّب احلكيم؟!
 العرض: خُتَْلُق فيكم رغباٌت وشهواٌت، وحاجات وأهواء، ولّذات.

 نا احلرّة، وفق رغباتنا وشهواتنا وحاجاتنا وأهوائنا دون مسؤولية؟املعروض عليهم: وهْل يباح لنا أن نتصّرف إبرادات
 العرض: يُعطى لُكُم التمكنُي من التصّرف، لكن ال على سبيل إابحة كّل شيء.  

 املعروض عليهم: كيف نتصّرف إّذْن؟
ْعلم أشياء وترك أشياء على خالف رغباتكم وشهواتكم  وأهوائكم، ويباح لكم أشياء العرض: يُ َوّجه لُكُم التكليف لمفم

 لتلبية مطالب حاجاتكم وشهواتكم.
 املعروض عليهم: فإذا عصينا التكليف وخاَلْفنا األوامر والنواهي؟

 العرض: أنتم إذن مالحقون ابحملاسبة واجلزاء على اختياراتكم!
، ولكن هل يبقى يف ذاكرتنا املعروض عليهم: هذا تكرمي وتشريٌف، مقروٌن بتكليف ومسؤولّية، وبْعَدُه حساٌب وجزاءٌ 

 هذا العرض وهذا احلوار؟
العرض: يُطوى من ذاكراتكم هذا العرض وهذا احلوار، وُتطوى من ذاكراتكم هذه املعرفة، املعرفة احلاضرة خبالقكم، 

ى حتت سلطتكم، ويبقى فيكم ما يشدُّكم إىل معرفته واإلميان به إميااًن غيبّياً، وإىل معرفة الغاية من وجود األمانة الكرب 
وتُرَسُل إليكم الرُّسل، وتُ نَ زَُّل إليكم الكتب، لتعّرفكم بياَن املطلوب منكم، وإنذاركم وحتذيركم، وتبشري من آَمَن وأطاع 

 منكم، وخيربونكم مبا جرى يف هذا العرض.
 وما هو نوع اجلزاء؟املعروض عليهم: 

واإلشراك به وجحود ربوبّيته أو ألوهيته، وعذاب دون ذلك العرض: عذاب أليم أبّدي ابحلريق، على الكفر ابخلالق 
ابلعدل حبسب املعاصي واإلساءات. ونعيم أبدّي يف جنّات نعيم خالدة، على اإلميان ابخلالق إميااًن غيبّياً، واإلسالم له 

ل، مع احتمال )التسليم له والتوكل عليه(، ودرجات من النعيم بعضها فوق بعض، بقدر ما يقّدم كل من صاحل األعما
 غفران وعفو عن السيئات دون الشرك حبسب مشيئة ابرئكم.

 



 
                                     
 

السماوات واألرض واجلبال: هذه خُماطرة خميفة أنىب قبوهلا، وما داَم األمُر عرضاً، ال جرب فيه، فنحن لذلك أنىب 
   مَحْل هذه األمانة.

ين اإلنسان: قَبمْلُت هذا العرض، فأان أمحل هذه األمانة الكربى، وأحتمَّ  ُل تَبمَعَتها، وحَتْلو عندي هذه املخاطرة، ويشدُّ
قام التكرمي، وببلوغ اجملد العظيم.  إليها الطََّمع مبم

ُخْذ األمانة أيٌّها اإلنسان، وسَتْدُخل رحلة االمتحان يف الوقت املقّدر لدخولك عرب احلياة الدنيا، منُذ العرض: 
  (.1)ياة أخرى حملاسبتك وجمازاتكبلوغك سّن التكليف حىت وفاتك، مُثًّ تكون لك ح

األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال، ففي حديث عن حذيفة بن اليمان رضي هللا  وقد أخربان هللا عّز وجّل أنّ 
 حديثني، فقد رأيت أحدمها، وأان أنتظر اآلخر. تعاىل عنه قال: حّدثنا رسول هللا 

 .مث نزل القرآن فَعلِّموا من القرآن وَعلموا من السنة()إنَّ األمانََة نزلت يف جذر قلوب الرجال، حدثنا: 
)ينام الرجل فتقبض األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت. مثّ عن رفع األمانة فقال:  مّث حدثنا رسول هللا 

، َكَجْمٍر دحرجَتُه على رِّْجلَِّك فنفط، فت  ا  منتربًا، وليس ينام النومة، فتقبض األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل املَْجلِّ
 .فيه شيء(

 حصى، فدحرجه على رمْجلمهم مثَّ قال:ملسو هيلع هللا ىلص  مث أخذ رسول هللا
)فيصبح الناس يتبايعون، فال يكاُد أحٌد يؤدِّّي األمانََة، حىت يقال: إّن يف بين فالٍن رجاًل أمينًا، حىت يقال 

 .2قـَْلبِّهِّ مثقال َحبٍَّة من خردل من إميان(للرجل: ما أْجَلَدُ !. ما أظرفه!.ما أعقله!. وما يف 
)والشاهد من احلديث أّن األمانة مزروعة يف قلب كّل واحد مّنا أنزهلا هللا يف أصل قلوهبم، مع فطرهتم اليت فطرهم 

ا عليها. يدل على معىن الفطرة يف التكوين قوله: ))نزلت(( أي هي من عند هللا عّز وجّل، واملراد أن القلوب يف أصله
 .3مفطورة على معرفة األمانة واخليانة، وامليل إىل األمانة واستحساهنا، والنفرة من اخليانة واستقباحها(

)وبعد أن خري هللا عّز وجّل السماوات واألرض واجلبال يف قبول األمانة أو رفضها، وبعد ممارسة حقهن يف  – 6
خريهن مرة أخرى لكن التخيري هذه املرة إلظهار الرضا منهن  االختيار ورفضهن هلا، كان من كمال عدل هللا عّز وجّل أنه

يف طاعة هللا ألمره واالستجابة حلكمه، إذ كلفهن بعمل ما أو سخرهن لوظيفة ما حىت وإن كانت لصاحل اإلنسان الذي 

                                                 

 .20 – 11، ومعارج التفكر ودقائق التدبر، اجمللد اخلامس، 360، ص ملسو هيلع هللا ىلصروائع من اٌقوال الرسول ( امليداين، حسن حبنكة، 1)
 .4692رواه البخاري، كتاب الرقاق، ابب رفع األمانة، حديث رقم  2

م، 1991ه  _ 1612ق، دار القلم، الطبعة اخلامسة، ملسو هيلع هللا ىلص  عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين، روائع من أقوال الرسول، دمش 3
 .322ص

 



  
  

متام االلتزام  قبل األمانة، فاخرتن مجيعًا الطاعة واخلضوع هلل عّز وجّل بكلفهن مبا شاء وسوف يلتزمن أبحكام القضاء
 ﴿فقال تعاىل:                                            

                                                              

                                                      

                                                   ﴾ :9]فصلت – 

12]. 

فلما قالت السماء واألرض: أتينا طائعني، فصل هللا عّز وجّل السماء عن األرض من وضع الرتق والدخان يف 
﴿حقبتني زمنيتني كما قال:                                        

                       [ ﴾ :12فصلت] . بناها سبعًا طباقاً، رفع مسكها فسواها وأغطش
ليلها وأخرج ضحاها فجعل فيها الشمس والقمر حتديد ليلها وأخرج ضحاها فجعل فيها الشمس والقمر حتديد لنوعية 

  ﴿الزمن اجلديد الذي سيتعاقب على اإلنسان والذي عرب القرآن بقوله تعاىل:             

                                          

                                       ﴾ :مث ثين [34]التوبة ،
﴿ابألرض فبسطها ودحاها ومدها، وأخرج ما كان مودعًا فيها من أقوات وخريات كما قال تعاىل:          

                                              ﴾ :[33 – 30]النازعات .
 .1وكل ذلك لتستقر األرض لإلنسان متاعاً له على وجه االبتالء واالمتحان(

﴿أما سورة البقرة فذكرت قول هللا تعاىل:  – 2                           

                           ﴾ :قال بعدها مباشرة: [29]البقرة .﴿       

    ﴾ :ِل ، مث ابتالؤه مبن ، ويظهر من هاتني اآليتني ابتالء اإلنسان مبن قبل األمانة من جهة[30]البقرة
، فاألرض وما عليها من جبال والسماء قبل هتيئتها سبعاً تعرض عليه األمانة من جهة أخرى وهم املالئكة ومعهم إبليس

على هذا احلال شاركت اإلنسان يف قضية االبتالء بقبول األمانة حني عرضها عليهم، أما املالئكة واجلان فقد سبقت 
ان موقفهم من قضية استخالفه يف األرض وما سيرتتب عليها الحقاً، ولذلك وجود اإلنسان وابتالها هللا عّز وجّل يف بي

فإن خطاب هللا ملالئكته إين جاعل يف األرض خليفة إخبار هلم عن واقع سيحدث من جهة وابتالء للمخاطبني به من 
 جهة أخرى.

لق على احلق وامليزان قال تعاىل: والعلة يف ابتالء هذه املخلوقات مجيعاً حتقيق معاين العدل واحلكمة حبيث يقوم اخل

                                                 

 .43، 42حممود عبد الرازق الرضواين، اإلنسان وبداية الكون، ص 1

 



 
                                     
 

﴿                                                   

 ﴾  :وقال: [.39 – 31]الدخان ﴿                  ﴾[ :2الرمح ٰ ن]. 

)وهللا عّز وجّل جعل حتقيق األمانة اليت محلها آدم عليه السالم وكرم النوع اإلنساين بسببها متمثلة يف قضية  – 4
استخالفه يف األرض، حيث منحه مقومات اخلالفة من العلم واحلرية واالستطاعة وخوله يف ملكه وكلفه أبمره ليمتثل 

منحه وأعطاه، هل سيكون أمينًا راعياً وفق أحكام هللا؟ أم سيكفر به ويتعاىل عليه وال يرد األمر إىل هللا لشرعه يف كل ما 
 .1عّز وجّل؟(

﴿قال تعاىل:                                               

                                                     

                                                       

                                                      

                                                 

                  ﴾ :[.36 – 30]البقرة 

مىت كان خلق املالئكة أو اجلن على وجه التحديد؟ غري أهنم كانوا أسبق  )ِل يبني هللا يف كتابه أو يف سنة رسوله 
من اإلنسان يف الوجود، وال نعلم أيضاً كيف حتققت حكمة هللا يف ابتالء اجلان وذريته عند نشأهتم؟ أو كيف صار إبليس 

إن اخلطاب إليهم يشمله أو يستثىن منه؟ فلم يثبت ذلك يف نص مرفوع إىل يف منزلة املالئكة وكيف أصبح بينهم حبيث 
 .2ملسو هيلع هللا ىلص ( النيب

 العلة يف إعالم املالئكة خبالفة اإلنسان:
احلكمة أو العلة يف إعالم هللا عّز وجّل للمالئكة وإبليس ابستخالف اإلنسان يف أرضه كما ذكر البيضاوي أن  

ذلك كان امتحااًن هلم وإظهارًا لفضله، لريى موقفهم ممن استخلفه يف أرضه دوهنم بعد أن كرمه وهيأ الكون من أجله 
دها متثل قدرًا مشرتكًا بني هللا وعبده، وإن كانت عند إضافتها بعدله، وشّق له من امسه ووصفه فكانت األمساء عند جتر 

متثل قدرًا فارقًا يف توحيد هللا عّز وجّل الذي ليس كمثله شيء، وبناًء على موقف املالئكة وإبليس، أو بتعبري آخر بناء 
االستخالف، فإعالم على رد فعلهم جتاه حكمة رهبم سوف يتحقق فيهم العدل واإلنصاف كما حتقق لإلنسان يف قضية 

هللا عّز وجّل هلم ابستخالف اإلنسان إمنا هو اختنبار وامتحان يرتتب عليه تقرير املصري وبيان حكمة هللا عّز وجّل يف 

                                                 

 .46حممود عبد الرازق الرضواين، اإلنسان وبداية الكون، ص 1

 .23املرجع السابق، ص 2

 



  
  

 .1سائر ما خيصهم من أنواع التدبري(
  ملا قال هللا عّز وجّل للمالئكة:             قالوا لرهبم:كان رد فعلهم أن         

                               :[، والرد املتوقع من املالئكة ومعهم 30]البقرة
إبليس أن يكون خبالف ما صدر منهم، كأن يقولوا مثالً: أنت ربنا والكل عبيدك افعل بنا أو بغريان ما تشاء إنك العليم 

 احلكيم.
 أما قوهلم:                         تعميم ِل يستثنوا فيه أحد حىت الرسل واألنبياء أو ،

  خاصة العباد من األولياء، قال تعاىل:              وقد أثبت هلم أن اإلنسان أبوصافه اليت جعلت ،
  لالبتالء مناسب الستخالفه ال سيما لو علمه األمساء:                                

                                                          

 .[33]البقرة: 

 روى عن ابن عباس هنع هللا يضر قال: )إايكم والرأي فإن هللا تعاىل رد الرأي على املالئكة وذلك أن هللا قال:    

      :2[، قالت املالئكة: أجتعل فيها من يفسد فيه، قال: إين أعلم ما ال تعلمون(30]البقرة. 
معينة هلذا السؤال ألنه ِل يرد نص صريح يبني كيف علمت املالئكة أن اإلنسان ومن الصعب اجلزم إبجابة  

 سيفسد يف األرض أو يسفك الدماء؟ فالسؤال موجه أيضاً للمالئكة أنفسهم كتعقيب على ردهم.
ر، فاملالئكة )وهناك قول آخر وهو األقرب عندي إىل الصواب ألنه مبين على معىن اخلالفة وال حيتاج إال إىل املقارنة والنظ

علمت ذلك من معىن االستخالف نفسه ألن املستخلف يف الشيء أمني عليه فيمكن أن يؤديه إىل صاحبه وميكن أن 
يستحوذ عليه ويستأثر به لنفسه ظلمًا وكفرًا ابحلقوق، فالعاقل يعلم أن االستخالف يلزم منه أن يكون املستخلف لديه 

ها أو الغدر والقتل وسفك الدماء، فاملالئكة علمت أن اإلنسان ميكن أن يفعل إمكانية الوفاء وأداء األمانة إىل صاحب
ذلك لو استخلفه هللا يف األرض، وهي عن نفسها ترى التعظيم املطلق هلل عّز وجّل وهي أقدر على عدم العصيان، من 

 أجل ذلك قالت:                                      :[30]البقرة ،
 .3وكأهنا تقول: إن أردت أن تستخلف فاستخلف من ال يعصيك(

  ،فهل سيشعر اإلنسان مبكانته عند هللا عّز جّل وعظم املهمة اليت كلفه هبا واليت من أجلها أسجد له املالئكة

                                                 

 .26الرضواين، اإلنسان وبداية الكون، ص 1

، ابب رأي 69م، ص2003ه  _ 1626األوىل، ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، بريوت، املكتبة العصرية، الطبعة  2
 الصحابة الكرام يف الذم يف القول ابلرأي.

 .22الرضواين، اإلنسان وبداية الكون، ص 3

 



 
                                     
 

 والتفكر إبمعان أبعد هذا الفضل والتكرمي يتجرأ عاقل على الكفر والعصيان؟فيدفعه ذلك إىل طاعة هللا واإلميان 
  فهل سيشعر اإلنسان أبن هللا عّز وجّل أمر املالئكة ابلسجود آلدم ابتالء للمالئكة واختبار هلم يف إظهار مدى

 صدقهم ملا قالوا لرهبم:                     :فكانت حقيقة االبتالء يف قوله عّز وجّل 

       وهو أمر تكليفي وحكم تعبدي اختياري حىت لو كان ابلسجود لإلنسان، شأنه يف ذلك ،
 .1التخيري الطاعة أو العصيان(

                                                 

 .11الرضواين، اإلنسان وبداية الكون، ص 1

 



  
  

 احملاضرة الثالثة: خلق آدم عليه السالم:

إذاً ال بد هلذا اإلنسان  لتعمريها ابلعمل والكد والسعي واالكتساب،الستقبال اخلليفة علمنا أن هللا هّيأ األرض 
رائز وحاجات وأهواء ولذات وآالم، وترتك له حرية االختيار واإلرادة احلرة، قال تعاىل من أن ختلق فيه رغبات وشهوات وغ

     ﴿للمالئكة:                

 ﴾(1) وهي السورة اليت  31يف مكة املكرمة وترتيب نزوهلا رقمه  ملسو هيلع هللا ىلص، هذه السورة تن زّلت على قلب رسول هللا
وقد ذكرت غري مفصلة أما يف سورة األعراف وهي اليت تلي سورة ص ابلنزول  –عليه السالم  –بدأت بذكر قصة آدم 

  فقال تعاىل:

﴿                                     

 ﴾(2) . 
من غري ذكر أسباب خلقه وما هي مهمته على األرض. ذكرت قصة آدم  –عليه السالم  –وتفصل اآلايت قصة آدم 

 ص. –طه  –الكهف  –اإلسراء  –احلجر  –األعراف  –يف سورة البقرة  –عليه السالم  –
 النزول فقد جاء ابلتسلسل التايل:حبسب ترتيب  –عليه السالم  –أما ذكر قصة آدم 

 البقرة. –الكهف  –اإلسراء  –احلجر  –طه  –األعراف  –ص 
ووردت قصة  ملسو هيلع هللا ىلصهلدفني: إثبات الوحي، وتقرير نبوة دمحم  –عليه السالم  –نص القرآن الكرمي على إيراد قصة آدم 

 آدم يف الّسور واآلايت التالية:
 (.31. ورقمها حسب أسباب النزول )12 إىل 42يف سورة ص: من اآلايت  -1
 (.39ورقمها حسب أسباب النزول ) .22إىل  11يف سورة األعراف: من اآلايت  -2
 (.62. ورقمها حسب أسباب النزول )122إىل  112يف سورة طه: من اآلايت  -3
 (.20. ورقمها حسب أسباب النزول )42إىل  40: من اآلايت إلسراءيف سورة ا -6
 .26. ورقمها حسب أسباب النزول 66إىل  24حلجر: من اآلايت يف سورة ا -2
 (.49ورقمها حسب أسباب النزول ) .20اآلية  يف سورة الكهف: -4
 .39إىل  30يف سورة البقرة: من اآلايت  -2

 عليه السالم: –خلق آدم 

الكرمي قال  قصص كثري من الرسل واألنبياء يف كتابه كما أورد  –عليه السالم  –قّص هللا عز وجل قّصة آدم 
                                                 

  22 –21( سورة ص، اآلية: 1)
  11( سورة األعراف، اآلية: 2)

 



 
                                     
 

                 ﴿تعاىل: 

﴾(1). 
 ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسوله دمحم  –عّز وجل  –وألّن الَقَصَص القرآين هو القصص احلق، وهو أحسن الَقصص، قّصه هللا 

 ليثّبت به فؤاده، ولَعّل الناس يتعظون ويعتربون من هذه الَقَصَص فتكون عربة ألويل األلباب.
املعلومات، صادق األخبار،  : ما كان موثوقأما مصادر استمداد الَقصص القرآين فهي مصدران: املصدر األول

وكل ما  ملسو هيلع هللا ىلصفاملصدر األول اليقيين: ما هو موجود يف الكتاب الكرمي، واملصدر الثاين: هو ما َصحَّ من حديث رسول هللا 
 .(2)سوى ذلك فهو مردود ال يقبل تصديقه وال األخذ به

﴿قال تعاىل:  سورة ص:                                       

                                                       

                                                     

                                                 

                                                    

                                                 

                                                  

                                                       

        ﴾(3). 

﴿قال تعاىل:  سورة األعراف:                        

                                       

                                         

                                     

                                              

                                       

                                          

                                                 

  3( سورة يوسف، اآلية: 1)
 بتصرف.  62 – 61، ص 2م، ط2002ه  /1621، دار القلم، دمشق، القصص القرآين( اخلالدي، صالح، 2)

  11 –42( سورة ص، اآلية: 3)

 



  
  

                                        

                                    

                                      

                                       

                                     

                   ﴾(1). 

 قال تعاىل: سورة طه:                                        

                                                  

                                                   

                                                     

                                                        

                                                

                                          

                                                

         2. 

 قال تعاىل:  سورة اإلسراء:                                           

                                                           

                                                 

                                                 

                                                    

                  3. 
  قال تعاىل: احلجر: سورة                                    

                                              

                                               
                                                 

 22 –11( سورة األعراف، اآلية: 1)
 .122 - 112سورة طه، اآلية:  2

 .42 – 40سورة اإلسراء، اآلية:  3

 



 
                                     
 

                                            

                                               

                                                    

                                               

                                                

            1. 
  قال تعاىل: سورة الكهف:                                   

                   2. 
  قال تعاىل: سورة البقرة:                                          

                                                      

                                                 

                                                          

                                                  

                                                    

                                                       

                                                  

                                                    

                 3  . 

احملور الرئيسي، وهو عدم  –عليه السالم  –حبسب ترتيب نزول اآلايت يف قصة آدم  –عّز وجل  –ذكر هللا 
أمر رّكز عليه هللا تعاىل يف القصة سجود إبليس آلدم، وعدم طاعته لربه، غروراً مبادة خلقه واحتقاراً ملادة خلق آدم، وأهّم 

. كل هذه القصص ذكرت يف السور املّكّية، أي يف مكة املكرمة. واهلدف الرئيسي هو توّعد إبليس يف غواية اإلنسان
واألساسي منها هو إبتعاد الناس عن وساوس الشيطان، إذ ِل يكن للمسلمني دولة قد أتسست بعد، فهم ما زالوا حتت 

 يف مكة فأنزل هللا اآلايت لتحث املؤمنني على أن يصربوا على تعذيب قريش هلم. اضطهاد املشركني

                                                 

 .66 – 24سورة احلجر، اآلية:  1

 .20سورة الكهف، اآلية:  2

 .39 – 30ة، اآلية: سورة البقر  3

 



  
  

اهلدف األساسي من خلق اإلنسان،  ملسو هيلع هللا ىلصلنبّيه دمحم  –عّز وجل  – يف املدينة، ذكر هللاولكن حني أصبح املؤمنون 
، وكيف حياول أن له، وعّرفه بعدّوه اللدود إبليس وحّدد له مهّمته يف هذه احلياة، وعّرفه الطريق املستقيم الذي ارتضاه

ونّبهه ضرورة اتباع التشريع الذي ينظّم حياة الناس، إذ ال بّد من يقطع عليه مجيع السبل كما فعل مع األمم السابقة، 
 .العيش يف جمتمع متعاون ومتناسل

لبشر مجيعاً على اختالف أجناسهم أول خملوق من البشر وجد على األرض، فهو أبو ا –عليه السالم  –يعترب آدم
 وألواهنم ولغاهتم. 

 فجاء حبسب اآلايت واألحاديث: – عليه السالم–أما عرض مراحل تطّور خلق آدم
 املرحلة األوىل: من حفنة تراب:

 ﴿من تراب األرض:  –عليه السالم –قال تعاىل يف خلق آدم                    

  ﴾(1) 
عن  ملسو هيلع هللا ىلص من مجيع تراب األرض، ففي حديث رسول هللا –عليه السالم –وشاء هللا احلكيم أن يكون خلق آدم 

قبضها من مجيع األرض، إّن هللا تعاىل خلق آدم من قبضة، قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  –هنع هللا يضر –أيب موسى األشعري 
فجاء بنو آدم على قدر األرض، فجاء منهم األمحر واألبيض واألسود، وبني ذلك، والسهل واحلزن واخلبيث 

 .(2)( والطّيب، وبني ذلك
،                 ﴾(3)﴿وقال تعاىل: 

 .            ﴾(6)﴿وقال تعاىل: 

 املرحلة الثانية: خلقه من طني:
 الرخو.، وهو الطني          ﴾(2)﴿وقال تعاىل: 

 املرحلة الثالثة: هو الطني الالزب:
       ﴿والالزب هو الثابت، الشديد الثبوت، املتماسك والشديد، قال تعاىل: 

       ﴾(4) :وقال تعاىل ،﴿          ﴾(1)  
                                                 

  22( سورة طه، اآلية: 1)
 .2922، والرتمذي، برقم: 2493( رواه أبو داود، حديث رقم: 2)
 29( سورة آل عمران، اآلية: 3)
  20( سورة الروم، اآلية: 6)
  21( سورة ص، اآلية: 2)
 11( سورة الصافات، اآلية: 4)

 



 
                                     
 

      ﴿ قال تعاىل: –عليه الّسالم –وقد كان إبليس موجوداً يف اجلّنة، يرى مراحل خلق آدم 
               ﴾(2) 

 املرحلة الرابعة: خلقه من صلصال من محأ مسنون:
    ﴿قال تعاىل:           ﴾(3) والصلصال هو ،

والطني اليابس صلصال ألنك إذا نقرته،  الطني اجلاف اليابس، ألنه مشتق من الصلصلة، وهو ما ُيصدر الصوت الشديد.
 أو ضربت عليه فإنه خُيرج صواتً.

 واحلمأ هو الطني األسود املسنون أي املتغري، فاحلمأ املسنون هو الطني املننت واألسود املتغرّي.
 املرحلة اخلامسة: مرحلة خلقه من صلصال كالفخار:

 .       ﴾(6)﴿قال تعاىل: 

 والصلصال هنا هو الطني اليابس، ومّسي صلصااًل ألنّه خيرج صواتً.
هذه املراحل اخلمسة كانت قبل مرحلة نفخ الروح، بقي آدم جسدًا مصّوراً، ومتثااًل جمّسمًا بدون روح وال حياة، 

 مّدة من الزمن ال يعلمها إال هللا، وبعد ذلك نفخ هللا تعاىل فيه الروح.
                 ﴿قال تعاىل: 

      ﴾ (2.) 

 املرحلة السادسة: آدم قبل نفخ الروح:
 جسداً متثااًل يف اجلّنة، كان إبليس ينظر إليه ويتعّجب.وملّا كان آدم 

ملا صّور  يف اجلّنة، تركه، ما شاء هللا أن يتكه، فجعل قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  –هنع هللا يضر  –عن أنس بن مالك 
  (4) (إبليس يطوف به، وينظر إليه، فلّما رآ  أجوف، عرف أنّه خلق ال يتمالك

 ال يتمالك: ال ميلك نفسه عند الغضب، أو عند الشهوة، أي تضعف قواه عند الغضب أو عند الشهوة.ومعىن 
... وخلق آدم بعد العصر من يوم اجلمعة، يف بيدي فقال: ) ملسو هيلع هللا ىلصقال: أخذ رسول هللا  –هنع هللا يضر  –عن أيب هريرة 

                                                                                                                                                                  

 21( سورة ص، اآلية: 1)
 12( سورة األعراف، اآلية: 2)
 21( سورة احلجر، اآلية: 3)
 16( سورة الرمحن، اآلية: 6)

 29–21( سورة احلجر، اآلية: 2)
 ، كتاب: الرب والصلة واآلداب، ابب: خلق اإلنسان خلقاً ال يتمالك.2411( رواه مسلم، حديث رقم: 4)

 



  
  

 .(1) (بني العصر إىل الليلآخر اخللق، يف آخر ساعٍة من ساعات اجلمعة، فيما 
 املرحلة السابعة: مرحلة خلق آدم:

َخلق هللا آدم على صورته، وطوله ستون ذراعاً. مّث قال: ، قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  –هنع هللا يضر –عن أيب هريرة 
 فإهنا حتّيتك وحتّية ذريّتك.فاستمع ما حييونك،  –وهم نفٌر من املالئكة جلوس –إذهب، فسّلم على أولئك النفر 

 فذهب فقال: السالم عليكم.
 فقالوا: وعليكم السالم ورمحة هللا. فزادو : ورمحة هللا.

 .(2) (فكل من يدخل اجلّنة على صورة آدم، فلم تزل اخللق تنقص حىت اآلن
هللا آدم، ونفخ فيه، عطس، فقال: احلمد هلل، ملا خلق قال: ) ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول هللا –هنع هللا يضر  –وعن أيب هريرة   

 .(3) (فحمد هللا إبذنه، فقال له ربه: يرمحك هللا اي آدم
خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة، قال: ) ملسو هيلع هللا ىلص ، عن رسول هللا–هنع هللا يضر  –ويف رواية أخرى: عن أيب هريرة 

 .(6) (منهافيه خلق آدم، وفيه أدخل اجلنة، وفيه أخرج 
أن أول ما خلق من اإلنسان هو عجب الذنب، وهو آخر فقرات العمود الفقري، من  ملسو هيلع هللا ىلص وأخربان رسول هللا 

ليس من اإلنسان شيٌء قال: ) ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول هللا –هنع هللا يضر  –أسفل الظهر، وهو املعروف ابسم "العصعص"، عن أيب هريرة
 .(2) (إال عظماً واحداً وهو عجب الذنب، ومنه يركب اخللق يوم القيامةإال يبلى، 
  

                                                 

 عليه السالم.، كتاب: صفات املنافقني، ابب: ابتداء اخللق، وخلق آدم 2219( رواه مسلم، حديث رقم: 1)
 .2161، كتاب: أحاديث األنبياء، ابب: خلق آدم عليه السالم وذريته. ورواه مسلم، حديث رقم: 3324( أخرجه البخاري، حديث رقم: 2)
 .3341( رواه الرتمذي، حديث رقم: 3)
 .1064( رواه أيب داود، حديث رقم: 6)
ورواه مسلم، حديث  ،چڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں چ ، كتاب: سورة النبأ، ابب: 6116، وانظر حديث رقم: 6932( رواه البخاري، حديث رقم: 2)

 . 2922رقم: 

 



 
                                     
 

     ﴿أجاب إبليس قائاًل:          ﴾ (1)﴿وعندما قال هللا إلبليس: 

       ﴾ (2) :قال تعاىل ،﴿          

                   ﴾(3.) 

على التكرّب واالستعالء والغرور، واألاننّية واالفتخار، واالعتداد ابلنفس، وكّلها وجواب إبليس )أان خري منه( يدّل 
، وعندما يرى إبليس اإلنسان املؤمن يعبد هللا صفات مهلكة، من خالهلا يتمّكن إبليس من إغواء وإضالل ذريّة آدم

 له من اجلنة، وغضبه عليه ويسجد له، يندم على رفضه السجود آلدم، ندم عجز وحسرة ألن رفضه سّبب له طرد هللا
 ووعد له بعذاب النار.

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، ) ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  –هنع هللا يضر  –عن أيب هريرة
 .(6) (يقول: اي ويله، أُمِّر ابن آدم ابلسجود فسجد، فله اجلّنة، وأمرت ابلسجود فعصيت فلي النار

وأصّر إبليس على عصيانه وكفره ومتّرده، وتعّهد هلل أن يقوم إبغواء بين آدم وذريته )ألهنم السبب يف إخراجه من 
، وأخذهم إىل طريق الكفر صراط هللا املستقيمووعد أن يبذل أقصى جهده يف سبيل إبعاد ذريّة آدم عن اجلّنة( 

               ﴿قال تعاىل:  والعصيان.

           ﴾(2) :ًوقال أيضا ،﴿   

        ﴾ (4). 
  ﴿ هذا هو سّر عداوة إبليس آلدم وذرّيّته، وهذا هو العهد الذي قطعه إبليس على نفسه أمام ربه هللا تعاىل:

                                                       

                                                    

                                           

       ﴾ (2) ،يقول إبليس لربه: أرأيت آدم، هذا الذي كّرمته وفّضلته علّي ،

                                                 

 12( سورة األعراف، اآلية: 1)
 12( سورة األعراف، اآلية: 2)

 .24–22( سورة ص، اآلايت:3)

 .22يحة رقم ، وانظر األحاديث الصح11( رواه مسلم، حديث رقم: 6)

 .12 –14( سورة األعراف، اآلايت:2)

 .13 –12( سورة ص، اآلايت:4)

 42 – 42( سورة اإلسراء، اآلية:2)

 



  
  

سلّمطين على ذريّ ّته، ومّكين منهم حىت أريك ماذا سأفعل هبم: ألغويّنهم، وأضّلنهم، وأحتنكّنهم، وأسيطّرن ولعنتين بسببه، 
، والكلمة مأخوذة من "احلنك" وحنك الدابة هو الذي يوضع فيه جلامها عليهم. ومعىن ألحتنكّن ذرّيته: ألسيطّرن عليهم

طاماً من ذرّية آدم، من البهائم والدواب، يضع يف َحَنكم كلٍّ منهم خ ومقودها لتقاد به. فكأن إبليس يعترب جنوده وأتباعه
 .ورسناً، يقوده به، وذاك املسكني يسري خلفه مستسلماً منقاداً ذلياًل، كما تسري الدابة خلف صاحبها

وامتحاانً  وقد سّلط هللا إبليس على ذرّية آدم، ومّكنه منهم وجعل له جماال إلغوائهم والوسوسة هلم، وذلك ابتالءً 
 هلم.

 ومن أسلحة الشيطان يف إغواء بين آدم، اليت ذكرهتا اآلايت: 
1- ﴿      ﴾  إّن إبليَس يؤثّمر يف جنوده بصوته، حيث يزعجهم ويستفّزهم

قال الراغب يف اإلستفزاز ابلصوت: واالستفزاز هو اإلزعاج والتأثري. يقال: استفّزه بصوته أي أزعجه  به.
ابلصوت. وصوت الشيطان هو كلُّ األصوات والعبارات احملّرمة اليت تنتشر يف حياة الّناس، هبدف التأثري 

وما أكثر هذه األصوات الشيطانية فيهم، ودعوهتم إىل التخّلي عن منهاج هللا، وارتكاب ما هنى هللا عنه. 
 الصاخبة اجمللجلة يف هذا الزمان.

2- ﴿    ﴾   ،إبليس جيلب على أتباعه وجنوده، ويسوقهم أمامه، ويصبح عليهم
ويسّمون ، خيل الشيطان فرسانه الذين يركبون اخليول جيلب على غنمه، ويسوقها أمامه –كالراعي الذي 

ُل الشيطان: مجع راجل، وهم املشاة املراجلون الذين ميشون على أقدامهم. اخليالة.  وَرجم
3- ﴿    ﴾  إنه يشارك حزبه يف أمواهلم ويف أوالدهم. )األموال مجعها من حرام

وانفاقها يف حرام واألوالد أبن ال يراعوا منهج هللا يف الزواج والتناسل، فال يكون الزوج وال الزوجة من 
ن الصاحلني، وال يقيمون أسرهتم على منهاج هللا، ومن مّث ال يكون أوالدهم صاحلني، وإمنا يكونون فاسدي

 ضائعني، أسرى للشيطان.
6- ﴿       ﴾  إّن إبليس يَعمُد جنوده الوعود الفارغة، ومُينّيهم األماين

 ﴿اخليالية. قال تعاىل:        

                                        

        ﴾(1) ورغم كثرة األسلحة يف إغواء جنده من ذرية ،
 (       ﴿آدم فإنه عاجز عن إغواء عباد هللا الصاحلني، قال تعاىل: 

                                                 

 120 – 119( سورة النساء، اآلية:1)

 



 
                                     
 

  (1) وإبليس يعلم عجزه عن التأثري يف عباد هللا الصاحلني.
سُيغويهم وينتصر عليهم ابلرغم من أن هللا مّيزهم ابلعقل وعّلمهم كيف سيكون موقف بين آدم من إبليس، وهل 

األمساء كّلها، وابلرغم من أخذه امليثاق عليهم، وابلرغم من تسليح هللا هلم ابلفطرة اليت جعلها فيهم؟ وما هو امليثاق الذي 
   أشهدهم هللا تعاىل عليه وأقّروا هم مبضمونه؟

، مجع بين آدم )ذريته الكائنة من بعده(، وعّرفهم بنفسه، وأنه – السالم عليه–عندما خلق هللا عّز وجّل آدم
﴿وحده ال شريك له، وال إله غريه. قال تعاىل:                              

                  ﴾ (2)  
         ﴿روى اإلمام أمحد أثرًا عن ُأيبَّم بن كعب، يف قول هللا تعاىل: 

                     ،
قال: " مجعهم فجعلهم أرواحاً، مث صّورهم، فاستنطقهم فتكّلموا، مث أخذ عليهم العهد وامليثاق، وأشهدهم على أنفسهم 

ُد عليكم السموات السّبع واألرضني السبع، وأشهد عليكم أابكم آدم أن تقولوا يوم القيامة  ألست بربكم؟ قال: فإين ُأْشهم
غريي، فال تشركوا يب شيئًا، وإين سأرسل إليكم رسلي يذّكرونكم  إعلموا أنه ال إله غريي، وال ربَّ لكمِل نعلم هبذا، 

 (3) شهدان بك ربنا وإهلنا، ال رّب لنا غريك. فأقّروا بذلك ".عهدي وميثاقي، وأُْنزُِّل عليكم كتيب، قالوا 
، فالفطرة اليت فطر هللا اخلالئق عليها اقتضت أن تلجأ هذا امليثاق هو أساس فطرة التوحيد يف كل إنسان

بصريًا جميباً  النفوس إىل قّوة عليا عند ضعفها، وتطلب غنّيًا أعلى عند فقرها، وتّوااًب رحيمًا عند ذنبها، ومسيعًا قريباً 
   (6) .عند سؤاهلا، وكلُّ ذلك يدعو النفس إىل التوحيد واإلسالم، والعودة ابلضرورة إىل امللك القدوس السالم

ومثل هذا اإلحساس الفطرّي كامن يف النفس وإن ِل يعلنه الشخص، فإن خال القلب من موانع الطبع املألوفة، 
﴿ومن التأثّر ابالعتقادات الشركية فإن قلبه يتوّجه تلقائيًا إىل ربّه ابلعبودية قال تعاىل:           

                    

 ﴾(2). 
ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبوا  يهّودانه، أو ينّصرانه، أو ميّجسانه، كما : )ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا

                                                 

 .119 – 114م، الطبعة الثانية، اجلزء األول، ص 2002ه ، 1621، دار القلم، دمشق، القصص القرآين( اخلالدي، صالح، 1)

 . 122( سورة األعراف، اآلية: 2)

 . 20213( مسند اإلمام أمحد، كتاب مسند األنصار، رقم احلديث 3)

 بتصرف. 241، ص 2م، ج2009 –ه 1630، مكتبة سلسبيل، القاهرة، الطبعة األوىل، منة القدير( الرضواين، 6)
 .  30( سورة الروم، اآلية: 2)

 



  
  

هذ  هي  (6)(. فطرة هللا اليت فطر الناس عليها.، مّث يقول: )(3) (، هل حتّسون فيها من جدعاء(2)مجعاء (1)هبيمة تنتج
 . فطرة اإلميان

                                                 

 ( هبيمة: أي الناقة إذا ولدت . 1)
 : أي هبيمة سليمة من العيوب، جمتمعة األعضاء كاملتها فال جدع وال كي. ( مجعاء2)
 . 2421، كتاب: اجلنائز، ابب: إذا أسلم الصيب فمات، فهل يصلى عليه. ورواه مسلم، حديث رقم: 1321( رواه البخاري، حديث رقم: 3)
 .  30( سورة الروم، اآلية:6)

 



 
                                     
 

 بسم هللا الرمحــن الرحيم
 مِّمَّ يتكون اإلنسان عمومًا؟؟  احملاضرة الرابعة:

 يتكّون اإلنسان من األقسام واألجزاء التالية:
من تراب وماء فكان طيناً وبعدها صار طيناً الزابً مّث تُرك ليجف يف  –عّز وجّل –هو ما خلقه هللا  اجلسد: -1

 اهلواء، فكان َصلصااًل، مثّ صلصااًل من مَحٍَإ َمْسنون، مثّ صلصااًل من فّخار.
 ،          ﴾(1)﴿ الروح: -2

هبا تكون حياة اإلنسان وخبروجها يكون املوت، قال تعاىل: ﴿ الروح        
           ﴾(2). 

هي منافذ لإلنسان يتعّرف بواسطتها إىل ما حييط به من حاجات وأشياء وخملوقات، ففي داخل  احلواس: -3
اإلنسان قوة إدراكية كبرية ولكن إدراكها ال ينبع من داخلها وإمنا أيتيها من العاِل اخلارجي عنها. وهلذه القوة 

 –واس اخلمس(: حاسة البصر اإلدراكية يف اإلنسان منافذ تطل منها على العاِل اخلارجي أال وهي )احل
وحاسة اللمس. كما هلا صالت أخرى تطل منها على  –وحاسة الذوق  –وحاسة الشم  –وحاسة السمع 

 .3عاِل النفس
هو ذاك الفكر واإلحساس الذي جيعل اإلنسان العاقل حيبس نفسه ويرّدها عن هواها. والّتعّقل ضّد  العقل: -6

)حيجز ومينع( صاحبه عن التوّرط يف املهالك، أي حيبسه، والعقل  العقل عقاًل، ألنه يعقلاحلماقة ومّسي 
دُّ احلمق واجلهل   .(1)يف اللغة: هو احلِّْجر والنهي وهو ضِّ

أما العقل يف القرآن: فقد قال هللا تعاىل فيه: ﴿               
                                     

   ﴾(2). 
 وقد بني القرآن الكرمي أن العقل الفطري هو العقل الذي ميّيز األمر البديهي على مقتضى مدارك اليقني املعروفة.

وقد ورد العقل مبعىن قّوة التمييز اليت تقوم ابلتعّقل والرتّوي، ففي البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري أنه قال: 
                                                 

 .21(  سورة ص، اآلية: 1)
 .12اإلسراء، اآلية: (  سورة 2)

 .13ه ، ص1603 –م 1913عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين، العقيدة اإلسالمية وأسسها، دمشق، دار القلم، الطبعة الثالثى،  3

 .621/11، البن منظور، لسان العرب(  6)
 .12(  سورة اإلسراء، اآلية: 2)

 



  
  

ْطر إىل املصّلى، فمّر على النساء فقال:  خرج رسول هللا  اي معشر النساء تصّدقّن، فإيّن »يف عيد األضحى أو عيد الفم
ُتْكثِّْرَن اللَّْعَن، َوَتْكُفْرن الَعشري، ما رأيت من انقصات عقل اي رسول هللا؟ قال:  فقلن: وبمَ ُأريُتُكنَّ أكثر أهل النار، 

أليس شهادة املرأةِّ مثل ، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا اي رسول هللا؟ قال: ودين أذهب للبِّّ الرجل من إحداكنّ 
 .1«فذلك من نقصان دينهاقلن: بلى. قال: نصف شهادة الرجل؟ 

يف قلوب املمَتَحنني من عباده ال  –عّز وجّل –يف املعىن اإلصطالحي العقدي فهو غريزة وضعها هللا أما العقل 
 .(2)نعرف كيفّيتها، ولكن نتعرف على وجودها من قول اللسان وأفعال اإلنسان

والدليل على أّن العقل موجود يف القلب قوله تعاىل: ﴿                 
                                     

  ﴾(3) ، ّب فهما أثبت العلم احلديث أّن العقل كائن يف القلب: وقد ساد عند كثري من علماء الطّم
القلب عبارة عن مضخة ميكانيكية للّدم، وأن مصدر العاطفة واملشاعر هو العقل، واملراد به املخ وليس مفاده أن 

 القلب...
وقد جاءت معطيات العلم احلديث أخريًا لتؤكد أّن العقل يف القلب، وأّن القلب هو املهيمن املتحّكم يف املشاعر 

بية وعلم األعصاب، ظهرت تفسريات علمية حمضة عن حمفزات والسلوك، ففي آخر األحباث العلمية حول اخلالاي العص
السلوك اإلنساين وبواعثه كمسألة إخالصه ووالئه، والثقة وااللتزام، والتغرّي السلوكي أكثر من أي وقت مضى يف اتريخ 

 ة.البشرية، وكل هذه التفسريات عادت لتصب يف بوتقة الدليل النصي الظاهر من الوحي يف نصوص القرآن والسن
يف القدمي، كانوا يقولون إن إشارات حواسنا اخلمسة تنتقل عرب اجلهاز العصيب بدائرة كهرابئية مباشرة إىل املخ، 

، فاآلن يقولون إننا عندما نقابل شخصًا ألول وقد ثبت اآلن خطأ هذه الفرضيةفنفكر فيها مّث نستجيب بسلوك معنّي، 
تلوح لنا فرصة، فإن املوقف سواء كان جتربة، أو خربة ال تذهب مباشرة إىل مرة، أو نواجه حتّدايً، أو مشكلة، أو عندما 

احلواس املادية وتذهب يف البدء إىل الشبكة العصبّية يف القلب وليس إىل املخ، فاملكان املخ لكي نفّكر فيها، بل أتيت من 
 الذي تذهب إليه كل مؤثرات املواقف اإلبتالئية هو القلب ال املخ.

ف آخر أدهش الكثريين، وهو أن دقات القلب ليست نبضات ميكانيكية ملضخة، بل لديها لغة وهناك اكتشا
إن الدراسات احلديثة يف علم األعصاب توضح أن  ذكية ابلغة الذكاء، تؤثر على كيفية فهمنا، وتفاعلنا مع العاِل اخلارجي. 

من خالاي عصبية من القلب لرتسل فورًا إىل  كل خفقة للقلب يتدفق منها شالل عصيب يرمز له هبرمون التوازن، ويطلق

                                                 

 .11\621لسان العرب، البن منظور،  1

 .220م، ص 2009ه ، 1630، مكتبة سلسبيل، القاهرة، اجمللد الثاين، منة القدير(  الرضواين، حممود عبد الرزاق، 2)
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 املخ عرب العصب الشوكي.
ويعترب هذا اهلرمون، من خالل الدراسات احلديثة، الباعث األساسي للسلوك الداخلي جلميع أعمال القلوب  

 أّن جعل العقل واحلقد وغري ذلك، ومن حكمة هللا تعاىل والقبول والبغض والكره واحلسد كاإلخالص والنّية واحملبة والوالء
ماَم األمان وميزانه، يوازن به بني مقدار اخلري والشر، وجعله هللا يف قلب اإلنسان يتحّسن النظر يف األمور واألشياء  صم

  .(1)فيحرص على ما ينفعه ويصل به إىل حمض اإلميان 
فاستخلفه يف أرضه، حني كّرمه على ابقي خلقه، حني قبول األمانة،  –عّز وجّل –وليعلم اإلنسان أن هللا 

وأستأمنه يف ملكه يف دار االبتالء واالمتحان، هذه املعرفة ال ميكن أن يصل إليها العقل مبفرده، ألن ما يدرك اإلنسان 
 بعقله، كما ورد يف القرآن أمران اثنان:

لذلك رُفمَع القلُم  وهو معرفة األمساء، وحدود األشياء. والعلم وهٌب تلقائٌي يف حياته إىل يوم مماته. األمر األول:
           عن ثالثة منهم: الغالم حىت حيتلم، وقال تعاىل: 

  2 تعاىل:. وقال              

     3. 

شرعية الذي جيب على العقل إدراكه، فهو العلم مبا جاءت به الرسل السماوية من أحكام : واألمر الثاينأما 
وحتّقق فيه األمر األول، كّلفه مبنهج شرعّي  – عليه الّسالم –بعد أن عّلم آدم  – عّز وجلّ –وهداية دينية. فاهلل 

يلتزمه فيما استخلفه واستعا  واستأمنه، وابتال  أبن يفعل أمورًا حمّددة، وال يفعل أمورًا أخرى فقال تعاىل: ﴿    
                                   

      ﴾(6). 
﴿وقال تعاىل بعدما أنزهلما من اجلنة:                       

                                       
                               
                                       

                                                 

 بتصرف. 222 – 224 – 226، اجمللد الثاين، ص منة القدير(  الرضواين، حممود عبد الرزاق، 1)
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   ﴾(1)  (2). 
على ضبط النفس واملستندة إىل نتائج العقل  فالعقل على هذا املعىن، ينطبق على اإلرادة احلازمة القويّة القادرة 

  العلمي الواعي.
 :(3)والعقل ينقسم إىل قسمني            

 
 

 :قسم عقل إرادي قسم عقل علمّي:

مثل اإلنسان املؤمن يعقل معرفة 
علمية ويتأكد منها لكنه يكون عاجزًا عن 
ضبط النفس وحبسها عن االنطالق مع 
أهوائها وشهواهتا اليت تدفعه إىل املهالك 
وتقذف به إىل سوء املصري. قال تعاىل: 

﴿         
           

 ﴾(6)  

مثل اإلنسان املؤمن يعقل معرفة 
علمية ويتأكد منها فيمسك إبرادته نفسه 
عن اهلوى والشهوات فينجوا العقل ويسلم 

﴿قال تعاىل:           
               

    ﴾ (2)  

فالعقالء هم من استفادوا بنعمة العقل يف معرفة رهبم ومعبودهم فوحدو ، واستدلوا بغنا  الذايت وفقر مجيع 
، فآمنوا اخلالئق إليه، وأنه ال تكالن إال على هللا، فال يرجعون حبوهلم وقوهتم إال إليه، فال حول وال قوة إاّل ابهلل

بقدرته واستقاموا على شريعته فهم حكماء عقالء صدقوا مع أنفسهم، وصدقوا مع رهبم، وصدقوا مع نبيهم يورثهم 
﴿هللا البصرية يف قلوهبم، قال تعاىل:                       

          ﴾(5)  
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فهو اآللة اخلارقة، اليت ال تعرف التعب، إهنا عضلة من أعقد العضالت  :(1)القلب من اجلانب احملسوسأّما  -أ
، تنقبض وتنبسط مثانني مرة يف الدقيقة. إنه مضخة مزدوجة تضخ الدم الذي بناًء، وعماًل، وأداًء، وهي من أمتنها وأقواها

حيمل الغذاء والوقود إىل كل خلّية، ونسيج، وعضو، وجهاز عن طريق شبكة من األوعية، يزيد طوهلا على مئٍة ومخسني  
كيلو مرتاً. يضّخ القلب مثانية آالف لرٍت يف اليوم الواحد، أي ما يعادل مثانية أمتار مكعبٍة من الّدم، ويبدأ عمل القلب 

 مر دون توقف حىت املوت.منذ الشهر الثاين من حياة اجلنني ويست
 .وينفرد القلب يف استقالله عن اجلهاز العصيّب، فتأمتر ضرابته، وتنتظم إبشارة كهرابئية من مركز توليد ذايتّ 

 وقلب املرأة أصغر من قلب الرجل، لكن نبضها أسرع من نبضه.
، فكما وصفنا اإلنسان فهو الذي تتحّقق فيه أحد مقّومات اإلختيار يف: أما القلب من جانبه الغييبّ  –ب 

)خلق فيه مقّومات للعيش على األرض إلعمار  –عّز وجّل –سابقًا احلكمة من خلق اإلنسان لالمتحان واالبتالء وأنّه 
الكون ومنها أن جعل هلم إرادة حرة، وسلطة على بعض ما وضع يف ذواتمنا من قوى وطاقات وأشياء، أمانة على سبيل 

  (2) فيها إبرادات حرة(.اإلعارة، وأذن لنا ابلتصرف 
، وبناء عليه فإن القلب له أن اإلنسان له حرية اإلختيار، ومقّومات احلرية واملسؤولّية، فمن مظاهر احلكمة اإلهلية

، وهو املعّول عليه يف مجيع األمور، فهو القائد، واجلوارح هي اجلنود له واخلدم، وهو اآلمر يف جسم اإلنسان املكان األول
، وهو املخاطب واملطالب، واملعاتب، والقلب هو اجلانب املدرك من اإلنسانالناهي، واألعضاء هم أتباع له وحشم، 

وهو موضع اإلميان والكفر، واإلانبة،  وهو حمل العلم، والتقوى، واإلخالص، والذكر، واحلب، والبغض، واخلطرات،
 واإلصرار، والطمأنينة واالضراب.

مث أييت معىن القلب يف القرآن الكرمي حبسب قوله تعاىل: ﴿             
                                       
    ﴾ (3) أال وإّن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد  ) :ملسو هيلع هللا ىلص، ويف حديث رسول هللا

 .(6) كله وإذا فسدت فسد اجلسم كله، أال وهي القلب(
أّما اجلانب الغييّب من القلب فهو اتبع للروح، وهو أساس كل فعل إرادّي يف جسم اإلنسان، وينقسم اجلانب 

                                                 

 ، بتصرف121 – 126(  الرضواين، حممود عبد الرزاق، منة القدير، اجمللد الثاين، ص 1)

 . 6941( رواه البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر، حديث رقم: 2)
 . 64( سورة احلج، اآلية: 3)

 . 21/ 1، 22( رواه البخاري، حديث رقم: 6)

 



  
  

 :1الغييّب إىل منطقتني
 مركز اخلواطر وحديث النفس. -1
 واحلكمة يف خلق مقّومات االختيار يف اإلنسان.وأعمال القلوب منطقة الكسب  -2

 النفس مصدر اخلواطر واألفكار يف القلب(. حديث)منطقة  أواًل: مركز اخلواطر وحديث النفس:
 وينقسم إىل ركنني: 

 : انزعان. ومها: انزع اخلري والتقوى، وانزع الشر والفجور.الركن األول
 : هاتفان. ومها: ملّة القرين )قرين الشيطان(، وملّة امللك )قرين امللك(.والركن الثاين

هذه املنطقة مصدر اخلواطر واألفكار، وحمل اإلهلام يف اإلنسان، وهذه املنطقة ال حساب هلا على  حديث النفس:
)إّن هللا جتاوز ألميت ما حّدثت به قال:  – ملسو هيلع هللا ىلص –أن النيّب  –هنع هللا يضر –ما يدور فيها من خواطر أاًي كانت، عن أيب هريرة

 .2 به( أنفسها ما مل يتكلموا به أو يعلموا
 الدليل على أن منطقة حديث النفس يف القلب؟

 قال تعاىل:  – 1                             :[1 – 2]الشمس. 
 قال تعاىل:  – 2                                        

   :[14]ق. 
فنصدق اخلرب تصديقاً جازماً على  وال يوجد مصدر للعلم ابلغيب إال ما ورد من اخلرب الصادق عن هللا ورسوله 

وجه اليقني، ونؤمن به كحقائق بينها اخلالق رّب العاملني. أما الدليل على أن اخلواطر تدب يف القلب وأن منطقة حديث 
 ملسو هيلع هللا ىلصالنفس كائنة يف قلب كل إنسان، فقد ورد يف احلديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب 

 .3)أعّددت لعبادي الّصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر(قال عن هللا تعاىل: 
)إذا نودي ابلصالة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى البخاري من حديث أيب هريرة هنع هللا يضر أن النيب 

هبا أدبَر، فإذا قضي أقبل حىت خيطر بني اإلنسان وقلبه، فيقول: اذكر كذا وكذا، حىت ال أقَبل، فإذا ثوَب  قضي
 .6يدري أثالاثً صلى أم أربعًا؟ فإذا مل يدر ثالاثً صلى أو أربعًا، سجد سجدي السهو(

                                                 

 .122الرضواين، منة القدير، اجمللد الثاين، ص (1)

(، ومسلم يف كتاب اإلميان، ابب 6941) 202\2رواه البخاري، كتاب الطالق، ابب الطالق يف اإلغالق والكره والسكران واجملنون  2
 (.122) 114\1جتاوز هللا عن حديث النفس واخلواطر ابلقلب إذا ِل تستقر 

 (.3022البخاري يف بدء اخللق، ابب ما جاء يف صفة اجلّنة وأهنا خملوقة ) 3

 (.3111رواه البخاري يف بدء اخللق، ابب صفة إبليس وجنوده ) 6

 



 
                                     
 

حمل توارد واألحاديث واضحة الداللة يف كون اخلواطر ترد على القلب يف كل أفراد النوع اإلنساين، وأن القلب هو 
 .1اخلواطر اليت ترتاءى لكل إنسان

)يف منطقة حديث النفس النازعان: دلت نصوص الوحي أن هللا عّز وجّل ابتلى العباد إبجياد  الركن األول:
اخلواطر يف القلب، وأن مصدر تلك اخلواطر يتكون من ركنني اثنني، مها النازعان واهلاتفان، واألول منهما يتكون من 

 يسهمان يف تشكيل جمموع اخلواطر واألفكار، واهلاتفان يهتفان ابخلواطر يف ملتني اثنتني بنوعني من الدواعي، ابعثني اثنني
 .2أحدمها يدعو وحيض على فعل اخلري، واآلخر يدعو وحيض على فعل الشر(

يف الركن األول يف منطقة حديث النفس، ومها غريزاتن متقابلتان، وانزعان متضادان، ليس ألحدمها غلبة  النازعان:
 على اآلخر من حيث صالحية العمل يف بعث اخلواطر يف قلب اإلنسان.
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 النازعان الركن األول
 

 انزع الشر    انزع اخلري 
 انزع الفجور    انزع التقوى

 عصيانانزع ال    انزع اإلميان
 هواجس     إهلام

 خاطر اهلوا واالشتياء    العلم واليقني
 خاطر النفس    خاطر احلق

 خاطر الطمع يف الدنيا   خاطر اآلخرة والزهد
 خاطر املذموم    خاطر احملمود

نفسيني وأايً كان املصطلحات اليت أطلقت على النازعني؛ فإهنا مجيعاً تشري إىل وجود غريزتني متقابلتني؛ وانزعني 
 .1متضادين؛ مغروزين يف قلب كل إنسان على وجه االبتالء وحتقيق احلكمة يف خلق االختيار لإلنسان

  الدليل على النازعني ما ورد يف وصف النفس يف القرآن:          . 
 فجورها وتقواها(.قال إن اجلوزي: )اإلهلام إيقاع الشيء يف النفس(؛ قال سعيد بن جبري: )ألزمها 

قال برهان الدين البقاعي: اخلواطر الواردة على اإلنسان قد تكون وسوسة، وقد تكون إهلاماً، واإلهلام اترة يكون من هللا 
بال واسطة، واترة يكون بواسطة ملك، ويكون كل منهما يف القلب، والوسوسة اترة من الشيطان، وأخرى من اهلوى، وكالمها 

 .2يكون يف الصدر
)أخرب قال ابن القيم: )هيأ هللا اإلنسان لقبول الكمال مبا أعطاه من األهلية واالستعداد مث ذكر هذه اآلية مث قال: و 

هللا عن قبول النفس للفجور والتقوى(، وإن ذلك انهلا منه امتحاانً واختباراً، مث خّص ابلفالح من زكاها، فنماها وعاّلها، 
وأنبياءه وأولياؤه، وهي التقوى، مث حكم ابلشقاء على من دساها، فأخفاها وحقرها  ورفعها آبدابه اليت أدب هبا رسله،

 .3وصغرها وقمعها ابلفجور(
ويذكر أبو القاسم القشريي أن اخلواطر خطاب يرد على الضمائر، وهو قد يكون إبلقاء ملك، وقد يكون إبلقاء 
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كان من امللك فهو اإلهلام، وإذا كان من قبل   شيطان، ويكون أحاديث النفس، ويكون من قبل احلق سبحانه. فإذا
النفس قيل له اهلواجس، وإذا كان من الشيطان فهو: الوسواس، وإذا كان من قبل هللا سبحانه وإلقائه يف القلب فهو 

  خاطر حق، ومجلة ذلك من قبيل الكالم النفسي، فإذا كان من قبل امللك، فإنه يعلم صدقة مبوافقة العلم والشريعة، وإذا
كان من قبل الشيطان فأكثره يدعو إىل املعاصي، وإذا كان من قبل النفس فأكثره يدعو إىل اتباع شهوة، أو استشعار  

 .1كرب، أو ما هو من خصائص النفس وأوصفها
 أما معىن أوزعين: ففي قوله تعاىل:                                

                                               :[19]النمل. 
 .2استلهمته فأهلمينومعىن أوزعين أهلمين، يقال: أوزعته ابلشيء أغريته به فأوزع به فهو موزع به، فأوزعين أي 

 وأغلب املفسرين على أن هللا ابتلى اإلنسان إبجياد انزعني يف النفس أحدمها للفجور واآلخر للتقوى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 .139الرضواين، مّنة القدير، اجمللد الثاين، ص 1

 .390\1لسان العرب، البن منظور،  2

 



  
  

 
  
 
 
 
 

يف منطقة حديث النفس، انزع اخلري يلهمه هللا عّز وجّل خواطر اخلري اليت تدعوه إىل اآلخرة )والنازعان كائنان يف القلب 
ر يلهمه اهلوى خواطر الشر وحيضه على الرغبة يف املشتهيات حىت تُعبد من دون هللا، وحتضه على تقوى هللا، وانزع الش

 والنازعان يسهمان يف تشكيل اخلواطر خريها وشرها هبذه املنطقة.
انزع الشر هو مصدر خواطر الشهوات يف اإلنسان وغايته وبغيته متاع احلياة الدينا، فاهلوى يدفع النفس وانزع الشر فيها 

 إىل التعلق ابحلياة الدنيا ومشتهياهتا حىت يعبد اإلنسان هواه، كما قال تعاىل:                  

                                                   

 . وقال: [23]اجلاثية:                                         

              :1[20]القصص. 
حيتوي أيضًا على غريزة العقل كوسيلة للمعرفة والتمييز، وحيتوي كما يتضمن منطقة حديث النفس،   2القلبو 

على منطقة الكسب اليت متثل منبع االختيارات واإلرادات والقصود والنّيات ومجيع أعمال القلوب اليت حياسب عليها 
  اإلنسان، قال تعاىل:                                    

   :[222]البقرة. 
أبنه ميرض ويقسو ابلنفاق، وأنه يصح ابلصدق واإلخالص والتوحيد،  3القلب –عّز وجّل  –وقد وصف هللا 

 خاصة.اخلري واهلداية إال مبفاتيح وقد يغدو القلب كالبيت املقفل، فهو ال ينفتح لواردات 
 وقد يشتد األمر حىت ختتم األقفال ويطبع عليها، وقد تعمى البصرية عماًء اتماً، قال تعاىل:        

                                              

                                       :126]التوبة – 

                                                 

 .162الرضواين، منة القدير، ص 1
 ، بتصرف.290لد الثاين، صالرضواين، حممود عبد الرزاق، منة القدير، اجمل 2

 بتصرف. 229 – 223امليداين، عبدالرمحن حسن حبنكة، األخالق اإلسالمية وأسسها، ص 3

 



 
                                     
 

122]. 
                                    :[10]البقرة. 
                                              

                                                  

            :[26 – 23]احلج. 
وقد يصل إىل القلب وينفذ إىل داخل منطقة حديث النفس، ما يكون شديدًا من انفعاالت النفس وعواطفها 

اإلنسان وفق إرادته اليت هي أساس االختيار وسيدة أعمال القلب، فيتحرك البدن تبعًا هلذا وأخالقها، فيكون كسب 
 االختيار ونتيجة هلذه االنفعاالت.

 أما اجلانب الثاين الغييب الذي ينقسم فيه القلب هو منطقة اهلاتفان:
ركن الثاين لنشأة اخلواطر يف منطقة وتلك األركان جعلها هللا عّز وجّل من مقومات االختيار واحلرية؛ وال اهلاتفان:

حديث النفس؛ ويتمثل يف اهلاتفني؛ هذان اهلاتفان القرينان؛ متقابالن ومتضادان؛ ليس ألحدمها جرب أو غلبة على إرادة 
اإلنسان؛ األول منهما يسمى امللك أو هاتف اخلري؛ أو داعي التقوى والثاين يسمى العدو؛ أو هاتف الشر أو وسواس 

ذان اهلاتفان عامالن خارجيان وقرينان مالزمان لإلنسان؛ يسهمان يف تشكيل اخلواطر خريها وشرها مبنطقة الشيطان ه
 ، العلة يف األذن للشيطان أبن يوسوس ابلعصيان لإلنسان.حديث النفس يف اإلنسان

                                         :البقرة[

36]. 

                                                

                                                  

                :[12 – 29]ص. 
                                      :[.11]األعراف 

                                             

 [.24]اإلسراء: 

                                              

                             :[20]الكهف. 
 طان أو جرب على إرادته لحمصورًا يف الوسواس لإلنسان وليس له س وقد جعل هللا كيد الشيطان األكرب  

 



  
  

                                                 

                                          

            :[63 – 39]احلجر. 
وكل هللا ابإلنسان ملك قرين يف مقابل الشيطان روى اإلمام مسلم يف حديث عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر أن رسول 

قالوا: وإايك اي رسول هللا؛ قال:  )ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة،قال:  هللا 
 .1 حبق(وإايي ولكن هللا أعانين عليه فال أيمرين إال

قال: )إن للشيطان ملة ببين  ملسو هيلع هللا ىلصوروى الرتمذي أيضًا وحسنه من حديث عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر أن رسول هللا 
ابخلري وتصديق ابحلق؛ فمن وجد آدم؛ وللملك ملة؛ فأما ملّة الشيطان فإيعاد ابلشر وتكذيب ابحلق؛ وأما ملّة امللك فإيعاد 

  نه من هللا فليحمد هلل؛ ومن وجد األخرى فليتعوذ من الشيطان الرجيم؛ مث قرأ:ذلك فليعلم إ        

              2. 
الشيطان أو امللك؛ فإن امللك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل أما ملّة ما يقع يف القلب بواسطة 

والنهار فإن إملام امللك من هللا )يعين ما حيبه هللا ويرضاه( فليحمد هللا على ذلك. ومن وجد ملّة الشيطان فليتعوذ ابهلل من 
 الشيطان.

  

                                                 

 .2116رواه مسلم، يف كتاب صفة القيامة واجلّنة والنار، ابب حتريش الشيطان وبعثه سراايه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرين،  1

 (.2911) 219\2، ابب سورة البقرة، رواه الرتمذي يف كتاب تفسري القرآن 2

 



 
                                     
 

 اخلواطر مبنزلة البذر
 

 بذر الشقاوة  بذر السعادة
 اخلواطر سبب اشتبا 

 
 

 حمبة الدنيا وماهلا وجاهها  متابعة اهلوى   قلة العلم    ضعف اليقني
راطم »إذا وصلت إىل القلب تسبب له األمراض: لذا ضرب هللا لنا مثاًل:  بَ يَت الصّم يماً َوَعَلى َجن ْ رَاطاً ُمْسَتقم َضَرَب هللاُ َمَثاًل صم

َما أَبْ َواٌب ُمَفتََّحٌة َوعَ  رَاَط ُسورَانم فميهم رَاطم َداٍع يَ ُقوُل اَي أَي َُّها النَّاُس اْدُخُلوا الصّم يعاً َلى األَبْ َوابم ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة َوَعَلى اَببم الصّم مجَم
ْن تمْلَك األَبْ َوابم قَالَ  راطم فَإَذا أَرَاَد َأْن يُ ْفَتَح َشْيئًا مم ْن َجْوفم الصّم َك اَل تَ ْفَتْحُه فَإمنََّك إمْن َوحيَْ  َواَل تَ تَ َفرَُّجوا َوَداعمي َيْدُعو مم

ورَانم ُحُدوُد هللام تَ َعاىَل َواألَبْ َواُب اْلُمَفتََّحُة حَمَارمُم هللام  ْساَلُم َوالسُّ رماُط اإلم اعمي َعلى رَْأسم  تَ ْفَتْحُه تَلمْجُه والصَّ تَ َعاىَل َوَذلمَك الدَّ
نْ  اعمي مم رَاطم كمَتاُب هللام َعزَّ َوَجلَّ َوالدَّ رَاطم َواعمُظ هللام يفم قَ ْلبم ُكلّم ُمْسلممٍ  الصّم  .1«فَ ْوقم الصّم

 املقصود ابلقرينني الذين ورد ذكرمها يف سورة ق:                         

                                              

                       :[22 – 91]ق. 
 كل قرين يتكلم يوم القيامة مبا دار بينه وبني اإلنسان. 
                                               

                                :[24 – 23]ق. 
 الكفار ورافقه طول احلياة؛ طاملا حثه على اخلري ودعاه. فقال تعاىل عن امللك الذي اقرتن أبحد 

 معىن السائق والشهيد: أي ملك يسوقه إىل احملشر والشهيد يشهد عليه أبعماله.
 أما موقف الشيطان الذي اقرتن لإلنسان للوسواس ابلعصيان فيقوا متملصًا من أفعال الكافر العنيد   

                            :[22]ق. 

                                                 

 (.12421) 12\6رواه أمحد يف املسند  1

 



  
  

 .1ينفي الشيطان عن نفسه املشاركة يف الطغيان، وينسب الضاللة والعصيان إىل اإلنسان

وبعد أن تعرفنا إىل مقومات االختيار يف اإلنسان، وعلمنا إن حديث النفس كائنة يف القلب، وأن هللا عّز وجّل  
القلب ركنني نفسيني، وانزعني ذاتيني، متقابلني ومتضادين، أحدمها يدعو للتقوى وإلميان، واآلخر جعل للخواطر يف 

 يدعو إىل الفجور والعصيان.
وجعل هللا عّز وجّل ركنني خارجيني، من خالل وجود هاتفني قرينيني متقابلني ومتضادين، ليس ألحدمها جرب أو  

ك أو هاتف اخلري وداعي اإلميان، والثاين يسمى هاتف الشر أو الشيطان، غلبة على إرادة اإلنسان، األول يسمى املل
 واهلاتفان والنازعان يسهمان يف تشكيل اخلواطر خريها وشرها.

كما أنه من كمال عدل هللا عّز وجّل أنه أوجد يف منطقة حديث النفس العقل ميثل صمام األمان، يضبط  
 .2ه بني ما ينفع وما يضر، ويقيس من خالله معاين اخلري والشراألفكار واخلواطر يف قلب اإلنسان، ومييز ب

ومن أدلة االختيار ومقوماته يف اإلنسان منطقة الكسب اليت حتوي مشيئاته واختياراته ومجيع أعمال القلوب،  
رادته وهي مصدر أصيل للنيات واإلرادات والباعث السبيب للحركات والسكنات يف اإلنسان وعليها تقع املساءلة عن إ

 للكفر أو اإلميان، وكل ما يكتسبه اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.
 واألدلة على كسب اإلنسان كثرية يف القرآن والسّنة: 

 قال تعاىل:  .1                                            

      :[.61]الروم  

  وقوله تعاىل: .2                                        

         :[.12]فصلت  

  وقوله تعاىل: .3                                :[.30]الشورى  
والدالئل تشهد أبن املسؤولية تقع على عاتق اإلنسان يف الدنيا واآلخرة بسبب كسبه وسعيه، واختياره وفعله، وأنه    

ال يصح من جهة النقل والعقل االحتجاج ابجلرب على نفي االختيار والكسب، بل إن الفطرة شاهدة على أن 
كسب اآلخرين عليه وسعيهم، وحريص أيضاً على اإلنسان حريص كل احلرص على دفع األذى واملضرة اليت تقع من  

 إلقاء املسؤولية على عواتقهم أبدىن فعل.
 وأما األدلة على أن اإلنسان حياسب على كسبه وسعيه يف اآلخرة: 

 قال تعاىل:  .1                               

       :[. 22]آل عمران 
                                                 

 .122 – 121الرضواين، منة القدير، اجمللد الثاين، ص 1

 .214الرضواين، منة القدير، اجمللد الثاين، ص 2

 



 
                                     
 

 وقوله تعاىل:  .2                                              

               :[.141]آل عمران 

 وقوله تعاىل:  .3                                    

   :[.211]البقرة  

 .1قال ابن القيم: )األحكام يف الدنيا واآلخرة مرتبة على ما كسبه القلب، وعقد عليه، وأراده من معىن كالمه(  
القلب مبا حيويه من مشيئات وإرادات وقصود واختيارات من أعجب الدالالت وهذا الكسب الذي يوجد يف  

 .على كمال حكمة هللا عّز وجّل وقدرته وقيام حجته على عباده
 األدلة من القرآن على أن منطقة الكسب حملها القلب:    

نه حيتوي على منطقة والقلب كما يتضمن حديث النفس، وحيتوي على غريزة العقل كوسيلة للمعرفة والتميز، فإ 
الكسب اليت متثل منبع االختيارات واإلرادات والقصود والنيات ومجيع أعمال القلوب اليت حياسب عليها اإلنسان. 

   والدليل على أن منطقة الكسب يف القلب قوله تعاىل:                        

                                                      

                                               

     :[.222]البقرة 

إّن هللا جتاوز ألميت ما »وأن العبد غري مؤاخذ أبعمال القلب ما ِل يتحدث أو يعمل به للحديث السابق ذكره:  
 .2«حّدثت به أنفسها، ما مل يتكلموا أو يعملوا به

بعد اختاذ  ،واملكان ،حمددة ابلزمان ،املالئكة )رقيب عتيد( تكتب تلك املواقف واألعمال .القلبوبعد اختاذ قرار  
 واليت هي أساس العمل فاحلساب عند هللا على النية. ،النية

وأعمال القول يف منطقة الكسب ختضع لألحكام التكليفية، على اختالف أنواعها، فأحكام التكليف اخلمسة،  
 املباح، املكروه، احملرم، هذه األحكام تتعلق أبعمال القلوب مجيعاً. الواجب، املستحب،

  أما االستدالل على أن املالئكة امسهم رقيب عتيد                            

                   :[11، 12]ق. 

                                                 

 .322ابن القيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، اجلزء الرابع، ص 1

 (.122اإلميان، ابب جتاوز هللا عن حديث النفس واخلواطر ابلقلب إذا ِل تستقر ) رواه مسلم يف كتاب 2

 



  
  

إن العبد ليتكلم ابلكلمة من رضوان »يقول:  ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر: أنه مسع رسول هللا  
يهوى هبا يف  الً من سخط هللا ال يلقى هلا اب ةهللا ال يلقي هلا أبال يرفعه هللا هبا درجات، وإن العبد ليتكلم ابلكلم

 .1«جهنم
 يكتب احلسنات واآلخر يكتب السيئات:صاحب اليمني 

إن صاحب الشمال لريفع »قال:  الطرباين الكبري إبسناد حسن عن أيب أمامة: أن رسول هللا  يف معجم 
 .2«القلم ست ساعات عن العبد املسلم املخطئ، فإن ندم واستغفر هللا منها ألقاها، وإال كتبت واحدة

عرض الدقيق ملا أنعم هللا علينا من نمعَم االختيار والكسب، فيا مصرف فأين هي حجتنا يوم القيامة، بعد هذا ال 
 القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

 

 

 

  

                                                 

 .4621صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ابب حفظ اللسان، حديث رقم  1

 .2/212صحيح اجلامع،  2

 



 
                                     
 

 بسم هللا الرمحـٰـن الرحيم
 احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني دمحم عليه أفضل الصالة والتسليم:

 احملاضرة اخلامسة: قصى نوح عليه السالم:
 )نوح عليه الصالة والسالم نيب ورسول، ومن أويل العزم من الرسل أرسله هللا إىل قومه. 
 يف القرآن على حالتني:« نوح»عليه السالم يف القرآن، ثالاثً وأربعني مرة وذكر « نوح»وقد ورد اسم  
 إحدى وعشرين مرة.ذكر امسه جمرداً، أو مضافاً إىل قومه، ضمن احلديث عن قصته، وذلك يف  احلالة األوىل: 
ذكر امسه جمرداً، أو مضافاً إىل قومه، ولكن ليس ضمن احلديث عن قصته، وإمنا يف إشارة سريعة  احلالة الثانية: 

إليه، أو إىل رسالته، أو إىل شريعته، أو إىل كفر قومه وتكذيبهم، وذلك مبا يتفق مع موضوع السورة، أو الوحدة اليت 
 .1وردت فيها اإلشارة(

 لسور اليت ذكر اسم نوح جمرداً أو مضافاً إىل قومه، ولكن ليس ضمن قصته فقط وحسب أسباب النزول:أما ا 
 النجم. – 1 
 )ق(. – 2 
 )ص(. – 3 
 األعراف. – 6 
 الفرقان. – 2 
 مرمي. – 4 
 اإلسراء. – 2 
 هود. – 1 
 األنعام. – 9 
 الشورى. – 10 
 الذارايت. – 11 
 نوح. – 12 
 إبراهيم. – 13 
 والسور اليت وردت فيها مشاهد ولقطات من قصة نوح عليه السالم حسب أسباب النزول: 

  12إىل  9القمر من اآلية  .1                            

                                        

                                                 

 .121صالح اخلالدي، القصص القرآين، اجلزء األول، ص 1

 



  
  

                                    

                                

   ( 32ورقمها حسب أسباب النزول.) 

46 إىل  29األعراف من اآلية  .2                                  

                                     

                                   

                                    

                                   

    ( 39ورقمها حسب أسباب النزول.) 

  122إىل  102الشعراء من اآلية  .3                        

                                    

                                     

                                             

                                    

                                      

                                      

          ( 62ورقمها حسب أسباب النزول.) 

23    إىل 21اآلية يونس من  .6                               

                                  

                                     

                                   

                 ( 21ورقمها حسب أسباب النزول.) 

 



 
                                     
 

   12إىل  22هود من اآلية  .2                           

                                      

                                        

                                   

                                            

                                      

                                            

                     (.22)ورقمها حسب أسباب النزول 

   12إىل  22الصافات من اآلية  .4                      

                                            

                              ورقمها حسب
 (.24أسباب النزول )

 (.21حسب أسباب النزول ) نوح السورة كاملة ورقمها .2
22 إىل  24 األنبياء من اآلية .1                        

                                      

 (.23ورقمها حسب أسباب النزول )
   30إىل  23املؤمنون من اآلية  .9                              

                                       

                                         

                                      

                                          

                                            

 



  
  

                                     

                   ( 26ورقمها حسب أسباب النزول.) 

12  إىل  16العنكبوت من اآلية  .10                        

                               

      ( 12ورقمها حسب أسباب النزول.) 
 أما السور املدنية اليت ذكر امسه عليه السالم جمرداً أو مضافاً، ولكن ليس ضمن قصته هي السور التالية:

 آل عمران. .1
 األحزاب. .2
 النساء. .3
 احلديد. .6
 احلج. .2
 التحرمي. .4
 التوبة. .2

 
 ما عرضته كل سورة من قصته:

 :17إىل  9سورة القمر من اآلية  – 1
صة جمملة وغري مفصلة، حيث ذكرت فقط عداء قوم نوح عليه السالم له، واستنصار  نوح عليه  ذُكرت القم

 قومه ابلطوفان، وجناته هو وأهله من الغرق وبقاء السفينة آية هلم. السالم ربّه لينصره على القوم الكافرين، وتعذيب
 سورة األعراف: – 2

حتدثت عن سبب بعث نوح عليه السالم إىل قومه، ودعوهتم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له، والتحدث املأل  
 نوح عليه السالم.قومه وما انلوا من إيذائهم لمن 
 :122إىل  155اآلية سورة الشعراء وردت من  – 3

 زادت عن سابقاهتا مبا طلبوه منه: 
 طرد املؤمنني املستضعفني. – 1 
 هتديدهم له برمجه. – 2 
 والباقي مثل اآلايت السابقة. 

  

 



 
                                     
 

 :73إىل  71سورة يونس من اآلية  – 1
وحده ال شريك  حتدثت عن حتدي نوح عليه السالم لقومه وعدم خوفه منهم ألنه مؤمن ابهلل، واعتماده على هللا 

 له.
 زاد هنا: عدم طلبه األجر منهم. 
 :19إىل  25سورة هود من اآلية  – 5

أما سورة هود فذكرت قصة نوح عليه السالم يف أطول املشاهد، فكانت مفصلة لسورة القمر، وزايدة عن  
واستهزائهم حني صنعه سابقاهتا إاثرة الشبهات ونقضه هلذه الشبهات، وهنا عرض كيف إّن قلة من قومه سيؤمن به، 

السفينة. وكيف محل كل زوجني اثنني، وما جرى مع ابنه الكافر، وهالكه غرقاً، وغرق الكفار، واستقرار السفينة على 
 جبل اجلودي....

 :42إىل  75أما سورة الصافات وهي من اآلايت 
 تتحدث عن أمهية استنجاد نوح عليه السالم بربه. 

 أما سورة نوح الكاملة:
 ت عن أساليب الدعوة إىل هللا اليت دعا فيها نوح عليه السالم قومه، وكيف واجهه قومه ابلكفر والعناد.فتحدث

 :77إىل  75أما سورة األنبياء وآايهتا 
 فقد عرضت لقطة سريعة الستنجاد نوح بربه، واستجابة هللا له. 

 :35إىل  23وسورة املؤمنون من اآلايت 
 لسفينة.كان فيها األمر اإلهلي بعمل ا 

 :15إىل  11أما سورة العنكبوت اآليتني 
ال وهي أّن نوح عليه السالم مكث يف قومه ألف سنة إال مخسني أ فقد وردت معلومة جديدة ِل تذكر من قبل 

 عاماً.
 وسنتحدث ابلتفصيل عن قصة نوح عليه السالم وسنبدأ منذ البداية: 
جيب أن نعلم أّن أول نيب على وجه األرض هو آدم عليه السالم وأّن املدة بني نوح عليه السالم وبني آدم  أواًل: 

 عليه السالم عشرة قرون.
 وحني قلنا أن آدم عليه السالم حني نزوله إىل األرض هو وحواء ومعهم إبليس. 
 قال تعاىل:                                          

                    :[22 – 26]سورة األعراف. 

 



  
  

  وقال تعاىل:                                            

                                                 

 .[39 - 34]البقرة: 
نبيًا ألنه بعثه هللا عّز وجّل ليعلم أوالده منهج هللا عّز وجّل، أو )ما يريده هللا عّز لذا فإّن آدم عليه السالم كان  

وجّل من اإلنسان يف رحلة االمتحان(، وهكذا عّلم آدم أبناؤه اإلميان والتوحيد. لكن كيف طرأ عليهم الشرك وما معىن 
... قراءة من ن أعلمكم ما جهلتم ممّا علميأال إن ريب أمرين أ»الشرك والذي سيتوضح لنا من حديث لرواية مسلم: 

 «.صحيح مسلم
 فكيف احنرف الناس إىل الكفر:

كان الناس بعد آدم عليه السالم مؤمنني موحدين هلل ومرت أجيال منهم على اإلميان فقد روى ابن عباس يف » 
 التفسري، ابب صحيح البخاري حديثًا موقوفًا عليه؛ يف كيفية اَنراف قوم نوح عليه السالم يف كتاب        

                  . 
 : صارت األواثن اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد:-رضي هللا عنهما  –قال ابن عباس  
 فكانت لكلب بدومة اجلندل.« َودٌّ »أما  
 فكانت هلذيل.« ُسواعٌ »وأما  
 ملراد، مثّ لبين غطيف ابجلُْرف، عند سبأ. فكانت« يغوث»وأما  
 فكانت هلمذان.« يَعوقٌ »وأما  
 فكانت حلمري، آلل ذي الكالع.« َنْسرٌ »وأما  
وكانت هذه أمساء رجال صاحلني، من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم، أن انصبموا إىل جمالسهم  

 .1«ائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حىت إذا هلك أولئك، ونسخ العلم، عبدتأنصاابً، ومّسوها أبمس –اليت كانوا جيلسون  –
ومعىن موقوف، أي: أّن الراوي هو ابن عباس هنع هللا يضر لقد اَنرف قوم نوح، واستجابوا لدعوة الشياطني إىل الشرك  

 .2ابهلل، وعبدوا أصناماً مخسة، هي: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسراً 
 و أول رسول إىل األرض.ونوح عليه السالم ه 
يف حديث الشفاعة الطويل، يف كتاب أحاديث  روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر، عن رسول هللا  

 األنبياء، ابب قول هللا عّز وجّل:                                :أنه قال: [22]هود ،

                                                 

 (.6920رواه البخاري، حديث رقم ) 1

 .143القصص القرآين، اجمللد األول، صصالح اخلالدي،  2

 



 
                                     
 

فيأتون نوحًا، فيقولون: اي نوح، أنت أول الرسل إىل أهل األرض، ومسّاك هللا َعبدًا شكورًا، أما ترى إىل ما حنن »... 
 .1«فيه، أال ترى إىل ما بلغنا...

 إّن آدم عليه السالم أول نيب، بعثه هللا إىل أوالده. أما نوح فهو نيب، وهو أول رسول أرسله هللا إىل قومه. 
فآدم عليه السالم أول نيب على األرض، فهو أول األنبياء، روى أمحد واحلاكم عن أيب أمامة هنع هللا يضر: أن رجاًل قال:  

نيه حيث بلغهم دين هللا، ودعاهم إىل بنعم معلمٌّ مكلم وقد بعثه هللا نبيًا إىل »اي رسول هللا، أنيبٌّ كان آدم، قال: 
 .2«عبادته، وحذرهم من الشيطان

 املدة بني آدم ونوح عليهما السالم:
كان بني نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على »فقد روى احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  

 .3«شريعة احلق، فاختلفوا فبعث هللا النبيني، مبشرين ومنذرين
ا أبو توبة حدثنا معاوية بن سالم عن ، إبسناد حدثنا أمحد بن خليد احلليب، حدثن6ويف معجم الطرباين الكبري 

، «نعم»أخيه زيد بن سالم قال: مسعت أاب سالم قال: مسعت أاب أمامة أن رجاًل قال: اي رسول هللا، أنيب كان آدم؟ قال: 
. قال: «عشرة قرون». قال: كم كان بني نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون» قال: كم كان بينه وبني نوح وإبراهيم؟ قال:

 .«ثالث مئة وثالثة عشر»سول هللا كم كانت الرسل؟ قال: اي ر 
 كيف احنرف الناس إىل الكفر:

 قال تعاىل:                                      

                                                     

                                            

 .[213]البقرة: 
قال ذات يوم يف خطبته:  روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن عياض بن محار اجملاشعي هنع هللا يضر، أن رسول هللا  
عبادي أال إّن ريّب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم ممّا عّلمين، يومي هذا: كلُّ ماٍل حنلته َعْبدًا َحالٌل، وإِّيّن خلقت »

                                                 

 .3360رواه البخاري، حديث رقم  1

 رواه أمحد واحلاكم. 2

 . وقال صحيح على شرط البخاري وِل خيرجاه، ووافقه الذهيب.262 – 2/264أخرجه احلاكم  3

 ([.2262) 1/111معجم الطرباين الكبري، ] 6

 



  
  

حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل 
 .1«أنزل به سلطاانً...

)وهذا حديث صحيح صريح يف أن الناس بدأوا على وجه األرض حنفاء، مؤمنني موحدين، وهذا ما جرى  
 .2السالم(للقرون واألجيال بعد آدم عليه 

أن البشر على وجه األرض كانوا مؤمنني ابهلل، موحدين له، أّمة واحدة،  )دلت اآلايت وأحاديث رسول هللا  
وأن الشرك كان طاراًئ بعد ذلك، حيث أتت الشياطني الناس، فحازهتم، واستحوذت عليهم، واجتالتهم وصرفتهم عن 

عليهم ما أحلَّ هللا هلم، وأمرهتم أن يكفروا ابهلل، وأن يشركوا معه  الدين احلق، وحللت هلم ما حرَم هللا عليهم، وحرمت
 .3األصنام واألواثن. عند ذلك بعث هللا نوحاً عليه الصالة والسالم نبياً ورسواًل(

عوا إىل تطبيق دين هللا عّز وجّل وأن يعبدوا هللا وحده ال شريك له، فقبل أن دإذن نوح عليه السالم جاء لي 
ح عليه السالم علينا أن نتعرف على معىن الدين والعبادة وما مفهومها لدى كفار قريش وهل كانت تنطلق نكمل قصة نو 

 .أم هي طارئة بعد بعثة رسول هللا  ةأيضاً زمان أهل مك
 :1أما معىن الدين

  ٍ2ُتستعمل كلمة الدين يف كالم العرب بعدة معان. 
  القهر والسلطة واحلكم واألمر واإلكراه على الطاعة، واستخدام القّوة القاهرة فوقه، وجعُله عبداً ُمطيعاً فيقولون: ]دان

َل لِّما بـَْعَد املوت»: الناس[، أي: قهرُهم على الطاعة. وجاء يف احلديث النبويّم  ، «الَكيُِّّس َمْن داَن نفَسه وَعمِّ
رم على ُقطٍر أَو أُّمٍة َأو قبيلٍة واحلاكمُم َعَلْيها.أي: قَ َهَر نَ ْفَسه وَذلََّلها ٌن[ للغالمبم القاهم ْن ذلك يُقال ]َدايَّ  ، ومم

  َضوعم حتَت َغَلَبةم أ لّةم واخلُْ ُر أَلحد، أي: االئتماُر أبمرم َأحد، وقَبوُل الذم يُّة واخلمْدَمُة والتََّسخُّ ذا الطَّاَعُة الَعبدم حٍد َوَقهرهم. هبم
َا العرب»: اَل َرُسوُل هللام اْلَمعىن، ق  ، أي: ُتطيعكم وخَتَْضُع َلُكْم.«َكلَِّمًة َتقولوهنا َتديُن لكم هبِّ

  ْن ّلُة والعاَدُة والتقليد، أْي: َمْن كاَن على طريقٍة وعاداٍت ات َّبَ َعها )قوٌم( ومم الشرُع والقانوُن والطريقُة واملذهُب واْلمم
: ، يقول َرُسول هللام         4لسالم: ذلك، قوُل هللا تعاىل عن يوسف عليه ا

                                                 

أهلها، ابب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلّنة وأهل النار، حديث رقم رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلّنة، وصفة نعيمها و  1
(2142.) 

 .141صالح اخلالدي، القصص القرآين، ص 2

 .142صالح اخلالدي، القصص القرآين، اجمللد األول، ص 3

م، طبعت يف 1922ه / 1323ور ابكستان، املودودي، أبو األعلى، املصطلحات األربعة يف القرآن، دار العروبة للدعوة اإلسالمية، اله 6
 .121 – 116الشام أيضاً ابللغة العربية، ص

 .30 – 12/26لسان العرب،  2

 .24سورة يوسف، اآلية:  4

 



 
                                     
 

هم » هم، يف شؤونم النّمكاحم والطالقم واملرياث، «إمنَُّه كاَن َعلى دينم َقومم ، أي: كاَن يَ ّتبمُع احْلُدوَد والقواعَد الرائجُة يف قومم
َن الشؤونم اْلَمَدنميَّةم   واالْجتمماعيةم.وغريم ذلكم مم

 .]ْن أمثالم العرب ]كما َتديُن ُتدان  اجلزاُء واملكافأُة والقضاُء واحلمساب. فمم
:  استعماُل كلمةِّ ديٍن يف القرآنِّ الكرميِّ

( قائٌم بُ ْنياهُنا على معانم أربعة:   إنَّ كلمَة )الدينم
ْن ذي ُسْلطٍَة ُعليا. أواًل:   الَقهُر والَغَلبُة مم
ْن قمَبلم خاضٍع لذي الُسلطة. اثنياً:  يَُّة مم  الطاعُة والتَعبُُّد والَعَبدم
َبع. اثلثاً:   احلدوُد والقواننُي والطريقُة اليت تُ ت َّ
 اْلُمحاسبة والقضاُء واجْلَزاُء والعمقاب. رابعاً: 
ْن َأْجزاءٍ   ْكَملمهم، يَ تَ رَّكُب مم ، تقوُم َمقاَم نمظاٍم أبَم ( يف القرآنم  أَربعٍة هي: كلمة )الّدينم

ّية والُسْلطَُة الُعليا. .1  احلاكممم
يَّةم والُسْلطة. .2  اإلطاعُة واإلذعاُن لمتلَك احلاكممم
ّية. .3  النظاُم الَفكريُّ والَعملّي، واْلُمَتكوّمُن حَتَْت ُسلطانم تمْلَك احلاكممم
 الصم له، أو َعلى البَ ْغي َعَلْيهم َوالعمصيانم له.املكافأُة اليت ُتكافمُئها الُسْلطُّة الُعليا َعلى اتّمباعم ذلَك النّمظام، واإلخْ  .6

 الديُن ابملعىن األول والثاين:
                                               

                                           

     1. 

                    2. 

                3. 

                 1. 

                    1. 

                                                 

 .42، 46سورة غافر، اآليتان:  1

 .12، 11سورة الزمر، اآليتان:  2

 .22سورة النحل، اآلية:  3

 .13سورة آل عمران، اآلية:  6

 



  
  

الُعليا، مُث اإلذعانم لتلَك الُسْلطَةم، وقَبولم إطاَعتمها يف مجيع هذه اآلايت، َوَردْت كلمُة )الدين( مبعىن الُسْلطَةم  
ْكمم واألْمرم  يَّةم واحلُْ ْن دونم هللام ابحلاكممم يَّتمها، واملراُد إبخالصم الدينم هلل، أاّل ُيسلمَم اْلَمْرُء ألَحٍد مم ، وخُيْلمُص إطاَعَتُه َوَعَبدم

 َدُه لمَغرْيم هللام، وال يُطيُعه إال طاعًة هلل.َوعبوديَّته هللم َتعاىل، إخالصاً ال يَ تَ َعبَُّد بع
 الديُن ابملعىن الثالث:

                                                    

                   2. 

                                         

        3. 

                                                   

      1. 

        5. 

الذي  القانوُن واحْلُدوُد والَشرُع والطَّريَقُة والنِّّظاُم الفِّْكريَّ والَعَملِّيُّ فاملراُد ابلدينم يف مَجيعم هذه اآلايت، هو  
 يَ تَ َقيَُّد بمهم اإلْنسان.

َن النُّظُمم   َن الَقوانني، أو نمظاماً مم فَاْلَمْرُء ال َشكَّ يف  ُسْلَطَة هللا،فإن كانتم الُسلطُة اليت َيسَتنمُد اْلَمْرُء التّمباعمهم قانوانً مم
َن اْلُملوك، فاملرُء يف دينم امللمك، وإْن   كاَنْت ُسْلطََة املشايخم دينم هللا َعزَّ َوَجلَّ. وأّما إمْن كانْت تمْلَك الُسْلطََة َملمٍك مم

َجَرَم يف  والُقسوس، فهو يف دينهم. وكذلك إمْن كانْت تمْلَك الُسْلطَُة ُسْلطََة العائملةم أو الَعشريةم أو مَجاهريم األُمة، فَاْلَمْرُء ال
ُذ املرَء َسَنَده َأعلى اإلسناد، وُحْكَمُه ُمن ْ  : إَنَّ َمْن يَ تَّخم  –َتهى األحكاُم، مُثَّ يَ تَّبمُع َطريقاً بمَعْينمهم. فَإمنَُّه دينم َهؤالء، وموَجُز الَقْولم

 بمدينمهم َيدين. –ال َشكَّ 
 الديُن ابملعىن الرابع:

            5. 

                1. 

                                                                                                                                                                  

 .2اآلية: سورة البينة،  1

 .60سورة يوسف، اآلية:  2

 .30سورة الروم، اآلية:  3

 .21سورة الشورى، اآلية:  6

 .4سورة الكافرون، اآلية:  2
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ُع الّشامِّل:  الديُن: اْلُمْصطََلُح اجلامِّ
الدين مصطلحًا جامعًا شاماًل، يُريُد به نمظامًا لملحياة، يُْذعمُن فيه املرُء لمُسْلطٍَة ُعليا، لكائٍن  َيْسَتعمل القرآن كلمة 

رجات، ما، مث يَ ْقَبُل إمطاَعَتُه َواتّمباَعُه، َويَ تَ َقيَُّد يف  ه وَقوانينهم، َويَرجو يف طاعته العمزَة والرَتّقي يف الدَّ هم َوَقواعمدم ُدودم َحياتمهم حبم
لّة واخلْمْزي وسوَء الَعقاب.  وُحسَن اجلَزاء، وخَيْشى يف عمصيانمه الذم

 قال تعاىل:                                        

                2. 

        . وقوله تعاىل:        3قال تعاىل:  

        6:وَقولمهم َتعاىل .           

        5. 
لدينم يف مَجيعم َهذه اآلايت  ُل لِّنواحيها االعتِّقادِّيّة والفِّْكرِّيّة واخلُُلقِّّيةِّ املراُد ابم ، ُهَو نِّظاُم احلياةِّ الكامُِّل، الّشامِّ

واُه  والَعَملِّية. وإنَّ نِّظام احلياة الصحيح املرضي عند هللا، تعاىل هو النظام املبينُّ على طاعةِّ هللاِّ وُعبودِّيَّتِّهِّ. وأَّما ما سم
ْن دونم هللا،  َن النُّظُمم املبنميَّة على إطاَعةم الُسلطةم املفروَضةم مم ْنَدُ ،مم ْن  فِّإِّنَُّه َمردوٌد عِّ وذلك أَلنَّ اإلنساَن ما هو إال خَمْلوٌق مم

 خَمْلوقاتمهم.
  معىن          : 

لة، من قول الشاعر:ومعىن الدين يف هذا املوضع:    الطاعة والذّم
 وكان الناس إال حنن ديناً  ويو احلزن إذ حشدت معد

ل.   يعين بذلك: مطيعني على وجه الذُّ
الدين: الطاعة، وكذلك اإلسالم، وهو االنقياد ابلتذلل واخلضوع وترك املمانعة فإذا كان ذلك كذلك، فتفسري  

  قوله:             إن الطاعة هي الطاعة عند ، الطاعة له، واإلقرار ابأللسن والقلوب له
ابلعبودية والذلة، وانقيادها له ابلطاعة فيما أمر وهنى، وتذللها له بذلك من غري استكبار عليه وال احنراف عنه دون 

 تعاىل، ومتضمنة فيما قد إشراك غري  من خلقه معه يف العبودية واأللوهية فإذا كانت طاعة املرء اتبعة إلطاعة هللا
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رسم هلا من احلدود، فإهنا عني إطاعة هللا، فطاعة الولد لوالد  وإطاعة املرأة لزوجها، وإطاعة اخلادم لسيد  وما 
شاكلها من اإلطاعات، إن كانت أبمر من هللا ومتضمنة فيما قد وضع هلا من احلدود، وأما إذا كانت خارجة عن 

ا، فإهنا البغي والعصيان. فجميع القوانني يف أي نظام جيب أن تكون مبنية على ما جاء تلك احلدود أو مستقلة بذاهت
وقامت ابنفاذ حكم هللا يف أرضه، فإن إطاعتها واجبة، وإن مل تكن كذلك، بل كان  –عّز وجّل  –من عند هللا 

 أساسها القوانني الوضعية فإن إطاعتها جرميّة.
طور عليه، وهو كما قلنا ال خيتص أبمة دون أمة، كل من عرف هللا يدين هذا هو اإلسالم، دين اإلنسان املف 

بدين اإلسالم، وكل من عرف هللا كان يتبع قانونه، كل من عرف هللا سلك الصراط املستقيم، يف أي زمن أو أمة أو قطر، 
 سواء مسي دينه اإلسالم أو بغريه من األلفاظ بلسان قومه.

 

 أّما مفهوم العبادة:
ذو دوافع ابطنة يقصد به إرضاء معبوٍد مرى  3أو ظاهر 2يف املفهوم اللغوي العام: سلوٌك إرادٌي نفسيٌ  1العبادة 

 عابدة فيه أنه الرّب املتصف مجيع صفات من اخللق واإلمداد والتمكني واملعونة.
به أداء ما حيب الرّب والعبادة يف مفهوم الدين الرابين احلق: سلوك إرادٌي نفسي أو ظاهر ذو دوافع ابطنٍة يقصد  

 وما يرضيه منهم، وما يقرهبم إليه. –عّز وجّل 
الناس بصفاهتم اليت مّيزهم هبا، ووضعهم يف ظروف هذه احلياة الدنيا لالمتحان، مّث  – 6عّز وجلّ  –خلق هللا  

 لتحقيق لوازم هذا االمتحان والغاية منه.
اكمة وفصل القضاء، وهذه تكون يوم الدين. أما الغاية منه إّن االمتحان يستلزم بعد انتهاء ظروفه احملاسبة واحمل 

 فهي اجلزاء ابلعدل يف أحوال اإلساءة واملعصية. واجلزاء ابلفضل يف أحوال الطاعة وفعل اخلري والرّب واإلحسان.
رآن وقد دّل على أن الغاية من اخللق االمتحان لتحقيق لوازمه مّث لتحقيق الغاية منه، نصوص متعددة من الق 

 اجمليد:
 قال تعاىل:                                               

         2. 
 وخيتربكم.ليبلوكم: أي ليمتحنكم  

                                                 

 .202امليداين، عبدالرمحن حسن حبنكة، ابتالء اإلرادة ابإلميان واإلسالم والعبادة، ص 1
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 ظاهر: سلوك يراد منه رضى احلاضرين )مراع خلواطر احلاضرين(. 3

 .202محن حسن حبنكة، ابتالء اإلرادة ابإلميان واإلسالم والعبادة، صامليداين، عبدالر  6
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واملوت هو هناية رحلة االمتحان يف احلياة األوىل، واحلياة األخرى هي معدة يف خطة اخللق للحساب واحملاكمة  
 وفصل القضاء.

ومواد االمتحان أنواع كثرية يصعب حصرها مما حيّب اإلنسان ومما يكره، وهي تتناول كل احلركات اإلرادية يف  
 نفسية، والعاطفية واإلميانية.اإلنسان، اجلسدية، والفكرية وال

ما حيب اإلنسان وما يكره يف  –اإلميان الكفر من مواد االمتحان  –املصائب والّنعم من أنواع مواد االمتحان  
الشهوات والغرائز واألهواء من مواد االمتحان املال واملطاعم  –الناُس بعضهم بعض ممتحنون  –احلياة من مواد االمتحان 

 وهكذا. –اكح واملالبس من مواد االمتحان واملشارب واملن
وكل ما جاء يف النصوص القرآنية من فعَلْي: بلى وابتلى، ومشتقاهتما فقد جاء مقرتانً مبا يدل على نوع أو أكثر  

 من أنواع مواد االمتحان.
متحان ومشتقاته، إذا جاءت يف معظم النصوص مبعىن اال« فنت يفنت»ونظريمها معظم ما جاء فيها من فعل  

 –ومطلوب الرب من عباده يف هذا االمتحان هو أن يعبدوه وال يشركوا بعبادته شيئاً، وقد دّل على هذا املطلوب قول هللا 
   يف سورة الذارايت: –عّز وجّل                                     

   1. 
نعامه، وأداء   وملّا كانت العبادة اعرتافاً لذي الكماالت بكماالته، ومقابلتها ابحلمد والثناء، واعرتافاً لذي األنعام إبم

لواجب الشكر عليها، كانت واجبًا تدعو إليه مكارم األخالق يف النفوس، وكان رفضها أو التقصري هبا ميثل جحوداً 
 إمهااًل ألداء الواجب، وذلك من سوء اخللق النفسي. للحق، أو

 :2التحقيق اللغوي
العبودية والعبودية والعبدية، معناها اللغوي: اخلضوع والتذلل، أي: استسالم املرء وانقياده لواحد ما انقيادًا ال 

 مقاومة معه وال عدول عنه وال عصيان له، حىت يستخدمه هو حسب ما يرضى وكيفما يشاء.
 خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، طاعة كان للمعبود أو غري طاعة.وكل 

 وعلى ذلك تقول العرب: )بعري معّبد( للبعري السلس املنقاد و)طريق معّبد( للطريق املمهد بكثرة الوطء.
ء يف املعىن اللغوي: نشأت يف مادة هذه الكلمة معاين العبودية واإلطاعة والتأله واخلدمة والقيد واملنع. فقد جا

 لسان العرب حتت مادة )ع ب د( ما نلخصه فيما يلي:
]العبد[ اململوك خالف احلر: ]تعبد الرجل[: اختذه عبداً، أي: مملوكًا أو عامله معاملة العبد، وكذلك ]عبد  .1

 الرجل وأعبده واعتبده[.
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طيع الطاعة اليت ]العبادة[: الطاعة مع اخلضوع: ويقال: ]عبد الطاغوت[، أي: أطاعه، و]إايك نعبد[، أي: ن .2
خيضع معها، و]اعبدوا ربكم[، أي: أطيعوا ربكم، و]قومهما لنا عابدون[، وقال ابن األنباري: ]فالن عابد[ وهو 

 اخلاضع لربه املستسلم املنقاد ألمره.
 ]عبده عبادة ومعبداً ومعبداً[ أتله له، و]التعبد[: التنسك. هو ]املعبد[ املكرم املعظم: كأنه يعبد. .3

هذا الشرح اللغوي ملادة )ع ب د( أن مفهومها األساسي أن يذعن املرء إلعالء أحد وغلبته، مث  ويتضح من
ينزل له عن حريته واستقالله ويرتك إزاءه كل املقاومة والعصيان وينقاد له انقياداً. وهذه هي حقيقة العبدية والعبودية، ومن 

بد( و)العبادة( هو تصور العبدية والعبودية. ومبا أن وظيفة العبد ذلك أول ما يتمثل يف ذهن العريب جملرد مساعه كلمة )الع
احلقيقية هي إطاعة سيده وامتثال أوامره، فحتماً يتبعه لصور اإلطاعة. مث إذا كان العبد ِل يقف به األمر على أن يكون قد 

لبه مفعمًا بعواطف الشكر أسلم نفسه لسيده طاعة وتذلاًل، بل كان مع ذلك يعتقد بعالنة ويعرتف بعلو شأنه وكان ق
واالمتنان على نعمه وأايديه، فإنه يبالغ يف متجيده وتعظيمه ويتفنن يف إبداء الشكر على آالئه ويف أداء شعائر العبدية له، 
وكل ذلك اسم التأله والتنسك، وهذا التصور ال ينضم إىل معاين العبدية إال إذا كان العبد ال خيضع لسيده رأسه فحسب، 

 معه قلبه أيضاً، وأما املفهومان الباقيان فإهنما تصوران فرعيان ال أصليان للعبدية. بل خيضع
 :1استعمال كلمة العبادة يف القرآن

قد وردت فيه غالباً يف املعاين الثالثة « العبادة»وإذا رجعنا إىل القرآن بعد هذا التحقيق اللغوي فإان نرى أن كلمة  
هبا املعنيان األول والثاين معاً، ويف األخرى املعىن الثاين وحده، ويف الثالثة املعىن الثالث  األوىل، ففي بعض املواضع قد أريد

فحسب، كما قد استعملت يف مواضع أخرى مبعانيها الثالثة يف آن واحد، أّما أمثلة ورودها يف املعنيني األول والثاين يف 
 القرآن فهي:

                                                    

             2. 

            3. 
 واملراد ابلعبادة يف كلتا اآليتني هو العبودية واإلطاعة. 

 :6العبادة مبعىن العبودية واإلطاعة
                 5. 
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إن املناسبة اليت أنزلت هبا هذه اآلية هي أن العرب قبل اإلسالم كانوا يتقيدون أبنواع من القيود يف املآكل  
واملشارب، امتثااًل ألوامر أئمتهم الدينيني واتباعًا ألوهام آابئهم األولني، فلما أسلموا قال هللا تعاىل: إن كنتم تعبدونين 

القيود وأتكلوا ما أحللناه لكم هنيئًا مريئاً. ومعناه أنكم إن ِل تكونوا عبادًا ألحباركم  فعليكم أن حتطموا مجيع تلك
وأئمتكم، بل عبادًا هلل تعاىل وحده، وإن كنتم قد هجرمت طاعتهم إىل طاعته، فقد وجب عليكم أن تتبعوا ما وضعه هللا 

يف هذا املوضع أيضاً « العبادة»، ومن ذلك جاءت كلمة لكم من احلدود، ال ما وضعوه يف احلالل واحلرام واجلائز واحملظور
 يف معاين العبودية واإلطاعة.

                                      

           1  . 

                                      

                2. 

                3 . 
العبودية للطاغوت وإطاعته. ومعىن الطاغوت يف اصطالح واملراد بعبادة الطاغوت يف كل من اآلايت الثالث هو  

كل دولة أو سلطة وكل إمامة أو قيادة تبغي على هللا وتتمّرد، مث تنفذ حكمها يف   –كما سبقت اإلشارة إليه   –القرآن 
لك اإلمامة أرضه وحتمل عباده على طاعتها ابإلكراه أو ابإلغراء أو ابلتعليم الفاسد، فاستسالم املرء لتلك السلطة وت

 للطاغوت! –وال شك  –كل ذلك منه عبادة   –والزعامة. وتعّبده هلا مث طاعته إايها 
 :1العبادة مبعىن الطاعة

 مبعناها الثاين فحسب؛ قال هللا تعاىل:« العبادة»وخذ بعد ذلك اآلايت اليت قد وردت فيها كلمة  
                   5. 

والظاهر أنه ال يتألّه أحد للشيطان يف هذه الدنيا، بل كل يلعنه ويطرده من نفسه، لذلك فإن اجلرمية اليت يصم  
ألمره واتباعهم حلكمه وتسّرعهم إىل هبا هللا تعاىل بين آدم يوم القيامة ليست أتهلهم للشيطان يف احلياة الدنيا، بل إطاعتهم 

 السبل اليت أراهم إايها.
                    1. 
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               2. 

القرآن بني العابدين وبني ما كانوا يعبدون، إن املراد ابملعبودين يف ويتضح إبمتام النظر يف هذه احملاورة اليت حكاها  
هذا املقام ليست اآلهلة واألصنام اليت كان يتأله هلا القوم، بل املراد أولئك األئمة واهلداة الذين أضلوا اخللق متظاهرين 

م وجعلوهم تبعاً هلم، والذين أشاعوا فيهم ابلنصح، ومتثلوا للناس يف لبوس القديسني املطّهرين، فخدعوهم بسبحاهتم وجّباهت
الشر والفساد ابسم النصح واإلصالح. فالتقليد األعمى ألولئك اخلداعني واالتباع الصادق ألحكامهم هو الذي قد عرب 

 هللا عنه بكلمة العبادة يف هذه اآلية.
                                                    

            3. 

واملراد ابختاذ العلماء واألحبار أراباًب من دون هللا مث عبادهتم يف هذه اآلية هو اإلميان بكوهنم مالكي األمر  
نفسه يف األحاديث  والنهي، واإلطاعة ألحكامهم بدون سند من عند هللا أو الرسول، وقد صرح هبذا املعىن رسول هللا 

 .«أمل حتلوا ما أحلو  وحتّرموا ما حّرمو ؟»الصحيحة، فلما قيل له: أننا ِل نعبد علماءان وأحباران، قال: 
 :1العبادة مبعىن التألَّه

مبعناها الثالث، وليكن منك على ذكر يف هذا « العبادة»ولننظر بعد ذلك يف اآلايت اليت قد وردت فيها كلمة  
 بادة مبعىن التألّه تشتمل على أمرين اثنني حسبما يدل عليه القرآن:املقام أن الع

أن يؤدي املرء ألحد من الشعائر كالسجود والركوع والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب والنذر والنسك، أوهلما:  
ته، أو أييت بكل ذلك معتقداً ما يؤديه عادة بقصد التأله والتنسك، وال عربة أبن يكون املرء يعتقده إهلًا أعلى مستقاًل بذا

 إاّيه وسيلة للشفاعة والزلفى إليه أو مؤمناً بكونه شريكاً لإلله األعلى واتبعاً له يف تدبري أمر هذا العاِل.
أن يظن املرء أحداً مسيطراً على نظام األسباب يف هذا العاِل مث يدعوه يف حاجته ويستغيث به يف ضره  والثاين: 

 نزول األهوال ونقص األنفس واألموال. وآفته، ويعوذ به عند
 فهذان الوجهان من عمل املرء كالمها داخل يف معاين التأله، والشاهد بذلك ما أييت من آايت القرآن: 
                                                  

   1. 

                                                                                                                                                                  

 .23، 22سورة الصافات، اآليتان:  1

 .30 – 22سورة الصافات، اآلايت:  2

 .31سورة التوبة، اآلية:  3

 .101املودودي، أبو األعلى، املصطلحات األربعة يف القرآن، ص 6

 



 
                                     
 

                                               

               2. 

                                              

           3. 

 ففي كل من هذه اآلايت الثالث قد صرح القرآن نفسه إبن املراد ابلعبادة فيها هو الدعاء واالستغاثة. 
                   1. 

               5. 

فيتبني منه أن املراد بعبادة اجلن هو العياذ هبم واللجوء إليهم يف األهوال ونقص األنفس واألموال، كما أن املراد  
 اإلعاذة واحملافظة.ابإلميان هبم هو االعتقاد بقدرهتم على 

                                           

                                                

      5. 

ويتجلى من أسلوب هذه اآلية أن املقصود ابملعبودين فيها هم األولياء والصلحاء، واملراد بعبادهتم هو االعتقاد  
متصفني بصفات األلوهية وقادرين على اإلعانة الغيبية وكشف بكوهنم أجل وأرفع من خصائص العبدية والظن بكوهنم 

 الضر، واإلغاثة، مث القيام بني يديهم بشعائر التكرمي والتعظيم مما يكاد يكون أتهلاً وقنواتً:
                                                

             7. 

واملقصود بعبادة املالئكة يف هذه اآلية هو التأله واخلضوع هلياكلهم ومتاثيلهم اخليالية، كما كان يفعله القوم يف  
 غرضهم من وراء ذلك أن يرضوهم، فيستعطفوهم ويستعينوا هبم يف شؤون حياهتم الدنيا.اجلاهلية، وكان 

                                                                                                                                                                  

 .44سورة غافر، اآلية:  1

 .69، 61سورة مرمي، اآليتان:  2

 .4، 2األحقاف، اآليتان:  سورة 3

 .61سورة سبأ، اآلية:  6

 .4سورة اجلن، اآلية:  2

 .11، 12سورة الفرقان، اآليتان:  4

 .61، 60سورة سبأ، اآليتان:  2

 



  
  

                                         

                  1. 

                                             

                   2. 

 واملراد ابلعبادة يف هذه اآلية أيضاً هو التأله، وقد فصل فيها أيضاً الغرض الذي كانوا ألجله يعبدوهنم. 
 :3العبادة مبعىن العبدية واإلطاعة والتأله

يف القرآن قد استعملت يف بعض املواضع « العبادة»من األمثلة أن كلمة  ويتضح كل الوضوح من مجيع ما تقدم 
مبعنيي العبودية واإلطاعة ويف األخرى مبعىن اإلطاعة فحسب، فالثالثة مبعىن التأله وحده. واآلن قبل أن نسوق لك األمثلة 

 ن على ذكر من بعض األمور األولية.شاملة جلميع تلك املعاين الثالثة، البد أن تكو « العبادة»اليت قد جاءت فيها كلمة 
إن األمثلة اليت قد سردانها آنفاً، تتضمن مجيعًا ذكر عبادة غري هللا، أما اآلايت اليت قد وردت فيها كلمة  

مبعىن العبودية واإلطاعة، فإن املراد ابملعبود فيها إما الشيطان، وإما األانس الباغون الذين جعلوا أنفسهم « العبادة»
حملوا عباد هللا على عبادهتم وإطاعتهم بداًل من عبادة هللا وإطاعته، أو ُهْم األئممة والزعماء الذين قادوا الناس طواغيت، ف

« العبادة»فيها إىل ما اخرتعوه من سبل احلياة وطرق املعاش جاعلني كتاب هللا وراء ظهرهم. وأما اآلايت اليت قد وردت 
إما عن األولياء واألنبياء والصلحاء الذين اختذهم القوم آهلة هلم على رغم أنف عبارة فإن املعبود فيها  مبعىن التأله،

هدايتهم وتعليمهم، وإما عن املالئكة واجلن الذين اختذهم القوم لسوء فهمهم شركاء يف الربوبية املهيمنة على قانون 
بادهتم وقبلة صلواهتم مبجرد إغراء الطبيعة. أو هو عبارة عن متاثيل القوى اخليالية وهياكلها، اليت أصبحت وجهة ع

والقرآن الكرمي يعد مجيع أولئك املعبودين ابطاًل وجيعل عبادهتم خطًأ عظيمًا سواء أتعبدهم الناس أو  من الشيطان،
أطاعوهم أن أتهلوا هلم، ويقول: إن مجيع من طفقتم تعبدوهنم عباد هللا وعبيده، فال يستحقون أن يعبدوا وال أنتم مكتسبون 

عبادهتم غري اخليبة واملذلة واخلزاين مالكهم يف احلقيقة ومالك مجيع ما يف السماوات واألرض هو هللا الواحد، وبيده  من 
 كل األمر ومجيع الصالحيات، وألجل ذلك ال جيدر ابلعبادة إال هو وحده.

                                      

                                                    

                                                 

 .11سورة يونس، اآلية:  1

 .3سورة الزمر، اآلية:  2
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             4. 

                        9. 
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 .192 – 196سورة األعراف، اآلايت:  1

 .21 – 24سورة األنبياء، اآلايت:  2

 .19سورة الزخرف، اآلية:  3

 .121سورة الصافات، اآلية:  6

 .122سورة النساء، اآلية:  2
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         2. 

كذلك بعد أن يقيم القرآن الربهان على كون مجيع من عبدهم الناس وجه من الوجوه عبيداً هلل وعاجزين أمامه،  
املختلفة، فال تكن العبدية « العبادة»معىن من معاين يدعو مجيع األنس واجلن إىل أن يعبدوا هللا تعاىل وحد  بكل 

 إال له، وال يطع إال هو، وال يتأله املرء إال له، وال تكن حبة خردل من أي تلك األنواع للعبادة لوجه غري هللا.
                                                

               3. 

                 1. 

                                             

    5. 

                                                 

            5. 

                  7. 

قد أمر هللا تعاىل يف هذه اآلايت أن ختتص له العبادة اليت هي عبارة عن العبدية واإلطاعة واإلذعان، وقرينة ذلك  
والرهبان واآلابء واألجداد واضحة يف اآلايت، فإن هللا تعاىل أيمر فيها أن اجتنبوا إطاعة الطاغوت والشيطان واألحبار 

 واتركوا عبديتهم مجيعاً، وادخلوا يف إطاعة هللا الواحد األحد وعبديته.
                                             

    4. 

                                                                                                                                                                  

 .92 – 93ة مرمي، اآلايت: سور  1

 .24سورة آل عمران، اآلية:  2

 .34سورة النحل، اآلية:  3

 .12سورة الزمر، اآلية:  6

 .41، 40سورة يس، اآليتان:  2

 .31سورة التوبة، اآلية:  4

 .122سورة البقرة، اآلية:  2

 .44سورة غافر، اآلية:  1

 



 
                                     
 

                 1. 

                                            

                                             

                2. 

                    3. 

التأله، وقرينة ذلك أيضًا واضحة يف اآلية، وهو أن  وقد أمر هللا تعاىل يف هذه اآلايت أن ختتص له العبادة مبعىن  
قد استعملت فيها مرادفة للدعاء، وقد جاء فيما سبق وما حلق من اآلايت ذكر اآلهلة الذين كانوا « العبادة»كلمة 

 يشركوهنم ابهلل تعاىل يف الربوبية املهيمنة على ما فوق الطبيعة.
يتفطن إىل أنه حينما ذكرت يف القرآن عبادة هللا تعاىل وِل فاآلن ليس من الصعب يف شيء على ذي عينني أن 

تكن يف اآلايت السابقة أو الالحقة مناسبة حتصر كلمة العبادة يف معىن بعينه من معاين الكلمة املختلفة، فإن املراد هبا يف 
 مثاًل: مجيع هذه األمكنة معانيها الثالثة: العبودية واإلطاعة والتأله. فانظر يف اآلايت التالية
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                   7. 

                                                 

 .40سوةر غافر، اآلية:  1

 .16، 13سورة فاطر، اآليتان:  2

 .24سورة املائدة، اآلية:  3

 .16سورة طه، اآلية:  6

 .102سورة األنعام، اآلية:  2

 .106سورة يونس، اآلية:  4

 .60سورة يوسف، اآلية:  2

 



  
  

                                                        

              1. 

                                                     

        2. 

وما شاكلها مبعىن التأله وحده أو مبعىن العبدية واإلطاعة  يف هذه اآلايت« العبادة»فال داعي ألن ختص كلمة  
فحسب. بل احلق أن القرآن يف مثل هذه اآلايت يعرض دعوته أبكملها، ومن الظاهر أنه ليست دعوة القرآن إال أن 

 تكون العبدية واإلطاعة والتأله، كل أولئك خالصاً لوجه هللا تعاىل.
يف معىن بعينه، يف احلقيقة، حصر لدعوة القرآن وحتديد هلا يف معاين « العبادة»ومن مث إن حصر معاين كلمة 

ضيقة، ومن نتائجه احملتومة أن من آمن بدين هللا وهو يتصور دعوة القرآن هذا التصور الضيق احلدود، فإنه لن يتبع 
 تعاليمه إال اتباعاً انقصاً حمدوداً.

 :3ال وساطة يف العبادة بني العبد وربّه
ممّا امتازت به العبادات يف اإلسالم أهّنا صلٌة مباشرة بني العبد وربّه، فليس فيها وساطة خملوٍق ما من خملوقات  

وهو  هللا، مهما كانت منزلته عند ربّه، فليس لرئيٍس دييّن وساطة، وال مللمك، وال لنيّب وال لرسول، وأجلهم الرسوُل 
ر  حامل رسالٍة عن ربّه يُ بَ لَُّغها للناس، فال يكون يف عبادة العباد لرهّبم وسيطًا بينهم وبينه، غاية ما أُذمن له به أن َيْسَتغفم

 هلم، وأن َيْدُعو هلم، وأعطاه هللا الشفاعة يوم الدين.
حىّت إكرام الرسول وتعظيمه وتوقريه وحمبّ ُته كلُّها تعاُمُل مع هللا وسبيٌل للظفر برضوانه وثوابه العظيم، كما قال هللا  

 نزول[ لرسوله:  62، مصحف: 22عّز وجّل يف سورة ]الفرقان:                        

                                . 

َذ إىل َربّه   ُق به رضوانه وثوابه العظيم.أي: إالّ من شاء أن يتَّخم  سبياًل حُيَقّم
م إىل رسوله شيئاً، كالصالة عليه، وحّمبته وتوقريه وتعظيمه، وإكرامه يف حياته، وإكرامم آله.   فإنّه يُقدّم
واملناجاة يف العبادة تكون مع هللا مباشرة، وحّظ الرسول من صلواتنا أْن خناطبه ابلصالة والتسليم، ابعتبار أنّه  

 غ رسالة ربّه، وأن ندعو له جزاء ما قّدم ألُمته من خري، وما حتّمل يف سبيل هداية الناس من متاعب وآالم.مبلّ 

                                                 

 .42، 46سورة مرمي، اآليتان:  1

 .110سورة الكهف، اآلية:  2

م، طبعة أوىل، 1992ه / 1614والعبادة، دار القلم، دمشق، امليداين، عبدالرمحن حسن حبنكة، ابتالء اإلرادة ابإلميان واإلسالم  3
 .214 – 213ص

 



 
                                     
 

هذه الصلة املباشرة بني العبد وربّه يف عباداته له هي األمر الطبيعّي املنطقّي، املنسجم مع القاعدة اإلميانية يف  
اصر ال تدُخل الوساطة يف واحدٍة منها، فمن هذه العناصر أن ال إله إالّ اإلسالم، إْذ إّن القاعدة اإلميانية تتألف من عن

هللا، أي: ال معبود يف الوجود حبقّم إاّل هللا، ومنها أّن العبادة ال تكون إاّل هلل عّز وجّل بال شريك وال وسيط، وأّن هللا مسيع 
عبادة غريه معه ولو على سبيل الوساطة شرك به، وأّن بصري عليم بعباده قريب منهم، وأنّه ال ختفى عليه منهم خافية، وأّن 

 هللا جّل جالله أْغىَن الشركاء عن الشرك، وأنّه ال يغفر أن ُيْشَرَك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء.
فما الداعي إذن الختاذ الوسطاء، والعقيدة اإلسالمية احلّق قائمة من أساسها على حقيقة أن ال وساطة يف  

 خلالق واملخلوق.اخلْلق، بني ا
ق   فاهلل هو وحده الّرّب اخلالق، فال وساطة يف الربوبية، وهذا يلزم عنه أن ال تكون وساطٌة يف اإلهلية، فال ُمْسَتحم

 للعبادة غري هللا.
 وهللا عّز وجّل حميٌط بكلّم شيٍء علماً، وهو على ما يشاء قدير، فهو غينٌّ عن الوسطاء. 
 عاٍص ُمْسرٍف على نفسه إذا اتب إىل ربَه وأانب، فال حاجة للوسطاء.وأنّه سبحانه ال يَ ْبعد عن  
ل الوسطاء، ال من قريب وال من بعيد، ويف هذا حترير كامٌل   لكّل هذا ال جند يف العبادات يف اإلسالم أثراً لتدخُّ

 من كّل عبوديّة إالّ العبودية هلل عّز وجّل.
 ، ومن توجيههما لغري هللا.فالعابد هلل حقاً حيّرر وعمله من قصد غري هللا 
إّن النّية يف العبادة الصحيحة املقبولة هي ابتغاء مرضاة هللا، ومىت كانت النّية لغري هللا ِل تكن العبادة عبادٌة له،  

شركة ومىت دخل فيها ُعْنُصٌر فإذا كان على وجه العبادة والتقرب هلذا الشريك فسَدت العبادة، ألّن هللا عّز وجّل ال يقبل ال
يف عبادته، وإذا كان على غري وجه العبادة، كان دخل فيها مالحظة غرض من أغراض الدنيا ومصلحة من مصاحلها 

شارك يف النية، ويكون العمل عندئذ مشوابً ابلّرايء، وهو من قبيل املتاجرة ابلدين.
ُ

 َحبمَط من العمل مبقدار العنصر امل
قوال واألعمال الثابتة يف النصوص اإلسالمية أثرًا للوسطاء بني العباد وال جند يف التالوات واألذكار وسائر األ 

 وابرئهم يف كل العبادات اإلسالمية.
  وحده. –عّز وجّل  –فالتكبري والتعظيم والثناء والتلبية ُكلُّ ذلك هلل 
 .واالستعانة واالستعاذة تكون ابهلل وحده 
  عّز وجّل  –منون يف دعائهم ألية قوة أو ذاٍت غيبية إاّل هلل والدعاء يُوجه له وحده ال شريك له، فال يتوجه املؤ– 

 وحده، فال يدعون مع هللا إهلاً آخر، وال يلتجئون إالّ إليه.
  والركوع والسجود والطواف وذبح القرابني واألضاحي واهلدي، وَنو ذلك، كلُّ أولئك هلل وحده، ال شيء من ذلك

 أو دخل الرايء الذي هو من ضالل الشرك.لغري هللا، وإال دخل الشرك يف العبادة، 
 نزول[:  41، مصحف: 61يف سورة ]فصلت:  –عّز وجّل  –قال هللا               

                                         . 

 



  
  

كذب ادعاء املشركني إْذ َعلَّلوا عبادهتم لشركائهم أبّن هؤالء الشركاء يقرّبُوهنم إىل هللا   –عّز وجّل  –وأابن هللا  
 نزول[:  29، مصحف: 39زُلفى، فقال تبارك وتعاىل يف سورة ]الزمر:                 

                                                 

           . 

 :- 1وجلّ عّز  –فيما مل أيذن به هللا ال تكون العبادة احملضة 
ال بّد من التّ ْنبيه على أّن العبادات احملضة اليت تؤّدى ابألعمال واألشكال اجلسدية واألقوال اخلاصة ال تكون إاّل  

فيما شرعه هللا لعباده، أو أذن هلم به، وذلك لئال خيتلفوا، ولئال خيرتعوا من عند أنفسهم أشكااًل من العبادات منافيًة 
نية، أو مصادمة للحق واخلري والفضيلة، أو مدخولة مبعاين الشرك ابهلل، أو فيها إعناٌت لألنفس للحكمة وللواقعية اإلنسا

ومشقاٌت زائداٌت على األجسام، أو أضراٌر ومفاسُد وانتحارات، أو فيها أهواء وشهواٌت وإابحياٌت، على اعتبارها ألواانً 
راضهم وأهواؤهم وشهواهتم ومصاحلهم، ومصاحل الكهنة والّسدنَةم من العبادات، إىل غري ذلك ممّا تتشّعُب له آراء الناس وأغ

 وجُتار بيوت العبادة، واملشرفني على طقوسها، وإدارة تطبيقاهتا، وإداَرةم مبانيها، وإدارة األموال اليت جُتىب من أجلها.
ا يف األذكار واألدعية العامة، وقد حّدد لنا اإلسالم األشكال والصور العملية والقولية اليت نعبد هللا هبا، وأطلق لن 

بشرط أن ال حتل حمل عبادة منصوص عليها، وأن ال تصادم أصاًل من أصول الدين، أو من أصول العبادات يف اإلسالم، 
وأن ال تكون أبلفاظ غامضة جمهولة املعاين ِل ترد يف النصوص الدينية الثابتة، على أن أفضل األذكار واألدعية ما جاء 

نة املطهرّة.منها يف القر   آن اجمليد، أو يف السُّ
إن االبتداع يف الدين واالخرتاع يف العبادات منزلٌق خطرٌي جداً، يستدرج إليه بصدق إىل مواقع الشرك، أو دين  

واملخرّفني هللا وتغيريه، ومن هذا املنزلق اخلطري اسَتْدرج الشيطاُن املشركني إىل الشرك ابهلل، واحملرّفني لدين هللا إىل حتريفاهتم، 
 إىل ختريفاهتم، واملغالني إىل غلّوهم.

وحده، وليس لغريه منه شيء، فقد شرع لنا من الدين ما وصى  –عّز وجّل  –وملا كان تشريُع العبادات هو هلل  
 .به األنبياء السابقني، وما أوحاه إىل خامت رسله دمحم 

َكَنا يف الرسالة لكّل أَُمٍة ضمن عباداهتم لرهبّ  –عّز وجّل  –وجعل هللا   م منسكًا هم انسكوه، وأابن لنا مناسم
 اخلامتة.

 .نزول[ خطاابً لرسوله دمحم  103، مصحف: 22يف سورة ]احلج:  –عّز وجّل  –قال هللا 

                                                 

م، طبعة أوىل، 1992ه / 1614امليداين، عبدالرمحن حسن حبنكة، ابتالء اإلرادة ابإلميان واإلسالم والعبادة، دار القلم، دمشق،  1
 .291 – 211ص

 



 
                                     
 

                                               

                  

 1. 

 نوح عليه السالم يدعو إىل عبادة هللا: 
                                                   

     . 

                                             

                                                    

                                               

                                            

    . 

 األساليب اليت اتبعها يف الدعوة إىل هللا:
 

1.                                                  

     .  
2.                                                   

        . 
3.                                        

                                              

                                               

                                        

                   .  

                                                 

 .49، 42سورة احلج، اآلايت:  1

 



  
  

1.                                              

                    . 
5.                                                 

                                                

                         . 
 : 16عامًا يف سورة العنكبوت، اآلية:  20دعوته ألف سنة إال                          

                          .  
 نوح عليه السالم يواجه املأل من قومه:

                          . 

                                              

                              . 

 أما شبهات املأل يف سورة األعراف:
                                                  

                                                  

                       . 

 أنه يف ضالل مبني. وأنه ختلى عن دين آابئه وأجداده. .1
 أجاهبم أنه ليس يف ضالل وإنه رجل منهم جعله هللا رسواًل منهم، وهذا مبشيئة هللا عّز وجّل. .2

 أما الشبهات املأل يف سورة هود:
                                               

                                                  

                                                 

                                                   . 

                                              

                                     . 

 



 
                                     
 

 إنه ليس رسول من عند هللا ألنه بشر. .1
 اتبعه أراذل الناس وضعفائهم. .2
 رّد نوح عليه السالم بقوله: إنه رسوٌل من عند هللا وهو على يقني كامل، وبينة قاطعة بذلك. .3

 أما يف سوريت املؤمنون والشعراء:
                                                    

                                                    

           . 

                                                

            . 

 عناد قوم نوح عليه السالم وإصرارهم على تكذيبه:
                                                 

                                                        

                 . 

 حصيلة دعوته:
                                                

                      . 

 مل يؤمن بنوح عليه السالم إال العدد القليل من قومه نوح يصنع السفينة:
                                            

                                                    

                                                      

               . 

 دعاء نوح عليه السالم:
                                                 

         . 

 



  
  

 مبهمات تتعلق بسفينة نوح عليه السالم:
تفصله اآلايت واألحاديث الصحيحة، ما نوع وكل ما يتعلق ابلسفينة مبهم يف الكتاب والسنة، ِل تبينه وِل  

اخلشب الذي صنع منه السفينة؟ وأين قطع ذلك اخلشب؟ وأين كان يقيم وهو يصنع السفينة؟ وكيف قطع ألواح اخلشب 
 ورّك مبنها السفينة؟ وما مساحة السفينة؟ وكم كان طوهلا وعرضها وارتفاُعها؟ وماذا كان شكلها؟

ها إجاابت يف األساطري واليهودايت، لكن ال جواب عليها عندان، وال يضران عدم كل هذه األسئلة وغريها، علي 
 .1العلم هبا، فال تضيف لنا علماً وال تقدم لنا عربة أو عظة

 فقط ما قاله تعاىل:                  :[ٍ.13]القمر 

 ألواح خشبية، وذات مسامري تثبت تلك األلواح بعضها ببعض. والدسر هي املسامري، أي: إهنا سفينة ذات
 فوران التنور والطوفان:

                                                

                                                      

   . 

كان نوح عليه السالم ينتظر عالمة بدء الطوفان، كما أمره هللا عّز وجّل، فقد صنع السفينة وصار ينتظر  
 املؤمنون جاهزون منتظرون، والكفار غافلون الهون ساخرون. العالمة، ْوتباعه

                                                 

                           :[.13 – 10]القمر 

                                                  

                                                         

                                                  

   :[.21 – 24]املؤمنون 

ألّن النار « تنور»وكانت عالمة بدء الطوفان فوران املاء من التنور، والتنور هو: الفرن الذي خيبز فيه، ومّسي  
 تكون موقدة مشتعلًة فيه.

  

                                                 

 .112صصالح اخلالدي، القصص القرآين،  1

 



 
                                     
 

 محولة السفينة من املؤمنني فقط:
 قال تعاىل:                                            . 

 ما حدث بني نوح عليه السالم وابنه ومعاتبة هللا عّز وجّل لنوح عليه السالم:
                                                 

                                                 

                       :[.66 – 26]هود 

                                         

                                                       

                                                

       :[.62 – 2]هود 

 على اجلودي:االستواء 
                                                

         :[.66]هود 

 واستقرت السفينة على جبل اجلودي. 
، وهو مطل على جزيرة، وهو قريب من مدينة املوصل «اجلودي»ما زال امسه حىت اآلن جبل وجبل اجلودي:  

 العراقية املعروفة.
وملا استقرت سفينة نوح على جبل اجلودي، نزل منها نوح عليه السالم، واملؤمنون الذين معه، واستؤنفت احلياة  

  من جديد على وجه األرض قال تعاىل:                                 

                   :[.14]هود 

  وجعل هللا عّز وجّل السفينة آية وعربة للعاملني مجيعًا حني قال تعاىل:                    

                                      

                 :[12، 16]العنكبوت. 
  

 



  
  

 ما بني نبوته والطوفان. وهي حوايل ألف سنة:  املرحلة الثانية:              . 

 ما بني نزولمه من السفينة إىل وفاته، وهذه ِل خيرْبان هللاُ عنها، فال خنوُض فيها.املرحلة الثالثة:  
 أما والداه، فقد آَمنا به بعد نبوته، وَدَخال يف دينه، وختلَّيا عن الكفرم ابهلل بدليل قوله تعاىل:        

                                        :[.21]نوح 

لقد سأل نوٌح ربَّه أْن يغفر له أواًل، وألمه وأبيه اثنياً، وملن دخَل بيَته مؤمناً اثلثاً، مث جلميع املؤمنني واملؤمنات على  
 اختالفم الزمان واملكان، أينما كانوا، وحيُثما ُوجدوا.

 ألهنما َكَفرا به.فلو ِل يكن أبواه مؤمننْي ملا استغفَر هلما، فهو ِل يستغفُر المرأتمه وابنه  
 وصية نوح البنه قبيل موته:

وعندما حانت وفاُة نوح عليه السالم، بعَد هذا العمر الطويل الذي عاشه، أحضَر ابْ َنه املؤمن وأوصاُه وصيًة  
 .إميانيًة جامعة، أخربان عنها رسوُل هللا 

 روى أمحد والبيهقي عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: 
يجان، مزرورٌة ابلديباج)كنا عنَد رسولم هللا    :، فقال رسوُل هللا 1، فجاء رجٌل من أهل البادية، عليه ُجبٌَّة سم
 «!أال إنَّ صاحبكم هذا قد وضَع كلَّ فارٍس ابنِّ فارس، ورفَع كلَّ راٍع ابنِّ راع»
 يعقل!! فأخَذ رسوُل هللا مبجامعم ُجبَّته، وقال له: أَرى عليك لباَس َمْن ال 
 إن نيبَّ هللاِّ نوحاً عليه السالم ملا حضَرْته الوفاة، قال البنه:» مث قال عليه الصالة والسالم: 

إِّين قاصُّ عليك الوصية: آُمُرك ابثنتنْي، وَأهْناك عن اثنتنْي: آُمُرك بال إله إال هللا. فإنَّ السماوات السبع 
له إال هللا يف كفة، رجحْت هبنَّ ال إله إال هللا. ولو أنَّ السماواتِّ واأَلرضني السبع، لو ُوضعت يف كفة، وُوضعْت ال إ

ُهنَّ ال إله إال هللا. تـْ َهَمة، َضمَّ  السبع واألرضني السبع ُكنَّ َحَلَقًة ُمبـْ
 وآُمُرك ابلتسبيح وابلتكبري، فإنَّ هبا صالَة كل شيء، وهبا يُرَزُق اخللق.

 «.وأهناك عن: الشرك، والكرب
راكان  قال: اي رسول هللا، هذا الشرُك قد َعَرفناه، فما الكرب؟ هو أْن يكوَن ألحدان نَعالن حسنتان هلما شم

 حسنان؟
 «.ال» قال عليه الصالة والسالم:

ان حلٌة يلبسها؟  قال: هو أْن يكوَن ألحدم
 «.ال» قال عليه الصالة والسالم:

 قال: هو أن يكوَن ألحدان دابٌة يركبها؟
                                                 

 السيجان :مجُع ساج، وهو الثوُب الطيَلساُن األخضر. وكان األعرايبّم قد زرَر ثوبَه األخضر أبزرار من الديباج، وكان لباُسه يشري إىل 1
ره بوصيةم نوح عليه السالم البنه.  تكربه، ولذلك كره الرسوُل عليه السالم لبسه، وذكَّ

 



 
                                     
 

 «.ال» م:قال عليه الصالة والسال
 قال: هو أن يكوَن ألحدان أصحاٌب جيلسون إليه؟

 «.ال» قال عليه الصالة والسالم:
 قال: اي رسوَل هللا فما الكمرْب؟

 .1«(هو َسَفُه احلق وَغْمُط الناس!» قال عليه الصالة والسالم:
 إن املتكرَب هو الذي يسفُه احلقَّ ويغمُط الناس.

 ورفُضه، وعدُم قبوله. ومعىن َسَفه احلق: االستخفاُف به،
 ومعىن غمط الناس: عيُبهم وازدراُؤهم وانتقاُصهم واحتقاُرهم.

ويهمنا هنا أن نتعرَف على وصيةم نوح عليه السالم البنه عندما قربْت وفاتُه. إنه يوصيه ابإلميانم والعبادة، وينهاه 
 عن الشرك واملعصية.

 هللا، ألهنا أفضُل ما قاله أيُّ خملوق. كما أمره ابإلكثارم من لقد أَمره ابلتوحيد، واإلكثارم من قول: ال إله إال
 التسبيحم والتكبري والعبادة.

 وهناُه عن أقبح رذيلتنْي، ومها الشرُك ابهلل، والتكرُب على عباد هللا.
 مث تويف نوح عليه الصالة والسالم.

ل النصوُص من اآلايتم واألحاديث الصحيحة كيفيَة احتضارم نو  ح ووفاتهم عليه السالم، وال كيفيَة دفنه،  وِل تفصّم
د املكاَن الذي ُدفن فيه، وال البقعَة اليت كان قربه فيها.  كما أهنا ِل حتدّم

ومبا أن النصوَص املعتمدَة قد سكتْت عن ذلك، فنحُن ملزمون أن نسكَت عنه، وأن ال َناوَل أخذه من 
 .2اليهودايت

 
  

                                                 

 .22. وانظر األحاديث الصحيحة. رقم: 29والبيهقي يف األمساء والصفات: . 222، 120، 2/149أخرجه أمحد يف املسند  1

 .211صالح اخلالدي، القصص القرآين، اجمللد األول، ص 2

 



  
  

 يوم القيامة بني نوح وأمة دمحم 
 

 .عن أمرْين، يكوانن بني نوٍح عليه الصالة والسالم، وبني أمةم دمحم  أخربان رسوُل هللا 
هو استشفاُعهم بنوٍح عليه السالم. فعندما يكونون يف أرض املوقف، يُعانون أهواَل احلشر، أيتون  األمر األول:

 إىل آدم عليه السالم، يستشفعون به، فُيحيلهم إىل نوح عليه السالم.
 ، يف حديث الشفاعة الطويل، أنه قال:ى البخاريُّ ومسلم وغريمها عن أيب هريرة هنع هللا يضر، عن رسول هللا رو 

 فيقول هلم آدُم عليه السالم: اْذَهبوا إىل غريي، اْذَهبوا إىل نوح.».. 
اشْفع لنا إىل ربك! أال  فيأتون نوحًا، فيقولون: اي نوح: أنت أوُل الرسل إىل األرض، ومسّاَك هللاُ عبداً شكورًا.

 ترى ما حنُن فيه؟ أال ترى ما قد بَلَغنا؟
فيقوُل هلم: إن ريب قد غضَب اليوم غضباً، مل يغضْب قبَله مثله، ولن يغضَب بعَد  مثله، وإنه قد كانت يل 

 .»..1دعوة، دعوُت هبا على قومي، نفسي نفسي، اْذَهبوا إىل غايري، اذهبوا إىل إبراهيم 
لوا إىل دمحم ويبقون يذه ، فيشفُع هلم بون إىل األنبياء الكرام عليهم الصالة والسالم، يستشفعوَن هبم، حىت َيصم

 عند هللا، ألنه صاحُب مقام الشفاعة!
 شهادة األمة لنوح بتبليغ قومه:

قوُمه، ، لنوح عليه الصالة والسالم، أنه بلََّغ قومه، وذلك بعد أْن يكذب شهادُة أمةم دمحم  األمر الثاين:
 وينكروا تبليَغه هلم.

 جييء نوٌح وأمُته فيقول هللاُ له: هل بلَّْغت؟: »روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا 
 فيقول نوح: نعمْ ي رب!

 فيقول ألمته: هل بلَّغكم؟
ن نيب!  فيقولون: ال. ما جاءان مم

 فيقول لنوح: َمن يشهُد لك؟
 وأمُته! فيقول: دمحم 

 قال عليه الصالة والسالم: وهذا هو قوله تعاىل:                         

                 :والوسط: العدل.[163]البقرة . 

 .2«فيشهدون له ابلبالغ، مث أشهُد عليكمقال عليه الصالة والسالم: فـَُيْدَعْون. 
 ويف رواية النسائي تفصيٌل أكثر، مع إمهبامم اسم النيب الذي تشهُد له هذه األمة.

                                                 

 .346. انظر األحاديث الصحيحة رقم: 196، ومسلم برقم: 3360أخرجه البخاري برقم:  1

 .22. انظر األحاديث الصحيحة: رقم 3339أخرجه البخاري برقم:  2

 



 
                                     
 

جييُء النيبُّ يوَم القيامة معه الرجل، وجييُء »قال:  روى النسائي عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر عن رسول هللا 
 النيبُّ معه أكثر من ذلك!النيبُّ معه الرجالن، وجييُء 

 فيقال له: هل بلَّغَت قومك؟
 فيقول: نعم.

 فُيْدَعون: فيقال هلم: هل بلَّغكم؟
 فيقولون: ال.

 فيقال: َمْن يشهُد لك؟
 .فيقول: أمُة دمحم 
 ، فيقال هلم: هل بلََّغ هذا؟فُتدعى أمُة دمحم 
 فيقولون: نعم.

 فيقال: وما عِّْلُمكم بذلك؟
 أن الرسَل قد بلَّغوا، فصدِّْقنا . فيقولون: أخربان نبيُّنا 

 فذلك قوله تعاىل:                           :[.163]البقرة 

 .1«َعْدالً  :   ومعىن:
هي األمُة الوسُط العادلة، هي أمُة العدالة والشهادة، اليت حتبُّ األنبياَء السابقني مجيعاً، ولذلك  إن أمَة دمحم 

 نشهُد هلم ابلصدق والعدل، أبهنم بلَّغوا أقوامهم، ولكن أقوامهم يُنكرون وَيكذبون.
ة والسالم يوم القيامة، ومن هذه الشهادات الصادقة العادلة، هذه الشهادُة اليت يقدموهنا لصاحل نوح عليه الصال

قوه، وشهدوا به.وقد َعلمموا ذلك من كتاب هللا، ومن حديثم رسولم هللا   ، فآَمنوا به وصدَّ
  

                                                 

 .22. انظر األحاديث الصحيحة، رقم: 11002خرجه النسائي يف السنن الكربى، برقم: أ 1
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