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  :شرح الكلمات
وقيل . والزلة يف األصل استرسال الرجل من غري قصد. أزله يعين أزلقَه؛ محله على الزلل: أزلَّهما

  ).اللسان( على الزلل محله: أزلَّه" املفردات."للذنب بغري قصد زلةٌ تشبيها بزلة الرجل
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن : "عن حرف جر، ويؤدي عشرة معان منها التعليل حنو: عنها
 محلهما على الزلة بسببها، �أزهلما الشيطان عنها�فمعىن . أي بسبب وعد).. األقرب واملعىن" (موعدة

  .أي بسبب الشجرة
هبطَ . أدخله فيها: وهبطَه بلدا. دخله: هبط بلدا.  أنزله:هبطَه. نزل منه: هبط من اجلبل: اهبطوا

فمعىن اهبطوا منها أي انتقلوا إىل ). األقرب(انتقل : وهبط من موضع إىل موضع آخر. أتاها: السوق 
  .مكان آخر؛ اخرجوا

استقر باملكان: مستقر :وسكن ثبت .األقرب(موضع االستقرار : املستقر.(  
وأثاث البيت، واألدوات والسلع؛ وقيل ما " الثياب"ه من احلوائج كالطعام والبز كل ما ينتفع ب: متاع

. كل ما يلبسه الناس ويبسطه: ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثريها ما سوى الفضة والذهب؛ وعرفا
 ما  املتاعوأصل. ق بل ينقضي عن قريبما ينتفع به انتفاعا قليال غري با: املتاع واملتعة): الكليات(ويف 

  ).األقرب(ويأيت املتاع امسا مبعىن التمتيع : يتبلَّغ به من الزاد
  ).األقرب(الدهر؛ املدة : وقيل. احلني وقت مبهم يصلح جلميع األزمان طال أو قصر: حني

 راجعا إىل اجلنة أو �فأزهلما الشيطان عنها�  يحتمل أن يكون ضمري املؤنث يف قوله تعاىل:التفسري
فإذا كان مرجعه إىل اجلنة فاملعىن أن الشيطان أبعد آدم عليه السالم عن اجلنة، أو أن حالة . ةإىل الشجر

وأما إذا كان مرجع الضمري إىل الشجرة . اجلنة تغريت بسبب خداع الشيطان فصارت موضع أذى هلم
  .فاملعىن أن الشيطان اختذ الشجرة ذريعة خلداع آدم وأزلقه من مكانه

فاملعىن الصحيح أن الشيطان .  أن أزلَه تعين جعله يرتلق بدون إرادة منهالكلماتشرح وكما بينا يف 
فكل ما حصل كان باخلداع واملكر من . �أزل قدم آدم عن طريق الشجرة بدون عزم من آدم 

  .جانب الشيطان
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 حالة ميكن أن يعين أن الشيطان أخرجهما مما كانا عليه من �فأخرجهما مما كانا فيه�: وقوله تعاىل
ولكن املعىن األول هو األصح، ألما أُمرا باخلروج من . األمن واالطمئنان؛ أو من اجلنة اليت كانا فيها

أي جعلهما مستحقني للخروج من " فأخرجهما"ولو أخذنا باملعىن الثاين فيعين قوله . اجلنة بعد ذلك
  .اجلنة

 وقع العداء بينكم، وال حتسبن أن  أي اذهبوا، فقد�قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو�: وقوله تعاىل
بل سوف يستمر بينكم يف املستقبل أيضا، ولسوف يسعى الشيطان لشن .. هذا العداء سوف ينتهي هنا

  .هجوم كهذا عند مبعث كل نيب من اهللا
سوف متكثون يف هذه األرض :  يعين�ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني�وقوله تعاىل 

فعليكم باحلذر ألنه ليس أمامكم مفر إال أن تعيشوا مع ذراري . عيش فيهاوتنتفعون من أسباب ال
مث إن هذه احلياة ذريعة مؤقتة بغرض التزود للحياة اآلخرة، فال تتغافلوا وتتشاغلوا عن هذا . الشيطان

  .اهلدف وتنهمكوا يف مجع متاع هذه احلياة الدنيا
  :وتفيد هذه اآلية الكرمية عدة أمور جديرة باالنتباه

أن من مقتضى اتمع البشري أن جيتمع فيه املؤمن والكافر يف مكان واحد ويقيما فيه : األمر األول
معا، وأن العداء بني اخلري والشر قائم ال ينفك، فلذلك كان على املؤمنني الصاحلني أن ال يألوا جهدا يف 

فإن الغفلة عنه تؤدي إىل دفع الشيطان وشروره عن أنفسهم وعن أوالدهم، وهذا األمر مهم جدا؛ 
انقضاء عهد احلسنات، وكلما ظن املؤمنون أم مبأمن من هجمات الشيطان سادهم دور التدهور 
وااليار، وأخذ الشيطان يغلبهم شيئا فشيئا، يا ليت كان هناك قوم يرعون هذا األمر حق رعايته، 

ون يف حب أوالدهم ويثقون م كما أن من عادة أهل الصالح أم يفرط. فيحطّمون رأس الشيطان
  .مما يوقع األوالد يف شراك الشيطان بعد أن كانوا صاحلني.. أكثر من الالزم
أن اهللا تعاىل قد قضى بأن آدم وذريته سيسكنون هذه األرض، ولن يغادروها فرارا من : األمر الثاين

لكن لألسف، يزعم بعض و. هجمات الشيطان، بل عليهم أن يعيشوا فيها معا، يواجه كل منهم اآلخر
رفعه اهللا تعاىل إىل السماء، ) عليهما السالم(املسلمني أن ذرية الشيطان ملا هجموا على عيسى بن مرمي 

إن هذا االعتقاد يناقض هذه اآلية مناقضة صرحية، ألن . وأبعده عن نطاق األرض ليحفظه من كيد أعدائه
فهي مستقرهم، أي مكان إقامتهم ..  هذه األرضإن على آدم وذريته أن يعيشوا يف: اهللا تعاىل يقول

الدائم الثابت، فكيف ميكن أن يرفع املسيح الناصري إىل السماء؟ لو كان أحد أحق بالرفع إىل السماء 
إن هؤالء .  سيد ولد آدم�أول األنبياء، أو حممد املصطفى .. عند التعرض هلجمات األعداء لكان آدم
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 �هلجوم الشيطان طرح من السماء إىل األرض، ويوقنون بأن حممدا يعتقدون بأن آدم بعد أن تعرض 
  !اضطر للهجرة من مكة إىل املدينة، ومل يرفعه اهللا تعاىل إىل السماء مع أنه األحق بذلك واألوىل

أن اخنداع آدم بقول الشيطان راجع إىل ظن آدم بأنه مأمور باالبتعاد عن مظهر معني : األمر الثالث
ذلك ألن الشيطان إمنا هو ..  تعاىل كان يريد أن يبتعد آدم من الشيطان وأتباعه مجيعاللشيطان، لكن اهللا

روح معنوية مثرية للسيئات، وما كان من املمكن أن يخدع آدم بصورة جسمانية وبطريق مباشر، ولكن 
يانا أتباعه هم الذين يهيجون حركات الشر، وهم من بين اإلنسان، ولذلك تتعذر معرفتهم، ألم أح

هل هم .. يتظاهرون باإلميان فيعتربون من املسلمني، وبذلك ينجحون يف مكائدهم ويصعب متييزهم
إن مظهر الشيطان املذكور يف اآلية استعمل ذات . أتباع الشيطان أم هم من املؤمنني الناصحني حقا

 �ا إِني لَكُما لَمن الناصحنيوقَاسمهم�: املكيدة الشيطانية اليت أشار إليها القرآن الكرمي يف قوله
وأمثال هؤالء الشياطني . ومثل هذا اخلداع ال خيالف العقل، وقد يقع فيه اإلنسان). ٢٢:األعراف(

 إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك �: حقهم  أيضا، وجاء يف�املنافقني كانوا يف عهد رسول اهللا 
اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن * ه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ لَرسولُ اللَّ

* علَى قُلُوبِهِم فَهم ال يفْقَهونَ ذَلك بِأَنهم َآمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع * سبِيلِ اللَّه إِنهم ساَء ما كَانوا يعملُونَ 
 ةحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن هِملقَول عمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رو

ؤى يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَي٥ إىل ٢:املنافقون (�*فَكُونَ ع.(  
لو سلمنا بأن الشيطان ظهر آلدم مبظهر خمالف إلبليس، وتظاهر له باإلميان : ورب متسائل يقول

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

كذلك خيدعه بتصوير احلقائق .. ذلك أن اإلنسان كما خيدع غريه بتغيري زيه ومظهرهوجوابنا على 
وإِذَا قيلَ �: وقد ذكر القرآن هذا األسلوب عن املنافقني يف قوله. على عكسها، وتقدميها بصورة مزيفة

 وخيربنا القرآن أيضا أن الشيطان ).١٢:البقرة (�لَهم ال تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ
ما نهاكُما ربكُما عن �: اتبع مع آدم نفس املكيدة؛ فعندما حرضه على مقاربة الشجرة املمنوعة قال له

يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجالش هذلسيدنا فكأن الشيطان يقول ).. ٢١:األعراف (�ه
جيب أن تفكر يف حكمة االمتناع عن الشجرة بدل من التمسك بظاهر نص األمر اإلهلي، إن اهللا : آدم

وميكن لك حتقيق هذا الغرض نفسه اآلن باقترابك .. يريد لك أن تصبح ملكا وتنال خلودا باالمتناع عنها
  .شيئة اإلهليةفتمسك بروح األمر وال تتردد يف االقتراب من الشجرة فتحقق امل. منها
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فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى �: وقد أوضح القرآن هذا املعىن يف موضع آخر قائال
 أي حياة كحياة املالئكة ال �وملك ال يبلى�وقوله تعاىل ). ١٢١:طه (�شجرة الْخلْد وملْك ال يبلَى

  .يصيبها االحنطاط
نظر يف اآليتني السابقتني معا نالحظ يف األوىل أن الشيطان تظاهر أمام آدم باإلميان وتصديق ما وبال

ويف اآلية الثانية ارتدى عباءة الناصح . أُمر به آدم من حيث الغرض من االبتعاد عن تلك الشجرة
سه باالقتراب من وأوهم آدم بأن الظروف قد تغريت، وأن بوسعه اآلن حتقيق الغرض اإلهلي نف.. اتهد

الشجرة بدال من جتنبها؛ فاألوىل هو العمل بروح األمر وليس بنص الكلمات، وما دام اهلدف األصلي 
  .متحققا فال بأس من ذلك

ويتبني من ذلك أن اخلواص فضال عن العوام ميكن أيضا أن خيطئوا هكذا يف فهم بعض املسائل 
ورمبا . ن قبله مثل هذه األحداث حىت تكون له عربة منهامث إن آدم كان أول األنبياء، ومل يك. الدقيقة

ففي أيامنا هذه ينخدع عامة املسلمني مبثل . شاء اهللا تعاىل أن يقع آدم يف هذا اخلطأ ليكون عربة ملن بعده
التجار وغريهم " العلماء "فمثال خيدع بعض . هذه االجتهادات اخلاطئة رغم وجود هذه العرب يف املاضي

الربا الذي حرمه اإلسالم هو غري الفائدة اليت تعطيها البنوك يف هذه األيام، وإذا كان أخذ بقوهلم بأن 
الربا مهلكا للقوم يف تلك األيام، فإن ترك هذه الفوائد يهلكهم اليوم، لذلك ال حرج يف أخذ فوائد 

بصدق أن يعملوا وهناك العديد من املسلمني الذي يودون . البنوك، بل هي ضرورية ألجل احلياة القومية
  .بالتعاليم اإلسالمية يف شأن الربا، ولكنهم ينخدعون ذه األقوال ويأخذون الربا

إن العرب كانوا جهاال، وكان سفور النساء مدعاة : كذلك خيدع البعض املرأة املسلمة قائال
ب، بل إن لفسادهن يف تلك األيام، أما اليوم فنحن يف زمن العلم واحلضارة، فال حرج يف ترك احلجا

خروج النساء املسلمات سافرات سوف يدعم اإلسالم ويقويه، وقد اخندعت الكثريات من املسلمات 
  . املخلصات ذه األقاويل وتركن احلجاب

، فيقولون إن معناها أن اهللا تعاىل أسقط آدم من �اهبطوا�وخيطئ بعض الناس يف فهم قوله تعاىل 
وط االنتقال من مكان إىل آخر، كما ورد يف قوله تعاىل حكاية السماء على األرض، ولكن من معاين اهلب

وهذا املعىن أنسب . أي ارحتلوا من هنا إىل بلد آخر.. )٦٢:البقرة (�.. اهبِطُوا مصراً�عن بين إسرائيل 
، فهو خليفة يف مكانه األول ويف مكانه �إين جاعل يف األرض خليفة�وأوفق مع قول اهللا تعاىل عن آدم 

  . من األرض بعد ارحتالهالثاين
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  :شرح الكلمات
تلقى الشيَء. يستقبله: فالن يتلقى فالنا: ىلقَّت :تلقَّ:  منهوتلقى الشيَء. يهلقوتلقى آدم ). األقرب(ه ن

أنه تلقن أو تعلم �تلقى آدم من ربه�فمعىن ). اللسان( أي أخذها عنه، وقيل تعلمها :من ربه كلمات 
  .بالوحي من ربه بعض عبارات الدعاء

اخلطبة؛ : والكلمة. مجع كلمة أي لفظة؛ وكل ما ينطق به اللسان مفردا كان أو مركبا: كلمات
  ).األقرب(القصيدة 
  .رجع عليه بفضله: تاب إليه وعليه: تاب

ربنا ظَلَمنا �: دعا اهللا تعاىل مبتهال..  عندما خدع الشيطان سيدنا آدم وأطلعه اهللا على زلته:التفسري
رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسويبدو أن هذا هو الدعاء ).. ٢٤:األعراف (�أَن

  .الذي تلقنه من ربه
ى حقيقة لطيفة، ذلك أن اهللا تعاىل يتفضل على اإلنسان فيعلمه األدعية اليت تستدر تدل هذه اآلية عل

وكثري من الناس يصطنعون أدعية من عند أنفسهم، وقد تتسم بالنقص واالحنراف، مما . الرمحة اإلهلية
 املراد به بل.. وال نعين بذلك أن ميتنع اإلنسان مطلقا عن الدعاء بكلماته. جيعلها تتحول إىل دعاء عليهم

لكي يتلقى من اهللا تعاىل .. أن يسعى اإلنسان كما سعى آدم عليه السالم لالتصال باهللا اتصال وثيقا
  .الدعاء عندما يتعرض ملشكلة أو مصيبة، ولكي يرث فضل اهللا تعاىل بذلك الدعاء
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  :شرح الكلمات
  )األقرب.(اخلوف انفعال يف النفس حيدث لتوقع ما يرد من املكروه أو يفوت من احملبوب: خوف
وه الغم احلاصل لوقوع مكر: احلَزن. الغم؛ خالف السرور: احلُزن. ضد سر: حزِن عليه وله: حيزنون

خشونة يف النفس ملا حيصل فيه من الغم، ويضاده الفرح : احلَزن". التاج"أو فوات حمبوب يف املاضي
  .فالفرق بني اخلوف واحلزن أن اخلوف خيص املستقبل واحلزن خيص املاضي). املفردات(
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اجلنة،  بصيغة اجلمع داللة على أن آدم وزوجه مل يكونا وحدمها يف �اهبطوا� يف قوله تعاىل :التفسري
  .بل كان معهما أتباع آدم عليه السالم أيضا

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

رة بالقوة اإلميانية اليت تورثهم الطمأنينة يف كل حال، فلن يداخل قلوم أيضا، أي أن قلوم ستكون عام
اخلوف من املصائب املقبلة، وال احلزن على ما قد أصام من قبل، بل تكون قلوم املطمئنة مبثابة اجلنة 

  .مث إن جنة اآلخرة بعد املوت مرياث هلم جيدون فيها من نعيم اهللا تعاىل ما ال يحصى. هلم
لنا اآلية أيضا على أن الوحي اإلهلي مل ينقطع بعد آدم، ألن اهللا تعاىل وعد منذ ذلك العهد بأن وتد

  . وحيه لن ينقطع نزوله، وأن املؤمنني به سوف حيظون بفضل اهللا دون انقطاع
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  :شرح املفردات
أنكره : كذَّب باألمر تكذيبا وكذابا. كذبت: قال له: نسبه إىل الكذب؛ وقيل: كذَّب: كذبوا
  )األقرب. (وجحده
. كل قطعة من القرآن فصلت عن غريها بعالمة: واآلية. العالمة؛ الدليل: مجع آية وهي: آيات

  )التاج(
  .بات املديد دام أم مل يدماخللود يف األصل الث: خالدون
 الذين يتنكبون عن طريق اهلدى وال يؤمنون باآليات اليت جعلها اهللا تعاىل ملعرفته سيقعون يف :التفسري

النار، ولن جيدوا طمأنينة القلب وسكينة النفس رغم كثرة النعم اليت حتيط م، كما ينالون العقاب بعد 
  .املوت

ئم غري املنقطع، بل إنه يعد جهنم كاملستشفى الذي سيدخله الناس إن اإلسالم ال يقول بالعذاب الدا
فإذا ما حتقق اإلصالح والشفاء ينتهي العذاب والعالج، ألن اهلدف من العقاب . لالستشفاء من أمراضهم

ليس االنتقام الناجم عن غيظ أو غضب أو عداوة، بل هو لإلصالح فقط، ولقد ورد يف احلديث النبوي 
أما : تفسري معامل الترتيل، آية" (جهنم زمان ال يبقى فيها أحد، ونسيم الصبا حترك أبواايأيت على "أنه 

  ..).الذين شقوا
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 موعظة وذكرى لكل واحد من بين آدم، ألن كل إنسان يولد فهو �جيب أن تكون قصة آدم 
كل األشياء كآدم، ويؤمر املالئكة مبساعدته، ألم خلقوا كواسطة لتدبري نظام هذا الكون، فتكون 

بيد أن بعض األشرار ال يرتاحون . اخلاضعة لتدبري املالئكة معاونة لإلنسان، وتنفعه يف االستمتاع حبياته
الرتياح إخوام، فهم كالشيطان حياولون إخراجهم من تلك اجلنة الروحانية اليت أُورِثَها كلُّ إنسان منذ 

كما خضع آدم، ويلجأ إليه عند املصائب ينال لكن الذي خيضع لربه . والدته، ساعني إىل إيذائهم
النجاح، ويعلو عن متناول اخلوف واحلزن، أما الذين ال يقتفون بآثار آدم وتزلّ أقدامهم يف االبتالءات، 

  .ويصاحلون الشيطان ويعرضون عن هدى رم، فإم يصريون عرضة لآلالم فيهلكون
الدنيا، ولكن اإلنسان الذي بنفسه واقع يف تطلع الشمس يف كل يوم لترى تكرار هذا احلادث يف 

ومثل . أنواع املعاصي اخلطرية يلوم آدم التباعه الشيطان؛ مع أن آدم أخطأ ومل يكن له عزم على اخلطأ
  .هؤالء املعترضني الذين ال يتورعون عن االعتراض على آدم ال يدركون أن الشيطان قابع يف قلوم هم

  :وختربنا اآليات السابقة
فاألمم اليت ال تقدر . وحي اإلهلي موجب لشرف اإلنسان وفضيلته على سائر احليواناتأن ال .١

الوحي اإلهلي حق قدره فإا جمرمة بتفضيل احليوانية على اإلنسانية، وإا لتعرقل طريق النهضة احلضارية 
ك الذين يلبون الدعوة اليوم وحتول دوا يف املستقبل أيضا، وأنه لن يدفع عجلة التقدم احلضاري إال أولئ

.  يف هذا العصر هم الذين سيؤسسون مدنية جديدة نافعة�السماوية، وإن الذين استجابوا لدعوة حممد 
إذ إن أتباع هذه احلركة الروحانية الكربى أصبحوا طبق سنة اهللا املستمرة مؤسسني .. وقع فعال وهذا ما

رية، وإن بدت رائعة جدا، إال أا مقتطَفةٌ إىل حد كبري إن احلضارة الغربية العص. ملَدنية جديدة عظيمة
من املدنية اإلسالمية، وإن النواحي اليت ختتلف فيها مدنية الغرب عن املدنية اإلسالمية هي اليت سببت 

  .اإلخالل باألمن والسالم العاملي
 من العظمة أنه كلما ظهرت للناس حركة إصالحية جديدة عارضوها، ألا تكون يف بداية األمر .٢

فكان من الالزم أن . والروعة حبيث يقصر عن إدراك أعماقها وقوة تأثرياا حىت الصاحلون من عباد اهللا
  .حيدث ذلك عند ظهور اإلسالم أيضا، وكذلك حدث

. أما الصاحلون فال يلبثون بعدئذ أن يعترفوا بأخطائهم، ويذعنون لعظمتها، ويندفعون إىل تأييدها .٣
اأما األشرار فإوقد رأينا أن صاحلي . م يبدءون يف مقاومتها، وكذلك جرى لإلسالم وسيجري أيض

الفطرة من الناس تتابعوا يف الدخول يف اإلسالم أفرادا، وقاموا ملناصرته، غري أن املطبوعني على طبائع 
  .إبليس متسكوا بالتمرد والعصيان
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هلية، فإم ينضمون إليها نفاقًا، ليقوموا عندما خييب األعداء يف مقاومتهم العلنية ضد اجلماعات اإل .٤
وكما خاب شيطانُ آدم وخسر، . بالدسائس السرية من داخلها، كما تظاهر الشيطان بالنصيحة آلدم

فإن أعداء اإلسالم سيخيبون ويحبط اهللا مكائدهم ولن ميسوه بسوء، ولسوف يتقدم اإلسالم ويزدهر 
  .الغصص من عذاب الغيظ الدائمبالرغم من عدوام ومقاومتهم، وسيتجرعون 

إن اهلداية السماوية ليست مقصورة على زمن دون زمن، بل إن اهللا لن يزال يرسل اهلداية طبق  .٥
 اهلداية حمدودة النسدت أبواا مبجرد ظهور النيب األول كما فلو كانت سنة إرسال. مقتضى كل عصر

ضيات العقل ويناقض متطلبات الوحي فانقطاع اهلداية السماوية خيالف مقت. تزعم اهلندوس مثال
  .السماوي أيضا

إن الذين يؤمنون باهلداية السماوية حيفظهم اهللا من سيئات أعماهلم السابقة كما حفظ آدم عليه  .٦
وبسبب اإلميان ذا الوعد يصري املؤمن جريئا شجاعا مقداما، ال خياف العواقب عند الفداء بكل . السالم

وحي السماوي هو العروة الوثقى اليت إذا استمسك ا جنا من مجيع اهلموم ما ميلك، ألنه يوقن بأن ال
إما القيادة والصدارة إذا كتبت له احلياة، أو الشهادة املرحية يف أحضان : فله إحدى احلسنني. واآلالم

  فمم خياف؟. حب اهللا تعاىل
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  : شرح الكلمات
 اهللا تعاىل ، وتقول التوراة إن هذه التسمية أطلقها� لسيدنا يعقوب إسرائيل لقب: بين إسرائيل
دت مع اهللا والناس  ال يدعى امسك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، ألنك جاه:لفقا: "عليه لشجاعته

ا). ٢٨:٢٣:التكوين" (وقدرتبدال من "إسرائيل" على نسل يعقوب فيسمون وهذا اللقب يطلق أيض 
  (Analytical Hebrew and Chaldec).بين إسرائيل

أي " إيل"أي املقاتل الباسل و " يسر"وهي كلمة تتركب من " يسرائيل"ويقال إلسرائيل بالعربانية 
  ".تل الباسل للرباملقا"مبعىن .. الرب

وميكن أن تكون عربانية األصل معربة، ولكن ". إيل"و " إسر"من " إسرائيل"وتتركب الكلمة العربية 
ويرى هذا الرأي . الواقع أن اللغتني لغة واحدة، وحسب حتقيقنا فإن العربانية صورة مشوهة من العربية
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 يعتربون اللغتني متفرعتني عن لغة بعض العلماء الغربيني، وإن كان معظمهم بسبب تعصبهم الديين
وإمنا . وال يسمح اال ببحث هذه القضية! أخرى؛ بل قال بعضهم إن العربية احندرت من العربانية

  .عربية األصل، تغري شكلها يف العربية" إسرائيل"نكتفي هنا بالقول إن كلمة 
القوي الشجاع " إسر"معىن كلمة ويكون ). األقرب(قبض عليه وأخذه : أسر الرجلَ: يقال يف العربية

العربانية اليت تعين يف العربية اللِّني واالنقياد " يسر"وإذا الحظنا كلمة . الذي يتغلب على خصمه ويأسره
  .من يتقبل القول بلني وينقاد دون معارضة: كان معناها
 وجدنا أن معناها يف صورا هذه ال تعين يف العربية معىن الرب، ولكن إذا أمعنا النظر" إيل"وكلمة 

، والصفة املشبهة منها "آئل"واسم الفاعل منها " آل"احلقيقي يصدق على اهللا تعاىل، ألا مشتقة من فعل 
تفقد أحواهلا : ؛ وآلَ امللك الرعية)األقرب(ساس؛ يقال آلَ الرجلُ أهله أي ساسهم " آل"ويعين ". إيل"

املدبر؛ احلاكم؛ امللك؛ ": آئل"فتعين كلمة .  أمرهموليهم أي صار ويلَّ: ودبر أمورها؛ وآل على القوم
الكائن املتصف أزال وأبدا بصفات التدبري واحلكم وامللك؛ وهي صفات ال توجد إال " إيل"وتعين كلمة 

  .يف ذات اهللا تعاىل، ألنه أزيل أبدي
لرجوع، وهذا الكائن املتصف أزال أبدا بصفة ا" إيل"عاد، وبناء على ذلك تعين كلمة : ومن معاين آل

  .اإلهلية، أي الذي يرجع على عباده برمحته مرارا وتكرارا" التواب"املعىن نفسه مدلول صفة 
ك األزيل العبد القوي الشجاع للمل) ١ (:"إسر"فيكون املراد من إسرائيل بناء على اشتقاقه من 

العبد ) ٣ (،سبحانه وتعاىل الشجاع للكائن املدبر أزال وأبداالعبد القوي ) ٢(، سبحانه وتعاىلاألبدي 
  . سبحانه وتعاىلابأي التو.. مرارا  على العبادالقوي الشجاع ملن يعود

وإذا اعتربناها صفة .  عبد اهللا املطيع املتخلق بأخالقه تعاىل:فتعين" يسر"وبناء على االشتقاق من 
تسالمهم التام الدائم هللا وهي اس.. كانت إشارة إىل صفة مميزة توجد يف فطرة األنبياء" يسر"مشبهة من 

ويتأكد هذا املعىن من . فكأن إسرائيل تعين املطيع املستسلم هللا تعاىل، واملنقاد دائما ألحكامه.. تعاىل
..  اهللاسري: عبد اهللا، وقيل: إسرائيل معناه صفوة اهللا، وقيل: معجم تاج العروس أيضا حيث جاء فيه

كرم والعز هو السيد الشريف ذو املروءة والوالسري.  
 Hebrew & English Lexicon of the"ويصرح املعجم العرباين اإلجنليزي للعهد القدمي 

old Testament"ليس " سري"ن املعىن احلقيقي لكلمة  أ"وإمنا قريب منها" سري.  
تعين املقاتل الشجاع، ومثل هذا اإلنسان يؤمر على اجليش، وكان العرب " يسر"واحلق أن كلمة 

" سري"معىن " يسر"وهكذا تتضمن كلمة . ون عليهم أشجعهم وأشرفهم وأكثرهم مروءة وكرمايسيد
  .أيضا
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وذكر . قال فيه شيئا: وذكر الشيء بلسانه. حفظه يف ذهنه: ذكر الشيء ذكرا وتذكارا: ذكروااُ
 هيئة والذكر تارة يقال ويراد به). األقرب(فطن به : وذكر ما كان قد نسي. قاله له: لفالن حديثا

للنفس ا ميكن لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة، وهو كاحلفظ إال أن احلفظ يقال اعتبارا بإحرازه، 
الذكر : وتارة يقال حلضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل. والذكر يقال اعتبارا باستحضاره

يان، وذكر ال عن نسيان ذكر عن نس: ذكر بالقلب وذكر باللسان؛ وكل واحد منهما ضربان: ذكران
  ).املفردات(بل عن إدامة احلفظ 

. الصنيعة واملنة، ما أُنعم به عليك من رزق ومال وغريمها؛ املسرة؛ اليد البيضاء الصاحلة: النعمة: نعميت
احلالة اليت يستلذ ا اإلنسان، وهذا مبين على ما اشتهر عندهم أن : النعمة يف أصل وضعها: ويف الكليات

أي حىت ال " ونعمة اهللا ما أعطاه اهللا للعبد مما ال يتمىن غريه أن يعطى إياه . ة للحالة، والنعمة للمرةالنعم
  ).األقرب(فالن واسع النعمة أي واسع املال : يقال. ومجع نعمة نِعم وأنعم". يتمىن بعده شيئا يعطاه 

 وعهد. ه عهدام مراعاتق الذي يلزوثوسمي امل.  الشيء ومراعاته حاال بعد حبالحفظُ: العهد: يعهد
 مبا نلتزمه  رسله، وتارةًةرنا به بالكتاب وسنزه يف عقولنا، وتارة يكون مبا أم يكون مبا ركَاهللا تارةً

  ).املفردات(
؛ ؛ املعرفةُ؛ االلتقاُء؛ الذمةُ ورعاية احلرمة؛ األمانُ واليمني؛ احلفاظُق واألمر؛ املوثالوصيةُ: العهدو 

  ).التاج(الة ب للو؛ الذي يكت اهللا تعاىل؛ الضمانُ؛ توحيد؛ الوفاُءزمانُال
هبونار :ب الرجلُرهوأصلُ). األقرب(خاف : ب رهبةً يره �ارهبوين�ارهبون .  

..  ليست أمرا مبتدعا� وبذكر مثال سيدنا آدم عليه السالم بين أن دعوى حممد رسول اهللا :التفسري
وبعد آدم كان ميكن أن يتساءل أحد .  البشري حىت أنزل اهللا تعاىل وحيه على آدمفما أن اكتمل العقل

. عن احلاجة إىل إرسال وحي آخر بعده؛ وهذا سؤال عام يثريه منكرو النبوة، بل أتباع الديانات السابقة
طأ، وغرض املنكرين للنبوة من السؤال هو التشكيك فيها، بناء على أن املدعي اجلديد قد يكون على خ

أما أتباع . واألنبياء السابقون قد مضوا يف سبيلهم وليس هلم من خيلفهم أو ينوب عنهم ليطاع أو يتبع
  الديانات السابقة فيعترضون على أساس أنه ما احلاجة إىل نيب جديد مع وجود ديننا؟

دم شهادة األول أن نثبت ضرورة النبوة عقال، والثاين أن نق: وميكن الرد على هذا السؤال بطريقني
وقد تناول القرآن الكرمي ضرورة النبوة من حيث العقل . التاريخ على أن النبوة كانت مستمرة بعد آدم

يف مواضع أخرى عديدة، وقد اختار هنا الطريق الثاين، وبني أن هناك من ادعى النبوة قبل اإلسالم بزمن 
: قال.  رغم وجود شريعة سابقةقريب، وبذلك أبطل القرآن االعتراض على نزول شريعة أو وحي نبوة
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فكيف تنكرون صدق أولئك الذين حتقق صدقهم بالشواهد والدالئل؟ وإذا كانوا صادقني يف دعواهم، 
فكيف ميكن إنكار الوحي الذي أتى بعد الوحي األول؟ وإذا كان نزول الوحي مستمرا بعده، بل بعث 

فكيف يصح االعتراض على اإلسالم برتول . .اهللا تعاىل األنبياء حىت إىل ما قبل اإلسالم بزمن قريب
  الوحي اجلديد فيه رغم وجود الشرائع السابقة؟

ذلك أن اليهود والنصارى .. وهناك فائدة أخرى الختيار هذا األسلوب يف الرد على ذلك السؤال
بين أنه فاستدل على استمرار الوحي بتقدمي أمثلة من أنبيائهم و. كانوا من أول املخاطبني بالقرآن الكرمي

فلقد أخرب . كانت هناك حلقة يف سلسلة النبوة ال تكتمل إال ا، أال وهي بعث النيب من بين إمساعيل
وقد أوضح موسى ومن جاء بعده من األنبياء . الوحي منذ عهد إبراهيم ببعث نيب من أبناء إمساعيل أيضا

إحدامها : بوحي هؤالء األنبياء له فائدتانفاالستشهاد . عليهم السالم نبأ جميء هذا النيب مبزيد من البيان
ضرورة استمرار النبوة، والثانية أن ثبوت انتقال الوحي اإلهلي بعد هذه السلسلة من النبوة إىل بين 

  .إمساعيل كان حتما والزما
. شرع اهللا تعاىل بدءا ذه اآليات خياطب بين إسرائيل مذكرا إياهم بنِعمه عليهم.. ولبيان هذا الدليل

طالبهم بتقدمي شهادة صادقة بأن الوحي اإلهلي كان مستمرا يف العامل، وأنكم كنتم مهبطا له، بل إن و
  .انتقال سلسلة الوحي منكم إىل بين إمساعيل مذكور يف كتبكم

  إسرائيل
وليعقوب . �كان إسحاق االبن األصغر لسيدنا إبراهيم؛ وهو والد يعقوب الذي أجنب يوسف 

 ويبنون تفوقهم العرقي على بنوم له، وقد نال لقب إمساعيل من اهللا تعاىل مقام خاص عند اليهود،
وأن .. فسمي أوالده بنو إسرائيل، إذ ورد يف التوراة أن يعقوب أثناء سفر له صارع شخصا طوال الليل

فقال ال يدعى امسك فيما بعد يعقوب . يعقوب: ما امسك؟ فقال: فقال له" "الرب"هذا الشخص كان 
  )٣٠ إىل ٢٨: ٣٣تكوين ". (ألنك جاهدت مع اهللا والناس وقدرت. رائيلبل إس

كان من  وسواء. ويقول شراح التوراة إن ذلك املصارع كان ملَكا دون أن يقدموا دليال على ذلك
فهو الذي مساه إسرائيل، ألنه كان يف نظر .. رآه يعقوب يف عامل الكشف أو الرؤيا ملكًا أم الرب نفسه

واخللق قويا غالبا، فمعىن إسرائيل، حبسب التوراة، العبد القوي للرب، أو العبد الغالب يف سبيل اهللا تعاىل 
املقاتل الباسل أو اجلندي القوي للرب، "واملعىن اللغوي إلسرائيل كما جاء يف شرح املفردات هو . الرب

  .وبسبب هذا اللقب سمي أوالده بين إسرائيل". أو العبد املطيع هللا
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  ائيل واليهودبنو إسر
مل تذكر هذه اآلية كلمة اليهود، ولكنها وردت يف القرآن الكرمي يف مواضع أخرى يف صيغة 

  .ومن املناسب أن نعرف الفرق بني كلميت يهود وبين إسرائيل".. هود"أو صيغة " يهودي"
. ضع منه موا٩يف " اليهود " موضعا يف القرآن الكرمي، وجاءت كلمة ٤٨يف " بين إسرائيل"تردد اسم 

وإذا نظرنا إىل هذه املواضع وجدنا أنه كلما أراد القرآن ذكر أتباع دين .  مواضع٣يف " هود"وكلمة 
" هود" وكلمة ".بين إسرائيل"ىل نسل يعقوب قال ، وكلما أراد اإلشارة إ"هود"أو " اليهود"موسى قال 

ليهودية وامللة النصرانية، وكذلك كلمة إشارةً إىل أتباع امللة ا" النصارى"يف املواضع الثالثة تقابل كلمة 
مما يدل على أن املراد منها هو امللة .. يف تسعة أماكن وردت يف مثان منها مقابل كلمة نصارى" اليهود"

فيدل السياق أن املوضوع أيضا " ٦٥: املائدة"أما يف املوضع التاسع . املرسومة وليس الشعب اإلسرائيلي
يف القرآن كانت داللة على "..بنو إسرائيل"ولكن كلما وردت كلمة . وديةيدور حول عقائد الديانة اليه

  .بإزائها" النصارى"الشعب املوسوي، وليس هناك موضع استخدم فيه القرآن الكرمي كلمة 
أيضا من كانوا من " بين إسرائيل"ميكن أن يندرج حتت خطاب .. وبناء على هذا التباين بني الكلمتني

كذلك بالنسبة لكلمة .  الدين اليهودي ودخلوا مثال يف النصرانية أو اإلسالمنسل يعقوب وإن تركوا
  .، فمن اعتنق الديانة املوسوية وإن مل يكن من بين إسرائيل ميكن أن يسمى يهوديا"هود"أو " يهود"

ورمبا يتشكك أحد يف أن اليهود ال يسمحون بدخول الناس يف ديانتهم فكيف نستسيغ أن يدخل 
فاجلواب على ذلك أم ال شك يعتربون دين موسى خاصا . ين إسرائيل يف الدين اليهوديأحد من غري ب

فقد رخصوا لبعض الناس الدخول يف دينهم مثل . م، ولكن كانت هناك بعض االستثناءات أيضا
عبيدهم أو الذين هاجروا إىل بالدهم واستوطنوها وعاشوا حتت حكمهم، فقد جاء ذكر ذلك يف 

إذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختتن منه كل ذَكر، مث يتقدم ليصنعه، فيكون و: "التوراة
تكون شريعة واحدة ملولود األرض وللنـزيل النازل . كمولود األرض، وأما كل أغلف فال يأكل منه

  )٤٩ و ٤٨ :١٢خروج ". (بينكم
 إسرائيل ولكنها، لغرض يتضح من هذه الفقرات أن شريعة موسى وإن كانت تعترب خاصة لبين

  .التوحيد بني طوائف اتمع، تسمح بدخول من يرتل بالدهم ويقيم معهم ويكون تابعا حلكومتهم
  .قائمة بشعوب تدخل يف النظام اليهودي بشروط خاصة) ٨ إىل ٣:٢٣سفر تثنية (وكذلك ورد يف 

كل ..م الرب ليكونوا له عبيداوأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اس: "وورد أيضا
الذين حيفظون السبت لئال ينجسوه ويتمسكون بعهدي آيت م إىل جبل قدسي وأفرحهم يف بيت 
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". الصالة، وتكون حمرقام وذبائحهم مقبولة يف مذحبي، ألن بييت بيت الصالة يدعى لكل الشعوب
  )٨ - ٧: ٥٦ إشعياء(

  .ألنه عالمة العهد اإلهلي إلبراهيم.. نواملراد بالتمسك بالعهد هنا هو االختتا
ويقول العامل اليهودي يوسيفوس إن الذي يغري دينه ويدخل يف اليهودية هو من يتقيد بالتقاليد اليهودية 

  ).١٠املوسوعة اليهودية، ج (ويتبع القانون اليهودي ويقوم بعبادة الرب كعبادة اليهود له 
فهناك راعوث فتاة . انوا يدخلون يف الديانة املوسوية عملياويتبني من التوراة أيضا أن بعض الناس ك

  ).سفر راعوث(مؤابية تزوجت من رجل إسرائيلي واعتنقت الديانة املوسوية 
  )٢: ٣عزرا. (وكذلك يتبني من التوراة أن اآلشوريني الذين استوطنوا فلسطني اتبعوا شريعة اليهود

، وديكاسيوس Tacitusون الرومان تاسيتوس وهذا ما يؤكده التاريخ أيضا، فقد ذكر املؤرخ
Diocassious وهوريس ،Horecseدين ، وغريهم يف كتبهم أمساء الرومان الذين اعتنقوا ال

  ).١٠  جاملوسوعة اليهودية(اليهودي 
ويتبني من التاريخ اإلسالمي أيضا أن بعض عرب املدينة دخلوا يف دين اليهود، مثل كعب ابن 

 وحض أعداء اإلسالم على اهلجوم على املدينة واستئصال � مع رسول اهللا األشرف الذي نقض عهده
فر إىل املدينة الجئا . كان أبوه من قبيلة بين نبهان.  يصدر األمر بقتله�شأفة املسلمني، مما جعل النيب 

، بعد أن قتل أحد الناس وحتالف مع يهود بين النضري، مث تزوج فتاة منهم تدعى عقيلة بنت أيب احلقيق
ذكر قتل .. شرح املواهب اللدنية للزرقاين(وهكذا دخل دين اليهود، وكان ابنه كعب يهوديا كذلك 

  ).كعب ابن األشرف
كذلك يتضح من بعض الروايات أن بعض مشركي املدينة كانوا ينذرون أبناءهم لليهود، فيدخلوم 

تجعل على نفسها إن عاش هلا ولد كانت املرأة تكون مقالة ف: الديانة اليهودية عندما يشبون، فقد ورد
: فأنزل اهللا عز وجل. ال ندع أبناءنا: فقالوا. فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار. وده
  ).أبو داود، كتاب اجلهاد (�ال إكراه يف الدين�

سرائيل يف واخلالصة أن اختصاص الديانة املوسوية ببين إسرائيل ال يعين أنه ال ميكن أن يدخل غري إ
بل إنه حبسب الشريعة اليت جاء ا موسى ميكن للرقيق أو التابع حلكم اليهود أن يدخل الدين .. اليهودية

ست ديانة اليهودي إذا عمل حبسب شريعته واختنت، ويعين االختصاص هنا فقط أن هذه الديانة لي
ة، ويعين أيضا أن الوعود املتعلقة  باخلروج إىل األمم األخرى لدعوم إىل اليهوديتبشريية، ومل يؤمروا

بالرقي واالزدهار خاصة باإلسرائيليني، أما األمم األخرى فيمكن أن ينالوا منها شيئا بشرط أن يكونوا 



 ١٩٩

ولكن اإلسالم، خالفا لذلك، يأمر بالتبليغ ودعوة الناس كافة، وال يعترب ما . تابعني ومطيعني هلم متاما
  .رب، بل كل وعوده تشمل املؤمنني مجيعا عربا وعجمايعد به املؤمنني خاصا بالع

وملا كان مسموحا ليهود بين إسرائيل أن يدخلوا يف دينهم أبناء األمم األخرى بصفة استثنائية، وقد 
ينسبهم إىل الدين " بين إسرائيل"دخل فيه عدد حمدود من هؤالء، لذلك لزم أن يكون هلم اسم سوى 

  .حتقيقا هلذا الغرض" اليهود"قت استخدم وصف ومبرور الو. بدال من الشعب
كان عدد الداخلني يف اليهودية من غري بين إسرائيل بعد موسى بفترة قصرية قليال، وكان بنو إسرائيل 

، ولكن بعد أن قامت دولة إسرائيل يف زمن داود عليه السالم، واتسع نطاق "أجانب أو غرباء"يسموم 
ظر إليهم باحترام، ودخل من رعاياهم عدد ال بأس به يف حكمهم، وبدأت الشعوب األخرى تن

  .مست احلاجة أن يكون هناك اسم غري بين إسرائيل يشمل هؤالء أيضا.. اليهودية
فقد خلف سليمان عليه السالم ابنه .. كما لعبت الظروف السياسية دورا يف اختيار هذا االسم

ئيل يف حفل تتوجيه طلبوا منه أن جيري تعديالت وكان ذا ميول دنيوية، وملا جاء بنو إسرا" رحبعام"
ولكنه بناء على مشورة أصدقاء من الشباب اشتد عليهم يف اجلواب وطردهم . ختفف من وطأة القانون

وعلى إثر ذلك قام عشرة من رؤساء قبائل إسرائيل االثنيت عشرة بإعالن التمرد عليه مبجرد . من الس
حكمه سوى منطقة اليهودية اليت تدعى اليوم فلسطني، وكانت تضم خروجهم من الس؛ ومل يبق حتت 

وسبب وفائهما له أن سيدنا داود عليه السالم كان من سبط يهوذا وولد ونشأ يف . قبيليت يهوذا وبنيامني
املوسوعة اليهودية، . (قبيلة بنيامني، ومبعونتها استوىل على منطقة يهوذا مث على سائر مناطق بين إسرائيل

  )حتت كلمة داود
أطلق على أحدمها اسم يهوذا، وكانت : ونتيجة هلذا التمرد انقسمت حكومة بين إسرائيل إىل دولتني

، ٢: ١، مىت ١٠و ٧: ٣: ١أخبار األيام األول(تضم منطقة اليهودية حيث تقطن قبيلتا يهوذا وبنيامني 
 ألا كانت تضم معظم القبائل ، ومسيت األخرى إسرائيل)١:١١: ؛ أخبار األيام الثاين٣٣: ٣:لوقا

وبسبب هذا االنقسام مالت حكومة إسرائيل إىل . اإلسرائيلية، وكانت تشغل مشال فلسطني وغرب الشام
الشرك، وفَر علماء التوراة منها إىل اليهودية، وصارت اليهودية مركزا للعقيدة املوسوية، وحاملة لواء 

  .هذه الديانة شيئًا فشيئًا
وباتساع هوة اخلالف شيئًا فشيئًا بدأ . يهوذا يهودا للتفريق بينهم وبني سكان إسرائيلهكذا مسي أهل 

وعندما عمرت اليهودية على . يستعمل تعبريا عن الدين بدال من الداللة على املكان وحده" يهود"اسم 
ول الكلمة على ، وصار زمام الدين املوسوي يف يد أهلها وحدهم اقتصر مدل"عزير ونحيما"أيدي النبيين 

ذلك أن إحياء الدين املوسوي يف ذلك .. اتباع الدين املوسوي ومل يعد يعرب عن اسم القبيلة أو املكان
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وعندما بدأ هذا االسم يطلق باملعىن الديين فقط مشل أيضا أتباع . الزمن كان جيري على يد أهل اليهودية
  .دين موسى من غري بين إسرائيل

فئة بقيت على اليهودية، :  انقسموا إىل فئتني� بين إسرائيل باملسيح عيسى وعندما آمنت طائفة من
مث جاء اإلسالم وجعل بعضهم مسلمني، فكان هناك من بين إسرائيل من . وقسم آخر سموا النصارى

 . كانوا مسلمني
م أصال أو واخلالصة أنه ملا ازدهر الدين املوسوي على أيدي أهل يهوذا، وجاء كل األنبياء العظام منه

من أمثال أرميا، وحزقيال، ودانيال، وعزرا، وحنميا وغريهم، وملا كانت حكومة إسرائيل يف .. نشأة
وملا كان الكثري من غري بين إسرائيل قد . اشتهر أهل يهوذا باسم اليهود.. الشمال قد مالت إىل الشرك

من يدخل هذه الديانة متييزا هلم صار اسم اليهود يطلق على كل .. دخلوا الدين املوسوي يف ذلك الزمن
من ينتسب إىل دين : تعين" يهودي"وقبل اإلسالم ببضعة قرون كانت كلمة . عن أهل الديانات األخرى

وملا كانت الوعود اإلهلية إلبراهيم وموسى عليهما السالم فيما يتعلق باد الدنيوي . موسى عليه السالم
  .سمية بين إسرائيل قائمة للتمييز بني األقوامبقيت ت.. والترقي الروحاين ختص ذريتهما

لقد تناولت هذا املوضوع بالتفصيل إىل حد ما ألبني أن القرآن الكرمي الذي ينسبه أعداؤه إىل اجلهل 
مبعىن أنه كلما أراد ذكر الدين .. بالدين اليهودي وتاريخ بين إسرائيل قد الحظ هذا الفرق بدقة تامة

أراد ذكر الوعود القومية اخلاصة بآل إبراهيم أو آل موسى أو آل داود أو من استخدم كلمة اليهود، وإذا 
، ألن تلك "بين إسرائيل" بل كلمة " اليهود"مل يستخدم كلمة .. بعث فيهم من أنبياء السلسلة املوسوية

بين الوعود مل تكن موجهة إىل أتباع الدين املوسوي وإمنا كانت خاصة للقائمني على عهد اهللا تعاىل من 
  .كمن أسلم من بين إسرائيل.. سواء أكانوا على دين موسى أو على أي دين مساوي بعده.. إسرائيل

ومن املضحك أن الكتب السماوية هلؤالء الذين يرمون القرآن جبهله بتاريخ بين إسرائيل هي نفسها 
د أن بيالطس عندما وقد ور". ملك اليهود"فمثال جاء يف األناجيل عن املسيح أنه .. ختطئ يف هذا الصدد

  ).٣:٢٣، لوقا ٢:١٥، مرقص١١: ٢٧مىت(أنت تقول : أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: سأل املسيح
ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا : "وتتأسس دعوى امللوكية هذه على ما جاء يف العهد القدمي

  ).٩:٩زكريا " (بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأيت إليك
رة أن زكريا أخرب مبجيء ملك يعيد ألورشليم جمدها، فاملراد به ملك لإلسرائيليني وتبني هذه العبا
وهذا هو ). ٤٩: يوحنا" (يا معلم أنت ابن اهللا، أنت ملك إسرائيل: "فقد ورد. وليس ملك اليهود

س مبن يدخل يف الدين الصحيح، ألن الوعود برقي السلسلة املوسوية كانت خمصوصة ببين إسرائيل ولي
 إن خطاب املسيح عليه السالم كان موجها إىل بين إسرائيل، فقد ورد عنه أنه عندما أرسل مث. ودياليه
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إىل طريق أمم ال متضوا، وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا، بل اذهبوا باحلري : "تالميذه للتبشري قال هلم
لسامريني كانوا ينتمون وجدير بالذكر هنا أن معظم ا).. ٥: ١٠مىت " (إىل خراف بيت إسرائيل الضالة

وما دام املسيح قد ى تالميذه عن الذهاب . اليهود، وكانوا يؤمنون بالتوراة ويعملون ا إىل آباء من
  فما بالكم باألمم األخرى األجنبية؟.. حىت إىل السامريني

فال يفرقون بني اليهودي . ولقد التصق هذا اخلطأ بالنصارى وما زال مالزما هلم إىل اليوم
يرفعون .. ففي هذه الثورة احلالية يف أملانيا وبعض البالد األوروبية ضد اجلنس اإلسرائيلي. اإلسرائيليو

وال يريدون بذلك كل تابع للدين املوسوي فحسب، بل أيضا من تنصر . اطردوا اليهود من البالد: شعار
وقد ازداد هذا احلماس يف . م يهوداصحيح أم من بين إسرائيل إال أم مل يظلّوا بعد تنصره. من اليهود

أملانيا لدرجة أن كل من كان يف عروقه دم من أم إسرائيلية اعتربوه عدوا للوطن، قائلني إنه يهودي أو أن 
فيه دما يهوديا، مع أنه ال يدين بدين اليهود، ومل تكن أمهاته يهوديات، وإمنا كن نصرانيات وكان نسله 

  .أيضا نصرانيا
ا العصر الذي يطلقون عليه عصر العلوم، وتزهو به أوروبا ملا حتقق فيه من ازدهار إذا، ففي هذ

لكن القرآن الكرمي قد . أقول يف هذا العصر أيضا ال يفرقون يف أوروبا بني اليهودي واإلسرائيلي.. علمي
اب األنبياء فكلما تناول ذكر الوعود املتعلقة باالزدهار القومي أو خط. الحظ ذلك قبل ثالثة عشر قرنا

وملا كانت اآلية ". اليهود"، وكلما ذكر العقيدة الدينية اكتفى بكلمة "بين إسرائيل"هلم استخدم كلمة 
الكرمية اليت حندد بصدد تفسريها تشري إىل وعود كانت خمصوصة بذرية إبراهيم عليه السالم، أو تشري إىل 

بين "دم فيها ويف اآليات التالية اسم لذلك استخ.. دعوى خمصوصة هلم عن طريق موسى عليه السالم
  ".إسرائيل

ألن ..  ليضيف إليه معىن آخر�اليت أنعمت عليكم�:  بل زاد وقال�اذكروا نعميت�ومل يكتف بقوله 
واملعىن . من خصائص اللغة العربية أن الزيادة يف احلروف أو الكلمات تعين زيادة أو جدة يف املعىن

األول ما هو عام يتمتع به : فنِعم اهللا تعاىل على نوعني.  خاصة بقومكماملضاف هنا هو بيان أا نعمة
كاهلواء واملاء والنار والغذاء وغريها؛ والثاين ما يناله عباد اهللا املقربون .. املؤمن والكافر على حد سواء

ول  النوع األ�نعميت�فلو كان املراد من قوله . بتحقيق شروط معينة، أو ما يرتل حبسب وعود خاصة
مفردة إشارة " نعمة" ولكنه تعاىل استخدم كلمة ،)اذكروا نِعمي: (وي فيه الكافر واملؤمن لقالالذي يست

 لبيان أا كانت خاصة لكم، ومل يشارككم فيها �أنعمت عليكم�إىل نعمة خاصة، مث زاد عليها عبارة 
  .سواكم
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قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ وإِذْ �: ما هي تلك النعمة؟ جييب القرآن الكرمي يف موضع آخر
نيالَمالْع نا مدأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاَء وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ٢١:املائدة (�اللَّه .(

ومل .. ض املقدسة، وأُمروا بدخوهلاهكذا خاطب موسى عليه السالم بين إسرائيل عندما اقتربوا من األر
يكونوا عندئذ ملوكا، بل كانوا يتيهون يف الفيايف؛ كما أم مل ينالوا امللك من قبل، ومل يكن فيهم ملك 

أما بعد يوسف فكانوا عبيدا يف مصر، وخرجوا من ). عليهما السالم(قط منذ زمن إبراهيم حىت يوسف 
.. دوا بامللك يف األرض املقدسة اليت مل يكونوا قد دخلوها بعدهذه العبودية على يد موسى نفسه، ووع
 أم فعال �جعلكم ملوكا�: إذا، فليس املراد من قوله تعاىل. كما تبني اآلية التالية من سورة املائدة

 �إذ جعل فيكم أنبياء�: وكذلك قوله تعاىل. كانوا ملوكا يف املاضي، وإمنا املراد أنه تعاىل وعدهم بامللك
..  يشري إىل املاضي، وإمنا هو وعد باملستقبل ومل يذكّرهم بأجماد سابقة وإمنا مبا ينتظرهم يف املستقبلال

فذكر هلم موسى وعد اهللا تعاىل بأم ينالون امللك ويكثُر فيهم األنبياء ويعطَون ما مل يعطَ أحد من 
.. هللا تعاىل به بعد دخوهلم األرض املقدسةوجاء اخلطاب بصيغة املاضي حلتمية حتقيق ما يعد ا.. العاملني

حيث .. ولقد كانت األحداث التالية دليال ثابتا على حتقق هذا الوعد. فال يتقاعسن عن فتحها ودخوهلا
ظهر يف بين إسرائيل األنبياء بكثرة، وصاروا ملوكا، وفتح اهللا عليهم عن طريق سلسلة طويلة من األنبياء 

  . ريها يف أمة من األمم الغابرةعلوما روحانية ال جند نظ
: وقال له: "فقد ورد. �إبراهيم  مىت مت هذا الوعد؟ يتضح من التوراة أن هذا الوعد بدأ منذ زمن

وورد بعده ). ٧: ١٥تكوين " (أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيني ليعطيك هذه األرض لترثها
آخر حيث يصريون عبيدا، وبعد أربعة أجيال أيضا أن هذا الوعد سوف يتحقق جرة قومه إىل بلد 

وتكون هذه الفترة ألن اآلشوريني، سكان فلسطني، . سوف خيرجهم الرب منها إىل فلسطني فيملكوا
ويتبني من هذا أن أول عهد كان على . مل يتورطوا بعد يف اإلمث حبيث يستحقون الطرد منها عقابا هلم

وهذا هو . ج بنو إسرائيل من مصر بعد أن عاشوا هناك عبيدالسان إبراهيم، وكان موعد وفائه حني خير
فقول موسى يف هذه اآلية القرآنية يشري إىل . زمن موسى كما يتضح ذلك من التوراة والقرآن والتاريخ

  .هذا الوعد اإلبراهيمي
. ورب معترض يقول إن الوعد اإلبراهيمي هذا ال يتضمن ذكر النبوة وإمنا يشري إىل امللك فحسب

أجعل : "كن إذا قرأناه يف ضوء ما جاء يف أماكن أخرى من التوراة اتضح لنا األمر متاما، فقد جاء فيهاول
أما أنا فهو ذا : فسقط أبرام على وجهه، وتكلم اهللا معه قائال. عهدي بيين وبينك، وأكثرك كثريا جدا

وملوكا منك خيرجون، عهدي معك، وتكون أبا جلمهور من األمم، وأمثرك كثريا جدا، وأجعلك أمما، 
وأقيم عهدي بيين وبينك وبني نسلك من بعدك من أجيالك عهدا أبديا ألكون إهلا لك ولنسلك من 
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" وأكون إهلهم. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غُربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. بعدك
  ).٨ إىل ٢: ١٧تكوين (

أوال أنه سيدخل قومه يف أرض كنعان : وعدينيتبني من هذا أن اهللا تعاىل وعد إبراهيم عليه السالم 
وهذا القول يشري إىل الرقي الروحاين، أما الرقي املادي فقد . وجيعلهم ملوكا هلا، وثانيا أن سيكون إهلهم

  .أشار إليه يف وعده هلم بامللك
هذا الوعد الذي كان على لسان إبراهيم تكرر على لسان يعقوب وموسى عليهم السالم، ولكن 

اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل �: ه كانت مع إبراهيم، فالنبوة وامللك املوعود ما يف قوله تعاىلبدايت
، مها نفس ما وعدوا به على لسان إبراهيم يف التوراة، وهي نفس النعمة �فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا

وبِذكر . �يت اليت أنعمت عليكميا بين إسرائيل اذكروا نعم�: اليت تشري إليها آيتنا احلالية يف قوله تعاىل
هذه النعمة أخربهم أن نعمة النبوة مل تنته بآدم وإمنا كانت يف بين إسرائيل أنفسهم سلسلة طويلة من 

  فلماذا اإلنكار؟.. األنبياء
وقد ذُكرت هذه النعمة املوعودة يف موضع آخر من سورة البقرة يف سياق احلديث عن إبراهيم عليه 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ �:  اهللا تعاىلالسالم؛ حيث قال
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتيذُر نمأن اهللا تعاىل وعد : وتبني هذه اآلية أوال). ١٢٥:البقرة (�و

طلب إبراهيم من اهللا تعاىل أن ميتد :  إماما، أي يقيمه يف مرتبة األنبياء أويل األمر؛ ثانياإبراهيم بأن جيعله
إن عهده يتحقق لبعض أوالده الذين ال : الوعد إىل نسله، فقبل جل وعال ذلك بشروط؛ حيث قال
  .حيرمون أنفسهم منه مبمارسة الظلم القومي، أي بصفة مجاعية

 إشارة إىل أن هؤالء الذين استمرت فيهم سلسلة الوحي �ف بعهدكمأوفوا بعهدي أو�: وقوله تعاىل
ملدة طويلة، وهم بنو إسرائيل، كان العهد هلم مشروطا بشروط، وما داموا مستحقني هلذا العهد وفّاه اهللا 

ولكنهم عندما باتوا غري مستحقني كلية لنعم هذا العهد حوله اهللا تعاىل إىل اجلانب الثاين .. تعاىل هلم
  .ماحت

أما أنت فتحفظ : وقال اهللا إلبراهيم: "وتذكر التوراة أيضا أن هذا العهد كان مشروطا، فقد جاء فيها
هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيين وبينكم وبني نسلك من . عهدي أنت ونسلك من بعدك يف أجياهلم

وأما الذَّكر .. نكمفتختنون يف حلم غرلتكم، فيكون عالمة عهد بيين وبي. يخنت منكم كل ذكر. بعدك
: ١٧تكوين " (إنه قد نكث عهدي.  فتقطع تلك النفس من شعبهاألغلف الذي ال خينت يف حلم غرلتها

تبني هذه العبارة أن العهد مع إبراهيم يف نسله كان مشروطا وعالمته الظاهرية هي ). ٩،١٠،١١،١٤
عاىل، ولن ينال نِعمه اليت وعدوا ا على اخلتان، وأنّ من مل يلتزم ذا العهد ال يكون له عهد مع اهللا ت
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وجدير ذكره أنه قد قيل هنا صراحة إن هذا اخلتان هو عالمة العهد الذي بني اهللا . �لسان إبراهيم 
ولكن . تعاىل وعبده، ويتبني من هذا أن اخلتان مل يكن هو العهد نفسه وإمنا هو العالمة الظاهرية للعهد

ا باخلتان فقط، فنبههم موسى عليه السالم إىل ذلك قائال بأال يفرحوا بعمل اليهود مل يدركوا هذا واكتفو
ولكن إن مل تسمعوا يل ومل تعملوا كل : "واحد ويظنوا أم قد وفّوا جانبهم من العهد، كما قال الرب

هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي، وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي، بل نكثتم 
أسلِّط عليكم رعبا وسال وحمى تفين العينني وتتلف النفس، وتزرعون : ين أعمل هذه بكمفإ.. ميثاقي

  ).١٧إىل ١٤: ٢الالويني " (باطال زرعكم، فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم 
أي أن .. يتبني من هذا أن اخلتان كان فقط عالمة ظاهرية، وليس العهد املتوقع وفاؤه من ذرية إبراهيم

وقد وضح األنبياء بعد موسى هذا .  طاهري القلوب، مطمئين النفوس بسنن اهللا، عاملني بأحكامهيكونوا
ها أيام تأيت يقول الرب، : "املوضوع أيما توضيح، فقال النيب إرميا منذرا بين إسرائيل من عذاب اهللا

: ٩إرميا  ("ألن كل األمم غلف وكل بيت بين إسرائيل غلف القلوب.. وأعاقب كل خمتون وأغلف
ويبني هذا أن النيب إرميا ال يعترب اخلتان البدين وفاء للعهد، وإمنا هو ختان القلب الذي يويف ). ٢٦: ٢٥

  .العهد
أو .. أن يخرج منهم عبادا مقربني: وخالصة القول أن اهللا تعاىل عاهد نسل إبراهيم عن طريقه أوال

أن يورثهم أرض كنعان : يل العزم؛ وثانيا أي أنبياء من أو…"أئمة"حبسب تعبري القرآن الكرمي 
إنّ الوحي النازل على إبراهيم غري حمفوظ بصورته األصلية، وما جنده يف التوراة من هذا . فيملكوا

وسفر النيب إرميا أن املراد " الالويني"الوحي ال يعطي شرحا وافيا للختان، ولكين أثبت من أسفار موسى 
 بل املراد احلقيقي تطهري القلب والطاعة الكاملة، وكان اخلتان البدين جمرد باخلتان ليس اخلتان الظاهري،

  .عالمة ظاهرية هلذا
 أن يا بين إسرائيل، تذكروا �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: بعد هذا الشرح يكون معىن قوله تعاىل

بياء متتابعني، وجعلنا أنه مثة معاهدة معقودة بيين وبينكم، وقد وفيت مبا عاهدتكم عليه، وبعثنا فيكم األن
فيكم ملوكا؛ ولكنكم مل توفوا جبانبكم من العهد، وصارت قلوبكم غري خمتونة، ونسيتم أحكامي، 
واستوىل على أفئدتكم خشية من سواي؛ ولو وفيتم بنصيبكم من العهد فإين مستعد للمضي يف الوفاء 

  .ن بعهدكم فهذا خطأ منكمبنصييب منه، أما إذا توقعتم مين الوفاء بينما أنتم دائما تنكثو
فقد كرر موسى .. وكما ذكرت من قبل أن هذا العهد اإلبراهيمي أُعيد بعده على لسان أنبياء آخرين

العهد نفسه، وهو مشهور ومعروف ورد ذكره كثريا يف التوراة، - الذي أتى بالشريعة لبين إسرائيل-
، "حوريب"اىل دعا موسى إىل جبل سيناء أو ورد يف التوراة أن اهللا تع. مرارا" العهد"وأطلق عليه اسم 
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، ٢٠، تكوين ١٠خروج "حيث تلَقّى أحكام الرب يف الوصايا العشر، وجدد معه العهد لبين إسرائيل 
يف مجيع الطريق اليت أوصاكم ا الرب إهلكم تسلكون : "، وقال"١٩ و ١٨: ١٨، وتثنية ٢: ٥:تثنية

  ).٣٣: ٥تثنية " ( يف األرض اليت متتلكوالكي حتيوا ويكون لكم خري وتطيلوا األيام
عندما كانت هذه الوصايا العشر تترتل على موسى عند جبل حوريب كان جالل اهللا تعاىل يتجلى 
على اجلبل، وكان هناك بريق شديد يلمع، وأصوات رعد مرعبة، فارتعب من ذلك بنو إسرائيل الذين 

ل لعقد العهد مع اهللا تعاىل، وطلبوا من موسى أن كانوا قد خرجوا من خيامهم وجاءوا إىل سفح اجلب
خروج . (يسمع هو لكالم الرب مث خيربهم مبا مسع، ألم يرتعدون وخيشون املوت من مساع هذا الكالم

حسنا، سوف أباركهم ما داموا متبعني أحكامي، ولكن : وعندما قالوا هذا قال الرب ملوسى). ١٩: ٢٠
  . لن أقيم النيب املثيل لك منهم، بل أقيمه من إخومعقوبتهم على سوء تصرفهم هذا أين

).. ١٥: ١٨تثنية " (يقيم لك الرب إهلك نبيا من وسطك من إخوتك مثلك: "ومع أن العبارة تقول
من وسط : "بل فقط قال" من وسطك"إىل أن الوحي بعده مباشرة يقول خبالف ذلك حيث مل يذكر 

  ".إخوم
من "فما دام املخاطبون هم بنو إسرائيل فقول . تصبح بال معىن" من وسطك من إخوتك"مث إن عبارة 

سيقام : يصريا لغوا، ألنه ما دام اخلطاب موجها لبين إسرائيل، حيث قيل هلم" من إخوتك"مث " وسطك
هلم نيب من إخوم، فمعىن ذلك أنه سيكون من قوم غري بين إسرائيل وليس منهم، ولو كان منهم فال 

  .يعد من إخوم
.. كانت إقامة نيب من إخوة بين إسرائيل عقابا هلم، فإذا كان هذا النيب سيبعث من أنفسهم: ثالثاو

حسب كل ما طلبت من الرب إهلك يف حوريب يوم االجتماع : "فأين العقاب إذن؟ وقد ورد يف التوراة
قد : ال يل الربق. ال أعود أمسع صوت الرب إهلي وال أرى هذه النار العظيمة أيضا لئال أموت: قائال

أقيم هلم نبيا من وسط أخوم مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمهم بكل ما . أحسنوا فيما تكلموا
يتبني من هذا النص أن بين إسرائيل ملا رفضوا مساع كالم اهللا ). ١٨ إىل ١٦ :١٨تثنية " (أوصيه به

عندما تدعو احلاجة إىل نيب مثل موسى، املتعلق بالشريعة أغلق اهللا تعاىل باب الشريعة عليهم، وقال إنه 
  .أي نيب مشرع كموسى، فسيقيمه من إخوم

وحبسب هذا الوعد أحرز بنو إسرائيل كل نوع من االزدهار، واستمرت فيهم سلسلة النبوة لرعاية 
وانتقل احلكم على . حيام الروحانية، وكان هلم حكم على األرض املقدسة فيما عدا فترة السيب القصرية

ويف آيتنا اليت حنن . ألرض املقدسة بعد نزول املسيح عليه السالم إىل طائفة آمنت به من بين إسرائيلا
يذكر اهللا تعاىل بين إسرائيل على لسان موسى بأننا قطعنا معكم عهدا، ووعدناكم حبياة .. بصدد تفسريها
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تم به فنحن مستعدون أيضا للوفاء مباركة، وقد وفَّينا بعهدنا معكم ما وفيتم بعهدكم معنا، واآلن إذا وفي
  .به

: وكما مر ذكر العهد اإلبراهيمي يف القرآن الكرمي،كذلك ذكر القرآن هذا العهد املوسوي فقال
�نمؤا ينبِآيات مه ينالَّذكَاةَ وونَ الزتؤيقُونَ وتي ينلَّذا لهبأَكْتٍء فَسيكُلَّ ش تعسي وتمحرونَ و * ينالَّذ

 وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ياِإلنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ ياُألم بِيولَ النسونَ الربِعتي
ئثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتي وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبا

 �*كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
  )١٥٨و ١٥٧األعراف (

 �وه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحونفالذين آمنوا به وعزر�: فقوله تعاىل
يعين أن الذين يؤمنون به ويعينونه باللسان والسيف ويتبعون نور القرآن الكرمي ال بد أن ينالوا الفالح 

وقد .  ليس نيب شعب واحد بل نيب الشعوب مجيعها�وإن كانوا من غري العرب، ألن حممدا رسول اهللا 
  )١٥٩:األعراف (�قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً�: عىن يف قوله تعاىلجاء نفس امل

ويف اآلية السابقة من سورة األعراف ذكر اهللا تعاىل الوعد الذي وعد به موسى وبين أن يف كتاب 
ألن اهللا .. الوعد الذي أُعطي لقومهموسى نبأ مبجيء نيب أمي، وأمر باإلميان به وطاعته، ليتحقق هذا 

: تعاىل كان أخرب موسى أنه عندما يأيت ذلك النيب املوعود فلن يتحقق الوعد إال ملن آمنوا به، حيث قال
ويكون أن . أقيم هلم نبيا من وسط إخوتك مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به"

ويتبني من هذا ). ١٩ و١٨:١٨تثنية " ( به بامسي أنا أطالبهالذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم اإلنسان
، أما �أن الوعد الذي قطعه اهللا مع موسى لبين إسرائيل كان أثره ممتدا إىل ما قبل بعثة النيب املصطفى 

 وإىل هذا. بعد بعثته فينال بنو إسرائيل إنعام اهللا تعاىل إذا آمنوا ذا النيب املوعود، وإال استحقوا العقاب
  . �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: يشري قوله تعاىل

أنّ من يكفر بأي نيب ينال العقاب، وكان هناك عدد من : وهناك مسألتان جيب الرد عليهما؛ األوىل
رسل اهللا تعاىل بني موسى ونبينا عليهما السالم مل يؤمن م بنو إسرائيل، فكانوا قد نكثوا العهد مسبقًا، 

إذا كان األمر هكذا فإن : ؟ والثانية� الوارد يف التوراة خاصا بالنيب حممد فكيف يكون هذا الوعيد
؟ �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: فلماذا قيل هلم.. �عصر نبوة بين إسرائيل قد انتهى مببعث النيب 

  ؟�وخاصة أن النبوة ال ميكن أن ترتد إليهم مرة أخرى وإن تابوا ودخلوا يف طاعة النيب 
..  قد كفروا بأنبياء كثريين�ال شك أن بين إسرائيل قبل املصطفى : سألة األوىل نقولوجوابا عن امل

لكنهم كانوا أنبياءهم القوميني من ناحية، ومن ناحية أخرى ال شك أم كفروهم أول األمر ولكن فيما 
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دث فرقة بعد أُدخلت أحواهلم وإهلامام يف جمموعة كتبهم املقدسة فأصبح كفرهم م مؤقتا، ومل حي
. قومية، ومل يحرم القوم من اإلهلامات واإلنعامات الروحانية اليت كانت تأيت عن طريق هؤالء األنبياء

لقد .  يف بداية األمر، ولكنهم يف النهاية آمنوا�فكان مثَلُهم كمثَل أولئك العرب الذين كفروا بالرسول 
سى ابن مرمي، واستمروا على الكفر به بعد كفرت طائفة من بين إسرائيل أشد الكفر بنبيهم األخري عي

وهكذا كان إميام امتدادا .. ذلك، ولكنه على أية حال كان نبيا إسرائيليا، مث إن طائفة منهم آمنت به
أما . للوعد اإلبراهيمي هلم، ولو أم استقاموا على العهد لظلت فيهم نعمة النبوة، لكنهم مل يفعلوا ذلك

أي طهارة القلب وبذلك نقضوا العهد، وأما الذين آمنوا من بين ..  الروحاين للعهداليهود فنسوا اجلانب
وهكذا مل يبق أحد .. إسرائيل بعيسى ابن مرمي فتركوا اخلتان البدين وبذلك ختلوا عن عالمة ذلك العهد

ر بين وموجز القول إن إنكا. فحول اهللا العهد إىل إخوم بين إمساعيل. من بين إسرائيل على عهدهم
 كان إنكارا عابرا مؤقتا؛ إذ كانوا بعد ذلك �إسرائيل لألنبياء الذين خلوا من قبل سيدنا حممد 

ولكونه . ما عدا املسيح عليه السالم الذي استمر على الكفر به معظمهم.. يعتربوم من أنبيائهم القوميني
ر باتباع شريعة موسى، وكان أول وثبت من اإلجنيل أنه كان يأم. إسرائيليا نسب إىل بين إسرائيل

وهكذا استمر الوعد يتحقق بصورة قومية عن طريق املؤمنني به من . املؤمنني به من بين إسرائيل أنفسهم
  .بين إسرائيل

 مل يكن تابعا للشريعة � فلم يكن كفرهم به كمثل كفرهم بأنبيائهم القوميني، ألنه �أما رسولنا 
جاء بشريعة جديدة؛ ومل يكن مبعوثا إىل بين إسرائيل وحدهم - �ى كما أخرب موس-املوسوية، بل إنه 

كما مل يكن الدين الذي أسسه امتدادا للدين املوسوي، وما كان لبين إسرائيل أن . بل بعث للدنيا كافة
 عهدكم ما دمتم قد نكثتم: هللا تعاىل هلملذلك قال ا. يفتخروا به، بل كان ايةً لعصر تفوقهم القومي

  .أيت عهدي معكممعي، فقد 
، �واجلواب على املسألة الثانية أن سلسلة األنبياء اإلسرائيليني وإن كانت قد انقطعت ببعثة الرسول 

، ولكن كان بوسعهم مع ذلك أن ينالوا �وال ميكن أن تستأنف بشكلها السابق ولو آمنوا بالرسول 
ولَو أَنَّ أَهلَ �: ال القرآن الكرميوقد ق. �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: رمحات اهللا تعاىل حسب قوله

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ واِإلنجِيلَ * الْكتابِ َآمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم وَألدخلْناهم جنات النعيمِ 
َألكَلُوا م هِمبر نم هِمزِلَ إِلَيا أُنما واَء مس مهنم ريكَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِملجأَر تحت نمو هِمقفَو ن

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من * يعملُونَ 
رِينالْكَاف مي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهوتبني هذه اآلية أن أصحاب التوراة ). ٦٨إىل٦٦:املائدة (�*الن

 تصديقا ملا يف كتبهم واتقوا، لفتح اهللا عليهم �واإلجنيل لو آمنوا مبا نزل هلدايتهم يف زمن الرسول 
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ألرض من حتتهم، وحفظهم من عواقب أبواب الوحي السماوي من فوقهم، والرزق الدنيوي من ا
مث يأمر اهللا تعاىل . وهكذا يويف اهللا هلم عهدهم، وميتعهم بالنعم السماوية والدنيوية.. سيئام السابقة

  .الرسول أن يبلغ هؤالء األمم لتقوم عليهم احلجة، ولينجوا منهم من ميكن إنقاذه
 إسرائيل إىل بين إمساعيل إال أن هؤالء لو إذن فَمع أن النبوة قد انتقلت حبسب نبأ موسى من بين

  . جاهدوا للوفاء بعهدهم لعاملهم اهللا تعاىل باستمرار عهده معهم
إذ ).. ١٨: ١٨(ويف هذه اآلية من سورة املائدة إشارة لطيفة إىل النبأ الوارد يف سفر التثنية يف التوراة 

يا أيها الرسول : "�اوي اجلديد قال لرسوله إنه بعد أن حض بين إسرائيل على اإلميان ذا اهلدي السم
وهي نفس . أي بلغهم كل ما أنزلناه عليك" بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته

وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه : ".. القائل) ١٨:١٨نبأ التثنية (الكلمات الواردة يف 
  ".به

 أن باب النبوة بال شرع مل يغلق على األمة � بعهدي أوف بعهدكمأوفوا�: ويستنبط من قوله تعاىل
إذا وفيتم بوعدي واتبعتم أحكامي وآمنتم : اإلسالمية، وبيان ذلك أن اهللا تعاىل يقول لبين إسرائيل

. وقد سبق أن بينا أن هذا الوعد يتضمن بعث أنبياء فيهم. أوف لكم ما وعدتكم به.. برسويل حممد
 احملمدية مل يسد عليها باب النبوة، وإمنا انتهت الشريعة، وإال فيمكن اآلن أيضا بعث أنبياء فثبت أن األمة

: فما معىن قوله تعاىل.. وإذا مل يكن هذا ممكنا. �غري مشرعني تابعني للقرآن، خادمني للرسول حممد 
  .حملمدية؟ يصح هذا فقط إذا كان باب النبوة مفتوحا لألمة ا�أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�

وجيب أن نتذكر أنه حبسب نبأ موسى سالف الذكر كان باب النبوة التشريعية مسدودا على بين 
تصرح ) ١٨:١٨تثنية ( ألن عبارة …إسرائيل؛ وكان الباب مفتوحا للنبوة التابعة للشريعة املوسوية

م بين إمساعيل، فكان بوضوح أن النيب املشرع مثيل ملوسى، لن يأيت من بين إسرائيل، وإمنا يأيت من إخو
وبعد اإلميان . ، وكان يأيت فيهم أنبياء غري مشرعني�باب النبوة بال تشريع مفتوحا قبل حممد املصطفى 

  . مل يسد هذا الباب يف وجههم�بنبوة حممد 
وقد يعترض بعض املتأثرين بفلسفة الغرب . ارهبوين:  صورة مؤكدة لعبارة�وإياي فارهبون�وقوله 
  .عن السبب يف وجود هذا التأكيد املتكرر خبشية اهللا تعاىل يف القرآنويتساءل 

أن اخلوف ليس شيئًا معيبا، بل هو ضروري لنشأة التقوى، ألن الناس على : واجلواب على ذلك أوال
. اخلوف واحلب: واملريب يراعي احلافزين كليهما. وبعضهم باخلوف. فبعضهم ينقادون باحلب.. أحوال

فالذين فسد حاهلم ال . كن أن تصلح اإلنسان، وإمنا يتم اإلصالح بالعالج حسب املرضالفلسفة ال مي
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ومن مل يالحظ ذلك ال يقدر . ميكن إصالحهم إال بتحذيرهم من العواقب الوخيمة املترتبة على فسادهم
  .على اإلصالح

تقول . تهاد والسعيال يعين اخلوف باملفهوم العام، وإمنا يتضمن معىن االج" رهب"إن كلمة : وثانيا
فالرهب هو اخلوف الذي يدفع إىل العمل، وألجل ذلك يقولون . رهبت الناقة أي جهدها السري: العرب

  .للعابد راهب
، فلماذا "عليهما السالم"يقال إن إمساعيل كان االبن األكرب إلبراهيم . وأود أن أزيل هنا شبهة أخرى

ِه هلذه املدة من نِعتم اهللا ذريرمه اخلاصة؟ واجلواب على ذلك أن بين إسحاق مهما ساءت أحواهلم فيما ح
بعد، إال أن الواقع أم كانوا محلة لواء الدين ملئات السنني، فكان ال بد وأن يكونوا مهبطًا ألفضال إهلية 

 ، من�أما بنو إمساعيل فما كانوا قد وصلوا إىل هذه املكانة قبل زمن سيدنا حممد رسول اهللا . خاصة
..  جوهرة كامنة سدت كل نقص�أجل، كان نبينا . أجل ذلك نالوا اإلنعام حبسب مقتضيات األحوال

لزم أن يسبقه كل األنبياء الذين نالوا النبوة بطريقة ..  خامت النبيني�وملا كان من املقدر أن يكون 
  .ليأيت سيدنا يف آخرهم ليسد باب النبوة التشريعية واملباشرة.. مباشرة
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  :شرح الكلمات
أن تنسب : قيلنسبة الصدق بالقلب أو اللسان إىل القائل؛ و: التصديق. صدقه ضد كذّبه: مصدقًا

  ).األقرب(املصدق الذي يصدقك يف حديثك . باختيارك الصدق إىل املخرب
بيع عينا كان الثمن اسم ملا يأخذه البائع يف مقابلة املَ). األقرب(ما قدره العاقدان عوضا : منالث: مثنا

حق به الشيء؛ والثمن ما تست: الثمنو). املفردات(وكلّ ما حيصل عوضا عن شيء فهو مثن . أو سلفةً
  .مثن البيع؛ ومثن كل شيء قيمته

 هو التصديق بالنيب املوعود به يف نبأ سفر تثنية �أوفوا بعهدي� تبني هذه اآلية أن معىن قوله :التفسري
 ليشري إىل أن الوفاء بالعهد وخشية اهللا، واإلميان مبا �وآمنوا مبا أنزلت�: ، ألنه قال بعدها "١٨:١٨"

  .كل هذه األمور ترتبط ارتباطا خاصا بتكميل النعم املوعودة لبين إسرائيل.. � نزل على حممد
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أي أن ..  يعين آمنوا مبا أنزلت من الكالم الذي يصدق ما عندكم�مصدقا ملا معكم�: وقوله تعاىل
، وكذلك أنباء األنبياء اآلخرين من بين )١٨:١٨تثنية (هذا الكالم حيقق نبأ موسى الوارد يف سفر 

فالتصديق ذا الكالم ومن نزل عليه يكون تصديقا ألسفاركم السابقة وعمال ا؛ وتكذيبه . رائيلإس
يؤمن ..  من وحي قرآين�فكأن الذي يؤمن مبا يقدمه له حممد رسول اهللا . يعترب تكذيبا ورفضا هلا

 �نـزل على حممد مبوسى وغريه من أنبياء بين إسرائيل ألم الذين أنبئوا مبجيئه، ومن رفض الكالم امل
فلن يستحق النعمة .. فكـأمنا رفض موسى وغريه من أنبياء بين إسرائيل، ألنه يرفض حتقق كالمهم

  .املترتبة على التصديق واإلميان م
؟ واجلواب �هل ملوسى ومن بعده من األنبياء نبأ مبجيء نيب حتقّق ببعثة حممد : ولغري املسلم أن يسأل

قد أُخربت مبجيء نيب آخر الزمان، مع بيان بعض عالماته اليت حتققت يف شخص أن كل أمة من الدنيا 
، وخاصة أنباء أنبياء بين إسرائيل اليت تواترت بكثرة حبيث ميكن لإلنسان أن يصنف �حممد رسول اهللا 
هلا، وحيث إن هذه اآلية مل تتناول ذكر نبوءات مجيع األنبياء واألديان، لذلك لن أتناو. كتابا ضخما عنها

  .�مصدقا ملا معكم�: وإمنا أكتفي بذكر نبوءات أنبياء بين إسرائيل ذكرا موجزا يف ضوء قوله تعاىل
 


