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 حضر� مر�A بش� �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

� aحلضر� �إلما> �ملهد Èخلليفة �لثا�

:�#H7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�نَُّه ِ َ$ْهِلَك  ِمْن  َلْيَس  �نَُّه ِ ُنوُ'  َيا  ﴿َقاَ+ 

َلْيَس  َما  َتْسَأْلِن  َفَال  َصاِلٍح  َغْيُر  َعَمٌل 

َ$ْ: َتُكوَ: ِمَن  َ$ِعُظَك  �نِّي ِ ِبِه ِعْلٌم  َلَك 

�ْلَجاِهِلَني ﴾ (هو7: ٤٧)

�لتفسيـر:
ما �بَلَغُه من كال> حيث ُ̂كر. �حلقيقة 
~ كلما. موجز� للغاية. يقو_ عّز ِمن 
﴿�هلك﴾  بكلمة  نقصد   � (ننا  قائل: 
كلَّ من ~ بيتك، #(منا قصدنا �ملؤمنني 
فقط، أل' �هلك �حلقيقيني َمن هم على 

صلٍة باهللا عّز #جّل.
صاٍ½﴾   �غ عمٌل  ﴿(نه  تعا&  #قوله 
ميكن تفس�� بطريقني؛ �أل#_: �' يكو' 
ضم� �لغائب ~ ((نه) �HجعË (& 7عاٍ| 
هذ�   b|7عا  '�  :Ìملع�# نو¥،  به  قا> 
 ~ ليس   ^)  Ëصاحل عمًال  ليس  نو¥  يا 
�له، أل' �لصا½ من �ألعما_ ما يكو' 
مالئمË للموO           �. لقد سبق 
هذ�  من   J#جد فال  قضا|نا،  �علّنا   '�

�لدعا| #قد حا' �لعذ��.
على  عائًد�   ��لضم يكو'   '�  :Èلثا�#
�بنه، #تكو' كلمة (عمٌل) مبعÌ عامل، 
(نه  #�لتقدير:  �ذ#�   bهنا يكو'   #�
�بنك   '�  :Ìملع�# غ� صا½،  عمل   #^
ليس من �هلك ألنه � يز_ يعمل عمًال 
 �غ� صا½ �a كا' يرتكب �عماًال غ
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.Jصاحلة منافية للتقو
�لقو�عد  #فق  جائز  �لتقديرين  #كال 
 Ìمبع  Ëحيان� يقع   Hملصد� أل'  �لعربية، 
عن  �لشاعر  كقو_  للمبالغة،  �لفاعل 

ناقته:
فترتع ما غفلْت ح· (^� �7ّكرْ.      

  Hٌفإمنا هي (قباٌ_ #(7با                   
                         (لسا' �لعر�)

 ¥eت ال  فإoا  فصيَلها  تذكر  عندما   a�
مقبلة #مدبر� 7#' �نقطا�.

 #يع� قوله تعا& ﴿(È �عظك �' تكو' 
من �جلاهلني﴾ ..�نت حامل �مانة كال> 
 ÍHهللا تعا&، فعليك �' تكو' �كثر حذ�
~ �ملستقبل #تتدبر ~ كل جانب �تمل 
من كالمه. #كأ' ما حصل ~ �لنبأ من 
(3ا_ #غمو¸ كا' ֲדد� �' �عله �هللا 
له:  قا_  �ملستقبل، حيث   ~ لنو¥   �ًeع
عليك �' تتلقن H7سË مما حصل منك من 
خطأ �جتهاa7 ~ فهم �لوحي، #تتذكر 
�7ئمË �' �ألنبا| �لسما#ية حتتمل �كثر من 
(ال  �حلقيقي  تأ#يلها  ُيفهم  #ال  مدلو_، 

عند حتققها.
#�ما قوله تعا& ﴿فال َتسأْلِن ما ليس لك 

به علٌم﴾ فيمكن تفس�� مبفهومني:
ما  تعا&  �هللا  من  تطلب  �' ال   :+Gأل�  

ليس لك علم مبآله #عاقبته.
(' هذ� �ألمر من �أل�ية #�خلطو�H مبكا' 
 ��(^ (' �جلهل به يؤa7 (& �ضر�H كث

�لغيب،  بعا�  ليس  �إلنسا'   ')  .�بالنا
ما  كا'   �^) ما   bHيد  '� يستطيع  فال 
 bHله �> شر، مبا �يطلبه من �هللا هو خٌ
من  على  �ب  لذلك   ،bHمبا  �غ  <�
 ~ �ألمر  هذ�  يأخذ   '� 7عاً|  �هللا  يدعو 
�عتبا�H 7#مË عند �لدعا|، فيبتهل (& Hبه 
#(ال  له،   Í�خ  <�7 ما  �لشي|  مينحه   '�

فليصرفه عنه.
#لقد عمل �لن¿ � ֲדذ� �حلكمة �7ئًما، 
كما حّث �صحابه على ^لك، فقد كا' 
فليقْل:  بأمر  �حدهم  هّم   �^) �نه  يأمرهم 
�ألمر  هذ�   '� تعلم  كنَت   ') ”�للهم 
 ،a7ي� #معاشي #عاقبة �مر ~ Ð �خ
باÐ bْHِ فيه.   Ä ،Ð ْر� فاْقِدÐ �Hْ، #يسِّ
 ~ Ð كنت تعلم �' هذ� �ألمر شر ')#
7ي� #معاشي #عاقبة �مرa فاصِرْفُه ع� 
#�صرف� عنه، #�قِدÐ Hْ �خلَ� حيث كا'، 

Hْ�َ Äِض� به“ (�لبخاaH، �لتهجد).
يوضح  فإنه  7عا|!  #�lله من  �كَمَله  ما 
متاًما �' ما ¦سبه �إلنسا' خيـًر� قد ال 
يكو' خيـرÍ بالضر#�H، بل لعّله يكو' 
�لغيب.  عند�   aلذ� �هللا  علم   ~  Íشّر
قائًال:  Hبه  �إلنسا'  يسأ_  ال   '� فينبغي 
�عِط� كذ� #ُجْد علّي بذ�b، #(منا عليه 
�' يتوسل (ليه �' يعطيه �لشي| (^� كا' 
خ�Í له عاقبًة #مآًال، #(ّال فليصرفه عنه. 
نعم، (^� كا' �إلنسا' يعلم علم �ليقني �' 
�لشي| �لذa يطلبه هو خٌ� له 7#منا شك 

فيمكن �' يسأ_ �هللا (يا� صر�حة. فمثًال 
ال ض� �' يسأ_ Hّبه �' يهب له Hضو�نه 
#حسنة  �لدنيا   ~ #يؤتيه حسنة  #لقا|�، 
~ �آلخر�، ألoا كلها خٌ� #بركة. #لكن 
فيما ال   Ë�7ئم Hب �خذ �حليطة #�حلذ�

يعلم �إلنسا' مبآله #نتائجه.
#كا' 7عا| نو¥ � - #(' ّمت تلميًحا 
معه  �لسفينة  �بنه  يركب  بأ'   -  �ًHشا)#
�لw ال يعر� عقباها،   Hمن �ألمو Ëيض�
معهم  جنا  لو  �نه  �لظن  �غلب  كا'  بل 
من  عليه  تعّو7  ِلَمـا  �لدين   &) ألسا| 
من  بدًال  ضعفه   ~ #تسبََّب  �ملعاصي، 
هو  هالكه  كا'  #لذلك  كلمته،  (عال| 

�لقر�H �لصائب �ملالئم.
�GلثاI:  (^� �عتeنا كلمة (فال تسألِن) 
 Ìمبع ال  �لسؤ�_   a�  a7لعا� مبعناها 
�لدعا| فاملر�7 من �آلية: ينبغي للمر| �' 
ال يسأ_ (ال عن �موH يزيد� �جلو�� عنها 
حقيقتها   b�H7) #يكو'  #معرفًة،  علًما 
#لطائف  �حلكم  7قائق  �ما  مقدHته.   ~
�لنو�ميس   Hمد� عليها   wل�  Hألمو�
حا³7   ~ تنحصر  ال   wل�# �لطبيعية، 
�# حا7ثني #(منا تتعلق مباليني �ألحد�³ 
�لw #قعت بعضها قبل ماليني �لسنني �# 
سيقع بعضها ~ �ملستقبل.. فالسؤ�_ عن 
 ،Íلغو#  Ëعبث (ال  ليس   Hألمو� هذ�  مثل 
بوسع  ليس  كامل  بشكل  (�H7كها  أل' 
�لعقل �لبشرa، (^ � يؤَ. �لقد�H على 
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�ستيعاֲדا. فقوله تعا& (فال تسألِن ما ليس 
لك به علم) يع� (^Í: ال تسأْ_ عن �موH ال 
 ÒHُجعلت خا wكها، �# �ل�H7طاقة لك بإ
تسأ_  ال   '� �ملر�7  #ليس  علمك.   Oنطا
عما ال تعلمه، ^لك �' �إلنسا' (منا يسأ_ 
يعلمه  �لشي| ما �7> �هله، #�ما ما  عن 
فال حاجة له بالسؤ�_ عنه. #�aّ شك ~ 
�نه ال يليق باملر| �' يسأ_ عن �موH هي 
�Óى من �' يدHكها عقله، �# هي مما ال 

ينبغي �' تنكشف له تفاصيلها.
 �غ عمٌل  ﴿(نه  تعا&  قوله  من  #يبد# 
صا½﴾ �' �عما_ �البن كانت خافية على 
ُيهتك  كيال  �لسؤ�_  عن  �هللا  فنها�  �بيه، 
ستُر �بنه #ُيفتضح �مر�، أل' �جلو�� عليه 
كا' يتطلب �لكشف عن عيوبه #معاصيه 
 È)) كشًفا تفصيلًيا، فأ#جز �جلو�� قائًال

�عظك �' تكو' من �جلهلني).
 �^# �Hًلكو' �هللا ستا Íَعه مشهد#َH� فما  
#جل  عّز  يقضي  حيث  #�سعة،  مغفر� 
بغرقه من جهة، #من جهة �خرJ يستر 
 '� �عظك   È)) فقوله  #مسا#ئه.  عيوبه 
 Oتكو' من �جلهلني) يع� ~ هذ� �لسيا
بأنه �ب على �إلنسا' �' يدbH مثل هذ� 
�ألموH بعقله �ملوهو� #يكف نفسه عن 
�لسؤ�_   '� #�aُّ شك ~  عنها.  �لسؤ�_ 
يسبب �ملشاكل ~ بعض �ملو�قف، فيجب 
Õكمة  يتصر�   '� عندئذ  �ملر|  على 

مستخدمË عقله بدًال من �لسؤ�_.

�ما قو_ نو¥ ﴿#(' #عدb �حلق﴾ فينشأ 
 a� �آلية   ~ ير7   � �نه  #هو  سؤ�_  عنه 
#عد من �هللا تعا& بإنقا^ �بنه، بل كل ما 
ُ̂كر فيها هو �' �هللا �مر� بأ' يأخذ معه 
~ �لسفينة �ناسË معينني، فإ^� كا' �حد 
 Oقد عصى �هللا تعا& #� يركب فيها #غر
فهذ� ^نبه هو، #ليس بأ' �هللا قد �خلف 
َْ̂' Hبَّه بوعد�  #عد�، فكيف يذّكر نو¥ (

قائًال ﴿#(' #عدb �حلق﴾؟
�جلو��: لقد كا' هناb #عد (�ي حتًما، 
#لكن جا| بصيغة �مٍر، #ما �كثَر ما يكو' 
�لوعد ¦مل طابع �ألمر. ^لك �' َ�ْمَر �هللا 
له بأ' يأخذ ~ �لسفينة �ناًسا معّينني كا' 
يتضمن 7#' شك #عدÍ منه بإنقا^هم من 

�لطوفا'.
 #�لدليل �آلخر على كونه #عدÍ �الستثناُ| 
�ملذكوH ~ قوله ((ال َمن سبق عليه �لقو_) 
حيث � يكشف عليه بأÓا| هؤال| �لذين 
هذ�  كا'  فلو  �هله.  من  ֲדالكهم  قضى 
�مرÍ 7#' #عٍد لصّر¥ بأÓائهم �# �عما�م 
ح· ال يأخذهم ~ �لسفينة، #لكن هذ� � 
¦صل، #من �جل ^لك حتّير نو¥ عندما 
�هله.  من  �نه  مع  يركب   '� �بنه  Hفض 
بأÓا|   Ëنوح  e�  '� ير7   � �هللا  #لكن 

هؤال| �لذين �ستثناهم من �لنجا�.
هنا  �لوعد  #جو7  على  �لثالث  #�لدليل 
م·  سؤ�له:  عند  لنو¥  يقل   � تعا&  �نه 
لك  قلت  #(منا  �هلك،  بنجا�  #عدُتك 

فقط: ُخذ فيها �هلك #�ملؤمنني، فإ^� كا' 
�حد � يركب معك فهذ� ^نبه هو، #هو 
تعا& يسّلم  �ملسؤ#_ عن عاقبته. بل �هللا 
�حلقيقيني  �هله  بنجا�  لنو¥  بوعد�  #يقّر 
�لرجل  هذ�  #لكن  نعم،  قائًال:  �ملؤمنني 

�لذa تتوّسل من �جله ليس من �هلك.
هذ�  �#ّضح   '� علّي   Ëلز�م H�يت  لقد    
�ألمر بالتفصيل أل' بعض �جلها_ ينكر#' 
 ~ a7مكانية #قو� �لن¿ ~ خطأ �جتها)
فهم �نبا| �هللا تعا&، #عندما ُتعر¸ عليهم 
7عو�هم  تنقض   wل� �آليا.  هذ�  مثل 
يقولو': ليس فيها �a #عد، #(منا تذكر 
�مرÍ من عند �هللا تعا&. #لك� قد �ثبتُّ 
�آل' �' �هللا كا' قد قطع فيها #عدÍ لنو¥ 
بنجا� �هله، #لكنه � يدbH �ملر�7 �حلقيقي 
 ،a7جتها� خطٍأ   ~ فوقع  �لوعد،  من 
�حلقيقة ~  عليه  تعا& كشف  �هللا  #لكن 

موعدها.

�نِّي َ$ُعوLُ ِبَك َ$ْ: َ$ْسَأَلَك َما ِ ِّM
﴿َقاَ+ َ

�الَّ َتْغِفْر ِلي Gََتْرَحْمِني ِGَ َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم

َ$ُكْن ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾   (هو7: ٤٨)
 

�لتفسيـر: 
عز  �هللا  طاعة  �ألنبيا| ~  مكانة  �Hَفَع  ما 
  � نو¥  سيدنا  Óع   '� فما  #جل، 
µطئه  #�عتر�  قا>  تعا& ح·  �هللا  قو_ 
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#Hجع عن موقفه، #ليس هذ� فحسب، 
بل تضر� (ليه تعا& قائال: يا �H سأسعى 
�بًد�، #لك� ال  جاهدÍ �' ال �عو7 ملثله 
معونتك،  بد#'  شي|  فعل  على   Hقد�

.Íفَأِعّني على �' ال �قع ~ مثل هذ� �بد
     ما �شدَّ �#لئك �ملتصوفني �لكا^بني 
 aَ#7عا يطلقو'  �لذين  #غباً|،  جهًال 
�ية  من  حرماoم  Hغم   ،��خط فخمة 
يتأسو' ֲדذ�  H7جة H#حانية عالية، #ال 

�ألسو� �حلسنة لألنبيا| عليهم �لسال>. 
    كما �' هذ� �آلية تكشف لنا حقيقة 
 wل� �ألخطا|  #نوعية  �ألنبيا|   Hستغفا�
 Hعنهم. فقد ^كر. �آلية �ستغفا Hتصد
نو¥ �، #لكنه � يكن عن معصيٍة �# 
¢الفة منه حلكٍم من �حكا> �لشر�، #(منا 
 a7جتها� خطأ  بسبب   �Hستغفا� كا' 
#قع فيه من جر�| �لضعف �لبشرa، كما 
 Hتوضح �آليا. �لسالفة. فتبني �' �ستغفا
�ألنبيا| ال يع� �oم بالفعل �Hتكبو� معصية 
لرֲדم، #(منا �ملر�7 منه �' ¦ميهم �هللا من 
ضعفهم  عن  �لناجتة  تقص��ִדم  عو�قب 

 .aلبشر�

 UٍَبَرَكاGَ ِمنَّا Vٍِقيَل َيا ُنوُ' �ْهِبْط ِبَسال﴿

Gَُ$َمٌم  َمَعَك  ْن  ِممَّ ُ$َمٍم  Gََعَلى  َعَلْيَك 

ُهْم ِمنَّا َعَذ�Mٌ َ$ِليٌم﴾   َسُنَمتُِّعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ
(هو7: ٤٩)

 :Uشر' �لكلما  
بركاU: 3ُع بركة #هي: �لنماُ|؛ �لزيا7ُ�؛ 
 bHلشئ باملكا':  َثَبَت #با� bَلسعا7ُ�. َبَر�
عنه. Hضي  باHََكه:   .bَطهََّر فيك:  �هللا 

 <ْ7ِ�َ a� :على �ألنبيا| #�ِلهم bْHِللهم با�#
#�لكر�مة  �لتشريف  من  �عطيتهم  ما  �م 

(�ألقر�).

�لتفسيـر: 
 �تعاH¸ هذ� �آلية نظرية �لتو��H بأ' �لنا
�ليو> هم �#ال7 لنو¥ من ^Hيته �لw بقيت 
�نه  هنا  يؤكد  تعا&  فإنه  �لطوفا'،  بعد 
^H�Hيه  �نتشر.   aلذ� #حد�  نو¥  ليس 
�لدنيا، بل لقد قطع �هللا تعا& #عو�7ً   ~
�#ال7هم   '�# #�لنما|،  بالeكة  ألتباعه 
�يضË قد �نتشر#� ~ �لدنيا (& جانب �مم 

�خرJ غ� �مة نو¥ �. 
فضل  على  7ليًال  �لبيا'  هذ�   Jقو� ما    
�لقر�' �لكرمي على �لتو��H. (' كل ِكتاّ¡ 
سكا'   '� قلبه   ~ �ليو>  يوقن  مثّقف 
#حد�،  نو¥  �#ال7  من  ليسو�   ¸Hأل�

#هكذ� تر�� يؤكد موقف �لقر�' #يرفض 
موقف �لتو��H �لw تقو_ بأنه � ينج من 
�لطوفا' (ال نو¥ #�#الH�H^ '�#  �7يهم 
هم �لذيـن عمـر#�  �ألH¸ فيما بعد 
�لتو��H سكا'  تصنِّف   ^) (�لتكوين:٨). 
�ملعمو�H كلهم ثالثة �صنا� ُتنسب (& 
#يافث  نو¥: سا> #حا>  �بنا|  ثالثة من 
�لقر�'   ¸Hيعا بينما  (�لتكوين:٧). 
�نه   Ëمعلن �خلاطئة  �لفكر�  هذ�  �لكرمي 
عّمر.   aلذ� #حد�  نو¥  ^Hية  ليست 
ألتباعه  كا'  بل  �ألHضية،  �لكر�  ^Hيته 
 Jيًضا �#ال7، (& جانب �لشعو� �ألخر�
من �ملناطق �لw � تتعر¸ للطوفا'.            
يع�  قد  سنمتِّعهم)  تعا&(#�مم  #قوله 
�ألمم �ألخرJ �لw � تتعر¸ للطوفا' -

 Ä كما �سلفُت- بل مّد �هللا �م #�مهلهم
�هلكهم فيما بعد. كما ميكن �' ُيقصد 
به ^aH�H نو¥ #�تباعه، #�ملر�7 �' طائفة 
كب�� من �#ال7 هؤال| �لناجني �ملباHكني 
من  فتر�  بعد  �لفسا7   &) تؤ#_  سو� 

�لزمن فيمسهم منا �لعذ�� �ألليم.     

فتبني أن استغفار األنبياء ال يعV أنهم بالفعل ارتكبوا 
من  اهللا  Yميهم  أن  منه  املراد  وإمنا  لربهم،  معصية 
البشري.  ضعفهم  عن  الناجتة  تقص_اتهم  عواقب 


