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

�خلليفة �لثا5 حلضر� �إلما> �ملهد_ �

:�#v7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

َعَلْيِه  َمرَّ  َ&ُكلََّما  �ْلُفْلَك  ﴿َ&َيْصَنُع 
 -ْ.ِ َقاَ/  ِمْنُه  َسِخُر&�  َقْوِمِه  ِمْن  َمَألٌ 
َتْسَخُر&� ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما 

َتْسَخُر&َ-﴾  (هو7: ٣٩)

شر< �لكلما=:
�لعربية  �للغة  �ساليب  من  نسخر: 
نفسه  �لفعل  يستخدمو'  ��م 
�لقر�' هذ�  �تبع  #قد  عليه.   iٍكجز�
�ألسلو´ o عد� مو�ضع منه كقوله 
مثلها﴾  سيئٌة  سيئٍة   iُجز�#﴿ تعا& 
﴿فاعتد#�  #قوله   ،(٤١  :Hvلشو�)
عليكم﴾   Hعتد� ما  مبثل  عليه 
 i(�لبقر�: ١٩٥). #�لظاهر �' �جلز�
#(منا  عد#�ًنا،  ُيعّد  ال  �لعد#�'  على 
�لعد#�' �' يعاَقب �ملعتد_ بأكثر مما 
قا[  كذلك  �لعقا´.  من  يستحقه 
�لشاعر: #�7َ##� باجلنو' من �جلنو' 
(7يو�' �حلمـاسة). فقـد �طـلق 
�لعـمل   iجـز� على  �جلنو' 
 � نو�  قا[  #هكذ�  �جلنو5. 
نسـخر  فإنا  منا  تسخـر#�   ')﴿

منكم﴾.

�لتفسـ@: 
�هل  قابله  vسوًال  �هللا  بعث  كلما 
#�السـتخفا�،  بالسخرية  �لدنيا 

حتقق وعد اهللا
لنوح عليه السالم

ßìuΖ óÁtƒuρš� ù=à�ø9 $#$ yϑ¯=à2uρ§�tΒÏµ ø‹ n=tãd|tΒÏiΒÏµ ÏΒöθs%(#ρã�Ï‚ y™çµ ÷Ζ ÏΒ4tΑ$ s%β Î)(#ρã�y‚ ó¡s?$ ¨Ζ ÏΒ$ ¯Ρ Î*sù

ã�y‚ó¡tΡöΝä3ΖÏΒ$ yϑx.tβρ ã�y‚ ó¡n@∩⊂∪t∃ öθ|¡sùšχθßϑn=÷ès?tΒÏµ‹ Ï? ù'tƒÒ># x‹tãÏµƒ Ì“øƒä†‘≅ Ïts†uρÏµ ø‹n=tã

ÑU#x‹tãíΟŠÉ)•Β∩⊆⊃∪#̈L ym#sŒ Î)u !%y`$ tΡ â� ö∆r&u‘$ sù uρâ‘θ‘Ζ −F9 $#$ oΨù=è%ö≅ÏΗ÷q$#$ pκ�ÏùÏΒ9e≅à2È÷ y ÷̀ρy—È÷ uΖ øO$#

š� n=÷δr& uρ�ωÎ)tΒt,t7 y™Ïµ ø‹n=tããΑöθs)ø9 $#ôtΒuρztΒ# u4!$ tΒuρztΒ# uÿ…çµ yètΒ�ωÎ)×≅‹Î=s%∩⊆⊇∪*tΑ$ s% uρ

(#θ ç7Ÿ2ö‘ $#$ pκ�ÏùÉΟ ó¡Î0«! $#$ yγ1 1�øg xΧ!$ yγ8 y™ö�ãΒuρ4¨β Î)’ În1 u‘Ö‘θà�tós9×ΛÏm §‘∩⊆⊄∪}‘ Éδ uρ“ Ì�øg rBóΟ Îγ Î/’ Îû8l öθtΒ

ÉΑ$ t6Éf ø9 $$ x.3“ yŠ$ tΡ uρîyθ çΡ… çµ oΨö/ $#šχ%Ÿ2uρ’ Îû5ΑÌ“÷ètΒ¢o_ç6≈tƒ=Ÿ2ö‘ $#$ oΨ yè̈ΒŸωuρä3s?yì ¨Β

tÍ�Ï�≈ s3ø9 $#∩⊆⊂∪tΑ$ s%ü“ Íρ$ t↔ y™4’ n<Î)9≅t6 y_Í_ ßϑÅÁ÷ètƒš∅ÏΒÏ !$ yϑø9 $#4tΑ$ s%ŸωtΛÄŒ$ tãtΠ öθu‹ ø9 $#ôÏΒÌ�øΒr&

«! $#�ωÎ)tΒzΟ Ïm §‘4tΑ%tnuρ$ yϑåκs] ÷0t/ßl öθyϑø9 $#šχ%s3 sùzÏΒš Ï%t�øóßϑø9 $#∩⊆⊆∪Ÿ≅ŠÏ%uρÞÚö‘ r'̄≈tƒÉën=ö/ $#

Ï8 u !$ tΒâ !$ yϑ|¡≈ tƒuρÉëÎ=ø% r&uÙ‹ Ïîuρâ !$ yϑø9 $#zÅÓè%uρã�øΒF{$#ôNuθtFó™ $#uρ’ n? tãÄd“ÏŠθèg ø:$#(Ÿ≅ŠÏ% uρ# Y‰÷èç/ÏΘöθs)ù=Ïj9

t ÏϑÎ=≈ ©à9 $#∩⊆∈∪3“ yŠ$ tΡ uρÓyθçΡ… çµ−/ §‘tΑ$ s)sùÅ_U u‘¨β Î)Í_ö/$#ôÏΒ’Í? ÷δr&¨β Î)uρx8 y‰ôãuρ‘,ys ø9 $#|MΡ r& uρ

ãΝs3ôm r&t ÏϑÅ3≈ptø:$#∩⊆∉∪tΑ$ s%ßyθãΖ≈tƒ… çµ̄Ρ Î)}§øŠ s9ôÏΒš� Î=÷δ r&(…çµ ¯Ρ Î)î≅uΗxåç�ö7 xî8xÎ=≈|¹(ŸξsùÇù=t↔ó¡n@

$ tΒ}§øŠ s9y7 s9ÏµÎ/íΝù=Ïæ(þ’ ÎoΤÎ)y7 Ýà Ïãr&β r&tβθ ä3s?zÏΒt Î=Îγ≈ yf ø9 $#∩⊆∠∪



٥

اجمللد العشرون، العدد الثاني -  جمادى األولى والثانية  ١٤٢٨ هـ - حزيران / يونيو ٢٠٠٧ م

ال  ما  �لدنـيا  على   µيعر �نه  #مبا 
تكو' �فهامهم جاهز� بعد إل�v7كه 
فرصة   vألشر�� �د  لذ�  #�ستيعابه، 
فأكثر.  �كثر  به   i�v7لال� ساÌة 
يفكر#'  ال  �حلمقى   iهؤال #لكن 
�' غاية بعثته ال بد �' تكو' �¦ى 
من (�v7` �لعقل �لبشـر_ عندئذ، 
#(ال ملا كانت هنا` حاجة إلvساله. 
عند  (ال  ُيبعثو'  ال  �لرسل   '� \لك 
هم  مما   vلتحر�  o �لنـا�  فشل 
متلـيه  مبا  #خطو´  ِمحن  من  فيه 
قياًسـا  حلو[  من  �فهامهم  عليهم 
بل  ֲדم،  �ملحيطـة  بالظـر#� 
�£ال`  هذ�   &) تقّرֲדـم  (�ـا 
vسله  �هللا  فيبـعث  فأكثر.  �كـثر 
ليأخذ#� بأيديـهم #يرشـد#هم (& 
�' #صـفتهم  مبا  #لكن  �لصو�´. 
�لعالجية تكو' غريبة على �لقو> #ال 
عهـد £م ֲדا، فإ�م يعتc#�ا خاطئًة 
�لفرصـة  بطبيـعة �حلا[، مما يتيح 
ألعـد�i �حلق �' يثـ�#� �لطعـن 
تكو'  ما\�  #لكن  #�لسـخرية. 
�هللا   iنبيا�  ') ُترH؟  يا  �لنتـيجة 
#�تـباعهـم ال بد �' �رجو� من 
بينما  منتـصرين  �حلر´  ساحـة 
 iعد�7 �ألغبيا o يصبح �عد�½هـم

�ملهـز#مني (& �ألبد.

 Cٌَتْعَلُموَ- َمْن َيْأِتيِه َعَذ� Gََفَسْو﴿
ُمِقيٌم﴾   Cٌَعَذ� َعَلْيِه  َ&َيِحلُّ  ُيْخِزيِه 

(هو7: ٤٠)

شر< �لكلما=: 
�ِخلز_   o �#قعه  �خز��:   :Lُيخز
َفَضَحه  فالنا:  �هللا   Hخز� #�هانه. 

(�ألقر´)
َ#َجَب  �ألمر:  عليه  حل  Nّل: 

(�ألقر´)

�لتفسـ@:
 قوله تعا& (عذ�´ ُيخزيه).. �علم 
�' �لعذ�´ صنو� #�لو�'، فمنه ما 
�عل �آلخرين ينظر#' (& من حل 

ٍة #شفقة، فمثال v �َبه �لعذ�´ نظر
عندما ينهد> بيت �حد يعامله �لنا� 
هذ�  يسبب  #ال  #يو�سونه،  بالر
ة 
#ال  خز_   _� �لعذ�´  من   nلنو�
�لعذ�´  من  #لكن  لصاحبه.  هو�' 
#�£و�'  �لذ[  لصاحبه  �لب  ما 
�حد   nخد� ينكشف  كأ'  �يضا، 
#�فتضا�  عذ�´  ففيه  �لنا�،  بني 
�يضا، �# كأ' ُيجعَل عcً� لآلخرين، 
ال  حيث  نو�  بقو>  حل  ما  #مثاله 
 o ماثلة  �£ائلة  �لكاvثة  تلك  تنفك 

�\ها' �لعا� كع�c ثابتة.

�نه  بقوله (عذ�´ مقيم) (&   vشا�#
�لذ_ يصيبكم  �لعذ�´  سيكو' من 
o �لدنيا، كما ستذ#قونه o �آلخر� 
�لعذ�´  (منا  يقو[:  #كأمنا  �يضا. 
�حلقيقي ما �لب لصاحبه �لذلة �ألبدية 
تال�مه  بل  �ثاvها،  تنمحي  ال  �ل� 
�ستهز�ئكم  من   �ض فال  #ִדلكه. 
لنا  يسبب  #ال  عابر   iشي ألنه  بنا 
#لكن  عا�vً حقـيقًيا،  #ال  خـزًيا 
�ب �' �ـا� #يقلق َمن سيصيبه 

عذ�´ باMٍ #خـز_ �بد_.

 
�لتَّنُّوُ  
َ&َفاَ Oَْمُرَنا   Pََجا  �Rَ.ِ ﴿َحتَّى 
َ�ْ&َجْيِن  ُكلٍّ  ِمْن  ِفيَها  �ْحِمْل  ُقْلَنا 
َعَلْيِه  َسَبَق  َمْن  ِ.الَّ  َ&Oَْهَلَك  �ْثَنْيِن 
َمَعُه ِ.الَّ  َ]َمَن  َ&َما  َ&َمْن ]َمَن  �ْلَقْوُ/ 

َقِليٌل ﴾ (هو7: ٤١)

شر< �لكلما=:
جاَشت   :vلِقد�  .vفا جاÎ؛   :
َفاَ
 µvأل� من  نبع   :iملا�  vفا #غَلت. 

#جرH (�ألقر´)
�لتّنو
: �ملكاُ' �لذ_ ُيخبُز فيه؛ كلُّ 
 iِما mتمع)   _�) �فُل  ماi؛  مفجر 
صاحب  #قا[  (�ألقر´).  �لو�7_ 
mا�،  "هو  �ملحيط:  �لبحر   �تفس
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�لعذ�´،   vظهو#  iملا� غلبُة  #�ملر�7 
َحِمَي  �حلر´:  لشد�   � قا[  كما 
مستوقد  �يضا  #�لوطيس  �لوطيس. 
 \)  vفا# َحمي  بني   Mفر فال   ،vلنا�
تعا&:  �هللا  قا[   ،vلنا�  o ُيستعمال' 
(¦عو� £ا شهيقÐ #هي تفوv)، كما 

."vبني �لوطيس #�لتنو Mال فر
#معه  #�حٍد  كلُّ   :t#لز� �&جني: 
�خر من جنسه (�ألقر´). فاملر�7 من 
قوله تعا& (�
ْل فيها ِمن كلٍّ �#جني 
�ثنني): ُخذ معك o �لسفينة من كل 
�ثنني  حيو�' ال بد من 
له �#جني 

�_ �لذكر #�ألنثى.

�لتفسـ@: 
#�جلد�[   Îلنقا�  o  iألعد�� �ستمر 
#متسك  جانبهم،  من  #�لسخرية 
متوكًال   ،cلص� بأهد�´  نو�  سيدنا 
تفجر.   '�  &) �هللا،  نصر�  على 
�لينابيع باملاi #جر. �مليا� على #جه 
 � �لطوفا'   '� �لعلم  مع   .µvأل�
�ألvضية  �لعيو'   vنفجا� بسبب  يأِ. 
�لغزير�   vألمطا� كانت  بل  #حدها، 
�لفيضا'،  مليا�  �حلقيقي   vملصد� هي 
عد�   o بذلك  �لقر�'  صر�  كما 
�ماكن منه. لقد نزلت �ألمطاv بكثر� 
غطت  |يث  �لعذ�´  قبل   �vغز�#
(با'  #كما ¨د}  مكا'،  �مليا� كل 

�لعيو'  فإ'  بكثر�   vألمطا� هطو[ 
 ،�vضية �يضا تفجر. بامليا� بغز�vأل�
#�ألvضية  �لسما#ية  �مليا�  #هذ� 
�ملنطقة.  �هل   v7ما  o مًعا  تسببت 
\لك   &) �لكرمي  �لقر�'   vشا� فقد 
 iلسمـا� �بو�´  ﴿ففتحنا  بقوله: 
مباi منهـمر، #فّجرنا �ألµv عيوًنا 
فالتقى �ملاi على �مٍر قد ُقِدvَ﴾ (�لقمر: 
﴿يا  تعا&  #بقـوله   ،(١٣  #  ١٢
�µُv �بَلِعي ماi` #يا¦اi �ْقِلعـي﴾ 

(هو7: ٤٥).
بكثر�،  تشاَهد  طبيعية  ظاهر�  #هذ� 
يتسبب  �لغزير�   vألمطا� هطو[  أل' 
بكثر�،  �ألvضية  �لعيو'   '�vفو  o
حيث  �جلبلية،  �ملناطق   o سيما  #ال 
\#با'  نتيجة  �لعيو'   o  iملا�  Hر�
�جلبا[،  �عا�  على  �ملتر�كمة   tلثلو�
 tلثلو� يزيد   vألمطا� نز#[   ')#
\#باًنا، #بالتا� يؤ7_ (& �يا�7 �مليا� 

�ألvضية. #�لثابت من �لقر�' �لكرمي 
 o يسكن  كا'  نو��  سيدنا   '�
بعد  �لقر�'  \كر  فقد  جبلية،  منطقة 
نو�  البن  قوًال  بآيتني  �آلية  هذ� 
 (iملا� (سآ#_ (& جبل يعصمÓ من 
كا'  موطنهم   '� #يؤكد  يوضح  مما 
فكر  فكيف  #(ال  �جلبا[،  بني  #�7ًيا 
�للجوi (& جبل من �جلبا[؟   o بنه�
على  يقع  جبًال  #يصعد  �ر_  فهل 
هذ�  فقوله  ميل؟  مائ�   #� مائة  بعد 
7ليل على �نه كا' #�قًفا بسفح جبل، 
�نه  ظن  �مليا�   nتفاv�  H�v #عندما 
على  بالصعو7  بسهولة  منها  سينجو 

�جلبل.
#�ما قوله تعا& ﴿قلنا �
ْل فيها من 
منه  �ملر�7  فليس  �ثنني﴾  كلٍّ �#جني 
 ،µvأل� على  �ملوجو�7   iألحيا� كلَّ 
يربيها  كا'  �ل�  �حليو�نا.  فقط  بل 
(كل)  �' كلمة  \لك  بيته.   o نو�

اهللا تعـاg أمر نوحًا أن يأخذ معه � السـفينة زوجني 
مـن كل حيوان كان lاجة إليـه. وهذا املعj معقول 
ومنطقي جـدًا، وإال نضطر للقول غـm املعقول بأنه 
حشـد فيها ماليني احليوانات من الدواجن وحشرات 
ضخامـة  وأن  وغmهـا،  الغـاب  ووحـوش  األرض 
سـفينته كانت تسـاوي ربع الكرة األرضيـة تقريبا!!
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�لنا�  ميلكه  ما  فقط  عا�7   Óتع
على  موجو7  كل  #ليس  عموًما، 
�لكرمي  �لقر�'  يصف  مثًال   .µvأل�
من كل  ﴿#ُ�½ِتَيْت  بقوله  سبأ  ملكة 
جند  #لكن  (�لنمل:٢٤)،   ﴾iشي
سيدنا سليما' � ير7 على vسلها 
مبا  باملقاvنة  شيئا  متلكو'  ال  بأنكم 
كيف  تر#'  #سو�  �هللا،  �عطا5 
فلو  ֲדا.  لكم  ِقَبل  ال  ¼نو7  �تيكم 
 o ما تعÓ كل  كانت كلمة (كل) 
�ألµv لََلِز> �' تكو' �مللكة متلك ما 
o حو�� سليما' �يضا، #لكن ال �حد 
يأخذ ֲדذ� �ملعÆ هنا`، بل يفسر#�ا 
كا'  (ليه  |اجة  كانت  ما  كل  بأ' 
�ملعا5). #هذ�   �#v) .لديها متيسًر� 
تعا&  �هللا   '�  Æمبع هنا  �ملر�7  هو 
�لسفينة   o معه  يأخذ   '�  Ðنوح �مر 
|اجة  كا'  حيو�'  من كل  �#جني 
#منطقي  معقو[   Æملع� #هذ�  (ليه. 
جدÂ، #(ال نضطر للقو[ غ� �ملعقو[ 
بأنه حشد فيها ماليني �حليو�نا. من 
 Îحو## µvلد#�جن #حشر�. �أل�
�لغا´ #غ�ها، #�' ضخامة سفينته 
�ألvضية  �لكر�  vبع  تسا#_  كانت 

تقريبا!!
#مما يلفت �لنظر �نه تعا& قد حّثه على 
�خذ �قل ما  ميكن #\لك بدليل قوله 
�نه  يؤكد  مما  �ثنني)  (�#جني  تعا&: 

�مر �' يأخذ معه ما ال بد له ِمنه، ال 
�' ¨شد فيها كل حيو�نا. �لعا�.

عليه  سبق  من  ﴿(ال  تعا&:  #قوله 
�خcنا`  من  (ال   Óيع ال  �لقو[﴾ 
صر�حة ֲדالكه، بل �ملر�7 (ال من هو 

هالك #فق قضائنا #قر�vنا.
�هللا  قو[   '� خطًأ  نو�  حسب  لقد 
هذ� (منا هو تعب� عن عظيم �ستغنائه 
 �c� تعا&  �نه   `vيد  �# فحسب، 
�هله.  من  بعض  هال`  عن  بذلك 
هو  �إل£ي   Æلِغ� عن   ��لتعب #مثا[  
�لكافرين  لقومه  شعيب  سيدنا  قو[ 
﴿#ما يكو' لنا �' نعو7 فيها (ال �' 
يشآi �هللا vبنا﴾ (�ألعر��: ٩٠) مع 
 _� فيها)  (نعو7  من  �ملر�7   '� �لعلم 
#�لبديهي  �لكافر�.  ملتكم   o نعو7 
 '� Âهنا �' �هللا تعا& ال يريد لنبيه �بد
يرتد (& ملة �لكافرين �# يشر`. فال 
شك �' قوله ﴿(ال �' يشاi �هللا vبنا﴾ 
#ِغنـا� عن  �هللا   .#cيقصد ج (منا 
�ـد�7#،  ��لعاملني، #�' قدvتـه غ
نبيه  يأمـر   '� ميكن  �نه  #لـيس 

باالvتـد�7. 

﴿َ&َقاَ/ �ْ
َكُبو� ِفيَها ِبْسِم �هللا َمْجِرَها 
 * 
ِحيٌم َ  
َلَغُفوٌ 
بِّي َ  َّ-.ِ َ&ُمْرَساَها 
َ&ِهَي َتْجِرL ِبِهْم ِفي َمْوgٍ َكاْلِجَباِ/ 

َمْعِزٍ/  ِفي  َ&َكاَ-  �ْبَنُه  ُنوٌ<   h�ََنا&َ
َمَع  َتُكْن  َ&َال  َمَعَنا  
َكْب ْ� ُبَنيَّ  َيا 

�ْلَكاِفِريَن﴾ (هو7: ٤٢ #٤٣)

شر< �لكلما=: 
 Hملجر�# َمَجر�ها،  �صله:  jريها: 
 ،Hًرm �ر_   Hجر ِمن   vٌمصد (ما 
�# �سم ظر� �_ مكاُ' جريا�ا �# 

موعد جريا�ا.
�vسى  ِمن  ميمي   vمصد ُمرساها: 
�لسفينة:  #vََست   .iًساv) يرسي 
#قفت على �ألجنر، #�ملرسى: مكا' 

#قو� �لسفن (�ألقر´).
 _� #ُمرسيها..  ُمجريها   :�ٍiقر�  o#
#ُمرسيها  mريها  هو  �لذ_  �هللا  بسم 

(تفس� �لر��_)
َمعِز/: عز[ �لشيiَ عن غ��، يعِز[ 
 Ðفالن #عز[   .Ðجانب عنه  Ìّا�  َعَزًال: 
عنه.  vفعه  Ìو�:   #� منصب  عن 
#عز[: تنّحى. #يقا[: هو عن �حلق 

مبعزٍ[ �_ mانب له. (�ألقر´)

�لتفس@: 
(\� كا'  فيما  �ملفسر#'  �ختلف  لقد 
 H�ف ال.   <� لنو�  حقيقًيا  �بًنا  هذ� 
من  بل  له   Ðبن� يكن   � �نه  �لبعض 
�قاvبه، بينما يرH �آلخر#' �نه vبيبه 
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من �#جته #� يكن من صلبه. #لكن 
�بن مسعو7 #�بن عبا� #عكرمة - 
vضو�' �هللا عليهم - #�لضحا` #�بن 
جب� #معظم �ملفسرين قالو�: (نه �بنه 

(�لبحر �ملحيط).
 .Îنه ال �7عي ملثل هذ� �لنقا� Hv�#
ما �7> �لقر�' يسميه �بنÐ لنو�، #ما 
 � ،(Óّيا ُب) �7>  نا��7 هو نفسه بقوله
ليست هنا` �ية �خرÕ Hالف كونه 
�بنÐ، فال بد �' يكو' منه من �لقر�بة 

|يث يطلق عليه �سم �البن.
ما  على  �ملستشرقو'   µعتر� لقد 
#قالو�  نو�  �بن  عن  �لقر�'  \كر� 
 o  7v# ملا  Öالف  �لقر�'  بيا'  بأ' 

!(_��لتو��v (تفس� #ه
 ��  #(نه ملما يبعث على �لعجب #�حل
�' يعترµ هؤالi على �لقر�' �لكرمي 
بالرغم   ��vلتو�  o 7v# على ما iًبنا
مما هي عليه من �لنقائص #�لعيو´!

َجـَبـٍل  ِ.َلى   L&َِسـآ ﴿َقاَ/ 
َال  َقاَ/   Pِْلَمـا� ِمَن  َيْعصmُمِني 
�هللا  Oَمnِر  ِمْن   oَْلَيـْو� عqاِصـَم 
َبْينqُهَما  َ&َحـاَ/  
ِحَم َ َمْن  ِ.الَّ 
�ْلُمـْغَرِقَني﴾  ِمَن  َفَكاَ-   gُْلَمْو�

(هو7: ٤٤)

شر< �لكلما=:
سآ&H#َ� :L منـزَله #(& منـزله: 

نز[ به ليًال �# �اÂv (�ألقر´)
عصًما  يعصم  عَصم   :rيعصم
من  فالًنا  �هللا  عصم  َمَنعه.   :iَلشي�

�ملكر#�: حفظه ##قا� (�ألقر´)

�لتفسـ@:
 يبد# من هذ� �آلية �يضا �' سيدنا 
منطقة   o يقطن  كا'   � نوًحا 
�اطة باجلبا[، #من �جل \لك يقو[ 
كلمة  فإ'  جبٍل.   &) سآ#_  �بنه: 
من  �كثر  #جو7  على  تد[ُّ  (جبل) 
جبل هنا`. يبد# �' �ملنطقة كانت 
#�7ًيا �اًطا بسلسلة من �جلبا[، #(' 
�ملكا'  هذ�  مثل   o �مليا�   nتفاv�
�الف  مما  ليس  عا7_   �غ  Ðتفاعv�

�لعقل #�ملنطق.
�أل
ق   '� �آلية  من  #يتضح  هذ� 
�لعني عن �حلقائق  ينفك مغمض  ال 
 Hح× (& �خر حلظة، فكا' �بنه ير

يز[   � \لك  #مع   Ðقا7م �لطوفا' 
يشك v oسالة �بيه.

#قوله ((ال من vحم) يعÓ �نه ال ُمنقذ 
من �لطوفا' �ليو> (ال �هللا، #لن ينجو 


ته تعا&.v كتهvمنه (ال من تد�
 (tحا[ بينهما �ملو#) &قوله تعا o#
(شا�v لطيفة بأنه عز #جل كا' قد 
حفظ نوحÐ من �' يتأ� بر½ية مشهد 
غرM �بنه، فجعل بينهما حجاًبا من 

موt مرتفع حني غرقه.

َ&َيا   sِPََما �ْبَلِعي   tُ
ْOَ َيا  ﴿َ&ِقيَل 
َ&ُقِضَي   Pُْلَما� َ&ِغيَض  Oَْقِلِعي   Pَُسَما
 ِّL�ِْلُجو� َعَلى  َ&�ْسَتَوْ=  �ْألَْمُر 
 h�َاِلِمَني * َ&َنا َ&ِقيَل ُبْعًد� ِلْلَقْوoِ �لظَّ
�ْبِنـي   َّ-.ِ  ِّC
َ َفقqاَ/  
بَُّه َ ُنوٌ< 
�ْلَحـقُّ   sَْعـَد&َ  َّ-.ِ&َ Oَْهِلي  ِمْن 
�ْلَحاِكِمـَني﴾  Oَْحَكُم  َ&Oَْنـَت 

(هو7: ٤٥ - ٤٦)

يع
ض  أن  واحلmة  العجب  على  يبعث  ملما  وإنه 
 � ورد  ما  على  بناًء  الكرمي  القرآن  على  هؤالء 
والعيوب! النقائص  من  عليه  هي  مما  بالرغم  التوراة 
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شر< �لكلما=:
�نزله  #�بتلعه:  يبلعه  َبَلعه  ِ.بَلعي: 
ميضغه   �# جوفه   &) حلقومه  من 

(�ألقر´)
كّف  �ألمر:  عن  �قلع  Oَقِلعي:   

(�ألقر´).
 vغا  #� نقص   :iملا�  µَغا ِغيَض: 
 �\) :iَملا� µَغا# .µvأل� o هب\#

نقَصُه (�ألقر´).
�7بته:  ظهر  على   Hستو� �ستو=: 

�ستقّر (�ألقر´).
؛  َ́ َقُر ضدُّ  ُبعًد�:  يبعُد  بُعد  ُبعد~: 

ما. (�ألقر´).

�لتفسـ@:
توقً�� #تعظيًما هللا   iألنبيا�  ما �شد 

والواقـع أنـه ال يتحلى بهـذا األدب اجلـم واإلميان 
القـوي خصوًصـا � أوقـات الصدمـات الرهيبة 
األول. الطـراز  مـن  املقربـون  اهللا  عبـاد  إال 

عّز #جل. لقد �vتكب سيدنا نو� 
�هللا  كال>  فهم   o �جتها7يا  خطًأ 
من  فر7  كل   '� ظّن  حيث  تعا& 
#لكن  بالنجا�،  يظفر  سو�  �هله 
 Mلغر� على  �بنه  �#شك  حينما 
بأسلو´ غاية  تضّرn نو� (& vبه 
 ')" قائًال:  #�لشفافية  �للطف   o
�توسل   Óن�  _� �هلي"..  من   Óب�
(ليك �' ُتنجيه #فق ما #عدتÓ به. 
�لظاهر�  �لظر#�  كانت  ملا  #لكن 

تقضي بعد> جناته قا[ (#(' #عد` 
�حلق).. �_ لو غرM فلن يقد� \لك 
حًقا  #عد`  سيبقى  بل  #عد`،   o
كما هو #يكو' قر�v` صائًبا o كل 

حا[.
#�لو�قـع �نه ال يتحلى ֲדذ� �أل7´ 
 o خصوًصا  �لقو_  #�إلميا'  �جلم 
(ال  �لرهيـبة  �لصدمـا.  �#قا. 
�لطـر��  من  �ملقربو'  �هللا  عـبا7 

�أل#[.

تـوكل علـى الرحمـن في األمـر كله

حلكمـه واصبـر  بـاهللا  واثقـا  وكـن 

تـوكال عليـه  مـن  حقـا  خـاب  فمـا 

تفضـال منـه  ترجـوه  بالـذي  تفـز 

بسـاحتها يحـل  مـن  القناعـة  يؤرقـهإن  همـا  ظلهـا  فـي  يلـق  لـم 




