
ِمَن  َيْنـُصُرِني  َمْن  َقـْوِ"  ﴿َ%َيا 
ُر%َ&﴾  َتَذكَّ َ-َفَال  َطَرْ�ُته/ْم   &ْ2ِ �هللا 

(٣١ :Gهو)

�لتفسـ4:  
 xGّ!  �  � نو§  سيدنا  يستمر 
 ;� 7يقو�:  على طعنهم � 0صحابه 
قصدكم من هذx �ملطاعن 0; 0طرGهم 
0ن{ لست  تفكر7;  0ال  عّني، 7لكن 
مسؤ�7  0نا  بل  0مامكم،  مبسؤ�7 
 ;0 �هللا عز 7جل، فكيف ميكن  0ما� 
0ال  !ضاكم.  بغية  علّي  سخطه  0ث� 
ناكًر�  صر@  طرGִדم  لو  0ن{  تر7; 
 ،Ïجلميٍل صنعه �هللا �ّ¬ من 0جل نصر
7بالتا¬ 0ثرُ@ غضبه 7سخطه، 07َنَّى 
 xهذ  iG�0  ;0 علّي  غضبه  بعد   ¬
�ملسؤ7لية �جلسيمة �لعظيمة �لª 0لقاها 

على عاتقي �لضعيف.

َخَز�ِئُن  ِعْنِد9  َلُكـْم  َ-ُقوُ=  ﴿َ%ال 
�هللا َ%ال َ-ْعَلُم �ْلَغْيـَب َ%َال َ-ُقـوُ= 
ِللَِّذيـَن  َ-ُقوُ=  َ%ال  َمَلـٌك  2ِنِّي 
ُيْؤِتَيـُهُم  َلْن  َ-ْعُيُنـُكْم   9
َتـْزَ�ِ
ِفي  ِبَما  َ-ْعَلـُم  �هللا  َخْيًر�  �هللا 
اِلِمنيَ﴾  َ-ْنـُفِسِهْم 2ِنِّي �Kً2ِ َلِمَن �لظَّ

(٣٢ :Gهو)
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:Rلكلمـا� Sشر
�7ستخف   ،xحتقر�  :x�!G|�  :9
تز�

به (�ألقر�) 

�لتفسـ4: 
طعن  على  نو§  سيدنا  Èيب  هنا 
�نكم  7يقو�:  �خر  بأسلو�  �لكفا! 
مثلكم،  بشًر�   Rكو على  تعترضو; 
 iعو�G 7لكن �لو�قع 0نه ال تعا!َ£ بني
ضر7!ًيا  ليس   g� بشًر�،   Rكو 7بني 
0; يكو; �لرسو� ~تلف¾ عّمن 0ُ!سل 
�ليهم، بل Èب 0; يكو; مثلهم. فلو 
0ن{ �Gّعيت مثًال بأ; �هللا قد سّلم �ّ¬ 
علّي  �العتر�£  لكم  جلا|  ملكوته 
يفّو£   ;0 �ملستحيل  ملن  �نه  قائلني: 
�هللا 0مر ملكوته �9 بشر مثلنا، 7لك{ 
ال Gّ0عي gلك 0بدÐ، بل كل ما 0قوله 
 RذÑ�7 هو 0; �هللا تعا9 قد 0نعم علّي
كشفه  يريد  عّما  للكشف  7سيلًة 

لعباxG من علم �لغيب.       
7يستطرG نو§ � � !xG على ما 
�نكم حتكمو;  قائًال:  0تباعه  به  !مو� 
عليهم 7فق حالتهم �لª تر7}م عليها 
 �g من  7لكن   ،rٍ7بؤ فقٍر  من  �آل; 
�ملستقبل.  �م  �فيه   ما  يعلم   iلذ�
0جز�  7ال  �لغيب،  علم  Gّ0عي  ال  0نا 
من  تعا9  �هللا  7يوفيهم  سيؤتيهم  مبا 
على  منه  لطيف  تأكيد  7هذ�  خ�. 

خ� �جلز�� �لذi سيؤتيهم �هللا، كما 
0نه �مل طابع تعريض ال³g بالكفا! 

�ملعاندين. 
  �7 �آلية نفسها يوّضح سيدنا نو§ 
مر�xG فيقو�: حتكمو; عليهم بالر�gلة 
ملجّرG بؤسهم �لظاهرi، مع 0; �لفقر 
�لظاهرi ال Èعل صاحبه !gيًال، �7منا 
�لذÈ iعل صاحبه  �لقلب   Gهو فسا
 ��G يًال 7بعيًد� عن !/ة �هللا. 7ماg!
فهو  �لصد7!  بذ�@  �لعليم  هو  �هللا 
 �gفإ بعد،  فيما  بيننا  سيحكم   iلذ�
 rلنفو� طيِّبـي   rلنا� هؤال�  كا; 
0نه  نظرx عز 7جل، فال شك �   �
سيجزيهم على خدماִדم 7تضحياִדم 

خ� �جلز��. 
جا�   �لظاملني﴾  ملن   �gً�  R�﴿ 7قوله 
ما  لنفسه  يزعم  0; من   9� لُينبههم  
ال يستحقه فعًال يسحقه �هللا سحًقا؛ 
70 0; من �كم على غ�x بد7; حق 
مبا  لنفسي  Gّ0عي  ال  07نا  ظا¡.  فهو 
0جتاسر  ال  0ن{  كما  فيه،   ¬ ال حق 

على 0; 0حكم على 0تباعي Òال� ما 
ُيظهر7نه من 0عما� 7تصرفا@.

7يتو!³  يرتد³  �لد!جة   xهذ  9�
�آلخرين  على  �حلكم  من  �ألنبيا� 
Òال� ما يظهر منهم، 7لكن �ألسف 
�لناr عامًة جريئو;  كل �ألسف 0; 
غ�هم  على  �كمو�   ;0 على   Ðجد
صغ��  كل  عند  خط��   Q7بفتا
7كب��، � حني كا; �ألجد! ֲדم 0; 

يكونو� 0كثر خوًفا 07شد حذً!�. 
�حلق  0خذ   xمعنا �لظلم   ;0 �لعلم  مع 
ال  من  يد   � 77ضُعه  صاحبه  من 
يستحقه. فاملر�G من قو� سيدنا نو§ 
� هنا: 0ن{ لو �Gّعيت بأن{ 0ملك 
 j!0ُ7شا �لغيب  على  07ّطلع  �خلز�ئن 
� ملكو@ �لسما� �7أل!£، لعز7@ 
جّل   x7حد هللا  ِملٌك  هو  ما  لنفسي 
شأنه، �g�7 |عمُت بأنه ﴿لن يؤتيهم 
 Xحلقو هاضًما  كنُت  خً��﴾  �هللا 
�ملؤمنني، �7 كلتا �لصو!تني سأصبح 

حتم¾ من �لظاملني.

٥
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حتكمون عليهم بالرذالة جملّرد بؤسهم الظاهري، مع أن 
الفقر الظاهري ال nعل صاحبه رذيًال، وإمنا هو فساد 
القلب الذي nعل صاحبه رذيًال وبعيدًا عن رWة اهللا.



 Rََفَأْكَثْر َجاَ�ْلَتَنا  َقْد   Sُُنو َيا  ﴿َقاُلو� 

ِمَن  ُكْنَت   &ْ2ِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا  ِجَد�َلَنا 

(٣٣ :Gهو) ﴾اِ�ِقَني �لصَّ

�لتفسـ4: 
فيما سبق  0شا!  قد   � نو§   كا; 
7ملا  G|�7ها!هم،  �ملؤمنني  �نتصا!   9�
 jكا; �نتصا!هم هذ� يتوقف على هال
�ألعد��، �لذi سيمّهد �لطريق لرقيهم، 
لذلك j!G0 هؤال� �لكفا! على �لفو! 
0نه يتوعَّدهم با�الj، فقالو� له: حسًنا، 
07خِبْرنا  �لنقاشا@،   xهذ من  Gعنا 
صر�حًة م° موعد هالكنا �لذi ִדّدGنا 

به �; كنت من �لصاGقني. 

﴿َقاَ= 2ِنََّما َيْأِتيُكْم ِبِه �هللا 2ِْ& َشاَ] َ%َما 
(٣٤ :Gهو) ﴾ْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن-َ

 
�لتفسـ4:

فأجاֲדم نو§ �  قائًال: �آل; فهمتم 
 ،iG7مر�  iقصد G07!كتم  قو¬ 
 i0 �لعذ��  0مر   � 0ملك  ال  7لك{ 

خيا! 0بًد� .
�هللا  ثالًثا من سنن  لنا  تبني  �آلية   xهذ
عن  �إل�ية  باألنبا�  يتعلق  فيما  تعا9 

�لعذ��.
70الها: 0ّ; موعد حتقق �ألنبا� �لوعيدية 

يبقى على �لعمو� خافًيا.
7ثانيتها: 0نه ميكن �لغا� �لوعيد كليًة، 
شا�﴾   ;�﴿ �هللا  قو�  بدليل   g7لك 
�إلعال;  -!غم  �لعذ��  نبأ   ;0  Ôمبع

عنه- ميكن �لغا�x 0صًال.   
  7ثالثتها: 0نه بالرغم من �لغا� �ألنبا� 
  ;0 �ملستحيل  من  0نه  �ّال  �لفرعية 
7هو   i�7جلوهر �ألساسي  �لنبأ  يلغى 
 � �لغالبو;  هم  07تباعه  �هللا  ُ!سل   ;0
gلك  0جل  7من  حتًما،   ��ملطا �خر 
قا� ﴿7ما 0نتم مبعجزين﴾: i0 سو�� 
0نكم  �ال  ال،   �0 بالعذ��  �هللا  0تاكم 
لن ُتعجزx7  عما يريد، فاملؤمنو; هم 

�لغالبو; � �خر �ألمرحتًما.

 Rُ�ْ
َ-َ  &ْ2ِ ُنْصِحي  َيْنَفُعُكْم  ﴿َ%ال 
َ-ْ& َ-ْنَصَح َلُكْم 2ِْ& َكاَ& �هللا ُيِريُد َ-ْ& 
ُتْرَجُعو&﴾  َ%2َِلْيِه  
بُُّكْم َ ُهَو  ُيْغِوَيُكْم 

(٣٥ :Gهو)
  َ

 :Rلكلما� Sشر
َنصًحا  له  7َنَصَح  َنَصَحه  نصحي: 

7ََعَظه  7نصاحيًة:  7َنصاَحًة  7ُنصح¾ 
07خلص له �ملوG�، 7هو بالال� 0فَصُح 

(�ألقر�).
ضلَّ  غيًّا:   iيغو  Qغو يغويكم: 
َهَلَك.  �جلهل؛   � �7}مك  7خا� 
0ضّله.   :x07غو�  . ضلَّ َغو�يًة:   iَ7َغِو

(�ألقر�).

 �لتفسـ4: 
 يقو� �م سيدنا نو§: �ن{ 0متÔ لكم 
7لكن  �ملحبة،  لكم   0ُ7خلص   Qد��
ح� هللا 0كثر 07شد من نصحي لكم 
57بª �ياكم، فإ�g كا; �هللا يرQ �خل� 
� هالككم فإن{ !�ٍ£ مبا يرضى هو 

جل شأنه.
  �; هذx �آلية تدحض بكل 7ضو§ 
7صر�حة �لزعَم بأ; نوًحا � تسر³ََّ 
�نه   g�  ،jال�با قومه  على  �لدعا�   �
¡ يد³ُ عليهم من تلقا� نفسه، بل �; 
بذلك، �7نه   x0مر  iلذ� تعا9 هو  �هللا 
 i0 م هنا صر�حة بأن{ ال 0ملك�يعلن 
خيا! ��g كا; �هللا يريد 0; يهلككم.   
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٦

إذ إنه ^ يدُع عليهم من تلقاء نفسه، بل إن اهللا تعا� 
صراحة  هنا  rم  يعلن  وإنه  بذلك،  أمره  الذي  هو 
بأنF ال أملك أي خيار إذا كان اهللا يريد أن يهلككم...   



 i0 0يًضا  تعا9  �هللا  عن  Gفع  �نه   ×  
�عتر�£ 7عيب فقا�: ﴿هو !بكم﴾.. 
يربيكم قد   iلذ� i0 ما �G� خالقكم 
قضى ֲדالككم فال شك 0; هذ� هو 

خ� لكم 7ملن سو�كم. 

﴿َ-ْ" َيُقوُلوَ& �ْفَتَر�bُ ُقْل 2ِِ& �ْفَتَرْيُتُه َفَعَليَّ 
ُتْجِرُموَ&﴾  ا  ِممَّ َبِر9ٌ]  َ%َ-َنا  2ِْجَر�ِمي 

(٣٦ :Gهو)

 :Rلكلما� Sشر
جرُمه  عُظم  g0نب؛  0َْجَرَ�:  2جر�مي: 

(�ألقر�) 

�لتفسـ4: 
هذx �آلية 0يًضا �ستمر�! حلديث نو§ 
مع قومه 7ال تتحدÙ عن �لن� 5مد 
�. 7هناj فرX �7حد هو 0; �خلطا� 
من قبل كا; موّجًها من نو§ �9 قومه، 
 x07ما هنا فِمن �هللا �9 نو§، حيث 0مر
0; يرGّ عليهم بقوله: �; كنت كاgًبا 
�لكال�  هذ�   i0فتر بأن{  تزعمو;  ما 
من عند نفسي فال شك 0; هذx جرمية 
كQl سأعاَقب عليها حتًما، فال �Gعي 
لقلقكم 7هلعكم. 0ما ��g كنت صاGًقا 
 iفاعلمو� 0; تكف�كم �يا iعو�G �
7Gمنا  عليها  ستعاَقبو;   Qlك معصية 

شك، 7ال خو� علّي من gلك.

7بقوله ﴿07نا بر�i مما ُتجرمو;﴾ قّد� 
�م جو�ًبا لطيًفا �خر على ִדمة �الفتر�� 
 xمنـّز 0ن{  تر7;  0ال  قا�:  حيث 
معاٍ¢  من  فيه  0نتم  ما  متام¾ عن كّل 
7جر�ئم، فكيف تستسيغو; ��gً �ִדامي 
بأن{ 0جتاسر على كQl �جلر�ئم 7هي 
�لعقل  �الفتر�� على �هللا عز 7جل. �; 
�لسليم ال ُيقّر gلك 0بًد�. فال شك � 
0ّ; �لتهمة �لª ترمون{ ֲדا باطلة متاًما. 
 xهذ � "iلقسيس "7ه�� لقد طعن 
|عم  من  0خطأ  لقد  قا�:  حني  �آلية 
بل  نو§،  عن   Ùتتحد �آلية   xهذ  ;0
�لو�قع 0; 5مدÐ كا; �تلق �لقر�; من 
مفترًيا   - باهللا   g�7لعيا  - نفسه  عند 
 �g� ما  هنا  نسي  قد  7كا;  �هللا،  على 
كا; يتحّدÙ عن نو§ 0� عن نفسه، 
يقولو;   �0﴿ �لفو!  على  قا�  7لذلك 
7نسيانه   xخطأ متد�!ًكا   ﴾xفتر��

  .(iتفس� 7ه�)
�حلق 0; �ملعÔ �ألصح لآلية هو ما سبق 
g ;0كرته �نًفا، 7لكن بعد �ّطالعي على 
طعن �لقسيس Q!0 0}ا تتحدÙ 0يضا 
عن !سو� �هللا �. حيث Gحض �هللا 
ֲדا مز�عم �لقسيس 7َمن على شاكلته. 
عن  �لقسيس  |عم   ;0 سبق  0نه  gلك 
 iعند لكم  0قو�  ﴿7ال  تعا9  قوله 
خز�ئن �هللا ...﴾ (�آلية ٣٢) 0; نوًحا 
¡ يتعر£ ملثل هذx �العتر�ضا@، �7منا 

�لو�قع 0; 5مًد� يد�فع عن نفسه بلسا; 
نو§ ليوهم �لقو� 0; هذx �العتر�ضا@ 
 ¡ بل  مكة،  كّفا!  من  بدًعا  ليست 
0نبيائهم.  ضد  يث�7}ا   rلنا� يز� 
 � 5مد�  سيدنا  �ִדم  �لقسيس  فكأ; 
نفسه.  عند  من  �لكال�  هذ�  بافتر�� 
يكو;   ;0 متاًما  �ملمكن  من  0نه   Q!فأ
 xهو عا¡ �لغيب قد جا� ֲדذ iهللا �لذ�
 xذ��آلية كجملة معترضة هنا تفنيًد� 
�ألفكا! �ملريضة من �لقسيس 07مثاله، 
 � 5مد  يا   Ïسيأ بأنه  !سوله  منبًئا 
 Ù0حد�  � سيطعنو;  قو�  �ملستقبل 
 ¡ نوًحا  بأ;  |�عمني   ،xهذ �ملاضي 
 ،x5مد من عند xيقل هذ�، �7منا �فتر�
كنت  لو  بأن{  عليهم   Gتر  ;0 فعليك 
مفتري¾ فسو� يعاقب{ �هللا على �الفتر�� 

ال 5الة، 7لن 0جنَو من عذ�به 0بًد�. 
 xيعّد  iلذ� هذ�   ;0 �لقسيس  7ليعلم   
على  غالًبا  صا!  قد  �هللا  على  مفتري¾ 
�لقسيس   xيتخذ  iلذ� 7لكن  0عد�ئه، 
07مثاله �بن¾ هللا سبحانه قد جنح �ألعد�� 

� تعليقه على �لصليب! 
به  عامل  مبا  �ملفترين  �هللا  يعامل  فهل 
 � �لن�   Xصد  ;�  × ؟!   � 5مًد� 
 0ًlم بكونه  0يضا  حتقق  0ّيما  متحقق 
قومه  به  تلطخ  قد  ما  طاهرÐ من كل 

من 0!جاrٍ 7عيوٍ� 7معاٍ¢. 
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﴿َ%ُ-%ِحَي 2َِلى ُنوSٍ َ-نَُّه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن 
َقْوِمَك 2ِالَّ َمْن َقْد iََمَن َفَال َتْبَتِئْس ِبَما 
        (٣٧ :Gهو) ﴾&ََكاُنو� َيْفَعُلو

  
:Rلكلما� Sشر

7َحِزَ;.   xََِكر  :rَْبَتَأ� َتبَتِئْس:  ال 
تشتِك  7ال  حتز;  ال   i0 تبتِئس  ال 

(�ألقر�) 

�لتفسـ4:
7ضو§  بكل  تؤكد  0يضا  �آلية   xgx
سو��  لقومه،  نو§  Gعا�   ;0 7جال� 
0كا; Gعا� خ� G �0عا� شر، �منا كا; 
عند  من  ال  تعا9،  �هللا  عند  من  بأمر 
نفسه، ألنه تعا9 يأمرx هنا (فال تبتئس 
 ¡ 0نه  يؤكد  مما  يفعلو;)،  كانو�  مبا 
يكن قد يئس من �مياِ; قومه �9 حني 
نز�7 هذ� �ألمر �إل�ي، بل كا; قلًقا 
فلو  �ميا}م.  على حالتهم بسبب عد� 
�عتlنا Gعا�x (!ّ� ال َتَذْ! على �أل!£ 
من �لكافرين Gّيا!Ð) (نو§:٢٧) Gعاً� 
عليهم، لوجب علينا 0; نرQ ما ��g كا; 
بعد   �0 قبل  �لدعا� قد صد! عنه  هذ� 
تفس�ها؟   Gبصد �لª �ن  �آليه  نز�7 
فلن  نز7�ا،  بعد  به  فإ�g كا; قد Gعا 
ُيعتG lعا� شٍر، بل �نه كا; تعب�� عن 
�ستسالمه لقضا� �هللا فيهم، ألنه تعا9 
��g كا; قد قر! تدم�هم من قبل، فما 

كا; نو§ ´اجة للدعا� �الكهم. 0ما 
��g قيل بأنه قد Gعا به قبل هذ� �لقضا� 
�إل�ي فال يبد7 هذ� قوًال صائب¾، ألنه 
قبل صد7!  قد Gعا �الكهم  لو كا; 
تبتئس  له (ال  �لقضا� فكيف قيل  هذ� 
 ;0 ميكن  كيف  يفعلو;).  كانو�  مبا 
 jّم على �ا³ هال�يصا� بالقلق �7
�الكهم،  قبل  من  يدعو  كا;  قو� 
 ;0 فالو�قع  �خلl؟   xيسّر  ;0 Èب  بل 
�الكهم كا; 0سبق  i7لقضا� �لسما�
|من¾ من Gعائه هذ�، G ;07عا�x ليس 
عن   xتعب� مبثابة  هو   �7منا  شر  Gعا� 
قبوله قضاَ� �هللا �7نقياxG لقر�! �لسما�. 
قد  Gمَت  ما   ،�! يا  يقو�:  7كأنه 
قضيت ֲדالكهم فأهِلْكهم، فأنا !�ٍ£ 

7مستسلم لقضائك.
 x!عتبا� على  يصّر  0حد  كا;   �g� 0ما 
Gعا� شر فليعلم 0; نوًحا � ¡ يد³ُ 
به من تلقا� نفسه بل بأمٍر من عنِد �هللا، 
7مثل هذ� �لدعا� ال ميس بشأ; �ألنبيا�، 
ألنه ��g 0خl �لعليم �خلب� مبصٍ� تعيٍس 

ال   Qد�� من  ´رما}م  فالدعا�  لقوٍ� 
ميّثل �ّال بيان¾ للو�قع �7حلقيقة.

7لو قيل: ما �G� �هللا قد قر! هالكهم 
�لدعا�؟  ֲדذ�  يدعو  أل;  �لد�عي  فما 
 lَفاجلو�� هو 0; �لن� !غم تلقِّيه خ
�هللا  يز�� يشفع عند  قومه، ال  عذ�� 
�م نظرÐ �9 !/ة �هللا �لو�سعة، عسى 
ما  7هذ�  بالعذ��.   x7عيد يلغي   ;0
يتوّسل   §lي  ¡  g�  ،� نو§  فعل 
�9 �هللا تعا9 طالًبا �م �لر/ة �9 0; 
j!G0 0; تأخ� �لعذ�� 0كثر من gلك 
!به  Gعا   j�gّ�7 �لّدين،   tمبصا ضاّ! 
قائًال: فليكن �آل;، يا!�، ما قر!@ 

7قضيت.

َ%َ%ْحِيَنا  ِبَأْعُيِنَنا  �ْلُفْلَك  ﴿َ%�ْصَنِع 
َ%َال ُتَخاِطْبِني ِفي �لَِّذيَن َظَلُمو� 2ِنَُّهْم 

(٣٨ :Gهو) ﴾&َُمْغَرُقو

:Rلكلما� Sشر
7يؤنَّث  ر  يذكَّ �لسفينة  �لُفلك: 
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٨

وليعلم القسيس أن هذا الذي يعّده مفuياً على اهللا قد صار 
غالًبا على أعدائه، ولكن الذي يتخذه القسيس وأمثاله 
ابنًا هللا سبحانه قد جنح األعداء � تعليقه على الصليب! 



(�ألقر�)
7هي  عٍني  Dع  �ألعني  -عيننا: 
كلمة كث�� �ملعاR 7منها: �لباصرُ�؛ 
7ُتطَلق على �حلدقة؛ 0هُل �لبلد؛ 0هُل 
به  يقا�  �لعني،   � �إلصابُة  �لّد�!؛ 
�لَدْيَدبا;  عني (i0 مر£ � عينه)؛ 
(i0 �لرسو�)؛ �جلاسوrُ؛ �جلماعُة؛ 
كّل  من  �حلاضر  �لبصُر؛  حاّسة 
شي�؛ خياُ! �لشي� ؛ �لّديناُ!؛ نفُس 
�لشي� �g7ته؛ �لنقُد �حلاضر؛ �لسّيُد؛ 
�لّشمُس 70 شعاعها؛ �لعتيُد من �ملا�؛ 
0نت  �لينبو³.  اليقلع؛  0ّيا�  مطُر 
�7حلفظ  �إلكر��   �  i0 عي{:  على 
0حفظه   i0 بعي{:  ُفال;  (�ألقر�). 
بأعيننا)،  (فإنك  قا�:  07!�عيه. 
 i0 (�7صنِع �لفلك بأعيـننا) :7قا�
´يث نرQ �7فـظ، 7منه: عني �هللا 
عليـك: i0 كنت � حفـظ �هللا 

(@�Gملفر�)

�لتفسـ4:
 xقومه 0مر jهللا نوًحا ֲדال� lعندما 0خ
0يض¾ 0; يصنع سفينًة مستعيًنا بأتباعه 

70 0هل بيته.
�لعني   Rمعا من   ;0 �نف¾  gكرنا  لقد 
 !�G 0هل  من  يكو;  7ال  �لد�!،  0هل 
�لن� 0قا!به فقط، بل �; 0تباعه 0يًضا 
ُيعت7l; 0هل x!�G، أل; كّل قر�بة له 

من  ُيعّد  فال  !7حانًيا،  طابًعا  تأخذ 
عش�ته �ملاGية قريًبا له �ّال �لذi يؤمن 
برسالته 7يبقى على صلة !7حانية به، 
(بأعيننا)  تعا9  قوله  فسرنا  7لذلك 

مبعÔ 0قا!بنا 07تباعنا.
 Ôمع �لعلم 0; قوله تعا9 (بأعيننا) مبع
 Ð!�G تعا9  0; هللا  يع{  �G!نا ال  0هل 
 9� تعا9  �هللا  نسبهم  قد  بل  ماGيًة، 
�لن�  0تبا³  من  �ملخلصني  أل;  نفسه 
�هللا  0حّبا�  من  يصبحو;  0يض¾  هم 
﴿فاGخلي  تعا9  قوله   x7نظ� تعا9. 

 Rشّتى، أل; من معا Xٍبطر j7ترعا
0يًضا.  �7إلكر��  �حلفاظة  (�لعني) 
0ثنا�  تتعر£   �سو 0نك   Ôفاملع
�لسخرية  ألنو�³  �لسفينَة  صنعك 
 Ùمن قبل �لقو�، فال تكتر ��!G|�7ال
�فظك   �سو ألننا  يصنعو;،  مبا 

7نكرمك.
Q!07 0; قوله تعا9 (بأعيننا 77حينا) 
ماGية  سفينة  سفينتني:   9� �شا!� 
�ملؤمنني،  مبساعد�  تصنع  كانت 
�ل°   Qبالتقو تصنع  !7حانية  7سفينة 

(�لفجر:   ﴾ªخلي جنG�7  iGعبا  �
�هللا   !�G 0هل  من   Gفاملر�  .(٣٠-٣١
7قد  جنته.  يستحقو;  من  تعا9 
مزيًد�  ليلهمهم  �لتعب�  هذ�  �ستخد� 
�قتر��   Qلد �7لسلو�;  �لسكينة  من 

فاجعة �لعذ��. 
  7قوله تعا9 (بأعيننا) قد يع{ 0يًضا 
 jَتكلُؤ �هللا  7عُني  �لسفينة  �صنع   ;0

تنجي صاحبها من �لعذ��.
 0ما قوله تعا9 ﴿7ال Ñاطب{ � �لذين 
ظلمو�﴾ فهو Gليل �خر على 0; نوًحا 
� ¡ يد³ُ عليهم قبل صد7! �لقر�! 
�لسماi7 بعذ�ֲדم، ألنه ��g كا; يدعو 
فلما�g �اطبه  0يًضا  قبل gلك  عليهم 
�لذين   � Ñاطب{  (7ال  بقوله:  �هللا 

ظلمو�). 
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فالواقع أن القضاء السماوي rالكهم كان أسبق زمًنا 
هو   وإمنا  شر  دعاء  ليس  دعاءه  وأن  هذا،  دعائه  من 
لقرار  وانقياده  اهللا  قضاَء  قبوله  عن  تعبTه  مبثابة 
قضيت  قد  دمَت  ما  رب،  يا  يقول:  وكأنه  السماء. 

بهالكهم فأهِلْكهم، فأنا راٍض ومستسلم لقضائك.




