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املقدمة:

الحمـد هلل الذي بعـث األنبيــاء ,وأرسـل من المصطفين األخيـار ,سبحانه وتعالى  ,يخلق مــا يشــاء ويختــار .وأشهـد أن ال إله إال هللا وحده

الشريـك له  ,وأن محمداً عبـده ورسولــه  ,وأمينـه على وحيـه  ,بعثـه ربـه بالديــن القيم  ,والطريق المستقيـم .امــا بع ــد  .فقــد كان من رحمة هللا
وفضل على عباده أن اختصهم بعنايته ورعايته جيالً بعد جيل  ,يهديهم إلى الصراط المستقيم بالوحى السماوي الذي ظل يتنزل على من
اصطفاهم من عباده واسماهم بأنبيائه على خلقة  ،إذ أرسـل سبحانـه وتعالى في كل أمة رسوالً يهديهم ويرشدهم إلى طريـق الحق ,قال تعالى:

ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﲂ ﱠﭐ النحل( .)36وأيدهم بمعجزاته لتكون دليل قاطع على صدق أنبيائه  ،ثم بيــن حكمتـه اإللهيـة من ذلك
ﱸ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ النساء(.)165ومما
ﱹ
بقوله تعالىﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ال شك فيه أن موضوع ( النبوة) يحظى بعناية وإهتمام كبير خاصة في اإلسالم  ،والسيما أن النبوة في الفكر اإلسالمي هي الوسيلة والطريق

نفسيا للتلقي من المحكم وقادر
المؤدية إلى الخالق عز وجل فاألنسان العادي اليمكن له أن يتلقى الشرائع األلهية إال عن واسيط يكون مستعد ً
على تبليغ العباد بما يأمر فيكون هو الوسيط بين العبد وربه  ،الخالق والمخلوق .إذن فالنبوة هي العماد الذير يقوم عليه الدين  ،فالدين الذي

يمثل التعاليم السماوية التي يبلغها النبي إلى الناس ،فيعملون بها ويتبعونها  ،ولذلك فلم يسلم نبي من تكذيب قومه ومنهم تعرض للقتل ألن
القضاء على النبوة هو قضاء وهدم للدين كله .ونظ اًر ألهمية األمر كان من دواعي وأسباب البحث والدراسة ،ولهذا فقد جاء بحثي ( النبوات
وقد

في سورة الذاريات)

قسمت هذه الدراسة على مقدمة وخاتمة  ،وثالث مباحث رتبتها الباحثة على النحو التالي:المبحث األول :مفهموم النبوة والرسالة .في اللغة
واإلصطالح .المبحث الثاني :حكمة هللا من إرسال االنبياء.

بني يدي سورة الذارايات:

سورة الذاريات  -:هي إحدى سـور الق ـرآن الكريم المكيــة  ,أي التي نزَلت على رسول هللا (صل هللا عليه واله وسلم ) في مكـة المكرمـة .

سم َيــت ( سـورة الذاريات ) بهذا األسـم ألفتتاحهـا بالقسـم بالذاريــات ,فبدأت السورة بأسلوب قسـم قال تعالى  -:ﱡﭐ
تسميتهـ ــا .المطلب األولِّ :
ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ( )1والذاريات هي الريح التي تذر التراب وغيره  ,بمعنى التي تُف ِّـرق وتُبـ ِّـدد من مكان إلى أخر )2(.وأن قسم هللا بها يدل
على خطورتها  ,وأنها من جنـد هللا تعالى .وتتحدث السورة عن مسألة المعـاد  ,وعن توحيـد هللا  ,وتتحدث أيضـاً عن ضيف إبراهيم من المالئكة

 ,تطرقت إلى قصص عدد من األنبياء.

ثانيـــاً  :عــدد آيــات السورة  ,وكلمــاتهــا  ,وحروفهــا
أمــا عــدد آياتهــا ستــون آيـة ,أمــا كلماتهــا تتألف من ثالثمئة وستون كلمـة  ,وحروفهــا( الف وخمسمائة وست وأربعون ) حـرف ـاً  ,تقـع سـورة

الذاريات في الجـزء( السابع والعشريـن)  ,في الحـزب (الثالث والخمسين )  ,وفي الـربع ( األول )  ,وتعتبر من حيث المقدار من السـور

المفصالت  ,أي :السـور التي لها آيـات متعددة وصغيـرة.

ثالثـــاً  :ترتيبهـــا  :نزلــت ســورة الذاريــات بمكــة  ,بعــد ســورة األحقـاف وقبــل سـورة الغاشيــة ،فهي السـورة الواحــدة والخمسون بحسب ترتيب
المصحف العثماني  ,وهي السـورة السادسـة والستـون بحسب ترتيب نــزول الس ــور.
ابعا :مضامن سورة الذاريات :تقوم هذه السـورة الكريمة على تشييـد دعائم اإليمـان  ,وتوجيـه األبصـار إلى قـدرة هللا الواحـد القهـار ,وبنـاء العقيـدة
رً
الراسخـة على أسس التقوى واإليمـان.

()3
يفسـ ُـر
ورد فيما يتعلق بأسباب نزول سورة الذاريات
خامسا :سبب نــزول سـورة الذاريــات.
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ـزل قول ُـه تعالى  :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ .
ُ
فأصابـوا وغنم ـوا  ,فجـاء قـوم بعدما فرغـوا  ,فن َ

()4

املبحث األول :مفهموم النبوة والرسالة .يف اللغة واإلصطالح.

املطلب :األول تعريف النبوة يف اللغة واالصطالح.

النبوة في اللغة :مشتقةٌ من النبأ ،وهو اإلخبار؛ وأيضاً هي بمعنى العلو واالرتفاع)5(.وقيل :النبي والنبوة  :لفظان يؤخذان في اللغة من

النبأ  :أي الخبر  ،ويراد بالنبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم  ،أو الظن القريب من اليقين.

()6



 

إذ اليقال للخبر في أصل االستعمال
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وءا أي :ارتفع والنبأة النشز ،والنبيء الطريق
(نبأ) إال إذ تضمن عناصر ثالثة وهي :اإلخبار  ،والفائدة  ،والعلم .وقيل :وَنبأ نبأً ُ
ون ُب ً
()7
ألنه عنده نبأ الغيب ،بوحي من هللا تعالى )8(.وفي التنزيل يقول
الواضح .والنبي على وزن ( فعيل ) مأخوذ من النبأ ،وسمي النبي به ؛ ِّ
عز وجل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ.

()9

وقوله تعالى :ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ)10(.وذكر األصفهاني

في كتابه شرح مطالع األنطار ":النبي هو الطريق  ،ومنه يقال للرسل إنبياء ألنهم الطريق إلى الهداية".

()11

أما الرسالة  ،والرسول فلفظان

قائال " سمي الرسول
يطلقان على من يتابع أخبار الذي بعثه ومنه قولهم ( جاءت األبل رسأل أي :متتابعة .ذكر األزهري في كتابه التهذيب ً
وقيل  :الرسالـة مشتقـة من رسـل ويراد به القطيـع من كل شيء  ,والجمــع إرســال  ,والترســل والرســل

رسوال ألنه ذو رسول ،أَي :ذو رسالة ".

()12

 :الرفق والتؤدة  ,وترسل في قراءته في كالمه ومشيه ولم يعجل  ,واإلرسـال التوجيـه وسمي الرسول رسوالً ؛ النه صاحب رسالة.

()13

إسحاق في قوله تعالى-حكاية عن موسى وأخيه :ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ

()14

وذكر أبو

أي إنا رسالة رب العالمين ،أي:

ذوا رسالة رب العالمين.

()15

النبوة والرسالة في االصطالح:

قال جمهور المفسرين  :إن النبي :حامل النبأ  ،والرسول :حامل الرسالة  ،فللنبي شرف العلم باهلل وبما عنده  ،وللرسول شرف الوساطة

بين هللا عز وجل وبين خلقه.

()16

أما في العصر الحديث فقد ذهب اإلمام محمد عبدة إلى القول بأن النبي :هو النبي إنسان فطر على الحق

وعمال ،بحيث اليعلم إال حًقا  ،واليعمل إال حًقا  ،على مقتضى الحكمة ويكون ذلك منه بالفطرة  ،إذ اليحتاج إلى الفكر والنظر  ،فأن
علما
ً
ً
()17
فطر على دعوة بني نوعه إلى ماجبل عليه فهور رسول  ،وإال فهو نبي وليس رسول  .وذكر القاضي عبد الجبار إلى أن (الرسول) من

األلفاظ المتعدية أي :إنه يلزم معه وجود مرسل ومرسل إليه  ،وأما لفظ (النبي) فقد يكون
مهموز فهو من النبأ
ًا
مهموز  ،فأن كان
ًا
مشددا ،أو
ً

مشددا فهو من النباوة أي :الرفعة والجاللة فإذا وصف به المبعوث
أي :األخبار ،وإن وصف به الرسول فالمراد بأنه المبعوث من هللا  ،وإن كان
ً
وقد وردت كثير من اآليات القرآنية التي تحمل بين الفاظها كلتا كلمتي }الرسول{ } والنبي{ كما في

فيراد به المعظم الذي رفعه هللا وعظمه.

()18

قوله تعالى :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ...ﲐ ﱠ

()19

وفرق أهل

التفسير بيين المعنيين بقولهم:قال الزمخشري في كتابه الكشاف " :الرسول هو الذي يوحى إليه بكتاب خاص به  ،بينما النبي هو صاحب
()20
{النبي} صاحب المعجزات".
قائال" }الرسول} الذى نوحى الهي كتاباً مختصاً به وهو القرآن
المعجزات" .وذكر اإلمام النسفي بتفسيره ً
ِّ ِّ

()21

املطلب الثاني :النبوة عند بعض فالسفة املسلمني.

أوًال :النبوة عند الفارابي .لقد كان الفارابي من أول فالسفة المسلمين الذين أهتموا بموضوع ( النبوة) وفصل فيها القول بحيث لم يدع لغيره

شيئا جوهرًيا يضاف إليه.وقد بين الدكتور إبراهيم مدكور إهتمام الفارابي بنظرية النبوة من الوجهة الفلسفية ووضح
وممن جاء بعده الفالسفة ً
تفسير سيكولوجيا ،وعدها وسيلة من وسائل االتصال بين عالمي السماء ،واألرض ،ويذكر أن الفارابي أنه
ًا
كيف أن الفارابي شرح وفسر النبوة
قد اعتمد على آرائه االجتماعية والسياسية في تفسيره لحقيقة النبوة  ،وعلى ماذكره استاذه أفالطون في ذلك ،والمتتبع لتفسير الفارابي يرى أن

أغلب آرائه مشوبه بنزعة صوفيه فهي تجمع بين الفارابي المتصوف من ناحية والفارابي الفيلسوف من ناحية فيقول :إن النبي البد أن يتميز

بمخلية قوية بالعقل الفعال إثناء اليقظة وفي النوم ،ويرى أن النبي والحكيم هما الشخصان الصالحان لرئاسة األمة إذ ان كل منهما يحظى
باالتصال بالعقل الفعال الذي هو مصدر الشرائع والقوانين لبناء األمة فأن كان النبي يحظى بذلك عن طريق المخيلة الفيلسوف يحظى به

عن طريق النظر والبحث ،ومن خالل هذه النظرية فأن الفارابي يساوي بين النبي والفليسوف وهو ما اغضب علماء المسلمين وجعلهم يوجهون
له نقد الذع.

()22

ثانيا :النبوة عند ابن سينا :يرى ابن سينا أن الروح تستقبل العلم والمعرفة من العالم العلوي بدل من البحث عنها في العالم السفلي .فالنبي
ً
كما يراه ابن سينا هو شخص صاحب فطرة خارقة للعادة  ،يستطيع من خاللها معرفة أي شيء وكل شيء من دون مساعدة من غيره ومن أي
مصدر خارجي)23(.رأي العزالي فيما ذهب ليه الفالسفة .إن اإلمام الغزالي بدأ كتاباته بوضع مؤلفات خاصة تتناول نظرية النبوة غير أن المتتبع
لهذه المؤلفات يلحظ تناقض كبير فيها بين آراء الغزالي وبين مواقفة من نظرية النبوة التي قال بها الفالسفة  ،ومن ذلك فأنه ألف كتاب أسماه

(معراج القدس) ذكر فيه شدة معارضته ورفضه لنظرية النبوة التي تبناها الفالسفة  ،ونراه على العكس من ذلك في مؤلفه الذي اسماه ( معراج

السالكين) فهو يأييد هذه النظرية ويساندها.

()24



ويذكر الغزالي في كتابه ( تهافت الفالسفة) أن النبي يستطيع االتصال باهلل مباشرة  ،أو
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نقال
بواسطة ملك من المالئكة دون الحاجة إلى العقل الفعال  ،أو مخيلة قوية  ،وذكر في كتابه (المنقذ من الضالل) أن النبوة أمر مسلم فيه ً

جميعا كالرؤى  ،أو األحالم)25(.ويقول ":فكما أن العقل طور
عقال أن نلحظ أنها تشبه ظاهرة نفسية نراها
عقال ،ويكفينا لكي نسلم بها ً
مقبول ً
ً
أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور
اعا من المعقوالت ،والحواس المعزولة عنها  ،فالنبوة ً
من أطوار اآلدمي ،فيه عينيبصر بها أنو ً

يظهر في نورها الغيب وأمو اًر اليدركها العقل".

()26

املطلب الثالث:

أوًال :أهم الفروق الدينية واالجتماعية بين النبي والرسول.

تلخيصا ألغلب الفروق بين كل من }الرسول{ و}النبي{ فيذكر أن الفرق بين الرسول والنبي
لقد ذكر صاحب كتاب من العقيدة إلى الثورة
ً
كالفرق بين النظام  ،والتصور والفرق بين الشريعة ،والعقيدة ،فالنبي يأتي بالنظام ،والتصور ،وبالعقيدة وقد اليأتي بنظام ،أو شريعة ،أو يؤسس
ايضا
دولة ويبني
مجتمعا  ،بينما الرسول هو الذي يحقق الشريعة من العقيدة  ،ويولد النظام من التصور  ،ويحول النظر إلى عمل  ،ويضيف ً
ً
البعد
في التفريق بين النبي والرسالة إلى مايمثله النبي إلى البعد ال أٍرسي أي :إن الصلة بينه وبين هللا عز وجل ،بينما الرسول فهو يمثل ُ
األفقي أي :إن تكون بينه وبين البشر في إداء األمانة ،والتبليغ  ،وحمل الرسالة  ،وبناء المجتمع  ،ومن هنا أن الجانب العملي واضح في
فمثال اإليمان في المفهوم األول هو إقرار وتصديق  ،ونظر ،وعمل فحين بالمفهوم الثاني يمثل إقرار
مفهوم الرسالة أكثر منه في مفهوم النبوة ً ،

يقينا وتأيي دا بأجتماع الناس عليه  ،والتنظيم ألبناء األمة والدعوة
وتصديق .وإن كان كل من النبي والرسول مؤيد بالمعجزة فأن الرسول يزداد ً
إلعالن كلمة الحق.

))27

ثانيا :أهم وظائف األنبياء.
ً
ويبينون
لخلقه ما
ذكر الشيخ محمد عبده أن وظيفة الرسل هي إرشاد العقل إلى معرفة هللا عز وجل  ،وكل ما يجب أن ُيعرف من صفاته ،
أختلفت فيه عقولهم  ،وشهواتهم  ،ويضعون لهم بأمر هللا حدودا عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم ،ويرجعون بالناس إلى األلفة ويكشفون
له م سر المحبة  ،ويحملونهم على حمل أهوائهم عن اللذائذ الفانية  ،إلى الرغائب السامية  ،ويعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن هللا تعالى لعباده
في العلم به  ،مما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه االعتراف بوجوده  ،لكن ليس من وظيفة الرسل ماهو من عمل المدرسين
قائال أن الرسل من األمم بمنزلة العقول من البشر.
والمعلمين  ،واضاف ً

()28

وهذا ماذكره الرازي من قبل في واحده من الحجج التي قدمها

إلثبات النبوة  ،فقد ذكر أن اإلنسان البد له من له من رئيس  ،والرئيس أما يكون حكمه على الظاهر فقط وهو السلطان  ،وإما يكون حكمة
على الباطن وهو العالم  ،أو عليهما كليهما وهو النبي  ،فالنبي يكون كالقلب من العالم  ،وخليفته من العقل.

()29

وذكر الشيخ حسين أفندي الجسر وهو أحد المصلحين المحدثين يذكر ثمان وظائف لألنبياء وهي كاآلتي:

()30

 -1معاضدة العقل فيما يستقل بمعرفته.
 -2استفادة الحكم مما ال يستقل العقل بمعرفته.

 -3األخبار بتفاصيل حسن جزاء المطيع ،والترغيب في الحسنات وعقاب العاصي ،والتحذير من السيئات.
-4

تعليم الفرد األخالق الفاضلة والسياسات الكاملة في المنازل والمدن.

 -5بيان فوائد ومنافع االغذية واألدوية ومضارها التي التفي بها التجربة.
 -6تعليم الناس الصنائع الخفية من الحاجيات والضروريات.

 -7إيضاح وبيان أحوال األفعال التي تحسن تارة وتقبح تارة أخرى من غير إهداء العقل إلى مواقفها.
 -8العمل على تكميل النفوس البشرية بحسب استعدادها في العمليات والعلميات.

املطلب الرابع  :مفهوم املعجزة يف اللغة واالصطالح وشروطها.

المعجـزة في اللغـة :ا سم فاعــل مــأخـوذ من العجــز ( الذي هو زوال القـدرة عن األتيـان بالشيء من عمـل أو رأي أو تدبيــر )  ,فهـو أمـر

معجـز ومعجـزة أي  :يعجـز البشـر أن يــأتـوا بمثلـه

()31

وفي القاموس المحيط " :معجزة النبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) ما أعجز به الخصم عند التحدي ،والهاء للمبالغة"

()32

داع إلى الخير والسعادة ،مقرون بدعوى النبوة ،قصد به إظهار صدق من ادعى أنه
المعجزة في االصطالح :المعجزة :أمر خارق للعادةٍ ،

رسول من هللا)33(.وعرفها فخر الدين الرازي بقوله " :أمر خارق للعادة  ،مقرن بالتحدي مع عدم المعارضة".

()34
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مجاز إلى ماهو
ًا
وقال التفتازاني " :المعجزة لغة مأخوذة من العجزالمقابل للقدرة وحقيقة العجز إثبات العجز  ،ثم استعير إلظهاره  ،ثم أسند
()35
اسما له".
سبب العجز وجعل وجعل ً
شروطها :للمعجزة شروط يجب توافرها.

()36

أ-

أن تكون المعجزة من األمور التي اليقدر عليها سوى هللا سبحانه وتعالى.

ب -إن تكون المعجزة خارقة للعادة .

ت -أن تكون المعجزة مؤيده لدعوى النبي.
ث -أن يستشهد بها مدعي النبوة على هللا سبحانه وتعالى.
ج-

تماما.
أن يتعذر معارضتها ً

خ-

أن ال تقع المعجزة في زمن نقض العادات.

ح-

أن تقترن بدعوى النبي أي :إن التكون سابقة لدعوته أو متأخره عنها زمن طويل.

املبحث الثاني  :حكمة اهلل من إرسال االنبياء.
املطلب األول  :احلكمة من إرسال الرسل  ،والدوافع إلثبات إمكان النبوة.

لقد أجاز أهل السنة إرسال هللا الرسل لعباده  ،سفراء بينه وبين خلقه  ،ولقطع العذر في إيجاب تصديقهم بما يبينه لهم من الحجج واآليات

()37
رسال لخلقه ،أن هللا حكيم  ،والحكيم اليجوز في حكمته أن
 ،ويدل به على صدقهم بما بين أيديهم من المعجرات .ومن الجائز إرسال هللا ً
همال دون إنذار)38(.وقيل :بإن الدليل على جواز أن يبعث هللا عز وجل الرسل واالنبياء لعباده هو أن هللا سبحانه وتعالى مالك
يترك عباده ً

الملك يفعل مايشاء ،وكذلك أن ليس في إرسال الرسل وبعث األنبياء إستحالة والخروج عن المعقول)39(.أما في العصر الحديث فقد ذهب الشيخ

محمد عبده إلى أنه :لما لم يكن اإلنسان مستقل بأمر نفسه ،وكان أمر معاشه اليتحقق إال بمشاركة آخر من أبناء جنسه ومعانته له ،بحيث

يجري بينهما تعاون بما يتوقف عليه صالح الشخص  ،أو النوع  ،إحتاج إلى عدل يحفظه في شرع ويفرضه شارع ،يختص بآيات ظاهرة

ومعجزات باهرة تدعوا إلى طاعته  ،وتحث على تصديقة بما يقول وإجابته بما يأمر َ ،يعد المطيع بالثواب  ،ويتوعد المسيئ بالعقاب  ،وهو
()41
النبي )40(.هنالك عدد من الدوافع إلثبات إمكان النبوة ذكرها صاحب كتاب التحقيق التآم في علم الكالم وهي كاآلتي:
 -1إرشاد عقول البشر إلى معرفة هللا عز وجل.
 -2إرشاد العباد إلى أمور اآلخرة والوعد  ،والوعيد.
-3

إخبارهم بأخبار الغيب.

-5

المصالح العامة.

 -4وضحوا وفصلوا للناس ما يؤهلهم للوصول إلى رضوان هللا.
 -6فسروا للناس الملكات الفاضلة.
 -7لفتوا الناس إألى طلب الدائم واالعراض عن الزائل والفاني.
-8

السعي لجمع الخلق على كلمة التوحيد وعلى إله واحد وبيان ماختلفوا فيه.

-9

تذكيرهم بعظمة هللا وواجباتهم تجاه.

 -10حببوا الناس في األلفة والتعاون فيما بينهم.

املطلب الثاني :أولوا العزم املذكورين يف سورة الذاريات.

لقد ورد في سورة الذاريات بعض من اسماء األنبياء المعروفين بأولوا العزم حيث قال تعالى:

ﲳﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿ
ﲴ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﳍﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
ﳎ
ﳉﳋﳌ
ﳊ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈ
ﳠﳢﳣﳤﳥﳦ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎ
ﳡ
ﳚﳛ ﳜﳝﳞﳟ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
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ﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﲸ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ الذاريات46>46 -24 :
ﲷ ﲹ
أوًال :معنى أولوا العزم :قيل :العزم هم الجد والحزم.

()42

والمرسلين الذين ذكرهم هللا في القرآن.

()43

وأهل العزم :هم أهل الصبر وأصحاب القوة لتحمل مشاق تبليغ الدعوة من األنبياء

ﳃ ﱠ ()44وقيل :انهم
قال تعالى:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳄ

األنبياء الخمسه ( نوح  ،وإبراهيم  ،وموسى  ،وعيسى ،ومحمد) ( عليهم السالم) الذين سبقوا األنبي ــاء الى اإلقرار باهلل واقروا بكل نبي كان
قبلهم وبعدهم ،وعزموا على التحمل والصبر مع التكذيب لهم واالذى وتعرضهم لالبتالءات واالمتحان ــات.

()45

ثانيأ :النبي إبراهيم ( عليه السالم)
ً
نسبه :قال اإلمام الحافظ ابن كثير – رحمه هللا  -في كتابه قصص األنبياء هو :إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساردغ بم راعو بن فالج بن
عابر بن شالح بن أرفشخذ بن سام بن نوح – عليه السالم.-

()46

وحكى الحافظ ابن حجر العسكري في تأريخه أن اسم أمه أميلة)47(.وذكر

الكلبي أن اسمها بونا بنت كربنا بن كرثى من بنى أرفخشذ بن سام بن نوح.

()48

ذكرت بعض الروايات أن سيدنا إبراهيم ( عليه السالم) ولد

في حران ولكن أغلب الروايات التأريخية تشير إلى أنه ولد في قرية أور أحد قرى بابل في عهد نمرود بن كنعان ،وقام يدعوه قومه وكانوا

يعبدون األصنام من دون هللا ،وكان والده من يصنعها ويبيعها للقوم ،إال أن سيدنا إبراهيم -عليه السالم -لم يتبع ما كان عليه قومه ،وأراد
أن يبين لقومه بطالن شركهم ،فبيت لهم دليالً يثبت لهم أن أصنامهم ال تنفع والتضر؛ وحطم إبراهيم -عليه السالم -أصنامهم جميعها إال

صنماً كبي اًر لهم؛ ليرجع القوم إليه ،ويعلموا أنها ال تضرهم وال تنفعهم ،إال أنهم أوقدوا النار؛ إلحراق إبراهيم -عليه السالم -حين علموا بما فعله

بأصنامهم ،فنجاه هللا منها ،كما أقام عليهم الدليل والحجة أيضاً بإبطال ما كانوا يزعمون؛ بأن القمر ،والشمس ،والكواكب؛ ال تصلح للعبادة ،
وأن العبادة ال تكون إال لخالق القمر والشمس والكواكب)49(.وتختلف الروايات في المدة التي عاشها إبراهيم ولكن أقلها يتحدث عن  175سنة،

وقد دفن في مغارة المكفيلة في حبرون.

()50

ثانيا :كليم هللا النبي موسى ( عليه السالم)
ً
()51
نسبه :هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن الوى بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم – عليهم السالم  . -وقد اختلف العلماء في

تحديد اسم أمه ،فقد ذكر اإلمام ابن الجوزي أن اسم عن مقاتل أن اسم أم موسى يوخابذ ،وعن الثعلبي أن اسمها يوخابذ وقيل :لوحا بنت هاند
بن الوي بن يعقوب ،وذكر القرطبي في تفسيره عن السهيلي أن اسمها أيارخا أو أيارخت)52(.ولد سيدنا موسى –عليه السالم -بمصر في عهد

فرعون ،ولبث يدعوا قوم إلى عبادة هللا  ،مع أخيه هارون -عليهما السالم -فأنكر فرعون دعوة موسى ،وتحداه بسحرته ،واتفقا على موعد

ومن آمن معه وأمره هللا أن
يلتقي فيه الفريقان ،فجمع فرعون جميع سحرته  ،وتحدوا موسى -عليه السالم ،-فثبتت حجة موسى ،ونجاه هللا َ
أن فرعون غرق مع َمن معه)53(.وذكر
يسير بقومه من بني إسرائيل ليالً؛ هروباً من فرعون ،وجمع فرعون جنوده وأتباعه؛ لحاقاً بموسىِّ ،إال ِّ
أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وله من العمر 120سنة فصلت عليه المالئكة ودفنوه.

()54

ثال ًثا :النبي نوح ( عليه السالم)

نسبه :نوح بن المك بن متوشلح بن أخنوخ وهو إدريس عليه السالم بن يارد بن مهليل بن قبيس بن أشرش شاث بن -آدم عليه السالم -

()55
الضر  ،واحثهم وأرشدهم إلى عبادة هللا وحده،
نفعا و ًا
 .لقد بعث هللا سيدنا نوح في قومه يدعوهم إلى ترك عبادة األصنام التي ال تملك لهم ً
سر وعالني ًة ،فلم تغن
وقد اجتهد سيدنا نوح في دعوة قومه وفي تذكير قومه األساليب التي توصلهم إلى رضى هللا ،فلبث يدعاهم ليالً ونها اًرِّ ،اً

ئال يسمعوا دعوته ،باألضافة عن اتهامهم له بالكذب
تلك الدعوة عنهم شيئاً؛ إذ قابلوها بالجحود والتكبر واالستنكار ،فكانوا يغلقون آذانهم؛ ل ِّ

ثم أوحى هللا إلى نوح بصنع السفينة ،فصنعها رغم سخرية المشركين من قومه منه ،وانتظر أمر هللا إليه بركوب السفينة مع َمن
والجنونِّ ،
آمن بدعوته ،باإلضافة إلى زوجين من كل نوع من الكائنات الحية ،ووقع ذلك ٍ
بأمر من هللا حين فتحت السماء بالماء المنهمر الغزير ،وتفجرت
ٍ
ٍ
ومن آمن معه )56(.وقد
األرض ينابيع كثرة وعيوناً ،فالتقى الماء على هيئة عظيمة ،وطوفان أغرق القوم باهلل ،ونجى نوح -عليه السالمَ -
أختلف العلماء في المدة التي لبثها فقيل :تسعمائة سنة وخمسين سنة .وقال وهب" :كان عمر نوح ألف سنة ،ألنه بعث إلى قومه وهو ابن
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خمسين سنة ،ولبث فيهم يدعوهم إلى أن مات بعد تسعمائة وخمسين سنة" )57(.وقال ابن كثير :دفن في المسجد الحرام ،وذكر ابن عساكر أن

قبره بين ومزم وبين الركن والمقام.

()58

املطلب الثاني  :أغراض القصص يف القرآن الكريم.

لقد ذكر الشيخ قطب أهم اغراض القصص القرآنية وسأوردها في هذا المطلب بأيجازوهي كاآلتي)59(:إن من أغراض ذكر قصص األنبياء

هي إثبات الوحي والرسالة  ،وتحقيق القناعة بأن محمد  -1األمي الذي ال يق أر وال ُيعرف عنه أنه جلس إلى أحبار اليهود والنصارى  ،يتلو
على مسامع قومه هذه القصص من كالم ربه  ،فقد جاء بعضها في إسهاب ودقة ،فال مجال للشك في أنها وحي من هللا  ،وأن محمد رسول
اضحا في مقدمات بعض القصص أو في أواخرها  ،فقد جاء في بداية سورة
نصا و ً
هللا يبلغ رسالة ربه  ،والقرآن الكريم ينص على هذا الغرض ً
يوسف ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﱨﱪ
ﱩ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ ( )60وفي سورة هود بعد قصة نوح ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱠ.

()61

 -2ومن أهم أغراض القصة القرآنية  :بيان أن الدين كله من عند هللا عز وجل  ،وإن جميع األنبياء بعثهم هللا لدعوة الخلق لعبادته ،فلذلك
فكثير ماترد القصص القرآنية التي تتناول أهم أمور العقيدة وهي أليمان باهلل عز وجل.

شد ألزر الرسول محمد –صلى هللا عليه وسلم -وللمؤمنين  ،وتسلية لهم عما يالقون من الهموم والمصائب  ،وتثبيت لرسول هللا ومن تبعه

من أمته  ،وتخفيف من الضغط على النبي محمد – صلى هللا عليه وسلم -فقد كان يضيق صدره بما يالقيه من تكذيب قومه له قالت تعالى:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ

()62

كما تساهم القصص في التأثير بنفوس من يدعوهم القرآن إلى اإليمان ،

ﱩ
ﱨ
وموعظة وذكرى للمؤمنين  ،وقد صرح القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ.

()63

 -3بيان أن وسائل جميع األنبياء والرسل في الدعوة إلى هللا هي واحده  ،وأن استقبال قومهم لهم واحد ومتشابه  ،ولهذا كثير ماترد السور
القرآنية الواحدة تضم أكثر من قصه من قصص األنبياء.
 -4ومن أغراض القصص في التربية اإلسالمية  :تنبيه أبناء آدم -عليه السالم -إلى خطر غواية الشيطان ،وإبراز العداوة والحقد بينه

وبينهم منذ زمن أبيهم آدم – عليه السالم -إلى أن تقوم الساعة ،وإن إبراز هذه العداوة عن طريق القصص أقوى وأروع  ،وأدعى إلى االحتياط
الشر.
الشديد من هواجسه في النفس والتي تدعو إلى ِّ

-5

بيان أن هللا ينصر أنبيائه ورسله والذين آمنوا معهم ويرحمهم ،وينجيهم من المآزق والكروب  ،من عهد أبونا آدم ونوح إلى عهد نبينا

محمد – صلى هللا عليه وسلم ، -وأن المؤمنين كلهم أمه واحدة وهللا الواحد رب الجميع.

احدا  ،وهو
 -6يتبين بهذه اآلية الكريمة الغرض األصيل من هذا االستعراض الطويل وهو أن جميع األنبياء -عليهم السالم -يدينون ً
دينا و ً
دين مشترك بين دين نبينا محمد –صلى هللا عليه وسلم -وبين دين سيدنا إبراهيم – عليه السالم -ومن ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة ،

شيئا  ،وعندما نستعرض خبر  ،كل نبي ورد ذكره في سورة الذاريات أو في غيرها من
وبأنهم يخضعون لرب واحد يعبدونه وحده ال يشركون به ً
دائما
سور القرآن الكريم نجد أن هللا قد شد أزره ونصره ونجاه من الكرب الذي نزل به  ،أو المأزق الذي أوشك أن يقع فيه  ،وأنه سبحانه ً
ينعم على أنبيائه والذين آمنوا إذا استجابوا وصبروا  ،وصدقوا.

 -7ومن اغراض القصص القرآنية بيان األصل المشترك بين دين نبينا محمد –صلى هللا عليه وسلم -وبين دين سيدنا إبراهيم – عليه السالم-
ومن ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة.
بيانا يثير إنفعال الخوف والدهشة من هللا لتربية عاطفة اإلنقياد والخشوع
 -8ومن أغراض القصص التربوية  :بيان قدرة هللا تعالى عز وجل ً ،

 ،والخضوع ونحوها من العواطف الربانية.

اخلامتة:

خلصت الدراسة لنا من جميع المباحث السابقة إلى أن هلل عز وجل طريقة واحدة لدعوة الخلق وهي من خالل إرسال لهم رسل يصطفيهم من
خلقه وهي ماتعرف بالنبوة إذ تُعد الوسيلة التي عن طريقتها تم نشر شرائع السماء في األرض  ،لهداية الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم
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طريق الحق  ،وهي الغاية األلهية على مر الزمان.ومن ثم تعرفنا على أهم الفروق بين النبوة والرسالة  ،فالرسالة هي النبوة التي تحمل مهمة

التبليغ ،التي البد أن تصطحبها دليل يؤكد صدق مدعيها بين الناس فكانت المعجزة والتي هي مظهر من مظاهر التأييد األلهي فتعرفنا في

هذا البحث المتواضع على ماهية المعجزة وشروطها ،وبعد ذلك جاء الحديث عن الحكمة من إرسال الرسل  ،وماذكرها فالسفة المسلمين عن
السمات الخاصة التي تميز األنبياء عن باقي البشر ورأي حجة األسالم في ذلك وتعرضنا إلى وظائف األنبياء  ،ثم انتقل بنا البحث إلى
التعريف باألنبياء الذين ورد ذكرهم بسورة الذاريات والغرض من ذكر قصصهم على خاتم األنبياء والمرسلين – عليهم السالم.-

التوصيات:

وفي ضوء العرض السابق لموضوع البحث  ،ومن خالل النتائج التي تم عرضها يمكن للباحث أن يقترح بعض التوصيات وذلك فيما يلي

 -1أوصي نفسي وإخواني بهذا القرآن العظيم فإنه حبل النجاة في الدنيا واآلخرة.

 -2أوصى طالب العلم الشرعي أن يصرفوا الهمم إلى الدراسات القرآنية في مجال النبوات وظهور المعجزات  ،والمساهمة في نشره بين
ابناء األمة بشكل خاص والسيما لكثرة الفتن التي تتعرض لها األمة اإلسالمية المثمثلة بظهور المعجزات على يد أُناس في زمننا الحالي وهذا

يستحيل ظهوره واليمكن تصديقه إال من قبل ضعاف النفوس والجهلة الذين اليدركون معنى المعجزة وشروطها وعلى يد من تظهر.

 -3تكثيف الجهد لنشر قصص األنبياء بين الجيل والناشئة وذلك لألتعاظ والعبرة بمصير األمم السابقة بسسبب عصيانهم وجحودهم وإبتعادهم
عن طريق الحق والصواب وتكذيبهم رسولهم

 -4أخيـ اًر أوصي نفسي أوًال وأوصي األمة اإلسالمية بتقوى هللا ولزوم طاعته ،لنيل رضوانه وجناته يوم لقائه .
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 -31الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( ،مع الكتاب حاشية (االنتصاف فيما تضمنه الكشاف) البن المنير اإلسكندري (ت  ،)683وتخريج
أحاديث الكشاف لإلمام الزيلعى)  ،المؤلف :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت 538هـ)  ،الناشر :دار الكتاب

العربي – بيروت  ،الطبعة :الثالثة  1407 -هـ.

 -32الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ،المؤلف :أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي (ت  427هـ)  ،أشرف على إخراجه :د .صالح باعثمان،
د .حسن الغزالي ،أ .د .زيد مهارش ،أ .د .أمين باشه  ،تحقيق :عدد من الباحثين ( )21مثبت أسماؤهم بالمقدمة (صـ  ، )15أصل التحقيق:
رسائل جامعية (غالبها ماجستير) لعدد من الباحثين  ،الناشر :دار التفسير ،جدة  -المملكة العربية السعودية  ،الطبعة :األولى 1436 ،هـ -
 2015م.
 -33لباب النقول في أسباب النزول  ,لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ )  ,ضبطه وصححه  :األستاذ أحمد عبد
الشافي  ,دار الكتب العلمية بيروت – لبنان .



 





النبوات يف سورة الذاريات



 -34لسان العرب  ،المؤلف :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت 711هـ) ،
الحواشي :لليازجي وجماعة من اللغويين  ،الناشر :دار صادر – بيروت  ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.

 -35محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين  ،تأليف :األمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (،م606.ه) ،
المطبعة الحسينيه المصرية  ،الطبعة األولى ،بدون تأريخ.

 -36محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين_لفخر الدين محمد بن عمر الرازي6060( -هـ) المطبعة الحسينية
المصرية – بدون تأريخ .

 -37المحكم والمحيط األعظم  ،المؤلف :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت458 :هـ]  ،المحقق :عبد الحميد هنداوي ،
الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت  ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2000 -م.
 -38المدينة الفاضلة  ،تأليف :الفارابي  ،طبعة ليدن 1896 ،م.

 -39المعارف  ،المؤلف :أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ)  ،تحقيق :ثروت عكاشة  ،الناشر :الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة  ،الطبعة :الثانية1992 ،م.

 -40معجم الفروق اللغوية  ،المؤلف :أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت نحو 395هـ) ،
المحقق :الشيخ بيت هللا بيات ،ومؤسسة النشر اإلسالمي  ،الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم»
 -41المعجم الوسيط  ،المؤلف :مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( ،إب ارهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار)  ،الناشر:
 -42معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  ،المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت 911هـ)  ،المحقق :أ .د محمد
إبراهيم عبادة  ،الناشر :مكتبة اآلداب  -القاهرة  /مصر  ،الطبعة :األولى1424 ،هـ  2004 -م.
 -43المغني  ،القاضي عبد الجبار – تحقيق ،د/محمد الخضيري ،د/محمود محمد قاسم -مراجعة :د/إبراهيم مدكور -إشراف :د/طه حسين ،
طبعة الدار المصرية ،للتأليف والترجمة –( 1385ه1965-م).

 -44مقاييس اللغة  ,أحمد بن فارس القزويني ( ت 395 :هـ )  ,تحقيق  :عبدالسالم محمد هارون  ,دار الفكر  1399( ,هـ  1979 -م).
 -45من العقيدة إلى الثورة  ،دكتور حسن حنفي  ،مكتبة مدبولي1988،م.
 -46المنقذ من الضالل  ،حجة اإلسالم الغزالي – مهد له بمقدمة منطق التصوف  ،وحققه وعلق عليه -د /عبد الحليم محمود -الطبعة الثانية
مكتبة األنجلو المصرية1995 -م.

 -47المواقف في علم الكالم  ،عضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد األيجي (م ،)756.عالم الكتب  ،بيروت – بدون تأريخ.
 -48الميزان في تفسير القران  ،المؤلف :العالمة السيدمحمد حسين الطباطبائي  ،مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان – الطبعة الثانية(1394ه
1974م) -49سفية األنقاذ https://www.islam4u.com/sites/default/files/qesas/Safinatol_Enghaz.pdf



 



