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 الملخص
  ويةودالالته الترب أشكال سلوك الحيوان في القرآن

 الدكتور حمد الخوالدة
 الدكتور عمار الضالعين

 استاذ مساعد. جامعة البلقاء التطبيقية
E-mail a.aldalaeen@yahoo.com 

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على أشكاؿ سلوؾ اٜنيواف يف القرآف من أوؿ سورة إىل آخر سورة، وذلك من خالؿ تتبع  
داؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد قائمة بأٚناء اٜنيوانات اليت ذُكرت يف القرآف اٞنواطن اليت ذكر فيو اٜنيواف، ولتحقيق أى

 ليسهل التعامل معها وترتيبها يف ثالثة مباحث. -حسب اجتهاد الباحث-الكرًن، وًب تصنيفها 
صناؼ ١نددة وقد أظهرت نتائج الدراسة أف أكثر السور اليت ذُكرت فيها اٜنيوانات سورة األعراؼ، فقد ٓندثت عن عشرة أ 

 من اٜنيوانات وىي: اإلبل والبقر والثعباف واٛنراد والسمك وطائر السلوى والضفادع والقمل والقردة والكلب.  
وتنبع أ٨نية ىذا اٞنوضوع يف قيمتو الرتبوية ووسائلو التعليمية، فقد ذُكرت اٜنيوانات يف القرآف الكرًن الرتباطها الوثيق  

 لف باالستخالؼ يف األرض. باإلنساف صاحب األىلية واٞنك
والباحث يّتػبع اٞننهج الوصفي التحليلي الذي تقتضيو طبيعتو القائمة على بياف أشكاؿ سلوؾ اٜنيواف يف القرآف،   

 ووصف ٓنليلي للتعّرؼ على آراء علماء التفسًن واللغة يف بياف سلوؾ اٜنيواف يف القرآف. 
ـ العلماء ب  دراسة أشكاؿ سلوؾ اٜنيواف يف القرآف دراسة علمية وفقهية وتربوية ونفسّية، وقد أوصت الدراسة بضرورة أف يقو

 ة.وضرورة الدراسات التحليلية العلميّ 
ؤنلص ىذه الدراسة إىل أ٨نية االعتناء بقصص اٜنيواف يف القرآف دراسًة وٓنلياًل، وبياف أثر القصة وضرب األمثاؿ يف  

ة تسخًن وسائل اإلعالـ اٜنديثة واٞنتطوِّرة ٝندمة كتاب اهلل واستخراج ما فيو من التواصل اإلنسايّن، وتدعو الدراسة اأُلم  
 الرتبويّة والتعليمّية. الدالالت الكنوز العلمّية و 
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 اٞنقدمة
ـُ على اٞنبعوث  ر٘نة للعاٞنٌن  اَٜنْمُد هلل ربِّ العاَلمٌَن، الذي فضل بين آدـ بالعلم والعمل على ٗنيع العامل، والصالُة والس ال

 نبينا ١نم د، الّنيب القدوة، وعلى آلو وصحبو َأٗنعٌن، ينابيع العلوـ واٜنكم، أم ا بعد: 
فإف  ىذا القرآف عظيٌم، والعيُش يف ظاللو ومع قصصو عيٌش يف روض أنيق وريق ذي هبجة، ٖناره تؤٌب أُكلها كل  حٌن بإذف  

و وأمثالو ّنا تغرسو من أفكار وأىداؼ سامية سامقٍة أصلها ثابت وفرعها يف اهلل تعاىل، وتوجيهاتو صادقة ومؤثرة، وقصص
 الس ماء، تؤٌب أُكلها، وتستوعب كّل األجياؿ، فهي خالدة خلود القرآف العظيم.

يف وصفو للقرآف الكرًن حيث يقوؿ عنو: "كتاب اهلل نبأ ما  -رضي اهلل عنو -وقد صدؽ أمًن اٞنؤمنٌن علي بن أيب طالب  
ْيِنُكْم، ىو الفصل، ليس باٟنزؿ، من تركو من جّباٍر قصمو اهلل ومن ابتغى اٟنُدى يف غًنه قبل كم، وخرب ما بعدكم، وُحْكُم ما بَػ

أضل و اهلل، وىو حبل اهلل اٞنتٌن، وىو الذكر اٜنكيم، وىو الصراط اٞنستقيم ، وىو ال ذي ال تزيغ بو األىواء، وال تلتبس بو 
ئبو، وال تشبع منو العلماء، من قاؿ بو َصدؽ ، ومن عمل بو أُِجر، ومن حكم بو عدؿ، ومن دعا األلسن، وال تنقضي عجا

 . 1إليو ُىدي إىل صراط مستقيم "
وكما ذكر الكائنات اٜنية للعربة والتفكر والعظة.  إّف من عظيم آيات اهلل تعاىل أف كّرـ بالذكر يف كتابو العزيز العديد من 

 كرت اٜنيوانات ّنا فيها اٜنشرات صاٜنها وطاٜنها.ٜنهم وسيئهم ذُ القرآف الكرًن البشر صا
أو لوصف خلق ذميم لبعض البشر  اٜنيوانات يف القرآف الكرًن يف مواضع عّدة؛ إما تبيانًا للتحرًن )كاٝننزير( فقد ذكرت  

 ( أو لتشريف ىذه اٜنيوانات)كاإلبل والبعوض والذباب والعنكبوت  اٝنلق )كاٜنمار والكلب والغراب( أو للتفكر يف آيات
 كاٝنيل.

وىناؾ سور ٚنيت بأٚناء بعض اٜنيوانات اليت ذكرت فيها وىي: البقرة واألنعاـ والنمل والنحل والعنكبوت والفيل. وذكر  
ـ مثل الدابة )  مرات( سواء يعين هبا ٗنيع اٞنخلوقات ّنا فيها 4مرة( والدواب ) 14القرآف الكرًن حيوانات على سبيل العمو

اإلنساف ألنو؛ ٣نا يدب على ىذه األرض أو فقط اٜنيوانات أو دابة األرض ويقصد هبا األرضة وىي حشرات مشهورة 
 5وطائر ) مرة(، 34بقضم األشجار واٝنشب وأيضاً دابة آخر الزماف اليت تظهر كعالمة من عالمات يوـ القيامة. والطًن)

اٞنالئكة( واٛنوارح )مرة واحدة(، ورود كلمة )السبع(   عيسى وما يطًن منمرات( )ّنا فيها طيور األبابيل وطًن إبراىيم وطًن
يف القرآف لتدؿ على اٛنوارح من اٜنيوانات مثل األسد والنمر والذئب والكلب الضاؿ )السلق( والضبع وغًنىا، واألنعاـ  

ـ يف سورة األنعاـ )( مرة وتكرر لفظ أن 32 وذكر لفظ )أنعاـ  )اليت تشمل اإلبل والبقر والضاف واٞنعز( ( مرات للتذكًن 4عا
 األربعة. أف األنعاـ من اٜنيوانات

اٜنيوانات يف آيات ٢نتلفة من القرآف الكرًن مثل: اٝنرطوـ )للفيل( واٜنوايا )األمعاء( والفرث  وذكر القرآف بعض أجزاء من 
 يلة اٜنركة للزواحف(.)الكرش( واٛنناحٌن )للطائر( وأربع )األرجل الرباعية للحيوانات( والبطن )وس

                                                                 

… اهلل ؟ قاؿ : " كتاب اهلل  رواه الرتمذي وغًنه عن علي رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  "إهنا ستكوف فنت، قلت: فما اٞنخرج منها يا رسوؿ -1
، ابن شرح العقيدة الطحاويةيث ٗنيل اٞنعىن، ولكن إسناده ضعيف ، فيو اٜنارث األعور، وىو لٌن بل اهتمو بعض األئمة بالكذب ، انظر: ابن أيب العز اٜننفي: " ىذا حد

 .71، ص1988أيب العز اٜننفي، اٞنكتب اإلسالمي، الطبعة التاسعة، 
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وذكر بعض اٞننتجات اٜنيوانية اٞنهمة للغذاء البشري مثل: البيض اٞنكنوف ) أي اٞنرقود عليو( والعسل واللنب واألوبار واٛنلود  
 2.واألصواؼ واللحوـ والشحوـ

 وتقتضي طبيعة البحث تقسيمو إىل مقدمة وثالثة مباحث، وخإنة:
 .اٜنيوانات يت بأٚناءاٞنبحث األوؿ: سور ٚنّ  

 اٞنبحث الثاين: أشكاؿ سلوؾ الطيور اليت ذكرت يف القرآف. 
 اٞنبحث الثالث: أشكاؿ سلوؾ اٜنيوانات اليت ضرب هبا اٞنثل يف القرآف.  
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 المبحث األول
 سور سميت بأسماء الحيوانات

 
  يوجد ست سور من القرآف الكرًن مسماة بأٚناء حيوانات وحشرات:

 أواًل: سورة البقرة.
  ثانياً: سورة األنعاـ.
  ثالثاً: سورة النحل.
  رابعاً: سورة النمل.

  خامساً: سورة العنكبوت.
 : سورة الفيل.سادساً 

 المطلب األول: سورة البقرة: 
َقَر َتَشابََو : قاؿ تعاىل ،ورد ذكر البقر بصيغة اٛنمع يف القرآف الكرًن ٙنس مرات  )َقاُلوا ادُْع َلَنا َرًبَك يُػَبٌن َلَنا َما ِىَي ِإف البػَ

َنا( ) سورة البقرة اآلية (، وورد ذكر البقرة بصيغة اٞنفرد يف 146آلية وا144ويف )سورة األنعاـ مرتٌن يف اآليتٌن (.70 َعَليػْ
 يف سورة البقرة وغًنىا من السور.   :القرآف الكرًن أربع مرات

  وٖنانوف وسبع آيات. من أوائل ما نزؿ، وآياهتا مائتاف ، وىيسورة البقرة ٗنيعها مدنية بال خالؼ 
 في سورة البقرة ورد إحياء الموتى في خمسة مواضع: 

ثػُم  بَػَعثْػَناُكم مِّن ص اِعَقُة َوَأنتُْم َتنظُُروَف، ال قوـ موسى حٌن قالوا: )َلن نػُّْؤِمَن َلَك َحَّت  نَػَرى الل َو َجْهرًَة َفَأَخَذْتُكمُ اٞنثاؿ األوؿ: 
 .3بَػْعِد َمْوِتُكْم َلَعل ُكْم َتْشُكُروَف(

 . يهم أف يذُنوا بقرةأمرىم نبف، اٞنثاؿ الثاين: يف قصة القتيل الذي اختصم فيو بنو إسرائيل
سورة الذين خرجوا من ديارىم فراًرا من اٞنوت وىم ألوؼ؛ فأماهتم اهلل تعاىل، ٍب أحياىم ) اٞنثاؿ الثالث: يف قصة القوـ

 (.243: البقرة
َيػِّتٍة، فاستبعد أف ٪نييها اهللالرابع اٞنثاؿ ٍب أحياه سورة البقرة:  تعاىل؛ فأماتو اهلل تعاىل مائة عاـ : يف قصة الذي مر  على قرية مػ
259.) 
    (.260اٞنوتى )سورة البقرة:  اٝنامس: يف قصة إبراىيم اٝنليل، حٌن سأؿ اهلل تعاىل أف يريو كيف ٪نيي اٞنثاؿ

 سبب التسمية 
اٞنعجزة  تلك  لذكرى  البقرة" هبذا االسم إحياء  "سورة   الكر٬نة  السورة  ُٚنيت وقد ذكر اهلل سبحانو البقرة يف كتابو العظيم،  
عليو  موسى على  األمر  فعرضوا  قاتلو  يعرفوا  ومل  إسرائيل  بين  من  شخص  حيث ُقِتَل  الكليم  موسى  زمن  يف  اليت ظهرت  الباىرة  

. 4 عليهمبقرة أيًا كانت، فشّددوا يف طلب أوصافها فشّدد اهلل بذبح  يأمرىم  أف  إليو  اهلل  فأوحى  القاتل  يعرؼ  و لعلّ   السالـ

                                                                 

 .56، 55سورة البقرة: اآليات  - 3
  .3/ 1(، 1981-1402، )دار القرآف الكرًن، بًنوت الطبعة الرابعة، صفوة التفاسير١نمد علي الصابوين:  -4
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بعد  اٝنلق  إحياء  يف  وعال  جل  اهلل  قدرة  على   برىاناً  وتكوف  القاتل  عن  و٫نربىم  اهلل  بإذف  فيحيا  منها  َنزء  اٞنيت  يضربوا  وأف 
   .اٞنوت 
سألوه عن  ـ حينمااإلسلوب الرتبوي الذي ذكره اهلل يف اٜنوار الذي دار بٌن بين إسرائيل وموسى عليو السالإف   األسلوب: 

وأىدافًا متناسقة يف ق أغراضًا القص ة القرآني ة تشغل حيزًا واسعًا يف القرآف العظيم، لُتحقِّ ، فالقتيل ىو أسلوب القصة
 موضوعاهتا وواقعيتها الكاملة كما يف قصة البقرة. 

. ويقوؿ 5يزاً يزيد على ثالثٌن باٞنائة من القرآفيرى األديب اإلسالمّي ٤نيب الكيالين يف كتابو أف  القص ة القرآني ة شغلت ح 
الدكتور فضل حسن عب اس حوؿ القصص القرآيّن: "ال يقل اٜنّيز ال ذي يشغلو من كتاب اهلل تعاىل عن الّربع إْف مل يزد قلياًل، 

 .6فإذا كاف القرآف ثالثٌن جزًء، فإف  القصص يبلغ قرابة الثمانية أجزاء من ىذا الكتاب اٝنالد"
َقاَؿ َأُعوُذ  الّلَو يَْأُمرُُكْم َأْف تَْذَُنُواْ بَػَقرًَة َقاُلواْ َأتَػت ِخُذنَا ُىُزواً  والقصة مبدؤىا قوؿ اٜنق سبحانو وتعاىل: )َوِإْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو ِإف   

 . 7بِالّلِو َأْف َأُكوَف ِمَن اٛنَْاِىِلٌَن(
عجل إبراىيم السمٌن وعجل لو خوار الذي أنذه بين إسرائيل إٟنًا يف  ويشمل وقد ذُكرت البقرة، والبقر، والعجل   

، 144(. وسورة األنعاـ )153(. سورة النساء )94، 93، 71، 70، 69، 68، 67، 54، 51ور اآلتية: )البقرة السّ 
  (. 26(، وسورة الذاريات )88(، وسورة طو )69(، وسورة ىود )152، 148(، وسورةاألعراؼ )146

 هماس وسلوك  على واقع النَّالتربوي ة البقرة قص أثر  
فإهنا تشغل حيزًا واسعًا يف القرآف العظيم، لُتحقِّق  -القص ة القرآني ة - تهاأُستخدـ يف اٞنعجزة أسلوب القص ة القرآني ة، وأل٨ني . أ

يست عماًل فني ًا مستقاًل يف موضوعو فالقص ة يف القرآف الكرًن ل"أغراضاً وأىدافاً متناسقة يف موضوعاهتا وواقعيتها الكاملة. 
ا ىي وسيلة من  -كما ىو الشأف يف القص ة الفني ة اٜنر ة ال يت ترقى إىل أداء غرٍض فينٍّ طليق  -وطريقة عرضو وإرادة حوادثو إ٧ن 

وسػائلو إلبػالغ ىػذه  وسائل القرآف الكثًنة إىل أغراضو الديني ة، والقرآف كتاب دعوٍة ديني ٍة قبل كػّل شػيء، والقصػة إحػدى
 . 8الدعوة وتثبيتها"

 جاءت قصة البقرة ُنوار قصصي يف تسلسلها.مو، لذا و اٜنور جزء أصيل يف التواصل بٌن موسى وق . ب
جرت قبل أمرىم بذبح البقرة وإف وردت يف الذكر بعده، قاؿ  -قتل النفس -هذه الواقعة ٕنيزت القصة بإسلوب التشويق؛ ف . ت

 واالستهزاء ّنوسى عليو ةواحد من قتل النفس احملرم فإف كلّ  ،وتثنيو التقريع لرتتيب لتكرير التوبيخأبو السعود: "وإ٧نا غًن ا
 . 9جديرة بأف تنعى عليهم" ةالسالـ واالفتيات على أمره جناية عظيم

ـ بأمٍر واضحٍ  . ث ألف  أي بقرة؛ ،ال لبس فيو وال غموض، ٫نربىم بأف يذُنوا بقرة لقد أوحى اهلل سبحانو لنبيو موسى عليو السال
 .10من الصفات، وىذا واضح بسؤاؿ موسى عليو السالـ ربو لبياف ومعرفة القاتل أو صفةٍ  بقيدٍ  اللفظ مطلق غًن مقيدٍ 

                                                                 

  . 7(، ص 1992-1412، )مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىلحول القصَّة اإلسالميَّةانظر: ٤نيب الكيالين:  -5
 .10ـ(، ص1987-ى1407دار الفرقاف، الطبعة األوىل -، )عمافالقصص القرآني   فضل حسن عباس: -6 

  .73-67سورة البقرة: اآليات -7
  .143ـ(، ص1982دار الشروؽ الطبعة السابعة،  -، ) بًنوتالتصوير الفني في القرآنسيد قطب:  -8
 .68/ 1، صفوة التفاسير. الصابوين: 1/90الرياض(،  -، )مكتبة الرياضيمإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظأيب سعود بن ١نمد العمادي:  -9

 .624ـ(، ص 1013عماف، الطبعة األوىل،  -، )اٞنأموفمع األنبياء في الدعوة إلى اهللانظر: ١نمد عبد القادر أبو فارس،  -10
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كادوا "عباس:  قاؿ ابن ،التباطؤ يف التنفيذ طبيعة اليهود واٞننافقٌن. وىذا ثابت يف قولو تعاىل: )فذُنوىا وما كادوا يفعلوف( . ج
يعين أهنم مع ىذا البياف وىذه األسئلة واألجوبة  ألهنم أرادوا أف ال يذُنوىا، -يكن ذلك الذي أرادوا  ومل -أف ال يفعلوا 

 . 11"واإليضاح ما ذُنوىا إال بعد اٛنهد، ويف ىذا ذـ ٟنم، وذلك أنو مل يكن غرضهم إال التعنت فلهذا ما كادوا يذُنوهنا
أف موسى عليو السالـ أمرىم أف يضػربوا اٞنيػت َنػزء مػن البقػرة لكػي  كما  اٞنبادرة للتنفيذ ىي اٞنقصود من أمرىم بالذبح. . ح

 .، والتطيبق العملي أبلغ وأكثر أثراً يكوف أكثر حجة عليهم
من طبائع وىذا يبٌن لنا أف العناد طبيعة  ،الرىيب الذي مل ٪نصل من كثًن من أمم األرض والتعنت األسئلةوكثرة  التمرد . خ

 اليهود.
 .من أسلوهبم يف تكرار العناد ، وىذا واضحٌ عليو السالـموسى  أدهبم مع نيب اهلل سوءُ  . د
حيػث قػاؿ تعػاىل: )َوِإْذ  -اليت مل يعرؼ القاتل -توظيف بعض أجزاء البقرة يف إحياء اٞنوتى واستخدمو يف حل اٞنشكلة  . ذ

اَرْأًبُْ  ْلتُْم نَػْفسًا َفاد  تػَ اضربوه ببعضها(، وىذا بياف قدرة اهلل سبحانو الػيت ال ٓنػدىا  اِفيَها َوالّلُو ٢ُنْرٌِج م ا ُكنتُْم َتْكتُُموف، فقلن قػَ
، وىذا واضح يف ىذه القصة غاية قديرٍ  شيءٍ  قدرة، فهو سبحانو ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، وىو على كلّ 

 .الوضوح؛ وذلك أنو سبحانو أحيا القتيل بعد موتو، وأنطقو باٜنق اٞنبٌن
على لساف  يف قولو تعاىل ، وىذا واضحٌ ـ معصوموف من اٝنطأ والزلل، ومنزىوف عن الصفات الذميمةاألنبياء عليهم السال أفّ  . ر

 .)أعوذ باهلل أف أكوف من اٛناىلٌن( موسى عليو السالـ
مػد ما ال ٪ن عليو من النتائجِ  فيو، بل قد يرتتبُ  ئًا ال خًنَ وال يغين من اٜنق شيْ  وال كثًنٍ  السؤاؿ فيما ال يفيد يف قليلٍ  أفّ  . ز

 عقباه.
شربت قلوهبم ُنبو، قاؿ تعاىل: )َوأُْشِربُوا يف العجل الذي أُ  ذبح البقرة لينتزع من قلوب بين إسرائيل حب  سبحانو ختار اهلل ا . س

لك شربوا حبو، حَّت خلص ذأُ " شربوا، قاؿ قتادة:العجل، ومعىن أُ  ةِ ، فقتل البقرة ىو قتل لعبودي  12قُػُلوهبُِِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِىْم(
 العجل. هموىذا أسلوب تربوي بليغ يف معاٛنة ما ارتكبوه من حب .13"إىل قلوهبم

 من قصص القرآف الكرًن عربة فما ىي العرب يف قصة البقرة؟  قصةٍ  يف كلِّ و   
  :، ومنهاوالدالالت الرتبوية وتتجلى يف ىذه القصة أنواع من العرب

ـ  ةدليل من دالئل نبو  - ، طريق اإلخبار الصادقة عن بين إسرائيل، وكشف سلوؾ القاتل اٞنذموـبموسى عليو الصالة والسال
 فهي معجزٌة من معجزاِت الرسوؿ موسى عليو الصالة والسالـ.

الطاعة التامة هلل و ، ذبح بقرةبو من االمتثاؿ ٞنا أمروا و  ةبادر ال بد  من اٞنال ينبغي مقابلة أمر اهلل تعاىل بكثرة األسئلة، بل  -
 .تعاىل

                                                                 

  .1/112(، 1981بًنوت،  -، )دار الفكرتفسير ابن كثيرإٚناعيل ابن كثًن القرشي الدمشقي،  -11 
  .93سورة البقرة: اآلية  -12
 .591/ 1ـ(، 1995لبناف الطبعة الثانية،  -، )دار الفكر، بًنوتجامع البيان عن تأويل آي القرآن١نمد بن جرير الطربي:  -13
 .1/76، الدر  المأثورجالؿ الدين السيوطي:  -14
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و مَ رَ القاتل كاف قصده مًناث اٞنقتوؿ ودفع القتل عن نفسو ففضحو اهلل تعاىل وحَ  فإفّ  ؛بلة الظامل الباغي بنقيض قصدهمقا -
والزجر واٞننع أسلوب تربوي ٞننع الظامل عن  .14قاؿ ابن سًنين: "أوؿ قاتل منع اٞنًناث كاف صاحب البقرة" ،من اٞنًناث

  ظلمو، وٓنملو نتيجة عملو.
عليهم  وىذا أمر اتفقت عليو الرسل ،األبداف وقياـ اٞنوتى )كذلك ٪نيي اهلل اٞنوتى( على معادِ  د اٞنوت دليلٌ عاٜنياة ب -

  من أوٟنم إىل خإنهم. السالـ
  .ذـ اٛنهل واالستعاذة باهلل تعاىل منو -
، فلو كانوا ذوي تحقق األمرشر لاٞنباسبب ربط بنو إسرائيل ىدايتهم إىل البقرة اٞنطلوب ذُنها ّنشيئة اهلل تعاىل، وىو ال -

  .الّلَو يَْأُمرُُكْم َأْف تَْذَُنُواْ بَػَقرًَة( ويف اآلية اليت تليها )فافَعُلوْا َما تُؤَمُروَف( تدوا إىل البقرة عند أوؿ آية: )ِإف  ٟنوعي وإ٬ناف عميق 
أرادوا أنك مل تأت باٜنق  اٜنق(؛ ألهنم إفْ اآلف جئت ب عدـ تأدب بين إسرائيل مع أنبياء اهلل تعاىل وقوٟنم لنبيهم موسى) -

نت البياف التاـ يف تعيٌن البقرة اٞنأمور بذُنها فذلك قبل ذلك يف أمر البقرة فتلك رّدة وكفر ظاىر وإف أرادوا أنك اآلف بيّ 
رََة َعْبِد الر ْ٘نَِن بِْن َأيب ُىَريػْ  ، وقد ورد يف السنة اٞنطهرة ما يدؿ على تعنت بين إسرائيل مع أنبيائهم، فعن َعنْ 15جهل ظاىر

ْعُت َرُسْوَؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم يَػُقْوُؿ: )َما نَػَهْيُتُكْم َعْنوُ َفاجْ   َتِنُبوهُ َوَما َأَمْرتُُكْم بِِو فْأتُواَصْخٍر َرِضَي اهلل تَػَعاىَل َعْنوُ َقاَؿ: ٚنَِ
َا َأْىَلَك ال ِذيَْن ِمنْ  ْبِلُكمْ  ِمْنُو َما اْسَتَطْعتُْم؛ َفِإ٧ن   .16َكثْػرَُة َمَسائِِلِهْم َواْخِتالفُػُهْم َعَلى َأْنِبَياِئِهْم( قػَ

  وف(.هتدُ ٞن اهللُ  ءَ آإف شَ  آاؿ ىي ٓنت مشيئة اهلل تعاىل النافذة ) وإنّ عَ الفِ  كلّ   - 
ألنو حكاية  ؛وجرِ ٢نُْ وَ لة ره ال ١ناهِ ظْ )واهلل ٢نرج ما كنتم تكتموف(، مُ  يظهرونواس و ما يكتمو النّ " اهلل تعاىل لكلِّ  مُ لْ عِ  -

  .17"مستقبل
، وذلك عن طريق ذبح بقرة وىو قادر على إحيائو بدوف ذلك إظهارًا لقدرتو العظيمة وحجتو البالغة ؛باألسباب ذُ األخ -

  وىو مطلب مهم لألمة أف تأخذ باألسباب والتوكل على رهبا.
  ف بغًنه.فض النزاعات وترؾ االختالؼ يكوف ّننهاج اٞنرسلٌن وال يكو  -
لغرض بياف أف القتل من الواحد  ؛ىو واحد الواقع من الواحد للجميع )وإذ قتلتم نفساً( والقاتلُ  فأسند الفعلُ  القتلِ  شناعةُ  -

عن اليهود بأهنم قتلة  رَ هِ وقد اشتُ  قاتاًل، خاصةً  دُّ عَ ، فكّل متواطئ وساكت على ىذه اٛنر٬نة يػُ يتساوى مع القتل باالشرتاؾ
  .أنبياء

ترؾ اٛندؿ واٝنصومة يف دين اهلل تعاىل، وانفض "طبع يف نفوس بين إسرائيل اجملادلة لنبيهم يف البقرة، وىذا درٌس لنا يف  -
 .18"ِمْهرجاُف الشاكٌِّن واٞنرتّددين

ل ، بباإلذعاف إىل اهلل تعاىل، ولكن حاٟنم أف قلوهبم ٓنجرتعجزة األصل أف يلٌن قلبو، ويعود إف من يرى مثل ىذه اٞن -
اليت ٕنيع منها اٛنباؿ وتلٌن ٟنا  عقلوهبم عن التأثر بالعظات والقوار  لنبوّ أقسى من اٜنجارة الصلدة، "واستعًنت اٜنجارة 

                                                                 

 
 

، دار صحيح مسلم(. 6777والسنة، باب: االقتداء بسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ) ،  كتاب: االعتصاـ بالكتابصحيح البخاريأخرجو البخاري:  -15
 .37(، كتاب: الفضائل، كتاب: الفضائل، باب: توقًنه صلى اهلل عليو وسلم، 1983الفكر، )بًنوت

 .18ت(، ص بًنوت، د -، )دار اٛنيلأنوار التنزيل وأسرار التأويلناصر الدين ١نمد الشًنازي البيضاوي:  -16
 .71ـ(، ص 1999بًنوت، صيدا،  -، )اٞنكتبة العصريةقصص القرآن١نمد علي قطب:  -17
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وجاء يف زبدة التفسًن: "ٍب عذر اهلل اٜنجارة ومل يعذر شقي بين آدـ أي أف من اٜنجارة أللٌن من قلوبكم عّما  .19الصخور"
 . 20تدعوه إليو من اٜنق"

مع ما ختمتو اآلية بالفعل اٞنضارع )تعملوف(، وىو يفيد: "اٜناؿ واالستقباؿ واالستمرار، أي ما تفعلونو  تربوية ًنا وقفةوأخ -
ـ يعلمو  و٪ناسب عليو وال يغفل عنو )وما اهلل بغافل عّما تعملوف(، فاهلل لكم باٞنرصاد، اآلف وما ستفعلونو يف مستقبل األيا

كم بصنوؼ النقم إذا مل ْند فيكم صنوؼ من النعم، وال يليكم ٍب ٩نازيكم هبا، وىو يربفهو حافظ ألعمالكم و١نصيها ع
 . ٫21نفى ما يف ىذا من شديد التهديد والوعيد"

 المطلب الثاني: سورة األنعام
  سبب التسمية

ـ فيها، قاؿ تعاىل: )َوَجَعُلوا لِل ِو ٣ن ا َذَرأَ  ٚنيت بػ "سورة  وألف أكثر  .22(يًبااٜنَْْرِث َواأَلنْػَعاـِ َنصِ  ِمنَ  األنعاـ" لورود ذكر األنعا
ومن خصائصها ما روى عن ابن عباس أنو قاؿ:  ،هبا إىل أصنامهم مذكورة فيها تقرباً  اٞنشركٌن أحكامها اٞنوضحة ٛنهاالت

د أساليب الثناء أ السورة بأحتبد .23ًة ونزؿ معها سبعوف ألف ملك ٩نأروف بالتسبيح"سورة األنعاـ ّنكة ليال ُٗنْلَ  "نزلت
 .اٜنمد هلل"وىو"

سورة األنعاـ إحدى السور اٞنكية الطويلة اليت يدور ١نورىا حوؿ العقيدة وأصوؿ اإل٬ناف. قاؿ عمر رضي  محور التسمية:
 . 24اهلل عنو: "األنعاـ من نواجب القرآف"

ـ وذكرهتاوىي السورة الوحيدة اليت فص     نثها(.وأ اإلبل والبقر والضأف واٞناعز بذكرىا باإلسم وىي) لت األزواج الثمانية لألنعا
  :الدالالت التربوية

 أ.تناولت القضايا الكربى الرئيسة ألصوؿ اإل٬ناف، وىذه القضايا: قضية األلوىية، والوحي والرسالة، وقضية البعث واٛنزاء.
 اٜنجة الدمغة والدالئل الباىرة يف طريق اإلقناع.أُسلوب ب. استخداـ 

 ، وىذا واضٌح يف استخدامها ألسلوبٌن "بارزين ال نكاد ٤ند٨نا يف غًنىا من السور ٨نا:اليب الرتبويةتنوع األست. 
: أسلوب التقرير، فالسورة تعرض األدلة اٞنتعلقة بتوحيد اهلل والدالئل على وجوده وقدرتو، يف صورة الشأف اٞنسل م، أوالً 

ـ أسلوب الغائب عن اٜنسِّ  الذي ال ٬ناري فيو قلب سليم وال عقل راشد يف أنو اٞنبدع للكائنات يف القلب  الظاىرِ  ويستخد
، ومنها قولو تعاىل: )ىو الذي 25اٝنالق اٞندبر اٜنكيم" صاحب الفضل واإلنعاـ، فيأٌب بعبارة "ىو" الدالة على النعم اٞنتفضل

  وغًنىا كثًن. 26خلقكم(

                                                                 

 .193/ 1بًنوت(، -، ٓنقيق أ٘ند عبد القادر عطا، )دار إحياء الرتاث العريبإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم١نمد بن ١نمد العمادي أبو السعود:  - 19
 .15، 14ـ(، ص1985، )وزارة األوقاؼ الكويتية، التفسير من فتح القديرزبدة ١نمد األشقر:  - 20
 .147/ 1ـ(، 1953مصر، الطبعة الثانية  -، )مطبعة مصطفى البايب اٜنليب وأوالدهتفسير المراغيأ٘ند مصطفى اٞنراغي:  - 21
 .136سورة البقرة: اآلية  -22
(، ص 1997دمشق، بًنوت، الطبعة األوىل  -، ٓنقيق مرواف عطية، ١نسن خرابة، )دار اٞنأموفاإلقراء جمال القراء وكمالعلم الدين على بن ١نمد السخاوي:  -23

 .59/ 1(، 1967القاىرة،  -، ٓنقيق ١نمد أبو الفضل، )مصراإلتقان في علوم القرآن. جالؿ الدين السيوطي: 382/ 6:مرجع سابق، القرطبي. انظر: 126
  109.24/ 4ص  اإلتقان،انظر: اللساف والتاج )٤نب(، السيوطي: نواجب القرآف: أي أفاضل سوره.  -24
 بتصرؼ. 376/ ١1نمد علي الصابوين: صفوة التفاسًن، مرجع سابق،  - 25
 .3واآلية  2سورة األنعاـ: اآلية  - 26
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إلقامة الرباىٌن القاطعة  ، يسأٟنم ٍّب ٩نيب،بطريق السؤاؿ واٛنوابثانياً: أسلوب التلقٌن باٜنجة الدامغة، ويأٌب ىذا األسلوب 
ومن ىذه اآليات )قل ٞنن ما يف السموات واألرض قل هلل كتب على نفسو  على اٝنصم. م اٜنجةيتق واٜنجج الساطعة اليت

 د شبهات اٞنضلٌن.فالسورة تقرر اٜنقائق وتفنِّ .27الر٘نة(
 المطلب الثالث: سورة النحل

ٖنانوف وعشروف ومائة آية، وأكثر اٞنفسرين على أهنا  لنحل ىي السورة السادسة عشرة يف ترتيب السور القرآين، وآياهتاسورة ا 
 . 128إىل اآلية126 منها فهي مدني ة من اآلية ة إال بعض آياٍت سورة مكي  

نافعًا شافياً، وىي من  لإلنساف غذاءً  قدـٚنيت بسورة النحل؛ ألهنا ٓندثت عن ىذه اٜنشرة النافعة، اليت تُ  سبب التسمية: 
  ٗنلة النعم اليت أنعم اهلل هبا على عباده.

وتسمى أيضًا سورة )النِّعم(؛ وذلك ٞنا ذكر اهلل فيها من النِّعم اليت أنعم اهلل هبا على عباده، كنعمة اٞنطر، ونعمة الشمس  
وْا ِنْعَمَت الّلِو اَل ُٓنُْصوَىا( :لسورةوالقمر والنجوـ، ونعمة الولد والزوجة، وقد قاؿ تعاىل يف ىذه ا  . 28)َوِإف تَػعُدُّ

  مقاصد السورة:
وقد ركزت مقاصد سورة النحل على موضوعات العقيدة الكربى: األلوىية، والوحي، والبعث. قاؿ تعاىل: )َوَأْوَحى َربَُّك إىَل  

ِذي ِمَن اِٛنَباِؿ بُػُيوتًا َوِمنَ  ِمن  ُكِلي ِمن ُكلِّ الث َمَراِت َفاْسُلِكي ُسبَُل َربِِّك ذُُلاًل ٫َنْرُجُ  ٍبُ  َو٣ن ا يَػْعِرُشوَف،  الش َجرِ  الن ْحِل َأِف أنِ 
َفك ُروَف( )سورة النحل: بُطُوهِنَا َشَراٌب ٢نَُّْتِلٌف أَْلَوانُُو ِفيِو ِشَفاٌء لِّلن اسِ   (. 69-68إف  يف َذِلَك آليًَة لَِّقْوـٍ يَػتػَ

ِذي، ُكِلي، َفاْسُلِكي، اآليات الكر٬نة مؤنثاً  ل يفورد لفظ النح  بُطُوهِنَا( بَػْيد أنو يف اللغة العربية مذكر،حيث نقوؿ ىذا  )أنِ 
 .29ىذه النحل النحل وليس

موجو جملموعة من النحل داخل اٝنلية النحلية مهمتها وىو الرباين  30ّنعىن اإلٟناـ يف اآليات ىو وحيٌ  يالوحىذا   
األعماؿ  كلّ   ذكور، بل إفّ  إناث وليست يعما ٓنتاجو اٝنلية، تسمى ىذه اجملموعة بالنحل الكاشف، وى الكشف والبحث

الذكور فقط يف تلقيح ملكة النحل، وقد تلجأ  الذكور وينحصر دور داخل اٝنلية وخارجها يقتصر فقط على اإلناث دوف
لطاقة  عودة إىل اٝنلية، وذلك يف حاالت ندرة الغذاء توفًناً إىل طرد الذكور خارجها بعد ٕنزيق أجنحتها لضماف عدـ ال اٝنلية

 اعتادت عليو ألسنة العرب، حَّت ندرؾ أف كالـ وٟنذا وردت األلفاظ مؤنثة مطابقةً ٞنا أثبتو العلم اٜنديث، منافيةً ٞنا اٝنلية،
 .31اهلل صاحل لكل مكاف وزماف"

صلى  افع، فعن أيب رزين رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللشأهنا من وقد شبو رسوؿ اهلل اٞنؤمن بالنحلة اليت كلّ   
 .32:"مثل اٞنؤمن مثل النحلة، ال تأكل إال طيًبا، وال تضع إال طيًبا"اهلل عليو وسلم

                                                                 

 .12سورة األنعاـ: اآلية  - 27
  18.28سورة النحل: اآلية  -28
  .157/ 2،ج1بًنوت، دت(، ـ -، )دار الفكريلالتسهيل لعلوم التنز ١نمد بن أ٘ند الكليب:  -29
  .157/ 2،ج1ـ التسهيل لعلوم التنزيل،اٞنرجع السابق،  -30
-http://www.quran www.quransite.com موسوعة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة،   - 31

m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id 
 (.355، ) اٞنكتب اإلسالمي(، )سلسلة األحاديث الصحيحة١نمد ناصر الدين األلباين:  -32

../../../Downloads/%20-
http://www.quran،ـ
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وخفارتو، ومنفعتو وقنوعو، وسعيو  وجو اٞنشاهبة بٌن اٞنؤمن والنحلة حذؽ النحل وفطنتو وقلة أذاه" األثًن: قاؿ ابن  
فإنو ال يأكل من كسب غًنه، و٥نولو وطاعتو ألمًنه. وإف للنحل آفات تقطعو  زىو عن األقذار، وطيب أكلويف النهار وتن

آفات تفرت بو عن عملو منها ظلمة الغفلة  عملو، منها الظلمة والغيم والريح والدخاف واٞناء والنار، وكذلك اٞنؤمن لو عن
والنحلة تنجذب إىل األزىار بألواهنا الزاىية ورائحتها  .33ر اٟنوى"وغيم الشك وريح الفتنة ودخاف اٜنراـ وماء السعة ونا

 الذكية، وتبتعد عن الساـ والضار، فال تقع إال على طيب.
والصحيح أف التشبيو يف اٜنديث تشبيو كلي بكلي، وليس تشبيو كل صفات اٞنؤمن بصفات النحلة أو بعض أجزائو ببعض  

لي أي تشبيو النوع بالنوع من حيث النفع، فتكوف كل الصفات احملمودة يف النحلة أجزاء النحلة، ومعىن تشبيو الكلي بالك
 .34موجودة يف اٞنؤمن، وعدد منها الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ما ىو جدير بالتنبيو

 أهم الصفات المحمودة للنحلة: 
عالمة فارقة يف  عتربُ الصفات تُ  ب وإذا وقعت على عود مل تكسره ومل تفسده و٠نموع ىذهب وتضع الطيّ تأكل الطيّ أهنا  

النحل دوف غًنه من اٜنشرات، فليس ٍب من اٜنشرات ما ينفع ِنتاجو مثل النحل، وليس من اٜنشرات ما ينتقي ما يقع عليو 
أو  إذا رأى حيواناً و مكاف،  يف كلِّ  مثل النحل، ورعي النحل للزىور وأعواد الورود وبساتٌن الرباعم رعي حنوف، وىو يسيحُ 

 ، وتشييد مدينتو، واحملافظة على نسلو، وأف لو شجاعةً و يف بناء خليتوو٩نتهد، ويثابر طواؿ يوم و يعملُ ٓناشاه، إن   اً بشر 
 . 35يضحي بنفسو من أجل بين خليتووالعجيب أنو ، وإقداماً 

 في سلوك اإلنسان:  التربوي أثر النحلة
بل يعمل يف  صفات النحل احملمودة أنو ال يترـب من العمل، فمنحب العمل اٛنماعي، وىذا ال ٪نتاج إىل شرح أو بياف،  -

 .36يف خليتو أو مكانةً  ، وال ينتظر منصباً صمت
فال  ، واحملافظة على نسلو،فيثابر طوؿ يومو يف بناء خليتو ونشاط، لق من أجلها فيعمل َندبوظيفتو اليت خُ  منشغلٌ النحل  -

 تراه متربًما من عمل بل يعمل بصمت وحرص.
 نحلة ال تقع إال على طيب، وال تقرب اٝنبيث.ال  -
 ٢نرجات النحل فيو شفاء للناس.  -
 .لُ ٬نَ وال  لُ كَ يَ دائم العمل ال  -
فمنذ أف أوحى اهلل  ،حسن التعامل مع أوامر اهلل يف السلوؾ حيث يظهر كيف يتعامل ىذا اٞنخلوؽ مع أوامر اٝنالق -

ِذي ِمَن اِٛنَباِؿ بُػُيوتًا َوِمَن الش َجِر َو٣ن ا يَػْعِرُشوفَ  )َوَأْوَحى َربُّكَ سبحانو وتعاىل إىل النحل:  فلن ْند  ،37(إىَل الن ْحِل َأِف أنِ 
أمر من اهلل؛ أعقبو تنفيذ من  على نفس ترتيب اآلية. والبيوت، ،الشجر ،للنحل بيوتًا يف غًن ىذه األمكنة الثالث: اٛنباؿ

                                                                 

 .95/ 5ـ(، 1979بًنوت،  -، )اٞنكتبة العلمية النهاية في غريب الحديث واألثرأبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد اٛنزري:  -33
  www.saaid.net/Doat/rida-samadi/28.htmد الفوائد، انظر: صي -34
 www.saaid.net/Doat/rida-samadi/28.htmانظر: صيد الفوائد:  - 35
36- www.saaid.net/Doat/rida-samadi/28.htm   
    .69سورة النحل: اآلية  -37

http://www.saaid.net/Doat/rida-samadi/28.htm-
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يف اٞنواضع الثالثة للتبعيض؛ ألف النحل إ٧نا تتخذ بيوتاً يف بعض اٛنباؿ،  "من"و النحل، بال تسويف، وال ٓنايل، وال تباطؤ.
 .38وبعض الشجر، وبعض األماكن"

دوف أف تسود بينهم ثقافة  أو معنوياً  مادياً  من ينتج إنتاجاً  النحل يقضي حياتو يف حركة ونشاط، فال فالح وال ٤ناح لكلِّ  -
    .شاركة يف البناءواٞن النحل يف النفع والعطاء والنشاط

اإلجادة يف توظيف الطاقات؛ فالنحل ٩نيد ىذه اٞنهارة، وىذه مهارة الزمة لألمم واألفراد واٛنماعات، وال يرقى اإلنساف  -
وقدراتو وميولو واستعداداتو، فمن النحل نتعلم أف من ال ٩نيد توظيف  ووظيفتوِ  وِ نِّإال هبا، كٌل يعمل وينتج حسب سِ 

  يف العثرات. الطاقات يغرؽُ 
وجد يف ٣نلكتو عاطل عن العمل، فمن كاف كذلك فإهنا تنفيو أف يُ  اً قاطع اً ُض رفضفُ رْ ائع النحل العجيبة: أنو يػَ من طبو  

، فال ٠ناؿ للكساىل أف يكونوا عبئًا على وتقصيو وتبعده عن اٝنلية؛ ألنو يضيق اٞنكاف، ويفين العسل، ويعلم النشيط الكسل
   .اجملتمع

وكأهنا تدرؾ قوؿ ابن فهي تعمل َنٍد وإخالٍص، عن أعٌن الناس واإلعالـ واٞنقابالت،  بعيداً  وىدوءٍ  يف صمٍت  العملُ  -
  .39، وال ٠نازيًا سواه"تعاىل القيم ر٘نو اهلل تعاىل: "اإلخالص أال تطلب على عملك شاىًدا غًن اهلل

 ، والضبُ والنارُ  اٞناءُ  ٩نتمعُ  اس إال كمافيما عند النّ  الطمعِ و  والثناءِ  اٞندحِ  يف القلب، و١نبةُ  اإلخالصُ  ٩نتمع ويقوؿ: "ال 
الطمع أواًل فأذُنو بسكٌن اليأس، وأقبل على اٞندح والثناء فازىد  ، فإذا حدثتك نفسك بطلب اإلخالص فاقبل علىواٜنوتُ 

 .40ل عليك اإلخالص"واٞندح، سه عشاؽ الدنيا يف اآلخرة فإذا استقاـ لك ذبح الطمع، والزىد يف الثناء فيهما زىد
    .41القرار يف عامل النحل عملية ٓنكمها أرقى درجات الشورى والتشاور -

 المطلب الرابع: سورة النمل
النمل؟ وىو ذاؾ اٞنخلوؽ الذي نكافحو إذا  نفسي عن سبب تسمية "سورة النمل" هبذا االسم يف القرآف الكرًن، ٞناذا أسأؿ 

السورة  الذي ٓندثت عنو نفسصلى اهلل عليو وسلم ليماف، ذلك النيب تسمى سورة سُ مْل  ملَِ النهار!رأيناه أناء الليل وأطراؼ 
 عن القرآف؟ يف آخر اآليات ٓندثتأو سورة القرآف وقد  أو سورة اٟندىد
  سبب التسمية:

اف وجنوده، ٚنيت سورة النمل؛ ألف اهلل تعاىل ذكر فيها قصة النمل اليت وعظت بين جنسها وذكرت ٍب اعتذرت عن سليم 
 وشكر اهلل على مامنحو من الفضل واألنعاـ، ويف ذلك أعظم الداللة على علم ففهم نيب اهلل كالمها وتبسم من قوٟنا،

 .42اٜنيواف

                                                                 

  .157/ 2،ج1بن أ٘ند الكليب: مرجع سابق، ـ١نمد  -38
  . 92/   2( 1973بًنوت،  -، )دار الكتاب العريبمدارج السالكين١نمد بن أيب بكر أيوب ابن القيم:  -39
   .149/ 1ابن قيم اٛنوزية: اٞنرجع السابق،  - 40

 41- http://www.alsadiqa.com/bro/forth/24.pdf  
  .400/ ١2نمد على الصابوين: مرجع سابق،  -42

http://www.alsadiqa.com/bro/forth/24.pdf
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بدأت بأحد حروؼ   ترتيبها السابعة والعشروف، نزلت بعد سورة الشعراء (،93عدد آياهتا ) من اٞنثاين، سورة الن ْمل: مكية، 
ذكرت فيها و السورة قصة سيدنا سليماف وبلقيس ملكة سبأ،  ، ذكرت24لسورة هبا سجدة يف اآلية ااٟنجاء "طس"، 
 البسملة مرتٌن.

 مواضيع السورة: 
سورة النمل من السور اٞنكية اليت هتتم باٜنديث عن أصوؿ العقيدة التوحيد والرسالة والبعث وىي إحدى سور ثالث نزلت  

وىي الشعراء والنمل والقصص ويكاد يكوف منهاجها واحدا يف سلوؾ مسلك العظة  متتالية وضعت يف اٞنصحف متتالية
  والعربة عن طريق قصص الغابرين.

 أف يدور يف خلده عن السبب يف تسمية ىذه السورة اٞنباركو )سورة النمل( ففي اآليات من يقرأ سورة النمل ال بد   إفّ  
األساسي فيها على ما يبدو ىو شعور النملو باٝنطر الداىم ومعرفتها أف ىذا  الكر٬نة أعاله اٞنتعلقو بالنملو ٤ند أف اٞنوضوع

 السالـ( وجنوده ٍب إنذارىا للنمل لتجنب اٟنالؾ. اٜنشد ىو لسليماف )عليو
  لغة التواصل:

ـ للغة النملة وٚناعو ٞنَقاِلتها دفعو إىل االبتسامة وشكر اهلل على ىذه الن  ِإَذا َأتَػْوا  عمة )َحَّت  معرفة سيدنا سليماف عليو السال
َتَبس َم 18يَا َأيػَُّها الن ْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل ٪َنِْطَمن ُكْم ُسَلْيَماُف َوُجُنوُدُه َوُىْم اَل َيْشعُُروَف ) َعَلى َواِد الن ْمِل َقاَلْت ٧َنَْلةٌ  ( فػَ

ْوِٟنَا(  .  43َضاِحًكاِمْن قػَ
ء: )َقاَلْت ٧َنَْلٌة يا أيها النمل ادخلوا َمَساِكَنُكْم(. أي قالت إحدى النمالت لرفيقاهتا ٢ناطبة النملة قومها بلغة العقال -

يكسرن كم سليمافُ وجيوشو بأقدامهم )َوُىْم  يؤمر بو العقالء أي ال ادخلوا بيوتكم، خاطبتهم ٢ناطبة العقالء؛ ألهنا أمرهتم ّنا
رحيم،  حذ رت ٍب اعتذرت؛ ألهنا علمت أنو نيبي  ،وف حطمكم عن عمدٍ يشعروف بكم وال يريد اَل َيْشعُُروَف( أي وىم ال

َتَبس َم َضاِحكاً مِّن ْوِٟنَا( أي فتبس م سرورًا ّنا ٚنع من ثناء النملة عليو وعلى جنوده.  فسمع سليماف كالمها وفهم مرامها )فػَ  قػَ
وٟنا )َوُىْم اَل َيْشعُُروَف( وصٌف ٟنم بالتقوى والتحفظ . فِإف ق44قاؿ اٞنفسروف: "تبسم تعجبا ٣نا قالت وقيل من ثنائها عليو" 

َعَلي  وعلى َوالَِدي ( أي أٟنمين ووفقين لشكر نعمائك  اٜنيواف )َوَقاَؿ َربِّ أوزعين َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَك اليت َأنْػَعْمتَ  من مضرة
بين منك والذي ٓنبو وترضاه، وأدخلين اٛننة دار لعمل اٝنًن الذي يقر  هبا علي  وعلى أبوي ، ووفقين وأفضالك اليت أنعمت

  ٗنع عليو السالـ بٌن اٞنْلك والنُّبوة.كيف ال؟ وقد   45الر٘نة مع عبادؾ الصاٜنٌن
ىذه النملة كاف ٟنا تأثًنًا مباشرًا على نفس الّنيب سليماف عليو السالـ؛ حيث استخدـ لغة اٛنسد "فتبسم"، وعرؼ قوٟنا  

 َعَلي  وعلى َوالَِدي (.  )َربِّ أوزعين َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَك اليت َأنْػَعْمتَ وقابلو بالشكر هلل تعاىل
 عنو كثًن من الناس، فلماذا يستهٌن البعض بنفسو، ويظن أنو ال فائدة يف نصحو. النصح واإلرشاد الذي غفل -
 وجب على كّل صاحب نعمة أنعمها اهلل عليو أْف يستقبلها ُنمد اهلل وشْكره. -

 : 46ربويةدروس ت
                                                                 

  .19، 18سورة النمل: اآلية  -43
  .162/ 2(، 1404بًنوت، لطبعة الثالثة،  -، )اٞنكتب اإلسالميزاد المسير في علم التفسيرعبد الر٘نن بن علي بن ١نمد اٛنوزي:  -44
  .404/ 2على الصابوين: مرجع سابق، ١نمد  .19سورة النمل: اآلية  -45
46 - http://www.almohamady.com/main/news  .بتصرؼ شديد 

http://www.almohamady.com/main/news_ce.php?id=32&art=96
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 الدرس األوؿ: إتقاف األداء:
اآلف، حَّت إننا ال نكاد ٤ند أمًرا من أمور الرتبوية وغًنىا ال شك أف جودة األداء، وإتقاف العمل، من أىم ما يشغل اإلدارة  

ليت ٬نكن "، واTQMاإلدارة اآلف إال وقد اقرتف بتلك اٞنوجة اٛنديدة، واليت أطلق عليها: "اٛنودة الشاملة"، واختصاًرا "
عملو بأعلى  -يف أي مكاف باٞننظمة اليت يعمل هبا، ويف أي وقت العمل، وتعين بأف يؤدي كل فرد  تلخيصها باإلتقاف يف

وذلك ما نستشفو من موقف النملة اليت أمامنا؛ فإهنا قامت بأداء الدور اٞننوط هبا على أفضل حاؿ  درجة من اإلتقاف
 نو أعلى درجات اإلتقاف؛ ذلك اإلتقاف الذي يصل إىل ٓنقيق اٟندؼ بكفاءة وفعالية.أقل ما ٬نكن أف نصفو بأ ،وأكمل وجو

:  الدرس الثاين: اليقظة واالنتباه وااللتزـا
 ،بدورىا مل يكن يُتصور أداء كامل للدورظة النملة وانتباىها والتزامها فبدوف يقتربوي، فمن أىم اٞنتطلبات لنجاح أي عمل  

ة كاف من اٞنمكن أف يرتتب عليها ىالؾ كامل ودمار ماحق لكافة أفراد قومها أو اٞننظمة اليت بل إف غفوة أو غفلة واحد
 ىي فيها!

العز٬نة يقصد هبا اٞنُضّي وعدـ الرتدد ف .أعدى أعداء النفس ضعف اٟنمة واإلرادةفإف  الدرس الثالث: اٟنمة واإلرادة العالية:
يف األخذ باألسباب، وإ٧نا ىي تنهي ما بدأت، وتواصل اٛنهد لتنفيذ فالنملة ليست فقط ذات ٨نة عالية . عند التنفيذ

 مهمتها آلخر مدى، وال يوقفها شيء عن ٓنقيق تلك اٞنهمة، ولو كاف فيو هناية ٜنياهتا!!
 الدرس اٝنامس: التضحية وإنكار الذات:

ة تكوف بالوقت، أو باٞناؿ، أو والتضحي ،إىل جهاد وتضحية كبًنة يف سبيلو -ال شك  -كل غاية أو ىدؼ نبيل ٪نتاج ف 
وكلما زاد إخالص الفرد لعملو وإ٬نانو برسالتو، وكلما قويت ٨نتو وعلت عز٬نتو، فإف استعداده  ،بالنفس وىو أعالىا درجة

 للتضحية يف سبيل ىذه الغاية يصل إىل مداه.
، حَّت يتم الوصوؿ إىل اجملتمعد وأىداؼ ولعل ذلك ٪نتاج درجة عالية من االنتماء، بل من االلتقاء بٌن كل من أىداؼ الفر  

 باجملتمع.من الفرد يف عالقتو تربوية درجة االنصهار، وىو أقصى ما تتمناه أي إدارة 
 الدرس السادس: النظاـ وتقسيم العمل:

وكذلك  اتباع مثلو، اً لدقيق، الذي يصعب على البشر غالبتتميز بالنظاـ والتنظيم ا -كما نعلم ٗنيًعا   -إف ٣نلكة النمل  
ويف ىذا اٞنوقف نستنتج كم ىناؾ من نظاـ وتقسيم للعمل واٞنهاـ  ،الرتتيب وحسن التدبًن، بل والتخطيط للمستقبل

 واٞنسئوليات!!
 الدرس السابع: إدارة األزمات:

ة ىو ْننب درس مهم أيًضا من قصة النملة، ويتمثل يف كيفية إدارة األزمات والكوارث؛ إذ يعترب أىم مبدأ يف إدارة أي أزم 
 .حدوث األزمة من األصل

حَّت  ،مبكر لتنبيو قومها باحتماؿ خطر مؤكد قادـ ونفهم ٣نا قامت بو النملة يف ىذا اٞنوقف أهنا قد قامت بأعظم إنذار 
 .وإف كلفها ذلك حياهتا
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 الدرس الثامن: اٞنبادرة:
أو تواكل على غًنىا، أو انتظار لسواىا كي يقوـ  روح اٞنبادرة ىنا تظهر بشكل واضح يف السعي ألداء اٞنهمة دوف انتظار 

 الدرس التاسع: اإل٤ناز:أنا؟ ولكنها ْنردت لقياـ اٞنهمة.  قائلة مثاًل: ٞناذا ،ىو باٞنهمة
فإذا كانت اٞنبادرة ىي قمة اإلقداـ بفكرة أو االستعداد ألداء مهمة، فإف اإل٤ناز ىو الوصوؿ هبا إىل دائرة التنفيذ والتماـ،  

 ٬نثالف روح اإلدارة، وىو ما فعلتو النملة ٕناًما؛ إذ بادرت وأ٤نزت! -اٞنبادرة واإل٤ناز  -ا وكال٨ن
 ولية:ؤ الدرس العاشر: الشعور باٞنس -

ولية اليت ؤ لعل ما نريد الوصوؿ إليو ىنا ىو أنو مل يكن لكل ما سبق أف ٪ندث دوف وجود درجة عالية من اإلحساس باٞنس 
 وؿ األوؿ عن قومها!ؤ يف أسفل اٟنـر التنظيمي من عموـ ٣نلكة النمل، فظهرت وكأهنا اٞنس تستشعرىا ٧نلة، رّنا تكوف

 : ومن لطائف اآليات
( وفَ رُ َقاَلْت ٧َنَْلٌة يَا َأيػَُّها الن ْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل ٪َنِْطَمن ُكْم ُسَلْيَماُف َوُجُنوُدُه َوُىْم اَل َيْشعُ قاؿ بعض العلماء ىذه اآلية ) 

"من عجائب القرآف ألهنا بلفظة "يا" نادت "أيها" نب هت، "النمل" عي نت "ادخلوا" أمرت "مساكنكم" نص ت "ال 
 .47ذكية!" ٪نطمنكم" حذ رت "سليماف" خصت "وجنوده" عم ت "وىم ال يشعروف" اعتذرت، فيا ٟنا من ٧نلة

 المطلب الخامس: سورة العنكبوت 
  سبب التسمية:

ـ اٞننحوتة،  واآلٟنة اٞنزعومةٚنيت سورة   قاؿ تعاىل: ) َمثَُل ال ِذيَن أن َُذوا  48العنكبوت لورود اسم العنكبوت فيها مثالً لألصنا
ْيُت اْلَعنَكُبوِت َلوْ  ْيًتا َوِإف  َأْوَىَن اْلبُػُيوِت َلبػَ  .49َلُموَف( َكانُوا يَػعْ ِمن ُدوِف الل ِو َأْوِلَياء َكَمثَِل اْلَعنَكُبوِت أن ََذْت بَػ

ىذا مثل ضربو اهلل تعاىل للمشركٌن يف أناذىم آٟنة من دوف اهلل يرجوف نصرىم ورزقهم ويتمسكوف هبم يف الشدائد فهم يف  
ال ٩ندي  ذلك كبيت العنكبوت يف ضعفو ووىنو فليس يف أيدي ىؤالء من آٟنتهم إال كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنو

وىذا ِنالؼ اٞنسلم اٞنؤمن قلبو هلل وىو مع ذلك ٪نسن العمل  ا أنذوا من دوف اهلل أولياءعنو شيئا فلو علموا ىذا اٜناؿ ٞن
  الشرع فإنو متمسك بالعروة الوثقى ال انفصاـ ٟنا لقوهتػا وثباهتا. يف اتباع

 موجهات تربوية: 
قولِة؛ تأمل قولو تعاىل: )َمثَُل ال ِذيَن أف اهلل تعاىل يضرب األمثاؿ؛ ألف األمثاؿ أمور ١نسوسة يُستدؿُّ هبا على األموِر اٞنع -

ْيُت اْلَعن ْيًتا َوِإف  َأْوَىَن اْلبُػُيوِت َلبػَ  َكُبوِت(.أن َُذوا ِمن ُدوِف الل ِو َأْوِلَياء َكَمثَِل اْلَعنَكُبوِت أن ََذْت بَػ
ُيشّبو ما يراد ٓنقًنه واإلٜنادية وتفاىت ىذه ا الكره واالحتقار ٞنعاين الشرؾ والكفر، واأللفاظ الشركية - ألفكار وبطالهنا، "فػَ

 . 50باألشياء اليت عرفت حقارهتا كتشبيو معبودات اٞنشركٌن وأوليائهم ببيت العنكبوت"
 
 

                                                                 

  .406/ 2اٞنرجع السابق:  -39
 (. 451/ 2 صفوة التفاسير، 1/244القرطيب،  -40
  .41 سورة العنكبوت: اآلية -41
  .222(، ص 1979دمشق، الطبعة األوىل،  -، )دار الفكرأصول التربية اإلسالمية وأساليبهاعبد الر٘نن النحالوي،  -42
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يَات  المطلب السادس: سورة اْلَعاد 
 نزلت بعد سورة العصر، بدأت بقسم. ترتيبها باٞنصحف اٞنائة (11آياهتا ). : مكية من اٞنفصلالتعريف بالسورة 

  . "والعاديات ضبحا" ومل يذكر فيها لفظ اٛناللة
ٚنيت العاديات الشتقاقها من العدو، وىو تباعد األرجل يف سرعة اٞنشي، وىي تتحدث عن خيل  سبب التسمية: 

عند َعدوىا بسرعة صوٌت شديد، وتقدح ُنوافرىا اٜنجارة  اجملاىدين يف سبيل اهلل، حٌن تغًن على األعداء، فيسمع ٟنا
. وقد 51لشرفها وفضلها عند اهلل ِإظهاراً  -ير منها النار، وتثًن الرتاب والغبار، وقد بدأت السورة بالقسم ِنيل الغُزاة فيتطا

 (. 1(، العاديات )31(، ص )60(، األنفاؿ )14ذكر اهلل اٝنيل يف سورة آؿ عمراف )
 المطلب السابع: سورة الفيل

 قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل: 
َعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ  )أملَْ تَػَر َكْيفَ  تَػْرِميِهْم ُِنَِجارٍَة  (3) َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطًْناً َأبَاِبيلَ  (2) أملَْ ٩َنَْعْل َكْيَدُىْم يف َتْضِليلٍ  (1) فػَ

يلٍ    (.(5) َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍؿ  (4) ِمْن ِسجِّ
دـ بيت التوحيد الكعبة، لكن  اهلل تعاىل جل ْت قدرتو رد  على كْيد "أبرىة" الفيل يرمز إىل أفتك األسلحة اليت استخدمت ٟن 

َقارِه اٞنْوت الز ؤـ  . 52وَمْكرِه وتدبًنه باٜنيواف الضعيف، بالطًن األبابيل ٪نمل يف ِمنػْ
وجنده فقاؿ عبد ويستنصرونو على أبرىة  يدعوف اهللقاـ عبد اٞنطلب، فأخذ ُنلقة باب الكعبة، وقاـ معو نفر من قريش  

 :الكعبة اٞنطلب وىو آخذ ُنلقة باب
 53رحلػػو فامػػنػع ِحاللػػػك          الّلهم إّف العبػد يػمػػػنػع 
  54و١نػاٟنم غػدوا ١نػػػػالك           ال يغلبػػػػّن صليػػػبػهػػم 
 فأمػػػػٌر مػػػػا بػػػػػػػػػػػدا لػػػػك        إف كنت تاركهم وقبلتنا 

 وية: وقفات ترب
بيافٌ لفضل الّدعاء، والتضرّع لرّب الّسماء، فمن دعا رّب العاٞنٌن فهو من احملسنٌن، قاؿ صّلى اهلل عليو وسّلم:"َأْعَجُز الن اِس  

َعاِء"  .55َمْن َعَجَز َعِن الدُّ
: كيف يكوف نبّيا وقد ُىِدـ حفظ اهلل لنبيو صّلى اهلل عليو وسّلم، فإنّو ولد يف عاـ الفيل؛ ولو ُمكِّن ألبرىة لقيل بعد ذلك -

 .البيت اٜنراـ عاـ مولده؟ والعرب كانت ٢نتّصة يف الّتشاؤـ
 .أّف األمر يتعّلق ببيت اهلل اٜنراـ، البيت العتيق الذي ال يقصده كافر إال قصمو اهلل -

 جنود اهلل كثًنة ال ٓنصى وال تعد، فإذا افتخروا بالفيلة فإف اهلل أرسل عليهم طًنًا أبابيل. -

                                                                 

  .592/ 3، صفوة التفاسير١نمد علي الصابوين:  -43
  .190، مرجع سابق، ص قصص القرآن١نمد علي قطب:  -52
 ف. اٜنالؿ : ٗنع ِحلّة بالكسر، وىم القـو اجملتمعو  -53
  الشّدة والقّوة. اٞنِحاؿ -54
  . 601، الس لسلة الص حيحةاأللباين:  -55
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اٝنزي واٜنرماف، حادثة ال تزاؿ  أىل من أعظم حوادث الّزماف، عادت على أىل مّكة باألمن واألماف، وقطعت شأفة ادثةح -
 .الفيل ٔنّلد يف الّتنزيل، تلكم ىي حادثة

 .  57م، فاٝنطاب للنيب صلى اهلل عليو وسلم بإضافتو إىل اسم اٛناللة )فعل ربك( تشريفًا للنيب العظي56اإلشادة بقدرة اهلل   -
 المبحث الثاني

 الطيور التي ذكرت في القرآن
ذكر اهلل سبحانو وتعاىل يف ١نكم كتابو العزيز طائفة من قصص الطًن واٜنيواف، فورد ذكر اٜنيواف يف مواقع عديدة،        

ـ القرآف الكرًن يف قصص األنبياء، ٠نموعة من اٜن يوانات، كاف ٟنا دور تعرض فيها القرآف ٝنلقو وتناسلو واالستفادة منو، وقّد
ـ الذي صنع منو كهيئة الطًن ٍب نفخ  يف تاريخ اإلنساف وحياتو على األرض، وىناؾ معجزات كتحوؿ طٌن عيسى عليو السال

 فيو فصار طًنًا بإذف اهلل تعاىل. 
 أنواع الطيور الواردة في القرآن الكريم

 المطلب األول: السلوى.
 .58شكل أسراب كبًنة إىل تلك األرض، وكاف بنو إسرائيل يتغذوف من ٜنومهاالسلوى نوع من الطًن، كاف يأٌب على  

  فقد وردت كلمة السلوى يف ثالثة مواضع من القرآف ىي:
 (، قاؿ تعاىل: )َوَأنْػَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمن  َوالس ْلَوى(.57سورة البقرة اآلية ) -1
 َنا َعَلْيِهُم اْلَمن  َوالس ْلَوى(.(، قاؿ تعاىل:)َوَأنْػَزلْ 160سورة األعراؼ اآلية ) -2 
 (، قاؿ تعاىل:)َونَػز ْلَنا َعَلْيُكمُ اْلَمن  َوالس ْلَوى(. 80ويف سورة طو اآلية ) -3
  تعاىل  ؛ ر٘نًة من اهلل59يَُذّكُر اهللُ سبحانو بين إسرائيل بنعمو الكثًنة؛ ومنها إنزاؿ اٞنّن والسلوى من غًن كدٍّ وال تعب  

لنعمو بعد كل ما أفاء اهلل تعايل عليهم من النعم  اٛناحدوف    العاصوف ألوامر نبيو ورسولو  ، اٝنارجوف على دينوهبم وىم 
  . وأكرمهم باٞنعجزات منذ ٜنظة خروجهم من مصر حَّت عبدوا العجل من دوف اهلل

  المطلب الثاني: طيور إبراهيم األربعة
ـ اليت ذُنها الطيور   فرقها على قمم اٛنباؿ فجمعها اهلل بعد ذلك، وجاءت إىل إبراىيم تسعى. )َوِإْذ َقاَؿ و إبراىيم عليو السال

َك ٍبُ  َفُخْذ أَْربَػَعًة ِمَن الط ًنِْ َفُصْرُىن  ِإَليْ  ِإبْػَراِىيمُ َربِّ أَِرين َكْيَف ُٓنِْيي اْلَمْوَتى َقاَؿ َأوملَْ تُػْؤِمْن َقاَؿ بَػَلى َوَلِكْن ِلَيطَْمِئن  قػَْليب َقاؿَ 
ُهن  ُجْزًءا ٍبُ  اْدُعُهن  يَْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأف  الل َو َعِزيٌز َحِكيٌم(  .60اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنػْ

ـ ّنعجزات باىرات،   .كانت الدليل الساطع على نبوتو وىذا دليل على تأيِّد اهلل تبارؾ وتعاىل نبّيو إبراىيم اٝنليل عليو السال
 
 

                                                                 

  .5/385.أبو السعود 20/187. القرطيب:31/96 التفسير الكبيرانظر:  -56
  .605/ 3، صفوة التفاسير١نمد علي الصابوين:  -49
 . 25ـ(، ص 2004بًنوت، صيدا،  -)اٞنكتبة العصرية، التفسير الواضح الميسر. ١نمد علي الصابوين: 422/ 1الطربي: مرجع سابق،  -50
  .1/60، صفوة التفاسير١نمد علي الصابوين:  -51
  260.60سورة البقرة:اآلية  -52
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 دروس وعبر:
ما كاف سيدنا إبراىيم عليو السالـ وقت من األوقات شاكًا يف قدرة اهلل تعاىل، بل كاف منذ صغره قد أٟنم الرشد  -

َقاَؿ: )َربِّ ُىَريْػرَةَ رضي اهلل عنو َأف  َرُسوَؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم َقاَؿ: "٥َنُْن أََحقُّ بِالش كِّ ِمْن ِإبْػَراِىيَم ِإْذ  فعن َأيب  واإل٬ناف.
 .61ِلَيطَْمِئن  قػَْليب(" َكْيَف ُٓنِْيي اْلَمْوَتى َقاَؿ َأوملَْ تُؤِمْن َقاَؿ بَػَلى َولِكنْ  أَِرين 

الوسيلة اٞنعربة: حركة الطيور وىي تتطاير قطعة قطة ٍب تتجمع وتدب هبا اٜنياة، وأتينو ٬نشٌن سعيًا ىذا اٞنوقف أبلغ يف  -
 الرؤية.

 راب المطلب الثالث: الغ
 ذُِكَر الغراُب مرتٌن.

ـَ بِاٜنَْقِّ ِإْذ قػَر بَا قاؿ تعاىل: َبأَ ابْػيَنْ آَد َقب ْل ِمَن اآلَخرِ  )َواتُْل َعَلْيِهْم نَػ تُػُقبَِّل ِمن أََحِد٨ِنَا وملَْ يُػتػَ َقب لُ  قُػْربَانًا فػَ َا يَػتػَ تُػَلن َك َقاَؿ ِإ٧ن  َقاَؿ أَلَقػْ
ْقتُػَليِن َما َأنَاْ ( 27اْلُمت ِقٌَن ) الل وُ ِمنَ  تُػَلَك ِإينِّ أََخاُؼ الل َو َرب   َلِئن َبَسطَت ِإيَل  يََدَؾ ِلتػَ ( 28اْلَعاَلِمٌَن ) ِبَباِسٍط يَِدَي ِإَلْيَك أِلَقػْ

َتُكوَف ِمْن َأْصَحاِب الن اِر َوَذِلَك َجَزاء الظ الِِمٌنَ  ِإينِّ أُِريُد َأف تَػُبوءَ بِِإثػْػِمي َوِإثػْػِمكَ  َلو  (29) فػَ َقتػَ ْتَل أَِخيِو فػَ َفَطو َعْت َلُو نَػْفُسُو قػَ
َعَث الل ُو غَُرابًا يَػْبَحُث يف اأَلْرضِ 30اْٝنَاِسِريَن ) َفَأْصَبَح ِمنَ  بػَ َأَعَجْزُت َأْف َأُكوَف  ِلًنُِيَُو َكْيَف يُػَوارِي َسْوَءةَ أَِخيِو َقاَؿ يَا َويْػَلََّت  ( فػَ

 .31أَِخي َفَأْصَبَح ِمَن الن اِدِمٌَن(  َوارَِي َسْوَءةَ ِمثَْل َىَذا اْلغَُراِب َفأُ 
يف قصة ابين آدـ )ىابيل وقابيل( بعث اهلل تعاىل غرابا للقاتل ليعلمو كيف يواري أخاه اٞنقتوؿ. والسؤاؿ ٞناذا ًب ذكر الغراب  

 ع؟يف ىذه القصة ومل يتم ذكر طًن آخر أو حيواف وما شأف الغراب حَّت يذكر يف ىذا اٞنوض
"وكأف اختيار الغراب ٟنذا  وِنصوص ذكر الغراب فيها دوف غًنه من الطيور واٜنيوانات فقد جاء يف تفسًن التحرير والتنوير:

وإما ألف اهلل تعاىل اختاره ٞنناسبة ما يعرتي الناظر إىل سواد لونو من  العمل إما ألف الدفن حيلة يف الغرباف من قبل،
 62.العرب بالغراب، فقالوا: غراب البٌن ن انقباض النفس، ولعل ىذا ىو األصل يف تشاؤـاالنقباض ّنا لألسيف اٝناسر م

"واٜنكمة من كوف الغراب ىو اٞنبعوث دوف غًنه من اٜنيوانات كونو يتشاءـ بو يف الفراؽ واالغرتاب،  ويف روح اٞنعاين: 
 .63وذلك مناسبة ٟنذه القصة"

عن رزقو، ورّنا دفن األماكن اليت نبشها، ولعل من اٜنكم يف ذلك  اره ورجليووالغراب بطبيعتو يبحث يف األرض دائما ّننق 
اٞنؤمن، أىن وجدىا فهو أحق الناس  اٞنسلم أف يتعلم من كل ما حولو ولو كاف دونو يف اٞننزلة، فإف اٜنكمة ضالة أف على

 .هبا
 وسيلة الدفن:

كيفية دفن اٞنوتى واليت ىي فريضة على ٗنيع الناس على   ليتعلم منو فقد بعث اهلل تعاىل ىذا اٜنيواف البن آدـ األوؿ 
 فيجب دفن اإلنساف ولو كاف غًن مسلم.  الكفاية،

َبأَ ابْػيَنْ  تُػُقبَِّل ِمْن أََحِد٨ِنَا قاؿ تعاىل: "َواتُْل َعَلْيِهْم نَػ ـَ بِاٜنَْقِّ ِإْذ قػَر بَا قُػْربَاناً فػَ َقب ْل ِمَن اآْلَخِر َقاَؿ أَلَ آَد َقب لُ وملَْ يُػتػَ َا يَػتػَ تُػَلن َك َقاَؿ ِإ٧ن  قػْ
 .64الل ُو ِمَن اْلُمت ِقٌَن"

                                                                 

  .3372(، رقم 473/ 6، كتاب األنبياء، ) صحيح البخاري بشرح فتح الباريأخرجو الشيخاف، ابن حجر العسقالين:  -53
  من سورة اٞنائدة. 31، تفسًن اآلية تنويرالتحرير وال١نمد ابن عاشور:  -54
  .116/ 6لبناف،  -، دار أحياء الكتاب العريب، بًنوت روح المعانيشهاب الدين ١نمود األلوسي:  -55
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يؤدي الغرض من عرضها؛ ويؤدي اإل٪ناءات   -كما وردت يف سياقها القرآين   -القصة ٠نملة  يقوؿ سيد قطب: "وبقاء 
ـ ال ٦نصصو وال كاملة؛ وال تضيف التفصيالت شيئًا إىل ىذه األىداؼ األساسية، لذلك نقف ٥نن عند النص العا

َعَث الّلُو غَُرابًا يَػْبَحُث يف اأَلْرِض ِلًنُِيَُو َكْيَف يُػَوارِي َسْوءَة أَِخيِو َقاَؿ يَا َويْػَلَتا َأَعَجْزُت أَ 65نفصلو" بػَ ْف َأُكوَف ِمثَْل َىػَذا . )فػَ
 .66اْلغَُراِب َفُأَوارَِي َسْوءَة أَِخي َفَأْصَبَح ِمَن الن اِدِمٌَن "

وردىا موارد اٟنالؾ. وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق. وخسر دنياه فما هتنأ للقاتل حياة. وخسر آخرتو فباء خسر نفسو فأ 
 بإٖنو األوؿ وإٖنو األخًن..

عن أف يواري سوأة أخيو، عجزه عن أف يكوف   -وىو الباطش القاتل الفاتك  -وشاءت حكمة اهلل أف توقفو أماـ عجزه  
 كالغراب يف أمة الطًن:

 ْرَمة قتل النفس اإلنسانية: النفس اإلنسانية نفس كر٬نة عند رهبا، كرمها على سائر اٞنخلوقات؛ بأف أسجد ٟنا مالئكتو. ح -
 الصراع بٌن اٜنق والباطل إىل قياـ الساعة. -

ـ ٧نوذجًا لطبيعة الشر والعدواف؛ و٧نوذجًا كذلك من العدواف الصارخ الذي ال مربر لو. كما  تقدـ ٧نوذجًا فهذه القصة تقدِّ
 لطبيعة اٝنًن والسماحة؛ و٧نوذجًا كذلك من الطيبة والوداعة. وتوقفهما وجها لوجو، كل منهما يتصرؼ وفق طبيعتو..

تعلم سنة الدفن من الطيور، يقوؿ الدكتور ابراىيم الكيالين "كثًناً ما يقلق الطغاة إخفاء جرائمهم وكيف يصنعوف َنثث  -
قاتل األوؿ: كيف أواري سوأة أخي؟ وقد دؿ اهلل ابن آدـ على سننتو يف جعل األرض كفاتًا، قتلوىم ويعيدوف لنا سؤاؿ ال

 . 67ضامة ألبنائها أحياًء وأمواتاً، فوؽ األرض وٓنتها"
 : القصة في 68موجهات تربوية

 أف اهلل أمر رسولو صلى اهلل عليو وسلم أف يتلو ىذا النبأ، وأمره كاف خاصاً بو. -
 . 69رب اٟناـ، "ذو فائدة عظيمة ٪نصل بو علم أو غلبة ظن"أف النبأ يكوف يف اٝن -
ا ال لعبا. -  أمر اهلل عز وجل نبيو صلى اهلل عليو وسلم أف يتلو ىذه القصة تالوة يعترب هبا اٞنعتربوف، صدقا ال كذبا، وِجدًّ
 .70الظاىر أف ابين آدـ ابناه من صلبوو وخيم عاقبة اٜنسد والبغي والظلم،  -
 . 71عالمة تقبل اهلل للقرباف، بأف تنزؿ نار من السماء فتحرقوتقرهبما إىل اهلل و  -
، فالتقوى سبب 72ال يقبل اهلل العمل إال إذا كاف خالصًا لوجو اهلل تعاىل، صوابًا أي متبعا لسنة نبينا صلى اهلل عليو وسلم -

 لقبوؿ األعماؿ، أف سبب عدـ قبوؿ قرباف اآلخر يرجع إىل عدـ تقواه. 

                                                                                                                                                                                                 

 . 64. 27سورة اٞنائدة: اآلية  -56
  .872/ 2(،1981، )الطبعة الش ْرعِي ة العاشرة، دار الشروؽفي ظالل القرآن سيد قطب: -57
  .31ة اٞنائدة: اآلية سور  -58
  .123إبراىيم زيد الكيالين، اٞنرجع السابق، ص  -59
  . 876/ 2، في ظالل القرآنانظر: سيد قطب:  -60
 .48بًنوت، دت(، ص -، ٓنقيق ١نمد الكيالين، )دار اٞنعرفةالمفرداتاٜنسٌن بن ١نمد الراغب األصفهاين:  -61
  .81/ 3ابن كثًن: مرجع سابق،  -62
  .251الرياض، دت(، ص  -، )دار السالـ للنشرتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالر٘نن ناصرالسعدي: عبد  -63
  .251عبد الر٘نن ناصرالسعدي: اٞنرجع السابق، ص  -64
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اهلل عز وجل، وْنعلو يتسخط على قضاء اهلل  د؛ ألنو صفة ذميمة تؤذي صاحبها وْنره إىل معصيةٓنذير الشرع من اٜنس -
ويعرتض على ربو، فهو أوؿ ذنب ُعصي اهلل بو يف السماء واألرض، قاؿ بعض السلف: "أوؿ خطيئة ىي اٜنسد، حسد 

 . 73إبليس آدـ عليو السالـ على رتبتو فأىب أْف يسجد لو"
 ساف، ويف ىذا رد على اٛنربية. إثبات اإلرادة لإلن -
 أف القتل من كبائر الذنوب، وموجب لدخوؿ النار.  -
 أف اٞنعتدي ٪نمل إٍب نفسو وإٍب من اعتدى عليو، وهبذين اإلٖنٌن يكوف من أصحاب النار وىذا جزاء كل ظامل.  -
 من سّن سنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من عمل هبا إىل يوـ القيامة.  -
والرفيق، وخسر دنياه فما هتنأ للقاتل حياة،  و حيث أوردىا موارد اٟنالؾ، وخسر أخاه ففقد الناصرالقاتل خسر نفس أفّ  -

 . 74واألخًن وخسر آخرتو فباء بإٖنو األوؿ
أف أخاه كاف "أوؿ ميت مات من بين آدـ، لذا مل يدِر كيف يصنع بو. وأف اٜنيوانات قد تكوف مرشدة للبشر، كما فعل  -

 . 75اٞنيت والظاىر أف القاتل مل يكن رأى من قبل ميتاً" ىذا الغراب وعّلمو دفن
ـ الناشئ من عدـ جدوى فعلتو، وما أعقبتو  - عاقبة اٞنعاصي الندامة واٝنسارة، "والظاىر أف ندامو مل يكن التوبة وإ٧نا كاف الند

 . 76من تعب وعناء وقلق"
 المطلب الرابع: الهدهد

ـْ َكاَف ِمْن سليماف عليو السالـ ع طَْلعَ اٟندىد طًنٌ أَ   َقاَؿ َما يل ال أََرى اْٟنُْدُىَد َأ َر فػَ لى نبأ بلقيس. قاؿ تعاىل: )َوتَػَفق َد الط يػْ
بَػن وُ َعَذاباً َشِديدًا َأْو أَلْذَُنَن وُ َأْو َلَيْأِتَييِن ِبُسْلطَاٍف ُمِبٌٍن )20اْلَغاِئِبٌَن ) َقاَؿ أََحطتُ 21( ألَعذِّ َر َبِعيٍد فػَ ْط  ( َفَمَكَث َغيػْ ّنَا ملَْ ٓنُِ

ْوَمَها  ( َوَجْدتُػَها23َوأُوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَٟنَا َعْرٌش َعِظيٌم ) ( ِإينِّ َوَجدتُّ اْمَرأَةً َٕنِْلُكُهمْ 22بِِو َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبإٍ َيِقٌٍن ) َوقػَ
يْ  َيْسُجُدوَف لِلش ْمِس ِمْن ُدوِف الل ِو َوَزي َن َٟنُمْ  ُهْم الالش  ِبيِل فػَ ُىْم َعْن الس  ( َأال  َيْسُجُدوا لِل ِو 24يَػْهَتُدوَف ) طَاُف َأْعَماَٟنُْم َفَصد 

(. 26يِم )الل ُو ال ِإَلَو ِإال  ُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِ  (25) يف الس َمَواِت َواأَلْرِض َويَػْعَلُم َما ُٔنُْفوَف َوَما تُػْعِلُنوفَ  ال ِذي ٫ُنْرُِج اٝنَْْبءَ 
 .النمل سورة

 لغة التواصل: 
إف اٜنوار الذي دار بٌن سليماف عليو السالـ واٟندىد "ذا أثٍر بعيد يف إحياء اٞنشاىد اليت ضّم عليها اٜندث، ويف إقدارىا  

 .  77على التأثًن بالكلمة تأثًنًا ال يبلغو التأثًن بالصورة أو اٜنركة يف العمل السينمائي أو اٞنسرحي"
 العلم الذي أشار اهلل إليو يف قولو تعاىل: إّف  

َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَف ِعْلًما َوَقاال اٜنَْْمُد لِل ِو ال ِذي َلَنا َعَلى )َوَلَقْد آتَػيػْ  . 78اْلُمْؤِمِنٌَن. َوَوِرَث ُسَلْيَماُف َداُووَد( ِعَباِدهِ  َكِثًٍن مِّنْ  َفض 
ـ بأنو ىو اللغا   . 79ت، وسائر أنواع العلم، فأما منطق الطًن فإنك تراه يف حوار سليماف مع اٟندىديفسره سليماف عليو السال

                                                                 

 . 176ـ(، ص1995، )دار اإلسالـ،الطبعة اٝنامسة المستخلص في تزكية األنفسسعيد حوى:  -65
  . 876/ 2، لقرآنفي ظالل اسيد قطب:  -66
  .877/ 2اٞنرجع السابق:  -67
  .877/ 2اٞنرجع السابق:  -76
  .130بًنوت لبناف، د ت(، ص  -، )دار اٞنعرفةالقصص القرآنيعبد الكرًن اٝنطيب:  - 77
  .27سورة النمل: اآلية  - 78
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وعلينا أف ٥نتضن اٜنق وندعمو أىّن كاف، وحيثما كاف، ومن أية جهة جاء، ويف األثر: "الكلمة اٜنكمة ضالة اٞنؤمن حيث  
 . 80وجدىا فهو أحق هبا"

 طبيعة الهدهد: 
ومل يقل: مايل ال أرى ىدىدًا من  على ذلك أف اهلل تعاىل قاؿ: )َما يل ال أََرى اْٟنُْدُىَد(ولعل  ىذا اٟندىد نوٌع خاٌص "دؿ  

ولكنو  اٟنداىد ٗنلة، وال على واحد منها غًن مقصود إليو، ومل يذىب إىل اٛننس عامة، عرض اٟنداىد، فلم يوقع قولو على
معرفة فدؿ بذلك القصد على أنو ذلك اٟندىد بعينو، وليجعل  جعلوقػػػػػػػػػػاؿ: )اٟندىػػػد( فأدخل يف االسم األلف والالـ، ف

 .81ألنبيائو، وبرىانا لرسلو" ذلك آية
اٜنـز يف القيادة: وقد اختلف اٞنفسروف يف شأف العذاب الشديد، وملخص أقواٟنم أنو إما بنتف ريشو وإلقائو يف الشمس،  -

 .82انو، أو باٜنبس مع أضدادهأو بالتفريق بينو وبٌن إلفو، أو بإلزامو خدمة أقر 
  الهدهد يحمل رسالة:

٪نمل رسالًة عظيمًة، رسالة الدولة اليت يعيش فيها، ويسعى لتحقيقها فهو ُخِلَق ٟندؼ أٚنى "توحيد اهلل عز وجل، وٗنيع  
كلو هلل،   الناس على اإل٬ناف بو وحده، وتطهًن األرض من كل رجس وشرؾ، حَّت تكوف كلمة اهلل ىي العليا، ويكوف الدين

 . ٩83نب ٓنقيق ذلك بكل الوسائل الشرعية اٞنتاحة"
يقوؿ ١نمد الغزايل: "األمة اٞنسلمة توزع نشاطها العاـ على اٞنطالب الكاملة ٟنذه الرسالة،كما توزع ٣نلكة النحل أفرادىا  

 .84على وظائفهم العديدة يف تعاوف واتساؽ"
وأعماٟنا، استمر يف بياف العقيدة الصاٜنة اليت ٩نب على اإلنسانية أفراداً  وبعد أف بٌن اٟندىد فساد ىذه الدولة يف عقيدهتا 

 وٗناعات.
قاؿ عن عباد الشمس يف ٣نلكة سبأ ، وحبوب وٞنا كاف رزؽ اٟندىد متوقفاً على ما ٫نرجو اهلل من خيبء األرض من حشرات 

اِت َواأَلْرِض َويَػْعَلُم َما ُٔنُْفوَف َوَما تُػْعِلُنوَف(. وقد كاف عباد )بَػْعل( اليت ىي يف الس َموَ  )َأال  َيْسُجُدوا لِل ِو ال ِذي ٫ُنْرُِج اٝنَْْبءَ 
 . 85الشمس، يؤمنوف بأهنا ىي اليت ٔنرج اٝنبء يف األرض

ـ االمة وحاجاهتا؟ وىل أثر -  وفاء وفداء: فذاؾ أثر اإل٬ناف يف ىذا اٟندىد العاقل، فأين عقالء البشر عن األمور العظاـ و٨نو
 اإل٬ناف يف نفوس البشر عملياُ؟.

                                                                                                                                                                                                 

  .48ص (، 1984القاىرة، الطبعة السابعة  -، )مكتبة الفالحتذكرة الدعاةالبهي اٝنويل:  - 79
، كتاب الزىد، باب اٜنكمة، ٓنقيق، م د فؤاد عبد الباقي، خرج أحاديثو مصطفى ١نم د سنن ابن ماجةضعيف جدا، كما ذكر ١نم د بن يزيد القزويين )ابن ماجة(:  -72

اٞنقربي عن أيب ىريرة مرفوعا،  وإبراىيم بن الفضل  (، رواية عبد اهلل بن ٧نًن عن إبراىيم بن الفضل عن سعيد4169،ح490/ 3ـ )2005القاىرة،  -حسٌن، دار اٜنديث
، تعليق أ٘ند القالش،  كشف الخفاء ومزيل اإللباس(. وإٚناعيل العجلوين: 1/41، )1986حلب،  -، دار الرشيدتقريب التهذيبمرتوؾ، انظر ابن حجر العسقالين: 

يف ضعيف اٛنامع. واٜنديث ضعيف اإلسناد، ولكن  4301، وانظر حديث رقم (1159، ح 1/435ـ، )ج1985-ى1405مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة  -بًنوت
 معناه صحيح، ومعموؿ بو عند اٞنسلمٌن.

81 - http://www.saaid.net/aldawah/157.htm   
 .7/4007ـ(، 1985ىل،، )دار السالـ، الطبعة األو األساس في التفسيرسعيد حوى:  -82
 . 50انظر: البهي اٝنويل، مرجع سابق، ص 75
  .177(،  ص 1981بًنوت، الطبعة اٝنامسة -، )دار إحياء الرتاث العريبمع اهلل دراسات في الدعوة والدعاة١نمد الغزايل:  76
  ـ.2010ىػ ، مارس 1431، ربيع أوؿ 271، العدد مجلة البيانفيصل بن علي الكاملي،  -77
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استفتح اٟندىد خطابو لسليماف بشيء عجيب، إذ قاؿ لو: إّف اٟندىد يشوؽ سليماف باٞنفاجأة، يقوؿ سيد قطب:  -
ْط( غيبتو، وتضمن  اٟندىد يعرؼ حـز اٞنلك وشدتو، ولذلك بدأ حديثو ّنفاجأة تطغى على موضوعف )أََحطُت ّنَا ملَْ ٓنُِ

ْط(. فلو استمع اٞنلوؾ للنصحاء من  يقوؿ لو:86"، وأي ملك ال يستمع وأحد رعاياهإصغاء اٞنلك لو )أََحطُت ّنَا ملَْ ٓنُِ
 قومهم ما ارتُكب الفساد وانتشر وعم  البالد.

تطلعة إىل معرفتو، اٝنرب الذي لو شأف، والنفوس م قاؿ ابن القيم يف قولو تعاىل : )َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبإٍ َيِقٌٍن(: "والنبأ ىو -
قلب اٞنخرب لتلقي  شك فيو وال ريب، فهذه مقدمة بٌن يدي إخباره لنيب اهلل بذلك النبأ، استفرغت ٍب وصفو بأنو نبأ يقٌن ال

نوع من براعة االستهالؿ وخطاب التهييج، ٍب الكشف عن  اٝنرب، وأوجبت لو التشوؼ التاـ إىل ٚناعو ومعرفتو ، وىذا
 . 87بأدلة التوكيد" كداحقيقة اٝنرب كشفا مؤ 

اٟندىد وإنكار اٞننكر: وىذا شيء بٌن، فقد ساَءه ما رأى من عبادة بلقيس وقومها للشمس، فتمّعر وجهو لذلك و٘ني  -
  وبسليماف حَّت دخلوا ٗنيعًا يف اإلسالـ وزاؿ ىذا اٞننكر. أنفو، ومازاؿ هبم

ْط(، قاؿ الشوكاين: "واإلحاطة العلم بالشيء من اٟندىد دقيق اٞنالحظة: ودليل ذلك قوؿ اٟندىد: )أََحطُت ّنَِ  - ا ملَْ ٓنُِ
احمليط، وىي ىنا مستعارة الستعياب العلم  . واإلحاطة: االشتماؿ على الشيء وجعلو يف حوزة88ٗنيع جهاتو"

 . 89باٞنعلومات
ىذا من الدقة والضبط ما فاٟندىد مل يقنع بأخذ طرؼ من األخبار، وإ٧نا مازاؿ ببلقيس وقومها حَّت أحاط بأخبارىم، ويف  

 ال ٫نفى، وىذا درس للدعاة والعاملٌن لإلسالـ وٗنيع الناس التثبت واإلحاطة قبل إصدار الرأي والقرار.
إ٩ناز اٝنطاب وىذا واضح مع سليماف، فقد ٗنع يف أسطر معدودة قصتو الطويلة مع ىذه اٞنلكة اليت تعبد وقومها  -

 الشمس.
 القيادة:  اٟندىد واحرتاـ -
َر َبِعيٍد(، ووصف مكثو بقصر اٞندة للداللة على إسراعو قاؿ النسفي ر٘نو اهلل حوؿ قولو  خوفا من  تعاىل: )َفَمَكَث َغيػْ

 90سليماف"
  المطلب الخامس: الطير األبابيل 
 .91ذكرت كلمة "أبابيل" مرة واحده يف سورة الفيل )َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطًْنًا َأبَاِبيَل( 
نو وتعاىل فعل ما فعل َنيش أبرىة ليعلم الناس عظم ىذا البيت ويعلموا كما قاؿ عبد اٞنطلب أف ٟنذا البيت أف اهلل سبحا 

 البيت الذي بنياه. رب ٪نميو، و كرامة لسيدنا إبراىيم وكذلك ابنو إٚناعيل حيث ٘نى

                                                                 

 . 2638/ 5، في ظالل القرآنسيد قطب:  -78
  .71/ 1(،  1414دار الصميعي اٛنديدة،  -، ) الرياضشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلابن قيم اٛنوزية:  -79
بًنوت، الطبعة:  -، ) دار اٛنيل اٛنديد سير الواضحالتف. ١نمد ١نمود اٜنجازي:  132/ 4(، 2007،)دار اٞنعرفة، فتح القدير١نمد بن علي بن ١نمد الشوكاين:  -80

  .790/ 2ىػ( ،  1413 -العاشرة 
  .501، مرجع سابق، ص تفسير البيضاويانظر:  -81
  .209/ 3( 2005، ٓنقيق مرواف الشعار، ) دار النفائس ػ بًنوت تفسير النسفيعبد اهلل أ٘ند بن ١نمود النسفي،  -82
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عدى حبة اٜنمص يف أجساـ غالظ اليت ال تت ما نوع العذاب الذي أباد بو اهلل أبرىة وجنده؟ وكيف أثرت تلكم اٜنجارة 
 فجعلتهم كعصف مأكوؿ؟ ىنا تكمن عظمة اهلل سبحانو وتعاىل، يف فعلو ما يشاء ّنا يشاء كيف يشاء ّنن يشاء ؟ فال

 .92يف اللحظة اٞنقررة" عجب "من أف يرسل اهلل طًنًا خاصا ٪نمل حجارة خاصة تفعل باألجساـ فعال خاصا
على األرض ال روح فيها، وال حركة،  هبا فقد أصبح جيش أبرىة عبارة عن أجساد ملقاةأما أجسادىم وقوهتم اليت اغرتوا  

 وال حوٟنا إال حطاما وانكسارا. وال حياة؛ بل أجساـ بالية ال ترى فيها
 دروس وعبر وأثرها على نفوس البشر:

 .نصر اهلل آت ولو بعد حٌن-
ت اهلل اٜنراـ يف مكة، وىذا يتطلب من األمة أف ٓنافظ عليو تُػْثِبُت ىذه السورة على أف أعظم بيت فوؽ األرض ىو بي -

 وتسعى جاىدًة لكي يصبح مناًر للسائلٌن، وىداية للضالٌن.
نصرة دينو وبيتو ونبيو وأوليائو، ومن تدبر  السورة دعوة واضحة إىل الثقة باهلل تعاىل، وأنو ىو وحده سبحانو القادر على يف -

 الة سر حفظ اهلل لبيتو بسرب من الطًن الضعيف.١ن ىذه السورة بإمعاف أدرؾ ال
 يرسل سيد قطب رسائل إىل ثالثة جهات، مبينًا العرب والدروس من اٜنادثة: -

٘ناية بيتو إىل اٞنشركٌن؛ حَّت ال تتكوف للمشركٌن يد على بيتو  لْ كِ "مل يرد أف يَ  -سبحانو -أواًل: رسالة للمشركٌن بأف اهلل 
 . 93تهم اٛناىلية"وال سابقة يف ٘نايتو ُنمي

٪نطموا البيت اٜنراـ أو يسيطروا على  أف -أبرىة وجنوده  -"ألىل الكتاب  ريقدّ  ألىل الكتاب بأف اهلل مل ثانياً: رسالة
كيد الكائدين، وليحفظ ٟنذه األرض حريتها  األرض اٞنقدسة؛ ليبقي ىذا البيت عتيقا من سلطاف اٞنتسلطٌن، مصونا من

 .94حرة طليقة، ال يهيمن عليها سلطاف، وال يطغى فيها طاغي" اٛنديدةحَّت تنبت فيها العقيدة 
راية اإلسالـ وألوؿ مرة يف تاريخ  ثالثاً: أف العرب مل يكن ٟنم دور يف األرض، بل مل يكن ٟنم كياف قبل اإلسالـ، وٓنت

 سح اٞنمالك وٓنطمالعرب أصبح ٟنم دور عاٞني يؤدونو، وأصبحت ٟنم قوة دولية ٪نسب ٟنا حساب، قوة جارفة تكت
 .95العروش، وتتوىل قيادة البشرية

 
 المبحث الثالث

 أشكال سلوك الحيوانات التي ضرب بها المثل في القرآن
األمثاؿ يف القرآف أسلوب من أساليب القرآف الكرًن يف الرتبية، وقد أفاد وأجاد السيوطي بقولو: "ضرب األمثاؿ يف القرآف  

 والوعظ، واٜنث، والزجر، واالعتبار، والتقرير، وتقريب اٞنراد للعقل، وتصويره بصورة احملسوس، يستفاد منو أمور كثًنة: التذكًن
فإف األمثاؿ تصور اٞنعاين بصورة األشخاص؛ ألهنا أثبت يف األذىاف الستعانة الذىن فيها باٜنواس، ومن ٍب كاف الغرض من 

القرآف مشتملة على بياف تفاوت األجر، وعلى اٞندح والذـ وعلى  اٞنثل تشبيو اٝنفي باٛنلي، والغائب باٞنشاىد، وتأٌب أمثاؿ
                                                                 

  .3980/ 6، تفسًن سورة الفيل،في ظالل القرآنسيد قطب:  -84
  .3980/ 6سيد قطب: يف ظالؿ القرآف،  -85
  .3980/ 6اٞنرجع السابق:  -86
  .3980/ 6اٞنرجع السابق:  -87
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فامنت علينا  96)َوَضَربْػَنا َلُكُم اأَلْمثَاَؿ( الثواب والعقاب، وعلى تفخيم األمر أو ٓنقًنه، وعلى ٓنقيق أمر أو إبطالو، قاؿ تعاىل:
 .97بذلك ٞنا تضمنو من الفوائد

 لقرآن:أشكال سلوك الحيوان التي ضرب بها المثل في ا
 المطلب األول: البعوضة

أّف للفظ "اٞنثل" معاىن ٢نتلفة، كالنظًن  اٞنثل يف اللغة: يظهر من غًن واحد من اٞنعاجم، كلساف العرب والقاموس احمليط، 
 لغًنه ٪ُنذا عليو إىل غًن ذلك من اٞنعاىن. والصفة والعربة وما ٩نعل مثاالً 

حريك الشبو، واٛنمع أمثاؿ؛ واٞنَثَُل ١نرّكة اٜنجة، والصفة؛ واٞنثاؿ: اٞنقدار قاؿ الفًنوز آبادي: "اٞنِثْل بالكسر والت  
ولكن الظاىر أّف اٛنميع من قبيل اٞنصاديق، وما ذكروه من باب خلط اٞنفهوـ هبا 98والقصاص، إىل غًن ذلك من اٞنعاىن"

 .99اٞنفهوـ" وليس لّلفظ إال معىن أو معنيٌن، والباقي صور ومصاديق لذلك
رة البقرة تشكل األساليب اٛنذابة اٞنمكنة؛ فتارة تذكر القصة وتارة تضرب األمثاؿ، ومن ىذه األمثاؿ البعوضة، يقوؿ إّف سو  

يػَ  َها َفَأم ا ال ِذيَن آَمُنوا فػَ ْوقػَ ْم َوَأم ا ال ِذيَن  ْعَلُموَف َأن ُو اٜنَْ اهلل تعاىل: )ِإف  الل َو ال َيْسَتْحِيي َأْف َيْضِرَب َمَثالً َما بَػُعوَضةً َفَما فػَ قُّ ِمْن َرهبِِّ
ُقوُلوَف َماَذا أََراَد الل ُو هِبََذا َمَثاًل يُِضلُّ بِِو َكِثًناً  يػَ  . 100َويَػْهِدي بِِو َكِثًنًا َوَما يُِضلُّ بِِو ِإال  اْلَفاِسِقٌن( َكَفُروا فػَ

 سبب نزول اآلية:
باِب والعنكبوِت، يف قولِِو تبارؾ ذُكر أف  سبَب نزوِؿ ىِذِه اآليِة أف  اٞنشركٌن اعرت   ُضوا، فقالوا: كيف يضرب اهلُل اٞنثَل بالذُّ

. قالوا: 101بَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلوُ(وتعاىل: )يَا َأيػَُّها الن اُس ُضِرَب َمثٌَل َفاْسَتِمُعوا َلُو ِإف  ال ِذيَن تَْدُعوَف ِمن ُدوِف الل ِو َلن ٫َنُْلُقوا ذُ 
هلل يف مقاـ احملاجة؟! فبٌن  اهلل عّز وجّل أنو ال يستحيي من اٜنق، حَّت وإْف ُضِرَب اٞنثُل بالبعوضِة َفَما الذباب يذكره ا

اهلل تعاىل  عمرو بن مرة: ما مررت بآية من كتاب اهلل ال أعرفها إال أحزنين أنين ٚنعت . قاؿ بعض السلف وىو102فوقها
 .103بُػَها لِلن اِس َوَما يَػْعِقُلَها ِإال  اْلَعالُِموَف( )وتِْلَك اأَلمثاُؿ َنْضرِ  يقوؿ يف ١نكم كتابو

أف البعوضة من أحقر  اللتاف ضربتا مثالً من قبل الذباب والعنكبوت تعين 104ابن كثًن ( حسب رأي واٞنقصود بػ )فما فوقها 
اٛنبابرة؛ ورّنا لو  : )بعوضة فما فوقها( ومع كوهنا من أحقر اٞنخلوقات فإهنا تقض مضاجع-تعاىل-اٞنخلوقات؛ لقولو

 ُسلطت على اإلنساف ألىلكتو، وىي حشرة صغًنة مهينة.
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، فقد ضرب اهلل األمثاؿ يف 105أف يتمثل؟ هبا ٜنقارهتا" قاؿ الز٢نشري: "أي ال يرتؾ ضرب اٞنثل بالبعوضة ترؾ من يستحٍن
لقها ال يستنكف عن ضرب اٞنثل القرآف لدفع شبهات الكفار بالدليل الساطع والربىاف القاطع، " فكما ال يستنكف من خ

 . 106هبا"
 اٞنثل باٜنشرات واألمور اٜنقًنة الضئيلة، ولكنو غفل عن أف العربة يف ضرب يقوؿ سيد قطب: "فقد استغرب بعضهم من 

ثال، اإلعجاز يف الرتكيب اٛنثماين للبعوضة، م األمثاؿ ليس بأدواهتا وآالهتا، وإ٧نا ّنكنوناهتا وغاياهتا، وما يدرينا بسر ضرب
ـ ضخامة وكربا، على أف اٞنبدع ٟنا  نشاىده وإعداد، ولعل فيو من اإل٤ناز اٝنلقي ما ال وما فيو من إبداع وٓند بأكثر األجسا

ذاهتا اٞنعجزة يف الفيل، إهنا  ٗنيعا ىو اهلل وكفى، واهلل رب الصغًن والكبًن وخالق البعوضة والفيل، واٞنعجزة يف البعوضة ىي
للتنوير  يعلمو إال اهلل على أف العربة يف اٞنثل ليست يف اٜنجم، إ٧نا األمثاؿ أدوات ة السر اٞنغلق الذي المعجزة اٜنياة، معجر 
يريد هبا اختبار  -ت حكمتوجل   -األمثاؿ ما يعاب، وما من شأنو االستحياء من ذكره. واهلل  ضرب والتبصًن، وليس يف

 .107"القلوب وامتحاف النفوس
 المثل:الفوائد التربوية لهذا 

 األوىل: بياف اٞنعىن وتوضيحو، قاؿ الز٢نشري:" والتمثيل إ٧نا يصار إليو لكشف اٞنعاين، وإدناء اٞنتوىم من الشاىد، فإف كاف 
 .108اٞنتمثل لو عظيما كاف اٞنتمثل بو مثلو، وإف كاف حقًنا كاف اٞنتمثل بو كذلك"

ْم( وال ثانياً: اٞنؤمن ال ٬نكن أف يعارض ما أنزؿ اهلل عّز وجّل بعق ْعَلُموَف َأن ُو اٜنَْقُّ ِمْن َرهبِِّ يػَ لو؛ لقولو تعاىل: )َفَأم ا ال ِذيَن آَمُنوا فػَ
يعرتضوف، وال يقولوف: مِل؟ وكيف؟، وإ٧نا يقولوف: ٚنعنا، وأطعنا، وصدقنا؛ ألهنم يؤمنوف بأف  اهلل عّز وجّل لو اٜنكمة البالغة 

 فيما شرع وفيما قدر.
بية اٝناصة؛ لقولو تعاىل:)من رهبم(؛ وذلك أف  ربوبية اهلل تعاىل تنقسم إىل قسمٌن: عامة وخاصة؛ وقد ثالثاً: إثبات الربو 

فاألوىل ربوبية عامة، والثانية خاصة ّنوسى  109َقاُلوْا آَمن ا بِِربِّ اْلَعاَلِمٌَن َربِّ ُموَسى َوَىاُروَف((اجتمعتا يف قولو تعاىل: 
 وىاروف. 

ُقوُلوَف َماَذا أََرادَ  رابعاً: أف  الكافرين يػَ  ديدهنم االعرتاُض على ُحْكِم اهلِل، وعلى ِحْكَمِة اهلِل؛ لقولو تعاىل: )َوَأم ا ال ِذيَن َكَفُروا فػَ
 الل ُو هِبََذا َمَثاًل يُِضلُّ(. 

نا بظاىر اآلية لكاف خامساً: أف لفظ الكثًن ال يدؿ على األكثر؛ لقولو تعاىل: )يضل بو كثًناً ويهدي بو كثًناً( فلو أخذ 
 .110الضالوف، واٞنهتدوف سواًء؛ وليس كذلك؛ ألف الواقَع يشهُد ِنالِؼ ذلكَ 

ووجو الداللة: أف نفي  )ِإف  الل َو ال َيْسَتْحِيي َأْف َيْضِرَب َمَثالً  (خامساً: إثبات صفة اٜنياء هلل عّز وجّل؛ لقولو تعاىل: 
كحياء اٞنخلوؽ؛ كما قاؿ تعاىل: )َلْيَس   فيما يقابلها؛ ولكنو حياٌء ليس ثبوتو ىذه اٜناؿ، دليل على االستحياء عن اهلل يف

  .111َكِمثِْلِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع الَبِصًنُ(
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سادسا: أف إضالؿ َمن َضل  ليس جملر ِد اٞنشيئة؛ بل لوجود العلة اليت كانت سببًا يف إضالؿ اهلل العبد؛ لقولو تعاىل: )فلما 
 .112هلل قلوهبم واهلل ال يهدي القوـ الفاسقٌن(زاغوا أزاغ ا

 المطلب الثاني: الذبابة
حّرؾ القرآف عقوؿ الناس، ودفعها إىل التأمل والتفكر يف روائع اٝنلق  أمثاؿ القرآف أمر ضروري، حيث "إّف التأمل يف 

   .113وعجائب اٞنخلوقات ودعاىا إىل االستماع والتدبّر ٞنثل عجيب"
. يقوؿ 114َمُعوا َلوُ(َها الن اُس ُضِرَب َمثٌَل َفاْسَتِمُعوا َلُو ِإف  ال ِذيَن تَْدُعوَف ِمن ُدوِف الل ِو َلن ٫َنُْلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجتَ قاؿ تعاىل: )يَا َأيػُّ  

أهنم أماـ مثل عاـ سيد قطب: "إنو النداء العاـ، والنفًن البعيد الصدى: )يَا َأيػَُّها الن اُس( فإذا ْنمع الناس على النداء أعلنوا 
)ُضِرَب َمثٌَل َفاْسَتِمُعوا َلوُ(،  ىذا اٞنثل يضع قاعدة، ويقرر حقيقة. )َلن ٫َنُْلُقوا ُذبَابًا َوَلِو  يضرب، ال حالة وال مناسبة حاضرة:
من  وف هبااهلل من آٟنة مدعاة، من أصناـ وأوثاف، ومن أشخاص وقيم وأوضاع، تستنصر  اْجَتَمُعوا َلوُ( كل من تدعوف من دوف

؛ ولكن دوف اهلل، وتستعينوف بقوهتا وتطلبوف منها النصر واٛناه كلهم )َلن ٫َنُْلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلوُ( والذباب صغًن حقًن
ىؤالء الذي يدعوهنم آٟنة ال يقدروف ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق ىذا الذباب الصغًن اٜنقًن! وخلق الذباب مستحيل  

ذلك السر اٞنعجز سر اٜنياة، فيستوي يف استحالة خلقو مع اٛنمل والفيل،  ٛنمل والفيل؛ ألف الذباب ٪نتوي علىكخلق ا
يلقي يف اٜنس ظل الضعف أكثر ٣نا يلقيو  األسلوب القرآين اٞنعجز ٫نتار الذباب الصغًن اٜنقًن ألف العجز عن خلقو ولكن

 .115قيقة يف التعبًن، وىذا من بدائع األسلوب القرآين العجيب!"٫نل ىذا باٜن العجز عن خلق اٛنمل والفيل! دوف أف
 المطلب الثالث: الكلب

 ورد ذكر الكلب يف القرآف يف عدة مواضع:
 .116َعل َمُكُم الّلوُ( ٣ن ااٛنََْوارِِح ُمَكلِِّبٌَن تُػَعلُِّمونَػُهن   َعل ْمتُم مِّنَ  َٟنُْم قُْل أُِحل  َلُكُم الط يَِّباُت َوَما َماَذا أُِحل   )َيْسَأُلوَنكَ 

ْعَناهُ هِبَا )َوَلوْ  َنا َلَرفػَ  . 117يَػْلَهْث َأْو تَػتػْرُْكُو يَػْلَهث(  َكَمثَِل ٱْلَكْلِب ِإف َٓنِْمْل َعَلْيوِ  َوٱتػ َبَع َىَواهُ َفَمثَػلُوُ  َوَلٰػِكن وُ أَْخَلَد ِإىَل ٱأَلْرضِ  ِشئػْ
رُُقوٌد َونُػَقلِّبُػُهْم َذاَت اْلَيِمٌِن  َأيْػَقاظًا َوُىمْ  ( )َوَٓنَْسبُػُهمْ 22و18آليتٌن)ويف سورة الكهف ورد ذكر الكلب أربع مرات يف ا 

ُهمْ  الشَِّماِؿ  َوَذاتَ  ُهْم ِفَراًرا َوَلُمِلْئَت ِمنػْ  .118ُرْعًبا( وََكْلبُػُهْم بَاِسٌط ِذَراَعْيِو بِاْلَوِصيِد َلِو اط َلْعَت َعَلْيِهْم َلَول ْيَت ِمنػْ
ُقوُلوفَ  َعةٌ َوثَاِمنُػهُمْ  َكْلبُػُهْم َرْٗناً  َكْلبُػُهْم َويَػُقوُلوَف َٙنَْسةٌ َساِدُسُهمْ  َثالثَةٌ ر اِبُعُهمْ  )َسيػَ َأْعَلُم  َكْلبُػُهْم قُل ر يبِّ  بِٱْلَغْيِب َويَػُقوُلوَف َسبػْ

هتِِم م ا يَػْعَلُمُهْم ِإال   ْفِت ِفيِهْم ِإال  ِمَرآًء ظَاىِ  َقِليٌل َفاَل ُٕنَارِ  ِبِعد  ُهمْ  راً َوالَ َتْستػَ نػْ  .119أََحداً( ِفيِهْم مِّ
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 التمثيل بالكلب: 
ىناؾ أمثاؿ متنوعة وموزعة يف سور القرآف الكرًن تصور ٧ناذج بشرية وتبٌن تصرفاهتم وأعماٟنم ومنها أمثاٌؿ للمؤمنٌن  

 وصفاهتم، وللمنافقٌن والكافرين وبياف حقيقة ا٥نراؼ معتقداهتم وتوجهاهتم وأعماٟنم.
وىذا مثٌل ضربو اهلل تعاىل للعامل الضاؿ اٞننسلخ عن العلم النافع واٞننحرؼ عن ما تعلمو، ويكفيو قبحاً وذالً أّف القرآف شبهو  

بصورة الكلب، وصور ىذا اٞنثل تتكرر دائما،؛ فعلماء السالطٌن يفتوف ويتقربوف بفتواىم للحكاـ الفاسقٌن مقابل منصب 
آياتو فانسلخ منها  وقاؿ الشيخ الشنقيطي ر٘نو اهلل: "ضرب اهلُل اٞنثَل ٟنذا اٝنسيس الذي آتاه أوجاه، وما مصر مّنا ببعيد.

  .120اٞنثَل بو" بالكلب، ومل تكن حقارُة الكلِب مانعًة ِمن ضربو تعاىل
َناهُ آيَاِتَنا  َبأَ ال ِذي آتَػيػْ َعوُ  قاؿ تعاىل: )َواتُْل َعَلْيِهم نَػ َها َفَأتْػبػَ ْيطَافُ َفَكاَف ِمَن الَغاِويَن،َفاْنَسَلَخ ِمنػْ ْعَناُه هِبَا َوَلِكن ُو  الش  َنا َلَرفػَ َوَلْو ِشئػْ

بُ  َواتػ ػػَبَع َىَواهُ، َفَمثَػلُُو َكَمثَِل الَكْلِب ِإْف َٓنِْمْل َعَلْيوِ  أَْخَلَد ِإىل اأَلْرضِ  ا  وايَػْلَهْث َأْو تَػتػْرُْكوُ يَػْلَهث ذ ِلَك َمثَلُ الَقْوـِ ال ذيَِن َكذ  بِآياِتَن
َفك ُروَف َساَء َمَثالً  بُوا بِآياِتَنا َوَأنْػُفَسُهْم َكانُوا يَظِْلُموَف( َفاْقُصِص الَقَصَص َلَعل ُهم يَػتػَ ـُ ال ِذيَن َكذ    .121الَقْو

ت بع ىواه وآثر سخط وا "فشب و سبحانو َمن آتاه كتابو وعل مو العلَم الذي منعو غًنَه فرتؾ العمل بو قاؿ ابن القيم ر٘نو اهلل: 
بالكلب الذي ىو ِمن أخبث اٜنيوانات وأوضعها قدراً، وأخسِّها  اهلل على رضاه، ودنياه على آخرتو، واٞنخلوؽ على اٝنالق

يتشم م ويسرتوح حرصًا  تتعدى بطنو، وأشدىا شرىًا وحرصاً، وِمن حرصو أن و ال ٬نشي إال وخطمو يف األرض نفساً، و٨ن تو ال
رميَت إليو ُنجٍر رجع إليو ليعضو من فرط هنمتو، وىو ِمن أمهن  ال يزاؿ َيُشمُّ دبره دوف سائر أجزائو، وإذاوشرىاً. و 

والعذرة أحبُّ إليو ِمن اٜنلوى  للهواف وأرضاىا بالدنايا، واٛنيُف القذرة اٞنروحة أحبُّ إليو ِمن اللحم الطري اٜنيوانات وأ٘نلها
 122.كلبًا واحدًا يتناوؿ منها شيئًا إاّل ىر  عليو وقهره ٜنرصو وِنلو وَشَرِىو" مل يََدع وإذا ظفر ّنيتٍة تكفي مائَة كلػٍب 

ـ بو، الالىُث وراَء اٞنطامِع والشهواِت، مثلو كمثل الكلب الذي يلهُث   ىذا العامل الضاؿ الذي مل يستفد من علمو، ومل يلتز
 .123إف جلس، فالكلُب دائُم اللهاث"إْف طُرَِد، ويلهُث إف طََرَد، ويلهُث ساَر وإف وقَف، و 

أف ىذا التمثيل ما وقع َنميع الكالب، وإ٧نا وقع بالكلب الالىث، وأخس اٜنيوانات ىو  يقوؿ الفخر الرازي: "واعلم 
والدين فماؿ إىل الدنيا، وأخلد إىل األرض، كاف ُمشبهًا  الكلب، وأخس الكالب ىو الكلب الالىث، فمن آتاه اهلل العلم

 .124وىو الكلب الالىث" يوانات،بأخّس اٜن
يقوؿ أبو السعود: "واللهث إدالع اللساف بالتنفس الشديد، أي ىو ضيق اٜناؿ، مكروب دائم اللهث، سواء ىيجتو  

على نفض اٟنواء الساخن وجلب اٟنواء البارد  وأزعجتو بالطرد العنيف، أو تركتو على حالو، فإنو يف الكالب طبع، ال تقدر
يلحقها الكرُب  فؤادىا، ِنالؼ سائر اٜنيوانات، فإهنا ال ٓنتاج إىل التنفس الشديد وال ها وانقطاعبسهولة، لضعف قلب

مع امتداد اللساف  وىذا ١نمد الطاىر بن عاشور يقوؿ: "واللهث: سرعة التنفس 125واٞنضايقة إال عند التعب واإلعياء"
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  .299/ 7(،1981-بًنوت الطبعة األوىل -، )دار الفكر للطباعة والنشرالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبالفخر الرازي:  -116
  .293/ 3بًنوت(،  -، )دار إحياء الرتاث العريب إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريممادي أبو السعود: ١نمد بن ١نمد الع -117
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، واٞنصدر اللهث بفتح الالـ واٟناء ويقاؿ اللهاث بضم ال غًن لضيق النفس، وفعلو بفتح اٟناء وبكسرىا، ومضارعو بفتحها
 .126األدواء، وليس بصوت" الالـ، ألنو من
 دروس وعبر:

ْعَناُه هِبَا ( فأخرب سبحانو أف   - َنا َلَرفػَ الرفعة عنده ليست ّنجرد  الرفعة ليست ّنجرد العلم وإ٧نا باالتباع قاؿ سبحانو: )َوَلْو ِشئػْ
ا ىي باتباع -لعلماءفإف  ىذا كاف ِمن ا -العلم  اٜنق وإيثاره وقصد مرضاة اهلل، فإف  ىذا كاف ِمن أعلم أىل زمانو، ومل  وإ٧ن 
مسب ب، وموجب  "فمشيئةُ اهلل سبحانو متبوعةٌ ال تابعةٌ، وسبٌب ال .اهلل بعلمو ومل ينفعو بو، نعوذ باهلل ِمن علٍم ال ينفع يرفعو

 .127وما مل يشأ امتنع وجوده" مقتٍض ال مقتضى، فما شاء اهلل وجب وجوده،
الذي يتعلمو اإلنساف ٍب  إف العامل إذا اتبع ىواه، وأتبعو الشيطاف فإهنيسوقو إىل الضالؿ واللهاث وراء مطامع الدنيا. فالعلم -

قاؿ النافع ىو ما ابُتغي بو وجو اهلل، وأورث صاحبو خشية اهلل،  ال يعمل بو يكوف وباالً عليو يوـ القيامة؛ ذلك ألف العلم
 . 128عنو: "ليس العلم عن كثرة الرواية، ولكن العلم اٝنشية" ابن مسعود رضي الل و

 المطلب الرابع: الحمار 
 ورد ذكر اٜنمار بصيغة اٞنفرد مرتٌن، ورد ذكر اٜنمًن بصيغة اٛنمع ثالث مرات ذُِكَرْت كلمةُ اٜنماِر يف ٙنسة مواضِع، وىي: 

 . 129لِّلن اِس(آيًَة َعاِمَك َوَشَراِبَك ملَْ يَػَتَسن ْو َوانظُْر ِإىَل ِ٘نَاِرَؾ َوِلَنْجَعَلَك أواًل: قاؿ تعاىل: )َفانظُْر ِإىَل طَ 
ْوَراَة ٍبُ  ملَْ ٪َنِْمُلوَىا َكَمثَِل اْٜنَِماِر ٪َنِْمُل َأْسَفارًا (  . 130ثانياً: قاؿ تعاىل: )مثَُل ال ِذيَن ٘نُِّلوا التػ 

 .131يف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإف  َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اٜنَِْمًِن(ثالثاً: قاؿ تعاىل: )َواْقِصْد 
 . 132رابعاً: قاؿ تعاىل: )َواٝنَْْيَل َواْلِبَغاَؿ َواٜنَِْمًَن ِلتػَرَْكُبوَىا َوِزيَنًة َو٫َنْلُُق َما اَل تَػْعَلُموَف(

ْنِفرَةٌ  خامساً: قاؿ تعاىل: )َكَأنػ ُهمْ   . 133(ُ٘نٌُر ُمْستػَ
 النهي عن الشبه بصوت الحمار

ىذه وصية من وصايا لقماف يف اٜنكمة واآلداب اليت أدب هبا ابنو، وقد تصمنت فضيلة اٜنكمة وسر معرفة اهلل تعاىل  
ؿ قاؿ تعاىل: )ِإف  َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اٜنَِْمًِن(، يقو  .134األمر باألخالؽ واألفعاؿ اٜنميدة وصفاتو، وذـ الشرؾ 

 أبلغ وجو وآكده حيث شبو الرافعوف أصواهتم باٜنمًن وىم مثل يف الذـ البليغ األلوسي: "واٛنملة تعليل لألمر بالغض على
من لفظ التشبيو وأخرج ٢نرج االستعارة، ويف  والشتيمة ومثلت أصواهتم بالنهاؽ الذي أولو زفًن وآخره شهيق ٍب أخلي الكالـ

                                                                 

  .10/ 6(، 1984تونس،  -، )الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير١نمد الطاىر بن عاشور التونسي:  -118
  .169-1/165 انظر: مشس الدين ١نمد بن القيم اٛنوزية: مرجع سابق، -119
  . 13/ 1(، 1405بًنوت، الطبعة الرابعة،  -، )دار الكتاب العريبحلية األولياء وطبقات األصفياءأ٘ند بن عبد اهلل األصبهاين: -120
  .259سورة البقرة: اآلية  -121
  . 5سورة اٛنمعة: اآلية  -122
  .19سورة لقماف: اآلية  -123
  .8سوره النحل: اآلية  -124
  .50رة اٞندثر: اآلية سو  -125
  .15/140مصر، دت(، ج –، )دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة نظم الدرر في تناسب اآليات والسورانظر: برىاف الدين ابو اٜنسن إبراىيم البقاعي:  -126
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الصوت مع ٗنع ما  ٌن واإلفراط يف التثبيط عن رفع الصوت والرتغيب عنو ما فيو، وإفرادذلك من اٞنبالغة يف الذـ والتهج
 .135كأهنا صوت واحد ىو أنكر األصوات" أضيف ىو إليو لإلشارة إىل قوة تشابو أصوات اٜنمًن حَّت

 آداب تربوية وسلوكية:
  أواًل: ترؾ الصياح يف وجوه الناس هتاونًا هبم، واستكبارأ عليهم.

 : تقبيح رفع الصوت بغًن حاجة يف اٞنخاطبة واٞنالحاة بقبح أصوات اٜنمًن.ثانياً 
 ثالثاً: أقبح األصوات صوت اٜنمًن؛ ألنو عاؿ مرتفع وأولو زفًن وآخره شهيق.

 .رابعاً: االلتزاـ بآداب اٜنديث مع الغًن وأف يكوف قدر اٜناجة، دوف رفع الصوت إال بقدر الضرورة
 التمثيل بالحمار 

ْوَراَة ٍبُ  ملَْ ٪َنِْمُلوَىا َكَمثَِل اْٜنَِماِر ٪َنِْمُل َأْسَفاًرا ِبْئَس َمثَُل اْلَقوْ ) اىل:قاؿ تع  بُوا بِآيَاِت الل ِو َوالل وُ اَل  ـِ َمثَُل ال ِذيَن ٘نُِّلوا التػ  ال ِذيَن َكذ 
 .136(الظ الِِمٌنَ  يَػْهِدي اْلَقْوـَ 

 ليهود اٞنتَخصِّصوف بالتوراة. من ىو اٞنشب و باٜنمار؟ إهنم أحبار ا
اٞنثل يف ذـ اليهود الذين أعطوا  ىذه اآلية نزلت يف اليهود الذين ىم أعداء اهلل يف كل زماف ومكاف، وقد ضرب اهلل ىذا 

ـ هبا، لكنهم مل ٪َنْملوىا، مثلهم يف ذلك )َكَمثَِل اْٜنَِمارِ   ٪َنِْمُل َأْسَفاًرا(، التوراة، و٘نلوىا للعمل هبا وطالبهم رب العز ة بااللتزا
وال يدري ما عليو، وكذلك ىؤالء يف ٘نلهم  أي كمثل اٜنمار إذا ٘نل ُكتبًا ال يدري ما فيها، فهو ٪نملها ٘ناًل حسياً 

 يتفهموه، وال عملوا ّنقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه؛ فهم أسوأ حااًل من اٜنمًن؛ للكتاب الذي أوتوه، حفظوه لفظًا ومل
 ال فهم لو، وىؤالء ٟنم فهوـ مل يستعملوىا يف واقعهم وحياهتم، ولن تنعكس على سلوكهم ومل ينتفعوا هبا. ألف اٜنمار 

 .137ويتناوؿ ضرب اٞنثل "ٞنن ٘نل القرآف فرتؾ العمل بو، وٞنيؤد حقو، ومل يَػْرعو حق رعايتو" 
و مع َمو، ومل يستِفْد منو، ومل ينتِفْع بو، وتعاملق علْ "وىذا التمثيل باٜنماِر ينطبُق على كلِّ عامٍل مل يطبِّ  يقوؿ صالح اٝنالدي: 

 .138نصوص التوراة"بتعاُمَل األحباِر اليهوِد 
 دروس وعبر:

أف يكوف العلم سلوكاً واقعاً يف حياة الناس ليكوف التأثًن اإل٩نايب يف النفوس. ولذلك نرى ذـ من علم ومل يعمل يف  -
 اآليات.

سلم: "من طلب العلم ليجاري بو العلماء، أو ليماري بو السفهاء، أو ليصرؼ بو وجوه قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و  
 . وىذا اٜنمل للعلم خالؼ اٞنقصود من ٘نلو وىو العمل بو.139الناس إليو، أدخلو اهلل النار"

 .140موا": "ىؤالء قوـ ملوا العبادة، وخف عليهم القوؿ، وقّل ورعهم فتكل-وقد ٚنع قومًا يتجادلوف -قاؿ اٜنسن  

                                                                 

  .91 -90/ 21لبناف(،  -، )دار أحياء الكتاب العريب، بًنوتروح المعانيشهاب الدين ١نمود األلوسي:  -127
  .5سورة اٛنمعة، اآلية  -128
  .1/195مشس الدين ١نمد بن القيم اٛنوزية: مرجع سابق،  -129
  .167صالح اٝنالدي: مرجع سابق، ص  -130
  .6383 صحيح الجامع (، وحسنو األلباين، انظر:2654رواه الرتمذي ) -131
  .89(، ص 1990، )مطبعة النهضة، فضل علم السلف على الخلفابن رجب:  -132
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 وهلل در القائل:
 ال علم عندىم      َنيدىا إال كعػػػلػػػػػػػػػػػػػم األباعر زوامل لألسفار 
 141الغرائر لعمرؾ ما يدري البعًن إذا غدا      بأوساقو أو راح ما يف 

الذين غربت هبم أجياؿ  ومثل الذي ٘نلوا التوراة ٍب مل ٪نملوىا "كمثل الذين ٘نلوا أمانة العقيدة ٍب مل ٪نملوىا، واٞنسلموف  -
٪نملوف أٚناء اٞنسلمٌن وال يعملوف عمل اٞنسلمٌن، وِناصة أولئك الذين يقرؤوف  كثًنة، والذين يعيشوف يف ىذا الزماف، وىم

كثًنوف! فليست اٞنسألة مسألة كتب  القرآف، وىم ال ينهضوف ّنا فيها، أولئك كلهم كاٜنمار ٪نمل أسفاراً، وىم كثًنوف
 .142الكتب" ا ىي مسألة فقو وعمل ّنا يفٓنمل وتدرس، إ٧ن

  قبل الفقو. تعليم األوالد والتالميذ األدب قبل العلم، واٝنلق -
 الخاتمة: 

( صنفاً من اٜنيوانات وىي ٓنتاج إىل دراسة أوسع لتشمل ٗنيع اٜنيوانات اٞنذكورة 27تبٌن ٣نا سبق أف  القرآف الكرًن ذكر ) 
أربعة من األنعاـ اجملرتة وثالثة من اٛنوارح )األسد والكلب  ( نوعاً:12رًا وتضم )يف القرآف، وكانت الثدييات أكثر ذك

والفيلة(، تالىا اٜنشرات وتضمنت  من اٞنسخ )القرد واٝننزير( وأربعة من الركوبة )وىي اٝنيل والبغاؿ واٜنمًن والذئب( واثنٌن
 زواحف والربمائيات.أنواع( ٍب نوع واحد لكل من األٚناؾ وال 3ٍب الطيور )  ( أنواع8)
ـ يف كتابو "ٖنانياً وعشرين مرة يف مواطن متعددة، لدواعٍ تعاىل ويذكر اهلل   ، وقد عوملت فيها كلها لغة معاملة قتضيةم األنعا

 .143إشارة إليها، أو إعادة للضمًن عليها، أو إسناًدا إليها ٗنع ما ال يعقل،
 طلب درس، ال ينضب معينو، وال ينقطع سببو، وال تنقضي عجائبو.وسيبقى القرآف الكرًن أبدًا ٠ناؿ ُنث للسائلٌن وم 

 وأرجو أف يفهم القارئ إين مل أدع ما أدعى يو الشاعر العريب حٌن قاؿ:
 ألٍت ّنا مل تستطعو األوائل  وإين وإف كنت األخًن زمانو 
 من الشيطاف، واستغفر اهلل على ذلك.فهذا جهد اٞنقل، فإف وفقت فمن اهلل وحده ال شريك لو، وإف مل أوفق فيو فهو مين و  

 وأخًنًا اتضرع إىل اهلل تعاىل أف يقبل مين ىذا اٛنهد اٞنتواضع، وأف ٩نعلو يف ميزاف حسناٌب إنو ىو السميع البصًن.
 وفيما يلي ذكر ٟنذه اٜنيوانات مرتبة ىجائياً مع ذكر السور واآليات اليت ذكرهتا:

 ٚناء السور و أرقاـ اآليات اليت ذكرهتا أ أٚناء اٜنيوانات اٞنذكورة يف القرآف
-)السائبة(-)البحًنة(-الناقة – اإلبل

 –اٛنمل  –)الضامر( -)الوصيلة(
  )اٜناـ(

( 59( اإلسراء)64( ىود)73،40،77( األعراؼ)17( الغاشية)144األنعاـ)
 . (103( اٞنائدة)27( اٜنج)13( الشمس)27( القمر)155الشعراء)

  (26البقرة) البعوضة 
  (8النحل)  البغاؿ

                                                                 

 على البعًن. - األوساؽ: ما ٪نملو البعًن. الغرائر: اٛنواليق وىي اليت ٪نمل فيها اٞنتاع. -133
  .3567/ 6، في ظ الل القرآنانظر: سيد قطب،  -134
 .147دار اٞنعارؼ(، ص -، )القاىرةمع القرآن الكريم في دراسة مستلهمةعلي النجدي ناصف:  - 143
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العجل )ويشمل عجل  –البقر  – البقرة
إبراىيم السمٌن و عجل لو خوار الذي 

 أنذه بين إسرائيل إٟناً( 

( 70،71،93،92،54،69،68،51،67( البقرة)69ىود)
( 88( طو)148،152( األعراؼ)153( النساء)144،146األنعاـ)

 (26الذاريات)
  (20(طو)32راء)( الشع107األعراؼ)  اٜنية -الثعباف
  (7( القمر)133األعراؼ) اٛنراد 
  (50( اٞندثر)19( لقماف)8(النحل)5اٛنمعة)  ٘نر  -اٜنمًن -اٜنمار

اللحم   -اٜنيتاف   –اٜنوت 
 صيد البحر وطعامو -الطري)السمك( 

( 163( األعراؼ)48( القلم)142( الصافات)63،61الكهف)
 ( 96(اٞنائدة)21فاطر)

  (115( النحل)145( األنعاـ)3( اٞنائدة)173البقرة) اٝننزير 
  (1( العاديات)31( َص)60(األنفاؿ)14آؿ عمراف) اٝنيل 
  (13،14،17يوسف)  الذئب

  (73اٜنج) الذباب
  (80( طو)160( األعراؼ)57البقرة) السلوى 

 ( 107( الصافات )23،24( َص)143األنعاـ) ذبح عظيم)الكبش(  –النعجة  -الضأف
  (133األعراؼ)  الضفادع

  (41العنكبوت) العنكبوت 
  (27( فاطر)31اٞنائدة)  الغرابيب -الغراب 
 ( 4القارعة) الفراش 
  (1الفيل) الفيل 
 (166( األعراؼ)60( اٞنائدة)65البقرة) القردة 

 -القسورة )األسد باللغة اٜنبشية( 
 السبع 

 ( 3( اٞنائدة )51اٞندثر)

  (133األعراؼ) القمل 
 (22،18( الكهف)176األعراؼ) لكلبا

 ( 143األنعاـ) اٞنعز 
  (68النحل) النحل 
  (18النمل) النمل

  (20النمل) اٟندىد 
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  ـ(.1999بًنوت، صيدا،  -، )اٞنكتبة العصريةقصص القرآن١نمد علي قطب:  .45
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