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 أذية األنبياء حماولة

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 كيف ميكن أن نفسَِّر تعرَُّض األنبياِء ألَذى أقواِمهم وهم َمعصومون؟

 

و مفهوُم الِعْصَمِة، هاخَلَوَنِة  َنيرتدِّاْلُمواْلُمقصَِّرِة واحلشويَِّة إن أحَد أهمِّ اختالفاِتنا العقائديَِّة مع 

ُِِِل إليها  ِِ يِّنَيوالدَّرجُة الرَّفيعُة اليت َنصِِ ِِمِة  َبْخِس األنبياِء حقَّهم يف هو عدُم كعلويِّنَي ُنصِِ العصِِ

 التَّكوينيَِّة. وجواًبا على هذا السُّؤاِل سأورُد بعَض األمثلِة:

 ياِءاحَل شديَد ع(، كاَن موسىالنَّيبَّ موسِى الكليِم ع(،، ورَد أنَّ سيِّدنا   النَّيبِّيف قصَِّة سِيِّدنا   

وا ُرسَِّ، وَفهتاِنُببال ِهحقِّ من اليهوِد يف نيغرضُِِِماْل بعُض َمكلََّت، َفشِِِ ٌء ِهلِدن ِجى ِمَركاد ُيى ال َيحتَّ

كما دعوهم َي ابٌراألذى وهو ص ُلِمحَتَي لََّظَف،، آفة َمعاَذ اهلِلص أو َرَبعفيه  ٍضَرعن َم اسِتَتاٌر ُهأنَّ ُهاَءَيَح

 .عَوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِن  َوَقد تَّْعَلُموَن َأنِّ  َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم،ورَد يف اآليِة: 

ثِبتوَن أنَّ اهلَل َفُهم َقوٌم َمادِّيُّوَن ُي ،اينوَنَعمبا ُي إالَّ ال يؤمنوَن القلوِب اَةَسُق اشعًب اليهوُد وقد كان

 !!زاِعِمهموفَق َم َتعاىل أوَجَد األشياَء من َش ٍء، َفَلوال أنَُّه َش ٌء َلَما اسَتطاَ( إجياَد األشياِء أَبًدا

 ْبُتُلواا هلم ثمَّ البحِر ِقفالانو يِِاِضوالَب ِةيَّالعظمى من احَل اآليِِاِ  اوَأوهم الِِذين َر ؟ال كيَف

بل  اهلِل بأمِر اذوَيأخومل  !!،َوآَتْيَناُهم مَِّن اآلَياِ  َما ِفيِه َبالء مُِّبنٌيلقوله تعاىل: ع العجِلَ بِاتِّخِاِذهم   

 !نظروَنهم َيو اعقُةم الصَُّهْتَذفأَخ ًةهَرَج وُهَرأن َي على شرِط هم باهلِلوا إمياَنُقلَّهم أن َعُتسَوَق ْتَلَصَو

املسِِي) ع(، الذ   النَّيبِّموسِِى ع(، بل تابعوا أذيََّتهم لسِِيِّدنا النَّيبِّ ومل يكتفوا بأذيَِّة سِِيِّدنا 

 ،.ُيَصدُِّقوَن َواَل ِإْن َقاَم َواِحٌد ِمَن اأَلْمَواِ  ،ِإْن َكاُنوا اَل َيْسَمُعوَن ِمْن ُموَسى َواأَلْنِبَياِءوبََّخهم قائاًل: ع

 اهلُل ِممَّا َقاُلوا َوَكاَن آَذْوا ُموسَِِى َفَبرََّأُه ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُكوُنوا َكالَِّذيَنَيع ولكنَّ قوله تعاىل:

ِِِتعاىل َي اهلَل على أنَّ لُُّدَيمِا  فِننَّ  لََّد إْن،، ِعنَِد اهلِل َوِجيهًِا   عليهم  فرتيِها َيم ممَُّهُئرَِّبُيَو ُهأنبياَء ُمعصِِ

 .فهاُءالسُّ
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علينا يُّوب أرسِِول الواليِة سِِيِّدنا  صِِِر يف ِةللبشِِريَّ القدوَةوال َننسِِى كيَف أعطى سِِبحاَنُه 

َفاسَِِْتَجْبَنا َلُه  ،َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّ  َمسَِِِّنَ  الرُِِّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمنَييف قوله تعاىل: عسِِالُمُه 

 .،آَتْيَناُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهم مََّعُهْم َرْحَمًة مِّْن ِعنِدَنا َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَنَفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ َو

 اواحًد ِهِئأبنا أحبَّ َدَقما َفبعَد ابريَنللصَّ وعرًة أسِِوًة ،(ع يعقوبالنَّيبِّ سِِيِّدنا  كما كان بالُء

 ُهُؤورجا ِهبِّإىل َر ُهُعرَُّرَت اَدبل َز ،اهلَل  رضما ُي إالَّ ْلُقومل َي ،اهلِل وِحمن َر ْسَأْيومل َي َرَبَصَف ،خِراآل لَوِت

 .،َقاَل ِإنََّما َأْشُكو َبثِّ  َوُحْزِن  ِإَلى الّلِه َوَأْعَلُم ِمَن الّلِه َما اَل َتْعَلُموَنع: كما ورَد يف اآليِة اُهإيَّ

ِِيُِّدنا  ِِ َّ ا يعقوب ع(، الَعَمى لفراِقِه موالنالنَّيبُّ وقد أظهَر س ِِف عم، يف قوله تالوص عاىل: يوس

يوسف عم،  ُّ الوصِ ،، ثم أظهَر اإلبصِاَر حنَي أرسَِل له موالنا   َواْبَيرَِّْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمٌ ع

الوص ِّ فاختفاُء موالنا ؛ ،اْذَهُبوْا ِبَقِميِص  َهَذا َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِب  َيْأِ  َبِصً اقميصَُِه لقوله تعاىل: ع 

 يعقوب ع(، ُعبَِّر عنه بالَعَمى، أمَّا القميُص فكاَن مثاَل التَّجل  الذ النَّيبِّ يوسف عم، عن ناظِر سيِّدنا 

لنَّيبِّ ايعقوب ع(، أصِبَ) ُمبصًِِرا، فالَعَمى واإلبصِاُر صَِِِفَتاِن لسيِّدنا    النَّيبِّ إذا ُألِقَ  على َوْجِه سِيِّدنا  

 يوسف عم،.الوص ُّ ُمَسِبُِّب هلذا الَعَمى واإلبصاِر فهو موالنا ، أمَّا اْليعقوب ع(،

 ٌةَرِع ليَس ذنًبا أو عقوبًة أو انتقاصًِِا، بل اهلِل مبشِِي ِةع(، يعقوب  اهلِل لنيبِّ هذا البالِء ثُلِمو

 ،.ِإنَّ ِف  َذِلَك آلَياٍ  لِّْلُمَتَوسِِّمنَيع :لقوله تعاىل منَيتوسِّللُم يٌةآو

ذََّهَب  َوَذا النُّوِن ِإذقوله تعاىل: ععلينا سِِالُمُه يونس رسِِول الواليِة ونذكُر يف قصَِِّة سِِيِّدنا  

ُِِْبَحاَنَك ِإنِّ  ُكنتُ      ِِْدَر َعَليِِْه َفَناَدى ِف  الظ ُلَماِ  َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ َأنَت سِِ ِِِبًِا َفَظنَّ َأن لَّن نَّق ِمَن  ُمغَِاضِِ

 القادَر اهلَل أنَّ نُُّظَي ؟ وكيَفِهبَِّر أمَرعلينا سالُمُه يونس رسول الواليِة سِيِّدنا    عصِ َي فهل ،،الظَّاِلِمنَي

 ؟عليِه قدَرلن َي ش ٍء على كلِّ

، ُهبََّر ْبغاِض ُيملعلينا سالُمُه يونس رسوَل الواليِة إنَّ نهَجنا العلو َّ النُّص  َّ يؤكُِّد أنَّ سيِّدنا 

ما  القرآِن يف َيزيُدو على اهلِليكذُب  كاَن يادَةالزِّ هذِه ن زاَدَم، َفُهبَّا َرًبغاضُِِِم َبَهَذه اىل أنََّعَت ْلُقمل َيإْذ 

 قصْدمل َي علينا سالُمُهيونس رسوَل الواليِة سيِّدنا  وإنَّ ،ُهقوَم َباَضَغ ألنَّه جوُز، وهذا ما ال َيمنُه ليَس

َفَظنَّ : عقوله تعاىل هِمَفِب ايًِّلَج ُ)ِرتََّي الذ و ،حي)عنى الصََّموهذا هو اْل، وجلَّ عزَّ اهلِل ىضَِ ِر إالَّ بذلَك

 َرقِدلن َي اهلَل أنَّ يونَس الرَّسِِِِوُل نُُّظَي اس: كيَفعبَّ ابَن فسِِِِأَل رجٌل جاَء، حيث َأن لَّن نَّْقِدَر َعَلْيِه

ْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل ِإَذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَلَوَأمَّا ع :تعاىل اهلِل تقرأ قوَل هذا، أمْل عباس: ليَس ابُن عليه؟ فقاَل

عنى إىل َم ُ شِِما ُتوإنَّ االسِِتطاعِة،إىل معنى  شُِِ ال ُت ،عليه َرقِدَنع كلمَة،، وهذا َيعين أنَّ َربِّ  َأَهاَنِن
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هم َكَرَت ،وُهَذوَأ روا منُهَفوَن وحيِدللتَّ ُهوَمَق َدَعاا مََّلعلينا سالُمُه يونس رسوُل الواليِة سِيِّدنا  ، فرِييقِ التَّ

 عص، إىل هذا األمِر اهلِل وُلِِِِِِِِِِرسسيِّدنا  َهبَّ، وقد َنعليِه ُقيَِّروُي ُهُبحياِس اهلَل أنَّ ومل يظنَّ ا هلِلًبَرَغ

: عص، َّمَّد سيِّدنا النَّيبُّ فقاَلعلينا سالُمُه يونس برسوِل الواليِة  نَّالظَّ اٌنِإنس ُيِسِِ ءَ ن أن ِم َرذَّوَح

لرُّسِِِِل وا األنبياِء عص، لشِِِأِن اهلِل رسِِِوِل وهذا من تعظيِم،، يونَسمن   خٌ يننَّأم ُكأحُد نَّقوَلال َيع

 .عنهم ِهودفاِع

 َأنَت سُِِْبَحاَنَك الَّ ِإَلَه ِإالَّ: عا فقالنيًبُم ِهبِّإىل َرعلينا سِِالُمُه يونس رسِِوُل الواليِة  َ(رَّرَِِوقد َت

ِِتجِابَ   ،،الظَِّاِلِمنيَ ِإنِّ  ُكنُِت ِمَن    إىل يوِم رِبلَكا فِعَرا ِلهذا مأثوًر ُهعاَءُد َلَعتعاىل وَج ُهبَُّر ُهَل فِاسِِ

 .القيامِة

اًل من ْيال َن م،ِهِتالَموسَِِِِ مِهاِهَجَووالرُّسِِِِِل  األنبياِء على براءِة ًةَنيَِّبُتعَتُر  قِفاوَماْل ِههذكلُّ 

 والسَّالم.م، عليهم مجيًعا الصَّالُة ِهِتصَمِع

 

 نكتف  لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


