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 قيمه اإليجابيةو عليهم السالم عند األنبياء  انفعال الندم
 (ة في القصص القرآنيراسد)

 
 ملخص البحث

 
خالل ظاهرة النفسي عند األنبياء عليهم السالم, من لى دراسة الجانب يقوم هذا البحث ع

رة ي مسيفدة منه , واإلفاعال والسلوك، وتحليل هذا الجانبوانعكاساتها على األقوال واألف الندم
 .الدعوة المعاصرة

عليهم  لدى األنبياء قف التي حصل فيها الندمبعض الموا وقد عرض القصص القرآني
م يهياء علالذي حصل لبعض األنب . وتبين أن الندمن أسبابه واآلثار المترتبة عليها، وبي  السالم

خطأ حالة انفعالية تنشأ من شعور اإلنسان بالالذي يمثل  السالم, كان من النوع اإليجابي،
 .        التوبة، فتدفعه إلى والذنب
 القرآن، التفسير الموضوعي، القصص القرآني، علم النفس الدالة: الكلمات

 

PROPHETS’ COMPUNCTION AND ITS IMPLICATIONS IN THE QUR’ANIC NARRATIONS 

ABSTRACT 

 

This research is set out to scrutinize the prophets’ (peace be upon them) psychological 

aspects through the phenomenon of compunction and its implications on prophets’ sayings, 

acts and behaviors, and also to analyze this aspect, as well as to benefit from it in the 

process of contemporary call. The Qur’anic narrations have presented some positions in 

which the compunction of prophets took place, and demonstrated its causes and 

implications. It was also found that the compunction that has happened to some of 

prophets (peace be upon them) was a tolerable type, which is generally not to blame 

people, and no one is infallible from it, as it is being instilled in every human being. This 

compunction was not such as dread and freight, but it was a lofty goal, and was a 

motivation for work, energy and activity. 
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 وقيمه اإليجابيةعليهم السالم انفعال الندم عند األنبياء 
 القصص القرآني()دراسة في 

 
 مقدمـة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد ... 

فقددد خلددت ا تعددالى اإلنسددان وأودع فيدده عجاأددب قدرتدده وأسددرار خلقتدده، وأوجددد فيدده المشدداعر واألحاسدديس 
لوقداأ,, ن اآلخدرنن, فيتدأثر أو يد ثر فدي األحددا  واوالغراأز واالنفعاالت, لتكون همزة الوصل والتفاعدل بينده وبدي

 وونتفداءل أ أو يغضدب، وندأمن أو يخدا ، ىفيضحك أو يبكي، ونفرح أو يحدزن، ونرضد والمناسبات والمشاهد,
 .ييأس

مد,  ولم ا كان األنبياء عليهم السالم هم خالصة الجنس البشري, وأنموذج العنصر اإلنساني, فقد تفاعلوا
ي كتابده التي واجهوها أو واجهتهم بهذه االنفعاالت واألحاسيس. ولقد قدص  ا تعدالى عليندا فد األحدا  والوقاأ,

ت على الكرنم الكثير من األحدا  والصور والمشاهد التي واجهت األنبياء عليهم السالم فتفاعلوا معها, وانعكس
 .صرفاتهم, أو على وجوههم ومالمحهمسلوكهم وت
علديهم  عندد األنبيداء النددم المشاهد في القدرآن الكدرنم والتدي بدره فيهدا انفعدالهذه  لتتب,هذا البحث نأتي و 

لدى عالسالم, وانعكاس هذا االنفعال عليهم, سواء على أقوالهم وأفعالهم, أو علدى سدلوكهم وتصدرفاتهم, أو حتدى 
موقفده تجداه قلوبهم أو مالمح وجوههم. ثم دراسة شخصية هذا النبي أو ذاك على ضدوء هدذا االنفعدال, وتحليدل 

 هذا االنفعال, ومن ثم  استخالص العبر والدروس والقيم التربونة المستفادة.
 البحثمشكلة 

 ؟ السالم عليهم األنبياء عند الندم نفعالا لموضوع الكرنم القرآن تطرق  كيف .1

 ؟العصمة يعارض هذا الموضوع الذي في ظاهره الكرنمالقرآن  عالج كيف .2
 ؟ تناول القرآن الكرنم لهذا الموضوع من استخالصها يمكن التي التربونة القيم ما .3

 أهداف البحث
 م.بعصمته ارتباطها ومدى، السالم عليهم لألنبياء حصلت التيالنفسية  االنفعاالت إلى األنظار لفت .1

 . نفعال الندم عند األنبياءا عنخاللها  من الكرنم القرآن تحد  التي الكيفية معرفة .2

 من سلوك األنبياء في هذه المواقف. يم التربونة المستفادةاستخالص العبر والدروس والق .3
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 الدراسات السابقة
رسالة ) . إبراهيم عبد الرحيم مصطفىكرنملهم السالم في القرآن اينبياء علالنفسية عند األاالنفعاالت  .1

 (جامعة النجاح الوطنية – ماجستير
 . رسدمية عدودة عبدد ا. ص القرآندي()دراسدة فدي القصد انفعال الخو  عند األنبياء وقيمه اإليجابية .2

 مصطفى )بحث منشور(إبراهيم .  عبد القادر
إبددراهيم  عددودة عبددد ا. .وآثدداره التربونددة فددي القددرآن الكددرنمانفعددال العجلددة عنددد األنبيدداء علدديهم السددالم  .3

 )بحث منشور( مصطفى

. إبددراهيم  د القددادرعددودة عبددد ا . رسددمية عبدد )دراسددة فددي القصددص القرآنددي( الغضددب عنددد األنبيدداء .4
 مصطفى )بحث منشور(

 علددديهم السدددالم، وتخصيصدددهعندددد األنبيددداء  محدددددا  نفسددديا  وامتددداهت هدددذه الدراسدددة بكونهدددا تناولدددت انفعددداال  
 تناولت هذا الموضوع. بالدراسة من خالل استقراء اآليات القرآنية التي

 خطة الدراسة
 مباحث، هي: ثالثةجاء هذا البحث إضافة إلى المقدمة والخاتمة في 

 المبحث األول: مفهوم الندم وداللته النفسي ة
 نفعال الندم عند األنبياء عليهم السالماالمبحث الثاني: مشاهد 

 نفعال الندم عند األنبياء عليهم السالمالقيم اإليجابية ال: المبحث الثالث
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المبحث األول
 مفهوم الندم وداللته النفسّية

 
 اللغة واالصطالح : الندم في أوالا 
: "ندم على ما فعل 2. وقال البستاني1: األسف والحزن معنى الندم هوتتفت على أن  تكاد معاجم اللغة       

التوبة. وكأن  . فقد أضا  إلى الحزن واألسف3يندم ندما  وندامة  أسف, وحزن, وتاب, أو فعل شيئا ثم كرهه"
ر من تغي ر رأي في أمر ندم والندامة"ال :الندم طرنت التوبة. أم ا األصفهاني فقال  :الىال تع. قفاأت: التحس 

 .6"وأصله من منادمة الحزن له. 5( َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا َناِدِمينَ ) :وقال .4(َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمينَ )
 . 8""الندم: األثر :7وقد يأتي بمعنى األثر. قال ابن األثير   

, وهدو "وعن ابدن األعرابدي: سدم ي بدذلك للزومده مدن الندْدم :الدال, من النْدم, قالبسكون  9وذكره الزمخشري      
 . 10"ثر عليه في العاقبة من سوء آثارهمن الغم  الالهم إذ يندم صاحبه لما يع

ر على ما فات       .نه, والتوبة مفالندم في اللغة هو: األسف, والحزن, والغم, والتحس 
ر واأللأما اصطالحا : فإن مدلول        م علىه ال يختلف عن معناه في اللغة. حيث يدور معناه على التحس 

 . كلها تشير إلى معناه اللغوي 11أمر فاأت. فقد وردت مشتقات كلمة الندم في القرآن الكرنم في ستة مواض,
 .نفسه
مغتمدين مم دا الهمدا . " :قدال 13( َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َنداِدِمينَ ): عند قوله تعالى12فقد عر فه الشيخ الجمل    

فالندم مم  يصاحب اإلنسان صحبة لها دوام على ما وق, م, تمني انه لم يق, "
14 . 

.  وعر فه ابن عاشور بقوله :"الندم : أسف الفاعل على فعل صدر منه , لم يتفطن لما فيده عليده مدن مضدر ة   
ا ِبَجَهاَلٍة َفُتْص : )قال تعالى  .16"15(ِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ َأْن ُتِصيُبوا َقْوم 

ْو َوَلد) كما عر فه الدكتور وهبه الزحيلي بتعرنف قرنب من تعرنف ابن عاشدور حيدث قدال عندد قولده تعدالى:     
دد وا النََّداَمددَة َلمَّ : هددو مددا يجددد ندددمقددال:" ال17( بَ ْلَعددَذاا َرَأُوا اَأنَّ ِلُكددلِ  َنْفددٍس َظَلَمددْت َمددا ِفددي اأْلَْرِض اَلْفتَددَدْت ِبددِه َوَأَسددرل

 .رنن اإلنسان في نفسه من األلم والحسرة عقدب كدل فعدل ضدار لم دا رأوا العدذاب الشدديد فصداروا مبهدوتين متحي د
ِ ) :وقد يجهرون بالندم كما قال  (َيا َحْسَرَتا َعَلى َما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب َّللاَّ

در,. وقدد تصدل إلدى الحدزن, والتحن شدعور اإلنسدان بالخطدأ والدذنبأ مد: حالة انفعالية تنشوعليه فإن الندم      س 
 واألسى, والتوبة.
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 الندم عند علماء النفس :ثانياا  
اختلفت  علماء النفس الندم أو الشعور بالذنب بتعرنفات مختلفة, إال أنها تصب في معنى واحد, وإن عر      
 : باراتهم . فقد عر فوا الندم بأنهع
, أو اإلخفاق  في تحقيت أخالقي   , أو خرق أمرٍ نتيجة اإلتيان بأفعال خاطئة 20وتأنيب الضمير لوم الذات"  -

 .21"طموحات, أو العجز عن فهم اآلخرنن
سه إليذاء نف, وعلى القيام بأعمال مختلفة ر الفرد على الشعور الشاذ بالذنبستعداد ال شعوري يقسا" -

دانة نب وإفير عن ذنوب يتوهم أنه ارتكبها, ونسمى هذا )عقدة الذتك, وللوعقابها, أو إذاللها والغض من شأنها
 . 22(الذات

  23انفعال ينشأ عن شعور الشخص بالذنب , وأسفه على ارتكابه , ولومه لنفسه على ما فعل"" -
موا الندم أو الشعور بالذنب إلى قسمين هما     وقد قس 

24 : 
دال كالدذي يدذنب ذنبدا فيشدعر با األول : إيجابي : وهو الشعور الذي يدف, صاحبه نحو لنددم الفعل اإليجابي الفع 
 ونقرر نتيجة  لهذا الشعور أال  يعود لهذا الذنب أبدا .

 الثاني : سلبي : وهو شعور الفرد بلوم الذات وتأنيب الضمير .
 والمقصددود مددن القسددم السددلبي هددو " شددعور الفددرد بددذنب ميددر معددرو  المصدددر , فتددرى الفددرد ال يعددر  لمدداذا   

يشعر بالدذنب , وهدي مشداعر وهميدة مبدالا فيهدا ال تدرتبو بخطدأ واضدح أو واقعدي , وأحياندا ينظدر إلدى أخطاأده 
 .25وكأنها ال تغتفر "

ه وعلددى ضددوء هددذه التعرنفددات فددإن الندددم أو الشددعور بالددذنب عنددد علمدداء الددنفس لدده قيمددة إيجابيددة ُمثلددى , ألندد  
 اج, نفسه ونحاسبها .ضرورة تهذيبية كي يقل, الفرد عن أخطاأه , ونر 
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 المبحث الثاني
 مشاهد انفعال الندم عند األنبياء عليهم السالم

 
ره لخطأ بعد ذك ذكر القرآن الكرنم انفعال الندم أو التوبة واالستغفار لبعض األنبياء عليهم السالم , وذلك     

ليهم ا المبحث سأتحد  عن األنبياء عأو معصية لهذا النبي أو ذاك, وذلك للتدليل على بشرن تهم . وفي هذ
 السالم الذين حصل معهم انفعال الندم .

 
 المطلب األول : مشهد الندم عند آدم عليه السالم 

 أوالا : مالمح شخصية آدم عليه السالم :
 , وأسجد29, ونفخ فيه من روحه28, خلقه ا تعالى من تراب27, وأول األنبياء26أبو البشر آدم عليه السالم     

. و قدد وردت قصدته 32. ورد ذكره فدي القدرآن الكدرنم فدي ثمانيدة سدور31, وجعله خليفته في األرض30له المالأكة
 بجوانبها المتعددة كثيرا في القرآن الكرنم مقارنة م, ميرها من قصص األنبياء عليهم السالم .

 ومن أبره مالمح شخصيته عليه السالم:   
. وذلدك ليدتمكن مدن 33( اَوَعلَّدَم َآَدَم اأْلَْسدَماَء ُكلََّهد): كدل شديء, قدال تعدالى ماءأس ىالعلم : فقد عل مه ا تعال -1

َوِإْذ ): هددي خالفددة األرض . قددال تعددالى عليدده السددالمالعدديف فددي األرض وخالفتهددا . حيددث إن الغايددة مددن خلقدده 
 . 34( َقاَل َربلَك ِلْلَماَلِأَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفة  

ة وة الحجة وفصاحة اللسان : حيث منحه ا تعالى قوة الحجة في المجادلة وفصاحة اللسان في المواجهدق -2
: " فحددج   . فقدد ثبدت فدي البخداري ومسدلم حدديث محاجددة موسدى آلدم عليهمدا السدالم وفيده : فقدال رسدول ا 

 . 35آدم موسى مرتين "
داِجدْد َلدُه عَ نَ ْدَنا ِإَلدى َآَدَم ِمددْن َقْبدُل َفَنِسدَي َوَلدْم َوَلَقدْد َعِهد) :: قدال تعدالىوعددم العدزملنسديان ا -3 . يقدول سدديد  36( ْزم 

 : " وعهد ا إلى آدم كان هو األكل من كل الثمدار سدوى شدجرة واحددة , تمثدل المحظدور الدذي ال بدد مندهقطب
نية حفددل للددروح اإلنسددالتربيددة اإلرادة , وتأكيددد الشخصددية , والتحددرر مددن رماأددب الددنفس وشددهواتها بالقدددر الددذي ي

ذي ال حرندددة االنطدددالق مدددن الضدددرورات عنددددما ترندددد , فدددال تسدددتعبدها الرماأدددب وتقهرهدددا . وهدددذا هدددو المقيددداس الددد
 . 37"يخطئ في قياس الرقي البشري 

 كل من الشجرة وعصيان هللا تعالىاأل  بعد: ندم آدم عليه السالم  ثانياا 
َدُم اْسدُكْن َأْندَت َوَهْوُجدَك اْلَجنَّدَة َفُكداَل ِمدْن َحْيدُث ِشدْئُتَما َواَل َتْقَرَبدا َهدِذِه َوَندا آَ ): ونبدأ هذا المشهد من قوله تعدالى    

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِميَن  ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوَآِتِهَما َوَقاَل َمدا َنَهاُكَمدا  *الشَّ َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ
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ددَجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكوَنددا َمَلَكددْيِن َأْو َتُكوَنددا ِمددَن اْلَخاِلددِديَن رَ   *َوَقاَسددَمُهَما ِإنِ ددي َلُكَمددا َلِمددَن النَّاِصددِحيَن  *بلُكَمددا َعددْن َهددِذِه الشَّ
َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَآُتُهَما َوَطِفَقدا َيْخِصدَفاِن  ُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّا َذاَقا الشَّ َعَلْيِهَمدا ِمدْن َوَرِق اْلَجنَّدِة َوَناَداُهَمدا َربلُهَمدا َأَلدْم َفَدالَّ
ددْيَطاَن َلُكَمددا َعددُدو  ُمِبدديٌن  ددَجَرِة َوَأُقددْل َلُكَمددا ِإنَّ الشَّ َقددااَل َربََّنددا َظَلْمَنددا َأْنُفَسددَنا َوِإْن َلددْم َتْغِفددْر َلَنددا  *َأْنَهُكَمددا َعددْن ِتْلُكَمددا الشَّ

 38(نَّ ِمَن اْلَخاِسِرننَ َوَتْرَحْمَنا َلَنُكونَ 
 فهذا المشهد يكشف الستار عن أمرنن اثنين هما : 

 ه السدالمعليد: فقدد أحدل  ا تعدالى آلدم  لربه عز وجل في أكله من الشجرة عليه السالماألول : عصيان آدم 
َت ْسدُكْن َأْنداا َآَدُم َوُقْلَندا َيد)وهوجه أن يأكال مدن أي أشدجار الجن دة شداءا , بدل ومدن أي مدأكول فيهدا قدال تعدالى : 

َجرَ  ا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ . وحدر م عليهمدا شدجرة  39( ينَ ا ِمَن الظَّداِلمِ َة َفَتُكونَ َوَهْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَمد 
وهددذا  40"هدي عددن األكدلاالقتددراب أبلدا مددن النالنهددي عدن أن يدأكال منهددا بدل أن يقتربددا منهدا, ألن "بعينهدا . نهددى 

 . (َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِمينَ )النهي للتحرنم لقرننة 
لده النسديان والغفلدة , والضدعف أمدام المغرندات , مصدداقا  لقو  عليده السدالمولما كان من مالمح شخصية آدم    

اَوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى َآَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعزْ )تعالى :  (م 
عليده , فقد استطاع الشيطان أن يوسوس آلدم 41

 وهوجه ونغرنهما ليأكال من هذه الشجرة , مستخدما  ثالثة أساليب هي : السالم
أخبددث األسدداليب لعيقددداع  . وهددذا مددن42", والمعنددى "حلدددف لهمددا بدداهلل)وقاَسددَمُهما(: القســم واليمــين الكــا   -1

 .والغواية
ر نفسه لهم(ُكَما َلِمَن النَّاِصِحينَ ِإنِ ي لَ ):   النصح واإلرشاد -2 ملة جا ناصحا  من , والمعنى أن الشيطان " صو 

 .  43الناصحين "
ــة -3 ُهَما ِبُغددُرورٍ ):  التــدرف فــي خطــوات الغواي . 44"ة بغددرورزلهما إلددى األكددل مددن الشددجر اسددتن(, والمعنددى "َفددَدالَّ
الشديطان ,  سداال  برفدت شديئا فشديئا  , وهدذه هدي وسديلةومعلوم أن التدليدة ال تكدون رميدا  أو قدذفا  , وإنمدا تكدون إر "

.  45إنها قاأمة على أسلوب الخطوات المتتابعدات تنداهال  إلدى الحضديض , أو إلدى الددرك األسدفل مدن الجحديم " 
ديْ خُ  َتتَِّبُعدوا َيدا َأيلَهدا الَّدِذيَن َآَمُندوا اَل ): اع هذه الخطوات الشديطانية قداأال  تباولذا نهى ا تعالى عن  َطاِن ُطدَواِت الشَّ

ْيَطاِن َفِإنَُّه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  (َوَمْن َيتَِّبْ, ُخُطَواِت الشَّ
46 . 

َأْن  ِإالَّ )وهذه الخطوات آتدت أكلهدا حدين أمراهمدا بدان األكدل مدن هدذه الشدجرة سيوصدلهما إلدى الملدك والخلدود    
وهوجددده كدددان عنددددهما الرمبدددة  عليددده السدددالم.  وهدددذا يددددل علدددى أن آدم  47(َخاِلدددِدينَ َتُكوَندددا َمَلَكدددْيِن َأْو َتُكوَندددا ِمدددَن الْ 

ة الرمبة تتحدول إلدى هدوى , ومدن شدأن الهدوى أن يغ دي الشديدة في الخلود وأن يكونا ملكين , " ومعلوم أن شد  ش 
ده مدن ف ده مدن رمبدات نفسده , ال بموج  كدره وعقلده على مراكز التفكير الصدحيح , ونجعدل اإلنسدان يتصدر  بموج 

 .  48وإيمانه , ومن هنا يسقو الم منون في أوحال المعاصي والخطايا "
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. وأكل هو وهوجه من الشدجرة . ولكدن 49)وعصى آدُم ربَّه فغوى(في المعصية  عليه السالموفعال  وق, آدم     
 األكل كان على مرحلتين : 

 . 51أي " وجدا طعمها ",  50هما()فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتُ  األولى:  التذوق. 
 . 52)فأكال منها فبدت لهما سوءاُتهما( .الثانية :  األكل

همددا ل)فلمددا ذاقددا الشددجرة بدددت وقددد انكشددفت سددوءاتهما حددين ذاقددا الشددجرة وقبددل أن يددأكال ,بدددليل قولدده تعددالى :    
ظددور والعقوبددة , للتدددليل علددى أن مالمسددة المعصددية وقبددل االنغمدداس فيهددا توقدد, اإلنسددان فددي المح 53سددوءاُتهما(

 وللتدددليل كددذلك علددى أن المعصددية قددد وقعددت , والعقوبددة المترتبددة عليهددا قددد حانددت . وهددي الخددروج مددن الجن ددة ,
ِفيَهدا َواَل  الَّ َتُجدوعَ ِإنَّ َلدَك أَ )أنه لن يجوع في الجن دة ولدن يعدرى قداأال  :  عليه السالموذلك أن ا تعالى بي ن آلدم 

 ه قد انكشفت , فال مقام له في الجن ة . . وما دامت سوأت54(َتْعَرى 
َأَلددْم ) :علددى هددذه المعصددية , وعلددى عدددم التزامدده بددأمره ونهيدده , قدداأال   عليدده السددالموقددد عاتددب ا تعددالى آدم    

ددْيَطاَن َلُكَمددا َعددُدو  ُمِبدد ددَجَرِة َوَأُقددْل َلُكَمددا ِإنَّ الشَّ ,  عليدده السددالمنه بددي ن آلدم . فربنددا سددبحا55(ينٌ َأْنَهُكَمددا َعددْن ِتْلُكَمددا الشَّ
 .الشيطان عدٌو ال ي من جانبه, فعليه الحذر منه , أنوأعذره بهذا البيان

 . 56يقول سيد قطب : " وسمعا هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية وعلى إمفال النصيحة " 
 يده السدالمعلإللهدي , يقدر آدم فبعدد هدذا العتداب ا بالمعصية وندمه عليهـا : عليه السالمالثاني : اعتراف آدم 

كونددان يوهوجدده بالددذنب والخطيئددة , وأنهمددا ظلمددا أنفسددهما , ونطلبددان مددن ا تعددالى المغفددرة والرحمددة إذ بدددونهما 
 .57(َن اْلَخاِسِرننَ ُكوَننَّ مِ َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلنَ )من الخاسرنن 

در والنددم مدن آدم      , وعلدى مددى االسدتعطا  مدن ا تعدالى عليده السدالموهذا الددعاء يددل علدى عمدت التحس 
 ليغفر هذا الذنب وهذه الزل ة . وهذا الندم نتج عنه أمران : 

  َفتَدداَب َعَلْيدددهِ بلددهُ َبدداُه رَ ثُددمَّ اْجتَ  *َوَعَصددى َآَدُم َربَّددُه َفَغددَوى ): , قددال تعدددالى وقبــول التوبــة,  األول : غفــران الــ نب
وهدذه الكلمدات التدي ", 59(َفَتَلقَّى َآَدُم ِمْن َربِ ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَّدُه ُهدَو التَّدوَّاُب الدرَِّحيُم ): . وقال تعالى58(َوَهَدى

ا َلَنُكدوَننَّ ِمدَن َنا َوَتْرَحْمَند َتْغِفْر لَ َلمْ  َقااَل َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإنْ )هي قوله  عليه السالمتلق اها الرب سبحانه من آدم 
 .61"  60(اْلَخاِسِرننَ 
ل , قدداة إليهدداإنددزال الهدايدد, و , وإقامددة شددرعه عليهددا, وإنفــا  وعــد هللا بالخالفــة فيهــا: الهبــوإ إلــى األر الثــاني 
ا َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِ ي ُهد  ): تعالى  . 62( َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن َخْوٌ  َعَلْيِهمْ  َداَي َفاَل هُ ى َفَمْن َتِبَ, ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميع 
رعليه السالموأمام هذه المعصية من آدم     ينكشدف , "ذه الرحمة والتوبة مدن ا تعدالى, وه, وهذا الندم والتحس 

 ال. إنه خل منه الشيطانكاأن المتفرد .. إنه ينسى ونخطيء. إن فيه ضعفا  يدالجانب اآلخر من طبيعة هذا ال
ونتدوب  يلتزم داأما  وال يستقيم .. ولكنه يدرك خطأه , ونعرض هل ته,  ونندم ونطلب العون من ربه .. إنه يثدوب

 . 63"لبه من ربه هو العون على المعصية, وال يلح  كالشيطان في المعصية , وال يكون ط
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, بيددان وإيضدداح لخصيصددة هددذا اإلنسددان تغفاره ,, ثددم ندمدده واسدد عليدده السددالموفددي عصدديان أبددي البشددر آدم    
يده علوالغراأز واالسدتعدادات واألحاسديس والمشداعر التدي وضدعها ا تعدالى فيده , " فدال عجدب إذا أن نجدد آدم 

 .64بعد أن يعهد ا إليه أن ينسى , وأن يخور عزمه ونفتر عما عهد ا إليه " السالم
 هي : العبر المستفادة من هذا المشهد  هموأ 
, مايتدده وهدفدده اإليقدداع بدده , وحددر  مسدداره نحددو الشددر الكشددف عددن حقيقددة الشدديطان , وأندده عدددو لعنسددان  -1

 ِنددي َآَدَم اَل َيدا بَ )بقولدده:  عليده السدالموالفسداد , والمعصدية والفجددور . ولدذا نب ده ا تعددالى عبداده بعدد معصددية آدم 
ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأبَ   .65( َآِتِهَماُيِرَنُهَما َسوْ اَسُهَما لِ َوْنُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما ِلبَ َيْفِتَننَُّكُم الشَّ

ر والشعور بالذنب  واتهام النفس بالتقصير والظلم , والعدزم علدى تصدونب المسديرة ,إ -2  كلهدا  ن الندم والتحس 
ا ا َأْنُفَسدنَ َقدااَل َربََّندا َظَلْمَند)معاصدي تقدرب اإلنسدان مدن ربده , وتمحدو عنده السديئات , وتجبدر عنده الوساأل وطرق 

 . 66(َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرننَ 
ي إن هددذا اإلنسددان , وهددذا الكدداأن الجديددد , وضدد, ا تعددالى فيدده نددواهع الخيددر والشددر , فهمددا يتصددارعان فدد -3

قيداد  فقد اإلنسان أهم عنصر فيه وهدو العقدل والفكدر واإلدراك , وأسدلمنفسه وداخله , فإذا ملب الهوى واستحكم 
انت نفسه للشهوات والشبهات والغراأز المضلة , مما يسبب له الوقوع في المعاصي والمحرمات . وأما إذا استك

 نفسه لنواهع الخير , واطمأنت إليه , كان هذا اإلنسان عنصر بن اء في األرض , وخليفة ا فيها .
 

 عليه السالممشهد الندم عند نوح  :المطلب الثاني
 أوالا : مالمح شخصّية نوح عليه السالم :

. سم اه ا عبدا  شدكورا  68. وأول أولي العزم منهم 67أول الرسل إلى أهل األرض عليه السالمنوح      
. وهدو 69

 .70سين عاماأكثر الرسل مكثا  في قومه يدعوهم إلى ا . حيث مكث فيهم ألف سنة إال خم
 : عليه السالممن أبره مالمح شخصيته    
بل كالطود الشامخ  والج عليه السالمالصبر والتحم ل في مواجهة الصعاب والمحن واالبتالءات . فقد كان  -1

األشددم فددي مواجهتدده للصددعاب والفددتن . فلقددد أبتلددي مددن قومدده , وهوجتدده , وولددده . فقومدده واجهددوه بشددت ى صددنو  
 *اَلٍل ُمِبديٍن َراَك ِفدي َضدَقداَل اْلَمدأَلُ ِمدْن َقْوِمدِه ِإنَّدا َلَند) :هموه بالسفه والضالل , قدال تعدالىد . اتاألذى واالضطها

 .71( َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِبي َضاَلَلٌة َوَلِكنِ ي َرُسوٌل ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمينَ 
72( َفَكددذَُّبوا َعْبدددَدَنا َوَقدداُلوا َمْجُندددوٌن َواْهُدِجددرَ َكددذََّبْت َقدددْبَلُهْم َقددْوُم ُندددوحٍ ) :واتهمددوه بدددالجنون, قددال تعدددالى

واتهمدددوه بكثدددرة  .
َقدددداُلوا َيددددا ُنددددوُح َقددددْد َجاَدْلَتَنددددا َفددددَأْكَثْرَت ِجددددَداَلَنا َفْأِتَنددددا ِبَمددددا َتِعددددُدَنا ِإْن ُكْنددددَت ِمددددَن ) : تعددددالىالجدددددال واالفتددددراء علددددى ا

اِدِقينَ  إال أنه لم ي من منهم إال القليل, , ألف سنة إال خمسين عاما   في قومه. وعلى الرمم من أنه مكث 73(الصَّ
زوجتده فقدد كاندت كدافرة, . ومد, كدل هدذه المحدن صدبر علديهم . وابتلدي ب74( َوَما َآَمدَن َمَعدُه ِإالَّ َقِليدلٌ ) :قال تعالى
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ٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َضَرَب َّللاَُّ َمَثال  ِللَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرأََة ُنوٍح َواْمَرأََة ُلو ) :قال تعالى
اِخِلينَ  ِ َشددْيئ ا َوِقيدَل اْدُخداَل النَّدداَر َمدَ, الدددَّ . وابتلدي بولدده الددذي اختدار طرنددت الكفدر علددى 75(َفَلدْم ُيْغِنَيدا َعْنُهَمددا ِمدَن َّللاَّ

. لذا " 76(ُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَ, اْلَكاِفِرننَ َوَناَدى ُنوٌح اْبنَ ) طرنت اإليمان, قال تعالى :
, وصبره على إيذاء قومه , بما ال طاقة ألحد على تحم له , وال قدرة له عليده , فقدد  عليه السالمكان جهاد نوح 

اضدطهد , وهدو لدم يكدف عدن تبليدا دعدوة كان جهاده جهاد األبطال , وصبره صبر الجبال , أوذي , وعدذ ب , و 
 . 77ا لمدة تقارب ألف عام"

سخافاتهم  سه وإخوانهيرد عن نف عليه السالمكان ذا نفسي ة أبي ة , يأبى الضيم , والذل  , والهوان . فقد كان  -2
ا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما ْن َتْسَخُروا ِمنَّ  َقاَل إِ ا ِمْنهُ َوَنْصَنُ, اْلُفْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ ِمْن َقْوِمِه َسِخُرو ) :, قال تعالى

 .                                        78(َتْسَخُرونَ 
بيل سدكان صاحب هم ة عالية , ال تعر  الكلل وال الملل , وال الكسل وال الفتور . يصل الليل بالنهدار فدي  -3

لدى , فمن أجلها يواصدل الليدل والنهدار , والسدر مد, اإلعدالن , وال يتقاضدى عدعوته , فقد كان " يعيف لدعوته 
 *َقداَل َربِ  ِإنِ دي َدَعدْوُت َقدْوِمي َلدْيال  َوَنَهدار ا ) :. قدال تعدالى79ذلك أجدرا , أو ينتظدر مغنمدا , أو يطمد, فدي جداه " 

وا اِنِهدْم َواْسَتْغَشدْوا ِثَيداَبُهْم وَ اِبَعُهْم ِفدي َآذَ َعُلوا َأَص ُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم جَ َوِإنِ ي ُكلََّما َدَعْوتُ  *َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعاِأي ِإالَّ ِفَرار ا  َأَصدرل
   .                     80(ار ا ْرُت َلُهْم ِإْسرَ ُهْم َوَأْسرَ ُثمَّ ِإنِ ي أَْعَلْنُت لَ  *ُثمَّ ِإنِ ي َدَعْوُتُهْم ِجَهار ا  *َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَبار ا 

  " كددان حليمددا  , واسدد, الصدددر , محبددا  لقومدده , ال يعددر  الحقددد سددبيال  إلددى نفسدده , وال يأبدده مددن اسددتخفا -4
 .         81الناس له , وال يقيم لألهواء واألمزجة وهنا "

در لغدرق ولد ا  أبدا حانيدا  , ذا قلدب شدفوق ممزوجد عليده السدالمكان  -5 ده . بالرحمدة والحندان . حدزن وامدتم  وتحس 
 .82( ِإنَّ اْبِني ِمْن أَْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحتل ): دعا ربه أن ال يجعله من الكافرنن قاأال  و 

  عليه السالم على استغفاره لولده الكافر :: ندم نوح  ثانياا 
 َوَأْنددَت َوْعددَدَك اْلَحددتل  ِإنَّ ِلددي وَ َوَندداَدى ُنددوٌح َربَّددُه َفَقدداَل َربِ  ِإنَّ اْبِنددي ِمددْن أَهْ ): أ هددذا المشددهد مددن قولدده تعددالىونبددد    

َس َلددَك ِبددِه ِعْلددٌم ِإنِ ددي ْسددَأْلِن َمددا َلدديْ ِلٍح َفدداَل تَ َقدداَل َيددا ُنددوُح ِإنَّددُه َلددْيَس ِمددْن أَْهِلددَك ِإنَّددُه َعَمددٌل َمْيددُر َصددا *َأْحَكددُم اْلَحدداِكِميَن 
َتْغِفدْر ِلدي َوَتْرَحْمِندي  ِه ِعْلدٌم َوِإالَّ ْيَس ِلدي ِبدَلدِبَك َأْن َأْسدَأَلَك َمدا َقاَل َربِ  ِإنِ ي أَُعوُذ  *أَِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن 

 . 83(َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِرنَن 
الوالدددد , واألب , حيدددث تتحدددرك مشددداعر وعواطدددف األبدددوة  عليددده السدددالمفهدددذا المشدددهد يرسدددم شخصدددية ندددوح     

, والحندان والرأفدة . ندداء ندوح األب البنده الكدافر العداق  الصادقة بهذا النداء الذي ينم  عن مدى الشدفقة والرحمدة
.فيرفض هذا العاق إجابة دعوة والده . وتتدخل بينهمدا موجدة عاتيدة 84(َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَ, اْلَكاِفِرننَ )

. يقددول الشدديخ عبددد الكددرنم الخطيددب :" 85(ينَ َوَحدداَل َبْيَنُهَمددا اْلَمددْوُج َفَكدداَن ِمددَن اْلُمْغددَرقِ )فتغرقدده فيكددون مددن المغددرقين 
مد, ابنده  عليده السدالمماذا يكون من أب نحو ابنه  من حندو وإشدفاق , ومدن جدزع وحدزن . أكثدر ممدا فعدل ندوح 
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ين فيهدا , ثدم لقدد بدر ح بده هذا . لقد هتف به أن يركب السفينة معه , وذلك حين تفق دده فلدم يجدده بدين أهلده الدراكب
ينددب ابنده ,  عليده السدالماأللم , بعد أن هلك هذا االبن , وكان من المغرقين . فجعدل ندوح  واشتد  عليه الحزن,

َوَنداَدى ُندوٌح َربَّدُه َفَقداَل َربِ  ِإنَّ اْبِندي ِمدْن أَْهِلدي ) ونطلب من ا تعالى العزاء والسدلوان الدذي حكداه القدرآن بقولده :
. فبهدذا القلدب الحدزنن الدذي يتمدزق أسدى وحسدرة , ينداجي ندوح ربده . 86(َحداِكِمينَ َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحدتل َوَأْندَت َأْحَكدُم الْ 

 . 87وكأنه يعاتبه , أو يراجعه فيما قضى به سبحانه في هذا االبن العاق "
 ندهتحركدت فدي نفسده لهفدة الوالدد المفجدوع حدين هددأت العاصدفة . فقدام بمناجداة ربده فدي اب عليده السدالم فنوح   
ملهدم حبه إذ إنده أمدر  .بنجداة المد منين مدن أهلده  عليه السدالم. وقد وعد ا تعالى نوحا  (ي ِمْن أَْهِليَربِ  ِإنَّ اْبنِ )

 . 88( ْوُل َوَمْن َآَمنَ َت َعَلْيِه اْلقَ  َمْن َسبَ ُقْلَنا اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُكلٍ  َهْوَجْيِن اْثَنْيِن َوأَْهَلَك ِإالَّ ) :في السفينة بقوله تعالى
. يقدول سدديد 89(ُر َصداِلحٍ َيدا ُندوُح ِإنَّددُه َلدْيَس ِمدْن أَْهِلدَك ِإنَّدُه َعَمددٌل َمْيد)لجدواب اإللهدي علدى صددورة عتداب وندأتي ا   

عليدده . فتبدين لندوح 90فطدب :" جداءه الدرد  هكددذا فدي قدوة وتقرنددر وتوكيدد , وفيمدا يشددبه التقرند, والتأنيدب والتهديددد "
 :قولدهبلهدي, والتأنيدب الرب داني, ده . فاسدتحت بدذلك العتداب اإلأنه تسر ع فدي سد ال ا عدز وجدل بشدأن ولد السالم

. وهذه الكلمات تدل على مدى العتاب والتأنيب والتهديد . ممدا أد ى إلدى 91(ِإنِ ي أَِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ )
 معليه السالص نوح . قال محمد سرور هنن العابدين :" وترتعد فراأ عليه السالموجود انفعال الخو  عند نوح 

 .          92من شدة الخو  , وترتجف من لوم ا له . فيتوجه إلى ربه مستغفرا تاأبا "
عليده ح , " ونرتجدف ندو رتكابده الخطدأانفعدال نددم , فيشدعر با عليه السالمبعد هذا العتاب الرباني ينفعل نوح     

ندده , يعددوذ بدده , ونطلددب مفرات ربدده , فيلجددأ إليدده ارتجافددة العبددد المدد من . يخشددى أن يكددون قددد هل  فددي حدد السددالم
 . 94" 93( َربِ  ِإنِ ي أَُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلمٌ ), ورحمته
ذلك بددقددد أخطدأ فددي سد ال ربدده نجداة ولددده, وأنده قددد جداوه  عليدده السدالموالمتددبر لهددذا المشدهد يجددد أن نوحدا       

ه الذي يجب أن يقف عنده. قال الشيخ الخطيب: "ولهذا فقد عر  أن ما كان منه من س ال عن ابنه, وعن  حد 
اء حكمة ا في إمراقه م, المغرقين. هو أمر جاوه بده الحدد  الدذي ينبغدي أن يقدف عندده مد, ا عدز وجدل, فجد

 .95إلى ا تاأبا  مستغفرا"
كدن يمدا سدأله البنده لدم  عليده السدالمندوح بينما يعتبرها رشيد رضا خطدأ فدي اجتهداد رأي إذ يقدول: "إن سد ال    

ها ا  معصددية هلل تعددالى خددالف فيهددا أمددره أو نهيدده, وإنمددا كانددت خطددأ فددي اجتهدداد رأي بني ددة صددالحة. وإنمددا عددد 
سددبحانه ذنبددا لدده ألنهددا كانددت دون مقددام العلددم الصددحيح الالأددت بمنزلتدده مددن ربدده. هبطددت بضددعفه البشددري, ومددا 

فيقعدون  لرحمة باألوالد إلى اتباع الظن. ومثل هذا االجتهاد لم يعصم منه األنبياءمرس في الفطرة من الرأفة وا
فيدددده أحيانددددا ليشددددعروا بحدددداجتهم إلددددى تأديددددب ربهددددم, وتكميلدددده إيدددداهم آنددددا  بعددددد آن, بمددددا يصددددعدون بدددده فددددي معددددارج 

 .96العرفان"
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ون مددن   سددبحانه , وأندده سدديكباالسددتغفار , والندددم , وإظهددار االفتقددار إلددى ا عليدده السددالملددذا سددارع نددوح      
يقدل أعدوذ  عمدا وقد, منده , وإنمدا لدم عليده السدالمالخاسرنن إن لم تتداركه نعمة ا بدالمغفرة ." وهدذه التوبدة منده 

لى . وهدو بك منه أو مدن ذلدك مبالغدة فدي التوبدة , وإظهدارا للرمبدة والنشداط فيهدا . وتبركدا  بدذكر مدا لقنده ا تعدا
ص ب إليدك أن أسدألك , لمدا فيده مدن الداللدة علدى كدون ذلدك أمدرا هداأال محدذورا , المحديأبلا من أن يقول : أتو 

 . 97منه إال بالعوذ باهلل تعالى . وأن قدرته قاصرة عن النجاة من المكاره إال بذلك "
                           وبة. ومن هداية هذا المشهد أن الندم , واالستغفار , والشعور بالخطأ والتقصير . سبيل إلى المغفرة والت   
 

 مشهد الندم عند يونس عليه السالم:  المطلب الثالث
 مالمح شخصية يونس عليه السالم: : أوالا 
. وسددم يت سددورة باسددمه. قددال فيدده 98نبددي كددرنم, ورد ذكددره فددي القددرآن الكددرنم سددت مددرات السددالم يددونس عليدده    

. أرسله ا إلى قومه وكانوا أكثر من ماأة 99بن مت ى" : "ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونسالرسول 
 . فدعاهم إلى ا, وذك رهم, ونصحهم.100(َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزنُدونَ )ألف قال سبحانه: 

 : عليه السالممن أبره مالمح شخصيته    
ظلُلَماِت َفَناَدى ِفي ال) تعالى حاكيا  عنه: شفافية روحه ورقة ف اده. ونلمح هذه الصفة في شخصيته من قوله -1

 101.(َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 
َسدْلَناُه َوَأرْ ) :ر قدوم  مدن حيدث عدددهم , قدال تعدالىصالبة دينه وقوة إيمانه . حيث أرسله ا تعالى إلى أكب -2

 . 102(ِزنُدونَ ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو يَ 
داب السدفينة ., ونلمح هذه الصفة مدن خدالل مشداركته لهمدوم النداس وآالمهدم , فقدد سدا ,التواض  -3  هم مد, رك 

 .9103يمٌ ْلُحوُت َوُهَو ُملِ ااْلَتَقَمُه فَ  *َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن  *ْذ َأَبَت ِإَلى اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن )ِ : قال تعالى
 يونس عليه السالم: ندم :اا ثاني
لظلُلَمداِت اِه َفَناَدى ِفدي ْقِدَر َعَليْ َوَذا النلوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضب ا َفَظنَّ َأْن َلْن نَ )ونبدأ هذا المشهد من قوله تعالى:     

ْينَ  َونَ َفاْسَتَجْبَنا َلهُ  *َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن   .104( َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْ ِمِنينَ اُه ِمَن اْلَغم ِ جَّ
. انفعال الغضب . حيث ماضب قومه  عليه السالموفي هذا المشهد نلمح وجود انفعالين حصال ليونس    

خذ أهلل , وماضبوه بعصيانهم له , وإصرارهم على عبادة األصنام . فقرر تركهم والخروج من عندهم , دون 
 . 105 عليه السالمن ا سبحانه . وقد تكلمت عن هذا االنفعال في مشهد الغضب عند يونس اإلذن م

ت عليدده األرض بعددد خروجدده عددن قومدده. "فهددي فسدديحة, أن ا تعددالى لددن يضددي   عليدده السددالموظددن يددونس     
قدال . 106"ام آخدرننما دام هد الء يستعصدون علدى الددعوة, فسديوجهه ا إلدى أقدو , و والقرى كثيرة, واألقوام متعددة

وإذا كان مثل هذا الظن يمكن أن يقبل مدن " :. يقول الدكتور فضل عباس107{َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيه : }تعالى
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ون في  . فإنده ال يقبدل ممدن أعددهم هذه الحياة ليكونوا مصدابيح هدايدةمير أصحاب النفوس الكبيرة الذين ال يعد 
. وا سبحانه الحكم العددل يأخدذ نت حسنات األبرار سيئات المقربين. لذلك كاه تبارك وتعالى ليحملوا رسالتا

 . 108"ما مكنه في هذه الحياة ر. وبمقدالى قدر ما أنعم عليهكل واحد ونحاسبه ع
 ا الظدن الأن هدذظن بربه عز وجدل أنده ال يقددر عليده. إذ "كان ي عليه السالموال يجوه أن ُيظن أن يونس     

. فكيدف بنبدي مفضدل أن يكون قد بلا الغاية من الجهل , إالن النساء, أو بضعيف من الرجاليجوه بضعيفة م
هدو و , بدي يظدن أن ا الدذي أرسدله بدينده, ال يقددر عليده. ومدن المحدال المتديقن أن يكدون نالعلم على الناس في

 ضبه لو نسب ذلكشتد م, فإنه يأن من نسب هذا إلى النبي الفاضل , والشك فييرى أن آدميا مثله يقدر عليه
 يال تفضددلونصددلى ا عليدده وسددلم: " الددذي يقددول فيدده الرسددول عليدده السددالم. فكيددف إلددى يددونس إليدده أو إلددى ابندده

. أي ال 110(َفَظدنَّ َأْن َلدْن َنْقدِدَر َعَلْيدهِ ): بال شك, وصح أن معنى قولده . فقد بطل ظنهم109"على يونس بن مت ى
 .112"أي ضيت عليه 111(ا ِإَذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْهَقهُ َوَأمَّ ): . كما قال سبحانهنضيت عليه

عدة عن قومه , ساقه القدر إلى مركب فدي البحدر , ليسداهم مد, ركابده , فتدأتي القر  عليه السالموبعد خروجه    
ى اْلُفْلدددِك  َأَبدددَت ِإَلدددِإذْ  * َوِإنَّ ُيدددوُنَس َلِمدددَن اْلُمْرَسدددِلينَ ): مدددأواه فتدددرة مدددن الدددزمن . قدددال تعدددالىعليددده , ليكدددون الحدددوت 

 .113( َفاْلَتَقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِليمٌ  *َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن  *اْلَمْشُحوِن 
سده نف عليده السدالم , ووجد يونسفي بطن الحوت, وبدأت رحلة االبتالء والمعاناة عليه السالم واستقر يونس   

 . 114"وظلمة البحر, وظلمة بطن الحوت في ظلمات متراكبة "ظلمة الليل,
يراجددد, نفسددده وهدددو فدددي بطدددن الحدددوت مدددا الدددذي فعلددده ؟ ومدددا سدددبب هدددذه المحندددة  عليددده السدددالموكدددأني بيدددونس    

ْوِم َيددي َبْطِنددِه ِإَلددى َلَلِبددَث ِفدد *َفَلددْواَل َأنَّددُه َكدداَن ِمددَن اْلُمَسددبِ ِحيَن )والمعاندداة التددي وقدد, فيهددا ؟ فيلجددأ إلددى ربدده بالتسددبيح 
(ْبَعُثونَ يُ 

 . ثم باإلقرار واالعترا  بخطئه وذنبه. وهذا هو االنفعال الثاني وهو انفعال الندم .115
مده , وهو الخروج عدن قو قام بفعل قد ال يرضي ا تعالى , وشعر أنهقد شعر بالذنب عليه السالم إن يونس   

َت  ِإالَّ َأْنداَل ِإَلدهَ ) :باكيدا متضدرعا قداأال. فمدا كدان  منده إال أن دعدا ربده خذ اإلذن من سي ده ومواله سبحانهدون أ
بالدذنب وشدعور  عليده السدالمإقدرار منده  (ِإنِ ي ُكْنُت ِمدَن الظَّداِلِمينَ ): . وقوله116(ُسْبَحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 

ن ميددر إذن, وأندا اآلن مددن أي بدالفرار مد (ِإنِ ددي ُكْندُت ِمدَن الظَّدداِلِمينَ ) :" قدول يدونس 117:قدول النيسددابوري ي. بالنددم
 .118"التاأبين

 طأ . قد علم أن ما أصابه تأديب رباني . ولذا حصل له انفعال الندم , والشعور بالخ عليه السالم إن يونس   
 هي: عليه السالموالهداية والعبرة التي نستخلصها من ندم يونس    
                              لى ا سبحانه وقت المحن والشداأد .   وجوب لوم النفس , والشعور بالتقصير والخطأ , واالعتماد ع -1
إن األنبياء عليهم السالم " ي اخذون في الدنيا على ما فعلوه , مما يظنونه خيرا  وقربة إلى ا عز وجل إذا  -2

والظلددم : وضدد, علددى نفسدده بأندده كددان مددن الظددالمين .  –يددونس  –لددم يوافددت مددراد ربهددم . وعلددى هددذا الوجدده أقددر  
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المغاضددبة فددي ميددر موضددعها , اعتددر  فددي ذلددك  عليدده السددالمالشدديء فددي ميددر موضددعه . فلمددا وضدد, النبددي 
. وذلدك أنده ماضدب قومده وأسدرع بدالخروج مدن عنددهم دون 119" على أنه قصده وهدو يددري أنده ظلدمبالظلم , ال

 أن يأخذ اإلذن من ا تعالى .
 

 عليه السالم مشهد الندم عند موسى 
 : : مالمح شخصية موسى عليه السالم أوالا 

ي فدأحد أولي العزم من الرسل, وأشهر أنبياء بني إسراأيل, والحدديث عنده وعدن قومده  عليه السالم موسى      
أنده كلديم ا .    عليده السدالمالقرآن الكدرنم أطدول وأوسد, مدن الحدديث عدن أي نبدي آخدر. ومدن فضداأل موسدى 

ددا) :قددال تعددالى َفاْصددِبْر َكَمددا َصددَبَر ُأوُلددو ) :, ومددن أولددي العددزم مددن الرسددل  قددال تعددالى120( َوَكلَّددَم َّللاَُّ ُموَسددى َتْكِليم 
ُسدلِ  . قدال عليده السدالم . وذكدرهم سدبحانه فدي موضدعين فدي القدرآن الكدرنم وذكدر مدنهم موسدى 121(اْلَعدْزِم ِمدَن الرل

ى)تعالى:  يِن َما َوصَّ ا َوالَِّذي َأْوَحْيَندا ِإَلْيدَك َوَمدا َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِ  دْيَنا  ِبِه ُنوح  . 122(ُموَسدى َوِعيَسدىوَ ِه ِإْبدَراِهيَم ِبدَوصَّ
دل 123( ْرَنمَ مَ ى َوِعيَسى اْبِن يَم َوُموسَ َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِ يَن ِميَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوِإْبَراهِ : )وقال تعالى . كما فض 
ِتي ِس ِبِرَسددددااَل َقدددداَل َيددددا ُموَسددددى ِإنِ ددددي اْصددددَطَفْيُتَك َعَلددددى النَّددددافقددددال: )برسدددداالته وكالمدددده  ليدددده السددددالمعا موسددددى 

 .125("َوِلُتْصَنَ, َعَلى َعْيِني, وصنعه ا تعالى على عينه فقال: )124(َوِبَكاَلِمي
عدل  ذلدك الخو  أو في ميدره. ول, سواء في انفعال كثر األنبياء والمرسلين انفعاال  أ عليه السالمموسى  ونعد     

 يعود إلى اآلتي:
, متعدددددة الجواندددب, متفرعدددة األهددددا , متباعددددة فدددي  عليددده السدددالماألحددددا  والوقددداأ, التدددي وقعدددت لموسدددى  -1

الزمدددان والمكدددان, متغدددايرة فدددي األشدددخاص. فيهدددا عنصدددر اإلثدددارة الشدددديدة والمفاجدددأة المزعجدددة فمدددن حادثدددة قتدددل 
ر, , ربه, إلى موقفه م, فرعون والسحرة, ثدم موقفده مد, السدامري, وموقفده مد, الخضدالقبطي, إلى حادثة لقاأه م

 ثم موقفه من عبادة قومه العجل... الخ.
 ِإنَّ اإلحساس بالظلم من فرعون وقومه , حيث إن فرعون كان يذب ح أبناء بندي إسدراأيل كمدا قدال سدبحانه: ) -2

ا َيْسَتْضِعُف َطاِأَفة  ِمْنُهْم ُيَذب ِ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهَلهَ  ِيي ِنَسداَءُهْم ِإنَّدُه َكداَن ِمدَن اَءُهْم َوَنْسَتحْ ُح َأْبنَ ا ِشَيع 
: )126( اْلُمْفِسِدينَ  (َيا َأيلَها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َمْيِري , ثم وقاحة فرعون حين اد عى اإللوهية قاأال  

127. 
كانددت تمثددل حقيقددة الصددراع بددين الحددت والباطددل, لددذا تنوعددت أسدداليبها وكثددرت  يدده السددالمعلقصددة موسددى  -3 

مشاهدها. يقول الصابوني:" ليسدت قصدة موسدى وفرعدون , قصدة فدرد مد, ملدك, أو ليسدت قصدة نبدي كدرنم مد, 
جب ددار عظدديم, إنمددا هددي قصددة تتكددرر فددي كددل همددان ومكددان , وتبددره فددي كددل وقددت وحددين, وهددي تصددور حقيقددة 

. ومدددا مدددن شدددك أن الصدددراع بدددين الحدددت والباطدددل حافدددل 128أليمدددة, تصدددور الصدددراع بدددين الحدددت والباطدددل" واقعيدددة
ة أحيانا , والبسيطة أحيانا  أخرى.  باالنفعاالت الحاد 
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ى أسباب مادية أو بيئية , أو الظرو  التي مر  بها منذ والدته وحتى كبر, فالدكتور فضدل عبداس يشدير إلد -4
ة أموا عداالت , ج اليم  الذي ألقي فيه وهو رضدي, لهدا أثدر فدي جعلده حداد  المدزاج, كثيدر االنفإمكانية أن تكون شد 

ةٍ  عليه السالمفيقول: " نتصور مالمح شخصية موسى  ة فدي الطبد, وحدد   , وأول هذه المالمح ما نلمحه مدن حدد 
ة أمدددواج الددديم  الدددذي ألقدددي فيددده, شددداء ا أن يكدددون لهدددا فيددده أثدددر" فدددي المدددزاج, وكدددأن شدددد 

. وقدددد تكدددون البيئدددة 129
ة مزاجه      . عليه السالمالصحراونة لها عالقة بحد 

 رأس أخيه : على إلقاء األلواح وجرّ عليه السالم ندم موسى ثانياا: 
دا َرَجدَ, ُموَسدى ِإَلدى مدن قولده تعدالى: ) عليده السدالمونبدأ مشهد انفعال الندم عند موسى       َباَن ْوِمدِه َمْضدقَ َوَلمَّ

ا َقالَ  مَّ ِإنَّ أُ ِخيدِه َيُجدرلُه ِإَلْيدِه َقداَل اْبدَن أَ َأَخَذ ِبدَرْأِس ْلَواَح وَ  ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن َبْعِدي أََعِجْلُتْم َأْمَر َربِ ُكْم َوَأْلَقى اأْلَ َأِسف 
َقداَل َربِ  اْمِفدْر ِلدي  *ِلِميَن اْلَقدْوِم الظَّدا ْلِني َمد,َ عَ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َيْقُتُلوَنِني َفاَل ُتْشِمْت ِبَي اأْلَْعَداَء َواَل َتجْ 

 .130(َوأِلَِخي َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ 

ه مددن خددالل  دعاأدد عليدده السددالمففددي هددذا المشددهد نلمددح انفعددال الندددم , والشددعور بالخطددأ باديددا  علددى موسددى      
اء أخيدده . شددعر لددواح, وإيددذ(. فحددين تبددي ن لدده أندده تسددر ع فددي إلقدداء األأِلَِخددي َوَأْدِخْلَنددا ِفددي َرْحَمِتددكَ َربِ  اْمِفددْر ِلددي وَ )

يده علبالندم والخطأ تجاه ربده , وتجداه أخيده . فطلدب المغفدرة والرحمدة لده وألخيده . ومدن هندا حصدل النددم عندده 
ددا اعتددذر إليدده أخددوه اسددتغفر لنفسدد السددالم علتدده مدد, ه ولدده . قددالوا: واسددتغفاره لنفسدده بسددبب ف. قددال أبددو حي ددان: " لم 

 .  131أخيه , وعجلته في إلقاء األلواح . واستغفاره ألخيه  فعلته في الصبر لبني إسراأيل "
لقدي األلدواح ي. إذ " كيدف  عليده السدالم( دال ة على وقوع ذنب وخطأ مدن موسدى َربِ  اْمِفْر ِلي َوأِلَِخيواآلية )   

 .132يأخذ برأس أخيه هذه األخذة قبل أن يتبين وجه الحت منه " وفيها المنهج , وكيف
والغفددران يكددون مددن ذنددب أو خطددأ أو تقصددير. قددال ابددن منظددور: "وأصددل الغفددر: التغطيددة والسددتر. مفددر ا     

ددار: همددا مددن أبنيددة المبالغددة. ومعناهمددا السدداتر لددذنوب عبدداده,  ذنوبدده أي سددترها. والغفددر: الغفددران. والغفددور والغف 
. وهذا يقد, مدن األنبيداء علديهم السدالم. وال يد ثر فدي عصدمتهم, وذلدك أنهدم 133لمتجاوه عن خطاياهم وذنوبهم"ا

 معصومون عن كباأر الذنوب وعن الصغاأر الخسيسة, لكنهم مير معصومين عن باقي الصغاأر. 
لهما  ل: "ودعاؤه الم يخطئ, وإنما فعل خال  األولى. فيقو  عليه السالمونرى الدكتور الخالدي أن موسى    

 حرجده مدن فعدلبالمغفرة, ليس معناها أنهما ارتكبا ذنبا , وإنما هو ذكٌر منه هلل , وأدٌب منه م, ا, وحاسدي ته وت
  خال  األولى. إنه يستغفر ا مما ظهر عليه من الغضب واالنفعال م, أنه لم يخطئ فيه , وإنما فعل خال

 .134ال  األولى م, بقاأه م, القوم"األولى, ونستغفر ألخيه من فعله خ
ر  جأخطأ وهو في حالة الغضب خطأين. األول: إلقاء األلواح. والثاني:  عليه السالموأميل إلى أن موسى     

لدى من لحيته ورأسه. ثم ندم من هذين الخطأين, واستغفر لنفسه وألخيده. وهدذا يددل ع عليه السالمأخيه هارون 
 أمرنن اثنين هما:
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                               وعه إلى الحت والصواب.                                                            سرعة رج -1
يقر  تعالى ال ن احيث أرشده إلى التوبة واالستغفار, أل 2

  بة .أنبياءه على خطئهم, وإنما يعج ل لهم سبيل التو 
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 المبحث الثالث
 عليهم السالم يجابية النفعال الندم عند األنبياءإلالقيم ا

تومدل فدي خالل مشاهد الندم عند األنبياء عليهم السالم, رأينا أن القرآن الكرنم قد سبر مور نفسياتهم, و  من   
ى يبددين لندا "أن فددي الصدورة النفسددية وظيفدة وعددل أعماقهدا, وكشدف مكنوناتهددا, وأظهدر مددا تخفدي فددي داخلهدا, حتد

 .135وإرشاد واعتبار وتذكير, تتضح معالمها وأبعادها في استخالص العبر, لما تتضمنه من فواأد كثيرة"
 أ هي: ومن هذه القيم والفواأد التي نستخلصها من صورة األنبياء النفسية في مشاهد الندم واالعترا  بالخط   
 أن النددم الدذي ينشدأ عدن شدعور الفدرد بالدذنب , وأسدفه ولدوم نفسده علدى ذندب أو خطدأ أو ما من شك فدي : أوالا 

 تقصدير فعلده , مددن العوامدل المهمددة فدي تقددونم شخصديته , وصدقلها , وتهددذيبها , ودفعهدا إلددى تجندب األفعددال أو
 األمور التي يمكن أن تسبب له الم النفس مستقبال .

 جدا  ألتبداعهم فدي صدقل شخصدياتهم , وتهدذيب نفوسدهم مدن خدالل نددمهم ,فاألنبياء عليهم السالم خط دوا منه   
 وشعورهم بالخطأ , على أفعال ظاهرها المخالفة ألوامر ا تعالى .

خدالل  أول البشر وأبوهم خو  للبشرنة جمعاء وألبناأه مدن بعدده هدذا المدنهج , وذلدك مدن عليه السالمفهذا آدم   
ْمَندا ْر َلَندا َوَتْرحَ َلدْم َتْغِفد َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإنْ ): حين عصى ربه عز وجل وقال بالظلم لوم نفسه وندمها واتهامها

 .136(َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرننَ 
 يخددو لبنددي إسددراأيل المددنهج األمثدل فددي تهددذيب الددنفس ممددا يعلددت بهددا مددن  أدران , عليدده السددالموهدذا موسددى    

ي َرْحَمِتدَك ْدِخْلَندا ِفدَقاَل َربِ  اْمِفْر ِلي َوأِلَِخدي َوأَ ) يجأر أمامهم بكل جرأة وشجاعة معليه السالوشبهات . فها هو 
 .137(َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ 

من خالل هذا أن يعطيهم درسا  في تصونب جرنمتهم حدين عبددوا العجدل مدن  عليه السالملقد أراد موسى      
 لتددي ُأشددربت الددذل والخنددوع, وانسدداقت كقطعددان اإلبددل وراء شددبهات ووسدداوسدون ا تعددالى, ونصددقل نفسددياتهم ا

ى ْوُم ُموَسدَواتََّخدَذ َقد)السامري الذي طلب منهم الحلي  ليصن, لهم عجال  يعبدونه من دون ا تعالى, قال تعالى: 
ا َلُه ُخَواٌر َأَلْم َيَرْوا َأنَُّه   .138(  اتََّخُذوُه َوَكاُنوا َظاِلِمينَ ْهِديِهْم َسِبيال  يَ ُهْم َواَل اَل ُيَكلِ مُ ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجال  َجَسد 

يددة لدذا فدإن النددم يددف, إلدى تصدونب العمدل, وتصدحيح المسديرة, وإصدالح السدلوك. وبالتدالي يددف, إلدى اإليجاب   
 داأما.
خيدر و : "كدل  ابدن آدم خط داء ول ال يختلف اثنان فدي أن الخطدأ أو الدذنب طبيعدة البشدر, كمدا قدال الرسد :ثانياا 

. إال أن االختال  يكون في الطرنقة التي يمكن أن يسلكها الفرد للتكفيدر عدن ذنبده. وقدد 139الخط اأين التوابون"
ذنب أو رأينددا األنبيدداء علدديهم السددالم كيددف أوضددحوا لنددا عمليددا  السددبيل والطرنددت األمثددل واألقددوم لتجدداوه مرحلددة الدد

لدذي لشعور بالذنب, واالعترا  به, والتحدرر مدن قيدده, ثدم العمدل علدى تغييدر الواقد, االخطأ أو التقصير. وهي ا
 يعيشه.
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إذ أنددده ال يجدددوه أن يبقدددى الفدددرد حبددديس ذنبددده , ورهدددين خطدددأه . وال يجدددوه كدددذلك أن يبدددالا فدددي تأنيدددب نفسددده     
 ولومها وتعذيبها, ألن ذلك مدعاة إلى التطر  في الفكر, والشطو في السلوك.

وسدى أينا األنبياء عليهم السالم الذين حصل معهم انفعدال النددم والدذي جداء بعدد انفعدال الغضدب عندد ملقد ر    
, أو بعدد خطدأ فدي حدت ا كمدا حصدل مد,  عليده السدالم, أو بعد ذنب ومعصية كمدا حصدل آلدم  عليه السالم

 نوح ونونس عليهما السالم . رأيناهم ساروا طرنقا  وسطا  في معالجة ما فعلوه .
 تجاوه عن معصيته لربه عز وجل بأن اعتر  بها , وندم عليها , وتاب منها  وطلب من عليه السالمفآدم    

 ا .ا تعالى قبول التوبة , ثم تاب, مسيرة الحياة بأن تول ى خالفة األرض وعمارتها , واكتشا  مكنوناته
لدى عإلقداء األلدواح وإيدذاء أخيده  بدأن نددم أراد أن يتجاوه عن الخطأ الدذي وقد, منده فدي  عليه السالموموسى   

, ولدم فعله, واستغفر لنفسه وألخيه. لكنه لم يبدت حبديس خطدأه, وعتداب نفسده. وإنمدا تداب, مسديرة الددعوة والتغييدر
 يتوقف لحظة  واحدة.

ما إن شدعر أنده أخطدأ وتجداوه الحدد المسدموح لده بده , حتدى نددم واسدتغفر, وطلدب مدن  عليه السالموهذا نوح   
  تعالى الصفح والعفو . لكنه لم يوقف عجلة السفينة التي كان يقودها , ولم تتوقف دعوته . ا
حدين أقدر بخطئده وهدو فدي بطدن الحدوت, واعتدر  بده, بدل واتهدم نفسده بدالظلم حدين  عليه السدالموهكذا يونس   

رك السدداحة والميدددان , ندددم واسددتغفر, ثددم تدداب, مسدديرة جهدداده ودعوتدده, ولددم يتدد140)إنددي كنددت مددن الظددالمين(قددال: 
 للطغاة والطغام.

ندا هوعليه فإن الدعوة واإلصالح , والتغيير والتعمير في هذه األرض , ال يجوه لها أن تتوقف بخطأ يرتكدب   
ج التغييدر أو هناك . وإنما يجب معالجة هذا الخطأ أو الدذنب بالنددم أوال , ثدم باالسدتغفار ثانيدا , ثدم بمتابعدة نهد

 ي األرض .لألصلح والتعمير ف
إن الندددم أول مظهدر مددن مظدداهر التوبددة النصددوح , وأول شدرط مددن شددروط قبولهددا " ألن شددعور اإلنسددان  : ثالثــاا 

بالندم هو الذي يدل على أنه صدادق فدي التوبدة , بمعندى أنده يتحسدر علدى مدا سدبت منده , وننكسدر مدن أجلده , 
 . 141وال يرى أنه في حل  منه حتى يتوب منه إلى ا "

ها تدددبر لحددال األنبيدداء علدديهم السددالم , والددذين حصددل معهددم انفعددال الندددم , مددن خددالل الصددورة التددي رسددموالم   
تهدا, القرآن الكرنم لهم , سيجد حالدة التحسدر والحدزن واألسدى باديدة علديهم. ممدا يددل علدى شدفافية أرواحهدم  ورق  

 وعظمتها في االعترا  بالخطأ. 
ا َلْيَس ِلي ِبِه ْسَأَلَك مَ َقاَل َربِ  ِإنِ ي أَُعوُذ ِبَك َأْن أَ ) :وهو يقول ليه السالمعفانظر بعين التأمل إلى كلمات نوح   

. تجد في ثناياها التحسر والخو  والحزن والندم . وهذا من 142(ِعْلٌم َوِإالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِرننَ 
 نس عليهما السالم سبر القرآن مور نفوسهم . وهكذا م, موسى ونو 



 19 

الندددم توبددة, فقددد روى ابددن ماجددة عددن ابددن معقددل قددال: "دخلددت مدد, أبددي علددى عبددد ا  لددذا اعتبددر الرسددول    
 .143م: الندم توبة. فقال له أبي: أنت سمعت النبي يقول: الندم توبة؟ قال: نعفسمعته يقول: قال رسول ا 

صول من أهل السن ة : لكي تصح التوبة ال بد لها من ثالثة في رسالته: "قال أرباب األ 144قال القشيري        
 شروط : الندم على ما عمل من المخالفات , وتدرك الزلدة فدي الحدال , والتصدميم علدى أن ال يعدود إلدى مثدل مدا

. وقددال ابددن القددي م : " فأمددا الندددم : فإنده ال تتحقددت التوبددة إال بدده , إذ مددن لددم يندددم علددى 145عمدل مددن المعاصددي "
 .146فذلك دليل رضاه به , واإلصرار عليه " القبيح
سدلم الندم طرنت الخروج من المصداأب والهمدوم, واآلالم والغمدوم, ومدن كدل ضداأقة يمكدن أن يمدر بهدا الم :رابعاا 

حددين التقمدده الحددوت "مضددي قا  عليدده أشددد الضدديت. فلمددا كددان فددي الظلمددات: ظلمددة جددو   فددي حياتدده. فيددونس 
. فاسدتجاب ا 147(ظَّداِلِمينَ اَل ِإَلدَه ِإالَّ َأْندَت ُسدْبَحاَنَك ِإنِ دي ُكْندُت ِمدَن ال)ليل نادى الحوت, وظلمة البحر, وظلمة ال

. ثدم أنبدت ا لده شدجرة يقطدين ليقيده مدن 148دعاءه, ونجاه من الغم الذي هو فيه, ولفظه الحوت علدى السداحل"
. 149(ْقِطدينٍ َشدَجَرة  ِمدْن يَ  َندا َعَلْيدهِ َوَأْنَبتْ  *اِء َوُهدَو َسدِقيٌم َفَنَبْذَناُه ِبداْلَعرَ )حرارة الشمس, وليأكل من ثمرها, قال تعالى: 

 , والظلمات التدي سدكنها, والضديت والشددة التدي عصدفت بده.عليه السالمفبعد الغم والهم الذي أصيب به يونس 
داه ا مدن الغدم  الدذي هدو   فيده.  -1كان الندم واالعترا  بالخطأ أو الدذنب فرجدا  لده. إذ:   لده اأضداء  -2نج 
مدٍة فدتح ا بده قلدوب أ -4أنبت ا له شجرة يقطين.  -3الدنيا بعد الظلمات حين لفظه الحوت على الساحل. 

 .150(حين * فآمنوا فمتعناهم إلى َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزنُدونَ )بأكملها, قال تعالى: 
اسدتجبنا ف) بالندم, واالعترا  بالذنب. قال ابن كثير: "وقوله تعالى:  لذا فإن المخرج من الفتن والشداأد يكون   

أي  152()وكدذلك ننجدي المد منينأي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات , وقوله :  151له ونجيناه من الغم (
 .153إذا كانوا في الشداأد ودعونا منيبين إلينا , وال سي ما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البالء "

: " دعددوة ذي النددون إذ دعددا وهددو فددي بطددن  قددد روى الترمددذي فددي سددننه عددن سددعد قددال : قددال رسددول ا و   
فإندده لددم يدددع بهددا رجددل مسددلم فددي شدديء قددو إال  154(اَل ِإَلددَه ِإالَّ َأْنددَت ُسددْبَحاَنَك ِإنِ ددي ُكْنددُت ِمددَن الظَّدداِلِمينَ )الحددوت 

  .155استجاب ا له "
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 الخاتمة
ل أهدم النتداأج التدي تدم بعد هذه  لتوصدل االجولة مد, انفعدال النددم عندد األنبيداء، فإنده يجددر بندا أْن نسدجِ 

 إليها:
صدله أفدي  وعليده فالنددمحالة وجدانية داخلية, يصاحبها تغيرات فسيولوجية ونفسدية معدا ,  يمثل انفعال الندم -1

وب. عملية طبيعية في اإلنسان, ولكن ما ينتج عن هذا االنفعال يمكن   أن يقي م أو يص 

وره عند األنبياء علديهم السدالم مدن خدالل استعراضده لقصدص األنبيداء, فدي ثنايدا سد آن الكرنم الندمذكر القر  -2
 .وذكر اآلثار المترتبة عليها وآياته, وبي ن الم ثرات واألسباب لهذه الظاهرة

اليدة ع اإليجابي، الدذي يمثدل حالدة انفعكان من النو الذي حصل لبعض األنبياء عليهم السالم,  انفعال الندم -3
 تنشأ من شعور اإلنسان بالخطأ والذنب، فتدفعه إلى االستغفار والتوبة .        

 , وعظمتهددا فدي االعتددرا يددل علددى شدفافية أرواحهددم  ورق تهدا مددن األنبيداء علددى بعدض األفعددال، النددم وقدوع -4
 بالخطأ.

, العوامددل المهمددة فددي تقددونم شخصدديته, وصددقلها, وتهددذيبها مددنالندددم الددذي ينشددأ عددن شددعور الفددرد بالددذنب,  -5
 .لم النفس مستقبال  أودفعها إلى تجنب األفعال أو األمور التي يمكن أن تسبب له 
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االستقامة أو النزاهة عنددما تتفدت األفعدال مد, القديم األخالقيدة، وهندا قدد يختلدف األمدر نتيجدة اخدتال  البيئدة أو النشدأة أو الشعور ب
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1انظر:  .إنسانلدى كل  األخالقمفهوم 

 مقال على االنترنت للكاتب محمد أحمد إبراهيم سعفان , بعنوان :" مقياس الشعور بالذنب " . أنظر : 21
   http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb63427-5063408&search=books    
م. 1982الحديث للنشر والتوهن,. : المكتب المصري . اإلسكندرنة10. ط: أصول علم النفسراجح, د. أحمد عزت:  22
 .145ص
 مقال على االنترنت مير مذكور اسم كاتبه , بعنوان : "االنفعاالت " . انظر : 23

http://www.fo-z.com/vb/t4312.html    
 مقال على االنترنت للكاتب سيد يوسف , بعنوان : " المقياس النفسي للشعور بالذنب " . انظر :  24
  http://www.aklaam.net/aqlam/show.php?id=1775 
 مقال على االنترنت مير مذكور اسم كاتبه , بعنوان : " فواأد من المجالت العربية " . انظر : 25

      http://www.hayatnafs.com/faoaied-men-almajalat-alarabia/masha3er-althanb.htm 
. وفيه : " فيقول بعض الناس : أبوكم آدم . فيأتونه فيقولون : يا آدم أنت أبدو البشدر , خلقدك ا بيدده لحديث الشفاعة الطونل 26

ا ِإَلدى َسْلَنا ُنو َوَلَقْد َأرْ بياء . باب قول ا عز وجل }. كتاب أحاديث األن صحيح البخاري ... " رواه البخاري . انظر : البخاري :  ح 
 .  135ص  2( . ج 3340[ . رقم الحديث )  25{ ] هود : َقْوِمِه ِإنِ ي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبين

أحمددد بددن رسددول ا أنبدي كددان آدم؟ قددال: "نعدم معلددم مكلددم" . رواه أحمددد والحداكم. انظددر: : يددا لحدديث أبددي أمامددة أن رجدال قددال 27
. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي المستدرك على الصحيحين: . الحاكم266ص  5. ج المسند: حنبل

 . 262ص  2في الذيل. ج 
ِ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكون : }لقوله تعالى 28  . [59: آل عمران] .{ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد َّللاَّ
ْنُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدين: }لقوله تعالى 29  [.29: ]الحجر .{َفِإَذا َسوَّ
 [.34: {. ]البقرةننَ َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِأَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفرِ لقوله تعالى: } 30
 [.30: ]البقرة .{َوِإْذ َقاَل َربلَك ِلْلَماَلِأَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفة: }لقوله تعالى 31
(. الحجدر: 172,27,19,11) : اآليدات(. األعدرا 59,33(. آل عمدران: اآليتدان )137,35,34,33,3: البقرة: اآليدات )هي 32

(. ص: اآليددددات 121,120,117,116,115(. طدددده: اآليددددات )50(. الكهددددف: اآليددددة )61اآليددددة ) (. اإلسددددراء:33-28اآليددددات )
(71-75). 

 . 31سورة البقرة : اآلية  33
 . 30سورة البقرة : اآلية  34
. 145ص  2(. ج 3409. كتدداب أحاديددث األنبيدداء. بدداب وفدداة موسددى, وذكددره بعددد. رقددم الحددديث )صــحيح البخــاري البخدداري:  35

 .2042ص  4(. ج 2652اب حجاج آدم وموسى عليهما السالم. رقم الحديث ) . ب. كتاب القدرمصحيح مسل: مسلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 . 115سورة طه : اآلية  36
 . 2353ص  4. ج .1992. بيروت , القاهرة: دار الشروق  17مج . ط:6. في ظالل القرآنقطب, سيد:   37
 . 23-19سورة األعرا  : اآليات  38
 . 25سورة البقرة : اآلية  39
 4. جم2002. دمشت: دار القلم, 1ط:. مج15. معارف التفكر ودقائق التدّبرالميداني, عبد الرحمن حسن حبن كة:  40
 .131ص
 . 115سورة طه : اآلية  41
 3ج. م1970. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر. 2 مج. ط:7. تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر:  ابن كثير, 42
 .153ص
ــان مــن مصــائد الشــيطان: د بددن أبددي بكددرابددن القددي م, محمدد 43  1م. ج1989بعددة. بيددروت: المكتبددة الثقافيددة. . بددال طإغاثــة اللهف
 . 91ص
 .280ص 4ج , بيروت: دار الكتب العلمية.1. تحقيت: عادل عبد الموجود. ط:البحر المحي أبو حي ان, محمد بن يوسف:  44
 .  141ص  4. ج  معارف التفكرالميداني :  45
 . 21: اآلية  سورة النور 46
 . 20سورة األعرا  : اآلية  47
 . 139ص  4. ج  معارف التفكرالميداني :  48
 . 131سورة طه : اآلية  49
 . 22سورة األعرا  : اآلية  50
 . 280ص  4. ج  البحر المحي أبو حيان :  51
 . 131سورة طه : اآلية  52
 . 22سورة األعرا  : اآلية  53
 . 118سورة طه : اآلية  54
 .  22األعرا  : اآلية  سورة 55
 . 1269ص  3. ج  في ظالل القرآنقطب :  56
 . 23سورة األعرا  : اآلية  57
 .132,131سورة طه : اآليتان  58
 . 37سورة البقرة : اآلية  59
 . 23سورة األعرا  : اآلية  60
 بيروت: دار الفكر. بال تارنخ.مج. بال طبعة. 22.  الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد ا محمد بن أحمد: : انظر 61
 . 141ص  1. ج  تفسير القرآن العظيم: . ابن كثير324ص 1ج
 . 38سورة البقرة : اآلية  62
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 . 1269ص  3. ج في ظالل القرآنقطب :  63
 .79صم. 1987. عمان: دار الفرقان. 1ط:. القصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهعباس, د. فضل حسن:  64
 . 72سورة األعرا  : اآلية  65
 .23سورة األعرا  : اآلية  66
صـحيح : ندوح أندت أول الرسدل إلدى أهدل األرض...". رواه البخداري : يدا لحديث الشفاعة الطوندل. وفيده: "فيدأتون نوحدا , فيقولدون  67

ددا ِإَلددى َقْوِمددِه ِإنِ ددي َلُكددمْ  : }. كتدداب أحاديددث األنبيدداء. بدداب قددول ا تعددالىالبخــاري  [  رقددم 25]هددود:  .{ينِذيٌر ُمِبددَندد َوَلَقددْد َأْرَسددْلَنا ُنوح 
 . 135ص 2(. ج3340الحديث )

ْيَنا ِبِه ِإْبدَراِهيَم َوُموَسدى} :لقوله تعالى 68 ا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ ى ِبِه ُنوح  يِن َما َوصَّ ينَ  َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِ   َوِعيَسدى َأْن َأِقيُمدوا الددِ 
ُقوا ِفيهِ   .[13: الشورى ] .{َواَل َتَتَفرَّ

ا َشُكور ا} :لقوله تعالى 69 نََّة َمْن َحَمْلَنا َمَ, ُنوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبد   .[3: اإلسراء] .{ُذرِ 
ا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسينَ لقوله تعالى: } 70 اَوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوح   .[14: العنكبوت {. ] َعام 
 . 61,60األعرا  : اآليتان سورة  71
 . 9سورة القمر : اآلية  72
 . 32سورة هود : اآلية  73
 . 40سورة هود : اآلية  74
 . 10سورة التحرنم : اآلية  75
 . 43سورة هود : اآلية  76
 . 139-138. ص النبوة واألنبياءالصابوني:  77
 . 38سورة هود : اآلية  78
م. 1988: دار األرقم للنشر والتوهن,. . لندن3مج. ط: 2. ء في الدعوة إلى هللامنهج األنبيا: هنن العابدين, محمد سرور 79
 .127ص 1ج
 .  8-5سورة نوح : اآليات  80
 .  74ص  1. ج  منهج األنبياء في الدعوة إلى هللاهنن العابدين :  81
 . 45سورة هود : اآلية  82
 . 47-45سورة هود : اآليات  83
 . 42سورة هود : اآلية  84
 .  43هود : اآلية سورة  85
 . 45سورة هود : اآلية  86
 .1145-1144ص 12ج .مج. بال طبعة. بيروت: دار الفكر. بال تارنخ15. التفسير القرآني للقرآن :عبد الكرنم ,الخطيب 87
 . 40سورة هود : اآلية  88
 . 46سورة هود : اآلية  89
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 .  1879ص 4. ج في ظالل القرآنقطب :  90
 .  46سورة هود : اآلية  91
 .  67ص 1. ج منهج األنبياء في الدعوة إلى هللاهنن العابدين :  92
 .  47سورة هود : اآلية  93
 .  1880ص 4. جفي ظالل القرآنقطب :  94
 .  1149ص 12. ج التفسير القرآني للقرآنالخطيب :  95
 . 86ص 12جبال تارنخ .  . بيروت :دار الفكر.2مج. ط:12. تفسير القرآن الحكيمرضا, محمد رشيد:  96
عبد  مج. وض, حواشيه:6. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا  الكريم: العمادي أبو السعود, محمد بن محمد بن مصطفى 97

 . 319ص 3ج. 1999العربي. دار الكتاب  .بيروت:1ط: اللطيف عبد الرحمن.
: آيدة  , والصدافات (87: آيدة رقدم ) , واألنبيداء (98ة رقدم ): آيد, وندونس (86: آيدة رقدم ) , واألنعام( 163:آية رقم )  في سور : النساء  98

 (48: آية رقم ), والقلم  (139رقم )

َوِإنَّ ُيدوُنَس َلِمدَن }. كتداب أحاديدث األنبيداء . بداب قدول ا تعدالى صحيح البخـاري :  عن ابن عباس رضي ا عنهما . انظدر رواه البخاري  99
 .420ص 2(. ج3413رقم الحديث )[ . 148-139 :الصافات] .{ِإَلى ِحينٍ َفَمتَّْعَناُهْم  ...اْلُمْرَسِليَن 

 . 147سورة الصافات : اآلية  100

 .  87سورة األنبياء : اآلية  101
 . 147سورة الصافات : اآلية  102

 . 143-140سورة الصافات : اآليات  103

 . 88,87سورة األنبياء : اآليتان  104
 . 82انظر صفحة  105
 . 2393ص 4. ج آنفي ظالل القر قطب :  106
 .  87سورة األنبياء : اآلية  107
 . 350. ص القصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهعباس :  108
. كتداب أحاديدث األنبيداء. بداب قدول صحيح البخـاري : ل إن أحدا  أفضل من يونس بن مت ى". انظدررواه البخاري بلفل "وال أقو  109

. رقدم الحدديث 142-139ت : اآليدافاتسدورة الصدا {َفاْلَتَقَمدُه اْلُحدوُت َوُهدَو ُمِلديمٌ  }: ى قولدهإلد {اْلُمْرَسدِلينَ َوِإنَّ ُيوُنَس َلِمدَن ا تعالى: }
 .157ص 2(. ج3415)

 .  87سورة األنبياء : اآلية  110
 . 16سورة الفجر : اآلية  111
ــل واألهــواء والنحــلابددن حددزم , أبددو محمددد علددي بددن أحمددد :  112 ــي المل صددر و د. عبددد مددج . تحقيددت: د. محمددد ن5.  الفصــل ف

 . 36ص 4. ج1985الرحمن عميرة . بال طبعة . بيروت : دار الجيل . 
 . 142-139سورة الصافات : اآليات  113
مدج . عل دت عليده: عبدد اللطيدف حسدن عبدد 3.  لطـائ  اإلشـاراتأبو القاسم عبد الكرنم بن هواهن بن عبدد الملدك :  ,القشيري  114

 . 304ص 2. ج 2000مية . . بيروت : دار الكتب العل 1الرحمن . ط : 
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 . 144,143سورة الصافات : اآليتان  115
 . 87سورة األنبياء : اآلية  116
الحسدددن بدددن محمدددد بدددن الحسدددين القمدددي النيسدددابوري . نظدددام الددددين . ونقدددال لددده األعدددرج . مفسدددر , لددده اشدددتغال بالحكمدددة  هدددو  117

وشدرح  : مراأب القرآن ورماأب الفرقان , ولدب التأوندل ,والرناضيات , أصله من قم , ومنشأه وسكنه في نيسابور . له كتب منها 
 . 216ص 1. ج األعالمهد . انظر . الزر كلي : 850الشافية  في علم الصر  . توفي سنة 

 . 1مدج . تحقيدت: إبدراهيم عطدوة عدوض . ط:12.  غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـانالنيسابوري , الحسن بدن محمدد القمدي :  118
 .  57ص 17ج 1965ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .  القاهرة : شركة مكتبة

 . 37ص 4ج. الِفصل في الملل واألهواء والنحل: ابن حزم 119
 . 164سورة النساء:اآلية  120

 . 35اآلية  سورة األحقا : 121

 . 13سورة الشورى: اآلية  122

 . 7اآلية  سورة األحزاب: 123

 . 144سورة األعرا : اآلية  124

 . 39سورة طه: اآلية  125

 .4سورة القصص : اآلية  126

 . 38: اآلية سورة القصص 127

 . 165ص  .1986. القاهرة : دار الحديث. 1. ط :النبوة واألنبياءالصابوني، محمد علي:  128
 . 334ص القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته.: عباس, د. فضل 129

 .151,150سورة األعرا : اآليتان  130
 . 395ص 4. ج  البحر المحي : أبو حي ان 131

 .4368ص 7ج مج. بال طبعة. القاهرة. أخبار اليوم. بال تارنخ.18. تفسير الشعراوي الشعراوي, محمد متولي:  132
 . 25ص 5. ج لسان العر ابن منظور :  133

 .272. صم2003. دمشت: دار القلم. 1. ط:مواقف األنبياء في القرآن تحليل وتوجيهالخالدي, د. صالح:  134
. عم ان , اربد : جدارا للكتاب العالمي للنشر  1. ط :  الصورة النفسية في القرآن الكريم: هياجنة , د.محمود سليم محمد  135

 . 151. ص 2008والتوهن, , عالم الكتب الحديث للنشر والتوهن, . 
 . 25سورة األعرا  : اآلية  136
 . 151سورة األعرا  : اآلية  137
 . 148سورة األعرا  :اآلية  138
نه األلباني . انظر  رواه الترمذي وقال : هذا 139 . كتاب صفة القيامدة والرقداأت والدورع عدن رسدول  : سنن الترم يمرنب . وحس 
 . 563( . ص2499. باب ما جاء في صفة أواني الحوض . رقم الحديث )ا 
 . 87سورة األنبياء : اآلية  140
 .  46ص 1مكتبة اإليمان. بال تارنخ. جمج. بال طبعة. القاهرة:  4. شرح ريا  الصالحين: ابن عثيمين, محمد بن صالح 141
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 . 47سورة هود : اآلية  142

ــن ماجــهابددن ماجدده, أبددو عبددد ا محمددد بددن يزنددد القزوننددي:  143 اعتنددى بدده مشددهور آل و  ،. حكددم علددى أحاديثدده األلبددانيســنن اب
قدال (. و 4252رقدم الحدديث )كتداب الزهدد. بداب ذكدر التوبدة.  . الرناض: مكتبة المعار  للنشر والتوهن,. بال تارنخ.1ط: سلمان:

 .704األلباني: صحيح.  ص 
نحدوي  ،حدافل محدد  ،مدتكلم ،صدوفي ،مفسدر ،. فقيدهلملك النيسابوري القشيري هو أبو القاسم عبد الكرنم بن هواهن بن عبد ا 144

, وكان حسن الموعظة, مليح اإلشارة , تطداأف اإلشدارامن أهمها: ل. له مصنفات عديدة أديب. قال فيه البغدادي: كان ثقة, يقص 
نددة . المديمدج. بددال طبعددة 14. تــاريب بغــداد: البغدددادي, أحمددد بددن علدي :هددد . انظدر465. تددوفي فدي بغددداد سددنة ةوالرسدالة القشدديرن
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