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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما> �ملهدc "�ملسيح �ملوعو6 �

:@"A6 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

َعَلى  ُكْنُت   #ْ%ِ 
َ'ْيُتْم َ'َ َقْوِ*  َيا  ﴿َقاَ- 

َحَسًنا  
ْ�ًقا ِ ِمْنُه  
َ�َقِني َ4َ 
بِّي َ ِمْن  َبيَِّنٍة 

َ'ْنَهاُكْم  َما  ِ%َلى  ُ'َخاِلَفُكْم   #ْ'َ 
يُد ِ'ُ 4ََما 

َعْنُه ِ%ْ# ُ'ِ
يُد ِ%الَّ �إلصالAَ َما �ْسَتَطْعُت 

ْلُت 4َِ%َلْيِه  4ََما َتْوِفيِقي ِ%الَّ ِباهللا َعَلْيِه َتَوكَّ

ُ'ِنيُب﴾ (هو6: ٨٩)

:Lلكلمـا� Aشر
'خالف: خاَلفÅ )% كذ�: َقَصد� "�نت 

ُمَوLٍّ عنه (�ألقر�)

 :Qلتفسـ�
ليست  "�ملر�6:   ،x"ذ� كال>   dهنا
 cلذ� ÇA ل� تأمر� ֲדذ� ")منا هو� Éصال
لو كنت  قو>،  يا   �"Bفأخ به.   يأمر� 
مقر"ًنا  �هللا  ِمن  "حًيا  �تلقى  �لو�قع   p
بأ6لة على صدقه، "�Aًقا حسًنا من فضله 
�عظكم   &�  �Eً(  � rق  �فال  
ته، A"

"�}اكم عما �ثبتُّ بطالنه بأ6لة �6مغة؟
 xلتصر� عن  تنهانا   �Eملا قو�م:  �ما 
قائال:   6ّA فقد  �مو�لنا،   p رية مطلقة�
�ال  �نا؛   É�"س سلوكي   %( �نظر"� 
"ما  به،  �نصحكم  مبا  �عمل   Åن� تر"& 
�نÌ Åلص  فال شك  �ألمر كذلك   <�6
 Åكنتم تظنو& �ن �E(" .فيما �عظكم به
فهو  بذلك سلطة "حكًما عليكم  �Aيد 
�يضا ظن باطل، أل& �إلنسا& ميكن �& 
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يكو&   &�  &"6 ألحد  �لنصح   cُيسد
هذ�   <�6 "ما  عليه،  "حاكما  سيًد� 
ما  �ستعمله   xفسو  � مشر"ًعا  حًقا 
�لنتائج  �ما  سبيًال.  Eلك   %( �ستطعت 
فليست بيدc، ")منا هي p يد �هللا تعا%، 

"ما علّي )ال �لبال�.
ما �Aَ"َعه "ما �لَطَفه ِمن شرÀٍ ملقا> �لنبو�! 
تعا% بل كل  فكل مأموA من عند �هللا 
 p �ملشاكل.  نفس  يو�جه  "�6عية  مبلغ 
 E( ،لنا@ من نصحه ""عظه� <Bّلبد�ية يت�
 .�يعتB"& نصحه نوًعا من �جلB "�إلكر�
"يعتB"نه  "يتنا�لو&  قليًال  يهد�"&   µ
مسا"ًيا �م p �لدAجة، "يأEنو& له �& 
يقوL ما عند�، 6"& �& يصدقو� قوله. 
�لنÐ ال يبدc� c سخط عليهم  "لكن 
�لثانية،  �ملر�   p "ال  �أل"%  �ملر�   p ال 
")منا يهتم بأh�6 "�جب �لتبليغ p �حلالتني 
 �غ �هللا   %( )ال  ينظر  "ال   ،hسو� على 

.�مكتر¥ بكل من سو�

 #ْ'َ ِشَقاِقي  َيْجِرَمنَُّكْم  ال  َقْوِ*  ﴿4ََيا 

 4ْ'َ  Aٍُنو َقْوَ*   Tََصا'َ َما  ِمْثُل  ُيِصيَبُكْم 

 Yٍَقْوَ* ُهوٍ� َ'4ْ َقْوَ* َصاِلٍح 4ََما َقْوُ* ُلو

ِمْنُكْم ِبَبِعيٍد﴾ (هو6: ٩٠)

:Lلكلمـا� Aشر
ال \رمّنكم: َجَرَ> ألهله: َكَسَب، "منه 

قوٍ>  َشَنئاُ&  tرمّنكُم  ﴿"ال   :&Fلقر�  p
على �ّال تعِدلو�﴾، �c ال يكسبّنكم، "قيل 
"�صُل  (�ألقر�).  rملّنكم  ال   :Ñيض�
 ��جلر>: قطُع �لثمر� عن �لشجر، "�سُتع
 Òمع"  ،�مكر" �كتساٍ�  لكل  Eلك 

َجَرَ>: َكَسَب �" جÒ (�ملفر�6-).

 :Qلتفسـ�
 Àيتضح من �آلية �& شعيًبا ُبعث بعد نو
"لكن   Gلو" ")بر�هيم   Ôصا" "هو6 
جند  ال   E( �لسال>،  عليهم  موسى  قبل 
هنا �E cكر ألمة موسى، مع �& موسى 
 p �لوقت  بعض  "�قا>  قومه  مع  هاَجَر 
نفس هذ� �ملنطقة �ل� كا& يسكنها قو> 

شعيب.

 َّ#%ِ ِ%َلْيِه  ُتوُبو�  ُثمَّ  
بَُّكْم َ ﴿�4َْسَتْغِفُر�4 


بِّي َ
ِحيٌم 4�ُ4ٌَ�﴾ (هو6: ٩١)َ

:Lلكلمـا� Aشر
 Lفعو �حلب،   ��لكثُ �لو6"6:   :�4�4
"هي   6"6" هو   :Lيقا فاعل،   Òمبع
 :�"6"6. �لوp 6"6 �ألÕاh �حلسÒ معنا
�ملحب �" �ملحبو� من �"ليائه، فيكو& 

مبعÒ مفعوL (�ألقر�).

:Qلتفسـ�
يطعنو&  �إلسال>   hعد��  Lيز� "ال  كا& 

فيه بأنه قد فتح با� �إلµ على مصر�عيه 
 p �لتوبة   &� ظانني  بالتوبة   Àبالسما
�إلسال> تعÅ تر6يد �إلنسا& بضَع كلما- 
باللسا& فقط، "هذ� يكفيه لغفر�& معاصيه 

.(٦٦٩ × Øبركا ¥Aستيا)
�بًد�،  Eلك  يعّلم  ال  �إلسال>   &� "�حلق 
")منا �لتوبة p �إلسال> شيF hخر متاما. 
ألنه يرA &� 5جو� �ملرh عن �ملعصية )% 
A"حانية  A6جا-   %( تقّدمه   µ �حلسنة 
عليا ال يتأتى 6فعًة "�حد�، ")منا يتم على 
 6�A� �E( - مر�حل عديد�. فعلى �ملذنب
�اسبة  p به- �& يبد� �"الA %( لرجو��
نفسه مبعÒ �& يدA@ �حو�L نفسه "يتنّبه 
"هذ�   ،hخطا�" عيو�  من  فيه  ما   %(
 �Eباالستعا يقو>   µ �لند�مة.  فيه  سيولد 
باهللا  لتد�dA �خطائه مستعينا  �c يسعى 
تعا%. µ تأÉ مرحلة �الستغفاc� A يدعو 
ما  تأث��- "عو�قب  �& rفظه من  Aبه 
تقد> من Eنبه p �ملاضي. µ تأÉ مرحلة 
�لتوبة �c يبد� p )نشاh عالقة حب مع 

�هللا تعا% بكل ما ُ�"É من قو� "طاقة.
)E& فليست �لتوبة �إلسالمية �بًد� ثرثر� 
من  مرحلة  هي  ")منا   ،�"حد باللسا& 
مر�حل عديد� ال بد للعبد من �جتيا�ها 
ح§ يستطيع �لعو�6 من �حلالة �لسيئة )% 
�حلالة �حلسنة �" يتقد> من A6جة A"حانية 
متدنية )% A6جة �خر5 �على منها. "لن 
�لذc هو  )ال  �لتوبة   �مثل هذ  p يطعن
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جاهل متاًما �ال- �لنفس �لبشرية.
 �Aمد� من  هنا   �Eكرنا ما   &� �لعلم  مع 
A"حانية كلها مذكوp �A �لقرF& �لكرمي، 
بل فيه �كثر من Eلك، "لكّنا n نفصلها 

.Aبغية �الختصا

ا  ِممَّ  �Qًَكِث َنْفَقُه  َما  ُشَعْيُب  َيا  ﴿َقاُلو� 

4ََلْوال  َضِعيًفا  ِفيَنا   bََلَنَر� 4َِ%نَّا  َتُقوُ- 


ْهُطَك َلَرَجْمَناbَ 4ََما َ'ْنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيز* َ

َقاَ- َيا َقْوِ* َ'َ
ْهِطي َ'َعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن �ِهللا 


�jَُكْم ِظْهِريًّا ِ%#َّ َ
بِّي ِبَما َ4َ kُ�4َتََّخْذُتُمو

َتْعَمُلوَ# ُمِحيٌط﴾ (هو6: ٩٢ - ٩٣)

:Lلكلمـا� Aشر

هط: �لرهط: قو> �لرجل "قبيلته؛ "عد6ٌ 
ُيجمع من �لثالثة )% �لعشر� "ليس فيهم 
�مر��، "ال "�حد من لفظه، "2عه �Aُهَط 
"�AهاG. "منه p �لقرF&: ("كا& p �ملدينة 

تسعُة Aهط) �c ِتسع �نفٍس (�ألقر�)
�لقليُل  �لقوcُ؛  �لشريُف؛  �لعزيز:  عزيز: 
"2عه:  �ملكّرُ>،  يوجد؛  يكا6  ال   A6لنا�
من  �يضا  "�لعزيز   .hعز��" "�عز�  ِعز�� 
 Lُينا ال   cلذ� �ملنيع  "هو  تعا%،  �Õائه 
"ال   ،hشي  �ُيعجز "ال  يغاَلب،  "ال 
�هل  على  لغلبته  �ملِلُك  "�لعزيز  له.  مثَل 
مملكته؛ "�لعزيز لقُب َمن َمَلَك مصر مع 

�إلسكندAية (�ألقر�).

�لعزيز،   &� �لكرمي   &Fلقر� من  "يتبني 
 p  Lملا� "�ير  على  �يًضا  ُتطلق  كانت 

�من �لفر�عنة.
 dظهر h�A" جتعله cلذ� :cِظهريًّا: �لِظهر

"تنسا� "تغفل عنه (�ألقر�)

:Qلتفسـ�
 ���نظر"� )% ما يكنه �لنÐ من 
ية "غ
�حد   dهنا لو كا&  تعا%.  �هللا  p سبيل 
 p Lلقا" hشعيب لُسرَّ بكال> هؤال �غ
�لقو�  من  قبيل�   p ما  �كثر  ما  نفسه: 
"�ملنعة ح§ ليهاֲדا �لقو> فال يتعرضو& � 
بسوh، "لرمبا �ستغل Eلك "هد6 �ملعاAضني 
بقوله: تعالو� )% ساحة �لنـز�L لتعرفو� 
سيدنا  "لكن  قومي.  بكم  سيصنع   �Eما
 Ñال �سًفا "سخط( cُيبد شعيًبا � ال 
 :��على قو�م هذ� "يقوL بكل 
اٍ@ "غ
�هللا  من  عندكم  "�عز   Bك�  É�هل عش
 .Aلقها� �هللا  yافو&  "ال  فتهابو}ا  تعا%، 
"�لعجيب �نكم ال متسونÅ بالسوh خوًفا 
�هللا  تر6عكم خشية  ال  بينما  قومي،  من 

عن خد�� �لنا@ "}ب �مو��م بالباطل. 
ُيعر�  يكتر¥ حني  ال   � شعيًبا   &(
تعا%..  �هللا  عن �حلمية "�لغ�� p سبيل 
هذ�  قوله   &"Bيعت  xسو عش�ته  بأ& 
)هانة �م "قد يسخطو& عليه "يتخلو& 
عنه. كال، بل تستو� عليه عندئذ فكر� 
"�حد� هي �لنظر )% عظمة �هللا "�لدفا� 

عن �Õه �لعلي �لشأ& عّز "عال.
من  لعديٍد   � �مد  نبينا  تعر�  "قد 
�ملو�قف �ملماثلة لذلك، "عّبر فيها عن حبِّه 

يته هللا تعا%، مبا يليق مبقامه �لسامي. "
ُ�حد  غز"�   p حد¥  ما  Eلك   Lمثا"
 Lحو يبَق   n" �ملسلم  �جليش  تشتََّت  ملا 
�لنÐ � )ال حفنة من �صحابه �لفد�ئيني، 
ُقتل.  قد   Lلرسو�  &� �لقو>  بني  "ُ�شيع 
فصاÀ �بو سفيا& قائد جيش �ملشركني: 
�يها �ملسلمو& قد قتلنا Aسولكم. )ّال �ّ& 
عليه  �لر6ّ  من  �صحابه  منع   �  Lلرسو�
خلطو�A �ملوقف، ح§ ال ينتهز �لعد" تشّر6 
�خر5.  
لة  عليهم  فيحمل  �ملسلمني، 
�بو  �لقو>   p� �ملشركني:  µ صاÀ �عيم 

إن شعيًبا � ال يكdث حني ُيعرب عن احلمية والغ�ة 
� سـبيل اهللا تعاi.. بأن عش�ته سوف يعت�ون قوله 
هذا إهانة jم وقد يسـخطون عليه ويتخلون عنه...
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بكر؟ فكّف �لنÐ �صحابه عن �لر6 عليه. 
 p� :Àصا µ .يًضا�  �قتلنا فقاL: ها قد 
�لقو> عمر؟ فلم ميِلك عمر نفسه لشد� 
�حلما@ "�لغ�� فر6َّ عليه: نعم، يا عد" 
A�سك؛  لضر�  ملوجو6  عمر   &( �هللا، 
"لكن �لنÐ كّفه عن �لكال>. فهتف �بو 
 c� ..سفيا& مرجتًز�: ُ�ْعُل ُهُبل، ُ�ْعُل ُهُبل
 � Ðلعظمُة ِلُهُبل َصنمنا. فلم ميلك �لن�
نفسه "قاL ألصحابه: n ال تر6"& عليه 
�آل&؟ قولو�: �هللا �على "�جّل، �هللا �على 

"�جّل (�لبخاcA، �جلها6).
�اصًر�  كا&   � �نه  كيف  فانظر"� 
مشّتتني  �صحابه  "كا&   ،hألعد�� بني 
مشّر6ين، "لكن غ�ته �لشديد� على �سم 
�ل�  �لكلما-   �لدÕ 5ا� هذ  Aتثو �هللا 

يته  cمتّس بعظمة �هللا عّز "جل، فيبد

"غ�ته "على هذ� �لنحو �لعجيب.
�يط﴾  تعملو&  مبا   ÇA  &(﴿ قوله  �ما 
 &"�تث بأنكم  قومه  شعيٌب  به   Aفيحّذ
غضب �هللا عليكم، عندما تعتA &"Bهطي 
�عّز من �هللا تعا% فأخاx �& يسحقكم 
بعذ�به "يدّمر جتاAتكم، "يضيع جهو6كم 

"ال ُيبقي p �يديكم شيًئا.

ِ%نِّي  َمَكاَنِتُكْم  َعَلى  �ْعَمُلو�  َقْوِ*  ﴿4ََيا 

 Tٌَعَذ� َيْأِتيِه  َمْن  َتْعَلُموَ#   qََسْو َعاِمٌل 

ِ%نِّي  
َتِقُبو� ْ�4َ  Tٌrَِكا ُهَو  4ََمْن  ُيْخِزيِه 

ْيَنا  َنجَّ َ'ْمُرَنا   jََجا ا  4ََلمَّ  * 
ِقيٌب َ َمَعُكْم 

ِمنَّا  ِبَرْحَمٍة  َمَعُه  sََمُنو�  �4َلَِّذيَن  ُشَعْيًبا 

ْيَحُة َفَأْصَبُحو�  4ََ'َخَذLِ �لَِّذيَن َظَلُمو� �لصَّ

ِفي ِ�َياِ
ِهْم َجاِثِمَني * َكَأْ# َلْم َيْغَنْو� ِفيَها 

َثُمو�﴾   Lَْبِعَد َكَما  ِلَمْدَيَن  ُبْعًد�  َ'َال 
(هو6: ٩٤ - ٩٦).

:Lلكلمـا� Aشر
مكانة: �ملكانة: �ملنـزلة؛ "�ملكا&.

يلتمسو& من �قو�مهم �& يفوِّضو� �ألمر هللا 
تعا% منتظرين حكمه، "لكن �لنا@ �6ئًما 
"�بًد� يأخذ"& �ألمر بيدهم "ال ينتظر"& 

حكم �هللا، فيعاَقبو&.
 c� ﴾قيبA ملر�6 من قوله ﴿)� معكم�"
�نا �لذt cب �& ُيصيَبه �لقلق لتأخر حكم 
�هللا فينا، "Eلك لكو� �نا "�صحاÇ هدًفا 
لتعذيبكم "�ضطها6كم، "لكن �لغريب �ننا 
صابر"& Aغم �لعذ��، "�نتم على ظلمكم 

 �"Bتص  &� ينبغي  �فال  صBكم.  نِفد  قد 
معنا ح§ يقضي �هللا بيننا "بينكم؟

ظلمو�  �لذين  ﴿"�خذِ-  تعا%  "قوله 
�لصيحُة فأصبحو� p 6ياAهم جاzني﴾.. 
منطقًة  كا&  شعيب  قو>  موطن   &� �علْم 
 &� �ملمكن  فمن   .Lلزال�� فيها  تكثر 
كما   Lلزلز�� بعذ��  ُ�هلكو�  قد  يكونو� 
قد   "� �لكلما-.  ظاهر  Eلك  على   Lّيد
�اً��،  "جاzني)  (�لصيحة  كلمتا  تكو& 
"�ملر�6 �نه حل ֲדم عذ�ٌ� َقَصم ظهوAهم 
بال6هم   p فأصبحو�  شوكتهم،  "كسر 

�Eلًة مهانني.


قيب: Aقَبه "�Aتقبه: �نتظر�. "�لرقيب: 
�لعم.  �بُن  �حلاAُ@؛  �ملنتظُر؛  �حلافُظ؛ 
"�لرقيب: من صفا- �هللا تعا%. "Aقيب 

�جليش: طليعتهم (�ألقر�).

 :Qلتفسـ�
�c �عملو� ما rلو لكم، "لسوx �ستمر 
"منـزلتـي،  مبقامي  يليق  مبا  �لعمل   p
منا  �لفريقني   ُّc� �لنتائج   cُتبد  xسو"
كا&  "�يُّنا  تعا%،  �هللا  برضى  عامًال  كا& 

يأÉ مبا يتناÛ مع مشيئته عّز "جل.
)& �نبياh �هللا تعا% p كل �ما& ما فتئو� 

لـعديـٍد مـن   � نبيـنـا #ـمـد  تعـرض  وقـد 
املواقـف املماثلـة لذلـك، وعـّ� فيهـا عـن حبِّـه 
السـامي.  يليـق مبقامـه  تعـاi، مبـا  وTيتـه هللا 


