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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو4 �
د
�ملصلح �ملوعو4 �

�خلليفة �لثا< حلضر� �إلما8 �ملهد] "�ملسيح �ملوعو4 �

:�"d4 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

﴿قاُلو� َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك 
ُنِريُد﴾  َما  َلَتْعَلُم  3ِ4َنََّك  َحقٍّ  ِمْن 

(هو4: ٨٠)

�لتفسـ9: 
بنا�   &(  � لو¹  قاY |م  عندما 
كاٍ�  لضماٌ&  حتتكم  هن  �لال� 
�عت_هن dهائن عند  ل_��c، فكأمنا 
�لشائعة  �لعا�4  "لكن كانت  �لقو8، 
كانو�  ما  �lم  �لنا�   cهؤال  hلد
بالرهائن  بل  )نا¥  برهائن  يرضو& 
"لذلك  �لعد"،  �"ال4  من   dلذكو�
4d"� عليه: ال نقبل �لرهائن �إلنا¥، 
من  قصدنا   &� جيد�  تعلم  "�نت 
Gلك �& متتنع عن )حضاd �لضيو� 
فقولك،  �لقرية،   %( �ألجانب 
 �"Gتؤ "ال  بينكم  بنا�  �حتجز"� 

.jمرفو Yقو xضيو
يقوY بعض �ملفسرين بأ& قو|م ﴿ما 
لنا x بناتك من حق﴾ �يضا يشكل 
 jعر  � لوط¾   &� على  4ليًال 

عليهم بناته للفاحشة �" �لز"�¢.
تبطل  �آلية   tهذ  &� �حلقيقة  "لكن 
قو8  من  يتوقع  كيف   G( �عمهم، 
بلغو� هذ� �حلد d� xتكاg �لفاحشة 
ال  "ما  |م  nق  ما  بني  يفرقو�   &�
�لشهو�نية،  �جلنسية   dألمو�  x nق 
فقو|م (ما لنا x بناتك من حق) )منا 

حجارة من سجيل.. زلزال عنيف مدمر 
كعقاب لقوم لوط �
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�لرهائن  �خذ  من  عا4ִדم   %(  �يش
)ليه  Gهب  ما   %( "ليس   ،dلذكو�

هؤالc �ملفسر"&.

 >4ِ? 4ْ@َ �ً ﴿َقاDَ َلْو َ@Cَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ
3َِلى ُ
ْكٍن َشِديٍد * َقاُلو� َيا ُلوEُ 3ِنَّا 
َفَأْسِر  3َِلْيَك  َيِصُلو�  َلْن  
بَِّك َ 
ُسُل ُ
4َال  �للَّْيِل  ِمَن  ِبِقْطـٍع  ِبَأْهِلَك 
َيْلَتِفـْت ِمْنُكْم َ@َحـٌد 3ِالَّ �ْمَرَ@َتـَك 
 َّC3ِ َ@َصاَبُهـْم  َما  ُمِصيـُبَها  3ِنَُّه 
ْبـُح  ْبُح َ@َلـْيَس �لصُّ َمْوِعَدُهُم �لصُّ

ِبَقِريـٍب﴾  (هو4: ٨١ "٨٢)

 :Zشر] �لكلمـا
من   hألقو� �جلانُب  �لركن:  
كن: 
به   hيقّو ما  �لعظيم؛  �ألمُر  �لشيc؛ 
"�ملنعة  �لعزُّ  "غ�t؛  "جنٍد  ملٍك  ِمن 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
”عن  �لشريف:  �حلديث   x  4d"
�Â هرير� قاY، قاd YسوY �هللا �: 
"يرحم �هللا لوط¾ لقد كا& يأ"] )% 
 .(cألنبيا�  ،[dلبخا�) شديد"  dكن 
هذ�:  قوله  من  لو¹  سيدنا  "يقصد 
�منعكم  ليت كانت Â قو� ح�  يا 

 Ã ملعاصي، "لكن ليس� gتكاd� من
 Âبر Gعليكم سلطا&، �للهم )ال �& �لو
 ،gلعذ�� بكم   YÄي  &� منه  "�طلب 
"لكÅ� ³جل هذ� ح� يهتد] منكم 
 &ّ�  �نصيبه. غ من   hد|� من كا& 
 dلقو8 عندما ¤ يرضو� بالتماسه �حلا�
�هللا  من   &Gبإ عليهم  4عا  �ملخلص 
�حلديث  بذلك   Æيصّر كما  تعا%، 

�ملذكوd �نًفا.
 &� يريد  لوط¾   &� �لرسل  علم  "ملا 
يبتهل )% �هللا |ال\ �لقو8 كشفو� له 
£فونه  كانو�  �لذ]  قد"مهم   jغر
عنه، "�خ_"t بأlم قد �تو� من عند 
�هللا لنفس �لغرj �] لنخ_\ �& �هللا 
�لقو8،   cقد قضى ֲדال\ هؤال تعا% 
"�هلك  لنخرجك  ُ�dسلنا  "لقد 
�لقو8،  بني  من   - �"جتك  عد�   -
ֲדم  سيحـل  �لذ]   gلعذ�� قبل 
بكر�  عن  "يهلكهـم   Æلصبا�  x

�بيهم.

َعاِلَيَها  َجَعْلَنا  َ@ْمُرَنا  َجاَ[  ا  ﴿َفَلمَّ
ِمْن   �ً
ِحَجاَ َعَلْيَها  4ََ@ْمَطْرَنا  َساِفَلَها 
َمًة ِعْنَد َ
بَِّك  يٍل َمْنُضوٍ� * ُمَسوَّ ِسجِّ
اِلِمَني ِبَبِعيٍد﴾ (هو4:  4ََما ِهَي ِمَن �لظَّ

(٨٣ - ٨٤

:Zشر] �لكلمـا
ِسّجيل: �لسّجيل: حجٌر "طني Éتلط. 
 dكاملد �d(�ملفر�4-). �لسجيل: ِحجا

.(gألقر�)
 :Êَنْضد ينِضد  �ملتاَ�  َنَضد  منضو�: 

(gألقر�) بعض Kجعل بعضه فو
�ملُْعَلمة  �ملرَسلة؛  �ملسومة:  ُمسوَّمة: 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
بزلز�Yٍ عنيٍف  ُ�هلكو�  �لقو8   &� يبد" 
مدمِّر، أل& �لزلز�Y �لشديد يؤ4] )% 
 dتطاُيِر �ألحجا" ،jdقلب سطح �أل

كانـت العادة الشـائعة لدى هـؤالء النـاس أنهم ما 
كانـوا يرضون برهائن إناث بـل بالرهائن الذكور من 
أوالد العـدو، ولذلـك ردوا عليـه: ال نقبـل الرهائن 
اإلنـاث، وأنـت تعلم جيـدا أن قصدنا مـن ذلك أن 
متتنـع عن إحضار الضيـوف األجانـب إp القرية...
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�ل� تتساقط على �ألjd كاملطر.
"�ملر�4 من قوله (ُمَسوََّمة) �] �نه تعا% 
تتسبب   &�  Yأل�� منذ   dقّد قد  كا& 

هذt �ألحجاx d 4ماd هذ� �لقو8.
 &�dحا هو  لو¹  سيدنا  "�لد  "�سم 
عليهما  إلبر�هيم  �ًخا  كا&  �لذ] 
كا&   .��dلتو� بيا&  Ëسب  �لسال8، 
لو¹ قد هاجر مع )بر�هيم )% كنعا& 
 x �لو�قعة   ‘‘d"�ُ من’’  فلسطني   [�
�لعر�K، � �نفصل عنه "�قاx 8 قرية 

باسم سد"8 (�لتكوين ١١ " ١٣).
�لقر�&  بني  �ختالفا-  عد�  "هنا\ 
بقصة  يتعلق  فيما   ��dلتو�" �لكرمي 
لو¹، ففي حني َتِصُمه �لتو��d بعا�4 
 ،(١٣ (�لتكوين  "�حلسد   dلشجا�
�لطيب  بصفة  �لكرمي  �لقر�&  يصفه 

.Æلصال�"
كما يبد" من �لتو��d �& �لرسل �لثالثة 
تنا"لو� �لطعا8 �لذ] قّدمه |م )بر�هيم 
�لقر�&  � (�لتكوين ١٨)، "لكن 
ينكر Gلك. "�ألعجب من Gلك �lا 
تقوY بأ& �حد هؤالc �لثالثة هو �هللا 
 ،(١٨ (�لتكوين  َمَلكا&  "�آلخرين 
�كلو�  �lم  تزعم   hخر� ناحية  "من 
nكم   &�  Îdللقا "نتر\  �لطعا8. 
بنفسه �]ُّ �ملصدdين �قرg )% �حلق 

.gلصو��"
 jعر لوطا  بأ&   ��dلتو�  Yتقو كما 

على �لقو8 بناته لُيشبعو� ֲדّن dغبتهم 
ُيعلن  بينما   ،(١٩ (�لتكوين  �جلنسية 
)ليهم  يقدمُهنَّ  َلم  �نه  �لكرمي  �لقر�& 
كضماٍ&  ")منا  �لفاحشة   gتكاdال

ل_�cته من �لتآمر.
 -dبأ& �"جته صا ��dلتو� Yكما تقو
تعا%  �هللا  ِعقابا من  �مللح  عمو�4 من 
(�لتكوين ١٩)، بينما ال يذكر �لقر�& 
�لكرمي من هذt �لقصة �خلر�فية شيًئا.

�خلر�فا-  من  �ألمثلة   tهذ  &�  hd�
�لكرمي  �لقر�&  فضل   dإلظها تكفي 

.��dعلى �لتو
من  هي  ﴿"ما  تعا%  بقوله  "بّين 
ليس  �لبيا&  هذ�   &� ببعيد﴾  �لظاملني 
Ðر4 قصة مسلِّية، بل فيه نبٌأ بأ& هذ� 
�هللا   Yسوd مد��يضا مع  سيحد¥ 
يدمِّر   &� تعا%  �هللا   dقد حيث   ،�
قو8  4مَّر  كما  معاdضيه  من  بعًضا 

لو¹ �.

 dَِيا َقْو Dَ3ِ4ََلى َمْدَيَن َ@َخاُهْم ُشَعْيًبا َقا﴿
�ْعُبُد�4 �هللا َما َلُكْم ِمْن 3َِلٍه َغْيُرfُ 4ََال 
َتْنُقُصو� �ْلِمْكَياDَ �4َْلِميَز�Cَ 3ِنِّي َ@َ
�ُكْم 
 jََعَذ� َعَلْيُكْم   lَُخا@َ 3ِ4َنِّي  ِبَخْيٍر 
 Dَ4ُْفو� �ْلِمْكَيا@َ dُِمِحيٍط * 4ََيا َقْو dٍَيْو
َتْبَخُسو�  4ََال  ِباْلِقْسِط   Cَ�4َْلِميَز�
 oِ
�لنَّاrَ َ@ْشَياَ[ُهْم 4ََال َتْعَثْو� ِفي �ْألَْ

ُمْفِسِديَن﴾ (هو4: ٨٥ "٨٦)

 :Zشر] �لكلمـا
�ملكياD: ما يكاY به (�ألقرg) كانت 
�لقدمي   x مقا4يرها  ُتعر�   cألشيا�
بطريقني: باإلناc �] بالكيل �" بالثقل 
�] بالو�&. "كا& �لكيل عندئذ �كثر 
�ستخد�ًما من �لو�&. �ما �ليو8 فالو�& 
هو �ألكثر شيوًعا، ")& كانت �لسو�ئل 

ُيعر� مقد�dها بالكيل.
ֲדا  يو�&  كفتني   -�G �لة   :Cمليز��
�لثقل.  من   tdمقد� "يعر�   cلشي�

(gألقر�) dمليز�&: �ملقد��"

�لتفسـ9: 
��dكم  يع³   (�Ò ��dكم   >() قوله 
�لغش من   &� "�ملر�4   .cخاd" cثر�  x
�يًضا عمل مشني، "لكن غّش   ��لفق

�لغ³ �كثر سوÊc "�شد قبًحا.
"قوله ()< �خا� عليكم عذ�gَ يو8 

يبـدو أن القـوم أُهلكـوا 
ر، ألن  بزلـزاٍل عنيٍف مدمِّ
 pإ يؤدي  الشديد  الزلزال 
قلب سطح األرض، وتطاُيِر 
األحجـار ال} تتسـاقط 
كاملطـر. األرض  علـى 
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8حيط).. �حا¹ بالشيc يع³: �هلكه. 
لقد "صف (�ليو8) بكونه �يط¾ على 
 tdاl للمبالغة كقو|م:  �ملجا�  سبيل 
�ليو8  �& عذ�G gلك  "�ملر�4  صائم، 

سيكو& مدمِّرÊ للغاية.
"قد تع³ كلمة (يو8 �يط) �& Gلك 
�ليو8 لن ينقضي ما ¤ يستأصل شأفة 

�لقو8 كلهم.
 %(  � شعيب  سيدنا  ُبعث  لقد 
قو8 مْدَين. "َمْدين �" ِمْديا& كا& �بًنا 
 4d" قد" ،�dإلبر�هيم من �"جته قتو
 .(٢٥ (�لتكوين:   ��dلتو�  x  tكرG
ُيدَعو&  كانو�  �أل"ال4   &� �لعلم  مع 
x �لقدمي باسم �بيهم، "لذلك ُسمّي 
كانو�  dمبا   "� مبدين.  �يضا   t4ال"�
مدين)،  (بنو  �لبد�ية   x يسمَّو& 
 .Yالستعما� لكثر�  �السم  فاخُتصر 
�يضا  �ملركزية  مدينتهم  "كانت 
 x �Ôها  كا&  "dمبا  مدين.  تسمى 
�لبد�ية 4ياd مدين، فصاd مدين فقط 

مبر"d �لوقت.
�ما عن موقع منطقة مدين فاعلم �& 
 %(  Yلشما�  x ينقسم  �أل
ر  �لبحر 
فرعني، �حدÕا ُيتاِخم مصر، "�لثا< 
"هذ�  �لعربية،  �جلزير�  شبه  يتاخم 
�ألخ� يسمى خليج �لعقبة. "كانت 
مدين تقع قريًبا من خليج �لعقبة على 
ستة �" سبعة �مياY )% جانب �جلزير� 

�لساحل  من  قرֲדا  "بسبب  �لعربية. 
�لقد�مى  قد �عت_ها بعض �جلغر�فيني 
 ¤ �lا  �آلخر"&   hير بينما  مرفًأ، 
من  بعد  على  كانت  بل  مرفًأ  تكن 
�إلسالمية   �dملعا� (�4ئر�  �لساحل. 

باللغة �أل4dية، مدين شعيب).
 gلعر� من  �لتجاdية  �لقو�فل  كانت 
)% مصر. "ال  مبدين x طريقها  متر 
عديد�   hقر �ليو8   %( هنا\   Yتز�
�ألصلية  مدين  "لكن  مدين،  باسم 
 dثا� يوجد |ا من  �ندثر-  "ال  قد 
 x يسكنو&  مدين  بنو  كا&  �آل&. 
�ملدينة   tهذ "كانت  �حلجا�،   Yا×

عاصمتهم.
 %(  � موسى  سيدنا  هاَجَر  لقد 
مدين عندما فّر هاdًبا من �لفرعونيني 
منهم   Êحد� فيه  َقَتَل  حا¥ٍ4  بعد 
بب³  هاَجر  "عندما   .(٢ (�خلر"¢ 
)سر�ئيل �قا8 قريبا ِمن مدين (�خلر"¢ 
�ل�  �ملشاֲדا-   hحد(  tهذ"  .(١٨
�مد  نبينا  "بني  موسى  بني  كانت 

عليهما �لسالG( ،8 �قا8 �لن� � بعد 
موسى  �قا8  كما  �ملدينة،   x �|جر� 
بعد �|جر� x مكا& باسم مدين. مع 
�لعلم �& �ملدينة �ملنو�d كانت تسّمى 
 jقبل �|جر� لتفّشي �ألمر� "gيثر"
"�أل"بئة فيها بكثر�، "لكن �هللا تعا% 
�لن�  هجر�  بعد  �أل"بئة  من  طّهرها 
متت  "هكذ�  �ملدينة.  فسماها  )ليها، 
�لنبيني  بني  �لظاهر�  �ملشاֲדة   tهذ

�لكرميني عليهما �لسال8.
يتبني من �d4سة �حو�Y سيدنا شعيب 

x �لقر�& �لكرمي ما يلي:
١. كا& معظم معاdضيه من سكا& 
�لكرمي  �لن�  مع  حد¥  كما  مدينته 
�لقر�&   x 4d" فقد �لسال8،  عليهما 
�لكرمي ﴿قاY �ملأل �لذين �ستك_"� من 
"�لذين  شعيب  يا  لُنخرجّنك  قومه 
لتعو4ُ&َّ   "� قريتنا  من  معك  �منو� 
كاdهني﴾  كنا  �َ"لو   Yقا ملتنا   x

(�ألعر��: ٨٩)
بالغش  يقومو&  قومه  كا&   .٢

كمـا تقـول التوراة بـأن لوطـا عرض علـى القوم 
بناته لُيشـبعوا بهـّن رغبتهم اجلنسـية (التكوين ١٩)، 
بينمـا ُيعلن القـرآن الكـرمي أنـه Yَ يقدمُهـنَّ إليهم 
الرتكاب الفاحشـة وإمنـا كضماٍن ل�اءتـه من التآمر.
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 %( �ليومية،  �ملعامال-   x "�خلد�� 
"ألجل  �لوثنية،  �عما|م  جانب 
Gلك نصحهم خاصة ﴿"ال تنقصو� 

�ملكياY "�مليز�&﴾.
 cلرخا�"  cبالثر� ينعمو&  كانو�   .٣
"لذلك يقوY |م سيدنا شعيب ()< 

.(�Ò كم�d�
٤. كانو� يقومو& بقطع �لطرK على 
﴿"ال  قائال  نصحهم  "لذلك  �لنا� 
تفسد"� x �ألjd بعد )صالحها﴾ 
 x تعثو�  ﴿"ال  (�ألعر��٨٦) 
 .(٨٦ (هو4:  مفسدين﴾   jdأل�
هذt �لكلما- )ما تدY على عا4ִדم 
على   "�  -�dلغا� "شن  �لنا�  قتَل 
 .Kلطر� يقطعو&  صعاليك  كوlم 
لقد كانو� يسكنو& x منطقة كانت 
مفترK �لطرK بني �لشا8 "مصر "شبه 
ينهبو&  كانو�  �lم  "يبد"  �جلزير�. 

�ملسافرين �ملاdين بأ�dضيهم.
ألهل  كانت  �نه  Gلك  يؤكد  "مما 
مدين غابة "�قعة قريًبا من مدينتهم، 
"كا& يسكنها قو8 باسم ”"�4&“، 
""�4& هذ� كا& �بن �Ú ملدين. "قد 
 gلغابة (�صحا� tى �لقر�& �هل هذÔّ
�أليكة)، "قد نصحهم شعيب �يًضا 
مدين   gصحا� به  ُ"عظ  ما  بنفس 
 gُصحا�  gكّذ﴿ فيه   cجا حيث 
�أليكة �ملرَسلني. )G قاY |م شعيب 

�مني.   Yسوd لكم   >( تتقو&.  �ال 
�سألكم  "ما  "�طيعوِ&.  �هللا  فاتقو� 
على  )ال  �جرَ]   &( �جر  من  عليه 
gd �لعاملني. �"فو� �لكيل "التكونو� 
بالقسطا�  "ِ�نو�  �ملخسرين.  من 
�ملستقيم. "ال تبَخُسو� �لنا� �شياcهم 
مفسدين﴾   jdأل�  x تعثو�  "ال 

.(١٧٧ - ١٨٤ :cلشعر��)
 dلِسْد�  dشجا� ֲדا  غابة  "�أليكة 
"�َألْثل، "هذt �ألشجاd ִדّيئ كمين¾ 
فر"عها  أل&   ،Kلطر� لقّطا�  سهًال 
كث�� "مائلة )% �ألjd £تفي فيها 
�خر  موضع   x" بسهولة.  �إلنسا& 
قاY �لقر�& �لكرمي x "صفهم ﴿")& 
لظلمني.  �أليكة   gصحا� كا& 
فانتقمنا منهم. ")lما لَِبإما8 مبني﴾ 
من  "�ملر�4  (�ِحلجر٧٩"٨٠). 
(")lما لبإما8 مبني) �] �& قو8 لو¹ 
يقطنو&  كانو�  �أليكة   gصحا�"

منطقة مير ֲדا طريق عا8.
شعيبا  سيدنا  بأ&  �ملفسر"&   Yيقو
موسى  �من   x ُبعث  قد  كا& 
 ¢َّ"� �لذ]  "هو  �لسال8،  عليهما 
هاdًبا   tcجا عندما  موسى  من  �بنته 
�لقتل  حا¥4  بعد  �لفرعونيني  من 
 ��dلتو� "لكن  �حلقا<).   �(�لتفس
 x موسى tبأ& �لذ] �قا8 عند Yتقو
 gه حوباÔُ� مدين "تز"¢ من �بنته

�" يثر"& (�لعد4 ١٠ "�خلر"¢ ٣). 
�لقر�&"   jd�" صاحب  �يد  "لقد 
�لتالية  �أل4لة  سائًقا  �ملفسرين   [َ�d

على صحة موقفه:
�"ال: يتضح من �لتو��d �& موسى� 
لدh هجرته بب³ )سر�ئيل من مظا¤ 
�لفرعونيني �قاx 8 مدين �"ًال، "لكن 
)مياlم  َسْلَب  حا"لن  �ملدينة  نسو� 
كنَّ  حيث  �لشر\   %( "�ستمالَتهم 
فقا8  �لوثنية،  معابدهن   %( يأخذlم 
مدين  �هل  على   �dغا بشن  موسى 

.Yألطفا�" cقتلهم مبا فيهم �لنسا"
 Yقو �لكرمي  �لقر�&  سّجل  ثانيا: 
 �خٌ �هللا  ﴿بقيُة  لقومه  شعيب 
 �dلغا� نفس   %(  �dشا( لكم﴾ "هو 
مدين،  �هل  على  موسى  شنَّها  �ل� 
من   Êcفقسم جز فيها،  �نتصر  "�ل� 
��dضي �لقو8 بني �إلسر�ئيليني "تر\ 
جزÊc منها ألهل مدين. فقاY سيدنا 
مضى  قومه:  ئ¾  مهدِّ عندئذ  شعيب 
ترضو�   &� �آل&  "عليكم  مضى،  ما 
 &�" موسى   tdصد� �لذ]   cبالقضا
 &(" �يديكم.   x بقي  مبا  تقنعو� 
بعد   jdأل�  x �"تفسد قوله ﴿"ال 
)صالحها﴾ �يضا )شا�d )% ما فعل 
ֲדم موسى حيث نصحهم �& يكتفو� 
بالبقية �لباقية x �يديهم، "ال nاdبو� 
 jd�) �لصلح.  بعد  �إلسر�ئيليني 
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.(٤٦٤Þ لقر�& ¢٥�
 jd�” صاحب  مع  �تفق  )ن³ 
معلوما-  من   tكرG فيما  �لقر�&“ 
"�شيد  "موطنهم  مدين   Yحو�� عن 
�ختلف  "لك³   ،�dملشكو�  t4هوß
سيدنا  شخصية  عن   Yيقو فيما  معه 

شعيب �. ")ليكم �4ل�:
قو|م  nكي  �لقر�&   &� ١. صحيح 
ما   �مو�لنا   x نفعل   &�  "�) لشعيب 
نشاc) مبع· �& َيَدعهم لينفقو� �مو�|م 
 ،&"cيشا كما  فيها  "يتصرفو�  Ëرية 
�لكرمي "ال  �لقر�&   x لكننا ال جند"
x �لتوG [� ��dكر حلا4¥ قتاY كهذ� 
ح�  "�إلسر�ئيليني  مدين  �هل  بني 

نطبق عليه هذt �آلية.
 x �"شعيب |م (ال تفسد Y٢. "قو
�ألjd بعد )صالحها) �يضا ال يع³ 
�ال يث�"� فتنة �حلرg بعد عقد �لصلح 
 [� ينعقد   ¤  G( �إلسر�ئيليني،  مع 
 ��dسب بيا& �لتوË صلح بني �ألمتني
نفسها، بل )lا تقوY )& �إلسر�ئيليني 
مدين.  �هل  �مال\  على  �ستولو� 
كلمة  نأخذ   &� من   Þمنا فال   ÊG(
 [� �لعا8  مبعناها  هنا   “Æإلصال�”
�لصالÆ "�لتقوh "ليس مبع· �لصلح 
بعد �حلرg. "�ملر�4 من قوله هذ� �& 
 tال يدّمر"� بأعما|م �لفاسد� ما نالو
 cنتيجَة تربية �ألنبيا hتقو" Æمن صال

�ملبعوثني )ليهم من قبل.
هذ�   gحوبا  &�  ��dلتو� تذكر   .٣
موسى   %( مدين   d4ما بعد  هاجر 
للز�dعة.  صاحلة  �dضا  هنا\  ""جد 
"ال جند له �] Gكر بعد Gلك (�لعد4 
١٠). "هذ� يتناá مع �لعقل "�ملنطق 
يتر\   &� لن�  ميكن  كيف   G( متاما، 
قومه  عن   jيعر" �ألساسية  مهمته 
ليشتغل   ،hخر� منطقة   %( مهاجًر� 
هنا\ باألعماY �لز�dعية متناسًيا غاية 

بعثته.
كن�   gحوبا  ��dلتو� تذكر  ال   .٤
�بد�، مع �نه لو كا& هو ْ
وÊ ملوسى 

"نبًيا لََلِز8َ �& تتحد¥ عن نبوته.
٥. لقد حتد¥ �لقر�& �لكرمي x عد� 
�لن�  شعيب  سيدنا  عن  فيه  مو�ضع 

ًو�  كا&  �لذ]  �لشيخ  هذ�  "عن 
 ¤ "لكنه  �لسال8،  عليهما  ملوسى 
 �dموضع - "لو باإلشا [� x يذكر
شخصية  �الثنني   &�  - "�لتلميح 
"�حد�.كما ¤ يقل �لقر�& �لكرمي �& 


َو موسى كا& نبيا.ْ
٦. �نه ملما £الف �لعقل �& ُتَدمَّر �مة 
ن� بيد ن� �خر "Õا على قيد �حليا�. 
�لو�قع �نه على �فتر�j �& حرًبا نشبت 
بني �ألمتني كا& من �لال�8 �& ينضم 
شعيب "�لذين �منو� معه )% صفو� 
 ��dموسى عليهما �لسال8. "لكن �لتو

�يضا خالية من �] Gكر كهذ�، بل ال 
تذكر �] شخص �من Ëوباg، بل 
"4d فيها على �لنقيض �نه ¤ يكن معه 
بينما   .(١٠ (�لعد4  فقط   t4ال"� )ال 
يؤكد �لقر�& �لكرمي "جو4 2اعة من 
�ملؤمنني مع �لن� شعيب � (هو4: 

.(٩٣
4ليل "�عظم  �سطع  ٧. "مما يشكل 
 gحوبا" شعيب  كو&  على  برها& 
�لقر�&   Yُقو هو  Éتلفتني  شخصيتني 
قو8  هال\  عن  �حلديث  بعد  �لكرمي 
شعيب: ﴿� بعثنا من بعدهم موسى 
بآياتنا )% فرعو& "مإليه فظلمو� ֲדا﴾ 
�لقر�&   8�4 فما   .(١٠٤ (�ألعر��: 
 cجا موسى   &�  x  ¾nصر �لكرمي 
 âبعد هال\ قو8 شعيب فكيف يسو
كانا   gحوبا" شعيبا   &� �لظن  لنا 
شعيب  قو8   &�" "�حد�،  شخصية 

ُ�هلكو� على يد موسى "�صحابه.
ملوسى   Êو
ْ شعيًبا  �عت_نا  "لو   .٨
للز8 علينا �لقوY بأ& �أل"Y ¤ ُيبعث 
x قومه dسوال )ال بعد هجر� موسى 
مهمته   &�" مدين،   %( باإلسر�ئيليني 
قومه  ينصح   &�  x فقط  �±صر- 
�ننا  مع  �ملهاجرين.  مع   ãبالتصا
"�جهو�  "�صحابه  موسى   &� جند 
مثل   hقو�  hخر� �مم¾  �ثناc هجرִדم 
�لعمالقة "غ�هم، "لكن �هللا ¤ يرسل 
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 ãينصحهم بالتصا Yسوd [� ليهم(
مع موسى "�صحابه!

 x �لكرمي  �لقر�&  سّجل  لقد   .٩
نفس هذt �لسو�d قوY شعيب لقومه 
يصيَبكم   &� شقاقي  َيْجِرَمنَُّكم  ﴿ال 
مثُل ما �صاg قو8 نوÆ �" قو8 هو4 
منكم  لو¹  قو8ُ  "ما   ãصا قو8   "�
ببعيد﴾ (�آلية: ٩٠)، مما يوضح �& 
قريب.  بزمن  لو¹  بعد   cجا شعيًبا 
 x ُبعث  بأنه   Yلقو� يصح  فال   &G(

�من موسى عليهما �لسال8.
ملوسى  
ًو� ْ شعيب  كا&  لو   .١٠
�نزله   gبعذ� قومه   dينذ  ¤  �Gفلما
 cهللا قبل قليل من �لزما& على �عد��
"�نه  خاصة   �لفرعونيني،  موسى 
"تعزيزt؟  موسى  تأييد  يريد  كا& 
يتغافل شعيب عن   &� ُيعقل  فكيف 
Gكر ما فعل �هللا ألجل موسى ضد 

�عد�ئه x مصر؟.
"باالختصاd، فإ< �hd �& �ملفسرين 
شعيًبا   &� �عمهم   x �خطأ"�  قد 
�لسال8.  عليهما  ملوسى   Êو
ْ كا& 

ًو� ْ �لذ] كا&   gحلق �& حوبا�"
له شخص "�& شعيبا شخص �خر 
قو8  �|الُ\  َشَمَل  قد  "�نه  كلية، 
يبَق   ¤" موسى،  بعثة  قبل  شعيب 
من d�dGيهم عندئذ )ال قليل، بعد �& 
 Yألفو�  %( "شوكتهم  قوִדم   �لت 

متاًما.
 gِمن �& حوبا ��dلتو� tما ما تذكر�"
�نه  فيبد"  موسى  لقو8  نظام¾  "ضع 
تعاليم شعيب.  من   tستقا� قد  كا& 
Gلك �& �تبا� كل ن� nققو& �لرقي، 
بشعيب  �ملؤمنو&  يكو&   &� بد  "ال 
قري�  كانو�  �lم  "مبا  ��4هر"�،  قد 
�لَعهد من موسى، فمن �ملمكن متاًما 
�& تكو& �ثاd تعاليمهم "حضاdִדم 
ال تز�Y باقية، فقا8 حوباg - �لذ] 
يبد" �نه من �مة شعيب - باقتباسها، 
موسى  ألمة  نظاًما  مبوجبها   Æقتر�"

عليهما �لسال8.

ُكْنُتْم   Cْ3ِ َلُكْم  َخْيٌر  �هللا  ﴿َبِقيَُّة 
ِبَحِفيٍظ﴾  َعَلْيُكْم  َ@َنا  4ََما  ُمْؤِمِنَني 

(هو4: ٨٧)

 :Zشر] �لكلما
َمَثٌل  َبِقَي؛  ملا  �لبقية: �سٌم  بقية �هللا: 

فالٌ&   :Yيقا "�لفضل،  �جلو�4   x
 :Yهم، "يقاdبقية �لقو8 �] ِمن خيا
بقايا.   Yلرجا�  x" خبايا  �لز"�يا   x
"�لعقل  �لر�]  �"لو   [� بقيٍة  "�"لو 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
�ملر�4 من قوله ﴿بقية �هللا خ� لكم﴾ 
�& ما تكسبونه بطرK مشر"عة من 
لكم "åب   �تعا% هو خ �هللا  عند 
�& تر"� فيه �لكفاية. "ميكن �& يع³ 
�يضا �نكم لو �حسنتم �ستخد�8 ما 
"هب لكم �هللا من قد�d- "ملكا- 
لكا& �4عى لرقيكم، من �& تلجأ"� 

)% �نو�� �لغش "�خلد��.
عليكم  �نا  ﴿"ما  بقوله  ""ّضح 
سو�  �نكم  تظنو�  ال   &� Ëفيظ﴾ 
بسببـي.كال،   gلعذ�� من  تنجو& 
بل )�G ¤ تنتصحو� بنصحي فال بد 
 �dهذ� )شا x" .gيطكم �لعذ�n &�

وباالختصـار، فإ� أرى أن املفسـرين قـد أخطأوا 
a زعمهـم أن شـعيًبا كان ْ�ـوًا ملوسـى عليهمـا 
ْ�ـًوا  كان  الـذي  أن حوبـاب  واحلـق  السـالم. 
لـه شـخص وأن شـعيبا شـخص آخـر كليـة،
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)% �& �لنا�- dغم عد�"ִדم �لظاهر� 
ألنبيائهم - يكّنو& |م �حتر�ًما بالًغا 
"يعت_"lم مصدd خ� "بركة |م، 
 ��ِلما d�"� منهم قبل 4عو�هم من س

طاهر� "�خالK فاضلة.

َتْأُمُرَ|  َ@َصَالُتَك  ُشَعْيُب  َيا  ﴿َقاُلو� 
َ@Cْ َنْتُرَ| َما َيْعُبُد َ?َباُ~َنا َ@Cْ@َ 4ْ َنْفَعَل 
َألَْنَت  3ِنََّك  َنَشاُ[  َما  َ@ْمَو�ِلَنا  ِفي 

�ْلَحِليُم �لرَِّشيُد﴾ (هو4: ٨٨)

 :Zشر] �لكلمـا
�حلليم: َحُلَم: َصَفَح "َسَتَر. "�ِحللُم: 

(gألقر�) ألناُ�؛ �لعقُل�

َحُسَن  �لذ]  �لرشد؛   "G �لرشيد: 
dُشُدt فيما قّدd؛ "�لرشيد x صفا- 
�لصر�¹.   cسو�  %( �|ا4]  �هللا: 

(gألقر�)

�لتفسـ9: 
�hd �& قو|م هذ� �يضا �ستهز�c منهم 
علينا  لك  ليس  "�ملر�4:  "سخرية، 
)ال  "بينك  بيننا   Kفر "ال  فضل  من 
�لصال� �ل� تضيع فيها "قتك، "�ما 
�لز�dعة   "�  �dلتجا�  x "�لكد  �جلد 
"غ�Õا فال تعر� منها شيئا. فهل 
تريد منا �& نضيع ما حققناt من عز 

"شر� ببقائنا عاطلني مثلك؟
تأمر\...﴾  ﴿�صالتك  فقو|م 

تشنيٌع منهم بشعيب بأنه قد ُ�صيب 
 t4سجو كثر�  من  "�خلر�  باخلبل 
"صالته، "صاd يظّن �& �لصال� هي 
كل شيc. ما له "عبا4تنا "�مو�لنا. 
 .cننفق كما نشا" ،cسنعبد ما نشا

�لعجيب �& شعيًبا � يعظهم �& 
بالباطل،  �آلخرين   Yمو�� يأكلو�  ال 
"لكنهم ير4"& عليه بقو|م: ما لك 
"ما نفعل، ±ن �حر�x d �& نتصر� 
x �مو�لنا كما nلو لنا. "كأlم ِلما 
�آلخرين   Yمو�� �كُل  فيهم  تَأّصل 
 Yحلال� بني  �لتمييز  فقد"�  قد  كانو� 
"�حلر�8 لدdجة �lم ¤ يدdكو� �lم 
ال يأكلو& �مو�|م هم ")منا  ميد"& 
�يديهم )% �مو�Y �آلخرين بالباطل.

يسعد أسرة  "التقوى" أن حتيط قراءها األفاضل علًما أنَّ بإمكانهم متابعة 

بث برامج القناة الفضائية العربية للجماعة "mta3 �لعربية" عبر شبكة اإلنترنت 

على العنوان التالي:

http://www.mta.tv




