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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو5 �
د
�ملصلح �ملوعو5 �

�خلليفة �لثاe حلضر� �إلما9 �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو5 �

:4"H5 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

�َما َ ِبَبيَِّنٍة  ِجْئَتَنا  َما  ُهوُ�  َيا  ﴿َقاُلو� 

�َما َ َقْوِلَك  َعْن  َ.ِلَهِتَنا  ِبَتاِ
ِكي  َنْحُن 

َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنَني﴾ (هو5: ٥٤)

شر8 �لكلما5:
معاٍ&،  تسعة  "له  جرٍّ  حر�  عن: 
تعا%  كقوله  �لتعليل،  منها:  �لر�بع 
)ال  ألبيه  )بر�هيم   Hستغفا� ("ما كا& 

عن موعدٍ�) (�ألقر�).

�لتفسـ;:
�لشرير يأخذ كلمة �خل� �يًضا مأخذ 
�لشّر. فقد �ستنتجو� مما قّدh 9م هو5 
�حلكم  يريد  بأنه   �"خ نصح  من 
بقوhم: ال ميكن  فر5ّ"� عليه  عليهم، 
تقو@  ملا  hµتنا  عن  نتخلى   &�  Íبد�

"ننقا5 ألمر_.
�ملشني  جتاسرهم  من   jملر� "يتعجب 
 Îم عمًال شنيع�هذ�، فإ�م - Hغم )تيا
كالشر_ �لذ^ ال يستند )% 5ليل "ال 
بأ&   Í5هو سيدنا  يطالبو&   - برها& 
�م � مع  5عو��،  على  بالaها&   Äيأ
"ليس   gلدعو� �صحا�  هم  كانو� 
هو، أل& �لشر_ باهللا هو �ألمر �جلديد 
عليه.  �لدليل  تقدمي  "عليهم  �لغريب 
فجساHִדم �يِّر� فعًال، حيث يقولو& 
قبل:  من  بالدليل  5عو�هم  يفّند  ملن 
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ملا\� ال تقد9 لنا برهانÎ على ما تقو@، 
"كأ�م ملتزمو& �5ئمÎ بال�aهني "ال 
)ال  �مًر�  يقبلو&  "ال   Îشيئ يقولو& 

بالدليل "�لaها&!
"�حتقاHَهم  )هانتÐهم  �شدَّ  "ما 
»ن  ﴿"ما  له  يقولو&   \( لرسوhم 
�ا ( قولك﴾.  عن  hµتنا  بتاHكي 
جًد�  مليئة  "لكنها   ،��صغ كلمة 
مبر��H �ال�j�H5 "�الستخفا�، حيث 
ح¹  قيمتك  "ما  �نت  من  يقولو&: 

نتر_ hµتنا من �جلك؟

َبْعُض .ِلَهِتَنا   Bَْعَتَر�� Eِّال   Fَُنُقو  Hْ(ِ﴿
 ����ْشَهُدَ �هللا  Kُْشِهُد  Eِنِّي   Fََقا  Lٍِبُسو
ا ُتْشِرُكوHَ * ِمْن ُ��ِنِه  Kَنِّي َبِرLٌS ِممَّ
 ﴾Hِ�ُتْنِظُر ال  ُثمَّ  َجِميًعا  َفِكيُد�ِني 

(هو5: ٥٥ "٥٦)

شر8 �لكلما5:
طالًبا  َغِشَيه   :jًعتر�� �عتر��   :Bَعتر��
�صابه  �مٌر:   Îفالن  gعتر�" معر"َفه، 

(�ألقر�).

�لتفسـ;: 
قد  فإ�ا  بآhتنا  تؤمن  �نك ال  مبا   ^�

�نتقمت منك "�فسد- عقلك.
"لكن ما �s"H ما ير5 به سيدنا هو5 

عليهم )\ يقو@: )\� كنتم تزعمو& �& 
 Äjتكم سخط علّي إلساhµ من Íحد�
بإفسا5  غضبه  علّي  "صّب  )ليهم 
عقلي، فها )e �قوhا علًنا بأن� �عا5^ 
كر�هة  "�كرههم  2يًعا،  hµتكم 
شديدً�، "�تa� منها متاًما، فإ& كانو� 
تعز"نه  مما   Îشيئ �حلقيقة   n ميلكو& 
فلينتقمو�  )ليهم من قد�H- "صفا- 

.&"Ôما يشا Õ م� "ليفعلو�
�هللا...﴾  ُ�شهد   e(﴿ بقوله  "يع� 
من  لكم  قّدمت  مما  تنتفعو�   � �نكم 
بر�هني عقلية، "�آل& �قد9 لكم شها�5 
 Îعملية من �هللا على صدقي، متضرع
)ليه عّز"جل �& ينـز@ �آل& µياته �ل² 

تفصل بني �حلق "�لباطل.


بُِّكْم َ�ْلُت َعَلى �هللا َ
بِّي َ ﴿Eِنِّي َتَوكَّ

ِبَناِصَيِتَها  .ِخٌذ  ُهَو  Eِالَّ  َ��بٍَّة  ِمْن  َما 

ُمْست^ِقيٍم﴾  ِصَر�ٍ_  َعَلى  
بِّي َ  َّHEِ
(هو5: ٥٧)

شر8 �لكلما5:
ناصيتها: �لناصية: ُقصاÖ �لَشعر �^ 
 "� مقدمه  من  نْبَتـُته  تنتهي  حيث 
مؤخر�؛ "قيل: �لناصية مقد9ُ �لر�4؛ 
"�جلمع  �لناصية،  هي  �لطّر�  "قالو�: 
ناصية  "نو�Öٍ. "�\@ فال&  ناصيا- 

فالٍ&: �^ عزَّ� "شرفه. نو�صي �لنا4: 
�شر�فهم "�ملتقدمو& منهم، "هذ� كما 
ُ"صفو� بالذ"�ئب، يقا@: فال& \�Ôبُة 

قومه "ناصية عش�ته (�ألقر�).

�لتفسـ;: 
كا& من عا�5- �لعر� �& �مللك )\� 
 gعليه �ألسر uنتصر على �لعد" ُعر�
يهزها  نو�صيهم  من  يأخذهم  فكا& 
من  "كا&  عليهم.  غلبته  عن   Í�تعب
عا�5ִדم �يًضا ��م )\� �5�H"� �لعفو عن 
�لعد" جّذ"� ناصيته "�طلقو� سر�حه.

�5بٍة  من  ﴿ما  تعا%  قوله  من  فاملر�5 
 &� �"ًال:  بناصيتها﴾:  µخذ  هو  )ال 
كل "�حد منكم خاضع لسلطا& �هللا 
"غلبته، "ثانيÎ: �& �هللا تعا% قد جّذ 
 Íناصية كل "�حد منكم "تركه حّر
�م � �لنا4  نّبه  "هكذ�  بكم.  
ًة H
�5ئًما،  "سلطانه  لقدHته  خاضعو& 

ته "عفو�، H م يعيشو& مبحض��"
")ال ما كانو� يستحقو& �لعيش بالنظر 

)% �عماhم.
"�شاH بقوله ﴿H" ÕHبكم﴾ )% �& 
فكيف   ،Îيض� سيدكم  هو  سيد^ 
�خافكم ما 5متم عبيدÍ لسيد^، أل& 
من يتخذ� �لسيد صديقÎ له ال يستطيع 

.jعبيد� �& َيُضرُّ"� بشي
 Âصر� على   ÕH  &(﴿ بقوله  "بّين 
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من   &� �"hما:  �مرين؛  مستقيم﴾ 
�لذ^  هو   ّ̂ سو طريق  على   �يس
�ملشر_  يتخبط  بينما  Hبه،   %( يصل 
�لوصا@  له  َفَأنَّـى  "هنا_،  هنا 
تريد"&  �نكم  "ثانيهما:  تعا%.  باهللا 
تعا%  قوله  بدليل  "\لك   ،Ä5با(
قا95   ÕH "لكن  ُتنظر"ِ&﴾،  ﴿"ال 
مستـقيم..   Âصر� على   Äلنـجد
 &( حيـث  طريق،  �قر�  على   ^�
 Mلطريق �ملسـقيم يكو& �قر� �لطر�

"�سرعها.


ِسْلُت ْKُ ْبَلْغُتُكْم َماKَ َتَولَّْو� َفَقْد Hَْفِإ﴿

َقْوًما  
بِّي َ �َيْست^ْخِلُف َ Eَِلْيُكْم  ِبِه 

 َّHEِ َشـْيًئا  َتُضرُّ�َنُه  �َال َ َغْيـَرُكْم 

َحِفـيٌظ﴾   Lٍَشْي ُكلِّ  َعَلى  
بِّي َ
(هو5: ٥٨)

شر8 �لكلما5:
 &(  ^� تتولو�.  �صله:  توّلو�:   HE

تعرضو�.

�لتفسـ;: 
5عو�  Hفضو�   �\( �م � �جلها@  يظن 
�لو�قع   &� به ضر�Hً، مع  �حلقو�   Úلن�
 Hسو@، "�لرسو@ ال يتضرH Úلن� &�
�ملرَسل   "� �ملرِسل   Hيتضر ")منا  �بًد�، 

هنا  هو5  سيدنا  يعلنه  ما  "هذ�  )ليه. 
خو�  "ال  Hسوًال،  )ال  لست  بأن� 
علّي �بدÍ، �لّلهم )ال �& �قّصر n تأ5ية 

لها � �ل²  �لرسالة   j�5�  ^�  Úج�"
قد  5مت  فما  لكم.  تعا%  �هللا  من 
بّلغتكم Hسالته فأنا n مأمن من �^ 
)ليكم  ֲדا  �Hسل�  �لذ^  "�ما   .Hضر
 Hفليس به �^ حاجة )ليكم ح¹ يتضر
�لرسالة  )منا  جانبكم.  من  بالرفض 
Hفضتموها،  فإ\�  �نتم،  لصاحلكم 
فسو� تؤمن ֲדا �مة �خرg ال �الة، 
"�لغلبة،   Hال�5ها� "حتقق  ֲדا  "تنتفع 
حا@،   ^�  n �هللا  Hسالة  تضيع  "لن 
ألنه )\� �5�H شيئÎ نّفذ� "حفظه. فما 
"�نز@  �ألمر  هذ�  �آل&   5�H� قد   9�5
ينّفذها  فإنه سو�  بو�سط²  تعاليمه 

.Îفـظها حتمª"
كما �شاH بقوله ﴿)& ÕH على كل 
شيj حفيظ﴾ �نه لن يدs �عمالكم 
هي  بل  "مؤ�خذ�،  حسا�   &"5
�نه  جر9  "ال  لديه،  �فوظة  مسجلة 

سو� ªاسبكم عليها.

ُهوً��  َنّج^ْيَنا  Kَْمُرَنا   Lََجا ا  �َلمََّ﴿
ِمنَّا  ِبَرْحَمٍة  َمع^ُه  .َمُنو�  ��لَِّذيَن َ
َغِليـظ﴾   lٍَعَذ� ِمْن  يmَناُهْم  �َنجََّ

(هو5: ٥٩).

�لتفسـ;: 
 jًنه من سنة �هللا �لعامة �نه )\� �نز@ "با(
 jمنه �جلميع، سو� wعا Îعا5ّي gً\� "�
منهم �لصاÞ �" �لطاÞ 5"& �^ متييز، 
فإنه  نبًيا  يبعث  عندما  تعا%  "لكنه 
يعامل �لنا4 عندئذ "فق سنة خاصة. 
 sنو�� شأنه  جّل  �هللا  ينـز@  فحينما 
�ُملسرفني،  على  للحجة  )قامًة  �لعذ�� 
 �غ بشكل  باملؤمنني  
ته H  Hتثو
عا5^، فينجيهم من �لعذ�� n معظم 
Hغم  جزئية،   "� كاملة  جنا�  �ألحيا& 
عيشهم بني �لكفاn H بلد "�حد. ")% 

ًة H) بقوله Hهذ� �لسنة �خلاصة �شا
 Öننا �جنيناهم بفضل خا� منا).. �^ 
سنتنا  °سب  ال  �خلاصة،  سنتنا  "فق 

�لعامة.
�نه  يع�  غليظ)  (عذ�ٌ�  تعا%  "قوله 
ال  للغاية  شديًد�   Îمؤمل عذ�ًبا  كا& 

يستطيع �حد �لفر�H منه.


بِِّهْم َ ِبآيا5ِ   ��َجَحُد َعاٌ�  �ِتْلَك َ﴿
 
�َعَصْو� ُ
ُسَلُه َ��تََّبُعو� Kَْمَر ُكلِّ َجبَّاٍَ

َعِنيٍد﴾ (هو5: ٦٠)

شر8 �لكلما5:
�حد  "°قه  حقه  جحد   :��جحد
جحوÍ5: �نكر� مع علمه به. جحد�: 
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كفر به "كّذبه (�ألقر�).
جّبا
: �جلباH من صفا- �هللا تعا% - 
عاٍ-  كلُّ   - "يصلح   a� �لذ^   ^�

متمر5 (�ألقر�).
عنيد: �لعنيد: �ملخالُف للحق �لذ^ ير�5ّ 

"هو يعرفه، 2عه ُعُنٌد. (�ألقر�)

�لتفسـ;:
 %(  �Hشا( عا5﴾  ﴿تلك  تعا%  قوله 
�حو�@  هي  تلك   ^� شأ�م   �Hخطو
"لكنهم  �لقوية،  �لعظيمة  �ألمِة  عا5ٍ 
"كفر"�  �لشر   %( "مالو�   �"aستك�
باحلق تعنتÎ "عناÍ5، "� ينتصحو� ملن 
برسالة خ� "صال{ hم، ")منا  �تاهم 
�تبعو� �صحا� �لنفو\ "�ملنعة من بينهم 
ممن كانو� يلجأ"& )% �إلكر�� "�لعنف 
مث�ين �لفتنة "�لفساn 5 �لبال5 مّدعني 
- مع \لك - بأ�م 
لة لو�j �حلرية 

n �لر�^ "�لعقيد�.

 qََيْو�َ َلْعَنًة  ْنَيا  �لدُّ  rَِهِذ ِفي  �Kُْتِبُعو� َ﴿

بَُّهْم Kَال َ  ��َعاً�� َكَفُر  َّHEِ الKَ ْلِقَياَمِة�

ُبْعًد� ِلَعاٍ� َقْوqِ ُهوٍ�﴾ (هو5: ٦١)

شر8 �لكلما5: 
�للعُن  �لقر�؛  ضدُّ  �لبعد   :sُبعد

(�ألقر�).

�لتفسـ;: 
فمعناها  �لعبا5  من  كانت   �\( �للعنة 
�للعنة  عليك  لبعض:  بعضهم  قو@ 
�^ �hال_، ")\� كانت من �هللا فتع� 
�إلبعا5. فاملر�5 من قوله تعا% ﴿"�ُتبعو� 
n هذ� �لدنيا لعنًة "يو9َ �لقيامة﴾ ��م 
كانو� بعيدين عن �هللا "هم n �لدنيا، 
"هكذ� سيكونو& يو9 �لقيامة �يًضا )\ 
جّل  "قربه  �هللا  ÔHية  من  سُيحرمو& 

شأنه.
كفر"�  عا�5ً   &( ﴿�ال  تعا%  قوله  �ما 
Hֲדم﴾ فهي كلمة حكمة �Hئعة للغاية. 
تنبيه، "(�لر�) معنا�:   ��5� فإ& (�ال) 
 �Hيطّو يز�@  "ال   jلشي� ¥لق  �لذ^ 
ليأخذ� )% H5جة �لكما@، )\& فاملر�5 
فعلته  ما  �قَبَح  ما  �نظر"�  �جلملة:  من 
Hّباهم،  من  قو@  Hفضو�  حيث  عا5، 
مع �& �لشريف يطيع من ُيحِسن )ليه. 
"لكن �ملؤسف �& هؤالj �لقو9 قد َعقُّو� 
َمن �خذهم )% هذ� �لدHجة �لسامية، 
"هكذ� فإ�م � ينكر"� �جلميل فحسب 
�لذ^  أل&   ،gaك 
اقة  �Hتكبو�  بل 
 &� على   Îمتام  Hٌ5لقا Hفعهم  قد  كا& 
�لسافلني.  �سفل   %( يضعهم "ªطهم 
"هذ� ما حد� ֲדم بالضبط، فهلكو� 
لنبيهم  معاHضتهم  على  عقاًبا  "با5"� 

هو5 �.

َيا   Fََقا َصاِلًحا  Kََخاُهْم  َثُموَ�  �Eَِلى َ﴿
 rَُلٍه َغْيُرEِ هللا َما َلُكْم ِمْن� ��َقْوqِ �ْعُبُد
��ْسَتْعَمَرُكْم َ tِ
ُهَو Kَْنَشَأُكْم ِمَن �ْألَْ

بِّي َ َّHEِ َلْيِهEِ ُثمَّ ُتوُبو� rُ�ِفيَها َفاْسَتْغِفُر

َقِريٌب ُمِجيٌب﴾ (هو5: ٦٢)

شر8 �لكلما5:
جعله  �ملكا&:   n �ستعمر�  �ستْعَمَر: 
 :uHأل� n �5َيعمر�. "�ستعمر �هللا عبا

طلب منهم �لعما�Hَ فيها. (�ألقر�).

�لتفسـ;: 
5اللًة  تد@  �لعربية   "Þصا" كلمة   &(
"�ضحًة على �& قومه Ãو5 كانو� �مة 
عربية. "مبا �& �لقرµ& يصّر{ �& Ãو5 
﴿"�\كر"�  hم:  قا@   \(  Í5عا خلفو� 
عا5﴾  بعد  من   jخلفا جعلكم   \(
 Îيض�  Í5عا  &� فثبت  (�ألعر��:٧٥) 

كانت �مة عربية.
 "Þقد يقو@ �حد هنا بأ& كلمة "صا"
قد تكو& معربة من لغة �خرg. "لكن 
كل  أل&  بسليم،  ليس  �لزعم  هذ� 
�جنبية   jا¿� من   &µلقر�  n  5H" ما 
تعريبها   &"5 هي  كما  \كرها  قد 
"�كريا  "يونس   &"Hها" كموسى 
 "Þصا" &� n &\( ها. فال شك�"غ
�يضا  "Ãو5   Í5عا  &�" عربية،  كلمة 



اجمللد العشرون، العدد السادس -  رمضان وشوال  ١٤٢٨ هـ - تشرين األول / أكتوبر ٢٠٠٧ م

٨

ُسّمو�   Í5عا  &� "مبا  عربيتا&.  �متا& 
خلفاj لقو9 نو{ (�ألعر��: ٧٠). 
 Îيض�  -  �  -  Îنوح  &� فثبت 
كا& مبعوثn Î منطقة عربية، "كا& 
من �لعـر�. "�لتـاHيخ يؤكد �& 
مسكنه كا& �لعـر�M، "�& �لعر� 
هذ�  على  حاكمـني  كـانو� 

�ملنطـقة n �لقـدمي.
 Hلذ^ �قصد� من \كر هذ� �ألمو�"
 &� على  �5ّلل   &� هو  بالتفصيل 
 n كافًة  �لنا4  لغة  كانت  �لعربية 
بد�ية   &� لنا  تأّكد   �\( ألنه  �لبد�ية، 
شبه  من  كانت   eإلنسا� �لنسل 
�جلزير� �لعربية فال بد من �العتر�� 
�& �لعربية هي �9 �أللسنة. )& °و� 
�نه  تؤكد   Îيض� �لغربيني   jلعلما�
كانت n �لبد�ية لغة تسمى �لسامرّية 
بسبب   � �لعربية،  �شتقت  "منها 
�لتغي��- "�لتعديال- تشعبت منها 
يعترفو&  �م � كما   .gخر� لغا- 
هذ�  �لسامرية  �للغة  بأ&  °وثهم   n
من  �جلنـو�  �هل  لـغة  كانت 
�إلسال9  قبل  (�لعر�  �جلزير�  شبه 
كل   &� �لو�قـع  "لكن   .(٣٣Ö
�جلزيـر�  �هل  به  ينـطق  مـا 
 s"من لغا- )& هي )ال فر Mلعر��"

للعـربية.
من  �نشأكم  ﴿هو  تعا%  "قوله 

�ألuH...﴾ ال يع� �نه تعا% خلق 
خلق  أل&   ،uHأل� من   Þصا قو9 
 gلد فقط  كا&  )منا  منها  �إلنسا& 
خلق �"@ 5µمّي، �ما بعد \لك فأصبح 
�لتناسل  طريق  عن  يتم  �لنا4  خلق 
�نكم  �آلية  �ملر�5 من  ")منا  "�لتو�لد. 
كنتم �مة �Hضية �^ منحطة متر5ية 
"حق�� n �عني �لنا4، فنهض بكم 
�هللا من �حلضيض، "حقق لكم �لغلبة 
 uَفّو" �آلخرين،  على  "�حلكم 
�لنبيلة   Mألخال� نشر  مهمة  )ليكم 
"�آل��5 �لفاضلة. فيجب �& تسألو� 
تقصـ��تكم  على  �لغفـر�&  �هللا 
ألنه  �لو�جـب،  هذ�   j�5�  gلد
عـظيمة،   ��خط مسـؤ"ليـة 
فضـًال  ��5كم  \لك  فعلـتم  فإ\� 


ًة.H"
"�شاH بقوله (� توبو� )ليه) )% كلمة 
 jحكمة عظيمة، "هي �& كل شي
�Hجع )% �صله، "�& على �إلنسا& 

�خللق  ضعيف  �نه   Î�5ئم يتذكر   &�
)منا  Hقيه   &�"  ،Îساس� �لشأ&   �حق
فعليه  تعا%،  �هللا  فضل  على  يتوقف 
 ،Î5"م "يتو�  �هللا   %( يرجع   &�
 ،Í5د¡ 
ته H" فضله  عليه   @áلي
"Hّبه  خالقه  عن  صلته  قطع   �\( �ما 
 %(  gَّ5تر" ثبوִדا،  بعد  قدمه  َ�ّلت 
"�hو�&  �لضعف  من  �لبد�ئية  حالته 

.�Hحلقا�"
قريب   ÕH  &(﴿ تعا%  "قوله 
¡يب﴾.. لقد بّين بكلمة ﴿قريب﴾ 
 H5قا فإنه  Hسالته  Hفضتم   �\( �نكم 
جنو�5  أل&   ،ÍHفو عقابكم  على 
�5Hفه   � تتأخر.  ال  سريعة  قريبة 
�لبعض  لظن   Î5فع ﴿¡يب﴾  بقوله 
بأنه تعا% ")& كا& قريبÎ )ّال �نه قد 
فقا@:  �لعبا5،  شؤ"&   n يتدخل ال 
ما   �\( بل  عـبا�5،  ينسى  ال  )نه 
5عا� �حد لبَّى ند��j "جاj لنـجدته 

.ÍHفو

عادًا  أن  ومبا  عربيتان.  أمتان  أيضا  و�ود  عادًا   ....
نوحًا  أن  فثبت   .(٧٠ (األعراف:  نوح  لقوم  خلفاء  ُسّموا 
وكان  عربية،  منطقة   B مبعوثًا  كان  أيضًا   -  �  -
العراق... كان  مسكنه  أن  يؤكد  والتاريخ  العرب.  من 




