



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< aد `�ته �ل"  
 bبالطر  Bلعا�  cاd�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لgهاY، -هي �لنمو`f �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    mلدي�  nملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   cنشا-
حالp �لسال� �حلقيقي � �لعاB -`لك على - qلشعو�

.cلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� cضو

�ملالية من تgعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�g كل 


فع �لزكا<.- nخر� Zعاgجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   xش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �{ا �-p فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  p-
 xش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني  -�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� qلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرn، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرn عن �آلباc -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 gها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�c من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوn، -�باهم على ما �� �سوp �هللا  � صحابته 

 .bلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   pنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   fمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-p، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلd- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية
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مو���ها
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بعد

تلك
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"ناقة اهللا".. آية لقوم سيدنا صا� �        � رحاب القرآن الكرمي٤- ١٠
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إعجاز القرآن واكتشافات العلم        د. وسام الBاقي٣١_ ٣٥

Zن واإلنYنت      عالء عثمان٣٦
 

إسالمية شهرية تصدر عن املكتب العربي

 باجلماعة اإلسالمية األحمدية العاملية في لندن، بريطانيا.


ئيس �لتحرير
�بو 
ز� �لتونسي

هيئة �لتحرير
عبد �ملؤمن طاهر

عبد �ملجيد عامر

�مد طاهر ندمي

��يئة �إل��
ية

د قمر� �نص


د جا"يد� �من

عبد �ملاجد طاهر

ه )% �لعنو�& �لتا%: 2يع �التصاال- "�ملر�سال- ُتوجَّ
The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

http://www.islamahmadiyya.net

الهاتف والفاكس 0044 (0) 20 8 5421768 altaqwa@islamahmadiyya.net

�ملجلد �لعشر"&، �لعد4 �لسابع - 

شو�G" H" �لقعد� ١٤٢٨ هـ - تشرين �لثا@/ نوفم= ٢٠٠٧ 8

البريد اإللكتروني

موقعنا عبر شبكة اإلنترنت

�فوظة للشركة �إلسالمية �لد"لية O2يع �حلقو ©
ISSN 1352 - 9463

�لتو�يع
مظفر �
د
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�لصو�i من )هد�g ُعم� عليم
 مدير مكتبة �لصوi باجلماعة
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كلمة �لتقو�٢

يدفع   gبك=يا  k�G  iشعو هي   Oألخال�
صاحبه )% �حتقاi كل ما هو مذمو8. �ألمر 
�لذ^ يدفعه )% تفا4^ �ألخطاg "تصحيحها 
قبل �& تفرw نفسها عليه. كما �vا حصن ال يسمح 
�dو�جس  �ملخالفة حيث ال جتد   "� �ملعصية  باiتكا| 
�ملذمومة طريقها )% كيا& �ملر�G" gته. كما �vا �لد�فع 
 Oلصد�" �إلنصا{   gملر� يفرw على  �لذ^  �ألساسي 
 gهي �ل� تولِّد �حليا Oألخال�" .gألصدقا�" gمع �ألعد�
�لذ^ مينع �ملرg من �الفة �لذ"O �لعا8 "�ملنطق �إلنسا@ 
على   wتفر شحنة  �vا  كما  �لسما"^.  "�لتشريع 
صاحبها �لصدO "�ألمانة "�البتعا4 عن مو�ضع �إلهانة 
�إلنسا&  بني  �ملعنو^  �حلاجز  فهي  �حلر�.  "مو�قف 
"�ال�ر�{ �ملتعمد "هي �لد�فع �لد�ئم لتحر^ �لصو�|.

"ال �تلف عاقال& f �& بغيا| �ألخالO يسو4 قانو& 
 gحلق "�تفي. "تو�4 �لفضيلة على مر� ��لغا|.. "يط
 Oحلقو� ُتعرُِّ{  �عر�{ جديد�  ُتسن   � �لرGيلة..  من 
بغض  عليه   Gالستحو�� �إلنسا&  يستطيع  ما  كل  بأvا 
على  �لو�جبا-  "ُتعرُِّ{  "�ألحّقية.  �لكيفية  عن  �لنظر 
�vا فقط ما ال يستطيع �إلنسا& �لتملص منه. "لألسف 

�لشديد هذ� هي �ألخالO لد� �لبعض. 
�ما �ألخالO �لسمحاg فأصبحت �ر4 شعا�i- ُترفع 
"�ألعيا4.  iمضا&   f �لسنة..  من  معينة  �"قا-   f
�ملساجد   f �اعها  على  �لنا�  �عتا4  كلما-  �ر4 
"�ملناسبا- �لدينية تدخل من �G& "�ر� من �خر�. 

يتبخر معناها "يضمحل �ثرها خالH 4قائق معد"�4.
 �iشو� f ^ما �ر على  مطلع  على كل  "ال �فى 
 �لكث �ملميز�  �لسمة  �صبح  فالُكر�  "��قتها..  مدننا 
ناجًحا  ما  �& يصبح شخص  فيكفى مثال  �لنا�.  من 

فيكرهه �آلخر"&، ح¡ لو كانو� f �اH غ� �اله.
"يكفيك )لقاg نظر� على �^ مدiسة لتر� �لكمَّ �dائل 
من �أللفا¤ �لبذيئة �ل� يتباd4ا �لشبا|. ح¡ )& بعضهم 
يعت= هذ� � ألمر عا4يا جد�، "هذ� هي لغة �ملتحضرين. 
�ما عن �ملشاجر�- "�لسبا| "�ملعاكسا- فحد¥ "ال 
�عصابه  على  �لسيطر�  يفقد   gملر� �صبح  ح¡  حر�. 
"�لتحر¦  �لفتيا-  معاكسة  �ما  �ألسبا|.  ألبسط 
�جلنسي فقد �صبحت من �ألخباi �لد�ئمة �ملألوفة. "قد 
ال تصدO فضاعة "فحش �لصوi "�للقطا- �ل� يتباd4ا 

 .Hشبابنا ع= �جلو�
 Oألخال� gختفا�" ،Hكلنا نشعر ֲדذ� �لتحو Hبطبيعة �حلا
 %( �إلسالمي   �iلشا� يعو4   &�  ªمت� "كم  �جلميلة. 

ل  صفحة من سجِّ
دموعي على أوجاعي
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سابق عهد�، "�& تعو4 �لشخصية �إلسالمية )% طبيعتها 
"�خالقياִדا.

  ،���ألخ �نفاسها  تلفظ  هذ�   Hحلا�"  Oألخال� فإ& 
 gا بالشفاd نه من "�جبنا 2يعا �وها �& ندعو� �i�"
مدننا  ساحا-   f صرًحا  dا  نقيم   &�" �لعاجل.. 
نفو�   f ثانية  نغرسها  �لصنيع  ֲדذ�  لعلنا  �لك=� 

�لذئا| �لبشرية!!
"ال �تلف �ثنا& f �& �لذ^ نر�� �ليوf 8 �تمعاتنا 
على   Oباألخال �لتز�مها  عد8  هو  �إلسالمية  �لعربية 
حديدية  قبضة  "غيا|  "�ملجموعة.  �لفر4  مستو� 
�لنا�  عالقا-  ينظم  قانونا   wتفر �حلاكمة  للسلطة 
"±مي �لضعيف "�لفق� قبل �لقو^ "�لغ°. هذ� )% 

جانب فشل �ملؤسسة �لدينية f تر_ بصماִדا على طابع 
 .Oلشخصية �إلسالمية �ل� فقد- مقوما- �ألخال�

عليه  ُنحسد  ال  �لذ�  �ملتر�4  �لوضع  هذ�  ظل   f"
مبا  يبو³  �إلسالمية  �لساحة   Hحا لسا&  صد�  فإ& 
 _iند" Oننا نعر{ فضيلة �ألخال( :H�4خله "يقو f
فريضة �إلميا& باهللا "ما يترتب عليها.. "حتمية �لقيامة 
�µيته.  "نعي  �لقانو&  تطبيق  "نستطيع  "�حلسا|. 

"لكننا �تا� )% من يفرw علينا كل هذ�.
فاملؤمن من بتعظ بغ��، �ال تر"& �ننا نقتفي ¶ثاi �ألمم 
�لرجل  �لرجل من  بز"��  قانوvا  �عتر{  �ل�  �لغربية 
"�ملر�� من �ملر�� "ال ير"& G fلك عيبا. ")�G تصفحت 
سجال- �لوال�4- عندهم فغالبا ال جتد لآلباg �ثر�، 
فينسب �ملولو4 )% �مه. "قد يطوH �حلديث عن تعفن 
حديثنا.   iو� هذ�  ليس  "لكن  "4ناستها  �خالقهم 
لقد 4قت نو�قيس �خلطر منذ�i بآفا- فتاكة ستقطع 
�ألمة )% )i| متناثر�. "ما يسعنا )ال �& ندعو �لعزيز 
�لقدير �& يوقظ �لنفو� �لنائمة "يطهر �لقلو| �ملظلمة 
 �"يستقطب ¶�G& �لغافلني لدعو� �حلق �ملبني، "ال يغ

�هللا ما بقو8 ح¡ يغ�"� ما بأنفسهم.
"ختاما قد تبد" نظرk قاسية بعض �لشيf g طر³ 
�لو�قع  �مانٍة  "بكل  "لكن° المست  �ملوضو�..  هذ� 
كث�� جتاهلها  �حيا&   f 4نو �حلقائق، iمبا  "Gكر- 
لنا 2يعا.. لكن )%  نريد Gكرها... ألvا مؤملة  "ال 
كل  من  "بالرغم   .iإلنكا� "هذ�  �لتجاهل  هذ�  م¡ 
Gلك يبقى �ملنا f �هللا كب� بأ& تعو4 �متنا )% سابق 
بسيفها،  ال  بأخالقها  "تفتحه  �لعا«  لتقو4  عهدها 
"��حو� ¼ �& �قوH )& ما عاجلته f هذ� �لسطوi ما 

ل 4موعي على �"جاعي. هو )ال صفحة من سجِّ

أملنا � اهللا  يبقى  وبالرغم من كل ذلك 
عهدها  سابق  إ(  أمتنا  تعود  بأن  كب0 
لتقود العا9 وتفتحه بأخالقها ال بسيفها، 
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٤

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

�خلليفة �لثا@ حلضر� �إلما8 �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو4 �

:�"i4 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

﴿َقاُلو� َيا َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجوًّ� 

َقْبَل َهَذ� 3َتْنَهاَنا 2ْ3َ َنْعُبَد َما َيْعُبُد /َباُ-َنا 

ا َتْدُعوَنا ِ;َلْيِه ُمِريٍب﴾  Dَِ;نََّنا َلِفي َشكٍّ ِممَّ
(هو4: ٦٣)

:Eلكلما� Hشر
ُمريب: ��iبه ُيريبه )�iبًة: شّككه "جعل 
فيه iيبًة. ��iبه منه �مٌر: �ساg به �لظن "« 
 "� gبك فال&: بلَغك عنه شي�i� .يستيقن
 Hقلقه "��عجه، قا� :Ãيد� |�i� .توّهمته

�ملتنÄ: ما ��iبك من ُيريب (�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
كّنا  لقد  قائلني:  منه   Åصا قو8  يشكو 
�هللا  حبا_  ملا   Æجسام ¶ماًال  عليك  نعقد 
 .-�gكفا" -�iقد" gكاG" به من فطنة
"نفع  قو�   iمصد تكو&   &� نتوقع  فكنا 
على  تعمل  بد�-  "لكنك  لقومك، 
¶ماdم   &�  gهؤال  _iيد  »" هالكهم. 
f صاÅ كانت قد حتققت فعًال، حيث 
�صبح مصدi خ� "بركة لقومه، "لكن 
�نفسهم   f مرجوًّ�  كا&  ما  يتحقق   »
هم حيث ُحرمو� من �ملساµة f �حلملة 

�إلصالحية �ل� بد�ها صاÅ خل� قومه.
يسّمى  �لذ^  �لكائَن  هذ�  �ضَعَف  ما 
�مًنا  �ألمل  على   Æعائش يظّل   ! Æنسان(
¶ماله  حتّقق  موعُد  ±ني   &� "ما  طويًال، 
لعل  بل  ينشدها سنني عديد�،  �ل� ظّل 
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"ناقة اهللا"..
آية لقوم سيدنا صا� �
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قر"ًنا  عليها  عاشو�  قد  قبل  من  قومه 
عنها  معرًضا  فجأ�  يقو8  ح¡  طويلة، 
منصرًفا عن هذ� �ملعني �ملتفجر حوله كي 

يرتو^ منه قو8 ¶خر"&.
كا&  لقد  بالباiحة!  �لليلة  �شبَه  ما   ،�ٍ¶
iجًال  قر"&  منذ  ينتظر"&  �ملسلمو& 
جاgهم  فلما   ،gلسما� من  dم  موعو�4 
ما  يغيِّر"�   »" ند�ئه  عن  �عرضو�  باحلق 
�قو�8  به  تؤمن  �خذ-  بينما  بأنفسهم، 

�خر� "تنتفع ب=كاته.
يعبد  ما  نعبد   &� ﴿�تنهانا  "قوdم 
كما  نعبد   &� من  �متنعنا   ^� ¶باÉنا﴾.. 
منك  نتوقع  كنا  �ننا  "�ملر�4  ¶باÉنا.  عبد 
�& ترفع �سم �آلباg "لكنك بد�- تضع 
�لفأ� على جذ"iنا حيث حتاi| عقائد 

�آلباg "طرO عبا4ִדم.
�صبح   wمر  �G( �إلنسا&   &� �لقاعد� 
فمه مريًضا �يًضا، فيجد �ملاg �لزالH مرًّ�. 
"هذ� ما حد¥ ֲדم، فلما كانت قلوֲדم 
�هللا  �نزله  �لذ^  �لتعليم  عن  قالو�  فاسقة 
بأنو��  قلوبنا  ميأل  بأنه  �لشكو_  لدفع 

�لشكو_ "�لشبها-.
)& قوdم لصاÅ بأنك كنت َمحطَّ ¶مالنا 
« يكن عن )غر�gٍ له �" �سٍف عليه، بل 
عليهم  �نبيائه  مع  �هللا  سنة  جر-  هكذ� 
نبًيا،  تعا%  �هللا  بعثه  من  فكل  �لسال8. 
قلو|   f عظيًما  "قًعا  تر_  قد  يكو& 
 -�gكفا من   k"� مبا  4عو��  قبل  �لقو8 

 ^i"مميز�. "هذ� �مر ضر -�iقد" ��iبا
يكو&  ال  4عو��  بد�ية  عند  ألنه   ،Æيض�
شيg من �ألنباg "�لوعو4 قد حتقق له بعد، 
كما ال تكو& تعاليمه "شر�ئعه قد نزلت 
بشكل كامل، فال يكو& f يد� عندئذ 
�لسابقة  حياته  )ال  على صدقه  4ليل  من 
لدعو��. "هذ� هو �ل=ها& �لوحيد �لذ^ 
 Ãقنع �لسيد� خد�ة "�با بكر "علّيا "�يد�
 ،� Äلن� Oضي �هللا عنهم - بصدi -
فإvم « يؤمنو� به برÉية معجز� �" ¶ية �" 
تعليم مفّصل، ")منا صّدقو� مبجر4 )عالنه 
عن 4عو��، بناgً على ما i�"� من حياته 

�لطاهر�. (�لس�� �لنبوية البن هشا8).


3َْيُتْم ِ;2ْ ُكْنُت َعَلى َبيَِّنٍة َ3َ Pَِيا َقْو Qَقا﴿

ِمْن َ
بِّي Dَ/َتاِني ِمْنُه َ
ْحَمًة َفَمْن َيْنُصُرِني 

َغْيَر  َتِزيُدDَنِني  َفَما  َعَصْيُتُه   2ْ;ِ �هللا  ِمَن 

َتْخِسIٍ﴾ (هو4: ٦٤).

:Eلكلما� Hشر
منه  ّجنا�  عدّ"�:  من   Æفالن نصر  ينصر: 

"خّلصه "�عانه "قّو�� عليه. (�ألقر|).
 %( َنَسَبه  �سر؛  جَعله  َر�:  خسَّ  :Iس[

�خلسر�&؛ �ضّله؛ �هلكه (�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
يقوH سيدنا صاÅ لقومه: تقولو& ¼ بأ& 

�لوسا"�  ش¡  قلوبنا   f  �تث تعاليمك 
)ليها  تدُعنا   » لو  "�نك  "�لشبها-، 
�خ=متو@  فهّال  علينا!   Ãسّيد الخترنا_ 
�ن° لو كنت f �حلقيقة من عند �هللا تعا% 
فما�G سأج° من �عامتكم بتر_ iسالته 
"باًال  صد�قتكم  تزيد@  �فال  "جل.  عز 

!Æسيا4تكم خسر�ن"

﴿Dََيا َقْوPِ َهِذِ\ َناَقُة �هللا َلُكْم /َيًة َفَذُ
Dَها 

وَها ِبُسوٍ[  ِ̀ �هللا Dََال َتَمسُّ 
َتْأُكْل ِفي 3َْ

َفَيْأُخَذُكْم َعَذ�cٌ َقِريٌب﴾ (هو4: ٦٥).

:Eلكلما� Hشر
 �iْحَذ�" �iْGَ :H4َْعه، يقا ^� �iْGَ :هاD
ُeَ

(�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
ناقة صاÅ � مرتًعا   Hكانت "ال تز�
�لنا�. "قد 2ع حوdا   Hفيه خيا  Hو�
�ملفسر"& من �ألساط� "�خلر�فا- �صنافا 
 iلكفا� بأ&  بعضهم   Hقا ح¡  "�لو�ًنا 
 iعندما طالبو� بآية صدقه خلق على �لفو
حامًال،  "كانت  �جلبل،  بطن  من  ناقة 
(�بن  �جلبل  من  خر"جها   iفو فولد- 
كث�). لقد 2عو� f تفاس�هم ما �عو� 
من خر�فا- 4"& �& ينتبهو� )% تأث�ها 

�خلط� f قلو| �لسّذ� من �لنا�.
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Ðلق   Hيقو ال  �لكرمي  �لقر¶&   &� �حلقيقة 
�لناقة هكذ� كمعجز�، بل يصّر³ ﴿قالو� 
رين . ما �نت )ال بشٌر  )منا �نت من �ملسحَّ
�لصا4قني.  من  كنت   &( بآيٍة  فأِ-  مثلنا 
قاH هذ� ناقٌة dا شرٌ| "لكم ِشرُ| يو8ٍ 
معلو8ٍ. "ال متّسوها بسوg فيأخذكم عذ�ُ| 
 .(١٥٧%�  ١٥٤:gلشعر��) عظيٍم﴾  يو8ٍ 
 ^� رين﴾  �ملسحَّ ﴿من  قوdم  من  "�ملر�4 
من �ملخد"عني. "�ملر�4 من قوله (dا شر| 
 f ا �حلقd &� (8يو8 معلو "لكم شر| 
لكم  كما  �ملحد4،  يومها   f  gملا�  4"i"
.Æيومكم �ملحد4 �يض f حلق �& تستقو��

ُتخلق   » �لناقة   &� �آليا-  هذ�  تبّين 
كمعجز�، ")منا هي ُحرمتها  �ل� ُجعلت 
كّل  بالعذ�|   Åصا iنذ� حيث  معجزً�، 
خلقها  كا&  لو   .gبالسو dا   wيتعر َمن 
¶يًة - كما يزعمو& - لقاH: لقد سبق �& 
خلقت �لناقة من �جلبل كمعجزٍ� �ستجابة 
يهد4  بالعذ�| من   iينذ ملطلبكم، "لكنه 

حريتها f �لشر|.
¶يًة،  �لناقة   -iصا كيف   :Hلسؤ�� �ما 
يذكر�  ما كا&  عليه هو   H"أل� فاجلو�| 
�ستاG^ �ملعظم �ملولو^ نوi �لدين iضي 
�هللا عنه حيث قاH: كا& من عا�4 ملو_ 
�ملاشية  بعض  يطلقو�   &� "غ�هم  �لعر| 
�لنا�  هكذ� حرً� تأكل "ترتع f حر¥ 
قوִדم  على  كعالمة  "Gلك   ،gتشا حيث 
من   &� �لقو8   بني  معلنني  "سلطاvم، 

هذ�  ""فق  �هلكنا�.   gبسو dا    wتعر
 �  Åصا سيدنا  سّر³  �لشائعة  �لعا�4 
ناقته بأمر من عند �هللا تعا%، جاعًال حريتها 
عالمًة على سلطته �لسما"ية، معلنd Æم �& 
ال ميّسوها بسوg، ")ال فسيكو& هذ� مبثابة 
خر"جهم على حكومة �لسماg، "سو{ 

±ل ֲדم �لعذ�|.
 gمن �نبيا Äقائل: )نه ال يليق بن Hلو قا"
�لدنيا  ملو_  يفعل  كما  يفعل   &� �هللا 
�لطغا�، فيطلق فحًال يأكل f حر¥ �لقو8 
"يفسد�، � يهّد4 هو بالويل "�لدماi من 
�نه ال  مينعه من فساi� 4عه! فجو�به هو 
"لكن   ،Äبالن يليق  ال  هذ�   &�  f شك 
سيدنا صاحلÆ « يكن يقّلد هؤالg �لطغا� 
 ^� f يقل بأ& ناق� سو{ ترعى » G(
�f" wi �^ حر¥، بل قاH: ﴿فَذi"ها 
 f سترعى   ^� �هللا﴾..   wi�  f تأكْل 
 wi�﴿ &ل� ال ميلكها �حد، أل� wiأل�
�هللا﴾ هي ما ال يكد³ �حد �i� fعتها، 

")منا هي خالية من �لز�i، تنبت �لعشب 
.gلسما� gعليها من ما HÑلكأل مبا ي�"

�ما �نا فأ�i شخصًيا �& صاحلÆ �  قد 
�4�i بقوله: ﴿فذi"ها تأكْل wi� f �هللا﴾ 
 ^iسفا� f ريةÒ حتر_ عليها� @"iG &�
عليها  �نتقل   &� من  متنعو@  "ال  �لتبليغية 
من مكا& )% ¶خر ألg�4 "�جباk �لدينية. 
�للغا-  2يع   f  �كث �ملجا�  هذ�  "مثل 
�لر�كب،  منَع  �ملركب  مبنع  ير�4  حيث 
�"قفو�  �iكب  )يقا{   �"4�i�  �G( ألvم 
مطيته. فيبد" �& �لقو8 كانو� ±ولو& 4"& 
iحالته �لتبليغية "ال يَدعونه يتحر_ Òرية 
قائًال:  Gلك  عن  �هللا  فنهاهم  "هنا_،  هنا 
لتبليغ   gيشا حيث  به  تذهب  ناقته  4عو� 
 �iسالة iبه. "لكنهم قتلو� �لناقة، �" بتعب
له  لن يسمحو�  �vم  ¶خر، �خ="� عملًيا 
فأخذهم  �حلرية.  ֲדذ�  بلدهم   f بالتبليغ 

.���لعذ�| �لذ^ 4ّمرهم تدمً
 &� "هو  ¶خر،  مفهو8  لآلية  يكو&  "قد 

كان من عادة ملوك العرب وغRهم أن يطلقوا بعض 
الناس حيث  تأكل وترتع F حرث  املاشية هكذا حرًة 
تشاء، وذلك كعالمة على قوتهم وسلطانهم، معلنني بني 
القوم  أن من تعرض pا  بسوء أهلكناه. ووفق هذه العادة 
الشائعة سّرح سيدنا صا� � ناقته بأمر من عند اهللا 
تعاt، جاعًال حريتها عالمًة على سلطته السماوية...
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صاًحلا � كا& قد �i4_ �& �حتكاكه 
بالقو8 يؤ4ّ^ )% �ملزيد من �لفتنة "�لفسا4 
فأ4�i �& يتحاشى �الصطد�8 ֲדم. "مبا �& 
�لعيو& "�ملر�عي هي ملتقى �لقو8 عموًما، 
�متنع - بأمر من �هللا - عن �خذ ماشيته 
 wi� f يرعاها iملر�عي �لعامة، "صا� %(
نائية ال ميلكها �حد. كما توقف عن )ير�4 
بل   ،Æعموم �ملعتا4  �ملوعد   f  gملا� ناقته 
يكو&  ال  حيث  ¶خر   Ãموعد لذلك  ��ذ 
ها  للقو8:  �علن   � �آلخر"&.  �لرعا�  فيه 
ممكن   �تدب كل  "�تباعي  �نا  ��ذ-  قد 
 ،gلعنا�" �ملشقة  متكبدين  �لفتنة،  لتفا4^ 
)G تركنا �ملو�عيد "�ملر�عي �ل� قد تؤ4^ 
 �Gفإ بكم.  "�الصطد�8  �الحتكا_   %(
فسيكو&  Gلك  بعد  "�لفسا4  �لفتنة  �ثرُتم 
"�يا،  نعيش   &� تريد"&  ال  �نكم  معنا� 
"عندئذ سو{ ±ل بكم �لعذ�| من عند 

�هللا تعا%.
�لتا�iية  باألحد�¥  يتأكد   ªملع� "هذ� 
"�4ًيا  �لقدمية  �لتو�iيخ  تذكر  �يضÆ حيث 
�إلسال8  قبل  (�لعر|  �لناقة"  "فج  باسم 
×٦٤). كما "4i هذ� �السم f كتا| 
�جلغر�فيا لبطليمو� �لذ^ كا& قبل �مليال4 
�ليونا&  "�ملؤiخو&  سنة.  "Øسني  مبائة 
 ،(Badanata) عليها  يطلقو&  �لقد�مى 
�لقر¶&   wi�) "لناقة� "هو حتريف Hِ"فج 
 4ٍ�" فوجو4   &G(  .(١٩٦× جـ١، 
 Æصاحل &� Æقدمي ֲדذ� �السم يعطي �نطباع

منفصًال  مرعى  لناقته  ��ذ  قد  �كا& 
ناقته  حتتك  ال  ح¡  قومه  عن   Ãبعيد
�iعيها  يشتبك  "ال  �ألخر�،  باملو�شي 
"ال  فتنة  حتصل  "ال  �لرعا�،  من   ��بغ
بذلك  يرضو�   » معاiضيه  "لكن  فسا4، 
�يًضا، بل "صلو� هنا_ "قتلوها، فأخذهم 

 .gلسما� iتكهم حرمة قر�d |لعذ��
"ال يعجّنب �حٌد "يقوH: كيف �و� )با�4 
�مة بأسرها على قتل ناقة "�حد�؟! Gلك 
�& قتلهم �لناقة كا& مبثابة متّر4هم على �هللا 
تعا% "�vم لن يَدعو� iسوله صاحلÆ بر�حة 
تبليغ  من  مينعونه  "سو{  مكا&،   ^�  f
"سيلة  كل  على   gبالقضا �هللا  iساال- 
يتخذها للقيا8 مبهامه �لتبليغية. "هذ� كا& 
�لشديدين،  "متر4هم  عد�ئهم  على  4ليًال 
"ال ميكن �& تنجو من �لعقا|  �مة كانت 
قد �صبحت �رمًة f حق �هللا تعا% بعد 

�& �نكر- iسالته.

﴿َفَعَقُرDَها َفَقاQَ َتَمتَُّعو� ِفي َ��ِ
ُكْم َثَالَثَة 

ا َجاَ[  3َيَّاeَ Pٍِلَك Dَْعٌد َغْيُر َمْكُذcٍD * َفَلمَّ

َمَعُه  /َمُنو�  �Dَلَِّذيَن  َصاِلًحا  ْيَنا  َنجَّ 3َْمُرَنا 


بََّك َ  َّ2;ِ َيْوِمِئٍذ   mِِخْز Dَِمْن  ِمنَّا  ِبَرْحَمٍة 

ُهَو �ْلَقِوmُّ �ْلَعِزيز﴾ (هو4: ٦٦ "٦٧)

 :Iلتفسـ�
ال شك �& �لعذ�| f حد �Gته يسبـب 

َّ̂ خز^! "لكنه تعا% قد بّين  �خلز^، "�
 &� يوِمئٍذ﴾   ِ̂ خز ﴿ِمن  كلمة  بزيا�4 
�خلز^  عناصر  على  ±تو^  كا&  عذ�ֲדم 

"�لذH بشكل خا×.

ْيَحُة َفَأْصَبُحو�  ﴿3َDََخَذ �لَِّذيَن َظَلُمو� �لصَّ

ِفي ِ�َياِ
ِهْم َجاِثِمَني﴾ (هو4: ٦٨)

:Eلكلما� Hشر
�لصيحة: �لعذ�ُ|؛ �لغا�G( �ُi فوجئ �حلّي 

ֲדا. (�ألقر|).
تلبَّد   :Æُجثوم "�ِثُم  �ثُم  جثَم  جاpني: 

باألwi (�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
 f" بالصيحة،  هنا  عذ�ֲדم  "صَف  لقد 
 f" ،جفًة �^ �لز�ًالi ألعر�{ ّ�ا�� �iسو
فقط،  �لعذ�|  عليه  �طلق   gلشعر��  �iسو
 ،(Ã�"قاf H سو�i �لنحل (4ّمرناهم تدم
"جاg "صفه f سو�i �لذ�iيا- صاعقة، 
�^ �ل=O �ملدمر، "f سو�i �جلاثية ُسّمى 
للحد"4،  �ملتجا"�   ^� طاغيًة..  عذ�ֲדم 
�لصيحة،   :Hفقا �لقمر   �iسو  f "�ما 
"f سو�i �لشمس قاH: فدمَد8َ عليهم. 
�أل"صا{  هذ�   f جند  نظر�   H"أل"
ليس هكذ�، أل&  �لو�قع  �ختالفÆ، "لكن 
�لصيحة "�لصاعقة "�لطاغية تع° �لعذ�| 
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 Hكا& �لقو8 قد 4ُّمر"� بالزلز� �Gيًضا، فإ�
فكل هذ� �أل"صا{ مالئمة "صحيحة 

.Æمتام

 �Dَكَأ2ْ َلْم َيْغَنْو� ِفيَها 3ََال ِ;2َّ َثُموَ� َكَفُر﴿


بَُّهْم 3ََال ُبْعًد� ِلَثُموَ�﴾ (�آلية: ٦٩).َ

:Eلكلما� Hشر
عا¦  فال&:   ªيغ َغِنَي  يغنو�:   t

(�ألقر|).

 :Iلتفسـ�
قو8  لثمو4   Ãُبعد (�ال  مثًال  هنا  يقل   »
﴿�ال   :(٦١) �آلية   f  Hقا كما   (Åصا
�حد  يظنّن  "ال  هو4﴾.  قو8  لعا4ٍ   Ãُبعد
�& تلك �لزياf �4 �آلية iقم ٦١ كانت 
ֲדد{ �لقافية، "�&َّ �لقافية كانت ستختل 
صاÅ).كال،  (قو8  هنا  يقل   » لذلك 
 "� �لكلما-  يزيد  ال  �لكرمي  �لقر¶&   &(
بل   ،fلقو��" �لسجع  �جل  من  ينقصها 
يرجع هذ� �لفرO بني �آليتني )% حقيقة 
تا�iية. Gلك �& (عا4) �سم ُألّمتني: عا4 
�لقر¶&  �كتفى  فلو  �لثانية.  "عا4  �أل"% 
(قو8  �يا�4   &"4 لعا4)   Ãبعد (�ال  بقوله 
هنا_،  �لقر¶&  يقصد�  ما  الشتبه  هو4) 
"« يدi_ �لقاÝi هل يقصد عاÃ4 �أل"% 
�8 �لثانية �8 �الثنتني. فبزيا�4 كلمة (قو8 
هو4) "ّضح �نه يقصد عاÃ4 �أل"% فقط. 

�ما Þو4 فهو �سم يطلق على �مة "�حد� 
 Hفما كا& هنا_ �حتما ،Åهي قو8 صا
(قو8  بعد�  يقل  فلم  �ملر�4،  الشتبا� 

.(Åصا
لقد "G 4iكر Þوf 4 �لتو�iيخ �ليونانية 
�يضÆ �ل� حتد4 �منهم قريبÆ من �من �ملسيح 
�، "قالت بأ& موطنهم هو �ِحلجر، 

(Thamdeni):طلقـت عليهم �سـم�"
(A Suplement To The Oxford English 

Dictionary, Thamudic)           

 Æموضع �ِحلجر  من  مقربة  عن  "Gكرْ- 
 ßiلك �ملؤG باسم "فّج �لناقة". لقد كتب
�ليونا@ �لشه� بطليمو� �لذ^ كا& قبل 
�مليال4 |١٤٠ سنة (�لعر| قبل �إلسال8 

.(٦٤× -

"قاH �بو )�اعيل صاحب "فتو³ �لشا8": 
")& Þو4 مأل"� �ألwi بني ُبْصر� "عد&، 
�و  هجرִדا  طريق   f كانت  فلعلها 
�لشماH" (�لعر| قبل �إلسال8 ×٦٥). 
�^ �& هذ� �حلا4¥ "قع عندما �ضطر"� 
شوكة  �شتد�4  "قت  �ليمن  من  للهجر� 

� "سبأ - فيها.كانت Þو4 
�لقبيلتني - 
جنو|   f �لو�قعة  �ملنطقة  على  حاكمة 
"سبأ   �
 طر4ִדم  "عندما  �ألحقا{، 

هاجر"� )% �حلجا� فِتهامَة فاِحلجر.
"لكن صاحب "متد& �لعر|" يعّلق على 
Gلك   f حلكم� ""ال �ر�  قائًال:  Gلك 
�إلسال8،  قبل  (�لعر|  �لتخمني"  من 

.(٦٥×
�يًضا  (Þو4)   &� ير"&  �لعر|   &� �لو�قع 
 f كانو� فرًعا من (عا4)، قاطنني مثلهم
�حلم�يني  حكم  �ستتب  "عندما  �ليمن، 
�حلجا�.  ناحية   %( طر4"هم  �ليمن   f
�آل&،   %( 4ليل  يقو8 عليه �^  "لكن ال 
 f gؤالd iيعثر"� بعد على �^ ¶ثا » G(

جنو| �جلزير�.
"كانت �ِحلجر تسّمى f �لقدمي "مد�ئن 
�vا  �لقدمية  ¶ثاiها  من  "يتبني   ،"Åصا
كانت خضعت حلكم �لنبطيني - "يسمَّو& 
�نباطÆ �يًضا - قبل �مليال4. "كا& "طنهم 
 (Petra) تسّمى  �ل�   "gلبتر��" �ألصلي 
باليونانية. فقد عثر"� هنا_ على كث� من 
�لكتابا- �لنبطية. "لكنهم-)% جانبها- 

أو  الكلمـات  يزيـد  ال  الكـرمي  القـرآن  إن  كال، 
ينقصهـا مـن أجـل السـجع والقـواF، بـل يرجع 
هـذا الفـرق بـني اآليتـني إt حقيقـة تارyيـة.
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 Æيض� �ليمنية  باللغة  كتابا-  �كتشفو�  قد 
"Þو4ية"  �ملستشرقني  من  "يسميها 2اعة 
"هذ�  Þو4.  قو8   %( تنتمي  كتابا-   ^�
�الكتشا{ يؤيد موقف �جلغر�فيني �لعر| 
�لذين قالو� )& "طن Þو4 كا& f جنو| 
 f م هاجر"� منها )% �ِحلجرv�" جلزير��
�لشماH، ")ال كيف تشاֲדت لغتهم باللغة 

�ليمنية.
عاصمة  كانت  �vا  يبد"  �ل�   - "�ِحلجر 
Þو4 - تقع ما بني �ملدينة �ملنو�i "تبو_. 
�لقر�.   َ̂ �ِحلجر هذ� "�4 "يسّمى "�4^ 
قوٍ� "منعٍة كما يصفهم   ^"G لقد كانو�
�لقر¶& بقوله ﴿�لذين جابو� �لصخر بالو�4﴾ 
�لكرمي �&  �لقر¶&  (�لفجر: ١٠). "يذكر 
حيث  مباشر�  عا4  قو8  بعد  كا&  �منهم 
قاG�"﴿ Hكر"� )G جعلكم خلفاg من بعد 
 - Hعا4﴾ (�ألعر�{: ٧٥). "كذلك قا
فرعو&  قو8  من  مؤمن  iجل  عن  حكايًة 
 Ãiذ�iَفَع صو- �حلق f �لبالà �مللكي 
قوَمه "مؤيدÃ موسى: ﴿يا قو8ِ )@ �خا{ 
عليكم مثَل يو8 �ألحز�|، مثل 4�| قو8 
نو³ "عاÞ" 4و4﴾ (غافر: ٣١ - ٣٢). 
 Æو4 كانو� �سبق �منÞ &� لكG يتبني من
من �من موسى ألنه يقّد8 هالكهم 4ليًال 

على صدO موسى.
"هنا_ �ستدالH ¶خر يؤكد �& هؤالg كانو� 
 .�قد هلكو� "با4"� قبل موسى �يضÆ بكث
فإvم f �"�خر �منهم كانو� حاكمني على 

فلسطني،  "جنو|  �جلزير�   Hاá بني  ما 
 f �نه  �لقر¶&  �=نا  �خر�  ناحية  "من 
خاضعة  �ملنطقة  هذ�  كانت  موسى  �من 
لقو8 مدين. "بنو مدين هؤالg كانو� من 
نسل ِمديا& بن )بر�هيم � من �"جته 
�لثالثة "قطو�i". "كانو� يعيشو& f هذ� 
�ملنطقة عندما �خر� سيدنا يوسف � 
من �لبئر "ُ�خذ )% مصر (�لتكوين: ٢٥). 
فتبني من Gلك �& Þو4 ما كانو� حاكمني 
بل  موسى،  �من   f �ملنطقة  تلك  على 
 "� )بر�هيم  قبل  ح¡  هلكو�  قد  كانو� 
كانت شوكتهم قد �نكسر- متامÆ، ")ال 
« يستطع بنو مديا& �نتز�� حكم �ملنطقة 

من �يديهم.
حقيقة  بيا&   Hالستدال� ֲדذ�  �قصد  "ال 
تا�iية فحسب، بل �قصد �يضÆ �لر4ّ على 
ما يطعن به �ملؤiخو& �ملسيحيو& f �لقر¶& 
�لكرمي بأنه ال ير�عي �لترتيب �لو�قعي لد� 
سر4 �حد�¥ �ملاضي. (�ألبطاH "عبا4ִדم 
�لكرمي f كل  �لقر¶&  ×٨٧). �حلق �& 
 Åكر صاG كر هو4 علىG 8مكا& قد قّد
�لسال8،  عليهم  فموسى  )بر�هيم  Gكر   �
�ل�  �ألحد�¥  قد سر4 ح¡  �نه  يع°  مما 
"بترتيب   Æصحيح  Ã4سر ¶ثاiها  �ندثر- 

صائب �كم للغاية.
 ،iكر� من �4لة "¶ثاG ما سبق %( Ãنظر"
بأ&  �لتخمني  "جه  على   Hلقو� نستطيع 
Òو�¼  Þو4   àال�طا �حلقيقي  �لزمن 

٣٦٠٠ سنة من �ليو8.
لقد قاH �لبعض بأ& Þو4 هم عا4 �لثانية، 
�لر�^،  مع هذ�  يتفقو&  "لكن غ�هم ال 

بل ير"& �& Þو4 جاg"� بعد هال_ عا4.
"كأ& عا�4ً �أل"% كانو� قد هلكو� f �من 
هو4 �، "جاg بعدهم عا4 �لثانية، "�ما 
 "� �لثانية  لعا4  ¶خر  �سم  �نه  فإما  (Þو4) 
هم �مة �خر� خرجت من نسل َمن بقي 

منهم بعد �لعذ�|.
�لند"^  سليما&  �مد  �لشيخ  Gكر  "قد 
f كتابه "�wi �لقر¶&": "لقد عثر بعض 
على   � معا"ية   �من   f �ملسلمني 
مع   - �لثمو4ية  �ألثرية  �لكتابا-  )حد� 
يثقو& ֲדذ�  �لغربيني ال  �ألثريني   &� �لعلم 
بعد  مص�ها  ُيعر{   » "لكن   - �لر"�ية 
 .(١٨٣"  ١٢٤× �لقر¶&   wi�) Gلك 
 Oقد عثر عليها �آل& مر� �خر� �ملستشر"
 .١٨٣٤ سنة   f  (Wellested) �إلجنليز^ 
 Asiatic) �لة   f تر2تها  "ُنشر- 
 Oنقلها عنها �ملستشر" ،(Society Journal

"�للغة  كتابه.   f  (Forester) �إلجنليز^ 
�ألصلية dذ� �ألثر ِحْمَيِرية. "هي f �لو�قع 
dجة عربية ألهل جنو| �جلزير� �لعربية، 
لقد  �حلم�ية.  ّ�وها  �ملستشرقني  "لكن 
"حصن  باسم  مكا&   f عليها  عثر"� 
ما  تعريب  ")ليكم  عد&.  قر|  غر�|" 

جاg فيها:
"لقد عشنا طويًال f هذ� �لقصر f مأمن 



اجمللد العشرون، العدد السابع -  شوال وذو القعدة  ١٤٢٨ هـ - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٧ م

١٠

متد   iاvأل� كانت   .gلشقا�" �لبؤ�  من 
قنو�تنا بامليا�، "كانت �مو�� �لبحر �dائج 
�حلصن،   &�iدâ غضب   f تصطد8 
"كانت ميا� �لينابيع تنسا| Ðرير عذ| 
 f �لبستانيو&  يغرسها  �ل�  �لنخيل  بني 
 �i4ينا.كنا نز�" f صاحلة خصبة wٍ�i�
"�أل�iنب  �لوحشي  �لبقر  "نصيد   ،�iأل�
�لفتية. "كنا ند�عب �لسمك ح¡ �ر� 
"علينا  متبخترين  منشي  كنا   .gملا� من 
�ملزiكشة   gخلضر�� �لسندسية  �ُحللل 
ملو_  ±كمنا  "كا&  �أللو�&.  �لز�هية 
G"" �فكاi نزيهة طيبة، "كانو� يعاقبو& 
ندّ"&  كنا  هو4.  شريعة  "فق   iألشر��
كتا|.   f �لصائبة  "�ألحكا8   -�iلقر��
�لقيامة  "بيو8  باملعجز�-  نؤمن  "كنا 
"بسّر "نث نو&". هجم علينا �للصو× 
"تصد�  �جليا4،  فأسرجنا  "خاصمونا 
dم فتياننا �ألشر�{ برما³ صلبة حد�4. 
كا& �لبو�سل �ألبّيو& من iجالنا "نسائنا 
 Oيقاتلو& على متو& خيل طويلة �ألعنا
ُتْثخُن  سيوفنا   Hتز فلم  �أللو�&،   kّكما
 &� %( ،Æبi( لعد" �جلر�³َ "تقطعهم� f
قمنا بغا�i على قلب �ألعد�g، فهزمناهم 
�سو�  من  "كانو�  شوكتهم،  "كسرنا 

�خللق".
�لقو8   &� �ألثرية   �iلعبا� يتضح من هذ� 
كانو� G"^ حضا�i "ثقافة حيث كانو� 
يقومو& بتد"ين �لقر��i- �لقانونية �dامة، 

لتكو& مرجعÆ لرجاH �لقضاg، "هذ� كما 
 f ينشر"&  حيث  �ليو8  �إلجنليز  يفعل 
 -�iير عن �هم قر�iيا- خاصة �لتقاi"4

�ملحاكم.
)ننا ال نستطيع �جلز8 ما )�G كانت هذ� 
قبل  �ألثر قد مضت   f �iملذكو� �ألمة 
سيدنا صاÅ �8 بعد�، )G من �ملمكن �& 
 f هو4  قو8  من   gجز بقي  قد  يكو& 
جنو| �جلزير� "« يهاجر"� مع �لباقني. 
قو8  من  كانو�  �vم  �ملؤكد  من  �نه  )ال 
Þو4 "قد ُبعث سيدنا صاÅ )ليهم �" )% 

.Hم �لذين هاجر"� )% �لشماvخو�(
﴿تتخذ"&  تعا%  قوله  من  "يتضح 
 Hجلبا� "تنحتو&   Ãiقصو سهوdا  من 
بيوتÆ﴾ (�ألعر�{: ٧٥) �& Þو4 كانو� 
 Hلسهو�"  Hجلبا� مناطق  حاكمني على 
جّناٍ-   f﴿ تعا%  قوله   &� كما   .Æمع
هضيم﴾  طلعها  "ãٍل   �ٍ"i�" "عيو& 
 %(  �يش  (١٤٩  -  ١٤٨  :gلشعر��)
�& �iضهم كانت �G- عيو& "بساتني 
"هكذ�  جيد.  نو�  من  "ãيل   �"i�"

فإ& هذ� �ألثر يصّدO "يوثِّق كل كلمة 
 gؤالd Æلكرمي "صف� �لقر¶&   f -4i"

�لقو8.
يبد" �نه بعد صاÅ � بقليل 4ّ| �لفسا4 
 G(  ،àباال�طا "�خذ"�  "Þو4"  قومه   f
 ^� قر"&  لبضعة  �منه  بعد  جند  ال  )ننا 
لقد  �لغالبة.  �ثر "ال Gكر dم بني �ألمم 
 ^iُنصب تذكا f لكG و4 بعدÞ -كرGُ
شرغو&   "� سرجو&   ^iآلشو� للملك 
�لعر|،  على   �iالنتصا  Ãiتذكا �قامه 
"كا& �من ملكه ما بني ٧٢٢ )% ٧٠٥ 

قبل �مليال4.
"قد Gكر هذ� �ألمَة �ملؤiخو& �ليونانيو& 
�يضÆ "هم: 4يد"�i (٨٠ قبل �مليال4)، 
"بطليمو�  �مليال4)،  قبل   ٧٩) "بليـ° 
(١٤٠ قبل �مليال4). "عندما هاجم �مللك 
�لر"مي جستني �لعرَ| كا& بني جنو�4 
ثال¥ مائة جند^ من �مة Þو4. �ما عند 
�ألمة  dذ�  �ثر  كل  فإ&  �إلسال8   iظهو
�لقر¶&،   wi�) "�ندثر.  �منحى  قد  كا& 

(١٩٨×

   

وال أقصـد بهذا االسـتدالل بيـان حقيقـة تارyية 
فحسـب، بـل أقصد أيضـًا الـرّد على مـا يطعن 
بـه املؤرخون املسـيحيون F القـرآن الكـرمي بأنه ال 
يراعـي الYتيب الواقعي لدى سـرد أحداث املاضي. 
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا Bمد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َعْن َعاِئَشَة iضي �هللا عنها َقاَلْت: َقاiَ HَُسوHُ �هللا �: َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ِألَْهِلِه َ"�ََنا َخْيُرُكْم ألهلي. 
(سنن �لترمذ�، كتا| �ملناقب)

اَعُة َحقٌّ َما َلْم ُيْؤَمْر ِباْلَمْعِصَيِة َفِإ�Gَ ُ�ِمَر  ْمُع َ"�لطَّ َعْن �ْبِن ُعَمَر iَِضَي �هللا عْنُهَما َعِن �لنَِّبيِّ � َقاHَ: �لسَّ
(�ِبَمْعِصَيٍة َفَال َسْمَع َ"َال َطاَعَة. (صحيح �لبخاi^، كتا| �جلها4 "�لس

َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� َعِن �لنَِّبيِّ � َقاHَ: َثَالَثٌة َال ُيَكلُِّمُهْم �هللا َيْو8َ �ْلِقَياَمِة َ"َال َيْنُظُر )ِلَْيِهْم: iَُجٌل َحَلَف َعَلى 
ا َ�ْعَطى َ"ُهَو َكاiَ"َ .|ٌGُِجٌل َحَلَف َعَلى َيِمٍني َكاGَِبٍة َبْعَد �ْلَعْصِر لَِيْقَتِطَع  ِسْلَعٍة َلَقْد َ�ْعَطى ِبَها َ�ْكَثَر ِممَّ
ِبَها َماHَ �ْمِرÝٍ ُمْسِلٍم. َ"iَُجٌل َمَنَع َفْضَل َماgٍ َفَيُقوHُ �هللا َيْو8َ �ْلِقَياَمِة �ْلَيْو8َ َ�ْمَنُعَك َفْضِلي َكَما َمَنْعَت 

َفْضَل َما َلْم َتْعَمْل َيَد�َ_. (صحيح �لبخاi^، كتا| �لتوحيد)

َعْن َعْبِد �ْلَعِزيِز ْبِن �َِبي َحا8ٍ�ِ َعْن �َِبيِه َعْن َسْهٍل، َقاiَ HَُسوHُ �هللا �: �ََنا َ"َكاِفُل �ْلَيِتيِم ِفي �ْلَجنَِّة َهَكَذ� 
(Oكتا| �لطال ،^iصحيح �لبخا) .بَّاَبِة َ"�ْلُوْسَطى َ"َفرََّ� َبْيَنُهَما َشْيًئا َ"َ�َشاiَ ِبالسَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�١٢

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

يا 3خي �نت تعلم �& كتب �لقو8 مملّو� من Gكر مكاملا- �هللا بأ"ليائه، 
"�اطبا- حضر� �حلق بعبا�4 �ملقّربني، "هو �لكرمي �لذ^ ُيلقي �لر"³ 
 f -�إلميا& "�ليقني. �ما قر� f gمن عبا�4 "يزيد من يشا gعلى من يشا
"فتو³ �لغيب" �لذ^ لسيد^ �لشيخ عبد �لقاi4 �جليال@ � كيف Gكر 
حقيقة �ملكاملا-؟ "قاH: )& �هللا تعا% يكّلم �"ليا�g بكال8 بليغ لذيذ، 
 iنو" ،gألنبيا� ِعلم  �خباi، "يعطيهم  �سر�i، "�=هم من  "ينبئهم من 
�صالة،  ال  "�iثًة  "لكن   ،gألنبيا� "معجز�-   ،gألنبيا�  ��"بص  ،gألنبيا�
"�علهم متصّرفني f �ألwi "�لسما"�- "f 2يع ملكو- �هللا. فانُظْر 
ما يشاg "ليس  يعطي عبا�4   wٌفّيا �هللا  فإ&  تتعجب،  مر�تبهم "ال   %(

بضنني. 
"�هللا قّص علينا قصص �مللَهمني f كتابه �لعزيز، "�نبأنا �نه كلَّم ُ�8َّ موسى 
�، "كلَّم �G �لقرنني، "كلَّم �حلو�iّيني. "ما كا& �حٌد منهم نبيًّا "ال 
iسوًال، "لكن كانو� من عبا�4 �ملحبوبني. �ليس من �عجب �لعجائب �& 
يكّلم �هللا نساg ب° )سر�ئيل "يعطي dّن ِعّزَ� مكاملاته "شر{ �اطباته، 
"ما يعطي لرجاH هذ� �ألّمة نصيبا منها "هي �ّمة خ� �ملرسلني؟ "قد 
ّ�اها خ� �ألمم.. "خَتم ֲדا �ألمم كلها، "قاH: ﴿ُثلٌَّة مَِّن �آلِخِريَن﴾(١)، 

يع° فيها كث� من �ملكّمال- "�ملكّملني.(٢)

ألسـَت مـن املتأّملني على مصائب اإلسـالم؟
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�لد�iين.. كيف   f يا �خي.. عافا_ �هللا "�نت تر� 
يؤّيد  �ّد4   iظهو  %( �أليا8  هذ�   f حلاجة� �شتد- 
�لدين، "يقيم �ل=�هني، "يرجم �لشياطني. �ال تر� �& 
�لضاللة قد غلبت، "غا�i- �لكافرين عّمت "�حاطت، 
"كم من �مم تّبت "هلكت؟ �ال تنظر هذ� �ملفاسد؟ 
�لست من �ملتأّلمني على مصائب �إلسال8؟ �« تأتك 
�خباiها �" �نت من �لغافلني؟ �ما تكاثر- فنت �لكّفاi؟ 
 ^i�=ل� f ؟ �ما عّمت �لفنتiآلثا� iقت ظهو" gما جا�

ة �iحم �لر�
ني؟ i قت" g؟ �ما جاiلبال4 "�لديا�"
فتّية  ليلة   f �لذيا|،  ِقَبُل  هذ�  �مننا   f لنا  َعنَّ  �ما 

�لشبا|، ُغد�فّية �إلها|، "صرنا كاملحصوiين؟
�نُظْر يا �خي كيف �حاà بالنا� ظال8 "ظلم "مظلمة، 
"�iتفعت  �لنبا³،  بأنو��  طر{  كّل  من  "ُخّوفنا 
�ملسكنة  علينا  "ُضربت  "�لنيا³،  باألiنا&  �ألصو�- 
�ملجتا³، "عَفْت  �لُكفاi كاَحلْين   Hباالكتسا³، "صا
¶ثاi �لتقو� "�لصال³، "ُصبَّت علينا مصائب لو ُصّبت 
"�متأل-  كالر³�4،  "كّسرִדا  لدّكتها   Hجلبا� على 
�لِقبا³،   Hألفعا� "من   �iً"�" "كذبا  ِشرًكا   wiأل�

"تر�g- صفو{ �لطاحلني.
 f 8إلسال� على ضعف  �ملاخض   gبكا �بكي  "كنت 
عو&   %( "�نظر  �dُْلك،  مسالك   �i�" �أليا8،  تلك 
�هللا �لعّال8، فإ�G �لعناية تر�g- "هّبْت نسيم �لطا{ �هللا 
رُ- بأعلى مر�تب �إلdا8، "�صفى كأ�  �لقّسا8، "ُبشِّ
ُر �حلامل عند �اضها بالغال8، فصر-  �ُملد�8، كما ُتبشَّ
�ُفرOِّ خ�^ على iِفق�،  فُأِمرُ- �&  من �ملسر"iين. 
"كا& على �هللا ثق�، فكّفر"@ "لعنو� "سّبو� "َ�ْضَر"� 
�لقاطنني  �لسنة  من  "ُ�"Gيت  "�لّبو�،  �خلطوَ|   æ

"�ملتغّربني.
�نفسهم  �يد^   f  �iسا�  gلعلما� �كثر  "i�يت 
 ،Hٌمشيه قز f" ،يتهم كغال8 عليه �ٌل�i" ،هو�ئهم�"
 ،wمر قلبه   f" غشا"�،  عينه  "على  "قٌر،  ¶�Gنه   f"
�ملشترين.  يسّر   �فيه خ "ليس  موال�،  على  َكلٌّ  "هو 
"ينسو&  �عتد�ئهم،   (٣)�َgَشبا �إلخو�&  على  ُيظهر"& 
ال  ال-  �لصِّ  %( مائلة  قلوֲדم   �i�" �عد�ئهم،  صولة 
 ،gلالستهد� ال   gلالستهد� "يستعجلو&  ال�،  �لصَّ  %(
 ،gألخّال� مو�سا�  ثو�|  على   gخليال� ثو|  "ُيْؤِثر"& 
 ،|iلو كانو� من �ألقا" ،|iم كالعقاvيأبر"& )خو�"
�ساليب   f يّتقونه  "ال  �ألiبا|،   |i �افو&  ال 
"ينسو&   ،gألمر�� با|   %( "يسـعو&  �الكتـسا|، 
"±ـسبو&  )خو�vم  يكفِّر"&   �  ،gلكـ=يا� حضر� 

�vم من �ملحسنني. 
"�لذين يؤثر"& �هللا على نفوسهم "�عر�ضهم "�مو�dم 
�ملكذبني.  تكذيب  "ال  �ملكفرين   iكفا( يضّرهم  ال 
�ليس �هللا بكا{ عبد�؟ "من ُيصاf مثله باملصـافني؟ 

ته حسنا- �لعاملني، "ال يضيع فضله سعي i سبقت

�ملجاهدين.

(١)  �لو�قعة:٤١

(٢) هكذ� "f 4i �ألصل "iمبا حصل هنا سهو من �لناسخ، "�لصحيح: 

�ملكلَّما- "�ملكلَّمني. (�لتقو�)
(٣) هكذ� "f 4i �ألصل "iمبا هو سهو من �لناسخ، "�لصحيح: َشَبا�، 

"هي )بر� �لعقر| "حدُّ كل شيg. (�لتقو�)

(حتفة بغد�4 × ٢٢ )% ٢٤ طبعة �ململكة  �ملتحد� ٢٠٠٧)
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ال  "حد�  �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
عبد�   Ãمد�  &� "�شهد  له،  شريك 
من  باهللا   Gفأعو بعد  �ما  "iسوله، 
�لشيطا& �لرجيم، ﴿ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحمِن 
�لرَِّحيمِِ * �ْلَحْمُد هللا iَ|ِّ �ْلَعاَلِمني * 
يِن  �لرَّْحمـِن �لرَِّحيِم * َماِلِك َيْو8ِ �لدِّ
�هِدَنا   * َنْسَتِعني  ")ِيَّاَ_  َنْعُبُد  )ِيَّاَ_   *
�لَِّذيَن   àَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   àََر� �لصِّ
َعَليِهْم  �ملَغُضوِ|   �َغِ َعَليِهْم  �َنَعمَت 

الِّني﴾. ¶مني. َ"َال �لضَّ

﴿ِ)&َّ �هللا َ"َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَ& َعَلى �لنَِّبيِّ 
َيا �َيَُّها �لَِّذيَن ¶َمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َ"َسلُِّمو� 

َتْسِليًما﴾ (�ألحز�|:٥٧).
)& شاg �هللا تعا% سو{ �"�صل �لكال8 
�ليو8 �يًضا باختصاi حوH �ألحد�¥ 
ُتشيعها منذ بضعة �سابيع بعض  �ل� 
جتريٍح  من  �أل"i"بية  "�لبال4  �جلر�ئد 
 ��لتفك �ملسلمني باسم حرية  ملشاعر 
"��اGهم  �لصحافة،  "حرية   �"�لتعب
�حتد¥   &� �iيد  كما   .Æظامل  Æموقف
عن عاصفة هّبت f �لبال4 �إلسالمية 
قامت  �ل�   �gإلسا� على  فعل  كر4ّ 
 gفجا �لبال4.  "تلك  �جلر�ئد  هذ�  ֲדا 
هذ� �الحتجا� على مستو� �ألفر�4 
"�ملجتمعا- "�حلكوما- �يضÆ، ح¡ 
�علنت  �إلسالمي  �ملؤمتر  منظمة   &(
�لبال4  على  تضغط  سو{  �vا   Æيض�
حد¥،  عما   iتعتذ ح¡  �أل"i"بية 
�ملسا�  متنع  قو�نني  تسّن  "ح¡ 
باألنبياg باسم حرية �لصحافة "�لر�^، 
ألvم )& « يرتدعو� فال ضما& لسال8 

�لعا«.
�لبال4  من   gسو� جيد  تصر{  )نه 
�ملؤمتر  منظمة  من   "� �إلسالمية 
�إلسالمي. "ندعو �هللا تعا% �& يقو^ 
�لبال4 �إلسالمية "يوفقهم ليصبحو� - 
بالفعل  قاi4ين  قلوֲדم -   Oعما� من 
كله  �لعا«   f �ألمن   gساi( على 

خطبة �جلمعة 

د� i"ل� �لقاها حضر� مر�� مسر�

 �خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما8 �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو4 �
 ٢٤f/ ٢/ 8٢٠٠٦  مبسحد بيت �لفتو³، لند& - �ململكة �ملتحد�

صّلوا على 
َسيِّد ُولِد آدم وخامت النبيني

تعريب: قسم �لتر2ة باجلماعة
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باستصد�i مثل هذ� �لقو�نني.

مكياال2 للغرD cجر�ئدها
لقد �علنت جريد� )ير�نية قبل بضعة 
ملا  �نتقاًما  ُتجر^،  سو{  �vا  �يا8 
مؤخًر�، مسابقة  �ملسلمني  مع  حصل 
 f باليهو4  حّل  ما   Hحو للرسو8 

�حلر| �لعاملية �لثانية من فظائع.
هذ�  �لفعل   �4i  &� من  �لرغم  "على 
للبال4   Hقو� �ن°  )ال  )سالمية  ليست 
�لغربية �نه كا& ينبغي dا �& ال تستاg من 
هذ� �خل=، ألvا تنا4^ باحلرية "تسمي 
كل ما ُينشر f جر�ئدها من سخافة 
ينبغي  كا&  فما  �لصحافة".  "حرية 
كا&   "� Gلك،  من   �"gيستا  &� dم 
 iنكر �ال  �ب  �نه  يعلنو�   &� عليهم 
 f 4آل& �خلطأ �لذ^ ��4 )% �لفسا�
�لعا«، بل علينا �& نقضي على كل 
 ٍّÄبن  "� سه  �" مبؤسِّ بدين  فكر� متّس 
جّو  �لعا«   f ãلق   &�" بقومه،   "�
�لر4  من  بدًال  "لكن  "�لوئا8.  �ملحبة 
�جلريد�  حترير  iئيس  فإ&  هذ�،  مبثل 
�ل� نشر- تلك �لرسو8 �ل� سببت 
على   Ã4i  Hقا �لعا«   f �لفسا4  كل 
هذ� �إلعال& �إلير�@: )ننا لن نشتر_ 
�بًد� f �ملسابقة �ل� ُ�علنت f �جلريد� 
)منا  �لرسو8  هذ�   &� مع   - �إلير�نية 
 Hكانت تتعلق مبا حد¥ باليهو4 خال

�حلر| �لعاملية �لثانية "كانت تتحد¥ 
عما حّل �" « ±ل بالقو8 ِمن �ملظا«، 
 Äن ^� %( �gتكن تشكل �^ )سا »"
من �ألنبياg. "يضيف �ملحرi: ليطمئن 
متمسكني  �لنا  ما  ألننا  باًال،  قّر�Éنا 
 Æسومi ننشر  فلن  �لسامية،  بأخالقنا 
فال  �لنا�ية!!  للَمحرقة   "� لعيسى 
 _iنشا &� ،Hمن �ألحو� HاÒ ،ميكننا
f هذ� �ملسابقة �G- �لذ"O �ملنحط 
�ل� 4عت )ليها تلك �جلريد� ""سائل 

�إلعال8 �إلير�نية.
�ملز4"جة.  مكاييلهم  هي  فهذ� 
"مكاييل  ألنفسهم  مكاييل  فعندهم 
�ملسلمني.  مبشاعر  ֲדا  يلعبو&  �خر� 
يص="&  فال  ضدهم   gشي قيل   �Gفإ
عليه، على سبيل �ملثاH كتب مؤلف 
 Hحو عاًما  عشر  سبعة  قبل  )جنليز^ 
 %(  Ãمؤخر "Gهب  معني،  حا¥ٍ4 
"ُحكم  قضية  ضد�  فُرفعت  �لنمسا، 
سنو�-.  ثال¥  ملد�  بالسجن  عليه 
"�عماdم،  "معاي�هم  �ساليبهم  هذ� 

فلنذiهم "شأvم!

مأسا� �ملسلمني 
"لكن ينبغي علينا �يًضا �& ننظر )% 
كنا   �G( فيما  نر�   &� �ب  حالتنا. 
على  �جلر��  هذ�   g�i" �لسبب  �ن 
�إلسال8 �ل� نشأ- f بال4 �لغر|؟! 
بكل  لنا  يكشف  �آل&  ما ±د¥   &(
 _iتد �لغربية  �لبال4   &� "ضو³ 
�ملسلمني حتت سيطرִדا "ال   &� متاًما 
)ليها v fاية  �& يرجعو�  )ال  يسعهم 
�ملسلمني  بني  نشب  فكلما  �ملطا{. 
 _iطلبو� �لعو& من �لغر|. "تد Hقتا
�لد"H �أل"iبية �& �ملقاطعة �ل� ُفرضت 
 H"لد� بعض  قبل  من  منتجاִדا  على 
�إلسالمية �حتجاًجا على هذ� �لرسو8 
ستنتهي قريًبا عندما ִדد� �لعاصفة، "�& 
�ملنتجا- �لغربية �ل� قد ُسحبت من 
�ألسو�O "�ل� قد �ختفت من �ملتاجر 
ستعاf 4 �سو�O هذ� �لبال4 �إلسالمية 
مر� �خر�. � )& �ملسلمني �لقاطنني 

إسالمية  ليست  الفعل هذه  ردة  أن  الرغم من  وعلى 
ال  أن  ينبغي pا  كان  أنه  الغربية  للبالد  أقول  أن�  إال 
كل  وتسمي  باحلرية  تنادي  ألنها  اخل�،  هذا  من  تستاء 
الصحافة". "حرية  سخافة  من  جرائدها   F ُينشر  ما 
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f �لبال4 �لغربية يستهلكو& منتجاִדا، 
فمثًال يقيم f �لدمناi_ نفسها مئتا �لف 
مسلم، "معظمهم من باكستا&، "ال 
شك �vم يستهلكو& �ملنتجا- �لغربية. 
على كل حاH، فإ& 4i"4 �لفعل هذ� 

مؤقتة "سو{ تنتهي قريًبا.
�نظر"� )% تعاستنا �ن �ملسملني. فقد 
"قع مؤخًر� حا4¥ تفج� قنبلة بقبة 
فتبع   ،Oلعر��  f للشيعة  )ما8  ضريح 
�هل  مساجد  على  هجماٌ-  Gلك 
�لسنة "تدم�ها. "« ±ا"H �حد من 
�ملسلمني �& ير� "يفكر "±قق بأ& 
هذ� �حلا4¥ قد يكو& فتنة من �لعد" 
إلشعاH ن��& �القتتاH فيما بيننا، Gلك 
 kتأ "�ألسلحة  �ملتفجر�-  كل  أل& 
من هذ� �لبال4 �لغربية. لكن �ملؤسف 
�& �ملسلمني ال يقدi"& على مثل هذ� 
�لتفك�. فأ"ًال )vم يفقد"& �لصو�| 
من شد� �لغضب، فال يدi"& كيف 
 f غبتهمi" يتصرفو& لشد� غيظهم
 Æالنتقا8 من �لطو�ئف �ألخر�. "ثاني�
 gلسو ينضمو&،  منهم  �ملنافقني   &(
 gألعد�� فيستغلهم  �لعد"،   %( �حلظ، 
"ال يَدعهم يفكر"& فيما يفعلو&. )& 
 Oلعر��  f نشأ  �لذ^  �جلديد  �لوضع 
�لبال4 )% حرٍ| �هلية.  سو{ يدفع 
"هذ� �حلر| على ما يبد" قد بد�-، 
"�افو&   ��كثً يعانو&  هنا_  "�لقا�4 

سيطرִדم.  عن  �أل"ضا�  من خر"� 
�ملسلمني  بني  هذ�   Hلقتا� حالة   &(
موجو�4 �يضا f �فغانستا& "باكستا& 
حيث تسعى كل فرقة خللق جو من 
�ألخر�،  �لفرقة  مع  "�لعنف  �لتوتر 
"يقتل بعضهم بعًضا باسم �لدين، مع 
َيْقُتْل  يقوH﴿َ"َمْن  "جل  عز  �هللا   &�
َخاِلًد�  َجَهنَُّم   �ُÉَُفَجَز� ًد�  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا 
ِفيَها َ"َغِضَب �هللا َعَلْيِه َ"َلَعَنُه َ"َ�َعدَّ َلُه 

 .(٩٤:gلنسا�) ﴾َعَذ�ًبا َعِظيًما

�ملسلمني  لتشتت  �لرئيس  �لسبب 
Dضعفهم 

فتر"vم يضر| بعضهم iقا| بعض. 
")& هذ� �لفنت كلها �ر� من �لقا�4 
 gعما� من  "معظمهم  �لفنت،   ^��ملث
�لضر|  على  �لقو8  ±ّرضو&  �لدين. 
"�لقتل قائلني: �قتلو� لِتؤَجر"� "َترثو� 
�جلنة. مع �& �ألمر �لو�قع �& �هللا تعا% 
يعلن �نه سيلعنهم "ُيدخلهم f جهنم. 

 f gديو& سو�
"حيثما ُيستشهد �أل
من  "غ�µا  بنغال4يش   "� باكستا& 
�لبال4 فإ& هؤالg �لزعماg �لدينيني هم 
�لذين ±ّرضو& �لقو8 بوعد �جلنة على 

�عماH توصل )% �جلحيم.
 &(  Hقو� كنت   ،Hحا كل  على   
�ملسلمني  تصرفا-  يستغّلو&   gألعد��
"لكن   ،iباستمر� "ُيضعفوvم  هذ� 
"من  Gلك.  يعقلو&  ال  �ملسلمني 
 » �ملسلمني   &� �ملؤكد  �لو�ضح 
لكل  يتعرضو�   »" �لصو�|  يفقد"� 
هذ� �للعنا- )ال ألvم « يطيعو� �مر 
�لرسوH � "ال يريد"& �& يطيعو�، 
"ال  "مهديه.  مسيحه  يكّذبو&  بل 
كل  "على  dم.   gلدعا� )ال  منلك 
مسلم �
د^ �& يدعو �هللا dم. لقد 
 %( �يًضا  قبل  من  �نظاiكم  "جهت 
�& تدعو� �هللا تعا% �& يلهمهم �لعقل 
"�لصو�| ح¡ ال يكونو� لعبة f يد 
�إلسال8  �عة  يشوهو�  "ال   gألعد��
بعض.  iقا|  بعضهم  يضر|  "ال 
عندما ±ا"H �عد�g �إلسال8 )خضا� 
بآخر،   "� بطريق  ")هانتهم  �ملسلمني 
فال بد �& يتأ« �أل
د^ �شّد �أل«، 
لنبينا  ينتسبو&   ،Hية حا� ألvم، على 
"حبيبنا �مد �ملصطفى � �" يدَّعو& 
من   ��كبً عد�4ً   &� جر8  "ال  Gلك. 
يقعو&  �ملضلَّلني  �ملسلمني   gهؤال

هـذه هـي مكاييلهـم 
فعندهـم  املزدوجـة. 
ألنفسـهم  مكاييـل 
يلعبون  أخرى  ومكاييل 
املسلمني. بها مبشـاعر 
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لدعاية  فريسًة  علمهم  قلة  بسبب 
"يرتكبو&  "�ملشايخ   gلزعما�  gهؤال
�عماًال خاطئة ال عالقة dا باإلسال8 
ال من قريب "ال من بعيد. ندعو �هللا 
"يهد^  4عو�تنا  يستجيب   &� تعا% 
بر�ثن  ِمن  "ينجيهم  �ملسلمني   gهؤال
حقيقة  فيفهمو�  �ملزعومني،   gلعلما�
يشوهو�  فال  �جلميلة،  �إلسال8  تعاليم 
بسبب  باiتكاֲדم  �إلسال8  �عة 
جهالتهم "
اقتهم �فعاًال غ� )سالمية 
�هللا  ندعو  لإلسال8.  Òبهم  مندفعني 
�لسبيل، أل&   gيهديهم سو� &� تعا% 
لتشويه �عة  �لعد" يستغل تصرفاִדم 
�إلسال8 "شن �dجما- �لبشعة على 

سيدنا �مد �.
 gبالدعا يهتم   &� 
د^ � كل  فعلى 
�لعا«  أل&  �أليا8،  هذ�   f  ��كثً
�يفة  لظر"{   wٌَّمعر �إلسالمي 
�ملسلمني   gخطا�  gجر� من  للغاية 
�نفسهم. فإ�G كنا عاشقني للمصطفى 
� عشًقا صا4ًقا "�به حبًّا حقيقيًّا، 
فينبغي �& ندعو �هللا تعا% كثً�� ألمته 
)ننا vتم ֲדذ� �ألمر مسبقا  �يًضا.   �
بفضل �هللا تعا%، "لكن هنا_ حاجة 

)% هذ� �كثر من G^ قبل.

Dنيل  للدعا[  �لسليم  �لطريق 
Eل~كا�

�ليوi� &� 8شدكم )% �لطريق  "�iيد 
 Oلطر� "هذ�  للدعاg؛  �لسليم 
)ياها  علَّمنا  قد   gللدعا "�ألساليب 
"نستطيع   ،� �هللا   Hسوi سيدنا 
�نفسنا  )صال³   Oلطر� هذ�  باتبا� 
.Æيض� gية مشاهد �ستجابة �لدعاÉi"

 &(ِ :Hََقا اِ| �  �ْلَخطَّ ْبِن  ُعَمَر  فَعْن 
 wِiَْأل�"َ gَِما َبْيَن �لسَّ �لدَعاgَ َمْوُقوٌ{ 
ال َيْصَعُد ِمْنُه َشْيgٌ َحتَّى ُتَصلَِّي َعَلى 
�لصال�،  (�لترمذ^:كتا|   .� َنِبيَِّك 
على  �لصال�  فضل   f  gجا ما  با| 

 (� Äلن�
"هذ� حقيقة قد �خ=نا �هللا تعا% عنها 
�آلية   f "Gلك  �لكرمي،  �لقر¶&   f
�ستهللت ֲדا خطب� "هي ﴿ِ)&َّ  �ل� 
َيا  �لنَِّبيِّ  َعَلى  ُيَصلُّوَ&  َ"َمالِئَكَتُه  �هللا 
َ"َسلُِّمو�  َعَلْيِه  َصلُّو�  ¶َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها 
شك  ال  (�ألحز�|:٥٧).  َتْسِليًما﴾ 
باألحكا8   gٌملي �لكرمي  �لقر¶&   &�
ֲדا  عملنا   �G(" ֲדا،  �لعمل  �لو�جب 
نعمه  ""iثنا  �هللا   gحبا� من  صرنا 
"جنونا  لديه،  �ملقّربني  من  "�صبحنا 
من �جلحيم "4خلنا �جلنة، "لكن هذ� 
�هللا   &� لدiجة  عظيٌم  �لقر¶@  �حلكم 
�حلبيب  نبيه  على  يصّلي  نفسه  تعا% 
 ،Æيض� بذلك  مالئكته  �مر  كما   �
 � Äصلينا على �لن �G( هذ� يع° �ننا"
فعلنا ما يفعل �هللا تعا% نفسه. "ما 8�4 

عملنا   �G(  ��كثً علينا  ينعم  تعا%  �هللا 
 gبأحكامه �ألخر�، فما بالكم باجلز�
�لذ^ يعطينا �هللا تعا% )�G قمنا بالعمل 
�لذ^ يقو8 به هو نفسه؟ � )& صالتنا 
�لقلب ستؤ4^   Oبصد � Äلن� على 
)% )صال³ �ألمة ")نقاGها من �خلز^ 
�نفسنا  )صال³   %( "تؤ4^  "�dو�&، 
�4عيتنا  "تكو& سبًبا الستجابة  �يًضا، 
 .Æيض� Hنا من فنت �لدجاGيعة إلنقاiG"
 � Ä4- منافع �لصال� على �لنi" لقد
i"�ية  ففي  �حلديث،  f ش¡ i"�يا- 
قاiَ HُسوHُ �ِهللا �: "َ�"َلى �لنَّاِ� ِبي 
َصالً�".  َعَليَّ  َ�ْكَثُرُهْم  �ْلِقَياَمِة  َيْو8َ 
ما  با|  �لصال�،  (�لترمذ^:كتا| 

(� Äفضل �لصال� على �لن f gجا
"قاi HسوH �هللا �: َمن صّلى عليَّ 
صا4ًقا ِمن نفسه، صلى �هللا عليه عشر 
i4جا-،  عشر  "iفعه  صلو�-، 
حسنا-".  عشر  ֲדا  له  "كتب 
 æ� ألفها8، ملحمد بن� gكتا| جال)
بكر �يو| �لزiعي، �جلزg ١ صفحة 
�لطبعة  �لكويت  �لعر"بة،   i�4  ،١٢٨

�لثانية ١٤٠٧هـ/ 8١٩٨٧) 
 àشر هو  �لنية  خلو×   &� فتر"& 
�لذين  �لنا�  من   �كث هنا_  �سا�. 
يدعو& �" يسألون° �لدعاg "يقولو&: 
منك  "طلبنا   Ã�كث 4عونا  قد  )ننا 
 �  Äلن� على  "نصلي  �يًضا،   gلدعا�
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منذ فتر� طويلة، "لكن ال ُتستجا| 
�هللا   Hسوi لنا  �"ضح  لقد  4عو�تنا. 
 Æصا4ق" :Hكيف نصلي عليه فقا �
من نفسه".. �^ صلُّو� علّي Ðلو× 
�لنية. فعلى �إلنسا& �& ±اسب نفسه 
عند �لصال� على �لنÄ �. عليه �& 
يفتش f �"�يا قلبه عما علق به من 
شو�ئب �لدنيا، "ير� مد� )خالصه 

 .� Äلصال� على �لن� f
هذ�   f � �ملوعو4  �ملسيح   Hيقو
من  تكثر"�   &� "عليكم  �لصد4: 
�لصال� على �لنÄ � فهي iGيعة قيمة 
للثبا- "�الستقامة. "لكن ال تصّلو� 
صلُّو�  بل  "عا�4،  �كتقليد  عليه 
 � ")حسانه  حسنه   %( نظًر�  عليه 
"النتصا�iته،  "مر�تبه  i4جاته  لرفع 
"نتيجة لذلك ستجنو& Þر� �ستجابة 
�للذيذ�". (iيفيو �{  �لطيبة   gلدعا�
iيليجنـز (باأل4iية) �ملجلد ٣ iقم 

١ �لصفحة ١١٥) 

على  �لصال�  فهذ\ هي طر�   ،�eً;
�لن� �.

� يقوH حضرته �: "فصلُّو� على 
َمظَهر  هو  �لذ^  �ملحسن   Äلن� هذ� 
 gجز� "هل  �ملّنا&،  �لر
ا&  صفا- 
"�لقلب  �إلحسا&؟  )ال  �إلحسا& 
)مياَ&  فال  )حسانه،   ^iيد ال  �لذ^ 

صّل  �للهم  )ميانه.  يضّيع   "� له، 
على هذ� �لرسوH �لنÄ �ُألّمي �لذ^ 
�ألّ"لني،  سقى  كما  �آلخرين  سقى 
 f "�4خَلهم  نفسه  بصبغ  "صّبغهم 
�ملطهَّرين". ()عجا� �ملسيح، �خلز�ئن 
�لصفحة ٥- �ملجلد ١٨  �لر"حانية 

.(٦
 �  Äلن� على  كلُّكم  صليتم   �Gفإ
�تمعني "بإخال×، فإ& هذ� �لصال� 
بال شك سو{ تظهر ¶ثاiها. فالذين 
يقولو& �vم ال �د"& تأثً�� للصال� 
على �لنÄ، �ب �& تنكشف عليهم 
�حلديث   Hخال من  �ألمر  حقيقة 
 Hعال�، "من خال� iلشريف �ملذكو�
�لذ^   � �ملوعو4  �ملسيح  كال8 
قدمته dم. �ب �ال يصيب �حد� ملٌل 
 ،� Äال سأ8ٌ من �لصال� على �لن"
بل عليهم �& �ت="� �نفسهم �4ئًما. 
"�ْلَبِخيُل   :� �ِهللا   Hُُسوiَ  Hََقا فقد 
ُيَصلِّ  َفَلْم  ِعْنَدُ�  Gُِكْرُ-  َمْن  �لَِّذ^ 
�لدعو�-  �بو�|  (�لترمذ^:   ." َعَليَّ

 Hسوi Hهللا �، با| قو� Hسوi عن
فالبخيل  iجل).  �نف  iغم   � �هللا 
يرتكب )� Ðله من جهة، "من جهة 
تعا%،  �هللا   Hفضا� ُيحر8 من  �خر� 
على  يصلي  �لذ^   &� عرفنا  قد   G(
عشر  عليه  �هللا  صلى  مر�   �  Äلن�

مر�-. 
 "حصوH �ملرg على صال� �هللا صفقٌة 
 - � Äجة �& صحابة �لنiة لدÒ�i
iضو�& �هللا عليهم - "كذلك بعض 
�كانو�  �ملوعو4  �ملسيح  صحابة 
 �  Äلن� على  بالصال�  يهتمو& 
�ألخر�  �أل4عية  عن  مستغنني 

كلها. 
"i f"�ية َقاiَ HَُسوHُ �ِهللا �: "iَِغَم 
ُيَصلِّ  َفَلْم  ِعْنَدُ�  Gُِكْرُ-  iَُجٍل  �َْنُف 
�لدعو�-  ".(�لترمذ^-كتا|  َعَليَّ
 Hسوi Hهللا � با| قو� Hسوi عن

�هللا � iغم �نف iجل )
 :Hبكر �لصديق � �نه قا æ� عن"
"..... �لسال8 على �لنÄ � �فضل 

فعلى اإلنسان أن �اسب نفسه عند الصالة على الن� 
�. عليه أن يفتش F زوايا قلبه عما علق به من شوائب 
الدنيا، ويرى مدى إخالصه F الصالة على الن� �. 
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 �  Äلن� "حبُّ  �لرقا|،  عتق  من 
�فضل من مهج �ألنفس، �" قاH ِمن 
 iلد�) �هللا.  �لسيف f سبيل  ضرِ| 
�هللا   &( تعا%:  قوله  حتت   ،iملنثو�

("....Äمالئكته يصّلو& على �لن"
به  يقو8  �لذ^  �ملزعو8  �جلها4  �ما   
حيث  �لزمن  هذ�   f �ملسلمو& 
±اiبو& �ألغياi، كما يقطع بعضهم 
 gحٌد هؤال� Hقا| بعض، فهال سأi
�ملشايخ: هل من �إلسال8 �& تضللو� 
"تقومو�  �ألميني  �ملسلمني   gبسطا
هذ�  ف�تكبو�  مشاعرهم،   �iبإثا
مندفعني  �إلسالمية   �غ  Hألفعا�
�إلسال8  يعّلم  )منا  �لدي°؟  Òماسهم 
كالًما   gألعد�� من  �عتم   �G( �نكم 
 &� فعليكم   �  Hلرسو�  %(  gيسي
تبّينو� dم �اسنه، "�& تصّلو� عليه، 
�ملزعو8،  جها4كم  من  �فضل  فهذ� 
"�لصال�   gلدعا�  %( �لتوجه   &("
تضحيتكم  من   �خ  �  Äلن� على 

بأنفسكم. 
�من  هو  �لذ^  �لزمن  هذ�   f"
�صبحنا  قد   � �ملوعو4  �ملسيح 
بأمّس حاجة )% �إلكثاi من �لصال� 
�لتوجه )%  �ِعوًضا عن   Äلن� على 
�لعنف. كما علينا �& vتم بإصال³ 
حبنا  مد�  نفحص   &�" �نفسنا 
لرسوH �هللا � حقًّا. �ب �& نر� 

�ّرنا  �لعابر  �حلما�  كا&   �G( فيما 
بعض  تؤججها   iنا  %( �يضا  �ن 
 &� علينا  فيجب  ملصاحلها؟  �لفئا- 
نتوجه إلصال³ �نفسنا، "�& نسعى 
إلخو�ننا  �لنصح  لتوجيه  �يطنا   f
�ستطعنا  ما  �آلخرين  �ملسلمني  من 
نعظهم   &� �ب  سبيًال.  Gلك   %(
بأال �تاi"� طرًقا خاطئة، بل عليهم 
�& يتبعو� �لسبيل �ل� هد�نا �هللا تعا% 
"iسوُله )ليه "iضيا به. فقد �خ=نا 
حتظو�   &� �4iمت   �G( �نكم   �  Äلن�
برضائي "تدخلو� �جلنة، فصّلو� علّي 

بكثر�.
مسعو4  بن  �هللا  عبد  عن  i"�ية   f"
 » "َمن   :� �هللا   Hسوi  Hقا  �
 gجال) له."  4يَن  فال  علّي  يصّل 

(٥٨ × H"أل� gألفها8، �جلز�
"مّر� قاH �: "كثرُ� �لذكر "�لصالُ� 
�لسابق  (�ملرجع  �لفقر."  تنفي  علّي 

 (٤٢١ ×
"عسر   Hملا� لضيق  عال�   �خ  &(
باملسلمني  حل  قد  �لذ^   Hألحو��
f هذ� �أليا8 -حيث جعل �لغرُ| 
�لبال4  يعامل  بينما  مكياًال  لنفسه 
�إلسالمية مبكياH ¶خر- هو �لصال� 
على �لنÄ � بكثر�، "�النتفا� من 
�ل=كا- �ل� جعلها �هللا منوطة ֲדذ� 

�لصال�. 

 Hقا  Hقا  � مالك  بن  �نس  "عن 
iسوH �هللا �: ")& �قرَبكم م° يو8 
�لقيامة f كل موطن �كثُركم علّي 
صالً� f �لدنيا." (�لدi �ملنثوi، حتت 
قوله تعا% ")& �هللا "مالئكته يصلو& 

("..Äعلى �لن
�قرَ|  يكو&   &� يريد  ال  ِمنَّا  فمن 
�لقيامة،  يو8   �  Hلرسو� �لًسا من 
متمسًكا  خطر  كل  من  ينجو   &�"
"�حد  كل   &� ال شك  �؟  بر�4ئه 
�هللا،  غضب  من  �لنجا�  يريد  منَّا 
"هذ� هو �لسبيل للنجا� من سخط 
�هللا تعا% "للتقر| من �لنÄ � كما 
�خ=نا حضرته بنفسه. لذ� فعلى كل 
 � Äمؤمن �& يهتّم بالصال� على �لن
f كل حني، "�& يغتنم كل فرصة 

لذلك.
قاH قاi HسوH �هللا   � "عن �نس 
�: "َمن صّلى علّي f يو8 �لَف مر� 
« ميت ح¡ ير� مقعد� من �جلنة". 
�لشعر�@،  لإلما8  �ملحمدية  (�لعهو4 

 (^iلترغيب "�لترهيب للمنذ�"
حتد¥  �ل�  �لطيبة   -��فالتغي  ،�Gً(
 Äلن� f �إلنسا& نتيجة صالته على 
�سو{ جتعل حياته f هذ� �لدنيا 
 Hألعما� هذ�  توiثه  كما  جنًة، 
 f لطيبة �جلنَة� -��"�حلسنا- "�لتغ

�آلخر�.
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�ْلَعاِ×  ْبِن  َعْمِر"  ْبِن  �ِهللا  َعْبِد  "َعْن 
- iضي �هللا عنهما - �َنَُّه َسِمَع �لنَِّبيَّ 
� َيُقو�Gَ(ِ" :Hُ َسِمْعُتُم �ْلُمَؤGَِّ& َفُقوُلو� 
، َفِإنَُّه َمْن  ِمْثَل َما َيُقوHُ، ُثمَّ َصلُّو� َعَليَّ
َصلَّى َعَليَّ َصالً� َصلَّى �هللا َعَلْيِه ِبَها 
َعْشًر�، ُثمَّ َسُلو� �هللا ِلي �ْلَوِسيَلَة َفِإنََّها 
َمنـزَلٌة ِفي �ْلَجنَِّة ال َتْنَبِغي ِ)ال ِلَعْبٍد 
�ََنا  َ�ُكوَ&   &ْ�َ َ"َ�iُْجو  �ِهللا،  ِعَبا4ِ  ِمْن 
ُهَو، َفَمْن َسَأHَ ِلي �ْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه 
�لصال�،  كتا|  (مسلم:  َفاَعُة".  �لشَّ
با| �لقوH مثل قوH �ملؤG& ملن �عه 

 (� Äيصلي على �لن �
±فظ   &� 
د^ � مسلم  كل  فعلى 

.&�G� ير�44ّ بعد كل" gهذ� �لدعا
�µية  لكم  �تضحت  قد  هنا   %(
"فو�ئدها،   �  Äلن� على  �لصال� 
نصّلي  كيف   :Hيسأ �لبعض  "لكن 
على �لنÄ �، فإ& كثً�� من �لنا� 
طرًقا  �نفسهم  عند  من  �خترعو�  قد 
 �  Hلرسو�  &� فاعلمو�  �تلفة. 
بنفسه قد عّلمنا كيف نصلي عليه. 
 Hََقا  � ُعْجَرَ�   ْبِن  َكْعِب  فَعْن 
َعَلْيَك  ال8ُ  �لسَّ �ِهللا،   Hَُسوiَ َيا  ُقْلَنا: 
َعَلْيَك؟  �لّصالُ�  َفَكْيَف  َعَرْفَناُ�،  َقْد 
َعَلى  َصلِّ  �لّلُهمَّ  "ُقوُلو�:   :�  Hََقا
ٍد َكَما َصلَّْيَت  ٍد َ"َعَلى ¶Hِ ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َمِجيٌد،  َحِميٌد  )ِنََّك  )ِْبَر�ِهيَم  َعَلى 
َباiَْكَت  َكَما  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى   _ْiَِبا"َ

َمِجيٌد."  َحِميٌد  )ِنََّك  )ِْبَر�ِهيَم  َعَلى 
ما  با|  �لصال�،  كتا|  (�لترمذ^: 
(� Äصفة �لصال� على �لن f gجا

�ما �لصال� على �لنÄ � �ل� نقر�ها 
f �لصال� فهي مفصلة.

� ألحد  �ملوعو4  �ملسيح  "كتب 
�إلخو� iسالة ناصحÆ له ما تعريبه: 
"تر4يد  �لتهجد  بصال�  "عليك 
 &(  .�iملأثو� "�لتسبيحا-   4�i"أل�
 .��كث بركا-  �لتهجد  صال�   f
قيمة  "ال   ،�iخسا �لتكاسل   &(
"�لر�حة.  �لكسل   %( لشخص �لد 
جاهد"�  ﴿"�لذين  تعا%:  �هللا   Hقا"
�فضل   &(" ُسبَلنا﴾.  لنهديّنهم  فينا 
�لكرمي   Äلن� على  �لصال�  كلما- 
 _iهي ما خرجت من لسانه �ملبا �
ٍد  �، "هي: "�لّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َعَلى  َصلَّْيَت  َكَما  ٍد  ُمَحمَّ  Hِ¶ َ"َعَلى 
)ِْبَر�ِهيَم "على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد 
ٍد "على  َمِجيٌد. �للهم َباiِْ_ َعَلى ُمَحمَّ
�مد َكَما َباiَْكَت َعَلى )ِْبَر�ِهيَم  H¶
"على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد" 
(١). )& �لكلما- �ل� �ر� من فم 

�ل=كة  من  �لو  ال  تقي  )نسا&   ^�
 f بًد�، فما بالك بال=كة �ل� هي�
�لكلما- �ل� خرجت من فم سيد 
 �iقصا  !�  gألنبيا� "سيد  �ملتقني 
�لقوH )& هذ� �لكلما- للصال� على 
�لنÄ � هي �ألكثر بركًة من غ�ها. 
"هذ� �لكلما- هي ِ"4ُi هذ� �لعبد 
�ملتو�ضع �يضÆ، "ال يلز8 فيها �لتقيد 
هو  يلزمه  ما   &( بل  �ملّر�-،  بعد4 
 iحلب "حضو�" باإلخال×  قر�gִדا 
 f تنشأ   &�  %( "�لتضر�  �لقلب 
"�لوجد�&   gلبكا� من  حالة  �لقلب 
�نشر�ًحا   iلصد� "ميتلئ   �"�لتأث
�ملجلد  
دية � (مكتوبا-  "لذ�“. 

(١٧-١٨ × H"أل�
فكلما- �لصال� على �لنÄ � �ل� 
Gكرها �ملسيح �ملوعو4 � هنا هي 
نفسها �ل� نر44ها f صالتنا. "كما 
قلت سابقÆ، ال بد من �إلكثاi منها. 
 &(  � �ملوعو4  �ملسيح   Hقا "قد 
�اللتز�8 بعد4 �ملر�- ليس بأمر مهم، 
�لصال�  هذ�  تر4يد  هو  �ملهم  )منا 
من  "�dد{  "بكثر�.  بإخال× 

(١) i f"�ية عن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَ� � َقاHَ ُقْلَنا: "َيا iَُسوHَ �هللا، كيف �لصال� عليكم �هَل �لبيت، فإ& 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى )ِْبَر�ِهيَم  ٍد َ"َعَلى ¶Hِ ُمَحمَّ �هللا قد عّلمنا كيف نسّلم؟ قاH قولو�: �لّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
�مد َكَما َباiَْكَت َعَلى )ِْبَر�ِهيَم  H¶ ٍد "على "على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. �للهم َباiِْ_ َعَلى ُمَحمَّ

"على ¶H )بر�هيم )ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد."  (�لبخاi^: كتا| �حا4يث �ألنبياg، با|: يزّفو&: �لنسالُ& f �ملشي)



٢١

اجمللد العشرون، العدد السابع -  شوال وذو القعدة  ١٤٢٨ هـ - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٧ م

�لصال� على �لنÄ �لَف مر� - كما 
هو  )منا   - �لر"�يا-  بعض   f  4i"

�لترغيب f �الستز��4. 
 � �ملوعو4  �ملسيح   &� صحيح   
�صحابه  بعض  ينصح  كا&  �يًضا 
بتر4يد �لصال� على �لنÄ � سبعمائة 
هذ�  "لكن  مر�،  "مئة  �لًفا   "� مر� 
�ألمر �تلف من شخص )% شخص 

نظًر� )% ظر"فه ")خالصه. 
تر4يد  علينا  �ب   ،Hحا �ية  على 
�لصال� على �لنÄ � ֲדذ� �لكلما-. 
باملو�ظبة  �جلماعة  نصحُت  ملا  "dذ� 
للعيد  �ستقباًال  �أل4عية  بعض  على 
�مرִדم  �جلماعة،   f للخالفة �ملئو^ 
�ملسيح  تعّلمه  �لذ^   gلدعا� بتر4يد 
�هللا  "حي   Hخال من   � �ملوعو4 
"Òمد�  �هللا  "سبحا&  "هو:  تعا%، 
سبحا& �هللا �لعظيم، �لّلُهمَّ َصلِّ َعلى 
�مٍد"، "لك° قلت  Hِ¶ ٍد َ"َعلى ُمحمَّ
dم �يًضا �& يكثر"� من �لصال� على 
�لنÄ � بشكلها �لكامل، "Gلك ألنه 
ال بد لنا من �& جنعل ضمن �4عيتنا 
�لصال� على �لنÄ � بالكلما- �ل� 
عّلمنا بنفسه )ياها. "لكن �ألهم من 

كل شيg، كما قاH �ملسيح �ملوعو4 
�لصال�  هذ�  نر44   &� هو   ،�
 �تأث مستغرقني فيها ح¡ يكو& dا 
سنر¥  "عندها  قلوبنا،   f خا× 

�فضاH �هللا �يًضا.

;منا �لنصر بالدعا[
"�آلَخرين"  �من  dو  �لزمن  هذ�   &(
(٢) �لذ^ سيشهد فتوحا- �إلسال8، 

�لفتوحا-  � �& هذ�  )ننا ندi_ جيدًّ
"�ملد�فع   O4لبنا�" بالسيو{  تتم  لن 
"�لقنابل، بل )& �ك= سال³ فيها هو 
"�ل=�هني  �أل4لة  سال³   �  ،gلدعا�
 ،� �ملوعو4  �ملسيح  ُ�عطيه  �لذ^ 
 gلذ^ به سيغلُب �إلسال8، )& شا�"
�4عيتنا  ُتستجا|  "لكي  تعا%.  �هللا 
"�ظى بقر| �هللا تعا% "بركاته، قد 
تلوִדا  �ل�  �آلية   f تعا%  �هللا  �مرنا 
 Äمستهل �خلطبة بالصال� على �لن f
�، كما i�ينا من خالH �ألحا4يث 
�ملختلفة �& Gلك كله (�^ �ستجابة 
�أل4عية) غ� ممكن )ال بالصال� على 
�لنÄ �. "قاH �ملسيح �ملوعو4 � 
�يضÆ )& ما ناله من �ملكانة )منا ناdا 
 &�"  ،�  Äلن� على  �لصال�  نتيجة 
�لفتوحا- �إلسالمية �لقا4مة متوقفة 
 %( ��على Gلك بوجه خا×. "مشً
عن  تتحد¥  �ل�  �إلdاما-  �حد 

)ياها  تعا%  �هللا  "هبه  �ل�  �لدiجة 
للعا«،   Æمهدي"  Æمسيح بعثه  حيث 

قاH حضرته:
"َصلِّ  يلي:  ما  بعد�   ¼ّ( "فُأ"حَي   
ُ"ْلِد  َسيِِّد  ٍد  ُمَحمَّ  Hِ¶"َ ٍد  ُمَحمَّ َعَلى 
 �iشا( "هذ�  �لنَِّبيِّني".  َ"َخاَتِم   84َ¶
 Hألفضا�" �ملر�تب  2يع   &�  %(
 Äية )منا هي بسبب �لنdلعنايا- �إل�"
�هللا،  على حّبه. سبحا&   gًجز�" �
كم هي iفيعٌة مرتبُة سيد �لكو& � 
 � �شدَّ "ما  �ألحدية،  �حلضر�  عند 
قرًبا من �هللا تعا% حيث يص� ُمِحبُّه 
"يصبح  تعا%،  �هللا  لد�  �بوًبا   �

خا4مه � �د"8 �لنا�.....
 "تذكرُ- ֲדذ� �ملناسبة �ن° صّليت 
f )حد� �لليا¼ على �لنÄ � بكثر� 
 ،Äقل" i"حي  ֲדا  تعطر-  ح¡ 
�vم  �لليلة  نفس   f 8ملنا�  f فر�يت
(�^ �ملالئكة) يأتو& )% بي� بِقَرٍ| 
 ،Hال�  gما على شكل   iبالنو مليئة 
"قاH ¼ �حدهم: هذ� هي �ل=كا- 
كما   .� ملحمد  ֲדا  4عوَ-  �ل� 
حيث  �خر�  عجيبة  قصة  تذكرُ- 
�ألعلى  �ملأل   &� مفا�4  )dاًما  تلقيت 
�إلdية  �ملشيئة   &�  ªمبع �تصمو&، 
جديد،  من  �لدين   gإلحيا هيا�   f
�ملأل  على  بعد  ينكشف   » "لكن 
"لذلك  �ملحيي،  هو  َمن  �ألعلى 

�جلمعة   �iسو من  �لر�بعة  �آلية   %(  �iشا(  (٢)

(�لتقو�). ֲדم﴾  يلحقو�  ملا  منهم  ﴿"¶خرين 
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 gألثنا� هذ�   f "i�يت  �تصمو&. 
f �ملنا8 �& �لنا� يبحثو& عن �ٍي، 
 ��فجاg �حدهم �مامي "قـاH مشـً
)¼َّ: ”هذ� iجٌل ±ب iسوH �هللا“، 
 àٍلك �& �عظم شرG كا& مر��4 من"
 Hلتوّلي هذ� �ملنصب هو حبُّ �لرسو
�، "�& هذ� �لشرà متحقق f هذ� 

�لشخص.
�إلdا8   f تعا%،  �هللا  �مُر  "�ما   
 H¶ على  بالصال�  �عال�،   iملذكو�
�لنÄ � فالسرُّ فيه هو �& حّب �هل 
 wفيو  H"بنـز �لصلة  "ثيق  �لبيت 
 f ية، "�& �لذ^ يدخلdإل� iألنو��
�ألحدية  عند �حلضر�  �ملقربني  �مر� 
�لطيبو&   gهؤال تركه  مما   Hينا )منا 
 f dم  "�iًثا  "يصبح  �لطاهر"&، 
(�ل=�هني   “.}iملعا�" �لعلو8  2يع 
�أل
دية، �جلزg �لر�بع، �حلاشية iقم 
 H"أل� �ملجلد  �لر"حانية  �خلز�ئن   ٣

صفحة ٥٩٧- ٥٩)

� �اعة �ملسيح ; Pالنضما� �
Dضر
�ملوعو� � 

هذ�   f �لدين   gحيا( �جل  فمن 
�ملجد  �ستر4�4  �جل  "من  �لعصر، 
�لغابر لإلسال8، "من �جل �لدفا� عن 
 َّ̂ �لنÄ �، قد بَعث �هللا تعا% "َجِر
�هللا"، "سترفر{ �آل& ")% �ألبد �iية 

�لنÄ � "�إلسالf 8 �لعا« كله عالية 
خفاقة، )& شاg �هللا، من خالH �ّتبا� 
�ل=�هني   Hخال "من  �ملبعو¥  هذ� 
"من  )ياها  �هللا  �عطا�  �ل�  "�لدالئل 

خالH �لعمل بتعاليمه.
"قد نّبه �ملسيح �ملوعو4 � �لنا� 
 &� dم  مبيًنا  �لعصر،  هذ�  �µية   %(
عصيب،  بوقت  �ليو8  مير  �إلسال8 
2اعًة  �قا8  قد  تعا%  �هللا   &�"
الستر4�4 �د� �لغابر، فعلى �ملسلمني 
"يفكر"�  عنا4هم،  �آل&  يتركو�   &�
كيف ميكن هللا عز "جل �لذ^ يصّلي 
 f كر�مته  على   iيغا �ال  نبيه  على 
 � شخصيته  فيه   -iصا قد  حني 
كل  من  �ملتو�تر�  للهجما-  عرضًة 

حد| "صو|؟ 
"كم   :� �ملوعو4  �ملسيح   Hيقو
هو مباiٌ_ هذ� �لعصر حيث ��ذ �هللا 

تعا% f هذ� �أليا8 �حلرجة �حلالكة 
هذ� �لقر�i �ملباi_ "هيَّأ مبحض فضله 
�ألسبا| لنصر� �إلسال8 من �لغيب، 
فأقا8 هذ�   ،� Äلن� توطيًد� لعظمة 
يكّنو&  �لذين   Hسأ� )ن°  �جلماعة. 
حبًّا "�ملًا "تعظيًما لإلسال8: هل �تى 
على �إلسال8 �ما& هو �سو� من هذ� 
 � Hفيه �لرسو wلعصر، حيث تعر�
للسبا| "�لشتائم "�إلسا�g، "ُجعل 
 %( لإلهانة  عرضة  �لشريف  �لقر¶& 
� على  هذ� �لدiجة؟ )ن° �تأسف جدًّ
ح¡  للغاية  "�تأّلم  �ملسلمني  حالة 
�ألحيا&،  بعض   f  iقر�  ¼ يقّر  ال 
)حسا�   ^� فيهم  يوجد  ال   G(
�هللا   &� يظنو&  هل  �إلهانة.  بتلك 
تعا% « ير4 لرسوله � �^ عّز �" 
شر{ حيث )نه، iغم هذ� �لشتائم 
"�إلهانا-، ما �قا8 �^ 2اعة �ا"ية 
من عند�، لَيُكّم �فو�� �عد�g �إلسال8 
 f تهiطها" �  Äلن� "ينشر عظمة 
�لعا« ثانيًة! ما 8�4 �هللا تعا% "مالئكته 
يصّلو& على �لنÄ �، فكم حريًّا �& 
�لعصر  تتم �لصال� عليه � f هذ� 
�لذ^ ُيساg فيه )ليه �. فاعلمو� �& 
للصال�  �ألسبا|  هيأ  قد  تعا%  �هللا 
على �لنÄ � بتأسيس هذ� �جلماعة. 
 � �ملوعو4  �ملسيح  (ملفوظا- 

�ملجلد �لثالث × ٨-٩)

R!W6”·É�6a¶6“̋k�6W~‹T

أن  ذلـك  مـن  مـراده 
أعظم شـرٍط لتوّ� هذا 
املنصب هو حبُّ الرسول 
الشـرط  هـذا  وأن   ،�
متحقق F هذا الشخص.
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لنا  تكشف   �iلعبا� هذ�   &� فتر"& 
على  تترتب  �ل�  �ملسؤ"لية  مد� 
�أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  �فر�4 
�ملسيح   %( �نفسهم  ينسبو&  �لذين 
�ملوعو4 �. ال شك �& �هللا تعا% 
"سيظلو&  عليه  يصّلو&  "مالئكته 
 ��يصّلو& f "قت هذ� �لضّجة �لكب
 �  Äلن� "�لشتائم ضد   �gإلسا� من 
�لذين  �يًضا،  "�جبنا �ن  "لكن من 
�لزما& "ֲדذ� �ملحب  بإما8 هذ�  ¶مّنا 
�لصاO4 للنÄ � "4خلنا f 2اعته، 
على  �لصال�   %( �4عيتنا   Hِّو�  &�
�لنÄ � "�& منأل �جلو ֲדذ� �لصال� 
�لنابعة عن صدO �لقلب، ح¡ تفو³ 
كل �iG من �جلو بعطر هذ� �لصال�، 
"ح¡ تصل كل �4عيتنا )% �هللا تعا% 
"ُتستجا| ب=كة هذ� �لصال�. هذ� 
عن   �للتعب �لصحيح  �ألسلو|  هو 
حبنا للرسوH �، "هكذ� ينبغي �& 
"ألهل   � �هللا   Hلرسو حبنا  يكو& 

بيته.
�ألمة  يلهم   &� تعا%  �هللا  ندعو 
ح¡  "�لصو�|  �لعقل  �إلسالمية 
 &�" �إلdي  �ملبعو¥  هذ�  يعرفو� 
�البن  هذ�  2اعة   %( ينضمو� 
يسعى  �لذ^   ،�  Hللرسو �لر"حي 
�هللا   Hلرسو �لرفيعة  �ملكانة  لتوطيد 
�ألمن  جوَّ  Ðلقه  "Gلك  ثانية،   �

نبتهل  �لعا«.   f "�لوئا8  "�لسال8 
 gؤالd هللا تعا% �& يهب �لرشد� %(
�نتساֲדم  iغم  هم  �لذين  �ملسلمني، 
عشر  ألiبعة   � �ألكر8   Hللرسو
 f بعضهم �لبعض gيريقو& 4ما ،Æقرن
نفس �لشهر �^ �لشهر �ملحر8 "على 
نفس �ألwi(٣)، 4"& �& يتلقنو� �^ 
عن  ل�تدعو�  �لعقل  ليهبهم   .�i4
�عماdم �لشرير�، "يشعر"� Ðشية �هللا 
بتعاليم �إلسال8  قلوֲדم، "يعملو�   f
�حلقة. فإ& كل ما يقع فيه �ملسلمو& 
)ما8  يعرفو�   » �vم  سببه  )منا  �ليو8 
 Hسوi فضني ما �مر به�i &هذ� �لزما

�هللا �.
لذ� فمن "�جب كل �
د^ - "هو 
� ألنه عر{ )ما8 هذ�  "�جب كب� جدًّ
على  �لصال�  من  يكثر   &� �لزما&- 

(٣) يش� حضرته )% حا4¥ �ستشها4 �إلما8 �حلسني � f شهر �ملحرwi� f 8 كربالg. (�لتقو�)

ا أن هذه الفتوحات لن تتم بالسـيوف  إننا ندرك جيدًّ
والبنادق واملدافع والقنابل، بل إن أك� سـالح فيها هو 
الدعاء، � سالح األدلة وال�اهني الذي أُعطي املسيح 
 .tاملوعود �، والذي به سيغلُب اإلسالم، إن شاء اهللا تعا

�لنÄ � بد�فع �حلب له، "�& يكثر 
من �لدعاg لنفسه "للمسلمني كلهم 
لكي ينقذ �هللا تعا% �مة �إلسال8 من 
 wيفر  �  Äللن حّبنا   &(  .iلدما�
 .Ã�علينا �& ندعو لألمة �ملسلمة كث
باملسلمني  يتربص  �لعد"  أل&  Gلك 
سيعا@  كم   ^iند "ال  �لد"�ئر، 
 -�gالبتال�" �لشد�ئد  من  �ملسلمو& 
 ^iند "ال  �ملستقبل،   f "�ملصائب 
ما هي �ملؤ�مر�- �ل� ُتحا_ ضدهم. 
"يهدينا  ير
نا،   &� تعا%  �هللا  ندعو 
نكو&   &�" �ملستقيم،   àلصر��  %(
عبا�4 �لشاكرين. علينا �& نشكر �هللا 
تعا% بأنه قد "فقنا ملعرفة )ما8 هذ� 
 &� �آل&  يوفِّْقنا   &� "ندعو�  �لزما&، 
 f �نؤ4^ حق هذ� �إلميا&، "�& نس

سبل iضا� 4"ًما.
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الئبــIيا
بفضل �هللا "عونه نالت �جلماعة �إلسالمية �أل
دية f الئب�يا 
مؤخر� شر{ بناg مسجدين، حيث "ضع �م� �جلماعة بالبال4 
حجَر �ألسا� ألحدµا f مدينة "تبما& برî" "حتمل تكاليف 

�لبناg �لدكتوi عبد �حلليم.
 f سبتم=   ١٦ f ساسه� ُ"ضع حجر  �لذ^  �لثا@  "�ملسجد 
 wi� يفر" حيث كانت �جلماعة قد �شتر- قطعةi "مدينة "بر
مبساحة ١٢ فد�نا f عا8 ١٩٩٩. "يتميز هذ� �ملسجد بكونه 
تأسيس �خلالفة  مائة عا8 على   i"مبناسبة مر  ^iمسجد تذكا

�إلسالمية �أل
دية �لر�شد�.

باكســــــتا2 
للمضايقا-  يتعرضو&  باكستا&   f �جلماعة  �فر�4   H�� ال 
"�الضطها4 "�أل�G على �يد^ �ملعاiضني �لذين لفرà جهلهم 
 iلضر� Oحسب تعليما- �ملشائخ �ملتعصبني يعتقد"& �& )حلا"
باملسلمني �أل
ديني �ألبرياg �ملساملني ")يذ�gهم ُيكسبهم �لثو�| 
 iقد �لعامة   gهؤال  H"ا±  � "من  �جلنة   H4خو dم  "يضمن 

�ملستطا� �& يث�"� �ملشاكل لأل
ديني.
على  �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  فإ&  �آلخر  �لطر{   f"  
عا4ִדا مشغولة f تأ4ية "�جباִדا جتا� �إلنسانية كما هو شعاiها 

”خدمة �خللق“
عال�  مت  باملثل)  (�لعال�  �dوميوباثي   Äلط� �ملستوصف  ففي 
حيث  ّ�انا  �ملاضي  �لشهر   f مريض  ¶ال{  عشر�  من  �كثر 
فحص �لدكتوi "قاi منظوi مع فريقه ¶ال{ �ملرضى �ملصابني 
"مت  "غ�هم.  �أل
ديني  بني  �لتمييز   &"4 عويصة   wبأمر�
يعاَلج  �ملستوصف  هذ�   f" �انا.  �أل4"ية   �"توف �لفحص 
 Hألطفا�"  gلنسا�"  Hلرجا� فيهم  مبا  �ملرضى  ¶ال{  شهر  كل 
"�لعويصة   ���خلط  wباألمر� مصابني  يكونو&  منهم   �"كث
"�ملزمنة، "ُيشر{ على هذ� �ملستوصف �لس خد�8 �أل
دية 
f باكستا&. هذ� باإلضافة )% مئا- �ملرضى �لذين �ضعو& 

للعال� f مستشفى فضل عمر i fبو�.

كيـــــنيا
لبناg مسجد جديد  ُ"فقت �جلماعة �إلسالمية �أل
دية بكينيا 
f �ملنطقة �لغربية لكينيا، "مركز للجماعة f متا"� "هو �ملركز 
 ١٩٧٢ f هذ� �ملنطقة �لغربية حيث تأسست �جلماعة f @لثا�
�مد عيسى �ملحتر8  Gد^ �ألستا
âهو4 �ملبشر �إلسالمي �أل


ه �هللا. i
لقد قا8 بالتدشني �ألستاG 2يل �
د �ملحتر8 �ملبشر �إلسالمي 

"�م� �جلماعة �إلسالمية �أل
دية f كينيا.  

%XΩ–W6µ6Á‚|±ÛW6Á„‘ÚÉ˜W6ÁºX’úW6�X`wY

)عد�4: �مد �
د نعيم (�4عية )سالمي �
د^)
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حـكٌم ونـوادرُ

)عد�4: 2اH �غز"H (�ململكة �ملغربية)

                                                     
.��* �غª �ألغنياg من « يكن للبخل �س

* �"H �لغضب جنو& "¶خر� ند8.
* تقطع �عناOَ �لرجاH �ملطامُع.

* )�G « يكن من �ملو- بدٌّ فمن �لعاi �& متو- 
جبانا.

* لكل g�"4 g�4 ُيسَتطب به )ال �حلماقة �عيت من 
يد�"يها.


من مآثر �ألبر�
 :Hسحق )بر�هيم بن عبد �لكرمي �حللو�@ قا( æ� عن
خدمت �حلّال� عشر سنني "كنت من �قر| �لنا� 

3بياE �ا معا2:
ال تلتمس من مسا"^ �لنا� ما ستر"�
"�Gُكـر �اِسَن ما فيهم )Gُ �Gِكـر"�

)ليه. "من كثر� ما �عت �لنا� يقولو& فيه "يقولو& 
)نه �نديق توµُت f نفسي فأخ=ته. فقلت له يوًما: 
 :Hيد �& �علم شيًئا من مذهب �لباطن!. فقاi� يا شيخ
 :Hلباطل �" باطن �حلق؟! فبقيت متفكًر� فقا� باطن 
�ما باطن �حلق فظاهر� �لشريعة، "من ±قق f ظاهر 
باهللا.  �ملعرفة  "باطنها  باطنها،  له  ينكشف  �لشريعة 
�قبح من ظاهر�. "ظاهر�  فباطنه  �لباطل  باطن  "�ما 

�شنع من باطنه، فال تشتغل به.

من لسا2 �لضا�:
 Hال تقل: �ّثر عليه / قل: سأD ،قل : �ثر فيه �" به

�لّنا� عنك Dال تقل: سأH �لنا� عليك

مسا"يكا عن   Ãِسْتر �هللا  فيهِتُك 
فيـكا مبا   Æَعْيب  Ãحد� َتِعْب  "ال 
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حيا� محمد � (١٩)٢٦

)& حيا� نÄ �إلسال8 � كتا| مفتو³ كلما Òثت f �^ جزg منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما8 "�لب �للب. "« ±د¥ �& مت تسجيل "قائع حيا� نÄ �" حيا� َمعلم ¶خر 
تسجيًال 4قيًقا "متاًحا للد�iسني، مثل حيا� �لرسوH �لعظيم �. "صحيح �& هذ� �لغز�f �i �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا4 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �i4سة �النتقا�4- بعناية، "يتم �لر4 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�� فينا حيا� �لرسوH � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَو�، ال مياثلها فيه حيا� �^ شخص ¶خر.

 f حليا� �لغامضة �ل� ال يعر{ �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح� &( 
 ،��بث �إلقنا� "��i �لثقة f قلو| من يتبع �صحاֲדا. )G تظل صعوبا- �لغموw، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة f �لقلو|. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسوH �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتنا�. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�4- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�g عليها، فمن �ملحتم �& جتذ| حيا� �لرسوH � منَّا كل 

حب ")عجا| "تقدير، "تث� فينا كل )عز�� ")كباi "توق�، بشكل كامل "�4ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاÝi �هم مالمح هذ� �لكتا| �لقيم �لذ� ستطالعه ع= حلقا- f هذ� �لز�"ية. 
 Hهذ� �ملقا8 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��& حليا� كحيا� �لرسو f جلدير بالذكر�"
�، �ل� كانت "�ضحة كالكتا| �ملفتو³، "شديد� �لثر�g مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد�¥. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح¡ هذ� �للمحة dا "�& "ثقل. حيث �نه � كا& ميا�i ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياiسه؛ ")�G عرفته فقد عرفت �لقر¶& �ملجيد، ")�G عرفت �لقر¶& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّر{ عليه.

للقد حصل شر{ نقل هذ� �لكتا| )% لغة �لضا4 لألستاG �لفاضل فتحي عبد �لسال8.

 حضر� مر�� بشI �لدين �مو� �3د �

�خلليفة �لثا@ حلضر� �إلما8 �ملهد^ �

�لذ^   ��ألخ �ليو8  �قتر|  عندما 
 &� )نسا&  كل  على  �هللا  كتب 
يو�جهه، كا& عمل �لرسوH � قد 
مت، "�كتمل كل ما �4�i �هللا تعا% 
سعا�4  �جل  من  )ليه  يوحيه   &�
�إلنسا& "فائدته. لقد نفخ � حيا� 
i"حه  من   �بتأث قومه   f جديد� 
�ّمة  �لوجو4   %( "vضت  �ملتألقة، 
للنظر  جديد  �سلو|  مع  جديد�، 
"مو��ين  ُ�سس  "مع  �حليا�   %(
�إلنسا@.  للمجتمع  جديد� 
�iًضا  �هللا  خلق  لقد   ،iباختصا"
"ُ"ضعت  جديد�،   gا�" جديد� 
�ألسس لنظا8 جديد. لقد مت حر¥ 
 f i"لبذ� iّيها، "مت بذi" wiأل�
"ها  جديد.  حلصا4  مقدمة  �لتربة 
يلو³  �آل&  بد�  قد  �حلصا4  هو 
 Hللرسو يكن   » "لكن،  لألعني، 
� نفسه �& ±صد. كا& عليه فقط 
لقد  "يسقي.  "يغر�  ±ر¥   &�
عامًال  "ظل  كا³4،  كعامل   gجا
حقله..  �آل&   i4سيغا" كا4ًحا، 
"جد  "لقد  كا³4.  عامل  �ر4 
 f" ،ضا �هللا خالقهi f جر� �حلق�
 gشي f موال� لعمله، "ليس Hقبو
 gمن حطا8 هذ� �لدنيا. "عندما جا
"قت �حلصا4، فّضل �& يلحق بربه 

تاiًكا �حلصا4 لآلخرين. 

األيام األخ0ة � حياة رسول اهللا �



٢٧

اجمللد العشرون، العدد السابع -  شوال وذو القعدة  ١٤٢٨ هـ - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٧ م

 .�  Hلرسو� على   wملر� "ثقل 
"يؤ8  �ملسجد   i"يز �ياًما  "�ستمر 
�لصال�، ح¡ صاi �ضعف من �& 
يستطيع Gلك �يًضا. "كا& �صحابه 
قد تعّو4"� صحبته، "« يكن سهًال 
ميو-،  قد  �نه  يصدقو�   &� عليهم 
لكنه كا& �=هم مر��iً عن موته. 
 %(  iشا�  &� يو8   -�G "حد¥ 
 %( �خطأ  "من   :Hفقا �ألمر  هذ� 
�خيه فليقّصه f هذ� �لعا« قبل �ال 
"من  i4هم.  "ال   i4ينا Þة  يكو& 
كنت جلد- له ظهًر� فهذ� ظهر^ 
فليستقد منه، "من كنت شتمت له 
عرًضا فهذ� عرضي فليستقد منه". 
 -iد��" فبكو�،  �لصحابة  "تأثر 
حتّمل  فكم  مآقيهم،  من  �لدمو� 
�آلال8،  من  �لعظيم  �إلنسا&  هذ� 
ما   Oفو �جلهم  من   ïعا "كم 

±تمل.
لقد عاï "�حتمل �جلو� "�لعطش 
َيطعمو�   &� يستطيع �آلخر"&  كي 
"يرتو"�. "لقد �صلح ما متّزO من 
يتمكن  كي   �gحذ� "iّقع  ثيابه، 
¶خر"& �& يرتد"� �ًيا حسًنا، � ها 
هو �آل& يطلب منهم �& يقتّصو� من 
يكو&  iمبا  �تملة،  متخيلة   gخطا�
فيا  ¶خر.  شخص  Òق  �قترفها  قد 
 Oهللا! ما كا& �عظم �حتر�مه حلقو

�آلخرين، "ما �بلغ حرصه على �& 
يناH كل )نسا& حقه، مهما كا&!

 � Hلرسو� wتلقى �لصحابة عر"
للقصا× f صمت "قوi، "لكن 
 Hسوi حدهم تقد8 قائًال: "بلى يا�
بط°  جانب   f ضربت°  لقد  �هللا، 
حني مرiَ- على �لصّف f �ملعركة 
Gلك  تتعمد   » )نك  فوكزت°، 
منك  نقتّص   &� Gكرَ-  "لكنك 
ح¡ "لو كا& �أل�Gَ غ� مقصو4، 
�هللا".   Hسوi يا  �خلطأ  هذ�  فأقد@ 
ُسخًطا  �لصحابة  قلو|  "�متأل- 
تلّقى  لقد  �لطلب.  لذلك  "غضًبا 
 wعر �حلاضرين  �لصحابة  2يع 
"قلو|  �هللا بصمت حزين   Hسوi
�لرجل  dذ�  فكيف  منكسر�، 
 f �لسمّو   ³"i يفهم  �ال  �أل
ق 
عن  يغفل   "� �لنبيل،   wلعر� Gلك 

)�i4_ معª هذ� �للحظة �ملهيبة؟
مصًر�  عنيًد�  بد�   æلصحا� لكن   

على �& يطالب �لرسوH � بالتنفيذ 
 Hلرسو� به. فدعا�  ملا نطق   fحلر�
منه.  "يقتّص  حقه  منه  ليأخذ   �
 &�  �  Hلرسو� من  �لرجل  فطلب 
يكشف له ظهر�، ألنه حني "كز�، 
له  فاستجا|  �للحم.  على  "كز� 
ظهر�،  عن  "كشف   ،�  Hلرسو�
"طلب منه �& يضربه كما ضربه.

 �G( �القتصا×،  من  بدًال  "لكن 
 Hينح° على ظهر �لرسو æبالصحا
 Hgفتسا "يقّبله.  �4معة  بعيو&   �
 Hفقا يفعله،  عما   �  Hلرسو�
�لرجل )نه فهم من كالi 8سوH �هللا 
�& �يامه صاi- معد"i" ،�4مبا لن 
تتاd ³م فرصة مثل تلك مر� �خر� 
ليع="� له عن مد� �حلّب "�ملو�4ّ 
�ل� ±ملوvا له f قلوֲדم، "صحيح 
�& iسوH �هللا كا& قد "كز� مر� 
�لذ^   �G من  "لكن  قصد،   &"4
ميكن �& يفكر f �& يقتص لذلك 

لقد عا� واحتمل اجلوع والعطش كي يستطيع اآلخرون 
أن َيطعموا ويرتووا. ولقد أصلح ما متّزق من ثيابه، ورّقع 
حذاءه كي يتمكن آخرون أن يرتدوا زًيا حسًنا، � ها هو 
اآلن يطلب منهم أن يقتّصوا من أخطاء متخيلة ,تملة...
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لقد خطر- هذ�  �هللا.   Hسوi من
 ،Hحلا�" �لتّو   f باله  على  �لفكر� 
فر�� �& ينتهز �لفرصة "يقّبل جسد 

iسوH �هللا Òّجة �القتصا×.
كانو�  �لذين  �لصحابة  بقية  �ما 
يغالبو& 4موعهم، فقد متنو� لو �& 
تلك �لفكر� قد خطر- �يًضا على 

باdم.

�للحا� بالرفيق �ألعلى
 �  Hبالرسو يشتد   wملر� كا& 
معه  يز4�4  بشكل  حاله   iتتطّو"
�حلز&  "كا&  �ملو-.  من  �قتر�به 
"�أل« �ّيما& على قلو| �لصحابة. 
على  طلعت  �ل�  �لشمس  كانت 
�اg �ملدينة تتألق ساطعة كما كانت 
تتألق كل يو8، "لكنها كانت تبد" 
يز4�4  شاحبة،  �لصحابة  عيو&   f
 gجا  � يو8.  بعد  يوًما  شحوֲדا 
ينبثق  كا&  �نبثق صباحه كما  يو8 
�لصحابة  "لكن  يو8،  كل  صبا³ 
�لظلمة ال  معه  i�"� صباًحا �لب 
 �i4مغا &�"� ���لنوi، فقد جاg �خً
�ملا4ّ^ كي  �لكرمية لوعائها  �لر"³ 
 i"مر "مع  �لرحيم.  Ðالقها  تلحق 
�صعب،   � تنّفسه   iصا �لوقت، 
"كا& يقضي �يامه �ألخ�� f غرفة 
�لسيد� عائشة، فطلب منها �& ترفع 

عّبر  ملا  ففعلت  قليًال �وها،  i�سه 
"جلست  تنفسه.  صعوبة  عن  dا 

"هي تضم i�سه )ليها.
"بد�- تشتد عليه سكر�- �ملو-، 
"�iتعش بشد� "عينا� تد"�i& هنا 
"هنا_، "هو ير44 "لعن �هللا �ليهو4 
�نبيائهم   iقبو ��ذ"�   ،�iلنصا�"
مساجد". "كأ& هذ� كانت "صّيته 
على  "هو  "ألّمته  ألتباعه   ���ألخ
 H4 �& يقو�i� فر�¦ �ملو-. "كأنه
dم )vم سو{ يعلمو& "يشهد"& 
سائر  على  فّضله  قد  تعا%  �هللا   &�
�ألنبياg، "جعل مسعا� هو �ألجنح، 
"لكن عليهم �& ±ذi"� �& �علو� 
ق=� ِقبلة للعبا�4، "عليهم �& يدعو� 
 iق=� �ّر4 ق=، "ليعبد �آلخر"& قبو
"�علوها  )ليها  "±ّجو�  �نبيائهم 
ليكّفر"�  �لقر�بني  لتقدمي  �ماكن 
)ليها  "ينسبو�  لديها  عن خطاياهم 
لآلخرين   &( "�لشكر�&.  �ملحامد 
�& يفعلو� Gلك، "�ّما �ّمته فال يليق 
ֲדا Gلك، فعليهم �& يذكر"� قبلتهم 
�هللا، "ال  عبا�4  �ال "هي  �حلقيقية، 

.���حد غ� �هللا �لذ^ ال )له غ
 �  Hلرسو�  iنذ�  &� "بعد 
"عّرفهم  "�جبهم  
لهم ّ" �ألّمة، 
مسؤ"لياִדم، "هي �& ±رسو� �ملبد� 
"حد�نية  "هو  �حليا�   f �أل�ى 

بني  �لتفريق  ""�جب  تعا%  �هللا 
يغلق  بعدها  بد�  "�إلنسا&،  �هللا 
"مع  حينئذ:  قاله  ما  "كل  عينيه، 
�لنبيني  من  عليهم  �نعمَت  �لذين 
"�لصاحلني.   gلشهد��" "�لصديقني 
"�حلق°   °
i�"  ¼ �غفر  �للهم 
�لرفيق  �للهم  �ألعلى،  بالرفيق 
�ألعلى، �للهم �لرفيق �ألعلى، �للهم 
�سلم  "بعدها  �ألعلى".  �لرفيق 

�لر"³.
"بلغت �ألخباi �ملسجد حيث كا& 
كث� من �لصحابة �تمعني، بعد �& 
 �"gم �خلاصة "جاv"تركو� كل شؤ
)% �ملسجد يتوقعو& �خبا�iً حسنة 
بدًال مما �عو� عن مو- iسوH �هللا، 
 H"نز �ثر  عليهم  �لنبأ  لوقع  "كا& 
�بو  يكن   »  .gلسما� من  �لصاعقة 
بكر � هنا_ ساعتئذ، "كا& عمر 
قد  �حلز&  "لكن  �ملسجد،   f  �
�صابه بالذهوH �لتا8، فكا& يغضب 
 &ّ( Hع �حًد� يقو� �G( كل �لغضب
iسوH �هللا قد ما-، بل سّل سيفه 
"هّد4 به من يقوG Hلك. )G كا& 
من   ��لكث هنا_   H�� ال  �نه  ير� 
�لعمل ليقو8 به �لرسوH �، "على 
بد  �& ميو-، "ال  فال ميكن  Gلك 
ليلَقى  جسد�  فاiقت  i"حه   &�
 � موسى  Gهب  كما  خالقه 
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للقاi gبه � عا4، لذلك فال بد من 
عوi �4سوH �هللا ليتم �لعمل، فهنا_ 
�ملنافقو& مثًال « يتم حسم �مرهم 
بعد، فَل�جعن iسوH �هللا، فليقطعن 
�يد^ "�iجل �"لئك �لذين يزعمو& 
�نه ما-. هكذ� كا& عمر تتجاGبه 
 gي�" يذهب   ،iألفكا�" �خلو�طر 
"�لسيف f يد� كأنه قد فقد عقله 
"هو يتمتم ببعض �لكلما-، فكا& 
يقوH: "من قاi &( HسوH �هللا ما- 

ضربت عنقه".
تصديق   %( �لصحابة  بعض   Hما"
قوH عمر، بل لعلهم كانو� يأملو& 
"لعل  كالمه،   f �قًّا  يكو&   &�
هنا_ خطأ ما، "لعل �لنÄّ ال ميكن 

لـه �& ميو-.
"هر� بعض �لصحابة ليبحثو� عن 
�æ بكر �، فلما "جد"� "�خ="� 
باألمر ��ذ �بو بكر طريقه مباشر� 
�حًد� ح¡  يكلم  �ملسجد، "«   %(
4خل على عائشة f غرفتها فسأdا: 
فأجابت  �هللا"؟   Hسوi ما-  "هل 
عائشة باإل�ا|. فقصد )% حيث 
كا& جسد iسوH �هللا ُمسّجى على 
فر�شه، فكشف عن "جهه "�كّب 
حزيًنا  حبيبه  "بكى  فقّبله  عليه 
"�مي، ال �مع  �نت   æبأ"  :Hقا"

�هللا عليك موتتني �بًد�". 

غنّية  �ملغَز�  عميقة  2لة  كانت 
كا&  ما  على   �ًّ4i فكانت   ،ªملع�
"عي،   &"4 حزنه   f ير�44ّ  عمر 
فالنÄ � قد ما- مر�، "كا& هذ� 
هو مو- �جلسد، �ملو- �لذ^ على 
كل )نسا& �& يذ"قه، "لكن « يكن 
له �& يذ"O موًتا ثانًيا، فليس عليه 
بعد Gلك من مو- تذ"قه �لر"³، 
كما �نه لن متو- عقائد �حلق �ل� 
غرسها f �تباعه، "لن ميو- �لنبت 
�لذ^ حتّمل �لتعب "�آلال8 من �جل 
��iعته f تربة هذ� �لعا«. ")حد� 
�لعقائد  )حد�  �لعقائد..  هذ� 
 &� من  علمهم  ما  هي  �dامة.. 
�لبشر، "�&  كل �ألنبياg كانو� من 
يصح  "ال  ميوتو�،   &� بد  ال  �لبشر 
�حلقيقة  هذ�  ينسو�   &� للمسلمني 

فْوi مو- نبيهم "iسوdم.
 Hقا  &� بعد   � بكر  �بو  "خر� 
جثما&  عند  �لعظيمة   �iلعبا� هذ� 

صفو{   Oختر�" �هللا،   Hسوi
صامتا.  �ملن=  من  "تقد8  �ملسلمني 
عمر  "قف  ليتكلم،  vض  "عندما 
عن  "عّبر  يد�،   f "سيفه   �g��(
لو  عزمه �& يضر| عنق �æ بكر 
قاH )& �لرسوH � قد ما-. "بد� 
عمر  فأمسك  �لكال8   f بكر  �بو 
�لكال8،  من  ليمنعه  ثوبه  بتالبيب 
عمر،  يد  من  ثوبه  بكر  �بو  فَنَز� 

"تال هذ� �آلية �لكرمية:
ٌد ِ)الَّ iَُسوHٌ َقْد َخَلْت  ﴿َ"َما ُمَحمَّ
ُقِتَل   "ْ�َ َماَ-  َ�َفِإْ&  �لرُُّسُل  َقْبِلِه  ِمْن 
َيْنَقِلْب  َ"َمْن  َ�ْعَقاِبُكْم  َعَلى  �ْنَقَلْبُتْم 
َشْيًئا  �هللا  َيُضرَّ  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعَلى 
 H¶) اِكِريَن﴾  �لشَّ �هللا  َ"َسَيْجِز^ 

عمر�&: ١٤٥)
"هذ� يع° �& iسوH �هللا هو )نسا& 
"قد  تعا%،  �هللا  من  iسالة  ±مل 
كلهم  ¶خر"&،  iسل  هنا_  كا& 
من �لبشر، "كانو� ±ملو& iسائل 

واألفـكار،  اخلواطـر  تتجاذبـه  عمـر  كان  هكـذا 
يذهـب و�ـيء والسـيف F يـده كأنـه قـد فقد 
عقلـه وهـو يتمتـم ببعض الكلمـات، فـكان يقول: 
"مـن قـال إن رسـول اهللا مـات ضربـت عنقـه".
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من �هللا تعا%، "قد ماتو� 2يًعا. فهل 
لو ما- �مد تنقلبو& على كل ما 
عّلمكم )يا� "كل ما تلقيتمو� منه؟ 
معركة  بعد  �آلية  هذ�  نزلت  لقد 
بأ&  )شاعة  سَر-  عندما  ُ�ُحد، 
 �4ّ�" �هللا،   Hسوi قتل  قد  �لعدّ" 
�ملسلمني  من   ��لكث  &�  %( Gلك 
جأشهم  "iباطة  لّبهم  فقد"� 
لقد  �ملعركة.   wi� من  "�نسحبو� 
نزلت �آلية من �لسماg "قتها لتربط 
على قلوֲדم "تشّد iباطهم، "كا& 
لآلية نفس �لتأث� f هذ� �ملناسبة، 
G fلك �ليو8 �حلزين. "�ضا{ �بو 
 :Hبكر بعد تال"� �آلية �لكرمية فقا
"من كا& يعبد �مًد� فإ& �مًد� قد 
ما-، "من كا& يعبد �هللا فإ& �هللا 

حّي ال ميو-".
�ستعا4 �لصحابة تو��vم لد� �ا� 
Gلك، "تغ� ُعمر نفسه عندما �ع 
"بد�  بكر،  �بو  تالها  �ل�  �آلية 
غابت  �ل�  عقله  iجاحة  يستعيد 
�نتَهى  "عندما  �لوقت.  بعض  عنه 
�بو بكر من كالمه، �i4_ عمر �& 
�لرسوH � قد ما- فعًال. "ما )& 
)ال  �حلزينة  �حلقيقة  لـه  تكشفت 
"سرعا&  ترتعشا&  ساقا�  "بد�- 
ما سقط مغشًيا عليه. هكذ� كا& 
 4�i� �لذ^  �لقو^،  �لصلب  �لرجل 

�& يتصّد� ألæ بكر "يرهبه بسيفه �ملسلوf H يد�، )�G به يتحّوH بعد 
�اعه كلما- �æ بكر )% )نسا& ال يقَو� على �لوقو{ على قدميه، "« 
� من �& يذعن للحقيقة �حلزينة. "�حس �لصحابة �& هذ� �آلية «  �د ُبدًّ
تْنزH )ال G fلك �ليو8 ألّ"H مر�، "كا& dا �ثر بالغ ""قع عظيم عليهم، 
"f نوبة حزvم �لعميق �لذ^ مأل نفوسهم، "f غْمر� �ألَسى �حلزين �لذ^ 
عّم "جد�vم، نسو� من هوH مصاֲדم �& �آلية �لكرمية كانت f �لقر¶& 

�ملجيد.
 ،� Hعن �حلز& �لذ^ �صا| �ملسلمني عند "فا� �لرسو &"�لقد ع= �لكث
كما iثا� �لكث�"& من �أل4باg "�لشعر�g، "لكن �لرثاg �ألعظم �لذ^ ظل 
ح¡ �ليو8 يفوO كل ما قاله �آلخر"& i fثاg �لرسوf" � H �لتعب� عن 
 � Hحز& �ملسلمني، كا& هو ما عّبر به حسا& بن ثابت، شاعر �لرسو

�لذ^ �فصح عن حزنه f مقطع من �لشعر يقوH فيه:

كنـَت �لّسَو�4 لنـاظـر^       فعـَمى عليـك �لنـاظـُر
iُGبعـد_ فلـيمت     فعـليـك كنـُت �حـا gمن شـا

لقد ع= هذ� �ملقطع عن )حسا� كل مسلم. "لعد� شهوi بعد Gلك.. 
�لشعر^ f جنبا-  �ملقطع  ينشد"& هذ�  �لرجاH "�لنساg "�لصبيا&  ظل 
�ملدينة "f طرقاִדا، "ظلت كل طريق خطا عليها iسوH �هللا، "كّل حبة 
iمل ساi فوقها، تر44ّ صَد� Gلك �لشعر �لرقيق �لذ^ �نشد� حسا& بن 

ثابت.

"مـن كان يعبـد ,مـًدا فـإن ,مـًدا قـد مـات، 
ميـوت". ال  اهللا حـّي  فـإن  اهللا  يعبـد  كان  ومـن 
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مما يزيد �ملؤمن �طمئنانا � 
�حلق  �خلالق  �إلله  معبو�� 
بكما�ا  تظهر  خاصية 
&جل  عز  �هللا   � &متامها 
لن  ,نك  &هي  غ/�   1&�
جتد تعا6ضا �لبتة بني ,قو�له 
خصلة  &هي  &,فعاله، 
على  كمؤمنني  �هللا  حضنا 

:Bلتمتع ֲדا بقوله تعا�
ِلَم  Jَمُنو�  �لَِّذيَن  ,َيَُّها  ﴿َيا 
 * َتْفَعُلو1َ  َال  َما  َتُقوُلو1َ 
َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد �هللا َ,1ْ َتُقوُلو� 
َما َال َتْفَعُلو1َ ﴾ (�لصف: 

(٣-٤
�لعجيب  �جلما\  &يأ^ 
�جلاab �لذ` يأخذ باللب 
يتزين  عـندما  &�جلنا1 
بعلم  &جل  عز  �هللا  قو\ 
�إلنسا1  يكتشفه  غيب 
�لفعل   1, ��ال  تطو�6  مع 
 Bتعا بقـوله   gملوصو�
 �& &تدب/�  فعله  من  هو 
�لوقت   � &مiهنا  علمه، 
نفسه ,1 �لقر1J �لكرمي هو 
حقا من عند� &,نه هو قوله 

عز &جل lق.
مر�حل  مثا\  هنا  &,bكر 
�لبشر`  �خللق  تطو6 

&,خص منها تطو�6 ��خل 
َفت علينا  �لرحم، �لo تَكشَّ
خال\  من  حديثا  مر�حله 
&تطو6  �حلديثة   qلد�6سا�
�جلنني،  بعلم  sي  علم 
مع  تقدما  يز���  &�لذ` 
تقدمنا بعلم �خللية &,جز�ئها 

.qلو�6ثة &�جلينا�&
 v6لسا�سة من سو� &�آلية 
على  مثا\  خ/  �ي  �حلج 
ملر�حل  �جلامعة  �لبالغة 
 aبأسلو �إلنسا1   vحيا
متسلسل،  مرتب  yيل 
 vعديد قر&1   qمر &قد 
�آلية  هذ�  نز&\  بعد 
من   ٦٨ كاآلية  &مثيالִדا 

سوv6 غافر:
مِّن  َخَلَقُكم  �لَِّذ`  ﴿ُهَو 
ُتَر�aٍ ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ ِمْن 
َعَلَقٍة ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفًال ُثمَّ 
ُكْم ُثمَّ لَِتُكوُنو�  لَِتْبُلُغو� َ,ُشدَّ
ُيَتَوفَّى  مَّن  َ&ِمنُكم  ُشُيوًخا 
َ,َجًال  َ&لَِتْبُلُغو�  َقْبُل  ِمن 

مَُّسمًّى َ&َلَعلَُّكْم َتْعِقُلو1َ﴾
 v6سو من  �لتالية   qآليا�&

�ملؤمنني:
�ْإلِنَسا1َ  َخَلْقَنا  ﴿َ&َلَقْد 
ُثمَّ  ِطنيٍ*  مِّن  ُسَالَلٍة  ِمن 

إعجاز القرآن 
واكتشافات العلم

بقلم �لدكتو6: &سا� �ل�iقي (سو6يا)

$yγ•ƒ r' ¯≈tƒâ¨$̈Ζ9 $#β Î)óΟçFΖä.’Îû5=÷ƒ u‘zÏiΒÏ]÷èt7 ø9$#$̄ΡÎ* sù/ ä3≈oΨø)n= yzÏiΒ
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 iٍَقَر� ِفي  ُنْطَفًة  َجَعْلَناُ� 
�لنُّْطَفَة  َخَلْقَنا  ُثمَّ  مَِّكٍني* 
ُمْضَغًة  �ْلَعَلَقَة  َفَخَلْقَنا  َعَلَقًة 
ِعَظاًما  �ْلُمْضَغَة  َفَخَلْقَنا 
ُثمَّ  َلْحًما  �ْلِعَظا8َ  َفَكَسْوَنا 
 _َiََفَتَبا ¶َخَر  َخْلًقا  �َنَشْأَناُ� 
�ْلَخاِلِقنيَ﴾؛  َ�ْحَسُن  �هللا 
�لعلم  يتكلم   &� قبل 
 iحلديث عن مر�حل تطو�
�لرحم  �4خل  �إلنسا& 
 Hخا موضوعي  بشكل 
"�لتكهنا-  �خلر�فا-  من 
"يقسمها )% �طو�i تتو�فق 
مع ما "صفه �لقر¶& �لكرمي 
�لزما&  من  قرنا   ١٤ قبل 
"ليس   .Gألخا� بأسلوبه 
 Hلقو� من  �لقصد  طبعا 
فيه  كتا|  هو  �لقر¶&   &�
تفاصيل �لعلو8 �لدنيوية "�نه 
 iفصل تفصيال مر�حل تطو
�إلنسا& �4خل �لرحم، )منا 
2يل  بشكل  �ألمر  Gكر 
�iئع  مقتضب  جامع  بليغ 
"ليقابل  لنا  ليبني  �لبيا& 
تز4�4  ما4^  عا«  عاملني: 
يو8  بعد  يوما  به  معرفتنا 
علينا  i"حا@  "عا« 
معرفته، "ليدH على �& �هللا 

هو �حلق "هو مصدi �لعلم 
 i4قا �نه  "كما  "�لعرفا& 
 gحيا( �لنا�   gحيا( على 
 gألنبيا�  Hساiبإ i"حانيا 
فهو  "�ملجد4ين  "�لرسل 
�لقاi4 �يضا على �& يبعث 
"هذ�   ،iلقبو� من  �لنا� 
ما جاf g �آليتني �لتاليتني 
 �iسو من  "�لثامة  �لسابعة 

�حلج:
�ْلَحقُّ  ُهَو  �هللا  ِبَأ&َّ  ﴿Gَِلَك 
َ"�َنَُّه  �ْلَمْوَتى  ُيْحِيي  َ"�َنَُّه 
َقِديٌر*   gٍَشْي ُكلِّ  َعَلى 
iَْيَب  الَّ  ¶ِتَيٌة  اَعَة  �لسَّ  َّ&�َ"َ
ِفيَها َ"َ�&َّ �هللا َيْبَعُث َمن ِفي 

﴾iِْلُقُبو�
"من 2اH �للغة �لعربية �ل� 
�لكرمي  �لقر¶&  فيها   Hنز�
 �i4قا لغة  �vا  قوִדا  "من 
عن   Oبصد  ��لتعب على 
"�"ضاعه  بطباعه  �إلنسا& 
لفظا  فتجد  ")حساساته؛ 
من  حالة  كل  يناسب 
Gكر�  ما  "هذ�  �حو�له، 
�ملسيح �ملوعو4 عليه �لسال8 
f كالمه عن �للغة �لعربية 
 f  Hخلصا� ֲדذ�  "تفر4ها 

كتابه ”منن �لر
ن“:  

حتقق  ما  كل  ”"كذلك 
يوجد   Æطبع �إلنسا&   f
"كل  "ضعا،  �لعربية   f
"�لعيا&  �حلس   f تر�  ما 
هذ�   f  Æلفظ بإ��ئه  جند 
 f  ��نظ جتد  "ال  �للسا& 

�لعاملني".
"فق  �إلنسا&  ُخلق  فقد   
تغ��- f �ألiحا8 "لكل 
تغ� من هذ� �لتغ��- �سم 
�حلاH؛  عن  يع=  به  خا× 
Dنطفة  ��فقا  ما[  فيكو& 
�حليا�  �ثر  فيه  يز4�4   �
 %( يز4�4   � علقة  فيكو& 
مضغة  فيسمى  لقمة   iقد
� تنتظم "تقسو "تتصلب 
 � حلما   � عظاما  فتسمى 
نفسا  يدعى  ¶خر  خلقا 
�جلنني  يدعى  Gلك  "كل 
الستتا�i عن �لعني �ملجر�4 
يصبح   � �مه.  iحم   f
خر"جه  بعد  Dليد�  �جلنني 
يسمى   � �مه  بطن  من 
 8�4 ما  
ضيعا D صبيا 
4عي  ُفطم   �G(  � يرضع، 
 َّ|4 �G( � ،قطيعاD فطيما
 �، 
جا �� عنه   Hفيقا "منا 

باعي )�G بلغ طوi� Hبعة 

Øسة  بلغ   �G("  ،gشيا�
فهو �اسي، ")�G سقطت 
 �G("  ،
َمثغو فهو  i"�ضعه 
فهو   àلسقو� بعد  بزغت 
عشر  جتا"�   �G(" ُمثِغر، 
 �G(" مترعر�،  فهو  سنني 
�الحتال8  على   }iشا
 �G(" Dمر�هق،  يافع  فهو 
قوته  "�جتمعت  �حتلم 

، � من �لثالثني Dفهو حز
 ،cشا فهو  �ألiبعني   %(
 � �لستني،    %( كهل   �
 HGi�  %( ير4   � شيخ 
مفند�  خرفا  ليكو&  �لعمر 
ما-   �G(  � Dمستضعفا، 
لكل  "بذلك  متو�،  فهو 
حيا�  مر�حل  من  مرحلة 
عن  يع=  �سم  �إلنسا& 
4قيقا  "صفا  "يصفه  حاله 
منذ �"H عالما- حيا� له 
)% مماته. "ما �2ل ما ع= 
�ملوعو4  �ملسيُح  Gلك  عن 
 æعر بلسا&  �لسال8  عليه 
 gفصحا عنه  يعجز  مبني 
كتابه   f  gلعربا� �لعر| 

منن �لر
ن:
قانو&   Hبد  �  ..."
�لقد�i، بإG& �هللا G^ �لعز� 
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�إلنسا&  "خلق  "�ِحلكمة 
�iحا8   f تغّير�-،  بعد 
�لتغّير  فسمى  ُ�ّمهاٍ-، 
"نطفًة،   Æ�4فق  gًما �ُأل"% 
فيه  يز4�4  �لذ^  "�لّثا@ 
"�لثالث  علقًة،  �حليا�  �ثر 
�ملضغ   iقد  %(  4�� �لذ^ 
 �iقد  f "ضاهى  شد� 
مضغة،  dذ�  فسمي  لقمة 
 iلر�بع �لذ^ ��4 من قد�"
�للقمة، "مع Gلك بلغ )% 
"�"4عها  �لصالبة  منتهى 
خلقة  عظيمة  ِحكما  �هللا 
"نظاما فسّماها عظامÆ مبا 
 Æبلغت �لعظمة "��4- شرف
iُكب  "مبا   Æمقام" ا  "كمًّ
 |i من  بالعظا8  بعضها 
�للحم  َ"�خلامس  �لعاملني، 
كاُحلّلة،  عليها   4�� �لذ^ 
"صاi سبب كماH �حلسن 
مبا   Æحلم فسمى  "�لزينة، 
�لصلبة،  بالعظا8  ُلوِحم 
"صاi ֲדا كذ"^ �للحمة، 
"�لسا�4 خلق ¶خر "�ى 
"َلطافتها  لنفاستها   Æنفس
 gألعضا�  f "سر�ئتها 
2يعها  "�ي  "عّزִדا، 
�هللا   _iفتبا �جلنني،  باسم 

 �G(  � �خلالقني،  �حسُن 
بطن  من  �جلنني  خر� 
 ^G هللا� &Gألّمة، "توّلد بإ�
 f  Ãليد"َ فُسمي   �iلقد�
هذ� �للهجة، � )�G صبا )% 
ثد^ �أل8 للرضا� فُسمي 
ُمد�   %(  Æضيعi" صبيا 
�لفطا8  بعد   � �إلiضا�، 
�ي فطيما "قطيعا f هذ� 
"منا   |ّ4  �G(  � �للسا& 
�حليو�&   iثا¶ �كثر   �i�"
Gلك   f  Æجi�4 فسّمي 
طوله  بلغ   �G(  � �لزما&، 
iباعي  فهو   iشبا� �iبعة 
 �G("  ،iبصا�  ¼"� عند 
Øاسي،  فهو  Øسة  بلغ 
")�G سقطت i"�ضعه فهو 
 �G(" �لعر|،  عند   iمثغو
فهو   àلسقو� بعد  نبتت 
�أل4|،   �"G عند  مثغر 
")�G جتا"� عشر سنني فهو 
�لعربيني،  عند  مترعر� 
�الحتال8   }iشا  �G("
"كر| �ملاg ليمطر �جلها8 
بلغ  قد  "مر�هق  يافع  فهو 
�حتلم   �G(" �لتا8   îلبلو�
"كملت  قوته  "�جتمعت 
 �  ،i"حز فهو  طاقته 

�ألiبعني   %( �لثالثني  من 
 ،i"مسر ففر³  شا| 
 %( كهل  Gلك  بعد   �
 � �لستني،   fيستو  &�
خر{   � شيخ  Gلك  بعد 
�ملستضعفني،  "من  مفند 
حصة  كل   gبإ�� "كذلك 
 f حد�  على  �سم  عمر 
ما-   �G(" مبني.   æعر
�تصم  �لذ^   ðملتو� فهو 
�جلاهلني،  لفظه حز|   f
 f حتقق  ما  كل  "كذلك 
 f يوجد   Æطبع �إلنسا& 
ما  "كل  "ضعا  �لعربية 
تر� f �حلس "�لعيا& جند 
بإ��ئه لفظf Æ هذ� �للسا& 
"ال جتد نظ�� f �لعاملني، 
هذ�  من  �ك=  حّجٍة   ^�"
ُمبصـرين.  كنتم  لو 
فتأمل تأمل �ملنتـقد "�نظر 
باملصبا³ �ملتـقد، "�حلل 

�ل �ُملستـبصرين..." 
"مبا �& �اH عملي "�i4س� 
f طب �ألطفاH هو طب 
 neonatology �لوليد  فتر� 
على  �iكز  سو{  لذلك 
مر�حل  من  �لفتر�  هذ� 
 wعر�" �إلنسا&  حيا� 

«صفا- �لوليد �لطبيعي». 
تتميز  �لوليد  مرحلة   &(
 Hفمعد كب��؛  Ðصوصية 
"فيا- �لوليد يكو& �على 
�لـ ٢٤   Hيكو& خال ما 
�حليا�  من  �أل"%  ساعة 
"هذ� يشكل "حد� ٦٥٪ 
عمر  قبل  ما  "فيا-  من 
يدعى:  ما  ("هو  �لسنة 
�لرضع).  "فيا-   Hمعد
"لذلك فإ& �لعناية "�لتركيز 
�لوليد خاصة  على مرحلة 
f �ليو8 �أل"H من حيـاته 
 Hيؤ4^ )% حتسـني معد
بشكل  �لرضع  "فيـا- 

ملحو¤.
�لفتر�  هي  �لوليد  "فتر� 
 %( �لوال�4  من  �ملمتد� 
�حليا�،  من  شهر   Hكما(
هو  �حلمل  تا8  "�لوليد 
�سبوعا   ٣٧ �كمل  من 
طمث  ¶خر  تاiيخ  من 
 ٤٢ يتجـا"�   »"
4ُعـي  ")ال  �سـبوعا 
 &ْ(" �حلمل،  مـديد 
 ٣٧ عن  
لـه  نقـص 
خـد�ا  4ُعي  �سبـوعا 

.premature
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صفاE �لوليد �لطبيعي

�لـو�2
�لوليد  يبلغ "سطي "�&   
 ٣٤٠٠ �لذكر  �لطبيعي 
 ٣٢٠٠ "�ألنثى  غر�ما 
يتأثر  �لو�&  "هذ�  غر�ما. 
عن  "�الiتفا�   Oبالعر
سطح �لبحر "سن �حلامل 
"�لوليد  �حلمل.  "ترتيب 
�سر من ٥ )% ١٠٪ من 
�أليا8   Hخال "ال4ته   &�"
�أل"%  �خلمسة   %( �لثالثة 
 &�" "يستعيد  عمر�  من 
"ال4ته f �ليو8 �لسابع )% 
"يبلغ  �لعاشر من "ال4ته. 
 Hما يكتسبه من "�& خال
�لشهر   ^� �لوليد  فتر� 
 ٩٠٠ �حليا�  من   H"أل�

غر�ما تقريبا.

Qلطـو�
 ٥٠Hلطو� "سطي  يبلغ   

سم عند �لوال�4.

�جللد Dملحقـاته
�بيض   gيغطي �جللد طال 
�لده°   gلطال� يدعى 

خاصة   vernix caseosa

"�لنقر�  �لظهر  منطقة   f
�جللد  يكو&  "�لثنيا-. 
Éiية   iيند" "4iيا  مرنا 
�أل"عية �لدموية من خالله 
عند متا8 �حلمل. قد توجد 
�سفل  �للو&   gقاi� بقع 
حد"4ها  "�إلليتني  �لظهر 
تغيب  بقع  "هي  "�ضحة 
من  �أل"%  �لسنة   Hخال

�لعمر.
 8�i"قد نصا4{ بعض �أل
عن   ��iملتبا�  �غ �لوعائية 
 iجذ على  �جللد  سطح 
�لعلوية  "�ألجفا&  �ألنف 

"�لنقر�.
يكو&  �جللد  على  �لشعر 
"بريا، "�ألظافر تصل )% 
حافة �ألصابع. "من �جلدير 
بالذكر �نه يندi على �لوليد 
باiتفا�  ح¡   Oيتعر  &�
 &� �لشديد؛ علما   �iحلر��
�كثر  �لعرقية  �لغد4  كثافة 
�لبالغ  من  مر�-  بست 
الiتفا�  �ستجابتها  لكن 
�حلر��i ال تسا"^ )ال ثلث 

�الستجابة �لطبيعية.
قد  �نه  �لتنويه  من  بد  ال 

ثالثة   %( يو8  بعد  تظهر، 
�يا8 من �لوال�4، على جلد 
�ندفاعا-  �لولد�&  بعض 
 f قليال ��iمتبا "� gر�

 �صغ حويصل  "سطها 
جد� تدعى �حلمامى �لسمية 
erythema toxicum "هي 

 H"تز" �لسبب  �هولة 
 Hخال عال�   &"4 تلقائيا 

�سبو� من ظهوiها.

�لـر�3 
بالنسبة   ���لر�� كب يكو& 
�لعنق  "يكو&  للجسم 
�لر��  �يط  يقيس   .��قص
سم   ٣٥ �لوال�4  عند 
تقريبا. "يز4�4 �يط �لر�� 
 iمبقد� �لوليد  فتر�   Hخال
 ١٢ كل  متر  سن�  "�حد 
شكل  يكو&  تقريبا.  يوما 
�ملهبلية  �لوال�4  بعد  �لر�� 
متناظر   �"غ منتظم   �غ
 ،�"iلد� تر�كب  بسبب 
حو�{  فو�صل  هي  �ل� 
�ملتعد�4  �جلمجمة  عظا8 
�مللتحمة،   �"غ �ملتد�خلة 
عند مر"i �لر�� f �لسبيل 
للضغط  "تعرضه  �لتناسلي 

عظا8  بني   àالنضغا�"
عد8   H"يز" �أل8.   wحو
�لتناظر هذ� عا�4 خالH �يا8 
 Hلكنه قد يبقى لفتر� �طو"
 �تأث له  يكو&   &�  &"4
منطقة  تالحظ  �µية.   "�
مقد8   f �لعظم  من  خالية 
�جلمجمة �بعا4ها ٢سم بـ 
 ß٣سم تقريبا تدعى �ليافو
طبيعي،  �مر  "هذ�  �ألمامي 
"يصغر �ليافوß �ألمامي مع 
بعد  يغلق  �لعمر ح¡  تقد8 
�لنافذ�  "هذ�  �لسنة  عمر 
مفيد� عند طبيب �لولد�&- 
تع=  ال  �ألمو��  فهذ� 
يستخدمها  ألنه  �لعظا8- 
عند �لضر"�i إلجر�g تصوير 
�لصوتية   Oفو باألمو�� 
�لوليد   îلدما  echography

فيه  خلل   ^� ليكتشف 
 "� تشوها-   "�  }Ñكال

�مر�w �خر�.


�لصـد
 iلصد� شكل  يكو&   
من  ضيقا  كاجلر�؛ 
�ألعلى عريضا من �ألسفل 
�لشكل  �4ئر^  مقطعه 
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تكو&  �ألضال�  تقريبا. 
"للمقاiنة  �لتوضع.  �فقية 
عند   iلصد� �يط  فإ& 
هذ�   f �لثد^  حلم� 
�لر��  �يط  H4يعا �لعمر 

�^ ٣٥سم تقريبا.

�لثـديا2
مصبغة  �dالة  تكو&   
"�لغد�  ظاهر�  "�حللمة 
"قد  �سوسة،  �لثد^   f
فيزيولوجية  ضخامة  جند 
 iلذكو� عند  �لثديني   f
ضخامة  بسبب  "�إلنا¥ 
على  �حتو�ئها  مع  �لغد� 
 �تأث بسبب  �حلليب 
تع=  �ل�  �أل8  هرمونا- 

�حلمل،   gثنا� �ملشيمة 
 H"تز �لضخامة  "هذ� 
�يا8  بضعة   Hخال تلقائيا 
"نا�i4 خالH �سابيع، "ال 
�ب على �إلطالO عصر 
تشكل  خشية  �لثد^ 
"�لذ^  �لثد^   f خر�� 
من عالماته: عد8 �لتناظر 
"�لقـسـا"�   iر�
"�ال

"�ملضض.

�لبطن
 gمتحر_ �ثنا" �iمتبا �كب
�لتنفس. يسقط �لسرi بعد 
٥ )% ١٠ �يا8 من �لوال�4 
�كثر  سقوطه  يتأخر  "قد 

من Gلك.

�ألعضـا[ �لتـناسـلية 
�لظاهر�:

 تكو& �خلصيتا& بالصفن 
قامتا  جلد�  يكو&  �لذ^ 
نسبيا "�عد� حا"يا �ثالما 
عديد�. "عند �إلنا¥ قد 
�ر� من �ملهبل مفر��- 
�اطية خالH �أليا8 �أل"% 
من �لوال�4 "قد �ر� 84 
�لثالث  �ليومني  بني  ما 
"�خلامس مبا يشبه �لطمث 
 (�"يدعى (�لطمث �لصغ
هرمو&  النقطا�  "Gلك 
 iالستر"جني �لو�لد^ �ملا�
ع= �ملشيمة مما يؤ4^ )% 
�ملخاطي   gلغشا�  àسقو

للرحم. 

�ألطـر��
للر��  بالنسـبة   �� صغ
"±ركـها  "�جلـذ�، 
عشو�ئية  حركا-  �لوليد 
"تأخـذ "ضعية �نعطا{ 
"هـي "ضعيـة عابر�، 
 f منقـبضتا&  �ليـد�& 
�لساقا&  �ألحيا&،  �غلب 
 ،gلشي� بعض  مقوستا& 
"�ألثال8 متأل جلد �Øص 
�لقدمــني، �لفخـذ�& 
�لبطن  على  منعطفـتا& 
�ملهم  من  "متبـاعدتا&. 
فحص حوw �لطفل عند 
�لوالG" �4لك لنفي �خللع 

�لوال4^.

ُة �جلسم f ِقلَّة �لطعا8، "صّحة �لنفس f قّلة �آلثا8، "صّحة �لقلب f قّلة  تأمالE � �لصحة: ِصحَّ
�الهتما8  "صحة �للسا& f قلة �لكال8.

طرفة: 3ُجرُ� �حلما
!؟: حكم �لقاضي مبصر بإفال� iجٍل َكُثر- 4يوُنه، فأiكبه 
اÃi "طوَّ{ به 
f �لبلد ليحتر� �لنا� من معاملته بعد Gلك.  فلما �ُنِزH عن �حلماi قاH له صاحُب �حلماi:    �ين 

�جرُ� �حلماi؟    فقاH له: يا �بله، َفِفيم ُكّنا طوH �لنهاi؟!.
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Spyware "يرD m١. "�لسبا
حاسوبك  على  �ملوجو�4  �ل=�مج  على  �لتسمية  هذ�  تطلق 
"�ل� تثبت نفسها بد"& )Gنك �" علمك � تبد� f تسجيل 
ترسل  "بالتا¼  �لشبكة،   f تز"iها  �ل�  �ملو�قع  عنا"ين 
تقاiير بذلك بد"& علمك طبعا ملنشئي هذ� �ل=�مج "�لذ^ 
تستعمل  معينة  "�طر�{  ألشخا×  "يبيعها  �معها   �i"بد
 f هذ� �ملعلوما-. "غالبا ما تتر_ هذ� �ل=�مج ثغر� �منية
نظا8 تشغيل جها�_ "�ل� قد يتم �ستغالdا لسرقة معلوما- 
 gقا8 بطاقا- �الئتما&، عنا"ين بريد �ألصدقاi�" هامة منك

"�لزبائن، )ô.." �" لتسلل �لف�"سا- جلها�_. 
"للتخلص من هذ� �ل=�مج عليك باخلطو�- �لتالية:

بر�مج  بكشف  تقو8  �ل�   ^� �ملضا�4  �ل=�مج  �ستخد8   .١
�لتجسس، "هنا_ �لعديد منها "�ل� ميكنك �4ئما من معرفة 

ما )�G كا& جها�_ سليما �8 ال.
٢. �ستخد8 �جلد�i& �لناiية �لشخصية �ملتوفر� مع �ألنظمة 
�حلديثة. "�ل� تتصد� لل=�مج �ل� حتا"H �التصاH باالنترنت 

"متنعها من �لقيا8 بذلك.

Web Bugs.٢
)& مصطلح  Web Bugs  يع° "جو4 خطأ f صفحة �لويب، 
"لكنه ال ±مل هذ� �لداللة  f "�قع �ألمر فهو برنامج يسجل 
�النترنت حيث يكو& هذ�  حركة "سلو_ تصفحك لشبكة 
�ل=نامج �خلبيث f )حد� �لصفحا- �ل� تز"iها بشكل عا4^ 
 Gif �iعلى معلومة. )ال �نه يظهر �حيانا ֲדيئة صو Hللحصو
�4خل صفحة Web، حيث ميكنه 2ع بعض �ملعلوما- عنك 

")iساdا )% ُبنية معطيا- مركزية، "من هذ� �ملعلوما-:
على  للتعر{  ُيستخد8  �لذ^  بك  �خلا×   IP عنو�&   .١

عنو�نك.
�ملعتدية  �جلها-  يساعد  تز"iها مما  �ل�  �ملو�قع  ٢. عنا"ين 
للتعر{ على �هتماماتك "بالتا¼ تبد� iسائل �لتر"يج للسلع 

�ل� يظن هؤالg �نك مهتم ֲדا.
٣. نو� �حلاسو| "�ملتصفح "نظا8 �لتشغيل �لذ^ تستخدمه، 
جها�_   f ف�"سا-   �i� �ا"لة   f يفيدهم  قد  "�لذ^ 

تساعدهم �يضا على فتح ثغر�- )ضافية.
 cookies “ال ”�لكوكيز( �g٤. عا�4 ال تستطيع �ملو�قع قر�
�خلاصة ֲדا، "لكن بعض �لـ Web Bugs تستطيع قر��g كل 
”�لكوكيز“ �ملوجو�4 لديك مما يعطيها معلوما- كب�� عن 

�ملو�قع �ل� تز"iها.
)مكانية  فيه  متصفح   Hستعما� بإمكانك  �خطاiها  "لتفا4^ 
�لكشف عن هذ� �ل=�مج �ملند�ة f �لصفحا- �ل� تز"iها. 
كما �& هنا_ بعض �ملو�قع تتيح لك كتابة �سم �ملوقع �لذ^ 
تقرير�  لك  تقد8   � بفحصه  "تقو8  �4خلها  تصفحه  تريد 
 &�iجلد�  f �ملند�ة  �ل=�مج  بعض  هنالك  "�يضا  بذلك. 

�لناiية �ل� حتتو� على هذ� �خلدمة.

eÿ-ÿ˜W‡6⁄£

كيف حتمي جها�� من بر�مج �لتجسس

                                   )عد�4: عالg عثما&
                                               خب� تصميم مو�قع �نترنت








