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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو� �

��ملسيح �ملوعو� � ��خلليفة �لثا$ حلضر� �إلما� �ملهد

:)�من �*

في 
حا� �لقر��

(سو�� هو�)

﴿َ�ِ�َلى َعاٍ� َ�َخاُهْم ُهوً�� َقاَ� َيا َقْوِ	 
 �ْ�ِ ��ْعُبُد�� �هللا َما َلُكْم ِمْن ِ�َلٍه َغْيُرُ

َ�ْنُتْم ِ�ّال ُمْفَتُر�َ�﴾ (هو�: ٥١).

�لتفسـ0: 
يقو=: 4> �لو�قع يؤكد �نه ال 4له 4ال 
�هللا، �4> �لعقيد� �لوثنية Bر� �فتر�?.. 
�لو  برها>   ��  Hهنا ليس  �نه   ��
 H�إلشر�ضعيف على صحة عقيد� 
باهللا تعاS، حR يقا= بأ> �ملشركني 
�Vم  �لو�قع  4منا  �لفهم،   ���خطأ قد 
 Zتقليد عقائدهم  [با?هم \   <�يقلِّد

�عمى.
ال  �نه  �لغربيو>  �لباحثو>   aير
�صًال.  عا�  باسم  قو�  لوجو�  �ثر 
من  عليه  عثرنا  ما   <4 �يقولو>: 
�لعربية ال  �جلزير�  قدمية \   i�*عبا
� قو� قدمي باسم عا�، بل � S4 �يش
�لشعب   <� هو  منها  نعرفه  ما  كل 
 ،Hهنا mلشعو� �هو �قد ��لسومر
 n للمنطقة.  �حلاكمني   =�� �كانو� 
نبغ  �لذين  �لسامي  �لشعب  تالهم 
�كا>  ،r�*فيهم شخص يدعى �و
نبّيw ُبعث قبل �مليال� بألفي عا�، �قبل 
�كانت  عا�،  مائة  بست  موسى 
�لتو*��،   \  �*� ملا  مشاֲדًة  تعاليمه 
تعاليم   <4 منهم:  �لبعض  قا=   Rح

.r�*منقولة عن تعاليم �و ��لتو*�

إرم.. قبيلة عربية 
من قبائل عاد 

متيزت بالقوة واملنعة
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¾ب �	 يتوقف هنا �هل 
لكتا� ممن 
سرقة  بتهمة  
لكرمي  
لقر�	  يرمو	 
(قفَة  
أل(لني  صحف  من  
لتعاليم 

تأمل (تدبر!

لباحثو	 � 
لغر� �يض¡ �	  yير)

لقر�	 -منا aكر قصة عاٍ> بناً� على 
قصص  من   �
لعر يتناقله  كا	  ما 
¾د   ¿  a- uا  �سا�  ال  (�ساط& 
�ثا�  �ية  
لغربيو	  
لباحثو	  هؤال� 

لقو@ باسم عا>.
 	� aلك  منهم،  خطأ   
هذ (لكن 
 Àشع باسٍم  با®ني:  ُتذَكر  
ألمم 

سم  
آل�يو	" " فمثًال  َقبلي.  
سٍم )

لطو
ئف  على  يطلق   dمشتر  Àشع
قبيلة  منها  
ل§  
uندية  
لقبائل )
�ثا�  على   
عثر( ��م  فلو  (ُغبتا). 
 ¿ بأننا   
قالو  ¸  ،ªهذ "غبتا"  لقبيلة 
(-منا   cآل�
 للشعب  �ثر   c� جند 
(جدنا �ثا� قو@ �خرين فال شك �	 
قوuم هذ
 يعتD غباً� منهم. كذلك 
��y �	 (عا>) 
سم شعÀ ُ�طلق على 
منها كتبت  قبيلة  قبائل، (كل  عد� 
-ّبا	   Áلنقو
) 
للوحا2  على  
®ها 
غلبتها (حكمها، (لكن كل (
حد� 

منها كانت تنتمي لقو@ عا>.
 
¥Dنا 
لقر�	 
لكرمي �	 عا>� جا�(
جند  ال  كنا   	-) (-ننا  Âو>،  قبل 

لسابقة  لألمم   dسم مشتر
  c� فيه 

 -  Fلقو
 نستطيع  �ننا  -ال  لثمو>، 
قياس¡ على ما �سلفُت - بأ	 
®ها 

لقدمية  
لتو
�يخ ) عا>.  
ملشترd هو 
 �  <�) فمثًال  (عا>).  كلمة  تذكر 
قبيلة  
سم  
لقدمية  
ليونانية  
لتو
�يخ 
عا> حيث تقوF: كانت هناd قبل 

مليال> قبيلة حاكمة على 
ليمن 
®ها 

لقر�	 جـ ١   Å��) (Adramitai)

.(١٨٣Æ

لقر�	   � مذكو��   ªهذ ("عا>"    
 Fلكرمي باسم "عا> -�@" حيث يقو

فعل �بك  تَر كيف  تعا+ ﴿�¿  
هللا 
ُيخلق  
ل§ ¿  
لعما>   2
a @َ�- بعاٍ> 
 .(٧-٩ 
لفجر: ) 
لبال>﴾   � مثلها 
(حيث -	 
جلز� 
ألخ& من 
لكلمة 
للداللة  
ليونانية   �  Èتأ  (itai) (هو 
لذلك   ،¡®
 
لكلمة  كو	  على 
هو  
لقبيلة   ªذu 
حلقيقي  فاالسم 

ل§ �صلها (عا> -�@) كما  )Adram(

جا� � 
لقر�	 
لكرمي.

أل(�(بيني �	  �(يرy بعض 
لكّتا


ملر
> من 
لكلمة (Adramitai) منطقة 

إلسال@  قبل   �
لعر) حضرمو2 

.(٦٢Æ جـ ١
أل	  صحيح،  غ&   
هذ (لكن 
(ليس  ملنطقة  
سم  حضرمو2 
مذكو��  حضرمو2  (أل	  لقبيلة، 
 � صر�ة،  (بصو��  حد�،  على 

لالتينية، ) 
ليونانية  
ملصا>�  كل 
 c�  � عليها   
يطلقو  ¿ (لكنهم 
(-منا   ،(Adramitai) 
سم  مكا	 
باليونانية،   (Adramotitai) ّ®وها 
 	a- بالالتينية.    (Chatramotitai))
 (Adramitai) نأخذ 	فال يصّح �بد� �
علما�   	� ظن¡  حضرمو2،   Êمبع
عليها   
يطلقو  ¿ 
جلغر
فية ) 
لتا�يخ 
 

خترعو (-منا  
لقدمي،  
لشه&  
®ها 

ملناسبة  تلك   � جديد�   ¡®
 uا 

خاصًة!
(هناd >ليل �كD من aلك على خطأ 

ملصد�   
هذ نفس  فإ	  
لزعم،   
هذ
 (Adramitai) 2 فيه كلمة<�) cلذ


أي أننا rص بالذكر هنا إرَم من بني قبائل عاد الذين 
كانوا يبنون مبا_ فخمة شاsة، وكانوا من القوة واملنعة 
}يث y تؤَت مثَلها بعدهم أيُة قبيلٍة عربية أخرى...



اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م

٦

aكر�  حضرمو2  تا�يخ  aََكَر  قد 
 yمؤلفه �يض¡ ير 	� Ëمنفصًال، مما يع
 �
ال®ني Íا ملسّميني Ìتلفني (
لعر 	�

.(٦٢Æ إلسال@ جـ١
قبل 
لقد aكر 
لقر�	 
لكرمي تا�يخ (عا>) 

:Èكاآل

هللا تعا+ ﴿�¿ تَر كيف فعل  F١ - قا

لعما>* 
ل§ ¿  2ِ
a @َ�- *<ٍبك بعا�
 ٧ 
لفجر: ) 
لبال>﴾   � مثلها  ُيخَلْق 
- ٩). �c �ننا Ïص بالذكر هنا -�َ@ 
من بني قبائل عا> 
لذين كانو
 يبنو	 
مبا³ فخمة شاÌة، (كانو
 من 
لقو� 

ملنعة Ðيث ¿ تؤ2َ مثَلها بعدهم �يُة )

لثابت تا�¥ي¡ مبا ) .yقبيلٍة عربية �خر
ال يد� µاًال للشك بأنه كانت لقو@ 
عا> حكومة قوية 
ستمر2 ح¶ -+ 
 Å��) قر(	.  
مليال> Ñمسة  قبل  ما 

.(١٢٥Æ جـ ١ 	لقر�

على  
أللسنة  علما�  برهن  (قد    
(جو> لغة باسم (
آل�
مية) 
ل§ كانت 

نية، Dلع
 للغة  جد�  مشاֲדة  كلماִדا 
 ،(@�-) شعب  لغة  كانت  (��ا 
بعد  عظيمة  حكومة  uم  (كانت 
حكم 
لساميني. لقد نشر(
 سلطا�م 
على 
لعر
R (فلسطني (
لشا@ (
ملنطقة 

لكلد
نية، بل يرy بعضهم �	 عا>� 
قد بسطو
 سلطا�م على مناطق �بعد 
من aلك �يض¡. (
ملوسوعة 
لDيطانية، 

.(Semetic Languages حتت
فثبت من 
آلية 
آلنفة 
لذكر �	 
لقر�	 
قبيلة  عن  هنا   Ôيتحد -منا  
لكرمي 
�سلفت  (قد  عا>،  من شعب   (@�-)

ألثريني قد عثر(
 على قبيلة باسم  	�

.(@�-)

هللا uم ﴿(
aكر(
 -a جعلكم  F٢ - قا
 :�

ألعر) ﴾Õخلفا� من بعد قو@ نو
٧٠). (هذ
 يبني �	 �منهم كا	 ما 
بعد قو@ نوÕ مباشر�. مما يدFّ على 
 � 
ملذكو��  
لسامية   �
لشعو  	�
قبل  حاكمة  كانت  
ل§  
لتا�يخ، 

(-�@)، �يض¡ كانت جز�� من عا>.

هللا uم: ﴿�َتبنو	 بكل �يٍع  F٣ - قا
 ..(١٢٩  :�

لشعر) تعَبثو	﴾  �يًة 
 Fٍعا مكا	  كل   � تبنو	  �نكم   c�
 yعالمة �خر ªبنايا2 (متاثيل. (هذ
على  متعو>ين   
كانو  a- عا>،  لقو@ 

لتذكا�ية � 
ألماكن  2
بنا� 
لعما�
 dهنا F

ملرتفعة. (بالفعل فإ�ا ال تز

جلزير� 
لعربية بنايا2 فخمة منذ  �
 ١× 
لقر�	   Å��) سحيقة  ��منة 

.(٩٣Æ
بل لقد شاهد2ُ بنفسي � 
ليمن �ثنا� 
�فاقي  بعض  مع  �(�(با   +-  cسفر
 Rفو 
لشاهقة  
ملبا³   ªهذ من  بعض¡ 
تالF مرتفعة على بعد عد� �مياF من 

.Å
عد	. (كانت ֲדا ِبرd (�حو

تعا+ ﴿فأصبحو
 ال  
هللا   Fقا)  - ٤

ألحقا�: ) مساكنØهم﴾  -ال   yُير
٢٦). يتبني من aلك �	 معظم تا�يخ 

لدهر، -ال بعض¡  ªُ

ألمة قد طو ªهذ

من �ثا� 
ملبا³ 
لفخمة.

هللا تعا+ مش&� -+ موقع  F٥ - (قا
�نذ�   a- عاٍ>  �خا  
aكْر )﴿ (طنهم 
قومه باألحقا�﴾ (
ألحقا�: ٢٢). 
طويلة  �ملية   Fتال هي  
ألحقا� )
مصطلح   � (ُتطلق   ،(2

ملفر>)
ماٍ�   È
)a منطقتني  على   �
لعر
(عند   ،�
للصحر µا(�تني  (خضر� 
 Fفيها تال 	لرملية تتكو
 Õلريا
 �هبو
شبه   �جنو -حد
Íا �  تقع  �ملية. 

جلنوبية،  
ألحقا�  (تسّمى  
جلزير� 
(تبد� من 
ليمن ما بني صنعا� (عد	، 
(متتد -+ 
لشرR فالشماF. (ثانيتهما 
 yلشمالية، (تبد� من ُبصر

ألحقا� 

.R
(متتد -+ 
جلنو� ح¶ برية 
لعر
قبل  
ملنطقة  تكو	   	� 
ملحتمل  (من 

لرملية،   Fلتال
 من  خالية   �

لعذ
من  �لت   �

لعذ  Õيا� (لكن 
�هل  غطت  
ل§   Fلرما
  �

لصحر
متام¡  
ملمكن  (من  (تا�¥ها.  
ملنطقة 
من  لظهر2   Fلرما
 ُ��يلت  لو  �نه 
حتتها �ثا� تلقي على تا�¥هم مزيد� 

من 
لضو�.
 dتعا+ عن هال 
هللا   Dخ� لقد   - ٦



٧

اجمللد العشرون، العدد اخلامس -  شعبان ورمضان  ١٤٢٨ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٧ م

 
فُأهلكو عاٌ>  ﴿(�ما  بقوله  عا> 
عليهم  رها  عاتيٍة* سخَّ بريٍح صْرَصٍر 
 yفتر �يا@ ُحسوم¡  لياÂ) Fٍانية  سبَع 

لقوَ@ فيها صرعى كأ�م �عجاُ� Ïٍل 
خا(يٍة﴾ (
حلاّقة: ٧ (٨). يتضح من 
aلك �	 ��¡ عاصفًة هّبت على عا> 
حتتها  فاختفت  متتالية،  �يا@  لثمانية 
كDيا2ُ مد�م (
نكسر2 شوكتهم، 

آلية  تعطي  كما  
Ùطاطهم.  (بد� 
باقية   F
تز ال  �ثا�هم  بأ	  
نطباع¡ 
 ،Fلرمـا
 غطا�  حتـت  $ـفوظة 
فيها  
لقو@   yفتر﴿ قالت:  حـيث 

ملنطقة   	� تبني  كما  صرعى﴾. 
تعرضها  بعد  باألحـقا�  ُسّميت 

.�

لعذ 
uذ

 -ْ+ِ َ%ْجًر�  َعَلْيِه  َ%ْسَأُلُكْم  ال  َقْوِ�  ﴿َيا 
َ%َفال  َفَطَرِني   Hلَِّذ� َعَلى  ِ+ّال   Hَْجِر%َ

َتْعِقُلوَ-﴾ (هو>: ٥٢)

:Oلكلما� Qشر
َفَطر: فَطَر 
لشي� يفُطُر َفطر�: شقَّه. 

ختَبَرª من ساعته (¿  
لعجَني:  فطر 

بتدعه ) 
خترَعه  
ألمَر:  فطَر   .ªّمر¥
ِفطر�  َفطر�  
لصائم  (فطر   .ªنَشأ�)

بتد�  (قيل  (شر�؛  �كل  (ُفطو��: 

.(�
ألكَل (
ألقر

�لتفسـ;: 
 F)أل
لقد عّبر سيدنا هو> � 
جلز� 
عن   ªُبعد) نفسه   Êغ عن  
آلية  من 

جلز�   � (�ما   ،2

لشهو 
ّتـبا� 
تو
ضعه  عن   ��عر فقد  منها  
آلخر 
شأنه.  جّل  
هللا  فضل   +- 
حتياجه )
�هل   ªيتبو�  cلذ
 
ملقا@  هو   
(هذ

لدنيا  عن  يستغنو	  فإ�م  تعا+.  
هللا 
 yخر� ناحية  (من  كامًال،  
ستغنا� 
متو
ضعني  
هللا  عتبة  على  ¥ّر(	 
خاشـعني Ðيث ال �حد يبد( �كثر 

منهم فقر� (ضعف¡.
 cلذ
 على  -ال   cجر�  	ْ-﴿ (بقوله 
توّكله  خالص  على  �ّكد  فطر³﴾ 
 ªهللا، فلم يكن � شك من �جر
على 
عند 
هللا، بل كا	 على يقني بأنه تعا+ 
.�
سيجزيه على تضحيته �حسن جز


لنا�   F
سؤ  	� 
آلية  توضح  كما 
عز�  مع   Ûيتنا منهم  
لعو	  (طلب 
(لكن  �يب،   	)< 
ملر(�� ) 
لنفس 
 � Õهللا عّز (جل ال يقد

لتوّسل -+ 
عز� نفس 
ملر� �بد�، -a -نه ال حر× 
 +-  F

لسؤ يد   Rملخلو
 ميد   	� من 
فهم  سو�  بذلك   F
�� (قد  خالقه. 
يظنو	   a- 
لبعض  قلب  يتولد �  قد 

لعبـد �ّبه �يـض¡ غ&  F
�	 سـؤ

الئق.

﴿َ,َيا َقْوِ� �ْسَتْغِفُر,� َ
بَُّكْم ُثمَّ ُتوُبو� 
 �
ً�
ِمْدَ َعَلْيُكْم   Vََما �لسَّ ُيْرِسِل  ِ+َلْيِه 
ِتُكْم َ,ال َتَتَولَّْو�  ً� ِ+َلى ُقوَّ َ,َيِزْ�ُكْم ُقوَّ

ُمْجِرِمني﴾ (هو>: ٥٣).

:Oلكلما� Qشر

لشيُ�   َّ�<َ ِمن  
ملبالغة  
سم   :\
�
ِمد
 Rلَعَر
  �ّ< كثُر.   :��)�<)  ��ّ< يدّ� 
®ا�   .Fسا باملطر:  
لسما�   
(كذ
ِمد�
ٌ�: تد�ُّ باملطر. عني ِمد�
�: تدّ� 
بالدمع. >مية مد�
�: غزير� 
لسَيال	. 

لقر�	: ﴿يرسِل 
لسماَ� عليكم  �)

ملطر   Êمبع هي  
لسما� )  ﴾��
مد�

.(�µا��. (
ألقر

�لتفسـ;:
 
يبد( من 
آلية �	 هؤال� 
لقو@ كانو
كانت  (ما  
لز�
عة،  على  يعيشو	 

آلبا�   )�  2
بالقنو ُتسقى  
ضيهم ��

(-منا باملطر.
كما تنبه 
آلية على �	 
ألمة 
ملنها�� 
تنهض  ال  فإ�ا  نبيها  صّدقت   
a-
حتقق  -�ا  بل  فقط،  �(حاني¡  �وض¡ 
�قي¡ ما>ي¡ �يض¡ (تناF حيا� جديد�، 
(-+ aلك يش& قوله تعا+ ﴿(يِزْ>كم 

قوً� -+ قوتكم﴾.




