



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
صو�ته   � باإلسال�   �
�لعو هدفها 
�ألصلية �ل. جا, ֲדا سيد �خللق '�عني سيدنا $مد 
'سس  2قد  �لعا4.  كل   7 نشر8   ;  ،� �ملصطفى 
�جلماعة   �  Bيا
�لقا 'Dد  غال�   �Eمر حضر� 
�إلسالمية �ألDدية بأمر من �هللا تعا� سنة �١٨٨٩ 7 
 
'نه �ملسيح �ملوعو �Pند. 2قد 'علن  7 Qيا
مدينة قا

.
�ملعهو Rملهد�2

  7 �إلسال�  تنشر  �ألDدية  �إلسالمية 
2باحلجة  �لسلمية،   Uبالطر �لعا4  'Vا, 
2�ل[هاQ، 2هي �لنمو\] �ألمثل E 7مننا هذ� للمجتمع 
�إلسالمي �لقومي �لذR 'قامه سيدنا $مد � 2'صحابه 

�هللا عليهم. Q��ضو

2�ألخالقي    cلدي�  dملستو� �فع  على 
2�ألخـوية  �لو
ية  �لعالقة  2نشا, 
�لعـا4  �لسال� �حلقـيقي 7   fحال2 gلشعو� بني 
�لصحيحة  �إلسـالمية  �لتعـاليم  ضو,  على  2\لك 

�لسمحـا,.

�ملالية من ت[عاl 'بنائها ال غ�، حيث 
من  معلو�  بقد�   
فر كل   m]يتـ
2
فع   dخر'  lت[عا جانب   �  Rلشهر� 
خلـه 

�لزكا�.

�لكرمي   Qqلقر�  Bمعا تر�جم  �جلماعة 
 �2كثً� 
ينية  2كتًبا   tش عاملية   lبلغا

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

تبث  فضائية   lطا$  wثال بفضله  �هللا 
�يع   � �لساعة   ��مد على  بر�yها 
'قطا� �أل�} ُمقدمًة �إلسـال� �لصحـيح �لذR 'تى 

به سيد �خللـق �.
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 |��فريقيا q2سيا كث� من �ملد f2
 t7 ش
�لنا|  خل�  تعمل   .lملستشفيا�2 2�ملعاهد 

.R
2�ملا Bلر2حا�2تعليمهم 2تثقيفهم 2لرفع مستو�هم 

'جل  من   �yاهد حياته  كل  مؤسسها 
 mقتال�2 2�لكفر،  �لشر~  صليب  كسر 
بني  2�الختال�  �لفرقة  عو�مل  �لة E2  ،
�إلحلا جذ�2 
 lئيليا��لكث� من �إلسر gلنا| كنتيجة مباشر� لتسر�
�لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر  �2�ملفاهيم �خلاطئة 
�لبشر  من  كب�   mقطا بني  �لتوحيد   mلضيا 'ملًا  قلبه 
�هللا  مع   ���ذ2  2' Pا،  �لعاجز   Qإلنسا�  �جعلو �لذين 
  .
�إلحلا � ��هللا 2مالو 
Pqة 'خرd، '2 'نكر2� 2جو
�هللا 2تأييد8 'كثر من �انني كتابا  Qفألف حضرته بعو
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة 2عشرQ2 بلغة �لضا
�لعقائد �لفاسد� �ل. �2ثها  Qهللا بطال�2'ثبت بتأييد من 

، 2'نشأ هذ8 ��ألخرd عن �آلبا, 2�ألجد Qيا
'هل �أل

ها على �ل[ ��جلماعة لتحمل �للو�, من بعد8، 2'قا� 'فر
�هللا  � صحابته  f�2باهم على ما �� �سو ،dلتقو�2

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

 �  �  Rملهد� �إلما�  حضر�   fنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا� ما 2عد به �سـوله �لكرمي سيدنا $مد �ملصطفى 
�لنبو�  منها]  على  �لر�شـد�  �خلالفة   �
عو مـن   �
�ألمة �إلسالمية، فكاQ موالنا نو� �لدين � خليفته  7
 
� بش� �لدين $موEحضر�  مر Bلثا��ألf2، تبعه �خلليفة 
� ناصر 'Dد Eلثالث حضر� مر�'Dد  � ; تال8 �خلليفة 
 �Eبع حضر� مر�- �Dه �هللا تعا� - ; تال8 �خلليفة �لر
 7 Qآل�طاهـر 'Dـد - �Dه �هللا تعا� - V2ـن 
مسر�2   �Eمر حضر�  �خلـامس  خلليفته  �ملبا�~  �لعهد 

'Dد 'يد8 �هللا تعا� بنصر8 �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألDدية.
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كلمة �لتقو�٢

 iعلما# �لنفس   iعلما من   �كث �هتم 
�الجتماn بشؤ#' �لتربية #mاالִדا �ملختلفة 
 o فُألفت  متعد�7،  #مناهج  �سس  #فق 
 tسا. #�ستخلصت نظريا. متز�v7 .ْلك |و} #ُ�ِجنَز\
�ا#لة  o بني �لتحليل �لنفسي #�لسيكولوجي لعا� �لطفل
الستكشا� عامله #كشف �لغطاi على �لعو�مل �ل� تؤثر 
بناi شخصيته #تطوvها سلبا #(�ابا. #o غمر� هذ�   o
�لتحليال. #�لنظريا. �ملختلفة ينفر7 �لدين �حلنيف بوضعه 
معا� #�ليا. �لتربية حيث �cنا �' شخصية كل (نسا' 
ُنسجت طبقا لفطر� �هللا �ل� هي �سا� �لتركيبة �لنفسية 

لكل مولو7 � جعلها تتأثر بعو�مل �ملحيط. 

#ال �فى على �ملهتمني بأصو[ �لتربية �' �ملؤثر�. �خلاvجية 
�ل� تكتنف حيا� �لطفل خال[ نشأته هي �ل� حتد7 معا� 
شخصيته بشكل كب� حتت �لتأث� �لذ_ يبد� من �ألسر� 
كو�ا �لد�ئر� �أل#& \�. �لتأث� �ملباشر � �ملجتمع كد�ئر� 
 �cت  iملر� شخصية   o �لتحو[  نقطة  فإ'  #بالتا�  ثانية. 
 '� فيه  شك  ال  #مما  �ملؤثرين.  هذين  مظلة  حتت  معاملها 
#�ل�  �لعا�  يشهدها  �ل�   iألبنا� من   �كث فسا7  حاال. 
يعجز �للسا' عن #صفها قد حدثت بسبب �خللل �لتربو_ 
 iسو� حد  على  #�ملجتمع  �ألسر�  صعيد  على  �لفا�7 
#�ملعامال.  �لسلو`  على  سلبياته  �نعكست  �لذ_  �ألمر 

�الجتماعية.

لقد عا¡ �إلسال> موضوn �لتربية #�حا  مبختلف جو�نبه 
فبني لنا mموعة قو�عد #�ليا.  �لسلو` �لتربو_ �ل� تتصل 
�لذ_ هو vكيز� �إلصال�  �لر#حي  باجلانب  #ثيقا  �تصاال 
 n#v�  � �ألكر>  لرسولنا  �لنبوية   ���لس  o#  ،�#�لتأث
حبه   � عنه  عر�   \) #�لتوجيه  �لتربية  معا�   o �ألمثلة 

كا'  £م  #�حتر�مه  عليهم  #�لعطف  ֲדم  
ته v# لأل#ال7 
من 7�به � #�نه كا' يسمي �ألطفا[ بأ¦اi حسنة \�. 
يكرمو�  بأ'   iلآلبا توصياته  جانب   &) هذ�  طيبة..  7اللة 
تربيتهم  باحتر�> #¨رصو� على  يعاملوهم   '�  _� �#ال7هم 
vضي  فاطمة  �لسيد�  كانت  فقد  �هللا.   Hتقو �سا�  على 
�هللا عنها كلما 7خلت على �لنª � قا> (ليها فأخذ بيدها 
قامت  عليها  7خل   �\) #كا'  #�جلسها m oلسه،  #قّبلها 
(ليه فأخذ. بيد� �لشريفة #قّبلته #�جلسته m oلسها. كما 
 nألقر� مر�  #كا'  �حلسن  قّبل حضر�  �نه   � عنه   _#v
�بن حابس �لتميمي موجوm o �7لسه، فقا[: (' � عشر� 
من �لولد ما قّبلُت منهم �حد�! فنظر (ليه vسو[ �هللا � � 
 � سنته  من  يكن   � ُيرحم..كما  ال  يرحم  ال  من  قا[: 

َمعاُ� �
ال�بية األصيلة..!!
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مؤ�خذ� �لصغاv عندما يصدv منهم �_ تقص� #ال يعنفهم 
كنُت،  قا[:   _vلغفا� عمر#  بن  �vفع  فعن  يزجرهم.  #ال 
#�نا غالٌ>، �vمي ®ال لألنصاv فأتى �لنª � فقيل: (' ههنا 
غالما يرمي ®لنا، فأ° h (& �لنª �، فقا[: يا غال>! ِلَم 
ترمي �لنخل؟ قا[، قلت: �كل. قا[: فال ترِ> �لنخل، #كل 
�للهم  #قا[:  v�سي  على  مسح   � �سافلها!   o يسقط  ما 
 o# سو[ �هللا � (منا 7عا لهv شبع بطنه!. فلم يغضب عليه�
 o هذ� �حلا7ثة 7اللة عظيمة على منهج تربو_ نبو_ �صيل
تقومي سلوكيا. �لصغاv �ل� تتسم بالسلبية #كيفية �لتعامل 
مع حاال. كهذ� |كمة #صc.. #كا' سيدنا �
د عليه 
 o �ألطفا[  تعنيف  �سلو´  بشد�   µvيعا  �v#بد �لسال> 
�لتربية #عر� عنه �نه كا' يقو[ عن صغاv �لسن بأ�م � 
 _� لديكم؟  مكلفني  �صبحو�  فكيف  �هللا  من  بعُد  يكّلفو� 
�ما>  مسئولني  �vشدين  �علهم  �لذ_  �لسن  يبلغو�   � (�م 
�هللا #بالتا� فال جتو� �لقسو� عليهم قبل سن �لبلو·. لقد 
 o 7كا' من عا�7 �ملسيح �ملوعو7 � �نه �لس مع �أل#ال
لفتر� طويلة  �لسرير #هم يقصو' عليه قصصهم  بيته على 
#حضرته � يستمع (ليهم متَمعًِّنا. كما عر� عنه � 
كا'  فما  #توبيخهم،  �ألطفا[  ضر´   µvيعا كا'  �نه 
يضر´ �ألطفا[ #ال يصدv عنه ما ُيظهر سخطه عليهم #لو 
��عجو� بأسئلة ال �ل £ا #�صر#� للحصو[ على شيi ال 
 ��يكا7 يوجد �صال، فمن �ملبكيا. �ملحزنا. �' نرH كث
من منا\t �لتربية �خلاطئة تعتمد على �لزجر #�لتعنيف �لبد5 
كوسيلة تقومي سلو` �لصغاv مع �لعلم �' �ملختصني m oا[ 
�ل� تنعكس على �ألبناi نفسيا  �لسلبية   vثبتو� �آلثا� �لتربية 
#سلوكيا من جر�i \لك..كما �' كث�� من �آلباi يتعاملو' 
مع �لصغاv #�سئلتهم باستخفا� #�ستصغاv #كث�� ما ال 
تؤخذ �ستفسا�vִדم تلك ¼دية #موضوعية #ال �ا´ عليها 

|ث   o فالطفل   ،��تفك #بساطة  �لطفل  عقل  ¨تر>  مبا 
مستمر عمن �يب على تسا½الته. #�لصدo M �لقو[ �عل 
بأنه   �vشعو  '� كما  #يستحسنها،  �لصر�حة  يعتا7  �لطفل 
موضوn ثقة �بائه سيجعله �جل #ينفر من كل ما من شأنه 
�لطفل عد>  �لثقة، #من طرM حتصني شخصية  هتك هذ� 
يلجأ  ��ئد مفر  كما  �لدال[ عليه |ب  (غد�M كث� من 

(ليه �لبعض..

(ياهم  �هللا  ف��قهم  �أل#ال7   o يرغبو'  ما  عا�7  �لنا�   ')
#لكنهم ال يبذلو' �_ جهد o تربيتهم ليكونو� صاحلني #ال 
(& هذ�  �لقر�'  نبه  #قد  �هتما>،   ¿7� لر#حانيتهم   '#�يع
�ألمر ¼الo i قوله تعا&: ﴿يا �يها �لذين �منو� ُقو� �نفسكم 
 Áٌعليها مالئكة ِغال �vُقو7ُها �لنَّاُ� #�حلجا#َ Âvهليكم نا�#
يؤَمر#'﴾  ما  #يفعلو'  �مرُهم  ما  �هللا  َيْعُصوَ'  ال  ِشَد�7ٌ 

(�لتحرمي: ٧)

نصحا  ##جه  بقو�  هذ�   &)  � 
د � سيدنا  نّبه  #قد   
 o ية طيبة �' عليهم �' ¨دثو�v\ 'لذين يبتغو� iآلبا� &)
�نفسهم تغ�� صاحلا كما عّد عليه �لسال> من �ملعصية #�إل� 
�' يتمÆ �إلنسا' �#ال�7 (\� � تكن �لنية �' يكونو� متدينني 
 '� �ملمكن  من  #(ال  هللا،  مطيعني  �لدين،  #خّد�>  #متقني 
�لصاحلا.!  �لباقيا.  �لسيئا. بد[  �لباقيا.   iُيَسّمى هؤال
�نه يبغي �#ال�7  #�عتc عليه �لسال> كل من يدعي بلسانه 
�نه   vلفجو�# �لفسق   o حياته  يقضي  #هو   iتقيا� صاحلني 
شخص كا\´ o 7عو�� ما � يصلح نفسه #�عل حياته 
#يكو'  مرضية  بنتيجة  �منيته  تأ°  عندها   \) �لتقا�.  حيا� 

�أل#ال7 جديرين بأ' يوصفو� "بالباقيا. �لصاحلا.".

�عني  قّر�  #\vياتنا  ��#�جنا  من  لنا  يهب   '� �هللا  ..نسأ[   
#�علنا للمتقني (ماما #صلِّ �للهم على سيدنا �مد #على 

�له #صحبه �3عني.
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٤

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا5 حلضر� �إلما> �ملهد_ �

:�#v7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� هو�)

َعَلْيِه  َمرَّ  َ&ُكلََّما  �ْلُفْلَك  ﴿َ&َيْصَنُع 
 -ْ.ِ َقاَ/  ِمْنُه  َسِخُر&�  َقْوِمِه  ِمْن  َمَألٌ 
َتْسَخُر&� ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما 

َتْسَخُر&َ-﴾  (هو7: ٣٩)

شر< �لكلما=:
�لعربية  �للغة  �ساليب  من  نسخر: 
نفسه  �لفعل  يستخدمو'  ��م 
�لقر�' هذ�  �تبع  #قد  عليه.   iٍكجز�
�ألسلو´ o عد� مو�ضع منه كقوله 
مثلها﴾  سيئٌة  سيئٍة   iُجز�#﴿ تعا& 
﴿فاعتد#�  #قوله   ،(٤١  :Hvلشو�)
عليكم﴾   Hعتد� ما  مبثل  عليه 
 i(�لبقر�: ١٩٥). #�لظاهر �' �جلز�
#(منا  عد#�ًنا،  ُيعّد  ال  �لعد#�'  على 
�لعد#�' �' يعاَقب �ملعتد_ بأكثر مما 
قا[  كذلك  �لعقا´.  من  يستحقه 
�لشاعر: #�7َ##� باجلنو' من �جلنو' 
(7يو�' �حلمـاسة). فقـد �طـلق 
�لعـمل   iجـز� على  �جلنو' 
 � نو�  قا[  #هكذ�  �جلنو5. 
نسـخر  فإنا  منا  تسخـر#�   ')﴿

منكم﴾.

�لتفسـ@: 
�هل  قابله  vسوًال  �هللا  بعث  كلما 
#�السـتخفا�،  بالسخرية  �لدنيا 

حتقق وعد اهللا
لنوح عليه السالم
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ال  ما  �لدنـيا  على   µيعر �نه  #مبا 
تكو' �فهامهم جاهز� بعد إل�v7كه 
فرصة   vألشر�� �د  لذ�  #�ستيعابه، 
فأكثر.  �كثر  به   i�v7لال� ساÌة 
يفكر#'  ال  �حلمقى   iهؤال #لكن 
�' غاية بعثته ال بد �' تكو' �¦ى 
من (�v7` �لعقل �لبشـر_ عندئذ، 
#(ال ملا كانت هنا` حاجة إلvساله. 
عند  (ال  ُيبعثو'  ال  �لرسل   '� \لك 
هم  مما   vلتحر�  o �لنـا�  فشل 
متلـيه  مبا  #خطو´  ِمحن  من  فيه 
قياًسـا  حلو[  من  �فهامهم  عليهم 
بل  ֲדم،  �ملحيطـة  بالظـر#� 
�£ال`  هذ�   &) تقّرֲדـم  (�ـا 
vسله  �هللا  فيبـعث  فأكثر.  �كـثر 
ليأخذ#� بأيديـهم #يرشـد#هم (& 
�' #صـفتهم  مبا  #لكن  �لصو�´. 
�لعالجية تكو' غريبة على �لقو> #ال 
عهـد £م ֲדا، فإ�م يعتc#�ا خاطئًة 
�لفرصـة  بطبيـعة �حلا[، مما يتيح 
ألعـد�i �حلق �' يثـ�#� �لطعـن 
تكو'  ما\�  #لكن  #�لسـخرية. 
�هللا   iنبيا�  ') ُترH؟  يا  �لنتـيجة 
#�تـباعهـم ال بد �' �رجو� من 
بينما  منتـصرين  �حلر´  ساحـة 
 iعد�7 �ألغبيا o يصبح �عد�½هـم

�ملهـز#مني (& �ألبد.

 Cٌَتْعَلُموَ- َمْن َيْأِتيِه َعَذ� Gََفَسْو﴿
ُمِقيٌم﴾   Cٌَعَذ� َعَلْيِه  َ&َيِحلُّ  ُيْخِزيِه 

(هو7: ٤٠)

شر< �لكلما=: 
�ِخلز_   o �#قعه  �خز��:   :Lُيخز
َفَضَحه  فالنا:  �هللا   Hخز� #�هانه. 

(�ألقر´)
َ#َجَب  �ألمر:  عليه  حل  Nّل: 

(�ألقر´)

�لتفسـ@:
 قوله تعا& (عذ�´ ُيخزيه).. �علم 
�' �لعذ�´ صنو� #�لو�'، فمنه ما 
�عل �آلخرين ينظر#' (& من حل 

ٍة #شفقة، فمثال v �َبه �لعذ�´ نظر
عندما ينهد> بيت �حد يعامله �لنا� 
هذ�  يسبب  #ال  #يو�سونه،  بالر
ة 
#ال  خز_   _� �لعذ�´  من   nلنو�
�لعذ�´  من  #لكن  لصاحبه.  هو�' 
#�£و�'  �لذ[  لصاحبه  �لب  ما 
�حد   nخد� ينكشف  كأ'  �يضا، 
#�فتضا�  عذ�´  ففيه  �لنا�،  بني 
�يضا، �# كأ' ُيجعَل عcً� لآلخرين، 
ال  حيث  نو�  بقو>  حل  ما  #مثاله 
 o ماثلة  �£ائلة  �لكاvثة  تلك  تنفك 

�\ها' �لعا� كع�c ثابتة.

�نه  بقوله (عذ�´ مقيم) (&   vشا�#
�لذ_ يصيبكم  �لعذ�´  سيكو' من 
o �لدنيا، كما ستذ#قونه o �آلخر� 
�لعذ�´  (منا  يقو[:  #كأمنا  �يضا. 
�حلقيقي ما �لب لصاحبه �لذلة �ألبدية 
تال�مه  بل  �ثاvها،  تنمحي  ال  �ل� 
�ستهز�ئكم  من   �ض فال  #ִדلكه. 
لنا  يسبب  #ال  عابر   iشي ألنه  بنا 
#لكن  عا�vً حقـيقًيا،  #ال  خـزًيا 
�ب �' �ـا� #يقلق َمن سيصيبه 

عذ�´ باMٍ #خـز_ �بد_.

 
�لتَّنُّوُ  
َ&َفاَ Oَْمُرَنا   Pََجا  �Rَ.ِ ﴿َحتَّى 
َ�ْ&َجْيِن  ُكلٍّ  ِمْن  ِفيَها  �ْحِمْل  ُقْلَنا 
َعَلْيِه  َسَبَق  َمْن  ِ.الَّ  َ&Oَْهَلَك  �ْثَنْيِن 
َمَعُه ِ.الَّ  َ]َمَن  َ&َما  َ&َمْن ]َمَن  �ْلَقْوُ/ 

َقِليٌل ﴾ (هو7: ٤١)

شر< �لكلما=:
جاَشت   :vلِقد�  .vفا جاÎ؛   :
َفاَ
 µvأل� من  نبع   :iملا�  vفا #غَلت. 

#جرH (�ألقر´)
�لتّنو
: �ملكاُ' �لذ_ ُيخبُز فيه؛ كلُّ 
 iِما mتمع)   _�) �فُل  ماi؛  مفجر 
صاحب  #قا[  (�ألقر´).  �لو�7_ 
mا�،  "هو  �ملحيط:  �لبحر   �تفس
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�لعذ�´،   vظهو#  iملا� غلبُة  #�ملر�7 
َحِمَي  �حلر´:  لشد�   � قا[  كما 
مستوقد  �يضا  #�لوطيس  �لوطيس. 
 \)  vفا# َحمي  بني   Mفر فال   ،vلنا�
تعا&:  �هللا  قا[   ،vلنا�  o ُيستعمال' 
(¦عو� £ا شهيقÐ #هي تفوv)، كما 

."vبني �لوطيس #�لتنو Mال فر
#معه  #�حٍد  كلُّ   :t#لز� �&جني: 
�خر من جنسه (�ألقر´). فاملر�7 من 
قوله تعا& (�
ْل فيها ِمن كلٍّ �#جني 
�ثنني): ُخذ معك o �لسفينة من كل 
�ثنني  حيو�' ال بد من 
له �#جني 

�_ �لذكر #�ألنثى.

�لتفسـ@: 
#�جلد�[   Îلنقا�  o  iألعد�� �ستمر 
#متسك  جانبهم،  من  #�لسخرية 
متوكًال   ،cلص� بأهد�´  نو�  سيدنا 
تفجر.   '�  &) �هللا،  نصر�  على 
�لينابيع باملاi #جر. �مليا� على #جه 
 � �لطوفا'   '� �لعلم  مع   .µvأل�
�ألvضية  �لعيو'   vنفجا� بسبب  يأِ. 
�لغزير�   vألمطا� كانت  بل  #حدها، 
�لفيضا'،  مليا�  �حلقيقي   vملصد� هي 
عد�   o بذلك  �لقر�'  صر�  كما 
�ماكن منه. لقد نزلت �ألمطاv بكثر� 
غطت  |يث  �لعذ�´  قبل   �vغز�#
(با'  #كما ¨د}  مكا'،  �مليا� كل 

�لعيو'  فإ'  بكثر�   vألمطا� هطو[ 
 ،�vضية �يضا تفجر. بامليا� بغز�vأل�
#�ألvضية  �لسما#ية  �مليا�  #هذ� 
�ملنطقة.  �هل   v7ما  o مًعا  تسببت 
\لك   &) �لكرمي  �لقر�'   vشا� فقد 
 iلسمـا� �بو�´  ﴿ففتحنا  بقوله: 
مباi منهـمر، #فّجرنا �ألµv عيوًنا 
فالتقى �ملاi على �مٍر قد ُقِدvَ﴾ (�لقمر: 
﴿يا  تعا&  #بقـوله   ،(١٣  #  ١٢
�µُv �بَلِعي ماi` #يا¦اi �ْقِلعـي﴾ 

(هو7: ٤٥).
بكثر�،  تشاَهد  طبيعية  ظاهر�  #هذ� 
يتسبب  �لغزير�   vألمطا� هطو[  أل' 
بكثر�،  �ألvضية  �لعيو'   '�vفو  o
حيث  �جلبلية،  �ملناطق   o سيما  #ال 
\#با'  نتيجة  �لعيو'   o  iملا�  Hر�
�جلبا[،  �عا�  على  �ملتر�كمة   tلثلو�
 tلثلو� يزيد   vألمطا� نز#[   ')#
\#باًنا، #بالتا� يؤ7_ (& �يا�7 �مليا� 

�ألvضية. #�لثابت من �لقر�' �لكرمي 
 o يسكن  كا'  نو��  سيدنا   '�
بعد  �لقر�'  \كر  فقد  جبلية،  منطقة 
نو�  البن  قوًال  بآيتني  �آلية  هذ� 
 (iملا� (سآ#_ (& جبل يعصمÓ من 
كا'  موطنهم   '� #يؤكد  يوضح  مما 
فكر  فكيف  #(ال  �جلبا[،  بني  #�7ًيا 
�للجوi (& جبل من �جلبا[؟   o بنه�
على  يقع  جبًال  #يصعد  �ر_  فهل 
هذ�  فقوله  ميل؟  مائ�   #� مائة  بعد 
7ليل على �نه كا' #�قًفا بسفح جبل، 
�نه  ظن  �مليا�   nتفاv�  H�v #عندما 
على  بالصعو7  بسهولة  منها  سينجو 

�جلبل.
#�ما قوله تعا& ﴿قلنا �
ْل فيها من 
منه  �ملر�7  فليس  �ثنني﴾  كلٍّ �#جني 
 ،µvأل� على  �ملوجو�7   iألحيا� كلَّ 
يربيها  كا'  �ل�  �حليو�نا.  فقط  بل 
(كل)  �' كلمة  \لك  بيته.   o نو�

اهللا تعـاg أمر نوحًا أن يأخذ معه � السـفينة زوجني 
مـن كل حيوان كان lاجة إليـه. وهذا املعj معقول 
ومنطقي جـدًا، وإال نضطر للقول غـm املعقول بأنه 
حشـد فيها ماليني احليوانات من الدواجن وحشرات 
ضخامـة  وأن  وغmهـا،  الغـاب  ووحـوش  األرض 
سـفينته كانت تسـاوي ربع الكرة األرضيـة تقريبا!!
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�لنا�  ميلكه  ما  فقط  عا�7   Óتع
على  موجو7  كل  #ليس  عموًما، 
�لكرمي  �لقر�'  يصف  مثًال   .µvأل�
من كل  ﴿#ُ�½ِتَيْت  بقوله  سبأ  ملكة 
جند  #لكن  (�لنمل:٢٤)،   ﴾iشي
سيدنا سليما' � ير7 على vسلها 
مبا  باملقاvنة  شيئا  متلكو'  ال  بأنكم 
كيف  تر#'  #سو�  �هللا،  �عطا5 
فلو  ֲדا.  لكم  ِقَبل  ال  ¼نو7  �تيكم 
 o ما تعÓ كل  كانت كلمة (كل) 
�ألµv لََلِز> �' تكو' �مللكة متلك ما 
o حو�� سليما' �يضا، #لكن ال �حد 
يأخذ ֲדذ� �ملعÆ هنا`، بل يفسر#�ا 
كا'  (ليه  |اجة  كانت  ما  كل  بأ' 
�ملعا5). #هذ�   �#v) .لديها متيسًر� 
تعا&  �هللا   '�  Æمبع هنا  �ملر�7  هو 
�لسفينة   o معه  يأخذ   '�  Ðنوح �مر 
|اجة  كا'  حيو�'  من كل  �#جني 
#منطقي  معقو[   Æملع� #هذ�  (ليه. 
جدÂ، #(ال نضطر للقو[ غ� �ملعقو[ 
بأنه حشد فيها ماليني �حليو�نا. من 
 Îحو## µvلد#�جن #حشر�. �أل�
�لغا´ #غ�ها، #�' ضخامة سفينته 
�ألvضية  �لكر�  vبع  تسا#_  كانت 

تقريبا!!
#مما يلفت �لنظر �نه تعا& قد حّثه على 
�خذ �قل ما  ميكن #\لك بدليل قوله 
�نه  يؤكد  مما  �ثنني)  (�#جني  تعا&: 

�مر �' يأخذ معه ما ال بد له ِمنه، ال 
�' ¨شد فيها كل حيو�نا. �لعا�.

عليه  سبق  من  ﴿(ال  تعا&:  #قوله 
�خcنا`  من  (ال   Óيع ال  �لقو[﴾ 
صر�حة ֲדالكه، بل �ملر�7 (ال من هو 

هالك #فق قضائنا #قر�vنا.
�هللا  قو[   '� خطًأ  نو�  حسب  لقد 
هذ� (منا هو تعب� عن عظيم �ستغنائه 
 �c� تعا&  �نه   `vيد  �# فحسب، 
�هله.  من  بعض  هال`  عن  بذلك 
هو  �إل£ي   Æلِغ� عن   ��لتعب #مثا[  
�لكافرين  لقومه  شعيب  سيدنا  قو[ 
﴿#ما يكو' لنا �' نعو7 فيها (ال �' 
يشآi �هللا vبنا﴾ (�ألعر��: ٩٠) مع 
 _� فيها)  (نعو7  من  �ملر�7   '� �لعلم 
#�لبديهي  �لكافر�.  ملتكم   o نعو7 
 '� Âهنا �' �هللا تعا& ال يريد لنبيه �بد
يرتد (& ملة �لكافرين �# يشر`. فال 
شك �' قوله ﴿(ال �' يشاi �هللا vبنا﴾ 
#ِغنـا� عن  �هللا   .#cيقصد ج (منا 
�ـد�7#،  ��لعاملني، #�' قدvتـه غ
نبيه  يأمـر   '� ميكن  �نه  #لـيس 

باالvتـد�7. 

﴿َ&َقاَ/ �ْ
َكُبو� ِفيَها ِبْسِم �هللا َمْجِرَها 
 * 
ِحيٌم َ  
َلَغُفوٌ 
بِّي َ  َّ-.ِ َ&ُمْرَساَها 
َ&ِهَي َتْجِرL ِبِهْم ِفي َمْوgٍ َكاْلِجَباِ/ 

َمْعِزٍ/  ِفي  َ&َكاَ-  �ْبَنُه  ُنوٌ<   h�ََنا&َ
َمَع  َتُكْن  َ&َال  َمَعَنا  
َكْب ْ� ُبَنيَّ  َيا 

�ْلَكاِفِريَن﴾ (هو7: ٤٢ #٤٣)

شر< �لكلما=: 
 Hملجر�# َمَجر�ها،  �صله:  jريها: 
 ،Hًرm �ر_   Hجر ِمن   vٌمصد (ما 
�# �سم ظر� �_ مكاُ' جريا�ا �# 

موعد جريا�ا.
�vسى  ِمن  ميمي   vمصد ُمرساها: 
�لسفينة:  #vََست   .iًساv) يرسي 
#قفت على �ألجنر، #�ملرسى: مكا' 

#قو� �لسفن (�ألقر´).
 _� #ُمرسيها..  ُمجريها   :�ٍiقر�  o#
#ُمرسيها  mريها  هو  �لذ_  �هللا  بسم 

(تفس� �لر��_)
َمعِز/: عز[ �لشيiَ عن غ��، يعِز[ 
 Ðفالن #عز[   .Ðجانب عنه  Ìّا�  َعَزًال: 
عنه.  vفعه  Ìو�:   #� منصب  عن 
#عز[: تنّحى. #يقا[: هو عن �حلق 

مبعزٍ[ �_ mانب له. (�ألقر´)

�لتفس@: 
(\� كا'  فيما  �ملفسر#'  �ختلف  لقد 
 H�ف ال.   <� لنو�  حقيقًيا  �بًنا  هذ� 
من  بل  له   Ðبن� يكن   � �نه  �لبعض 
�قاvبه، بينما يرH �آلخر#' �نه vبيبه 
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٨

من �#جته #� يكن من صلبه. #لكن 
�بن مسعو7 #�بن عبا� #عكرمة - 
vضو�' �هللا عليهم - #�لضحا` #�بن 
جب� #معظم �ملفسرين قالو�: (نه �بنه 

(�لبحر �ملحيط).
 .Îنه ال �7عي ملثل هذ� �لنقا� Hv�#
ما �7> �لقر�' يسميه �بنÐ لنو�، #ما 
 � ،(Óّيا ُب) �7>  نا��7 هو نفسه بقوله
ليست هنا` �ية �خرÕ Hالف كونه 
�بنÐ، فال بد �' يكو' منه من �لقر�بة 

|يث يطلق عليه �سم �البن.
ما  على  �ملستشرقو'   µعتر� لقد 
#قالو�  نو�  �بن  عن  �لقر�'  \كر� 
 o  7v# ملا  Öالف  �لقر�'  بيا'  بأ' 

!(_��لتو��v (تفس� #ه
 ��  #(نه ملما يبعث على �لعجب #�حل
�' يعترµ هؤالi على �لقر�' �لكرمي 
بالرغم   ��vلتو�  o 7v# على ما iًبنا
مما هي عليه من �لنقائص #�لعيو´!

َجـَبـٍل  ِ.َلى   L&َِسـآ ﴿َقاَ/ 
َال  َقاَ/   Pِْلَمـا� ِمَن  َيْعصmُمِني 
�هللا  Oَمnِر  ِمْن   oَْلَيـْو� عqاِصـَم 
َبْينqُهَما  َ&َحـاَ/  
ِحَم َ َمْن  ِ.الَّ 
�ْلُمـْغَرِقَني﴾  ِمَن  َفَكاَ-   gُْلَمْو�

(هو7: ٤٤)

شر< �لكلما=:
سآ&H#َ� :L منـزَله #(& منـزله: 

نز[ به ليًال �# �اÂv (�ألقر´)
عصًما  يعصم  عَصم   :rيعصم
من  فالًنا  �هللا  عصم  َمَنعه.   :iَلشي�

�ملكر#�: حفظه ##قا� (�ألقر´)

�لتفسـ@:
 يبد# من هذ� �آلية �يضا �' سيدنا 
منطقة   o يقطن  كا'   � نوًحا 
�اطة باجلبا[، #من �جل \لك يقو[ 
كلمة  فإ'  جبٍل.   &) سآ#_  �بنه: 
من  �كثر  #جو7  على  تد[ُّ  (جبل) 
جبل هنا`. يبد# �' �ملنطقة كانت 
#�7ًيا �اًطا بسلسلة من �جلبا[، #(' 
�ملكا'  هذ�  مثل   o �مليا�   nتفاv�
�الف  مما  ليس  عا7_   �غ  Ðتفاعv�

�لعقل #�ملنطق.
�أل
ق   '� �آلية  من  #يتضح  هذ� 
�لعني عن �حلقائق  ينفك مغمض  ال 
 Hح× (& �خر حلظة، فكا' �بنه ير

يز[   � \لك  #مع   Ðقا7م �لطوفا' 
يشك v oسالة �بيه.

#قوله ((ال من vحم) يعÓ �نه ال ُمنقذ 
من �لطوفا' �ليو> (ال �هللا، #لن ينجو 


ته تعا&.v كتهvمنه (ال من تد�
 (tحا[ بينهما �ملو#) &قوله تعا o#
(شا�v لطيفة بأنه عز #جل كا' قد 
حفظ نوحÐ من �' يتأ� بر½ية مشهد 
غرM �بنه، فجعل بينهما حجاًبا من 

موt مرتفع حني غرقه.

َ&َيا   sِPََما �ْبَلِعي   tُ
ْOَ َيا  ﴿َ&ِقيَل 
َ&ُقِضَي   Pُْلَما� َ&ِغيَض  Oَْقِلِعي   Pَُسَما
 ِّL�ِْلُجو� َعَلى  َ&�ْسَتَوْ=  �ْألَْمُر 
 h�َاِلِمَني * َ&َنا َ&ِقيَل ُبْعًد� ِلْلَقْوoِ �لظَّ
�ْبِنـي   َّ-.ِ  ِّC
َ َفقqاَ/  
بَُّه َ ُنوٌ< 
�ْلَحـقُّ   sَْعـَد&َ  َّ-.ِ&َ Oَْهِلي  ِمْن 
�ْلَحاِكِمـَني﴾  Oَْحَكُم  َ&Oَْنـَت 

(هو7: ٤٥ - ٤٦)

يع
ض  أن  واحلmة  العجب  على  يبعث  ملما  وإنه 
 � ورد  ما  على  بناًء  الكرمي  القرآن  على  هؤالء 
والعيوب! النقائص  من  عليه  هي  مما  بالرغم  التوراة 
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شر< �لكلما=:
�نزله  #�بتلعه:  يبلعه  َبَلعه  ِ.بَلعي: 
ميضغه   �# جوفه   &) حلقومه  من 

(�ألقر´)
كّف  �ألمر:  عن  �قلع  Oَقِلعي:   

(�ألقر´).
 vغا  #� نقص   :iملا�  µَغا ِغيَض: 
 �\) :iَملا� µَغا# .µvأل� o هب\#

نقَصُه (�ألقر´).
�7بته:  ظهر  على   Hستو� �ستو=: 

�ستقّر (�ألقر´).
؛  َ́ َقُر ضدُّ  ُبعًد�:  يبعُد  بُعد  ُبعد~: 

ما. (�ألقر´).

�لتفسـ@:
توقً�� #تعظيًما هللا   iألنبيا�  ما �شد 

والواقـع أنـه ال يتحلى بهـذا األدب اجلـم واإلميان 
القـوي خصوًصـا � أوقـات الصدمـات الرهيبة 
األول. الطـراز  مـن  املقربـون  اهللا  عبـاد  إال 

عّز #جل. لقد �vتكب سيدنا نو� 
�هللا  كال>  فهم   o �جتها7يا  خطًأ 
من  فر7  كل   '� ظّن  حيث  تعا& 
#لكن  بالنجا�،  يظفر  سو�  �هله 
 Mلغر� على  �بنه  �#شك  حينما 
بأسلو´ غاية  تضّرn نو� (& vبه 
 ')" قائًال:  #�لشفافية  �للطف   o
�توسل   Óن�  _� �هلي"..  من   Óب�
(ليك �' ُتنجيه #فق ما #عدتÓ به. 
�لظاهر�  �لظر#�  كانت  ملا  #لكن 

تقضي بعد> جناته قا[ (#(' #عد` 
�حلق).. �_ لو غرM فلن يقد� \لك 
حًقا  #عد`  سيبقى  بل  #عد`،   o
كما هو #يكو' قر�v` صائًبا o كل 

حا[.
#�لو�قـع �نه ال يتحلى ֲדذ� �أل7´ 
 o خصوًصا  �لقو_  #�إلميا'  �جلم 
(ال  �لرهيـبة  �لصدمـا.  �#قا. 
�لطـر��  من  �ملقربو'  �هللا  عـبا7 

�أل#[.

تـوكل علـى الرحمـن في األمـر كله

حلكمـه واصبـر  بـاهللا  واثقـا  وكـن 

تـوكال عليـه  مـن  حقـا  خـاب  فمـا 

تفضـال منـه  ترجـوه  بالـذي  تفـز 

بسـاحتها يحـل  مـن  القناعـة  يؤرقـهإن  همـا  ظلهـا  فـي  يلـق  لـم 
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١٠

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا $مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

���� �َِبي ُهَرْيَرَ� َقاَ[: َقاَ[ vَُسوُ[ �هللا �: َ�ْكَمُل �ْلُمْؤِمِنَني ِ(ميَاًنا َ�ْحَسُنُهْم ُخُلًقا َ#ِخَياvُُكْم ِخَياvُُكْم لِِنَساِئِهْم 
ُخُلًقا. (سنن �لترمذH، كتا´ �لنكا�)

ُهوvُ َشْطُر �ْإلِميَاِ'. َ#�ْلَحْمُد هللا َتْمَألُ �ْلِميَز�َ'، َ#ُسْبَحاَ'  ��� �َِبي َماِلٍك �ْألَْشَعِر_ِّ َقاَ[: َقاَ[ vَُسوُ[ �هللا �: �لطُّ
 ،iٌْبُر ِضَيا َدَقُة ُبْرَهاٌ'، َ#�لصَّ َالُ� ُنوvٌ، َ#�لصَّ َماَ#�ِ. َ#�ْألµِvَْ، َ#�لصَّ �هللا َ#�ْلَحْمُد هللا َتْمَآلَِ' َ�ْ# َتْمَألُ َما َبْيَن �لسَّ

(�vصحيح مسلم، كتا´ �لطها) .ٌة َلَك َ�ْ# َعَلْيَك. ُكلُّ �لنَّاِ� َيْغُد# َفَباِيٌع َنْفَسُه َفُمْعِتُقَها َ�ْ# ُموِبُقَها َ#�ْلُقْر�ُ' ُحجَّ

 ُ̀ ْر ْبَع �ْلُموِبَقاِ.. ِقيَل َيا vَُسوَ[ �هللا َما ِهَي؟ َقاَ[: �لشِّ ��� �َِبي ُهَرْيَرَ� َ�'َّ vَُسوَ[ �هللا � َقاَ[: �ْجَتِنُبو� �لسَّ
حُّ َ#َقْتُل �لنَّْفِس �لَِّتي َحرََّ> �هللا ِ(الَّ ِباْلَحقِّ َ#َ�ْكُل �لرَِّبا َ#َ�ْكُل َماِ[ �ْلَيِتيِم َ#�لتََّولِّي َيْوَ> �لزَّْحِف َ#َقْذُ�  باهللا َ#�لشُّ

�ْلُمْحصَناِ. �ْلَغاِفَالِ. �ْلُمْؤِمَناِ.. (صحيح مسلم، كتا´ �إلميا')



"وإن ر/ قد بّشر* ( العرب"

١١

اجمللد العشرون، العدد الثاني -  جمادى األولى والثانية  ١٤٢٨ هـ - حزيران / يونيو ٢٠٠٧ م

من كال� �إلما� �لمهد�

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �

.� معكم، يـا جنباi �لعر´ بالقلب #�لـر#�. #(' hv قد 

بّشـرo 5 �لعر´، #�َ£َمÓ �' ُ�موَِّنهـم #ُ�vَِيهم طريَقهم، 

#ُ�صِلح £م شئو�م، #سـتجد#نo Ó هذ� �ألمر (' شاi �هللا 

مـن �لفائزين. �يهـا �ألعز�، (' �هللا تبـاv` #تعا& قد جتّلى 

عليَّ لتأييد �إلسـال> #جتديد� بأخصِّ �لتجليا.، #َمَنَح علي 

#�بـَل �لcكا.، #�نعـم عليَّ بأنو�n �إلنعاما.. #بّشـر5 

o #قـتِ عبوٍ� لإلسـال> #عيِش بؤٍ� ألمـة خ� �ألنا>، 

بالتفضال. #�لفتوحا. #�لتأييد�.؛ فصَبوُ. (& (شر�ككم، 

يا معشـَر �لعر´، o هـذ� �لنعم، #كنت £ـذ� �ليو> من 

�ملتشـوقني. فهل ترغبو' �' َتلحقـو� h هللا v´ �لعاملني؟".


امة �لبشرH، �خلز�ئن �لر#حانية t ٧ Ü ١٨٢ #١٨٣ طبع o لند')) 
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مبناسبة �فتتا� 
ئية  لفضـا �
ية  
ـد أل �
�لعربية (mta3 �لعربية) �ُقيم 
شر�  على  تكرمي  حفل 
�سر� �لفضائية يو> �ألحد 
٦ مايو o قاعة طاهر ببيت 
�ململكة   – لند'  �لفتو�، 
 iملتحد�، 7ُعي (ليه �عضا�
�ملجلس �إلv�7_ �ملركز_ 
�إلسالمية  للجماعة 
�ململكة   o �أل
دية 
�ملتحد� باإلضافة (& بعض 
�لعر´  �لضيو� #�إلخو� 
 o �ملتو�جدين  �لكر�> 
�لcنامج  #طاقم  بريطانيا 

�لشيق "�حلو�v �ملباشر".
 ��م حضر�  �حلفل  #تر�� 
 v#مسر مر��  �ملؤمنني 
تعا&،   �هللا  �يد�  
د، �
بتال#�  �حلفل  #�سُتهل 
�حلكيم  �لذكر  من  مباvكة 
 �vتضمنت �#�ئل �يا. سو
ها5  �ألستا\  تالها  �لفتح 
 �من  Þأل� �لقى   � طاهر. 
عو�7 قصيد� باللغة �لعربية 

 vجلماعة بالديا� �حلضر� �إلما> �ملهد_ �. � 7ُعي �م
�ملقدسة �ألستا\ شريف عو�7 �لذ_ �لقى �لكلمة �لتالية:

بسم �هللا �لر
ن �لرحيم
�حلمد هللا v´ �لعاملني �#ال 
#له  حني  كل   o# #�خر� 
�حلامدين  
د  كل  تعا& 
على  #�لسال>  #�لصال� 
بن  �مد  �ملرسلني  �شر� 
عبد �هللا �لنª �لعرh #على 

�له #صحبه �3عني.

�ملؤمنني   ��م سيد_، 

د � v#مر�� مسر حضر� 
لإلما>  �خلامس  �خلليفة 
�ملوعو7  #�ملسيح  �ملهد_ 
منه  بنصر  تعا&  �هللا  �يد` 

عزيز.
iخو° #�خو�° �ألحبا)

�هللا  
ة v# عليكم  �لسال> 
#بركاته.

�حلمد هللا � �حلمد هللا �لذ_ 
(مامنا  خد�>  من  جعلنا 
�ملوعو7  #�ملسيح  �ملهد_ 

د � غال>  مر��  حضر� 
#سيدنا  سيد�  خا7>   �

�ملصطفى �.
�حبَّ  �لذ_  �خلا7>  \لك 
لغة  #�حبَّ   .. َ́ �لعر
 µَv� #�حبَّ  �لعر´.. 

(عد�7: �مد �
د نعيم *

* �7عية (سالمي �
د_
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على  #برهَن   .. ِ́ �لعر
#(خالصه  حبِّه   Mِصد
حبَّ   cعت�#  �  ªللن
حلبِّ   �vًمعيا �لعربية  �للغة 
vسوله  #حبِّ  تعا&  �هللا 
فيها   nَبر #قد   � �ألكر> 
#كُمل بسبب كما[ �حلبِّ 

.Mِ7خلالِص �لصا�
�حبَّ  �لذ_  �ملحبُّ  \لك 
�لعر´  بال7   &) يصَل   '�
 �خ �قد�>  موطَئ   v#ليز
�لوHv #�عل كحَل عينيه 
 o #ميشى   .Hلثر� تلك 

سككها #طرقها.
 َ́ �لعر �حبَّ  �لذ_  \لك 
#�هتَم  عليهم   Üَحر#
�هللا  بشر�  ح×  ֲדمومهم 
بإصال�  �هللا  ##كّله  تعا& 
يريهم   '� #�£مه  شؤ#�م 
بالفو�  #بشر�  طريقهم 
�ملسعى  هذ�   o #�لفر� 

#�ملر�>.
لقد �نعم �هللا عليه بأ' #كله 
عليه  #�سبغ  �لدين  بنصر� 
بركا.  عليه  #�نز[  نعمه 
من  #بركا.   iلسما� من 
�ألµv. فأحبَّ �' ُيشر` 

�لنعم  هذ�   o �لعر´ 
 ��كث #�جتهد  #�لcكا.. 
�' يوصَل vسالته #كتبه (& 
�لعر´ بكل �لوسائل، لكن 
حالت 7#' \لك �ملعوقا. 
#حجبت 7عوته #ُكُتبه عن 

�لعر´ (ال قليال.
كيفية  عن   ]iيتسا فكا' 

(vسا[ �لكتب #يقو[:
�نبئو5 كيف  �ألعز�  "�يها 
تصل   �تدب #بأ_ِّ  �vسُل 
 o �جتهد  #�نا  (ليهم. 
 vُ#مكا5 £ذ� �ملقصد #�شا
حتققت  نعم  �ملجربني.. 
#هذ�  سيد_  �منيتك 

ته. #صلت v# بفضل �هللا

على  �مولة  vسالتكم 

ائم �لشوM كما ُقلتم:

شوٍ�  بريِش  تط@  �امتنا 
oها حتُف �لسال
&� منقا

 �
.� &طن �لن� حبيب 
oسـله خ@ �ألنا
&سيد 

هي  ها  سيد_  نعم 
�ألمن  vسالة  vسالتكم 
�لسال>  #حتف  #�ألما' 
تصل (& بال7 �لعر´. �ل� 
#حزًنا. #�ملا  7ما  تنـز� 

#خطب  vسالتكم  هي  ها 
تدخل  �£ما>  خليفتكم 
بيو. �لعر´ o كل مكا' 

 oلشا� �لبلسم  £م  تقد> 
تدخل  #�مر�ضهم.  لعللهم 
لتحييهم  �حليا�  (ليهم  لتر7 
�حياهم  كما  جديد  من 
�لثقلني �مد بن عبد  سيد 

�هللا � o �لِبعثة �أل#&.
سيد_ �م� �ملؤمنني.

|ب  (ليك  �توسل 
�ملصطفى #�vجو من 3يع 
كل   o �أل
ديني  (خو�5 
 iللدعا يهّبو�   '� مكا' 
£م  �هللا  ير7  ح×  للعر´ 
من  �لغابر #�علهم  mدهم 
 '�#  � �ملصطفى   iحبا�
باهللا  �لعاvفني  من  يكونو� 

عز #جل.

ة �هللا v# لسال> عليكم�#

#بركاته.
� تلت هذ� �لكلمة كلمة 
شا�  
د �  �نص �ألستا\ 

مدير �لفضائية جاi فيها:
 &) جيد�  �\كر   ]��� "ال 
 Hبد� حني  �ليو>  غاية 
سيدنا �م� �ملؤمنني - �يد� 
�لعزيز-  بنصر�  تعا&  �هللا 
بر�مج  (يصا[   o vغبته 
 iبنا� قلو´   &) �يه   °  <�

�ألستا\ �مد شريف عو�7
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لبث  �لية  خدمة  طريق  عن  �لعر#بة 
ֲדذ�  �أل#�مر   vصد�# �ل�cمج  هذ� 
�لصد7. #بصر�حة للوهلة �أل#& بد� 
� �ملشر#o n غاية �لصعوبة #\لك 
 .hلعر� �لعا�   o �لسائد�   nلأل#ضا
بأنه سيتحقق  ثقة  لكنÓ كنت على 
نظر�  موعد�،   o �هللا  بإ\'  #ينجح 
#ملا  vبه،  على  حضرته  توكل   &)
كا' من �ملقدo vَّ علم �هللا �' تصل 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  vسالة 
(& �لعر´ o كل حا[ فقد حتققت 
بفضل  �ملشر#n #\لك  vغبته #جنح 
تقبل �هللا عز #جل أل7عية #تضرعا. 

حضرته.
� جاv#7 i �ألستا\ مصطفى ثابت 

#�لقى �لكلمة �لتالية:
�شهد �ال (له (ال �هللا #حد� ال شريك 
له، #�شهد �' �مد� عبد� #vسوله.

�لعليم  �لسميع  باهللا  فأعو\  بعد،  �ما 
من �لشيطا' �لرجيم

بسم �هللا �لر
ن �لرحيم
�خلليفة  حضر�  �ملؤمنني   ��م سيد_ 

�خلامس لإلما> �ملهد_
 �#�م بريطانيا  3اعة   ��م �لسا�7 
3اعة �لدياv �ملقدسة #مدير �لفضائية 
�أل
دية، حضر�. �لضيو� �لكر�> 

من �لسيد�. #�لسا�7
�لسال> عليكم #
ة �هللا #بركاته

�لقنا�  بافتتا�  �الحتفا[  مناسبة   o
من  بيتا  تذكر.  �لعربية،  �لفضائية 
�ملصريو'  كا'  قصيد�   o �لشعر 
يتغنو' ֲדا o �لقر' �لعشرين مبناسبة 

�ستكما[ بناi �لسد �لعا�.

كا' حلما فخاطر� فاحتماال
          � �ضحى حقيقة ال خياال

 '� فأستطيع  �لعربية  �فتتا�  عن  �ما 
�قو[ عنه �نه: كا' حلما #ظل حلما 
مستحيال ال �حتماال. #صحونا \�. 
ال  حقيقة   vصا قد  �حللم  فإ\�  يو> 

خياال.
(' �لوليد عا�7 ما يولد صغ�� ضعيفا 
قنا�   '�  �غ قو�  #ال  له  حو[  ال 
قوية  عمالقة  ُ#لد.  �لعربية   mta3

من  غ�ها  جعلت   vجلبا�  7vكاملا
�لقنو�. يبد# كاألقز�>. #ليس هذ� 
 mta3 حلسن بقنا�� Óقو� �نا #ال ظ
�حد  عنه   cع ما  هو  #(منا  �لعربية، 
 mta3 بأ'   5cخ� �لذ_   Üألشخا�
�لدينية  �لقنو�.  �فضل  هي  �لعربية 

.Mعلى �إلطال
 iلعر´ #علما� لقد ظل (خوتنا من 
لعد� عقو7 ضحية  �لعر´  �ملسلمني 
 iالفتر��# �لتضليل  من  حلمال. 
�إلسالمية  �جلماعة  ضد  #�لبهتا' 

�ألستا\ مصطفى ثابت
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�يضا  ظلو�  ��م  كما  �أل
دية. 
من  مقصو�7  
ال.  من  يعانو' 
�جلماعة  هذ�  �إلعالمي ضد  �لتعتيم 
عنها  �لنا�  يعلم  ال  لكي  �ملباvكة 

.iكل ما هو كذ´ #�فتر� Hسو
�حلمال.  هذ�  3يع  �نتهت  #قد 
 &) �لعربية   mta3 7خو[  مع  �ملضلة 

.hكل بيت من بيو. �لعا� �لعر
�لعر´  �إلخو�  يتحقق  #سو� 
 iلعلما�  Hير #سو�  بأنفسهم، 
�فر�7  بأنفسهم �'  �لعر´  �ملسلمو' 
هم  �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�شد �ملسلمني حرصا على �إلسال>، 
#�كثر �ملسلمني 7فاعا عن �إلسال>، 
�لقر�'  شأ'  يعظم  من   ]#� #هم 

�ملجيد، #يعلي شأ' �لنª �لكرمي � 
�لعر´  من  إلخوتنا  نقوله  ما  #كل 
 o &تعا بقو[ �هللا  �' نذكرهم  هو 

�لقر�' �ملجيد: 
َمَكاٍ'  ِمْن  �ْلُمَنا7ِ  ُيَنا7ِ  َيْوَ>  َ#�ْسَتِمْع 

َقِريٍب
ال ميكن �' يكو' مكا' معني قريبا 
من كل (نسا'، فاملكا' �لقريب من 
شخص ما يكو' بعيد� من شخص 

�خر.
�ملكا'  هو  �لتلفا�  جها�  #لكن 
فيه  ينا7_   '� ميكن  �لذ_  �لوحيد 
لكل  بالنسبة  قريبا  #يكو'  �ملنا7_ 

.iشخص يسمع منه �لند�
 mta3 ملنا7_ ينا7يكم �ليو> من قنا��

�لعربية"
�ملسيح   iجا  iلسما� صو.  �¦عو� 

جاi �ملسيح
#قد �مرنا سيدنا vسو[ �هللا � �نه 
حني يأ° \لك �ملسيح �ملوعو7 فأتو� 
فإنه  �لثلج،  على  حبو�  #لو  #بايعو� 

خليفة �هللا �ملهد_"
(نÓ �شكركم يا سيد_ �م� �ملؤمنني 
�ل�  �لعظيمة  �£دية  هذ�  على 

.hهديتموها (& �لعا� �لعر�
�لذين  �لعر´  من  �ملاليني  #باسم 
�ستمتعو� مبشاهد� قنا� mta3 �لعربية 
#جلميع  لك  شكر_   vكر� فإ5 

�لعاملني o هذ� �لقنا� �ملباvكة.
#�7عو �هللا تعا& �' تكو' هذ� �لقنا� 

مشهد عا> لقاعة �حلفل
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#�لصا7قني  �ملخلصني  £د�ية  سببا 
 hلعر� �لشعب  بني  من  #�ملؤمنني 

�لكرمي.
 i�vآل  µبعر  vحلضو� �ستمتع   �
�ملشاهدين  #�نطباعا.  #تعليقا. 
 vحلو�� برنامج  حو[  خصوصا 

�ملباشر.

�ملؤمنني   ��م �لقى حضر�   ��#�خ
قد>  �أل7vية  باللغة  #جيز�  كلمة 
تر3ة فوvية £ا �ألستا\ عبد �ملؤمن 

طاهر #(ليكم فيما يلي تعريبها:
بعد �لتعو\ #�لتشهد قا[ حضرته: 
ُتقا> هذ� �حلفل على شر� �لعاملني 
�لعر´  #�إلخو�  �لعربية   mta 3  o
�ل�cمج  (عد�7   o ساåو�  �لذين 
�لبث  يغطي  ال  حاليا  #(خر�جها. 
نأمل  #لكننا  بأكمله   hلعر� �لعا� 
سيغطى   vمايو/�يا من  بد�ية  �نه 
�لبث �لعا� �لعرh بانتظا>. #نأمل 
على  �هللا   iشا  ') سنتغلب  �ننا 
ستبث   � #من  �لتقنية  �ملشاكل 

�ل�cمج بشكل منتظم.    
بأ'  ُيؤمن  
د_ � مسلم  كل   ')
�ملسيح  سيدنا  بعث  قد  تعا&  �هللا 
لنشر  �لزمن  � o هذ�  �ملوعو7 

عليه  �هللا  صلى  �هللا  vسو[  vسالة 
من  #يبد#  �لعا�.   o #سلم  #�له 
مؤلفا. حضرته � �لعديد� #من 
خال[ v#�يا. صحابته �لكر�> �' 
صلى   ªللن #حبه  حضرته  عشق 
�هللا عليه #�له #سلم ال يقدv على 
يسبق   � حيث  بيا'   _� #صفه 
#�حلب  �لعشق  هذ�   ') مثيل.  له 
�ملنقطع �لنظ� قد هز عرÎ �لر
ن 
فأكرمه �هللا باختيا�v لنشأ� �إلسال> 
�لثانية. #كا' �7فعا قويا #لد o قلبه 
�ملا متناهيا من �جل vقي �إلسال> 
#�نشأ v o#عه حنينا #لوعة لتبليغ 
vسالة �إلسال> o �لعا�. (' هذ� 
يتقبل  ال  جعلته  #�حلسر�  �للوعة 
#جو7 �_ 7ين �خر o �لبال7 �ل� 
 ªلن� �إلسال> o �من  فيها  �نتشر 
 �# #سلم.  #�له  عليه  �هللا  صلى 
�ملسلمني   nضا#� حتمل  يستطع 
 nلبال7 فلجأ (& �لتضر� o يةvملز�
يبيت  كا'  حيث  �لعز�  لر´ 
للمسلمني  مستنجد�  باكيا  لربه 
�هللا  تقبل  #قد  �لcية.   �خ #7ين 
فأ7vفه   � حضرته  تضرعا. 
تعريبه:  ما  منها  عديد�  بإ£اما. 
 o# "سيحقق �هللا 3يع مر��7تك"

مما  �تية".  �أليا>   ')" �خر  موضع 
�لطمأنينة  حضرته  قلب   o بعث 
على مستقبل �إلسال> �_ ال �7عي 
 '�  _� مؤكد  �مر  فهذ�  للقلق 
�لقدv �إل£ي �' �هللا قد فتح �بو�´ 

نصرته #لينصرنَّك.
 `vتتالت �إل£اما. #منها: "مبا#
�لسما#ية  �لتأييد�.   ،`vمبا مائة 
معنا" #"�جر` قائم #\كر` �7ئم". 
#�إل£اما.   .�iلنبو� هذ�   ')
تكرمي  على  حتما  تد[  #�لوعو7 
�إلسالمية  للجماعة  �هللا عز #جل 
�أل
دية #سيدنا �
د � �ألمر 
�لطمأنينة  قلوبنا   o يبعث  �لذ_ 
فيها   Hنر �ل�  �أليا>  بأ'  #�ليقني 
 ªلن� iدية #لو�
فتح �إلسال> #�أل
صلى �هللا عليه #�له #سلم يرفر� 

على �لعا� غ� بعيد�.
�لقنا�   iنشا)  '� فيه  ال شك  #مما 
�جلديد� لـ �> ° �يه �ل� تبث للبال7 
�لعربية مت بتأييد �هللا تعا& #£ذ� قد> 
 "`vمبا مائة   `vمبا" �لتها5:  �هللا 
�أل
ديني  جلميع  �لتهنئة  #هذ� 
�لقاطنني o �جلزير� �لعربية #3يع 
(عد�7   o يساåو'  �لذين  �#لئك 
 o# مج #�ملشرفني على �لقنا��cل�
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جهو7كم  بأ'  �يضا   �vبشا هذ� 
#مساعيكم لن تذهب هد�v بإ\' 
 '� على  �هللا  من  ִדنئة  #لكم  �هللا 
 vهذ� �ملضما o كةvملبا� خطاكم 
قد  �إل£ية  �لتأييد�.  vيا�   ')#
�جلماعة   çلصا جتر_  بد�. 
ستحيط  �أل
دية  �إلسالمية 
�لعا�  �لعاجل  �لقريب   o تشمل#

بأسر� بإ\' �هللا. 
� تنا#[ حضرته #حيا �خر لسيدنا 
تعريبه:  ما   � �ملوعو7  �ملسيح 

�ملخلصني  �بيك  3اعة  "سأ�يد 
#(ننا  عد�7".  �لقلو´   Mعما� من 
نالحظ كل يو> �' كل من يعتنق 
3اعة   &) ينضم  فإنه  �أل
دية 
 `�\  .� �ملوعو7  �ملسيح   ª�
�لرجل �لذ_ �ض o قرية قا7يا' 
له   vحيد� فريد� قد صا# ���لصغ
حلقة  #هذ�  �ملحبني  ماليني  �ليو> 
تعا&  �هللا  #ْعد  (جنا�  من حلقا. 
ليس  �لنا�  قلو´   �تغي فإ'  #(ال 
من صنع �_ (نسا'. #من بني هذ� 

�جلماعة �ملحبة من �عماM �لقلو´ 
¨بو'  �لذين  �لعر´  �ملحبو' 
#يعشقونه   � �ملوعو7  �ملسيح 
�حلب  \لك  لقطا.  عاينتم  #لقد 
 Hبد� حيث  �لcنامج  هذ�   o
�ملحتر>  ثابت  مصطفى  �ألستا\ 
�ستمعتم  كما  �ملخلصة،  عو�طفه 
ملشاعر شريف عو�7 �ملحتر> #هنا 
7قة  �بو  #متيم  طاهر  ها5  �لس 
 '#�كث عر´  #هنا`  �ملحترما' 
�حلب.  بذلك  #جوههم  تفيض 

�د - Oيد� �هللا - O 
حضر� مر�� مسر&
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 o ´حد} هذ� �النقال� iفأ_ شي
�لعا� �لعرh؟ ال شك (نه #عد �هللا 
�لذ_ قطعه مع عبد� �ملسيح �ملوعو7 
�ل�  قائال "سأخلق 3اعة �بيك" 
�ملوعو7  للمسيح  حبا   .7�7�� قد 
 nجة تستعد لتقدمي �_ نوvلد �
من �لتضحية إليصا[ vسالة �ملسيح 
 iجاv� كافة   &)  � �ملوعو7 

         .�vملعمو�
(' 3اعة �ملحبني هذ� تضم �لرجا[ 
#�لنساi #�أل#ال7 �يضا فالعر´ حني 
�لعو�طف  هذ�  ُيبد#'   Óير�سلون
 o #�حلب   Üباإلخال �لفياضة 
يأتو' هنا فاحلب  vسائلهم #حني 
 .�iللقا�  iثنا�  o يبد#نه  �لذ_ 
 iهو �آلخر يكشف ¼ال h خلاصة�
�' ما #عد �هللا عبد� �ملسيح �ملوعو7 
بد�  قد  �ملحبني  3اعة   iبإعطا
 iهؤال �ملحبني  عد7   ')# يتحقق. 
 o تز�يد مستمر #سيستمر o 'آل�
�ملستقبل �يضا #سيأ° �ما' يتوحد 
بصفة  #�حد�  يد  على  �لعر´  فيه 
سيدنا  مع  #ستتضامن  #�حد�  �ّمة 
�لصال�   o  � �ملوعو7  �ملسيح 
على �لنª  �. (' قنا� mta3 هي 
�لتأييد�.  �ية من  �ألخرH تشكل 

تؤشر   vألمو� هذ�  #كل  �إل£ية، 
فيه  يرفر�  �لذ_  �لوقت   '�  &)
�لعا�  �vية �إلسال> #�أل
دية على 
بأسر� غُ� بعيد، #هذ� �ألمر �ب 
�' ينبهنا (& �لدعاi #�البتها[ �كثر. 
�لتقد>  هذ�  ألحر��  �هللا  #فَّـقنا 
#�لرقي بأسرn #قت ممكن منتبهني 
(& هذ� �أل7عية �كثر من \_ قبل 

ساجدين هللا سائلني (يا� فضله.
 &) حضرته  توّجه  كلمته  �خر   o
�ملشاهدين  #�ألخو�.  �إلخو� 
عو�طفهم  �بد#�  #�لذين  للقنا� 
#�شا�#7  لل�cمج  �لنبيلة  �ملخلصة 
¼و7ִדا – #بعض هذ� �النطباعا. 
�حلفل  هذ�   o قرئت قد  #�لرسائل 
– #قا[: (' عو�طفكم #مشاعركم 
�لها #Ìن نقّدvها  o لنبيلة كلها�
#نشكركم على \لك غ� �نÓ �قو[ 
(' (بد�i �لعو�طف �لنبيلة #حد� ال 
 vيكفي. فتقدمو� ملساند� هذ� �ملختا
تأييد� لإلسال> #�نضمو� (& 3اعته 
للذ7#  #�حد�  يد  على  #توحد#� 
 o #جتند#�  �إلسال>   µحيا عن 
�لفتو�  إلحر��  �لر#حا5  عسكر� 
�هللا   i_جر هو  فهذ�  لإلسال>، 
 vملغو�� �لبطل  هو  #هذ�  �لوحيد، 

�لذ_ �vسله �هللا تعا& من  �لوحيد 
عند� o هذ� �لزمن. لذ� يتحتم على 
3يع �لعر´ �لذين كانو� هم �#[ 
�ملصطفى  �مد  لسيدنا  �ملخاطبني 
�نه  �مته  �مر  حني  #سلم  عليه   �
فليذهبو�  (\� ظهر مسيُحه #مهديه 
من  فاآل'  سالمه،  #ليبلغو�  (ليه 
�لفريضة  هذ�  تؤ�#7   '� #�جبكم 
 µفيو من  #�فر�  حظا  #تنالو� 
�لنª صلى �هللا عليه #�له #سـلم 
�فضا[  #تستنـزلو�  #بركاتـه 
�هللا تعا& �كثر فأكـثر. �سأ[ �هللا 
تعا& �' �ـعل vسال� هذ� مليِّنة 

لقلـوبكم.
#ندعو� عز #جل �' يوفقنا إلجنا� 
�لو�جبا.  من  علينا  يترتب  ما 
 &) �النضما>  بعد  #�ملسؤ#ليا. 
على   � �ملوعو7  �ملسيح  3اعة 
 o � سالتهv حسن #جه #نشر�
�لد#�>  �هللا على  �يَّدنا  �لعا� �3ع. 

#نصَرنا.
3اعي   i7عا حضرته  كلمة  تلى 
 iعشـا مبأ7بة  �حلفل  #�ختتم 
عربية  �كال.  على  �حتو. 
�أل
ديا.  �لسيـد�.  �عـدִדا 

�لعربيا..  
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حـكم ونـوادر

(عد�7: 3ا[ �غز#[ (�ململكة �ملغربية)

ُكْن على حذvٍ من �لكــرمي (\� �هنَته.
#من �لعـاقل (\� �حرجته.

#من �للئيم (\� �كرمته.
#من �أل
ق (\� مزحتèه.
#من �لفاجر  (\� عاشرته.

هـل تعـلم؟ 
هل تعلم كيف تقر� #تتذكر؟             

�لقشر�   &) �لعني  من  �لقا7مة   .�vإلشا�  �تس  .١ 
�لبصرية �أل#لية بالفص �لقذ�� (o مؤخر� �لدما·)

تر3ة   o تستخد>  للمخ   Hخر� مناطق  لعد�   �
�شكا[  بر½ية  للمخ  يسمح  مما  �لبصرية،  �ملؤثر�. 

�حلر#�.

ككلما.  �حلر#�  على  �لتعر�  يتم  #ح×   .٢
�ستخد�>  يتم  فإنه  �لكلما.  فهم  يتم  #ح×  #لغة 
 iخر من �ملخ يسمى (منطقة فرنيكه) #�ألجز�� iجز

�لقريبة منها.

٣. #يتم Õزين \كريا. �ألحد�} �لقريبة #جزi من 
�لذكريا. �لبعيد� �ألجل o جزi من �عماM �لدما· 
�لذكريا.  باقي  حتزين  #يتم  �مو')،  (قر'  يسمى 

�لبعيد� o (�لقشر� �ملخية).

من لسا- �لضا�:  
بالقصة/  يأ°  َمن   :Üّلقا�   :Üلقّصا�#  Üّلقا�

�خلطيب.  �لقّصاÜ: قاêv �لقصص بني �لنا�.

 
       

 
Hvَلــَو� جëَهـا7ُ  �جلـهـا7  �َشــدُّ 
َمْعُر#فـٌة �لَفـْضـِل   _\  Mُخـــال�#

Oبيا= �ا معا-:  ( �بو �لعتاهية)

�لتُّــقـى (الَّ   iَملــْر� َكــرََّ>  #مـا 
H\ََأل� َ#َكــفِّ  �َجلـِميـِل  ِبَبــْذِ[ 
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حيا� محمد � (١٤)٢٠

(' حيا� نª �إلسال> � كتا´ مفتو� كلما |ثت o �_ جزi منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما> #Õلب �للب. #� ¨د} �' مت تسجيل #قائع حيا� نª �# حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 7قيًقا #متاًحا للد�vسني، مثل حيا� �لرسو[ �لعظيم �. #صحيح �' هذ� �لغز�o �v �حلقائق 
#�ملر#يا. �ملدّ#نة، قد �عطت �لنقا7 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، #لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �v7سة �النتقا�7. بعناية، #يتم �لر7 �حلاسم عليها، فإ' ما تث�� فينا حيا� �لرسو[ � من �إلميا' 

#�حلب �لغامر #�لتقَوH، ال مياثلها فيه حيا� �_ شخص �خر.

 o حليا� �لغامضة �ل� ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، #لكنها ال تفلح� ') 
 ،��بث �إلقناnv�# n �لثقة o قلو´ من يتبع �صحاֲדا. (\ تظل صعوبا. �لغموµ، #ظلما. �حل
 �#خيبة �ألمل، قابعة o �لقلو´. #لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ#نة، مثل حيا� �لرسو[ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق #من � تثّبت �القتناn. #عندما يتم تصفية �حلسابا. �خلاطئة لالنتقا�7. #�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق #تسليط �ألضو�i عليها، فمن �ملحتم �' جتذ´ حيا� �لرسو[ � منَّا كل 

حب #(عجا´ #تقدير، #تث� فينا كل (عز�� #(كباv #توق�، بشكل كامل #�7ئم #(& �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاêv �هم مالمح هذ� �لكتا´ �لقيم �لذH ستطالعه عc حلقا. o هذ� �لز�#ية. 
#�جلدير بالذكر o هذ� �ملقا> �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��' حليا� كحيا� �لرسو[ 
�، �ل� كانت #�ضحة كالكتا´ �ملفتو�، #شديد� �لثر�i مبا حتتويه من #قائع #مو�قف #�حد�}. 
#قد �عطى �ملؤلف ملحة، #لكن ح× هذ� �للمحة £ا #�' #ثقل. حيث �نه � كا' ميا�v ما يعظ 
به، #كا' يعظ مبا كا' مياvسه؛ #(\� عرفته فقد عرفت �لقر�' �ملجيد، #(\� عرفت �لقر�' �ملجيد 

فيمكنك �' تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا´ (& لغة �لضا7 لألستا\ �لفاضل فتحي عبد �لسال> #�vجعه ثلة 

من �بناi �جلماعة �ملتضلعني o �للغة #�لدين.

�د �O حضر� مر�� بش@ �لدين �مو� 

�خلليفة �لثا5 حلضر� �إلما> �ملهد_ �

Oحقيقة عقوبة يهود خي

سـقو� خـي�
�ليهو7  فإ'  قلنا،   '� سبق  #كما 
#خصو> �إلسال> �آلخرين كانو� �آل' 
� o �ستثا�v �لقبائل ضد  مشغولني جدًّ
�ملسلمني، #قد تكّونت لديهم 7الئل 
تصمد  لن  �لعربية  �جلزير�   '� مقنعة 
�إلسال>،  قو�  تنامي  �ما>  طويًال 
#�' قبائل �لعر´ � تعد قا�v7 على 
#قت   o# متحد�  �ملدينة  مها3ة 
�لكْيد مع   &) �ليهو7  لذ� جلأ  #�حد. 
جبهة  جنو´  على  �ملسيحية  �لقبائل 
�لوقت  نفس   o# �لر#>،  (م�cطوvية 
�لدين   o (خو��م   &) يكتبو'  بد�#� 
لقد   .� �لرسو[  ضد   Mلعر��  o
�لتمسو� بالد�´ على �ملر�سلة �حلاقد� 
�خلبيثة �' يث�#� كسرH �لُفر� ضد 
�إلسال>، #لقد ثاv كسرH فعًال ضد� 
(نه  ح×  #حَيلهم،  ملؤ�مر�ִדم  نتيجة 
�vسل (& عامله على �ليمن �' يلقي 

�لقبض على �لرسو[ �.
بسبب  �مًنا   � �لرسو[  بقي  #لقد 
�لتدخل �إل£ي #�لر
ة �إل£ية، #لقيت 
خطة (م�cطوv �لفر� �خليبة #�لفشل. 
�لعْو'  لوال  �نه  �لو�ضح  �لبّين  #من 
�إل£ي �لعظيم �لذ_ �vفق �لرسو[ � 
لكانت  �لنبوية،  برسالته  قيامه  خال[ 
�لناشئة خليقة  �لغّضة  حركة �إلسال> 
 o #هي  #تقويضها  قصمها  يتم   '�
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�لعد�i #�لكر�هية  مهدها حتت ضغط 
�لر#>  �باطر�  طر�  من  #�ملعاvضة 
#�لفر�. فعندما �صدv كسرH �مر� 
حد}   ،� �لرسو[  على  بالقبض 
#لقي   vطو�cإلم� ُعز[   '� عندئذ 
يأخذ   '� قبل  �بنه  يد  على  مصرعه 
 ،v7ألمر �لصا� iر��، #مت (لغاm لتنفيذ�
حاكم  يد  على   iإللغا� \لك  #كا' 
£ذ�  �ملعجز   ��لتأث  H7ّ�# Öتلف، 
�حلد} على حاكم �ليمن #قا7ته �' 
من   iجز  &) �ليمن  مقاطعة  حتّولت 

(م�cطوvية �إلسال>. 
#ال ننسى �' �ملكائد �ل� ظل �ليهو7 
ضد  �ملدينة   o خططها  ير¦و' 
من  جعلت  #مدينتهم،  �ملسلمني 
فقد  #(ال  عنها،  (جالiهم   _v#لضر�
مهّد�7ً  �ملكائد  تز�يد �خم هذ�  كا' 
بوصو£ا حلد خط�، يؤ7ّ_ (& سفك 
لذلك  �لعنف.  �لدماi #تز�يد �شكا[ 
فبعد عو�7 �لرسو[ من �حلديبية، �نتظر 
 ،cهم من خيiقصا) vسة �شهر � قرí
فقد كانت خيc على مسافة قليلة من 
�نه من  �ليهو7  �ملدينة #من هنا #جد 
 o  vالستمر�� عليهم   ��ليس �لسهل 
#£ذ�  �ملسلمني.  ضد  #�لتآمر  �لكيد 
ما  #قت   o (ليهم   � �لرسو[   vسا
من �´/�غسطس (٦٢٨ بعد �مليال7) 
 cخي #كانت  vجل،   ١٦٠٠ #معه 

حيث  �سلفنا  كما  �لتحصني  جّيد� 
صخرية،   µ�v� عد�  حتيطها  كانت 
 ،�صغ حصن  �قيم  منها  كل  على 
 ��#� يكن من �لسهل على قو� صغ
كتلك �ل� صاحبت �لرسو[ � �' 
تفتح مكاًنا كهذ�. #بعد قتا[ �د7# 
 o �7ملرصو� ��سقطت �لقو�. �لصغ
قامو�  �ليهو7  #لكن   ،cخي ضو�حي 
�حلصينة،  �ملدينة   o قو�ִדم  بتجميع 
عليهم.  �£جو>  �ا#ال.  #فشلت 
#تلقى �لرسو[ � #حًيا o يو> من 
�أليا> �نه تعا& سيفتح على علّي بن 

�h طالب �.
�لتا� �علن �لرسو[ �  #o �لصبا� 
بالر�ية  #7عا  �ملسلمني،  على  \لك 
�لر�ية  �عطي  "�ليو>  #قا[:   i�7لسو�
�هللا  #¨به  #vسوله،  �هللا  ¨ب  لرجل 
 cخي �هللا  يفتح  #�ملؤمنو'،  #vسوله 
على يديه". #هكذ� 7عا �لرسو[ � 
عليًّا #7فع (ليه �لر�ية. #� ينتظر علّي، 

بل قاv 7جاله #هاجم قو�. �حلصن 
.�vلفو

3عو�  قد  �ليهو7   '� من  #بالرغم 
�حلصن،  هذ�  �7خل  قو�ִדم  حشو7 
فإ' عليًّا #صحبه قامو� بفتح �حلصن 
 Mتفا� توقيع  #مت  �لظال>،  قبل حلو[ 
 '� هي  �لشر#   #كانت  �لسال>، 
#��#�جهم  �ليهو7  كل   cخي  v7يغا
عن  بعيد  �خر  مكا'   &) #�طفا£م، 
 vملدينة. #�' كل ما ميلكو' قد صا�
هذ�   '�# �ملسلمني.  �يد_   &) مآله 
من  شيًئا  �خفى  من  ¨مي  ال  �لعهد 
على  كذ´   #� كنو��،   #� ممتلكاته 
�ملسلمني بشأ' مكا�ا، #سيتم عقابه 

.Mلنقض �مليثا
#خال[ حصاv خيc، حد} �حد�} 
ثالثة £ا �åية خاصة، يد[ #�حد منها 
على �ية من �يا. �هللا، #يد[ �الثنا' 
 Hملستو� vقي   Hمد على  �آلخر�' 

�لر#حي #�خللقي لرسو[ �هللا.

وال ننسـى أن املكائـد الـ� ظـل اليهود يرسـمون 
خططهـا � املدينة ضد املسـلمني ومدينتهم، جعلت 
مـن الضروري إجالءهـم عنها، وإال فقـد كان تزايد 
 ،mزخـم هـذه املكائـد مهـّدًدا بوصو�ا حلـد خط
يـؤّدي إg سـفك الدمـاء وتزايـد أشـكال العنف.
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صفية   t#تز قد   � �لرسو[  كا' 
�vملة  #هي  �خطب،  بن  ُحيي  بنت 
vجل ُيسمى كنانة، #كا' �بوها �حد 
�#جها  ُقتل   '� #بعد   .cخي  iعما�
�تى  عدִדا،   iنتها�#  cخي  `vمعا  o
#جهها  على   H�فر  � �لرسو[  ֲדا 
�ثر صفعة، فسأ£ا عنها. #7ّv. عليه 
�لقمر   '� \لك  قبل   .�v (�ا  قائلة 
\لك  فذكر.  حجرها،   o #قع 
(نك  #قالت  فلطمت #جهها  ألمها، 
�#جة  تكو5  أل'  عنقك  لتمّدين 
 o �ألثر  يز[  فلم  �لعر´،  مللك 
#جهها (& �' تزّ#جها vسو[ �هللا � 
(�إلصابة o متييز �لصحابة، �بن حجر 

�لعسقال5). 
�لقومي   vلشعا� هو  �لقمر  كا' 
�حلضن   o �لقمر  #سقو   للعر´، 
�لعر´،  �تصاًال 
يًما مع ملك   Óيع
 µvلقمر #سقوطه (& �أل� Mنشقا�#
يعÓ �نشقاM �لد#لة �# سقوطها. (' 
 Mعلى صد تد[  �لسيد� صفية  v½يا 
تفاعال.  على  #تد[   ،� �لرسو[ 
 o <خاصة ֲדذ� �لسيد� بشأ' �إلسال
�ملتحامل  �لعا>  �الجتا�  #ضد  نفسها، 
لقومها #�ملتحّيز ضد �لنª، #تد[ على 
�' �هللا تعا& يوحي بأموv من �ملستقبل 
لعبد� o �ملنا>، #ينا[ �ملؤمنو' من هذ� 
�لنعمة نصيًبا يفوM نصيب �لكافرين. 

حني  يهو7ية  صفية  �لسيد�  #كانت 
v�. هذ� �لر½يا، #حد} �' �#جها 
كا'  �لذ_   cخي  vحصا خال[  ُقتل 
�لعهو7.  خرقهم  على  لليهو7  عقاًبا 
##قعت �لسيد� صفية o �ألسر، #عند 
تو�يع �ألسرH على �لصحابة، #قعت 
�لسيد� صفية o سهم �حد �لصحابة. 
 iلزعما� �حد  �vملة  ��ا  عر�  #ملا 
#�بنة �عيم خيc، #جد �' من �لتكرمي 
 vبيت �لرسو[، #�ختا o ا �' تعيش£
بز#�جها،  يكرمها   '�  � �لرسو[ 
فو�فقت �لسيد� صفية. #ֲדذ� �لطريقة 

حتققت v½ياها. 
�ما �حلا7ثتا' �ألخريا'، ففي (حد�åا، 
�' �vعًيا �سلم قبل �ستسال> �حلصن 
#كا' يرعى غنًما ألحد �عماi �ليهو7، 
#قا[ للرسو[ � بعد (سالمه (نه ال 
�آل'،  بعد  �هله   &) �لعو�7  يستطيع 
#سأ[: ما\� يفعل باملاعز #بالغنم �ل� 
�لرسو[  فأمر�  �لعجو�؟،  لسيد�  هي 
 �  cخي  &) #جهها  يوّجه   '�  �
#�هللا  #يدعها،  هنا`   &) يدفعها 
�لر�عي  #فعل  سيدها.   &) سيهديها 
كما ¦ع، #فعًال بلغ �لقطيع �حلصن، 

 ٢t هشا>،  (�بن  �حلر��.  #�ستقبله 
(١٩١ Ü

#تد[ هذ� �حلا7ثة على جّدية تنا#[ 
�لفر7ية   Mحلقو� لقضية  �لرسو[ 
#�مللكية، كما تد[ على مَدH حرصه 
� على �' يؤ7ّ_ �ملؤمتن �ألمانة (& 
تؤ#[  �حلر´  ففي  عليها.  �ئتمنه  من 
�ل�  �ملا7ّية  �ملمتلكا.  �ملنتصر   &)
تنتمي للخاسر، #لكن صاحب �لغنم 
�ملحاv´ � يكن قد خسر بعد. فهل 
ميكن �' نرH شيًئا كهذ� o عصرنا 
�حلا� �ملسمى عصر �لتمد' #�لثقافة؟ 
هل حد} قط �' �نسحب عدّ# خاسر 
كنو�  خلفه  �ملتر#كا.   o فُوجد. 
�عا7ها  قد  �ملنتصر  كا'  ثر#�.   #�
هذ�  ففي  �لقتا[؟   iثنا� مالكيها   &)
�ملاعز  كانت  �يدينا،  بني  �ل�  �حلالة 
يقاتلو'  �لذين  ألحد  مملوكة  #�لغنم 
 Æعو�7 �لقطيع مع o 'ملسلمني، #كا�
(عطاi �لفرصة للعدّ# للبقاi #�ملقا#مة 
 ،iمستخدًما �لقطيع كغذ� vلعد� شهو
بالعو�7  £ا  ¦ح   � �لرسو[  #لكن 
�ألمانة   �#v جلديد� تابعه   o ليغر�

#ضر#�v ��7ئها.
�مر��  حا#لت  �لثالثة  �حلا7ثة   o#  
�لرسو[،  طعا>  تسميم  يهو7ية 
�ملفضل   iجلز� عن  �صحابه  #سألت 
يفضل  (نه  £ا  #قالو�  �لشا�،   o لديه 
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كتف �حلمل �# �ملاعز. #قامت �ملر�� 
 ،vبذبح ماعز #شَوته على �لصخر �حلا
#خلطته بسم مميت، #خّصت بالسم 
 � �لرسو[   '�  vباعتبا �لكتف  قطع 

سيفضل �ألكل منها. 
كا' �لرسو[ � قد عا7 خليمته بعد 
 H�فر ،i3اعة �لعشا o ملصلني� <ّ� '�
هذ� �ملر�� ¼و�v خيمته تنتظر، فسأ£ا 
فقالت  يفعل ألجلها.   '� ميكنه  عما 
تقبل  هل  �لقاسم.  �با  يا  "بلى  له: 
من   � �لرسو[  فطلب  هدية"؟   Óم
�صحابه �' يأخذ#� منها ما �حضر.. 
لتنا#[   � �لرسو[  جلس  #عندما 
طعامه، كانت هذ� �£دية �ملشوية من 
�للحم قد ُ#ضعت �مامه. فنهس منها 
 i�cل� بن  �لبشر  فعل  #كذلك  �سة، 
بن معر#v، #مد �لصحابة �ملوجو#7' 
�لرسو[  فأ#قفهم  �للحم،   &) �يديهم 
مسموًما،  �للحم  يظن  (نه  قائًال   �
نفس  يظن  (نه  بشر  قا[  #عندئذ 
باللحم  يلقي   '�  7�v� #(نه   ،iلشي�
�لرسو[   tعا�) خشي  #لكنه  بعيًد� 
�. #قا[: "لقد v�يتك تنهس �سة 
ما  سرعا'   Óلك# مثلك،  ففعلت 

متنيت لو �نك � تفعل �بًد�".
بعض   o# ِبشر،   µمر \لك  #بعد 
�لر#�يا. �نه ما. o \لك بعد فتر�. 
�ملر��  يطلب   � �لرسو[  #�vسل 

¦مت  قد  كانت   �\) عما  #سأ£ا 
\لك؟  عر�  كيف  فسألته  �للحم؟ 
بقطعة  ممسًكا   � �لرسو[  #كا' 
"لقد  £ا:  فقا[  يد�،   o �للحم  من 
�نه كا'   Óقالت � يد_ \لك"، يع
طعمها،  من  \لك  معرفة  على   �vً7قا
فسأ£ا  فعلت.  مبا  �ملر��  فاعترفت 
\لك.  على  
لها  عما   � �لرسو[ 
يقاتلونك،  قومي كانو�   ')" فقالت: 
 .vملعركة، فقر� o hvلقد ُقتل �قا#
#ضع �لسم لك، #قلت لو كا' كا\ًبا 
فسو� ميو. #Ìيا o �من، #لو كا' 

صا7ًقا فسينجيه �هللا".
#عندما ¦ع �لرسو[ � \لك منها، 
كانت  ��ا  vغم  فعلت،  ما  £ا  غفر 
تستحق عقوبة �ملو. على هذ� �لفعلة 
 � �لرسو[  كا'  مسلم).  (صحيح 
على �ستعد�7 للمغفر� o كل #قت، 
�لعقا´  كا'  عندما  (ال  يعاقب   �#
بتما7_  �لعفو  يهد7  ضر#vًيا، عندما 

�ملجر> o (جر�مه.

حتقق 
�يا 
سو/ �هللا
�لسابعة للهجر�، #o شهر  �لسنة   o
#جه  على   <٦٢٩ ف�cير/شبا  
 '�  � �لرسو[  �ستعد  �لتحديد، 
�لعمر�،  لطو��  مكة   &) يذهب 
#كا' هذ� ما مت �التفاM عليه مع قا�7 
�لرحيل،  #قت  حا'  #عندما  مكة. 
#�Õذ  �تباعه  من   ٢٠٠٠  � 3ع 
بلغ  #عندما  مكة.   &) طريقه  معهم 
مّر �لظهر�' حيث ¨ط �حلجيج، �مر 
 '�# �سلحتهم،  يغمد#�   '� �صحابه 
�لدn#v، حيث 3عت  يضعو� عنهم 
7قة  على  #حرًصا  هنا`.  مكا'   o
تنفيذ �مليثاM �ملوّقع o �حلديبية، 7خل 
�حلر�>  �ملنطقة  #صحبه  �هللا  vسو[ 
ينص  كما  �غما7ها،   o #سيوفهم 

عليه �تفاM �حلديبية.
� يكن 7خو[ مكة بعد مر#v سبع 
عا7يًّا  �مًر�  عنها  �لبعد  من  سنو�. 
تذكر#�  لقد  #صحابته.  �هللا  لرسو[ 
كانو�  �يا>  له  تعّرضو�  �لذ_  �لعذ�´ 
 �#�v �لوقت  نفس   o# مكة،   o

كان الرسـول � علـى اسـتعداد للمغفـرة � كل 
وقـت، و� يعاقـب إال عندما كان العقـاب ضرورًيا، 
عندمـا يهـدد العفـو بتمـادي اجملـرم � إجرامـه.
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 '� ֲדم  
ته v# &تعا �هللا  فضل   Hمد
�عا7هم (& مكة ليطوفو� بالبيت �لعتيق 
مع   H#َيتسا غضبهم  كا'  سال>.   o
سر#vهم. #�ما �هل مكة، فقد تركو� 
 �#�منا�£م #صعد#� (& قمم �جلبا[ ل
�ملسلمني. كا' �حلما� ميأل �ملسلمني، 
#لقد  #فخًر�.  ֲדجة  قلوֲדم  #تفيض 
�7�v#� |ماسهم �' يقولو� ألهل مكة 
عبد  #بد�  �لوعد.  قد صدقهم  �هللا   ')
�هللا بن v#�حة � ينشد بعض �غا5 
 � �لرسو[  لكن  �حلماسية،  �حلر´ 
منعه #�مر� �ال يفعل \لك، بل يقو[: 
عبد�،  نصر  #حد�،  �هللا  (ال  (له  "ال 
#�عز جند�، #هز> �ألحز�´ #حد�". 

(٧٣ Ü ٣t حللبية� ��(�لس
مكث �لرسو[ � o مكة ثالثة �يا> 
بعد �' طا� بالكعبة #سَعى بني �لصفا 
#�ملر#�. #قد �قتر� عليه عمه �لعبا� 
�' يتزّ#t شقيقة �#جه �ألvملة #�¦ها 
 o#  .� �لرسو[  فو�فق  ميمونة، 
�ليو> �لر�بع طلب �هل مكة �نسحا´ 
�لرسو[ � #صحبه، فأمر vسو[ �هللا 
شطر  #�لتوّجه  باالنسحا´  �صحابه 
بتنفيذ   � �لرسو[  �لتز>  #قد  �ملدينة. 
#\لك  7قيًقا،  �لتز�ًما   Mالتفا� شر#  
بسبب عمق �لتز�مه بأ#�مر �لدين �لذ_ 
بالعهو7، #حلرصه   iلوفا� عليه   µيفر
�هل مكة،  �حتر�> مشاعر  �لبالغ على 

�#جه  تر`   &) \لك  �ضطر�  #قد 
�جلديد� �لسيد� ميمونة خلفه o مكة، 
مؤخر�  مع  به  تلحق   '� معها  #vّتب 
�حلاجيا.  ¼مع  تقو>  �ل�  �لقافلة 
�نسحاֲדم.  بعد  للمعتمرين  �لشخصية 
#سرعا'  ناقته   � �لرسو[  #�متطى 
�حلر�>،  �ملنطقة  حد7#  من   tخر ما 
�¦ه  مكا'   o �لليل   iلقضا #عسكر 
خيمته   o به  حلقت  حيث  "سر�"، 

�لسيد� ميمونة vضي �هللا عنها.
#لعله كا' من �ألْ#& (åا[ \كر هذ� 
تفاصيلها، خاصة  (بر��  �حلا7ثة #عد> 
#�ننا نكتب ملحا. Öتصر� عن حيا� 
�åية  للحا7ثة  #لكن   .� �لرسو[ 
�لذ_  �£جو>  بسبب  #\لك  خاصة، 
�لرسو[ �  �لغر´ على  يشّنه ُكّتا´ 
 '#vتعّد7 �#جاته. فهم يتصّو بسبب 
�ّ' �لتعّد7 7ليل على �لضعف �لشخصي 
هذ�   '�  �غ �لدنيوية.  �ملتع  #حب 
 Üخال) متاًما  يكّذبه  �خلاطئ   vلتصّو�
ميثله،  ملا  �لفائق  #حّبهن  له،  ��#�جه 

بشكل ملك عليهن �نفسهن.
 '� يثبت   Üإلخال�# �حلب  هذ�   ')
طاهر�  كانت  �لز#جية  �لرسو[  حيا� 
#ال �نانية فيها، #كانت غنية باملشاعر 
�لر#حية. #لقد كا' �مًر� غريًبا #فريًد� 
�ننا ال جند vجًال عامل �#جته �لو�حد� 
معاملة طيبة تقو> على �ملو�7ّ #�لر
ة، 

�#جاته   � �لرسو[  عامل  كما 
�3عني.

�للذ� هي �ملحر`  #لو كانت مشاعر 
 '� يقيًنا  لوجدنا  �لز#جية،  حلياته 
#لكن  #يعاندنه،  معه  �تلفن  ��#�جه 
�حلقيقة كانت غ� \لك، فقد كانت 
#تو�فق   7# حالة   o ��#�جه  كل 
لعد>  نتيجة  �لو7  هذ�  #كا'  معه، 
�نانيته #�ْسوته �حلسنه �لرشيد� �لر�قية 
عد>   i��) فعلهن   7v #كا'  �لسلو`، 
�ضر�  ميثله  �لذ_  #�لسمّو  �ألنانية 
 ���ن �عطينه حبًّا #(خالًصا سخيًّا غ
�حد�ًثا  �لتاvيخ  سجل  #قد  ضنني. 
#�حدها  \لك،  على  تد[  عديد� 
فلقد  نفسها.  ميمونة  بالسيد�  �تص 
7خلت عليه �#[ مر� o خْيمة #سط 
 o  Hتر  '� £ا  كا'  #ما   ،iلصحر��
هذ� �للقاi �أل#[ \كرH غالية عزيز�، 
لو كانت عالقتها �لز#جية مع �لرسو[ 
لو   #� للخشونة،  � حتمل �_ طابع 
كا' �لرسو[ � يفّضل بعض ��#�جه 
�جلسد_،  �جلما[  بسبب  بعض  على 
بل (�ا ما كانت لتحفظ \كرH \لك 
�للقاi بو7 عميق #�عتز�� بالغ. #لو �' 
\كرياִדا مع �لرسو[ � كا' يشوֲדا 
�# مر��v، لكا' جديًر� ֲדا   iجفا _ّ�
 .iحو[ هذ� �للقا iتنَسى كل شي '�
فقد عاشت طويًال بعد �لرسو[ �، 
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#ماتت بعد �' بلغت من �لعمر عتيًّا، 
ما\�  �بًد�  تنس خالله  فلم  \لك  #مع 
مع  لقا½ها  £ا  بالنسبة   Óيع كا' 
 '� بعد  موִדا،  #عند   .� �لرسو[ 
�لثمانني من عمرها، #بعدما  شاvفت 
غابت #ُنسيت 3يع �ملباهج �جلسدية، 
#� يعد ¨ر` �لقلب غ� �لقيم �لعليا، 
 Hلوجد�' سو�# �لنفس   o يؤثر #ال 
�لفضائل �لكرمية، طلبت �لسيد� ميمونة 
�' ُتدفن على مس�� يو> خاtv مكة، 
عسكر  �ل�  #�لبقعة  �ملكا'  نفس   o
 &) عو7ته   iثنا�  � �لرسو[  فيها 
�ملدينة، #�ل� لقيته فيها أل#[ مر�. (' 
�لعا� يعر� قصًصا كث�� عن �حلب، 
 iمنها �حلقيقي #�خليا�، #لكن ال شي
من بينها �كثر حتريًكا للقلب من هذ� 

�لقصة.
�لتا�vية،  �لُعمر�  هذ�  متت   '� بعد 
 '��شه قائد�'  �إلسال>   &) �نضم 
\لك  بعد  #�ثبتا  �لعدّ#،  قا�7  من 
�إلسال>.  قا�7  من  فّذ�'  قائد�'  ��ما 
 � �لوليد  بن  خالد  �حدåا  كا' 
7عائم  #عبقريته  بطولته  هّز.  �لذ_ 
#�نضّمت  �لر#مانية،  �إلم�cطوvية 
(& �لد#لة �إلسالمية حتت �vية قيا7ته 
 .Hلد#[ �ملحيطة �لو�حد� تلو �ألخر�
بن  عمر#  هو  �لثا5  �لقائد  #كا' 

�لعاÜ � �لذ_ فتح مصر.

موقعـة مـؤتة
�لرسو[  بد�  �لعمر�،  لدH عو7ته من 
�لقبائل   ') تقو[   �vًخبا� يتلقى   �
ُتعد  �لشا>  حد7#  على  �ملسيحية 
�لتحريض   �بتأث �ملدينة  على  للهجو> 
#�إلغو�i من طر� �ليهو7 #�ملشركني. 
عشر  íسة  من  mموعة  فأvسل 
جيًشا  فر�#�  �حلقيقة،  لتقّصي  vجًال 
#لكنهم  �لشا>.  حد7#  على  يتجمع 
�حلا[   o  nلرجو� من  بدًال  تأخر#� 
 .� للرسو[  تقريرهم  يقّدمو�  كي 
 vقر� �Õا\   &) 
اسهم  7فعهم  لقد 
#شر�  �إلسال>   &) بالدعو�   nمتسّر
#لكن  يهتد#'،  فلعلهم  £م  حقائقه 
معاكًسا   ��تأثً �حدثت  �حلسنة  نّياִדم 

� يرغبو� #� يتوّقعو�. 
#(\� �vجعنا �ألحد�} بتفك�نا �حلا�، 
�لذين  �#لئك   '�  Hنر  '� نستطيع 
�لرسو[  بلد  لغز#  �ططو'  كانو� 
� بتحريض من �لعدّ#، � يكن من 

�ملتوقع منهم �' يتصّرفو� بأ_ �سلو´ 
 nخر. فبدًال من �إلنصا. #�الستما�
ֲדم   �\) عليهم،   µُتعر �ل�  للدعو� 
يتنا#لو' �قو�سهم #نشاֲדم، #ميطر#' 
�لوفد �لنبوّ_ بو�بل من �لسها>. #صمد 
vجًال  عشر  íسة  من  �ملكّو'  �لوفد 
للسها> 7#' حركة، فقد تلقو� سهاًما 
#بر�هني،  حجج  من  قدمو�  ما  على 
عشر  íسة  يتر�جعو�.   �  � #من 
#قفو� صامدين �ما> �آلال�، #سقطو� 

3يًعا صرَعى.
لعقا´  
لة   � �لرسو[  #جهز 
�لقسو� #�لوحشية  �ملعتدين على هذ� 
�لطائشة، #لكنه o نفس �لوقت تلقى 
كانت  �ل�  �لقو�.   ') تقو[   �vًخبا�
تتجمع �تشد� على �حلد#7 قد تفرقت 
فأّجل خطته، غ� �نه بعث برسالة (& 
قبيلة  �عيم   &)  #�) �لر#>   vطو�cم)
غّسا' �لذ_ كا' ¨كم ُبصرH باسم 
كتب  �لرسالة  هذ�   o #لعله  �لر#>). 

طلبت السـيدة ميمونـة أن ُتدفن على مسـmة يوم 
خـارج مكة، � نفـس املـكان والبقعة ال� عسـكر 
فيهـا الرسـول � أثنـاء عودتـه إg املدينـة، وال� 
لقيتـه فيهـا ألول مـرة. إن العـا� يعـرف قصًصا 
كثـmة عن احلـب، منهـا احلقيقي واخليـا�، ولكن ال 
شـيء من بينها أكثر حتريًكا للقلـب من هذه القصة.
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يشكو من �الستعد��7. �ل� ُشوهد. على حد#7 �لشا>، 
#من �ملذ|ة �حلمقاi �لظاملة �ل� لقَيها �خلمسة عشر مسلًما 

�لذين �vسلو� ملعرفة �خباv ما ¨د} على �حلد7#.
 µأل�7_، فعر� �
ل �لرسالة صحاh �¦ه �حلاv} بن ُعم#
له o �لطريق عند مؤتة.. ُشَرحبيل بن عمر �لزعيم �لغّسا5، 

#كا' عامًال على �لبلقاi من �µv �لشا> من ِقَبل قيصر.
�مد؟  vسو[  �نت  "هل  شرحبيل:  �لغّسا5  �لزعيم  سأله 
 hلصحا� �جا´   '� #مبجر7  منه"..  vسالة  حتمل  لعلك 
باإل�ا´ قا> �لزعيم �لغّسا5 بالقبض عليه، #�#ثقه � عذبه 
بالضر´ �مل�c (& �' ما.. #لعل هذ� �لزعيم �لغّسا5 كا' 
هو قائد �جليش �لذ_ لقي �جلماعة �ملكونة من ١٥ مسلًما، 
#قا> بقتلهم، هؤالi �لذين � يفعلو� شيًئا سوH ��م حا#لو� 
�' يبشر#� بدينهم. (' حقيقة سؤ�له للحاv} عن �حتما[ 

له vسالة من �لرسو[ � توضح �نه كا' �شى �' تبلغ 
#قتلهم  هجومهم  عن  قيصر  مسامع   � �لرسو[   Hشكو

�خلمسة عشر مسلًما.
تتم �اسبته على ما حد}، #ظن �' قتل  كا' خائًفا �' 
#لكن  (ليه،  بالنسبة  �ماًنا  سيكو'  �لرسو[  vسالة  حامل 
توقعه � يتحقق. فقد بلغت �خباv �لقتل �لرسو[ �، فجهز 
#�ل�  �حلا7ثة  هذ�  من  لالنتقا>  مقاتل   ٣٠٠٠ من  جيًشا 
من  �يد  موال�  (مر�  حتت  �لشا>   &) ֲדم  #بعث  سبقتها، 
حاvثة، مملوكه �لذ_ حر�v، #عّين �لرسو[ � جعفر بن 
�h طالب ليخلف �يًد� لو قتل، #عبد �هللا بن v#�حة فيما 
لو قتل جعفر، #فّوµ للمسلمني �ختياv من �لف عبد �هللا 

بن v#�حة لو قتل.
#عّلق على \لك vجل من �ليهو7 كا' حاضًر� فقا[ للرسو[ 
�لثالثة   iفإ' هؤال نبيًّا حقًّا  لو كنت  �لقاسم!  �با  "يا   :�
�لذين ¦يتهم سيموتو' فعًال، أل' �هللا البد �' يصدM ما 

لو   ،Óم "خذها  قائًال:  �يد   &) #�لتفت  �لرسو["،  يقو[ 
كا' �مد نبيًّا فلن تعو7 حيا". #ملا كا' �يد من �ملؤمنني 
 iهللا حقًّا، سو�� �مد� vسو[  ')" قائًال:  �جابه  �ملخلصني 

(٧٥ Ü ٣t حللبية� ��عدُ. حيًّا �# � �عد." (�لس
o �لصبا� �لتا� بد� �جليش �ملسلم vحلته �لطويلة. #صحبهم 
 '� �بًد�  ¨د}   �# �لطريق.  لبعض  #vفاقه   � �لرسو[ 
خرجت 
لة ֲדذ� �ألåية #�حلجم بد#' قيا�7 �لرسو[ � 
نفسه، #بعد ما ساv �لرسو[ بعض �لوقت ليَوn7ّ �حلْملة، 
�#صاهم #�مرهم #نصحهم عند ثنية �لوn�7 �ل� تَعّو7 �هل 
 iملدينة �' ُيَو7ّعو� عندها �ملسافرين (& �لشا> من �ألصدقا�

#�ألقاv´، فقا[:
�ملسلمني،  من  معكم  فيمن  #�لعد[  �هللا   Hبتقو "�#صيكم 
 �#vسبيل �هللا، قاتلو� من كفر باهللا، ال تغد o غز#� باسم �هللا�
 ���مر�� #ال �عَمى #ال كبً تقتلو� #ليًد� #ال  تغلو� #ال  #ال 
فانًيا #ال منعزًال بصْومعة، #ال تقطعو� ®ًال #ال شجر� #ال 

 (٣ t حللبية� ��ִדدمو� بناi". (�لس
بعد \لك عا7 �لرسو[ � ��v7جه #تقد> �جليش (& �ألما>. 
مسيحية،  قو�  ضد  للحر´  يرسل  جيش   ]#� \لك  كا' 
#عندما بلغ �ملسلمو' حد#7 �لشا> ¦عو� �' قيصر نفسه مع 
مائة �لف من جنوo �7 �مليد�'، #مائة �لف �خرين mّندين 
�نفسهم  �ملسلمو'  �لعربية. #ملا #جد  �ملسيحية  �لقبائل  من 
o مو�جهة هذ� �لعد# �£ائل، فّكر#� �' يتوقفو� o طريقهم 
ل�سلو� vسالة (& �لرسو[ � o �ملدينة ل�سل (ليهم مد�7ً 

�# يرسل (ليهم تعليما. جديد�.
#عندما �جتمع �لقا�7 للمشا#�v، #قف عبد �هللا بن v#�حة 
#قد �متأل بشعلة من �حلما� فقا[: "يا قو>. #�هللا (' �ل� 
تكرهو' لَلَّ� خرجتم تطلبو'؛ �لشها�7، #ما نقاتل �لنا� 
�لذ_  �لدين  (ال ֲדذ�  نقاتلهم  ما  قو� #ال كثر�،  بعد7 #ال 
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(ما  �حلسنيني؛   Hحد) هي  فإمنا  فانطلقو�  به،  �هللا  �كرمنا 
ظهوv #(ما شها�7".

#¦ع �جليش ما قا[ �بن v#�حة، #�حد} فيهم بالغ �ألثر، 
#�ستقر v�يهم على ما 7عاهم (ليه. #حتر` �جليش (& �ألما>، 
#عندما v�#� �جليش �لر#مي يتقد> Ìوهم �Ìا� �ملسلمو' (& 
مؤتة #عسكر#� هنا` #تعبأ#� للقتا[، #هنا` �لتقى �لفريقا' 
o �ملعركة. #لقي �يد قائد �ملسلمني مصرعه سريًعا، #
ل 
�لر�ية بعد� �بن عم vسو[ �هللا � جعفر �بن �h طالب فقا7 
 �غ #�ملسلمني  �£ائل  �لعد#  ضغط   H�v #عندما  �جليش. 
قاv7ين على �لتماسك بسبب قلة عد7هم بشكل #�ضح، (\ 
\�` ترّجل عن فرسه #عقرها، #كا' هذ� �لفعل يعÓ �نه لن 
يفر �بًد�، #�نه قرv تفضيل �ملو. على �لفر�v، (' قطع �قد�> 
�لركوبة o عا�7 �لعر´ يعÓ جتنب �£ر´ #�£لع. #ُقطعت 
كذلك،  فقطعت  بيسر��  �لر�ية  فأمسك  يقاتل،  #هو  مينا� 
#هو  (& صد�v، #سقط  بعضديه #ضمها  �لر�ية  فاحتضن 
يقاتل موفًيا بوعد�، #�ستلم عبد �هللا بن v#�حة �لر�ية كما 

�مر �لرسو[ �، #تو& �لقيا�7 فسقط هو �يًضا قتيًال.
معا  �ملسلمو'   v#يتشا  '� حينئذ   � �لرسو[  �ْمر  #كا' 
ֲדذ�  يسمح  يكن   � �لوقت  #لكن  £م،  قائد�   �#vليختا
�ألعد�7   i��)  �#vينها  '� باملسلمني  �الختياv. #كا' خليًقا 
صديق  نصيحة  قبل  �لوليد  بن  خالد  #لكن  للعد#،  �£ائلة 
�لتا� نز[ (&  �ليو>   o# .iلر�ية #قاتل (& �ملسا� له فأخذ 
�مليد�' ثانية مع قو�ته �ملجهد� �ملحد#�7، #صنع حيلة حربية 
بتغي� �جلنا� �ألمين �ل �أليسر، ##ضع �لقلب o �خللف 
 .�vفع بعض �لشعاv# ،بالقو�. �خللفية (& �ملو�جهة iجا#
�حلربية. #تصّوv �لعدّ# �' �ملسلمني قد جاiִדم �إلمد��7. 
خال[  �ملسلمو'  #�خذ  �خلو�،  فد�خلهم  �لليل  خال[ 
�ملكيد�،  من  #�لعدّ# ال يالحقهم خوًفا  ينسحبو'  �ملعركة 

�لرسو[  #تلّقى  �ملدينة.   &) #عا7  قو�ته  بقايا  خالد  #�نقذ 
� �ألخباv عن طريق �لوحي، فجمع �ملسلمني o �ملسجد. 
#هو   nبالدمو مبللتني  عينا�  كانت  �طبهم  #عندما �ض 

يقو[:
 � فأصيب،  جعفر  �خذها   � فأصيب،  �يد  �لر�ية  "�خذ 
�خذها �بن v#�حة فأصيب، � �خذ �لر�ية سيف من سيو� 

�هللا ح× فتح �هللا عليهم" ( ��7 �ملعا١t 7 #�لزvقا5).
#�صبح #صف �لرسو[ � خلالد شائًعا مشهو�vً، #�صبح 
ُيدعى بعدها سيف �هللا، #7خل �ملدينة ليجد نفسه معر#ًفا 

بذلك.
كا' خالد ُيَعّير بسبب تأخر (سالمه من �ملسلمني �آلخرين، 
عبد  فاشتكى  عو�،  بن  �لر
ن  عبد  مع  مر�  #تشاجر 
�لرسو[ خالًد� #قا[ لـه:  �لرسو[ � فعّنف  �لر
ن (& 
"يا خالد، �تسيv &) iجل حضر بد�vً، #�هللا لو �نفقت مثل 
�ُحد ما بلغ \لك مّد عبد �لر
ن #ال نصيفه". #7v خالد: 
�7v عليهم". عند \لك   '� بد  "#لكنهم ع�#5 #كا' ال 
�لتفت �لرسو[ � (ليهم قائًال: "ال تع�#� خالًد�، (نه سيف 
من سيو� �هللا سّله �هللا على �لكافرين". #حتققت كلما. 

�لرسو[ � حرفًيا بعد سنو�. قالئل.
بعض  قا>  �ملسلم،  �جليش  مع  �ملدينة   &) خالد  عو�7  عند 
�ملسلمني بوصف �نسحاֲדم على �نه فر�v #ضعف o �إلميا'. 
كا' �لنقد �لشائع يقو> على �سا� �' #�جبهم هو �ملو. 
 '� �جلنو7  عن  #نَفى  �ملنتقدين،  �لرسو[  #عّنف  مقاتلني. 
يكو' (ميا�م ضعيًفا، فقد كانو� جنو�7ً ينسحبو' ليتحّيز#� 
(& فئة ليعا#7#� �£جو>. #قا[ �لرسو[ � عن نفسه: "�نا 

فئة كل مسلم". 
كا' £ذ� �لكلما. معÆ �عمق مما يبد# على �لسطح، فلقد 

كانت نبو�i مبا سيحد} من �لقتا[ o �لشا> بعد \لك.
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صديُقنا  حدثنا 
�لذ_  عن عمه 
 �غ من  سنة  سبعني   Îعا
�ملنية  #�فته  #حني   ،t�#�
o منـزله o �لسعو7ية � 
يعر� �حد بوفاته (ال بعد 

�vبعة �يا>.
هذ�  من   vحلضو� �ستغر´ 
�لزمن �لطويل. فقلت: هذ� 
فالرجل  جّد�!   �قص �من 
#هو  #لد،  #ال  له  �هل  ال 
ما  لكن،  �لغربة.  بال7   o
�هله  بني   oتو مبن  قولكم 
#ظل  #موظفيه،  #عّماله 
 �متكئا على عصا� من غ
(ال  مبوته  �حد  يعر�   '�

بعد سنة؟! 
قالو�: هذ� مستحيل! قلت: 
بعض  عند  حقيقة  هذ� 
�لنا�. قالو�: لعلك تقصد 
�لر#حا5؟  �ملوَ.  باملو. 
�ملو.  بل  كال،  قلت: 
صديقنا.  عّم  ماته  �لذ_ 
قالو�: نرجو`، �خcنا ֲדذ� 

�للغز!
خاطئ   �تفس هو  قلت: 
قوله  #هي  قر�نية،  آلية 
َعَلْيِه  َقَضْيَنا  ا  ﴿َفَلمَّ تعا&  

ِمْنَسَأَتُه  َتْأُكُل   µِvَْْأل� �7َبَُّة  ِ(الَّ  َمْوِتِه  َعَلى  7َلَُّهْم  َما  �ْلَمْوَ. 
ا َخرَّ َتَبيََّنِت �ْلِجنُّ َ�ْ' َلْو َكاُنو� َيْعَلُموَ' �ْلَغْيَب َما لَِبُثو�  َفَلمَّ
من  عد7  قا[  حيث   ،(١٤ (سبأ:  �ْلُمِهِني﴾   ِ́ �ْلَعَذ� ِفي 

�ملفسرين: 
بني  نابتة  شجر�   H�v َصلَّى   �\َ) �هللا   ُّªن ُسَليماُ'  ”َكاَ' 

�¦ك؟  ما  £ا  فيقو[  يديه 
أل_  فيقو[  كذ�،  فتقو[ 
كانت  فإ'  �نت؟   iشي
كا'   ')# ُغرَست،  ُتْغَرُ� 
هو  فبينما  ُكتبْت،   iٍ�#لد
 H�v  \) َيوٍ>   .َ�\ يصلي 
شجرً� بني يديه، فقا[ £ا: 
ما �¦ك؟ قالت: �خلر#´، 
�نت؟   iشي أل_  قا[: 
قالت: خلر�´ هذ� �لبيت، 
عمِّ  �للهم  سليما':  فقا[ 
على �جلن مو°؛ ح× يعلم 
�إلنس �' �جلن ال يعلمو' 
أ  �لغيب، فَنَحَتها عصا فتوكَّ
#�جلن  ميًتا،  حوال  عليها 
�ألvضة،  فأكلتها  تعمل، 
 '� �إلنس  فتبينت  فسقط، 
يعلمو'  كانو�  لو  �جلن 
o حوال  لبثو�  ما  �لغيب 
قا[:  �ملهني“.  �لعذ�´ 
يقر½ها  عبا�  �بن  #كا' 
فشكر.  قا[:  كذلك، 
�جلن لألvضة فكانت تأتيها 
 t  _cلط�  �(تفس  .iباملا

 .(٣٧٢ Ü / ٢٠
هذ�  مضمو'  سر7  بعد 
 :vلر#�ية قا[ بعض �حلضو�

ما تفس�` (\'؟

ÊZlƒ6a„¡‚6Â~–W6“…Ω–W

بقلم �ألستاR: ها� طاهر*

�اضر ¼امعة خض�_، فلسطني *
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نعلم   '� �#ال  �ب  قلُت: 
ميت  ال   ��لتفس هذ�   '�
للنª � بصلة، فالر#�يا. 
هذ� ال تصح عنه �، بل 
#ضعت على لسانه. #ثانيا 
ال بّد من معرفة شيi عن 
خصائص �للغة �لعربية �ل� 
#�لكناية،  �ملجا�  تعشق 
ففي قوله تعا& (قضينا عليه 
ملكه،  على   :Óيع �ملو.) 
�لشخص  \كر  �نه   _�
#�7�v ملكه، كما o قوله 
�لقرية)،  (#�سأ[  تعا& 
�هلها.   7�v�# �لقرية  فذكر 
#مثل هذ� كث�. #o قوله 
 _�  (µvأل� (�7بة  تعا& 
�ملنحط،  �ألvضي  �إلنسا' 
سيـعمل  شخـص  #هو 
سليما'  ملك   vيا�� على 
�ملنحطة،  �خالقه  بسبب 
�بنه  �نه  تا�vيا  #ثابت 
عهد�   o �نقسمت  �لذ_ 
#قوله  سليما'.  مملكة 
 Óتعا& (تأكل منسأته) يع
ُتضعف ملكه. #�ملنسأ� هي 
بالعصا  #�ملقصو7  �لعصا، 
(فلما خّر)،   Æمللك. #مع�
�لد#لة.  سقطت  ملا   _�

 _� �جلن)  (تبّينت   Æمع#
�لذين   iلغربا� �لعما[  علم 
هيكل   iبنا  o عملو� 
كانت  #�لعر´  سليما'. 
جنًّا.  �لغريب  على  تطلق 
�ستخد�ما.   Hهذ� (حد#
فلم  �للفظة؛  £ذ�  �لقر�' 
 Hلد �شبا�  هنالك  يكن 

سليما' �.
بد�.  �للحظة  هذ�   o
\هن   o تسا½ال.   v#تد
"�تنكر  مثل:   ،vحلضو�
معجز� شق �لبحر؟ �#تنكر 
من  �لنبع   t#خر معجز� 
ضر´  بسبب  صخر� 
(يـاها؟   � موسـى 
(بر�هيم   �#ما\� عن عصاف
�هللا  #�حياها  قطعها  �ل� 

�مامه"؟
�آليا.   �#iقر� قلت: 
عن  Ìيد  #لن  بتمعن، 
 Hسنر# �منلة،  قيد  �آليا. 

من �لذ_ يلو_ �لنص ليًّا! 
ُتقّطع   � (بر�هيم   �فعصاف
�هللا  قا[  بل  تقولو'،  كما 
له: فُصرهن (ليك، #� يقل 
كتب   o  iجا# فقطعهن. 
تعا&:  قوله   êقر# �للغة: 
ْرُهنَّ (لَْيك "بضم �لصا7  "َفصُِ
�ألخفش:  قا[  #كسرها. 
ُصْر  يقا[:   . ْهُهنَّ َ#جِّ  Óيع
(�َّ #ُصْر #جهك (�َّ، �_ 
 iَُصْرُ. �لشي# . َ�ْقِبْل عليَّ
لته... #فصَّ ْعُتُه  قطَّ  :Ðيض�

فمن قا[ هذ� جعل � �آلية 
تقدمي� &تأخ@~، كأنَّه قا/: 

بعًة من �لط@ O ُخْذ .ليك
 vُعصفو #يقا[:   . فُصْرُهنَّ
 �\) �يب  للذ_   ،vُ� َصوَّ
�للغة   o �لصحا�  7ُِعَي. 

(٤٠٠ Ü /١ t) -
ִדذيب  صاحب  #قا[ 
فسر#�   #كلهم  �للغة: 
#�ما   ، َ�ِمْلُهنَّ "فُصْرُهن" 

فإنه  بالكسر   " "فِصْرهنَّ
قا[:  ْعهن.  َقطِّ  Æمبع ُفسر 
معر&فة،  قّطعهن  جند   �&
كذلك  كانت   ') #��vها 
 _� َ�صِر_،  صريت  من 
يا½ها،  فقدمت  َقَطْعُت، 
َعثيت #عثت.  قالو�:  كما 
�هل  قا[   :tلزجا� #قا[ 
�للغة: معÆ "ُصْرُهنَّ (ليك" 
 . #�ْجَمعهنَّ (ليك  �ِمْلُهن 
 Ü  /٤  t �للغة  (ִדذيب 

.(٢١٩
 Æمع  '� #�ضح  قلُت: 
 Mباتفا �ملهن  (فُصرهن) 
(فِصرهن)  �ما  �للغويني، 
نفسه.   Æملع� £ا  فإ' 
�لتقطيع   Æقالو� مبع #�لذين 
لثالثة  مر7#7  قو£م  فإ' 
هذ�   '� �#£ا:  �سبا´؛ 
�ملعÆ غ� معر#� o �للغة، 
#ثانيها �نه يضطرهم للقو[ 
 :_�  ،�#�لتأخ بالتقدمي 

هذا التفسـm ال ميت للن� � بصلة، فالروايات هذه ال تصح 
عنه �، بل وضعت على لسـانه. وثانيا ال بّد من معرفة شيء 
عن خصائـص اللغة العربية ال� تعشـق اجملـاز والكناية... 
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 .. فُصْرُهنَّ  ��لط من  �vبعًة  (ليك  ُخْذ 
بدال من ُخْذ �vبعًة من �لط� فُصْرُهنَّ 
بـ  متعلقة  ((ليك)  فكلمة  (ليك.. 
(صرهن) #ليس بـ(خذ)، �_ ُصرهن 
�7عي  فال  (ليك.  خذ  #ليس  (ليك، 
لتأ#يلهم �لبعيد. فلو شاi �هللا �' يكو' 
�ملعÆ فخذ (ليك، لقا[ هذ�، #� يقل 
 �vعبا  ') #ثالثها:  (ليك.  فصرهن 
�خذ  فكل  £ا،   Æمع (ليك) ال  (فخذ 
مياvسه �إلنسا' هو �خذ (ليه، #بالتا� 
#حاشا  ��ئد�،  ((ليك)  كلمة  تصبح 

لكال> �هللا �لبليغ �' ¨و_ �يا�7.
#قبل \لك كله، فإ' �لتفس� �لتقليد_ 
 7�v�# هللا �لذ_ شّك� ªلن �iيتضمن (سا
كيفية  يَر   � (نه   � يطمئن.   '� لقلبه 
 .�iهللا � يستجب 7عا� '� _� ،iإلحيا�
�ما حسب تفس�نا، فإ' (بر�هيم � 
قد 7عا �هللا قائال: يا v´، لقد عهدَ. 
(�َّ مبهمة (حياi �ملوتى (موتى �لقلو´)، 
كيف   5vِ�# �ملهمة،  هذ�   � فحقِّق 
�صبحت  لقد  قومي.   o �#لر� تنفخ 
فقا[  ضخمة.  #�ملهمة   ،��كب شيخا 
فلسو�  #عدنا`  قد  7منا  ما  �هللا: 
(بر�هيم:  قا[  �لوعد.  هذ�  يتحقق 
#لكن  يتحقق،  سو�  هذ�   '� �علُم 
كيف  �الطمئنا'،  سبيل  على  �سألك 
قا[  �ملو�تية؟   �غ �ألحو�[  هذ�   �تتغ
�#ال7`،  من  �vبعة  بتربية  عليك  �هللا: 

من  مهمتك  #يكملو�   ،`iند� ليلبو� 
�ألvبعة   vلطيو�  iهؤال# �لقو>.   iحيا)
 Mسحا)# (¦اعيل  هم:  �لر#حانيو' 
�لسال>.  عليهم  #يوسف  #يعقو´ 
يد  على  منهم  �ثنني  تربية  متت  لقد 
بطريق  �ثنني  #تربية  مباشر�،  (بر�هيم 
#�ملر�7 من #ضعهم على  مباشر،   �غ
 o# .فيعv Hمستو o جلبل �' يربيهم�
هذ� �يضا (شا�v (& ��م \## v7جا. 
�لر#حانية.   o Hvُّلذ� عالية، #يبلغو' 
#�ملر�7 من #ضع كل #�حد منهم على 
جبل منفصل.. �' هذ� �إلحياi ألمته 
سو� يتم على فتر�. �vبعة منفصلة، 
 iلإلحيا �vبذلك كشف �هللا له صو#
من  قريبا  سيتم  كا'  �لذ_  �لقومي 
�vبعة   &) �يضا  فيه   ��ش كما  بعد�. 
�v�#7 من �لرقي تأ° على قو> (بر�هيم 
 ،�على �ملدH �لبعيد.... (�لتفس� �لكب
٢t، حلضر� بش� �لدين �مو7 �
د 
�خلليفة �لثا5 للمسيح �ملوعو7 �).

�لدين   �#v  &) �قر´   ��لتفاس فأ_ 
تعشق  #�يها  #�ملنطق؟  #�لعقل  #�للغة 

�لغر�ئب #�إلسا�i لألنبياi؟

 &) �لشك  نسب  �خلاطئ   �فالتفس
 o نا نسب (ليه �لرغبة�(بر�هيم، #تفس
 ��لطمأنينة #�لقلق على قومه. #�لتفس
ر (فُصرهن) مبعÆ ال حتتمله،  �خلاطئ فسَّ
#ال  عبثيا.   ��#تأخً تقدميًا   µفتر�  #�
 '� �خلاطئ  �لتقليد_   �للتفس ميكن 
على  �لوضع   #� �vبعة،  �لعد7   vcي
ساعية،   vلطيو� �تت  ملا\�   #� �جلبا[، 
 '� ال   �تط  '� فيها  �ألصل   '� مع 
�عل  �لتقليد_   �#�لتفس ماشية.  تأ° 
ير   �  � فإبر�هيم   ،Æمع بال  �آلية 
�نه   µفر على  �ملا7_   iإلحيا� كيفية 
سأ[ عنها، فلم يَر �لر#� كيف تدخل 

�ألجسا7. 
�للغة  ¨تر>  �لتفس�ين   _�  ،vباختصا
�لفريقني �حق  #�لعقل؟ #�_   iألنبيا�#

باألمن؟
��م  يظنو'  �ل�  �آليا.  هي   ��كث
#يظنو'  تفس�ها،   o �للغة  يلتزمو' 
تنا#£ا،   o �ملقدسا.  ¨ترمو'  ��م 

#لكن هيها.!
#تبقى مشكلتهم: تقدمي �قو�[ �لسابقني 
ح× لو هدمت �للغة #�لعقل #�لدين!

السـابقني  أقـوال  تقـدمي  مشـكلتهم:  وتبقـى 
والديـن! والعقـل  اللغـة  هدمـت  لـو  حـ� 
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نـيو�يلند�
عقد. �جلماعة �إلسالمية �أل
دية o نيو�يلند� o ٣ ف�cير 
٢٠٠٧ جلسة تربوية o مسجد "بيت �ملقيت" حيث شاهد 
�عدته  برناmا  #�لعصر  �لظهر  صال°   i�7� بعد  �ملشاvكو' 
�جلماعة #بثته (حدH �لقنو�. �لتلفزيونية �ملحلية. #بعد \لك 
مت �فتتا� �جللسة v¦يا بتال#� بعض �آليا. من �لقر�' �لكرمي 
�نشد بعدها �ألÞ متيم �£ز�v_ �بياتا من (حدH قصائد سيدنا 
�ملسيح �ملوعو7 عليه �لسال>. تال� (لقاi بعض �خلطابا. حو[ 
 o سبيل �هللا #�حتر�> �ملسؤ#لني o Mمو�ضيع تربوية مثل �إلنفا
�جلماعة #�åية �لعبا�7 #\كر �هللا #�لعالقا. �لعائلية. #Õللت 

�خلطابا. بعض �لقصائد �نشدִדا �لفتيا. �أل
ديا..   
 iلعشا� vستمر برنامج �جللسة (& �لليل حيث ُقد> للحضو�#
#بعد� شاv` �جلميع o صال° �ملغر´ #�لِعشاi 3اعة #هكذ� 

�ختتمت �جللسة.

فرنـسا 
 o دية
�أل �إلسالمية  �جلماعة  يناير ٢٠٠٧ متكنت   ٢٦ o
 o فرنسا من #ضع حجر �ألسا� أل#[ مسجد تشيد� �جلماعة
�لبلد. قطعة �ألµv  �ل� سيشيد عليها �ملسجد مت شر�½ها عا> 

١٩٨٥> حني قد> سيدنا �م� �ملؤمنني �يد� �هللا تعا& بنصر� 
بلد�'  من  بلد  كل   o ملساجد� شبكة   iنشا)  n#مشر �لعزيز 
�لعا�. حتركت åم �فر�7 �جلماعة o فرنسا #بد�#� �لعمل ألخذ 
 iإل\' من �حلكومة. #�حلمد هللا ¦حت �حلكومة للجماعة ببنا�
�ملسجد (& جانب ¦احها لبناi �ملآ\' �يضا. #�جلدير بالذكر 

. �' �جلامع يتسع لـ ٢٥٠ مصلٍّ
�لعزيز  بنصر�  تعا&  �يد� �هللا  �ملؤمنني   ��م  #لقد �vسل سيدنا 
�ألستا\ عبد �ملاجد طاهر �ملحتر> #كيل �لتبش� �إلضاo o لند' 
ليمثله ֲדذ� �ملناسبة #قد �vسى حجر �ألسا� للجامع. � �لقى 
�ألستا\ �لكرمي �لضوo i كلمته على تاvيخ �جلماعة o فرنسا 
#\كر �' سيدنا �ملصلح �ملوعوv 7ضي �هللا عنه �vسل �#[ مبلغ 
(سالمي �ألستا\ عطاi �لر
ن �لذ_ مكث هنا` خلمس سنو�.. 
مثقفة ماvجريت  فرنسا سيد�   o .ديا
�#& �أل  '� � \كر 
v#ما5 �ل� ¦يت فيما بعد بعائشة. #�ضا� �' فرنسا حا�. 
على شر� �ياv� �vبعة من خلفاi �ملسيح �ملوعو7 عليه �لسال> 
طاهر  سيدنا  ¦اها  �ملسجد  عليها   Æُيب �ل�  �لقطعة  #هذ�  £ا. 

ه �هللا "بيت �لسال>" o ١٩٨٥. #بفضل �هللا متكنت �جلماعة v
من شر�i بنايتني o عهد سيدنا مسر#v �يد� �هللا تعا& #�حلمد هللا 

على �' �جلماعة o فرنسا متلك مركز� (سالميا #�سعا.
             

�د نعيمO عد��: �مد. 
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يدعي معاvضو �إلسال> 
 '� عليه،  #�حلاقد#' 
قد  �لكرمي  �لقر�' 
�لتا�vية  �حلو�7}  من  �لعديد  \كر 
�ملغلوطة، �ا#لني بذلك (ثبا. كو' 
�لقر�' ُكتب بأيد_ �لبشر، #�نه ليس 
يؤمن  كما  (£يا  ##حيا  ¦ا#يا  كتابا 

عامة �ملسلمني.
من  كغ�ها  �الִדاما.،  هذ�  #تأ° 
�الִדاما. �ألخرH، بشكل �ا#ال. 

�لكرمي،  �لقر�'  من  للنيل  مستميتة 
 ªلن�# �حلنيف،  �إلسالمي  #�لدين 
�ملستحيل  من  كا'  فلما   .� �مد 
ضر´ �لقر�' �لكرمي ֲדذ� �الִדاما.، 
عليم  لد'  من  #|ق،  نز[  قد  كونه 
خب� عا� �لغيب �لذ_ ال يظهر على 
غيبه �حد� (ال من �vتضى من vسو[، 
�لذين   iهؤال من  شر\مة  �خذ. 
من  غشا#�  #بص�ִדم  عيو�م  غطت 
بأ_  #لو  �لبحث   o �ألعمى،  �حلقد 
#سيلة، عما ميكن �' ُيَظن به �# ُيخيل 
هفو�   #� خطأ  �نه  �لبسيط،   êvللقا
�# �لة علمية �# تا�vية، ليحققو� ֲדا 

�ما£م �ملرجو�.
هذ�  تنقلب  ما  سرعا'  #لكن، 
على  #�لفاشلة  �ملضنية  �ملحا#ال. 
لُير7 كيدهم Ì oوvهم،  v½#سهم، 
(\ بعد �إلطالn على هذ� �الִדاما.، 
 iهؤال ¼هل  (ال  �لتسليم  ميكن  ال 
#�فق  عقو£م  #ضيق  �ملاكرين، 

تفك�هم.
�الִדاما.  هذ�  من  بعضا  #(ليكم 

#�لر7#7 عليها: 
�لقر�'  �خطأ  لقد  �أل#[:  �الִדا> 
 <� مرمي  �لسيد�  َنْسبه   o �لكرمي، 
سيدنا عيسى، (& هاv#' �لنª عليهم 
هي  #ما  له  �ختا  باعتباvها  �لسال>، 
ما  بينهما   Óلزم�  Mvلفا�  \) بأخته، 
 iسة عشر قرنا. حيث جاí ´vيقا

6y‚�Xd–W6÷—º‡6÷‚ÄÕ–W6€[Ä…–W

ردا على اتهام القرآَن باحتوائه أخطاء تار4ية

                                         

بقلم: �لدكتو
 Oمين عو�� *
                                      

* كاتب �
د_ مقيم ֲדولند�
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o �لقر�' �لكرمي، نْسب �لسيد� مرمي 
 '#vها ªبضع مو�ضع ليس (& �لن o
 o فحسب، بل (& �بيه عمر�' �يضا

�آليا. �لتالية :
 ِ̀ ١. ﴿َيا Oُْخَت َهاُ
&َ- َما َكاَ' �َُبو
َبِغّيا﴾  ُ�مُِّك  َكاَنْت  َ#َما   iٍَسْو �ْمَرَ� 

(مرمي: ٢٩)
�لَِّتي  ِعْمَر�َ-  �ْبَنَت  ﴿َ#َمْرَيَم   .٢
ِمن  ِفيِه  َفَنَفْخَنا  َفْرَجَها  َ�ْحَصَنْت 
َقْت ِبَكِلَماِ. vَبَِّها َ#ُكُتِبِه  vُّ#ِحَنا َ#َصدَّ
َ(�لتحرمي:  �ْلَقاِنِتني﴾  ِمَن  َ#َكاَنْت 

(١٣
ِّ́ (ِنِّي  vَ -َِعْمَر� �ُOَ٣. ﴿ِ(ْ\ َقاَلِت �ْمَر
َنَذvُْ. َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرÂvَّ َفَتَقبَّْل 
�ْلَعِليم﴾ (�[  ِميُع  �لسَّ �َنَت  (ِنََّك  ِمنِّي 
عمر�': ٣٦)، #�حلديث o هذ� �آلية 
�ألخ�� عن �> �لسيد� مرمي بوصفها 

�مر�� عمر�'.
قد  �لكرمي،  �لقر�'  يكو'  #ֲדذ� 
 '#vها سيدنا  �خت  مرمي  بني  خلط 
عيسى  سيدنا   <� #مرمي  �حلقيقية، 

عليهم �لسال>.
�لر7:

١. ال بد �' ننو� �#ال، (& �نه خالفا 
�لدين  #vجا[  �ملستشرقني  لبعض 
�ملسيحي، �لذين يتهمو' �لقر�' ֲדذ� 
من  من كا'  �يضا  فهنالك  �لعيو´، 
�ملنصفني من بينهم، #�نكر �' يكو' 
تا�vي،  خطأ  عن  ناجتا  �لنَسب  هذ� 

 � �مد  سيدنا   #� �لقر�'  �# جهل 
لكو'  #\لك  �إلسر�ئيلي،  بالتاvيخ 
 Óب تاvيخ  يسر7  �لكرمي،  �لقر�' 
ال  صحيح  تفصيلي  بشكل  �سر�ئيل 
ميكن �لتشكيك فيه. كما �' �لقر�' 
قد �قر o مو�ضع عد�، بالفصل بني 
 ،�كب  Óم�  Mvبفا #عيسى  موسى 
#تتابع �لعديد من �النبياi بني �الثنني: 
َ́ َ&َقفَّْيَنا  �ْلِكَتا �َتْيَنا ُموَسى   ﴿َ#َلَقْد 
�ْبَن  ِعيَسى  َ#�َتْيَنا  ِبالرُُّسِل  َبْعِدِ�  ِمن 
�ْلُقُدِ�  ِبُر#ِ�  َ#�َيَّْدَناُ�  �ْلَبيَِّناِ.  َمْرَيَم 
 Hَتْهَو ِبَما َال  َ�َفُكلََّما َجاiُكْم vَُسوٌ[ 
ْبُتْم  َكذَّ َفَفِريًقا  �ْسَتْكَبْرُتْم  �َنُفُسُكُم 

َ#َفِريًقا َتْقُتُلوَ'﴾ (�لبقر�: ٨٨)
 vٌُنو#َ  Hِفيَها ُهًد  �َ�vَلتَّْو� �َنَزْلَنا   ﴿(ِنَّا 
َ�ْسَلُموْ�  �لَِّذيَن  �لنَِّبيُّوَ-  ِبَها  َيْحُكُم 
لِلَِّذيَن َها7ُ#ْ� َ#�لرَّبَّاِنيُّوَ' َ#�َألْحَباvُ ِبَما 
ِ́ �هللا َ#َكاُنوْ� َعَلْيِه  �ْسُتْحِفُظوْ� ِمن ِكَتا
َ#�ْخَشْوِ'  �لنَّاَ�  َتْخَشُوْ�  َفَال   iُشَهَد�
َ#َال َتْشَتُر#ْ� ِبآَياِتي َثَمًنا َقِليًال َ#َمن لَّْم 
ُهُم  ِئَك  َفُأْ#لـَ �هللا  �َنَزَ[  ِبَما  َيْحُكم 

�ْلَكاِفُر#'﴾ (�ملائد�: ٤٥)
قا[  �ملستشرقني   iهؤال بني  #من 
�لقر�'،  تفسر  كتابه   o "#ير_" 
#�ملستشرM "جوtv سيل" o تر3ته 

للقر�'. 
�لقر�'   '�  µفتر�� نقو[، على  #هنا 
ليس كتابا ¦ا#يا، بل كتبه �مد � 
#�لعيا\  �ملعاvضني-  �عم  حد  على 

باهللا من \لك-، فكو' هذ� �لكتا´ 
 Mvيقر بالفصل بني موسى #عيسى بفا
 iتتابع �لعديد من �النبيا# ،��مÓ كب
بينهما، £و |د \�ته (ثبا. على علم 
مصدv هذ� �لكتا´، �يا كانت هويته، 
#عيسى،  موسى  بني   Óلزم�  Mvبالفا
نفسه  ينقض   '� "�لكاتب"  £ذ�  فأ¿ 
بني  باخللط  ##�ضح،  جلي  بشكل 
بينها   Óلزم�  Mvلفا� يكو'  �حد�} 
قر#نا عديد� كال� Ìن بصد7 �حلديث 
عنها، فأقل ما ميكن �' يفعله لتفا7_ 
هذ� �إلشكا[ هو (خفاi (حدH �#�يا 
�ملسألة لعد> #قوn �لتضاo ´v نفس 
�ملستحيل  من  فإنه  #عليه  �لكتا´. 
أل_ كاتب بسيط �' يغفل مثل هذ� 
كتا´   o �جللي  �لو�ضح  �اللتبا� 
يكتبه، خاصة (\� كا' مدعيا �لنبو�، 
�تباعه  قبل  من  �7ئما  مطالب  #هو 
بالصدM #�ل�ðهة #�لشفافية o 7عو�� 

#vسالته.
 (' هذ� �خللط ملمكن فقط، (\� كا' 
 ��صغ �ألحد�}  بني   Óلزم�  Mvلفا�
يلتبس   '� �ملمكن  من  حيث  جد�، 
�لكتا´،  هذ�  على"كاتب"  �ألمر 
باعتبا�v بشر� كغ�� من �لنا�، #ليس 
مؤيد� من عا� �لغيب. (ال �' �هللا عز 
�ألموv كلها،  #جل كونه عا� هذ� 
� يتو�' عن \كر هذ� �الحد�} ֲדذ� 
�لصو�v، ال لشئ سوH ��ا ال شبهة 
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سو�  ملا  فيها،  لبس  #ال 
يتبع من (يضا�.

بعض  صر�  لقد   .٢
 tvجو �مثا[  �ملفسرين، 
سيل ##ير_، �' نْسب مرمي 
(& هاo '#v �الية �أل#&، 
من  الÌد�vها  (ال   iجا ما 
نسل هاv#' عليه �لسال>، 
 '� \لك  على  #�لدليل 
هي  مرمي،  �لسيد�   <� حنا 
�ليسابا   �لسيد�  �خت 
عليه  �كريا  سيدنا  �#جة 
من  كانت  #�ل�  �لسال>، 
نسل هاv#' عليه �لسال>، 
 ��vلتو� شها�7  حسب 

نفسها.
�مد  سيدنا   7v لقد   .٣
�، بنفسه على هذ� �لطعن 
�لذ_ �ثا�v �ملسيحيو' منذ 
 ���منه، حيث �vسل � �ملغ
 Hvنصا  vفأثا جنر�'،   &)
 µالعتر�� هذ�  جنر�' 
�مامه، فلم يستطع �إلجابة 
�لرسو[   &) فرجع  عليه، 
فما  �ألمر،   o يسائله   �
عليه  �لرسو[   7v كا' 
 '� جتبهم   � "ملا\�   Hسو
�ليهو7،  عا�7  كانت  هذ� 
ُيتبعو' �¦اi �#ال7هم  ��م 

بأ¦اi �نبيائهم #صلحائهم" 
(�لترمذ_ #�بن جرير). (\ 
يتضح من \لك، �' �لرسو[ 
�، كا' على #عي �v7#ية 
كافيني £ذ� �لنَسب #علته، 
 o 7#' �' �د �_ مشكلة
فهمه، #مفهو> ما قاله ��ا 
�ليهو7  عند  عا�7  كانت 
عند تسمية �أل#ال7 نْسبهم 
(& �لصلحاi من �ألجد�7.

 �كث �بن  \كر  لقد   .٤
�' �#t حّنا  #�بن جرير، 
جد   _� مرمي،  �لسيد�   <�
�ملسيح عيسى عليه �لسال>، 
ِعمر�'  �لفعلي  �¦ه  كا' 
�لسيد�  (جد  �بو�  #كا' 
#عليه  يوشيم،  �¦ه  مرمي) 
 vملذكو� هذ�  عمر�'  فإ' 
�لذكر،  �آلنفة  �آليا.   o
 h� عمر�'   .�\ ليس  هو 
 ،'#vها# موسى  سيدنا 
(جد  �بيه  �سم  كا'  �لذ_ 

 ('#vها# موسى  سيدنا 
(سفر  قها.   #� كوحا. 
�خلر#t �الصحا� �لسا�7 

.( ١٨-٢٠
�ملسيحية،   v7ملصا�  '� (ال 
تذكر �با �لسيد� مرمي عليها 
باسم  حنا)   t#�) �لسال> 
"يو�خيم"، #�لذ_ هو ليس 
(ال يوشيم �لذ_ \كر� �بن 
 '� (ال  جرير،  #�بن   �كث
قد  �ملسيحية   v7ملصا� هذ� 
لأل´،  �جلد  �سم  عز. 
جائز  �مر  هو  #�لذ_ 
#معر#�. فكث�� ما يسمى 
�لشخص ح× m oتمعاتنا 
�حلالية، باسم �بيه �# جد� 
�# ح× جد� �ألكc �لذ_ 
بعد�  عنه  بعيد�  يكو'  قد 
 ��كث �ننا  كما  �جيا[، 
باسم  �لشخص  ننا7_  ما 
كا'   �\) خاصة  عائلته، 
 �\ �ألجد�7   iهؤال �حد 

ميز� �# شهر�. 
�7 على \لك �نه ليس من 
�لغريب، �' يكو' ليوشيم 
عنه  تتحد}  �لذ_  هذ�، 
 hكأ �ملسيحية   v7ملصا�
�ملسيح،   <� مرمي  �لسيد� 
#�حد،  �سم  من  �كثر 
�¦ه  هو  عمر�'  ليكو' 
\لك  على  #مثاال  �لثا5، 
قد #o 7v �لتو��v نفسها، 
لنفس  �عطت  حيث 
Öتلفني،  �¦ني  �لشخص 
حني حتدثت عن جيدعو' 
�خر  باسم  (ليه  #تطرقت 
َر َيُربَّْعُل،  #هو يربعل:" َفَبكَّ
َ�ْ_ ِجْدُعوُ' (سفر �لقضا� 
فعمر�'  #عليه   ."(  ٧:١
�لثانية  �آلية   o  vملذكو�
بالفعل  يكو'  قد  #�لثالثة، 
 <� مرمي  �لسيد�   ´� هو 
عليهما  عيسى  �ملسيح 
 .�\ ليس  #لكنه  �لسال>، 
 '#vها سيدنا  �بو  عمر�' 

#موسى.
٥. بغض �لنظر عما يكو' 
مرمي  �لسيد�  #�لد  �سم 
mر7  فإ'  �لسال>،  عليها 
نسل  من  #�مها  �Ìد�vها 
£و  �بيه،  #عمر�'   '#vها

عادة  كانت  هذه  أن  جتبهم   � "ملاذا 
أوالدهم  أسماء  ُيتبعون  أنهم  اليهود، 

بأسماء أنبيائهم وصلحائهم."  (احلديث)
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لتعريفهما  كا�  سبب 
#�مر�� عمر�'  بابنة عمر�' 
 Æملع� ليكو'  �لتو��،  على 
�ملر�7 بذلك، �بنة �[ عمر�' 
#كذ�  عمر�'،   ]� #�مر�� 
بأخت  �ملقصو7  ليكو' 
هاv#'، �_ �خته من حيث 

�النتسا´ (& �[ عمر�'.
�لكتا´  غفل  لقد   .٦
#�ملعترضو' �ملسيحيو'، عن 
�' كتاֲדم �إلجنيل قد حتد} 
 �vلصو� بنفس  عيسى  عن 
عن  �لقر�'  ֲדا  حتد}  �ل� 
نسب  حيث  �مه،  مرمي 
#�بر�هيم   7##�7  &) عيسى 
ِميَال7ِ   ُ́ "ِكَتا £ما:  كابن 
 7َ#ُ�7َ �ْبِن  �ْلَمِسيِح   nََيُسو

�ْبِن (ِْبر�ِهيَم( م×١:١)".
لنا  يعللو�   iهؤال ليت  #يا 
�بنا  عيسى  �صبح  كيف 
عليهم  #(بر�هيم  لد�7## 
�لسال>، مع �نه (له #�بن (له 
#لد بالر#� �لقد� حسب 
 '� قبل  #�عمهم،  (ميا�م 
ضد  باعتر�ضاִדم  يدلو� 

�لقر�' �لكرمي. 
لسيدنا  كا'  لقد   .٧
 �بش �ملوعو7،  �ملصلح 
�لدين �مو7 �
د، �خلليفة 

�لثا5 للمسيح �ملوعو7 عيله 
 o  Üخا  _�v �لسال>، 
 ،"'#vها "ألخت   ��تفس
�آلية،  (' �هللا o هذ�  #هو 
يتحد} على لسا' �ليهو7، 
�لذين جاi#� يلومو' �لسيد� 
باvتكا´  #يتهمو�ا  مرمي 
�#لئك  فهم  �لفاِحشة، 
�خت  "يا  نا7#ها  �لذين 
هاv#'"، �_ بتشبيهها مبرمي 
�حلقيقية،   '#vها �خت 
#\لك على سبيل �لسخرية 
#�الستهز�i #�لتوبيخ، #يأ° 
لكو'  �لتشبيه،  هذ�  سبب 
هاv#' حسب  �خت  مرمي 
�vتكبت  قد   ��vلتو� نص 
سيدنا  باִדامها  فظيعا  \نبا 
عندما  بتهمة شنيعة  موسى 
كوشية،  �مر��  من   t#تز
�ִדمته  (�ا  يبد#  ما  #على 
 #� �لشرعي،   �غ  t�#بالز

مومس،  �مر��  من   t�#لز�
#نظر� الִדامها هذ� قد نالت 
عقابا من �هللا عز #جل بأ' 
 �# �جلذ�>،   µمبر �صيبت 
ُتشف منه (ال بعد �' شفع 
£ا سيدنا هاv#' من موسى 
£ا  فدعا  �لسال>  عليهما 

موسى #عفا �هللا عنها:
 'ُ#vَُها#َ َمْرَيُم  َ#َتَكلََّمْت   
�ْلَمْرَ�ِ�  ِبَسَبِب  ُموَسى  َعَلى 
�تََّخَذَها،  �لَِّتي  �ْلُكوِشيَِّة 

(�لعد7 ١٢:١)
 ِّ́ �لرَّ َغضèُب  َفَحِمَي 
ا  َفَلمَّ َ#َمـَضى.  َعَلْيِهَما 
َعِن  َحاَبُة  �لسَّ �vَْتَفَعِت 
 iَُبْرَصا َمْرَيُم   �\َ)ِ �ْلَخْيَمِة 
 'ُ#vَُها َفاْلَتَفَت  َكالثَّْلِج. 
 iَُبْرَصا ِهَي   �\َ)ِ#َ َمْرَيَم  (َِلى 

(�لعد7 ١٢:٩-١٠) 
(�خت  هذ�  مرمي  #لكن   
�ل�  �حلقيقية)،   '#vها

كانت تذكر o �لتو��v قبل 
(جال[،  بكل  �حلا7ثة  هذ� 
 ��vلتو�  o تذكر  تعد   �
بعدها، بل قد �ִדمها �لبعض 
مبسا#ê �خرH. #بناi على 
�ليهو7  تشبيه  يكو'  هذ�، 
عليهما  �ملسيح   <� ملرمي 
 ،'#vلسال> مبرمي �خت ها�
#توبيخا  سخرية   iجا قد 
ليومئ  �ليهو7،  لسا'  على 
£ا �نك يا مرمي قد �قترفت 
�لوال�7  ֲדذ�  عظيما  \نبا 
فعلت  كما  �لشرعية،   �غ
باִדامها   '#vمرمي �خت ها
على  #تستحقني  موسى، 
عقابا  �لشنيعة  �لفعلة  هذ� 
من �هللا، كما حد} ألخت 

هاv#' �حلقيقية.
�الִדا> �لثا5: يذكر �لقر�' 
�لكرمي �سم هاما'، كأحد 
 '� vغم  فرعو'،   i�v�#

تشبيه اليهود ملرمي أم املسيح عليهما السالم مبرمي أخت هارون، 
قد جاء سخرية وتوبيخا على لسان اليهود، ليومئ �ا أنك يا 
مرمي قد اق
فت ذنبا عظيما بهذه الوالدة غm الشرعية، كما 
فعلت مرمي أخت هارون باتهامها موسى، وتستحقني على هذه 
الفعلة الشنيعة عقابا من اهللا، كما حدث ألخت هارون احلقيقية.
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هاما' هو �سم فاvسي (�حد �¦اi �£ة 
�لفر�)، ألحد #�i�v �مللك �لفاvسي 
فرعو'  بعد  كا'  �لذ_   Î#حشوير�

بألف سنة تقريبا.
�لر7:

 i�v�# بكو' هاما' �حد i١- (' �ال7عا
 ،Î#حـشوير� �لفـاvسي  �مللك 
سنة،  بألف  فرعو'  بعد  كا'  �لذ_ 
 o  �7vلو��  ��vلتو� قصة  على  يعتمد 
صحتها   o #�ملشكو`  (ستر،  سفر 
�ملسيحيني   iلعلما� قبل  من  ح× 
#�لذين  لوثر،  ماvتن  �مثا[  �نفسهم، 
فاvسي  ملك  #جو7  كليا  �نكر#� 
باسم  له  #�ير  مع   Î#حشوير� باسم 
�مليال7  قبل  �خلامس  �لقر'   o ،'هاما
من �لتاvيخ �لفاvسي، ح× ��م �نكر#� 
غالبية �لقصص �لو�o �7v هذ� �لسفر، 
#قائع  مع  تتفق  ال  خر�فية  باعتباvها 

�لتاvيخ. 
�لقر�'  على   µالعتر�� فإ'  #بذلك 
 �غ قصة  على   Óمب �ألمر،  هذ�   o
من  #هذ�  ֲדا،   Mموثو  �صحيحة #غ
شأنه �' يبطل هذ� �الִדا> من �ساسه. 
#بشهـا�7  �لتاvيخ  علم   ')  -٢
ما  يثبت صحة  �نفسهم،  �ملؤvخـني 
قاله �لقر�' بشأ' هاما'، حيث كا' 
تا�vية متعد�7 *،   v7ما' #فقا ملصا�
�ملصرية،  �آل£ة  #�شهر   cك� �سم  هو 
تسمية  �عتا�#7  �ملصريني   '� لدvجة 

"�ما'"  �إلله  �سم  بإتباعها  �#ال7هم، 
"عبد  �#ال7هم  �ملسلمو'  ُيسمي  كما 
�هللا"، (\ معÆ كلمة "ها>" �_ "�لعبد 
�لكلمة   Æمع فيكو'  #لذ�  #�خلا7>"، 
�ما'"،  �إلله  "عبد   _� "هاما'"، 
 cألك� �لكاهن  على  تطلق  #كانت 

لإلله �ما' .
vئيس  هو  �لكاهن  هذ�  �صبح  #قد 
�ما'  �إلله  لكو'  �آلخرين،  �لكهنة 
�عظم �آل£ة، #لذ� فقد متتع هذ� �لكاهن 
�ألعظم بسلطة #نفو\ كب�ين، (\ كا' 
عضو� o �حلكومة �ل� �قامها فرعو' 
على �سا� كهن� #عسكر_، #كا' 
 .�vلعقا�# �ألمال`  عن  مسؤ#ال 
#�ملعابد، #�خلز�ئن #�جليش، كما كا' 
 o #�حلرفيني   nللصنا �ألعلى  �ملدير 

�لعاصمة "ثيبس".
 v7هذ� �لوصف �لذ_ �عطته �ملصا ')
يطابق  فرعو'،  �من  £اما'  �لتا�vية 
هذ�  لنفس  �لقر�5  �لوصف  متاما 
�لقر�'  من  يتضح  حيث  �لشخصية، 
�لكرمي �' هاما' كا' #�ير� من �عو�' 
فرعو'، يتمتع بسلطة #نفو\ كب�ين، 
�ملبا5  عن  #مسؤ#[  للجيش  كقائد 

#�لعقا�v.، حسب �أليا. �لتالية:
 ﴿ِ('َّ ِفْرَعْوَ' َ#َهاَماَ' َ#ُجُنو7َُهَما َكاُنو� 
 o  iجا  � (�لقصص:٩)،  َخاِطِئَني﴾ 
�لقر�' على لسا' فرعو'  ﴿َفَأْ#ِقْد ِلي 
ِني َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا  َيا َهاَماُ' َعَلى �لطِّ

ِلُع (َِلى (َِلِه ُموَسى َ#(ِنِّي َألُظنُُّه  َلَعلِّي َ�طَّ
ِمَن �ْلَكاِ\ِبَني﴾ (�لقصص: ٣٩)

�لتا�vية   v7ملصا� بني  �لتطابق  (' هذ� 
#�لقر�' �لكرمي، مع �لتشكيك �لعلمي 
�ִדا>  عليها   Óُب �ل�   ��vلتو� بقصة 
�لقضية،  يتعلق ֲדذ�  مبا  �لكرمي  �لقر�' 
بالقصة  للتشكيك  يتر` �_ مكا'  ال 
بشأ'  �لكرمي،  �لقر�'  �#7vها  �ل� 
عد>  #يثبت  كما  #فرعو'،  هاما' 
للقصص  سر7ها   o  ��vلتو� مصد�قية 
�لتا�vية، #على �' يد �لبشر قد عبثت 
�لتاvيخ o كتابتها #حتريفها،   cֲדا ع
بينما تصب هذ� �حلقائق �لتا�vية مر� 
�خرo H صاç �لقر�' �لكرمي، لتثبت 
من جديد بشكل يقطع �لشك باليقني 
3يع   o (عجا�_  ¦ا#_  كتا´  �نه 

نو�حيه �للغوية #�لعلمية #�لتا�vية.
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