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كلمة �لتقو�٢

Gلد��  من   Jلكث�  �8 8حد  على  Pفى  ال 
 Qسو� حد  على  ��لديانا�  �إلنسانية  تاUيخ 
 Jكث Vتسر  W لعامل� هذ�  فساهم  8مينة  8يا0ٍ  ^ [طها 
من �ألكا.يب ��ملغالطا� �لb تسببت W تشويه حقائق 
�تدنيس مقدسا�. �^ يتوقف هذ� �ألمر 
� هذ� �حلد بل 

� 8نبياQ �هللا �ملعصومني 0ُنس شرفهم �8ُلصقت ֲדم �ִדاما� 
شq. �يا للحسرo فإ� خJ خلق �هللا %مد �ملصطفى � 
 oبالطفر ليختمه   sإلنسا�  Uلتطو� تاUيخ   tنتظر� �لذ< 
�0ِّنت حو/  بقدميه،  �إلنسا�  
ليها  يسعى   bل� �لر�حية 
شخصه �لشريف �لكثJ من �لوقائع بطريقة غJ سليمة �8 
باستقر�Q خاطئ. %مد � �لذ< كا� 
.� حتدy عن �هللا 
 W Vكله يذ� t0للناظرين �كأ� �جو جل جالله، بد� 

خال~  oحب عميق له تعا�، �ينبض كيانه كله بنشو
�لتاUيخ كيف كا�  �قرW ��8 كتب  عز �جل.  فريد هللا 
�لبقيع يدعو �م   W tلتر� ليًال فتتبعه ��جه عائشة  ينسل 
 W ساجًد� مستغرًقا tيل، �8 جتدCبه ج tQطاعة ألمر جا
�ملكا�   U0مبا غاU 8نه ليلة ظنت  تسبيحة عذبة هللا، �كم 
فتلتمسه فتجدt قريًبا W حالة .�با�  
� ��جة 8خر�، 
W �د �متجيد هللا، فتقو/ كل مرo: 8نا W ��0 من �لفكر 

�8نت W ��0 �خر. 
لقد حتكم حبه هللا تعا� �
خالصه له W �يع Gاال� 
حياته، �لقد تلونت كل مناحي حياته بصبغة هذ� �حلب 
من   Cألك�  Qجلز� يصر�  كا�  �لقد  �إلخال~.  �.لك 
�قته W �لليل ��لنهاU يصلي هللا، �يسبح �مدU ،tغم كل 
�ألعباQ �لّثقا/ �لb كا� �ملها على عاتقه، ��ملسئوليا� 
فر�شه،  يهجر  �كا�  عنقه.  ُتطّو&  كانت   bل� �جلسا� 
بكر   �8 �بنة  يا  "0عي�  قائًال:   oلطاهر� ��جه  �يستأ.� 
 W هللا تعا�، �يتفكر� o08تعبد لر�"، �يكّر� كيانه لعبا

بكاQ غالب، حq �ني �قت �خلر�� 
� صالo �لصبح. 
 qمن �خر �لليل ح oلصال� W 8حياًنا، كا� يقف طويًال�
به  تأثر  �حلا/  هذ�  على   tشاهد من  قدماt، �كل   �Uّتتو
بالتهم  
نسا�  ُيهاَجم  يها�ونه �آل� كما ^  
�م  كثًير�. 
�8عظمهم  �8صدقهم،  �هللا  خلق  8طهر  �هو  �لكا.بة، 
�ثباًتا  �Uقة  �تو�ضًعا  �بساطة  �نظافة  �شفافية  �ستقامة 
�نز�هة، ��نتظاًما على �حلمد ��لتسبيح مبجد �هللا، �تعقًال 
 ،oللعشر 
حساًنا �  ،Jللفق ��حتر�ًما   ،Qفا�� �عطًفا 
�عتًقا  ��ألUملة،  ��ليتيم  ��لطفل   Uجلا��  Qللنسا 
كر�ًما �
�تعا�ًنا  للصحب،  �Uحية  �تربية  بالّرحم،  �بًر�  للرقيق، 
للملهو�، �حفًظا  �ملعر��، �نقاQ للسا�، �غوًثا  على 
�سهولة  للذ��،  �ضبًطا  �ملحن،  على  �صًبر�  للجميل، 
�لقانو�،  تطبيق  عند  �لشفاعة  قبو/   W �صعوبة   ،Qللقا�
�نفو�Uً من �لتحسس ��لتجسس ��لتطفل على ما ال يعنيه 
�فضح �لعيوV ��لقسوo، ���جو� على �ألموU بال حتقيق، 

�هكذ� شهد تاPUه �ملد��. 

لو الك لـما
خلقت األفالك



٣

اجمللد الثامن عشر، العد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل ٢٠٠٦ م


نه %مد �.. ن¡ �هللا �خلامت، هذ� �لن¡ �لذ< باU@ كل 
من قبله من �لنبوo ��لصديقية ��لرسل، ��0فع عن عصمة 

�لنبوo �نفى عنها كل ִדمة.
حقه   �8علن  بر�Qته  8ثبت  قديًر�  %امًيا  �هللا  8قا�  لقد 
 .oمباشر �أل��  �لعاملية   Vحلر� عقب  .لك  �كا� 
�حلق   �
 �لنا�  £مع   tعمر 8مضى  �لذ<  �ملحامي  هذ� 
هو  بل  عربًيا  ليس  �ملحامي  هذ�  �هللا.  من  �حلق  �يشحذ 
هند< �ملولد، �.�t ما َسـِمَع من سباV �لن¡ ��لتحامل 
�ر  P �8و¦   Uفقر ��لبحث،  �لد�Uسة  علم  عليه حتت 
 Uلقر�� �يتفر¨ لفهمه، ففتح 8سفا� oQلر��يا�، �يعيد قر��
�لتو�Uيخ، �تلقف �مللفا�، �خا¦ %يط �لتفسJ �ملتالطم 
ليخر� »وهرo مكتوV عليها: �8 �هللا ليس كما يفهمو�، 
��لرسو/ ليس كما يتهمو�، فما كا� �هللا لينـز/ شيًئا ال 
 Uنه �البن �لبا
يليق، �ما كا� Uسله ��0 �ملستو� �لالئق. 
�هللا عز  ��لذ< شرفه  �لسال�  �ملهد< عليه  �إلما�   oحلضر
�جل �8 يكو� ثاs خلفائه �لكر�� 8ال �هو حضرo مر�� 

بشJ �لدين %مو0 �8د Uضي �هللا عنه �لذ< 8لف كتابا 
 bمد" ُترجم حديثا للغة �لعربية ��ل% oحتت عنو�� "حيا

ستنشرt "�لتقو�" 
� شاQ �هللا عC حلقا�.

� �لد��U حلياo �ألنبياQ يستخلص 
� �8ا عامة تشكو 
 oمن نقص �لتسجيل �8 �لغمو¦.. �لكن �ملؤلف £د حيا
قد فاضت عنها �لر��يا� ��لتفاصيل. �يقو/ "من �لصحيح 
�8 هذt �لغز�W oU �حلقائق ��لر��يا� �ملد�نة قد 8عطت 
�لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرo، �لكن من �لصحيح 8يًضا 
عليها  �لر0  �يتم  بعناية،  �النتقا��0  �U0سة  تتم  8نه حني 
�سم، فإ� ما تثtJ فينا حياo �لن¡ � من �إلميا� ��حلب 
�لغامر ��لتقو�، ال مياثلها فيه حياo 8خر�... عندما تتم 
�لز�ئفة،  ��ملفاهيم  لالنتقا��0  �خلاطئة  �حلسابا�  تصفية 
بر0ّها 
� �لقيم �لصحيحة �لثابتة، فإ� حياo مثل هذt ملن 
�ملحتم �8 حتبب نفسها 
لينا �بصوoU كاملة �
� �ألبد". 
 W ملصلي �لذ�ئب� oيشر¯ �ملؤلف كيف تؤثر فينا قد��
 t°فنحيا ما نقر ،oصالته كي جتعلنا نعيد �كتشا� �لصال

.Vخال�ا �نقتر
Uصًد�  �إلسال�  قبل   Vلعر�  oحيا �ملؤلف  Uصد  لقد 
تركه  �لذ<  �ألثر  حقيقة   Uلفو� على  منه  يتبني  مركًز�، 
Uفعهم  �لذ<  ��ملستو�  قومه،  على  �لعظيم  �لرجل  هذ� 
�لعرV عند مولد Uسو/   oعن حالة جزير yليه. �حتد

 ،Vللعر ��القتصا0ية  ��لعقلية  �خللقية  �حلالة  �.كر  �هللا، 
كانت   bل� ��إلنسا�  �إلنسا�  بني  �لعالقا�  �كذلك 
8خر�  جو�نب   W متقدمة  عميقة،  جو�نب   W متخلفة 

%د�o0.. لقد كانو� W ضال/ مبني.
 oUعلى ���جه �لذ< يكشف عن بؤ Qكما 8لقى �لضو
 oمضيئة �سط �لظال�، هي بيته �لطاهر، 8عد� ملهمة عتيد
كي تزيد من مساحة �لنوU تلك لتتسع حq تبلغ 8عما& 

"عندما تتم تصفية احلسابات اخلاطئة 
برّدها  الزائفة،  واملفاهيم  لالنتقادات 
فإن  الثابتة،  الصحيحة  القيم  إ_ 
حتبب  أن  احملتم  ملن  هذه  مثل  حياة 
نفسها إلينا وبصورة كاملة وإ_ األبد". 
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�ملكا� �8عما& �إلنسا� �كل �أللو��، 
عندما تلّقى تا� �لنبوo فتّوجت بذلك 
�لوثنية،  عن  �عز�فه  �صدقه،  8مانته 
�ميله �جلا�U إلغاثة �مللهو�، �صلة 
�لرحم، �عتقه للعبيد، �حسن عشرته، 
حq ليؤثر �يد بن حاUثة �8 يكو� عبًد� 
مال�ًما له، على �8 يكو� ُحرًّ� �سط 
بيت 8بيه. ما �لذ< 8Uته �لسيدo خد£ة 
 t�U >هبته �لنفس ��ملا/؟ ما �لذ� qح
�يد حq فضله على �ألV ��أل�.. ما 
�لذ< t�U 8هل مكة حq �8عو� 
�اًعا 
^ �دW y تاUيخ �لعرV على 
طال& 
 ��8U صفة �لصا0& ��ألمني عليه؟ لقد
َ�
ِنََّك ﴿ به:   tC8خ� �هللا   t�U ما  فيه 
.لك  �تّو�  َعِظيٍم﴾،  ُخُلٍق  َلَعَلى 
بالوحي. لقد 8نز/ �لقر�� جائزo على 
Uجل عطو�، ُيكِسب �ملعد�، �يقر� 
�لضيف، ��مل �ملتعب �لكليل، �يعني 
�هللا  كلما�  كانت  فقد  �ملحنة،  عند 
تتنـز/ �0ئًما على Uجا/ مثله، �هذ� 
هو 8صل �إلسال� �لذ< ظلموt، ��لن¡ 
ما  يسألو�:   ^� حقه،  هضمو�  �لذ< 
�كتفى   qح فيه  بكر  8بو   t�U �لذ< 
با0عائه �لنبوo كدليل على صدقه، أل� 

مثله ال يكذV؟
هذt هي �لر°ية �أل�� ��النطبا¶ 
�أل�/ للز�� �لعاقلة، ��لصديق �ملّتز�، 
��ملحيطني   ��Jجل�� �ملال��،  ��خلا�0 

�خلصا�  مشاعر  فيهم  تتولد   ^ �لذين 
مًعا.  ��لر°��  �لصا0&  
نه  بعد.. 
�لكم 8يها �لقر�Q �حلق �8 تسألو� عما 
 Qلعبيد �ألّ�لو�، ��لعقال�� Q�8 �لنساU
�لسابقو�، W 0عوo �هللا �كالمه.. لقد 

��8U كر�مة �حرية ��Uة �فهًما.
يشيب  �لذ<  �الضطها0  بني  �ما 
على  �نصباًبا  ��ملُْنَصّب  �لولد��،  له 
 oحال�� �جلد0،  �ملسلمني   Qلضعفا�
 oحد�� �
 oإلميا� �لغّالبة، �بني ��جر�
�هي  �لعظيمة  �ملسيحية  �لبال0  من 
�لنا�  ُيظلم  يكن   ^ حيث  �حلبشة؛ 
بسبب �ملعتقد، �ما بني �ملقاطعة �لتامة 
من 8هل مكة للن¡ � �كل من يقف 
»انبه بأ< صوoU. كما يرصد �ملؤلف 
%نة �لن¡ ��ثه عن ¹ر�، حني 8صبح 
�ال  يكلمه،  منهم  8حًد�  £د  ال  يوًما 
 Q��
ير0 عليه 0U >8 من شدo �لكيد، �
 - للطائف   Vلذها�  W يفكر  .لك 

قريًبا من مكة - ليدعوهم.
تربة صاحلة  هنا@  كا�  �ملدينة   W
تربة  �حلبشة   W كا�  كما  للغر�، 
بال0   W كا�  كما   ،Qلّلجو صاحلة 
بعيدo تربة صاحلة تنتظر 0عوo �لتوحيد، 

�كا� W �إلنسا� فرصة لالستئنا�.
 ،oلعديد� �الحتماال�  �لن¡  طَر& 
8سلم   bل�  Vيثر �حتما/  منها  �فا� 
بعض 8هلها.. �ستمعو� من �لن¡ �ºعو� 

من 8عد�Q �لن¡.. كا� كال� �لن¡ حجة 
يلقو�   t°8عد� �كا�  للفهم،  ناضجة 
مبطاعن ناضجة للتشويش، مت طبخها 
 Vعر  Uختا�� عاًما.   ١١ مد�  على 
 �8  ��Uقر�  ،t�ّعد على  �لن¡  �ملدينة 
مينعوt كما مينعو� 8نفسهم �8عر�ضهم. 
�هاجر �لن¡ � 
ليهم يقو/: 8طعمو� 
�لطعا�، �8فشو� �لسال�، �صلو� بالليل 
��لنا� نيا�، تدخلو� �جلنة بسال�. فيا 

ليت قومنا يفقهو�!
 W ملحامي ��ند< موكله� ¾Cكما ي
من  �ملدينة؛   W حتو�   Uألخطا� فصل: 
ִדمة 
شعا/ شر�oU 8حد�y �حلرV مع 
8هل مكة بأ0لة منصفة، تتبع تفاصيل 
�ألحد�y ��0 جتاهل، فقد كا� �لن¡ 
�يؤسس   ،Qلإلخا خطًطا  يضع   �
�ملظلو�  يشتكي  كي   ،Qللقضا نظاًما 
�ال يتحو/ 
� جال0، �يكتب عهو�0ً 
��لتعا��  للسال�  �ملدينة  طو�ئف  بني 
�لبّناQ ��حلرية �لدينية، �يؤسس حقو& 
 ،Vلكتا� �ميلي  �لليل  �يقيم  �لنا�، 
�يصلح بني �ملتخاصمني، ��ث على 
�يدعو  �لطريق،  عن  �أل.�  
ماطة 
مكة  8هل  كا�  بينما  لدينه،  باحلكمة 
خال/  �£وسو�  إلبا0ته،  Pططو� 
ضد  لتأليبهم  باملدينة  �ملحيطة  �لقبائل 
منافقي  �ير�سلو�  �صحبه،  �لن¡ 
�ملدينة بالرغب ��لرهب ليطر��0 �لن¡ 
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�من معه �8 يقاتلوهم، "�
ال غز�هم 
فقتلو� �لرجا/ �سبو� �لنساQ"، �هكذ� 
كر�هية  �بد�8  Uسالتهم،  كانت 
 Vحلر� �مسعر  تنمو  �لعربية  �لقبائل 

يشتعل.
^ يكن �لن¡ �؛ �ملسؤ�/ �ألمني، 
مبستسلم للغفلة.. فقا� باألقل �لو�جب 
�هذ�  �قائية،   Vحر  W حقه  Uغم 
�ألقل �لو�جب هو �الستطال¶ ملعرفة ما 
�دy. لقد كانت سر�يا �الستطال¶ 
�لتجّو�،   Vبا من  غز���  تسمى 
�كانت �لقو�فل �ملسلحة �لقريبة �ملمر 
حينئذ خطرo على �ملدينة، حq خر� 
قافلة  يستطلع  %د�0  عد0   W يوًما 

.Uمسلحة، فنتج عنها معركة بد
��لنقا0   Vلكتا� من   Jكث �يهمل 
من [طيط   Uبد معركة   W يكمن ما 

�ي ��ضح، قاt0 �هللا تعا� إلظهاU �ية 
%دo0، �هي 8نه هو �لذ< U8سل هذ� 
8خرجه W عد0  �لذ<  �لرسو/، �هو 
سيالقي،  من   �Uيد ال  هكذ�،  قليل 
جيًشا �8 ع�Jً؟ �0�U8 له �الصطد�� ֲדم 
هكذ�، ��0 كفاoQ عد0ية �8 تسليحية.. 
ليكو� هنا@ معجزo ��ضحة لإلميا�، 
يعر� ֲדا 8هل مكة �8 �هللا عز �جل 
يقاتل �ليس %مًد� W هذ�  �لذ<  هو 
�تدقيق  بصد&  �لكاتب  �ير0  �ليو�. 
على ما 8ثJ من لغط حو/ مصJ ب� 

 Qلصحر�� عاصفة  بعد  ما   W قريظة، 
 oمؤ�مر  W ��ليهو0   Vلعر� �جتمع  ملا 

 .oملسلمني �لوليد� Qخضر� o0إلبا
��Uيا�  من  �ملؤلف  �يقص 
�لسoJ 0الال� على 8شكا/ من حب 
 ،U0لنا� شخص �لن¡ �، ��إلخال~ 
 W جديًد�  شيًئا   �8 تثبت  �مشاهد 
جديًد�  �مولو�0ً  �Uقًيا،  يتكو�  �لدنيا 
 Uبد معركة   W  Qسو�  ،Uلنو� ير� 
فيها �إلسال� �نا/ فرصته  �نتصر   bل�
للحياW �8 ،o 8ُحد �لb �نتقم فيها 8هل 
مكة لقتالهم، �لكنهم ^ يقتلو� �لن¡ 
من   Jلكث�  Uفر� �Uغم  �إلسال�.  �ال 
�ملسلمني W فوضى �ملعركة فإنه كا� 
فر��Ûً  يضر، �عا��0 يصطفو� 0فاًعا 
عن مدينتهم، �
صر��Uً على �حلياo بعد 
�لفر�U، �توبة ��لتئاًما سريًعا. �يكشف 
 W �لناصع  �إلسال�  �جه  �لكاتب 
ينم عن فهم �ستر�تيجي عا/،  فصل 
للقر��، عندما يسأ/ بعد  نافذ  �فقه 
منها:   oلنجا�  oمعجز� �خلند&  ��قعة 

هل U 0�U8سو/ �هللا �ستمر�U �حلرV؟ 
حًقا  �يقو/:  �هللا   tيرضا مبا  �£يب 
 Á �8حيت.  �لذ<  0ي�  هو  هذ� 
 qحبيبه %مد � ح oيتبع خط حيا
بأمته:  يهتف  �هو  �لثر�  يو�Uيه 
�لصالo �ما ملكت 8ميانكم، Á يطلب 
من  8كثر   tعلو£ 8ال   :Jألخ� طلبه 
من  عقلك  متلك  فال  Uسو/.  
نسا� 
 ،Vال 0معك من �النسيا� ،Vإلعجا�
�ال قلبك من نبذ �الUتياV، 8نه حًقا 
تلك هي عزيز<   .VباUأل�  VU ¡ن
 Vلكتا� هذ�  نفحا�  8هم   ¾Uلقا�
 oJبص Uلقيِّم �لذ� نرجو �هللا �8 ينو�
كل من يقرt8 كي يتعر� من خالله 
�لن   ^  bل�  oلفذ� �لشخصية  على 
صلِّ  �للهم  �ا.  مثيال  �لتاUيخ  يعر� 
�سلم على ن¡ �لر�ة �تقبل منا هذ� 
�0فـاعا  تعريفـا  �ملتو�ضع  �لعمل 
 W قلت  �لذ<  خلقـك  8كمل  عن 
�لقـائلني  8صـد&  �8نت  شـأنه 

"لو ال@ ملا خلقَت �ألفالَ@." 

h يطلب طلبه األخg: أال eعلوه أكثر من إنسان رسول. 
فال متلك عقلك من اإلعجاب، وال دمعك من االنسياب، 
وال قلبك من نبذ االرتياب، أنه حًقا نn رب األرباب.
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