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التقوى

اِل َوَصْوُتُه املُْنَكُر جَّ مِحَاُر الدَّ
خاطرة / السيد شلب – مصر

سؤال قــد ل يلتفــت إليــه أو يهتــم بــه الكثــريون ابلرغــم من 
أن هنــاك دقــة غايــة يف الروعــة يف نبــوءة املصطفــى  وراء 
استعماله عليه الصالة والسالم هذا الوصف. لقد وجدت 
تعبــري »محــار الدجــال« يزيــد النبــوءة عظمــة ودقــة، فكيف 

هذا؟! 
جلست أتفكر وأتدبر مستعينا ابهلل  متسائال بيين وبني 
نفســي عــن ســبب وصــف املصطفــى  لتلــك املطيــة اليت 
ســيخرج عليها الدجال، ليعيث يف األرض فســادا وهيمنة 
وتسلطا، ابحلمار، فال هي ابحلصان ول الناقة، برغم كون 
األخريين مها األشــهر واألكثر اســتخداما يف البيئة العربية، 

ل سيما يف األسفار الطويلة يف ذلك الوقت!!
شــريط  مــن  جــدا  قريــب  منــزل  وألن  أتملــي،  غمــرة  ويف 
الســكك احلديديــة، كذلــك قريــب مــن أحــد املطــارات، 
عالوة على كونه ُمطالًّ على ممر مالحي للسفن العمالقة، 
مما جعلنا نعتاد كل حلظة ساع أصوات القطارات املزعجة، 
وأصوات الطائرات املدوية، وكذلك صّفارات الســفن اليت 
تصــم اآلذان، ل شــك أن تلــك األصــوات مجيعهــا ملمــا 

يســتنكره أغلــب النــاس، ل ســيما أولئــك الذيــن مل يعتــادوا 
عليها. 

مث طــرق ابب خاطــري أمــر جــد مذهــل مل أمتالــك دموعــي 
إزاءه، فســالت عــربات مقلــيت ترافقهــا عبــارات تســبيح هللا 
 وقد جرى هبا لسان، حني تذكرت قول هللا  على 
لســان لقمــان احلكيــم : ﴿ِإنَّ أَْنَكــَر اأْلَْصــوَاِت َلَصْوُت 
﴾ )لقمــان: 20(، فأدركــت دقــة تســمية وتوصيــف  احْلَِمــريِ
حبيبنا حممد املصطفى  هلذه املطية  اليت هي من اخرتاع 
ذلــك الدجــال اللعــني والــيت خيــرج عليهــا ليعيــث فســادا يف 
مجيــع بقــاع األرض، تلــك املطيــة ســواء كانــت طائــرة حتلــق 
جــوا، أو قطــارا ينهــب األرض، أو ســفينة تطفــو متحركــة 
ملــاذا  أدركــت  هنــا  املنكــر..  املــدوي  الصــوت  حبــرا مطلقــة 
سيــت مطيــة الدجــال الــيت ســيخرج عليهــا الدجــال حبمــار 
الدجــال، وذلــك يف نبــوءة املصطفــى  الــيت استشــرفت 

الغيب فأطلعتنا عليه إبذن هللا. 
فعليــك نبينــا ورســولنا وحبيبنــا حممــد كل صــالة وســالم بغري 
انتهــاء، وعلــى خادمــك الصــادق الصــدوق املســيح املوعــود 
الصــالة  عليــه  حممــد  وســيدان  ســيده  نبــوءات  نقــى  الــذي 
والســالم مــن اخلرافــات والفهــم الطفول املخجل الذي طاملا 

 . أساء إىل اإلسالم ونبيه العظيم حممد
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