



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.
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كلمة �لتقو�٢

ها �ن �مة �إلسال� يطالعنا شهٌر عظيم �ضيف كرمي 
%نه شهر حصا* �خل) ��ل'كا&.. %نه شهر "مضا� 
��حد  كل  يسأ0   �� بنا  فحر4  �لقر7�.  فيه  �ُنز0  �لذ4 
"مضاُ�  �لسنة؟!  هذ<  "مضاُننا  سيكوُ�  كيف  نفسه  منا 
�لوCانني؟! �ملسا"عني  "مضا�   �� �لكساE؟!  �ملسرفني 

 "مضا� �لتوبة  �� "مضا� �لِشِقوF؟ شهر �لصيا� ��لقيا�  
�� شهر �ملو�ئد ��ألفال�؟!!

�ملليح قد طل.. هلَّ هالله،  ها "مضا� قد حل ��جهه 
�خيمت ظالله، �هيمن جالله، �سطع Tاله، لقد �ظلنا 
موسم كرمي �يامه عظيمة �لياليه مالY Zكية، فما �لذها 
ليا0ٍ  من  �Tلها  �ما  ��لطاعة،  بالذكر   Fٍمعطر �يا�  من 

منو"Fٍ بابتهاال& �لر�غبني �حنني �لتائبني.
�لشهو"  يفو_  شهٌر  %Cية،  �هبة  "بانية،  منحٌة  "مضا�   
بليلٍة هي خ) من �لف شهر.. ُفّضلت تفضيال من لد� 

حكيم عليم.
يعاتُب  �أليا�،  �حلى  ��ياُمه  �لشهو"،   eُشر� "مضا� 
�لصاحلوَ� "مضاَ� على قلة �لزيا"F، �طو0 �لغياg، حيث 
قص).   kمكو بعد  �يغا*"  طويل  شوٍ_  بعد   lيأ %نه 
طياִדا   n حتمل   pل�  Fِآلخر�  rِفر من  فرصٌة  "مضا� 
غفر�َ� �لذنوg ��لتقرE% g مفرt �لكر�g. ما �عظمه 
من فرصة حتمُل سعا*Fَ �إلنسا� �ألبدية، فأين �ملبا*"��، 
��ين �ملسا"عو�. %� �لصيا� هو �ملد"سة �لp يتعلُم فيها  
شك   v*�  ��* %نه  �ملؤمنو�.  فيها   gيتهذ� �ملسلمو�، 

شهر �لبـّر ��إلحسا�، ��لرxة ��لغفر��. 
�سو�  zدنا   Fمر �كل   ،Fعديد مر�&  "مضا�  �Y"نا  لقد   
 0ٌ�*� متشتتة،   gٌقلو�  ،Fٌمتناثر  gشعو عليه..  تركنا  مما 
متقاطعٌة، ��حز�gٌ متصا"عة، �فٌنت {دقٌة، �شهو�ٌ& مفرقٌة، 
فباتت �ألمة �ً�ا بد�� مضمو� يتخبط �بنا�ها n غياهب 

�جلو� ��لفرقة، يعانو� �لذلة ��Cو�� �يقاسو� �ألمرَّين.

 �تى "مضا� فأ4ُ "مضا� "مضانك؟ �ما هو �ستعد�*� 
�قسا�،  �ستقباله   n فالنا�  �ستقبالك.  مر�سم  هي  �ما 
 .Fلعز� gبقد�مه ألنه يز*�* به قرًبا لر Zفمنهم من يفر
�منهم ال يعرe "به %ال n "مضا� فال يصلي �ال يقر� 
�لقر7� %ال n "مضا�، يتوg توبة مؤقتة ال ُتسمن �ال تغ� 
ُيقد"�� "مضا� حق  �لذين ال  �لقو�  فبئس  من جو�.. 
قد"<.. �يا حسرF على �قو�� تعسا� يستقبلونه بالضجر 

��لتضايق ��حلرt على �نه شهر �جلو� ��لعطش.
 %� بعض �لضعفا� ير�نه مانًعا لشهو�ִדم �مآ"ֲדم �لباطلة، 
��لرxة!!  �لرضو��  من شهر  يتأفف  للعجب كيف  �يا 
�لو�حد   �% ��ل'كة،  ��لنعمة  �خل)  هو شهر  بل  ��هللا  ال 
من هؤال� - هد�هم �هللا - ُيحس باحلرما� من �لشهو�& 
�لذلك تر�هم %�� قد� "مضا� غَ) فرحني بقد�مه أل�م ال 

 .Fللذ� Fأx لتخلص من� �يستطيعو
فأ4  �إلنسانية.   n خو�نك% بآال�  �لشعو"  "مضا� شهر 
 n �ملضطجعني  بآال�  شعر&  هل  "مضانك؟  "مضا� 
�قاصي �أل"� �مغا"ֲדا، فإ�� جا� تذكر �� 7الe �لبطو� 

أتى َرمضاُن فأُي 
َرمضان َرمضاُنَك؟
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ر  تذكَّ �%�� عطش  ُمطعم،  فهل من  لقمًة،  تنتظر  جوعى 
�� 7الe �ألكبا* عطشى تنتظر قطرFً من �ملا�، فهل من 
ر �� 7الe �ألجسا* قد حلقها  ساٍ_، �هو %�� لبس تذكَّ
بنعمة �هللا جال �عال عليه  �لعر4 فهل من كا�. يشعر 
�� �عطا< �لسحو" ��إلفطا" �غ)< {ر��، ��لبسه �غ)< 

عاٍ"، فاحلمد هللا على نعمائه �لp ال ُتعد �ال ُتحصى.
"مضا� شهر �لعبا*F فأ4ُ "مضا� "مضانك؟ هل ��ذ& 
منه فرصة لتربية نفسك على �لعبا*F.. فالصيا� يربينا على 
سائر   n �عال  جال  "به  يعبد  �ملسلم  كا�  فلئن   .F*لعبا�
شهو"< ��يامه %ال �نه يأخذ n "مضا� *�"Fً عبا*يًة يزيد 
فيها من جرعا& �لطاعة �نكهاِ& �إلميا� ��إلخالr ح� 
يقو� على ما تبقى من �لشهو" �zعل هذ< �لفرصة منطلًقا 
%E فعل �خل)�&. �ليا� "مضا� تاt ليا� �لعا�، فيها تصفو 
�أل�قا& �حتلو �ملناجاF، "مضا� شهر �لنفحا& ��ل'كا& 
 Fملناجا�  Fلذ� �لقر7�   Fلذ  gجنر� �نقو� "مضا فلما�� ال 
�ألسحا"  �قت  Yلفى  �هللا  من   gنتقر ال  ملا��  ��لدعا�. 

�خال0 هجيع �لليل ��لنا� نيا� لندخل �جلنة بسال�. 
"مضا� شهر �لتقو� فأ4 "مضا� يكو� "مضانك؟ هل 
فرمضا�  �ملعاصي.  هجر  على  �عو*ناها  نفوسنا  *"بنا 

.gفرصة لتر� �لذنو
��لفو�Yير  �ل'�مج  �هل  �يا  ��لعبث  �للهو  �هل  فيا 
�للغو ��لرفث من  ��ملسابقا& %منا �لصيا� للذين هم عن 
�ملعرضني فإ�� �تبعتمو< كا� لكم ُجنًة من �ملعاصي ��قايًة 
من �لنا". لقد كا� سلَف �ألمة يستعد�� لرمضا� ֲדمٍم 
"مضا�  ليستغلو�  حديدية   &ٍ�*�"%� قويٍة  �عز�ئَم  عالية 
�لتوبة   E% طاعة �هللا ليجعلو< منطلًقا للخ)�& �*�فًعا n
�%صالZ �لنفس ��حلا0. �لألسف �لشديد فإننا جند بعض 
�لنا�  على  ُيفسد  مبا  �لكن  لرمضا�،  يستعد��  �لنا� 
صومهم �يهد� �خالقهم �يبعدهم عن حتسس ��ستشعا" 

معا£ �لصيا� ��لقيا�، فيستعد�� باللهو ��لعبث مبا يفسد 
باملسرحيا&  لنا  يستعد��  �لكرمي..  �لشهر  هذ�  حرمة 
��ملسلسال& ��ألفال� �لp �%� ¤ تكن هابطة فهي تافهة 

�ملضمو� ُتهمِّش �لقضايا �ألساسية لألمة. 
�مة  �بنا�  غيو" على مستقبل  قلب  من  نابعة  %�ا صرخة 
خ) �ألنا� � �لذين ال يبالو� n تضييع ��قاִדم فيما ال 
يفيد �ال ينفع. ملا�� ال يفكر�� n تبديل �لسيئة باحلسنة، 
�خلطايا.   Fأx من   Zلنصو� �لتوبة  مبا�  يغتسلو�  ال  ملا�� 
�لقا��"�&  هجر  بد�ية  �لكرمي  �لشهر  هذ�  جنعل  ال  ملا�� 
سيما �نفوسنا مهيئٌة للخ)�&. لعلها �يها �ألحبة n �هللا 
�� تكو� بد�ية �لنهاية لكل شي� يبعد عن �Cد�ية، �لعلها 
%E �خل)�&  �ملسا"عة   n حلقيقية� �النطالقة  بد�ية  تكو� 
�لتوبة  موسم  هو  ها  ��لسما��&.  �أل"�   g" ضا�"%�
��إلنابة، فباg �لتوبة مفتوZ، �عطا� "بك ممنوZ، فم� 
 n ¤ يعد �خلطايا؟! �م� يعو* %� n eمن �سر gيتو
��طرْ_  �هللا،   E%  F*بالعو فباِ*ْ"  ��لغفر��؟!  �لرxة  شهر 
فأيا�   ،Zأل"با� Yمَن  ��غتِنْم  �ستغفا"<،  من  ��كِثْر  باَبه، 
�ملو�سم معد�*F، ���قا& �لفضائل مشهو*n� ،F "مضا� 
كنوY غالية، فال تضيِّعها باللهو ��للعب �ما ال فائدF فيه، 
تد"كو�  �هل  �هللا،   E% ترجعو�  م�  تد"��  ال  فإنكم 
"مضا� �آلخر �� ال تد"كونه؟ �%� �للبيب �لعاقل من نظر 
ر n عيوبه، ��صلح نفسه قبل �� يفاجأ<  n حاله، �فكَّ

.gحلسا� "�* E% ملو&، فينقطع عمله، �ينتقل�
%ميانا  �جعله  مقبوًال  حقيقيا  صياما  صيامنا  �هللا  جعل 
�سائر  �%ياكم  zعلنا   ��  Eتعا نسأله  كما  ��حتسابا. 
�ملسلمني ممن يستكملو� �جر<، ��� يتقبل �هللا منا صيامنا 
�لتوفيق �صلى �هللا �سلم على من �"سله  �قيامنا. �باهللا 
"xة للعاملني سيدنا �موالنا {مد �ملصطفى صلى �هللا عليه 

�7له �صحبه �Tعني، 7مني.

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

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما� �ملهد	 �

:���من �

KA

في 
حا� �لقر��

آية العذاب 
ال تنفع طالبها شيئا

 �ْ�ِ �ْلَوْعُد  َهَذ�  َمَتى  ﴿َ�َيُقوُلوَ� 
ُكْنُتْم َصاِ�ِقَني﴾ (يونس: ٤٩)

:��لتفـس
 قاَتَل �هللا �لعنا� ��لتعنت. لقد *كر 
 - عرًضا   - �لسابقة  �آلية   = �هللا 
�فَض �لنC مهلكٌة لألمم، �عند  FG
PاO هذ� �لتحذير �لضمJ ما لبث 
فو�هم:  من  سألو�   FG  F��لكافر
 Sلعذ�� هذ�   Tيأ  Uم حسًنا، 
F*X، متناسني كل ما *كر �هللا من 
 SسباG�  Sلعذ��  Y�شر من  قبل 
لن  �كأ]م  مفصًال.  *كًر�  تأخر[ 
 .Sلعذ�� بآية  Xال  غليُلهم  ُيشفى 
�مما يؤَسف له FG مسلمي �ليو� قد 
سيدنا   j�kX نفسه  �ملسلك  سلكو� 
�إلما� �ملهد	 ��ملسيح �ملوعو� عليه 
�لسال�، حيث كانو� يطالبونه ��ئما 

بالعذ�S كآية على صدقه.

﴿ُقْل ال َ,ْمِلُك ِلَنْفِسي َضرًّ� َ�َال َنْفًعا 
 �.َ�ِ َ,َجٌل  ُ,مٍَّة  ِلُكلِّ  َشا7َ �هللا  َما  ِ�الَّ 
َساَعًة  َيْسَتْأِخُر�َ�  َفَال  َ,َجُلُهْم  َجا7َ 

َ�ال َيْسَتْقِدُموَ�﴾ (يونس: ٥٠)

:��لتفسـ
لطيف   �� تشتمل على  �آلية   هذ[ 

tβθ ä9θà)tƒuρ4tL tΒ# x‹≈ yδß‰ ôãuθ ø9$#β Î)óΟ çFΨä.tÏ% Ï‰≈ |¹∩⊆∇∪≅ è%Hωà7Î=øΒr&Å¤ø�uΖ Ï9# u� ŸÑ

Ÿωuρ$ ·èø�tΡ�ωÎ)$ tΒu !$ x©ª! $#3Èe≅ ä3Ï9>π ¨Βé&î≅ y_r&4# sŒ Î)u !% y`óΟ ßγ è=y_ r&Ÿξsùtβρ ã�Ï‚ø↔ tFó¡tƒ

Zπ tã$y™(Ÿωuρtβθ ãΒÏ‰ø)tFó¡o„∩⊆∪ö≅è%óΟçF÷ƒu u‘r&÷β Î)öΝä38s? r&…çµ ç/# x‹ tã$ ¹G≈ uŠ t/÷ρ r&# Y‘$ pκtΞ# sŒ$ ¨Β

ã≅ Éf÷è tG ó¡o„çµ ÷ΖÏΒtβθ ãΒÌ�ôf ãΚø9$#∩∈⊃∪¢ΟèO r&# sŒ Î)$ tΒyìs%uρΛäΖ tΒ# uÿÏµ Î/4z≈ t↔ ø9!# uô‰s% uρΛ äΨ ä.Ïµ Î/

tβθè=É∨÷ètGó¡n@∩∈⊇∪§ΝèOŸ≅ŠÏ%tÏ%©#Ï9(#θßϑn=sß(#θè%ρèŒz>#x‹tãÏ$ù#èƒø:$#ö≅yδtβ÷ρt“øgéB�ωÎ)$yϑÎ/÷ΛäΖä.

tβθç7Å¡õ3s?∩∈⊄∪*š�tΡθä↔Î6.⊥tFó¡tƒuρ<,ymr&uθèδ(ö≅è%“Î)þ’În1u‘uρ…çµ̄ΡÎ)A,yss9(!$tΒuρΟçFΡr&
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 ،�  Cلن� به  طالبو�  ما  على  sخر 
حيث يقوw �هللا تعاv لنبيه FG ُقْل tم 
 Uال �لضر ح�Gما Gنا فال Gملك �لنفع 

لنفسي، فكيف Gحقق مطلبكم.
�لقرX Fsمنا هو توطيد �حد�نية �هللا 
عز �جل. Xنه ال يقد� Gحًد� - كائًنا 
�لو كاF خامت �لنبيني  Uح Fمن كا
�مد� �سوw �هللا � - كندٍّ �مماثل 

.vتعا�لذ�� �هللا سبحانه 
FX �ألمة �ملذكو�� = قوله تعاv ﴿لكل 
معا�ضي  �اعة  هي  Gجل﴾  Gمة 
 = ���ليست �ألّمة �ملذكو ،jألنبيا�
��ملر��  ،﴾wسو�Gّمٍة  قوله ﴿�لكل 
 Tيأ  FG من  منا�  ال  �جلملة:  من 
على كل شعب كافر kماF ُيطو� 
ليأخذ  Xليهم   ٍّCن ببعث  صّفهم  فيه 

مكا]م شعب sخر.
 JنX هنا:   wيقو  �  wلرسو�  Fكأ�
 ،Sمر �لعذ�G = �ال Gملك G	 خيا
 FG لكم  �Gكد   FG Gستطيع   Jلك�
 FG ،من سنة �هللا �ل� ال تبديل فيها
كل Gمة تز�هر vX حد معني �لفتر� 
�ّد��، �حينما تتعّر� من �ملحاسن 
لذلك   .���لدما �tال�   vX  w�تؤ
XنG Jعلم بالتأكيد Gنكم لن تتمتعو� 
 Fستهلكو بل  طويًال،  �حلالة  ֲדذ[ 
Gهل  من  جديد   ���  Gليبد حتًما، 

�حلق ��لصد�.

َعَذ�ُبُه  َ,َتاُكْم   �ْ�ِ َ,Cََ,ْيُتْم  ﴿ُقْل 
ِمْنُه  َيْسَتْعِجُل  َماَ.�   �Cًَنَها  �ْ,َ َبَياًتا 

�ْلُمْجِرُموَ�﴾ (يونس: ٥١)

 :Hلكلما� Iشر
 "G" من  مرّكبة  كلمة  �Gيتم: G
�معناها:  �Gيتم"، "  � �الستفهامية 

(Sألقر�) .��Gخ�
بياًتا: �سٌم ِمن بيََّت �لعد�َّ كالكال� 
 �G َعِمله  �ألمَر:  �بّيت  كّلم.  ِمن 
 :���لعد �لقوَ�  �بّيت  ليًال.  َ�بَّر[ 
يعلمو�   FG  F�� من  ليًال  ֲדم  �قع G

(Sألقر�)

 :��لتفسـ
للغاية،  ��ئًعا  Gمًر�  �آلية  تذكر هذ[ 
حيث يقوw �هللا تعاv لرسوله �لكرمي 
FG قل tم: ال ينبغي لكم FG تسألو� 
� بعد غد، G غًد� Sلعذ�� Tيأ Uم
كنتم   �*X ما   ��تنظر  FG �ب  بل 
تستوجبوF �لعذ�G S� ال. فإ*� كنتم 
تستوجبونه فال جر� Gنه سيفاجئكم 
غًد� FX � يصبكم �ليو�. فعليكم - 
Gعمالكم  بإصال�   - هذ[   wحلا��
كنتم   �*X Gما   .Sلعذ�� من  لتنجو� 
فعليكم  تستحقونه  ال  Gنكم   F�تر
موعد[ -  �لسؤ�w عن  من  بدًال   -

Gعمالكم  صحة  على  ت�هنو�   FG
 w��سالمة حالكم، �ال �اw لنـز

�لعذ�S عليكم Gبًد�.
 �� ]اً��﴾ GشاG بياًتا﴿ vبقوله تعا�
مشركي  هال�   vX لطيفة   �ً�Xشا
مكة، X* كاF مقّدً�� tم FG يعّذبو� 
�قت  ُعّذبو�  فقد   .���]اً ليًال 
كانت   *X  �بد معركة   =  ��لنها
بني   v��أل �حلقيقية  �ملعركة  هي 
�لليل  �قت  Gُهلكو�  كما  �لطرفني، 
�كانت  هي  Sمعركة �ألحز� =

�ملعركة �ألخ � = �لو�قع.
 Sلليل قبل عذ�� Sقد *كر عذ��
�لنها�، ألF �لعذ�S �لذ	 حل ֲדم 
بالليل كاG Fشدَّ �طأً� X* كاF ميّثل 

�لضربة �لقاضية عليهم.
 vضم  �لغائب = (منه) = قوله تعا�
 ﴾Fملجرمو� منه  يستعجل  ﴿ما*� 
سبحانه  �هللا   vX Xما  �جاعه X ميكن 

.Sلعذ�� vX �G ،vتعا�

ِبِه ,Kََآلَ�  Kََمْنُتْم  ِ�َ.� َما َ�َقَع  ﴿َ,ُثمَّ 
َتْسَتْعِجُلوَ�﴾   ِبِه  ُكْنُتْم  َ�َقْد 

(يونس:٥٢)

 :��لتفس
 FG يةtآلية �إل� �G	FX .. غاية ظهو



اجمللد الثامن عشر، العدد السادس - شعبان ورمضان ١٤٢٦ هـ - تشرين  األول/ أكتوبر ٢٠٠٥ م

٦

ينتفع Gحٌد بر�يتها �يؤمن، فما هي 
نّيتكم Gيها �ملطالبوF بآية �لعذ�S؟ 
كال.  ��يتها؟  عند   Fستؤمنو هل 
��ية  عند  Xميا]ا  نفًسا  ينفع  ال 
عندئذ: ال  tا   wيقا �Xمنا   ،Sلعذ��
جد�� من �إلمياF �آلF، بل تذ�َِّقي 
تطالبني  كنت  �لذ	   Sلعذ��  Fآل�

بنـز�له عاجًال.
برهاًنا  �Gقو�[  �ليًال  Gعَظَمه  ما 
 *X .Sبالعذ� Fإلفحا� �لذين يطالبو
يقوX wمنا  ُجعلت �آليا� لينتفع ֲדا 
تنفع  �لعذ�S ال  sية  �لنا�، �لكن 
طالبها شيًئا، �Xمنا تنفع غ [. ��لذ	 
من  �ر�ًما  �يبقى   Sبالعذ� يهلك 
 FمياX ال يستفيد  من vهللا تعا� Sقر
�آلخرين، Xضافًة X FG vXميا]م Gيًضا 

.Fليس باألمر �ملضمو

ُ.�ُقو�  َظَلُمو�  ِللَِّذيَن  ِقيَل  ﴿ُثمَّ 
َعَذ�Sَ �ْلُخْلِد َهْل ُتْجَزْ�َ� ِ�الَّ ِبَما 

ُكْنُتْم َتْكِسُبوَ�﴾ (يونس: ٥٣)

:Hلكلما� Iشر
¦لد  َخَلَد   .�����لد  jلبقا� �ُخللد: 
�لرجل  خلد  �بقي.   ��� خلوً��: 
�ملشيُب  عنه  Gبطأ  �خلوً��:  َخلًد� 
 vX�  Fباملكا �خلد  Gسّن.  �قد 

 :§��ملكاG :Fقا� به. خلد vX �أل
(Sألقر�) .ليهاX Fطمأ��لصق ֲדا 

 :��لتفسـ
 Sقو� عذ��*﴿ vملر�� من قوله تعا�
 Sعذ� سيصيبكم  Gنه  �خللد﴾ 
�لكن  بكم.  الصق  فيكم  مقيم 
�kئل  Gنه عذ�S غ    Jيع *لك ال 
Gبًد�، �Xمنا هذ� GسلوS لبياF شد� 
Gصابكم   �*X Gنه  ��ملر��   ،Sلعذ��
 �*X عنكم. مثلما ]�ّ�فلن تستطيعو� 
ملن  ميكن  فال  �لبيت  جاj صاحب 
فيه   wلدخو� عن  يرّ�[   FG فيه  هو 
هنا،  لك   Fمكا ال  �*هب،  قائال: 
فلن  بكم  X*� حل   Sلعذ�� كذلك 

�منعه. ]���� على �تقد

 U�ِ ُقْل  ُهَو  َ,َحقٌّ  ﴿َ�َيْسَتْنِبُئوَنَك 
Cَ�َبِّي ِ�نَُّه َلَحقٌّ َ�َما َ,ْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن﴾ 

(يونس: ٥٤)

:Hلكلما� Iشر
Xْ	: حرªُ جو�Sٍ مبع¨ َنعم، �ال 

(Sألقر�) ال قبل �لَقسمX تقع

:��لتفسـ
جو�ًبا  ميلك  ال  �لذ	  �لشرير   FX  
��لسخرية.   jالستهز��  vX يلجأ 
�لكرمي:  لرسوله   vتعا �هللا   wيقو
عن  -لعجزهم   ��ألشر�  jهؤال  FX
 ªسو �ل��هني-  هذ[  �حض 
 ªسو�باالستهز�j بك    F�يأخذ
يسألونك بوجو[ تعلوها �ِجلّدية = 
حق  هذ�   Sلعذ�� نبأ  هل  �لظاهر: 
 َّ��ُ�فعًال؟ فال تكتر¬ بسخريتهم 
حلق  Xنه  بر  Gُقسم  نعم،  عليهم: 

�Xنه الحق بكم ال �الة.
 Sعذ� هنا   Sلعذ�� نبأ  من  ��ملر�� 
*لك = موضع  ُ*كر  قومي، كما 
 .Fلوjَعمَّ يتسا﴿ :Fsخر من �لقرs

(٣�عن �لنبأ �لعظيم﴾ (�لنبأ: ٢ 
�باستخد�� لفظة (�) عر§ �هللا 

آية العذاب ال تنفع طالبها شيًئا، وإمنا تنفع غ�ه. والذي 
يهلك بالعذاب ويبقى %روًما من قرب اهللا تعا� ال 
يستفيد  من إميان اآلخرين، إضافًة إ� أن إميانهم أيًضا 

ليس باألمر املضمون.
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حالة �لنC � = *لك �لوقت كدليل 
 ��لكفا �نّبه  �عو�[،  صد�  على 
 vتعا �هللا   FG كيف   ���نظر قائال: 
بعث �سوًال، ® � يزw يدّ�جه = 
�يزيد[  فشيًئا،  شيًئا  �لرقي   wkمنا
Gخر�  جهة  �من  قوته؛  على  قو� 
ما w�k يكسر شوكتكم، �يضعف 
 FG �بإمكانكم  بالتد�يج.  قوتكم 
 FG بكل سهولة  *لك  تد�كو� من 
 ��لوقت قا�� حينما يكوF �النتصا
�tزمية   Fتكو� حليفه  �لشامل 
فاستهز��كم  نصيبكم.  �لقاضية 
ֲדذ�  �لنبأ، w�َ FXَّ على شيj فإمنا 
لـما  �Xال  غبائكم،  على   wيد
 FX بـًد�G شككتم  = صحة موقفه

كنتم عاقلني.

َما  َظَلَمْت  َنْفٍس  ِلُكلِّ   َّ�,َ ﴿َ�َلْو 
َ�َ,َسرُّ��  ِبِه   Hَْالْفَتَد  _ِCَْْأل� ِفي 
َ�ُقِضَي   Sَ�ْلَعَذ�  ��ُ,َCَ ا  َلمَّ �لنََّد�َمَة 
َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط َ�ُهْم َال ُيْظَلُموَ�﴾ 

(يونس:٥٥)

:Hلكلما� Iشر
Gسّر��: Gسّر  �لِسرَّ: َكَتمه؛ Gظَهَر[. 

(Sألقر�)

 :��لتفسـ
G]ا  �لبشرية  �لفطر�  طبيعة  من 
عند  �لفعل   �� من  نوعني  ُتبد	 
 F�يتمر� فالبعض   .Sلعقا�  wحلو
�ين��F للمقا�مة؛ ��لبعض �آلخر 
 vتعا �هللا   wيقو� متاًما.   F��ينها
هنا: FX لعذ�بنا تأثً � غ  مشكو� 
 = �يقينًيا  كبً �  �قًعا  له   FX� فيه 
�حتماله  عن  يعجز  �لبشر،  نفس 
كائًنا من كاF، فال ُيبقي = نفسه 
من �لغطرسة ��لك�ياj شيًئا. *لك 
من  بغ هم  �لنا�   wُينـز ما   Fأل
�ألجساَ�  تأث ها   �يعد ال  عقوبة 
Xال  �للهم   ،Sَلقلو� يقهر   Uح
�جلبناj �لذين يصيبهم �tلع ��لرعب 
�هللا  �لكن  فيهم.  فطرٍ	  لضعٍف 
 ،Sميلك سلطاًنا كامًال على �لقلو
�ألجسا�  على  عذ�به  تأث    Fفيكو
تطه   يتم  �هكذ�  مًعا،   Sلقلو��
 :wجس. فقا��لقلوS مما فيها من ِ
ميتلئ  بأحد  عقابنا   wُننـز عندما 
قلبه هلًعا �خوًفا، فيستعد لتضحية 

�خيٍص ليفوk بالنجا�.� wٍكل غا
 jالمتال 	يًضا سبب ظاهرG هنا��
�إلtي.   Sلعذ�� من  �لقلوS خوًفا 
 = ��ئما   Tيأ عذ�به   FG *لك 
�لذ�  متاًما،  مالئم  موعد   =� �له 
بصحته   ªلالعتر�  Sلقلو� تضطر 

ما  على  ندًما  �تبد	  �عد�لته، 
 = �لند�مة  تتولد  �عندما  Gسَلَفْت. 
يتد��� خطأ[.   FG  w��إلنساF ´ا
 Fطئو¦ فقد  �لبشر  عقوبا�  �Gما 
�لنفو�  tا  تصمد  �لذلك  فيها، 
ظلًما  فيها   �G�  �*X عليها  �تتمر� 

�تعسًفا.
�هللا   Sعذ�  FG �آلية    Jتع كما 
 Fيهّبو �لذين  بالظاملني   wينـز Xمنا 
��لذ	  �حلقة.  تعاليمه  ملحا�بة 
يعا�§ �حلق ال يكوF له = �لو�قع 
� ُمثل G ليهX ساٍ� يسعى ªهد 	ّG
�Xمنا هي  Gجلها،  من  يضّحي  عليا 
ملعا�ضة  تدفعه  �ل�  �لدنّية  Gهو��[ 
��لقاعد� FG �لذ	  .vسل �هللا تعا�
ال َيَتَطلَُّع vX غايٍة سامية ال يستطيع 
بذw تضحية كب �، �Xمنا يكوF قلبه 
مصاًبا باِخلّسة ��للؤ�، لذلك عندما 
 Fال يستطيعو Sيصيبهم  �هللا بالعقا
 jعليه صً��، لكو]م فريسة لألهو�
�Xمنا  �خلسيسة،  ��لرغبا�  �لدنية 
 	G wلنجا� بنفوسهم ببذ� Fلو�´ا
ميه  �لو كاF غالًيا عزيًز� مما́  jٍشي
�إلنساF �لشريف من كر�مة قومية  
� غ ها �لو على حساS حياته. G
موقفهم،  خطأ  على  �ليل  �هذ� 
أل]م لو كانو� على حق ملا Gقدمو� 

على هذ[ �خلطة �خلسيسة.
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٨

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َصاَ�  َمْن  َ�َسلََّم:  َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �هللا  َ�ُسوُ�  َقاَ�  َقاَ�:  ُهَرْيَرَ�  �َِبي   ���
�إلميا!) كتا$  �لبخا�(،  (صحيح  2َْنِبِه.  ِمْن   �َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  َ��ْحِتَساًبا  ِ>ميَاًنا  َ�َمَضاَ! 

ْ� �ْبِن َعبَّاAٍ َقاَ� َكاَ! َ�ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َ�ْجَوَ? �لنَّاAِ، َ�َكاَ! َ�ْجَوَ? َما َيُكوُ!  ���
ِفي َ�َمَضاَ! ِحَني َيْلَقاIُ ِجْبِريُل. َ�َكاَ! َيْلَقاIُ ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن َ�َمَضاَ! َفُيَد�ِ�ُسُه �ْلُقْرEَ! َفَلَرُسوُ� 
�هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َ�ْجَوُ? ِباْلَخْيِر ِمْن �لرِّيِح �ْلُمْرَسَلِة. (صحيح �لبخا�(، كتا$ بدK �لوحي)

َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �لنَِّبيِّ   Mِ�ْNَ َعْنَها  �هللا  َ�ِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  �لزَُّبْيِر  ْبِن  ُعْرَ�َ�   ��� �
َ�َمَضاَ!  ِمْن  �ْألََ��ِخَر  �ْلَعْشَر  َيْعَتِكُف  َكاَ!  َ�َسلََّم  َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �لنَِّبيَّ   َّ!�َ َ�َسلََّم 
(Yالعتكا� كتا$  �لبخا�(،  (صحيح   .Iَِبْعِد ِمْن  َ�Nَْ��ُجُه  �ْعَتَكَف  ُثمَّ  �هللا   Iَُتَوفَّا َحتَّى 

ُه ِمْن ِصَياِمِه  ���� �َِبي ُهَرْيَرَ� َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: ُ�$َّ َصاِئٍم َحظُّ
َهُر. (مسند �_د بن حنبل، باقى مسند �ملكثرين) ُه ِمْن ِقَياِمِه �لسَّ �ْلُجوbُ َ��ْلَعَطُش َ�ُ�$َّ َقاِئٍم َحظُّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

�ين �إلسال� ال ُيقاتلو� �ملسلمني للدين، 
ما سلُّو� سيوفا  �
جد! �عد�
ًثا آلخر �لزما�،  �� ُمَحدًَّ �كذلك ُ�0ِسلُت ُمَجدِّ
 �

ما قوَّمو� 0ماحا إلشاعة �ينهم، بل ُيشيعو� �ينهم باملكائد 
�ِحلَيل �لعقلية، 
تأليف �لكتب �ملضّلة �ْلُمغّلطة، 
ميكر

� بالسيوI، بل J0كيف يقتل �هللا قوما ال يبا

ميكر �هللا 
�هللا خO �ملاكرين. فما كا� �هللا �� يسّل عليهم �لسيف، 

� من �قصى �لبال� ال يعرفو� �
مع Vلك STم قو� غافلو�، جا ،Iيطلبو� �لدالئل كالفيلسو
�لبعيدY من �إلسال�،  �لديا0   Z �
�قائقه، 
قد نشأ
�لقر^� 
�نو�0[ 
لطائفه  شيئا من حقائق 
فقست  �آلثا�،  من  �لظال�   bنو��  Z �ملسلمني   �

جد �يا0نا   Z �
�0

 �ملسلمني  القو�  فلما 
 c0أل� Z ما سعو�

نا 
ما قتلونا V^ ما
قلوֲדم برeية �ملبتدعني، 
كانو� من كال� �هللا غافلني، 
سفاكني. فال يرضى عقل سليم، 
فهم مستقيم، �� ندفع �حلسنة بالسيئة، 
نؤgV قوما �حسنو� 
Tلينا، 
نرفع �لسيف على �عناقهم قبل �� نتم �حلجة على قلوֲדم، 
قبل �� نسكتهم بال�kهني 
�لعقلية 
�آليا! �لسما
ية، 
قبل �� يظهر �Sم عصو� عمد� بعد ما 0�
� �آليا! 
بعد ما تبني 

نقو� عليهم سفاكني جبا0ين، فال يكو�  Y�0ملد��
�لرشد من �لغي، فلو نترl �لرحم 
�لرفق 

Vنب �كk منه 
�VًT كّنا �خبث �لظاملني.
فهذ� هو �لسبب �لذg �0سلv �هللا تعاu (ألجله) على قد� �ملسيح، فإنه 0�J pماo كزمانه، 
قوما 
كقومه، 
0�p �لنعل طابق بالنعل، فأ0سلv قبل عذ�x من �لسما� ألنذ0 قوما ما �ُنذ0 ^باeهم 
 ،Yلصال�

لتستبني سبيل �ملجرمني. 
�نت ترp �� �كثر �ملسلمني �تبعو� شهو�ִדم، 
�ضاعو� �لصو� 

قست قلوֲדم، 
فسد! طبائعهم، 
ما بقى فيهم Tال �سم �إلسال�، 
0سم �لدخو| Z �ملساجد، 

ما �لشو~، 
كثO منهم يزنو� 
يشربو� �خلمر 
يكذبو�،  ~

ال يعلمو� ما �إلخال� 
ما �لذ

�بو� �ملا| حبا �ا، 
يعملو� �لسيئا!، 
يؤثر
� �لبدعا! على هدg 0سو| �هللا �، فكيف 
 �
�لكافر
� �لغافلو� �لذين ال يعلمو� شيئا 
ال يعقلو�، 
ال يتكلمو� Tال كغطيط �لنائم 
ما يد0
 Z ملسيح يظهر���
 gملهد� ��لعو�� � xقلو Z ل� �ستحكمت� Yلعقيد� ��هني! فظهر من ههنا �kما �ل
ما سبل �إلسال� 

^خر �لزما� 
يقتال� كل من � يسلم، ليس بشي� بل Tنه خلطأ مبني.  (�امة �لبشرp، �خلز�ئن �لر
حانية � ٧ -  � ٢٣٤ - ٢٣٥)

فإنه رأى زما� كزمانه،
وقومي كقومه، ورأى النعل طابق بالنعل
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 
لى �لخيا� (١٠)١٠

�لذ� قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا� عن �حلق  �لكتا" !��سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �ل6 صد� ֲדا �ملسيح �لناصر� عيسى بن مرمي � كما ,نه بيا( يكشف �حلقيقة 

�ل6 حجَبها ّجتا� �لدين �BاسرA �خلال<، >بانية �لترهيب �,صحا" صكو: �لغفر�(.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صو�ִדا �حلالية من خالN عملية تغيM ممتدA على تا�يخ  ��حلق ,( 
�لتغيM تلك، �ختا�  تقريًبا. فبدال من �خلوX Y جد�N ال Uاية لـه حوN عملية  �ملسيحية كله 
 �[ �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  `ّك  على  ��ختبا�ها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  !��سة  �لكاتب 
 ،aلثالو�  ،A�لكفَّا� �ملسيح،   Aكبنو هامة  مسائل  �لكتا" eث  هذ�   X ّمت قد   gخر,  hموضوعا

�ملجيj �لثاi للمسيح.
هذ� عزيز� �لقا�r باختصا� شديد هو `توg هذ� �لكتا" �لقيِّم: "�ملسيحية �حلة من �حلقائق 
]� �خلياN" حلضرA مM>� طاهر ,vد (�vه �هللا �vة ��سعة). ��,h ,سرA "�لتقوg" نشرt على 
�آل�نة   X  Mبشكل خط نشطت  �ل6  �لو�سعة  �لدعاية   �[ نظر�  متسلسلة   hحلقا ع{  صفحاִדا 
�ألخAM صوًتا �صو�Aً �كتابًة ُبَعيد �لدما� �لذ� حّل - �ال يز�N �ّل - باملسلمني �,��ضيهم من 
ِقبل "�لدجاN".. �لقوg �ملا!ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه ,( هذ� �لكتا" 
بيا( ُحبٍّ صا!� �لص للمسيح ��ملسيحيني X �يع ,�اj �ملعمو�A. كما ,نه �سالة حّب �م، ألنه 
يقو!هم ]� حقيقة َمن �ّبو(، �ما �ّبو(: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �( �أل��( أل( ُتف� 

�ملسيحية �حلّقة َضالNَ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو! بأجيا�ا �عاملها كّله ]� هد�ية �" �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتا" ]� �للغة �لعربية للكاتب �لسو�� �ألستا� `مد منM �إل!ل� ���جعه 

"gللغة ��لدين. "�لتقو� X جلماعة �ملتضّلعني� jُثّلة من ,بنا

حـمد  أ هر  طا ا  ز مر ة  حلضر
( سعة ا و حـمة  ر ىل  تعا هللا  ا محه  ر )

 � د  عو ملو ا ملسيح  ا و ي  ملهد ا م  ما إل ا نا  لسيد بع  ا لر ا خلليفة  ا

عقيدة الثالوث � امليزان
peBnªA Ω@v∞ªA

�لثـــال��

 h!, 6لقد فحصنا ح� �آل( �لد��فع �ل
]� تكوين ,سطو�A تأليه �ملسيح عيسى 
�!��t �ملزعو� كابن �هللا X ما يسمى 
 X لثالث� �لشخص  �لكن   .aبالثالو
عقيدA �لثالوa �ملسيحية، �هو �لر�� 

�لقد�، يبد� لغًز� غامًضا.
 X "�ثنا(   Aعقيد تكفي  ال   ����
��حد"؟ �,ين �حلاجة لتقدمي �لكيا( 
�ألساسية؟   Aلعقيد�  tهذ  X �لثالث 
�ملنطقية،  �لناحية  من  م{�  �ة  ليس 
 X حّيًز�  �لثالث  �لكيا(  ليحتل 
 )[ لأللوهيـة.  �ملسيحي  �ملفهو�  
�ملعلقني  ,حد   ،Harnack ها�نيك 
على هذt �ملسألة، يرg ,( �ملسيحية 
قد ُقّدمت X �لبد�ية كإ�ة ,سطو�ية 
��ملسيح.  �إلله  جانب   �[  AMصغ
,Uا  على  �لكنيسة  فيها  ُ,!خلت   �
صبغة  عليها  لتضفي  ��لك  �لر��، 
�أللوهية؛ �هكذ� مت �ختر�� �لشريك 
�لر�� فيه  �لذ� بد�( �كر  �لثالث 
هذ�  �سُتخد�  �قد  مع¡.  بال  كا( 
كسال� ناجع ضد �ليهو!ية (باعتبا� 
ال>�،  ,مر  هي   aلثالو�  Aفكر  ),
�غياֲדا X �ليهو!ية هو خلل عقد� 
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(١).(!Mكب
�حوN �ملوضو� نفسه يقوN �لقسيس  
 Aعقيد "تطو�  e Xثـه:   K.E.Kirk

:"aلثالو�
 Aننا نتوجه طبعا ]� كّتا" تلك �لفتر["
عليها  ,قامو�  �ل6  �ألسس  لنكتشف 
معتقدهم. ]ننا مضطر�( أل( نقر بأنه 
 Yلذ� عر�  Nلسؤ��� �م.  ,سا�  ال 
عليهم � يكن "ملا�� ثالثة ,شخا<؟"، 

بل "ملا�� ليس ثالثة ,شخا<؟"
�لفشل   �[  Mليش �لكاتب  �يتابع 
�لكامل لدg �لفكر �ملسيحي X تقدمي 
 )[� .aلثالو� Aت{ير منطقي لعقيد �,
شرحه  ميكن  كا(  �ملسيحي   aلثالو�
على ضوj ,نه X �ألسا� مفهو� ثنائي 
ّمت �بطه بكيا( ثالث �تلف بغية �سم 

صو�A ,كثر كماًال.(٢)
�ن نعتقد ,( هذ� �لوجو! قد تطو� �منا 
 Mساط,�  hفلسفا  Mتأث حتت  تد�ً§ا 
�ثنية قدمية قد كثرh ,يا� �إلم{�طو�ية 
�لر�مانية. �,( تبا!N �ألفكا� ال بد ,( 
�ملسيحي  �لدين   Nجا� جّر  قد  يكو( 

�كما  �لقد�.   ��� مكانة  لُيقّر��� 
مثل  ,!ّلة �فAM على �جو!  هنا:   ),
�ل6  �لدينية  ��لطقو�   hملعتقد��  tهذ
من  مرّكٌب  تعا� �كأنه  �هللا   h�صّو
ثالثة كياناX h كيا( ��حد. �ليس 
�ألسا�  �ملصد�  تتبع  �لصعب  من 

لعقيدA �لثالوa �ملسيحي. 
لالثنني  ,مكن   ��[ هذ�،  كل  �بعد 
�ثنني،  ��لو�حد  ��حًد�،  يصبحا   ),
يصبحو�   ), للثالثة  ميكن  ال  فلما�� 

��حًد� ,يًضا؟ 
�لباحثني   jلعلما�  �[ �ألمر  �يعو! 
ليقر��� م� �كيف تأصلت بالضبط 
�إلله  ضمن   - �لثالثة  �لشخصية 
�ملسيحية،   Aلعقيد�  X �ملسيحي- 
�لبحث  نطا�   ª�خا �لك  �لكن 
»ت{   ), هو  هنا   tنريد �ما  حالًيا. 
سخافة مثل هذt �ملز�عم �ل6 يرفضها 
 )[ كليًة.  �لسليم  �لبشر�  �لفهم 
�ألفكا�  لترفض  �لبشرية   Aلفطر�

�ملتضا�بة ��ملتناقضة X ��ִדا.


لتد
خل � عقيد� 
لثالو�  
�لصلة  تصّو�   jملر�  Nا�� عندما 
لإلله  �لثالثة   hللمكونا �ملتد�خلة 
�ملمكنة   hيوها�لسينا� فإ(  �ملسيحي، 

�ل6 ت{> هي ما يلي:
�ا مظاهر ,� جو�نب  hلكيانا� tهذ .,

�تلفة لشخص ��حد.
يتقاBو(  ثالثة  ,شخا<  هم   ."

�خللو! فيما بينهم بالتسا��.
ª. هم ثالثة ,شخا< �بعض صفاִדم 
فيها  يشتركو(  ال   Aمتميز� فر!ية 

بشكل كامل.
!. هم ثالثة ,شخا< X ��حد، ��م 
صفاh متشاֲדة متاًما، متد�خلة بعضها 
ببعض !�( ,( يكو( ألحدهم �ظيفة 

منفصلة عن �آلخر. 
 tهذ من  كًال  يلي  فيما  �سند�� 

.gبعد �ألخر Aحد�� hإلمكانيا�

لشخص  �تلفة  �هيئا�  مظاهر   .!

حد�

فيما يتعلق باإلمكانية �أل�� فال حاجة 
يوجد  ال  قد  ألنه  بالتفصيل  ملناقشتها 
يسو�  بأ(  يصد�  مسيحي  �ليو� 
�ملسيح هيئٌة ,� مظهر هللا تعا� خالفا 
فاملؤمنو(  منفصال.  شخصا  لكونه 
ثالثة  كوUم  على  يصّر�(   aبالثالو
,²خا< قد ُ!±و� X شخص ��حد.  

(١)
   Constitution and Law of the Church, 

Harnak, E.T. p264)

(٢) Essay on the Trinity and the 

Incarnation, edited by A.E.J. Rawlinson, 

Longmans, London (1928). 

أمكن  إذا  هذا،  كل  وبعد 
لالثنني أن يصبحا واحًدا، 
ال  فلماذا  اثنني،  والواحد 
يصبحوا  أن  للثالثة  ميكن 

واحًدا أيًضا؟ 
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�حاملا يقبل �ملرj �لسينا�يو عن شخص 
مًعا،  تعمل  ��حد لـه مظاهر �تلفة 
 X ة�فإ( مفهو� �لثالوa، ,� ثالثة �
 ،jو���  X يذ�" �يتالشى ]له ��حد 
�ال يبقى هنا: ثالوa على �إلطال�. 
نفسه  �أل"  �إلله   hسيمو عندئذ 
 X .ته من ,جل خطايا �لبشرv� بد�فع
هذt �حلالة سيكو( �ألمر ±ّر! مرحلة 
�نتقالية للشخص ��ته، فاملظاهر ليست 
,شخاًصا، �كذلك فإ( ��يئاh ال ³لق 
كياناh منفصلة. ]( ,� كائن بشر� 
 hحلاال� من   Mبالكث ميّر   ), ميكن 
��ألمزجة �ملختلفة !�( ,( ينقسم ]� 
�لذلك  ,كثر.   �, ثالثة   �, شخصني 
]�� قّر� �هللا ,( ميوh من ,جل �لبشرية 
نفسه  �هللا  يكو(   ), بّد  فال  �خلاطئة، 
مظهر  ±ّر!  �ليس  �لك  يفعل  �لذ� 

!tمن مظاهر
�ن  �ل6  �حلالة   �[ بالنسبة  �هكذ� 
�ملظهر   �, �جلانب  �لك  فإ(  بصد!ها 
هللا �لذ� لعب !�ً�� حيوًيا X �لتضحية 
�خلاطئة،  �لبشرية  ,جل  من  �إل�ية 
,نه ±ر! عْرYٍ لصفة  ُيفهم   ), ميكن 
 h}عت� فإ��  تعا�. �عليه  من صفاته 
�vة �هللا على ,Uا شخص، �,( �لك 
�لشخص قد ,عطي �سم �ملسيح، فإ( 
�vة  هو   ،hما �لذ�   jلشي� �لك 

�هللا! 

ياله من تناقض عجيب ,( �vة �هللا قد 
�نتحرh بسبب شفقتها على �لبشرية 

�خلاطئة!
��لك يتضمن ,نه � يبق لدg هذ� �إلله 

 .Nليا aة لثالثة ,يا� �ثالv� ية,
�لسينا�يو  هذ�   X يسو�   ), لنتذكر 
مستقّل،  منفصل  كشخص  ُيعامل  ال 
�هللا  مظاهر  من  مظهر   �, كصفة  بل 
�لرvة  من  نوًعا  فيه  يصبح  �لذ� 
�لك  فإ(   ،Nحا ,ية  على   .Aملتجسد�
مفرً!�  �ًيا [ كياًنا  يظل  �ملسيحي  �إلله 

غM قابل لالنقسا�!
 tهذ Nما خال  jشي hما فإ��  �ذ� �
 h�� لعملية، فال بد ,( يكو( هو ]مَّا�
�هللا، ,� صفته �لرvانية �ل6 لعبت �لد�� 
�هكذ�  �ملوضو�!  هذ�   X �ألساسي 
]ّما  �إلميا(   gسو خيا�  هنا:  فليس 
�لرحيم  �هللا   hمبو  �, �هللا  مبو h�vة 

نفسه! 
�لقد تنشأ تعقيد�h كثAM عن �لزعم 
بأ( مظاهر شخص ��حد ميكن `وها 
!�ئم.  بشكل   �, مؤقًتا  �لوجو!  من 
�هذ� �لسينا�يو ميكن ,( ُيفهم مبجر! 
فمثًال  �لبشرية.  �لتجربة  على  تطبيقه 
 tعه ,� بصرB ميكن لإلنسا( ,( يفقد
مؤقًتا ,� على �لد���، �لكنه �غم �لك 
 hمو  )[ �حلي.  �إلنسا(   h�� يبقى 
 X شخص ما، هو X صفة ,� خاصية

�حلقيقة موh جزئي للشخص نفسه. 
�حسب �لتحليل �لنهائي، فإ( �خلاسر 
,� �ملعرYَّ للمعاناA يظل هو �لشخص 

��ته.

يتقا%و$  �تلفو$  !شخا'   .)

خللو*

�ملسيحية  �أللوهية  عناصر  كانت  لو 
�تلفني  ,شخا<  ثالثة  من  مكونة 
يتقاBو( �خللو! X �لوقت نفسه، ل{> 
�لسؤ�N حوN �لعالقة بينهم. فإ�� كا( 
ثالثة ,شخا< يشّكلو( ]ً�ا ��حًد� من 
�أل>N ]� �ألبد، فال بّد ,( يكو( لكل 
 ), eيث  مستقلة،   h�� منهم  ��حد 
�جلائز  ]�� كا( من  ,حدهم -   Aمعانا
جتربته  ستكو(   -  iيعا  ), ,صال 
لآلخَرين  �ميكن   .tحد� به  �خلاصة 
يستطيعا   ),  )�! معه  يتعاطفا   ),
 Nحلا� �بطبيعة  معاناته.   X �ملشا�كة 
 Mلتفك� �لية  ³ّيل  �ملستحيل  من  فإنه 
�عملياh صنع �لقر�� لدg هذ� �إلله، 
ثالثة  �لو�قع   X بأنه  �لزعم  �لكن 
يّ{�  ��حد   X صيغو�  قد  ,شخا< 
�ملحا�لة للربط بني �لعملياh �لفكرية 

�لثالa �ملستقلة.
هنا،  ي{>  �لذ�  �ملحتمل  ��لسينا�يو   
بثالثة  يولد  بشر�  طفل  كمثل  مثله 
ميكن  �لقبيح   jلشي� هذ�   )[  .��¸�
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��حد  شخص  ,نه  على  ]ليه   A�إلشا�
أل( له جذعا ��حد� �,�بعة ,طر��. 
يكوِّ(   ��¸� ثالثة  �جو!  �لكن 
�حلقيقية  �لطبيعة  �صف   X مشكلة 

�ذt �لر¸��.
 ), �لغريبة   hملخلوقا�  tذ� تس¡   ��[
تعيش طويًال eيث تقد� على �لكال� 
��لتعبM عن نفسها عندها فقط ميكننا 
,( نتساNj عما �دa !�خل �لر¸�� 
�لثالثة. �X حاN غيا" هذt �ملعرفة لن 
يكو( ممكًنا �إلعال( عن هذt �لر¸�� 
 �,  Nثالثة عقو له  ,Uا شخص ��حد 

ثالثة ,شخا< X جسد ��حد!
 X �ا� � �جلانب  هذ�   ), �لغريب  من 
�ألناجيل  تشرحه  �ملسيحية �   Aلعقيد�
 �, �ملسيح  ما ºص  كل   X� مطلًقا. 
 A�شا[ هنا:  فليست  �لقد�،   ���
�لو خفيفة ]� ,Uما شخصا( �تلفا( 
 Mلتفك� hعمليا X )لكنهما مشتركا�
��ִדا �كذلك X �ملشاعر ��ִדا. �]ال، 
فإ( �عتبا� �لر�� �لقد� كيانا منفصال 
عن �ملسيح هو ,مر يستحيل �ستنتاجه 
(من �إلجنيل)، خاصة ,ثناj �لفترA �ل6 
 tجسد  X `صو��  �ملسيح  فيها  كا( 

�لبشر�.
��ألسئلة �ل6 ال بد ,( ت{> حوN ما 
حصل حًقا لشخص �ملسيح خالN تلك 
�لتجربة فيما يتعلق بالعنصرين �آلخرين 

إلله �ملسيحيني، فهي كالتا¼:
 �, �آلخر�(   )�jجلز� شا�:  هل   -١
بأ�  مًعا،  �لقد�  ��لر�ُ�  �ألُ"،  �هللا 
 �, �ملسيح  جسِد  تكوين   X شكل 

جتا�به �ملتعلقة بذلك �جلسد؟
�لساكن  هو  �ملسيح  كا(  هل   -٢
 �  � �من  �جلسد،  �لك   X �لوحيد 
يشر: X جتربته �ملتعلقة باجلسد ,يًّا من 

�جلز,ين �آلخرين من �لثالوa؟
]( �لتشّعباh �ملتعلقة باألمر �أل�N قد 
مت eثها مسبًقا. �,ّما فيما يتعلق باألمر 
تنشأ   hلتعقيد�� من  �ملزيد  فإ(   iلثا�
�لوقت،  �لك   X يسو�،  صلة   Nحو

 .aبالكيانني �آلخرين من �لثالو
هل صا� عيسى كياًنا منفصًال بنفسه 
 �jًظل جز �, ،Aتلك �لفتر Nكلية خال
�لعنصرين �آلخرين، ]ال  ال يتجز, عن 
شكل  على  مكا(   X يقيم  ظل  ,نه 

جسٍد بشر� حصر�؟
يتطّلب  �خر   Nسؤ� لدينا  ��آل( 

�إلجابة:
�إل�ي  يسو�  كيا(  كا(  هل   -٣
 tجسد  X كله  `صوً��  �لسما�� 
 ª�خا ُقذ�  قد  كا(   �, �لبشر�، 
�أل"  لإلله  �ملشتر:  �إل�ي  �لتكوين 
 AMلصغ� كاإلصبع  �لقد�  ��لر�� 

�لبا�>A عن جسم �ألميبا؟!
]( هذ� �لسينا�يو يقو!نا ]� �لتصديق 

شريكيه  من  ,عظم  كا(  عيسى  بأ( 
شا�:  قد  ألنه  �ملرحلة  تلك   Nخال
بالتسا�� X شكل �لوجو! مع �أل" 
 � ,Uما  حني   X �لقد�،   ����
 t!من �جو A<�إلصبع �لبا� X كا�يشا

�لبشر�. 
�ألجل تسهيل فهم �ألمو� فإ( هنا: 
 hلسخافا�� �لتناقض  توّضح  `ا�لة 
 Nخال من  �لتصو�  هذ�   X �لكامنة 
�تلفة.  �فتر�ضية   hحاال تصو� 
 j�َّلُقر� يأخذ  ,ال  §ب   Nحلا� �بطبيعة 

�لتوضيحاh حرفًيا.
هنا:  هل  هي  ,مامنا  �ل6  ��ملسألة 
�تلفة،   hصفا يبد�  ��حد  شخص 
,نه مير مبر�حل �تلفة. هذ� يقو!نا   �,
��حد   X ثالثة  مسألة   X �لتأمل   �[
,� ��حد X ثالثة، �¿اّصة من >��ية 
 Aمتميز ,Uا  باعتبا�  �ملختلفة   hحلاال�
 hبعضها عن بعض، �ُتظهر شخصيا
�لشخص  بو�سطة  �تلفة  �,مزجة 
نفسه. �هذ� �ألمر قد !�سناt بشكل 

مطوX N فصل سابق.
�من �لضر��� هنا ]عا!A �لتأكيد على 
فكرA ,نه ]�� كا( شخص ��حد، ,� 
�تلفة،  مظاهر  يبد�  ��حد،  كيا( 
فإنه ال يستطيع ,( ُيبد� تلك �ملظاهر 
 ),  )�! ��حد   )�  X مًعا  �ملختلفة 

يقّسم نفسه ]� ,جز�j �تلفة.
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 .jخذ مثًال كمية �قياسا معينا من �ملا
�ملاj ميكن ,( يتحّوN بأكمله  ]( هذ� 
]� ¿ا� ,� جليد !�( �ملسا� مبكوناته 
�ألطو��  �¸ية  ,�!نا  فإ��  �ألساسية. 
�ملختلفة �ذ� �ملاX j �ٍ( ��حد، §ب 
,( ينقسم �ملاj ]� ثالثة ,جز�j ليكو( 
سائًال.  �ثلثه  ¿اً��  �ثلثه  جليًد�،  ثلثه 
�آلخر  عن  �تلًفا  شكل  كل  فيصبح 
!�( ,( يشا�: ,حد �ملظهرين �آلخرين 

X صفاִדما X �لوقت ��ته. 
قد   A!ملحد�  jملا� كمية  فإ(  �عليه 
�لكن  ,قسا�  ثالثة   �[ �نقسمت 
 tسيكو( بالتأكيد حجم كّل من هذ
�ألقسا� ,صغر من حجم �ملاj �لكلي، 
هذ�   ), يعلن   ), ,حد  يستطيع  �ال 
 X ثالثة   �, ثالثة   X ��حد  �لقسم 
 X حد. �هكذ�، فإ( تقّمص �ملسيح��
�لبقاj على  �لبشرية مع  صو�A يسو� 
هاتني �حلالتني، عيسى �إلنسا( ��إلله 

�أل"، ]منا هو ,مر ال ُيصد�!
�لعناصر  �لبشر قد ُخلقو� من  ]( �يع 
بعضهم  �تشاُبه  تو�ُفق  �لكن  ��ִדا، 
ببعض ال §علهم شخًصا ��حًد�. بل ]( 
خصائصهم �تفر!هم �متّيز بعضهم عن 
 hكيانا �[ يقسمهم  �لذ�  بعض هو 
عديدA �تلفة، �غم ,Uم X جوهرهم 
فال  �عليه  نفسها.   A!ملا� من  �لوقو( 
 X "��حًد�  يدعوهم   ),  jللمر ميكن 

باليني  "Àسة   �, باليني"،  Àسة 
�يًعا  ,Uم  �غم  ��حد"   X شخص 
مشتركو( X �لعنصر �لبشر� �لو�حد.

!عونا �آل( نفحص �لسؤ�N نفسه من 
 :gية ,خر��<

منفصًال  ما   Aلفتر عيسى  كا(   ��[
ناحية،  من  �أل"  �إلله  عن  �متميًز� 
 ،gعن �لر�� �لقد� من ناحية ,خر�
�لوجو!  �لك  ,قا�  مكا(   �, ففي 

�ملتمّيز ��ملنفصل للمسيح؟ 
تذكر�� ,نه على �ملرj ,( يفهم �ملسيح 
بكونه متميًز� كلًيا �منفصًال عن �أل" 
��لر�� �لقد�، �,( تضحيته من ,جل 
]خوته �لبشر، ,� بتعبM �خر، إلخوته 
�لبشر ]� حد ما، ميكن ,( ينظر ]ليها 
بأUا بكاملها جتربته �لشخصية خال� 

جتربة �أل" ��لر�� �لقد�. 
 �[ بنا  ,( �لك سيؤ!�  �لو�ضح  من 
 h��ينقل قد t,( �ملسيح �حد �عتبا�
�ملسيح  جسد   �[  tفكر  �, عقله 
نفهمه كمن   ), �ملا!�. عندها ميكن 
�لعنصر�(  مر بتجربة � يشا�كه فيها 
�ملسيحية.  �لتثليث   Aعقيد  X )آلخر��

يا له من ,مر `يِّر للعقل؟!

3. !شخا' �تلفو$ بصفا� مميز�
�البن  �يسو�  �أل"  �إلله  كا(  لو 
�لكّل  ,شخا<  ثالثة  �لقد�   ����

يشا�كه  ال  �ل6  �خلاصة  صفته  منهم 
عندها  كامل،  بشكل  �آلخر�(  فيها 
��حد"   X "ثالثة  �عتبا�هم  ميكن  ال 

�"��حد X ثالثة". 
 X  aللثالو �لكامل   ªالندما�  )[
فقط  ُيفهم   ), ميكن   Aحد��  Aحد�
 hلصفا��  hلشخصيا� ,صبحت   ��[
��ملها� ��يع �خلو�< لدg �ألشخا< 
�لثالثة متطابقة بعضها مع بعض !�( 

,ية خو�< متيز �لو�حد عن �آلخر.
�هذ� يقد� سينا�يو ميكن تشبيهه ]� 
حد ما بالتو�ئم �لثالثة �ملتشاֲדني �لذين 
ميّثلو( - فيما يتعلق بعقو�م �قلوֲדم 
 - ,عضائهم  ��ظائف  �,حاسيسهم 
�نسجاًما تاًما eيث ]( �لتجربة �لفر!ية 
مع  مشتركة  تصبح  منهم  ��حد  أل� 

�آلخَرين بشكل كامل. 
 aلك فإ( شيًئا من �لثالو� aفإ( حد
��لر��  ��البن  �إلله   �, �إل�ي، 
�لقد� يصبح مفهوًما بوضو� ,كثر. 
�لكن �ملشكلة ستظل قائمة فيما يتعلق 
باألجسا! �لثالثة �ل6 حتو� �ألشخا< 
�لثالثة �ملتشاֲדني. �هذ� ال ينطبق بالطبع 

 .aعلى مفهو� �ملسيحية للثالو
يتصو�   ),  jملر� يضطر  ثانية   Aبنظر�
ثالثة.   hشخصيا له  ��حًد�  جسًد� 
بالتو,�   Aملسما� �لشخصية   tهذ �مثل 
,مكن   ��[ فقط  تصو�ها  ميكن  �لثالثي 
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جلسم ��حد ,( �و� ثالثة ,شخا<، 
�ألمر �لذ� يطر� مشاكل كثX AM حّد 
 ),  �[  A�إلشا� �لك ميكن  �مع  ��ته. 
�هللا ليس له جسد، �بالتا¼ فإ( تشبيهه 
قابل   Mغ ُيقتر�،  كما  بشر�،  Áسد 
للتطبيق. ��ن بالطبع ند�: متاًما ,( �هللا 
ليس له جسد باملفهو� �لبشر�، �لكن 
كيف  ,نه  �هي  قائمة  تظل  �ملشكلة 
ُيتصو� ,( ثالثة كائناh ��حية توجد 
X صو�A ثالثي متطابق متاًما مكو( من 
ثالثة ,شخا<، �لكنهم مع �لك ��حد 

.gمن �يع �لنو�حي �ألخر
�هنا: مشكلة ,خرg ميكن ,( تو�ِجه 
�لك �لثالثي ]�� �فترضنا �جو!t �هي 
هل   .A!بالعبا ºص  فيما  عالقتهم 
 hلشخصيا� من  ��حد"   X "�لثالثة 
بعُضها  سَيعُبد  �إل�ية   hللذ� �لر�حية 
بعًضا؟ ,� هل سيكونو( �يًعا موضع 
عبا!A من �لوقاִדم، !�( ,( ميا�سو� 

,ية عبا!A فيما بينهم؟
مر���  يذكر  �جلديد  �لعهد   ), �مع 
�تكر��� �ملسيَح عيسى، �هو يعبد �هللا 
�أل" �يطلب من �آلخرين ,( يفعلو� 
َيذكر   � �إلجنيل   ), ]الَّ  ��ته،   jلشي�
عبا!A �لر�� �لقد� لإلله �أل". � � 
تتم ,ية `ا�لة من ِقبل عيسى، حسب 
�مل  لكي  �جلديد،  �لعهد   A!شها
 A!عبا  �, هو  عبا!ته  على  �آلخرين 

من  ليندهش   jملر�  )[ �لقد�!  �لر�� 
 A!عبا �[ A�هذ� �لغيا" �لكامل لإلشا

!tهللا �أل" �حد� A!عبا gما سو
بني  �لعامة  �ملما�سة  من  �بالّرغم 
�ملسيحيني لعبا!A يسو� كونه �بن �هللا 
,ية  ُتسجل  �أل"، �  �هللا  عبا!ִדم  مع 
حو��يي  من  ,حًد�   ), على  شو�هد 
 ),  �, ,بًد�،   tعبد قد  �ملسيح  عيسى 
 Nعيسى قد حّضهم على عبا!ته خال

 .Y�قامته على �أل[ Aفتر
�ح� لو كا( قد فَعل �لك، فإ( �لك 
من شأنه ,( يثM ,سئلة كثAM تستحيل 
نفسه  �ملبد,  �ينطبق  عليها.  �إلجابة 
على �لر�� �لقد� ,يًضا �يثM سؤ�ًال: 
 �ّ, من  �لقد�  �لر��  يطلب  ملا�� � 

]نسا( ,( يعبدt؟
]( حالة كوUم "ثالثة X ��حد" مبع¡ 
لوجو!هم  �عيهم   �, �لعليا  ��ִדم   ),
ثالثة   �[ �نقسامه  �غم  ��حًد�،  كا( 
مت  قد  موضو�  �و   tجو�  �, مظاهر 
 )[ �لتفصيل.  من   jبشي مسبًقا  eثه 
ميكن  ال  �أل�صا�   tهذ ميلك  كائًنا 
 X ,شخا<  ثالثة  ُيعت{   ), منطقًيا 
��حد. �عال�A على �لك فإ( �ملظاهر 
ال ُتعبد �ال هي َتعبد ��َتها �ملركزية. 

�تلفو(،  ,شخا<  ,Uم  ند�:  �لكي 
كيانه  منهم  لكل  يكو(   ), عليهم 
 �[  Mتش  h��  A�صو على  �ملستقل 

قضية  فإ(  �]ال  كأشخا<.  �عيهم 
�إلشا�A ]� ,نفسهم ,� ]� غMهم بـ 

",نا" � ",نت" � "هو" ال تنشأ بتاًتا.
��حد  كائن  على  �لتثليث  تطبيق   )[
 hصفا ,نه  على  فقط  ]!��كه  ميكن 
ليس ]ال. �فيما يتعلق بالصفاh فإUا 
 tعرفنا هذ, jال تقتصر على ثالثة. سو�
�لصفاh ,� � نعرفها، فإ( �هللا بإمكانه 
,( يتصف بصفاh عديدA. �لكي »تم 
هذ� �لبحث، فإننا نؤكد من جديد ,( 
ببعضهم  يتعلق  فيما   ،A!لعبا� مسألة 
كانو�   ��[ فقط  ُتثا�   ), ميكن  بعًضا، 
مبكانة  يتمّتعو(  ال  �تلفني  ,شخاًصا 
�حلالة   tهذ ففي  متسا�ية.   hميز��
 ،A!بالعبا جديًر�  فقط  ��حد  يكو( 
��ملتوقع من �الثنني �آلخَرين - بسبب 
 .tما ,قّل شأًنا منطقًيا - ,( يعبد�Uكو
تتالشى  سو�  �حلالة   tهذ  X �لكن 
�ليس   .Nتز��  "aلثالو�  X  Aلوحد�"
 :�, �ألمرين  كال  لوجو!  طريق  �ة 
مًعا  ثالثة   X ���حد  ��حد   X ثالثة 

�X �( ��حد.
 ), ,حب  بطريفٍة   iيذّكر هذ� 

,شرككم فيها:
ُ��� ,( جحا �لساخر �ملشهو� ,ضحك 
لبغد�!   tغز�  jثنا, لنك  تيمو�   �Mًكث
كغنيمة  معه   tيأخذ  ), قر�  لد�جة 
 )[ Nمهرجي �لقصر. �يقا Mعّينه كب�
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جحا X ]حدg �ملر�h �جد X نفسه 
 ،tيأكل حلًما لوحد ), X مة�غبة عا�
ح� � يعد قا!ً�� على مقا�مة �غبته 
من  �طلني  �جلز��  من   gفاشتر تلك؛ 
,فضل �للحم. � مضى ]� �لبيت �,مر 
�للحم  �لك  من  له  حتّضر   ), >�جته 
 ،tMلذيًذ�، على ,الَّ ميسه ,حد غ jًشو�
ما  حظه،   jلسو� >�جته.  ح�  �ال 
 jجته تنتهي من جتهيز �لشو��< h!كا
 A�يا< X ح� قد� ]ليها بعض ]خوִדا
 A�سا  Aمفاجأ تلك  �كانت  مفاجئة. 
 A�لزيا� tذ��ا، �لكن كا( مقّدً��  � جدًّ
,( تكو( مفاجأA غM سا�A جلحا. فقد 
�ملغرية   ª<لطا�  jلشو�� ��ئحة  كانت 
�ما  �إلخوA؛  يقا�مها   ), من   gقو,
تبع �لك كا( نتيجة منطقية. �بعد ,( 
 AMح� �للقمة �ألخ jو� �لتها� �لشو�U,
 .A�!للمغا �لقلقة  ,ختهم  �ستأ�نو� 
 jملجي حتسًبا  ,مرها  �لز�جة  �ّتبت 
جحا �,عدh له عذً�� مناسًبا. �حني 
�صل جحا �لبيت ��شتم بقايا ��ئحة 
�لشو�j �لشهي طلب بلهف كبM �جبة 
�للحم. فأشا�h �لز�جة ]� �لقطة �ل6 
كانت ,فضل حيو�ناh جحا �ألليفة، 
�قالت: َ,خِرª �للحم من هذt �لقطة، 
منشغلة  بينما كنُت   �[ �ستطعت!   )[
كله.   jلشو�� �لقطة  �لَتَهَمِت  بالعمل، 
كفة   X ��ضعها  �لقطة  جحا  فأخذ 

�مليز�( ��جد بالصدفة ,( �>Uا كا( 
�طلني بالضبط. عندها �لتفت جحا ]� 
 Âا بلطف: ]ن� يا عزيز�>�جته �سأ
,صّدقك طبًعا، �لكن ]�� كا( هذ� هو 
�لشو�j فأين �لقطة ]�(؟! �]�� كانت 

هذt هي �لقطة فأين �لشو�j ]�(؟!
,ن�  لكم  �لنكتة جانًبا؛ �,صرِّ�   �ُ!َ,َ
�لتعاليم   �[ ,بًد�  �لنقد  هذ�  ,�جه  ال 
 ،� لعيسى  �لصحيحة  �حلقيقية 
لنقد  `ا�لة  ±ر!  �لبحث  هذ�   )[ بل 
نعتقد  �ل6   Aلسائد� �ملسيحية  �لعقائد 
� عن تعاليم  ,Uا قد ��رفت بعيًد� جدًّ

�ملسيح �ألصلية.
 X مرجع   �ّ, �جو!  ,نكرنا   ), بعد 
�إلجنيل يشM ]� ,( يسو� كا( ُيعَبد، 
يبقى ,مامنا ,( نشر� �ملرجع �لوحيد 
�لقضية X ]جنيل   tهذ �[ Mلذ� يش�
 :٥٢ �لعد!   ٢٤ �إلصحا�  لوقا، 
,��شليم   �[ ��جعو�  له  (فسجد�� 

بفر� عظيم)

يزعم �لكثM ,( هذt �جلملة تقد� !ليًال 
على ,( عيسى نفسه قد �عظ ,تباعه 
�ملسيحيني   jلعلما� �لكن   .tيعبد�  ),
�ملعاصرين يد�كو( جيًد� ,نه قد ثبت 
عن هذt �جلملة ,Uا مز��A �ال تستحق 

,( ُتعت{ جز�jً ,صليا من ]جنيل لوقا.
موضو�   �[ نعو!  �آل(  !عونا 
�ملما�سة �لعامة، سو�j كانت مدعومة 
على   jبنا ,� ال.  �ألناجيل   X بالدليل
من   Mلكث�  gلد �لشائعة  �ملما�سة 
يسو�   )[ �ليو�،  �ملسيحية  �لطو�ئف 
�هللا. �مع �لك  �بن  فعًال بصفته  ُيعبد 
�يعهم يّتفقو( على ,( يسو� �لذ� 
 .tحد� �أل"  �هللا  يعبد  كا(  يعبد�نه 
 j]� سألت علما ��عبًثا حا�لُت مر�ً�
�لذ�  �لسبب  عن  ضالعني  مسيحيني 
 ��[ �أل"،  �هللا  يعبد   ), بعيسى  حد� 
كا( هو ��ته جز�jً ال يتجز, من �لك 
�إلله، �كا( مندً±ا X �هللا كليًَّة كي 
�غم  (�إل�ية)   Aلوحد� من  نوًعا  ºلق 

َأَدُع النكتة جانًبا؛ وأصرِّح لكم أن, ال أوجه هذا النقد 
أبًدا إ= التعاليم احلقيقية الصحيحة لعيسى �، بل 
العقائد املسيحية  البحث Aرد @اولة لنقد  إن هذا 
ا عن  السائدة الI نعتقد أنها قد اFرفت بعيًدا جدًّ

تعاليم املسيح األصلية.
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�جو! ثالثة ,شخا<، �لكن� � ,تلّق 
�!ًّ� شافًيا. 

 A!بعبا  Aًمر عيسى  �ملسيح  قا�  هل 
�لعنصر �لثالث من �لثالوa، ,� �لر�� 
�لقد�؟ �هل عَبَد نفَسه ]طالقا؟ �هل 
�ملسيَح  يسوَ�  �لقدُ�  �لر�ُ�   hَعَبَد
,حد  َعَبد  �ألُ"  �إلله  �هل  ,بًد�؟ 
 aلعنصرين �آلخرين قط؟ فإ�� � �د�

هذ� فلما��؟  
�ألسئلة   tهذ على  �إلجابة  تضطر  قد 
�لتفو�  بأ(  يعترفو�  بأ(  �ملسيحيني 
�لعنصرين  على  �أل"  هو هللا  �لو�ضح 

.aلثالو� X آلخَرين�
�لثالثة  �لعناصر   ), يظهر  هذ�  من 
�ملنـزلة،   X متشاֲדة ليست   aللثالو
كانت   ��[ ثالثة"   X "ثالثة  هي  بل 
 X "ثالثة  ليست  �لكنها  ثالثة، 

��حد".
�حني ُيو�جه �لعلماj �ملسيحيو( مسألة 
حيث  هللا  �بنا  يعتقد�نه  �لذ�  يسو� 
بأنه كا(  يقولو(  �ألَ"،  �َهللا  َعَبَد  قد 
�إللَه �ألَ" �ليس  �لذ� عَبَد  �إلنسا( 

يسو� �بن �هللا �لذ� فعل �لك.
�هذ� يعيدنا ]� �لبحث �لذ� قمنا به 
��عيا(  كائنا(  �ة  كا(  هل  مسبًقا، 
فكا(  نفسه،  عيسى  جسد  ميتلكا( 
ألحدÆا �لوعي �لبشر� �لآلخر �عي 

�بن �هللا؟  

� ملا�� جتاهل �جتنب هذ� �إلنساُ( �إللَه 
�البَن �لذ� X !�خله �� يعبدt هو؟ 

شريَك  يسوَ�  نفسه،  �لرجَل   )[
�لعنصر  َيعبد   ), عليه  كا(  �ملسيح، 
�لثالث، �لر�� �لقد�، �لكنه � يفعل 

�لك مطلًقا.
]( �لعبا!A تصر� عقلي ���حي يعبَّر 
�لكنه  جسدية،  برمو>  ,حياًنا  عنه 
 X �متأصًال  ًخا  مترسِّ عمًال  يظل 
�لكيا( �لذه� ��لعاطفي للشخص. 

�لذ�  من  ُيَقرَّ�   ), بد  ال  هنا  �من 
كا( يقو� بالعبا!A حني كا( عيسى 

يعبد �هللا. 
لقد عاجلنا مسبًقا هذ� �لسينا�يو Áميع 
تعقيد�ته، ��لذ� يظهر منه ,( �ملسيح 
فإ��   .A!بالعبا قا�  �لذ�  هو  �هللا  �بن 
يعبد  كا(  �لذ�  هو  �إلنسا(  كا( 
�إللَه �أل"، �]( � يعبد �ملسيَح (�إلله 
 - gالبن) مطلًقا، فلما�� ]�( - يا ُتر�
ºالف �ملسيحيو( هذt �ألسوA �حلسنة 

�ل6 قدمها عيسى بنفسه؟! (٣)
�ملا�� بد,�� بعبا!A يسو� مع �هللا، بينما 
شريَكه  ,بًد�  َيعبد   � �إلنسا(  يسو� 

�ملسيَح �غم قربه منه؟!

*. !شخا' �تلفو$ بصفا� متماثلة 
�متسا�ية

!عونا نفحص ثانية، �من >��ية �تلفة 

هذt �ملرA، مبد, "ثالثة X ��حد" كما 
X �لثالوa �ملسيحي كأشخا< ثالثة 
بشكل  بعًضا  بعضهم  يشبه  متميزين 

كامل! 
عن  نتكلم  ال  �لسينا�يو  هذ�   X �ن 
شخص ��حد ֲדيئاh �عناصر �تلفة 
لكنها ±تمعة X ��حد، �]منا له ثالثة 
]ننا  �لثالثي.  كالتو,�  منفصلة   Nشكا,
�ملتشاֲדني  �لثالثي  �لتو,�  نشM هنا ]� 
]� حد ,( تشاֲדهم ال ينتهي مبشاֲדة 
 �[ �لك   gيتعد بل  فقط   Nألشكا�
�حلس   hعمليا� �لكلي   Mلتفك�
�ألفكا�   X فيشتركو(  ��لشعو� 
متطابقة.   A�بصو ��لتجا�"  ��حلس 
ففي هذt �حلالة على �ملرj ,( يعتر� 
�لتثليث  عناصر  بني  من  �الثنني  بأ( 
�لثالثة Æا >�ئَد�( عن �حلاجة. �]�� ّتم 
�لتخّلص منهما، فإ( هذ� لن يؤّثر �لبتة 
على �لعنصر �لباقي من �لثالوa ��لذ� 

سيظل عنصًر� كامًال X حد ��ته.
��لقر�( �لكرمي ,يًضا يثM �لسؤ�N ��ته 
حني يشM ]� �حلقيقة بأ( �هللا ]�� ,��! 
,( ُيهِلك �يقضي على �جو! عيسى 

 (٣) ,� ,( عيسى نفسه � يعبد ]الَّ �هللا تعا� 

�حدt، فِلَم ال يعبد �ملسيحيو( �هللا �حَدt كما 
فعل عيسى؟ (�ملترجم)
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سيؤثِّر  فهل  �لقد�،  ��لر��  �ملسيح 
�لك عليه �على جالله �بقائه �كماله؟ 
�من يقد� على ,( مينعه تعا� من فعل 

�لك؟ (سو�A �ملائدA �آلية: ١٨)(٤)
�إل�ية   hلصفا� �يع   ), يع�  �هذ� 
�ألبد،   �[  Nملفعو� سا�ية  تظل  سو� 
�عليه فإ( مفهو� �لثالوa - كما هو 
معر�X Y هذ� �لسينا�يو - يصبح بال 

.A�مع¡ �بال ضر�
 Yفإ�� كا( من �ملفتر ،Nعلى ,ية حا�
 aلثالو�  X �لثالثة  �ألشخا<   ),
يؤ!�( مهاّما �تلفة، فِمن �لو�ضح ]َ�( 
,( �لعناصر �لثالثة كلها تصبح ,ساسية 
لتكوين �لذ�h �إل�ية. ففي هذt �حلالة 
يتعا�( بعضهم  سيكو( �ة ��ة ثالثة 
�نسجا�   X مًعا  �يعيشو(  بعض  مع 
فقط  ُيعت{��   ), ميكن  �هكذ�  تا�، 
"ثالثة  �ليس  ثالثة"،   X ثالثة" كآ�ة 

�ة X ��حد".�
حالة  يشبه   aلثالو�  ), �قُتر�  لو   �
شخص ��حد بوظائف �مها� عضوية 
�تلفة �يعها ±تمعة X ��حد، ألمكن 

عندئذ طبًعا ]بقاjُ �لوحدA �إل�ية �ليس 
�لثالوa �إل�ي. 

�ن هنا ال نبحث X قضية شخص �� 
ثالثة   X بل  �تلفة،  عضوية  �ظائف 
,شخا< متشاֲדني بشكل كامل، كل 
��حد منهم يؤ!� مهاًما مشاֲדة ملها� 
�آلخرين �مع �لك �افظ على فر!يته. 
ما نناقشه هنا يقدِّ� حالة شخص مفر! 
بأعضاj �تلفة، ]� هنا ليس X �ألمر 
ُتعت{  عندما  �لكن  �ملنطق.  يناقض  ما 
حقوقهم  �م  ,شخا<  ,Uا   jألعضا�
ُيعتقد  نفسه  �لوقت   X� �خلاصة، 
 X ��حد  هي  شخصية  لو(  يشكِّ ,Uم 
±موعها، عندها ُتخر� حد�! �ملنطق 

 .Nمقبو Mيصبح �لنقا² بكامله غ�
�لكن  فر!يتها،   jلألعضا  ), شك  ال 
فر!يتها جزj من ,جز�j شخصية ,ك{، 
ال تتألف من هذ� �لعضو �لو�حد فقط، 

بل من ,عضاj ,خرg ,يًضا. 
�إلنسا(   X  jألعضا�  tهذ �يع   )[
فإ(  ]نساًنا X ±موعها. �طبًعا  ُتدعى 
 É!, �ظائف  تؤ!�   jألعضا� بعض 
نسبًيا ��إلنسا( يظل ]نساًنا بد�Uا ,يًضا 

�لكن بصو�A غM كاملة. 
�إلنسا( �ملكتمل §ب ,( يشتمل على 
�يع �ألعضاj �ل6 ميتلكها كائن بشر� 
§عله   jألعضا�  tهذ �±مو�  عموًما؛ 

]نساًنا متكامًال.

ُيدعى  ]نسا(  حالة  ,خذنا   ��[ فمثًال 
�لقوN: مبا ,(   jللمر بوُلس، فال ميكن 
�ا  �كليتيه  ��ئتيه  �قلبه  بولس  كبد 
فهي  لذ�  تؤ!يها،  ��ظائف  فر!يتها 
عن  متاًما   Aمتميز  A!متفر  hشخصيا
 ), ميكن  �لكامل  �لتميز   )[ بولس. 
يتحقق فقط ]�� كانت �لِكليتا( - على 
ما  كل  متاًما  تعمال(   -  Nملثا� سبيل 
يعمله بولس X ±موعه. ��لشيj نفسه 

 .gعن ,عضائه �ألخر Nميكن ,( يقا
�هذt �لقضية سو� تتطلب ,( غيا" 
 Mتغ �, aعضو ما لن يؤ!� ]� حد�
X شخصية بولس بأّ� شكل كا(، ,� 
�ئتيه  بد�(  ح�  بولس  فإ(  باملقابل، 
بإ>�لة  �ح�  �!ماغه،  �ِكْليتيه  �قلبه 
�لتا�  بولس  �يبقى  يظل  ,عضائه  �يع 
 tهذ �يع  أل(  ��لك  ��ته.  حد   X
�يظل  متاًما،  �متشاֲדة  مماثلة   jألعضا�
�لنظر عن  بغض  بولس ساملًا،  شخص 

.jألعضا� tغيا" هذ
 X لثالثة�" ]�� كا( هذ� هو سينا�يو 
بأية `ا�لة  �لقيا�  ��حد"، فمن �خلطأ 
باملنطق،  �ملسيحية  �لعقائد  النتقا! 
 Aلعقيد� على  ينطبق  �لذ�  �ملنطق  أل( 
منطق  هو  ]منا   Aملعاصر� �ملسيحية 
ساحر�h "ماكبث" (Macbeth) عندما 
هو  ��لقبح  �لقبح،  هو   Nجلما�" ُقلن: 

 ".Nجلما�

(٤) يقوN سبحانه �تعا�: ِ﴿...ُقْل َفَمْن َيْمِلُك 

�ْبَن  �ْلَمِسيَح  ُيْهِلَك   )ْ,َ  !َ��َ,َ  )ْ[ِ َشْيًئا  �ِهللا  ِمَن 
ُمْلُك  �ِهللا  َجِميًعا   Yِ�َْأل� ِفي  َ�َمْن  َ�ُ,مَُّه  َمْرَيَم 
 jَُيَشا َما  ºُْلُق  َبْيَنُهَما  َ�َما   Yِ�َْ��َأل  hِ��ََما �لسَّ

َ��هللا على ُكلِّ َشْيjٍ َقِديٌر﴾.
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 � �نك  يع�  فهذ�  �خللف  من  �لطعن  جا��   ���  *
�ملقدمة.

* �حلقيقة مثل �لنحلة حتمل � جوفها �لعسل �� �نبها 
�إلبر+.

* مهما قدمت للذئب من طعا5 فانه يظل 2ن �1 �لغابة.

فطنة 	بن سينا
�بن  �ملسلم  �لطبيب  عهد   � �ألمر��  �بنا�  �حد  مر? 
سينا فنوFD عليه لعالجه. Dخل �بن سينا على �ملريض 
�بعد فحصه L Mد � ظاهر جسمه علة، فأمسك نبضه 
�Q�R يرDD على مسامع �ألسر+ مناطق ��حيا� �ملدينة، 
�ملريض  نبض   D�S معني  حي  �سم   1� �صل  �عندما 
�Dقاته. فر�Q �بن سينا يرX� DDا� عائالW بيوW �حلي 
بعينها.  �سر+  �سم  �كر  عند  نبضه   Dفز� �ملريض  على 
يسكنو\  من  �Xا�   DDير �حلا�^  �لطبيب  �خذ  عندها 

نـbَعًمــا عـــلينـا   هللا     \�
 Fبالــذ عليهـم  �لفــْضـُل  َفـَلنـا 

 Wفتيا من  معني  �سم   1� �صل   hح �لبيت  �لك 
 +DياS D�Dيز��ألسر+. فإ�� بقلب �ملريض iفق بسرعة 
�جو� �بنكم S :lقا�ملحوظة. عندها صاQ �بن سينا 

�لشاn من تلك �لفتا+ فهي عالجه!!

لكل مثل �اللة:
�هله،   1� �حلُق  Rجع   F� �لنََّزَعِة:   1� ْهُم  �لسَّ  Dََعا
��لنََّزَعُة :  �لرُّما+، من  " َنَزs � قوسه "  �R Fمى. فَقالو�: 

 " عاD �لرمي على �لنََّزَعة " . 
�يكv ֲדا عن  ،Mعاقبة �لظلم على �لظا Dعا vكا\ �ملع

�xزمية تقع على �لقو5 .

(\���قو	� مأثو��:    ( عبد �مللك �بن مر
 +Rقد عن  �عفا  Rفعة  عن  تو�ضع  من  �لنا|  �فضل 

��نصف عن قو+.

i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 

�بيا� �ا معا�: (عمر� �بن كلثو5)

ِنَعـْم �لّنـا|  عـلـى  �أليديــــنـا 
Rَغ~ـْم َشــاَ�  ف~َمـْن  �هللا   َصـَنـَع 

إعداد: جمال أغزول  (اململكة املغربية)
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�لقر� معجز� �إلسال� (١١)٢٠

�لقائل بأنه ال يستطيع �حد  ُتثا' & �لغر$ مز�عم كث�� ضد �لتحد� �لقر�� 
�- يأ> مبثله. 4ُيقا8 �يضا بأنه ليس بالضر4'� من 4حي �هللا تعا0، بل .- ,مًد� 
� كا- طفر� من بني �لبشر. .F يقولو- .نه حسب قانو- �لطفر� ُيمكن �- ُيؤتى فر= من 

�ألفر�= موهبة فائقة �4 قد'� خا'قة، ال مياثله فيها �حد من �لبشر. 
هذ�  يد8  فال  مبثله،  يأ>   -� �حد  يستطع   T فريد�  كتابا  �لقر�-  كا-  فإ-  هذ�..  4على 
بالضر4'� على �- Fلك �لكتا$ من 4حي �هللا تعا0، بل ميكن �لقو8 بأ- ,مد� كا- 'جال 

عبقريا.. 4.نه كا- طفر� من بني �لبشر.
�قر� �لر= على هذ� �لبهتا- �4فحص �لدالئل على �- �لقر�- نز8 من عند �هللا، من خال8 كتا$: 

�لقر�- معجز� �إلسال_ �لذ� سننشر] ع[ حلقا\ & هذ] �لز�4ية.   "�لتقو�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

.- موضوb نز84 �لقر�- من عند �هللا 
ُتثبت   dل� �ملو�ضيع  �هم  من  تعا0 
قدسية �لقر�-. 4كما �شرنا سابقا.. 
.- كل �لكتب �لd نزلت من عند �هللا 
هي كتب مقدسة، 4لكن ليست كل 
�لكتب �لd ُيقا8 عنها .gا مقدسة قد 
�لقاطع  نزلت من عند �هللا. �4لدليل 
�لذ� ُيثبت قدسية كتا$ من �لكتب 
هو �- �لكتا$ نفسه hب �- ُيعلن 
4يؤكد تكر�'� على �نه قد نز8 من 
�هللا   -� يّدعي  �لذ�   -�4 �هللا،  عند 
تعا0 قد �نز8 عليه Fلك �لكتا$ ال 

بد �- يكو- نبيًّا صا=ًقا. 
يعتقد   dل� �لكتب  4حيث .- بعض 
تفتقد  مقّدسة  كتب  �gا  �تباعها 
بعض   =�'� �حلاسم،  �لدليل  هذ� 
�ملستشرقني.. �4 قل .- شئت بعض 
�حلاقدين من �مثاF 8لك �لذ� نشر 
ضد  �لنمسا   & �لعربية  باللغة  كتابه 
�لقر�-.. �'�= �مثا8 هؤالp �- ُيقللو� 
من  4ُيَهّونو�  �لدليل،  هذ�  قيمة  من 
=ليال  يتخذ4]   -�  �4=�'� بل  شأنه. 
على حقا'� شأ- �لكتا$ �لذ� يقو8 
�نه منـّز8، فإ- �لنـز84 يتضمن & 
'�يهم �uبوt من مكا- عا8، 4على 
 pملنـّز8 هو �لشي� pلك فإ- �لشيF
4ضيعا،  4صا'  قدسيته  فقد  �لذ� 
مكانته  4هبطت  قيمـته  فتنـزلت 

ُسوًال َقْد َأْنَزَل اهللا ِإَلْيُكْم ِذْكًرا رَّ
(�آلية)
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 y'باأل �4}ط قد']، 4صا' خليقا 
�ملقدسة &  �لكتب  �ما   .pبالسما ال 
{عمهم فهي تلك �لd �4حاها �لر4| 

�لقد~ .0 عبا=] �ألبر�'.
فإنه   pلر�� على شي� 4.- =8 هذ� 
حتما يد8 على غبا�4 هؤالp 4جهلهم 
 dل� �لعربية  �للغة  بأساليب  �لفاضح 
نز8 ֲדا �لقر�- �لكرمي، فهم يفهمو- 
 pمع� �لنـز84 �4لتنـز8 كما جا
كتبهم   -� يزعمو-   dل� �للغا\   &
4قد  فيها،  �4حيت  قد  �ملقدسة 
منها  يبق   T4 �للغا\  تلك  �ندثر\ 
غ� تر�جم & لغا\ �خر�، ف�يد4- 
�لنـز84  كلمة  معا�  ُيطّبقو�   -�
تلك   &  \pجا  dل� �4لتنـزيل.. 
�لقر�-  على  �ألعجمية..  �للغا\ 

�لذ� جاp & لسا- عر� مبني!
نعم.. .- من معا� �لنـز84 & �للغة 
عا8،  مكا-  من   tبوu� هو  �لعربية 
�لسحا$،  من  �ألمطا'  كنـز84 
�لقر�- �حلكيم هذ� �ملع�  4قد Fكر 

& قوله تعا0:
﴿4َُهَو �لَِّذ� ُيرِسُل �لرَِّياَ| ُبْشًر� َبْيَن 
َ�َقلَّْت َسَحاًبا   �Fَ.ِ َيَدْ� َ'ْحَمِتِه َحتَّى 
ِبِه  َفَأْنَزْلَنا  َميٍِّت  لَِبِلٍد  ُسْقَناُ]  ِثَقاًال 
�ْلَمآpَ َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ\﴾ 

(�ألعر��:٥٧)
كل  هو  ليس  �ملع�  هذ�   -�  �غ

فإ-  �لنـز84.  كلمة  تتضمنه  ما 
من  �النتقا8  �يضا  معنا]  �لنـز84 
يتضمن  �خر، 4ال  مكا-   0. مكا- 
عا8.  مكا-  من   tبوu� بالضر4'� 
�نه  4معنا]  لدينا ضيف،  نز8  ُيقا8: 
قد حّل علينا ضيف �4 {�'نا ضيف. 
�لنا~  يسكن  �أليا_..  هذ]   &4
عد�  من  تتكو-  عالية  عما'�\   &
�لطابق   & pملر� طو�بق، 4قد يسكن 
صعد  يقو8  ال  Fلك  4مع  �لعاشر، 
لدينا  نز8  يقو8  بل  ضيف،  لدينا 
من  �نتقلُت  يقو8:  �4ملسافر  ضيف. 
تلك �لبلد� 4نزلت & Fلك �لبلد، مع 
تكو-  قد  منها  �نتقل   dل� �لبلد�   -�
على ساحل �لبحر، بينما �لبلد �لذ� 
نز8 فيه قد يكو- على �'تفاb �ال� 
4مع�  �لبحر.  سطح  فو�  �ألقد�_ 
�لسفر �4النتقا8 هذ� لكلمة �لنـز84 
قوله   & �ملجيد  �لقر�-   &  pجا قد 

تعا0: 

﴿4َُقل 'َّ$ِّ �َْنِزْل�ِ ُمْنَزًال مَُّباَ'ًكا �4ََْنَت 
َخْيُر �ْلُمْنِزِلَني﴾  (�ملؤمنو-:٣٠)

4من معا� كلمة �لنـز84 4مشتقاִדا 
�يضا هو �إلhا= فضال 4'�ة من �هللا 
به  4ُِصف   �F. �لنـز84  فإ-  للعبا=. 
شيT p ينـز8 من مكا- عا8 4كا- 
تعا0،  �هللا  هو  �نزله  �لذ�  �لفاعل 
تبا'� 4تعا0  فإ- هذ� معنا] �- �هللا 
بفضله 4خالص '�ته قد �4جد Fلك 
�لشيp. 4قد جاp �لنـز84 ֲדذ� �ملع� 
 .��كث �يا\   & �لكرمي  �لقر�-   &
4لكن �4لئك �جلهلة، �4 �ملتجاهلو-، 
ال يلتفتو- .0 تلك �ملعا�، 4يريد4- 
منطقهم  حسب  �لقر�-  ُيفسر�4   -�
�ملعو�، 4يفهمونه تبعا للغاִדم �ملندثر� 

4معانيها �لقاصر�.
يقو8 تعا0 & كتابه �لعزيز:

﴿َلَقْد َ�ْ'َسْلَنا ُ'ُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِ\ �4ََْنَزْلَنا 
َمَعُهُم �ْلِكَتاَ$ �4َْلِميَز�َ- لَِيُقوَ_ �لنَّاُ~ 
ِباْلِقْسِط �4ََْنَزْلَنا �ْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌ~ َشِديٌد 

ومن معا� كلمة النـزول ومشتقاتها أيضا هو اإل�اد 
فضال ور*ة من اهللا للعباد. فإن النـزول إذا ُوِصف 
به شيء 4 ينـزل من مكان عال وكان الفاعل الذي 
أنزله هو اهللا تعا:، فإن هذا معناه أن اهللا تبارك وتعا: 

بفضله وخالص ر*ته قد أوجد ذلك الشيء.
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٢٢

4ََمَناِفُع لِلنَّاِ~﴾ (�حلديد:٢٧)
�لكتا$  �نز8  �نه  سبحانه  ُيبني  هنا 
�4نه �نز8 �يضا �حلديد، 4ليس مع� 
مكا-  من   tبوu� هو  هنا  �لنـز84 
فضال  �إلhا=  معنا]  4.منا  عا8، 
تعا0  �نه  للعبا=، ��  4'�ة من �هللا 
قد عّلم �لكتا$ لرسله ليتعلم �لنا~ 
�يضا  �4نز8  �4لقسط،  �4لعد8  �حلق 
فيه  4جعل  للنا~  خلقه  بأ-  �حلديد 

منافع كث��  uم.
كذلك يقو8 سبحانه:

لَِباًسا  َعَلْيُكْم  �َْنَزْلَنا  َقْد   _َ=َ� َبِ�  ﴿َيا 
 �ُيَو�ِ'� َسْو�ِتُكْم 4َِ'يًشا 4َلَِباُ~ �لتَّْقَو
Fَِلَك َخْيٌر، Fَِلَك ِمْن �َياِ\ �ِهللا َلَعلَُّهْم 

ُر4َ-﴾ (�ألعر��:٢٦) َيذَّكَّ
�أللبسة  �نز8  �نه  سبحانه  ُيبني  هنا 
فتقيه  �إلنسا-  يرتديها   dل� �4لثيا$ 
�نه  كما   ،pلشتا� 4بر=  �لشمس  حر 
 ��لتقو 44سائل  �لربا�  �uْدَ�  �نز8 
�إلنسا-،  ֲדا  يتزين   dل� �4لصال| 
فتغطي عيوبه 4تستر ما ُيشينه، ح£ 
يرتديه..  لباسا  صا'\  قد  لكأgا 
يؤّكد   ¤  .��لتقو لبا~  هو  F4لك 
سبحانه على �- .نز�له لأللبسة �ملا=ية 
�� �لثيا$، �4 �أللبسة �لر4حانية �� 
 �4سائل �uَد� �4لتقو�، .منا هو خ
من عند �هللا.. �4جد] سبحانه لفائد� 
�4نه  �إلنسا- ¦الص فضله 4'�ته، 

من �يا\ �هللا لعلهم يّذكر4-.
كذلك يقو8 تعا0 & سو'� �لزمر:

﴿َخَلَقُكْم مِّن نَّْفٍس �4َِحَدٍ� ُثمَّ َجَعَل 
�َألْنَعاِ_  َلُكْم مَِّن  �4ََْنَز8َ  َ{4َْجَها  ِمْنَها 
ُبُطوِ-   &ِ َيْخُلُقُكْم   �ٍ�4َ}ْ�َ َثَماِنَيَة 
 &ِ َخْلٍق  َبْعِد  مِّن  َخْلًقا  ُ�مََّهاِتُكْم 
َلُه  َ'بُُّكْم  �هللا  Fَِلُكُم  َثَالٍ§،  ُظُلَماٍ\ 
�ْلُمْلُك آل .َِلَه ِ.الَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْصَرُفوَ-﴾ 

(�لزمر:٧)
4من �لو�ضح هنا �- �هللا تبا'� 4تعا0 
©دثنا عن خلق �لنا~ 4خلق �ألنعا_، 
مَِّن  َلُكم  ﴿�4ََْنَز8َ  قوله:  4مع� 
�نه خلق   ��  ﴾�ٍ�4َ}ْ�َ َثَماِنَيَة  �َألْنَعاِ_ 
لكم بفضله 4'�ته ªانية �{��4 من 

�ألنعا_.
�4يضا يقو8 تعا0: 

﴿ُثمَّ �َنَز8َ َعَلْيُكْم مِّن َبْعِد �ْلَغمِّ َ�َمَنًة 
 8�) مِّْنُكْم﴾  َطآِئَفًة  َيْغَشى  نَُّعاًسا 

عمر�-:١٥٥)
4هنا يش� �هللا تعا0 .0 �نه �نز8 �ألمن 
�4لنعا~ على �ملؤمنني، F4لك بعد �- 
�خطا'  بسبب  �4لغم  �uم  �صاֲדم 
�لكفا'.  عليهم  شنها   dل� �حلر$ 
�� �نه بفضله تعا0 �4جد & قلوֲדم 
مما  باالطمئنا-،  �4الحسا~  �ألمن 
جعل �لنعا~ �4لنو_ يغشاهم فتستريح 
 tلنشا� يعا4=هم  ح£  �جسا=هم 
يذكر   ��خر مناسبة   &4 �4حليوية. 

سبحانه �نه �نز8 عليهم �لسكينة بعد 
هزميتهم  بسبب  �خلو�  �صاֲדم   -�
�ما_ �عد�ئهم فاستطاعو� �- ينتصر�4 

عليهم: 
َ'ُسوِلِه  َعَلى  َسِكيَنَتُه  �هللا  �َنَز8َ  ﴿ُثمَّ 

4ََعَلى �ْلُمْؤِمِنَني﴾ (�لتوبة:٢٧)
�4ألمن  �لسكينة   -� �لو�ضح  4من 
�4حلديد  �4لثيا$  �4ألنعا_  �4لنعا~ 
�لناَ~  تعا0  �هللا  يعطيها  �مو'  كلها 
من  ִדبط  ال  4هي  4'�ته،  بفضله 
مكا- عا8، 4ال تنتقل من �على .0 
�هللا  فإ-  �ألمر..  حقيقة   &4 �سفل. 
4هو  .ال   pشي من  ما  �نه   0.  �يش
فيه،  4يتصر�  ميلكه  �لذ�  سبحانه 
بفضله 4خالص '�ته.  يوجد]  �4نه 

يقو8 تعا0:
َخَز�ِئُنُه  ِعْنَدَنا  ِ.الَّ   pٍَشْي مِّن   -.ِ4َ﴿
مَّْعُلوٍ_﴾  ِبَقَدٍ'  ِ.الَّ  ُنَنزُِّلُه  4ََما 

(�حلجر:٢٢)
�نز8  قد  �نه   0. تعا0   �يش كما 
 �� �ملع�،  ֲדذ�  �يضا   � �لرسو8 
من  �4'سله  4بعثه  4�4جد]  خلقه 
فضله '�ة بالنا~، فيقو8 سبحانه:

'َُّسوًال  Fِْكًر�  .ِلَْيُكْم  �هللا  �َْنَز8َ  ﴿َقْد 
َيْتُلو� َعَلْيُكْم �َياِ\ �ِهللا ُمَبيَِّناٍ\ لُِّيْخِرَ� 
ِمَن  اِلَحاِ\  �لصَّ 4ََعِمُلو�  �َمُنو�  �لَِّذيَن 
ُلَماِ\ .َِلى �لنُّوِ'﴾ (�لطال�:١١- �لظُّ

(١٢
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�4نز8  نز8  لكلمة  �ملع�  هذ�   -.
�Fها-  عن  غائبا  كا-  4مشتقاִדا 
 0.  �pإلسا� حا4لو�  �لذين  �4لئك 
�لقر�- با=عاp �نه بنـز4له قد �نتقل 
ُسفلي،  مكا-   0. عا8  مكا-  من 
 & �لنـز84  هذ�  فإ-  Fلك  4على 
من  4ينتقص  قد']  من  ©ط  '�يهم 
�ملع� كا- غائبا  مكانته. 4لعل هذ� 
�يضا عن �Fها- �4لئك �لذين {عمو� 
�- عيسى عليه �لسال_ قد صعد .0 
يعيش  �4نه  4'4حه،  �لسماp ±سد] 
عا_،  �لفي  من  يقر$  ما  منذ  فيها 
أل- 'سو8 �هللا � قد �شا' & بعض 
�ملسيح  نز84   0. �لشريفة  �حا=يثه 
 p4هؤال �لزما-.  �خر   & مرمي  �بن 
�لرسو8  �حا=يث   & قر��4  حينما 
� قوله: "كيف �نتم .�F نز8 فيكم 
 -� ظنو�  (�لبخا'�)،  مرمي..."  �بن 
�على .0  �النتقا8 من  �لنـز84 هو 
�سفل، 4لذلك فقد {عمو� �نه T ميت 
�لبشر، 4كما ما\  بقية  كما ميو\ 
�لكر�_   pألنبيا� من  4حلقه  سبقه  من 
مبا فيهم سيد �لبشر �³عني، بل ظنو� 
سو�  �4نه   ،pلسما�  & يعيش  �نه 

ينـز8 منها & �خر �لزما-. 
بني  �إلسر�ئيليا\  هذ]  �نتشر\  لقد 
�نتشا'� �4سعا، 4ال عجب  �ملسلمني 
& Fلك.. فإ- �عد�=� كب�� من بني 

�إلسال_.   & =خلو�  قد   ��لنصا'
 -� pمن هؤال �4'مبا T يستطع �لكث
 dل� �فكا'هم 4عقائدهم  يتخلو� عن 
نشأ�4 عليها 4تعلموها. 4لعل �هم ما 
�هللا  توحيد  �خذ4] من �إلسال_ كا- 
 �تعا0 4عد_ تأليه �ملسيح، 4لكن �لكث
 & قابعا  ظل   ��ألخر �فكا'هم  من 
تسر$  فقد  لذلك  4عقوuم.  قلوֲדم 
.0 �ملفاهيم �إلسالمية على مر �أل{ما- 
�لكث� من �لعقائد �4لعا=�\ �ملسيحية 
�4ليهو=ية، 4هذ] ما ُيطلق عليها �سم 
�إلسر�ئيليا\. 4قد كا- من بينها فكر� 
صعو= �ملسيح عليه �لسال_ ±سد] .0 
 &  y'أل�  0. منها  4نز4له   pلسما�
�خر �لزما-.. 'غم �- �لقر�- �لكرمي 
توفا]،  �لذ�  تعا0 هو  �هللا  بأ-  ُيقر' 
�4نه T ُيقتل T4 ُيصلب بيد �عد�ئه، 
�4نه تعا0 قد 'فعه .ليه.. �� �نه قّربه 
.ليه 4'فع قد'] 4مكانته، �4نه لن يعو= 
مر� �خر� .0 هذ] �حليا� �لدنيا حيث 

.- �هللا تعا0 كتب على �إلنسا- موتة 
�لكرمي  �لقر�-   & �هللا  4قّد'  �4حد�، 
عليها  قضى   dل� �لنفس  ميسك   -�
�ملو\. 4على Fلك فإ- �ملقصو= من 
�ألحا=يث �لشريفة �لd تذكر "نز84" 
�هللا   -� هو  مرمي  �بن  عيسى  �ملسيح 
تعا0.. ¦الص فضله 4'�ته.. سو� 
�بن  عيسى  �ملسيح  ُيماثل  من  ´لق 
�نتقاله من  نز4له هو  يع�  مرمي. 4ال 
�لسماp .0 �أل'y �4 نز4له من مكا- 
�آليا\  بينته  ما  متاما  يع�  بل  عا8، 
�4لنعا~  �ألمن  نز84  عن  �لسابقة 
�4حلديد  �4ألنعا_  �4لثيا$  �4لسكينة 
4نز84 'سو8 �هللا � 4كل ما ينـزله 
�هللا تعا0 من لدنه بَقَد' معلو_. �4ما 
�بن  عيسى  "�ملسيح  �سم  �ستخد�_ 
�ملشاֲדة  على  يد8  هذ�  فإ-  مرمي" 
 & معر�4  �سلو$  4هو  �4ملماثلة، 
.طال�  �جلائز  من   F. �لعربية..  �للغة 
�سم �لشيp على ما شاֲדه، كما Fكر 

ولعل هذا املعH كان غائبا أيضا عن أذهان أولئك الذين 
السماء  إ:  صعد  قد  السالم  عليه  عيسى  أن  زعموا 
Sسده وروحه، وأنه يعيش فيها منذ ما يقرب من ألفي 
أحاديثه  بعض   V أشار  قد    � اهللا  رسول  ألن  عام، 

الشريفة إ: نزول املسيح ابن مرمي V آخر الزمان. 
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Fلك �لقر�- �لكرمي نقال عن �لنسو� 
�لال> قلن عن يوسف عليه �لسال_ .نه 

ليس بشر� بل هو مال� كرمي: 
﴿4َُقْلن َحاَ¶ ِهللا َما َهَذ� َبَشًر� ِ.ْ- َهَذ� 

ِ.الَّ َمَلٌك َكِرمي﴾ (يوسف:٣٢)
لفظ  �لقر�-  �طلق  كما  �4يضا 
�لشياطني على �لنا~ & قوله تعا0: 
 � َعُد4ًّ َنِبيٍّ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا  ﴿4ََكَذِلَك 
ُيوِحي  �4َْلِجنِّ  �ِإلْنِس  َشَياِطَني 
�ْلَقْو8ِ  ُ{ْخُرَ�  َبْعٍض  .َِلى  َبْعُضُهْم 

ُغُر4ً'�﴾ (�ألنعا_:١١٣)
حـرثا  �ملر��  ¹يـت  4كما 
لَُّكْم﴾  َحْرٌ§  ﴿ِنَسآºُُكْم  لز4جها: 
�أل{��4  4ُشبِّه  (�لبقر�:٢٢٤)، 
باللبا~: ﴿ُهنَّ لَِباٌ~ لَُّكْم �4ََنُتْم لَِباٌ~ 
﴾ (�لبقر�:١٨٨)، �4يضا ُسمِّي  لَُّهنَّ
لَِباًسا﴾  �لَّْيَل  ﴿4ََجَعْلَنا  لباسا:  �لليل 

(�لنبأ:١١).
�سم  من  �ملقصو=  فإ-  هذ�  4على 
�لذ�  مرمي"  �بن  عيسى  "�ملسيح 
هو  �لشريفة  �ألحا=يث   &  ='4
½يp 'جل يشابه �ملسيح عيسى �بن 
مرمي عليه �لسال_، 4لكنه يكو- من 
�لطائعني هللا 4'سوله،  بني �ملسلمني 
مثيال  h4عله  تعا0  �هللا  فيجتبيه 
�يضا  به  قالت  ما  4هذ�  للمسيح. 
�لذين  �ألقدمني  �ملسلمني  طائفة من 
4=قائق  �حلقائق   tستنبا�  & توغلو� 

�لشريف،  �4حلديث  �لكرمي  �لقر�- 
�بن مرمي  نز84  �ملر�= من   -. فقالو� 
½يp 'جل يشبه عيسى �بن مرمي & 
�لفضل �4لشر�. 4قد جاp هذ� & 
4فريد�  �لعجائب  (خريد�  كتا$: 

�لغر�ئب البن �لو'=�) ما نصه:
"قالت فرقة: نز84 عيسى.. خر�4 
'جل يشبه عيسى & �لفضل، كما 
ُيقا8 للَخيِِّر َمَلٌك 4للشرير شيطا-، 
تشبيها ֲדما 4ال ُير�= ֲדما �ألعيا-" 

(٢٠٥¾)
�سم  Fكر  من  �ملقصو=   -.  ��
 & مرمي"  �بن  عيسى  "�ملسيح 
Fكر\   dل� �لشريفة  �ألحا=يث 
خر�4  هو  �لزما-  �خر   & نز4له 
مرمي  بن  عيسى  �ملسيح  يشبه  'جل 
من  �¹ه  عليه  فُيطلق  �لفضل،   &
ُيطلق  كما  �4ملماثلة،  �ملشاֲדة  با$ 
& �للغة على �لرجل �لطيب �َخليِّر �نه 
 0. قد حتو8  �نه  ُيقصد  َمَلك، 4ال 
مال� بالفعل، 4كما ُيقا8 لإلنسا- 
�ملعصية  على  ©ض  �لذ�  �لشرير 
ُيقصد  4ال  شيطا-،  .نه  �4لفسا= 
عني  هو  �إلنسا-  Fلك   -� بالطبع 

�لشيطا- �لذ� لعنه �هللا تعا0.
�مر ما  �لقو8.. .- نز84  4خالصة 
�4 شيp ما �4 شخص ما قد يع� 
�- �هللا يوجد] من فضله تعا0 '�ة 

�لنـز84  فإ-  Fلك  4على  بالنا~، 
يتضمن �لفضل �4لر�ة. 4ֲדذ� فإ- 
 -� تقتضي  �لكرمي  �لقر�-  قدسية 
4فضل  '�ة  ألنه  منـّزال،  يكو- 

من �هللا تعا0. 
يقو8 سبحانه مش�� .0 هذ� �لفضل 

�لعظيم:
﴿�4ََْنَز8َ �هللا َعَلْيَك �ْلِكَتاَ$ �4َْلِحْكَمَة 
4ََعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلْم 4ََكاَ- َفْضُل 
(١١٤:pلنسا�) ﴾ِهللا َعَلْيَك َعِظيًما�

َجآpَْتُكْم  َقْد  �لنَّاُ~  �َيَُّها  َيآ  ﴿ُقْل 
 &ِ ِلَما   pٌ4َِشَفآ 'َّبُِّكْم  مِّن  َمْوِعَظٌة 
لِْلُمْؤِمِنَني  4ََ'ْحَمٌة   �4َُهًد ُد4ِ'  �لصُّ
َفِبَذِلَك  4َِبَرْحَمِتِه  �ِهللا  ِبَفْضِل  ُقل    *
َيْجَمُعو-﴾  ا  ِممَّ َخْيٌر  ُهَو  َفْلَيْفَرُحو� 

(يونس:٥٨-٥٩)
َلْو  �ِهللا  َ'ُسو8َ  ِفيُكْم   َّ-�َ ﴿�4َْعَلُمو� 
َلَعِنتُّْم  �َألْمِر  مَِّن   �َكِثٍ  & ُيِطيُعُكْم 
4ََلِكنَّ �هللا َحبََّب .ِلَْيُكُم �ِإلميَاَ- 4ََ{يََّنُه 
�ْلُكْفَر  .ِلَْيُكُم  4ََكرََّ]  ُقُلوِبُكْم   &ِ
ُهُم  4�ُلَِئَك  �4َْلِعْصَياَ-  �4َْلُفُسوَ� 
�لرَّ�ِشُد4َ- * َفْضـًال ِمَن �ِهللا 4َِنْعَمًة 
�4َهللا َعِليٌم َحِكيٌم﴾  (�حلجر�\:٨)

هذ� هو فضل �هللا تعا0 �لذ� �نزله 
 dل� نعمته  4هذ]  �ملؤمنني،  على 
'�ته  4هذ]  عبا=]،  على  ֲדا  �نعم 
�لd �تاها �لنا~، 4لكن �لكافرين ال 
ُيَنز8ََّ هذ� �خل� �4لفضل  يو=4- �- 
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على �ملؤمنني. يقو8 تعا0:
َ�ْهِل  ِمْن  َكَفُر�4  �لَِّذيَن  َيَو=ُّ  ﴿َما 
ُيَنز8ََّ   -�َ �ْلُمْشِرِكَني  4ََال  �ْلِكَتاِ$ 
�4َهللا  'َّبُِّكْم  مِّن  َخْيٍر  مِّْن  َعَلْيُكْم 
 4Fُ �4َهللا   pَُيَشآ َمن  ِبَرْحَمِتِه  َيْخَتصُّ 

�ْلَفْضِل �ْلَعِظيِم﴾  (�لبقر�:١٠٦)
قدسية  ينكر4-  �لذين  �4لئك   -.
يزعمو-   4� نز4له،  بإنكا'  �لقر�- 
.منا  لشأنه،  �}طاطا  نز4له   &  -�
يعّبر4- بذلك عن كر�هتهم ملا �نز8 
�هللا تعا0. 4هذ] �لكر�هة �لh dعلها 

وبسبب هذه الكراهية فإنهم aاولون أن يطمسوا احلقائق ويطفئوا نور اهللا بأفواههم، 
ولكن كل أعماhم هذه مقضيٌّ عليها بالفشل، ولن يصيبهم إّال الضالل واإلحباط

�إلنسا- & قلبه جتا] فضل �هللا تعا0 
 d4هد�يته، هي �ل [��لذ� �نزله خل
Fلك   �ير ال  ح£  بص�ته  تعمي 
�خل�، 4هي �لd تضع غشا�4 على 
عينيه فال يبصر Fلك �لفضل، 4هي 
�لd تصم �Fنيه فال يسمع �يا\ �هللا 
يؤمنو-  ال  فهم  4لذلك  �ملنـزلة. 
 �F. .ّال  يبصر4- 4ال يسمعو-  4ال 
متأل   dل� �لكر�هية  تلك  عن  Äلو� 
�لكر�هية  هذ]  4بسبب  قلوֲדم. 
فإgم ©ا4لو- �- يطمسو� �حلقائق 

4لكن  بأفو�ههم،  �هللا  نو'  4يطفئو� 
عليها  مقضيٌّ  هذ]  �عماuم  كل 
�لضال8  .ّال  يصيبهم  4لن  بالفشل، 

�4إلحباt كما يقو8 تعا0:
4ََ�َضلَّ  لَُّهْم  َفَتْعًسا  َكَفُر�4  ﴿�4َلَِّذيَن 
َكِرُهو�  ِبَأنَُّهْم  Fَِلَك   * َ�ْعَماَلُهْم 
َ�ْعَماَلُهْم﴾  َفَأْحَبَط  �هللا  �َْنَز8َ  َمآ 

(,مد:٩- ١٠)
�لثا�  �لدليل   0. يأخذنا  هذ�  4لعل 
�لذ� يـد8 بداللة �4ضحة على �- 

�لقر�- كتا$ من 4حي �هللا تعا0.

تتقدم أسرة "التقوى" إلى املسلمني كافة وإلى قرائها األفاضل خاصة 
بأجمل التهاني والتبريكات مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.

أعاده اهللا علينا وعليكم باخلير واليُمن والبركات.

¡@Õj@∑ ∆B@z@øi
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بني اإلسالم واملسيحية..
لغتان مختلفتان أم لغة واحدة؟

كلما تصفحت مقاالٍ� على �لشبكة �لعاملية 
''جدُ� عد'ًّ� جديًد� قد "َّر عن ساعديه 
للتطا'7 على 6يننا �حلنيف، ترّسخْت قناع. مبد, +سا*( 
�ل.  �إلسا*��  تلك  �لعظيم؛  لإلسال?  �ملشايخ  من  عد6 

لألعد�*  �6فعية  Eعطت 
لتوجيه سهامهم �ملتتالية.

 Iلنا� بعض   Eيقر 'حني 
مناقًضا  ملشايخ  كالًما 
 Oم يظنوPجلوهر �لدين، فإ
 O'لدين هكذ�، فيكفر� OE
 Oير'حو' كله،  بالدين 
بطريقة  نصوصه   Oيفهمو
 W' �لتنفXية.  �ملشايخ 
مبهاYة   O'يأخذ �لنهاية 

�لقر[O نفسه.
'فا* مع  حصل  ما  هذ� 

�لطبيبة  تلك  سلطاO؛ 
`حلت  �ل.  �لسو`ية 
�ملتحد(  �لواليا�  a+
�ألمريكية، 'ها هي تسلط 
قلمها ضد �لدين �إلسالمي 

نفسه.
 OE �حلا7  ֲדا  'صل  'قد 
تر, OE �إلسال? هو سبب 
 ،hلعر� عاملنا  مشاكل 
'OE �لعلة W �لدين نفسه، 
 W iفهمه �ملغلو W ليس'
'قد   .Iلنا� بعض   OهاlE
قرEُ� �لعديَد من مقاالִדا. 
مقا7  على  Eعلق  'هأنذ� 
�ألخبا`  جريد(   W نشَرْته

 ،٢٤-٣-٢٠٠٥ بتا`يخ 
vمد  �لشيخ   :Oبعنو�
�لد�شر،   Oللسا� 'ظاهر( 
 zِّ'تر +Pا  فيه:  قالت 
'ليس  كتعاليم  للمسيحية 
كدين. 'قد Eتت بنصو| 
'من  �إلجنيل  من  متقابلة 
لتصل  �لنبوية،  �ألحا6يث 
+OE a تعاليم �ملسيحية هي 

�ملفضلة لديها. 
�لذ�  �إلجنيلي  �لنص  Eما 
لدينا  فليس  به،  Eتت 
�عتر�� عليه، ألننا نؤمن 
بنبو( �ملسيح عليه �لسال?، 
'لكن �ختيا`ها غX �ملوفق 
ضعيفة،  نبوية  ألحا6يث 
سياقها،  من  نـزعها  مع 

هو �لذ� نرفضه.
+O تصوير OE �إلسال? جا*
�متا��  بينما  بالسيف، 
قو7  بالتسامح  �ملسيحية 
Yيًعا  �ألنبيا*   O+ باطل. 
سامية،  بتعاليم  جا*'� 
'كانو� سباقني W �لتسامح 
لقد  �هللا.  �لق  '�لر�ة 
�لقر[نية  �لسو`   �Eبتد�
�ِهللا  ﴿ِبْسِم   aتعا بقوله 

تفنيد مقا� 
فا� سلطا�

بقل�: �ألستا� هاني �اه�

“ØBZvªA ™iBq ü

محاض	 بكلية خض
	� بفلس�ي�
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 �' �لرَّحيم﴾،  �لرَّْحمن 
تبدE بقوله (ِبْسِم �ِهللا �جلّبا` 
 aتعا �هللا   OE مع  �ملنتقم)، 
�لَظَلمة  من  'منتقم   ٌ̀ جبا

�ملجرمني.
�آليا�  بعض  يلي  'فيما 
عن  تتحد�  �ل.  �لقر[نية 

`�ة �هللا:
َْ̀حَم.  'َ﴿  aتعا 'قا7 

َ'ِسَعْت ُكلَّ َشي*﴾
َسْلناَ�  ْ̀ E ما'﴿ aقا7 تعا' 

ْحَمًة لِْلعاَلمني﴾ َ̀ ِ+ال 
بََّنا  َ̀﴿ 'جّل  عز  'قا7   
َشْيٍ*  ُكـلَّ  َ'ِسْعَت 
ْحَمًة َ'ِعْلم� َف�ْغِفْر لِلَِّذيَن  َ̀
َتاُبوْ� َ'�تََّبُعوْ� َسِبيَلَك َ'ِقِهْم 

َعَذ�َ� �ْلَجِحيِم﴾
َحْم  ْ̀ �'َ �ْغِفْر   �َّ̀ ﴿َ'ُقل 
�لر�ِحِمَني﴾  َخْيُر  َ'Eنَت 

 ،(١١٩ :Oملؤمنو�)
ِفًظا  ـ� َح َخْيٌر  ﴿َف�ُهللا 
�لر�ِحِمَني﴾   َحُم  ْ̀ Eَ َ'ُهَو 

(يوسف: ٦٥).
�هللا  ّمَن  ْحَمٍة  َ̀ ﴿َفِبَما 
َفّظ�  ُكْنَت  َ'َلْو  َلُهْم  لِنَت 
وْ� ِمْن  َغِليَظ �ْلَقْلِب َالْنَفضُّ
 :Oعمر�  7]) َحْوِلَك﴾ 

(١٦٠
`سو7   aتعا �هللا  'يصف 

� بقوله: 
َُ̀سو7ٌ  َجا*ُكْم  ﴿َلَقْد 
َعَلْيِه  َعِزيٌز  Eَنُفِسُكْم  ِمْن 
َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعِنتُّْم  َما 
َِّ̀حيٌم﴾   ¡ٌ'*َ̀ ِب�ْلُمْؤِمِنَني 

(�لتوبة:١٢٩)
هل هذ£  "لغة صحر�'ّية 
قاحلة غX مهذبة، جلفة، 
'تكا6  �لعنف   a+ تدعو 
¦لو من Eّ� مع¥ +نسا¤" 

كما قالت �لكاتبة؟
 ّ̈ هل 6عو( �إلسال? +a �ل
بغX �ملسلمني جالفة؟ قا7 
�هللا  َينـهاُكُم  ﴿ال   aتعا
ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  �لَِّذيَن  َعِن 
يِن َ'َلْم ُيْخِرُجوُكْم  ِفي �لدِّ
َتَبرُّ'ُهْم   OْEَ ُكْم  ِ̀ 6َِيا ِمْن 
�للـه   َّO+ِ +ِلَْيِهْم  َ'ُتْقِسُطو� 
�ْلُمْقِسـِطَني﴾  ُيِحـبُّ 

(�ملمتحنة: ٩).
 :� �لرسـو7  'قا7 
ير�ـهم   Oلر��ـو�"
 W من  �`�و�  �لر�ن. 
 W من  ير�كم  �أل`� 
�لترمذ�،  (سنن  �لسما*" 

كتا� �ل¨ '�لصلة)
�حلديث   W Eيضا  'قا7 
 .�`  O+" �لقدسي: 
(صحيح  غض©"  غلبت 
بد*  كتا�  �لبخا`�، 

�خللق)
'W +حد, �ملعا`� كانت 
كلما  ْبِي  �لسَّ ِمَن   )ٌEَْمَر�
ْبِي  �لسَّ ِفي  َصِبيًّا  َ'َجَدْ� 
ِبَبْطِنَها  َفَأْلَصَقْتُه  Eََخَذْتُه 
َضَعْته، لعله يكوO �بنها  ْ̀ Eَ'َ
 :� �لنَِّبيُّ  َفَقا7َ  �ملفقو6.  
َحًة َ'َلَدَها  ِ̀ Eَُتَرْ'Oَ َهِذِ£ َطا
َ'ِهَي  ال،  ُقْلَنا:  �لنَّا`؟  ِفي 
ُ̀ َعَلى OْEَ ال َتْطَرَحُه.  َتْقِد
ِبِعَبا£ِ6ِ  َحُم  ْ̀ Eَ لَُّه  لـَ َفَقا7: 
ِمْن َهِذِ£ ِبَوَلِدَها. (صحيح 
�أل�6،  كتا�  �لبخا`�، 

با� تقبيل �لولد).
�هللا  `سو7  قبَّل  'حني 
'�حلسني  �  �حلسن 

'عند£  عنهما،  �هللا  `ضي 
قا7  حابس،  بن  �ألقر» 
عشرً(   ¬  O+ �ألقر»: 
�لولد، ما قّبلت منهم  من 
سو7 �هللا  Eحد، فنظر +ليه̀ 
َيرحم  ال  "من  � 'قا7: 

 'َEَ" :ية�'` W' ،"ال ُيرحم
�لر�ة  �هللا  نز»   O+ Eملك 

من قلبك؟!"
�لسما'ية   Oأل6يا�  ،Ol+
برسالة  جا*�  كلها 
�لتسامح '�لر�ة '�ألخو( 
'�لو6ّ  '�لتكافل   O'لتعا�'
'�لعد7   Oإلحسا�'
لكن  '�لتقو,.  '�ألمانة 
�لناI �لذين يتبعوO �لدين 
�لذين   'E شخصية  ملآ`� 
 O'6 [بائهم  من  يرثونه 
'جوهر£  حلقيقته  فهم 
ع¨  يشوِّهونه  �لذين  هم 
�لزمن؛ ²يث يصبح تعاليم 
�لر'³  من  خا'ية  شكلية 

ال جوهر ´ا.
�لدكتو`( عن  Eما حديث 
''صفها  �إلسال?،  لغة 
+ياها بالقاسية، فهذ� يعو6 
بأحا6يث  �ستدال´ا   a+
ضعيفة، µ هي منـز'عة 
'موضوعها.  سياقها  من 
حديث:   a+ فبالنسبة 
بابا،   Oلربا ثال� 'سبعو�
ينكح   OE مثل  Eيسرها 
 Oفإ Eمه!!.."  �لرجل 
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معشر،   hE على  مد�`£ 
'+سنا£6  ضعيف،  'هو 
'صفه  بشي*،كما  ليس 
''صفه  معني.  بن   ·¸
�حلديث،  مبنكر  �لبخا`� 

 .O'ضعَّفه [خر'
�لثا¤  �لنص  'كذلك 
لتستد7  به  جا*�  �لذ� 
�إلسال?،  لغة  قسا'(  على 
يصيبه  �لد`هم  'هو: 
Eعظم  �لربا  من  �لرجل 
عند �هللا من ثالثة 'ثالثني 
�إلسال?."   W يزنيها  �نية 
ففي سند£ �سم مبهم، لذ� 
عن  هو   µ منقطع،  فهو 
Eحد �لصحابة، 'ليس عن 

`سو7 �هللا �.
µ +ننا ال نر, OE �لتحذير 
من فعل �ملوبقا� مبقا`نتها 
منكر؟  Eمٌر  شنيع  بعمل 
ُتدخل  �لدكتو`(  لكن 
ببعضها؛  �ملوضوعا� 
�لربا مبا³،   OE فهي تر, 
 Oيكو  OE تستنكر   µ
ֲדذ£  مرتكبه  توصيف 
تذكXها  'علينا  �لشد(. 
 W �ملقصو6  �لربا   OE هنا 

Eكانت  سو�*  �ألحا6يث؛ 
صحيحة E? ضعيفة، ليس 
+ال �لربا �الستهالكي �لذ� 
Eضعاًفا  يدفعه   Xلفق�  Oكا
مضاعفة للغ¹ ليزيد غًنى، 
بينما يزيد �لفقX فقًر� على 
 OE فعليها  'بالتا¬  فقر. 
تقرE �لنصو| W سياقها.

Eما قو´ا +O "�لطريقة �ملثلى 
هي  �لسلبّيا�  عن  للنهي 
بالتركيز على �إلºابيا�"، 
�جلميع،  مع  يصح  فليس 
من   Xكث مع  صّح   O+'
�لناW I عصر ما، فليس 
�لعصو`.  كل   W يصح 
'لتعلْم OE �لدين �إلسالمي 
Yيًعا،   Iللنا جا*  قد 
بش« ثقافاִדم 'حضا`�ִדم 
من  'Eماكنهم.  '�EماPم 
 OE للنص  بّد  هنا كاO ال 

يؤثر W �جلميع. بينما نر, 
يكتب،  حني  كاتب   �ّE
فإنه يتخيل �لفئة �ل. يريد 
OE يتو�صل معها، 'ي¨مج 
منطها،  حسب  كتابته 
�لدينية  �للغة  هكذ�  'ليس 

�ل. ¦اطب �لكل.

�لكاتبة  هذ�  هل  لكن، 
مسيحية؟

كذلك،  تكن   �  �l+
 O+ ماE .6ّفنكتفي بذلك �لر
ُمتسّتر(،  مسيحية  كانت 
للمقا`نة   O'مضطر فإننا 
بني صو`( �ملسيح �لو�`6( 
W �ألناجيل، 'بني صو`( 
 O]لقر� W )6`مد � �لو�v
ننـز£  Eننا  علًما  '�لسنة، 
�لصفا�  �ملسيح عن هذ£ 
�لو�`W )6 هذ£ �ألناجيل. 

فقد '`W 6 �ألناجيل:
ال  لكم  فأقو7  Eنا  "'Eما 
من  بل  �لشر،  تقا'مو� 
�ألمين  خد�  على  لطمك 
Eيًضا"  �آلخر  له  فحّو7 

(م« ٥: ٣٩).
 Oملسيحيو� lكر  'لطاملا 
عن  �لصا6`   Oلبيا� هذ� 
يسو»، '�حتجو� به على 
Eنه كاO يعلم 'يعظ تعليًما 
مضا�6ً للحر�، 'لكنا جند 
�جلديد  �لعهد  Eناجيل   W
�لعكس  مفا6ها  فقر�� 
متاًما، تقو7 فقر( منه على 
سبيل �ملثاW ،7 +جنيل مّتى 

:١٠: ٣٤
"ال تظنو� *( جئت أللقي 
ما  �أل0/،  على  سالًما 
بل  سالًما  أللقي  جئت 

سيًفا".

للمقارنة  مضطرون  فإننا  ُمتسّ�ة،  مسيحية  كانت  إن  أما 
بني صورة املسيح الواردة * األناجيل، وبني صورة !مد � 
الواردة * القرآن والسنة، علًما أننا ننـزه املسيح عن هذه 

الصفات الواردة * هذه األناجيل. 
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'W فقر( Eخر, يقو7:
�آل�  
لكن  ;م:  "فقا� 
فليأخذ�  كيس  له  من 

من  كذلك،   B

ِمزَ
ثوبه  فليبع  له  ليس 

يشتر سيًفا" (+جنيل لوقا 

.(٢٢:٣٦
فإ�l كاO �ملسيح قد جا* 
يدعو   �lفلما للحر�، 
�آلخر؟  �خلد   )`�6+  a+
من �لو�ضح Eنه ينبغي +ما 
تناقض  بوجو6  �لتسليم 
علينا   OE  'E �إلجنيل،   W
تأ'يل �لتناقض على 'جه 

مناسب.
هذ�   W معنيني  'لسنا 
�ملقا? بقضية ما +�l كانت 
Eمًر�  �آلخر  �خلد   )`�6+
'جه  على  للتطبيق  قابًال 
�إلطالÁ، 'لكن ما يعنينا 
 OE 'نؤكد   Xنش  OE هنا 
كلها  �ملسيحية  �لد'7 
تتر66   � �لتا`يخ  طو�7 
�حلر�   a+ �لذها�   W
�آلخر.  �خلد  يدير'�   �'
 Oملسيحيو� نا7  'عندما 
أل'7  '�لُسلطة  �مللك 

مر(، فإPم 6خلو� �حلر'� 
مهاYني 'مد�فعني. 'هم 
 W مسْيطر(  ُقو,   Oآل�
�لعا�، 'ال ��لو� متو`طني 
 W' .نيYحلر'� مها� W
هذ� �لعصر �حلا¬ جند Eنه 
منهم،  جانب  �نتصر   �l+
�لشعو�  بقية  Âّدته 
'�عـت¨'�  �ملسيحية، 
 � ً̀ �نتصا �نتصـا`£ 
�ملسيحية،  للحضا`( 
�حلضا`(  'Eصبـحت 
�ملسيحية W كل صو`ها 
'�لنجا³.  �´ْيمنة  تع¹ 
 O6'لتا تتحا`�  'عندما 
كًال   Oفإ  ،Oمسيحيتا
حتمى  PEا  تّدعي  منهما 
'يتم  �ملسيحية،  �ملثل 
�ملنتصر(  �لد'لة  متجيد 
باعتبا`ها �لد'لة �ملسيحية 
�لو�ضح  'من  �حلقيقية. 
�ملسيح  �من  منذ  Eنه 
ظلت  هذ�،  عصرنا   a+'
غما`  ¦و�  �ملسيحية 
كل   Xتش' �حلر'�، 
سو¡  PEا   a+ �لشو�هد 

تظل على نفس �حلا7. 

�لعملي  فالو�قع   Ol+'
�حلر�   OE هو  �ملشاهد 
ُتع¨ عن �لتوجيه �حلقيقي 
�جلديد،  �لعهد  لتعاليم 
+�6`( �خلد  'OE موضو» 
+ال  يكن   � هذ�،  �آلخر 
Eمال£  �نتها�ًيا  تعليًما 
للمسيحيني  �لتا?  �لعجز 
�ملقصو6   OE  'E �أل'�ئل، 
على  ُيطّبق   OE هو  به 
ال  �لفر6ية،  �حلاال� 
على  'ال  �لد'7  على 

�لشعو�.
�فترضنا  لو  ح«  'ثانًيا، 
Eمر  قد  �ملسيح   OE
فال  �حلر�،  ال  بالسال? 
�ملعرضني   OE هذ�  يع¹ 
يكونو�   � تعاليمه  عن 
بل  شرفا*.   'E قديسني 
قد  نفسها  �لكنيسة   O+
كّرمت �ألبطا7 �لوطنيني 
�حلر'�،  6خلو�  �لذين 
على  قّديسني  'نّصبتهم 

يد �لبابو��.
�ستخد�?   a+ بالنسبة  Eما 
'�لشديد(  �لقاسية  �للغة 
'`OE 6 �ملسيح قا7 ألمه: 

"يا �مرE(". بدOE 7 ينا6يها 
هو  هذ�  فهل  Eّما£،  بيا 
يريد   Oكا �لذ�  �أل�6 
OE يتعلمه �جلميع. 'مقابل 
  � �لن©  عن   6`' lلك 
 Iحق �لناE نه سئل: منE
 � فقا7  ²سن صحب.؟ 
�لسائل  كر`   µ Eمك.   :
مر��،  ثال�  سؤ�له 
'�لرسو7 يقو7 له: Eمك، 
 µ �لر�بعة:   W قا7   µ

Eبو�" 
 O'ملعاند� طلب  'حني 
�لسال?  عليه  �ملسيح  من 
 Oلتكو بآية   Äيأ  OE
قا7  صدقه،  على  عالمة 
يطلب  شرير  "جيل  ´م: 
+ال  يعطى  فال  �ملعجز(، 
معجز( يوناO �لن©". فما 
�لر6ّ   W لِغلظة� م¨` هذ£ 
على هؤال* غX �ملؤمنني. 
 Iَقد 'صف �ملسيُح �لنا'
بالكال�  به  �ملؤمنني   Xَغ
قا7:  حيث  '�خلنا�ير، 
 Iلقد� تعطو�  "ال 
تطرحو�  'ال  للكال� 
6ُ``كم قد�? �خلنا�ير لئال 
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بأ`جلها 'تلتفت  تد'سها 
فتمّزقكم".

بأنه  هنا  ُ'صف  ما   O+
 W هو   "``6ُ"'  "Iلقد�"
'�آليا�  �لوحي  �لو�قع 
"�لكال�"  'Eما  �لربانية. 
' "�خلنا�ير" فاملقصو6 ֲדا 
 OE `فضو�  �لذين   Iلنا�
يؤمنو� باملسيح. 'ال شك 
 IقدE  aتعا �هللا  [يا�   OE
'هي   ،Iمقد كل  من 
بطبيعة �حلاE 7غلى من كل 
�لد``، 'لكن ال شك Eيضا 
OE W هذ£ �ألشيا* �ملقدسة 
'�ل. هي Eغلى من �لد`` 
قد جا*� من Eجل E'لئك 
فاآليا�  منها.  �ملحر'مني 
ُتعر�   OE ºب  �لربانية 
على E'لئك �ملحر'مني من 
'Eنبيا*   .aتعا باهللا   Oإلميا�
 Oيأتو ال  'جل  عز  �هللا 
أل'لئك  فقط   Oباإلميا
مليئة  قلوֲדم   Oتكو �لذين 
 Oيأتو باإلمياO مسبقا، بل 
�لكفر  �نتشا`  �من   W
 Oيأتو +Pم  '�لضال7. 
�لناI ظالٌ?  يغشى  عندما 

 OE 'مهمتهم  �6مس، 
�لذين  E'لئك  Åاطبو� 
غياهب   W  Oيتخّبطو
من  'ÅرجوPم  �لظلما� 
فمن  �لنو`.   a+ �لظلما� 
�ألنبيا*   Äيأ هؤال*  Eجل 
 OE يبد'  'ال  �لدنيا.   a+
�صطفا£  �لذ�   Oإلنسا�
�هللا 'E`سله ´د�ية �لضالني 
E'لئك  يصف   OE ميكن 
+ليهم  �هللا  E`سله  �لذين 
'خنا�ير،  كال�  بأPم 
 'E جرير(  من  ´م  'ليس 
 Oنو` �إلميا OE ,نب سوl
بعد.  قلوֲדم   W يشّع   �
على  �ملستحيل  ملن  '+نه 
�لن© OE يقوO+ 7 [يا� �هللا 
للكافرين  ُتقّد?  Eال  ºب 
يد'سوها   OE من  خوفا 
بأقد�مهم. '+�l جا� للن© 
OE يتلفظ مبثل هذ� �لقو7، 
للكافرين  يتس¥  فكيف 
 Áلصا+  O+ يؤمنو�؟   OE
باملسيح  �لقو7  هذ�  مثل 
� �فتر�* '+سا*( بالغة، 
'كأنه يصف �لناI �لذين 
بأPم كال�  +ليهم  سل  ُ̀E

لذنب  ال  'خنا�ير، 
جنو£، 'ال خلطأ �`تكبو£، 
 � �حلق   Oأل فقط  'لكن 
 O`لنقا' بعد.  ´م  يتجل 
قدمه  �لذ�  باملثل  هذ� 
 W  Eنقر  l+  ،� �لرسو7 
﴿َلَعلََّك  �ملجيد:   O]لقر�
َيُكوُنو�  Eَال  نَّْفَسَك  َباِخٌع 

ُمْؤِمِنَني﴾(�لشعر�*:٤)
�لكرمية مد,  �آلية  تصف 
على   � �لرسو7  حر| 
Yيع   a+ `سالته  تبليغ 
 O`نقا 'عندما  �لكافرين. 
تقدمه  �لذ�  �ملسيح  بني 
لنا �ألناجيل 'بني �لرسو7 
�ختالفا  هنا�   OE جند   �
 Oفإ �الثنني،  بني  شاسعا 
نفسه  يقتل  يكا6  EحدÇا 
Eجل  من  'حزنا  جهد� 
 O'يريد ال  �لذين  E'لئك 
مؤمنني،  يكونو�   OE
ينصر¡  �لذ�  '�آلخر 
+Pم  عنهم  'يقو7  عنهم 
'يأمر  'خنا�ير،  كال� 
عليهم  يتلو�  بأال  تالميذ£ 

 .aيا� �هللا تعا]
ال جر? OE `سو7 �إلسال? 

�ألنبيا*  Yيع   Áفا قد   �
Eعلى  منوlجا  كونه   W
 Xغ �لكرمية.   Áلألخال
نتصّو`   OE ميكن  ال  Eننا 
 � �ملسيح   Oيكو  OE
�خللق  حسن  من  vر'ما 
�إلناجيل.  صّو`ته  كما 
 a+ يصل   � Eنه  صحيح 
�لر'حا¤  �لكما7  قمة 
 ،� �لرسو7  بلغها  �ل. 
 Oية حا7 كاE لكنه على'
نبيا E`سله �هللا تعاa ليعلم 
 Áألخال� فضائل   Iلنا�
'ال  �لر'حا¤،  '�لسلو� 
�لذ�   zlلنمو�  OE بد 
عن  Åتلف   Oكا قدمه 
ماليني �لناI �لذين كانو� 
'لكن  �منه،   W  Oيعيشو
أل'لئك  �لويل  كل  �لويل 
+ليه   Oينسبو �لذين  �لكتبة 

هذ� �لسلو� �ملشني.
'W هذ� �لشأO ال نستطيع 
نغفل عن lكر حا6ثة   OE
�ل.  �لكنعانية   )Eملر� تلك 
جا* lكرها W مّتى ١٥: 
٢١- ٢٦ 'W مرقس ٧: 
 W 6`' ٢٤- ٢٧، حيث
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lلك:
"µ خرz يسو» '�نصر¡ 
+a نو�حي صو` 'صيد�*، 
'+�l �مرE( كنعانية خا`جة 
�لتخو? صرخت  من تلك 
سيد  يا   ¹�`� قائلة  +ليه 
Âنونة  �بن.   .6'�6 �بن  يا 
بكلمة،  ºبها  فلم  جد�. 
فتقد? تالميذ£ 'طلبو� +ليه 
قائلني �صرفها ألPا تصيح 
 � 'قا7:  فأجا�  '`�*نا 
َسل +ال +a خر�¡ بيت  ُ̀E
فأتت  �لضالة.  +سر�ئيل 
'سجد� له قائلة يا سّيد 
Eعّني. فأجا� 'قا7 ليس 
خبز  يؤخذ   �P حسنا 
."Rللكال Sُيطر
�لبنني 

 )Eملر� هذ£  تقّدمت  لقد 
+a �ملسيح بتو�ضع عظيم، 
قدميه  على  'سقطت 
 �' قومها،  عا6(  حسب 
تطلب منه سو, OE يدعو 
'لكن،  بالشفا*.  البنتها 
�ألناجيل،  هذ£  كتبو�  من 
بأنه  �ملسيح  لنا   O'`ُيصّو
 OE حسنا  "ليس  قا7: 

�لبنني 'ُيطر³  يؤخذ خبز 
للكال�".

'Eمل  'لوعة  حرقة  بأية 
�لبائسة   )Eملر� هذ£  Eقبلت 
تذهب   � �ملسيح.  على 
خبز�  منه  لتستجد�  +ليه 
E' متاعا 6نيويا؛  لباسا   'E
متاعا  E`�6ته  ما  كل   O+
`'حيا، من هد�ية '6عا*. 
جا*  ما  منه  طلبت  لقد 
يعطيه.   OE Eجل  من  هو 
غOE X �لعبا`( �ل. جا*� 
 O+ تقو7  �إلجنيل   W
'طر6ها،  �جرها  �ملسيح 
بل  بذلك  يكتف   �'
'Eسا*  'جهها   W EهاPا 
بالكال�.  'شبهها  +ليها 
�لعبا`(  تلك  كانت  'لو 
 OE تع¹  فإPا  صحيحة، 
 )Eملسيح � يسب تلك �ملر�
�لكنعانية 'حدها، بل سب 

كل Eنثى من جنسها.
عليه  �ملسيح  ºد   �  �l+
�لسال? من يد�فع عنه ممن 
يّدعي Eنه من Eتباعه، فإننا 
من يد�فع عنه. *نه نW �هللا 

هذ�  مثل  عن   Zملعصو�
�الִדاما^. 

'فا*  تقو7   �lما  Oآل�'
تعر¡  كانت   O+  Oسلطا

هذ£ �لنصو|؟

�0تفا`  على  �حتجاجها 
 cلقاهر� d ��eصو^ �أل
 O�lباأل �إلسال?  يأمر   �
مك¨��  خال7  من 
قد`(  ¸د6   �' �لصو�، 
�لصو�  ملك¨��  معينة 
'Êن   .O�lباأل �خلاصة 
 OE �أل�هر  علما*  نناشد 
يوحد'� �ألW O�l �لقاهر( 
 OE' ًد�،  موحَّ يكن   �  O+
Åفضو� صوته، 'خصوًصا 

W �لفجر.
خال7  من  �لصال(  Eما 
مك¨�� �لصو�، فليست 
�لعهد،  حديثة  بدعة  +ال 

'ال E`�ها الئقة. 

�ملساجد  بعض   hتسا�

نظافة �لكنائس

هذ�  عن  حديثها   O+

ينّم عن كر�هيٍة  �ملوضو» 
 Oكا �ملسلمني.  لكل 
 OE �لدكتو`(  Eيتها  عليِك 
�لنظافة  على  قومك  حتّثي 
 � �لرسو7  ֲדا  Eمر  �ل. 
 OE نأسف  'Êن   .�Xكث
 Oبعضا من قومنا ال يأֲדو
'ال  شو�`عهم  بنظافة 
بيوִדم،  'ال  مساجدهم 
مشكلة  ليس  هذ�  لكن 
 W إلسال? نفسه، 'ال� W
 W مشكلة  هي  بل  لغته؛ 
�لناI �لذين غدْ'� بعيدين 
 O+  µ �لدين.  جوهر  عن 
�ل.   �ملساجد  من  �لغالبية 
6Eخلها W �لعا� �إلسالمي 
تلك  Eما   .� جدًّ نظيفة 
`�ئحة  منها  تفو³  �ل. 
ما  غالبا  فهي  كريهة، 
 ،Áسط �ألسو�' W Oتكو
'يدخلها عد6 هائـل من 
يصعب  ²يث   ،  Iلنـا�
بالنظافة.  Yيًعا  �لتز�مهم 
 Xلكبـ� خطؤهم  'هذ� 
�لذ� ºب حـّثهم على 

جتـا'�(.
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يديك  بني  سأضع   
�لقا� عزيز� 
ُتحّسُن  معلوما�  �لسطو�  هذ�  ع# 

�ستعمالك جلها( �لكمبيوتر.

	لوصلة 	ملتسلسلة 	لعاملية
USB: Universal Serial Bus

�ملستعملو-  �2جه  قليلة  سنني  منذ 
2صل   �28��9 كلما  عديد;  مشاكل 
9جهز; خا�جية جلها( �لكمبيوتر حيث 
ال توجد 2ال 2صلة فا�غة. 2على سبيل 
�ملثاH لوصل Web Cam كام�G �إلنترنت 
Lب 9- يشتر� بطاقة خاصة يضعها 
�8خل جها( �لكمبيوتر حيث توفر له 
�حلاجة  �ستدعت  لذ�  جديد;،  2صلة 
�O تطوير 2صلة عاملية تعمل مع كل 
 USB ألجهز; 9ُطلق عليها �سم 2صلة�

�2لW من 9 هم مميز�ִדا:
9نه   Xتع  Wل�  :Plug and Play  .١

مبجر8 ]يصاH قطعة حتمل هذ� �لشعا� 
بالكمبيوتر سوa يقو_ نظا_ �لتشغيل 

�لقطعة  بالتعرa على هذ�   Windows

2تركيب �ل#�مج �لW ُتخوb Hا �لشغل 
ضمن �لكمبيوتر.

 USB1  H2أل� �إلصد��  سرعتها:   .٢
قا8� على نقل ١٢ ميجابت بالثانية. 
9ما �إلصد�� �لثاUSB2 g يستطيع نقل 
٤٨٠ ميجابت بالثانية. 9ما �لوصلتني 
�لقدميتني Serial and parallel ports فال 

تتعدm سرعتهما �مليجابت بالثانية.

USB لتخزين	قلم 
كافية  تعد   n �ملرنة   oألقر��  -9 مبا 
�ملعلوما�  من   pلكا� �لقد�  لتخزين 
]O جانب �حلاجة �مللحة لنقل ملفا� 
من   Gلكب�  g2إللكتر� �حلجم   ��r
قلم   s�#خل�  uختر� vخر   O[ مكا- 
مبجر8  �لذ�   "x  y� "يو  �لتخزين 
2صلة  ع#  �لكمبيوتر  zها(  ]يصاله 
USB ميكنك نقل ملفا� منه 29 ]ليه.

�ملرنة   oألقر�� مقا�نة   Hخال 2من 
Floppy Disk بأقال_ "يو �x y" يتضح  

لنا �آل|: 
* �ملساحة �لتخزينية bذ� �ألقال_ تفو~ 
تتعد  ال   Wل� �ملرنة   oألقر�� مساحة 
باملقا�نة مع 9قال_ "يو  ١,٤ ميجابيت 
2سعتها  �ألسو�~   p �ملتوفر;   "x  y�

من ١٢٨ ]O ٢٠٠٠ ميجابيت.
 * ميكنك �ستعماH �لقرo �ملر- عشر 
مر�� تقريبا 2بعد rلك يفقد �لقد�; 

على �زين �مللفا� بشكل صحيح مما 
يؤO[ �8 ضياu �مللفا�. 9ما بالنسبة 
]عا8;  فبإمكانك   "x y� يو" ألقال_ 
 -9 قبل  �ملر��   aآلال �ستخد�مها 

تتلف.
* p حاH تعر� �ألقر�o �ملرنة حلقل 
�ملخزنة  �ملعلوما�  تضيع  مغناطيسي 
عليها، 9ما 9قال_ "يو �x y" فال تتأثر 

ֲדذ� �لعامل.
 oيصعب تأمني �مللفا� على �ألقر� *
فبعضها   "x  y� "يو  9قال_  9ما  �ملرنة، 
�تو� على نظا_ �كم لتأمني �مللفا�، 
بد2-  �مللفا�   ;sقر� ميكن  ال  حيث 
جديد  ]صد��   m�2تو �لسر.  كلمة 
على جها( للتعرa على �لبصمة، حيث 
ال ميكن قر�s; �مللفا� �ملخزنة ]ال بعد 

مطابقة �لبصمة �ملخزنة على �لقلم.
 "x y� 2كتابة 9قال_ "يو ;sسرعة قر� *

تفو~ عشر�� �ملر�� �ألقر�o �ملرنة.
بعض   -9 هنا  بالذكر  �2جلدير 
�حلو�سيب �لقدمية ال حتتو� على نظا_ 
"يو �x y" مما يعX عد_ �لقد�; على 
معظم  لكن  �ألقال_،  هذ�  �ستخد�_ 
�ألجهز; �ملصنعة بعد ١٩٩٩ حتتو� 
بعض   -[ ح�  �لنظا_.  هذ�  على 
 p 9جهزִדا   �تعر حاليا  �لشركا� 
�ملرنة،   oلسو~ بد2- سو�قة �ألقر��
9كل  قد  تكنولوجيا  9صبحت  أل�ا 

عليها �لدهر 2شر�.

jMÃÕ@J¿∏ªAÀ ≈ç

بقل�: محم� مل�

مهن�� كمبي�ت	
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P.O.Box 12926
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  * ترحب %لة �لتقو� # هذ� �لز��ية ”�لتقو� منكم ��ليكم“ �ميع �ملسامها� من قر�ئها �لكر��.

 * تع� �ملسامها� عن ���� �لقر�� �ليس بالضر��
  عن ��� ��لة.

�ل�يد �إللكتر�� altaqwa@alislam.

By Air Mail

�مضا� ��لصحة �لنفسية
 

كما �� للصيا� �ثا� ��ابية 
على �لصحة �لعامة للجسد 
�لصحة  على  ��ابياته  فله 
�لنفسية �يًضا.. �سأحا�' 
�لقا0  �لسطو�  هذ:  ع� 
حو'  �ألضو�0  بعض 
لصو�  �لنفسية  �جلو�نب 
من خال'  �Iلك  �مضا� 
�بر�R� Uية �لتقرK� Q �هللا 
 ��V�  X�Vلعبا�� بالصيا� 
�لوقاية   \ باهللا  �إلميا� 
�ألمر�^  من  ��لعال_ 
�لنفسية   Xالضطر�با��

من  حالة   K� ��لوصو' 
��الستقر��  �لطمأنـينة 

��التز�� �لنفسي.
�مضا�  شـهر  ُيعـد 
kاسب  ��ئعة  مناسبة 
�نفسهم  �ملسلمو�  فيها 
�مـو�هم  �يتــدبر�� 
�ليه  �صل  ما  �يد�سو� 
ضعـف  من  حاvم 
�هـو��. علينا \ �مضا� 
 K�  Vنعو  �� كمسلمني 
�إلسالمي،  �لدين  ينابيع 
تعاليمه  من  �نستلهم 
�ل� غفلنا عنها مثل  �لِقيم 
�هللا  ��لتمسك �بل  �لص� 

 Qلصديق �._ من �ملغر� *
��Uية   Qغيا عن  �ستفسر 
"\ شا�� �لصحافة" �Iكر 
�توياִדا  يطالع  كا�  �نه 
بكل شغف ��لـحَّ  على 
���Vجها بصفة ثابتة  ضمن 

صفحاX "�لتقو�".
�سر�  على  يصعب   -
معينة  "�لتقو�" نشر ��Uيا 
تضطر  لذلك  ثابتة  بصفة 
للتضحية ببعضها  ��صيص 
مساحاִדا ملو�ضيع تر� ��ا 

بالغة �ألRية ��لفائد�. �ها 
�ن قد لبينا �منيتك \ هذ� 
��Uيتك  ���Vجنا   Vلعد�
��ا ستنا'  �ملفضلة �نرجو 
�لكث�   Qعجا�� �عجابك 

من قر�ئنا �ألفاضل.

"�لتقو�"  �سر�  تشكر   -
ֲדا  �تصل  من  �يع 
توفر  تا�يخ  عن  مستفسًر� 
موقع �جلماعة ع� �إلنترنت 
�هتمامهم  على  جديد  من 
�عناياִדم �حتيطهم علًما �� 
�بإمكا�م  توّفر  قد  �ملوقع 

Uيا�ته �آل�.
 

���� سريعة
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هذ�  تبديل  ليتم  ��لتعا�� 
للمسلم  �لر�هن   _Iلنمو�

بنموI_ �ملؤمن �لقو�.
مييز  ما  �هم   �لعل 
بقية  عن  �مضا�  شهر 
�لصيا�  هو  �لسنة  شهو� 
عن  �المتنا�  يع�  �لذ� 
 Qلشر��� �لطعا�  تنا�' 
خال'   Xلشهو�� �مما�سة 
�جلو   K� باإلضافة  �لنها�، 
�لر�حا� �خلا¡ �لذ� مييز 
يشتر£  حيث  �لشهر  هذ� 
تنظيم   \ �لنا¦  عامة 
بني  �ليو�  خال'  ��قاִדم 
 Xفتر�  \ ��لعمل   �Vلعبا�
 Xقا�� ��صيص   �Vد�
فيها  �تمعو�  موحد� 
�ملشا�كة  �هذ:  لإلفطا�. 
\ حد �Iִדا vا �ثر ��ا¨ 
على  �لنفسية  �لناحية  من 
�لذين  �لنفسيني  �ملرضي 
يعانو� من �لعزلة �يشعر�� 
 Qباالضطر� �صابتهم   ��
�لنفسي قد �ضعت حاجًز� 
بينهم �بني �ملحيطني ֲדم \ 
�ألسر� ��ملجتمع.. �شهر 
من  يتضمنه  مبا  �مضا� 
بأنو��:  يلقي  شامل  نظا� 

على �لصائمني حيث �عل 
عموًما  تتميز  سلوكياִדم 
 ،X�Vبالعـبا بااللتـز�� 
 K�  Qلتقر�  Xا�ال��
�لتر�حم  �هللا، �تعم مظاهر 
بني �لنا¦ مما يبعث �vد�0 
�لنفسي ��خلر�_ من �Vئر� 
 �Vملعتا� �لنفسية  �vمو� 
للمرضى  معانا�  متثل  �ل� 
هذ�  فيسهم  �لنفسـيني 
�لتغي� �إل�ا¨ \ حد�» 
حتسن \ حياִדم �لنفسية. 
 \ ��ابية  �ثا�   �للصو� 
تعت�  �ل�   �Vإل��� تقوية 
�يع  لد�  ضعف  نقطة 
�لنفـسانيني،  �ملرضـى 
�مًال  �لصو�  مينح  كما 
على  �يساعد   Qلثو��  \
�ملشاعر  من  �لتخلـص 
�لص�   �� كما  �لسلبية. 
عن  �المتنا�  يتطلبه  �لذ� 
 Qلشـر��� �لطعا�  تنا�' 
�ألخر�   Xملمـا�سا��
 \ يساهم  �لنها�  خال' 
على  �لقد��  مضاعفة 
 Xمليـوال�  \ �لتحـكم 
يقـو�  مما  �لشهو�نيـة 
�عر�^  �مقا�مة  مو�جهة 

نفسية كث��.
مبر^   Qالكتئا� �ُيعر® 
�لعصر �حلديث، �من �هم 
باليأ¦  �لشعو�  �عر�ضه 
 �Vإل��� �تر�جع  ��لعزلة 
�بالتا°  بالذنب  ��لشعو� 
هذ:  �يع  مزيج   �Vيؤ
�ملشاعر �لسلبية �K �لتفك� 
\ �النتحا�. �يعزU �ألمل 
من  �خلر�_  �هللا   Qثو�  \
كما  هذ:.  �ليأ¦  �Vئر� 
�آلخرين  مع  �ملشا�كة   ��
��ألعما'   X�Vلعبا�  \
�مضا�  خال'  �لصاحلة 
�ل�  �لعزلة  �اية  يتضمن 
 K�  ،Qالكتئا� يفرضها 
 X�Vلعبا� مما�سة  جانب 
�هللا  Iكر   \ �النتظا�  مثل 
��قاִדا   \ �لصال�   0�V��
هذ�  �جلماعة. �خال'  مع 
�حاسيس  تتقو�  �لشهر 
مشاعر  �ُتقا��  �لتوبة 
�تبعد  بالذنب  �لشعو� 
 \ �لتفك�  عن  �ألIها� 
�يذ�0 �لنفس بعد �� يشعر 
بالتفا³' ��ألمل  �لشخص 
�عـر�^  مو�جـهة   \

.Qالكتئا�

�مما ال شك فيه �� �لقلق 
عصرنا   Xا´ من  ´ة 
من  �لقلق  �ينشأ  �حلا°، 
ֲדمو�  �النشغا'  خال' 
�ألسو�  �توقع  �حليا� 
�ملا'  على  ��خلـو® 
��ألبنا0 ��لصحة. �شعو� 
�الطمئنا� �ملصاحب لصيا� 
�مضا�، �Iكر �هللا بصو�� 
�لر�حة  يوفر منا¶  متز�يد� 
تساهم  �طمأنينة  �لنفسية 
مشاعر  من  �لتخلص   \

�لقلق ��لتوتر.
�ملقا�  هذ�   \ يفوتنا   �ال 
�لقهرية  �لوسا�¦  Iكر 
منها عدV كب�  يعا�  �ل� 
 \ �تكو�  �لنا¦.  من 
صو�� تكر�� بعض �ألفعا' 
مثل  �ملرضي  �لشك  بد�فع 
�لذ�  �لنظافة  �سو�¦ 
�الغتسا'  تكر��  يتضمن 
�هـم  من  للتخـلص 
�مليكر�باX. كما �� هنا£ 
حو'  �سو�سية  �فكاً�� 
�مو� Vينية �� �جتماعية �� 
�فكا� سخيفة تتسلط على 
يكو�  ال  حيث  �ملصابني 
منها.  �لتخلص  بوسعهم 
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تقوية   \ �لصو�  �يساهم 
��ستبد�'  هؤال0   �V���
�أل�ها�  ֲדذ:  �هتمامهم 
�النشغا'  �لها  ليحل 
بالعباX�V �مما�سة طقو¦ 
�لصيا� ��لصلو�X ��لذكر 
�Vخلية  Vفعة  يعطي  مما 
�لتغلب  على  تساعدهم 

على �لوسا�¦ �لقهرية.
�ُيعت� قد�� شهر �مضا� 
فرصة Iهـبية تسـاعدنا 
من  �لكث�  مو�جهة  على 
 \� �لنفسية،   Xملشكال�
�ملدخنني  حالة  طليعتها 
على   ��Vعتا� �لذين 
بانتظا�  �لسجائر  �ستهال£ 
�لعاVية  �أليا�  خال' 
عن  يزيد  ال  Uم�  مبعد' 
Vقائق معد��V بني �شعا' 
ح¸  �خر�  بعد  سيجا�� 
مبستو�  �الحتفا¹  يتم 
�لنيكوتني   �Vما من  معني 
 Vل� مت تصنيفها ضمن مو��
شهر  قد��   �� �إلVما�.. 
 K� ��الضطر��  �لصيا� 
�المتنا� عن �لتدخني على 
هو  �لنها�   Xساعا مد� 
�لر�غبني  للمدخنني  فرصة 

 Iال�ا عنه  �إلقال�   \
عن  �لنهائي  �لتوقف  قر�� 
�لتدخني، �بالفعل نالحظ 
�� نسبة جنا¼ �إلقال� عن 
�مضا�  شهر   \ �لتدخني 
 \ �Vمن �لنسبة  �ملعتا �ك�

باقي شهو� �لسنة. 
 Xقد بينت بعض �لد��سا�
�لذين  �ألشخا¡   ��
متزنة  بشخصية  يتمتعو� 
�لديهم ��V �Uي� قو�، 
 X�Vلعبا�  0�Vبأ �يلتزمو� 
تعاملهم   \ �لدين   ¼���
�صابة  �قل  غالًبا  هم 
�لنفسية،   Xباالضطر�با
�هم �كثر حتسًنا ��ستجابة 
بأ�  �إلصابة  عند  للعال_ 

مر^ نفسي.
�مامنا  �لقا�¾  عزيز�   
�يًعا فرصة Iهبية لتحقيق 
هذ�   \ كث��  مكاسب 
فالصيا�  �لكرمي..  �لشهر 
�Iكر �هللا \ �ا� �مضا�، 
 X�Vهللا بالعبا� K� Qلتقر��
�ألمو�  �لشهر من  \ هذ� 
تنعكس  �ل�  �إل�ابية 
�لنفسية  �لصحة  على 
��لفرصة كب��  للجميع.. 

يعانو�  ممن  �خو�ننا  �ما� 
�لنفسية   Xالضطر�با� من 
لتدعيم حتـسن حالتـهم 
�خلر�_   \ �مساعدִדم 

من �ملعانا� �لنفسية..
�لذهبية  �لفرصة   �� كما 
�خو�ننا  نصيب  من  هي 
 �Vلعا �سر�  هم  �لذين 
�لتدخني �ل� ִדدV صحتهم 
�ياִדم.   �Vتو  �� �ميكن 
�ملوسم  هذ�   \ بإمكا�م 
�الستفا�V من هذ: �لفرصة 
�لذ�  �مضا�  شهر   \
�يامه  �نعيش  �ستقبلنا: 
��حا�  جو   \ �لياليه 
يكو�   ��  Áنتم� ��ئع.. 
هذ� �لشهر مناسبة مبا�كة 
 \ �مل   Âشر� فيها  يتم 
��ملتاعب  �ملصاعب  �اية 
�ملسلمو�  منها  يعا�  �ل� 
 ���  ..Ãلعا� ��ا0   \
هذ�  �مضا�  شهر  kمل 
�نتصا�   Xمؤشر� �لعا� 
لإلسال�  ��لسال�  �خ� 

��ملسلمني..

�ألخـت: مسـا�ـة 
 X.� (مصر)

من فو�ئد !يت �لزيتو� 

بفيالVلفيا  باحثو�  توصل 
 K� �ملتحد�   Xلواليا�  \
�� Æسني غر�ما من Uيت 
 Kلزيتو� من �لعصر� �أل��
باملائة  عشر�  �و   'Vتعا
مسكنة  ��Vئية  جرعة  من 

.Ãلأل
�بالرغم من �� �لتأث� ليس 
لتسكني  �لكافية  بالقو� 
قد  �نه  �ال  �لر�¦  ��جا� 
يفسر فو�ئد �ستعما' Uيت 
�لزيتو� لد� سكا� منطقة 
�ملتوسط  �ألبيض  �لبحر 
�لر�¦  شعر  تدليك   \
��عضا0 �جلسم �K جانب 
كُمسكن  صباحا  شربه 

آلال� �حلنـجر�.
 �ما �ملا�V �لفعالة �ل� ُعثر 
 \ كب��   Xبكميا عليها 
 _Uلطا� �لزيتو�  Uيت 
كانثا'"  "��ليو  فتسمى 
�vا عالقة بااللتهاQ بنفس 
 �Vلطريقة �ل� تعمل ֲדا ما�
�ملسكن  "�يبوبر�فني"  �لـ 
عقاق�  من  �غ�:   Ãلأل

 .Xلاللتهابا �Vمضا
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طاملا  �نه  �لباحثو�  �ير� 
��تبطت �جبة منطقة �لبحر 
�ملتوسط �ل� يشكل Uيت 
�ساسيا  عنصر�  �لزيتو� 
�لفو�ئد  من  بالكث�  فيها 
خفض  فيها  مبا  �لصحية 
بالسكتة  �إلصابة  نسبة 
�لقلب  ��مر�^  �لدماغية 
��لرئة  �لثد�   Xسرطانا�

��ألمعا0 ��جللد. 
 �� �لد��سة  بينت  كما 
 Kيتو� �لعصر� �أل�U يتU
�لطاU_ يؤثر على مؤخر� 
�حلنجر� بنفس �لطريقة �ل� 
تسكني  عقا�  عليها  يؤثر 
Uيت   ��� �حلنجر�  �ال� 
 �Vلزيتو� له خو�¡ مضا�
تـز�'  �ال  لألكسـد�، 
 Xإلثبا جا�ية  �أل�ا» 
نفس  �لزيتو�  لزيت   ��
تنا�'  من  �حلاصل  �لتأث� 
لألكسد�،   Vمضا عقا� 
�ملكثف  �ستعماله   �� �ال 
�ألبيض  �لبحر   '�V  \
�لعقوV كث�� ال  �ملتوسط 
على  للشـك  Èاال  يتر£ 
لـزيت  �جلمة  �لفـو�ئد 

�لزيتو�.

�لبـقر  +صا(  َمْن 
"باجلنو�" ؟

من  �الִדا�  �صابع  تش� 
خال' ُمفكر� علمية جديد� 
مر^   �� للجد'  مث�� 
يكو�  قد  �لبقر"  "جنو� 
 Xحليو�نا� �طعمة  سببه 

�مللّوثة ببقايا بشرية. 
بريطانيو�  باحثو�  �يشك 
�ملستعملة   Vملو�� بعض   ��
��ل�  �ملو�شي  �طعمة   \
 Qجنو من   XVسُتو��
 Xلسـتينا�  \ �سـيا 
��لسـبعيناX حتو� عظا� 
�قد  بشرية.  ��نسجة 
 \ �خل��0  بعض  شكك 
صحة هذ: �لنظرية خصوصا 
�عتر�® �صحاֲדا ��م  بعد 
�لكافية  �ألVلة  ميلكو�  ال 
يعتقد��  �لكنهم  إلثباִדا 
��ا ممكنة �حلصو' �بالتا° 
بشكل  ُتبحث   �� تستحق 

�عمق. 
بريطاينا   �� �ملعر�®  �من 
�ال®   Xمئا  XVستو�� قد 
 Xفتا� �لعظا�  من  �ألطنا� 
 \ هيكلية  ��جز�0  �لعظا� 

 Xلسـبعينا��  Xلستينـا�
بالد�جة   Xمبيد� لتصنيع 
�لتقا�ير  �تش�   .Kأل��
حو�°   XVستو�� ��ا   K�
�لكمية  من  �ملائة   \  ٥٠
�ملذكو�� من بنغالv�� ËVند 
توجد  حيث  �باكستا� 
يقو�  ��سعة  جتا�ية  منطقة 
�لعظا�  بتجميع  فيها  �لتجا� 

��vياكل من �أل�ا�. 
 �Uُيعر® �� مر�سم �جلنا�
تقتضي  �vند�¦  عند 
�ر.   \ �جلثث  بقايا  نشر 
 Âفبالرغم من �نه �ب حر
�جلثة، �ال �نه غالبا ال ميلك 
 Xلكثـ��� �إلمكـانيا�
كمية  لتـأمني  �لالUمة 
إلمتا�  �لضر��ية  �خلشب 
لذلك  �لعاVية.  �ملر�سم 
غالبا ما يتم �حر�Â �جز�0 
��مي  �جلثث  من  معّينة 
باقيها كما هي \ �لنهر. 

�ع  عملية   �� �معلو� 
تر�ثية   �Vعا هي  �لعظا� 
�ستعما'  حا'   \ �لكنه 
 \ �لبشرية  �لبقايا  بعض 
 ،Xللحيو�نا �طعمة  �نتا_ 
�ملستعملة  �لنسبة  فستكو� 

إلحد�»  جـد�  ضئيلة 
باحلجم  صحية   Xتد�عيا
شـهدته  �لذ�  �لكب� 
�أل�ا»  لكن  بريطانيا. 
 �� على   Xكد� �ملخ�ية 
من  جد�  صغ��  كمية 
�لفاسد�  �لدماغية  �خلاليا 
تكفي لنقل مر^ �لـ"سي 
 \ Xللحيو�نا "�V جا�
�ملخت�. هذ� �ضافة �K �نه 
 �� ُيعر®  ال  �آل�  ح¸ 
عن  �علمية  فعلية  معلومة 
�لبشرية  �ألمر�^  �نتقا' 

�K �ملاشية. 
مث��  �ملسألة  هذ:  �تبقى 
�نه  خصوصا  للجد' 
حاليا  �لتحقيق  يصعب 
 Ã �نه  حيث  تفاصيلها   \
حالة  �آل�  ح¸  ُتكتشف 
 \ �لبقر  جلنو�  ��حد� 

�vند.
 \ �إلنسا�  يبقى  �هكذ� 
Íنو�  �ملتهمني  صد��� 
 Qنته لغيا�V� لبقر �يصعب�

�Vلة قاطعة. 

�لصـديق مـسـا�ة 
�.�.� (تونس)
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Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto
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	�� ا������� ��أ�
	�� ا����� وا���� ���	
ا� ��ر ��ر	�

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

FEC 1/2 3/4 7/8 3 / 4

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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