



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
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كلمة �لتقو�٢

منذ سنني قليلة �بعد �LياK �الحتا0 �لسوفييH تز�يد 
�\جوX على �إلسالX، �كأ� �لدين �حلنيف 8صبح 
 ] �لغر^  جنح   �8 بعد  �للد�0  �لعد�  هو  �آل� 
 Hخلطر �لشيوعي، �تفكيك �الحتا0 �لسوفي� Kعلى �نتشا gلقضا�
�سقوo حائط برلني. �مع �نتشاK �لتكنولوجيا �حلديثة ��سائل 
�التصا/ ��إلعالX �لH 8تاحتها �إلنترنت، ��ملحطا� �لفضائية، 
بدt �8لة ��سعة ُتَشن ضد �لدين �حلنيف. �قد بد�8 بشكل 
هاw0 [ �8/ �ألمر، �حتولت بعد 8حد�u �حلا0< عشر من 
�لذين  �8لئك  �يتبع  سافل.  بأسلو^  لتكو�  (8يلو/)   Cسبتم
من  لديهم  ما  �إلسالX كل  على   gلشعو�� �حلملة  هذ}  يشنو� 

�سائل، مبا [ .لك �لتدليس ��لكذ^ ��خلد�| ��إلفك. 
�يذكرنا حديث هؤالg عن �إلسالX، ��نتقا�0ִדم حليا� �لرسو/ 
�إلفك  �ديث  �لطاهر��،  ���8جه  مع  �عالقاته   � �لكرمي 
عن �لسيد� عائشة �لصديقة Kضي �هللا عنها، �لذ� 8ثاK} بعض 
�ملنافقني، ��قع فيه 8يضا بعض �ملسلمني. �ال شك �8 حديث 
�إلفك .لك قد 8حز� �لرسو/ � �8حز� �ملؤمنني �ملخلصني، 
�لكن �هللا تعا� 8ظهر �حلق [ Lاية �ألمر، �كشف �لكذ�بني 
 َّ�
��لدجالني ��ملدلسني ��ملخا0عني. �بشر تعا�  �ملسلمني: ﴿ِ
�لَِّذيَن َجآ��gُ ِباِإلْفِك ُعْصَبٌة مِّْنُكْم ال َتْحَسُبوُ} َشرًّ� لَُّكْم َبْل ُهَو 
َخْيٌر لَُّكْم﴾ � قا/ تعا� [ �آلية �لتالية ﴿َلْوآل ِ
ْ. َسِمْعُتُموُ} َظنَّ 

ْفٌك مُِّبٌني﴾ ِ َ�َقاُلو� َهَذ�  ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًر�  َ��ْلُمْؤِمَناُ�  �ْلُمْؤِمُنوَ� 

(١٢-١٣ :Kلنو�)
جديد،  بشكل  �إلفك،  حديث  8خر�  مر�  نسمع   ،Xليو��
�بتكنولوجيا حديثة، �بأسلو^ 8شد خبثا، �بتدب� 8كثر مكر�، 
بإ.�  مآله  �إلفك، �سو� يكو�  �8ال �8خ�� حديث  �لكنه 
�هللا تعا� نفس مآ/ �يع 8حا0يث �إلفك [ �ملاضي، فسو� 
ينكشف �حلق �يظهر صد& �إلسالX، �سو� ينكشف 8يضا 

�لباطل �يظهر كذ^ �لكذ�بني.
 Xليو� Xُتوّجه ضد �إلسال Hحلملة �لشرسة �ل� �
�[ �حلقيقة، 
طويلة  حر^   ] معركة  سو�  ليست  �هي  جديد�،  ليست 

 Kكانت  تعيش [ عصو Hبا �ل�K�8 ] بد�8 بعد عصر �لنهضة
من  تقريبا،  سنة  8لف  ملد�  �حلا/  هذ�   ] ��ستمر�   ،Xلظال�
�لذ<   0Kملا� بد8   � عشر.  �لسا¢0  �لقر�   �
 �لسا¢0  �لقر� 
�لعا£،  �يغز�  �ينهض،  يستيقظ،  ُسبا� عميق  يغط [  كا� 
�يسيطر �يستعمر �لشعو^. �بطبيعة �حلا/ فإ� كلمة يستعمر 
 Kعلى �لكذ^ ��خلد�| ��لتدليس، أل� �الستعما Xلشعو^ تقو�
معنا} �إلعماK ��لبناg ��لتقدX، �لكن �ستعماK �لغر^ للشعو^ 
 gالستيال�� ثر��ִדا  �Lب  �لشعو^  �ستغال/  عن   �Kعبا كا� 
على خ��ִדا. �خال/ ثالثة قر��، �ستطا| �لغر^ �ملسيحي �8 
يستو¥ على �لعا£ بأ�عه، �خضعت له �لشعو^، �8صبحت 
�0لة مثل بريطانيا تفتخر بأLا �إلم�CطوKية �لH ال تغيب عنها 
�ملسلمو�  حتو/  8سف،  �بكل  �لوقت،  نفس   ] �لشمس. 
ليكونو� كما �صفهم سيدنا Kسو/ �هللا: "غثاg كغثاg �لسيل"، 

��لغثاg هو ما ªمله �لسيل من قا.���K ��8سا¨. 
��ستو�  �ملسيحي  �لغر^  �نتفخ   �8 بعد  �لطبيعي،  من  �كا� 
�هكذ�  �لعا£،   ] �ملسيحية  نشر  على  يعمل   �8 �لعا£،  على 
بدt �8ال� �لتبش� تغز� كل �لبال0 �لH غزִדا �جليو¬ من 
هجما�  تصحب  �0ئما  كانت  �لتنص�  %ا�ال�  فإ�  قبل. 
بالغا  نشاطا  عشر  �لتاسع  �لقر�   ] 8Kينا  �لذلك   .Kالستعما�
للحمال� �لتبش�ية [ �\ند �جنو^ شر& �سيا، كما �نتشر� 

8يضا �ألنشطة �لتبش�ية [ 8فريقيا على �8سع نطا&. 
� �نشغل �لعا£ بعض �لشيg [ �لقر� �لعشرين، فكانت �حلر^ 
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�لعاملية  �لعاملية �أل��، � تال .لك �أل�مة �القتصا0ية فاحلر^ 
��لستينيا�  �خلمسينيا�   ] �لشيوعي  �خلطر  ظهر   � �لثانية. 
 ] �ملسيحيني  �ملعسكرين  بني   �0Kلبا� �حلر^  �ندلعت  حيث 
�لشر& ��لغر^. �مع حلو/ �لسبعينيا� بد�8 عو�مل �لتفكك 
ح®  �لثمانينيا�   �gجا  �8 �ما  �لشرقي،  �ملعسكر   ] تظهر 

�ندحر فيها �لعد� �لشيوعي ���/ خطر}. 
�لتبش�  جبهة  �هي  ��ملسلمني،   Xإلسال�  �
 �جلبهة  فتحولت 
 �8 بعد  8خر�  مر�  �لتبش�<   oلنشا� عا0  �بذلك  �ملسيحي. 
�لعا£  �لعشرين. �شهد  �لقر�  �لنس¯ [   gد�\� من  بفتر�  مر 
�إلسالمي هجمة جديد� للتبش� �ملسيحي، بد8 �إلعد�0 �جليد 
8سفر� عن  �لتسعينيا�، �  �لثمانينيا� ��ستمر� [  \ا [ 

�جهها [ �لقر� �لو�حد ��لعشرين.
�بطبيعة �حلا/، ال بأ¢ من �8 يعمل 8صحا^ 8< 0ين على نشر 
8فكاK 0ينهم، ما �0مو� ªترمو� �ملشاعر �لدينية لآلخرين، �ال 

� معتقد�� �آلخرين �8 �ستخد�X �ألساليب  �gا�لو� �إلساª

�لوضيعة من �فتر�g �ألكا.يب ��تبا| 8ساليب �خلد�|. 
�ال بأ¢ �8 يدعو �إلنسا� �آلخرين 
� ما يؤمن به من عقائد 
�نتقا��0 ال.عة  توجه  �قحة  �لكنا ±عنا هجوما�  �تعاليم، 
مقدساִדم،  �تدنس  �ملسلمني  مشاعر  �جتر²   ،Xإلسال�  �

لدKجة L8م �صفو� Kسو/ �لرtة باإلKها^. �لو L8م كانو� 
موضوعيني [ �نتقا�0ִדم ملا 8ثا��K حفيظة 8حد، �لكنه �Kحو� 
من  �ملسلمني   gعلما عليه   0K  �8 سبق  ما  ير��00  قصد  عن 
�فتر���g �8كا.يب، معتمدين [ .لك على ما جاg [ بعض 
�لكتب �إلسالمية �لH ظهر� [ عهو0 �لتخلف، �8 مستدلني 
بكتب كأLا 
سالمية �هي ليست كذلك، فهي 
ما �8 تكو� 
 �
ملالحد�، �8 تكو� مبسميا� 
سالمية �هي غ� 
سالمية، 
8سف  بكل  تسربت   Hل� �لعقائد  بعض  �ستغال/   gجانب سو
 �Kمفاهيم �ملسلمني، نتيجة لدخو/ 8عد�0 كب�� من �لنصا �

�لتخلي كلية عما �Kثو}   gيستطع هؤال £� ،X0ين �إلسال ]
�لعقائد  تلك  �لوقت �جد�   Kمن عقائد �مفاهيم، �مع مر�

��ملفاهيم �خلاطئة طريقها 
� �لكتب ��ملفاهيم �إلسالمية، �هي 
معر�فة باسم "�إلسر�ئيليا�". �مبع´ �خر، ²�K 8عد�g �لدين 
 Xإلسال�  �
 يسيئو�  لكي  �لعكر،   gملا�  ] يصطا��0  �حلنيف 

�يعملو� على تنص� �ملسلمني. 
ال شك �8 كل مسلم ªترX �ملسيح � �0ين �ملسيح �لذ< 
8نزله �هللا تعا� عليه. �Kغم �8 �ملسلمني على قناعة بأ� 0ين 
�ملسيح قد 8صابه �لتحريف، ��8 �إلجنيل �لذ< 8نزله �هللا تعا� 
8قو�/ �عها  من   Kثا� 
ال  منه  يبق  قد ضا| �£  �ملسيح  على 
معتمد�، Kغم  8ناجيل  �لكنيسة  �عتCִדا  �لنا¢ [ كتب  بعض 
كل .لك فإ� �ملسلمني ªترمو� ما يريد �لنصا�K �8 يؤمنو� 
 0�K8 ا من ثالثة 8قانيم فهو حر، �من\
به، �من 0�K8 �8 يعبد 
�8 يعبد بقر� بثالثة K8جل فهو حر 8يضا، �لكن 
.� تطا�لَت 
باملثل، ألنك 8نت  على 0يµ، فإنك تعطيµ �حلق �8 8عاملك 
�لذ< بد�8 بالعد���، فأصبح من حقنا كمسلمني �8 ند�فع 

عن 0يننا.
من  �جلها0  ناقو¢   &0 لقد  مكا�!  كل   ] �ملسلمو�  8يها 
بالعنف  �ال  بالسنا�،  �ال  بالسيف  ليس  �لدين،  نصر�  8جل 
�باللسا�،  باملنطق  �لكن  ��لتفج�،  بالتكف�  �ال  ��إلKها^، 
متاما كما يفعل �لكث��� ِمَمن كانت جر�حا� 8لسنتهم 8شد 
ندعو  
ننا  ��لسنا�.  �لسيف  �طأ� �8كثر خطر� من جر�حا� 
��للسا�،  باملنطق  �ملجيد  �جلها0  \ذ�  يهبو�   �8 �ملسلمني �يعا 
�ليطرحو� خالفاִדم جانبا، �ليتناسو� �لو مؤقتا، ما يفصلهم عن 
بعضهم �لبعض، �ليتخلو� عن 8ساليب �لتكف� لبعضهم �لبعض، 
�كشف  8نيابه،  عن  كّشر  �لذ<  �جلديد،  �خلطر  هذ�  ملو�جهة 
عن ¸البه، �ظن �8 �إلسالX ��ملسلمني قد صا��K لقمة سائغة. 
 Kعنا شر� يكفِّر   �8� قلوبنا،  بني  يؤلف   �8 تعا�  �هللا  �ندعو 
8نفسنا �سيئا� 8عمالنا، ��8 ينصرنا نصر� عزيز� على كل من 
ُتَسوِّ/ له نفسه �8 ينا/ من شر� سيدنا �حبيبنا Kسو/ �هللا �، 
�8 يدنس طها�K �قدسية كتابنا �لكرمي ª �8ط من شأ� 0يننا 

�حلنيف. �ال يغينب عن با/ 8حد �8 لإلسالK Xبًّا ªميه.
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا« حلضر� �إلماX �ملهد< �

:¢�K0 من

KA

في �حا� �لقر��

مزايا قرآنية خالدة

 �ِ��َماَ �لسَّ ِفي  َما  هللا   َّ#$ِ ﴿&ال 
��َأل0ِ1ْ َ&ال ِ$#َّ َ�ْعَد �هللا َحقٌّ َ�َلِكنَّ 
َ&ْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمو#َ﴾  (يونس ٥٦)  

�لتفـس7:
�لسما���   ]  gشي كل   َّ�8َ  >8
فالسعي  تعا�،  هللا  ِملك   ¾Kأل��
عبا0}   gإلغر�  �8 بالفدية  إلKضائه  
هدفهم  عن  لينثنو�  باملا/  �لصاحلني 
ألLم  منه،  جد��  ال  عبث  8ْمٌر 
سو� ªققو� هدفهم ال %الة. لقد 
 gغر�
حا�/ 8هل مكة بش®  �لطر& 
�لشر@،  %اKبة  عن  ليكّف   � �لن¯ 
فما كا� جو�به لقومه  
ال �8 قا/: 
 ] �لشمـس  �ضـعو�  لو  "��هللا، 
 �8 على   >Kيسا  ] ��لقمر   µميي
 �8 �هللا  ُيظهر}  ح®  �ألمر  هذ�  8تر@ 
8هلك فيه، ما تركُته". (�لس�� البن 

.(Xهشا
�ملسلمني  �لُفرُ¢  َبا8َ0َ  ا  َلمَّ كذلك 
 ] �ملسلمني  جنو0  �0خلت  �لقتاَ/ 
عد��Lم  على   �ًّ0K �إلير�نية  �أل�Kضي 
نظ�  �ملسلمني  مع   Áللتصا سعو� 
�لكن  عليهم،  عرضوها  8مو�/ 
�ملسلمني Kفضو� عرضهم هذ� ليحقق 
�هللا على 8يديهم ما �عدهم ِبِه (تاKيخ 
�لطC<،  8حد�u �لسنة �لر�بعة عشر� 

للهجر�).

Iω r&¨β Î)¬!$ tΒ’ ÎûÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ÇÚö‘ F{$#uρ3Iωr&¨β Î)y‰ôãuρ«!$#A,ym£ Å3≈ s9uρ

öΝèδu�sYø. r&Ÿωtβθ ßϑn=ôètƒ∩∈∉∪uθèδ Ç‘ øt ä†àM‹ Ïϑ ãƒ uρÏµ øŠ s9 Î)uρšχθ ãèy_ ö� è?∩∈∠∪

$ pκš‰r'̄≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#ô‰s%Νä3ø?u !$ y_×π sàÏãöθ ¨ΒÏiΒöΝà6 În/ §‘Ö !$ x�Ï©uρ$yϑ Ïj9’ Îû

Í‘ρß‰�Á9 $#“ Y‰èδuρ×π uΗ÷qu‘ uρt ÏΨÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9∩∈∇∪ö≅è%È≅ ôÒ x�Î/«!$# Ïµ ÏF uΗ÷qt� Î/ uρ

y7Ï9≡ x‹Î7sù(#θ ãm t� ø�u‹ù=sùuθèδ×�ö� yz$ £ϑ ÏiΒtβθ ãèyϑøg s†∩∈∪ö≅è%ΟçF ÷ƒ u u‘r&!$̈ΒtΑt“Ρr&

ª!$#Νä3s9∅ÏiΒ5−ø— Íh‘ΟçF ù=yèyf sùçµ ÷ΖÏiΒ$YΒ#t� ymWξ≈ n=ym uρö≅ è%ª!!#ušχ ÏŒ r&

öΝä3s9(ôΘ r&’n?tã«!$#šχρ ç�tIø�s?∩∉⊃∪
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  ��لو�قع �8ََّ ملو@ �لدنيا ªتاجو� 
ُيعَر¾  مبا  يفرحو�  �لذلك  �ألمو�/ 
�هللا  �لكن   ،Âَخر�� فدية  من  عليهم 
� هو �لذ< خلق �ألمو�/، فال ��� 
 �8 
ال  �للهم  عند}،  للفدية  قيمة  �ال 
نفَسـه ضحيًة.   gُملر� 
ليـه   Xيقـّد
��هللا تعا� يتقـبل ضحـية �لنفـس 
�لنفو¢  لتطـه�  �سيـلة  ألLـا 

�لبشرية.

﴿ُهَو ُيْحِيي َ�ُيِميُت َ�ِ$َلْيِه ُتْرَجُعوَ#﴾ 
(يونس:٥٧)

�لتفسـ7: 
8حد   Xُيقا  �8 يستغربو�   L8م   >8
منهم نبًيا �ينجح 8يًضا. 8ال يفّكر�� 
كل  8مامهم  �حلاصلة   ��Kلتطو�  ]
�ينحط  �لبعض  يرتقي  حيث   ،Xيو
يستغربو�  فكيف  �آلخر؟  �لبعض 
�لذ<  �هللا  بعثه  َمن  ينتصر   �8   �.ً

 ] gبل كل شي ،gُيرَجع هؤال 
ليه 
ليقضي  
ليه  يرجع  سو�  �لكو� 

بينهم بقضائه.

﴿َيا َ&يَُّها �لنَّاGُ َقْد َجاEَْتُكْم َمْوِعَظٌة 
 1ِ�ُد �لصُّ ِفي  ِلَما   Eٌِشَفا�َ 1َبُِّكْم  ِمْن 
ِلْلُمـْؤِمِنَني﴾   �1َْحمPٌة َ  Qُهـًد�َ

(يونس: ٥٨)

شرS �لكلما�:
ِبَما  �.ّكر}  َنَصَحه  َ�َعَظه:  موعظة: 
يلّين قلَبه من �لثو�^ ��لعقا^. �قا/ 
باخل�  �لتذك�  هو  �لوعظ  �خلليل: 
 Xُملوعظة: كال� �لقلب.  له  يرّ&  فيما 
  Kلو�عظ من �لنصح ��حلّث � �إلنذ��

(�ألقر^). 

�لتفسـ7: 
لقد نصحهم من قبل بأسلو^ لطيف 
للغاية �8 ال خ� [ متµ �لعذ�^، فال 
�لطر&  بش®  \م  بّين   � به.  تطالبو� 
�8هد��،  ِحكم  من  �لعذ�^   ] ما 
8خCكم  تعالو�  \م:  يقو/  ��آل� 
ملحمد  حليًفا  �لنجا²  يكو�  كيف 
Kسو/ �هللا �. فاعملو� �8 سّر جناحه 
��لعتا0  �لُعد�  كثر�   ] يكمن  ال 
��ألصحا^، �
منا جناحه منوoٌ كليًة 
بكتابه �لعظيم �ملّتسم مبحاسن �مز�يا 

 Xمقا� �جهها   ] يقف   �8 ميكن  ال 
 Çملد� طويلة، بل ال منا  ¾Kال معا�
له من �لرجو| 
ليها �قبو\ا [ Lاية 

�ألمر.
هي  كتابه  ֲדا  يتحلى   Hل� ��ملز�يا 

كما يلي:

T��مليزU �أل
:µ8نـه موعظـة، �.لـك يـع 

نصـائح  على  ªتو<  8َّنه  �8ًال: 
يقا/ عـن نصٍح  نافعة. �ما  ¸لصة 

خالÇٍ ال بّد �8 يقع [ �لقلو^، �
يريد  فعندما سُتدKكو� �8 %مًد� ال 
بنصائحه مكسًبا شخصيًّا، �ال يطمع 
ֲדا [ ما/ �ال جا} �ال حكم، �
منا 
يريد ֲדا مصلحتكم �خ�كم، فسو� 

تنجذبو� 
ليها تلقائًيا.
�ثانًيا: 8ّ� فيه مطالَب �مفاهيَم ترّ& 
\ا �لقلو^ �تلني، 
. يرّكز على حب 

فاعملوا أن سّر جناحه ال يكمن M كثرة الُعدة والعتاد 
العظيم  بكتابه  كليًة  منوٌط  جناحه  وإمنا  واألصحاب، 
املّتسم مبحاسن ومزايا ال ميكن أن يقف M وجهها مقاوم 
وال معارض  ملدة طويلة، بل ال مناص له من الرجوع 

إليها وقبو=ا M نهاية األمر.
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ح®  يستطيع  ال  �يث  �خشيته  �هللا 
8قسى �لنا¢ قلًبا �8 يقا�مه.

�لفال²   K8سر� من  يعّلم  8َنه  �ثالًثا: 
�لقلو^  مبجامع  يأخذ  ما  ��لرقي 
�ªّير �لنفو¢ بدًال من �8 يوّلد فيها 

نفو�Kً �كر�هية جتاهه.

�مليزU �لثانية
 gملر� قلب   ] يتوّلد  ملا   gشفا فيه   �8َ
 K8مو  ] �شبها�  �سا�¢  من 
بلغ  مهما  �إلنسا�   �8 �لو�قع  �لدين. 
من �لتر0ّ< ��الËطاo  فإنه تنتابه من 
حني آلخر Kغبة ملّحة [ معرفة �حلق 
�تصبو نفسه إل�K0@ �حلقيقة. 
نه يريد 
�8 يكتسب طمأنينة فيما يتعلق بذ�� 
�عا£   gِلدعا�� ��لوحِي  تعا�،  �هللا 
�لر�حانية.   Kألمو� من  �غ�ها  �ملعا0 
�لكن �أل0يا� �لباطلة �8 �ملشوَّهة منها 
ليست بقا�K0 على �8 متنحه طمأنينته 
�ملنشو�0، بل تزيد} شكوًكا �شبهاٍ� 
[ هذ} �لقضايا �\امة لديه. فيقو/ يا 
ليت ¥ طريًقا لدفع هذ} �لوسا�¢. 
يقو/ �هللا تعا� هنا: هؤالg سيجد�� 
سو�  �لكرمي.  �لقر��   ] ضالتهم 
نفوسهم  يطّهر  8نه  كيف  Ìد�� 
�سا�¢  من  فيها  Îتلج  ما  كل  من 
�شبها�، �كيف تنجذ^ 
ليه قلوֲדم 

�يث لن يستطيعو� 0ّK} عنها.

�مليزU �لثالثة
س��  على  يّطلع  عندما  �إلنسا�   �

L8م  كيف  �يعر�  تعا�،  �هللا  8هل 
8حر��� مكانة سامية [ �لتقر^ �إل\ي 
��ليقني، �كيف 8نه تعا� كشف \م 
يتم´  فإنه  0قيقة،  0ينية   �Kمعا عن 
 �
بكل قو� لو يتحو/ 
ميانه �لنظر< 

ميا� عملي مبµ على �خل�C ��لعيا�، 
ف�� بعينه ما �K} 8هل �هللا من 8لطا� 
تز�/  ال  �لرغبة  هذ}  قبل.  من  
\ية 
توّلد �ضطر�ًبا �هيجاًنا [ قلو^ كث� 
بأLم  ُيطمئنهم   � ��هللا  �لنا¢،  من 
ضالتهم  �لكتا^  هذ�   ] سيجد�� 
�ملنشو�0، 
. مينحهم �لطمأنينة �لقلبية 
��\د�ية �حلقيقية �لH توصلهم برֲדم، 
�عندما يدK@ �لنا¢ �8 �لقر�� �لكرمي 
يوصل  �لذ<  �لوحيد  �لكتا^  هو 
�إلنسا� بربه، �ليس هنا@ 8ّية �سيلة 
8خر�، فسو� يندفعو� 
ليه تلقائًيا.

 
�مليزU �لر�بعة

عقو\م  تكو�  َمن  �لناِ¢  �ِمَن 
0قائق  ֲדا  يستوعبو�  فال  سطحية 
�لترقيا�  هي  
منا � ��لوجد��،  �لعلم 
�لكي  8نظاKهم،  جتذ^   Hل� �ملا0ية 

� �حلق  gلبسطا� gيهتد< مثل  هؤال
بأنو�|  �لكتا^  هذ�   ] �هللا  َ�َعَدهم 
�لِنعم ��لCكا�، فمن �من به نا/ من 

�هللا نعًما �8فضاًال �حّقق بعونه تعا� 
ال  �لذين  �لعامة   gفهؤال ما0ًيا.  Kقًيا 
 gألشيا� حقائق   @�K0
 على   ��Kيقد
�نتائجها  تأث�ها   �
 ينظر��  
منا �
�ملا0<  �لرقي  8نو�|  س���  حينما 
فإLم  �لكتا^  هذ�  بتصديق   oملنو�
سو� يؤمنو� به Kغبًة [ هذ} �لنعم 

�ملا0ية .
للقر��  �ألKبع  �ملز�يا  تدبرنا هذ}   �.

 Xكنا 8نه £ يز0هر �إلسالK08 لكرمي�
بفضل  
ال  �خر،  0ين   >8 �ال  بل 
فالذين  ��لكماال�.  �ملز�يا  هذ} 
كانو� K8& طبًعا �K8هف حًسا قبلو� 
فيها  �مبا  بتعاليمه  ��نتفعو�   Xإلسال�
�8ما  �¸لص.  صا0&  نصح  من 
�لذين £ ميلكو� طبائع حساسة ֲדذ} 
�لدKجة �طمأنو� مبا [ �لكتا^ �لكرمي 
 Ð08 من 08لة عقلية، �8ما من كانو�
برÑية  فاتعظو�   �Kًشعو� حًسا  منهم 
 Kتطو من  �لكرمي  �لقر��   u8حد ما 
مدهش �عظيم [ 8خال& �ملسلمني، 
�ما تشرفو� به من �لوصا/ باهللا �، 
�8ما �لذين كانو� 8غلظ �لنا¢ طباًعا 
طريق  عن   Xإلسال� بصد&  8يقنو� 
ما0<  Kقي  من  �ملسلمو�  حققه  ما 
فيه  فدخلو�  �لقر��،  تعاليم  بفضل 

8فو�ًجا.
قوله  على  �عتر�ًضا  �لبعض   K8ثا لقد 
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تعا� (شفاg ملا [ �لصد�K) �قالو�: 
فما   ،Òلدما�  ]  Kألفكا� تتولد  
منا 
 ] ملا   gشفا بأنه  قوله  من  �ملر�0 

�لصد�K �8 �لقلو^؟
�لر�حانية   Kألمو�  �
 ��جلو�^: 
.�� صلة �ثيقة بالقلب، �قد شهد 
بتجاKֲדم  �هللا  8هل  �يع  .لك  على 
�لشخصية. �كما 8ننا ال نقدK على �8 
نعلم باملقاييس �ملا0ية   ماهية �لر�²، 
عالقة،  من  �جلسد  �بني  بينها  �ما 
كذلك من �ملستحيل �8 نعر� ماهية 
 Xباستخد� بالقلب  �لر�²  عالقة 
من  لنا   Çمنا فال  �ملا0ية.  �لقو�نني 
 gهؤال بشها�0  �نوقن  نصّد&   �8
 ^Kبتجا بَأنفسـهم  مّر��  �لذين 
Óمعـو�  هم  ��لذين  �Kحـانية 
 Kعلى �8 للقـلب صلًة يقينية باألمو

�لر�حانية.
 Òلدما�  ] تتولد   Kألفكا� كو�  8ما 
فال يتعاK¾ مع كو� �لقلب .� صلة 
�ملمكن  من   .
 بالر�حانيا�،  قوية 

متامÔ �8 يكو� لبعض �لتغ��� �لو�قعة 
 Kعلى كو� �ألفكا Çتأث� خا Xبالد
 �.  Xلد�  �8 �مبا  فاسد�.   �8 صاحلًة 
صلة بالقلب فقد يكو� �لقلب مؤثًر� 
تأثً��   Kألفكا� على  �لشكل  ֲדذ� 
خفًيا. � 
نه من �لبديهي �8 �لغذ�g له 
تأث� قو< على 8فكاK �إلنسا�، �هذ� 
�لتأث� �لغذ�ئي على �لنفس ال ªصل 
صلة  له  �لذ<   Xلد� طريق  عن  
ال 
نستطيع  �هكذ�  بالقلب،  ��ضحة 
 .Kمنبع لألفكا Ôلقو/ بأ� �لقلب 8يض�
�لقد .كر �لقر�� هذ� �ملع´ [ مكا� 
�خر مبينÔ �8 �لغذ�g �لطيب له صلة 
عميقة باألعما/ �لصاحلة حيث قا/: 
�لطيبا�  من  كلو�  �لرسل  8يها  ﴿يا 

��عملو� صاحلا﴾ (�ملؤمنو�: ٥٢)

َفِبَذِلَك  �ِبَرْحَمِتِه َ �هللا  ِبَفْضِل  ﴿ُقْل 
َيْجَمُعوَ#﴾  ا  ِممَّ َخْيٌر  ُهَو  َفْلَيْفَرُحو� 

(يونس: ٥٩)

�لتفسـ7: 
8< �8 هذ} �لِنَعم 
منا ُتنا/ بفضل �هللا 
�توفيقه، �ال 8حد يستطيع حتصيلها 
بقوته �جهو0}. فمن كا� يؤمن باهللا 
ال ينبغي له �8 يزهَو بثر�ئه �8 يفاخر 
بعش�ته، 
. ال ��� \ذ} �ألشياg �ال 
من  تعا�  �هللا  يهبه  ما   g��
 \ا  قيمة 
فضله �tKته، �
منا على �إلنسا� �8 
يفر² �يفخر على �ألشياg �لH 8ّكد 

�هللا على صحتها �منفعتها.
(هو  تعا�  قوله   ] �لغائب  �ضم� 
 �8 �إل\ي  �لفضل   �
 يرجع  قد  خ�) 

� عملية �حلصو/ على �لفضل، �قد 
يرجع 
� �لقر�� �لكرمي �لذ< قد سبق 
�لكالX عنه �نًفا، ��ملر�0: 8نكم تسألو� 
�8نتم �ملغر���K بأمو�لكم �عشائركم: 
�هو  ملحمد  �لغلبة  ستتحقق  كيف 
8ال  جاهÔ؟  �8ضعفكم  ماًال  �0نكم 
8عطينا}  �لذ<  �لسال²   �8 فاعلمو� 
يفو&  
نه � �لقر��  سال²  هو  %مًد� 
�ثر���  8سلحة  من  لديكم  ما  كل 

صلة  له  الذي  الدم  طريق  عن  إال  ال cصل  النفس  على  الغذائي   hالتأث وهذا 
واضحة بالقلب، وهكذا نستطيع القول بأن القلب أيًضا منبع لألفكار. ولقد ذكر 
القرآن هذا املعM t مكان آخر مبيًنا أن الغذاء الطيب له صلة عميقة باألعمال 
الصاحلة حيث قال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا﴾ (املؤمنون: ٥٢)
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�ال  سالحكم  يصمد  �لن  �عشائر، 
هذ�  �جه   ] جاُهكم  �ال  ثر�Ñكم 
��لغلبة  �لفو�   �
 بل   ،Kجلبا� �لسال² 

سيكونا� حليَفْي %مد �حد}.
 Hل� �حلقيقَة   |َ�َK8 �ما  8عَظَم  ما 
هنـا،  �لكـرمي  �لقر��  يذكـرها 
حيـث يقو/: 
� �حلقائق �لر�حانية 
هي �لH تعلو على �ملا0يا�. ال شك 
�8 �حلق يبد� [ �8/ �ألمر 8ضعف 
شيg [ �لوجو0، �لكنه ينتصر على 
 @K08 خر �ملطا�. لو� ] gكل شي
 gلنا¢ هذ} �حلكمة ملا �ثر�� �ألشيا�

�ملا0ية على �حلقائق �لر�حانية قط.

ِمْن  َلُكْم  �هللا   aَْنَز&َ َما  َ&1ََ&ْيُتْم  ﴿ُقْل 
dٍeْ1 َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَر�ًما َ�َحالًال ُقْل 
 ﴾#َ�iَهللا &hَِ# َلُكْم َ&gْ َعَلى �هللا َتْفَتُر

(يونس: ٦٠)

�لتفسـ7:
لقد 8علن من قبل �8 %مًد� قد �8× 
�لشكو@،  من  �لقلو^  يطهر  كتاًبا 
بذكر  .لك  عن  يCهن  بد8  ��آل� 
عا�0 كانت �Kئجة بني �لكفاK، �ما 
كا� بيدهم 8< 0ليل على صحتها 
ال 
L8م �جد�� �باgهم كذلك يفعلو�، 
ֲדا،  تطمئن  كانت  ما  عقو\م  بينما 
حتليلها   �8  gألشيا� حترمي  عا�0  �هي 

�0منا 0ليل.
8هم  من  هو   Xلطعا�  �8 �لو�قع 
 �8� للنا¢،  �ألساسية  �لضر�Kيا� 

Kشا0هم [ شأنه هو من �لو�جبا� 
�أل�لية [ كل 0ين، �لكن £ يكن 
لد� �لكفاK بل لد� �لعا£ كله 8< 
�لصد0،  هذ�   ] كامل  سليم  تعليم 
 ،��gشا ما  ªّللو�  كانو�  ألLم 
�ال  قانو�  �0منا   ��gماشا �ªّرمو� 
ضابط. �ما كا� �لعقل ل�ضى ֲדذ} 
 gُلشي�  Xَّرª  �8 Ìب   .
 �لفوضى. 
 �8 ُخلقي   �8 طّبي  برها�  على   gًبنا

منا يكو�  gحا«، أل� حترمي �لشي�K
لوجو0 عيب فيه من هذ} �لنو�حي، 
�عتباطًيا  حترميًا   gألشيا� حترمي  �لكّن 
عبًثا  خلقها  قد  �هللا  �كأ�   µيع
�لعا�0  هذ}  �مثل  هد�.   >8  ��0
�لفوضوية ال بدَّ من �8 تبث �لشكو@ 
[ قلو^ �لنا¢. �ال يستطيع 8< 0ين 
�لقضاgَ على هذ} �لشبها� 
ال �لذ< 

يبني للتحليل ��لتحرمي قو�عد %ّد�0 
حكيمة يقبلها �لعقل �لسليم مقتنًعا، 
سائر  عن  ميتا�  �حد}   Xإلسال�  �
�
لذلك  �ضع   .
 �مليز�،  ֲדذ}  �أل0يا� 
يسمح  فال  �حكيمة،  معينة  قو�عد 
 �Kبصو حتليلها   �8  gألشيا� بتحرمي 

عشو�ئية.
  Kلكفا�  �
 سؤ�ال  بذلك  �ّجه  كما 
يقو/: ما هو �لسبب �g�K عد��تكم 
لإلسالX؟ هل هنا@ عا��0 �8 تقاليد 
�مفيد�  نافعة  �هي  عنها  ينهاكم 
حني  مثًال  تغضبو�  هل  �لو�قع؟   ]
 gألشيا� حترمي  عن   Xإلسال� ينهاكم 
كانت  لقد  سبب؟  �0منا  حتليلها   �8
��لسخافة  �لتفاهة  من  هذ}  عا0تكم 
تتركوها   �8 لكم  بد  �يث كا� ال 
�لنهي  نز/   gسو� غد،  بعد   �8 غًد� 
عنها [ �لقر�� X8 ال. �
.� فيجب 
 gلسما� هد<  بنـز�/  تفرحو�   �8

بدًال من �8 تسخطو� عليه.

املاديات.  على  تعلو  ال|  هي  الروحانية  احلقائق  إن 
 M األمر أضعف شيء أول   M يبدو أن احلق  ال شك 
الوجود، ولكنه ينتصر على كل شيء M آخر املطاف. 
املادية  األشياء  آثروا  ملا  الناس هذه احلكمة  أدرك  لو 

على احلقائق الروحانية قط.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 'مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

�� Ø8 ُهَرْيَرَ� قا/ َقاَ/ Kَُسوُ/ �ِهللا �َ: َألْ� َيْحَتِزXَ 8ََحُدُكْم ُحْزَمًة ِمْن َحَطٍب َفَيْحِمَلَها َعَلى َظْهِرِ} 
َفَيِبيَعَها َخْيٌر َلُه ِمْن 8َْ� َيْسَأَ/ Kَُجًال ُيْعِطيِه 8َْ� َيْمَنُعُه. (صحيح مسلم، كتا^ �لزكا�)

�� 8َِبي ُهَرْيَرَ� َعْن �لنَِّبيِّ َ� َقا/َ: َهْل َتْد�Kَُ� َمِن �ْلُمْفِلُس. َقاُلو� �ْلُمْفِلُس ِفيَنا َيا Kَُسوَ/ �ِهللا َمْن 
ال Kْ0َِهَم َلُه �ال َمَتا|َ. َقاَ/ ِ
�َّ �ْلُمْفِلَس ِمْن 8ُمَِّتي َمْن َيْأِتي َيْوXَ �ْلِقَياَمِة ِبِصَياXٍ َ�َصالٍ� َ�َ�َكاٍ� َ�َيْأِتي 
َقْد َشَتَم ِعْرَ¾ َهَذ� َ�َقَذَ� َهَذ� 8َ�ََكَل َماَ/ َهَذ�، َفُيْقَعُد َفَيْقَتصُّ َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه َ�َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه 
َفِإْ� َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل 8َْ� َيْقِضَي َما َعَلْيِه ِمَن �ْلَخَطاَيا 8ُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِر²َ 

ِفي �لنَّاKِ. (مسند t8د بن حنيل، با^  باقى مسند �ملستكثرين)

ُهَما �لنَّاKُ َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة  �� �ْبِن َعبَّاٍ¢ َقا/َ: َسِمْعُت Kَُسوَ/ �ِهللا � َيُقوُ/: َعْيَناِ� َال َتَمسُّ
. (سنن �لترمذ<، كتا^ فضائل �جلها0) �ِهللا َ�َعْيٌن َباَتْت َتْحُرُ¢ ِفي َسِبيِل �هللاَّ

�� 8ََنَس ْبَن َماِلٍك Kَِضَي �هللا َعْنُه َقا/: َجاgَ َثَالَثُة Kَْهٍط 
َِلى ُبُيوِ� Âِ��َ�ْ8َ �لنَِّبيِّ � َيْسَأُلوَ� َعْن 
Xَ ِمْن  ا 8ُْخِبُر�� َكَأنَُّهْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلو� 8�ََْيَن َنْحُن ِمَن �لنَِّبيِّ َ� َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ِعَبا0َِ� �لنَِّبيِّ � َفَلمَّ
ْهَر َ�َال 8ُْفِطُر.  َر. َقاَ/ 8ََحُدُهْم: 8َمَّا 8ََنا َفِإنِّي 8َُصلِّي �للَّْيَل 8ََبًد�، َ�َقاَ/ �َخُر 8ََنا 8َُصوXُ �لدَّ َ.ْنِبِه َ�َما َتَأخَّ
َ�َقاَ/ �َخُر 8ََنا 8َْعَتِزُ/ �لنَِّساgَ َفَال 8ََتَز�Âَُّ 8ََبًد�. َفَجاKَ gَُسوُ/ �ِهللا  ِ� 
لَْيِهْم َفَقاَ/ 8َْنُتْم �لَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذ� 
 gَلنَِّسا� Âَُُّقُد 8�َََتَز�Kْ8َ�َ 8�َُْفِطُر 8ُ�ََصلِّي Xُِنِّي َألَْخَشاُكْم ِهللاَِّ 8�ََْتَقاُكْم َلُه َلِكنِّي 8َُصو
َ�َكَذ�، 8ََما َ��ِهللا 

َفَمْن Kَِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي. (صحيح �لبخاK<، كتا^ �لنكا²)
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

بعيد من  ُيحبسو� 
 مكا�  �آلخر�   ���  �� �نتقا�م  بعد  �جلّنة  &هل   �& نقو'  ��ّنا ال 
�جلنة �� يو5 �لقيامة، 4ال يدخل �جلنة قبل �لقيامة �ال �لشهد�*، كّال.. بل �ألنبيا* عندنا 
&4' �لد�خلني. &يظن �ملؤمن �لذ> ُيحب �هللا �4سوله &� �لنبيني �4لصديقني ُيبعد�4 عن 
�لشهد�* فيدخلوEا من غC مكث  �لبعث 4ال Hد�4 منها ��ئحة، 4&ما  �جلنة �� يو5 

خالدين؟
فاعلم يا &خي &� هذN �لعقيد� ��يئة فاسد� 4مملو*� من سو* �أل�K. &ما قر&J ما قا' 
�سو' �هللا � &� �جلنة حتت قRQ 4قا' �� قQ �ملؤمن �4ضة من �4ضاJ �جلنة 4قا' 
َ��ِضـَيًة  َ�بِِّك  �َِلى  �ْ�ِجِعي  �ْلُمْطَمِئنَُّة *  �لنَّْفُس  &َيَُّتَها  عز 4جل 
 كتابه �ملحكم: ﴿َيا 
مpْرِضيًَّة * َفاْ�ُخِلي ِفي ِعَباR�ِ * �4َْ�ُخِلي َجنَِّتي﴾  (�لفجر:٢٨-٣١)، 4قا' 
 مقا5 
sخر: ﴿ِقيَل �ْ�ُخِل �َجلنََّة﴾ (يس:٢٧). 4قص علينا قصة �جل ماJ �4خل �جلنة، 4كا� 
له صاحب 
 �لدنيا فاسق فماJ صاحبه &يضا �4خل �لنا�، فذكر �لذR �خل �جلنة قصة 
َلَع َفَرNُsَ ِفي َسَو�ِ* �ْلَجِحيِم *  ِلُعوَ� * َفاطَّ صاحبه عند &صحاK �جلنة 4قا': ﴿َهْل &َْنُتْم ُمطَّ

َقاَ' َتاِهللا ِ�ْ� ِكْدJَ لَُتْرِ�يِن * 4ََلْوَال ِنْعَمُة َ�بِّي َلُكْنُت ِمَن �ْلُمْحَضِريَن﴾.
4&نت تعلم &� هذN �لقصة تد' بداللة صر|ة على &� �ملؤمنني يدخلو� �جلنة بعد موִדم 
 �sمكث، � ال ُيخَرجو� منها 4يتنّعمو� فيها خالدين. 4كذلك يثبت من �لقر Cمن غ
 
&� &هل جهنم يدخلوEا بعد �ملوJ من غC مكث، كما ال �فى على �لذين يتدبر�4 
ا َخِطيئآِتِهْم ُ&ْغِرُقو� َفُأْ�ِخُلو�  
 َسَو�ِ* �ْلَجِحيِم﴾، 4كما قا' �هللا تعا�: ﴿ِممَّ Nُsية: ﴿َفَرs
َناً��﴾ (نو�:٢٦). ��4 كنت تطلب شاهد� من �حلديث فانظر �� &حا�يث �ملعر��، فإ� 

احلساب وامليزان
إلظهار مكارم املكرمني وإراءة مفاسد املفسدين

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود
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�لن� � �&> جهنم 
 ليلة �ملعر�� 4كذلك �&> �جلنة، 
�لنعيم   
فر&> 
 �جلنة &هلها، 4
 جهنم &هلها، فريقا 

4فريقا من �ملعذبني.
��4 قلت �� كتاK �هللا �4ألخبا� �لصحيحة شاهد� على 
عبا�N حق  عن  �هللا  �4مليز�� حق 4سؤ�'  �لبعث حق   �&
�4قع ال شبهة فيه، � بعد كل هذN �لو�قعاJ.. &ع� بعد 
&هل  يدخلو�  �ألعما'   ��44 Kألجسا� �4حلسا� حشر 
�جلنة مقا5 جنتهم 4يدخلو� &هل �لنا� مقا5 نا�هم. ��4 
كا� هذ� هو �حلق فكيف ميكن �خو' &هل �جلنة 4&هل 
جهنم 
 مقامهم �ّال بعد حشر �ألجسا� ��44 �ألعما' 

4غCها كما تقر� 
 عقائد �ملسلمني؟ 
الختل  ظو�هرها  على   Jآليا� تلك  &لفا�  �لنا  لو  قلنا 
 
نظا5 كتاK �هللا 4ما بقى تو�فق sياJ �هللا، بل 4جب 
 Jالختالفا� من  مملو*   �sلقر� بأ�  ُنقر   �& �لصو��   Nهذ
 Jياته ُيعا�� بعضا. &ال تر> �آلياs 4بعض J�4لتناقضا
�جلنة 4&هل جهنم 
 �يا�  &هل  تد' على �خو'  �ل� 
 �& فاعلم  4توقف؟  مكث   Cغ من   Cلسع�  ��C4ن �خللد 
 Kليست ُمخالَفة، 4ليس �ملر�� من �حلسا Jآليا� Nهذ 

��44 �ألعما' 4حشر �ألجسا� &� �ر� &هل �جلنة من 
لعلهم  4ُيحاَسبو�  يؤخذ�4  E&4م  عزִדم  4مقا5  جنتهم 
4ينظر  نا�هم  �لنا� من  &هل  �لنا�، �ر�  &هل  كانو� من 

 &مرهم لعلهم كانو� من &هل �جلنة أل� �هللا تعا� يعلم 
�لغيب 4يعلم �ميا� �لنا� 4كفرهم قبل &� �لقو� 4ال يعجز 
إلظها�  �4مليز��   Kحلسا� بل   ،Jملغيبا�  ��� عن  علمه 

مكا�5 �ملكرمني ���4*� مفاسد �ملفسدين. 
 Jر�� ير�4  �ملعصية  4&هل  �لصال�  &هل   �& شك  4ال 

&عما�م بعد �ملوJ بغC مكث طرفة عني، 4جنتهم 4نا�هم 
تنظر ��  &ال   .�s 
تفا�قاEما  معهم حيث ما كانو� 4ال 
ما قا' �سو' �هللا � &� �لقQ �4ضة من �4ضاJ �جلنة &4 
حفر� من حفر �لنا�؟ �4مليت قد ُيدفن 4قد ُيحر� 4قد يأكله 
�لذئب 4قد يغر� 
 �لبحر، 4
 كل صو�� ال يفا�قه �4ضة 
جنته &4 حفر� نا�N. 4قد ثبت &� كل مؤمن 4كافر ُيعطى من 
جسم بعد موته، 4يوضع جنته &4 جهنمه 
 قNQ، � ��� كا� 
يو5 �لقيامة فيبعث كل ميت ببعث جديد، 4|ضر�4 لو�� 
&عما�م، 4متشي معهم جنتهم 4نا�هم 4نو�هم 4غبا�هم، � 
بعد حساK �ألعما' �4لسؤ�' بطريق �ظها� �لعز� &4 ���*� 
�لذلة �4لوبا'، 4بعد �لو�� 4غCها من �ألمو� �ل� نؤمن ֲדا، 
�هللا  فُيمثل  تعا� 4غضبه جتلياJ جديد�،  �هللا  تقضي ��ة 
 
�جلنة 
 &عني &هلها بصو�� ما �&ִדا &عينهم قط كما 4عد 
كتابه للمسلمني، فيكو� �م �لك �ليو5 يو5 �ملسّر� �لعظمى، 

�4لسعا�� �لكQ>، فيدخلوEا فرحني sمنني.
4كذلك متثل جهنم 
 &عني &هلها، 4ُيريها 
 صو�� تفجعهم 
4|سبو�  4شهيقها،  �4فCها  تغيظها  4يسمعو�  �¡يتها، 
&Eم ما �&�4 مثلها من قبل 4ما �خلوها، فيكو� �م �لك 
 N4&سر�� Nقد��& 
 �C4هللا £ا¢ كث .Qليو5 يو5 �لفز¤ �ألك�
يلهمكم  �هللا  ��4عو�  �هللا،  £ا¢  من  تعجبو�  فال  4حكمه، 

 كال5 �هللا 4ما  كتبنا  Kطر� �ملهتدين. 4كل �لك مكتو
 �sلقر� Kحرفا من عندنا، 4ما حّرفنا 4ما �قترينا، 4من كّذ
�لسما*  4تأكله  فَيُتبَّ   NCغ سبيال  �ختا�  4من  هالك،  فهو 
بأنياֲדا، فاستمسك بكتاK �هللا 4ال تركن �� غNC فتضل، 

4حسبنا كتاK �هللا �� كنا مؤمنني.
(�امة �لبشر>، �خلز�ئن �لر4حانية � ٧ -  ¨ ٢٤٩ - ٢٥١)
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق *لى �لخيا$ (١١)١٢

�لذ< قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا| عن �حلق  �لكتا^ �K0سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �لH صد| ֲדا �ملسيح �لناصر< عيسى بن مرمي � كما 8نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�لH حجَبها ّجتاK �لدين �±اسر� �خلالÇ، �بانية �لترهيب �8صحا^ صكو@ �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صوKִדا �حلالية من خال/ عملية تغي� ممتد� على تاKيخ  ��حلق �8 
 Kلتغي� تلك، �ختا� تقريًبا. فبدال من �خلو¾ [ جد�/ ال Lاية لـه حو/ عملية  �ملسيحية كله 
 �
 �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  %ّك  على  ��ختباKها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  �K0سة  �لكاتب 
 ،uلثالو�  ،�Kلكفَّا� �ملسيح،  كبنو�  هامة  مسائل  �لكتا^ �ث  هذ�  ّمت [  قد  8خر�  موضوعا� 

�ملجيg �لثا« للمسيح.
هذ� عزيز< �لقاwK باختصاK شديد هو %تو� هذ� �لكتا^ �لقيِّم: "�ملسيحية Kحلة من �حلقائق 

� �خليا/" حلضر� م��� طاهر t8د (tKه �هللا tKة ��سعة). ��8K 8سر� "�لتقو�" نشر} على 
�آل�نة   ] بشكل خط�  نشطت   Hل� �لو�سعة  �لدعاية   �
 نظر�  متسلسلة  حلقا�   Cع صفحاִדا 
�ألخ�� صوًتا �صوKً� �كتابًة ُبَعيد �لدماK �لذ< حّل - �ال يز�/ ªّل - باملسلمني ��K8ضيهم من 
ِقبل "�لدجا/".. �لقو� �ملا0ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه �8 هذ� �لكتا^ 
بيا� ُحبٍّ صا0& ¸لص للمسيح ��ملسيحيني [ �يع Ë8اg �ملعمو�K. كما 8نه Kسالة حّب \م، ألنه 
 µّبو�: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �� �أل��� أل� ُتفª ّبو�، �ماª حقيقة َمن �
يقو0هم 

�ملسيحية �حلّقة َضالَ/ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو0 بأجيا\ا �عاملها كّله 
� هد�ية K^ �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتا^ 
� �للغة �لعربية للكاتب �لسوK< �ألستا. %مد من� �إل0ل¯ ��Kجعه 

ُثّلة من 8بناg �جلماعة �ملتضّلعني [ �للغة ��لدين. "�لتقو�"

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

تطور املسيحية
من عا� احلقائق إ� عا� اخليال

�لفص� �لسابع
تطّور املسيحية


حد�  هي   Hل�  uلثالو� عقيد�   �

�لعناصر �ألساسية [ �لديانة �ملسيحية، 
�ملسيح  حيا�  �من  موجو�0  تكن   £
 �8 ميكن  ما  8قصى   �
� عيسى. 
يفترضه �إلنسا� هو �8 هذ} �لعقيد� 
�لصلب.  حا0ثة  بعد  تتشّكل  بد�8 
�قد مضت قر�� عد� 
� �8 8خذ� 
�لنهائية ��ملحد�0 �لكن غ�  صوKִדا 
�لقابلة للشر² ��لتفس�. �لقد مرَّ� 
[ عملية طويلة من �ملجا0ال� �خلالفية 
��لفالسفة  �لدين  Kجا/  بني  �ملرير� 
�ملسيحيني �لذين ميّثلو� خلفيا� 0ينية 

�ثقافية �تقليدية ¸تلفة.
عموًما،  �لعقيد�  هذ}  تأثّر�  �لقد 
بشكل كب�، بأساط� �تقاليد �لبال0 
 ] �ملسيحية  �ستضافت   Hل� �ملختلفة 
�لرئيسي  �لفر|   �
 �أل��.  عهو0ها 
 Kتطو �غّذ�  �عت´  �لذ<  للمسيحية 
�من  �ملسيحية  ��لفلسفا�  �لعقائد 
8صل  من  كا�  �أل�/،  تكوينها 

يهو0<. 
َظّل �ألثر �ليهو0< سائًد� خال/ �لفتر� 
�ملبّكر� من �لتاKيخ �ملسيحي. 
� تالميذ 
�ملسيح �لذين تعلمو� �فهمو� �ملسيحية 
 ] �شاهد�ها  مباشر�  عيسى  من 



١٣

اجمللد الثامن عشر، العدد السابع - رمضان وشوال ١٤٢٦ هـ - تشرين  الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥ م

هذ�   �
 ينتمو�  كانو�  حياته،  8سو� 
�أل��ئل  �لقيِّمني  كانو�  لقد  �ألصل. 
للمسيحية áذ�Kهم �ملتأصلة [ ُتربة 
تعاليم �ملسيح �ملقدسة �طريقة حياته. 
عملية  شاهد��  �لذين  هم  كانو� 
من  ينجو  عيسى  �شاهد��  �لصلب، 

%ا�لة �غتياله �ملدّبر�.

�ألتباo �أل��ئل لعيسى
يبد� �8 �ملسيحيني �أل��ئل قد �ختلفو� 
��نقسمو� فيما بينهم بشكل جوهر< 

�8ساسي حو/ 8مرين âا: 
- طبيعة عيسى 

 Xاللتز�� Ìب  كا�   �.
 �فيما   -
بالشريعة �ملوسوية X8 ال. 

[ �ملرحلة �لثانية من تطوK �ملسيحية، 
شخصية  8هم  بولس  �لقديس  8صبح 
مركزية 8عطت �ملسيحية 
يديولوجيًة 

جديد�.
 ] جوهرية  �ختالفا�  هنا@  كانت 
�جيمس  بولس  بني  �لنظر  �جها� 
�لّتقي. ففي حني �هتّم جيمس بكنيسة 
بيت �ملقد¢ كا� بولس َيِعُظ [ �لغر^ 

�لوثنيني من غ� �ليهو0 خاّصة.
�لغربية  �ملسيحية  �لكنيسة   �Kتطو
 ] بولس،  نظرية  K±ته  خلطة  �فقا 
 �Kحني �8 �لكنيسة [ �لقد¢ تطو

على Lج �لتعاليم �لتوحيدية.

 Ebionites (�إليبونيو�)  �كا� 
 Çخلا�  µلدي�  oلنشا� فر�|  8حد 
بـ"جيمس" �هم طائفة �شُتّق �±ها 
  Ebionim (يبونيم
من �لكلمة �لعCية (
لقد  "�لفق�".   �8 "�ملسكني"   µتع�
�ليهو0،  �ملسيحيو�  هم   gهؤال كا� 
"�ملسيح  8نه  باملسيح  �عتقد��  �لذين 
�هللا).  (�بن  �ليس  فقط  �ملنتظر" 
�ملوسوية �ماٍ¢  �لشريعة  تِبعو�  �لقد 
 Çخلا� 
جنيلهم  \م  �كا�  عظيٍم، 
مثل:  ¸تلفة   gبأ±ا ��ملعر��  ֲדم 
 �8 �إليبونيني  
جنيل  �لع�Cنيني،  
جنيل 
�صف  يلي  �فيما  �لناصريني.  
جنيل 
لإليبونيني مأخو. من مصاK0 ¸تلفة:

�ملكتو^  �لكنيسة"  "تاKيخ  كتابه   ]
[ �لقر� �لر�بع �مليال0< [ �لقيصرية، 
�إليبونيني  يذكر  "يوسيبو¢"   �8 جند 
 �
 "فيسباسيا�  �لثالث:  �لكتا^   ]
 ،(Vespasian to Trajan) تر�جا�" 
قائًال:  نظرهم  �جها�  من  �يسخر 
�لسيئة  فكرִדم  من  يأ×  �±هم   �


��حلق�� عن عيسى. 
فانًيا،  بشًر�  عيسى  �إليبونيو�   Cعَت�
بالنظر  تقيًّا  Kجًال   {Kباعتبا ��حترمو} 

� 8خالقه �شخصيته. �كيهو0 فقد 
كانو� يطّبقو� حرمة �لسبت، �كذلك 
كل تفصيل جاg [ �لشريعة، �£ يقبلو� 
 Çخلال�  �8 تزعم   Hل� بوُلس  عقيد� 

باإلميا� فقط. �يتحدu �لكاتب 8يًضا 
�إليبونيني  من  8خر�  Óموعة  عن 
 g�Kلذين قبلو� فكر� �لوال�0 من �لعذ�
��لر�² �لقد¢، �لكنهم Kفضو� فكر� 
�لوجو0 �ملسبق لعيسى على �عتباK 8نه: 
"�هللا، �لكلمة ��حلكمة" �هم قد تبعو� 

جنيل �لع�Cنيني �لذ< من �ملحتمل �8 

يكو� 
جنيل م®. 
�لسبت  ªترمو�  �إليبونيو�  كا� 
كانو�  �لكنهم  �ليهو0<،   Xلنظا��

ªتفلو� بالقيامة.(١)
 .X � (R. Eisenman) يزمنا�� .K يذكر
��يز (M. Wise) [ كتاֲדما "�كتشا� 
ملفا� �لبحر �مليت" خلفّيَة �إليبونيني 
 �8 (�لصا0&  جيمس   �
 �يقوال�: 
�لصد�&) كا� Kئيس كنيسة �لقد¢ 
[ منتصف �لقر� �أل�/ (تقريًبا ٤٠-

فيما  �لذ< ±ي  �لفر|  X٦٠)، �هي 
مضى بالكنيسة �ملسيحية �ليهو0ية [ 
عن   ��Kتطو ��إليبونيو�  فلسطني، 

هذ� �لفر|.(٢)

� �جلماعة �لH تبعت جيمس كانت 

(١)
 The History of The Church, Eusebius, 

pages 90-91, Penguin 1989

(٢)
 The Dead Sea Scrolls Uncovered, R. 

Eisenman & M. Wise, p.186, Element 

Books, 1992
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١٤

 ،١٠:٢ (غالطية  باملساكني  ُتعر� 
لقب  �هو   ،(٣-٥  :٢ جيمس 
خطبة  �ملوضعني:  كال   ]  Kمذكو

�جلبل �[ ملفا� �لبحر �مليت. 
 �8 عديد�  ألسبا^  �يزمنا�  يشعر 
مبؤّلفي  شبيهني  كانو�  �إليبونيني 
قد  فهم  �مليت".  �لبحر  "ملفا� 
مو� جيمس �لصد�& ��عتقد�� �8  عظَّ
عيسى مسيحهم �لبشر<، ��8 بولس 
�لشريعة.   �
 بالنسبة   � مرتدًّ  Kقد صا
��لشريعة  �لسبت  طبقو� حرمة  �لقد 
 C8ك جيمس  �8عطو�  كب�،  �ما¢ 
�عتباK [ حني عّد�� بولس عد�ًّ� \م. 

(م® ١٣: ٢٥-٤٠) (٣)
�لنكولن)   ليه   � (باÌنت  �ير� 
 ]  Baigent, Leigh and Lincoln

 Kملسيحي"، �8 مصد� uكتا^ "�مل��
 Ebionites لتعاليم �ألساسية لإليبونيني�
��ملانيكانز   Gnostics ��ألغنوطيني 
 Sabians ��لصابئني   Manicheans

��لنسطوKيني   Mandeans ��ملانديني 
 Elkasites ��إللكاسيني   Nestorians

ناصرية  فلسفة  بأLا  ُ�صفت  قد 
�لفكر   �
 يش���  
Lم   .Nazarene

�لناصر< كما يلي:
�تعاليمه  عيسى  باجتا}  ٌه  توجُّ 
نه "

صميم  من  �لنهاية   ] ُتشتق   Hل�
من  تفصيله  مت  كما  �لناصر<  �ملَعني 

شاعته  متت   � .�ته،  عيسى  ِقبل 
يهو.�   �8 �يهو0  جيمس  ِقبل  من 
توما¢ �حاشيتهما �ملقربني. �كانت 

معتقد�ִדم كما يلي:
١- �اللتز�X �لشديد بالشريعة �ملوسوية.

٢- �العتر�� بعيسى كمسيح.
٣- �العتر�� بالوال�0 �لبشرية �لطبيعية 

لعيسى.
٤- �لعد�g للمفاهيم �خلاصة ببولس.

�Ýة Óموعة من �ملخطوطا� %فوظة 
[ مكتبة [ 
سطنبو/ �حتتو< على 
يعو0   Çنصو من  منقولة  فقر�� 
تاÎKها 
� �لقر� �خلامس �8 �لسا¢0 
�لناصر�   �
 ��ملنسوبة  �مليال0<، 
��ملكتوبة باللغة �لس�يانية، ��جد� 
غر^  جنو^  خو�ستا�   ] 0ير   ]
�لعر�&.  حد�0  من  بالقر^  
ير�� 
�لكهنة  نظر  �جها�  تعكس  �هي 
�لناصريني �لذين فّر�� من �لقد¢ بعد 
�لدماK �لذ< حل ֲדا عاX X٦٦، �هي 
تش� 
� عيسى على 8نه بشر �يؤكد 

على تطبيق �لشريعة �ليهو0ية. 
هجر 8تبا| �لقديس بولس 0ين عيسى 

�حتّولو� 
� �لعقائد �لر�مانية." (٤)

 Hل� �ملختلفة  �ملر�حل  �يع  بني  من 
�ملسيحية،  تشكيل   g8ثنا  �Kتطو
بالفلسفة  يؤمنو�  �لذين  �8لئك  فإ� 
�حدهم  ُيعَطو�   �8 ميكن  �لناصرية، 
 gفهؤال  .�Kجد�� �ق  �ألفضلية 
ُعّلمو�  قد  كانو�  �أل��ئل  �ملسيحيو� 

مع´ �ملسيحية من ِقبل �ملسيح .�ته.

�1 �لقديس بولس r
بولس  �لقديس   �8 �لو�ضح  من 
ينتمو� 
� تلك  �8نصاK مدKسته ال 
�من  منذ  فإنه  �حلقيقة   ]� �لعقائد. 
�لقديس بولس فصاعد� حني 8خذ� 
�النتشاK [ بال0 8جنبية  �ملسيحية [ 
�ملشركة  �لعقائد  8صحا^  �بني 
بد�8  �لر�مانية،  �إلم�CطوKية  ضمن 
تتأّثر بقو� فائقة بتلك �لعقائد �لوثنية 
��مليثيولوجيا�  للثقافا�  �خضعت 
�لبال0، �  �ملنتشر� [ تلك  (�لعقائد) 
نشأִדا   gنقا فأكثر عن  8كثر  �بتعد� 
بولس  �لقديس   Xقا �لقد  �ألصيلة. 
 oطاË�  ] �لتأث�  بالغ  فاعل   Kبد�
��Ëر�� �لعقائد ��ملفاهيم �ملسيحية، 
�لشخصي  طابعه  بتسريب  �.لك 
 �
 �ملبهم.   µلباط� مبذهبه   Çخلا�
بولس £ يكن من �ألصل �ليهو0<(٥)، 

٢٣٣-٢٣٤ Ç (٣)  �ملرجع �لسابق
(٤) The Messianic Legacy, M Baigent, R Leigh, H Lincoln, p. 135-138, Corgi Books
(٥) The Hiram key, Christopher Knight & Robert Lomas, p.246, Century 1996
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�£ يكن له 8< �تصا/ مباشر بعيسى، 
 - �كا�   .Xملزعو� "حلمه"  عد�  ما 
�لقو<  �لتأث�  يبد� - حتت  ما  على 

للثقافا� �ألجنبية مسبًقا. 
�على ما يبد� 8يًضا، 8نه £ يكن هنا@ 

ال �ختيا��K �ثنا� 8ماX �لقديس بولس 
âا: 
ّما �8 يدخل [ معاK@ شديد� 
��خلر�فا�  �ألساط�  من  عا£  ضد 
�إلم�CطوKية  بال0   ] �ملنتشر� 
 �8 �لسحيقة،  �أل�منة  منذ  �لر�مانية 
�لعقائد  \ذ}  �Îضع  يستسلم   �8
 Xgيتر@ �ملسيحية تتغ� �تتبد/ لتتال�
مع متطلباִדم على L8ا ليست ¸تلفة 

مبدئيا عن 8ساط�هم �خر�فاִדم.
هذ�  بولس  �لقديس  �جد  لقد 

8كثر  �لثا«   Kالختيا�
�فائدً�.  سهولة 
�تر@ �ملسيحية تتغ� 
لتتالXg مع طموحاִדم 
�لشائعة  �فلسفاִדم 
[ بال0 غ� يهو0ية. 

جيًد�  عملت  �إلستر�تيجية  �هذ} 
8عد�0  باستقطا^  جد��ها  �8ثبتت 
�لوال  �جلد0؛  �ملنضمني  من  كب�� 
.لك  ملا حتقق  �\ا�0  �لتبديل  .لك 

�ملكسب.. �لكن بأّ< Ýن؟! 
�لكن .لك �لدين، لسوg �حلظ، قد 
�لقَيم  بني  شريفة  غ�  مبنافسة  �نتهى 
�ملسيحية �لنبيلة ��ألساط� �ُملشركة. 
.لك   ] يغّير   £ بولس  �لقديس   �

�ملشركني  �\ة   g8±ا سو�  �لدين 
�هللا  يسو|،  باسم:  �بّد\ا  فقط 
يكن   £ �لقد¢.  ��لر�²  (�أل^)، 
 �Kهو [ �حلقيقة �لذ< �ختر| 8سطو
�ُملشر@  �لعاَلم   �
 �قّدمها   uلثالو�
 Kستعا� قد  بل  �ملسيحية،  باسم 

ميثولوجيا  من   uلثالو�  �K8سطو
�ملشركني �جعلها جز�gً من �ملسيحية. 
�لوقت صا�K �ملسيحية  �منذ .لك 
 gر@ �لقدمي .�ته �لكن بأ±ا هي �لشِّ

جديد� ��جو} جديد�.
�لذلك فإ� مسيحية بولس £ تنجح 
�8ساط�  �خر�فا�  عقائد  تغي�   ]
بتغي�  �نتهت  �ُملشِر@، �لكنها  �لعا£ 
مع  يتو�فق  بشكل  �ملسيحية  �حتويل 
�ملشركة.  ��خلر�فا�  �ألساط�  تلك 

. £ يستجب �جلبل لدعوته، فقد �

قّرK هو �8 يذهب 
� �جلبل!

حقيقة عيسى
كامَل  لكل شخص   �8  ] ال شّك 
��حلرية  �حلقِّ 
بني   KتاÎ  �8  ]
 �8 بولس،  مسيحية 
بـ  �ملتعلقة  تلك 
�لصا0&  "جيمس" 
�أل��ئل   gلزعما��

لقد وجد القديس بولس هذا االختيار الثا� أكثر سهولة وفائدًة. وترك املسيحية 
وهذه  يهودية.   hغ بالد   M الشائعة  وفلسفاتهم  طموحاتهم  مع  لتتالءم   hتتغ
اإلس�اتيجية عملت جيًدا وأثبتت جدواها باستقطاب أعداد كبhة من املنضمني 
�ن؟!  بأّي  ولكن  املكسب..  ذلك  حتقق  ملا  ا=ادف  التبديل  ذلك  ولوال  اجلدد؛ 

 hتغي M بولس � تنجح ولذلك فإن مسيحية 
اُملشِرك،  العا�   hوأساط وخرافات  عقائد 
بشكل  املسيحية  وحتويل   hبتغي انتهت  ولكنها 
يتوافق مع تلك األساطh واخلرافات املشركة. 
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تالميذ  كانو�  �لذين  للمسيحية، 
عيسى �ملسيح .�ته. �لكننا نريد هنا 
�لرئيسي  �لفر|   �8 على  نCهن   �8
من   gلنما�  ] �ستمر  قد  للمسيحية 
�لذين  (�ملسيحيني  �ملوحدين  خال/ 
ال يؤمنو� بالثالوu) �8بقى نفسه [ 
معز/ عن �لبد| �ملتأخر� �لH �ّلد� 
مثل  �ملسيحية  �لعقائد   ] �لتعقيد�� 
�بن  8نه  8سا¢  على  عيسى  8لوهية 
�ملو�Kثة،  ��خلطيئة   ،uلثالو�� �هللا، 
 �
 �ملا0ية  �ملسيح  �عو�0   ،gلفد���

.ä
�حليا�.. 
�لكنيسة   gساÑK نظر  �جها�   �

�لصا0&  جيمس  ُيعّد  �لذين  �أل��ئل، 
بسيطة  كانت  فيهم،   ��Kبا شخصية 
لديهم  يكن   £� �صا0قة،  �8مينة 
¸فية  مفاKقا�   �8 �0خلية  تناقضا� 

�g�K شاشة �لغمو¾ �لضبابية. 

� �K0سة تاKيخ �ملوّحدين [ �ملسيحية 
 �8 للشك،  Óاًال  يد|  ال  مبا  تؤكد، 
 Kبشعا �ملعقد�  غ�   - �هللا  �حد�نية 
�لثالوu - ظّلت هي �لعقيد� �لر±ية 
نقائها   ] �حلقيقية  �ملسيح  لكنيسة 

�ألصلي �لقدمي.
�لبحث  هذ�   �8 تتذكر��   �8 K8جو 
لتحويل  %ا�لة  ليس  �لقص�، 
غ�  8خر�  عقيد�  8ية   �
 �ملسيحيني 
عقيد� �ملسيح. بل هو ببساطة %ا�لة 

�لعو�0   �
 �ملسيحيني  لدعو�  صا0قة 
�لنقية  
� 0ين عيسى .�ته �مماKساته 
%ا�لة  
Lا  تغي�.   �8 8ّ< حتريف  من 
حقائق   �
 �خليا/  إلعا�0  ¸لصة 
بالتأكيد  هي   Hل� �ألصيلة  �ملسيحية 
�لعقل  ُترضي  ��قعية  L8ا  كما  �يلة 

��لقلب مًعا.
حو/  �ُملحاكة  �ألساط�  تكن   £  
8لفي  ملد�  عيسى،  �ملسيح  حقيقة 
8بقت �ملسيحية   Hل� تقريًبا، هي  سنة 
�ساعدִדا على �8 تظل �تبقى �تنجو 
�لعقال«  ��لتنوير  �لعقل  حتّديا�  من 
�لعلمي؛   Xلتقد� عن  �لناتج  �ملتنامي 
�العتقا0   �
 �Kجًعا  بقاÑها  �ليس 
�خلر�[ بالثالوu. بل 
� �لذ< حفظ 
حقيقة �²�K �ملسيحية مًعا هو �ا/ 
�تعاليمه.  �ملسيح  عيسى  شخص 
�ليس   - �لر�ئع  �ملقد¢  �لسلو@  
نه 
شخص يسو| �لالهو× - هو �لذ< 
 .� كا� �ّتباعه ��اللتز�X به �يًال جدًّ

�ثباته   {Cص� معاناته  كانت  لقد 
�Kفضه  �لنبيلة،  �ملُثل  8جل  من 
�ملحا�ال�  جلميع   g>جلر� �لقو< 
على  إلكر�هه  �لطاغية  �الستبد�0ية 
�لصحيحة  �ألKضية  هي  مبا0ئه  تغي� 
تز�/  ال  �هي  للمسيحية.  �حلقيقية 
�يلة �%بوبة �ليوX 8يضا كما كانت 
من قبل. لقد 8ّثر� بقو� كب�� على 

�ملسيحيني �قلوֲדم �يث L8م  عقو/ 
لني 
غال&  ظلو� مرتبطني بعيسى مفضِّ
بدًال  �ملنطقية  �لتناقضا�  عن  عيوLم 

من �النفصا/ عنه.

� عظمته �حلقيقية تكمن [ حقيقة 
 X8نه قد جتا�� �تغّلب على قو� �لظال
للقضاg عليه Kغم كونه  تآمر�   Hل�
بشر� ضعيًفا ليس 
ال. 
� �نتصاK عيسى 
�يع  فيه  يشاKكه   �8 يفخر  8مر  \و 
8بناX0� gُ. �كما نر�}، Ëن �ملسلمني، 
فهو ��حد من 8نبل 8بناKّ.� X0� gيته. 
قيم  بأسوته  �إلنسانية  َعّلم  قد  �هو 
�ملثابر� ��لثبا� [ �جه �ملعانا� ��أل£ 
 {gستسالمه �بقا� Xعد �
�لكبَ�ين. �
ثابًتا �Kسًخا حتت طحن 8سنا� �ملحنة 

جنا��ته.  �لعظمى، كا� 8عظم �8نبل 
لقد كانت س�� معاناته ��المه هي 
هو  �جعلته  �إلنسانية   �Kحر  Hل�
�ستسلم  قد  كا�  فلو  �ملو�.  يقهر 
للمو�، فإ� هذ� يعµ 8نه هر^ من 
حيا� �ملعانا� ��ثر عليها �ملو�. فكيف 
 �
ميكن �عتباK .لك عمًال شجاًعا؟ 
�لذين ينتحر�� حتت �لضغط ��ملعانا� 
�لشديد�، فإ� عملهم هذ� ُيعتC جبًنا 
للشجاعة.   Xمفهو كل  ينا[  %ًضا 
فنيل نصيبه [ معانا� �حليا� هو 8فضل 
بكث� من �لنجا� من �ملعانا� باملو�. 

�من هنا فإ� مفهوX �لتضحية �لفائقة 
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لعيسى بقبوله �ملو� من 8جل �لبشرية 
هو Óر0 نزعة عاطفية فاKغة ال ُلبَّ 

\ا!
عيسى،  عظمة   �8 ثانية،  �نؤكد 
تكمن [ تضحيته �لفائقة 8ثناg حياته، 
 ��gغر�
 حتّدته  فلقد  مبوته.  �ليس 
لتبديل حيا�  �الستسالX طو�/ حياته 
�ملعانا� ��آلالX �يا� �لر�حة ��لرفاهية. 
كا� يو�ِجه �ملو� [ كل يوX �ليلة، 
من  �عا¬   Xالستسال� Kفض  �لكنه 
جديد  من  لُيحييهم  �خلاطئني  8جل 
�ملو�  قهر  لقد  �حليا�.   �
 �يعيدهم 
بل  �ملو�،   �
 نفسه  بتسليم  ليس 
�ملو�   Xهز لقد  له.   gناËال� برفض 
قبضة ¸البه. �لو  كلّيا �قاX من بني 
K �8جًال �خر ُ�ضع [ مكانه النتهى 
برهن  فقد  �ֲדذ�  �تالشى.  �تبّد0 
كلمته  �صد&  صدقه  على  �ملسيح 

Ð08 ��0 شّك. 
�لذلك  �ملسيح،  عيسى  نر�  هكذ� 
صوته  كا�  لقد   .� جدًّ كثً��  Ëبه 

طموحاته.  �ليس صو�  �هللا  صو� 
لقد قا/ ما 8مر} �هللا �8 يقو/؛ ال 8كثر 
حياته  طو�/  �هللا  عَبَد  لقد  8قل.  �ال 
�عَبَد} �حد}، �£ َيطلب من 8ّ< بشر 
�8 ينحµ 8مامه �8 8ماX 8ّمه �8 �لر�² 

�لقد¢.
ندعو   Hل� عيسى  حقيقة  هي  تلك 
�ملسيحيني من كافة �لفر& ��لطو�ئف 

��ملعتقد�� �8 يعو��0 
ليها.

 �ستمر�1 �لدين 
Ëن نؤمن باستمر�Kية �عاملية �أل0يا�. 
��إلسالX، \ذ� �لسبب، يؤكد �يشد0 
ظاهر�  باعتباKها  �لّنبّو�   Xنظا على 
عاملية. �ألمر �لذ< يعµ �جو^ �إلميا� 
باألنبياg �يًعا. �
� Kفض ��حد من 
Kفض   �
 سيؤ0<   gألنبيا� Óمو| 
�جلميع، أل� �ملرg - [ �حلقيقة - يقبل 
�ألنبياg على 8سا¢ L8م ينحد��K من 
�ملصدK .�ته فقط. �لذلك فإ� �لتعب� 
 �8 "�الستمر�Kية" Ìب  �ملصطلح:   �8

 gشي 8نه  على  �لسيا&  هذ�   ] ُيفهم 
 Kلتطّو  - متاًما  ليس  �لكن   - مشابه 
�لرسالة،   Kبتطو نؤمن  
ننا  �حليا�. 
 Xلتقد� مع   Xgيتال مبا   Xتتقد �بأLا 
�لبشر< �لعاX [ �يع Óا/ �لنشاطا� 
�أل��  �ألشكا/   �8 �يبد�  �لبشرية. 
L8ا  Kغم  ֲדا،  �ملوحى  �أل0يا�  من 
فقد  نفسها،  �ألساسية  �لتعاليم  حتو< 
لة  �ملفصَّ �لتعاليم  من  مساحا�  غّطت 
8عد��0ً  åلت   >8 نسبًيا؛  8قّل  بشكل 
"�فعْل �ال  قبيل:  من  �أل��مر  من  8قّل 
�لتعاليم  تفعْل"، �بعد .لك منت هذ} 
�أل��مر  من   C8ك عد0   �
 تدÌًKا 
من  �8سع  Óاًال  مغّطيًة  ��ملحرما�، 
 �8 يبد�  �كذلك  �إلنسا«.   oلنشا�
 ��Kحلضا�  ]  �gجا  Hل� �أل0يا� 
 Kهو�  �
 نفسها  قدمت  قد  �لقدمية 
8قّل نسبًيا Îّص قبائل معينة �8 عشائر 
 �Kساالִדم %صوK كانت  مناطق.   �8
�ميكن  �لوقت.  مبتطّلبا�  �%د��0 
�8 توصف بشكل مناسب 8كثر بأLا 

 عظمة عيسى تكمن M تضحيته الفائقة أثناء حياته، وليس مبوته. فلقد حتّدته إغراءات 
االستسالم طوال حياته لتبديل حياة املعاناة واآلالم �ياة الراحة والرفاهية... لقد قهر 
املوت ليس بتسليم نفسه بل برفض اال�ناء له.... ولو أن رجًال آخر ُوضع M مكانه النتهى 

وتبّدد وتالشى. وبهذا فقد برهن املسيح على صدقه وصدق كلمته دون أد� شّك. 
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 �8 عشائرية   �8 َقَبلية  08ياًنا  كانت 

سر�ئيل  µقضية ب �
قومية %د��0. 
��لتعاليم �ليهو0ية ُتعتC منو.ًجا مناسًبا 

للCهنة على هذ� �ألمر. 
 Kلتطو� طبيعة  ُتلّخص   �8 �ميكن 

�لتاÎKي لأل0يا� [ شّقني �ثنني:
نس¯  �كما/  تدÌKي  توضيح   -١

للتعاليم.
 Kي من �نتشاÌK٢- �نتقا/ �حتّو/ تد

.Cمتد�0 8ك� �
8صغر 

� �الستمر�Kية ال تعµ �8 �لدين �لذ< 
�ستمّر هو  قد   X0�  �
 به  �هللا  �8حى 
�لبشر<، �8نه  .�ته [ ¸اطبة �جلنس 
موسًعا   ،Xمتقد تدÌKي  بتغّير  مّر  قد 
حقله [ �لتعاليم ��لتوّجه 
� �لنا¢؛ 
تلفة من   ̧gلكن �ملع´ هو 8نه [ 8جز��
لت حضا��K ¸تلفة  �لعا£ حيث تأصَّ
�لسما�<  �لوحي  فإ�  ��نتعشت، 
مع  تتو�كب   Hل� �أل0يا�  �ّلد  قد 
 ] لإلنسا�  �الجتماعية   ��Kلتطو�
كانت  �لقد  �لعا£.  من  �لبقا|  تلك 
على كل   ،Kتتطو �أل0يا�  �يع هذ} 

حا/، [ �الجتا} �لعاX نفسه.

sقمة �لتطو1 �لدي
 ] ظهر  �لذ<  �لدين  بأ�  نعتقد  
ننا 
�لشر& �أل�سط - من بني �يع هذ} 
Kُِبيَّ  قد  كا�   - �لدينية  �لطو�ئف 

�ُثّقف ليوّلد مثل هذ} �أل0يا� �لكب�� 
 Kللتطو �لرئيس  �لفر|   Xدæ كي 
�لديµ [ �لعا£. 
� هذ� ��ضح متاًما 
 �
 .µلدي� �لتاKيخ  من خال/ �K0سة 
��ملسيحية  �ملسيحية  تبعتها  �ليهو0ية 
بوضو²  يبني  �هذ�   ،Xإلسال� تبعها 
�ميكن  �لدينية.  �لتعاليم   Kتطو �جتا} 
هذ}   ] �لتعاليم   Kتطو 8ثر  َتقّصي 
 �
 �لسابقة  �أل�منة  من   �gبد �أل0يا� 
�أل�منة �ملقبلة، �عند .لك يتبّين عمق 
عالقة بعضها ببعض. �لذلك فإنه من 
� �8 نفهم 8نه كا� من �ملحتم  �\اXّ جدًّ
 ،K�8 ُيسفر هذ� �لتدب� �ملحكم لألمو
هذ}   Kظهو عن  فعال،  8سفر�  كما 
 ] �%كمة  كاملة   �Kبصو �لتعاليم 

 .Xشكِل 0يٍن عامليٍّ هو �إلسال
[ هذ� �لسيا&، فمن مصلحة �ليهو0 
 ��0� جا0ّ  بشكل  ªا�لو�،   �8
�ملسيح.  عيسى  â8ية  فهَم  
جحا�، 
�بسبب فشلهم [ معرفته، فإ� حالة 
�ليهو0 تشبه حالة �لكث� من �ألجنا¢ 
تاKيخ  عميًقا [  0ُفنت   Hل� �حليو�نية 
�لتطوK، �£ تعد تلعب K�0 >8 حيو< 
[ شجر� �حليا� �ملتطو�K، �لH تقتر^ 
[ منوها من قمة تطوKها. �ֲדذ� فقد 
بقيْت هذ} �ألجنا¢ Óر0 .كر� من 
 ] تعيش  تز�/  ال  �لكنها  �لتاKيخ، 
 Çا/ �جو0ها �لضيق �ملحد�0 �خلاÓ

ֲדا.

� حالة �ملسيحيني 8يًضا مشاֲדة حلالة �
يتقدمو�  �ملسيحيني  �لكن  �ليهو0، 
قرֲדم   ] فقط  ��حد�  عليهم خطو� 
�لترتيب  حيث  من   ،Xإلسال� من 
تلك  فإ�  حا/  8ية  �على  �لتاÎKي. 
�الËر�فا� عن مسلك عيسى �ملسيح 

� طريٍق منحّلة فاسد�، �لH كا� قد 
بولس، هي  �لقديس  باألصل  �بتد8ها 
8خذهم  �لطريق  فذلك  â8ية.  �ألكثر 
- [ �لو�قع - ح® 
� ما هو 8كثر 
بعًد� عن �إلسالX من �ليهو0. فاليهو0، 
من  سنة  �ال�  K8بعة  من  8كثر  بعد 
�جو0هم، قد تعّلمو� - على �ألقل - 
K0¢ �لتوحيد، �لذ< هو 8مٌر حيو< 
�بالرغم  0ين.  ألّ<  �لر�حية  للحيا� 
من هذ� �لقر^ من �إلسالX [ �لعقائد 
�ألساسية، فإ� Ýة عو�مل جتعل �ليهو0 
8كثر تصلًبا �عناK ] �0ًفضهم �لدخو/ 

[ �إلسالX بأعد�0 كب��.

� هذ} �لد�Kسة جتعلµ 8عتقد 8نه ما 
�موقفهم  تفك�هم  �ليهو0ُ   Kِّيطو  £
�ملسيح،  لفهم   >Kضر� هو  �لذ< 
Kغم �لتشابه �لعقائد< بني �لديانتني، 
��نفصاًال  بعًد�  8كثر  سيظلو�  فإLم 
لقد  �ملسيحيني.  من   Xإلسال� عن 
فقد�� 8همَّ صلة حيوية.. �هي �ملسيح 
�لرسو/  بعثة  �بني  بينهم  عيسى.. 
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للحقيقة   Kإلنكا� هذ�   �
  .� %مد 
K0جٍة   �
 قاسية  قلوֲדم  جعل  قد 
لقبو/  نفسًيا  مستعدين  جعلتهم غ� 
مستمر��  
Lم  جديد�.  Kسالة  8ية 
[ �نتظاK �ملسيح، [ حني �8 �ملسيح 
فشلهم  �بسبب  �Kحل.   gجا قد 
�حتما/  فإ�  مر�،  عليه  �لتعر�   ]
 /gيئه �لثا« يتضاÓ يا} لد�
معرفتهم 
يبد�، مكتو^  ما  على  فهم،  8كثر. 
 Kنتظا� عليهم �8 يظلو� 
� �ألبد [ 

�ملسيح [ 8حالمهم!
�8 ميّهد  �ملزَمع  �ملسيح هو  لقد كا� 
�هو   �Kًتطو �ألكثر  للدين  �لطريق 

 .Xإلسال�
بتصلب  �لقو/  هذ�  يؤخذ  8ال  Ìب 
على  نقتر²  ال  Ëن  تفكر.   Xعد�
�æا.   � 8ّ�ًال  �ملسيحية  قبو/  �ليهو0 
�خلطو� �لتالية 
� �إلسالX. فإ� هذ}، 

� حدثت، تكو� �جهة نظر 0ينية 

غاية [ �لسذ�جة.

� ما نريد �8 نش� 
ليه هو �8 �لشعب 
�لذ< قد Kفض نبًيا K �8سوًال �£ يكن 
ّ̄ K �8سو/ عا0ّ<، بل كا�  Óّر0 ن
 ] � مقّد�Kً له �8 يلعب �Kً�0 هاًما جدًّ

�لشعب  .لك  �تدKيب  تربية  مهمة 
عقلًيا ��Kحًيا، فإ� مثل هؤالg �لنا¢ 
يرفضو� نبّيهم بسبب كوLم مرضى 
من  ُيشفو�   £ �ما  �نفسًيا.  �Kحًيا 
تصحيح  يتم   £ �ما  �ملر¾،  .لك 
.لك �ملوقف �ملشوِّ} للحقيقة، فإLم 
ن¯  التبا|  �ستعد��0  8قل  يكونو� 
�لوصل  �g�K حلقة  �ختفى  قد  كا� 

�لH فقد�ها مسبًقا. 
�فيما يتعلق مبوقف �ملسيحيني، فإ� 
حقيقة   �
  gالهتد�� فقط  بإمكاLم 
 �
 عا��0  ما   �.
  � %مد  �لن¯ 
�حلقيقة ��لو�قع �خلاÇ بعيسى. فهو 
£ يكن فقط �لطريق 
� �هللا، �لكن 
 gألنبيا� �يع  ِمثَل   - 8يًضا  كا� 
�لذ<  �لن¯   �
 �لطريَق   - �آلخرين 

لقد  بعد}.  من  يأ×   �8  �Kً مقدَّ كا� 
�لوسطى  �حللقة  فقط  عيسى  كا� 
�لدين  �8ما  �لعنب.   Xكر مثا/   ]
�لذ< ميثل قمة 0ين �هللا، كا� سيأ× 
يرجع   £ ما  فإنه  لذلك  بعد.  فيما 
�ألسطوKية   �Kلصو� عن  �ملسيحيو� 
�ألكثر  �حلقيقة   �
 لعيسى،  �خليالية 
لن  فإنه  �لكرمي،  لسيدهم  �ُنبًال  Kفعة 
�لذ<  �لطريق   �
 
Kشا0هم  ميكن 

يوصله بالن¯ %مد �.
��قعية  حقيقة   � %مد  �لن¯  كا� 
K8شد� �لبشرية 
� حقائق 8خر�. 
من  بدًال  �ملسيح  حقيقة  فإ�  لذلك 
 Hل� هي  
ليه،  8ُحيل  �لذ<  �خليا/ 
حقيقة  ليعرفو�  �ملسيحيني   @Kستبا

�لن¯ %مد �.  

كان الن� %مد � حقيقة واقعية أرشدت البشرية 
إ� حقائق أخرى. لذلك فإن حقيقة املسيح بدًال 
ستبارك  ال|  هي  إليه،  أُحيل  الذي  اخليال  من 

املسيحيني ليعرفوا حقيقة الن� %مد �.  

كلِيلَـٌة عيـٍب  ُكلِّ  َعـن  الرِّضـا  ِط تُبـِدي الـَمسـاِويَاَوَعـُني  ـخْ ولِكـنَّ عـْنيَ السُّ
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٢٠

 ] 8نك   µيع فهذ�  �خللف  من  �لطعن   @gجا  �.
  *
�ملقدمة.

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

* مهما قدمت للذئب من طعاX فإنه يظل ªن 
� �لغابة.

فطنة �بن سينا
�بن  �ملسلم  �لطبيب  عهد   ]  gألمر��  g8بنا 8حد  مر¾ 
سينا فنو0< عليه لعالجه. 0خل �بن سينا على �ملريض 
�بعد فحصه £ Ìد [ ظاهر جسمه علة، فأمسك نبضه 
�²�K ير00 على مسامع �ألسر� مناطق �8حياg �ملدينة، 
�ملريض  نبض   0�� معني  حي  �سم   �
 �صل  �عندما 
�0قاته. فر�² �بن سينا ير00 8±اg عائال� بيو� �حلي 
بعينها.  8سر�  �سم  .كر  عند  نبضه  فز�0  �ملريض  على 
يسكنو�  من   g8±ا ير00  �حلا.&  �لطبيب  8خذ  عندها 

نـçَعًمــا عـــلينـا   هللا     �

بالــذ<  عليهـم  �لفــْضـُل  َفـَلنـا 

فتيا�  من  معني  �سم   �
 �صل  ح®  �لبيت  .لك 
�ألسر�. فإ.� بقلب �ملريض Îفق بسرعة �يز0�0 �يا�0 
ملحوظة. عندها صا² �بن سينا �قا/: ��جو� �بنكم 

�لشا^ من تلك �لفتا� فهي عالجه!!

لكل مثل rاللة:
8هله،   �
 �حلُق  Kجع   >8 �لنََّزَعِة:   �
 ْهُم  �لسَّ َعا0َ 
��لنََّزَعُة :  �لرُّما�، من  " َنَز| [ قوسه "  K >8مى. فَقالو�: 

 " عا0 �لرمي 
� �لنََّزَعة " . 
كا� �ملع´ عا0 عاقبة �لظلم على �لظا£، �يك´ ֲדا عن 

. Xزمية تقع على �لقو\�

&قو�a مأثوU1:    ( عبد �مللك �بن مر���)
 �Kقد عن  �عفا  Kفعة  عن  تو�ضع  من  �لنا¢  8فضل 

�8نصف عن قو�.

i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 

(Xعمر� �بن كلثو) :#ا معاw بيا�&

ِنَعـْم �لّنـا¢  عـلـى  �أليديــــنـا 
KَغÛـْم  gََشــا فÛَمـْن  �هللا   َصـَنـَع 

إعداد: جمال أغزول  (اململكة املغربية)
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ُيرَ�� �8َّ .ئًبا كا� له 
قامة [ بعض �لِغَيا¾ خرÂ يوًما [ َطَلِب َصْيٍد َيُسدُّ ِبِه Kََمَقه، َفَقَصَد �َلَمو�ِضَع �لH كا� 
يد، َفَلْم َيتَِّفْق َلُه َشْيgٌ َفَرَجَع َ�َقْد 8َثََّر فيه �ُجلو| ��لتَّعب، َفَوَجَد �KَِعيÔ َيْرَعى َمعًز� َفَتَعلََّقْت 8َْطَماُعُه  َيَتوقَُّع فيها �لصَّْ
ِبَها، َفَأ0َ�Kَ �ُ\ُجَوX َعَلْيَها، َلِكّنُه �8َKَ �لرَّ�ِعي ُمْسَتْيِقظÔ َفَجَعل ُيَر�ِقُب �لُفْرَصَة َ�َيُحوXُ ِمْن َبِعيٍد 
� 8َْ� 8َْمَسى. 
ْئُب َ��ْسَتْبَشَر بالَفْتِح ��لّظَفر، َفَلَما  َ�َساَ& �لرَّ�ِعي �ملَاِشَيةََ 
� َمَر�ِبِضَها َما َعَد� َجْديÔ َتَخّلَف ِمْنَها، َفَأKَ0َْكُه �لذِّ
َر ِفي َنَجاِ� َنْفِسِه َ�َقا/: ال ُيْنِجيِني ِمْن َهِذ}  َعاَيَن �َجلْدُ< �لّذئَب  َعِلَم  8َنَُّه َالَشكَّ َ��ِقٌع [ َمَخاِلِب �َ\َالِ@، َفَفكَّ
ْئب �قا/ لُه: 
�َّ �لرَّ�عي Kْ8ََسَلِني  �لَبِليَّة 
ّال ُحْسُن �ِحليَلِة!، َفَتَقّدX ِبَجْأٍ¬ قََِو< َ�َقْلٍب ثاِبٍت َ�َ�َقَف بني َيَدْ< �لذِّ
َبُع َ��لّر< ِبَبَرَكِة ِجَو�Kَِ@ َ�َتْرِكَك َعا0ََ� �َباِئَك  
ليَك �هو ُيَسلُِّم َعليَك َ�َيُقوُ/ لَََك 
�َّ َغَنَمُه َقْد َحَصَل َلَها �لشَّ
8َ�َْجَد�0َِ@ [ �لتََّعر¾ َلُه َ�ِلَغَنِمِه! َفَأ0َ�Kَ ُمَكافئتَك َفَأKَْسَلِني 
ليَك، ��8َصاِني 8َْ� 8َُغنِّي لَك َقْبَل 8َْ� َتْأُكَلِني، فإنِّي 
ْوِ� َ��لغَناg �َصْوِتي ُيْشَتَهى، َفإِ� �ْقَتَضى 8ْKَُيَك َغنَّْيُت َلَك ِغَناgً ُيْطِرُبَك 8َ�َْسَمْعُتَك َشيًئا َلْم َتْسَمْعُه  َحَسُن �لصَّ
�باÑَُ@ �8َسالُفَك َ�َيِزيُد ِفي َلّذِ� 8َْكِلَك، َفَقاَ/ �لّذئُب ال َبْأَ¢ 8َْ� ُتَغّني ¥ ح® 8َْسَمَع َصْوَتَك. َفاغَتَنَم �َجلْدُ< 
َ̈ �جلد< َصْرَخًة 8َْسَمَع  َ̂ �لّذئب �قا/: هاِ� صوًتا �خر، َفَصَر �لُفْرَصَة Kَ�ََفَع َصْوَتُه َحتَّى َمأل �لَو�0<، َفَطَر
ֲדا �َلّر�عي، فأْسَرَ| َنْحَوُ} باِملْطَرِ& َفَلْم َيْشُعر �لّذئُب 
ّال ��لّر�عي قد َلَحَقُه، َفَر�8 8ْ� َيُلوَ. ِفَر��Kً َنَجاً� َ�َسَالَمًة 
 @َÑَُنْفَسُه َ�َيُقوُ/: َيا َقليَل �لَعْقِل َمَ® َكاَنْت �با Xُ8ِْ¢ َتّل َ�َجَعل َيُلوKَ ِبَنْفِسِه، َفَتَرَ@ �َجلْدَ< ��ْنَقَلَب َ�َصَعَد َعلى
8�َْجَد�0َُ@ َيْأُكلُوَ� على 8صو�� �ملَُغنِّي؟! َ�َلْو َال 8نََّك َعَدْلَت َعْن َطِريِق �َباِئَك 8َ�َْسِالفَك ما َفاَتَك َصْيُدَ@ َ�ال 

َجَلْسَت جائعÔ كما قيل:
                          َوَعاِجُز الّرْأِي ِمْضَياٌع لِفُْرَصِتِه        َحتَّى إَذا فَاَت أَْمٌر َعاتََب القََدَرا !!

(صفحة تعنى بأدب التراث)

(مقتبس من كتا^ "مر�با� نامة" 8< كتا^ مر�با�  لصاحبه �سبهبد مر�با� �هو 8حد �مللو@ �لفر¢)
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(١٢)٢٢ ��لقر�� معجز� �إلسال

�لقائل بأنه ال يستطيع 8حد  ُتثاK [ �لغر^ مز�عم كث�� ضد �لتحد< �لقر�« 
�8 يأ× مبثله. �ُيقا/ 8يضا بأنه ليس بالضر��K من �حي �هللا تعا�، بل 
� %مًد� 
� كا� طفر� من بني �لبشر. 
. يقولو� 
نه حسب قانو� �لطفر� ُيمكن �8 ُيؤتى فر0 من 

�ألفر�0 موهبة فائقة �8 قد�K خاKقة، ال مياثله فيها 8حد من �لبشر. 

هذ�  يد/  فال  مبثله،  يأ×   �8 8حد  يستطع   £ فريد�  كتابا  �لقر��  كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر��K على �8 .لك �لكتا^ من �حي �هللا تعا�، بل ميكن �لقو/ بأ� %مد� كا� Kجال 

عبقريا.. �
نه كا� طفر� من بني �لبشر.

�قر8 �لر0 على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على �8 �لقر�� نز/ من عند �هللا، من خال/ كتا^: 
"Qحلقا� [ هذ} �لز��ية.   "�لتقو Cلذ< سننشر} ع� "Xلقر�� معجز� �إلسال�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

لكل فعل رد فعل
 ولكل عمل نتيجة

�ل	لي� �لثاني

 على ق	سية �لق��

�نه كتا�
 يه�� لصالحي� 
 �يض� لفاسقي�

من  مؤلف  يؤلفه  �لذ<  �لكتا^   �

�لنا¢  منه  يستفيد  ما  عا�0  �لبشر.. 
حسب نباهة عقو\م �مبقد�K فهمهم 
�لذ<  �لكتا^  فمثال  �لكتا^.  ملا�0 
 ..gلكيميا� ما�0   ] كاتب  يكتبه 
علم   ] �ملتخصصو�  �لنا¢  يفهمه 
ملا  فهمهم  يتفا��  �ال   ،gلكيميا�
على  قد�Kִדم  �سب  
ال  فيه   gجا
�لفهم ��لتحصيل. �ينطبق نفس هذ� 
�لطبيعة  علم   ] كتا^  على   Xلكال�
 �
�8 �لقانو� �8 �لفن �8 �أل0^ �ما 
�يعا  يستفيد��  �لنا¢  فإ�  .لك.. 
من هذ} �لكتب، كلٌّ حسب قد�Kته 
ملوضو|  �ستيعابه   Kبقد� �لعقلية 
يبتغي  �لبشر<  �ملؤلف   �
 �لكتا^. 
�8 يوصل معلوما� كتابه 
� �يع 

.� قر8 �لكتا^ � ،gبغ� �ستثنا gلقر��
�ملستو�  �لقر�g على نفس  �ثنا� من 
عا�0  فإLما   Ø0أل�  �8 �لعلمي 

.Kيستفيد�� منه بنفس �لقد
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�هللا  عند  من  يأ×  �لذ<  �لكتا^  8ما 
تعا� �ال يكو� من تأليف �لبشر، فإ� 
غايته هي هد�ية �لبشر. غ� �8 تلك 
 gلقر�� على  مفر�ضة  ليست  �\د�ية 
Kغبة  على  تتوقف  بل  عنهم،  غضًبا 
�لقاwK [ �حلصو/ على �\د�ية، �8 
عدK Xغبته فيها. لذلك فإ� �لكتا^ 
�لذ< يأ× من عند �هللا يتبع �لقانو� 
�لذ< �ضعه �هللا تعا� \د�ية �لبشر: 
من ُيِر0 �8 يهتد< يهد} �هللا، �من ال 
يريد �\د�ية بل يبتغي �لضاللة يضله 
�لذ<  �لكتا^  فإ�  هذ�  �على  �هللا. 
يأ× من عند �هللا قد يقر8} �ثنا� من 
�لقر�g على نفس �ملستو� �لعلمي �8 
منه  يستفيد��  ال  �لكنهما   ،Ø0أل�
كل  Kغبة   Kبقد بل   ،Kلقد� بنفس 

منهما [ �حلصو/ على �\د�ية.
عندما  نيوتن..  
سحا&  �لس�   �

هذ�   ] �حلركة  قو�نني  �كتشف 
تعا�..  �هللا  خلقه  �لذ<  �لكو� 
�كتشف 8يضا قانو� 0K �لفعل، فقا/ 

� لكل فعل 0K فعل. �بالطبع فإ� 
هذ� �لقانو� هو قانو� �ضعه �خلالق 
�ألخر�  �لقو�نني  �ضع  كما  تعا� 
قو�نني  مثل  �لكو�،  هذ�  حتكم   Hل�
�جلا.بية ��حلركة �لH ُير� 8ثرها [ 

كل مكا� من هذ� �لكو�.
يكو�   �8 �حلكيم  �خلالق  �قد قضى 

لكل فعل 0K فعل.. �8 ما ميكن �8 
نسميه نتيجة للفعل. فإ.� قاX �إلنسا� 
بفعل شيg ما، يكو� لفعله هذ� نتيجة 
%تمة، ال يستطيع �إلنسا� �8 يغ�ها 
تعا�  �هللا  فمثال..  �خر.  بفعل  
ال 
خلق �لعني [ �إلنسا� لتبصر، �خلق 
تبصرها   �8 ميكن   Hل�  gألشيا� 8يضا 
 Xلال�� gلعني [ ظر�� �جو0 �لضو�
سليمة،  �لعني  كانت  فإ.�  للرÑية. 
عينيه،  بفتح  �لو�عي  �إلنسا�   Xقا�
فإ� �هللا تعا� Ìعل لفعله هذ� نتيجة 
يستطيع  �ال  ُيبصر،  8نه  �هي  %تمة 
ُيبصر.   �8 
ال  ميلك  �ال  �إلنسا� 
ُيغمض  �لذ<  �إلنسا�  فإ�  كذلك 
عينيه فإ� �هللا Ìعل لفعله هذ� نتيجة 
%تمة �هي 8نه ال يبصر، �ال يستطيع 
�إلنسا�.. مهما �8× من قو� �8 ُيغ� 
بفعل �خر،   Xقا  �.
 
ال  �لنتيجة  هذ} 

�هو �8 يفتح عينيه. �هكذ�.
 �8 gقد قضى �هللا تعا� �8 من يشا�

 gيهتد<.. فإ� �هللا يهديه، �من يشا
�8 يضل.. فإ� �هللا يضله. فقا/:

﴿َفِإ�َّ �هللا ُيِضلُّ َمن َيَشآgُ �َيْهِد< َمن 
َيَشآgُ﴾ (فاطر:٩)

ِمْنَها  ُنْؤِتِه  ْنَيا  �لدُّ  َ̂ َثَو� ُيِر0ْ  ﴿َ�َمن 
ِمْنَها﴾  ُنْؤِتِه  �آلِخَرِ�   َ̂ َثَو� ُيِر0ْ  َ�َمن 

(�/ عمر��:١٤٦)

� لكل فعل 0K فعل.. 8< �8 لكل 
فعل يفعله �إلنسا� 0K فعل �8 نتيجة 
�لقانو�  هو  هذ�  تعا�.  �هللا  يفعلها 
كله..  �لكو�  ªكم  �لذ<  �إل\ي 
سو�g [ �لعا£ �ملا0< �8 �لالما0<.. 
�لدين.  عا£   ]  �8 �لطبيعة  عا£   ]
 ] ُيعلن  �لكرمي  �لقر��  فإ�  لذلك 
كتا^  8نه  �لفاحتة  بعد   �Kسو  /�8
�ُ\د�، �لكن ليس لكل �لنا¢ مهما 

منا � قر�gته،   ] 8غر�ضهم  �ختلفت 
 ] تعا�  يقو/  للمتقني.  هد�  هو 

�8/ سو�K �لبقر�:
ُهًد�  ِفيِه  Kَْيَب  َال   ُ̂ �ْلِكَتا ﴿َ.ِلَك 

الشهادات  من   hالكث cمل  رجل  القرآن  قرأ  إذا 
بقراءته  ا=داية  يبتغي  ال  ولكنه  األدبية،  أو  العلمية 
للقرآن، فإنه لن �د فيه ما يهديه. وأما إذا قرأ آيات 
ويريد  احلق  معرفة  فعال  يبتغي  كان  رجل  القرآن 

ا=داية، فإن اهللا يشرح صدره ويهديه إ� احلق. 
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لِّْلُمتَِّقنيَ﴾ (�لبقر�:٣)

� هذ� �لكتا^ ال يستفيد منه �ال  >8
يهتد< به كل �لنا¢ حسب قد�Kִדم 
على �الستيعا^ ��لتحصيل، كما هو 
 Hل� �ألخر�  للكتب  بالنسبة  �حلا/ 
هي من تأليف �لبشر. 
. قد يقر8 هذ� 
�لكتا^ بعض من �لعلماg �لكنهم ال 
يهتد�� به �ال يستفيد�� منه، ألنه 
يفرضه  8مر ال  �\د�ية  .كرنا..  كما 
 �8  0�K8 من  
منا � �لنا¢،  على  �هللا 
يهتد< فإ� �هللا يهديه، �من ال يريد 
�هكذ�..  يهديه.  ال  �هللا  فإ�  �\د�ية 

.� قر8 �لقر�� Kجل ªمل �لكث� من 
�لشها��0 �لعلمية �8 �أل0بية، �لكنه 
ال يبتغي �\د�ية بقر�gته للقر��، فإنه 
قر8   �.
 �8ما  يهديه.  ما  فيه  Ìد  لن 
�يا� �لقر�� Kجل كا� يبتغي فعال 
�هللا  فإ�  �\د�ية،  �يريد  �حلق  معرفة 
�حلق.   �
 �يهديه   {Kصد يشر² 
 ] uلنأخذ على .لك مثاال ملا حد�

��قعة 
ميا� عمر بن �خلطا^.
8كثر  من  �خلطا^  بن  عمر  كا� 
�لذ<  �جلديد  للدين  معاKضة  �لنا¢ 
�. �كا� [ عد��ته  به %مد  8تى 
\ذ� �لدين شديد� غليظا ح® 
نه كا� 
يقوX بنفسه بتعذيب بعض �ملسلمني 
مؤمل   µب جاKية  �منهم  �لعبيد  من 

�لH �شتر�ها 8بو بكر �8عتقها.

لقد كا� عمر [ شدته �[ غلظته 
�جلديد  �لدين  بأ�  تامة  قناعة  على 
 gبر�هيم �0ين �آلبا
خر�Â على 0ين 
فمعاKضته  .لك  �على  ��ألجد�0، 
بالنسبة  مقدسا  ��جبا   Cتعت كانت 
له، ح® ال ُيفتنت �لنا¢ �يتحولو� عن 

0ينهم �لذ< نشأ�� عليه �عرفو}.
�[ 8حد �ألياX شديد� �حلر.. كا� 
عمر ميشي [ بعض طر& مكة �هو 
 gللقضا �لوسائل  8حسن   ] يفكر 
على �لدين �جلديد ��نقا. �لنا¢ منه، 
ح® 
نه كا� يفكر [ قتل �لرسو/ 
�. �لقَيه Kجل من قريش فقا/ له 
8نت  �خلطا^..  �بن  يا  تذهب  8ين 
عليك  0خل  �قد  هكذ�  
نك  تزعم 
عمر  فسأله  بيتك.   ] �ألمر  هذ� 
8ختك  قا/:  .�@؟  �ما  مستنكر�: 
صبأ�. �كانت قريش ال تقو/ عن 
�ملسلمني 
Lم مسلمو�.. بل كانت 

Lم خرجو�   >8 تسميهم صابئني.. 

على 0ين �بائهم.
��حلنق على  بالغضب  ��شتعل عمر 
%مد � �على هذ� �لدين �لذ< ُيَفر& 
�8بيه.  �إلبن  �بني  �8خيه  �أل¨  بني 
 {gجا �.
�ميم شطر بيت 8خته ح® 
بالد�خل  كا�  بعنف.  �لبا^  قر| 
من  Kجال�  �معهما  ���جها  �خته 
�ملسلمني، �كانو� يقر��8 �لقر�� من 

±عو�  فلما  معهم.  كانت  صحيفة 
�بن  8نا  قا/:  هذ�؟  من  قيل  �لطر& 
�خلطا^. �ما �8 ±ع �لرجا/ صوته 
ح® تبا��K0 ��ختفو�، �فتحت �ملر�8 
�لبا^ فقا/ \ا: يا عد�� نفسك قد 
بلغµ 8نك صبأ�"، �Kفع شيئا كا� 
فسا/  �جهها  على  �ضرֲדا  يد}   ]
 Xلد� �ملر�8   �8K فلما   .Xلد� منها 
بكت �قالت: "يا �بن �خلطا^.. ما 

كنَت فاعال فافعل فقد 8سلمُت". 
مغضب  �هو  �لبيت  عمر  �0خل 
فر�8  نظر   � �لسرير،  على  فجلس 
فيها  يقر��8  كانو�   Hل� �لصحيفة 
"ما  فقا/:  �لبيت.  من  ناحية   ]
�لكتا^؟ 8عطنيه". فقالت: "ال  هذ� 
8عطيك.. 
نك لست من 8هله. 8نت 
تتطهر،  �ال  �جلنابة  من  تغتسل  ال 

�هذ� ال ميسه 
ال �ملطهر��. 
�لذ<  �لكتا^  \ذ�  عمر  �تعجب 
ֲדذ}  مو�جهته   ] تقف  8خته  جعل 
 �8 تريد  ما  �فعل  له  �تقو/  �جلر�8، 
�لذ<  �هو  8سلمت،  فقد  تفعل 
يرتعد منه �لرجا/ �Îشونه. 
� هذ� 
�إلميا� �لقو< ال ميكن �8 يكو� من 
8ثر �لسحر� �8 �لكهنة �8 �لكذ�بني. 
�لصحيفة  ما [  يقر8   �8 �0�K8 عمر 
ليعر� ما يقوله %مد، � يقرK بنفسه 
8نه   X8 �لكالX شأ�  
.� كا� \ذ�  ما 
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 Xكال مثل  لغو�  يكو�   �8 يعد�  ال 
�لكهنة ��لعر�فني. �قاX عمر ليغتسل 
 ] ما  يقر8   �8 �خته  له  تسمح  ح® 

�لصحيفة. 
لقد كا� عمر.. ¸لصا [ معاKضته 
لإلسالX  ألنه كا� حريصا على 0ين 
�آلباg. �كا� Îشى �8 ُيفَتنت �لنا¢ 
0ين  عن  �يصبأ��  �جلديد  بالدين 

بر�هيم. فقد كا� يسمع [ Óتمعه 
كل سوg ُيذكر عن 0ين %مد، �£ 
ُتتح له فرصة أل� يتحدu مع %مد 
مباشر�، �8 يعر� منه 
� ما.� يدعو 
�لنا¢. �نستمع 
� عمر �هو ªكي 
�غتسل   �8 بعد   {Kشعو عن  بنفسه 

�8عطته �خته �لصحيفة:
﴿ِبْسِم  فيها  فإ.�  �لصحيفة  "8خذُ� 
 �Kِهللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم﴾.. فلما مر�
ُ.عر�  �لرَِّحيِم﴾  ﴿�لرَّْحَمِن  بـ 
 � يدّ<،  من  �لصحيفة  �Kميت 
Kَجَعْت 
ّ¥ نفسي فإ.� فيها ﴿َسبََّح 
َ�ُهَو   ¾ِKَْ��َأل َماَ��ِ�  �لسَّ  ] َما  ِهللا 
 �Kمر فكلما  �ْلَحِكيُم﴾.  �ْلَعِزيُز 
باسم من 8±اg �هللا عز �جل ُ.عر� 
بلغُت  ح®  نفسي،   ¥ّ
 ترجع  ح® 
ا  ِممَّ 8�ََنِفُقو�  Kَ�َُسوِلِه  ِباِهللا  ﴿�gَِمُنو� 
ح®  ِفيِه﴾  مُّْسَتْخَلِفَني  َجَعْلَناُكْم 
ُكْنُتْم   �ْ
ِ﴿ قولـه:    �
 بلغُت 
مُّْؤِمِنَني﴾ فقلت 8شهد �8 ال 
له 
ال 

�هللا �8شهد �8 %مد� Kسو/ �هللا".
معاKضته   ] ¸لصا  عمر  كا�  لقد 
فيما  ¸لصا  �كا�  �جلديد،  للدين 
يعتقد، �كا� 8يضا ¸لصا [ Kغبته 
�جلديد،  �لدين  حقيقة  يعر�   �8
�حلق،  ير�  لكي  تعا�  �هللا  فأعانه 

فر�} ��تبعه. 
كا� Kسو/ �هللا � قد 0عا �هللا تعا� 
�لُعَمرين..  بأحد   Xإلسال� ُيعز   �8
 �8 جهل)،  (8بو   Xهشا بن  عمر� 
�هللا  هَد�  فلما.�  �خلطا^.  بن  عمر 
عمر بن �خلطا^ �£ يهِد 8با جهل؟ 
�ملتقني..  �بن �خلطا^ كا� من  أل� 
 �8 يريد  �ملخلصني.. كا�  من  كا� 
يعر� �حلق. 8ما 8بو جهل فقد 8عمته 
لقد  �حلق.  ÑKية  عن   {Cِك� 8نانيته 
قومه   ] ُيَعدُّ   Xهشا بن  عمر�  كا� 
خلعو�  
Lم  ح®  �لنا¢،  8حكم  من 
عليه لقب: "8بو �ِحلَكم" �لذ< غ�} 

Kسو/ �هللا بلقب: "8بو جهل". ألنه  
£ يستعمل حكمته [ طلب �حلق، 
بل ترفع عن طلب �حلق فلم يطلبه،  
فلم يهد} �هللا تعا� �تركه [ كفر} 

�ضالله. 
�إلميا�،  على  8حد�   CÌ ال  �هللا   �

�لكفر.  لعبا0}  يرضى  ال  8يضا  �هو 

نه يهد< من يريد �8 يهتد< �من 
يبذ/ �جلهد ملعرفة �حلق، �يضل من 
ملعرفة  يسعى  ال  �من  �لضال/  يريد 
�آليا�  من  هذ�  �يتضح  �حلق. 
�لثالu �لتالية �لH تلخص �ملبد8 �لذ< 

تنبµ عليه �\د�ية، يقو/ تعا�:

�َّ �هللا َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوXٍ َحتَّى ُيَغيُِّر�� ِ﴿

َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ (�لرعد:١٢)
لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد��  ﴿َ��لَِّذيَن 

ُسُبَلَنا﴾ (�لعنكبو�:٧٠)
ُقُلوَبُهْم﴾  �هللا   Òَ��َ8َ َ��ُغو�  ا  ﴿َفَلمَّ

(�لصف:٦)

كان رسول اهللا � قد دعا اهللا تعا� أن ُيعز اإلسالم 
بأحد الُعَمرين.. عمرو بن هشام (أبو جهل)، أو عمر 
بن اخلطاب. فلماذا هَدى اهللا عمر بن اخلطاب و� 
يهِد أبا جهل؟ ألن ابن اخلطاب كان من املتقني.. كان 
من اخمللصني.. كان يريد أن يعرف احلق. أما أبو جهل 

فقد أعمته أنانيته وِك¤ه عن رؤية احلق.
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٢٦

8< �8 من يبذ/ �جلهد ملعرفة ُسبل 
�هللا.. فإ� �هللا تعا� ال بد ��8 يهديه 
عن  يزيغ   �8 يريد  �من  �حلق،   �

قلبه فال  يزيغ  �حلق.. فإ� �هللا تعا� 

يستطيع �8 ير� �حلق.
باآليا�   gملي �لكرمي  �لقر��   �

تفصيل  بكل  �ألمر  هذ�  تشر²   Hل�

��ضو². يقو/ تعا�:
َ�َعِمُلو�  �gََمُنو�  �لَِّذيَن   َّ�
ِ﴿
اِلَحاِ� َيْهِديِهْم Kَبُُّهْم ِبِإميَاِنهْم﴾  �لصَّ

(يونس:١٠)

�َّ �لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ� ِبآَياِ� �ِهللا َال ِ﴿

َيْهِديِهُم �هللا﴾ (�لنحل:١٠٥)

� �هللا تعا� 8عطى �إلنسا� ملكا� 
�جعل [  �بص��،  �لب  عقل  من 
سبحانه  عليه  تد/  �يا�  �لكو� 
 Xستخد� فمن  تعا�،  فضله  �على 
تلك �مللكا� �لH 8نعم �هللا ֲדا على 
�هللا  فإ�  �هللا،  بآيا�  ��من  �إلنسا� 
ال  �لذين  �8ما  بإمياLم.  يهديهم 
فإ�  �هللا،  بآيا�  يؤمنو�   �8 يريد�� 

�هللا ال يهديهم.
� يقو/ تعا�:

 gٍَشْي ُكلَّ  َ�ِسَعْت   HْحَمKَ�َ﴿
َ�ُيْؤُتوَ�  َيتَُّقوَ�  لِلَِّذيَن  َفَسَأْكُتْبَها 
ُيْؤِمُنوَ�﴾  ِبآَياِتَنا  ُهْم  َ��لَِّذيَن  �لزََّكاَ� 

(�ألعر��:١٥٧)
�لَِّذيَن  �َياِتَي  َعْن  ﴿َسَأْصِرُ� 

 �ْ
َيَتَكبَُّر�َ� ِفي �َألKِْ¾ ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ�ِ
َيَرْ�� ُكلَّ �َيٍة ال ُيْؤِمُنو� ِبَها َ�ِ
ْ� َيَرْ�� 
 �ْ
ِ�َ َسِبيًال  َيتَِّخُذ�ُ}  �لرُّْشِد ال  َسِبيَل 
َيَرْ�� َسِبيَل �ْلَغيِّ َيتَِّخُذ�ُ} َسِبيًال َ.ِلَك 
َعْنَها  َ�َكاُنو�  ِبآياِتَنا  ُبو�  َكذَّ ِبَأنَُّهْم 

َغاِفِلَني﴾ (�ألعر��:١٤٧)
قرKها   Hل� تعا�  �هللا  ُسنَّة  هي  هذ} 
فهو  �لعزيز،  كتابه   ] ��8ضحها 
Kغم  قسر�  8حد�  يهد<  ال  تعا� 

ميا�  يضيع  ال  8يضا  �هو  
0�Kته، 

�ملؤمنني �ملخلصني: 
﴿َ�َما َكاَ� �هللا لُِيِضيَع 
ِميَاُنُكْم ِ
�َّ �هللا 
ِبالنَّاِ¢ َلَرK �ٌ�gَُِّحيٌم﴾ (�لبقر�:١٤٤)


ِنَُّه َمن َيتَِّق َ�َيْصِبْر َفِإ�َّ �هللا َال ُيِضيُع ﴿
8َْجَر �ْلُمْحِسِنَني﴾ (يوسف:٩١)

لقد خلق �هللا �إلنسا� �8عطا} �حلرية 
 KتاÎ ،إلميا� �8 �لكفر� KتاÎ �8 ]
�حلق �8 �لباطل، ÎتاK �لدنيا بزينتها �8 
�آلخر� بثو�ֲדا، �[ كل �ألحو�/.. 
من  فعل  لكل  جعل  تعا�  �هللا  فإ� 
 �.
 %تمة..  نتيجة  �إلنسا�  8فعا/ 
�ختاK �إلميا� فإ� �هللا يهديه �يزيد} 
�هللا  فإ�  �لباطل   Kختا�  �.
� 
ميانا، 
عمله.  ªبط  ح®  �لباطل  له  يزين 

يقو/ تعا�:
﴿َال ِ
ْكـَر�َ} [ �لدِّيـِن﴾ (�لبقر�: 

(٢٥٧
َفَمن  Kَّبُِّكْم  ِمن  �ْلَحقُّ  ﴿َ�ُقِل 

َفْلَيْكُفْر﴾   gََشآ َ�َمن  َفْلُيْؤِمن   gََشآ
(�لكهف:٣٠)

َنِز0ْ  ُيِريُد َحْرuَ �آلِخَرِ�  َكاَ�  ﴿َمن 
 uََلُه [ َحْرِثِه َ�َمن َكاَ� ُيِريـُد َحْر
ْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َ�َما َلُه [ �آلِخَرِ� ِمن  �لدُّ

(٢١:�Kلشو�) ﴾نَِّصيٍب
َلُه  ْلَنا  َعجَّ �ْلَعاِجَلَة  ُيِريُد  َكاَ�  ﴿مَّن 
ِفيَها َما َنَشآgُ ِلَمن نُِّريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه 
 *  �Kًمَّْدُحو َمْذُموًما  َيْصَالَها  َجَهنََّم 
َ�َمن 0َ�Kَ8َ �آلِخَرَ� َ�َسَعى َلَها َسْعَيَها 
َسْعُيُهْم  َكاَ�  َفُأ�لَِئَك  ُمْؤِمٌن  َ�ُهو 
 gَِ�َهُؤآل gُِكالًّ نُِّمدُّ َهُؤآل * �Kًمَّْشُكو
ِمْن َعَطآKَ gِبَِّك َ�َما َكاَ� َعَطآKَ gُبَِّك 

(١٩-٢١:gإلسر��) ﴾�Kًَمْحُظو
 &َ َ�َصدَّ  * َ��تََّقى  8َْعَطى  َمْن  ﴿َفَأمَّا 
 * لِْلُيْسَر�  ُرُ}  َفَسُنَيسِّ  * ِباْلُحْسَنى 
 َ̂ َ�َكذَّ  * َ��ْسَتْغَنى  َبِخَل  َمن  8َ�َمَّا 
لِْلُعْسَر�﴾  ُرُ}  َفَسُنَيسِّ  * ِباْلُحْسَنى 

(�لليل:٦-١١)
﴿ُقْل َمن َكاَ� [ �لَضَالَلِة َفْلَيْمُد0ْ َلُه 
� ..... َ�َيِزيُد �هللا �لَِّذيَن  �لرَّْحَمُن َمدًّ

�ْهَتَدْ�� ُهًد�﴾ (مرمي:٧٦-٧٧)

�َّ �لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ� ِباآلِخَرِ� َ�يَّنَّا َلُهْم ِ﴿

8َْعَماَلُهْم َفْهْم َيْعَمُهوَ�﴾ (�لنمل:٥)
﴿8ََفَمن ُ�يَِّن َلُه ُسوgُ َعَمِلِه َفَر�ُ} َحَسًنا 
َفِإ�َّ �هللا ُيِضلُّ َمن َيَشآgُ َ�َيْهِد< َمن 
َعَلْيِهْم  َنْفُسَك  َتْذَهْب  َفَال   gَُيَشآ
َحَسَر�ٍ� ِ
�َّ �هللا َعِليٌم ِبَما َيْصَنُعوَ�﴾ 
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(فاطر:٩)
َسِبيِل  َعن  َ�َصدُّ��  َكَفُر��  ﴿�لَِّذيَن 
�gََمُنو�  َ��لَِّذيَن   * 8َْعَماَلُهْم  8ََضلَّ  �هللاِ 
ُنزَِّ/  ِبَما  �gَ�ََمُنو�  اِلَحاِ�  �لصَّ َ�َعِمُلو� 
ٍد َ�ُهَو �ْلَحقُّ ِمن Kَّبِِّهْم َكفََّر  َعَلى ُمَحمَّ
َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم 8َ�َْصَلَح َباَلُهْم * َ.ِلَك 
 َّ�8َ�َ �ْلَباِطَل  �تََّبُعو�  َكَفُر��  �لَِّذيَن  ِبَأ�َّ 
�لَِّذيَن �gََمُنو� �تََّبُعو� �ْلَحقَّ ِمن Kَّبِِّهْم﴾ 

(%مد:٢-٤)
 ] �هللا  ُسنَّة  هي  هذ}   �
 �حيث 
بد  فال  ضال\م،   ]� �لنا¢  هد�ية 
�هللا  عند  من  يكو�  �لذ<  للكتا^ 
�إل\ية  �لُسنَّة  نفس  يتبع   �8 تعا� 
أل�  �لربا«،  �ملنهج  نفس  �ينهج 
كالX �هللا [ كتابه �ملقد¢ ال بد ��8 
�على  �فعله.  ُسنَّته  مع  �0ئما  يتفق 
هذ� فإ� �ملعياK �لذ< ال Îطئ 8بد� 
�لذ<  �لكتا^  كا�   �.
 ما  ملعرفة 
َيدَّعي 8نه كتا^ مقد¢ من عند �هللا 
نفسه  �لكتا^  يعلن   �8 هو  تعا�.. 
يهد<  �8نه  للمتقني..  هد�  8نه 
نفس   ]� به،  يهتد<   �8 يريد  من 
 �8 بد  ال  .�ته  �لكتا^  فإ�  �لوقت 
يعلن 8يضا 8نه ال يهد< من ال يريد 
�8 يهتد<، بل يضل �لكافرين �لذين 
 ] يرغبو�  �ال  �لضاللة  يريد�� 

معرفة �حلق.
�لقر��  .كر}  فيما  �آل�  �لنبحث 

�لكرمي [ هذ� �لشأ� ح® نستخلص 
ما 
.� كا� هذ� �لكتا^ من تأليف 
تعا�.  �هللا  �حي  من  هو   �8 �لبشر 

يقو/ �لكتا^ �لعزيز:
ُهًد�  ِفيِه  Kَْيَب  َال   ُ̂ �ْلِكَتا ﴿َ.ِلَك 

لِْلُمتَِّقَني﴾ (�لبقر�:٣)
﴿َفَأمَّا �لَِّذيَن �gََمُنو� َفَيْعَلُموَ� 8َنَُّه �ْلَحقُّ 
ِمن Kَّبِِّهْم 8َ�َمَّا �لَِّذيَن َكَفُر�� َفَيُقوُلوَ� 
ِبِه  ُيِضلُّ   Xَمَثًال ِبَهَذ�  �هللا   0َ�Kَ8َ َماَ.� 
َكِثً�� َ�َيْهِد< ِبِه َكِثً�� َ�َما ُيِضلُّ ِبِه 


الَّ �ْلَفاِسِقنيَ﴾ (�لبقر�:٢٧)ِ
َفِإنَُّه  ِلِجْبِريَل   � َعُد�ًّ َكاَ�  َمْن  ﴿ُقْل 
ًقا لَِّما  َنزََّلُه َعَلى َقْلِبَك ِبِإْ.ِ� �ِهللا ُمَصدِّ
لِْلُمْؤِمِنَني   َ�ُبْشَر�  َ�ُهًد�  َيَدْيِه  َبْيَن 
�gََياٍ�  
ِلَْيَك  8َنَزْلَنآ  َ�َلَقْد   .....
َبيَِّناٍ� َ�َما َيْكُفُر ِبَها ِ
الَّ �ْلَفاِسُقوَ�﴾ 

(�لبقر�:١٠٠)
 ٌ̂ َ�ِكَتا  Kٌُنو �ِهللا  ِمَن  َجآgَُكْم  ﴿َقْد 
مُِّبٌني  َيْهِد< ِبِه �هللا َمِن �تََّبَع Kِْضَو�َنُه 
ُلَماِ�  َالXِ َ�ُيْخِرُجُهم مَِّن �لظُّ ُسُبَل �لسَّ
 oٍِصَر� �

َِلى �لنُّوKِ ِبِإْ.ِنِه َ�َيْهِديِهْم ِ

مُّْسَتِقيٍم﴾ (�ملائد�:١٧)
8ُنِزَ/  مَّآ  مِّْنُهْم  َكِثً��  ﴿َ�لََيِزيَد�َّ 
َ�ُكْفًر�﴾  ُطْغَياًنا  Kَّبَِّك  ِمن  
ِلَْيَك 

(�ملائد�:٦٤)
﴿ُقْل 
ِنََّما 8َتَِّبُع َما ُيوَحى 
َِليَّ ِمن Kَّبِّي 
َهَذ� َبَصآِئُر ِمن Kَّبُِّكْم َ�ُهًد� Kَ�َْحَمًة 

لَِّقْوXٍ ُيْؤِمُنوَ�﴾ (�ألعر��:٢٠٤)

َفِمْنُهم   �ٌKَُسو 8ُنِزَلْت  َمآ   �.َ
ِ�َ﴿

مياًنا ِ َهِذِ}  0َ��َْتُه  8َيُُّكْم  َيُقوُ/  مَّن 

ميَاًنا ِ َفَز�0َْتُهْم  �gََمُنو�  �لَِّذيَن  َفَأمَّا 
 ] �لَِّذيَن  8َ�َمَّا   * َيْسَتْبِشُر�َ�  َ�ُهْم 

َِلى  Kِْجًسا  َفَز�0َْتُهْم  مََّرٌ¾  ُقُلوِبِهْم 
َكاِفُر�َ�﴾  َ�ُهْم  َ�َماُتو�  Kِْجِسِهْم 

(�لتوبة:١٢٥-١٢٦)
َ�َلِكن  ُيْفَتَر�  َحِديًثا  َكاَ�  ﴿َما 
َتْصِديَق �لَِّذ< َبْيَن َيِدْيِه َ�َتْفِصيَل ُكلِّ 
َشْيgٍ َ�ُهًد� Kَ�َْحَمًة لَِّقْوXٍ ُيْؤِمُنوَ�﴾ 

(يوسف:١١٢)

الَّ لُِتَبيَِّن ِ َ̂ ﴿َ�َمآ 8َنَزْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتا
َلُهُم �لَِّذ< �ْخَتَلُفو� ِفيِه َ�ُهًد� Kَ�َْحَمًة 

لَِّقْوXٍ ُيْؤِمُنوَ�﴾ (�لنحل:٦٥)
لُِّكلِّ  ِتْبَياًنا   َ̂ �ْلِكَتا َعَلْيَك  ﴿َ�َنزَّْلَنا 
َ�ُبْشَر�  Kَ�َْحَمًة  َ�ُهًد�   gٍَشْي

لِْلُمْسِلِمَني﴾ (�لنحل:٩٠)
ِمن  �ْلُقُدِ¢   ²ُ�Kُ َنزََّلُه  ﴿ُقْل 
�gََمُنو�  �لَِّذيَن  لُِيَثبَِّت  ِباْلَحقِّ  Kَّبَِّك 
لِْلُمْسِلِمَني﴾  َ�ُبْشَر�  َ�ُهًد� 

(�لنحل:١٠٣)
 �ِ�gَْلُقْر� َهَذ�   ] َصرَّْفَنا  ﴿َ�َلَقْد 
 ﴾�Kًُنُفو 
الَّ ِ َيِزيُدُهْم  َ�َما  َكُر��  لَِيذَّ

(٤١:gإلسر��)
َبْيَنَك  َجَعْلَنا   �َ�gَْلُقْر� َقَر8َْ�   �.َ
ِ�َ﴿
ِباآلِخَرِ�  ُيْؤِمُنوَ�  َال  �لَِّذيَن  َ�َبْيَن 
َعَلى  َ�َجَعْلَنا   *  �Kًمَّْسُتو ِحَجاًبا 
ُقُلوِبِهْم 8َِكنًَّة �8َ َيْفَقُهوُ} َ�[ �gََ.�ِنِهْم 
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٢٨

(٤٦:gإلسر��) ﴾َ�ْقًر�
﴿َ�ُنَنزُِّ/ ِمَن �ْلُقْر�gَِ� َما ُهَو 
لِْلُمْؤِمِنَني  Kَ�َْحَمٌة   gٌِشَفآ

الَّ ِ اِلِمني  �لظَّ َيِزيُد  َ�َال 

(٨٣:gإلسر��) ﴾�Kًَخَسا
َر  ُ.كِّ ْن  ِممَّ 8َْظَلُم  ﴿َ�َمْن 
َعْنَها  َفَأْعَرَ¾  Kَبِِّه  ِبآَياِ� 
َمْت َيَد�ُ}، 
ِنَّا  َ�َنِسَي َما َقدَّ
َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم 8َِكنًَّة �8َ 
َ�ْقًر�  �gََ.�ِنِهْم   ]�َ َيْفَقُهوُ} 
�ْلُهَد�   �
ِ َتْدُعُهْم   �
ِ�َ
8ََبًد�﴾   �.ً
ِ َيْهَتُد��  َفَلن 

(�لكهف:٥٨)
ُقْر�gًَنا  َجَعْلَناُ}  ﴿َ�َلْو 
َلْت  8َْعَجِميًّا لََّقاُلو� َلْوَال ُفصِّ
 ، َ�َعَرِبيٌّ 8َgَْعَجِميٌّ  �gََياُتُه، 

ُقْل ُهو لِلَِّذيَن �gََمُنو� ُهًد� 
َ�ِشَفآgٌ، َ��لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ� 
[ �gََ.�ِنِهْم َ�ْقٌر َ�ُهَو َعَلْيِهْم 

َعًمى﴾ (فّصلت:٤٥)
يد/  �لقر��..  هو  هذ� 
من  ليس  8نه  على  بنفسه 
�يعلن  �لبشر،  تأليف 
.لك بكل قو�.. �بأكمل 

نه  بيا�.  �بأمت  �ضو².. 
 ..gكتا^ يستفيد منه �لقر�
على  قدKته  �سب  كلٌّ 
شأ�  ��لتحصيل..  �لفهم 
�لكتب �ألخر� �لH يؤلفها 
ال  كتا^  �لكنه  �لبشر. 
للمتقني،  هد�  فيه  Kيب 
�tKة للمؤمنني، �بشر� 

�ملخلصني.  للمسلمـني 
�لذين  ُيَثّبت  كتا^  
نه 
�لظاملني  يزيد  �ال  �منو�، 
كتا^  
نه   .�Kخسا 
ال 
Kضو��  �تبع  من  يهد< 
 ،Xلسال� سبل   �
 �هللا 
�لكنه عًمى على �لذين [ 
يريد��  ال  مر¾  قلوֲדم 
كتا^  
نه  منه.   ��8Cي  �8
 �
 �ملخلصني  يهد< 
صر�o مستقيم �لكنه يزيد 
�لطاغني طغيانا �كفر�. 
نه 
كتا^ ُيخرÂ �لر�غبني من 
�لكنه   Kلنو�  �
 �لظلما� 
 �
 Kجسا  �لفاسقني  يزيد 

نه  ..Kجسهم. �باختصاK

يفر¾  ال  Kبا«..  كتا^ 
8حد،  على  قسر�  �\د�ية 
�إل\ي  �ملنهج  يسلك  
منا �
 �8 يريد  من  �\د�ية:   ]
�صد&   Çبإخال يهتد< 
فإ� �هللا يهديه، �من يريد 
فإ�  �حلق  عن  ªيد   �8
عن  �يصرفه  يضله  �هللا 
لكل  �ملستقيم.   oلصر��
فعل 0K فعل، �لكل عمل 
نتيجة.. من يفـتح عينيه 
ليبصر فإ� �هللا Ìعله يبصر 
يغلق  �من   ،Kلنو� �ير� 
عيـنيه فـإ� �هللا Ìعلـه 
سو�  شيئا  يـر�  ال 

.Xلظال�


َ.� Kُْمـَت 8ْ� َتحَيـا سـليًما ِمـَن �لـر�0ََّ

�ٍgبَسـو �للسـاُ�  ِمْنـَك  ينِطقـن  فـال 

َمَعايًبـا 
لَْيـَك  8بـَدْ�   �ْ
 َ�َعْيَنـاَ@ 

َ�َعاِشـْر مبعـُر�ٍ� �سـاِمْح مـن �ْعَتـد�

صّيـُن َ�ِعرُضـَك   Kٌَموفـو 0ِ�َيُنـَك 

8لُسـُن �للنَّـا¢   �ٌ�gَسـو فُكلـك 

فَدْعَهـا، �ُقـل َيـا عْيـُن للنَّـا¢ 8عُيـُن

8َْحَسـُن ِهـي  بالَِّتـي  �لِكـْن  ��0َِفـْع 

مناذج من شعر اإلمام الشافعي
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�جلو�y: �8ال، من �ملؤسف 
 gبل �ملخز< جد� �8 هؤال
ªا�لو�  �لذين  �ملعاKضني 
بأنفسهم  يلجأ��  تكذيبنا 
 ] ��لتز�ير  �لكذ^   �

مر�.  مكا� �[ كل  كل 

ليها £  Kملشا� �Kفإ� �لعبا
�ملعتر¾  0K�8ها  تر0 كما 
هو  هنا@   0K� ما   �
 بل 

كاآل×: 
هو  �لذ<  �لثالث  "��ألمر 
�لوحي هو  ثابت من هذ� 
سيحمي  تعا�  �هللا   �8
 Kلدما� من  �لقا0يا� 
 �
�  - للطاعو�  �لشديد 
�لدنيا   ] �لطاعو�  �ستمر 
سبعني سنة - ألLا مسكن 
جلميع  �ية  �هذ}  Kسوله. 
 gلبال� �0فع  (�نظر  �ألمم." 
١٠Ç، �خلز�ئن �لر�حانية 

(٢٣٠Ç ١٨Â
�لكذ^  ملن  
نه  �ثانيا: 
سيدنا  بأ�  �لقوُ/  �لشنيع 
بأ�  قا/  قد   � t8د 
يدخل  لن  �لطاعو� 
�لقا0يا� 
طالقا. كال! بل 
�حلق �8 حضرته قد صر² 
�ملرجع   ]�  - بنفسه 

 �8  - نفسه  
ليه   Kملشا�
 ] يقع  سو�  �لطاعو� 
�لكنه  بال شك،  �لقا0يا� 
جاKفا  طاعونا  يكو�  لن 

ªصد �لنا¢ حصد�. 
�ملسيح  سيدنا   �8 �لو�قع 
 ]  �8K  � �ملوعو0 
 |Kتز مالئكة  �لرÑيا 
�لشكل  0ميمة   �K8شجا
�قيل  �ملنظر.  كريهة 
�لذ<  �لطاعو�  
Lا  لـه 
 ] بشد�  سيتفشى 
 �8� قريب،  عن  �لبنجا^ 
تعا� سيحمي �اعته  �هللا 
من �يال� هذ� �لطاعو�. 
تعا�  �هللا  �8حى  فمما 
�اعته  tاية  بصد0  
ليه 
 Xإلكر�� ال  "لو  نصه:  ما 
 ��� 
نه "  ."Xملقا� \لك 
كل  8حافظ   »
" �لقرية". 

ال �لذين علو�  Kمن [ �لد�
(Óموعة   ."Kستكبا� من 
 ٥Ç  ٣Â �إلعالنا� 
/  o٦شبا بتاKيخ  
عال� 

ف�Cير X١٨٩٨ � مو�هب 
�خلز�ئن   ،٣٣  Ç �لرtن 
 (٢١٥Ç ١٩Â لر�حانية�
 � حضرته  نشر  فلما 

الطاعون آية من اهللا 
فهل أنتم مؤمنون؟

�العتر�0: لقد تنبأ �مل��� (يقصد بذلك مؤسس �جلماعة 
�إلسالمية �ألtدية - �لناقل) 8نه ال يقع �لطاعو� [ �لقا0يا� 
قائال: "هو �إلله �حلق �لذ< K8سل Kسوله [ قا0يا�، �هو 
 �
�لذ< ªفظ �لقا0يا� من �لطاعو�، �لو �ستمر �لطاعو� 
�0فع  (كتا^  Kسوله"  مسكن  �لقا0يا�  أل�  سنة،  سبعني 

(١٠Ç gلبال�

اجلماعة  مؤسس  ضد  آلخر  حني  من  تُوجه  واتهامات  اعتراضات 
اإلسالمية األحمدية معضمها للمس من شخصه الطاهر أو للتشكيك 

في تفاصيل بعض النبوءات التي اختصه اهللا عز وجل بها. 
هذه  وحقيقة   بخلفية  الكرمي  القارئ  سنُعرف  الصفحات  هذه  عبر 

االعتراضات كي يتمكن  من احلكم عليها بنفسه. "التقوى"


بقل� �ألستا�: عب �لمجي عام

��عية �سالمي �حم
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٣٠

كتابيه   ]  �gلنبو� هذ} 
سخر منه �لنا¢ مستهزئني 
ح® فاجأهم �لطاعو� بعد 
بضع سنني فحصد �لنا¢ 
�آلال�  فدخل  حصد�، 
�جلماعة   ]  gلسعد�� من 
�إلسالمية �ألtدية بعد �8 

8Kْ�� هذ} �آلية �لساطعة.
 ] حضرته  كتب  �قد 
 ٥Ç "gلبال� كتابه "�0فع 
موضحا هذ� �ألمر فقا/ ما 
 X8عو� K8بعة  "قبل  تعريبه: 
بأ�  نبًأ  نشر�  كنت 
بشد�  سيتفشى  �لطاعو� 
كنت  حيث  �لبنجا^   ]
�لبال0  هذ}   ] 8Kيت  قد 
للطاعو�   g�0سو  �K8شجا
مدينة  K�ُعت [ كل  قد 
�قرية. �لو �8 �لنا¢ تابو� 
ملا �ستمر هذ� �ملر¾ 8كثر 
من فْصلِين من �لشتاg بل 
�لكنهم  تعا�.  �هللا  لرفعه 
سّبو« بدال من �8 يتوبو�، 
مليئة  
عالنا�  �نشر�� 
�لنابية  �لبذيئة  بالكلما� 
للغاية. فكانت �لنتيجة ما 
تر�نه �آل�. �
� �حي �هللا 
�ملقد¢ �لذ< كا� قد نز/ 

علّي ֲדذ� �لصد0 هو: 
 Xبقو ما  يغ�  ال  �هللا   �
"
بأنفسهم.  ما  يغ���  ح® 
 �8  >8 �لقرية".   ��� 
نه 
�هللا تعا� قد 0�K8 8ّال يرفع 
بالg �لطاعو� ما £ ينفض 
 Kألفكا� قلوֲדم  �لنا¢ من 
 >8 فيها..  0خلت   Hل�
يرحل  لن  �لطاعو�   �8
 {Kما £ يؤمن �لنا¢ مبأمو
 K0لقا� �هللا   �8� �Kسوله، 
�لقا0يا�  ªفظ  سو� 
لكي  �لطاعو�،   K0ما من 
�لقا0يا� ظلت   �8 تعلمو� 
�هللا  Kسو/  أل�  %مية 
(�0فع  فيها."  كا�  �نبيه 

 (٥-٦Ç gلبال�
8قو�له  بعض  يلي  �فيما 
 £ 8نه  تؤكد   Hل�  �
ينف �قو| بعض �حلاال� 
من �لطاعو� [ �لقا0يا�. 

١- قد كتب حضرته [ 
�\امش من نفس �لكتا^ 
�قتبس منه �ملعتر¾  �لذ< 
�جلملة  موضحا  �ملغر¾، 
ما  فقا/  �خلط  حتتها   Hل�
 "���" لفظ   �
" تعريبه: 
 gملر� 
نقا.   µيع �لذ<   -
��لتشتت   Kلدما� من 
�تقدمي �ملال. لـه - يش� 

� .لك �لنو| من 8نو�| 
يكو�  �لذ<  �لطاعو� 
مدمر� جد�، ��لذ< يسمى 
 >8  "�Kجلا� "�لطاعو� 
�لبيو�  يكتسح  �لذ< 
يفر  ��لذ<  �كتساحا، 
�هنا@،  هنا  �لنا¢  منه 
كـالكـال^،  �ميوتو� 
طاقة  تفو&  �حلالة  �هذ} 
�لوحي  فهذ�   �.ً
 �لبشر. 
�عد�  يتضمن  �إل\ي 
تتعر¾  لن  �لقا0يا�  بأ� 

�هذ�  �حلالة.  هذ}  ملثل 
 Xإل\ا� 8يضا  يشرحه  ما 
�لتا¥: "لوال �إلكر�X \لك 
 µ8ن لوال   >8  ..  "Xملقا�
�جلماعة  هذ}   Xكر�
 K8يد 

لدمرُ� �لقا0يا� 8يضا. 
 Xإل\ا� هذ�  من  �ُيفهم 

8مر��: 
 �.
  Âحر ال  8نه  �أل�/: 
بعض  قا0يا�   ] �قعت 
�لطاعو�)  (من  �حلاال� 
 K0لنا�� �لشا.  سبيل  على 
مما ال يفو& حتمل �لبشر، 
��لذ< ال يكو� مدمًر� �ال 
��لتشتت،   Kلفر�� يوجب 
 ]  K0لنا�� �لشا.  أل� 

.Xحكم �ملعد�
من  بد  ال  8نه  ��لثا«: 
�ملدمر  �لطاعو�  تفشي 
8شد  يكو�  �لذ<   -
من  باملقاKنة   �Kً0ما� فتًكا 

 .......   إًذا فهذا الوحي اإل=ي يتضمن وعدا بأن القاديان 
لن تتعرض ملثل هذه احلالة. وهذا ما يشرحه أيضا اإل=ام 
التا§: "لوال اإلكرام =لك املقام" .. أي لوال أن¥ أريد إكرام 

هذه اجلماعة لدمرُت القاديان أيضا. 
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�لقر�   ]  - �لقا0يا� 
فيها  يقيم   Hل� ��ملد� 
8عد�g هذ} �جلماعة �لذين 
هم 8شد بغًيا �شًر�، �ظلما 
�سوgَ عمل �فسا�0، ح® 
يفّر �لنا¢ [ كل �جلها� 
مذهولني �مدهوشني.... 
لن  بأنه  حتدٍّ  بكل  �نقو/ 
�لطاعو�  �لقا0يا�  يقع [ 
شأنه  من  �لذ<   �Kجلا�
Ì �8عل �لقرية خر�با يبابا 
�يلتهمها �لتهاما." �ملرجع 

�لسابق ٥Ç �\امش)
حضرته  يقو/   �  -٢
ما  نو²  سفينة  كتابه   ]

تعريبه: 
 µفو& .لك فقد خاطب�"
 �
 �قا/:  تعا�)  (�هللا 
بصفة  يغشاها  لن  قا0يا� 
 �Kجلا� �لطاعو�  عامة 
ميو�  �يث  �ملبيد،   Xّلطا�
كالكال^،  بسببه  �لنا¢ 
�ُيصبحو� كاملجانني من 
 �8� ��لتشر0،  �\م  �طأ� 
�جلماعة  هذ}  8فر�0  �يع 
عد0هم -  يكن  مهما   -
�لطاعو�  من  سيسلمو� 
مع  مقاKنًة  عامة  بصفة 

8عد�ئهم، �للهم 
ال �8لئك 
عهدهم  ير�عو�   £ �لذين 
حق �لرعاية، �8 �لذين كا� 
ìصوصهم سبب خفي [ 
علم �هللا، فهؤالg ميكن �8 
يتعرضو� للطاعو�. �لكنه 
�لرغم من .لك فإ�  على 
يعترفو�   �8 بد  ال  �لنا¢ 
�ألمر  �خر   ] متعجبني 
مع  كانت  �هللا  tاية  بأ� 
مع  مقاKنة  �جلماعة  هذ} 
تعا�-  �8نه  �آلخرين، 
قد tى  برtة خاصة - 
ال  tاية  �جلماعة  هذ} 
يوجد \ا نظ�." (�خلز�ئن 
 (٢ Ç ١٩ Â لر�حانية�
٣- �قا/ � [ موضع 

�خر [ كتابه: 
مؤكد�   �gنبو هذ}   �
"
عز  بأنه  تعا�  �هللا  من 
من  ªفظ  سو�  �جل 
�ملخلصني  �لطاعو�   gبال
 ،>K�0 �0خل  �لساكنني 
 X8ما  ��Cيستك ال  �لذين 
مبعوثه.   X8ما� تعا�  �هللا 
 Çسيكو� فضل �هللا �خلا�
على هذ} �جلماعة باملقاKنة 
من  8نه  
ال  غ�هم.  مع 

�ملمكن ª �8دu [ هذ} 
�جلماعة 8يضا حاu0 شا. 

ميا�   ] ضعٍف  بسبب 
8حد، �8 نقٍص [ �لعمل، 
 Kألجل �ملقّد� g�8 من جر�
يعلمه  ال  �خر  لسبب   �8
 ،Xال �هللا. ��لشا. كاملعد�

على  ُيب´  �حلكم  أل� 
�ملقاKنة.  عند  �لكثر� 
�كما �8 �حلكومة بنفسها 
بالتجربة  علمت  قد 
مبصل  �ملحقونني   �8

ال  ميوتو�  ال  �لطاعو� 
غ�  مع  باملقاKنة  قليًال 
فإ�  .لك  �مع  �ملحقونني 
�لشا.�  �لقليلة  �ألمو�� 
تنقص  ال  �ملحقونني  من 
�فائدته،  �ملصل   Kقد من 
 ] حصلت  فلو  كذلك 
قليلة  
صابا�  �لقا0يا� 
 ] حتصل  ما   �
 بالنسبة 
�لقر� ��ملد�،  غ�ها من 
8فر�0  من  8حد  ما�   �8
بالطاعو�  �جلماعة  هذ} 
فال   ،�Kلند� سبيل  على 
ªط .لك من مكانة هذ} 
هذ}  نشرُ�  �لقد  �آلية. 
تبني  ما  على   gًبنا  �gلنبو�

¥ من كالX �هللا �ملقّد¢، 
 �8 �للبيب  للعاقل  فليس 
�هللا  بكلما�   wيستهز
لقو/  
نه  �قوعها.  قبل 
كاهن.  بقو/  �ليس  �هللا 
ال   Kلنو� مقلة  ملن  
نه 
غياهب   ] بالغيب   Ô�K
.لك   Xلكال 
نه  �لظلمة. 
�إلله �لذ< 8نز/ �لطاعو� 
 �8 هو  يستطيع  ��لذ< 
ُيذهبه ..... �مما سيCهن 
�هللا  عند  من  كو«  على 
 ] �ملقيمني  �ملخلصني   �8
فناK�0 g< سيسلمو� من 
 �8�  ،gلوبا� ֲדذ�  �ملو� 
 - ستكو�  كلها   Hاع�
نسبيا �مقاKنة - [ مأمن 
 �8� �لطاعو�.  من صولة 
سيشمل  �لذ<   Xلسال�
نظ�  له  يوجد  لن   gهؤال
 �8� �لفئا�.  من  فئة   ]
 �Kجلا� �لفتا@  �لطاعو� 
قريَة  يصيب  لن  �ملبيد 
 ".Kال ما شّذ �ند
قا0يا� 
-٤  Ç �لسابق  (�ملرجع 

(٥
 �Kملذكو� gفبحسب �ألنبا
تعا�  �هللا  �æذ  قد  8عال} 
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بعد  tايته   ] �لقا0يا� 
�لعذ�^.  من  يس�   Kقد
 � حضرته   {Cعت� �قد 
8يضا  �ليسير   Kلقد� هذ� 
بالنسبة  شديد�"  "طاعونا 
كتابه   ] �لقا0يا�،   �

 .٨٤Ç �لوحي"  "حقيقة 
�خر  مكا�   ] يقو/    .

"لقد  نفسه:  �لكتا^  من 
ببعض  �لطاعو�  �قع 
�لشد� مر� ��حد� فقط [ 
�لقا0يا�." (�ملرجع �لسابق 
قيل:  ما  �نعم   .(٢٣٢Ç

.gبضدها تتبني �ألشيا�

.� فلم يقع [ �لقا0يا� - 
على �إلطال& - �لطاعو� 
يسبب  �لذ<   �Kجلا�
 .Kلفر���  Kلدما�� �خلر�^ 
قد حقق �هللا �حيه ملؤسس 
�جلماعة �: "
« 8حافظ 
كل من [ �لد�K �8حافظك 
�يع   �8  >8 خاصة". 
سو�   @K�0  ] �لقاطنني 
�لطاعو�،  من  ُيحفظو� 
حفاظُتك  تتم  �لسو� 
 gسو�) .Ç8نت بشكل خا
كنَت �0خل جد��K بيتك 

X8 خاKجها). 

�لقد 8علن � بكل قو� 
�بصو� عا/: 

 �8 هي  صدقي  �ية   �
"
كل معاK¾ - سو�g كا� 
8مر�هة  مدينة  سكا�  من 
 �8 0\ي   �8  K8مرتسا  �8
 �8  Kالهو  �8 كالكوتا 
لو   - بطالة   �8 غولر� 
مدينته   �8 �هللا  على  8قسم 
كذ� �كذ� ستبقى %فوظة 
ُألِخذْ�  �لطاعو�  من 
بالطاعو�  بالذ��  مدينته 
�ستها�  قد  ألنه  حتما، 
 ،gلبال� تعا�." (�0فع  باهللا 
 ١٨Â �لر�حانية  �خلز�ئن 

(٢٣٨Ç
قبو/  8حد على   Kقد فهل 
هذ� �لتحد<؟ ��لذين قبلو} 
£ يكونو� سو� حفنة من 
هلكو�  �لذين  �ملعاKضني 
 Òجر� �منهم  بالطاعو�، 
�لدين �جلمو« �لذ< ما� 
بالطاعو� بتاKيخ ٤ 8بريل/ 
مع   X١٩٠٦  Xعا نيسا� 

�بنيه. 
 �8 Ìب  �لذ<  �ألمر   �

�ملنصف   wKلقا� يفحصه 

هو: 

حضر�  ُيدِ/   £8  -١
 �gبنبو �جلماعة  مؤسس 
�شك  على  �لطاعو�   �8

�لتفشي [ �لبنجا^؟ 
�لنا¢  منه  يسخر   £8  -٢

على هذ} �لنبو�g؟ 
٣- 8£ يتفش �لطاعو� بعد 
�لبنجا^ �حصد  .لك [ 

�لنا¢ حصد�؟
حاال�  تكن   £8  -٤
�لطاعو� [ �لقا0يا� قليلة 
 ] كانت  
Lا  ح®  جد� 
 �  .Xملعد��� �لشا.  حكم 

� �لذين ماتو� [ �لقا0يا� 
£ يكونو� ح® من �اعتنا 
�آلخرين  �ملسلمني  من  بل 

�8 �\ند�¢؟
مؤسس  ينج   £8  -٥
من   � �ألtـديـة 
ألحد  هل   � �لطاعو�؟ 
بيته  �8 يثبت �8 8حد� [ 
�حلجر  من   µملب�  �

��لطني ما� بالطاعو�؟
٦- 8£ ينج �لذين 0خلو� [ 
�لبيت �لر�حا« لـه � 
من �لطاعو� بصو�K خاKقة 
مقاKنة باآلخرين Kغم L8م 
 gبنا �لتطعيم  عن  �متنعو� 

�ملسيح  تلقا}  �حي  على 
�ملوعو0 �؟ 

ֲדذ}  8.كر   �8  0�8�
 ] �قع  حا0ثا  �ملناسبة 
�ملولو<  كا�   .� بيته 
 >Kلالهو� علي  %مد 
�ملحترX مقيما [ بيته � 
فمر¾  �لطاعو�.   X8يا
�ظهر� فيه كل عالما� 
8صيب  حيث  �لطاعو�، 
�لغد0  ��نتفخت  باحلمى 
 Xيو  ��.� 
بطيه.  حتت 
فخا�  �حلمى  به  �شتد� 
�8 ميو� بالطاعو�. فدعا 
�ملسيح �ملوعو0 �لذ< كا� 
 gجا فلما  �يعو0}.  يعاجله 
حضرته قا/ لـه: 8خا� 
�8 8مو� بالطاعو�. فقا/ 
لـه �ملسيح �ملوعو0 � 
بكل tا¢ �جال/: 
نك 
 �
 بالطاعو�  متو�  لن 
فلسُت  متَّ  لو  �هللا.   gشا
تعا�  �هللا  أل�  بصا0& 
 »
" خاصة:  �عد«  قد 
 ."K8حافظ كل من [ �لد�
� �ضع حضرته يد} على 
علي  %مد  �ملولو<  جبني 
�حلمى،  8ين  لـه:  �قا/ 
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فشفي  �لطاعو�؟  �8ين 
مبعجز�  توِّ}  من  �ملولو< 

خاKقة.
٧- 8£ ميت بالطاعو� كل 
�جلماعة  ملؤسس   ¾Kمعا
�0عى 8نه سينجو منه Kغم 
 K8نه 8خذ كل حيطة �حذ

من تطعيم �غ�}.
 �8 لكا.^  هل   �  -٨
 ] تعا�  �هللا  على  يفتر< 
من   Kلنا� فيه  ُترمى  �قت 
�لنا¢  �ُيقعص   ،gلسما�
�ُيمسي  �ملثو�،  على 
فإ.�  �يصبح  حيًّا  
نسا� 
هو من �ملوتى. �مع .لك 
من  �ملفتر<  هذ�  ينجو 

عقا^ �هللا؟
�لذين   Xلقو�  gؤال\ فما 
 ] �ليهو0  �تبعو�  قد 
حذ�  ��لتز�ير  �لتحريف 
قا/  �لذين  بالنعل،  �لنعل 
�لقر��  �هللا تعا� عنهم [ 
 Xََكَال ﴿َيْسَمُعوَ�  �لكرمي: 
َبْعِد  ِمْن  ُيَحرُِّفوَنُه  ُثمَّ  �هللاَِّ 
َيْعَلُموَ�﴾  َ�ُهْم  َعَقُلوُ}  َما 

(�لبقر�: ٧٦). 
��0K [ �حلديث �8 نبينا 
� سأ/ 8حباK �ليهو0 عما 

عقوبة   ] كتبهم   ]  0K�
كتاֲדم  ففتحو�  �لزنا. 
8صابعهم  �ضعو�  �لكنهم 
فيه  �لذ<  �ملكا�  على 
 Øحلكم، ح® نبَّه �لصحا�
نبيَّنا   Xسال بن  �هللا  عبد 
 �Kلعبا� 8خفو�  بأLم   �

�ملنشو�0 حتت 8يديهم. 
لقد صدقت يا Kسو/ �هللا 
� حيث قلت عن 8متك: 
لتتبُعنَّ سنن من كا� قبلكم 
 ".|�Kعا بذ�K.� Cبش �Cش
(صحيح �لبخاK<، كتا^ 

.(gألنبيا�
�قلَت 8يضا:

8تى  ما   H8م على  "ليأتني 
حذ�  
سر�ئيل   µب على 
(�لترمذ<،  بالنعل."  �لنعل 
 gكتا^ �إلميا� با^ ما جا

[ �فتر�& هذ} �ألمة) 

�لعد/  حتبو�  من  فيا 
��إلنصا�، �يا من تدعو� 
�حلق،  تؤيد��  8نكم 
تفكر��،   �8 عليكم  باهللا 
�لكذ�بو�  ينا/  8هكذ� 
هل  هكذ�؟  �عز�  
كر�ما 
ير�& �هللا تعا� هذ} �\يبة 
�هل  للكذ�بني؟  ��جلال/ 
�لكذ�بني   ��gنبو تتحقق 
 ��gنبو حتققت  مثلما 
مؤسس �جلماعة �إلسالمية 

�ألtدية؟ 

نكم  �إلخو�..  8يها 
بني  �لتمييز  تستطيعو� 
�تعرفو�   Kلنو�� �لظلمة 
ال  ��لصا0&  �لكا.^   �8
�لطاعو�  �ية   �
 يستويا�. 
 .Kية ��ضحة �ضو² �لنها�

� �ألمم سو� تطعن فيكم 
يوX �لقيامة - ألنكم شاهدمت 

�يا� �هللا �£ تؤمنو� ֲדا - 
لو كنا [ �منكم  �تقو/: 
ملا كنا من �\الكني. �علمو� 
8يها �ألحبة �8 �ية �لطاعو� 
حق   ] �لشأ�  عظيمة  �ية 
 � �ملهد<   Xإلما� سيدنا 
بكل  صدقه  على  �تشهد 

�ملعاي�. 
تقولو�   �8 لكم  يأِ�  8فلم 
�تقومو�  �حلق  كلمة 
�æرقو�  للحق  مناصرين 
 Hل�  Kألستا�� �حلجب 
من  �لشمس  حجبت 
�هل  �لظلما�؟  تن�   �8
 Kنو تطفئو�   �8 بوسعكم 
8نسيتم  بأفو�هكم؟  �هللا 
تعا�: ﴿ُيِريُد�َ�  �هللا  قو/ 
ِبَأْفَو�ِهِهْم  �هللاَِّ   Kَُنو لُِيْطِفُئو� 
َكِرَ}  َ�َلْو   {ِKُِنو ُمِتمُّ  َ��هللا 

�ْلَكاِفُر�َ�﴾؟

التحريف   M اليهود  اتبعوا  قد  الذين  القوم  =ؤالء  فما 
والتزوير حذو النعل بالنعل، الذين قال اهللا تعا� عنهم 
ُفوَنُه ِمْن َبْعِد  رِّ َcُ َّ«ُ ِ M القرآن الكرمي: ﴿َيْسَمُعوَن َكَالَم اهللاَّ

َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ (البقرة: ٧٦). 
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By Air Mail

�&هلـك  نفسـك   dِ
ِمن "$نفلونز� �لطيو1"


نفلونز�  ف��¢   u8حد
�لطيوK� Kتباكا على �لصعيد 
�لعاملي ��عُتC �باg حيث 8نه 
تفشى [ عديد من �لبلد�� 
�8صبح ُيهد0 بكاKثة فظيعة 
��K8ًحا  حصد  ألنه  �.لك 
هذ}  خال/  �من  كث��. 
�لسطوK سأحا�/ �لتعريف 
�لف��¢  هذ�  بطبيعة 
 oلفتا@، �كيف يتم �لتقا�
�لعد��، �ما هي �خلطو�� 
�لÌ Hب �æا.ها منذ �آل� 
�ستعد�0  على  نكو�  لكي 
هذ�  �صو/  حا/   ]  Xتا

ال  منطقتنا   �
 �لف��¢ 
قدK �هللا.

 Kنفلونز� �لطيو
ال شك �8 
�لبعض  ُيلقبه  كما   �8
طاعو� �لعصر قد تفشى [ 
�لبلد�� �8صبح   �لعديد من 
بأكمله  �لعا£  يهد0  خطر� 
حيث 0قت 8جر�¢ �خلطر 
منذKً� بكاKثة قد ال ªمد 
سبب   �8 �ُيعتقد  عقباها. 
�إلصابة هو �لتعر¾ �ملباشر 
للطيوK �ملصابة �8 مالمسة 
8سطح ملوثة ֲדذ� �لف��¢ 
�بالتا¥ تنتقل �لعد�� بعد 
مالمسة �لفر0 لعينه �8 فمه 

�8 8نفه.
ما   �
 �آل�  �سأتطر& 

ُكتب �8 س�مع عن هذ� 
�لف��¢ �نتعر� عن قر^ 
على كيفية �نتقا/ �لعد�� 
�كيفية tاية 8نفسنا �.لك 
باإلجابة على بعض �ألسئلة 
�لكن  ìاطرنا.  جتو/   Hل�
قبل �8 �و¾ [ هذ� 0�8 
عن  مبدئيا  8عرفكم   �8
 Hل�  Kلطيو� 
نفلونز�  ماهية 
معد  ف��سي  مر¾  هي 
 Cُتعت�  .Kلطيو� �يصيب 
\ذ�   �Kًمصد �لCية   Kلطيو�
ينتقل  
نه  حيث  �لف��¢ 
هجر�  فتر��   ] خاصة 
بعض   ]  Hل��  Kلطيو�

يا}  حاملة  تكو�  �ألحيا� 
به  مصابة  تكو�   �8  ��0

�نتقاله   ] تساهم  �لكنها 
��لِدَيكة  �لبط  بني  �تفشيه 
مما يؤ�0 
� قتلها. �فيما 
 �
مضى £ تنقل عد��ها 
 �Kمنا كانت %صو
�لبشر �
 Cتعت كما   .Kلطيو� بني 
�ملسئو/  �ملائـية   Kلطيو�
�أل�/ لبدg �نتشاK �لعد�� 
 Kلطيو�  �
 ��نتقا\ا 
ميكن  �بالتا¥  �لد�جنة. 
 Kلطيو� بعض   �
 �لقو/ 
\ذ�  �حلامل   K�0 تلعب 
تنشر}  
Lا  حيث  �لف��¢ 
بو�سطة لعاֲדا �8 �إلفر���� 
عن   �8 �ألنف  من  �لناجتة 
طريق فضالִדا. فيتم �نتقاله 
 oالختال� عند   {Kنتشا��
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.Kֲדذ} �لطيو
عن  �لبعض   /gيتسا�
ف��¢  �نتقا/  
مكانية 
 �
  Kلطيو� من  �إلنفلونز� 
نذكر   �8 �نو0  �إلنسا�. 
حاال�  ظهر�  قد  8نه 
�إلنسا�  
صابة  من   �K0نا
�ما��لت   Kلطيو� بإنفلونز� 
�نتقا/  �مر�حل  طر& 
 �
  Kلطيو� من  �لف��¢ 
�إلنسا� غ� معر�فة. �لكن 
طفر�   �8 ��ضحا  يبد� 
 µجلي� �لتكوين   ] حدثت 
�لف��¢  \ذ�  ��لو�Kثي 
خولته من �8 يصبح ممرضا 
�هنا@  8يضا  لإلنسا� 
سبب  بأ�  تأكيد��  8يضا 
�إلصابة هو �لتعر¾ �ملباشر 
��ملصابة ֲדذ�  �حلية   Kللطيو

فر���ִדا   Cع �لف��¢ 
�لتعر¾    �8 كاللعا^ 
بالنسبة  8ما  فضالִדا.   �

يتساgلو�  �لذين  أل�لئك 
عن �حتما/ �نتقا/ 
نفلونز� 
8كل  طريق  عن   Kلطيو�
نقو/  �لبيض   �8  Âلدجا�
غ�  �ألمر  هذ�   �8 \م 
 Xطهي �للحو oممكن بشر
��لتأكد من نضجها نضًجا 

هذ�   �8 ثبت  حيث  تاما 
ما   �.
 قتله  ميكن  �لف��¢ 
 �8  Âلدجا�  Xحلو طهي  مت 
حتت  تاما   طهًيا  �لبيض 
K0جة حر��K عالية ال تقل 
عن Ýانني K0جة مئوية. �ما 
قد يغفل عنه �لبعض هو �8 
يعيش  قد  �لف��¢  هذ� 
��ملنتقل  �لنيئة   Xللحو�  ]
لذ�  �ملصابة   Kلطيو� من  \ا 
تنا�/   Xبعد نؤكد �ننصح 
 gبيضا  �8  gر�t  Xحلو  >8
ما £ يتم طهيها طهًيا تاما. 
فال  للبيض  بالنسبة  8ما 
نيئا  �لبيض  8كل  يستحب 

.X�8 غ� ناضج بشكل تا
�لصحية   w0ملبا� 8هم  �من 
هو  ֲדا   Xاللتز�� Ìب   Hل�
غسل �ليدين �تطه� �يع 
عند  �ملستخدمة  �ألسطح 
ننصح  �للحوX كما  تقطيع 
8ماكن   ] �لتو�جد   Xبعد
تربية �لطيوK �8سو�& �لبيع 
\ذ�  �لسهل  من  حيث 
�لف��¢ �8 يعلق [ �لشعر 
��ملالبس كما ميكن 0خوله 
عن  �إلنسا�  جسم   �


طريق �الستنشا&.
�نتقا/  �حتما/  عن  8ما   

 Kلطيو� 
نفلونز�  عد�� 
من شخص 
� �خر فنر� 
يثبت   £  Xليو� ح®  8نه 
�لكن  �الحتما/.  هذ� 
�لف��¢  هذ�   Kيتحو قد 
�لو�Kثية  صفاته  �æتلف 
ف��سا  يصبح  �يث 
فر0  من  �نتقاله  يسهل 
�حتما/  فهنا@  �خر.   �


نفلونز�  ف��¢  0خو/ 
�لفر0  جسم   �
  Kلطيو�
�إلنسا�  بإنفلونز�  �ملصا^ 
يكتسب صفا�  هنا  �من 

نفلونز�  من  جديد�  جينية 
بني  �خللط  �هذ�  �إلنسا�، 
 ] يتسبب  قد  �لنوعني 
8نو�|  من  �خر  نو|  خلق 

�إلنفلونز� �لشرسة.
ال  �لف��¢  هذ�   �8 �مبا 
يصيب عا�0 �إلنسا� لذ� ال 
يوجد مناعة t �8اية ضد} 
 ] فإنه  لذلك  �جلسم.   ]
�لف��¢  حالة 0خو/ هذ� 
قد  �إلنسا�  جسم   �

يتحوK  �يكتسب صفا� 
�نتقاله  8خر� �ֲדذ� يصبح 
سهال من شخص 
� �خر 
فتاكا   gبا� يصبح  �بالتا¥ 
يهد0 بكاKثة �لكن �حلمد 

هللا ح® يومنا هذ� ال توجد 
هذ�   uحد� على  0الئل 

�الفتر�¾.
 �ميكن �8 نلخص 8عر�¾ 
 Kلطيو� بإنفلونز�  �إلصابة 
كاآل× : �Kتفا| [ K0جة 
�لتها^  �لسعا/،   ،�Kحلر��
�حللق ��الX [ �لعظاX كما 
�لتها^   uدª  �8 ميكن 
مبلتحمة �لعني، مع �حتما/ 
�ملضاعفا�  بعض   uحد�
�لتنفسي كذ��  [ �جلها� 
8خر�  8عر�¾   �8 �لرئة 
خط�� تشكل ִדديد� على 
�لساللة   �
 حيث  �حليا�. 
 Kلطيو� 
نفلونز�  من  �حلالية 
فائقة  بسرعة  تنتشر   Hل��
�لبلد��  �بعض  �سيا   ]
شرسة  8صبحت  �ألخر� 
�قاتلة فنحو ثلثي �ملصابني  
ֲדذ� �لف��¢ قد يتعرضو� 
�ثبت  بسببها.  للمو� 
8صيبو�  �لذين  �ألفر�0   �8
ِممن  هم   Kلطيو� بإنفلونز� 
يتعاملو� مع �لطيوK �ملصابة 
 Kمباشر� [ �ملجا� �Kبصو
�لذين   �8 �لبيع  �8سو�& 
تنظيف  بعملية  يقومو� 
�ألحشاg �8 �8لئك �ألفر�0 
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ألسطح  تعرضو�  �لذين 
 Kلطيو� بفضال�  ملوثة 
ا بوجو0  كما �8 هنا@ شكًّ
حاال� �نتقا/ �لعد�� من 
شخص 
� �خر �عا�0 ال 
ªدu هذ� 
ال [ حاال� 
�لفتر�  �لصميم  �لتما¢ 
لوجه  �جها   >8 طويلة 
ֲדذ�  �ملصابني  �ألفر�0  مع 
�هللا  Ëمد  �لكن  �لف��¢ 
8نه ح® �آل� £ يتعلم هذ� 
ليصبح   Kلتحو� �لف��¢ 
 �
 فر0  من  ينتقل  ف��ًسا 
فإ�  عامة  �بصفة  �خر. 
هذ� �لف��¢ يشكل خطر� 
 Kفا0حا على �ألطفا/ �كبا
�لسن �لكن غالبا ما يعتمد 
مستو�  على  �ألمر  هذ� 

مناعة �جلسم. 
بأنه  �ملناعة  جها�  �ُيعر� 
فيه  تتدخل  معقد   Xنظا
عو�مل عديد� على �ملستو� 
 �8 (كاألضد�0)  �ملصلي 
 >8 �خللو<  �ملستو�  على 
 Xتقو Hل� gلكريا� �لبيضا�
ضد  �جلسم  عن  بالدفا| 
 gسو� �ألجنبية   Xألجسا�
 �8 عليها  �ملباشر   Xبا\جو
غ�ها  حتريض  خال/  من 

�سائط  من  تفر�}  مبا 
هنا@   �8 كما  كيما�ية) 
 Kبد�  Xتقو كيما�ية  مو��0ً 
�سيلة �لتو�صل بني ¸تلف 
 Xلنظا� هذ�  مكونا� 
�كأLا Kسل حتمل �أل��مر 
 �8 �لدخيل  ضد  باحلشد 
�تثبيطه.  حصر}   �8 بقتله 
�لتركيبة  هذ}   Âحتتا�
 �
 �لتفاعال�  من  �ملعقد� 
تغذية صحيحة لكي يعمل 
عالية   �gبكفا �ملناعة  جها� 
�[ عصرنا �حلا¥ �نتشر� 
�اجة  فأصبحنا  �ألمر�¾ 
جها�  تعزيز   �
 ماسة 
ملو�جهة  �تقويته  �ملناعة 
�ألمر�¾.  من  �لكم  هذ� 
\ذ� البد من �العتما0 على 
 Hلعناصر �لغذ�ئية �\امة ��ل�
ُتعتC .�� مفعو/ 8قو� من 
�أل�0ية لتعزيز جها� �ملناعة 
قبل  ح®  �إلنفلونز�  �قهر 
�ينصح  8عر�ضها.   Kظهو
�لفو�كه   Â�K0بإ  g�Cخل�
08نا}   �Kملذكو�  Kخلضا��
[ نظاX طعامك �ليومي ملا 
فو�ئد �ة من  حتتويه على 
مقا�مة للبكتريا �لألكسد� 

�تقوية جها� �ملناعة:

�لتو�  �ألtر،  �لعنب 
�لفر��لة،   ،>Cل�� �لعا0< 
�لبصل،  �ألنانا¢،  �لتفا²، 
�لثوX، فو/ �لصو�0، �لفطر 
"�ملشر�X"، �لعسل �ألبيض، 
�ل�Cكلي،   ،Kجلز�  ،�Kلذ�

��لشع�.
 wKلقا� عزيز<  فاعمل 
�ُقم  صحتك  حتسني  على 
مناعتك  جها�  بتعـزيز 
 £ ملا  مستعًد�  تكو�  ح® 
�تيقن  حسا^.  له  تعمل 
حتسني  تستطيع  ال  8نك 
جها� مناعتك خال/ K8بع 
�عشرين ساعة. �ال ميكن 
غذ�ئك   Xنظا من  تغ�   �8
تكو�   �8 �تتوقع   Xليو�
 ] ��ملناعة  �لبد�  صحيح 
�لتا¥  �ألسبو|   �8 �لغد 
�لتا¥.  �لشهر  ح®   �8
 Âتاª �لصحة  فاكتسا^ 
ميتد  قد  �قت �حتض�   �



� 8شهر.
بعض  يلي  ما   ] 
ليكم �

�لنصائح �لعامة: 
�القتـر�^  جتنـب   *
�لCية   Kبالطيو  oالختال��

�8 �لد�جنة.
8طفالك على  8كد على   *

 �8  gألشيا� �ضع   Xعد
قد  ألLا  �لفم   ] 8صابعهم 

تكو� ملوثة. 
�خلاKجي  �لبيض  َقشر   *
بفضال�  ملوثا  يكو�  قد 
�لطيوK لذلك ننصح بغسل 

�لبيض جيد� قبل كسر}. 
لوحة  فصل  يفضل   *
عن  �لد��جـن  تقطيع 
لتقطيع  �ملستخدمة  تلك 

�خلضر��� �8 �لفاكهة.
غسل  على   Çحـر�  *
��أل���0  �لتقطيع  لوحة 
.Kملستخدمة إلعد�0 �لطيو�

* �حرÇ على غسل �ليدين 
 �8 �لبيض  �ستعما/  بعد 
 Xعد�0 �للحو
بعد تقطيع �

 .Kلطيو��
 Hجتنب تنا�/ �ألطعمة �ل *
�لبيض  مكوناִדا   ] يدخل 

�لنيئ مثل "�ملايونيز".
حلم  َطهي  على   Çحر�  *
 �Kجة حر�K0 حتت Kلطيو�
Ýانني  عن  تقل  ال  عالية 
K0جة مئوية �8 8على فهذ� 
كفيل بقتل ف��¢ 
نفلونز� 

.Kلطيو�
مسـا}ـة �لصـديـق
X.|.X (تونس)



� ا������ت ا������ ������ل ا����ة ا������ ا��
	�� ا�����������

أورو�
 وا	��ق ا�و�� ��	
أورو�
 ا	�� 
، ا	��ق ا�و��، ���

وا	���ق ا	����

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

أ�
	�� 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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