



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
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كلمة �لتقو�٢

 Mجا ��نه  �حلّي..  �لدين  هو   Uإلسال�  �� ُيقا=  حني 
من عند �هللا �لعزيز �لعلّي، يتبا<� على �لفو� Y �لذهن 
سؤ�=، �ينشأ Y �لفكر @مٌر عضا=: @ليست �أل<يا� كلها @<يانا 
حّية؟ @ال جند Y كلٍّ منها خ�eً �مزّية؟ @ليست �أل<يا� كلها 
قد نزلت من لد� �l �لعاملني؟ @ليس هو سبحانه �لذD @�سل 

�ألنبياM ��ملرسلني؟ 
�لعظيم،  �لعلّي  <ينا حيا ألنه جاM من عند   Uإلسال� فإ>� كا� 
�لرحيم،  �لعلّي  نفس  لد�  من   �Mيضا جا@  pألخر� فاأل<يا� 
��>� كا� �إلسالU <ينا حّيا ألنه جاM ببعثة سيد �لرسل @$عني، 

فاأل<يا� �ألخرD جا�M @يضا عن طريق �ألنبياM ��ملرسلني.
@تباعا  @ليس جلميع �أل<يا�  �ملرM �يقو=:   =Mيتسا �كذلك قد 
نشرها  على  يعمل  من  بينهم  من  @ليس  ֲדا؟  يؤمنو�  vلصني 
��لدعوw �ليها؟ فلما>� ال تكو� تلك �أل<يا� $يعها @<يانا حّية، 
 eثا� ما @نزله �هللا تعا� فيها من خy كل منها البد @� جند Y�

�مزّية؟
به   zتبا@ �جو<  ملجر<  حّيا  يكو�  ال  �لدين   �@ هو   lجلو���
حّية  @<يانا  �أل<يا�  �ليست  يدعو�.  به  �إلميا�   ��� يؤمنو�، 
أل|ا نزلت من عند �هللا �لعزيز �لكرمي، @� @|ا جا�M من لد� 
@|ا   �@ ��لشر�ئع،  بالقو�نني  تقضي  أل|ا  �ال  �حلكيم.   eخلب�

حتتوD على �أل��مر ��ملو�نع. 
 Dُيوِصل �إلنساَ�  �� �هللا �لذ Dمنا �لدين �حلي هو �لدين �لذ��
هو با�ئه �خالقه، ��عل Y قلب �ملؤمن بذلك �لدين ُحبًّا عظيًما 
هللا �لذD هو كافله ����قه، �حرًصا بالًغا على عبا<ته �طاعته، 
�شوًقا شديًد� للوصو= �� با�ئه بقد� طاقته، �عزًما @كيًد� على 
�لقرl من �هللا ��صاله، �@مًال كبY �eً �لفو� ُ�ّب �هللا �نو�له، 
ح� تفو, صلُة �لعبِد برّبه كلَّ ما عد�ها من �لصال�، �يفيض 
�ملؤمن فيطغى على ُحبِّ ُكلِّ +بوy lٍخٍر  �ِهللا Y قلب  ُحبُّ 
 eقلبه، غ Y نفس �ملؤمن �ال Y لكائنا�، فال يبقى� l� pسو

حب �هللا ��جاM نو�= قربه. 

حينئذ يتطّهُر قلُب �ملؤمن من كل @نو�z �لشائبا�، �ُيَنقَّى من 
�مليل �� �ألهو�M ��لشهو��. �يسطُع فيه نوُ� �هللا فتنقشع ُسُحب 
ُد ���<w �لعبد مع ���<l� w �لسما���. فال  �لظلما�، �تتَوحَّ
يشاMُ �لعبُد �ال ما شاM �بُّه، �ال �بُّ �ال ما @حب ِحبُّه، فتكو� 
طاعة �هللا هي كل ما يتمنا� �ملرM �ما ُيقَضى به ��ُبه. فال تبقى 
له ���<wٌ منفصلة عن ���<w �هللا، �ال تبقى له حياwٌ �ال Y كنف 
�هللا، �ال يهنأ له با= �ال Y ظل �هللا. فيتسامى �لعبد عن كل فعل 
خسيس، �يبذ= لرضاM �به كل عزيز �نفيس، �يهجر ألجل 
حبيبه كل صديق �@نيس، �ُيعطي عن طيب خاطر كل غا= 
��خيص، ح� �نه يعطي قلبه �حياته، �يبذ= ��حه �فؤ�<�، 
ملرضاl� w �لعاملني. فتغيب من قلبه �ُس ُحبِّ �لدنيا �لدنّية، 
�ُتشر, فيه @نو�� �هللا �لبهية، �تتجّلى فيه صفا� �هللا �لُقُدسية، 

�تنe فؤ�<� �لنفحا� �لرّبانية. 
فإ>� بلغ ُحبُّ �هللا لعبد� >لك �حلّد، ��>� @َحبَّ �لعبُد �بَّه بكل 
�خال� َ�َجّد، ��>� مضى ُقُدًما Y سبيل �بِّه بكل عزمية �كّد، 
 Uفيتنـزلو� عليه �يبّلغونه سال ،Uهللا مالئكته �لكر�� H� فحينئذ
�l �لعاملني. �يبشر�نه باجلنة مثوpً �مقصًد�، �يد�فعو� عنه 
 wحليا� Y نه بأ|م @صدقا�� �@�ليا���H�� ،يدفعو� عنه �لعد��
�ليه �هللا بكالU صحيح، ��دثه بقو= فصيح،  �لدنيا، �ُيوحي 
بصا<,  عليه  �ُينعم  �لدنيا،   wحليا�  Y �لثابت  بالقو=  �ُيثبته 

نفحة من كنوز 
معارف القرآن
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�ُيكلمه  �ملخاطبا�،   zبأنو� �ليه  �ُيلقي  ��لر�يا.  �لكشو� 
بأحلى �لكلما�، �يبشر� بأعظم �لبشا���.

كذلك يبعث �هللا مالئكته �� >لك �ملؤمن �لوYّ، ليحملو� 
�ليه سالًما من �هللا �لكرمي �لعلّي، ففي ليلة �لقد� �لعظيمة، تتَنزُ= 
مالئكة �هللا �لكرمية، على قلوl �ملؤمنني، �ُتبلغهم سالما من 
 Y ¡يل، لكل من فHلعاملني. �يْنز= @يضا مع �ملالئكة ج� l�

�هللا �قصد سو�M �لسبيل، �Y >لك يقو= �لعزيز �جلليل: 
 Uٌْمٍر* َسَال@َ ِبِإْ>ِ� َ�بِِّهْم مِّن ُكلِّ  �َتَنزَُّ= �ْلَمَالِئَكُة َ��لرُّ�ُ£ ِفيَها 

ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �ْلَفْجِر� (�لقد� ٦٥).
   فذكر �هللا تعا� نز�= �ملالئكة �فيهم جHيل، �لكنه ¨ يذكر 
�»ه مباشرw بل �صفه بلفظ جليل، فقا= عنه �نه: ��لرُّ�ُ£�، 
حتمل  على  ُتعينه   ،wجديد ��حا  �ملخلص  �ملؤمن  يهب  ألنه 
نو�ئب �لدهر �لشديدw، فَيْثُبُت �غم �صابته بكل َبِلّية، �يصمد 
�المتحا�،   zنو�@ بكل  عبد�  �هللا  �ميتحن  �@>ّية.  مصيبة  لكل 
فيخر¬ منها $يعا ُمكَرًما �ال ُيها�. �قد يصيبه �هللا بالفقر �قلة 
�ملا=، فيعطي Y سبيل �هللا من �لقليل �لذD بقي عند�.. شاكر� 
 ،wعد نو�ئب  �ملؤمن  ُتصيب  قد  �هكذ�..  حا=.  كل   Y �به 
كل  من  �لنا�  طهرته   �@ بعد  �ملصهو�  كاملعد�  منها  فيخر¬ 
ثباته  �لغر�ئب، �تشاهد من   �Hيا� صy من pفتر �لشو�ئب، 
�@مر� �لعجائب. �لدنيا �ما فيها ال لب لُبَّه، �ُحّب ُ�خُرِفها 
 �y كل Y ينتها ال ميس قلبه، �تر�� <�ئما شاكر� �ّبه. �تر����
�Y كل حا=، ليس له عند غe �هللا من مطلب @� سؤ�=، بل 
جليال،  ®ًد�  ِحبَّه  �هللا  ��مد  جزيال،  <�ما شكر�  �هللا  يشكر 

�يذكر yالM �به �فضله ُبكرw �@صيال. 
فيفر£ �ملؤمن بكالU �به �لسديد، �يشتا, �� �ملزيد. �تكشف 
@سر��.  فيه من  �ما خفي   �yلقر�  Uعلو �ֲדا  بإ>�  �ملالئكة  له 
َ�ِ� �لبهّية.  �يؤتيه �هللا علوما لُدّنية، �ُيَنزِّ= عليه من �ِحلَكِم ��لدُّ
 ¯eيوحي به �ليه. ف Dُيَثبِّت قلبه �فؤ�<� بالقو= �لثابت �لذ�
 Mنبا@ من  تعا�  �هللا  �ُيؤتيه  �أل�لني،   Uعلو �لصا°  �لعبد  >لك 

�آلِخرين، �يهبه �ملعا�� �ل± @تاها للسابقني، �يسقيه من �لنبع 
�لذD سقى منه �لنبيني، �يطعمه ما طاl من مو�ئد �ملرسلني. 
 ،�yيفتح @مامه سبل �لعرفا�، �مينحه من كنو� معا�� �لقر�
فإ� �لقر�y كتاl مكنو�، ال ميس معانيه �ال �ملطهر��، �>لك 

كما بّينه �لرl �لرحيم.
 Dهو �لدين �حلّي، ألنه يهد Uمن @جل هذ� نقو= �� �إلسال 
�إلنسا� �� �لطريق �لرشيد �لسوDّ. �أل� �إلسالU هو �لدين 
 Dُيوِصُل �إلنسا� بنهج سديد، �� �لصر�³ �لذ Dلوحيد، �لذ�
ُ@ِمَر به من �بِّه، �ُيطهر �إلنسا� من هو�جس �لشيطا� �كرِبه. 
ُيعلن بكل �ضو£ @� �هللا يوحي �� عبا<�   Dلذ� �لّدين  �هو 
�ملخلصني،  �ملؤمنني  على  مالئكته  ُيَنّز=  �هللا   �@� �لصاحلني، 
 Y pفُتَبّلُغهم من �ֲדم �حلبيب سالما سالما، �تأتيهم بالبشر

�حلياw �لدنيا @|م @�لياM �هللا �@قرl مقاما. 
   �@ما �أل<يا� �ألخرp فقد @علنت @� �حي �هللا قد �نقطع، 
@حد�  ُيكلم  ال  �هللا   �@� �متنع،  قد  @�ليائه   �� �هللا   Uكال  �@�
�لنّية،  µلو�  �هللا   w>عبا  Y عمر�  كل  قضى  �لو  عبا<�  من 
فكيف تكو� تلك �أل<يا� @<يانا حيَّة، �هي ال تستطيع @� ִדب 
�لعبد �� مر�تب  تقو<   �@ �لنقّية، �ال تستطيع   wحليا� ألتباعها 

�ليقني، �ل± ال ينا·ا �لعبد �ال بسماعه �حي �هللا �ملبني؟
   نعم.. قد كانت هذ� �أل<يا� @<يانا حّية Y �لزمن �لقدمي، 
�كانت ُتوِصل مّتبعيها �� عتبة �لرl �لرحيم، �ُتطّهر معتنقيها 
 �@ ·ا  �ملُقّد�  من  يكن   ¨ �لكن  �لرجيم،  �لشيطا�  <نس  من 
تبقى حّية �� @بد �آلبدين، مثل <ين �إلسالU �لذD @تى به سيد 
�خللق @$عني، +مد �ملصطفى عليه �على @تباعه �لكر�U، @فضل 
�لصالw �@�كى �لسالU. لقد فقد� هذ� �أل<يا� ُلغاִדا �ألصلّية، 
�نزلت عليها كل مصيبة �بلّية،  فعبثت ֲדا @يا<D �ملحّرفني، 
ماتت  �|ا  بل  �ملتر$ني،   wكثر مع  معانيها  من   eلكث�  zضا�
 eعلى +مد �ملجت¸ خ Mلسما� l� من ،Uبُنز�= <ين �إلسال

 .Uفضل �خللق �سيد �ألقو�@ ،Uألنا�
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو< �

� Dملهد� Uإلما� wخلليفة �لثا¹ حلضر�

:º��> من

KA

في �حا� �لقر��

�هللا  َعَلى   
َيْفَتُر�َ �لَِّذيَن  َظنُّ  ﴿َ�َما 
َلُذ�  �هللا   َّ
�ِ �ْلِقَياَمِة  َيْوَ�  �ْلَكِذَ"   ِ
َ(ْكَثَرُهْم ال  َ�َلِكنَّ  �لنَّاِ*  َعَلى  َفْضٍل 

َيْشُكُر�َ
﴾ (يونس: ٦١) 

شر4 �لكلمـا1:
 Uيو  Y) هنا  معنا�  �لقيامة:   Uيو

�لقيامة). 

�لتفسيـر: 
تعا�  باهللا  مؤمًنا  @حد  كا�  لو   D@
�ملا  �هللا  على   pفتر� ملا  حقيقًيا  �مياًنا 
تفعلو� Y هذ�  �لباطل كما  �ليه  عز� 
�لقضايا. فيجب @ّال تر�� هذ� �لعا<�� 
هي  بل  ֲדا،  مستهينني  هامشية  @موً�� 
�إلميا�  من  قلوبكم  خلوِّ  على  <ليل 
��ية  @بصا�كم عن  َعَمى  باهللا �على 
�لصفا� �إل·يَّه، ��ّال كيف ميكن @� 
�لعظيمة  �لنعمة  ֲדذ�  عليكم  �هللا  مين 
على  مؤثرين  بالنكر��،  فتو�جهو|ا 
عقولكم  به  تأ¾  ما   Mلسما�  Dَِهْد

.wملريضة من @مو� فاسد�
حيث  yخر،  مع¡  لآلية  يكو�  �قد 
تقدU �نكا�هم ليوU �لقيامة كدليل ثاٍ� 
منافيًة  �كو|ا  عقائدهم  فسا<  على 
�لقيامة   Uيو �نكا�   �� �لسليم،  للعقل 
يرجع �� خو� �لفطرw ح� من Àر< 
تصّو� يوU �حلساl ��لعقاl، �حيث 

أولياء اهللا.. عباد يغبطهم 
األنبياء والشهداء

ال kافون إذا خاف الناس وال jزنون  إذا حزن الناس

$ tΒuρ�sßšÏ% ©!$#šχρ ç�tIø�tƒ’ n?tã«!$#z> É‹x6ø9 $#tΠ öθ tƒÏπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $#3�χ Î)
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 eبا·و= ��·لع ملجر< �لتفك lا تصا|�
|ائًيا،   Uليو� >لك  �جو<  فتنكر  فيه 
 ºلنا� بإنكا�   eتتغ @� �حلقائق ال  مع 
هنا  يدحض  تعا�  �هللا  فإ�   �<�� ·ا. 
مبيًنا  �لقيامة   Uليو  Mخلاطى� تصو�هم 
·م بأنه �منا جعل يوU �لقيامة إلصال£ 
 Uيا@  > ُتحدَّ كما  إليذ�ئهم،  ال   ºلنا�
�تهد  لكي   ºملد���  Y لالمتحانا� 
�لطالl �يرتقو� �� �لد�جا� �لعليا. 
�لكن  يفشلو�،  بعضهم   �@ شك  ال 
ال يكو� �·د� من �المتحا� �فشا·م 
 Uيو �عترÁ على  ترقيتهم. فمن  ��منا 
 <� �يب،   ��> جاهل  فإنه  �المتحا� 
كل  بل  �لفشل  على  ُيكرهه  َ@حد  ال 
@ما  ينجح.  لكي  �تهد   �@ عليه  ما 
�لذD يتكاسل �يتها�� Â ينكر �جو< 
�لفشل،  من  خوًفا  كلّيًة  �المتحا� 
�ملزيد   �� �ال  �إلنكا�  به   D>يؤ فلن 
من �لكسل ��لتها��، �لن ينجيه هذ� 
�لدما� بل يقّربه  �لتفكe �خلاطىM من 

منه ��يًد� ��يًد�.

ِمْنُه  َتْتُلو�  َ�َما   
َشْأ َتُكوُ
 ِفي  ﴿َ�َما 
ِ�الَّ  َعَمٍل  ِمْن   
َتْعَمُلوَ َ�ال   
ُقْرَ<ٍ ِمْن 
ِفيِه   
ُتِفيُضوَ  @ْ�ِ  �Bًُشُهو َعَلْيُكْم  ُكنَّا 
 DٍَّE@َ Fِِمْثَقا َيْعُزُ" َعْن Eَبَِّك ِمْن  َ�َما 
َماMِ َ�َال َ(ْصَغَر  ِفي �ْألNِEَْ َ�َال ِفي �لسَّ

ِكَتاٍ"  ِفي  ِ�الَّ  َ(ْكَبَر  َ�َال  َ@ِلَك  ِمْن 
ُمِبٍني﴾ (يونس: ٦٢)

شر4 �لكلمـا1: 
من  عظم  ما   D@ �خلطُب  �لشأ�: 
�ألمُر.  ��حلاُ=؛  ��ألمو�؛  �ألحو�= 
ِمن طبعه   D@ ،يقا=: من شأنه كذ��
�لشأ�  من  ��ملر�<   ،(lألقر�) �خلقه 
شؤ��  من   �  Äللن كا�  ما  هنا 

�مشاغل <ينية، أل|ا @هم @عماله.
جسد�:  على   Mَملا�  Áفا@ ُتفيضو�: 
 Áمعه: سكبه. �@فا> Áفرغه. �@فا@
��جعو�  �ندفعو  عرفا�:  من   ºلنا�
مكا�   �� منها  @سرعو�   �@ �تفرقو�، 
yخر. @فاÁ �لقوY U �حلديث: �ندفعو� 
مأل�   :Mَإلنا� فال�   Áفا@� �@سرعو�. 
�بالقد�£  �لقد�َ£   Áفا@  .Áفا ح� 
 Áفا@ ֲדا.   lضر �لقد�£:  �على 
 Áفا@ ��مى.  به  <فع   :Mبالشي
 Áفا@َ ما  غلبو�.  �لرجل:  على   Uلقو�
.(lألقر�) ֲדا  @فصح  ما   D@ بكلمة: 

فهذ� �لكلمة تستعمل للكالU عموًما، 
@يًضا  للعمل  يستخدمو|ا  �لكنهم 
توسًعا  �لفعل   Uستخد��  Y كعا<ִדم 
تبًنا �ماMً، بدًال  �لد�بة  َعَلَف  كقو·م: 

.Mًمن: علف �لد�بة تبًنا �@سقاها ما
يعزl: عزl �لشيMُ عنه يعزl عز�ًبا: 
بُعد �غاl �خفي. يقا=: عزl عنه 

علُمه: غاl. �عزl �لرجل: >هب. 
(lألقر�)

�مثقا=  به.  يوَ��  ما  �ملثقا=:  مثقا=: 
 (lألقر�) ميز�نه من مثله :Mلشي�

�هي  �لذ�   wحد��  wلذ��  :w�<
 Mو�·�  Y �ملُْنَبّث   Mبا·� �لنمل؛  صغا� 

(lألقر�)

 :Rلتفسـ�
 �� ضمe �لغائب Y (منه) ميكن @� 
يكو�   �@  ،�yلقر� على  عائًد�  يكو� 
عائًد� على �ملوعظة �ملشا� �ليها بقوله 
﴿قد جاMتكم موعظة من �بكم﴾ @� 

يكو� عائًد� على �هللا تعا�.
هذ� yية ��ئعة للغاية �> يوحي @سلوֲדا 
متمكن  �هو  يتكلم  تعا�  �هللا  �كأ� 
 Äلن� @�ًال  �اطب  �هو   Æلعر� من 
ناحية،   Y @مامه  �جلالسني  �@صحابه 
�هم  �لكّفا�   ��  lباخلطا يتوجه   Â
@يًضا جالسو� Y ناحية @خرp.حيث 
 �� ه  موجَّ �آلية  من  �أل�=   Mجلز�  ��
�لثا¹   Mجلز� بينما  ��ملؤمنني،  �لرسو= 
﴿�ما تعملو� من عمل �ال كنا عليكم 

شهوً<�﴾ موجه �� معا�ضيه. 
>لك  من  @صَغَر  ﴿�ال  تعا�  �قوله 
مبني﴾.   lكتا  Y �ال  @كَبَر  �ال 
أل�   Uمفهو @صغر﴾  ﴿�ال  قوله   ��
�لنظر،  عن  يغيب   eلصغ�  Mلشي�



اجمللد الثامن عشر، العدد الثامن - شوال وذو القعدة ١٤٢٦ هـ - كانون األول/ ديسمبر ٢٠٠٥ م

٦

�لكن يتحيَّر �ملرM ملا>� قا= هنا ﴿�ال 
@كH﴾، أل� �لشيM �ألكH ال يغيب 
عن نظر �إلنسا�. فيبد� أل�= �هلة 
�كأ� هذ� سجع فقط ال فائدw منه. 
�لكن �حلقيقة على عكس >لك، أل� 
 Mيًضا �لشي@ Eلعني ال ميكن @� تد��
�لكبeجًد�. فمثًال لو �قفت @ماU جبل 
 �eًصغ  �Mًجز �ال  منه   pتر فلن   eكب
جًد�، بينما يغيب عنك معظمه. فثبت 
لكونه  يغيب   �@ ميكن   Mلشي�  �@

صغ�eً @� كب�eً @يًضا.
��يته   �@ هنا  تعا�  �هللا  لذلك �Hنا 
 �@ ميكن  ال  �يث  للغاية  ��سعة 
يغيب عن نظر� @D شيM مهما كا� 
لطيفة  تعا�  ��يته   �@ كما  ضخًما، 
 D@ عليه  �فى   �@ فيستحيل  @يًضا 

شيM مهما كا� ضئيًال.
من  متاًما  �يتضح  �ملع¡  هذ�  �يتأكد 
�لعني  مبثا=  �ملحضة  �لعلمية  �لناحية 
��أل>�. فقد @ثبت �لعلماM @� كالًّ من 
�لر�ية ��لّسماz يتوقف على >بذبا� 
باإلجنليزية  تسمى  متو�تر�  متو�لية 

(Vibrations)، �@� كالًّ منهما يعمل 

�لسرعة،   w>ّد+ >بذبا�  نطا,   Y
 Mفالعني مثًال ال تقد� على ��ية �ألشيا
�ال ما �قع منها بني حدٍّ @على �yخر 
�كذلك  �لذبذبا�.  هذ�  من   Ê>@
�أل>� فإ|ا ال تسمع �ال �لذبذبا� �ل± 
 wٍتكو� سرعتها ما بني ثالثني @لف مر
 º��>) .لثانية� Y wبعني @لف مر�@ �@

علم �لنفس � ٧٥).
 weلكب�  Mألشيا�  �@ علمًيا  فالثابت 
جًد� تفو� @يًضا �<��Eَ �لعني ��أل>� 
يقو=:  �هللا  �لكن  ضخامتها.  بسبب 
 Mشي فكل  معنا،  �د¯  ال  هذ�   ��

-مهما صغر @� كH- +ا³ٌ بعلمنا.

من  كًال  �آلية   Y تعا�  �هللا  �يذّكر 
�حلقيقة  قبو=   �@ ��لكفا�  �ملؤمنني 
�نه  بل  يكفي،  ال  بالعمل   Uلقيا�  �@
تعا� ير�عي عند �جلز�M نـّية �لعامل 

�@سلوl @<�ئه له.
فعلى �إلنسا� @� �اسب نفسه <�ئما، 
ألنه ال يكفيه فقط قيامه µدمة <ينية 
 ،ºهللا على �لنا� Uَته كالMجليلة @� قر�
�@سلوبه  نيته  ير�قب   �@ عليه  بل 
ميكن   <� �ألعما=،  هذ�   M�>@  pلد
 D>لفسا< �� نيته @� يؤ� lيتسر �@
�لعمل بأسلوl منّفر للناº بدًال من 
تفرحو�  فال   .� �هللا   �� يقّرֲדم   �@
�لدين، أل�  @جل  من  تعملو�  بأنكم 
�هللا سو� يرp ما �>� كانت نياتكم 
طاهرU@ w ال، �ما �>� كا� @سلوبكم 
@كثر  منفًر�   U@  � �ليه   ºَلنا� مقرًبا 

من >D قبل.
(تتلو)   Y  lخلطا�  eضم �@ �لنعلم 
 �� موّجه   lخلطا� �لكن  للو�حد، 
$يع �ملسلمني، ��ملر�<: هناE فريقا� 
لن  �لكننا  �كافر،  مؤمن  يتبا�يا�: 

ويذّكـر اهللا تعـاM m اآلية 
كًال مـن املؤمنـني والكفار 
أن قبـول احلقيقة أو القيام 
 mبالعمل ال يكفي، بل إنه تعا
يراعـي عند اجلـزاء نـّية 
العامل وأسـلوب أدائه له.

فعلى اإلنسان أن jاسب نفسه دائما، ألنه ال يكفيه فقط قيامه vدمة دينية جليلة أو 
أداء هذه األعمال  الناس، بل عليه أن يراقب نيته وأسلوبه لدى  قراءته كالَم اهللا على 
نياتكم  كانت  إذا  ما  يرى  اهللا سوف  ألن  الدين،  أجل  من  تعملون  بأنكم  تفرحوا  فال   ...
قبل. ذي  من  أكثر  منفًرا  أم   � إليه  الناَس  مقرًبا  أسلوبكم  كان  إذا  وما  ال،  أم  طاهرة 
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ممثًال  لكونه  �ملؤمن  �لفريق   �� ننحا� 
لنا، بل سنرp �� نيا� �@عما= كل 
 ،�yلقر� تقر@��  يا من  فريق. فا»عو� 
نية  �سن  عليهم  تقر@��   ¨ @نكم  لو 
�بكامل حكمة فرفضو� بسبب >لك 
فسو� نؤ�خذكم @نتم. @ما �>� @<َّيتم 
��جب نشر �لقر�y �لكرمي على @حسن 
فسو�  به  كفر��  >لك  �مع  �جه، 
نؤ�خذهم هم. فإننا ال نرp �� �لعمل 
��لظر��  �لنيا�   �� بل  فحسب، 

@يًضا.

َ(ْ�ِلَياMَ �هللا ال َخْوVٌ َعَلْيِهْم   َّ
﴿َ(ال ِ�
َ�ال ُهْم َيْحَزُنوَ
﴾  (يونس: ٦٣)

شر4 �لكلمـا1:
�لكن  عموًما،  ��لتحذير  للتنبيه  @ال: 

.wهنا مبع¡ �لبشا�

:Rلتفسـ�
 لقد @خطأ �لبعض Y فهم قوله تعا� 
﴿ال خو� عليهم﴾، فظنو� @� �ملر�< 
 Dهللا تعا� ال مير�� بأ� Mمنه @� @�ليا
خطر، �لكن �للغة �لعربية ال جتيز هذ� 
 �@ Ïملع¡، أل� �خلو� على @حد يع�
يهلك،   �@  wخسا� تلحقه   �@ �ا� 
فيقولو�: خفت عليك @� خفت على 
نفسي. �هذ� هو �ملر�< هنا.. @D @|م 

يكونو� على يقني من جناحهم لد�جة 
 D@ من  @نفسهم  على  �افو�  ال  @|م 
خسا�w @� فشل، �ليس �ملر�< @|م ال 

يتعرضو� للمخاطر.
�بّين بقوله تعا� ﴿�ال هم �زنو�﴾ 
�هذ�  ماضيهم،  على  يغتّمو�  لن  @|م 
�شا�w �� @نه تعا� �مي @�ليا�M من 
عو�قب @خطائهم �ل± �قعو� فيها قبل 
نيلهم �لد�جا� �لعلى Y قربه سبحانه 

�تعا�.
�ألمن  من   Uملقا� هذ�   Y ما  @كَثَر  ما 
��ألما�. ليس هناE @ية قوY w �لعا¨ 
@خطا�  من  �إلنسا�  سالمة  تضمن 
 ��< �الَّ  �ملاضي،   Mخطا@� �ملستقبل 
َكَنِفها   Y إلنسا�� �ل± �د  تعا�  �هللا 
�لتامة.  ��لسكينة  �لشاملة  �لطمأنينَة 
�حلقيقة  هي  هذ�   �@ �ملؤسف  لكن 
�ل± قّلما يد�كها �لناº �يهتمو� ֲדا، 
فيقرعو� @بو�بÐ لغe �هللا تعا� �ثÐ عن 
�لعال¬ �لشاY ملشاكلهم �yالمهم، �ال 

يكو� نصيبهم �ال �ليأº ��حلرما�.
@ماكن   Y  �yلقر� >كر  �قد  هذ� 
@نبياM �هللا �@�ليا�M يصابو�   �@ pخر@
ال  >لك  �لكن  ��حلز�،  باخلو� 
بسبب  ��منا  @نفسهم  @جل  من  يكو� 
 �@ �إلنسا�  خو�   ��� �آلخرين. 
حزنه من @جل �آلخرين ال ُيعّد عقاًبا 
@� منقصة، ��منا هي فضيلة �مكرمة، 

مصابه  �آلخرين   lَمصا  Hيعت حيث 
�ملع¡  �ֲדذ�  �يشاطرهم Ñومهم.  هو 
 lيعقو حز�  �لكرمي   �yلقر� >كر 
 eٍيكن حزنه بسبب تقص ¨ <� ،�
منه، ��منا كا� حزنه من @�ال<� �لذين 
كانو� يرتكبو� �ملعاصي �هكذ� كانو� 
ُيحرمو� من قرl �هللا تعا�. �بنفس 
�ملع¡ كا� خو� �كريا � �> <عا 
�به: ﴿�¹ ِخفُت �ملو�Ò من ���ئي﴾ 
يفسد   �@ @خا�   D@ (مرمي:٦).. 
�خوفه   .Dبعد من   ¾eعش�  Óقا�@
 wهذ� <ليل على صالحه �فضله �مدعا
من  خوًفا  ليس  ألنه   ،lلثو���  eللخ
�آلخرين  @جل  من  ��منا  نفسه  @جل 

كيال يضلو� �ينحرفو�.

  ﴾
َيتَُّقوَ َ�َكاُنو�  َ<َمُنو�  ﴿�لَِّذيَن 
(يونس: ٦٤)

  :Rلتفسـ�
هذ� �آلية تصف @�لياM �هللا تعا� بأ|م 
@�قى �لناº كماًال Y �إلميا� �@عالهم 
�لقد  ��لصال£.   pلتقو�  Y <�جًة 
شرًحا  �لوالية  مع¡   �  Äلن� شر£ 

يبد� �كأنه تفسe ·ذ� �آلية.
"�>� كا�   :� �ملصطفى  يقو= سيدنا 
�هللا،  �الية  بأهل  يؤتى  �لقيامة   Uيو
ثالثة   � �هللا   Dيد بني  فيقومو� 
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٨

�لصنف  من  برجل  فيؤتى  @صنا�. 
عملَت؟  ملا>�   ،Dعبد فيقو=:  �أل�= 
�جلنة  خلقَت   ،l� يا  فيقو=: 
�@شجا�ها �Öا�ها �@|ا�ها، �حو�ها 
طاعتك  @عد<� ألهل  �ما  �نعيمها، 
 Dفيها، فأسهرُ� ليلي، �@ظمأ� |ا�
تعا�:  �هللا  فيقو=  قا=:  �ليها.   Ðشوق
للجنة، هذ� �جلنة  �منا عملَت   ،Dعبد
قد   ¹@ عليك  فضلي  �من  فا<خْلها، 
�لنا�، �من فضلي عليك  @عتقتك من 
�من  هو  فيدخل  جن±.  ُ@<خلك   �@

معه �جلنة.   
قا=: Â يؤتى برجل من �لصنف �لثا¹ 
فيقو=:  ملا>� عملَت؟   ،Dفيقو=: عبد
يا �l، خلقَت ناً�� �خلقت @غالًال، 
�خلقت سعeها �»ومها ��مومها، 
�ما @عد<� ألعد�ئك �@هل معصيتك 
 Dليلي �@ظمأ� |ا� فيها، فأسهرُ� 
خوًفا منها. فيقو=: عبدD، �منا عملَت 
>لك خوًفا من نا�D، فإ¹ قد @عتقتك 
@<خلك   �@ فضلي  �من  �لنا�،  من 

جن±، فيدخل هو �من معه �جلنة.
�لثالث  �لصنف  من  برجل  يؤتى   Â
فيقو=:  ملا>� عملَت؟   ،Dفيقو=: عبد
ا لك �شوًقا �ليك. �بعزتك قد  ًـّ حب
شوًقا   Dا�| �@ظمأ�  ليلي  @سهرُ� 
�ليك �حًبا لك. فيقو= تبا�E �تعا�: 
�منا عملت حبًّا Ò �شوًقا �Ò. فيتجلى 

�لرl له جل جالله فيقو=: ها @نذ�، 
فانظْر �Â .Òّ يقو=: ِمن فضلي عليك 
جن±،  �@ُبيحك  �لنا�  من  ُ@عتقك   �@
عليك  �ُ@َسّلم  مالئك±،   Eير�@ُ�
�جلنة.  معه  �من  هو  فيدخل  بنفسي. 
ظّن  �ما  �آلية:  يونس  �لبيا�،  (فتح 

�لذين… �×)
�يبد� @� هذ� �لذD يؤتى به من كل 
صنف من @هل �لوالية سيكو� @فَضَل 
 ��  Uيتقد �كأنه  فيهم،  فر<  �@كمل 
@كَمُل  �@ما  عنهم.  ُممثًِّال  تعا�  �هللا 
�@عالهم  �لثال¯  �جلماعا�  من  فر< 
مقاًما Y �لوالية فهو يقيًنا نبينا �لكرمي 
 Dلذ� هو  ألنه   ،� �ملصطفى  +مد 
تفيض   wHبن �فاته  حلظة   D>ينا كا� 
�ألعلى..  �لرفيق  �للهم  �لوعًة:  �قًة 
 ..(Dملغا��  ،Dلبخا��) �ألعلى  �لرفيق 

.Ó� Mيد لقا�@ D@
�هناE @حا<يث @خرp تذكر <�جا� 

ش� لأل�لياM منها:
"عن @Ó هريرw � قا= �سو= �هللا �: 
 Mمن عبا< �هللا عباً<� َيغِبطهم �ألنبيا ��
��لشهد�M. قيل: من هم يا �سو= �هللا، 
لعلنا Ùبهم؟ قا=: هم قوU حتاّبو� Y �هللا 
من غe @مو�= �ال @نساl. �جوههم 
�افو�  ال  نو�.  من  منابر  على  نو� 
�>� خا� �لناº �ال �زنو� �>� حز� 
@ال  �آلية:  يونس،   ،eكث (�بن   "ºلنا�

�� @�لياM �هللا ال خو� عليهم).
يا ·ا من @ياU ��ئعة حيث كا� �لصحابة 
�بو�  @$عني-  عليهم  �هللا  -�ضو�� 
 Uلصاحلني من عبا< �هللا تعا�، @ما �ليو�

.Mيكرهو� �لصلحا ºفالنا
��حلديث يعّلمنا �لطريق �لذD يصe به 
�إلنسا� �لًيا هللا تعا�، �هو @� �ب 
�لذين �تمعو� على يد نÄٍ غe خائف 
جل  �به   wمرضا  Mبتغا� الئم،  لومة 
 Uليو� يطلبو�   ��eكث  Eهنا جالله. 
�هللا   Mليا�@ من  يصبحو�  لكي   Mلدعا�
تعا�، فعليهم @� يتذكر�� @� �لسبيل 
�لُبغض،  من  قلوֲדم  يطّهر��   �@ �ليه 
�يتحد��  �لتفرقة،  سبيل  �يتركو� 
 Uإلما� �لزما� سيدنا    Uما� مع $اعة 
لومة  من  خائفني   eغ  ،�  Dملهد�
�لشد�ئد  من  َ�ِجلني  �ال  �لدنيا،  @هل 

��ملحن. 
>كر  مما  هنا  @حٌد  ُيخدعّن  �ال  هذ�، 
 Mֲדؤال  Mألنبيا� �غتبا³  من  �حلديث 
�أل�لياM، فيظن خطًأ @|م @صبحو� @على 
من �ألنبياM <�جة. كال، �منا �ملر�< من 
غبطة �ألنبياM ·م هو متنÚيهم @� يكثر 
 �@ �ليس  @تباعهم،   Y  Mهؤال @مثاُ= 
�ر� �ألنبياM هذ� �لد�جة، �> ال ميكن 
قد  �>� كا�  �ّال   wلنبو� ينا=   �@ ألحد 
صا� من @�لياM �هللا تعا� ��تصف ֲדذ� 

�لصفا� من قبُل.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 'مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

���� @َِبي َسِعيٍد �ْلُخْدD�ِِّ َ�ِضَي ��هللا َعْنُه َعْن �لنَِّبيِّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقا=: �ِيَّاُكْم َ��ْلُجُلوºَ َعَلى 
َفَأْعُطو�  �ْلَمَجاِلَس  @ََبْيُتْم �الَّ  َفِإَ>�  َقاَ=:  ِفيَها.   ُ̄ َنَتَحدَّ َمَجاِلُسَنا  ِهَي  �ِنََّما  ُبدٌّ  لََنا  َما  َفَقاُلو�:  ُرَقا�.  �لطُّ
َالUِ َ�َ@ْمٌر ِباْلَمْعُر�ِ�  ِريِق؟ َقاَ=: َغضُّ �ْلَبَصِر َ�َكفُّ �ْألََ>p َ�َ�<ُّ �لسَّ ِريَق َحقََّها. َقاُلو�: َ�َما َحقُّ �لطَّ �لطَّ

َ�َنْهٌي َعْن �ْلُمْنَكِر. (صحيح �لبخا�D، كتاl �ملظا¨ ��لغصب)

���� َجاِبِر ْبِن َعْبِد �هللا َ@�َّ �لنَِّبيَّ َصلَّى ��هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ=: ال َتَعلَُّمو� �ْلِعْلَم لِتَباُهو� ِبِه �ْلُعَلَماMَ َ�ال لُِتَماُ��� 
َفَهاMَ َ�ال َتَخيَُّر�� ِبِه �ْلَمَجاِلَس. َفَمْن َفَعَل َ>ِلَك َفالنَّاُ� �لنَّاُ�. (سنن �بن ماجه، كتاl �ملقدمة) ِبِه �لسُّ

�ْ� َعْبِد �هللا ْبِن َعْمِر� ْبِن �ْلَعاِ� َقاَ=: َسِمْعُت َ�ُسوَ= �هللا َصلَّى ��هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َيُقوُ=: ِ��َّ �هللا ال َيْقِبُض  ��
 ºَُحتَّى ِ�َ>� َلْم ُيْبِق َعاِلًما �تََّخَذ �لنَّا .Mِْلِعْلَم �ْنِتَز�ًعا َيْنَتِزُعُه ِمْن �ْلِعَباِ< َ�َلِكْن َيْقِبُض �ْلِعْلَم ِبَقْبِض �ْلُعَلَما�

�Mُ�ًُسا ُجهَّاًال، َفُسِئُلو� َفَأْفَتْو� ِبَغْيِر ِعْلم، َفَضلُّو� َ�َ@َضلُّو�. (صحيح �لبخا�D، كتاl �لعلم)

ْ�َ<�Mِ َ�ِضَي ��هللا َعْنُه @� َ�ُسوِ= �هللا َصلَّى ��هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ=: َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه  ���� @Ó �لدَّ
ِعْلًما َسَلَك �هللا ِبِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِ, �ْلَجنَّة. َ�ِ��َّ �ْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َ@ْجِنَحَتَها ِ�ًضا ِلَطاِلِب �ْلِعْلِم َ�ِ��َّ �ْلَعاِلَم 
َمَو�ِ� َ�َمْن ِفي �ْألÁِ�َْ َ��ْلِحيَتاُ� ِفي َجْوِ� �ْلَماMِ. َ�ِ��َّ َفْضَل �ْلَعاِلِم َعَلى �ْلَعاِبِد  لََيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي �لسَّ
َكَفْضِل �ْلَقَمِر لَْيَلَة �ْلَبْدِ� َعَلى َساِئِر �ْلَكَو�ِكب. َ�ِ��َّ �ْلُعَلَماMَ َ�َ�َثُة �ْألَْنِبَياMِ َ�ِ��َّ �ْألَْنِبَياMَ َلْم ُيَو�ُِّثو� ِ<يَناً�� 

َ�َال ِ<ْ�َهًما، َ��َُّثو� �ْلِعْلَم، َفَمْن َ@َخَذُ� َ@َخَذ ِبَحظٍّ َ��ِفر.  (سنن @Ó <��<، كتاl �لعلم)
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

�يهلكهم  غفلتهم،   Y لغافلني� يأخذ  �لكرمي،  �لرحيم  هو   Dلذ� �هللا   �@ �لسليم  �لعقل  @ُيف± 
بالسيف @� عذ�l �لسماM، �ملا يفهمو� حقيقة �إلسالU �بر�هينه، �¨ يعلمو� ما �إلميا� �ال 
�لدين؟ Â �>� كا� مد�� �لرحم ��لشفقة ���لة yفة قد @حاطت �كثر�، فكيف �و� عال¬ 
مفاسد �ألقالU بالسيو� ��لسهاU، بل هذ� �قر�� صريح بأننا ال نقد� على �جلو�l، �ليس 
قلب  يطمئن  �كيف  �لكفا�،  �قتل  �لبتا�،  �لسيف   lضر �ال  �ملضلة  �أل<لة   lجو� عندنا 
�ملعترÁ �لشاE �لغافل بضرl من �لسيف @� �لسو³ @� جر£ من �لرمح ��لسهم، بل هذ� 

�ألفعا= كلها تزيد �يب �ملرتابني.
Â �علم @� غضب �هللا ليس كغضب �إلنسا� �هو ال يتوّجه �ّال �� قوU قد متت �حلجة عليهم 
�@�يلت شكوكهم، �ُ<فعت شبهاִדم، ��@�� �آليا� Â جحد�� مع �ستيقا� �لقلب، �قامو� 
 Uهللا ال ينـز= على قو� lعلى ضالالִדم مبصرين. ��لعجب من �خو�ننا @|م يعلمو� @� عذ�
 Dيتكلمو� مبثل هذ� �لكلما�، ��لعجب �آلخر @|م ينتظر�� �ملهد Â ،حلجة� Uّال بعد �متا�
مع @|م يقر@�� Y صحيح �بن ماجة ��ملستد�E حديث: "ال مهدD �ّال عيسى"، �يعلمو� 
@� �لصحيحني قد تركا >كر� لضعف @حا<يث ُسمعت Y @مر�، �يعلمو� @� @حا<يث ظهو� 
�ملهدD كلها ضعيفة Àر�حة، بل بعضها موضوعة، ما ثبت منها شيÂ ،M ُيصّر�� على Àيئه 

كأ|م ليسو� بعاملني.
�@ما �الختالفا� �ل± �قعت Y خH نز�= �ملسيح، فاألصل Y هذ� �لباl @� �ألخبا� �ملستقبلة 
فيجعل   ،Uقو  Mصطفا�� Uقو فتنة  منها  �هللا  يريد  �البتالM، �كذلك  بالدنيا ال لو عن  �ملتعلقة 
للذين  فتنة  Y مثل هذ� �ألخبا� �ستعا��� �Àا���، �ُيدقق مأخذها ��علها غامضة <قيقة 
 >ّ� Y ليهو< كيف شقو�� �� pكاملستعجلني. @ال تر Mُيكّذبو� �ملرسلني، �يظنو� ظن �لسو
�لرسو= �لصا<, �لذD جاM كطلوz �لشمس مع �جو< خÀ Hيئه Y كتبهم، �لو شاM �هللا لكتب 

فكيف يجوز عالج مفاسد األقالم بالسيوف والسهام؟
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Y �لتو��w كلما يهديهم �� صر�³ مستقيم، �ألخHهم عن 
�سم خامت �ألنبياM � �عن �سم ��لد� ��سم بلدته ��ما� 
ظهو�� ��سم صحابته ��سم <�� هجرته، �لكتب صر�ا @نه 
 Y اعيل، �لكن ما فعل �هللا كذلك بل كتب«� Ïيأ¾ من ب
�ليهو<   M��y نه يكو� منكم من �خو�نكم، فمالت@  wلتو���
�� @� نy Äخر �لزما� يكو� من بÏ �سر�ئيل، ��قعو� من 
هذ� �للفظ �ملجمل Y �بتالM عظيم، فهلك �لذين ما نظر�� 
حق �لنظر، �ظنو� @� �ر¬ �لنÄ من قومهم �من بال<هم، 

�كّذبو� خامت �لنبيني.
بل من $يل  �لظلم  قبيل  من  ليست  �لُسّنة  @� هذ�  ��علم 
عند  ُيبتلو�  أل|م  �لصاحلني،  عبا<�  على  �هللا  �حسانا� 
يعرفو�   Â �ֲדم،  من  <قيق   Mبابتال �لدقيقة  �لنظرية   Mألنبا�
بنو� عقلهم �لطافة فر�ستهم �لصر�³ �ملستقيم، فيتحقق ·م 
�ألجر عند �ֲדم، �يرفع �هللا <�جاִדم، �ُيمّيزهم من غeهم 
�ُيلحقهم بالو�صلني. �لو كا� �خلH مشتمال على �نكشا� 
تاU �عالما� بديهة ��ضحة جلا�� �ألمر من حّد �إلميا�، 
�ألقّر به �ملفسد �ملعاند كما @قّر به �ملؤمن �ملطيع، �ما بقى 
على �جه �أل�Á @حد من �ملنكرين. @ال ترp @� @هل �مللل 
��لنَِّحَل كلهم مع �ختالفاִדم �لكثwe ال �تلفو� Y @� �لليل 
لكل  �إلثنني، �@�  �لو�حد نصف   �@�  ،eمن ��لنها�  مظلم 
جعل  ما  �هللا  �لكن  �عينني،  �@نفا  �@>نني،  لسانا  �نسا� 
�بطل   lلثو��  zلضا �لو جعل  �لبديهيا�،  من  �إلميانيا� 
عاملا  كا�  �من  �ملتفكرين.   Dيهد �هللا  فإ�  فتفكر  �لعمل، 
�يريه طريقه،  قلبه،  �هللا  ُيَنوِّ�  �حلق  صاحلا Àتهد� Y طلب 
�يعطيه فر�سة من عند�، ��� �هللا ال يضيع @جر �ملحسنني. 
��لذين كّفر�¹ �لعنو¹ ما تدبر�� Y كتاl �هللا حق �لتدبر، 
�ظنو� ظن �لسوM، �ما تفكر�� Y @نفسهم @� �لعاقل ال �تا� 
(®امة �لبشرp، �خلز�ئن �لر�حانية ¬ ٧ -  � ٢٣٥ - ٢٣٨)�لسوM ��لضاللة لنفسه، �ال يفترD على �هللا، �كيف �تا� 

فيه هالكه، �@D شيM �مله على >لك   �@ �يعلم  طريقا 
�لوبا= مع علمه @نه طريق �خلسر�� Y �لدنيا ��آلخرw؟ 

تأييد   Y  Dعمر نفد  قد   Mمر�  ¹@ @عد�ئي  على  �فى  �ال 
�لدين ح� جا¹M �لشيب من �لشباl، فكيف يظن عاقل @� 
@ختا� �لكفر ��إلحلا< Y كH سّني ��هن جسمي �قرÓ من 
�لقH؟ سبحا� �Ó! �� هذ� �ال ظلم مبني. �ها @نا برÞ من 
ֲדتاناִדم، �ما @جد عند �لنظر Y عقائدD من سريا� �لوهم 
ֲדذ�، ��هللا يعلم ما Y قلÄ �قلوֲדم، �توكلت عليه. �ما ®ل 
�لدنيا �ناموسها، ��حلسد  عقالMهم على vالف± �ّال حب 
�لذD ال ينفك من @كثر �لعلماM �ال من حفظه �هللا بر®ته. 
�جال   ��@�  �<� @|م  هكذ�   Mلعلما� @كثر   w>عا جر�  �قد 
يسألو�  �ال  فيه،  يتفكر��  فال  @فهامهم  فو,  قوال  يقو= 
 ،zلسما� مبجر<  يشتعلو�  بل  حقيقته،  ·م  ليبني  �لقائل 
فيه،  �لقو=  �ُيكفر�نه À =�@ Yلس، �يلعنونه �يكسر�� 
 wًكا<�� @� يقتلو� مشتعلني. �قا= �هللا عز �جل: ﴿َيا َحْسَر�
َيْسَتْهِزُ�َ�﴾  ِبِه  ِمْن َ�ُسوٍ= ِ�الَّ َكاُنو�  َيْأِتيِهْم  َما  �ْلِعَباِ<  َعَلى 
(يس:٣١). ��ألمر �حلق �لذD يعلمه �هللا @� �ملسلمني كانو� 
Y هذ� �لزما� كأفر�à �لعصافe ما بلغو� @ُشدَّهم �لر�حانيَة، 
�سقطو� من @كنا|م �@�كا�هم �@عشاشهم، فأ��< �هللا @� 
�معهم حتت جناحي، �يذيقهم حال�w �إلميا�، �لذw @نس 
 wلر®ن، ��علهم من �لعا�فني. فمن كا� عاقال طالبا للنجا�
فليبا<� �Òّ، �ال ُيبا<� �Òّ �ّال �لذD �ا� �هللا �ينبذ �لدنيا 
من @يديه �عرضها �ناموسها، �يبا<� �� �آلخرw، �يرتضي 
 ،Mألحبا� �هجر   ،Mألعد�� �@قو�=  �طعن،  لعن  كل  لنفسه 

�سّب �لّساّبني.
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق +لى �لخيا% (١٢)١٢

�لذD قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفاz عن �حلق  �لكتاl <��سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �ل± صدz ֲדا �ملسيح �لناصرD عيسى بن مرمي � كما @نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�ل± حجَبها ّجتا� �لدين �»اسرw �خلال�، �بانية �لترهيب �@صحاl صكوE �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صو�ִדا �حلالية من خال= عملية تغيe ممتدw على تا�يخ  ��حلق @� 
�لتغيe تلك، �ختا�  تقريًبا. فبدال من �خلوY Á جد�= ال |اية لـه حو= عملية  �ملسيحية كله 
 �� �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  +ّك  على  ��ختبا�ها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  <��سة  �لكاتب 
�لثالو¯،   ،wلكفَّا�� �ملسيح،   wكبنو هامة  مسائل  �لكتاl �ث  هذ�   Y ّمت قد   pخر@ موضوعا� 

�ملجيM �لثا¹ للمسيح.
هذ� عزيزD �لقا�Þ باختصا� شديد هو +توp هذ� �لكتاl �لقيِّم: "�ملسيحية �حلة من �حلقائق 
�� �خليا=" حلضرw م��e طاهر @®د (�®ه �هللا �®ة ��سعة). ��@� @سرw "�لتقوp" نشر� على 
�آل�نة   Y  eبشكل خط نشطت  �ل±  �لو�سعة  �لدعاية   �� نظر�  متسلسلة  حلقا�   Hع صفحاִדا 
�ألخwe صوًتا �صو�wً �كتابًة ُبَعيد �لدما� �لذD حّل - �ال يز�= �ّل - باملسلمني �@��ضيهم من 
 lملا<ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه @� هذ� �لكتا� pِقبل "�لدجا=".. �لقو
بيا� ُحبٍّ صا<, vلص للمسيح ��ملسيحيني Y $يع @ÙاM �ملعمو�w. كما @نه �سالة حّب ·م، ألنه 
 Ïأل��� أل� ُتف� �y يقو<هم �� حقيقة َمن �ّبو�، �ما �ّبو�: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد

�ملسيحية �حلّقة َضالَ= من حّرفها �ضّيعها، �لتعو< بأجيا·ا �عاملها كّله �� هد�ية �l �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتاl �� �للغة �لعربية للكاتب �لسو�D �ألستا> +مد منe �إل<لÄ ���جعه 

"pللغة ��لدين. "�لتقو� Y جلماعة �ملتضّلعني� Mُثّلة 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

א	���א	������
 

�ملسـيحية �ليــو�

 َ̈ عا تو�جه  مشكلة  @عظم   ��
�ليوU، ليست هي �الفتقا�  �ملسيحية 
�� �لفهم، بقد� ما هي نقص �لرغبة 
 Mفسو� �حلقيقة.  لقبو=   w>إل����
@كانت �ملسيحية @سطو�ية @U ��قعية، 
من  يتجز@  ال   �Mًجز @صبحت  فقد 
 ���> لعبت  �قد  �لغربية،   wحلضا��
 ،pخر@ شعوبا  �ستعما�ها   Y هامًّا 
 �� إلمHياليتهم.  �خضاعها   Y�
�ملسيحية تدعم منظوماִדم �لسياسية 
��القتصا<ية �تزّ�<هم بقوw توحيدية 
ككيا�  تبقيهم  متماسكة  �نسجامية 
�لقد  د.  موحَّ عاٍ�   Dقو ��حد 
 Mبنا  Y حيوًيا ��ً�> �ملسيحية  لعبت 
�جتماعية  غربية  منظومة  �متاسك 

�سياسية ��قتصا<ية. 
 wحلضا��  �@ هو  نفهمه  ما   ��
�لغربية  �إلمHيالية   �@ �لغربية، 
�هيمنتها �القتصا<ية قد ّمت �نتشا�ها 
من خال= بعض �لعناصر �ملسيحية. 

حالتها   Y �ملسيحية،   �@ �يبد� 
 Uلر�هنة، هي @كثر ميًال �� @� َتخد�
�·د� �ملا<D للغرl @كثر بكثe مما 
َتخدU غاَيَته �لر�حية. Y حني كا� 

دور املسيحية
M اLيمنة اإلمJيالية على دول العاH الثالث
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باجتا�  @كثر  يّتجه  �ملاضي   Y ها��>
�لقيم   Mبنا� �ملسيحية  �لعقائد  <عم 

�ألخالقية.
�ل±  �لتا��ية  �أل<���  @كثر   ��
كل  على  يتجّلى،  �ملسيحية  لعبتها 
�إلمHيالية  �تقوية   Mبنا  Y حا=، 
�لغربية. �� غز� �لشر, كا� قد مت 
�µاصٍة  مسيحَيني.   ºٍا®� بعاطفٍة 
�ملعا�E �ل± ُشنت على �إلم�Hطو�ية 
هو  عليها  �حلافز  كا�  �إلسالمية، 

.Uلُكرُ� �ملسيحي لإلسال�

Eالستعما��ملسيحية �
 Dعندما َ@خضع �حلكُم �الستعما�
قاw�ّ @فريقيا، بأكملها تقريًبا �قّيَد @هلها 
سالسل   Y �لقدمني   ��  º@لر� من 
�لعبو<ية �لسياسية، ¨ يكن عليهم @� 
يًد�  تقييدهم  مت  ح�  طويًال  ينتظر�� 
�قدًما Y سالسل �لعبو<ية �القتصا<ية 
@يًضا. فالفتوحا� �الستعما�ية ال مع¡ 
·ا <�� �خضاz �لشعوl �قتصا<ًيا. 
�للو�<��   MيÀ على  ميض    ¨�
�لسياسيني ��القتصا<يني �مٌن طويل، 
�ملسيحيو�  �لكهنة  ֲדم  حلق  ح� 
��لتضحية  �لتو�ضع  ُمسو£  البسني 
 wبالنفس. �قد بد� @� هدفهم من �يا�
·د�  متاًما  ُمعاِ�ًضا  كا�  @فريقيا 
 ¨" ��القتصا<ية.  �لسياسية  طالئعهم 

بل  قالو�،  هكذ�  ليستعبد��"،  يأتو� 
ليحرِّ��� ��َ£ @فريقيا. �من �ملدهش 
هذ�  عن  يتساMلو�   ¨ �ألفريقيني   �@
�لقصد �لنبيل �ملزعوU. ملا>� ¨ يطلبو�، 
�ألخيا�  �لكنيسة   w>قا من   ،Uباحتر��
على  �يبوهم   �@ للبشرية،  �ملِحبني 
@نه: ملا>� كا� عليهم @� ُيشِفقو� على 
 ¨@ �حدها؟!  @���حهم  @���حهم.. 
ير�� كيف @� @جسا<هم قد �سُتعبد� 
<�� شفقة @� �®ة؟! @¨ ير�� كيف 
سرقو� منهم حريتهم �لسياسية، مبتعٍة 
�فرٍ£ ال يأخذ @Dّ �عتبا� للعد�لة �ال 
ألحاسيس �لشعوl �مشاعرها؟! @¨ 
سالسل   Y تقييدهم  مت  كيف  ير�� 
�لعبو<ية �القتصا<ية؟! ملا>�̈  تأخذهم 
�لر®ة ��لشفقة على حاالִדم �جلسدية 
Y �ألسر؟! �ملا>� كانو� فقط مهتمني 

بتحرير @���£ شعب مستعَبد؟!
��ضح،  هنا  �لكامن  �لتناقض   ��
�ألمر  يكن   ¨ ��حسرتا�  �لكن 
سقطو�  �لذين  أل�لئك   � جدًّ ��ضًحا 

ضحية �ملخططا� �ملسيحية؟! 
حًقا،  بسيطة  سا>جة  @فريقيا   ��
�هي ال تز�= سا>جة ح� �ليوU كما 
 ��� مضت.  سنة  مئ±  منذ  كانت 
جرمية  َير��  ال  ��لو�  ما  �ألفريقيني 
��لسياسي   D>القتصا� �ستعبا<هم 
من خال= �ملنظومة �خلفية لالستعما� 
عن  عليها  ��ملسيِطر  �حلديث، 
 �@ مد�كني   eغ ��لو�  ما  �|م  ُبعد. 
�ملسيحية Y حقيقة �ألمر بالنسبة ·م 
إلخضاعهم  �سيلة  Àر<  �ال  ليست 
 Dلذ� �ملخّد�  مثل  �|ا  ��ستعبا<هم. 
�لغفلة،  من  عميق   Uنو  Y يهدهدهم 
 �� lمينحهم شعوً�� ��ئًفا باالنتسا�
 Mٍشي  Y معهم   Eالشتر��� حكامهم 
 lباالنتسا �لشعو�  �نه  �ألقل.  على 
منو>¬  تقليد   �� قا<هم   Dلذ� >�ته 

�حلياw �لغربية �لبا>خة.
 Á��@  Y مز��عة تظل  �ألشجا� 
شعب   �� فُتنقل  �لثما�  @ما  @جنيبة، 
@صبح بشكل ما مدمًنا على طعمها. 

حقيقة   M املسيحية  أن  مدركني  غ�  زالوا  ما  إنهم 
األمر بالنسبة Lم ليست إال �رد وسيلة إلخضاعهم 
واستعبادهم. إنها مثل اخملّدر الذي يهدهدهم M نوم 
ذاته  باالنتساب  الشعور  إنه   ..... الغفلة  من  عميق 

الذي قادهم إm تقليد منوذج احلياة الغربية الباذخة.
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١٤

كيف  يُبّين   eصغ توضيح  هذ� 
 wضر�� <�ئًما  كانت  �ملسيحية   �@
�·يمنة   �� بالنسبة  عنها  ُيستغ¡  ال 
على  �لغربية  �القتصا<ية  �إلمHيالية 

�لعا¨ �لثالث.
Y �لغرl >�ته، �بغّض �لنظر عما 
�>� كا� �إلنسا� �لعا<D يفهم �ألمو� 
�ملعقدY w �لعقيدw �ملسيحية @U ال، فهو 
يرp �ملسيحيَة @|ا جزM ال يتجز@ من 
ثقافته �حضا�ته. �ال يغيّنب عن �لبا= 
�ملسيحية،  للقيم  �حلقيقية   wلقو�  �@
 Y تكمن  ال  باقية،  ظلت  حيثما 
بل  �ألسطو�ية،  معتقد�ִדا  منظومة 
تكمن Y حّثها على �لّلطف ��لتعاطف 
�تقدمي �خلدما� للمحتاجني، ��لقيم 
@مًر�  صا��  �ل±  �ملشاֲדة   pألخر�

متر�<ًفا للمسيحية تقريًبا. 
�بالرغم من @� هذ� �لقيم مشتَركة 
بني $يع @<يا� �لعا¨، - �يبد� @|ا 
هذ�   Uقيا من   Dلسما�� �·د�  هي 
$يًعا،  �لبشر  منه  ليستفيد  �أل<يا� 
�مع >لك، �بشكل ما، فإ� �لدعاية 
�ملسيحية �لقوية �لعاتية تشّد< باستمر�� 
على عالقة هذ� �ملما�سا� باملسيحية 
 zقنا� Y حدها. �ֲדذ� فقد جنحت�

�لناº ֲדذ� على نطا, ��سع. 
��لشفقة  �لتعاطف  �سالة   ��
تلعب  �للطيف   Eلسلو��  zلو���

<��ها �لساحر على �آل>�� مبوسيقاها 
�لر�مانسي  �لعا¨  هذ�   �� �لناعمة. 
 ��  w>عا  ºلنا�  lذ�  Dلذ� هو 
حا=،  @ية  �على  �ملسيحي.  �لدين 
فإ� �لدين �ملسيحي ُيشّغل، جنًبا �� 
@يًضا،  منفصل  بشكل  �لكن  جنب 
 wحلقائَق �لسياسية ��القتصا<ية للحيا�
�خضاعها  عمليَة  �كذلك  �لغربية، 

لبقية �لعا¨. 
�لعقائدية  �لتناقضا�   �@ �يبد� 
يعايشوها،   �@ �ملسيحيني  على  �ل± 
سلوكهم   �� ما  بشكل  �نتقلت  قد 
��لتو�ضع،  فاللطافة،  @يًضا.   Dلدنيو�
 eلتحمل، ��لتضحية، ��لكث�� ،Hلص��
 eلنبيلة، تس� �لكلما�  من مثل هذ� 
يًد� بيد مع �لقسوw �لوحشية، ��لقهر، 
�لو�سع   zإلخضا�� �لشديد،  ��لظلم 
�لكبe للشعوl �ملجرَّ<w من �لسال£ 
�لقانو�  ُحكم   �@ �يبد�  �لعا¨.   Y
متد��لة  عملة  Ñا   wملسا���� ��لعد�لة 
 Y ّما@ فقط.  �لغربية  �لثقافا�  <�خل 

هذ�  فُتَعدُّ  �لعاملية  ال�  �لصِّ Àاال� 
 Mقا® غبية  �صطالحاٍ�  �ملفر<�ُ� 
ًيا �ال  عدمية �لفائدw، ال يأخذ ֲדا جدِّ

.ºلسّذ¬ من �لنا� Mلبسطا�
�لد�لية  �لعاملية  �لسياسا�   ��
�القتصا<ية  ال�  ��لصِّ ��لدبلوماسية 
 Uَيخد ما  �ال  �لعد=  من  َتعِر�  ال 
�ملسيحية  ��لقيم  �لقومية.  مصاحلها 
·ا  ُيسمح  ال  $يلة  كانت  مهما 
نطاِ,   �� لتمتد  حد�<ها  جتتا�   �@
 �� .lهيمنة سياساِ� ��قتصا< �لغر
 Y هذ� هو @كثر �لتناقضا� مأسا�يًة

هذ� �أل�منة �حلديثة!
 wلصو��  �� �ألمر  يصل  عندما 
 Áֲדا �ملسيحية، فإ|ا ُتعر Áل± ُتعر�
 wحلضا��� �لثقافة  بشكل  فقط 
�لغربيتني �جلذ�بتني �للتني تدعو�� عا¨ 
��إلباحية،  �لر�حة   wحيا  �� �لشر, 
�خلالية من �·م باملقا�نة مع �ألنظمة 
�لدينية  ملجتمعاִדم  عموًما  �لصا�مة 
هذ�  �لتحر�  �سالة   �� �ملتخلفة. 

والتضحية،  والتحمل،   ،Jوالص والتواضع،  فاللطافة، 
والكث� من مثل هذه الكلمات النبيلة، تس� يًدا بيد مع 
القسوة الوحشية، والقهر، والظلم الشديد، واإلخضاع 
 .Hالعا  M الكب� للشعوب اجملرَّدة من السالح الواسع 
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ِقبل  من   ،eكب بشكل  خطًأ  ُتفهم 
للعا¨  �ملتعلمة  نصف   eجلماه�
 lجذ� Mلثالث، فيعتقد�� @|ا شي�
�. @ضف �� هذ�، �مليزw �لنفسية  جدًّ
 lإلضافية �ملتعلقة بالشعو� باالنتسا�
�� �لعا¨ �ملتقدU من خال= عمومية 
 Mعندئذ يبد@ �ملر Â ،بالدين Eالشتر��
 Y للمسيحية �حلقيقي  �لدَّ��  بتمييز 
�ملقهو�ين  من   weكب @عد�<   lجذ
 weكث حاال�   Y�  ،ºلنا� من 
هم  �لذين  ��ملضطَهدين  �ملنبو>ين 

<�جا�   Ê>@ من 
Àتمعاִדم. �نه يصعب 
 �@ َمد��كهم  على 
 wلعقيد� يفهمو� 
تبد�  �هي  �ملسيحية، 
من  ترفع  فقط  �كأ|ا 
�إلنسانية،  @�ضاعهم 

�لكن بشكل ��ئف!
يجl @� يكو� قد صا� ��ضًحا 
- مما بيّنا� yنفا - @� �ملسيحية، �ل± 
نتحد¯ عنها، هي غاية Y �لبعد عن 
َلخطأ  �نه  عيسى.  �ملسيح  مسيحية 
مبني @� نفهم @� �لثقافة �لغربية هي 
�ألشكا=  ننسب   �@� �ملسيحية. 
Àاالִדا   Y  - للمسيحية   wلسائد�
 Y هي  �منا  �ملسيح؛   ��  - �ملختلفة 
�لكن   .� للمسيح  �هانة  �حلقيقة 

 .Mستثنا�  wقاعد لكل   - طبًعا   - Öة 
كامًال  للتطبيق  قابل   D@� Öة  �ليس 
بشكل مطلق على @ية Àموعة >�� 
 Eهنا �@ Y ال شك� .weعد�< كب@
عدً<� صغ�eً من �جلز� �لفر<ية لألمل 
حيث  �ملسيحي،  �لعا¨   Y  wحليا��
�إلخال� �ملسيحي ��حلب ��لتضحية 
ُتماº�َ بشكل @صيل. تلك هي جز� 
من  +يطا�  حو·ا  تثو�  �ل±  �ألمل 
تلك  حافا�  تنخر  خلقي  �Ùال= 
من  �تنقصها   Mببط� تد�ً�ا  �جلز� 

@طر�فها @كثر فأكثر. 
مبثل  يتزين   ¨ Óلغر� �لعا¨   �@ لو 
�ل±  للمسيحية  �ملضيئة  �لنما>¬  هذ� 
متاº�َ من خال= ��£ عيسى �ملسيح 
 wبعيد بينها  �لفتر��  كانت  مهما   -
فإ� ظلمة شاملة كانت  قريبة -   �@
ستلّف �ألفق �لغرÓ. �<�� �ملسيحية 
�لغربية،   wحلضا��  Y نو�  Öة  ليس 
�لكن ��حسرتا� فإ� >لك �لنو� @يًضا 

�بو بسرعة! 
�لعا¨   �� بالنسبة   ،Dلضر��� من 
�ملسيحي، @� يعو< �� حقيقة �ملسيح 
من  @نفَسهم  �ملسيحيو�   åيعا  �@�
�لنفا,  �من  �ملنفصمة  شخصيتهم 
@|م  يد�كو�   �@ عليهم  ·م.   Uملال��
لو �ستمر�� يعيشو� Y عا¨ �خلر�فة 
��ألساطe، فهذ� ينطوD على vاطر 
هذ�  من  �لرئيس  �·د�   �� عميقة. 
�لعا¨   æيقا� يتّم   �@ هو  �لتوّجه، 
�ملخاطر   �� @هله  فينتبه  �ملسيحي، 
�لكامنة �ملترتبة على �ختال� 
�تساًعا  تز<�<  �ل±  �لر�ية 
�مما�ساִדم.  معتقدهم  بني 
@مر  عندهم   eفاألساط
حسن ما <�مت دU هدَ� 
 ،Ê>أل� �لطبقا�   zخضا�
من Àتمٍع ّما، �� �لكهنو�، 
عليهم،  تسيطر  منظومٍة   Y
�ين  vدَّ بإبقائهم  جهلهم  �تستغّل 
نائمني. �لكن عندما يصل �ألمر �� 
 Y ملعتقد�� �ل± تلعب <�ً�� حيوًيا�
 w>عا�� wحليا�  �� بعث شعب ميت 
فإ�   ،wملتدهو�� �ألخالقية  قيمه   Mبنا
منها.   wفائد ال   eألساط� هذ�  مثل 
ميكنه  ال  ��خليا=  خيا=،  Àر<  هي 
@بًد� @� يلعب <�ً�� مفيًد� Y �لقضايا 

�إلنسانية.

... املسيحية ال� نتحدث عنها، هي غاية 
إنه  عيسى.  املسيح  مسيحية  عن  البعد   M
َخلطأ مبني أن نفهم أن الثقافة الغربية هي 
السائدة  األشكال  ننسب  وأن  املسيحية. 
 mإ  - اخملتلفة  �االتها   M- للمسيحية 
املسيح؛ إمنا هي M احلقيقة إهانة للمسيح �. 
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١٦

تبث بعض �ملحطا� �لفضائية بر�مج �سالمية ها<فة ُتناقش قضايا �لساعة �ُتلقي 
بعضها   �@ �ال  �إلسالمي.   zلشا��  Y تسا�ال�  من  يد��  ما  على   Mألضو��
ينقصها �لدقة Y �لتبيا� ��حلكمة Y �لتوضيح. �من هذ� �ملو�ضيع �حلساسة �ل± ُنوقشت 

."lتأخذ حظها من �إلفاضة ��لبيا�.."�حلجا ¨�
�قد �تصل بعض من شاهد هذ� �ل�Hمج بأسرw "�لتقوp" مستفسر� عن بعض �لنقا³ �ل± 
@ُث�e @� ُمعقًبا عن بعضها �آلخر، �ال سيما حجاl �لوجه، @D هل �لوجه �ب @� يشمله 
حجاl �ملر@U@ w ال؟ فر@� @نه من �ِحلكمة @� تكو� �ملنفعة شاملة �كاملة @� تنشر نص 

Àهو<ها �ملتو�ضع.

  ��ليكم Y ما يلي نص �لتعقيب:

فليكن ��ضحا @� �حلجاl يشمل �لوجه @يضا. �مما يؤيد >لك حديث �إلفك حيث تقو= 
�لسيدw عـائشة  - �ضي �هللا عنها - عن �لصحاÓ �لذD �جدها نائمة بعد �حيل جيش 
�ملسلمني: "... فعرفÏ حني �¹y، �كا� �¹y قبل �حلجاl، فاستيقظت باسترجاعه حني 
�إلفك).  باl حديث   ،Dملغا��  lكتا ،Dلبخا��) عرفÏ، فخّمر1 �جهي aلبا`..." 
�كذلك �حلديث �لذD ��< فيه @� �لنÄ � كا� َمَع ِ�ْحَدp ِنَساِئِه فمر ֲדما �جال� من 
�ألنصا�، فسلما على �سو= �هللا � Â نفذ�، فقا= ·ما �سو= �هللا �: "على �سلكما، �منا 

هي صفية بنت حيي". (�لبخا�D، كتاl �أل<l، باl �لتكبe ��لتسبيح عند �لتعجب).

فخّمرت وجهي بجلبابي
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   �يتضح من @قو�= سيدنا �ملسيح �ملوعو< � @� �حلجاl يشمل �لوجه @يضا، غe @نه 
ميكن كشف �لعينني ��ألنف ��لفم. لذ� فليس من �ملناسب �لقو= @� �لوجه ال يدخل ضمن 

.lحلجا�
 Áها من >��� �ملهن �ملعينة �للو�¾ تفرeبيد @� �لسيد�� �لعامال� مثل �لطبيبا� @� غ   
عليهن طبيعة @عما·ن كشف �جوههن، فيمكنهن >لك Y حالة �ضطر��ية، بشر³ @� 
يكو� مقتصًر� على ساعا� �لعمل فحسب، �Y هذ� �حلالة @يضا �ب @ال يضعن �ملاكيا¬ 
�ما شابه >لك. @ما �>� �ضعن �ملاكيا¬ ��لتطرية فعليهن بتغطية �لوجه أل� �ملاكيا¬ يزيد 

من لفت �ألنظا�.
    فاإلسالU قد فر, - Y صد< �حلجاl - بني �للو�¾ يضطر�� للخر�¬ للقياU ببعض 
�ألعما= �ملعينة �بني �للو�¾ يتمتعن ببحبوبة �لعيش جالساٍ� Y �لبيو�. فينبغي @ال ُتستغل 

هذ� �لرخصة �ل± منحها �إلسالU لبعضهن Y ظر�� معينة �ستغالال خاطئا.
    �� �لقر�y يأمر بتغطية �لوجه، �غض �لبصر، �عدU �لتH¬، �عدU �ملشي بطريقة ملفتة 
لألنظا�، ح� �نه يأمر @ال �ضعن بالقو= @ثناM حديثهن مع �ملحا�U من �لرجا= ح� ال 

يأخذ @حدهم �نطباعا خاطئا فال تغز� >هنه @فكا� خاطئة.
تقولو�   �@ قبل  �لرجا=  ُتصلحو�   �@ � �ب  �ملوعو<  ��ملسيح   Dملهد�  Uإلما� �قا=     
بضر��w �حلجاl @� عدمه. �قا= @يضا: �� عدU قياU �ملر@w باحلجاY l مثل هذ� �لظر�� 

�منا هو كأ� يوضع �خلبز �لطا�¬ �للني @ماU �لكلب Â ُيَظن @نه لن يلمسه.
   لذلك فال بد من @خذ �لظر�� بعني �العتبا� للبت Y نوعية �حلجاl. �ب @� تتذكر�� 
ينبغي مر�عاw هذ�  �ملر@w. لذلك   Uهي ترسيخ <عائم �حتر� lلغاية من �حلجا� مبدئيا @� 

�لتعليما� �ملبدئية Y ظر�� معينة. 
  فإ>� كانت Öة ظر�� خاصة فينبغي @� ترفع �جلماعة �ملعنية تفاصيلها - مع توضيح �لظر�� 

��ألمو� �ألخرp �ملتعلقة ֲדا - �� مركز �جلماعة ح� يبحثها Â يصا<, عليها.
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(١٣)١٨ ��لقر�� معجز� �إلسال

ُتثا� Y �لغرl مز�عم كثwe ضد �لتحدD �لقر¹y �لقائل بأنه ال يستطيع @حد @� 
يأ¾ مبثله. �ُيقا= @يضا بأنه ليس بالضر��w من �حي �هللا تعا�، بل �� +مًد� � 
كا� طفرw من بني �لبشر. �> يقولو� �نه حسب قانو� �لطفرw ُيمكن @� ُيؤتى فر< من �ألفر�< 

موهبة فائقة @� قد�w خا�قة، ال مياثله فيها @حد من �لبشر. 

هذ�  يد=  فال  مبثله،  يأ¾   �@ @حد  يستطع   ¨ فريد�  كتابا   �yلقر� كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر��w على @� >لك �لكتاl من �حي �هللا تعا�، بل ميكن �لقو= بأ� +مد� كا� �جال 

عبقريا.. ��نه كا� طفرw من بني �لبشر.

 :lنز= من عند �هللا، من خال= كتا �yقر@ �لر< على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على @� �لقر�
"fهذ� �لز��ية.   "�لتقو Y حلقا� Hسننشر� ع Dلذ� "Uإلسال� wمعجز �yلقر�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

الدليل الثالث 
على قدسية القرآن


�نه كتا" ال ميسه �ال �ملطهر�

من   Mجا  lكتا �لكرمي   �yلقر�  ��
 ..ºعند �هللا تعا�، �لذلك فهو مقد
به   Mجا  lكتا �نه  َ�ُمَطهِّر.  ُمَطهَّر 

��£ �لقدº. يقو= تعا�:
�َّبَِّك  ِمن   ºِْلُقُد�  £ُ��ُ َنزََّلُه  ﴿ُقْل 

﴾ (�لنحل:١٠٣) ِباْلَحقِّ
﴿َ��ِنَُّه لََتْنِزيُل l�َِّ �ْلَعاَلِمني * َنَزَ= ِبِه 
ِمَن  لَِتُكوَ�  َقْلِبَك  َعَلى  �َألِمني  �لرُّ�ُ£ 

(١٩٣-١٩٥:Mلشعر��) ﴾ْلُمنِذِ�يَن�
� ِلِجْبِريَل َفِإنَُّه َنزََّلُه  ﴿ُقْل َمن َكاَ� َعُد�ًّ

(٩٨:wلبقر�) ﴾َعَلى َقْلِبَك بِإْ>ِ� �ِهللا
�ال شك @� �لكتاl �لذD ينـز= به 
 ،ºمن عند �هللا �لقد� ،ºلر�£ �لقد�
�مطهر�.  مقدسا  يكو�   �@ بد  ال 
 lلكتا� تعا�  �هللا  يصف  �لذلك 

�لذD @نزله على �سوله فيقو=:
 ﴾wًَ�ُسوٌ= ِمَن �ِهللا َيْتُلو� ُصُحًفا ُمَطهََّر﴿

(�لبينة: ٣)
مَّْرُفوَعٍة   * مَُّكرََّمٍة  ُصُحٍف   Y﴿

مَُّطهََّرwٍ﴾ (عبس: ١٤-١٥)
�� �لقر�y �لكرمي كتاl فريد.. �ال 
من   lكتا ألنه  فريد�  يكو�   �@ بد 

ُروَن ُه ِإالَّ اُملَطهَّ َال َميَسُّ
(�آلية)



١٩

اجمللد الثامن عشر، العدد الثامن - شوال وذو القعدة ١٤٢٦ هـ - كانون األول/ ديسمبر ٢٠٠٥ م

تلف   lكتا �نه  تعا�..  �هللا  عند 
قد�w �لناº على فهمه، ليس حسب 
 �@ علمية  <�جا�  من  �ملو�  ما 
بل حسب <�جا�  @<بية،   �@ لغوية 
�ألنه  �تقو�هم.  ��ميا|م  �خالصهم 
�مطهِّر..  مطهَّر   ..ºمقد  lكتا
يقو=  �ملطهر��.  �ال  ميسه  ال  لذلك 

تعا�:
َ��ِنَُّه   *Uِلنُُّجو� ِبَمَو�ِقِع  @ُْقِسُم  ﴿َفآل 
 �ٌ�Mََلُقْر �ِنَُّه  َتْعَلُموَ� َعِظيٌم*  َلَقَسٌم لَّْو 
ُه  َكِرٌمي * Y ِكَتاlٍ مَّْكُنوٍ�* َال َيَمسُّ
 ِّlَّ� مِّن  َتْنِزيٌل  �ْلُمَطهَُّر�َ�*  ِ�الَّ 

�ْلَعاَلِمني﴾ (�لو�قعة:٧٦-٨١)
�قد �ختلف �ملفسر�� Y مع¡ هذ� 
�و�  ال  @نه  �لبعض  ��عم  �آلية، 
لإلنسا� @� ميس �ملصحف �ال �>� كا� 
طاهر� @� على �ضوM. �لكن �هللا تعا� 
ال يقو=: ال ميسه �ال �ملتوضئو� @� ال 
ميسه �ال �ملتطهر��، ��منا يقو=: ﴿َال 
��ملصحف  �ْلُمَطهَُّر�َ�﴾.  ِ�الَّ  ُه  َيَمسُّ
 ºلنا� من  ��ملئا�  �لعشر��  ميسه 

�لعما=  من   �Mبد يتد��لونه،  �لذين 
�لذين يتولو� طباعته، Â �لعما= �لذين 
��لباعة  �ملو�عو�   Â تغليفه،  يتولو� 
�غeهم.  �ملكتبا�   Y ��لعاملو� 
�يوجد �ملصحف مع بعض �لتر$ا� 
من   eلكث�  Y �ألجنبية  �للغا�   ��
�ملكتبا� Y �لعديد من �لبال< �لغربية، 
 eغ من   eلكث� فإ�  �حلا=  �بطبيعة 
�ملسلمني ميسونه �يتد��لونه. فما هو 
ُه  َيَمسَّ ﴿َال  تعا�  بقوله   �<ً� �ملقصو< 

ِ�الَّ �ْلُمَطهَُّر�َ�﴾؟ 
�� �ملطهَّرين ليسو� هم �لذين يتوضأ�� 
@� �لذين يتطهر��، فإ� �لذD ُيطهر 
 wنفسه يكو� متطهر�. نعم.. �� طها�
�جلسد @مر هاU �ضر��D، �صحيح 

�� �هللا يقو= �نه �ب �لتو�بني ��ب 
�ملتطهرين، �لكن هذ� ال يعÏ @� $يع 

�ملتطهرين هم حتما من �ملَطهَّرين.
يطهر��  �لذين  هم  �ملتطهرين   ��
هم  �ملَطهَّرين  �لكن  @جسا<هم، 
ال  ��هللا  قلوֲדم..  �هللا  يطهر  �لذين 
بلغو�  �لذين  @�لئك   lقلو �ال  يطهر 
�لد�جا� �لعال من �لتقوp ��لصال£ 
 wإلخال�. يقو= تعا� عن �لسيد��

:Uمرمي عليها �لسال
﴿َ�ِ�ْ> َقاَلِت �ْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِ��َّ �هللا 
َعَلى   Eَِ��ْصَطَفا  Eَِر َ�َطهَّ  Eِْصَطَفا�

ِنَسآMِ �ْلَعاَلِمَني﴾ (y= عمر��:٤٣)
�يقو= عن @هل �لبيت:

َعنُكُم  لُِيْذِهَب  �هللا  ُيِريُد  ﴿�ِنََّما 

العلم ليسوا بالضرورة هم �لة   M الراسخون هؤالء 
الدرجات العلمية أو األدبية أو ح� الدرجات الدينية، 
اخمللصون.  وهم  املتقون،  هم  املطهرون..  هم  وإمنا 

إن علماء ب� إسرائيل كانوا أكثر الناس علما بشئون التوراة، ولكنهم H يقبلوا املسيح 
� حينما جاءهم يدعوهم إm كتاب اهللا، ولذلك يقول عنهم اهللا تعاm إنهم مثل احلمار 
الذي jمل الكتب واألسفار على ظهره، ولكنه ال يستفيد شيئا من العلوم ال� jملها. 
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َ�ُيَطهَِّرُكْم  �ْلَبْيِت  َ@ْهَل  �لرِّْجَس 
(٣٤:lألحز��) ﴾�eًَتْطِه
�يقو= عن �لذين yمنو�:

ُقُلوَبُهْم  �هللا  �ْمَتَحَن  �لَِّذيَن  ﴿ُ@�لَِئَك 
َعِظيٌم﴾  َ�َ@ْجٌر   wٌمَّْغِفَر َلُهم   pلِلتَّْقَو

(�حلجر��:٤)
�يقو= عن �ملنافقني ��لذين يسا�عو� 

Y �لكفر:
 �@َ �هللا  ُيِرِ<  َلْم  �لَِّذيَن  ﴿ُ@�لَِئَك 
 Dٌِخْز ْنَيا  �لدُّ  Y َلُهْم  ُقُلوَبُهْم  ُيَطهَِّر 
َعِظيٌم﴾   lٌَعَذ�  wِآلِخَر�  Y َ�َلُهْم 

(٤٢:wملائد�)
�لذين  @�لئك  هم  �ُملَطهَّرين..   ��
هم  �@�لئك  تعا�،  �هللا  يطهرهم 
حقائق  ميسو�   �@ يستطيعو�  �لذين 
هذ� �لكتاl �ملقدº �يفهمو� معانيه 
�يصلو� �� @عماقه �يس��H @غو���. 

يقو= تعا�:
﴿َ��لرَّ�ِسُخوَ� Y �ْلِعْلِم َيُقوُلوَ� �Mََمنَّا 
ِ�آل  ُر  َيذَّكَّ َ�َما  َ�بَِّنا  ِعنِد  مِّْن  ِبِه ُكلٌّ 

ُ@�ُلو� �َألْلَباlِ﴾ (y= عمر��:٨)
ليسو�  �لعلم   Y �لر�سخو�   Mهؤال
�لد�جا�  ®لة  هم   wبالضر��
�لعلمية @� �أل<بية @� ح� �لد�جا� 
هم  �ملطهر��..  هم  ��منا  �لدينية، 
 Mملتقو�، �هم �ملخلصو�. �� علما�
بÏ �سر�ئيل كانو� @كثر �لناº علما 

يقبلو�   ¨ �لكنهم   ،wلتو��� بشئو� 
جاMهم  حينما   Uلسال� عليه  �ملسيح 
�لذلك  �هللا،   lكتا  �� يدعوهم 
مثل  �|م  تعا�  �هللا  عنهم  يقو= 
�حلما� �لذD �مل �لكتب ��ألسفا� 
يستفيد شيئا  �لكنه ال  على ظهر�، 
من �لعلوU �ل± �ملها. يقو= تعا�:

َلْم  ُثمَّ   wَ��َلتَّْو� ُلو�  ُحمِّ �لَِّذيَن  ﴿َمَثُل 
َيْحِمُل  �ْلِحَماِ�  َكَمَثِل  َيْحِمُلوَها 
ُبو�  َ@ْسَفاً�� ِبْئَس َمَثُل �ْلَقْوUِ �لَِّذيَن َكذَّ
 Uَْلَقْو�  Dَيْهِد ال  َ��هللا  �ِهللا  ِبآَياِ� 

اِلِمَني﴾ (�جلمعة:٦) �لظَّ
عاملا   �@ جند  هذ�  من  �ملقابل   Y�
vلصا صا<قا من علماM بÏ �سر�ئيل 
�ستطاz @� مييز بني �حلق ��لباطل، 
�هللا  �سو=  ��تبع   �yبالقر فآمن 
بن  �هللا  عبد  �هو   ،Uإلسال� �<خل 

سالU،  يقو= �هللا تعا�:
�ِهللا  ِعنِد  ِمْن  َكاَ�   ��ِ َ@Mَ�َْيُتْم  ﴿ُقْل 

 Ïَب مِّن  َشاِهٌد  َ�َشِهَد  ِبِه  َ�َكَفْرُتْم 
ِ�ْسَرyِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َ��ْسَتْكَبْرُتْم 
اِلِمَني﴾  �لظَّ  Uَْلَقْو�  Dَيْهِد َال  �َهللا   َّ��ِ

(�ألحقا�:١١)
�� كل مهنة ·ا علما�ها �خ��Hها، 
�علماM �لكتاl �لذD نز= من عند 
 Mلعلما�  wبالضر�� هم  ليسو�  �هللا 
�لذين <�سو� �لكتب �لضخمة �تلقو� 
��جلامعا�،   ºملد���  Y  Uلعلو�
�إلجا���  @على  على  �حصلو� 
��منا  �لدينية،  �ملؤسسا�   Hك@ من 
�هللا  يكرمهم  �لذين  �لصاحلو�  هم 
 Â هم �لذين قالو� �بنا �هللا ،pبالتقو
�ستقامو�، فأ�لئك هم �لذين تتنـز= 
عليهم �ملالئكة Y هذ� �لدنيا لتقو= 
�لدنيا   wحليا�  Y @�ليا�كم  Ùن  ·م 

�Y �آلخرw. يقو= تعا�:
ُثمَّ  �هللا  َ�بَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن   َّ��ِ﴿
�ْلَمآلِئَكُة  َعَلْيِهُم  َتَتَنزَُّ=  �ْستêَقاُمو� 

إن كل مهنة Lا علماؤها وخJاؤها، وعلماء الكتاب الذي 
نزل من عند اهللا ليسوا هم بالضرورة العلماء الذين درسوا 
واجلامعات،  املدارس   M العلوم  وتلقوا  الضخمة  الكتب 
وحصلوا على أعلى اإلجازات من أكJ املؤسسات الدينية، 
 ..... بالتقوى  اهللا  يكرمهم  الذين  الصاحلون  هم  وإمنا 
... فأولئك هم الذين تتنزل عليهم املالئكة M هذه الدنيا 
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َ@الَّ َتَخاُفو� َ�َال َتحëَزُنو� َ�@َْبِشـُر�� 
ِباْلَجنَِّة �لَّ± ُكنـُتْم ُتوَعـُد�َ�  َنْحُن 
 Y�َ اêْني َ@ْ�لَِيـآُ�ُكْم Y �ْلَحـَياwِ �لدُّ

�آلِخـَرwِ﴾ (فّصلت:٣١-٣٢)
�لعلم �حلقيقي،  �لربا¹ هو  �لعلم   ��
عبا<�  �هللا  يؤتيه   Dلذ� �لعلم  �هو 

�ملتقني. يقو= سبحانه:
﴿َ��تَُّقو� �َهللا َ�ُيَعلُِّمُكُم �هللا َ��هللا ِبُكلِّ 

(٢٨٣:wلبقر�) ﴾َعِليٌم Mٍَشْي
 Y �تلفو�   ºلنا� فإ�  �لذلك 
تأثرهم بكتاl �هللا. يقو= تعا� عن 

�ملستكHين:
﴿َ�ِ�َ>� ِقيَل َلُهم مَّاَ>y @َنَزَ= َ�بُُّكْم َقاُلو� 

َ@َساِطeُ �َأل�َِّلنيَ﴾ (�لنحل:٢٦)
@ما عن �ملتقني فيقو= عز �جل:

﴿َ�ِقيَل لِلَِّذيَن �تََّقْو� َماَ>y @َنَزَ= َ�بُُّكْم 
َقاُلو� َخْيًر�﴾ (�لنحل:٣١) 

 pتقو  Y يتفا�تو�  ºلنا� كا�  �ملا 
�هللا، فهم بالتاÒ يتفا�تو� Y قد�ִדم 
هم   Mألنبيا� �هللا.   lكتا فهم  على 
سناU �ملطهرين.. �لذين �ختا�هم �هللا 
��ملطهِّرين،  �ملطهَّرين  من  �جعلهم 
كلٌّ   ..Mألنبيا�  zتبا@ >لك  بعد   Â
كا�  ·ذ�  �تقو��.  �خالصه  حسب 
�لوضو£  كل  ��ضحا  كتابا   �yلقر�
أل�لياM �هللا �ملطهرين �لذين هم على 
قمة �لتقوp، �هو كتاl مبهم كل 

 Y �لذين  �لشيطا�   Mأل�ليا  Uإلֲדا�
 Mجس، �بني هؤال�� Áقلوֲדم مر
فيكو�   ..ºلنا� يتفا��   Mهؤال�
·م  بالنسبة  ��ضحا   lلكتا� بعض 
 pبعضه مبهما، �>لك �سب مستو�
قلوֲדم. لذلك فقد   wتقو�هم �طها�
بأنه  �لعزيز  كتابه  تعا�  �هللا  �صف 
كتاl +كم.. كل �لكتاl +كم.. 
��صفه  �لوضو£.   Uمتا ��ضح   D@
معانيه   �@  D@ متشابه..  بأنه  @يضا 
مبهمة تشتبه على �لقا�Â .Þ �صفه 
yيا�  �فيه  yيا� +كما�  فيه  بأ� 

متشاֲדا�. 
تأليف  من  هو   Dلذ�  lلكتا�  ��
�لبشر ال يقو= @بد� �نه كتاl مبهم، 
 Y �لتخصص  شديد  كا�   �<� �ال 
مبهم  بطبعه  فهو   ،Uلعلو� من  علم 
 Dلذ� lملتخصصني. @ما �لكتا� eلغ
يأ¾ من عند �هللا فهو يكو� +كما 
yخر،  حينا  متشاֲדا  �يكو�  حينا، 
بعضه  يكو�  �ألحيا�..  بعض   Y�
+كما �بعضه متشاֲדا. يقو= تعا� 

عن �لقر�y �ملجيد:
َلْت  �Mََياُتُه ُثمَّ ُفصِّ ﴿ِكَتاlٌ ُ@ْحِكَمْت 

ِمن لَُّدْ� َحِكيٍم َخِبeٍ﴾ (هو<:٢)
Â يقو= تعا�:

ِكَتاًبا  �ْلَحِديِث  َ@ْحَسَن  َنزََّ=  ﴿�هللا 

مَُّتَشاِبًها﴾ (�لزمر:٢٤)
Â يقو= عز �جل:

﴿ُهَو �لَِّذD @َْنَزَ= َعَلْيَك �ْلِكَتاlَ ِمْنُه 
 lِْلِكَتا�  ُّU@ُ ُهنَّ  مُّْحَكَماٌ�  �Mََياٌ� 
 Y �لَِّذيَن  َفَأمَّا  ُمَتَشاِبَهاٌ�،  َ�ُ@َخُر 
ِمْنُه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَِّبُعوَ�  َ�ْيٌغ  ُقُلوِبِهْم 
�ْبِتَغآMَ �ْلِفْتَنِة َ��ْبِتَغآMَ َتْأِ�يِلِه، َ�َما َيْعَلُم 

َتْأِ�يَلُه ِ�الَّ �هللا﴾ (y= عمر��:٨)
�ملفسرين  بعض   £�� @يضا  �هنا 
لآليا�  تعريفا  يضعو�   �@ �ا�لو� 
�لو  �ملتشاֲדة.  ��آليا�  �ملحكمة 
لوكا�  يظنو�..  كما  �ألمر  كا� 
+كمة  معينة  yيا�  بالفعل   Eهنا
�yيا� @خرp متشاֲדة، لكا� �أل�� 
�ُيعّرفها �سو=  ُيعّينها   �@ ��ألجد� 
ֲדذ�  �هللا  خلق  @علم  �هو   ،� �هللا 
يفعل..   ¨ �لكنه  �جلليل.   lلكتا�
�تلف  @مر  ��لتشابه   Uإلحكا� أل� 
�نسا�  كل   pتقو <�جة  حسب 
�بقد� طها�w قلبه. فما يكو� +كما 
متشاֲדا  يكو�  قد  للبعض  بالنسبة 

بالنسبة للبعض �آلخر. 
 Hلك� @عماهم   ºلنا� بعض   ��
ال  �|م  ح�  ��لصالفة..  ��لغر�� 
ير�� �·دp �ال يهتد�� @بد� مهما 
�yيا�.  �بر�هني  @<لة  من  ·م   Uُِّقد

كما يقو= سبحانه:
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َ�بِِّه  ِبآَياِ�  َر  َ@ْظَلُم ِممَّن ُ>كِّ ﴿َ�َمْن 
َمْت  َقدَّ َما  َ�َنِسَي  َعْنَها   Áََفَأْعَر
َ@ِكنًَّة  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  َجَعْلَنا  �ِنَّا  َيَد�ُ�، 
 ��ِ�َ َ�ْقًر�  �Mََ>�ِنِهْم   Y�َ َيْفَقُهوُ�   �@َ
 �<ً�ِ َيْهَتُد��  َفَلن   pْلُهَد�  ��ِ َتْدُعُهْم 

(�لكهف:  @ََبًد�﴾ 
(٥٨

عن  تعا�  يقو=   Â
�ملتقني:

﴿َ�ِقيَل لِلَِّذيَن �تََّقْو� 
َ�بُُّكْم  @َنَزَ=   y<ََما

َقاُلو� َخْيًر�﴾ (�لنحل:٣١)
@ما �لكافر�� فال يستطيعو� @� ير�� 
�ملتقو�، ألنه  ير��   Dلذ�  eلك �خل<
�ملؤمنو�  يسبقهم   �@ عليهم   Hيك
Y �إلميا� ֲדذ� �خلe، فتكو� نتيجة 
 eهي �لعَمى عن ��ية �خل Hلك �لك<

�عدU �الهتد�M به. يقو= تعا�:
�Mََمُنو�  لِلَِّذيَن  َكَفُر��  �لَِّذيَن  ﴿َ�َقاَ= 
 <ْ�ِ�َ �ِلَْيِه،  َسَبُقوَنآ  مَّا  َخْيًر�  َكاَ�  َلْو 
ِ�ْفٌك   yَهَذ َفَسَيُقوُلوَ�  ِبِه  َيْهَتُد��  َلْم 

َقِدٌمي﴾ (�ألحقا�: ١٢)
 Yطر على  ��لكافرين  �ملؤمنني   ��
نقيض فيما �تص بفهم كتاl �هللا، 
 .ºلنا� <�جا�  تتفا��  �بينهما 
�كث�e ما تتفا�� نظرw �لناº ألمر 
حقا  �لبعض  ير��  فما  �ألمو�..  من 

باطال.. �ما  �آلخر  �لبعض  ير��  قد 
�لبعض  ير��  قد  نافعا  �لبعض  ير�� 
 wسيا� eآلخر ضا��. �� صو� نف�
 ºنفو  Y �لذعر   eيث �لشرطة  
مبها$ة  يقومو�  �لذين  �للصو� 

 Ïيع ألنه   ،Eلبنو� من  بنك  �سرقة 
�·الE @� �لسجن بالنسبة ·م، بينما 
�لصو� �لب �الطمئنا� ��  نفس 
 Ïيع ألنه  �لبنك،   Y لعاملني� نفس 

�لنجاw ��خلال� بالنسبة ·م.
 Dلذ� lهكذ� �ألمر بالنسبة للكتا�
فيه   pلبعض ير� هو من عند �هللا.. 
تناقضا ��ختالفا، ��لبعض يرp فيه 

تو�فقا ��تفاقا. مرw سألÏ ��حد من 
 lكتا Y لبعض �لذين ير��� Mهؤال
 �� فقا=:  ��ختالفا..  تناقضا  �هللا 

�لقر�y يقو=: 
﴿َ�َلْو َكاَ� ِمْن ِعنِد َغْيِر �ِهللا َلَوَجُد�� 
 ﴾�eًَكِث �ْخِتَالًفا  ِفيِه 

(٨٣:Mلنسا�)
فهل هذ� يعÏ @نه لو 
قليال  �ختالفا  فيه   �@
>لك  �غم  لكا� 
�هل  �هللا؟  عند  من 
فيه   Dلذ�  lلكتا� يكو�   �@ ميكن 
عند  من  نز=  كتابا  قليل  �ختال� 
�هللا؟ ���̈  يكن Y �لقر�y �ختال� 
باملرw، فلما>� ¨ يْنِف �هللا عنه �جو< 
�الختال� بتاتا ��كتفى بنفي �جو< 

�لكثe من �الختال�؟
�جاهته  له  شك  ال  ��لسؤ�= 
�معقوليته، خاصة عندما يصد� عن 
خصائص  يعرفو�  ال  �لذين  @�لئك 
�تلف  @نه  �كيف  �لكرمي،   �yلقر�
�ل±  تلك   ..pألخر� �لكتب  عن 
كتبتها @يدD �إلنسا�، @� تلك �ل± 
�إلنسا�،   Dيد@ عبث  من  تنج   ¨
�لطويلة  �لتا��ية  �ملر�حل  خال= 
�ل± مر� ֲדا �فقد� فيها @صو·ا، 
�تغ�e �تشوهت خال= �لتر$ا� 

إن صوت نف� سيارة الشرطة  يث� الذعر M نفوس 
اللصوص الذين يقومون مبها�ة وسـرقة بنك من 
البنوك، ألنه يع� اLالك أو السجن بالنسبة Lم، بينما 
نفس الصوت Aلب االطمئنـان إm نفس العاملني 
M البنـك، ألنه يع� النجاة واخلالص بالنسـبة Lم.

وهكـذا األمـر بالنسـبة 
للكتاب الذي هو من عند 
اهللا.. البعـض يـرى فيه 
تناقضا واختالفا، والبعض 
يرى فيه توافقـا واتفاقا. 
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�لكثwe �ل± تعرضت ·ا.
على  @كد  قد  �ملجيد   �yلقر�  ��
من  تنـزيل  �@نه  فيه،  �يب  @نه ال 
 Y  æفو+ �@نه  �حلميد،  �لعزيز  �هللا 
كتاl مكنو�، �@� �لباطل ال يأتيه 
من بني يديه �ال من خلفه.. @D ال 
 Y يأتيه من @مامه �ال من ���ئه، ال
�لر�سخو�  |اياته.   Y �ال  مقدماته 
Y �لعلم يقولو� yمنا به.. كلٌّ من 
 ºلنا� $يع  ليس  �لكن  �بنا،  عند 
�لذلك..  �لعلم.   Y �لر�سخني  من 
ير��   �@� بد  ال   ºلنا� بعض  فإ� 
فيه  فيه �ختالفا �تناقضا، ليس أل� 
��منا  تناقض،   D@  �@ �ختال�   D@
ير��   �@ يريد��  �لذين  هم  أل|م 
�لكن..  ��ختالفا،  تناقضا  فيه 
 Hلك�� �لعنا<  <�جة  بلغت  مهما 
 Y فإ|م لن ير�� ،ºعند بعض �لنا
�لقر�y �لكثe من �الختال�. �هذ� 

.�yهو ما يؤكد� �لقر
تناقضا  ير��  قد   ºلنا� بعض   ��
�ل±  �لثال¯  �آليا�   Y ��ختالفا 
+كم،  بأنه  كله   �yلقر� تصف 
�تصف   متشابه،  بأنه  كله  �تصفه 
بعض yياته بأ|ا +كمة �بعضها بأ|ا 

متشاֲדة. �لذلك يقو= تعا�:
﴿َفَأمَّا �لَِّذيَن Y ُقُلوِبِهم َ�ْيٌغ َفَيتَِّبُعوَ� ما 

َتَشاَبَه ِمْنُه �ْبِتَغآMَ �ْلِفْتَنِة َ��ْبِتَغآMَ َتْأِ�يَله 
َ��لرَّ�ِسُخوَ�  ِ�الَّ �هللا  َتْأِ�يِلِه  َيْعَلُم  َ�َما 
Y �ْلِعْلِم َيُقوُلوَ� �Mََمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد 
 ﴾lَِألْلَبا� ُ@�ُلو�  ِ�الَّ  ُر  َيذَّكَّ َ�َما  َ�بَِّنا، 

(y= عمر��:٨)
@D �� �لذين Y قلوֲדم �يغ يتبعو� 
عجز�  ما  عليهم..  منه  تشابه  ما 
عقو·م عن فهمه.. @� ما يريد�� @� 
 Y ما معانيه �يؤ�لو� حسب  يلو�� 
قلوֲדم من �يغ.. �لذلك فهم ير�� 
فيه �لتناقض ��الختال�. �لكن �>� 
سألتهم @� يعد<�� هذ� �الختالفا� 
��لتناقضا� �ل± يزعمو|ا، فلن جتد  
ما  هو  �هذ�  يزعمو�،  كما  �ألمر 
يؤكد عليه �لقر�y. نعم.. �� بعض 
ير��  قد  �لفتنة  يبتغو�  �لذين   ºلنا�
Y �لقر�y بعض �الختال�، �لكن.. 
لو كا� هذ� �لكتاl �جلليل من عند 
 .�eختالفا كث� فيه  لوجد��  �هللا   eغ
فيه..  �الختال�  بعض  �جو<  @ما 

إذا أراد املرء أن يرى شيئا بعني اجلمال فإنه يراه -يال، وإذا أراد 
أن يرى شيئا بعني القبح فإنه يراه قبيحا.وبنفس هذا األسلوب.. 
من ينظر إH القرآن بعني الزيغ فإنه يرى فيه اختالفا، ومن ينظر 

إليه بعني الراسخني K العلم فإنه يراه 'كما.

 Áمر� lفهذ� يرجع �� �يغ �لقلو
�لنفوº، ال �� �جو< @D �ختال�.. 
 lلكتا�  Y  ..�eكث  �@ كا�  قليال 

�لعزيز.
يقو=   lلغر�  Y مثل معر��  Eهنا
ما تر$ته: "�جلما= موجو< Y عني 

�لر�ئي":
“Beauty is in the eyes 

of the beholder”

@D �� بعض �لناº ير�� شيئا $يال 
بينما ير�� غeهم قبيحا، �لذلك فإ� 
�جلما= حقيقة هو Y عني �لر�ئي.. 
بعني  شيئا   pير  �@  Mملر�  >��@  �<�
 >��@  �<�� $يال،  ير��  فإنه  �جلما= 
ير��  فإنه  �لقبح  بعني  شيئا   pير  �@
قبيحا. �بنفس هذ� �ألسلوl.. من 
فإنه  �لزيـغ  بعني   �yلقر�  �� ينظر 
يرp فيه �ختـالفا، �من ينظر �ليه 
بعني �لر�سخـني Y �لعـلم فـإنه 

يـر�� +كما.
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i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 
إعداد: جمال أغزول  (اململكة املغربية)

 .Hبل بالص wال تتم �ألعما= �لعظيمة بالقو *
 ،Hّل� �بذ=  �لِبْشِر،  �لصحبة:ُحْسُن  تولد  @�بعة   *

�َقْصُد �لرِّفا, �ترE �لنِّفا,. 
ر�،  �لشَّ ين،  �لدِّ عنها:   zلدفا� �ب  @�بعة   *

�لوطن، �ملبد@.

 لكل مثل Bاللة: 
ِعْلَماِ� َخْيٌر ِمْن ِعْلم!

�َ@ْصُله @� �جال ��بنه سلكا طريًقا، َفَقا= �لرجل :  
عا¨،   ¹� َفَقا= :   طريق.  عن  لنا  �ستبحث   Ïب يا 

َفَقا= :  يا بÏَّ ِعْلَماِ� َخْيٌر من علم !  
�ُيضرl هذ� �ملثل Y َمْد£ �ُملَشا��w ��لبحث . 

DEمأثو Fقو�) 
@نت  فاعمل  فيك،  يعمال�  ��لنها�  �لليل   ��"
فيهما!". ( عمر �بن عبد �لعزيز �®ه �هللا تعا�)              

طرفة
 Y� <�ئما،  يعنفنه  �كّن   ،Mنسا @�بع  لرجل  كا� 
@حد �ألياU غضنب عليه �ضربنه ضربا مؤملا Â ®لنه 
 Uما@ بيديه،  ��ثنتا�  برجليه،  �ثنتا�  �لد��،  خا�¬ 
 Dيشتر �y� من @حد @صدقائه، �بعد يومني p@ًمر
@ما يكفيك ماجرp لك  له: ماهذ�  جا�ية، فقا= 
من نسائك �أل�بع!؟؟، فقا= له: @¨ تر كيف كّن 
�ملنÏ ��@سي مدّلى على �أل�Á!، لقد �شتريت 

�خلامسة لتمسك �@سي لكي ال يتهّشم!!!!

Dلـكن َحاِسـد ºِلَّ �لـنَّـاìَ�ْيــُت ك�>َ�َ

َ�َكْيـَف يìـد�D�ِ �لـَمْرMُ َحـاِسـَد ِنْعَمـٍة

(بياk 1ا معا
: (�إلماU �لشافعي �®ه �هللا تعا�)
هـا ُمـَد�َ�ُتــُه  َعـــّزْ� �َعـزَّ َمنـالـُ

�>� َكــاَ� َال ُيـْرِضـيـِه �الَّ َ���لìَهــا!
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 Mشي كل  �قبل  (�ال، 
على  �هللا  لعنة  نقو=: 
�لذين  �ملفترين  �لكا>بني 
 Mحليا�� �لصد,  عن  لو� 

�جتر<�� من خشية �هللا.

�للبيب   Mملر� على  ثانًيا: 
�ملفترين:   Mهؤال يسأ=   �@
هل  >لك؟  علمتم  كيف 
كيف  �؟  �فاته  شهدمت 
متكنتم من معرفة >لك؟ هل 
حضرمت �فاته @� �y �yبا�كم 
�هو ميو� Y �ملرحاÁ؟ �>� 
@قبح  كا� �ألمر هكذ� فما 
سeتكم �ما @شنع @عمالكم 
�ما @سو@ تصرفاتكم حيث 
كنتم تطلو� على مر�حيض 
 Mبيوִדم!! يا للحيا Y ºلنا�

�يا للسخرية!!!

 �@ فيه  شك  ال  مما  ثالًثا: 
ֲדا   lيصا �ل±   Áألمر��
على  تأثeها   Eتتر  ºلنا�
�هللا  عبا<  من  ��حد  كل 
�ملقربني ��ألطها� @� غeهم 
على حد سو�M، �ال تفرِّ, 
 �@  eغ �شرير.  تقي  بني 
�لفر, �لوحيد �مللحوæ بني 

كيفية �فاw �ملتقي �غ�e هو 
 weحلظاته �ألخ Y ملتقي� �@
تعا�  �هللا   �� للتوجه  يوفَّق 
�هو  @نفاسه  يلفظ  �يث 
مشغو= Y >كر �هللا تعا�، 
�للحظا�  تلك   Y �حالته 
قد  �هللا  حب  بأ�  توحي 
�ستو� عليه �@خذ منه كل 
�لشرير   Uُيحر بينما  مأخذ، 

�خلبيث من هذ� �لنعمة. 
سيدنا   wبوفا يتعلق  �فيما 
@نه   Uفمعلو  � @®د 
توY جر�M �لضعف �لشديد 
�لناتج عن �إلسها=. �لكن 
�فاته  بكيفية  يتعلق  فيما 
�لبا�  �بنه  � فقد >كرها 
�®و�  @®د   eبش مر�� 
 lنو� ناصر   eم �لسيد 
 .� @قا�به  من  �غÑeا 
�فاته  لكيفية  بيا|م   ��
صد,  على  كاٍ�  لدليل 
طويتهم �طها�w سريرִדم �> 
بينو� كل ما شاهد�� بكل 
حني   Y ��خال�  صد, 
كانو� يعرفو� @� بيا|م هذ� 
 Mاتة �ألعد�� �� D>قد يؤ
�يتيح ·م �لفرصة للسخرية 
حد   Y �هذ�   .Mالستهز���

�عترN بعض �ملشـايخ �ملتعصبـني �ملعاEضني للجماعة 
�إلسـالمية �ألuديـة قائلـني بأ
 سـيدنا �ملسـيح 
�ملوعـوB �  مـا1 | �ملرحـاN (��لعيـا@ باهللا). 

(�ملولوD: لقب معر�� Y شبه �لقا�w �·ندية ُيعطى للمشايخ)

بقلم: عبد اجمليد عامر *

Dعية �سالمي @®د�> *

عاقبة املكذبني واملفMين
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على  قاطعا  <ليال  ميثِّل  >�ته 
 Mهؤال �صد,   � صدقه 

�لذين @<لو� بشها<ִדم.
�ملعا�ضني:   Mؤال· �نقو= 
شها<��  تقر���  ال  ملا>� 
هؤالM �ألبر�� بصو�w كاملة 
�؟  �فاته  بيا� كيفية   Y
 ºللنا تذكر��  ال  ملا>� 
من  يعا¹  كا�   � @نه 
�لوقت  �كا�  �إلسها=، 
يغشى  كا�  حني  صباحا 
عليه بني حني �yخر بسبب 
عن  �لناتج  �لضعف  نوبا� 
كا�  كلما  �لكنه   ،Áملر�
يستفيق من نوبة �لغشي كا� 
يسأ=: هل حانت �لصالw؟ 
هل بقي �لوقت للصالw ح� 
@صلي؟̈  يكن حضرته � 
 wلشد  Mلوضو� على  قا<�� 
�لضعف فكا� يقوU بالتيمم 
بالصالw ح�  �يبد@   wللصال
كا� ُيغشى عليه مرw ثانية، 
�يعيد  قليل  بعد  فيستفيق 
فينهمك  نفسه،  �لسؤ�= 
 wِلصال�� تعا�  �هللا  >كر   Y

�هكذ� <��ليك. 
@ال يتذكر هؤالM �ملعا�ضو� 
 wحيا  Y  weألخ� �للحظا� 

�هللا  �سو=  +مد  سيدنا 
عليه  ُيغشى  كا�  حني   �
عن  �لناتج  �لضعف  بسبب 
 pحد� Y =ح� قا ،Áملر�
�ملر��: "ُصبُّو� علي ِمن سبِع 
َ@�ِكَيُتهّن،  ُتْحَلْل   ¨  lٍِقر
(مسند  @ستريح."  لعلِّي 
@®د، باقي مسند �ألنصا�، 
 .(٢٤٠٢٤ �حلديث:  �قم 
من  يستفيق  كا�  �كلما 
عن  يسأ=  كا�  �لغشي 
يغمى   Â  ،wلصال� �قت 
عليه، Â يستفيق �يسأ= عن 
جر�،  �هلم   wلصال� �قت 
 wلطاهر� ��حه  @سلم  ح� 
لرفيقه �ألعلى �هو Y >كر 
عاقبة  هي  هذ�  تعا�،  �هللا 

�ألطها� �ألبر��. 
هذ�  مثل  يذكر��  ال  ملا>� 
�فو|ا  هل  �لشها<��؟ 

هل  قصد�؟   ºلنا� عن 
�ملفترين  عاقبة  تكو�  هكذ� 

��لكا>بني؟
 

 Áبًعا: @ما فيما يتعلق بأمر��E
�إلسها=)  (مثل  �لبطن 
 Mهؤال يتناسى  فكيف 
�ملعترضو� حديث �ملصطفى 

�: �ملبطو� شهيد. 
سيدنا   wبوفا يتعلق  فيما  @ما 
@®د � فقد توY حضرته 
مصابا  �كا�  طبيعيا   wفا�
 �eبالكول �ليس  باإلسها= 
كما يزعم �لبعض. ��لدليل 
على >لك @� حضرته توفِّي 
��لكل  y>��/مايو،  شهر   Y
@حد   lيصا ال  @نه  يعر� 
 lمنطقة �لبنجا Y �eبالكول
با·ند Y هذ� �ملوسم �جلا�، 
بل يتفشى �لكولY �e شهر 

 �@ بعد  �@غسطس  يوليو 
 Y  wبغز�� �ألمطا�  تنـز= 

تلك �لبال<. 
�من �ملعلوU @يضا @� حا<¯ 
�قع  قد  كا�   � �فاته 
�ُنقل  "الهو�"،  مدينة   Y
 Eهنا من  �لطاهر  جثمانه 
 Uقا<يا� بالقطا�. ��ملعلو ��
@يضا @نه كانت هناE قو�نني 
صا�مة سائدY w �·ند yنئذ 
شخص  جثما�  نقل  متنع 
يلقى مصرعه باملرÁ �لوبائي 
�ملعدD كالكول�e من مكا� 
بوسائل  �خاصة  yخر   ��
ينتقل  ال  ح�  �لعامة  �لنقل 
 pمن منطقة �� @خر Mلوبا�

�من شخص �� yخرين. 
@نه  تا��يا  �لثابت  �من 
 � حضرته   Yتو عندما 
حكومي  طبيب  فحصه 

ت`ك  الناس  بها  يصاب  ال�  األمراض  أن  فيه  شك  ال  مما 
أو  واألطهار  املقربني  اهللا  عباد  من  واحد  كل  على  تأث�ها 
أن  غ�  وشرير.  تقي  بني  تفرِّق  وال  سواء،  حد  على  غ�هم 
هو  وغ�ه  املتقي  وفاة  كيفية  بني  امللحوظ  الوحيد  الفرق 
 mتعا اهللا   mإ للتوجه  ق  يوفَّ األخ�ة  حلظاته   M املتقي  أن 
....mتعا اهللا  ذكر   M مشغول  وهو  أنفاسه  يلفظ  §يث 
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�ملجا=  هذ�   Y متخصص 
�ملوثقة  شها<ته  �@صد� 
مصابا  يكن   ¨  � بأنه 
 zشا@ كما   -  �eبالكول
�ملشايخ عندها - �ال حر¬ 
 D@  �� جثمانه  نقل   Y
 w>مكا�. �بعد هذ� �لشها
�ملشرفو�  �ملسؤ�لو�  »ح 
�لسكك  مؤسسة  على 
بنقل  �حلكومية  �حلديدية 
الهو�  من  �لطاهر  جثمانه 

�� قا<يا� بالقطا�. 
�ل±  هذ� هي شها<w �حلق 
متمسكني  �جلميع  ֲדا   Hî
 pلتقو�� �لصد,   lبأهد�
�نعو<   .wقو� <قة  بكل 
على  �هللا  لعنة  فنقو=: 

�لكا>بني.

من  �لرغم  على  خامًسا: 
 Dملهد�  Uإلما� سيدنا   �@
 Áمر Dُيصب بأ ¨ �
نتطر,   >لك  مع  �بائي 
�ملعا�ضني  بعض  قو=   ��
يصابو�  ال   Mألنبيا� بأ� 
قو·م   �� �بائية.   Áبأمر�
 Y �>�� هذ� باطل. فقد
قصص  �تفاسeهم  كتبهم 

 Áمر عن  غريبة   eساط@�
 Mجا  �  lيو@ سيدنا 

فيها:
"فنفخ (�بليس) Y منخريه 
جسد�،  منها  فاشتعل 
مثل  ثآليل  منها  فخر¬ 
فيه  ��قعت  �لغنم،  @ليا� 
بأظفا��  فحكَّ  حّكة، 
 Â كلها.  سقطت  ح� 
�خلشنة  باملسو£  حكها 
حكها   Â قطعها.  ح� 
�خلشنة   wحلجا��� بالفخا� 
َع  فلم يز= كذلك ح� تقطَّ
فأخرجه  ��نث¡.  جسد� 
على  �جعلو�  �لقرية،  @هل 
لـه  �جعلو�  كناسة، 
 ºلنا� �هجر�  عريشا، 
�®ة  ��جته،  �ال  كلهم 
(حاشية  �فر�ئيم."  بنت 
�جلاللني  على   Dلصا��
 ٣¬ Dللعالمة @®د �لصا�

(٧٢�
�من �ملعلوU @نه � كا� 
تعا�  �هللا  من  صا<قا  نبيا 
عنه:  تعا�  �هللا  قا=  حيث 
 <�  lيو@ عبدنا  ﴿��>ُكْر 
 :�)  ﴾ �به....   p>نا

(٤٢

تعا�  �هللا  قو=  من  فيتضح 
 �@ �ملستحيل  من  ليس  @نه 
�هللا   Mنبيا@ من   Äن  lيصا
�صابته   �@� �بائي   Áمبر
من  �ط  ال  كهذ�   Áمبر

علو مكانة نبوته شيئا. 
 

يقو=  من  �ملعاEضني  �من 
�جلماعة  مؤسس   �@
ما�  �أل®دية  �إلسالمية 
نتيجة   ،�eلكول�  Áمبر
�ملباهلة �ل± <خلها مع @حد 
�هللا   Mثنا  Dملولو� @عد�ئه 
من  �كا�   ،Dألمرتسا��
 l<شر�³ �ملباهلة @� �لكا
منهما سيمو� مبرÁ �بائي 
فما�  �لصا<,،   wحيا  Y
سيدنا @®د �- حسب 
 �eلكول�  Áمبر  - �عمهم 

 .Dألمرتسا�� wحيا Y
هذ�  على  ثانية   wمر نقو= 
لعنة   :Mالفتر���  lلكذ�
�ملفترين  �لكا>بني  على  �هللا 
 zخد� �ا�لو�  �لذين 

�لناº عمًد�. 
 U١٨٩٧ Uعا Y حلقيقة @نه�
كتابه  @®د  سيدنا  كتب 
فيه  توّجه  yִדم"   Uجنا@"

�لدين  �جا=  بعض   ��
�لذين  �·ند   Y �ملتعصبني 
 ،"l<و� "�ملدعي �لكـا«
للدخـو=  �حتـد�هم 
�سم  �كا�  مباهـلة،   Y
ضمن  �هللا"   Mثنا"  Dملولو�
 Mا«@ ضّمت  �ل±  �لقائمة 
�ملتعصبني.  �ملشايخ   Mهؤال
كا� سيدنا @®د عندئذ قد 
عاما؛   ٦٢ �لعمر  من  بلغ 
 Dملولو� كا�  حني   Y
عمر�  شابًّا   Dألمرتسا��

٢٩ عاًما. 
�ملسجلة  �لشها<��  �تد= 
 �@ �لتا��ية  �لسجال�   Y
هذ�  جتاَهَل   Dألمرتسا��
سنو��،   ٥  wملد  Dلتحد�
 - U١٩٠٢ Uعا Y لكنه�
�مبا حتت ضغط من بعض 
 pحتد� با<�   - �مالئه 
�ملباهلة.   �� @®د  سيَدنا 
�ما @� تلقَّى حضرُته �عالَ� 
ح�   Dألمرتسا��  Dملولو�
ما  بقبو=  مشفوًعا  نشر� 
عرضه �ملولوD �صر£ فيه 
على  �طلعت  "لقد  بقوله: 
�هللا"   Mثنا"  Dملولو� �عال� 
يدعي   Dلذ�  Dألمرتسا��
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٢٨

vلصة  �غبًة  لديه   �@ فيه 
بأ�  منا  كلٌّ  يدعو   �@  Y
 wحيا Y منا lُ<ميو� �لكا
 Dد®@ (�عجا�  �آلخر" 
� ١٤، �خلز�ئن �لر�حانية 

 .(١٩ �١٢١¬
@®د  سيدنا  �كا� 
 Dملولو� طبيعـَة  يعر� 
 ،wلِرْعديد�  Dألمرتسا��
بأ�  حضرته  فصر£ 
 U قدَّ قد   Dألمرتسا��
 �@ �نأمل  جيًد�،  �قتر�ًحا 
(�ملرجع  به  متمسكا  يظل 

�لسابق).
كا�   �<�" @ضا�:   Â  
vلصا  �هللا"   Mثنا"  Dملولو�
يهَلك  بأ�  حتديه   Y
�لصا<,..  قبل   lُ<لكا�
�هللا"   Mثنا" ميو�  فلسو� 
�إلعالنا�  (Àموعة  @�ًال" 

 .( ٣ � ٥٧٨¬
 Dملولو� با<�  �عندئذ 
�لتر�جع   ��  Dألمرتسا��

�لسريع متعلال بقوله: 
@ّ<عي  �ال  نبيًّا  لست  "@نا 
�لرسالة   �@  wلنبو� مثَلك 
تلقِّي   �@ هللا   wلُبُنّو�  �@
@جر�  ال   Â �من  �لوحي، 

مثل   Y �لدخو=  على 
 pَّ>مؤ  �� �ملعركة.  هذ� 
ُمتُّ  لو   ¹@ هو  �قتر�حك 
قبلك فستعلنه كدليل على 
@نت  ُمتَّ   �<�� صدقك، 
جيد  لص  �هو   - قبلي 
�لذD سيذهب   �< فمن   -
هذ�  ��اسبك؟   EHق  ��
عرضك   Y �لسبب  هو 
�لسخيف.  �القتر�£  هذ� 
�مع >لك فإ¹ @عتذ� بأ¹ 
 Y =لدخو� على  @جر�  ال 
�نقُص  �خلصومة،  هذ� 
شجاع± هذ� مصدُ� شر� 
�ليس حتقÒ �eً" (�·اما� 
�مل��e، للمولوD "ثناM �هللا" 

(١١٢ � Dألمرتسا��
 Dهكذ� تر�َجَع �ألمرتسا��
�ل±  �ملباهلة   Y �ملضي  عن 
@ثا�ها بنفسه؛ �من Â فإ� 
سيدنا  ֲדا  قِبل  �ل±  �ملباهلة 
"�عجا�  كتابه   Y @®د 
 eَغ @صبحت   .."Dد®@

 .zموضو ��<
فإ�  هذ�  من  �بالرغم 
عن   Dألمرتسا�� تر�ُجع 
حتديه @صبح مصدَ� �حر�¬ 
 ºٍلنقٍد قا Áََّلزمالئه، �تعر

منهم، مما <فعه - بعد ïس 
ليصد�   -  pخر@ سنو�� 
فيه  يدعو  جديًد�  حتدًيا 
�إلسالمية  �جلماعة   Mَعضا@
�معهم  ليتقدمو�  �أل®دية 

سيدنا @®د، فقا=: 
 Y حتد�نا �� �ملباهلة Dلذ�"
َ@ْ�ِغمو�   "Ây  Uجنا@" كتابه 
ألنه  مو�جه±،  على  �آل� 
فاصل  حكٌم  يصد�   ¨ ما 
ال  @تباعه  فإ�   Äن @مر   Y
به."  يربطهم  شيًئا  �د�� 
�حلديث"  "@هل   wجريد)
 (١٠� ،U١٩٠٧/٣/٢٩
@®د  سيدنا  قر@  �عندما 
+رُِّ�  كتب   eألخ� حتديه 
�إلسالمية  �جلماعة   wجريد

�أل®دية "بد�" ليعلن: 
�هللا"   Mثنا"  Dملولو� "ليفر£ 
صاحب   ��eمل� سيدنا  بأ� 
 �@ فعليه  حتديه.  َقِبَل  قد 
بأ�  جا<ًّ�  �عالًنا  يعلن 
 Y مز�ٌِّ�  @®د   wحضر
�<عائه. Â يدعو "ثناM �هللا" 
 Y كا>ًبا  هو  كا�   �<� @نه 
قوله فلتنـز= لعنة �هللا على 
"بد�"،   wجريد)  "l<لكا�

 .(U١٩٠٧/٤/٤ Uيو

�لكن �ألمرتسا�D - كما 
بد� منه yنًفا - �عتر� بأنه 
 Y �لدخو=  على  �ر�  ال 
 Â من� .Uخلصا� مثل هذ� 
 pخر@ wحتوََّ= عن موقفه مر

�@علن على �ملأل: 
للمباهلة   Eََّتحد@  ¨  ¹�"
 D>ستعد�� @علنت  بل 
تسميه  �لكنك  للحلف، 
مباهلة، Y حني @� �ملباهلة 
تتضمن @� �لف �لفريقا� 
@علنت  لقد  ضد بعضهما. 
 ¨� للحلف   D>ستعد��
@شرY z مباهلة. �� �لقسم 
 ،Mشي ��حد  جانب  من 
yخر."   Mشي ��ملباهلة 
�حلديث"  "@هل   wجريد)

.(U١٩٠٧/٤/١٩ Uليو
 Dملولو� �قتر�£   ��
 ¨ @نه   Ïيع  Dألمرتسا��
 �@ @®د  سيدنا  من  ُير< 
�للعنة  ليستنـز=  يدعو 
 ،Dألمرتسا�� Dعلى �ملولو
مستعد  نفسه  @نه  حني   Y
من  �للعنة  الستنـز�= 
سيدنا  على  �حد�  جانبه 
فإ�  >لك  �مع  @®د! 
هذ�  بتر�جعه   Dألمرتسا��
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@نه   pخر@  wمر �لدليَل   Uقّد
ير�ð من موقفه �ألصلي.. 
سيدنا  من  طلب  @نه  مع 
��ضًحا  صرً�ا  طلًبا  @®د 

كي تتم �ملو�جهة بينهما. 
�عندما الحظ سيُدنا @®د 
 ¨ Dألمرتسا�� Dملولو� �@
� للوقف موقًفا  يكن مستعدًّ
صّر£  �خلال�..   Y +دً<� 
 ١٩٠٧/٤/١٥ Uحضرته يو
يا   Eجو�@"  :Mلدعا� ֲדذ�   U
�Ó متمسكا بأهد�l �®تك 
@ِ� �لفصْل بيÏ �بني ثناM �هللا، 
�@هلْك Y حياw �لصا<, من 
كا� Y نظرE مفسد� �كذ�با 
Y �حلقيقة." (�لفصل �لنهائي 
 Mثنا Dخلال� مع �ملولو� Y
Àموعة   ،Dألمرتسا�� �هللا 
�إلعالنا� ¬٣ �٥٧٩). 
 �� �إلعال�  هذ�  ُ@�سل 
مع   Dألمرتسا��  Dملولو�
جريدته   Y لنشر�  طلٍب 
��ختتم  �حلديث"،  "@هل 
�إلعال� بتصريح من سيدنا 

@®د يقو= فيه:
 Dملولو� من  @�جو   �eخ@�"
"ثناM �هللا" @� ينشر تصر�ي 
"@هل  صحيفته   Y هذ� 

|ايته   Y �يعلق  �حلديث"، 
مبا يشاM، �يترE �حلكم هللا 

تعا�." (�ملرجع �لسابق) 
فأ�ضح �ألمرتسا�D موقفه 

بقوله: 
مقبولة   eغ �لوثيقة  "هذ� 
�نسا�   D@ يقبل لدD، �ال 
مثل  على  �ملو�فقة  عاقل 
@�فض   ¹��  .Dلتحد� هذ� 
هذ� �لعرÁ �لذD نشرَته." 
�حلديث"  "@هل   wجريد)

(U١٩٠٧/٤/٢٦ Uليو
 Dملولو� يقتصر   ¨�
�فض  على   Dألمرتسا��
بل  له،  @®د  سيدنا   Dحتد
عو�قب  من  خوفه  به  بلغ 
<عاM سيدنا @®د @� �شتكى 

قائال: 
طرًفا  @<خل   �@ ميكن  "ال 
 ¨ ألنه   ،Dلتحد� هذ�   Y
تؤخذ مÏ مو�فقٌة على هذ� 
 ��> فحو��  �ُنشر   ،Mلدعا�

علمي." (�ملرجع �لسابق)
كا� �ألمرتسا�D �ال �يب 
ميتة  ميت  بد  @نه ال  خائًفا 
لعينة لو جتاسر على <خو= 
@®د..  سيدنا  مع   wملبا���

�من َثمَّ سأ=: 

"كيف ميكن @� يكو� مو¾ 
@نك  yيًة لآلخرين Y حني 
 eستغ>  Dملولو� بأ�  تقو= 
�لقصو�D ��ملولوD �»اعيل 
�لعليكرهي ��لدكتو� <�ئي 
�ألمريكي �غeهم قد ماتو� 
yَمَن  فهل  �لطريقة؛  بنفس 
لو  �هكذ�  �آلخر��؟  بك 
 Y لنفع� فما  �ملو�  حد¯ 

>لك؟ (�ملرجع �لسابق)
 ُّDألمرتسا�� Dطلب �ملولو Â

من سيدنا @®د: 
"َ@y ¹�ِيًة @شهدها بنفسي. 
@ستطيع  فما>�  ُمتُّ   ¹@ لو 

��يَته"؟ (�ملرجع �لسابق)
 lجلو�� هذ�  نص  ��سب 
�قتر£  @®د  لتحدDِّ سيدنا 
�ملولوD �ألمرتسا�D معياً�� 
هذ�  لتسوية  متاًما  جديًد� 
�بني  بينه  فيما   zملوضو�
قا=  حيث  @®د  سيدنا 

ملؤسس �أل®دية: 
"يقو= �لقر�y �لكرمي �� �هللا 
ميهل �ملجرمني. فمثال يقو= 
تعا�: ﴿من كا� Y �لضاللة 
 ﴾� َمدًّ �لر®ن  له  َفْلَيْمُدْ< 
(مرمي: ٧٦)، �يقو=:﴿�منا 
�Öًا﴾  ليز<�<��  ·م  ُنملي 

 ،(١٧٩ عمر��:   =y)
 Y ﴿�ميّدهم  �يقو=: 
 :wطغيا|م يعمهو�﴾ (�لبقر
مّتعنا  ﴿بل  �يقو=:   ،(١٦
طا=  ح�  �yباMَهم   Mهؤال
 :Mألنبيا�) �لعمر﴾  عليهم 
�آليا�  هذ�  كل   .(٤٥
ميهل  �هللا   �@ بوضو£   Ïتع
�مينح حياw طويلة للكذ�بني 
 Dـر �معكِّ ��خلا<عـني 
�لفاسقني،   wلعصا��  Uلسال�
 wفتر  Y yثامهم  تز<�<  كي 
تقتر£   �<� فكيف  �ملهلة. 
 ºلنا� Mبأ� مثل هؤال wقاعد
طويلة  فسحة  ينالو�  ال 
"@هل   wجريد) �لعمر؟"  من 
/٤/٢٦  Uليو �حلديث" 

(U١٩٠٧
بعد   Dألمرتسا�� �حاَ�َ= 
صحة  يؤسس   �@ >لك 
�لكا>بني  بأ�  هذ�  �عتقا<� 
هم   - �لصا<قني  �ليس   -
تعا�  �هللا  مينحهم  �لذين 
مستشِهًد�  @طو=،  عمًر� 
بالتا�يخ �إلسالمي، فاحتج 

قائال: 
�لرغم من حقيقة @�  "على 
�لنÄ � كا� نبيًّا صا<ًقا من 
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�هللا تعا�، �@� مسيلمة كا� 
مدعًيا كا>ًبا.. فإ� هذ� َبِقَي 
 �@ ،� Äلن�  wحيًّا بعد �فا
مسيلمة   ��  :pخر@  wبعبا�
مو�  بعد  ما�   lلكذ��
"مرّقع   lكتا) �لصا<,." 
@غسطس  طبعة  قا<يا¹"، 

 (U١٩٠٧
�U هذ� �ملحا��w بني سيدنا 
 Dألمرتسا�� Dد ��ملولو®@
�ما ساقه هذ� من @عذ�� للر< 
@®د..  سيدنا  �عال�  على 
�ملسألة قد حتولت   �@ يتبني 
 .wجديد �جهة   �� متاًما 
�ملعيا�  كا�  �ألمر   Þ>با  Y
لتحديد �لصا<, من �لطرفني 
 wحيا Y l<هو مو� �لكا
�لصا<,. �لكن �عتر�ضا� 
�ملولوD �ألمرتسا�D قامت 
على مبدئه �لر�سخ Y >هنه 
�هللا  بأ�  �عنا<  بإصر�� 
�مينحهم  �لكا>بني  ميهل 
يز<�<��  كي  طويلة   wحيا
�Öًا. �بذلك @�سى هو من 
جديًد�  معياً��  نفسه  عند 
للفصل Y �لنـز�z �حسم 
�ألشر��   �@ >لك  �خلال�، 
ُيمَهلو� �ينالو� عمًر� @طو= 

عد��|م   Y ُيمِعنو�  كي 
�تتضاعف سيئاִדم. 

 Dللمولو Uمن <��عي �لند�
�ألمرتسا�D @� سيدنا @®د 
َقِبَل توضيحه هذ�، �صّر£: 
"قد �قَتَرَ£ معياً�� vتلًفا متاًما 
@طوَ=  يعيش   l<لكا� بأ� 
حد¯  كما  �لصا<,..  من 
 lلكذ�� مسيلمة  حالة   Y
��لنÄ �ألكرU �." (�عال� 

(Uكتوبر ١٩٠٧@
�كما قّد� �هللا تعا�، َسَقَط 
 Y  Dألمرتسا��  Dملولو�
فبحسب  �ختيا��.  من  فخٍّ 
شرطه �معيا��: َمَنَح �ُهللا عز 
 َّDألمرتسا��  Dملولو� �جل 
�لعمر..  من  طويلة  فسحًة 
بعد  عاًما  @�بعني   Æفعا
ليشهد  @®د؛  سيدنا   wفا�
سيدنا  صدِ,  yياِ�  بعينه 
@يضا  �ليشهد  تتو�تر،  @®د 

 wماله عن �حبا³ <عوy خيبَة
سيدنا @®د �.

 peل Dألمرتسا�� Æلقد عا
�ينبذ�نه  يهجر�نه  قوَمه 
�·ند  مسلمو  حصل  عندما 
 pفتو من علماM مكة على 
بكفر� ���تد�<� جاM فيها: 

"�ملولوD �ألمرتسا�D �جل 
 ".wعقائد جديد zضا= �بتد

(فيصلة مكة �١٧) 
�ل±   pلفتو� هذ�  �تصر£ 
ضد  مكة   Mعلما @صد�ها 

 :Dألمرتسا�� Dملولو�
"ال �و� @� ُيسأ= عن علم 
ُيقَبل،  ال  �<ليله  ُيتََّبع.  �ال 
�ال �و� @� يؤU �لصالw. ال 
���تد�<�."  كفِر�   Y شك 

(�ملرجع �لسابق) 
 Dألمرتسا��  Æعا لقد 
 p>يتر نفسه   peل @يضا 
�لفقر   �� �أل�ستقر�طية  من 

يظن  كا�  �جل  ��لعو�. 
بيته  فإ>�  �ملاليني  ميلك  بأنه 
��حلر,  للنهب   Áيتعر
عند  �لطائفية  �ملذ�بح   Y
 Uند �باكستا� عا·� Uنقسا�
ثنائي)   �eس)  .U١٩٤٧
 Mعطا" �لوحيد  �بَنه  �َفَقَد 
�®ة  بال  ُ>بح   Dلذ� �هللا" 
تفا�قه   ¨� @بيه.   Ïعي  Uما@
yثاُ� هذ� �ملأساw بقية حياته. 
بتا�يخ   "Uالحتشا�" (Àلة 

.(U١٩٦٢/٧/١٥
��لو�قع @� هذ� �لوقائع كا� 
عقله  على  شديد  �قع  ·ا 
�لوحيد  �لشخص   �� ح� 
حياته  تا�يخ  سجل   Dلذ�
قا= عن هذ� �ألحد�¯ �|ا: 
"تسببت Y موته موًتا سريًعا 

بائًسا." (س�e ثنائي)
 Òأل�  wHع >لك   Y�

�ألبصا�.

املولوي  وجل  عز  اُهللا  َمَنَح  ومعياره:  شرطه  فبحسب 
أربعني  فعاش  العمر..  من  طويلة  فسحًة  األمرتساريَّ 
صدِق  آياِت  بعينه  ليشهد  أ�د؛  سيدنا  وفاة  بعد  عاًما 
..... آماله  خيبَة  أيضا  وليشهد  تتواتر،  أ�د  سيدنا 
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لشبكة  تصفحنا  خال= 
على  تظهر  �إلنترنت 
�لشاشة كثe من �لصفحا� 
�لعبا���  بعض  حتمل 
 eتش �ل±   wملُعقد� �لتقنية 
�� @� خطأ ما قد حد¯. 
هذ�  خال=  من  سنحا�= 
كيفية  توضيح  �لسطو� 
�لتعامل معها �عرÁ بعض 
سنركز  �لكننا  �حللو=، 

على �لرسائل �ل± ُتعH عن 
عدU قد�w حتميل �لصفحة 

�ملطلوبة:
 D@  Bad request  400   .1
�يكمن  خاطئ  طلب 
�لسبب Y @مو� عديدw منها 
موقع  �سم  �<خا=  مت  @نه 
 U>صحيح، @� @� �خلا eغ
¨ يتعر� على �ملستند، @� 
�لصفحة �ل± حتوD �ملوقع 
�ُينصح   .w>موجو تعد   ¨
 Dلذ� �ملوقع  �سم  بفحص 
 Mمت �<خاله من ناحية هجا

"�حلر��". 

 D@  Unauthorized  401  .2
أل�  �>لك  مسمو£   eغ
�ملستخدU غe مسمو£ له 
بالدخو= @� @� كلمة �لسر 
 eغ كانت  @<خلها  �ل± 
 Y ��لتصر�  صحيحة. 
�لتأكد من  هذ� �حلالة هو 
كلمة �لسر ��عا<w �<خا·ا 
�الحتيا³  مع  جديد  من 
 D@ �حلر��  �<خا=  عند 
 weكب �ر��  كتابتها 
كما  بالضبط   weصغ  �@

.wخلتها @�= مر>@

نفس    Forbidden  403  .3
 Y �حلل  �نفس  �ملشكلة 

�حلالة �قم 2

 eغ  D@  Not found  404  .4
 wلقد�� Uموجو< �>لك لعد
على حتديد �لعنو�� �لذD مت 
�<خاله �ميكن @نه مت �<خاله 
بشكل غe صحيح @� @� 
يعد   ¨  lملطلو� �ملوقع 
�ُينصح  @صال.  �جو<  له 
بالتأكد من �سم �ملوقع من 

ناحية �<خا= �حلر��.

 is not a known  -  550  .5
 eغ  Uمستخد  D@  user

 �@  Ïيع �هذ�  معر�� 
�سالة �لكتر�نية مت ��سا·ا 
عليها  �لتعر�  يتم   ¨�
�ملستلم  �لرسائل   U>خا
 Uلك أل� �سم �ملستخد<�
�لرسالة  من   Mجز �هو 
 eغ كا�  �إللكتر�نية 
 lحلسا كا�   �@ صحيح 
�ينصح  �ُ@غلق.  �نتهى 
 lحسا �سم  بفحص 

�لHيد �إللكتر�¹. 

Bad file request .6 طلب ملف 
خطأ ��ملع¡ Y >لك �ما @نه 
  eغ  �@ خطأ  على   Dتو�
 Áملستعر� بو�سطة  مدعم 
 ،Uباملستخد �خلا� 
�للمالحظة فإ� هذ� �خلطأ 
��لتصر�  �حلد�¯.  نا<� 
على  �ب  �حلالة:   ֲדذ� 
�ا�=   �@  Uملستخـد�
 Áمسـتعر  Uباستخـد�

vتلف.  

 p@  Failed DNS lookup  .7
تتم   ¨ lملطلو� �ملوقع   �@

(خطاM �لكتر�نية شائعة

إعداد: عالء عثمان    (خبe تصميم مو�قع)
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حر��  من  �»ه  تر$ة 
@�قاU بشكل صحيح.   ��
 Uلنظا�   �@ �ملحتمل  �من 
فإ�  �·ذ�  µطأ   Uقا قد 
 �@ ميكن  �لتحميل   w>عا�

تصحح هذ� �ألمر.

Host unavailable .8 �ملضيف 
 U>متا£ �>لك أل� �خلا eغ
 eغ يكو�  قد  �ملضيف 
متوفر لعطل فÏ @� خاضع 
للصيانة. فما عليك �ال @� 

حتا�= Y �قت الحق.

 Unable to locate host  .9
حتديد  على  قا<�   eغ
أل�  �>لك  �ملضيف، 
يكو�  قد  �ملضيف   U>خلا�
صا°   eغ  �@ متوفر   eغ
ُيرجى  حاليا.   Uلالستخد�

�عا<w �التصا=.  

 Unable to locate server  .10
 �@ حتديد  على  قا<�   eغ
�ما  �>لك   .U>خلا� تعيني 

مت   Dلذ� �ملوقع  عنو��   �@
 ¨  �@ غe صحيح  �<خاله 
يعد موجوً<� @ساسا. ��حلل 
 Â �ملوقع  �سم  فحص  هو 

�<خاله من جديد.

 �@  D@  Host unknown  .11
معر��.   eغ �ملضيف 
�يعÏ >لك �ما @� �لوصلة 
�ملوقع   �@  �@ ُفقد�  قد 
 eغ �<خاله  مت   Dلذ�
 w>عا� هو  ��حلل  صحيح. 

�التصا=. 

 Helper application not  .12
�ملساعد  (�لHنامج   Found

 �@   Ïيع� موجو<)   eغ
 Uملستـخد�  Áمستـعر
�لتعر�  علي  قا<�   eغ
�ا�=   Dلذ� �مللف  علي 
حتميله. ��حلل هنا @� يتم 
 Eمللف على جها�� حفظ 
من  فتحه  ميكن  فقد 

�لكمبيوتر. 

* �لر�مانسية هي @� ترp �ألشياM كما حتب @� تر�ها �ليس كما هي بالفعل.

.Óشبا Y سأمو� Ïلعرَّ�� @ن� Ò =فقد قا Dخائفة يا عزيز Ïجة حتا<¯ ��جها: �ن�� *

 �لز�¬: �>� �طمئÏ يا عزيز¾ فقد فا� �أل��� منذ �من بعيد!!

 w؟  فأجاֲדا: بألف <ينا�. تنهد� �حلريفة بعمق متحسرw>حلريفة تسأ= �لصائغ: بكم هذ� �لقال�  *
Â سألته: �بكم هذ�؟ فأجاֲדا �لصائغ: خصيصا لك يا سيد¾ بثال¯ تنهيد��!!!

�� �لطفل �لذD يشعر باحلب ��لطمأنينة <�خل �ملنـز= يستطيع @� يتحمل �إلحبا³ �يسيطر على 
�خلو� ألنه يستمد قوته من ثبا� �ملو�قف ��لقيم ��ضو£ �لرسالة �ل± يرسلها له �ألبو��.

* معظم قاعا� �ألطفا= @سئلة �معظم قاعا� �لشباl ثرثرw، �معظم قاعا� �لعجائز نصائح.

هية
رفي

طة ت
مح
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The Editor Al Taqwa
P.O.Box 12926
London SW18 5ZN

  * ترحب %لة �لتقو� # هذ� �لز��ية ”�لتقو� منكم ��ليكم“ �ميع �ملسامها� من قر�ئها �لكر��.

 * تع6 �ملسامها4 عن 3-�1 �لقر�1 "ليس بالضر"-�  عن -�, ��لة.

�لHيد �إللكتر�¹ altaqwa@islamahmadiyya.net

By Air Mail

_____________
َتمتع بنو� ليلة هاBئة

_____________

ُيمكن    wعديـد عو�مل 
نومك..  على  ُتؤثر   �ْ@َ
 ��eإلجها<، �حلز� ��لّتغ�
نشاطك   Y �لبسيطة 
ْن  ِممَّ كنت   �<�� �ليومي. 
ها<ئة  ليلة   Uنو يفتقد�� 
فإليك |دD هذ� �لنصائح.

�جسمك  لعقلك  �فِّر   -
خذ  �لسكينة:  من   wفتر
�حصل   �@ ساخًنا  ®اًما 

�لتدليك  من  قد�  على 
.Uلتا�  Mبا·د� �ستمتع   �@

- ال تفرÁ على نفسك 
ألنك  جاهد  �@نت   Uلنو�
سو� تزيد من حالة �لقلق 
�لعديد من  يقتر£  لديك. 
�لسرير،  تغا<�   �@  M�Hخل�
�لغرفة،   Mتضـي  �@�
نشا³   D@  Y �تنهمك 
 �@  ،wMلقر�� مثل   ،Þ>ها
 �@ <��سي  ��جب  �جنا� 
 �@  ،Uها  Mشي  D@ كتابة 
 Eُيشعر yخر  نشا³   D@
�ستمر   .Uلتا� باإل�ها, 

@نك  تشعر  ح�  هكذ� 
ترغب Y �لنوÂ ،U �ْ�جع 
كنت   �<�� �لّسرير   ��ِ
ماِ�لَت َتْشعر @نك مستيقظ 
�قلق فأعد �لكرw مرw ثانية.

- تعر� على �حتياجا� 
 Uلنو� لساعا�  جسمك 
 zسترجا� له  و=  �ل± 
�لشعو�  �متنحك  نشاطه 
 Uليو� خال=   wMبالكفا
هذ�  �تلف   .Òلتا�
شخص  من  �الحتياجا� 
آلخر لذ� ال تقا�� نفسك 

باآلخرين. 

 Uلنو� على   U��>  -
مو�عيد   Y  æالستيقا��
 wجا��  Y ح�   w>د+
 �<� ح�   .zألسبو� |اية 
مشكلة  من  تعا¹  كنت 
�ملحافظة  فإ�  نومك   Mثنا@
 Uللنو  w>د+ مو�عيد  على 
مينحـك   æالستيقـا��
�جتنب  صحًيا.  نوًما 
طويلة  لساعا�   Uلنو�
|اية  عطلة  خال=  �ضافية 
�ألسبوz أل� >لك سيؤثر 
خال=  نومك  منط   Y
.U>لقا�  zألسبو�  Uيا@
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من  خّفض   �@ �لكافيني  جتّنْب   -
مصا<��. �> @نه ُيمكن َ@ْ� َيْجعل من 
 Þ>ها  Uنو على  �حلصو=  �لصعب 
خال= �لليل @� على �ألقل قد يصيبك 
تأثيـر  ��تلف  مستمر.  بأ�, 
فالبعض  آلخر  شخص  من  �لكافني 
مفعـو=   eتأث معه  يسـتمر  قد 
 �� شكـوالتة  قطـعة   �@  wلقهو�

@كثر من Öا� ساعا�.
�لتدخني الحتو�ئه على  @قلع عن   -
بينت  فقد  (�لنيكوتني).  منبهة  مو�< 
�ملدخنني  من   �eًكث  �@ �لد��سا� 
يعانو� مْن صعوبـة Y �لنوU. حيث 
�نه ُيمكن َ@ْ� يؤ<D �� �فع ضغط 
�لدU، �يؤثر على �لقلب �� جانب 
�ملخاطر �لعديدw �ل± ميكن @� يسببها 
�لّسريِر!  Y �@نت   wسيجا� �شعا= 

 Mعشا �جبـُة  تنا�=  جتنب   -
بالتعب،  َتْشعر  َتْجعلك  أل|ا   weكب
قليل  قد�  على  �حلصو=  �عل  مما 
مزعج   Mشي �هذ�  بعدها   Uلنو� من 
جد�، فاجلسم حينها يكو� منهمكا 
بالذكر  ��جلدير  �لوجبة.  هضم   Y
�@نت  �لّسرير   ��  lلذها�  �@ هو 
تعـاÊ من �جلوzِ ليس باألمر �جليد 
لذلك من �ملستحسن @� تتنا�= �جبة 
�ل�Hتني  على   Dحتتو خفيفة   Mعشا

 �<� تنا�·ا.  بعد   zجلو� لتجنب 
كا� البــد من تنا�= شيM قبل 
 Dفمن �لضر�� Uلنو� �� lلذهـا�
@� يكو� على �ألقل �و�Ò ساعتني 
"كربوهيد���"  على   Dتو�  �@�
 Uها فهو  �لد�فِئ  �حلليِب  �كذلك 
@طعمة  تنـا�ُ=  جتّنب  @يضا  جد�. 
<»ه @� تلك �ل� حتتوD على تو�بل 
علِى  تعمل  فهي   Uلثو�  �@  weكث
�ملعوية. �حلموضة   �@ �·ضم  عسر 

�لرياضية  �لتما�ين  مما�سة   Hُتعت  -
�ملناسب  �لوقت   Y� منتظم  بشكل 
   Uلنو� على   Eيساعد ��ابيا  مؤشر� 
 Hتعت� �جيـد.   سهـل  بشكل 
 Y �لرياضية  �لتما�ين  مما�ســة 
�قت متأّخِر بعد �لظهر @� Y بد�ية 
على  للحصو=  فّعالية  @كثُر   Mِملسا�
بالتما�ين   Uلقيا� من  @حسن   Uنو
�ملتأّخر.  Mملسا�  �@ �لّصباِ£   Y

- تأكد من عدU �جو< @ضو�M من 
�لنو�فذ   Hع  lتتسر �لغرفة  خا�¬ 
 lلبا� خال=  من   �@ غرفتك   ��
<�جة  تكو�   �@ من  @يضا  �تأكد 
�هنـالك  معـتدلة  �لغرفة   wحر��
 Y لنقـي�  Mو�·� ��فـر من  قسط 

�لغـرفة.
قائمة  تطو=  قد   Þلقا��  Dعزيز

�لكن  �لتفاصيل  �تتضخم  �لنصائح 
لقد  سبيل؟  من  Àٍد  حل   �� هل 
 Uعد �منها:   ،lألسبا� تعد<� 
�لشعو� باالستقر�� ��ألما� ��لتطلع 
��لتكالب  �آلخرين  يد   Y ما   ��
عن   Uلتا� ��لبعد  �لدنية  �لدنيا  على 
تد�عيا�  َ�لد�  �ألحدية   wحلضر�
�لتشويش   Y تتسبب   wعديد نفسية 
للفر<  �لطبيعية   wحليا�  pرÀ على 
��ملجموعة. قد يصف لك �لدكتو� 
باألحرv pد���   �@ مهدئة  حبوًبا 
ُترخي @عصابك �جتعلك تناU غصبا 
حا=  يز�=  مفعو·ا  �لكن  عنك. 
�لوحيد  ��حلل  @خذها.  عن  توقفك 
ليست  @نه  فيه  شك  ال  مما  @نه  هو 
تكسب   Áأل�� على   wقو هنالك 
عز  �هللا  >كر  مثل  �لطمأنينة   Mملر�
�ملؤمنني:  قا= Y حق   Dلذ� �جل  
﴿�لَّذيَن yَمُنو� َ�َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر 
  ﴾lُْلُقُلو� َتْطَمِئنُّ  �هللا  ِبِذْكِر  َ@ال  �هللاَِّ 
(�لرعد:٢٩). ��صف لنا عز �جل 
 Y كر� عز �جل< Y م منشغلو�|@
حاال� ثال¯ هي @ساº نشاطا� 
َيْذُكُر�َ� �هللا  �ليومي: ﴿�لَِّذيَن  �لفر< 
 =y) ُجُنوِبِهْم﴾  َ�َعَلى  َ�ُقُعوً<�  ِقَياًما 
عمر��: ١٩٢). �كما يبد� ��ضحا 
 pباألحر  �@ �هللا  >كر   �@ �آلية  ِمَن 
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حني  @يضا  يكو�  �تسبيحه  عبا<ته 
 Uللنو ��ستعد�<�  �لفر<   Mستلقا�
﴿َ�َعَلى ُجُنوِبِهْم﴾  مما يبعث �لشعو� 
�لسكينة.  �ُيكسب  باالطمئنا� 
على  �جل  عز  >كر�  يتوقف  �ال 
 Y بل Mبعض تسبيحا� يؤ<يها �ملر
�ملد��مة على �لصلو�� �خلمس �ل± 
 D@ ،موقو� lحلقيقة كتا� Y هي
@|ا ُتنظم حياw �ملرM حسب مو�قيت 
<قيقة �مد��سة حيث �نه ال يشعر 
بفقد�� نوU ليلة ها<ئة بل �نه يتم¡ 
�ضافية  فا�غة  له حلظا�  تكو�   �@
كما  �جل.  عز  �هللا  لذكر  يكرسها 
نومـه  ساعـا�  من  ُيـوفر  @نه 
 wصـال  M�>أل سويعـا�  ليال 

�لتهـجد.
 wمر عليك   Áُتعر �لفرصة  هي  فها 
�لصاحلني   wبزمر فالتحق   pخر@
كي  �لذ�كرين  �هللا  عبا<  من  �كن 
بل  فحسب  بنومك  ليس  تتمتع 
ُتصبـح  ح�  �صيامك  بقيامك 
جعلنا  عبا<��،  @عمـالك  $يع 
فيهم  يتحـقق  ممن  ��ياكم  �هللا 
ِ��َّ َصالِتي  قولـه عز �جل: ﴿ُقْل 
َ�ُنـُسـِكي َ�َمْحـَياDَ َ�َمَمـاِتي 
 :Uألنعا�) �ْلَعاَلِمـنيَ﴾   ِّl�َ ِهللا 

 (١٦٣

 حتد� لكي (تعرV عليك
 

حكمة عريقة بالرغم @ننا $يعا نعرفها 
Ùسن  ال   �@ غالبا  نتجاهلها  �لكن 
تطبيقها.. حتد¯ لكي @عرفك. غالبا 
عن   eلتعب�  Y منا  �لو�حد  يفشل  ما 
@حد  جتا�  ��العتز��  �حلب  مشاعر 
 wفتخوننا �لكلما� تا� .wفر�< �ألسر@
 .pخر@  wتا� �لبيا�  حسن  �يهجرنا 
خدمة  طلب  Ùا�=  عندما  @ننا  كما 
ما  سرعا�   wألسر� @فر�<  @حد  من 

يتحو= �ألمر �� ِشَجا�. 
ما  غالبا  �لشبا�  من   eكث فهنالك 
حبهم   pمد عن   eلتعب�  Y يفشلو� 
 �@ �سو�  @|م  حيث  لو�لدִדم 
�لكلما� ִדرl منهم، @� تبقى حبيسة 
بد�خلهم �ال يعرفو� كيف �ر��|ا. 
�هنالك فريق yخر بالرغم من حبهم 
 ��Hيعت @خو�ִדم   �@ �خو�|م  ألحد 
@نفسهم مقصرين، فحني مير @حدهم 
 ��Hال يعرفو� كيف يع Mمبوقف سي
يلتزمو�  بل  @جلهم،  من  حز|م  عن 
�لطر�  ُيشعر   Dلذ� �ألمر  �لصمت، 
�ال  ֲדم  مهتمني   eغ @|م  �آلخر 
يبالو�. �لكن �لعكس هو �لصحيح. 
 wلكن �لقد�� w>فمشاعر �حلب موجو

.w>عنها مفقو eعلى �لتعب

�من ضمن �ملشاكل �ألسرية �ملعر�فة  
عدU مو�فقة �لو�لدين على �خصة ما 
 lبد�� توضيح �لسبب. فيشعر �لشا
@نه  من  بالرغم  �لثقة   Uعد� باإلهانة 

يعر� مدp حب ��لديه له.
�ال جد�= Y @� هناE مو�قف معينة 
 Y  weكب صعوبة  منا   ��eلكث� �د 
�لتعبe عن مشاعرنا خال·ا، �يتفا�� 
كا�  فإ>�  آلخر،  شخص  من  �ألمر 
@حدنا �د كلمة "كم @حبك يا @مي".. 
كلمة سهلة �عا<ية فإ� yخر ال يعتHها 
كذلك بل ير�ها @مر يصعب حتقيقه.

�بصفة عامة.. فإ� �ملشاعر �ل± نتفق 
معظمنا على صعوبة �لتعبe عنها هي 
مشاعر �حلز�.. ��ملو�ساw ��العتذ��. 
على  �لكلما�  تتعثر  منا  فالكثeين 
"@نا  قو=  �ا�لو�  حني  شفاههم 
من  حزين  @نا  "كم   �@ yسف" 

@جلك"!!
�� هذ� �لفشل ال يعو< عا<w �� ضعف 
�لثقة بالنفس، �لكن �حلقيقة @� مثل 
تلك �لكلما� قوية �خطwe. �|ا مثل 
yثا��  معاجلة  ميكننا  ال   Dلذ� �لسهم 
�لتر�جع  �نطلق، �ال ميكن   �<� �لسيئة 
عنها بعد >لك. �كلما كا� �ملوقف 
�خلو�   >��  pقو@ ��ملشاعر  قوًيا 
 Uعنه، �من عد  wHملع� �لكلما�  من 
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�لقد�w  على تصوير قوw �ملشاعر �ل± 
هذ�  هل  �لكن  تتأجج Y صد��نا، 
بالطبع  للصمت؟!   Uالستسال�  Ïيع

:Òلتا� wال.. بل عليك مر�عا
- ال تركز فقط على مشاعرE �لكن 
ضع نصب عينيك �·د� �لذD تريد 
�لوصو= �ليه من ���M كلماتك. فمن 
��حد  موقف   Y  Hُتع  �@ �ملستحيل 
�بكلمة ��حدw عن كل �ملشاعر �ل± 
تتأجج Y صد�E بل عبِّر عما تشعر به 
Y �ملوقف �لذD @نت بصد<� فحسب.

كانت  فكلما  �لبساطة..   Dحتر  -
 zسر@ �صلت  بسيطة..  �لكلما� 
عن   �eًتعب @كثر  �كانت  للقلب، 
 Mبإلقا فأنت غe مطالب   ..Eمشاعر
قصيدY w �ملو�ساw لتقو= ألخيك @نك 
 Y حزين من @جله، @� تكتب مقاال
�حلب ��ملو<w لتعH ألمك كم حتبها.

قد� عقو·م،  على   ºلنا� - خاطب 
 pلصغر� @ختك   H  �@ ميكن  فال 
به   Hتع  Dلذ�  lبنفس �ألسلو �بك 
فلكل  لو�لدتك،   �@  pHلك� ألختك 
معه. للحو��  مناسب   lسلو@ فر< 

- �ختر �لكلما� �ملناسبة، فال حتا�= 
بسر<  شقيقك   �@ شقيقتك   wمو�سا
�ملشاكل �ل± تعا¹ منها مهما كانت 
�لطريقة  ليست  فهذ�   ،Hك@�  pقو@

�ألحز��.  Y للمشا�كة  �ملناسبة 
�ملناسب، فال حتد¯  �لوقت  �ختر   -
��لدتك �هي مثقلة بأعما= �ملنـز=، 
من  متعًبا  يأ¾  ��لدE حني  تنتظر   �@
 l<منه �تتجا lلعمل لتحا�= �لتقر�
ليست  فهذ�  معه،  �حلديث  @طر�� 
.w>ظر�� مناسبة لتبا<= مشاعر �ملو

 Ïتك �جلسدية، فال تع�eهتم بتعب� -
�لنظر��  مع  شيًئا  �للطيفة  �لكلما� 
�ل±  �لعصبية  �ملالمح   �@ �لعد��نية 

حتمل �لكثe من �لضجر.
@سـاسية  قو�عـد   Eهنـا  
�آلخرين: مع  �حلو��  تسهل 

فال  �إلمكا�،  قد�  ��ضحا  -كن 
@مامك   Dلذ� �لشخص   �@ تعتقد 
�فهمه  بل  يفهمك،   �@  Áملفتر� من 
�تاجه  قد  ما  بكل  �@مد<�  @نت 
مر�مك. لتوضيح  معلوما�  من 

 Mستمع بإنصا�.. فانشغالك بشي� -
 Ïيع �آلخرين  مع  �حلو��   Mثنا@ yخر 
�حلو��،   Mجز�@ قد تسقط بعض  @نك 
مشوهة،  �لرسالة  لك  تصل   Òبالتا�
عكسي  فعل   >�  Ïيع  Dلذ� �ألمر 
للغاية �بالتاÒ ظهو� جو  سوM تفاهم 
تتحد¯  من  �بني  بينك  مشكلة   �@

معه.
- �>� شعر� @� �لكالU �ملوجه �ليك 

فيه نقد ال<ð فال تتسرY z �لر< بل 
 ،Uسأ= �ملتحد¯ عن قصد� من �لكال�
فقد تكو� نيته �لنصيحة �ستعر� @نه 
�لنصح. توجيه  يتقنو�  ِمَمن ال  ليس 

كا�  فمهما   ،Uالحتر�� �ظهر   -
 �@ بد  فال   �eصغ معه  تتحد¯  من 
بد���  يبا<لك  ح�   Uباالحتر� تبا<� 
منك  �تا¬  لن  ��ألمر   ،Uالحتر��
على   wللسيطر �جلهد  من  لقليل  �ال 
قد  �ل±  �تعب��e �جهك  حركاتك 

تظهر بعض �الستخفا�.
لنا �خلطو³  لقد �ضع �هللا عز �جل 
�ل±  �إلنسانية  للعالقا�  �لعريضة 
�نصها�  عملية  ُتسهل   �@ شأ|ا  من 
َ�َقَباِئَل  �لشعوl ﴿َ�َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا 
��ل±   (١٤ (�حلجر��:  لَِتَعاَ�ُفو�﴾ 
 wمر�عا Y ميكن @� نستخلص منها @نه
تا��ية  عقائدية،  ثقافية،  حساسيا� 
��جتماعية �� جانب معرفتك بعقلية 
 Y ما  ُتوصل   �@ ميكنك  حتا���  من 
حتا���.  من   �� ما  حد   �� >هنك 
فاحلكمة تقتضي منك @� تطبق مقول± 
لكل مقاU مقا= �خاطب �لناº على 

قد� عقو·م.

ــق ــدي ــص ــة �ل ــا� ــس م
U.z.U (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

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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