



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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 �� متدبر  �هن كل   � يتبا��  ما   ���  �� ال شك 
�هم ما ����' �هللا تعا بعد خلق �لسما��� ��أل�� 
هو �� 1عل خليفة - �أل�� يبث من خالله ��( 
5لهم،  �يلم  با6م  �يصلح  مناسكهم  �لنا>  �ُيِرَ<  �لتوحيد 
�إل6ية   ��لتجليا عليهم  يعكس  شهيد�  عليهم  يكو�   Fبالتا�
على  �إل6ية   Hحلضر�  Kما� يشهد   Mخر� ناحية  �من  ناحية  من 
�ستيعاֲדم أل��مر' �. �من هذ� �ملنطلق نفهم �� �خلالفة هي 
�لبو�بة �لوحيدH حيث يتالقى �هللا تعا مع �لبشر، �عن طريقها 
تنـز� �أل��مر �إل6ية ��لتعاليم �لسما�ية ��لعلوK �لدينية ألهل 
�أل��. �قد �قتضت �_ة �هللا عز �جل �� ال تد[ مكانا �� 
 �� dمانا cلو من خليفة تلb بعثته متطلبا� �لزما� ��ملكا� �
جاf �لوقت �لذ< ���� �هللا تعا �� يرسخ فيه �خلالفة �لكاملة 
�hعني سيدنا  �خللق  �سيد  �لنبيني  �لكامل، خامت  خليفته  ببعثة 

�موالنا jمد �.
فاخلالفة �لربانية - صو�H �لنb تكو� بطريق مباشر حيث cتا� 
�هللا تعا فيها �خلليفة ��� �� يشترl - �لك �حد من �لنا>، 
�مبا �نه � cتا� �خلليفة مباشرH لذ� فإنه ُينَسب �ليه سبحانه، 
فُيقا� عن �لنb �نه خليفة �هللا. �بالتاF فإ� كل نb ��سو� هو 

- ��قع �ألمر خليفة لسلطة �هللا.
�ال cفى على �< متدبر �� هنالك قسًما ثانيا من �خلالفة �لربانية 
�هي تلك �لc uتا� �هللا تعا فيها �خلليفة بطريق غs مباشر. 
 ،"Hلر�شد� "�خلالفة  �سم   Kإلسال� �خلالفة -  هذ'  على  �ُيطلق 
�هي �خلالفة �لu تلي بعثة �لنb فُيقا� عن هذ� �خلليفة �نه خليفة 

.bلن�
 wا خالفة على منهاxمد � هذ' �خلالفة بأj قد �صف سيدنا�
� هذ' �خلالفة بعد �لتحاقه � بالرفيق �ألعلى. dقد بر� .Hلنبو�
فهي قيا�H جلماعة �ملسلمني �لu تأسست على �إلميا� مبا جاf به 
�. �كا� هذ� �رH �خال~ �ملؤمنني �لذين �لتفو� حو� �مامهم 

��طاعو' فكافأهم �هللا مبزيد من �ألمن ��ألما� ��لتمكني.
 �قد بد�� �لفتنة تتسلل - عهد �خلليفة �لثالث حضرH عثما� 
 Hستشها�'. � �نُتخب حضر� Hبن عفا� � ح� �نتهت مبأسا
علي بن �� طالب � خليفة ��بًعا �كانت بذ�� �الختال� 
حو� مقاK �خلالفة � �لك �حلني قد �جد� ُتربة خصبة فنمت 

سريًعا. فو�جه حضرته عصيانا �متر�� ِمَمن كانو� cالفونه �لر�<. 
 جانب �لك فإ� �لطمع - �لسلطا� ��النصر�� عن �لوجهة �
�حلقيقية �لu ُ�جد� �خلالفة من �جلها صا� سبًبا - ضياعها 
من �ملسلمني، ��صبح مسمى �خلليفة ��يفا ملسّمى "�مللك" عند 
�ملسلمني، ��صبح مفرغا من مضمونه   sمن غ Mألمم �ألخر�

�لدي� �لذ< قاK على �ساسه.
 Kمننا هذ� ببعثة �إلماd - ألمة �إلسالمية� �قد �كرK �هللا تعا
�ملهد< ��ملسيح �ملوعو� � كُممثل للسلطة �لر�حية لسيدنا 
jمد �ملصطفى � ليجمع �ألمة على �إلميا� مرH �خرM. فلم 
يكن قائد� سياسيا �� dعيم فرقة �سالمية، بل هو �إلماK �ملهد< 
�لذ< ال بد من �إلميا� به. فعا�� �خلالفة �لر�شدH - �أل�� 
مرH �خرM من بعد' كما بشر بذلك سيدنا jمد �ملصطفى �. 
�قد قضى ��بعة من خلفائه �ألبر�� �بهم � تو�صلت �خلالفة 
�لر�شدH - �جلماعة �إلسالمية �أل_دية بعد �فاH �خلليفة �لر�بع 
�فُتتحت صفحة  �بذلك  �هللا)  (�_ه  �_د  طاهر   �dمر  Hحضر
�لدين  تا�يخ   - Hمر �إلسالK حيث، �أل��  تا�يخ   - Hجديد
 Kلعا� بكل جد ��هتما�  fيع ��اh - ملؤمنو�� تابع  �حلنيف، 
�قائع �نتخا� �خلليفة �خلامس ��لك من خال� �لبث �ملباشر ع� 
�لفضائية �إلسالمية �أل_دية من مسجد "�لفضل" بلند� حيث 
�خلالفة  عاملية  نو�  �هكذ� سطع  �خلليفة.  �نتخا�  ُعقد �لس 
 Kإلسال�  bن �عاملية  �لكرمي  �لقر��  عاملية  من  �ملشتق   Hلر�شد�
�. فأل�� مرH ُينتخب خليفة ��شد خامس �أل�� مرH تشاهد 
�لدنيا قاطبة �قائع �نتخابه - نفس �لوقت. �كأ� �هللا عز �جل 
ُيعلن عن  فتح صفحة جديدH - تا�يخ �خلالفة �لر�شدH. �ما 
 fبنا� تيقن  �هللا)  (�يد'  �_د  مسر��   �dمر  Hحضر �نُتخب   ��
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كلمة �لتقو�٢



�جلماعة �� �نتخابه � يكن �ليد �لصدفة بل على �لعكس كا� 
ما  على   fبنا ��لك  طويل  �مد  منذ   تعا �هللا  غيب   - مقرً�� 
فهمو' من �لوحي �لذ< كا� قد تلقا' سيدنا �_د باللغة �لعربية 
"�� معك يا مسر��"، �قد توضح �ألمر لديهم �كثر بعد �� 
 � �لوحي  هذ�  نص  ترجم  ملا   � �_د  سيدنا   �� �صلهم 
�للغة �أل��ية ترجم كلمة مسر�� كاسم َعَلم مما يد� على �� 
هذ� �لنبأ يتعلق بشخص ��ه "مسر��" �سيظهر �هللا له مؤ��dته 
 Hبنصر �مساعدته. �َمن يستطيع �� ُينكر �� �خلليفة هو ��

�هللا �مؤ��dته!!
 �قد مضى � �آل� سنتا� منذ �� �لبس �هللا حضرH مر�d مسر�� 
��ألحد��   ��dباإلجنا  Hلز�خر� ��لتقا�ير  �خلالفة،   f��� �_د 
��لوقائع حتمل صدM �لنصر ��ملؤ�H�d. فقد �ضع حضرته بفضل 
�هللا �عونه خال� هذ' �ملدH �حجا� �ألسا> للعديد من �ملساجد 
تفقدية ألبناf �جلماعة - كند�   �بزيا��  Kتلفة، �قا� ��� -
 ��فريقية حيث �أل�� مرH �طأ ���� ����بية �تلفة ���� 
حساسية  �كر  يفوتنا  �ال  فاسو.  بو�كينا  ��لة  خليفة  قدما 
خطب �جلمعة �لu ُيلقيها حضرته حيث �xا تلمس �لو�قع �لذ< 
 uل� �لسنوية   �للمؤمتر� تر�سه  جانب   �  Kليو� �ملسلم  يعيشه 
تعقدها �جلماعة - ��� �تلفة. ��حلديث - هذ� �ملضما� طويل 
�حتك  ضرته  من   �� �ال  �لسطو�.  هذ'   - تغطيته  �يصعب 
�عاشر' ��طلع على �حو�له �نشاطاته يكو� قد عاين حنكته 
�ملهاK على   f��� �لسرعة ��إلتقا� -  �لقيا�ية ��إل���ية �شاهد 

�ملستوM �إل���< ��لنظامي - صلب �جلماعة.
 Hلعله من �ملفيد �� يعر� �لقا�¡ �لكرمي �مرين مهمني من حيا�
 Hملد غانا  �جلماعة -   Kحضرته خد �� ��6ا   ،Hملطهر� حضرته 
بأمو� ش� �كسبته  �ا� سنو�� �كتسب خال6ا معرفة �قيقة 
خ�H - �حلياH ال تضاهيها شها��� جامعية. �ثانيها �نه قد مت 
�حتجاd' من طر� �لشرطة �لباكستانية سنة ١٩٩٩ ملدH �سبو[ 
مركز   - مسؤ��  �ك�  كا�  �نه   Mسو ִדمة   >�  ��ثبا  ���
�جلماعة بربوH باكستا�، �هكذ� تعلم حضرته من هذ' �لتجربة 

�لكثs �حظي بشر� �العتقا� - سبيل �هللا. 
�� �هم ��d[ ُيقو< عالقة �ملؤمن باخلليفة هو ما ير�' من �لعمل 
حسب مقتضى �لوعظ ��لنصائح �لu يسديها للجماعة. �هكذ� 

ففي  6ا.  جتسًد�  يصبح   Mباألحر� ֲדا  يعمل  من   ��� يكو� 
مر�سم   - �لتظاهر   Kعد على  حضرته  �كد   Hعديد  �مناسبا
�بقيت هذ'  بالقليل.  ��لقناعة   Mألخر�  ��ملناسبا  -� wلز���
�لنصائح عالقة - ��ها� �بناf �جلماعة ح� �� �أل��� يوK �علن 
�لبسيط  �ملهر  �_د ��كر  �قا~   �dمر �بنه  قر��  حضرته عقد 
�لذ< �فعه � �dجته. �على �لرغم من �نه كا� بإمكانه �مد�� 
�بنه مببلغ يفو¨ بكثs �لكنه � يبا� مبا سيقوله �لنا> ��عتصم 
 بل �حلق �قّدK ��ًسا تطبيقيا للمو�عظ ��لنصائح �لu �سد�ها 
 Hيعا �� هذ' �لوقائع ُبثت مباشرh للجماعة. �من حسن حظنا
�ملشهد  هذ�  �ªية  عند  لأل�ها�  �تبا��  �لفضائية.  قناتنا  ع� 
�لعظيم صد¨ ما �صلنا عن سيدنا jمد �ملصطفى � ��لك 
�لطبيعي  فمن  له.  �ُيولد   wسيتز� �ملسيح  سينـز�  عندما  �نه 
�� يتز�w �لرجل �ُيولد له، �لكن ما �شا� �ليه من �عطا' �هللا 
 �جو�مع �لكلم هو �نه سيكو� للمسيح ��الً�� سينالو� �لد�جا
�لُعلى - خدمة �لدين حيث ليس �ة شر� �ك� من �� يكو� 

من هو من نسله �لشريف �ماًما للمؤمنني.
نعمة  تشكل  �أل_دية  �إلسالمية  �جلماعة   - �خلالفة   �� �مع 
هذ�   �� �ال   ،تعا هللا  �لعظيم  ��لشكر  �حلمد  تستحق  عظيمة 
ال  عظيمة   �مسؤ�ليا �أل_ديني  �ملسلمني  على  يرّتب  �ألمر 
على  »ر~   �� �_د<  لكل  بد  فال  يعيها.   �� فر�  لكل  بد 
�لدفا[ عن �خلالفة �لu هي عالمة عهد �لتقوM ��لصال( لألمة 
على  �تعمل  �ألمة   Hحد� تصو�   uل� �ملؤسسة  �هي  بأسرها، 
توجيه طاقاִדا �قد��ִדا � سبيل حتقيق غايا� �لدين �مقاصد'. 
 �� فيجب  علينا،  ֲדا  �هللا  منَّ  قد  نعمة  هي   Hلر�شد� فاخلالفة 
نؤ�< حقها بالطاعة �ملطلقة ��الحتر�K 6ذ� �ملقاK �لعظيم. �1ب 
�إلميا�  �جلماعة هي  على  �لغالبة  �لصبغة  تكو�  لكي  نعمل   ��
��لعمل �لصا¯ لكي تبقى �خلالفة - �ْ�ِجها بني ظهر�نينا ��لك 
بااللتفا� حو� �خلليفة، ��لعمل بكل قوH ��صر�� على �لطاعة، 

�ترl كل ما ميكن �� يؤ�< � �لُفرقة ��خلال� ��لعصيا�.
نسأ� �هللا �� يوفقنا لالضطال[ ֲדذ' �ملسؤ�ليا� �جلسيمة، ��� 
خليفته  يؤيد   ��� ��متها،  صو�ها  �كمل   - فينا  �خلالفة  يدمي 
بنصر' �لعزيز ��� 1عل �لفتح على يديه. ��خر �عو�نا �� �حلمد 

هللا �� �لعاملني.
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الِ�  �لسَّ  	ِ��َ َلى ِ َيْدُعو  ﴿َ��هللاُ 
ِصَر�ٍ�  َلى ِ َيَشاُ�  َمْن  َ�َيْهِد� 

ُمْسَتِقيٍم﴾ (�آلية٢٦)

شـر+ �لكـلما&
معانيها  شر�  سبق  (قد  �لسال�: 
��لسال�   .(١١ �قم  �آلية  حتت 

*يضا من *'ا& �جلنة (�ألقر").

�لتفسـ-
��ملطيع  �هللا  على  �ملتوكل  يكو9 
�لكامل له C حاA ثابت <�ئم، أل9 
كل شي& C �لكو9 يبغي سالمته، 
ألنه  لبقائه،  يدعو9   Hلنا� �كل 

.Iنفع عظيم للعا �مصد
*يًضا،  �لطاعة   Nمعنا ��لسال� 
 Oسو  Pتعا �هللا   9* �آلية   Rفمع
�لطاعة  مقاَ�  هذ�   Nعبد  Xِّيبو
 Aحا من   Nيأخذ  \* ��النقيا<.. 
حـيث  �لطاعة  مقا�   P` �لطاعة 
يبقى <�ئـًما مطـيًعا منقـاً<� له 

عـز �جل. 
 Rفاملع *يضا،  �جلنة   cيع ��لسال� 

*نه تعاd Pعله ���ًثا جلنته.
 ،Rلسال� �سٌم من *'ا& �هللا �حلس��
 ..N��> P` Nيأخذ Pنه تعا* Rفاملع

غاية السالكني..
 الوصول إ� دار السالم
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�ملصلح �ملوعو< �

�خلليفة �لثاj حلضرi �إلما� �ملهد\ �

:H��من <
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في 
حا� �لقر��
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عّز  ��صاله  بلقائه  يشّرفه   \*
�جل.

يشا&  من  ﴿�يهد\   Pتعا �قوله 
`P صر�p مستقيم﴾ يعc *9 �هللا 
تعاr Pقق لعبدN هذ� فو�qً سريًعا، 
يكو9  �ملستقيم   pلصر��  9* tلك 
�لغاية   P` �*سرعها   uلطر� *قصر 
موهبًة  ُيسّمى  �هذ�   .i>ملنشو�
�هو مقا� �ألنبيا& ��أل�ليا&. يدعو 
�لبعض ليأتو� `ليه، �يذهب بنفسه 
`P �لبعض �آلخر، �يأخذهم `ليه. 

�ْلُحْسَنى  4َْحس2ُنو�  ﴿ِللَِّذيَن 
َ�ِ>َياَ�ٌ; َ�ال َيـْرَهُق ُ�ُجوَهـُهْم 
4َْصـَحاُ=  4ُْ�َلِئَك  Aِلٌَّة  َ�ال  َقَتٌر 
 ﴾Cََخاِلُد� ِفيـَها  ُهْم  �ْلج2نَِّة 

(�آلية ٢٧)

شر+ �لكلما&
�لعاقبُة  �لسو&}؛  ضدُّ   :Rُحلس�
�لظفُر؛  �هللا؛   P` �لنظُر  �َحلَسنة؛ 

�لشها<iُ (�ألقر")    
َسِفَه؛  �َهًقا: َ �لرجل  �ِهَق َ َيرَهُق: 
�ِكب �لشرَّ ��لظلم؛ غِشَي �ملحا�َ�؛ َ
كذ"؛ عجل. �َ�َهَق فالًنا: َغِشَيه 
�لكالُ"  �هقت   :Aيقا �حلقه، 

 Nلصيَد؛ �قيل: <نا منه سو�& *خذ�
*� I يأخذN (�ألقر")

قتر: �لَقَتُر: �لَغ�i (�ألقر") ��لقتُر: 
�لدخا9ُ �لساطع من �لشو�& ��لعو< 

(���و�ا (�ملفر<�
ضدُّ  tُالًّ:   Aّيذ �لبعُ�   َّAtَ tِلة: 
 :Cلقو�� له  tَلَّْت   :Aيقا صعب، 
�يسّمى  (�ألقر")  سهلت 
�لناd Hد�9  �لشخص tليًال أل9 

�لظلم به *مًر� سهًال.

�لتفـس-
*حسنو�  ﴿للذين   Pتعا قوله 
 Oملؤمنني سو�  9* cيع ﴾Rحلس�
�rققو9  حسًنا،  مصً��  يلقو9 
 Pتعا �هللا  أل9  *نو�ع�،  �لفال� 
 C  ���يبا قو�هم  َيشَحذ   Oسو

سعيهم.
يرهق  تعاq�﴿ Pيا<i �ال  �قوله   
*نه   cيع tِلة﴾  �ال  قٌتر  �جوَههم 
بوصاله،  يشّرفهم   Oسو  Pتعا
�rفظهم من *\ Atٍّ �هو�9، �لن 
يرتعبو� من �آلخرين.. *\ *�م لن 
يقلِّد�هم كالعبيد �ملهانني �ألtلني، 
من  �هللا  �م  يهب   Oسـو بل 
يقتد�9 ֲדم   Hلنا� �ملز�يا ما dعل 

هم.

يَِّئاِ& َجَز�ُ�  ﴿َ��لَِّذيَن َكَسُبو� �لسَّ
َسيَِّئٍة ِبِمْثِلَها َ�َتْرَهُقُهْم Aِلٌَّة َما َلُهْم 
ِمَن �ِهللا ِمن َعاِصٍم َكَأنََّما 4ُْغِشَيْت 
ُمْظِلًما  �للَّْيِل  ِمَن  ِقَطًعا  ُ�ُجوُهُهْم 
ِفيَها  ُهْم  �لنَّاِ	  4َْصَحاُ=  4ُْ�َلِئَك 

َخاِلُد�Cَ﴾ (�آلية: ٢٨)

شر+ �لكلـما&
منعه؛  �لشيَ&:  عَصم  عاصم: 

حفظه (�ألقر")
ِقَطًعا: �ُع قطعة، �هي �حلصة من 

�لشي& (�ألقر")
 P`� باملكا9  خلد  خالد�9: 

�ملكا9: *قا� به. (�ألقر")

�لتفسـ-
 iبعد هنا   Pتعا �هللا  صّر�  لقد 

:�*مو
�حلسنة  على  dز\  *نه   :Xأل��
يعاقب  �لكنه  مضاَعًفا،  جز�ً& 
على �لسيئة مبثلها <�ئًما، �ال يزيد 

عليها.
�لتعاليم  �الفو9  �لذين   9*  :Zلثا�
�إل�ية ُيحرمو9 من ��مم �لعالية، 
فاقد\  لغ�هم،  مقلِّدين  �يبقو9 
على   i���لقد �إلقد��  على   i*جلر�
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كّله  �لرقي   9* �ير�9  �الختر��، 
�ال  يفّكر�9  ال  �لغ�.  تقليد   C
 iَ>يأملو9 *بًد� *9 بوسـعهم قيـا

�آلخرين �َجْعَلهم تابعني �م.
�لشعو"   Nهذ مثل   9* �لثالث: 
�ملنها�i �ملتر<ية ال تستطيع بنفسها 
هي  بل  �حلضيض،  من  �خلر�� 
�اجة̀ P مساعدi خا�جية، �لكن 
حيث `�ا قد *غضبت �ֲדا فُتحر� 

من �ملساعدi �خلا�جية *يًضا.
 Oنكشا� من  بد  ال  *ّنه  �لر�بع: 
�خر   C  Iلظا� ��فتضا�  �لسيئة 
�ملطاO. �قد *خ� تعاP بذلك *9 
 Xمسا� على  لع  سيطَّ *يضا   Iلعا�
ال  كانو�   �tفإ �لشعو"،   Nهذ
�ملعاصي  �تكا" � عن  يرتدعو9 
خلالقـهم،  �ضـاً& `  Iملظا��
�ألقل  على  يفكر��   9* فيـجب 
للفضيحة  *نفسهم  يعّرضو9  *�م 

*ما� �لدنيا.

 Xَُ�َيْوَ� َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنُقو﴿
4َْنُتْم  َمَكاَنُكْم  4َْشَرُكو�  ِللَِّذيَن 
 Xََ�َقا َبْيَنُهْم  َفَزيَّْلَنا  َ�ُشَرَكاُ_ُكْم 
 ﴾Cَيَّاَنا َتْعُبُد�ُشَرَكاُ_ُهْم َما ُكْنُتْم ِ

(�آلية: ٢٩)

شر+ �لكلـما& 
*مٍر  فعِل  �سُم  مكانك:  مكانكم: 
للدقر)،  �لنحو  (معجم  �ثُبْت   Rمبع
فاملعR: �لزمو� مكانكم ��ثبتو� فيه.

qّيلنا: qّيله: فّرقه. (�ألقر")

�لتفـس-
9 �هللا تعاP يتحد¡ هنا عن tلك   ̀
�لذ\  �لشأ9  �لعظيم  �الجتما� 
سيكو9 �سيلة النكشاO �حلقائق 
كلها C �خر �ملطاO، �`9 كا9 
��كها سهًال علــى �إلنسا9 >`
من  �ملوهو"  �لعقل  �ستخد�   �t`

.Pهللا تعا�
عن  هنا  تتحد¡  �آلية   9* �لنعلم 
�¢ذهم  �لذين  "�لشركا&"  *�لئك 
 Pتعا سبحانه  هللا  شركا&   Hلنا�
مثل  بذلك  منهم  علم   \*  9�>
 ،��شند  ��� كرشنا،  �ملالئكة، 
عيسى ��إلمامني �حلسن ��حلسني، 
�سيد عبد �لقا<� �جليالj �غ�هم 
 9* تصر�  فاآلية  �لسال�.  عليهم 
ُيشهد�9   Oسو �لشركا&  هؤال& 
 Hلنا� �قترفه  مبا  جهلهم  على  �َهللا 
�لوثنية   Aألعما� من  با'هم 
للمشركني  �يقولو9  �لبغيضة، 
�بينكم  بيننا  باهللا شهيًد�  ﴿فكفى 

`9ْ كنا عن عبا<تكم لغافلني﴾.
يبني  بينهم﴾  ﴿فزّيلنا   Pتعا �قوله 
*يًضا *نه سوO يتَّضح يو� �لقيامة 
بأ9 هؤال& �لقو� �لصلحا& بريؤ�9 
ֲדم  �ملشركو9  فعله  مما  متام� 
�لوثنية  �لطو�ئف   9*� �بس�ִדم، 
طو�ئف  كانت  ��ًة  �¢ذִדم  �ل¨ 

كاtبة C <عا�يها.
ما *�َ�َ� �ملشهَد �لذ\ يصوِّ�N �هللا 
سيأ©   :Aيقو حيُث  هنا.   Pتعا
 ª �يًعا،   Hلنا� فيه  ُيحشر  يو� 
ال  ��ملشركني:  للشركا&   Aُُيقا
حيث  �ثبتو�  بل  *ماكنكم  ت�حو� 
*نتم ��قفني. سوO ُيؤمر�9 *�ًال 
بالوقوC O *ماكنهم، ª يتم �لفصل 
بينهم، tلك لُيتيح �هللا �م �لفرصة 
 Oنكشا� َ�عند  إلثبا� <عو�هم، 
 X�ّي Oسو Nلباطل �لذ\ �قترفو�
�لذين  �لصلحا&  *�لئك  �هللا ساحة 
�هم ال  �هللا  مع  *شركوهم كآ�ة 
يعلمو9، فيفصلهم عن �ملشركني، 
بر�&َتهم   ��سر� بفر�  فيعلنو9 
من �لذين *شركوهم باهللا سبحانه 

.Pتعا�
من  �ملر�<  كا9   �t` قيل:  �لو 
*شركهم  من  فقط  هنا  �لشركا& 
�لناH باهللا ظلًما <�9 علم منهم، 
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�لشركا&  هنا  يذكر   I  �tفلما
�لوثنية؟   ��ألفكا ينشر�9  �لذين 
 C ��مند `t 9كرهم  ��جلو�": 
أل�م  نفسها،  �ملشركني  كلمة 
�آلية  ترمي  �`منا  *يضا مشركو9، 
<عو}   Aبطا`  P` �ألسلو"  ֲדذ� 
معا�ضي �لرسوA � بأ9 *نبيا& �هللا 
مؤيدين  كانو�  �لسابقني   N&ليا�*�
عليهم:  �هللا  فرّ<  �لوثنية،  لعقيدִדم 
<عو�كم  على  <ليلكم  هو  ما 
مؤيدين  كانو�  ما  هؤال&  هذN؟. 
للشر�، �`منا هو قولكم بأفو�هكم 

�لذ\ ال *ساH له.

﴿َفَكَفى ِباِهللا َشِهيًد� َبْيَنَنا َ�َبْيَنُكْم 
َلَغاِفِلَني﴾  ِعَباَ�ِتُكْم  َعْن  ُكنَّا   Cِْ

(�آلية: ٣٠)

�لتفـس-
على  �أل<لة  *حد  هي  �آلية   Nهذ
�فاi سيدنا �ملسيح عيسى بن مرمي 
منها   Oنعر  t` �لسال�،  عليهما 
يو�   P` يبقى   Oسو حضرته   9*

 Nُمتَّبعو �قترفه  مبا  جاهًال  �لقيامة 
يتخذ�نه   tِ̀ �لوثنية،   Aألعما� من 
شريك� هللا سبحانه �تعاP. فكيف 
ال  كا9   9`  � للمسيح  ميكن 
 iمر �لدنيا   P` �س�جع  حيًّا   Aيز�
*تباعه   Aير} *عما Oخر} �سو*
�لنصا�} - *9 يقوA هللا: ﴿ما قلُت 
�م `ال ما *مرَتc به َ*9ِ �عبد�� �هللا 
�بكم �كنُت عليهم شهيًد� ما � µ�
<مُت فيهم فلما توفيتc كنت *نَت 
كل  على  �*نت  عليهم،  �لرقيَب 

(١١٨ :iملائد�) . ﴾شيٍ& شهيد

بشر� لكم يا معشر �لقر�
يسعد �سر� �لتقو� �� حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل علًما �� �لكتا� 

�لقّيم حلضر� مر.� طاهر �(د (*(ه �& تعا$)
�،�א��
	����א������
א����،�א�

قر�4ته  8بإمكانكم  �إلن:نت  شبكة   ? �جلماعة  موقع  على  متوفر 
:Cلعنو�� �إللك:8ني �لتا� �8طباعته  بزيا*

http://www.alislam.org/altaqwa/arabic_books
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٨

̌¬‡ł �َِبي ُهَرْيَرَ* َ'ِضَي �هللا َعْنُه َ�)َّ َ'ُجًال َقاَ� لِلنَِّبيِّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َ�ْ�ِصِني، َقا�: ال َتْغَضْب. َفَر�ََّ� 
� َقا�: ال َتْغَضْب. (صحيح �لبخا'4، كتا0 �أل�0)'ً�ِمَر

ُيْؤِ;  َ��ْلَيْوِ? �آلِخِر َفَال  ُيْؤِمُن ِباهللاَِّ  َعَلْيِه َ�َسلََّم َمْن َكاَ)  ̌¬‡ �َِبي ُهَرْيَرَ* َقاَ�: َقاَ� َ'ُسوُ� �ِهللا َصلَّى �هللا 
 �َجاَ'Fُ. َ�َمْن َكاَ) ُيْؤِمُن ِباهللا َ��ْلَيْوِ? �آلِخِر َفْلُيْكِرْ? َضْيَفُه. َ�َمْن َكاَ) ُيْؤِمُن ِباهللا َ��ْلَيْوِ? �آلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًر

َ�ْ� لَِيْصُمْت. (صحيح �لبخا'4، كتا0 �أل�0)

̌¬‡ َعاِمٍر َقاَ� َسِمْعُت �لنُّْعَماَ) ْبَن َبِشMٍ َيُقوُ� َسِمْعُت َ'ُسوَ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َيُقو�: �ْلَحالُ� َبيٌِّن 
�ْسَتْبَرَ� ِلِديِنه َ�ِعْرِضه،  Qِْلُمَشبََّها�َ��ْلَحَر�ُ? َبيٌِّن َ�َبْيَنُهَما ُمَشبََّهاQٌ ال َيْعَلُمَها َكِثMٌ ِمَن �لنَّاSِ. َفَمْن �تََّقى 
 َّ(Uِ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى َ�ال َّ(Uِ�َ ِقَعُه. َ�ال�ُبَهاQِ َكَر�Y َيْرَعى َحْوَ� �ْلِحَمى ُيوِشُك َ�ْ) ُيَو َ�َمْن َ�َقَع ِفي �لشُّ
 Qَْفَسَد �;َUِ�َ ،ُْلَجَسُد ُكلُّه�� َصَلَحْت َصَلَح ;َUِ ْلَجَسِد ُمْضَغًة�ِحَمى �هللاَِّ ِفي َ�ْ'ِضِه َمَحاِ'ُمُه. َ�ال Uِ�َ)َّ ِفي 

َفَسَد �ْلَجَسُد ُكلُُّه َ�ال َ�ِهَي �ْلَقْلُب. (صحيح �لبخا'4، كتا0 �إلميا))

يُن �لنَِّصيَحة. ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَ�:  �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقا�: �لدِّ َّ(�َ ِّ4'ِ� ̌¬‡ َعَطاbِ ْبِن َيِزيَد َعْن َتِميم �لدَّ
َ َ�َعامَِّتِهم. (صحيح مسلم، كتا0 �إلميا)) ِة �ْلُمْسِلِمني هللا َ�ِلِكَتاِبه َ�ِلَرُسوِله َ�ِألَِئمَّ

̌¬‡ �َِبي ُهَرْيَرَ* َقا�: َقاَ� َ'ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: ِمْن ُحْسِن Uِْسالِ? �ْلَمْرbِ َتْرُكُه َما ال َيْعِنيه. 
(سنن �لترمذf، كتا0 �لزهد)

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة
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�لرما�  �تقلد  �لُغز��  �قت  �لوقت  هذ�  �ليس 
��ملرهفا'، بل �مر$ #بِّي يا معشر هذ� �ألمة �� 
تتقلُد�� بسال� �لتوبة ��لعّفة. فإ� �لنُّصر� كلها 
< هذ� �لُعّد�. �=� �أل#> ملعونة ممقوتة لكثر� �خلطيا'، 
�لترEِ �هللا ��لتماُيِل على �خلزعبيال'. �ليس �لوقت �قت 
�لسيوJ ��ألسنة، بل ���ُ� تزكية �لنفوH �ثF �ألعنة. فإ� 
Lخل  كذلك  �ملّلة،  هذ�   Nعد��  Oقلو Lخل  كما   Lلفسا�
قلوO �ملسلمني من غT �لتفرقة، فلن يغلب �ألشر�# �شر�ً#� 
 Wإلسال� Eتقا�. فلن ينصر �هللا ملو�خرين بغز��، بل بعفة Y
مع �هنهم �غفلتهم < �لدين بل يغضب غضًبا شديًد� �يوثر 
�ال  �هللا   L�نسو� حد بأ_م  aلك  �ملسلمني،  على  �لكافرين 

يبالو� �مر #ֲדم �ليسو� من �ملتقني.

واألسـنة السـيوف  وقـت  الوقـت  ليـس 

من كال� �إلما� �لمهد�

(٢٨٣-٢٨٤ i ١٩l ،حانية�ا�، �خلز�ئن �لرnمو�هب �لر)

�ملرهفا': �ملُرهف �لنصل �لرقيق. �سيٌف ُمرهٌف 
.�Lحلا� Jلسيو� u� 'ملرهفا�� .Lٌدv u�

�ألسنة: xع ِسنا� �هي نصل �لُرمح. 

 Tهو �لس Wعنا� �للجا�ع عنا�. x :ألعنة�
�لذu ُتمسك به �لد�بة.

شر �لكلما� �لصعبة

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني
 �إلما �ملهد
 	�ملسيح �ملوعو� �
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١٠

هل �إلله �أل� قد عا� �يضا؟   
فإننا  "	البن"  طبيعة   �� تطرقنا   	��
 � ُقذ�  بأنه   �نصد  �! ميكن  ال 
تناقضا  يع&  �لك  أل�  	جلحيم،  نا/ 
6	خليا مع �	ته. 7بالعو56 �� 	ملفهو0 
ُيقا<:  !نه  جند  	ملسيحي  	ألساسي 
شخصا�  Fا  7"	البن"  "	إلله" 
7ماهّية  7	حد5  طبيعة   � 7يشتركا� 
ميّر   �! 	ملستحيل  من  Pيث  7	حد5 
يشا/كه   �!  �76 بتجربة  !حدFا 
	آلخر فيها. ��� كيف ميكننا !� نؤمن 
!7 نصّد� بأ� جزU	 من 	إلله "	البن" 
 �76 Xأل	إلله 	متَّ تعذيبه، بينما بقي 
!� ميسه !�_؟ ألنه ��	 [ يعاِ� 	إلله 
"	ألX" من شيU فذلك يع& حتطيم 

7حد	نية 	هللا �.
فتصبح  7	حد   � 	لثالثة  عقيد5  7!ما 
!كثَر ُبعد	 عن 	إل/6	h، ألنه قد تبّيَن 
 iلثالو	 	حد من هذ	كل 7 X/جتا �!
بعضها  7تبتعد   kكب حّد   �� lتلف 
 �! مستحيال  يبد7  Pيث  بعض  عن 
يكو� !حد هذo 	آلnة � نا/ جهنم، 
نفسه  	لوقت   � 	آلخر  يظّل  بينما 
 .Uعنها متاما 7ال ميّسه من سو 	بعيد

للمسيحيني  tخر  خيا/  uّة  ليس 
بوحد5  يضّحو	   �! �ما  �ال  	ليو0 
	هللا، 7يؤمنو	 بآnة ثالثة wتلفة، متاما 
كالوثنيني 	لذين عاشو	 قبل 	ملسيحية 

�لمسيحية �حلة من �لحقائق 	لى �لخيا� (٥)

تناقض فوق تناقض
مة لألعصاب! وياهلا من جتربة حمّطِ

هذ	 	لكتاX 6/	سة حتليلية موثقة للدفا| عن 	حلق 	لذy قامت عليه 	ملسيحية 	أل�7 	لنقية 
	ل{ صد| ֲדا 	ملسيح 	لناصرy عيسى بن مرمي � كما !نه بيا� يكشف 	حلقيقة 	ل{ 

حجَبها ّجتا/ 	لدين �7اسر5 	خلال�، �بانية 	لترهيب 7!صحاX صكوh 	لغفر	�.
	لعقائد 	ملسيحية قد 	كتسبت صو/ִדا 	حلالية من خال< عملية تغيk ممتد5 على تا/يخ  7	حلق !� 
	لتغيk تلك، 	ختا/  تقريًبا. فبدال من 	خلو� � جد	< ال �اية لـه حو< عملية  	ملسيحية كله 
 �� 7باإلضافة  7	لعقل.  	ملنطق  �ّك  على  7	ختبا/ها  	حلالية  	ملسيحية  	لعقائد  6/	سة  	لكاتب 
 ،iلثالو	 	لكفَّا/5،  	ملسيح،  كبنو5  هامة  مسائل  	لكتاP Xث  هذ	  ّمت �  قد  !خر_  موضوعا� 

	ملجيU 	لثا� للمسيح.
هذ	 عزيزy 	لقا/� باختصا/ شديد هو �تو_ هذ	 	لكتاX 	لقيِّم: "	ملسيحية /حلة من 	حلقائق 
�� 	خليا<" حلضر5 م�k	 طاهر !�د (/�ه 	هللا /�ة 7	سعة). 7/!� !سر5 "	لتقو_" نشرo على 
	آل7نة   �  kبشكل خط نشطت  	ل{  	لو	سعة  	لدعاية   �� نظر	  متسلسلة  حلقا�  ع�  صفحاִדا 
	ألخ5k صوًتا 7صو/5ً 7كتابًة ُبَعيد 	لدما/ 	لذy حّل - 7ال يز	< �ّل - باملسلمني 7!/	ضيهم من 
 Xلكتا	 	هذ �لصهاينة. 7مما ال شك فيه !	طؤ مع 	ملا6ية للمسيحية بالتو	لقو_ 	لدجا<".. 	ِقبل "
بيا� ُحبٍّ صا6� wلص للمسيح 7	ملسيحيني � �يع !�اU 	ملعمو/5. كما !نه /سالة حّب nم، ألنه 
يقو6هم �� حقيقة َمن �ّبو�، 7ما �ّبو�: 	ملسيح 	حلق، 7	ملسيحية 	حلقة. 7لقد t� 	أل7	� أل� ُتف& 

	ملسيحية 	حلّقة َضالَ< من حّرفها 7ضّيعها، 7لتعو6 بأجياnا 7عاملها كّله �� هد	ية /X 	لعاملني.
7قد حصل شر� نقل 	لكتاX �� 	للغة 	لعربية للكاتب 	لسو/y 	ألستا� �مد منk 	إل6ل  7/	جعه 

ُثّلة من !بناU 	جلماعة 	ملتضّلعني � 	للغة 7	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
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مثل 	لر07 7	ليونانيني، !7 !� يصدقو	 
	هللا،  بوحد	نية  7يؤمنو	  !نفسهم،  مع 
7جها�  هللا  يكو�   �! ميكن  ال  7!نه 

wتلفا� يناقض كلٌّ منهما 	آلخَر. 
حني يعا� 	لطفل يستحيل على !مه !� 
تظل ها6ئة مطمئنة، 7ال بد !� تعا� 
!كثر  	ألحيا�  بعض   �7 !يضا،  هي 
من 	لطفل. ما�	 عسى !� تكو� حالة 
يعا�  	بنه  جعل  حني   "Xأل	" 	إلله 
	جلحيم؟   � !يا0  ثالثة   Xلكر	 من 
7ما�	 كانت حالة "	إلله 	البن"؟ هل 
شكلني   y7� شخصِني   �� 	نقسم 
7ماهّيتني wتلفتني، �حد	Fا ُتعا� من 
	لعذ	X � 	جلحيم، 7بقيت 	ألخر_ 
	ملعانا5؟  بعيد5 متاما بال !y نو| من 
 ��� يعا�،   Xأل	 	إلله  كا�   	��7
"	البن"  �� خلق  	حلاجة  فما كانت 
بإمكا�   0	6 ما  فقط  	ملعانا5  لتحّمل 
	ألX !� يعا� هو بنفسه؟ 7هنا يتبا6/ 
 Xُأل	ُهللا 	 �[ يعاِ 	< مباشر: ملا�	سؤ
بنفسه 7لنفسه؟ 7ملا�	 /سم هذo 	خلّطة 

	لصعبة ليحّل مشكلة 	ملغفر5؟!

�لعقا� بالنا�
ملسألة   َّ�6! فحٍص  من  هنا  بّد  7ال 
	جلحيم 	ل{ 7قع فيها يسو| Pسب 
	ملعتقد 	ملسيحي. !y نو| من 	جلحيم 
كانت تلك؟ هل كانت هي 	جلحيم 

نفسها 	ل{ نقر! عنها � 	لعهد 	جلديد 
كما يلي: 

مالئكته،  	إلنسا�  	بن  "يرسل 
فيخرجو� من ملكوته �يع 	ملفسدين 
!تو�  7مرتك  	إل¦، 7يطرحو�م � 
7صرير   Uلبكا	 يكو�   hهنا 	لنا/، 
	ألسنا�." (�جنيل مª، 	إلصحا© ١٣ 

	لعد6 ٤١-٤٢)
نتابع حديثنا ال بد !� نفهم  7قبل !� 
	جلديد  	لعهد  به  يع  ما  تا0ّ  بوضو© 
	جلحيم.   �  Xلعقا	7 بالنا/   Xبالعقا
هل هي نا/ حتر� 	لر7©؟! !0 !�ا نا/ 
	لر7©؟   Xِّ7ُتعذ 	جلسد   �ُتحرِّ ما6ّية 
سو�  !ننا  	ملسيحيو�  يؤمن  7هل 
 yلذ	ته 	جلسد �	ملو� �� 	نعو6 بعد 
 X	لر7© 7تركته ليتحّلل �� تر	غا6/ته 
7/ما6، !0 سيكو� هنالك جسد جديد 
 yلذ	لشخص 	ُيخَلق لكّل /7©؛ 7هل 

ُيبعث سو� مير بنو| من 	لتناسخ؟
 Xلعقا	7 ما6يا  	لتعذيب  كا�   	��

جسديا، فال بّد !� يطلق 	ملرU خلياله 
يكو�   �! ميكن  ما�	  ليتخيل  	لعنا�، 
 �! 7قبل  	ملسيح.  ليسو|   iقد حد
هل  	لنا/  على  يسو|  جسد  يوضع 
ُحِبست /7ُحه ثانية � جسد 	إلنسا� 
	لذy كا� يال�مه طو	< حياته على 
	أل/�، !0 !نه قد ُ!حيل بشكل ما �� 
جسد �اy7؟ ��7	 كانت /7حه قد 
�لك  فإ�   y7ا� جسد   �� حتولت 
عن  بعيد	  سيكو�   y7لسما	 	جلسد 
 �	ل{ حتر 	ملا6ية جلهنم  	لنا/  متنا7< 

!7 تعاقب !7 تدمر. 
7من ناحية !خر_، ��	 قبلنا !� جسد 
يسو|  �تله  كا�   yلذ	 	إلنسا� 
من خالله  ليعا�  من جديد  سُيبَعث 
	لعذ	X فال ميكن للمرU �ال !� يالحظ 
	لعد	لة  ملبد!  ه  توجَّ !خر_  ضربة   �!
له من �نسا� مسكني، ��  يا  	إلnية! 
	ستولت على جسدo /7© غريبة عنه 
طو	< حياته، ¦ كمكافأ5 له على كر0 

 يا له من إنسان مسكني، إذ استولت على جسده روح غريبة 
عنه طوال حياته، - كمكافأة له على كرم الضيافة املفروضة 
ب > اجلحيم دومنا جرم اق5فه. - حتتكر  عليه، Bرَّق ويعذَّ
تلك الروح الغريبة عن جسده ثواب هذه التضحية. - ماذا 

عن روح ذلك اإلنسان؟ رمبا L يكن ميلك روحا خاصة به؟ 
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 Xَّ7يعذ �	لضيافة 	ملفر7ضة عليه، �رَّ
� 	جلحيم 76منا جر0 	قترفه. ¦ حتتكر 
 X	ثو oلغريبة عن جسد	لر7© 	تلك 
هذo 	لتضحية. ¦ ما�	 عن /7© �لك 
/7حا  ميلك  يكن   ] /مبا  	إلنسا�؟ 

خاصة به؟ 
فإ�	 [ يكن لذلك 	لرجل /7© خاصة 
 � yلذ	 �إلنساُ	 �يكو �به، فيجب !
يسو|، 7	إللُه 	لذy � يسو| شخصا 
7	حد	، 7بالتا³ فإ� 	حلجة !� يسو| 
تصّر� !حيانا بد7	فع بشرية 7!حيانا 
بإ/	n� 56ية، ليست �الَّ �ض  !خر_ 

هر	U 7خد	|. 
للفكر  	ملقبولة  	لوحيد5  	لصيغة  �منا 
7	حد5 7جسد	  !� /7حا  7	لعقل هي 
!ما  7	حد	.  شخصا  يشكال�  7	حد	 
/7حاِ� 7جسد 7	حد، فهي فكر5 غريبة 
7شا�5 ميكن !� يأخذ ֲדا فقط !7لئك 
تسكن  !نا´  بوجو6  يؤمنو�  	لذين 

فيهم 	ألشبا© !7 ما شابه �لك.

�لتضحية ��لنعيم �لر�حي
قبوال  !كثر  	لثا�  	الختيا/  كا�   	��
ألنه  	ملسيحي  	لدين  /جا<  لد_ 
هي  فقط  يسو|   ©7/  �! يفتر� 
	جلحيم   �!7 	جلحيم،  6خلت  	ل{ 
يبد7  عندها  /7حية؛  جحيما  كانت 
هذ	  لرفضنا  سبب   hهنا ليس  !نه 

	القتر	© على !نه �ض هر	U. 7لكن 
من  فقط  تنشأ  �منا  	لر7حية  	جلحيم 
بالذنب؛  7	إلحسا´   kلضم	 7خز 
	حلالتني  هاتني  من   y! ينطبق  7ال 
عندما  �7نك  	ملسيح.  يسو|  على 
َتقَبُل !� تتحمل عقوبَة جرميٍة 	/تكبها 
يتوّلد  فال   ،Uyبر منها  7!نت   hkغ
 iد� بل   kلضم	 7ْخز  6	خلك   �
	لعكس متاما؛ �� تشعر /7حك عندئذ 
 yلذ	ألمر 	لتضحية بالنفس؛ 	بالنُبل 7
هو مبثابة جنة /7حية 7ليس جهنم. 

 yلذ	 	جلسد  مسألة   �� نعو6  7	آل� 
بالنسبة  	ملو�  7مع  يسو|؛  	حتله 
مع  7كذلك  	جلسد،  �لك   ��

 .�	إلحياU � هذ	 	لسيا
على ضوU !فضل ما نعر� فإ� جسد 
يسو| 	ملسيح ¶ب !� يكو� جزU	 ال 
يتجّز! من ُبنّو5 يسو| هللا تعا�، �7ال 
ملا كا� له !/ضيٌة مشتَركة تظهر عليها 
بأ76	/  7تقوما�  7بشرّيُته،  !لوهيُته 
wتلفة متاما حتت ظر�7 معينة. ¶ب 
	ألمو/  �ما0  يتوّلى  	إلنساَ�  نر_   �!
منفصلة  /7حا  له   �! بشر¹  !حيانا، 
يتدخل  !خر_  7!حيانا  كبشر؛ 
	لوجو6 	إلnي 7يضبط قو_ 	إلنسا� 
	لعقلية 7	لقلبية. 7نؤكد !يضا !� هذ	 
ُسجنت   	�� �ال   iد�  �! ميكن  ال 

شخصيتا� wتلفتا� � كيا� 7	حد !

مع, �ملو( بالنسبة للمسيح
	خليا/	�  بوضوٍ©  فهمنا   �! بعد 
	لنسبية 	ل{  	ملتعلقة باأل76	/  	ملختلفة 
كا� بإمكا� 	إلله 7	لبشر 	ملوجو6ين 
�ا7<  فإننا  يؤ6ّياها،   �! يسو|   �
	آل� !� ند/h تطبيق كلمة "	ملو�" 

على يسو| مبعناها 	لكامل.
!يا0  لثالثة  ما�  قد  	ملسيح  كا�   	��
ُيفَهم   �! فاملو� ¶ب  ليا<،   i7ثال
	جلسد  عن  	نفصلت  	لر7©  بأ� 
	لر7©   �تفا/ُ  y! كلية..  7غا6/ته 
	جلسَد 7تقطع صلَتها به �ائّيا، Pيث 

ُتخلِّف /7	Uها جّثة هامد5 فقط.
فقد  غر	بة،  	لقصة   � ليس  هنا   ��
 � سجنه  من   	kخ! يسو|  حترَّ/ 
¶ب  7لكن   .yلبشر	  y6ملا	 	جلسد 
!ال ُيعت� حتر/o من هذ	 	لسجن عقابا 
 ©7/ عو56  أل�   ،�	إلطال على  له 
	لرفيع  	ملستو_   �� 	إلnية  "	البن" 
نفسه من 	حليا5 ال ميكن !بد	 !� ُتعت� 
 �� .y6لعا	 yلبشر	مسا7ية للمو� 
مر7عة،  wيفة  جتربة   yلبشر	 	ملو� 
ليس أل� 	لر7© تغا6/ 	جلسد 7تقطع 
صالِتها عنه بعد حصوnا على شعو/ 
تنجم  	ملو�  !هو	<  أل�  بل  جديد، 
عن حقيقة !� 	ملحتَضر يقطع صالِته 
هو  	لذين  َ!ِحّبِته  ِمن   kكث عن  �ائّيا 
�يع   oU	/7  h7يتر  ،oبعد تا/ُكهم 



١٣

اجمللد الثامن عشر، العدد األول - ربيع األول والثاني ١٤٢٦ هـ - مايو/ أيار ٢٠٠٥ م

 	kفكث �بها،   5kكث  U7!شيا ممتلكاته 
ما �دi !� 	إلنسا� 	لذy ال ميلك 
	ملوَ�  يفّضل  !جله  من  يعيش  شيئا 
7لكن  فا/غا.  عيشا  يعيش   �! على 
يتو	جد   ] 	ملسيح  يسو|  حالة   �
	إلحسا´ باألسف 7	حلسر5، �7لك 
كانت  له  بالنسبة  	ملو�  نافذ5  أل� 
7هو  فقط،  7	حد   oجتا	  � مفتوحة 
ملا�	   	�ً� 	خلسا/5.  7ليس  	لربح   oجتا	
معانا5ٍ  جتربَة  	جلسد  عن  /حيُله  ُيَعّد 

شديد5 تستحق 	لرثاU؟
¦ لو كا� قد ما� مر5 موتا حقيقّيا 
يريد  كما  /7حه،  7سّلم  «ا�ّيا،  ال 
 �� فالعو56   ،�نصدِّ  �! 	ملسيحيو� 
	جلسد نفِسه ُتَعدُّ خطو5 غkَ حكيمة 
للغاية ُتنسب �ليه. فهل 7ُلد من جديد 
عندما /جع �� 	جلسد 	لذy كا� قد 
 oكانت هذ 	ملو�؟ ��7	ساعة  oهَجر
	لعملية توصف فقط بعو56 يسو| �� 
 �! فيلز0  	ملوتى  من  بقيامه   7! 	حليا5 
يكو� هذ	 	جلسد !يضا !�ليا. 7لكن ما 
نقر½o � 	إلجنيل هو قصة wتلفة متاما، 
حيث ير7_ !� يسو| قا0 من 	ملوتى 
بدخوله 	جلسَد نفسه 	لذy ُصلب فيه، 
7هذ	 ما ُسمِّي بعو6ته �� 	حليا5 فإ�	 
كا� 	ألمر كذلك فما�	 سيكو� مع 
عملية هجرo لذلك 	جلسد مر5 ثانية؟ 

!ال يع& �لك موتا ثانيا؟

��	 كانت 	ملغا5/6 	أل�7 للجسد موتا 
للمر5   yلبشر	 للجسد  مغا6/ته  فإ� 
مو�  �عالَ�  تع&   �! بد  ال  	لثانية 

	ملسيح موتا !بدّيا.
عندما ִדجر 	لر7ُ© 	جلسَد للمر5 	أل�7 
تسّمو� �لك موتا، 7عندما ترجع �� 
	جلسد نفسه تدعو� �لك حيا5 بعد 
تسّمو	   �! ما�	 عساكم   ��� 	ملو�؛ 
مغا5/6 	لر7© للجسد مر5 ثانية 76� 
يسّمى  هل  	ألبد؟   �� �ليه  تعو6   �!
�لك - حسب 	ملصطلح 	ملسيحي - 
حيا5 !بدية !0 موتا !بدّيا؟ ال شك !نه 
 .o	سو U7ال شي yألبد	ملو� 	يع& 
تناقض فو� تناقض! 7ياnا من جتربة 

!Xمة لألعصا �طِّ
7لو قيل بأنه [ يغا6/ 	جلسد � 	ملر5 
موقف  !ما0  !نفسنا  لوجدنا  	لثانية 
موجو6	   Xأل	 	إلله  يصّو/  غريب 
7ال  nا  جسد  ال  /7حية  كينونة   �
�تَجز	  	البن  	إلله  يبقى  بينما  �اية، 

� حد67 	حليا5 	لفانية.

 /0�معانا/ 1د�0/ خلطيئة غ2 1د
 kلضم	 ليس 7خز  �نه  	لقو<  yمكن 
	لعقلية  	ملعانا5  يسبب   yلذ	 6	ئما 
 oجتا 	حلس  ُمرَهفي  ألنا´  7	لقلبية 
 �! 	لنقيض  على  جند   �� خطاياهم، 
	لتعاطف 	لشديد جتاo معانا5 	آلخرين 
!يضا ميكن !� lلق حيا5َ ![ 7معانا5 
لشخص يكو� بريئا من 	جلرمية كلّيا !7 
جزئّيا، 7لكنه ميلك تلك 	مليز5 	لر7حية 
	لنبيلة 	ل{ من شأ�ا !� تعا� من !جل 
	آلخرين. �� �لك من شأنه !يضا !� 
يتسبب � ما يشبه 	جلحيم، فاألمها� 
يعانني بسبب مر� !طفاnن؛ 7تشهد 
	خل�5 	إلنسانية على !� حيا5 	أل0 كلها 
تتحو< �� جحيم مقيمة مد_ 	حليا5 
من !جل طفل معا�. فلما�	 ال نسّلم 
	ملسيح   � 	لنبيلة  	لصفة  تلك  بوجو6 
	ل{ جعلته يعا� من !جل 	آلخرين؟ [ 
ال؟ 7ملا�	 ملد5 ثالثة !يا0 7ثالi ليا< 
طيلَة  بذلك  نسّلم   �! من  بدال  فقط، 
مد5 �قامته � 	أل/� 7حª قبل �لك 

   إذن ماذا عساكم أن تسّموا مغادرة الروح للجسد مرة 
ثانية دون أن تعود إليه إV األبد؟ هل يسّمى ذلك - حسب 
املصطلح املسيحي - حياة أبدية أم موتا أبدّيا؟ ال شك أنه 
تناقض!  فوق  تناقض  وال شيء سواه.  األبدي  املوت   bيع

مة لألعصاب! وياgا من تـجربة eطِّ
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يعانو�  ال  	لنا´  من   Uفالنبال 7بعدo؟ 
مؤقتا فقط 7لفتر5 قليلة من 	لساعا� 
!7 	أليا0 فحسب، بل ال تنعم قلوֲדم 
معانا5   	7!/  	�� �الَّ  7	لسال0  بالر	حة 

	لقو0 قد خّفت !7 �	لت كلية.
	ل{ �ن بصد6ها ليست  �� 	جلحيم 
 Uyل�	لربا� 	لشخص 	مقصو/5 على 
مشتركة،  نبيلة  صفة  هي  بل  فقط، 
 oلغابة جتا	 يشا/h فيها حª 7حو¿ 

قرباهم. 
بعد مالحظا� قليلة !خر_ سُأ�ي هذ	 
	لبحث، 7لكن ال �	< لدyّ موضو| 
هاt 0خر ألتطر� �ليه 7لو بإ¶ا�. �� 
يسو|  على  	هللا  فرضه   yلذ	  Xلعقا	
 i7ثال !يا0  لثالثة  	ستمر  قد  	ملسيح 
عوقب  	لذين  	ملذنبو�  بينما  ليا<، 
�نوبا  	قترفو	  قد  !جلهم  من  	ملسيح 
يذكر  Pيث  جّد	  طويل  ألمد  مريعة 
 � !بدية  معانا5  عقاֲדم   �! 	إلجنيل 
جهنم. فأy �له عا6< هذ	 	لذy قضى 
	ألمر  كا�  عندما   yألبد	  Xبالعقا
يتعلق بعبا6 7[ يكونو	 !بناoUَ !7 بناِته؛ 
 Xّص عقاÀ ألمر	 �7لكن عندما كا
بنفسه  تطوَّ|   Uٍخطا! على  هو  	بنه 
	لعقوبة ��  حلملها جندo فجأÀ 5ّفف 
ثالثة !يا0 7ثالi ليا< فقط! ال «ا< 
هو  هذ	  كا�   	��7 !بد	.  مقا/نة  ألية 

	لعد< فال كا� 	لعد<. 

7لو !� 	لبشر 	لذين خلقهم 	هللا بيمينه 
غّير7	 معايk 	لعد< كما تعّلمو	 منه، 
 �7 مقاييس  !بنائهم  حق   � فطّبقو	 
!خر_  مقاييس  	آلخرين   Uبنا! حق 
متاما، فكيف سينظر 	هللا �� سلوكهم؟ 
هذ	   ��  Xأل	 	إلله  سينظر  هل 
بسر7/  ِقبلهم  من  	ملخلص"  "	لتقليد 
!0 بغضب؟ ال شك !� 	إلجابة على 

هذ	 	لتسا½< جد صعبة!

ما=� غّير( �لكّفا�ُ/؟
فيما يتعلق بتأثk صلب يسو| 	ملسيح 
� 	لعقاX على 	خلطيئة فقد بّيّنا مسبقا 
!� 	إلميا� بيسو| 	ملسيح [ يقلل !بد	 
 Xأل	إلله 	قضى به  yلذ	 Xلعقا	من 
على 06t 7حو	U �7/يتهما. فما �	لت 
بآال0  !طفاnن  يلد�  	ألمها�  �يع 
	لوال56، كما ما �	< 	لرجا< يكسبو� 

عيشهم مبشقة 7جهد.
من  	ملوضو|  هذ	  ند/´   �! ميكن 
بني  شاملة  مبقا/نة  !ع&  tخر  منطلق 
	لعا[ 	ملسيحي 7غk 	ملسيحي منذ �من 
	ملؤمنني  من  !حد  ال  	ملسيح.  يسو| 
بيسو| 	ملسيح يقد/ على !� ُيرينا � 
 � Áتغيُّر ملحو َّy! لتا/يخ	ية فتر5 من !
موضو| 	لوال56 حيث تكو� نسا½هم 
قد !جننب 	ألطفا< 76� ![، !7 يكو� 
 .Uعنا �لعيش 76	 	م قد كسبوnجا/

ليس هناy! h 	ختال� � هذ	 	لشأ� 
 .okملسيحي 7غ	لعا[ 	بني 

 Xتكا/	 بنـزعة  يتعلق  فيما  7!ما 
	ملؤمنني  بني  	ملقا/نة  فإ�  	خلطيئة 
 y! تقّد0  ال  7غkهم  	ملسيح  بيسو| 
	خلطيئة   �� 	لنـز7|   �! على  6ليل 
	ملؤمنة  	لفئة  قد ُمحيت �ائّيا من بني 

بيسو| 	ملسيح.
ُيعت�  ملا�	  حّقا:  ليتعجب   Uملر	  ��  ¦
	إلميا� باهللا !قلَّ شأنا nذo 	لد/جة من 
	إلميا� بـ "	بنه"؟ 7هذ	 wتص بالزمن 
	لذy سبق كشَف هذ	 	لسر - بأ� هللا 
wفّيا  طويل  لزمن  ظل   yلذ	  - 7لد	 
كا�  !نه  شك  ال  متاما!  	لنا´  على 
77حد	نيته.  باهللا  يؤمنو�  !نا´   hهنا
كما 7ُلد عد6 ال �صى من 	لنا´ منذ 
�من 	ملسيح �7 كل 6ين 7!/� ممن 
tمنو	 باهللا 77حد	نيته. فكيف ال �مل 
	إلميا� باهللا !yَّ تأثk � 	جلرمية 	لبشرية 
 Xأل	إلله 	[ يستطع  	؟ 7ملا�Xلعقا	7
!� يعا� بسبب ُنبله من !جل 	ملخطئني 
كما فَعل 	بنه 	لذy كا� !كثر منه نبال؟ 
يبد7 من 	ملؤكد !� "	البن" كا� ميلك 
!/قى  !خالقية  قيما   - باهللا  7	لعيا�   -
ر	!  7!على من 	ألX 	لذy هو !قلُّ حتضُّ
�	لت  ال  هل   :>Uيتسا سائل   َّX/ُ
	لكما<  !جل  من  تتطو/  	أللوهية 

	ملنشو6؟!
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* ِعزُّ  �ملرِ�  �ستغناُ
� عن �لنا�.

* �لعقُل ُيهاُ� ما ال ُيهاُ� �لسيُف!

لكل مثل �اللة
* غلَّ َيًد� ُمطِلُقها، َ+�ْسَترَ) َ'َقَبًة ُمعِتُقها:   ُيضر� 

ملن ُيستْعَبد باإلحسا5 4ليه.
* < �العتبا' ِغ= عن �الختبا': ُيضر� ملن  >خذ 

�لعBC مما '>@ +�ستغ= عن �لتجربة..
* َ>ِفْق قبل >5 ُيحَفَر َثر�H: ُيضر� < �حلّث على 

تد�'H �لعيو� قبل فو�O �آل+�5.

طـرفة
�شتر@ جحا ]ًكا، +قاY ألهله: >صلحو�، +ناT، فأكل 

 i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 

ِبَهـا   Tُُتَضـا ٍ̀ 4ْ'َحـْل بنفِسـَك  ِمـْن >'
َمَو�ِطِنـِه   >  dٌ+ْ'َ   Tَُخلـا� فالَعْنَبـُر 

هاتو�   :Yقا �نتبه  فلما  يد�.  +لطخو�  �لسمك،  ِعياله 
فشّم  قالو�:  ال،   :Yفقا >كلت،  قد  قالو�:  �لسمك، 

يدH. ففعل، k قاY: صدقتم +لكن ما شبعت!!

هل تعلم!!
هو  �لكهربائية  �ملغناطيسية   Bلقو� مكتشف   5<  *

!m'ند� nمب< oلعا�
* >5 �خلليفة �ألموm عبد �مللك بن مر+�5 هو >+Y من 

عمم �ستعماY �للغة �لعربية < �لبالq �إلسالمية!
 Bيقـصد به �ملنطقة  �ملمـتد mجلو� t5 �لغال< *
 Tنـعد�� نقـطة   uح �أل'`  سطـح  من 
كيلومـتًر�!  ١٦٠ مساحته  +تبـلغ  �لو}5، 

�بيا� �ا معا�   (�إلماT �لشافعي)

ُحـَر) �ألهـل <  ِفـَر�ِ)  ِمـْن  تكـن  +ال 
�لُعُنـِق علـى   Yٌُمـو� �لتَغـرُِّ�   >+

إعداد: جمال أغزول (اململكة املغربية)
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بني  �خلال�  يزيل   ��لقر ثالثا: 
�لكتب �لسما�ية

�لسابقة  �لكتب   � �الختالفا�   ��
�لكتا�   � سو��  �متعد��،   ��كث
�لو�حد )� بني كتا� �&خر، �لو ُتر" 
 *�نز قبل  عليه  كا�  ما  على  �ألمر 
�لقر&�، الستفحل �خلال8 بني �لنا6 
 �(<� �لشقا=  �فع  من  متكنو�  �ملا 
�لَِّذيَن   َّ���َ﴿  :Jتعا يقو*   .Lلصد�
�ْخَتَلُفو� � �لِكَتاِ� َلِفي ِشَقاٍ= َبِعيد﴾ 

(�لبقر�: ١٧٧)
�� هذ� �لشقا= �لبعيد �لذX �نتهى �ليه 
>Zة  �ستنـز*   Xلذ� هو  �لنا6  )مر 
�هللا عليهم فأنز* [م �لقر&� �لذX هو 
>Zة من �هللا، �ال cوX سوb �حلق 
يكو�  �بذلك   ،Jتعا �هللا  �لكامل من 
هو �سيلة �َحلَكم �لعد*، �لذc Xكم 
� كل خال8 �يفصل � كل قضية. 
يقو* تعاJ: ﴿�نَّا )َْنَزْلَنآ �ِلَْيَك �ْلكَتاَ� 
 "َ�<َ( ِبَما  �لنَّا6ِ  َبْيَن  لَِتْحُكَم  باْلَحقِّ 

�هللا﴾ (�لنسا�: ١٠٦)
لُِتَبيَِّن  ِ�الَّ  �ْلكَتاَ�  َعَلْيَك  )ْنَزْلَنا  �َمآ َ﴿
�َ>ْحَمٌة َ bُهًد�َلُهُم �لَِّذX �ْخَتَلُفو� ِفيه َ

لَقْوo ُيْؤمُنوَ�﴾ (�لنحل:٦٥)
�َنزَّْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَ� ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْي� َ﴿
لِْلُمْسِلِمَني﴾   bُبْشَر�َ �َ>ْحَمًة َ  bُهًد�َ

(�لنحل:٩٠)
 qلألحد� �لقر&�   sيعر �حني 

�لقر� معجز� �إلسال� (٦)

جدارة قوامة القرآن
على الكتب السماوية السابقة

ُتثا> � �لغر� مز�عم كث�� ضد �لتحدX �لقر&v �لقائل بأنه ال يستطيع )حد 
)� يأ| مبثله. �ُيقا* )يضا بأنه ليس بالضر�>� من �حي �هللا تعاJ، بل �� yمًد� 
� كا� طفر� من بني �لبشر. �{ يقولو� �نه حسب قانو� �لطفر� ُيمكن )� ُيؤتى فر� من 

�ألفر�� موهبة فائقة )� قد>� خا>قة، ال مياثله فيها )حد من �لبشر. 
هذ�  يد*  فال  مبثله،  يأ|   �( )حد  يستطع   � فريد�  كتابا  �لقر&�  كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر�>� على )� {لك �لكتا� من �حي �هللا تعاJ، بل ميكن �لقو* بأ� yمد� كا� >جال 

عبقريا.. ��نه كا� طفر� من بني �لبشر.
�قر) �لر� على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على )� �لقر&� نز* من عند �هللا، من خال* كتا�: 

�لقر&� معجز� �إلسالo �لذX سننشر� ع� حلقا� � هذ� �لز��ية.   "�لتقو�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر
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�لسابقة، �cكي تا>يخ �ألمم �لغابر�، 
�يذكر �قائع �لقر�� �خلالية، فإنه يفعل 
{لك لغرضني: )حد�ا )نه ُيصحح ما 
 ،qلسابقة من )حد�� �لكتب  جا� � 
تلك  )خطأ�  ما  بني  �لتناقض  �يزيل 
�لكتب � {كر� بسبب ما )ضافته يد 
�لبشر، �بني ما �ستجّد كشفه � �نيا 
 vألمر �لثا���لعلم ��لبحث ��لتنقيب. 
 �(  J� �ملسلمني  )نظا>  يلفت  )نه  هو 
حدثت  �ل�  ��لوقائع   qألحد�� تلك 
��ملوعظة  للع��  هي  �منا  �ملاضي   �
للمسلمني.. من حيث ��ا مبثابة )نبا� 
من  �ملستقبل   � يقع  سو8  غيبية 

�حلو��q ما ُيشاֲדها.
عنها   qحتد �ل�  �لكتب  )كثر  �لعل 
�لقر&� �)شا> �ليها ��J ما حتويه هي 
�لكتب  من  �هي  ��إلجنيل..  �لتو>�� 
�قد  �سر�ئيل.  ب�  على  )ُنزلت  �ل� 
�ملتعد��  �خلالفا�   J� �لقر&�  )شا> 
�لقر&�   �( �كيف  �سر�ئيل،  ب�  بني 
�قعت  �ل�  �حلقيقية   qألحد��  �<�(
 ���ل� {كرִדا تلك �لكتب.. ُمحّرفة )
 oتقا��ُمشّوهة.. بسبب تطا�* �لعهد 
�لزمن. يقو* تعاJ: ﴿ِ��َّ َهَذ� �ْلُقْرَ��َ� 
 Xلَِّذ� َ)ْكَثَر  ِ�ْسَر&ِ�يَل  َبِ�  َعَلى  َيُقصُّ 
�َ>ْحَمٌة َ bِنَُّه َلُهًد��ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَ�* َ

لِْلُمْؤِمِنَني﴾ (�لنمل:٧٧-٧٨)
��آلية �لكرمية تش� �J كثر� �خلالفا� 

بني ب� �سر�ئيل �تعد�ها، ��J )نه ال 
سبيل لرفع كل �خلالفا� �ل� �قعت 
� كتبهم �ملقدسة، ��� غرs �لقر&� 
�خلالفا�  >فع  ¡ر�  ليس  �هدفه 
فلم  �لسابقة..  �لكتب  من  ��¢�لتها 
ينـز* �لقر&� لذلك ��منا هو كتا� 
�َ>ْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنَني﴾. �[ذ� َ bفيه ﴿ُهًد
فإ� �لقر&� تنا�* من تلك �الختالفا� 
ما  �سر�ئيل  ب�  كتب  �قعت �  �ل� 
تنب�  �ل�  باألمو>  يتعلق  منها  كا� 
�هو   ،﴾bَلُهًد ��ِنَُّه َ﴿ �[د�ية:  عليها 
تلك  �قع �   Xلذ� �لظلم  ترفع  >Zة 
�لكتب على �لصاحلني ��ملؤمنني من ب� 

�سر�ئيل، فهو: ﴿َ>ْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنَني﴾.
)نبيا�   �( على  �لقر&�  )ّكد  فمثال.. 
 � كانو� >جاال صاحلني  �سر�ئيل  ب� 
)حدهم  يأ�   �� )حد،  منهم  يكفر 
مبا يستوجب غضب �هللا عليه.. كما 
من  بدً��  شأ�م..   � �لتو>��  �ّ�عت 
�صمته   Xلذ�  oلسال� عليه  موسى 
�لتو>�� بأنه عصى �هللا �)غضبه فحرمه 
من �خو* �أل>s �ملقدسة، �{ تقو* 

�لتو>�� عن موسى:

)نا  �ل�  كنعا�   s<( ��نظر   ..."
ملكا. �ُمت �  �سر�ئيل  لب�  )عطيها 
 J� ��نضم  �ليه  تصعد   Xلذ� �جلبل 
 � )خو"   ��ها> ما�  كما  قومك 
ألنكما  قومه.   J� ��نضم  هو>  جبل 
عند  �سر�ئيل  ب�  �سط   �  vُخنتما
ما� مريبة قا�§ � برية صني، �{ � 
�سط ب� �سر�ئيل. فإنك  � vُتقدسا
ال  �لكنك  قبالتها  من   s<أل� تنظر 
)نا  �ل�   s<أل� J� ،"هنا J� تدخل
�لتثنية،  (سفر  �سر�ئيل."  لب�  )عطيها 

�صحا» ٣٢، فقر�: ٤٩-٥٢) 
بينما نرb )� �لقر&� يؤكد )� موسى 
عليه �لسالo قد >با� �هللا تعاJ بنفسه، 
 ،���بتال �متحنه   X( فتونا..  �فتنه 
فخر¬ من كل تلك �المتحانا� على 
�َفَتنَّاَ" ُفُتوًنا َ﴿ :Jقد> عظيم. يقو* تعا
ُثمَّ ِجْئَت  َمْدَيَن  َ)ْهِل  َفَلِبْثَت ِسِنَني � 
��ْصَطَنْعُتَك َ ُموَسى*  َيا  َقَدٍ>  َعَلى 

لَِنْفِسي﴾ (طه: ٤١-٤٢)
�من )جل {لك ُيدين �هللا )�لئك �لذين 
�� موسى ��فتر�� عليه �إل® ��لبهتا� }&

فيقو*:

أنبياء ب( إسرائيل كانوا رجاال صاحلني � يكفر  أّكد القرآن أن       
منهم أحد، و� يأت أحدهم مبا يستوجب غضب اهللا عليه.. كما اّدعت 

التوراة ? شأنهم.. 
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﴿َيآ )َيَُّها �لَِّذيَن َ��َمُنو� َال َتُكوُنو� َكالَّذيَن 
ا َقاُلو� َ�َكاَ�  �� ُموَسى َفَبرََّ)ُ� �هللا ِممَّْ}َ��َ

ِعْنَد �ِهللا َ�ِجيًها﴾ (�ألحز��:٧٠)
�ها>�� عليه �لسالo.. ن¯ �هللا.. �ִדمته 
 Xصنع �لعجل �لذ �لتو>�� بأنه �شتر" �

�سر�ئيل،  ب�  عبدته 
حقيقة  �لقر&�  فأ�ضح 

موقفه، فقا*:
 �ُ��َلَقْد َقاَ* َلُهْم َهاُ>َ﴿
مْن َقْبُل َيا َقْوo �نََّما ُفتْنُتْم 
�لرَّْحَمُن  َ>بَُّكُم   َّ���َ ِبِه 

َلْن  َقاُلو�   *  Xمِر(َ �َ)ِطيُعو� َ َفاتَِّبُعوِني 
�ِلَْيَنا  َيْرِجَع  َحتَّى  َعاِكِفَني  َعَلْيِه  نْبَرَ» 

ُموَسى﴾ (طه:٩١-٩٢)
به  )لصقت   ..oلسال� عليه   �����
��لعيا{  �لزنا  �>تكا�  ִדمة  �لتو>�� 
باهللا، فيقو* �هللا تعاJ عنه � �لقر&�: 
�ْلِحْكَمَة   ��َ��َتْيَناَُ ُمْلَكُه  �َشَدْ�َنا َ﴿

�َفْصَل �ْلخَطا�﴾ (°:٢١)َ
�ُحْسَن َ َلُزْلَفى  ِعْنَدَنا  َلُه   َّ��ِ�َ﴿
َمآٍ�* َيا َ��ُ�ُ� �ِنَّا َجَعْلَناَ" َخليَفًة ِ� 
 ﴾ ِباْلَحقِّ �لنَّا6ِ  َبْيَن  َفاْحُكْم   sِ<َْأل�

(٢٦-٢٧:°)
�)يو� عليه �لسالo.. ¢عمت �لتو>�� 
�ِلد فيه بسبب ما ُ Xلذ� oنه لعن �ليو(
من   Jتعا �هللا   �فّ�) �بتال�،  من  )صابه 
َصاِبًر�   ��َجْدَناَُ عنه: ﴿�ِنَّا  �قا*  {لك 

(٤٥:°) ﴾�ٌ�َّ�ِنْعَم �ْلَعْبُد �ِنَُّه َ)

هنا عن {كر كل  ليضيق  �ملجا*   ��
بنو  )لصقها  �ل�  �ملخزية  �لوقائع 
كتبهم  �تضّمنتها  بأنبيائهم  �سر�ئيل 
�لكرمي  �لقر&�  عا²  �لقد  �ملقدسة. 
 bكل ما من شأنه )� يكو� فيه ﴿ُهًد

أل�   ..bهد لِْلُمْؤمِنَني﴾.  �َ>ْحَمٌة َ
 ���ملفر�s � �ألنبيا� )� يكونو� قد
بأعما[م،  �لنا6   Xيقتد ألقو�مهم.. 
�يهتد�� بتعليمهم، �يقتفو� )ثرهم.. 
كل  �ألنبيا�  هؤال�  يرتكب  فكيف 
ֲדم  )لصقتها  �ل�  �ملوبقا�  تلك 
�ألخر=  �لزعم  هذ�   �� بل  �لتو>��؟ 
لينا* )يضا من حكمة �هللا �لذX �ختا> 
هؤال� �ألنبيا� [ذ� �ملقاo �لعظيم. فلو 
كانو� قد �>تكبو� فعال تلك �ملعاصي 
على  هذ�  لد*  �لتو>��،  تزعمها  �ل� 
عدo حكمة من �ختا>هم ملهمة �لنبو� 
عن   Jتعا يقو*  �لذلك  ��لرسالة، 

�ألنبيا� عموما:
ِ>َسالََتُه﴾  َيْجَعُل  َحْيُث  َ)ْعـَلُم  ﴿�هللا 

(١٢٥  :oألنعا�)
[ذ�  )حد�  ´تا>  تعاJ ال  �هللا   ��  X(

�ملقاo �ال �لذX يليق µمل �ملسئولية، 
 ���يستطيع )� يكو� مثال )على �قد
طيبة يقتدX ֲדا قومه. �� مبد) �ضع 
�لرجل �ملناسب � �ملكا� �ملناسب من 
فكيف  �لبشر،  ֲדا  يأخذ  �ل�  �ملبا�¶ 
عن  �حلكيم  �إلله  يعجز 
�ملناسب  �إلنسا�  �ختيا> 
 Xجلليل �لذ� oهذ� �ملقا �
يترتب عليه �صال» جيل 
من �ألجيا* )� هد�ية )مة 
 �� بل  �ألمم؟ كال،  من 
�هللا تعاJ يعلم متاما )� )�لئك �ألنبيا� 
��لصال»  bلتقو� �كانو� �ملثل �ألعلى 

�طاعة �هللا، �{ يقو* عنهم: 
َفِبُهَد�ُهُم  �ُهللا   bَهَد �لَِّذيَن  �لَِئك (ُ﴿

(٩١ :oألنعا�) ﴾��ْقَتِدْ
مهديو�،  )ئمة  بأ�م   �)نبيا� ® يصف 

يهد�� �لنا6 بأمر �هللا تعاJ فيقو*:
ِبَأْمرَنا   �َ�َيْهُد ًة  )َئمَّ �َجَعْلَناُهْم َ﴿
 oََقا��َ �ْلَخْيَر��  ِفْعَل  �ِلْيِهْم  �َحْيَنآ ْ(َ�َ
لَنا  �َكاُنو� َ �لزََّكاِ�  ��ِيَتآَ� َ َالِ�  �لصَّ

َعاِبِديَن﴾ (�ألنبيا�:٧٤)
�� �حلكمة ��لعقل ��ملنطق.. لتشهد 
·يعا بأ� ما {كر� �لقر&� عن �ألنبيا� 
بعض  فإ�  {لك  �مع  �لصحيح،  هو 
)عماهم  �لذين  �جلها*  �ملستشرقني 
�حلق ال ´جلو�  �لتعصب عن >¸ية 
قد   � �هللا  >سو*  بأ�  �لزعم  من 

 إن اجملال ليضيق هنا عن ذكر كل الوقائع اخملزية ال@ 
ألصقها بنو إسرائيل بأنبيائهم وتضّمنتها كتبهم املقدسة. 
ولقد عاN القرآن الكرمي كل ما من شأنه أن يكون فيه 

ٌة ِلْلُمْؤِمِنَني﴾.  َVُْهًدى َوَر﴿
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�قتبس من �لتو>�� ��إلجنيل �ملعلوما� 
��حلقائق �ل� تضمّنها �لقر&� �لكرمي. 
�من �لو�ضح )� �ملسألة ليست �قتبا6 
 Xمنا هي قو�مة �حلق �لذ���ملعلوما�، 
جا� به �لقر&� على كل باطل )ضافته 

)يدX �لبشر �J �لكتب 
�لسما�ية �لسابقة.

قو�مة  �قتضت  لقد 
كل  يذكر   �( �لقر&� 
�>Zة   bهد فيه  ما 

�لسابقني  �ملؤمنني  للمؤمنني.. 
�خلالفا�  )ما  �لالحقني.  ��ملؤمنني 
 bد]� بأمو>  تتعلق  ال  �ل�   bألخر�
عنها  �لقر&�  ضر�  فقد  ��لرZة.. 
صفحا �� يذكرها. �[ذ�.. فإنه يقر> 
بكل �ضو».. )نه تنا�* ﴿َ)ْكَثَر﴾ ما 

´تلف فيه بنو �سر�ئيل، فيقو*:
َب�  َعَلى  َيُقصُّ  �ْلُقْرَ��َ�  َهَذ�   َّ��ِ﴿
ِ�ْسَر&ِ�يَل )ْكَثَر �لَِّذX ُهْم ِفيه َيْخَتِلُفوَ�﴾ 

(�لنمل:٧٧)
هكذ� بلغ �لدّقة � {كر �حلقيقة، �بلغ 
�كلها  �لوقائع،  سر�   � �إلعجا¢ 
يكو� µق..   �( �لقر&�  تؤهل  )مو> 
�لقو�مة  حق  له   Xلذ� �لقيم  �لكتا� 

على �لكتب �لسابقة.

)�بعا: �لقر� كتا& �لع$ ��ملستقبل
 �لكث  sعر قد  �لقر&�   �( {كرنا 

حني  �هو  �ملاضية،   qألحد�� من 
كما   qحلو��� يسر�  ال  {لك  يفعل 
يذكر  �ال  �لتا>يخ،  كتب  تسر�ها 
�لوقائع كما تذكرها �لسجال�، �ال 
ُيدّ�� �ألحد�q كما ُيدّ��ا )صحا� 

�ملذكر��. ��منا �{� عرs �لقر&� لتلك 
�لقصص ��لوقائع فإنه يفعل {لك �ّما 
 �( توضيحه،  سبق  كما  لتصحيحها 
 �تبش مبثابة  هي  �لقصص  تلك  أل� 
حيث  من  للمؤمنني  �موعظة  ��نذ�> 
��ا )نبا� غيبية سو8 يقع � �ملستقبل 
:Jما يشاֲדها. يقو* تعا qمن �حلو��

ُمَبيَِّنا�  َ��َيا�  �لَْيُكْم  )َْنَزْلَنآ  �َلَقْد َ﴿
َقْبِلُكْم  ِمْن  َخَلْو�  �لَِّذيَن  مَِّن  �َمَثًال َ

�َمْوعَظًة لِّْلُمتَِّقنيَ﴾ (�لنو>: ٣٥)َ
�� َقصص �لقر&� ليس بغرs �لتسلية، 
ֲדد8  ليس  �ملاضي   qحد�( �{كر 
خالفا�  حتسم  هي  ��منا  �لترفيه، 
 �( �لسابقة،  �لكتب  بشأ�ا �  �قعت 
تقدo �ملوعظة للمتقني حº يكونو� على 
حذ> من �لوقوL مستقبال فيما �قعت 

فيه �ألمم �لسابقة من �ألخطا�.
��ألسف �� �لكث� من �ملسلمني � َيِع 

هذ� �لد>6 �لقّيم، �� يفطن �J تلك 
 ���حلقيقة �لكث� من �ملفسرين �لذين نظر
�J قصص �لقر&� على )�ا حكايا� 
�ملاضي   qحـد�( «ـص  ��يا� <�
نبو���  )�ا  يد>كو�   �� فحسب، 
فلم  �ملستقبل،  لغيب 
 bسو منها   ��يستفيد
 Xلذ�  ��ليس بالنـز> 
 .�يتعلق باملاضي �حد
�حلقيقة   �هذ �إلبر�¢ 
على  �هللا   �ّ< �لقر&�..  ֲדا  يتمّيز  �ل� 
عن  يتسا�لو�  كانو�  �لذين  �لكفا> 
·لة  �لقر&�   *�نز  oعد  � �لسبب 
كلما  يتنـّز*  كا�  �نه  بل  ��حد�.. 
قلب  ُيثّبت   �( �هللا   ��<(  �( )مٌر  عنَّ 
>سوله � بأ� يقّص عليه )حد�ثا من 
�ملاضي تكو� مبثابة نبو��� ملا يوشك 
 �( ميكن  �ِلما   ،qحد�( من  يقع   �(
cدq من �قائع، �ِلما سو8 تأ| به 
�لغيب، فيطمئن قلب  �ألياo من )مو> 
� يتنّبه ( ،qنتائج �ألحد� J� *لرسو�

:Jاطر �ألمو>. يقو* تعا½ J�
َلْوَال   ��َكَفـُر �لَّذيَن  �َقـاَ* َ﴿
��ِحَدً�، َ ُجْمَلـًة  �ْلُقْر&ُ�  َعَلْيه  ُنزَِّ* 
 ��َ>تَّْلَناَُ ُفَؤ�َ�َ"  ِبِه  لُِنَثبَِّت  َكـَذلَك 

َتْرِتيـًال﴾ (�لفرقا�: ٣٣)
َنُقصُّ  ﴿َنْحُن  )يضا:   Jتعا �يقو* 
�َحْيَنآ ْ(َ ِبَمآ  �ْلَقَصِص  َ)ْحَسَن  َعَلْيَك 

وإمنا  املعلومات،  اقتباس  ليست  املسألة  أن  الواضح  ومن 
باطل  كل  على  القرآن  به  جاء  الذي  احلق  قوامة  هي 

أضافته أيدي البشر إc الكتب السماوية السابقة.
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�ِلَْيَك َهَذ� �ْلُقْرَ��َ�﴾ (يوسف: ٤)
للتسلية  �لقر&� ¡ر� كتا�  �لو كا� 
��لترفيه، )� لو كا� �لغرs من {كر 
{كر  ¡ر�  هو  �لقر&�   � �لقصص 
﴿َ)ْحَسَن  لكا�  ��ملوعظة،   qألحد��
�لقصصية  باحلبكة  يتمّيز  �ْلَقَصِص﴾ 
�·ا* �لقصة �حسن تسلسل �لوقائع. 
قّيما،  �لكتا� كتابا  �لكن.. ملا كا� 
هو  فتر��  على  �نز�له  من   sلغر��
قصص  فإ�  ُفَؤ�َ�َ"﴾،  ِبـِه  ﴿لُِنَثبَِّت 
من  �)جل  )على  قصًد�   o�تر �لقر&� 
�[ذ�  �حلبكة.  ��تقا�   qحلو��� سر� 
�صف سبحانه {لك �لقصص بقوله:

ُأل�ِلي  عْبَرٌ�  َقَصِصهْم   � َكاَ�  ﴿َلَقْد 
�َلكْن َ bَألْلَبا�، َما َكاَ� َحِديًثا ُيْفَتَر�
ُكلِّ  �َتْفصيَل َ َيَدْيه  َبْيَن   Xلَّذ� َتْصِديَق 
ُيْؤِمُنوَ�﴾   oٍلَِّقْو �َ>ْحَمًة َ  bُهًد�َ َشْيٍ� 

(يوسف: ١١٢)
�لذين  �قصص  �ملاضي   qفأحد�  �}ً�
 ¾�أل ع��   bسو ليست  خلو� 
من  )حد�ثا  ليست  �هي  �أللبا�، 
�لر��ئي.. فهي � تكن حديثا  �خليا* 
�ل�  لألمو>  تصديق  �لكنها   ،bُيفَتر
على �شك �لوقوL بني يدX �لرسو* 
 bهد� شي�  كل  تفصيل  �هي   ،�
�>Zة للمؤمنني �لذين سو8 يأ| ֲדم 

.oمستقبل �أليا �لزما� �
�لنأخذ قصة يوسف عليه �لسالo مثاال 

لشر» هذ� �لنقطة �لدقيقة..
 J�  �تش )مو>�  �لقصة   �هذ  �  ��
�قعت )� سو8 تقع � حيا�  qٍحد�(
�لرسو* �، فهنا" �لعديد من �لوقائع 
عليه  ليوسف   qما حد بني  �ملتشاֲדة 
�ما سوc 8دq لرسو* �هللا.  oلسال�
�تثبيت   � للرسو*  تنبيه  هذ�   ��
�ألمو>،  �ليه   *�تؤ سو8  مبا   �لفؤ��
 .qألحد�� �ليه  تنتهي  سو8  �ما 
 ..�ليقتلو )هله  عليه  تآمر  فكال�ا 
يوسف عليه �لسالo حا�* �خوته )� 
�>سو* �هللا حا�لت قبيلته )�  ،�يقتلو
 Jتعا �هللا  ّجنى  كما  �لكن..  تقتله. 
قضى  فإنه  �خوته،  كيد  من  يوسف 
)يضا )� ُينجي >سوله من كيد قبيلته. 
�خل  )نه  جناته  سبب  كا�  �كال�ا 
 oلسال� عليه  يوسف   ..s<أل� باطن 
حني )لقا� �خوته � �لبئر، �>سو* �هللا 
حني �خل مع )¿ بكر � �لغا>، �جا� 
�لكنهم  �لغا>،  فوهة   J� �ملشركو� 
�بيض  �لعنكبو�  بيت   ���جد
�حلمامة، فانصرفو� ��� )� ينظر )حد 
منهم �J موقع قدميه، �بذلك عصم 

�هللا >سوله من �لنا6.
�لفتنة  إلغر��   sتعّر �كال�ا 
عليه  يوسف  �لنفس..  �مستطا� 
�لعزيز  �مر)�  حا�لت  حينما   oلسال�
� عن نفسه، �>سو* �هللا � ��)� تر�

حني عرs عليه قومه )� Àمعو� له من 
�ملا* ما يكو� به )غناهم، �)� يأتو� له 
�لنسا� )·لهن، �)� يوّلو� عليهم  من 
ملكا �{� كا� يبتغي �مللك ��لسلطا�، 
 �}� �� �ألطبا� ليعاجلوÁ يأتو� �ليه �(�
كا� به مس من �لشيطا�. �� بعض 
 �( عليه  عرضو�  ��م  ُيقا*  �لر��يا� 
عاما،  &[تهم  �يعبد  عاما  �[ه   ��يعبد
 ���بذلك ينتهي �خلال8 �تز�* �لعد�
بينه �بينهم. �لو � يكن >سو* �هللا هو 
�ملعقو*  حقا من عند �هللا.. لكا� من 
فليس   ،Xملغر�  sلعر� هذ�  يقبل   �(
��ْلُملك  ��لنسا�  �ملا*  من  �غر��  )شد 
��لسلطة. �لكنه >فض باصر�> قائال: 
ميي�   � �لشمس  �ضعو�  لو  ��هللا "
)تر" هذ�  ��لقمر � يسا>X على )� 
�ألمر ما تركته حº ُيظهر� �هللا )� )هلك 
 Xهذ� هو نفس �إلصر�> �لذ��نه". �
)بد�� يوسف عليه �لسالo � مو�جهة 
�مر)�  عليه  عرضته   Xلذ� �لدنيا  �غر�� 
�لعزيز �نسو� �ملدينة �لال| تآمر� معها 
ْجُن َ)َحبُّ �َِليَّ  عليه، فقا*: ﴿َ>�ِّ �لسِّ

ا َيْدُعوَنِ� �ِلَْيِه﴾.  ِممَّ
لإلغر��  كال�ا   sتعّر  �( �بعد 
 oلسال� عليه  يوسف  �خل  ��لفتنة.. 
 �  � �هللا  >سو*  �ُنِفَي  �لسجن، 
قاطعته   �( بعد  طالب،   ¿( شعا� 
معه،  &منو�  �لذين  ��حلفنة  هو  قريش 
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�لزمن  فتر� من  �ملكا�  فلبث � {لك 
كالسجني. 

قومه  على  �هللا  >سو*  �عا�  كا�   ®
 oتصيبهم �ملجاعة كما )صابت قو �(
��لتشفي،  oالنتقا� sيوسف، ليس بغر
�ملجاعة سببا  �لكن بغرs )� تكو� 
Àعل قومه ير�� �حلق �يد>كو� فسا� 
)عما[م، كما كا� �قوL �ملجاعة � 
 ��¢من �خو� يوسف سببا جعلهم ير

نتيجة سو� )عما[م.
بني  �لوقائع   � تشاֲדا   bنر كذلك 
�حلكم   oلسال� عليه  يوسف  تو¾ 
�بني  �لسجن..  من  خر�جه  بعد 
خر�جه  بعد  �حلكم  �هللا  >سو*  تو¾ 
من شعا� )¿ طالب، �{ سرعا� ما 
هاجر �لرسو* � �J �ملدينة ��ستتب 

له �ألمر هنا". 
 oظهو> عز يوسف عليه �لسال bنر ®
�خضوL )هله � �اية �ألمر، �هو ما 
 Lخضو�ُيقابل ظهو> عز �لرسو* � 
)هله �عش�ته له � �اية �ألمر. �هنا" 
)يضا �لتشابه �لكامل بني عفو يوسف 
�لرسو* عن )هله،  عن �خوته، �عفو 
��ستعما* كل منهما لنفس �لكلما�: 

.﴾oََال َتْثِريَب َعَلْيُكُم �ْلَيْو﴿
 qلقر&� ¢�خر باإلشا>�� لألحد�� ��
�شا>��  كذلك  �هي  �ملاضية، 
 J� ننظر  �حني  �ملستقبلة.   qلألحد�
قصص  �نفهم  �ملنظا>،  ֲדذ�  �لقر&� 

لنا  ينبثق  �ملنطلق،  هذ�  من  �لقر&� 
عا� جديد �عجيب من عو�� �لقر&� 
�لقر&�  يذكر   � ملا{�  �نفهم  �ملجيد، 
سر�   � ·يعها  �لقصص   qحو��
من  جانبا  يذكر  كا�  ��منا  متصل، 
�قائع �لقصة، �قد يكر>ها � مناسبة 
منها.  &خر  جانبا  يذكر   �(  ،bخر(
 J� تومئ  كانت  �لوقائع  تلك  فكل 

.Lشك �لوقو�)نبا� �لغيب �ل� على 
�ال يقتصر �ألمر على ¢من >سو* �هللا 
 �فقط، بل �� �قائع �ألمم �لسابقة تش
للمسلمني   qدc 8ما سو J� يضا(
� مستقبل �ألياo. [ذ� كا� من )كثر 
�لقر&�  �لذين جا� {كرهم �   oألقو��
أل�  �{لك   ،b<لنصا�� �ليهو�  هم 
 J� )مرهم   *�يؤ سو8  �ملسلمني 
 ،b<لنصا�� �ليهو�  )مر  �ليه   *& ما 
�سو8 يقع [م من �ألحد�q ما �قع 
 .b<لنصا�� �ليهو�  من  سبقهم  ملن 
�� هذ� �لشأ� صّر» >سو* �هللا � 
�لذين من قبلكم  بقوله: "لتتبعن ُسنن 
"علما�  �قا*:  بالنعل"،  �لنعل   �حذ

)م� كأنبيا� ب� �سر�ئيل".
 � ���يذكر �لقر&� )� �ليهو� قد )فسد
�أل>s مرتني، �� �ملر� �أل�J بعث �هللا 
بأ6 شديد فجاسو�   ¾�( عبا��  عليهم 
�لكّر�  لليهو�  �هللا   �< �لديا>، ®  خال* 
بأمو�* �بنني �جعلهم  �)مّدهم  عليهم 
سّلط  �لثانية..  �ملر�   ��  .��نف )كثر 
�جوههم  ��عليهم )يضا )عد��هم ليسو¸
�* مر� ( ��ليدخلو� �ملسجد كما �خلو

 .���لُيتّبر�� ما علو� تتب
للمسلمني   qما حد )يضا  �هذ� هو 
 qتا>´هم �لطويل.. متاما كما حد �
 *��أل �لفسا�  كا�  �سر�ئيل.  لب� 
 ��يتآمر  ��بد) حني  لليهو�  بالنسبة 
�سليما�، ® عّم  ��على ملوكهم ��
فسلط  {لك،  بعد  �لنا6  بني  �لفسا� 
جا��هم  �لذين  �آلشو>يني  عليهم  �هللا 
من �لشما*، ��لبابليني �لذين جا��هم 
�ملقدسة   s<أل� فدخلو�  �لشر=،  من 
�ضاعت  �لديا>  خال*  �جاسو� 
 *��أل ��لفسا�  �ليهو�.  من  فلسطني 
بالنسبة للمسلمني كا� � �اية �لد�لة 

  f كان دعاء رسول اهللا على قومه أن تصيبهم اجملاعة كما أصابت قوم 
يوسف، ليس بغرض االنتقام والتشفي، ولكن بغرض أن تكون اجملاعة 
سببا mعل قومه يرون احلق ويدركون فساد أعماlم، كما كان وقوع 

اجملاعة ? زمن إخوة يوسف سببا جعلهم يرون نتيجة سوء أعماlم.
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�ملؤ�مر��  كثر�  حني  �*عباسية 
�لفسا�  عم   ® �لد�لة،  ضد  )يضا 
�لصليبيني  عليهم  �هللا  فسلط  �لنا6 
��لتتا>  �لشما*،  من  جا��هم  �لذين 
�هم  �لشر=،  من  جا��هم  �لذين 
�ضاعت  �لديا>  خال*  جاسو�  )يضا 

فلسطني من �ملسلمني.
لليهو�  بالنسبة   vلثا� �لفسا�  )ما   
فكا� بعد )� >�  �هللا [م �لَكّر� على 
)عد�ئهم، ��ستعا��� فلسطني �عاشو� 
فسا�هم   J�  ��عا� )�م   �غ فيها. 
سّلط   �( فكا�  �هللا،  )مر  �عصيا�م 
طر��هم  �لذين  �لر�ما�  عليهم  �هللا 
�منعوهم  فلسطني،  من   bخر( مر� 
{ال  �ليهو�  �هللا  �)صا�  �خو[ا،  من 

�خزيا ُيع� عنه �لقر&� بقوله: 
�لَِيْدُخُلو� َ �ُجوَهُكْم ُ  �� ُ̧ ﴿لَيُسو
 ���ََّ* َمرٍَّ� َ�لُِيَتبُِّر(َ ��ْلَمْسِجَد َكَما َ�َخُلوُ

َما َعَلْو� َتْتِبً��﴾ (�إلسر��:٨)
�هذ� هو ما حدq للمسلمني متاما.. 
�لكّر� على  �هللا [م   �ّ<  �(  qحد }�
من  فلسطني   ����ستعا� )عد�ئهم 
��ستولو�  طا>��هم  بل  �لصليبيني، 
�ل�  �لشرقية  �لر�مانية  �ململكة  على 
�لقسطنطينية.  عاصمتها  كانت 
�متد�  �ل�  �لعثمانية  �لد�لة  �)قامو� 
 �  s<أل� من  بقعة  على  )مالكها 
�لعا�  ممالك  من  مملكة   X( تقابلها 
للمسلمني ما  �لسابقة، فتحقق بذلك 

سبق )� �عد �هللا به ب� �سر�ئيل: ﴿ُثمَّ 
�َ)ْمَدْ�َناُكْم َ َعَلْيِهْم  �ْلَكرََّ�  َلُكُم  َ>َ�ْ�َنا 
 ﴾��ِبَأْمَو�ٍ* َ�َبِنَني َ�َجَعْلَناُكْم َ)ْكَثَر َنِفً

(�إلسر��:٧)
��ستمر هذ� �حلا* >�حا من �لزما�، 
غ� )� �ملسلمني عا��� �J طر= �لفسا� 
�عصيا� �هللا ��لرسو* �هجر �لقر&�. 
�كا� هذ� هو �لفسا� �لثاv مثل فسا� 
�هللا  فسّلط  قبلهم،  من  �لذين  �ليهو� 
على �ملسلمني >�ما� �لعصر �حلديث، 
من  خلو�  �لذين  �لر�ما�  �هم ساللة 
قبل. �قد ُطِر� �ملسلمو� من فلسطني 
�ُمنعو� من �خو[ا حني  ،bمر� )خر
باليهو�  �حلديث  �لعصر  �ما� < جا� 
�ل�  �ملقدسة   s<أل� �)عطوهم 
طر�هم منها )سالفهم منذ ما يقر� 
�ملسلمني  �هللا  �)صا�  ،oلفي عا( من 
يعرفه متاما كل من عا§  {ال �خزيا 
�لعا�  يعيشها  �ل�  �ملخزية   qألحد��
ع�   �( سبق  ��ل�   ،oليو� �إلسالمي 
 ��ُ̧ عنها �لقر&� �ملجيد بقوله: ﴿لَِيسو
َكَما  �ْلَمْسِجَد  �لَِيْدُخُلو� َ �ُجوَهُكْم ُ
َعَلْو�  َما   ���لُِيَتـبُِّرَ َمرٍَّ�   *ََّ�(َ  �َ�َخُلوُ

َتْتِبً��﴾ (�إلسر��: ٨)

[ا   sتعّر �ل�  �لفجيعة   �هذ  ��
يعيشها  �ل�  �ملأسا�   ��هذ �ملسلمو�، 
حتقق  بسبب   ،oليو� �إلسالمي  �لعا� 
�لقر&�  {كرها  �ل�  �لنبو���  تلك 
�لكرمي على )�ا �قائع �)حد�q سبق 
 �تث �ملاضي، ال شك )�ا  �قوعها � 
�نسا�  �ألسى ��ألسف � قلب كل 
خامت  ألمة  �حسر�  )ملا   �فؤ�� يتوجع 
�لنبيني، �ّال )�ا تد* )يضا على عظمة 
�لقر&�، �ت�هن على �عجا¢ �لفرقا�. 
 qحلو��� È<فهو ليس ¡ر� كتا� يؤ
يذكر  كتا�  �لكنه  �لوقائع،  �يسر� 
للمستقبل،  ع��  فيه  أل�  �ملاضي 
ما   J�  �يش ألنه  �نقضى  ما   ���ُيدّ
سوc 8دq. هذ� هو �لكتا� �لقّيم 
�لذX تتضح عظمته مع مر�> �لزما� 
يشهد  نفسه  فالزما�   .oأليا�  oتقا��
تبني   oأليا�� �عظمته،  صدقه  على 
��لو�قع �ملشهو�  ،�حقيقته �علو قد>
�صـد=  شأنه  Éو  على  ي�هن 
)نه  µق  يثبـت  ��لتا>يخ  نبو��ته، 
يسـتحق   Xلذ� �لقّيم  �لكـتا� 
·يع  على  �لقـو�مة  له  تكـو�   �(

�لكتب �لسابقـة.

والتاريخ يثبت sق أنه الكتاب القّيم الذي يستحق
 أن تكون له القوامة على vيع الكتب السابقة.
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عز  �هللا  يقو� 
كتابه   � �جل 
عيسى  لسا�  على  �لعزيز 

�بن مرمي عليه �لسال�:
 ﴿َ�َ+ُسوًال %َِلى َبِني ِ%ْسر�ئيَل 
ِمْن  ِبآَيٍة  ِجْئُتُكْم  َقْد  7َنِّي 
ِمَن  َلُكْم  7َْخُلُق  7َنِّي  َ+بُِّكْم 
َفَأْنُفُخ  ْيِر  �لطَّ َكَهْيَئِة  ِني  �لطِّ
�هللاَِّ   �ِCِْبِإ  Eَطْير َفَيُكوُ�  ِفيِه 
 Gََ��ْألَْبَر �ْألَْكَمَه   Jُ7�َُْبِر
�هللاَِّ﴾   �ِCِْبِإ �ْلَمْوَتى  7ُ�َْحِي 

(�Q عمر��: ٥٠)
 �يقو� عز �جل � موضع 

Qخر من �لقر�Q �لكرمي: 
�ْبَن  َيا ِعيَسى  َقاَ� �هللاَُّ   Cْ%ِ﴿
َعَلْيَك  ِنْعَمِتي  �Cُْكْر  َمْرَيَم 
7َيَّْدُتَك   Cْ%ِ َ��ِلَدِتَك  َ�َعَلى 
 Vَلنَّا� ُتَكلُِّم   Vِْلُقُد�  Wِِبُر�
 Cْ%ِ�َ َ�َكْهًال  �ْلَمْهِد  ِفي 
َ��ْلِحْكَمَة   Yَْلِكَتا� َعلَّْمُتَك 
 Cْ%ِ�َ َ��إلْنِجيَل  َ��لتَّْوَ+�َ\ 
َكَهْيَئِة  ِني  �لطِّ ِمَن  َتْخُلُق 
(�ملائد\:  ِبِإCِْني﴾  ْيِر  �لطَّ

(١١١
�لط`  فما هي حقيقة خلق 
بعد   � عيسى  يد  على 
�7 ينفخ فيه؟ �هل هو خلق 
كا�  بأنه   cdما حقيقي 

ينفخ فيه كما يرf بعض   �7 dمبجر �ً̀ hعل من �لطني ط
تفس`   � يقو�  حيث  �هللا)،  (+kه  كث`  كابن  �ملفسرين 
�آلية ٥٠ من سو+\ �Q عمر�� ما نصه: "... �كذلك كا� 
يفعل، ُيصّو+ من �لطني شكل ط` r ينفخ فيه فيط` عياًنا 
من  �آلية  تفس`   � 7يضا  �يقو�  �جل...".  عز  �هللا   �Cبإ
ِني َكَهْيَئِة  سو+\ �ملائد\ لقوله عز �جل: ﴿َ�ِ%Cْ َتْخُلُق ِمَن �لطِّ
ْيِر﴾، "�7 ُتصّو+r x ُتشّكله على هيئة �لطائر بإvC لك  �لطَّ

ً̀� W�+ �C تط` بإ�C �هللا". � Cلك، فتكو� ط

يؤمن   cلذ�  zملع� هو  هذ� 
خاصة  �ملسلمني  معظم  به 
�7 �آليتني �+d ֲדما كلمتا 
��ختلط  �"�ُلق"  "َ	خُلق" 
 Vلنا� من  كث`  على  �ألمر 
 cلذ� zهبو� %� هذ� �ملعC�
يقو� بتحويل �لطني %� ط` 
�d cC �+يش �حلم �يط` 
 dملجر �هللا   �Cبإ بالسما� 
 � �ملسيح  �لسيد  نفخ 

فيه!! فهل هذ� صحيح؟
على  �ملوضو�  �لفهم 
نبحث   �7 علينا  حقيقته 
كيف  �لكرمي   �Qلقر�  �
�ستخد� �هللا سبحانه �تعا� 
�مشتقاִדا  ﴿خلق﴾  كلمة 
� كتابه �لكرمي. فنجد 7نه 
غافر  سو+\   � �جل  عز 
َماَ��ِ�  �لسَّ ﴿َلَخْلُق  قا�: 
َخْلِق  ِمْن  7َْكَبُر  َ��َألْ+ِ� 
 .(٥٨ (غافر:   ﴾Vِلنَّا�
 �7 �آلية   xهذ من  نفهم 
كلمة ﴿خلق﴾ �أل�� تع� 
�خللق �إل�ي �ملعر��، �هو 
 dاhكإ �لعد�  من   dاhإل�
خـلق   �7  ،Wلر��� �حليا\ 
كخـلق   �7 �لكـو�، 
��أل+�  �لسـمـا��� 

حقيقة خلق
 عيسى � للط�

بقلم: غامن محمد غامن

�dكاتب من �أل
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َخَلُقو�   �ْ7َ﴿ تعا�  كقوله 
َبْل  َ��َألْ+َ�  َماَ��ِ�  �لسَّ
(�لطو+:٣٧)  ُيوِقُنوَ�﴾  ال 
كلمة  من  نفهم  بينما 
Qخر   zمع �لثانية  ﴿خلق﴾ 
خلق   ،cلبشر� �خللق  �هو 
�لناV �لذc ال ُيقاَ+� باخللق 
�إل�ي بشكل من �ألشكا�، 
 dاh% نوعه  من  يكو�  �ال 
سبحانه  ألنه  مثًال  �حليا\ 
�خلالقني  7حسن  �تعا� 
�هو �لذc ُيوِجد �حليا\ من 
�لعد� �يبعث �لر�W �ليس 
�هللا   �% بل  �لوقاته.  7حُد 
من  يدّمر  �تعا�  سبحانه 
يقو� بإمكانية �خللق �ملشابه 
للخلق �إل�ي حيث يقو�: 
ُشَرَكاَ�  هللاَّ  َجَعُلو�   �ْ7َ﴿
َفَتَشاَبَه  َكَخْلِقِه  َخَلُقو� 
(�لرعد:  َعَلْيِهْم﴾  �ْلَخْلُق 
سبحانه  �هللا   �%  .(١٧
�يستنكر  يفّند  �تعا� 
��ذ�� هللا شركا�  على من 
�عبد�هم من �dنه، �يقو� 
هؤال�  هل  مستنكًر�:  �م 
�لذين عبدمتوهم ���ذمتوهم 
شركا� � خلقو� كخلقي، 
ح�  �ألمر  عليكم  فتشابه 

لعباdִדم  �مل�+  لكم  يكو� 
.v�d ة من�Q همCا���

يقو�   �7 �ملستحيل  ملن  %نه 
�خللق  يشابه  �لق  �لو� 
ُيبيـن  حيث  �إل�ي 
�لعجز  �تعا�  سبحانه 
على  للمخلوقا�  �لكامل 
فيقو� سبحانه  ֲדذ�،  �لقيا� 
َما  7ََ+7َْيُتْم  ﴿ُقْل  �تعا�: 
َتْدُعوَ� ِمْن �dُِ� �هللاَِّ 7َُ+�ِني 
�َألْ+ِ�﴾  ِمَن  َخَلُقو�   �Cََما
ّحتٍد  �هذ�   (٥ (�ألحقا�: 
dُعي  َمن  %�ي ��ضح لكل 
من ��d �هللا �ملن ��ذ�هم 
�ُيظهر��  ُيبّينو�   �7 �Qة، 
�أل+�،  من  خلقو�   �Cما
عن  �لكامل  عجزهم  مبيًنا 
خلق c7 شي� من �أل+� 
�لسابقة،  �آلية  حسب نص 
7كثر   � �ملسيح   �7 �مبا 
�هللا   ��d من  dُعي  َمن 
  ،f+سب معتقد�� �لنصا 
هو  �لطني  فإ�  �كذلك 
هو  كما  �أل+�  من   \dما
��ضحا  فأصبح  معلو�، 
 �7 �لسابقة  �آلية   سب 
¡لق   �7 ِمن  7عجُز  �ملسيح 
 � هو   cلذ� �لطني  من 

ً̀� كالذc خلقه  �أل+�، ط
�تعا�..!!  سبحانه  �هللا 
�ملسيح  بأ�  سلمنا  لو  ألنه 
 xֲדذ� �خللق  ֲדذ�  قا�   �
�لطريقة "بإ�C �هللا" لوجب 
علينا �7 نسّلم بعد� مسا��\ 
�ملسيح � بباقي �ألنبيا�، 
َيْخُلُق  لقوله تعا�: ﴿7ََفَمْن 
(�لنحل:  َيْخُلق﴾  ال  َكَمْن 
 �% يصل  قد  �هذ�   .(١٨
�لشر¢ باهللا سبحانه �تعا� 

– معاC �هللا. 
كث`\   f7خر Qيا�  �هنا¢ 
تبني  �خللق  موضو�   �
للمخلوقا�  �لكامل  �لعجز 
�ملتشابه  باخللق  �لقيا�  عن 
يقو�  حيث  �إل�ي  للخلق 
�لَِّذيَن   َّ�%ِ﴿ �جل:   عز 
َلْن  �هللاَِّ   �ِ�dُ ِمْن  َتْدُعوَ� 
�ْجَتَمُعو�  َ�َلِو  Cَُباب¤  َيْخُلُقو� 
�يقو�  (�حلج: ٧٤)،  َلُه﴾ 

َيْدُعوَ�  ﴿َ��لَِّذيَن  كذلك: 
َيْخُلُقوَ�  ال  �هللاَِّ   �ِ�dُ ِمْن 
ُيْخَلُقوَ�﴾  َ�ُهْم  َشْيئ¤ 
(�لنحل:٢١). فاهللا سبحانه 
بعد�  يقو� صر�حة  �تعا� 
�خاصة  �لبشر،  %مكانية 
�هللا   ��d من  dُعو�  �لذين 
¡لقو�   �7  � كاملسيح 
 �ً̀ صغ كا�  �لو  شي�   c7

.Yجًد� كالذبا
فهل hو© �7 يقو� �هللا عز 
�ملستحيل  من  بأنه  �جل 
غ`   �7  ªن" بشر   c7 على 
�يقو�  Cبابة،  خلُق   "ªن
 � عيسى  بأ�  �آلخر�� 
ً̀�  7ك� مبئا�  كا� ¡لق ط
�نقر  �لذباY؟  من  �ملر�� 
بأ�  �حلالة   xֲדذ �نسلم 
عيسى � ليس كغ`x من 
�لبشر ��ألنبيا�، بل �ُنعطي 
بإضفا�   f+للنصا �مل�+ 

من  بأنه  وجل  عز  اهللا  يقول  أن  !وز  فهل   
خلُق  ن&"  غ�  أو  "ن&  بشر  أي  على  املستحيل 
� كان  ذبابـة، ويقول اآلخـرون بـأن عيسى 
<لق طـيـًرا هو أك: مبئات املرات من الذباب؟ 
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�أللوهية على شخصه �7نه 
تعا� �هللا   ¡لق � �أل+�، 

.�ً̀ عما يقولو� علوًّ� كب
 f+لنصا� �لعلم �7  هذ� مع 
 � �ملسيح  ��ذ��  �لذين 
%ً�ا ال يقولو� بأنه خلق من 

.�ً̀ �لطني ط
�بن  �إلسال�  شيخ  يقو� 
�هللا" � كتابه  تيمية "+kه 
 G مقدمة �لتفس` �جلز� ٧

١١ما نصه:
ال  َكَمْن  َيْخُلُق  "﴿7َفَمْن 
 �ْ%�َ ُر�َ�*  َتَذكَّ 7ََفال  َيْخُلُق 
�� ِنْعَمَة �هللاَِّ ال ُتْحُصوَها  َتُعدُّ
َ+ِحيٌم*  َلَغُفوٌ+  �هللاََّ   َّ�%ِ
َ�َما  ُتِسرُّ�َ�  َما  َيْعَلُم  َ��هللا 
َيْدُعوَ�  َ��لَِّذيَن  ُتْعِلُنوَ�* 
َيْخُلُقوَ�  ال  �هللاَِّ   �ِ�dُ مْن 
ُيْخَلُقو�﴾  َ�ُهْم  َشْيئ¤ 

(�لنحل:١٨- ٢١) 
 فهو سبحانه �خلالق �لعليم 
�لذc ال ميو�، �من  �حلق 
كما  شيئا  ¡لق  ال   xسو�
َتْدُعوَ�  �لَّذيَن   َّ�%ِ﴿ قا�: 
َيْخُلُقو�  َلْن  �هللاَِّ   �ِ�dُ ِمْن 
َلُه  �ْجَتَمُعو�  َ�َلِو  Cَُباب¤ 
َشْيًئا   Yَُبا �لذُّ َيْسُلْبُهُم   �ْ%ِ�َ
َضُعَف  ِمْنُه   xَُيْسَتْنِقُذ� ال 

 ﴾Yَُ��ْلَمـْطُلو ُب  الـِ �لطَّ
(�حلج:٧٤) 

 �هذ� مثٌل ضربه �هللا، فإ� 
�ملخلوقا�،  7صغر   Yلذبا�
�كل من ُيدعى من ��d �هللا 
لن ¡لقو� Cباًبا �لو �جتمعو� 
له �%� يسلبهم �لذباY شيئا 
ال يستعيد�x منه. فإ�C تبني 
�ال  Cباًبا  ¡لقو�  ال  ²7م 
ما  �نتز��  على  يقد+�� 
خلق  عن  فهم  يسلبهم، 
7عجز  مغالبته  �عن   x`غ

�7عجز."
7معنا  لو  فإننا  هذ�  �على 
�لسابقة  �آليا�   � �لنظر 
–+kه  تيمية  �بن  قاله  �ما 

�هللا- لفهمنا منها ما يلي:
 cلذ� مسا��\  عد�   .١
�Cلك  ُيخلق   cبالذ ¡لق 
 ��d من  dُعو�  �لذين  أل� 
�هللا ال ¡لقو� شيًئا بل هم 

ُيخلقو�.
 ��d عو� منdُ ٢. %� �لذين
7حيا�-  –غ`  7مو��  �هللا 

�ال يد+�� 7يا� ُيبعثو�.
عجز �7لئك �لذين dُعو� من 
7صغر  ¡لقو�   �7 �هللا   ��d
مثال   Yكالذبا �ملخلوقا� 

�سترجا�  يستطيعو�  �ال 
�معر��  منهم.   x7خذ ما 
من  7كثر   � �ملسيح   �7
 �C% هللا، فهو� ��d عي منdُ
من  شيئا  ¡لق  �ال  �لو� 
�أل+�، �هو ميت غ` حي 

�ال يد+c 7يا� ُيبعث؟
من  بأنه  ��ضحا  7صبح   �C%
7حد  ¡لق   �7 �ملستحيل 
من  شيًئا  �هللا  �لوقا�  من 
�أل+� كاخللق �إل�ي. فما 
هو %�Cً �ملعz �لصحيح خللق 
�لط` على يد �ملسيح � 

بإ�C �هللا؟
بأ�  نعلم  7ننا  ��جلو�Y هو 
�لسيد �ملسيح � ُبعث %� 
�صف  �لذين  %سر�ئيل  ب� 
كاحلجا+\  بأ²ا  قلوֲדم  �هللا 
ال´ر�فهم  قسو\،  7شد   �7
��´طاطهم  �ضال�م 
7خلد��  ²7م   c7 �لر�حي، 
ميثلو�  �هم  �أل+�   �%
 µd7 حلالة �لطينية �ل¶ هي�
�حلاال� �لر�حية c7 "�ملو� 
 ��dعا �كأ²م  �لر�حي". 
�هي  �لبد�ية.  نقطة   �%
 Yحا� ·يع �ألمم ��لشعو
 W�+ عن  يبتعد��  عندما 

�لدين ��لشريعة �ل¶ جا�هم 
تشبه  �هي  7نبيا¸هم.  ֲדا 
 � �إلسالمية  �ألمة  حا� 
©مننا �حلاضر حيث تفرقت 
�ألمم.  عليها  �تكالبت 
�لدي�   fملستو� �تر�جع 
 µd7 �% لر�حي" � �ألمة�"
 �% �صلو�  ح�   fمستو
�حلالة �لطينية كب� %سر�ئيل 
حيث ُبعث فيهم مسيحهم 
ُبعث �  � كما  عيسى 
k7د  مسيحهم  �ملسلمني 
+�حًيا  ֲדم  للنهو�   �
تعاليم  فيهم  ينفخ  بأ� 
�إلسال� �حليقيقة �لصحيحة 
�تعلو  تسمو  سو�  ��ل¶ 
كما  �مللكو�   � ֲדم 
 � �لط`  �يعلو  يسمو 
هي  �حلالة   xهذ� �لسما�. 
خلقها  �ل¶  �لطيو+  حالة 
�ملسيح � � ب� %سر�ئيل 
سبحانه   xتأييد� �هللا   �Cبإ
يتبني   zملع� �هذ�  �تعا�.. 
حيث  "كهيئة"  كلمة  من 
%²ا عبا+\ عن حر� تشبيه 
�لكا�"  حر�:  �هو 
فالكا�  "هيئة".  �كلمة 
تع�  �هيئة  "مثل"،  تع� 
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 :zملع� فيصبح  "حا�"، 
 �7  c7 �لط`"  حا�  "مثل 
 c7) ¡لق   � عيسى 
�لطني  من  لكم  ُيوِجد) 
�لطينية)  �حلالة  من   c7)
كهيئة �لط` c7 (مثل حا� 
7نه  �لط`  �حا�  �لط`).. 
�أل+�  على  هابًطا  يكو� 
بالط`��  يبد7   r �لبد�ية   �
�يعلو  �لتد+hي  ��ال+تفا� 
 �% يصل  ح�  فشيًئا  شيًئا 
ُيحّلق  �هنا¢  �جلو.  7عا� 
مكتشًفا  عالًيا  �لسما�   �
يعرفه  يكن   ¹ ما  �عا+فا 
�هذ�  �أل+�.  على  �هو 
�ألنبيا�  ما حصل مع ·يع 
� حني  عيسى  فيهم  مبا 
�هللا  تعاليم  قومه   � نفخ 
فبد��7  �©كاهم،  تعا� 
بالرقي �لر�حي تد+hيا %� 
�لد+جا�   �% �صلو�   �7
ºا�   � �لعالية  �لر�حية 
�مللكو�. �هذx هي �حليا\ 
�حلقيقية. �مثل هذ� ما قاله 
�إلما� �لغز�� (+kه �هللا) � 
�لدين  علو�  "%حيا�  كتابه 
¼ ٤ G ٩٢: "فاعلم �7 
متا� �لتحقيق � هذ� ُيستَمّد 

� تيا+  ٍر عظيم من علو� 
+مزنا  �قد  �ملكاشفا�، 
تلو½ا�   �% سبق  فيما 
نع�  �آل�  �´ن  مبباdئها، 
Qخرها  عن  �جيز\  بعبا+\ 
عر�  من  يفهمها  �غايتها 
�hحدها  �لط`،  منطق 
 �  Wإليضا� عن  عجز  من 
hو�   �7 عن  فضال  �لس` 
جوال�  �مللكو�  جو   �
 dملر�� zلط`." هذ� هو �ملع�
من خلق �لط`، �هو خلق 
�إلميانية  �حلالة   (dاh%  c7)
ֲדا  قا�  �ل¶  ��لر�حانية 
قومه،   �  � عيسى 
�ألنبيا�.  ·يع  شأ�  شأنه 
حالة  ضد  حالة  �هي 
��لكفر  �لر�حي"  "�ملو� 
©من   � سائد\  تكو�  �ل¶ 
يقو�  ��لرسل كما  �ألنبيا� 
�هللا عز �جل � �آلية �لكرمية 
﴿%نََّما َتْعُبُد�َ� مْن ��dُ �ِهللا 
ِ%ْفًكا﴾  َ�َتْخُلُقوَ�  7َْ�َثاًنا 

(�لعنكبو�:١٨) c7 7نكم 
�لكفر  �لقو�  �لذين  7نتم 
مو�  هو   cلذ� ��لشك 
كما   ،ªقل ر  �حتجُّ +�حي 
�صف �هللا عز �جل بذلك 
�هنا  %سر�ئيل.  ب�   Yقلو
�تعا�  سبحانه  �هللا  يؤكد 
� هذx �آلية �7 �ملشركني 
¡لقو� %فًكا، �ال يع� �7 
�إلفك شي� ماcd ّمت َخلُقه 
�7صبح حيًّا، �%منا هو حالة 
�لر�حي"  "�ملو�  �لكفر.. 
��خللوd %� �أل+�، �هذ� 
�ملسيح  له  ليبـدِّ جا�  ما 
عيـسى �بن مـرمي � 
%ميانية  حالٍة  �لق  قومه   �
�نفِخ �لر�W فيهم ليحييهم 
�يسمو ֲדم عاليا � ملكو� 
حالتهم   � خالًقا  �هللا 
+�حانية،  طيوً+�  �لطينية 
 x7خو فعله  ما  7يضا  �هذ� 
 �  �  dملوعو� �ملسيح 
7مة Áمد �ملصطفى � بعد 

+�حيا  �ماتو�  �´رفو�   �7
�ألمم.  عليهم  �تكالبت 
�إلسالمية  بالتعاليم  فهو 
 �Qلقر�  Wبر�� �لصحيحة 
Áمد  7مة   � ينفخ  �لطيبة 
 �Cصلى �هللا عليه �سلم بإ
�هللا فيعيد �م �لر�W، �¡لق 
�لطينية  �ملسلمني  حا�  من 
ملكو�   � ُتحّلق  طيوً+� 

�هللا بإ�C �هللا.
للجميع  عامة  dعو\  فهي 
�لسما�   cdمنا باتبا� 
�ملسيح �ملحمدc، %ما� هذ� 
بالعا¹ 7·ع،  للرقي  �لزما� 
بعد �7 ينفخ فيهم بإ�C �هللا 
+�W �إلسال� ��إلميا� بعد 

�7 تنا�له من �لسما�.
مناdًيا  ºعنا  %نا  +بنا    
Qمنو�   �7 لإلميا�   cdينا
فاغفر  +بنا  فآمّنا،  بربكم 
عنا  �كفِّر  Cنوبنـا  لنا 
مع  �توفـنا  سيـئاتنـا 

�ألبر�+. Qمني

ينفـخ  الطـيبة  القـرآن  وبروح  الصـحيحة  اإلسالمية  بالتعـاليم         
� بإذن اهللا فيـعيد Nم الروح، ويـخلق من حال املسلمني  R أمـة Qمد 

الطينيـة طيوًرا تVحّلق R ملـكوت اهللا بـإذن اهللا.
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يو�  صبيحة   	
من  �لثا�  �خلميس، 
 ١٩٩٠ عا�   ��
�لعر�قية   ��لقو� �جتاحت 
-,لة �لكويت. فكشفت تلك 
هشاشة  عن  �لغطا1  �حلا-ثة 
�لبا�  ,فتحت  �لعر6،  �لنظا� 
بالنظا�  ;ي  ما  تطبيق  لبد�ية 
�لعاملي �جلديد، �لذ< تكشفت 
,Cصبح   Dلدجا� Cنيا�  فيه 
بال   Hلعا�  	  DوI,  Dيصو

.K-�L منا,- , N-هو�
Oلك  بعد  تساLعت  ,قد   
,ها   ،�,تصاعد  Qألحد��
,�إلسالمي  �لعر6   Hلعا� هو 
�لفاجعة  تلك   Lثا� من  يعا� 
,عو�قبها ,ما متخض عنها من 
�لعربية  باألمة   َّHC  Zكب  Lما-

,�إلسالمية.
  ,	 �ليو� �لتا[ كانت خطبة 
ما� �جلماعة  �جلمعة �ل_ Cلقاها̂ 
 Nحضر �ألaدية  �إلسالمية 
�هللا  (aLه  aCد  طاهر   �eمر
هذ�  فيها   D,تتنا  ،(gتعا
من  ,Cعلن   Zخلط�  Kملوضو�
�لقتاD بني طائفتني   kC اlخال
�ل_   Lألمو� من  هو  مسلمتني 
 mبالعال �لكرمي   kلقر�� تنا,lا 
ليست  �ملسألة   kC, ,�حلل، 
مشكلة عربية C, ^قليمية، ,^منا 
ينبغي  ^سالمية،  مشكلة  هي 
�لوصفة  عالجها   	 ُيتَّبع   kC
 kلهـا �ملسلموt kلقر�نية بأ�

بأنفسهم بدDَ -عوN �لغZ للتدخل 	 CموLهم، حu تكوk يد �هللا 
تعاg مع Cيد< �ملسلمني، ,^ال تركهم � ألنفسهم ,لن Iد,� 

عندئذ عالًجا ناجًعا ,ال حًال صاًحلا.
�إلسالمية  �جلماعة  ,^ما�   ،Lلشهو�  z فاألسابيع  �أليا�  ,مضت 
�ألaدية يرقب �ألحد�Q بعني �ملؤمن �ملسلم �ملشفق على Cمر Cمة 
 ��مد � فا�ذ من خطب �جلمعة �ملتو�ترN مئذنة يرفع منها صو
�لسياسة  ,Cالعيب  �lو�  من   N-ملجر� �لتقو�   ��إلسال�.. صو
,Cباطيل �لساسة ,�الجتاL بالكلما�. ,لكن قا-N �لعر� ,�ملسلمني 
كانو� قد عقد,� �لعز� على صّم �آلk�O ,^غال� �لعيوk، ,جلس 
�ملحتومة..  �لنهاية   g^ ֲדم   Lسا,  ،N-لقيا� عجلة  على   kلشيطا�

فوقعت كاLثة �خلليج.

َسْو�  من   Dلدجا� متّكن  لقد 
 NجهزC ,جّند   ،Nملتحد� �ألمم 
قو��..  ,حَشَد  �إلعال�، 
�إلسالمية  باألمة   DَنـزC,
Cشد �لضربا�. ,Oلك، لسو1 
�حلظ، بسبب ما قا� به بعض 
 �^جر��1 �ملسلمني من  حكا� 
فأصا�  aقا1.  خاطئة 
 � �ملصطفى  Cمة  �ألعد�1 
�ر,� عميقة لن تندمل، فيما 
يظهر، ألمد بعيد. لقد ضاعت 
 �,ثر,�  Dمو�C �لكاLثة   	
كفيلة  كانت   �,مّدخر�
 mحتتا ^سالمية  بال-  بإنعا� 
�للقحة ,شربة �ملاeCُ, .1هقت 
-ما1،  ,ُسفكت   ،�ٌ�,LC
,�نتهكت حرما�، ,ضاعت 
 ،��eLC ,�نقطعت   ،�كر�ما
,ُغرست   ،��اعا  �,شر-
�، ,ضاK �ألمن �Lحقاٌ- ,ثأC
,�ألماk من �ملاليني. ,�نكشف 
غباL �ملعركة.. فإ�O باملتقاتلني 
 �O^,  ..NLخسا  	 �ملسلمني 
�ملعركة طر� �خر  �لر�بح 	 
H يشتر� فيها، ,خرm مبعظم 
نالت  لقد  نعم..  �ألLبا�. 
,حققت  �لغنم،  كل  ^سر�ئيل 
Cمنها،  ,ضمنت  Cغر�ضها، 
 �,�ستقر مكانتها،   �,توقد

.Dلعني ها-ئة �لبا� Nَقرير
لقد نبَّه حضرته، Cيد� �هللا، Cمَة 
 D,- kإلسال� ,كذلك سكا�
حلم  -موية  عن  �لثالث   Hلعا�

ور ْز ِعَباِدي ِإَ� الطُّ َفَحرِّ
 (�حلديث)

مقتبس من كتا�
كا�ثة �خلليج ��لنظا� �لعاملي �جلديد

حلضر� مر�� طاهر ��د
gه �هللا تعاaL

نقله ^g �لعربية
�ألستاO �ملرحو� �حلاm �مد حلمي �لشافعي

"Lئيس حترير �لتقو� �لسابق"



اجمللد الثامن عشر، العدد األول - ربيع األول والثاني ١٤٢٦ هـ - مايو/ أيار ٢٠٠٥ م

٢٨

�لنظا� �لعاملي �جلديد. ,قد Cّكد� �ألحد�Q �ملتالحقة على صحة 
 kآل� Hك� ,�لعاC همL,من هذ� �ملخا,�، ,ما �في صد Zكث

بانتظاL مزيد من �لويال� �ل_ تلو� 	 �ألفق.
هذ� �لسلسلة من �خلطب ُقدِّمت للقا�L �لعر6 	 صوNL كتا� 
مناسبة   �تعديال بعد  �جلديد"  �لعاملي  ,�لنظا�  �خلليج  "كاLثة 
� من هذ� �Lية من صاحبها. ,ها �ن نقد� �تاL,ضر �,^ضافا
 ,C للوقت  مناسبا  CLينا�  ملا  ,فقا  �قتطافها   	 �جتهدنا  �لكتا� 
 kفإ �لنجيب.  �ملؤمن   �Lلقا� به  نذكر   kC LC-نا  ملا   ,C �ملرحلة، 

�لذكر� تنفع �ملؤمنني. �ملني من �هللا تعاg �لتوفيق.

منذ قر,k عديدN ,منطقة �لشر� �أل,سط ال ت�� 
�حلر,�  ֲדا  ,حتد�  مستمر،   Lتدهو من  تعا� 
صنو�  ֲדا   Dتنـز, �لعنف،   Qحد�C,  �,�الضطر�با
 Dال تز�, Lهذ� �ألمو �-�e لباليا ,�لشد�ئد �ألليمة. ,قد�
تز-�- 	 �لعقو- �ألLبعة �ألخNZ من هذ� �لقرk. ,لعله ال 
يتعذL معرفة �لعلة ,O 1�Lلك، ,لكن ال �لشر� ,ال �لغر� 
�لسال� 	   kC ,�لو�قع  �ألسبا�.  لتحر<  �هتماما   k,يبد
 �مر� �ملاضية  سنة  �ألLبعني   	 �ختل  قد  �ملنطقة  هذ� 
عديدN، ,	 كل مرN تعر¡ سال� �لعاH كله لالضطر��. 
 Nكل مر 	م ¢C �لغر� على Oلك  فعل   -L kلكن كا,
�eلتها. ,بعد كل جتربة من  صعَّد,� هذ� �ألخطاL بدال من̂ 
 kفعل �ملسلمني �لذين يعيشو -,-L كانت �Lهذ� �لتجا
عليهم  تعو-  �ل_  �لفعل   -,-L نفس  هي  �ملنطقة  هذ�   	
بعد  ^¢م  Cخر�.  بعد   Nمر معاناִדم  من  ,تزيد   ،Lبالضر
مر,Lهم 	 جتا�L متكرNL يصلوg^ k نفس �لنتائج �ل_ 
�لعقل ,�لذكا1  ثبت خطأها. ,هذ� ليس من ;ا� Cهل 
بأ< حاD. ,لكن ,جو- LجاOC Dكيا1 	 �جلانبني Cمر ال 
 kC من سبب �خر.. ألنه بدال من kO^ مر�1 فيه، فال بد

tل �ملوقف فإنه يز-�- سو�1.

�سا( �الضطر�با$
  �حلق C kCسا¤ كل هذ� �الضطر�با� هو ^سر�ئيل. ,مع 
kC �لغر� كاk بعد كل حر� يقد� حتليال للموقف، ,¥� 
باألخطا1 �ل_ ,قع فيها Cهل �لشر� �أل,سط ,قا-ִדم، ,�ل_ 
 L,يستبينو� جذ H لكنهم ..Lكل تلك �ألضر� 	تسببت 

�ملر¡ Cبد�، ,H يلقو� باال �و تصحيح موقفهم.
عبد  �ملصر<  �لرئيس   kيلومو كانو�  فإ¢م  لذلك  ,مثاال 
�التز�C, ،kنه H يكن   kفقد�, ،kباجلنو �لناصر، ,يتهمونه 
يد�L خطوNL �لقو� �لعظمى ضد�، ,Cنه ,حلفا�1 �لعر� 
�يعا ال يسا,,k شيئا ^1�e تلك �لقو� �لعظمى.. ,Cنه 	 
موقفه  ,يز-�-  باlزمية،  ليبو1  �حلر�   g^ يذهب   Nمر كل 
,يستو[   ،kنو§ قائد  يقو�  �لغر�:  لتحليل  فطبًقا  سو�1. 
على قلو� شعبه بفضل aاسه، ,لكنه �ر,� من �لذكا1، 
 Dتصرفاته حيا kم شيئا مفيد�. ,نتيجة لذلك فإl فال يفعل
 �Lاt Nمر Cصدقائه. ,	 كل  ,على  عليه  تنقلب  Cعد�ئه 

.kهد�فه، بل يؤ,� -�ئما باخلسر�C ققt فيها �آلخرين ال
  ,كاk �حلاD كذلك Cيضا مع من تبعه من �لقا-N. ,هم 
 kلرئيس صد�� حسني، ,يوجهو� kبشأ Zنفس �لتفس kيقدمو
�ألنظاL ^ليه قائلني: هاكم قائد� §نونا �خر قد قا�، ترتكز 
 kتلرية. ,هم يعرضوl� يةeعلى �لناصرية، بل ,�لنا �L,جذ
	 �لتلفزيوk هذ� �أليا� Cفال� هتلر، ,Cحد�Q �حلر� �لعاملية، 
يسترجعوk ֲדا Oكر� Cيا� هتلر، ليثZ,� �لغر� -,منا حاجة 
للتعليق، ,لZبطو� بطـريقة ال شعوLية بني صد�� حـسني 

,-,�فعه ,بني �لنـاeية ,-,�فعـها. 

صو� �ملر, ��ًال  شخِّ
 Zخب  >C من  نسمع   H ,لكننا  �لغر6.  �لتحليل  هو  هذ�   
غر6 يبني لنا: ^�O كاk هؤال1 �لقا-N مرضى حقا، فما هو 
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Cنه  يفكر,�   H, ملريضة؟�  Dَلعقو� C,جد هذ�  �لذ<  �ملر¡ 
حu لو قطعت تلك �لرª,¤ �ملريضة فسيبقى �ملر¡، ليتولد 
منه مزيد من �لرª,¤ �ل_ لن تكوC kبد� خالية من �ملر¡ 

,تأث�Zته.
سر�ئيل 	 هذ� �ملنطقة،  نشا1 -,لة̂  نه̂     ما هو هذ� �ملر¡؟̂ 
 kتعامل �لغر� مع ^سر�ئيل. فما كا 	لتمييز � Lستمر�� z
يثZ مسألة Lعاية مصلحة ^سر�ئيل 	 مقابل  هنا� موقف 
�لغر� -�ئما ,Cبد�،   kلعر� �ملسلمني.. ^ال ,كا� مصلحة 
مصلحة  تفضيل   g^  Kيهَر  ،Nحد�, �ستثنائية  حالة  ,-,منا 
,لقد ع�  �ملسلم.  �لعر6   Hلعا� ,تضحية مبصا»  ^سر�ئيل، 

Cحد �لشعر�1 عن جوهر هذ� �ملوقف مبا معنا�: 
من كاk يلبس كلبه ,شًيا ,يقلع [ جلد< 

                 فالكلب خZ عند� م¬، ,خZٌ منه عند<
 هذ� هو �لتشخيص �لدقيق �لنهائي للمر¡، ,هذ� هو ما 
حقائق  على  يقو�  هذ�  ,حتليلهم  �لعر�.  قلو�   	 ُغر¤ 
 .Nلغر6 ال شك يكسو كالبه، ,يتركهم عر�� Hقعة. فالعا�,
هذ� هو �حلاD �لذ< يطابق متاما ما Iر< مع ^سر�ئيل مقاLنة 
بالعر�. هكذ� كانت -�ئما �ستجابة �لغر� 	 كل مناسبة 
,tمو�  نظرهم،   	 �جلاهل  �لعر6   Hلعا� من  ليتخلصو� 
�لعاH من ��OC، ,سبيلهم �لوحيد لذلك هو تفكيك �لعر� 
^مكانيا� ¢ضتهم  ,تفتيتهم ^g قطع صغNZ، ,تدمZ كل 

	 �ملستقبل.
  هذ� هو �لتحليل �لغرk^, ،6 كاk ليس بالفظاعة ,�إلجر�� 
مثلما حدQ بعد �حلر� �لعاملية �أل,z ،g تكرL بعد �حلر� 
 kخاطًئا. فما -�مو� ال يلقو kحلاَلِني كا� 	لثانية، ,حتليلهم �
نظرهم على �ألسبا� �ألساسية �ل_ ,لد� �لناeية C, �لناصرية 
C, �لصد�مية، ,ال يشخصوk �ملر¡ تشخيصا صحيحا، ,ال 
ستقو�   ¤,ªلر� تلك   kفإ �لصحيح..  عالجه   g^  kيتنبهو

مر�� ,مر�� لتقطع مر�� ,مر��، ,ستبقى سبًبا مستمر� 
لقطع C ¤,ªLخر�، ,ال بد kC يك� هذ� �لو�L �لسرطا�، 
^kC g يأ¯ ,قت يفلت فيه من سيطرN حكوما� �لغر� 

�لقوية....

مفهو� �ألمانة عند �لغر3
 Zخر�، ,لكن يتغC ماكنC 	 عن �ألمانة kم يتحدثو¢^  
 :kحتت قبضتهم.. يقولو kمفهومهم عن �ألمانة عندما تكو
عندما يذهب مو�طن منهم ^g بلد �خر يكوC kمانة لديهم، 
 �,Iب Cال ¥ونو� هذ� �ألمانة؛ ,لكن فيما يتعلق بالثر,�
�ل_ ,ضعت لديهم 	 �لبنو� 	 eمن �لسلم بنا1 على نظا� 
�حلماية �ل_ متنح للنظا� �القتصا-< �لعاملي، C, ,قوعا 	 خطأ 
 ،��العتما- عليهم.. فإ¢م يضعوC kيديهم على تلك �لثر,�
قائلني: �ن جنمدها لصا» �لعاH. كم من -,لة شرقية �د,� 
 Dمو�C Cمو�lا 	 حالة �حلر� ,eمن �خلطر! ,�آلk ّ�د,� 
�لكويت.. بقصد ^عا-ִדا فيما بعد أل¢م Cصدقا1، ,ّ�د,� 
كل ثر,�� �لعر�� 	 �يع �لبال-. هذ� هي CشكاD -قيقة 
تلك  ,كل   Kخلد�� تقدمي   	  Nَمَهر ,لكنهم   ..Kخلد�� من 

�ملظاH 	 لغة مصقولة. ^¢م CساتذN هذ� �لفن.

�ك< غلطة للمسلمني
  ,	 مقابل هذ�، ,	 كل مرt ،Nا,D �لعاH �لعر6 �لتعس 
بالذكا1  بالعاطفة ,يدعوk عو�طفهم ترتطم  �لذكا1  �اLبة 
 Lلعا�  	  kملسلمو� ,يقع   ،Nفائد  k,بد هبا1  تتحطم  فإ¢ا 

,�ملذلة Cكثر فأكثر.
  ^C kك� غلطة ,قع فيها �لعاH �لعر6، ,ال يز�D يكرLها، 
 -L  Zيتغ ال  �ل_  �لدنيوية   Lألمو�, �لسياسية  �ألهد��   kC
فعل �ألمم �ألنانية ^�eئها -,منا تفرقة -ينية، فإ¢م بدال من 
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تنتمي  �لذ<  ^طاLها  ֲדا 	  �الحتفا³ 
^ليه.. tولو¢ا ^g قضية -ينية. فتتز�يد 
�لكر�هية �ل_ خلقوها باسم �إلسال�.. 
يعطيهم  �إلنسا�  �ملجتمع   kC مع 
مصاحلهم،  ها�و�  �لذين  مقاتلة  حق 
جها-   g^  Lم� بال  tولو¢ا  ,لكنهم 
فرصة  �ملها�ني   kفيعطو -ي¬. 
 Hلعا� kكانو� يها�و kC ضافية؛ فبعد^
 kيها�و ֲדم   �O^ فقط..  �إلسالمي 
�إلسال� Cيضا، ,يقولوk للدنيا كلها: 
�Oته  �إلسال�  هو  �حلقيقي  �ملر¡   k^
,ليست ^سر�ئيل ,1�L هذ� �ملشاكل. 
,يعّلم  �مللتو<  �لدين  هو  �إلسال�  ^منا 
�اللتو�1. ^نه -ين غZ منصف، ,ينشر 
�لفكر �لظاH، ,كل هذ� �ألمر�¡ هي 

´اL �لفكر �إلسالمي...  
Cما�  �لغر�  ,صفهم  �لذين   N-فالقا   
�لعاH بأ¢م مرضى - ,�حلق C¢م مرضى، 
هم   -  L,شر من  خلقو�  ما  بسبب 
�ملر¡  لينسب  �لفرصة  Cعطو�  �لذين 
^g �إلسال�، ,ليعر¡ هذ� �لتشخيص 
 Hلعا� ُيرَغم   uح  Hلعا� Cما�  �خلاطئ 
�ملريض   �كلما  kأل قبوله..  على 
Cنا   :Dيقو �ملريض  Cكثر.  مسموعة 
كيت  ,تنا,لت   ،Kبصد� مصا� 
 .Kكيت من �لطعا� فأصاب¬ �لصد�,
يقتنع  �لطبيب غO Zلك فال   Dقا  �O^
�لنا¤، ,يقولوk^ :k �ملريض خZ َمن 

يشخص سبب مرضه. يعرضوk هذ� 
 ¤,ªملريضة قائلني: هذ� �لر� ¤,ªلر�
 .kملجنو� هو  -ي¬  تعلن:  بنفسها 
 ،Dألطفا�, �لنسا1  بظلم  يأمر�  -ي¬ 
,^فسا-  �لتخريب،   �بعمليا ,�لقيا� 
,�النتقا�   ،�باملتفجر�  kملد� Cمن 
,�هللا  كانت،   NLصو بأ<  ملعاناتنا 
 kC ,يعّلمنا  يؤيدنا  فاإلسال�  يعيننا، 

نفعل Oلك باسم �لدين!
  ^k هذ� خطأ متاما، ,ليس ´ة ت�ير 
 LموC لكم  قلته  ما  كل  مطلقا.  لـه 
حيثما عرضتموها على �لعاH سيضطر 
 ¤,ªا كت�ير لوجو- هذ� �لرlقبو g^
�ملريضة ,يعر� سبب مرضها. ,لكن 
�ألسف kC هؤال1 �لظاملني H يسمحو� 
بل  ,حدهم،  يها�هم   kC  Hللعا
Cيضا   kليكو Cمامهم  �لدين  ,عرضو� 

هدفا للهجو�.
  هذ� ملخص طغياk �لغر� ,ظلمهم 
�لذ< يعت�,نه �ليو� شرعًيا. ,من Cهم 
�ألموL �آلkC k تتفهم �لقيا-Nُ �إلسالمية 
 g^ �نتباهها  كل  ,توجه  �ألسباَ�، 
^ليه.  �آلخرين  ,تنبه  �حلقيقي،  �ملر¡ 
Cما�  �لتحليل  هذ�  يقدمو�   kC عليهم 
�لعاH بوضو�، ,يقولو�: ^ننا �ضطرLنا 
لالنضما� ^ليكم ضد صد�� حسني.. 
Cبريا1،  Cنكم  يع¬  ال  Oلك  ,لكن 
 ,C حسني  صد��  من  �خلال¸   kC,

 Hللعا mلقضا1 على �لعر�� هو �لعال�
سببا  Oلك   kسيكو بل  �إلسالمي؛ 
^ضافيا lدمه، ,تستمر �ألسبا� تفعل 
تسبب  �ل_  �ألمر�¡  ,تبقى  فعلها، 
 	  Nمر بعد   Nمر �لسال�  �ضطر�� 
 Hمنطقة �لشر� �أل,سط، ,يشعر �لعا
باألخطاL من قِِبلهم مرN تلو �ألخر�.

  ,^�O حتدثنا عن �لعد�لة، فستر,C kنه 
جز�1  ^سر�ئيل  حتتل  حر�  كل  بعد 
�لغر�  ,يساندها  �ملسلمني،  بال-  من 
ليصبح �الحتالC Dبديا. ^¢م H يعيد,� 
^ال  �حتلوها  �ل_   ¡Lأل� من  ش�� 
سينا1   kإلسر�ئيليو� يسلِّم   H, ملصر. 
 Kلركو �ضطر,ها  بعدما  ^ال  ملصر 

Cمامهم ,قبوD شر,طهم.
عقد   g^ �لنهاية   	  ��ضطر لقد 
C¢م  �عتقد,�  ^سر�ئيل،  مع   Nمعاهد
يقطعوk ֲדا مصر عن �لعاH �إلسالمي 
لكر�هيتهم،  هدفا  ,تصبح  ¢ائيا، 
متوقفا  ,جو-ها   Lستمر�� ,يصبح 
علينا، ,ما -منا نعضدها فإ¢ا تعيش، 
كانت  هكذ�   .Lتنها, تتحطم  ,^ال 
Cعا-,�  Cساسها  على  �ل_  توقعاִדم 
بعد  ملصر  �لصحر�,ية  �ملنطقة  تلك 
Oلك  ,سو�  ^سر�ئيل.  �حتلتها   kC
^سر�ئيل  �حتلتها   ¡LC  >C يعيد,�   H
 Nمبعاهد يقبلو�   H �لذين  للمسلمني 

تضطرهم للسجو- Cمامهم.
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مصا-قتهم؟   k-Lباأل طالت  كم    
 �نشر�  	  k,يذكر �ليو�   uح ^¢م 
Cصدقا1نا.. كنا  �نظر,�   kC  ..Lألخبا�
نعتمد عليهم Cكثر من C< شي1. كم 
 Zصدقا1 غC م¢C قى! لقد ظهرa كنا
 g^  k,ير ال  �لغر�  ,لكن  �لصني. 
هذ�   Dطو�  .k-Lأل� جتا�  معاملتهم 
 k-Lأل� من   Zكب شطر   Dيز� ال   Nملد�
هؤال1   Dيز  H, عد,�،   Dحتال� حتت 
على  �لعد,   k,يساعد �ألصدقا1 
 Zغ  Dالحتال� هذ�   	  Lالستمر��
 k-Lأل� �ستمر  Oلك  ,مع  �لشرعي.. 

على صد�قته lم!

مF حتر� مو�الُ� �لكفا�؟
بعد�  �ملجيد   kلقر��  Dيقو ,حيث    
 ��ُملالَّ بعض  خلق  �ألعد�1..   Nمو�ال
مدLسة  من   kملتعصبو� (�ملشائخ 
 Dلوسطى) �نطباعا خاطئا حو� Lلعصو�
Oلك �ألمر، ,نتيجة لذلك Cعانو� Cعد�1 
�إلسال� على تشويه ;عته. Cَال، هذ� 
هي �أل,ضاK �ل_ يقوD فيها �إلسال� 
على  تو�لوهم  ال  Cعد�1كم!  تو�لو�  ال 
 .Dلعد�, �إلسال�   �متطلبا حسا� 
هذ� هي حكمة Oلك �لتعليم �لقر��؛ 
�هللا   kبأ �ملجيد   kلقر�� صر�  فقد 
C,لئك  مصا-قة  عن  ينهى  ال   gتعا
لكم   N,لعد��  k,يضمر ال  �لذين 

 kC بكم  Cحر�  بل  يظلمونكم،  ,ال 
تعاملوهم باحلس¼. يقوD تعاg: ﴿ال 
ينهاكم �هللا عن �لذين H ُيقاِتلوكم 	 
-ياLكم  من  ُيخرجوكم   H, �لدين 
�هللا   k^ ^ليهم،  ,ُتقِسطو�  َتَبرُّ,هم   kC
عن  �هللا  ينهاكم  ^منا  �ملقسطني*  tب 
�لدين ,Cخَرجوكم  قاتلوكم 	  �لذين 
من -ياLكم ,ظاَهر,� على ^خر�جكم 
هم  فأ,لئك  يتَولَّهم  ,من  َتَولَّْوهم   kC

�لظاملوk﴾ (�ملمتحنة: ٩-١٠)
  

جتاهلو�  ,لكنهم  �إلسال�،  هو  هذ� 
,�تبعو�  �حلكيمة،  �إلسال�  تعاليم 
�لذكا1.   1�-L Cلبسو�  �لذ<  فهمهم 
 ،kيو�لو كانو�   Nملو�ال� حتر�  فحيث 
 Nملو�ال�, بالصد�قة  Cُمر,�  ,حيث 

,ُعلِّمو� كيف يو�لوk جتنبوها!
 DشكاC من  شكل  �خر  هو  هذ�    
�لتقو�..  عن  �بتعد,�  ^¢م  مرضهم. 
�ملصطفى   Dقا �إلسال�.  تعاليم  ,عن 
�: ال ُيلدÁ �ملؤمن من جحر ,�حٍد 
 z ،كثر ما ُلدغو�C مرتني.. ,لكن ما

�جلحر،  نفس   	 Cصابعهم   kيضعو
,حu �ليو� H يفهمو�.

  Cما موقف �لغر� فكل عاقل متبصر 
�حلقيقة   	 Cيضا  Cنه  ,جد  حلله   �O^
موقف جاهل aCق. فإنه برغم تكبد 
يستطع   H Cخر�  بعد   Nمر �خلسائر 
تشخيص �ملر¡، ,H يدC �Lنه ما-�� 
حتو�   Lألخطا� فستستمر  �ملر¡  هذ� 
حوD �لعاH بنفس �لطريقة متاما. ,من 
�لناحية �ألخر�، فإk �لبال- �إلسالمية 
 �Lمر� قاسته  مما  بالرغم  Cيضا، 
Cخطائهم  من  يتعلمو�   H  ..�Lتكر�,

�ملتكرNL. فما هو �لعالm؟

�لعالH �لوحيد
^يا� سيُدنا  ^نه عالm ,�حد، علَّمنا    
Oكرته  ,قد   ..  � �ملصطفى  �مد 
�ليو� OC kCكركم به.   -,C, ،من قبل
 g^ ZشC kC يدLC طويلة �هنا� نبو�1
,�حدN منها. جا1 	 �حلديث �لنبو< 
�لشريف: ”... C,حى �هللا ^g عيسى 
 kِخرجُت عباً-� [ ال َيد�C قد �C �
 Lلطو� g^ >-عبا eِّْم، فَحرlألحد بقتا
 Äَغب نZف ...(ايةa مl جعله� >C)
 ..gتعا �هللا   g^ ,Cصحابه  عيسى  �هللا 
 	 ^ليه   kيرغبو, �هللا   kيدعو  >C)
^هال� يأجوm ,مأجوm، ,^جنائهم من 
مكابدN بالئهم ,شرهم..“. (صحيح 
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مسلم، كتا� �لفنت)
 يقوD �لنÄ �ألكر� � 	 حديثه عن 
 mمأجو,  mيأجو  k^  Nآلخر� �أليا� 
 ،¡Lأل� على   kيتسلطو سو� 
موجة،  بعد  موجة   kينهضو ,C¢م 
تغطي  سو�  سلطا¢م   �موجا  kC,
�ملوعوَ-  �ملسيَح   kC, كلها،   NLملعمو�
§يُئه 	 �ألمة �إلسالمية سيحا,D مع 
Cتباعه قتاlم بقصد هزميتهم. ,عندئذ 
بأنه ال  �ملوعو-  �ملسيح   gتعا �هللا   �¥
على   Nلقو�  ¡Lأل� على   kنسا^ ميلك 
قتاlم، بل ,H ُيعط �ملسيح �ملوعو- نفسه 
هذ� �لقوC Nيضا. هنا� عالm ,�حد: 

 g^ �للجو1  ^نه 
 ( جلبل � ) L لطو �
g �هللا   ̂Dالبتها�,
فالدعا1   .gتعا
 Nلقو� هو ,حد� 
 g^ >-ل_ تـؤ�
هذ�  على   eلفو�

�ألمم.

و�" �ملر�M من "�لطُّ
  ,لكن ما �ملر�- بالطوC ،L< �جلبل؟ 
�ملر�-  هو   � �لكرمي   Äلن�  kC Cعتقد 
﴿لو   :gتعا �هللا   Dيقو هنا.  باجلبل 
لرCيَته  جبٍل  على   kلقر�� هذ�  Cنزلنا 
�هللا﴾؛  خشيِة  من  ًعا  متصدِّ خاشًعا 

 kلقر�� هذ�   gتعا �هللا  C,حى  لو   >C
 g^ ,لتحطم  لعظمته  الهتز  جبل   g^
 NLلدنيا ال متلك �لقد� Dجبا k^ .شظايا
على حتمل جالD هذ� �لوحي؛ ,لكن 
 Dعظم �جلباC حد�, kملصطفى � كا�
قوله  من  فاملر�-  ,Cشدها.  ,Cعالها 

ُعو-,�   kC  (Lلطو�  g^ عبا-<   eِّفحر)
 �,Oتعو,  ،� �ملصطفى  َعَظمة   g^
^ليها  �جلئو�   .� �ملصطفى  بتعاليم 
,�ستمد,� �لقوN منها. ^�O فعلتم Oلك 
,�بتهلتم ^g �هللا �.. يكوk -عاªكم 
قد ُغِذَ< من عَظمته، فال يضيع Cبد�، 
,تنالوk نصيبا من عَظمته، كما تأخذ 

-عو�تكم قسطا منها.

�لع<� �لثانية
 ,�لع�N �لثانية..Cنه H َيِر- 	 �ألحا-يث 
kC �هللا تعاC gمر Cحًد� من مسلمي Oلك 
 KتباC مرC يبتهل ,يدعو؛ ^منا kC لوقت�
 kC ملسيح �ملوعو- بالدعا1. ,مع¼ هذ��
^مياk �آلخرين من مسلمي Oلك �لوقت 
بقوN �لدعا1 يكوk قد Lُفع من �لناحية 
بالدعا1.  �هتماما  يولو�  ,لن  �لعملية، 
,من ال قيمة عندهم للدعا1 فال مع¼ 
,صفة   	 ^شر�كهم  من   Nفائد ,ال 

�لدعا1.
 kآل� بوسعكم    
 �تصرtا ªLية 
�ملسلمني  �حلكا� 
 .kآل�  Lتصد �ل_ 
 :Dيقو من  فمنهم 
Cمريكا،   g^ هلمو� 
معونتها  ,�طلبو� 
,منهم  ,aايتها. 
يتفق   ,C  kير�^ مع   Nمعاهد يقيم  من 
,ال  قوִדا.  من  لينتفع   LموC  	 معها 
 Oملال�  g^ �الجتا�  يقتر�  منهم  Cحد 
�إلlي، ,يفكر 	 ملجأ �ملصطفى �. 
H يّذكرهم Cحد: Cيها �ملسلموk، هذ� 
 ..gهللا تعا� g^ Dقت �لدعا1 ,�البتها,
على  للنصر  �لوحيد  �لسبيل  ألنه 

هناك عالج واحد: إنه اللجوء 
إ� الطور (اجلبل) واالبتهال إ� 
اهللا تعا�. فالدعاء هو وحده 

القوة ال5 تؤدي إ� الفوز على 
هذه األمـم.

إن جبال الدنيا ال متلك القدرة على تـحمل جالل هذا الوحي؛ إن جبال الدنيا ال متلك القدرة على تـحمل جالل هذا الوحي؛ 
ولكن املصطفى ولكن املصطفى �� كان وحده أعظم اجلبال وأعالها وأشدها.  كان وحده أعظم اجلبال وأعالها وأشدها. 
ز عبادي إ� الطور“ أن ُعودوا إ� َعَظمة  ز عبادي إ� الطور“ أن ُعودوا إ� َعَظمة فاملراد من قوله ”فحرِّ فاملراد من قوله ”فحرِّ
إليها  اجلئوا  إليها .  اجلئوا   .�� املصطفى    بتعاليم  وتعوذوا  املصطفى ،  بتعاليم  وتعوذوا   ،�� املصطفى املصطفى   
 .. ..�� اهللا  إ�  وابتهلتم  ذلك  فعلتم  إذا  منها.  القوة  اهللا واستمدوا  إ�  وابتهلتم  ذلك  فعلتم  إذا  منها.  القوة  واستمدوا 
يكون دعاؤكم قد ُغِذَي من عَظمته، فال يضيع أبدا، وتنالون يكون دعاؤكم قد ُغِذَي من عَظمته، فال يضيع أبدا، وتنالون 

نصيبا من عظمته....نصيبا من عظمته....
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 Nحيد, �اعة  هنا�  ,لكن  �ألعد�1. 
فريدN.. �اعة �إلما� �ملهد< ,�ملسيح 
�ملصطفى  �مد  مسيح  �ملوعو-.. 
 Hلعا� Nجنا kتكو kC gهللا تعا� Lقّد..�
 kC  Çبشر -عائهم،  بفضل  �إلسالمي 
�ملصطفى  �مد  عَظمة   Oمبال  �,Oيلو
,سنته،  بشخصيته  ,يتحصنو�   ،�
 g^  Dالبتها�,  Kلتضر� على  ,يو�ظبو� 

.gهللا تعا�
  ,لو �قترَِِ� حل مؤقت lذ� �ملشكلة.. 
 kيكو سو�  Cنه  �ملعلو�  من  فليكن 
�حلل �لذ< يسZ بأهل �لشر� �أل,سط 
مريع   CسوC ,ضع  �و  كله   Hبالعا,
�لباليا.  يزيل  حال   kيكو لن  للغاية. 
^�O كاk هنا� حل فهو معكم Cنتم.. 
 kC يا �اعة �ملسيح �ملحمد<. عليكم
 ،Kنقطا� بال   gتعا �هللا   g^ تتضرعو� 
 g^ تستمر  سو�  �آلال�  هذ�   kأل
 ،NZكث �eمن طويل، ,للموقف تقلبا
 .N-متجد مر�حل   	 يدخل  ,سو� 
يفت  فلم  �لدعا1،  تؤخر,�  فال   kO^,
َ-َعْو�  �لذين  �لقو�  ,�ن  بعد،  �لوقت 

من قبل.
حللته  كما  �ملوقف  ضو1  ,على    
 mعال ال  Cنه  لكم  ªCكد  Cمامكم.. 
�ألمة  ,Cمر�¡  �لدنيا،  هذ�  ألمر�¡ 
�إلسالمية سو� �لدعا1. ,عليكم Cيضا 
kC تبتهلو� من Cجل �لعاH �لغر6، كي 

مينحهم �هللا �لعقل ,�لفطنة. لقد فشلو� 
tلو�   kC  	  Nعديد  �مر� قبل  من 
�لدنيا مبكرهم ,سياستهم.   �مشكال
 Nمر ,Oكاªهم  مكرهم  ينجح   H
 ،Hللعا نفع  لـه  يكن   H,  ،Nحد�,
بسبب -,�فعهم �ألنانية ,1�L مهاLִדم، 
قر��Lִדم  خلف   L,لغر�  	 ,^فر�طهم 
 	 هو  �حلقيقي  �لذكا1   k^ �لنهائية. 
�لسر  هذ�  تفهم   H ,�لدنيا  �لتقو�، 
�لكرمي   kلقر�� يؤكد  عندما  بعد. 
 kنكو kC فإنه ال يقصد �لتقو�  على 
كاملال� �ملجانني (�ملشائخ �ملتعصبني)، 
 QLُتو �ل_  �لتقو�  على  يؤكد  ,^منا 
�لفر�سة، فتجعل �ملؤمن ير� بنوL �هللا 
 kلعقل ,�لتقو� �;ا� k  ̂.gتعا, �Lتبا
ملسمى ,�حد، ,كل Oكا1 �ر,� من 

 kشبكة �إلنترنت على �لعنو� 	مطالعة هذ�  �لكتا� �لقّيم ع� موقعنا  �Lبإمكانك عزيز< �لقا *
http://alislam.org/altaqwa/arabic_books/gulf/                :]إللكتر,� �لتا�

* C, �قتنا�ª ع� �زننا �إللكتر,� 	 شبكة �إلنترنت على �لعنو�k �إللكتر,� �لتا[:
http://store.alislam.org/arabicbooks.html

   وإمنا يؤكد على التقوى ال5 ُتورث الفراسة، فتجعل املؤمن  يرى بنور 
اهللا تبارك وتعا�. إن العقل والتقوى اسمان ملسمى واحد، وكل ذكاء 
cروم من التقوى سوف يؤول ` النهاية حتما إ� الفشل واخلسران. 
وه إن شئتم مهارة، ولكنه ليس ذكاء. فعاe اليوم.. من الشرق أو من  سمُّ

الغرب.. خاٍل من الذكاء والفطنة احلقة.. ألنه cروم من التقوى.

�لنهاية حتما   	 D,لتقو� سو� يؤ�
�لفشل ,�خلسر�k. ;ُّو� ^k شئتم   g^
مهاNL، ,لكنه ليس Oكا1. فعاH �ليو�.. 
من �لشر� C, من �لغر�.. خاDٍ من 
�لذكا1 ,�لفطنة �حلقة.. ألنه �ر,� من 

�لتقو�.
يا   ..� �ملصطفى  فيا �اعة �مد    
 ..(�) �ملحمد<  �ملسيح  �اعة 
�لذين aلتم Cمانة �لتقو�.. Cَْ,ُفو� Èق 
عليها  باقني  -متم  ,ما  �ألمانة.  هذ� 
فلسو�  �ألمانة..  lذ�  مستحقني 
قا-Lين   kمتضو, �لنصر،  �هللا  يهبكم 
,لسو�  ممكنا،  �ملستحيل  قلب  على 
 kC  gتعا �هللا  عسى   .Hللعا تظهر,نه 

يعيننا على حتقيق Oلك! �مني!
        ٢٤ �غسطس ١٩٩١
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كث� مـن �ل
�مج �ملجانية 
�لـ� يتـم حتميلهـا من 
�إلنترنت يدفع �ملسـتعمل 

من جر�ئها 'نا باهظا.
حتركاته  تر�قـب  فهـي 

8سلوكياته على �لشبكة،
8تنها> عليه بفيض من نو�فذ 
8تستنـز=  �إلعالنا?، 

.ABجها  ?�Cقد
 Spy ware بر�مج �لتجّسس 
هـي بر�مج تـأG مر�فقة 
8تثبت   IخـرK ل
�مـج 
 L8M غالًبا  بنفسها  نفسها 
علم �ملسـتخدQ .R جتمع 
�ملسـتخدمني  عن  بيانا? 

مثل �ملو�قـع �ل� يزV8C8ا 
�8ملنتجا? �ل� يشـترV8ا 
Q ترسـل هـذA �لبيانا? 
مو�قعها   WX �إلنترنت   
ع
 Yֲדد= �ستخد�مها ألغر�

تسويقية.
K LXضـر�C هـذA �ل
�مج 
�نتهاكها  مسـألة   Iتتعد
فهـي  خلصوصياتـك؛ 
تستخدR �تصالك باإلنترنت 
من  �ملعلوما?  إلCسـا> 
جهـاcB عـن كل موقع 
تبّطئ  8بذلـك   ،AC8تـز
8تعمل  �التصا>،  سـرعة 
8Mًما   cBجهـا خلفية   h
8بالتـاi فهي تسـتهلك 

�kكرj �لكمبيوتر 8سرعته. 
8من هـذA �ل
�مج ما هو 
م
َمـج بطريقة غ� Kنيقة 
مملوjm باألخطاm �ل� جتعل  
جهـاB حاسـوبك qتنق 
8K ينهـاC. كما VKا تعّكر 
�سـتمتاعك  صفو  عليك 
بعرضها  �إلنترنت  بتصفح 
شـكل  على  لإلعالنا? 
  pop-ups فجائيـة  نو�فذ 
مزعج.  8بشكل   Cباستمر�
 WX كمـا تضيـف مو�قع
 Favorites �ملفضلة  �لقائمة 
h مسـتعرضك، 8تسطو 
�لذ�  �لبد�ية  صفحة  على 
تفتح به �ملستعرY. 8ما هو 
بعض   LK هو  Kكثر خد�ًعا 
 h ا�هذA �ل
�مج بعد حلو
جهاcB ال يكوL من �لسهل 
�BXلتها، فرغم Xمكانية �BXلة 
Add/  Rباسـتخد� بعضها 

 h  Remove Programs

 LK Xال   ،Control Panel

 Bجلها� h بعضها يعّشـش
 WX <لدخو�  Rيث يستلز�
 Registry مسجل �لكمبيوتر
 Rلته، 8هي عملية تستلز�Bإل
معرفة 8خـ
j، 8منها ما 

يعيد تثبيت نفسه بعد كل 
مرj تقوR بإ�Bلته.

كيف تتسلل هذA �ل
�مج؟
تظهـر لك نافـذK8 jنت 
تتصفـح �إلنترنت تطلب 
منك: "هل تريد تثبيت هذ� 
�ل
نامج �ملجـا�؟"، 8قد 
 �C8نامج ضر
تظن  LK �ل
خاصة  ميز�?   Yالستعر�
للصفحة - بالرغم من Kنه 
غ� ضر�C8 غالبا- لكنك 
تو�فق علـى تثبيته، 8يبد8 
 Q .لكk بعد �ألمر طبيعيا 
يأG عـرY �ا� ل
نامج 
يعرY لـك حالة �لطقس 
على شاشتك 8Mًما، فتو�فق 
ال  برنا�ا   Aتر� 8فعًال  عليه 
 Yعر Gيـأ Q .بـأ� به
لشريط من �8MK? �لبحث 
 Rفتقو "j�8لر�8بـط "�ملفيد
بتحميله Kيًضا. C8مبا كنت 
 mيفوته شي LK ممن ال يريد
على �إلنترنت فتقبل عرًضا 
 j�Mلشريط �خر، 8عرًضا أل
 WX �8ملا� تقلب مؤشـر 
Kشـكا> جّذ�بة 8K عرًضا 
 Screensaver حلافظة شاشة
 LX8 مج�
باهرj. كل هذA �ل

O√�√‚AÀ ≈ç

إعداد: عالء عثمان
(خب� h تصميم �ملو�قع)

oÕ@mAÃÜA LjY
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كاL فيهـا بعض �لنفع Xال 
VKا ليست �انية �ا> من 
 Aمن هذ LK ألحو�>. كما�
مر�قبة   يستطيع  ما  �ل
�مج 
 Lكل ما يطبعه �ملستخدمو
 iعلى لوحة �ملفاتيح 8بالتا
كلما?  تسجيل  يستطيع 
�لبنكية  �8ملعلوما?  �لسر، 
8بطاقا? �الئتماL، 8يضع 
خطـر   h �ملسـتخدمني 
�وية   � بسـرقة  يسمى  ما 

.Identity Theft

تزعـم هـذA �ل
�مج VKا 
للكسب  WX 8سيلة  �اجة 
مقابـل تقدمي �ل
�مج �اًنا 
حتّقق  8هي  للمستخدمني، 
�إلعالنا?   Yبعـر kلك 
 Aلتسويقية، لذ� ُتسّمى هذ�
�ملدعومة  بال
�مج  �ل
�مج 
باإلعالنا? Adware، 8هي 
�اجـة WX معلوما? عن 
�هتماماته  8عن  �ملستهلك 
لكي تقـدR له �إلعالنا? 
 Lكا LX ،ل� تناسبه، مثًال�
�ملستخدR يذهب WX مو�قع 
 DVD ¬ا عالقـة بأقر��
فإVا تبّث له Xعالنا? عن 

.DVD ¬قر�K

8خال> تثبيت هذA �ل
�مج 
 Rتظهر شاشة ُتعلم �ملستخد
 8K  Rالسـتخد�� بشر8 
 End تفاقيـة �لترخيـص�
  User License Agreement

8بتثبيتـه لل
�مـج فإنـه 
يو�فق علـى عملية ²عها 
للمعلومـا? �خلاصـة به 
K8يضـا علـى عرضهـا 
لإلعالنا?. �8لسؤ�> �لذ� 

هل  للذهن:   CMيتبا
 Rملسـتخد�  RعالX
كافًيا   
ُيعت بذلك 
جلعل مـا تقوR به 

قانونًيا؟
�لعمل  قد يكـوL هـذ� 
قانونيا - Xال Kنه الKخالقي 

8نك مبا q مVX حيث -
يفعلـوL لكن ´ط صغ� 
8غالبا ما يكوL ضمن ١٠ 
 iصفحا?.. 8َمْن منا يبا
بقر�jm هذ� �لَكم ��ائل من 
ناحية  8ِمن  �ملعلومـا?. 
KخرI، ال ُيعر= بالتحديد 
�ل�  بالبيانا?  ُيفعـل  ما 
تلتقطهـا هذA �ل
�مج من 
�ملسـتخدمني 8هـل يتم 
بيعها جلها? ثالثة؟ معظم 

هـذA �لشـركا? تدعي 
 Yا تسـتخدمها ألغر�VK
 jلتسويق �8لدعاية. �8لفكر�
 m�
خ  Iلـد  jلسـائد�
 ،Ad-aware8يرKM� تطوير 
ل
�مج   jMملضـا� �ل
�مج 
�8إلعالنا?  �لتجّسـس 
 jكب� jCجتا Lإلعـال� LK
�8ملعلومـا?  جـد�، 
قّيمة  �ملسـتهلكني  حو> 

للمعلنني،  بالنسـبة  جد� 
�إلنترنت  على  8مصاCMها 
�8سـعة للغاية لذلك هم 
 h  Lإلعال� ضد  ليسـو� 
 ºمنا ضد �لطرX8 ،ته�k حد
 h �8�جومية  �لالKخالقية 
�إلعالL �لذ� ال هد= �ا 

Xال �لربح �لسريع.
كيف ¼مي Kنفسنا؟ 

هـل نتوّقع �K LK برنامج 
من  حتميلـه  يتـم  �ا� 
�إلنترنـت هـو �ـا� 
جتّسـس؟ برنامج  ألنـه 

�إلجابـة، "قطعا ال". لذ� 

 Kيقر LK جد� �C8فمن �لضر
�ملستخدR �تفاقية �لترخيص 
بشـكل كامل قبل تثبيت 
�K برنامـج. 8من ناحية 
KخـرI، فإنه مـن �ملفيد 
�ستخد�K Rحد �ل
�مج �ل� 
تكشف عن 8جوM بر�مج 
 cكمبيوتر على  �لتجسس 
8تقـوR بإ�Bلتها. 8ننصح 
�ل�  �لتقاCيـر  بد�Cسـة 
�ملختصة  �ملجال?  تنشرها 
h بر�مج �حلاسـو½ ֲדذ�  
�لصدM حيث VXا سـتوفر 
 Rلبحث 8تقد� mعليك عنا
لك Kحسـن هذA �ل
�مج 
فمنهـا ما هو �ا� 8منها 

8k مبلغ.
�ذA �ل
�مج نقطة  LK غ�
بنقطة  شـبيهة  ضعـف 
 jMملضا� �ل
�مـج  ضعف 
ال  VKا  8هي  للف�8سا?، 
تكشـف Xال عن �ل
�مج 
�ملوجـوh jM سـجلها، 
�لكشف عن  تستطيع  8ال 
برنامج ظهـر حديثا، لذ� 
�Mئمة  Àب حتديثها بصفة 
 Mال فال ميكـن �العتماX8

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

تونس   � النتحا�  نسبة  �تفا� 

من  ثالثة  �جر�ها  �سة � �فا��   
��ألمر��  �ألعصا�  �طبا�   كبا
 �النتحا نسبة   !� �لتونسيني  �لنفسية 
3 تونس �تفعت بشكل مفز( ��)ا 
�لعربية،  �لد�5  �غلب  نسبة  تفو: 
قريبة  �صبحت  �لنسبة  هذ<   !� كما 
�لغربية. �لد�5  بعض  نسب  من 

D �لصحة �! عد� �E�  �تفيد مصا�
ُتقد Fالة  �النتحا سنويا  Iا�ال� 
�تنجح  ساكن  �لف  كل   3  Dحد��
�غلبهم.   PنقاQ  3  Rإلسعا� فر: 
�سباًبا   Uهنا  !� �لد�سة  ���ضحت 
�Wها   Dلظاهر� هذ<   ���  Dًعديد

حد��،  بال  باتت   Yل� �لطموحا� 
�لفضائية  �لقنو��  نشرִדا  ���ها^ 
غريبة 3  بيت، �سلوكيا�  3 كل 
حد  على  ��لغنية  �لشعبية  �ألحيا� 
�لنسبة  هذ<  تفا( �  !� كما  سو��. 
�لنفسية  �الضطر�با�  بتفاقم  مرتبط 
��ألEما�  ��لشا�  �لطفل  عند 
�الجتماعية �لعصرية. كما �! �ألEمة 
يشعر   aلذ� �لتناقض  عن  ناbة 
عربية  قيم  بني  ��لشا�  �لطفل  به 
فيه  �نتشر�  ���قع  مثالية  Qسالمية 
 aقيم ما�ية ُتبيح �لعنف �للفظي ��ملا�
 hQ هذ�  بأنو�عها.  ��لسرقة  ��لَتحُيل 
�أل�  مكانة   kتأث تر�جع  جانب 
 3 ثقة  �Eمة   ��نتشا  ��جلا ��ملعلم 
�ألمن  جل  من  بدً��  �لقانو!  ممثلي 

.kملسؤ�5 �لسياسي �لكب� hQ aلعا��
�لنفس  يقدمها علما�   Dنصائح عديد
ُتلخص 3 �حلاجة �ملتز�يدhQ D �للقا��� 
لتفكيك  �لنفسانيني  �ألطبا�  مع 
�حللو5  عن  �صرفهم  �لشبا�  ُعقد 
 .�النتحا  3  kلتفك� �منها  �ليائسة 
�يا� sر�� يرفعها علما� �الجتما(  
 ،�ألمو ���ليا�  ��ألطبا�  ��لنفس، 
لكن من ميلك تلك �للمسا� �لسحرية 
 uلعا�  3  Dجديد سلوكيا�  لوقف 
�النتحا؟  �خطرها  من  �إلسالمي 

�ْلُقُلوُ�﴾ َتْطَمِئنُّ  ِه  �للَّ ِبِذْكِر  ﴿َ�ال 

ــق ــدي ــص ــة ل ــا� ــس م
^.(.^ (تونس) 

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 12926
London SW18 5ZN
United Kingdom

By Air Mail * تع� �ملسامها� عن ���� �لقر�� �ليس بالضر��
  عن ��� ��لة.

�ل¡يد �إللكتر�  altaqwa@alislam.org
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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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