



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 �.

طور
� س

دية 
	

ة األ
المي

إلس
عة ا

جلما
مح ا

مال

 |��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.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
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للعر�فني  �إلنسا�  جلأ  سحيق  �من  منذ 
��و�جس  �نتابته  عندما  $#لك  $�ملنجمني 
عما 1د0 من غمو. $-سر�) بسبب قصو) 
فهمه عن 89)�7 سنن �هللا 5 �أل). $فلسفة 
�حليا= $�ملوA9$ B ما @ تد)كه عينه �ملجر8= من -شيا; 
K 5يطه. كما كا� للخوG من �ملجهوF $�حلE= ِفعلهما 
5 �لبحث عن $سائل $سيطة تكو� سبيال التقا; ما لقبه 
خياله �لتائه باأل)$�Z �لشرير= $8فع V#�ها $�خلالS منها 
$�لرغبة 5 �لتطلع A9 مستقبل ��هر $غد مشر[ يضمن له 
�كتفا;0 �لغذ�ئي $aميه من شر$) �لغز�= $قطا^ �لطر[. 
هذ0 هي �8ئر= eا$فه $تلك كانت -حالمه $-مانيه $لكن 
مع تقدf �لزمن تكالبت عليه �ملخا$G $�ألحالf $$جد 
نفسه -ماf معضالB شاeة @ ُيحسن �لتعامل معها. فبحث 
طويال عن قو= eلصة له تقيه �لشر$) $تضمن له �لطمأنينة 
$�لسكو�. $مما ال شك فيه -نه كا� لبعثة �ألنبيا; عليهم 
 lلعصو) 5 كشف هو�جس �لنا� nع �Eً8$ً)� كب fلسال�
$9بطاF ما qتته eيلتهم �لسقيمة من معتقد�B باطلة قا8ִדم 
A9 مها$s �لضالF فعبد$� غE �هللا $�rذ$� شركا; له من 
$�لقمر  كالشمس  كو�كب   $- بأيديهم،  صنعوها  متاثيل 
-$ قوy طبيعية كالنا) $غEها. فكا� �إلميا� باهللا $معرفة 
صفاته $�لصلة به 8عو= مضا8= للدجل $�خلر�فة أل� �إلميا� 
 zلقلو� تطمئن  ֲדا  �ل{  �حلقيقة  هي  �لصحيحة  $�لعقيد= 
$9ليها ִדوs �ألنفس �لتائهة $ֲדا تنكشف غشا$= �ألعني. 
بينما ثقافة �لدجل $�لشعو#= تثE �لشبهاB $حتجب عقل 
�ملر; $)$حه عن �لسمو $�لتطلع A9 حقائق �ألشيا; $ُتبقيه 

.Bلظلما� B5 متاها
$بالرغم مما بلغه عصرنا من تقدf 5 ش� �مليا8ين 9ال -� 
ظاهر= �لعر�فة $�لدجل ما ��لت سوقا )�ئجة $فتنة هائجة 

5 ش� -qا; �لعا@، بل -صبحت -كثر حد�ثة $معاصر=، #9 
 .Bمنتديا$ Bخاصة، $معاهد، $8)�سا B�8صبح �ا عيا-
-ما 9عالناִדا فهي تتصد) صفحاB �جلر�ئد $�ملجالB بل 
$�سعة   Bٍمساحا  Bإل#�عا�$  Bُلفضائيا� �ا  خصصت 
 B�(لتتلقى �ستفسا Fالتصا� �من حصص �لبث $خطو
�لناl $�لر8 عليها، فهذ� يبحث عن طالعه $يندz حظه، 
 Eخر يستشV$ ،fفيه له �ألياr 7 يريد معرفة ُبرجه $ما�#$
 fَُيْقِد �- fملنجم ما 9#� كا� �لوقت مناسبا �سب �لنجو�
من  جر�  $هلم  -مو�له،  فيها  يستثمر  جتا)ية  صفقة  على 

..Bخلزعبال�
عقل   s# كل   zيستغر مريعة  $فزعة   =Eح من  �ا  يا   
لبيٍب $مؤمن باهللا �ملجيب من هذ0 �لفتنة �ل{ #�^ صيتها 
�ألمر على  ُ)ّ$�8ُها. Fّ8 �9$ هذ�  $َكُثَر  $)�جت سوقها 
شي; فإمنا يدFّ على كثر= من يستهويهم شيطا� نفوسهم 
معّطلة  كبئر  فيصبحو�  باهللا  �إلميا�  من  �خلا$ية  �لسقيمة 
 sُسممت مياهه $تلوثت -جو��0، فيتسمم كل من يرتو
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كلمة �لتقو�٢



من مائه 9نسانًَا كا� -$ حيو�ًنا. $�جلدير بالذكر هنا -� 
على  �ملسيطر=  �الجتماعية  $�ملشاكل  �لنفسية  لألمر�. 
عقوF �لكثE من �لناl 8$)ها $فعلها حيث جعلتهم لقمة 

سائغة تصطا8ها شبابيك �ملنجمني $�لعّر�فني $�لُكّها�.
�لعر�  �لعا@  �نتشا)� 5  -كثر  $�لشعو#=  �لدجل  ثقافة   �9
 Bإلحصائيا� Eمنطقة 5 �لعا@ حيث تش s- إلسالمي من�$
�ملذهلة  �لنسبة  -لف نسمة عّر�G. $توحي هذ0  -� لكل 
A9 هوF �لكا)ثة �ل{ يعانيها �ملجتمع �إلسالمي من $)�; 
�لنو�حي  من  ��ّد�مة  �لثقافة  هذ0   Bنعكاسا�$  Bتبعا
�الجتماعية $�القتصا8ية $�لر$حية. $�لغريب 5 �ألمر -� 
�إلسالf قد حسم مسألة �لشعو#= $�لعر�فة $حّذ) منها $من 
تبعاִדا لكن $لألسف �لشديد مع �qطا� �ألمة $بعدها عن 
 ،G$لسنة، $قلة من ينهى عن �ملنكر $يأمر باملعر�$ zلكتا�
 lُنسيت تعاليم �لن� $حتذير�ته فهانت �لنو�هي 5 -عني �لنا

.Zصبحت شيئا منكر� 1ب -� ُيز�-$
 $5 غمر= �النتكاساB �القتصا8ية $�الجتماعية $�ألخالقية 
$�لتوعية  $�لتعليم  $�لتربية  �لتنمية   5 فشل  من  �ألمة   5
ثقافة  على  �لسلبية  �لظو�هر  حّد=  تز8�8  �ألمية،  $�نتشا) 
 5 ضالتهم  $جد$�  $�لدجالني  �ملنجمني  $لعّل  �ملجتمع، 
مثل هذ0 �أل$ضا^ �ملز)ية، ُبغية �ستثما)ها مبا يعو8 عليهم 
�لعويصة  �لفر8 5 مشاكله  بأ)باZ $فE=. كما -� rّبط 
$�ستفحاF �ليأl $�إلحبا� $�خللل 5 �لعالقاB �ألسرية 
من بني �لعو�مل �ل{ جتعله يبحث عن حلوF سحرية سريعة 
ُتذهب بكل ما يؤّ)قه 5 ملح �لبصر، فالتمائم $�لطالسم 
$-حا8يث   ،lلنا� بني  $تأثEها  فعلها  عن  �ع  لطاملا 
حكاياB خو�)قها للعاB�8 ما ��لت تتر88 -صد��ها 5 
-#نيه منذ صغر0 ح� ِك0n، $هي ما ��لت حقيقة �ّربة 5 
ُعْرG �ملجتمع �لذs ُ$ِلَد فيه ، $من -نكرها ُ)مي بإنكا) 

 .!!Gالفة �ألعر�e$ مي باجلنو�(ُ$ fما هو معلو
�لّدين �حلنيف لد)جة  �9 �خلر�فة -ضحت لصيقة مبفاهيم 
يستحيل �لتمييز بني ما هو موقف سليم يطمئن 9ليه $بني 
ما هو سا#� سخيف ال ُيسمن $ال يغ� من جو^. $لعّل 
هذ� يكشف هشاشة �لثقافة �لدينية $غياz �لوعي �لدي� 
ما   �Eكث �لشعو#=   $- �لسحر  أل�  �لصحيح،  �إلسالمي 
ُ)$� على -�ا حقيقة 8ينية مطلقة $كث�E ما )$y ُ)ّ$�8ُها 
$Kترفوها )$�ياB $قصصا مثE=.. �9 �لتأصيل للشعو#= 
-$ باألحرy 9ضفا; شرعية عليها -$ Kا$لة تnيرها �و ظلم 

عظيم لإلسالf $)سوله �لكرمي �. 
فالعجب كل �لعجب -� ما يقوf به َمْن يلقبو� -نفسهم 
 zلك من -لقا# A9 لد)�$يش $ما�$ Bلكر�ما� zبأصحا
 Fللرسو �لعتر=  �لطاهر=   =Eلس� عن  �لبعد  كل  بعيد  هو 
 A9 $ما  $�لطالسم  بالتمائم  نسمع   @ حيث   � �لكرمي 
�لسحر  من   fإلسال� موقف   �9  .Bلبدعا� من  #لك 
$�لشعو#= $�لتنجيم $�ضح ال لبس فيه $قد حذ) � -مته 
مصّد[  كل  فيها  عّد  لد)جة  حتذير  -ميا  �إلفك  هذ�  من 
$معتِقٍد بكاهن $مبا يتقّوله كفر� مبا نزF عليه �، حيث 
 Fَفقد كفر مبا -ُْنِز Fمن -تى كاهنا فصّدَقه مبا يقو" :Fقا

على Kمد."
 zلشعو#= $�لسحر= $�ملنجمني هو با�  A9 ;للجو�  �9  
عظيم من -بو�z �لشر7 باهللا تعاA $هذ� �لفعل يذهب 
بإميا� �ملر; كله، أل� �إلميا� باهللا يقطع �لسبيل للمؤمنني 
$�لضا)  �لنافع  هو  ألنه سبحانه   ،Aتعا بابه   Eلغ لّلجو; 
$هو عا@ �لغيب $�لشها8= �لكبE �ملتعاF، $هو �لسميع 
�خلفي  �لشر7  من  �هللا  -عا#نا  عبا08.  أل8عية  �ملجيب 
$�لعل� $من 8جل �لعّر�فني $�ملنجمني $كل خائن لدينه 

$لرسوله Vمني.

٣
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﴿ُهَناِلَك َتْبُلو ُكلُّ َنْفٍس َما َ�ْسَلَفْت 

َ�ُ'&ُّ�� ِ%َلى �ِهللا َمْوالُهُم �ْلَحقِّ َ�َضلَّ 

(�آلية  َيْفَتُر�َ)﴾  َكاُنو�  َما  َعْنُهْم 
(٣١

شر1 �لكلما.:
جّربه  �َبلًو�:  بالً�  يبلو  بال�  تبلو: 

��خت�� (�ألقر�)
�ملُعِتُق؛  �ملاِلُك؛  �ملو*:  مو*: 
�لصاحُب؛ �لقريُب؛ �حلليُف؛ �لو-ُّ؛ 

؛ �ملنعُم؛ �ملحبُّ (�ألقر�) �لر�ُّ
�ملقضّي؛  �ألمُر  �لباطل؛  ِضدُّ  �حلّق: 
�لثابت،   Bُملوجو� �ملِلك؛  �لعدCُ؛ 
�ليقُني بعد �لشك؛ �ملوDُ (�ألقر�)

ضّل: َضلَّ َيِضّل: ِضدُّ �هتدH. ضّل 
فالQ عن �لطريق: M يهتِد Kليه. �ضل 
�لرجل T �لدين ضالًال �ضاللًة: ضدُّ 
عنه.  Uهب   :Vُلفر� ضلَّ   .Hهتد�
�Uهب ع] كذ�: ضاX. �ضل �ملا� 
 Qللنب: خفي �غا�. �ضّل فال� T
غا�  �لناسي:  ضّل  َنِسَيه.   :aفالن
عنه ِحفُظ �لشي�. ضل عمُله: َعِمَل 

عمًال M يُعد عليه نفُعه. (�ألقر�)

�لتفســـ3: 
سبحـانه  �ملو*  �ّضح  لقـد 
�تعـا* T هذ� �آليـة Qf حقيقة 
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الوسائل األربع 
لتحقيق غاية اخللق اإلنسا�

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
� Bملصلح �ملوعو�

� gملهد� hإلما� jحلضر kخلليفة �لثا�

:V�mB من

KA

في 
حا� �لقر��
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 - تفاصيلها  بكل   - شي�  كـل 
�Kمنا  �لدنيا،  هذ�   T تنكشف  ال 
 jmستتجلى حقيقة �ألشيا� كلها بصو
كاملة ��ضحة T �آلخرj فقط، �uذ� 
�ألصلي  �لقضا�  هنالك   mسيصد
�بسبب  �حلقيقي،  �ملالك  ِقبل  من 
 wمر على �جلميع هناf كل zنكشا�
لن يلجأ �لناK V* �لكذ� fبًد�،أل}م 
لن يستطيعو� خد�f Xحد بالكذ�، 
على  مطلًعا   Qيكو ��حد  كل   Qأل

�ألمر �لو�قع.
�حلق﴾  ﴿موالهم  تعا*  �بقوله 
fشاK m* معظم ما Uكرنا� {نفا من 
 Bلعبا� نّبه  كما  �لكلمة.  uذ�   Qٍمعا
ُمعرضني   Qستتجهو fين   *K قائال: 
بذ�ته،  �لقائم   ،CBلعا� �إلله  عن هذ� 
َتِفرُّ��   Qf لكم  �fَنَّى  عليكم،  �ملنعم 
من عذ�� هذ� �لقدير �لقائم �لثابت 

.Cمنذ �أل�
ما  عنهم  ﴿�ضل  تعا*  قوله  fما 
 :Cأل�� ،Qَفَلُه معنيا ﴾Qكانو� يفتر�

 Qأل fعماuم،   Qينسو  zسو f}م 
 Cحا� خطأ�   wmBf  �UK  Qإلنسا�
عنهم  تغ]  لن  f}م   kلثا�� نسيانه. 

fعماuم شيًئا.

َما7ِ  �لسَّ ِمَن  َيْرُ;ُقُكْم  َمْن  ﴿ُقْل 
ْمَع  �لسَّ َيْمِلُك  َ�مَّْن  َ��َألْ'ِ= 
ِمَن  �ْلَحيَّ  ُيْخِرُ@  َ�َمْن  َ��َألْبَصاَ' 
�ْلَحيِّ  ِمَن  �ْلَميَِّت  َ�ُيْخِرُ@  �ْلَميِِّت 
َ�َمْن ُيَدبُِّر �َألْمَر َفَسَيُقوُلوَ) �هللا َفُقْل 

َ�َفال َتتَُّقوَ)﴾ (�آلية: ٣٢)

�لتفســ3: 
 Q}جّد� من �لقر jBمعد� Dيا} wهنا
 Qملفسر�� ֲדا   Bشاf �ل�  �لكرمي 
 jحد�� �آلية  �هذ�   ،Qملسيحيو�
 "gه��" �لقسيس  يكتب  منها. 
على   gحتتو �آلية  هذ�   QK  :Cفيقو
Bfلٍة قوية على عقيدj �لتوحيد، �مثل 
هذ� �لتعليم �لقر{k كاQ سبًبا كبً�� 

(تفس�   �mنتشا��  hإلسال� جنا�   T
 .(Q}للقر gه��

هؤال�   Qf �لعجب  كّل  ��لعجب 
ֲדذ�   Qُيْدلو �ألفاضل  �لقسيسني 
 hإلسال� بفضل  �لو�ضح   zالعتر��
 T�  Hخرf ناحية  �من  ناحية،  من 
 hإلسال� mقّي   Qيعز� نفسه  �لوقت 
 *K� حيًنا،  ��إلغر��  �لسيف   *K
على   - �ملنحطة  �ألخالقية  �لتعاليم 

حّد �عمهم - حيًنا {خر.
�لعباBَ هنا  �ملو* عز �جل  نّبه  لقد   
�لسما�  من  يأ�  Kمنا  �mقهم   Qf  *K
�لر��   Qf مبع�  كلتيهما،   �mأل��
ال  فقط  ��حد   mمصد من  �آل� 
�ملطر غزيًر�   Cنز لو  فمثال  يكفيهم. 
 jَmلقد� �mمتو�لًيا، �لكن ُحرمت �أل
على �إلنباD فلن �دg �ملطر شيًئا، 
�f لو Qf �ملطر �نقطع ملدj طويلة فلن 
كذلك  شيًئا.  �خلصبة   �mأل� تغ] 
هو �لطبع �لبشرg، فإQ �إلنساQ لن 
هد�يته   Qلضما �حد�  �لعقل  يكفيه 
 kمنا َمثل �لعقل �إلنساK� ،لر�حانية�
كمثل �أل�m �لعطشى، فما M َيرتِو 
 mي فإنه لن يقدuلعقل مبا� �لوحي �إل�
 gلذ�  kلر�حا�  Dلنبا� على Kخر�� 
 Qf �UًK لر��. فكيف ميكنهم� gيغذ
يّدعو� �لقدjm على �لوصاC باهللا تعا* 
�حيه   Xتبا�  Q�B �حدها  بعقوuم 

           فـإن اإلنسـان لن يكفيه العـقل وحده لضـمان 
هدايته الروحانية، وإمنا َمثل العقل اإلنسا� كمثل األرض 
َيرتِو  العقل مباء الوحي اإل5ي فإنه لن  العطشى، فما : 

يقدر على إخراج النبات الروحا� الذي يغذي الروح. 

٥
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 QK �لكرمي.  fنزله على mسوله   gلذ�
للعقل نفعه Q�B شك، �لكّن شأنه 
شأQ �لعني، فكما Qf �لعني �حدها 
ال تقدm على �لر�ية بد�Q �لضو� من 
مصدm خاmجي كالشمس، كذلك 
فإQ �لعقل �حد� ال يستطيع �لتوصل 
K* �لنتيجة �لصائبة بد�Q نوm �لوحي 

.gلسما��
� سأC عز �جل ﴿fّمن ميلك �لسمع 
��ألبصاf gf ..﴾mنَّه َلو كاQ �لسمع 
كانت  بينما  ألحد  ِمْلًكا  ��لبصر 
{خر  كائن  مسؤ�لية   Vلنا� هد�ية 
 QK بقولكم:  حتتجو�   Qf لكم  َلحقَّ 
 UK جبه�� ��Bبأ Cِيبا M Cهذ� �ملسؤ�
�لر�حانيني  ��لبصر  للسمع  يهّيئ   M
 gلذ�  Qكا  �UK fما  به.   Qينفعا ما 
�هب لكم �لسمع ��لبصر هو نفسه 
من  fفليس  هد�يتكم  عن   Cملسؤ��
خلق  fنه  ُيظن   Qf ��لغبا�  �حلماقة 
لكم هاتني �حلاستني، �لكنه تركهما 
عاطلتني �M ُيهيي� �سيلًة تساعدكم 

على �النتفاX ֲדما.
من  �حلي  ُيخر�  ﴿�َمن   :Cيقو  �
 gf ..﴾ملّيت ��ر� �ملّيت من �حلّي�
من �U �لذg ُيخر� �ألبر�m من صلب 
 ،mية �ألبر�mU من mألشر��� mَألشر��
�ُيخر� �ألحيا� من �ألمو�D �يأ� 
 �mأل�  T  Qُتلقو fيضا.  بالعكس 

�ل��� كسماBٍ �هو شي� ال حياj فيه، 
كما  َخِضٌر،   Xٌm� به  �ر�  �لكن 
�يصبح   Dميو �َخلِضر   Xmلز�  Qتر�
هشيًما، �f يص� بر�ً�� عندما يأكله 
 Qتر� Bمتم  �ما   .Dحليو�نا��  Vلنا�
 ،Dعملية خر�� �ألحيا� من �ألمو�
فكيف  �ألحيا�،  من   Dألمو���
ل  يتعجَّ  Qf تعا*  �هللا  من   Qتتوقعو
ِعقاَ� �لناV بكفرهم Qf Q�B مينح 
 Qكا �Uم فرصًة للتوبة ��لصال�. فإu
 mفيه {ثا Bلظاهر تعو� T لشي� �مليت�
تتفجر   Qf  Qتستبعد�  �Uفلما  jحليا�
من قلب ميت عُني �حلياj �لر�حانية 
T �قت من �أل�قاD. �ما h�B هذ� 
�الحتما�Bًm�� C فلما�U ال مينحهم �هللا 
 T له Qمهلًة لكي ُيحيَي منهم من كا

�حلياj �لر�حانية نصيب.
ثـم يتسـا�C �هللا تعـا* ﴿�من 
 gلـذ� �U مـن gf ..﴾يدبِّر �ألمر
 hلنظا�  jm�BK علـى   zيشـر
قل:  �هللا﴾.   Qفسيقولو﴿ �لكوk؟ 
 zهذ� �ملشر hيقو Qf ليس عجيًبا�f

�¤ريبه  بتدم��   Qلكو� تدب�  على 
 zملشر� هل  تزعموQ؟  كما  بيد�، 
على شي� يصنعه �f ماكنة يديرها.. 
 hf تر�نه مهتًما بسالمة هذ� �ألشيا�
�لعقال�  من  fحد  ال  كال،  يدّمرها؟ 
ُيقِدh على تدم� ما ميلكه �Kمنا يسعى 
Kليه سبيًال.   Xبه ما �ستطا  Xلالنتفا
صنعته  بتدم�   �UًK �هللا  يعّجل   �Uفلما
قدmته  ֲדا  تتجلى  �ل�  هذ�  �لكونية 
يسعى   Qf ينبغي  �Kمنا  �عظمته، 
إلنقاUها من �لدماm بدًال من تدم�ها 

بيديه.
�هذ� Bّm على �عتر�� �لكفاf mنه ما 
h�B �هللا قد fنذmنا باuالw فلما�U ال 

 .mهذ� على �لفو �mِنذ�K قق¥
�التقا� معنا�: �¤اU �لشي� ستًر� �ُجنًَّة 
 Bبناً� عليه فاملر�� .HUحتماً� من �أل�
تّتقوQ﴾ هو:  تعا* ﴿fَفال  قوله  من 
�إلuية  �حلماية   T  Qتدخلو ال   �Uملا
mغم مشاهدj هذ� �لسنن �لربانية مع 
 Qمتم تر�B هل �لصد� ��حلق. �ماf
T �لسنن �إلuية كلها Qf كفة �لر¦ة 

فكما أن العني وحدها ال تقدر على الرؤية بدون الضوء من 
مصدر خارجي كالشمس، كذلك فإن العقل وحده ال يستطيع 

التوصل إR النتيجة الصائبة بدون نور الوحي السماوي.
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��لتَّمهُّل �mجحة على كفة �لغضب 
��لعقا� fفال ينبغي لكم Qf تنتفعو� 
بر¦ته �لو�سعة �تسعو� للتصا§ معه 
ُتلّحو�   Qf سبحانه �تعا*، بدًال من

T مطالبة Kنز�C �لعذ�� عليكم!
 Xَ�mf تدبر�� هذ� �آلية، ��نظر�� ما
�لر�َ�  �هللا  Uََكَر  u�fَا  ففي  ترتيَبها. 
 .jحليا�  mستمر�� سبب  هو   gلذ�
�©ا  ��لبصر  �لسمع  عن   ªحتد  �
 Dملو� ��لفهم. � Uكر  �لعقل   mمد�
�ل�  �لعملية   jللقو ��حلياj �©ا mمز 
تلي �لعقل f©يًَّة. �fخً�� Uكر �لتدب� 
�لبد�  بعد  �حلاجة  Kليه  متس   gلذ�
Kقامة  معنا�:  �لتدب�   Qلعمل، أل�  T
 .Cألعما� شّتى  لتنسيق  سليم   hنظا
�باختصاm فقد Uكر �هللا هنا �لوسائل 
�ألmبع �ل� ال بد منها لتحقيق غاية 
¬سب  �Uَكَرها   ،kإلنسا� �خللق 

mBجاִדا �لطبيعية.
�لغبا�  من  fليس  مستفهًما:   Cقا  �
 Qلإلنسا تعا*  �هللا  يهب   Qf �لظنُّ 
 �Bيز� � ،�mًلق فيه شعو� � ،jحيا
نظاًما  فيه  �لق   � للعمل،   jبقو
هذ�  كل  بعد   �  ،Cألعما� لتنسيق 
 Qf  Q�B عنه  يتخلى  �ملدهش  �خللق 
هذ�   Cستغال� كيفيََّة  �يعّلمه  يهديه 
 hٍسا zلتحقيق هد Hألسبا� ��لقو�
 Qf مثل هذ� �لَعَبث ال ميكن َّQK نافع؟

 gفالذ سليم.  عقٍل   gU كلُّ  �يز� 
 Qf بد  ال  �ألmبع   Hلقو� هذ�  خلق 
¥دu Bا غاية سامية، �عليه فإنه ال 
 �Bعبا wهللا �خلالق يتر� Qf ±بدf يعقل
بوحيه  ُيشّرفهم  �ال  هد�ية   Qبد�
�uKامه، Qf �f يهلكهم قبل Qf يتيح 
uم �لفرصة للهد�ية. لو كاQ �هللا يريد 
 Q�B عجل  على  بالعذ��  هالكهم 
 hلنظا� هذ�  خلق   �Uفلما ميهلهم   Qf
�ملتناهي T �لدّقة ��للطافة ��لر�عة؟

Bحض  على   gحتتو �آلية  هذ�   QK
للشرf wيضا، حيث تقوC: ما Bمتم 
��mًقا  تعا*  �هللا   Qبكو  Qتسّلمو
 ،Hلقو� من  فيه  ملا  خالًقا   ،Qلإلنسا
 hمدبًِّر� للنظا� ،Dملو�� jمالًكا للحيا
�لكو³f kعه، فما هو برهانكم على 
قولكم بأQَّ كذ� �كذ� من �ألموm هو 
�هللا   Qكا �UK �هللا.  من عمل شركا� 
ֲדذ�   hيقو  Cيز� ال  �تعا*  سبحانه 
فكيف   ،Cأل�� منذ  كافًَّة   Cألعما�
 *K  Cألعما� هذ�  بعض   Hُتعز
هو  �هللا   Qكا  �UK� fخرH؟   Dكائنا
´ر� �ألحيا� من �ألمو�D، فكيف 
هبة  هو  كذ�   �Bًمولو  Qبأ  Qتقولو
من شريك {خر هللا تعا*؟ َ�ملا�U ال 
يقاQK :C �لذg يهب �أل�الB عموًما 
fيضا؟   Bملولو� هذ�  �هبنا   gلذ� هو 
مع �لعلم K Qfخر�� �حلي من �مليت 

 T تتولد Qf ميكن jحليا� Qf [ال يع
�Kمنا  حًقا،  ميت  شي�  من  �لو�قع 
 jحلديث هنا عن خر�� �حليا� mيد�

من fشيا� تبد� ميتة C�ّf �هلة.

﴿َفَذِلُكُم �هللا َ'بُُّكُم �ْلَحقُّ َفَماLَ� َبْعَد 
الOُ َفَأنَّى ُتْصَرُفوَ)﴾  �ْلَحقِّ ِ%ّال �لضَّ

(�آلية: ٣٣)

شر1 �لكلــما.:
�لضالu� :Cالwُ؛ �لفضيحُة؛ �لباطُل؛ 

ضدُّ �uدH (�ألقر�)

�لتفــس3: 
قبل  �من  �حلق﴾،  قاm﴿ Cبكم  هنا 
﴿موالهم   Cقا  (٣١ mقم  �آلية   T)
 wهنا �حلديث   Qf Uلك  �حلق﴾. 
هنا  �fما  ��لعقا�،  �جلز��  كاQ عن 
 ،kخللق �إلنسا� �mفعن تكميل مد�
هنا  �ملالئمة  �إلuية  �لصفة  فكانت 
معناها:   Qأل "�لر�"،  صفة  هي 
�لذg �لق �لشي� �يوصله mB *Kجة 
�لسابقة  لآلية  تكملة  فاآلية  كماله. 
يرّبي   gلذ� �إلله  هذ�   QK  :Cتقو  UK
 *K ح¶ يصل �mًفطو �mًطو Qإلنسا�
كماله، f �UKعر� عنه �إلنساQ ��جته 
f¦ق  fنه   T فال شك  غ��  Kلٍه   *K
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٨

.ّ̧ �غ
(�حلق) �صًفا لـ  بكلمة   �قد جا� 
 :Qنوعا �ألmبا�   Qf ليبّين  (mبكم) 
 Qٍفا  ٌّ�m �لكنه  بالتربية   hيقو  ٌّ�m
حقيقي  {خر   ٌّ�m� ناقصة،  �تربيته 
قائم بذ�ته �هو ºfى من Qf تصل Kليه 
يد �لفنا�، �تربيته هي �لتربية �حلقيقية 
�لكاملة. فاهللا تعا* ليس mبًّا فحسب، 
ميكن  َ�ال   ،gبدf  -�f  ٌّ�mَ هو  بل 
�ال  منه كماًال  fَكثر  fحد   Qيكو  Qf
�لتوجه  يع]  فهل  تربيًة.  منه  fحَسَن 
 wــالu� Kال  غـيـر�   ٍّ�m  *K

.mلّدما��

﴿َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َ'بَِّك َعَلى 
ُيْؤِمُنوَ)﴾  ال  َ�نَُّهْم  َفَسُقو�  �لَِّذيَن 

(�آلية: ٣٤)

شر1 �لكلــما.:
 Qلكلمة: �للفُظ؛ كلُّ ما ينطق به �إلنسا�

مفر�Bً كا�f Q مرّكًبا (�ألقر�)
 wَفسقو�: َفَسَق �لرجل ِفسًقا �فسوًقا: َتَر
fمَر �هللا؛ عصى �جاm عن قصد �لسبيل؛ 
َخَرَ� عن طريق �حلق. �َفَسَقت �لُرَطبة 

عن ِقشرها: خرجت (�ألقر�)

�لتفــس3: 
يقوC: كما fنه من �لثابت ��ملؤكد 
 Cلضال� Kال  �حلق   Q�B ليس   Qf
نة  �لسُّ  Dجر قد  كذلك   ،wالu��
�ملاmقني   gf �لفاسقني -  �إلuية عن 

.Qم ال يؤمنو{f - من �لدين
 hر¥ �هللا   Qبأ fبًد�  تع]  ال  �آلية   QK
َتنصُّ  �Kمنا   ،Qإلميا� من  �لبعض 
�إلuي   Qلقانو�  َّQf على  صر�حًة 
يقضي بأQ من ساm على طريق �خلطأ 

��B�B ضالًال، �من ساm على طريق 
�لصو�� ��B�B صالًحا. ��حلق fنه ال 
بد من هذ� �لقانو�UK Q كاQ للخلق 
�لفوضى  ِت  َلَعمَّ �Kال  غاية   kإلنسا�
 T عليا DجاmB Qلظاملو� Cنا� Mلعا�
 Qصبح �لصاحلوf� ،لر�حانية�  jحليا�
T عد�B �لضالني. �لذg ُيعَر� عليه 
 �mًBليل تلو �لدليل، � ال ينفك سا �لدَّ
 Qf ¿فضه �غّيه.. كيف ُيستساm T
 gنه ال يهدK يهديه �هللا قسًر�؟ كال؛
جً��.  fحًد�  ُيضّل  �ال  قسًر�،  fحًد� 
قلبه   T ما   Qإلنسا� غّير   �UK نعم، 

تغ�D �ملعاملة �إلuية معه تلقائًيا.
 Qَ}لقر� �هللا   hَكال َّQf فانظر�� كيف 
يفيض Àبًة �حناًنا. Kنه �fًال يعر� 
على  �لعقلية  �ل��هني   Qإلنسا� على 
صحة تعاليمه، � يذّكر� بن�j ملؤها 

�حلب ��لرقة بإصال� حاله.

������ �����	���
�����א��מ

* قا/ �بو �لد+*�(: �نِْصْف ُ�ُ�نيك من فيك، فإمنا ُجعل لك ��نا� �فٌم ��حد لتسمع �كثر مما تتكلم.

* َمْن > يكن كالمه ِحكمة فهو لغو. �َمْن > يكن ُسكوته تفكً<� فهو سهو. �َمْن > يكن نَظر7 �عتباً+� فهو 2و.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

���� �َِبي ُموَسى �ْألَْشَعِر'ِّ َقاَ�: َكاَ$ َ#ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم ُيَسمِّي لََنا َنْفَسُه َ�ْسَماً� َفَقاَ� 
ٌد َ�َ�ْحَمُد َ��ْلُمَقفِّي َ��ْلَحاِشُر َ�َنِبيُّ �لتَّْوَبِة َ�َنِبيُّ �لرَّْحَمِة. (صحيح مسلم، كتا2 �لفضائل) �ََنا ُمَحمَّ

��� �D َسِعيٍد �ْلُخْدِ#'َّ قا�: َكاَ$ َ#ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َ�َشدَّ َحَياً� ِمْن �ْلَعْذَ#�ِ� ِفي 
� َكِرIَ َشْيًئا َعَرْفَناIُ ِفي َ�ْجِهِه. (صحيح �لبخا#'، كتا2 �ملناقب)KَLِ $َِخْدِ#َها َ�َكا

���� َعاِئَشَة #ضي �هللا عنها َقاَلْت: َما َضَر2َ َ#ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َشْيًئا َقطُّ ِبَيِدIِ َ�ال 
�ْمَرَ�Wً َ�ال َخاVًِما Lّال َ�ْ$ ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل �هللا. َ�َما ِنيَل ِمْنُه َشْيٌ� َقطُّ َفَيْنَتِقَم ِمْن َصاِحِبِه Lّال َ�ْ$ 

. (صحيح مسلم، كتا2 �لفضائل) �هللا َفَيْنَتِقَم ِهللاَِّ َعزَّ َ�َجلَّ Yِ#ُِيْنَتَهَك َشْيٌ� ِمْن َمَحا

��� َعاِمِر ْبن َسْعٍد َعْن �َِبيِه َقاَ�: َقاَ� َ#ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: Lِ$َّ َ�ْعَظَم �ْلُمْسِلِمَني ِفي 
�ْلُمْسِلِمَني ُجْرًما َمْن َسَأَ� َعْن َشْيٍ� َلْم ُيَحرYَّْ َعَلى �ْلُمْسِلِمَني، َفُحرYَِّ َعَلْيِهْم ِمْن َ�ْجِل َمْسَألَِتهِ. 

(صحيح �لبخا#'، كتا2 �العتصاY بالكتا2 ��لسنة)

�َألْقَرaَ ْبَن َحاِبٍس �َْبَصَر �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم ُيَقبُِّل �ْلَحَسَن َفَقا�: Lِ$َّ ِلي  َّ$�َ Wََِبي ُهَرْيَر� ���
َعْشَرWً ِمن �ْلَوَلِد َما َقبَّْلُت َ��ِحًد� ِمْنُهْم. َفَقاَ� َ#ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: Lِنَُّه َمْن ال َيْرَحْم 

(2Vأل�ال ُيْرَحْم. (صحيح �لبخا#'، كتا2 
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

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

َ	َ�ْشـُكر َعَلْيـَك  �ُْثـِ�  ُمْحِسـِ�  �ََيـا 
�ْلِعـَد�               َعَلـى  َغَلْبَنـا  َقـْد  "ِنَّـا  ِبَفْضِلـَك 
ـًال َتَفضُّ مُِّبيًنـا  َفْتًحـا  لََنـا  َفَتْحـَت 
َبْعـَدُ- َعَطاَيـاَ.  �َْنَسـى  َمـا  ِبَوْجِهـَك 
َسـاَعٍة ُكلَّ  َ:�ِئًمـا  ُ=	ِحـي  ُتَلبِّيـك 
ًمـا َتَرحُّ َحـْرٍ?  ُكلِّ   @ِ َ	َتْعِصُمـِ� 

ِ BَـCَقِر  D=َلنََّصـا�  Eِِإلْفَحـا  Gََنَصـْر
ـًد� مَُّنضَّ َ:�ًيـا   Gََكَسـْر	َ َ	َ�َخْذَتُهـْم 
ِ:يِنـِه  Lِلُِنْصـَر  D=ََبـا َمـْن   Nََفُسـْبَحا
َ=ِ	يَّـًة َكْأًسـا  �َألْسـَر�ِ=  ِمـَن  َسـَقاِني 
ِبُلْطِفـِه  Rِْلِجـَد�� َقْبـَل  ـَرِني  َ	َبشَّ
ًال َتَذلـُّ ِمـ�ِّ  �ْلَعْيـِن   Uُُمـو:ُ َفَفاَضـْت 
ُجُلوِسـِهْم  Eَِمَقـا  @ِ  D=َلنََّصـا� َفِجْئـُت 
َ	ِكيَلُهـْم  Nَ	َيْنُصـُر  D=َلنََّصـا� َ	َظـلَّ 
ِبُظْلِمـِه َكِذْئـٍب  ُمَباِ=َ\ُهـْم  َ=�َْيـُت 
Dْجَتـَر�	َ َمْرَيـَم  �ْبـِن   @ ُظْلًمـا  َفَخاَصـَم 
َمـْرَيـَم �ْبـُن  َمـِسـيُح  ٌد..  َ	لـَ ُه  لـَ  Rََقـا	َ

َ	َمـْأَ\ُ= ُتْرِسـي  �َْنـَت  ُ=	ِحـي  َك  لـَ  Dِفـًد
ـُر �ْلُمَبطِّ ِليـُب  �لصَّ ُكِسـَر  َقـْد  ِبَنْصـِرَ. 
ـُر �لتََّنصُّ َفَزَهـَق   �	dَُجـا  �eَ"ِ  fٍِبَفـْو
eْ�َُكـُر َفْضِلـَك  َنْبـأَ  َنـاٍ:  ُكلِّ   @ِ	َ
َيْحُضـُر �ْلَقْلـَب  َتْحُشـر  َمْهَمـا  َ	"ِنَّـكَ 
َ	ِمْغَفـُر ِ:ْ=ِعـي  �َْنـَت  ُ=	ِحـي  َك  لـَ  Dِفـًد
َ	َيْعُمـُر �ْلَخِصيـُم  ُيْعِلـي  َمـا  َ	َهدَّْمـتَ 
ـُر ُيَكسَّ َصِليـٍب   @ِ َ	ْعـَدَ.  َ	�َْتَمْمـَت 
�ْلُمَتَكثِّـُر َفْضُلـُه   D=َلنََّصـا�  Dَ�ْخـَز	َ
َ�ْعَثـُر َال   Dْلُهـَد� َقْبـِل  ِمـْن  ُكْنـُت   Nْ"ِ	َ
�ْلُمَظفَّـُر َ	�َْنـَت   Dلُبْشـَر� َك  لـَ  Rََفَقـا
َيْمُطـُر  jََقْطـِر	َ َعْنَبْرَسـْر   ُّGَقَصـْد	َ
�َْنُظـُر َّ	 َخِصيًمـا  ِمْنُهـْم  َفَتَخيَّـُر	� 
َيْقـِدُ= ْو  لـَّ َصاِئـًال  َتَسـلََّح  َ	ُكلٌّ 
َ	ُيـَز	ُِّ=  Dْلُهـَد� ُسـُبِل  َعَلـى   Rَُيُصـو
َ	َيْهُجـُر  jَيْهـِذ  Nََكا ِفيَمـا  �ِهللا  َعَلـى 
َتَصـوَُّ=	� َعمَّـا   mِْلَعـْر�  ِّ?=َ  Nََفُسـْبَحا

فًدى لََك رُوِحي أَنَت تُْرِسي وَمَْأزر
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َثَالَثـٍة ِ�ْسـُم  �َهللا   َّNِبـَأ  Rََقـا	َ
ٍق ِبَخالـِ ِعيَسـى  لَْيـَس  �ْخَسـْأ  ُه  لـَ َفُقْلـُت 
َبِريَّـٍة ِمـْن  ُه  لـَّ ُمْلـٍك   @َ �ُتْثِبـُت 
�ََتـى َقـْد   Gُْلَمـو� َمْعُبـوِ:َ.  َعَلـى   َّN"ِ	َ
َحاَجـًة �ِالْبـِن   oَ"ِ ِلُمْسـَتْغٍن  َ	لَْيـَس 
Lًَّ=eَ �ْلَغْيـَب  َيعَلـُم  َال   jِذ �لـَّ َ�ِعيَسـى 
ُعُقوَلُكـْم  dََعْشـَو� َخْبـِط   @ِ  D=َ�َ َ	"ِنِّـي 
َ:�ِئـٍم  Eٍَظـَال  @ِ َ�َ=�ُكـْم  َ	"ِنِّـي 
َعاِجـٍز  qِ	=ُ  ِ@ �ِهللا   Rََجـَال َ�َقْمُتـْم 
َ	َميِّـٌت َكاْلِعَبـاِ:  َضِعيـٌف   sٌَفِقـ
-ُsََنِظـ �َْلًفـا  ُيْبـِد  َ=بِّـي   dََشـا  Nْ"ِ	َ
َمْرَيـَم �ْبـِن  ِعيَسـى  ِمْثـَل  �ْصَطَفاِنـي  َ	َقـْد 
َيُمـْت؟ ْم  لـَ َ	ِعيَسـى  َميِّـتٌ  �ََنِبيَُّنـا 
َ=بَُّنـا  Rََقـا َهَكـَذ�  ِعيَسـى  ُتُوفِّـَي 
ُمَهْيِمًنـا؟ ِعيـَف  �لضَّ �ْلَعْبـَد  �ََتتَِّخـُذ 
َكِمْثِلَنـا َضِعيـٌف  َعْبـٌد  "ِنُّـُه  َ�َال 
Bَكْلَمـ َتْصِديـِق  َ	ْقـت  َيْأِتـي  َ	َ	�ِهللا 
َ	َعْقَرًبـا eِْئًبـا  َبْعـُد  ِمـْن  َتْسـَمَعْن  َفـَال 
ـٍر ُمَفكِّ ِفْكـِر   uََفـْو َ=ِفيـٌع  َمَقاِمـي 
�ْعِتَقـاُ:ُ- َقـلَّ   dِْلَمـْر� ِعْلـُم  َقـلَّ   �eَ"ِ
ٍة eِلـَّ ِمْثـَل   Dُيـَر َقـْد  َمْجـٍد   َّ?=ُ َ�َال 
ُمبـاِ=ٌ\  ٌّjَجـِر �َنِّـي  َتْعَلَمـْن  ْم  �َلـَ
َكَضْيَغـٍم  D=َلنََّصـا� َ�ْحـَز�َ?   Gُ\ْ=ََبـا	َ
ُمـَذ=ٍَّ? ِبُرْمـٍح  َ�ْ=ِميِهـْم  ِ\ْلـُت  َ	َمـا 
َ�َ	�ِبـٍد ِلَصْيـِد  ُقْمَنـا   �eَ"ِ َ	"ِنَّـا 

مَُّطهَّـُر  qٌ	=ُ	َ َحقًّـا  َ	�ْبُنـُه   ?ٌ�َ
�َألْكَبـُر �ْلَوِحيـُد  �لـرَّ?ُّ  َ	َخاِلُقَنـا 
ُمَدبِّـُر  dِـِما �لسَّ  @ِ ُهـَو   	ْ�َ  xِ=َْأل� ِمـَن 
َ	َيْعَمـُر َ	َيْبَقـى  َحـيٌّ  َ	"َِلُهَنـا 
ُيَوقَّـُر  dٌَشـْي �َألْ	َالُ:  َمـا  َ	َحاَشـاُ- 
َيْقـِدُ= َال  �نَّـُه  َ	َتْعَلـُم  ٌه  "لـَ
ـُر �ْلُمَتَفكِّ َيْفَهـُم  َال  َمـا   Nَو َتُقولـُ
ُيَنـوِّ= َ:لِيـٍل  مِّـْن  َيَدْيُكـْم   @ِ َ	َمـا 
َ�ْحَقـُر ُهـَو  َبـْل  َ	�ِهللا  َال   Gََهـاyَهـي	َ
ُمَعـزَُّ= َعْبـٌد  �ِهللا  ِعَبـاِ:  ِمـْن  َنَعـْم 
َفَتْنُظـُر َمِثيـًال  َ=بِّـي  َ	َ�ْ=َسـَلِ� 
َ	ُيْبِصـُر ِصْدًقـا  َيْأِتـِني  ِلَمـْن  َفُطوَبـى 
َفاْحـَذُ=	�  Rِْلُغـو� َبـ�  َيـا  ُحـُد	ً:�  َ�ُجْزُتـْم 
ـُر	� َ	َفكِّ ُمَتَجلِِّديـَن  َتْهِلُكـو�  َفـَال 
ـُر �ْلُمَتَنصِّ �َيَُّهـا  َمْيًتـا  �ََتْعُبـُد 
ـُر	� ُخسِّ َقْوًمـا   qَِصـا َيـا  َتتَِّبـْع  َفـَال 
ُتْضِمـُر ُكْنـَت  َمـا  �لرَّْحَمـُن  َك  لـَ  jُيْبـِد	َ
َ	َتْأُبـُر َتـُد?ُّ   	ْ�َ ِبَوْثـٍب   Rَُيُصـو
�ْلُمَصعِّـُر َيِليـِه  َال  َعِميـٌق  َ	َقـْوِ} 
=ُ مَُّعـذَّ َضِريـٌر  ُحْسـًنا  ْميَدَحـْن  َ	َمـا 
�ْلُمَتَسـتُِّر َشـْأُنُه   oََتَعـا َمـا   �eَ"ِ
َفَنْحُضـُر َفَبـاِ=ْ\  َشـكٍّ   @ِ ُكْنـَت   Nْ"ِ	َ
ُر ُمَشـهَّ  Eٌُحَسـا �ْلُيمَنـى   @ِ	َ ِبَأْيـٍد 
َ�ْظَهـُر َ	�َحلـقُّ  �َحلـقَّ   Nَََبـا�  Nْ�َ  oَ"ِ
ُيْنَظـُر �لَعْيـُر  َ	َال  َمْتـُر	ٌ.  ـ�َ  �لظَّ َفـَال 

(٧١ - ٧٥ �(�خلز�ئن �لر	حانية،  f ٧ كر�ماG �لصا:قني 
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 	لى �لخيا� (٦)١٢

عقيدة الغموض أم التناقض؟

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

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

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

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

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

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

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

�لفصل �لثالث
�	� �لر	� �لقد�

لقد ناقشنا ح� �آل( مسألة يسو�، 
مسألة  �كذلك  �ملزعو�،  �هللا  �بِن 
�حلقيقي  �أل"  ُيعت{  �لذ�  "�إلله" 
كائن  هنالك  �لك  �مع  ليسو�. 
�لذ�  �لقد�"  "�لر��  �Bه  �خر 
�غَم   - �ملسيحية    Aلعقيد� eسب 
�ملستقلة  شخصيته  ميلك  كونه 
���ئبا  مند�ا  يظل   - ,يضا   Aملتميز�
بشكل !�ئم �كامل مع "�أل"" �مع 
�ندماجهم  يشكل  eيث  "�البن" 

 .aثال X يعا �حد�نية�
 ��[ فيما   :Nلسؤ��  �[ �آل(  �لنتوجه 
كا( للر�� �لقد� ��h منفصلة عن 
 jم �يعا شركاU, �, ،هللا ,� يسو��

h�� X ��حدA؟
هـنا   "hلذ��" �صـُف  �ميكن   
�لذ�    �ألقصـى  �لوعـي  بأنـه 
 Mُحسب �لتحليل �لنهائي - هو غ -
فر!،  بكـل  ��تص  للتجزئة  قابل 
 t!بوجو  "hلذ��" هذ�  �عي   )[�
�آلخـرين  عن  متمّيز  كشخص 
ُيولِّد شعوَ� ",نا" �"�" �"خاّص6" 
مقابَل "هو" �"له" �",نت" �"لك" 

�"خاّصتك".
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�لثالثة   jألجز��  tهذ X لنظر� �عند 
 Nلأللوهية �ب علينا ,( �ّل �لسؤ�
 jلتا�: هل كانت لكل من �ألجز��
�لثالثة ��hٌ مستقلة خاّصٌة به ,� ال؟ 
فإ��   تكن لكل منها ��hٌ مستقلة 
 �[ ُتنَسب  أل(  مع¢  فال   Aمتمايز
منفصلة،   hٌشخصيا �لثالثة   jهؤال
أل( كّل ��h، مهما كا( قريبا من 
�آلخر، ال بّد ,( يتمتع بوعي فر!� 

خا<ٍّ به.
�لكنائس  ملعظم  �لرBي  �ملوقف   )[
تزعم  فهي  جيد�،  �`د!  ��ضح 
 hلذ� �لثالثة  �ألقانيم  من  كال   ),
 Aمتمّيز منفصلة  شخصية  ميلك  �هللا 

خاّصة به.
 X  aثال) �ّر!  ليست  فهي   ��ً[
 X ,شخا<  ثالثة  هي  بل  ��حد)، 
 ), بد  ال  �بالتا�  ��حد،  شخص 
�ملسيَح  شا�:  قد  �لقد�  �لر�� 
 Aملرير� �ملو�جهة   X مساٍ�  �بشكل 
 ،Aملدمر� نتائجها  �يع   X�  hللمو
�عليه فال بّد ,( يكو( �لر�� �لقد� 
,يضا شريكا X �لتضحية مع يسو�، 
�كذلك ال منا< من ,( يكو( قد 
عا¥ عذ�َ" �جلحيم X صحبة يسو� 
��إللِه �ألِ". �]��   يكن كذلك فال 
�لنتيجة   �[ يصل   ), ]ال   jملر� ميلك 
�حلتمية بأUم ما كانو� ثالثَة ,شخا< 

�تلفني �متمايزين فحسب، بل ]( 
�لعقلية  �خصائصهم  �نفعاالִדم 
��لعاطفية كانت هي �ألخرg �تلفة 

�معز�لة بعضها عن بعض.
علينا - ��ن �ا�N �لتعمق X �§يتنا 
ملفهو� �لثالوa �ملسيحي - ,( نسعى 
ثالثة  ,شخا<  حقيقَة  نتخيل  أل( 
يند�و( معا، ,� موجو!ين مند�ني 
X شخصية ��حدA !�ئما �]� �ألبد، 
 ),  X فشلنا  قد  �آل(  ح�  �لكن 
 X يند�و�   ), ,مكنهم  كيف   gنر

�نفعاالִדم �تفكMهم.
,مامنا هو  بقي  �لذ�  �لوحيد  �خليا� 
�الندما¨ X �جلسد. ��لك يذّكرنا 
بالوحش   - �تلف  مبقيا�  �لو   –
�َألْفَعو�نية  �لر§��   ��  Xخلر��
 �ٌ,� منها  ُقطع  كّلما  �ل6  �لتِّسعة، 
تذكر  كما   - مكاَنه  �خر  نَبت 

�مليثولوجيا �ليونانية. 
�من �لطبيعي ,( �إلنسا( يعجز عن 
فهم طبيعة �هللا �كيف تعمل صفاُته، 
�لكنه يستطيع بكل سهولة �بساطة 
,( يؤمن بكيا( ��حد مفر! !�( ,� 
 hلصفا�  tهذ عمل  لكيفية  حتديد 
مثل   jحتتا¨ ألعضا  ),  )�! �إل�ية 
�لر,� ,� �لقلب ,� غM �لك. �لكن 
 A�صو لنا   � يقدِّ �لذ�  �لسينا�يو 
منفصلة  فر!ية  �,فكاٍ�  ,حاسيس 

�الف  بالتأكيد  هو  �لثالثة،   jؤال�
��ملتعلِق  سابقا  �ملذكو�  للسينا�يو 
 A�صو لق  ]نه  �لو�حد.  بالكيا( 
يصّدقها   ), جّد�  يصعب  تعا�  هللا 
 Mيفَهمها �لبشُر �لذين قد عا® كث�
 Aَلعقيد� حاملني  طويال  >منا  منهم 
�ملسيحية !�( ,( يناقشوها، �كانو� 
عن  عيوUم  ,غمضو�  قد  ما  بشكل 
�لصا�خة   hالنتهاكا�  tهذ �§ية 
 Yملفر�� �لذ� من  �لبشر�،  للعقل 
قد خلقه  نفسه  تعا�  �هللا  يكو(   ),

X �لبشر. 

�لر	� �لقد� 	مسألة �َخللق
]ننا ال نشهد ,ّ� !�� للر�� �لقد� 
�ال ليسو� �ملسيح X عملية �َخللق! 
�لتكوين �إلصحا� ١  نقر, X سفر 
�لعد! ١ ما يلي: X �لبدj خَلق �هللا 

.Y�أل�� hلسما���
 X ليه[ �ملشا�   ), متاما  �لو�ضح  من 
�لعهد �لقدمي هو �هللا �ألُ" !�( ,!¥ 
]شا�A ]� �ملسيح ,� �لر�� �لقد�. 
طو�N عهد ما قبل �ملسيحية،   يكن 
مبقد�� ,حد ِمن بني �يع �ليهو! - 
�لذين �منو� بالعهد �لقدمي، ��لذين ال 
�لنص  هذ�  قد Bعو�  يكونو�   ), بّد 
مئاh �آلال� من �ملر�h - ,( يقر, 
 X سَم �ملسيح ,� �سَم �لر�� �لقد��
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قصة خلق �لكو(.
 ), ]جنيله   X يوحنا  �لقديس  يقتر� 
 X  A�ملذكو� "�لكلمة"  من  �ملر�! 
 Nلعهد �لقدمي هو �ملسيح، حيث يقو�
 X" �لعد! ١:  من  �إلصحا� ١   X
كا(  ��لكلمة  �لكلمُة،  كا(   jلبد�

عند �هللا، �كا( �لكلمُة هو �َهللا".
�ملوضو�  هذ�  مثل   ), �لغريب 
��حد  ]جنيٍل  مؤّلُف   tكر� قد  �ا� �
فقط، �لذ�   يكن ح� من تالميذ 
�ملسيح! �ح� لو َقِبل �ملرj ,( يكو( 
�هللا"  "كلمة  فإ(  �هللا،  كالَ�  كالمه 
هنا ]منا تع� ]��!A �هللا فحسب؛ �هذ� 
مفهو� مشتَر: بني كثM من �أل!يا( 

�ألخرg فيما يتعلق بعملية �خللق. 
هذ�  يظل   ), حقا  �ملدهش  �من 
�لدهِر - ,ع� سّر  ِقَدَ�  �لقدمي  �لسر 
 X �لقد�   �ِ��� �ملسيح  مشا�كِة 
عملية �خللق - �فيا ح� عن �ملسيح 
نفسه، ]� ,ننا ال نقر,  �ال ح� �لة 
��حدA لعيسى �ملسيح �ّ!عى فيها ,نه 
"�لكلمة"، فثبت ,نه   يكن له �ال 
تشكيل   X  ��!  �, �لقد�  للر�� 

�صنع �لكو(! 
�ملقّد�  �لكتا"  من  نعلم  �كذلك 
,( �هللا "�أل"" هو �لذ� بيديه خَلق 
�إلنساَ( من تر�". �]ن�   ,قر, ,بد� 
�ليدين   ), مسيحية   hكتابا ,ية   X

يد�  كانتا  �إلنسا(  ֲדما  ُخلق  �للتني 
�لقد�، �من · قد  يسو� ��لر�� 
 jتعا� كلَّ شي� �هللا سبحانه  خلق 
بد�( ,� عو( ,� مشا�كة من يسو� 
�ّر!  كانا  فهل  �لقد�.  �لر��   �,
مر�ِقَبني سلبيني يو�فقا( !�مـا على 
 tكا�ما قد شـاU, �, ،ما يفعله �هللا

فعال X عمـلية �خللـق؟ 
�ألكثر  هو   Mألخ� �لر,�  كا(  فإ�� 
�ملسيحي  �لدين   Nجا�  gلد قبوال 
فإ( سؤ�ال ي{> X �حلاN: هل كا( 
�خللق  على  قا!��   t!مبفر منهم  كّل 
,Uم   �, �آلخَرين،   Aمساعد  )�!
�خللق  على  قا!�ين  كانو�  (�لثالثة) 
لو كانت  فقط؟! �كذلك  �تمِعني 
�حلاجة ماّسة ]� �لثالثة معا ليوّ>عو� 
فيما بينهم مهاّ� �خللق، فهل كانت 
شر�كتهم X عملية �خللق متسا�ية، 
,� ,( ,حدهم بذN فيها جهد� ,ك{؟ 
�لثالثة  من  ��حد  كل  كا(  �هل 

�نوًعا،  ا  كمًّ  hتتفا�  gُقًو ميلك 
بشكل   gلقو�  tهذ تقاBو�  ,Uم   �,

متساٍ�؟ 
على �ملرj ,( يعتر� بأننا لو ,خذنا 
كل  فإ(  �خلياَ�ين،  هذين  من  بأ�ٍّ 
��حد من عناصر هذ� �لثالوa يغد� 
 �,  t!مبفر لق   ), على  قا!�   Mَغ

!jشي
ليشمل  �متّد  ��ته  �لنقا®   ), �لو 
��ته   Nلسؤ�� فإ(   gية ,خر�[ مهامًّا 
على  يقّض   ),  X يستمّر  سو� 
مضاجعهم.  �ملسيحي  �لدين   Nجا�
�ملسيحيني  فإ(  �ملطا�  Uاية   X�
سو� يضطّر�( ]� �العتر�� بأUم 
 hِ��  Aٍية ��حد�[  hبذ� يؤمنو(  ال 
لقّوAٍ جالليٍة  �َمظاهَر  ثالثِة جو�نَب 
يؤمنو(  ]Uم  بل  ��حدAٍ؛  مركزيٍة 
بثالثة عناصر لأللوهية يكّمل بعضها 
 jجز�,  �, ,قسا�  ثالثة  �,Uا  بعضا؛ 
 tهذ كو(  عن   Nلسؤ�� �,ما  لإلله. 

ومن املدهش حقا أن يظل هذا السر القدمي ِقَدَم الدهِر - أع� 
سّر مشاركِة املسيح وروِح القدس / عملية اخللق - (فيا ح' 
عن املسيح نفسه، إذ أننا ال نقرأ  وال ح' :لة واحدة لعيسى 
املسيح اّدعى فيها أنه "الكلمة"، فثبت أنه B يكن له وال للروح 

القدس أي دور / تشكيل وصنع الكون! 
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متسا�ية   Mغ  �, متسا�ية   jألجز��
فيصبح عندئذ ,قلَّ ,ºية نسبّيا.

 .Aملغفر��  Nلعد� صفَة  مثال  لنأخْذ 
 X �vة،  ,كثر  يبد�  (�البن)  فإ( 
حني ,( �هللا (�أل") يبد� ,قلَّ عدال 
�لذ�   يكن له  �لقد�  �لر��  من 
عن  �لذ� صد�  �لظلم   X  ��!  �,

�هللا (�أل")!
هي  �كرناها  �ل6  �لثانية  ��إلمكانية 
يكن     �لقد�  ��لر��  يسو�   ),
�ما !�� X عملية �خللق �حكومة 
 Mيث t�قو�نني �لطبيعة، �,( هذ� بد�

:gخر, AMسئلة كث,
 �[ �ملوكلة  �أل!���  هي  ما  ,ّ�ال: 
(يسو�  هللا  �آلخَرين  �لشريَكني 
مهاّمهما  تنفيذ   X �لقد�)  ��لر�� 
مر�قبِني  �ّر!  كانا  فإ��  �إل�ية؟ 
�لنائمني   jكالشركا سلبيِني صامتِني 
 �[ تلقائّيا  ֲדما  سيهبط  هذ�  فإ( 
مرتبٍة ثانوية �مقاٍ� ,!¥، eيث ]Uما 
يتعايشا( مع (�هللا) �لكنهما، عمليا، 

!tكانه قو��ال يشا
هذ�  عن   Nيقا  ), ميكن  ما  ,قّل   )[
�كأ(  ُيوهم  �لذ�   - هللا  �ملفهو� 
 - عاطلني  شريكني  �جل  عز  له 
جّد�!  �غريب  شاّ�  مفهو�  ,نه  هو 
يستطيع  �لذ�  من   gُتر  :Njتسا,�
,( ُيرضي ضمtM مبثل هذ� �ملفهو�؟ 

]نه مرفوY طبعا من �لناحية �لعقلية، 
�ملفهو�   مع  منسجم   Mغ ,نه  كما 
��حد،   X (�لثالثة  �ملسيحي: 
 X ثالثة). ]( �لوحد�نية X لو�حد��
ثالثة ال ميكن �لتوصل ]ليها �ال ح� 
 ), بعيد - !�(  فهُمها - �لو من 
 A!��يكو( هنا: �حتا! كامل بني �إل
,�ع   Aحليا�  h�}خ �كلِّ   gلُقو��
�ل6  ميكن ,( يوصف ֲדا كياٌ( حّي 

مفر!. 
  �X حالة �لر�� �لقد�، �لكونه 
يندمج     فما  منفصال،  شخصا 
�Uائي  بشكل كامل  �لشخص  هذ� 
eيث  �آلخَرين  �لشخَصني   X
ّ¼ة  يبقى  ال  فإنه  كّله،  كيانه  يفقد 
 �� �إللِه   :�� مثل  ظهو�   X ,مل 
��ألفكـاِ�   ،Aلعـديد� �لر§�ِ� 
دA، ��إل��!Aِ �لو�حدA، ��جلسِد  �ملوحَّ

�لو�حـد!

غمو! �� تناقض؟
ما..  شخٌص  يؤمن   ),  Nملقبو� من 
 jبنا متاما..  له  مفهو�   Mغ  jبشي
 .t!جو� على  قاطع  !ليل  على 
يفهمو(  �لنا�، مثال، ال  فكثM من 
من  ن  ُتمكِّ مبجموعها  �ل6  �لظو�هر 
 ،Nالستقبا�� Nسا�ختر�� جها> �إل�
 hنبضا �كذلك ال يفهمو( ,سر��

��ملرئي  �لصو¾  �لكهربائي  �لبث 
�صو�   hصو�,  �[  Nتتحو �ل6 
تلفزيونية؛ �مع �لك فإ( ,قّل �لنا� 
يؤمن eقيقة   ), بّد  ثقافة �علما ال 

�ملذيا� ��لتلفزيو(. 
كيفية  يفهم  ال  معظمنا  فإ(  �باملثل 
عمل �لكمبيوتر، �مع �لك فلن جتد 
�لنا� - X >مننا -  �لقليل من  ]الَّ 
�لذين قد �ر�j( على ]نكا� �جو! 
عد�  بسبب  �لكومبيوتر   Aجهز,

معرفتهم ֲדا.
 ), ميكن  �لظو�هر   tهذ مثل   )[
غامضة،  ,لغا>  ,Uا  على  ُتصنَّف 
�لكن ال �اN إلنكاِ� �جو!ها، ,� 
�الستهز�jِ بالذين يؤمنو( بوجو!ها، 
ال  !ليل  يدعمهم   ), بشر¿  طبعا 

ميكن !حضه. 
 Mكما نقبل ,( موقفا ,كثَر مر�نة بكث
 X فعال ��ميكن ,( يوجد بل ُيماَ
توجد  �ل6  �أللغا>  من   Mكث صد! 
على شكل عقائد !ينية. فهنا: عد! 
 tهذ مبثل  يؤمنو(  �لبشر  من   Mكب
قا!�ين  يكونو�   ),  )�!  hملعتقد��
على فهمها ,� شرحها، �يبد� ,Uم 
 Nع{ �ألجيا hملعتقد�� tثو� هذ�قد �
�لكن  بديهية.  ��عت{�ها  �ملتعاقبة، 
عناصر �لتناقض ��لتعا�Y حني جتد 
فال  �لدينية،   hملعتقد��  �[ طريقها 
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�إلميا(   ), eجة  عنها  �لدفا�  �و> 
 ), لإلنسا(  يّ{�   Aملحّير� باأللغا> 
يصدِّ� بالتناقضاh ,يضا. هنا تصبح 
,§من   ), ,ستطيع   .Aمعّقد �ملشكلة 
بشيj ال ,فهمه، �لكن� ال ,ستطيع 
,( ,§من بشيj متناقض X حّد ��ته، 
 ُّ�, �لك  يستطيع  ال  ,نه  �مل  كما 
�لعقلية   tقو� كامل   X �هو  ]نسا( 
 ), ,ستطيع  ال  مثال  فأنا  ��حلسية. 
�ال  �ليد،  ساعة  ُتصنع  كيف  ,فهم 
 �,  � ليس  �لكن  �لك،   X بأ� 
حّق X ,( ,§من ,( �لساعة X �لوقت 

��ته هي كلب حّي ينبح �يقفز.
هي،  بل  غامضة   Aعقيد ليست  ]Uا 

ببساطة، تناقض فاضح!
عندما يكو( X عقيدA ما تناقٌض بني 
صفتني ,� ,كثر هللا تعا�، ,� يوجد 
تناُفٌر ��ختال� بني كال� �هللا �عمِل 
 Yلغمو� ,( حد�!  يع�  فهذ�  �هللا، 
��د   ،Mكب بشو¿  جتا�ُ>ها  ّمت  قد 
 Nا�  َ̈ خا� مدفوعا  نفسه   jملر�
من  عا   ,عما�   �[�  Yلغمو�
على  بال{ها(  يؤتى  �حني   .Nخليا�
�لك فمن �لطبيعي ,( يتوّقع �إلنسا( 
يعّدلو�   ),  hبالتناقضا �ملؤمنني  من 
معتقد�ِتهم، �من · ُيحِدثو� ]صالحا 
X ]مياUم. �لكن لسوj �حلظ فإننا، 
�لدين   Nجا�بعض  مع  X حو���تنا 

بعنا!  متشبثني  جندهم  �ملسيحي، 
شديد بعقيدִדم بأ( يسو� ]له �بشر 
X �قت ��حد �ال تناُقَض X �لك 
 َّ�, ير�(  ال  كما  �إلطال�،  على 
تناقض X ,( يكو( شخص ��حد، 
,شخا<  ثالثَة  ��ته،  �لوقت   X
 X قّل �ختال�, !�( ,( يكو( ¼ة 
شخصياִדم �,خالقهم. ]Uم يصّر�( 
على ,( �إلميا( بإله ��حـد �كذلك 
 - �لثالثة  �لر§��   h�� باأللوهية 
�(�البن)  �لقد�)  �(�لر��  (�هللا) 
لغز  بل هو �ّر!  فيه،  تناقَض  - ال 

غامض! 
 hم يغمضو( ,عينهم عن �لتناقضاU[
كيانا  يظّل  �هللا  بأ(  !عو�هم   X
��حد�، مع ,( شخص �هللا (�أل") 
شخص  عن  �ضو�  بكل  تلف 
عن  تلف  كما  (�البن)،  يسو� 
�عندما  �لقد�)!  (�لر��  شخص 
نشM ]ليهم بدهشة ,ننا نتحّدa عن 
مظاهر  عن  �ليس  ,شخا<،  ثالثة 
,� ,مزجة ,� صفاh �تلفة لشخص 

��حد، �,( �العتقا! بأ( �هللا (��حد 
ليس  ��حد)   X �(ثالثة  ثالثة)   X
 ،Â�بالتأكيد لغًز� بل هو تناقض صا
شفقة  بر§�سهم  ُيطرقو(  فإUم 
ندخل   ), بلطف  �يسألوننا  علينا 
�خر   Nمبجا متعلقة   hتناقضا  �[
,ّ�ال  منا  يطلبو(  هم  �لبحث.  من 
,( نؤمن مبا يستحيل �إلميا( به، · 
,( نتقد� X طريق هذ� �إلميا( ح� 
نؤمن باملتناقضاh، ,� باأللغا> كما 
�هكذ�  يسّموها؛   ), هم  يفّضلو( 
 ), يستطيع  ال  �ملسيحي   Mغ فإ( 
�ملسيحية،  �لعقائد   hِتناقضا يفهم 
�لكي يفهم ما ال يستطيُع ,( يؤمن 
 Mبه، �ب عليه ,�ال ,( يؤمن من غ

,( يفهم!  
هذ� هو عا  �خلياN �ملسيحي �لذ� 
�ملسيحيني،   Mَغ �ن  ينصحوننا، 
�لبسا¿  هذ�  �لكن  فيه!  ندخل   ),
 ), يرفض  �لطائر  �خليا�  �لسحر� 
 tقف عليه من ال يؤمن ֲדذ� ��[ Mيط

!hملتناقضا�

 Oَن غQ ،اخليال املسيحي الذي ينصحوننا Bهذا هو عا    
 Vاملسيحيني، أن ندخل فيه! ولكن هذا البساط السحري اخليا
بهذه  يؤمن  ال  من  عليه  وقف  إذا   Oيط أن  يرفض  الطائر 

املتناقضات!
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� خطبة �جلمعة �ل� �لقاها حضر� مر�� مسر�� 
بتا�يخ   - �لعزيز   �بنصر تعا"  �هللا   �-�يد �&د 
�يا�   ٢٧ �ملو�فق  هـ   ١٤٢٦ �لثا2  �١٨بيع 
٢٠٠٥ A � مسجد بيت �لفتو= بلند;، �كد حضرته �نه 
��لصال�  �ألFعية  بعض  من  يتخذ��   ;� �جلماعة   Lبنا� على 

 "N Pم  يومًيا   �Fً��  � �ملصطفى  Rمد  �لكرمي   Uلن� على 
�لعيد   Vحتفا� موعد  Xني   Yح �لقاFمة   Zلثال� �لسنو�] 
�ملئوa للخالفة �لر�شد� على منها^ �لنبو� � صلب �جلماعة 
�إلسالمية �أل&دية �eلك عاA ٢٠٠٨. ��كد حضرته على 

�لتز�A كل فرF من �فر�F �جلماعة مبا يلي:
 Aيو lذ� �لغرP FّدX� ،حد نفال كل شهر�� Aيو A١. صيا
 oلظر�� حسب  شهر  كل  من   qألخ�  rألسبو� من  معني 

�ملحلية. 
٢. صال� �كعتني نفال بعد صال� �لعشاN L" ما قبل صال� 

�لفجر �� بعد صال� �لظهر. 
٣. تال�� سو�� �لفاحتة بتمعن كل يوA سبع مر�] على �ألقل.

��البتهاN V" �هللا عز �جل باألFعية �لتالية:
 A٤. �بنا َ�ْفِرْ� علينا صً~� �َثبِّْت �قد�َمنا ��نُصْرنا على �لقو

�لكافرين. (Nحد� عشر� مر� يوميا على �ألقل)
٥. �بنا ال ُتِزْ� قلوبنا بعد eN هديتنا �َهْب لنا من لدنك �&ة 

Nنك �نت �لوها�. (ثالًثا �ثالثني مر� يوميا على �ألقل)
Nنا جنعلك � �و�هم �نعوe بك من شر��هم.  �للهم   .٦

(Nحد� عشر� مر� يوميا على �ألقل)
٧. �ستغفر �هللا �� من كل eنب ��تو� Nليه. (ثالثا �ثالثني 

مر� يوميا على �ألقل)
٨. سبحا; �هللا ��مد� سبحا; �هللا �لعظيم. �للهم صل على 

Rمد ��R Vمد. (ثالثا �ثالثني مر� يوميا على �ألقل)
٩. �للهم صل على Rمد �على �R Vمد كما صليت على 

Nبر�هيم �على �N Vبر�هيم Nنك &يد �يد.
�للهم با�� على Rمد �على �R Vمد كما با�كت على   
Nبر�هيم �على �N Vبر�هيم Nنك &يد �يد. (ثالثا �ثالثني مر� 

يوميا على �ألقل)

‡⁄<]Çfi

∞fl⁄ˆπ]<4⁄_<<ÏÜñu<<<<<<

<Ì¬^€¢]<^fle_<±c<<<<<<<<<<<<<<

حضر� مر�� مسر�� ��د -�يد� �هللا بنصر� �لعزيز-
�خلليفة �خلامس لسيدنا �إلما$ �ملهد! � 
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�لقر� معجز� �إلسال� (٧)١٨

القرآن احلميد ..
الكتاب الذي ال عوج له

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

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

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

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

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

‰÷<tÁ¬<˜<h^j“<JJ·aÜœ÷]

 bيؤكد �لقر�- على �نه كتا$ ال عو
له، 4يسوc على .عالنه هذ� =ليًال تلو 
=ليٍل، F4لك أل- �لكتا$ �لذ� يناله 
�لعوb يكو- من قو8 �لبشر، 4ال يكو- 
�لعاملني.   $' من  خالصا  تنـزيال 
يصيبه  �لذ�  �لكتا$  فإ-  كذلك 
�لعوb يفقد قيمته �لتربوية، 4تز84 منه 
�هليته للقو�مة، 4يكو- مصد'� للشك 
 ،c�4لشقا  hللخال 4سببا  �4لريبة، 
ال منبعا للرmة l�4دj4 ،kا ما نز8 

�لقر�- ليجمع �ملؤمنني عليه.
يصيبه  كتا$..   �� �4لكتا$.. 
�لعوb ألسبا$ كث��، Fكرها �لقر�- 
4عّد=ها، �4ّكد على �- �لقر�- nلو 
متاما من كل تلك �ألسبا$ �لp ميكن 

.bتصيب �� كتا$ بالعو -�

��ال: �لقر�� كتا� من عند �هللا
.- ما sعل �لكتا$ معوجا & نظر 
�لقا'u هو عد_ معرفة هوية �ملؤلف، 
 hأل- عد_ معرفة �سم �ملؤلف يصر
 kمبحتو �الهتما_  عن   u'لقا�
�لكتا$. 4ال شك �- �لكتا$ يفقد 
wهو8  كا-   �F. قيمته  من   ��لكث
ُيطبع  ما  عا=�  لذلك..  �ملؤلف، 
�لكتا$.   hغال على  �ملؤلف  �سم 
 y]ُي باملؤلف  تعريف   hُيضا 4قد 
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4قد'�ته،  4خ[�ته  4معا'فه  علومه 
ح| يطمئن �لقا'u .0 �نه لن ُيَضيع 
قر�{� كتا$ لشخص ليس  4قته & 
عنه.  يكتب  فيما  طويلة  لديه خ[� 
�F.4 كا- �ملؤلف معر4فا بني �لنا~، 
فيما  معينة  توقعا\   u'للقا يكو- 
nتص مبحتويا\ �لكتا$.. فإ�F كا- 
 u'ملؤلف �=يبا مرموقا.. يتوقع �لقا�
�- يقر� �=با 'فيعا، �F.4 كا- �ملؤلف 
 -�  u'لقا� يتوقع  جهبذ�..  عاملا 
يقر� علما �4سعا، �F.4 كا- �ملؤلف 
يتوقع  �4القتصا=..  �ملا8  'جا8  من 
�القتصا=   & كتابا  يقر�   -�  u'لقا�
 �F. �ما  4هكذ�.  �ملالية،  �4لشئو- 
�لذ�  من   hيعر ال   u'لقا� كا- 
 & يوجد  4ال  �لكتا$،  هذ�  كتب 
,توياته ما يش� صر�حة .0 مؤلفه، 
يكو- هذ� عوجا & �لكتا$ ُيفقد] 
�لكث� من قيمته & نظر �لقا'u، 4قد 
ينصرh عنه 4ُيلقي به جانبا =4- �- 

يع� له �=� �هتما_.
4هنا� �لكث� من �لكتب �لp يؤمن ֲדا 
�لنا~ 4يعت[�4ا كتبا مقدسة 4لكنها 
wهولة �ملؤلف، 4ال حتتو� & متو�ا 
ما يش� صر�حة .0 ��ا من 4حي �هللا 
تعا0. بل.. �4لغريب & �ألمر.. �نه 
يوجد من بني تلك �لكتب �لp ُيقا8 
عنها .�ا مقدسة.. ما يذكر صر�حة 
�سم مؤلفها �لذ� هو �4حد من �لبشر. 

4ال يكفي �- تأ> �لة عابر� تقو8 
�لقديسني �4ألبر�' قد كتبو� ع[   -.
�لقد~،  �لر�4  من  مسوقني  �لسنني 
�4لئك  �جلملة من هم  تبني   -�  -4=
 4� �لكتب  تلك  هي  4ما  �لقديسو- 

�ألسفا' �لp كتبوها.
بكل  ُيعلن  فهو  �لكرمي  �لقر�-  �ما 
4ضو�، 4بال �=� خفا{، 4بال شية 
من .ֲדا_، �- �هللا تعا0 هو �لذ� �نز8 
 u'هذ� �لكتا$ �لعزيز. قد يو�فق �لقا
�4 قد nتلف مع تلك �ملقولة، 4لكن 
ما   -.4 حاليا،  قضيتنا  هذ]  ليست 
�لكتا$   -� هو  هنا..  .ثباته  نريد 
�نه من عند  ُيقر' بكل جال{  نفسه 
�هللا تعا0. 4سوh نتعر� بالتفصيل 
lذ� �ملوضو� & �لفصل �لثالث، �ما 
 pآل- فنكتفي بذكر بعض �آليا\ �ل�
تد8 على �- �هللا تعا0 هو �لذ� �نز8 

هذ� �لكتا$. يقو8 سبحانه:
َعْبِدِ]  َعَلى  �َْنَز8َ  �لَِّذ�  ِهللا  ﴿�ْلَحْمُد 
ِعَوَجا﴾  لَُّه  َيْجَعل  4ََلْم  �ْلِكَتاَ$ 

(�لكهف:٢)
﴿4ََهَذ� ِكَتاٌ$ �َْنَزْلَناُ] ُمَباَ'ٌ� َفاتَِّبُعوُ] 
(�ألنعا_:  ُتْرَحُموَ-﴾  َلَعلَُّكْم  �4َتَُّقو� 

(١٥٦
 bَلُِتـْخِر .ِلَْيَك  �َْنَزْلَناُ]  ﴿ِكَتاٌ$ 
 -ِFُْلَماِ\ .َِلى �لنُّوِ' ِبِإ �لنَّـاَ~ ِمَن �لظُّ
�ْلَحِميِد﴾  �ْلَعِزيِز  ِصَر�ِ�  .َِلى  َ'بِِّهْم 

(.بر�هيم:٢)

�لعليم  تنـزيل  من  �لقر��  ثانيا: 
�حلكيم

.- �لكتا$ �لذ� يؤّلفه بشر.. sمع 
مؤلفه،  علم  �عه  ما  �حلقائق  من 
�4تو� من �ملعا'h ما �حتو�] عقل 
قاصر  �لبشر  علم   -. 4حيث  كاتبه. 
مهما عظم، 4,د4= مهما �تسع، فإ- 
�لكتا$  �لبشر� قد يشو$  �لضعف 
كا-  4لو  ح|  �أليا_..  مستقبل   &
قمة  .صد�']  4قت  بلغ  قد  �لكتا$ 
�لعلم �ملعرh4. 4لكن مبر4' �لزمن.. 
يعتر� �لكتا$ �لعوb 4يناله �لقصو'، 
أل- �ملعا'h �إلنسانية تز=�= �4لعلو_ 
بالعلم   �F.4 4تتسع،  ترَقى  �لبشرية 
 &  �يص كامال  �ليو_  يبد4  �لذ� 
�لقيم  �لغد منقـوصا، �F.4 بالكتا$ 
مستقبل   & bعو  �F  �يص �ليـو_ 

�أليا_.
نزلت  قد  �يعا  �ملقدسة  �4لكتب 
بطبيعة �ألمر من عند �هللا تعا0، 4لكن 
�هللا T ُيقّد' جلميع تلك �لكتب �- تظل 
,فوظة من �- يصيبها �لعوb، لذلك 
 pيذكر فيها صفاته �خلاصة �ل T فهو
�حلفاظة  �ستمر�'  على  4تشهد  تبني 
�لربانية. �ّما �لقر�- �حلميد فهو �لكتا$ 
 cله، 4ال ميكن �- يتطر bلذ� ال عو�
أل-  �أليا_..  مستقبل   &  bلعو� .ليه 
 �4F صاحب �لكتا$ ليس مثل �لبشر
�لعلم �ملحد4=، بل .نه عّرh نفسه & 
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�لقر�- �لكرمي مبا يزيد عن مائة صفة، 
£ن  لنا  ميكن   pل� �لصفا\  4هي 
�لبشر �- نعيها 4نستوعبها، �ما صفاته 
سبحانه 4تعا0 فهي غ� ,د4=� ألنه 
هو نفسه غ� ,د4=. 4هو ُيقر- .نز�8 
�لقر�- بصفاته �لp تبني �- �لعوb ال 
ميكن �- يصيب هذ� �لقر�-، فيقو8:

�ْلَعاَلِمنيَ﴾   ِّ$'َ لََتْنِزيُل  ﴿4َ.ِنَُّه 
(�لشعر�{:١٩٣)

�لرَِّحيِم﴾  �لرَّْحَمِن  مَِّن  ﴿َتْنِزيٌل 
(فّصلت:٣)

﴿َتْنِزيُل �ْلِكَتاِ$ ِمَن �ِهللا �ْلَعِزيِز �ْلَعِليِم﴾ 
(غافر:٣)

﴿4َ.ِنََّك لَُتَلقَّى �ْلُقْرَ{�َ- ِمْن لَُّدْ- َحِكيٍم 
َعِليٍم﴾ (�لنمل:٧)

َما�4َِ\  ْن َخَلَق �َألْ'َ� �4َلسَّ ﴿َتْنِزيًال مِّمَّ
�ْلُعَلى﴾ (طه:٥)

 & رَّ  �لسِّ َيْعَلُم  �لَِّذ�  �َْنَزَلُه  ﴿ُقْل 
َغُفوً'�  َكاَ-  .ِنَُّه  �4ََألْ'ِ�  َما�4َِ\  �لسَّ

'َِّحيًما﴾ (�لفرقا-:٧) 
�لرmـن..  �لعــاملني..  فرّ$    
�لرحيم.. �لعزيز.. �لعليم.. �حلكيم.. 
�4لسما�4\  �أل'�  خلق  �لذ� 
 & �لسر  يعلم  �4لذ�  �لُعلى.. 
يكو-  حينما  �4أل'�..  �لسما�4\ 
4عد  �لذ�  �لكتا$،  صاحب  هو 
�لكتا$  Fلك  فإ-  4صيانته،  §فظه 
 &  bلعو� يصيبه   -� بتاتا  ميكن  ال 

مستقبل �أليا_.

ثالثا: �لقر�� كتا� ال .يب فيه
من �سبا$ .صابة �لكتا$ بالعوb 4جو= 
ما يث� �لشك �4لريب فيما يقدمه من 
تعليم، �4 فيما �تويه من حقائق، أل- 
�لريب �4 �لشك .�F �صا$ كتابا من 
 .bلكتب، فمن �ملحتم �- يصيبه �لعو�
4من �ملمكن �- يصيب �لشك �4لريب 
�لكتا$ .�F كا- Fلك �لكتا$ يدعو 
.0 �مو' تتناقض مع �لفطر� �إلنسانية، 
4ال  �لنا~  ير�ها  ال  4قائع  تذكر   4�
sربو�ا �n 4ت[�4ا & حياִדم، 4.منا 
ال   pل� �4خلر�فا\   ��ألساط من  هي 
صحتها.  على  =ليل  يقو_   -� ميكن 
ميسها   pل� �لكتب  هذ]  فإ-  4بذلك 
�لريب فيما تقدمه من �مو' تدعي ��ا 
 ،kدl� 0. =حقائق �4 تعليم.. ال تقو

4ال ִדد� .0 �حلق.
 & يؤكد  تعا0  �هللا   -�  kنر 4لذلك 
�لقر�- �ملجيد على �نه كتا$ nلو من 
�لريب 4يقو= .l� 0دk �4حلق. يقو8 

تعا0:  
 kُهًد ِفيِه  َ'ْيَب  َال  �ْلِكَتاُ$  ﴿Fَِلَك 

لِْلُمتَِّقَني﴾ (�لبقر�:٣)
ِمن  ِفيِه  َ'ْيَب  َال  �ْلِكَتـاِ$  ﴿َتْنِزيُل 
�ْفَتَر�ُ]  َيُقوُلوَ-   _ْ�َ  *  َ �ْلَعـاَلِمني  ِّ$َّ'
لِت»ْنِذَ'  'َّبَِّك  ِمن  �ْلَحقُّ  ُهَو  َبـْل 
نَِّذيـٍر  مِّن  �ََتـاُهْم  مَّآ  قْوًما 
َيْهَتُد4َ-﴾  َلَعـلَُّهْم  َقْبِلـَك  مِّْن 

(�لسجد�: ٣-٤)

.�بعا: �لقر�� كتا� ال يأتيه �لباطل
عند  �لريب  من  nلو  قد  �4لكتا$ 
نشر]، 4قد ال يشو$ �لشك �حلقائق 
للنا~.  تقدميه  عند  فيه  Fُكر\   pل�
�يعا  �لسابقة  �ملقدسة  �4لكتب 
�نزlا  عندما  �لريب  من  °لو  كانت 
�هللا تعا0، 4لكن �لباطل تسر$ .ليها، 
 0. طريقهما  �4لريب  �لشك  44جد 
تلك �لكتب. �ما �لقر�- �لكرمي.. فقد 
4عد �هللا تعا0 بأ- �فظه من �لباطل، 
فال يناله �لباطل من بني يديه 4ال من 
خلفه.. ال من �مامه 4ال من 4'�ئه.. 
بل  مؤخر�ته.   & 4ال  مقدماته   & ال 
.- �هللا �حلكيم �لذ� �نزله قضى بأ- 
تعبث  ال  4مكنونا  ,فوظا  يكو- 
يقو8   .��4لتغي �لتحريف  �يد�  به 

تعا0:
َلُه  4َ.ِنَّا  ْكَر  �لذِّ َنزَّْلَنا  َنْحُن  ﴿.ِنَّا 

َلَحاِفُظوَ-﴾ (�حلجر:١٠)
﴿4َ.ِنَُّه َلِكَتاٌ$ َعِزيٌز * َال َيْأِتيِه �ْلَباِطُل 
ِمْن َبْيِن َيَدْيِه 4ََال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل مِّْن 
َحِكيٍم َحِميٍد﴾ (فصلت:٤٢ - ٤٣)

�لغربيو- �-  �ملستشرقو-  4قد حا84 
sد�4 مأخذ� على �لقر�- �لكرمي فلم 
يستطيعو�، 4§ثو� & �صوله 4منابعه، 
4َلَكم �'�=�4 �- يثبتو� �- باطال قد ناله 
�4 'يبا قد �صابه، 4لكن كل ,ا4الִדم 
با{\ بالفشل. 4فيما يلي شها=� من 
بعد�ئهم  �ملعر4فني  �ملستشرقني  بعض 
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�ملثل:  يقو8  كما  لإلسال_.  �لشديد 
"�4لفضل ما شهد\ به �ألعد�{":

يقو8 س� 4ليم موير & كتابه ’حيا� 
,مد‘ ¶ ١٨:

We may, upon the strongest 

presumptions, affirm that 

every verse is the genuine 

and unaltered composition of 

Muhammad himself.

 kقو� على  جنز_..   -� ميكن 
�صلية  �ية هي  �- كل  �الفتر�ضا\، 

4بال تغي�، ما 4ضعه ,مد بنفسه.
4ُيالحظ �لقا'u �لتعب� �لذ� �ستعمله 
س� 4ليم موير عن �لقر�- بقوله .نه: 
 “composition of Muhammad”

�ّلفه ,مد، فهو ال   4� �� ما 4ضعه 
�هللا  4حي  من  بأنه   hيعتر  -� يريد 

تعا0. 
4يقو8 �يضا & صفحة ٢٧:

Also, there is otherwise every 

security, internal and external, 

that we possess the text which 

Muhammad himself gave 

forth and used.

=�خليا  �لضما-،  كل  هنا�  �4يضا، 
4خا'جيا، �ننا £وy �لنص �لذ� قّدمه 

,مد نفسه 4كا- يستعمله.
=�ئر�   & نولدكه   cملستشر� 4يقو8 
�لتاسعة  �لطبعة  �ل[يطانية   h'ملعا�

حتت كلمة "�لقر�-":
Slight clerical errors there 

may have been, but the Quran 

of Uthman contains none but 

genuine elements, though 

some times in very strange 

order. The efforts of European 

scholars to prove the existence 

of interpolations in the Quran 

have failed.

قد يكو- & �لقر�- بعض �ألخطا{ 
�إلمالئية(!!)، 4لكن مصحف عثما- 
�صيلة  عناصر  على  .ال  �تو�  ال 
بترتيب  �ألحيا-  بعض   & ��ا  4لو 
شديد �لغر�بة. .- wهو=�\ �لعلما{ 
�أل4'بيني إلثبا\ 4جو= .ضافا\ & 

�لقر�- قد با{\ بالفشل.
�لكتب  من  كتا$  يستطيع  4ال 
�ما_  يقف   -�  kألخر� �لسما4ية 
�لقر�- للمقا'نة & هذ� �ملجا8. فإ- 
للكتب  �ألصلية  �لنصو¶  �غلب 
 & 4ليس  �ندثر\،  قد   kألخر�
لتلك  تر�ا\   kسو �ليو_  �يدينا 
من  نعلم  4ال  �لضائعة،  �ألصو8 
�لذ� قا_ بالتر�ة، 4ال مقد�' كفا{� 
�ملتر�ني، 4ال قد' �مانتهم & �لقيا_ 

بو�جب �لتر�ة. 
.- �حا=يث 'سو8 �هللا � �لp بد� 
�لنا~ sمعو�ا بعد 4فاته.. قد تتبع 
�لذين  �لر��4  سلسلة  lا  �جلامعو- 
َ'�4ْ4َ تلك �ألحا=يث، 4='سو� حيا� 
4صفاته  �4خالقه  �لر��4  من  كل 
4كيفية تعامله مع �لنا~.. بل 4ح| 
تعامله مع �حليو�-. 4كانو� شديد� 
من   cمن صد �لتأكد  على  �حلر¶ 
من  كا-  .نه  ح|  عنه..  يأخذ4- 
'�� �إلما_ �لبخا'� �- من يكذ$ 
على  .ليه  يد]  بتقدمي  �حليو�-  على 
يد]  تكو-  بينما  طعاما  حتتو�  ��ا 
بعض  عا=�  يفعل  كما  فا'غة.. 
�لنا~، فإنه قد ال يتوّ'� عن �لكذ$ 
كذلك  �يضا.  �حلديث  '�4ية   &
4عرفو�  �لر��4  �نسا$  تتّبعو�  فإ�م 
يعيش  كا-  4هل  ملن،  �با  كا-  من 
& yمن من ير�4 عنه �_ �نه عا¼ 
& فتر� الحقة �4 سابقة. 4هكذ�.. 
�ملشبوهة.  �لر�4يا\  �يع  �ستبعد�4 

أمام  يقف  أن  األخرى  السماوية  الكتب  من  كتاب  يستطيع  وال 
األصلية  النصوص  أغلب  فإن  اجملال.  هذا   3 للمقارنة  القرآن 
للكتب األخرى قد اندثرت، وليس 3 أيدينا اليوم سوى تر7ات 
لتلك األصول الضائعة، وال نعلم من الذي قام بال<7ة، وال مقدار 

كفاءة امل<7ني، وال قدر أمانتهم 3 القيام بواجب ال<7ة. 
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4مع كل هذ� �الحتيا�.. 4'غم كل 
�ألحا=يث  °ُل   T �حلر¶..  هذ� 
 pملجموعة من �ألقا4يل �ملوضوعة �ل�
ُنسبت .0 �لرسو8 �. فكيف ميكن 
�لتأكد من مصد�قية �لتر�ة للكتب 
�ملقّدسة �ألخرk، خاصة �4نه قد قا_ 
بأعما8 �لتر�ة �نا~ ال نعرفهم، 4ال 
 kمد hعنهم شيئا، 4ال نعر hنعر
�4ألمانة،   cألخال�  u=مببا متسكهم 
4ال نعرh مدk قد'�ִדم 4كفا{ִדم 
على �لقيا_ بو�جب �لتر�ة، 4ح| ال 
قامو�   pل� �ألصلية  �لنصو¶   hنعر

بتر�تها؟

خامسا: �لقر�� كتا� جامع
.- �لكتا$.. �� كتا$.. قد يصيبه 
�لعو�F. b قّصر مؤلفه & .ير�= حقيقة 
�4 ُسهي عليه  �ملقا_،  يقتضيها  كا- 
.بر�y �مر كا- خافيا، �4 �طا8 �لكال_ 
ما   -4= موضو�  Fكر   & �4طنب 
فاإلفر��  �إلطنا$.  �ألمر  يستدعي 
كالjا..   4� �حدjا  �4لتفريط.. 
يصيب �لكتا$ بالعوb 4ُينقص من 

شأنه �4ط من قيمته.
�إلفر��  من  ِخلٌو  فهو  �لقر�-..  �ّما 

�4لتفريط كما يقو8 عنه تعا0:
َشْيٍ{﴾  ِمْن  �ْلِكَتاِ$   &ِ َفرَّْطَنا  ﴿َما 

(�ألنعا_: ٣٩)

من  8لو  كتا�  �لقر��  سا;سا: 
�ملبالغا>

من  متتلئ  �4أل=$  �لشعر  كتب   -.
�ألسلو$  4'قيق  �حلديث  عذ$ 
قد  �لشعر�{  4لكن  �للفظ.  4بديع 
4هي   ،��لتعب  & �ملبالغة   0. مييلو- 
�لشعر،  تكو- ,مو=� &  قد  مبالغة 
مقبولة �4 مفهومة لدk �لقا'u على 
��ا مبالغة بشرية.. تعب�� عن مشاعر 
�لنفس 4خفقا\ �لقلب 4لوعة �لفؤ�=. 
4هذ] �ملبالغا\ �لشعرية قد تزيد من 
�لنفس.  على   [�4تأث �لشعر  �ا8 
تكو-  هذ]  �لشعر  مبالغا\  4لكن 
عوجا .�F �صابت كال_ '$ �لعاملني. 
 -� على  تعا0  �هللا  يؤكد  لذلك.. 
�لقر�- ليس شعر�، 4على �- 'سو8 
�هللا � T يكن شاعر�، 4على هذ� فإ- 
�لقر�- nلو من عوb �لشعر 4مبالغا\ 

�لشعر�{. يقو8 تعا0:
َيْنَبِغي  4ََما  ْعَر  �لشِّ َعلَّْمَناُ]  ﴿4ََما 
مُِّبٌني﴾  4َُقْر�ٌ-  Fِْكٌر  ِ.الَّ  ُهَو   -ْ.ِ َلُه 

(يس:٧٠)

سابعا: ال تناقض ? �لقر��
من  قضية   Àُيعا �لذ�  �لكتا$   -.
�خر  4'�يا  '�يا   cيسو قد  �لقضايا 
�لذ�  �4لكتا$  يناقضه،   4� nالفه 
يقّد_  قد  �ألمو'  من  �مر�  يبحث 
 4� معا'ضة،   k�4خر مو�فقة  فكر� 
 0.  Á 4جهة   0.  u'لقا� يقو=  قد 
4جهة �خرk مغاير�. �ما حني �تو� 
�لكتا$ على �كثر من موضو�، �4 
قضية،  من  �كثر  �ملؤلف   Àعا  �F.
من  �كثر  �لباحث   cيسو حينما   4�
§ث، فعندئذ يكو- �الختالh �كثر 
توقعا،  �ك[  �4لتعا'�  �حتماال، 
�ملوضوعا\  ش|  بني  �4لتناقض 

�قر$ 4'4=�.
عن   kينَأ �لقر�-  �هللا  كتا$  4لكن 
Fلك �الختالh، 4يترفع عن 4جو= 
�لتناقض، 4يتساَمى عن �لتعا'� بني 

�ياته �4حكامه. يقو8 تعا0:
َكاَ-  4ََلْو  �ْلُقر�َ-،  َيَتَدبَُّر4َ-  ﴿َ�َفَال 
ِمْن ِعْنِد َغْيِر �ِهللا َلَوَجُد�4 ِفيِه �ْخِتَالًفا 

َكِثً��﴾ (�لنسا{:٨٣)

ولكن كتاب اهللا القرآن ينأَى عن ذلك االختالف، وي<فع عن 
وجود التناقض، ويتساَمى عن التعارض بني آياته وأحكامه. 
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لعلم يرفع بيتا ال عما� له �
جلهل يهد� بيت  *

لعّز �
لشر�.

*  ,فضل 
جلو� ,+ تبذ& من غ# مسألة.

78
 ظلمَت من ��نك فال تأمن من عقا0 من  *
فوقك!.

�قو
	 مأثو��
من  ُتنصر�+  �لكن  بكثر@،  ُتنصر�+  لستم   *


لسماF!  (عمر بن 
خلطا0 �)

لكل مثل �اللة:
* ,عطى عن ظهر يد: ,G ال عن بيع �ال مكافأ@ 

بسهولة   J#ُخ ُيَناُ&  ملن  �ُيضر0  ًال،  تفضُّ �8منا 
من غ# َتَعٍب. 


لُغر
0 ,عَرُ� بالتَّمر: �7لك ,+ 
لغر
0 ال   * 
يأخذ 8ال 
ألجو� منه، �لذلك ُيقا&: "�جد متر@ 

0" 78
 �جد ,حٌد شيئا نفيسا.

لغر

هل تعلم!!

لفن 
لتجريدG: مذهب ف_ يؤمن بقد[@  +, *
cتلف  عن  
لتعب#  على   +

أللو�  dخلطو


.eملعا

لعو
طف �
 gال[تفا

ملوجة 
ملّدية: موجة hرية شديد@  +, *

لبحر،  
لذl Gدk حتت   &

لزلز بفعل   kحتد

�ليس mا ,ية  عالقة باملّد �
جلز[.

pيـُب 
لّشـر�[  � ُيفـلـح   
خلـ# 
�ٌ ُمقـدَّ 
حلـيـا@    ِّ&7ُ  t   uُملـو
�

َيـُحو0ُ 
لفساُ� � يْرَجُح  ــقُّ  
حل�
غضو0ُ 
لزما+   ]َxْ,َ  +ْ8 
ُحلــرُّ  �

i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 
إعداد: جمال أغزول (اململكة املغربية)

�بيا� �ا معا�:
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يو�  صبيحة   	
من  �لثا�  �خلميس، 
 ١٩٩٠ عا�   ��
�لعر�قية   ��لقو� �جتاحت 
-,لة �لكويت. فكشفت تلك 
هشاشة  عن  �لغطا1  �حلا-ثة 
�لنظا� �لعر6، ,فتحت �لبا� 
بالنظا�  ما ;ي  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� 
عنها  متخض  ,ما  ,عو�قبها 
باألمة   َّHC  Zكب  Lما- من 

�لعربية ,�إلسالمية.
 ,	 �ليو� �لتا[ كانت خطبة 
ما� �جلماعة  �جلمعة �ل_ Cلقاها̂ 
 Nحضر �ألaدية  �إلسالمية 
�هللا  (aLه  aCد  طاهر   �eمر
هذ�  فيها   D,تنا  ،(gتعا
من  ,Cعلن   Zخلط�  Kملوضو�
خالlا kC �لقتاD بني طائفتني 
مسلمتني هو من �ألموL �ل_ 
 mلكرمي بالعال� kا �لقر�l,تنا
ليست  �ملسألة   kC, ,�حلل، 
^قليمية،   ,C عربية  مشكلة 
^سالمية،  مشكلة  هي  ,^منا 

 kلهـا �ملسلموr kعالجها �لوصفة �لقر�نية بأ 	ُيتَّبع  kC ينبغي
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.
,مضت �أليا� فاألسابيع z �لشهوL، ,^ما� �جلماعة �إلسالمية 
�ألaدية يرقب �ألحد�Q بعني �ملؤمن �ملسلم �ملشفق على Cمر 
Cمة �مد � فا�ذ من خطب �جلمعة �ملتو�ترN مئذنة يرفع منها 
�ملجر-N من �lو� ,Cالعيب  �لتقو�   �صو� �إلسال�.. صو
�لسياسة ,Cباطيل �لساسة ,�الجتاL بالكلما�. ,لكن قا-N �لعر� 
,^غال�   k�Oآل� صّم  على  �لعز�  عقد,�  قد  كانو�  ,�ملسلمني 

 kلشيطا� ,جلس   ،kلعيو�
على عجلة �لقيا-N، ,ساL ֲדم 
^g �لنهاية �ملحتومة.. فوقعت 

كاLثة �خلليج.
لقد متّكن �لدجاD من َسْو� 
 NجهزC جّند, ،Nألمم �ملتحد�
قو��..  ,حَشَد  �إلعال�، 
�إلسالمية  باألمة   DَنـزC,
,Oلك،   .��لضربا Cشد 
قا�  ما  بسبب  �حلظ،  لسو1 
�ملسلمني  حكا�  بعض  به 
من ^جر��1� خاطئة aقا1. 
فأصا� �ألعد�C 1مة �ملصطفى 
� �ر,� عميقة لن تندمل، 
فيما يظهر، ألمد بعيد. لقد 
 Dمو�C �لكاLثة   	 ضاعت 
كانت   �,مّدخر�  �,ثر,�
^سالمية  بال-  بإنعا�  كفيلة 
�ملا1.  ,شربة  �للقحة   mحتتا
,ُسفكت   ،�ٌ�,LC ,eCُهقت 
 ،�حرما ,�نتهكت  -ما1، 
,ضاعت كر�ما�، ,�نقطعت 
 ،��اعا  �,شر-  ،��eLC
 ،��Lثأ, Cحقاٌ-  ,ُغرست 
من   kألما�, �ألمن   Kضا,
 Lغبا ,�نكشف  �ملاليني. 
باملتقاتلني   �Oفإ �ملعركة.. 
 �O^,  ..NLخسا  	 �ملسلمني 
طر�  �ملعركة   	 �لر�بح 
 mيشتر� فيها، ,خر H خر�
نعم..  �ألLبا�.  مبعظم 

ُفرقة � وحدة
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"
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كل  ^سر�ئيل  نالت  لقد 
Cغر�ضها،  ,حققت  �لغنم، 
 �,توقد Cمنها،  ,ضمنت 
 Nَقرير  �,�ستقر مكانتها، 

.Dلعني ها-ئة �لبا�
Cيد�  حضرته،  نبَّه  لقد 
,كذلك  �إلسال�  Cمَة  �هللا، 
�لثالث   Hلعا�  D,-  kسكا
�لنظا�  حلم  -موية  عن 
,قد  �جلديد.  �لعاملي 
Cّكد� �ألحد�Q �ملتالحقة 
هذ�  من   Zكث صحة  على 
�في  ,ما  �ملخا,�، 
 kآل� Hك� ,�لعاC همL,صد
 ��لويال من  مزيد   Lبانتظا

�ل_ تلو� 	 �ألفق.
�خلطب  من  �لسلسلة  هذ� 
 	 �لعر6   �Lللقا ُقدِّمت 
صوNL كتا� "كاLثة �خلليج 
بعد  �جلديد"  �لعاملي  ,�لنظا� 
 �,^ضافا مناسبة   �تعديال
,ها  صاحبها.  من  ضر,Lية 
هذ�  من   ��Lتا� نقد�  �ن 
�لكتا� �جتهدنا 	 �قتطافها 
,فقا ملا CLينا� مناسبا للوقت 
 kC LC-نا  ملا   ,C �ملرحلة،   ,C
�ملؤمن   �Lلقا� به  نذكر 
�لذكر� تنفع   kلنجيب. فإ�
 gملؤمنني. �ملني من �هللا تعا�

�لتوفيق.
,^ليكم فيما يلي �ملقتبس:

ما  فبالرغم   ......
 �Cصو� من  تسمعونه 
ضد  �لغر�   	 ترتفع 
 uح �لعنصرية،  �لتفرقة 
نسبة   k,يعت� C¡م 
سبة  �لعنصرية   g^ Cحد 
Oلك  ,لكن   ،Nشديد
فكل  ,تظاهر.  Lيا1  كله 
�أليا�  هذ�  قامت  حركة 
بدCها  ^منا  �لعنصرية  ضد 
�ليهو- على نطا� ,�سع؛ 
,كاl� kد� -�ئما ,قف 
ضد  �لعنصر<  �لتعصب 
,ما  ,حدهم.  �ليهو- 
�لعنصرية  �لتفرقة  -�مت 
فال  �ليهو-  جانب  من 
على  �عتر�£  ,ال   mحر
عاملية  -عاية  هنا�  Oلك. 
,�سعة �لنطا�.. تتر-- 	 
,Cمريكا  L,C,با   �جنبا
 >C لتحطيم بصفة خاصة 
متييز عنصر< ضد  حركة 
�لصد-  هذ�   	, �ليهو-. 
�لتفرقة  فظائع   kيوr
 ..>eلنا� Cيا�  �لعنصرية 
�لغر�  Cما�  ,يضعو¡ا 
 �مسرحيا  NLصو  	
 	  Kُتذ�  �,مطبوعا

بالويل   k,-يهد, �آلفا�، 
,�لثبوL حu ال rيي Cحد 
 Nمر ضدهم  �جلر�ئم  هذ� 
�Oته  �لوقت   	, Cخر�. 
 Dينـز �لعقا�   Dيز� ال 
�لقد�مى  �حلر�  مبجرمي 
ر �لنا¤  حu �ليو�.. ليذكِّ
بأنه ^�O حا,C Dحد منهم 
مبشاعر  �ليهو-  معاLضة 
 D,حا  ,C �لتعصب 
�ضطها-هم.. فلن ُيغفر له 

Oلك Cبد�.
جتد,¡ا  �ل_  فاحلركة   
^منا  هنا  �لعنصرية  ضد 
ֲדذ�  تتعلق  �لو�قع   	 هي 
�لد�ئرN �ملحد,-N. ,�لو�قع 
بني  تتز�يد  �لعنصرية   kC
عظيمة،   Nبقو �ألمم  هذ� 
بال-  �و  موجهة  ,لكنها 
ضد   ,C ,Cفريقيا،  �لشر� 
 kيقدمو حيث  �إلسال�.. 
 NLبصو Cحيانا  �إلسال� 
مشاعر   kيستحثو, Cمة، 
,Cحيانا  ضدها،  �لتعصب 
يقدمونه كدين ,كمجتمع، 
�لعنصرية  مشاعر   k,Zيث,
,�الجتـماعية  �لدينـية 

ضد�......

 $ �لعنصرية  َتنامي 
����با

 	 ,قعت  �ل_   ��Zلتغ�,  
L,C,با، ,�ل_ Cشر� ^ليها، 
تنامي  عنها  ينتج  سو� 
 	 �لعنصرية   z �لقومية 
L,C,با.. مع �لعلم kC هنا� 
�لقومية  بني  عميقة  صلة 
,�لعنصرية؛ ,�لفا�L �لوحيد 
 kسكا, .Dبينهما هو �ملجا
L,سيا ال ينتموg^ k قومية 
 uش  Kنو�C هنا�   .Nحد�,
من �لد,D 	 �لعاH، بعضها 
,تستقر  �لقومية  على  تقو� 
على  تقو�  ,بعضها  عليها؛ 
-,لة   	, معني.  فكر 
^سر�ئيل Iتمع �ألمر�k معا: 
,لكن  ,�لفكر.  �لقومية 
معظم   	 �لقومية   Nحد,
,�قعية،   Zغ  Hلعا� بال- 
 �قوميا  D,لد� تضم  ,^منا 
�يعا   k,اهدI,  ،uش
�لقو�   LفكاC تتجه  ال   uح
�لقومية..   �Lلفو�� ناحية 
 g^ �لوطن  �نقسم  ,^ال 
Cعظم  ,هذ�  Cجز�1. 
 .Nملتحد� �ململكة  مشاكل 
هنا� سكتلند�  ناحية  فمن 
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 z غرًبا،  ,,يلز  ¥اال، 
بني   �,�الختالفا ^يرلند�. 
تتخذ  ,�جلنو�   Dلشما�
�لقومية.   �Lلفو�� شكل 
فيما   �Lلفو�� هذ�  ,Cهم 
,�ألسكتش،  �إلجنليز  بني 
,�إلجنلــيز ,�لويلـش، 
,�إليـريش.  ,�إلجنلـيز 
�لعظمى  بريطانيا   k,تر
-,لة   Nملتحد� �ململكة   ,C
تتعر£  عندما   ،Nحد�,
خلطر خاLجي C,سع مد� 
�ألمم  هذ�  مصا¨  تتالحم 
من  �لبال-  ,تقو�  سويا، 
مفهو�   eي�, �لد�خل، 
,لكن  �لعظمى.  بريطانيا 
ترفع  �لسال�  يأ©  عندما 
ªL,سها،  �لقومية   �Lلفو��
�لثقة   kفقد� خطر  ,يتهد- 
 �فيما بينهم، ,تبد, صال
 	  kيشرعو, �ألنانية، 
 Zمبعاي عالقاִדم  تقييم 
�ألنانية  ,تؤ-<  �لقومية. 
 g^ �لقومية  مستو�  على 

 .... ��نقساما

�لقومية �لو�حد� مفقو*�
معظم   kC يبني   Dمثا هذ� 

Cمريكا  سو�1   Hلعا� بال- 
 ,C  Nملتحد� �ململكة   ,C
Cملانيا C ,Cية -,لة Cخر�.. 
Cسا¤  على  حقا  تقو�  ال 
 Dسب قو¬, .Nمة ,�حدC
هنا�  كانت  لو  �لعلما1، 
قومية  على  تقو�  -,لة 
,�حدN فهي تركيا. ,لكن 
هذ� Cيضا ليس صحيًحا 	 
 k,ألكر�- ير� kلو�قع، أل�
Cنفسهم منفصلني متاما عن 
فقيمهم  �لتركية..  �لقومية 
�تلفة  ,مز�جهم  ,لغتهم 
متاما عن �ألتر�� �آلخرين. 
 	 �لسبب  هو  ,هذ� 
 kفقد�, Nلكر�هية �لشديد�
,يقو�  �لقومني.  بني  �لثقة 
بدعاية ,�سعة 	  �ألكر�- 
مبد�  Cعلم  ,�هللا   ،Hلعا�
 ,C م من صد�lقو 	ما 
 kيتعرضو بأ¡م  باطل.. 
منذ eمن طويل لفظائع من 
,باستثنا1  �لتر�.  جانب 
 kبأ Dألكر�-، ميكن �لقو�
يضم  قومي  ,طن  تركيا 
,سو�   ....Nحد�, Cمة 
مرتبطا  تركيا  صا¨  ُيعت� 
 	 �ألتر��  �حتا-   Nبفكر

,�ستخد��   ،Hلعا� �Cا1 
C,سع  لبلد  تركيا  كلمة 
 ،kآل� عليه  هي  مما   Zبكث
 Lتصو ثانية   Nمر ,سيتولد 
تلك �لد,لة �ل_ Cُطلق عليها 

�إلم��طوLية �لعثمانية.

�الحتا*   $ �ملسلمو1 
�لسوفي4

 ,	 �جلانب �آلخر يوشك 
kC يلعب �إلسال� 	 تلك 
�لبال- -,�L. فالبال- �لقريبة 
كانت  Cًيا   ،kير�^ من 
^ير��،   Oنفو ֲדا  لغتها.. 
 .kسو� تستقطبهم ^ير�,
من  منهم   Zكث  kكو,
تساعدهم  سو�  �لشيعة 
 .kلشأ� هذ�   	  kير�^
ُسنية،  شعو�  هنا�   z
�للغة  عن  �لنظر  ,بصر� 
سو�  يتحدثو¡ا..  �ل_ 
�إلسال�   Hعا Iتذֲדم 
 �O^ ,Oلك  بثر,�ته،  �لس¯ 

تركه �لعد, ليفيق.
 على C< حاD لقد ,صل 
 g^ �لسوفي_  �الحتا- 
,هو  �لتفكك،  مرحلة 
�النقسا�.  ,شك  على 

� قوN مفاجئة eما بر �O^
حتوD بينهم ,بني �النقسا� 
 �O^ Cما  �خر،  شي1  فهذ� 
بقي �حلاD كما هو عليه، 
-�Lس_  ¬سب   �LC فال 
للموضوC Kية قوN -�خلية 
C, خاLجية ميكن kC حتفظ 
�الحتا- �لسوفي_. ,�لسبب 
 kC �نقسامه   	 �ألساسي 
نظرية،  على  قا�  ,طنهم 
صنعت  كما  ,Oلك 
�لنظرية باكستاk^ .k قيا� 
�الحتا- �لسوفي_ كبلد على 
 g^ ال يستند Hخريطة �لعا
 g^ ,^منا  معينة،  قومية 
�لنظرية �لشيوعية. Cما قبل 
غز,   kكا فقد  Oلك.. 
�ملناطق  هذ�  لكل  �لقيصر 
�حتلت  �ضا..   �Lستعما�
�أل,L,بية   Nلقو� هذ�  فيه 
من  جا,Lها  مما   �Zكث
كما  �إلسالمية،  �ملناطق 
 kملسلمو� �ألمر�1   kكا
قد غز,� L,سيا ,حكمو� 
منها.  �أل,L,بية  �ألجز�1 
,عند  �ملوقف.   Zتغ  z
L,سيا   	  �١٩١٨  NLثو
�لفكرية  �لنظرية  Cسست 



٢٧

اجمللد الثامن عشر، العدد الثاني - ربيع الثاني وجمادى األول ١٤٢٦ هـ - يونيو/ حزيران ٢٠٠٥ م

Cمة.  على  يقو�  ال  ,طنا 
-عاية  L,سيا   �Cبد,
�لوطن   kبأ  Hلعا� قوية 	 
�لقومية،  على  يتأسس  ال 
 .Nلفكر� على  يقو�  ,^منا 
,قالو� ^k نظريتهم عاملية، 
�ألمة  ֲדا  تقو�  ,سو� 
على  �لعاملية  �لشيوعية 
�ألL£. ,�نتفاعا من هذ� 
�لفكرN مّهد,� كث�Z لتوليد 
�لبال-  بني   ��لنـز�عا
 ��لصغNZ. ,عندما �نتشر
بعض  قامت  �لنظرية  هذ� 
�لقومية.  ضد   �Lملعا�
,لكنها صا-فت 	 بعض 
مكشوًفا  ِصد�ًما  �ألماكن 
يدعو  �لذ<  �إلسال�  مع 
�لوطن  ^قامة   g^ Cيضا 
�لنظرية،  من  Cسا¤  على 
^k^ O �إلسال� Cيضا يدعو 
^g ^قامة ,طن عاملي على 
�لفكرية.  �لنظرية  Cسا¤ 
,�حلق Cنه ال يوجد مفهو� 
Oلك.....   Zغ لألمة 
�لنظرية  �¡زمت  عندما 
L,سيا..   	 �لشيوعية 
ترتبط   �Lًو� كانت  �ل_ 
�الحتا-   	  Nٍبقو �ألمم  به 

�لزما�  ,�نفلت  �لسوفي_، 
منها.. فال بد من �النقسا� 
 	 Nلُفرقة، ,ال ميكن لقو�,
ال  �لعاkC H توقف Oلك..̂ 
^�O حدL Q- فعل بسبب 
 �CL, خاLجية،   µضغو
هذ� �ألمم kC من صاحلها 
�لتر�بط مع بعضها. ,لكن 
ملَّت  �ل_  �ملصا¨   Nفكر
Cمريكا   	  ��لواليا ¥ل 
قابلة  ليست  �لشمالية 
�آلk؛  L,سيا   	 للتنفيذ 
ألنه بالرغم من سابق �حتا- 
�لنظرية  حتت  �ألمم  هذ� 
عوملت  فإ¡ا  �لشيوعية، 
معاملة غZ عا-لة باستثنا1 
�الحتا-   	 �لغربية  �ألمم 
�جلانب   uح, �لسوفي_. 
 k6 من �الحتا- كا,L,أل�
ًما̂ g عدC Nمم. ,فيما  مقسَّ
�القتصا-<  بالنظا�  يتعلق 

بني  ,�لتو�صل  �لر,سي 
�ألمر  فو�قع  �ألمم..  هذ� 
�ملسلمة  �لشعو�   kC
�ملتخلفة  �ألمم  ,بعض 
Cبد�  يكونو�   H �ألخر� 
 	 متسا,ين  شركا1 
,بالنظر  �لسوفي_.  �الحتا- 
�القتـصا-ية  ملصاحلـهم 
,�e-هاLهم �لصناعي فإ¡م 
من  ,بدال   ،Dإل¶ا� القو� 
�ا,لة �لتعايش سويا حتت 
�ملشتركة  �ملصا¨  مفهو� 
�ملوقف   kفإ �لقومية 
فليست  متاما.  �نعكس 
 Nمستعد �ألمم  هذ� 
بسبب  تلقائًيا  للتفر� 
�الشتر�كية  �لنظرية   Lيا¡�
 ��لر,سية، بل ^O kكريا
�لسابقة   Hملظا�, �لفظائع 

حتّثها على Oلك Cيضا.
 Cما �إلسال� فإنه كدين ال 

يستطيع 	 �لوقت �حلاضر 
kC يكوk لـه تأثZ هنا�، 
من  �لعظمى  �لغالبية   kأل
 	  �,Lصا �لشعو�  هذ� 
 k^, متدينني،   Zغ �لو�قع 
مسلمني،  Cنفسهم  -عو� 
,حدهم،  �لشبا�  ليس 
�لدينيني   N-لقا�  	 بل 
 �Lتصو جتد,�  لن  Cنفسهم 
عز  �هللا   �لذ� حقيقيا 
مفهو�  هو  ,^منا  ,جل، 
 N-فالعبا خيا[.   Kنو من 
 Dبذ,  ،gتعا هللا  �حلقة 
 Qلتضحية ألجله، ,^حد��
تغZ -�خلي تتطلب نضاال 
طويال. Iب ^عا-N ^نشا1 
نفوسهم   	 �إلسال� 
Cيضا  ,هذ�  بالتدLيج، 
على  ينبغي  هامة  معركة 

�ألaدية كسبها.
�إلسال� سو�   k^ نعم،   

فالعبادة احلقة هللا تعا�، وبذل التضحية ألجله، وإحداث 
إنشاء  إعادة  &ب  طويال.  نضاال  تتطلب  داخلي  تغ0 
أيضا معركة هامة  بالتدريج، وهذه  نفوسهم  اإلسالم < 

ينبغي على األBدية كسبها.



اجمللد الثامن عشر، العدد الثاني - ربيع الثاني وجمادى األول ١٤٢٦ هـ - يونيو/ حزيران ٢٠٠٥ م

٢٨

يؤثر عليهم بطريقة Cخر�، 
�إلسال�  عالقة  ,هي  Cال 
 kC ,ميكن  بالقومية. 
�الحتا-   	  kملسلمو� يقو� 
مفهو�  بتطبيق  �لسوفيي_ 
 Lكتو- قد�  �لذ<  �ألمتني 
 �,Lشكال منه، ليتحر Dقبا^
 ��جلمهوLيا �حتا-  من 
على  ,حلثهم  �لسوفييتية، 
�لتمر-. ,لكنهم لن يفعلو� 
 k,-يؤ ال  أل¡م  Oلك 
 NLلثو�  	 C¡م   ,C  Nلصال�
 kَرموr سو�   Nجلديد�
,^منا  �لدينية،  �حلرية  من 
متاما.  Oلك  �lد� عكس 
�ملفهو�  هذ�   eي� لسو� 
�لقومي كقوN عظيمة. ^¡م 
 NZملتغ�  Dألحو�� هذ�   	
�لسوفي_..  �الحتا-   	
ليس  -ينية،  حرية   kمينحو
	 �ملناطق �ملسلمة ,حدها، 
�أل,L,بية  �ملناطق   	 ,^منا 
Cيضا، ,من Cجل �لنصر�نية 
 NZكث  ��Zبتغي  kيقومو
سـو�  �لقـو�نني..   	
�ملناطق   	 بالتأكيد  تؤثر 
فلو  Cيضا.  �إلسالمية 
�ملسلمني  فعل   -L  kكا

لرCينا  �إلسال�  ألجل  هذ� 
 	 �حلكومة  تدخل  تز�يد 
CموLهم؛ ,لكن �ألمر ليس 
كذلك، ,^منا �لو�قع C¡ا ملا 
كانت تتدخل 	 CموLهم 
 -L جانبهم  من  يكن   H
ال   ..Dحا  >C على  فعل. 
�حلا[  �لوقت   	 يوجد 
جز1 من �الحتا- �لسوفيي_ 
يستطيع طلب �لتحرL باسم 
 Nجلديد� Dإلسال�. فاألجيا�
على  �لتمر-   	 تفكر  �ل_ 
�لر,سية  �ملركزية  �حلكومة 
ليس lم عالقة باإلسال�.. 
منهم  �لعظمى  �لغالبية  بل 
 Nلصال�  �تعر� كلما ال 
 kلقر��  N,تال تستطيع  ,ال 
�إلسال�  حب   k^ �لكرمي. 
يستيقظ، ,ال Lيب؛ ,هذ� 
�لذ<  �لسو<  �حلب  هو 
,لكن  به،  ننتفع   kC Iب 
عمل   g^ �حلب   Dحتو

عالقة  ال  خيالية   Nٌَلفكر
 Qحد ,^منا  بالو�قع.  lا 
�حلب  هذ�   kC  kآل�  g^
 ,C عنصرية،   g^  Dيتحو
,نتيجة  قومية،   NLصو  g^
لذلك تشب CفكاL �لتمر- 

بني هؤال1 �لنا¤.

مفهو�"�ألمة �إلسالمية"
سيستغّلها   LفكاC ,هذ�   
 mLإلسالمي من خا� Hلعا�
�إلسال�   Hفعا L,سيا. 
 D,اr سو�  �لسّنـي 
هذ�  Cصحا�  �ستقطا� 
�إلسال�   Hعا,  ،Lألفكا�
نفس  سيفعل  �لشيعي 
 kفإ كـذلك  �لشي1. 
,�لقومية  �ملذهبية   �Lلفو��
بني   N-ملوجو� �ألخر� 
ستطفو  �إلسال�  طو�ئف 
كل  لتتنافس  �لسطح  على 
Cك�  على   Zلتأث�  	 منها 

مسلمي  من  ممكن  عد- 
,هذ�  �لسوفيي_.  �الحتا- 
سو�   �Lللمعا  kميد�
 Lيتضر ,سو�  ينفتح، 
هؤال1 �ملسلموk �لسوفييت 
�جلماعة  تتحر�   H  �O^
بسرعة  �ألaدية  �إلسالمية 
�إلسال�،  لتقد� lم حقيقة 
ال  �لذ<  �إلسال�  Oلك 
عالقة لـه بالعنصرية، ,ال 
�ملفهو�  بذلك  لـه  عالقة 
 	 �ملوجو-  �لقومية  عن 
بني  �لدنيوية   ��لعالقا
�ألمم. ^k لإلسال� مفهوًما 
عنصرية  كل  ينفي  عامليا 
,قومية؛ ,حيثما توجد هذ� 
يعا�  �خلاطئة   ��لنظريا
�إلسال� منها Cضر��L فا-حة. 
,لذلك Cعلن �لقر�k �لكرمي 
	 �آلية �ل_ تلوִדا عليكم: 
﴿يا Cيها �لنا¤ ^نا خلقناكم 
من Oكر ,Cنثى، ,جعلناكم 
لتعاLفو�﴾  ,قبائل  شعوًبا 
بأk �لنا¤ متسا,,k.. ,ال 
حيث  من  ^ال  بينهم  تفرقة 
,ال  ,Cنثى.  Oكًر�  كو¡م 
عنصرية  تقو�   kC ميكن 
من  Cسا¤  على  قومية   ,C

إن لإلسالم مفهوًما عامليا ينفي كل عنصرية 
النظريات  هذه  توجد  وحيثما  وقومية؛ 
اخلاطئة يعا3 اإلسالم منها أضرارا فادحة.
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فعلتم  �لذكر ,�ألنثى. ,لو 
�ضا،  خطأ   kلكا Oلك 
,�ألنثى  �لذكر   k,بد ألنه 
�لبشر<  للجنس  ميكن  ال 
,يع¯  ,جو-�.  يستمر   kC
شعوًبا  ﴿,جعلناكم  قوله 
,قبائل لتعاLَفو�﴾.. ليعر� 
,يتميز  بعـضا،  بعضكم 
باأل;ا1....  Cفر�-كــم 
,هكذ� ,ضع �لقر�k �لكرمي 
هذ� �ملثاD مستخدما كلمة 
لو  Cنكم  فبني   ،(�Lتعا)
لوقعتم  Oلك   1�L, Oهبتم 
,�جلهالة.  �حلماقة   	
Cمم ميتد   g^ ¤لنا� �نقسا� 
فقط.   �Lلتعا� ^g حد,- 
,^�O ما بقي هذ� �النقسا� 
�ألمزجة  على   �Lللتعا
,�لطبائع فال �عتر�£ على 
lذ�  rق  ال  ,لكن  Oلك، 

�النقسا� kC يتعد��.
�هللا  عند  Cكرمكم   k^﴿  
يسمح  فال  Cتقاكم﴾.. 
بني  للتفرقة  �لكرمي   kلقر��
فر-  Cخر� ,بني  ,Cمة  Cمة 
,فر- �خر ^ال على Cسا¤ 
,�حد.. Oلك هو �لتقو�. 
لقي  تقيًّا  �ملر1   kكا  �Oفإ

�لنظر  بصر�  �لتكرمي، 
 ,C عقيدته   ,C قوميته  عن 
فالتقو�  مولد�.   ,C لونه 
^جنلتر�  ساكن  تربط 
,�لتقو�  ,يلز،  بساكن 
,يلز  Cهل  بني  توحد 
,�لتقو�  ^سكتلند�،  ,Cهِل 
�إلسكتلنديني  بني  تصل 
,باملـثل  ,�إليرلنـديني. 
 	 هؤال1  �يع  ستجعل 
 kيعيشو من  مع  �نسجا� 
 	 ,جتعلهم  Cفريقيا،   	
,ئا� مع �لعر� ,مع Cهل 
 kليابا�, ,�لصني  L,سيا 
 kسكا كل  بل  ,Cمريكا، 
 kيتصفو �لذين   £Lأل�
 k,يتحد سو�  بالتقو� 
مفهو�  هو  ,هذ�  سويا. 
�ألمة كما يقدمه �إلسال�، 
مفهو�   >C هنا�  ,ليس 

 kسيكو لألمة.  �خر 
من  Cسا¤  على  �لتكرمي 
,�لتقو�  ,حدها.  �لتقو� 
تستحق  �ل_  هي  ,حدها 
�لذهن  عن  تغيب  Cال 
-�ئما.  فيه  ماثلة  ,تبقى 
 ،mملز�� 	 kلذين يتماثلو�,
 Zخل� باسم   k,يتحد,
 kيكونو سو�  ,�لفضيلة 
ال  ,لكن  �ملتقني،  من  Cمة 
 ,C �عالقة lا باالنقساما

�لفو��L �لسياسية.

ُفرقة $ �حد�
 ,	 �لوقت �لذ< تؤثر فيه 
L,سيا،   	  ��Zلتغ� هذ� 
,يتفاقم مفهو� �لقومية 	 
هذ�   Qدr ،خاطئة Lصو
�لغر�  ,بال-  L,C,با   	
 Nجديد Kنو�C يضا، ,تنشأC

من �لتحيز �لعنصر< تتصل 
Cيضا.   mLخلا�, بالد�خل 
 Cتبد سو�  �لد�خل  فمن 
عد�  مشاعر  L,C,با   	
�لرضا ,فقد�k �لثقة، ,هي 
بالتأكيد سو� حتر£ Cمة 
�ليو�  كانو�   �O^ Cمة.  على 
ففي  بعًضا  بعضهم  يغبط 
 .k,يتحاسد سو�  �لغد 
جانب  من  L,C,با  تبد, 
 L,بذ ,لكن  تتوحد، 
 Lتيا  	  �Lبذ قد  �لُفرقة 
منا«  ,ال  هذ�،   Nلوحد�
L,C,با   	 تنبت   kC من 
 Nشديد  �خالفا  Nملتحد�
منها،  �ملزيد   Lُتثا ,سو� 
 NZلغ�, �لثقة  عد�  بسبب 
بني بعضهم �لبعض. خذ,� 
Cملانيا   Dملثا� سبيل  على 
 Nكقو تنهض  سو�  �ل_ 
بعض   Qتتحد ال  ك��. 
�لد,D صر�حة عن �ا,فها 
من  �ملتوقعة  �ملخاطر  من 
باطنها   	 ,لكنها  Cملانيا.. 
تنطو< على شي1 من  قد 
�خلو�. Cما هنا 	 �ململكة 
عن   k,يع� فإ¡م   Nملتحد�
 ،�Lمر� �ملخا,�  هذ� 

.... بل كل سـكان األرض الذين يتـصفون 
بالتقوى سوف يتحدون سويا. وهذا هو مفهوم 
التكرمي  سيكون  اإلسالم...  يقدمه  كما  األمة 
والتقوى  وحدها.  التقوى  من  أساس  على 
وحدها هي الM تستحق أال تغيب عن الذهن 

وتبقى ماثلة فيه دائما.
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تنهض  سو�  Cملانيا   k^  kيقولو,
كقوN عظمى، ,من �ملحتمل kC تعيد 
عليها  ترتبت  �ل_  �ملاضية  Cخطا1ها 
حر,� عاملية ك��. فمنذ فترN قريبة 
هنا  منصبه  من  ,eير  نائب   Dستقا�
لنفس �لسبب، عندما عبَّر عن هذ� 
 kألملا� ,�عت�ها  Cملانيا،   	  Lألفكا�
C¡ا  مع  �ل�يطانية،   NL�eلو�  LفكاC
 NL�eما �لوC .كانت فكرته �لشخصية
فلم تتنصل من قوله فحسب، بل مع 
CLيه..جعلته  عن   Zلتعب� حق  له   kC
يستقيل. ,�ألمر H يتوقف عند هذ� 
يرفعوC kصو�تا   kيز�لو بل ال  �حلد، 
,قت  فمنذ   .Nمر بعد   Nمر كهذ� 
قريب 	 �لسويد، 	 مقابلة تليفزيونية 
�ل�يطانيني ,هو"  مع Cحد �ملفكرين 
 MR. ANTHONY"جسZب Cنتو� 
بعض  غطتها  ,Lمبا   ،BURGISS

�لضيف  قدمو�  Cيضا،  �لصحف 
عميقة  معرفة  لـه  مفكر�  بوصفه 
باإلسال�، ,له عالقا� ,�سعة قدمية 
ֲדا  ,مكث  �إلسالمية،  �لبال-  مع 
مدN طويلة، ,Cحب -�Lسة �إلسال� 
 Dُخشي عليه من �لدخو uح �Zكث
من  �هللا حفظه  ,لكن  �إلسال�..   	
Cنه  لو  كما  قّدمو�  �لسخف!  هذ� 
 uح  � جدًّ �إلسال�  من  �قتر�  قد 
�Lجًعا  !  فاLتّد  ما  شيئا  �كتشف 

 �بسياسا  Zخلب� Cنه  على  قدمو� 
 kكا, �إلسال�.  ,جوهر  �ملسلمني 
هذ� 	 �لو�قع هو �لغر£ من eياLته 
 �أل,L,با ,�إل-ال1 بآ�Lئه 	 مناسبا
هدًفا  �إلسال�  جعل  لقد   .Nعديد
lجماته �لشرسة. ,تتلخص Cحا-يثه 
 Hلعا� -ين 	  هنا�   kلو كا Cنه   	
 Zحرية �لضم, kيناهض حرية �إلنسا
فهو �إلسال�، ,C kCشد �ألخطاL �ل_ 
من  تأ©  �ليو�   Zلضم� حرية  تو�جه 
ُطر�  �لنهاية   	, �إلسال�.  جانب 
عليه Oلك �لسؤ�D �لذ< يتر-- على 
Cلسنة �إلجنليز: 	 C< صوNL سو� 
 	 D؟ ,قاHهذ� �لعا 	ملانيا C تنهض
Cثنا1 جو�به: كما C kCملانيا ت�e هذ� 
�أليا� كخطر يتهد- L,C,با..كذلك 
حرية  يهد-  خطر�  �إلسال�  ينتصب 
�لضمZ. عند Oلك تصدَّ� لـه عضو 
�لذ<  �ملحفل   	 L,C,با  شر�  من 
 k^ قائال:   Nبقو ,عاLضه  فيه،   kكا
�ملثاD �لذ< ضربته مثاD خاطئ. قد 
Cتفق معك 	 حاD �إلسال�، ,لكن 
Cعر�   �^ خطر�.   kتكو لن  Cملانيا 
�جليل �حلاضر جيد�. ^نك تقو� ֲדذ� 
هذ�  ,لكن  Cسا¤.   k,بد �لدعاية 
�ألموL ليست من قبيل �لدعاية، بل 
فاألمم  �لبشر.  بسيكولوجية  تتصل 
باألنانية،  جوهرها   	 تتصف  �ل_ 

,يتصل مفهومها عن �لعد�لة �تصاال 
مفاهيمهم   Zتتغ بالقومية..  عميقا 
�ملتبا-لة.   ��ملعامال  	 �لعد�لة  عن 
فعندما يكوk هنا� نز�K خاLجي.. 
�إلجنليز  عند  �لعد�لة  مفاهيم   mمتتز
,�أليريش  ,�إلسكتش  ,�لويلش 
بريطا�.  كمفهو�   eت�, ,تتوحد 
ال  ,�سع  Cملا�  مفهو�   eي� ,باملثل 
غرֲדا،   ,C Cملانيا  شر�   g^ ينتمي 
فالوطنية  جنوֲדا.   ,C ¥اlا   g^ ,ال 
�لعنصرية،   kلو بالتدLيج  تأخذ 
�حلد,-  -�خل   Lالنتشا�  	 ,تأخذ 
 NZلصغ� �ألمم  ,تتوحد  �لوطنية، 
�ألخر�.  �ألمم  ضد  جبهة   kتكو,
,عندما تتصا-� مصاحلهم �يعا مع 
�لعاH �خلاLجي يتغZ مفهو� �لوطنية 
مفهو�   Cفيبد �لعنصرية.  مفهو�   g^
�حلمر   KLيتصا, ,�ألسو-،  �ألبيض 
�لب¯   kللو�  ,O ,يقع  �لصفر،  مع 
 kيقاسو, ,هؤال1،  هؤال1  بني  فيما 

,يال� �لتعصب من �لفريقني.....

حتاُسُد ��سيا ��لصني
بني  �لتاÎLية   �Lلفو�� كانت  Cيًّا   
ينسبو¡ا  فإ¡م  ,�لصني..  L,سيا 
فهم   	 �ختالفهما   g^ عموما 
تفسZها،   	, �لشيوعية  �لفلسفة 
من   kلد,لتا� تتمكن   H ,لذلك 
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 �Lهذ� �لفو� kC الحتا-. ,�حلقيقة�
�جلوهرية   �Lلفو�� ,^منا  سطحية، 
L kC,سيا 	 قمة عظمتها ,قوִדا 
 Hَحتكم �لشيوعيُة �لعا kC تتحمل H
�لصفر�1   Nلبشر�  >,O طريق  عن 
 kC تتحمل �لصني H, ،من �لصني
ُيحكم �لعاH من خالD �لشيوعيني 
�ل_   NZفالغ �أل,L,بيني.  �لبيض 
ملا  كانت  ^منا  �لبلدين  بني  كانت 
�لصفر�1  �لبيضا1 ,�ألمة  بني �ألمة 
من حتاسد ,غNZ. ,مع C¡ا ظلت 

 ..NLهذ� �لصو 	 eت� H, مكتومة
^ال kC �لعاLفني بسيكولوجية �لقومية 
على   �صر�عا ليست  C¡ا   kيعرفو
 NZلغ� هي  ,^منا  �لشيوعية،  �ملفاهيم 
�ألبيض   kللو�, �ألصفر   kللو� بني 
هذ�   1�L, كانت  ,�ألaر..�ل_ 
�خلالفا� ,ما نشأ عن Oلك من عد� 
 kفإ NZيا كانت �ملو�قف �ملتغC, .ثقة
فيهم.  تز-�-  سو�   �Lلفو�� هذ� 
�ألaدية  �إلسالمية  �جلماعة  ,على 

.Nمباشر �Lهذ� �لفو� �Lحتا kC

�لغرI $ قبضة Gسر�ئيل
,	 �خلتا� Cناشدكم مرC Nخر� �لدعا1 
من Cجل صا¨ �لعر�� ,�لعر� ,�ألمة 
 Kملوضو� C,ضحت  لقد  �إلسالمية. 
بالتفصيل من قبل، فال -�عي لتنا,له 

�لذ<  �جلديد  �ملوقف  Cخر�.   Nمر
,Oكرته،  سبق  كما  Cمامنا،   eبر
قد  �لغر�   Hعا  kC كيف  يكشف 
 �,قع ِبُرمَّته 	 قبضة ^سر�ئيل، ,با
مفر  ال  ¬يث  لسياستها..  فريسة 
�لعر�قية   Nلقو� على  �لقضا1  من  lم 
�لصاعدN.. لكي تضعف قو� �لبال- 
�إلسالمية �ألخر� ,تتفتت ,تتفر�.. 
 kتكو Cالَّ  �لتنفيذ  عند  ينبغي  ,لكن 
 	  kملسلمو� يقف  ¬يث  �ملعركة 
�خر،  جانب   	  �Lلنصا�, جانب 
C ,Cمم �لشر� 	 ناحية ,Cمم �لغر� 
	 ناحية Cخر�، بل سياستهم هذ� 
�كمة،  خطة  عن  متخضت   Nملر�

 uح Cخر�  بال-�  فيها  ليدخلو� 
 ��L,ا� بالفعل  ,هنا�   .kليابا�
-�خل �لياباk للمشاLكة 	 �lجو� 
بالفعل  قدمو�  ,قد  �لعر��؛   Zلتدم
�ليابا�   kل�ملا� Cما�   �مشر,عا
ل  ُفصِّ �لذ<  �ليابا�   kلقانو�  Zلتغي
حسب ^مال1 قو� �لغر�، ,�لذ< 
,�لذ<   ،Dيتبد ال  قانونا   �,-�LC
�ليابا�  �جليش   mرÎ بأال  يقضي 
للمشاLكة  �لوطنية  حد,-�  عن 
 >C 	 µLال يتوC, ،حر� >C 	
حد,-  -�خل  عسكرية   �عمليا
�لذ<   kلقانو� نفس  بلد �خر. ,هو 
¡م لعد�,ִדم  فّصلو� ألملانيا C zلغو�.̂ 
هذ�   	  kليابا� ,Lطو�  لإلسال�، 
�حلر� حu تشا�L 	 �لقضا1 على 
�لقوN �إلسالمية �لصاعدN.. فال rتج 
�لغر6 ,حد�،   Hلعا� لعبة  بأ¡ا  Cحد 
,ال يكوk هنا� تقسيم شر� ,غر� 
 kC ينبغي  بل  ^سال�،  ^سال� ,ال   ,C
تشا�L بال- عربية ,^سالمية ,غربية. 
مصا¨  ,lا  عظمى،   Nقو  kليابا�
�قتصا-ية ترتبط كث�Z بالبال- �ملنتجة 
للبتر,D. ,حu ال تبقى �لياباk مبنأ� 
 Nلكر�هية �ملتولد� kفتكو Kعن �لصر�
�لغر�  على  ,قفا  �حلر�  هذ�  عن 
هذ�  تدخل   kC خططو�  ,حد�، 
نصيبها   Dلتنا  �eملأ� هذ�   	 �لد,لة 

حضر� مر	� طاهر ��د
gه �هللا تعاaL
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�ملنافس  C¡ا  �لعو�قب، خصوصا  من 
فإ¡م  للغر�.  �لوحيد  �القتصا-< 
بذكا1 كبZ ,خطة خبيثة.. Cشركو� 

�لياباk معهم.
 	  L,يد ما  لكم  Cخلص  ,سو�   
�لند,��، ,ما يقوله Cهل �لفكر منهم 
خطتهم،  فظاعة  مد�  تعرفو�  كي 
,كيف سيترتب عليها Cضر�L عميقة 
يقتصر  ال   Lضر�C طويل؛  ,ألجل 
Cثرها على عاH �إلسال� ,حد�، ,^منا 
سو� تصيب -,D �لشر� �ألخر� 
�لبال-  بعض  تستر-  ال  ,Lمبا  Cيضا؛ 
عافيتها من جر�ئها، ,متكث طويال 
Cمامها   kيكو ,لن  جر�حها  تلعق 

خياL بديل.

Iمنافع َيْجنيها �لغر
 C,ال، هذ� �حلر� �ل_ سو� ُتفر£ 
هنا�، من Cين يأتوk بنفقاִדا �lائلة، 
,مع �LتفاC KسعاL �لبتر,D.. كيف 
�لصناعة  يصيب  �لذ<   Lلضر�  Ðيعا
 �ند,�  k,يعقد ^¡م  �أل,L,بية؟ 
�لتقاLير عما  	 بال- عديدN تلقيت 
-�L فيها، ,ال Cستطيع C kCقد� لكم 
ند�ئي   	 لكن  كلها..  �لتفاصيل 
�خلطة   kC  eاIبإ Cخ�كم  للدعا1 
�لعربية  �لبال-  تتحمل   kبأ تقضي 
�حلر�  هذ�   �نفقا كل  �ملسلمة 

تلك  ,قعو�  ,لقد  عليهم.  �ملسلَّطة 
,�لكويت  �لسعو-ية  مع   ��التفاقيا
تلتز�  ,سو�  Cخر�،  ,بال- 
�ألك�.  �لنصيب  بدفع  �لسعو-ية 
,ملا كانت معظم ثر,N �لسعو-ية 	 
قبضة �ألمريكاk فال ÑاD للسعو-ية 

للتهر� من �لدفع.
 LسعاC  KتفاL� بسبب  ^نه  ,ثانيا،   
 kبأ �تفاقية  ,قعت  �ملرتقب  �لنفط 
Cية  للغر�  �لعربية  �لبال-  تسد- 
هذ�  على  تترتب  مالية   Lضر�C
�لزيا-N. ,ال نستطيع �جلز� بالطريقة 
 ،��التفاقيا تلك  ֲדا  ُسوِّيت  �ل_ 
هذ�  بيَّنو�  منهم   >Cلر� Cهل  ,لكن 
�ألمر بوضو� 	 تلك �لند,��، ,ال 
 kلك. لقد صرحو� بأO 1�L, ليل لنا-
�فيض  عد�   g^  k,مضطر �لعر� 
 uللغر� ح  Lملصد�  D,لبتر�  LسعاC
ال تطالب �لد,D �ألخر� بتخفيض 
 Lيتضر لن   Dحا  >C ,على  مماثل. 
�قتصا- �لغر�.. ألk �لعر� ,�فقو� 
LCباحهم   	  N-ياe  >C  -L على 

�لبتر,لية من بال- �لغر�.
ليست  �ملسألة   kC  �,Lقر ,ثالثا،   
Ñر- �ستر-�- �لكويت، بل البد من 
^با-N �لقوN �ملتنامية لصد�� حسني..

	 كل موقع ,من كل ,جه. لذلك 
 Nجلديد� �لضجة  تلك   kتسمعو

Cسلحة  ميلك  ال  حسني  صد��   kبأ
كيما,ية فقط، بل لديه Cيضا Cسلحة 
بيولوجية، يستطيع ֲדا نشر �جلر�ثيم 
 kC, �ألخر�،  �ألماكن   	 �ملهلكة 
عند� تكنولوجيا متقدمة lذ� �لغر£، 
جر��1� ,قائية ضدها.   ̂Oيصعب ��ا
�ل_   Nجلمر� جر�ثيم  مثال  فعند� 
خبيثة   Nشديد  ��L,بأ �جللد  تصيب 
تسمم �لد� ,تقضي على �ملصا� 	 
 Nكتشا� �جلمر� kC ليم. ,معC Dحا
كسال� هو من �ختر�K �لغر� ^ال 
C¡م يقولوk بأk �لعر�� حصل على 
Cسلحة  ,لديه  �لتكنولوجيا،  هذ� 
Cخر�  ,Cمر�£   �Zلكول�, �لتيفويد 

.NZكث
,شافية  ,�قية   DمصاC ,جو-  ,مع 
 kيذيعو C¡م  ^ال  �ألمر�£  هذ�  من 
مزIا  يعد  �لعر��   kبأ  ��لدعايا
 	 لنشرها  �جلر�ثيم  هذ�  من  Lهيبا 
 kنسا^ كل  ,قاية   Lيتعذ,  ..Hلعا�
 H C¡م  علمي  حد,-   	, منها. 
^ال   Hلعا� على   Lألمو� هذ�  يذيعو� 
 kC يا� على �ملوقف �حلا[، كماC قبل
�لعر�� H يهد- بذلك، ,كل ما هد- 
�لكيميا,ية؛  �حلر�  هو  �لعر��  به 
�لدعاية  هذ�   kيستخدمو ,لكنهم 
,خد�عه  �لعاملي  �لعا�   >Cلر� لشغل 
Cعلم   gتعا ,�هللا  عليه.   Nلسيطر�,
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مبد� ما 	 Oلك من حق C, باطل، 
,لكن هدفهم من Oلك kْC لو -مرنا 
 £Lأل� به  ,سوينا  بأكمله  �لعر�� 
 Kقنا ,H نتر� منه شيئا.. فال بد من̂ 

�لرC< �لعا� بالسبب ,O 1�Lلك. 
C¡م  �لغر�   	 kيعلنو عندما  ^¡م   
,كذ�  كذ�   Dحو  ��تفاقيا عقد,� 
C¡م  Oلك  يع¯  فال   Lألمو� من 
يفشوC kسر�Lهم، ,^منا يفعلوO kلك 
أل¡م  �لدعاية..  بغر£  مضطرين 
 g^  kمييلو �لغر�  Cهل   kC  kيعرفو
 kيقولو, ،�Zألسبا� �القتصا-ية كث�
عجز  هنا�   kكا لو  Cنفسهم   	
فسو� نقاسي من Cضر�L �قتصا-ية 
فلن  كبNZ من جر�1 هذ� �حلر�.. 
يسمحو� للسياسيني بدخوD �حلر�. 
فهذ� Cسباֲדم �الضطر�Lية. ليس هنا� 
بأنفسهم  فهم  ينشرها،  جاسو¤ 
عالنية،  عنها   kيتحدثو, ينشر,¡ا 
�لعا�   >Cلر�  Kقنا^  k,يريد أل¡م 
�لتضحية  ֲדذ�   kيقبلو ,هم  �لغر6، 
معنا�  ,هذ�  �جتاههم.   	 لتحريكه 
C¡م قد Cعد,� للحر� ^عد�-� تاما. 
مستعد  نفسه  �إلسال�   Hعا  k^ بل 
�ملفر,ضة  �حلر�  هذ�   	 ملساندته 
للقضا1 �ألبد< على مصا¨ �إلسال� 
على �ملد� �لبعيد. هل ميكن kC ينشأ 

فظاعة  Cشد  فكر   kإلنسا� Oهن   	
مبا  �إلسالمية،  �لبال-  معظم   kC من 
 Hعا  kيعينو سو�   ،kباكستا فيها 
 kيتحملو, تامة،  معا,نة  �لغر� 
 N-إلبا كاملة..  Cعماlم   �مسئوليا
 D,يز ¬يث   Nصاعد ^سالمية   Nقو

Cثرها من فو� سطح �ألL£؟!  
 �ن ال منلك سالحا سو� �لدعا1. 
�لدعا1،  �جلماعة  من  طلبت  ,لقد 
ثقة  على   �^, بنفسي.   �,-عو
 	  Kملوضو� هذ�  Oكرمت  Cنكم  من 
 Hعائكم. هذ� خطر يتهد- كل عا-
ليس خطر� عا-يا..بل  ^نه  �إلسال�. 

سو� تتلو� CخطاL كثNZ، ,سو� 
تكوk لـه L-,- فعل، ,تنشأ بعد� 
مفهو�  ,يتز�يد  Cكثر،  قومية   �نعر�
 Hلعنصرية، ,سو� متر خريطة �لعا�
� �لعاملية، �Zلقا-مة مبر�حل من �لتغ�
 uلسو� تأخذ هذ� �خلر�ئط ,قتا ح,
�O ما نشطتم 	 هذ�  تتشكل، ,لكن̂ 
�ملرحلة، ,من خالD -عائكم، ,من 
,�خللقية..  �لفكرية  قد�Lتكم   Dخال
^�O كنتم مستعدين ملحاLبة كل هذ� 
جريئة  جبهة  ,لوضعتم  �ملخاطر، 
,^خال«   Nبقو عاeمني  بإ�eئها، 
 >C بد� عنC �,الَّ تتأخرC كامل على
تضحية حلماية �إلسال�.. فإ� ªCكد 
�ملخلصة  ,جهو-نا  -عا1نا   kC لكم 
 Hلعا� 	سو� تسيطر على �ملوقف 
لن   gتعا �هللا   kOبإ, طيبة.  بطريقة 
َنَدKَ �ملؤ�مر�� ضد �إلسال� لتنجح. 

ّنا من Oلك. �مني! �للهم Cَِعنَّا ,َمكِّ

  ٢٦ Cكتوبر ١٩٩٠

 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
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O√�√‚AÀ ≈ç

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

‡⁄`⁄<ª<kä÷

l^âÊ4À÷]<‡⁄<

هنا� بعض �ملفاهيم �خلاطئة 
مستخدمي  بني  �لشائعة 
�نتشا&  حو*  �النترنت 
/سأحا/*  �لف�/سا3. 
�لسطو&  هذ5  خال*  من 
:كر  مع  بعضها  توضيح 
Bهم Bساليب /AB/�3 @اية 
من  �لشخصية  �حلو�سيب 
�لعاملية  �لشبكة  ف�/سا3 
:كر  على  سنقتصر   Kل�

Bشهرها.
١- هنا� من يرO مبا Bنه ال 
Rتفظ مبعلوما3 مهمة � 

حاسوبه  �لشخصي لذلك 
�ألمن   Uمبوضو  Vيبا ال 

/@اية �ملعلوما3!!."
 Yببعيد ليست   Yفتر منذ 
 Zشي  Yلفكر� ]ذ5  كا\ 
فال  �آل\  Bما  �لصحة.  من 
تالحظ  حيث  ]ا  Bسا` 
/تسمع   a&لقا�  bعزيز
�لديد�\  عن   dيو كل 
�ملختـلفة  /�لتـهديد�3 
 gعن ف�/سا3 �حلاسو/
 Kل� .YAملتجـد�/ Yملنتشر�
 Love) `/�نذكر منها: ف
/ف�/`  �لشه�.   (Bug

(Nimda) /فــيـر/` 
.(Blaster)

�لف�/سا3  هذ5  /تنتشر 
�إلنترنت،  شبكة  ع| 
بشكل عشو�ئي A/\ متييز، 
ماليني   ~� بل  �ال�   ~�
 � �لشخصية  �حلو�سيب 
�تلف �BاZ �لعا�، خال* 
ساعا3 قليلة /بغض �لنظر 
 ،gحلاسو� ميلك  عمن 
�ملخزنة  �ملعلوما3  /ماهية 

عليه، B/ قيمتها.
فا]د� �ألساسي ملثل هذ5 
�ملسؤ/لة  غ�   3�Zالعتد��
هو �شاعة �لفوضى. /ح� 
 3�Zتتعر� لالعتد� � \�
 \B �ملمكن  فمن   Yمباشر
ُيستعمل جها�� كوسيط 
حو�سيب  على   Zلالعتد�
مما  �لشبكة،  من   OخرB
�خلدمة  حجب  يسبب 
عنها B/ �&سا* �إلعالنا3 

�ملزعجة.
مسؤ/لياتك  فمن  لذلك 
�ملهنـية /�لوطـنية @اية 
ح�  �لشخصي  حاسبك 

يسلم �آلخر/\.
Bنه    Oير من  /هنا�   -٢
�ستعما*  عن  سيتوقف 
�النـترنت بغـية @ـاية 

جها�5.
لألسف.. هذ� غ� صحيح 

Bيض�!!
/:لك ألنك عندما /جلت 
�النـترنت  شبـكة   ~�
كنت  �حلا*  بطبيعة  فإنك 
�ملمكن  فمن  مستهدف�، 
قد  حاسوبك  يكو\   \B
معرفتك)   \/A) ُحمل 
ال  /قد  �لف�/سا3  Bحد 
 dياB  Yعد بعد  �ال  ينشط 
بريد�   YZبقر�  dتقو عندما 
لست  /Bنت  �إللكتر/� 
بالشبكة  �تصا*  على 
 \B كما ميكن .(Off line)
يصل �لف�/` �~ جها�� 
�لشبكة  ملفا3  Bحد  من 
مر\  قر�  من   /B �ملحلية 
�ستعرته،   (floppy disk)
 Yلذ�كر� سو�قة  من   /B

.(USB) لوميضية�
Bنه   Oير من  /هنا�   -٣
�ل|يد  بعدd فتح ملحقا3 
فيها  �ملشبو5  �إللكتر/� 
سيحمي جها�5 من /با* 

�لف�/سا3.
هذ�   \� نقو*   OخرB  Yمر
فمن  �لكالd غ� صحيح، 
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�ملمكن B\ يصاg جها�� 
جها�  من  Bتى  بف�/` 
Bصدقائك  Bعّز   /B مدير� 
Aفتر  تعر�  حا*   �
�اللكتر/�  �ل|يد  عنا/ين 
�ختر�£   ~� ֲדم  �خلا� 
�لف�/سا3  Bحد  قبل  من 
/بالتاV يتم �&سا* �لرسائل 
 /B صديقك  باسم  �ليك 
 Oملحتو� /يكو\  مدير� 
 Uنو�B عبا&Y عن نوU من 

�لف�/سا3..
نيمد�  �ملسمى  فالف�/` 
�لديد�\  /بعض   (Nimda)
�ملشاֲדة له تستطيع �لولو¥ 
�النترنت  متصفح  ع| 
/مـن   .Web Browser

بعض  تنشط   \B �ملمكن 
بكل  �لف�/سا3،   Uنو�B
�لرسائل   YZبقر� بساطة، 
�اللكتر/نية B/ �ستعر�ضها. 
 bوR  \B ©ب  لذلك 
جها�� برناªا /�حد� على 
�ألقل مضا�Aً للف�/سا3، 
�ل|نامج  هذ�  يكو\   \B/
/�لتطوير  للتحديث  قابال 

باستمر�&..
Bنه   Oير من  /هنا�   -٤

�لتشغيل   dنظا سيستعمل 
 ،Linux dنظا /B ®ماكنتو
Win-  dنظا عن  عوضا 

�لنظامني  dows، أل\ كال 

بشكل  مستهدفني  غ� 
"..!!!dعا

/�جلو�g: صحيح B\ معظم 
�العـتد�3�Z تسـتهد� 
 dنظا تعتمد   Kل�  Yألجهز�
لكن   ،Windows �لتشغيل 
هنا�   \B تعلم   \B عليك 
 Mac تستهد�   3�Zعتد��
كما  متاما   Linux  /  Os

 dلنظا بالنسبة  �حلا*  هو 
Windows، /لكن بشكل 

 Z�|قل، /يتوقع بعض �خلB
�لف�/سا3  مشكلة   \B
 BسوB ستكو\   Mac  �
�ألنظمة  هذ5  تكو\  /لن 
�]جما3،  عن  معز*   �
 Mac  dنظا أل\  /:لك 
شكال  يستعمل   Os X

 Unix  dنظا Bشكا*  من 
عرضة  ©عله   bلذ� �ألمر 
من  �لرغم  على   Zلالعتد�
 Kل� Yمليز�3 �ألمنية �ملفيد�

.dيتمتع ֲדا هذ� �لنظا
من  هنا�   \B كما   -٥

 bلذ� �جلها�   \�" يقو* 
ب|نامج   A/مز �ستخدمه 
�لف�/سا3،  من  @اية 
من  مأمن   � فأنا  لذلك 

هجومها."
� �حلقيقة هذ� �لقو* ليس 

Aقيق� متام�، ألنه: 
B/ًال- �:� � تنّشط �لفحص 
 Aملضا� �ل|نامج   �  Vآل�
لتفـحص  للف�/سـا3 
/�مللفـا3  �ملر�سـال3 
µمي  غ�  فأنت   YA&لو��
من هجوd ف�/سا3 �ل|يد 
/متصفحا3  �اللكتر/� 

�ملو�قع.
Bخـطا&  هنـا�  ثانيا- 
تظهر   Yجديد /ִדديد�3 
يومي�، /بشكل �Aئم لذلك 
�لف�/سا3   Aمضا فإ\ 
�ملوجوYA � حاسوبك، �:� 
يتم حتديثه، يصبح غ�   �
لألخطا&   bللتصد مؤهل 
عليك  لذلك   .Yجلديد�
�لتلقائي  بالتحديث   dلقيا�
على  ليكو\  �ل|نامج  ]ذ� 
�خر  ملو�جهة   Aستعد�� Bمت 

Bنو�U �لتهديد�3.
ثالث�- �\ مضاA �لف�/سا3 

 \B /حد5  ميكنه  ال 
من  �حلماية  لك  يؤمن 
�لتهديد�3،   Uنو�B كل 
لذلك فأنت غالب� ºاجة 
�~ ªموعة من �حللو* 
�ألقل:  على  تشمل 
للفـ�/سا3   �Aًمضا
خاص�  نا&ي�  /جد�ً& 
 Zone) مثل  بك 
Labs, ZoneAlarm-

Bجل  من  /خطة   (Pro

نظامك  على  �حلفا¿ 
�لتحديثا3   dستخد��/
على  تتوفر   Kل� �ألمنية 
 Kل�/ �لشركا3  مو�قع 
لك  تؤمن   \B ميكنها 
�حلماية من �الختر�قا3 

�ملشؤ/مة.
 Aمبضا ننصحك  كما 
�لتجسـس /برنـامج 
غ�  �إلعالنا3  حلجب 
�ملرغوg ֲדا /�ليك مثاٌ* 
 Norton) :لك:  على 

(AntiSpam

* ليس �لغر� من :كر بر�مج 
�لكمبيوتر � �ملقا*  �إلشها& 
ֲדا B/ بالشركا3 �ملنتجة ]ا.



اجمللد الثامن عشر، العدد الثاني - ربيع الثاني وجمادى األول ١٤٢٦ هـ - يونيو/ حزيران ٢٠٠٥ م

٣٦

·ÿÓ€gÎ@·ÿ‰fl@ÙÏ‘n€a

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

تعَّر� على خفايا طعامك
مو�� حافظة، منكها�، لو�
 	هُلم جرًّ� 
من �إلضافا� �ل# توضع � �ملأكوال� 
�ملعلبة ֲדد/ �ملحافظة على �لطعم ولتعزيز 
ففي  �لصالحية.  مد<  	لتمديد  �لنكهة 
�جلاهز<  �ألطعمة  معظم   
فإ �ألمر  	�قع 
�ل# نتنا	Xا باتت Qشو< ֲדذH �إلضافا� 
نفسه  يطر[  �لذ^  	�لسؤ�_  �لغذ�ئية. 
 fتعر jهنا: هل هذH �إلضافا� مفيد< 

صحتنا للخطر؟
ما�<  zبعة 	عشرين  يزيد عن  ما  هنا} 
	ميكننا  �جلاهز<  �ملأكوال�   }~ تضا/ 
على  �ملضافة  �ملو��   Hهذ �ا�  قر��< 
�لعَلْب.  �تلف  على  �لالصقة  �لعالما� 
	�جلدير بالذكر �ا � تنشأ مع �لتصنيع 
�لغذ�ئي، بل ُ	جد� منذ كثر من عشر< 
قر	
 حيث كا
 �إلنسا
 �فظ �ألغذية 
�لتخم�.  بوساطة   	 	�لسكر  �مللح   �
�لطبيعية   
�أللو�  
  }~ باإلضافة  هذ� 
 
قر	 منذ  �سُتخدمت  �لنباتية 	�حليو�نية 

 jشهى. فقد �ستخدلذ 	 jجلعل �لطعا
�من  منذ  �لغذ�ئية  �إلضافا�   
�إلنسا
حيث  �لفسا�  من   jلطعا� حلفظ  طويل 
	�أل�ا}،   jللحو� حلفظ  �مللح   jستخد�
 zلكن مع تطو	لسكر حلفظ �لفو�كه �	
�لعلم �ختلفت نو�� �إلضافا� �لغذ�ئية 
فهنا}  �ستخد�مها.  سبا�  	تعد�� 
~ضافا� للحد من فسا� �لطعاj 		قف 
�منية  فتر<   jلطعا� 	~عطا�  �لبكت�يا  منو 
~ضافا�  هنا}   
 كما  للحفظ  طو_ 

غذ�ئية لتعزيز �لنكهة.
عشر  �لتاسع   
�لقر مطلع  مع  	لكن 
تدفقا  �ألغذية  تصنيع  �ت���  شهد� 
�ستدعى  مما  �لغذ�ئية  لإلضافا�  zهيبا 
�ملضافة  للمو��  �لشر	�  بعض  	ضع 

 تطر[ � �ألسو�� حيث �ضع قبل 
لتجا�z 	حتاليل للتأكد من عدj تسببها 
من  £لك  	غ�  �لغذ�ئي  �لتسمم   �

.fألمر��
	بالرغم من كل �الحتياطا� �ملتخذ< قد 
تسبب �ملو�� �ملضافة � مشاكل صحية 
حساسية  لديهم  �ألشخا¤  بعض   
أل
جتاH ما�< ما، 	من �ملستحيل جتنب كل 

نو�� �حلساسية لد¦ تصنيع �ألغذية.
 jتقو �ألغذية  سالمة  من  	للتأكد 
�تلفة   _	�  � �لغذ�ئية  �لرقابة  جهز< 
�لبطاقة  على   >zملذكو� Qتوياִדا  مبر�جعة 

 ©يعها مسمو[ �لغذ�ئية 	�لتأكد من 
طبًقا  �لغذ�ئية  �ملنتجا�   � باستخد�مها 

لقانو
 �لبلد. كما تأخذ عينا� لفحصها 
 jعد من  للتأكد  �ألغذية  �ت�   �
 >zحتو�ئها على مو�� حافظة غ� مذكو�
�حلافظة  �ملو��  	من كمية  �لبطاقة،  على 
للمو�صفا�  	مطابقتها  �ملستخدمة 
 	�لقياسية �خلاصة �ملتعاz/ عليها �	ليا 
�ملحد�< من ِقبل �	لة ما. 	ينصح خ��� 
تشمل  طعمة  تنا	_  بعد  نه  �لتغذية 
�لغنية  �ملأكوال�  تنا	_  حافظة  مو�� 

بالكالسيوj 	�ألليا/ 	�خلضر	��.
�ملضافة  �ملو��   
 نستخلص  هنا  	من 
يوجد  	لكن  ®منة  غ�  ©يعها  ليست 
تركيزها   ���  �£~ ®من  غ�  منها  �لبعض 
تزيد  	قد  قانونيا.  �ملحد�<  �لنسب  عن 
لزيا�<  نتيجة   jلد�  � تركيزها  نسبة 
 Hهذ على  �ملحتوية  �ألطعمة  �ستهال} 
�لظر	/   Hهذ ظل   �	 �ملركبا�. 
�لتقليدية   jلطعا� طهي  طريقة   zتتصد
جو�<  حيث  من   >zلصد�� �ملنـز_   �
 >zإلشا� zنه ±د�لطعاj 	قلة �ملخاطر ~ال 
يو�كنب   
 �ملنا�_  نه ±ب على zبا� 
تطوz �لعصر 	يُنمني معرفتهن باملنتجا� 
�لغذ�ئية من جل �الختياz �لصحي �لسليم 
 
لغذ�� �ألسر< كما عليهن �لتأكد من 
تكو
 خالية   
 �ملستعملة ±ب  �لتو�بل 

.>zمللونا� �لضا�	من �ملو�� �حلافظة 

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



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

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

وا	���ق ا	����

Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

أ�
	�� ا������� ��أ�
	�� ا����� وا���� ���	
ا� ��ر ��ر	�

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

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

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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