



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

.
�ملعهو Rملهد�2

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

�هللا عليهم. Q��ضو

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

�لسمحـا,.

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

�لزكا�.

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

2�جلر�ئد �إلسالمية.  lملجال�من 

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

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

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

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

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

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

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

 .Uألخال��لكر�� من مكا�� 
  

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

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

�إلسالمية �ألDدية.
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كلمة �لتقو�٢

قدميًا قالت �لعر�: �لوقت كالسيف، 
	 � تقطعه قطعك. 
"كأ(م بذلك يش#"	 
! �	 �لوقت  سيف مسلط عليك 

يالحقك، فإما �	 تكسر0 "
ما �	 /تا, عنقك.
 "�لعجيب ? �ألمر �	 �لساعة �ل> �صبحت على معصم 

 Bلبيو� 	�Cمعلقًة على جد" ،Eفتا" Fف" E�جل "�مرC كل
"�ألماكن �لعامة "�خلاصة، توحي Hطر مر"C �لوقت على 
 ?  C"تد �ل>   Lكالسيو فعقاCֲדا  �لوقت.   CذN ال  من 
�ZئرE، ناهيك عن �Vها �ملستعاC من Tلك �ملخلوQ �لصغ# 
�ملرعب. "هذ0 �لعقا�C �ل> تد"C لن تسمح لشي\ ثابت 
�	 يقف ? طريقها. كذلك فإ	 حجم تلك �لعقا�C متعلق 
Zقيق  عقر�  هو   aلثو�� فعقر�  
ليه.  تش#  �ل>  بالوقت 
�حلجم سريع �لد"�C	 خفيف �لوقع. بينما جند �	 عقر� 
 Bلساعا� عقر�  �ما  حجًما.   hك�" منه  �Vك  �لدقائق 
فهو �ألكثر Vًكا "�ألشد "قًعا على �لعني. فإ	 �iCZ كل 
منا �نه يقف ? تلك �لد�ئرE فعليه �	 NذC ضرباB تلك 
 	� قبل  يسبقها   	� "عليه  �حلجم   ? �ملتدCجة   Lلسيو�

تدCكه لكي ينجو.
"للوقت سلطا	 على كل ما خلق �هللا تعا!، "كل شي\ ? 
�لوجوp Zكوo ֲדذ� �لقانو	 �لذn يقهر �ملخلوقاB "يدفعها 

! مص#ها حتف �نفها. "كل ما sضع qذ� �لقانو	 هو 
 Z�C� لذلك sطئ حتًما من  له.   o�"Z �نه ال   n� مؤقت، 
�	 يطبق قانو	 �لوقت على �هللا تعا! خالق هذ� �لقانو	. 
فال سلطا	 للوقت على صاحب �لسلطا	 جل "عال، بل 
عز  هو  
ال  ناصيته  ميلك  "ال  سلطانه  حتت  يقع  �لوقت 
�لزما	 "قبل �ملكا	، �ما  "جل. فلقد كا	 �هللا تعا! قبل 
xن فتحت هذ� �لقانو	 �لذn ال يرحم من يتها"	 معه. 
عن  yلف  "من  عائق  يعيقها  ال   Bطو�H يس#  فالوقت 

�ملس#E مضى �لوقت "تركه خلفه.

ال  معلوما  ""قتا  pتوما  �جال   zللنا �هللا  جعل  "قد 
يستقدمو	 عنه ساعة "ال يستأخر"	. فالناz يولد"	 ? 
ميعاZ "ميوتو	 ? ميعاZ "ال ميلكو	 �	 يغ#"� شيئا ? هذ0 
 oتوp جل� zلنا� لكل  �نه  �ملص#. "مبا  �لبد�ية "? Tلك 
 nفالذ  Bملجتمعا�"  Zألفر�� مستو{  على   oمعلو "عمر 
يستطيع �لناz تغي#0 خال~ هذ0 �ملدE �ملحدEZ هو حسن 
�الستفاEZ من هذ0 �ملدE �ملقدEC �ملقرEC. فينبغي �ال يتر�خى 
�حد �" �	 يترi نفسه لتياC �لعو�مل �ملحيطة �ملختلفة كي 
�إلنسا	  يستثمر0   nلذ� فالوقت  له خاCطة حياته.  ترسم 
�ألخر{  حياته  "يفيد0 ?  �مانيه  "حتقيقه  Cفعته  سبيل   ?
�ل> يش# �لوقت �Zئما 
! قر� Zخوله فيها.. Tلك هو 
�لوقت  �لذn يكو	 لصا� هذ� �إلنسا	. �ما ما ضا� من 
�لوقت سد{ فهو على �إلنسا	 ال له. فكيف 
�T �نقضى 
�لوقت فيما يضر "ال ينفع؟. كيف 
�T كا	 �لوقت ينفق 
? �ألفعا~ �ل> ستجلب لإلنسا	 �خليبة "�خلسر�	 "حتو~ 
Z"نه "Z"	 �مانيه؟. عندئذ فإ	 �إلنسا	 يكو	 قد �Cتكب 
جرميتني؛ جرمية ? �لفعل �لضاC �لذC� nتكبه، "جرمية �ق 

"أنت الشيخ املسيح 
الذي ال ُيضاع وقته"
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"قته �لذn فقد0 "� يستثمر0 ? سبيل منفعته.
كذلك فإ	 �لوقت، شأنه �لنعم �ألخر{ �ل> قد �نعم �هللا 
 oهللا يو� oما�عنها  	، نعمة سيسأ~ �إلنسا	ֲדا على �إلنسا
�لقيامة. فقد "ZC عن �لن� � �نه قا~ 
	 �إلنسا	 ُيسأ~ 
 	�  Lملسر� �إلنسا	  عسى   �Tفما �فنا0.  فيما  عمر0  عن 
/يب �هللا "قد قضى عمر0 ? معصيته عز "جل؟. كذلك 
 B�#باخل CZيبا � nملقصر �ملتر�خي �لذ� 	ما عسى �إلنسا

ليها �	 /يب؟. فهذ� �ملقصر "
	 � يرتكب  �Cيسا �"
�ملحرماB فقد �جرo �ق �لوقت �لذn منحه �هللا 
يا0. فما 
�لفرQ بينه "بني �ألنعاo �ل> تعيش تأكل "تشر� "تقضي 
�ستثمر  من  �ما  �نئذ.  عليها  فضل  من  له  هل  حياִדا؟!. 
"قته �يعه �" معظمه فيما ُخلق ألجله  فإنه سيفو, فو,� 

عظيًما.
 Cحسنه ? �ستثما Eسو�سو~ �هللا � C ? لنا 	لقد كا"
لغو  عن  ُمعرضا   0Cظفا� نعومة  منذ  كا	  فلقد  �لوقت. 
�ألفعا~ "�ألقو�~، "يقضي "قته فيما جعله "�هله ليكو	 
ما  يقضي  فكا	  "�آلخرين.  �أل"لني  "سيد  �لنبيني  خامت 

! بيته  Zحر�\ "ال يعو Cبعني يوما يتعبد ? غاCأل� �Cيقا
 �Zجها كلها  نبوته  بعد  حياته  "كانت   .Zبالز�  Z"للتز 
ال 
قضاها ? تزكية �صحابه �لطاهرين Cضو�	 �هللا عليهم "? 
تعليمهم �لكتا� "�حلكمة. فكا	 �	 ,كاهم حF تو�فقت 
 	� قبل  �إلميا	  "علَّمهم  �حلق.  من  نز~  ما  مع  فطرִדم 
يعّلمهم �لقر�	. "كا	 مثاال qم ? كل حركاته "سكناته. 
من  "متيزهم عن غ#هم  �لطاهرين  بر", هؤال\  "ما كا	 
�ملؤمنني "غ# �ملؤمنني "تغي#هم لوجه �أل�C فيما بعد 
ال 
�رE جهد عظيم �ستثمر فيه �ملصطفى � كل "قته. كا	 
"هذ�  "للبشرية �عا\.  qم  Zعاً\  "ليله  qم،  تعليما   0Cا)
هو سر �نتصاC هذ� �لدين �لعظيم، "Tلك هو �يضا �لطاقة 

�ل> تركها �ملصطفى لتضي\ �أل�C من جديد. كل Tلك 
من بركة �ملصطفى � ""قته �لذn كا	 قد �ستثمر0 من 
 Zَعد عليه   iْCِبا" "سلِّْم  �للهم صلِّ   .Cستثما� خ#  �جلنا 
�هللا  خلق   Zعد"  Bألمو��" "�ألحيا\   B�Cلذ�"  Bلقطر��

.Bكلماته �لتاما"
 nلذ�  �  nملهد�  oإلما�  Cنو �ملصطفى بز�  "من ضو\ 
 �CZ على Cلك �لسر�� �ملن#. فقد ساT \َعكس قلبُه ضو
سيد0 �ملصطفى �  "كا	 يقضى "قته ? �لعلم "�لتعلم 
بالكاZ يعرفونه "هو صغ#  �لناz كانو�   	
 Fح EZلعبا�"
�" يشعر"	 بوجو0Z. � ما �	 �كتمل هذ� �لبدC "بز� ? 
 oخذ يعمل ? سبيل �إلسال� Fح Bلليا� �حلالكا� تلك 
عمال قل نظ#0 "عز مثيله. "لقد C"{ صحابته �نه �ثنا\ 
"يضع  بيد0  "قلمه  �"�Cقه  Nمل  كا	   � كتبه  تأليف 
Ehp ? ,�"ية من �لغرفة "Ehp �خر{ ? �لز�"ية �ملقابلة 
"يكتب "هو ميشى مسرعا "كأنه sاL �	 يفوته �لوقت. 
 ? nملهد� oلفه �إلما�سبو� ما قد N 	� 	لو حا"~ �لباحثو"
 Bجانب �إلعالنا !
كتبه "مؤلفاته �ل> تتجا", �لثمانني، 
�لتبليغية �لطويلة لوجد"� �نه � كا	 يكتب بشكل شبه 
عظيما  "حيا  
ليه  تعا!  �هللا  �"حى   	� كا	  "قد  يومي. 
باللغة �لعربية �ال "هو: "�نت �لشيخ �ملسيح �لذn ال ُيضا� 
"قته". "هذ� ما كا	، فلم يضع "قته �بد�. "لكن قد يكو	 
"باألخص  �يعا  �أل£ديني  للمسلمني  تنبيها  Tلك   ?
�لعر� منهم �	 ال يضيعو� �"قاִדم. فعليهم �	 يستثمر"ها 
لنصرE �إلسالo "فيما سيفيدهم ? Zنياهم "�خرִדم، "�	 
�ال  له  �لذn سيكفل  �لعظيم  �لوحي  يكونو� مصد�قا qذ� 
يضيع "قتهم. جعلنا �هللا من �لذين يستثمر"	 �"قاִדم خ# 
�ستثماC "من �لذين ال تضيع �"قاִדم �مني. "�خر Zعو�نا 

�	 �حلمد هللا �C �لعاملني.     
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٤

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

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما� �ملهد	 �

:���من �

KA

في 
حا� �لقر��

َفْأُتو�  ُقْل  �ْفَتَر�ُ�  َيُقوُلوَ�   �ْ�َ﴿
�ْسَتَطْعُتْم  َمِن  �ُعو� ْ��َ ِمْثِله  ِبُسوَ%ٍ$ 
َصاِ�ِقنيَ﴾  ُكْنُتْم   �ْ-ِ �ِهللا   �ِ��ُ ِمْن 

(�آلية:٣٩).

شر2 �لكلما/:
�لرفعُة؛  �ملنـزلُة؛   :�ُ��لسو سو%$: 
�لفضُل؛ �لشر6ُ؛ ما طا4 من �لبنا2 
�لعالمُة  �حسن؛  �لسما2  جهة   >?
�ملستقلة  �لقطعُة  �لدليل)؛   	C)

(Dألقر�)

�لتفس4:
�تعا<: ?H �لكافرين  J� يقو4 �هللا تبا
 Lلصفا� Mֲדذ HPغم حتلِّي �لقر� -
��ملز�يا - تر�هم يقولوX H? :Hمًد� 
 Hُتر[، ?]� كا .Mمن عند Mقد �فتر�
هذ�  مثل  �فتر�2  على  قا��ين  �لنا� 
فليؤّلفو�  �ملز�يا   Mֲדذ �ملتسم  �لكال� 

مثله كدليل على صدa �عو�هم.
 �لقد �ّجه �لقرHP هنا حتدًيا d يقد
حقيقته   Dستيعا� على   H��ملفسر
Cلقى  حّتى  ��ضح،  كامل  بشكل 
سيدنا �إلما� �ملهد	 ��ملسيح �ملوعو� 
� �لضو2َ على هذ� �ألمر، حني 
قائًما  ليس   HPلقر� صّرHC l حتّد	 
فحسب،  �للغو	   pإلعجا� على 

÷Π r&tβθ ä9θ à)tƒçµ1 u�tIøù $#(ö≅ è%(#θ è?ù'sù;οu‘θ Ý¡Î/ Ï& Î#÷V ÏiΒ(#θ ãã÷Š $#uρÇ tΒΟçF ÷èsÜ tGó™$#ÏiΒÈβρ ßŠ

«!$#β Î)÷ΛäΨ ä.tÏ% Ï‰≈ |¹∩⊂∪ö≅ t/(#θ ç/ ¤‹x.$ yϑÎ/óΟs9(#θ äÜŠ Ït ä†Ïµ Ïϑ ù=ÏèÎ/$£ϑ s9uρöΝÍκÌE ù'tƒ

… ã& é#ƒ Íρ ù's?4y7Ï9≡ x‹x.z> ¤‹x.tÏ% ©! $#ÏΒóΟÎγÎ=ö6 s%(ö� ÝàΡ$$sùy# ø‹x.šχ% x.èπ t7 É)≈tã

š ÏϑÎ=≈ ©à9 $#∩⊆⊃∪Νåκ÷] ÏΒuρ̈Βß ÏΒ÷σ ãƒÏµ Î/Νåκ÷] ÏΒuρ̈Β�ωÚ∅ÏΒ÷σ ãƒÏµ Î/4y7š/ u‘uρ

ÞΟn= ÷æ r&tÏ‰Å¡ø�ßϑ ø9$$ Î/∩⊆⊇∪β Î)uρx8θ ç/ ¤‹x.≅à)sù’Ík<’ Í?yϑ tãöΝä3s9 uρöΝ ä3è=yϑ tã(ΟçFΡr&

tβθ ä↔ ÿƒ Ì�t/!$ £ϑÏΒã≅yϑ ôãr&O$tΡ r&uρÖ ü“ Ì�t/$£ϑ ÏiΒtβθ è=yϑ÷è s?∩⊆⊄∪

مزايا خاصة 
 بالكالم اإلي فقط
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متسم  بكال�   Hإلتيا�  >?  Mيتعد� بل 
�ملعجز�  �لقرPنية  �ملحاسن  sميع 
(�ل�tهني  �إلعجاpية  �للغة  فيها  مبا 
 ١w �لر�حانية  �خلز�ئن  �ألxدية، 

.(٢٧٠|
�لتحد	  هذ�   HC بعضهم  ظن  �قد 
 p�يع� HC ُكل من Cّلف كالًما يبا

 .Lفسو6 ميو HPبه �لقر
��لو�قع، كما Cسلفُت، HC �ملفسرين 
�لتحد	  هذ�  حقيقة  يد�كو�   d
على �لوجه �ألكمل. �ملا كاH هذ� 
Cماكن  عد�   �  ��مذكوً �ملوضو� 
�تلفة فقد َظنَّ  Lبكلما� HPمن �لقر
بعضهم خطًأ HC �لقرHP غ� مستقر 
ينقص من مطالبته   [? �لتحد	،   �
� �لوقت. فمرً� طالبهم �هذM مع مر
بأH يأتو� بكتاD مثل �لقرHP حجًما 
�ضخامة، � حتد�هم بأH يأتو� بعشر 
 HC �عاهم  �Cخً��  مثله،  من   �سو

��حد� فقط. ��يأتو� بسو
�[ HC هذ� ليس بصحيح، C لك��
]كر  قد   HPلقر�  HC �حلقيقة  �?منا 
�ملختلفة  �ألماكن   Mهذ من  كلٍّ   �

موضوًعا �تلًفا مستقًال.
﴿َفْأتو�   : �آلية   Mهذ  � قا4  فمثًال 
من  �ملر��  �ليس  مثله﴾،   �ٍ�بسو
منه  �ملر��  �?منا   ،HPلقر� (مثله) كل 
مثل �آلية �لسابقة �لذكر، ?] ليست 

�لعا�	  مبعناها  هنا   ���لسو كلمة 
�لعالمة  هنا  معناها  �?منا   ��ملشهو
�ملع� �  �لدليل كما جا2 هذ�   	C
 Hملر��: ?]� كا��شرl هذM �لكلمة، 
ما ]كرناM � �آلية �لسالفة من �Cلة 
لدنكم  من  بكال�  فأتو�  بشر  كالَ� 
يتضمن �ليًال ��حًد� كالذ	 �حتوته 

�آلية، �ليس �سة �Cلة.
هذ� �?H كل عاقل يد�J جيًد� Cنه 
ح�  يأ�   HC بشر  على  يستحيل 
من  ُ]كر  ��حد كالذ	  بدليل  �لو 
على  Cحد   �يقد  d �لذلك  قبل. 
 ��لن يقد �Pلقر� 	هذ� �لتحد �ّ�
عليه ?< يو� �لقيامة. هذ� �ال يز�4 
 HC �لو  �ليو�.   >? قائما  �لتحد	 
Cحًد� � هذ� �لزمن Cتى بكال� �مل 
�ملز�يا   Mهذ من  ��حد�  َمِزيًَّة  �لو 
�لتحد	   Hببطال العترفنا  �خلمس 
 L���لكن قد تز�4 �لسما .�Pلقر�
 �يقد  HC �لكن ال ميكن  ،����أل
 Hأل Cبًد�،  مبثله   Hإلتيا� على  Cحد 
خصوصية  من  هي  ?منا  �ملز�يا   Mهذ
يستطيع  �ال  فقط،  �إل�ي  �لكال� 

�لبشر ]لك Cبًد�.   
Cما ?]� Cخذنا كلمة (سو��) مبعناها 
فليأتونا  �آلية:  من  فاملر��   6��ملعر
 >? تصل  بشر  تأليف  من   ��بسو
مستو[ كالمنا �لذ	 ]كرناP Mنًفا. 

�لكن هذ� �ملع� ليس بقو	 كاملع� 
�أل�4، ألH �ملر�� � هذM �حلالة هو: 
فليأتو� بسو�� شاملة لكل هذM �ملز�يا 
هو:   4��أل �ملع�  بينما  �خلمس، 
فليأتو� بكال� يشمل �لو ��حد� من 

هذM �ملز�يا.
Cما �آلياL �ألخر[ �ل� تذكر هذ� 
فسو6  Cخر[   Lبكلما �لتحد	 
 ��تفس� سو لد[   lبالشر نتنا��ا 

هو�، ?H شا2 �هللا تعا<.
�قوله تعا<: ﴿���عو� من �ستطعتم 
من ��H �هللا﴾ ��p به �لتحد	 قو� 
Cنتم  تبذلو�  ال  ��ملر��:  �شد�.. 
�حدكم �جلهو� � �ا��� �لقرHP، بل 
�ْ�ُعو� pعما2كم ��ستعينو� بآ�تكم، 
 Hستفشلو Cنكم  كيف   ���نظر  �
 HC كله dيًعا، لينكشف للعا�فشًال ]
 L�2فتر�� >? Mمتو��لكتاD �لذ	 عز
 Dعلى تأليف كتا ���Xمد d تقد
�ال  pعما¢كم  �ال  Cنتم  ال  مثله، 

�Pتكم �لباطلة £يًعا.

ُبو� ِبَما َلْم ُيِحيُطو� ِبِعْلِمِه  ﴿بْل َكذَّ
 <َ َكذَّ َكَذِلَك  َتْأِ�يُلُه  َيْأِتِهْم  ا  �َلمََّ
َفاْنُظـْر  َقْبِلـِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن 
اِلِمَني﴾  �لظَّ َعاِقَبُة  َكاَ�  َكْيـَف 

(�آلية: ٤٠)
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شر2 �لكلمـا/:
 Hُبيا باملر��؛  �لظُن  �لتأ�يُل؛  تأ�يل: 
 4ََّ�C .للفظ؛ �لعاقبُة� LتمالX حدC
 Mّبر� �لكالَ�:   4�ّC �ّجعه.  �لشي2َ: 
�4َ �لر¢يا: عّبرها. ّC .Mفّسر� M��قّد

(Dألقر�)

�لتفسـ4:
 تقو4 �آلية: ال تتعجب من تر�يد 
 ،Jضد �الفتر�2  ִדمة  �ملعا�ضني 
على   �يقد ال  حينما   Hإلنسا�  Hأل
خطأ،  يظنه  فإنه  Cمٍر   Dستيعا�
�هؤالC 2يًضا حني �ستعصى عليهم 
�جد�� Pياته �الفة ملا � HPفهم �لقر
 Lعا���عندهم من علو� �مبا�¨ 

�فضوها �Cنكر�ها. HC ما لبثو�
تفس�   � �لز�شر	  �لعالمة  �قا4 
�لتكذيب   >? سا�عو�  "بل  �آلية: 
�فاجأ�M � بديهة �لسما�  HPبالقر
."MمرC يعلمو� ُكْنَه� Mيفهمو HC قبل

�قا4 �بن عطية � مع� قوله تعا< 
ا يأִדم تأ�يله﴾: هذ� �للفظ  �لـمَّ﴿
 ��Cبد ªCم  Cحد»ا:  معنيني  �تمل 
 Mعيد�يث��H �لضجة قبل HC يتحقق 

.Dبالعذ�
�?ثا�� �لّصَخب ��لضّجة ليس بدًعا 
 DC� هذ�   4�p ما  بل  هؤال2،  من 
�لكفا� جتاC Mنبيائهم، ��حلق HC هذ� 

 .Hماp عد�2 �حلق � كلC Hُهو َ�ْيَد
ال ينتظر�H �نكشا6 �حلقيقة، �?منا 

.���فضها فوً >? Hعو�يسا
 ��لو قيل: ?]� كاH ال بد من �النتظا
ح� تنكشف حقيقة بعض ما يقوله 
�ألنبيا2 فال يصح ?]Hْ �إلمياH ֲדم � 
�آلية   H?  :Dفاجلو� �عو�هم؟  بد�ية 
بد�ية   �  Hيأتو ال  ?ªم  تقو4  ال 
�عو�هم بأ�لة �بر�هني تساعد �لنا� 
تع�:  �?منا  عندئذ،  تصديقهم  على 
�م  تيسر  مبا   Hينتفعو ال  �لذين   HC
 Hمنا يولو?�من �Cلة على صدقهم، 
±ب  Cخر[  معينة   �ألمو �أل»ية 
�لتكذيب   >? يسا�عو�  Cّال  عليهم 
 H�يريد ال  كانو�   �[? �ألقل.  على 
�م  �ق  فال  �لثابتة  �حلقائق  قبو4 
�� ?< �لطعن فوً�� فيما �Cيًضا HC يبا�
�HC H يتأّنو� � �يشكوH فيه من Cمو

�ينتظر�� ح� تتجلى حقيقتها.
 Dكّذ ﴿كذلك  تعا<  قوله  �Cما 
هذ�   HC فيع�  قبلهم﴾   من  �لذين 
Cنبيائهم   Mجتا �أل�لني   DC�  Hكا

��ئًما، بأH يث��� �لضجيج عبًثا.
 Mتفس� � 	ه��لقد نقل �لقسيس 
 Hكلما�بر  aملستشر� عن  �عتر�ًضا 
 d مشركو مكة ��� ما  فيه:  يقو4 
Xمد  �عو[  حقيقَة  متاًما  يد�كو� 
�� �لضجة ضدM، فأ	 ]نب � ��Cثا

]لك؟ (تفس� �ه�	)
 Jهنا  Hبأ يفّكر   d �ه�	  �لكن 
َبْوًنا شاسًعا بني عد� �إل���J �لكامل 
 .J���إل� ]لك  ?مكانية  عد�  �بني 
?H �لقرHP ال يقوC 4بًد� بأªم كانو� 
 d مª? :4منا قا?� ،J��معد�مي �إل�
�لنية إل���J حقيقة  يسعو� ³لو| 
CمرM. فما ��مو� d يتدبر�� جيًد� فيما 
�بر�هني، بل  �ُعر� عليهم من Cمو
قائلني: ال ميكن  متعجلني  �فضوها 
فكيف  مثلنا،  لبشٍر  �هللا  يوحي   HC

�H بريئني من �ملسؤ�لية؟tُيعت

�ِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َ�ِمْنُهْم َمْن ال َ﴿
ُيْؤِمُن ِبِه َ�َ%بَُّك َ�ْعَلُم ِباْلُمْفِسِدين﴾ 

(�آلية: ٤١) 

�لتفسـ4:
�تعا<: ?H هؤال2  J� يقو4 �هللا تبا
لن   - �ملتر�ية  حالتهم  �غم   -
ُيحرمو� £يًعا من ��د[، بل سو6 
 Hهللا من بينهم َمن سيهتمو� wُيخر
�لن   ،Hفيؤمنو حالتهم   lبإصال
�لئك �ألشقيا2 C ال? Hُيحر� من �إلميا
�لذين ال يtحوH مصّرين على �لفتنة 
تعا<  �كأنه  �لنهاية.  ��لفسا� ح� 
ملا  ��ضح �قو	  �ٍ�� Jيقو4: هنا
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ُنملي �م �نعطيهم من مهلة. ?] من 
�ملمكن عقلًيا HC يؤمن مشركو مكة 
�ليس   ،Mهذ مهلتنا  منتهزين  هؤال2 
بنا2   - نعر6  بل  فحسب،  هذ� 
على علم �يقني - Cنه سو6 يؤمن 
نعذֲדم  ال  �لذلك  يقيًنا،  بعضهم 

على �لفو�، بل منهلهم ?< حني.
�ل�  �لقرPنية  �لنبو2َ�   Mهذ Cعَظَم  ما 
 HC �لو  متاما.  موعدها   � حتققت 
معا�ضتهم   �فو Cُهلكو�  مكة  Cهل 
بن  خالد  منهم   wخر ملا   �  µللن
�لوليد، �عمر� بن �لعا| �عكرمة 
�غ�هم من Cبطا4 �إلسال� �لعظا�، 

�ضي �هللا عنهم C£عني.

َعَمِلي  ِلي  َفُقْل   Mَُبو َكذَّ  �ْ-ِ�َ﴿
ا  ِممَّ َبِريـُئوَ�  َ�ْنُتْم  َعَمُلُكْم  �َلُكْم َ
َتْعَمُلوَ�﴾  ا  ِممَّ  PٌQَبِر �َ�َنا َ َ�ْعَمُل 

(�آلية:٤٢)

شر2 �لكلما/:
¶لََّص  َبَر�2ً�:  منه   َ̈ َبِر بر	2ٌ: 
َ̈ من �ملر� ُبر�2ً، �Cهل  �َسِلَم. َبِر
�ملر�  من   LCبر  :Hيقولو  pحلجا�
�شفيت  �تعافيت  نقهت  َبر�2ً: 

(Dألقر�)

�لتفسـ4:
يأمر �هللا تعا< �سوله HC ُقْل للذين 
 H�تريد كنتم   �[? يكّذبونك: 
�تكذيبµ فهذ�  	��للجاw � ?نكا
�ختالًفا  �بينكم  بي�   Hأل شأنكم، 
�ما   Hتعملو ما  بني   Hشتا� كبً��، 
 HC � حد منا �حلق��Cعمل، �لكل 
يفنِّد موقف خصمه، �لكن ±ب Cال 
يتحّو4 هذ� �الختال6 ?< خال6ٍ 
�عد�2، �يبدC كل فريق بفر� �Cيه 
�?كر�ًها. فما �مت  �tًعلى �آلخر ج
فلما]�  موقفي  على  Cُكرهكم  ال 

تسعوH إلكر�هي على موقفكم.
� هذM �آلية شرlٌ لقو4 �هللا � ما 
باملفسدين﴾   Cعلم  �بك �﴿ سبق 
£اعتكم  ��مت  ما  يقو4:  حيث 
غ� £اع� �Cعمالكم غ� Cعمالنا، 
�كل �لعاd يد�J ]لك جيًد�، فما 

 .Mإلكر����لد�عي لّلجو2 ?< �لفسا� 
�ستخد��   >? يلجأ  ?منا   Hإلنسا�  H?
�لقو� ضد �آلخر ?]� كاH هذ� �آلخر 
�حرًجا ، �لكن ما  ��يسبب له ضرً
 ����مت Cعمالنا ال تسبب لكم ضرً
نشاطاتكم   HC كما  فضيحًة،  �ال 
فما   ��� خساC  ��بنا ضرً تلحق  ال 

�لد�عي ?< �لفتنة ��لفسا�. 
Cخر[  �ينية  مسألة   wستنتا� �ميكن 
 >? Hنه �ق لإلنساC هي�من ]لك، 
 tجل��حد�� معينة HC ميا�� �لضغط 
على فر� من Cفر�� قومه �£اعته، ?]� 
�للوَ� ��لعا� على  جلب هذ� �ألخ� 
�لقاعد�   Mهذ  >? ��ستناً��  �جلميع. 
Cفر�� من  Cحيانا على  نفر�  نفسها 
بعض  � عقوبة على C غر�مة  £اعتنا 
��حلمقى  �جلها4  فيث�  Cخطائهم، 
ضجة �يقولوH بأH هذ� مبثابة عبا�� 

       ما أعَظَم هذه النبوءَة القرآنية ال� حتققت � 
موعدها متاما. ولو أن أهل مكة أُهلكوا فور معارضتهم 
للن3 � ملا خرج منهم خالد بن الوليد، وعمرو بن 
العاص وعكرمة وغ:هم من أبطال اإلسالم العظام، 

رضي اهللا عنهم أ<عني.
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٨

��أل�ليا2. مع HC �آلية تؤكد  ��لكبا
��لضغط   tُجل� للمر2   pو± Cنه  على 
 Hعش�ته. فلوكا�على Cفر�� £اعته 
هناJ مثًال فرٌ� من £اعتنا يقو� بقطع 
 H�� يتهاC ،لنهب����لسلب  aلطر�
� 2��C �لصال�، مما يسبب ?سا�2 ?< 
�لضغط  حقنا  فمن  ككل،  �جلماعة 
 HC ?ال  �للهم  حاله،  ليصلح  عليه 

ينشّق   �C �ألxدية،  بالدعو�   Dِّيكذ
عن £اعتنا �يكّوH له فرقة جديد�، 

عندئذ ال �ق لنا �لضغط عليه Cبًد�.
 َّHC �هو:  لآلية  Pخر  مع�   Jهنا�
Cعمالنا  بني  ��ضًحا  تبايًنا   Jهنا
�Cعمالكم، �ال يوجد بيننا �بينكم 
�جه شبه، فانتظر�� ح� تظهر  	C
�لفريقني   	ّC فنر[  �ألعما4  نتائج 

Cحسن عمًال �Cحظى قبوًال عند �هللا 
تعا<. لو كانت Cعمالنا �Cعمالكم 
 ُّ	C �جلز�  ميكن  متشاֲדة  مماثلة 
 ،Dللخر�  �مصد هو  �لفريقني 
�Cيهما مصد� للخ�؟ �لكن ما ��� 
ال تشابه بيننا �بينكم فسو6 يسهل 
 Mسبب½ �ذ Hجلز�: َمن ِمن �لقو� كا�

�ملفاسد ��ألمر��.

عن علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه قال: من نصب نفسه للناس إمامًا فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل 
تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، قبل تأديبه بلسانه. وقيل: مؤدب نفسه ومعلمها أحق باإلجالل من 

مؤدب الناس ومعلمهم."

 وفي هذا الصياغ أنشد العرب:

غيــره الـمعلـم  الرجـل  أيهـا  يـا 
تصـف الـدواء لـذي السـقام وذي الضنـى
عقولنـا بالرشـاد  تصلـح  ونـراك 
غيهـا عـن  فانـههـا  بنفسـك  فابـدأ 
ويَهتـدي تقـول  مـا  يُقبـل  فهنـاك 
مثلـه وتأتـي  ُخلُـٍق  عـن  تنـه  ال 

التعليـُم ذا  كان  لنفسـك  هـال 
َسـقيُم وأنـت  بـه  يصـح  كيمـا 
عديــُم الرشـاد  مـن  وأنـت  أبـًدا 
حكيـُم فأنـت  عنـه  انتهـت  فـإذا 
التعليـُم وينفـع  منـك  بالقـول 
عظيـُم فعلـت  إذا  عليـك  عـار 


�	����א�����
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة


هللاَِّ َصلَّى 
هللاَّ َعَلْيِه  َثُكْم َحِديًثا َكِثـ�
 َ��َّ َ�ُسوَ َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك �َنَُّه َقاَ: )نَُّه لََيْمَنُعِني َ�ْ� ُ�َحدِّ
ْ� َمْقَعَد1ُ ِمَن 
لنَّاِ�.  َد َعَليَّ َكِذًبا َفْلَيَتَبوَّ 8ََسلََّم َقا: َمْن َتَعمَّ


هللا َصلَّى 
هللا َعَلْيه 8ََسلََّم َقاَ: )ِنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها 8َْجَه  َعْن َسْعد ْبن �َِبي 8َقَّاٍ@ َ��َّ َ�ُسوَ

هللاَِّ )ال ُ�ِجْرDَ َعَلْيَها َحتَّى َما َتْجَعُل ِفي َفِم 
ْمَر�َِتك . 

َعنْْ �ََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَ: َكَتَب 
لنَِّبيُّ َصلَّى 
هللا َعَلْيِه 8ََسلََّم ِكَتاًبا 8ْ�َ َ�َ�
Hَ َ�ْ� َيْكُتَب، َفِقيَل َلُه: )ِنَُّهْم ال 

ِهللا. ٌد َ�ُسوُ ٍة َنْقُشُه: ُمَحمَّ َيْقَر8Pَُ� ِكَتاًبا ِ)ال َمْخُتوًما. َفاتََّخَذ َخاَتًما ِمْن ِفضَّ

اَعِة َ�ْ� ُيْرَفَع 
ْلِعْلُم،  
لسَّ Sِ

هللا َصلَّى 
هللا َعَلْيِه 8ََسلََّم: ِ)�َّ ِمْن َ�ْشَر َعْن �ََنِس ْبِن َماِلك َقاَ: َقاَ َ�ُسوُ

ْلَخْمُر، 8ََيْظَهَر 
لزَِّنا.  Wَْلَجْهُل، 8َُيْشَر
8ََيْثُبَت 

ا ُيَطوُِّ ِبَنا ُفالٌ�.  
لّصالَ] ِممَّ ُ̂ �ِHْ�ُ Hُهللا، ال َ�َكا
 
َألْنَصاِ�_ِّ َقاَ: َقاَ َ�ُجٌل: َيا َ�ُسوَ Hٍَعْن �َِبي َمْسُعو
)ِنَُّكْم   ،aُلنَّا
 �َيَُّها   :َفَقاَ َيْومِئذ.  ِمْن  َ�َشدَّ َغَضًبا  َمْوِعَظٍة  َعَلْيِه 8ََسلََّم ِفي  
لنَِّبيَّ َصلَّى 
هللا  َ��َْيُت  َفَما 


ْلَحاَجِة. 
dَ8َ لضِعيَف
ُمَنفُِّر�8. َفَمْن َصلَّى ِبالنَّاaِ َفْلُيَخفِّْف، َفِإ�َّ ِفيِهُم 
ْلَمِريض 8َ


لعلم) Wلبخا�_، كتا
(ُ�خذD هذ1 
ألحاHيث 
لنبوية 
لشريفة من صحيح 



اجمللد الثامن عشر، العدد الرابع - جمادى الثانية ورجب ١٤٢٦ هـ - آب/ أغسطس ٢٠٠٥ م

من كال� �إلما� �لمهد�١٠

&هللا $نه ُ#ّ�! يتيمة. ظاهر� نو�، باطنه نو�، فوقه نو�، حتته نو�، � كل لفظه كلمته نو�. جّنة "
حانية، ُ<لِّلْت ُقطوفها تذليال، جتر5 من حتته &أل1ا�. كل 0ر! &لسعا#! توجد فيه، كل قبس ُيقتبس �
منه، ِمن #نه َخْرLُ &لَقتا#. مو&�# فيضه سائغة، فطوF للشا�بني. قد ُقذC � قلA Bنو&� منه ما كا@ 

A @A Sستحصلها بطريق Oخر.
&هللا، لو ال &لقرO@ ما كا@ S لطف حياA� .Wيُت حسنه VْAََيَد من مائة Aلف يوسف، فملُت $ليه Aشد 
ميلي، Aُْشِرaَ هو � قلB. هو �باZ كما يربَّى &جلنُني. له � قلA Bثر عجيب، حسنه ير&#Z عن 
هو fر مو&e من ماd &حليا!، من  .@Oلقر& dتسقى مبا hلقد& !iحظ @A كت بالكشف�#A Z$نفسي. 

شرa منه فهو lيا بل يكو@ من &ملحيني. 
 .mُلبس من &حلسن حّلَة &لكماA ،mقالب &جلما � nَُفِرA جٌه .dحسن من كل شيA جهه p�A Z$ هللا&
Aُسبغت  ،dعطَي لـه نصيب كامل من تناسب &ألعضاAُ ،سيِل &خلدA ،جد� كجميل �شيق &لقدA Z$
ضيٌئ.. Aعطي له حظ تاs من كل ما ينبغي  .dلضيا& wكل نوكل نو�  ،dعليه كل مالحـة باالستيفا
� &ملحبوبني من &العتد&ال} &ملرضية، &ملالحا} &ملتخطفة، كمثل َحَوِ� &لعيو@، َبَلِج &حلو&جب، َلَهِب 
َسَقِم &جلفو@، َتَرCِ &لبنا@،  ،Cِم &ألنو}َهَيِف &خلصو�، َشَنِب &لثغو�، َفَلِج &ملباسم،  ،#&خلد

يسّر &ألعني ُيستملح � &حلسني.... aَلقلو& Bكل ما ُيصر� &ملزينة،  &لطُّ
فاحلمد هللا � &حلمد هللا Aنه Aنال� حًظا &فًر& من Aنو&��، m&VA $مالقي من ُ#���، Aشبع بط� من 0Aا��، 
منح � من &لنعم &لظاهر! &لباطنة، جعل� من &ملجذبني. كنت شاًبا قد شخُت، ما &ستفتحت 
باًبا $ال فتحت، ما سألت من نعمة $ال Aعطيت، ما &ستكشفت من Aمٍر $ال كشفت، ما &بتهلت � 
حّب سيد5 $مامي سيد &ملرسلني، &للهم صل سلم  ،@Oبالقر Bكل <لك من ح#عاdٍ $ال Aجيبت، 

<�&} &أل�ضني."  {&عليه بعد# جنوs &لسما
(٥ �٥٤٥-٥٤٧ e حانية(مرO! كماال} &إلسالs، &خلز&ئن &لر

وواهللا، لو ال القرآن ما كان لي لطف حياتي
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i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 

�بيـا� �ا معا�
َد� با�ـُ ـاللـة  �لضَّ ِلُمْبَتـاِ�  َعِجْبـُت 
ِ�يَنـُه َبـاَ�  َمـْن   َهَذْيـِن  ِمـْن  #"ْعَجـُب 

"ْعَجـُب! بالدِّيـن  ُ�نيـا&  #للُمْشـَتِر( 
ِبُدْنَيـا ِسـَو�ُ& َفُهـَو ِمـْن َ-ْيـِن َ"ْعَجـُب!

* قليل يكفيك خ@ من كثــ@ يطغيــك.                *  ;: عرفَت عد#9 كسـبَت نصف �ملعركة. 

 ،HI� مـا فيه فهو Jََمْن َ#َصَف نفسـه فو )" !MٌHََعَلى �لِفـْعِل َ�َنا Oِلكل مثل �اللة:      َفْضُل �لَقـْو
. Oهو ": يفعَل #ال يقو#  : Sٌمكرمة :  "( َكَر Oفضل �لفعل على �لقو#                      

�قو�� مأثو��:        من �عاH �إلماS "]د \]ه �هللا: "�للهم من كـا: من هذ& �ألمة على غ@ �حلق، #هـو
                      يظن "نه على �حلق، �للهم فر�& ;c �حلق \�a bيًال ح^ يكو: من "هله."

طـرفـة:             حضر ُطفيليٌّ hلَس قوS يأكـلو:، فجـلس يأكـل معهم بغ@ �ستـئذ�:، فقالو� له:
                        هل تعرp منا "حد�؟.  قاO: نعم، قالو� من هو؟، قاO: هذ�!! #"شا\ ;c �خلبـز. 
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 	لى �لخيا� (٨)١٢

�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

�لفصـ� �لخام�
	حيا� �� قيامة!

�ملوتى  من  يسو�  قيا�  سينا�يو   )[
يطر� �لكثM من �ملشاكل. �قد ّمتت 
�لسابق،  �لفصل   X بعضها  مناقشة 
 hآل( ]� عناصر �تعقيد�� Nنتحو�

 .gخر,
قبل  يسو�  �هن  طبيعة  �آل(  ,مامنا 
�لصلب، �بعد ]حيائه من �ملوتى. لقد 
عا! �هنه ]� �حلياA ثانية بعد ,( تعطل 
 Nلسؤ��� .Nليا aثالثة ,يا� �ثال Aملد
هنا: ما �لذ� �دa للدما� (�ملخ) 

فعًال عند �ملوh؟ 
هنا: ]�ا� على نقطة ��حدA  على 
�ملسيحيني  �لطب   j�}خ بني  �ألقّل 
�لّدما�  ظل  لو  ,نه  �ملسيحيني   Mغ�
 hتزيد على بضع !قائق ملا Aميتا ملد
��نتهى �ألمر ]� �ألبد. �حاملا يتوقف 
بالتحلل.  يبد,  �ملخ  فإ(  �لد�  جريا( 
�لصلب، فال   jثنا, يسو�   hفإ�� ما
يع� �لك ]ال ,( قلبه قد توقف عن 
�لنبض �� يعد يز�ِّ! !ماغه بالد�، �,( 
�هكذ�  فوً��.   tبعد  hما قد  !ماغه 
قد  كله  حياته  نظا�   ), من  بد  فال 
توقف عن �لعمل، �]ال ملا ,عِلن ,نه 
قد ماX� .h مثل هذt �حلالة، فإننا 
 Nلتعقيد حو� X نو�جه مشكلة غاية

إحياء أم قيامة!
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فهم حياA يسو� �ملسيح �موته.
بّيّنا،  كما  �ملسيح  يسو�   hمو  )[
يع� مغا!�U Aًائية لنفسه �لسما�ية، 
 ), ميكننا  كما  ��حه،   )[  �,
�لقفص  من   h�حتر قد  ندعوها، 
كا(   ��[� �لبشر�.   tجلسد �ملا!� 
�ألمر كذلك، فإ( ]حياtj ال بد �,( 
�لسما�ية ��ִדا ]�  يع� عو!Aَ نفسه 
قد  كانت  �لذ�  ��ته  �ملاّ!�  �جلسم 
تركته ���jها قبل ثالثة ,يا�. ]( مثل 
حركة  سُتعيد  للر��   A!لعو�  tهذ
 Aملا!ية �جتعلها تدّ� مر� Aساعة �حليا
,خرg. �لكي �دa مثل هذ� �ألمر 
ال بّد ,( تعو! خاليا �لدما� �ملنحلة 
بدَّ  ال  كما   ،Aفجأ  Aحليا�  �[ ��مليتة 
�لكيميائية   hلعمليا� تنعكس   ),
�هذ�  بأكملها؛  �لسريع   Nلال�ال
يتضمن مشكلة هائلة، �ستظّل حتدًيا 
 X �ملتخصصني  للمسيحيني  !�ئًما 
�لكيمياj �حليوية ليجد�� �ا حالًّ ]( 
 Nال�ال�  hعمليا �نعكا¢  �صف 
�جلها>  !�خل  بكاملها  �لكيميائية 
�لعص� �ملركز�، �و ,بعد من ]!��: 
خياN �لعلماj مهما ,طلقو� له �لعنا(! 
�لو ,َ( �لك حدa فعًال لكا( حًقا 
من  �تسخر  �لعلم   gتتحد  Aمعجز
�لقو�نني �ل6 �ضعها �هللا � بنفسه. 
�لكنها تكو( معجزA غM قا!�A على 

حل هذt �ملشكلة.
فقط  يع�  لن   jإلحيا� هذ�  مثل   )[
]حياj خاليا �جلها> �لعص� �ملركز� 
فحسب، بل X �لو�قع ]حياj تركيبتها 
,يًضا! ح¥ لو مت بناj �خلاليا نفسها 
من جديد �]عا!ִדا ]� �حلياA - متاًما 
كما كانت من قبل - فإUا ستكو( 
من   Aجديد ¦موعة  �حلقيقة   X
�خلاليا، خالية من ,ية ��كرA سابقة. 
 A!عا[ �لضر���  من  �سيكو( 
 hملعطيا� مع �يع  كاملة،  تصنيعها 
�ملتعلقة eياA يسو�، �ل6 كانت قد 

ُمحيت من �هنه بعد موh !ماغه!
�حلياA كما نعرفها تتألف من �لوعي 
 X �ملخز�نة   hباملعلوما �ملمتلئ 
�لدما�.   X �لعصبية  �خلاليا  باليني 
 �[ بعدها  ُتقسم   hملعلوما� تلك 
 X �تشابًكا  تعقيًد�  ,كثر   jجز�,
صو�A معلوماh م{¦ة ُتحصل من 
تلك  ُمحيت  فلو  �خلمس.  �حلو�¢ 
,يًضا.   Aحليا� النعدمت   hملعلوما�
يسو�  !ما�   jحيا[ فإ(  �لذلك 
م{مج  !ماٍ�  �تصنيَع   jبنا سيع� 
 )[�  !Aجديد �بتركيبة  جديد  من 
 jبكيميا عالقة  له  ,يًضا  �لتعقيد  هذ� 
بقية جسد يسو� �ملسيح. فمن ,جل 
 ªمب تفعيل  من  بد  ال  �جلسد   jحيا[
�يع   A!ستعا� بعد  هائل  كيميائي 

 .Nال�ال� عملية   X  A!ملفقو� �ملو�! 
�لعظيمة   Aملعجز� tمثل هذ aد�e�

 :Nي{> �لسؤ�
�بأّ�   Aحليا�  �[ ُ,عيد  �لذ�  من 
 X كا(  �لذ�  �لبشر  هل  جوهر؟ 
 �,  ،Aحليا� �لذ� عا! ]�  يسو� هو 
�لسبب  �ذ�  فيه؟  كا(  �لذ�  �إلله 

ز على ,»ية فهم ��h يسو�. نركِّ
كلما كا( هنا: ما يدN على فشل 
,� تر!! يسو� X ]بد�j قو�t �خلا�قة 
�لزعم   �[ �ملسيحيو(  جلأ  �هللا  كابن 
,نه فشل ,� تر!! بصفته بشًر� �ليس 
لنا كل �حلق  فإ(  �ا. ��ذ� ً[ بصفته 
X ,( نسأN �,( ُنحّد! بوضو�: ,ّ� 
جزj منه، كا( بشًر�، �,ّ� جزj منه 

كا( ]ً�ا؟ 
يسو�   X  iإلنسا�  jجلز� تر!!   )[
يتطّلب عقًال بشرًيا ككيا( منفصل 
 jعن عقل يسو� �إلله. عندما ّمت ]حيا
�لبشر�  �لعنصر  كا(  فقد  �لدما�، 
X يسو� هو �لذ� مت ]حيا¬t، أل( 
eاجة  ليس  ليسو�  �إل�ي  �لكيا( 
]� !ما� ما!� ليدعمه. ��لك أل( 
كمجر!  عمل  قد  �لبشر�  �لكيا( 
]قامته   Nخال �إل�ي  للكيا(   jعا�
 X aكما �د ،Y�لسابقة على �أل�
فإ(  �لذ�،   .iلر�حا� �لوسيط  حالة 
]حياj يسو� ال يع� ]ال ]حياj صفته 
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 A!ا تستحيل عوUلبشرية، ��ل6 بد��
��حه ]� �جلسد ��ته!

مقبوًال،  �لسينا�يو  هذ�  يكن  فإ�� � 
عويصة  مشكلة  نو�جه  سو�  فإننا 
يسو�   �[ َنعزَ�   ), �هي:   ،gخر,
عقلني   Y�أل� على  حياته   Nخال
�ي، [ بشر� �عقل  مستقلني: عقل 
]� يشغل �لعقال( �حلّيز نفسه، �لكن 
كال»ا مستقل X حد ��ته �منفصل 
هكذ�  �ألمر  كا(   ��[�  .tMغ عن 
 jحيا[ مسألة  !��سة   A!عا[ فيجب 
يسو� كي نتمكن من فهم طبيعتها 

�حلقيقية بوضو�. 
 ), jيو ليس على �ملر�هذ� �لسينا X
يفهم ,»ية ]عا!A بناj �لدما� �لبشر� 
�لبشر�.  للعقل  ]ا! `لٍّ  ,جل  من 
نتخيل عيسى �ّل   ), ]الَّ  �ما علينا 
بالبقايا  مليئة  �جمة   X جديد  من 

�ملنحّلة من !ماِ� ُمضيفِه �لسابق. 
كلما تعمقنا X هذt �ملشكلة ,طّلْت 
كل   X بر¬�سها   gخر, مشاكل 

مقا� جديد!
!ما�   �[ �تا°  �إلنسا(  عقل   )[
كأ!�A لتفكtM. �,ما ما يتعلق بوظائف 
�جلسد �ملا!�، فلو �عتقدنا ,( �لعقل 
 Nكيا( منفصل قائم بذ�ته، فهذ� يد
على ,( �لعقل ��لر�� شيj ��حد. 
�بأ� �سم ,شرنا ]ليه، عقًال كا( ,� 

��ًحا، فإنه ميكن ,( ُيعّد قا!ً�� على 
تنقطع  عندما  ح¥  منفصًال،  �لعيش 
 ��[ �لكن  �لبشر�.  بالدما�  صلته 
كا( على �لعقل ��لر�� ,( يسيطر� 
على �جلسد �لبشر�، ,� ,( يتأثر� مبا 
�دX a نطاقه �ملا!�، عندئذ ب 
,( تكو( هنا: عالقة قوية بني �لعقل 
�]الَّ  ��لدما�؛  �لر��   �, ��لدما�، 
فإUما ببساطة ال يستطيعا( ,( يؤّثر� 
,� �ّركا ,� يضبطا �لعملياh �ملا!ية 
��لذهنية ��لعاطفية X �إلنسا(. هذ� 

,مر غM قابل للنقا³.
 A!حا مشكلة   �[ يقو!نا  �هذ� 
,خرg، �هي: هل �لذ� ُيدعى �بن 
�هللا eاجة ]� !ما� ليسيطر به على 
�جلسد؟! �هل هو يعتمد على !ما� 

ماّ!� للقيا� بعملياته �لفكرية؟!  
�حلد�!  �يع  يتجا�>  كا(   ��[
 hلبشرية، �كا( لديه جها> عمليا�
 X له مثيل  �فريد ال  تفكM مستقل 
�لكو( كّله �لذ� خلقه هو، ]�( فإ( 
عو!A ��� �هللا ]� �جلسد �لبشر�، 
 jبنا ُتعيد  �لبشر،  �إلنسا(  عقل  مع 
حالة شاA�ّ عجيبة لشخصيٍة مز!�جة، 
�بطريقتني متضا�بتني للتفكM؛ ]� من 
�لبشر�  �لعقل  يكو(   ), �ملستحيل 
��لر�� �لبشرية متحَدين مع عقل �هللا 
!�ئم  �ختال�  ´ة  سيظل   .t!جو��

 hتصا!ما مع   ،Mلتفك� عملي6  بني 
مريرA للموجاh �لدماغية. �مبا هذ� 
نو� جديد من �لشيز�فر�نيا �لر�حية 

(�النفصا� �لر�حي)!
 jبنا نعيد  !عونا  �لك،  قلنا   ), بعد 
 .gيو بأكمله من >��ية ,خر�لسينا�

بعد ,( !�ست �ملسيحية ببعض �لعمق 
خلًطا  هنا:   ), نتيجة   �[ �صلُت 
 hملصطلحا� بعض  فهم   X سائًد� 
مدلوالִדا،  �ستيعا"   )�! �تطبيقها 
عليها  تنطبق  ال  �ل6   hحلاال�  X
بالفعل. فاملفاهيم �ألساسية �ملسيحية 
يكتنفها ضبا" كثيف من �لتشويش 
 hملصطلحا� ببعض  �لتطبيق   jسو�
 (Revival)  "jإلحيا�" مثل: 
�للذ�(   (Resurrection) �"�لقيامة" 
�مال( معنيني �تلَفني متاًما. ]� هنا 
عند  قصًد�   jإلحيا�  Mتعب �ستخدمنا 
 �[ يسو�   A!عو ]مكانية  مناقشتنا 
�حلياA ثانية. �كما قد �,ينا بوضو� 
كلمة  فإ(  �لسابق،  �لنقا³  من 
"�إلحياj" تع� عو!A �يع �لوظائف 
 hملو� بعد  �لبشر�  للجسد  �حليوية 
- مثلما كانت قبل ,( متوh. �لكن 

"�لقيامة" هي ظاهرA �تلفة متاًما.
�لسوj �حلظ، فإ( �لكنيسة �ملسيحية 
- X �يع ,�اj �لعا� - كانت هي 
 X :تبا�ال� هذ�  �ملسؤ�لة عن خلق 
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 Ajبإسا ��لك  �ملسيحيني،  ,�ها( 
 Nباستبد�  Mلتعاب�  tهذ  Nستعما�
بعضها ببعض، ,� على �ألقل، بنسبة 

معª ,حدها ]� �آلخر.
قيامة يسو�  �ملسيحيني  يفهم معظم 
 Aمر  Aحليا�  �[  Aقفز �كأUا  �ملسيح، 
ثانية جلسدt �لبشر� �لذ� كا( قد 
طبًعا  �ملزعو�!  موته  هجرX t حلظة 
�ن ال نو�فق على هذ�! ��تفظ eّقنا 
بأ( نصف تلك �للحظة بأUا كانت 
موًتا.  �ليست  عميقة  غيبوبة  ¦ّر! 
�ملسيح  يسو�  قيامة  فهم  متَّ   ��[�
فإ(  صحيحة،   A�بصو �تطبيقه 
�ملصطلح "قيامة �ملسيح" ال ميكن ,( 
تع� عو!A ��حه ]� �جلسد �لبشر� 
�لذ� كانت قد هجرته حلظة  ��ته، 

 .hملو�
خلق  يع�  ]منا  "�لقيامة"   Mلتعب�  )[
هذ�  مثل   )[ جديد.  Bا��  جسم 
طبيعته،   X ��حًيا  يكو(  �جلسم 

فيه.  �لنقية  للر��  كبوتقة  �يعمل 
لالستمر��  ُتخلق  �لر��   tهذ�
�يسميه   .hملو� بعد   Aللحيا �ألبد� 
�لبعض جسًد� فلكًيا ,� جسًد� Bا�ًيا، 
��لبعض يدعونه Athma ,� ��ًحا. 
�ألسا¢   ªملع� فإ(  شئت  مبا  ه  �َسمِّ

يبقى هو هو. 
جسٍد  َخلق  على  تنطبق  "�لقيامة" 
طبيعتها،   X �ألثMية  للر��  جديد 
�ليست:  تكر�ً��،   Nنقو� �ليست، 
�لبشر�  �جلسد    �[ �لر��   A!عو
�ملنحّل ��ته، �لذ� تركْته قبل �لك.

مطوًال،  بوُلس  �لقديس   aحتد لقد 
مستعمًال هذt �ملصطلحاh ��ִדا عن 
يؤمن،  �كا(  �ملسيح.  يسو�  قيامة 
بقيامة  بل  فقط  يسو�  بقيامة  ليس 
�ُيَعّد�(  ميوتو(  �لذين  �لبشر  �يع 
,هًال، عند �هللا، أل( ُيمنحو� �جوً!� 
 )[ .Aجديًد� �شكًال جديًد� من �حليا
�لر�� تبقى كما هي، ,ما  شخصية 

مقامها فيتغّير. �عند �لقديس بولس، 
قبو�ا،  ب  عامة   Aظاهر  tهذ فإ( 
�]الَّ فال يبقى ´ة معª للمسيحية ,� 

ين! �لدِّ
,هل   �[ بولس  �لقديس  �سائل   )[
بعمق،  ُتد�¢   ), ب  كو�نثو¢ 
 tذ� مركزية   Aقاعد تشّكل  ألUا 
تتر:  ال  �لرسائل   tهذ  )[� �ملسألة. 
¦اًال للشك، عند� على �ألقل، ,نه 
قد  عيسى   ), بولس   aحتد كلما 
شوهد حيًّا بعد حا!ثة �لصليب، فقد 
عن   Yغمو  )�!� بوضو�   aحتد
 X ·طر   �� فقط؛  �قيامته  قيامته 
 h!يسو� قد عا ���هنه ,بًد� ,( �
]� جسدt �لبشر� �لفاi، �,نه كا( 
ما!ية.   A�بصو  hملو� من  ,حيي  قد 
بولس  للقديس  فهمي  كا(   ��[�
غM مقبوN لدg بعض �جاN �لدين 
يعترفو�   ), �عليهم  �ملسيحي، 
نفسه  ناقَض  قد  بولس  �لقديس  بأ( 

إمنا يع� خلق جسم سماوي جديد. إن مثل هذا اجلسم يكون  التعب! "القيامة"  إن 
روحًيا 6 طبيعته، ويعمل كبوتقة للروح النقية فيه. وهذه الروح ُ+لق لالستمرار األبدي 
للحياة بعد املوت. ويسميه البعض جسًدا فلكًيا أو جسًدا سماوًيا، والبعض يدعونه 

ه مبا شئت فإن املعC األساس يبقى هو هو.  Athma أي روًحا. وَسمِّ
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���ياته  بعض   X ضح ألنه�� بشكل 
 ،Aيسو� �جلديد Aعلى �ألقل عن حيا
فهم  قد  ,نه   X للشّك يتر: ¦اًال   �
حياA يسو� �جلديدA على ,Uا �لقيامة، 
�جلسد   �[  Aحليا�  A!عو �ليست 
�لبشر� �لذ� يقاN عنه بأ( ��حه قد 

ُحبسْت فيه.
�لعهد  من  �لنصو<  بعض  يلي  فيما 
�لك  عن   aتتحد �ل6  �جلديد 
�سالته   X بولس   Nيقو بوضو�. 

�أل�� ]� ,هل كو�نثو¢ ٦: ١٤:
 ،hملو� من  �لر"  ,قا�  قد  "��هللا 

�سيقيمنا �ن ,يضا بقد�ته!"
 X تعاليمه   X بولس،   Nيقو كما 
كو�نثو¢  ,هل   �[ �أل��  �سالته 
ما   ٤٢-٤٤ �لعد!   ،١٥ �إلصحا� 

يلي:
 :hألمو�� قيامة   X  Nحلا� "�هكذ� 
 Mغ �يقا�  منحال،  �جلسد  ُيز�� 
¦يد�،  �يقا�  مهانا،  يز��  منحل، 
يز��  قويا،  �يقا�  ضعيفا،  يز�� 

��حيا.  جسما  �يقا�  ما!يا،  جسما 
فهنا:  ما!يا،  جسما  هنا:   ), فبما 

,يضا جسم ��حي."
�لرسالة   X بولس   Nيقو �كذلك 
نفسها، �إلصحا� ١٥، �لعد! ٥٢-

:٥٤
فيقو�  �لبو�،   X ينفخ  سو�  "فإنه 
�ن،  �,ما   .Nال�� بال   hألمو��
�لقابل  �جلسم  �ذ�  بد  فال   .Mفسنتغ
�ذ� � ،Nيلبس عد� ��ال ), Nلال�ال
�لفاi ,( يلبس خلو!�. �بعد ,( يلبس 
 iهذ� �لفا� ،Nهذ� �ملنحل عد� ��ال
كتبت:  قد  �ل6  �لكلمة  تتم  خلو!�، 

«�بُتلع �ملوX h �لنصر!» 
�لثانية  �يقوN بولس ,يضا X �سالته 
 ،٥ �إلصحا�  كو�نثو¢،  ,هل   �[

�لعد! ٨ ما يلي:
���ضو(   ،)�[ ��ثقو(  "فنحن 
عن  مغتربني  نكو(   ),  gباألحر

�جلسد �مقيمني عند �لر"."
حالًّ،  تنتظر  بقيت  �ل6  �ملشكلة   )[

 �[ بولس  �لقديس   A�شا[ عن  تنجم 
���ية �ملسيحيني �أل��ئل: كيف شوهد 
فلو  �لصلب.  ]ثر   tسدÀ حًيا يسو� 
,( �لقديس بولس قد فهم ,( يسو� 
ُمصيًبا  يكو(  فقد  ُبعث  قد  كا( 
طبًعا، �]( "�¬ياt" �لشخصية ليسو� 
به، ميكن ,( ُتشرحا على   Nالتصا��
 A�سا¢ مصطلح "�لقيامة"، مثل >يا,
�آلخر  �لعا�  من  ميت  ��ِ� شخص 
 tشكله �مظهر �Mًله شكل يشبه كث
��تباًكا   ), يبد�  �لكن   .hملو� قبل 
ما قد حصل جر�j �خللط بني نوعني 

من �أل!لة. 
 A!لشها�  X ننظر   ), علينا  ,�ًال 
�ملسيح  حو��يو  ֲדا   �!, �ل6   Aملبّكر�
 )[� ،tحترمو�� tنفسهم �لذين ,حبو,
�ملسيحية   �[ �نضمو�  قد  يكونو�   �
بعد �Bًيا. �ال بد ,( يكو( �لقديس 
بولس قد ,ساj فهم �لك �لدليل ألنه 
يتحدa بوضو� عن عيسى �شكله 
�لبشر� �جسد ما!� eيث ال ميكن 
تفسtM على ,نه قيامة. �إلثباh �لك 
ليس على �ملرj ]ال ,( يرجع ]� حا!ثة 
حو��ييه،  بعَض  عيسى  فاجأ  حني 
�إلصحا�  لوقا  ]جنيل   X نقر,  حيث 

٢٤ �لعد! ٣٧-٤٣ ما يلي:
"�لكنهم، لذعرهم �خوفهم، تو»و� 
«ما  �م:   Nفقا شبحا.  ير�(  ,Uم 

ناقَض  قد  بولس  القديس  بأن  يع�فوا  أن  فعليهم 
نفسه بشكل واضح ألنه ! بعض رواياته على األقل 
 ! للشّك  ي�ك ,اًال   . اجلديدة،  يسوع  حياة  عن 
القيامة،  أنها  على  اجلديدة  يسوع  حياة  فهم  قد  أنه 
يقال  الذي  البشري  اجلسد  إ>  احلياة  وليست عودة 

عنه بأن روحه قد ُحبسْت فيه.
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تنبعث  �ملا��  مضطربني؟  بالكم 
يد�  �نظر��  قلوبكم؟   X �لشكو: 
 iملسو� بنفسي.  هو  فأنا  �قدمي، 
حلم  له  ليس  �لشبح  فإ(  �حتققو�، 
 Nقا  �[�  .«Ä تر�(  كما  �عظا� 
 �[� �قدميه.  يديه  ,��هم  �لك، 
�لفر�  من  مصدقني   Mغ >�لو�  ما 
هنا  «,عندكم  �م:   Nقا �متعجبني، 
Bك  قطعة   tفنا�لو يؤكل؟»  ما 

مشو�. فأخذها ,مامهم �,كل."
قاطع  بشكل  تنفي  �لر��ية   tهذ  )[
�تتحدa عن عيسى  �لقيامة؛   Aفكر
هو  ,نه  يوضح:   ),  Nا�� �هو 
�باجلسد  نفسه  �لبشر�  �لشخص 
�ملا!� نفسه؛ �ليس ��ًحا ,� شبًحا، 
كما ,نه يعتمد على �لطعا� ��لشر�" 
 ), ,يًضا  ُيظهر  �هذ�  حًيا.  لبقائه 
يتحدثو(  كانو�  �أل��ئل  �ملسيحيني 
كلما  فإUم  �تلفني.  شيئني  عن 
 hملو� من  عيسى   A!عو عن  حتدثو� 
�ملشككو(  ���َجههم   Aحليا�  �[
حوN سخف هذt �لفكرA، لََجُئو� ]� 
فكرA �لقيامة �ل6 كا( ميكن شرحها 
بشكل فلسفي �منطقي. تقدِّ� �سالة 
كو�نثو¢  ,هل   �[ �أل��  بولس 
بشكل خا<، فرصًة ممتا>A لد��سة 
 jملر� يضع  حني  للعيا(  ميثل  مأ>� 

قدميه X قا�بني �تلفني.

 hليل مو�جها! �[ A!بالعو ،�Mًخ,�
�ملسيحيني �أل��ئل مع عيسى �ملسيح 
ال يبقى ,مامنا خيا� ]ال ,( نعتقد بأ( 
 Mعيسى �لذ� ظهر ]ثر �لصلب لكث
من حو��ييه �,صدقائه �ملقّربني �لذين 
حتدa ]ليهم �صاَحبهم، Å �نسحب 
من �ملكا( �لذ� شهد عملية �لصلب 
��يد� ��يد� �X معظم �ألحيا( حتت 
ستا� �لليل، � يكن بالتأكيد شخًصا 
بل  �لقيامة)؛   ªمبع) �ملوتى  من  قا� 
من  ,ُنعش جسدًيا  ]ما  كا( شخًصا 
�ملوتى؛ ,� ,نه � يكن قد ماh ,صًال 
�]منا ,ُنقذ بشكل ]عجا>� من حالة 
قريبة من �ملوh. لقد كا( قريًبا جًد� 
من �ملوh بصو�A ميكن مقا�نتها eالة 
 .hحلو� بطن   X �هو  يونس  �لن� 
�لر,�   ),  X عندنا  شك  ´ة  �ليس 

.Nلر,� �ملقبو� tهو �حد Mألخ�
�لكي نسهل على �ملسيحيني �جهة 
�فتر�ضية  حالة   Yسأعر نظرنا، 

مشاֲדة. 

��لقصة ��ִדا تتكّر� X حياتنا �ليومية 
على صعيد �لو�قع. 

شخص  ]عد��  `ا�لة  متت  لقد 
بالصلب، �سا! �لظن ,نه ماh نتيجة 
لذلك. �لكن بعض ,صدقائه �ملقربني 
�شاهد��  بعد.  فيما  شاهد�t ميشي 
��ضحة   A�بصو �لصلب   hعالما
�لقبض  عليه  ُيلقى   Å  ،tجسد على 
 �[ �ُيقّد�  �لقانو(  باسم  من جديد 
�لعا�  �ملحكمة مع طلب من �ملدعي 
�ملحا�لة   X hملو� ,فلت من  قد  ,نه 
�أل�� إلعد�مه، �ألجل تنفيذ �حلكم 
عليه ب ,( ُيصلب ثانية. �فيما بعد 
ُيد�فع �لك �لرجل عن نفسه مؤّكًد� 
 Aملر� X hللمحكمة ,نه كا( قد ما
�أل�� �هكذ� حتققت غاية �لقانو(، 
 jبقضا �ملوتى  من  �آل(  قا�  ,نه  �مبا 
�لسابق  �ُحلكم  فإ(  �هللا،  من  خا< 
بإ!�نته ب ,ال ُينفَّذ من جديد، ألنه 
�,نه  متاًما   Aجديد  Aياe �آل(  يتمتع 
�الفة  ,ية   Aحليا�  tهذ  X يرتكب   �

فإنهم كلما حتدثوا عن عودة عيسى من املوت إ> 
احلياة وواَجههم املشككون حول سخف هذه الفكرة، 
ُئوا إ> فكرة القيامة الT كان ميكن شرحها بشكل  َجلَ

فلسفي ومنطقي. 



اجمللد الثامن عشر، العدد الرابع - جمادى الثانية ورجب ١٤٢٦ هـ - آب/ أغسطس ٢٠٠٥ م

١٨

Nلقانو(! 
�اللتما¢،  هذ�  �ملحكمة  قبلت   ��[
ثانية،  ُيعاقب  لن  ,نه  �لو�ضح  فمن 
عليها  عوقب  قد  كا(  جرمية  على 

سابًقا.
لو حدa مثل هذ� �حلا!X a `كمٍة 
 Yقا  gلد� مسيحي،  بلٍد   X ّما، 
فما  مسيحيني،  �`ّلفني  مسيحي، 
 t�حلكم �لذ� ميكن ,� ب ,( ُيصد�

�ملحلفو( حسب تصو� �لقا�r؟ 
�]�� ُ�فض �لتما¢ �ملتهم �ُحكم عليه 
بالصلب ثانية، فعلى ,ّ� ,سا¢ ميكن 

ت{ير هذ� �حلكم؟
من �لو�ضح ,( ,ّ� قاY سليم �لعقل 
- سو�j ,كا( مسيحًيا ,� غM مسيحي 
- ��ملحّلفني سليمي �لعقوN لن يعبئو� 
 Aبالتما¢ �ملتهم بأنه قد عا! ]� �حليا
ثانية بعد �ملوh. ]( مثل هذ� �حلكم 
�لدي�،  يقو� على ,سا¢ �ال�يا>  ال 
بل  �ملحد�!.  �جلنسي   �, �لعرقي   �,
هو عاملي بطبيعته، �ال ميكن إلنسا( 
 X لعقلية، ,( يفّكر� tيتمتع بكامل قو�
ُحكٍم غM هذ�. �بالتاÄ يرفض �لفهم 
�ملتهم  باإل�ا� !عوg هذ�  �لبشر� 
ثانية؛   Aحليا�  �[ �عا!   hما قد  بأنه 
�لن ُيقبل منه سوg ,نه كا( قد جنا 

!Nبشكل من �ألشكا hمن �ملو
حالة   X بالضبط   aحد ما  �هذ� 

قضية  تكن   � فهي  عيسى.  �ملسيح 
�لعو!A ]� �حلياA بعد �ملوh، كما � 
تكن بعًثا X قيامة، بل كانت مسألة 
جناA من �ملوh حسب �ملنطق ��لعقل 

�لسليم.
 Aحليا�  �[ يسو�  جسد   A!عو  )[
eيث  �ملسيحية،   X ,ساسي  �كن 
يضطر �ملرj ]� �لتحّر� عن �ألسبا" 
�حلقيقية ���j �لك. ��لر��ية كلها ال 
تقو� على منطق سليم على ما يبد�! 
 A!لعو� �ملزعو�  �بن �هللا  ملا�� ·تا�   �[
]� قفصه �لبشر� ثانية بعد ,( Æلَّص 
يؤخذ   ), ميكن  �كيف  مرA؟!  منه 
 hلك ك{ها( يقي� على ,نه قد ما�

فعًال، Å عا! ]� �حلياA؟!
لقد سبق ,( eثت هذt �لناحية بقد� 
من �إلسها"، �لست ,حا�N �لتأكيد 
 ), ,�جو  �لكن�  ��ִדا،  �لنقطة  على 
,لفت �نتباt �لقا�r ]� سؤ�N حيو� 

�خر له صلة باملوضو�.

لت هذt �لفكرA �ملنافية للعقل  ملا�� تأصَّ
�منت  �ملسيحي   hلالهو� علم   X
بعد عيسى  قليلة  تد�ا خالN قر�( 
ليصبح ,حد ,�كا( �لعقيدA �ملسيحية، 
  hلالهو� صر�  ينها�  بد�نه  �لذ� 

�ملسيحي بأكمله؟!
�ملسيحيني   Nعقو  �[ لنصل  سنسعى 
��جهو�  �لذين  �,فهامهم  �أل��ئل 
 Å حل.  �ا  يوجد  ال  يكا!  ُمعضلًة 
ُنسب  �ل6  �لظر��   jبنا  A!بإعا نبد, 
عن  �تلف  شكل  �ملسيحية   �[ فيها 

حقيقتها. 
هذt �لطريقة قد تكو( ,سهل علينا كي 
نفهم بعمٍق ,كثر ما َبَنْته �ملسيحيُة �ما 
�لتأمل  ب  �ل6  �حلقيقة   )[ هدمْته. 

فيها بدقة هي ببساطة كما يلي: 
فعًال   hما قد   � عيسى  كا(   ��[
نظر   X  )�[ فهو  �لصليب،  على 
�بوضو�  سيظهر  �ليهو!�  �لشعب 

,نه كذ�" (��لعيا� باهللا).   

األوائل  املسيحيني  عقول  إ>  لنصل  سنسعى 
وأفهامهم الذين واجهوا ُمعضلًة يكاد ال يوجد \ا 
حل. b نبدأ بإعادة بناء الظروف الT ُنسب فيها 

إ> املسيحية شكل dتلف عن حقيقتها. 
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عصرنا  يشهد 
 
جّبا� حتوال� 
 ��  
�ألصعد �يع  على 
�لفكرية  �مليا$ين  )تلف 
��لسيـاسية.  ��لعلـمية 
�لتطو�  هذ�  جانب   23�
�جليل   
ح6 تز$�$  �لسريع 
�جلديد � �لعا< �إلسالمي 
ثو���   من   يستجد  مما 
معرفية جبا�
 �لE Fضحت 
 
�ملستند �بر�هينها  قوִדا 
��ل�Mهني  �لعقل  على 
�لعلمي  ��لتحليل  �ملنطقية 
�Rا$Q  مبا يتناقض ما �عتا$ 
كث6 من شبابنا  Tاعه عن 
 Xتقليد تفك6   �آلباY من 
�شر�حا� ملو�ضيع  $ينية 
مزجت   ،
عديد �ثقافية 
مقد\  نص  هو   ما  بني 
تفس�6  تفس6^  �بني 
خر�فيا ال عالقة له باملنطق 

��ملعطيا� �لتا�bية!!
  Xبيا� �لفكر �لتقليد$E  c3 
 dشبا على  خطر�  Eشد 
�ألمة �ملسلمة،  ألeا حتمل 
من  �ملتناقضا�  من  كث�6 
 gطاhال� iEمنة  )لفا� 
طابع   عليها  غلب    Fل�

فال   lبالتا� �ملعرفة،  �mلف  �لتفك6،  �ضيق  �خلر�فة، 
حوo �ال قو
 Rا Eماp هذ� �لزمن �لذX هّز^ iلز�o �ملعرفة 
Eثقاله �عجائبه، �تكشف   pيو ُتخرs �أل�r كل   Fل�
�ملذهلة  �لطبيعة  �نو�ميس   ،
�حليا Eسر��  من  �لعديد 

ُصنع  عظيم  على  �لد�لة 
�هللا  ��حم  �َخْلِقه.  �هللا 
علماYنا �لكـر�p.. �لذين 
فأخـطأ��،  �جتهـد�� 
على  خ�6  �هللا  �جز�هم 
�3خال�  �جتها$هم  قد� 

نياִדم.
َحظو   Xلذ�  pليو�  cشبا�
�لثقافة  من  بنصيب 
 cد��  pلعلو�� ��لد��سة 
نقيضني  بني  Eنفسهم 
  
$�ئر �ا:  خط6ين 
�لدينية  �لشر�حا� 
  
�$�ئر �ملتو��ثة  �لتقليدية 
�حلديثة،    pلعلو�� �ملعا�� 
 pماE Eنفسهم   cد��  �3
�يث  صعبني  خيا�ين 
يستحيل cE يوفقو� بينهما 
مشتر�  قاسم  hو  على 
3ال ��3 ضحى �انب على 
فاملعا$لة  �آلخر،   dحسا
�لدين   
$�ئر  cأل صعبة  
 cّسخه �ملقّلد��سب ما �
�لوسائل  )تلـف   Mع
��ملسـموعة  �ملكتوبـة 
للعقل  تر�  ال  ��ملرئية 
�لعلمية  ��حلقائق  ��ملنطق 
�لو�جب  �العتبا�  �لك 

التجديد
==JJÇËÇ¢]<ÿÈ¢]<É^œfi˝<

بقلم: جـمـا� �غـز��

كاتب من �ململكة �ملغربية
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ُيسمح  مما  يس6  بقد�  3ال 
�Tة  ال  �كيف  به!! 
�لتقليدية  �لدينية  �ملد��\ 
 oلقبو� �iلت  �ما  كانت 
�ألعمى ملا هو متو��� من 
شر�� ����Y ��جتها$��! 
ما  �لقدسية  من  Rا   cكأ�
 c�$  يستوجب �لتقّيد ֲדا
XE �عتبا�  ملتغ��6 �لزمن  
�E �ا�لة تقدمي ما يتناسب 
�معطيا� �لعصر �حقائقه 

�لعلمية �لقطعية �لثبو�.
�ألiمة  �Eصلت  لقد 
عّمقتها   Fل� �لفكرية 
�لتقليدية  �لدينية  �ملد��\ 
�ملسلم   dلشبا� من  كث�6 
جنم  مبا  �لتهلكة  حافة   23
عن �لك من �Eجه �لفسا$ 
كالتـطّر�  �ملتـعد$..  
�ملعر�  ��لتخّلف  �لدي�، 
�لدين،  ��لبعد عن فحو� 
�� ��قع �ألمر هذ^ كلها 
عّمقها  فكرية  iEمة  نتائج 
سوY فهم للدين �إلسالمي 
ظلمه  طاملا   Xلذ� �حلنيف 
 cملقّلد�� �لدين   oجا�
 Fل�  
�ملتحجر بآ��ئهم  
 pإلسال� حلقائق  متّت  ال 

�لعقلية  �مقاصد^ �بر�هينه 
 c3 بصلة..  ��ملنطقية 
 dها�� �ملسلمني   gطاh�
عزִדم �كر�متهم �مقامهم 
هذ^  Eيامنا   23 �ألمم  بني 
�لعقل   dغيا $ليل  هو 
�لفكر  منهج   � ��ملنطق 
 Yإلسالمي.. �لعل ما جا�
�لعر�  تر�ثنا  من  قصة   �
�إلسالمي من حو�� �مللك 
ما   Mلع� من  فيه  ��لوiير 
 cE �كى   .pليو� يفيدنا 
ملكا سأi� oير^: ما خ6 
ما ُيرiقه �ملرY؟ قاo: عقل 
يعيش به، قاo: فإc عِدَمُه، 
به،  يتحّلى   d$E  :oقا
 oما :oعدمه، قا cفإ :oقا
عدمه،   cفإ  :oقا يستر^، 
قاo: فصاعقة حترقه �تريح 
منه �لعبا$ ��لبال$!.  �لعل 
تر��  من  �لقصة  هذ^ 

�لعرd كانت جد حكيمة 
�هي �ال شك تMهن على 
�ألمة  كانت  eضة  iمن 
��Eيته  مقامه  للعقل   lتو
�لعقل  جعلت  eEا  باعتبا� 
��هابه  كله،  �خل6  هو 
فقد�c �لنعم كلها!؟ �هذ� 
صحيح Eثبتته سنن �لتا�يخ 
�لدما�   cE  �3 ��ألمم.. 
 pنعد��  sنتا هو   oلضال��
�لعقل!!   �هو نتيجة حتمية 
للذX يغّيب خ6 ما �iقه 
 pألنعا� به عن  �هللا �ميز^  
يعطي  �هذ�  ��جلما$.. 
  cE سا �حتذير� من�لألمة $
3قصاY �لعقل ��حلكمة من 
�لدين سيجعل منه معتقد� 
 Yكشي �E جد�� X� 6غ
�ال  يبني،  يكا$  ال  مبهم 
��لباطل  �حلق  بني  يفر  
�بني �حلقيقة ��خلر�فة؟!.. 

�جلديد  �جليل  حاجة   c3
 Q$مبا  23 ماسة   pليو�
��لبحث  ��لتأ�يل  �لشر� 
��لتحليل ��ملنطق ��لتعليل 
��لتقـوية  ��لتفصـيل 
 Qجلر� ��لنقد  ��لتدليل 
باسم  �ملتو��ثة  للخر�فة 
عليـها  ��حلكم  �لدين 
��ملعـرفة  �لعلم  مبنطق 

�حلديثة..
بإنقا�   pليو�  cمطالبو 3ننا 
��لنشأ   dلشبا� عقلية 
�جلديد �حتريرها من  قيو$ 
�ملشايخ   oقو�E �Eصفا$ 
 ��Yعطا كّبلت    Fل�
 �  dلشبا� �3بد�عا� 
فهما  $ينه  لفهم  3حاطته 
عقليا منطقيا تدعمه �حلجة 
��ملعرفة ال  �لقر�¡  بالنص 
 Fل� ��ألساط6  باخلر�فة 
ُطفيلية   dكأعشا هي 

الشرح  مبادئ  إ�  ماسة  اليوم  اجلديد  اجليل  حاجة  إن 
والتأويل والبحث والتحليل واملنطق والتعليل والتفصيل 
والتقوية والتدليل والنقد اجلرئ للخرافة املتوارثة باسم 

الدين واحلكم عليها مبنطق العلم واملعرفة احلديثة..
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ضا�
 حوo حديقة  �لفكر 
�جلميلة   
�لطاهر �إلسالمي 
�لطفيليا�  تلك  �لنقية.  
معصم  على  ضغطت 
 gطاhال� iEمنة  منذ  �ألمة 
Eيامنا   23  
�لبعيد �ملظلمة 
هذ^. ���جت ما ال يقبله 
�جلن  Eساط6  من  �لعقل 
�لشبحي �كالp �حليو�نا� 
جر�  �هلم  ��حلشر�� 
كتب  من  كث6  حتمله  مما 
فهم  من  �خلر��  �لتفس6 

ضيق �هزيل..
كما  �لتا�يخ   خّلد  لقد 
من   
�ملستمد عا$ته   هو  
سنن  �هللا فيه، 3��$
 �حلرية 
 � cلعلم ��لتفك6 ��إلميا��
شخصيا� عظيمة كّسر� 
�بقة  من  �حتر��  �لقيد 
��خلر�فة،   pلظال�  oجا�
كابن �شد ��لكندX ��بن 
 Xiلر��� سينا  ��بن  باجة 
��بن   sحلّال�� ��جلاحظ 
عر� �غ6هم �لكث6، �لذين 
�الضطها$  من  تكّبد�� 
��ملالحـقة  ��لتنـكيل 
�لعظيم،  �ألمر  ��لتكف6  
�لك  من   بالرغم  Eنه  3ال 

من عضدهم  يفّت   > كله 
�¤يتهم  عليهم  ينّغص   �E
فهم   � ��ملنطقية  �لعقلية 
bد¥   �E �حلنيف  �لدين 
 YمناE ظلو�  فقد  هللا.  حبهم 
للحقيقة ��ملنهجية �ملنطقية، 
��ملعرفة ��لسماحة، �حرية 
 cيعا�ملعتقد، منذ �� XEلر�
من  �مق  �خر   23 شباֲדم 
نو�هم  فسطع  حياִדم. 
�يقينهم �تضحيتهم بطريقة 
��عتر�   ..oلعقو� ֲדر� 
3بد�عاִדم  �قيمة  مبكانتهم 
 Yجا ِمَمن   dأللبا� �Eلو� 

 pماE تنح� 3جالال   cE ֲדا 
�لعقليا� �جلبا�
 �ملؤمنة.. 
�هللا  منحها   Fل� ��ملو�هب 
��ستخد�مهم   Yهؤال ملثل 
علمه،  يفيد  ما   � 3ياها 
�علم  ��سعة،  ثقافة  من 
 ،
�شيد �Eفكا�  غزير، 
����Y سديد
، �عبقريا� 
حتر��  �حيثما   ..
فذ
من  �ملسلم   dلشبا�  
$��3
�ألمة  حتر��  �لقيد  هذ� 
 dشبا  cأل كبوִדا،  من 
�ليوp هم �جاo �لغد �هم 

Eمل �ملستقبل � عما$^.

 
�ملساعد �تقدمي  �كر�ا 
 Fل� ��لر�حية  �لفكرية 
يزخر ֲדا �لفكر �إلسالمي 
�ملتكامل  �لبديع   Xأل§د�
 sمن كل �لنو�حي للخر�
 Xلذ� �ֲדم 23 حيث �لنو
 pإلسال� �هد�نا �هللا 3ليه نو
�لذX نفض خا$p �ملصطفى 
 Xملهد� E§د  سيدنا   �
ֲדا  َعِلق  ما  �هللا  من  بأمر 
�خزعبال�..  ُغبا�  من 
�Eخ�6 ندعو �هللا عز �جل 
�ملصطفى   YبناE �ّنب   cE
��لضاللة  �لشبهة   �

وأمام هذا التحدي الذي يواجه اجليل اجلديد، فإننا لسنا مطالبني 
فقط بأن نشحذ أقالمنا باملداد، وإمنا بأن نرفع أصواتنا أيضا "اورة 
للشباب البائس التائه .. وتقدمي املساعدة الفكرية والروحية ال4 

يزخر بها الفكر اإلسالمي األ@دي البديع املتكامل ....

 dبعدهم من �لشر  ��لغر
 cستـحسا�� dبإعجـا
 Fل� �لفائقة  نتائجها 
كل   � قيمتها  سطعت 
$�� قامت به عقليا، E$بيا، 

معرفيا ���حيا..
 Xحر  pليو� Eجيالنا   c3

 Xلذ�  Xلتحد� هذ�   pماE�
يو�جه �جليل �جلديد، فإننا 
 cبأ فقط  مطالبني  لسنا 
نشحذ Eقالمنا باملد�$، �3منا 
Eيضا  Eصو�تنا  نرفع   cبأ
�لبائس   dللشبا  
�ا��
�لتائه بني �خليا�ين �لسابق 

بينهم  ��عل   
��حل6
�بني  َنَسبا،  �ملعرفة  �بني 
��ّبب  سببا،  �لصـد  
�يزيـن  �لتثبيت،  3ليهم 
�إلنصا�،  Eعينهم   �
�لتقو�.   
حال� �يذيقهم 

�مني. 
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�لقر� معجز� �إلسال� (٩)٢٢

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

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

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

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

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

�لفصل �لثالث 
�لقدسيــة

�لسمة �لثالثة من cا\ �لقر�- �لكرمي 
عن   dنتحد 4حني  �لقدسية.  هي 
�نه  بذلك   eنع فإننا  �لقر�-  قدسية 
تعا0.  �هللا  مصد']  ُمنـّز]  كتا$ 
iمع  �لذ�  �لكتا$  عن  4ُيقا8 
 .jلتو'�� �4إلجنيل .نه �لكتا$ �ملقد�
ال   jمقد بأنه  كتا$   �� 44صف 
 -4= من  ُيعبد  كتا$  �نه  بتاتا   eيع
من   oجز �لكتا$  هذ�   -�  4� �هللا، 
 .oإلله، فحاشا لإلله �- يكو- له جز�
4ُيقا8 عاّمة عن �لكتب �ملنـّزلة من 
مقدسة،  كتب  .rا  تعا0  �هللا  عند 
من  لكتا$  �لتقديس  4صف  4ليس 
 -� على  تأكيد  �نه   sسو �لكتب 
مصد'] هو �هللا تعا0، �4نه ليس من 

بنا\ �فكا' �لبشر.
�لقر�- كتا$   -. نقو8   tملع� 4ֲדذ� 
عند  من   oجا ألنه   ،j4مقد طاهر 
vيع  �ليست  4لكن..  تعا0.  �هللا 
�ملقدسة جاo\ من عند �هللا  �لكتب 
تعا0؟ ال.. .- �لكتا$ �لذ� ال ُيعلن 
�نه   ��  ..jنه كتا$ مقد� صر�حة 
نز8 من عند �هللا، ال يصح �- ُتخلع 
عليه هذ] �لصفة، ح} 4لو �عتقد فيه 

قدسية القرآن الكرمي
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�هللا  �نز8  �لذ�   � �ألعظم  �لرسو8 
بذلك  �4كمل  �ملجيد،  �لقر�-  عليه 
�لنعمة،  �4مت  �لشريعة  4ختم  �لدين 
�لكتا$  Fلك  �فظ  سبحانه  44عد 
�لعظيم .0 يو_ �لقيامة. 4بذلك فإ- 
ملكو\ �هللا �لذ� حتدd عنه �إلجنيل 
 oمبجي �أل'�  على  تأسيسه  مت  قد 

�إلسال_. 
�ملسيح  للسيد  تعا0  �هللا  �4حى  4قد 
 �� �لبشا'�..  هذ]  �لسال_  عليه 
لتالميذ]  �ملسيح  F4كرها  �إلجنيل.. 
غ�هم  �خ[�4   o4هؤال 4حو�'ييه، 
عشر�\   oنقضا� بعد   � 4غ�هم. 
�لناj تد4ين تلك   =�'� �لسنني،  من 
�لوقائع فبد��4 يكتبو- عنها. 4كثر\ 
�لكتابا\.. ح} ُيقا8 .نه كا- هنا� 
كتب  .جنيال..  �لستني  عن  يزيد  ما 
�كثرها �شخا� T يعيشو� مع �لسيد 
�ملسيح، T4 يتعلمو� منه، T4 يتلقو� 
منه شيئا. 4يد8 على Fلك ما سجله 
لوقا �ط قلمه & بد�ية �إلجنيل �لذ� 

.jتباعه �نه كتا$ مقد�
يسمى  ما  Fلك  على  مثال  4لنأخذ 
بكتا$ "�ألقدj" 4هو �لكتا$ �لذ� 
 ،jملقد� كتاֲדم  �لبهائيو-  يعت[] 
4يزعمو- �نه نز8 من عند �هللا. 4لكن 
�لكتا$ نفسه ال يقوF 8لك، 4ليس 
& �� vلة منه.. 4ال & �� كلمة 
فيه.. ما يؤّكد على �نه 4حي من عند 
�ّ=عى  �لذ�  �هللا، 4.منا كتبه ֲדاo �هللا 
�حلا8..  4بطبيعة  �هللا".  "مظهر  �نه 
 jلنا� ُيقنع   -� �هللا   oֲדا  =�'� لقد 
�لذ�   tملع� بنفس  �هللا..  مظهر  بأنه 
شخصية  �ملسيحيني  بعض  به  يفهم 
من   ��لكث  -. �ملسيح، حيث  �لسيد 
�هللا..  هو  �نه  تعت[  �ملسيحية  �لفر� 
�لذ� جتّسد & جسد  �لالهو\   ��
�ملسيح 4صا' هو �لناسو\. 4بنفس 
هذ� �ملعt �'�= ֲדاo �هللا �- يقو8 .نه 
هو �لناسو\ لالهو\، 4ֲדذ] �لصفة 
فإ- �لالهو\ �لذ� حل به هو �لذ� 
يعت[]  �لذ�   "jألقد�" كتا$  �نز8 

 .jلبهائيو- كتاֲדم �ملقد�
�4ّما �ّ=عاo ֲדاo �هللا بأنه "مظهر �هللا" 
فهذ� ال ُغبا' عليه، أل- كل �لوقا\ 
 o��4و� �حلجر  �هللا،  مظهر  هي  �هللا 
 tكلها من مظاهر �هللا. 4مع ..o�4ملا
�ملوصو�   oلشي�  -� هو  �هللا  مظهر 
ُيبني  ألنه  �هللا،  ُيظهر  �لصفة  ֲדذ] 

4جو=] 4ُيثبت كينونته، 4لكن ليس 
معنا] �بد� �- �هللا قد ظهر فيه فصا' 
هو �هللا، مثلما �'�= ֲדاo �هللا �- ُيقنع 
�لناj باستخد�مه �ملعو� �ذ� �للفظ.

 o�'� تفنيد  معر�   & هنا  4لسنا 
�لبهائية �4 �لر= على تعاليمها �ملغلوطة، 
مثاال  نعطي   -� فقط  �'=نا  4لكننا 
�تباعها  يعت[ها  �ل�  �لكتب  لبعض 
كتبا مقدسة.. �� منـّزلة من عند 
�هللا تعا0.. بينما T تّد� تلك �لكتب 
بتاتا �rا من 4حي �هللا. 4على Fلك.. 
�ل�  �لكتب  كل  بأ-  �لقو8  ميكن 
نزلت من عند �هللا هي كتب مقدسة، 
ُتعَت[  �ل�  �لكتب  ليست كل  4لكن 
كتبا مقدسة قد نزلت من عند �هللا. 

�هللا  بأ-  يؤمنو-  عموما  �4ملسلمو- 
تعا0 قد �نز8 �إلجنيل على �ملسيح عليه 
 4� �لبشا'�  معنا]  �4إلجنيل  �لسال_، 
 oً4تتضمن هذ] �لبشا'� �نبا ،sلبشر�
4قد  �هللا.  ملكو\  ظهو'  قر$  عن 
حتققت نبو�o\ هذ] �لبشا'� بظهو' 

أكثرها  كتب  إجنيال..  الستني  يزيد عن  ما  هناك  كان 
يتعلموا   �و املسيح،  السيد  مع  يعيشوا   � أشخاص 
منه، و� يتلقوا منه شيئا. ويدل على ذلك ما سجله 

لوقا =ط قلمه : بداية اإلجنيل الذي 4مل اسمه.. 
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٢٤

�مل �cه.. �� .جنيل لوقا، فقا8 & 
�إلصحا� �أل84 4& �84 فقر� منه:

".F كا- كث�4- قد �خذ�4 & تأليف 
كما  عندنا  �ملتيقنة  �ألمو'   & قصة 
 oلبد� منذ  كانو�  �لذين  .لينا  سّلمها 
�نا  '�يُت  للكلمة،  4ُخّد�ما  ُمعاينني 
تتبعُت كل شيo من  �يضا.. .F قد 
�أل84 بتدقيق.. �- �كتب على �لتو�� 
لتعر�  ثا4فيُلس  �لعزيز  �يها  .ليك 

صحة �لكال_ �لذ� ُعّلمَت به"
 -�  oبكل جال �لفقر�  هذ]  4تشر� 
كث�ين قد �خذ�4 & تأليف �لقصص 
�لسابقو-  Fكرها  �ل�  �ألمو'  عن 
من �لناj.. �4لئك �ألسال� �لذين 
4هنا  �حد�ثها.  4شاهد�4  عاينوها 
�إلجنيل..  كاتب  لوقا..  يعتر� 
حضر�4  �لذين  �4لئك  من  ليس  �نه 
 �4�' �لذين  من  هو  4ال  �ملشاهد، 
�لذين  ضمن  من  هو  4ال  �لوقائع، 
عاشو� تلك �ألحد�d، 4.منا �4لئك 
�لذين  هم  عاينوها  �لذين  �ألسال� 
سّلمو� .0 من تبعهم تلك �لقصص 
كا-  4ملا  لوقا.   0. 4صلت  ح} 
�لكث�4- قد �خذ�4 يؤلفو- �لقصص 
 -� �يضا  �'�= هو  �ألمو'،  عن هذ] 
يكتب .0 صديقه ثا4فيلس عن تلك 

�ألمو'. 
T يّد� لوقا بتاتا �نه تلقى 4حيا من 

قد  يكتبه  ما   -� �بد�  يّد�   T4 ،هللا�
من  ليس  �نه   4� �هللا  عند  من  �ُنِز8 
 �4oجا من  4لكن  �فكا'].  بنا\ 
بعد].. �عت[�4 �- .جنيل لوقا كتا$ 
�لكنيسة   -. يقا8  ألنه   ،jمقد
 �� تقر'   -�  \=�'� �لر4مانية حني 
�ملقدسة..  �ألناجيل  هي  �ألناجيل 
كانت  �ل�  �ألناجيل  كل  بني  من 
موجو=� 4متد�4لة �4ل� ��= عد=ها 
�لكنيسة  4ضعت  .جنيال..   ٦٠ عن 
منضد�  على  �ألناجيل  تلك  vيع 
�يث  ,و'  على  مثبتة  مستدير� 
4ملا  �4لد4'�-،  �حلركة  حر�  تكو- 
�=�'�4 �ملنضد� بد�\ تلك �ألناجيل 
تتساقط من على �ملنضد� بتأث� قو� 
من  �rا  ظنو�  �ل�  �ملركزية،  �لطر= 
على  4بقيت   ،jلقد�  �4'  �تأث
�ملنضد� �'بعة �ناجيل فقط، فاعت[�4 
�- �هللا هو �لذ� قضى �- تبقى هذ] 
"كتب  ألrا  �ملنضد�  على  �ألناجيل 
مقدسة". 4بطبيعة �حلا8.. كا- من 

بينها .جنيل لوقا �لذ� سبق Fكر].
�حلالية،  �ألناجيل  قد�سة  4إلثبا\ 
بفقر�  �ملسيحـيو-  يستشـهد 
له  'سـالة   &  jبـطر كتبـها 

قا8 فيها:
"T تأ\ نبو� قط مبشيئة .نسا- بل 
تكّلم �ُناj �هللا �لقديسني مسوقني من 

�لر�4 �لقدj" ('سالة بطرj �لثانية، 
�إلصحا� �أل84- فقر�:٢١)

 jبطر كتبه  فيما  ننظر  4حينما 
حو�'يي  �حد  كا-  �لذ�  �لرسو8، 
�ملسيح عليه �لسال_، جند �نه قد بد� 
'سالته �ل� تضمنت �جلملة �لسابقة 

مبا يلي:
�ملسيح  يسو�  عبد   jبطر "cعا- 
.ميانا  معنا  نالو�  �لذين   0. 4'سوله 
�4ملخلص  .�نا،  ب[  لنا  ُمسا4يا  ¦ينا 

يسو� �ملسيح"
بأنه  �لرسو8   jبطر ُيقّر  �يضا  4هنا 
.خوته   0. بقلمه  يكتب  �لذ�  هو 
& �إلميا-. T يقل .- ما يكتبه كا- 
�ل�  �4جلملة  �هللا.  عند  من  4حيا 
Fكرها مؤكد� على �نه T تأ\ نبو� 
قط مبشيئة .نسا-، ال تثبت �بد� �- 
كل ما يكتبه.. هو �4 غ�].. يكو- 
4حيا من عند �هللا، �4 �- ما قر'\ 
�ُنز8  قد  مقدسة  �نه كتٌب  �لكنيسة 
ما  فإ-  كذلك  �هللا.  عند  من  فعال 
Fكر] من �- �ُناj �هللا �لقديسني قد 
 ،jتكلمو� مسوقني من �لر�4 �لقد
ال يعe بتاتا �- كل كال_ �لقديسني 
كا- 4حيا من عند �هللا تعا0. 4من 
4ال  عامة،  vلة  هذ]   -� �لو�ضح 
�لكتابا\  كل  على  تعميمها  يصح 
يضمها   -� �لكنيسة  قر'\  �ل� 
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�لكتا$ �ملقدj بشكله �حلا�.
�ما �لقر�- �ملجيد.. فقد �علن مر�'� 
4تكر�'�، �4ّكد على �نه كتا$ نز8 

من عند �هللا تعا0 كما & قوله:
َعْبِدِ]  َعَلى  �َْنَز8َ  �لَِّذ�  ِهللا  ﴿�ْلَحْمُد 

�ْلِكَتاَ$﴾ (�لكهف:٢)
ِباْلَحقِّ  �ْلِكَتاَ$  �َْنَز8َ  �لَِّذ�  ﴿�هللا 

(١٨:s'لشو�) ﴾-َ�4َْلِميَز�
 ﴾-َ�oَْلُقـْر� َعلََّم   * ﴿�لرَّْحَمـُن 

(�لر°ن: ٢-٣)
 -� �لكرمي  'سوله  تعا0  �هللا  �4مر 
�نز8  �لذ�  بأ- �هللا هو   jللنا ُيعلن 

هذ� �لكتا$، فقا8:
ُقِل  َشَهاَ=ً�،  َ�ْكَبُر   oٍَشْي  ُّ��َ ُقْل   ﴿
4�ُ4َِحَي  4ََبْيَنُكْم،   eَبْي َشِهيٌد  �هللا 
ِبه﴾  ُألْنِذَ'ُكْم   -ُ�oَْلُقْر� َهَذ�  .َِليَّ 

(�ألنعا_:٢٠)
 ِ& رَّ  �لسِّ َيْعَلُم  �لَِّذ�  �َْنَزَلُه  ﴿ُقْل 
َما�4َِ\ �4ََألْ'ِ� .ِنَُّه َكاَ- َغُفوً'�  �لسَّ

'َِّحيًما ﴾ (�لفرقا-:٧)
4َُهَو  َحَكًما  �َبتِغي  �ِهللا  ﴿َ�َفَغْيَر 
ًال،  ُمَفصَّ �ْلِكَتاَ$  .ليكُم  �َْنَز8َ  �لَِّذ� 
َيْعَلُموَ-  �ْلِكَتـاَ$  �oََتْيَناُهُم  �4لَِّذيَن 
ِباْلَحـقِّ  'َّبَِّك  مِّن  ُمَنـز8ٌَّ  �َنَّـُه 
�ْلُمْمَتِريَن﴾  ِمَن  َتُكوَنـنَّ  َفَال 

(�ألنعا_:١١٥)
.- هنا� �لعشر�\ من �آليا\ �لكرمية 
بكل  4تؤكد  4ضو�،  بكل  تعلن 

�ُنز8  كتا$  �لقر�-   -� على   oجال
�4نه تـنـزيل  تعا0،  �هللا  عند  من 
�لعزيز �حلكيم. T يتر� �لقر�- هذ� 
 T4 ،ألمر مغلفا & ستائر من �لشك�
 T4 ،لبشر�� �لعقل  يدعه الستنتا� 
ميكن  عامة..  4حيد�  ¶ملة  يصفه 
 ،��F  4�  tملع� هذ�  على  ُتفهم   -�
�آليا\  من  بعشـر�\  بيَّنه  بـل 

�لبيـنا\.
4'غم كل هذ�.. تظل =عوs �لقر�- 
�4نزله  تعا0  �هللا  �4حا]  كتا$  بأنه 
 sلدعو� هذ]  تظل  عند]..  من  �هللا 
·ر= =عوs خا4ية .- T يكن هنا� 
 -. �4ل[�هني.  �أل=لة  يؤيدها من  ما 
 oشا ما  يدعي  قد  كتابا  يؤلف  من 
تكر�'  ·ر=  4ليس   ،\�oال=عا� من 
�ال=عاo بقضية ما.. هو �لذ� ُيثبت 
قا8  مهما  هذ�..  4على  صدقها. 
�لقر�-.. 4مهما Fُكر فيه �نه كتا$ 
فإنه ال يد8  ُمنـز8 من عند �هللا.. 
 ،sبالضر4'� على صد� هذ] �لدعو
.- T يقد_ �لكتا$ �أل=لة �4ل[�هني 
على �نه فعال منـز8 من عند �هللا، 
�4نه بالفعل 4حي من �هللا تعا0، فإ- 
عشر�\  تكر�']   4�  ..oال=عا� ·ر= 
كتا$  �نه  �بد�  يثبت  ال  �ملر�\.. 

مقدj نز8 من عند �هللا تعا0.
�ما .�F كا- �لكتا$ ال يدعي �صال 

يذكر  4ال  �هللا،  عند  من  نز8  �نه 
بصر�حة 44ضو� �نه من 4حي �هللا، 
فال ينبغي �- نضفي ¸ن �لبشر عليه 
ِعها مؤلف Fلك �لكتا$،  صفة T يدَّ
لصديقه  كتبه  .نه  فيه  يقو8  �لذ� 
�'سلها  'سالة  ·ر=  كا-  .نه   4�
�ما  �إلميا-.   & .خوته   0. �لكاتب 
 4� ��وية،  ·هو8  �ملؤلف  كا-   �F.
كا- �لكاتب غ� معر�4 على 4جه 
�ل�  �لرسائل  بعض  مثل  �لتحديد.. 
�لكتا$  من  �جلديد  �لعهد  �تويها 
¸ن  نصف   -� يصح  فال   ،jملقد�
من  بأrا  �لرسائل   4� �لكتب  هذ] 

4حي �هللا تعا0.
�لكتا$   -. نقو8   sخر� 4مر� 
�لذ� ال يذكر.. بصر�حة 44ضو� 
4جالo.. �نه من 4حي �هللا ال iو� 
�علن   �F. �ما  بالقدسية.  يوصف   -�
�لكتا$ بكل صر�حة 4بّين بوضو� 
4جالo �نه من 4حي �هللا، فإ- عليه 
 -� �لدالئل �4ل[�هني على  ُيقد_   -�
=عو�] صا=قة، �4نه بالفعل من عند 
�هللا.. 4.ال فإ- =عوs �لقدسية تسقط 

عنه 4ال iو� 4صفه ֲדا.
فما هي تلك �لدالئل �4ل[�هني �ل� 
ֲדا  �4ثبت  �لكرمي  �لقر�-  قدمـها 
�هللا  عند  من  ُمنـز8َّ  كتا$  �نـه 

تعا0؟            (ُيتبع)
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٢٦

0 صبيحة يو� �خلميس، �لثا& من #" عا� ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية ��لة �لكويت. فكشفت تلك �حلا�ثة 
�لغطاA عن هشاشة �لنظا� �لعر<، �فتحت �لبا" لبد�ية تطبيق ما ;ي بالنظا� �لعاملي �جلديد، �لذ2 تكشفت فيه 

.C��D منا�� � Fبال هو�� H0 �لعا IوJ� Iصبح يصوM� Iنيا" �لدجاM
�لفاجعة  �لعاH �لعر< ��إلسالمي يعا& من #ثاD تلك   �قد تساDعت بعد Sلك �ألحد�Q �تصاعد�، �ها هو 

�عو�قبها �ما متخض عنها من �ماD كبHM Vَّ باألمة �لعربية ��إلسالمية.
  �0 �ليو� �لتاd كانت خطبة �جلمعة �لM bلقاها aما� �جلماعة �إلسالمية �أل\دية حضرF مر_� طاهر M\د (D\ه 
 bل� Dبني طائفتني مسلمتني هو من �ألمو Iلقتا� gM اhعلن من خالM� Vخلط� Cفيها هذ� �ملوضو Iتنا� ،(kهللا تعا�
تنا�hا �لقر#g �لكرمي بالعالo ��حلل، �gM �ملسألة ليست مشكلة عربية a �Mقليمية، �aمنا هي مشكلة aسالمية، ينبغي 
 gتكو qهم، حDموM 0 للتدخل Vلغ� Fعو� Iَبأنفسهم بد gلهـا �ملسلموu gُيتَّبع 0 عالجها �لوصفة �لقر#نية بأ gM

يد �هللا تعاk على �ملسلمني، �aال تركهم � ألنفسهم �لن Jد�� عندئذ عالًجا ناجًعا �ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، Mيد| �هللا، Mمَة �إلسال� �كذلك سكاI�� g �لعاH �لثالث عن �موية حلم �لنظا� �لعاملي �جلديد. 
 Dبانتظا gآل� Hك~ ��لعاM همDمن هذ| �ملخا��، �ما �في صد� Vملتالحقة على صحة كث� Qّكد� �ألحد�M قد�

مزيد من �لويال� �لb تلو� 0 �ألفق.
بعد  �جلديد"  �لعاملي  ��لنظا�  �خلليج  "كاDثة  كتا"   FDلعر< 0 صو�  �Dللقا ُقدِّمت  �خلطب  من  �لسلسلة  هذ| 
تعديال� مناسبة �aضافا� ضر�Dية من صاحبها. �ها �ن نقد� �تا��D من هذ� �لكتا" �جتهدنا 0 �قتطافها 
�فقا ملا MDينا| مناسبا للوقت �M �ملرحلة، �M ملا �DMنا gM نذكر به �لقا�D �ملؤمن �لنجيب. فإg �لذكر� تنفع �ملؤمنني. 

#ملني من �هللا تعاk �لتوفيق.  �aليكم فيما يلي مقتبًسا من هذ� �لكتا":

 Dعظم �ألخطاM ga
يتعر�   bل�
�ليو�   Hلعا� hا 
نا�ة عن �لعصبية ��ألنانية 
 Aلسو  gتسيطر� �للتني 
�لغالبية   Iعقو على  �حلظ 
�عتا�  لقد  �لسياسيني.  من 
Mكانو�   Aسو�  ،gلسياسيو�
من �لشر� �M من �لغر"، 
 gM �لسو�،   �M �لبيض  من 
 Fملاكر� Mساليبهم  يربطو� 
يستحيل  بالسياسة، �يث 
مع  �لسياسة  تتماشى   gM
�لقيم �ألخالقية. ��إلسال� 
�لو  �لذ2  هو  �حد| 
�حلركا�  من  سياسته 
يسمى  ما  �هذ�  �خلا�عة، 
�حلقة.  �إلسالمية  �لسياسة 
�إلسال�   gبأ  Iفالقو
عقيدتنا، � فصل �لسياسة 
�إلسالمية  �لقيم  عن 

�لسياسية Mمر خطأ.
ال  �حلاضر  �لوقت   0�   
للسياسة  نظا�   2M نشهد 
 gمكا  2M  0 �إلسالمية 
 0 �ال  بل   ،Hلعا� من 
�إلسالمية.  �حلكوما� 
حيثما  �لسياسيني  �كل 
كانو� hم نفس �ألسلو" 

العصبية واألنانية..
�عظُم خطر على �لسال	 �لعاملي

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

حلضر) مر&� طاهر �#د
kه �هللا تعا\D

نقله ka �لعربية
�ألستاS �ملرحو� �حلاo �مد حلمي �لشافعي "Dئيس حترير �لتقو� �لسابق"
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تسيطر  �لذ2  �لسياسي 
عليه �ألنانية. ga �لعصبية، 
 bل� �ملبا��، هي  �ليست 
�هكذ�  �لسياسة.  حتكم 
 bل� �ملخاطر  Mشد   gفإ
من  تأ�   Hلعا� يو�جها 

�لتعصب ��ألنانية.
�لعر��  قضية   0  ......
 gM يبد�  قد  ��لكويت.. 
 Dلنو�  ka  oخر �لذ2 
�حتا�  هو  متاما  ��ضح 
 ،g0 مو�جهة �لعد�� Hلعا�
 �M �لسال�   Fر� Sلك   gM�
�لكتلتني:  بني   "Dلتقا�
�الحتا� �لسوفيM� bمريكا، 
 gآل� يقف   Hلعا�  gM�
�Mنه   ،Dألخطا�  ka متنّبًها 
 Hلعا� سال�  ִדد�  كلما 
�لبال�  تتحد كل  فلسو� 
ملو�جهة �خلطر. كال، هذ� 
�لكنهم  صحيح...   Vغ
عنها،  Mعينهم   gيغمضو
_من  منذ  Mغمضوها  �لقد 
 gطويل، �لسو� يستمر�
�ملستقبل   0 aغماضها   0
Mيضا.. gM ka توجه مصا� 
 ka MنظاDها  �ألمم  بعض 
هنا�   .Dألخطا� تلك 
 Dألخطا� هذ|  من   Cنو�M

�لقومية  كالتعصبا� 
 �Dلفو��� ��لعنصرية 
�لدينية  ��خلالفا�  �للغوية 
�لتا�Dية  ��ملنا_عا� 
�غVها �لكثV. �لو �ضعنا 
هذ| �ألخطاM Dمامنا ُألصبنا 
ضخامة  بسبب  بالدهشة 
 �Dملو�� تلك   FDخطو�
�ملدفونة   Fملتفجر� �ل~كانية 
 ،Hمن �لعا qماكن شM 0
��لb ميكن gM تثاM 0 Dية 

حلظة.

مظا,  ضحية  �فريقيا 
�لغر1

بالتمييز  يتعلق  �فيما    
 Fنظر نلِق  تعالو�  �لِعرقي 
 gM �لو�قع  Mفريقيا.  على 
 Dألخطا�� �ملنا_عا� 
كما  تعو�  فيها   Fملوجو��
سابقة..  خطبة   0 قلت 
�لسابق  �لغر<  �حلكم   ka
�Dتكبو�  Mفريقيا، حيث   0
بني  �فرقو�   ،Hملظا�  gلو�M
�ُألمم  عو�  �قطَّ بل  �ألمم، 
 .Fحد�� لغة   Qتتحد  bل�
مو� �لقبائل كي يزيد��  قسَّ
a¢ا�ها.  من  بدًال  �لُفرقة 
هنا�   dحلا� �لوضع   0�

كانت  بني شعو"  �اطر 
�لسوفييت  \اية   0
�كانت   ،gألمريكا��
لن   gآل�� نز�عا�.  بينهم 
�لسو�  �حلماية،  تستمر 
 ka �لنـز�عا�  تطفو 
 Qحد مثلما  �لسطح.. 
 Iلد�� كانت  ليبVيا.   0
 0 Iلغربية تر�قب �ألحو��
ليبVيا �يسيطر�ka g حد 
ما على �خلالفا� �لقومية، 
�لتوتر   I�_ عندما  �لكن 
�لُعظميني  �لد�لتني  بني 
ت~_  �ملخاطر  هذ|   �Mبد
 Fلعمل مر� ka تعو�� Fفجأ

Mخر�.
  ��آلg ترتفع Mصو�� 0 
�لدميقر�طية،  باسم  Mفريقيا 
نظا�   Iخا�a  Iحتا��
�من   .Fملتعد�� �ألحز�" 
�لسياسية  �لنظر  �جهة 
ملخاطر  Mفريقيا  تتعر� 
كثM� .FVع£ بوجهة �لنظر 
من   Cنو  2ّM �لسياسية: 
 gM ينبغي  �لسياسي  �لنظا� 
�لناحية  فمن  هنا�؟  يقو� 
�لسياسية ��لقومية ��لدينية 
�حلد��  على  ��خلالفا� 
 �DخطاM  gيو�جهو هم 

 qنه حM ��ملشكلة   .FVكث
 Iبذ  0  ��Aيبد  H  gآل�
مساCٍ �اعية إل_�لة هذ| 

.Dألخطا�

�لغا	 مدفونة
ميكنكم  هذ�  كل  من    
بأ¦م  قوhم  صد�  تقدير 
كله،   Hلعا� �حد��  قد 
خطر  على  �Mطلعو| 
�لعر��، �gM ما فعلو| aجنا_ 
�Dئع حلماية �لسال� �لعاملي 
فكل   .(Vلتعب� ّصح   ga)
هذ| Mقو�I _�ئفة ��عا�2 
باطلة ال صد� فيها. �كل 
�لS bكرִדا   Dهذ| �ألخطا
Mمثلة  سو�  ليست  لكم 
تفو�  فهي  �aال   ،Fمعد��
كاأللغا�  �هي  �حلصر، 
 �Dأل� حتت  �ملدفونة 
بعضها  شq؛  Mماكن   0
�يوشك  فحيًحا   Dيصد
�بعضها   ،Dالنفجا� على 
ساكن �سو� ينفجر بعد 
�قت ما. Mما �النقساما� 
 �Dلفو�� على  �لقائمة 
��للغوية  ��لدينية  �لقومية 
 �Dًللعمل ِجها Fفهي مستعد
¦ا�Dً. �سأ2�D لكم Mمثلة 
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قليلة Mخر�.
بني  �لقدمية  �لعد����   ga
��ليونا&  �لتركي  �لشعبني 
قد مت َكْبُتها بسبب �شتر�� 
حلف  منظمة   0 �لبلدين 
 gفاليونا �ألطلنطي.   Iا«
�تعت~  �D�Mبية،  ��لة 
�D�Mبيًّا.  بلًد�  Mيًضا  تركيا 
�أل¦ما عضو�g 0 �ملنظمة 
 0 صاحلهما،  من   gفكا
�لر�سي،  �لتهديد  ظل 
بنشو"  يسمحو�  Mال 
حر" بينهما. H ينته هذ� 
 Iيز� ال  بل  بعد،  �خلطر 
موجوً��، �لكنهم جتاهلو| 
�لوقتية.  �ملصـا�  بسبب 
سريالنكا   0 هنا�  كما 
بسبب   FVخط نـز�عا� 
�لـلغـوية   �Dلفـو��

��لقومية.

لسيا6)  �ليهو76  �ُحللم 
�لعا,

  �بالنسبة ملوضوC �لتمييز 
ال  كله   Hفالعا �لعنصر2 
�ليهو�  خطر  �شى   Iيز�
كما كاg �شا| منذ #ال� 
�ليهو�ية  ��ألمة  �لسنني. 
تتصدD فيما يبد� صفوَ� 

على   Aللقضا �لد�عني 
�لعنصر2،  �لتفو�   Fنعر
�يقوموg بدعاية ك~� 0 
�لعاH للقضاA على �لتفرقة 
�لتعصب  �a_�لة  �لعنصرية 
 gيفعلو aمنا  �هم  �لعرقي؛ 
Mمة  تقو�   gM �افة  Sلك 
على  نقمتها  �تسلط  ما 
 gM �حلقيقة  �لكن  �ليهو�. 
تفو�  عن  �ليهو�   Fعقيد
سائر  على  �ليهو�ية  �ألمة 
Mبًد�  تقل  ال   Hلعا� Mمم 
عن  �لنا_2  �ملفهو�  عن 
لقد  �لعرقي.  �لتعصب 
 ،Fملعاصر� #��ֲדم  �Dست 
من  �لتا�Dي  �تر�ثهم  بل 
عليه   ���� سيدنا  عهد 
 0 ��جدُ�  �لسال�، 
لو  كما  �أل�بية  ما�ִדم 
ُخلـقت  �ليهو�  Mمة   gM
 Hلعا� على   Fللسيا�
�ال  �خللق!  ��ستعـبا� 
ميكن للسال� gM يستقّر ما 
�لعاH كله حتت  H يدخل 
�حلكم �ليهو�a .2¦م Mيًضا 
�لسال�،  عن   gيتحدثو
�لكن �لسال� 0 عيـو¦م 
هو ما ير�| �لعـاH طغياًنا 

��ستـبد�ً��.

�لعنصرية : �مريكا
  � ال تز�I �لعنصرية تفعل 
�مع  Mمريكا.   0 فعلها 
مبنح  يقضي   gلقانو�  gM
�لكن   ،oللزنو �حلقو� 
هذ� �لقانوH g يقض على 
فالتمييز  �لعنصرية.  �لتفرقة 
�لعنصر2 له قو�نينه �لفعالة 
سائر  على   Fملسيطر��
�لقو�نني. ��لظن بأg �لسو� 
 gمتسا�� �مريكا �ليوM 0
 gجلنو� hو  �لبيض  مع 
 Fمسا�� hم  ليس  بعينه. 
ُ�فعو�  �aمنا  2M �جه،  من 
 ،A�Dلو�  ka سبيل  بكل 
ترسخت   qح �ُكبتو� 
�لكر�هية.  مشاعر  فيهم 
 Iقا Mمريكا   �D_ عندما 
d بض �لناga :³ �اعتك 
شديد..   Aببط هنا  تنتشر 
�اعا�   gM حني   0
تكسب  Mخر�  aسالمية 

�نتشا�M �Dًسع بني �لسو�.. 
فلما�S ال تنتهجوg �سائل 
hم:  قلت  hم؟  مشاֲדة 
 "Dألحا هنا  جئت  لقد 
�سائَل  �لوسائَل..  هذ| 
�ملكبوتة  �ملشاعر   FDستثا�
 Dباسم �لدين �حتويِل �لشر
 gأل مشتعل،  hيب   ka
�لو  مز�َجهم.  يالئم  هذ� 
�إلسالمية  �جلماعة   gM
تعلِّمهم  شرعت  �أل\دية 
�لبغضاAَ، �تعز� على �تر 
فيهم،  �لنقص  مركبا� 
 ka َسَعْت لتحويل �جلمر�
لتفوقْت  متأجج..  hيب 
تنظيمها على �يع  �سن 
بسو�  �لفا_�  �لفر�، 
 Iخال  0 �يعا  Mمريكا 
عقدين من �لزماg. �لكننا 
ال نريد نصًر� عد�يًّا، �ال 
�لَكمِّي..  �لفو_  يهمنا 
�لذJ 2عل Mمة ُتبغض Mمة 

لقد جئت هنا ألحارب هذه الوسائَل.. 
املكبوتة  املشاعر  استثارة  وسائَل 
%يب  إ&  الشرر  وحتويِل  الدين  باسم 

مشتعل...  
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�خر�، ��وِّ� �لسال� �� 
مفاهيم   �� �حلر�.  نا� 
!تلفة  لالنتصا�  �أل%دية 
 '  �(� �ننا  هذ�.  عن  متاًما 
نفو0  فسو1  �ليو�  نفز 
قر��  ��بعة   �� قرنني  بعد 
�� بعد �لف سنة.. �لكننا 
سنحصل على )لك �لنصر 
�لذA هو نصر @مد �سو� 
�خالقياته،  نصُر   ،� �هللا 
 �Fنصر تعاليمه، نصر �لقر
�لنصر  هو  هذ�  �ملجيد. 
 J حتر���� قيمة  له   Aلذ�
قلوبنا. �كل نصر Fخر هو 
نصر �لظلم ��لقسوM، �هو 
�لشيطانية..  �لقو�  نصر 
بل  فيه؛  لنا  �غبة  فال 
�ألحر� �ننا ُخلقنا للِصد�� 

به ��لقضاU عليه.

��نو�  على  �لغر�  مظا� 
�حلمر

 Wفالتعصب �جلنسي موجو
اِلها �جنوֲדا.  J �مريكا،̂ 
�� �_نوW �حلمر J �لشما� 
فو`  من  عمليًّا  �ُبيد��  قد 
�أل�c، �لكنهم ال يز�لو� 
 J Mdكب Wين بأعد�Wموجو
�ميّثلو�  �جلنوبية،  �مريكا 

J بالW كثMd �غلبيًة عدWية 
�لّالتني.  باملو�طنني  مقا�نة 
ُيضطَهد��  �لكنهم 
حقوقهم  من  ��َرمو� 
حl صا��� يزW�W�� ميًال 
�� �لعنف كل يو�، �تنمو 
�لر�مية   mحلركا� فيهم 
لسو1  �النتقا�.   ��
 �� غًد�   mالنفجا��� تقع 
 oهذ  Uجر� �ليو�  تقع   '
�سو1   ،Mملتفجر� �مليو� 
�ماكن   J �لقنابل  تنفجر 
على  �تقضي   ،lش
�لrيئة،  �ملو�طنني   s����

�ملشـاكل.

قنابل مدفونة
حتكم   vل� �ألنانية  �wا   
 vل� �هي  �ليو�،  عا' 
yلق �ألخطا�. متيل �ألمم 
 dكث كبت   ��  �rلك�
 ��W �ملخاطر   oهذ من 
عال| كي تستخدمها من 
�لسياسية،  مصاحلها  �جل 
 J سالًحا  ֲדا  �تستمتع 
�لزعيم   Uسا� لو  يدها. 
 mdلفال{ تصرفه، �� لو غ�
سلوكها  �لفالنية  �ألمة 

 mألمريكية لديها ��حتجز�
 ' ֲדا..  �لعاملني  هيئة 
�إلسالمية  �جلماعُة  تؤيد 
على  �ملؤسسة  �أل%دية 
�ملوقف  )لك  �لعد� 
 Mحد��  Mمر �ال  �إلير�{ 
�حلرمة   �� )لك  �بًد�. 
@مد  موالنا  �قامها   vل�
 ،Uللسفر�  � �ملصطفى 
��لتعاليم �لر�ئعة �لv قر�ها 
 Aبالنسبة _م.. ال �و0 أل
لذلك  جتاهلها.  حكومة 
�لكن  �بًد�.  نؤيدهم   '
كا�  بأنه  �لظن  �خلطأ  من 
عد��ًنا من جانب ��حد؛ 
عن  �مريكا  برحت  فما 
تطلق  �ير��   oشا طريق 
�لعنا� للفظائع ضد شعب 
منهم  �جعلت  �ير��، 
 lملظا' ح�� Mهدًفا للقسو
�رm هذo �ملعاملة �لقاسية �
 J �الضطر��  من  نوًعا 
�عندما   .Aلفكر� تو�w0م 
يستثا� %ا� �النتقا�.. ال 
ميكن ألحد �� ميشي بفكر 
مّتز� �� �لطريق �لصحيح. 
�� �النتقا� عندئذ ال ير� 
ما هو �لتصر1 �ملّتز�، بل 
يثو� كالطوفا�؛ �ال ميكن 

 j@vƒªA  πªg  ”ºß  Ω@v@Zƒm  Bƒƒ∏ªÀ
 ,�  �A  æÃmi  f¿ä  jv√  Ã«  –hªA

... …ô@ªB®M jv√ ,…MBÕ@≥›aC Âjv√

صفو  يتعكر  �سو1 
تقف  Wمَت  �ما  �ألمن. 
�ملتفرجني،  مع  خا�ًجا 
�ألسبا�   �� تلتفت   '�
�مليو�..  تلك  تنمي   vل�
�ألفعاَ�  تدين  فمهما 
على  بالكال�  �تشجـبها 
نطا` ��سـع، فلن يكو� 
 oهذ حل  بوسـعك 

�ثرنا �خلطر   J فإننا معنا، 
عندهم،   mملكبو� �لفال{ 
�ملدفونة  �ل�rكني  ��يقظنا 
�Wًسا  �تلّقنهم  لتتفجر 
�الختال1  عو�قب  حو� 

معنا.
عندما  �نه  لقد الحظتم    
�مريكا  مع  �ير��  تعاملت 
 Mَلسفا�� ��حتلت   ،Mبشد
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للطوفا� �� يبقى @صوً�� 
 �� �لنهر.   vضف بني 
 Uملا� فيضا�  يع�  �لطوفا� 
�هكذ�  �لضفا1.  فو` 
تفيض عاطفة �النتقا� فو` 
�حلد�W، �يقع نتيجة _ا ما 

.m�0�شهدمت من جتا
  � جاU �نتقا� �لغر� من 
�لعر�`.  �ير�� مستخدمني 
على   Uبنا  oستخدمو�
تا��ي  نـز��   Wجو�
�لبلدين،  بني   W�حلد� على 
�) ' يتفقا على �ين تنتهي 
تبد�  ��ين  �ير��   W�حد
 oلعر�`. كانت هذ� W�حد
�خلالفاm @فوظة J )هن 
هذo �لبالW �ملتقدمة �لذكية، 
فاستغّلوها J هذo �ملناسبة، 
 o�عد�� �لعر�`  �شّجعو� 
 J عندما قلت� .Mباملساعد
كتا� "�لقتل باسم �لدين" 
�لسعوWية  �حلكومة   ��
ساعدm �لعر�` J )لك، 
 �Uحّرضته.. تسا vا �لw��
Wليلك  ما  �لنا�:  بعض 
 mميناy لعلها على هذ�؟ 
�صبح  �آل�  لدنك؟  من 
�لدليل ��ضًحا كالشمس. 
على  �لسعوWية  تعلن  �آل� 

�لعر�`   �� �لطبو�   mقاW
لقد  للجميل..  ناكر  بلد 
للقتا�،   Mلقو� �عطيناهم 
ساندناهم  �لذين  ��ن 
ضد عد�نا، �لكنهم �آل� 

.Uلعد�� mيرموننا بنظر�
  �قو�: �� �ألخطا� مكبوتة 
مبختلف   lش �ماكن   J
 J ��لنـز��  �نو�عها، 
 oهذ منها.  ��حد   dكشم
تعر1   �rلك� �ألمم 
�ألخطا�   oهذ �تر� 
�wم  �كما  �ملكبوتة. 
تبني   vل� �خلر�ئط  ير�و� 
باطن   J  �Wملعا� مو�ضع 
ير�و�  كذلك   ..cأل��
 oخلر�ئط �لسياسية. �� هذ�
�لذكية..  �ملتقدمة  �ألمم 
 oذ_ ��ية  خر�ئط  لديهم 
 lم �يعرفو�  �ألخطا�، 
 A�� كذ�،  خطًر�   ��dيث
�تبقى  يفّجر��.  �لقنابل 

�)هاwم   J 1ألهد�� oهذ
�النتقا�   mملؤ�مر� @فوظة 
على  �تظهر  �ملستقبل،   J
تدفعهم  عندما  �لسطح 
�ألنانية  مصاحلهم  بعض 
الستغال_ا. �من W�� )لك 
تبقى J �)هاwم جز�Uً من 

�لدبلوماسية �لغربية.
 Wجلانب �ملحز� �� �لبال��  
 J تو�طت  قد  �إلسالمية 
هذo �لسياسة نفسها. ��� 
�يًضا �قعت  �_ندية   Wلبال�
 Wنفس �لفخ، ��� �لبال J
�نغمست  كذلك  �لبو)ية 
J �لسياسة عينها. �هكذ� 
فإ� �لسياسة �لظاملة �لقائمة 
على �ألنانية �عد� �لعد�لة 
�لعا'  على   mسيطر قد 
بأ�عه �ليو�. �ما ' ُيقَض 
ميكن  ال  �مليو�  تلك  على 
يدخل J عصر   �� للعا' 
ظال�   srت �لن  �لسال�، 

�لعا'.  على  جا�ة  �حلر� 
�� باألحر�، بعد �� �صل 
�الحتاW �لسوفييv �� �تفا` 
مع �لوالياm �ملتحدM، فإ� 
�ألخطا� �لصغر� ستشّب 
�ستكو�  �عظم،   Mبقو
 vل� �لنشطة  كال�rكني 
 �� �لعا'  يستطيع  ال 
�حلمم..  قذ1  من  مينعها 
�لقو�  بعض  مصا�  أل� 
تكمن  �ألخر�   �rلك�
 Uستمر�� حد�� شي� J
من �الستفز�J 0 مكا� �� 
Fخر. �كما يقو� غالب، 

شاعر �أل�W� ما تعريبه:
 Mستـثا��  J ِ�ستـِمرَّ 
 ' فـإ�   ..mجلميـال�

..Uَتح¢َظ بلقا
�ألقـل..  على  فليـكن 
يا غـالب.. شـو` بال 

�شبا�.
 ،�rلك� �ألمم  فتلك   

هذا هو النصر الذي له قيمة واح�ام  قلوبنا. وكل نصر 
آخر هو نصر الظلم والقسوة، وهو نصر القوى الشيطانية.. 

فال رغبة لنا فيه....
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تتوقف   ' @بة،  بينها  تكْن   '  vل�
بعًضا.  بعضها  �ستفز�0  عن  قط 
�لسال�   J Wخلو�   �� بعد  ��آل�، 
فيما بينهم، �صبحت �ألمم �لصغر� 
مبثابة �جلميالm بالنسبة _م؛ �wم ال 
يستطيعو� لقاUهن، ��منا يبقى شوقهم 
للتطفل عليهن ��لتدخل J شؤ�wن. 
�مـوضو� هذ� �لبيت من �لشعر ال 
�النطبا`..  متا�  �ملوقف  على  ينطبق 
كي  قليًال  تعديله  من  بد  ال  لذلك 
مشاعر  تثا�  فعندما  ��حلا�.  يتفق 
�لشو` بني �ملحب ��ملحبو�، تكو� 
�ملحب..  نصيب  من  �Wئًما   Mملعانا�
��ملحب  �ألقو�  هو  �ملحبو�  أل� 
�Wئًما  ميلك  �ملحبو�  �ألضعف.  هو 
 mنا كلماry� .سلطاًنا على �ملحب
�لشعر �� �ملحبو� ينبغي �� يسيطر 
بالعاطفة.  �ملشبو�  �ملحب  على 
�ملحبة  �ثر  من  ليس  هنا  ��ملوضو� 
�لكنه  �لو_ا�..  ��ملحب   Mلشديد�
��خلضو�،  �لسلطا�  موضو� 
لذلك  ��لضعف.   Mلقو� موضو� 
 ..mللجميال  Mستثا�� هنا  كا�  فإ)� 
نصيب  من  �لند�  يكو�  فلسو1 
ند�  هنا¥  يكو�  سو1   .Uلضعفا�
 Mdلصغ� �ألمم  نصيب  من   dكث
يتوقفو�  لن  �لنا�   Uهؤال�  .Mdلفق�

عن �ستفز�0ها.
فو�جب �جلماعة �إلسالمية �أل%دية 

بتعاليم  �لعا'  ساسَة  تعر1ِّ   ��  �(�
على   .� �ملصطفى  @مد  سيدنا 
 Wملسلمني �أل%ديني �� يبد��� �جلها�
إلخبا�  فيه  يعيشو�  بلد  كل   J
تنبئ  �لنهائية  حتليالتنا  بأ�  �جلميع 
كل  �سا�  §ا  ��ألنانية  �لظلم   ��
 mتفاقيا�  A�  J �Wخلو�  !ا�فكم. 
ما �لو  �خلر�ئط  شئتم، ����و� من 
تلتفتو�  ال  Wمتم  ما  �لكن  لكم.. 
تعو)��  �ال  �إلسالمية،  �لعد�لة   ��
 Aلذ�  ..� �ملصطفى   mبأخالقيا
ُبعث �%ًة للعاملني.. لن تنالو� سالًما. 
�� تعاليمه �حدها هي �لقاM�W على 
ما  �كل  �لبشر..  لب�  �لسال�  منح 
�شر��  ��باطيل،  ��ها�  )لك  عد� 
سياسية، �مكائد Wبلوماسية.. عا�ية 

عن �حلقيقة.

ُهبُّو� ملحا#بة �لعنصرية
�لعاملي..  �لسال�  Wعائم   Uإل�سا�   
�منا هي �جلماعة �إلسالمية �أل%دية 
�سا�  تضع   �� عليها   vل� �حدها 
�جلهاW �لعاملي J مسا��ته �لصحيحة. 
�يًعا  �)ّكركم   ��  W�� �لذلك 
 J ضد �لتعصب Wجلها� J ��بالشر
��لظلم  �لطغيا�  ليز��  �لعا'،   Uا��
 J تشرعو�   �� �ب  �لدنيا.  من 
�لعد�لة.  �و  �لسياسة  لدفع   Wجلها�
 dتغ �د�  فسو1  )لك  مت  �لئن 

 ،"Mملتحد� "�ألمم   dتفك  J  Aثو�
للتفكر   Mdيؤلفو� جلاًنا كث �سو1 
)كرִדا   vل� �ملخاطر  صنو1   J
��0لتها  على  �لعمل  �يبد���  لكم، 
�لعا'   Uا��  J �سيجد��  �يًعا. 
تقاعد��،  ممن  @ايدين   Uشرفا  Mقضا
�نـز�هتهم  حياWهم   J يرتا�  ال 
�ملثا�  سبيل  على  هنا¥  �حد. 
بعد�لته  �ملعر�1   Aلكند� �لقاضي 
 J �هنا¥   .(J. Dechene) "W�شني" 
 ���W" vشWباكستا� �لقاضي �لز��
منصبه ألنه  �ستقا� من   Aلذ� بتيل" 
بعد  للعد�لة  منافية   mتصرفا  ���
�النقال� �لعسكرA. �هو من �جهة 
نظر �لعد�لة J مقا� �لتقو�. �كلمة 
�لتقو� _ا مع» ��سع، �تنطبق فعًال 
)لك  �يًضا؛  �لدينية   dغ �لقيم  على 
تنتمي  �لطيبة  �ألخالقية  �لقيم  أل� 
تعا�.  �هللا   �� �لنهائية  صو�ִדا   J
سائر  على  يسمو   Aلذ� فالقاضي 
 �� نستطيع   ..m�dلتأث�� �ملصا� 
نصفه بالتقو� من جهة عد�لته. ��)� 
 J تقو� A�( Mسو1 �د�� قضا
�غdها.  ��سبانيا  ��_ند  باكستا� 
ألسبانيا  0يا�¬   J كنت  عندما 
 ' متقاعًد�  قاضًيا  قابلُت  ��لrتغا� 
�لالئقة  ��الحتر��  �لتقدير   Mنظر ينل 
به من �حلكومة �لrتغالية.. )لك أل� 
�لرجل مسئوًال  �ملتحدM عّينت  �ألمم 
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عن �لنظر J �ألمو� �لد�لية ��لفصل 
J �ملظا'؛ �كا� بعض �حكامه ضد 
قا� ضاحًكا:  قابلته  عندما  �لrتغا�. 
"�نت تر�A  �لفظائع �لv ُترتكب 
ضدكم J باكستا�؟ حسًنا، سو1 
��فع صو¬ ضدها، �لكن �A �آل)�� 
�عيش   Aلذ�  Wلبال�  �� تسمع؟! 
فيها، ��لذA عملُت فيه قاضًيا طو� 
حيا¬.. ال يعامل� �آل� بإنصا1؛ بل 
�لظلم.  على  قائمة  �لعا'  �مم  �كل 
حتدثت معه طويًال J جو �AW. �نه 
�جل متقد� J �لسن، ��ترمه �لنا� 
مستبَعًد�  كا�   ��� �إلنسانية،  لقيمه 

من لعبة �لسياسة.
 Uنعم، ميكنكم �� جتد�� �مثا� هؤال  
 Uلشرفا� �لعاWلني  �ملتقاعدين   Mلقضا�
)�A �لسمعة �لعاملية �لطيبة؛ �� بعض 
بسمعة  يولد��  قد  �لذين  �لسياسيني 
على  �نتقا°هم  ينبغي  ��لذين  �لعد�، 
هذ� �ألسا�، �ليس على �سا� حز�. 
 Uبنا Uب �� ُيصطفى �نا� من هؤال�
على �لعد�لة، �ُتعرc عليهم �ألخطا� 
ل منهم  �لv يتعرc _ا �لعا'، �ُتشكَّ
 mلنـز�عا� J ��جلا� متنوعة، ليفكر
�جلوهرية  �سباֲדا  لتفهم  �ألساسية 
ليقضي عليها قضاw Uًائيًّا. كما �ب 
�ألمم  لتوجيه   Wجلهو� �قصى  بذ� 
�ملتناحرM �تعليمها ��عها على منصة 
 Aللر�� _ا  �ألمر  �توضيح   ،Mحد��

 �� �r�هم   �� �ب  �لعاملي.  �لعا� 
هذo هي �ملنا0عاm ��سباֲדا، �هذ� ما 
�لصدW، �هذo هي  �للجنة ֲדذ�  فعلته 
�لصو�M �حلقيقية �لv تبد� �مامنا. ليس 
 Mحللو� فجأ� J dباستطاعتكم �لتفك
 mملرحلة، أل� بعض �ملنا0عا� oهذ J
متشابكة حl �ألعما`؛ �لكن ال بد 
من �لشر�� J @ا�لة ��اW حل _ا.

  �� بوسعي �� A��ُ �ألمم �لv تر� 
خطر  �لَف  �ليو�  �لعر�`  من  �خلطر 
كانو�   �(� �لدنيا.  جو�نب   J منتشر 
فكما  �لعا'،  سال�   J ��غبني  حقًّا 
 �� عليهم  _م،  نصحت   �� سبق 
يستقو� على �لعد�لة.. عد�لِة �إلسال� 
�ال  �غر�،  شر`  بني  متيز  ال   vل�
تفر` بني ^ا� �جنو�؛ ��منا تضع 
مفهو� �لعد�لة ���ُّ �لعد�لة جل �عال 
ُنْصَب عينها. �بانتها| هذo �لعد�لة.. 

ولكن ال ميكن التوصل إ3 هذا السالم إال عن طريق 
اليد الودودة احلانية.. يد سيدنا >مد املصطفى �  
رسول اهللا تعا3، ألنه النB الوحيد الذي أعلن اهللا 
تعا3 أنه املبعوث ﴿رKًة للعاملني﴾. فالذي بعثه 
األرض..  أمم  لكل  للعاملني..  وعال رKًة  اهللا جل 
ولكل العواQ.. إذا Q تسألوه، وإذا Q تنتفعوا به.. 

فكيف ميكن أن حتققوا السالم للعاQ؟

 �� نـز�عاִדم  حل  حا�لو�  �wم  لو 
�°كد  فإ{  �لعاملية..   mملنا0عا� حل 
بالسال�.  تفو0  عندئذ  �لدنيا   �� _م 
هذ�   �� �لتوصل  ميكن  ال  �لكن 
 MW�Wلو� �ليد  طريق  عن  �ال  �لسال� 
�حلانية.. يد سيدنا @مد �ملصطفى � 
�لوحيد  �لن²  تعا�، ألنه  �هللا  �سو� 
�ملبعو�  �نه  تعا�  �هللا  �علن   Aلذ�
�هللا  بعثه   Aفالذ للعاملني﴾.  ﴿�%ًة 
جل �عال �%ًة للعاملني.. لكل �مم 
 '  �(� �لعو�'..  �لكل   ..cأل��
تسألوo، ��)� ' تنتفعو� به.. فكيف 
ميكن �� حتققو� �لسال� للعا'؟ �ب 
على �جلماعة �إلسالمية �أل%دية �� 
�هللا  �لعاملي، عسى   Wجلها�  J تشر�

تعا� �� يكو� معنا! Fمني!

١٦ نوفم* ١٩٩١
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�لنبض  
تفا� � مع 
 �حليا عر��   � �لرقمي 
�صبحت   ،�ملعـاصر
ع!  �لشر�ئية  �لعمليا% 
�ألساليب  �هم  �إلنترنت 
نسبة  يعتمدها  �ل2  �لتقنية 
�لعا4  سكا5  من   كب8
ميز�%  من  تقدمه  ملا 
=ال  <ة،  �فو�ئد  =Bابية 

 Cتز� ال  �ألمن  قضية   5�
تؤ
� �لكث8 من شركا% 
�ألمن �لرقمي ��لشركا% 
ملا  �Iلك  �ملالية،  �ملصرفية 
يشهدK �لعا4 من سرقا% 
�الئتما5  بطاقا%  بيانا% 
عمليا%   � ��ستعماNا 
ֲדا   Pيقو ��ل2  �لتز�ير، 
غالبا نو� خاR جد� من 
�سم  عليهم  يطلق   Vلنا�
Wطمي   ��  "Yلكر�كر�"

�لنظم.
بطاقا%   Cستعما� يث8 
على  �الئتمانية  �لدفع 
مشكلة  �إلنترنت  شبكة 
�لدفع  عكس  ألنه  كب8؛ 

 مباشر يتم  �لذ^  �لعا`^ 
��ملشتر^  �لبائع  بني 
�ما   .معد�` `قائق   �
بصفقا%   Pلقيا�  Cخال
شر�ئية ع! �إلنترنت يعت!  
�لبطاقا%   Kֲדذ �لتعامل 
 � تتم  �eا   Vسا� على 
به  ُتحيط  مفتوh؛   iفضا
جانب،  كل  من  �ملخاطر 
 Pسيقو من  أل5  �Iلك 
يتعامل مع  ببطاقته  بالدفع 
مئا% �آلالn ممن lا�لو5 
 Kهذ بيانا%  �صطيا` 
ليقومو�  
قامها �� �لبطاقة 
مشترياִדم.   � باستعماNا 
عملية   Pالنعد�  5� كما 
 rIلنمو� على  �لتوقيع 
يث8  �لدفع  لبطاقة  �لو
قي 
 sخر� مشاكل  �يًضا 
على  �لتوقيع  مطابقة  أل5 
لبطاقة  �أل
ضي   rIلنمو�
`�فًعا  يكو5  قد  �لدفع 
حني   � سا
قها  لكشف 
 Kإلنترني2 ֲדذ� �لتعامل   5�
�لبطاقة ال يعطي فكر عن 
�توقيعه.  مستعملها  هوية 
�على سبيل �ملثاC شخص 

عـ�  
لتسـو� 

إلنترنت

ببطاقا� 
الئتما� 

شر�   yجنو  � موجو` 
zسيا يستطيع سرقة بيانا% 
بطاقة شخص zخر موجو` 
عندما  �مريكا   yجنو  �
قاP هذ� �ألخ8 باستعماNا 
للشر�i من موقع �مريكي، 
حيث ميكن �5 يستعملها 
 �  Cأل�� �لشخص 
مو�قع  من   iشر� عمليا% 
�خرs � شبكة �إلنترنت 
 Kمكا5 توجد هذ ^� ��

�ملو�قع.
�صبح �لشر�i ع! �إلنترنت 
لكونه  متسا
عة  عملية 
�لسهلة  �لطر�   sحد=
�لبضائع  معظم   iالقتنا
تقريبا  �لسو�   �  �ملتوفر
�لتسو�  ميكنك  حيث 
 � ��نت  �إلنترنت  ع! 
 ،~
�أل على  مكا5   ^�
تريد،  �قت   ^�  ��
 5�  5�` iمسا �� صباًحا 
�كل  منـزلك،   
تغا`
 Cتصا� هو  حتتاجه  ما 
�ئتما5  �بطاقة  باإلنترنت 

.Cية �ملفعو
سا
لك  يسبق   4  �I= لذلك 

إعداد: عالء عثمان
(خب8 � تصميم �ملو�قع)

O√�√‚AÀ ≈ç
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�لشر�i ع! شبكة �إلنترنت 
�لنصائح  �تبا�  فبإمكانك 

�لتالية:
١. تصفح قبل �5 تشتر^: 
�إلنترنت هي �
�� سو� 
مقا
نة  فيها  ميكنك  عاملية 
 rخلر�� من  بدًال   
�ألسعا
 � ��لبحث   �
�لشا  �=
ميكنك  حيث  �ملحال%، 
تقريًبا   iشي كل   iقتنا�
منـزلك،   
تغا`  5�  5�`
�تلفة  مو�قع  تصفح   لذ� 
تريد  �ل2  �لسلعة  تتضمن 
على  حتصل  لكي  شر�iها 
 5
ما تريد متاًما ��يث تقا
��ملو�صفا%   
�ألسعا

�خلاصة بكل سلعة.
٢. قر
 �لشر�i من �ملو�قع 
طيبة  بسمعة  حتظى  �ل2 
تعرفها،  �ل2  تلك   ��
�قر�   iلشر�� تريد  �حني 
خاصة  �لبيع  شر��  بدقة 
�شر��  �لتوصيل  شر�� 
�السترجا�، �بعض �ملو�قع 
يوجد ֲדا خانة لألسئلة �ل2 
 ،(FAQS) اNستعما� 
يتكر
��ل2 البد من �5 تر�جعها 

 Cكا5 لديك �^ تسا� �I=
�� مشكلة.

موقع  `�ئًما  �ستعمل   .٣
 secure website 5مأمو
على   عا` lافظ  �لذ^ 
بطاقتك   Pقا
�� بيانا% 
 � ستستعملها  �الئتمانية 
 �
قا`ً �ستكو5   iلشر��
كا5   �I= ما  حتديد  على 
 iلشر�� تريد  �لذ^  �ملوقع 
ال   P� مأمو5  موقع  منه 
�Iلك عندما ترs عالمة 
تظهر  صغ8  معد�  قفل 
�لشاشة  �سفل   � �مامك 
� �ملوقع �لذ^ - ستشتر^ 
�ملأمو5  �ملوقع  �يبد�  منه. 
عا` بأحرhttps :n بدًال 
حيث   http  nحر� من 
�نه   �=  (s)  nحر يش8 
 ،(secure) مأمو5  موقع 
�ملعلوما%  فإ5  �بالتا� 
بطاقتك   Pقا
�� �بيانا% 
�الئتمانية مت =خفا�ها قبل 
�إلنترنت  ع!  ترسل   5�
�ال  �لشركة  موقع   �=
�الطال�  ألحد  ميكن 

عليها �� سرقتها.

٤. قبل =
ساC معلوماتك 
�لذ^ ستشتر^  �ملوقع   �=
صحة  من  تأكد  منه 
 
�لبيانا% ��أل
قاP ��ألسعا
�تفاصيل بطاقتك �الئتمانية 

قبل =eاi �لصفقة.
٥. �حتفظ بنسخة من �مر 
�لشر�i � كل مر تشتر^ 
ع! �لشبكة، �قم بطباعته 
بنسخة  �الحتفا�  مع 
�لصلب   Rلقر�  � منه 
�هذ�   ،(Hard Drive)

عندما   ^
ضر� �ألمر 
تسا�ال%  عند�  يكو5 
 ��  �ملشتر� بضاعتك  عن 
عندما حتتاr =� �ستبد�Nا، 
علًما بأ5 معظم �لشركا% 
بريًد�  لك  س8سلو5 
فيه  يؤكد�5  =لكتر�نيا 
على عملية �لشر�i، لذلك 
�لرسالة   Kهذ بطباعة  قم 

�اللكتر�نية ��حتفظ ֲדا.
٦. حلماية نفسك بشكل 
�لنصيحة  �تبع  كامل 
تعط  ال  �لتالية:  �لذهبية 
�بيانا%  تفاصيل  �بد� 
�الئتمانية  بطاقتك   Pقا
�

�اللكتر��  �ل!يد  ع! 
�لد
`شة   nغر ع!   ��

��ملنتديا%.
٧. تذكر �5 تقوP شهرًيا 
 Rخلا� �لكشف  مبر�جعة 
لعمليا%  �الئتما5  ببطاقة 
�لشر�i �ل2 تتم ع! شبكة 
�إلنترنت، �البد �5 يكو5 
 iا��  5� هنا  ��ضًحا لك 
�ل2  �لشركا%   بعض 
�تلف  قد  منها  �شتريت 
موقعها  �سم  عن  �حياًنا 

على �إلنترنت.
٨. �ستعمل بطاقة �ئتمانية 
ع!   iللشر� فقط   ��حد
Nذ�  �خصصها  �إلنترنت 
�لغر~ ح¡ يسهل عليك 
Wا�لة   ^�  nكتشا�
بطاقتك،   Cالستعما
يكو5   5� على   Rحر��

صيد هذK �لبطاقة متماشًيا 
 عا` مشترياتك  قيمة  مع 

ع! �إلنترنت.
 ¢
�لقا عزيز^  بذلك 
�كثر  يديك  بني  نضع 
 %
قر حني  �مانا  �لطر� 

�لشر�i ع! �إلنترنت.
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�� سريع

قر�ئها  	يع   "
"�لتقو �سر�  تشكر 
�عد��ها  عن  �ثنو�  �لذين  �ألفاضل 
�جلديد� �مللونة )تعدهم �%ا ستو�صل 

�لنشر بنفس �مليز�.

----------------

خو�طر من عا� �الكتئا	

قط  يشعر   : �نه  يقل  من   -
باالكتئاE ...FنD �شك ? <�ميته.

يعايش  حني  قلبه  يدمع  ال  من    -
شخص مصاF باالكتئاF، فإR قلبه 

من حجر، �) �شد قسو�. 
ليس   Fالكتئا� مر^  فهم   RE   -

حكًر� على �ألطبا`.. هنا_ �لعديد من 
�أل�با` �ملبدعني �ستطاعو� �R يصفو� 

بعمق خلجاg �لنفس �ملكتئبة.
تبد�   Rإلنسا� حيا�   R� �لعجيب   -
بالبكا` )تنتهي �يًضا بالبكا`.. فهل 
�لبكا` �لذv ُيشخص �لعصر �حلديث 
 yقد  Fالكتئا�  zE �)�فعه  معظم 
{تو| ُكتب على �إلنساR عند �ملولد 

 .gملما�(
- قد تطو~ قائمة �لتسا�الg حو~ 
هذ� �لظاهر� �ملضنية �ل� ير
 �خل��` 
�كتفي   Dلكن( فتا_  مر^  �%ا 
�هم  سأملس   Dن� <مال   yلقد� ֲדذ� 

جو�نبها.
 Rالهتما| )فقد�� Rيبد� �ملر^ بفقد�
فتصبح  �حليا�،  مماyسة   ? �لرغبة 
�أللو�R باهتة )تفقد �ألشيا` طعمها. 

 ..Fملصا� gكاyمد Rيستعمر �حلز �
حزR غريب ? عمقه )حدته، yغبة 
? �لبكا`، تشا�|، خو�، هو�جس. 
يفتح �ملصاF عينيه ? ظلماg �لليل 
)�لكل نيا|، E%ا �سو� حلظة �لـًما، 
�جلميع ? سباg ها�� )هو يتخبط 
ميينا )�اال.. )لألعر�^ بقية حيث 
للطعا|.  )�لشهية  �لتركيز  يضعف 
ح�  �لتد�yي  �النعز�~   ? )يبد� 
يصل zE �ملرحلة �حلرجة حني يقو~ 
 � �ياها.   R� تستحق  ال  �حليا�   RE
يقو~: �نا ال �ستحق �حليا�.. )تر�)�� 

فكر� �خلال�.. 
حيث  قناًعا   Fالكتئا� يلبس  )قد 
Eنه �تفي )�y` <ال| �جلسد: �ملعد�، 
�لقلب، �لظهر �) �v جز` من �جلسم 
)يظل   .Fالكتئا� عن  �لتعب�   zيتو
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�ملريض حائًر� تائًها لشهوy عد� ح� 
RE �الكتئاF ال يريد �R يفصح عن 

نفسه.
)قد يسمع مريض �الكتئاF �صو�ًتا 
غ� حقيقية مصدyها نفسه �ملضطربة. 
 Fتؤنبه )حتقر�. )قد يصا gا �صو�%E
با¤ذياR )�لضالالg كأR يعتقد بأنه 
مصاF مبر^ خبيث �) �R جزً̀� من 
�لقلب - قد توقف  جسد� - مثل 
ال  مؤملة  غريبة  �عر�^  �لعمل.  عن 
Eال  )مهلكة  معذبة  هي  كم  يعر� 
�عر�^  منها،   )عا§  عاشها  من 

�ب �ال نأخذها باستخفا�.
�كثر  �لعقلي   Fالكتئا� )مر^ 
)هنا_  �لرجا~،   
لد   �yنتشا�
نو¨ <خر من �الكتئاF يطلق عليه 
ترتفع  �ليأ©" )نسبته  "�كتئاF سن 
يبد�  )عا��  �لرجا~،  عن  �لنسا`   ?
�لفـتر�   ?  v� �خلمسني  سن  بعد 
�لغد�  نشا»  هبو»  فيها  يبد�  �ل� 

�جلنسية. 
)هنا_ �جتا� إلنكاy عالقة هذ� �لنو¨ 
�¤رمونية   gبالتغ��  Fالكتئا� من 
�ل� حتد ? هذ� �لسن، )�R هذ� 
لظر)�  نتيجة  ®د   Fالكتئا�
 (� �لز)¯،   Rكفقد� )بيئية  نفسية 
للمعا°  �إلحالة   (� �ألبنا`،   ¯�(±

بالنسبة للرجا~. 

�ما "�الكتئاF �لتفاعلي" فإنه ²تلف 
 _yيد نفسي  مر^  فهو  متاًما... 
نتيجة  )®د  �بعا��،  �ملريض 
 zE Rجية، تدفع �إلنساyخا gملؤثر�
�إلحسا© باحلزR� R(� ،R يصاحب 
ال  �عر�^ جسدية، كما   v� ´لك 
يصاحبه �v ميو~ �نتحاvy، بل على 
 zE ملريض يسعى بنفسه� Rلعكس فإ�

�لطبيب طلًبا للعال¯. 
من  معينة  نوعية  هنا_   R� كما 
�كثر  عرضة   Rتكو  gلشخصيا�
)هذ�  �ملر^،  ֲדذ�  لإلصابة 
باسـم  تعر�   gلشخصـيا�
 Rل� يكو�( �لد)yية"   gلشخصيا�"
صاحبها من �لناحية �جلسمية بديًنا، 
 zE �لنفسية  �لناحية  من  )مييل 
�النبسا»، )يعر� بني �صدقائه بأنه 
تنتابه  )لكن  �بيض"  )قلبه  "طيب 
 ،gملعنـويا� هـبو»  من   gفتر�
 Rفقـد�( �لعزلة   zE )�مليل 

�الهـتما|. 
�لفر¶ )�لسر)y على  )ُيعت� �Eخا~ 
)سيلة  �جنع   Fباالكتئا  Fملصا�
يأ¸   vلذ� �لفر¶   RE منه.  للتخلص 
حال)�  له   Rتكو طويل   Rحز بعد 
 Rلسا على  ִדبط  �ل�  �ملا`   gقطر�
 R� �ب  )¤ذ�  �جلفا�.  شققه 
 yقد� Eنه  حيث  �ملكتئب  ييأ©  ال 

�لفر¶   ºمبع �إلحسا©  على  �لنا© 
قا�y على  Eنه  بل  )�ألمل )�جلما~. 
 Rإلحسا© بكل نعم �خلالق ? �لكو�
للتحد  �ملؤهلني  �حسن  من  )هو 
مضنية  جتربة  E%ا  �حليا�.   ºمع عن 
�لنحل  خاصية   Fملصا� ُتكسب 
 ..yلزهو� yحيق  يرتشف   vلذ�
جتعل له خاصية جذ)y �لنباتاg �ل� 
كل  لتمتص   ^yأل� باطن   ? متتد 
 yالستمر� �لال±مة  �لطيبة  �لعناصر 
عسال  )ُتنتج  �حليا�.   yها�±�( )منو 

فيه شفا` للنا©. 
RE جتربة �الكتئاF هي �عظم )�هو~ 
نفسي  )�جد   Rإلنسا� ֲדا  مير  جتربة 
مريض  �حسد  هل  مأ±½..   ?
هو~  من  عليه  �شفق   |�  Fالكتئا�
�لتجربة ؟... لعلي �¿ل له ? قل¾ 
كال �إلحساسني �ملتناقضني.. �حلسد 
)�إلشفا½.. �حسد� ألنه �قترF من 
�ملك  ال  )لكن  �حليا�..   ºمع فهم 
مريض   Rأل �إلشفا½،  من  نفسي 
 v� يتحمل ما ال يتحمله Fالكتئا�

EنساR <خر. 
)�جد نفسي �ما| �ألمر �لو�قع )�قو~: 

لو كاR �الكتئاy Fجًال لقتلتـه.

ــق ــصــدي ــة �ل �ــا ــس م
|.¨.¨ (تونس)
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Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

أ�
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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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