



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.
      

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

�جلماعة

�أل	دية

تعمل

مو���ها

صد� تُ

�هبها

�ا

قضى

بعد

تلك
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كلمة �لتقو�٢

�نفر� �إلسال� � �حلث على �كتسا� �لعلم 
$�ملعرفة �$� سو�# من �أل�يا� بل لعله هو 
�لدين �لوحيد �لذ3 2ّر0 �ملؤمنني على بلو, هذ� �*د) 
�لنبيل $يعد من يسعى <ليه بالد=جا; �لعلى.. $مما ال شك 
� �ملؤمن ُمطالب بأ� يترقى � ُسلَمي �لرقي �إلميا@ J فيه
$�لعلمي كي يتطلع <O �لرفعة �ملرجوN �لM 2ثه عليها �ينه 
 ��حلنيف. $� $�قع �ألمر <� هذ# �ملو�Sنة J$  �ملز�$جة "<
ح �لتعبX" بني �إلميا� $�لعلم هي �لM تقو� <O ترسيخ  صَّ
$تعميق �إلميا� $`لك لقوله تعاO: ﴿يرفع �هللا �لذين \منو� 
نفقه  بالعلم  �لعلم �=جا;﴾ حيث  J$تو�  $�لذين  منكم 
Jعيننا،  Jما�  �حلقيقة  فتتجلى  $Jسر�=ها  �ملوجو��;  كنه 
Jنفسنا $� �آلخرين، $تتوثق   � ��إلميا  iفيز��� مستو

 .jالk iصلتنا باهللا $تقو
 Nمائد باعتبا=ها  ضر$=ية  �ملعا=)  nيع   �J شك  ال   
يعو�  حيث   ،jسو� حد  على  �لبشرية  تتقاpها  مشتركة 
نفعها على �جلميع للرقي باحلياN بغية <سعا� �إلنسا� مهما 
 ��ملفكر$ به  قا�  ما  J$ عرقه.. $لعل  لونه   $J �ينه   �كا
عصرهم  معا=)  معظم  �=�سة  من  �أل$�ئل   ��ملسلمو
عظيم   Sجنا> *و  �لضا�  للغة  ترnتها   w منها  $�لتحقق 
Jضافو� <ليه ما توصلو� <ليه من <نتاy فكر3 مز�هر جعل 
 ��إلنسا  zلب} نو نافعة   Nإلبد�عي هذ� ما�� من عملهم 
 .�$�ستحسا بإعجا�  $�لشر{  �لغر�  Jعال�  <ليه  نظر 
 � �لعلم  حتصر   Mل� �لشائعة  �لتقليدية   Nلنظر� $Jضحت 
�لعلو� �لر$حانية $حدها نظرN قاصرN ال تر�عي �إلسال� 
حق =عايته، $لعل هذ# �لنظرN كانت $ليدN تأثX كتابا; 
�لعصو= �لوسطى، $لألسف �لشديد ال �Sلت متد�$لة بني 
 ��لكو Jفكا=ها عن  �ليو�. $� تكن  شر2ة من مشائخ 

مبنية على فهم �قيق للقر\� �لكرمي $�حلديث �لشريف، 
� يبلغو� �حلقيقة $يصلو� <ليها حيث J نَّـى *م \نذ��J$
بد�ئية يغلب عليها  � معا=) عصرهم حينذ�� كانت >
�لتفسX �خلر��.. $بالتا� فهم معذ$=$� نوعا ما. لكن 
 ;�Xلتفس�$ iيتمسك ֲדذ# �لر� �J لغريب � �ألمر هو�
�لبد�ئية من هم � عصرنا هذ� بالرغم من كل ما توصل 

<ليه �لعلم �حلديث $�كتشفه من حقائق!
 $لعمر3 <� عقليا; مثل هذ# � Sماننا هذ� ال ُيرجى 
$جو�  من   jملر� $يتحسر  $�لبشرية.  لإلسال�  نفع  منها 
�لتعا=0  هذ�  من   �يعانو من  �ليو�  �ملسلمني  بعض 
يعتقد  من  هنا�  فمثال  �ملسائل،  من   Xكث  � �لو�ي 
عامة  بصفة  �ألمر  هذ�  على  $يشد�  �رمة   N=لصو�  �J

ها �ن نعرض
عليكم م�اث األنبياء
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Jبعا�� جد هامة �  $يتجاهل �Jية �لصو=N �لM �خلت 
 ،#Xغ$ �جلو3  $�لرصد  $�لطب  $�جلغر�فيا  �لتقنية  عا� 
فأضحت N��J علمية يستحيل �الستغناj عنها. $=مبا غا� 
� �لصو=N � عصرنا � يعد *ا `لك J jهؤال �عن J`ها
�ملاضي،  $تصو=�;  باعتقا��;  �ملرتبط  �لبد�ئي  �لشكل 
$�خليا�  $�لتعليم  �لتربية  بعا�  مرتبطة  Jصبحت  <�ا  بل 
$�لتو�صل  �حلد$�  ع�  $�حلو�=�;  $�لوسائط   zإلبد��$
�العالمي $�لعلمي، $هذ� مثا� صا=� لفهم خاطئ للدين 
من  شامال  جيال  $2ر�  $�لعلم  �لدين  بني  تعا=ضا   iير
تفاعل   3J من  $يعزله  �ال�ابية  �جلو�نب  من   Nالستفا��

<نسا@ $حضا=3 .
� �إلميا� $�لعلم من Jهم =كائز بناj �ألمة �ملسلمة بشكل >

 �متكامل يل� �حتياجا; �إلنسا� �لر$حية $�ملا�ية، $بالتا
$جب علينا ترسيخ مبدJ �ملعرفة $�كتساֲדا $�حلث عليها 
$�فع  �لعلم  على  �لذ3 حض  �إلسال�  صميم  من  $هذ� 

�ملؤمنني <O �لترقي فيه ما �ستطاعو� <O `لك سبيال. 
  فيا Jمة �لعلم $�لقر\� هال �رنا عن سو�عد �جلد $هجرنا 
 z=لِسَنَة $�لرقا� $جفونا ُغر) �لد=�شة $�لتسكع � �لشو��
$�ألسو�{ $�خلو0 مع �خلائضني � سبيل حتصيل �لعلم 
�ملتني �لذ3 به تسمو �ألقد�= $تشرئب <J Oهله �لقلو� 
ال  عزٌّ  فالعلم  �لكبا=.  �لد=جا;  به  $ُتحصل  $�ألبصا= 
متحقه �لليا� $�أليا� $ال ִדمشه �لدهو= $�ألعو�� فهو هيبٌة 

 .�بال سلطا� $غ� بال ما� $منعٌة بال Jعو�
ها ¡ن نعر0 عليكم م�X  �ألنبياj فاطلبو# $�جتهد$� 
�ألنفس  `لك  سبيل   � $�بذلو�   �$ليا Jياًما  حتصيله   �
�لتما�   O> �لتوفيق   - سبحانه   - �هللا  $�سألو�  $�ألمو�� 
$�لكما� $�ستعينو� على `لك باإلخال¥ $�لذكر �للذين 

ֲדما ُتجتاS هذ# �ملفا$S $�لقفا=. 
�فعا  <ليه  تأكيد� $ندفعكم  �لعلم  نؤكد على  $مما �علنا 
 ،iهد$  NXبص على  =َبه   jُملر� يعبُد  بالعلم  Jنه  مديد� 
 �$J هللا على مناهج� O> خللق� Nهل �لدعوJ بالعلم يدعو$
$نفر{  �لباطل  من  �حلق  منيز  $بالعلم  $�لنهى،  �ألبصا= 
 Nلضال�. $بالعلم �لصحيح �لصا�{ $�لدعو�$ iبني �*د
من  Jمتنا   yر¨  �بالقر\ �لد�ئم  $�جلها�   Nملثابر� �خلالصة 
ساحا;   O> $�النتكاسا;  $�لظلما;  �لتعاسا;  Jنفا{ 

�لسعا��;. 
حبه  $=Sقنا  �لر�سخ  �لنافع  �لعلم   O> $<ياكم  �هللا  $فقنا 
�لقو�   �يستمعو ممن  $<ياكم  $جعلنا  برعايته  $حفنا 

فيتبعو� Jحسنه. 
 

           

ها �ن نعرض عليكم م�اث األنبياء فاطلبوه 
واجتهدوا � حتصيله أياًما وليا� وابذلوا � 
اهللا  واسألوا  واألموال  األنفس  ذلك  سبيل 
والكمال  التمام  إ5  التوفيق   - سبحانه   -
والذكر  باإلخالص  ذلك  على  واستعينوا 

اللذين بهما ُجتتاز هذه املفاوز والقفار. 
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٤

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

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما� �ملهد	 �

:���من �

KA

في 
حا� �لقر��

االتصال باهللا..
 حافز قوي على العمل الصا�

ِ�َلْيَك  َيْسَتِمُعوَ	  مَّْن  ﴿َ�ِمْنُهْم 
مَّ َ�َلْو َكان�و� ال  َ&َفَأْنَت ُتْسِمُع �لصُّ

َيْعق)ُلوَ	﴾ (يونس:٤٣)

شر, �لكلما*: 
�صَمًما:  ا  صمًّ �لرجل  َصمَّ   : �لصمِّ
5صّم،  فهو  9عه  �ثقل  5=نه  �نسّد< 
�لرجل  5يضا:  ��ألصم  ُصمٌّ.  ��جلمع 
 Fال ُيرّ� عن هو���لذ	 ال ُيطمع فيه 

.(Kألقر�)

�لتفسـ/: 
حلقيقِة   Oٌبيا تليها   Rل�� �آلية   Fهذ
 O5 تبّين  حيث  �إلسال�،   Y5عد� ُكْفِر 
مقنع  �ليل   ]^ يستند  ال  ^نكا�هم 
�لعنا�  مرجعه  �^منا   ،bمعقو 5مر   �5
 c حلديثك   Oيستمعو ^eم  فقط. 
�لطعن   �ُ�^ثا �هتمامهم  �ُجلُّ  �لظاهر 

.iالعتر���
�ألصم  �لشخص   O5 �آلية  تبّين  كما 
له   mيشر  O5 �ملمكن  من  �لذكي 
 ��باإلشـا �لو  5مًر�   Oإلنسا�
 Oإلنسـا� يفعل  ما=�  �لكن  باليد، 
بالشخص   Oيتشـّبهو �لذين   Yֲדؤال
 sح يفهم  ال  �لذ	   tلغ� �ألصم 

باإلشا��<؟
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﴿َ�ِمْنُهْم مَّْن َيْنُظُر ِ�َلْيَك َ&َفَأْنَت َتْهِد3 
ُيْبِصُر�	َ﴾  ال  َكاُنو�  َ�َلْو  �ْلُعْمَي 

(يونس:٤٤) 

شر, �لكلمـا*:
 :Oفال َعِمي  5عمى.  xع  �لُعمي: 
َ=هب بصرF كلُّه من عينيه كلتيهما؛ 
َغَو}  �جهل؛  قلِبه  بصُر  =هب 

(Kألقر�)

�لتفسـ/: 
 (O�يبصر (ال  كلمة   ��فّسر لقد 
�لر5	  هذ�  �لكن   ،O�ير ال  بأeم 
قد  �هللا   ��� ما  5نه  ليس صائًبا. =لك 
�صفهم من قبل بالعمى فكيف يعيد 
�لسالف  باملع�   (O�يبصر (ال  كلمة 
��. �لو�قع 5نه تعا[ �نفسه ��منا ضر
كما نفى عنهم من قبل �لعقَل ��لفهم 
نفى  كذلك  ا،  صمًّ ^ياهم  بوصفه 
��لر�ية  ��عنهم هنا �لبص��  ال �لبصا
�لظاهر� بتسميتهم ُعمًيا، ألeم كانو� 
كانو�   O^�  -  ��يهتد  O5  Oيستطيعو
 Oلظاهر - لو كانو� ميلكو� c ُعمي�

شيئ� من �لبص�� ��لفطنة.
�كم  5ال  هنا  تعا[  �هللا  عّلمنا  كما 
 Oأل فقط،   Fظاهر بر�ية  5حد  على 
�لر�ئي ^[ مظهر �لنا� فقط، ال يلبث 

 :bيقو� 5حياًنا  بالكفر  يرميهم   O5
�لكفر�   Yهؤال �هللا   Kيعذ ال  ملا=� 
�لفجر�، مع 5نه يوجد بني 5عد�Y �حلق 
بالتعقل   Oيتمتعو من  5يًضا  �لظاهرين 
�ترجى  ^مياeم  يرجى  ��لفطنة �يث 
هد�يتهم. �على �لنقيض من =لك قد 
يكوO هنا� 5نا� مؤمنوc O �لظاهر، 
�لكنهم c �حلقيقة ال يعوO شيًئا �هم 
�هم  5بًد�   O�يبصر �ال   ،Oمستمعو
�^منا تبحث 5نظا�هم ��ئما  ،O�ناظر
�عتر�ًضا.  عليه   ��يث�  O5 ميكن  عما 
ال فهم فيهم �ال بص�� عندهم 5بد�. 
بأمر  �هللا  �حتفظ  =لك  5جل  �من 
�تعا[،  سبحانه  هو   Fيد  c Kلعذ��
ألO غ�F ميكن O5 ينخد� مبظهر 5حٍد 

فيصّب عليه �لعذ�K خطًأ �ظلًما.
 Oهاتا Oبالنظر ^[ هذ� �ملع�، تكو�
قبل  من  تعا[  لقوله  تفسً��   Oآليتا�
 O5 	5 ..﴾بك 5علم باملفسدين��﴿
�5يه  c للخطأ ��ئًما iٌَّمعر Oإلنسا�
 ،Fعن شخٍص ما ^=  ينخد� بظاهر
�لنا�  �ميع  عاٌ�   Fحد� �هللا  �لكن 

على حقيقتهم.

ش;ْيئ8  �لنَّاَ>  َيْظِلُم  ال  �هللا   َّ	�﴿
َ&ْنُفـس;ُهْم  �لنَّاَ>  َ�َلِكـنَّ 

َيْظِلـُمو	﴾  (يونس: ٤٥)

�لتفسـ/: 
�� �ملع� �لذ	 جاY< به �آلية. �ما 5
�لقلب   c تأثـيـًر� لآلية   O5 ��حلق 
 bلقصيد.. يقو� c �كتأث� �لبيت �ملتكر
�مع  tلن� �لذين بعثنا  �هللا تعا[: �ن 
�ال نريد ^هالكهم  �=لك منهل �لكفا
�لكنهم يتعجلوO �لعذ�K. �ن  ،��فوً
نصيبهم  ال  �لذلك  ظلمهم  نريد  ال 
�O ^تاحة �لفرصة �د�يتهم، � Kبالعذ�
 O5 �فعًال   قوًال  يطالبوننا   �لكنهم 

.��eلكهم بالعذ�K فوً
هذF �آلية تفس� لكافة �آليا< �لقر�نية 
�ستنتاجا<  �لنا�  منها  يستنتج   Rل�
بنفسه  �هللا   Oبأ  Oفيقولو مغلوطة 
�مينعهم من  �يطبع على قلوK �لكفا
هو   FYقضا� �هللا   �قد  O5  �5  ،Oإلميا�
�لذ	 جعل �لنا� لصوًصا �صعاليك. 
 bألعما�  Fهذ كل   O5 �حلق  �لكن 
�ملنكر� ظلٌم �ُتبعد �لنا� عن ��د}، 
��هللا سبحانه �تعا[ يعلن هنا صر�حة 
5نه ال يظلم 5بًد�، بل يتيح كل �لفر  

�ملمكنة �د�ية �لنا�.

﴿َ�َيْوBَ َيْحُشُرُهْم َكَأْ	 لَّْم َيْلَبُثو� ِ�الَّ 
َساَعًة ِمَن �لنََّهاEِ َيَتَعاEَُفوَ	 َبْيَنُهْم َقْد 
َ�َما  �ِهللا   Jِِبِلَقا ُبو�  َكذَّ �لَِّذيَن  َخِسَر 

َكاُنو� ُمْهَتِديَن﴾ (يونس: ٤٦)
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شر, �لكلمـا*: 
ساعة: �لساعُة: ستوO �قيقة؛ �لوقُت 
5� �لليل  ��حلاضر؛ جزYٌ قليل من �لنها

(Kألقر�)
عر£  �لقو�:   £�تعا  :Oفو�يتعا

(Kألقر�) بعضهم بعًضا

�لتفسـ/:
 لقد �قع �ملفسر�c O خطأ كبيـًر� 
من  (ساعة  تعا[  قوله  مع�   Oبيا  c
�لنها�)، ففسر�� �لساعة مبع� �لساعة 
=هبو�   ¤ ،��لنها من  عليها   £��ملتعا
مذ�هب شc s حتديدها �ضخامتها، 

¤ عانو� كثً�� c تطبيقها.
�صف  قد  �لكرمي   Oلقر��  O5 �حلق 
حيا�   - منه  عديد�  5ماكن   c  -
من  ساعة  بأeا  �لدنيا   c  ��لكفا
ֲדذ� حتديد  يقصد  �لكنه ال   ،��لنها
فتر� مكوثهم هنا، �^منا يقصد ֲדذ� 
عاشو�  بأeم  حياִדم  كيفية   Oبيا
�سباٍ<.  غفلٍة   c �ملد�   Fهذ  bطو�
بالعمل  ¨صو    ��لنها  Oأل =لك 
�حيث  ��الجتها�،  للسعي  �مٌز �
5�قاִדم  معظم   Oيقضو  ��لكفا  O^
متغافلني  �لدنيا �متاعها،  c كسب 
كليًة عما ُيكسبهم �ضو�O �هللا �، 
فيصّح متاًما �لقوbُ عنهم بأeم ما لبثو� 
 ،��لنها من  ُسَويعا<  ^ال  �لدنيا   c

�^O عاشو� c �لظاهر �ال£ �لسنني. 
 c م � ينتفعو� من مكوثهمe5 لك=
يستغلو�   �� حقيقًيا،  �نتفاًعا  �لدنيا 
5�قاִדم c حتقيق �لغاية من خلقهم، 
ليًال، �كأeم  �هكذ� 5صبح eاُ�هم 

.�� يلبثو� هنا ^ال ساعة من �لنها
 c مكوثهم  نفي  تقصد  ال  فاآلية 
�لدنيا لفتر� طويلة، �^منا تعO5 ª فتر� 
عملهم �لنافع كانت قص�� جًد�. �لو 
^قامتهم   �مقد�  Oبيا منها  �ملر��   Oكا
 ،(��لظاهر� ملا �ختا� �هللا كلمة (�لنها
 c لليل� O�� �^= ال خصوصية للنها

بياO مقد�� �لوقت.
�باختصا�، لقد بّين �هللا هنا O5 5عينهم 
 c �هم  �ملتر�ية  حالتهم  5بصر<  ما 
�لدنيا، �سو£ يتضح �م c �آلخر� 
�ضوe5 mم عاشو� فيها � Yبكل جال
نائمني c غفلة، عاطلني عن 5	 عمل 

نافع c �حلقيقة.
 ªيع بينهم﴾   Oفو�﴿يتعا تعا[  �قوله 
 O^ بعض.   ]^ بعضهم  سيتعر£  e5م 
 - �لشديد�  خالفاִדم  �غم   - �لنا� 
 Oكو��يشا ،Yألنبيا� ��يّتحد�c O عد�
�لكن  »ا�،  بكل  معا�ضتهم   c
�جلميع  على  �حلقيقة  تنكشف  سو£ 
يو� �لقيامة، فسيعلموO علم �ليقني e5م 
 Oمنا كا^�ما كانو� متحدين c �لو�قع، 
عندئٍذ   O��سيشعر خد�ًعا،  �حتا�هم 

بعا� �لِشقا¬ �فضيحة �خلال£.
 Oبأ �جلملة   Fهذ  O��ملفسر فسر  لقد 
معرفة  �لبعض  يعر£  سو£  بعضهم 
�بنه   Kأل� سيعر£  فمثًال  ظاهر�. 
�آلية).  حتت  (�لر�	،   F5با ��البُن 
هذ�  يذكر  ال   Oلقر��  O5  {�5  ªلك�
�ال ��عي لذلك. �لو�قع O5 �ملفسرين 
� يتدبر�� �آلية كما ينبغي. فإO �ملعرفة 
بر�ية  �لظاهرية  �ملعرفة  فقط   ªتع ال 
�قو£  5يضا:  معناها  بل  �ملالمح، 
�هذ�  صاحبه،  حقيقة  على  �لشخص 
 :Oبال�نا 5يضا يقولو c�هو �ملر�� هنا. 
حقيقتك.  عرفت   	5 عرفتك..   Oآل�
� �حلكم �إل�ي يو� �فكذلك عند صد
 Y5نبيا Oكم كا Oلظاملو� ���لقيامة سيد
�	 مكانة =��بركٍة  �هللا مصَد� خٍ� 
�مال�هم   Yهؤال  Oكا �كم  سامية، 

5��=b ال قيمة �م �ال منـزلة.
 ªهللا﴾ يع� Yقوله تعا[ ﴿كّذبو� بلقا�
O5 كل �ُخلسر�O �لذ	 هم فيه ^منا هو 
نتيجة لتكذيبهم بلقاY �هللا تعا[. =لك 
e5م لو كانو� ممن يطيع خوًفا آلمنو� 
�لو   ،� �هللا  5ما�   bملثو� من  �هبًة 
5يضا   ��ال��� حًبا  يطيع  ممن  كانو� 
له بسبب  ^ليه �طاعًة  له �شوًقا  حًبا 

�إلمياO بلقاY �هللا.
لقد نسي �ملسلموO �ليو� هذF �ملوعظة 
�لقر�نية حيث بد5�� يظنوO 5نه ال ميكن 
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 O�فيتر�َّ  ،Fعبا� �هللا  يكلِّم   O5  Oآل�
5يقن   Oإلنسا�  O5 �لو  فيوًما.  يوًما 
 c َّممكن َجلد�بأO �التصاb باهللا حق 
 Oلعمل �لصا° خوًفا من لقائه ^=� كا�
�5ما  ،Kَلعقا� Oمن �لنا� �لذين ±افو
^=� كاO من =�	 �لقلوK �لعاملة حبًّا 
�لعمل   c جّد�َلرقص طرًبا،  خلالقها 
شوًقا للقاY با�ئه سبحانه �تعا[. فهذ� 
على  قو	  �حافز  ��فعة  قو�  �ليقني 
=� ُحر� �إلنساO هذ� �ليقَني  �لعمل. 5ما̂ 

.�فال نتيجة له سو} �لغفلة ��لدما

﴿َ�ِ�مَّا ُنِرَينََّك َبْعَض �لَِّذ3 َنِعُدُهْم َ&ْ� 
َنَتَوفََّينََّك َفِإَلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ �هللا َشِهيٌد 

َعَلى َما َيْفَعُلوَ	﴾ (�آلية: ٤٧)

شر, �لكلمـا*:
�ئد�  ما  �ما.   Oْ^ 5صله:  ^ّما: 

للتوكيد.
�ملو<،  �هي  �لوفا�  من  نتوفََّينَّك: 
 cُّتو �حه. � قبض  يًد�:  �هللا  توفَّى 
�ُحه �ما<، �ُقبضْت  فالO ³هوًال: 
(Kألقر�) لعبد �ملتوفَّى��فاهللا �ملتوفِّي 

�لتفسـ/:
�لذين ليس لديهم ^ملا� كاٍ£ بقو�عد 
  Oبيا c  عموًما Oللغة �لعربية ±طئو�

حتتو	  e5ا  �لو�قع  �آلية.   Fهذ مع� 
على xلتني منفصلتني. �تقدير �جلملة 
�لذ	  بعض  ُنرَيّنك  �^ما  هو:   ]��أل
 c حققنا  لو  ��ملر��:  فتر�ها،  نعدهم 
حياتك بعض ما نِعدهم من 5نباY غيبية 
فسو£ تر�ها. ��ألنباY �لغيبية هنا هي 
�لوعيد بأنو�� �لعذ�K كما هو ظاهر 
ال  تعا[  �هللا   Oأل �آلية،  كلما<  من 
يِعد َمن يكفر برسله باإلنعا� ��لفضل. 
مع �لعلم Oّ5 لكلمة "�لوعد" مدلولني: 
 Kبالعذ�  �5 ��إلنعا�،  باخل�  �لوعد 
فهي  "�لوعيد"  كلمة  �5ما   .Kلعقا��

خاصة بالعذ�K فقط.
نتوّفينك   �5 تقديرها:  �لثانية  ��جلملة 
 �= ياها c �آلخر�، ��ملر��: 5ما̂  فُنريك̂ 
تتحقق  �لوعيد   Y5نبا ُنِر�   ��توّفينا� 
عليك  نكشف  فسو£  حياتك   c

حقيقتها c �آلخر�.
�مثل هذ� �حلذ£ جائز متاًما �سب 
ُعر£  �كيف  5ما  �لعربية.  قو�عد 

�جلملتني،   c  £��ملحذ هو  هذ�   O5
 Fتؤكد �لتالية  �جلملة   O5  Kفاجلو�
حيث قاb �هللا تعا[: ^O هذ� لن يغ� 
^لينا   O�عائد ألeم  شيًئا،  �ألمر  من 
سو£  �هنا�  µالة،  ال  �آلخر�   c

.Oنكشف عليهم حقيقة ما يفعلو
 لقد نّبه �هللا c هذF �آلية �لكفاَ� بأeم  
�لكن سنة  ،Kقو� �لعذ�� Oيستعجلو
بل  تأجيله فحسب،  تستوجب  �هللا ال 
^eا 5حياًنا ُتلغي �لوعيد بالعذ�e Kائًيا.

هذF �آلية برهاO 5ساسي �قاطع على 
O5 �هللا تعا[ يلغي 5نباY �لوعيد 5حياًنا، 
��ملسيح  �ملهد	  �إلما�  سيدنا   Oكا�
 Oل¶ها� يقّد� =كر هذ�   � �ملوعو� 
 Fهذ ^ثبا<   c �خر   Oبرها  	5 على 
�لسنة �إل�ية (^�لة 5�ها�، �خلز�ئن ·٣ 

(٢٧٤ 
  �آلية تؤكد 5مرين: �أل�O5 :b بعض 
 O¹، أل��ألنباY تكوO مشر�طًة بشر
�هللا قد �ستخد� هنا �5��< �لشر¹ (^ما) 

ولو أن اإلنسان أيقن بأن االتصال باهللا حق وممكن َجلدَّ 
الناس  من  كان  إذا  لقائه  من  خوفًا  الصا�  العمل   3
الذين 6افون العقاَب، وأما إذا كان من ذوي القلوب 
العاملة حبًّا خلالقها َلرقص طرًبا، وجّد 3 العمل شوًقا 
دافعة  قوة  اليقني  فهذا   .Hوتعا سبحانه  بارئه  للقاء 

وحافز قوي على العمل. 
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٨

��لثا�: O5 من �ألنباY ما ُيلغى  .(�5) �
ُنرَينºك  ^ما   :bيقو تعا[  ألنه  5صًال 
تفيد  "بعض"  �كلمة  فتر�ها.  بعضها 
عن  فقط   ��يد ^منا  هنا  �حلديث   O5
 c عد سبحانه بتحقيقها� Rل� Yألنبا�
حيا� �لنt �، ألO �ألنباY �ملوعو� ֲדا 
 c ما كانت لتتحقق Fتتحقق بعَد O5
 Yشي bحتما� ]^ �حياته، �هكذ� 5شا
�هو 5ال ُيحقِّق  - bخر - ³ر� �حتما�
 =^  ،tلن� بالعذ�c K حيا�  �عيد  	5
قد يؤمن �لنا� xيًعا �ال يبقى هنا� 
 K5سلو هذ�   O5 للعذ�K. غ�  حاجة 
�^ال  �لعظيمة،  �إل�ية   ���لقد  Oلبيا

فالنا� ال يؤمنوx Oيًعا. 
كما 5نه يتأكد من �آلية O5 تعيني موعٍد 
ليس   Yألنبا� مـن  نبأ  لتحقق  خاٍ  
�هللا   Oأل �لنبأ،  لصحِة  5ساسًيا  شرط� 
تعا[ قد ضرK هنا موعًد� ��سًعا جًد� 

.� bفا� �لرسو�ميتد ^[ ما بعد 
�لنتذكر O5 �آلية تصّرm 5يًضا O5 �هللا 
 Yجلزئية فقط. 5ما �ألنبا� Yمنا يلغي �ألنبا^
�ألساسية فال تلغى 5بد�. فمثال ال ميكن 
�لقر�� ﴿كتب �هللا ألغلنبَّ  �لنبأ   Yلغا^
 O5 سلي﴾ (�ملجا�لة:٢٢) =لك��5نا 
 Yما يلغى من �ألنبا O5 mقد صّر Oلقر��
�لوعيد  نبأ   	5 (نعدهم)..  مما   Oيكو
�عد  ما  �ليس   ،tن قو�  �لذ	 ±ص 
�هللا به �سله xيًعا. ��لنبأ ﴿ألغلنب 5نا 

�^منا  معني،   ٍّtبن ±تص  ال  �سلي﴾ �
�باختصا� ميكن  كافة.   Yألنبيا� ±ص 
O5 يلغي �هللا نبًأ جزئًيا بالوعيد، �لكنه 
�لرئيسي   Fعيد�  �5  Fْعَد� يلغي  ال 

�حليو	.
كما �تبني �آلية يف �عا�	 �ملدعني 
�جلد� c مننا �لذين يتنبأ�O بغلبتهم، 
¤ عند حرماeم منها يقولوO^ :O هذ� 

مما قد 5ُلغَي.

 Jََجا  �Vََفِإ  WٌُسوEَ ُ&مٍَّة  ﴿َ�ِلُكلِّ 
َ�ُهْم  ِباْلِقْسِط  َبْيَنُهْم  ُقِضَي  Eَُسوُلُهْم 

ال ُيْظَلُموَ	﴾ (�آلية: ٤٨)

شر, �لكلما*:
كل  من  �جليُل  �جلماعُة؛  �ألمة:  5ّمة: 
�حلُني،  �لقامُة؛  �لديُن؛  �لطريقُة؛  حي؛ 
 Kلعذ�� عنهم  5ّخرنا  ﴿لئن  كقوله: 
حني   ]^  	5  ..  ﴾���معد 5مة   ]^

.(Kألقر�)

�لتفسـ/: 
هذ�   c �لبدعة  5هل  بعض  فسر  لقد 
�لعصر قوb �هللا هذ� مبعًنى عجيب، ^= 
�سوًال  5مة  لكل   O5  :Fمعنا  Oبأ قالو� 
يأ¾   O5 ميكن  ال  فلذ�  فقط،  ��حًد� 
�سوb ثاOٍ ^[ �ألمة �ملحمدية. �لكّن 

�آلية   Oأل بالبد�هة،  باطل  �ملع�  هذ� 
لكل   bٍسو� �جو�  على  تؤكد  ^منا 
5مٍة، �ليس على عد� �لرسل �ملبعوثني 
^ليها، ��ملر��: ال ميكن O5 تتكوO 5مة 
ُيبعث  5نه ال  �ليس  ،bسو� O�ما بد
 O^ ��حد.  bسو�^ال  5مٍة ��حدٍ�   ]^
ُبعث   =^ ��لو�قع،  يتنا¿  �لزعم  هذ� 
�O مع موسى عليهما �لسال� ^[ �ها
�قت ��حد. ^O �ملع�  c�5مة ��حد� 
كل  بد�ية   O5 هـو  لآلية  �لصريح 

.bبرسو Oحانية تكـو��xاعة 
 À5نه ملـا كانت �آلية تتحد {�5�  
هنا   bبالرسو فاملر��  5مٍة،  بد�ية  عن 
 Oأل جديد،  شرٍ�  صاحب   bٌسو�
يد  على  تتأسس  ^منا  �جلديد�  �ألمة 

�سوb =	 شر� جديد.
��ملر�� من قوله تعا[ ﴿ُقضي بينهم  
من   O5  ﴾Oُيظلمو ال  �هم  بالقسط 
xاعة   c  bللدخو صاحل�    Oيكو
يصلح  ال  �من  فيها،  ندخله   Yألنبيا�

لذلك تكوO عاقبته ��ال�.
ميكن  ال  5نه   �للكفا تعلن  �آلية   O^
 bًثا لألفضا��� Oيكو O5 شعب 	أل
�لربانية ما � يرتبط  �إل�ية ��ل¶كا< 
�لرقّي   c تأملو�  فال  برسو�م.   F5بنا�
 ��ال�ها 5��مت   �=^ ��ال�ها� هكذ�. 
فأقيمو� مع نبيكم عالقَة طاعٍة صا�قٍة، 

�^ال فمص�كم ��ال�.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َثَنا َعْبَد�ُ� َ�ْخَبَرَنا َعْبُد�هللا َ�ْخَبَرَنا ُيوُنُس َعِن �لزُّْهِر!ِّ َ�ْخَبَرِني َحْمَزُ� ْبُن َعْبِد�هللا َ��َّ �ْبَن ُعَمَر َقاَ�: َسِمْعُت َ�ُسوَ�  َحدَّ
�هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ?َسلََّم َيُقوُ�: َبْيَنا �ََنا َناِئٌم �ُِتيُت ِبَقَد6ِ لََبٍن َفَشِرْبُت ِمْنُه َحتَّى .ِنِّي ألَ�, �لرِّ!َّ َيْخُرُ* ِمْن َ�ْظَفاِ�! 

(Bلتعب� Cصحيح �لبخا�!، كتا) .ْلَتُه َيا َ�ُسوَ� �هللا؟ َقاَ�: �ْلِعْلَم ُثمَّ َ�ْعَطْيُت َفْضِلي (َيْعِني ُعَمَر). َقاُلو�: َفَما َ�?َّ

َثَنا َعْبُد�هللا ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن ِ.ْسَحاQَ ْبِن َعْبد �هللا ْبِن �َِبي َطْلَحَة َعْن �ََنِس ْبِن َماِلٍك َ��َّ َ�ُسوَ� �هللا َصلَّى �هللا  َحدَّ
(Bلتعب� Cصحيح �لبخا�!، كتا ) .�َِّمَن �لنُُّبو �Tًُجْز َ اِلِح ُجْزTٌ ِمْن ِستٍَّة َ?َ�ْ�َبِعني َعَلْيِه َ?َسلََّم َقا�: �لرYَُّْيا �ْلَحَسَنُة ِمَن �لرَُّجِل �لصَّ

 Zٍُد ْبُن ُمَقاِتٍل َ�ْخَبَرَنا َعْبد �هللا َ�ْخَبَرَنا ِ.ْسَماِعيُل ْبُن �َِبي َخاِلٍد َعْن َقْيِس ْبِن �َِبي َحاِ\ٍ] َعْن �َِبي َمْسُعو َثناَ ُمَحمَّ َحدَّ
ُر َعْن َصالِ�  �َألْنَصاِ�!ِّ َقاَ�: َجاTَ َ�ُجٌل .َِلى َ�ُسوِ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ?َسلََّم َفَقاَ�: َيا َ�ُسوَ� �هللا .ِنِّي َ?�هللا ألَتَأخَّ
ا ُيِطيُل ِبَنا ِفيَها. َقاَ�: َفَما َ��َْيُت �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ?َسلََّم َقطُّ َ�َشدَّ َغَضًبا ِفي َمْوِعَظٍة  �ْلَغَد�ِ� ِمْن َ�ْجِل ُفالٍ� ِممَّ
 �eَ?َ ِعيَف ِمْنُه َيْوَمِئٍذ ُثمَّ َقاَ�: َيا �َيَُّها �لنَّاiُ ِ.�َّ ِمْنُكْم ُمَنفِِّريَن. َفَأيُُّكْم َما َصلَّى ِبالنَّاiِ َفْلُيوِجْز َفِإ�َّ ِفيِهُم �ْلَكِبBَ َ?�لضَّ

�ْلَحاَجِة.  (صحيح �لبخا�!، كتاC �ألحكا])

َثَنا �َيُّوCُ َعْن �َِبي ِقالَبَة َعْن �ََنٍس َ�ِضي  اCِ َحدَّ َثَنا َعْبد �ْلَوهَّ اِئِفيُّ َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد�هللا ْبِن َحْوَشٍب �لطَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
�للهَعْنه َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ?َسلََّم: َثالpٌ َمْن ُكنَّ ِفيِه َ?َجَد َحالَ?َ� �إلميَاِ�: َ�ْ� َيُكوَ� �هللا َ?َ�ُسوُلُه 
ا ِسَو�ُهَما، َ?َ�ْ� ُيِحبَّ �ْلَمْرTَ ال ُيِحبُُّه ِ.ال هللا. َ?َ�ْ� َيْكَرrَ َ�ْ� َيُعوZَ ِفي �ْلُكْفِر َكَما َيْكَرrُ َ�ْ� ُيْقَذqَ ِفي  َ�َحبَّ .ِلَْيِه ِممَّ

(rإلكر�� Cصحيح �لبخا�!، كتا) .�ِلنَّا�
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

*ال )� �ألقال% كلها هللا "هي معجز� من معجز�� كتا� مبني، � يتلّقاها �ملقّربو� على قد� 
�ّتبا9 خ7 �ملرسلني. فإ� �ملعجز�� تقتضي �لكر�ما� ليبقى *ثرها )- يو% �لدين. ")� �لذين 
�لنبّو�، فإ;م  ِنَعمه على �لطريقة �لظّلية، "لوال Aلك لبطلت فيو=  "�ثو� نبّيهم ُيعَطو� من 
كأثر لعني �نقضى، "كعكس لصو�� R �ملرQ� ُيَرP، ");م �كتحلو� مبر"M �لفناK، "��حتلو� من 
فناK �لرياK، فما بقيت شيK من *نفسهم "ظهر� صو�� خامت �ألنبياK، فكل ما تر"� منهم 
من *فعا_ خا�قة للعاM�، *" *قو�_ مشاֲדة بالصحف �ملطّهر�، فليست هي منهم بل من سيدنا 
خ7 �لcّية، لكن R �حللل �لظّلية. ")� كنتم R �يب من هذ� �لشا�، أل"لياK �لر`ا�، فاقر*"� 
 R لَِّذيَن *َْنَعْمَت َعَلْيِهْم﴾ باإلمعا�. *تعجبو� "ال تشكر"�؟ "تر"� صو�كم� iَية: ﴿ِصَر�Q

�ملر�يا � ال ُتفّكر"�؟ 
*ال )� لعنة �هللا على �لذين يقولو� )ّنا نأo مبثل �لقر�Q، )نه معجز� ال يأo مبثله *حٌد من �إلنس 
 �(" p7معها علم �إلنسا�، بل )نه "حٌي ليس كمثله غr اسن الs" tع معا�v جلا�، ")نه�"
كا� بعدp "حي Qخر من �لر`ا�، فإ� هللا جتّليا� z( Rائه، ")نه ما جتّلى من قبل "ال يتجّلى 
من بعد كمثل جتّليه خلامت *نبيائه، "ليس شأ� "حي �أل"لياK كمثل شأ� "حي �لفرقا�، ")� 
 iلد"�ئر، ");ا *حا� cك* �Qلقر� tمعا� �ئر�M فإ� ،�Qِحي )ليهم كلمة كمثل كلما� �لقر"*ُ
�لعلو% كلها "vع R نفسها *نو�9 �لسر�ئر، "بلغت Mقائقها )- �ملقا% �لعميق �لغائر، "سبق 
�لكل بيانا "برهانا "~�M عرفانا، ")نه كال% �هللا �ملعجز ما قر9 مثله �AQنا، "ال يبلغه قو_ �جلّن 
"�إلنس شأنا، فمثل �لقر�Q "غ7 �لقر�Q كمثل ��يا �Qها ملك عاM_ �فيع ��ّمة كامل �لفهم 
"�لقيا�، "�*P هذp �لر�يا بعينها �جل Qخر قليل �لفهم قليل ��ّمة "من عاّمة �لنا�، فال شّك 

ولوال ذلك لبطلت فيوض النبّوة
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*� ��يا �مللك "��يا هذ� �لرجل ")� كانت "�حد� غ7 ممّيز� R ظاهر �حلاال�، "لكن ليست 
بو�حد� عند عا�t تعب7 �لر�يا "�A �حلصا�، بل لر�يا �مللك �لعاM_ تعب7 *على "*�فع "*عّم 
� �لنا�، فال M* لك *صح "*ملع، "*ّما ��يا �جل هو منA نفع، "هي للنا� كلهم خ7 "مع*"
 Kلك ال جتا"~ *ثرها من �ألبناA نا�. � معMكثر صو�ها من �اللتبا�، بل من �أل* R يتخّلص
� �أل�= مطايا �لتسيا�، Mألغيا�، ينيخو� بأ� Kْكَب هؤال� �ّ(" .Kمة من �ألحّباAشر "* ،Kآلبا�"
"ينتقلو� من �ألكو�� )- �أل"كا�، "*ّما خيل �لفرقا� فيجوبو� كل �Mئر� �لعمر��، "هو كتا� 
جتر� حتته �ا� �لعرفا�، "ال يط7 فوقه ط7 �لتبيا�، "ما تكّلم *حد )ّال ���Mّ من خز�ئنه، "*خر� 
من بعض Mفائنه، "*�P كل متكّلم صفر �ليدين، من غ7 �لتطّو� ֲדذ� �لّدْين. "كل غرمي rّد 
R �لتقاضي، "يلّج R �الفتياM )- �لقاضي، "*ّما �لقر�Q فيتصّد� على *هل �المال�، "ينـز9 
عن �ال�ها�، بل ُيعطي سبائك �ِخلال�، ألهل �إلخال�، "ال مين على �لغرماK باإلنظا�، بل 
ُيرّغبهم R �حتجا� �لنضا�، "ال يأخذ سا�قا، )� كا� فا�ًقا*. ")ّنا �ن تالميذ �لفرقا�، "*ُتِرْعَنا 
من �رp بعد ما صرنا كالكيز��... ""�هللا )ّنا نشر� من عينه، "نتزين بزينه، "لذلك يسعى على 
كالمنا نو� "صفاR" ،K نطقنا يبهر ملعاٌ� "ضياK، "بركة "شفاK، "طال"� "ֲדاK، "ليس علّي مّنة 
*حٍد من غ7 �لفرقا�، ")ّنه �ّبا� بتربية ال ُيضاهيها �ألبو��، "سقا� �هللا به َمعيًنا، ""جدناp من�7ً 
"ُمعيًنا، فال نعرt �لتهابا "ال حر"��، "شربنا من كأ� كا� مز�جها كافو��. ")� كالمي هذ� 
ليس من قلمي �لسقيم، بل كال% *فصحت من لد� حكيم عليم، بإفاضة �لن� �لر�"t �لرحيم، 
فال جتعلو� �~قكم *� تكّذبوها بل فّكر"� كالزكّي �لفهيم. *% ظننتم *� �هللا ال يعلم ما تعلمو�؟ 
 Kعل ملن يشاr هللا�" ،�"cال يقد� على ما تقد�"�؟ كال.. بل ال تعرفونه حق �ملعرفة "تستك "*

بسطة R �لعلم *فال ُتفّكر"�؟ "قد كنتم على شفا حفر� فر`كم �هللا *فال تشكر"�؟

* �حلاشية: *ع� من �قتبس من �لقرQ �Qية بصّحة �لنّية، خائفا من �حلضر�، فال )� عليه عند عا� �لنّيا�، �A �جلوM "�ملّنة. منه 

(��دP "�لتبصر� ملن يرP، �خلز�ئن �لر"حانية � ١٨ -  � ٢٧٤ - ٢٨٠)
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احللقة التاسعة من كتاب: املسيحية رحلة من احلقائق إ� اخليال 

�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

لغة الذعة ضد املقدسني

�لكتب   hتنبأ فقد  �نًفا  �كما ,شرنا 
�لكا�"   Aلنبو� مّدعي  بأ(  �ملقدسة 
��ملفتر� على �هللا كالًما � يقله � 
سو� ُيعلَّق على �خلشبة. �لذلك فإ( 
موh يسو�  على �لصليب سيكو( 
مبثابة �ملوh للمسيحية. ��ذ� �لسبب 
�ألصلية  �ليهو!ية  �لدينية  �لكتب  جند 
مليئة بتبجح �ليهو! مبوh �ملسيح على 
�ملعاصر�(   tعد��,  t}عت�� �لصليب. 
�يب   )�! كا�ًبا  نبيًّا  �ليهو!  من 
 �� �لتو���.  �حلكم  �لك  على   jبنا
�ستعملو�  بل  �حتر��   �ّ,  tو� يبد�� 
منها  يأنف  مهينة   A�قذ لغة  حقه   X
�يستنكرها كل من �ب �ملسيح كما 
�ُمكرًَّما  صا!ًقا  نبًيا  لكونه  �ن  �به 

�`بوًبا عند �هللا تعا�.  
جيًد�  يتخيل   ),  jللمر ميكن  هنا 
�ملعاناA �لعميقة ��لكر" �لشديد �لذ� 
�لذين  �أل��ئل  �ملسيحيو(  ��جهه 
��سوًال  �بانًيا  �جًال  �ملسيح  عرفو� 
"�ملسيح".  مرتبة  على  حائًز�  صا!ًقا 
 ), �ملسيحيني   jؤال� ميكن  كيف 
�جمة � tيد�فعو� عن ,نفسهم ضد هذ
نقر,ها  حني  بذيئة،  بلغة  ُكتبت  �ل6 
 A�أل�ها( صو� X Mهذ� �لعصر تث X
�شد�  سلما(  لكتا"  مماثلة  بشعة 

�لسيئ �لصيت: "�ياh شيطانية".
يبد� ,( �لغيا" �لكلي الحتر�� �لقيم 
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(سلما(  �لفريقني:  ِقبل  من  ��أل!" 
�شد�، ��ليهو!) قد نشأ من !�خل 
�ال�طا� �لبشر�. ��ملقتطفاh �لتالية 
 aد� عما   Aفكر  r�لقا� تعطي 
حني  �ملهذبة،  �إلنسانية  �لقَيم  جلميع 
 علو�   ), �ملسعو��(  �خلصو�  ¡تا� 
�ملشوِّهة  ِلَهذياناִדم  هدًفا  �ملقدسني 

�ملفِسدA �لوقحة.
يذكر "�لتلمو!" (�لكتا" �لدي� �لذ� 
يشمل �يع معا�� �لشعب �ليهو!� 
�بن  يكن   � عيسى   ), �معتقد�ִדم) 
ا  �حلر�� فحسب، بل كا( ,خر� �فظًّ
 iيًضا لكونه قد ُ�لد من >��¢ شيطا,
من  باهللا  (��لعيا�  �حليض.   jثنا, ملرمي 

هذ� �لبهتا( �ملبني). 
بأ(   jالفتر�� هذ�  �لتلمو!  ل  �يفصِّ
عيسى كانت له ��¤ "عيسو": ,� 
,نه كا( ,vق مشعوً�� �مضًال، �قد 
نصبه   ¥ �جلحيم،   X �ُ!فن  ُصلب 
�لتـالية  �ملقاطع  ُيعبد.  صنًما  ,تباعه 
بال  "�لتلمـو!  كتا"  من   hخذ,ُ
قنـا�" للقسيـس �� § بر�نيـتس  
 The Talmud Unmasked by)

.(Reverend. I.B. Pranaitis

 "tتر�كت كاال" X ���ُ لقد
Tract Kallah, 1b (18b)) ما يلي:

�لشيو¨  كا(  حني   ،Aمر  h��"
شابا(،  ֲדم  مّر  �لبو�بة  عند  جالسني 

��آلخر  �لر,©  مغطى  كا(  ,حدªا 
�حلاخا�   Nقا �لر,©.  مكشو� 
,ليعا>�: ]( �لشا" �ملكشو� �لر,© 
 mamzer. شرعي،   Mغ �لًد�  كا( 
�لك   )[ يهوشو�:  �حلاخا�   Nقا�
 jلشرعي قد ُحمل به ,ثنا� Mلشا" غ�

 .ben niddah حليض� Aفتر
,ّما �حلاخا� عقيباt فقاN: ينطبق عليه 
�آلخر�(   Nسأ عندها  �حلالني.  كال 
�حلاخا� عقيباt: ملا�� جتّر, على �الفة 
>مالئه؟ فأجا": بإمكانه ,( ي{هن ما 
قاN. ��هب ]� ,� �لولد �ل6 كانت 
جالسة X ساحة �لسو� تبيع �خلضا� 
�ا: "يا �بن6 ]�� ,جبت بصد�  Nقا�
على ما سأسألك، فإن� ,عد: بأنك 
فطلبْت   ."Aآلخر�  Aحليا�  X سَتنجني 
منه ,( �لف على ,نه سَيفي بوعدt؛ 
�لكن  �لك   tعقيبا �حلاخا�  �َفَعَل 
بشفتيه فقط، ]� ,نه بقلبه ,بطل �لك 
نو�   �ّ, ",خ{ي�   :Nقا  ¥ �حللف. 
 X" :من �أل�ال! �بنك هذ�؟" فأجابت
�ليو� �لذ� تز�جُت فيه كنت حائًضا، 
�لكن  >�جي،  ترك�  �لك  �بسبب 
�من  معي،  �نا�   jجا  Aشرير ��ًحا 

هذ� �جلما� ُ�لد هذ� �لولد °." 
�لشا" �  ,( هذ�  ثبت  فقد  �هكذ� 
بل  فحسب،  شرعي   Mغ �بًنا  يكن 
 Aفتر  jثنا, به  vلت  قد  ُ,ّمه  كانت 

هذ�   tسائلو Bع  �عندما  حيضها. 
�حلاخا�  حًقا  "عظيم  قائلني:  ,علنو� 
شيوخه."  خطأ  صحح   �[  tعقيبا
"تبا�:  قائلني:  �لشيو¨  �صا¤ 
 tلر" ]له ]سر�ئيل �لذ� كشف سر�

للحاخا� عقيباt بن يوسف."
 tما �حلقيقة ,( �ليهو! يعت{�( ,( هذ,�
 � عيسى  �ملسيح   �[  Mتش �لقصة 
�,مه �لسيدA مرمي، فهي موّضحة متاًما 
 A!ال� �,)  Toldath Jeschu كتاֲדم X
عيسى) حيث ُ�كرh �ال!A "�ّلصنا" 

بالكلماh نفسها تقريًبا. (١) 
]( كل ما X �إلنسا( من ,!" �لياقة، 
ليثو� على هذ� �لَقَذ� �ملتعّفن �لذ� مت 
�جل  �شر�  Bعة   Nحو تكديسه 
 hكتابا  X  � عيسى  مثل  كرمي 
 Aسيد ), �ملؤكد  من   .jأللد�� ,عد�ئه 
عيسى  vلت  قد  مرمي  �Bها   Aطاهر
� �� يلعب ,� شيj �خر !�ً�� 
�هللا   h��قد  gسو �حلمل  �لك   X
 Aفكر )[ .A!ملحد�� Mبنا �خلالقة �غ�
�حلمل من خالN �اٍ� مع �لشيطا( 
على  �نطباًقا  ,كثر  هي  �حليض   jثنا,
 Aلفكر�  tهذ vلت  �ل6  �لعقلية 
 �  !tحسرتا��  .Aملنكر�� �لقبيحة 

(١) The Talmud Unmasked, by 

Rev. I.B. Pranaitis, Chap.1, p.30
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�ال  �لربانيني   Nلرجا�  hجا�< تسلم 
�لفاسدين  �,قال�  ,لِسنة  من  ,مهاִדم 
�لضالني �لذين ينفثو( Bًّا �قبًحا. �ال 
 jتلف �ألمر فيما ]�� كا( مثل هؤال¡
�ملجانني قد عاشو� قبل ,لفي عا�، ,� 
�ملعاصر. �لكم هو  �لعا�   X ُ�جد��
 hمر مدهش حًقا ,( ,كثر �ملجتمعا,
�لطر�  تغّض  �أليا�   tهذ  X ثقافة 
عن هذt �لوحشية بل نر�ها تقبل مثل 
باسم حرية  �لفاضحة   hإلهانا�  tهذ

�لكال� ��لقلم! 
سلما(  �ستخدمها  �ل6  �للغة   )[
 hلطاهر�� hشد� مثًال ضّد �لز�جا�
¶تلف  ال   ،� `مد  �إلسال�  لنّ� 
�أل�  ضد  �سُتخِدمت  �ل6  �للغة  عن 
لقد   .� عيسى  للمسيح   Aلطاهر�

جاX j �لسنهد�ين ٦٧: ,، ما يلي:
 (Stada) �!هذ� ما فعلو� مع �بن ستا"
 jمسا  X  tعّلقو�  ،(Lud) �للُّد   X
كا(  ستا!�  �بن  أل(  �لفصح.  عيد 
�حلاخا�  فإ(   (Pandira) باندير�  �بن 
باندير� كا( >�¢  تشاسد� ¡{نا ,( 
ستا!�، ,مه، �,نه عاX º >من بافو© 

بن يهو!�".
بر�نيتس،   §  �� �لقسيس  �يعّلق 
مؤلف كتا" "�لتلمو! بال قنا�" على 

ما جاj ,عالt مبا يلي:
"مع« �لك ,( مرمي هذt كانت ُتدعى 

ما  ألUا، eسب   ،Aلعاهر�  �, ستا!� 
 ،Pumbadita بومبا!يتا   X تعليمه  مت 
�لز¼.  ���تكبت  >�جها   hْهجر
�هذ� مسّجل ,يًضا X �لتلمو! �لقدسي 
 Jerusalem Talmud and ��مليمونيني 

."Maimonides

مبثل  يؤمنو(  �لذين  ,كا(   jسو��"
يستحقو(  �لشيطانية  �ألكا�يب   tهذ
ال   iفإ ,كثر،  �لشفقة   �, �لكر�هية 

,ستطيع ,( ,قوN شيئا." 
]( هذt حًقا صرخة كر" �,� من 
 Mلتحق� �زUا   ،Aعاجز ضحية  قلب 
�ملتعصب �ملوّجه ]� سيدها �ملحبو". 
ال بّد ,( �ملسيحيني �أل��ئل قد عانو� 
من  عانو�  �قد  �,عظم،  ,شد  ,ملًا 
�لك  يهو!   jستهز��  jجر� �جلحيم 
 ), عليهم  كا(  �حتقMهم.  �لزما( 
ه ليس ضد  ُيعانو� �لقد¤ ��لطعن �ملوجَّ
�ملاضي   X مدفونة tمن كانت �كر�
 Nال تز� tلبعيد، بل من كانت �كر��
�ًّا  حبًّا  ,حبه  �من  منتعشة،  حية 

ممن شاهد�t (عيسى) �قاBوt ,�ل 
بو�  حلظاh حياִדم. �ال بّد ,Uم قد ُعذِّ
من  يتأّ���   � ]Uم   �[ ِضعف  بعذ�" 
القو�  بل  فحسب،  �لبشعة  �لسخرية 
مزيًد� من �إلهاناh ,يًضا �ل6 ,ضيفت 
 Aمعانا بسبب  �ملؤ�  جرحهم   �[
�`ا�لة  `اكمته   jثنا, عيسى  �ملسيح 

صلبه. 
�]i ألمت« ,( يقو� �لضمM �ملسيحي 
�جلهد  ببعض   Aحلر� �لغر"  بال!   X
�,َلَم  عذ�َ"  يفهم  ألْ(  �ألقل  على 
بالتأكيد ال  �لذين  ,لف مليو( مسلم 
بو( ,قل من �لك حني تستخد�  ُيعذَّ
لغة مشاֲדة، غM ]نسانية، X �لتهّجم 
`مد  �`بوֲדم  سّيدهم  قدسية  على 

� �صحابته �لكر��.
من  �أل��ئل  �ملسيحيو(  عا¼  لقد 
�لشخصية  معرفتهم  �غم  هذ�  كل 
ُيدحض  ال  برها(  من  لديهم  �ما 
ميت   �� حًيا  كا(  عيسى   ), على 
�ليهو!  يتفاخر  كما  �لصليب  على 

وإ/ ألمت, أن يقوم الضم$ املسيحي " بالد الغرب احلرة 
ببعض اجلهد على األقل ألْن يفهم عذاَب وأ3ََ ألف مليون 
بون أقل من ذلك حني تستخدم  مسلم الذين بالتأكيد ال ُيعذَّ
لغة مشابهة، غ$ إنسانية، " التهّجم على قدسية سّيدهم 

وVبوبهم Vمد � وصحابته الكرام.



١٥

اجمللد الثامن عشر، العدد اخلامس - رجب وشعبان ١٤٢٦ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٥ م

هم  جر�حه  عاجلو�  لقد  �يزعمو(. 
�ُيشفى  يصحو   tشاهد�� بأنفسهم، 
]عجا>�  بشكل  �لعميق  ]غمائه  من 
بعد تسليم جسدt �لشريف ]ليهم، ¥ 
شاهد�t بأّ� ,عينهم، ليس على شكل 
�لر�¤ ,� �لشبح بل باجلسد �لبشر� 
�لضعيف �لذ� كا( قد عا¼ كث�Mً من 
,جل �لصد�، �مع �لك فقد جنا من 
حتدثو�  لقد  ]عجا>�.  بشكل   hملو�
يتحر:   tشاهد�� معه  �,كلو�  معه 
خطوA خطوA، �ليلة بعد ليلة X سّرية 

بالغة بعيًد� عن موقع �لصلب.

لّصعــو�
 X لقديسني مّتى �يوحنا � يتطرقا� )[
�ملسيح  صعو!  موضو�   �[ ]جنيليهما 
ِ�ْكر مثل هذ�  �لسماj. �]( عد�   �[
سبب  عن  متعجًبا   jملر� يتر:   aحلد�
يذكر�(  �للَذيِن  �إلجنيَلني   )[ �لك. 
�لصعو! ªا ]جنيل مرقس ١٩:١٦ (٢) 

�]جنيل لوقا ٥١:٢٤ (٣)
�ألكا!ميية   aاeأل� فإ(  �لك،  �مع 
��لعلمية �ألخAM قد برهنت على ,( 

�إلجنيلني  هذين   X  A!�لو��  hلر��يا�
 �� بعد  فيما  ,ضيفت   hحتريفا هي 

تكن موجو!X A �لنصو< �ألصلية.
�لذ�   Codex Sinaiticus ]جنيل   )[
,قد�  �يظل  �لر�بع  �لقر(   �[ يعو! 
�لقدمي  للعهد  بالنسبة  مرجع  �,قر" 
شاهد  �إلجنيل  �هذ�  ��جلديد.(٤) 
 X  A�ملذكو� �ُجلمل   ), حقيقة  على 
 A!جنيل مرقس �لوقا، � تكن موجو[
�لكنها  �ملوّثقة،  �ألصلية  �لنسخ   X
ِقبل كاتٍب  من  ُ,ضيفت  قد  بالتأكيد 
 .�Mًمن متأخر كث< X منه Aٍ�!ما مببا
  Codex Sinaiticus ]جنيل  eسب 
 ١٦ �لفصل   X مرقس  ]جنيل  ينتهي 
ֲדا  معتر�  �حلقيقة   tهذ�  .٨ �لعد! 
�آل( X بعض طبعاh �إلجنيل �حلديثة 

,يًضا. (٥)
 Codex Sinaiticus eسب  �كذلك 
فإ( �لكلماh: "ُ�فع ]� �لسماj" ال 

توجد X ]جنيل لوقا ١٥:٢٤. 
 ©[ (سي  �لنّصي  للناقد  طبًقا  �,يًضا 
 ��[  ،C.S.C.Williams �يليامز)  سي 
 Codex  X  hملحذ�فا�  tهذ كانت 

 A�فليس هنا: ]شا ،A�}ّم Sinaiticus

 X  jلسما�  �[ �لصعو!   �[ ]طالًقا 
�لنص �ألصلي لألناجيل. (٦)

,عنف  من  �هم   ،tيهَو شهو!   Äح�
يسو�   Aبنّو عن  �ملد�فعني  �خلصو� 
�صعو!t ]� �هللا (�أل")، قد �ضطر�� 
 hلنهاية بأ( �لكلما� X العتر��� �[
مرقس  ]جنيل   X برفع عيسى �ملتعلقة 
]منا هي ]ضافاh ال �جو! �ا  �لوقا 

X �لنصو< �ألصلية. (٧)

ما� حد� جلسد عيسى؟
]( �لفحص �لنقد� �لعميق من �جهة 
�لسليم  ��ملنطق  �لسليمة   Aلفطر� نظر 
 hلسخافا� من  �ملزيد  عن  يكشف 
�ملتعلقة   hلر��يا�  X  A!ملوجو�
بالصلب �بالصعو! ير�يها �ملسيحيو( 
�ملعاصر�(. �فيما يتعلق بعو!A يسو� 
ما  قيل  فقد  �لبشر�،   tجسد  �[
 ), فقط  هو   tنريد �ما  �لكفاية.  فيه 
نضيف ]� �ملوضو�: ما�� كا( ميكن 
صعد  حني  �جلسد  لذلك   aد�  ),
يسو� ]� �لسماX j �لنهاية، ��لك 

(٢)  "¥ ]( �لر"، بعدما كلمهم، �فع ]� 
�لسماj، �جلس عن ميني �هللا".

(٣) "�بينما كا( يبا�كهم، �نفصل عنهم 
".jصعد ]� �لسما,�

(٤) Jesus the Evidence by Ian Wison, 

pg. 18 (1984)

(٥) 
The Holy Bible by International 

Bible Society New International Version 

(1984), Pg. 1024.

(٦) 
The Secrets of Mount Sinai, the story 

of finding the world’s oldest Bible Codex 

Sinaiticus; by James Bently, p131.

 (٧) 
New World Translation.
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]�� كا( قد صعد فعًال!
 aما�� حد :Nعندما ُيو�جهو( �لسؤ�
جلسد يسو�؟ يقوN بعض �ملسيحيني: 
 jلسما� X بينما كا( صاعًد� ]� ,بيه
حتلَّل جسدt �ملا!� ��ختفى X َ�َهٍج! 
 ��[ �هو:  ,ساسًيا،  سؤ�ًال   Mيث �هذ� 
كانت مغا!�A يسو� جلسدt �لبشر� 
�ملتفّجر،  �ملوقف  هذ�  مثل   aسُيحد
�النفجا�  هذ�  مثل   aد�  � فلما�� 

حني موته �أل�N كما ُير�g؟!
 X لدينا  �لذ�  �لوحيد  �ملرجع   )[
هو  يسو�،   hمو  Nحو �إلجنيل، 
على  معلًقا   Nيز� ال  كا(  عندما  ,نه 
 :Äم �لقديس   hبكلما� �لصليب، 
 jشي  aد�  � �لر�¤"،  "�,سلم 
 A�!مغا  gسو يبد�،  ما  على  �خر، 
�لر�ِ¤ �جلسَد بصو�A ها!ئة. فهل لنا 
,( نفترY ,نه � ميت على �لصليب 
بعد �لك كّله، ألنه لو كانت �لر�¤ 
ينفجر   ), لوجب  �جلسد  تركت  قد 
 Äلك �جلسد على نفس �لشاكلة ح�
X �لك �لوقت. فلما�� حدa �لك 
�لثانية   Aملر�  X �جلسد  مغا!�ִדا   gلد
يبقى  ال  �لظر��   tهذ ففي  فقط؟! 
�ثنا( مفتوحا( ملزيد من  ]الَّ طريقا( 

�ملتابعة، �ªا:  
صوً��  ١- ]( شخص يسو� � يبق̀ 
 ), بعد  �ألبد   �[ �لبشر�  �جلسد   X

 ،t!صعو  jثنا,� ]ليه،  ��حه   h!عا
�لبشر�   tجسد عن  ¶لى  قد  كا( 

�صعد كر�¤ ]�ية خالصة.
�ال  �حلقائق  تدعمه  ال  �ألمر  هذ� 
ميكن �ستيعابه ألنه سيؤ!� ]� �عتقا! 
 Aمرتني: �ملر hعمى ,( عيسى قد ما,
�لثانية   Aملر�� �لصليب،  على  �أل�� 

.jحني صعد ]� �لسما
٢- �خليا� �لثاi هو ,( عيسى قد بقي 
�لبشر�  قفصه   X �`د�ً!�  `جوً>� 

]� �ألبد.
ُمستنَكر  ألنه  قبوله  ميكن  هذ� ال   )[
 Aِعّز� شر�  مع  ينسجم  �ال  للغاية 

�جالN صو�A �هللا �.
نظر  �جهة  لدينا   gخر, ناحية  �من 
من خالN �لفطرA �لسليمة، �هي ,نه 
من �خلطأ فهم صعو! عيسى على ,نه 
�لقدمية،  �لفضائية   hلرحال� نو� من 
�لشمس   j���  jلسما� نتخيل   ),�
ليست  ��حلقيقة   ،hملجّر��� ��لقمر 

هنا �ال هنا:. (٨)
 j��� �لد�فع  يكو(   ), �ملمكن  من 
�لغريبة  �لقصة   tهذ مثل  �ختر�� 
�حلل  �ملستعصي  �ملأ>�  هو  �لعجيبة، 
 Aفتر  jثنا, �ملسيحيو(  ��جهه  �لذ� 

نشوj �ملسيحية. �حني �ختفى عيسى 
�لطبيعي  فمن   aألحد�� مسر¤  عن 
قد  يكو(  عما��   Nسؤ� ينشأ   ),

حدa له؟
� يكن بإمكا( �ملسيحيني �أل��ئل ,( 
 � بأنه  علًنا  باالعتر��  �ملأ>�  �ّلو� 
 NاÇ Èة  يعد   � �بالتا°  ,صًال  ميت 
 ), �حلقيقة  أل(   tj��� �جلسد  لتر: 
هجرته.   jثنا, معه  سافر  قد   tجسد
 jختفا� مشكلة  فإ(  �لطريقة   tֲדذ�
بسهولة.  حّلها  ميكن  كا(  �جلسد 
كا(  �العتر��  هذ�  مثل  �لكن  

مستحيًال.
 ر���   ), �م  ممكًنا  كا(  �لذين   )[
قد  عيسى  بأ(  �العتر��  على 
يبتعد عن منطقة  شوهد حًيا، �كا( 
خطًر�  ��جهو�  تد� ا،  "�ليهو!ية" 
�لقانو(  مبوجب  عليهم  ُيحكم   ),
جرمية   X ساعد��  كمن   ،iلر�ما�

�ر�" من �لعد�لة.�
]( �للجوj ]� تلفيق قصٍة مثل صعو! 
عيسى ]� �لسماj يشتمل على خيا� 
�لقصة   tهذ  hبد مهما  ,مًنا  ,كثر 
 X تو�ًطا  يعت{  بالطبع  هذ�  غريبة. 
نشيد   ), علينا  ��لتزييف.  �لكذ" 
�غم  �لذين  �أل��ئل  �حلو��يني  بأمانة 
هذ� �ملأ>� � يلجئو� ]� قوN �لكذ". 
�ختا���  قد  �ألناجيل  ُكّتا"  �يع 

(٨) 
The Lion Handbook of Christian 

Belief, Lion, p 120. London (1982) 
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�لصمت حوN هذ� �ملوضو� بدًال من 
بتلفيق  ���j ستا� ضبا§  يلَجؤ��   ),
,قو�N غM صحيحة. �ال بد ,Uم قد 
عانو� �لكثM من سخرية خصومهم، 
 Aملعانا� يتحملو�   ), �ختا���  لكنهم 

�بصمت.
,�لئك  قبل  من  �لغامض  ��لصمت 
�ألمر،  حقيقة  يعرفو(  كانو�  �لذين 
عن   Mكب بشكل  مسؤ�لني   علهم 
غر© بذ�� �لشّك X عقوN �ملسيحيني 
من �ألجياN �ملتأخرA منهم، ]� ال بّد 

,( يتساjلو�:
 ،tيسو� جسَد ¤�� A�!ملا�� بعد مغا
� ُيذكر ,� شيj عن جسدt �لذ� 
�جلسد  �ختفى  �,ين  ���tj؟  تركه 
 ¤�� h!له؟ �ملا�� عا aما�� حد�
خّلفته  �لذ�  ��ته  �جلسد   �[ يسو� 
قد  ,Uا  �فترضنا  لو  ��لك  ���jها، 

عا!h ,صًال؟
]( هذt �ألسئلة �حليوية �ل6 ال جو�" 
�ا، كا( من �ملمكن ,( تنجب ,سئلة 
 A!يع� �لعو jكا( �إلحيا ��[ :gخر,
�لذ� كا(  �لبشر�، فما  ]� �جلسد 
ليسو�   aد�  ),  Yملفر�� من 
حبسه  من  �لثانية   Aلفتر� بعد  �ملسيح 
بقي  �لفاi؟ هل  �لبشر�  �لقفص   X
�ألبد،   �[ �جلسد  �لك   X `بوًسا 

�لن يتحر� منه ثانية؟ 

�من ناحية ,خرg، ]�� كانت ��¤ 
عيسى قد غا!�h للمرA �لثانية �جلسد 
��ته، فهل كا( �لك �إلحياj مؤقًتا ,� 

!�ئًما؟
�]�� � يبق `تجًز� X �لك �جلسد، 
موته  بعد   tجلسد  aحد ما��   )�[
هذ�  ُ�كر  �هل  ُ!فن؟  �,ين  �لثاi؟ 
من  سجٍل   �, ,�شيف   X �ألمُر 

�لتا�يخ؟  
يبد� ,( هذt �ألسئلة �لو � ُتَثر من 
قبل فال بد ,Uا تكو( قد ,ثhM بشكل 
 Nلدين �ملسيحي خال� Nجا�سع بني ��
 hسا�مما hل6 شهد� AMلقر�( �ألخ�
�لذ�   Yلغمو�  Nفلسفية مكثفة حو
يكتنف قضية �ملسيح �كّل ما يتعلق 
�لعدميي  �لكتبة  بعض   ), يبد�  به. 
�لضمM حا�لو� ,( يتمّلصو� من �لك 
 AMبتحريف �ألعد�! �الث� عشر �ألخ
X ]جنيل �لقديس مرقس، �عز�� ]ليه 

- كذًبا - قوًال ]( عيسى كا( قد 
 jشوهد �خر �ألمر صاعًد� ]� �لسما

X �جلسد ��ته! 
]( ]جنيل لوقا ,يًضا � ينج من ,يد� 
�ملدسوسة   hلكلما�  ),  �[ �لتلفيق، 
 "jَِما �لسَّ ]َِلى  "َ�ُ,ْصِعَد   :jبذكا فيه 
٥١:٢٤، قد خدمت قصَد �ملحرِّ�. 
 tهذ على  قضى  �لطريقة   tֲדذ�
فإ(  �هكذ�  �ألبد.   �[  hلتسا�ال�
 Aلعقيد�  X غموًضا معّيًنا على �ألقل
 ،tلكن، ��حسرتا� . �ملسيحية قد ُحلَّ
على حسا"  �لك  كا(  Èن؟!  بأ� 
 A�بالصو �ملتعّلقة  �لنبيلة  �حلقائق 
 �[ عيسى.  للمسيح  �لكرمية  �حلقيقية 
]( حقيقة �ملسيح قد متت �لتضحية ֲדا 
على مذبح �خلياN. �منذ �لك �لوقت 
قوִדا  بكامل   - �ملسيحية   hستمر�
�!�( ��>� ���!� - تتابع مسMִדا 

.Nمن �حلقائق ]� �خليا Nتتحو�
��ن نعلم بالتأكيد ,( �ليهو! كانو� 
غM سعد�X� j غاية �النزعا¢ ألUم 
كانو�   (٩) �ملسيح.  جسد   د��   �
�ملسيح   hمو من  �لتأكد  يريد�( 
 �[ ماّسة  eاجة  فكانو�  عيسى، 
برها( مقبوN بوجه عا� على موته، 

٢٨: ١١-١٥ Ä(٩) م

متت  قد  املسيح  حقيقة  إن 
مذبح  على  بها  التضحية 
الوقت  ذلك  ومنذ  اخليال. 
استمرت املسيحية - بكامل 
 - ورادع  وازع  ودون  قوتها 
وتتحول من  تتابع مس$تها 

احلقائق إ� اخليال.
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ميت.  جسٍد  �جوِ!   �,
�]( شكو�هم ]� بيالطس 
عن  ��ضحة   A�بصو يع{ 
 jختفا�  Nحتما� من  قلقهم 

�جلسد. (١٠) 
�على ,ية حاN فإ( �جلو�" 
يكمن  ��لبسيط  �حلقيقي 
قد  يكن   � عيسى   ),  X
فإ(  لذ�  ُيعتقد،  ماh كما 
ميت  جسد  عن   Nلسؤ��
مفقو! ال ينشأ ,صال، بل ال 
بد ,نه كا( قد غا!� منطقة 
"�ليهو!ية" eًثا عن �خلر�� 
 jًلضالة لبيت ]سر�ئيل ]يفا�
بوعدt. �من �لو�ضح ,نه � 
بعد  ُيشاَهد   ), يكن ممكًنا 

�لك.

ملسلمني  نظر  )جهة 
أل*ديني

�جلماعة  نظر  �جهة   )[
عن  �ألvدية  �إلسالمية 
مكا( �جو! جسد عيسى 
���قعية  �منطقية  ��ضحة 
عيسى  تقدِّ�  فهي  متاًما. 

 jضو على  له   aحد �ما 
حقيقة   )[ ساطعة.  حقائق 
�يلة  عيسى  �ملسيح   h��
لتزيينها  حاجة  ال  eيث 
 tهذ حو�ا.  �أللغا>  بنسج 
تشمل  �جلميلة  �حلقيقة 
�لبشرية  ,جل  من  معاناته 
�ل6  حياته   Nطو� �خلاطئة 
على  معاناته  توَّجتها 
 hملو� من  �جناته  �لصليب 
 tعلى �لصليب - كما �عد
�هللا �لقدير ��ملحسن �لرحيم 
eًثا  �لالحقة  هجرته   ¥  -
�لعشر  ]سر�ئيل  قبائل  عن 
يبلِّغ   � �هكذ�  �لضالة. 
�ملسيح � �سالَة �هللا ]� 
]سر�ئيل  ب�  من  �لسبطني 
َقبل  خاطبهما  �للذين  فقط 
�صل  بل  �لصلب،  حا!ثة 
 gيًضا ]� �ألسبا� �ألخر,
�بذلك  ]سر�ئيل،  ب�  من 

من  �د� �� �لغاية  حقق 
فقط،  �لك  �عند  بعثته. 
من   Aملتوخا� �لغاية  حقق 
بعثته متاًما. هذt هي �حلقائق 
�لنبيلة �ملفّصلة حلياA عيسى 

�حلقيقية.
]( حضرA مM>� غال� ,vد 
�جلماعة  �لقا!ياi، مؤسس 
قد  �ألvدية،  �إلسالمية 
مائة سنة  قبل حو�°  ,علن 
هو  �لذ�   - عيسى   ),
�لصا!قني  �هللا   jنبيا, ,حد 
على   hملو� من  جنا  قد   -
له ,(  �لصليب، كما سبق 
 Nأل�� ,حا!يثه.   X ,شا� 
مرX A تا�يخ �إلسال�، قا� 
,vد  غال�   �<Mم  Aحضر
بتوجيه من �هللا � بكشف 
�لغموY عن �حلقائق �لر�ئعة 

حوN حياA عيسى.
�لذ�  �لوحيد  هو  كا( 

�لرفض  مو�جهة   X ,علن 
من   Aملرير� ��ملعا�ضة 
�لتقليديني  �ملسلمني  قبل 
على  ميت   � عيسى  بأ( 
 tسدË لصليب �� يصعد�
�هللا   tنقذ, بل   ،jلسما�  �[
 hبشكل ]عجا>� من �ملو
 tلوعد طبًقا  �لصليب  على 
خا�¢  هاجر   ¥ له.  تعا� 
خر��  عن  eًثا  فلسطني 
ملا  �لضالة مصد�ًقا  ]سر�ئيل 

�عد � قومه.
�ملحتملة  �لطريق  �بتتّبع 
]سر�ئيل  ب�  ,سبا�   Aجر�
 Yيفتر  ),  jللمر ميكن 
ال  عيسى   ), باطمئنا( 
سافر  قد  يكو(   ), بّد 
 X ,فغانسـتا(  ع{ 
 Mكشـم  �[ طريقـه 
�منـاطق ,خرg من ��ند 
�لقبائل   hُْ�جـد حيث 

�إلسر�ئيلية.
هنا: !ليل تا�¡ي قو� ,( 
,فغانستا(  شعَبي  من  كالًّ 
من  ��د���  قد   Mكشم�
 .Aمهاجر يهو!ية  قبائل 
 �<Mم سيدنا  ,علن  لقد 
قد  عيسى   ), ,vد  غال�  ٢٧: ٦٢-٦٤ Ä(١٠) م 

يستغرب األ_ديون عند سماعهم هذا 
الّرد ويتساءلون: أي املسافتني أطول يا 
ُترى؟ الرحلة من منطقة "اليهودية" إ� 
كشم$، أم الرحلة من األرض إ� أبعد 

وأعلى السماوات؟! 
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سرينغا�   X �ُ!فن   hما
.Mبكشم

�ملسلمو(  يقّد�  عندما 
�لبيا(  هذ�  �ألvديو( 
 Nمقبو� ��قعي   Mٍكتفس
ملسألة �ختفاj جسد عيسى 
ما   �Mًكث  ،tمولد بلد  عن 
 Äح ,نه  بالّر!  ُيو�َجهو( 
على   hملو� من  جنا  لو 
�لصليب فإنه من �ملستعبد 
قا�  قد  يكو(   ),  � جدًّ
منطقة  من   Aخطر برحلة 
 .Mكشم  �[ "�ليهو!ية" 
�ألvديو(  يستغر" 
�لّر!  هذ�  Bاعهم  عند 
�ملسافتني   �, �يتساjلو(: 
�لرحلة  ُترg؟  يا   Nطو,
 �[ "�ليهو!ية"  منطقة  من 
من  �لرحلة   �,  ،Mكشم
�,على  ,بعد   �[  Y�أل�

�لسما��h؟! 
�ألvديو(:  يتعجب   ¥
�عد  بشأ(   aحد ما�� 
,نه  لقـومه،  عيسى 
للبحـث  سـيذهـب 
عن خر�ٍ� ضاّلٍة لبـيت 

]سر�ئيل؟ 
قد  بأنه   Nلقو� صّح  فلو 

فلسطني  من  �,ًسا  �حل 
عن  ليجلس   jلسما�  �[
نسي  قد  لكا(  ,بيه  ميني 
بالبحث  ��لتز�مه   tعد�
لبيت  ضالة  خر��  عن 
حًقا  نسي  فهل  ]سر�ئيل، 
تعذ�   �, ��لتز�مه   tعد�
فإمَّا  بوعدt؟   jلوفا� عليه 
 aحد ما  هذ�  يكو(   ),
,�.. حسب ما تساjلنا من 
قبل.. هل ُيقبل ,( �خلر�� 
�لضالة لبيت ب� ]سـر�ئيل 
 �[  tسبقو قد  تكـو( 
 X هو  فذهب   jلسـما�

,عقـاֲדم!؟

حاال1 من لنجا-       
,ما �لذين ال يز�لو(  د�( 
���ية  تصديق   X صعوبة 
 hملو� من  عيسى   Aجنا
على �لصليب �ير�Uا ,مًر� 
 ،Nمقبو  Mغ� مستبعًد� 
فنلفت نظرهم ]� حقيقة 
كما  عيسى  حالة   ),
عجيبة  ليست  �كرناها 
�ال مستحيلَة �لقبوN على 
معر��  هو  ما   jضو
 jبقا من  تا�¡ًيا  �ُمسّجل 

 hحلاال�  X حيًّا  �إلنسا( 
 .A�لبالغة �خلطو�

 hحاال �لطب  �كر  �قد 
للذين  �موثقة   AMكث
 hملو� على  ,�شكو� 
قوية  بر�هني  متّثل  �هي 
 X hملو� من  على جناִדم 

ظر�� شبه مستحيلة.
]( �لقضية �ملسجلة ��ملوثَّقة 
 X هند�)   Mم,) ملهر�جا 
�ند قبل � X AMالية صغ�
بالذكر.   Aجدير �لتقسيم 
فقد �قع �ملهر�جا �ملذكو� 
ملا سبق،  X حالة مشاֲדة 
حيث كانت ]مكانية بقائه 
حيا ضئيلة جد�، ]� !ّست 
 gجته �لسم لـه. �لد�<
 X جثته  ]حر��  `ا�لة 
 Aمشتعلة، هّبت فجأ )�Mن
Uاية   X� عنيفة،  عاصفة 
�ملهر�جا  ينج   � �ملطا� 
بل  فحسب،   hملو� من 
بعد  ,يًضا  عرشه  �ستعا! 
طويلة.  قضائية  معركة 

��لقصة هي كاآل�:
نا�يا(  "��مند��   )[  "
 Nֲדو�� �الية   Mُم,  "���
(�كانت مدينة جو!هبو� 

قد  �لرئيسي)  مركزها 
ُ!ّ© له �لُسم، كما ُيزعم، 
ُ,حضر   ¥ موته،  �ُ,علن 
على  للحر�   tجسد
,يا�   X �ملحرقة  منصة 
من  �تبّين   .١٩٠٩ عا� 
ظر�� �حلا!a ,( >�جته 
 X لرئيس� �ا �لد��كا( 

`ا�لة قتله. 
عملية  تنتهي   ), �قبل 
�عد  �نفجر  �إلحر�� 
قو� ,�عب �لقائمني على 
��ضطرهم  �جلسد  حر� 
تا�كني  بسرعة  ليعو!�� 
�هطل  ���jهم،  �جلسد 
 jطفا[  X فتسبب  �ملطر 
Çموعة  �الحظ  �لنا�. 
من �لنسا: ��ند�© �لذين 
�لرجل   ), باملكا(  مر�� 
�حلر�.  من   tفأنقذ� حيٌّ 
عندما  �لتا°  �ليو�   X�
 ), �ملتآمر�(  �كتشف 
�ختفى؛  قد   Mألم� جسد 
�خر  جسًد�  ,حضر�� 
 ), ليظهر��   tحرقو,�
حر� �ألمM كا( حقيقة. 
�لذين  �ند�© � ��لنسا: 
من   tخذ�,  Mألم� ,نقذ�� 
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٢٠

�كانت  �خر.   �[ مكا( 
�ل6  �لوشيك   hملو� حالة 
مر ֲדا �ملهر�جا قد تسببت 
 ،Aلذ�كر� فقد�(   X له 
تد�ً ا  �ستعا!ها  �لكنه 
"جو!هبو�"   �[ عا!   ¥
�ث� عشر عاًما. �قد  بعد 
�ملألوفة  �لظر��  ساعدته 
على  مبنـزله  �ملحيطة 
بشكل  ��كرته   A!ستعا�
 Mألم� َ�فع  حني  كامل. 
 A!الستعا قضائية   gشكو
َمَدنية  `كمة   X ملكه 
باعتبا�   Court of Wards

�حلقيقي   a�لو�� نفسه 
ֲדو��N؛  لوالية  ��ملالك 
�خرين  مع  >�جته  قامت 
 hضة �لقضية. ¥ جر�مبعا
بني   Aمرير قضائية  معركة 
�لفريقني. �شهد ,كثر من 
 Mألم� Ðلف شخص لصا,
 Ðلصا شخص  �,�بعمائة 
�لنـز��  �كا(  >�جته. 
 Nحو يد��  �ملحكمة   X
كا(  ألنه   Mألم� هوية 
قد  عموًما  �ملعلو�  حسب 
ماh قبل �ث� عشر عاًما. 
بعد  �لقضية   Mألم� ��بح 

�صف  من  متكن   ),
على   hلعالما� بعض 
جسم >�جته ��ل6 يعرفها 
�لز�¢ فقط؛ �هكذ� ,عيد 

]ليه ملكه." (١١)  
 hمئا هنا:  تكو(  قد 
 tكهذ hأللو� من �حلاال�
� يتم �كرها ,� تسجيلها 
بفضل  �لكن  �لتا�يخ.   X
�حلديثة  �لطبية   hلتسهيال�
ل  ��لتغطية �إلعالمية ُتسجَّ
 hحلاال� من   hمئا �ليو� 

�ملشاֲדة. 
فإ�� كا( هذ� كله مقبوًال 
بالنسبة ألشخا< عا!يني 
من �تلف طبقاh �ملجتمع، 
 hخللفيا� �تلف  �من 
فلما��  ��ألخالقية  �لدينية 
حالة   X �لك  ميكن  ال 

عيسى �؟!
]�� كانت هنا: فرصة ,( 
 hملو� من  شخص  ينجو 

X حاالh شبه مستحيلة، 
فإ( عيسى � ,حّق ֲדا 
من غtM بسبب �لظر�� 
�من  به.  �ملحيطة  �خلاصة 
َيستبعد   ), حًقا  �لغريب 
 Aجنا  Aفكر كو(  �ملتشكِّ
قتله  `ا�لة  من  عيسى 
�لصليب، �مع �لك  على 
بالغة  بسهولة  قو(  يصدِّ
�لر��يَة �ألبعد عن �لو�قعية 
 �, لقيامه  غر�بة  ��ألكثر 
�ملحقَّق   hملو� من  ]حيائه 
,يا�  ثالثة  �ستمر  �لذ� 
كما  كاملة   Nليا  aثال�

يزعمو(!
 aلبحو�  hظهر, لقد 
�لطبية ,يضÑا �هتمـامها 
 hملو�  hحاال بد��سة 
�لوشيك.(١٢) لقد ُ,جريت 
 Yعر فيها  مت  !��سة 
عن  تقريًر�  �سبعني  Èانية 
 hباملو تتعلق   hحاال

(١١) The Bhowal Case, compiled by J.M.Mitra and 

R.C.Chakravarty, Published by Peer & Son, Calcutta.

(١٢) The Phenomenology of Near-Death Experiences, 

by Bruce Greyson. M.D. and Ian Stevenson. M.D., A.M. 

Psychiatry 137:10, October 1980. 

�لوشيك. �È Xانني باملائة 
حضر   hحلاال�  tهذ من 
 Nملجا�  X متخصصو( 
 jثنا, �شاهد�ها  �لط� 
�لك  بعد   �, حد�ثها 
�ألمر   X ��ملهم   .Aمباشر
 tهذ من  باملائة   ٤١  ),
بأ(  عنها  قيل   hحلاال�
 X �عُت{��  قد  ,صحاֲדا 
حالة   jثنا, �ملوتى  عد�! 

�ملوh �لوشيك. (١٢)  
�ملمكن  من  كا(  فإ�� 
�غم   -  j�}خل�  jلألطبا
 h��!جو! كل ,نو�� �أل�
يعلنو�   ),  - �م  �ملتاحة 
قد  ,نه  حّي  شخص  عن 
ماh؛ فإ� ,ّ� مدg ميكن 
 A!شها على  �العتما! 
مر�قب قلٍق، شاهَد عيسى 
يفقد �عيه (على �لصليب)، 
قد  ,نه  �لك  من  فاستنتج 
ماh؟ �عال�A على �لك 
فـإ( �ستـنتاجه - بعد 
بأنه   - ثانية   Aمر  t��  ),
 ،hملـو� من  قـا�  قد 
 Nمقـبـو Mألمـٌر غـ
لـه  مـ{�  �ال  عقـال 

]طـالًقا!       (ُيتبع)
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* �لقلق هو �� تضع س �ليو	 � سجن �لغد.
* من ضيََّع َحْرَثُه َند	 يو	 حصاِ��!.

*  ُيطفأ �لشر باخل6 كما ُتطفأ �لنا/ باملا+.
;تبديل  نقمة  تعجيل   >? شي+   Bسر� �لظلم   *

نعمة.

�قو
	 مأثو��:                
 E�/ ،لُيصلب (Iحلال�)/باحلسني بن منصو O�ُ ملا 
 :Qمعت عينـا� فقا� Vخلشبة ;�ملسام6 فضحك ح�
�للهم هؤال+ عبا�[ قد �جتمعو� لقتلي تعصًبا لدينك 
ما  لو كشفَت aم  فإنك  فاغفر aم،  ?ليك.  ;تقرًبا 

:�بيا� �ا معا
ُصـِن �لّنفـس ;�fِْلهـا علـى مـا َيزيُنها

َتَجـمُّـــًال ?ّال   jَلّنــا� ُتْولَِيـنَّ  ;ال 

ما   kع lَستر ;لو  فعلو�،  ما  فعلو�  ملا   m كشفَت
سترlَ عنهم ملا �بتليُت مبا �بتليت!!.

لكل مثل �اللة:
كلُّ �مرp � بيته صo!؟

بيته،  �هل  مع  ;�لدعابة  �لفكاهة  يستعمل  َمْن   r�
 . sملثل � ُحْسن �ملعاشر� uُيضر;

 طرفة
;�هللا   :Qفقا تغز;؟   �� مينعك  ما   :  yّألعر� قيل 
?ليه  �مضي  فكيف  فر�شي  على   lملو� ألبغض   }?

/كًضا؟!! 

~يـُل فيـَك   Qُلقـو�; سـاِلًما  َتِعــْش 

خليــُل جفـاَ[   ;� َ�ْهـٌر  ِبـَك  َنـَبـا 

i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 
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�لقر� معجز� �إلسال� (١٠)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

א�
�	��א�������

�	��א������א��	מ��

حيا� �سو	 �هللا �

لعل �بلغ �لدالئل على قدسية �لقر�- 
فقد  نفسه.  �هللا  'سو8  حيا�  هي 
من   -�  8cأل� منذ  تعا0  �هللا  قضى 
يفتر� على �هللا كذبا.. بأ- يّدعي 
�هللا  من  4حيا  تلقى  قد  �نه  كذبا 
تعا0، فإ- �هللا ُيهلكه �4 ُيسلط عليه 
 fمن يقتله. 4كا- �ملعيا' �لذ� يعر
ُمّدعي  من   h=لصا�  jلن�  kلنا� به 
يؤيد  �هللا   -� هو   $Fلكا� �لنبو� 
 lفقد جا ،$F4ُيهلك �لكا h=لصا�

& �لتو'��:
فيتكلم  يطَغى  �لذ�   jلن� "�4ّما 
باpي كالما T �4صه �- يتكلم به 
 qخر� �rة  باسم  يتكلم  �لذ�   4�
تثنية:  (سفر   "jلن� Fلك  فيمو\ 

.صحاy ١٨: فقر� ٢٠)
"فيمو\  قوله:   -� �لو�ضح  4من 
Fلك �لنj" يع} �- �هللا ُيسلط عليه 
له  عقابا  �هللا  ُيهلكه   4� يقتله،  من 
على كذبه & �=عائه بتلقي �لوحي 
من �هللا تعا0. 4ال تع} هذ] �لفقر� 
�- �ملّدعي �لكاF$ سوf ميو\ & 

 قدسية القرآن الكرمي
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يو_ من �أليا_، 4.ّال فال يكو- rذ] 
�لفقر� مع|. ألنه لو كا- �ملقصو= 
هنا باملو\ هو �ملو\ �لعا=�.. بعد 
عمر طويل.. ملا كا- Fلك من �أل=لة 
�ل{ تساعد على معرفة �لصا=h من 
 lسو� .نسا-..  كل  فإ-   ،$Fلكا�
 0. [�كا- صا=قا �4 كاFبا.. مص

�ملو\.
عليه  �ملسيح  يقو8  �إلجنيل..   &4

�لسال_ مش�� .0 نفس �ملع|:
"كل غرT kٍ يغرسه �� �لسما�4 

ُيقلع" (مّتى ١٥: ١٣)
يغرسه   T �لذ�   kلغر�  -�  ��
 lفتر�� من  يكو-  4.منا  تعا0،  �هللا 
�إلنسا-.. فإ- مص�] هو �- ُيجتث 
قر�'،  من  له  فما  �أل'�   hفو من 

4ُيتر� ليصيبه �ملو\ r�4ال�. 
لذلك نقو8 .- حيا� 'سو8 �هللا � 
هو  �لقر�-   -� على  =ليال  كانت 
فعال من 4حي �هللا تعا0، �4نه باحلق 
�لسما�4\  خالق  لد-  من  ُمنـّز8 
�لقر�-  يكن   T لـو   F. �4أل'�. 
4حيا من عند �هللا بل كا- من صنع 
,مد �، لكا- �هللا تعا0 قد �نز8 
عقابه على ,مد �4هلكه. 4من هنا 
�لقر�- مر�\ 4مر�\،  كا- تأكيد 
�4يا\،  �يا\   & �لتأكيد  4.عا=� 

�إلثبا\..  تلو  �إلثبا\  4تكر�' 
على �- هذ� �لقر�- كتا$ نز8 من 
ُيبني   -� يريد  فاهللا  تعا0.  �هللا  عند 
كا-  لو  �نه  �4لكافرين  للمخالفني 
صنع  4من   qًمفتر �لكتا$  هذ� 
�لبشر، �4- ,مد� قد نسبه .0 �هللا 
4c'� �4فتر�lً عليه، لكا- �هللا تعا0 
قد =ّمر] 4قَضى عليه، 4فضح بذلك 

�فتر�l] 4تز4ير]. يقو8 تعا0:
َكِذًبا  �ِهللا  َعَلى   qْفَتَر� َيُقوُلوَ-   _ْ�َ﴿
َقْلِبَك،  َعَلى  َيْخِتْم  �ُهللا  َيَشِإ  َفِإ- 
�ْلَحقَّ  4َُيِحقُّ  �ْلَباِطَل  �ُهللا  4ََيْمُح 
ُد4ِ'﴾   ِبَذ�ِ\ �لصُّ َعِليٌم  .ِنَُّه  ِبَكِلَماِتِه 

(٢٥:q'لشو�)
�ْفَتَرْيُتُه   -ِ.ِ ُقْل  �ْفَتَر�ُ]،  َيُقوُلوَ-   _ْ�َ﴿
ُهَو  َشْيًئا،  �ِهللا  ِمَن  ِلي  َتْمِلُكوَ-  َفَال 
ِبِه  َكَفى  ِفيِه،  ُتِفيُضوَ-  ِبَما  َ�ْعَلُم 
�ْلَغُفوُ'  4َُهَو  4ََبْيَنُكْم  َبْي}  َشِهيًد� 

(٩:fألحقا�) ﴾لرَِّحيم�
�آليا\  هذ]   & تعا0  �هللا  4ُيبني 
يزعمو-  �لذين  على   �ًّ=' �لكرمية.. 
�- ,مًد� يفتر� على �هللا هذ� �لقر�- 
كذبا.. �نه لو كا- �ألمر كذلك خلتم 
�هللا على قلب �ملّدعي �لكاF$، أل- 
.ليه  ُينَسب  �لذ�  �لباطل  ميحو  �هللا 
بكلماته.  �حلق  �4ق   ،�'4c4 كذبا 
r4ذ� يقو8 تعا0 لنبيه �ألكر_ � �- 

ُيعلن �ما_ �لناk: ﴿َكَفى ِبِه َشِهيًد� 
باهللا  كفى   �� 4ََبْيَنُكْم﴾..  َبْيِ} 
�لصد4'،  بذ�\  عليم  ألنه  شهيد� 
�لذ�  هو  سبحانه  �نه  يعلم  4هو 
�فتريته  فإ-  �لقر�-،  .ّ� هذ�  يوحي 
4ال  شيئا،  �هللا  من   � متلكو-  فال 
عقابه  من  تنقذ�4   -� تستطيعو- 
�لذ� ال بد �- يأخذ �لكذ�$ �لذ� 
يفتر� عليه، 4يّدعي كذبا بأ- �هللا 

قد �4َحى .ليه.
�ألمر  ُيَفصل �هللا  �لتالية..  �آلية   &4

تفصيال حاpا فيقو8:
َال  4ََما   * ُتْبِصُر4َ-  ِبَما  �ُْقِسُم  ﴿َفآل 
ُتْبـِصـُر4َ- * .ِنَُّه َلَقـْو8ُ َ'ُسـو8ٍ 
َكـِرٍمي * 4ََما ُهَو ِبَقْو8ِ َشاِعٍر َقِليًال 
مَّا ُتْؤِمُنوَ- * 4ََال ِبَقْو8ِ َكاِهٍن َقِليـًال 
ُر4َ- * َتْنِزيٌل مِّن 'َّ$ِّ �ْلَعاَلِمَني  مَّا َتَذكَّ
* 4ََلْو َتَقو8ََّ َعَلْيَنا َبْعَض �َألَقا4ِيَل * 
َألَخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمِني * ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه 
َعْنُه  َ�َحٍد  مِّْن  ِمْنُكْم  َفَما   * �ْلَوِتَني 

َحاِجِزيَن﴾ (�حلاقة:٣٩-٤٨)
.- �هللا تعا0 ُيقسم بكل ما & �لكو-.. 
مبا تبصر4- 4ما ال تبصر4-.. ُيقسم 
على �- �لقر�- لقو8 'سو8 كرمي. 
¥ يستخد_ �هللا تعا0 �لتقرير �إل¤ا� 
�لذ�  �ألمر  لتأكيد   jلسل� �4لتقرير 
�لقر�-  قدسية  4هو  عنه،  يتحّد¦ 
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�لكرمي.. �� �- مصد'] �هللا تعا0. 
�4لتقرير �إل¤ا� هو �- تقر' حقيقة 
 -�  \='�  �F. فمثال  .ثباִדا،  تريد 
.نه  فتقو8  باألمانة  .نسانا  تصف 
�مني، 4هذ� هو �لتقرير �إل¤ا�، ¥ 
تريد �- تؤكد صفة �ألمانة بالتقرير 
�لسلj فتنفي عنه صفة تتعا'� مع 
©و-  ال  .نه  فتقو8  �ملثبتة،  �لصفة 
�لتقرير  من  �4ستخد�_ كلٍّ  �ألمانة. 
�إل¤ا� �4لسلj & »لة �4حد� يد8 
فمثال حينما  �4ليقني،  �لتأكيد  على 
تؤكد باليقني على �مانة شخص ما 

تقو8: .نه �مني ال ©و- �ألمانة. 
 -� �حلاقة  سو'�  �يا\   &  q4نر
�لتقرير  �ستخد_ كال من  تعا0  �هللا 
حق   &  jلسل� �4لتقرير  �إل¤ا� 
�لقر�- �لكرمي فيقـو8: ﴿.ِنَُّه َلَقْو8ُ 
�لتقرير  هو  4هذ�  َكِرٍمي﴾،  َ'ُسو8ٍ 
 jلسل� بالتقرير  ُيتبعه   ¥ �إل¤ا�، 
َشاِعٍر﴾،  ِبَقْو8ِ  ُهَو  ﴿4ََما  فيقو8: 
 jلسل� �لتقرير  �ستخد�_  يكر'   ¥
 ¥ َكاِهٍن﴾،  ِبَقْو8ِ  ﴿4ََال  فيقو8: 
فيقو8:  �إل¤ا�  �لتقرير   0. يعو= 

﴿َتْنِزيٌل مِّن 'َّ$ِّ �ْلَعاَلِمَني﴾.
يّدعي   -� يستطيع  .نسا-   ��  -.
يّدعي   -� بشر  �لنبّو�، 4ميكن أل� 
تعا0،  �هللا  من  �لوحي  يتلقى  بأنه 

4قد يتوهم �4حد من �لناk �نه قد 
�هللا.  عند  من  مبعوثا  'سوال  صا' 
�لقر�-  عن  تعا0  �هللا  يذكر  4حني 
َكِرٍمي﴾،  َ'ُسو8ٍ  َلَقْو8ُ  ﴿.ِنَُّه  قوله: 
 kلنا� بعض   -� يعلم  سبحانه  فإنه 
كا-  ,مًد�   -. يقولو�   -� ميكن 
يتوهم �نه 'سو8، 4على Fلك فإ- 
�الكتفاl بقوله ﴿.ِنَُّه َلَقْو8ُ َ'ُسـو8ٍ 
بالضر4'� على �-  َكِرٍمي﴾ ال يد8 
�لقر�- قد نز8 من عند �هللا، 4لذلك 
جاl �لتقرير �إل¤ا� �لثا� ير= على 
هـؤالl فقا8 عن �لقر�- .نـه: ﴿ 

َتْنِزيٌل مِّن 'َّ$ِّ �ْلَعاَلِمنيََ﴾.
ֲדذ�  4تعا0  سبحانه  يكتفي  ال   ¥
�لتقرير �لسلj �4لتقرير �إل¤ا�، بل 
ُيمكن  �لذ�  �لصائب  �ملعيا'  يذكر 
�لعقل  من   lشي لديه  .نسا-  لكل 
 ،$F�4لكا h=به بني �لصا hُيفّر -�
َعَلْيَنا  َتَقو8ََّ  ﴿4ََلْو  سبحانه:  فيقو8 
سبحانه  يقل   T  .﴾ �َألَقا4ِيلََ َبْعَض 

�ألقا4يل"،  بعض  علينا  تقّو8   �F.4"
بعض  علينا  تقّو8   -.4" يقل   T4
�ألقا4يل"، بل �ستخد_ حرf "لو" 
تقو8  لالستحالة.  يستخد_  �لذ� 
مثال.. لو 4ُلدُ\ ملكا لفعلت كذ� 
مستحيل  �ألمر  هذ�  أل-  4كذ�، 
من  �نه  يعلم  تعا0  �4هللا  �حلد4¦. 
�ملستحيل لرسوله �ألعظم �- يتقّو8 
 fحر يستخد_  لذلك  �هللا،  على 
"لو" للتعب� عن هذ� �لفعل �ملستحيل 
 ¥  ،� �ألكر_  نبيه  من  �لوقو® 
من  كل  ينتظر  �لذ�  �لعقا$  ُيبني 
﴿َألَخْذَنا  فيقو8:  �هللا  على  يتقّو8 
بقو�  ألخذنا]   �� ِباْلَيِمني﴾،  ِمْنُه 
4بعقا$ شديد �خـذ عزيز مقتد'. 
�ْلَوِتنيََ﴾،  ِمْنُه  َلَقَطْعَنا  ﴿ُثمَّ   ..¥
�مل  �لذ�  �لشريا-  هو  �4لوتني 
كناية عن  4قطعه  �لقلب،   0. �لد_ 
 4� �لقتل   -�  �� �rال�.   4� �لقتل 
�rال� ¯ا عقا$ �لذ� يتقّو8 على 

واهللا تعا� يعلم أنه من املستحيل لرسوله األعظم أن 
 �للتعب "لو"  يستخدم حرف  لذلك  اهللا،  على  يتقّول 

عن هذا الفعل املستحيل الوقوع من نبيه األكرم �...
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أنه  املتقّول 6 غّيه، وأصر على  استمر ذلك  إذا  أّما 
يتلقى وحيا من اهللا تعا�، وأعلن ذلك الوحي على 
الناس، ودعاهم إ� اتباعه واإلميان بذلك الوحي، فإن 
اهللا ُينـِزل به عقابه وُيهلكه أو ُيسلط عليه من يقتله، 

كما فعل مع Pيع املّدعني الكذبة بغ� استثناء. 

�هللا �لكذ$.
4هنا �مر جدير بالذكر.. 4هو ُيبني 
عظمة �لقر�- �لكرمي �للغوية 4حرصه 
على توضيح �حلقائق بأ=h �لوسائل، 
مما يؤكد على �- هذ� �لكتا$ هو 
فعال من عند �هللا 4ليس من تأليف 
�لبشر. يقو8 تعا0: ﴿ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه 
�ْلَوِتنيََ﴾، 4حرf "¥" يفيد �لترتيب 
 lجا قلت:   �Fفإ �لتر�خي..  مع 
حسن ¥ حسني، فإ- �لسامع يفهم 

 lحسنا جا -�
مّر   ¥ �4ال، 
�لوقت،  بعض 
¥ جاl حسني 

.0 �حلفل.
�لذ�  �4ألمر 
على  يؤكد 

عند  من  فعال  هو  �لقر�-  هذ�   -�
توضيح  على  �لشديد  �هللا.. حرصه 
�ألساليب.   h=� باستعما8  �حلقائق 
قوله   &  "¥"  fحلر� فاستخد�_ 
�ْلَوِتنيََ﴾،  ِمْنُه  َلَقَطْعَنا  ﴿ُثمَّ  تعا0: 
�ألخذ  بني  ما..  cمن  مر4'  ُيفيد 
 T فلم  �لوتني.  قطع  4بني  باليمني، 
"�لو�4"    fحر تعا0  �هللا  يستخد_ 
بني  للعطف   "lلفا�"  fحر  4�
 fهذين �لفعلني 4.منا �ستخد_ حر

�لعقا$  هذ�   -� ليبني   "¥" �لعطف 
ال يأخذ �ملُتقّو8 فو' تقوله على �هللا، 
يعطي  �نه  سبحانه  '±ته  من  4.منا 
Fلك �إلنسا- فرصة للتوبة �4لند_. 
4تا$  غّيه،  عن  �ملتقّو8  'جع   �Fفإ
.0 �هللا 4َتَوقف عن تقّوله على �هللا، 
�4متنع عن �ّ=عائه بأنه يتلقى �لوحي 
عليه  يتو$  تعا0  �هللا  فإ-  �هللا،  من 
عقا$  به  �ل  4ال  عنه،  4يصفح 
�ّما .�F �ستمر Fلك  �لقتل r�4ال�. 

�نه  على  �4صر  غّيه،   & �ملتقّو8 
�4علن  تعا0،  �هللا  من  4حيا  يتلقى 
4=عاهم   ،kلنا� على  �لوحي  Fلك 
�لوحي،  بذلك  �4إلميا-  �تباعه   0.
فإ- �هللا ُينـِز8 به عقابه 4ُيهلكه �4 
ُيسلط عليه من يقتله، كما فعل مع 
 .lستثنا�  �بغ �لكذبة  �ملّدعني  »يع 
 "¥" fذ� �ستخد_ �هللا تعا0 حرr4
�لعطف   f4للعطف، بدال من حر
فضله  من  �نه  ُيبّين  ح²   ،qألخر�

4'±ته يعطي للمذنب �ملُتقّو8 على 
.yهللا فرصة للتوبة �4إلصال�

 0.  �نش  -� هنا  �ملفيد  من  4لعله 
ال  �أللوهية  يّدعي  من  عقا$   -�
فإ-  �لنبّو�.  يّدعي  مياثل عقا$ من 
يتَوّعد ُمّدعي �أللوهية   T 0هللا تعا�
�لذ�  تَوعد  كما  �لدنيا   & بعقا$ 
�لنبو�  أل-  F4لك  �هللا.  على  يتَقّو8 
يّدعي  فمن  �لبشر،  على  جائز  �مر 
تعا0  �هللا  من  �لوحي  يتلقى  �نه 
يكو- �=عا³] هذ� 
 hمر� �تمل �لصد�
�ما  �لكذ$.   4�
�مر  فهي  �أللوهية 
للبشر،   cو¤ ال 
يّدعي  فمن 
يكو-  �أللوهية 
 �غ �تمل  ال  �مر�  هذ�  �=عا³] 
 hيصد من  فإ-  4بالتا�  �لكذ$، 
�ملسئو8  يكو- هو  �أللوهية  ُمّدعي 
�هللا  Fكر  فقد  r4ذ�  جريرته.  عن 
تعا0 �- عذ�$ ُمّدعي �إللوهية هو 
هنا�  يكو-   -�  -4= فقط،  جهنم 
�لدنيا   & �rال�   4� بالقتل  عذ�$ 
يتقّو8  ملن  بالنسبة  �حلا8  هو  كما 

على �هللا تعا0. يقو8 تعا0:
﴿4ََمْن َيُقْل ِمْنُهْم .ِنِّي .َِلٌه مِّْن ُ=4ِنِه 
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َفَذِلَك َنْجِزيِه َجَهنََّم َكَذِلَك َنْجِز� 
(٣٠:lألنبيا�) ﴾اِلِمَني �لظَّ

لذلك فإننا نرq 'جال مثل ֲדاl �هللا 
�لذ� �=عى �نه مظهر �هللا يعيش �مد� 
طويال، ألنه T يد® �نه تلقى 4حيا 
من �هللا تعا0، بل قا8 .نه هو �لذ� 
�نه  باعتبا'   "kألقد�" كتا$  �نز8 
مظهر �هللا. �ّما �لذ� يفتر� على �هللا 
كذبا 4يّدعي �نه يتلقى منه 4حيا.. 
يوحي  �هللا   -� كذبا  يزعم  �لذ� 

4يّدعي  �ليه 
Fلك  قدسية 
�لوحي.. �لذ� 
يتقّو8 على �هللا 
4�ُحي  4يقو8 
 yيو  T4  �ّ.

هذ�  له  �هللا  فقد جعل   ،  lليه شي.
�لدنيا.   & r�4ال�  بالقتل  �لعذ�$ 
F4لك أل- من ينسب 4حيا .0 �هللا 
تعا0 فإنه ¤عل �هللا َحَكًما 4شهيًد� 
كاFبا  كا-  فإ-   ،kلنا� 4بني  بينه 
فإ- �هللا ُيهلكه 4يقطع =�بر]، 4©زيه 
 lً4©تم على قلبه، 4يقضي عليه قضا
 kلنا� م[ًما، فال يستطيع �حد من 
�- �جز عنه عذ�$ �هللا تعا0، متاما 

كما يقو8 سبحانه: 
﴿ َفَما ِمْنُكْم مِّْن َ�َحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن﴾ 

(�حلاقة:٤٩)
 $Fهذ� 4عد �هللا 44عيد] لكل كا
يفتر� �لكذ$ على �هللا، 4ينسب .ليه 
4حيا �4 كالما �4 قوال �4 كتابا. 4لو 
T يكن �ألمر كذلك.. ملا �ستطا® 
 ،$Fمن �لكا h=معرفة �لصا kلنا�
4ملا متكن �لصاحلو- من �لتفرقة بني 
�حلق �4لباطل. 4لذلك فقد Fكر �هللا 
تعا0 هال� �ملّدعي �لكاF$ & كل 

من �لتو'�� �4إلجنيل �4لقر�-.

'به،  �جتبا]  �لذ�  �إلنسا-  �ّما 
عليه  �4نز8  كلماته،  .ليه  4�4َحى 
على  Fلك  ُيعلن   -� �4مر]  �ياته، 
تعا0  �هللا  �4فظه  جهر�،   kلنا�
 -� يريد4-  �µم  'غم   kلنا� من 
يفتكو� به، 4يتآمر4- للقضاl عليه، 
�لذ�   h=لصا� �إلنسا-  حتًما  فهو 
�هللا  عند  من  فعال  �لوحي  يتلقى 
يقو8  من  فإ-  Fلك  4على  تعا0. 
 h=نه ُمنـّز8 من عند �هللا فهو صا.
تعا0،  �هللا  من   hَّ4ُمصد قوله،   &

 h=4هو حقا 4صدقا �إلنسا- �لصا
من  تعا0  �هللا  طّهر]  �لذ�  �ألمني 
يكن   T ما لدنه  من  4عّلمه  عند]، 
للمخالفني  يعلم. 4بذلك ال يكو- 
به،  يعتذ'4-  عذ'  من  �4ملعا'ضني 
 T  �F. ֲדا،  �تّجو-  حجة  من  4ال 
�ل{  �لعقلية  �مللكا\  يستخدمو� 
�عطاها �هللا .ياهم، 4ما 4ضع �مامهم 
من حقائق لكي ُيفّرقو� ֲדا بني �حلق 

�4لباطل. 
4قد عا· 'سو8 �هللا � ُيعلن 
للناk �نه يتلقى �لوحي من �هللا، 
4عا=�] �لناk 4خالفو] 4لكنه 
�صر على =عوته، �4ستمر & 
.عالنه 4& .صر�'] هذ� على 
عاما..  4عشرين  ثالثة   qمد
بعد  من  �لشريف  عمر]  مد�  هي 
�- نز8 �لوحي عليه .0 �- �ختا'] 
�هللا جلو�']. 4مع Fلك T ُيعاقبه �هللا 
كما  �ملبكر  �rال�   4� بالقتل  تعا0 
ُيبّلغ   -� �مر]  بل  �لكاFبني،  توّعد 
=عوته .0 �لناk »يعا، 44عد] �- 

يعصمه من �لناk، فقا8 له:
﴿َيآ �َيَُّها �لرَُّسو8ُ َبلِّْغ َمآ �ُْنِز8َ .ِلَْيَك 
َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  لَّْم   -.ِ4َ 'َّبَِّك  ِمن 
 ﴾kلنَّا� ِمَن  َيْعِصُمَك  �4َُهللا  ِ'َسالََتُه 

(�ملائد�:٦٨)

كافة  من  الناس  جلميع  نقول  هذا  أجل  من 
والنصارى  اليهود  وخاصة  األخرى،  األديان 
الذين جاءت كتبهم بنفس املعيار الذي ذكره 
القرآن الكرمي للتمييز بني الصادق والكاذب.. 
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عليه  4تآمر  ضد]،  �لدنيا  4قامت 
 kلنا� 4حا84  4عش�ته،  �هله 
4ملا هاجر  تعا0.  �هللا  فنجا]  قتله.. 
4شهر�4  �جليو·  »عو�  �ملدينة   0.
�هللا  4لكن  عليه،   lللقضا  fلسيو�
 ،kتعا0 كا- =�ئما يعصمه من �لنا
4ال  يقتله،  �حد�  عليه  ُيسلط  فلم 
�هلكه هو خال8 بضع سنو�\ من 
بكل  فإننا..  لذلك  =عوته.  .عال- 
�لكتا$  �هل  نسأ8  �4لو=..  �حلب 

�ليهو=  من 
�لذين   q'�4لنصا
 -� يريد4-  ال 
 hبصد يؤمنو� 
 h4صد �لقر�- 
 ،� �لرسو8 

نسأrم.. هل من �ملعقو8 �- يتر� 
بد4-  كذبا  عليه  يتقّو8  �حد�  �هللا 
بذلك  �جلر��  تبلغ  4هل  عقا$؟ 
بأ- �هللا  يّدعي   -� �هللا  �ملتقّو8 على 
 �F.4 �لناk؟  من  يعصمه   -� 4عد] 
�فترضنا جدال �- �فترq .نسا- على 
بأ-  4عد]  �هللا   -� c4عم  كذبا  �هللا 
�هللا  ُيحقق  �لناk، فهل  يعصمه من 
تعا0 كال_ Fلك �لكّذ�$ 4يعصمه 
�لناk، �4فظه من  فعال من بطش 

,ا4الִדم لقتله �4لقضاl عليه؟

من �جل هذ� نقو8 جلميع �لناk من 
كافة �أل=يا- �ألخرq، 4خاصة �ليهو= 
�4لنصا'q �لذين جاl\ كتبهم بنفس 
�لكرمي  �لقر�-  Fكر]  �لذ�  �ملعيا' 
 ..$F�4لكا  h=لصا� بني  للتمييز 
  � �لرسو8  حيا�   -. rم  نقو8 
�4ستمر�'ها ملد� ثالثة 4عشرين عاما 
rي �بلغ =ليل على �- �لقر�- 4حي 
صا=h من عند �هللا تعا0، �4نه كتا$ 
مقدk، جاl من عند �هللا، 4نز8 من 

لد- �لعزيز �حلكيم.
¥ نقو8 للمستشرقني �ملسيحيني �لذين 
�لكرمي، 4ُيشككو-  �لقر�-  يلمز4- 
تصمو-  .نكم  قدسيته..   &  kلنا�
«زية،  بوصمة  �لسال_  عليه  �ملسيح 
4تزعمو-  متدنية،  بفرية  4تتهمونه 
�نه ُقتل بأيد� �عد�ئه على �لصليب، 
�4نه صا' ملعونا �4لعياF باهللا.. ألنه 
& cعمكم قد ±ل لعنة �هللا من على 
�لناk، فصا' ملعونا حسب ما تنص 
عليه �لتو'�� �ل{ تؤمنو- ֲדا. بل .نكم 

بولس  كتبها  �ل{  �لرسالة  تعت[4- 
.0 �هل مدينة غالطية من �ألسفا' 
على  فيها  يؤكد  �نه  'غم  �ملقدسة، 

ملعونية �ملسيح حسب قوله:
 kلنامو� لعنة  من  �فتد�نا  "�ملسيح 
مكتو$  ألنه  لعنة ألجلنا،  .F صا' 
خشبة"  على  ُعّلق  من  كل  ملعو- 
�لثالث:   yإلصحا� غالطية:  (سفر 

فقر� ١٣)
4بزعمكم �- �ملسيح عليه �لسال_ قد 
�عد�ئه  بأيد�  ُقِتل 
�لصليب،   على 
تقّر4- بأنه T يكن 
بالعصمة  يتمتع 
�ل{ جعلها  �لربانية 
�هللا لألنبياl �لعظا_. 
بولس   fعتر�� حسب  .نكم..  بل 
نز8  قد  �ملسيح  بأ-  تقّر4-  نفسه.. 
ُينـزله  ال  �لذ�  �هللا  عقا$  عليه 
�لذين  �4لدجالني  �لكذ�بني  على  .ّال 
يفتر4- على �هللا �لكذ$، فقد 4'= 
�لقتل  �لتو'�� �- يكو- جز�³هم   &
�لقتلة  هذ]   -�4 �لصليب،  بو�سطة 
بالذ�\ تع} �- �ملقتو8 على �لصليب 
قد صا' ملعونا من �هللا تعا0.. �� �نه 
مطر4= من '±ة �هللا، متاما كما لعن 
�للعني. 4'غم  �4لشيطا-  .بليس  �هللا 

نقول bم إن حياة الرسول � واستمرارها ملدة ثالثة 
وعشرين عاما bي أبلغ دليل على أن القرآن وحي 
صادق من عند اهللا تعا�، وأنه كتاب مقدس، جاء 

من عند اهللا، ونزل من لدن العزيز احلكيم.
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هو  �ملسيح   -� تزعمو-  Fلك  كل 
�بن �هللا تعا0، 4كأ- �هللا & cعمكم 
 4� �بنه،  ±اية  عن  عاجز�  صا'  قد 
مثيال  صا'  قد  �بنه  بأ-  ُسّر  قد  �نه 
يرفع  ح²  ملعونا  فصا'  للشيطا- 
�هللا حسـب  4ضعـها  �ل{  �للعنة 
قولكـم على �جلـنـس �لبشـر� 

بأكمـله.
ֲדذ]  �نكم  تد'كو�   T 4لعلكم 
بالظلم،  �آل$  تصمو-  �ألقا4يل 
»يع  على  لعنته  صب  .نه  حيث 
�لناk.. سو�l �خطأT 4� �4 ©طئو�، 
ح²  لعن  قد  cعمكم   & ألنه 
�ألطفا8 �لرضع �لذين T يقترفو� .½ا 
T4 يرتكبو� معصية، 4ماتو� 4هم & 
�ل[يئة، T4 يعو� تلك  سن �لطفولة 
c4عم  بولس،  �لفها  �ل{  �لنظريا\ 
يتو�'ثها   -� ميكن  �خلطيئة   -� فيها 

.نسا- �خر. 
¾لد  4ال  ¾لدكم  يُد'   T 4لعله 
بولس.. �- =�4عي �لعد8 تقتضي �ال 
 �F. َُّيحاَسب �إلنسا- على خطيئة .ال
�'تكبها 4هو يعي 4يعقل �µا خر4¿ 
على �لقو�نني �إلrية 4عصيا- أل�4مر 
ُتد'كو�   T 4لعلكم  4جل.  عز  �هللا 
�- هذ� �لظلم قد 4قع كذلك على 
 �غ من  �لبشر  من  �ملاليني   fال�

�لذين  �لبشر  �4لئك  .سر�ئيل..  ب} 
�أل'بعة  �=_ خال8  بعد  �هللا  خلقهم 
�الf عا_ �ل{ سبقت نز84 �ملسيح، 
4عاشو� 4ماتو� كاألنعا_ ألµم.. & 
cعمكم.. T يتلقو� 4حيا 4ال شريعة 
4ال كتابا، .0 �- جاl �البن لتخليص 
�لناk من هذ] �للعنة، 4كأ- �آل$ قد 
عجز عن �- يغفر للناk خطاياهم 
بوسيلة �خرq غ� �- يضطر �بنه .0 
 kلنا� ليهينه  �أل'�   0. �لنـز84 
4يبصقو� عليه، ¥ يصلبو] 4يسفكو� 
 -� من  �آل$  يتمكن  لكي  =مه، 
هذ]   �4بغ خطاياكم.  لكم  يغفر 
�لتضحية �ل{ تزعمو- �- �ملسيح قد 
قا_ ֲדا، فإ- �آل$ T يكن ليستطيع 
4لكانت  �لبشر،  خطايا  يغفر   -�
عن  ُمعّطلة  تبقى  فيه  �ملغفر�  صفة 
 -� 0. ،��لعمل، 4موقوفة عن �لتأث
يتطو® �البن بتقـدمي نفسـه لكي 
يكو- كبـش �لفد�l. �ال سـاl ما 

حتكمو-!
4على �� �ألحو�8.. .- هذ� ليس 
�4لئك   q4عا= تفنيد  Âا8  هو 
�ملستشرقني، .ّال �- ملزهم 4غمزهم 
=فعنا  �لذ�  هو  �لكرمي  �لقر�-  عن 
.0 بيا- فسا= ما يّدعونه من �للعنة 
�ملسيح  �صابت  .µا  يقولو-  �ل{ 

�لصليب. 4خاصة  بزعم موته على 
كتابه  نشر  �لذ�   hملستشر� Fلك 
& �لنمسا 4طعن & عصمة �لقر�- 
�لكرمي 4& قدسيته. لذلك فإننا نر= 
عليه مبا يستحقه هو �4مثاله. 4لكننا 
�تبا® �ملسيح  �ننا Ãتر_  نؤكد على 
�لصا=قني، Ã4مل rم  �لسال_  عليه 
كل 4= 4كل ,بة، �4لئك �لذين ال 
يؤمنو- بعقيد� �لتثليث، 4ال بألوهية 
�ملسيح، بل يؤمنو- بإله �4حد خالق 
�تبا®  مثل  �4أل'�،  �لسما�4\ 
�4تبا®  �لكريستا=لفيا-،  كنيسة 
كنيسة   �� �ليونيتريا-  كنيسة 
.ننا  بل   .�كث 4غ�هم  �ملوحدين، 
مهما  �ملسيحيني  »يع  �يضا  Ãتر_ 
كانت عقائدهم، ح² 4لو �ختلفت 
�إلسالمية،  �لتعاليم  مع  عقائدهم 
يلمز4-  4ال  يتطا4لو-  ال  =�مو�  ما 
 kلقر�- �لكرمي، فقد خلق �هللا �لنا�
�حر�'� يؤمنو- مبا شا�4l �- يؤمنو� 
به، 4يكفر4- مبا شا�4l �- يكفر�4 

به، فقا8:
َفَمْن  'َّبُِّكْم  ِمن  �ْلَحقُّ  ﴿4َُقِل 
َفْلَيْكُفْر﴾   lََشآ 4ََمْن  َفْلُيْؤِمن   lََشآ

(�لكهف:٣٠)
 ،kلنا� على   l4صيا� لسنا  Ã4ن 
4ال 4كالl عنهم، فمن �من باحلق 
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كفر  4من  تعا0،  �هللا  عند  فجز�³] 
باحلق فحسابه �يضا عند �هللا تعا0، 
.- يشأ ُيعذֲדم 4.- يشأ يغفر rم. 
�إلخو�  Äاطب   -� .ّال  منلك  4ال 
�4مرنا  َعّلمنا  مبا  �لكر�_  �ملسيحيني 

به �هللا تعا0، حيث قا8:
ِباِحلْكَمِة  َ'بَِّك  َسِبيِل  .َِلى   ®ُ=ْ�﴿
4ََجاِ=ْلُهْم  �ْلَحَسَنِة  �4َلـَمْوِعَظِة 
ُهَو  َ'بََّك   َّ-.ِ َ�ْحَسُن،  ِهَي  ِبالَّ{ 
َ�ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه 4َُهَو َ�ْعَلُم 

ِباْلُمْهَتِديَن﴾ (�لنحل:١٢٦)
ِ.الَّ  �ْلِكَتاِ$  َ�ْهَل  ُتَجاِ=ُلو�  ﴿4ََال 
َظَلُمو�  �لَِّذيَن  َ�ْحَسُن، ِ.الَّ  ِبالَِّ{ ِهَي 
�ُْنِز8َ  ِبالَِّذ�  �َمنَّا  4َُقوُلو�  ِمْنُهْم، 

.ِلَْيَنا �4َُْنِز8َ .ِلَْيُكْم 4َ.َِلُهَنـا 4َ.َِلُهُكْم 
ُمْسِلُموَ-﴾  ُه  لـَ 4ََنْحـُن  �4َِحٌد 

(�لعنكبو\:٤٧)
على  يتطا4لو-  �لذين  �4لئك  �4ّما 
شأ-  من  4ينتقصو-  �إلسال_، 
�يا\  من  4يسخر4-  �لقر�-، 

�لفرقا-، فأ4لئك Ãن rم باملرصا=، 
4نر= عليهم مبا كانو� �هال له، 4ُنفند 
يزهق  �لذ�  باحلق  �كاFيبهم  كل 
�لباطل، 4©رk �لسنة �4لئك �لذين 
بألسنة  �4ملسلمني  �إلسال_  يسلقو- 

حد�=.

وأّما أولئك الذين يتطاولون على اإلسالم، وينتقصون 
من شأن القرآن، ويسخرون من آيات الفرقان، فأولئك 
kن bم باملرصاد، ونرد عليهم مبا كانوا أهال له، وُنفند 
كل أكاذيبهم باحلق الذي يزهق الباطل، وlرس ألسنة 
أولئك الذين يسلقون اإلسالم واملسلمني بألسنة حداد.

* اجلاهل يؤكد، والعاقل يشك، والعالم يجرب.

* ال تكن كقمة اجلبل.. تَرى الناس صغارا ويَراها الناس صغيرة.

* إذا رأيت نياب الليث بارزة.. فال حتسنب أن الليث مبتسم!!

اإلنسـان أيهـا  لسـانك  احفـظ 

لسـانه قتيـل  املقابرمـن  فـي  كـم 

ثعبان إنـــه  ــك  ــن ــدغ ــل ي ال 

الشجعان لــقــاءه  تهاب  كانت 

 ¡∏Y
 æAÃ≥CÀ
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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":

حبل اهللا

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"

#َمـُنو�  �لَِّذيـَن  ﴿َياMَيَُّها 
ُتَقـاِتِه  َحقَّ  �هللا  �تَّق�و� 
M�ََْنت�ْم  aِال  َتُمـوُتنَّ  َ�ال 
َ��ْعَتِصُمو�   *  gَُمْسـِلُمو
ِبَحْبِل �هللا َجِميًعا َ�ال َتَفرَُّقو� 
َعَلْيُكْم  �ِهللا  ِنْعَمَة  Sْ��َُكُر�� 
َبْيَن  َفَألََّف   Aًْعَد�Mَ ُكْنُتْم   Sْaِ
ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوِبُكْم 
َشَفا  َعَلى  َ�ُكْنُتْم  aِْخَو�ًنا 
َفَأْنَقَذُكْم   Dِلنَّا� ِمَن   Fٍُحْفَر
ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا َلُكْم 

﴾gََياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُد�#
(١٠٣-١٠٤ :gعمر� I#)

 gM منك  يريد  �إلسال�    
بالشـريعة،  صلة  تعقد 
�لشريعة،  صاحب  �بالن� 
�لشخصية  بصفتك  ليس 
فحسب، بل ga "حبل �هللا" 
 gتكو  gM يع�  �إلسال�   �M
تلك �لصلة �اعية. فإ�S ما 
باقية،  هذ|  صلتكم  بد� 
�حدتكم  كانت  �لكن 
Sلك  فمع   متفـتتًة.. 
 oDخا حتركتم  قد  Mنكم 
ال   ¡ �من  �إلسال�.  حالة 
يكفي gM متسكو� ¢بل �هللا 
ال  �aمنا  فر���،  �حدكم 
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بد من gM متسكو� به �اعة 
غV متفرقني.

يلفت  �Dئع   Cملوضو �aنه 
 Cال ندM FDضر� ka ناDنظاM
�ألمة تنحّل �تتفكك، �aال 
بالشريعة  صلتنا   �Dصا
¤دية.   Vغ �لشريعة  �ن� 
�لظاهر   0 كنتم   �Sa
�نبيها،  بالشريعة  متصلني 
بأفعالكم   gجتعلو �لكنكم 
�Mقو�ِلكـم  �مسلككم 
متحللة..  متفككة  �ألمَة 
 gتتـباعد��  gتنفـصلو�
فال  بعضكم،  عن  بعضكم 
ُيعَتّد بصلتكم ¢بل �هللا، �ال 
�حلقيقي،  باملع   ُتعت~ صلًة 
 0 �لعقا"   gستستحقو�

.kتعا� ¦Dنظر �هللا تبا
�ملفهو� �إلضا0    هذ� هو 
�لذ2 _��ته �آلية �لثانية على 
مع  �إلسال�، �هو مفهو� 
ال ينشأ 0 �لذهن تلقائيا من 

.kآلية �أل��
�حلاجة  نشأ�  �هكذ�    
 ،Aخذ �لبيعة من �خللفاM ka
ُعيِّن  قد  �خلليفة   gأل ليس 
�aمنا  شريعة..  كصاحب 
ألنه بعد Dحيل �لن� صاحب 

�لشريعة �لسما�ية.. فإنه ال 
يكفي ¤ر� aقامة صلة معه 
كيف   Sa كتابه..  مع   �M
�ال  ﴿�يًعا  قوله  يتحقق 
 gيكو �كيف  َتفرَّقو�﴾؟ 
�لتنظيم ممكًنا؟ ال بد للتنظيم 
�ملركزية.  �لسلطة  من 
�لن�  بعد  �خلالفة  �نظا� 
�يكفل  �ملركزية  هذ|  يتيح 
�نقطع   �Sa� �لتنظيم.  هذ� 
�خلالفة عانت  �التصاI مع 
�كلما   .Iال�ال� من  �ألمة 
طو�ئِف   ka Mمة  �نقسمت 
 H� �Mكثَر،   Qَُثال� َمث  
يكن لو�حدF منها �الDتبا© 
يكونو�   H� باخلالفة، 
¢يث  �هللا  ¢بل   gميسكو
متحدين  �جلميع   gيكو
 ..Fحد�� يد  على  ¤تمعني 
�هللا  ¢بل  صلتهم  �نقطعت 
�حلكيم.   g#لقر�  2MD   0
خالفة   gبد� Mنه  ��حلقيقة 
ال ميكن جلها_ 2M تنظيم 0 
�لعاu gM Hقق �حدa .Fًنك 
جتد طو�ئف كثFV، �لكنها 
كما   Fمتحد  gتكو ال 
 0 متحدين  �لنا»   gيكو
�بوسعكم  �خلالفة.  جها_ 

 Fتر�� بعد �خلالفة �لر�ئد gM
 �Mبد كيف  �إلسال�..   0
 .Mتتجز� تنقسم  �ألمة 
��لوحدF �لb كانت 0 _من 
 H� ..ّلت�� Fخلالفة �لر�ئد�
�اعا�   ka تتشعب   Iتز

�شر�S� Mصغر �Mصغر.
لإلسال�،  مع   فأهم   
لإلسال� �حلقيقي، gM تقيمو� 
صاحب  �لن�  مع  صلة 
�لشريعة.. مع شخصه، �مع 
ليس  �لعهد  فهذ�  شريعته؛ 
�لشريعة  طاعة  على  قاصًر� 
�ل�M bحيت aليه فحسب.. 
بطاعته  Jمع  �لعهد  �لكن 
 Fفا� �بعد  ��تباC شريعته. 
 gيكو لن   Cملشر� �لن� 
 gبد� Fللوحد �هنا¦ مفهو
نظا� �خلالفة. �لو ال Sلك 
فر�  كل  ميسك   gبأ لقبلنا 
 gيكو� �هللا  ¢بل  �حد| 
 gM حني   0 كافًيا..  Sلك 
 gM يعلن  �حلكيم   g#لقر�
Sلك غV كا�، ��ملطلو" 
¢بل  ﴿�عتِصمو�   gM هو 
َتفّرقو�﴾.  �ال  �يًعا  �هللا 
تر��   gM بوسعكم  �هكذ�، 
Mنه من جهة �ملنطق ال سبيل 

للخالفة  نظا�  aقامة  aال 
��ّلت  ما   �Sa�  .Fلنبو� بعد 
 gM ميكن  ال   Fمر �خلالفة 
 ،Fلنبو� بعد  aال  ثانيًة  تقا� 
 Fكانت هذ| �لنبو ga� qح
�لتشريعية.   Fللنبو جتديًد� 
�هللا   Iينـز  H �لو   qح
"حبل   gفإ  Fجديد شريعة 
Mخر�   Fمر  kيتد �هللا" 
تقا�  �عندئذ   ،Aلسما� من 
لن  Sلك   gبد��  ،Fلوحد�

.Fقامة �لوحدa ميكن
�لكرمية:  �آلية   Iتقو  ¡   
عليكم  �هللا  نعمَة  ﴿�Sُكر�� 
ف بني  Sa كنتم Mعد�Aً فألـَّ
قلوبكم فأصبـحتم بنعمته 
Mعظَمها من  فما  aخو�ًنا﴾. 
 Fمعجز Mحدثت  نعمة.. 
�عت بني �ألعد�D� Aبطت 
بينهم بصلة �ثيقة من �ملحبة، 
Mحّبة.   Fًخوa منهم  فجعلت 
 Fحفر شفا  على  ﴿�كنتم 
منها﴾،  فأْنَقَذكم   Dلنا� من 
ga �هللا تعاk هو �لذM 2خذ 
بيدكم، �Mبعدكم عن حافة 
هذ| �حلفرF �لن�Dية �ملهلكة. 
لكم  �هللا  ُيبني  ﴿كذلك 
 ..﴾gִדتد� لعلكم  #ياته 
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�لنعمة  َتفّكر�� 0 هذ|   2M
تتعرفو�  �لبينة كي  ��آليا� 
هد�يتكم  سبيل  على 

�جناتكم.
 من هذ� �لشطر �لثا& لآلية 
 gM لكم  يتضح  �لكرمية 
تسو±  ��لفرقة  �النشقا± 
uسب   .Dلنا�  ka �ألمم 
هي   Dلنا�  gM  Fًعا� �لنا» 
 0  Dملقر� �لكن  جهنم؛ 
 Dلنا�  gM �لقر#&  �ألسلو" 
تع� Mيًضا �حلر�" �ملهلكة. 
�ملو�  بعد   �Dًنا ليست  ²aا 
فقط، بل ²aا ما نر� عندما 
�ملختلفة  �ألمم   "Dتتحا
��لسبب   .qش Mماكن   0
�ألساسي hذ| �حلر�" هو 
�شتد   �Sa �لذ2  �لشقا±، 
 Dنا�  Iلقتا�  ka �ألمم  �فع 

�حلر".
يقدمه  #خر  �ك  �هذ�    
حالكم.  لتعرفو�   g#لقر�
كنتم   �Sa لكم:   Iيقو
كنتم   �Sa مسلمني..  حقًّا 
 gتعتصمو� �هللا   gتطيعو
 Fبقو عليه  قابضني  ¢بله، 
Mبًد�  ميكن  فال  �aحكا�.. 
بعًضا،  بعضكم   "Dاu  gM

ُيدفع   gM  Iملحا� �من 
 Dنا  ..Dلنا�  Fحفر  ka بكم 
Mخذتكم   gM بعد  �حلر"، 
نعمة �هللا تعاk بعيًد� عنها، 
من   Fمبنجا ¢بله  �حِفظكم 
��قفني  �متم  �ما  حافتها. 
من  َهبٍَّة  فأية  �حلاّفة  عند 
فيها،  بكم  تقذ�  �لريح 
يدفعكم  قا»  عد�   2M  �M
��خل �حلفرF. �لكن  �لذين 
ميكن  ال  �حلاّفة  عن  Mُبعد�� 
�لناDية   Fحلفر�  0 ُيرَمو�   gM
ֲדبة Dيح �M ֲדز�M F هزتني. 
�هللا"  "حبل  ُيمسك  َمن 
بإحكا� �ثبا� يسV مبتعُد� 
ميكن  �ال   ،Dلنا� حاّفة  عن 
 ·Dأل� على  شيطانية   Fلقو

.Dتدفعه 0 �لنا gأل
�ملع     بعد gM فهمنا هذ� 
�ملوقف  �و  نلتفت  تعالو� 
 gلتعيس �لذ2 يقفه �ملسلمو�
 bل� �حلر"  هذ|  �ليو�. 

 ،gير�a� �لعر�±  فيها  تقاَتَل 
 gيسفكو gمضى �ملسلمو�
¸ا&  �لبعض  بعضهم   Aما�
ميكن  هل   ،Iطو� سنو�� 
�آلية   Aضو على   ،Iلقو�
�لقر#نية هذ|، ²Mم ما كانو� 
�على  �لناD؟  من   Fحفر  0
�لكرمية..  �آلية  هذ|   Aضو
 Iلقو� Mحد  يستطيع  هل 
بأ²م كانو� معتصمني ¢بل 
 gميسكو كانو�  �²Mم  �هللا؟ 
به �يًعا؟ كال، �Mلف كال. 
فهذ| �آلية من �لقر#g �لكرمي 
ال تضع Mمامنا فلسفة فكرية 
على  جتعلنا  بل  فحسب، 
��Dية ¢قائق �لعاH �لعميقة. 
²aا حقائق صلبة، ال ميكن 
 g�� مير عليها gM gلإلنسا
حقائق  ²aا  يالحظها.   gM
�لو  �ألمم،  على  تسيطر 
�ستطاعو�  ما  جتاهلوها 

�جتنا" عو�قبها.

 :kتعا �هللا   Iفقو  ،gSa�   
�ال  ُتقاِته  حقَّ  �هللا  ﴿�ّتُقو� 
 ﴾gنتم مسلموM� الa متوُتّن
�فرًضا  ملزًما  Mمًر�  جَعل 
�ملسلمني،  كل  على  ��جًبا 
كنفس  مًعا  يتوحد��   gM�
 ،kتعا هللا  طاعًة   ،Fحد��
�ال  �هللا،  ¢بل  �يتمسكو� 
فال  به،  متشبثني  ينفّكو� 
تفلت يدهم منه Mبًد�.. �ال 
ال  كما   ،Fحد�� للحظة 
ينفصل بعضهم عن بعض؛ 
 g²م من ناحية ميسكوM 2M
حبل �هللا، �من ناحية Mخر� 
 gيديهم �يتحد�M تتماسك 

على حبل �هللا مًعا.
 Fحد� مشهد  هو  هذ�    
�لذ2  �إلسالمية  �ألمة 
�لقر#نية  �آلية  لنا  صوDته 
بالتـفـصيل.  �لكـرمية 
�ملسلمني   gM ��ملؤسف 
�ملجيد   g#لقر�  gيتلو �لذين 

وعلى ضوء هذه اآلية الكرمية.. هل يستطيع أحد القول بأنهم كانوا 
معتصمني 2بل اهللا؟ وأنهم كانوا ميسكون به ,يًعا؟ كال، وألف 
فكرية  فلسفة  أمامنا  تضع  ال  الكرمي  القرآن  من  اآلية  فهذه  كال. 

فحسب، بل جتعلنا على دراية 2قائق العا@ العميقة. 
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مو�ضيعه   0  gيتفكر� ال 
�ال يتدبر�²ا؛ �كثV منهم 
�ال  قر�Aִדا  يستطيع  ال 
�لكن  معانيها،   0 �لتدبر 
بعد  �قا�ִדم  _عماAهم 
قر�Aִדا يعمد�ka g �لتفريق 
�لتوحيد.  من  بدال  بينهم 
 gنه لظلم عظيم حقًّا.. ألa
يدعوهم  �ملجيد   g#لقر�
¢بل  ﴿��عتِصمو�  قائًال: 
 qهللا �يًعا﴾ لُتنَقذ�� من ش�
 :Iيقو� ،Dعذ�" �لنا Cنو�M
مستعدين  كنتم  �لو   qح
�لبعض؛  بعضكم  ملها�ة 
�هللا سو�  حبل  بركة   gفإ
 ،Fلعد��� حالة  منكم  تزيل 
بينكم  ما  يقر"  �سو� 
�يربط  �ملحبة،  مبشاعر 
 qح �لقر¹  بربا©  بينكم 

تصبحو� aخو�ًنا.
هذ�   Cَ�DM� �Mَل  ما   
لنا   |Dتصو �لذ2  �ملشهَد 
للتقو�. �على  نتيجة  �آلية 
�ليو�   ºشيو نر�  �لنقيض 
 gيعلِّمو� ،gُيزبد�� gُيرغو
 g#ملسلمني بذكر #يا� �لقر�
�لكر�هيَة جتا| aخوִדم. لقد 
كهذ�  مشهًد�  �لدنيا   �MD

سنو��،  ¸ا&   Fملد �Mًال 
 ºشيو  oستخر� عندما 
 gّضوu ما g#من �لقر gير�a
به �لنا» على قتل �لعر�قيني. 
�قالو�  بالكفر  Dموهم  لقد 
مها�تهم  Jب  للنا»: 
 IبطاM لتكونو�  �قتلهم 
�إلسال� �M شهد�A �إلسال�. 
 gلقناعة كا�� Fبنفس �لقو�
 gيبشر� �لعر�±   ºشيو
 Iمنـز� باجلنة  �لنا» 
قتلو�  هم   ga  Aلشهد��
�مللعونني،   Fإلير�نيني �لكفر�
�_ّجو� ֲדم 0 ناD �جلحيم. 
�ملشائخ  خطب  تكن   H�
 Cسرًّ�.. بل كانت تذ� Iتقا
�سائل  كل   0 �ملأل  على 
�جلانبني.  من  �إلعال� 
�¤الִדم  جر�ئدهم  كانت 
�صحفهم �رo على �لدنيا 
كل يو� متأل صفحاִדا ֲדذ� 
�Saعاִדم  �كانت  �لكال�. 
مشغولة  ��ملرئية  �ملسموعة 
طوI �لوقت 0 تر�يد هذ� 
هذ|  ��ستمر�  �لكال�. 
سنو��.  لثما&  �لدعايا� 
"حبل  Sلك   gحتسبو فهل 
 g#لقر� يعّلمنا  كما  �هللا" 

�لكرمي؟
  ¡ هو نفسه �لعر�± �لذ2 
كانت تساند| بال� �لعر" 
 gM gيعلنو كلهم.. �كانو� 
هذ| �حلر" هي بني �إلسال� 
��لالaسال�. ���ذ� Mقو�hم 
هي   FDفتا  ..gلو�M  Fعد
�لُسنِّي  �إلسال�  بني  حر" 
 FDتا� �لشيعي،  ��إلسال� 
 Dألشر�� بني  حر"  Mخر� 
من  مرقو�  �لذين  �لنّهابني 
�ملؤمنني  �بني  �إلسال� 
²aا  قالو�  �حيًنا   .Dألبر��
حر" بني �لعر" ��لعجم. 
�كل �لعر" �لذين ساند�� 
�لعر�± H يفعلو� Sلك حقًّا 
 0 أل²م،  �إلسال�..  باسم 
جها� Mخر�، كانو� على 
�لشيعة،  عالقا� عا�ية مع 
Mغلبية   ��S بالً��   ga بل 
�لعر�±..  ساند�  شيعية 
 gSa فاحلر"  عر".  أل²م 
كانت بني �لعر" ��لعجم، 
�سم  �ستخدمو�  �لكنهم 
�لعر�±،   FD_ملؤ� �إلسال� 
�لذ2  �لبلد   ga فقالو�: 
خرo عن �إلسال� �هاجم 
�ملسلمني ��لعر" بلد معتٍد 

يرتكب جرمية مضاعفة.
 ��ليو� تر�g عاH �إلسال�، 
�إلسال�  يسمَّى  �لذ2 
 ka �نقسم  قد  �لس�، 
من   Vكث ��حتد  حزبني، 
��لة  ضد  �لعر"  بال� 
�لعر�±؛  ك~�..  aسالمية 
على  موشكة  �حلر"   Dنا�
 bل�  Dلنا� تلك    ،Iالشتعا�
لقد  �لكرمي:   g#لقر�  Iقا
كنتم ��S يو� تقفوg على 
حافتها، �Mجناكم �هللا منها!

  �ka هذ� �أل��H ..g يقعو� 
بعد 0 حفرF �لناD هذ|. �لو 
 ..g#حقًّا بالقر g²م يؤمنوM
فإ&  �آلية،  هذ|   gسوDيد�
بكل  �Mعوهم  عليها   Aبنا
 ،FDحر� �بكل  تو�ضع، 
�Mناشدهم �هللا جل �عال.. 
 0 �آلية  هذ|  يتد�Dسو�   gM
كل مسجد 0 بال�هم، �0 
�كل  �صحفهم  �Saعاִדم 
  ��~¾� aعالمهم،  �سائل 
 g#لقر� ينتظر|  مبا  �لنا» 
²Mم  hم  �يبينو�  منهم، 
للحر"..  خرجو�  ما   �Sa
حالة  على  Mحد  ميو�  فلن 

�إلسال�.
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�لكرمي حق..   g#لقر�  ga   
�لباطلة.  هي  �عايتكم   ga�
 g#طئ �لقر¾ gM Iمن �ملحا
 ga .تكم حقًّا�Aعا�� gتكو�
�ملو� 0 هذ| �حلر" مو� 
 g#لقر�� �شتا�،  ُفرقٍة 
َتفّرقـو�﴾  ﴿�ال   Iيقو
�لنـز�عـا�  �دثـني 
 gM ب عليكمJ .خلالفا���
�يًعا،  �هللا  ¢بل  تتمسكو� 
�لوحيد  �ألمل  هو  �هذ� 
خر�"  من  ينقذكم  �لذ2 

�حلر�" ��يالִדا.
  �على كل مسلم M\د2 
 gM ..Hمن �لعا g0 كل مكا
يوجه �نتبا| aخوته �ملسلمني 
 gبأ �حلقيقة:  هذ|   ka
�hال¦  من  �ملنجي   oلعال�
�آليتني  هاتني   0  Dمذكو
تلوִדما  �للتني  �لكرميتني 
#نًفا. فتدبر�Àا �خافو� �هللا 
 gM ب على �ملسلمJ .kتعا
مسلم  قتل  عن  يد|  يكف 
لن  ما�  من   gأل #خر، 
�ال  �إلسال�،  على  ميو� 
 0 بطًال   gسيكو �لقاتل 
عني �هللا، بل سيكوg قاتًال 
ملسلم. ��Sa كاg هذ� �لتقاتل 

Mخر�،  Mًمما  معهم  سيجّر 
حيث يدعوg غVَ �ملسلمني 
على  �ساِعد�نا  تعالو�   gM
�ألمر   Dصا aخو�ننا..  قتل 

Mشد فظاعة �كر�هة.
  هذ� هو �قت �لدعاA �ال 
ال   Aلدعا�  gبد�� شك، 
ميكن فتح �ألقفاI �لb على 
�لوعظ  يكفي  ال  �لقلو". 
��لنصح لفتح �لقلو" ما ��� 
 gلعو� على  uصل   H  Aملر�
�إلhي. فابتِهلو� ka �هللا جل 
جهو�كم،  ��بذلو�  �عال، 
ر�� aخو�نكم �ملسلمني  �Sكِّ
مر��Dً �تكر��Dً ֲדاتني �آليتني. 
Mَخِبر�هم gM حياִדم متوقفة 
�هالكهم  �تباعهما،  على 
ملو�  �aنه  �الفتهما.   0
�لقر#نية  �آلية   gأل Mليم.. 
تشهد بأg من ما� فيها لن 
�لتقو�.  حق  مؤ�ًيا   gيكو
مت  aنك  له:  �آلية   Iتقو

aسال�.   Iحا  0 �لست 
مسلًما..  نفسك  ّ;يَت 
 gM حياتك Iحا�لت طو��
 Iتبذ g.. ¡ �آل�تتبع �إلسال
�لظاهر  حيث  من  حياتك 
�لكن  �إلسال�..  سبيل   0
تنهض   Sa تعيسة،  ²ايتك 
كلمة �هللا لتشهد ضد¦. يا 
 ..gعن �إلميا gمن تتحدثو
يا  �لتقو�،  عن   gتتكلمو�
باإلسال�،   gتتشدقو من 
�Mحاها   bل� �هللا  كلمة   ga
 H Mنكم  على   Fشاهد لكم 
تعرفو�   H�  ،gإلميا� تذ�قو� 
مع  �لتقو�، �ال حق لكم 

0 �حلديث عن �إلسال�.
 FDنه لوقت شديد �خلطوa  
Sلك �لذ2 نر�| Mما� عيوننا. 
�اعة  كله   Hلعا�  0 هنا¦ 
¢بل  تستمسك   Fحد��
�خلالفة �إلhي. ²aا تتشبث 
عقد��  ²aم  �هللا.  ¢بل 

 Iلرسو� مع   Aبالوفا عهًد� 
 � �ملصطفى  �مد  سيدنا 
متر�بطني  �يًعا  �شريعته.. 
يًد� ��حدF، ��َفو� بو�جبهم 
�آلية،  هذ|  مفهو�  ¢سب 
�يًعا  Mنفسهم  ��صلو� 

¢بل �هللا.
على  تو�ظبو�   gM عليكم 
ليس  �هللا.  ¢بل  �عتصامكم 
��عو�  بل  فحسب،  Sلك 
�ناُ��هم   ،Fلنجا�  ka �لنا» 
gM هلمو� ka هذ� �حلبل. فهو 

.Fلوحيد للحيا� gلضما�
 kتعا�  ¦Dتبا �هللا  عسى    
gM يوفقنا لذلك �gM ميّكن 
 gيستمعو �لذين  �Mلئك 
 Cملوضو� يفهمو�   gM  d
يشربو�   gM� به،  �يعملو� 
ألنه  هنا،  من   Fحليا�  Aما
 Fللحيا سبيل  هنا¦  يبق   H

سو� Sلك. �للهم #مني!
(١٩٩٠/١١/٢٣ )

هذا هو وقت الدعاء وال شك، وبدون الدعاء ال ميكن فتح األقفال 
الS على القلوب. ال يكفي الوعظ والنصح لفتح القلوب ما دام املرء 
وابذلوا  فابتِهلوا إU اهللا جل وعال،  العون اإلXي.  @ Zصل على 

روا إخوانكم املسلمني مراًرا وتكراًرا بهاتني اآليتني. جهودكم، وذكِّ
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The Editor Al Taqwa
P.O.Box 12926
London SW18 5ZN

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

 * تع� �ملسامها� عن ���� �لقر�� �ليس بالضر��
  عن ��� ��لة.

�ل�يد �إللكتر�� altaqwa@alislam.

By Air Mail

طفلك 
	لتلفا�
ال �تلف �ثنا� �� جها� �لتلفا� قد �خل 
كل بيت �لد$ بعض �ألسر �خل كل 
غرفة لد(جة �نه �صبح عند �لصغا( من 
��لشر=،  كاألكل  �حليا?   Cضر�(يا
قبل  عيوFم  تلتقطه  ما  Kخر  �نه  كما 
�لنوX، حيث يتشربو� منه سلوكياִדم 
ما  بتقليد كل  �ليومية �]لك  ��فعا\م 
يشاهد�نه بد�� �عي. �من �ملالحظ 
هذ�   Xما� �بنها   eتتر �ألسر? حني   ��
�جلها� ال تظن �نه سيكو� فريسة له. 
 kmتأث  Xما� تضعه  �حلقيقة   t �لكنها 
�لقو} صوًتا �صو(? بـما uتويه من  
مشاهد عنيفة �{لة باألخال|. �ير$ 
�ألطفا~  بر�مج   �� �ملالحظو�  بعض 

 kُتظهر مما  �كثر  عنف  مشاهد  ُتظهر 
�لكبا( �ال �لو هذ� �ألمر من  بر�مج 

�فالX �لصو( �ملتحركة.
�مما ال شك فيه �� {اطر مشاهد �لعنف 
ُتوجد  للمشاعر  من جتريد  تسببه  �ما 
�ألطفا~  باملخاطر.  فإ�  مليئا  مناخا 
عا�?  �ثا(ִדم  ينقلو�  ��ملر�هقني 
�عنفهم �� مد�(سهم t �ليوX �لتا�، 
�ثنا�  مزعجة   Cمناما يشاهد��   ��
�ألمو(  تنتهي   �� ميكن  كما  نومهم. 
 t بـمأسا? فعلية عندما يرغب هؤال�
تنفيذ �� تقليد ما شاهد�k من جر�ئم 

على شاشة �لتلفا�.
�ملشاهد?   Xألفال� عد�  تفاقم  �كلما 
�لعنف  لد(جة  �لطفل  تقييم  يضعف 

 =.�.X �لدكتو(  �لكرمي  �أل�   *
توقف  حو~  �ستفسر  (�لسعو�ية) 
�إلنترنت،  شبكة  ع�  �جلماعة  موقع 
من  متكنه   Xلعد �سفه  عن  ��عر= 
"�لتقو$"  ملجلة  عد�ين  Kخر  قر��? 

ع� �ملوقع.
- تعتذ( �سر? "�لتقو$" با�ها �نيابة 
على  �ملوقع  عن  �ملشرفة  �للجنة  عن 
توقف �خلدمة �]لك ألسبا= ���(ية 
�تقنية عديد? �تعدكم بإعا�? تشغيل 
�ملوقع عن قريب �نشا� �هللا، �تشكر 

لكم عنايكتم ��هتمامكم. 

�� سريع
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�Fا تلعب  ��لصو( �إلجر�مية. حيث 
��( �حلقنة �ملخد(?، حيث يشعر �� 
مناظر �لعنف �صبحت ال تثm شفقته 
��نسانيته. �ال يتوقف �ألمر �� هذ� 
 mحلد بل �� �لطفل يصبح مستقبًال غ�
�لذين  �حلقيقيني  بالضحايا  مكتر¢ 

يتعرضو� لعد��� ما.
�ألطفا~  من  ��فر  قسط  يعا�  كما 
 Cلساعا �لتلفا�  يشاهد��  �لذين 
مطولة من هذيا� ]ه¤، فهم �افو� 
�لبيت،  خا(¥  باألما�  يشعر��  �ال 
��لشح  �ألنانية  نسبة  لديهم  �تتفاقم 

�مييلو� �� �لعد��نية �ملفرطة.
كما ميكننا �لتأكيد بأ� �لعنف �ملرئي 
 Cالستجابا� يزيد  �لتلفزيو�  ع� 
�لعد��نية لد$ �لصغا( �ًيا كا� �لوسط 
 �� منه  ينحد(��  �لذ$  �الجتماعي 

�ملستو$ �لتعليمي �لذ} �صلو� �ليه.
 Cالنعكاسا� �هم  نذكر  يلي  �فيما 
عن  تنتج  �ل¦  ��لسلبية  �إل§ابية 

مشاهد? �ألطفا~ للتلفا�.

	النعكاسا� 	إل�ابية
ثـقة  �ألطـفا~  ُيكسب   -
��حليا?. �لعا¨  ©و  �كثر 

خال~  من  �ألطفا~  يتعلم   -
�حليا?  نسيج  �لكبا(   Cمسلسال
.ªلنا� بني   Cلعالقا�� �الجتماعية 

��ملعا�   Cملفر��� حصيلة  تزخر   -
�للغوية لد$ �لطفل.

	النعكاسا� 	لسلبية
�جلسد}  ��لتعب  �لعينني  �(ها|   -
نتيجة �جللوª �لطويل بشكل غm مريح.
�لد(�سي �لتحصيل  على   mلتأث�  -

للعزلة  يؤ�}  �لطويل  �ملكو¢   -
�لتلفا�  باعتبا(  �آلخرين  عن 
�الجتماعية.  Cلعالقا� عن  بديًال 

��لقو?  �لعنـف   Xستخـد��  -
�ملشاكل. حلل  (ئيسية  كوسائل 

�ألخالقي  �ال©ال~   ��  Xإلجر��  -
 Xفال� مشاهد?  عن  ينجم  قد  �لذ} 
¬ريتها. �تقليد  �لكبا(   Cمسلسال�

�قلة  ��خلمو~  �لكسـل   -
�لسمنة.   �بالتا�  �حلركة 
�لطفل   mتفك� �بد�  على  �لتعتيم 
 Cحيث يصبح ¬ر� متلقى للمعلوما

�لسلبية ��� �لتفكt m جو�نبها.


� 	آلبا!�
  �§ب �� ننوt k هذ� �ملقاX بالد�( 
�لفعا~ �لذ} §ب �� يقوX به �آلبا� 

حلماية �طفا\م:
�لتلفزيو�  مشاهد?  من  �لتقليل   -
ساعتني   �� لساعة  �ملد?  �حتديد 
�ل��مج. بنوعية   Xالهتما� مع 

خا(¥  �لتلفزيو�  �جهز?  �ضع   -
حجر�C �ألطفا~ �ُيستحب �ضعها 
t �كثر �ألماكن ظهوً(� t �ملنـز~، 
ح° ال ينعز~ �لطفل عند مشاهدִדا.

�ل��مج  ±تو$  على  - �الطال 
تلك  ح°  �ألطفا~،  يشاهدها  �ل¦ 

�ملخصصة \م.
�ل¦  �ألطفا~  �سئلة  عن  - �إلجابة 
يستجد  ما  حو~  �]هاFم   t تد�( 
شاهد�ها،  مفاهيم  من  عليهم 

�تصحيح معتقد�ִדم �خلاطئة.
برنامج  ملشاهد?  فقط  �لتلفا�  فتح   -

]�C قيمة.
فيما  �لتفريق  على  �لطفل  -  تعويد 
يشاهدk بني �لو�قع ��خليا~، ��لتأكيد 

.kتقليد كل شي� ير� Xعلى عد
- §ب �� يتعو� �لطفل على �نتقا� ما 
يشاهدk، ��خذ (�يه فيما يتم عرضه 

��(شا�k حو~ �ل��مج �لنافعة.
- �� يكو� �لو�لد�� مثًال جيًد� �قد�? 
حسنة t �لتقليل من مشاهد? �لتلفا�.

- �عط نشاط³ بـديًال للطفـل عن 
�أللعا=  كمما(سة  �لتلفا�  مشاهد? 
نا�}   ��  Xالنضما�  �� �حلد�ئق   t

(ياضي.

ــق ــصــدي ــة 	ل ــا' ــس م
X.. (تونس)
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Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

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

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

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

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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