



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

تز0�0 %نة �للغة �لعربية بني تفريط 8بنائها �Hططا� 
8عد�ئها R ظل عصر �لعوملة �تعد0 �لوسائط �لسمعية 
��لبصرية ��نتشاZ مناهضي �لثقافة �لغربية R �لعاV �إلسالمي، 
حيث 8صبحت لغة �لضا0 تتعر[ لطعنا� عنيفة.. بني ُمشكك 
R حيويتها �قدZִדا على fا��Z �لعصر، �منسلخ منها dجة 
ُت 
ليه بصلة على 8سس عرقية �قومية �0عيا 
� نبذها  n8ا ال َتمُّ
�مؤكد� على �ستبد�/ r8ديا� حر�فها برموq 8خرo، �هلم 
 R 8صبحت تنفخ tل� vِلدعو�� �ملُْنَكَر� xهذ yجر� من 8صحا
ُجَها من يريد�� �8 َتْنَفِصَم �Z| �للسا� �لعر}  َجَها �ُيَؤجِّ ناZ 8جَّ

عن �ألمة ح� تنمحي تلك �لصلة بيننا �بني �لقر�� �لكرمي!!
8صبحت  قدمية  لغة  �لعربية  �للغة  بأ�  �ֲדتاًنا  ظلًما  8شاعو�  لقد 
عاجزv عن مو�كبة �لتقد� �لعلمي، قاصرv عن �لتباZ< مع �للغا� 
�حلية f Rا/ �لعلو�. �قالو� 
� �لعلو� �ملعاصرv تنتج R كل يو� 
من  ُينتج  ما  تستهلك  فهي  �لعربية  �8ما  جديد  مصطلح  مائة 
��ائل؟! �غ�  �لركب  مصطلحا� فقط، فكيف ستلحق ֲדذ� 
.لك من �مل��ZC �لو�هية. مع �8 �لعربية �ا 8سوv بأقدZ �للغا� 
فعل  ما.�  �لتاZيخ..  فاسألو�  بل �تتفو& عليها.   vملعاصر� �حلية 
�لغرy للتوصل 
� �لنطق باخلا� ��لطا� ��لصا0! �ما شاֲדها؟ 
 ��Zشا

� �العتما0 على Zسو� �حركا� � xيضطر علما� V8
جديدv ُتضا� 
� r8ديا� حر�فه ليلفظها كما نلفظها �ن 
R لساننا �لعر}؟! �كتب �ملستشرقو� ��ملستعمر�� ��لباحثو� 
�لصوتية  �فوبياته  r8دياته   Zبافتقا �عتر�فا  �لكث�  H Rطوطاִדم 
(�ملخا�Z �لصوتية ألحر� �للغة)! 8ال يدّ/ .لك ما ألrديتنا �لعربية من 

ميزv �لتفو& ��لكما/ ��لثر��، �8 على قلوy 8قفا�ا!! 
نه ليس 
من �لصدفة �8 تشتد سها� �لتشكيك ضد �للغة �لعربية مع تز�من 
��جو� �لشنيع على �لقر�� �لكرمي، حيث يتهمونه بأنه ما ��0 
يعلن 8نه بلسا� عر} مبني فلما.� ��0Z فيه كلما� 8عجمية! 
يقو0ها  �هذ� فيض من غيض من شبها� �لة عاملية منظمة 
�لدّجا/ بشقه �لدي  ��لثقاR مع qمرv من 8تباعه ِمـمْن ُهْم ِمن 
8بنا� جلدتنا.. �هذ� �الִדا� R حق �لقر�� �ملجيد ال ينم 
ال عن 
�لعاملية �حكمة تنـزله من عند  �لقر�� �Zسالته  جهل dقيقة 

�هللا بلسا� عر} مبني! 
�لدجالية   oلقو� حتيكها   tل� �لنعر��   xهذ تستهدفه  ما   /�8  �

8بنا� �إلسال�  �لكرمي �صلة  �لقر��  لغة  مبكر �0ها� هو 
ضعا� 
به �بني 8حكامه �تعاليمه 
معانا R تغريب �لعقو/ بقيم �جتماعية 
 tبّر�& يستهني بالقيم �لر�حية �ل yقالب جذ� R ثقافية منحطة�

شبا¥ �لغر�ئز � v0حّث عليها �لدين �حلنيف، ليحّل %لها فكر �ملا
��لنََّعَر�� �جلاهلية.. �حيثما حتقق هذ� ��د� �قعت �ألمة بني 
�جلسد  يهد�  من  بني   &Zفا ال   .
 ��لتَّنص�،  �لتَّغريب  اَشَتْي  َكمَّ
��لر�| ��للسا� �لعربية 
. كل �ملعا�/ R ��د� ��حدv!! �هذ� 
�يشرئّب  ��حد  هد�   R يتحد   �8 له  كا�  ما  ��ّد��  �لثالو§ 
�تد�عت  �لسيل  كغثا�  �ملسلمو�   Zصا  �8 لوال  �يتطا�/  بعنقه 
�ألمم عليهم كما تد�عى �ألكلة على قصعتها، �قد كانت �8/ 
عشر  �لر�بع  �لقر�  مطلع  عند  �لثالو§  هذ�   Zظهو 
Zهاصا� 
 Z0يا �Zسني! حيث صاZجر< كما ال ¨فى على 8حد من �لد���
�ملسلمني حتت قبضة �الستعماZ �لغر} �لذ< طالت سطوته Zبو¥ 
 !��Cكلها ��طئها كما يغطي �جلر�0 �ملنتشر �خلضر�� ��لغ ]Zأل�
حيث عمل على نشر ثقافته �فكرx عC مستشرقيه �منّصريه �لذين 
 R معانا
V يتو�نو� للحظة ��حدR v توجيه �لطعنا� 
� �لعربية 
�لطعن بالقر�� �لكرمي ��إلسال� �لعظيم ..�من عجائب قدZ �هللا 

َوَكـْم َعـزَّّ َأْقَواٌم 
ُلَغـاِت..!! ِبِعـزِّ 
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تعا� �عظيم فعله �8 بعث سيدنا �8د عليه �لسال� �لذ< جا� 
�لدجالية  �لفنت   xهذ 
Zهاصا�  بد�ية  عند  �عدx سبحانه  �فق 
��ائجة ضد �لدين ليتصدo لذلك �لثالو§ �لعقائد< ��ألخالقي 
��لفكر< ��د�� �لذ< 8تى به �لدجا/ 
� �لعاV �إلسالمي، فكا� 
عليه �لسال� خ� مد�فع عن هذ� �لدين بتأييد من yZ �لعاملني، 
 vليلة ��حد R به �8 عّلمه سبحانهZ كا� من �لة �ياته من�
Z8بعني 8لف جذZ من جذ�Z �لعربية متحديا ֲדذx �ملعجزv كل 
8ثبت  بل  �لتحد<  هذ�  عند  �ألمر  يقف   V� ،yمكابر �مكّذ
�n8ا  �لبشر،  عرفها  لغة  �8قد�  ��للغا�  �أللسنة   �8 �لعربية   �8
مبا يؤكد  ب�Cهني عديدv على .لك  �لر�ا�، �0لّل  من �حي 
.لك باعتباZها تلك �أل� �.لك �لرَِّحم �لذ< تولّد� منه كل 
�للغا� �تفرعت منها، كوnا 8صل لسا� �لبشرية. لقد �ستبشر 
مؤلفو �ملعاجم �لعربية ��لباحثو� ��للغويو� �لعرy خ�� مبا 8علنه 
�لدهشة ��إلعجاy مبا  يتمالكو� 8نفسهم من   V� عليه �لسال�
 R سع 8حد من �للغويني ��لباحثني� R يكن V .

ليه،  Z8شا

شكالية � �بد�يتها  �للغة  لغز  حقيقة   �
 يصل   �8 �للسانيا� 
�لبيا�  لفظ  جعل  �هللا   �8 كيف  �لسال�  عليه   Z8شا� تنوعها! 
 vZشا
  R مبني بعر}  �لعربية  �لقر�� ��صف   R للعربية صفة 
 oفصاحتها �علو مقامها عند �لر�ن، بينما �أللسنة �ألخر �

لتعليم  نفسه   �
 عز�ها  �ما  بل  �لشأ�!  هذ�  مبثل  توصف   V
�إلنسا�، بل اها 8عجمية!! �هي كل ما ال يكا0 يبني لسانه 
�ال ُيحفظ نظامه، �كا� 
عالنه هذ� ضربة �صدمة لكل عد� 
للقر�� �لكرمي �لكل من يشكك R عربية بعض كلما� �ياته 
 oبعد .لك شّك سو يبقى  
. ال  ֲדا  نز/   tل� �للغة  �8 ®تقر 
 �8� ،Zا عربية �ألصل ��جلذn8� ��0لتسليم بعربية تلك �ملفر�
�جو0ها R �للسا� �ألعجمي يؤكد قطعا �8 �لعربية هي �ألصل 

�غ�ها فر¥ منها.. 
��لعجيب �8 �لعربية �لt متتلك 8كC عد0 من جذ�Z �لكلما� 
�للغا� �ألخرo مثيال! ُتوصف   R ال جند �ا tمشتقاִדا ��ل�
حق  فيقدn�Zا  مقامها  يعلمو�  قومنا  ليت  فيا  ��لعجز  بالفقر 
قدZها �ها �ن ندعوكم لالعتز�q ��الهتما� بالعربية لغة �لقر�� 

�لعظيم.

nم خططو�  بل  ��للغة  �لدين  تقتصر على   V لكن هجماִדم�
للتصفية �جلسدية.. فالدنيا قاطبة تعلم بتلك �حلملة �ل�Z tجت 
على  شجعت  حيث  �إلسالمية  �لبال0   R �لغربية   oلقو� �ا 
حتديد �لنسل R �0/ �لعاV �إلسالمي ��فر� لذلك �لوسائل 
�8بنا�  8هاليها  تشجع  كانت  �لوقت  نفس   R� ��لتسهيال�، 
جلدִדا على �إلجناy ح� 
� بعض �لد�/ �لغربية تقد� هبا� 
��با�  تتو��  �أل�/ ±  �ملولو0   yجنا
 عند   vلألسر فائقة  مالية 
 yلإلجنا تشجيعا  �.لك   oألخر� �لتسهيال�  مع  �حلكومية 
��لتكاثر فيما بينهم. فنحن ال نستغرy من سياسة �ال��0qجية 
 o8خر vُيعاِملوننا مر �لغربية �ها هم  �لد�/  �لt عو0تنا عليها 
مكانتها  �تشويه  �لعربية  �للغة   Z�0 ִדميش  �لوقاحة..  بنفس 
�لغربية  �لد�/  ُترسل  �لوقت  بالعقم �R نفس  �لعلمية ��ִדامها 
كث� من Zعاياها من باحثني �
Z�0يني �ساسة لتعلم 8صو/ �للغة 
�لعربية R �0/ �لشر& �أل�سط بأعد�0 كب�v، هذ� 
� جانب 

قبا/ عد0 كب� ِمَمن V يتمكنو� للسفر 
� �لد�/ �لعربية حيث 

nم ينخرطو� R مؤسسا� تعليمية %لية R بلد�nم لتعلم �للغة 
�لعربية. �8فا�0 بعض �لتقاZير �8 �إلقبا/ على تعلم �للغة �لعربية 
�للغا�  بتعلم  باملقاZنة   vZلصد�� ®تل  �لغربية  �لد�/  بعض   R
ثاقبة �عر� �8 سر  �لتاZيخ بعني   yلغر�  µZ0 لقد .oألخر�
بدينهم �حلنيف  �لتاZيخ كامن R متسكهم   Cملسلمني ع� جنا| 
�لذ< متثل �لعربية 8ساسه �بنيانه �ملتني �توصلو� 
� �8 8حسن 
طريقة للقضا� على �ملسلمني هي 
قصا� �لعربية من حياִדم كي 
يتجهو� �و ��ا�ية خطوv بعد 8خرo. ففي بضع سنني سيتخر� 
8ساتذv لغة عربية غربيني سيقر��Z مناهجنا �لد�Zسية �يؤلفو� 
8بنائنا  من  �إلسالمية  ��وية  سيسلخو�  �هكذ�  .لك   R كتًبا 
�يلقنوnم ميوعة �مفاسد �شذ�. �لغرy. فها �ن نضع �لنقا¶ 
�حلملة   xهذ خلفية  �حلبيبة  ألمتنا  نكشف  كي  �حلر��  على 
�لشرسة. 8جاZنا �هللا �
ياكم من شر�Zهم �جعلنا �
ياكم ِممَّن 
ُيعز�� �8 �أللسنة ��فقنا R خدمة لغة �لقر��.. �Zحم �هللا من 

قا/: َ�َكْم َعزَّّ 8َْقَو�ٌ� ِبِعزِّ ُلَغاِ�..!!
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا¸ حلضرv �إلما� �ملهد< �

:µ�Z0 من

KA

في �حا� �لقر��

أسباب هالك الكفار
متوفرة � أعما�م

ْنَيا َ$ِفي  ﴿َلُهُم �ْلُبْشَر� ِفي �ْلَحَياِ) �لدُّ
�ْآلَِخَرِ) َال َتْبِديَل ِلَكِلَما3ِ �هللا 1َِلَك 

ُهَو �ْلَفْوُ; �ْلَعِظيُم﴾ (يونس: ٦٥) 

�لتفسـ<: 
�لبشرo �ملذكوR vZ �آلية قد ُفسر� 
�لشريفة  �ألحا0يث  من  �لعديد   R

�منها ما يلي: 
�أل$@: "عن 8} �لد��0Z � عن �لن¾ 
 vحليا�  R oلبشر� قوله ﴿�م   R �
ير�ها  �لصاحلة  "�لر�يا  قا/:  �لدنيا﴾ 

�ملسلم �8 ُترo له". (�بن كث�)
 x8تا قا/:   ��0Zلد�  {8 "عن   :Aلثا�
�هللا  قو/   R تقو/  ما  فقا/:  Zجل 
 R� �لدنيا   vحليا�  R  oلبشر� ﴿�م 
�آلخرv﴾؟ قا/: لقد سألَت عن شي� 
ما عُت 8حدÁ سأ/ عنه بعد Zجٍل 
بشر�هم  قا/:   .� �هللا  Zسوَ/  سأ/ 
ير�ها  �لصاحلة  �لر�يا  �لدنيا   vحليا�  R
 vآلخر� R له، �بشر�هم oملسلم �ُتر�
 Â  ٦  � �8د،  (مسند  �جلنة"  

 (٤٤٧
�لر�يا  "تلك  ��Zية:   R� �لثالث: 
له"   oُتر  �8 �لرجل  ير�ها  �لصاحلة 

(�بن كث�).
 :oلبشر�  xية عن هذ��Z R :لر�بع�

"ير�ها �ملؤمن R �ملنا� �8 ترo له".
�خلامس: "عن عباv0 بن �لصامت 8نه 
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 oقا/ لرسو/ �هللا � : لقد عرفنا بشر
�آلخرv �جلنة، فما بشرo �لدنيا؟ قا/: 
�لر�يا �لصاحلة ير�ها �لعبد �8 ترo له، 
�هي جز� من Z8بعة �Z8بعني جزً�� �8 

سبعني جزً�� من �لنبوv (�بن كث�).
�لساIJ: "عن عبد �هللا بن �لصامت 
�هللا،  يا Zسو/  قا/:  8نه   Z.  {8 عن 
 µلنا�  xمد®� �لعمل  يعمل  �لرجل 
تلك  فقا/:  به؟  عليه  �يثنو�  عليه 

عاجُل بشرo �ملؤمن". (مسلم)
�لسابع: "عن عبد �هللا بن عمر� عن 
 oسو/ �هللا � 8نه قا/: "�م �لبشرZ
R �حلياv �لدنيا" قا/: �لر�يا �لصاحلة 
يبّشر ֲדا �ملؤمن. هي جز� من تسعة 
 o8Z فمن  .vبعني جزً�� من �لنبوZ8�
 oسو  o8Z �من  ֲדا،   Cفليخ .لك 
ليحزنه،  �لشيطا�  فإمنا هو من  .لك 
�ليسكْت  ثالًثا   xZيسا عن  فلينفْث 
 � �8د،  (مسند  8حًد�  ֲדا   C¨ �ال 

  (٢١٩ Â ٢
هذ�، �قد ظن �لبعض خطًأ �8 ما نز/ 
��ملسيح  �ملهد<  �إلما�  سيدنا  على 
من  هو  
منا  �حي  من   � �ملوعو0 
قبيل هذx �لر�o �لعا0ية. �هذ� �لظن 
�لرسو/   �8 .لك  متاًما،  خاطئ  ظن 
 oً�Z oلر�� xبعض هذ Cقد �عت �
�نفا، �ال ميكن  شيطانية، كما سبق 
�8 يكو� R �حِي o�Z �8 حضرِته- 

�هللا  8قامه  �لذ<  �ملهد<  �إلما�  �هو 
�لشيطا�.  �حي  من  شيٌ�   - تعا� 

ّني  نفسه:  عن  حضرته  قا/  �لقد 
 tعلّي كثق /qثق بصحة �لوحي �لنا��
بصحة �لقر�� �لكرمي. (�مللفوظا� � 

 (٧٤ Â ٥
 xهذ على  بناً�  نستطيع  8ننا  ال شك 
�ملنكرين  
قنا¥  �لشريفة   �ألحا0يث 
�بضر�Zته  �إل�ي  �لوحي   Zباستمر�
بعد �لن¾ �، �لكن هذ� ال يع  8نه 
تكو�  �لوحي  من  8نو�¥  هنا@  ليس 
 R  Zملذكو� �لوحي  من  Z0جًة  8ى 
هذx �ألحا0يث �لنبوية. غ� 8نه مما ال 
لفظ  "�ملبشر��"   �8 8يًضا  فيه  شك 
عا� ميكن 
طالقه على �حي �ألنبيا� 
CËنا  فاآلية  8يًضا.  �أل�ليا�  
�ا� �
�ما  8نو�عه،  بكل  �لوحي   Zباستمر�
كا� خاًصا بالصحابة فقد .كرx �لن¾ 

� R هذx �ألحا0يث.
تبديل  ﴿ال  تعا�  بقوله  �يبّين   
لكلما� �هللا﴾ 8مرين: �أل�/: �8 ما 
.كرناx من 8موZ هي سنة 
�ية q8لية، 
فسو�  �لقدمي  منذ  جاZية  n8ا  �مبا 

تبقى ساZية �ملفعو/ �آل� 8يًضا.
�عو0  من   xقطعنا ما   �8 ��لثا¸: 
بعض   �8 .لك  تلغى.  لن   ��Zبشا�
�ألموZ �لغيبية ال تسّمى "كلما� �هللا" 
فيمكن �8 تلغى، �لكن ما كا� منها 

من "كلما� �هللا" فال يلغى 8بًد�.
± قا/ ﴿.لك �لفوq �لعظيم﴾ 8< �8 
 �8 �لعظيم،   qلفو� �لبشاvZ هو  تلقِّي 
 q�8 عد� تغيُّر �لكال� �إل�ي هو �لفو
�لعظيم. �كوُ� تلقِّي �لبشاvZ من �هللا 
�8ما  بيِّن،  ظاهٌر  عظيًما   �qًفو تعا� 
8يًضا  فهو  �إل�ي  �لكال�  تغيُّر  عد� 
 Zألمو�  R سو��   ،qللفو كب�  سر 
 Zلر�حانية �8 �ملا0ية. .لك �8 �ألمو�
�ملا0ية 
منا 8ساسها �لنو�ميس �لطبيعية 
�لt ال تتغ� �ال تتبد/، ��لو�قع n8ا 
يو�  كلَّ  للتغيُّر  عرضًة  كانت  لو 
�لتقّد�  هذ�  من  �إلنسا�  متكن  ملا 
��الختر�¥. فمثًال �لناZ حتر&، ��ملا� 
 xير�<، ��لكهربا� تدمر، فكل هذ
�ألشيا� تعمل dسب قو�عد �قو�نني 
n8ا  �لو  ��لتبديل،  �لتغي�  تقبل  ال 
تغ�� خو�صها ملا �ستطا¥ �إلنسا� 
8حٌد   0�Z8 لو  فمثًال  ֲדا.  �النتفا¥ 

شعا/ �لناZ فيتدفق �ملا� من �ملوقد، 
 Z0 تشغيل �حلنفية فتخر� �لنا�Z8 �8
حد§  لو  8قو/  �حلريق..  �يشب 
.لك ملا توجه �إلنسا� 
� �النتفا¥ 
نظا�  بل الختّل  �لطبيعة،   qمن كنو
�لكو� �0ُّمر متاًما. �عليه، فالنو�ميس 
 µإل�ية غ� �لقابلة للتبد/ هي �ألسا�
لنجاحنا، �كلما �طلع عليها �إلنسا� 

تطو0q�� Zهر. 
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ِهللا  �ْلِعزََّ)   َّMNِ َقْوُلُهْم  َيْحُزْنَك  ﴿َ$ال 
ِميُع �ْلَعِليُم﴾ (يونس:  َجِميًعا ُهَو �لسَّ

 (٦٦

�لتفسـ<:
�هللا  �8ليا�   �8 قبل  من  .كر  لقد    
��آل�  ®زنو�،  ال  �تعا�  سبحانه 
هذ�  فلما.�  حتز�،  ال  لنبيه:  يقو/ 
.كرته  ما  هو   yجلو��� �لتعاZ[؟ 
كا�  ما   � �هللا  Zسو/  بأ�  �نًفا 
حزنه  كا�  
منا � لنفسه،  ليحز� 
�قلقه على ما يث��نه من �عتر�ضا� 
�تعا�،  سبحانه   ÌZلبا�  ��. ضد 
�لذلك يطمئنه �هللا قائًال: ال تلتفت، 
حتز�  �ال  فضو�م،   �
 حبي¾،  يا 
يضر�نا  فلن  عنا،  يقولو�  ما  على 
�لعـزv كلها ِملـك  به شيًئا، فإ� 

8يدينا..
8مرين:  عن  لنا  تكشف  �آلية   xهذ
من   � �لن¾  ميلكه  ما كا�  ��8ما: 
كا�  ما  dيث  مرهفة   vطاهر  vفطر
يستطيع حتمُّل �عتر�ضاִדم  ضد .�� 
حب   oمد �ثانيهما:  تعا�.  �هللا 
 ،� �ملصطفى  حلبيبه  �جل  عز  �هللا 
حيث ُيَطمئن Zسوَله �حلزين �¨فف 
يا  نفسك  على  هوِّ�  قائًال:  عنه 
�لعليم)..  (�لسميع  فأنا  حبيبـي، 
8ع جيًد� ما  يقولو�  �8علم متاًما 

ما يفعلو�، �عندما oZ8 �8 طعنهم 
كر�متنا  ميس   Zصا� �حلّد   qجتا� قد 
مكرهم  على  نقضي  سو�  عندها 
هذ� nائًيا. فهذ� �ألمر R يدنا، �ال 

�0عي لك �8 حتز�. 

َماَ$�3ِ َ$َمْن  ﴿Sَال MNَِّ ِهللا َمْن ِفي �لسَّ
 Mََيْدُعو �لَِّذيَن  َيتَِّبُع  َ$َما   UِVَْْأل� ِفي 
 Mََيتَِّبُعو  MْNِ  Wَُشَرَكا �هللا   Mِ$Jُ ِمْن 
  ﴾Mَيْخُرُصو Nِّال  ُهْم   MْNِ$َ نَّ  �لظَّ Nِّال 

(يونس: ٦٧)

شر^ �لكلما3: 
شي�،   ُّ>8  :Îمبع �ستفهامية  
ما  ما: 
�8 نافيٌة. فاملعÎ �أل�/: ما هو �لشي� 
سبحانه،  هللا  شريًكا  يتخذ�نه  �لذ< 
 Îملع�� لشركائهم.   Zحتقا� هذ�   R�
�لثا¸: �8 �لذين يدعو� من ��0 �هللا 
فإnم ال يدعو� شركا� له R �حلقيقة، 

. ال شريك له، �
منا يتبعو� 8هو�َ�ُهم 

فحسب.

 �لتفسـ<:  
Zسوَله  �جل  عز  �هللا  ُيطمئن  هنا 
بطريقني: فأ�ًال يقو/ له: ما ��0 8مر 
�لعقاR y قبضتنا فال يصيبنك حز� 
�ال قلق. لك �8 تتأسف على حالتهم، 
 R Zا. �لقر�Ë� �8 Ïر �0ئم �لكن تذكَّ
 �8 ضرֲדم  على   Zٍ0قا 
لٍه  بيِد  شأnم 
هد�يتهم. �ثانًيا يقو/: 
نه ال حقيقة 
�ال قيمة ملا يتبعونه، �
ً.� فال بد �8 
 vلفاسد� عقائدهم  على  �لقضا�  يتم 
 Zتقد 
. ال  �جًال،   �8 عاجًال  �لتافهة 

�خلر�فة على �لصمو0 8ما� �حلقيقة.

﴿ُهَو �لَِّذ_ َجَعَل َلُكُم �للَّْيَل ِلَتْسُكُنو� 
ِفيِه َ$�لنََّهاVَ ُمْبِصًر� MNَِّ ِفي 1َِلَك َآلَيا3ٍ 

ِلَقْوcٍ َيْسَمُعوMَ﴾ (يونس: ٦٨)

شر^ �لكلما3: 
لتسكنو�: سكن يسكن سكوًنا: قرَّ. 
�سكن فالٌ� xZَ�0 �سكن فيها سَكًنا 
�ُسكًنا: �ستوطنها �8قا� ֲדا. �سكن 

إنه ال حقيقة وال قيمة ملا يتبعونه، وإًذا فال بد أن   ...
يتم القضاء على عقائدهم الفاسدة التافهة عاجال أو 
آجًال، إذ ال تقدر اخلرافة على الصمود أمام احلقيقة.
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ليه: �Zتا|. �سكن عنه �لوجع:فاZقه 
.(yألقر�)

فالًنا:  �8بصر   ،x�Z  :x8بصر مبصًر�: 
 (yالقر�) ��ًجعله بص

�لتفسـ< :

منا   v0�Zباإل �ملتحر@  �لشي�   �
  
 vيتوقف لكي يكتسب �ملزيد من �لقو
��لطاقة �0ئما. ��لو�قع �8 �هللا تعا� 
��إلZها&  �لتعب   vظاهر جعل  
منا 
نفسها،  �حلقيقة  لبيا�  �ملخلو&   R
8< ليدZ@ �لشي� 8نه قد 8صبح �آل� 
 .o8خر vغذ�� �طاقة مر �
dاجة 
 �
 �لشي�  �حتا�  كلما  �لذلك 
�لغذ�� ��لطاقة عا� �لتحرَ@، حتذيًر� 
من  بالغذ��  ُيشَحن   �8 عليه  بأ� 
جديد. �مبا �8 �لليل CÑنا على تر@ 
 xCنعت لذلك   -Îملع� -ֲדذ�  �لعمل 

fلَبًة للر�حة. 
�لتمثيل  �جه  على  �لليل  .كر  �لقد 
سبًبا  جعله  كما  تعا�  8نه  ليخCنا 
 vًمر �تنميتها  �إلنسا�   oقو  Òإلنعا
�ألمم  مع  ®د§  كذلك   ،o8خر
من  عليها  يطر8  ما  فإ�   ،yلشعو��
�و0 �كسل يصبح R �خر �ملطا� 
شأnم  
صال| � تطوZهم   R سبًبا 
جديد  من  تصحو   .
 �8خالقهم، 
�لليل من  بعد هذ�   vقو� µبكل �ا

8يًضا   Zلنها� �.كُر  ��لبطالة.  �لغفلة 
ليستغل  �لليل  بعد  يطلع  ألنه  متثيلي، 
من  بالليل  �ستجمعه  ما  �إلنسا�  فيه 

قوo �طاقا�.     
ملعاZضي  عز �جل  �هللا  يقو/  �كأمنا 
ما  �عتباZهم   R يأخذ��  �8  � �لن¾ 
 vCع من   Zلنها�� �لليل   vظاهر  R
�µ�Z0، �يدZكو� 8نه قد جي� 
ليهم 
طويل،  ليل  بعد  �لر�حا¸   Zبالنها
فيجب عليهم �آل� �8 ينتفعو� بضيا� 
هذ�  �لبيا�  عليهم.  �ملشرقة  �لشمس 
.Zقّد� هنا .كر �لليل على �لنها Îملع�

هنا ينشأ سؤ�/ يقو/: لقد 8ّخر .كر 
�لنهاZ بوصفه مبصًر� ليدعوهم 
� فتح 
�لعيو� فلما.� ختم �آلية بذكر �لسمع 
 R  �
﴿ �قا/  �لر�ية  .كر  من  بدًال 

.لك آليا� لقو� يسمعو�﴾؟
ال  بأنكم  �م  ليقو/   :yجلو���  
Zغم  �لظلما�   R قابعني  تز�لو� 
طلو¥ �لشمس �لر�حانية عليكم، �ال 
�ألقل،  على  فاستخدمو�  تبصر��. 
8اعكم لتنتفعو� من خvC �آلخرين، 

 .vعسى �8 تكتب لكم �حليا

﴿َقاُلو� �تََّخَذ �هللا َ$َلًد� ُسْبَحاَنُه ُهَو 
َماَ$�3ِ َ$َما ِفي  �ْلَغِنيُّ َلُه َما ِفي �لسَّ
�ْألMْNِ UِVَْ ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلَطاMٍ ِبَهَذ� 

  ﴾Mََتْعَلُمو ال  َما  �هللا  َعَلى   MََتُقوُلوSَ
(يونس: ٦٩ )

شر^ �لكلما3: 
�لتسّلُط؛  �ُحلّجُة؛  �لسلطاُ�:   :Mسلطا
(yألقر�) .؛ �ملِلُكÔمللك؛ �لو�� vُZقد

�لتفسـ<:
 yلقد بّين �هللا تعا� من قبل �8 8سبا
عقائدهم   R  vمتوّفر  Zلكفا� هال@ 
�لt يعتنقوnا، �توضيًحا لذلك �ألمر 
�لوثنية  عقائدهم  يدحض  �آل�  بد8 
�Zئًجا  كا�  ما  منها   Zختا��  ،xهذ
 vملتحضر�  yلشعو� بني  متد��ًال 
خطًر�  8كثرها  كا�  ��لذ<  عندئذ، 
�قوvً ��نتشا�Zً، �هو n8م جعلو� هللا 

سبحانه �تعا� �بًنا.
�آلخر��  �ملشـركو�  كا�  /قد 
 �
 تقرֲדم  ��تهم   �8 فقط  يزعمو� 
�هللا qلفى، �8ما هؤال� فقد جعلو� هللا 
شـريًكـا R 8لوهيَّتـه بالذ��. �قد 

سا& على بطالنه Z8بعة 08ّلة هي:

١- ﴿سبحانه﴾
٢- ﴿هو �لغ ﴾

 R لسما��� �ما� R ٣- ﴿له ما
﴾]Zأل�      


ْ� عندكم من سلطا� ֲדذ�﴾.﴿ -٤
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٨

تعا�  فقوله  �أل$@:  �لدليل 
كل  من  بر<�  8نه   Îيع (سبحانه) 
�عتقا0كم  �لكّن  �نقص،  عيب 
للنقائص  يعّرضه   Ïبن� له  �Ëذ  بأنه 
8حد  كو�   �
 �8ًال:  ناحتني:  من 
للفنا�  قابًال  كونه  يستلز�   xلغ�  Ï8ب
فإننا  �نقص،  عيب  �هذ�  ��ملو�، 
من  يلد  �ال  يتناسل  ال  8نه   oنر
�ألشيا� 
ّال �لذ< ®يطه �لفنا� قبل �8 
®قق �لغاية من �جوx0. �لذلك ال 
جند لألZ[ �8 �لشمس نسًال، .لك 
�ألجل   �
 قائمتا�  باقيتا�  ألnما 

ليهما، بينما جند  Vلذ< ®تا� �لعا�
 vنسا� �8 حيو�� �8 شجر
�8 كل 
 Vلعا� �ستغنا�  قبل  �ينقر[  ميو� 
عنه، فيسعى للبقا� ��الستمر�Z عن 
طريق �لتناسل ��لتو�لد، لكي يأخذ 
�جلديد مكا� �لفا¸، فثبت �8 تو�لد 

�لشي� 0ليل على فنائه.
 ثانيا: 
� �لتناسل ��لتو�لد 0ليل على 
 vلشهو�� �جلنسية،   vلشهو� �جو0 
منقصة 8يًضا، ألnا تد/ على �جو0 
�لكائن  .لك  جسم   R �qئد  شي� 
بد�خله،  به  �الحتفا¶  يستطيع  ال 
 �Zا0 شي� مستقل خاÑ
فيحا�/ به 
جسـمه، �لكن �هللا عز �جل 8ى 
 xهذ مـثل  
ليه   oُيعـز  �8 من 

�ملنقصـة. 

�لدليل �لثاA: هو قوله تعا� ﴿هو 
ليس  تعا�  بأنه  يع   فإنه  �لغ ﴾، 
0حٌض  .لك   R�  ،xغ�  �
 dاجة 
حلجة 8خرo يسوقها �ملشركو� على 
جو�q �لشر@ حيث يقولو�: صحيح 
�8 �لتناسل يهد� R �لو�قع 
� سّد 
�لفر�Ö �حلاصل بفنا� �أل�/، �لكن 
 R xير ليساعدq� �
قد ®تا� هذ� 
 xهذ حّجتهم  فأبطل  مهامه.   qجنا

 R 8نه   >8 �لغ ﴾..  ﴿هو  بقوله 
فال  �qير،   �8 مساعٍد   >8 عن   Îًغ
 xبًنا ليساعد� �0عي للزعم بأنه �Ëذ 

R تدب� ملكوته.

$�لدليل �لثالث: هو قوله تعا� ﴿له 
 .. ﴾]Zال� R لسما��� �ما� R ما
8< الشك �8 �إلنسا� يصنع بعض 
�ألحيا� شيًئا ± بعد مر�q Zمٍن ال 
��إلشر��  فيه  �لتحكم  على   Zيقد
�هللا  عليه، �لكن ال ®د§ هذ� مع 
هذ�  من  8ى  هو  بل  �جل،  عز 
�لعيـب 8يـًضا �ليـس dاجـٍة 
�لذ<  �لنـظا�   vZ�0إل 8حٍد   �

�8جـدZ xغم مر�Z �لقـر�� بعد 

�لقـر��.

 �ْ
$�لدليل �لر�بع: هو قوله تعا� ﴿
عندكم من سلطا� ֲדذ�﴾.. 8< ليس 
لديكم 8< برهاٍ� يثبت مز�عمكم، 
0ليل  بد��  مز�عم  هي  �0مت  فما 
فثبت �8 ليس هللا عز �جل 8< �لٍد 
R �لو�قع. 
نه ملن  �لغريب  فعًال �8 
�ملشركني V يقدZ -��Zغم %ا�الִדم 
�ملضنية- على 
Ñا0 8< برهاٍ� على 
عقائدهم �لوثنية. ال شك n8م كانو� 
 R Òال يز�لو� ¨وضو� عند �لنقا�
�ملتاها� �لفلسفية، �لكنهم V يأتو� 
 xهذ كو�  على  برهاٍ�  بأ<   Ïيوم

�ألشيا� شريكًة هللا عز �جل.
8ما قوله تعا�: ﴿8تقولو� على �هللا 
قد  8نه  فاعلم  تعلمو�﴾..  ال  ما 
 vZسو R سبق �8 .كر هذ� �لدليل
�لرعد بقوله ﴿�8 تنبئونه مبا ال يعلم 
�ختال�  �يرجع   ..﴾]Zأل�  R
تعا�  8نه   �
 �آليتني   R �لكلما� 
يبّين هنا �8 �لشر@ ينشأ من �جلهالة 
 vZسو R ليس عليه 8< 0ليل، 8ما .

�لرعد فوّضح هنا@ �8 عقيدv �لشر@ 
�جلهل   �
 �جل  عز  �هللا  تعّر[ 
باملوجو��0، 
. تع  �كأ� �هللا تعا� 
 R يستطع �8 يعر� �8 له شركا� V
�لو�قع، �لكن �ملشركني عثر�� عليه 

!Cخل� xعلمهم �بّلغو vبقو
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا (مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

ُثو� َعْن َبِني ِ
ْسَر�ِئيَل  ���� َعْبِد �هللا ْبِن َعْمٍر� �8ََّ �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/: َبلُِّغو� َعنِّي َ�َلْو �َيًة، َ�َحدِّ
8ْ َمْقَعَدxُ ِمَن �لنَّاZِ. (صحيح �لبخاZ<، كتاy 8حا0يث �ألنبيا�) ًد� َفْلَيَتَبوَّ َ�َال َحَرَ�. َ�َمْن َكَذyَ َعَليَّ ُمَتَعمِّ

ْنَيا ِ
الَّ َسَتَرxُ �هللا َيْوَ� �ْلِقَياَمِة.  ���� 8َِبي ُهَرْيَرvَ َعْن �لنَِّبيِّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/: َال َيْسُتُر َعْبٌد َعْبًد� ِفي �لدُّ
(y�0لصلة ��آل�� Cل� yصحيح مسلم، كتا)

 ���� Z.َ {8ٍَّ َقاَ/ َقاَ/ ِلَي �لنَِّبيُّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: َال َتْحِقَر�َّ ِمَن �ْلَمْعُر�ِ� َشْيًئا َ�َلْو 8َْ� َتْلَقى 8ََخاَ@ 
(y�0لصلة ��آل�� Cل� yصحيح مسلم، كتا)  .ِبَوْجٍه َطْلٍق

ِويَل ِبَعَمِل 8َْهِل �ْلَجنَِّة  ���� 8َِبي ُهَرْيَرZَ َّ�8َ vَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/: ِ
�َّ �لرَُّجَل لََيْعَمُل �لزََّمَن �لطَّ
ِويَل ِبَعَمِل 8َْهِل �لنَّاZِ ُثمَّ ُيْخَتُم َلُه َعَمُلُه ِبَعَمِل  
�َّ �لرَُّجَل لََيْعَمُل �لزََّمَن �لطَِّ�َ .Zُِثمَّ ُيْخَتُم َلُه َعَمُلُه ِبَعَمِل 8َْهِل �لنَّا

(Zلقد� yصحيح مسلم، كتا) .8َْهِل �ْلَجنَِّة

اِعِد<ِّ Zَ َّ�8َُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/: ِ
�َّ �لرَُّجَل لََيْعَمُل َعَمَل 8َْهِل �ْلَجنَِّة  ���� َسْهِل ْبِن َسْعٍد �لسَّ

�َّ �لرَُّجَل لََيْعَمُل َعَمَل 8َْهِل �لنَّاZِ ِفيَما َيْبُد� لِلنَّاµِ َ�ُهَو ِمْن 8َْهِل ِ�َ .Zَِ�ُهَو ِمْن 8َْهِل �لنَّا µِِفيَما َيْبُد� لِلنَّا

(Zلقد� yصحيح مسلم، كتا) .ْلَجنَِّة�
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

$Vمبا ¨تلج R قلبك Z �8جو¥ �ملوتى 
� �لدنيا بعد 0خو�م R �جلنة ممنو¥، 
�لكن 8< حر� Z Rجوٍ¥ كا� قبل 0خو/ �جلنة؟ فاعلم �8 �يا� �لقر�� 
كلها تد/ على �8 �مليت ال يرجع 
� �لدنيا 8صال، سو�� كا� R �جلنة �8 
R جهنم �8 خاZجا منهما، �قد قر8نا عليك �نفا �ية: ﴿َفُيْمِسُك �لَِّتي َقَضى 
َعَلْيَها �ْلَمْوَ�﴾، ﴿8َنَُّهْم َال َيْرِجُعوَ�﴾. �ال شك �8 هذx �آليا� تد/ بداللة 
بالرجو¥  8بد�  
ليها  يرجعو�  ال  �لدنيا   xهذ من  �لذ�هبني   �8 على  صر®ة 
�حلقيقي، �8ع  من �لرجو¥ �حلقيقي Zجو¥ �ملوتى 
� �لدنيا rميع شهو�ִדا 
�لو�qمها، �مع كسب �ألعما/ من خ� �شر، �مع �ستحقا& �ألجر على ما 
كسبو�، �مع .لك 8ع  من �لرجو¥ �حلقيقي حلو& �ملوتى بالذين فاZقوهم 
 R موجو��0  هم  �لذين   vلعش���  ���qأل�� ��إلخو��  ��ألبنا�  �آلبا�  من 
 tل� �قترفوها، �مساكنهم  �لt كانو�  8مو��م   �
�لدنيا، �كذلك Zجوعهم 
كانو� بنوها، ��Zqعهم �لt كانو� Zqعوها، �خز�ئنهم �لt كانو� �عوها. 
± من شر�ئط �لرجو¥ �حلقيقي �8 يعيشو� R �لدنيا كما كانو� يعيشو� من 
قبل، �يتز�جو� 
� كانو� 
� �لنكا| %تاجني، ��8 يؤمنو� باهللا �Zسوله فُيقبل 

مياnم �ال ُينظر 
� كفرهم �لذ< ماتو� عليه بل ينفعهم 
مياnم بعد Zجوعهم 

� �لدنيا �كوnم من �ملؤمنني. �لكنا ال جند R �لقر�� شيئا من هذx �ملو�عيد 
�ال سوvZ .كر� فيها هذx �ملسائل بل جند ما ¨الفه كما قا/ �هللا تعا�: 

ال رجوع حقيقـي إلى الدنيا
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َعَلْيِهْم  �8ُلَِئَك   Zٌَ�َماُتو� َ�ُهْم ُكفَّا �لَِّذيَن َكَفُر��   َّ�
ِ﴿
َلْعَنُة �ِهللا َ��ْلَمَالِئَكِة َ��لنَّاµِ 8َْجَمِعني * َخاِلِديَن ِفيَها﴾ 

.(١٦٢-١٦٣:vلبقر�)
فانظر كيف �عد �هللا للكافرين لعنة 8بدية، فلو Zجعو� 

� �لدنيا ��منو� بكتبه �Zسله لوجب �8 ال ُيقبل عنهم 

� �ألبد كما  v0عنهم �للعنة �ملوعو ¥Úم، �ال ُيnميا

هو منطو& �آلية، �8نت تعلم �8 هذ� �ألمر ُيخالف 

هد�يا� �لقر�� كما ال ¨فى على �ملتفقهني.
�8ما 
حيا� �ملوتى من ��0 هذx �للو��q �لt .كرناها، 

حيا�هم من غ�  ± vماتة �ألحيا� لساعة ��حد
 �8
توقف كما جند بيانه R قصص �لقر�� �لكرمي فهو 8مر 
 Zهللا تعا�، �ال توجد فيه �ثا� Zخر، �سر من 8سر��
�حلياv �حلقيقية �ال عالما� �ملو� �حلقيقي، بل هو 
من �يا� �هللا تعا� �
عجا��q بعض 8نبيائه، نؤمن به 

� V نعلم حقيقته، �لكنا ال نسميه 
حياً� حقيقيا �
8لف  بعد  8ُحَيى  مثال  Zجال  فإ�  حقيقية.  
ماتة  �ال 
 �
سنة بإعجاq ن¾ ± 8ُميت بال توقف، �ما Zجع 
بيته، �ما عا0 
� 8هله �
� شهو�� �لدنيا �لّذ�ִדا، 
�ما كا� له خ�v من �8 ُتر0 
ليه �qجه �8مو�له �كل 
ما ملكت ميينه �من �Zثا� �خرين، بل ما مس شيئا 
منها �ما� بال مكث �حلق بامليتني، فال نسمي مثل 
هذ� �إلحيا� 
حياً� حقيقيا بل نسميه �ية من �يا� �هللا 

تعا� �نفو[ حقيقته 
� yZ �لعاملني.
�ال شك �8 
حيا� �ملوتى �
Zسا�م 
� �لدنيا يقلب 
 vهللا بل ُيثبت 8نه ناقص، �يوجب فتنا كث�� yكتا

مثال  �لدين.  فنت  �8كCها  �0نياهم،   µلنا� 0ين   R
�qجا  فنكحت   Rفتو �qجا  نكحت   v8مر� كانت 
ثالثا فتوR، فأحياهم �هللا تعا�  �خر فتوR فنكحت 
R �قت ��حد فاختصمو� فيها بعولتها، ��0ّعى كل 
 yكتا R جته، فمن 8حق منهم�q اn8 حد منهم��
®كم  �كيف  �حد�x0؟  8حكامه  8كمل  �لذ<  �هللا 
�8مالكهم  8مو��م   R لقاضي؟ �كيف ®كم� فيهم 
 �
�بيوִדم من كتاy �هللا؟ 8تؤخذ من �لوZثا� �تر0 
 �
بينو� تؤجر��،  �لذين صا��Z من �ألحيا�؟  �ملوتى 

كنتم على قو/ �هللا �Zسوله مطلعني. *
�كذلك �إلماتة �لt كانت لساعة �8 ساعتني ± 8ُْحِيَي 
�مليت، فليست 
ماتة حقيقة بل �ية من �يا� �هللا تعا�، 
�ال يعلم حقيقتها 
ال هو. �8نت تعلم �8 �هللا ما �عد 
�لذ<  �لقر�� 
ال �عًد� ��حًد� �هو   R ملوتى� dشر 
يظهر عند يو� �لقيامة، �8خC عن عد� Zجو¥ �ملوتى 
قبل يو� �لقيامة، فنحن نؤمن مبا 8خC �ننـزx �لقر�� 
عن �الختالفا� ��لتناقضا�، �نؤمن بآية: ﴿َفُيْمِسُك 
�لَِّتي َقَضى َعَلْيَها �ْلَمْوَ�﴾ (�لزمر:٤٣)، �نؤمن بآية: 

﴿َ�َما ُهْم مِّْنَها ِبُمْخَرِجَني﴾ (�حلجر:٤٩).

* يقصد حضرته �8 كتاy �هللا V ®تو 8< تشريع ملثل هذx �ألموZ، �حيث �8 

كتاy �هللا قد �كتمل بكل �لتشريعا� �لt حتتاجها �إلنسانية 
� يو� �لقيامة، 

"oلدنيا. "�لتقو� vحليا� R ال ميكن �قوعها Zألمو� xفيع  هذ� �8 هذ

(٢٤٧ - ٢٤٩ Â  - خلز�ئن �لر�حانية � ٧� ،oامة �لبشر�)
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق +لى �لخيا% (١٣)١٢

�لذ< قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا¥ عن �حلق  �لكتا�Z0 yسة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �لt صد¥ ֲדا �ملسيح �لناصر< عيسى بن مرمي � كما 8نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�لt حجَبها ّجتاZ �لدين �اسرv �خلالq ،Âبانية �لترهيب �8صحاy صكو@ �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صوZִדا �حلالية من خال/ عملية تغي� ممتدv على تاZيخ  ��حلق �8 
 Zلتغي� تلك، �ختا� تقريًبا. فبدال من �خلو[ R جد�/ ال nاية لـه حو/ عملية  �ملسيحية كله 
 �
 �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  %ّك  على  ��ختباZها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  �Z0سة  �لكاتب 
�لثالو§،   ،vZلكفَّا� �ملسيح،   vكبنو هامة  مسائل  �لكتاd yث  هذ�   R ّمت قد   o8خر موضوعا� 

�ملجي� �لثا¸ للمسيح.
هذ� عزيز< �لقاÌZ باختصاZ شديد هو %توo هذ� �لكتاy �لقيِّم: "�ملسيحية Zحلة من �حلقائق 

� �خليا/" حلضرv م��q طاهر �8د (�Zه �هللا �Zة ��سعة). ��8Z 8سرv "�لتقوo" نشرx على 
�آل�نة   R بشكل خط�  نشطت   tل� �لو�سعة  �لدعاية   �
 نظر�  متسلسلة  حلقا�   Cع صفحاִדا 
�ألخ�v صوًتا �صوvًZ �كتابًة ُبَعيد �لدماZ �لذ< حّل - �ال يز�/ ®ّل - باملسلمني ��Z8ضيهم من 
 yملا0ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه �8 هذ� �لكتا� oِقبل "�لدجا/".. �لقو
بيا� ُحبٍّ صاH &0لص للمسيح ��ملسيحيني R �يع �8ا� �ملعموvZ. كما 8نه Zسالة حّب �م، ألنه 
يقو0هم 
� حقيقة َمن ®ّبو�، �ما ®ّبو�: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �� �أل��� أل� ُتف  

�ملسيحية �حلّقة َضالَ/ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو0 بأجيا�ا �عاملها كّله 
� هد�ية yZ �لعاملني.

� �للغة �لعربية للكاتب �لسوZ< �ألستا. %مد من� �إل0ل¾ ��Zجعه  yقد حصل شر� نقل �لكتا�

"oللغة ��لدين. "�لتقو� R ُثّلة من 8بنا� �جلماعة �ملتضّلعني

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

اجمليء الثاني
للمسيح عيسى

 �

� تطبيق �ملالحظا� �لt قمنا ֲדا 
هنا ميكن �8 تتضح �آل�. 
� �ملسألة 
�إلنسانيني   Âخلال�� للبقا�  �حليوية 
�ملركزية   vZلصو� حو/   Zتد� �ليو� 
لعيسى �ملسيح. �لذلك فإ� من ��ا� 

� �8 نفهم حقيقته.  ��ألساسي جدًّ
ما.� كا�، �Z�0 >ّ8 لعب R حالته 
�أل�� كمسيح R �ملجتمع �ليهو0< 
 �8 ميكننا  جّدية  �بأية  �ملنحّل؟ 
�أليا�   R �لثا¸  مبجيئه  �لوعد  نأخذ 

�ألخ�v؟ 
�لÑ tب  �حليوية  �ألسئلة  هي   xهذ

�8 نعاجلها.
غ�  �ملسيح   vZصو كانت  فإ.� 
حقيقية، �كانت fر0 نتا� للخيا/ 
 Zتصّو �ملستحيل  فمن  �لبشر<، 

عو0ته �لثانية. 
على 8ية حا/، عيسى V يكن نتا� 
خيا/. كا� 
نساًنا حقيقيًّا، �بكونه 
كذلك فقط، ميكن �8 يولد - من 
 �8 ال  بشر<،  كطفل   - جديد 
�لبشر   Zفيز� ليعو0  كالشبح  يهبط 
ال  �خلياال�   xهذ مثل   �
 �لفانني. 
متت 
� حقائق �حلياv �لبشرية بصلة؛ 

اسـألوا التـاريخ..
هل عاد شخص واحد إD الدنيا 

من الذين ُزعم أنهم صعدوا إD السماء؟!!
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�خلر�فة  مع  يعيشو�  �لذين   µلنا��
عيشهم   R يستمر��  ��ألساط�، 
فرصة �م  Þة  يكو�    �8 هذ� ��0 
 �.
- 8بًد� - ليعرفو� فيها Hّلصهم، 

كا� قد جا�، �8 عندما Ñي�. 
�هللا، كما  �بن  
.� كا� عيسى حقا 
يريدنا �ملسيحيو� �8 نعتقد �نؤمن، 
��ضًعا  عظيم،  مبجد  سيعو0   �.

يديه على 8كتا� مالئكة حقيقيني. 
�لكن 
.� كانت تلك fر0 8ساط� 
�Zمانسية من نسج �ما/ �ملسيحيني 
�طموحاִדم؛ فلن ®د§ .لك 8بًد�. 
�حلَد§  هذ�  8بًد�   Vلعا�  oير لن 
�لسما�  من  هابط  ما  إلله  �لغريب 
�ملالئكة  من  جيش  مع  بشرية  ֲדيئٍة 

تساندx �تنشد له تر�نيم �لتمجيد!
مرفوضة  .�ִדا  dّد   vلفكر�  xهذ  �

��لضم�  �ملنطق   oلد  vمستنَكر

�لبشريني! 

طالقا  8سطوZية  قصة  8عجب  
nا 
لتثبيط  �خليا/   R �ختر�عها  ّمت 
 ،o8خر ناحية  �من   !µلنا�  ��Zقد
لعيسى  �أل�د<  �لفهم  ما كا�   �.

%ّل  ®ّل  فسو�  مقبوًال،  �ملسيح 
�خر  �خلياÔ سيناZيو  �لسيناZيو  هذ� 
�لبشر<  �لفهم   oلد مقبوًال  ليس 
8يًضا  مدعوًما  سيكو�  بل  فحسب 
بقوv �لتاZيخ �لدي  للجنس �لبشر< 

بأكمله. R تلك �حلالة فإننا سو� 
�ملسيح  عن  ¨تلف  ال  Hلًِّصا  نتوقع 
متو�ضًعا  
نساًنا  سنتوقع  �أل�/. 
متو�ضع مثل عيسى  يولد من 8صل 
�اليته  يبد8   �8� �أل�/،  �ملسيح 
نفسه  �لسابق   yباألسلو �لدينية 
 �
�لذ< بدx8 شبيهه. سو� ينتمي 
فلسطني،   R �ليهو0  تشبه  0ينية  فئة 
سو�� R 8خالقهم �8 ظر�فهم. �هم 
بسبب  منه -   ���Cيت�  xيرفضو لن 
0عو�x 8نه �ملصلح �ملوعو0 �لذ< كانو� 
عند  من  �م  كمخّلص  يتوقعونه 
سيبذلو�  
nم  بل  فحسب،   - �هللا 
8يًضا كل ما R طاقتهم �
مكانياִדم 

إل.الله �
هانته.
�ملسيح،   vحيا ثانية  يعيش  سو� 
 ��Z0qال��  Zباالحتقا �سُيعامل 
نفسها.  ��لغطرسة  ��لكر�هية 
�سو� ُيعا¸ ثانية ليس على 8يد< 
قومه، �لكن على 8يد< قوo معا0ية 
مشاֲדة للt عاZَضته سابًقا. �سيعا¸ 

مCيالية 8جنبية  v8يًضا على 8يد< قو
ظلها  حتت  �ِلد  قد  يكو�  متفوقة 

ِضمن شعب مستعبد.
 P.D. �8سبينسكي)   >0  {) كتب 
 qZسي با�Z صحفي - Ouspensky

حو/   - �لعشرين  �لقر�  ��8ئل  من 
 R مشاZًكا  �ملسيح   v0عو موضو¥ 

�جهة �لنظر هذx تقريًبا فقا/:

nا ليست 8بًد� فكرv جديدv تلك "
�لt تقو/ 
� �ملسيح 
.� ما ُ�لد على 
يكو�  لن  فإنه  بعد  فيما   ]Zأل�
µ8Z �لكنيسة �ملسيحية، ال بل �من 
�ملحتمل 8يًضا 8ال يكو� منتمًيا 
ليها 

شعاًعا  �لفتر��  8كثر   R� مطلًقا، 
لقوv �قدvZ �لكنيسة �ملسيحية سو� 
�يتهمونه  qنديق  8نه  بالتأكيد  ُيعَلن 

با�رطقة �ُيحر& على عمو0. 
 ،vZستنا� �ألكثر  �8قاتنا   R �ح� 
�ملسيحية  �لكنائس  بد�8  حني 
للمسيحية  عد�ئها  مالمح  بإخفا� 
 V  �
�  - �ألحو�/  كل   R �حلّقة 
سيكو�  فإنه   - فقدִדا  قد  تكن 
ممكنا عندئٍذ للمسيح �8 يعيش ��0 
��لفريسيني،  �لكتبة  �ضطها0   vِمعانا
ما، R صومعة  مكاٍ�   R فقط  Zمبا 

�Zسية." *
�لوحيد  �حلقيقي   yألسلو� هو  هذ� 
�هللا  Zسل  �يع  به  ُبعث  �لذ< 
��ملصلحني. �
� 8< مفهو� ¨الف 
هذ� هو %ض هر�� فا�q ÖZئف ال 

معÎ له.

*
 A New Model of the Univers, P.D. 

Ouspensky, p 149-150, Kegan Paul, 

Trench, Trubener & Co. Ltd, 1938.
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®د§ �0ئًما q Rمِن حتّقق �لنبو��� 
�ملتعّلقة مبجي� �ملصلحني �لسما�يني، 
هؤال�  ُيرَسل  �لذين   -  µلنا�  �8
 R يفشلو�   - �د�يتهم  �ملصلحو� 

معرفتهم. 
 µية يكو� �لنا¨Zلتا� vتلك �لفتر R
من  ُمصلحهم   vZصو َحّولو�  قد 

�حلقيقة 
� �خليا/. 
nم 
 Zظهو بتوّقع  يبد��� 
�حتّققه   Ôخيا كياٍ� 
 �8 حني   R ما0ًّيا، 
fّر0  هو  ®د§  �لذ< 
�لدي ،  للتاZيخ   v0عا

 ��0 حا0ثا   xنر� كما 
8< تغي� منذ qمِن �8/ 

مصلح ا�<. 
كا� �ملصلحو� يظهر�� �0ئًما مبظهر 
8مهاٍ�  َبشر متو�ضعني يولد�� من 
ُيعاملوnم  �0ئًما   µلنا� �كا�  َبشر، 
8ثنا� حياִדم  على 8ساµ حقيقِة n8م 
َبشر. ± تبد8 بعد موִדم بزمن طويل 
عملية �ال�ر�� عن تعاليمهم. �على 
هذ�، فإ� قبو�م ֲדد�� �سالسة 8ثنا� 

qياZִדم �لثانية يكو� مستحيًال.
�ملتدينني  هؤال�  مثل  ُيو�َجه  �عندما 
dقائق يأé ֲדا �ملصلحو� �لسما�يو�، 
�لذين يظهر�� �0ئًما كأناµ عا0يني 
متاًما  َيرفضوnم  فإnم  متو�ضعني، 

�ملر�  يتوقع  عندما   .
 �علًنا.   �Zًفو
شكًال  ليّتخذ  شبح   �8 جّني   Zظهو
ما0ًيا 8مامه، فكيف له �8 يقبل fي� 


نسا� بشر عا0< بدًال عنه؟
فشل  يّبني  �لذ<  �لسبب  هو  هذ� 
�لعاR V معرفة �ملجي� �لثا¸ للمسيح 

عيسى �لذ< قد حد§ فعًال.

�ملحتمل  �من  كب�،  qعم  هو  Zمبا 
8كثر �8 يرفضه معظم �لقر�� ببساطة. 
كيف ميكن لعيسى �ملسيح �8 يكو� 
 Vقد جا� �مضى ��0 �8 يلحظ �لعا
fيئه  ُيالَحظ   V كيف  حًقا؟  fيئه 
من ِقبل �لعاَملني �ملسيحي ��إلسالمي 

بأ�عهما؟ 
�لكث�  �حلديثة  �ألqمنة  شهد�  لقد 
�لذين  �أل0عيا�  هؤال�  8مثا/  من 
من  كث�   R مؤقتة  ��qبع  8حدثو� 

�لفناجني، �لكن 8ين هم �ليو�؟
تنتشر  �لطو�ئف  فيه  جنُد  عصٌر  
نه 
 ،vبال0 كث� R لفطر� Öبسرعة كبز�

غريبة  عجيبة  مز�عم  عن  �نسمع 
تتكرZ بني حني ��خر بأ� �ملسيح قد 
رين به.  عا0، �8 8نه قد Z8َسل �ملبشِّ

هذ� �لزعم Zمبا يكو� ��حًد� من تلك 
�ملز�عم �لسابقة. �ملا.� يضّيع صاحب 
تفك� جا0ّ �قته بأê0 تفّكر �8 تأّمل 
َيخلق  سو�  �لزعم؟  هذ�  مثل   R
هذ� بالتأكيد شكوًكا 
 �
 �يؤ0ّ<   ،v0جا
معضلٍة  مو�جهِة 

�مأq& عميقني. 
 �8 ÌZلقا� 
ننا نرجو 
حني  حالًة   Zيتصو
يكو� �ملسيح قد جا� 
تكو�  فهل  فعًال. 
عو0ته fر0 خيا/ (فانتاqيا)، �8 8نه 
 R  ]Zأل�  �
 يعو0   �8 حًقا  ميكن 
شخصه �8 من خال/ شخص يقو� 

بد�xZ �مهمته؟
هذ� سؤ�/ ال بّد من �إلجابة عليه، 
�تقدمي حّل له، لنتمكن من �إلجابة 
 vZملذكو� �ملختلفة  �لشكو@  على 

.x8عال
هل �لعاV، مسيحًيا كا� �8 مسلًما، 
هو حًقا R حالٍة نفسية �.هنية جتعله 
�لثا¸  لقبو/ �ملجي�  � �مهّيًئا  مستعدًّ
كذلك،  �ألمر  كا�   �.
 للمسيح؟ 

فبأ< شكل �بأية طريقة؟ 

ومما يبعث على احلزن أن العاm اليوم ال يريد 
أن يقبل إال عيسى اخلياq الذي m يأت مثله 
البشري.  التاريخ  مراحل  tيع   � قبل  من 
فإن  بشكل جاد،   vالدي التاريخ  أُخذ  ما  وإذا 
املرء ليجد أعداًدا كبxة من األمثلة والروايات 
الدين  رجال  أو  األديان  مؤسسي  بأن  القائلة 
بأجسادهم.  السماء   Dإ صعدوا  قد  اآلخرين 
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عندما ُينظر 
� �ألمر من �جهة نظر 
�ملسلمني ��ملسيحيني مًعا، فإ� عيسى 
مبجد   éسيأ  - سيعو0  كا�   �.
  -
من  هابًطا  ��ضحة  ��يا�  عظيم 
�لنهاZ مع مالئكة  �لسما� R �ضح 
�ملستحيل  من  يكو�  dيث   xتساند
.xا �8 يرفضو ح� ألكثر �لناµ شكًّ

�مما يبعث على �حلز� �8 �لعاV �ليو� 
عيسى  
ال  يقبل   �8 يريد  ال 
من  مثله  يأ�   V �لذ<   Ôخليا�
�لتاZيخ  مر�حل  �يع   R قبل 
�لتاZيخ  8ُخذ  ما   �.
� �لبشر<. 
�ملر�  فإ�  جا0،  بشكل  �لدي  
�ألمثلة  8عد��0ً كب�v من  ليجد 
��لر��يا� �لقائلة بأ� مؤسسي 

�أل0يا� Z �8جا/ �لدين �آلخرين قد 
صعد�� 
� �لسما� بأجسا0هم. 

 vمنتشر�  ،� جدًّ  vكث� �ملز�عم   xهذ
بشكل ��سع، dيث تبد� n8ا نزعة 

� �ختال& مثل  µعاملية تدفع بالنا
هذx �لقصص، كي يرفعو� من شأ� 
بشًر�  منهم  �Ñعلو�  �لدينيني  قا0ִדم 
��لسؤ�/ هو كيف ميكننا  خاZقني. 
 tلر��يا� �ملنقولة �ل� x�8 نرفض هذ
هي مقبولة �معتقٌد ֲדا Zمبا من ِقبل 

باليني �لناR µ �لعاV �ليو�؟ 
�ملسيحيو� �ملسلمو�، �لذين يؤمنو� 
عجيبة  �بأحد�ٍ§  �ملعتقد��   xֲדذ

غ�ها، ُيَعّد�� 8كثر من 8لفي مليو�. 
بأ<  يتسا�/:   �8  ÌZللقا ميكن   �.ً

حق ميكن أل< ��حد منهم، �8 ح� 
أل< ��حد �خر R �لعاV، �8 يرفض 
Ëّيلية  باعتباZها  �ملز�عم   xهذ �يع 

�غ� حقيقية؟
 xملسألة من هذ� ال شك �8 فحص 
للّتمكن  تأملية  �قفة  يتطلب  �لز��ية 

 Zملز�عم، باعتبا� xفِض مثل هذZ من
 Âا غ� مدعومة بالكتب ��لنصوn8
 xهذ  �
 �ملر�  ُيقا0  �حاملا  �لدينية. 
�ملمكنة  �لتفس���  من  �ملتاهة 
��لبديلة، يتضح له �8 �ملسألَة مسألُة 
تفضيالٍ� ��ختيا��Z شخصية فقط. 
± يصبح .لك لعبة 8ّ< شخص ليقو� 
 Âنصو  �8 �لدينية،  �لكتب  بتفس� 
�لتاZيخ �لدي  �ملنقو/ بصوvZ حرفية 

f �8اqية Zمزية. 
 ]Zأل�  xهذ متاهة   R 0خولنا   �
�
��ّشة من �لتفاس� �ملتناqعة �ملتضاZبة، 
.لك،  �على  هد�.   >ّ8 ¨د�  لن 

من  للخر��  ��حًد�  منفًذ�  Þة  فإ� 
�هو  �ألحا0ية،  �ملماZسا�   xهذ
 ± للقر��  �حلقائق  �نبّين  نشر|   �8
يرفضو�   �8 فيقبلو�،  �شأnم  َنَدعهم 

كما ®لو �م.
0عونا نقبل جدًال �يع هذx �ملز�عم 
- �لt تقو/ بأ� �لقاv0 �لدينيني قد 
صعد�� 
� �لسما� صعو�0ً ما0ًّيا - 
على ظاهرها. فإ.� ّمتت معاجلة 
بتفّكر  عيسى  Zفِع  مسألة 
سطحي يؤ0ّ< 
� تفس� fيئه 
�ما0ّ<   Rَحر بشكٍل  �لثا¸ 
سبب  Þة  فليس   �.
 8يًضا، 
 o8خر حاال�  نرفض  Ñعلنا 

 .Vلعا� R مشاֲדة
ملا.� نستث  حالة �لن¾ 
يليا، ��مللك 
 oلد عشر  �الث   ��ألئمة   ،Vسا
طائفة �لشيعة R �إلسال�، �8 صعو0 
�ملقدسني  �لرجا/   �8  µند��� ��ة 
يسموnم  �ما  �آلخرين  �ملشاֲדني 

بتجسيد�� 
�ية؟! 
�لذلك فمن �ملأموِ/ جتّنُب �لدخو/ 
R مثل هذx �ملحا�ال� �لعقيمة غ� 
�ملثمرv مع �8لئك �لذين يؤمنو� مبثل 

هذx �ملعتقد��. 
�يع  من  يستعلم   �8 للمر�  ميكن 
�ملصدقني  �لسذ�  �ملؤمنني  �8لئك 
باخليا/، 
.� كا� بإمكاnم �8 ير�نا 

ا، ومنتشرة  هذه املزاعم كثxة جدًّ
أنها  تبدو  �يث  واسع،  بشكل 
 Dإ بالناس  تدفع  عاملية  نزعة 
اختالق مثل هذه القصص، كي 
يرفعوا من شأن قادتهم الدينيني 
خارقني. بشًرا  منهم  و�علوا 
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 vٍ0من عو v�8 يدلونا على حالة ��حد
�لذين  أل�لئك  شخصيٍّ  Zجوٍ¥   �8
 �
 بالصعو0  �ختفو�  قد  n8م   oير�

8عاÔ �لسما���!
للتاZيخ  ميكن  هل 
يقدِّ�   �8 �لبشر< 
على  ��حًد�  مثاًال 
عوvٍ0 جسدية أل< 
 ،Vلعا�  �
 شخص 
 >�Z �لذين  من 
صعد��  قد  n8م 
 �
 بأجسا0هم 

�لسما�؟! 
�جد   �
  - �Z8نا 
- مثاال ��حد� فقط!

 xهذ مثل  حتقق  عد�   �
 �بالنظر 
�ملز�عم بصوvZ حرفية، فإ� �ملر� Ñد 

يرفض   �8 
ما  خياZين:  8ما�  نفسه 
�ختالًقا  باعتباZها  �ملز�عم   xهذ مثل 
فقط  يقبلها   �8  �8 �8 %ض خيا/؛ 
فعل  مثلما  Zمزية  n8ا   µ8سا على 

يقدِّ�   �� لبشر�  للتا�يخ  ميكن  هل 
مثاًال )حًد على عو"ٍ! جسدية أل� شخص 
�نهم قد   �(� لذين  لعا2، من  5لـى 

صعد) بأجسا"هم 5: لسما8؟! 
��)نا - �5 ُ)جد - مثاال )حد فقط!

�لثا¸  �ملجي�  .�ته R مسألة  عيسى 
للن¾ 
يليا. 

�هكذ� يتبّين جليًّا، �8 �8لئك �لذين 
 - عيسى  �ملسيح  نز�/  ينتظر�� 

قد  �لسما�،  من   -  Rحلر�  Îباملع
�بني  8نفسهم  بني  حاجًز�  8قامو� 
ثانية،  جا�   �.
 ألنه  عيسى؛  حقيقة 
متاًما  َبشر،  fّر0   éيأ سو�  فإنه 
مثل �يع �ملصلحني 
�ملتوقَّعني  �لسما�يني 
 .xسبقو �لذين 
�ليو�  ظهر  ما   �.
�
عا0<  كشخص 
 R ُ�لد  متو�ضع، 
 ]Zبأ شبيهة   ]ٍZ8
 x0�Z8� فلسطني 
بنفس  يقو�   �8 �هللا 
به  قا�  �لذ<   Zلد��
8ثنا� fيئه �أل�/، فهل سيعامله 8هل 
تلك �ألZ[ بغ� ما كا� قد عومل 

به من قبل؟

إنـي ثـم  بدفنـك  حزنًـا  كفـى 

وكانـت فـي حياتـك لـي عظات

نفضـت تـراب قبـرك مـن يديـا

وأنـت اليـوم أُوَعـُظ منـك حيا
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i ÍeA‰Ã‰√À  Ë¡ ‰∏ ÍY 
إعداد: جمال أغزول  (اململكة املغربية)


نَّـما� َقـْوِمي  يِن  �لـدِّ  R يëَعاِتُبنـي 
�َضيَُّعو�      8َْخَلو�   قìْد  مìا  بíِه  8َُسـدُّ 

* R سعا0تك تذّكر �لتَُّعَسا�. 

صحتك  �اية  فيهما:  بالبذ/  ر  ُتَقصِّ ال  موطنا�   *
�صيانة مر��تك. 

 
    :(Vقو�@ مأثوS 

�لقبلة  8هل  8حًد� من  8كّفر  8ن  ال  "�شهد�� علّي،   
بذنب، أل¸ 8Zيتهم كلهم يش��� 
� معبو0 ��حد، 
��إلسال� يشملهم �يعمهم"! (8بو �حلسن �ألشعر< 

عند �حتضا�Z xZه �هللا)              

ْهِر! لكل مثل Jاللة: َعَثر بأْشَرIِ �لدَّ
8< بد�هية �لّدهر �ِشّدِته، ُيقا/: 
ّ� �لّشِرµَ ما صغر 

من شجر �لّشو@، �منه �لشر�سة R �ُخلُلق.

:qلعر� Mمن لسا
�قيل:  �8ر،  صو�  من  كسا�  �لCجد  �لُبْرُجد:  
Hطط  كسا�  �لCجد  �قيل:  غليظ،  ِكساٌ�  �لCجد 

.xضخم يصلح للخبا� �غ�

Sبياr 3ا معاM:   (�ملقّنع �لكند<)

0ُيـونíي فـي 8شيـاَ� ُتـْكِسُبُهـم �د�
ُثـُغـوZَ حëُقـوٍ& ما 8َطـاُقو� َلها َسـد�
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(١٤)١٨ ��لقر�� معجز� �إلسال

�لقائل بأنه ال يستطيع 8حد  ُتثاR Z �لغرy مز�عم كث�v ضد �لتحد< �لقر�¸ 
�8 يأé مبثله. �ُيقا/ 8يضا بأنه ليس بالضر�vZ من �حي �هللا تعا�، بل 
� %مًد� 
� كا� طفرv من بني �لبشر. 
. يقولو� 
نه حسب قانو� �لطفرv ُيمكن �8 ُيؤتى فر0 من 

�ألفر�0 موهبة فائقة �8 قدvZ خاZقة، ال مياثله فيها 8حد من �لبشر. 

هذ�  يد/  فال  مبثله،   éيأ  �8 8حد  يستطع   V فريد�  كتابا  �لقر��  كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر�vZ على �8 .لك �لكتاy من �حي �هللا تعا�، بل ميكن �لقو/ بأ� %مد� كا� Zجال 

عبقريا.. �
نه كا� طفرv من بني �لبشر.

 :yقر8 �لر0 على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على �8 �لقر�� نز/ من عند �هللا، من خال/ كتا�
"�لقر�� معجزv �إلسال�" �لذ< سننشرx عC حلقا� R هذx �لز��ية.   "�لتقو�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

كتاب يبعث الروح واحلياة
� كل من يتبعه

الدليل الرابع على قدسية القرآن
إنه كتاب يبعث املوتى إلى احلياة

يؤلفها   tل� �لكتب  من  �لكث�  هنا@ 
�لناµ بغر[ �لتعليم ��لتثقيف، �8 لنشر 
للترفيه ��لتسلية..  �لعلو� ��ملعرفة، �8 
8ما �لكتب �لt تأé من عند �هللا فإnا 

 .µلنا� R vا تبعث �حلياnتتميز بأ

سر�ئيل  ب   على   vنظر 8لقينا   �.

حتت  مصر   R يعيشو�  كانو�  حينما 
فقد��  n8م   oنر فرعو�..  حكم 
يعيشو�  �كانو�  �إلنسانية،  كر�متهم 
كما  يعملو�  �حلقل،  حيو�نا�  مثل 
�ُيطَعمو�  ��لث���،  �لبغا/  تعمل 
كما ُيطَعم �حليو��. ± بعث �هللا تعا� 
ليخرجهم  �لسال�  عليه  موسى  
ليهم 

ليهم  �ير0   ،Zلنو�  �
 �لظلما�  من 
 �8 فقد�ها..   tل� �إلنسانية  �لكر�مة 
 vحليا� فيهم  يبعث  لكي  �خر..   Îمبع

�لt ُسلبت منهم.
�خرجو�  موسى  
سر�ئيل  بنو  ��تبع 
 ..vُعصا كانو�  �لكنهم  مصر،  من 
8مرهم  حني  موسى  8مر  يطيعو�  فلم 
�8 يدخلو� �ألZ[ �ملقدسة، فقالو� له 
ههنا  
نا  فقاتال..  �Zبك  8نت  �.هب 
 �8 �قتضت  نكسة  �كانت  قاعد��. 
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 ،]Zأل� R بعني سنة تائهنيZ8 ميكثو�

� �8 تعلمو� 
طاعة �لقو�نني �لt 8نز�ا 
�حني   .v�Zلتو�  R موسى  على  �هللا 
0خلو� �ألZ[ �ملقدسة.. �ستطاعو� �8 
 Vعا R 8مة كا� �ا شأ� كب� يبنو� 
.لك �لزما�، ح� 
nم R خال/ ثالثة 
قر�� 8قامو� مملكة عظيمة، بلغت ��8 
fدها R عهد 0��0 �سليما� عليهما 

�لسال�.
غ� n8م بعد .لك عصو� ��8مر كتاֲדم 
�ملقدµ.. فأصابتهم �لُفرقة ��النقسا�. 
��نقسمت مملكتهم 
� مملكة 
سر�ئيل 
 .yجلنو� R �.لشما/، �مملكة يهو� R
± سلط �هللا عليهم 8عد��هم.. فقضى 

سر�ئيل  مملكة  على  �ألشوZيو� 
 ± �مليال0،  قبل   ٧٢٢ عا�  �لشمالية 
على  بابل  ملك  نصر  نبوخذ  قضى 
مملكة يهو.� �جلنوبية عا� ٥٨٧ &.�، 
�0مر  Z�8شليم،  عاصمتها  �حطم 
مقدساته،  �8حر&  سليما�  هيكل 
ن�  حتت  ليعيشو�  
سر�ئيل  ب   �8خذ 
خرv حتت حكم �لبابليني  �لعبو0ية ��لسُّ
R بابل، كما كانو� يعيشو� من قبل 
حتت حكم فرعو� R مصر. �هكذ�.. 
عا0 بنو 
سر�ئيل 
� بر�ثن �ملو� �لذ< 
 R كا� يسيطر عليهم 8ثنا� �جو0هم

مصر.

 v�Zلن¾ 8عا0 كتابة �لتو� �Zعز �
�ُيقا/ 

سر�ئيل، �بتوجيه  بنو  فقدها   �8 بعد 
�ألنبيا�..  من   xغ�� �0نيا/  �لن¾  من 

طاعة  �
 o8خر vسر�ئيل مر
عا0 بنو 
 vمر v��8مر �هللا، �بذلك 0بت فيهم �حليا
8خرR� .o عهد �مللك كوÒZ ملك 
لقبيلتني  �مللك  ح   ،µZفا� ما0< 
 �
 يعو��0   �8 
سر�ئيل  ب   قبائل  من 
فلسطني، �8.� �م بإعاv0 بنا� ��يكل 
�لذ< 8حرقه �0مرx ملك بابل، �كا� 
 µم على مساعدִדم �لُفر� vلك مكافأ.

R حرֲדم ��نتصاZهم على �لبابليني.
 �
غ� �8 ب  
سر�ئيل �لذين Zجعو� 

� �ملعصية،  o8خر vفلسطني عا��0 مر
 ..]Zأل� 8مم  عليهم  �هللا  فسلط 
تتد�عى  كما  �ألمم  عليهم  فتد�عت 
فاستعمرهم  قصعتها،  على  �ألكلة 
�لر�ما�..  بال0هم  �حتل   ± �ليونا�.. 
�V تقم �م قائمة 
� �8 بعث �هللا تعا� 
�لسال�.  �بن مرمي عليه  �ملسيح عيسى 

فلما Zفضو� �8 يؤمنو� باملسيح �ملوعو0 
�هللا  عاقبهم   ،xZنتظا�  R كانو�  �لذ< 
�لثانية   vللمر فلسطني  ففقد��  تعا�.. 
بعد �8 طر0هم منها �لر�ما� عا� ٧٣ 
 R �ليهو0  تفر&  �بذلك  �مليال0.  بعد 
�لنسيا�..  طي   R ��Zحو�   ،]Zأل�

. V جتمعهم �0لة �V يُعد �م شأ� 
عا�   R  Ôحلا� عصرنا  ح�  ُيذكر، 

.١٩٤٨
عليه  باملسيح  �منت   tل� �لقلة  8ما 
مستضعفة  كانت   tل�� �لسال�، 
�مضطهدv من �ليهو0 �8 من �لر�ما� 
 ..vحليا� فيها  فقد 0بت  �لسو��،  على 
��ستطاعت R خال/ ثالثة قر�� �8 
نفسها،  �لر�مانية  �لد�لة  على  تؤثر 
 R قسطنطني   Zطو�Cالم� 0خل  حني 
�ملسيحية  تكو�   �8 �8مر  �ملسيحية، 

هي �لدين �لري لإلم�CطوZية.

.� 8لقينا نظرv على �لعرy قبل بعثة �
Zسو/ �هللا �، �جدنا n8م كانو� 8مة 

سليمان  هيكل  ودمر  أورشليم،  عاصمتها  وحطم   ...
حتت  ليعيشوا  إسرائيل   vب وأخذ  مقدساته،  وأحرق 
بابل،   � البابليني  حكم  حتت  خرة  والسُّ العبودية   xن
 � فرعون  حكم  حتت  قبل  من  يعيشون  كانوا  كما 
... املوت  براثن   Dإ إسرائيل  بنو  عاد  وهكذا..  مصر. 
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ما  �ألمة  لفظ   �
 بل  متناqعة،  ممزقة 
 V  .
 عليهم،  ينطبق   �8 يصلح  كا� 
يكن لديهم شي� من مقوما� �ألمة. 
فلم يكونو� سوf oموعة من �لقبائل 
�ملتناحرv �ملتنافرv، �كانو� معر�فني بني 
�ألمم بأnم �ألميو�، جلهلهم �Ëلفهم 

��اقاִדم.
ينقسم  �حلني  .لك   R  Vلعا� كا�   
 R 
حد�îا  عظيمتني..  �0لتني   �

�لفاZسية،  �إلم�CطوZية  �لشر&.. هي 
�هي   ..yلغر�  R  oألخر��
كل  �كا�  �لر�مانية.  �إلم�CطوZية 
بعني  تنظر  �إلم�CطوZيتني  هاتني  من 
�لذين   ..yلعر�  �
 ��لتد¸   Zالحتقا�
علميا..  �لتأخر..  من  حالة   R كانو� 
�8خالقيا..  �حضاZيا..  �ثقافيا.. 
�ملسلمني   Òجيو  �
 ح�  �عسكريا. 
�إلم�CطوZية   yZحتا كانت  حينما 
�لد�لة  على  لعد��nا   �0Z �لفاZسية 
جنو0  كا�  تأسيسها،  بعد  �إلسالمية 
%اZبة  من  يأنفو�  �لفاZسي  �جليش 
 yلعر� يقولو� جلنو0  �لعرy، فكانو� 
فليأخذ كل  ֲדم:  ��ستخفافا  �ستهز�ً� 
منكم 0ينا�Z �لتعو��0 
� بال0كم بدال 

من �8 نسفك 0ما�كم.
 vملبعثر� �لقبائل   xذ� حد§  فما.� 
بني  شأ�  �ا  يكن   V  tل� �ملتفرقة 

�ألحيا� R .لك �لزمن.. بعد �8 ُبِعَث 
فيهم Zسو/ �هللا؟

تعا�  �هللا  من   yكتا 
ليهم  نز/  لقد 
يقو/ �م:

0ََعاُكْم   �.َ
ِ َ�لِلرَُّسوِ/  ِهللا  ﴿�ْسَتِجيُبو� 
ِلَما ُيْحِييُكْم﴾ (�ألنفا/:٢٥)

فجا�هم   ..vمتنافر ممزقة  قبائل كانت 
Zسو/ من �هللا بكتاy يقو/ �م:

َ�َال  َجِميًعا  �ِهللا  ِبَحْبِل  ﴿َ��ْعَتِصُمو� 
َتَفرَُّقو�﴾ (�/ عمر��:١٠٤)

��ألمية  �جلهل   R غاZقة  كانت  8مة 
فنـز/ 
ليهم كتاy يقو/:

�للَّـُه﴾  َ�ُيَعلُِّمُكُم  �للَّـَه  ﴿َ��تَُّقو� 
(٢٨٣:vلبقر�)

�فقر  ضنك   R يعيشو�  كانو�  قو� 
�حرما�.. ح� 
� Zسو/ �هللا كا� ينا� 
على فر�Ò يؤثر R جنبه، �كا� كث�� 
ما يبيت هو ��لعديد من �ملسلمني بغ� 
 Îبالغ َيعدهم   yكتا فجا�هم  طعا�، 

من فضل �هللا �يقو/ �م:

ْ� ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَ� ُيْغِنيُكُم �ُهللا ِ�َ﴿

ِمْن َفْضِلِه﴾ (�لتوبة:٢٩)
�ستجابة  يتـناصر��  كـانو�  8قو�� 
�لعد/  عن  0فاعا  ال  ��لقبيلة  للعصبية 
��حلق، �مع .لك فقد كانو� ينهزمو� 
8ما� 8عد�ئهم، ح� 
nم V يستطيعو� 
حني  �حلر��  �ملسجد  عن  يد�فعو�   �8
�لفيل،  عا�   R �دمه   Òجليو� جا�� 

فبعث �هللا 
ليهم بكتاy يقو/ �م: 
َ�ُيَثبَِّت  َينُصْرُكْم  �َهللا  َتنُصُر��   �
ِ﴿

8َْقَد�َمُكْم﴾ (%مد:٧)
فما.� كا� تأث� .لك �لكتاy عليهم؟


� �ألمة �لt كانت R حالة �ملو� بني 
 ..v8حيا� .لك �لعصر 0بت فيها �حليا
لقد �ستجابو� هللا �للرسو/ حني 0عاهم 
 .vحليا� 
ليهم  فعا�0  حياִדم،  فيه  ملا 
��لتماثيل  �ألصنا�  يعبد��  كانو�  لقد 
 vحيا بغ�  8مو�تا  فكانو�   ،vZحلجا��
مثل �ألصنا� �لt كانو� يعبد�nا، فلما 
 ..Âبإخال �لقيو�  �حلي  �هللا  عبد�� 

 .vبعث �هللا فيهم �حليا
لقد كانو� R ُفرقة �شتا� �خال�، 

ذلك  أحياء  بني  املوت  حالة   � كانت  ال�  األمة  إن 
العصر دبت فيها احلياة.. لقد استجابوا هللا وللرسول 
احلياة. إليهم  فعادت  حياتهم،  فيه  ملا  دعاهم  حني 
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منهم  �qلت  �هللا  dبل  �عتصمو�  فلما 
��جتمعت  �لشتا�،  �فاZقهم  �لُفرقة، 
�حتا0هم  فكا�  بغ� خال�،  كلمتهم 
8مم  بني  عظيما  شأنا  �م  جعل   vقو

عصرهم.
كانو� 8مة 8مية تعيش R جهل �تأخر، 
Zֲדم  ��تقو�  �هللا   yبكتا متسكو�  فلما 
ح�  ��لدين،  �لدنيا  علو�  �هللا  �تاهم 
مشاعل  �لة  �حدهم  كانو�  
nم 
�لعلم ��حلضاR vZ �لعاV �لذ< كانو� 
Z�8با تغط  بينما كانت  فيه،  يعيشو� 
ما  Z�8با   �
 بل  �لظال�.   Zعصو  R
ُعر�  فيما  .لك  بعد  لتنهض  كانت 
��لفنو�  �لعلو�  لوال  �لنهضة..  بعصر 
�لt قامو� بتر�تها من �لعلو� �لt كا� 
لعلما�  �كتشافها �تد�ينها   R لفضل�

�ملسلمني.
�ألمم..  8فقر  من   yلعر� 8مة  كانت 
فوعدهم �هللا تعا� R كتابه �لعزيز �8 
ثالثة  غضو�   R� فضله،  من  يغنيهم 
قر�� بعد �8 جا�هم كتاy �هللا، �هي 
 �.
 ،yعمر �لشعو R حلظة Cتعت vفتر
ֲדم يص��� من 8غÎ �ألمم، فاتسعت 
 �
 ح�  8طر�فها..  �تر�مت  �0لتهم، 
شرفة   R يقف  كا�  �ملسلمني  خليفة 
قصرx �¨اطب �لسحابة �لt متر فوقه 
قائال: "
.ه¾ حيث شئت.. فسيأتي  

خر�جك". 
على  تتعا��   yلعر� قبائل  كانت 
للعصبية  �تتناصر  ��لعد���،  �لظلم 
�0ئما  ينهزمو�  كانو�  بينما  ��لقبيلة، 
8ما� 8عد�ئهم، �ال يستطيعو� �لدفا¥ 
 yبكتا �منو�  فلما  مقدساִדم.  عن 
نصر��   �.
 بالنصر  �عدهم  �لذ<  �هللا 
�لقبائل   xهذ كله   Vلعا�  o8Z Zֲדم، 
�ملؤمنة تنتصر على 8عظم �8قوo قوتني 
عامليتني R .�@ �لوقت.. �إلم�CطوZية 
�لر�مانية.  ��إلم�CطوZية  �لفاZسية 
�لذ<   � �هللا  �حتقق �م �عد Zسو/ 
�عدهم به حينما كانو� ال يز�لو� قلة 
يتخطفهم   �8 ¨افو�  مستضعفة.. 
�لناµ.. ملا جا�� جيوÒ �لكفر حتيط 
�جلديد،  �لدين  على  لتقضي  باملدينة 
�ملدينة  حو/  خندقا  �ملسلمو�  فحفر 
حلمايتها من �جليوÒ �ملها�ة، فاعتر[ 
 �8 يستطيعو�   V حجر  �حلفر  طريق 
®طموx، فأبلغو� Zسو/ �هللا �لذ< 8خذ 
منه  فتطاير  �حلجر  به   yضر� معوال 
 �8 بعد  �لرسو/..  8بلغهم   ±  ،Zلشر�
من   x�Z8 تعا�  �هللا   �8 �حلجر..  حطم 
سو�  8مته   �8  Zلشر� .لك  خال/ 
�سو�  ��لر��،   µلفر� على  تنتصر 
ينفقو� كنوîqا R سبيل �هللا. �حتقق 
�م �عد �هللا باألمن ��لعزv ��لطيبا� 

من �لرq&، كما يقو/ سبحانه:
مُّْسَتْضَعُفوَ�  َقِليٌل  8َنُتْم   .ْ
ِ ﴿َ��ْ.ُكُر�� 
َفُكُم  َيَتَخطَّ  �8َ َتَخاُفوَ�   ]ِZَْأل�  R
�لنَّاµُ َفآَ��ُكْم 8�ََيََّدُكْم ِبَنْصِرqَZَ�َ xَِقُكم 
َتْشُكُر�َ�﴾  َلَعلَُّكْم  يَِّباِ�  �لطَّ مَِّن 

(�ألنفا/:٢٧)

� هذx �ألموZ �يعها ليست حكايا� 
من نسج �خليا/، �ال هي قصص يكتب 
يرها �V يعش 8حد�ثها،   V عنها من
�لعزيز  صديقه   �
 لوقا  كتب  كما 
شهد  حقائق..  هي  
منا � ثا�فيلس، 
�لذين  �8لئك  �سجلها  �لتاZيخ،  �ا 
مشاهدها  �حضر��  بأعينهم،  �8Zها 
�ملؤمنني  من  كانو�  سو��  بأنفسهم، 
من  �ملؤمنني  غ�  من   �8 �هللا،   yبكتا

مؤZخي .لك �لزمن. 

نسا�  �لذ< يكتبه   yلكتا� 8ين .لك 
َيِعد فيه 8مة ميتة باحلياv، فإ.� ֲדا تعو0 


� �حلياv؟

نسا�  يؤلفه  �لذ<   yلكتا� .لك  8ين 
 vبالوحد مشتتة  متفرقة  8مة  فيه  يعد 

��لقوv، فإ.� ֲדا تتحد �تقوo؟

نسا�  �لذ< ¨طه   yلكتا� .لك  8ين 
بالعلم  �8مية  جاهلة  8مة  فيه  يعد 
للعلم   �Zمنا تص�  ֲדا  فإ.�  ��لعرفا�، 

بني �ألمم؟
8ين .لك �لكتاy �لذ< ُيَد�نه 
نسا� 
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يعد فيه 8مة فق�v بالفضل ��لغÎ، فإ.� 
ֲדا تص� 8غÎ 8مم �ألZ[؟


نسا�  xلذ< يسطر� y8ين .لك �لكتا
بالنصر، فإ.� ֲדا  فيه 8مة منهزمة  يعد 

تنتصر على 8قوo �إلم�CطوZيا�؟

نه كتاy �هللا �حدx �لذ< ®قق كل 
 vهللا �لذ< يبعث �حليا� yنه كتا
هذ�. 
R �ألمم. �لذلك فقد اx �هللا �Zحا، 
ألنه يبعث �لر�| ��حلياR v كل من 
يتبعه. يقو/ تعا�: ﴿َ�َكَذِلَك 8َْ�َحْيَنآ 
 >Zًِحا مِّْن 8َْمِرَنا َما ُكنَت َتْد�Zُ ِلَْيَك

 xَُ�َال �ِإلميَاُ� َ�َلِكن َجَعْلَنا yَُما �ْلِكَتا
ِعَبا0َِنا  ِمْن  نََّشآُ�  َمن  ِبِه  نَّْهِد<   �Zًُنو
 * مُّْسَتِقيٍم   ïٍِصَر�  �
ِ لََتْهِد<  َ�
ِنََّك 
َماَ��ِ�  ِصَر�ïِ �ِهللا �لَِّذ< َلُه َما R �لسَّ

(٥٣-٥٤:oZلشو�) ﴾]ِZَْ��َأل
نز/  فقد  �Zحا  �لقر��  كا�  �ملا 
�لر�|   >8 �ألمني..  �لر�|  به 
�هللا.  بأمر   vحليا� يهب  �لذ<   µلقد�
 ِّyZَ لََتنـِزيُل  َ�
ِنَُّه ﴿ تعا�:  يقو/ 
�َألِمني  �لرُّ�ُ|  ِبِه  َنَزَ/   * �ْلَعاَلِمَني 
�ْلُمنِذZِيَن﴾  ِمَن  لَِتُكوَ�  َقْلِبَك  على 

(�لشعر��:١٩٣-١٩٥)
غ� �8 �ملتشككني ال يز�لو� يشكو�، 

�يتسا�لو� 8حق هو؟
﴿َ�َيْسَتنِبُئوَنَك 8ََحقٌّ ُهَو ُقْل ِ
< Zَ�َبِّي 


ِنَُّه َلَحقٌّ﴾ (يونس:٥٤)

هذ�  عن   o8خر  vمر يسألو�   ±
يهب  �لذ<  �لر�|  عن   ..yلكتا�

� كا� بالفعل من 8مر �هللا �8  ..vحليا�

نه ال يعد� �8 يكو� من عند �لبشر: 
�لرُّ�ُ|  ُقِل  �لرُّ�ِ|  َعِن  ﴿َ�َيْسَأُلوَنَك 

ِمْن 8َْمِر Zَبِّي﴾ (�إلسر��:٨٦) 
هذ�   ..yلكتا� هذ�   �
 نعم.. 
�لر�|.. هو من 8مر �هللا، �ليس من 
متاما   ..vحليا� يهب  
نه  �لبشر.  8مر 
�هللا  يبعثه  �لذ<   µلقد�  |�Z مثل 
�لصديقني   �
  vحليا��  oلبشر� ®مل 
يؤيد  �هللا  فإ�  ��لصاحلني.   Zألبر���
عباx0 �لصاحلني بر�حه �لقدµ �لذ< 
تعا�:  يقو/  كما  لدنه،  من  ينبعث 
�ِإلميَاَ�  ُقُلوِبِهُم   R َكَتَب  ﴿�8ُلَِئَك 

8�ََيََّدُهم ِبُر�ٍ| مِّْنه﴾ (�ملجا0لة:٢٣)
 x0عبا  R �لر�|  هذ�  ينفخ  �هو 
�ألبر�Z.. كما .كر سبحانه عن ��0 
ْيُتُه َ�َنَفْخُت  عليه �لسال�:  ﴿َفِإَ.� َسوَّ
َساِجِديَن﴾  َلُه  َفَقُعو�  Zُّ�ِحي  ِمن  ِفيِه 

(�حلجر:٣٠)

�كما .كر عن مرمي �بنة عمر��:
َفَنَفْخَنا ِفيَها  ﴿َ��لtَّ 8َْحَصَنْت َفْرَجَها 

ِمن Zُّ�ِحَنا﴾ (�ألنبيا�:٩٢)
﴿َفَأZَْسْلَنا 
ِلَْيَها �Zَُحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًر� 

َسِويًّا﴾ (مرمي:١٧)
�ألنبيا�:  سائر  عن  .كر  �كما 
َمن  َعَلى   xِ8َْمِر ِمْن  �لرُّ�َ|  ﴿ُيْلِقي 
�لتََّالِ&﴾  َيْوَ�   Zَلُِينِذ  xِ0ِِعَبا ِمْن  َيَشآُ� 

(غافر:١٦)
 vحليا� يبعث  كتابا   µلنا�  o8Z فهل 
R �ألمم كما تفعل �لكتب �ملقدسة؟ 

� Zسل �هللا �كتبه �ملقدسة هم �لذين 
�يعيد��   µلنا�  R  vحليا� يبعثو� 
�ألمم 
� �حلياV� .v ®د§ بتاتا �8 
نز/ كتاy من عند �هللا على 8مة من 
من  �ألمة  تلك  �هللا  �بعث  
ال  �ألمم 
بني �ألمو�� �نفخ فيها �حلياv. �هذ� 
من 8قوo �أل0لة على �8 �لقر�� حق 
من عند �هللا، نز/ من �هللا �حلي �لقيو�، 
 R 8مة كانت من قبل R vبعث �حليا�

عد�0 �ألمو��.

كتاب  إنه  الذي �قق كل هذا.  اهللا وحده  كتاب  إنه 
سماه  فقد  ولذلك  األمم.   � احلياة  يبعث  الذي  اهللا 
يتبعه.  الروح واحلياة � كل من  اهللا روحا، ألنه يبعث 
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َحاَجـًة آدم  بَِنـي  تسـأَلّن  ال 
سـؤاله تركـت  إن  يغضـب  اهللا 

تتقدم أسرة "التقوى" إلى املسلمني كافة وإلى قرائها األفاضل خاصة
بأحر التهاني مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.

أعاده اهللا علينا جميعا باليُمن واخلير والبركات.
ونتمنى حلجاج بيت اهللا احلرام حجا مقبوال وذنبا مغفورا وسعيًا مشكورا.

الّلهم اجعل اجتماعهم هذا اجتماعا ميمونًا وتفرقهم تفرقا معصوما،
ا وال محروما. آمني. وال جتعل فيهم وفينا شقيًّ

يقصـُر املاللَـَة  منـك  رأى  فـإذا 
يُكِثـُر العنيـف  باملـزح  يُؤِذيـَك 

حتَجـُب ال  أبوابـُه  الـذي  َوَسـْل 
يغضـُب يُسـأُل  ِحـني  آدم  وبنـي 

“◊ƒ»M

“¿∏á j®rªA ≈ø ∆G
َماِزًحـا بَْسـطَك  يُريـد  الصديـق  إنَّ 
أنـُه تَيقـَن  إذا  الَعـُدوَّ  وتـرى 

*  *  *  *  *
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N;�لة شبهة
حصنها،  �فتح  خيبـر   vغز� بعد   
�ملدينة   �
  � �لكرمي  �لرسو/  عا0 
مر0ًفا على ناقة �qجَته �لسيدv صفّية. 
�قد حفظْت لنا كتب �حلديث �لنبو< 
شيًئا عما جرo �قتئذ بينه � �بينها. 
قا/: يا صفية، 8عتذZُ لك من 8عما& 
 xقل¾ عما فعلُت بقومك، (يقصد غز�
حصنهم).  �فتح  خيبـر   R لليهو0 
عن  صفية   vللسيد  � �لن¾   Zَعتذ�
�هم  �ليهو0..  �و  8بد�ها   vشد  >8
 R هاC8هلها �.��ها. �لكنه � 8خ
نفس �لوقت كيف عامله قومها قبل 
8ال  حديثه  من  �لغر[  �كا�  .لك. 
خيبـر  هاَجَم  �حتسبه  �لفهم  تسي� 
�ا  �شر|  ��لظلم.  �لتعصب  بد�فع 
 tل� ��لفظائع  �العتد����   � �لن¾ 
�Zتكبها �ليهو0، �كيف 8طلقو� �لعنا� 
�لبد�ية. ± 8خCها عن  منذ  لطغياnم 
على  80بو�  �كيف  خاصة،  نفسه 
شخصه   R �قدحو�  عليه،  �لتهجم 
�شتمو0�Z8 .x �ملصطفى � بذلك 8ال 
يتطر& 
� .هن �لسيدv صفية، �قد 
سو�  من  8<ُّ شي�  �qجته،   �Zصا

�لفهم عن شخصيته �.

�إلسالc يرفض �لعنصرية
�لعر�&   8قو/ .لك مبناسبة موضو¥ 

R صبيحة يو� �خلميس، �لثا¸ من �y عا� ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية �0لة �لكويت. فكشفت تلك 
�حلا0ثة �لغطا� عن هشاشة �لنظا� �لعر}، �فتحت �لباy لبد�ية تطبيق ما ي بالنظا� �لعاملي �جلديد، �لذ< 

.¥0�Z �0منا � v0بال هو� Vلعا� R /وÑ� /لدجا/ �8صبح يصو� yتكشفت فيه 8نيا
 �قد تساZعت بعد .لك �ألحد�§ �تصاعد�، �ها هو �لعاV �لعر} ��إلسالمي يعا¸ من �ثاZ تلك �لفاجعة 

�عو�قبها �ما متخض عنها من 0ماZ كب� V8َّ باألمة �لعربية ��إلسالمية.
  �R �ليو� �لتاÔ كانت خطبة �جلمعة �لt 8لقاها 
ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية حضرv مر�q طاهر �8د 
(�Zه �هللا تعا�)، تنا�/ فيها هذ� �ملوضو¥ �خلط� �8علن من خال�ا �8 �لقتا/ بني طائفتني مسلمتني هو من 
�ألموZ �لt تنا��ا �لقر�� �لكرمي بالعال� ��حلل، ��8 �ملسألة ليست مشكلة عربية �8 
قليمية، �
منا هي مشكلة 

سالمية، ينبغي �8 ُيتَّبع R عالجها �لوصفة �لقر�نية بأ� ®لهـا �ملسلمو� بأنفسهم بدَ/ 0عوv �لغ� للتدخل 
R 8موZهم، ح� تكو� يد �هللا تعا� على �ملسلمني، �
ال تركهم � ألنفسهم �لن Ñد�� عندئذ عالًجا ناجًعا 

�ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، 8يدx �هللا، 8مَة �إلسال� �كذلك سكا� �0/ �لعاV �لثالث عن 0موية حلم �لنظا� �لعاملي �جلديد. 
�قد 8ّكد� �ألحد�§ �ملتالحقة على صحة كث� من هذx �ملخا��، �ما Ëفي صد�Zهم 8كC ��لعاV �آل� 

بانتظاZ مزيد من �لويال� �لt تلو| R �ألفق.
هذx �لسلسلة من �خلطب ُقدِّمت للقاÌZ �لعر} R صوvZ كتاy "كاZثة �خلليج ��لنظا� �لعاملي �جلديد" بعد 
تعديال� مناسبة �
ضافا� ضر�Zية من صاحبها. �ها �ن نقد� Hتا��Z من هذ� �لكتاy �جتهدنا R �قتطافها 
�فقا ملا 8Zيناx مناسبا للوقت �8 �ملرحلة، �8 ملا 0Z8نا �8 نذكر به �لقاÌZ �ملؤمن �لنجيب. فإ� �لذكرo تنفع 

:yليكم فيما يلي مقتبًسا من هذ� �لكتا
�ملؤمنني. �ملني من �هللا تعا� �لتوفيق.  �

yمقتبس من كتا
كاVثة �خلليج $�لنظاc �لعاملي �جلديد

حلضر) مر;� طاهر �Sد
�Zه �هللا تعا�

مسلسل اإلرهاب الغر�
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موضو¥  �هو  ��لكويت، 
�قد  �جلد/،  حوله   Zيد�
سابقة،  خطب   R تنا�لته 
8مم  تفعله  ما  �.كر� 
�ملسلمني.  ببال0   yلغر�
 �
�هنا@ �8ديو� ينتمو� 
بال0 �لغرy هذx، خِشيُت 
 vٌلد بعضهم فكرñ Z�8 يد�
خاطئة عن �لتفرقة �لعنصرية 
هدًفا   yَلغر� جعلنا  ألننا 
8حد  ظن  �Zمبا  النتقا0نا، 
عنصرًيا  تعصًبا  هنا@   �8
�ملسلمني  عند  مكبوًتا 
 Ì0با فأ�0  �أل�ديني. 
.< بد� �8 يكو� ��ضًحا 
سيدنا  Zسالة   �8 للجميع 
�ملصطفى  %مد  �موالنا 
بلسانه،  بلَّغها   tل�  ..�
د على صدقها بفعاله..  �8كَّ
هي 8نه ال عالقة بني �لدين 
ال  �لعنصرية.  �لتفرقة  �بني 
 ]Zيسمح لنا �لدين �8 نعا
 �8 �لتعصب،  بد�فع  8حًد� 
نتعاZ@ مع 8حد بأ< شكل 
من هذ� �ملنطلق. ��جلماعة 
تتبع  �أل�دية  �إلسالمية 
تعاليم %مد �ملصطفى �، 
 tا �جلماعة �لn8 oباألحر�

ُنِسَي من  قامت إلحيا� ما 
قامت  لقد  �لنبوية.  �لسنة 
بعز� �تصميم إلحيا� تلك 
مبسلكها  �لشريفة  �لسنة 
�ملسلمو�  نسي   �8 بعد 
�جه  على  �لطيبة  جو�نبها 
�لناحية   xهذ فمن  �لعمو�. 
 R vب 8ال تبقى 8ية فكرÑ
 �8 Vهن 8حد من هذ� �لعا.
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
حتمل R فكرها �8 سلوكها 
�لتعصب �و  8< نو¥ من 
 �8 ،yتفرقة بني شر& �غر
متييز بني سو0 �بيض، نعو. 
فالتمييز  .لك.  من  باهللا 
مع  يتعايش  ال  �لعنصر< 
8بًد�.  يتفقا�  �ال  �إلسال� 
 �8 منا،   Zصد �نتقا0  فكل 

منا  منا..   Zيصد سو� 
 Ì0ملبا� ضو�  على  يقو� 
�ألخالقية �لسامية لإلسال�. 
�من هذ� �ملنطلق.. كل من 
سُينتقد؛  �النتقا0  يستحق 

منا � 8حد..  لتجريح  ليس 
 µلنا� 8ما�  �حلقائق  لنضع 

.Zلنوضح �ألمو�
 �ֲדذx �ملقدمة R �حلسبا�.. 
فإ¸  تعليًقا..  8قو/  كلما 

8نتقد  �ال  قل¾،   R 8فتش 
8بًد� بنا� على 8< نو¥ من 
قل¾  8طهر  
منا � �لتحامل، 
�8حا�/  تعا�،  �هللا  8ما� 
��لوقائع.  �حلقائق  توضيح 
 vZصو R قد تكو� �حلقيقة
لبعض  مرير  طعم   ��. ما 
�لناµ.. �لكن ال حيلة لنا 
 �8 ميكننا  ال  .لك.   ��qبإ
نؤيد 8حًد� على طو/ �خلط 
 qننحا ألننا  له..  تعصًبا 
�نساند  �حلق،  �و  �0ئًما 
تعا�،  �هللا  كلمة  �0ئًما 
�لن¾  �نقف �0ئًما مع سنة 
�. 8َال من 0�Z8 �8 يكو� 
فال  �ألبد..   �
 صديقنا 
يكو�   �8 من  له   Âمنا
تعا�،  �هللا  لكال�  مو�لًيا 
�مو�لًيا لسنة %مد �ملصطفى 
 �
 �qً�8 يكو� منحا� ،�
�ألمانة ��لصد&، �R هذ� 
مؤيدين  �0ئًما  Ñدنا  �حلا/ 

مناصرين له.

qموقف �لغر
يتلخص   Ôحلا� ��ملوقف   
 vملتحد� �لواليا�   �8  R
 R îا   vملتحد� ��ململكة 

عقد�   tل� �لد�/  مقدمة 
حتطيم  على  �لقو<  �لعز� 
�بتوجيـههم  �لعـر�&. 
طبو/  تد&  �قيا0ִדم 
ينفكو�  �ال   ،yحلر�
�لعر�&  تدم�   �8 ير��00 
فهم   .Vلعا� إلنقا.   �qال
 Vلعا�  ��.�  R ينفخو� 
على  �لعر�&  ُتر@   �.
 8نه 
له  �8تيحت  �لر�هنة،  قوته 
فلسو�   ..o8خر فرصة 
 �
 بل   ،Vلعا� سال�   Zينها
�جو0 �لعاV نفسه يتعر[ 
هو  هذ�  �لشديد!  للخطر 
 vقو بكل  له  ُير�جو�  ما 
�لتلفزيونية  �للقا���   R
�لصحف   R ينشر  �ما 
تسـا�ال�  عـلى   �ًّ0Z
8مًر�  �0ئًما  ير��00   .µلنا�
�نظر��  يقولو�:  ��حًد�.. 
�Zتكبها   tل� �لشناعا� 
�لكويت؛  ضد  �لعر�& 
جتاهل   Vللعا ميكن  كيف 
�Zتكبها   tل� �لفظائع   xهذ
قتل  من   vلطغا� هؤال� 
حق   >8 
حر�&؟ � �سرقة 
 V �.
�م R �لبقا� 8حيا�؟! 
تتحد كل �0/ �لعاV �ليو� 
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ينفتح  فسو�  ملعاقبتهم.. 
سبيل �لظلم، �لن يستطيع 
8حد �قف 8حد عن �ملضي 
هو  هذ�  �لظلم.  طريق   R

......qاÑموقفهم بإ

Jماضيهم �ألسو
 ��لشي� �لعجيب �8 �ألمم 
�لt تتحد§ هكذ�.. يقف 
تاZ¨هم شاهًد� قويًّا ضدهم 
تاZيخ   R توجد  ال   Zبأمو
 vZ�0إل�  !oألخر� �ألمم 
متصلة  �حلالية  �ألمريكية 
فقد  بأ��Zبا.   yألسبا�
�أل��Zبيو�  هؤال�  .هب 
�لقر�  بد�ية   R 8مريكا  �

�لسابع عشر بعد �كتشافها 
أل�/ مرv، ± �حتلو� òا�ا 
هنا@  �8طلقو�  �جنوֲדا؛ 
�8هلكو�  للفظائع،  �لعنا� 
مبا  هنا@   tل�  µألجنا�
 R �8 جند لـه مثاًال Zيند
��نو0  8با��0  لقد  �لتاZيخ. 
منظمة،  خلطة  طبًقا  �حلمر 

ال  8ثرهم  من  يبق  فلم 
 tل� �ألمم   xهذ �لقليل. 
 R ��8حتب �حليو��، �تقر
 R �تشاهد��  صحفهم 

ملا   óتصر بر�مج  
عالمهم 
�حليو��   µ8جنا له  تتعر[ 
8فنو�  هؤال�   �
 فنا�..  من 
��نو0  قبائل  من  كثً�� 
متأل  كانت   tل� �حلمر 
�ألمريكية   vZلقا�  >Zبر�
�لو�سعة. لقد قضو� عليهم 
منهم  يعد  فلم  �Zة،  بال 
�. فقط بقيت  
ال �لقليل جدًّ
�لتاZيخ،   R  oكر. �م 
شاشة  على  
ال  تر�هم  �ال 
 R لسينما. �كا� 8سلوֲדم�
ال  قصة  �لفظائع   yتكاZ�

حتتمل.
 R �أل��Zبيني   �
  ±  
��حـتال�م  هجمـاִדم 
كل  فعـلو�  ألفريقـيا 
�لشناعا�. 8َسر�� �لسكا� 
بأعد�0  Zقيًقا  �باعوهم 
على  �8ج�Cهم   ،vكب�
حيث  �لشاقة..  �ألعما/ 
كثً��  عليهم  �لطلب  كا� 

يذّكرنا  ��ليو�  8مريكا.   R
 R �ألفاZقة  �لسكا�  عد0ُ 
8مريكا ֲדذ� �لتاZيخ �حلالك 
تلك  فيه  �قُتِرَفت  �لذ< 
�لفظائع R حق �إلنسا�.. 
لقد  �لبد�.  له  يقشعر  مبا 
�حلصو�  بعض   �ُZq
فيها  يضعو�  كانو�   tل�
هؤال� �لعبيد، حيث كانو� 
®شر�� 8عد��0ً كب�v منهم 
R 8ماكن ضيقة تشبه تلك 
�ملظلمة  �لضيقة   yلثقو�
تاZيخ   R عنها  قر8نا   tل�
�لكث���  هلك  لقد  ��ند. 
�كانو�  �ختنـاًقا.  فيها 
يضعو� من يبقى حيًّا منهم 
كاألنعا�.   yZلقو��  R
هلك  مؤZخوهم:  قا/ 
مشاّ&  بسبب  منهم  كث� 
منهم  �صل  �من  �لسفر، 
�صل  8مريكا  شاطئ   �

كانو�  له.  يرثى  حا/   R

�ملاشية،  سو&  يسوقوnم 
 yلعمل بضر� �
�يُدعُّوnم 
�لسياï. كا� هؤال� �لعبيد 
�لعربا�، �Ñّر��  يدفعو� 
�يـقومو�  �ملحاZيـث، 

.yبأعما/ �لد��
 فاألمة �لt هذ� تاZ¨ها.. 
باسم  لتعلن  �ليو�   éتأ
�ألخالقية  ��لقيم  �إلنسانية 
لتحـرير   vمضـطر n8ا 
هؤال�   vمساعد� �لكويت 

ننا  يقولو�:  �لضعفا�! 
ضد  �لر�ية  برفع  ملتزمو� 
�Zُتِكبت..   tل� �لفظائع 
أل� قيمنا �ألخالقية �لعالية 
 V  �.
� .لك.  منا  تقتضي 
�إلنسانية  هلكت  �ا  نقم 
R �لعاV؛ 
.� V نفعل .لك 
�لبال0  من  �ألما�  ضا¥ 
�لصغ�v، �لن يطمئنو� على 

حياִדم!

.� كا� هذ� صحيًحا، مع  

اإلنسانية  باسم  لتعلن  اليوم  تأ�  تار�ها..  هذا  ال�  فاألمة 
ومساعدة  الكويت  لتحرير  مضطرة  أنها  األخالقية  والقيم 
هؤالء الضعفاء! يقولون: إننا ملتزمون برفع الراية ضد الفظائع 
ال� ارُتِكبت.. ألن قيمنا األخالقية العالية تقتضي منا ذلك.
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متأخرين  فيه  فكر��  n8م 
�، ميكن للمر� �8 يو�فق  جدًّ
بنا�  �يقو/:  قو�م  على 
 ôلصا� �لفكر  هذ�  على 
�لتقي.. ينبغي �8 تنسحبو� 
ملن  �تعيد��  8مريكا  من 
بقي من ��نو0 �حلمر 8مال@ 
8سالفهم! �لكن لو قا/ �م 
باجلنو�،   xلرمو 8حد .لك 
�قالو�: ما هذ� ��ر�� �لذ< 
عالقة  هنا@  ليس  تقو/؟ 
شي�  هذ�  �ألمرين.  بني 
متاًما.  Hتلف  شي�  �.لك 
من  8مًر�  �ليو�  Zفضو�   �.

�صاحو�  متماثلني،  8مرين 
فما  متاًما..  Hتلفا�  بأnما 

�لتفس� �ملمكن لذلك؟

تاVيخ بريطانيا �حلالك
تبد<   tل� بريطانيا  8ما   
8مريكا  مع  شديًد�  �اًسا 
�تسو&  �لعر�&،  ضد 
 �Zًمر� لذلك   vعديد 8سباًبا 
عندما  فإnا   ..�Zًتكر��
َكَتبْت  8ستر�ليا  �حتلت 
ينكمش  �لفظائع   R ً̈ا Zتا
�ألمريكا�.  جر�ئم  8مامه 
بني  ملحو¶  فر&  هنا@ 

�ألصليني  8ستر�ليا  سكا� 
من  �حلمر  ��نو0  �بني 
فا�نو0  8مريكا.  سكا� 
مقاتلة  قبائل  كانو�  �حلمر 
كيف  يعرفو�  8شد��، 
عن  �يد�فعو�  يقاتلو� 
 R �يضحو�  �اهم، 
تضحيا�  .لك  سبيل 
عظيمة؛ 8ما �لقبائل �لبد�ئية 
مساملني  فكانو�  �ألستر�لية 

كا�  �لقتا/.  يعرفو�  ال 
�لCيطانيو� يصطاn�0م من 
�من  كالغزال�،  �لغابا� 
8خَصوهم  �لصيد  من  َجنو� 
ح�  �جلر�حية  بالعمليا� 
8با�0هم  لقد  يتكاثر��.  ال 
�لطر& فظاعة. كا�  بأشد 
8ستر�ليا   R �للغا�  عد0 
يبلغ ٦٠٠ لغة، V يبق منها 
�هنا@  قليل.   oسو �ليو� 
تقطنها   vصغ� مساحا� 
قبائل قليلة، ®فظوnم كما 
ُتحَفظ �حليو�نا� R حد�ئق 

يشاهدهم  كي  �حليو��.. 
عليهم..  �يتفرجو�   µلنا�
خطفو�  من  على  �يتعرفو� 
 ��C¨� بال0هم!  منهم 
�لعاV 8ننا �فظهم �آل� من 
�النقر�[!! هذ� هو تاZيخ 

بريطانيا.

يكيلوM بكيلني

� جانب هذ�.. فإ� ما � 

 R §ند �حد�� R §حد
�قت  هنا@  ليس  8فريقيا، 
�حلديث   R لالستفاضة 
عنه، �لكن ما 0�8 قوله هو 
عن  يتحدثو�  عندما  
nم 
ينبغي  �ملباÌ0 ��ألخال&.. 
عليهم �8 يستقّلو� عن �لزمن 
��ألخالقيا�   Ì0ملبا� أل� 
غ� مرتبطة بالزمن، فيجب 
8ال يتغ��� مع تغ�x. �ليو� 
�لعقوبا�،  عن  يتحدثو� 
�لعقوبا�  فرضو�  �لكنهم 
ضد جنوy 8فريقيا، �Zغم 

 V مضي سنو�� �سنو��
�لعقوبا�   xذ� فيها  يظهر 
8ثر يذكر. V يرفعو� �لصو� 
بأ� �ملقاطعة �ستغرقت �قًتا 
طويًال؛ �n8ا V تفعل فعلها 
�V تؤ� ÞاZها، �V ينا��0 
بضر�vZ توحيد �لعاV كله 
 yجنو حكومة  ملها�ة 
�لبال0ُ  تؤيد   V بل  8فريقيا. 
بريطانيا  ح�  �ال  �لغربية 
مناسبا�   R �لعقوبَة   xهذ
 Zفع �جلمهوZ لقد� .vعديد
صوته  8يًضا  �لCيطا¸ 
حكومتهم  على  �حتجاًجا 
تبا/   V �لكنها  لذلك.. 
8< خطوv ضد  تتخذ   V�
هذ�  ليس  8فريقيا.   yجنو
بل  �لقدمي،  �لتاZيخ  من 
�لعصر  8حد�§  من  هو 
�لر�هن.. �مع .لك V يرفع 
8حد صوًتا بأ� �لبلد �لذ< 
�لعقوبة  تطبيق  ير�عي  ال 
 vلقو� �ستخد��  من  بد  ال 
 xZجبا
�  xضد �لعسكرية 
على مر�عاv �ملقاطعة. كما 
V ينا0 8حد بأنه ما �0مت 
qمنها  طا/  قد  �ملقاطعة 
بد  فال  ÞاZها..  تؤ�   V�

التقي..  الصا�  الفكر  هذا  على  بناء 
أمريكا وتعيدوا  أن تنسحبوا من  ينبغي 
ملن بقي من ا�نود احلمر أمالك أسالفهم! 
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.لك!  حيا/  �لتصر�  من 
يكّف  فال  �لعر�&  مع  8ما 
�لصو�  Zفع  عن  �لبلد�� 
بد  ال   �8  ..µا� بكل 
�ملقاطعة  عقوبة  تطبيق  من 
فال  صر�مة،  بكل   xضد
�8 ���0، �ال  يدخل طعا� 
¨ر� شي�. �لقد طبقوها 
ح�   vشد بكل  فعًال 
على  �يًعا  �لطر&  سد�� 
جانب،  كل  من  �لعر�& 
بل �حاصر�� �أل�0Z 8يًضا 
على   Zحلصا� الستكما/ 
من  مقربة  �على  �لعر�&. 
�لضفة  
سر�ئيل  حتتل  .لك 
 V�  ،�0Zأل� من  �لغربية 
ما،  عقوبة  ضدها  يطبقو� 
�V يرفعو� صوًتا R �جهها 
فظائع ضد  �Zتكبته من  ملا 
كا�  �لو  �لفلسطينيني. 
 ��Zبر �لذ<  نفسه  �لسبب 
�لعر�&  ضد  موقفهم  به 
مطبًَّقا هنا@.. النفّض هذ� 
�لنـز�¥ من qمن طويل!!

حر$q �لرئيس �لسّرية
�لتاZيخ   R تفكرمت  لو   
ألمـريكا،  �حلديـث 

كتبه  ما  على  ��طلعتم 
8نفسهم،  �ألمريكـا� 
 R �إلحصائيا�  �على 
لكم  تبَني   ..o8خر كتب 
�ألمريكية  �ملخابر��   �8
متطلباִדا،  حسب   ،CIA
 V� ،0كل �لبال R تدخلت
 V� ،yهاZعو� عن �إلZيتو
 ��Cبل �عت ،Vيتحاشو� �ملظا
ما  ليفعلو�  �م  حقًّا  .لك 
 yيشا���! ُنشر حديًثا كتا
�لسرية   yحلر��" �ه 
ُسمح  8نه  ¨Cنا  للرئيس" 
"�لعمليا�  �م، حتت �سم 
 Vملظا� 8نو�¥  كلُّ  �لسرية" 
��لطغيا�، �فعُل ما يشا��� 
من �غتيا/ �تسميم �لطعا� 
تر00،  بال  �ملو�طنني  �قتل 
�8< شي�.. بشرï �8 يتم 
.لك ñفا�، �يبقى 
مكا� 
�هذ�  �م.  متاًحا   Zإلنكا�

�جتاx جدير يث� �الهتما�.. 
 �8 من  بالرغم  8نه  يع  
تصرً®ا  يعطي  Zئيسهم 
شي�،  كل  بعمل  فعليًّا 
على �8 يتم R خفا� ُيبقي 
 �.
� �إلنكاZ؛  فسحة  له 
�نكشف شي� �سئل عنه.. 
�يدَّعي  يتنصل   �8 بوسعه 
�8نه  بذلك،  يأمر   V بأنه 
�سو�   ،x8مر بد��  مت 
�هذ�  �ملوضو¥؛   oيتحر
"�لقابلية  يسمونه  ما  هو 

."Zلإلنكا

(Dr. John Prados, President's 

Secret Wars, William Morrow & 

Co. Inc. New York, USA, 1986.)

VNهاֲדم $سذ�جتنا!
�لذ< ينسبونه   yهاZفاإل 
تقو�  
سالمية..  لبال0 
8شد   yهاZبإ 8مريكا 

ناهيك   ،vمر 8لف  منه 
�فعلها..  
سر�ئيل  عن 
بل  يفعلونه.  يز�لو�  �ال 
�ألمريكية  �ملخابر��   �

ֲדذ�  فعالة  نشطة 
 R  .Vلعا�  R  yألسلو�
®دثو�  �ألماكن  بعض 
�لو  عسكرية.  �نقالبا� 
�لذ<  نشاطهم  عن  قر8مت 
فيتنا� �كوZيا   R xسوZما
�ال�µ �جو�تيماال �
ير�� 
 V .الشتد� بكم �لدهشة
8حُد  �لكتَب   xهذ ينشر 
مؤلف  
منا � �ملعاZضني، 
عد�0ً  كتب  8مريكي.. 
عن   oألخر� �لكتب  من 
هذ� �ملوضو¥، �هي كتب 

موثو& ֲדا.
 ��آل� َخبِّر�نا 8ين .هبت 
 &Zلفا� �ملباÌ0!؟   xهذ
�إلسالمية  �لبال0  تلك   �8

أسلوب  تتبع  احلظ  لسوء  اإلسالمية  البالد  تلك   أن  الفارق 
ال  إنهم  احلماقة.  من  تقرب  ال�  السذاجة  تلك  السذاجة.. 
وإمنا  خفية،  بأعمال  يقومون  ال  الدبلوماسية.  لغة  يعرفون 
وكذا..  كذا  من  ينتقمون  سوف  بأنهم  �اهرون  منها  بدًال 
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 y8سلو تتبع  �حلظ  لسو� 
�لسذ�جة  تلك  �لسذ�جة.. 
�حلماقة.  من   yتقر  tل�
لغة  يعرفو�  ال  
nم 
يقومو�  ال  �لدبلوماسية. 
بدًال  
منا � خفية،  بأعما/ 
منها Ñاهر�� بأnم سو� 
�كذ�..  كذ�  من  ينتقمو� 
سلما�  نقتل  سو� 
نغتا/  �سو�  Zشد<، 
ال  �إلسال�  �عالًنا.  فالًنا 
يسمح لنا dسن معاملتكم. 
سو� نقضي عليكم بكل 
�لقليل..  ميلكو�  �سيلة! 
من  �لسال|  �يتسولو� 
�يعتمد��  �لد�/،  تلك 
كامًال،  �عتما�0ً  عليها 
عليها..  عالًة  �يعيشو� 
�مع .لك يصيحو� ضدها 
بتلك �ال0عا��� �لضخمة، 
عن  بالتهديد��  �يقذفو� 
��قتال¥  شأفتها  �جتثا§ 
جذ�Zها، يهد��0 بانتز�¥ 
كياnم!  عليها  بنو�   Zجذ�
بل  �اقة..  
ال   xهذ �ما 
�لظلم،  Z0جا�  8سو8  هي 
لطو� فعلهم باإلسال�،   ̈.

كل   R �ملشاكل  �¨لقو� 

�8ا� �لعاV ليقع فيها �لذين 
فهم  حقًّا.  �إلسال�  ®بو� 
تلك  Ñعلو�  ناحية  من 
 yتكاZ� يو�صلو�  �لبال0 
�لشنائع،  فو&  �لفظائع 
�يفعلو� بالعاV ما يشا���، 
 R حكمهم  �ينفذ�� 
 >8 �يدمر��  مكا�،  كل 
�لكنهم  يريد��..  بلد 
كلما�  يستخدمو� 
ستاZها  حتت  �مسميا� 
ألنفسهم  يسمحو� 
�ملماZسا�  8نو�¥  بكل 
��ألنشطة. 8ما هؤال� �لذين 
ال حو/ �ال قوv �م على 
فإnم  شي�،  بأ<  �لقيا� 
متطرفة  لغة  يستخدمو� 
بأنفسهم  فُيلحقو�  �قا�، 
8يًضا  �يلطخو�   ،Zلعا�

عة �إلسال�.
 Vلعا�  �
  tفرسال
 �8 هي  �إلسالمي 
�ستخِدمو� عقولكم! �ألمم 
حرֲדم..  تريد��   tل�
�ألقل  على  منهم  تعلَّمو� 
طر�ئق حرֲדم! �ستخِدمو� 
يستعملوnا   tل� �لكلما� 

معكم �8 مع غ�كم!

"خد�c �حلرمني" cS "ناهُبو 
�حلرمني"؟؟ 

على 8< حا/.. كا� هذ� 
�لقو/. �8عو0  من شجو� 
من  �لثالث  �جلز�   �
 �آل� 
.كر�   �8 بعد  حديثي، 
�موقف  �لعر�&  موقف 
 /�0 هنا@   .yلغر� بال0 
�Ëذ�   o8خر 
سالمية 
موقًفا 8يًضا، �8كثرها 8يد� 
�لر�مي  �لسعو0<  �ملوقف 
�لد�/  جهو0  توحيد   �

�إلسالمية R �لتصميم على 
يقف  �ال  �لعر�&.  تدم� 
�ملوضو¥ عند هذ� �حلد، بل 
¨طو� 
� 8بعد من .لك، 
 ]Z8 فيعلنو� �8 �لسعو0ية
�حلرماِ�  فيها  يقع  مقدسة 
��ملدينة.  مكة  �لشريفا�: 
فاملسألة �ليو� ليست خاصة 
تتعلق  
nا  بل  بالكويت، 
�لبلدين..  هاتني  dماية 
 Òعا tاية �ملقدسا� �ل�
 tفيها �لن¾ �ألكر� �، ��ل
�هكذ�   .xقدما �طأִדا 
�ملوضو¥  على  ¨لعو� 
لوًنا ضخًما من �لقد�سة.. 
يث��� ֲדا مشاعر �ملسلمني. 

باكستا�   R مثًال  فُنشر 
يرسلو�  n8م سو�   �Zًمر�
öسة   �8 ثالثة   �8 8لفني 
�ال� من �جلنو0 0فاًعا عن 
�سو�  �ملقدسة؛   ]Zأل�
نضحي R سبيل �ملقدسا� 

تضحيا� عظيمة!
8ننا dاجة 
� �Zية   oZ8 
 ،]Zأل� تلك  تاZيخ 
�ألقو��  �8لئك  �ماضي 
�سم  يستعملو�  �لذين 
�ألZ[ �ملقدسة، �يش��� 
 ،� �ألكر�  �لن¾   �

�لر8<  كسب  �®ا�لو� 
 oنر� للمسلمني..   Vلعا�

كيف كا� سلوكهم.
 �حلق �8 �لسعو0يني �حلاليني 
باحتال/  بد��8  �لذين  هم 
Z8[ �حلجاd qد �لسيف. 
�لعسكرية  �لعمليا�  بد�8 
عا� ١٨٠١، q Rمن عبد 
�لعائلة؛   xهذ  µ8Z �لعزيز، 
�كتسب  �بنه سعو0  �لكن 
عمليا�   R  vكب�  vشهر
 vCكا� .� خ .xهذ vZإلغا�
�تو�  �ملجا/،  هذ�   R
��جما�.   xهذ  v0قيا
�8ًال  �لعر�&  ها�و�  لقد 
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�0ّمر��  كربال�،  ��حتلو� 
8ماكن �لعباv0 �ملقدسة على 
�ليست  �لوثنية  من  n8ا 
بذ�� حرمة.. �n8ا لَِبناٌ� 
من �حلجاvZ ينبغي 
�qلتها. 
0موية  مذdة  �Zتكبو�   ±
عامة ضد سكا� كربال�.. 
 ± �لشيعة.  من  �معظمهم 
�لبصرv �سلبو�   �
تقدمو� 
�nبو� كل �ملو�قع فيما بني 
كربال� ��لبصرv. كانو� 
ما 
يذdو�   �8 �لبال0  ®رقو� 
 xتكبت هذZ� لقد .Ôألها�
�لعائلة من �لفظائع 8شد ما 
�لعر�&.   �
 �ليو�  ينسبونه 
 xهذ على   vلسيطر� �بعد 
 ]Zأل� �و  �جتهو�  �ملنطقة 
باحتال/  �بد��8  �ملقدسة، 
 .qحلجا� 
قليم   R �لطائف 
 R ��ملدينة  مكة  0خلو�   ±
قامو�  حيث   ،١٨٠٣ عا� 
مبذdة عامة، �هدمو� كثً�� 
 Zآلثا��  Vملعا�� �ملقابر  من 
�ملقدسة.. منها على سبيل 
�لرسو/  مولد  بيت  �ملثا/ 
 ،� بكر   {8 �بيت   �
�ألماكن  من  غ�ها  �كث� 
��لقـبوZ.. 8حـرقـوها 

�قالو�:  ��نتهكو� حرمتها، 
من  هي  بل  �ا  قيمة  ال 
�ليس  �لوثنية.  عالما� 
ملا  %د0  سجل  هنا@ 
�لكن  0ما�،  من   xسفكو
�ملؤZخني يقولو� 
nم قتلو� 
 Ôألها� عامَة  �Zٍة  بال 
�لُعّز/ من �لسال| �لذين ال 

.Zُيخشى منهم ضر

_Jلسعـو�  �الحتـال@ 
مبساند) �إلجنليز

متكن   ١٨١٣ عا�   R�  
من  باشـا  علي  %مـد 
 vسيطر من  �ملنطقة  حترير 
�لسعو0يني، �لكنهم عا��0 
R ��8ئل هذ� �لقر� ֲדجو� 
 .qحلجا� على  مباغت 
ساندִדم   vملر�  xهذ  R�
كا�  �لCيطانية.  �لسلطا� 
�لCيطانيو�  �جلنر�ال� 
خطط  �م  يرو� 
��جو�. �كا� �لCيطانيو� 
��لبنا0&  بالسال|  ميد�nم 
�نفـس  ��لذخـائر، 
8مـّد�هم  �لCيطانـيني 
معهم  �عقد��  باألمو�/ 
عا�   R� �لتحالفا�. 

 vألسر� �حتلت   ١٩٢٤
 qحلجا� بال0َ  �لسعو0ية 
��نتهكو�   ،o8خر  vمر
�ألماكن  من  �لكث�  حرمة 
�ملقدسة R هذx �ملرv 8يًضا، 
�لدما�  من  كثً��  �سفكو� 
�لقد  عامة.  مذdة   R
�إلجنليز،   vمبساعد 0خلو� 
�.كر� �ألفال� �لتسجيلية 
%طة  مؤخًر�  8.�عتها   tل�
 �8 �لCيطانية،   B.B.C
8عـانوهم  �لCيطانـيني 
 ،١٩٢٤ عا�  قبل  8يًضا 
 �
 �لCنامج  مقد�  �قا/ 
على  �ستولو�  �لسعو0يني 
�قوتنا،  مبساعدتنا  �ملنطقة 
�هم �ليو� يضطر�� للدفا¥ 

عنها معتمدين علينا. 
فإ.� نظرنا 
� �ملوضو¥ من 
�ملوقف  بد�  �لناحية..   xهذ
فاحلكومة  متاًما.  Hتلًفا 
�لسعو0ية �حلالية �لt حتكم 
 tل� هي  �ملقدسة  �ألماكن 
 �8 �إلجنليز   vبقو �حتلتها 
�هم  �لغر}،   Vلعا�  vبقو
��لدفا¥   vلقو� ميلكو�  ال 
تلك  �يستدعو�  عنها، 
 o8خر  vمر �لغربية  �ألمم 

ليـس  �ليـو�  لنجدִדم. 
كما  «بريطانيا»  مدلو/ 
كانت  حيث  �قتئذ  كا� 
كله.   Vلعا� حتكم  �قتها 
�متزجت  فقد  �آل�  8ما 
�ألمريكا�،  مع  بريطانيا 
��حتد فكرهم عمليًّا dيث 
فهو  8مريكي  هو  ما   �8
�لوقت؛  نفس   R بريطا¸ 
فهو  بريطا¸  هو  �ما 
�لناحية   xهذ من  8مريكي. 
م��َثها  بريطانيا  سّلمت 
�هذ�  ألمريكا.  �لتاZ¨ي 
هو �لسبب R �8 قر��Zִדم 
 .vلفتر�  xهذ  R  vحد��
ما،  شيًئا  �Z�8با  �Ëتلف 
 R للخو[   vZضر� �ال 

هذx �لتفاصيل. 
عن  �حلديث   �8 �خلالصة 
مكة  �ملقدسة   ]Zأل�
�ع  �%ا�لَتهم  ��ملدينة، 
ليس  عنها..  0فاًعا   µلنا�
ال  �خد�¥.  مكر   oسو
 Òعالقة بني �شتر�@ �جليو
�بني  �إلسالمية  �لبال0  من 
�ألماكن  عن  �لدفا¥ 
�ملقدسة. ال حاجة ֲדا 
ليه، 
�ال صلة ֲדا معه، �ال خطر 
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هنا@  كا�  لو  يهد0ها. 
خطر لكا� من جانب غ� 
هنا@  كا�  �لو  �ملسلمني. 
جانب  من  يهد0ها  خطر 
به  فقد سبقت  �ملسلمني.. 
من  بالفعل  ��قع  �ملقا0ير 
�ما  �لسعو0يني..  جانب 
 xهذ �حتال/  �ستطاعو� 
�ألماكن 
ال مبعونة من غ� 

�ملسلمني!
 �8  �.
 �ألمر  ���قع 
�ألماكن   xهذ عن  �لدفا¥ 
غ�   �
 موكوًال  با�  قد 
�ملسلمني. �سو�� شاZكت 
 V  �8 �ملسلمة  �حلكوما� 
لذلك  عالقة  فال   ،@Zتشا
ֲדذ� �لدفا¥.. 8ع  �لدفا¥ 
هنا@  ليس   .
 �ملحتمل.. 
بل  بعد،  0فا¥  موضو¥ 
�لكن  �حتما/.  fر0  هو 
ليس  بصد&..  تفكرمت  لو 
�جو�  �حتما/   >8 هنا@ 
�لسعو0ية.  على  �لعر�& 
 vلقو� ميلك  ال  �لعر�&   �

8ما�  نفسه  عن  للدفا¥ 
لتلك  �ملشتركة  ��جما� 
 µلنا�� �لعظمى.   oلقو�
عد�  Zغم  يتعجبو�  كلهم 

�لتو��q �لعسكر< �لو�ضح، 
حسني  صد��  ميلك  كيف 
 R  Zالستمر�� على   v8جلر�
 «vZملتكر� «�جلهو0  Zفض 
للسال�، �يعلمو� 8نه حتت 
هذx �لضغوï ��ائلة سو� 
�لقمح  ُيطَحن كما يطحن 
R �لطاحو�، �مستحيل �8 
يو�جه تلك �لقوo �لعظمى 
 �8 �لكويت  عن  فيد�فع 
هذ�  نفسه.   xبلد عن  ح� 
هو 8Z< �خل��C �لعسكريني 
R �لعاV. ��لكل يتعجب.. 
ميلك  ما.�  ®د§؟  ما.� 
يستمر  ح�  صد�� حسني 
«%ا�ال�  كل  Zفض   R

�لسال�»؟........

Mال �تمعا Mِِضّد�
�جلماعة  8.ّكر   �8  0�8�

�أل�ـدية  �إلسالمـية 
Zغم  8ننا،   o8خر  vمر
�لقومية  �الختالفا� 
 �8 ميكن  ال  ��لدينية، 
نسمح للتعصب �8 يتسلل 
 �Zًقر� �نتخذ  قلوبنا   �

نؤمن  ألننا  عليه..  مبنيًّا 
من قلوبنا ���Z8حنا �8 من 
®مل �لتعصب، �8 يقضي 
بناً� على �لتحيز.. ال ®ق 
له �8 يسمي نفسه مسلًما 
 �
مؤمًنا باملعÎ �لصحيح. 
�إلسال� ��لتعصب طرفاِ� 
ال   yلغر�� كالشر& 
يلتقيا�. �يقتضي �إلسال� 
 Zقر� كل   Zيصد  �8 �حلقُّ 
تعا�.  �هللا   vمرضا �بتغاَ� 
�هي   ،oلتقو� هي   xهذ
كل  شي�.  كل   µ8سا
على  تقو�  
سالمية  قيمة 

 oلتقو� ��ا/   .oلتقو�
لدين   Áحكر ليست  n8ا 
بعينه، بل ينبغي �8 تكو� 
�لتقوo هي �لنقطة �ملركزية 
 Zتد� �حو�ا  0ين،  لكل 
 oلتقو� 0ين.  كل  تعاليم 
�8 يكو� كل فكر@ تابًعا 
ملا ُيرضي �هللا تعا�، �قبل 

صد�Z كل قر�Z ينبغي �8 
يريد �هللا منك.  ما.�   oتر
�لذلك 8توقع من �جلماعة 
�إلسالمـية �أل�ـدية.. 
8عينهم..  نصب   oلتقو��
�8 يبتهلو� 
� �هللا عز �جل 
�لبشرية �عا�..  من 8جل 
كي تكو� �لقر���Z نابعة 
يد¥  �8ال   ،oلتقو� من 
تلك  يقاسو�   Ïقوم �هللا 
 R v0تكو� عا tآلال� �ل�
مثل هذx �ألحو�/.. �
منا 
تأثً��  قلوֲדم   R �هللا  يؤّثر 
يتوبو�  عظيًما.. �Ñعلهم 
موقفهم،  �يصحـحو� 
�جل  عز  �هللا  �يوفقهم 


� �حلق.  v0للعو
ليهب  للعاV كله..  0�ُعو� 
8عنيه  �هللا �م سالًما، �ما 
�لظاهر<..  �لسال�  ليس 

التقوى أن يكون كل فكرك تابًعا ملا ُيرضي 
ينبغي  قرار  كل  إصدار  وقبل   ،Eتعا اهللا 
أتوقع  يريد اهللا منك. ولذلك  ترى ماذا  أن 
األKـدية..  اإلسالمـية  اجلماعة  من 
 Eإ يبتهلوا  أن  أعينهم..  نصب  والتقوى 
Rعاء.. البشرية  أجل  من  وجل  عز  اهللا 
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أل¸  �لعقل؛  سال�  
منا �
�لثابتة  �حلقيقة  �Zية   oZ8
يتوقف   Vلعا� سال�   �8
�سال�  �لعقل  سال�  على 
ُحرمو�  �لذين   �
 �لقلب. 
ميكن  ال  �لعقل  سال� 
ملجتمعهم �لبقا� R سال�. 
 Vلعا� يتعر[   �8 فإما 
ناحيتهم،  مـن   Zلألخطا
8نفسـهم  n8ـم  
ما �
من   Zلألخطا يتعرضو� 
 yضطر���  .Vلعا� ناحية 
�لقلب   yضطر��� �لفكر 
 R  Ïضطر�ب� ُيحدثا� 
�لدعا�  فعليكم   .�Zخلا�
8ما� �هللا تباZ@ �تعا� كي 
تفك�هم،  طريقة  يصلح 
�يصلح  قلوֲדم،  �يصلح 
fتمعهم، �مينحهم �لسال� 
�لعقلي..  ��لسال�  �لقل¾، 
لَينَعم �لعاV كله بالسال�.

 
�هللا   �
 �بتِهلو�   .....
�ملسلمني  مينح  كي  تعا� 
�نتها�  �ُيلهمهم  �لذكا�، 
�يوّفقهم  �لسليم،  �لفكر 
�لشجا¥..   Zلقر�� الËا. 
 oألخر� �لد�/  جتد  فال 

 Vلعا�  R للتدخل  .Zيعة 
�إلسالمي. �لك  لألسف 
ال 8شهد 0الئل .لك بعد. 
�لذ<   oملد� �ُيشعر¸ 
8ساسه   �8 
ليه  �صلو� 
�ألنانية �لشديدv.. �نتيجة 
تلعب  ال  �ألنانية   xذ�
��Zبط �لعر�بة، 0عك من 
 Z�0 َّ>8 ،إلسالمية� vألخّو�
فال  8فكاZهم.  طريق   R
يفكر�� R ج�ִדم، ح� 
 Zباألخطا يشعر��  �ال 
منها  يعا¸  سو�   tل�
 xهذ كل  �لعر}.   Vلعا�
 oرf عن   vبعيد  Zألمو�
سيطر�  لقد  تفك�هم. 
متطلبا� مصاحلهم �ألنانية 
على كل فكر �خر......

Sين �لكر) �آلM؟
 �
 8قو/  عندما  �لذلك، 

�لبال0  ملعب   R  vلكر�
�إلسالمية.. فقوÔ هذ� من 
ناحية �ملعÎ �إل�اÔ �لذ< 
من  �لكن  لكم،  .كرته 
فالسبب  �لو�قع..  ناحية 
 �8 هو   Ôلقو �ألساسي 
�لسعو0ية..  يد   R  Zلقر��
قائمة  �Zتفا¥  يدفعها   tل�
 �
  yحلر� تكاليف 
�لعر�&  بتدم�  �إلسر�¥ 
ممكن..  �قت  8قل   R
ح� ينتهي �لقتا/، �يعو0 
�لوضع 
� �حلا/ �لعا0<. 
�لكن من 8قصى �اقا� 
 v0تفك�هم �8 يتوقعو� عو
�لعا0ية.  �ألحو�/   �

كل  ستكو�   yحلر� بعد 
قد  «�لعا0ية»  عالما� 
0ُمِّر   �.
 متاًما.  �منحت 
ُيَدمَّر  فسو�  �لعر�& 
�ملاضي،  �لتاZيخ  كل  معه 

�ملز��  يتبد/  �سو� 
�لعربية  �لبال0   R �لعا� 
تفك�  يتغ�  سو�  متاًما. 
�ينشأ  �لعربية،  �ألمم 
 óمنا� جديد  عصر 
 ��. �لقو�  هؤال�  جديد. 
يريد��  �حلمقا�  �ألحال� 
بسرعة  �لنـز�¥  تسوية 
�حلا/   �
 يعو��0  كي 
�لطبيعي، �لكن لن يكو� 
 �
بوسعهم �لرجو¥ 8بًد� 
8< حا/ عا0<، بل عجلة 
عن  تتوقف  لن  �لتاZيخ 
ليو�جهو�  8مامها..  0فعهم 
 ،vZخطو �ملو�قف  8شد 
جتنبها.  يستطيعو�  �لن 
تلك  يركبو�  �ليو�  
nم 
ֲדم  جتر<   tل� �ألمو�� 
ترغي  �جلبا/..  كسيو/ 
بأضخم  �تتالعب  �تزبد 
 Zتنحد �عندما  �لسفن.. 
كالشالال�  �لسيو/   xهذ
م  حتطِّ فسو�   vZ0ا��
�ُتحيلها  �ألشيا�   Cَ8ك
8مو��  هي   xهذ 8شال�. 
�آل�،  ميتطوnا  �لزما�.. 
�لرجو¥  يستطيعو�  �ال 
��حد  طريق  هنا@  عنها. 

التاريخ  كل  معه  ر  ُيَدمَّ فسوف  العراق  ر  ُدمِّ إذا 
البالد   � العام  املزاج  يتبدل  وسوف  املاضي، 
األمم   aتفك  aيتغ سوف    متاًما.  العربية 
جديد.  ومناخ  جديد  عصر  وينشأ  العربية، 
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بالرجو¥  .لك   ..v0للعو
يتخذ��   �8�  ،oلتقو�  �

 R تعا�  ��هللا  قر��Zִדم 
حسباnم. ينبغي �8 ينظر�� 
�ملسلمني،  8مة   ôمصا  �

8نفسهم  يوّطنو�   �8�
مبصاحلهم  �لتضحية  على 
فعلو�  n8م  لو  �ألنانية. 
.لك ألشر& على �إلسال� 
فجر عصر جديد بإ.� �هللا 
ال  جديد  عصر  تعا�.. 
يشبه �ملاضي، �
منا 8فضل 
 Zال� �ملر�� من �لعصو�
فضًال  �يز0�0  �لسابقة، 

كل يو�. 
تعا�  �هللا   �8 فأZجو 
كا�   �.
� �لفهم،  يهبهم 
�لَفهم   R �م  نصيب  ال 

ليه  فأبتهل  برجائنا.. 
فهًما  مينحهم   �8 تعا� 

ر �ملسلمني  �ستثنائيا. �8.كِّ
جد  بأننا  �أل�ديني 
بوسعنا  �لكن  ضعفا�، 
كيف  �نعر�  �لدعا�، 
Þر��  .قنا  �لقد  ندعو، 
�لدعا� من قبل، �ال نز�/ 
 R نذ�قها. عندما تقولو�
صالتكم ﴿
يا@ نعبد �
يا@ 
�ملوقف  َضُعو�  نستعني﴾، 
8نظاZكم،  حتت  �لر�هن 
��سجد�� هللا، ��.كر�� �8 
حرمة مكة ��ملدينة ترتبط 
مرتبطة  �ستبقى   ،v0بالعبا
ֲדا. 
nما بلدتا� مقدستا� 
 � 
بر�هيم  سيدنا  أل� 
�سيدنا �ملصطفى � َعَبَد� 
يا   �8 �0عو�  فيهما.  �َهللا 
عبا0@  �آل�  �ن  Zبنا.. 
�ملتضرعو�،  �خلاشعو� 
علينا 
حيا� تلك �لعبا��0 

R هذ� �لعاV.. ليس على 
�لر�عة  �ملستوo من  نفس 
 Zبالقد 
منا � ��لبها�.. 
��ن  منه.  ُتمكننا  �لذ< 
 xنسعى إلحيا� هذ yZ يا
�لطريقة.  �بنفس   v0لعبا�
 �8 Zبنا  يا  
ليك  نبتهل 
تتقبل 0عا�نا �تعيننا. �للهم 
�8لئك  ُتعن   V  �
 
نك 
�لذين يعبد�نك فستختفي 
�لدنيا،  من  عبا0تك 
�تنمحي �لسعاv0 بعبا0تك 
َتقبَّْل  �للهم   .]Zأل� من 
0عا�نا ﴿
يا@ نعبد﴾. 
ننا 
8مة   �
 نتطلع  ال  Zبنا،  يا 
من 8مم هذx �لدنيا.. �
منا 

ننا  �حد@.  
ليك  نتطلع 

نسجد لك، فأِعّنا. 
�عال  جل  �هللا  تقبل   �.

0عا�نا، �
.� صعد �لدعا� 

 �.
� قلوبنا،  8عما&  من 
�أل�ديو�  �ملسلمو�  0عا 
�يًعا ֲדذ� �لدعا� R �8ا� 
8بًد�  ببعيد  فليس  �لدنيا.. 
�8 يتقبل �هللا هذ� �لدعا�، 
�هللا  بإ.�  تر��  �عندئذ 
تبقى  لن   vلكر�  �8 تعا� 
 �
R يد 8حد، �
منا ترتد 
�سيكو�  تعا�.  �هللا   Zقد
 xيد تقع  dيث  0عا�كم 
متّس   �8 �هللا،   Zقد على 
8نامُله َقَدَ� �لتقدير �إل�ي.. 
 Zلقد� ينفك  لن  �عندئذ 
�إل�ي يكو� مع 0عائكم. 
�لدنيا  ُتر��   �8 Ñب  �آل� 
 ،vملتغ�� �أللو�َ�   xهذ
تعا�  �هللا   �8 ��CËها 
 �8� معكم..  �8نه  لكم، 
�هللا  كا�  معهم  كنتم  من 

تعا� معهم. 

أهانَـَك أهنتـهُ  وإْن  َصانَـَك  ُصْنتَـهُ  إْن  ِحَصانُـَك،  لَِسـانَُك 



تنشئة   �8 فيه  شك  ال  مما 
 R �لكر�  على   Zلصغا�
عليه  يطغى  �لذ<  عاملنا 
مسألة  �لتنافس  طابع 
تنشئة  �لكن  �ملنا/.  صعبة 
�لصغاZ على �لكر� R بيئة 
�لتعا��  �ألساسي  طابعها 
�لكن  حتقيقه.  ممكن  8مر 
�لسؤ�/ �لذ< يطر| نفسه 
�ن  هل  �ملقا�..  هذ�   R
�0خل �ألسرv متنافسو� �8 
�ألمر  هو  هذ�  متعا�نو�؟ 

 Zلكبا� على  Ñب  �لذ< 
 xيوجهو  �8  v8سر كل   R

ألنفسهم. 
فإ.� �ألy يقو� بعد تنا�/ 
 R يساعد  �ال  �لوجبة 
 Zُيصد  ± �ألطبا&،  Zفع 
يطلب  فقط حيث  �أل��مر 
 Ôشا< بد�� �8 يبا yكو
به.  �ملحيطة  بالظر�� 
�لشا<  لتضع  �أل�  فتسر¥ 
لتأخذ  �ִדر�/   Zلنا� على 
 ،vملائد� على  من  �ألطبا& 
�ألطبا&  لوضع  تلهث   ±
R �لغسالة ± تر�قب غليا� 
تسر¥   ±  ،Zلنا� على  �ملا� 
 ± �لطعا�،   vمائد لتنظيف 
تلهث لوضع بعض �لشا< 

 ± يغلي،  �لذ<  �ملا�   R
ُتـخر� �ألكو�y �لنظيفة، 
 yلأل �لشا<  حتضر   ±
�لذ< يقر8 �جلريدv  �ينظر 
به  فإ.   qئز�òبا �لشا<   �

غامق �للو�، فيعلق ساخًر�: 
تقدمينه  �لذ<  هذ�  ما 
�لشا<  8حب   ¸
 Ô؟ 
مصنوًعا بتلك �ملو�صفا�، 
مز�جي؟ ستعرفني  فم� 

ينشأ  �لذ<  �لطفل   �

 v8ملر� فيه  تقو�  بيت   R
�ملنـزلية  �ألعما/  بكل 
جتسد�  فيه  �لرجل  �يكو� 
 Zُيصد  �Z0كتاتو� للكسل 
 �
 ينظر  فقط،  �لتعليما� 
�ملستقبلية   vحليا�  R  xZ�0

كل  ُيرضخ   Zطو�Cم� 8نه 
8ما  لسلطانه.  حوله  َمن 
مثل   R تنشأ   tل� �لطفلة 
�نطباًعا  تأخذ  �لبيت  هذ� 
 R  v8ملر� �ضع  عن  سيًئا 
فيما  تصبح  �قد  �ملجتمع، 
بعد qعيمة نسائـية مـن 
 .v8ملر� dقو&  �ملطالبـا� 
�هذ� ما حد§ بالفعل مع 
حترير  حركا�  qعيما� 
 R  yأل� كا�  فقد   ،v8ملر�
منهن   vحد�� كل   v8سر
Zجًال قاسًيا، فظÏ، ال ®سن 
�لتعا�� مع �لز�جة، �لذلك 
متر�0 عليه �البنة، �متر�0 
على كل Zجل غ�x. فمن 
 ،�.
  vألسر�  �qتو� 8جل 

Sكرمو� S$الJكم
$Sحسنو� JSֲדم
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فر0  يقو�  ال   �8 من  البد 
 Zبد� ��خر  �لسيد،   Zبد�
 �8 Ñب  كما  �لعبد. 
 vألسر� R 0يعر� كل فر
���جـباته  مسـئولياته 
مسـاîتـه   vZضـر��
سليمة.  v8سر 
نشا�   R

�لذ< يستطيع �8  �لبلد   �

 R ®سو�  8طفاًال  ينشئ 
�آلخرين  بأîية  8عماقهم 
 vمساعد على  �®رصو� 
يستطيع   بعًضا،  بعضهم 
 �8 �لبعيد   oملد� على 
 tل�  v0جلا� �ملشاكل  ®ل 
حالًيا،  �إلنسانية  تو�جه 
 oمستو على  سو�� 
�ملجتمعا�   �8 �ألفر�0 
خصوًصا مشاكل �لطال&، 
�لعـص¾،  ��إلZهـا& 
�غ�   ،yلشبا� ���ر�فا� 
.لك من �ملشاكل �لt تقف 
�لبلد��  من  كث�  8مامها 
حو/  ال  تائهة   vحائر
ملو�جهتها.  vقو �ال  �ا 

8عما&   R نتوغل  �عندما 
نلمس   �8 نستطيع  �لطفل 
على   vZلقد�� �لكر�   �8
�لتعا�� مع �آلخرين يوجد 

�لطبيعي   x0ستعـد��  R
�لفطر< لالستجابة �لعاطفية 
أل< مشاعر �v0�0 توجد 
منذ  .لك  �يظهر  حوله. 
حيث   x0مليال �لثا¸  �لشهر 
يبتسم بسعاv0 بالغة عندما 
ما   �.
�  ،Zلكبا� يد�عبه 
حوله  من  كل   �8 شعر 
®به يتفاعل مع هذ� �حلب 
 xجتا v0يظهر مشـاعر مو�
 Z0بو� �تظهر  حوله.  من 
 oنر عندما  �حلالة   xهذ
بلوغه  عند  �لطفل  %ا�لة 

طعا�  شهًر�  عشر  Þانية 
بنفس  يأكله  مما  بعًضا  8مه 
ֲדا.  تطعمه   tل� �لطريقة 
هذ� هو �ملستوo �أل�/ من 
فطر<  جانب  �هو  �حلب 
��قًعا  ليكو�  تنميته  ميكن 
ينتقل  �هكذ�  سلوكًيا، 
 �
�حلب من �ملستوo �أل�/ 
�ملستوo �لثا¸ �هو �لسلو@ 
على  �ملجتمعا�   R لد�ئم�
�لعاطفي. �لتفاعل  ضو� 

يكتشف  �لطفل  خيا/   �

�8ًال 8نه %بوy �8نه ميلك 
طاقة عطا� للحب. ± ينتقل 
�خليا/  حالة  من  �لطفل 

�لعاطفي 
� �لتر�ة �لعملية 
 vلد�ئر�  R �لعو�طف   xذ�
�الجتماعية �أل�سع، �هذ� 
 vZلقد� yما ُيعر� باكتسا
�لكر�  �هذ�  �لعطا�.  على 
يكو�  �لطفولة   R �ملبكر 
�لعا�  ح�  �عفوًيا  %د��0ً 
�لثالث من عمر �لطفل. فقد 
�ألطفا/  من   xغ�  @Zيشا
�لكن  ُلعبه،  بعض   R
 �
 ينقلب  قد  �لكر�  هذ� 
�لطفل على  نقيضه فيهجم 
يلعب  8نه  ملجر0  صديقه 
بلعبة من لعبه.. تلك �للعبة 

ياها عن كر�. x8عطا tل�

��ألمها�  �آلبـا�  �على 
�لد�فئ  �جلانب  تقوية 
��إلنسا¸ ��لكرمي R طبيعة 
�لثال§  خال/  8طفا�م 
 xهذ  �
 �أل��.  �لسنو�� 
على  تنطو<  �لسنو�� 
�Hتلطة.  Hتلفة  مشاعر 
 R �لطفل  يفعل  حيث 
�لشي�  �ملرحلة   xهذ
بل  �عي،  بد��  �نقيضه 
 �
 حاجة   ��0 يتصر� 
 vلفطر�  �
 مسبق.  تفك� 
تغلبه.  tل� هي  �أل�� 

يقومو�   �8 لآلبا�  �ميكن 
���عية  فعالة  ñطو�� 
�لتعا��  عا��0  لترسيخ 
بدًال  8طفا�م،  �بني  بينهم 
من �8 يتركو� �لطفل ��0 

Zشا0، �هو بذلك يتحو/ 

� طاقة ال ُيعر� �ا منفًذ� 
�آلخرين.   �
  vإلسا�� 
ال 
Ñد  ال  �لذ<  �لطفل   �

يدمر   �8 ميكن  يفعله  ما 
�لفوضى  ملجر0  حوله  ما 
طاقاته  عن  �لتعب�  �ملجر0 
 xجسد R v0ملوجو� ��ائلة 
��لt تعC عن نفسها بشكل 
تلقائي. 
� �ألهل Ñب �8 
 �8 للطفل  �لفرصة  يتيحو� 
يلعب، ��8 ®ا�لو� تعليمه 
كيفية مساعدִדم R بعض 
�لبسيطة  �لبيت  8عما/ 
 R  vملبعثر� لعبه  كترتيب 
�عندما   .µجللو� قاعة 
يفعل �لطفل .لك البد من 
��المتنا�،  �لشكر   Zظها

بقيمة  ®س   �8 ميكن  ألنه 
مع  �يتفاعل  �لشكر  هذ� 

�ألسرR v �ملر�� �لقا0مة.
كما ميكن لأل� �8 تطلب من 
طفلها �هو R سن �لعامني 
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�8 ®ضر �ا شيًئا ميكن �8 ®مله من 
 xهذ سيقبل  �هكذ�   .vZا�f غرفة 
�ملهمة على n8ا Zسالة سامية يؤ0يها. 
ملساعدִדا  8مه  طلب   �8 �سيشعر 
.Zلكبا�  Vعا  �
 0خو/   vتأش� هو 

�8حياًنا يعصي �لطفل 8مًر� �8 طلًبا من 
 Cجن ال   �8 Ñب  �هنا  8بيه،   �8 8مه 
 yأل� على  �لكن  فعله،  على  �لطفل 
يقو�   �8�  vدية شديدr يتصر�  �8
�يعلن   yملطلو� �لفعل  بتنفيذ  هو 
بطريقة  �لشي�  هذ�  سيفعل  كا�  8نه 
 ��08 R بنه �لصغ�� x8فضل لو ساعد
هذ� �لعمل. �هكذ� يستث� îة �لطفل، 
�لعاطفة  لتوليد  فعالة  طريقة   xهذ�
 vملساعد� يد  مد  عاطفة  �إلنسانية، 

nا  ®تاجوnا.  عندما  لآلخرين 
بالعاطفة. �ملمتزجة   vلشديد� �جلدية 

تستمر   vفتر تبد8  �لثالث  �لعا�  بعد 
®س  �فيها  سنو��،  ثال§   Ôحو�
�لطفل مبشاعر بريئة متوهجة �و �أل� 
حالة   R yأل� ��و  �لص¾  حالة   R
 R نقي  حب  قصة   /�8 
nا  �لبنت. 
حياv �لطفل، �يلعب فيها �ألy �8 �أل� 
 xلد�� ينافس  �لولد   �
 �ملنافس.   Z�0
 R أل�� تنافس  ��لبنت  �أل�  R حب 
حب �ألy. �®ا�/ �لولد �8 يتسلط 
على �أل� ��8 ميتلكها، �حتا�/ �لبنت 
ال  ح�  حناnا  بكل   yأل� حتيط   �8

®ب 8مها. �هنا ميكن لألy �8 ُيعلم 
بنفسها،  تعت   كيف   vلصغ��  vلفتا�
�هنا ميكن لأل� �8 تعلم �البن كيف 
يساعدR x 8عما/ �لبيت. كما ميكن 
�لذ< يساعد  باالبن  يفخر   �8  yلأل
8مه R 8عما/ �لبيت، �بذلك يقلل من 
 R جلانب �لسل¾ ملنافسة �البن ألبيه�
حب �أل�. كما ميكن لأل� �8 تفخر 
�ִדتم  ��لدها  تساعد   tل� بالبنت 
بشؤ�نه، ��أل� بذلك تقلل من �جلانب 
.yحب �أل R لسل¾ ملنافسة �البنة�

 Zميكننا �ن �لكبا vا تفاصيل صغ�n

تكلفنا جهًد� كبً��،  n �8تم ֲדا �ال 
كيف  �لصغ�  �لطفل  ُتعلم  �لكنها 
يكو� كرميًا �متعا�ًنا منذ بد�ية Zحلة 

�لعمر.
 x�8 �لغر[ من هذ �
 x0�8 �8 8نو�
غيابا�   R  Âلغو� ليس   Zلسطو�
علم نفس �لطفل �لكن ملس �ملو�ضع 
 R هاما   �Z�0 تلعب   tل� �ألساسية 
�لكث�  تطوير شخصيته. �قد يهمل 
تافهة  n8ا  تبد�  نقاًطا  �آلبا�  من 
بل  8ساسية  �لكنها  �م  بالنسبة 
 vمسألة مو� �8 حيا Cُتعت oباألحر
بالنسبة ملز�� �سلو@ �لطفل. فاحلب 
هو شحنة يتحصل عليها �لطفل منذ 
�ال0ته �.لك بتأ�يل كل �حلركا� 
جتاهه،   Zتصد  tل� ��لسكنا� 

يستثمرها   oباألحر  �8 فيدخرها 
�قد  كيانه.  �0خل  طويلة  لسنني 
8مانة  n8ا  شعوZية  ال  بصفة  يعتCها 
Ñب �8 يؤ0يها ألهلها. فيوq¥ هذ� 
�حلب �ملكنو� �0خله بكل عد/ على 
من هم R %يطه كل حسب حظه. 
± عندما يؤسس 8سرvً حتظى حرمه 
��8الx0 بالنصيب �أل�فر. 8ما �لذ< 
V يدخر شيئا للمستقبل فأê له �8 
يكو�   �8  �8 �لكرمية   vباحليا ينعم 
سخيًّا على 8هله �8هاليه.. �Zحم �هللا 

من قا/: فاقد �لشي� ال يعطيه.
جو�مع  �هللا   x8عطا من  �ضع  �قد 
�لكلم سيدنا �موالنا %مد �ملصطفى 
� �خلطوï �لعريضة لسالمة �لطفل 
بكلما� �جيزv غطت �يع مر�حل 
�لقائلني   8صد&  قا/  حيث  حياته 
صلى �هللا عليه ��له �8عني: "8ْكِرُمو� 
�8ال0كم �8حِسنو� 08ֲדم". فاZ0سو� 
  vملطهر�  vلطاهر� �إلسال� س�ته  8مة 
مع صحابته �8هل بيته كي تستن��� 
�لربانية  �لشخصية   xهذ  Vمعا  Zبنو
�لV t �لن تر �لدنيا مثيال �ا. َجَعَلَنا 
 xZنو من  يقتبسو�  ممن  
ياكم � �هللا 
.Ôيشيعونه بني �ألهل ��ألها ± �

ــق ــدي ــص ــة �ل ــا� ــس م
8.�.� (�ململكة �ملغربية)
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� ا������ت ا������ ������ل ا����ة ا������ ا��
	�� ا�����������

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

وا	���ق ا	����

Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

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

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

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

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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