



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



مسجد �جلماعة �إلسالمية �أل�دية
"�كو�نتا، غانا"

التصدي �جوم أباطيل األقالم وسموم وسائل اإلعالم    كلمة "التقوى"٢ - ٣
مْن ِحكِم ذكر َقصص األنبياء % القرآن الكرمي    حضرة مرزا بش� الدين �مود أ�د �٤ - ٨

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا 9مد املصطفى �   أحاديث نبوية شريفة �تارة٩
اغرسوا عظمة اهللا % قلوبكم   اقتباس من كتابات حضرة اإلمام املهدي �١٠ - ١١
العيش % عاJ األساطI  أو قبول احلقائق الواقعية حضرة مرزا طاهر أ�د (ر�ه اهللا ر�ة واسعة)١٢- ١٧

كيف يعود املسلمون إN كتاب اهللا؟   (احللقة ١٥ من كتاب القرآن معجزة اإلسالم) ١٨ - ٢٨
   حكم ونوادر    Aال أغزول ٢٩  

صوت قائد اإلسالم      ٣٠ - ٣٣   
التقوى منكم وإليكم٣٤ -  ٣٦

إسالمية شهرية تصدر  عن املكتب العربي
 باجلماعة اإلسالمية األحمدية العاملية في لندن، بريطانيا.

رئيس التحرير
�بو 
ز� �لتونسي

هيئة التحرير
عبد �ملؤمن طاهر
عبد ��يد عامر
�مد طاهر نديم

الهيئة اإلدارية
نص� �
د قمر

من� �
د جا"يد
عبد �ملاجد طاهر

ه 
� �لعنو�� �لتا�: �يع �التصاال� ��ملر�سال� ُتوجَّ
The Editor Al Taqwa, P.O.Box 12926, London SW18 5ZN, United Kingdom

http://www.islamahmadiyya.net

الهاتف والفاكس 0044 (0) 20 8 5421768 altaqwa@islamahmadiyya.net

اجمللد الثامن عشر، العددان العاشر واحلادي عشر
محرم وصفر ١٤٢٧ هـ - شباط/ آذار ٢٠٠٦ م

البريد اإللكتروني

موقعنا عبر شبكة اإلنترنت

© �يع �حلقو& %فوظة للشركة �إلسالمية �لد�لية
ISSN 1352 - 9463

التوزيع
مظفر �
د

�الشتر�@ �لسنو< ٢٠ جنيها �سترلينيا �8 ما يعا0/ .لك بالعملة �لصعبة
ASI.Ltd يدية باسمCتكتب �حلو�ال� �ملصرفية ��ل



 Gل�  HJإلسا� شأ�   L ُيقا/   �8 ميكن  ما  8قل   �

%مد  �ألعظم  �لرسو/  حق   L مؤخر�  تـمت 
طريقة  
[ا  هو  �سلم،  عليه  �هللا  صلى  �ملصطفى 
0نيئة بكل �ملقاييس �ألخالقية ��حلضاeية �جتاهل متعمد  
ملقاl �إلسالl �تعاليمه �سيـرe Hسوله �لكرمي �لG تزخر 
 Jيبلغها 8حد منذ بد o نسانية عظيمة
مبو�قف �eحانية �
�خلليقة �لن يبلغها 
� يوl �لقيامة. �
� مثاال ��حًد� من 
عن  �لنا�ة  �لظلما�  كل  لتبديد  يكفي   Hلطاهر� سنته 
سوJ �لظن ��حلقد ��لكر�هية �لG تسو0 هذ� �لعاo.. لكن 
8ّنى zذ� �لعاَلم �8 يرx تلك �ألسوH �حلسنة L حني �8 
غشا�H �لعد��H ��لبغضاJ ��جلشع ��ملصا~ �ألنانية حتجب 
بصيـرته عن �eية �لنوe فتنقا0 �لنفس �ألماHe ثائرH هائجة 
بكل ما حتمله من 0نس �eجس، فتؤ.< َمن حوzا ��0 

.Jخجل �8 حيا

هانة �ملقدسا� �لدينية بقصد �لسخرية ��الستهز�J 8مر  �

مرفو� أل� هذ� �ألسلو� ال ميت بصلة 
� حرية �لر8< 
��لتعب�، �ال 
� �لبحث �لعلمي �zا�0 �لذx من ��0عيه 
�لتجر0 من �ملو�قف �ملسبقة بغية �لوصو/ 
� �حلقيقة. لكن 
�لفكر   eشعا  lستخد��  Jُيسا ما  كث��  �لشديد  �لألسف 
 L Hملتعمد� HJلتعب� ��لبحث بغية �لتشه� ��لطعن ��إلسا��
حق معتقد�� �آلخرين بأساليب ماكرH سبقتها نو�يا خبيثة 
موجهة �مدعومة من جها� مغرضة.. 
� �ملسلم �ملتأمل 
L ما �د� حوله هذ� �ألياl لي�رx �يستشعر �8 هنا@ 
�لة منظمة متناسقة تستهد� �لدين �حلنيف ملز� �طعنا 
سياسية   xقو لذلك  ُجّند�  حيث  �تشكيكا،  �تشه�� 
�ثقافية �0ينية ماكرL� ..H �ملقابل نرx �لعاo �إلسالمي 
عاجز� عن تدب� 8مر� متقاعسا عن جتنيد قد�eته للدفا� 
��لتصد< مبنطق �لعصر ���08ته. �هذ� لألسف �لشديد مما 

يبعث على �ألسى، �o يتعد 0e فعل كث� من �ملسلمني 
L �لبال0 �إلسالمية مستوx جر� �لعاطفة �لدينية، مما نتج 
عنه تظاهر�� �
حر�& 8عالl �8عما/ شغب!! ُترx هل 
نصر �إلسالl ��لدفا� عن تعاليمه يتحقق ֲדذ� �ألسلو�؟! 
 Heية �قد�e� هل هذ� هو كل ما متلكه �ألمة من حكمة�
 !lإلعال� H8جهز lو�� l0 8باطيل �ألقالe� لدين� Hلنصر
l8 �8 �ملطلو� هو جتنيد كل �لقد��e ��لطاقا� �zا0فة 
�لL G حو�H �ألمة �توجيهها توجيها صحيحا.. يبد� �8 
 0�0e من xعاملنا �إلسالمي  �سب ما نر L لدينيني� H0لقا�
� غ�هم �ال من eيستفيد�� من جتا o� ��8يقر o مz8فعا
منطق  �لعصر، أل[م لو e08كو� بوعي �حكمة جلاهد�� 
هجما�   lباإلعال �جلاهد��   ،lألقال� هجما�   lباألقال

.eعن كل مفتٍر مّكا eكي ُيكَشف �لستا lإلعال�

� حاجة �إلسالl �ليوl ماسة 
� هذ� �جلها0 �لعظيم �لذ< 
لو قاl به �ملسلمو� حق قياl لتالشت 8باطيل 8عد�J �لدين 
�لذين �د�� �ألبو�� مفتوحة على مصر�عيها ��0 منافس  
مد�فع عن �ى �إلسالl.. لكن �لسؤ�/ �لذ< يطر� نفسه 

 التصدي �جوم
أباطيل األقالم

 وسموم وسائل اإلعالم
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كيف لفكر تقليد< باسم �إلسالl �مل بني طياته �لغث 
�لباطلة �8  �لعقائد  ��لسمني من 
سر�ئليا� �غ�ها من  

!!lير0 على  رصا� �خلصو

� هذ� �حلملة �لشرسة �لG تشنها قوx �ملسيح �لدجا/ 
على حرما� �ملسلمني ليست �ليدH �لصدفة بل L ��قع 
�هللا  صلى  قا/  حيث  كافة  �خللق  سيد  ֲדا  تنبأ  قد  �ألمر 
عليه �سلم: "... ِ
ْ� َيْخُرْ¥ 8�َََنا ِفيُكْم َفَأَنا َحِجيُجُه...". 
�هكذ� فقد غطت هذ� �لكلما� �لوجيزH �ال سيما كلمة 
حجيجه حقبة مهمة من تاeيخ �ألمة �إلسالمية فها ¦ن 
شهو0 عيا� zا حيث 
[ا �eت �خلطو¨ �لعريضة للتصد< 
لفتنة �لدجا/ �.لك باحلجة ��لCها� ال بالسيف ��لسنا�. 

حياJ �إلسالl 8مر مقدe عند �هللا تعا� �هذ� ال يتحقق  �


ال على يد من �ختا�e �هللا تعا� لتجديد �لدين �
صال� 
�ملذ�هب ��لفر& �8  �ملسلمو� من كل  �تفق  �ألمة. �قد 
 Hألخ��  lأليا�  L  xألخر� �أل0يا�  على   lإلسال�  eظهو
سيتحقق على يد �إلماl �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0.. لكن 
ير�جو�  �لذين  للمشائخ  �لتقليد<   eلتصو� ليس �سب 
ملقولة �نتصاe �إلسالl على �أل0يا� �ألخرx بالقوH! فهذ� 
 Jالف منهج �ألنبياª كهم فيه كونهeمما ال يسعنا �8 نشا

��ملصلحني.
 lملهد< عليه �لسال� lإلما� Hحضر Hألمني لس�� «eلد�� �

 H�8 حياته �لطاهر �
سيتوصل حتما بعو� �هللا عز �جل 
 xتصد حيث   lإلسال�  J8عد� ضد  جها�0  كانت  كلها 
�لدين  على   Jلقضا�  L �ملريضة  8حالمهم  �بد0ّ  ملطاعنهم 
 L lحلنيف. كما كا� لكتاباته �قع 8شد من �قع �حلسا�
تطا�/ على عر�  من  �ملنّصرين �كل  �لقسا�سة   �قلو
 Jزمية �لنكر�z� �
�ملصطفى صلى �هللا عليه �سلم �0ينه.. 
8ثرها �هذ�  �لG جتّرعها 8عد�J �إلسالz� L lند ال ميحى 

ليس مبالغة بل شها��0 �لتاeيخ 8حسن شاهد على جها�0 
�لعظيم..


ننا L �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �لعاملية ندعو 
� هذ� 
 Hلرشيد� H0لعل �لقيا� lلإلسال Hبه تأييد� �نصر lجلها0 �نقو�
�لدفاعي  �خلالفة zي �خلط   lنظا  Cجلماعة ع� توجه   Gل�
�أل�/ �لذ< يصو� كر�مة �إلسالª� lطط للر0 على كل 
جتا�� مبا تقتضيه �حلكمة.. �L هذ� �لوقت �لعصيب �لذ< 
 l8ما� عالنية،   lإلسال�  �
  HJإلسا� على  فيه  �لعد�  ّ®ر 
 �Jعلما� �إلسالمي   oلعا� يسو0  �لذ<  ��جلمو0  �لفر�¯ 
�هيئاته �بعيد� عن كل عاطفة ثائرH عابرH  مد بعد °و0 
��0عيها.. �ن�C �جلماعة �إلسالمية �أل�دية ±اهدH بكل 
ما متلك للر0ّ على كل �ملتطا�لني على �إلسالl �شخص 

�لرسو/ صلى �هللا عليه �سلم..

� ند�J �جلها0 �لذ< 8علنه �خلليفة �خلامس 8يد� �هللا بنصر� 
�لعزيز L خطب �جلمعة للدفا� عن �إلسالl ��لر0 على 
�خلصوz lو ند�J  �ستنفاe �نف�  لنتسلح بسال� �ل�Cهني 
��حلجج ��ملعرفة ملنا�لة �لعد� فكريا ��eحيا.. 
� �لن��� 
�لG يوقدها �ملسلم �أل�د< هذ� �ألياl  ليست من نو� 
تلك �لG توقد L تظاهر�� سرعا� ما  مد بعد .لك! 
 lملسلمني �أل�ديني هذ� �أليا� eصد� L Hملتقد� eلنا� �

zي ناe �لغ�H ��حلما» �حب خدمة �إلسالl ��لر0 على 
�فتر���J �ألعد�J بكل �لسبل �لسلمية �ملؤثرH كتابة �صوتا 
تز0�0  بل  �ملؤمنني   eصد� L مد  ال   eنا 
[ا   ،Heصو�
توهجا �8ملا لبذ/ �ملزيد.. ناe �قو0ها �إلميا� ��ليقني .�� 

حربٍة �ا�ية تطلق سهامها على كل شيطا� eجيم..
�سلم  عليه  �هللا  صلى  %مد  0ين  نصر  من  �نصر  �للهم   
��جعلنا منهم، ��خذ/ من خذ/ 0ين %مد صلى �هللا عليه 

�سلم �ال جتعلنا منهم ³مني..

٣
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�هللا  َعَلى  َيْفَتُر!َ�  �لَِّذيَن   َّ�,ِ ﴿ُقْل 
ْنَيا  �ْلَكِذ7َ ال ُيْفِلُحوَ� * َمَتا3ٌ ِفي �لدُّ
ُثمَّ ِ,َلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ ُنِذيُقُهُم �ْلَعَذ�7َ 
َيْكُفُر!َ� *  َ!�ْتُل  ِبَما َكاُنو�  ِديَد  �لشَّ
 �ْ,ِ Cِِلَقْوِمِه َيا َقْو Eََقا Fْ,ِ Hٍَعَلْيِهْم َنَبَأ ُنو
 Kَكُبَر َعَلْيُكْم َمَقاِمي َ!َتْذِكيـِر �َكاَ
ْلُت َفَأْجِمُعو�  ِبَآَياNِ �هللا َفَعَلى �هللا َتَوكَّ
َ�ْمَرُكْم َ!ُشَرَكاPَُكْم ُثمَّ ال َيُكْن َ�ْمُرُكْم 
َ!ال  ِ,َليَّ  �ْقُضو�  ُثمَّ  ًة  ُغمَّ َعَلْيُكْم 

ُتْنِظُر!ِ�﴾ (يونس: ٧٠- ٧٢)

 :Nلكلما� Hشر
َعُظَم �َجُسَم. �كُبر عليه  َكـُب�ر: 
 (��ألمر: شّق ��شتّد �ثقل. (�ألقر

�موضُع  �إلقامُة،   :lملقا� مقامي: 
�إلقامة، �من �إلقامة؛ موضُع �لقدمني؛ 

(��ملنـزلُة. (�ألقر
�ألمر:  على   lُلقو� 8َ�َع  8ِ�عو�: 
تفّرقه:  بعد  8مَر�  �8ع  عليه.  �تفقو� 
 lجعله �يًعا، ��8ع على �ألمر: عز

  .(�(�ألقر
ملتبس  مبهم  غّمٌة:  8مر  ُغّمة: 

.(�(�ألقر
8[ا�  �ألمر:  
ليه  قضى   :»ّ
 
قضو� 

.(��8بلغه (�ألقر

 :Vلتفس�

ن¼ �8ُّجل �آل� .كر حاال� سيدنا  
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا½ حلضرH �إلماl �ملهد< �

:«�e0 من

KA

في �حا� �لقر��

مْن ِحكِم ذكر قصص
األنبياء � القرآن الكرمي



بالتفصيل  ألسر0ها   � عليه  نو� 
لدx تفس� سوHe هو0 أل[ا تتحّد� 
�8ما  بالتفصيل،   Jألنبيا� 8حو�/  عن 

هنا فأكتفي بشر� �آلية فقط.
 Gل�  eلسو�  �8 بّينت   �8 سبق  لقد 
 L تبتد¾ مبقّطع (�لر) تبحث عموًما
�الستدال/  بغيَة  �لتاªeية  �ألحد�� 
هذ�   L� .lإلسال� على صد&  منها 
�آلية 8يًضا، �بعد �8 قّدl 08لة عقلية 
 L بد8 �هللا تعا� ،lعلى صد& �إلسال
سر0 حا�0 نو� على �لكفاe حيث 
نوٍ�  حا0ثة   L تدبر��  zم:  يقو/ 
جهًد�  8عد���  �0ّخر  هل  قومه،  مع 
بذلو�  لقد  �معاeضته؟   ¿الفته   L
ضد� جهو�0ً جّباHe �مكر�� به مكًر� 
كّبا�eً، �مع .لك خّيب �هللا مكائدهم 
�0ّمرهم تدمً��. لقد 8مهلهم L بد�ية 
�ألمر مهلة طويلة، �لكن ملا بلغ سيل 
³من،  من  به  �³من   ،Áُّلز� شر�eهم 

8با0هم عن بكرH 8بيهم.
قوله تعا� ﴿��تُل عليهم نبَأ نو�﴾.. 
�8ا�  على   Jشي  HJقر� هي   Hلتال��
�آلخرين، ��ملر�0 من �جلملة: يا %مد، 
عن  �آلخر��  ير�يه  ما   �
 تتجه  ال 
نو�، بل �قر8 عليهم ما 8نزلنا� عليك 
L هذ� �لكتا� عن 8حو�له �8حد�ثه.

8مَركم  ﴿فَأِ�عو�  تعا�  قوله  �8ما 
�شركاJَكم﴾.. فاعلم �8 من 8ساليب 

�للغة �لعربية �الكتفاJَ بإير�0 فعٍل ��حٍد 
مكا� �ثنني L بعض �ألحيا�، �هذ� 
ما فعله �لقرL �³ هذ� �جلملة. فيمكن 
�8عو�  �أل�/:  مبعنيني:  تفس�ها 
��لثا½:  شركاJكم.  ��8عو�  8مركم 
شركاJكم،  ��0عو�  8مركم  �8عو� 
(�0عو�).  هو  فعٍل  حذ�   eباعتبا

�نظ�� قو/ �لشاعر: 
يا ليت ��جك قد غد�

                   متقلًِّد� سيًفا �e%ا 
(تا¥ �لعر�»، ماH0 "�ع")

  حيث �ستخدl كلمة (�لتقّلد) للسيف 
��لرمح مًعا، مع 8[ا خاصة بالسيف، 

8ما �لرمح فُيعتقل �ال ُيتقّلد.
 J8نبيا لقد ضر� هنا مثا/ ثالثة من 
�يونس  �موسى  نو�   :lلكر�� �هللا 
مثا/  نو�  �حا0ثة   .lلسال� عليهم 
مثا/  موسى  �حا0ثة  شامل،   eلدما
�آلخرين،  �هال@  �لبعض   Hلنجا
8ُّمٍة   Hلنجا مثا/  يونس  �حا0ثة 

�ألمثلة  ببيا� هذ�  ��لقصد  بأكملها. 
بأننا   � �لرسو/  معاeضي   Cُيخ  �8
�لثالثة.  �ألساليب  ֲדذ�  �لنا»  نعامل 
بشكل  eسلنا   J8عد� [لك   �8 فإما 
نو�   lقو مع  حد�  كما  شامل، 
 Hحيث 0ّمرنا �لشعب كله ما عد� عد
8نفس، �تاHe ننّجي بعًضا من قومهم 
�[لك �آلخرين، كما حد� L �من 
موسى 
. ³من به معظم ب¼ 
سر�ئيل 
�قومه،  فرعو�  8هلكنا  بينما  فنجو�، 
�تاHًe 8خرx ننجي قومه �يًعا كما 
�هللا  فينصح  يونس.   lقو مع  حصل 
�يقو/:  �ألمثلة  هذ�   �بضر  eلكفا�
�ملا.�  يونس،  كأمة  تكونو�  ال  ملا.� 
نو�   lكقو �zال@  على  ُتْقِدمو� 

�موسى عليهم �لسالl؟
�لقر�³  يسر�0  ما   �8 �لّعامة  يظن 
 Hلغابر� �ُألمم  8حد��  من  �لكرمي 
للتسلية.  �قصص  حكايا�  هي  
منا 
كال، لو تدّبرمت فيما يوجد L 8حو�/ 

٥
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وملوسى  املكّية،  الف\ة   % لنوح  مثيًال  يكن   Jأ
مكَة  دخوله  لدى  وليونس  املدنية،  الف\ة   %
عابرة،  قصص  bرد  ليست  فإنها  وإذن  منتصًرا؟ 
وبشارات. أنباء  على  تنطوي  أحداث  هي  بل 



�ألنبياJ �لثالثة مثًال، من نظاl �ترتيب 
�eئعني لعرفتم �8 �هللا تعا� o يسر0ها 
 �  Èميرَّ �لن o8 .ملجّر0 �لتسلية 8بًد�
ُمختلف   L متاًما  zا  مماثلة  بأحد�� 
مثيًال  يكن   o8 ��لفتر��؟  �ألماكن 
 L �ملوسى  �ملكّية،   Hلفتر�  L لنو� 
0خوله   xلد �ليونس  �ملدنية،   Hلفتر�
مكَة منتصًر�؟ �
.� فإ[ا ليست ±ر0 
قصص عابرH، بل هي 8حد�� تنطو< 

.��eبشا� Jعلى 8نبا
8ما قو/ نو� �: ﴿
� كا� كُبر 
عليكم مقامي �تذك�<﴾ فيقو/ فيه 
لقومه: هنا@ 8مر�� قد يسو�كم منهما 
شيz�8 ،Jما: (مقامي) كنÈ، حيث 
عليكم،  �حلكم  e8ُيد  �كأ½  تر�� 
من  نوًعا   «eميا 8يضا   Èلن�  �8 .لك 
 >8 (تذك�<)..  �ثانيهما  �حلكم. 
 Éتتنا  Gل�� ֲדا،  جئت   Gل� تعاليمي 
هذ�  فإ.� كا�  8ُسلو� حياتكم.  مع 
ما يسو�كم م¼ فاعلمو� 8نه ال 0خل 
« فيه، بل هذ� من فضل Êe، �ليس 
« 8ّية مصلحٍة شخصيٍة L .لك، بل 
�علمو� 8ن¼ قد فّوضت 8مر< كله هللا 
 Gبأ< عمل برغب lتعا�، حيث ال 8قو
يكو�   Ê ما �د�  كل  بل  �خلاصة 
�ألمر   l�0 �ما  
0�eته. � �هللا  8مر  من 
عا0يتمو½   �
 8نكم  فاعلمو�  كذلك 

فإمنا تعا��0 �هللا �لذ< بعث¼.

�ميكن 8يًضا �عتباe (مقامي �تذك�<) 
كا�   �.
 8نه  ��ملر�0:  ��حًد�،  شيًئا 
 lعظي ��قًفا بني �لقو� Jلقا
يسو�كم 
هذ�،   Ê80 تاeًكا  لست   ½8 فاعلمو� 
ألنه من صميم ��جÈ. فإ.� كا� هذ� 
ما يدفعكم 
� عد�ئي فشأنكم، فإ½ 
عز  بنصرته  ���ثق  �هللا  على  متوكل 

�جل �لثقة كلها.
�هللا   J8نبيا �عظ   �8 .لك  من  يتبني 
عليهم �لسالl �لناَ» �هم قائمو� سنة 
 .
قدمية، �هي 8يًضا سنة �لرسو/ � 
 ،>eلبخا�) ��قًفا.  �خلطبة  يلقي  كا� 
 lكذلك فعل سيدنا �إلما� .(Hلصال�
�ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 � عموًما 


ال L 8ياl �ملر�.
 كما 8ّ� �آلية تعّلمنا كيف �ب �8 
 ،eبأمر من �ُألمو lيكو� �لتدب� ��لقيا
من  بد  ال  طر&  °س  .كر�  �قد 

�تباعها لضما� �لنجا�، �هي: 
د  ١) ضر�He �التفا& على 8e< موحَّ

.eبعد �لتشا�
٢) ضر�He �ع �ملؤيدين zذ� �لر8< 

حتت نظاl ��حد.
مد�eسة  خطة  �ضع   Heضر�  (٣

�مفّصلة لتنفيذ �لر8< �ملتفق عليه.
 L بذ/ كل جهد �طاقة He٤) ضر�
�قت ��حد ��0 
هد�eها L �8قا� 
¿تلفة، حÏ يقع ثقل �لقوl كله على 

 Hًمر مرّكز  مكّثف  بشكل  �لعد� 
.Hحد��

ال   �8 �ب   lجوzبا  Jلبد� بعد   (٥
8نفاسه،  اللتقا¨  فرصًة  �لعد�  ُيعَطى 
كي ال يستجمع قو�� من جديد، بل 

�ب شن �zجما� تلو �zجما�.
 ،� لقد �تبع �ألنبياJ �يًعا هذ� �ألسلو
 l8ينا� 8يًضا من سيدنا �إلماe هذ� ما�
� حيث  �ملوعو0  �ملهد< ��ملسيح 
بينما  �إلعال�  تلو  
عالًنا  ينشر  كا� 
�لنا» o ينتهو� بعد من �حلديث عن 


عالنه �أل�/.
�باالختصاe، يلفت سيدنا نو� � 
قائًال:  8نظاe قومه 
� جناحه �حلتمي 
��ستنـِزفو�   �بذلو� جهدكم ضد<، 
فاشلو�  فإنكم   ،Gضeمعا  L قو�كم
 Hقو هنا@  أل�   ،Gخط 
حبا¨   L
8خرx تضيع بد�[ا �جلهو0ُ ��لتد�ب�، 
8ال �هي �لثقة باهللا تعا�، �8نا 8ملكها 
8علن  �لذلك  منها.  %ر�مو�  �8نتم 
سيكو�  �لنصر   �8 مسامعكم  على 
حليفي 8نا، �8½ 8نا �لغالب حتًما بعو� 
�هللا Êe، �لو o تألو� L مساعيكم 8< 

.Hٍتدّخر�� 8< مكيد o� جهد
ما 8شدَّ eسَل �هللا 
مياًنا �يقيًنا بصدقهم 
�بصد& ما يتلقو� من �هللا تعا� من 
�ِفلو�  ال  حيث   ،�ٍ�eبشا� �عو0ٍ 
هذ�  �ليس  8بًد�.  �ملخالفني   Jبعد�
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�يتهم،  يث���  
[م  بل  فحسب، 
تغلبهم  من  �متأّكدين  مطمئنني 
عليهم L ³خر �ألمر، بل �ينتصر�� 
على   Jألنبيا� غلبة   �8 ��حلق  فعًال. 
�ألعد�J ��ملعاeضني- بغض �لنظر عن 
معجز�ִדم  �ألخرx- تشكل �حدها 
برهاًنا عظيًما على صدقهم لدx كل 
�لرشا0.  تبصر  يعي �حلق �عني  قلب 
�لدنيا  هذ�   �8 هو  �ملؤسف   �8 
ّال 

�لعمياJ ال تعي �ال تبصر.
 

﴿َفإْ� َتَولَّْيُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن َ�ْجٍر ِ,ْ� 
َ�ْجِرKَ ِ,الَّ َعَلى �هللا َ!ُ�ِمْرNُ َ�ْ� َ�ُكوَ� 

ِمَن �ْلُمْسِلِمَني﴾  (�آلية: ٧٣).

:Vلتفس�  
يرمو�   �8 على   eألشر��  �80 لقد   
eسلهم بتهمة �لطمع L �لسلطة ��لرغبة 
L �حلكم، �³يتنا هذ� تفند مز�عمهم 
تكو�  �لرسل   Hحيا �
 تقو/:  حيث 
فإ[م  ��النقيا0،  للطاعة  فريًد�  مثاًال 
�حلكم    L ُحبًّا   Jشي  >8 يفعلو�  ال 
�هللا  ألمر  �متثـاًال  بل  ��لسلـطا�، 
تعا� �طاعًة له، �
ال ملا تكبد�� �ملشقة 
��لعناJ بأنفسهم، بل �كتفو� مبماeسة 
لكن  فقط.  �آلخرين  على  سلطتهم 
8كثر  كانو�  8[م  س�ִדم  من  �لثابت 

�لنا» مشقة �عناJً على 8نفسهم هم. 
ال يأمر�� غ�هم بأ� يصّلو� �يعبد�� 
eֲדم، بل يعبد�نه تعا� 8كثر من 8< 

نسا� ³خر، �ال يكتفو� بأ� يأمر�� 
بل  ��لصدقا�،   Hلزكا�  J�0بأ �لنا» 
�لسّباقني  بأنفسهم  يكونو�  
[م 
8[م  يؤكد  مما  �خل���.  هذ�   �

على  �حلكم  لطمع  يستسلمو�  ال 
�لغالبة  صفتهم  تكو�  بل  �آلخرين، 
تعا�،  هللا   lالستسال�� �لطاعة  هي 
�ֲדذ� يكونو� �8/ �ملسلمني �8سيا�0ً 

ألهل �لطاعة ��النقيا0. 
 �
 �ملعترضني:  بعض  يقو/  �قد     
�لتاeيخ   L  Hجلبابر� من  عديًد�  هنا@ 
��لصدقا�  �لصلو��  يؤ��0  كانو� 
 oملظا� 8بشع  يرتكبو�  �كانو�  كثً�� 
�العتر��  هذ�  مثل  �لكن  8يًضا؟ 
ليس سليًما 
. ميكن �8 يكو� هنا@ 
ملو@ �معو� بني �لطغيا� على �لنا» 
�لكنا  تعا�،  هللا   Hلظاهر�  H0لعبا��
�إلميا�  �eثو�  8[م  لوجدنا  �ثنا  لو 
عن  �لسطحية   H0لعبا�� �ملصطنع 
مصد�ًقا  يكو�  �لذ<  �لكن  ³بائهم. 
من  8كو�   �8 ﴿�8ُمرُ�  تعا�  لقوله 
 �قلو  L «يغر ��لذ<  �ملسلمني﴾، 
 xلصال� ��لتقو�� H0قومه حب �لعبا
من جديد، فإنه ال ميكن 8بًد� �8 �مع 
�لسلطة.   L ��لطمع  هللا  �لطاعة  بني 

 L 8حد  يفكر   �8 �ُملستحيل  من   .

على  ��حلـكم  �لسلطة  حـب 
يفكر  نفسـه   �لوقـت   L� �لنا» 
�هللا   H0عبا  L  Ôٍخـال
� بصـدٍ& 
�ملمكن  من  نعم،  
ليه.  �لنا»   H0عو�
على  معتا�0ً  8حد  يكو�   �8 متاًما 
�لعباJ�08� H0 �لصدقة نتيجة لتربية ³بائه 
مدفوعا  .�ته  �لوقت   L �يكو�  له، 
��لعـد���.  �لظلم   �
 بـفـطرته 
�لنقيضني  هذين  بني  �مع  قد  8جل، 
فقط،  مو�eثًة   Hً0عا 
ميانه  كا�  من 
لكن �جتماعهما L مؤسس 0ين من 

�هللا تعا� 8مٌر مستحيل �لبتة.
 �8 نوًحا  سيدنا  تعا�  �هللا  �يأمر 
سألتكم  فما  توليتم  ﴿فإ�  zم  يقو/ 
 L �لدبر  �لّيتم   �.
  >8 8جٍر﴾..  من 
�ملعركة- �سو� تفعلو� .لك حتًما 
�إلzي-  �لنبأ   L  eمذكو هو  كما 
عليكم،  منتصًر�  فيها  8نا  �خرجُت 
مسؤ�لية  8ية  عليكم  8فر�  لن  فإ½ 
نصًحا  8فعله  
منا  8فعله  ما  مالية، أل� 
قبل،  من  8جر   >8 8سألكم   o لكم. 
�لن 8طالبكم بأ< شيL J �ملستقبل.

�لو�قع 8نه o ُتسَنح �لفرصة لنو� � 
�8 يشن �zجما� على 8عد�ئه ف�تد��  
منهزمني �ªر¥ هو منتصًر�، فيعاملهم 
مبا �عدهم به، �لكن هذ� �لفرصة قد   
 lز]� .
سنحت للرسو/ �لكرمي �، 
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قومه من �جهه، فدخل بلدهم مكة 
منتصًر� عليهم، �لكنه o يأخذ لنفسه 

منهم حÏ �ال حبة خر0/.
8كو�   �8 قوله ﴿�8ُمرُ�  من  ��ملر�0 
من �ملسلمني﴾ هو 8ن¼ مأموÕ eدمة 
�مللك  ملماeسة  8ُخلق   o� �إلنسانية، 
صرُ�  فلو  �لنا»،  على  ��لسلطا� 

ال  م¼  تر��  لن  فإنكم  عليكم  غالًبا 

�خل� ��خلدمة 8يًضا.
�قد قا/ سيدنا �إلماl �ملهد< ��ملسيح 
�ملوعو0 � ֲדذ� �ملعL Ö بيت من 
�لشعر له بالفاeسية: "َمِنه كرسي ِ�َبهِر 
 >8   "...�e مأموeمي خدمت  ِكه  َما 
 ��eمأمو فإننا  �لكرسي  لنا   lتقّد ال 
كماال�   H³مر) �إلنسانية.  Õدمة 

.(٥٥Ô خلز�ئن ¥٥� ،lإلسال�

ِفي  َمَعُه  َ!َمْن  ْيَناُ[  َفَنجَّ ُبوُ[  ﴿َفَكذَّ
َ!َ�ْغَرْقَنا  َخالِئَف  َ!َجَعْلَناُهْم  �ْلُفْلِك 
ُبو� ِبَآَياِتَنا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَ�  �لَِّذيَن َكذَّ

َعاِقَبُة �ْلُمْنَذcِيَن﴾ (يونس: ٧٤)

:Nلكلما� Hشر 
من  �هو  خليفة  �ع  خالئف: 
ªل×ُف غ�� �يقوl مقامه؛ �لسلطاُ� 
 lما
�ألعظم؛ �إلماlُ �لذ< ليس فوقه 

.(�(�ألقر

�لتفسيـر:
 لقد �ّضح �هللا بقوله ﴿فانظْر كيف 
فرًقا  هنا@   �8 �ملنَذeين﴾  عاقبة  كا� 
 ���ضًحا بني ما ينـزله �هللا من عقا
ما  �بني  8نذeهم   �8 سبق  بالذين 
�لذين  �لنا»  بعامة   ��لعذ� من  �ل 
نّبهنا �هللا 
� علو  ُينَذ��e. �هكذ�   o
عز  لديه  eسله  يتبو8ها   Gل� �ملنـزلة 
على  ينبغي   lقو 8[م  مبيًنا  �جل، 
�ال  هّيًنا  قوzم   Cيعت ال   �8 �إلنسا� 

يستهني بأمرهم.

﴿ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِ[ cُُسًال ِ,َلى َقْوِمِهْم 
َفَجاPُ!ُهْم ِباْلَبيَِّناNِ َفَما َكاُنو� ِلُيْؤِمُنو� 
ُبو� ِبِه ِمْن َقْبُل َكَذِلَك َنْطَبُع  ِبَما َكذَّ
(يونس:  �ْلُمْعَتِديَن﴾  ُقُلو7ِ  َعَلى 

(٧٥

 شر� �لكلما�:
 Heبصو  �eصّو  :Jَلشي� طبع  نطبع: 
�هللا  طبع  عليه.  ختم  عليه:  طبع  ما. 
عمله  �لسيَف:  طبع  خلقهم.  �خللَق: 
نقشه �سّكه  �لدeهَم:  طبع  �صاغه. 

.(�(�ألقر

�لتفسيـر:
 Öلقد �ضح �هللا هنا 8ّيما توضيح مع 

�هكذ�  �لنا»،   �قلو على  طبعه 
يث�ها   Gل� �العتر�ضا�  كل  8بطل 
�لصد0.  هذ�   L  lإلسال�  J8عد�
(سيتا�e بركا٤٩٩Ô Ù). يقو/ 
 eلكّفا�  �
 حيث  �جل:  عّز  �هللا 
لذلك  قبل،  من  كفر��  قد  كانو� 
ما  eغم  يؤمنو�   �8 عليهم  صعب 
 eقد صد ما  أل�  �آليا�،  من   ��8e
من  مينعهم  �فعل  قو/  من  عنهم 
 Jخلاطى� موقفهم  عن  يتزعزعو�   �8
�لذ< كانو� عليه. 
. قا/ ﴿كذلك 
 >8 �ملعتدين﴾..   �قلو على  نطبع 
تعنًُّتا  موقفهم  على   يصّر��  أل[م 
�قسًر�.   �Cًج [ديهم  فال  �عنا�0ً 
 xدz� يريد��  8[م  �ملقصو0  �ليس 
�¦ن ¦و/ ��0 حتقـق eغبتهـم. 
فاحلـق �8 �لعـبد نفـسه يطبـع 
بأعماله، ��هللا �كم على  قلبه  على 
�لنتيجة،  مبقتضى  �لسـلو@   هذ� 
�لذلك فقط  ُينسـب �لطـبع 
ليه 
 Öملع� �قد �ّضـح هذ�  عز �جل. 
بقـولـه  8يًضا  ³خر  مـوضع   L
تعـا� ﴿l8 على قلو� 8قفـاzا﴾ 
مــا   �8  >8  ..(٢٥ (%مد: 
 eلكفـا�  �يوجـد عـلى قـلو
صـنع  من  هي  
منا  8قفـا/  من 

قلوֲדم هم.
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ُيْؤِ.  َفَال  َ��ْلَيْوlِ �ْآلِخِر  ُيْؤِمُن ِباهللا  َعَلْيِه َ�َسلََّم: َمْن َكاَ�  َقاَ/ eَُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا  ُهَرْيَرHَ َقا/،  ̌¬‡ł 8َِبي 
َجاeَُ�. َ�َمْن َكاَ� ُيْؤِمُن ِباهللا َ��ْلَيْوlِ �ْآلِخِر َفْلُيْكِرlْ َضْيَفُه. َ�َمْن َكاَ� ُيْؤِمُن ِباهللا َ��ْلَيْوlِ �ْآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًر� 

(�8َْ� لَِيْصُمْت. (صحيح �لبخاe<، كتا� �أل0

̌¬‡ł 8َِبي ُهَرْيَرeَ َّ�8َ Hَُسوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َقاَ/:8ََتْد�eَُ� َما �ْلُمْفِلُس؟ َقاُلو� �ْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن َال 
eْ0َِهَم َلُه َ�َال َمَتاَ�. َفَقاَ/ ِ
�َّ �ْلُمْفِلَس ِمْن 8ُمَِّتي َيْأِتي َيْوlَ �ْلِقَياَمِة ِبَصَالHٍ َ�ِصَياlٍ. َ�َ�َكاHٍ َ�َيْأِتي َقْد َشَتَم َهَذ� 
َ�َقَذَ� َهَذ� 8َ�ََكَل َماَ/ َهَذ� َ�َسَفَك lَ0َ َهَذ� َ�َضَرَ� َهَذ�، َفُيْعَطى َهَذ� ِمْن َحَسَناِتِه َ�َهَذ� ِمْن َحَسَناِته، 
َفِإْ� َفِنَيْت َحَسَناُتُه َقْبَل 8َْ� ُيْقَضى َما َعَلْيِه 8ُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه ُثمَّ ُطِرَ� ِفي �لنَّاeِ. (صحيح 

مسلم، كتا� �لC ��لصلة)

اِ� َقاَ/، َقاَ/ �لنَِّبيُّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: ِ
�َّ ِمْن ِعَبا0ِ �ِهللا َألَُناًسا َما ُهْم ِبَأْنِبَياJَ �ال  ̌¬‡ł ُعَمَر ْبَن �ْلَخطَّ
َهَد�Jُ َيْوlَ �ْلِقَياَمِة ِبَمَكاِنِهْم ِمَن �هللا َتَعاَلى. َقاُلو�: َيا eَُسوَ/ �ِهللا ُتْخِبُرَنا َمْن ُهْم؟  ُشَهَد�J. َيْغِبُطُهْم �ْألَْنِبَياJُ َ��لشُّ
َ�
ِنَُّهْم  eٌُ�ُجوَهُهْم لَُنو َّ�
َقاَ/: ُهْم َقْوlٌ َتَحابُّو� ِبُر�ِ� �ِهللا َعَلى َغْيِر eْ8ََحاlٍ َبْيَنُهْم َ�َال 8َْمَو�ٍ/ َيَتَعاَطْوَنَها، َفَو�ِهللا ِ

َعَلى ُنوeٍ. ال َيَخاُفوَ� ِ
َ.� َخاَ� �لنَّاُ» َ�ال َيْحَزُنوَ� ِ
َ.� َحِزَ� �لنَّاُ». (سنن Ê8 0��0، كتا� �لبيو�)

̌¬‡ł 8ََنٍس َقاَ/: َمرَّ eَُجٌل ِبالنَِّبيِّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َ�ِعْنَد �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم eَُجٌل َجاِلٌس َفَقاَ/ 
�لرَُّجُل: َ��هللا َيا eَُسوَ/ �هللا 
ِنِّي َألُِحبُّ َهَذ� ِفي �هللا. َفَقاَ/ eَُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلَّم: 8َْخَبْرَتُه ِبَذِلَك؟ 

ِلَْيِه َفَأْخَبَرُ�، َفَقاَ/ 8نِّي 8ُِحبَُّك ِفي �هللا. َفَقاَ/ �لرَُّجُل:  lََبْيَنُكَما. َفَقا Hَُّ0َقاَ/: ال. َقاَ/: ُقْم َفَأْخِبْرُ�، َتْثُبت �ْلَمَو

8ََحبََّك �لَِّذ< 8َْحَبْبَتِني ِفيه. (مسند �8د بن حنبل)
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا *مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة
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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

 xلذ< تتغذ� Jلفؤ�0، أل� �ملا� L عهاe� غرسٌة ينبغي xلتقو� �
"لقد خاطب¼ �هللا عز �جل قائًال: 

.� �نعدl صاe كل شيJ بعد�  eٌجذ xمنا �لتقو
�تنمو به �لتقوx َيْر�< حديقَة �لنفِس بأ�عها. 

.Jَسِلَم سلم كل شي �.
بال طائل، �
ما.� عسى �8 يستفيد �إلنسا� من ±ر0 ثرثرH �للسا�، فيّدعي بأنه يطلب �هللا �لكن ال ªطو ¦و� 
 �
بقدl �لصد&؟ �حلق.. ��حلق 8قو/: 
نه zالك من كا� 0ينه مشوًبا ببعض شو�ئب �لدنيا. �
جهّنم لقريبة جًد� ممن o تكن نّياته كلها خالصة هللا، بل كانت بعضها هللا �بعضها للدنيا. فإ� 
كانت نياتكم مشوبة بشو�ئب �لدنيا �لو مثقا/ .He فإ� عبا�0تكم كلها َعَبٌث، ففي هذ� �حلالة 
ال تتبعو� �هللا بل تّتبعو� �لشيطا�. ال تتوقعو� 8بد�، ��حلا/ هذ�، �8 ينصركم �هللا؛ بل ستصبحو� 
L هذ� �حلالة 0يد�� �أل�e، �ُتهَلكو� L 8ّياl معد���0 كما ُتهَلك �لديد�� �ُتبا0، فال يكو� 
�هللا معكم بل يرضى ֲדالككم. �لكن 
.�  ليتم عن 8هو�J �لنفس حقيقًة يتجلى �هللا فيكم �يكو� 
معكم، �تتباe@ �لد�e �لG تسكنو[ا، �تتَنّز/ �eة �هللا على جد��e بيوتكم، حÏ تتقّد» �ملدينة 

�لG يقطنها شخص مثلكم.

� كانت حياُتكم �مماتكم، �كلُّ حركة من حركاتكم، �لِْيـُنكم �شّدُتكم، لوجه �هللا �حد�، 
فاحلق  ُقُدًما،  
ليه  بل سرمت  عنه صلتكم،  تقطعو�   o�  ،Heمر�� مصيبة  عند كل  �هللا  متتحنو�   o�

نكم بشر كمثلي، �
zي هو 
zكم، فال  .Heنكم ستصبحو� بذلك 8ّمة �هللا �ملختا
��حلق 8قو/ .. 
ُتضيعو� قو�كم �لقدسية. لو 8نكم كنتم منيبني 
� �هللا حقًّا فإ½ 8خCكم تبًعا ملشيئة �هللا.. 8نكم 
ستصبحو� 8ّمة �هللا �ملختاHe. �غرسو� عظمة �هللا L قلوبكم، �ال تكتفو� باإلقر�e بتوحيد� باللسا� 
فقط بل بالعمل 8يضا، ليجلي �هللا عليكم لطفه �
حسانه بصوHe عملية. �جتِنبو� �لبغض ��لضغينة، 
�عاِملو� ب¼ �لبشر باملو�ساH �لصا0قة. �سلكو� كل سبيل من سبل �خل�، ألنكم ال تد��e بأ< 

�لسبل ُتقَبلو�.

� �هللا قد خال. كل 8مة عاكفة على �لدنيا، �8عرَ� �لعاo عما  �طوÁ لكم! فإ� ميد�� �لتقّر

اغرسوا عظمة اهللا في قلوبكم
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 ،Hبكل قو �يرضى به �هللا. فالذين يريد�� �8 يقتحمو� هذ� �لبا
فالفرصة سا¦ة zم لُيبد�� قد�eִדم L هذ� �ملجا/ �ينالو� بركا� 

�هللا �خلاصة.
ال تظنو� �8 �هللا تعا� سو� يضيعكم، 8نتم َبْذHٌe َبَذeَها �هللا تعا� 
َتْنُمو  L �أل�e بيد�. يقو/ �هللا تعا�: 
� هذ� �لَبْذHe سو� 
�َتْز0َِهُر �َتَتَفرَُّ� L كل طر�، �َلَسْو� تصبح 0َْ�َحة عظيمًة. 
فطوÁ ملن يؤمن بقو/ �هللا تعا� �ال ªا� �البتال�Jِ� �لعاeضة، 
ألنه البد من �البتال��J 8يضا لكي ªتCكم �هللا َمن منكم صا0& 
 Jَيِزّ/ بسبب �البتال L �0عائه للبيعة �من هو كا.�. ��لذ< 
 o جلحيم، �لو� �
لن يضر �هللا شيئا، ��لشقا�H سو� ُتوصله 

� ِنهاَية �َملطاِ�  ��Cُيْوَلد َلكا� خً�� لـه. �لكن �لذين يص
عو�ِصُف  عليهم  �َتُهبُّ  �ملصائب  �ال�/  عليهم   Úتأ L حني 
�لدنيا  �البتال��J، �َتْسَخُر منهم �ألقو�lُ �تستهز¾، �ُتعامُلهم 
مبنتهى �لكر�هية؛ فأ�لئك �لذين سو� يفو��� L ³خِر �ألمر، 

�ُتفَتح عليهم 8بو�ُ� �لCكاِ� على ِمْصر�َعْيها... 
يا من  ميلكو� �لسمع .. 8َنِصتو�! ما.� يريد �هللا منكم؟ 
منا يريد 
 ..Jلسما� L �8 تكونو� لـه �حد�. ال تشركو� به 8حد�.. ال

zنا هو .لك �إلله �لذ< هو حيٌّ �آل� 8يًضا  �
 .�eأل� L ال�
يتكلم  8يضا كما كا�  �آل�  �يتكلم  قبل،  من  حيًّا  كما كا� 
من قبل، �يسمع �آل� 8يضا كما كا� يسمع من قبل. 
نه لَظنٌّ 
باطل 8نه عز �جل يسمع �آل� �لكنه o يعد يتكلم. كال، بل 

نه يسمع �يتكلم 8يًضا. 
� صفاته كلها �8لية 8بدية، o تتعطل 
ال  �لذ<  �ألحد  .لك  
نه  8بًد�.  تتعطل  �لن  قط،  صفة  منها 
شريَك له �ال �لَد �ال صاحبة. �
نه .لك �لفريد �لذ< ال كفَو 
لـه، ��لذ< ليس كمثله 8حد متفرL 0 صفاته، ��لذ< ليس 
له نّد. �ال شريك له L صفاته، �ال تتعطل قوH من قو��. 
نه 
قريب على ُبعد�، �بعيد على قربه، �
نه ميكن �8 ُيظهر نفسه 
لـه �ال  8نه ال جسَم  
ال  �لتمثل،  سبيل  على  �لكشف  ألهل 

شكَل. �
نه فو& �جلميع، �لكن ال ميكن �لقو/ 
� 8حًد� حتته؛ 
 .�eنه ليس على �أل

نه على �لعرÙ، �لكن ال ميكن �لقو/ �
هو ±مع �لصفا� �لكاملة كلها، �مظهر �ملحامد �حلقة كلها، 
للفيو�  �مبد8  كلها،   xللقو �جامع  كلها،  �ملحاسن  �منبع 
كلها، �مرجع �ألشياJ كلها، �مالك لكل ملك، �متصف بكل 
كماٍ/، �منـز� عن كل عيب �ضعف، �¿صوÔ بأ� يعبد� 
�حد� 8هُل �أل�e ��لسماJ، �ال شيJ مستحيل لديه. 
� �يع 
 xما فيها من �لقو� ��eيع �لذ�� ،xما فيها من �لقو� ���eأل�
من خلقه هو، �ال شيJ يظهر بد�نه. 
نه �ّلي نفَسه بنفسه عن 
طريق قو�� �قد�eته �³ياته، �ال نصل 
ليه 
ال عن طريق .�ته. 
�يتجلى �0ئًما على �ألبر�e بوجو�0 �يريهم قد�eته، �ֲדا ُيعَر� 

هو �ֲדا ُتعر� سبيله �لG فيها eضا�.
بد��  �لكن  �يسمع  جسمية،  عيو�  بد��  �لكن   xير 
نه   
³.�� عنصرية، �يتكلم �لكن بد�� لسا� ما0<. هكذ� فإ� من 
8عماله �إل�ا0 من ال شيJ، كما تشاهد�� 8نه ªلق L مشهد 
�حللم عالـًما ³خر بد�� 8ية ماH0 �ُير< L حّيز �لوجو0 كلَّ 
من كا� قد فÖ �صاe معد�ًما. �على هذ� �لشاكلة تكو� كل 
قد�eته. ��أل�ق من يكفر بقد�eته، ��ألعمى من o يطلع على 
عميق قو��. 
نه يفعل كل شيJ �يقدe عليه 
ال ما ªالف شأنه 
�8فعاله  �صفاته  .�ته   L �لو�حد  هو  �عو�0.  مع   Éيتنا ما   �8
�قد�eته. لقد ُسّد� 8بو�� �لوصو/ 
ليه 
ال باٌ� َفَتَحه �لقر�³ 
�ملجيد، �o تعد هنا@ حاجة الّتبا� �يع �لرساال� ��لكتب 
 ��لسما�ية �لسابقة، أل� �لنبّوH �ملحمدية �حتوִדا �يًعا. فاألبو�
 �
كلها ُمغلقة 
ال باֲדا. 
[ا مشتملة على كل �حلقائق �ملوصلة 
�هللا تعا�. لن تأÚ حقيقة جديدH بعدها، كما ليست من حقيقة 
 ،Hنبّو عليها كّل  ُختمت  قد  لذلك  فيها.  �ُ�ِجد�  
ال  سابقة 

�هكذ� كا� ينبغي �8 يكو�، أل� لكل بد�ية [ايًة."
(٣٠٧ - ٣١١ Ô  - لوصية، �خلز�ئن �لر�حانية ¥ ٢٠� �(معر� من كتا
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تلك هي حالة 
ملجي� 
لثا� للمسيح 
منذ  حد�  لقد  به.   �ُنصّد 
لذ" 
$ّبانًيا  $جًال   '( عا*،  مئة  من  )كثر 
)1د  غال*   
م34 
5ه  متو
ضًعا 
 '( تعا:  
هللا  )خ=>  قد  
لقاAيا� 

لذ"  مرمي،  
بن  
لناصر"،  عيسى 
على  
ملسلمو' E 
ملسيحيو'  ينتظر 
 ،Hحر بشكل  
لثا�  Lيئه   �

لسو
كا' نبًيا متمّيز
 من عند 
هللا تعا:، 

Eتوفا> 
هللا مثل بقية 
ألنبيا�. 
)1د  غال*   
م34  Qحضر )علن  لقد 
 S نه(E <سدT عيسى ليس حيًّا '(
فضا�   "ّ(  :W مطلًقا  Tسد>  ُيرفع 
هذ>   :W عوAته  ُتنتظر   Zح  "E5ا
)نبيا�  مثل ]يع  ما\  لقد  
أل$[. 
من  )كثر  يكن   SE 
آلخرين،  
هللا 
ن_. كما )خ=> 
هللا تعا: )' 
ملجي� 

لثا� لعيسى 
ملسيح 
لذ" يعتقد به 
ينبغي  كا'  
ملسلمو'، E 
ملسيحيو' 
Eليس  $Eحي  بشكل  aد�   '(
بشكل حرE .Hعلى هذ
 فقد )خ=> 

هللا )نه، عّز Eجّل، قد بعثه هو حتقيًقا 

.Q�لنبو
لتلك 
 :W ينتمي  )1د  غال*   
م34 كا' 
Eكانت  
لبنجاe؛   H نبيلة  عائلة 
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 
لى �لخيا� (١٤)١٢

 :Eأل

لذ" قامت عليه 
ملسيحية  للدفاi عن 
حلق  
سة حتليلية موثقة $A eلكتا
  
هذ

لنقية 
لn صدi ֲדا 
ملسيح 
لناصر" عيسى بن مرمي � كما )نه بيا' يكشف 
حلقيقة 

.'

لغفر pصكو eصحا(E لترهيب

خلالr، 3بانية  Q5اسرE لدين

لn حجَبها ّجتا$ 

لعقائد 
ملسيحية قد 
كتسبت صو$ִדا 
حلالية من خالy عملية تغي4 ممتدQ على تا$يخ  
حلق )' E

لتغي4 تلك، 
ختا$  تقريًبا. فبدال من 
خلو[ H جد
y ال |اية لـه حوy عملية  
ملسيحية كله 
 :W Eباإلضافة  
لعقل. E 
ملنطق  �ّك  على  
ختبا$ها E 
حلالية  
ملسيحية  
لعقائد  
سة $A 
لكاتب 

لثالو�،   ،Q$لكفَّا
 
ملسيح،   Qكبنو هامة  مسائل  
لكتاe �ث   
هذ  H ّمت قد  )خر�  موضوعا\ 


ملجي� 
لثا� للمسيح.

لقيِّم: "
ملسيحية $حلة من 
حلقائق  eلكتا
 
هذ
 عزيز" 
لقا$� باختصا$ شديد هو �تو� هذ

لتقو�" نشر> على " Qسر( \($E .(سعة
E هللا $1ة

خلياy" حلضرQ م34
 طاهر )1د ($1ه  :W

آلEنة   H بشكل خط4  نشطت   nل
 
لو
سعة  
لدعاية   :W  
نظر متسلسلة  حلقا\  ع=  صفحاִדا 

ضيهم من $(E ّل - باملسلمنيa y

ألخQ4 صوًتا Eصو$E Qًكتابًة ُبَعيد 
لدما$ 
لذ" حّل - Eال يز
 eلكتا
 

لقو� 
ملاAية للمسيحية بالتو
طؤ مع 
لصهاينة. Eمما ال شك فيه )' هذ .."yلدجا
ِقبل "

ملسيحيني H ]يع )�ا� 
ملعمو$Q. كما )نه $سالة حّب �م، ألنه E لص للمسيح� �Aبيا' ُحبٍّ صا

' أل' ُتف� Eأل

ملسيحية 
حلقة. Eلقد �' E ،حلق
يقوAهم W: حقيقة َمن aّبو'، Eما aّبو': 
ملسيح 


لعاملني. e$ ية

ملسيحية 
حلّقة َضالyَ من حّرفها Eضّيعها، EلتعوA بأجيا�ا Eعاملها كّله W: هد

جعه $E _لAإل

للغة 
لعربية للكاتب 
لسو$" 
ألستا� �مد من4  :W eلكتا
Eقد حصل شر� نقل 


لدين. "
لتقو�"E للغة
 H ملتضّلعني
ُثّلة من )بنا� 
جلماعة 

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

العيش 	 عا� األساط�
 أو 

قبول احلقائق الواقعية




لغالب   H تتركز  عائلته  
هتماما\ 

لعائلة،  Eمكانة   QِEثر بنا�   yحو

الهتماما\  عن  نفَسه  )بعَد  Eلكنه 
 QAعبا H قتهE مضى معظم(E لدنيوية


لد$
سا\ 
لدينية. كا' $جًال E هللا

 SE ،Sلعا
 :W منسًيا تقريًبا بالنسبة
 Qلبلد
 H Zال قليًال حW ًفاEيكن معر


لn كانت مسقط $)سه.

ألفق 
لدي�  H �بتد) بالظهو$ ببط
 � 

�ند على )نه 
لبطل 
ملسلم 
لقو"  H

إلسال*.  Aين  عن  
ملد
فع   iلشجا

 E� $با�  بأنه $جل  ُيعر�  E)صبح 
ليس  
حتر
ًما  )كسبتا>   QشهرE 5عة
 iتبا( بني  بل  فقط،  
ملسلمني  بني 


لديانا\ 
ألخر� )يًضا.
بد) 
لنا� يشهدE' فيه $جًال $ّبانيًّا 
 ،\

لدعو  eمستجا باهللا،  متصال 

ملخلص  
هتمامه E عنايته   '(E
 QمعاناE 
لبشرية  )جل  من  
لعميق E

.y¡يكونا موضع تسا S لنا�

 yحلظ - خال
كا' 
إلسال* - لسو� 

�ند H حالة ُيرثى �ا.  H Qلفتر
تلك 

ملسيحيني  للمبشرين  هدًفا  Eكا' 
مع  بالتنسيق  يشّنو'،   
كانو 
لذين 

ساسة 
إلم=
طو$ية 
ل=يطانية، 1لَة 

لتعاليم  ضّد  فقط  ليس   ،iال� نقٍد 
شخص  ضّد  )يًضا  بل  
إلسالمية، 

ملؤسس 
لعظيم لإلسال* سيدنا �مد 

.�
 eصحا(  -  �Eند�
 موقف  E)ما 

ألكثر  هي   nل
 
�ندEسية  
لديانة 
 H يتمّثل فكا'  
�ند -   H 

نتشاً$
تشكيل ]اعا\ طا�ة بشكل كب4 

H حتقيق خطة �
\ شقني: 
- )' َتبعث 
لثقافة 
�ندEسية Eتؤكد 

تطبيقها. 

ملسلمني من E *إلسال
- E)' متحو 
حّق  ال  غربا�  Wّياهم   Q=معت 
�ند، 
 e
�م H )' يظلو
 متجذِّ$ين H تر


�ند. 
Eكانت حركة 
آل$يا 5ا¦ (Wحد� 
طو
ئف 
�ند�E) هي )شد 
حلركا\ 

لn )سسها H عا* E نية بينهم
Eعد
Aياناند  سو
مي  
لبانديت "  ١٨٧٥
 (١٨٢٤-١٨٨٣) 
لسا$سو®" 

 Qخر حلضر�  
حافًز  
هذ كا'  E$مبا 

سة $AE غال* )1د أل' يبد) �ًثا 
م34

ألAيا'  علو*   H Eعميقني  مكثَفني 


ملقاَ$نة للدفاi عن 
إلسال*.  
Wميانه   Qقو من  
ساته $A  \A
3 Eلقد 

إلسال*.  تعاليم   �بتفو  <Aعتقا
E

لكرمي  
لقر�'   eبأسلو  
Eتأّثر كث4ً

ملتمّيز H معاجلة 
ملشاكل 
إلنسانية. 
بعد  
لقر�'،   '( حضرته  
كتشف 
 S 
إلنسا�،   pلسلو
 منهج  تقدميه 
بشكل  
لتعليم  �لك  عند  يتوقف 

حلجج  تقدمي  تابَع  بل  
عتباطي، 

ملنطقية 
لقوية 
ملدعومة بالدليل على 

الختيا$  كا'  
ملوصو�  
ملنهج   '(
 iملوضو
  �سيا مع  تال¡ًما  
ألكثر 

قيد 
لبحث. 
 
)خ4ً 
لد$
سة  هذ>  ساعدته  Eلقد 
 �W 
إلسال*،  بطل  يكو'   '( على 
S يكن هنالك من يد
فع عنه �لك 
)كثر  )جنز  فقد   
Eهكذ 
لوقت. 

ملتطلبا\ تأث4
 للدفاi عن 
إلسال* 


�ند تسمى "قاAيا'".  H Q4هي مدينة صغE *


ملترجم))
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يكون  أن  على  أخً�ا  الدراسة  هذه  ساعدته  ولقد 
عنه  يدافع  من  هنالك  يكن   � إذ  اإلسالم،  بطل 
املتطلبات  أكثر  أجنز  فقد  وهكذا  الوقت.  ذلك 
الفBة. تلك   	 اDند   	 اإلسالم  عن  للدفاع  تأث�ا 



.Qلفتر

�ند H تلك  H
 \

\ Eمناظر$
بد) حياته بعقد حو
�لك  بعد  
متد  مستو� صغ4  على 
بكث4.  )Eسع  
ئر EA  :W تد$µًيا 
مقتد$  مد
فع  كأعظم  صيته   i
فذ

عن 
إلسال* Eنص4 $
ئع له. 
H تلك 
لفترQ من حياته بد) بتأليِف 

لدينية  
لكتب  )عظم  من  
حٍد E

ل=
هني "  eلكتا
  
هذ كتبها.   nل

له  ط  
ملخطَّ من  كا'  
أل1دية" 
Eلكنه   ،
جز� ¶سني   H ُينشر   '(
 �

ألجز منها  َينشر   '(  iستطا

أل'  �Eلك  فقط.   :Eأل
 
خلمسة 
عن  
خلا$جة   Qلقاهر
  �Eلظر

�لك  مبو
صلة  له  تسمح   S سيطرته

لعمل 
لعلمي حZ |ايته؛ غ4 )نه قا* 
بتأليف كتب كثQ4 )خر� 
ستجابة 

ملتطلبا\ 
لوقت. 
 iملوضو
 كامل  تقريًبا  كتبه  غطِّت 
على  
ألصل   H عا3ًما  كا'  
لذ" 
لقد  بكث4.  )كثر  عليه   A
3E متابعته 

حلقيقة )كثر بكث4 مما Eعد  H عمل
حتت  �لك  يكن   S Eلو  بتحقيقه، 


ته. � '

لعنو
 iستطا
Eمن 
ملدهش حًقا )نه كيف 

حلجم 
لكب4 من 
لكتب  
Wنتا¦ هذ
 Qمساعد  'EA تقريبا  Eحد>  بيد> 


لكتابة. E لنسخ
ُتذكر من قبيل 

 nل

لبحو� E لرسائل
E لكتب
بلغت 
)ّلفها 3ها� مئة EعشرQ من 
ملؤلَّفا\. 
هي  فقط  
لكتابية  )عماله  تكن   SE
 H سعة

لو Qلشهر

لn )كسبته تلك 
 'W بل  بأكملها،  
�ندية   Q$لقا
 شبه 
)يًضا  لعبت  قد  
لرEحية  خصائصه 

حتر
ًما E Qكسابه شهرW H هاما 
$ًEA


سع.E �كب4ين على نطا

لناهضة  شهرته  من  
لفجر   
هذ  H
Eجل  عز  
هللا  من  كلِّف  
ملتوسعة، 
 Q4لكب
E Q4خلط
بأ' aمل 
ملسؤEلية 

أليا*   H  "E5ا Aي�  كمصلح 
]يع  Eينتظر  يتوّقع  كما   ،Q4ألخ


)Aيا' 
لعاS تقريًبا.
هو  
ملسلمني،  نظر  Eجهة  من  كا' 
نظر  Eجهة  Eمن  
ملنتظر؛  
ملهد" 
 H ملسلمني كا' قد ُبعث
E ملسيحيني

 \
مكانة 
ملسيح 
ملوعوA ليحقق 
لنبو�

ملتعلقة باملجي� 
لثا� للمسيح عيسى. 
Eعلى )ية حاy، فقد كّلفته هذ> 
ملهمة 

للتني  
لشعبية E  Qلشهر
 كل   Qَ$خسا

كا' قد كسبهما مسبًقا. 
غال*   
م34  Qَلناُ� حضر
  yَخذ لقد 

لعصر  
)1د - 
ملصلح 
لسماE" �ذ
 iلزما' - سريًعا، فلم يرفضه )تبا
E
قد  بل  فحسب،  
ألخر�  
لديانا\ 
ُ$ِفض بقوQ )ك= 1Eا� )شّد من ِقبل 
مسلمي 
�ند )نفسهم - 
لقو* 
لذين 

كا'  يسعى هو للدفاi عن قضيتهم 
�ما� Eحتدٍّ شديدين.

 
Aًلعملية ميال
Eكا' �لك من 
لناحية 
 :W جا�  Eكما  Wليه.  بالنسبة   
جديًد
 '( عليه  كا'   
فهكذ  ،
Eحيًد  Sلعا

 H Eحيد  كرجل   Qجديد  Qًحيا يبد) 
من  ]يع  من   
مهجوً$ 
لدين،   Sعا

حوله، Eلكن 
هللا S يتخّل عنه. 
عونه  له  د  يؤكِّ Eجّل  عّز  
هللا  كا'   
�WEاما\  Eحٍي   yخال من  AEعمه 
 �

لعد  Qفتر  yخال تلقاها  �تلفة 


لشديد، منها:

لدنيا، فأنكرE> )هلها   H نذير �جا"
Eيظهر  يقبله،  
هللا  Eلكن  قبلو>،  Eما 
صدقه بصوy قوّ" شديد صوy بعد 

".yصو
E HEقت �خر )Eحى 
هللا Wليه:

"سُأبلِّغ Aعوَتك W: )قاصي 
أل$[."
�لك من بعض ما )Eحي Wليه H 3مٍن 
هجر>   Qفتر  yخال Aعوته  من  مبكر 
E$فضه 
ملطلق 
لn عاناها على )يد" 

معا$ضيه.
من  )كثر  
آل'  
لوقت  �لك  منذ  مّر 

لn بر3\ ببط�،  Q$لصو
E ،*مئة عا
حقيقة  Eتؤكد  تدعم  بثبا\،  Eلكن 

Aعو
> Eنبو�
ته EEحي 
هللا Wليه.
 Qعشر :W حد

لرجل 
لو 
لقد منا هذ
 Sلعا
 )�ا�  من ]يع   �مصّدٍ ماليني 
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لقا$  H  Qمنتشر EAلة   ١٤٣  H

خلمس ، EEصلت Aعوته W: )قاصي 
)نأ�   :W  eلغر
 )قصى  من  
أل$[، 

لشر�، Eقد ُقبل على )نه 
إلما*  Aبال

ملسيح 
ملوعوA مبجيئه E ملنتظر

ملهد" 

ألمريكيتني E$E(Eبا E)فريقيا  H لثا�

 eجنو H لنائية

جلز$  H Zسيا ح�E
شرقي 
ملحيط 
�ا�A مثل جز$ فيجي 
Eمع   ..»W سليما'  Eجز$  Eتوفالو 
يوصف   '( ميكن  ما  )فضل  فإ'   
هذ
 Q4صغ ما�  ِبركة  )|م  هو  )تباُعه  به 

لبحر  مع  باملقا$نة  
حلجم  حيث  من 
لذلك  Eهي  
ملسيحي،   Sللعا 
لو
سع 
ال  ملن  باالهتما*   Qجدير  Eتبد ال  قد 

.QAملوعو
تعنيه 
حلقائق 
لسماEية 
 
W' �كر منجز
\ ]اعة حضرQ م34
 
 غال* )1د يتطّلب سجًال طويًال جدًّ

ملتاحة هنا.  Q4لصغ

ملساحة  :W بالنظر

 مالحظة )نه  Eلكن من 
جلوهر" جدًّ

أل3منة  H ها
ليس ½ة حركة Aينية سو
ֲדذ>  
نتشر\ E تقدمت  قد  
حلديثة 


خلطو 
لثابت.  

لسرعة Eمبثل هذ
)|ا  كما   ،
جديًد Aيًنا  ليست  W|ا 
 QAجا $سالة  هي  بل  بدعة،  ليست 
 Q$جّبا  
Aًجهو تتطلب  صعبة  Eمهمة 
عظيمة Eִדذيًبا Eتد$يًبا كب4ين من ِقبل 


ّتباعها.  H 'Eلذين ¾اطر
)Eلئك 

لذين يّتبعو|ا يقبلو' مسؤEليا\  'W

جاQAّ جسيمة EخطQ4 يتحّتم عليهم 
 H م تقريًبا|W .عمرهم y
تنفيذها طو
Eضٍع صا$* قا� مثلما كا' 
لوضع 

.yEأل

ملجتمع 
لبد
ئي  H
غال*   
م34  Qحضر Aعو�   yقبو  'W
 ،Aملوعو
 
ملسيح  )نه  على  )1د 
$Eمانسي   yخليا 1اسيا  قبوًال  ليس 
 'W  .Qحليا
 مد�   *

لتز Eلكنه  عابر، 
 '( عليهم  يدخلو' H ]اعته  
لذين 

لعابثة  
ملتع E 
للهو   
Eيرفضو  
Eينكر
 eبأسلو ليس  Eلكن  حياִדم،   H
 H 
ملتنّسكني E 
ملتقّشفني  
لز
هدين 
عميقة  بقناعٍة  Eلكن  صو
معهم، 

لقلب 
لذ"  $ِEسرE برضىE *
بااللتز

لثبا\ H سبيل E لتضحية
ميّكنهم من 

Aعوִדم W: )على A$جا\ 
المتيا3. 
لقد صنع م34
 غال* )1د ]اعًة عاملية 

لتضحيا\   H مثيل  �ا  ليس  
سعة E
]يُع  ُيلِز*  حيث  
ملاAية.  
لت=عا\ E

لدخل   "E� من  
جلماعة  )عضا� 
)نفَسهم بأ' يدفعو
 على 
ألقل نسبة 

�د�  سبيل   H خلهمA من   ١٦/١

لت=عا\   ÁE$  'W للجماعة.  
لنبيل 

لطوعية Eكمية 
جلهد 
لتطوعي 
لذ" 
تبذله هذ> 
جلماعة ع= 
لعاS كّله �و 
aّير 
لعقوE .yباإلضافة W: �لك فإ' 
من   <
Wكر  'EA يتّم   
هذ كّل  تنفيذ 
يستطيعو'  
لذين   'W  �W  .iنو  "ّ(

باجلهد   i=لت
 
ملشا$كة �ّصتهم من 
�ظوظني  )نَفسهم   'E=يعت  ،yملا
E

لقد$ִדم على فعل �لك.
 H متاًما  تعتمد  مستقلة  ]اعة  W|ا 
مساÂا\  على  
ملالية  مشا$يعها 

لنظا* 
لعاملي  
)فر
Aها فقط. WE' هذ
 y
يز ما  
لطوعية  
ملالية  للمساÂة 
عظيم  بنقاٍ�  سنة،  مئة  منذ  ُيما$�، 
Eكماالٍ\ )خالقية هائلة. Eهنا يكمن 

حلفاÃ على  H جلماعة
سّر جناÁ هذ> 
 Qخلا$جية ملد
 \

ستقال�ا من 
لتأث4

ما يزيد على قر' كامل.
 Qحد
E يةE
Eعلى كل حاy فإ' تلك 3

 ما نظرنا �W لكنE .ملالحظة
فقط من 
)خر�،  
يا E3 من  )تباعه  نوعية   :W

A سحًر
 E$Eعة. W|ا Aملشهد يز
فإ' 
تعايشها   Qد مؤكِّ تقف   nل
 
جلماعة 
Eت=هن  
لسلمي E 
ألخالقي  EتعاE|ا 
على �لك بسلوكها Eمما$ستها Eكذلك 

لعميق للقيم  *

الحترE pملشتر
�بها 

إلنسانية. W|ا ]اعة Aينية ُيعجب ֲדا 

لعاS بشكٍل كب4 الحتر
مها 
لقو
نني 

ملهّذبة  
ألخالقية  
لبشرية  ال\  
لصِّE
 �
لعرE 'للو
E ين بغّض 
لنظر عن 
لدِّ


لبشر". 
)ننا قد  
لقا$�   :W بالنسبة  Eمبا يبد$
Eلكن  �ثنا.   iِموضو عن  خرجنا 
 :W )' نش4  لنا من فضلكم   

5حو
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)ننا ما3لنا H صلب 
ملوضو�E .iلك 

لبحث ميكن )' ُيفهم )كثر  
أل' هذ
لعيسى  
لشه4   yلقو
 ضو�  على 


ملسيح:
 
½ر فتنتج   ،Qجيد  Qلشجر
 "لتكن 
فتنتج  $Aيئة،   Qلشجر
 Eلتكن  جيد
؛ 
 ."Qلشجر
½ر
 $Aيئا! فمن 
لثمر تعر� 

(٣٣:١٢ Zم)

 كا' ½ة من يهتم 
ليو* بالتحقق �WE
 
م34  Qحضر Aعو�  مصد
قية  من 
غال* )1د، فإ' هذ
 هو )فضل معيا$ 
 
E)حسن ما ُيعتمد عليه. بنا� على هذ

 كا' هو �W حلكم فيما

ملعيا$ ُيمكن 

لذ" كا'  Aملوعو
فعًال Eحًقا 
ملسيح 

لتنبؤ مبجيئه )* ال؟ ليس فقط  قد مت 
نفسه، Eلكن  
ملسيح عيسى  ِقبل  من 
من ِقبل مؤسس 
إلسال* 
لعظيم �مد 
 iألتبا
� )يًضا. فإ' 
كتشا� نوعية 
يصنع،   '( حضرته   iستطا
 
لذين 
Eما�
 َفَعَل مرE$ قرٍ' من 
لزما' ֲדم، 
سيعوA مبعلوما\ مفيدLE Qزية حًقا. 
E½ة سؤ
y ي=3 هنا )يًضا: هل عومل 
)تباi حضرQ م34
 غال* )1د من ِقبل 
)بنا� عصرهم بطريقة مشاֲדة للمعاملة 
 H ملسيح عيسى
 iقوبل ֲדا )تبا nل



لقر' 
ألyE من 
ملسيحية؟ 
µEب )' ي=3 سؤ
y )يًضا يتعّلق مبوقف 
 nل
  Q4لكث
  \

ملؤ
مر  yحيا منه  
هللا 

3
لته WE فنائهWE ائه|W ّبر\ من )جلAُ
كا'  هل  E]اعته؟  هو   Aلوجو
 من 

جلماعة  )E ضد هذ>  
هللا مع  موقف 
 Qحضر  iُتبا( القى  Eهل  
ملستهدفة؟ 
 
تأييًد 
هللا  عند  من  )1د  غال*   
م34
قويًّا H ]يع 
ملو
قف 
لصعبة كما )ّيد 


ئل؟ Eأل

هللا تعا: 
ملسيحيني 
طاحونة   H 
ُطحنو كلما   ،
كانو  
�W

لطر�   H  'Eيظهر  ،Aالضطها

E)كثر   Qقو E)شّد  شأًنا  )عظَم  
آلخر 
فال   ،
َينسحقو  '( من  بدًال  
حتر
ًما، 
ميكن عندئذ )' ُينظر A :Wعو� مثل 

ستصغا$. E باستهانة  
لد
عي   
هذ
Aعو�   
)بًد تكو'   '( ميكن  ال  فهي 
Lنو'، Eال ميكن )' تكو' LرA بيِت 

لعنكبو\ من صنع خياy $جل aلم 

H يقظته.

قعية E حقيقة  
أل1دية  صا$\  لقد 
)Eسع  )فق  على   Aجا بشكل  تؤخذ 

بكث4 مما ُقبلت به 
ملسيحية عند |اية 
  .yEأل

لقر' 

هناp قضية مسيٍح كا' حقيقة تا$¾ية 
Eليس نتا¦ قصص خيالية، Eهنا )يًضا 

قعية E عوAته  كانت  مسيح  قضية 
كإماٍ*   ،yEأل
 ظهو$>  كا'  مثلما 

$Eحي مبعو� من عند 
هللا تعا:. 
 
هذ )هل   :W  Aيعو بأكمله  
ألمر 
 $

لعيش باستمر 
E$تا¾ '( H لعصر

 

خلياE ،y)' يظلوE 4ألساط
 Sعا H

ألبد 
ملصلحني 
ملوعوAين  :W منتظرين
 '(  E( Eطو
ئفهم،  بأAيا|م  
خلاصني 

 .Qحليا

حلقائق 
لو
قعية �ذ>  
يقبلو

حد، E �على شي �µب علينا 
التفا
عند  من   
Æّيلو قد  
لنا�   '( Eهو 
 QAلقا
E ألئمة
)نفسهم )' 
لكث4 من 
 
Eلينتظر �لسما
 :W 

لدينيني قد ُ$فعو
aني   Zح 
لفضا�   H ما  مكا'   H
)خر�.   Qًمر لأل$[  نز�Eم  موعد 
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أن   	 العصر  هذا  أهل   Iإ يعود  بأكمله  األمر 
األساط�  عا�   	 باستمرار  العيش  Lتاروا 
واخليال، وأن يظلوا منتظرين إI األبد املصلحني 
وطوائفهم،  بأديانهم  اخلاصني  املوعودين 
احلياة.  Dذه  الواقعية  احلقائق  يقبلوا  أن  أو 



 

حًدE يقبل   '( 
ملر�  على   
فلما�
�نفا   Q$ملذكو
 
ملز
عم  هذ>  من  فقط 
 AرL عتبا$ )|ا
Eيرفض 
ألخر� على 
علمي   ÈاµW برها'   "ّ(  'EA مز
عم 
يدعم مصد
قيتها؟! Eمن هنا فإنه ليس 
 '(  E( ]يًعا  نقبلها   '( Wال  خيا$  ½ة 

لطريق  هذ
 سيكو'  نرفضها ]يًعا. 


لوحيد.  yAلعا

لنـزيه 
على كل حاy ½ة )مر حقيقي Eمؤكد 
 
$حلو  '( منذ   ،yلرجا
 )Eلئك   '(
من حياִדم على 
أل$[، بغضِّ 
لنظر 
عن 
لطريقة 
لn �من ֲדا )تباعهم )|م 
 H قّط  ُيسّجل   S فإنه  ֲדا،   
$حلو

 "( Aلبشر" كله )نه قد عا

لتا$يخ 
E½ة  ثانية.  
أل$[   :W منهم  
حد E
)مر �خر مؤكد متاًما )يضا، Eهو )' 

لسماEيني   QAلقا
 هؤال�  مثل  ]يع 
مرتبة   :W  
ُ$فعو 
لذين  
لرEحيني E
 
E¡بد قد  
آل�ة،  شركا�   E( 
آل�ة 
متو
ضعني  عاAيني  كبشر  حياִדم 
موִדم.   Zح 
لبشر   Qحيا  
Eعاشو
هم  )تباعهم   '( هو  حد�  
لذ" E
Eلكن  ��ة.   :W حّولوهم  
لذين 
لعب  قد  منهم  )حد  ال  )نه   
Eتذكر
مقـاAير  تصـريف   H  $EA  "ّ(


لطـبيعة! 


حدQ فقط هي E لقد كانت ½ة يد
قو
نني  حتكم  كانت  )|ا  َتبّيَن   nل



ئًما. A لطبيعة


\ Eقو
نني 
لطبيعة Eلسما
 Qمر� 'W
Wله  Eجه  تعكس  مستو�  كلِّ   H
Wله  Eال  فقط  
حد E Wله  
حد.. E


لقر�' 
لكرمي: yيقو .<
سو
َلَقْد   *  
Eََلًد 
لرَّْحَمُن  
تََّخَذ   
﴿Eََقاُلو
 \ُ
Eََما 
لسَّ  Aَُتَكا  *  
ًّAWِ َشْيًئا  ِجْئُتْم 
Eََتِخرُّ  
َألْ$ُ[  Eََتْنَشقُّ  ِمْنُه  ْرَ'  َيَتَفطَّ
  

 * َ)ْ' Aََعْو
 لِلرَّْحَمِن Eََلًد 
ْلِجَباyُ َهدًّ
 ﴾
* Eََما َيْنَبِغي لِلرَّْحَمِن َ)ْ' َيتَِّخَذ Eََلًد

(مرمي ٨٩-٩٣).

يسر أسرة الفضائية اإلسالمية األحمدية أن تعلن عن البدء ببث اجلزء األول من حلقات برنامجها

أجوبة عن اإلميان

حيث  يرد املفكر اإلسالمي مصطفى ثابت على القمص زكريا بطرس وبرنامجه "أسئلة عن اإلميان"

حيث يقوم بدحض شبهاته ونقض مفترياته بأسلوب علمي دقيق رصني.

يبث البرنامج يوميًا ابتداًء من يوم اإلربعاء املوافق ١-٣-٢٠٠٦ 

في متام الساعة السادسة والنصف مساًء بتوقيت غرينتش،

 التاسعة والنصف مساًء بتوقيت مكة املكرمة، الثامنة والنصف مساًء بتوقيت القدس.
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(١٥)١٨ ��لقر�� معجز� �إلسال

�لقائل بأنه ال يستطيع 8حد  ُتثاL e �لغر� مز�عم كث�H ضد �لتحد< �لقر³½ 
�8 يأÚ مبثله. �ُيقا/ 8يضا بأنه ليس بالضر�He من �حي �هللا تعا�، بل 
� %مًد� 
� كا� طفرH من بني �لبشر. 
. يقولو� 
نه حسب قانو� �لطفرH ُيمكن �8 ُيؤتى فر0 من 

�ألفر�0 موهبة فائقة �8 قدHe خاeقة، ال مياثله فيها 8حد من �لبشر. 

هذ�  يد/  فال  مبثله،   Úيأ  �8 8حد  يستطع   o فريد�  كتابا  �لقر�³  كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر�He على �8 .لك �لكتا� من �حي �هللا تعا�، بل ميكن �لقو/ بأ� %مد� كا� eجال 

عبقريا.. �
نه كا� طفرH من بني �لبشر.

 :��قر8 �لر0 على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على �8 �لقر�³ نز/ من عند �هللا، من خال/ كتا
"mهذ� �لز��ية.   "�لتقو L حلقا� Cلذ< سننشر� ع� "lإلسال� Hلقر�³ معجز�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

كيف يعود املسلمون
إ5 كتاب اهللا؟

�خلــامتــة

�هللا  عند  من   Úيأ �لذ<   ��لكتا  �

يكتبها   Gل� �لكتب  عن  متاما  ªتلف 
�لبشر، ألنه يتميز بأموe ال ميكن �8 
�لنا».  يؤلفها   Gل� �لكتب   L توجد

� �لكتا� �لذ< هو تنـزيل من �هللا 
�لعزيز �حلميد يعلن بكل قوH 8نه من 
 è08 حي �هللا، �يبيـن .لك بد���
 o فإ.�   .Jمر� بغ�  �يوضحه  شبهة، 
من  ُمنـز/  8نه  نفسه   ��لكتا يعلن 
بصفة  نصفه   �8 يصح  فال  �هللا،  عند 
o يعلنها بنفسه. �ال تكفي �لة �8 
من   ��لكتا  �8 على  للداللة  �لتا� 
�حي �هللا، �ال تنفع عباHe �8 عباeتا�.. 
من هنا �8 من هنا@.. ميكن تفس�ها 
بأ�  يقينا  لإلقنا�  بآخر..   �8 بشكل 
�لكتا� بالفعل تنـزيل من عند �هللا. 

عال� �لكتا� نفسه  �
Þ.. باإلضافة 
تكو�   �8 بد  �هللا.. ال  8نه من �حي 
بشكل  تد/  �بر�هيـن  08لة  هنا@ 
قطعي �يقي¼ على كونه كتابا مقدسا 
نز/ من عند �هللا �لقد�»، �
ال تكو� 
0عوx �لكتا� ±ر0 0عوx خا�ية ال 
تأث� zا، �ال يقيم zا 8حد ��نا. �قد 
.كرنا هذ� �أل0لة تفصيال L �حللقا� 

�لسابقة، �نذكرها ±مال فيما يلي:
 Hحيا  eستمر�� هو  �أل0لة  هذ�   /�8
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 ��لكتا ֲדذ�  8تى  �لذ<  �إلنسا� 
�8علن 8نه من �حي �هللا تعا�. �8علن 
�لكتا� �عد �هللا له بالعصمة ��حلفظ 
�zال@   �8  ،Jألعد�� بيد  �ملو�  من 
�ملبكر �لذ< يد�æه خال/ بضع سنني 
%ا�ال�  �eغم  0عوته.  
عال�  من 
�ملتو�صلة  �لتد�ب�  لقتله، �eغم  �لنا» 
للخالÔ منه، فإ� حفظ �هللا له يتجلى 
 Èلك �لن. Hتستمر حيا� ،lعلى �لد��
 Jعشرين عاما على �ألقل من بد Hملد

عالنه عن 0عوته، Þ يتوفا� �هللا بعد 

�8 8مت مهمته.
هو   �كتا قدسية  على  �لثا½  �لدليل 
�هللا  قو�نني  يتبع   ��لكتا .لك   �8
 �8 يريد  من  يهد<  فهو  �zد�ية،   L
َيضل،   �8 يريد  من  �ُيضل  يهتد<، 
بصر� �لنظر عن مقد�e �لعلم �لذ< 
يتمتع به �لقاe¾. فقد يقر�8 .� �لفهم 
�zد�ية،  منه  يبتغي  ال  �لكنه  ��لعلم، 
فال يستفيد منه شيئا، بل يكو� عليه 
³خر  يقر�8  قد  بينما  �ضالال.  عًمى 
¿لص  �لكنه  ��ملعرفة،  �لفهم  بسيط 
 �
  Jالهتد��� �حلق  عن  �لبحث   L
فيه  به �د  فإ.�  �ملستقيم،  صر�¨ �هللا 
�بطبيعة  ��إلميا�.  �zد�ية  من  بغيته 
�حلا/.. ال بد �8 يعلن �لكتا� بنفسه 
عن هذ� �خلاصية، �يوضح L %تو�� 
 Hيتصف ֲדذ� �لصفة �لفريد �8نه كتا

�هللا  كتب  
ال  ֲדا  تتصف  ال   Gل�
�ملقدسة. �
ال.. فما 8سهل �8 يّدعي 
مشني  غريب  بأمر   Úيأ كاتب  ֲדذ� 
ª �8الف �لعقل ��ملنطق، فيسو& 8< 
�لرقم   �8 مثال  يّدعي  كأ�  خر�فة.. 
 �8  �8 e8بعة  �لرقم  يسا�<  �ثنيـن 
�لو�حد يسا�< ثالثة، Þ يزعم �8 من 
 L ال يقتنع ֲדذ� �ملنطق �ملعو¥ يكو�
 Jر�z� قلبه مر�، ��8 من يصد& هذ�

يكو� من �ملؤمنني �ملخلصني!
ما   ��لثالث على قدسية كتا �لدليل 
�ال  �ملطهر��،  
ال  ميسه  ال  8نه  هو 
من  
ال  �معانيه  حقائقه   �
 يصل 
نفسه  من  �جعل  تعا�،  �هللا  طهر� 
�لقدسية،  �لصفا�  فيها  تتجلى   H³مر
 Ïلربانية، ح� بالصبغة  .�ته  �تصطبغ 
يكو� �هللا هو بصر� �لذ< يبصر به، 
 Gل� �يد�  به،  يسمع  �لذ<  ��عه 
يبطش ֲדا، �قدمه �لG يسعى ֲדا.. 8< 
�مسعا�  �جو�eحه  �بصر�  �عه   �8
�تص�  �هللا   H0�e
 مع  �يعها  تتفق 
طو� 8مر�. فقد يقر8 �لكتا� عاo من 
�لدeجا�  8على  على  �لعلماJ حصل 
 Cقلبه ك L لعلمية �8 �أل0بية، �لكن�
 �8 متشاֲדا،  كتابا  ف���   ،Jستعال��
متشاֲדا،  �بعضه  %كما  بعضه   xير
قد  بل  كث��،  نفعا  فيه  �د  ال  �قد 
�تشتبه  �الختال�،  بعض  فيه   xير

��لكلما�.   ��eلعبا� معا½  عليه 
�لذين  �ملطهرين  من  ³خر  يقر�8  بينما 
فيه  فيجد  �لقدسية،  �لصفا�  َ�يَّنتهم 
�آللئ   ،xدz�  eو��  ،lلعلو� ينابيع 
تزينه  %كما  كتابا  �ير��   .�eملعا�
8يضا �لصفا� �لقدسية، مثل صفا� 
�هللا �حلق �لباقي، �لنوz� eا0<، �لعظيم 
�جلليل، �حلكيم �لكرمي، �حلميد �ملجيد، 
�لعلي �لكب�، �ملهيمن �لعزيز، �لشهيد 
�جلامع، �لضاe �لنافع، �خلافض �لر�فع، 
هذ�  ³خر   �
  ...Lلشا� �حلفيظ 
عليه  تتجلى   Gل� �لقدسية  �لصفا� 
 �من �هللا �لقد�». �
.� ª oلع �لكتا
�لG هي  �لصفا�..  نفسه هذ�  على 
فال  تعا�،  �هللا  صفا�  جتليا�  من 
يصح �8 يوصف بأنه كتا� مقد». 
 �8 �لبشر،  تأليف  من  يكو�  قد   .

تكو� 8يد< �لبشر قد عبثت به، ففقد 
قدسيته حني ضاعت 8صوله، �ماتت 
تر�ا�   xسو منه  يبق   o� لغاته، 

متناقضة متخالفة.
�لدليل �لر�بع على قدسية �لكتا� 8نه 
 L ألمم �ينفخ �لر��� L Hيبعث �حليا
�ملو�� من �لنا»، فإ.� ֲדم بعد �8 كانو� 
قوما ال شأ� zم 
.� هم يص��� %ل 
�حتر�l �تقدير من سائر �ألمم �لذين 
�سبو� zم 8لف حسا�، �بعد �8 
كانو� L ظالl �جهل 
.� ֲדم �ملو� 
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�لعلم ��لنوe، �بعد  �حدهم مشاعل 
 L ֲדم �.
�8 كانو� L ُفرقة �خال� 
�حتا0 ��فا&، �بعد �8 كانو� L فقر 
�حرما� 
.� ֲדم L نعيم مقيم، �بعد 
ֲדم   �.
  eندحا�� هزمية   L كانو�   �8
ينتصر�� على 8قوx �ألمم �تدين zم 

�جلبابرH ��مللو@. 
على 8نه ال بد للكتا� �8 َيِعد �ملؤمنني 
صفحاته   L  eألمو� هذ�  بكل  به 
�كلماته، قبل �8 يتحقق شيJ منها. 
بغ�  علميا  تقدمت  �ألمم  من  فكم 
�لغربية  �لد�/  مثل  مقد»..   �كتا
�ألمم  من  �كم  �ملعاصر.  عاملنا   L
عا�0 
� �حلياH بغ� كتا� مقد».. 
مثل 8ملانيا ��ليابا� بعد �حلر� �لعاملية 

سر�ئيل بعد عاl ١٩٤٨. �كم من �
�ألمم �حتد� بعد ُفرقة �خال� بغ� 
 Hمقد».. مثل �لواليا� �ملتحد �كتا
�كم  �ألهلية.   ��حلر بعد  �ألمريكية 
بغ�  8عد�ئها  �نتصر� على  من �0/ 
�نتصر� مصر  كتا� مقد».. كما 
على �zكسو» �طر0ִדم من e8ضها. 
 L حتد�  قد   eألمو� هذ�  كل   �

ما  .لك   L �ليس  �ألمم،  من  8مة 
 �8 �لكن..  �لطبيعية.  �لسنن  يغاير 
يأÚ كتا�.. ُيعلن 8نه من عند �هللا.. 
 lمتر �أليا Þ ..eَيِعد بكل هذ� �ألمو�
بالفعل كل هذ�  ��لسنو�.. �حتد� 

 L ֲדا �لوعد Jمتاما كما جا ..eألمو�
.لك �لكتا�، فإ� هذ� هو �لدليل على 
�8 .لك �لكتا� قد جاJ بالفعل من 

عند �هللا. 
على  .كرنا..  فيما  �ألخ�..  �لدليل 
من  يقدمه  ما  هو  ما   �كتا قدسية 
 �8 �لبشر..   Heقد� للبشر،  حتديا� 
.لك  مقابلة  على  قدeִדم..   lعد
�لتحد<. غ� 8نه ُيشتر¨ L �لتحد< 
±ر0   �بالكتا 8تى  من  يكو�  ال   �8
طفرH بني �لبشر، بل ال بد �8 يكو� 
�لتحد< بشكل يتبني منه بكل �ضو� 
8نه ال طاقة أل< من �لبشر.. �ال لكل 
بكل  متفرقني..   �8 ±تمعني  �لبشر.. 
ما �8تو� من قوH �قدHe، �علم �فن، 
�لتحد<  ُيقابلو�   �8  ..Jكا.�  J0ها�
بد  �ال   .��لكتا .لك  يقدمه  �لذ< 
هذ�  عن  يعلن   �8 نفسه   �للكتا
�لتحد<، �يؤكد مسبقا على �8 8حد� 
 Þ .>لن يستطيع �8 يقابل .لك �لتحد
متر �ألياl ��لسنو�.. بل �متر �لقر�� 
يستطيع  �ال   ،���ألحقا  eلعصو��
 �.
8حد �8 يو�جه .لك �لتحد<. 8ما 
 eيعلن �ملؤلف �8 �لفنا� �8 �ملوسيقا o
عن 8< حتد، ألنه كا� مؤلفا عبقريا 
�8 فنانا 8ملعيا �8 موسيقا�e لو.عيا، فال 
 ..Jهؤال 8عما/  ننسب   �8 لنا  يصح 
عند  من  كو[ا   �
 عظمت..  مهما 

�8مثاzم   Jهؤال  �
 نقو/  بل  �هللا، 
 ��لكتا 8ما  �لبشر.  بني   Hطفر كانو� 
بد  فإنه ال  �هللا  عند  من  يكو�  �لذ< 
8نه  على  �يؤكد  �لتحد<،   lُيقد  �8
لن يستطيع 8حد مقابلة هذ� �لتحد<، 
�يبني �8 هذ� �لعجز �لو�ضح �ملستمر 
 �8 على  �لدليل  هو  �لبشر  �يع  من 
�هللا  عند  من  يقينا  هو   ��لكتا .لك 

تعا�.
�خلمسة  �أل0لة  zذ�  ِ.كرنا  يع¼  �ال 
على  �أل0لة  كل  هي  8[ا  �حدها 
هنا@  فإ�  �لكرمي،  �لقر�³  قدسية 
��لعلمية،  �للغوية،  �أل0لة  من  �لكث� 
��لتربوية،  ��الجتماعية،  ��لتاªeية، 
��لتشريعية،  ��لنفسية،  ��ألخالقية، 
هذ�   �8 على  ��لعقلية  ��ملنطقية، 
�هللا  عند  من   Jجا قد  �لعزيز   ��لكتا
تعا�. �بطبيعة �حلا/.. فإ� �ملوضو� 
�8سع من �8 �يطه كتا� ��حد، �8 
يوفيه كاتب ��حد. غ� 8ننا 0e8نا هنا 
�8 ُنقدl من �أل0لة ما نعتقد 8نه ªتص 
بالكتا� �ملجيد �حد�، �ما نرx 8نه 
من �لسما� �خلاصة بالقر�³ �لكرمي، 

�ما o يتطر& 
ليه علماJ �لسلف.
من  �لكث�  �جل  عز  �هللا  بعث  لقد 
بعضهم  مع  �8نز/  ��لرسل،   Jألنبيا�
َيِعد   o كتبا مقدسة، �لكنه سبحانه
�فظ  �عد  كما  �لكتب  تلك  �فظ 
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�لقر�³ �ملجيد. يقو/ سبحانه:
َلُه  َ�
ِنَّا  ْكَر  �لذِّ َنزَّْلَنا  ْ¦ُن  
ِنَّا ﴿

َلَحاِفُظوَ�﴾ (�حلجر:١٠) 
 �ِكَتاٍ  L  * َكِرٌمي   �ٌ�Jََلُقْر 
ِنَُّه ﴿

مَّْكُنوٍ�﴾ (�لو�قعة:٧٨ �٧٩)
َلْوٍ�   L  * مَِّجيٌد   �ٌ�Jَُقْر ُهَو  ﴿َبْل 

(٢٢ �٢٣:¥�Cل�) ﴾çٍُفو%ْ
�لكتب  تلك  على  �لعهد  طا/  لقد 
8صوzا  معظم  �ضاعت  �ملقدسة، 

 ، صها نصو �
�ما�  بل 
من  �لكث� 
لغاִדا �ألصلية، 
منها  يبق   o�
سوx تر�ا� 
من  نعر�  ال 
قاl ֲדا،  �لذ< 
 xمد �ال 

 �
�لتز�l �ملتر�ني بنصوصها �ألصلية. 
بعض �لكتب �ملقدسة  تلف �آل� مع 
بعضها �لبعض، 
. ما قد يعت�C �لبعض 
8نه  �آلخر  �لبعض   Cيعت ال  مقدسا 
مقد»، مع 8[م �يعا يدينو� بنفس 
�لدين �يتبعو� نفس �لكتا�. فمثال.. 
هنا@ �لعديد من �ألسفاe �لG �تويها 
�ملسيحيو�   Cيعت �ملقد»   ��لكتا
بينما  مقدسة،   e8سفا 8[ا  �لكاثوليك 
�ألeثو.كس  �ملسيحيو�   Cيعت ال 

مثل  مقدسة،  8[ا  ��ل�Cتستانت 
��حلكمة،  �جو0يث،  توبيت،  سفر 
�أل�/  ��ملكابني   ،ë�eبا� �س��@، 
 e�8 بعض �ألسفا xلثا½. كذلك نر��
 تلف عن بعضها �لبعض L �لكتب 
ينتهي  8ست�  سفر  فمثال  �ملقدسة، 
�لثالثة   Hلفقر� عند  �لكتب  بعض   L
 L ميتد بينما  �لعاشر،  �إلصحا�  من 
 .Hلعاشر�  Hلفقر� بعد  �آلخر  �لبعض 

�0نيا/  سفر   L �لفقر��  � تلف 
 Hلفقر� من   Jبتد�� �لثالث  باإلصحا� 
�لكتب   L ٣٠ عن نظ��ִדا �
 ٢٤
�ملقدسة �ألخرx �لG تزيد 8يضا عنها 
فتمتد 
� �لفقرe Hقم ٩٠. �هنا@ من 
�جلديد  بالعهد  يسمى  فيما   eألسفا�
�لرسالة  مثل  �ملؤلف،  ±هو/  هو  ما 

� �لع�Cنيني �غ�ها. �eغم 8ننا نعلم 
بن  عيسى  �ملسيح  على  8نز/  قد  8نه 

جنيل ��حد، فإننا  lمرمي عليهما �لسال

بعضها  8ناجيل  تلف مع  e8بعة  جند 

� .لك �ألسقف  eلبعض، كما 8شا�
 Bishop John) صبونج   Èشيل جو� 
�لذ< نشر�  L (Shelby Spong كتابه 

 ��لكتا 
نقا. " بعنو��:  8مريكا   L
 Rescuing The �ألصولية"  من  �ملقد» 
Bible From Fundamentalism. �تعوæ8 0ية 

 J�8 مؤلفه من علما �
 �هذ� �لكتا
�ملؤلفا�،  من  �لعديد  �له  �ملسيحية، 
 �
 باإلضافة 
�لقيا0<  موقعه 
�لذ< يشغله �هو 
�ألسقف.  �ظيفة 
�ألسقف  �ليس 
�حد�  صبونج 
يقو/  �لذ<  هو 
بل   ،lلكال� هذ� 
من  �لكث�   �

��لو�  ما  �لذين  �ملسيحية..   Jعلما
�لكنيسة   L قيا0ية  مر�كز  يشغلو� 
�ملسيحية.. يقولو� 8يضا 
نه ليس كل 
ما هو مذكوL e �لكتا� �ملقد» هو 
بالضر�He من �حي �هللا تعا�، خاصة 
�ملقد»   ��لكتا  J8جز� بعض   �8�
تعتCها   �8 مؤخر�  �لكنيسة   �eقر
 L مع ترنت �لذ< ُعقد± L مقدسة
٨ 8بريل (نيسا�) عاl ١٥٤٦. �كل 
 L �³هذ� يؤكد �يؤيد ما .كر� �لقر

ملاذا يبدو املسلمون اليوم كأنهم موتى % دنيا األحياء؟
ملاذا تفرقت كلمتهم وصارت خالفاتهم كالداء اخلبيث...؟

ملاذا انتكسوا علميا وحضاريا وأخالقيا وصاروا من أجهل الناس؟
ملاذا صاروا أفقر الناس رغم ما % أيديهم ...؟

 ملاذا انهزم املسلمون % كل حرب مع أعدائهم...؟
 وJ ينتصروا إال % املعارك واحلروب ال{ 

شنوها على بعضهم البعض....
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 Gل� �ملقدسة  ��لكتب  �أل0يا�  حق 
�لسابقة  �ألمم   �
 تعا�  �هللا  e8سلها 

حيث يقو/:
َقْبِلَك  8َُمٍم مِّن   �
eْ8ََسْلَنا ِ َلَقْد  ﴿َتاهللاِ 
ْيَطاُ� 8َْعَماَلُهْم َفُهَو َ�لِيُُّهُم  َفَزيََّن َلُهُم �لشَّ
8َنَزْلَنا  َ�َمآ   * 8َلِيٌم   �َعَذ�ٌ َ�َلُهْم   lَْلَيْو�
�لَِّذ<  َلُهُم  لُِتَبيَِّن  
الَّ ِ  ��ْلِكَتاَ َعَلْيَك 
 lٍلَِّقْو eَ�َْحَمًة   xَ�ُهًد ِفيِه  �ْخَتَلُفو� 

ُيْؤِمُنوَ�﴾ (�لنحل:٦٤ �٦٥)
غ� �8 �ألمانة ��ملوضوعية تقتضي منا 
ªامر  قد  هاما  سؤ�ال  هنا  نذكر   �8
�لقر�³  
.� كا�   :Jلقر�� 8.ها� بعض 
�كا�  تعا�،  �هللا  �حي  من  كتابا 
�جل،  عز  �هللا  من  بوعد  %فوظا 
�ملسلمني،  8حو�/   �eتدهو فلما.� 
 oعا  L �ألمم  8حط  من   ��eصا�
 lليو� �ملسلمو�  يبد�  ملا.�  �ليوl؟ 
ملا.�  �ألحياJ؟  0نيا   L موتى  كأ[م 
خالفاִדم   �eصا� كلمتهم  تفرقت 
منه  ُيرجى  ال  �لذ<  �خلبيث   Jكالد�
شفاJ؟ ملا.� �نتكسو� علميا �حضاeيا 
�لنا»  8جهل  من   ��eصا� �8خالقيا 
�لعلم  ®س  �حدهم  كانو�   �8 بعد 
�لعاo كله �8خرجته من   �e8نا  Gل�
8فقر   ��eصا ملا.�  �جلهل؟  ظلما� 
�لنا» eغم ما L 8يديهم من 
مكانيا� 
�ستر�تيجية ��قتصا0ية �ثر��� طبيعية 
  Hمبساعد 
ال  �ستغالzا  يستطيعو�  ال 

 L ملسلمو�� lغ� �ملسلمني؟ ملا.� �[ز
كل حر� مع 8عد�ئهم، �خسر�� كل 

[م  Ïمعركة خاضوها مع غ�هم، ح
مقدساִדم  عن  �لدفا�  يستطيعو�   o
فضا� منهم �ملسجد �ألقصى.. ��8 
�لقبلتني �ثالث �حلرمني، �o ينتصر�� 
�لG شنوها   ��ملعاe@ ��حلر�  L ال

على بعضهم �لبعض، �سفك بعضهم 

فيها 0ماJ بعض؟
لعل 8سهل �إلجابا� هي �8 �ملسلمني 
 �
فآ/ حاzم  �هللا   � لو� عن كتا
 �ما هم فيه، �8[م لو عا��0 
� كتا
�هللا فسو� تد� فيهم �حلياH، �تعو0 
�لعز  
ليهم  �يرجع  8±ا0هم،  
ليهم 
�تنظر  �ألمم،  zم  �تدين  ��لشر�، 

ليهم �لشعو� بعني �إلكباe ��لتقدير 

��إلعز��.
هذ� 
جابة صحيحة �لكنها سا.جة. 
�لقر��  بعد  �إلسالمية..  �ألمة  فإ� 

�لثالثة �أل��.. �لG قا/ عنها eسو/ 
�هللا �: "خ� �لقر�� قر½.. Þ �لذين 
�بعد  يلو[م..  �لذين   Þ يلو[م.. 
.لك فيج 8عو¥.. ليسو� م¼ �لست 
�لثالثة  �لقر��  تلك  بعد  منهم".. 
�ملسلمني،  8حو�/   �eتدهو �أل�� 
���0هاeهم  تقدمهم  ُمنحَنى  �بد8 
 �
�ّو/ �جتاهه 
� 8سفل حÏ �صل 
�حلضيض. �ها قد مضى عليهم 8لف 
عاl بعد تلك �لقر�� �لثالثة �أل��، 
�بني 8يديهم كتا� �هللا �ُسنة eسوله، 
فلما.� o يعو��0 
� كتا� �هللا خال/ 
هذ� �أللف عاl، خاصة �هم يعلمو� 
L �8 هذ� �لعوH0 �حلل �لشاL لكل 

مشاكلهم �مصائبهم؟
 lإلسال�"  eشعا eفع  �لسهل  من  
نه 
هو �حلل"، كما 8نه من �لسهل �لقو/ 

� كتا� �هللا،  H0بأ� �حلل هو �لعو
�لكن ليس من �لسهل �لقو/ كيف 

إنه من السهل رفع شعار "اإلسالم هو احلل"، كما أنه من 
السهل القول بأن احلل هو العودة إN كتاب اهللا، ولكن ليس 
من السهل القول كيف يعود املسلمون إN كتاب اهللا. إن 
القول بأن احلل هو العودة إN كتاب اهللا ُيشبه % بساطته 
وسذاجته القول بأن الطريق الوحيد لشفاء املريض الذي 
غزت جسمه جراثيم املرض هو أن يتخلص من تلك اجلراثيم.
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 �
 �هللا.   �كتا  �
 �ملسلمو�  يعو0 
 �
� كتا H0لقو/ بأ� �حلل هو �لعو�
�هللا ُيشبه L بساطته �سذ�جته �لقو/ 
�ملريض   Jلشفا �لوحيد  �لطريق  بأ� 
�ملر�  جر�ثيم  جسمه  غز�  �لذ< 
هو �8 يتخلص من تلك �جلر�ثيم ليتم 
له �لشفاJ. صحيح �8 هذ� هو �لطريق 
يعرفه  8مر  �هذ�   ،Jللشفا �لوحيد 
�ملريض كما يعرفه كل 
نسا�، �مع 
.لك فإ� �ملريض يظل مريضا ألنه ال 

.Jيعر� "كيفية" حتقيق �لشفا
Þ.. 8ال �ق لغ� �ملسلمني �8 يقولو� 

� �لقر�³ كتا� كا� يصلح L �لزمن 
�ملاضي، �لكنه �آل� o يعد يصلح بعد 
�8 تقدl �لعاo كله، �ظل �ملسلمو� 
L 8قصى �ملؤخرH؟ 
� بعض �ملسلمني 

[م �تبعو�  Ïح e0ִדم هذ� �ألفكا��e
فصلت   Gل� �لغربية  �لد�/   �8سلو
 لت  8[ا  فظنو�  �لد�لة،  عن  �لدين 
عن متسكها بكتاֲדا �ملقد»، �e8جعو� 
8سبا� تقدمها 
� �لتخلي عن �لدين 
 �.
 8نه   ��eتصو� بالعلم.  ��لتمسك 
بتخليه   lتقد� جنح  قد   ��لغر كا� 
ينجح  ال  فلما.�  �ملقد»،  كتابه  عن 
�يتقدl �ملسلمو� 8يضا 
.�  لو� عن 

�لقر�³؟
�ملسلك..  هذ�  سلكت  �لبهائية   �


� "ֲדاJ �هللا" ظن �8 عهد �لقر�³  .


�نتهى كما �نتهت عهو0 �لكتب  قد 
�ملقدسة لدx �ألمم �ألخرx، �لذلك 
فقد "8نز/" على 8تباعه كتابه �ألقد» 
�لذ< يعتقد �لبهائيو� 8نه بديل للقر�³ 
�لذ< َعَفا عليه �لزمن L �عمهم. 8ما 
يعانو�  �لذين  �ملسلمني  من  �لكث� 
� لف   Êلغر�  lلتقد�  Hُعَقد من 
بأ�  8نفسهم  8قنعو�  فقد  �ملسلمني.. 
 L هي   lللتقد  Hلوحيد� �لوسيلة 
 .��لغر ��تبا�  �لقر�³  عن  �لتخلي 
هنا@   �8  Jهؤال�  Jهؤال  @eيد  o�
فرقا بني �لكتا� �ملقد» �لذ< يظنو� 
�8 �لغر� قد  لى عنه، �بني �لقر�³ 

�لذ< هجر� �ملسلمو�. 
�لقدمي  بعهديه  �ملقد»..   ��لكتا  �

 L  H�eلتو� على  �تو<  ��جلديد، 
�لعهد  من  �أل��  �خلمسة   eألسفا�
�ألناجيل  على  ��تو<  �لقدمي، 
�ألeبعة ��لرسائل.. �لG كتب 8كثرها 
 H�eلعهد �جلديد. فأما �لتو� L ..بولس
فكانت قو�نينها �نو�ميسها  ص ب¼ 

سر�ئيل �حدهم، �o تأ� للعاo كله 
 L بولس   �
  Þ �لقر�³.   Jجا مثلما 
�لعهد �جلديد �عتC �8 �لشريعة لعنة، 
�قا/ 
� �ملسيح قد �فتَدx �لنا» من 
لعنة �لنامو»، �zذ� فقد نسخ بولس 
نو�ميسها،  �8بطل   H�eلتو� شريعة 
�لكنه o يقدl شريعة 8خرx بديلة.. 

على �ألقل كما فعل ֲדاJ �هللا. �zذ�.. 
يتخل   o �ألمر  ��قع   L  ��لغر فإ� 
يؤمن  ال  ألنه   ،H�eلتو� قو�نني  عن 
 �.
8صال بفاعليتها �ال باستمر�eها. �
كا� �لغر� قد  لى عن شيJ فقد 
 لى عن تسلط �لكهنو� ��لكنيسة 
على �حلكم، �لكنه o يتخل 8بد� عن 
عن   ��لغر يتخل   o �لدين. كذلك 
كل   lتقو 
منا � �ألخالقية،  �لقو�نني 
قو�نينهم على �حتر�l حقو& �آلخرين 
 �
 �لشخصية.  �حلرية  �تقديس 
�إلنسا� �لغرL ..Ê معظم �ألحيا�.. 
ينافق،  �ال  ªا�0،  �ال   ،�يكذ ال 
�ملو�عيد،  ªلف  �ال  يغش،  �ال 
³خر،  شيئا  �يبطن  شيئا  يقو/  �ال 
 ��لغر  L �إلنسا�  فإ�  �لذلك.. 
 lُجر L �0نته
ُيعتC بريئا 
� �8 تثبت 
 lحتر�� %ل  �لشخصية  �حريته  ما، 
ما  ��ملجتمع،  �لد�لة  من  �تقديس 
�0مت ال تتعا�e مع حرية �آلخرين. 
�إلسالمية..  �لد�/   L �إلنسا�  8ما 
 �يكذ �ألحيا�..  معظم   L فهو 
 lتر� �ال  �يغش  �ينافق  �ªا�0 
�ملو�عيد �كث�� ما يقو/ 8شياJ �يبطن 
غ� ما يقو/. �لذلك.. فإ� �إلنسا� 
L �لد�/ �إلسالمية عامة ُيعتC مذنبا 

� �8 تثبت بر�Jته، كما �8 حريته 
يتمتع  �ملنا/، ال  بعيد  8مر  �لشخصية 
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ֲדا 
ال من كا� .� قوH �نفو..
جنح  قد   ��لغر  �8  eيتصو من   �

�عن  �لدين  عن   لى  ألنه   lتقد�
�ملسيحية فهو ��هم. لقد تو� eئاسة 
ثالثة  �ألمريكية   Hملتحد� �لواليا� 
 Hجلديد� �ألجيا/   �
 ينتمو�   Jسا�e
من �ملسيحيني �لذين يسمو� 8نفسهم: 
 Born) ثانية"  �ملولو0ين  "�ملسيحيني 
Again Christians)، �هم جيمي كاeتر، 

بل   .Ùبو  ¥eجو� �eا�،  ��eنالد 

� هنا@ L �لواليا� �ملتحدH �اليا� 
ما ُيعر� بـ "حز�l �لكتا� �ملقد»" 
(Bible Belt)، ال يستطيع غ� �ملسيحيني 

�8 يعيشو� فيها بسهولة. �من �لو�ضح 
�لواليا�   L �جلمهوeيني   �حز  �8
تسيطر  �لذ<   ��حلز هو   Hملتحد�
عليه �ملؤسسا� �ملسيحية �ألمريكية، 
ما  بينها  فيما  �كونت  �حتد�   Gل�
 Christian) �ملسيحي  باالئتال�  يعر� 
 �e�8 L� .(Coalitionبا 8eينا �8 �حلز

يتو�  كا�  �ملسيحي  �لدميقر�طي 
�لسنني،  لعشر��  8ملانيا   L �حلكم 
حامية  هي  �مللكة   Cُتعت بريطانيا   L�
�ى �ملسيحية، �يتو� تتو�ها eجا/ 

�لدين. 
ال.. 
� �لغر� o ينجح �يتقدl ألنه 
 لى عن �لدين، �
منا جنح ألنه  لى 
eجا/  ��ستبد�0  �تعنت  �و0  عن 

 ،lإلسال� L لكهنو�. �ال كهنو��
كهنو�،  فيه  يكو�   �8 يصح  �ال 
�لدين  eجا/  حق  من  فليس  �بالتا« 
�8 يفرضو� J�e³هم على 8حد، بل كما 
كا� يقو/ eجا/ �لدين �أل�لو�.. من 
8مثا/ �إلماÊ8 l حنيفة ��إلماl �لشافعي 
�غ�هم: “8ْeُينا صو�� �تمل �خلطأ، 

.”��8e< غ�نا خطأ �تمل �لصو�

نه مما يث� �ألسى ��ألسف �8 �ملسلمني 
8[م  منهم  ظنا  قر³[م  هجر��  �لذين 
قر³[م  فقد��  قد   ..��لغر يقلد�� 
8خالقيا�  تقليد   L ال  يفلحو�   o�
�لغر� �ال L �تبا� 8ساليبه �لعلمية، 
فخسر�� بذلك �لدين ��لدنيا. �8كثر 
من متسك منهم بالدين متسك باملظهر 
��0 �جلوهر، فأطلقو� �للحى ��eتد�� 
لبس   Jلنسا� على  �فرضو�  �جلالبيب 
 L منهم   ��لشبا ��îر¨   ،��حلجا
�اعا�.. �لكث� منها zا �8اJ 0ينية 
بينما تعمل من 8جل 8هد�� سياسية، 

eهابية.  �سائل  zا  تكو�  �8حيانا 
بأكمله  �إلسالمي   oلعا� ��لنتيجة.. 
�تل �ملؤخرL H قافلة �لتقدl �لعاملي.

 Hمر نفسه  �لسؤ�/  يفر�  �هنا 
َعَفا  قد  �لقر�³  يكن   o  �
  ..x8خر
�لبهائيو�،  �عم  كما  �لزمن  عليه 
�لذ<   ��لكتا هو  �لقر�³  كا�   �
�
8نزله �هللا تعا� للعاo �8ع، �
� كا� 

�إلنسانية  فيه خ�  �لذ<   ��لكتا هو 
 H0كانت �لعو �
�فالحها �تقدمها، �

� �لقر�³ هي ضما� [و� �ملسلمني 
 o �.تر��0 فيها، فلما Gمن �هدִדم �ل
يعد �ملسلمو� 
� �لقر�³ خال/ �أللف 
عاl �ملاضية.. eغم �ستمر�e تأخرهم 

�تو�صل �ضمحالzم؟

� �ملريض �لذ< غز� جسد� جر�ثيم 
له  يتم  لكي  8نه  متاما  يعر�  �ملر� 
�لشفاJ فال بد له من �لقضاJ على تلك 
�جلر�ثيم، �لكنه ال يعر� كيفية حتقيق 
.لك.. فيذهب 
� �لطبيب �ملختص 
ليتو� عالجه. �جسد �ألمة �إلسالمية 
غزته جر�ثيم هجر �لقر�³، ��ملسلمو� 
8نه ال  �يعا يعرفو� .لك، �يعرفو� 

� �لقر�³ لتحقيق  H0م من �لعوz بد
شفائهم من كل �ألمر�� �لG يعانو� 
منها. فمن هو �لطبيب �لذ< ميكن له 

عال¥ �ألمة؟
هل ميكن �8 يكو� �لطبيب هو �مللو@ 
 �8 شك  ال  �ألمة؟   Jسا�e�  H0لقا��
 eقد سعو�  قد   Jهؤال من  �لكث�ين 
بأممهم  للنهو�  �جهدهم  طاقتهم 
سياسيا ��قتصا0يا ��جتماعيا. ��مللو@ 
��لقا�e� H0ساJ �ألمة كانو� �ال ��لو� 
موجو0ين خال/ �أللف عاl �ملاضية، 
�ألمة..  عال¥  يستطيعو�   o �لكنهم 
من  به  يقومو�  ملا   lالحتر�� كل  مع 



٢٥

اجمللد الثامن عشر، العددان العاشر واحلادى عشر -  محرم وصفر ١٤٢٧ هـ - شباط/ آذار ٢٠٠٦ م

خدما� لبال0هم.
 Jهل ميكن �8 يكو� �لطبيب هو �لعلما
�eجا/ �لدين L �ألمة؟ لقد 8ثe Öسو/ 
 Jعلما" فقا/:  �ألمة   Jعلما على  �هللا 
 �8 lسر�ئيل". �ال جر
8مG كأنبياJ ب¼ 
هؤالJ قد بذلو� جهد� عظيما L توجيه 
�جو0هم   eستمر�� eغم  �لكن  �ألمة، 
�ملاضية،   lعا �أللف  خال/  �ألمة   L
فإ[م 8يضا o يستطيعو� عالجها.. مع 
توعية  من  به  يقومو�  ملا  �لتقدير  كل 

�ִדذيب ألفر�0 �ألمة.
هو  �لطبيب  يكو�   �8 ميكن  هل 
 L تكاثر�   Gل� �لدينية  �جلماعا� 
 Cهم 8كeكا� ضر Jلعل هؤال �ألمة؟ 
من نفعهم. فمنذ قياl �خلو�e¥ بالتمر0 
�هللا   lكر علّي  سيدنا  خالفة  على 
�جهه، لعبت هذ� �لفر& �e�0 خط�� 
L ��0يا0 �خلالفا� �تعميقها بني 8فر�0 

�ألمة.
بغ�  �ألمة  يتر@   o  � �هللا  
� eسو/ 
 eها من �ملخاطر �بغ� �8 يقرe�8 �ذ
zا �لعال¥. �قد x�َeَ عبد �هللا بن عمر 
 L� >لترمذ� L Jحلديث �لذ< جا� L
قا/:  �هللا  eسو/   �8 �ملصابيح   Hمشكا
ب¼  على  8تى  كما   G8م على  "ليأتني 
 �
  Ïح بالنعل  �لنعل  حذ�  
سر�ئيل 
 L كا� منهم من 8َتى 8مه عالنية لكا�
8مG من يصنع .لك. �
� ب¼ 
سر�ئيل 

تفرقت على ثنتني �سبعني ملة، �تفتر& 
 L على ثال� �سبعني ملة كلهم G8م

."Hال ملة ��حد
 eلنا�
 �
 يش�  �لشريف  �حلديث  هذ�   �

خطر تعد0 �لفر& �إلسالمية �لG يكو� 

ال 
نه  ،eلنا� L ا �يعا �8 تكو�zمآ
يش� 8يضا 
� فرقة ��حدH �يقرe 8[ا 
�لفرقة �لوحيدH �لناجية. فكيف نعر� 
�هللا  يقو/ eسو/  �لناجية؟  �لفرقة  هذ� 
�: "تفتر& 8مG على ثال� �سبعني 

ال ملة ��حدH. قالو�  eلنا� L ملة كلهم
من هي يا eسو/ �هللا؟ قا/: ما 8نا عليه 
 lالعتصا� ��8صحاÊ" (مشكاH - با
 �كتا  - �لترمذ<  �سنن  بالُسّنة، 

�إلميا�).
ال شك �8 كل فرقة من �لفر& �إلسالمية 
�إلسالمي   oلعا�  L  lليو�  H0ملوجو�
تقو/ 
[ا على ما كا� عليه eسو/ �هللا 
�8صحابه، فكلهم يقولو� 
[م يؤمنو� 
باهللا  �إلميا�  �لست:  �إلميا�  بدعائم 
�آلخر   lليو�� �eسله  �كتبه  �مالئكته 
يقولو�  �كلهم  �شر�.  خ��   eلقد��
 lكا� �إلسالe8 شعائر J�0م يقومو� بأ]

�خلمسة: شهاH0 �8 ال 
له 
ال �هللا ��8 
 Jيتا
� ،Hلصال� lقا
%مد� eسو/ �هللا، �
ملن  ��حلج  eمضا�،   lصو�  ،Hلزكا�
 �.ً
�ستطا� 
ليه سبيال. فما هي �لوسيلة 

للتعر� على �لفرقة �لناجية؟


� �لرسو/ � o يبعثه �هللا تعا� ليزيد 
0عاها   Gل� �لعربية  �لقبائل  بني  �لُفرقة 

منا لُيَوحد بينهم ��مع � ،lإلسال� �

�اعة   l8قا فقد  �لذلك  كلمتهم، 
�ملؤمنني �لG كا� هو 
ماما zا. �لَكم 
لالضطها0  �جلماعة  تلك  تعرضت 
��لتعذيب ��لعز/ عن �ملجتمع ��ملقاطعة 
�القتصا0ية ��الجتماعية ��لقتل �سفك 
 Cبص x.8 لكنها حتملت كل� ،Jلدما�
ال يقوx عليه 
ال �جلماعا� �لG ينشئها 
�اعة  مييز  ما  هو  هذ�   �
  .Jألنبيا�
�هللا  يبعثه  �لذ<   Èلن� �ملؤمنني.. �اعة 
 �
 �لظلما�  من  �لنا»  ليخر¥  تعا� 
�لنوe، �يبعث فيهم �حلياH، �يؤلف بني 

قلوֲדم باملوH0 ��لر�ة.
هذ� هي �جلماعة �لناجية.. �لG هي على ما 
كا� عليه eسو/ �هللا �8صحابه من حتمل 
�لبالJ، ��لصC على �أل.x ��لشقاJ، �تقبل 
 �
�الضطها0 �سفك �لدماJ. �باإلضافة 
 >8  L 8فر�0ها..  �يع  فإ�  هذ�..  كل 
 �8 يعيشو�  بلد   >8  L� كانو�  مكا� 
يهاجر�� 
ليه، يتبعو� قائد� ��حد� �
ماما 

��حد�. 
 Gيع �لفر& �إلسالمية �ل� �
فلننظر 
فإ.�  �إلسالمية،  �لساحة  على  تعمل 
�جدنا �جلماعة �لG تتعر� لالضطها0 
بقية  من  �ُتقاطع  �ُتعز/  ��لتعذيب، 
�ملجتمعا�  �من  �إلسالمية  �لفر& 
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8فر�0ها  �ُيقتل  �إلسالمية، 
�ُتسفك 0ما�هم، �مع .لك 
 x.8 كل  8فر�0ها  يتحمل 
بصC كما فعلت �جلماعا� 
من   Jألنبيا� 8نشأها   Gل�
هذ�  8فر�0  8eينا   �.
 قبل.. 
مكا�  كل   L �جلماعة 
يهاجر��   �8 فيه  يعيشو� 
��حد�  
ماما  يتبعو�  
ليه 
8eينا   �.
 ��حد�..  �نظاما 
ينتمو�  �جلماعة  هذ�  8فر�0 

� بال0 ¿تلفة، �يتكلمو� 
¿تلفة،  �لغا�  بألسنة 
 ��eحضا  �
 �ينتمو� 
¿تلفة،  �8عر�&  �ثقافا� 
قد  �هللا   �8  xنر .لك  �مع 
��ّحد  قلوֲדم  بني  8ّلف 
على  ��عهم  كلمتهم 
 �8 يقينا  فلنعلم   ..xلتقو�
�لناجية،  �جلماعة  هي  هذ� 
�جلماعة  هذ�  مثل  فإ� 
ينشئها   Gل� �جلماعة  هي 
�لقر�³  .كر  �قد   .Jألنبيا�
موسى  �اعة  �ثبا�   Cص
هد0هم  حني   lلسال� عليه 
 L لصلب�� بالقتل  فرعو� 

جذ�� �لنخل: 
َما  َعَلى  نُّْؤِثَرَ@  َلن  ﴿َقاُلو� 

َ��لَِّذ<  �ْلَبيَِّناِ�  ِمَن  َجآJََنا 
َفَطَرَنا َفاْقِض َمآ 8َنَت َقاٍ� 
 Hَْلَحَيا� َهِذِ�  َتْقِضي  
ِنََّما 
ْنَيآ * 
ِنَّآ �Jََمنَّا ِبَربَِّنا لَِيْغِفَر  �لدُّ
8َْكَرْهَتَنا  َ�َمآ  َخَطاَياَنا  لََنا 
َخْيٌر  َ��ُهللا  ْحِر  �لسِّ ِمَن  َعَلْيِه 

8�ََْبَقى﴾ (طه:٧٣ �٧٤)
ال  �جلماعة  هذ�  مثل   �

�لقد   ،Jألنبيا� غ�  ينشئها 
 �8  � �هللا  eسو/  8خCنا 
كما  يعو0  سو�   lإلسال�
�ألمة،  على  غريبا  بد8.. 
غريبا   lإلسال� “بد8  فقا/: 
غريبا  �سيعو0   ،G8م على 
يومئذ   Áفطو بد8،  كما 
�8لئك   �
  .”Jللغربا
تضطهدهم  سو�   Jلغربا�
 ،xألخر� �إلسالمية  �لفر& 
بينهم،  من  �ªرجو[م 
�يعت�C[م صابئني خاeجني 
�سو�   ،lإلسال� عن 
يسمو�   �8 من  مينعو[م 
متاما  مسلمني،  8نفسهم 
تقو/  قريش  كانت  كما 

[م  �أل��ئل  �ملسلمني  عن 

صابئو�. 
كالكتب  ليس  �لقر�³   �

�ملقدسة �ألخرx �لG �نتهى 

�هللا �فظها  َيِعد   o� �ما[ا 
8تباعها.  على  8ثرها  فضا� 
حي،   �كتا �لقر�³  
منا �
��إلسالl 0ين حي، �مهما 
فلن  �ملسلمني،  شأ�  �¦ط 
 �8 قبل  �لدنيا  هذ�  تنتهي 
 Hمر  lإلسال� شأ�  يرتفع 
�لقيامة   lتقو �لن   ،x8خر
 lقبل �8 تعو0 ®س �إلسال
لتن� �لعاo مرH 8خرx. لقد 
يبعث   �8 تعا�  �هللا  �عد 
�إلسالl بعثا جديد�، ��عل 
كله،  �لدين  على  �لغلبة  له 

فقا/: 
eَُسوَلُه  eْ8ََسَل  �لَِّذ<  ﴿ُهَو 
�ْلَحقِّ  0ِ�َيِن   xِباْلُهَد
ُكلِِّه﴾  يِن  �لدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُ� 

(�لصف:٣١)
�لدين  على   eإلظها��
�لتبيني  معنا�  ليس  كله 
معنا�  �لكن  ��لتعريف، 
��ليد   eالنتصا�� �لغلبة 
�جليش  ظهر  ُيقا/  �لعليا. 
حقق   >8 عد��..  على 
 �eصا� ��لغلبة   eالنتصا�

له �ليد �لعليا.
 �8 �هللا  �عد  فقد  كذلك 
�ألمة  من  لآلخرين  �قق 

حتققت   Gل� �لوعو0  كل 
لأل�لني. فقا/ �هللا تعا� عن 

�ملؤمنني من �ملقربني:
 * �ْلُمَقرَُّبوَ�  ﴿�8ُلَِئَك 
ُثلٌَّة   * �لنَِّعيِم  َجنَّاِ�   L
مَِّن  َ�َقِليٌل   * ِلَني  �َأل�َّ مَِّن 
(�لو�قعة:١٢-  �آلِخِريَن﴾ 

(١٥
من  �ملؤمنني  عن  �قا/ 

8صحا� �ليمني:
ُثلٌَّة   * �ْلَيِمِني   �﴿َألْصَحاِ
مَن  َ�ُثلٌَّة   * ِلَني  �َأل�َّ مَِّن 
(�لو�قعة:٣٩- �آلِخِريَن﴾ 

(٤١
�لكرمية  �آليا�  هذ�  �تش� 
سو�  تعا�  �هللا   �8  �

�عل L �آلِخرين من �ألمة.. 
 ��ملقربني ��ألبر�e من 8صحا
�ليمني مثلما كا� L �أل�لني. 
�تصديقا لذلك قا/ �لرسو/ 
 �
 G8م L� َّخل� ِفي�" :�
حديث   L� �لقيامة".   lيو
³خر قا/: "كيف ִדلك 8مة 
8نا z�8 Lا ��ملسيح �بن مرمي 

L ³خرها"؟
قد  تعا�  �هللا  كا�  �ملا 
 L �خل�  يكو�   �8 قضى 
هذ� �ألمة 
� يوl �لقيامة.. 
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كما 8كد على .لك eسو/ 
�ألمة  هذ�  كانت  �ملا  �هللا، 
تشابه 8مة ب¼ 
سر�ئيل كما 
بالنعل.. كما  �لنعل  يتشابه 
فإنه  �هللا،  eسو/  .لك  بيَّن 
 L يكو�   �8 �ملنطقي  من 
�آلخرين من �ألمة �إلسالمية 
مسيح يشابه �ملسيح عيسى 
�بن مرمي عليه �لسالl، �لذ< 
�آلخرين   L تعا�  �هللا  بعثه 
من 8مة ب¼ 
سر�ئيل. غ� �8 
�ملسيح �لذ< يبعثه �هللا تعا� 
L هذ� �ألمة ال بد �8 يكو� 
من هذ� �ألمة �ليس من 8مة 
ب¼ 
سر�ئيل، �
منا ُيطلق عليه 
�سم �ملسيح عيسى �بن مرمي 
للمشاֲדة، كما سبق �8 بينا 
�لثالث من  .لك L �لفصل 

 .�هذ� �لكتا
تعا�  �هللا   J8نبيا  �
 نعم.. 
ֲדم  ��إلميا�   ،Hخو
 هم 
عز  �هللا  �8جبه  فر�  �يعا 
�جل على �ملسلمني، �لكن 
تتحقق   �8 يع¼  ال  هذ� 
على  �ألمة  zذ�  �هللا  �عو0 
يد نÈ من 8مة ب¼ 
سر�ئيل. 
فكيف يكو� �خل� L هذ� 
�ألمة 
� يوl �لقيامة �يبعث 

ينتمي 
� 8مة  نبيا  �هللا فيها 
8خرx؟ �كيف تكو� هذ� 
�ألمة هي خ� 8مة 8خرجت 
�هللا  .كر  حسبما  للنا»، 
�لعزيز،  كتابه   L تعا� 
من  نبيا  فيها  �هللا  يبعث   Þ
8مة 8خرx، كما لو كانت 
�ألمة بأسرها ال تصلح أل� 
8فر�0ها  بني  من  �هللا   eتاª
�ملسيح عيسى  يشابه  eجال 

�بن مرمي.
ال.. 
� هذ� �ألمة هي خ� 
�خل�  يظل  �سو�  �ألمم، 
فيها 
� يوl �لقيامة، �سو� 
�لكرمي،  �لقر�³  يظل كتاֲדا 
�لعظيم،  eسوzا  �ُسنَّة 
 �
  Hلنجا�� �zد�ية  �سيلة 
�من   �eأل� �هللا  ير�   �8
�ألحا0يث  �كل  عليها. 
�ملسيح  بعث   �
 تش�   Gل�
عيسى �بن مرمي L �آلخرين 
تش�  
منا  �ألمة..  هذ�  من 
�ملؤمنني  من  بعثة eجل   �

eسو/  8مة  من  �ملخلصني 
 L� ،طاعة �هللا L هللا، يفَنى�
 Ïسو/ �هللا، حe تبا� ُسنَّة�
يكو� �هللا بصر� �لذ< يبصر 
به، ��عه �لذ< يسمع به، 

�يد� �لG يبطش ֲדا، �قدمه 
�يصطبغ  ֲדا،  يسعى   Gل�
بصبغة �هللا، �يطهر� �هللا من 
عند� فيجعله من �ملطهرين، 
�يؤتيه علوl �لقر�³، �يسبغ 
�لفرقا�،   �eمعا من  عليه 
عند�،  من  بر��  �يؤيد� 
 lإلسال� بعث  من  �ميكنه 
 ��e فينفخ  جديد�،  بعثا 
 L ليس  ��إلميا�..   Hحليا�
بل  فحسب..  �ملسلمني 
�يع  من   Jألنبيا� 8تبا�   L
فيدخل   ،xألخر� �أل0يا� 
8فو�جا،  �هللا  0ين   L �لنا» 
 �
  lإلسال�  eنو �يعو0 
�لبز�¯ مرH 8خرx، �تسطع 
�يع  على   lإلسال� ®س 

8¦اJ �ملسكونة. 
�ملسيح  هذ�  �اعة   �

هي  �ألمة  zذ�  �ملوعو0 
�ملشعل  حتمل  سو�   Gل�
�اعة  قبل  من  �لته  كما 
�ملؤمنني �لG 8نشأها eسو/ 
�هللا �. �هذ� هي �جلماعة 
 Gل� �لناجية، �هي �جلماعة 
من �ملحتم �8 تتعر� لكل 
 lلشد�ئد ��ملصاعب ��آلال�
تتعر�  �لذ<  ��الضطها0 

.Jله �اعة �ألنبيا
�ألنبياJ ال بد �8  
� �اعة 
تلقى �لتعذيب ��الضطها0، 
تقدمي  من  zا  بد  �ال 
�لتضحيا�، �ال بد zا من 
حتّمل 8نو�� �ملر�He �صنو� 
�آلالl. �هي L كل مرحلة 
 Gل�  Jالبتال� مر�حل  من 
متر ֲדا تتمسك �0ئما �8بد� 
حتيد  �ال   ،Cلص�  �بأهد�
 .xقيد 8منلة عن حد�0 �لتقو
�8لئك  من  تنتقم  ال  
[ا 
بل  يضطهد�[ا،  �لذين 
��zد�ية.  باخل�  zم  تدعو 
صاعني  �لصا�  تكيل  �ال 
صنو�  ֲדا  ُينـزلو�  ملن 
تزيد  بل  ��لتعذيب،   lآلال�
�حلقيقة  سعيها إليصا/  من 
باحلق  �تبليغهم  
ليهم، 
�لذ< �هلونه. لذلك.. فإ� 
�البتالJ �لذ< تتعر� له ال 
يصيبها بنكسة �ال بضعف، 
��اسا   Hقو يزيدها  بل 

�تقّدما. 

� �ألنبياJ �لذين يبعثهم �هللا 
�لنا»، يسعو�  تعا� zد�ية 
�يبذلو�  طاقاִדم،  بكل 
�لعمل،  من  �سعهم   L ما 
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��اهد�� بكل ما ³تاهم �هللا 
تعا� من ُقوx، لكي ُينشئو� 
 Gل� �ملباeكة  �جلماعة  تلك 
 xدz� مشعل  سو� حتمل 

[م  بعدهم.  من  ��إلميا� 
على  �اعتهم  8فر�0  يرّبو� 
�يقيمو[ا  ��إلميا�،   xلتقو�
��إلحسا�،   Cل� على 
�لتضحية  بلنب  �يغذ�[ا 
eحيق  �يسقو[ا   ،eإليثا��

.Ôلصد& ��إلخال�
 ..Jألنبيا� مهمة  هي  هذ� 
من  �اعة  ينشئو�  
[م 
 lقد على  تكو�  �ملؤمنني 
�ملجد  �لصد& من eֲדا .< 
 ��e8  �لتضر  ،Jآلال��
 ،Jلتضحية ��لفد�� L /ألمثا�
 lآلال� 8نو��  كل  �تتقبل 
�تبذ/   ،Jالبتال�� ��لشد�ئد 
 ���eأل� eֲדا  سبيل   L
 L تبلغ� ،Jألنفس ��لدما��
�إلميا� ��إلخالÔ كل قمة 
�عالJ. �حني ُينا0يها منا0< 
فوeها  من   Èتل  ،Jلسما�
صو� �لند�J، �تقو/ �عنا 
�8طعنا بغ� مر�J. ال  يفها 
 �ִדا �ال   ،Jألعد�� صولة 
�لعو�صف �zوجاJ، �ال تفتر 

 ،Jلليال� �لليلة  لطو/  æتها 
�ال حتيد عن �حلق 
.� طا/ 
يُفّت L عزمها  �لبالJ، �ال 
ُتثنيها  �ال   ،Jجلهال� �نتقا0 
ينا/  �ال   ،Jلسفها� سخرية 
 ،Jالستهز��� �لتهكم  منها 
�ال يؤثر فيها �لشتم ��لسب 
تسيئوها  �ال   ،Jجاz��
��لبهتا�   eلز�� �ال� 
ثقل  تئن من  ��الفتر�J، �ال 
بل   .Jألعبا�� �ألمانة  �ل 
 ،Jفا� بكل  ُقدما  متشي 
�لنفسية  �لثو�ئر  عن  متخلية 
من  �eجية   ،Jألهو�� �عن 
�متقلبة   ،Jلرجا� ُحسن  �هللا 
 .Jلنعما�  L� هللا� 8فضا/   L
 ،Jعطا كل  سبيله   L با.لة 
�خل�   L لفضله   Hشاكر�
لقضائه   Hصابر�  ،Jلسّر���
ال   .Jلضّر���  Jلسو�  L
ترجو من سو�� 8< 8جر �8 
جز�J، �ال تدين لغ�� �مد 
سعي  
ليه  تسعى   .Jثنا  �8
�حد�  
ليه  �ترفع   ،Jلطلبا�
 .Jلدعا�� �لضر�عة  8ُكّف 
 �ينسا كما  
ليه   �تنسا
 L 
ليه  �ִדر�   ،Jملا� غدير 
كل شدe� HخاJ. تتخذ من 

 ،Jلسقا� �.كر� مشربا عذ
�تنا/ من �صاله طعاما من� 
�لغذ�J، �تكتسي بتقو�� ُحّلة 

 .Jمن �يل �لكسا
�لرسل  �اعة  هي  هذ� 
��حد  جسد   ،Jألنبيا��
ُيفّرقها  ال   .Jألعضا� متعد0 
�ختال� �آلJ�e، �ال ُيشتتها 
يؤلف  بل   ،Jلزعما� تنافس 
8تباعها صاحب   �بني قلو
 ،Jأل�ا� �يل  �لصفا� 
ُمبد�  8فر�0ها  بني  ��مع 
 ،Jلسما� خالق  �لكو� 
مد  من  كلمتها  �ُيَوّحد 
�أل�e �فطر �لغJ�C، �هو 
على  �0ما  �فظها  �لذ< 
 .Jلضيا�� eطريق �حلق ��لنو
جتتمع فيها �لقلو� L 8لفة 

خاJ، �تتطهر ֲדا �لنفو» �
 ،Jلشحنا�� �خلالفا�  من 
�تز�/ من �لصد�e ��0عي 
�لغل ��لبغضاJ. يهو< 
ليها 
 ،Jلفضال� من  �لنا»   lكر�
��لصّم  �لُعمي  عنها  ��يد 
ُيخالفها   .Jخلبثا� من 
 ،Jاæلد� من   Jلسو� 8هل 
من  �لشر  8هل  �ُيعاeضها 
 Jلسو� zا  يرجو�   .Jلتعسا�

��الندحاe ��لفناJ، �يكتب 
 Hلعز�� �لنصر  zا  �هللا 
��لبقاJ. يبغضها 8هل �لظلم 
8هل  �يهو�ها   ،Jلظلما��
�يؤيدها   ،Jلنبال� من  �خل� 
 .Jلشرفا� من  �حلق  8هل 
�لعبا0  سلكها   L ينخر¨ 
�ألتقياJ، �جتمع L صفوفها 
�لنخبة من �لنجباJ، �َيشُرُ� 
�َهللا من  ֲדا من كا� ªشى 

 .Jلعلما�
 ،Jلصلحا� Hهم ُ�مر Jهؤال
من  �0ما   �e يا  فاجعلنا 
��جعلنا   ،Jلسعد��  Jهؤال
 ،Jلرفقا� من  �جلنة   L zم 
�لصديقني  مع  ��كتبنا 
 .Jلشهد��� ��لصاحلني 
هذ�  لكاتب  �للهم  ��غفر 
لدنك  من  ��جز�   ،Jإلمال�
خ�   Hآلخر�� �لدنيا   L
 ،Jلفنا� e�0 L عافه� ،Jجلز��
 ،Jلبقا�  e�0 L ليك
 �قربه 
�كرمك  Üو0@  �8ُجْر� 
���eه   ،Jلكرما�  l8كر يا 
بفضلك ��eتك يا e8حم 
يا  %بوبنا..  يا   ،Jلر�ا�
��ملجد  �خل�   �. يا  eبنا.. 

.Jآلال��
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ُهم  ب×ْغًضا ملعِصَيته. ا» هللا 8َش�دُّ ـَّ * 8َْطَوُ� �لن

 ُCُيَج ال  كالّزجا¥  �0ُّها  تنافر   �.
  ��لقلو  �
  *
كْسُرَها. 

 لكل مثل pاللة:
8َْشـَأlُ ِمْن َشوَلة �لنَّاِصح�ة!

 eبالضر نصائحه  تعو0  من   L �ملثل  هذ�   �ُيضر
على �آلخرين!، �قصة هذ� �ملثل هي ِلَشْوَلة �هي 
8ََمٌة كانت ألحد �لعر�، �كانت تنَصُح َمو�ليها 

فتعو0 نصيحتها �باًال عليهم ِلُحْمِقها!!.

�eًُمـْق�تِد ُكـْنَت  ما    �.
 َتْظــِلَمن   ال 

ُمْنـَتـِبٌه  lُْظُلـو َ��ملـَ َعْيـَناَ@   lَُتـَنـا
lِلنَّـَد�  �
 ُعـْقَباُ�  يـرجُع  ـْلـُم  َفـالظُّ

َتــَنِم َلْم  �هللا  َ�َعñُني  َعـَلـْيَك  َيـْدُعو 

�بياq Nا معا�: 

:rcمأثو Eقو�� 
مشائخ عصر�   على   �ًّ0e �لبسطامي  يزيد  8بو  قا/ 

�ملعاeضني له: 
َميِّـٍت!  عـن  َمْيًتـا  ِعْلَمُكـْم  "8ََخْذُتـْم 

�8ََخْذنـا ِعْلَمَنا عـن �َحلّي �لـذ< ال َيُموُ�!!"       

طرفـــة:
0خل تلميذ 
� �لفصل فوجد لوحة مكتوبا عليها 
 ،Jكهربا eلنو�� ،eلعلم نو� l�0 فقا/: ما ،eلعلم نو�

��لكهرباJ خطر فلما.� 8خاطر بنفسي!

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



8م�  سيدنا  قا/ 
�ملؤمنني نصر� �هللا 
 Hتال� بعد  تعا� 

سوHe �لفاحتة: 
 eٌ��08 �إلنسـا�   Hحليا
بعض  عن  بعضها   تلف 
باختـال� مؤّهـالتـه 
 ò8حيان فهو يس�  �لعلمّية، 
eقّيه  تسّبب  8حو�ٍ/   L
�8حيانL ò 8حو�ٍ/ توجب 
 Hًمر يظّن  �هو  تقهقر�. 
8ّنه ميشي L حاالٍ� هي 
 L �يظّن  �eتقائه،  سبب 
8خرx 8ّنه يس� L 8حو�ٍ/ 
بينما  �ال¦طا¨  له  تسّبب 
بالعكس.  �حلقيقة  تكو� 
 �فهو مرHً يظهر �الضطر�
يوجب   lٍمقا  L 8ّنه  مع 
 Hًمر�  ،eلّسر��� �لفر� 
 L �يكو�   eلّسر�� يظهر 
 ��الضطر� يوجب   lٍمقا
هي  هكـذ�   .Jلبكـا��
��ملؤمنني   eلكّفا� حاال� 
لبعضهم.  مقا�متهم   L
هي  هذ�  حاالִדم  �لكن 
 lحلقيقة ناشئٌة من عد� L
يز�/  ال  �هللا   �ّ
 �لعلم. 
 L �لكّنهم  �ملؤمنني  يرفع 

�ملصائب  ير��  �لظاهر 
منها  8مامهم، �يضطربو� 
هذ�  �ضطر�ֲדم  �لكّن 
تعا�  
ّنه � %ّله.  غ�   L
 Jألعد�� ªّفض  يز�/  ال 
من  هذ�  بأّ�  يظنو�  �هم 
�تقّدمهم  eقّيهم   �8سبا
فال يز�لو� يفرحو� �لكّن 
 L هم ال يكو� 8يًضاeسر�
�لفريقني  يبقي  فاهللا  %ّله. 
L �جلهالة حÏ يأÚ �قت 
 @�.  .
�  .eلقد��  Jلقضا�
تأخذ �حل�H �لفريقني كالًّ 
L مقامه، فالذ< كا� ال 
بأّنه   òظاّن يركض  يز�/ 
 .
  Ùلعر� على  س�تقي 
جالًسا   Hًفجأ نفسه   xير
�ملشنقة،  كرسّي  على 
�8ما �لذ< كا� يظّن بأّنه 

� كرسّي �ملشنقة  eٌر�±
يرx نفسه فجأHً بأّنه eفع 
فهذ�  �ململكة.   Ùعلى عر
فيه  يرفع  �لذ<  �لوقت 
عجيًبا  يكو�   ��حلجا
�لذين  
ّال   �eيقّد �ال 
 L به   ��eسا �قًتا  ملكو� 

ّال � �حلاال�،  هذ�  مثل 
تكو�  �ألحو�/  هذ�  فإّ� 

صوت قائد اإلسالم
باu, �!cp ,صالH نفوسكم 
!عّمر!ها yشية �هللا !xّبته.

�ملؤمن ال |شى مصائب �لّدنيا 
!لكّنه |شى ~ّالN نفسه

قر&% $ �لعد� �خلامس من �لسنة �لثانية �لة �لبشر� �لصا�� بتا�يخ مايو �١٩٣٦ 
$ فلســطني هــذ4 �خلطبة للمصلح �ملوعو� �ضي �. عنــه  �خلليفة �لثاني لإلما� 
�ملهــدA عليــه �لســال�. فوجــد% فيها بلســًما شــافيا جلــر�:  قلوبنــا �لعليلة. 

تنضيد: خالد �ل�Cقي 
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خاeقًة للعـاH0 لدeجـة 
فهمها مستعصًيا  يـكو� 
�ألجيا/  على  حّتى 

�ملتتابعة. 
قبل (١٩٠٠ سنة) حينما 
كا� �ليهو0 يعّلقو� �ملسيح 
� على �لّصليب من .� 
 eيقّد  �8 يستطيع  �لذ< 
�لذ< 0خل   eلّسر�� .لك 
قلوֲדم 
. .�@، �8يًضا من 
 eلذ< يستطيع �8 يقّد� �.
حالة  كانت  كيف   lليو�
0خل  مما  �ملسيح  حو�eّيي 
 �L قلوֲדم من �الضطر�
 �ّ8 منه  نفهم  �لذ< 
كانو�  ما  �لذين  �ملساكني 
 xتر �لّسيف  يعرفو� سّل 
بطر»  ��ه  منهم  ��حًد� 
شهر سيفه �بغ� �8 يبا« 
ملقاتلة  �ستعّد  بالنتائج 
�لكّن  �جلنو0.  من  ��حٍد 
�قا/  منعه   � �ملسيح 
�لكّن  يفيد.  ال  هذ�  له: 
حالة بطر» �لثانية كانت 
 � �ملسيح  لعن  8ّنه 
كأّ�  8عرفه.  ال  8نا  �قا/ 
تأّثر� �ألّ�/ جعله مستعًد� 
 L� غ� %ّلها L للمقا�مة

حالته �لثانية 8نكر مـوال� 
�معّلمه بغ� سبب. 

�ملسيح  قلب  كيفية  �8ما 
8ّنه  من  فنفهمها   �

خوته � 8ّمه   Hًمر  �e�� ملّا 
�قيل له 8ّ� 8ّمك �
خوتك 
�هم  خاeًجا  ��قفو� 
يريد�� �ياeتك، قا/ من 
�لكن   ،Úخو
� 8ّمي  هم 
كانت  �لثانية   Hملّر�  L
عّلق  ملّا  8ّنه  قلبه  حالة 
8ّمه   x8e� �لّصليب  على 
 �
  e8شا �جلمع   L قفًة��
��حٍد من �حلو�eيني �0عا� 
عند�، �ملّا .هب 
ليه قا/ 
 H8له: 8ََتعِرُ� َمن هذ� �ملر
�لو�قفة؟ �علم 8ّ� هذ� هي 
8ّمك، �8ّيتها �ملرH8 هذ� هو 
�بنك. �معÖ .لك حسب 
�لّظاهر 8ّنه � كا� يظّن 
 Jجا قد  �ألخ�  �قته   �ّ8
 �8 عليه  فر�  �لذلك 
�تسليتها  8ّمه  حفظ  يدّبر 
فدعا عند� 8حد �حلو�eيني 
 �8 عليك  �ب  �قا/: 
�8نت  لك  8مًّا  تّتخذها 
لِك،  �بًنا  � ذيه  8ّمي  يا 
كم  �لوقت  .لك  ففي 

�كم  فرحني  �ليهو0  كا� 
 .èحز� �حلو�eيو�  كا� 
بإمكا[م  كا�  8ّنى  �لكن 
�حلاال�  يعرفو�   �8
مضى  قد  ها  �آلتية!.. 
�ليوl (١٩٠٠سنة) �لكّن 
zم  �eحٍة  %ّل  ال  �ليهو0 
عنهم  يضيق  ُملٍك  �كّل 
لر�حتهم  �ألخ�  ��مللك 
 L �لكن  
جنلتر�  كا� 

جنلتر� 8يًضا يهاجم �ليهو0 

�آل�. 
 Hملّد� هذ�  8طو/  ما 
(١٩٠٠سنة)!.. 
ّ� �لّنا» 
ينسو�  سنٍة  مائة  بعد 
�لكّن  �8جد�0هم  ³باJهم 
 � �ملسيح   ��.³ �لذين 
�لطويلة   Hملّد� هذ�  بعد 
��لو�  ما  (١٩٠٠سنة) 
zذ�  نظ�  �ال  يتأّلمو� 
 .lمن �ألقو� lٍقو L lآلال�
تّو¥  �لذ<  �ملسيح  �8ّما 
 lَحُتِر� فقد  �ألشو�@  بتا¥ 
�حتر�ًما حÏ �د� �هللا من 
�لقر�³   L �.كر�  عرشه 
عظيم.  بإعز�ٍ�  �ملجيد 
 L يغالو�  ��ملسيحّيو� 
هو  
ّنه  قالو�   Ïح %ّبته 

��جلالس  �لوحيد  �هللا  �بن 
 �ّ
  .Ùلعر� عن ميينه على 
ال  �لّصليب  على  معّلقيه 
 ،oلعا� L م ملجًأz د���
�ملعلَّق فقد eفع على  �8ّما 

 .Ùلعر�
 lليو� 8حٍد  من  ليس  
ّنه 
به  يشعر  كا�  ما   eيقّد
 .@�. .
�ليهو0 ��حلو�eّيو� 
�كذلك ما كا� �ألقدمو� 
بإمكا[م تقدير ما يشعر به 
باملسيح  ��ملؤمنو�  �ليهو0 
�سبا�  كا�  هل   .lليو�
³باJ �ليهو0 �8جد�0هم بأّ� 
عملهم هذ� ستكو� نتيجته 
نز�/ لعنة �هللا على .eّياִדم 
�هل  �لّسنني؟  ³ال�   �

�سبو�  �حلو�eّيو�  كا� 
بأّنه نتيجًة لتضحيتهم هذ� 
 Hًحائز .eّياִדم  ستبقى 
 �eصا مهما  �هللا  لنعمة 
 Hًمفسد� للّدين  ¿الفـًة 

فيه؟ 
فينبغي 8ّال يغر� عن با/ 
�اعتنا بأّنهم 8يًضا �اعة 
نÈٍّ �8ّنهم يعاَملو� L هذ� 
�ألياl تلك �ملعاملة �لG كا� 
يعامل ֲדا �ألقدمو�، �كا� 
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 L لظلما�� L هللا 8بقاهم�
 lٌيو  Jجا  Ïح حني  كّل 
�لّظلما�  تلك  فيه  ��لت 
 .�Jقضا فيه  �هللا  �8علن 
 �8  >ّeلّضر�� من  كذلك 
 L 8يـًضا  ¦ن  ُنتñَرَ@ 
ينـز/  حّتى  �لّظلـما� 

8مر �هللا إل��لتـها. 
�ملصائب  �قو�   �ّ

��لّتكاليف   ��Jالبتال��
 �ّ
 بل  منه،  بّد  ال  8مٌر 
ال  بسيطٌة   Jألشيا� هذ� 
 Jلّشي� �8ّما  ֲדا،  ُيهتم 
به  ُيبا�   �8 ينبغي  �لذ< 
هو �8 ال تكو� �ملصائب 
مصائب   ��Jالبتال��
�ملشاكل  ألّ�  �إلميا�،   L
eفعت   �.
 �جلسمانية 
فإّ�  �إلنسا�  e0جة 
تضعها.   �إلميانّية  �ملشاكل 
فال �و� للمؤمن ª �8ا�  
�ملشاكل �لG تأتيه من قبل 
يهتّم   �8 عليه  بل  0نيا�. 
باملشاكل �لG تأتيه من قبل 
�لذين  نفسه. كث��� هم 
�ملشاكل   �
 ينظر��  ال 
�لناشئة من �لنفس �إلنسانية 
 Gملشاكل �ل� �
�ينظر�� 

مع  �لنا»،  قبل  من   Úتأ
8ّ� �ملشاكل �آلتية من قبل 
كالّسما0.   مثلها  �لنا» 
�لّنفس  من   Úتأ  Gل� �8ّما 
كالفأ»  فمثلها  �إلنسانية 
لكّل  فينبغي   .eجلذ� على 
 �8 �لر�حانية  يعظم  من 
�ملشاكل  تلك   �
 يلتفت 
��ملظاo �لG تنشأ من عند 
 oهذ� هي �ملظا .
�لنفس 
للخطر  ��ملوجبة  �ألصلية 
�ملمكن  من  ألنه  �حلقيقي 
�8 يطر� ��حٌد من 
خوتنا 
 �
 Ùنتيجتها من �لعر L
�ملصائب  بعكس   Ùلفر�
�لدنيا  قبل  من   Úتأ  Gل�
من  �إلنسا�  ترفع  فهي 
فبدًال   .Ùلعر�  �
  Ùلفر�
�جتاهاتكم  جتعلو�   �8 من 
يوّلدها   Gل� �ملشاكل   �

�جلماعة  8نصح  فأنا  �لنا» 

 óكث� قلوֲדم  يتفّقد��   �8
قا/  لقد  
ميا[م.  �يعهد�� 
�لشيطا�  بأّ�   �  Èلن�
�إلنسا�.   l0  L �ر< 
�ملتوّلد  �لسّم   �ّ8 �كما 
يعرفه  ال  �إلنسا�   l0  L
 ��إلنسا� حÏ تظهر 8سبا
�zال@، فهكذ� �لشيطا� ال 
�إلنسا�  على  قابًضا  يز�/ 
 Ïح به  يشعر   �8  ��0
 .lمن �أليا lٍيو L يهلك

�ألمر��  من  كثٌ�  يوجد 
جسم   L تؤّثر  �لّدنيا   L
 ،lإلنسا� قبل �8 يهلك بأيا�
 >eجلد�� �لكول��  فمثًال 
��حلمى  ��إلنفـلونـز� 
فهذ�  ��لطاعو�،  �ملحرقة 
�ألمر�� تؤثر L �إلنسا� 
8عر�ضها   eظهو قبل 
�بعضها  بيومني  بعضها 
بثالثة 8ياl �بعضها بسبعة 

8ياl �بعضها Õمسة عشر 
ال  �إلنسا�  �لكّن  يوًما، 
 Ïح �لتأث�  ֲדذ�  يشعر 
 lّبالد �لسّم  .لك  يسر< 
�يعلم  كّله  �جلسم   L
�ملر� بعد �8 يتسّلط على 
منه  يبقى  �جلسم كّله �ال 
��لشيطا�  لإلنسا�.  مفرٌّ 
ال  طرٍ&  من   Úيأ 8يًضا 
 �.
� �إلنسا�  ֲדا  يشعر 
نقو/  بل  فيشعر-  شعر 
عندما   - eفقا��  يشعر 
عليه  �لشيطا�  يتسّلط 
�ألمر��  ألّ�  كامًال. 
 � � مر أل � � ية نيو لد �
فرٌ&  بينهما  �لر�حانية 
�ملا0<  �ملريض   �ّ8 �هو 
يشعر �يقو/ بأّني مريٌض 
�لّر�حاّ½  �ملريض  �لكّن 
 �ّ8� صحيح  بأّنه  يظّن 
بأّنه  له  يقولو�  �لذين 

وكما أّن السّم املتوّلد % دم اإلنسان ال يعرفه اإلنسان ح� 
تتّم أسباب ا�الك، فهكذا الشيطان ال يزال قابًضا على 
األيام.  يوٍم من  أن يشعر به ح� يهلك %  اإلنسان دون 
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¿طئو�. كّلهم  مريٌض 
فهو كأّنه 8صيب باجلنو� 
يظّن  �ملجنو�   �ّ8 كما   .

بأّنه ليس مبجنو� بل �لنا» 
هو  فهكذ�  ±انني  كّلهم 
يظّن بأّنه ليس مبريٍض بل 
مريٌض  8ّنه  يقولو�  �لذين 
كّلهم مرضى. فاعلمو� 8ّ� 
على  تسّلط   �.
 �لشيطا� 
8صدقا��  عرفه  �إلنسا� 
بأّنه مريض �8ّما هو فيظّن 
بأّنه صحيٌح من كّل جهة. 
�اعتنا  تتوّجه   �8 فينبغي 


صال� نفوسها.  �

�يظّن  يتكّبر  من  كّل   �ّ

 çٌفو% بـأّنه  نفسـه 
يعلم   �8 عليه  �مصوٌ�، 
�ملو�.   �
 سائٌر  بأّنه 
�ملؤمن ال تفاeقه خشية �هللا 
 L Jلقد جا 8بًد�.  �خوفه 
�ألحا0يث عن �لنÈّ � 8ّنه 
�يدعو  بالليل   lيقو كا� 
 eالنكـسا�� بالتو�ضـع 
لدeجة 8ّ� �لّصحابة eضي 
كنا  
ننا  قالو�  عنهم  �هللا 
�ألحيا�.  بعض   L نر�ه 
eضي  عائشة  قالت   Hًمر�
 �ّ
  :�  Èللن عنها  �هللا 

كّل  عنك  عفا  تعا�  �هللا 
جناتك  تكو�  فهل   Jٍشي
يا  zا:  فقا/  باألعما/؟ 
 ò8يض  Úجنا  �ّ
 عائشة 
�هللا.  فضل  على  متوّقفٌة 
فإ.� كانت هذ� هي حالة 
�لنÈ � فكيف ميكن لغ�� 
�8 يقو/ بأّنه معصوlٌ من 
�بتال��J �هللا ��متحاناته؟. 
�لصحابة  بعض  قا/ 
ملا  عليهم:  �هللا  eضو�� 
�هو   �  Èلن�  xنر كنا 
كأّ�  نشعر  كنا  يدعو 
 .��eلفو� من  تغلي   eلقد�

صال�   �
 فتوّجهو� 
�عمِّـر�هـا  نفوسكم 
 Heلطهـا��  xبالتـقو
بأّنكم  تـظّنو�  �ال 
صـاًحلا.  تعمـلو� 
عليه  �ملوعو0  �ملسيح  كا� 
�لصالH ��لسالl يقو/: ال 
�ّج  �كيف  ملا.�   >eند
يصبحو�  8[م  مع  �لنا» 
قبل  بفسا0هم  تعلقا  8كثر 
 �
� باحلج.  يقومو�   �8
هو  �لفسا0  هذ�  سبب 
 Hفائد يعرفو�  ال  8ّنهم 
 �8 من  بدًال  فهم  �حلّج، 

�eحانيًة   Hًفائد يستفيد�� 
كو[م  ملجّر0  يتكّبر�� 
�ملسيح  �كا�  حّجاًجا. 
نكتة  ير�<   � �ملوعو0 
بأّ� عجو�ó كانت جالسًة 
%ّطة   L  Jلشتا�  l8يا  L
سر&   .
  Hً0منفر  eلقطا�
فلما  J�0eها.  شخـص 
 �0�e8�  0Cبال شعر� 
لبس �لرo J�0 جتد� فنا�0 
معنا�:  ما  بالبنجابية  قائلًة 
 » يكن   o �حلا¥،  8خي 
سأمو�  ��حد   J�0e 
ال 
فتفّضل  �آل�    0Cل� من 
فلما  �0eئي.  علّي   0ّeُ�َ
�ع �لساe& �لند�J  خجل 
 Þ 
ليها   J�0لّر� �8عا0 
كيف  مستفهًما:  سأzا 
 J�0لّر�  &eسا  �ّ8 علمت 
هو حا¥؟ فقالت L هذ� 
�لزما� ال يكو� قلب 8حٍد 
متحّجًر� 
� هذ� �حلّد 
ال 

قلب �حلّجا¥. 
 فال تظنو� بأّنكم مشتغلو� 
�ألعما/  بصاحلا� 
نو�ياكم  بأّ�  تظنو�  �ال 

صاحلة. 
كانت  مهما  �إلنسا� 

 �8 ميكن  صاحلًة  8عماله 
�مهما   ،Jسو منها  يتوّلد 
�لنّيته صاحلًة ميكن  كانت 
ألّ�  
ميانه،  تفسد   �8
�إلميا� ال �صل لنا بنتيجة 
8عمالنا بل بفضل من �هللا 
تنظر��   �8 فعليكم  تعا�. 

� فضل �هللا تعا� L كّل 
نظركم  �ل�تفع  �قت، 
�لّسائل  ألّ�  8يا0يه،   �

 �باٍ كّل  بأّ�  يظّن  �لذ< 
 �8 بعد  �جهه   L موصٍد 
سبحانه  �هللا   �با من   lقا
فينبغي  فضله.  �لب  فإّنه 
�هللا   �
 نظركم  يرتفع   �8
كّل   L �تعا�  سبحانه 
ناظرين  0متم  �ما  �قت. 
%فوظني  تكونو�  
ليه 
 �
ألّ� �لذ< يرتفع نظر� 
�لكْن  8حٌد  يضّر�  ال  �هللا 

.� حّو/ �لّنظر 
� طرٍ� 
 �با �إلنسا�  �تر@  ³خر 
كانت  مهما  فعندها  �هللا 
�مهما  صاحلًة  نو�يا� 
�لصاحلة  �ألعما/  يعمل 
ملـجأ،  له  يبقى  ال  فإّنه 
بل ال �لس 
ال L حضن 

�لشيطا�. 
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P.O.Box 12926
London SW18 5ZN

  * ترحب Lلة �لتقو� $ هذ4 �لز�Iية ”�لتقو� منكم HIليكم“ Fميع �ملسامها% من قر�ئها �لكر��.

 * تع6 �ملسامها4 عن 3-�1 �لقر�1 "ليس بالضر"-�  عن -�, ��لة.

�لCيد �إللكتر�½ altaqwa@islamahmadiyya.net

By Air Mail

 "xلتقو�  H8سر" تشكر   *
مثنيا  ֲדا  �تصل  من  �يع 
برنامج  عن  مستفسر�   �8
�لذ<  �إلميا�"  عن  "8جوبة 
تبثه يوميا �لفضائية �إلسالمية 
من  ير0  ��لذ<   �أل�دية 
�إلسالمي  �ملفكر  خالله 
ثابت على مز�عم  مصطفى 
�كريا  �لقمس  �مفتريا� 
"8سئلة  برنا±ه   Cع بطر» 
 �8 �إلميا�". ندعو� �هللا  عن 
يباe@ هذ� �إلنتا¥ �يكشف 
�لستاe عن كيد  من خالله 

.eألشر��

من  متائد  سعيد  �لصديق 
نائيج�يا e8سل قصيد�e Hئعة 

حتت عنو�� "e�0 �ألما�".
 H8سر ُسرَّ�  لقد   -
مبجـهو0@   "xلتقو�"
قصيدتك  نشر   �eقر�
�لقريب.  �ملستقبل   L
مساæتك  على  �نشكر@ 


ثر�J �ملجلة. L لفعالة�
�لفرصة  هذ�  �ننتهز 
 Jيع قر�� �
 Jنوجه ند��
"�لتقوx" على �8 يشمر�� 
على سو�عد �جلد �يرسلو� 

لنا مساæاִדم.

تعد 
نفلونز� �لطيوe مرضا 
ف��سا�  تسببه  معديا 
توجد   .eلطيو� 
نفلونز� 
%مولة  �لف��سا�  هذ� 
 J8معا  L طبيعي  بشكل 
 J8¦ا Ïش L يةCل� eلطيو�
�لعاo �لكنها ال تسبب zا 
تعمل   >8  ،H0عا �ملر� 
zا  كحامل   eلطيو� هذ� 

 eنفلونز� �لطيو
فقط. لكن 
معدية بشدH للطيوe �ميكن 
 e�8 تلحق ببعضها كالطيو
�بط  (0جا¥  �لد�جنة 
مرضا  �eمية..)  �0يو@ 

شديد� يسبب نفاقها.
 eلطيو� 
نفلونز�  �تسبب 
نوعني  �لد��جن  عند 
eئيسني من �ملر� ªتلفا� 
 ،Hبالشد بعضهما  عن 
�شديد  حا0  فأحدæا 
 .Hلشد� خفيف  ��آلخر 
�يصعب مالحظة �لشكل 

. ال يسبب  Hخفيف �لشد

ماهية مر�
cفلونز� �لطيو, 
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مثل  بسيطة  8عر�ضا  
ال 
��îفا�  �لريش  تساقط 
�لشكل  8ما  �لبيض.  
نتا¥ 
�لشديد فهو شديد �لسر�ية 
بني �لد��جن، �قد يسبب 
 Jألعضا�  H0متعد 
صابة 
عند �لط�، مؤ0يا 
� نسبة 
تسعني   �
 تصل  قد   Hفا�
�ملصابة   eلطيو� من  باملئة 
خال/ يومني من 
صابتها.

طر� �نتقاE �لعد!m بني 
cلطيو�

�لفتا@  �لف��»  يطر� 
�خلاeجية  �ملفر���  مع 
 �كاللعا  ��ملصا للط� 
��ملفر��� �ألنفية ���eقها، 
 �
�من Þ ينتقل �لف��» 
�لطيوe �لسليمة 
ما بشكل 
خال/  من  مباشر،  غ� 
�ملخلفا�  هذ�  مع  متاسها 
 �8 �مللوثة  ��ملفر��� 
�ألسطح �8 �ملو�0 �لG لوثت 
 Ôألقفا�� كالتربة  ֲדا 
قد    �8 ��لعلف.   Jملا��
خال/  من   xلعد�� تنتقل 
 eلتما» �ملباشر مع �لطيو�
�ملائية �ملصابة �8 �لد��جن 

�ألخرx �ملصابة.

هل يعدK فV!� ,نفلونز� 
�لطيوc �إلنسا�؟

عاHً0 ال تصيب ف��سا� 
�إلنسا�،   eلطيو� 
نفلونز� 
 lعا منذ  حصلت  �لكن 
 ١٠٠ من  8كثر   ١٩٩٧
النتقا/   Hمؤكد حالة 
 eلطيو� 
نفلونز�  ف��سا� 

� �لبشر. �حتتفظ منظمة 
�لصحة �لعاملية مبعلوما� 
يتم حتديثها باستمر�e عن 
تر�كمية  �بتقاeير  �لوضع 
�لبـشرية  لإلصـابا� 
  eلطيو� 
نفلونز�  بف��» 

 .(H5N1 A)

معظم  حصلت  �قد 
 xلعد�� �نتقا/  حاال� 

� �لبشر  eبإنفلونز� �لطيو
�ملباشر  �لتما»  نتيجة 
مع  �لوثيق  �التصا/   �8
باملر�  �ملصابة  �لد��جن 
كالدجا¥، �لبط ��لديو@ 
�ملباشر  غ�   �8 �لر�مية،  
من خال/ �ألسطح �مللوثة 
 eلطيو� بر��   �8 بإفر���� 
�ملر�.  ֲדذ�  �ملصابة 

سجال�  تد��   o�
حاال�  
ال  �إلحصائيا� 
النتقا/   óجد  He0نا
�لف��» من 
نسا� مريض 

� ³خر، �o تتم مالحظة 
 xلعد�� �نتقا/   eستمر��
شخص  من  8كثر   �

تفشي  �خال/  ��حد. 
مر� 
نفلونز� �لطيوe بني 
�حتما/   �Cي �لد��جن 
 �
  xلعد�� �نتقا/  خطر 
�ألشخاÔ �لذين يكونو� 
 �8 مباشر  �تصا/  على 
�ملريضة   eلطيو� مع  �ثيق 
يلمسـو� �ألسـطح   �8
 �8 بإفـر����  �مللوثة 
 eلطـيو�  &e�  ��e

�ملصـابة. 
مر�  8عر��  �تتر��� 

نفلونز� �لطيوe لدx �لبشر 
�إلنفلونز�  8عر��  بني  ما 
(�ى،   H0ملعتا� �لبشرية 
 lحلق، �³ال �سعا/، �لتها
عينية  ��لتهابا�  عضلية) 
��لتهابا� eئوية �8مر�� 
�جلها�  تصيب   Hخط�
�لتنفسي (�لعسرH �لتنفسية 
من  .لك  �غ�   ،(H0حلا�

 Gل�  Hلشديد� �ملضاعفا� 
تتوقف  �قد   .Hحليا� ִדد0 
 eلطيو� 
نفلونز�  8عر�� 
على �لنو� �لفرعي �ملحد0 
 Gمن �لف��» ��لساللة �ل

سببت �ملر�.
 eلطيو� 
نفلونز�  �حتمل 
على  eئيسيني  خطرين 

صحة �إلنسا� �æا:
 Hملباشر� x(١) خطر �لعد�
�لف��» من  ينتقل  عندما 

� �إلنسا�،  ��لط� �ملصا
 ò8حيان �لذ< يؤ0<  �ألمر 


� مر� شديد.
 (٢) خطر حتو/ �لف��»، 
 Ôفر له  سنحت   �.

شديد  نو�   �
 كافية، 
بسهولة  �ينتقل  �لسر�ية 

من شخص 
� ³خر. 
�8شا�e �أل�ا� �ملخCية 

� �8 �أل�0ية �لG يصفها 
�إلنفلونز�  ملعاجلة   Jألطبا�
ستنجح   H0ملعتا� �لبشرية 
�لشخص  معاجلة   L
 .eلطيو� بإنفلونز�   ��ملصا
لف��سا�  ميكن  8نه  
ال 
تكتسب   �8 �إلنفلونز� 
مقا�مة ضد هذ� �أل�0ية، 
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�عليه فإ� هذ� �لعقاق� قد ال تكو� 
 Jهنا@ حاجة إلجر�� .ò�0ئم  Hمفيد
فعالية   xمد لتحديد  
ضافية  �8ا� 

هذ� �أل�0ية. 

ما هي �ألخطاc �ل� ִדدp �لبشر ؟
 H5N1 «ال يصيب �لف�� ،H0لعا� L
�إلنسا�، 
ّال 8نه ّمت حÏ �آل� �إلبال¯ 
عن حصو/ 8كثر من  ١٠٠ حالة 
�قد  �لف��».  ֲדذ�  بشرية  
صابة 
حدثت معظم هذ� �حلاال� بسبب 
�لوثيق  �لتما»   �8  Hملباشر� �ملالمسة 
�ألسطح   �8 �ملصابة  �لد��جن  مع 
جهة  من  �قعت،  8نه  
ال  �مللوثة؛ 
8خرx، حاال� 
صابة قليلة �نتقلت 

فيها �لعد�x من 
نسا� 
� ³خر.
�قد ظل �نتقا/ �لف��» من 
نسا� 

� ³خر ناóe0 حÏ �آل� �o يستمر 
شخص  من  8كثر   �
 �النتقا/   L
لكو�   óنظر� .لك،  �مع  ��حد. 
 He0قا �إلنفلونز�  ف��سا�  �يع 
 Jلعلما� بعض  ªشى  �لتغ�،  على 
من �8 يتمكن �لف��» يومò ما من 
�النتقا/ 
� �لبشر ��النتشاe بسهولة 
بعد .لك من 
نسا� 
� ³خر. �مبا 

 H0�8  هذ� �لف��سا� ال تصيب عا
�إلنسا� فإنه يكا0 ال ميلك 8< مناعة 

�8 0فا� ضدها. 
 H5N1 �لف��»  �ستطا�  ما   �.
�
�النتقا/  على   Heلقد� يكتسب   �8
ميكن  ³خر،   �
 
نسا�  من  �ليس� 

نفلونز� عاملي.   Jعندئذ �8 يبد8 �با
مبوعد  �لتكهن  كا�  �ال ميكن أل< 
حد�� .لك. �لكن �خلJ�C حو/ 
�ضع  مر�قبة  على  يعكفو�   oلعا�
³سيا   L  H5N1 �إلنفلونز�  ف��» 
�يستعد��  شديد   lباهتما ��e�8با 
�نتـقا/   Jبد �حتما/  ملو�جهة 
�لف��» بسهولة 8كC من 
نسـا� 

آلخـر.

هل يوجد لقاH لوقاية �إلنسا� من 
�إلصابة بفH5N1 �!V؟

لقا�  �ألسو�&   L حاليا  ُيطر�   o
لوقاية �إلنسا� من �إلصابة بف��» 
 L �0لذ< مت �كتشا� �جو� H5N1

³سيا ��e�8با، لكن  eغم .لك تبذ/ 
جهو0 لتطوير لقاحا� مضاH0. �قد 
جتربة  ��لبحو�  �لد�eسا�  بد�8 

لقا� يقي �إلنسا� من �إلصابة.

 rللمساعد  rجيد صحية   N�pعا
بإنفلونز�  �إلصابة   �!p �حليلولة   �

cلطيو�
 Ôجتنب �لتما» �لصميم مع �ألشخا
�ملرضى. �
� 8صبت باملر�، �بتعد 
�نتقا/  من  حلمايتهم  �آلخرين  عن 

�ملر� 
ليهم.
من   ر¥  ال   ،òممكن .لك  كا�   �.

 �8 �ملدeسة   �8 �لعمل   �
 منـزلك 
 ،òحاجياتك عندما تكو� مريض Jلقضا
�حليلولة  على  بذلك  تساعد  �سو� 


� �آلخرين.  x��0 �نتقا/ �لعد�
باملنديل  �8نفك  فمك  بتغطية  قم 
عند �لعطا» �8 �لسعا/. فقد �و/ 
.لك ��0 �نتقا/ �ملر� 
� من هم 

حولك.
ªلصك  حيث   ò�0م يديك  �غسل 
�لعو�مل  من  كث�  من  �ليدين  غسل 

�ملمرضة.
- جتّنب ملس عينيك �! �نفك �! 
فمك، حيث تنتقل �لعو�مل �ملمرضة 
L كث� من �ألحيا�  ֲדذ� �لطريق.

ــق ــدي ــص ــة �ل æــا ــس م
l.�.l (تونس)



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

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

وا	���ق ا	����

Satellite Hotbird 4 Eurobird 1 Asiasat 3S

Position 13' East / 347' West

28.5' East / 

331.5' West

105.5' East

Frequency 10722 MHz 11661 MHz 3760 MHz

Min Dish Size 1 metre 60 Centimeters 1.8 Metres

Polarisation Horizontal Horizontal Horizontal

Symbol Rate 29900 Mbps 27500 Mbps 2600 Mbps

FEC 3 / 4 2 / 3 7 / 8

Video PID 1004 2305 -

Main Audio PID 1204 2306 Auto

Arabic 1604 PID 2310 PID Auto

English/Urdu 1304 PID 2307 PID Auto

French 1404 PID 2308 PID Auto

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

Satellite AMC-3 HispaSat 1C NSS 7

Telecom

2C

Position 87' West

330' East / 

30' West

21.5'W

355' East 

/ 5' West

Frequency 0986 MHz 12172 MHz 1095 MHz 3783 MHz 

Min Dish Size 0.95 Metres 1.5 Metres 180 3 Metres

Polarisation Vertical X (Horizontal) 

Right Hand 

Circular

Left Hand 

Circular

Symbol Rate 06.1026 Mbps 27.500 Mbps 

27.500

Mbps

27.500

Mbps

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

Video PID 4130  1401 2221  2221

Main Audio   PID 4128 1402 2231  2231

French / 

Arabic

4131 1405 PID 2234 / 2235  2234

Info & EPG Video 

PID

4134 - - -

Info & EPG Audio 

PID

37 - - -
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