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التقوى


 بش& 
لدين "مو0 �دµمر �حضر 

ملصلح 
ملوعو0 �


خلليفة 
لثا� حلضر� 
ملسيح 
ملوعو0 +
إلما7 
ملهد� �

من �0+/:

في �حا� �لقر��

(سو�� 
حلجر)

ـَماِ� ُبُر�ًجا  ﴿َ�َلَقـْد َجَعْلَنا ِفي �لسَّ
َ�َحِفْظَناَها   * ِللنَّاِظِريـَن  َ�َ�يَّنَّاَهـا 
ِمْن ُكلِّ َشـيَْطاٍ: َ
ِجيـٍم * 7ِالَّ َمِن 
َفَأْتَبَعُه ِشَهاCٌ ُمِبٌني﴾ ْمَع  �ْسَتَرHَ �لسَّ

(١٨، ١٩-٢٠) 

 :Jلكلما� Lشر

فتعا= ِمن سَرقه +منه 
لشي¹َ:  :Hَستر�
�خُذ  
لسرقة +  .µٍِحْر ِمن  خفيًة  �خذ¾ 
 َ̂ 
ستر+ +حيلة.  خفا¹   � 
لشي¹ 
 َ̂ 
ستر+ مستخفًيا.  
ستمع  
لسمَع: 
 .¾µOُِي  Â 
ملحاسبة:  بعَض  
لكاتُب 


ألقر¿))
²ًعا:  يسَمع  
لصوَ�  ²ِع  �لسمع: 
حسُّ  
لسمع:   .2Dأل
 Áاسة  ��0كه 

أل2D؛ ما +َلج فيها من شي¹ تسمع؛ 
للو
حد  +يكو2  
ملسمو´.  
لذِّكر 
مصد�  
ألصل   � ألنه  
جلمع، +

حد، + بلفظ  
لكثرَ� + 
لقلَة  فيحتمل 

+`عه �²ا´ (
ألقر¿).
ُيد��  به   2Dأل
  � قوٌ�  
لسمع: 

ألصو
�، +فعُله يقا= له 
لسمُع �يًضا. 
 و:   2Dأل
 عن  بالسمع  تا�ً�  +يعبَّر 
²عهم،  +على  قلوֲדم  على  
هللا  خَتم 
��م   و:  ما´  كالسَّ فعله  عن  +تا�ً� 
عن 
لسمع ملعز+لو2، +تا�ً� عن 
لفهم 
كقوKم: Â تسمع ما قلت، +تا�ً� عن 

.(�

لطاعة (
ملفر0

ô‰s) s9uρ$uΖù=yèy_’ ÎûÏ !$yϑ¡¡9$#%[`ρã� ç/$yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρšÌ� Ïà≈̈Ψ=Ï9∩⊇∠∪

$yγ≈ uΖôà Ï� ym uρÏΒÈe≅ ä.9≈sÜ ø‹ x©AΟŠ Å_ §‘∩⊇∇∪�ω Î)ÇtΒs− u�tI ó™$#

yìôϑ¡¡9$#… çµyèt7 ø? r' sùÒ>$pκ Å−×Î7 •Β∩⊇∪

نفحات مـن تفس� آيةنفحات مـن تفس� آية
﴿﴿;;شهاب مبنيشهاب مبني;;﴾﴾;;
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�ثر¾.   � سا�  
لشي¹َ:  تِبع  Oَتبَعه: 
+تِبعه: مشى خلَفه، �+ مر به فمضى 

 كا2 سَبقه D� لكD+ معه. +�تبعه: تِبعه

فلِحقه (
ألقر¿).
 +� ساطعة،  نا�  من  شعلة   :Cِشها
 Êُير ما  
لنا�؛  متولد من  كل مضي¹ 
؛ +قد ُيطَلق على  كأنه كوكب 
نقضَّ

لكو
كب  من   ��

لد�  +� 
لكوكب 
فالًنا شهاُ¿   2� +يقا=  ملعا�ا.  لشد� 
+ُتطَلق  فيها.  ماضًيا  كا2   
D� حر¿، 

لشهر  من  ليا=   Ãثال على  
لشهُب 

+هي 
لليا� 
لِبيض (
ألقر¿).

ألشيا¹  على   
µًاÔ ُيطَلق  فالشها¿ 

ملضيئة، +كذلك على 
لنا/ 
لنشيطني 


ملاضني � 
ألعما=.

لشعلُة  ها¿:  
لشِّ  :�

ملفر0 +جا¹ � 
+ِمن  
ملوقد�،  
لنا�  ِمن  
لساطعة 


لعا�¡ � 
جلو.

:Pلتفسـ�

ل§ مفر0ها برå تع« - كما  å+Oل
 

لنجو7   =µمنا  - 
لقو
ميس   �  0�+
هذ¾  فيها  تتحر�  
ل§   �
�

ملد  ��

لقصو�  �يًضا  تع«  كما   .7

ألجر
مبا  
ملفسرين  بعض  +لكن  
لقال´. +

لå+O" هنا مبع¥ " 2� 
فيهم قتا0� قالو

لكو
كب (
لبحر 
ملحيط، 
لد� 
ملنثو�، 

للغو�  
إلما7  �يد  +قد  كث&).  
بن +


لعر+/).   åتا) 
لر�َ�   
هذ  åلزّجا

+0ليل 
ملفسرين هو قو= 
هللا تعا� � 

لدنيا  
لسما¹َ  µّيّنا  ﴿�ّنا  Öخر:  مكا2 

بزينٍة 
لكو
كِب﴾ (
لصافا�: ٧).
قوله  من   
هذ 
ستدالKم  +لكن 
بزينٍة  
لدنيا  
لسما¹  µّيّنا  ﴿�ّنا  تعا� 
به،  
جلز7  ليس مما ميكن  
لكو
كِب﴾ 
﴿+µّيّناها  تعا�  قوله  يكو2  قد   D�
للناظرين﴾ حو= موضو´ Öخر، +هو 
مناµ= كما  
لسما¹  قد جعلنا �  �ننا 
جعلنا فيها 
لنجو7 
ل§ تتحر� � هذ¾ 

ل§ تتسبب � µينة 
لسما¹. + =µملنا

 å+Oل
فما 0منا ال نستطيع 
جلز7 بأ2 
هي سبب 
لزينة، فليس هنا� ما يدفع 

�� �خذ 
لå+O مبع¥ 
لكو
كب.
 å+Oل
  
�خذ+  ¹
فسو �ية حا=،  على 

لنجو7 �7  =µملتعا�× +هو منا
مبعناها 

لذ�  =
مبع¥ 
لنجو7 نفسها فإ2 
لسؤ

لعالقة بني  يفر¡ نفسه هو: ما هي 

ألسفا� 
لسابقة +بني  +� 2Öلقر
اية 

هللا   ×0��  
Dملا+  ،�

لسما+ حفظ 
حفظ  بذكر  
لوحي  حفظ   َ́ موضو


لسما¹؟

لشأ2   
هذ  � 
ملفسرين   ¹
�Ö  2�
متضا�بة، +بعضها ال éرå عن كونه 
قصًصا +�ساط& ال يقو7 عليها 0ليل، 
+ال عالقة Kا مطلًقا بكال7 
هللا تعا�. 

لر+
يا�  +على  عليها  �عّلق  +سو× 

بعد  
لصد0   
هذ  �  �0�

لو  Êألخر

قليل، �ما 
آل2 فأ+0 بيا2 ما فهمُته من 
 .�Öلقر
هذ¾ 
آليا� � ضو¹ 
لسيا^ 
�نه  
لكرمي   2Öلقر
 �0
سة  من  نعر× 
يؤكد بكل قو� +جو0َ مماثلة كب&� بني 
+بني  ألنظا�نا  
لبا�0  
ملا�0  
لنظا7 
ينفك  ال  +لذلك   ،�
لر+حا 
لنظا7 
 Çلشر 
ملا�0   Âلعا
 من  �مثلة  يسو^ 

لوحَي  يشّبه  فتا�ً�   .�
لر+حا  Âلعا

تأث&
ִדما،  بني  
لتشابه  لبيا2  باملا¹ 
+تا�ً� �خرÊ يتحدÃ عما يوجد بني 
ليسّلط  صال�  من  
أل�¡ + 
لسما¹ 
بني  
ملوجو0�  
لعالقة  على  
لضو¹ 

جلسم +
لر+Ç، +حيًنا يستد= بالعالقة 
 2� على  
لعني + 
لضو¹  بني  
ملوجو0� 
 2� بد+2   
�حًد ينفع  ال  +حد¾  
حلق 

لنفس   � 
لكامنة   �ِ

لقد� يستغل 
 2Öلقر
 فإ2  +باالختصا�..  
لبشرية. 

لد�+/  لتلّقي   Êبعد �خر �ينّبهنا مر

ملا�0.   Âلعا
 ظو
هر  من  
لر+حانية 
+� هذ¾ 
آلية �يًضا يلفت �نظا�نا �� 

مماثلة كهذ¾.
�2 �هل 
أل�¡ ير+2 فو^ �ë+سهم 
²ا¹ فيها 
لكو
كب 
ل§ تعمل Áسب 
Kا.  
ملحد0�   =µملنا
+ 
ملو
عيد  نظا7 
 
+ليس هنا من قو� تستطيع تبديل هذ

لنظا7، أل2 
هللا � قد تو� حفظه. 

ملا0ية  
لسما¹  نظا7  مثا=  +قد ُضر¿ 
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لقر2Ö مر� بعد �خرÊ تدليال  � 
هذ
 2� Ê��+ .لر+حانية
على نظا7 
لسما¹ 
هذ¾ 
آلية �يًضا تش& �� 
ألمر نفسه.. 
حيث يوضح 
هللا تعا� �2 نظا7 
لسما¹ 

لر+حانية قائم على �سس متينة شأ2 
�نه مقسو7  
ملا0ية، كما  
لسما¹  نظا7 

لطبقا�   2�+ طبقا�،  عد�   �� مثله 
"فوظة  
لر+حانية  
لسما¹  من  
لعليا 
بطبيعة 
حلا= من +صو= �يد� 
لعابثني 
فهنا�  منها  
لدنيا  
لطبقة  +�ما  �ليها، 

حتما= للعبث ֲדا، فحفظناها بتزيينها 
بالنجو7. �� كما �2 
لطبقة 
لدنيا من 
+عن  نظا7  عن  عبا��  
ملا0ية  
لسما¹ 
كذلك  له..  +حامية  له  تابعة   7
�جر

حلا= بالنسبة للطبقة 
لدنيا من 
لسما¹ 

لر+حانية.. فإ�ا �يًضا عبا�� عن نظا7 
+عد� جنو7 تابعة له +حامية له. +كما 

لسما¹ 
ملا0ية قائمة بسبب 
لنجو7  2�

ملا0ية ..كذلك فإ2 
لسما¹ 
لر+حانية 
بل  
لر+حانية،  
لنجو7  بسبب  قائمة 
+كما �2 
لسما¹ 
ملا0ية 
لدنيا ال تع« 
تزينها..  
ل§  +هي  جنو7  Ôموعة  �ال 

لدنيا  
لر+حانية  
لسما¹  فإ2  كذلك 
�+حانية  جنو7  Ôموعة  �ال  تع«  ال 

لنجو7   2� تزينها. í كما  
ل§  +هي 

ملا0ية  
لسما¹  حلماية  +سيلة  
ملا0ية 

لدنيا، �D هي جز¹ منها +فسا0ها يع« 
فسا0 نظا7 تلك 
لسما¹.. كذلك فإ2 


لنجو7 
لر+حانية سبب حلماية 
لسما¹ 

لر+حانية 
لدنيا، +فسا0ها يع« فسا0 
تلك 
لسما¹، +لذلك حني ينو� �حد 
ير`ه  تعا�  
هللا  فإ2  فيها  يفسد   2�
باألحجا� +
لنا�.. كما تش& �� Dلك 

كلمتا (�جيم) +(شها¿). 

لناَ�  
لكرمي   2Öلقر
 
ستعمل  +قد 

لسما+�   ¿

لعذ مبع¥  
ألحجاَ� +

لناَ� 
ل§ +قو0ها  
بكثر�، فقا= ﴿فاتقو
للكافرين﴾  ُ�عّدْ�  
حلجا�� + 
لنا/ 

لسبب   2�  ��  ..(٢٥ 
لبقر�: )
هم  
لنا�  تلك  إلشعا=   �
لر+حا

آلÙو2 من 
لنا/، +�ما 
لسبب 
ملا�0 
صنم  من  
ملا0ية  
ألحجا�  فهي  Kا 
 ¿
عذ عن  هنا  عّبر  كذلك  ++ثن. 

لر+حانية  هؤال¹ 
ملفسدين � 
لسما¹ 

بكلم§ ﴿�جيم﴾ +﴿شها¿﴾. 
 2Öلقر
  2� على  
أل0لة  �سو^  
آل2 +
 Âبالعا 
ملا�0   Âلعا
 شبه  قد  
لكرمي 
 ïلن

لر+حا�. يقو= 
هللا � ﴿يا �يها 
 * 
��سلنا� شاهًد
 +مبشًر
 +نذيًر �ّنا 
 ﴾
منً& +سر
ًجا  بإDنه  
هللا   �� 0
عًيا +
+مع¥   ..(٤٦-٤٧  :¿

ألحز)

ملشرقة.  
لشمس  هو  
ملن&   å

لسر
+كما هو بّيٌن من 
آليا� 
ألخرÊ فإ2 

لنï � هو مبثابة 
ملركز لنظا7 
لنبو� 
شأ2َ 
لشمس 
ل§ ُتعتO مركز
 لنظامنا 
بتسمية   � 
هللا  نّبه  فقد  
لشمسي. 

جنو7  +جو0   �� بالشمس   �  ïلن

+�قما� �خرÊ تد+� حوله � 
لسما¹ 

ألقما� + 
لنجو7  +هذ¾  
لر+حانية، 

لذين  
آلخر+2  
لرسل + 
ألنبيا¹  هم 
لبعثه   
+متهيًد ��هاًصا  نبو
ִדم  كانت 

لشمس  حو=  يطوفو2  
لذين +  ،�


ملحمدية. 
òس  مبثابة  كا2   �  ïلن
  2� +كما 
جنومها  
لكونية  
لر+حانية  
لسما¹   �
 � كا2  كذلك  
آلخر+2،  
ألنبيا¹ 
من  �صغر  هي   Êخر� ²ا¹ٍ  òَس 

لنجو7  هم  صحابُته  +كا2  
أل+�، 

حلديث  Dلك   �� يش&  كما  فيها، 
بأيِّهم  كالنجو7   óصحا�" 
لشريف: 
 ،¿

آل0 
ملشكا�: ) 
هتديتم"  
قتديتم 
 2�  �� 
لصحابة).  مناقب  با¿ 
حو=  
لنجو7  مبنـزلة  هم   óصحا�

لشمس، +كما �2 
لنجو7 ִדد� 
لنا/ 

لشمسي،  بنظامها  مرتبطًة  0
مت  ما 
سيظلو2  
لذين   óصحا� فإ2  كذلك 
مرتبطني بنظامي سيعملو2 لكم عمل 

لنجو7، +ستهتد+2 باتبا´ �� +
حد 
فيما  
Kامشي  
الختال×  �غم  منهم، 

بينهم.
+مما يؤكد �2 
لنظا7 
لر+حا� قد ُشّبه 
 ¾Ö� لشمسي ما
� لغة 
لوحي بالنظا7 
سيدنا يوسف � � �ëيا¾ حيث جا¹ 
﴿�D قا= يوسف ألبيه يا �ََبِت �� ��يُت 
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لقمَر + 
لشمَس + كوكًبا  َعَشَر  َ�َحَد 
 í .(يوسف:٥)﴾يُتهم � ساجدين��
 :ôيا كاآلëلر
Dكر 
لقر2Ö تعب& هذ¾ 
له   
+َخرُّ+  õِلعر
 على  �ََبَويه  ﴿+�َفع 
ًد
 +قا= يا �ََبِت هذ
 تأ+يُل ë�ُيا�  ُسجَّ
ِمن قبُل قد جَعلها �ó حقًّا +قد �حَسَن 
D� ó �خَرَج« ِمن 
لسجِن +جا¹ بكم 
ِمن 
لَبْدِ+ ِمن بعد �2 نَزَ÷ 
لشيطا2ُ بي« 
+بني �خوó� 2� ô لطيٌف ملا يشا¹ُ �نه 

حلكيُم﴾(يوسف:١٠١).  
لعليُم  هو 
بّينه  
لذ�  تعب&ها  مع  
لرëيا،  هذ¾ 

لقر2Ö، توضح جليًّا �2 
لنظا7 
لعائلي 
 � 
لشمسي  بالنظا7  يشبَّه  
لدي«   +�
لغة 
لوحي. +هذ
 هو 
ملر
0 عند� من 


آلية 
ل§ هي قيد 
لتفس&.
�قو=:  
لتمهيد�  
لكال7   
هذ بعد 
�نـزله  ملا  ايته   � 
هللا  �كد  حني 
على �سوله من 
لوحي، �تَبَعه بتمثيل 
كيف  لنا  ليبني  
لشمسي..  
لنظا7 
ستتم ايته. فقا=: كما تر+2 هنا� 

ملا�0 ²اÔ �� ¹ًموعة من   Âلعا
  �
 Âلعا
  � توجد  كذلك  
لنجو7.. 
+هي  
لنجو7  من  Ôموعة   �
لر+حا
 � يشكل  
لنجم   2� +كما  
ألنبيا¹. 
+سبًبا  
ملا0ية،  للسما¹  µينًة  
ته D حد 
حلمايتها عO قانو2 
جلاDبية +غ&¾ من 

لبشر  عليها  يطلع   Â 
ل§  
لنو
ميس 
µينة  هو   ïن كل  فإ2  كذلك  بعد.. 

حلمايتها.  +سبٌب  
لر+حانية  للسما¹ 
فما من نï �ال +قد جا¹ عند 
حلاجة، 
ما  معينة  +بغاية  
ملناسب،  
ملوعد   �+
كانت لتتحقق �ال مبجيئه؛ +قد ساهم 
عامًال  
لر+حانية،  
لسما¹  اية   �
+موّضًحا  تعا�،  
هللا  نشر كال7  على 

لوحي  حقيقَة  +بأتباعه  بشخصه 

لشيطا2  2
+فضَله +تأث&¾، +َهَز7َ �عو

هللا  كال7   
يفسد+  2�  
+0
�� 
لذين 
+�Dّلهم +�خز
هم؛ +كأنه سقط عليهم 

كالنا� +
ألحجا�.
هذ¾   � تعا�  
هللا   Oخ� +قد   ،
هذ
 2� فيه  شك  ال  مما  �نه  �يًضا  
آلية 
ميلكو2  
لسو¹..  �هل   �� 
لشياطني 

لتصر×  بعض  
ملا�0   Âلعا
  �

لسلطة � 
أل�¡، +لكن ال سلطة +
Kم � 
لسما¹؛ فتجد+�م � 
أل�¡ 
+يستولو2  �هلها  +يظلمو2  يفسد+2 

ال  ��م  بيد  +خ&
ִדا،  نعمها  على 
يقد�+2 على حرما2 
لنا/ من 
لنعم 

ل§ تنـز= من 
لسما¹ من هو
¹ٍ +ضو¹ٍ 
+تأث& لألجر
7، كما ال سلطة Kم � 
òسها   � Kم  تصر×  +ال  
لسما¹ 
 � 
حلا=  كذلك  +جنومها.  +قمرها 
+ال  سلطة  ال   D�  ،�
لر+حا  Âلعا

تأث& للشياطني على 
ألنبيا¹ +�تباعهم 
 � � 
هللا  �كد¾  ما   

لكاملني، +هذ
نفسها  
لسو��  هذ¾   � Öخر  موضع 
عليهم  لك  ليس  عبا�0   2�﴿ بقوله 
�نه  كما   .(٤٣ 
حلجر: ) سلطا2﴾ 
من 
ملستحيل �2 يتصرفو
 فيما ينـز= 
بركا�  من  
لر+حانية  
لسما¹  من 
بل   ،�

ملعجز+ 
آليا� + كالوحي 

لر+حانية ��  
لسما¹َ   � يصو2 
هللا 
ل 
لشياطني  
ألنبيا¹َ +تأث&
ִדم ِمن تدخُّ
لقوله   Çشر 
آلية  هذ¾  +كأ2  كليًة. 

 

فإن النu � هو مبثابة املركز لنظام النبوة شأَن الشمس 
الـy ُتعتw مركزا لنظامنا الشمسـي. فقد نّبه اهللا � 
بتسمية النu � بالشمس إ= وجود جنوم وأقمار أخرى 
تدور حوله > السماء الروحانية، وهذه النجوم واألقمار 
هم األنبياء والرسل اآلخرون الذين كانت نبواتهم إرهاًصا 
ومتهيًدا لبعثه �، والذين يطوفون حول الشمس احملمدية. 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

٨

التقوى

تعا� ﴿�نا  ن نـزلنا 
لذكَر +�نا له 
حلافظو2﴾. 


آلية  هذ¾  من  بالرغم   - �نه  
لغريب 
بني   =
µ ال   - 
لصرºة  
لقرÖنية 

ملسلمني من يعتقد �نه Â ينُج �حد من 
مرمي!  +�مه  عيسى  �ال  
لشيطا2  مس 
�عيذها   ��+ 
آلية:  حتت   ،ïلقرط
)
تعا�  
هللا   2� مع  +�Dيَتها…)؛  بك 
يعلن هنا اية 
لسما¹ 
لر+حانية 
ل§ 
 70Ö من  
لرسل + 
ألنبيا¹  تشمل `يَع 
�� �سولنا 
لكرمي - عليهم 
لسال7 - 

+�تباَعهم 
لكاملني.

ستر^  
لتالية: ﴿�ال من  
آلية  +تقو= 
+هي  مبني﴾..  شها¿  فأتبعه  
لسمع 
 Ãهللا تعا� �منا يتحد
�يًضا تؤكد �2 
هنا عن 
لسما¹ +
لنظا7 
لشمسي على 

حلقيقة،  +جه  على  ال  
لتمثيل  سبيل 
+بني  
ملا0ية  
لسما¹  بني  عالقة  ال   D�
كما  +خفيًة؛   
سرًّ 
لكال7  
ستما´ 
هنا  
لشها¿  كلمة  لو�+0  +جَه  ال 
كا2  لو  (مبني)،  بصفة  موصوفة 

لشها¿  أل2  ما0يا،  شهاًبا  
ملقصو0 
 +� ساطعة؛  نا�  من  شعلة  "هو  لغًة: 
 Êلنا� +ما ُير
 كّل مضي¹ متولد من 
كأنه كوكب 
نقّض". ++صف هذين 

لشيئني بصفة 
ملبني هنا غ& مستسا÷ 
على  
لكال7  �خذنا  لو  "له  غ&   �+

ظاهر¾.

²ا¹  
لسما¹) ) 
عتOنا  لو  +لكن 
 ïلن
�+حانية +�خذنا (
لشها¿) مبع¥ 

لسما¹ باآليا�  
لذ� يأô مؤيًَّد
 من 
يريد+2  
لذين  µيف  +يكشف  
لبينة، 

لعبث بكال7 
هللا تعا�.. لوجدنا صفة 

لسيا^،   
هذ  �  
 جدًّ مالئمة  (مبني) 

آلية  عندئذ  يع«  
ملبني  
لشها¿  أل2 

لبينة، +سيكو2 مفهو7 هذ¾ 
آلية �2 

لوحي 
إلKي يكو2 مصوًنا +"فوًظا 

لسما¹ �+ حينما ينـز=  � 7
متاًما ما 0
 �� 
لر+حانية..  
لسما¹   7
�جر على 
 �� ينـز=   2� بعد  +لكن  
ألنبيا¹.. 

لبشر،  على  +ُيعَر¡  
لدنيا  
لسما¹ 
حيز   �� 
لغيب  غطا¹  من   åرé+
كالًما  +يص&  
ملشهو0،  
حلاضر 
فإ2  
لنا/..  �لسنُة  تتناقله  مسموًعا 

ألنبيا¹ يسرقونه..  ¹ُ

لشياطني �� �عد
مبع¥ ��م يتلقونه بغ& حق �� يأخذ+نه 
مأخذË غ& حقيقي +ºّرفونه، فعندئذ 
ينـز= عليهم 
لعذ
¿ بو
سطة 
ألنبيا¹ 

ألنبيا¹   2�  +� جرميتهم،  على  عقاًبا 
هؤال¹  µيف  يكشفو2  +�تباعهم 

حلقيقي   0

ملر بتوضيح  
لدنيا  �ما7 
مهني   ¿
عذ فيقعو2 �  
لوحي،  من 
+يهتك  
حلقيقة  نو�  يفضحهم  حينما 

سترهم.
فاملر
0 من سرقة 
لكال7 هنا �2 هؤال¹ 
شأ2  حق  بغ&  
هللا  +حي  يأخذ+2 

بد+2  غ&¾  ما=  يأخذ  
لذ�  
لسا�^ 
حق.. مبع¥ ��م ال يتلقونه بقصد فهمه 

ستخد
مه،   
ليسيئو بل  به،  
إلميا2 +


لنا/ عن 
حلق.  
+ºّرفو¾ ليصّد+
 2� �يًضا  
لوحي  سرقة   �معا +من 
تعاليم  بعض  éتا�+2  
ملعا�ضني 
�يهاًما  �نفسهم   �� +يعز+�ا  
ألنبيا¹ 
للنا/ ��م �يًضا قا�0+2 على 
إلتيا2 
��م  بل  
لعلو7، + 
ملعا�×  تلك  مبثل 
 
قامو 
لذين  هم  ��م  
ألنبيا¹  يتهمو2 
 2� كما  +لكن  هم.  تعاليمهم  بسرقة 
 D� لفو�

لثو¿ 
ملسر+^ ُيعر× على 

لسا�^..  مع جسم  متاًما  ينسجم  ال 
تعاليم  من  يسرقونه  ما  فإ2  كذلك 
 Êألخر

ألنبيا¹ ال يتفق مع معتقد
ִדم 

ألنبيا¹  يكشف  +حينما  
خلاطئة، 
ُيفتضح هؤال¹  
ألمر  +�تباعهم حقيقة 

�ما7 
لنا/.
+لطاملا تعرضت تعاليم 
ألنبيا¹ �� 
لسرقة 
بنوعيها 
ملذكوَ�ين �عال¾. فانتقى 
لنا/ 
تقدميها   

ألنبيا¹ +حا+لو تعاليم  �فضل 

لدنيا على ��ا من عندهم، ساعني  ��
+عظمتهم.  
ألنبيا¹  شأ2  من  
حلطَّ 
�كثر   � 
لكرمي  
لرسو=  تعليم  +كا2 
عرضًة Kذ¾ 
حلملة 
لشعو
¹ من تعاليم 

ألنبيا¹ 
آلخرين. فكم من مر� ºا+= 

لكّتا¿ 
ملسيحيو2 +
آل�يو2 
Kند+/ 
عرَ¡ تعاليم 
لقر2Ö على 
لنا/ بصو�� 
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مبتو�� لُيثبتو
 ��ا مسر+قة من كتبهم 

لسما+ية، +لكنهم ير+2 خيبة 
آلما= 

لنو�  +ُيفتضحو2 حينما نكشف Kم 

لذ� �تى به نبينا 
لكرمي �، +ُنثبت 
حلقة  هو  عليه  يعترضو2  ما   2� Kم 
من سلسلة طويلة من 
ملعا�× 
لقرÖنية 

لو
سعة 
لكث&� 
ل§ û Âطر Kم على 
صاحب  +كا2  
حللم.   �  Åح با= 
"ينابيع 
إلسال7" 
ملسيحي �حد هؤال¹ 
بكل  
ختطف   D� 
لشرسني  
ملها`ني 

ملعا�×  من   
كثً& ++قاحة  جسا�� 
��ا  للنا/  ُيثبت  لكي  
لقرÖنية، 
مسر+قة من كتب 
لديانا� 
لسابقة. 

حلق �2 تلك 
ملعا�× ُ�خذ� مبتو�ً� +
عن 
لسيا^، +كانت جز¹ً
 من كلٍّ ال 
ميكن �2 يتجز�، +حلقاٍ� منسلكة � 
ها منها +تركيبها �  سلسلة ال ميكن فكُّ

لتأكد من قو�  0
شيÖ ¹خر. +من ��
فل&جع �� تفس&� لسو�� "
لفاحتة" 

ل§  
لبسملة  معا�×  فّصلُت  حيث 
��ا  
إلسال7"  "ينابيع  صاحب  يزعم 
مسر+قة من 
لكتب 
لز�
0شتية. (
نظر 
 � 
خلامس  
لفصل  
إلسال7:  ينابيع 

(٢١٩

لنو´ 
لثا� من سرقة 
لوحي، كما +

ملعا�ضني   2� هو  قبل،  من  بينت 
éتطفو2 منه �جز
¹ مبتو�� عن 
لسيا^ 
"رَّ×  مبفهو7  
لدنيا  على  لَيعرضوها 

تعر¡  +قد  متاًما..   0
للمر معاكس 
�يًضا +حي سائر 
ألنبيا¹. فما من  له 
على  +حيه   ¹

ألعد +عر¡  �ال   ïن
 
ليث&+ "رفة،  مشوهة  بصو��  
لنا/ 
+حيه  éتطفو2  ضد¾.  
لقو7  مشاعر 
كاللصو� +ينشر+نه بني 
لنا/ مبفهو7 
 � 
هللا   ôيأ  2�  �� فاسد،  "ر× 
 �

ملعجز+ 
لبينة  باآليا�  نبيه  لنصر� 

ملعترضني  مطاعن  فيبطل  
خلا�قة، 
 Êلساطعة، +من جهة �خر
 
هني Oبال
يؤيد �سوله باآليا� 
لد
لة على قد�ته 
+قهر¾، فُيهلك 
ألعد
º+ ¹مي كالمه 

.�
�نفسهم   ïلن
 �تبا´  ينحر×  +�حياًنا 
عن 0ينه +تُسو0هم 
لال0ينية، فُيفسد+2 
 �
لدين 
ألصلي.. حيث ºّرفو2 معا
ما نز= على نبيهم من كال7 
هللا تعا�، 

لتفاس&  غبا�  حتت  "اسنه  +ُيخفو2 

خلاطئة. +حينئذ ينـز= �حد من �تبا´ 

لنï كـ"شها¿ ثاقب" �+ "شها¿ 
مشرًَّفا  
لر+حانية  
لسما¹  من  مبني" 
بالوحي +مؤيًَّد
 باآليا� 
لبينا�، لكي 
ُيهلك هؤال¹ 
لشياطَني، +يعيد 
ألمو� 
�� نصاֲדا؛ فيعو0 بالوحي 
لسابق �� 
مقامه 
ألصلي؛ +هكذ
 ºمي 
هللا � 
للضيا´  عرضًة  �صبح  
لذ�  كالمه 
للدنيا مفاهيمه  
لتحريف، +يكشف +


حلقيقية ثانيًة.

من   0

ملر  2� بيانه  سبق  مما  يتضح 

ألنبيا¹،  هم  
آليا�  هذ¾   � 
لنجو7 

لشها¿ 
ملبني �+ 
لشها¿ 
لثاقب  2�+

لعصر 
لذ� يقع فيه 
لتحريف.  ïهو ن
 =
Dلك �2 كل نï جنٌم �+حا� ال يز

لر+حانية،  
لسما¹  µينة   � يتسبب 
+فاته  بعد   ïن كل  يبقى  ال  +لكن 

لشياطني  هال�   � سبًبا   �� شهاًبا، 

لذين يعيثو2 فسا0ً
 � حديقة 
لدين، 

ملوجو0  ُّïلن

لو
جب  
+�منا يقو7 ֲדذ

لذ�   ُّïلن
  +� 
لتحريف،  عصر   �
جا�يًة  حيًة  +فاته  بعد  نبوته   =
تز ال 
فلو  للعمل،  صاحلًة  سا�يًة  +شريعته 
عند  له  تابع  Öخر   ïن �مته   � ُبعث 
يبقى  فإنه  تعاليمه   �� 
لفسا0  تطر^ 
مع Dلك "شهاًبا"، أل2 قوته 
لقدسية 
له.  
لتابع   ïلن
  Oع عاملة   ÇOت ال 
موسى  فإ2   Çلشر
  
هذ على  +بنا¹ 
+عيسى +غ&ýا من 
ألنبيا¹ 
لسابقني 
جنو7َ  يز
لو2  ال   - 
لسال7  عليهم   -

آل2  

لسما¹ 
لر+حانية، +لكنهم ليسو
يستخدمهم  ال  تعا�  
هللا  أل2  ُشُهًبا، 
 2� غ&  
لشياطني،  إلهال�  
ليو7 
"مًد
 �سو= 
هللا � ال يز
= ِشهاًبا، 
سو×  �تباعه  من  +نّو
به  �ظالله  أل2 
يستمر+2 � �سد
¹ هذ¾ 
خلدمة جتا¾ 

هللا 
أل�¡  Ãلكرمي �� �2 ير
 2Öلقر


+من عليها. 


