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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 



٢١

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

�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.



٢٣

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

 �
 �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 
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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��


