
اجمللد الثاني والعشرون، العدد الثاني - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٠ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٩ م

٢٨

التقوى

ËŸΩ‘6X‘ËŸΩ‘6X‘

UX₣‚|±Y6€·Õc6Ò6€Y6UX₣‚|±Y6€·Õc6Ò6€Y6

بقلم: �ألستاC ها� طاهر

من  كث"  يبذ^ 
 IGقصا �لنا| 
�أل
ديني  ل"�%7  جهدهم 
من  �حلق  *سالمهم  عن 
خال^ تشويه س"� �ملسيح 
%�يا/   � �ملوعو7 
�صطدمُت  %لطاملا  صدقه. 

 ..nֲדؤال
يرتد   )� يع�  ما[�  %لكن، 
�إلميا(  عن  �أل
د` 

باملسيح �ملوعو7 �؟ 
�هللا  بأ(  يؤمن  كل �
د` 
�حبائه،   n7عا يستجيب 
 aفهل سيتر ،unيلهم �%ليا%
من  ليعو7  �إلميا(  هذ� 
 nلدعا� باستجابة  �لقانطني 
%حيه  من  �ليائسني  %من 

%*iامه؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
مشاֲדة  عن   uمنـز �هللا 
�يا/  %يفسر  �ملخلوقا/، 
تفس"�  %�مثاiا   nالستو��
[لك   aيتر فهل  �ا�يا، 
 k جالس  �هللا   )* ليقو^ 
كرسي  على  بعيد  مكا( 

ضخم؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
عن   uمنـز �لكرمي  �لقر�( 

ليقو^ *( �ملسيح سينـز^ 
�حلرية  لينسخ   nلسما� من 

�لدينية؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
 ��%� ُيِبح   {  � �لرسو^ 
�لكب"  Gضا�  %ال  �ملتعة 
قتل  %ال   Iألسر� قتل  %ال 
 aيتر فهل  �ملقاتلني،  غ" 
�كمل   (* لينسب  هذ� 
 uهذ �لرسل  %خ"  �لبشر 

�لفظائع؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
�و�  %ال  �ر>،  �لعد%�( 
قتا^ غ" �ملعتدين %ناقضي 
هذ�   aيتر فهل  �لعهو7، 
قتا^  بوجو�  ليؤمن 
يؤمن  %هو  كافة؟  �لنا| 
 aيتر فهل  �لدينية،  باحلرية 
قتل  �ب  بأنه  ليؤمن  هذ� 
rالفا  7Gته  ملجر7  �ملرتد 
 k uآلية �لكرمية ﴿ال *كر��

�لدين﴾؟ 
 )� يؤمن  
د` � كل 
عن  معصومو(   nألنبيا�
 � �يو�   )�% �خلطأ، 
يضر�   )� على  ُيقسم   {
�مر�ته مائة جلد� ملجر7 ��ا 
نصحته بأ( يتوجه *) �هللا 

�` نسخ %نقصا(، فهل يترa هذ� ليقو^ *( �لقر�( فيه 
�حكاما  تلغي  �حكاما  فيه   )�% �حكامه،  بني  تناقضا/ 

�خرI؟
�لبشر،  �فضل   � �مد  سيدنا   )� يؤمن  
د` � كل 
%شريعته �خر �لشر�ئع، %�نه �كمل �ألنبياn، فهل يترa هذ� 

تطالبونه بالرّدة فقط، من دون بديل..
 أي أنكم ال حتملون أي رسالة بناء، 

بل رسالة هدم. 
وما أسوأ ا�دم ! 
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 �  7%�7  )�%  ،nبالدعا
%تسعني  تسعا  يتز%�   {
قائد  بامر��  طمع   � �مر�� 
قتله  على  فتآمر  عسكر` 
سليما(   )�% ليتز%جها، 
�لصال�  عن  َيْسُه   {  �
%هو يتفقد خيوله، فغضب 
لوطا   )�% فقتلها،  عليها 
بناته على   Ñيعر  { �
للز%��،  %ال  للزنا  �لشو�[ 
 {  � *بر�هيم   )�%
فهل  كذبة...   `� يكذ� 
%ينسب  كله  هذ�   aيتر
خطايا   nلعظما�  nؤالi

كب"�؟ 
 )� يؤمن  
د` � كل 
�ألمانة  حفظو�  �لصحابة 
Gسو^  %صايا  %صانو� 
على  ظلو�  %��م   ،� �هللا 
�لقر�(  لنا  %نقلو�  �لعهد، 
فهل  نز^.  كما  بالتو�تر 
بأ�م  ليؤمن  هذ�   aيتر
خانو� %�ضاعو� من �لقر�( 

ما �ضاعو�؟
 )� يؤمن  
د` � كل 
�ملسيح � قد ما/ بعد 
فهل  �لصليب،  من  جنا   )�
يترa هذ� ليؤمن �نه جالس 

k �لسماn عاطال بال عمل 
عديد�  قر�نية  �يا/  rالًفا 
تصّرÃ بوفاته، �> يؤمن بأنه 
ما/ %سيحييه �هللا ثانية، �> 
�لنـز%^  �حا7يث  ينكر 
يستخف   <� �ملتو�تر�، 
*�ا  %يقو^  باألحا7يث 
�نقطا�  فتر�  عن  تتحد� 
�لتوبة %عد> قيمة �إلميا(؟ 

  )� يؤمن  
د` � كل 
يكن   {  � سليما( 
�حلشر�/  مع  يتحد� 
%�لعصاف"، فهل يترa هذ� 
 k ليؤمن �نه كا( يضيع %قته
�حلديث مع �لنملة %�لنحلة 
%�لدبوG؟ �> يؤمن �نه كا( 
 <� �لشبحي؟  �جلن  يسجن 
ينتف   )� �قسم  �نه  يؤمن 
يأته   {  )* �iدهد  Gيش 

Ðجة ساطعة؟ 
 )� يؤمن  
د` � كل 
%غ"  �ملسلم  على  �لكذ� 
 Gلغد� %مثله  حر�>،  �ملسلم 
 aֲדما %خيانتهما، فهل يتر
على  �لكذ�  ليجيز  هذ� 

غ" �ملسلم %�لغدG به؟ 
تفس"�  �أل
د`  قر�  لقد 
 Gكما للقر�(، %لديه تصو�

*4ا¤ عن كتا� �هللا، فهل 
�لتفس"   aيتر  )� تريد%نه 
�ملحكم  �ملتر�بط  �ملتكامل 
تأبه  ال  متناقضة  لتفس"�/ 

بسياN %ال سباN؟ 
ما[� تريد%( من �أل
د`؟ 
*نكم تريد%( منه �( يكفر 
 �  ،� �ملوعو7  باملسيح 
على  *جابة  بال  تتركونه 
كث" من �ملسائل �ل~ يؤمن 
بأ7لة  له  ثبتت   )� بعد  ֲדا 
تتركونه  %عقلية.  نقلية 
%فقهكم  خالفاتكم  %سط 
�ملتخم %تفاس"كم �ملتناقضة 
بينكم.  فيما  %كر�هيتكم 
%حني يرتد لن يلتقي معكم 
*ال k �لكفر باملسيح �ملوعو7 
�، �ما ما تبّقى فال ميكن 
�( تتفقو� معه بشيn عليها، 
�خلصو>-  –�يها  ألنكم 
rتلفو( فيها �شد �خلال�.. 
بالر�7ّ  تطالبونه  �نكم   `�
فقط، من 7%( بديل.. �` 
�نكم ال حتملو( �` Gسالة 
%ما  هد>.  Gسالة  بل   ،nبنا

�سو� �iد>! 
 nسالة بناG ما £ن فنحمل�
يؤمن  ملن  فنقو^  متكاملة، 

باملسيح �ملوعو7 �: *( 
} تتغ"، فال قيمة إلميانك.. 
*( } تشعر بطعم �لصال�، 
 {  )* نفسك..  فر�جع 
%G%حانيا،  �خالقيا   Gتتطو

فاستيقظ. 
§مل  ال  �جلديد  �أل
د` 
بل  ماضيه،  على  حقد� 
%Gغبة  
ة G% شفقة 
معاGفه  هد�ية   k عاGمة 
يعر�  ال  %�صحابه.. 
%�لقسو�  %�لكر�هية  �ملقت 
حاله  لسا(  بل  %�لشد�.. 
قومي  �هد  �للهم  يقو^: 

فإ�م ال يعلمو(. 
�أل
د` �جلديد يعر� �( 
�لطريق صعب طويل، %�( 
*بليس   )�% كب"،  �لتشويه 
لكنه   ،�Gجبا جهو�7  بذ^ 
يعلم �( �إلميا( يتفوN على 
يهد`  �هللا   )�% كله،  هذ� 

 .nمن يشا
فيا �ترk �لتشويه، لن نتر77 
هدمتم..  مهما   nلبنا�  k
مهما  شفقُتنا  تضعف  لن 
عن  نتوقف  لن  قسومت.. 
مهما  iد�يتكم   nلدعا�
كفرمت. %�لعاقبة للمتقني. 


