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ناقشُت  كلما 
حزبيًّا �8 صاحب 
ر  منظِّ  >8  �8 جديد  0ين 
عند@  �جلديد  ما  سألُته: 
 @lليس موجو�0ً عند غ�
هذ�   �
 0عا@  ¬يث 

�حلز� �8 �لدين؟
من  �اعة  أل<  بّد  ال 
لوجو0ها،  مقنع   ZCم
 �8 ��نتهت،   �ZاQ� 
ال �
َ�جب �8 تنتهي �تنهاZ. ما 
�لبهائي  �لدين  �جو0   ZCم
 L0يًنا نسخ �إلسال YZباعتبا
عند 8تباعه؟ 8<: ما �جلديد 
�لبهائية  به  8تت  �لذ<   Lّا��
هذ�  �إلسالL؟  
ليه  �يفتقر 
 L8يا قبل  طرحته  �لسؤ�/ 
 µير�
 ֲדائي  مسؤ�/  على 
 e �ملتو�ضع  مقرهم   e

لند�، فقا/: ال 8عر{.
فلما.�  يعر{،  ال   L�0 ما 
 Lإلسال� عن   Y08جد� �لى 
لصاô �لبهائية؟! �ملا.� يصرُّ 

هو على .لك؟ 
هذ� �لسؤ�/ قد يبد� بسيًطا، 
�سهل  �مفيد  عميق  لكنه 
 e ³خلو� ZCلفهم. ما م�
�حلز�  مع  كالمي  جد/ 

 !µلعّال� ��حلز�   µلفال�
فكرهم  عن  فقط  لنسأ�ْم 
�لتجديد..  عن  �ملجر0.. 
عن �جلد�t من �اعتهم.

�ألسلو�  هذ�   Lنستخد
قد  �لعظيم  �لقر��  أل� 
 Pمر  ��. �ستخدمه.. 
 :� للرسو/  �ليهو0  قا/ 
�لذ<  �لقر��  كا�  لو 
آلمنا   ،P�Zلتو� مثل  معك 
�حلقيقة   e لكنهم  بك. 
 Yفأمر ،P�Zال يؤمنو� بالتو
 µتو� �م:  يقو/   �8 �هللا 
بكتا� من عند �هللا 8فضل 
من �لقر�� ��لتوP�Z ألتبعه 
�آل�. نعم، ֲדذY �لبساطة.. 
ا  ﴿َفَلمَّ تعا�:  قوله  فلنقر8ْ 
ِعْنِدَنا  ِمْن  �ْلَحقُّ  َجاَ]ُهُم 
َما  ِمْثَل  �8ُِتَي  َلْوَال  َقاُلو� 
�8ُِتَي ُموَسى 8ََ�َلْم َيْكُفُر�� 
َقْبُل  ِمْن  ُموَسى  �8ُِتَي  ِبَما 
َتَظاَهَر�  ِسْحَر�ِ�  َقاُلو� 
َ�َقاُلو� 
ِنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُر�َ� * 
ِعْنِد  ِمْن  ِبِكَتاٍ�  َفْأُتو�  ُقْل 
�هللاَِّ ُهَو 8َْهَدt ِمْنُهَما 8َتَِّبْعُه 
َفِإْ�   * َصا0ِِقَني  ُكْنُتْم   �ْ
ِ
َفاْعَلْم  َلَك  َيْسَتِجيُبو�  َلْم 
8َنََّما َيتَِّبُعوَ� 8َْهَو�َ]ُهْم َ�َمْن 

اِرِهْم َتْعِرُفوَنُهْم  ِمْن ِ=َ
وحسب قناعة 

مون مCراتهم يتقدَّ

بقلم األستاذ: هاني طاهر * 

* %اضر õامعة خضl<، فلسطني 
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ِن �تََّبَع َهَو�Yُ ِبَغْيِر  8ََضلُّ ِممَّ
َال  �هللا   َّ�
ِ �ِهللا  ِمَن   tُهًد
اِلِمَني﴾  �لظَّ  Lَْلَقْو� َيْهِد< 

(سوPZ �لقصص). 
حتد�  مشاֲדة  �بطريقة 
�ملسيح e �ألناجيل، حيث 
 Pٍقا/: "َهَكَذ�، ُكلُّ َشَجَر
َجيَِّدPٍ ُتْثِمُر َثَمًر� َجيًِّد�. 8َمَّا 
َجَرPُ �لر0َِّيَئُة، َفِإنََّها ُتْثِمُر  �لشَّ
 �ْ8َ ُيْمِكُن  َال  0ِZَيًئا.  َثَمًر� 
 ÿَثَمر Pُْلَجيَِّد� Pَُجَر ُتْثِمَر �لشَّ
َجَرPُ �لر0َِّيَئُة  0ِZَيًئا، َ�َال �لشَّ
 Pٍَشَجَر َ�ُكلُّ  َجيًِّد�.  َثَمًر� 
َال ُتْثِمُر َثَمًر� َجيًِّد�، ُتْقَطُع 
 �ْ.َ
ِ  .Zِلنَّا� ِفي   ُ̈ َ�ُتْطَر
َتْعِرُفوَنُهْم."  ِثَماZِِهْم  ِمْن 

(م�٧: ١٧-٢٠)
�ا  أل�   Lتتقد �ألحز�� 
ينتهي  �حني  قويًّا،   �ZًCم

يضعف   �8  ZCمل� هذ� 
تتالشى. هذ� ما 8ZيناY على 
فليكن  �لساحا�.  كل 
ما  �اعة:  أل<  �لسؤ�/ 

مZC �جو0@. 
 ZCقد يسألنا 8حدهم: ما م
0عوP �ألÎدية؟ نقو/ له: 
 �
 0عت  قد  �اعتنا   �

�لعظيم  �لقر��   �
  P0لعو�
 ،�Zًقت كا� فيه مهجو� e
 �
�ال �g/ �لناv يقولو�: 
بينما  �ياٍ� منسوخة،  فيه 

�بينما  .لك.  ~ن  ننفي 
 Lإلسال� �
  vلنا� ينسب 
�لعنف ��لكرY، نؤكد ~ن 
 Yكر�
 ال  8نه  نصوصه  من 
ينهانا  ال  �8نه  �لدين،   e
 lهللا عن �8 َنَبرَّ �لكافر غ�
حتد�  �بينما   .�Zملحا�
8عد�] �إلسالL عن �جلها0 
بعُض  �8يَّدهم   µلعد���
لتوضيح  �نCْينا  �ملسلمني، 
�جلها0 �إلسالمي �حلقيقي. 
 e �ملسيح  كا�  �بينما 

بّينا  �لسما]،   e عقائدهم 
�هللا   �8 �لعظيم  �لقر��  من 
 ،Ylقد 8ماته كما 8ما� غ
�8نه ª ميت على �لصليب.. 
مؤسس �اعتنا  بّين  كما 
عليه �لسالL فلسفة تعاليم 
على  �Zّكز   ،Lإلسال�
 lجلانب �لر�حي فيه، �غ�

ليه  يفتقد  مما   lكث .لك 
 ��ZZCم Yنا.. فهل هذlغ
 tلد �هل  بسيطة؟!!! 

غlنا عشر معشاZها؟!

ماهية لتقو�: 
ُسئل شيخ ��Z: ِصف لنا �لتقوt ؟ 

فقا/: 
.� 0خلت Z8ًضا ֲדا شو@، فما.� تفعل؟ 
 ...gقا/: 8توقى ��حتر

.tلدنيا كذلك.. فهي �لتقو� e فقا/: فافعل

تعاليم  فلسفة  السالم  عليه  مؤسس *اعتنا  بّني  كما 
وغ¡  فيه،  الروحي  اجلانب  على  ورّكز  اإلسالم، 
مCررات  هذه  فهل  غ¡نا..  إليه  يفتقد  مما  كث¡  ذلك 
معشارها؟! عشر  غ¡نا  لدى  وهل  بسيطة؟!!! 

كا�  ألنه  �جلاهل  يعر{  �لعالـمُِ  جلاهل:  على   �لعا فضل 
ًمـا. م ألنه ª يكن عالـِ جاهًال، ��جلاهل ال يعر{ �لعالـِ

�َلِنْعَم لدH: �لدنيا Z�0 خر��، � 8خر� منها قلب من يعمرها، 
� �آلخرZ�0 P عمر��، � �عمُر منها قلب من يطلبها 


