



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
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�ملسجد �لنبو�، �ملدينة �ملنو��.

لو الك ملا خلقت األفالك    كلمة "التقوى"٢ - ٥
اع&اضان شديدان ينطويان على الشر بكل أصنافه  حضرة مرزا بش� الدين �مود أ�د �٦- ١٠

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا *مد املصطفى �   أحاديث نبوية شريفة �تارة١١
يا حسرات عليهم! إنهم جاوزوا حّد التُّقى  اقتباس من كتابات حضرة اإلمام املهدي �١٢ - ١٣
انتظار قاحل عقيم  حضرة مرزا طاهر أ�د (ر�ه اهللا ر�ة واسعة)١٤- ١٧

الشورى مؤسسة دينية مرموقة  (ملخص خلطب7 6عة) ١٨ - ٢٤
   حكم ونوادر    6ال أغزول ٢٥  

نبذة عن حياة الرسول العظيم �     ٢٦ - ٣٣   
سالمة الشبكة العنكبوتية٣٤   

التقوى منكم وإليكم٣٥ - 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، العد الثاني عشر - 

 ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل 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



اجمللد الثامن عشر، العد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل ٢٠٠٦ م

كلمة �لتقو�٢

Gلد��  من   Jلكث�  �8 8حد  على  Pفى  ال 
 Qسو� حد  على  ��لديانا�  �إلنسانية  تاUيخ 
 Jكث Vتسر  W لعامل� هذ�  فساهم  8مينة  8يا0ٍ  ^ [طها 
من �ألكا.يب ��ملغالطا� �لb تسببت W تشويه حقائق 
�تدنيس مقدسا�. �^ يتوقف هذ� �ألمر 
� هذ� �حلد بل 

� 8نبياQ �هللا �ملعصومني 0ُنس شرفهم �8ُلصقت ֲדم �ִדاما� 
شq. �يا للحسرo فإ� خJ خلق �هللا %مد �ملصطفى � 
 oبالطفر ليختمه   sإلنسا�  Uلتطو� تاUيخ   tنتظر� �لذ< 
�0ِّنت حو/  بقدميه،  �إلنسا�  
ليها  يسعى   bل� �لر�حية 
شخصه �لشريف �لكثJ من �لوقائع بطريقة غJ سليمة �8 
باستقر�Q خاطئ. %مد � �لذ< كا� 
.� حتدy عن �هللا 
 W Vكله يذ� t0للناظرين �كأ� �جو جل جالله، بد� 

خال~  oحب عميق له تعا�، �ينبض كيانه كله بنشو
�لتاUيخ كيف كا�  �قرW ��8 كتب  عز �جل.  فريد هللا 
�لبقيع يدعو �م   W tلتر� ليًال فتتبعه ��جه عائشة  ينسل 
 W ساجًد� مستغرًقا tيل، �8 جتدCبه ج tQطاعة ألمر جا
�ملكا�   U0مبا غاU 8نه ليلة ظنت  تسبيحة عذبة هللا، �كم 
فتلتمسه فتجدt قريًبا W حالة .�با�  
� ��جة 8خر�، 
W �د �متجيد هللا، فتقو/ كل مرo: 8نا W ��0 من �لفكر 

�8نت W ��0 �خر. 
لقد حتكم حبه هللا تعا� �
خالصه له W �يع Gاال� 
حياته، �لقد تلونت كل مناحي حياته بصبغة هذ� �حلب 
من   Cألك�  Qجلز� يصر�  كا�  �لقد  �إلخال~.  �.لك 
�قته W �لليل ��لنهاU يصلي هللا، �يسبح �مدU ،tغم كل 
�ألعباQ �لّثقا/ �لb كا� �ملها على عاتقه، ��ملسئوليا� 
فر�شه،  يهجر  �كا�  عنقه.  ُتطّو&  كانت   bل� �جلسا� 
بكر   �8 �بنة  يا  "0عي�  قائًال:   oلطاهر� ��جه  �يستأ.� 
 W هللا تعا�، �يتفكر� o08تعبد لر�"، �يكّر� كيانه لعبا

بكاQ غالب، حq �ني �قت �خلر�� 
� صالo �لصبح. 
 qمن �خر �لليل ح oلصال� W 8حياًنا، كا� يقف طويًال�
به  تأثر  �حلا/  هذ�  على   tشاهد من  قدماt، �كل   �Uّتتو
بالتهم  
نسا�  ُيهاَجم  يها�ونه �آل� كما ^  
�م  كثًير�. 
�8عظمهم  �8صدقهم،  �هللا  خلق  8طهر  �هو  �لكا.بة، 
�ثباًتا  �Uقة  �تو�ضًعا  �بساطة  �نظافة  �شفافية  �ستقامة 
�نز�هة، ��نتظاًما على �حلمد ��لتسبيح مبجد �هللا، �تعقًال 
 ،oللعشر 
حساًنا �  ،Jللفق ��حتر�ًما   ،Qفا�� �عطًفا 
�عتًقا  ��ألUملة،  ��ليتيم  ��لطفل   Uجلا��  Qللنسا 
كر�ًما �
�تعا�ًنا  للصحب،  �Uحية  �تربية  بالّرحم،  �بًر�  للرقيق، 
للملهو�، �حفًظا  �ملعر��، �نقاQ للسا�، �غوًثا  على 
�سهولة  للذ��،  �ضبًطا  �ملحن،  على  �صًبر�  للجميل، 
�لقانو�،  تطبيق  عند  �لشفاعة  قبو/   W �صعوبة   ،Qللقا�
�نفو�Uً من �لتحسس ��لتجسس ��لتطفل على ما ال يعنيه 
�فضح �لعيوV ��لقسوo، ���جو� على �ألموU بال حتقيق، 

�هكذ� شهد تاPUه �ملد��. 

لو الك لـما
خلقت األفالك
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نه %مد �.. ن¡ �هللا �خلامت، هذ� �لن¡ �لذ< باU@ كل 
من قبله من �لنبوo ��لصديقية ��لرسل، ��0فع عن عصمة 

�لنبوo �نفى عنها كل ִדمة.
حقه   �8علن  بر�Qته  8ثبت  قديًر�  %امًيا  �هللا  8قا�  لقد 
 .oمباشر �أل��  �لعاملية   Vحلر� عقب  .لك  �كا� 
�حلق   �
 �لنا�  £مع   tعمر 8مضى  �لذ<  �ملحامي  هذ� 
هو  بل  عربًيا  ليس  �ملحامي  هذ�  �هللا.  من  �حلق  �يشحذ 
هند< �ملولد، �.�t ما َسـِمَع من سباV �لن¡ ��لتحامل 
�ر  P �8و¦   Uفقر ��لبحث،  �لد�Uسة  علم  عليه حتت 
 Uلقر�� �يتفر¨ لفهمه، ففتح 8سفا� oQلر��يا�، �يعيد قر��
�لتو�Uيخ، �تلقف �مللفا�، �خا¦ %يط �لتفسJ �ملتالطم 
ليخر� »وهرo مكتوV عليها: �8 �هللا ليس كما يفهمو�، 
��لرسو/ ليس كما يتهمو�، فما كا� �هللا لينـز/ شيًئا ال 
 Uنه �البن �لبا
يليق، �ما كا� Uسله ��0 �ملستو� �لالئق. 
�هللا عز  ��لذ< شرفه  �لسال�  �ملهد< عليه  �إلما�   oحلضر
�جل �8 يكو� ثاs خلفائه �لكر�� 8ال �هو حضرo مر�� 

بشJ �لدين %مو0 �8د Uضي �هللا عنه �لذ< 8لف كتابا 
 bمد" ُترجم حديثا للغة �لعربية ��ل% oحتت عنو�� "حيا

ستنشرt "�لتقو�" 
� شاQ �هللا عC حلقا�.

� �لد��U حلياo �ألنبياQ يستخلص 
� �8ا عامة تشكو 
 oمن نقص �لتسجيل �8 �لغمو¦.. �لكن �ملؤلف £د حيا
قد فاضت عنها �لر��يا� ��لتفاصيل. �يقو/ "من �لصحيح 
�8 هذt �لغز�W oU �حلقائق ��لر��يا� �ملد�نة قد 8عطت 
�لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرo، �لكن من �لصحيح 8يًضا 
عليها  �لر0  �يتم  بعناية،  �النتقا��0  �U0سة  تتم  8نه حني 
�سم، فإ� ما تثtJ فينا حياo �لن¡ � من �إلميا� ��حلب 
�لغامر ��لتقو�، ال مياثلها فيه حياo 8خر�... عندما تتم 
�لز�ئفة،  ��ملفاهيم  لالنتقا��0  �خلاطئة  �حلسابا�  تصفية 
بر0ّها 
� �لقيم �لصحيحة �لثابتة، فإ� حياo مثل هذt ملن 
�ملحتم �8 حتبب نفسها 
لينا �بصوoU كاملة �
� �ألبد". 
 W ملصلي �لذ�ئب� oيشر¯ �ملؤلف كيف تؤثر فينا قد��
 t°فنحيا ما نقر ،oصالته كي جتعلنا نعيد �كتشا� �لصال

.Vخال�ا �نقتر
Uصًد�  �إلسال�  قبل   Vلعر�  oحيا �ملؤلف  Uصد  لقد 
تركه  �لذ<  �ألثر  حقيقة   Uلفو� على  منه  يتبني  مركًز�، 
Uفعهم  �لذ<  ��ملستو�  قومه،  على  �لعظيم  �لرجل  هذ� 
�لعرV عند مولد Uسو/   oعن حالة جزير yليه. �حتد

 ،Vللعر ��القتصا0ية  ��لعقلية  �خللقية  �حلالة  �.كر  �هللا، 
كانت   bل� ��إلنسا�  �إلنسا�  بني  �لعالقا�  �كذلك 
8خر�  جو�نب   W متقدمة  عميقة،  جو�نب   W متخلفة 

%د�o0.. لقد كانو� W ضال/ مبني.
 oUعلى ���جه �لذ< يكشف عن بؤ Qكما 8لقى �لضو
 oمضيئة �سط �لظال�، هي بيته �لطاهر، 8عد� ملهمة عتيد
كي تزيد من مساحة �لنوU تلك لتتسع حq تبلغ 8عما& 

"عندما تتم تصفية احلسابات اخلاطئة 
برّدها  الزائفة،  واملفاهيم  لالنتقادات 
فإن  الثابتة،  الصحيحة  القيم  إ_ 
حتبب  أن  احملتم  ملن  هذه  مثل  حياة 
نفسها إلينا وبصورة كاملة وإ_ األبد". 
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�ملكا� �8عما& �إلنسا� �كل �أللو��، 
عندما تلّقى تا� �لنبوo فتّوجت بذلك 
�لوثنية،  عن  �عز�فه  �صدقه،  8مانته 
�ميله �جلا�U إلغاثة �مللهو�، �صلة 
�لرحم، �عتقه للعبيد، �حسن عشرته، 
حq ليؤثر �يد بن حاUثة �8 يكو� عبًد� 
مال�ًما له، على �8 يكو� ُحرًّ� �سط 
بيت 8بيه. ما �لذ< 8Uته �لسيدo خد£ة 
 t�U >هبته �لنفس ��ملا/؟ ما �لذ� qح
�يد حq فضله على �ألV ��أل�.. ما 
�لذ< t�U 8هل مكة حq �8عو� 
�اًعا 
^ �دW y تاUيخ �لعرV على 
طال& 
 ��8U صفة �لصا0& ��ألمني عليه؟ لقد
َ�
ِنََّك ﴿ به:   tC8خ� �هللا   t�U ما  فيه 
.لك  �تّو�  َعِظيٍم﴾،  ُخُلٍق  َلَعَلى 
بالوحي. لقد 8نز/ �لقر�� جائزo على 
Uجل عطو�، ُيكِسب �ملعد�، �يقر� 
�لضيف، ��مل �ملتعب �لكليل، �يعني 
�هللا  كلما�  كانت  فقد  �ملحنة،  عند 
تتنـز/ �0ئًما على Uجا/ مثله، �هذ� 
هو 8صل �إلسال� �لذ< ظلموt، ��لن¡ 
ما  يسألو�:   ^� حقه،  هضمو�  �لذ< 
�كتفى   qح فيه  بكر  8بو   t�U �لذ< 
با0عائه �لنبوo كدليل على صدقه، أل� 

مثله ال يكذV؟
هذt هي �لر°ية �أل�� ��النطبا¶ 
�أل�/ للز�� �لعاقلة، ��لصديق �ملّتز�، 
��ملحيطني   ��Jجل�� �ملال��،  ��خلا�0 

�خلصا�  مشاعر  فيهم  تتولد   ^ �لذين 
مًعا.  ��لر°��  �لصا0&  
نه  بعد.. 
�لكم 8يها �لقر�Q �حلق �8 تسألو� عما 
 Qلعبيد �ألّ�لو�، ��لعقال�� Q�8 �لنساU
�لسابقو�، W 0عوo �هللا �كالمه.. لقد 

��8U كر�مة �حرية ��Uة �فهًما.
يشيب  �لذ<  �الضطها0  بني  �ما 
على  �نصباًبا  ��ملُْنَصّب  �لولد��،  له 
 oحال�� �جلد0،  �ملسلمني   Qلضعفا�
 oحد�� �
 oإلميا� �لغّالبة، �بني ��جر�
�هي  �لعظيمة  �ملسيحية  �لبال0  من 
�لنا�  ُيظلم  يكن   ^ حيث  �حلبشة؛ 
بسبب �ملعتقد، �ما بني �ملقاطعة �لتامة 
من 8هل مكة للن¡ � �كل من يقف 
»انبه بأ< صوoU. كما يرصد �ملؤلف 
%نة �لن¡ ��ثه عن ¹ر�، حني 8صبح 
�ال  يكلمه،  منهم  8حًد�  £د  ال  يوًما 
 Q��
ير0 عليه 0U >8 من شدo �لكيد، �
 - للطائف   Vلذها�  W يفكر  .لك 

قريًبا من مكة - ليدعوهم.
تربة صاحلة  هنا@  كا�  �ملدينة   W
تربة  �حلبشة   W كا�  كما  للغر�، 
بال0   W كا�  كما   ،Qلّلجو صاحلة 
بعيدo تربة صاحلة تنتظر 0عوo �لتوحيد، 

�كا� W �إلنسا� فرصة لالستئنا�.
 ،oلعديد� �الحتماال�  �لن¡  طَر& 
8سلم   bل�  Vيثر �حتما/  منها  �فا� 
بعض 8هلها.. �ستمعو� من �لن¡ �ºعو� 

من 8عد�Q �لن¡.. كا� كال� �لن¡ حجة 
يلقو�   t°8عد� �كا�  للفهم،  ناضجة 
مبطاعن ناضجة للتشويش، مت طبخها 
 Vعر  Uختا�� عاًما.   ١١ مد�  على 
 �8  ��Uقر�  ،t�ّعد على  �لن¡  �ملدينة 
مينعوt كما مينعو� 8نفسهم �8عر�ضهم. 
�هاجر �لن¡ � 
ليهم يقو/: 8طعمو� 
�لطعا�، �8فشو� �لسال�، �صلو� بالليل 
��لنا� نيا�، تدخلو� �جلنة بسال�. فيا 

ليت قومنا يفقهو�!
 W ملحامي ��ند< موكله� ¾Cكما ي
من  �ملدينة؛   W حتو�   Uألخطا� فصل: 
ִדمة 
شعا/ شر�oU 8حد�y �حلرV مع 
8هل مكة بأ0لة منصفة، تتبع تفاصيل 
�ألحد�y ��0 جتاهل، فقد كا� �لن¡ 
�يؤسس   ،Qلإلخا خطًطا  يضع   �
�ملظلو�  يشتكي  كي   ،Qللقضا نظاًما 
�ال يتحو/ 
� جال0، �يكتب عهو�0ً 
��لتعا��  للسال�  �ملدينة  طو�ئف  بني 
�لبّناQ ��حلرية �لدينية، �يؤسس حقو& 
 ،Vلكتا� �ميلي  �لليل  �يقيم  �لنا�، 
�يصلح بني �ملتخاصمني، ��ث على 
�يدعو  �لطريق،  عن  �أل.�  
ماطة 
مكة  8هل  كا�  بينما  لدينه،  باحلكمة 
خال/  �£وسو�  إلبا0ته،  Pططو� 
ضد  لتأليبهم  باملدينة  �ملحيطة  �لقبائل 
منافقي  �ير�سلو�  �صحبه،  �لن¡ 
�ملدينة بالرغب ��لرهب ليطر��0 �لن¡ 
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�من معه �8 يقاتلوهم، "�
ال غز�هم 
فقتلو� �لرجا/ �سبو� �لنساQ"، �هكذ� 
كر�هية  �بد�8  Uسالتهم،  كانت 
 Vحلر� �مسعر  تنمو  �لعربية  �لقبائل 

يشتعل.
^ يكن �لن¡ �؛ �ملسؤ�/ �ألمني، 
مبستسلم للغفلة.. فقا� باألقل �لو�جب 
�هذ�  �قائية،   Vحر  W حقه  Uغم 
�ألقل �لو�جب هو �الستطال¶ ملعرفة ما 
�دy. لقد كانت سر�يا �الستطال¶ 
�لتجّو�،   Vبا من  غز���  تسمى 
�كانت �لقو�فل �ملسلحة �لقريبة �ملمر 
حينئذ خطرo على �ملدينة، حq خر� 
قافلة  يستطلع  %د�0  عد0   W يوًما 

.Uمسلحة، فنتج عنها معركة بد
��لنقا0   Vلكتا� من   Jكث �يهمل 
من [طيط   Uبد معركة   W يكمن ما 

�ي ��ضح، قاt0 �هللا تعا� إلظهاU �ية 
%دo0، �هي 8نه هو �لذ< U8سل هذ� 
8خرجه W عد0  �لذ<  �لرسو/، �هو 
سيالقي،  من   �Uيد ال  هكذ�،  قليل 
جيًشا �8 ع�Jً؟ �0�U8 له �الصطد�� ֲדم 
هكذ�، ��0 كفاoQ عد0ية �8 تسليحية.. 
ليكو� هنا@ معجزo ��ضحة لإلميا�، 
يعر� ֲדا 8هل مكة �8 �هللا عز �جل 
يقاتل �ليس %مًد� W هذ�  �لذ<  هو 
�تدقيق  بصد&  �لكاتب  �ير0  �ليو�. 
على ما 8ثJ من لغط حو/ مصJ ب� 

 Qلصحر�� عاصفة  بعد  ما   W قريظة، 
 oمؤ�مر  W ��ليهو0   Vلعر� �جتمع  ملا 

 .oملسلمني �لوليد� Qخضر� o0إلبا
��Uيا�  من  �ملؤلف  �يقص 
�لسoJ 0الال� على 8شكا/ من حب 
 ،U0لنا� شخص �لن¡ �، ��إلخال~ 
 W جديًد�  شيًئا   �8 تثبت  �مشاهد 
جديًد�  �مولو�0ً  �Uقًيا،  يتكو�  �لدنيا 
 Uبد معركة   W  Qسو�  ،Uلنو� ير� 
فيها �إلسال� �نا/ فرصته  �نتصر   bل�
للحياW �8 ،o 8ُحد �لb �نتقم فيها 8هل 
مكة لقتالهم، �لكنهم ^ يقتلو� �لن¡ 
من   Jلكث�  Uفر� �Uغم  �إلسال�.  �ال 
�ملسلمني W فوضى �ملعركة فإنه كا� 
فر��Ûً  يضر، �عا��0 يصطفو� 0فاًعا 
عن مدينتهم، �
صر��Uً على �حلياo بعد 
�لفر�U، �توبة ��لتئاًما سريًعا. �يكشف 
 W �لناصع  �إلسال�  �جه  �لكاتب 
ينم عن فهم �ستر�تيجي عا/،  فصل 
للقر��، عندما يسأ/ بعد  نافذ  �فقه 
منها:   oلنجا�  oمعجز� �خلند&  ��قعة 

هل U 0�U8سو/ �هللا �ستمر�U �حلرV؟ 
حًقا  �يقو/:  �هللا   tيرضا مبا  �£يب 
 Á �8حيت.  �لذ<  0ي�  هو  هذ� 
 qحبيبه %مد � ح oيتبع خط حيا
بأمته:  يهتف  �هو  �لثر�  يو�Uيه 
�لصالo �ما ملكت 8ميانكم، Á يطلب 
من  8كثر   tعلو£ 8ال   :Jألخ� طلبه 
من  عقلك  متلك  فال  Uسو/.  
نسا� 
 ،Vال 0معك من �النسيا� ،Vإلعجا�
�ال قلبك من نبذ �الUتياV، 8نه حًقا 
تلك هي عزيز<   .VباUأل�  VU ¡ن
 Vلكتا� هذ�  نفحا�  8هم   ¾Uلقا�
 oJبص Uلقيِّم �لذ� نرجو �هللا �8 ينو�
كل من يقرt8 كي يتعر� من خالله 
�لن   ^  bل�  oلفذ� �لشخصية  على 
صلِّ  �للهم  �ا.  مثيال  �لتاUيخ  يعر� 
�سلم على ن¡ �لر�ة �تقبل منا هذ� 
�0فـاعا  تعريفـا  �ملتو�ضع  �لعمل 
 W قلت  �لذ<  خلقـك  8كمل  عن 
�لقـائلني  8صـد&  �8نت  شـأنه 

"لو ال@ ملا خلقَت �ألفالَ@." 

h يطلب طلبه األخg: أال eعلوه أكثر من إنسان رسول. 
فال متلك عقلك من اإلعجاب، وال دمعك من االنسياب، 
وال قلبك من نبذ االرتياب، أنه حًقا نn رب األرباب.

Administrator
َ ﺖﻘﻠﺧ



﴿ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َ�َهاُ��َ� 
2َِلى ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِه ِبَآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُر�� 
(يونس:  ُمْجِرِمَني﴾   َقْوًما  َ�َكاُنو� 

(٧٦

شر; �لكلما8:
�هم  مًأل،  ميأل  َمَأل  ِمن  �ملأل: 
أل�م  بذلك  ُسّمو�  قيل:  �ألشر��، 
هيبًة؛   Uلصد��� 8ُّبهًة  �لعيوَ�  ميأل�� 
كا�  ما  يقا/:   ،Uُلتشا�� �جلماعُة؛ 
 Uتشا�  >8 مّنا:  َمٍأل  على  �ألمر  هذ� 

.(Vألقر�) ¶جتما��
 �. كا�  �لرجل:   Cستك�  :��Cستك�

.(Vألقر�) QياCك

�لتفسـ=: 
يكذبه   Qألنبيا� من  ن¡  ُيبعث  كلما 
 ��Cيعت �8م  
ما  لسببني:  �لنا� 
 �8 �مكانته،   tUقد من  8على   t0عو�
 .tيتبعو  �8 من  º8ى  بأ�م  يظّنو� 
�هذ� نفس ما حدy لسيدنا موسى. 
 �8 �ملستحيل  من  8نه  ظنو�  فالبعض 
 ،t0عبا عبًد� من  عّز �جل  �هللا  يكّلم 
�8م  �حتقرt �آلخـر�� ظانني  بينما 
يطيعو� شخًصا   �8 �U8فع من  8عـّز 

كموسى �.
�قوله تعا� ﴿�كانو� قوًما Gرمني﴾ 
�أل�/:  مبفهومني؛  ر  يفسَّ  �8 ميكن 
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثاs حلضرo �إلما� �ملهد< �

:��U0 من

KA

في �حا� �لقر��

اع�اضان شديدان
ر بكل أصنافه ينطويان على الشَّ
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�لذلك  Gرمني  قبل  من  كانو�  �8م 
كّذبو� موسى �^ ُيوفَّقو� لإلميا� به، 
�هذ� �ملعÇ يوضح سبب �ستكباUهم 
 ^ �8م   >8 �إلميا�..  من  �حرما�م 
 �
يؤمنو� به أل� .لك كا� سيؤ0< 
 W سلب حريتهم �ملطلقة �يكو� عقبًة
سبيل �UتكاV �جلر�ئم �لb تعو�0َُّها. 
 W �8م 8صبحو� بكفرهم به :sلثا��

عد�0 �ملجرمني.
��حلق �8 كال �ملعنيني .� صلة �ثيقة 
 �

� �لسيئة تدفع  .
بإنكاU �حلقائق، 
 V8صحا  �8 
ّنه حلقٌّ � 8خر�.  سيئة 
�ملسا�¾ ��جلر�ئم ُيحرمو� من �إلميا� 
بسبب جر�ئمهم، كما 
نه حلقٌّ 8يًضا 

نكاU �حلقائق يضر بتقو� �إلنسا�  �8
 Qقلبه شي W كا� �
ضر�Uً فا0ًحا، �
يتالشى  فإنه  قبل  من  �هللا  خشية  من 
 tUنكا
 بسبب  تدU£ًيا   �8  �Uًفو منه 

لتلك �حلقائق.
هّين  بأمر  ليس  �حلقائق  Uفض   �

على  نكـر�Q، �£ب  هو جرمية  بل 
 �8  ���  >8 للتـقو�  يقيـم  من 
كي  جـاهًد�  يسـعى   �8 قـيمة 

يتجـّنبها.

ا َجاDَُهُم �ْلَحـقُّ ِمْن ِعْنِدَنا  ﴿َفَلمَّ
َقاُلو� �2َِّ َهَذ� َلِسـْحٌر ُمِبٌني﴾ 

(يونس: ٧٧)

شر; �لكلما8:
مبني: 8با� �لشيQُ: �تضح، �8با� 

فالٌ� �لشيQَ: �8َضَحه. َضَرَبه فَأباَ� 
8Uَسه من جسدt 8< َفَصَله، فهو 

.(Vألقر�) مبٌني

�لتفسـ=: 
تعا�  �هللا  عند  من  �حلق   Êيأ كلما 
مبني).  لسحٌر  هذ�   �ّ
) �لنا�  يقو/ 
��لو�قع �8 هذt �لكلمة �لوجيزo منهم 
تنطو< على �لشر بكل 8صنافه �8لو�نه. 
.لك �8 �لنا� صنفا�؛ صنف منهم 
�لر�حانية،  �لدينية   Uألمو�  W يرغب 
�صنف �خر يرغب W �ألموU �ملا0ية 
�ا�/  (سحٌر)  فبقو�م  �لسياسية. 
 W �لر�غبني  مشاعر   oUثا
  Qهؤال
�ملرسل كي  �لن¡  �لدينية ضد   Uألمو�
يوÌوهم بأ� ما جاQ به هذ� �لن¡ 
منا 

فسا0  به  يريد  �تلبيس  خد�¶  هو 
0ينهم �لذ< هم عليه. �بقو�م (مبني) 

 Uألمو�  W �لر�غبني   tضد �رضو� 
ليس  معه  ما  بأ�  ��لسياسية  �ملا0ية 
خد�¶  بل  فحسب،  �خد�¶  بسحر 
بينكم  �لفرقة  به  يوقع  سو�   Jخط
تريد��  كنتم  فإ.�  Íلكم.  �يشتت 
�ملّدعي  �ذ�  فتصّد��  لشعبكم   �Jًخ
 �
 �ملتحد  شعبنا  �ّو/  فسو�  
ال �

8حز�V متناحرo متحاUبة.
ال  �هللا   Q8عد� جند  �خلليقة   Qبد منذ 
 oملكيد�  tهذ  �
 يلجأ��  يز�لو� 
�لشيطانية �لb ^ تفقد قوִדا W �لفتك 
��لتدمJ. ففي �مننا هذ� 8يًضا �ستخد� 
�لشيطانية   oملكيد�  tهذ �ملعاUضو� 
�ال  �لزما�  هذ�  مصلح  ضد  نفسها 
 tلنا� فيقر��8 كل هذ� 8ما  يز�لو�. 
�لكرمي  �لقر��   W �إل�ية  �لتحذير�� 
�ال يتدبر�� فيها، �ال يفكر�� لد� 
ضد  �م  �ملفسدين   Qهؤال حتريض 
�ألمة   �8  � �ملهد<  �إلما�  سيدنا 
�حدִדا  �متزقت  تفرقت  قد  كانت 
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من  rُرمون  واجلرائم  املساوئ  أصحاب  أن  حلقٌّ  وإّنه 
إنكار  أن  أيًضا  حلقٌّ  إنه  كما  جرائمهم،  بسبب  اإلميان 
كان  وإن  فادًحا،  ضرًرا  اإلنسان  بتقوى  يضر  احلقائق 
يتالشى  فإنه  قبل  من  اهللا  خشية  من  شيء  قلبه   z
احلقائق. لتلك  إنكاره  بسبب  تدرeًيا  أو  فوًرا  منه 



فّرقها �شتتها  بعثته، فكيف  قبل  من 
هو كما يّدعو�. 
.� كا� بناQ �ألمة 
 Çمع هو  فما  �لتفرقة  هو  جديد  من 

��د� 
.�؟

ا  َلمَّ ِلْلَحقِّ  Kََتُقوُلوَ�  ُموَسى   Lََقا﴿
ُيْفِلُح  َ�َال  َهَذ�  Kَِسْحٌر  َجاDَُكْم 

اِحُر�َ�﴾ (يونس: ٧٨) �لسَّ

�لتفسـ=: 
قوله ﴿8ِسحٌر هذ�﴾ يع� �8 ما جئُت 
8يديكم،  بني   oٌ0ملوجو تعاليم  من  به 
بأنفسكم  تعرفو� تفاصيلها �حتّسو� 
بتأثJها، فكيف تسّمو�ا 
.� سحًر� 
�خد�ًعا؟ كيف يكو� سحًر� �كذًبا 
 Vلذ< يشجُّ هامة �لكذ� Qُلك �لشي.

�يدمغه؟
يفلح  ﴿�ال  بقوله  �هللا  صّر¯ 
 �
 يلجأ��  �لذين  بأ�  �لساحر��﴾ 
على   ��Uيقد ال  ��خلد�¶   Vلكذ�
�هللا   Qبأنبيا �ملنوطة  �ألهد��  حتقيق 
 Jيأتو� لتغي Qألنبيا� �
عليهم �لسال�. 
8حو�/ �لشعب 0ينًيا �8خالقًيا �َمدنًيا 
�سياسًيا، 
ما عاجًال �8 �جًال. ما من 
فسيدنا  ��د�.  �ذ�  �ُبعث  
ال  ن¡ 
تر��  8نتم  �م:  يقو/   � موسى 
بأ� 8عينكم 8ن� 8حقق هذt �ألهد�� 


جنا�ها  يكتمل  فشيًئا، �سو�  شيًئا 
على يد< W يو� من �أليا�، فكيف 
َمن  ��خلد�¶   Vبالكذ ترمو�   �.


ُ�دy هذt �لتطو��U �ملدهشة؟

َ�َجْدَنا  ا  َعمَّ ِلَتْلِفَتَنا  Kَِجْئَتَنا  ﴿َقاُلو� 
 Dُْلِكْبِرَيا� َلُكَما  َ�َتُكوَ�  PََباDََنا  َعَلْيِه 
ِفي �ْألSِ�َْ َ�َما َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنَني﴾ 

(يونس: ٧٩)

شر; �لكلما8:
 tيلفت لفًتا: لو� Qَلَِتْلِفتنا: َلَفَت �لشي
��لشما/.  �ليمني   ��.  �
 �صرفه 
صرفه  8Uيه:  عن  فالًنا  �لفت 

.(Vألقر�)

 W� �لتجّبُر.  �لعظمُة،   :QياCلك�
هي  �قيل:  ��ملُلك.  �لعظمُة  �للسا�: 
�كما/  �لذ��  كما/  عن   oUعبا
�لوجو0 �ال يوصف ֲדا 
ال �هللا تعا� 
�سُتخِدمْت   �.
 �كأ�ا   .(Vألقر�)
 �.
�  Qسّي  Çمبع  �Qجا لإلنسا� 
تعا� كانت  �هللا  �سُتْخِدمت W حق 

مبعÇ َحَسن.

�لتفسـ=: 
�للذين  لالعتر�ضني  شر¯  �آلية   tهذ
كلمة   W شديد بإ£ا�  .كرÌا  سبق 

�العتر�¦  كا�  مبني﴾.  ﴿سحر 
0يننا،  علينا  ليفسد   Qجا 
نه  �أل�/ 
�أل�/  شطرها   W �آلية  شرحته  �قد 
﴿8جئِتنا  �لقو�:   Q�Cك لسا�  على 
�باQنا﴾.  عليه  �جدنا  عما  لتلفتنا 
ما   �8 يظنو�  �لنا�  معظم  �ملا كا� 
يتبعه �با°هم هو �لدين �حلق، فكأ�م 

غو�Qنا  يريد  8نه  هذ�  بقو�م  قصد�� 
عن �لدين �حلق، �لكنهم .كر�� هذ� 
 W عنيًفا  هيجاًنا   yد� .كًر�  �ألمر 

قلوV �لعامة ضد نبيهم.
�كا� �العتر�¦ �لثاs هو: 
نه يريد 
َشَرَحْتُه  �قد  �لشعب،  Íل  تشتيت 
�آلية W �لشطر �لثاs: ﴿�تكو� لكما 
�لكCياW Q �ألU¦﴾.. 8< �8 موسى 
بال0نا.  على  �حلكم  يريد��   ��Uها�
��لبديهي �8 �لوصو/ 
� �لسلطة يتم 
8فر�0  بني  ��خلال�  �لفرقة   yبإحد�

�لنظا� �حلاكم.

َساِحٍر  ِبُكلِّ  �ْئُتوِني  ِفْرَعْوُ�   Lََ�َقا﴿
َعِليٍم﴾ (يونس: ٨٠)

�لتفسـ=: 
الحظو� كيف �8 �خلطأ �لو�حد يدفع 
�إلنساَ� 
� 8خطاQ 8خر�. لقد Uمو� 
بالسحر   � كموسى  كرميًا  نبًيا 
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��خلد�¶، فُحرمو� بسبب هذ� �الִדا� 
موضوعًيا،  �ًثا   t8مر يبحثو�   �8 من 
 tنصبو �لذ<  �لفخ   W �قعو�  �هكذ� 
له حيث بد��8 بأنفسهم يبحثو� عن 

�لسحرo ملبا�Uته.

َحَرُ� َقاLَ َلُهْم ُموَسى  ا َجاDَ �لسَّ ﴿َفَلمَّ
Kَْلُقو� َما Kَْنُتْم ُمْلُقوَ�﴾ (يونس: ٨١)

�لتفسـ=:
 o�Uساحة �ملبا W oعندما نز/ �لسحر 
عن   Qًستغنا�� كر�هية  موسى  8بد� 
مبا�Uִדم فقا/: �فعلو� ما 8نتم فاعلو�، 
�لنا�  يظن  �عبًثا.  لغًو�   t�Uفأ 8نا  8ما 
�ستعد  � كا�  موسى   �8 عموًما 
ملبا�Uִדم فو�Uً، �لكن هذ� خطأ، ألنه 
كا� يدU@ جيًد� �8م سحرo ��8 ما 
يأتو� به سيكو� لغًو� ال حقيقة فيه، 
فأبد� كر�هيته ��ستغناtQ عن �لتصد< 
�م، �لكنه ^ يرفض مو�جهتهم على 
�لفوU صر�حًة Uمبا ألنه فكر �8 �حلقيقة 
سو� تنكشف تلقائيÓ لد� �ملو�جهة 
�لعملية، �عندها سو� CPهم بر8يه 
صر�حًة. �هذ� ما حصل فعًال حيث 
قا/ �م عند �نكشا� 8باطيلهم: ﴿ما 

جئتم به �لسحر﴾.

ِجْئُتْم  َما  ُموَسى   Lََقا Kَْلَقْو�  ا  ﴿َفَلمَّ
ْحُر �2َِّ �هللا َسُيْبِطُلُه �2َِّ �هللا َال  ِبِه �لسِّ
(يونس:  �ْلُمْفِسِديَن﴾  َعَمَل  ُيْصِلُح 

(٨٢

 شر; �لكلما8:
 .t8فَسَد ضد  8صلَحه:  ُيصلح:  ال 
8صلحه بعد فساt0: 8قامه. 8صلح بني 
�لقو�: �ّفق.  8صلح 
ليه: 8حسن 
ليه، 
يقا/: 8صلح 
� �0بته 
.� 8حسن 
ليها 
 W له  �هللا  8صلح  �يقا/:  �تعهدها، 

.(Vألقر�) يته �مالهU.

�لتفس=:
 عندما يقف �حلق W مو�جهة �لباطل 
فأعما/  للعيا�.  �حلقيقة  تنكشف 
�ملفسدين ال تؤ�/ 
ال بالفسا0 ��لشر، 
بأعما/  8حد   Êيأ  �8 يستحيل   .

�صالًحا.   �Jًخ منها   �£  Á  oفاسد

� هذt �حلقيقة قائًال:  Jفاهللا تعا� يش
 Êلتأ �ملفسدين  8عما/  َنَدُ¶  ال  
ننا 
يتقلبو�  جنعلهم  
ننا  بل  يرجو�،  مبا 
�يغّير�� حالتهم من حني آلخر فال 

ينجحو� W مر�ميهم.

 َ̂ ﴿َ�ُيِحقُّ �هللا �ْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َ�َلْو َكِر
�ْلُمْجِرُموَ�﴾ (يونس: ٨٣)

�لتفسـ=: 
 oUلبشا� لنعلم �8 "كلما� �هللا" تع� 
��لوعيد، ألنه تعا� ُيثبت �حلق ֲדما.

كلمة  هنا   � موسى  سيدنا  يبني 
�هللا   �
 يقو/:  حيث  �Uئعة،  حكمة 
 �
 Qللجو� �
عّز �جل ليس �اجة 
�لكذV ��خلد�¶ لنشر 0ينه، بل كل 
شيQٍ خاضع ألمرt، �لذلك فإنه ينشر 

0ينه بأمرt �قدUته.
U0ًسا  هنا  �جل  عّز  �هللا  عّلمنا  لقد 
 �8 �هو:  8ال  �ألخال&،   W عظيًما 
ال  �ملبد8  صحة   �8 ��د�  صد& 
طر&   �
  Qباللجو لإلنسا�  يسمح 
غJ مشر�عة لتحقيقه، بل £ب �[ا. 
لتحقيقه  �فاضلة  مشر�عة  �سائل 
�لكن  �هاًما.  سامًيا  كا�  مهما 
عصرنا   W �لنا�  8كثر   �8 لألسف 
 Qلوبا� �هذ�  �حلقيقة،   tهذ £هلو� 
يستسيغو�  حيث  متز�يد   Uنتشا�  W
�حلق  قيمة  ما  �حلق.  لتوطيد   Vلكذ�
�ينتصر  يز0هر   �8 يستطيع  ال  �لذ< 

��0 �الستعانة بالكذV ��خلد�¶؟

﴿َفَما Pََمَن ِلُموَسى 2ِالَّ ُ_�ِّيٌَّة ِمْن َقْوِمِه 
 �ْKَ َ�َمَلِئِهْم  ِفْرَعْوَ�  ِمْن   ٍ̀ َخْو َعَلى 
 Sِ�ِْفي �َأل Lٍَيْفِتَنُهْم �2ِ�ََّ ِفْرَعْوَ� َلَعا
2ِ�َنَُّه َلِمَن �ْلُمْسِرِفَني﴾ (يونس: ٨٤)
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 شر; �لكلما8:
صّدقه  به:  �من  8ّمنه.  �َمَنه:  �من:   
��نقا0.  خضع  له:  �من  به.  ��ثق 

.(Vألقر�)
من   Uلصغا� 8صلها  �لذUّية:  .Uّية: 
على  يقع  قد  كا�   �
� �أل�ال0، 
 ،�Uلتعا�  W مًعا   Uلكبا��  Uلصغا�
�8صله  ��جلمع  للو�حد  �ُيستعمل 

للجمع (�ملفر��0).
له عدo معا� منها  على: حرُ� جرٍّ 

.(Vألقر�) لتعليل�
8عجَبه.  �ُفتوًنا:  َفتًنا  يفنت  فَتَنه  يفنت: 
 o8فنت �ملا/ �لناَ�: �ستما�م. فتنت �ملر
�8قعه  عمًر�:  �يٌد  فنت  �ّلهته.  فالًنا: 
فالًنا  فنت  �قع.   >8 فُفنت  �لفتنة   W
 �
 �لرجل  فنت  8ضّله.  �مفتوًنا:  فتنًة 
 Qَفنت �لشي .Uَ0 ֲדن �لفجو�U8 :Qلنسا�
على  ُهْم  ﴿يوَ�  �منه:  8حرقه،  فتًنا: 
�لناU ُيفَتنو�﴾ (�لذ�Uيا�: ١٤). فنت 
�لصائغ  فنت   .tصّد 8Uيه:  عن  فالًنا 
بالبوتقة  8.�به  فتنًة:  ��لفضة  �لذهَب 
 Q>0ليبني �جليَد من �لر U8حرقه بالنا�
�هو   ،Vَمشو  �8 خالص  8نه  �يعَلَم 

.(Vألقر�) لفتنة� Ç8صُل، مع
�Uتفع. عال فال�   :Qُلشي� عاٍ/: عال 
 :Óفالن عال   .Cجت�  Cتك  :¦Uأل�  W

.(Vألقر�) tغلبه �قهر
جا��  فال�:  8سر�  �ملسرفني: 

غفل  جهل؛  8خطأ؛  �8فرØ؛  �حلد 
.(Vألقر�)

�لتفسـ=: 
8فر�0  8<.. ^ ُيطع موسى � 
ال 
من قومه، بينما Uفض �آلخر�� 0عوته 
خوًفا من �8 يضطهدهم فرعو� �علية 
قومه �8 �رقوهم. �هذ� يبني �8 �لنا� 
 ،Qألنبيا� قلوֲדم بصد&   W يستيقنو�
�ال  بلسا�م  يصّدقو�م  ال  �لكنهم 
يعلنو� 
ميا�م خشية �ضطها0 �لقو�.

يكو� W �لدنيا ملو@ جبابرo �لكنهم 
ميلكو� من �لذكاQ ��لفطنة ما مينعهم 
تتمر0  ال   qح �لرعية  مضايقة  من 
 � نو¯  قو�  كا�  فمثًال  عليهم، 
يعاUضونه، �لكنهم �كتفو� بالسخرية 
يعذبوهم    �8  ��0 8تباعه  �من  منه 
كا�  فرعو�  �لكن  8ثرهم.  �ميحو 
 �
 0فعتهم   oبقسو فعاملهم  غبًيا، 

�خلر�� عليه.
موسى،  صف   W 
سر�ئيل  بنو  كا� 
شأ�م  يتعاظم   �8 فرعو�  فخا� 
حكمه  فيضعف  خطرهم  �يتفاقم 
�يذهب سلطانه، لذلك كا� يعّذֲדم. 
أل�  منه،  شديًد�   Qًغبا هذ�  �كا� 
يقّو<   UCم �0منا  ��لعد���  �لعنف 

8سباV �لتمر0 �ال £د< نفًعا.
مبوسى  �من  ما  8نه  �آلية  من  �يبد� 

�يع قومه، �
منا جزQ منهم، كما هو 
من  .Uية  تعا� ﴿
ال  قوله  من  ظاهر 
قومه﴾، 8ما �آلخر�� من قومه فكانو� 

معه بسبب �لد��فع �لسياسية.
قوله   W Jلضم� بأ�  قا/  من  �هنا@ 
تعا� (من قومه) عائد على فرعو� ال 
على موسى، ��ملعÇ عندهم �8 8فر��0ً 
8يًضا صّدقو� مبوسى  من قو� فرعو� 
 Çملع�  �8  �U8 �لك�  (�لقرط¡). 

.Vلصو�� �
 Vأل�/ 8قر�
 Jضم  W �ملفسر��  �ختلف  كما 
�لغائب W قوله تعا� (مألهم)، فقا/ 

سر�ئيل،  ب�  من  8سيا0  �لبعض: هم 
�إلسر�ئيليني.  عن  هنا  �حلديث  أل� 
 �
 يرجع   Jلضم�  �8 غJهم  �ير� 
فرعو�،  قو�  من  �إلسر�ئيليني  8سيا0 
�قد ُسّمو� 8سيا�0ً �م لكو�م حاكمني 

عليهم.
 Jجا¶ �لضمU�0عيا إل �U8 8ن� ال Jغ
 o0فئة معينة من �لشعبني، أل� �لسيا �

�نتماQ 8حد  بناQً على  ُتعر� فقط  ال 
به  يتمتع  مبا  8يًضا  بل  لشعب حاكم 
 U8حد من حكم �سلطة. فاحلق �8 كبا
 Qسو�  - �لفرعونية  �حلكومة  Uجا/ 
كانو� من �لفرعونيني �8 �إلسر�ئيليني 
- قد ُسّمو� مًأل لب� 
سر�ئيل، 
. كا� 
فرعو� يستعني باملسؤ�لني �لكباU من 

�لشعبني الضطها0 �إلسر�ئيليني.
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َعْن َعاِئَشَة Uضي �هللا عنها  َقاَلْت: ِ
�َّ Uَْهًطا ِمَن �ْلَيُهو0ِ 0ََخُلو� َعَلى �لنَِّبيِّ َصلَّى �هللا عليهِِ َ�َسلََّم 
اُ�  اُ� َعَلْيَك. َفَقاَ/ �لنَِّبيُّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلَّم: َعَلْيُكْم. َفَقاَلْت َعائَشُة: َبْل َعَلْيُكْم �لسَّ َفَقاُلو� �لسَّ
َ��للَّْعَنُة. َفَقاَ/ �لنَِّبيُّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلَّمَ: َيا َعاِئَشُة ِ
�َّ �هللا ُيِحبُّ �لرِّْفَق ِفي �ْألَْمِر ُكلِِّه. َقاَلْت 
(V�0الستئذ�� ��آل� Vسنن �لترمذ<، كتا) .َعاِئَشُة: 8ََلْم َتْسَمْع َما َقاُلو�؟ َقاَ/: َقْد ُقْلُت َعَلْيُكم

َعْن َعاِئَشَة Uَِضَي �هللا َعْنَها َقاَلْت َما ُخيَِّر �لنَِّبيُّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َبْيَن 8َْمَرْيِن ِ
ال �ْخَتاUَ 8َْيَسَرُهَما 
َما َلْم َيْأَثْم. َفِإَ.� َكاَ� �ِإلْثُم َكاَ� 8َْبَعَدُهَما ِمْنُه. َ��هللا َما �ْنَتَقَم لَِنْفِسِه ِفي َشْيQٍ ُيْؤَتى 
ِلَْيِه َقطُّ َحتَّى 

ُتْنَتَهَك ُحُرَماُ� �هللاَِّ َفَيْنَتِقُم هللا.  (صحيح �لبخاU<، كتاV �حلد�0)

َعْن َعاِئَشَة Uَِضي �هللا عنَها َقاَلْت: َما َضَرUَ Vَُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم ِبَيِدtِ َخا0ًِما َلُه َقطُّ 
َ�ال �ْمَرoً8َ، َ�ال َضَرUَ Vَُسوُ/ �هللاَِّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم ِبَيِدtِ َشْيًئا َقّط، ِ
الَّ 8َْ� ُيَجاِهَد ِفي َسِبيِل 
�هللا. ��هللا َال ُخيَِّر َبْيَن 8َْمَرْيِن َقطُّ ِ
ّال َكاَ� 8ََحبَُّهَما 
ِلَْيِه 8َْيَسُرُهَما َحتَّى َيُكوَ� 
ِْثًما. َفِإَ.� َكاَ� 
ِْثًما 
َكاَ� 8ْبَعَد �لنَّاِ� ِمَن �ِإلْثِم َ�ال �ْنَتَقَم لَِنْفِسِه ِمْن َشْيQٍ ُيْؤَتى 
ِلَْيِه َحتَّى ُتْنَتَهَك ُحُرَماُ� �هللا َعزَّ َ�َجلَّ 

(Uمسند �8د بن حنبل، باقى مسند �ألنصا) . َفَيُكوَ� ُهَو َيْنَتِقُم هللا َعزَّ َ�َجلَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�١٢


ال ليكّف عنكم 8يد< �لكّفاU، �يهّيئكم لنـز�/ �ألنو�U، فما  �U سل�U8 ما�
لكم ال تشكر�� بل تعرضو� عن �ُ�د�؟ 8تعلمو� 8نكم ُتتَركو� ُسد�؟ �
� مع 
�ليو� غد�. �ما جئتكم من هو� �لنفس، �ما كنت مشتا& �لظهوU، بل كنت 8حّب 
 Qمن �خلر��، �8ضا bعلى كر�ه �U فأخرج� ،U�8 8عيش مكتوًما كأهل �لقبو
 �8  ،Uملستو� �لبثُت عمًر� كالسّر  ��لعر��،   oلشهر� �لعا^ مع هر� من   W يº�
 �U s8عطا Á .Vمن �حلسا �U�8 كفتيل خا ،Vلتر�� W �8 كرميم ،Uلُقْنُفذ �ملذعو�
فهاQ �ظلمو�، �كا� بعضهم  ما ُيحِفظ �لعد�، �منَّ علّي بوحي 8جلى. فاشتعل �لسُّ
من �لبعض 8ْطغى، �سَفْت منهم علّي �ألعاصُر ��لصر�صر �لعظمى، فر8يتم مآ�م يا 
Û�8 �لنهى. Á بعدهم 08عوكم 
� �هللا، فإ� تقبلو� فاهللا حسبكم، �
� تكفر�� فاهللا 

حسيبكم، ��لسال� على من �ّتبع �ُ�د�.
8نو�¶  من  �تشاهد��  �لعا^،   W عظيًما  �نقالًبا  تر��  �هللا..  فتيا� �Uكم  يا 
�ملعا^. �8شقى �لناِ� W هذ� �لزمن �ملسلمو�. ُنهب 0ُنياهم، �كثJ منهم من �لدين 

ال عليهم، �ال ُتهِلك �0هية 
ال قومهم. ما حدثْت بدعة  Qٌيرتّد��. ال ينـز/ بال

ال �َلجْت بينهم، �ما عَرضْت عليهم �لدنيا عيَنها 
ال فقأْ� ֲדا عينهم. نر� شّبا�م 
�للُّحى، �يعّظمو�  �لنبوّية. �ّلقو�  �ملّلة �إلسالمية، �%و� �ثاU سنن*   Uتركو� شعا
�لسبا/، �يطّولو� �لشو�VU، مع تلبُّس �حللل �لنصر�نية. فهم W هذ� �لزمن 8شقى 
َمن 8ظّلْته �لسماQ، ���ْته �لغQ�C. يعرضو� عن فضل �هللا 
.� 8تى، �يفّر�� من Uحم 
 Uافو� حّر �لناP 0نا، ��ّتبعو� طرًقا 8ُخر�. ال �.
و� عن ِخو�� �هللا  �هللا 
.� ��Ý. َتنحَّ
��لّلظى، �Pافو� مر�oU هذt �لدنيا، ��لطريق �لذ< ما نّصفه �لشيطا� �طئو� كّله، 

فسبقو� �خلّنا� �ألطغى.

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

يا حسرات عليهم!
إنهم جاوزوا حّد التُّقَى
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�لعلماQ، �يتكّلمو� كما  
نا Þن  يقولو�  قو�  �منهم 
يتكّلم �لسفهاQ، يضّلو� �لنا� بغJ علم �ُهد�، �يعرضو� 
 W لرسل� Jَعن �حلّق �لذ< حْصحص �جتّلى. �يدفنو� خ
فتلك  �لعلى.  �لسما���   �
 عيسى  �ُيصِعد��   ،Vلتر��
�حلّق  ير��  يبصر��،  ال   Á يبصر��  ضيز�!  قسمٌة   �.ً

ظهر  �لذ<  �حلّق  �يكتمو�  يعلمو�،  �هم  يتعامو�   Á
كشمس �لضحى..... 8يُظّنوِ� �8م ال ُيسألو� �ُيتركو� 
كشيQ ُينسى؟ 8ال ير�� �آليا� من ��8U �8 ،�U كمثله 
 ،Qإليذ�� o0معاملة �هللا برجل �فتر�؟ ما �م ال يتركو� عا
��هللا  عليه؟  �عاهد��  ��لو�  88ْقسمو�  ��ال�Q�U0؟  ��لسّب 
يسمع �ير�. يا حسر�� عليهم! 
�م جا���� حّد �لتَُّقى، 
�َخلْلق  ��لعمى. Pافو�  �لَعشا  فآثر��   Vلقلو� على  �ُطبع 
�ال Pافو� �هللا، �ال يّتقو� حّر �لّناU ��للَّظى. �قد �8تو� 
يدخلها  بأ�  Uضو�  �ما  0خلوها،  فما  �لدين   U�0 مفاتيح 
بل  �قتهم،  بإما�  يؤمنو�   �8 منهم  8ُيْرَجى  8خر�.  �مٌر 
يقولو� كّذ�Vٌ ُيضّل �لو�U8 ،�U نفَسه W �ّ< �ملسلمني 
�ال يؤمن باهللا �Uسوله �ملصطفى. �ما َشّقو� صدU<، فما 
�ياٍ� 
� �Uها قو�   ��8U ُيخَفى؟ �قد 8عثرهم على كفر 
 .ßلُعق� W لدنيا �ال� W قر�ٍ� ��8 ما ُعّذبو� W 8ُهلكو�
�هم  �8ضحى،  عليهم  �لشمس  طلعت  شْقوִדم..   tفهذ
يفّرقو� بني خائٍن  �لدَُّجى. ال  �لغاU �يؤثر��   W تفو�P
 �Uًنو يطفئو�   �8 يريد��  �ليٍل سجى.   Uٍا� �بني  �8مٍني، 
 �
�  t8مر على  غالب  ��هللا  �جلال/،   >. �هللا  من  نـز/ 
كا� مكرهم تز�/ به �جلبا/. �8سبو� �8م قوٌ� ليس �م 
���/؟ �سيبطل �هللا كيدهم، �
� كا� كيدهم كحليٍب 
8َجَر� W �حللو&، �8مضى W �لعر�&، �8 كغذ�Q 8خر� 
هي 8لطف �8َحَلى. 8يستطيعو� �8 ير��0ّ قضاtQ؟ سبحا� 
 Qمن �لسما tنه يغِلب �ال ُيغَلب، �ينّفذ 8مر
Uّبنا �ألعلى! 


� حتت �لثر�. فهل من فP qافه �ال يطغى؟ �هل من 
�ألّ�لني؟  �بائهم   Q�U� 8يّتكئو� على  يأà؟  يطيعه �ال  ُحّر 
��لت  �ما  ¹تلفني،  فيها  �جتدهم  ثبا�،  آل�Uئهم  �ليس 
 Uلنو� تطر¯ بر8يهم كلَّ مطر¯، فال يثبت �ليس له قر��
�يتبّد/ كّل حني. ���هللا، 
s صا0&، �جحد�� مبا جئت 
به بغJ علم �ال ُبرها� مبني. �
s 8عر¦ نفسي للذبح فما 
�0نه 
� كانو� من �لصا0قني. 
� يقولو� 
ال Uً�ا بالغيب، 

�ليسو� على �حلق ُمْعثرين.

ال بنحوسة  �Qلزال�/ ��لطاعو� ما جا� �
�يقولو� 
كيف  8قو��م   �
 �نظْر  منحوسو�.  قو�  
�م �  ،Qهؤال
َتطيَّر��؟  مبا.�  ��لرسو/،   Vلكتا�  Q8عد� يا   !��Uيهَذ
 Uلينذ� حّجته  به  ليتّم   tعبد �هللا  U8سل  مبا   Vلعذ��  Q8جا
قوًما غافلني؟ �يٌل لكم �ملا تزعمو�! �قد 8نبأ �هللا ֲדا قبل 
ظهوUها Á 8نتم باهللا �Uسله تستهزئو�. �
� �هللا ير� كّل 
ما تصنعو�. تر�� لياÛ �لكفر �ُظلماִדا، �ُتحّسو� حاجَة 
عمو�.  قو�  كأنكم  تعرضو�  8نتم   Á �8ما�Uִדا،  مرسل 

.� �بتسم ثغُر صبح �إلسال�، �0�U8 �هللا �8 £يح �لشر@ �
بآياته �لعظا�، فلكم مكٌر W �ياته، لعل �لنا� 
� �حلق ال 
يرجعو�. �تقر°�� W سوoU �لنوU من غJ �لشّك ��لُغّمة، 
�8 �خللفاQ كّلهم يأتو� من هذt �ُألّمة، Á تلتمسو� عيسى 
�لذ< هو من ب� 
سر�ئيل، �تنسو� ما فيهم قيل. �تقر°�� 

W حديث نّ¡ �هللا: 2ماُمكم ِمنكم، Á 8نتم تتجاهلو�.

-------------

*  هكذ� �W 0U �ألصل سهًو�، �ُصّحح W طبعة "�خلز�ئن": "�لسـنن".

 (�لتقو�)

(�الستفتاQ، �خلز�ئن �لر�حانية � ٢٢ -  ~ ٦٥٢ - ٦٥٥)



�خلـامتـة

 ،Qفيما يتعلق بالبحث ��الستقصا�
فإننا نأمل �8 نكو� قد 08ينا ��جبنا 
نتر@   �8 قبل  �لكن  ��فية.   oٍUبصو
 o0عو ُنوجه   �8 نريد  هنا  �لبحث 
�هي  �ملسيحي،  �لعا^   �
 ¹لصة 
ُبرجهم  من  �ملسيحيو�  َينـز/   �8
 �8� �ملصطنعة،  �لعقائد  من  �لعاجي 

 .oكو� �حلقائق �لو�قعية للحياUِيد
كا� عيسى �ملسيح 
نسانا كامال 
من  8كثر  يكن  �منه، �^  W سيا& 
 U8على ما قّد �

نسا�. لقد �صل 
�هللا له �8 يصل 
ليه كرسو/ خاّ~ 
مميز من عند �هللا باسم �ملسيح، �ألمر 
 Qلذ< جعله متميًز� بني �يع �ألنبيا�
منذ �من موسى 
� �من Gيئه هو.

مبهمة صعبة  ن¡  لقد كلِّف كل 
8ُنا� قد  حًقا. كا� عليهم 
صال¯ 
مهمة   �8  Jغ متاًما.   �Uً8شر�  ��Uصا
يكن   ^  .
 8صعب،  كانت  عيسى 
 W �لشائعة   Uلشر�� %اUبة  عليه 
 - عليه  بل كا�  �ملجتمع فحسب، 
تغّير   yحد�
  - .لك   �
 باإلضافة 
�لشعب  موقف   W  >Uثو�  >Uجذ

�ليهو0<. 
8تبا¶  حالة   W  yد� �كما 
�لزما�   Uمر� مع  فإ�م  0ين،  كل 
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�لمسيحية �حلة من �لحقائق +لى �لخيا% (١٥)١٤

�لذ< قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا¶ عن �حلق  �لكتا�U0 Vسة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �لb صد¶ ֲדا �ملسيح �لناصر< عيسى �بن مرمي � كما 8نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�لb حجَبها ّجتاU �لدين �ºاسرo �خلال~، �بانية �لترهيب �8صحاV صكو@ �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صوUִדا �حلالية من خال/ عملية تغيJ ممتدo على تاUيخ  ��حلق �8 
 Uتلك، �ختا Jلتغي� تقريًبا. فبدال من �خلو¦ W جد�/ ال �اية لـه حو/ عملية  �ملسيحية كله 
 �
 �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  %ّك  على  ��ختباUها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  �U0سة  �لكاتب 
 ،yلثالو�  ،oUلكفَّا� �ملسيح،   oكبنو هامة  مسائل  �لكتاV �ث  هذ�   W ّمت قد  8خر�  موضوعا� 

�ملجيQ �لثاs للمسيح.
هذ� عزيز< �لقاU¾ باختصاU شديد هو %تو� هذ� �لكتاV �لقيِّم: "�ملسيحية Uحلة من �حلقائق 

� �خليا/" حلضرo م��J طاهر �8د (�Uه �هللا �Uة ��سعة). ��8U 8سرo "�لتقو�" نشرt على 
�آل�نة   W  Jبشكل خط نشطت   bل� �لو�سعة  �لدعاية   �
 نظر�  متسلسلة  حلقا�   Cع صفحاִדا 
�ألخoJ صوًتا �صوoًU �كتابًة ُبَعيد �لدماU �لذ< حّل - �ال يز�/ �ّل - باملسلمني ��U8ضيهم من 
 Vِقبل "�لدجا/".. �لقو� �ملا0ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه �8 هذ� �لكتا
بيا� ُحبٍّ صا0& ¹لص للمسيح ��ملسيحيني W �يع Þ8اQ �ملعموoU. كما 8نه Uسالة حّب �م، ألنه 
يقو0هم 
� حقيقة َمن �ّبو�، �ما �ّبو�: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �� �أل��� أل� ُتف� 

�ملسيحية �حلّقة َضالَ/ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو0 بأجيا�ا �عاملها كّله 
� هد�ية VU �لعاملني.

� �للغة �لعربية للكاتب �لسوU< �ألستا. %مد منJ �إل0ل¡ ��Uجعه  Vقد حصل شر� نقل �لكتا�

ُثّلة من 8بناQ �جلماعة �ملتضّلعني W �للغة ��لدين. "�لتقو�"

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

انتظار قاحل عقيم



ينحرفو� تدUً£ا عن �حلقيقة فيتيهو� 
�هذ�  ��آلثا�.   Qألخطا� فلو��   W
بالضبط ما حدW y حالة �لشعب 
 W - كانو� قد حتّولو� .
�ليهو0<. 
من   ��Uصا�  - �ملسيح   QيG �من 
�لناحية �لو�قعية 8مو�ًتا �Uحًيا. �كا� 
 �Uًلسما�ية قد 8صبح غو� oحليا� Qما
قلوًبا   tQ�U� تاUًكا  �نفَد  لديهم 

متحجرo ميتة. 
�هللا  كلَّف   bل� �ملهمة  �كانت 
 oֲדا عيسى هي �8 �ّو/ �ليهو0 مر
 Vقلو  >�.  Q8حيا بشر   �
 ثانية 
ينابيع  فيهم  ُيفّجر  نابضة، ��8  حية 
 oللطف �لبشر<. تلك كانت معجز�
عيسى �لb 8جنزها؛ �W .لك كانت 

تكمن عظمته.
�إلسـالمي  ��لعـاملَا�  �آل�، 
 sلثا� Qملسيحي ينتظر�� مًعا �ملجي��
ينسيا  8ال  عليهما  عيسى،  للمسيح 
يكو�   �8 بد  ال  �ملوعو0  عيسى   �8
ناحية  من  نفسه  �أل�/  عيسى  هو 
�ألسلوV ��ملهمة. �لكن كا� على 
هذ� �ملسيح، �سب نبو��Q مؤسس 
�إلسال� حضرo سيدنا %مد �، �8 
عا^   W ليس   sلثا� Gيئه   W َيظهر 
 �8� �إلسال�،  بل W عا^  �ملسيحية 
 �8 عليه  كا�   bل� �لعظيمة   oملعجز�
يأÊ ֲדا، هي .�ִדا �لb ّمتت على يد 

 oملر� tهذ W عيسى من قبل؛ �لكن
مسلمي   Vقلو 
صال¯  عليه  كا� 

 .Jلزمن �ألخ�
 tتؤيد  ،sلثا� ملجيئه  �لفهم،  هذ� 
لرسو/  8خر�   �ٌ�Qنبو  -  oبقو  -
حا/  بأ�  تنبأ  فقد   .� %مد  �هللا 
�ملسلمني، W �أليا� �ألخoJ، ستكو� 
 oمشاֲדة متاًما حلا/ �ليهو0 خال/ فتر
�لنعل  حذ�  �تفّسخهم،  �Þال�م 

بالنعل. 
فإ�  .�ته،  هو  �ملر¦  كا�  فإ.� 
.�ته  هو  يكو�   �8 £ب  �لعال� 
يعو0   �8 �ملسيح  على  كا�  8يًضا. 

� �لعا^ باألسلوV �ملتو�ضع نفسه، 
�Uحه   W �لكن  شخصه   W ليس 
قد  ما  بالضبط  �هذ�  �شخصيته، 

حدy �حصل. 
�لسما�يني  �ألشخا~   Qهؤال �

�لثوUيني يولد�� �0ئًما بَشًر� عا0يني، 
�يعيشو�  مهمني   Jغ� متو�ضعني 

 ¦Uأل� ��Uلتو�ضع. �هم يز�� oحيا
ثانية بشكل �Uحي باألسلوV نفسه 
متاًما، �ُيعاَملو� 8يًضا باإلÌا/ نفسه 
��لo0�C ��أل.�، ��لعد�Q �ملتعصب. 
على  8بًد�  بسهولة  ُيميَّز��  ال  �هم 
�8م �ملمثلو� �حلقيقيو� للذين قد مت 

�لوعد مبجيئهم.
 tUظهو W للمسيح yما حد �

 �Uًأل�/ على 8يد< �ليهو0، كا� مقّد�
 tله ثانية 8يضا، �لكن هذ y�8 �د
�ملرo على 8يد< �ملسلمني ��ملسيحيني 

�لذين كانو� يتوقعو� عو0ته. 
 Jلتوقعا� �ملشوَّهة .�ִדا �غ�  �

�حلقيقية �ملتعلقة بالطريقة �لb سيعو0 
فيها 
� �ألU¦، ��ألهد�� �لتخّيلية 
نفسها �لb كا� ُيتوقع منه �8 ُيتابعها؛ 
�لو�قعية   Jغ .�ִדا  �لنظر  ��جها� 
كما   ¦Uأل� على  �إلجنا��ته  أل�0ئه 
كانت قد ُعرضت من ِقبل �لشعب 
�ليهوW >0 �من عيسى �ملسيح، كا� 
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وناظرين إ_ الوراء اآلن، eد املرء نفسه z موضع 
أفضل كي يفهم فشل اليهود z معرفة مسيحهم. وُميكننا 
�ن أن نفهم بسهولة مشكلتهم الصعبة، وأن نأخذ من 
مأساتهم درًسا وهو أن فهمهم احلرz لكتبهم قد ضللهم. 



ال بّد �8 يعيدها �يكرUها �ملسلمو� 
 .sيئه �لثاG Q8ثنا

�لتاUيخ  كا�  فقد  �لشكل  �ֲדذ� 
يعيد نفسه.

 Qآل�، £د �ملر� Q�Uلو� �
�ناظرين 
نفسه W موضع 8فضل كي يفهم فشل 
�ليهوW 0 معرفة مسيحهم. �ُيمكننا 
مشكلتهم  بسهولة  نفهم   �8 Þن 
مأساִדم  من  نأخذ   �8� �لصعبة، 
U0ًسا �هو �8 فهمهم �حلرW لكتبهم 

قد ضللهم. 
مسبًقا،  كله  .لك  ناقشنا  قد 
�لكننا نشJ هنا ثانية 
� هذt �ملسألة 

تأكيًد� على Ì8يتها.  
�دy �0ئًما W تاUيخ �ملصلحني 
�لذين  �لنا�   �8 �ملنتَظرين،  �لدينيني 
معرفتهم   W يفشلو�  ينتظر��م 
عند Gيئهم W 8غلب �ألحيا�، أل� 
خطأ.  �ُتفهم  ُتقر8  Gيئهم  عالما� 
فاحلقائق ُتجعل 8ساطJ! ��ملجا��� 

تؤخذ على حرفيتها!
�لقصة   Uتكر� تقريًبا  مت  �لقد 
نفسها W �من �ملجيQ �لثاs للمسيح 
�ملوعو0 �لذ< هو حضرo م��J غال� 
�8د �لقا0ياs �؛ فاليهو0 كانو� 
للن¡  �ملوعو0  �لنـز�/  ينتظر�� 
�ملسيح،  �من   W  Qلسما� من  
ليا� 
�كذلك W هذ� �لزما�، فإ� شخًصا 

 tما 8يًضا ما ��/ هبوطه متوقعا »سد
هو   oملر�  tهذ �لكن   ،Qلسما� من 

�ملسيح .�ته.
 �8 �ملسيح  يتوقعو�  �ليهو0  كا� 
يأÊ مكلَّال باملجد، �كانو� يتوقعونه 
من  جديد  عهد   �
 يأخذهم   �8
�ظهوUهم  �هيمنتهم  سيطرִדم 
�لر�ما�.  8سيا0هم  على  �تفوقهم 
حّطم  قد  �لناصر<  �ملسيح  �لكن 
ظهر  حني  �لتوقعا�؛  تلك  مبجيئه 
 oUعن �لصو � 8خ�Jً بصوoU بعيدo جدًّ
�لb توّقع �ليهوG 0يئه فيها كمسيح 
 bل�  oUلصو� تلك  ينتظر�نه.  كانو� 
كانو� يتمسكو� ֲדا بعزo �شدo على 

مد� قر�� طويلة.

� 8حد�ًثا مشاֲדة بشكل صاعق 
�ملوعو0  �ملسيح   QيG عند  حدثت 
غال�   ��Jم  oحضر شخص   W

� �لد�U �لذ< لعبه  .s�8د �لقا0يا
خصومه هو .�ته - �ألºاQ فقط هي 
�ملسلمو�  قا�  فقد  �ختلفت.   bل�
 U�0َ تبّنو�� Qملسيحيو� على �لسو���
�العتر�ضا�  عيسى.  �من  �ليهو0 
هو  �العتر�ضا�  �منطق  .�ִדا،  هي 
قد  تعا�  �هللا  فإ�  .لك  �مع  .�ته. 
 qح �ملتو�ضع  �لرجل  هذ�  عامل 
 oبآيا� 8عظم مما 8ظهر لتأييد �ُنصر
 W  tساعد� �لسابق؛  �لعصر  مسيح 

نشر Uسالته بسرعة 8كW� C 8عد�0 
�لبال0  عد0  حيث  من   Jبكث 8عظم 

�W �يع قا��U �لعا^. 
تلك هي �حلقائق �لb تتكلم عن 
�لذين  أل�لئك  فقط  �لكن  نفسها، 

يسمعو�. 
تتضح   bل� �حلقائق  هي  تلك 
�تسطع مع مر�U �لوقت 8كثر فأكثر، 
�لكن فقط بالنسبة 
� �8لئك �لذين 

يهمهم �8 ُيشاهد��.

� U ¯�Uسالة �ملسيح ال [تلف 
W سيا& �ملو�قف �ملعاصرo للمسلمني 
فقط  سيفَهم  �لكن  ��ملسيحيني. 
عيو�م  ُيغمضو�  ال  �لذين  �8لئك 

عنها.
0عونا W �لنهاية نذّكر �ملسيحيني 
 o0عو ينتظر��  �لذين   - ��ملسلمني 
 - قر��   oعد منذ  �ملسيح   Uظهو
 ��Jم oتنّبأََ ֲדا حضر bبالكلما� �ل
�ملسيح   �  sلقا0يا� �8د  غال� 
 oJألخ� �أليا�   W �هللا  من   yملبعو�

حيث يقو/:
ينـز/  لن  8نه  جيًد�  "�علمو� 
من �لسماQ 8حٌد. 
� �يع معاUضينا 
ميوتو�،  سو�  �ليو�  �ملوجو0ين 
�لكن لن ير� 8حد منهم عيسى �بن 
مرمي نا�ًال من �لسماQ 8بًد�، Á ميو� 
�لذين Pلفو�م، �لكن لن  �8ال0هم 
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ير� 8حد منهم 8يًضا عيسى �بن مرمي 
�8ال0  ميو�   Á  ،Qلسما� من  نا�ًال 
ير��  لن  8يًضا  �لكنهم  �8ال0هم، 
�بن مرمي نا�ًال من �لسماQ. �عندئذ 
�لقلَق،  قلوֲדم   W �هللا  ُيلقي  سو� 
قد  �لصليب  غلبة  8يا�   �8 فيفكر�� 
متاًما،  تغيَّر  قد  �لعا^   �8� �نقضت، 
ينـز/   ^ مرمي  �بن  عيسى  �لكن 
 Qلعقال� يتنّفر  سو�  فحينئذ  بعد؛ 
�لعقيدo 0فعًة ��حدo، �لن   tمن هذ
ينتهي �لقر� �لثالث من هذ� �ليو� 
ال 
�لشديد��   Øلقنو�� �ليأُ�   Ûيستو�
على كل من ينتظر عيسى �بن مرمي، 
مسيحيًّا،   �8 مسلًما  كا�   Qسو�
�لباطلة."   oلعقيد�  tهذ فJفضو� 
�خلز�ئن  �لشها0تني،   oتذكر)

�لر�حانية � ٢٠، ~ ٦٧)
 qح تنتظر��   �8 ميكنكم  لذلك 
سو�  �هم  جديد،  جيل  يولد 
 Êهم �يأUُيفنو� 8عما  qينتظر�� ح
تستمر  �Uمبا  جديد.  جيل  بعدهم 
حالة �النتظاU هذt حq �اية �لزما�، 
 t�8 مسيًحا ما لن يهبط »سد Jغ

 .Qمن �لسما
�8لئك  فإ�  حا/،  كل  �على 
�لذين �لمو� بأ� عيسى نفسه هو 
سو� يعو0 شخصًيا لن ير�� حلمهم 
ألنفسهم  يبنو�  �لرمبا  8بًد�.  يتحقق 

حائط مبكى �خر، كما فعل �ليهو0 
سنة.  �ال�  ثالثة  من  8كثر  منذ 
ֲדذ�  U°�سهم  يضربو�   �8 �ميكنهم 
�حلائط، �لكن سو� �دy معهم 
8يًضا ما حدy مع �ليهو0. فهم لن 
ير�� مسيًحا هابًطا من �لسماU Qغم 
جيل.  بعد  جيًال  �عذ�ֲדم  بكائهم 
�ملستقبلية  توقعاִדم  �م  ُتنِجز  �لن 
عن �ملسيح شيًئا 
ال فر�ًغا �خو�Qً ال 

ينتهيا�.

نه النتظاU قاحل عقيم حًقا! 

�8ما بالنسبة 
� �ملسيحيني �لذين 
�بن  هو  �ملسيح  بأ�  يا  جدِّ يعتقد�� 
 �8 لنا  فاºحو�   Wحلر�  Çباملع �هللا 
 tֲדذ  ãلنقا�� �لبحث  هذ�  ُننهي 
�لكرمي  �لقر��  من   oUملُنِذ� �لكلما� 
بعثة  من  ��د�  عن   yتتحد  bل�
يقو/   ،� %مد  �لكرمي  �لرسو/ 
َقاُلو�  �لَِّذيَن   Uََ�ُيْنِذ﴿ �جل:  عز  �هللا 

�تََّخَذ �هللا َ�َلًد� * َما َلُهْم به ِمْن ِعْلٍم 
َتْخُرُ�  َكِلَمًة  َكُبَرْ�  آلَباِئِهْم  َ�ال 

ْ� َيقولو� ِ
ال َكِذًبا﴾ ِ 8َْفَو�ِهِهْم  ِمْن 

(�لكهف ٥ - ٦).

---------
 tهذ بنشر  �لكرمي   ¾Uلقا� 8يها  هكذ� 
�حللقة �ألخoJ من هذ�  �لكتاV �لقيِّم نكو� 
قد �8فينا بالعهد �لذ� 8خذناt على 8نفسنا 8ال 
نشطت   bل� �لو�سعة  �لدعاية  على  �لر0  �هو 
 oًUصوًتا �صو oJآل�نة �ألخ� W Jبشكل خط
�كتابًة ُبَعيد �لدماU �لذ< حّل - �ال يز�/ �ّل 
"�لدجا/"..  ِقبل  من  ��U8ضيهم  باملسلمني   -
�حلق،  للمسيح  �خلالص  حبنا  عن  
عر�بنا �
�أل���   �� قد  8نه  �حلقة. خصوصا  ��ملسيحية 
حّرفها  من  َضالَ/  �حلّقة  �ملسيحية  ُتف�  أل� 
 �
 كّله  �عاملها  بأجيا�ا  �لتعو0  �ضّيعها، 

هد�ية VU �لعاملني.
�للهم باW @U �لر�¯ �لطاهرo ملؤلف هذ� 
�لكتاV حضرo مر�� طاهر �8د ���Uه �Uة 
يا  لوجهك  خالصا  �لعمل  هذ�  �تقبل  ��سعة 

VU �لعاملني.
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وعلى كل حال، فإن أولئك الذين rلمون بأن عيسى 
نفسه هو سوف يعود شخصًيا لن يروا حلمهم يتحقق 
أبًدا. ولرمبا يبنون ألنفسهم حائط مبكى آخر، كما فعل 
اليهود منذ أكثر من ثالثة آالف سنة... فهم لن يروا مسيًحا 
هابًطا من السماء رغم بكائهم وعذابهم جيًال بعد جيل.



الشورى مؤسسة دينية مرموقة

ملخص خلطبتي جمعة ألقاهما
 حضرة مرزا مسرور أحمد (أيده اهللا) 

اخلليفة اخلامس لسيدنا اإلمام املهدي عليه السالم


عد�0 �ألستا.: متيم 8بو 0قة 
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Kلقاها   gل� ملخص خطبة �جلمعة 
حضر� مر�l مسر�� kKد 

 n  ٢٠٠٦  ��_P  ٢٤ بتا�يخ   
مسجد بيت �لفتو;، لند�

 oتال�� ��لتعو.  �لتشهد  بعد 
�لفاحتة، تال حضرته �آلية �لكرمية:

﴿َفِبَما َ�ْحَمٍة ِمَن �ِهللا ِلْنَت َلُهْم َ�َلْو 
و� ِمْن  ا َغِليَظ �ْلَقْلِب َالْنَفضُّ ُكْنَت َفظًّ
َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َ��ْسَتْغِفْر َلُهْم 
َعَزْمَت  َفِإَ_�  �ْألَْمِر  ِفي  َ�َشاِ�ْ�ُهْم 
ُيِحبُّ  �هللا   َّ�2ِ �هللا  َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ
ِلَني﴾ (�/ عمر�� : ١٦٠) �ْلُمَتَوكِّ

بد8 حضرته �خلطبة بذكر موضو¶ 
 tهذ  W �ملنعقد   �Uلشو� Gلس 
 Qلضو� �سلط  باكستا�   W �أليا� 
 Qألعضا  Vالنتخا� موضو¶  على 
Ì8ية  على  �8كد   .�Uلشو� Gلس 
�لشو�U �على �Uتباطها باخلالفة.

كما 8كد حضرته، بناQً على �آلية 
على  �لتوكل  Ì8ية  على  �لسابقة، 
�هللا بعد �[ا. �لقر�U؛ سو�Q �[ذ هذ� 
�لقر�U بعد �ملناقشة، �8 نز�ال عند 
8U< �ألكثرية، �8 بر8U 0< �ألغلبية 
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��لنـز�/ على 8U< �ألقلية 8حيانا، 
حتيط  ال  قد  �ألكثرية  أل�  �.لك 
 Uمت �لتشا� bبكل جو�نب �لقضية �ل
حو�ا. �ال £ب �خلو� من عو�قب 
�لقر�U بعد .لك، �ال بد من �ملضي 
 tهذ�  .tتقرير مت  ما  �تنفيذ  قدما 
�هللا  8كد   bل� �ألمثل  �لطريق  هي 
عليها W �لقر�� �لكرمي، ��لb £ب 

على �جلماعة �8 تسلكها.

كا�   �
� 
نه  حضرته،  �يقو/ 
هو  �لسابقة  �آلية   W �ملخاطب 
�لرسو/ �، 
ال �8 �خلطاV 8يضا 
موجه لألمة 8يضا، �خاصة W �من 
�ملوعو0  ��ملسيح  �ملهد<  �إلما� 
عليه �لصالo ��لسال�، �لذ< يشمل 
8Uسهم  �على  ��ملسئولني  �جلماعة 
قلب   �8 فكما  بالذ��.  �خلليفة 
�لن¡ كا� لينا Uفيقا، كذلك قلب 
كذلك.  يكو�   �8 ينبغي  �خلليفة 
منها�  على  �خلالفة  نظا�   �8 �مبا 
�إلسالمية  �جلماعة   W قائم   oلنبو�
�أل�دية �مستمر بإ.� �هللا، فقلب 
Uفيقا  لينا  �0ئما  سيكو�  �خلليفة 
سيكو�  �جلماعة  باملؤمنني. �نظا� 
 Uستمر�� بسبب  8يضا،  مستمر� 
�هللا ��Uته  �بفضل  �خلالفة،  نظا� 
�ملحضة، فإ� �UتباØ �ألفر�0 باخلليفة 

لذلك. نتيجة  مستمر�  سيكو� 
�هكذ� ستكو� �لعالقة بني �خلليفة 
£ريا�  تبا0ليْين  كتياUين  ��جلماعة 
للجماعة  �خلليفة  من  �هللا  بفضل 
لذلك  للخليفة.  �جلماعة  �من 
�لدينية   Uألمو�  W Jيستش فاخلليفة 
 ،oUامة، ��ملؤمنو� يقدمو� �ملشو��
بسبيل  ملتزمني  منهم؛  طلبت   �.

�لتقو�. �ينبغي على �لذين يقدمو� 
�ملشوoU �8 يكونو� من �لفقهاQ �من 
�لعابدين. �هكذ� فإ� على �جلماعة 
 �Uلشو� Gلس   Q8عضا  Uتا]  �8
�مللتزمني  من  يكونو�  �يث 
بالنفس  �لتضحية   W ��ملتفوقني 
�لعابدين.  Qلفقها� �من  ��ملا/، 

عبا�  �بن  ��Uية  حضرته  �.كر 
Uضي �هللا عنهما عن �لن¡ �، عندما 
نزلت ﴿�َشاUْ�ِهم W �ألمر﴾ قا/ 
لغنيَّاِ�  �Uسوله  �هللا   �
 "8ما   :�
 ،bة ألم�U عنها، �لكن جعلها �هللا
فمن �ستشاU منهم̂  ُيْعَد� Uُْشد�". 
�Uة   oUملشو�  �8 حضرته  �8كد 
للهد�ية. تؤ0<   �8 بد  �ال  لألمة 

�بني حضرته، �8 �ملسئولية تقع على 
 ��UتاP عاتق 8فر�0 �جلماعة �لذين
فعليهم   .�Uلشو� Gلس   Q8عضا
�لصال¯  على   Qًبنا Pتا�Uهم   �8

�لقر�بة  على  ال  ��لفقه،  ��لتقو� 
 .oملحابا�� �لدنيوية  ��لعالقا� 
مرموقة،  0ينية  مؤسسة   �Uفالشو
بعد   Êتأ عالية  مكانة   ��. �هي 
 �
� �جلماعة.  �نظا�  �خلالفة  نظا� 
فعلو� .لك فإ�م سينالو� �Uة �هللا 
تعا�، 8ما 
.� جلئو� لالختياU على 
�ختياUهم  فسيكو�  0نيوية  8سس 
 bل� �لCملانا�،   Q8عضا  Uكاختيا
�حسابا�  8سس  على  تقو� 
�ملنتخبو�   Qألعضا� فسيقو�  0نيوية 
�لCملانا�   Q8عضا به  يقو�  ما  مبثل 
�لدنيوية. �ال بد �م �8 ير�عو� حق 
�هذ�  بالتقو�؛  �تأ0يتها  �ألمانة 
 oUملشو� سيقدمو�   Qهؤال أل� 
�جلماعة  8فر�0  �على  للخليفة، 
.لك. ألجل  حذUين  يكونو�   �8

�.ّكر حضرته 8عضاQَ �ملجلس �لذين 
يتم �نتخاֲדم �8م ُينتخبو� لعا� كامل 
�ليس لأليا� �لثالثة �لb ينعقد فيها 
�ملجلس. �هنالك مسؤ�ليا� .�� 
صبغة �0ئمة تترتب عليهم. فعليهم 
�8 يلتزمو� %اسبة 8نفسهم. �حيث 
على   Qًبنا يكو�   Vالنتخا�  �

 ،Uألمو� بعض   W �ملنتَخبني   oCخ
سيكونو�  �8م   Uلتصو� ينبغي  �ال 
�ألمر   �8 
ال   ،Qشي بكل  %يطني 



ال  الذي  والدين  الدين،   z جدا  هام  شيء  فالعبادة 
عبادة فيه ليس دينا، كما قال الرسول �. فعليهم أال 
يتخلفوا عن الصالة �اعًة إال بعذر حقيقي. فالذي 
صائبة. مشورة  يقدم  أن  ميكن  ال  العبادة  يراعي  ال 
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�آلخر �لذ< هو �ألهم هو �لتز�مهم 
يكو�   �8 ميكن  �ال  بالعبا��0، 
يسلك   ^ ما  حقيقيا  عابد�  �لعابد 
 Q8عضا فإ�  �هكذ�  �لتقو�.  سبل 
ِعَظم  يتذكر��   �8 £ب  �ملجلس 
�ملسؤ�لية �مللقاo على عاتقهم، حيث 
�نتخبهم �ألفر�0 �8حسنو� �لظن ֲדم.

 Q8عضا على   �8 حضرته  �يؤكد 
Gلس �لشو�U 8ال يستخّفو� باألمر 
بالثالثة   o0د�% �لقضية   ��Cيعت�
��لتقو�  فيها،  �جتمعو�   bل� 8يا� 

منا �  ،Qألصدقا�� باألحبة  فيها 
مت   bل�  ��Uلقر�� متابعة  عليهم 
�من  �خلليفة  عليها  ���فق  �[ا.ها 
 �8 فعليهم  للتنفيذ.  U8ُسلْت   Á
يتأكد�� من �8ا قد ُنفِّذ� بطريقة 
 W سليمة ���0 تلكؤ. �كل عضو
Gلس �لشو�U مسئو/ عن مر�قبة 

�لتنفيذ W %يطه على �ألقل.
�8كد حضرته 8يضا على �8 �ألفر�0 
£ب �8 ير�قبو� كل �ألموU بأمانة، 
ال �8 يغضو� �لطر� عنها W �قتها 
خصومة  حدثت   �.
  Á 8حيانا، 
يث��Jا.  �ملقصرين  �بني  بينهم 
�8كد حضرته �8 �جلميع لو حاسبو� 
�حلق  عن  يسكتو�   ^� 8نفسهم 
حلدy تطوU كبJ �تساU¶ عظيم 
يتذكر��   �8 �عليهم  �جلماعة.   W

�غض  �حلق  عن  �لسكو�   �8
��لتلكؤ  �لتكاسل  عن  �لطر� 
يكو�  ال   �8 £ب  �لكن  جرمية. 
�لنقد شخصيا، سو�W Q �لنقاشا� 
G Wلس �لشو�U �8 غJها، �
منا 
 ��0 موضوعيا  يكو�   �8 £ب 
حضرته  ر  �.كَّ �ألشخا~.  نقد 
äبة  هم  �جلماعة   W �ملسئولني   �8
�جلماعة W 8عني �لنا�، ��8 �ملتوقع 
منهم �8 يكونو� على 8على مستو� 
�حقو&  �هللا  �قو&  يتعلق  فيما 
 Qلعبا0 �طاعة �خلليفة. فعلى هؤال�
 tهذ على  8نفسهم  �اسبو�   �8
جد�  ها�   Qشي  o0فالعبا  .Uألمو�
 o0عبا ال  �لذ<  ��لدين  �لدين،   W
�لرسو/  قا/  كما  0ينا،  ليس  فيه 
 oفعليهم 8ال يتخلفو� عن �لصال .�
فالذ<  حقيقي.   Uبعذ 
ال  �اعًة 
ال ير�عي �لعباo0 ال ميكن �8 يقد� 
حقو&  �åصو~  صائبة.   oUمشو
 �8 �ملسئولني  على  £ب  �لعبا0؛ 

يتحلو� بالنـز�هة W �لتعامل، ��8 
ير�عو� حقو& �جل��J، طبقا أل��مر 
من  مقبوال  فليس   .� �لرسو/ 
�قد  ج��Jم.  يؤ.��   �8 �ملسئولني 
 oلصال� عليه  �ملوعو0  �ملسيح  بني 
 �8  Uجلا� تعريف  بصد0  ��لسال� 
�ألW æ �لدين 8يضا جاUٌّ، �هكذ� 
فكل �8د< هو جاU ألخيه. �من 
�ملؤ^ عد� مر�عاo .لك، �خاصة من 
سلوكهم  سيؤثر  �لذين  �ملسئولني، 
على غJهم، �قد ينفر �لبعض 8يضا.

�لنقطة  على  8يضا  حضرته  �8كد 
�لثالثة �ألخر� �هي طاعة �خلليفة، 
 ��Uبقر� يستخفو�  �لذين   �8�
�لشو�U �لb هي مصا0ٌَ& عليها من 
قبل �خلليفة، فهم يستخّفو� بأ��مر 
يشعر��.  ال  حيث  من  �خلليفة 

ًر� 8عضاG Qلس  �بيَّن حضرته، مذكِّ
 Qلدها�� Qبأ� �لعلم ��لذكا ،�Uلشو�
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منا �لذ< � ،Qملكر لن ينفعو� بشي��
فعلى   .Qلدعا�� �لتقو�  هو  ينفع 
�جلميع �اللتز�� بذلك. كما .كر ما 
قاله �إلما� �ملهد< ��ملسيح �ملوعو0 
قوله  حو/  ��لسال�   oلصال� عليه 
تعا�: "يا 8يها �لذ< �منو� 
� تتقو� 
8نكم   >8 فرقانا"؛  لكم  £عل  �هللا 

� كنتم ملتزمني بالتقو� سُتعَطو� 
�8قو�لكم  8فعالكم   W يسر<   �Uنو
�W عقلكم �W حو�سكم �W كل 
 bحركة �سكنة لكم، ��8 �لطر& �ل
 tنية. �هذ�Uفيها تصبح نو ��Jتس
هي �لCكا� �لb بشرنا ֲדا �ملسيح 
�ملوعو0 عليه �لصالo ��لسال�. فإ.� 
بذلك  �جلماعة  8فر�0  �يع  عمل 
�جلماعة،  تقو�  مستو�  فسJتفع 
�هللا  فيه   @Uسيبا ُيتخذ   Uقر� �كل 
�سبه،  �جلميع  �سيعمل  تعا�، 
من  شكو�  هنالك  يكو�  �لن 
��لتقاعس. ��لتلكؤ   ��Jلتقص�

�ختم حضرته بالدعاQ لكي يوفق 
�لتقو�  سبل   W  Jللس �جلميع  �هللا 
��ملسئوليا�.  �ألمانا�   Q�08  W�
8عطو�  من  لكل  تعا�  �هللا  �سأ/ 
�جلماعة  Pدمو�  لكي  �لفرصة 
 oٍمساِعد 8يد<  حًقا  يكونو�   �8

للخليفة. �مني.

Kلقاها   gل� ملخص خطبة �جلمعة 
حضر� مر�l مسر�� kKد �خلليفة 
��ملسيح  �ملهد�  لإلما{  �خلامس 
 n }ملوعو� عليه �لصال� ��لسال�
بيت  مسجد   n  ٢٠٠٦/٣/٣١

�لفتو;، لند�

 oتال�� ��لتعو.  �لتشهد  بعد 
�لكرمية: �آلية  حضرته  تال  �لفاحتة 

َ�َال  �هللا  َسِبيِل  ِفي  ﴿Kَ�َْنِفُقو� 
�لتَّْهُلَكِة  2َِلى  ِبَأْيِديك�ْم  ُتْلُقو� 
ُيِحـبُّ  �هللا   َّ�2ِ Kَ�َْحس�ُنو� 

(١٩٦ :oلبقر�) ﴾ْلُمْحِسِنَني�

�هللا  بنعم   Jبالتذك حضرته  بد8 
�لكبoJ على �جلماعة، �قد بني �8 
8فر�0 �جلماعة ينفقو� W سبيل �هللا 
�بتغاQ مرضاo �هللا.  �يضحو� ماليا 
 oUبضر�  Jلتذك� من  بد  ال  �لكن 
 oسبيل �هللا �هذ� لإلخو W &إلنفا�
لكي  �هذ�  ��جلد0،  �لقد�مى 
يتذكر�� �8 �لتضحيا� ال بد منها 
.لك  يبني  كما  نفوسهم،  لتزكية 

�لقر�� �لكرمي.
�يا�  هنالك   �8 حضرته  �.كر 
توجه  �لكرمي  �لقر��   W  oJكث
�هللا  سبيل   W لإلنفا&  �ملؤمنني 

��لتضحية �ملالية. �قد بّشر �هللا فيها 
بأ� �ملنفقني سينالو� 8جر� W �لدنيا 
تعا�  �هللا  �قد حض   .oآلخر�  W�
8فضل  من  �ملؤمن  ينفق   �8 على 
�لسنة   �8 حضرته  بني  �قد  ماله. 
على  شاUفت  قد  للجماعة  �ملالية 
�النتهاQ بعد شهرين �8 ثالثة، لذلك 
تسديد  من  �جلماعة  ألفر�0  بد  ال 
تCعاִדم  من  �ملالية  مستحقاִדم 
8نه  حضرته  �8كد  �تضحياִדم. 
�يع  سيقضي  �هللا   �8 يقني  على 
حاجا� �جلماعة �يغطي مصاUيفها 
�جلماعة  يعامل  �0ئما  كا�  كما 
 W يلقي �لذ<  
� �هللا هو  بفضله. 
 oجلديد� ��ل�Cمج  �ملشاUيع  �لقلب 
�أل�ديني  �ملسلمني   �8 يعلم  �هو 
تنفيذها  على  قاU0ين  سيكونو� 

��لتكفل ֲדا.

�يؤكد حضرته 8نه W هذ� �لزمن، 
�إلما�   ،� �لرسو/  خا�0  �ببعثة 
عليه  �ملوعو0  ��ملسيح  �ملهد< 
�جلها0  8صبح  ��لسال�،   oلصال�
�هللا  8عطى  �قد  ضر�Uيا،  باملا/ 
تعا� 8تباعه Uغبة �سعة W قلوֲדم 
�لتضحيا�   tهذ يقدمو�  لكي 
�ملالية W �من �نتشر� فيه �ملا0ية. 
�ملسالك  نفس  يسلكو�  فهم 
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 W  � �لن¡  صحابة  سلكها   bل�
�لرسو/   oبأسو متأسني  �لتضحية 
�ألجر  من  ��ثقو�  �هم   .�
�ملالية،  �لتضحيا�  على  �ملترتب 
�لتضحيا�.   tذ� يؤهلهم  ��هللا 
 W �ملثلى  �لنما.�  قّد�  �لقد 
بنفسه   � �لرسو/  �8ال  �لتضحية 
.� بأسوته  متأسني  8صحابه   Á

 oيقو/ �ملسيح �ملوعو0 عليه �لصال
فطرتنا  تعَط   ^ لو  
نه  ��لسال� 
�لن¡  �تِّبا¶  على   oU0لقا� �لقو� 
ال  �هللا  أل�  بإتباعه،  8ُمرنا  ملا   �
�قد  �سعها.  
ال  نفسا  يكلف 
فو&  �لتCعا�   �
 �لبعض  يقو/ 
طاقتنا، �ال نستطيع �8 ندفع لكل 
"فال  ��ملشاUيع،  �لصنا0يق   tهذ
�سعها".  
ال  نفسا  �هللا  يكلف 
�لكن �لنما.� �لb قدمها �لرسو/ 
بّينْت  �لكر��  �لصحابة  �تبعها   �
 W �8م قد تعرضو� لظر�� قاسية
تضحياִדم، �^ يتخلف 8حد منهم.

 �8  oحضر مبثا/  حضرته  ر  �.كَّ
عنه، فال  �هللا  �لصديق Uضي  بكر 
8كثر  طاقا�  8ُعطي  قد  8نه  شك 
من غtJ، �كا� ينفق W سبيل �هللا 
�يقو/ لو 8نه 8نفق كل ماله فهو 
له  تعا� سيهيئ  �هللا   �8 من  ��ثق 
�هذ�  8كثر،  ما/  لكسب  فرصة 

تعا�  �هللا  من  تعو0  ما  �سب 
�بسبب توكله �لعظيم عليه �
ميانه 
�لقو< به تعا�. �كا� سيدنا عمر 
من   tJغ� ماله،  نصف  قد�  قد 
مالية  تضحيا�  قدمو�  �لصحابة 
حياִדم.  طو�/  �ستطاعتهم   Uبقد
قو/  �ستغال/  عد�  £ب  لذلك 
نفسا  �هللا  يكلف  "ال  تعا�:  �هللا 
 W  Jلتقص� لتCير  �سعها"  
ال 
�لتضحيا� �ملالية، �ال بد للجميع 
�يعرفو�  نفوسهم  يفحصو�   �8
قد�Uִדم لإلنفا&. W بعض �ألحيا� 
يقد� �لذين لديهم قد��U مالية قليلة 
 .Qتضحيا� مالية 8كثر من �ألغنيا
�ملوصني  بعض  هنالك  كذلك 
�لذين  �لوصية  نظا�   W �لد�خلني 
يدفعو� 8قل مما ينبغي عليهم 0فعه 
�فقا لدخلهم. �ملفر�¦ �8 يقد� 
��هللا  قدUته؛  �سب  
نسا�  كل 
قد �ّسع W قد�Uتكم �ملالية ليميز 
 .t0عو�  W  V.لكا� من  �لصا0& 
 tملقصرين من �النتبا� Qال بد �ؤال�

� بقية �آلية ﴿َال ُيَكلُِّف �هللا َنْفًسا 

الَّ ُ�ْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َ�َعَلْيَها َما ِ
�ْكَتَسَبْت﴾، فينبغي عد� �لتسويف 
عد� %ا�لة  ��لتلكؤ. �ال بد من 

خفاQ �لدخل، � Vخلد�¶ ��لكذ�
�يقو/  �إلميا�.  يضيع  هذ�  أل� 

حضرته فإ.� ^ يكن بإمكانكم �8 
تدفعو� �لنسبة �ملفر�ضة فيمكن �8 
تكتبو� للمركز للتخفيف W �لنسبة، 
�لرخصة.   tهذ نعطيكم  �سو� 
يكتسبو�  ما  Pفو�  �لذين  8ما 
فإ�م يكذبو� �تذهب �لCكة من 
عليهم  �سع  �لذ<  فاهللا  8مو��م. 
8يضا.  يوقعهم W ضيق   �8 ميكن 
 �.
فعاِملو� �هللا كما يعاملكم. 8ما 
جلأمت للكذV فلن تتحقق �لتزكية 
 �
�ملتعلقة باإلنفا&، �هذ� يؤ0< 
سيئة  منا.�  �يتر@  �لنفس  فسا0 
لآلخرين. فاألفضل �8 يطلب مثل 
من  بدال  8بد�  يتCعو�  8ال   Qهؤال
�حلقيقي.  �لدخل   Qإلخفا  Vلكذ�

فالكذV يهد< 
� �لشر@.
يوفق   �8 تعا�  �هللا  �نسأ/ 
�أل�ديني �يعا لتقدمي تضحياִדم 
�ال  بضيق.  �ليس   Uصد بسعة 
 �8 �هللا  على  ميّن  8نه  8حد  يظنن 
 �8 ميكن  فكيف  �جلماعة.  على 
 oUجتا فهي  �هللا!  على  8حد  ميّن 
8ضعافا  عليهم  �ير0ها  �هللا  مع 
تعا�: �هللا  يقو/  كما  مضاعفة. 

�هللا  ُيْقِرُ¦  �لَِّذ<   �.َ ﴿َمْن 
َلُه  َفُيَضـاِعَفُه  َحَسًنا  َقْرًضا 
(٢٤٦:oلبقر�)  ﴾oًJََكِث 8َْضَعاًفا 
عليه  �ملوعو0  �ملسيح  يقو/ 
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 �8 يع�  ال  هذ�  ��لسال�   oلصال�
 Jلتفك� فهذ�  للقر¦،  %تا�  �هللا 
 �8 �لقصد  
منا � شر@،  .�ته  �د 
 ،Jلكب�  Qباجلز� عليكم   t0ير �هللا 
 W  @Uيبا لكي  �هللا   V8سلو �هو 
قلبه   W 8مو�لكم. فمن £د ضيقا
�لتضحيا� هي جللب   �8 فليعلم 
 W تعا�  �هللا  �يبني  �هللا.  بركا� 
موضع �خر 8نه يضاعف �لصدقا� 
�لكن  8كثر.   �8 ضعف  سبعمائة 
حالال  �ملا/  يكو�   �8 بد  ال 
�لشرعية.  بالطر&  مكتسبا  طيبا 
�يقو/ حضرته 
� �لتضحية �ملالية 
هو  �لذ<  �لعصر  هذ�  جها0  هي 
��ملسيح  �ملهد<  �إلما�  عصر 
��لسال�.   oلصال� عليه  �ملوعو0 
�لكتب  طباعة  ميكن  ال  فبد��ا 
�نشرها،  �إلسال�  عن  للدفا¶ 
 sعد�0 تر�جم معا
كما ال ميكن 
�للغا�  ¹تلف   W �لكرمي  �لقر�� 
ميكن  �ال  �لعا^،   W �نشرها 
��ملر�كز، �ال ميكن  �ملساجد   Qبنا
 Qسا�م، �ال بناU

عد�0 �ملبشرين �
�لصحية  �خلدما�  لتقدمي  �ملر�فق 
�هذ�  للمحـتاجني.  ��لتعليمية 
�خدمة  �إلسال�  نشر   W �جلها0 
مستمر�. يبقى   �8 بد  ال  �خللق 

�لصحابة  كا�  �لرسو/  �من   W�
�ألغنياQ يدفعو�، ��لفقر�Q يدفعو� 
8يضا بقدU �ستطاعتهم. �كا� من 
ما  منلك  ليتنا  يقو/  من   Qلفقر��
ننفقه W سبيل �هللا. �كانت قلوֲדم 
بالدمع  تفيض  �عيو�م   Vتضطر
شهد  �قد  ينفقو�.  ما  £د��  8ال 
 Vهللا تعا� على صد& تلك �لقلو�
�لفائضة  �لعيو�  �تلك  �ملضطربة 
 �8 تعا�  �هللا  فنسأ/  بالدمع. 
 �8� ،Qهؤال Vعل قلوبنا كقلو£
يوفقنا لفهم هذ� �ألمر ��لعمل به.

�يقو/ حضرته: �ليو� �قد تعر¦ 
�إلسال� للهجما� من كل مكا�، 
�قامت �اعة �ملسيح �ملوعو0 �هي 
باأل0لة  �إلسال�  عن  تد�فع   bل�
��ل�Cهني �لقاطعة ��لد�مغة، 
ال �8 
��هللا  مالية.  تضحية  يتطلب  .لك 

تعا� يبني 8ننا لو̂  �تم بالتضحية 
عندها  ألننا  �ملالية فسو� �لك، 
ُنحَر� من خدمة �لدين، ��حلرما� 
بعينه  ��ال@  �لدين هو  من خدمة 
�ال  �لكرمية.  �آلية   Çمع �سب 
�جلد0  �أل�ديني   Jتذك من  بد 
 �
� �ملالية.  �لتضحية   oUبضر�
فهم  .لك  عن  �ملسئولو�  [لف 
مسئولو� 8ما� �هللا تعا�. �ال بد 
ما  بو�جباتنا على 8حسن  �8 �تم 
 �.
ير��. �ميكن �8 نتجنب ��ال@ 
"8َْحِسنو�"  تعا�  �هللا  بقو/  عملنا 
8< قومو� مبا عليكم بأكمل �جه 
�لكرمية. �آلية  حسب  �8حَسِنه 

Uضا  يبتغو�  �لصحابة  كا�  �قد 
�هللا تعا� بطر& عجيبة.. �عن �8 
 � �لن¡   Qجا شخصا   �8  oهرير

الذي  العصر  هذا  جهاد  هي  املالية  التضحية  إن 
عليه  املوعود  واملسيح  املهدي  اإلمام  عصر  هو 
الكتب  طباعة  ميكن  ال  فبدونها  والسالم.  الصالة 
إعداد  ميكن  وال  ونشرها....  اإلسالم  عن  للدفاع 
اخلدمات  لتقدمي  املرافق  بناء  وال  وإرسا�م،  املبشرين 
 z اجلهاد  وهذا  للمحـتاجني.  والتعليمية  الصحية 
مستمرا. يبقى  أن  بد  ال  اخللق  وخدمة  اإلسالم  نشر 
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8جر�،  8عظم  �لصدقة   >8 �قا/: 
فقا/ Uسو/ �هللا �:" �8 تصّد& 
�8نت صحيح شحيح [شى �لفقر 
 �.
  qح متهل  �ال   ،Çلغ� �تأمل 
بلغت �حللقو� قلت: لفال� كذ�، 
�لفال� كذ�، �قد كا� لفال�". 
W مرحلة �لشباV عاo0 ال يفكر 
�إلنسا� W عاقبته، �لكنه لو �هتم 
فكل  �إلنفا&.  فسُيحسن  بعاقبته 
�لنا� يطمحو� W �ملا/ �خاصة 
W هذ� �لزمن �ملا0< �لذ< 8صبح 
�لنا� �بو� فيه �ملا/ 8كثر. فالذين 
ينفقو� W هذ� �لزمن هم يقومو� 
من  فضل  �هذ�   ،oJكب بتضحية 
�هللا عليهم كبJ. فإ.� 8نفق �ملؤمن 
�هو %تا� للما/ فهو 8كثر ثو�با 
 yحدثت �حتد oJهنا@ 8مثلة كث�
قصة  �.كر حضرته  �اعتنا.   W
�0خر  قد  كا�  8ملانيا،   W  Vشا
لنفقا�  �ملا/  من   �Jصغ مبلغا 
���جه، �كا� مدينا 8يضا، �لكنه 
 ¶Cخلليفة للت� oعندما علم بدعو
 �
 U08ملانيا با W مائة مسجد Qلبنا
0فع كل ما �0خرW t سبيل �هللا. 
حتقق  على  تد/  �لقصص   tهذ�
�ملسيح  ֲדا  �هللا  �عد   bل�  Qألنبا�
�ملوعو0 كما �8ا حتر¦ �لكسا�.

للرسو/  حديثني  حضرته  �.كر 

� �ض فيهما على �لتضحيا� 
على   �8 يبني  8حدÌا  �ملالية، 
�هللا  يعطيه  مبا  ينفق   �8 �إلنسا� 
تعا� �
ال لو åل فإ� �هللا سيعطيه 
 �8  � فيه  يقو/  ��آلخر  قليال. 
صدقته  ظل  حتت  يكو�  �ملنفق 
حضرته  .كر  كما  �لقيامة.  يو� 
يقو/:  �لذ<  �لقدسي  �حلديث 
8ُْعِطك". 8َْنِفْق   ،�0� �بن  "يا 

8مثلة  هنا@   �
 حضرته  �قا/ 
كثW oJ �جلماعة على �لتضحيا� 
�ملالية �على 8فضا/ �هللا على 8فر�0 
�8م  Uغم  ينفقو�  �لذين  �جلماعة 
W ضيق �Pشو� �لفقر. �نسأ/ 
�هللا �8 يكثر W �اعتنا من 8مثا/ 
 0U� �0ئما.  �لشجعا�  �ملنفقني 
 ��Uحضرته على بعض �الستفسا
�Ì8ها  �لتCعا�،  تر0 حو/   bل�
ما يتعلق مبوضو¶ �لوصية، حيث 
�ملوصني  على   �8 حضرته  بني 
للصنا0يق  �لتCعا�  يدفعو�   �8
�لوصية   �8 يظنو�  �8ال  �ألخر� 
تغطي كل �لتCعا�. فاملرجو من 
�ملوصني �8 يكونو� متقدمني على 

غJهم W �لتCعا�.
�.كر حضرته �8 على �جلماعا� 
نظا�   W �جلد0  �ملبايعني  
شر�@ 

�لتCعا� �ֲדذ� فلن تكو� هنا@ 
�التصا/  مشكلة  من  شكو� 
سJفع  هذ�   �8 كما  معهم، 
 0U كما  تقو�هم.  مستو�  من 
�لبعض  تسا°/  على   oحضر
حضرته  �8كد   ،oلزكا� حو/ 
ملن   oلزكا� 0فع  من  بد  ال   �8
 �8  Qلنسا� �على   .Vلنصا� ملك 
 �.
 حليهن  على   oلزكا� يدفعن 
�ملز�Uعني  �على   .Vلنصا� بلغت 
8يضا.  ¶�Uلز� على   oلزكا� 0فع 

�خلطبة  �اية   W حضرته  �طلب 
�لدعاQ �ألطباQ من �اعة 8مريكا 
بإعد�0  �قامو�  0عوته  لّبو�  �لذين 
 yأل�ا طاهر  "مركز  �جتهيز 
�لقلب" U Wبوo. �لكنه .ّكرهم 
بوجوV عد� تأثJ هذt �لتCعا� 
على �لتCعا� �إللز�مية �ألخر�. 

كما طلب حضرته �لدعاQ لرحلته 
�لشر&  بال0  �بعض  8ستر�ليا   �

هذ�   W ستبد8   bل�� �ألخر�، 
بضعة  �ستستغر&  �ألسبو¶ 
8سابيع. �طلب �لدعاQ كي تكو� 
�لرحلة موفقة �مباUكة ��8 يكو� 
�لسفر   W �لرفاقه  له  حاميا  �هللا 

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

 tُعهـد تèَقـا0ََ�    �
� �حلقو0   �

َلْفظـِه  ِمْن   ��حتِرْ�  لéَسـاَنَك  ��ْحِفظ 
َتُكـْن �ال  َنَطـْقَت     �.
 �لكـَالَ�    �ِ�ِ�َ

ُمـَغيَّــُب  Uلصد��  W بـاٍ&   فاحلéْقـُد 
فاملـرQُ  يèْسـَلـُم  باللساِ� � يèْعَطـُب
ثـرثـاW  �Uً  كـّل  نـèا0ٍ  تèْخُطـُب

.oJتصنع �جلد��/ �لكب oJلسو�قي �لصغ� *
.oقت �لشّد� W &تنكشف �ألخال *

* حق يضّر خJ من باطل يُسّر. 
* VUَُّ 8ُمنية جلَبْت منّية!.

* من �ب �لشجرo �ب 8غصا�ا..

لكل مثل �اللة:  ِعْش �ال َتْغَتّر!
��ّتَكل  ليال،  بإبله  ُيَفوَِّ�   �8  0�U8 Uجال   �8 ُيَقا/ 

على عشب £دt هنا@ فلم £دt، فقيل له :  
عشِّ �ال َتْغَتر مبا لسَت منه على يقني!!

Kقو�L مأثو��: (عبد �هللا �بن �ملقّفع)              
،tُ�8 تذّكَر Uنسا� فحذ�
 �

.� 8سديَت �يال 
.t�8 تنسا Uليك �يال فحذ�

� 8سد� 
نسا� �

من لسا� �لعر�:
lينب: شجرo حسنة �ملنظر طيبة �لر�ئحة. 
.Jهيثم: �بن �لّصقر.  جعفر: �لنهر �لصغ

 .Ûهشا{: �جلو0 ��لكر�. حسني: �جلبل �لعا
خد�ة: �لطفلة �لb تولد قبل �لشهر �لتاسع.

 

Kبيا8 �ا معا�:
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ُ�لد �لرسو/ � W مكة W شهر 
�V/8غسطس سنة ٥٧٠  ميال0ية. 
�لشخص   tمعنا� %مًد�،  �ُسمي 
�لكي  �لصفا�.  %مو0  هو  �لذ< 
من  بد  فال  �8خالقه،  حياته  نفهم 
 oسائد كانت   bل� �لظر��  معرفة 

 .tقت مولد� Vبال0 �لعر W
كانت   ،� �لرسو/  �لد  عندما 
بعض  مع  �لعربية   oجلزير� كل 
�الستثنا��Q هنا �هنا@ تدين بتعد0 
 �
 نسبهم   Vلعر� �يرفع  �آل�ة. 

بر�هيم �، �يعلمو� 8نه كا� نبيًّا 
ُيعّلم �لتوحيد، �على �لرغم من .لك 
�آل�ة،  بتعد0  يؤمنو�  كانو�  فقد 
 o0عبا مياUسو�  مشركني  �كانو� 
 tهذ تCير  معر¦   W� �ألصنا�. 
�ملماUسا� قالو� 
� بعض �لنا� من 
 W صائص مدهشةå لبشر يتمّيز���
صلتهم باهللا تعا�، �لذلك يستطيعو� 
�8 يشفعو� لد� �هللا تعا� نيابة عن 
 tهذ شفاعتهم  �تلقى  �آلخرين، 
Gيد،  متعا/  �هللا   �
  Á لديه.  قبوًال 
�لعا0<  �إلنسا�  على  �لصعب  �من 
.لك  يستطيع  
منا � 
ليه،  يصل   �8
�لذلك،   .tحد� �لكامل  �إلنسا� 
�سيط   �
 �تا�  �لعا0<  فاإلنسا� 
من �8لئك �ألبر�U ليتوسط لـه لكي 
 tيقبله �هللا فينا/ مرضاته �عونه. �ֲדذ

نبذة عن حياة
 الرسول العظيم � 

حالة جزير� �لعر� عند مولد �سوL �هللا

حيا� محمد �  (١)


� حياo ن¡ �إلسال�  � كتاV مفتو¯ كلما �ثت W 8< جزQ منه جتد فيه تفاصيل 
تثJ �الهتما� �[لب �للب. �^ �دy �8 مت تسجيل �قائع حياo ن¡ �8 حياo َمعلم �خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Uسني، مثل حياo �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذt �لغز�W oU �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرo، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �U0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثtJ فينا حياo �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَو�، ال مياثلها فيه حياo 8< شخص �خر.

 W ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح bلغامضة �ل� oحليا� �
 
 ،oJتظل صعوبا� �لغمو¦، �ظلما� �حل .
بث �إلقنا¶ ��U¶ �لثقة W قلوV من يتبع 8صحاֲדا. 
 Jلرسو/ �، تث� oلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� oلكن �حليا� .Vلقلو� W خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Á تثّبت �القتنا¶. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�Q عليها، فمن �ملحتم �8 جتذV حياo �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاV �تقدير، �تثJ فينا كل 
عز�� �
كباU �توقJ، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاU¾ 8هم مالمح هذ� �لكتاV �لقيم �لذ� ستطالعه عC حلقا� W هذt �لز��ية. 
��جلدير بالذكر W هذ� �ملقا� 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��� حلياo كحياo �لرسو/ 
 .yمبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد� Qلثر�� oملفتو¯، �شديد� Vكانت ��ضحة كالكتا bل� ،�
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حq هذt �للمحة �ا ��� �ثقل. حيث 8نه � كا� ميا�U ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياUسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر� عليه.


� لغة �لضا0 �ألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال� ��Uجعه ثلة  Vلقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا
من 8بناQ �جلماعة �ملتضلعني W �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثاs حلضرo �إلما� �ملهد< �
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بني  £معو�   �8 �ستطاعو�   Uألفكا�
 ،� إلبر�هيم  ��حتر�مهم  
ميا�م 
�بني  ًد�،  موحِّ كا�  �لذ<  �هو 
فإبر�هيم  لديهم.  �آل�ة  تعد0  عقائد 
Uجًال  كا�  يقولو�،  كما   �
لـه  �كانت   ،Uألبر�� من  Uبانًيا 

مكانية �لوصو/ 
� �هللا تعا� بد�� 
8هل  �8ما  �ساطة.   Jبغ� شفاعة 
 oUمكة �لعا0ّيو�، فليس لديهم �لقد
من  �ساطة   Jبغ �هللا   �
 للوصو/ 
8شخا~ �خرين صاحلني �Uبانيني. 
8هل  صنع  �لشفاعة،   tهذ �لطلب 
8سالفهم  من   Jلكث 8صناًما  مكة 
�لذين  هم   Qهؤال� �لصاحلني، 
 W ليهم �لقر�بني
عبد�هم، �قّدمو� 

سبيل 
UضاQ �هللا من خال�م. 
 Jغ� بد�ئًيا  مسلًكا  هذ�  كا� 
من   Jلكث� يشوبه  �كا�  منطقي، 
 ^ .لك  �لكن  ��لثغر��،   Vلعيو�
يقلق 8هل مكة W شيQ، فلم يكن 
 �.
لديهم ن¡ ُمَوّحد لزما� طويل. �
 W tUمر¦ تعد0 �آل�ة »ذ� Vضر
 .
Gتمع، فإ�ا متتد فيهم بغJ حد�0، 
يبد8 عد0 �آل�ة W ��0ياÁ ،0 يستمر 
W �لتز�يد. �قد �Uُ< 8نه عندما ُ�لد 
�لرسو/ �، كانت �لكعبة �حدها،  
�لذ<  �لعتيق  �ملسجد �حلر�� ��لبيت 

بر�هيم ��بنه 
ºاعيل لعباo0 �هللا  tبنا

تعا�، حتتو< ثالëائة �ستني صنًما. 
�يبد� �8م قد جعلو� صنًما لكل يو� 
من 8يا� �لسنة. �W �ألماكن �ألخر�، 
�W �ملر�كز �لك�C غJ مكة، كانت 
هنا@ 8صنا� 8خر�. �لذلك، ميكننا 
�لعربية   oجلزير�  QاÞ8 كل   �
 �لقو/ 

كانت غاUقة W �لعقائد �لوثنية.
للثقافة  ¹لصني   Vلعر� كا� 
�هتماًما  يهتمو�  �كانو�  �لشفاهية، 
حريصني  �ملنطوقة،  بلغتهم  شديد� 
على Uفع شأ�ا. غJ �8 طموحاִדم 
�لفكرية كانت %د�o0، �^ يكن �م 
علم �ال �U0ية بالتاUيخ �ال �جلغر�فيا 
كانو�  �ملا  �غJها.  �لرياضيا�  �ال 
من سكا� �لصحر�Q، كانو� يضطر�� 
تلك   W طريقهم  على  �لتعّر�   �

على  �العتما0   ��0  �Uلصحا�
عالما� U8ضية مستقّرo، �لذلك منا 
لديهم �هتما� شديد بالفلك. �W كل 
�جلزيرo �لعربية ^ تكن هنا@ مدUسة 
��حدo، �قد قيل 
� حفنة قليلة فقط 
 oQلقر�� يعرفو�  8هل مكة كانو�  من 

��لكتابة.
كا�  �ألخالقية،  �لناحية  �من 
كانو�  فقد  متناقًضا.  شعًبا   Vلعر�
�لعيوV �ألخالقية  يعانو� من بعض 
�لوقت  نفس   W �لكنهم  �لفظيعة، 
�لصفا�  ببعض  يّتصفو�  كانو� 

 W  Øإلفر�� �عتا��0  فقد  �لر�ئعة. 
�من  �لثمالة،  حد   �
 �خلمر   Vشر
�لفضائل عندهم، �ليس من �لّر.�ئل، 
�8 يسكر �إلنسا� �يتصر� »مو¯ 
�لرجل  �كا�  �خلمر.   Jتأث حتت 
�عتباUهم، هو من   W لكرمي� �لشهم 
يستضيف 8صدقاtQ �ج�Jنه 
� حفل 
 �8 �لغ�  �لشخص  �على  للُسْكر، 
يقيم حفال لشرV �خلمر ìس مر�� 
على �ألقل كل يو�. 8ما �لقماU، فكا� 
 tحّولو �لكنهم  �لقومية،  Uياضتهم 
ليكونو�  يقامر��   ^ 0قيق.  فن   �

 �8 �لفائزين  على  كا�  بل   ،Q8غنيا
�من   W� 8صدقاQهم.  يستضيفو� 
�ألمو�/  ُتجمع  كانت   ،Vحلر��
�ليو�،   qح� �ملقامر��.  خال/  من 
جتمع  �ليانصيب  مؤسسا�  نر� 
�نتعشت  �قد   ،Vحلر� ألجل  �ملا/ 
يد  على  عصرنا   W ملؤسسا��  tهذ
شعوU�8 Vبا �8مريكا؛ �لكن عليهم 
�8 يتذكر�� �8م W هذ� 
منا يقلد�� 
�عندما  فقط.  �إلسال�  قبل   Vلعر�
جتتمع  �لقبائل  كانت   ،Vحلر� تقع 
كا�  �8يًّا   ،oملقامر� حفال�  �تقيم 
 Cلفائز فعليه �8 يتحمل �لقسط �ألك�

من تكاليف �لقتا/.
^ يكن �لعرV يعرفو� شيًئا عن 

منا � ،oملتحضر� oسائل �لترفيه للحيا�
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 W تعويًضا  £د��  كانو� 
�كانت  ��مليسر.  �خلمر 
مهنتهم  هي   oUلتجا�
�ألساسية، فكانو� يرسلو� 
 oجها� بعيد �
قو�فلهم 
مع  فتاجر��  للتجاoU؛ 
�حلبشة ��لشا� �فلسطني، 
�كانت �م عالقا� جتاUية 
�كا�  ��ند.  مع   qح
ُيعَجبو�  منهم   Qألغنيا�

عجاًبا  ��ندية  بالسيو� 
مالبسهم  �8ما   ،�Jًكب
من  8ساًسا   Êتأ فكانت 

�ليمن ��لشا�.
هي  �ملد�  كانت 
 .>Uلتجا� �لتبا0/  مر�كز 
8ما بقية بال0 �لعرV، عد� 
�لشمالية،   Qليمن ��ألجز��
ֲדا  ليس  با0ية،  فكانت 
�ستقر�U �0ئم، �ال 8ماكن 
ثابتة للُسكÇ. �قد قسمت  
�لقبائل �ملختلفة هذ� �لوطن 
فيما بينها، �يث يستطيع 
8عضاQ �لقبيلة �8 يتَجّولو� 
 W �لتجو�/  �م  �لو  ما 
من  [صهم   bل� �ملنطقة 
يشّح  �عندما  �لبا0ية. 
كانو�  ما،  مكا�   W  Qملا�

�خر   مكا�   �
 يرحتلو� 
ما�م   �8U فيه.  ليستقر�� 
�لغنم ��ملاعز ��إلبل، �من 
صنعو�  ��لوبر  �لصو� 
جلو0  �من  �ملالبس، 
�ألنعا� صنعو� �خليا�، �ما 
 W t0 عن حاجتهم باعو��
يعرفو�  كانو�  �ألسو�&. 
�لكن  ��لفضة،  �لذهب 
كانت  منها  مقتنياִדم 
��لعامة   Qلفقر���  .oU0نا
من �لنا� صنعو� �حللي من 
�لَو0¶ ��ملو�0 .�� �لر�ئحة 
 Uبذ� ثقبو�  كما   ،oلعطر�
بعد  �جففوها  �لبطيخ 
مًعا  �نظموها  تنظيفها، 

ليجعلوها عقو�0ً �قالئد.
كانت �جلرمية ��الÞر�فا� 
�ألخالقية من 8نو�¶ ¹تلفة 
كانت  �لسرقة  متفشيًة. 
ناoU0 �لكن �لسطو ��لغز� 
فا�جو�  شائعا.  كا� 
�سلبهم  �آلخرين  على 
مكتسًبا.  حقا   Cيعت كا� 
�لوقت  نفس   W �لكنهم 
�حترمو� كلمتهم 8كثر من 
�حني  �خر،  شعب   >8
يلجأ 
نسا� 
� �عيم قو< 

�8 قبيلة طالًبا �حلماية، فإ� 
.لك �لقائد �8 تلكم �لقبيلة 
�مايته  ُملَزمة  كانت 
�لشر�،  تقاليد  مبوجب 

ال فقد� �لقبيلة ºعتها �
 .Vلعر� بال0  �يع   W
مبكانة   Qلشعر�� متتع  �قد 
خاصة بني �لعرV، فكانو� 
��ملجد  �لشر�  يلقو� 
 Qإلعـز�� كالزعـمـا��
�لوطنيني. �كا� ُينتظر من 
 Qبلغا يكونو�   �8  Qلزعما�
W �حلديث، �8 �8 ميلكو� 
�لشعر.  نظم  على   oUلقد�
�كا� كر� �لضيافة تقليًد� 
 Uصا qلديهم ح .� شأ� 
�عندما  عظيمة،  فضيلة 
 �
 �لغريب  �ملسافر  يصل 
Uئيس �لقبيلة، كا� ُيعامل 
�لشريف؛  �لضيف  معاملة 
فُتعد لـه 8فضل �لذبائح، 
�يا�  كل  لـه  �ُتقد� 
يكـونو�   ^ �الحتـر��. 
�لز�ئر،  بشخصية  يهتمو� 
قد  ��ئًر�   �8 يكفي   .

 oUفالزيا 
ليهم؛  �صل 
للقبيلة  شرًفا  تع�  كانت 
 Á ملكانة، �من� W فعةU�

ينبغي على �لقبيلة �8 حتتفي 
فإكر�مه  �تكرمه،  بالز�ئر 


كر�ًما ألنفسهم.  Cيعت
 W  o8للمر يكن   ^�
هذ� �ملجتمع �لعر� مكانة 
عالية، �ال حقو& مرعية. 
�لبنا�   08� ُيعد  �كا� 
بعض  لد�  شريًفا  عمًال 
�لعرV. غJ 8نه من �خلطأ 
 tكهذ  o0عا  �8 �لظن 
 Uالنتشا� ��سعة  كانت 
 oشبه �جلزير QاÞ8 يع� W
كهذ�  تقليًد�  أل�  �لعربية، 
نطا&  يتسع   �8 ميكن  ال 

ال � بلد،   >8  W مماUسته 
�0ّ8 هذ� 
� �نقر�¦ 8هل 
8نه  ��حلقيقة  �لبلد.  .لك 
كما  �لعربية،   oجلزير�  W
 W� ��ند،   W �حلا/  هو 
قتل   �Uميا �خر  بلد  كل 
�ألطفا/، كا� هذ� �لفعل 
قليلة.  8سر   W  �Uًصو%
 W ألسر تبالغ� tكانت هذ�
تصّوUها عن تدs �ضعها 
�الجتماعي، �8 �8ا كانت 
�لظر��  بعض  من   sتعا
ال  كانو�  Uمبا   �8 �لصعبة، 
على   Uلعثو� يستطيعو� 



٢٩

اجمللد الثامن عشر، العد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل ٢٠٠٦ م

بناִדم.  يناسبو�    ����8
 Uألفكا�  tهذ  Jتأث �حتت 
 �
0فعو� 8طفا�م للمو�. 
 W قبح هذ� �لتقليد يكمن
 W قسوته �بد�ئيته، �ليس
تعد�0  على   oملؤثر� نتيجته 
�لسكا�. �قد �سُتخدمت 
طر& كثW oJ قتل �لبنا� 
خنقهن  منها  �لوليد��؛ 

.Qً0فنهن 8حيا�
�لعر�  �ملجتمع  كا� 
 bل� هي  �أل�   �8  Cيعت
�لد� �إلنسا�، 8َّما ��� 
 ^� 8ُمًّا،   Cتعت فلم   Vأل�
 Qيكن هنا@ مانع مينع �ملر
 tهذ مثل  يتز��   �8 من 
 .t8بو ميو�  عندما  �أل� 
�لز�جا� فكا�  تعّد0  8ما 
��سع،  نطا&  على  شائًعا 
لعد0  هنا@ حّد  يكن   ^�
ֲדن  �ملسمو¯  �لز�جا� 
للرجل. �كا� ميكن للرجل 
 W �8 £مع بني �ألخو��

نفس �لوقت.
�ملعاملة  8نو�¶  �8سو8 
�لطرفني  من  تتوقع  كانت 
تشتد  �عندما  �ملتحاUبني. 
 W يتر��00   ^  Qلبغضا�

�جلرحى،  8جسا�  متزيق 
 Q8جز� ��ستخر��  بل 
8كلة  شأ�  �8كلها،  منها 
باإلضافة  �لبشر،  حلو� 
 .Qتشويه جثث �ألعد� �

 oكا� من 8شكا/ �لقسو�
لديهم شيو¶ قطع �ألنو� 

��آل.�� ��قتال¶ �ألعني.
منتشًر�،  �لر&  كا� 
�كا� 8فر�0 �لقبائل �لضعيفة 
ُيؤخذ�� عبيًد�. �^ يكن 
�جتماعي  �ضع  للعبد 
 .
�فظ كر�مته كإنسا�، 
 tكا� �لسيد يفعل مع عبد
هنا@  يكن   ^�  .Qيشا ما 
من 
جر�Q ميكن �[ا.t ضد 
�لسيد �لذ< يسيQ معاملة 
�لسيد   �
 بل   ،tعبيد
 �8  ��0  tعبد قتل  ميكنه 
 �.
� للمساQلة.  يتعّر¦ 
بقتل عبد مملو@  قا� سيد 
 W  qح فإنه  �خر  لسيد 
يتعّر¦  ال  �حلالة   tهذ
ما  �كل  �لقتل،  لعقوبة 
يعّو¦   �8 هو  عليه  كا� 
�لسيد مالك �لعبد �ملقتو/ 
بشكل ما0ّ< مناسب. 8ّما 
 W فكن يستخدمن Qإلما�


شبا¶ �لشهو�� �جلنسية. 
�ملولو��0  �ألطفا/  �كا� 
 ��Cيعت �لعالقة   tهذ من 
عبيًد�، �كذلك �أل� �ألَمة 

كانت تظل 8َمة.
�لعالقا�   Uباعتبا �8ما 
�الجتماعية �تقد� �ملجتمع 
كا�  فقد   ،sإلنسا�
 .
 متخلًفا.  شعًبا   Vلعر�
 oيكن للتعاطف �مر�عا ^
�جو0،  �آلخرين  مشاعر 
 U8سو8 �عتبا Qكا� للنسا�
فقد  .لك،  �Uغم  ممكن. 
يز�لو�  ال   Vلعر� كا� 
�تفظو� ببعض �لفضائل؛ 
على  �لفر0ية  فالشجاعة 
سبيل �ملثا/، بلغت 8حياًنا 
�لسمو  بالغة  مستويا� 

��لرفعة.
Uسو/  �لد  �لقد 
 Qهؤال بني   � �إلسال� 
عبد   t8بو ما�  �لنا�. 
فتو�  يولد،   �8 قبل  �هللا 
Uعايته  �ملطلب  عبد   tجد
هو �8مه. �تولت 
Uضاعه 
 W تعيش  كانت   o8مر�
مدينة  من   Vبالقر مكا� 
 tهذ �كانت  �لطائف، 

.لك   W عربية   o0عا
يسلمو�   �8 �لوقت؛ 
 W للمرضعا�  �ألطفا/ 
 .Qخلال� حيث  �لبا0ية 
�حيث يكو� من ��جبهن 
�تعليمه  �لطفل  تربية 
�هنا@  �لفصيح.  �لكال� 
جسًما  �لطفل  يكتسب 
بد�ية   W صحيًحا  سليًما 

حياته.
�لرسو/  بلغ  �عندما 
 ،tعمر من  �لسا0سة   �
Uحلة   W 8مه  صحبته 
 Q8ثنا �ماتت  �ملدينة،   �

 W 0فنت  حيث  عو0ִדا 
�خلا0مة  �قامت  �لطريق، 
 �
 �لطفل   Vباصطحا
 .tجد �
 �8سلمته  مكة، 
�ملا بلغ �لرسو/ � �لثامنة 
توW جدt كذلك، حيث 
طالب  8بو  عمه  تو� 
حسب   tبعد من  كفالته 

�صية �جلد.
�لقد 8تيحت للن¡ � 
للسفر   yثال  �8 فرصتا� 
�لعربية،   oجلزير�  �Uخا
 W كا�  عندما  �أل�� 
صحب   .
  ،oعشر �لثانية 
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عّمه 8با طالب 
� �لشا�، 
�لرحلة �صلت   �8 �يبد� 
�لو�قعة  �ملد�   �
 فقط  به 
�لشا�،  شرقي   Vجنو
 tية �ذPUلتا� U0أل� �ملصا
�لرحلة̂  تذكر 8ماكن مثل 
ظل  �قد  �ملقد�".  "بيت 
�لوقت  .لك  منذ  مكة   W


� مشا�U �لرجولة.
 oملبكر� طفولته  �منذ 
كا� Pلد 
� �لتأمل �لعميق 
��لتفكJ �لطويل. �^ يكن 
 W جانب 8حد �
ينحا� 
��لصر�عا�  �ملنافسا� 
�آلخرين،  بني   yحتد bل�
لفضها.  يتدخل   �8 
ال 
مكة  قبائل   �8 �ُيْرَ�� 
مّلو�   �8 بعد  حو�ا،  �ما 
�لصر�عا� �لدموية �لb ال 
يعقد��   �8  ��Uقّر تنتهي، 
 oمساعد �
ِحلًفا يهد� 
��ملعاملة  �لعد���  ضحايا 
به  ºع  �عندما  �لظاملة، 
�لرسو/ � �نضم 
ليه. �قد 
�حللف  هذ�  8طر��  تعهد 
يساعد��  سو�  بأ�م 
تعرضو�  �لذين  �8لئك 
ير��0ّ  �سو�  لظلم، 


ليهم حقوقهم، ما بقيت 
 ،Uلبحا�  W Qمن ما oقطر

� ^ يفعلو� .لك فإ�م �
�ملظلو�  ُيعّوضو�  سو� 
من ما�م �خلا~. (�Uجع 
لإلما�  �ُألُنف  �لر�¦ 

�لُسهيلي). 
�ال يبد� �8 8حًد� من 
�ألعضاQ �آلخرين W هذ� 
 �8 منه  ُطلب  قد  �حللف 
هذ�   W به  �لتز�  مبا  يفي 
�لكن  �جلليل،  �مليثا& 
 �8 بعد  �لفرصة   �Qجا
عن   � �لرسو/  8علن 
8بو  كا�  �نبّوته.  Uسالته 
�للد�0،   t�ّعد هو  جهل 
8حد  8يضا  كا�  كما 
مكة،   W  Uلكبا�  Qلر°سا�
مقاطعة   �
 يدعو  �كا� 

 .t0ضطها��  � �لرسو/ 
 Qجا �لوقت  .لك   W�
Uجل من �لبد� 
� مكة، 
�كا� لـه 0ْين ماÛ على 
�8 جهل، �لكن 8با جهل 
Uفض �8 يؤ0< للرجل ما 
فاشتكى  حق،  من  عليه 
مكة.  8هل  لبعض  �لرجل 
 Vلشبا� بعض  ��نتهز 
�أل.�  خللق  �لفرصة 
 W ��ضعه   � للرسو/ 
فنصحو�  صعب،  موقف 
�لرجل �8 يذهب 
� %مد 
8نه  ظاّنني  لـه،  ليشكو 
خوًفا  مساعدته  سJفض 
 bل� �لشاملة  �ملعاUضة  من 
بوجه  0عوته  ֲדا  قوبلت 
عا�، �خوًفا من معاUضة 
خا~.  بوجه  جهل   �8

 � �لرسو/  Uفض  فإ.� 
فسو�  �لرجل،   oمساعد
ُيقا/ 
نه نقض عهدt �لذ< 
قطعه على نفسه W حلف 
يرفض   ^  �.
� �لفضو/، 
 �8  �
 بالفعل  �.هب 
0ْين  بسد�0  ملطالبته  جهل 
 �8 �ملحّتم  فمن  �لرجل، 
 Uباحتقا جهل  8بو   t0يطر
.هـب  �قـد   .Q�U0���
�لرجل 
� �لرسو/ � فعًال 
�شكا لـه 8با جهل، فلم 
حلظة   � �لرسو/  يتر00 
�لتّو   W بل �ض   ،oحد��
 �8 �
�.هب مع �لرجل 
 ،Vلبا� عليه   &0� جهل 
 �8U� جهل  8بو  فخر� 
�0ئنه يقف »انب �لرسو/ 
 � �لرسو/  �.كر   .�
 t8مر� �لقر¦  موضو¶ 
جهل  8با  �كأ�   .t0بسد�
فإ.�   ،oغّر على  8ُخذ  قد 
�لقر¦  بسد�0  يقو�  به 
على �لفوU ��0 �8 �ا�/ 
لعد�  حجة  بأية   ¶Uّلتذ�
�لسـد�0. �عـندما ºع 
�آلخر��  مكة   Qسا°U
بذلك، �Uحو� يوّبخو� 8با 

نفسه:  عن  دفاًعا  جهل  أبو  فقال 
سيفعل  كان  آخر  شخص  أي  إن 
ملا  أنه  وأخ�هم  هو،  فعله  ما  نفس 
رأى  بابه،  على  واقًفا  *مدا  رأى 
ملها�ته  يتأهبان  متوحشني  �لني 
شماله.  وعن  *مد  ميني  عن  ويقفان 
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جهل �يؤّنبونه على ضعفه 
�لبالغ �تناقضه �لذ< �8قع 
�ّض  8نه   .
 فيه،  نفسه 
�جلميع على مقاطعة %مد 
�، بينما يقو� هو بطاعة 
8مرt �يسّد0 �لقر¦ �لذ< 
عليه. فقا/ 8بو جهل 0فاًعا 
عن نفسه: 
� 8< شخص 
نفس  سيفعل  كا�  �خر 
ما فعله هو، �8خCهم 8نه 
على  ��قًفا  %مد�   �8U ملا 
بابه، �8U �لني متوحشني 
�يقفا�  ملها�ته  يتأهبا� 
عن ميني %مد �عن Íاله. 
�Þن ال ميكننا �8 نقو/ 
شيًئا عن ُكنه هذt �لتجربة. 
لكشف  جتلًيا  كا�  هل 
 Qلقا

عجا�< قصد �هللا به 
�لرعب W قلب �8 جهل، 
�8 8نه كا� خوًفا 8صابه به 
 � �لرسو/  %ضر  جال/ 
��لوسة؟   tهذ لديه   Uفأثا
 oجل تكرهه �لبلدU فها هو
�مع   ،tتضطهد� كلها 
 �8 �لشجاعة  تدفعه  .لك 
 �
  tحد� هكذ�  يذهب 
 tيأمر�  ،oلبلد�  tهذ �عيم 
هذ�  �لعل  0ْينه.  بسد�0 

هو  �ملتوقع   Jغ �ملشهد 
جهل  8با  8خا�  �لذ< 
فنسي  للحظا�،  �8.هله 
على   t8خذ �لذ<  قَسمه 
نفسه �8 يفعل كل ما هو 
ضد 8مر %مد �، �جعله 
�آل� يفعل ما 8مرt به (�نظر 

�بن هشا�). 

���l �سـوL �هللا 
مـن �لسيد� خد�ة

�لرسو/  بلغ  عندما 
��لعشرين  �خلامسة   �
ºعته  كانت   ،tعمر من 
�ملدينة   W شاعت  قد 
��لصد&  باألمانة  كلها 
�لنا�  على  ��لعطف 
كا�  8خالقه.  �كما/ 

ليه بأصابع  ��Jلنا� يش�
هو  ها  قائلني:  �لتعجب 
 �8 ميكن  �لذ<  �لرجل 

نأمنه ��8 نثق به. �بلغت 
U8ملة   ��.� �لسمعة   tهذ
عمه   �
 فتقدمت  غنية، 
لـه  ليأ.�  طالب   �8
 �
بقياo0 قافلة جتاUية �ا 
طالب  8بو  �.كر  �لشا�. 
.لك للرسو/ � فو�فق، 
�لقَيت هذt �لرحلة جناًحا 
كب�Jً، �حّققت Uً�ا فا& 
�يع �لتوقعا�. �شعر� 
هذ�   �8 خد£ة   oلسيد�
عن  ينشأ   ^ �لنجا¯ 
ظر�� �لسو& W �لشا�، 
 Qجا 8نه  8يًضا   �8U بل 
تصّر�  ُحسن  بسبب 
قائد   oQكفا� �8مانة 
مملوكها  �سألت  �لقافلة. 
فأّيد  .لك،  "مْيسرo" عن 
نظرها،  مْيسرo �جهة  �ا 
 V8سلو  �8 �8خCها 
��ألمني  �لعطو�  %مد 


oU�0 �لعمل شيQ ^ ير  W
لـه مثيًال من 8ّ< شخص 
حلديـث  �كـا�  �خر. 
مْيسرo تأثJ شديد عليها. 
خد£ة   oلسيد� كانت 
عمرها،  من  �ألUبعني   W
 qح مرتني  ترّملت  �قد 
من   o8مر� فأUسلت  �آل�. 
 � %مد   �
 صديقاִדا 
كا�   �.
 ما  الستطال¶ 
من �ملمكن 
قناعه بالز��� 
 o8ملر�  tهذ فقامت  منها. 
بزياoU �لرسو/ � �سألته 
عن  عز�فه  سبب  عن 
ال  بأنه  فأجاֲדا  �لز���، 
ميلك ماًال يكفيه ليتز��. 
فسألته �ملرo8 عما 
.� كا� 
�جد  8نه  لو  �لز���  يقبل 
فسأ/  شريفة.  غنية   o8مر�
%مد � عّمن تكو� تلك 
�ملرo8، فقالت 
�ا خد£ة. 
 � �لرسو/   Uعتذ� �هنا 
قائًال 
�ا 8على من �8 تقبل 
 o8ملر� فقالت  منه.  �لز��� 
بتذليل  تتكفل  سو�  
�ا 
�حينئذ  �لصعوبا�،  كل 
8بد� �لرسو/ � مو�فقته 
فأUسلت  �لز���.  على 

كلها  البلدة  تكرهه  رجل  هو  ها 
وتضطهده، ومع ذلك تدفعه الشجاعة 
زعيم  إ_  وحده  هكذا  يذهب  أن 
دْينه. بسداد  ويأمره  البلدة،  هذه 
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عمه،   �
 باألمر  خد£ة 
�مت عقد �لز��� بينهما. 

 Vبا ُفتح  �هكذ� 
 Uال�0ها�  �
 عجيب 
ليدخل منه Uجل فقJ كا� 
�لقد  طفولته،   W يتيًما 
�لكن  غنًيا،  �آل�   Uصا
 tذ]� �لذ<   Vألسلو�
مثًال   Uصا  Çلِغ� هذ�   Q��

�إلنسانية.  لكل  ُيحتذ� 
شعر�  �لز���،  فبعد 
�لسيدo خد£ة 8نه ليس مما 
يعز� سعا0ִדا �8 يظل هو 
فق�Jً بينما هي غنية. لذلك 
 oعرضت نقل ملكية �لثر�

ليه، �كذلك  متلكها   bل�
�ملا  �لعبيد.  من  مماليكها 
�8ا   � �لرسو/  تأّكد 
8علن  قر�Uها،   W  o0جا

ليه ملكية   J8نه حاملا تص
8حد من عبيد خد£ة فإنه 
سو� يطلق سر�حه ُحرًّ�، 
ما  هنا@  بل  فعل.  �لقد 
 Qهو 8كثر، لقد �ّ�¶ �جلز
�ألكC من �لثر�o �لb �لت 

ليه بني �لفقر�Q. �كا� من 
حّرUهم  �لذين  �لعبيد  بني 
كانت  �يد،  �ºه  ��حد 

 Qلذكا� مالمح  عليه  تبد� 
من  8كثر  ��ليقظة  �حلا0 
�آلخرين. لقد كا� ينتمي 

� 8سرo %ترمة، �خُتطف 
كعبد  �بيع  طفًال  منها 
مر��Uً حq بلغ مكة. �قد 
 ،tUلفْو Vهذ� �لشا @U08
 ،�Jًبعد �8 نا/ حريته 8خ
 �8 لـه  �ألفضل  من   �8
 W �حلرية   tֲדذ ُيضّحي 
�لعبو0ية  ينا/   �8 سبيل 
�عندما   .� %مد  عند 
 ،tعبيد  � �لرسو/  8عتق 
�سأله  �حلرية،  �يد  Uفض 
 �
ا �8 يستبقيه ليظل  ُمِلحًّ
 Vستجا� �لقد   .tUجو�
�يد،  لرغبة   � �لرسو/ 
 0�0�� �لوقت   Uمر� �مع 
 W  .� بالرسو/  تعلقه 
��لد  كا�  �لوقت  .لك 
8ثر  �قتفيا  قد  �عمه  �يد 
�ºعو�  �ملخطو�،  �البن 
تتبعا  �هنا@  مكة.   W 8نه
�لرسو/  بيت   qح  t8ثر
�، فأتو� 
ليه �طلبو� منه 
�عرضو�  �يًد�،  يعتق   �8
عليه �8 يدفعو� لـه �لفدية 
�لb يطلبها. فقا/ �لرسو/ 

�ميكنه  حر،  �يًد�   �
  �
 .Qشا q�8 يذهب معهم م
�قّدمه  �يًد�  ��ستدعى 
 Qلقا �بعد  �عمه،  ألبيه 
 Qألحضا� ��لعنا& ��لبكا�
 tCجتفيف �لدمو¶، 8خ Á
قد  �لكرمي   tسيد  �8  t8بو
�هبه حريته، ��8 عليه �8 
فقد  معه،   o0للعو يستعد 
بسبب   �Jًكث 8مه  تأملت 
من  �يد:   Vفأجا فر�قه. 
.� �لذ< ال �ب ��لديه يا 
8بتاt؟ 
� قل¡ مليQ �بك 
8نت �8مي، �لكن� 8حب 
 Uهذ� �لرجل حبًّا ال 8تصو
�حلياW o 8< مكا� بد�نه. 
سعيد   s
� لقيتك  لقد 
ال  �لك�   ،Qللقا� ֲדذ� 
�قد  %مد.  مفاUقة  8طيق 
بذ/ �لو�لد ��لعم جهدÌا 
 Vبالذها �يد  إلقنا¶ 
معهما، �لكن �يًد� Uفض. 
�لرسو/  قا/  .لك   Q��
�
Uجًال  كا�  �يًد�   �
  �
�للحظة،   tهذ قبل  ُحرًّ� 
�ليو�  .لك  منذ  �لكنه 
يرy كل  �بنه،   Cُيعت فإنه 
 tهذ �8ما�  �آلخر.  منهما 

�جلياشة  �لعاطفية  �لر�بطة 
 ،� ��لرسو/  �يد  بني 
�عـمه  �يد  ��لد   U0غا
�بقي  عائـدين،  �ملكا� 
�لذ<  �لرجل  مـع  �يد 

كا� سُيبعث نبيًّا �. 

 L�K هللا يستقبل� Lسو�
بشائر �لوحي

�لرسو/  �جتا�  عندما 
 ،tعمر من  �لثالثني   �
�جل  عز  �هللا  ُحب  8خذ 
يشتد  لـه  �لتعّبد  �ُحب 
�ملا  �لوقت.  مع  �يز0�0 
كانت نفسه تأنف �لفسا0 
�لشائع W مكة، �تنفر من 
�آلثا� �سوQ 8عما/ �لنا�، 
�ختاU بقعة تبعد ميلني �8 
ثالثة، Pلو فيها مع نفسه 
�كا�  ��لتأمل.  للفكر 
قمة  على  .لك W كهف 
 oلسيد� �كانت  جبل، 
خد£ة ُتعّد لـه ما يكفيه 
 ،oلعديد� لأليا�   0�� من 
 Uلغا�  �
 �يصعد   tفيأخذ
W جبل ِحر�Q، حيث كا� 

يعبد �هللا �ا�Uً �ليًال. 
�ألUبعني  بلغ  �عندما 
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 �8U �لشريف،   tعمر من 
�لعتيد  �لكهف  .لك   W
 �8  tيأمر ظهو�Uً لشخص 
يقر8، فأجاV �لرسو/ � 
8نه ال يعر� كيف يقر8، 
 �8 �لشخص  هذ�  فأصر 
يقرÁ ،8 جعله يقر8 �آليا� 

�لتالية:
�لَِّذ<  Uَبَِّك  ِباْسِم  ﴿�ْقَر8ْ 
ِمْن  �ِإلْنَساَ�  َخَلَق   * َخَلَق 
َعَلٍق * �ْقَرUَ�َ 8ْبَُّك �َألْكَرُ� * 
َعلََّم   * ِباْلَقَلـِم  َعلََّم  �لَِّذ< 
َيْعَلْم﴾  َلْم  َما  �ِإلْنَسـاَ� 

(�لعلق:٢-٦)
 /�8 هي  �آليا�   tهذ
�لرسو/   �
 �8ُحي  ما 
 �Qًجز  �Uصا �قد   ،�
شأ�ا  �ملجيد،  �لقر��  من 
�ألخر�  �آليا�  شأ� 
فيما  
ليه  �8حيت   bل�
 sبعد. �كانت حتمل معا
لقد   .oعديد� عظيمة 
 �8  � بالرسو/  8هابت 
على  يكو�   �8� ينهض 
ُيعلن  أل�  �الستعد�0  8هبة 
على �لعا^ �سم �هللا �ألحد، 

�خلالق �أل�حد، �لذ< خلق 
�لرسو/ �كل كائن �خر، 
�لذ< فطر �إلنسا� �غر� 
تعا�،  �هللا  طبيعته %بة   W
كما جعل W فطرته 8يًضا 
حب 8بناQ جنسه. لقد 8ُمر 
Uسالة  يبلغ   �8 �لرسو/ 
�تلّقى  �ألحد،  �إلله  هذ� 
�عًد� بالعو� ��حلماية من 
 tهذ تبليغ  عند  تعا�  �هللا 
�آليا�  �تنبأ�  �لرسالة. 
فيه  يتعلم  عصر   Qمبجي
8نو�¶  �يع  كله  �لعا^ 
 oمبساعـد  �Uملعـا�
يّطلع  �سو�  �لقلم، 
علو�  على  �إلنسـا� 
من  8حـد  ֲדا  يسمع   ^

قبل. 
�آليا�   tهذ �ُتشّكل 
للقر��  شاملة  خالصة 
َتعلمه  ما  �كل  �ملجيد. 
�لوحي  من   � �لرسو/ 
كامن  فهو  �لالحق 
�آليا�.   tهذ  W كاجلنني
8سا�  �ضع  فيها  مت  لقد 
��لرقي  للتقد�  عظيم 

معر�ًفا  يكن   ^ �لر�حي 
حq .لك �ليو�. 
� شر¯ 
�معاs هذt �آليا� سو� 
يأÊ .كرها W مكانه من 
 Jنش �Þن   .Jلتفس� هذ� 

ليها هنا ألّ� تْنزيلها على 
حدًثا  شّكل   � �لرسو/ 
حياته،  على  طر8  عظيًما 
فحينما نزلت عليه �آليا� 
من  باخلو�  قلبه  �متأل 
8لقاها   bل� �ملسؤ�لية   tهذ
 >ّ8  �
 عاتقه.  على  �هللا 
مكانه   W �خر  شخص 
بالفخر،  سيشعر  كا� 
 Uإلحسا� بأنه صا� tميلؤ�
عظيًما. �لكن �لرسو/ � 
كا� 8مرt ¹تلًفا، 
. كا� 
يفعل 8شياQ عظيمة ��0 �8 
 tبعد هذ� .tيفتخر بإجنا�
�لتجربة �لعظمى �لb مر ֲדا 
W �لغاU، بلغ �لرسو/ � 
�هو شاحب  عائًد�  مْنزله 
�لوجه، يرجتف بقوo. �ملا 
�لسيدo خد£ة عّما  سألته 
8َلّم به، قّص عليها كل ما 
عن  �ا  8فصح   Á  ،yحد

 Cيعت كا�  ألنه  ¹ا�فه 
 /Qتسا� ضعيًفا،  نفسه 
كيف �مل هذt �ملسئولية 
�8نه  
ياها،  �هللا  �له   bل�
على  Pشى  كا�  لذلك 
 oلسيد� فأجابت  نفسه. 

خد£ة لتوها: 
"َكالَّ َ��ِهللا َما ُيْخِزيَك 
لََتِصُل  
ِنََّك  8ََبًد�.  �ُهللا 
 ، �ْلَكلَّ َ�َتْحِمُل  �لرَِّحَم، 
َ�َتْكِسُب �ْلَمْعُد�َ�، َ�َتْقِر< 
َعَلى  َ�ُتِعُني  ْيَف،  �لضَّ
 ،>Uلبخا�)  " �ْلَحقِّ َنَو�ِئِب 

كتاV بدQ �لوحي). 
�بن   �
 �صحبته 
نوفل،  بن  �Uَقة  عمها 
فلما ºع  نصر�نًيا.  �كا� 
"َهَذ�  قائًال:  صا¯   Cخل�
�ُهللا  َنزََّ/  �لَِّذ<  �لّنèاُموُ� 
 ،>Uلبخا�) ُموَسى"  َعَلى 
�لوحي).   Qبد  Vكتـا
�Uَقة   �8 �لو�ضح  �من 
 tبكلمته هذ Jكا� يشـ

� نبوoQ سـفر �لتثـنية 

.(١٨:١٨)
(ُيتبع)
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سالمة �لشبكــــة �لعنكبوتية

تز0�0  لإلنترنت،  �ستخد�مك  تز�يد  مع 
تعليمية  مو�0  على  حصولك  فر~ 
�الطال¶  فر~  تتوفر  حيث  �تثقيفية، 
�ملحتويا�  من  ��سعة  سلسلة  على 
��لتسويقية.  ��ملعلوماتية  �لترفيهية 
�لبعض   Uيتصو كما  �إلنترنت  �ليست 
شبكة ��حدo، بل هي متكونة من �ال� 
�لفر~  توفر   bل� �ملستقلة  �لشبكا� 
�على  خال�ا.  من  �ملعلوما�   Uلعبو
كوسيط  تعمل  �لشبكة  فإ�  حا/   >8
للتطبيقا� �ملصممة الستخد�مها. �من 
�لCيد  شيوًعا  �ألكثر  �لتطبيقا�  بني 
�لعنكبوتية  �لشبكة  �كذلك   sإللكتر��
�إلنترنت  �ستخد��  ميكن  كما  �لعاملية. 

لطر& 8خر� عديدo 8كثر تعقيًد�.
بالدخو/ �� شبكا�  �قد ُيسمح لك 
8خر� �£ب �8 تعر� 8نه لكل شبكة 
 Øموعة من �لقو�نني ��لشر�G �8 نظا�
�ملسمو¯  �لعمليا�  فبعض  ֲדا.  �خلاصة 
ֲדا على شبكة �8 نظا� معني قد تكو� 

�8 ممنوعه لد� شبكا�   oلسيطر� حتت 
عاتقك  على  �ملسؤ�لية  �تقع  8خر�. 
بااللتز�� بسياسا� �
جر���Q �لشبكا� 

��ألنظمة �ملختلفة.
 �8 منكم  لكل   >Uلضر�� من  �لعله   
 �
 �لوصو/  لد�  مسؤ�ليته   @Uيد
��ملو�قع  �خلدما�  من   oJكب الئحة 
�ملسؤ�لية  �تقع  ��ألشخا~.  ��ألنظمة 
يتعلق  فيما  عاتقك  على  �ألمر  �اية   W
خدما�   �
 �لدخو/  عند  بتصرفاتك 
�لشبكة. �تذكر �0ئًما حقيقة �8 قدUتك 
 oUعلى �لقيا� بعمل معني ال تع� بالضر�
�جوV قيامك بذلك �لعمل. فاستخد�� 
قد  حًقا،  �ليس   oميز  Cيعت �لشبكة 
��لقانونية  �ألخالقية   oQلإلسا تعرضها 
8حياًنا 
.� ما تصرفت بشكل غJ الئق.

ما  �ملالئمة   Jغ �لتصرفا�  تشمل  قد 
يلي:

على  قانونية   Jغ معلوما�  
0خا/   •
�لنظا�.

 W مقبوله Jستخد�� لغة سيئه �8 غ� •
�لرسائل �لعامة ��خلاصة.

 �� تؤ0<  قد   bل� �لرسائل  
Uسا/   •
فقد�� �ملستقبلني ألعما�م �8 8نظمتهم.

�لرسائل   �8  tUملتكر� �لرسائل  
Uسا/   •
8فر�0   �8  tعديد جلها�  �إلعالنية 
8خر�  �ستخد�ما�  8ية   �
 باإلضافه 
تؤ0< 
� �ختنا& �لشبكا� �� �لتد�خل 

مع عمل �آلخرين.
8خالقية   Jغ 8خر�  8عما/  8ية   •
�سيتم  خد�عية.   �8 قانونية   Jغ  �8

�لذ�  �لدليل  هذ�   W لبعضها  �لتعر¦ 
 W حلقا� Cع tنشر بغية  تصميمه  مت 
 tلز��ية ملساعدتك على فهم هذ�  tهذ
ببيئة  �ملتعلقة  ��ملخاطر  �المتيا��� 
�ملتعلقة  �لسالمة  �قضايا  �إلنترنت، 
�غر�  �لعنكبوتية،  �لشبكة  مبو�قع 
�ألخباUية،  ��ملجموعا�  �لد0Uشة، 
 .sإللكتر�� ��لCيد  �لفوUية  ��لرسائل 
تتعلق  معلوما�  على  �تو<  8نه  كما 
�لنشاطا�، �يقد�   tبفو�ئد �¹اطر هذ
�لتأكد من  �لعملية عن كيفية  �لنصيحة 
�Gزيه.  سليمه  �لشبكية  خ�Cتك   �8
�بنفس �لقدU من �ألÌية فإ� هذ� �لدليل 
�لعامة �لb حتكم  يقد� لك �إلUشا��0 
�لتصر� �لسليم W بيئة �إلنترنت �يطلق 
�لتصر�  على  "نيتيكيت"  مصطلح 
 Uختصا
 �هو  �إلنترنت  على  �لسليم 
 �8 �نتوقع  �تيكيت".  "نيت   bلكلم
باملسؤ�لية  منكم  ��حد  كل  يتحلى 
 �8� ��الجتماعية  ��ملعنوية  �ألخالقية 
�ملقبو/  �لسليم  �لتصر�  بقانو�  يلتز� 

لد� �جلميع.
�لقا�0 كمرحلة  �ملقا/   W &سنتطر�  
�ملو�قع   Uمضا� فو�ئد  لتوضيح   ��8
من  �ملني  �لشبكة  على  �اللكتر�نية 
نقدمه  ملا  علينا  �لرضا  �جل  عز  �هللا 
للشبكة  �لسليم  �لتعامل  سبل  من  لكم 

�لعنكبوتية.

        عالء عثمان
webmaster@alaaosman.net   
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The Editor Al Taqwa
P.O.Box 12926
London SW18 5ZN

  * ترحب %لة �لتقو� # هذ� �لز��ية ”�لتقو� منكم ��ليكم“ �ميع �ملسامها� من قر�ئها �لكر��.

 * تع3 �ملسامها1 عن 0*�- �لقر�- "ليس بالضر"*�  عن *�( ��لة.

sيد �إللكتر�Cل� altaqwa@islamahmadiyya.net

By Air Mail

* �صلت 
� 8سرo "�لتقو�"  
 æأل� من  
لكتر�نية  Uسالة 
ظفر  �8د  مقبو/  �لكرمي 
باجلامعة  �لعربية  �للغة  8ستا. 
باكستا�.   -  oبوU �أل�دية، 


ليكم W ما يلي نصها:
-  غمر� قل¡ فرحة عاUمة 
�فتتاحية عد0  8قر8  �8نا  �ليو� 
شبكة   Cع  �٢٠٠٦ يناير 
ملوضوعها  �.لك  �إلنترنت 
مكانة  حو/  �ألÌية  �لبالغ 
�للغا�  بني  �لعربية  �للغة 
�لقدمية ��حلديثة حتت عنو�� 
"�كم َعزَّ 8قو�� ِبِعزِّ لغا�". 
�لعربية   �8 فيه  شك  ال  مما 
�للغا�  بني  عالية  مكانة  �ا 

نطق  لغة   /�8 �8ا  مبا  كلها 
ֲדا �إلنسا� ��للغا� �ألخر� 
منها.  �تشعَّبْت  تفرََّعْت 
 Qلقدما�  Vلعر� عر�  �لقد 
�تفاخر��   �للغة   tهذ مكانة 
بفصاحتها �بالغتها �حافظو� 
�مقوماִדا.  ميز�ִדا  على 
�ألسف  كل  �ألسف  �لكن 
نُسو�  �ملعاصرين   Vلعر�  �8
 ،oللغة �ملجيد� tعلو شأ� هذ
حيث 
�م ال يتكلمو� �للغة 
�لعربية �لفصحى بل يتكلمو� 
 Vلعر�  Qلعلما�  qح �لعامية 
8يضا   oلدكاتر��  Qأل0با��
 oJكب مشكلة  من  يعانو� 
عند �لتكلم باللغة �لفصحى. 

من  "�لتقو�"   o8سر 8شكر 
 U8نظا للّفت  قل¡  8عما& 
 tهذ تعلم  يَّة  8َهمِّ  �
  Qلقّر��
�لعرV �أل�ديو�  8ما  �للغة. 
مسؤ�لية  �لنا�  8كثر  فإ�م 
أل�  �خلصو~،  هذ�   W
�إلسالمية  �جلماعة  مؤسس 
 oJأل�دية 8سد� خدمة كب�
%مد  نبينا  �لغة  �لقر��  للغة 
صلى �هللا عليه �سلم �8علن 
بأمر من �هللا تعا� �8 �لعربية 
 �Uقصا �بذ/  �أللسنة.   �ّ8
�للغة   tهذ  Uال�0ها  tجهد
 Jٍقا� بتأليف ُكَتيٍَّب صغ qح
لتعلم هذt �للغة �حتو� على 
 bل� �لعربية  �جلمل  بعض 

حياته   W  Qملر� 
ليها  �تا� 
إلثبا�  8عماله  8ما  �ليومية. 
�لعربية 8ُمًّا لكل �للغا� كما 
فهو  �الفتتاحية   W .كرمت 
مشر�¶ جباU يتطلب جهو�0ً 

مكثفة ��U0سا� عالية.
�الفتتاحية  موضو¶   �8  �U8
�لد��فع  
حد�  سيكو� 
�أل�ديني   Vلعر� قيا�   �

 Qضو W سا� �ملختلفة�Uبالد
Gا/   W  oملعاصر� �لعلو� 
إلثبا�  �حلديثة  �للسانيا� 
صد& ما 8علنه سيدنا �إلما� 

�ملهد< عليه �لسال�.
�لشكر  جزيل  م�  �لكم 
��الحتر��   
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ـــاِ� �َألَم ــِن  ع �ْثُت   Uٍــُر� ــْس ــم ِب
ــة �ي ــدَ �ِ�  ¦ِ�U  �
 فَجذبِني 
Qِألْصــِفــيــا� Vَــي شـــر� ــِن ــَرَب �8ش
�ملؤمنَني  Jَـــ 8م ــا  َي ــًر�  ــك ــُش ف
فــوً�� فــوجــْدُ�  ¹ِلًصا  َتِبْعُتَك 
قلِبي  &َ�Uَ ــْن  َم يا   Uُمــســر� ــا  8َي
ــاِ� 
َم  Çلـُحس�  oَ�َلــقــد� ــْســَت  8ََل
حِبيـبـي؟ �ألْعلى  �لقائَد  8َلْسَت 
ــا0ٍ ن ــلِّ  ك  W ــًر�  ــشِّ ــب ُم ــَت  ــْس 8ل

ماِمي؟ يا  َخْصُمَك  �ليوَ�  فأين 
ٍّ/.ُ ــاَ�  ــَب ِل ــُد�ُّ  ــَع �ل َلــِبــَس  ــا  8َم
باعـِتز�ٍ�  ��Jُفِســ قـومي  فــَيا 
¦ٍU8 ــلِّ  ُك  W ــر��  ــُش ��ْن 8ِفيُقو� 

�ي ــا  ي حبيِبِك  على  �صـــلِّ 
�ِ�� ــدَّ ــال ب َمسيِحَك  على  ــلِّ  �ص

ماِميِ  Uِــر� ــْس م ــَر  ــْم ُع �طــوِّ/ 

�ألمــاِ�  Uِ�0  �
 ــي  ــَدِن ــاUْش ف
�لَبَياِ� بأطعمِة  �8ْطــَعــَمــِنــي 
ــاِ� ــزَّم ـــًر� ُطــــوَ/ �ل ـــَوقَّ ُم
�َ�ـــَو�ِ� ــَن  ِم ــوُ�  جن قد  ِبحبَِّك 
عاِ� بالطِّ  @ُUَـــد ُي ليَس  �Gــًد� 
َجَناِني  W موًجا   Uَــا ص  @َ0ُ�0َ�ِ
�للِّساِ� ــلِّ  ُك على  َفَضاِئلُكم 
ــاِ� ــَن �ِجل  �
 �لعاِشقَني  ــو0ُ  ــُق َت
ُمستَعاِ�  ٍّVU ــوُ�  ص ــَك  ــْوُت �ص
باللِّساِ�  oَUَــا ــس �َخل ــاَ/  ن ــا  8م
ــا� َن ــدِّ ــبُّ �ل ــُه ح ــَت Íــَل ــتَّ �ش
ــاِ� �ألم  �
 ــِوِمي  ــَق �ل �لنهِج  على 
ــاِ� ــألم ــٍة ُبــــذ��Uً ل ــاUك ــب ُم
َحَناِ�  �. خلِقك   Jَــ خ %مَّد 
ــأِ� ش ــلِّ  ك  W ـــْن  8ِع �اَعته 
ــاِ� ــس ــــ�Jٍ� ِح بــَعــافــيــٍة �خ

إلى دار األمان

سعيد متائد األحمدي (نا£Jيا)



� 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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