



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
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�أل	دية
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يدجو - بركينا فاسو ،بيت �ملحمو

ِإْحَقاُق اَحلّق َوِإْزَهاُق الَباِطِل    كلمة "التقوى"٢ - ٣
سبعة دروس حتقق التقدم القومي ألي أمة   حضرة مرزا بش� الدين �مود أ�د �٤- ٩

من نفحات أكمل خلق اهللا سيدنا 3مد املصطفى �   أحاديث نبوية شريفة �تارة١٠
هو يدعو الزمان والزمان يدعوه  اقتباس من كتابات حضرة اإلمام املهدي �١٢ - ١٣
 املؤمنون األوائل حضرة مرزا بش� الدين �مود أ�د �١٤- ١٩
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كلمة �لتقو�٢

ملا  �ملتابعني  �ملسلمني  من  8حد  على  Mفى  ال 
يد�V R مسرU 8حد�T �لشاQR �إلسالمي 8نه 
منذ فتر\ ليست ببعيد\ 8خذ� كثW من �لقوX �لتنصWية 
تنتهج 8سلوبا متسما بالتوهني ��لتشويه لإلسال^ �تعاليمه 
�لسمحاg ��لقدV U شخص Rسوله �ملصطفى صلى �هللا 
عليه �سلم، �.لك V %ا�لة يائسة لنشر مذهب �لتثليت 
 k�8سا بني  �ملزعومة  �كّفاRته  �ملسيح  تأليه   �
 ��لدعو\ 
�متها�  مببد8  �ملسيحية  نشر  %ا�لة   �8 
ال  �ملسلمني.. 
 rيتنا 8مر  �تعاليمه  لإلسال^  �ملتعمد  ��لتشويه   sلكذ�
 .X8خر عقيد\  �أل<  .�ִדا  للمسيحية  �ألخالقية  ��لقيم 
�مشاعرهم   wلنا� عو�طف   Rستثا�  sألسلو� هذ�   �8 
ال 
�لدينية �جرحها باالفتر�g ��لطعن �ملتعّمد، �بث �لشبها�، 
�لذين  �ملضلني  �لضالني  منهج  �لذX هو  �لّسافر  ��لتطا�/ 
�لعّل  �إلميا�..  �معا~  ��ألمانة  �لصد&  من  يتنصلو� 
�لكتابا� ��ملصنفا� �لكثW\ �ل� 8لفها فريق من �لقسا�سة 
��ملستشرقني �لغربيني �لظاملني حو/ شخص Rسولنا �لكرمي 
��لبهتا�  �لزيف  على  شها0\  �ي  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
فريق  .لك  من   ��ُيستث �حلنيف..  0يننا  به   Rَُّيصو �لذ< 
من �ملنصفني �لعا0لني �لذين �ثقو� شها0\ �حلق مبا R0سو� 
�ملغرضة  �لطعو�  من  �بر�gته  �إلسال^  مز�يا  من  �حققو� 
�هللا  �ملصطفى صلى  %مد  على  فأثنو�  �حلاقد\  ��لشبها� 

عليه �سلم �Rسالته..

� �لعد/ ��إلنصا� ��لقو/ �لسديد هو مبد8 �ب �8  
بينهم من �ختال�  8تباQ كل 0ين مهما كا�  به  يتحلى 
عقائد< أل� �لقيم �لر�حية �ألصيلة �ملتمثلة V �لتز�^ �لصد& 
�لتعايش بني  �لتعاليم، ��8  قاسم مشتر@ بني كل  ��حلق 
�أل0يا� ضر�R\ �غاية �ب �8 يسعى 
ليها 8تباQ كل 0ين 
ما  هو  �لتسامح  من  �جلو  هذ�   �8 كما  عليها،  ��رصو� 
يساعد على �لتعر� على مز�يا كل 0ين �خصاله �لر�حية 
��ا�R، أل� �لشجر\ �لطيبة ُتعر� بثماRها.. �هكذ� يتسّنى 

�ملختلفة  �لعقائد  �مناقشة  �حلق  �لدين  معرفة  كافة   wللنا
��لتفّكر فيها �هم V مأمن من كل ما يعّكر صفو �لسال^ 

من �لتجريح �8 �لتشاحن..

ال  يقو/  �لذ< ال  �ملنهج  �نتشر �إلسال^ بفضل هذ�  لقد 
�حلق �ال ينسب لآلخرين �ملخالفني له 
ال ما يؤمنو� به من 
 s8سلو �
حق �8 ما ��رفو� عنه من باطل، ��0 �8 يعمد 
�لقر��   V ملنهج� هذ�  نتتبع  �حينما  �لتقّو/..   �8  gالفتر��
 �8 .
�ملجيد جند� جليا V مو�ضيع كثW\ �منها �ملسيحية، 
�لقر�� �0فع عما هو حق �8ث� عليه V موضوعاִדا �كل 
ما يتصل ֲדا، �0حض V �لوقت نفسه كل ما 8لصق ֲדا 
من معتقد�� ��ئفة تنتقص من 8صو�ا �ل� كانت عليها، 
 sها& �لباطل ِسَمُة �لدين �حلق ��لكتا�

حقا& �حلّق � �

�حلق، �ملا كا� �لقر�� فرقانا. 8< فاصال بني �حلق ��لباطل 
�Rسالًة خامتة 
� يو^ �لدين،كا� ال بد له من �8 يتَِّسَم 

َما� �ملميز\.. ֲדذ� �لسِّ
�باستقر�g �لتاRيخ �لدي� جند �8 من �يد �يبتعد عن �ج 
�لذين  ��ملرسلني   gألنبيا�  g8عد� هم  عصر،  كل   V �حلق 
يتخذ�� من �الفتر�g ��لتشويه مبد8 �م على 8مل �النتقا¡ 
بني  للحيلولة  �¢ي  حاجز  ��ضع  ��لنبو\  �لوحي  من 

ِإْحَقاُق اَحلّق 
 َوِإْزَهاُق الَباِطِل
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 Rنتشا�� Uصال
�لناw �بني ما يتمنا� �ألنبياg من هد�ية �
للدعو\..! لكن �هللا تعا� ينسخ باطل 8عد�g �ملرسلني �يزيل 
�لباطل  فينكشف  �حلق،  سبيل  تعتر¤  �ل�  �لعقبا�  كل 
�8هله، �تتجلى �يا� صد& مبعوثي �لسماg، فيندفع �ر 
�إلميا� �0فقا Mتر& ��ر� كل ما �و/ ��0 ¥ر�� ليسقي 
�هللا من  �ملحر�مو�، �هكذ� �عل  منه  �لعطاشى �يرتو< 

 ..gقي �اعا� �ألنبياR V فتنة �ملبطلني سببا
 �
 ��نتقل  .�Rته  �إلسال^  توهني  بلغ  لقد   §Rلقا� 8خي 
�ل�  ��لعالنية  ��حلجم  �لقو\  حيث  من   \Wخط مر�حل 
يعمل ֲדا، حيث ¨ يعد عد� �إلسال^ شخصا �8 عشر�� 
�ألشخا¡ �8 هيئة �8 منظمة بعينها، بل �ªذ �ليو^ شكال 
 �
�خر ينم عن حتالف �تكتل منسجم بعضه مع بعض �
 �R8صبح تيا .
تعد�0 �لالفتا� ��لشعا��R �ل� �ملها.. 
�يساند�  توجهاته  �يدعم  َيْر0ُِفه  ما  له   Xلقو� من   �Wكب
�بوصف  متحركة..  كدمية  �لكو�ليس   g�R� من  ��ركه 
8ننا  للشك  يدQ ¥اال  مبا ال  للجميع جا�مني  نؤكد   &08
فقد   ،gبكل جال �مأجو¯  �يأجو¯  �لدّجا/  �من  نشهد 
�لعاتية،  �ألمو�¯  متّو¯  كلها   ¤Rأل�  V بفتنهما  ماجو� 
فأمعنو� �لنظر V ما 8ُْخِبرُتْم به ��علمو� 8نه ليس �ة �ختال� 

�8 غمو¤ بني ما 8نذR به �لقر�� �ما جاV g �ألحا0يث 
فالفتنة  مبصرتا�.  �Rحانيتا�  عينا�  له  ملن  شر�R¢ا  عن 
�ملسيحية �ل� تكا0 �لسمو�� يتفطر� منها ��ألR¤، �فتنة 
�ملا0ية للغرs ما هي   Xلقو�  V ملتمثلة� يأجو¯ �مأجو¯ 
V حقيقتها 
ال شيئا ��حد�.. ��ملمعن للنظر V هذ� �لزمن 
8بد�  قبل  �أل�� من  �ألمم  تشهد   ¨ .
 �8ما حقيقة   Xير
ما يشهد� �ملسلمو� ��لعا¨ V هذ� �لعصر. 
� �ألمة �ليو^ 

هانة � �إلسال^،  على  �لشرسة  ��جمة  عينيها  بأ^   Xتر
Rسوله صلى �هللا عليه �سلم ��ستفحا/ فتنة �لصليب �هي 
���ة عاطلة مكّبلة بطو& من �ألغال/ �ل� 8فقدִדا سيا0ִדا 
�لر�حية ��ملا0ية كنتيجة مباشر\ لتجاهل �لتحذير�� �لنبوية 
�تفسW �لنبؤ�� �ملحمدية تفس�W خر�فيا �¢يا لن يتحقق.. 
 >8R �ألمر  هذ�   Xنر �أل°ديني  �ملسلمني  معشر  ��ن 
 �8 لألمة  �آل���   �� لقد  �آلخرين.  من  8كثر   gلعني ³ال�
تستيقظ من غفلتها فقد حانت ساعة سيا0\ 0ين �ملصطفى 
صلى �هللا عليه �سلم إلنقا. �إلنسانية من بر�ثن �لُبعد عن 
�حلضر\ �إل�ية. فقد ناX0 منا0< �لسماg، فهلّمو� 
� هذ� 
�لدعو\ �ملباRكة ��بذلو� تضحيا� ّ�ة، من تو�ضع �لقلب، 
�هللا   ��0 من  ُتعبد  �ل�  �أل�ثا�  �كسر  �لنفس،  �مر�جعة 
ظاهر\ �باطنة، �حتلو� بالصC على �ملكاV �R سبيل �إلميا�، 
 s80ينه كد� �هللا  تضحية V سبيل  لقبو/ كل  ��ستعد�� 
من كا� قبلكم ممن 8نعم �هللا عليهم! ��شربو� من �لتريا& 
�لر�حا~ �لشاV �لذ< جاg به �إلما^ �ملهد< عليه �لسال^ 
�لر�حانيني  موتاكم  بني  �حليا\   sبه ستد  .
 �هللا  عند  من 
ُيكَسر  �به  فيبصر��،   sلقلو� فينهضو�، �يشفى عميا� 
�لدّجا/،  قيد  من   ��Rَُُّتَحر� ��لكفر،  �لشر@  صليب 
�عاهاته  �خلنـزيرية  �ألخالقية  مفاسد�  على  ُيقضى  �به 
�ترتفع   ¤Rأل� على  ��لسال^  �ألمنة  تقع  �به  �لر�حانية، 

�Rية �إلسال^ �لعظيم �Rية %مد �ملصطفى �.

لقد آن اآلوان لألمة أن تستيقظ من غفلتها 
فقد حانت ساعة سيادة دين املصطفى 
اإلنسانية  صلى اهللا عليه وسلم إلنقاذ 
من براثن الُبعد عن احلضرة اإلdية....
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا~ حلضر\ �إلما^ �ملهد< �

:w�R0 من

KA

في �حا� �لقر��

ُكْنُتْم   �ْ�ِ  �َقْوِ َيا  ُموَسى  ﴿َ%َقاَ$ 

ُكْنُتْم   �ْ�ِ ُلو�  َتَوكَّ َفَعَلْيِه  ِباهللا  َ,َمْنُتْم 

ُمْسِلِمَني﴾ (يونس: ٨٥)

�لتفسـ0: 
قائًال:  شعبه  موسى  سيدنا  ينصح 
كاملة،  ثقة  باهللا  تثقو�   �8 عليكم 
موقنني بأ� �لذ< 8نتم بصد0 
جنا�� 

هو مطلب ¾ا�< يريد �هللا حتقيقه.
هنا@ �لكثW من �لناw �لذين ينا��0 
�لكن  �لقومية،  �لقضية  باسم  �لقو^ 
�لقر�� �لكرمي ¨ �بذ هذ� �لتسمية، 
يضع   �8 على  �إلنسا�  يساعد  مما 
كما  �0ئًما،  عينيه  نصَب  �هللا  Rضى 

.\Wمن قيو0 �لعنصرية �خلط �Rّر�
كنتم   �
﴿ تعا�  قوله  �يبد� 
با0§   V ��ئد\  �لًة  مسلمني﴾ 
قا/ ﴿
� كنتم   �8 
. سبق  �لر8<، 
 V بز�ئد  ليس  �لكنه  باهللا﴾،  �منتم 
�لو�قع، �
منا جيئ لبيا� معًنى جديد، 
.لك 8نه 
.� ُ.كر �إلميا� 
��g �إلسال^ 
�لطاعة   >8 �لكامل..  �ليقَني  فيع� 
عندئذ  باإلسال^  ير�0  بينما  �لقلبية، 
�آلية:  من  فاملر�0  �لظاهر\.  �لطاعة 

مياًنا كامًال،  باهللا  تؤمنو�  
.� كنتم 
 \Rبصو  �Rا� تتذ�قو�   �8 �تريد�� 
عملية، فعليكم �8 تتوكلو� على �هللا 

سبعة دروس
 حتقق التقدم القومي ألي أمة 
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�حد� مفوِّضني 
ليه 8موRكم كلها.
 �8 �ب  8نه  بذلك  �هللا  بّين  لقد 
 Wتغي  �
 �حلقيقي  �إلميا�  يؤ0< 
�ملؤمن   �8 �لعلم  مع  �ألعما/،   V
 Á �لبد�ية   V مؤمًنا  يكو�  �حلقيقي 
�إلميا�  ضعيف  8ما  مسلًما،  يصبح 
 Wيص  Á �لبد�ية   V مسلًما  فيكو� 
�ألعما/   V يبد8  هذ�  أل�  مؤمًنا، 
قلبه  فيكتسب  سطحية  بد�ية  �8ًال 
بذلك قو\ تد�Rية حÂ يصبح مؤمًنا 
�لقو<  �إلميا�  8ما صاحب  حقيقًيا. 
�لبد�ية  منذ  8عماله  فتكو�  �حلقيقي 
نابعًة من 
ميا� .�Ã، أل� Rقيه Rقي 
.�Ã �ليس مكتَسًبا مما حوله، فتبد8 
�لباطن  Rحلة 
صالحه �طهاRته من 
�إلميا�  صاحب  �لكن  �لظاهر.   �

�لضعيف يكو� �RتقاR� �Äتقاgً طفيلًيا 
يتم مبساعد\ من حوله من �ملؤمنني، 
من  
صالحه  Rحلة  تبد8  لذلك 
 W8ُش هذ�   �
� �لباطن،   �
 �لظاهر 
V قوله تعا� ﴿قالت �ألعر�sُ �مّنا، 
8سلمنا  قولو�  �لكن  تؤمنو�   ¨ قل 
قلوبكم﴾   V �ُإلميا� َيدخِل  ا  �لـمَّ
(�حلجر��: ١٥).. 8< 8نكم ُ�ّفقتم 
 �8  - �ملسلمني  صحبة  بفضل   -
فحسب،  ظاهرًيا  تقليًد�  تقّلد�هم 
فال تّدعو� �إلمياَ�، ألنكم ¨ تقطعو� 

بعد مرحلة تطهW �لقلب.

َال  6َبََّنا  ْلَنا  َتَوكَّ �هللا  َعَلى  ﴿َفَقاُلو� 
َنا  اِلِمَني * َ%َنجِّ َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِ� �لظَّ
�ْلَكاِفِريَن﴾   ��ْلَقْوِ ِمَن  ِبَرْحَمِتَك 

(يونس: ٨٦ - ٨٧).

�لتفسـ0:
للقو^  فتنًة  قو�م ﴿Rبنا ال جتعْلنا   �

ر مبفهومني؛  يفسَّ  �8 �لظاملني﴾ ميكن 
 gنسي 8عماًال  نأِ�  تَدْعنا  ال  �أل�/: 
ألعد�ئك  ֲדا  �نتيح  0ينك   �
 ֲדا 
فرصة ��جو^ عليه. ��لثا~: ال جتعلنا 

عرضًة الضطها0 �لظاملني.

 �ْDَ َ%Dَِخيِه  ُموَسى  �َلى ِ ﴿َ%Dَْ%َحْيَنا 
ُبُيوًتا َ%�ْجَعُلو�  ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر  َتَبوَّ, 
ِر  َ%َبشِّ  Iََال �لصَّ َ%Dَِقيُمو�  ِقْبَلًة  ُبُيوَتُكْم 

�ْلُمْؤِمِنَني﴾ (يونس: ٨٨)

:Lلكلما� Mشر 
تَبوَّ�: تبو8َّ �ملكاَ� �به: �ªذ� %لًة �8قا^ 

.(sألقر�) .به
يقا/:  �جلهُة،  �لنوQُ؛  �لِقبلة:  ِقبلًة: 
صحٍة؛  جهُة   >8 قبلٌة  �ألمر  �ذ�  ما 
 .gشي من  ُيستقبل  ما  كلُّ  �لكعبُة؛ 
0ِبر\:  �ال  ِقبلة  هذ�   V له  ما  يقا/: 
8< �جهة. �جعلو� بيوتكم قبلًة: 8< 

.(sألقر�) متقابلًة

�لتفسـ0: 
لقومكما   �gَتَبّو  �8﴿ تعا�  قوله 
كانو�  �8م  يع�  ال  بيوًتا﴾  مبصر 
�لبا0ية V �خليا^، فأمرهم   V يعيشو�
يقيمو�   �8 �ملر�0  
منا � �لبيو�،  باªا. 
�لتعا��  من  ليتمكنو�  متجا�Rين 
8يًضا  �هذ�  بينهم.  فيما  ��ملساعد\ 
نوQ من ��جر\، بل هو 8مر طبيعي، 
 V �0ئًما  تعيش  �لضعيفة  �لفئا�  أل� 
 V فمثًال،  �ملد�.   V جتمعا�  شكل 
بال0نا (��ند) هنا@ 8كثرية للمسلمني 
8قلية   wند����  sبنجا مقاطعة   V
 V يعيشو� wفيها، �لذلك جند ��ند�
مد�ا بعد0 8كC نسبًيا، 8ما V مقاطعة 
فيها   wند��� فيشكل  بر0يش،  8تر 
�ألكثرية، �لذلك جند سكا�ا �ملسلمني 

يعيشو� V مد�ا بعد0 8كC نسبًيا.
بيوتكم  ﴿��جعلو�  تعا�  قوله  8ما 
معاٍ�،  بعد\   �Wتفس فيمكن  قبلًة﴾ 

� ما "للقبلة" من معاٍ� Íتلفة.  Ïنظر
تعا�  �هللا   �8 �8 صّرحت  سبق  �قد 
قد �ستخد^ V �لقر�� �لكرمي كلما� 
 �8 فيمكن  عديد\،  مدلوال�   ��.
�ينسجم  يتفق  ما  كل  منها   Rتاª
مع �لسيا&. فبالنظر 
� معاٍ� Íتلفة 
للِقبلة، ميكن �8 تع� �جلملة ما يلي:

١ - �ب �8 تعيشو� مًعا. .لك �8 
�لبيو� لن تكو� متقابلة 
ال 
.� عاشو� 
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^جتمعني متجا�Rين.
٢ - �ب �8 تتعا�نو� فيما بينكم. 
�لبيو�  �ªا.  من  �لغاية   �8 .لك 
مساعد\  عليهم  يسهل   �8  \Rملجا��

بعضهم بعًضا.
 V �لبيو�  تبنو�   �8 �ب   -  ٣
جهة ��حد\.. 8< �8 تعيشو� حتت 
لتحقيق هد�  �تعملو�  ��حد  نظا^ 

موّحد.
من  بيوتكم  تكو�   �8 �ب   -  ٤
 �
 بذلك   R8شا �قد  ��حد.   Qنو
 Wعالقة قوية بني �لغ� ��لفق \Rضر�
 �8� �لقومي،  �لرقي  لتحقيق  منهم 
��حد،  طابع  كلهم  للقو^  يكو� 
 Òقف�� منهم  ��حد  كل  يكو�   �8�
 Óعا  �.
 8ما  8صحابه،   حا/  على 
 V �ُبينما با� 8خو �لقصر   V 8حد
�لكوÔ ��0 �8 يتفقد .�@ حا/ هذ� 
فمن �لصعب �8 ينشأ بينهما تر�بط 

قو<.
�لصال\﴾  ﴿�8قيمو�  تعا�  �بقوله 
 gلدعا�  \Rضر�  �
 8نظاRهم  �ّجه 
 �
 Wلعمل مبثابر\، أل� �إلقامة تش��

مع� �لثبا� ��ملد��مة.
سبعة  �آلية  تعّلم   ،Rباختصا�
8مـة  8ية  تستـطيع   w�R0
تقـدًما  ֲדا  بالعـمل  حتقق   �8
هي:   w�Rلد� �هـذ�  قومـًيا، 

�لَوحـد\،   ،Qالجـتـما�
�لتعـا��، �لنظا^، �لتر�بط بني �لغ� 
على  �ملثابر\   ،gلدعـا�  ،Wلفـق��

�لعمل.
�لنصيحة  �آلية  توّجه   Wألخ�  V�
ِر  ﴿�بشِّ �تقو/  �لقو^  �عيم   �

برفع  عليك   >8 �ملؤمنني!!!.. 
 Rألخبا� بذكر  8تباعك  معنويا� 
�لساR\ �م، أل� �ليأw ��لقنوk هو 

8كC �آلفا�.

,َتْيَت  �نََّك ِ 6َبََّنا  ُموَسى  ﴿َ%َقاَ$ 

 Iِْمَو�ًال ِفي �ْلَحَياDَ%َ يَنًةQِ Rَُِفْرَعْوَ� َ%َمَأل
6َبََّنا  َسِبيِلَك  َعْن  ِلُيِضلُّو�  6َبََّنا  ْنَيا  �لدُّ
َعَلى   َ%�ْشُدْ Dَْمَو�ِلِهْم  َعَلى  �ْطِمْس 
 Yَُقُلوِبِهْم َفال ُيْؤِمُنو� َحتَّى َيَرُ%� �ْلَعَذ�

�ْألَِليَم﴾ (يونس: ٨٩)

:Lلكلمـا� Mشر 
�عليه:   gَلشي� طمس  
طمْس: 
 sألقر�) 8ََثَر�  �ستأصَل  8هلكه؛ 

��ملعجم �لوسيط).
عليه  °ل  عليه:  َشدَّ  8ُْشُد0ْ: 

.(sألقر�)
قوله   V �ملفسرين  بعض  قا/  �قد 
بأ�  قلوֲדم)  على  (��شد0ْ  تعا� 
�جعْلها   >8 (�لقرط×)  ها  َقسِّ معنا�: 
 �قاسيًة، �لكنا ¨ نعثر على هذ� �ملع

V �لقو�ميس.
به.  ُيتزّين  ما  �لزينة:  �ينًة: 

.(sألقر�)
 Cمع �لعلم �8 �لقر�� �لكرمي قد �عت
كقوله  �ينًة   ¤Rأل� على  ما  كّل 
 ¤Rأل� على  ما  جعلنا  
نا ﴿ تعا�: 
ّ¾ى  بل   ،(٨ (�لكهف:  �ا﴾  �ينًة 
�حليا\ �لدنيا 8يضÒ �ينًة كقوله ﴿8منا 
�حليو\ �لدنيا لعٌب ��ٌو ��ينٌة �تفاخٌر 

أمة  أية  تستطيع  دروس  سبعة  اآلية  تعّلم  وباختصار، 
الدروس  وهذه  قومًيا،  تقدًما  بها  بالعمل  حتقق  أن 
ال;ابط  النظام،  التعاون،  الَوحدة،  االجتماع،  هي: 
العمل. على  املثابرة  الدعاء،   ،Jوالفق  Lالغ بني 
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بينكم �تكاُثٌر V �ألمو�/ ��أل�ال0﴾ 
"�ينة  8طلق  �لكنه   ،(٢١ (�حلديد 
�ألمو�/  على  خاصة  �لدنيا"  �حليا\ 
��أل�ال0 فقط كقوله ﴿�ملا/ ��لبنو� 
�ينُة �حليو\ �لدنيا﴾ (�لكهف: ٤٧). 
�عندما َ.َكَر �لزينة V معر¤ �حلديث 
عن ضال/ �ألمم فقد 0�R8 ֲדا 8يًضا 
��لبنو�.  �ملا/  �لدنيا 8<  �حليا\  �ينَة 
 Âل� �آلية  �لزينة V  هذ�  8ما كلمة 
8ُطلقت  فقد  تفسWها  بصد0  �ن 
�ألمو�/،   ��0 �أل�ال0  على  فقط 

. 8ضا� 
� جانب �أل�ال0 كلمة 
�ألمو�/ �ل� هي V �لو�قع جزg من 
 �.
�ينة �حليا\ �لدنيا، أل� �لقاعد\ 8نه 
�لكلمة .�� مدلولني �ُ.كر  كانت 

ال  ֲדا  ير�0  فال  �جلملة   V 8حد¢ا 
مثًال  خذ��   .Rملذكو�  Wغ �ملدلو/ 
تع� عموًما  فإ�ا   “gكلمة ”�إلسر�
�لسفر بشخص ما ليًال، �لكنها تع� 
¥ر0 �لسفر 8يًضا، كما جاV g قوله 
بعبد�   X8سر �لذ<  تعا� ﴿سبحا� 
هنا   gفاإلسر�  .(٢  :gإلسر��) ليًال﴾ 
�لليل  .كر  ألنه  فقط،  �لسفر   �مبع


� جانبه.

�لتفس0:
 ال تع� �آلية �8 �هللا جّل شأنه �تى 
 �8 ֲדد�  �8مو�ًال  �ينة  فرعو�   /َ�

 V ^منا �لال
� ،wيقومو� بإضال/ �لنا
 \R�Wلص�  �مع على  تُد/ُّ  (ليضلو�) 
 ، ِّsR يا  
نك   :���ملع ��لعاقبة، 
�تيتهم �ينة �8مو�ال، �لكنهم، بدًال 
 ��Rصا عليها،  يشكر�@   �8 من 
ُيضلُّو� �لناw. �هذ� 8سلوs يعبَّر به 
8شدَّ  ما  يقو/:  �ألسف، حيث  عن 
8صبحو�   .
 �لقو^،   gهؤال شقا�َ\ 
ناكرين �ذ� �لنعمة �إل�ية �لعظيمة، 

!Òبل ُيضلُّو� �آلخرين 8يض
َير��   Âيؤمنو� ح تعا� ﴿فال  �قوله 
قوله  على  عطف  �ألليم﴾   sلعذ��
عن  ليضلو�  ��ملر�0:  (ليضلو�)، 
يَر��   Âح يؤمنو�  �لكيال  سبيلك 

�لعذ�s �ألليم.
�8ما قوله ﴿Rبنا �طِمْس على 8مو��م 
�لة  فهو  قلوֲדم﴾  على  ��شد0ْ 
معترضة. �هو 0عاg عليهم �ال شك، 
 ،gسي gحلقيقة ليس بدعا� V لكنه�
ليس  ألنه  �م،   Wخ  g0عا هو  بل 

بدعاg شخص غاضب ناقم عليهم، 
مشفق  Rحيم  ن×   g0عا هو  
منا �
يا   :� موسى  فيه  يقو/  عليهم. 
�8مو�ًال،  �8ال�0ً  8عطيتهم  لقد   ،sR
لك  يكونو�   �8 ֲדم  �حلر<  �كا� 
لصنيعك   ��Rصا �لكنهم  شاكرين، 
Ûيث  نكر��م  جتا��  �قد  ناكرين. 
 ��gم بد��8 يضلو� �آلخرين، �سا�

لدRجة �8 قلوֲדم لن متيل  
ليك 
ال 
 Q8تضر فإن�  �ألليم.   sلعذ�� برÄية 
�تعّرضهم  8مو��م  تدّمر   �8 
ليك 
عّلهم  �8ال0هم   V مؤملة  لصدما� 
فأِ�   ،Xد�� سبيل   �
 يعو��0 

بالعذ�s من 8جل هد�يتهم. 
يعذֲדم   �8 تعا�  �هللا  يدعو  
نه 
سبب  أل�ا  �8مو��م  بأ�ال0هم 
 ��.�8 فإ.�   ،Xد�� عن  ��ر�فهم 
 �
 �مالو�  
� صو�ֲדم  Rجعو�  فيها 
 gبدعا ليس  فهذ�   ،�.
�  .Xد��
عليهم �
منا هو 0عاg �م، ألنه ليس 
لضال�م �
منا �د�يتهم. ال جر^ 8نه 
يدعو عليهم بالعذ�s، �لكن �لذين 
بالعذ�s يصبح هذ�  
ال  يهتد��  ال 
�لدعاR g°ًة �م. �مثاله كأ� يطلب 
�لطبيب  من  �ملريض   sR8قا 8حُد 
�لفاسد كيال يسر<  يبتر عضو�   �8
فسا�0 
� �جلسم كله، فال شك �8 
كذلك  باملريض.  R°ة  هذ�  طلبه 

ليس  فهذا  وإذن، 
هو  وإمنا  عليهم  بدعاء 
ليس  ألنه  Uم،  دعاء 
Uدايتهم.  وإمنا  لضالUم 
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�حلقيقة   V � موسى   g0عا كا� 
 sٍَعذ�  gَ0عا ال  �شفقٍة  R°ٍة   gَ0عا

�نقمٍة.
قلوֲדم﴾  على  ﴿�شد0ْ  تعا�  �قوله 
 V للصدما�  تعريضهم  يع� 
بطريقني؛  يتم  �هذ�  �8ال0هم. 
�8ال0هم  على  يصب   �8 �أل�/: 
��لثا~:  ��آلال^،  �ملصائب   Q8نو�
أل�  �إلميا�،   �
 �8ال0هم  يوّفق   �8
تر@ �أل�ال0 0يَن �آلباg ��نضمامهم 

� صفو� �لعد� ميثل صدمة مؤملة 
�من   V هذ�   Tحد �قد   .gلآلبا
8عد�ئه  �8ال0  قِبَل  حيث   ،� �لن× 
 � موسى  �من   V 8ما  �إلسال^، 
�لفرعونيو� فقط مبو�  فقد عوقب 

�لِبكر من �8ال0هم.
�مما يد/ على �Rعة �لترتيب �لقر�~ 
�هللا  8نز/  عما   Tحتّد عندما  8نه 
�لزينة  .كر  قّد^  �لنعم  من  عليهم 
- 8< �أل�ال0 - على .كر �ألمو�/ 
�لكنه  �8مو�ًال)،  (�ينًة  قا/:  حيث 
عَكَس   sلعذ�� عن  �حلديث   Xلد
على  �طمْس  ﴿Rبنا  �قا/  �لترتيب 
8مو��م ��شد0ْ على قلوֲדم﴾ �.لك 
نعمة  من  8غلى  �أل�ال0  نعمة   �8
عند  بالتقدمي  8حق  فكا�  �ألمو�/، 

.كر  عند  8ما  �لنعم،  عن  �حلديث 
�لعقابني  8خّف  .كر  فقد   sلعقا�
 Xهتد� �.
 ،sR �8ًال. �كأنه قا/: يا
نتيجة نقٍص V �ألمــو�/   gهؤال
 gٌبــال ميّسهم   �8  ��0 فحسب 
 �
V �8ال0هــم فاغفر لـهم، �
 gبال عليهم  فأنـِزْ/   ينتهـو�   ¨

ُيصيب �8ال0هم لعلهم يهتد��.
ترتيب  �Rعة   �Cُي  .
 �لبيا�  هذ� 
�لقر�� فإنه يكشف 8يًضا عما كا� 
سيدنا موسى � يكّن V قلبه من 

8Rفة �R°ة بالقو^.
�عتر�ًضا   >Wه� �لقسيس   R8ثا لقد 
يعز��  �لذ<   gلدعا�  �
 قا/:  حيث 
عما  Mتلف  موسى   �
 هنا  �لقر�� 

�V 0R �لتو�R\؟
��جلو�s: �8ًال: 
� Íالفة �لقر�� ملا 
خالف  8نه  يع�  ال   \�Rلتو�  V  0R�
 >Wه�  �
 �ثانًيا:   .sلصو��� �حلق 
�د بني �لدعاgين �ختالًفا ألنه يفّسر 

ال � خاطًئا،   �Wًتفس �لقر�نية  �آلية 
فليس بينهما 8< �ختال� V �لو�قع.

ْعَوُتُكَما َ Dُِجيَبْت  َقْد  ﴿َقاَ$ 
َفاْسَتِقيَما َ%َال َتتَِّبَعا�ِّ َسِبيَل �لَِّذيَن ال 

َيْعَلُموَ�﴾ (يونس: ٩٠).

 �لتفس0: 
قائًال:  8حد  هنا   /gيتسا  �8 ميكن 
هو  ��حد  من شخص   gلدعا� كا� 
 sموسى �لكن �هللا يوّجه هنا �خلطا

لالثنني: (قد 8ُجيبْت 0عوتكما)؟
��جلو�s: لقد �V 0R �لدعاg كلمة 
يؤكد  مما  للجمع،  هي  �ل�  (Rبنا) 
�8 �لدعاg كا� من كليهما: موسى 
�لذلك  �لسال^،  عليهما   ��Rها�

جاg �جلو�s لالثنني.
�قوله تعا� (�ال تّتبعاِ�) شرUٌ لقوله 
�لنهي  هذ�  يع�  �ال  (فاستقيما). 
يتبعو�  �هللا   g8نبيا  �8 
ليهما  �ملوّجه 
بل  �جلّها/،  �م  يقو/  ما  �لو�قع   V
يسعى  سو�  �لعد�   �8 منه:  �ملر�0 
إلبعا0كم عن ��د�، فعليكم بأخذ 
�حليطة ��حلذR منه، �ال تلقو� باًال ملا 
يقابلونكم به من 8قو�/ تافهة ��هية 
مما قد يبعدكم عن غايتكم �حلقيقية.

�ْلَبْحَر  �ْسَر�ِئيَل ِ ِبَبِني  ﴿َ%َجاَ%Qَْنا 
َبْغًيا   Rَُ%ُجُنوُ ِفْرَعْوُ�  َفَأْتَبَعُهْم 
6ََكُه �ْلَغَرcُ َقاَ$ ْDَ �dَ�َ%َعْدً%� َحتَّى ِ
,َمْنُت Dَنَُّه ال ِ�َلَه ِ�الَّ �لَِّذe ,َمَنْت ِبِه 
�ْلُمْسِلِمَني﴾  ِمَن  َ%Dََنا  �ْسَر�ِئيَل ِ َبُنو 

(يونس: ٩١).
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:Lلكلما� Mشر
تعّد��  �ملوضَع:  جا��  جاَ�ْ�نا: 

.(sألقر�)
8َْتَبَع: قا/ �ألصمعي: تبعه: حلقه �8 
R08كه، �8تَبَعه: َتِبَع 8ََثَر�، R08كه �8 
 �.
 �.لك  َتِبَعه  يدRكه.�8تَبَعه:   ¨

.(sألقر�) كا� سبقه فلحقه
�قـَته  بلغ   :gُلشي�  @R08  :@َRَ0ْ8َ

.(sألقر�)

�لتفسـ0: 
�آلية   V شأنه  جّل  �هللا  �ّضح  لقد 
بالسياسة  تتعلق  هامة  0ينّية  مسألًة 
 ��Rحلكم، حيث بّين 8نكم مأمو��
�لكنه  �مللك،   �8 �حلاكم  بطاعة 
�جلأ  0ينكم   R8مو  V تدخل   �.


عليكم   Cجل�� �لقسر  �ستخد�^   �

 �8 فعليكم  �حلق،  عن  ل0ّWكم 
ִדاجر�� من بلد�. 8ما 
.� حا/ ��0 
هجرتكم فقد صاV R عد�0 �لطغا\ 
ألنكم  %اRبته،   Òشرع لكم  ��و� 
�يكو�  �حلق  على  تكونو�  عندئذ 
هو على �لباطل، �لن ُتعتÍ Cالفتكم 
8نه  .لك  ��لقانو�.  للحق  له Íالفًة 
كما ال �ق ألحد �8 يعيش V بلد 
ما �هو Íالف لقو�نني تلك �لبال0، 
كذلك متاًما ال �ق حلاكٍم �8 ُيكر� 
بالرغم  بلد�   V �لعيش  على  8حًد� 
�لقائمة  �حلا0\  �لدينية  �خلالفا�  من 

هنا@.
�قوله تعا� (َبْغًيا) يع� 8نه ما كا� 
لفرعو� 8< حق قانو~ الضطها0هم، 

8نه ¨ يعد لديه  (َعْدً��) يع�  �قوله 
8< حق 8خالقي كذلك.

�ما نطق به فرعو� عند �لغر& يد/ 
.لك  �َتذلـله.  هو�نه  غاية   على 
موسى"   sبر "�منُت  قا/  لو  8نه 
أل�   ،ÏWكث تذّلل  قد  يكو�  ال 
بيته   V  Ýتر قد  كا�   � موسى 
بالتقدير  �لقو^   Xلد �ظى  �كا� 
�لغر&  عند   sتا �لكنه  ��الحتر�^، 
�لذ<  
ّال  
له  ال  8نه  ﴿�منُت  قائًال: 
�منْت به بنو 
سر�ئيل﴾ �كأمنا قا/: 
 ،gصانعي �للَِّبن هؤال sمن برÄ8 ن�

 g�R0���  Rباحتقا يعاملهم  كا�   .

8عما/   V 
ياهم  ًر�  مسخِّ شديدين، 

�لطني ��للَِّبن.

ــي ــان ـــن زم ــت بـــالـــقـــوت م ــع ــن ق

يــقــولــوا أن  الــنــاس  مــن  خــوفًــا 

ــا ـــن مـــالـــه غــنــيً ــت ع ــن ـــن ك م

ــقــص ـــني ن ـــع ـــــــي ب ومـــــن رآن

ّمت بـــعـــني  ــــــــي  رآن ــــــن  وم

ـــن الـــهـــوان ــي ع ــس ــف وصـــنـــت ن

ـــالن ـــى ف ـــل ـــــالن ع فـــّضـــل ف

ــي ــان ــف ج إذا  ــــي  ــــال أب ــــال  ف

ـــــي ـــــه بـــالـــتـــي رآن ـــــت رأي

ــــه كــــامــــل املـــعـــانـــي ــــت رأي

�إلما^ �لشافعي (R°ه �هللا)
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا [مد املصطفى �

�� َعْبد �هللا ْبن َعْمٍر قا/: َسِمْعُت �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َيُقوُ/ ِ
�َّ �هللا َال َيْنِزQُ �ْلِعْلَم َبْعَد 
8َْ� 8َْعَطاُكُموُ� �ْنِتَز�ًعا، َ�َلِكْن َيْنَتِزُعُه ِمْنُهْم َمَع َقْبِض �ْلُعَلَماgِ ِبِعْلِمِهْم. َفَيْبَقى َناwٌ ُجهَّاٌ/ ُيْسَتْفَتْوَ� 

َفُيْفُتوَ� ِبَر8ِْيِهْم َفُيِضلُّوَ� َ�َيِضلُّوَ�. (صحيح �لبخاR<، كتاs �العتصا^ بالكتاs ��لسنة)

 ْ̂ ُلُه َخْيٌر 8َ َّ�8َ XRَُسوُ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: َمَثُل 8ُمَِّتي َمَثُل �ْلَمَطِر َال ُيْدRَ /َ8ََنٍس َقاَ/ َقا ��
�ِخُرُ�. (سنن �لترمذX، كتاs �ألمثا/)

َ�َصٍب  َ�َال  َنَصٍب  ِمْن  �ْلُمْسِلَم  ُيِصيُب  َما  َقاَ/:  َ�َسلََّم  َعَلْيِه  �لنَِّبيِّ َصلَّى �هللا  َعْن  ُهَرْيَرَ\  8َِبي   ��
ْوَكِة ُيَشاُكَها ِ
الَّ َكفََّر �هللا ِبَها ِمْن َخَطاَياُ�. (صحيح  َ�َال َهمٍّ َ�َال ُحْزٍ� َ�َال X.ً8َ َ�َال َغمٍّ َحتَّى �لشَّ

�لبخاR<، كتاs �ملرضى)

�� �ْبِن َعبَّاRَ wٍِضَي �هللا َعْنُهَما َقاَ/: َكاَ� �لنَِّبيُّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم َيْدُعو ِعْنَد �ْلَكْرsِ َيُقوُ/: 
َمَو�ِ� َ��ْألsRَ�َ ¤ِRَُّْ �ْلَعْرÓِ �ْلَعِظيِم. (صحيح  َال 
َِلَه ِ
الَّ �هللا �ْلَعِظيُم �ْلَحِليُم َال 
َِلَه ِ
الَّ �هللا sRَُّ �لسَّ

�لبخاR<، كتاs �لدعو��)

�ألسو� �لحسنة
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 :I6قو�$ مأثوD
* "يكفيك من �حلاسد 8نه يغتمُّ يو^َ  ُسُر�Rِ@"  سيدنا عثما� بن عفا� Rضي �هللا عنه


.� شئت �8  àR حد\ فأنا مع� V لست :sعلى �لوحد\؟ فأجا @Cقيل ألحد �لز�هدين: ما 8ج *
يناجي� قر�8 كتابه، �
� شئت �8 8ناجيه صليُت.

* قا/ 8حد �حلكماg: ال تصد& شاعر� فإنه 
.� طمع َمَدَحَك بثمن، �
.� غضب هجا@ ¥انا.

               

حكٌم %Dقو�ٌ$:
* �ملرg بأصـغـرْيه قلبه �لسـانـه.              * 8قـّل �لّناw سـر��R  �حلسـو0. 

* 8عـد/ �لُشـهـو0 �لتجـاsR.               * من صدقْت لـهجتـه ظهر� ُحجتـه.                   

                              !gَِغْيَر �لَوَفا gَاللـة: 8َْعَطاِني �للََّفالكل مـثل 
�للَّفاg :  �خلسيـس، ��لَوفاg :  �لتا^ .  يـضرs هذ� �ملثل ملن َيْبَخـُسك َحقََّك �يظلـمك فيه .

Dبيـاl Lا معـا�: 
فاجتنب واخلــيانة  األمــانــــــــة،  أّد 

صائبًا َسـْهًما  املظلـوم  مــن  واحـــذر 

املكَسُب يطيُب  تظلـم  وال  واعـــدل 

يُْحَجُب ال  دعـــاءهُ  بــأّن  واعلـم 
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مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود

من كال� �إلما� �لمهد�

يا ُعلماg �لقو^، ال َتعّمد�� لقد�U �لنو^، ��هللا يوقظكم Ûو�T0 ُكXC، �ينّبئكم 
�لقّهاR؟  �هللا  بذكر   Qلدمو�  gما �8ين   ،Rكاألبر� �خلو�  فأين  ُعظمى.  بد��ٍ� 
 Ôنفسكم ما فّر Wلدين، فترّشح �لكفر منه �فاَ¤، فأعجب� �8 ط� gنا
كنتم 
�ما با¤. 8ُخِلقتم ألكل Rغيف، مع شو�g صفيٍف، على خو�ٍ� نظيٍف، 8يها 
�ُملسرفو�؟ �قد قا/ �هللا تعا�: ﴿ما َخَلْقُت �ِجلنَّ َ��ِإلْنَس 
ال لَِيْعُبُد�ِ�﴾* �ما 
قا/ "
ال ليأكلو�". يا سبحا� �هللا! 8ّ< طريق �خترمت، �8ّ< �ج �ثرمت؟ 8تعيشو� 
نيا �ال متوتو�؟ �تقطفو� �اRها خالدين فيها 8بد�، �ال ִדلكو�؟  
� �خر �لدُّ
 gَُضكم هذ� �باR8 خرها فلم ال تستيقظو�؟ �قد حّل� �

� �لدنيا قد �نتهْت 
�لطاعو�، ��فا� 8ُخرX 8ال تنظر��؟ �
� 8ْشتيتم �8 8َصْفتم، فهي معكم �ال 
8مامكم  �عّنْت  عمو�؟  قوٌ̂  8نتم   ^8 �لَعشا  88خذكم  تبصر��؟  8ال  تفاRقكم، 
 ،Ýُصّبْت على 8نفسكم ��8ال0كم �نسائكم �.�< �لُقْر Âمصائب شّتى، ح
�تفاRقكم كلَّ سنة 8َِعّزُتكم مبوִדم، فال تستطيعو� غW �8 يفزQ �يبكى. �ما 
كا� �هللا معّذs قو^ حÂ يبعث Rسوًال، ليتّم �حلّجة، ��ألمر ُيْقضى. هكذ� قا/ 
�هللا V كتابه �هكذ� خلْت ُسّنته V 8مم ��8. فما لكم ال تعرفو� 
ماًما R8ُسل 

ليكم، �ال تّتبعو� �0عًيا 8قيم فيكم؟ 8ال تعلمو� مآ/ من كّذÝ8� s؟ R8ِضيتم 
�8 متوتو� ميتة �جلاهلية Á ُتسألو� V �لُعْقã؟ �8نتم ُتهَد�� 
� �لطّيب من �لقو/، 
فما لكم تؤثر�� �لكدR �تتركو� �ألصفى؟ َتَدعو� من جاgكم، �َتْدعو� �مليت 
ªافو�  �ال  تقولو�،  ما  �تقولو�  �تشتمو�،  �تسّبو�  �لعلى.  �لسما���  من 

هو يدعو الزمان والزمان يدعوه

----------------
* سوR\ �لذ�Rيا�: ٥٧



١٣

اجمللد التاسع عشر، العدد األول -  ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٧ هـ - أيار/ مايو ٢٠٠٦ م

 V ال
يوًما حتضر فيه كّل نفٍس لتجزX. �ليس نّ× .ليًال 
.Xطنه، فُسّبو� ��ْشتمو� ��هللا يسمع �ير�

يا قو^، ¨ تتعامو� �8نتم تبصر��؟ �¨ تتجاهلو� �8نتم 
يستهزئو�؟  كانو�  �لذين  عاقبة  علمتم  8ما  تعلمو�؟ 
 ،Rجال �ْعتّم كالسر�¯ بالنوR ��.تؤ� ،Rتلدغو� كالّزْنبو
�لبد�R. �8بدRَ �لصلحاgُ �8نتم ُتظلمو�،  �َتهّر�� برÄية 

�جاg �لناw �8نتم ִדربو�.
�8ُمو� من �هللا  �َكْم من ُمستهزٍ§  8خ��C مبوÃ كأ�م 
�ألمر  فإ.�  �ألقو�^،   V �8شاعو�  عليه  �8صّر��  �لعال^، 
 V �ماتو�  كاِجلّد،  عليهم  مز�حهم  �هللا   0ّR� بالضّد، 
�.ّلة  ند�مة  �تركو� حشيش  
�امهم،  بعد  8َْسرQ �قت 

َألنعامهم......
�لبائس  ألطعم  مبائدٍ\   àR من  جئُت   ~
  ..wلنا� 8يها 
 Qجلو� �يأمن  �خلو��  يأخذ هذ�  من  فيكم  فهل   ،Wلفق�
�ملبW؟ �من ¨ يو�فقه هذ� �لغذ�gُ فهو من قو^ يقا/ �م 
8شقياg، �من 8كله فله V هذ� 8جر كبg�R� Á ،Wها فضل 
�لسالسل  �ألثقا/، �يضع  ليحّط عنكم  �هللا  يريد   .Wكث
��ألغال/، �ينقلكم من �ألR¤ �ُملْجدبة، 
� بلد\ �لنعمة 
�لريح،  فيها  �شتّدْ�  ظلما�  من  �ينجيكم  ��لرفاهة، 
�يطّهركم  �ملصابيح،  فيها  8ُشعلْت  مقاصر   �
 �يبّلغكم 
 .R�Cلتكونو� كالذ< قفل من �حلّج �مل ،Rمن �لذنب ��لز�
 �8� ،sضيتم بأ� تّتسخ 8بد�نكم بوسخ �لذنوR لكّنكم�
عليكم  عرضت   ~
�  .sملحبو�  R0يا من  8بًد�  تبعد�� 
�لبيت   �
 �0عوتكم  �ملما�،   wكأ فآثرمت  �حليا\،   gما
�لغر�نيق. �
نكم تسّبو� �
نا نقاسي   �
�لعتيق، ففرRمت 
لكم �لضجر ��لكْربة، �ندعو لكم V ظلما� �لغّم كأّنا 
 V� ،gيد �هللا يفعل ما يشا V ألمر� �ّ
نصّلي �لعتمَة. �
يد� �لقضاg، �يأÃ يو^ يلني .لك �حلجر، �
� مÂ هذ� 

َجر؟  �لضَّ
8يها �لناw.. ال َتمايلو� على قو/ �لعاّمة، �
�م قد 8عرضو� 
 �ّ
عن طر& �لسالمة. �
� عجبتم فما 8عجب من قو�م 
عيسى حيٌّ مع �جلسم V �لسما���، Á مع .لك ِحلق 
باألمو��، �0خل معهم V �جلّنا�! �يقولو� 
نه يتر@ 
صحبة �ملوتى V �خر �أليا^، �ينـز/ 
� بعض R8ضني، 
�يلحق  �ملقا^،  هذ�  من  يرحل   Á R8بعني،   �
 �ميكث 
باألمو�� 
� �لد��^. هذ� خالصة �عتقا�0ִדم، �ملّخص 
خر�فاִדم. فبقينا متحّيرين من هذ� �لبيا�، مع هذ� ��ذيا�. 
ال 8علم 8َجرَّْتهم 
ليه �ألهو�g، �8 غلبت عليهم �لسوg�0؟ 
 �
ما �م 
�م مع طو/ �لزما�، �تال�\ �لقر��، ما �هتد�� 
�حلق 
� هذ� �أل���؟ فما 8فهم ِمن 8ّ< قسٍم هذ� �جلنو�، 

صر�Rهم  حّير~  قد  فو�هللا،  �لقر��؟  عليه  مضْت  �قد 
جاgهم  �قد  �إلميا�.  ��يح  �لقر��،  Mالف  8مٍر  على 
َحَكٌم من �هللا باحلق ��حلكمة على w8R �ملائة، �عند غلبة 
كلِّ نوQ �لبدعة �غلبة �لَكَفرِ\، فأعجب� �8م ألّ< سبب 
8نكر��، �هو يدعو �لزما� ��لزما� يدعو�. ���هللا، 
ّني 
8نا �ملسيح �ملوعو0ُ، �8عطا~ àR سلطاًنا مبيًنا، �
~ على 
بصW\ من àR، �لو Rُفع �حلجاs ملا ��00ُ� يقيًنا. 
� �هللا 
X8R نفوًسا عاصية، ��مًنا كليلٍة قاسية، فأRسل� لعلهم 
يتوبو�. �كيف ننصح �م �
�م قو^ ال يسمعو�، �
�م 
عن صر�k �حلّق لناكبو�؟ فّر�� من مائد\ �هللا �Rُغفا�ا، 
عصيد\  ��ثر��  مكا�ا،  على  �خلو�ُ�  �بقيت  ��نتشر�� 
�لدنيا �حتّلبْت �ا 8فو�ههم، �تلّمظْت �ا شفاههم، فأقّل 
ما يكو� V صدقي �8 يصيبهم بعض �لذ< 8َِعُدهم، فما 

�م ال ينتظر��؟

(�الستفتاg، �خلز�ئن �لر�حانية ¯ ٢٠ -  ¡ ٦٥٦ - ٦٥٩)
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عندما بلغت �ألنباg �يًد� بن 
 � �لرسو/  مملو@  حاRثة، 
بلغ  قد  �كا�  �تبنا�،   �Rحّر �لذ< 

ميانه  �يد  8علن  من عمر�،  �لثالثني 
به، كما �من به 8يًضا �بن عمه علّي 
بن à8 طالب، �لذ< كا� V �حلا0ية 
بكر..  8بو  8ما  عمر�.  من  عشر\ 
 ¯Rخا كا�  فقد  طفولته،  صديق 
مكة، �ملا عا0 ¾ع مبا كا� من 8مر 
�، �قيل لـه 
� صديقه  �لرسو/ 
 �8 يّدعي   Uفر� �جلنو�،  8صابه  قد 

�ملالئكة تأتيه برسائل من عند �هللا.
كا� 8بو بكر يثق بالرسو/ � كل 
 V ��حد\  حلظة  يشّك   ¨� �لثقة، 
صا0ًقا.  عاقًال  عرفه  فقد  صدقه، 
لـه   �.8ُ �ملا  بابه،  يدّ&  فذهب 
عما  سأله  صديقه  على  بالدخو/ 
 Uشر V � �لرسو/  �بد8   .Tحد
بكر  8بو   gيسي  �8 خلشيته  مطّو/، 
�لفهم، فأ�قفه 8بو بكر قائًال 
� كل 
ما يريد� �8 يعر� ما 
.� كا� حقًّا 
قد نز/ عليه َمَلك من عند �هللا �مل 
 �8  � �لرسو/   0�R8� Rسالة.  لـه 
يشرU �ألمر ثانية، لكن 8با بكر قا/ 
لكنه  �8 يسمع شرًحا،  يريد  
نه ال 
عن  سؤ�له  على  
جابة  فقط  يبتغي 
 sلرسالة �ل� �ملها من �هللا. فأجا�
�لرسو/ �: "نعم". عند .لك 8علن 


� حيا\ ن× �إلسال^  � كتاs مفتوU كلما Ûثت V 8< جزg منه جتد فيه تفاصيل 
تثW �الهتما^ �ªلب �للب. �¨ �دT �8 مت تسجيل �قائع حيا\ ن× �8 حيا\ َمعلم �خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�Rسني، مثل حيا\ �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذ� �لغز�V \R �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر\، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم �R0سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تث�W فينا حيا\ �لرسو/ � من �إلميا� 

��حلب �لغامر ��لتقَوX، ال مياثلها فيه حيا\ 8< شخص �خر.

 V شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح wحليا\ �لغامضة �ل� ال يعر� �لنا� �
 
 ،\Wتظل صعوبا� �لغمو¤، �ظلما� �حل .
بث �إلقناQR�� Q �لثقة V قلوs من يتبع 8صحاֲדا. 
 Wلكن �حليا\ �لغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا\ �لرسو/ �، تث� .sلقلو� V خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من Á تثّبت �القتناQ. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�g عليها، فمن �ملحتم �8 جتذs حيا\ �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاs �تقدير، �تثW فينا كل 
عز�� �
كباR �توقW، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاR§ 8هم مالمح هذ� �لكتاs �لقيم �لذX ستطالعه عC حلقا� V هذ� �لز��ية. 
��جلدير بالذكر V هذ� �ملقا^ 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��� حليا\ كحيا\ �لرسو/ 
 .Tمبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد� gشديد\ �لثر�� ،Uملفتو� sل� كانت ��ضحة كالكتا� ،�
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن حÂ هذ� �للمحة �ا ��� �ثقل. حيث 8نه � كا� مياwR ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� مياRسه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر�� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر�� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّر� عليه.


� لغة �لضا0 �ألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسال^ ��Rجعه ثلة  sلقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا
من 8بناg �جلماعة �ملتضلعني V �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثا~ حلضر\ �إلما^ �ملهد< �

حيا� محمد �  (٢)

املؤمنون األوائل
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8بو بكر لفو�R 8نه يؤمن به. Á قا/ 
 �
بعد �8 شهد بصد& �لرسو/ � 
مناقشة �ألمر كانت ستقلل من قيمة 

كانت  فقد  
ميانه، 
بالرسو/  معرفته 
�°يمة،  طويلة   �
 V ليشك  كا�  فما 
 ¨ �لذلك  صدقه، 
 �
 حاجة   V يكن 
يقنعه  �خر  0ليل   >ّ8

بصد& هذ� �لصديق �لصد�&.
هذ� �ملجموعة �لصغW\ من �ملؤمنني 
�ُألَ�/ هي �ل� بد8 ֲדا تاRيخ �إلسال^: 
�مر8\ بلغت من �لعمر مبلًغا، �ص× 
�عبد  عمر�،  من  عشر\  �حلا0ية   V
%رR يعيش غريًبا عن �طنه، �صديق 
 .� �لرسو/   �
 باإلضافة   ،sشا
 V ^هذ� هو �لفريق �لذ< عقد �لعز
 Rلنو� �ينشر  �لظال^  يبّد0   �8  gهد�
�إل�ي V �لعا¨ كله. �ملا ¾ع بذلك 
�قالو�  �قا0ִדم ضحكو�،  مكة  8هل 

� هؤالg قد 8صاֲדم �جلنو�.̈  يكن 
�لقلق،   �8 للخو�  يدعو  ما  هنا@ 
فجر  بد8  �لوقت،   Rمر� مع  �لكن 
يتَنّز/  �لوحي  �بد8  ُيشر&.  �حلقيقة 
على �لرسو/ �، كما سبق �8 قا/ 


شعياg �لنّ× منذ �ما� طويل: 
على  8مر�   sلر� قو/  �م  "فكا� 

على  فرضا  8مر،  على  8مر�  8مر، 
فر¤، فرضا على فر¤، هنا قليال 
�يسقطو�  يذهبو�  لكي  قليال،  هنا@ 

�ُيصا��0  �ينكسر��   g�Rلو�  �

 (٢٨: ١٣ gشعيا
فيؤخذ��." (

�ضطهـا �ملؤمـنني
بد8 �هللا تعا� يكلم %مًد� � "بلسا� 
�لنّ×،   gشعيا
 تنبأ  كما  �خر"، 
�8خذ  يعجبو�.  �لبلد\   sشبا �بد8 
عن  �لبحث  يعنيهم  �لذين  �8لئك 
�حلقيقة يولو� �النتبا� ملا �ر< �ما 
ُيقا/. �من �الحتقاR ��لسخرية بد8 
�بد8  يتز�يد��،  ��لتأييد   sإلعجا�
 Ãلال�  gلنسا�� �ملطحونو�،  �لعبيد 
ال حقو& �ن، ��لناشئو� من �لفتية 
��لشباs يلتفو� حو/ �لرسو/ �، 
8مل  �تعاليمه  Rسالته   V كا�  فقد 
��ستبشر�  ��ملكلومني.   æللحز�
�لنساg �8 �لوقت قد حا� الستعا0\ 
حقوقهن، �0��R �لعبيد �ألمل �8 �من 

 �8  sلشبا�  X8R� 8تى،  قد  �حلرية 
طر& �لتقد^ ��ال�0هاR سو� تنفتح 
يتحّو/   Rالحتقا� 8خذ  �عندما  �م. 
�تنقلب  تأييد،   �

�لالمباال\ 
� �هتما^، 
بد8 قا0\ مكة �8عيا�ا 
�خلو�،  يغشاهم 
 ،��Rتشا�� فاجتمعو� 
�لسخرية   �8  ��Rقر�
�لطريق  هي  ليست 
�ألمثل ملو�جهة هذ� �لتهديد �جلديد، 
حزًما  8كثر  حًال  يتطلب  �ألمر   �8�
�جّدية، فال بد من قمع هذ� �لنفو. 
�لطريق   �8  Rتقر� بالقو\.  �جلديد 
من   Wلكث� هو  �نتهاجه  ينبغي  �لذ< 
�على  �ملقاطعة.  �بعض  �الضطها0 
�لفوR بدª� V ��8ا. خطو�� عملية 
�هكذ�  عليه،  �تفقو�  ما  لتنفيذ 
ضد   Wخط  Qصر�  V مكة  0خلت 
.لك  بعد  8حد  يعد   ¨� �إلسال^. 
ينظر 
� �لرسو/ � �8تباعه �لقليلني 
كحفنة من �ملجانني، بل صاR ُينظر 

ليهم على �8م 8صحاs نفو. جديد 
ينمو  ُتر@   �.
� �يتصاعد،  يتنامى 

çا0 فسو� يتحّو/ 
� خطر  ��0
�هيبتها  مكة  0ين  يهّد0  كاسح، 

�عا�0ִדا �تقاليدها. 
 لقد هد0 مبد8 �إلسال^ هللا خو�gهم 

هذه اجملموعة الصغkة من املؤمنني اُألَول 
هي الq بدأ بها تاريخ اإلسالم: امرأة بلغت 
من العمر مبلًغا، وصr s احلادية عشرة من 
عمره، وعبد 3رر يعيش غريًبا عن وطنه، 
 .� الرسول   wإ باإلضافة  شاب،  وصديق 



اجمللد التاسع عشر، العدد األول -  ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٧ هـ - أيار/ مايو ٢٠٠٦ م

١٦

�لفكر< كله، فتر�Xgَ �م 8نه سيهد^ بناg �ملجتمع �ملّكي 
 gجديد\، مما يع� �ختفا ¤R8� \جديد gيعيد خلق ¾ا�
¾اg �جلزير\ �لعربية �لقدمية �R8ضها �لبالية، �خلق نظا^ 
جديد. �¨ يعد 8هل مكة يسخر�� من �إلسال^، فلقد 
كا� هذ� هو �لتحّد< �لذ< يع� �ملو� �8 �حليا\ بالنسبة 
�م. كا� �إلسال^ يتحّدX، �قد قبل 8هل مكة �لتحّد< 
 ��Rحتّد< 8نبيائهم. �قد قر gألنبيا� gكما قبل كل 8عد�
�لسيو�  يسلو�  بل  باحلجة،  �حلجة  يقابلو�  لن  �8م 
�يقمعو� �لدين �جلديد بالقو\ �لغاèة. 
�م لن يضاRعو� 
�لرسو/ � �8تباعه مبُُثٍل 8على  �ل� يقدمها  �لعليا  �ملثل 
مبثلها  ��لسال^  �ملَو0\  كلما�  على  �يبو�  �لن  منها، 
�8 بأحسن منها، بل بإساg\ معاملة �ألبرياg �ظلمهم، 
�بإيذ�g �8لئك �لذين Mاطبو�م باحلكمة ��ملوعظة �حلسنة 
�يدعو�م بال� هي 8حسن. �هكذ�، بد8 �لصر�Q مر\ 
 Xهذ� �لعا¨ بني �إلميا� ��لكفر، �8علنت قو V X8خر

�لشيطا� �حلرs على �ملالئكة. 
كا� �ملؤمنو� ال يز�لو� حفنة، �ال قو\ �م على مقا�مة 
هذ� �حلملة �لشرسة من �لعنف ��إلRهاs. �لقد بد�8 
°لة �حشية عليهم، كانت �لنساg ُتسفك 0ماÄهن بال 
حياg، �ُيذبح �لرجا/ بال R°ة. 8ما �لعبيد �لذين 8علنو� 
 Rقة ��لصخوRحلا� �لرما/  ُسِحلو� على  فقد  
سالمهم، 
 Âح �لبشر\  من  مّيتة  طبقة  جلو0هم  �غطت  �مللتهبة، 
صا�R مثل جلو0 �حليو��. �بعد �نقضاg �قت طويل، 
�لقريبة ��لبعيد\، كا�   Qلبقا�  V ^نتشر �إلسال� عندما 
 ،�ّRَأل� بن   sخّبا �هو  �أل��ئل،  �ملؤمنني  من  ��حد 
جلد�   �Ä8صدقا  XWف جسد�  من   g8جز� عن  يكشف 
متصّلًبا كجلد �حليو��، فلما يسألونه عن �لسبب كا� 


�ا .كرX لتلك �أليا^ �أل��  ،gيب ضاحًكا: "ال شي�
ُيسحلو� V طرقا� مكة  �ملؤمنو�  �لعبيد  عندما كا� 
على �لرما/ ��حلجاR\ �حلاRّ\." (�ملسند جزg ٥ صفحة 

 .(١١٠
لقد جاg �لعبيد �لذ< �منو� باإلسال^ من كل �ملجتمعا�. 
�كانو�  �Rمًيا.  ُصهْيب  �كا�  حبشًيا،  بال/  فكا� 
نصر�نًيا،  ُصهْيب  فكا�  08يا�،  لعد\  قبل  من  ينتمو� 
على  يوضع  بال/  �كا�  �ثنيني.  كانا   Rعّما� �بال/ 
�لرما/ �حلاRقة، �ُتوضع على بدنه 8حجاR ثقيلة، �يرقص 
�لصبيا� على صدÁ ،�R يأÃ سيد� 8مّية بن خلف ليعذبه 
بالسْوk، �يأمر� �8 يت8C من �هللا �Rسوله %مد، �يشيد 
Ûمد ��ة مكة: �لال� ��لُعّزX. غW �8 بال/ ال يزيد 
�لغضب،  بأمّية  يفيض  �ملا  8َحد".  "8َحٌد،  قوله:  عن 
يسلمه 
� صبيا� �لشو�QR طالًبا منهم �8 يضعو� حبًال 
�على  �لبلد\،  طرقا�  08مي  على  ��ّر��  عنقه  حو/ 
�لصخوR �لساخنة �ملدّببة. �يتدّفق �لد^ من جسد بال/، 
عندما  بعد،  �فيما  8َحد".  "8َحٌد،  يتمتم:  يظل  �لكنه 
�لعيش  ��ستطاعو�   ،\Rملنّو� �ملدينة   V �ملسلمو�  �ستقر 
�عبا0\ �هللا V 8ما� نس×، عّين �لرسو/ � بالًال مؤّ.ًنا 
يدعو �ملؤمنني للصال\، �ألنه 
فريقي يصعب عليه �لنطق 
Ûر� �لشني V "8شهد"، فقد كا� بعض مؤم� �ملدينة 
يضحكو� على نطقه �ملعيب، �لكن �لرسو/ � 8ّنبهم 
�8خCهم عن مكانة بال/ عند �هللا تعا� لقو\ 
ميانه �ل� 
قا^  �لقد  تعذيبهم.   Wن 8ظهرها ألهل مكة �هو حتت 
من   Wلكث� مع   �Rحّر� بال/،  عتق  �ن  بدفع  بكر  8بو 
�لعبيد �آلخرين فحقق �م �لنجا\، �منهم ُصهْيب �لتاجر 
�لناجح، �لذ< �ستمر 8هل مكة يؤ.�نه �يسخر�� منه 
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مكة  من   � �لرسو/  هاجر  �عندما  عتقه.  بعد   Âح
يصحبه،   �8 صهيب   0�R8  ،\Rملنّو� مدينته   V ليستقر 
�قد  مغاR0\ مكة  
نه ال ميكنه  قائلني  8هل مكة  فمنعه 
حصل على ثر�ته منها، فسأ�م: لو ªلى �م عنها �يًعا 
هل يدعونه ميضي؟ فقِبل 8هل مكة هذ� �لعر¤. �على 
هذ�، بلغ صهْيب �ملدينة خاé �لوفا¤، �X8R �لرسو/ 

�ستمع  �لذ<   �
فهّنأ�  قصته،   �

�لبيُع  "Rَبح  �قا/: 

."ê� 8با
 gهؤال 8غلبية   �

�لعبيد �لذين �عتنقو� 
�إلسال^ ظلو� ثابتني 
ظاهًر�  
ميا�م  على 

�باطًنا، �لكن �لقلة منهم كانت ضعيفة. �ملا �شتّد� 
�لفتنة ��لتعذيب، X8R �لرسو/ � عّما�Rً يئّن من �أل¨ 
 Rعّما �Cمنه �لرسو/ � 8خ sميسح 0معه. �ملا �قتر�
بأنه قد ُضرs ضرًبا مCًحا، �8ُكر� على �8 يرجع عن 
�إلسال^، فسأله �لرسو/ � كيف �د قلبه، فقا/ 
نه 
مطمئن باإلميا�، فطمأنه �لرسو/ � �8 �هللا تعا� سو� 

يغفر لـه ضعفه.
قتلهما  فقد  ¾ّية،  �8ّمه   ،Rعّما ��لد  ياسر،  �8ما   

حدX �ملناسبا�، حدT �8 مّر  V� .لكافر�� تعذيًبا�
عليهم Rسو/ �هللا �هم ُيعّذبو�، فقا/ �م �قلبه يعتصر� 
�حلز� ��أل¨ من 8جلهم: "ص�Cً �/ ياسر 
� موعدكم 
�جلنة". �قد حتققت �لكلما� �لنبوّية لفوRها، فقد سقط 
ياسر شهيًد� بسبب شّد\ �لتعذيب، �قا^ 8بو جهل بقتل 

��جته ¾ية Ûربة.  
�كذلك �نW\، �هي 8َمة مؤمنة، فقد� عينيها بسبب 

�لتعذيب �لذ< نالته على 8يد< �ملشركني.
فكا�  8مّية،  بن  لصفو��  مملوًكا  كا�  ُفكْيهة؛  �8بو 
 Rلصخو� �Rقة، �يضع على صدRيضعه على �لرما/ �حلا
�لساخنة �لثقيلة، �حتت �طأ\ �أل¨ �لشديد كا� لسانه 

يتد� خاR¯ فمه. 
�عاæ �لعبيد �آلخر�� 
 X8شكاًال �8نو�ًعا 8خر
�ملعاملة،   gسو من 

��لتعذيب �لشديد.
�هذ�  �لوحشية،  هذ� 
�لفظيعة،  �لقسو\ 
كانت فو& كل حتّمل، 
لكن �ملؤمنني �ألّ�لني حتّملوها أل� قلوֲדم �كتسبت قو\ 
يو^.  به كل  يتوالهم  �هللا  �لذ< كا�  �ليقني  �ثباًتا من 
�لصو�  �لكن   ،� �لرسو/  على  يْنز/  �لقر��  كا� 
�إل�ي �لذ< يأÃ باليقني كا� يتَنّز/ على كل �ملؤمنني. 
�بد�� .لك، ¨ يكن �ملسلمو� بقاR0ين 8بًد� على حتّمل 
.لك �لتعذيب �لوحشي �لذ< تعرضو� له. فقد هجرهم 
 ،sRألقا� �قاطعهم   ،gألصدقا� عنهم  �ªلى   ،gلزمال�
�¨ يبق معهم 
ال �هللا سبحانه �تعا�، �¨ يعد يهمهم 
بد�  عز �جل  8جله  �من  8حٌد سو��.  معهم  يكو�   �8
 X.أل� Rكل تعذيب �تنكيل كأنه تكرمي �تبجيل، �صا
��لتحقW كأنه ثناg �توقW، �8صبحت �حلجاR\ �حلاRقة 

كأ�ا نسمة �لندX �8 ملس �حلرير. 
نصيبهم  يكن  فلم   ،Rألحر�� �ملو�طنني  من  �ملؤمنو�  8ما 

ولكن   ،� الرسول  على  يْنزل  القرآن  كان 
كان  باليقني   zيأ الذي  اإلdي  الصوت 
يتَنّزل على كل املؤمنني. وبدون ذلك، | 
حتّمل  على  أبًدا  بقادرين  املسلمون  يكن 
ذلك التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له. 
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فقد  �لعبيد؛  من  8قّل  �لوحشية  من 
8هليهم  من  8موRهم   g�8ليا تو� 
بأساليب  تعذيبهم  ��عماÄهم 
 V كا� عثما� بن عفا� غنًيا .Âش
�ألRبعني من عمر�، �عندما �8عت 
قريش 8مرها على �ضطها0 كل من 
�ثاقه  بشّد  �َحلَكم  عمه  قا^  ُيْسِلم، 

�لعو�^؛  بن   Wلزب�� �ضربه. 
�لذ<   Qلشجا� �لغال^  .لك 
صاR فيما بعد مسلًما عظيًما 
عمه  كا�  مقد�ًما،  �قائًد� 
يلفه V حصW، �يسلط عليه 
�يتركه  حتته،  من  �لدخا� 
��المه،  �الختنا&  من  يعا~ 
قط إلميانه،  يتنكر   ¨ �لكنه 
لقد �جد �حلقيقة �لن يتخلى 

عنها مستسلًما 8بًد�. 
8بو .R �لغفاR<، ¾ع بالرسو/ 

� �.هب 
� مكة ليتحّرX �ألمر. 
.لك  عن  صْرفه  مكة  8هل  فحا�/ 
حق  %مد�  يعرفو�  
�م  قائلني 
�ملعرفة، �
� حركته ִדد� ألغر�¤ 
 V يؤثر .لك ¨   �8  Wشخصية. غ
R. à8، �.هب 
� �لرسو/ �لكرمي 
� ��ستمع منه مباشر\ 
� �لرسالة، 
 R. 8بو /gإلسال^. �تسا� V 0خل�

ميانه،  يسر   �8 
.� كا� ميكنه  عما 

.لك   V � �لرسو/  لـه  فرّخص 

� حني. �لكن حدT عندما كا� 
ميّر V طرقا� مكة �8 ¾ع �اعة 
من ÄRساg مكة يسّبو� �لرسو/ � 
يظل   �8 يطق  فلم  �يغتابونه ëّسة، 
صائًحا  �8علن  
ميانه،  كتما�  على 
V �حلا/: "8شهد 8الَّ 
له 
الَّ �هللا ال 

�8 %مًد� عبد�  له، �8شهد  شريك 
�ع   V �لصيحة  هذ�  �Rسوله". 
من  نوًعا  �م  بد�  �لكافرين  من 
�لوقاحة، فقامو� V غضب يضربونه 
حÂ سقط مغشيًّا عليه. �مّر عليهم 
 ¨ �لذ<   � �لرسو/  عّم   wلعبا�
يكن قد 0خل �إلسال^ بعد، فدفعهم 
قو�فل   �
" قائًال:  �لضحية  عن 
 �.
� ،Rّ. à8 طعامكم متّر على قبيلة

فإ�م  تعذيبه  8جل  من  غضبو�  ما 
�ملو�".   Âح جتويعكم  يستطيعو� 
V �ليو^ �لتاé ظل 8بو .V Rّ �لبيت، 
 �
�لكنه V �ليو^ �لذ< يليه .هب 
نفس �ملكا�، فوجدهم يقولو� على 
�ملؤ.<.  �لقو/  نفس   � �لرسو/ 
فوجد  �لكعبة،  ساحة   �
 فذهب 
نفس  هنا@  يفعلو�   wلنا�
نفسه  ميلك  فلم   ،gلشي�
�إلسال^  شها0\  يعلن  �قا^ 
�مر\   .>Rجْهَو صو�   V
8خرX تعّد�� عليه ��.�� 8شد 
 V نفس �ألمر Rتكر� .gإليذ��
 R0غا �بعدها  ثالثة،  مناسبة 

8بو .Rّ عائًد� 
� قبيلته.
��لرسو/ �لكرمي � نفسه ¨ 
�لوحشية  �ملعاملة  من  ُيستثن 
 V� �ملؤمنو�.  تلقاها  �ل� 

حدX �ملناسبا� بينما كا� يصلي، 
�ضع �اعة من �لكفاR �شاًحا حو/ 
جحظت   Âح عليه  �شّد��  عنقه 
بكر  8بو   gجا  �8  Tحد  Á عينا�. 
باكًيا  عنه  فأبعدهم  عنه  �هللا  Rضي 
 àR /جًال �8 يقوR قا/: "8تقتلو��
�هللا"؟! �V مر\ 8خرX كا� �لرسو/ 
 ��gفجا صالته،   V ساجًد�   �
بأمعاg بعW �8لقوها على ظهر�، فلم 

هذه الوحشية الq كانت ُتق�ف 
ضد �موعة ضعيفة بريئة من 
األمني  قائدها  وضد  الناس، 
تذهب   | لـه،  حول  ال  الذي 
فائدة.   kبغ ضاعت  وال  هباء 
الناس كل  الكرام من  فقد رأى 
فشعروا  به،  وتأثروا  �ري  ما 
بشيء ما �ذبهم �و اإلسالم.
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�بنته   �gجا  Âح �لنهو¤  يستطع 
 V� .فاطمة ���8لت هذ� �ألثقا/ عنه
حا0ثه ثالثة كا� مير بالطريق، فتبعته 
�اعة من �لصبيا� 8خذ�� يصفعو� 
يّدعي  8نه   wبالنا صائحني  Rقبته 
�لنبو\. هكذ� كا� �لرسو/ � يلَقى 
 ،wلنا� gلعد��\ ��لكر�هية من هؤال�
حو/  بال  8يديهم   V يبد�  �كا� 
�لناw ير�و� بيت  �ال قو\. كا� 
8سطح  من   \Rباحلجا  � �لرسو/ 
يلقو�  �كانو�   ،\Rملجا�� �ملنا�/ 
 ��R�.لقا��  T�َلّر� مطبخه  على 
�ملذبوحة.  �حليو�نا�  �نفايا� 
 sما كانو� �ثو� عليه �لتر� �Wًكث�
كا�  �لذلك  �لصال\،  �08ئه   g8ثنا
يلجأ 
� مكا� �من 
.� 0�R8 �لصال\ 

مع �جلماعة. 
ُتقتر�  كانت  �ل�  �لوحشية  هذ� 
من  بريئة  ضعيفة  ¥موعة  ضد 
�لذ<  �ألمني  قائدها  �ضد   ،wلنا�
ال حو/ لـه، ¨ تذهب هباg �ال 
ضاعت بغW فائد\. فقد X8R �لكر�^ 

�تأثر��  �ر<  ما  كل   wلنا� من 
�و  �ذֲדم  ما   gبشي فشعر��  به، 
�إلسال^. حدT مر\ V صباU 8حد 
يستند   � �لرسو/  كا�   �8 �أليا^ 
 Wلّصفا، �هو مرتفع صغ� �
بظهر� 
جهل  8بو  عليه  فمر  �لكعبة،   R³و�
من  بو�بل  �8مطر�  �للد�0،  عدّ�� 
�لسباs �ألثيم، �¨ يقل �لرسو/ � 
 Xحد
شيًئا �مضى 
� بيته. �كانت 
�إلماg �ل� تعمل V �لبيت ترX .لك 
عم  �كا� °ز\،  �ملؤسف.  �ملشهد 
يهابه  مقد�ًما  Rجًال   ،� �لرسو/ 
عا0  8نه   Tحد� �لبلد\،  8هل  �يع 
�ليو^ من Rحلة صيد، �0خل  .لك 
قوسه  �مل  بنفسه،  معتزًّ�  �لبيت 
�ل�  �جلاRية  8Rته  فلما  كتفه.  على 
¨ تنس مشهد �لصباU، قالت لـه 
بشيg من �لسخرية، 
نه يظن نفسه 
شجاًعا، �يتجّو/ فخو�Rً بسالحه، 
8بو جهل  �لكنه ال يدR< ما صنع 
 .Uلصبا�  V  g>Cل� 8خيه  بابن 
�مع   ،Tما حد  �
 ��ستمع °ز\ 

8نه ¨ يكن مؤمًنا 
ال 8نه كا� يتمّتع 
تأثر  قد  كا�  �لعله  �ُخلُلق.  بنبل 
 �
برسالة �لرسو/ �، �لكن ليس 
 Wحلد �لذ< �عله �هر باعتناقها. غ�
8نه ملا �ستمع 
� ما قا^ به 8بو جهل 
 ¨  � �لرسو/  على  عد���  من 
تر�00  �تالشى   ،Rالنتظا� على  يقو 
حو/ �لدين �جلديد، �بد8 يشعر 8نه 
فتوّجه   ،Q�0 بال  طويًال  �نتظر  قد 
 gساÄR لكعبة حيث كا�� �
 �Rلفو
كعا0ִדم،  �يتآمر��  �تمعو�  مكة 
 à8  w8R به  �شج  قوسه  �تنا�/ 
جهل قائًال: "8تشتمه �8نا على 0ينه 
 �
 علّي  .لك  َفُر0َّ  يقو/،  ما  8قو/ 
جهل  8بو  ُصعق  �قد  �ستطعت". 
 �Ä8صدقا 
ليه  فخّف  �ملوقف،  �و/ 
ليعينو� �لكنه �8قفهم خوًفا من °ز\ 
�قبيلته، �كا� يرX �8 قتاًال مفتوًحا 
بال حد�0 سو� يكلف �لكثW من 
كا�  8نه  ��عتر�  �لغالية،   U��Rأل�
 V Tحلقيقة هو �مللو^ عما حد� V

.(>Cبن هشا^ ��لط�) Uلصبا�

وحتصنوا قــصــورهــم  ــوك  ــل امل شـــاد 

تكن وال  املــلــوك  ملك  ــى  إل فــارغــب 

ــب راغ أو  حــاجــة  ــب  طــال ــل  ك ــن  م

طالب ــن  م طــالــبًــا  ــضــراعــة  ال ذا  ــا  ي
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مـلخص خطبة اجلمعة التي ألقاها 

حضرة مرزا مسرور أحمد
 "أيده اهللا تعالى بنصره العزيز"

 اخلليفة اخلامس لإلمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم
 بتاريخ ١٧-٣-٢٠٠٦، في مسجد بيت الفتوح، لندن.

 Wبتد8 حضرته بالتذك�
8لقاها  �ل�  باخلطب 
�خلليفة  سيدنا  حضر\ 
عاما   ١٦ قبل  �هللا  R°ه  �لر�بع 
حيث  �أل��،  �خلليج  �8مة  
با� 
8حلقها  �ل�   ��gإلسا� بني حضرته 
8نفسهم  �ملسلمو�  باإلسال^ 
 �8 �كيف  8عد�Äهم.  �كذلك 
حالة �لعرs تتدهوR باستمر�R �ال 
تستغل  �لغربية  �لد�/   �8� تز�/، 
هذ� �لوضع. �كا� حضر\ �خلليفة 
تلك  8لقى  قد  �هللا  R°ه  �لر�بع 
قا^  �ل�  �ملتو�لية   \Wلكث� �خلطب 
كما   ،Qأل�ضا� بتحليل  خال�ا 
للمسلمني   \Rملشو�� �لنصح  قد^ 
ينـبغي  �ل�  �لوسائل  حو/ 
للخـر�¯  يتخـذ�ها   �8 عليهم 
كانـت  حيث  �أل�مة.  من 
�لظـر�� �خلطـW\ حتيق بالعا¨ 
�إلسـالمي  ��لعا¨  حتديد�   àلعر�
لألسـف  �8ـم  
ال  بأسـر�. 
�لنصـح  �ذ�  يـلتفـتو�   ¨
حضر\  كا�  كما   .\Rملشـو��
طـلب  قد  �لر�بـع  �خلليـفة 
 gلدعـا� �أل°ـديــني  من 
�ملسـلمـني. إلخـو��ـم 

ٍد" مَّ َة ُ[َ "َربِّ َأْصِلْح أُمَّ
�


عد�0 �ألستا. : متيم 8بو 0قة
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�8ضا� حضرته �8 حضر\ �خلليفة 
�لر�بع، R°ه �هللا، كا� قد �ستخلص 
ثبتت.  �حتليال�  حتققت  نتائج 
نفس  على   Wتس  Rألمو� تز�/  �ما 
قد  �آل�  �لعر�&  هو  فها  �ملنو�/، 
0ُمِّر تدم�W �كلنا نعر� ما.� حل 
�لذ<  �ليو^  ��لعر�&  �ل.  �ما  به 
8صبح  �لنظا^   Wتغي Ûجة  هوجم 
مشتعال بالن��W �ل� ال تز�/ تز0�0 
 sحلر�� فيه  نشبت  �قد  �شتعاال. 

�لد�خلي.  ��القتتا/  �ألهلية 
�لعملية   �
 حضرته   R8شا�
�ل�   \Wلكب� �لعسكرية 
�لعر�&   V باألمس  حدثت 
Ûجة تدمW مو�قع �ملتمر0ين.

 Qأل�ضا� هذ�   �
 حضرته  �قا/ 
 �8 ميكن  فال  8°د<،  كل  تؤ¨ 
�لرسو/  بأمة  .لك  �يق   �8 نقبل 
��ملنسوبني  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
�قد  �ضع.  8سو8   V فيكونو�  له، 
 gطلب حضرته من �أل°ديني �لدعا
للعر�& كي تز�/ �لعد���� �لد�خلية 
�خلاRجي  �خلطر  �يز�/  بينهم  من 
عنهم، ��8 يوفق �هللا تعا� قيا��0 
لشعوֲדم.   Wخل� فيه  ملا  �ملسلمني 
لألسف  �ملسلمني  �لقا0\  فغالبية 

�لشخصية  مصاحلهم  يؤثر�� 
لشعوֲדم. �لقومية   ìملصا� على 

 sكتا  �
 حضرته   R8شا �قد 
كا� قد قر�8 قبل 8يا^ يبني �خلطط 
��الستر�تيجيا� �ل� تقو^ من خال�ا 
�لد�/ �لغنية �ملتقدمة ببسط سيطرִדا 

حكا^ قبضتها على �لعا¨ �لثالث؛ �
�لد�/ عملها عن  حيث تبد8 تلك 
 éتستو  �8  �
 �لشركا�  طريق 
�حسب  لألبد.  �لبال0  تلك  على 

هذ� �لكتاs فإ� ما يدَّعو� تقدميه 
من مساعد�� لتلك �لد�/ ال يصل 
منه 
ليها V �حلقيقة 
ال ما يقل عن 
 �8 s٣٪ مما يعلنو�. �يؤكد �لكتا
 gتلك �لد�/ �ملتقدمة تريد �الستيال
ثر��ִדا  لنهب  �لد�/  هذ�  على 
 �8 sملائية ��لنفطية. �يقو/ �لكتا�
من   C8ك �لعر�&   V �لنفط  Íز�� 
�لسعو0ية، �كا� ال بد لتلك �لد�/ 
�8 تفكر V �الستيالg عليه، 
ضافة 
 V �لنهر��  يوفر�  �لذ<   gملا�  �

�لعر�&. �قد يقو/ �لبعض 
� هذ� 

�لكن  ليست صحيحة  �لتحليال� 
ثبت مع مر�R �أليا^ �8ا صحيحة.

�قا/ حضرته 
نه عند ��جو^ على 
�لعر�& V �ملر\ �أل�� كا� �ملفكر�� 
��لسياسيو� يدعو� �8م ال يهمهم 
�ألمن  يهمهم  
منا � �لعر�&  نفط 
��لسال^ �لعاملي، ��8 كل من يهد0 
�لسال^ �لعاملي ال بد �8 يعاقب. 
ال 
�قاسية  طويلة  كانت  �لعقوبة   �8
 gلسو� تنتهي.  تكا0  �ال 
فإ�م  �ملسلمني،  حظ 
بسبب عد^ %ا�لتهم حل 
فقد  بأنفسهم  مشاكلهم 
8يد<   V 0مية  8صبحو� 

ير��   �
  sلكتا� �يقو/   .sلغر�
�ملؤ�مر\.  هذ�   V  Rلد�� سيأتيها 
يرغب   sلغر�  �8 بسبب  �هذ� 
له. خاضعة  حكومة  
قامة   V

�يقو/ حضرته 
نه كا� من �لو�جب 
قدمه  ما   �
 �ملسلمو�  يلتفت   �8
قبل  �لر�بع R°ه �هللا  سيدنا �خلليفة 
١٥ عاما، �لكن لألسف ¨ يستفد 
�لعامة. فقد  �لزعماg �ال  من .لك 
 Xألخر�  Xلقو� بيد  0مية  8صبحو� 
�8صبحو� يتقاتلو� �يقتلو� بعضهم 

ولسوء حظ املسلمني، فإنهم بسبب 
عدم 3اولتهم حل مشاكلهم بأنفسهم 
الغرب.  أيدي   r فقد أصبحوا دمية
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بعضا V حر�s طائفية �هجما� 
�لعر�&.   V �صل  كما  �نتحاRية 
8عني  8عمت   sحلر�� هذ�   �


ال  يقتلو�  ال  فهم   ،wلنا�  gهؤال
��لغالبية  �جلدִדم،  �طنهم   g8بنا
منهم،  هم  �لقتلى  من  �لعظمى 

سال^   >8� عد/   >8� حق  فأ< 
�قد   .wللنا يقدمو�   �8 يريد�� 

هذ�  �لغربية  �لد�/  �ستغلت 
 �08� �ملضطربة،   Qأل�ضا�
�ملتالحقة  ��جما�  هذ� 
من  مزيد   �
 �النتحاRية 
�لد�/  على  �لقبضة  
حكا^ 

�حلكوما�  �لكن  �إلسالمية. 
لألسف ال ִדتم 
ال مبصاحلها �خلاصة 
�قد   .U��Rأل� ëسائر  ִדتم  �ال 
 gلإلثر� Qهذ� �أل�ضا gستغل هؤال�
�لثر���. ��ب  �لفاحش   ���لغ

�قا/ حضرته 
نه قبل بضعة 8يا^ نشر 
خV C جريد\ �8 بعض �لبال0 �لغربية 
 sبسبب �حلر ��Rقد كسبت �ملليا
جديد.  من  �لعر�&   Rعما
 Ûجة 
��لثر���  �ألمو�/  يسرقو�  فهم 
من �لشعوs �يدعو� �8م يقدمو� 
 gكاملا �ألساسية  �خلدما�  �م 
��لكهرباg. �هم 
� كانو� يفعلو� 

.لك فعال فهم ينهبو� �يكنـز�� 
 R8شا ملا  ��فقا  ألنفسهم.  �ألمو�/ 

ليه �خلليفة �لر�بع R°ه �هللا، فكا� 
�ب على �لد�/ �لعربية ��إلسالمية 
بأنفسها،  شئو�ا   \R�0إل ִדبَّ   �8
�إلسالمية  �حلكوما�  8كثر   �8 
ال 
.sلغر� صف   V تقف  لألسف 

هي  
ير��   �
 حضرته،  �يقو/ 
حاليا،   sلغر� مؤ�مر��  هد� 
 ��gجر�
 �ملسلمو�  يتخذ   ¨  �.
�

ير��  فستقع  مناسبة  �خطو�� 
على  ��ب  �ملؤ�مر\.  ضحية 
�ملسلمني تذكر حديث Rسو/ �هللا 
يقو/  �لذ<  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
"�ملسلم 8خو �ملسلم"، ��8 يتذكر�� 
�آلية �لكرمية �ل� تقو/ "
منا �ملؤمنو� 

خو\ فأصلحو� بني 8خويكم ��تقو� 
ال  �لكن  تر°و�".  لعلكم  �هللا 
 �.
 �لنتيجة  ستكو�  ما.�  نعر� 
عليه  هي  ما  على  �حلا/  �ستمر� 
 �
 حضرته  �قا/  �ملسلمني.  بني 

ملصاحلها،  تسعى  �لغربية  �لد�/ 
 Rستقر�� على  بالعمل   QRتتذ�
�ألمن ��لسال^ بينما هي V �حلقيقة 
�خلاصة،  8هد�فها   g�R� تسعى 
�تشـعر �لد�/ �لغربية �8 لديـها 
.gتـشـا ما  لـتفـعل  �حلق 

على  �ملسلمو�  8صر  لو  �لكن 
 �8  sلغر� من  �طلبو�  
خو\،  �8م 
يتركوهم كي يدير�� شئو�م 
8ال  منهم  بأنفسهم، �طلبو� 
عسكرية  بعمليا�  يقومو� 
 �8 شك  فال  بال0هم،   V
حتسن   �
 سيؤ0<  هذ� 
يستطيعو�  ال  �لكنهم  �لظر��. 
بعضا  .لك أل�م Mدعو� بعضهم 
�Mونو� بعضهم بعضا. �ما قامت 
�لسعو0ية من خيانا�  به �حلكومة 
للعيا�.  ��ضحة  تز�/  �ال  كانت 
�هذ� ما قاله �لكتاs. �لكن كا� 
 @Rتد  �8 �لسعو0ية  على  ينبغي 
�ملسلمني  على  هاما   �Wتأث �ا   �8
فيها،  ��ملدينة  مكة  �جو0  بسبب 
Mافو�    ¨� تعا�  �هللا  خافو�  �لو 
8مريكا لوقف �لعا¨ �إلسالمي كله 
�لسعو0ية  �حلكومة   �8 
ال  معهم. 
سيئة  8صبحت  قد  لألسف 
 ìمصا خانت  قد  أل�ا  �لسمعة 

السعودية  احلكومة  به  قامت  وما 
واضحة  تزال  وال  كانت  خيانات  من 
الكتاب. قاله  ما  وهذا  للعيان. 
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ممكنا  يعد   ¨� قبل،  من  �ملسلمني 
بسهولة.  �ملسلمو�  ֲדا  يثق   �8


ير��،  �حو/ 

نه  حضرته  قا/ 
يفر¤   �8 ميكن 
 sلغر� عليها 
 X8خر عقوبا� 

عقوبا�  يفرضو�   Á �يدمر�ها، 
على بال0 
سالمية 8خرX �يدمر�ها 
�ملسلمني  يدفعو�   Âح �هكذ� 
�8م  �يبد�  نفسه.   Wملص�  �

يريد�� من كل �لد�/ �8 يقدمو� 
مو�0Rهم �خ�Wִדم �م لكي ينجو�!

�جلماعة   V  gخللفا� قد^  �لقد 
للد�/  �لنصح  �أل°دية  �إلسالمية 

على  �إلسالمية 
�لتاRيخ  �متد�0 
�ملعاصر، �باألخص 
�لثا~  �خلليفة 
R°هما  ��لر�بع 
�كانت  �هللا. 

للمسلمني،  �0ئما  ناصحة  �جلماعة 
تسمع   ¨ �إلسالمية  �لد�/   �8 
ال 
فعلى  �ها�ونا.  بل  �لنصح  �ذ� 
يلتزمو�   �8 �أل°ديني  �ملسلمني 
ال  8نه  يعلمو�   �8 �عليهم   gبالدعا

سبيل للحل �ال للخر�¯ من �أل�مة 
.Xبالتز�^ �لتقو Xسو

 ¨  sلعر�  �8 حضرته  �8ضا� 
يستطيعو� �8 يتحد�� كي يصحبو� 
قو\ ��حد\ �كذلك بقية �ملسلمني. 
فما هي �ألسباg�R� s .لك؟ يقو/ 
 \Wكث 8سبابا  هنالك   �
 حضرته 
.كرها حضرته كما .كرها �خلليفة 
�لر�بع R°ه �هللا، �لكن هنالك سببا 
8¢ية  �ألكثر  �لسبب  هو  ��حد� 

�ملسلمو�؛  
ليه  ينتبه  ال  ��لذ< 

� �لتز�^  .Xهو �لتز�^ سبيل �لتقو�
سبيل �لتقوX ال ميكن �م �8 ينالو� 
عليه  �ملوعو0  باملسيح  باإلميا�  
ال 
 �8 يدRكو�  �8م  �لسال^. صحيح 

�لعو0\ 
� �لتقوX هي سبيل �خلال¡ 
 sلعذ��� ��الضطها0  �لظلم  من 
 V �هللا  �عد  كما 
�لكرمي،  �لقر�� 
غW 8نه ال ميكن �8 
باإلميا�  
ال  يتأتى 
بإما^ �لزما�، �ألمر 
يقبلونه.  ال  �لذ< 
فعلى �أل°ديني �8 يقومو� بو�جب 
8ال  ��ب  �ألمر،  ֲדذ�   Wلتذك�
عليهم  بل  �حلد،  هذ�  عند  يتوقفو� 
�8 يقومو� بالدعاg �هو �ألهم �هو 
فاعلية.  �ألكثر   >Rلضر��  Uلسال�
�م  يوضحو�   �8 �أل°ديني  �على 
�8م ال ميكن �8 �ر��� 8ية قو\ �8 
�8 �ر���  طاقة كما ال ميكن �م 

�لزما�. بإما^  �إلميا�   ��0  Xلتقو�
تفرقو�  قد  �ملسلمني  أل�  �هذ� 
 �8� �طو�ئف،  فر&   V �تشتتو� 
�لفر& ستتسبب V مزيد من  هذ� 
 �
�لنـز�Q ��لشقا& بينهم �تؤ0< 

 jالعا اليوم  املسيحية  هاkت  فقد  السبب  وUذا 
 mجمة بطرق متعددة تضمنت حUوقد قاموا با .oالعر
اإلجنليزية.  اللغة  تعليم  بداعي  األطفال.....  قصص 

وقامت اجلماعة اإلسالمية األsدية بهذا الواجب وحدها. وقد قامت 
 uدية والsتبثها الفضائية اإلسالمية األ uامج الxاجلماعة بإعداد ال
كثJا.  العرب  بها  أعجب   uوال العرب،  على  اUام  أثرها  الحظنا 
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حتو�م 
� لعبة V يد �ألغياR. ��ذ� 
�لسبب فقد ها�ت �ملسيحية �ليو^ 
با�جمة  قامو�  �قد   .àلعر� �لعا¨ 
بطر& متعد0\ تضمنت حÂ قصص 
�ألطفا/، �ل� حا�لت �8 تثبت �8 
8تباQ �ملسيح عليه �لسال^ هم 8فضل 
عليه  �هللا  صلى  %مد   Q8تبا من 
�ألطفا/  فسيفكر  �هكذ�  �سلم، 
�لرسو/ صلى  باإلميا� به بدال من 
�هللا عليه �سلم. �هم يقدمو� هذ� 
�لقصص بعذR تعليم �للغة �إلجنليزية. 

كا�0  فاملسيحية 
�لبال0  من  تنتهي 
نفسها،  �لغربية 
يؤمنو�  ال  فهم 
باالسم،  
ال  ֲדا 
 ��0�R8 �لكنهم 
�لعا¨   V نشرها 
ال  كي  �إلسالمي 

�هدفهم  بدينهم.  �ملسلمو�  يعمل 
هذ�  على  �لسيطر\  هو  .لك   g�R�
�لألسف  مو�0Rها.  ��ب  �لبلد�� 
 gكعلما �ملسلمني،   gلعلما� فإ� 
ير��0   �8 يريد��  ال  مثال،  مصر 
��8ع  �ملسيحية  ��جمة  على 
�قامت  .لك.  على  غالبيتهم 
ֲדذ�  �أل°دية  �إلسالمية  �جلماعة 

قامت  �قد  �حدها.  �لو�جب 
تبثها  �ل�  �ل�Cمج  بإعد�0  �جلماعة 
��ل�  �أل°دية  �إلسالمية  �لفضائية 
 ،sلعر� على  ��ا^  8ثرها  الحظنا 
 .�Wكث  sلعر� ֲדا  8عجب  ��ل� 

 �8 �إلسال^   g8عد�  Rختا� �لقد 
ينشر�� تعاليم �ملسيحية ֲדذ� �لطريقة 
ألجل 
ثاR\ شبها� حو/ �إلسال^ 
ميكن  �ال  �ملسلمني،  8.ها�   V
��جما�  ير0 على هذ�   �8 ألحد 

باملسيح  تؤمن  �ل�  �أل°دية   Xسو
 Rقد �لذ<  �لسال^  عليه  �ملوعو0 
بو�سطته.  �إلسال^  8نه سيحيي  �هللا 
 wلنا� طهر  قد  �هللا   �8 �كما 
بو�سطة �لن× صلى �هللا عليه �سلم 
��كاهم �جعلهم يعملو� بالشريعة 
�ضة  فيهم  �8قا^   g8قويا �جعلهم 
0عائم  ستترسخ  فاليو^  عظيمة، 

�ملسيح  بو�سطة  ��لسال^  �ألمن 
 Rملوعو0 عليه �لسال^. �هذ� �ألمو�
 wلنا�  sقلو تدخل   �8 ميكن  ال 
بشكل تلقائي �
منا ال بد من �إلما^ 
�ملهمة  ֲדذ�  سيقو^  �لذ<  �ملهد< 
�يفهمها من بعد� من يؤمنو� به. 
 �
�سو� يتجد0 �إلسال^ �يعو0 
 gهؤال طريق  عن  �لصحيح  حاله 
ֲדم"  يلحقو�  "ملا  �لذين  �آلخرين 
��لذين سينشر�� �إلسال^ �لصحيح 
 Xيقدمو� مثا/ �لتقو� Xمر\ 8خر
�ال   .wلنا� 8ما^ 
للمسلمني  بد 
هذ�  يفهمو�   �8
�ألمر، أل�م مهما 
بأنفسهم  ظنو� 
من  لديهم  �مبا 
�حا�لو�،   ��Rقد
فإ�م لن يستطيعو� 
�ألقو�^   gهؤال 8ما^  ساكن  حتريك 
على  �ب  لذلك  �0جلهم. 
�أل°ديني �لدعاg كث�W، أل� �ألمة 
لألمة   gلدعا�� له،  يرثى  �ضع   V
به. �لقيا^  ميكن  ما  8فضل  هو 

�يتابع حضرته فيقو/: لقد كانت 
مد\،  منذ  �لضغط  حتت  سوRيا 
عليها  خف  قد  �لضغط  كا�   �
�

الصحيح  حاله  إ}  ويعود  اإلسالم  يتجدد  وسوف 
يلحقوا  "ملا  الذين  اآلخرين  هؤالء  طريق  عن 
مرة  الصحيح  اإلسالم  سينشرون  والذين  بهم" 
الناس.  أمام  التقوى  مثال  ويقدمون  أخرى 
األمر... هذا  يفهموا  أن  للمسلمني  بد  وال 
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��/ %دقا  ما  �خلطر   �8 
ال  قليال، 
على  �لتضييق  �سيحا�لو�  ֲדا، 
�هذ�  فشيئا،  شيئا  �سوRيا  
ير�� 
�ملضايقا� قد تقو0 
� حرs عاملية 
8خرX. فيجب على كل 8°د< �8 
بيدنا  �لدعاg، ألنه ليس   �
يتوجه 
هي  �ل�  �حلربة  هذ�   Xسو حيلة 
عّلم  �لقد  قوية.  حربة  �حلقيقة   V
َ̂ �ملهد< عن طريق  �هللا تعا� �إلما
8َْصِلْح   ِّsRَ" يقو/:   gً0عا �لوحي 
تعا�  �هللا  حث  �قد  ٍد"،  ُمَحمَّ 8ُمََّة 
 gلدعا� هذ�  على  �ملوعو0  �ملسيح 
 Wلكث�  gلدعا� من  بد  فال   .�Wكث
لألمة �إلسالمية. �هذ� هي �لطريقة 
�ملسلمو�  سينَقذ  خال�ا  من  �ل� 
��لسما�ية  �ألRضية  �آلفا�  من 
 V�  .gهبا مساعيهم  .هبت  
ال �
�حلقيقة �8 كل �خلطو�� �ل� هي 
V منأX عن �إلميا� ֲדذ� �إلما^ لن 
�ملساعي   �8 كما  مفيد\،  تكو� 
�لتقوX. حيث  �لشخصية لن حتر� 
�لسال^  عليه  �ملوعو0  �ملسيح  يقو/ 
ميكن  ال  �لشخصي   Uإلصال�  �

كا�  لو   .
..  gشي عنه  ينتج   �8
�ألمر كذلك ملا R8سل �هللا �ملرسلني 
 Uفإصال �ملهمة  �ذ�   gألنبيا��
��لذ<  خالقها.  به  يقو^   sلقلو�

��د�ية   �8 يفهم   ¨� �لقر��  قر8 
تأÃ من �لسماg فإنه ¨ يفهم شيئا.

كل   �8 ينتبهو�   �8 �ملسلمني  �على 
�لكرمي،  �لقر��   V هي  �لرقي   R8مو
��8 �إلسال^ سو� يغلب، �هذ� ما 
نؤمن به. �لكن بسبب عد^ 
ميا�م 
 ¨ �ل�  �لبال0  فإ�  �ملهد<  باإلما^ 
تؤمن ستضعف يوما فيوما. �عليهم 
فعد^  �لسبب.  هذ�   V يفكر��   �8

ميا�م 8فقدهم سبيل �لتقوX. �عندما 
فإ� كل   Xلتقو� سبيل  عن  يضلو� 
.�Rهد ستذهب   Uإلصال� مساعي 

كا�  لقد  فيقو/:  حضرته  �يتابع 
�8ع  للعا¨  �ملهد<  �إلما^   gي¥
فيجب  فحسب،  للمسلمني  �ليس 
�8 ندعو لغW �ملسلمني 8يضا. علينا 
�لظلم  من  �لغربية  �لبال0  مننع   �8
Ûسب  �لظاملة،  �أليد<  �نكف 
حديث �لرسو/ صلى �هللا عليه �سلم 

� منع 8خيه من  Ôلذ< يدعو �أل�
�لظلم بأخذ� على يد�، فال نستطيع 
�8 نكف يد �لظلم عمليا �ليس لدينا 
 Uهو سال� .gلدعا� Xمن �سيلة سو
قو< ��ب �8 نستخدمه ��8 ندعو 
ننشئ   �8 ��ب   .gعا� لإلنسانية 
 wيطنا �نبني للنا% V عالقا� �نبشر

�ملسالك  هذ�   �8 �لغربية  �لد�/   V
 �
 تؤ0<  حكوماتكم  �ªذִדا  �ل� 
�لنفقا�  �هذ�   .sخلر���  Rلدما�
لو   sخلر���  Rلدما� على  تنفق  �ل� 
�ألمن  فسيعم   gلفقر�� على  8نفقت 
�لد�/  تلك  �ستحصل  ��لسال^ 
تكو�   �8  kبشر تريد،  ما  على 
نياִדم حسنة ëصو¡ 
Rساg 0عائم 
هذ�  Mلق   �8 �هللا  �نسأ/  �لسال^. 
�إلحساV w قلوs 8هل تلك �لبال0 
كي مينعو� حكامهم عن هذ� �لظلم.

قا/  لقد  فيقو/:  حضرته  �Mتم 
�لثا~  �خلليفة  �ملوعو0،  �ملصلح 
نقطة  �لسال^  عليه  �ملوعو0  للمسيح 
هامة لترسيخ �ألمن؛ �هي �8 �ألمن 
 ¨ ما  يترسخ   �8 ميكن  ال  ��لسال^ 
يفهم �لناw �8 �جتماQ حب �لوطن 
 �8 فيجب  ممكن.  �إلنسانية  �حب 
يفهمو� .لك �
ال تفاقم �لظلم. �
ال 
�آلفا�  �ينـز/  سيعاقب  �هللا  فإ� 
�ملوعو0  �ملسيح  بني  �قد  ��لباليا. 
عليه �لسال^ �8 من يتعدَّ حد�0 �هللا 
يرحم   �8 �هللا  نسأ/   .sلعقا� ينل 
�أل0يا�  �يع  جند   �8� �إلنسانية 
كما  �إلسال^،  �Rية  حتت  توحد� 
نسأ/ �هللا �8 يوفقنا للدعاg ��لعمل 

لذلك.. �مني.
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V صبيحة يو^ �خلميس، �لثا~ من �s عا^ ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية �0لة �لكويت. فكشفت تلك 
�حلا0ثة �لغطاg عن هشاشة �لنظا^ �لعرà، �فتحت �لباs لبد�ية تطبيق ما ¾ي بالنظا^ �لعاملي �جلديد، �لذ< 

.Q0�R لعا¨ بال هو�0\ � �0منا� V /لدجا/ �8صبح يصو/ ��و� sتكشفت فيه 8نيا
 �قد تساRعت بعد .لك �ألحد�T �تصاعد�، �ها هو �لعا¨ �لعرà ��إلسالمي يعا~ من �ثاR تلك �لفاجعة 

َّ̈ باألمة �لعربية ��إلسالمية. 8 Wكب Rعو�قبها �ما متخض عنها من 0ما�
  �V �ليو^ �لتاé كانت خطبة �جلمعة �ل� 8لقاها 
ما^ �جلماعة �إلسالمية �أل°دية حضر\ مر�� طاهر 8°د 
(R°ه �هللا تعا�)، تنا�/ فيها هذ� �ملوضوQ �خلطW �8علن من خال�ا �8 �لقتا/ بني طائفتني مسلمتني هو من 
�ألموR �ل� تنا��ا �لقر�� �لكرمي بالعال¯ ��حلل، ��8 �ملسألة ليست مشكلة عربية �8 
قليمية، �
منا هي مشكلة 

سالمية، ينبغي �8 ُيتَّبع V عالجها �لوصفة �لقر�نية بأ� �لهـا �ملسلمو� بأنفسهم بدَ/ 0عو\ �لغW للتدخل 
V 8موRهم، حÂ تكو� يد �هللا تعا� على �ملسلمني، �
ال تركهم � ألنفسهم �لن �د�� عندئذ عالًجا ناجًعا 

�ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، 8يد� �هللا، 8مَة �إلسال^ �كذلك سكا� �0/ �لعا¨ �لثالث عن 0موية حلم �لنظا^ �لعاملي �جلديد. 
�قد 8ّكد� �ألحد�T �ملتالحقة على صحة كثW من هذ� �ملخا��، �ما ªفي صد�Rهم 8كC ��لعا¨ �آل� 

بانتظاR مزيد من �لويال� �ل� تلوV U �ألفق.
هذ� �لسلسلة من �خلطب ُقدِّمت للقاR§ �لعرV à صوR\ كتاs "كاRثة �خلليج ��لنظا^ �لعاملي �جلديد" بعد 
تعديال� مناسبة �
ضافا� ضر�Rية من صاحبها. �ها �ن نقد^ Íتا��R من هذ� �لكتاs �جتهدنا V �قتطافها 
�فقا ملا 8Rينا� مناسبا للوقت �8 �ملرحلة، �8 ملا 0R8نا �8 نذكر به �لقاR§ �ملؤمن �لنجيب. فإ� �لذكرX تنفع 

:sليكم فيما يلي مقتبًسا من هذ� �لكتا
�ملؤمنني. �ملني من �هللا تعا� �لتوفيق.  �

�من  �إلسالمية  �ألمم  على  8تى  لقد 
�نقسمت فيه 
� فريقني: فريق ِقبلته �و 
�لشر&، �فريق ثاٍ� يتوجه �و �لغرs؛ 
�¨ يتخذ 8حد منهم بيت �هللا �حلر�^ قبلة 
لـه. �Ûًثا عن حل ملشكالִדم كانو� 
ما 
 Xلشر& �8 �و قو� Xيتطلعو� �و قو
�لسياسية   ��Wلتغ� 
ثر  �على   .sلغر�
�ل� جر� V �الحتا0 �لسوفي�، �ما مت 
8مريكا ��Rسيا من سال^، ִדدمت  بني 
 Xسو �م  يبق   ¨� �لقبلتني..   Xحد

�ل�  �حلقيقية  �لقبلة  �لكن  ��حد\.  قبلة 
ال تنهد^ 8بًد�.. �لقبلة �ل� ُجعلت سبيل 
�خلال¡ للمسلمني V كل �لدهوR.. ال 
يوّلو� �جوههم �وها. فأهم حاجا� 
�ملسلمني V �لوقت �حلاضر �8 يصححو� 

�جتا� قبلتهم. 

� �ملوقف �لرهيب �لذ< يقف فيه عا¨ 
بؤًسا  عليهم  ُينـز/  ��لذ<  �إلسال^ 
 0�0R من Âش Qيتولد عنه 8نو� ،gشقا�
�جلماعة،  8ما^  بإ�ا�  سأتنا��ا  �لفعل.. 
رهم 
� شاg �هللا تعا� مبا ينبغي �8  Á 8.كِّ
تكو� عليه �ستجابتهم على ضوg تعاليم 

�إلسال^. 
�إلسالمية  �لبال0  من   Wكب  Qقطا هنا@ 
على  كلية  يعتمد��  �لسعو0ية،  بقيا0\ 
غضاضة  �د��  �ال  �لغربية،   Xلقو�
�ال  خزًيا،  يستشعر��  �ال  .لك   V
جتا�  �كتر�ًثا  يبد��   �8 �هتماًما  �ّسو� 
�لتمز& �ملستمر V عا¨ �إلسال^، �جتا� 

حوا ِقبلَتكم! َصحِّ
sمقتبس من كتا

كا6ثة �خلليج %�لنظا� �لعاملي �جلديد
حلضرI مر�Q طاهر rDد

R°ه �هللا تعا�
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يو^.  بعد  يوًما  تز0�0 عمًقا  �ل�  ُفرقتهم 
��جلماعة �إلسالمية �أل°دية.. ¨ تؤيد 
 V 8بًد� �لعر�& فيما فعل.. �كما ¾عتم
خط× �لسابقة.. ¨ نو�فق على �حتال/ 
�إلسالمية  �جلماعة  �موقف  �لكويت. 
تعاليم  أل�  يتبد/،   ¨ ثابت  �أل°دية 
يعني   �8 �ملسلم  على  توجب  �إلسال^ 
�لعد���.  عن  يد�  بكف  �ملعتد<  8خا� 
مساعد\   X8خر بعد  مر\  حا�لنا  �لقد 

ليه  �بعثنا  �لوجهة،  هذ�  من  �لعر�& 
 V Rبالرسائل، �بكل طريق بّينُت �ألمو
خط×، �شرحت له 8نك تدخل ساحة 
معونة   �َ0R8 �لو  ناحيتني..  من  �لظلم 
يد@  تسحب   �8 لزمك  تعا�..  �هللا 
�ب  ما   /�8  �
 �لعد���.  عن  مبتعًد� 
عليك هو سحب جيشك من �لكويت، 
للحل  �لكويت  مع  نـز�عك  Á عر¤ 
�ليس  �إلسالمية..  �ألخو\  ساحة   V
يتم   �8 ��ب  �لعاملية؛  �ألخو\  8ما^ 
هذ�  ��لوفا&.  �لسال^   Rطا
  V �حلل 
هي تعاليم �لقر�� �لكرمي، �على ضوئها 

قّدمنا �لنصح لبغد�0. 
 �8 عليه  عرضنا�  �لذ<  �لثا~  �ألمر 
 V لذين يعملو�� Xمو�ط� �لبال0 �ألخر
�لدبلوماسي هم  بلد@، �Rجا/ �لسلك 
�0يعة �هللا عند@، فال تضيِّع �0يعة �هللا. 
 ¨  ^8 Rسال�  �صلته  �هللا،  من  �بفضل 
قائًما  حكيًما   �Rًًقر� �لعر�&  �ªذ  تصله، 
�سلك  موقفه،  �صّحح  �لعد/،  على 

 QRعن «�لد �مسلًكا منصًفا بأ� �ستغ
كل   Uسر� 
طال&  �8علن  �لبشر<»، 
ليعو��0  �لعر�&..   V �ملقيمني  �ألجانب 

نه ¾ح  Âح .��gبال0هم �قتما يشا �

�ليو^ للصحفيني بتسهيال� ال �صلو� 
ظر��  مثل   V  sلغر� بال0   V عليها 
�ملوقف،  ليتفقد��  �0عاهم   ،sحلر�

� �خلاR¯. فها هو قد  Rيبعثو� باألخبا�

�8قف �لعد��� من ناحية ��حد\. 
فاهللا  �لكويَت،  �حتالله  ناحية  من  8ما 
من  هنا@  مبا  �ألعلم  �حد�  هو  تعا� 

كر�� جعله يرفض  �8 \Rحكمة �8 ضر�

......Rإلصر�� �
�النسحاs، �0فعه 

!vلدين �أليو� Mصال
(يوليو  �ملاضي  �لسنو<  �جتماعنا   V�
١٩٩٠) سألت �ملسلمني �8 َيْدعو� �هللا 
تعا� كي يهبنا «صالU �لدين». �منذ 
�لعر�&   T8حد� شاهد�  قريب  �قت 
�لقنا\  حّولُت   Á �لتلفزيو�،   R8خبا  V
لبعض  مظاهر\  يعر¤  برناً¥ا  فوجد� 
للرئيس صد�^ حسني  يهتفو�  �ملشايخ، 

 �8 �لدين. �لكن �حلق   U8نه صال على 
صالU �لدين̈  �ال يتولد نتيجة للعو�طف 
 éبقو 8قصد   ¨ .gلعميا� ��ملحبة  �لثائر\ 
هذ� عن صالU �لدين �8 يقيم �ملسلمو� 
 Uألنفسهم �ثًنا يطلقو� عليه �سم صال
�لدين. 
� �إلنسا� Ûاجة 
� كثW من 
مع   Á �لدين،   Uصال ليكو�   ��Rلقد�

هذ� �لقد��R ال بد من صC طويل. 
�لدين   Uصال �لسلطا�  على  كا� 
�لذلك  �إلسال^،  عا¨  يوّحد   �8 8ّ�ًال 
للعمل  حياته  من   �Wًكب شطًر�   wكر
�ملتشتتة  �لعربية  �حلكوما�  توحيد  على 

قامة حكومة مركزية. �بعد �8 �طمأ� �
 َ̈ ��Rتضى باألحو�/ �لد�خلية حتدX �لعا
�لغرà 0فاًعا عن فلسطني. �يعلم �لعا¨ 
8نه كما حتالفت قوX �لغرs �ليو^ ضد 
بشغف  �قتئذ  فعلو�  كذلك  بغد�0.. 
�°اw شديدين، �بر�U �حلرs �لدينية 
�جلنو�،  من  نوًعا  فيهم  �لَّد�  �ل� 
 wا°� بقو\  عديد\  مر��  �حا�لو� 
�ُسعٍر حتطيَم قو\ صالU �لدين. �بالرغم 
من �8 صالU �لدين كا� 8ضعَف منهم 

ا  نسبيًّ منهم  أضعَف  كان  الدين  أن صالح  من  وبالرغم 
� القوة العسكرية، وj يكن يتميز عنهم بقدرة قتالية 
مرة. إثر  مرة  تعا}  اهللا  بنصر  فاز  أنه  إال  خارقة.. 
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نسبيًّا V �لقو\ �لعسكرية، �¨ 
يكن يتميز عنهم بقدR\ قتالية 
خاRقة.. 
ال 8نه فا� بنصر �هللا 

تعا� مر\ 
ثر مر\.
 

x��لنقطة �لسو
كا� صالU �لدين حائًز� على 
عد\ خصا/ طيبة. كا� تقيًّا 
�هللا   \0�Rإل مستسلًما  �Rضًيا 
تعا�. كا�ً Rجًال ¨ يتمكن 
8عد�ئه �أل��Rبيني  حÂ 8شد 
بسبب  لوًما  عليه  يلقو�   �8
يقو/  سلو@.   gسو  �8 ظلم 
 V 0ّققو�  �لذين  �لباحثو� 
 ¨ �8م  �لدين   Uصال تاRيخ 
يأخذ�نه  ��حًد�  شيًئا  �د�� 
�إلنسانية   �
  \gكإسا عليه 
�إلنسا�،  حلقو&  جتاهٍل   �8
�8 مماRسة شيg من �لظلم �8 
�لقسو\ �8 �تباQِ مسلك قبيح. 
�جد��  
�م  نعم،  قالو�   Á
�لكن كتب  ��حد\،  حا0ثة 
 à�Rأل�� �ملؤلف  نفس  عنها 
�ال   sلغر� �ختال&  من  �8ا 
 �Wً8م  �
 قالو�  فيها.  صحة 
�لرسو/  �R�8بيًّا قصد مدينة 
�لضريح  �يزيل  ليهدمها   �
بلغ  �عندما  منها.  �لنبو< 
ن صالU �لدين  مشاRفها متكَّ

من 
حلا& ��زمية به �تقويض 
8ُخذ  عندما  �خلبيثة.  خطته 
بني  ��8ُقف   �Wً8س  Wألم�
 0�R8 �لدين،   Uصال يد< 
يد�  ميد   �8 �لعطشاُ�   Wألم�
 ،sشر� من  كأًسا  ليتنا�/ 
عاجَله  �لدين   Uصال �لكن 
بضربة من طر� سيفه حّطم 
 .sَلشر�� �لكأw �حرمه  ֲדا 
لقد �نتصر صالU �لدين على 
�لذ<   ،Wألم� هذ�  جيش 
�عّدً\،  عد�0ً  منه  8كثر  كا� 
�كمائن  .كية   ��Rمبنا�
ماهر\ V �لصحر�R8 ..gغمِت 
 V @لعد�َّ على كثر\ �لتحر�
عن  �تبعد�  ترهقه  �جتاها� 
 Wملا مثل �ألم� .gملا� R0مصا
�لعطش،  شديد  كا�  8مامه 
من  �لدين   Uصال �حرمه 

 .sلشر��
هذ� هي �لنقطة �لسوg�0 �ل� 

بعد  �جد�ها  �8م  يزعمو� 
 Uحيا\ صال V تنقيب 0قيق
.لك   Wغ� �8خالقه،  �لدين 
يقو/  يعيبه.  شيًئا  �د��   ¨
�ملؤلف، �قد قر8ُ� كتابه منذ 
 �
�من طويل �نسيُت �¾ه: 
�لتصر�  هذ�  �سب  �لذ< 
 Uصال جانب  من  خطأ 
 ،àلدين ال يفهم �ملز�¯ �لعر�
�ال يفهم �ألخالقيا� �لعالية 
V �لتقاليد �لعربية. فمن هذ� 
�لتقاليد �ألخالقية �لسامية �8م 
من  على  �لعقوبة  يوقعو�  ال 
يشرs ماg �8 يتنا�/ طعاًما 
من بيتهم مهما كانت فظاعة 
هذ�  جرمية  �لكن  جرمه. 
حرمة  �نتهاَ@  كانت   Wألم�
�ملصطفى  �ضريح  مسجد 
�، �هي من �لقبح ��لشناعة 
Ûيث ال ميكن �8 يغفرها له 
Rجل %ب للرسو/ � مثل 

كا�  مهما  �لدين   Uصال
�لدين   Uصال  X8فر �لثمن. 
 Uَلسلو@ �لسما� g�8 من سو
لألمW بتنا�/ شر�s من فو& 
مائدته، Á ينفذ فيه �لعقوبة، 
�لكن ليس من سوg �لسلو@ 
8بًد� �8 يتركه ظامًئا للحظا� 

قصW\ قبل موته. 
Rًجًال  �لدين   Uصال كا� 
عميق   @�R0
  �. عظيًما 
 Âح �إلسال^..  ألخالقيا� 
�ملؤRخني  بعض  عليه  8طلق 
بن  عمر  �سم  �لغربيني 
�قالو�:  �لثا~،  �لعزيز  عبد 
8خالقيا�  �نعكست  لقد 
عبد  بن  عمر  ��Rحانيا� 
�لعا¨   V  X8خر  \Rتا �لعزيز 
 Uصال شخص   V  àلعر�

�لدين. 

.� ¨ ُيصنع صالU �لدين �
من ثو��R �لعو�طف فحسب، 

ألن املصطفى � ُبعث إلمامة الدنيا كلها، وأقامه اهللا ليمد العاَ| 
بصادق النصح وسليم التوجيه، و| �صل الذكاء اإلنسا� من 
قبل على مثل هذا الكمال احملمدي أبًدا. كان قلبهً كامًال، وكان 
فكره كامًال، | يتدخل اdوى قّط r فكره مبا �الف الشرع �!
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�لدين   Uصال �سم  �لكن 
طيبة  صفا�  يتطلب  نفسه 
�لCنامج   Rستثا� Rمبا  عديد\. 
�أل°ديني،  بعض  عو�طف 
لقد  8نفسهم:   V �قالو� 
 V ليقو^  تعا�  �هللا  0ََعونا 
�ملسلمني صالU �لدين.. �ها 
�ظهر   gلدعا� �سُتجيب  قد 
 !Rلفو� على  �لدين   Uصال
�ينبغي  صبيانية،   R8مو هذ� 
�8 يكو� تفكWكم ناضًجا، 
�لدنيا  لقيا0\  ُخلقتم  ألنكم 
8.ّكركم   �. 8نا  �ها  كلها، 
لقيا0\  ُتخلقو�   ¨ مبقامكم. 
8مة بعينها �8 0ين بذ�ته، �
منا 
�كتسبتم �ملقدR\ على �لقيا0\ 
موالنا  خد�^  كونكم  من 
�حبيبنا %مد �ملصطفى �، 

مامة  
مكانيا�  ��8تيتم 
�ملصطفى  أل�  كله،  �لعا¨ 
� ُبعث إلمامة �لدنيا كلها، 
َ̈ بصا0&  �8قامه �هللا ليمد �لعا
 ¨� �لتوجيه،  �سليم  �لنصح 
من  �إلنسا~   gلذكا� �صل 
�لكما/  هذ�  مثل  على  قبل 
قلبه  كا�  8بًد�.  �ملحمد< 
ًكامًال، �كا� فكر� كامًال، 
¨ يتدخل ��وX قّط V فكر� 

!� Qالف �لشرM مبا

ليست مباI�6 كريكت؟
��ملوقف �ملؤ¨ �لرهيب �لذ< 
يو�جه �لعا¨ �ليو^.. ينظر 
ليه 
�لبعض كمباV \�R �لكريكت 
�لس �لصغاR ��لكباR حو/ 
�لتلفا� طو�/ �ليو^ يشاهد��ا 
ليست  
�ا  ֲדا.  �يستمتعو� 
لعبة �لكريكت.. بل هي 8شد 
ال  
يالًما. � فظاعًة   sحلر��
بد �8نكم ¾عتم عن �لقصف 
 Carpet) �لسجا0< 
يع�  �لذ<   ،(Bombing
��د^ ��لتدمW �لشامل ملنطقة 
كلها. V هذ� �لقصف تلتقي 
عن  �لنا�ة  �حلفر  حافا� 
�هذ�  �تتالمس..  �لقنابل 
�ملتبع ضد  �لقصف   Qنو هو 
�لعر�&. قالو� 
� ما 8ُلِقَي على 
�لعر�& V ليلة �لقصف �أل�� 
يفو&  فتًكا  �لقنابل  8شد  من 
ه�Wشيما.  على  8ُلقَي  ما 
�هذ�  �لوقت  .لك  �منذ 
على  بعنف  مستمر  �لقصف 

�لعر�&. 
متتلئ  �ملوقف..  هذ�  مثل   V
باآلال^..  �ملسلمة   sلقلو�
�إلسال^  8مة   sقلو 8ع� 
�حتب  �إلسال^،  حتب  �ل� 
�إلنسانية، �حتب �لسال^ لب� 

�إلنسا�، �تو0 ��0هاR �لقيم 
ميكن  ال  ��ل�  �إلنسانية.. 
لفو�  �لسعا0\  تستشعر   �8
 Xحد
 جانب  من  �لتعصب 
�ألمم. هذ� هو عا¨ �إلسال^ 
�هو  عنه،   Tنتحد �لذ< 
مبا  �أل¨  8شد  يقاسي  �لذ< 
ليل �اR. �ال  قلوֲדم  يعتصر 
يؤيد��  �8م  8بًد�  .لك  يع� 
صد�^  �لرئيس   ��Rًًقر�
هو  هذ�  ليس  8بًد�،  حسني. 

 .��ملع
�لرئيس صد�^   sعندما ضر
سكو0،  بصو�Rيخ  
سر�ئيل 
ضئيل   Rضر .لك  عن  جنم 
حافلٍة  حا0ثة  عن  يزيد  ال 
عا0يٍة، �ُتسفر ��ز\ �ألRضية 
.لك  تفو&   R8ضر� عن 
من  �آلال�  �مئا�  �الًفا 
�لذين  ��إلRهابيو�  �ملر��. 

يرلند�  من  هنا   �
 يِفد�� 
فيحدثو�  قنابلهم  يفّجر�� 
 .Wبكث منها  8كثر  خسائر 
على  صد�^  هجمة  �لكن 
�لعا¨  �8عجت  
سر�ئيل 
Rئيس  �0عى  �8 هكذ�  كله! 
قا/:  �لCيطانية.   \Rلو���
8صابه  لقد  �نـزعجنا!  لقد 
�لذهو/، �تأ¨ بصوR\ غريبة 

عن   Wللتعب كلما�  فال �د 
�لعا¨   Xقو  Cتع هكذ�  8مله! 

سر�ئيل.  مع  تعاطفها  عن 
 Rمثل هذ� �ملو�قف تصد V�
خطو��  الªا.   ��Rلقر��
�لعر�قيني.  معانا\   V تزيد 
�ملا كا� �لعر�قيو� 8غلبهم ال 
يشاRكو� �غW مسئولني عن 
ينبغي  لذلك   ،sحلر�  Rقر�
 V نبيل  
نسا�  كل  على 
باأل¨..  �8 �س  �لعا¨  هذ� 
مسلم.   Wغ  �8 كا�  مسلًما 
بال  �ملساكني  �لُعّز/  �8لئك 
يعانو� من  قو\..  حو/ �ال 
�لقنابَل  �ُيْمَطر��   ..Qجلو�
شديدتني،  �عد��نية  بقسو\ 
�مع .لك ال يقو/ 8حد بأنه 
ֲדم،  �يق  ملا  «�نـزعج» 
 Rَلضر� 8شدَّ  ما  يقو/:   �8
�لكنهم  ֲדم!  ينـز/  �لذ< 
مع  للحا0ثة  �نـزعجو� 
�نـزعاجهم  
سر�ئيل. �لعل 
�لعر�& من  كا� خشية على 
تنـز/  �ل�  
سر�ئيل  �نتقا^ 
مضاَعًفا  فظيًعا  عقاًبا  ֲדم 
هذ�  لعل  ֲדم!  �قع  ملا 
قو�م   g�R� �حلكمة  هي 
هنا@  �لكن  «�نـزعجنا»! 
هي  تلك   ..X8خر  �Rً8خطا
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Mشو�  �ألنانية.   R8خطا
ال   Âح 
سر�ئيل  �نتقا^  من 
 V �نقساما�  عليه  يترتب 
�هم  �إلسالمي..  �لعا¨ 
 0�0�� فإ.�  منقسمو�.  8صًال 
�لعر�َ&  �ساند�  �نقسامهم 
 V إلسال^ كا�� بال0  بعض 
�لصعوبا�  من  مزيد  .لك 

 !s8ما^ �لغر

r6اx للكفاD 6شّد�xُ بينهم! 
 �0�� لقد  حا/،   >8 على 
�ملشاكل نتيجة 8فعا�م �ل� ال 
 V 8حد ֲדا  يرضى   �8 ميكن 
�لعا¨ ممن يتعاطفو� حقًّا مع 
 Rإلنسانية ��إلسال^. ال �د�
معاقبة  عن  يرضى   �8 بأحد 
�ملريع..   sَلعقا� هذ�  �لعر�& 
 �Rًقر� Rأل� �لرئيس صد�^ 8صد
خاطًئا ال يرضى به �لشخص 
�ملسلم.  ناهيك عن  �لعا0<، 
 gملر� �يذهل  يندهش  �لكن 
 gَألمر��  gهؤال يشاهد  حني 
�لكويتيني  من  �غWهم 
�هم   gألثريا� ��لسعو0يني 
على  �ملناظر  هذ�  يشاهد�� 
عاطلني  جالسني  �لشاشة 
 Xلد ضاحكني  مبتهجني 
�لو�قع   Rلدما�  R8خبا  Qا¾

هذ�   Xتر عندما  بالعر�قيني. 
�صف  تستطيع  ال  �ملشاهد 
 ،¨8 من  �لقلب  يعتر<  ما 
َمن  �تقو/:  بذهو/  �تنظر 
هؤالg �لناw �لذين ال يز�لو� 
�لطبو/  0قا�  على  يعلنو� 
�8م 8هل �لتقوX، ��8م جند 
�أل�/،  �لطر��  من  �إلسال^ 
بيت  مفاتيح  َحَمَلُة  ��8م 
على  �لقائمو�  ��8م  �هللا، 
�إلسالمية،  �ملقدسا�  °اية 
�لعظمى  �لقيا0\  8هل  ��8م 

ينفكو�  ال  
�م  لإلسال^!؟ 
�لدعا�<  هذ�  قو/  عن 
�نظر��  �لكن  �لعريضة.. 
حا�م �قيَمهم �ألخالقية �ل� 
8شد  نـز�/   g8ثنا تتجلى 
�م.   Rملجا�� بالبلد  �لفظائع 
 Rثا� �لستاR عن  ُيرفع  عندما 
هذ� �حلرs فيما بعد.. سو� 
على  طويًال  �لتاRيخ  يبكي 

مظاملهم. لقد صا�R فظائع 
8حا0يث  من  خا�  هوالكو 
�ملاضي، بل 
� �لدماR �لذ< 
�قع V �حلرs �لعاملية �ملاضية 
خا�  هوالكو  8عما/  جعل 
�ليو^  �هم  كاألحال^.  تبد� 
يقولو�:  بألسنتهم  يعترفو� 
 sحلر� حديث  ِمن  0َْعكم 
فيتنا^،   sحر� �لعاملية 
 V �ليو^   >Rجلا� فالقصف 
 >8  V له  مثيل  ال  �لعر�& 
�لعا¨.   V عسكر<  عمل 

هذ�   X8ملر فالضحك   �.
�
ֲדذ�   ُ̄ ��البتها �لفظائع، 

نسا�  بأ<  يليق  ال  �لطريقة 
شريف. هذ� �لسلو@ �ملتد~ 
�لذميمة  �ألخال&  �هذ� 
8Rيُتها أل�/ مر\، ��ندهشٌت 
8تيح  �لذين  �لقو^   gهؤال من 
�م هذ� �لثر�g �لعريض. 8هذ� 
هو 08ֲדم، �هذ� هو .كاÄهم 

�فهمهم؟ 
 �8 منهم  8حد  يفكر   ¨
�ملغفر\.  �هللا  نسأ/  تعالو� 
�تقدمي  �لتوبة   V يفكر��   ¨
�ملحكمة  يد<  بني  8نفسهم 
�إل�ية، ��لسجو0 8ما^ �لعتبة 
�لربانية.. ��البتها/ 
ليه جل 
 gعال: يا �هللا.. ما هذ� �لشقا�
فيه حÂ صرنا  �لذ< سقطنا 
 - قو\  �ال  بال حو/  هكذ� 
�سو�  حقًّا  كانو�   �.
 هذ� 
.لك. يا Rبنا، ما هذ� �لذ< 
�8قعنا V �لتعاسة حÂ 8جلأنا 
�تدمWهم!  
خو�ننا  قتل   �

كا� عليهم تقدمي �لصدقا� 
مع  �لتعاطف  مشاعر   gبد�
�
يستخدمو�   �8 ينبغي  �لبشر. 
ثر��ִדم على �و الئق سليم.. 
ُ�ضعت  �ل�  �لثر���  تلك 
�لكنهم  8يديهم،   V �0يعًة 
 �
 �لسو�  .لك  من  بدًال 
�لوقت  �ينتظر��  �لتلفزيو� 
�لذ< تز�/ فيه قو\ �لعر�& من 
على سطح �ألR¤.. �بعدها 
�لكويت  بلدهم   �
 يعو��0 
 sلغر� Xقو Ãمزهوين، �تأ
 ،Wبلدهم �لصغ gلُتعيد �م بنا
من  8ُبيد  قد  �لعر�&  �يكو� 

!¤Rجه �أل�

األخالق  وهذه  املتد�  السلوك  هذا 
واندهشٌت  مرة،  ألول  رأيُتها  الذميمة 
أتيح dم هذا  الذين  القوم  من هؤالء 
الثراء العريض. أهذا هو أدبهم، وهذا 

هو ذكاؤهم وفهمهم؟ 
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 من �ملستفيد؟ 
هو  من  �آل�:  ��لسؤ�/ 
هذ�  كل  من  حقًّا  �ملستفيد 
�ملوقف  هذ�  �من  �لعملية.. 
لنائب  قيل  �لرهيب؟  �لعاملي 
�إلسر�ئيلي   Qلدفا� ��ير 
سقطت  لقد   :Uلصبا� هذ� 
على  سكو0  صو�Rيخ 
 X.8  Tحتد  ¨� بلدكم، 
كث�Wً. �لقد �متنعتم عن �ªا. 
 R0 فعل، �لوال .لك لتضرR
�إلسالمي  �لعا¨  مع  حتالفنا 
ضر�Rً بليًغا. فر0 �لو�ير على 
�ملتحدT: ما هذ� ��ر�g �لذ< 
�لسؤ�َ/  8سخَف  ما  تقو/؟ 
من  8ثًر�  فيه   XR8 ال  �لذ< 
فضل   >8  Xتر هل   !gلذكا�
للسعو0ية V تأييدها ألمريكا 
�بريطانيا ��لد�/ �أل��Rبية؟ 
 �8 للكويت   �8 حتسب  هل 
حتالفهم   V معر�ًفا  مصر 
مدينو�  �يًعا  
�م  معكم؟ 
لكم بالفضل. �هم ال يبالو� 
مثقا/ .R\ لو 0ّمر� 
سر�ئيل 
بلد   >8 0مَّرها   �8 �لعر�َ&، 
عبيدكم  �لبال0  هذ�  �خر. 
باالمتنا�  �يشعر��  �آل�، 
عليكم  �يعتمد��  لكم، 
 \Rم ال ميلكو� �لقد�
متاًما. 

على �لغضب منكم!! 
حقيقة  على  ينطو<   sجو�
لذلك.  نكر��  �ال  عميقة، 
 .éحلا� �ملوقف  هو  فهذ� 
بشد\  معه  8ختلف   ~8 بيد 

نكم  يقو/:  ��حد.  8مر   V
8سديتم 
ليهم معر�ًفا. �هذ� 
مشاRكة   �
 %ض.   sكذ
 sهذ� �حلر V sلغر�  /�0
ليس صنيًعا بأ< حا/.. ليس 
للد�/  �ال  لإلسال^،  صنيًعا 
�اRبو�  �ل�  �إلسالمية 
مشاRكتهم  �لكن  با¾ها. 
 ُ̂ 8شأ هي  كد8ֲדم،  هذ�، 
�ملكاسب   sالجتال %ا�لٍة 
�هذ�  �ألطر��.  كافة  من 
 V �0ئًما  يفعلونه  كانو�  ما 
كانو�  �حلديث.  �لتاRيخ 
�0ئًما يسعو� لذلك. �حيثما 
�لعاملي،  �لسال^   sضطر�
 Rألمو� تأ�مت  �كلما 
 \Rملتطو� �لد�/  حصلت 
 Cألك� �لنصيب  على  �0ئًما 

من �ملنافع. 
على  8كثَر  �ملوقف  حللنا  لو 
�لوجيز،  �لبيا�  هذ�   gضو
َر لكم فهُم ما 8قوله عمَّن  لتيسَّ
�ألسلحة  هذ�  �ملستفيد.  هو 
 T8حد من  �هي   ،\Wلكث�

 ¤R8  �
 ترَسل   ،Qألنو��
�لباليني  �تكلف  �ملعركة.. 
تصوRها.  تستطيعو�  ال 
تتخيلو� جباًال من   �8 يكفي 
 gألمو�/. لقد ¾عتم عن شي�
سو�  عليه..  �تفقو�  ��حٍد 
هذ�  نصف  �لسعو0ية  تدفع 
�ألمو�/، �لكنهم ¨ يذكر�� 
مقد�R هذ� �لنصف بالتحديد، 
 0 يسدَّ كيف   ��Wيش  ¨�
 Qَّلنصف �لثا~، �كيف يو��
 ،Xعلى بال0 �ملسلمني �ألخر
يضعونه.  من   sحسا  V�
بيقني  �لقو/  بإمكا~  �لكن 
�8 �لكويت ��لبحرين �قطر 
��0لة �إلما��R سو� تدفع 
هي  هذ�  منه.   Cألك�  Rلقد�
 �Cت �ل�  �لو�ضحة   \Rلصو�
 sلغر� Xقو �
8ما^ �لعيو�. 
هي �ل� تستفيد �حدها من 
ال  �ل�  تلك   Âح  ،sحلر�
�لفعلي..  �لقتا/   V تشتر@ 
 V 
سر�ئيل.  ֲדا  �8ع� 
مفكر  مع  �ليو^  ّمتْت  مقابلة 
�عتر�   ..àغر سياسي   �8
�لرجل صر�حة: كنا من قبل 
نقو/ بضر�R\ تدمW �لعر�&، 
��آل� تعرفو� ملا.� كنا نقو/ 
هذ�  .لك. صو�Rيخ سكو0 

لو  بإحكا^..   0 تسدَّ  ¨ �ل� 
تبد8   ¨� سليمة  بقيت  �8ا 
�حلرs.. فإ�ا كانت سو� 
 sحر V سر�ئيل
 �
 0 تسدَّ
يتبني  .لك  �من  Rعًبا.  8شدَّ 
با�د�  يتعلق  فيما  8نه 
�لكريهة   sحلر� فمنافع هذ� 


سر�ئيل.  �
تؤ�/ 
فإ�ا  �القتصا0ية  �ملنافع  8ما 
�لد�/   �
 كاملة  تذهب 
�لغربية. ��لسبب V .لك �8 
ُتستخد^  �ل�  كافة �ألسلحة 
معظَم  متّثل   sحلر� هذ�   V
قائمة �لنفقا� �ملدفوعة؛ ألنه 
�لسوفي�  �الحتا0  مساملة  منذ 
تلك  فقد�   sلغر� مع 
�ألسلحُة قيمَتها �صا�R بال 
طائل. 8ما عن تكاليف �لنقل 
�لبتر�/   sحسا على  فهي 
8عّد��  �8م  �لو  �ملجا~. 
�لتكاليف  بنصف  �لقائمة 
لكا� �م هامش Rبح مضمو� 
فالربح   .\Wكب مئوية  بنسبة 
 sحلر� هذ�  من  �القتصا0< 
 .
 �لغربية..   Xلقو� به  تفو� 
بطل  8سلحة  يستخدمو� 
�ستعما�ا، �8 سالًحا جديًد� 
يدفع �نه طر� �خر. فد�/ 
هذ�   V  @Rتشا �ل�   sلغر�
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قليًال  عد�0ً  Mسر��   sحلر�
�لربح  ��نو�  �ألنفس،  من 

كامًال V �لنهاية. 
�لذ<  هو  �إلسال^  عا¨   �

بسبب  بالغة   �R8ضر� يقاسي 
 Wتدم مت  �لو  �حلرs؛  هذ� 
 \Rخسا فستكو�  �لعر�&.. 
�ملسلمو� عشر��  �ا  يبكي 
هذ�  عن  �لسنني.�عال�ً\ 
تكو�  فلسو�   Rلضر�
8شد   sحلر� بعد   \Rلصو�
هذ�  �من  �خطًر�.   �Rًضر
 V نو�جهه  قد  ما   Rألخطا�
�حلا/. فلو �8 �لرئيس صد�^ 
قا^ بعمل �خر غW معقو/.. 

سر�ئيل  توRيط  �ا�/  لكي 
�لد�/  بني  �لتحالف  �كسر 
�لغربية،  ��لد�/  �إلسالمية 
عندئذ تقو^ 
سر�ئيل بأعنف 
8عما�ا �لوحشية، �لن تعمل 
قوX �لغرs على كف يدها 
 Tكتر��  >8 تبد<  �لن 
 Tد� �عندما  يقع.  ملا 
 gيتأ¨ هؤال .لك.. فلسو� 
�لذين ال حو/ �م  �ملسلمني 
قلوֲדم   V �لذين  قو\  �ال 
�ن×ِّ  لإلسال^،  عميق  حب 
�إلسال^..   sR� �إلسال^، 
�لذين �ّبو� �لعد/ ��لسال^ 

يكو�  .لك  �بعد  �لعاملي. 
هنا@ هيجا� شديد V بال0 

�ملسلمني. 
 sهذ� �حلر V sيفو� �لغر
�لكنهم  �ملا0\،  ناحية  من 
يبذ��R بذ�R شقا& Rهيب، 
سو� ينمو V كل مكا�، 
سال^   sيضطر �سو� 
�لعا¨ مر\ 8خرX، �ستكو� 
�لبال0 �إلسالمية مركز هذ� 
 V لنـز�عا�. سيحا�لو��
�حلكوما�   kَسقا
 8ماكن 
8ماكن   V� �إلسالمية، 
تتفاقم  سو�   X8خر
�ملشايخ  نظا^   >8 �ملّال�ية، 
�جلها/ �%ترV �لدين، تلك 
�لنظم �لفظيعة �ل� ال عالقة 

منا � �لكرمي..  بالقر��  �ا 
تنتمي 8فكاRهم 
� نظريا� 
�ملظلمة.  �لوسطى   Rلعصو�
 wتتعلق هذ� �ملّال�ية با�و�
�لدي� �ليس Ûب �هللا تعا� 
Rسوله �ال حب  �ال حب 
8هد��  من  �تنبثق  �لقر��؛ 
قيا�0ִדا  ªلق  �ال  سياسية، 

� 80ֲדا �8  .sخلر�� Xسو
حا/.  8سو8   �
 �ألمة  جتّر 
سو� تكو� هنا@ �ملشاكل 

بعد هذ� �حلرs بال حصر، 
 .Rلن ينقطع تو�لد �ألخطا�
 �Rًكل خطر سيكو� مصد�
ִדد0  الحقة   Rألخطا
هذ�  �مثل  �لعا¨.  سال^ 
عن  تنشأ  �ل�   ��Rالنفجا�
�جلنو� �لدي� �8 عن مشاعر 
تتر@  �لسياسي..  �حلرما� 
 .Xملد� بعيَد  ��سًعا  8ثًر� 
من  �ملدمر  �ينساs صد�ها 
�من   ..sلقلو�  �
 �آل.�� 
 �

� �لعقو/.. فتتحو/  Á
هذ�  �قع   gمؤ�مر��. �سو�
 V �8 لكويت� V Rالنفجا�
 V �8 �لسوV �8 ��0 مصر 
8< بلد من بال0 �ملسلمني.. 
8شد  �ملسلمو�  سيقاسي 
�آلال^ من صدما� موجاته، 
 ،XCلك� �لفوضى   Tحتُد�
من   \Wكث حركا�  �تتولد 
�تصل   �.
�  .Âش  Q8نو�
معنية..  بقومية   Rالنفجا�
بني  �نقساما�  عليه  ترتبت 

�ألمم. 
�لتفاصيل  حا/..   >8 على 
للمضي  �0عي  ال  طويلة، 
يعر�  كلكم  سر0ها.   V
ينتهي  عندما  8نه   @Rيد�

�لنـز�Q �حلاé فلن تتوقف 
�لنـز�عا�، �
منا تبد8 على 

نطا& �8سع. 
��ة خطر ثا�.. فمن �ملمكن 
 Qلنـز�� هذ�  يتحو/   �8
عاملي،   Qنـز�  �
 �لر�هن 
�ل�  �لعاملية   sحلر� �تنشب 
�ألبد��.  لذكرها  تقشعر 
�لسو�  �لذين   gهؤال�
�يستمتعو�  بال0هم   ¯Rخا
بلد   V �لتخريب  مبشاهد 
�خر.. قد مير�� عندئذ مبثل 
هذ� �ملوقف �ال يكونو� من 
�ملتفرجني �
منا من �ملجّربني. 
فاملوقف جد خطW �مرعب 


� �ألعما&.  sمضطر�
�جلماعة  من  8طلب  ال  8نا 
 gَلدعا� �أل°دية  �إلسالمية 
 ،@�. �8 �لفريق  لنصر\ هذ� 
من   gبالدعا 8طالبهم  
منا �
8جل �لسال^ �لعاملي. �بتِهلو� 

� �هللا جل �عال: Rبنا، �ن 
برسالة  �ملغَرمو�  �ملحبو� 
 ،� �ملصطفى  %مد  سيدنا 
با¾ه  �ملُوَلعو�  ��ملحّبو� 
ألنه  �لكرمي..  �شخصه 
يا  %بيك.  �8صد&  سيدنا 
 ..gلسما��  ¤Rأل� مالَك 
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كحب  Íلوٌ&  �ببك   ¨
��ن   ،� �ملصطفى  سيدنا 
�عمله �شخصه  �َ¾ه  �ب 
ب�  8يًضا  ��ب  �0ينه، 
يا  بعثَته  لقد  �يًعا.  �لبشر 
�حبنا  للعاملني،  R°ًة  Rّبنا 
نذ�s آلال^   �8 يقتضي  له 
 �8 �علينا  �8عني،   wلنا�
لتحسني  �نسعى  نعينهم 
ال  Rبنا،  يا  ��ن  حا�م. 
 .gلدعا�  Xسو شيًئا  منلك 
من  �اعٌة  Rبنا  يا  �ن 
�لضعفاg �لذين ال حو/ �م 

ال بك. ��ن يا Rبنا �اعة 
�الضطها0..  منهم  نلقى 
يديك،  بني  نسجد  �لكننا 
مبذلة  
ليك  بك  �نتوسل 
 �8  ..Uحلا
�  \Rحر��
على  R°تك  تنـز/ 
سيدنا  جنس  ب�   ..sلعر�
ترحم �يع  �ملصطفى، ��8 
ب� �لبشر. 8َنِقْذهم Rبَّنا من 
كا�  ما  �لعاملية..  �ملشاكل 
منها من 8خطاg �لبشر.. �ما 
�لذ<  بقضائك  منها  كا� 
�مهما  فهمه.  نستطيع  ال 
كا�   �
 Rبنا..  يا   Tد�
Rبنا  يا  فاجَعْله  نصر  هنا@ 

 �
� �إلسال^؛  نصيب  من 
يا   �Rْ فَقدِّ فو�  هنا@  كا� 
Rبنا فوً�� لإلنسانية.. �لتلك 
�لقيم �ألخالقية �ل� �ختفت 
0َْعها   .sلغر�� �لشر&  من 
يا Rبنا تنَهْض �َتُقْم V �لدنيا 
�لعا¨   V �لتنتصْر  ثانية.. 
َحّقْق  �للهم   .X8خر  \Rتا
 V 8نـزلته  �لذ<  �عد@ 
﴿ُهَو  فيه:  �قلت  �لقر��.. 
 Xُسوَلُه ِباْلُهَدRَ َسَلRْ8َ >لَِّذ�
َعَلى  لُِيْظِهَرُ�  �ْلَحقِّ  0ِ�َيِن 

يِن ُكلِِّه﴾ (�لصف:١٠).  �لدِّ
لن ندعَو لفو� 8مة بعينها.. 
 Rالنتصا سندعو  �لكن 
�فوِ�  ��ألمانة،  �لصد& 
��لقيم  ��حلق  �إلسال^ 
 ¨ لو  Rبنا،  يا  �إلنسانية. 
فال  �ليو^..  0عاgنا  تسمع 
سبيل لنا إلنقا. هذ� �لعا¨. 

خال¡ كامل  V ..بناR يا
نسجد  تا^..  �تو�ضع 
8مامك.. باكني بني يديك. 

�خد�^  عبا0@  8جل  من 
�ملصطفى �، حقِّْق يا Rبنا 
�لذ<   >Rلثو�  Wلتغي� .لك 

ليك  نتوسل  ألجله.  8قمَتنا 
�لر�حية   \Rلثو� ُتفّجر   �8
�Rِ8َنا  �لعظمى..  �لعاملية 

ياها، �حّقْق لنا كل �عو0@ 
�ل�   \Rلثو� تتصل ֲדا..  �ل� 
«�آلخرين»  يد  على  تتم 
8قو�^  من   gألتقيا� �لصاحلني 
يا  �ن  �ها  �آلخر\.  �أليا^ 
8نت  Rبنا هم «�آلخر��». 

يا Rبنا �لذ< 8قمَتنا.. فُصْن 
�8ْجِر  �عو0@،  شرَ�  لنا 
على   \َRلثـو� تلك  Rبنا  يا 
يدنا.. 8< بدعـائنا.. ��ل� 
بد��ا!  للـعا¨  جنا\  ال 

�مني!

َقَسْت قلوֲדم 
�ëصو¡ هذ� �لدعاg هنا@ 
8.كركم  8ساسية  مسألة 
�لشد\  8يا^   V  gلدعا� ֲדا. 

صدقة.  
خر�¯  يقتضي 
�ملوقف   V فّكرُ�  �ملا 
بال0  يو�جه  �لذ<  �حلاضر 
 �
َه �نتباهي  �إلسال^.. توجَّ
جوًعا  ميوتو�  �لذ<  �8لئك 
 V يهلكو�  8فريقيا..   V
بال0  من  شاسعة  مساحا� 
شV ..Â �حلبشة ��لصوما/ 
ميو�  �تشا0.  ��لسو��0 
 ،\Wبال0 كث V جوًعا wلنا�
�ال يباé 8حد ֲדم ككائنا� 
 Xبشرية. �لو �8 8حًد� 8بد
8هل  لكا�  �وهم  �هتماًما 
بر�¥هم  �لغرs. فقد 8Rيت 
 Qللجيا مشاهد  تعر¤  هنا 
��ملرضى  �لعر�\،  ��ليتامى 
بة.. مبا  ���ياكل �لَعَظمية �ملعذَّ
يثW مشاعر �لعطف �يتطلب 
ألجلهم.  �لتضحيا�  بذ/ 
 g8ثريا gلكن �8لئك �ألثريا�
من  جباًال  كّدسو�  �لنفط.. 
عائد��  من  �عوها  �ملا/ 
ينسبو�  �8م  �مع  �لبتر�/، 
%مد  سيدنا   �
 8نفسهم 
 U�R ملصطفى � فقد نسو��
8بًد�  يفكر��  �ال  Rسالته، 
V �8 �م ج�Wًنا V 8فريقيا 
فكلهم  جوًعا.   ��Rيتضو

ولكن  بعينها..  أمة  لفوز  ندعَو  لن 
واألمانة،  الصدق  النتصار  سندعو 
وفوِز اإلسالم واحلق والقيم اإلنسانية.
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�لكويت  ��لسعو0ية،  �لعر�&   ..gسو�
��لبحرين، قطر ��إلما��R. قد جعلهم 
�هللا منذ مد\ 8صحاs ثر��� ضخمة.. 
فال   wملكد� ��لطعا^   gلثر�� هذ�  �مع 
.كر  من  0َْعك  به.  �لعناية  يستطيعو� 
جاRهم  فالسو��0  �لنائية..  �لبال0 
�مع  جوًعا  فيه   ��Rيتضو �ملسلم، 
يفكر   ¨ لنجدִדم.  يتحركو�   ¨ .لك 
8حد منه �8 هذ� هي �لسما� �ملميز\ 
بعد حب   .� لدين %مد Rسو/ �هللا 
 gلفقر��� wهللا تعا� كا� � �ب �لنا�
 wلنا� 8ما^  يقو^  حبًّا  خاصة..  منهم 
ال  حياته.  مشاهد  من  متأللًئا  مشهًد� 
ميكن �8 ُيذَكر �سُم %مد � 
ال �تقفز 

� .�كر\ �إلنسا� صوRُ تعاطفه �Rّقته 
�لعيوَ� ³ما�ا.  فتبهر   ،Wبالفق �R°ته 
V نوR %مد � يسر< نوR عطفه على 
ما  قا/  �ملناسبا�   Xحد
  V  .gلفقر��
بني  ع�  فاÛثو�  طلبتمو~   �.
 معنا�: 
�لقيامة بني  يو^  �لفقر�g، سو� 8كو� 
�لزها0 ��لفقر�g. �عتنو� ֲדم أل� ֲדاgكم 
�ثر�gكم بفضل فقر�ئكم، أل� عملهم 
 Wيص� �Rا� Ãلذ< يؤ� �جهدهم هو 
ثر�ً\ لكم. فَأْبُد�� �م �حلب ��لتعاطف 

��للطف على �ألقل. 
كا�   � %مًد�  سيدنا   �8 شك  فال 
8كثر �لناw تعاطًفا مع �لفقر�g. �بعد ما 
�لثر���  هذ�   ،gألثريا� 8يها  جاgتكم، 

8ال  جباًال،  �ملا/  �كنـزمت  با¾ه، 
 V �لعميقة  �لفقر  8خا0يد   �
 تنظر�� 
 V إلنسانية� من  ليس  بال0 جتا�Rكم؟ 
على  �لعطف  مشاعر  تطغى  8ال   gشي
قلوبكم. ��لو�قع �8 بال0 �ملسلمني لو 
��ظبت على �لدعاg ��هتمت بالتعاطف 
�لبشر.. فإ~ على ثقة �8م ما  مع ب� 
�حلالية  �ملحنة  هذ�   V ليتوRطو�  كانو� 

�لرهيبة. 

ِلَنْضِرl Yم مثاًال
 sفسنضر  ..éملا� فقرنا  من  �بالرغم 
�م �ملثل V كل عمل طيب، �لسو� 
�ملجا/  هذ�   V  Xتذ� مثًال  �م  نقيم 
 .gبالدعا ر�هم  �.كِّ فا0عو�..  8يًضا. 
 �8 �.ّكر�هم  �لصدقا�..  مو�  قدِّ
��نصحوهم   ��Cص� �لصدقا�.  يؤتو� 
يعّلمنا  �لكرمي  �لقر��  أل�   Cبالص
هم   \Wألخ� �أليا^   V �لفائزين  بأ� 
ْبِر  ِبالصَّ ﴿�َتَو�َصو�  عنهم:  قيل  �لذين 
 .(١٨ (�لبلد:  ِباملَرَحَمِة﴾  َ�َتَو�َصو� 
 wَلنا� يذّكر��  �لذين  �لصابر��  فهم 
بالصC، �هم �لر�°و� �لذين يذّكر�� 
�لناw بالتر�حم. �لذلك قرRُ� �8 8قد^ 
من  �ال�  عشر\  مبلغ  �جلماعة  باسم 
�ملجاعة  لبال0  �ألسترلينية..  �جلنيها� 

ال  هي  �ما  �ألفريقـية،   \Rلقـا�  V
8قد^  �لسـو�   .\Wصـغ قطر\ 

 Qفر� �على  عليه.   R8قِد ما  شخصيًّا 
�جلماعة M �8صصو� شيًئا من صند�& 
�لزكا\ ��لصدقا� لديهم �ذ� �لغر¤. 

�ا تدفع لسد �حلاجة �ملحلية بالتأكيد، 
 V تدخل   �8 ميكن  بقية  فيها  �لكن 
�لقر��  يقو/  كما  (�لعفو)..   sبا
ُينـِفُقوَ�  َماَ.�  ﴿َيْسَأُلوَنَك  �لكرمي: 
فالعفو   .(٢٢٠ (�لبقر\:  �ْلَعْفَو﴾  ُقِل 
8يًضا ما تستطيع �الستغناgَ عنه من هذ� 
ملساعد\  منها  فَأنِفقو�  �ملخصصا�. 
 gعندكم، �8َنِفقو� منها على �لفقر� Wلفق�

� ما/ �جلماعة كله  .X8ماكن 8خر V
هللا تعا�، �ُينَفق على �ألعما/ �لصاحلة 
 V 8يًضا  �ملجا/  �هذ�  �هللا،  سبيل   V
 gند� بصد0  لست  �لذلك  �هللا؛  سبيل 
جلمع مبلغ %د0. �على 8فر�0 �جلماعة 
بقدR ما  �لغر¤  يتCعو� �ذ�   �8 8يًضا 
يستطيعو�. �لسو� ُتنَفق هذ� �لصدقة 
V بال0 �ملجاعة بأفريقيا. �08عو �هللا �8 
 V �لسال^   Rإلقر� �لصدقة  هذ�  يتقبل 
�لعا¨، �حلل مشاكل �ملسلمني. �لتكن 
�بتهاالتنا �صدقاتنا هذ� Íصصًة �ذين 
ْن لنا �لقيا^ بذلك!  �لغرضني. �للهم، َمكِّ

خـو�ننـا  عيوَ�  Rبـنا،  يا  ��فَتْح 
مغـمـضي  قعـد��  �لذين 
�لعـيـو� مع �8 �لقـر�� �لكـرمي 
�لو�ضحة  �لتعـالـيم  �م  يقد^ 

للـتقوX. �مني. 
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"سالمة �لشبكة �لعنكبوتية"

�لشبكة �لعنكبوتية �لعاملية �ل� تعر� 
كانت  "�إلنترنت"  بإسم  عا0\ 
 R0ملصا� توحيد  
نشائها  من  �لفكر\ 
�ملعلوماتية للمعاهد �لتعليمية Á غطت 
�ملؤسسا� �لعامة ��خلاصة، فاألعما/ 
�لتجاRية V كافة �8اg �لعا¨. �يتألف 
�لعنكبوÃ من صفحة ��حد\  �ملوقع 
حتتو<  �لصفحا�  من  ¥موعة   �8
على نصو¡ �صوR �%طا� Rبط 
�ل�Cمج   �8  sأللعا� بتخزين  خاصة 
صوتية.  ملفا�  متز�يد  �بشكل 
متر�بطة  �لصفحا�  هذ�  �لكو� 
�مر�جع   wRفها على  �حتتو< 
متر�بطة، فإ�ا تسهل عملية �حلصو/ 
بلد��   عد\  من  �ملعلوما�  على 
�لشبكة  �تتمتع  قليلة.  ثو�ٍ�  خال/ 

تعتمد  �ل�  ��إلنترنت  �لعنكبوتية 
عليها باستقاللية �حلد�0 �جلغر�فية 
من  �ملاليني  �هنالك  ��لسياسية. 
�لعنكبوتية  �لشبكة  على  �ملو�قع 
تستطيع  �ل�  �لتقريب  �جه  على 
برنامج  باستخد�^  
ليها  �لوصو/ 
"متصفح  يسمى  جها�@  على 

�لشبكة �لعنكبوتية"

ما هي فو�ئد �ملو�قع �لعنكبوتية؟
للشبكة �لعنكبوتية عد\ مز�يا، فهي 

تقد^ لك:
* مصاR0 هائلة �%دثة من �ملعلوما� 
حو/ 8< موضوQ قد Mطر ببالك.

حيث  ��لترفيه  للتسلية  مكا�   *
 Qالستما�� �للعب  ميكنك 
للموسيقى �مشاهد\ 8فال^ �لفيديو 

�مماRسة ��و�يا�.
مو�قع   Tستحد�� فرصة   *
نشر  تستطيع  حيث  شخصية، 
�ممتلكاتك  �Rسوماتك  كتاباتك 

.Xلفكرية �ألخر�
8شخا¡  على  للتعر�  �سيلة   *

�م نفس �الهتماما�.

باملو�قع  �ملتعلقة  �ملخاطر  هي  ما 
�لعنكبوتية؟

 Rملصد� �ذ�  سل×  جانب  هنالك 

�لفريد، فقد تو�جه:
0قيقه   Wغ� مضللة  معلوما�   *


شاعا�.�
* مناظر �مو�0 ال 8خالقية.

فعلى  منظمة،   Wغ تسويقية  بيئة   *
من  بأ<  �لتقييد  يتم  ال  �لشبكة 
�لتحديد�� �لتقليدية على �إلعالنا� 

�ملوجهة لألطفا/ ��لبالغني.
* ִדديد حلريتك �لشخصية من خال/ 
�ملعلوما�  بطلب  تقو^  �ل�  �ملو�قع 
�لكر�هية  تنمي  مو�قع  �لشخصية. 

كالتمييز �لعنصر< ��جلنسي.
 Wصحيحة �غ Wتر�يج نشاطا� غ *
 sلشر�� �لتدخني  مثل  �جتماعية 
 ��Rملخد� �تعاطي   Rلقما� �لعب 

��النضما^ للعصابا�.
* مو�0 حتتو< على عنف �Íاطر �8 

غW قانونية.
V �حللقا� �لالحقة ستجد معلوما� 
باملز�يا   Qالستمـتا� كيفية  عن 
تقدمها  �ل�  �ملتعد�0  �إل�ابـية 
�بنفس  �لعنكـبوتية،  �لشبكة 
�ملرتـبطة  �ملخاطر  ªفيف  �لوقت 
تصـرفك   �8 من  ��لتأكد  ֲדا 
�8خـالقي  سليم  �لشخـصي 

�قـانو~.

عثما�  gــال ع 
عــــد�0: 
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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.

�لCيد �إللكتر�~ altaqwa@islamahmadiyya.net

By Air Mail

 سريعة%6

 s8عر مصر  من   .s.� �لصديق   *
عن  هاتفيه  مكاملة  خال/  قلقه  عن 
 Cع  “Xلتقو�” ¥لة  توفر  عد^ 

موقعنا خال/ �لشهرين �ملاضيني.
- نعتذR جلميع قر�ئنا �ألفاضل عن 
هذ� �لتأخW، �نو0 �8 �يطكم علما 
 �Rصد قد  �ملفضلة  ¥لتكم   �8

لكتر�نيا V موعدها �لكن حالت 
نطاقنا    ¯Rخا قاهر\  تقنية  ظر�� 
��0 حتديث �ملوقع �جعلها متوفر\.  
حيث 
ننا �ضُطرRنا لتحديث معد��  
 Q8سر �تصا/  تقنية   Wتوف� �ملوقع 

 V عليه كانت  مما  �ملر��  بعشر�� 
�ملاضي.  �ال��لت �لتعديال� جاRية 
�نأمل  �لعد0.  هذ�   Rغاية صد�  �

قريب  عن  موقعنا   R��� يستفيد   �8
عند  خصوصا  �لتحديث  هذ�  من 
�ملرئية  �مللفا�   Qا¾  �8 مشاهد\ 

��لصوتية. 

�يع   “Xلتقو�” 8سر\  تشكر   *
على  �ملغربية  �ململكة  من  �إلخو\ 
تعاجلها  �ل�  �ملو�ضيع  على  ثنائهم 
��لعتا0  بالز�0  متدهم  ��ل�  �ملجلة 
ُتشن  �ل�  �لشرسة  �حلملة  ملو�جهة 

ضد �لدين �حلنيف.

* �لصديق بالو ب� من ساحل �لعا¯ 
�جلماعة   Wتفاس بعض  �قترU عر¤ 
 Xألخر�  Wلتفاس� ببعض  �مقاRنتها 

�كتب ما يلي:
نشر  بإعا0\  8خCكم   �8 يسعد~ 
���ية �لتفسW �ملقا�R على صفحا� 
كانت  
�ا  حيث  �ملحبوبة  ¥لتنا 
�ا/  تظهر  أل�ا  للغاية،  تسرنا 
 gلغطا� �تكشف  �أل°دية   Wتفاس

عن 8عني طال× �حلق .....
- �قتر�U جيد ستبحثه هيئة �لتحرير 
�هللا   gشا  �
 �ملقبل  �جتماعها   V
�8لويا�  ضمن  
�R0جه  �سنحا�/ 

�ملجلة.



� 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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