



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
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كلمة �لتقو�٢

يغطي   ،Lلبؤ��  Oخلو� باطنها   Rمل  Vٌحيا
 Vسطحها �لظلم ��لفسا0.. كلما� �جيز
تصف �صًفا 0قيًقا حالة �لشا`_ �إلسالمي �لذ< يتخبط 
 eظل �ألمن ��لسال h لنكبا� ��بتعد عن �لعيش� h
يستفسر:  سائل   l`� �لسما���.  عن   m`أل� ُبعد 
هل هذt هي �حلياV �لs �`تضاها �هللا لبp �لبشر؟ �هل 
 Oهد هو  �إلنسا�  يعيشه  �لذ<  �ملز`<  �لوضع  هذ� 
�ستخالفه h �أل`m؟ �هل هذ� هو مصw �إلنسا� �8 
 lمضطر t`لشر� �wجما� �لشيطا� 8سy يبقى عرضة

�لنفس فاقد� للسكينة ��لطمأنينة؟
 �
 مما ال شك فيه �8 قائمة �الستفسا`�� ستطو/ �
هذ� �حلد �لفاصل ستؤ�/: هل �لغد`، �خليانة، �لسرقة، 

`�قة �لدماR تستطيع � Rجلشع، �لنفا&، �لتمر0، �لبغضا�

�8 ترضي نفوسنا لتنعم باألما� ��لسالe؟!
يطلقها  �تلك  �لربو_   tهذ  h تعلو   Vعديد صيحا� 
�لباحثو� عن �خلال� من بر�ثن هذt �لعلل بالرغم من 
 eلسال�� �ألمن   lلقد غا �ملا0ية.   lألسبا� �متالكهم 
 lنتشر� �لنـز�عا� ��حلر��� Lمن �لنا wعن �لكث
 ��.�l سالe �إلنسا� �لد�خلي ��خلا`جي �8صبح �لعا
يناe �يستيقظ على 8خبا` �لفو�جع ��لنكبا� ��ملآسي 
��جلر�ئم! �ال شك �8 كل ما �د� هو بسبب نسيا� 
 � �ما  8جله،  من  ُخلق  �لذ<  �لنبيل   Oدy� �إلنسا� 
بصفا�  منصبغة  �لبشرية   wتص  �8 �هو  كنهه  يد`@ 
�هللا تعا� كوننا ُفِطرنا على فطرته عز �جل 8< لدينا 

مؤهال� لكي تنعكس فينا صفاته عز �جل. 
�لنفس  مع  ��لرضى   eلسال��  V0لسعا�  �
 �لسبيل   �

باملساعي  �ال  �فضة  بذهب  8حد  يناله  ال  ��ملجتمع 

�لذ�تية ��ملقوال� �لفلسفية �ال بامتال@ �لقوV ��لسلطا�، 
 tRلذلك نر� 8نه من سنن �هللا عز �جل 8نه يرسل 8نبيا
 eلسال�� V0سبيل حتصيل �لسعا �

� �لناL لwشد�هم 
له  �لعبو0ية  
خال� � به سبحانه  �إلميا�  بعد  �حلقيقيني 

��لتز�e بتعاليمه �لs �8حى ֲדا 
� `سله.
لقد حتد� كثw من �ملخالفني عC �لتا`يخ �ألنبياRَ ��ستهانو� 
 eبدعوִדم بسبب �غتر�`هم مبا عندهم من مناهج �علو
 V0لسعا� لتحقيق  �لضامن  �8ا  فظنو�  ما0ية  �مكتسبا� 

��لسالe �ليس باتبا_ ما يدعوهم 
ليه �ملرسلو�.. 
فهمها  قلة  بسبب  �لبشرية  ��لت  ما  هذ�  يومنا   �
�

0`�كها لغاية �جو0ها مغر�`V معجبة بسعيها �حلثيث �
عن  ��نصرفت  �لكا.بة،  ��ألما�  �ملا0ية  �ملقاصد   R�`�
 lملفاسد ��ملوبقا� من شر� h مكت��� Rلسما� Vمائد
 lغا لقد  ��ملجو�..  ��للهو   lلكذ��  Vملقامر�� �خلمر 

نعمٌة ليس كمثلها نعمة!!
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�ملتع   h ��النشغا/   lألسبا� �متال@   �8 حقيقة  عنها 
�لد�خلي   eلسال�� �لسكينة  مينح   �8 ميكنه  ال  ��ملالهي 
��لطمأنينة �لقلبية، أل� �لسالe ��لسكينة تأ� من ��هب 
�لسالe �هو �هللا �لو�حد �لقها`، �يستحيل حتصيل هذ� 
نعمة  �هللا   eفسال سلطا�،   �8 .هب   �8 مبا/   L�0لفر�
�صفاته  �هللا  مبعرفة  
ال  
ليه  �لوصو/  ميكن  ال  جليلة 
��لسعي �لصا0& عمال بتعاليمه �تطهw �لقلب من كل 
�أل0ناL ��أل`جاL ح� يصw مهبط 8نو�`t عز �جل.

لكنه   ،tغنا� مبا0يته  يتباهى   �8 �ملا0<  �إلنسا�  بوسع 
هي   sل� ��لطمأنينة  بالسكينة  يشعر   �8 بوسعه  ليس 
�ُحقَّ  �لنفسي،  ��الستقر�`  �لر�حانية   V0لسعا� مد�` 
غم فقرt �بساطة عيشه �8 َيْسَعَد بنعمة  لإلنسا� �ملؤمن̀ 
�لسكينة ��لطمأنينة �لs تغمر قلبه باهتد�ئه 
� �إلميا�. 
بسلطا�م  على حتصيلها  �مللو@  عظيمة عجز  نعمة  
�ا 

�ج�Cִדم، �8ْنَهَكْت �لفالسفة ��حلكماR `غم منطقهم 
8مو�yم   Vكثر `غم   Rألثريا� 
ليها  ��فتقر  �حكمتهم، 
��ملشعو.ين  �لكهنة  عن  �غابت  �عبيدهم،  �عقا`�ִדم 
��ملنجمني `غم معابدهم �َطَالِسِم ُكُتِبهم �مر�صدهم.. 
َتَساَمْت 8`��حهم �قلوֲדم 
� �لسماR فأ�لئك  بلى من 

ال  8حد  
ليها  يصل  ال   .
 �لنعمة،   tذy �لو�`ثو�  هم 
�لشيطانية  ��ألما�   Rألهو��  Vاهد¢� �لنفس  بتزكية 
بصد& �
خال�. لقد فا� ֲדذt �لنعمة على مد� �لتا`يخ 
مبا  �فا���  ֲדديهم،  �هتد�  �من   eلسال� عليهم   Rألنبيا�
�ْسَتْيَقَنْتُه 8نفسهم على بصVw من 8مرهم بوصا/ �هللا تعا� 
ح� بذلو� نفوسهم �8`��حهم ��سترخصوها h سبيل 
 Rلذ< جعل كل هؤال� �لعظيمة. فالسّر  �إلميا� �معانيه 
�لصديقني ��لربانيني �ألبر�` h ¤تلف �لعصو` يضحو� 
بكل غا/ �نفيس h نشوV �سعاV0 `�حية ما هو سو� 
.لك �لCيق �لذ< ملع h قلوֲדم فصا`� مفعمة مبحبة �هللا 

�سالمه ¥ عرشا لصفاته.
 h� ،من 8¦ائه تعا� eلسال�� ،eمن �لسال eإلسال� �
 
هذ� �الشتقا& �للفظي 0اللة `�حية على �8 هذ� �لدين 
�ستسلم   �
 �لر�حية  ��لسكينة  �لطمأنينة  تعليُمه  �و< 
 eإلسال� عبا��0   �
 كليا.  �ستسالما  تعا�  هللا  �ملؤمن 
�لنفس  �مع  �هللا  مع   eلسال�  �
 باإلنسا�  تؤ0<  كلها 
�ملؤمن  ֲדا  �ظى   sل�  Vحلاضر� �جلنة  
�ا  ��ملجتمع، 
فما   Vآلخر� جنة  �8ما   ،Vآلخر� قبل  �لدنيا   h �لصا0& 
فيا  �8عظم.  8قو�  بتجليا�  yا  ¨خر   Lنعكا� 
ال  هي 
ليت عاملنا يبصر �يستشعر هذt �لنعمة �لs غابت عنه 
للخال� من �الضطر�l �لد�خلي ��خلا`جي �من كل 

�لشر�` ��ملآسي من حوله!.

هؤالء  كل  جعل  الذي  فالسّر 
 i األبرار  والربانيني  الصديقني 
oتلف العصور يضحون بكل غال 
ونفيس i نشوة وسعادة روحية ما 
 i يق الذي ملعqهو سوى ذلك ال
قلوبـهم  فـصارت مفعمة مبحبة 
لصفاته. عرشا   v وسالمه  اهللا 
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٤

 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا� حلضرV �إلماe �ملهد< �

:L�`0 من

KA

في �حا� �لقر��

املتعطشون لدم الن� � 
يصبحون عاشقني له، 

ني به، يفدونه  بأرواحهم ِKَِو

﴿َ�ال َتْدُ# ِمْن ُ!�ِ� �هللا َما ال َيْنَفُعَك 
َ�ال َيُضرَُّ. َفِإْ� َفَعْلَت َفِإنََّك ِ'ً&� ِمَن 

اِلِمني﴾ (يونس: ١٠٧) �لظَّ

 �لتفسـ5:
تدُ_  ال   �8 �آلية  من  �ملر�0  ليس   
�ألشياRَ �لs ال نفع فيها �8 ال ضر`، 
 Rبل �آلية تؤكد على  �8 كل شي
ما خال �هللا ال ميلك h حد .�ته نفًعا 
�ال ضرًّ�، فال تتوكل على ما سو� 

�هللا جّل شأنه.
�قد  �ملشر@.  هنا   pيع  "��"�لظا
�لن²   �8 �لشريف  �حلديث   h  0`�
فقا/:  �لظلم  عن   Vًمر ُسئل   �
�لظلم يعp �لشرَ@ 8يًضا (�لبخا`<، 

.(eألنعا� ،wلتفس�

َفال  ِبُضرٍّ  �هللا  َيْمَسْسَك   �ْ'ِ�َ﴿

َكاِشَف َلُه ِ'الَّ ُهَو َ�ِ'ْ� ُيِرْ!َ. ِبَخْيٍر 

 Dَُفال َ��!َّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشا

�لرَِّحيُم﴾  �ْلَغُفوُ�  َ�ُهَو   Kِ!ِِعَبا ِمْن 

(يونس: ١٠٨)

 �لتفسـ5: 
لقد صّرµ �هللا هنا �8 �لقر¨� �لكرمي 
 lقلو  h ينشأ  عّما  مبسؤ�/  ليس 

Ÿωuρäíô‰s?ÏΒÈβρ ßŠ«!$#$ tΒŸωy7ãèx�ΖtƒŸωuρx8 •�ÛØtƒ(β Î* sù|Mù=yè sùy7̄ΡÎ* sù#]Œ Î)

z ÏiΒtÏϑ Î=≈©à9$#∩⊇⊃∠∪β Î)uρy7ó¡|¡ôϑ tƒª!$#9h�ÛØÎ/Ÿξsùy# Ï©%Ÿ2ÿ… ã& s!�ωÎ)uθèδ(

χÎ)uρx8 ÷Š Ì� ãƒ9�ö�sƒ ¿2Ÿξsù¨Š !#u‘ Ï& Î#ôÒ x�Ï94Ü=Š ÅÁ ãƒ Ïµ Î/tΒâ!$ t±o„ô ÏΒ

 ÍνÏŠ$ t6 Ïã4uθ èδuρâ‘θà�tó ø9$#ÞΟŠÏm §�9$#∩⊇⊃∇∪ö≅è%$pκš‰r'̄≈ tƒâ¨$ ¨Ζ9$#ô‰s%ãΝà2u !% y`

‘,ys ø9 $#ÏΒöΝä3În/ §‘(Ç yϑ sù3“ y‰tF ÷δ$#$ yϑ ¯ΡÎ* sù“ Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡ ø�uΖÏ9(tΒuρ¨≅ |Ê

$ yϑ ¯ΡÎ* sù‘≅ÅÒ tƒ$pκö� n=tæ(!$ tΒuρO$ tΡr&Νä3ø‹ n=tæ9≅‹Å2uθÎ/∩⊇⊃∪ôìÎ7̈?$#uρ$tΒ#yrθ ãƒ

y7ø‹ s9 Î)÷�É9 ô¹$#uρ4®L ymzΝä3øt s†ª!$#4uθ èδuρç�ö�yzt ÏϑÅ3≈pt ø:$#∩⊇⊇⊃∪
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�لكافرين من شبها� �شكو@، �
ال 
 h �لشكو@   tهذ تتولد   �8 لوجب 
 pقل² 8نا قبل 8< شخص ¨خر، ألن
 pلك� �لقر¨�.  عليه  نز/  �لذ<  8نا 
�قد  �ليقني،  من   Vثابت على صخر
هللا  كامًال  %ّب·  �لقر¨�  هذ�   pجعل
فر�سًة �8فكا`<  تعا�، ���0 عقلي 
 Rكل غطا p��8/ عن عي� ،Vً`ستنا�
ملا سو� �هللا، �كأ� كل ما �0نه قد 
غاl عن 8نظا`< فيما يتعلق بنفعي 
�ضّر<. 
� تأثtw �ملذهل هذ� يؤكد 
بطال� �عمكم، ��8َّ كل ما عندكم 
�ليد  هو  
منا  �لشكو@  ِ̀جس  من 

8فكا`كم �ملريضة.
�لغفو`  ﴿�هو  بقوله  8تبعه   ¥
�لرحيم﴾ 8< ال جرe �8 قلوبكم قد 
8نكم  لكم  ¹8كد   p8ن  wفسد�، غ
غفر�نه  طالبني  �هللا   �
 تضرعتم  لو 
عنها  �يزيل  قلوبكم  يطهر   Oفسو
لكم  �يهب  �فسا0،  `جس  كل 

�ليقني كما َ�َهَبه º 8نا. 
 wآلية فإ� كًال من �خل� h كما بّين�
بقدٍ̀  يقع  ال  نو_  نوعا�؛  ��لشر 
خا� من عند �هللا تعا�، �
منا يقع 
طبق· لقد`t �لعاe �ملتمثل h �لنو�ميس 
�لطبيعية �لs �ضعها h �لكو�، �هذ� 
�لنو_ من �خلw �8 �لشر ميكن حصوله 
�إلنسا�.  مساعي  �فق  ���له   �8

�لكن هنا@ نوًعا ¨خر ينـز/ بقد` 
 lي خا� �ال 0خل فيه لألسباy


منا � �إلنسانية،  ��ألعما/  �ملا0ية 
�لسما�ية،  �لتد�بيـر   tR�`� تكو� 
على  ���له    �8 حصوله  �يتوقف 
 wلتد�ب� على  ال  فقط  �إلyية  �ملشيئة 

�لبشرية.
�تعا�  سبحانة  �هللا  8شا`  �لقد 
بتوجيه �خلطاl هنا 
� �لرسو/ � 

� 8نه تعا� سوO يعامله �فق قد` 
جناُحُه  يتم  فال  عا0<،   wغ خا� 
�لبشر   wتد�ب نتيجة  غلبته  تظهر  �ال 
8حد  يستطيع  ال  ¦ا�ية   wبتد�ب بل 
�حليلولة ��0ا. �باستطاعة كل لبيب 
 � �لن²   Vحيا  h بالنظر  يد`@   �8
�8 كافة 
جنا��ته متت بفضٍل من �هللا 
جّل  لُدنه  من  خا�  �بقد`  تعا� 
�عال، �لذلك جند �8 مكائد 8عد�ئه 

فشًال  �هللا   wتد�ب  e8ما فشلت  قد 
�لن²  من  8شدَّ  كو�م  `غم  .`يع·، 

مكًر� �كيًد� h �لظاهر.

﴿ُقْل َيا Tَيَُّها �لنَّاRُ َقْد َجاDَُكُم �ْلَحقُّ 
ِمْن َ�بُِّكْم َفَمِن �ْهَتَدV َفِإنََّما َيْهَتِد� 
ِلَنْفِسِه َ�َمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها 
(يونس:  ِبَوِكيٍل﴾  َعَلْيُكْم  Tََنا  َ�َما 

(١٠٩

:Zشر] �لكلما 
 �كيل: �لوكيل: فعيٌل مبعÂ مفعو/ 
ألنه موكو/ 
ليه، �قد يكو� للجمع 
��ألنثى؛ �يكو� مبعÂ فاعل 
.� كا� 
به �هللا تعا�  مبعÂ �حلافظ، �ُ�صف 
 .(lألقر�) �لر��&   hلكا� �قيل: 
�لتفسw:8< �8 هد�يتكم �8 ضاللكم 

اخلطاب  بتوجيه  وتعا}  سبحانة  اهللا  أشار  ولقد 
هنا إ} الرسول �  إ} أنه تعا} سوف يعامله وفق 
تظهر  وال  جناُحُه  يتم  فال  عادي،  غ�  خاص  قدر 
ال  سماوية  بتداب�  بل  البشر  تداب�  نتيجة  غلبته 
يستطيع أحد احليلولة دونها... ولذلك جند أن مكائد 
ذريعًا فشًال  اهللا  تداب�  أمام  فشلت  قد  أعدائه 
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٦

ضر`،   �8 نفع   >8 علي  Ãلب  لن 
�لو  عنكم،  مسؤ�ًال  لست   pألن
8نp كنت كذلك لكانت مسؤ�لية 
 pلعاقب� شك   ��0 علّي  ضاللتكم 
8ُْجِبْركم   �  .
 �تعا�  سبحانه  �هللا 

منا  َتضـّلو�.  �8نتم  �yد�  على 

ال  �لرسـو/  على  �ما  `سوٌ/  8نا 

.Äلبال�

﴿َ��تَِّبْع َما ُيوَحى ِ'َلْيَك َ��ْصِبْر َحتَّى 

�ْلَحاِكِمنيَ﴾  َخْيُر  َ�ُهَو  �هللا  َيْحُكَم 

(يونس: ١١٠).

:Zشر] �لكلما
�ألمر:  عن  فالًنا   Cَص  :Cْص�
على  نفسي   �ُCص� عنه.  َحَبَسه 
 �ُCص ُيقا/:  حبـسُتها،  كذ�: 
8حب  عما   �Cص�  t8كر ما  على 

.(lألقر�)

�لتفسـ5:
�هللا  �ّجه   V`لسو� ¨خر   h هنا   
�لذ<  �ملوضو_  نفس   �
 �ألنظا` 
بّينه h مستهلها، �قا/: 
� 8مر �هللا 
حكيم  8نه  �كما  %الة،  ال  مفعو/ 
فهو حاكم كذلك. فما عليك 8يها 
سالة  �لرسو/ 
ال �8 تستمر h تبليغ̀ 

.لك  سبيل   h تتحّمل   �8� `بك، 
 َ̀ 8.�هم غw مكترٍ� به 
� �8 ُيصِد

.tRَهللا فيهم قضا�
8ما قوله تعا�: ﴿�هو خw �حلاكمني﴾ 
شأنه-  جّل   -tRقضا  �8  �
  V`فإشا
فقد  �بالفعل  لك.   �wًخ سيكو� 
حياَله  �قف  �لذ<   tRقضا �هللا  8نز/ 
8صبح  حيث  مبهوًتا،   � ً̀ مبهو  ��لعاُ
�ملتعطشو� لدe �لن² � عاشقني له، 
لقد   .µ��`باأل يفد�نه  به،  َ�ِلِهني 
َفَعَل  به مكة كلها فجأVً كما  ¨منْت 
 eلقو� �، �تو�فد عليه  يونس   eقو
�ينضمو�  0ينه   h يدخلو�  8فو�ج·، 

حتت لو�ئه �.

. Lألكثر �لنا V0من �ستطا_ �8 مينح �لسعا L8سعُد �لنا *

* من ال عمل له  �8جد �لشيطا� له عمًال.

* عجبت ملن يغسل �جهه مر�� Ç �لنها`  �ال يغسل قلبه مرV ��حدÇ V �لسنة.

* �لناL ثالثة 8نو�_: نو_ يعمل �نو_ ثا� يد_ �آلخرين يعملو�. �نو_ ثالث ال يعمل �ال يد_ 8حًد� يعمل.

لَّم: يصعد عليهم �لصاعد�� �ينـز/ �لنا�لو�. 8ما هم فال يصعد�� �ال ينـزلو�. * بعض �لناL كالسُّ

ــورة ــأث ـــــوال م أق
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من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا 'مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة

َثُكْم َحِديًثا َكِثـ�w �8ََّ َُ̀سوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه  َعْن 8ََنِس ْبِن َماِلٍك 8َنَُّه َقاَ/: 
نَُّه لََيْمَنُعِني 8َْ� 8َُحدِّ
 .ِ̀ 8ْ َمْقَعَدtُ ِمَن �لنَّا َد َعَليَّ َكِذًبا َفْلَيَتَبوَّ َ�َسلََّم َقا/: َمْن َتَعمَّ

َُ̀سوَ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيه َ�َسلََّم َقاَ/: 
ِنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها  َعْن َسْعد ْبن 8َِبي َ�قَّاٍ� �8ََّ 
َ�ْجَه �هللاَِّ 
ال 8ُِجْرَ� َعَلْيَها َحتَّى َما َتْجَعُل ِفي َفِم �ْمَر8َِتك . 

اَعِة 8َْ� ُيْرَفَع  َُ̀سوُ/ �هللا َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم: ِ
�َّ ِمْن 8َْشَر�Ëِ �لسَّ َعْن 8ََنِس ْبِن َماِلك َقاَ/: َقاَ/ 
�ْلِعْلُم، َ�َيْثُبَت �ْلَجْهُل، َ�ُيْشَرlَ �ْلَخْمُر، َ�َيْظَهَر �لزَِّنا. 

ا ُيَطوُِّ/ ِبَنا  ُ@ �لّصالVَ ِممَّ ِ̀ َُ̀سوَ/ �هللا، ال 8ََكا0ُ 0ْ8ُ َُ̀جٌل: َيا  ِ̀<ِّ َقاَ/: َقاَ/  َعْن 8َِبي َمْسُعو0ٍ �َألْنَصا
 ،Lُ8َْيُت �لنَِّبيَّ َصلَّى �هللا َعَلْيِه َ�َسلََّم ِفي َمْوِعَظٍة 8ََشدَّ َغَضًبا ِمْن َيْومِئذ. َفَقاَ/: 8َيَُّها �لنَّا َ̀ ُفالٌ�. َفَما 


ِنَُّكْم ُمَنفُِّر��. َفَمْن َصلَّى ِبالنَّاLِ َفْلُيَخفِّْف، َفِإ�َّ ِفيِهُم �ْلَمِريض َ��لضِعيَف َ�َ.� �ْلَحاَجِة.

(8ُخذ� هذt �ألحا0يث �لنبوية �لشريفة من صحيح �لبخا`<، كتاl �لعلم)



وما كان لكافٍر أن يهزمكم، 
ولكن ذنوبكم هزمْتكم،

 وتركتم احلضرة وكذلك ُت�كون.
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٨�من كال" �إلما" �لمهد

ْفر، �يعِرضو�  �من �آلفا� �8 قوًما يدعونكم 
� �لكفر، 
طماًعا h جنا` �لصُّ
و/ �8نتم �لفقر�R، �ُفتح  .هًبا على كّل .�هٍب لعلهم يتنّصر��. �
�م �8لو �لطَّ
عليهم 8بو�l �لدنيا �8نتم h �لبؤL تصبحو� �ُتمُسو�. �تلك فتنة 8كC من كّل 
ُ̀غفا�م �هم ال �تاجو�.   �
فتنٍة، �بلّيٌة 8شّد من كّل بلّية، فإنكم حتتاجو� 

�حّلو� 8`ضكم �ملكْتها ملوكهم، فال بّد من تأّثٍر كما تشاهد��.
¥ من 
حد� �ملصائب 8ّ� 8مر�Rكم على �لدين يستهزئو�، �فقر�Rكم على �لدنيا 

ّنا من كلٍّ ¨ئسو�. � ،Rلعني من �8لئكم �ال من هؤال� Vيتجانؤ��، فال جند قّر
�َسّرْحنا �لطْرh O �لطرفني، فَأَخَذنا ما يأخذ �لسقيم عند ¨ثا` �لـمنو�. �ما 
�كذلك   Vحلضر� �تركتم  هزمْتكم،  .نوبكم  �لكن  يهزمكم،   �8 لكافٍر  كا� 
قوًما  عليكم  فسّلط   ،Vًُتقا فيها  ¨نس  فما  قلوبكم،   �
 نظر  �هللا   �ّ
� ُتتركو�. 
ُعصاVً، �8عطاهم لتعذيبكم قناV، فهل 8نتم منتهو�؟ ﴿
�َّ �هللا ال يغّير ما بقوeٍ ح� 
يغّير�� ما بأنفسهم﴾ (١)، فهل 8نتم مغّير��؟ �﴿ما يفعل �هللا بعذ�بكم 
ْ� شكرمت 
�لد�ئم،  �لذنب  88نتم تظّنو� 8نكم 8حياRٌ ֲדذ�  8نتم مؤمنو�؟  (٢)، فهل  �¨منتم﴾ 

��ملو� خw للف� من عيشه عيش �لبهائم، فما لكم ال تتنّبهو�؟

ّ� �لنصر�نية تأُكلكم كّل يوe كما تأكل �لنا` �حلطب، ليتّم ما قّد` �هللا �كتب. �

مقتبس من كتابات

حضرة مرزا غالم أحمد القادياني

اإلمام املهدي واملسيح املوعود �
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���هللا، 
� هذ� �لوباR 8كC من كّل �باRٍ، �هذt �لزلزلة 

ال  ما نـز/  �لزلة، �ما نـز/ عليكم  8كC من كّل 
�لفاسقو�. �
� �آلفا� �جلسمانية ال  8يها  من .نوبكم 
 (٣) فُيهلك  �لر�حانية  �آلفا�  �8ما  جسًما،  
ال  ُتهلك 
�جلسم ��لر�µ ��إلميا� مًعا. فال تسّبو� 8عد�Rكم، �ُسّبو� 

8نفسكم 
� كنتم تعقلو�.
 �
� ،Rلغْبر�� pصرمت ب� ،Rلسما� �
ما لكم ال تنظر�� 
 eٌقو eعليكم حليب �لدين فأنتم تعافو�، ¥ قّد mهللا عر�

ليكم حلَم �خلنا�ير فأنتم بالشو& تتمّششو�. �من 0خل 
 Oال كأهل �لنفا&، �يطو
منهم h 0ينكم فال يدخل 
يكثر��  �هم  باأل�`�&،  ُمْكِدًيا  �ألسو�&،   h طامًعا 
�8نتم تقّلو�. فإالe هذt �حلياV 8يها �جلاهلو�؟ تتمايلو� 
على 8مو�/ �لدنيا، �ما تبصر�� من 8ين تقتنئو�. �تر�� 
عمو�.   eقو كأنكم  �خلّو��،  �ُملضّل  تر��  �ما  �خلو�� 
�تتركو� �لِعشاR، �بالند�مى َتْغَتِبُقو�. �تعيشو� ُكسا�، 
�ال متّسو� �لدين بإصبع �ال له تتأّلمو�. ¥ تقولو� 
ّنا 
بذلنا �جلهد حّق �جلهد �
ّنا مستفرغو�. فّكر�� يا فتيا�، 

نكم � �لعمر��؟   tهذ  h 
ماًما  �هللا  يرسل   �8 يأ�   �8
 h� تنقضو� عهد �هللا �تقطعو� ما 8مر �هللا به �8 يوصل
فما  �لوقت  هذ�  �لوقت   �
 ���هللا،  تفسد��.   m`أل�

لكم ال تتقّبلو�؟
 h  �8 كما   ،Ïملحتا� كعبة  �ألمر  هذ�   h ،هللا��  ،�
�

� 8نا �حلجر �ألسو0 �لذ< ُ�ضع � ،Ïمّكة كعبة �حلّجا
له �لقبو/ h �أل`m ��لناL مبّسه يتCّكو� (٤). لعن �هللا 
ُمْبَعد��.  �لدنيا  من  
ّنا � �لدنيا،  يريد  
نه  يقولو�  قوًما 

 Rإلقنا ال   ،Vلصال�� �لتوحيد  على   Lلنا� ُألقيم  �جئُت 
بآياته  �يشهد  قل²،   h ما  يعلم  ��هللا  ال�.  �لصِّ 8نو�_ 
�8م كا.بو�. ما كا� حديث يفتر�، بل جئت باحلق، 
�باحلق 8`سلت، فما لكم ال تعرفو�. �
� 8نا ضالّتكم، 
ال مضّلكم 8يها �ملسلمو�. فهل فيكم من يقبل 0عو�، 
�ينظر Ñسن �لنظر 
� كلمs؟ 8ليس فيكم `جل `شيد 
8يها �ملستك��C؟ �لو � 8ُْبَعْث، يا فتيا�، h هذ� �لزما�، 
 ،L�¹هذ� �لسيَل بلغ �لر �
يَن 8هُل �لصلبا�. � لوّطأ �لدِّ
�8فÂ �لنفوL، 8َال تعلمو� �لقسوL كيف ُيضّلو�؟ �ما 
8هلها،  �8هلك   m`أل� ّجنس  ضالٍ/  عند  
ال  سلُت  ُ̀8
فما لكم ال تفهمو�؟ ���هللا، ليس h �لدهر 8عجب من 
�قد   ،pع �َصْفُحكم  
عر�ضكم  طا/  كيف  حالكم! 
`8يتم �آليا� �8ُعطيتم �لبّينا� فنبذمتوها كاحلصاV. �ُفتح 
 h تدخل  لئال  8بو�بكم،  فغّلقتم  �حلسنا�،   lبا لكم 
�للتكذيب  �هللا  حرما�  تّتقو�  ال  لكم  ما  �لعرصا�. 
�لذين  على  سيفه  يسّل   Oسّيا �هللا   �
� تعجلو�؟ 

يعتد��. 

١٤٨ :Rلنسا� V`لرعد: ١٢              (٢) سو� V`(١) سو

(٣) هكذ� �`h 0 �ألصل �يبد� 8نه سهو، ��لصحيح: "فُتهِلك"، حيث �`�0 

�لكلمة نفسها بصو`V صحيحة h �جلملة �لسابقة. (�لتقو�) 

(٤) هذ� خالصة ما �8حى �هللا 
ºّ، �هذt �ستعا`V من �هللا �لكرمي. �كذلك قا/ �ملعّبر�� 

�8 �ملر�0 من �حلجر �ألسوh 0 علم �لر¹يا �ملرR �لعا� �لفقيه �حلكيم. (من �ملؤلف)

(٢٢ -  � ٦٦١ - ٦٦٤ Ï خلز�ئن �لر�حانية� ،Rالستفتا�)
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بعد �لتشهد ��لتعو. �قر�VR �لفاحتة تال 
حضرته �آلية �لتالية:

َتَضرًُّعا  َنْفِسَك  ِفي  بََّك  َ̀ ﴿َ��ْ.ُكْر 
َ�ِخيَفًة �0ُ�ََ� �ْلَجْهِر ِمَن �ْلَقْوِ/ ِباْلُغُد�ِّ 

َ��ْآلَصاِ/ َ�َال َتُكْن ِمَن �ْلَغاِفِليـَن﴾
(٢٠٦ : Oألعر��) 

 tֲדذ  ،eليو� حضرته:  قا/   ¥
�لسنو<  �الجتما_  سيبد8  �خلطبة، 
�كما  نيو�يلند�.   h للجماعة 
�ألخر�  �الجتماعا�   h .كر� 
h �لبال0 �ألخر� فإ� هدO �نعقا0 
بينه  كما  �لسنوية،  �الجتماعا� 
�ملوعو0  ��ملسيح  �ملهد<   eإلما�
8تبا_   lقلو تكو�   �8 هو   ،�
��ملوعو0  ��ملسيح  �ملهد<   eإلما�
ُينشئ   �8� تعا�،  �هللا  مبحبة   Vعامر
مع  طيبة  عالقة  Ô8د<  مسلم  كل 
�هللا تعا� �يتحلى باألخال& �لطيبة، 
Ñيث يكو� �ملسلم �ألÔد< متميز� 
عن غh tw كل هذ�. فبعد �الجتما_ 
�ملوعو0  �ملسيح  8قامه  �لذ<  �أل�/ 
 ،eقبل ما يزيد على ١٠٠ عا �
�الجتماعا� سنويا   tنعقد هذ فإننا 
 ،t��8مر Ñسب  �لبلد��،  �يع   h
�طموحاته،  حضرته  لرغبة  �حتقيقا 
 sل�  Oألهد�� تلك  لتحقيق  �سعيا 

.كرها حضرته.
�جتمعتم  قد  
نكم  حضرته  قا/   ¥
`�حا�،  جو   Rإلنشا �الجتما_   h
8نفسكم   h حتدثو�   �8 �عليكم 
تعليما�  Ñسب  طيبة   ��wتغي
�ملسيح �ملوعو0 �. �ينبغي عليكم 
 Oألهد�� تلك  بتحقيق  ִדتمو�   �8
خال/  فمن  حضرته،  8`�0ها   sل�

اَسُبوا َحاِسُبوا قبل أن ُحتَ
ملخص خطبة اجلمعة التي ألقاها

 حضرة مرزا مسرور أحمد  "أيده اهللا"
 اخلليفة اخلامس حلضرة اإلمام املهدي واملسيح املوعود �
 في اجللسة السنوية في أوكالند، نيوزيلندا، بتاريخ ٥ أيار ٢٠٠٦


عد�0 �ألستا.: متيم 8بو 0قة *

* كاتب من �أل`�0
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 eإلسال�  V0عو نشر  نستطيع  .لك 
تقريب  نستطيع  �ֲדذ�  ��ألÔدية، 
Õد�   �  �.
� �خلالق.   �
 �خللق 
تغيh ��w 8نفسنا فإننا لن Õقق شيئا 
8قو�لنا.   h  wتأث هنا@  يكو�  �لن 
نفسه  يتفقد   �8 شخص  كل  فعلى 

.� قد حد� تغيw طيب  �ير� ما 
 eب �8 يعقد �لعزÃ� ،ال e8 نفسه h
على 
حد�� هذ� �لتغيw �لطيب. فلو 
كا� يشعر بأ� �هللا معه �ير�t �ير� 
�هللا  سيتذكر  فإنه البد  8عماله،  كل 
�يذكرt فيتنبه 
� �لصلو�� �خلمس 
 .t��8مر� �ألخر�  �هللا  فر�ئض   �
�
 Vفإ.� علمنا �8 �هللا قا0` ��8 له �لقو
�يعا، �
.� تذكرنا h كل حني �8 
�0ئما  �هللا  بذكر  `طبة  8لسنتنا  جنعل 
مما  8يضا.  للحسنا�  نتنّبه   Oفسو
 h طيب wتغي 
حد��  �
سيؤ0< 

.lلقلو�
¥ قا/ حضرته 
� �هللا تعا� قد نّبه 
h �آلية �لسابقة �لs قر8ִדا h مستهل 
هللا  باخلضو_   eالهتما�  �
 �خلطبة 
��لتضر_ له �خشيته �.كرt بالغد� 
 eعد� ��جلهر  �لسر   h� �آلصا/ 
�لغفلة عن .لك. فمن � يفعل .لك 
فإنه سينحد` Õو �لنفا&. �كما �8`0 
 wلشه� �لقو/   � �ملوعو0  �ملسيح 
�لغافل   �
  :tمعنا ما  �لصوفية  لد� 

كافر�!  يكو�  تلك  �لغفلة  حلظة   h
�لغفلة  تلك  تدفع   �8 بد  ال  �لذلك 
 .wمن �لتفك wكث �
من �قع فيها 
 �
�Ãب �8 تسعو� h كل صبيحة 
تعا�.  �هللا  ��8مر  تعيشو� Ñسب   �8
فكما قا/ �ملسيح �ملوعو0 � ينبغي 
�8 منضي 8يامنا بكل �خلشية ��حلذ` 
قد  �لذ<  �سخطه  �هللا  غضب  من 
كا�  فإ.�  8عمالنا.  بسبب  بنا  �يق 
هذ� �لشعو` h �لقلوl فإننا سنذكر 
�هللا h كل حني �نسعى 
� �لعمل 

� �جتناl نو�هيه، �ننتبه � tبأ��مر

� مو�ساV �آلخرين، �تكو� عالقتنا 
بنظاe �جلماعة �باخلالفة قوية، �كل 

.لك ينشأ بسبب خشية �هللا تعا�.
تقضو�   �8 ينبغي  حضرته:  قا/   ¥
 ،tخشية �هللا تعا� �.كر h لياليكم
�من يفعل .لك فإنه سيتجنب �لفسق 
فالدنيا  ��لنها`.  �لليل   h ��لفجو` 
�إلنسا�   Oحتر  Vwكث بأمو`  مليئة 
 h `�ئجة  �هي  �تلهيه  �تشغله 
�لرجا/   ��Rلقا �منها  �ملجتمعا�، 

للعائال�   ºلليا� �سهر   Rلنسا��
 Lألمو` تبعد �لنا� tهذ� .lلشبا��
 �8 �إلنسا�  فعلى  تعا�،  �هللا  عن 
 Rشي فكل  ��للغو.  �للهو  يتجنب 
جيد   wتغي 
حد��   �
 يؤ0<  ال 
ينبغي �8 جتتنبوt، فهو  h نفوسكم 
 Rناy�� �لطمأنينة  لكم  Ãلب  لن 
 �
 يلجأ  `مبا  فاإلنسا�  ��لسكينة. 
تلك �مللهيا� كي يشعر بالطمأنينة، 
 Ëر×� �كلما  ֲדا،  يشعر  لن  �لكنه 
فيها 8كثر سيشعر بالعطش للطمأنينة 
من   �wكث  �8 �ملالحظ  فمن  8كثر. 
 �8 �لدنيوية  �لسلع  يصنعو�  �لذين 
yا  ير�جو�  عندما  يبيعو�ا  �لذين 
 �
 �لقو/  �ا�لو�  عنها  �يعلنو� 
هذt �لسلعة ستجلب لكم �لطمأنينة 
تعا�  �هللا  �لكن   .Rناy��  V0لسعا��
�لذ<  هو   tحد� .كر<   �
 يقو/ 
يبعث على �لطمأنينة: ﴿8َال ِبِذْكِر �هللا 

� .كر �هللا Ãب � .﴾lَُتْطَمِئنُّ �ْلُقُلو
�لصلو�� ��لعبا��0   h 8ال ينحصر
فحسب، بل Ãب �8 يستمر بعدها 

كل  ويرى  ويراه  معه  اهللا  بأن  يشعر  كان  فلو 
أعماله، فإنه البد سيتذكر اهللا ويذكره فيتنبه إ} 
الصلوات اخلمس وإ} فرائض اهللا األخرى وأوامره. 
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8يضا �h كل �أل�قا�، كما يقو/ 
ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر�َ�  ﴿�لَّذيَن  تعا�: 
فينبغي  ُجُنوِبِهْم﴾.  َ�َعَلى  َ�ُقُعو�0ً 
 h �أل0عية  بعض  �ملؤمن  ير00   �8

مناسبا� ¤تلفة.
 tֲדذ� �ملؤمنني،  عالما�   tهذ�
�لطريقة يز0�0 
ميا�م. كما �يقو/ �هللا 
تعا�: ﴿َيا 8َيَُّها �لَِّذيَن ََ̈مُنو� 
َ.� َلقيُتْم 
ِفَئًة َفاْثُبُتو� َ��ْ.ُكُر�� �هللا َكِث�w َلَعلَُّكْم 
 h كنتم   �.
 8نكم   >8 ُتْفِلُحوَ�﴾. 
مو�جهة 8مر سيئ فينبغي �8 تلتزمو� 
بذكر �هللا كي تنجو� �كي تفلحو�. 
فالشيطا� عد� عظيم لإلنسا�، �قد 
8صبح للشيطا� طر& جديدV للدجل 
h هذ� �لعصر �8خذ يهاجم �إلنسا� 
 Lُلنا� يأ�  فعندما   .Vبوسائل جديد
�ملتقدمة  �لبال0   �
 �لنامية  �لبال0  من 
فإ�م يقعو� h بر�ثن تلك �لوسائل 
 h �ينغمسو�  �لشيطانية  ��لقو� 
سريع.  بشكل  �ملجتمع  سيئا� 
 eاللتز�� من  بد  ال  .لك  َفِلَتجنُّب 
ستتشجع  �عندها  تعا�،  �هللا  بذكر 
قلوبكم �حتد� فيها تغي��w طيبة. 
�هللا  .كر   �
 �ملهد<   eإلما� �يقو/ 
�سكينة،  �طمئنانا  لإلنسا�  Ãلب 
تستمر  �لذكر  هذ�  �باستمر�` 
�إلنسا�  تعب   �.
 8ما  �لطمأنينة، 
 Cيص ���نقطع فإنه سيخسرها، فلو 

� يلتزe فلن يستطيع �حلصو/ على �
يذكر  عندما  فاإلنسا�  منها.   Rشي
�هللا �يعتC نفسه 8مامه h كل حني 
 Vباملثابر� �لطمأنينة،   tهذ فيه  تنشأ 
 eلتز� �من  �لطمأنينة،  تلك  تستمر 
بذكر �هللا �نا/ �لطمأنينة فإ� كل ما 
.tوÕ ذֲדمÃ� Lصه سيجلب �لناØ

 eُقّد ¥ قا/ حضرته 
� �إلسالe قد 
�ليوe بصو`V مشوهة من قبل بعض 
�إلسالمية  �لتعاليم  8ما  �ملسلمني، 
�ملوعو0  �ملسيح  قدمها   sل� �حلقيقية 
��لسماحة  باجلما/  متتا�   sل� فهي 
 Lلنا� جذبت   sل� �هي  ��جلا.بية 
Õوt. فعلى كل مسلم Ô8د<، بعد 
8سوته   eيقد  �8 Ô8ديا،  صا`   �8
�حلسنة �من ��جباته �8 يبلغ �لرسالة 
قد  �لبال0   tهذ  h� �آلخرين.   �

جا�R بعض �لعائال� من باكستا� 
فعليهم �8 يبلغو� �ألÔدية لآلخرين. 
�ألÔدية  فإ�  لفيجي  بالنسبة  �8ما 

� هنا@ منذ 8كثر من ٥٠  �Rجا
بإيصا/  �ألÔديو�   eقا �قد  عاما 
8قو�e 8خر� ��ستطاعو�   �
 Vلدعو�
�8 يدخلو� h فترV قصVw كث�w من 
�لناh L �جلماعة. �قد 8صبح عد0 
 wفيجي 8كثر بكث h� ديني هناÔأل�
 pملاضي. �`غم .لك فإن� h مما كا�
إل0خا/   hلكا�  eالهتما�  �`8 ال 

ما  باستشعا`  �جلماعة   h �آلخرين 
 h �ملسا`عة  فينبغي  سابقا.  .كرته 
�جلميع  على  �لتبليغية �Ãب  �جلهو0 
�تبليغهم.  �آلخرين   Vبدعو  eالهتما�
8نكم   �
 سنو��  منذ  نبهت  �قد 

.� .هبتم 
� مناطق صغVw �بسيطة 
 ،Vwكب فرصا  ستجد��  فإنكم 
هنا@  ستو�جهو�ا   sل� ��ملعا`ضة 
�لعلم   eعد بسبب  غالبا  ستكو� 
�لدنيا   �
  Lلنا� ميل  بسبب  �ليس 
تصلو�   �8 فينبغي  ֲדا.  ��هتمامهم 
�لكتب  
ليهم  �توصلو�  �جلميع   �

��لنشر�� بلغتهم ��8 ُتنشئو� معهم 
 V8سو تقدمو�   �8� طيبة  عالقا� 
حسنة. �عليكم �8 تتذكر�� 8نه لو 
كا� .كر �هللا h قلوبكم فإ� �آلخرين 
 h فإ� سينجذبو� Õوكم. كذلك 
هذt �لبال0 8يضا Ô8ديو� الهو`يو� 
يؤمنو� باملسيح �ملوعو0 �ال يؤمنو� 
باخلالفة �ال يتبعو� yا، �قد قابلت 
�هللا  تدعو�   �8 فيجب  منهم.  عد�0 
 �8� قلوֲדم   h  ��wتغي �د�   �8
.لك  �لتحقيق  �حلق.   �
 يهديهم 
Ãب �8 ترطبو� 8لسنتكم بذكر �هللا 
قلوبكم   h طيبة   ��wتغي �حتدثو� 
�من  �لدينية  معرفتكم  من  �تزيد�� 

علمكم.
8مو`�  هنا@   �
 حضرته  قا/   ¥



١٣

اجمللد التاسع عشر، العدد الرابع -   رجب و شعبان ١٤٢٧ هـ - أغسطس/ آب ٢٠٠٦ م

8ساسية قد لفتت �نتباهي �هي تتعلق 
 eمبستو� �ملعرفة �لعامة حو/ �إلسال
 �8� تتعلموها   �8 فينبغي  ��إلميا�، 
 �8� ��لسيد��  �ألطفا/  تشركو� 
 Lياها. فبعض �لنا
ִדتمو� بتعليمهم 
�ال  Ô8ديو�  Õن  ملا.�  يعرفو�  ال 
�ملسيح   Vحضر 8علن  ما.�  يعرفو� 
�ملوعو0 �، هذ� 
ضافة 
� 8سئلة 

جابتها.  يعرفو�  ال   Vwكث 8خر� 
 Rففي �لقر� بشكل خا� `مبا �لنسا
ال يعرفن ملا.� Õن Ô8ديو� �ما هي 
فيجي   h `8يته  ما  �هذ�  �ألÔدية، 
8حيانا، �عدe �ملعرفة هذt قد تنتقل 

� �ألجيا/، فال بد من �حلذ`. بينما 
 Vالة جيدÑ R8`� �8 �لنسا pهنا فإن
من هذt �لناحية. �عليكم �8 تتذكر�� 
�8 �للسا� يصبح قويا �يصبح 8كثر 
على  �إلنسا�  يكو�  عندما   �wتأث
 p0ي علم  �على  تعا�  باهللا  عالقة 
 �8 Rلنسا� به. �لذلك على   Lال بأ
 Rاصة �لنساÛ� لدينية� eيتعلمن �لعلو
حيث  �ملتدنية،  �لثقافة   >�. من 
8كثر.  تعليمهن  على  �لتركيز  ينبغي 
�لدينية  حالتكم  فإ�  .لك  �باتِّبا_ 
8مامكم  ستفتح  كما  ستتحسن، 
سبل �لتبليغ �تنحل كثw من �لقضايا 
�لعالقة كمثل قضية �لز��Ï. فبانتشا` 
�جلماعة �نقلها لآلخرين تز�/ كل 

 wمعاي �ترتفع  تلقائيا  �ملشاكل  تلك 
�لتضحية h سبيل �هللا 
� شاR �هللا.

 h �ألÔديني   �
 حضرته  قا/   ¥
نيو�يلند� يعت��C �يعا من �ألÔديني 
حتدثو�   �8 فينبغي  تقريبا،  �جلد0 
تغي��w طيبة h 8نفسكم، �عليكم 
 �
  Vلدعو�  tتبلغو� هذ� تبشر��   �8
�آلخرين، فإ.� سعيتم 
� .لك، كما 
ستنتشر   Vلدعو� فإ�  ¨با¹كم،  فعل 

بسهولة �يسر 
� شاR �هللا.
 Ï��� صØ قا/ حضرته: �فيما ¥
�لفتيا�، ففي هذt �لصدÃ 0ب �8 
يكو� نظاe �لز��Ï نشيطا 8كثر من 
.< قبل ليعمل على تز�Ãهن. �ميكن 
 h �لعائال�  بني   Ïلز��� يكو�   �8
�ملوعو0    ��ملسيح  �ملختلفة.  �لبلد�� 
 �
� ينبهنا 
� مسؤ�لياتنا �يقو/ 
نصرV �هللا تكو� مع �لذين يتقدمو� 
�يتسابقو� h �حلسنا� �ال يتوقفو� 
ينالو�  من  هم   Rهؤال� مكا�،   h
8ناسا  شاهدنا  فقد  �لعاقبة.  حسن 
كا� لديهم `قة �شو& هللا �للعمل   
 eلبد�ية، �قد توقفو� لعد� h سبيله h
 �
 .لك  فأ�0   ،eبالتقد �هتمامهم 
�8 عاقبتهم � تكن جيدV. �قد نبه 
﴿8َ�َْصِلْح   :R0عا  �
 �لكرمي  �لقر¨� 
 �
 ننتبه   �8 فعلينا  يَِّتي﴾  ِّ̀ .ُ ِفي  ِلي 
�لقا0مة،  �8جيالنا  ��8ال0نا  .`ياتنا 

قد  �لذ<   eلتقد�  �8 نعلم   �8 �علينا 
Õصل عليه سيؤثر عليهم �سينقذهم 
 h Lملستقبل. �قد �قع بعض �لنا� h
 h جلماعة بل� Ï`تز�يج �8ال0هم خا
جلب  �قد  8خر�،  08يا�   l8صحا
.لك yم �ملشاكل. 8َما �قد حتسنت 

� هنا  ��Rألحو�/ �ملالية للذين جا�
فعليهم �8 يتذكر�� 8ال تبعدهم تلك 
�ألحو�/ �ملالية �جليدV �تبتعد ֲדم عن 
�لدين �عن تقاليدهم �لدينية. �عندما 
يرتكب �لبعُض �ألخطاRَ ��ملخالفاِ� 
�يعاقبهم نظاe �جلماعة يشتكو� بأ� 
كانت  لو  �لكن  ظلمنا،  قد   eلنظا�
 tهذ نشأ�  ملا  قوية  باهللا  عالقتهم 
�لشكا�� 8بد�. فعليكم �8 حترصو� 
على 
نشاR عالقة قوية باجلماعة 8نتم 

�عائالتكم.
 e8  �8  >�` �قد  حضرته:  قا/   ¥
عن  سئلت  عنها  �هللا  `ضي  سلمة 
 tكا� يكثر �لرسو/ � تر0يد R0عا
فقالت َكاَ� 8كثُر 0ُعاِئِه: "يا ُمقلَِّب 
0ينَك".  َعَلى  قل²  ثبِّْت   lِلقلو�
�عندما سألت �لرسو/ � عن .لك 
 َ 
الَّ �قلُبُه بني ¨0َِميٌّ  ليَس  
نَُّه " قا/: 
 Rَشا فمْن  �هللا  8صاِبع  من  
صَبَعْيِن ِ
على  فيجب   ."Ä��8  Rَشا �من   eَ8قا
كل �ألÔديني �8 يذكر�� نعمة �هللا 
لن  �هذ�  ֲדا،  يتشبثو�   �8� عليهم 
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يتم 
ال بإ`�V0 �هللا �بتأييدt �بفضله، 
تعا�.  �هللا  بذكر  
ال  يتم  ال  �هذ� 
فالرسو/ �، �هو �ملنـزt عن كل 
ينتبه  كا�  �لشر@،  8نو�_  من  نو_ 
فعلينا  له،  �يوجهنا   Rلدعا� هذ�   �

�8 نستذكر .لك �×ضع هللا تعا�. 
�يو`0 �ملسيح �ملوعو0 � قو/ �لن² 
�: �لتائب من �لذنب كمن ال .نب 
بايعتم فكأنكم   .
 8نتم  له، �يقو/: 
قد بد8مت حسابا جديد� مع �هللا تعا�، 
�ملخلصة.  بالبيعة  ُتغفر   lفالذنو
�لكن عليكم �8 تنتبهو� 
� حقو& 
�هللا �حقو& �لناL. �ينبغي �8 تكو� 
8خالقكم حسنة ح� ير�ها �آلخر�� 
 �8 يعلمو�  لكي  �هذ�  ֲדا.  �يقر�� 
�ألÔد< ميشي على مسالك �لتقو� 

�يكو� h هذ� هد�ية yم.
8ما �الستغفا` فال فائدV من �لكلما� 
� يكن �الستغفا` نابعا من  �.
فقط 
8عما& �لقلوl. �معÂ �الستغفا` هو 
 R�8 يستغفر �إلنسا� �هللا عن �ألخطا
��لذنوl �لسابقة ��8 ينقذt �هللا من 
 �  �
 �هذ�  �ملستقبل،   h  lلذنو�
فلن  �لقلب  يكن صا0`� من 8عما& 
 sلبال0 �ل� tمثل هذ h� .د< نفعاÃ
�الستغفا`  فإ�  �لزال�/،  فيها  تكثر 
تلك   R`0 على  تعمل  ��لدعو�� 
 eلزال�/ ��لكو�`� 8يضا. فقبل 8يا�

قليلة كا� هنا@ �لز�/ �كا� ميكن 
�8 يؤ0< 
� 0ما` شامل �لكن �هللا 
�ملؤمن  شأ�  فمن  �خلطر.  هذ�   /��8
 .lلعذ�� نز�/  قبل  يتضر_   �8
يدعو  �لذ<  هو  �حلقيقي  ��ملؤمن 
�هللا �8 يزيل �لبالR قبل حلوله، �من 
يفعل .لك فإ� �هللا لن يرÔه فقط، 
�8جياله  �نسله   t0�8ال سwحم  بل 
فإنه  يفعل   �8ما من  8يضا.  �لقا0مة 

� نفسه فقط بل 
� 8هله  Rلن يسي
 Lلنا�  Rهؤال �مثل  8يضا.  �.`يته 
يأكلو�  �لذين   eباألنعا �هللا  شبههم 
 �8 فعليكم  كمثلها.  �يتمتعو� 
تتذكر�� �8 �لبيعة 
� كانت باللسا� 
فقط فإ�ا لن تنفع، فيجب �8 تكو� 
8ضمن  ال   pن
� صاحلة،  8عمالكم 
لكم 8ال تقعو� حتت طائلة عذ�l �هللا 
� تكونو� على صلة �معاملة نقية  �

تستيقظو�   �8 فيجب  تعا�.  �هللا  مع 

�تصّفو�  �هللا  �تدعو�   ºلليا�  h
 � ُترَحـمو�.  كي  معه  حساباتكم 
Ãب �8 يكو� كل عمل تقومو� به 
�لنفسية، خالصا   mألغر�� مRًCّ من 

لوجه �هللا تعا� لكي ُتقبلو�.
�h �خلتاe 0عا حضرته �8 يوفق �هللا 
تعا� �جلميع كي يعملو� Ñسب ما 
�8صى به �ملسيح �ملوعو0 �، ��8 
تكو� حياتنا مثالية �مطابقة لتعاليم 
�الجتما_  يكو�   �8�  ،eإلسال�
 h حسنة ��wتغي 
حد��  h سببا
نفوL �جلميع. كما 0عا حضرته �8 
 h حلسنة سببا� ��wلتغي� tتكو� هذ
�نتشا` 0عوV �إلسالh e هذt �لبال0 
قد  كا�  ما  Ý8ية   �
 �نّبه  بسرعة، 
يقـضي   �8 من  سابـقا  به  .كر 
 h �الجتما_   e8يا �جلماعة  8فر�0 
�لدعاR �.كر �هللا ��8 يوفـقهم �هللا 

لذلك. ¨مني.

وإن� ال أضمن لكم أال تقعوا حتت طائلة عذاب اهللا 
إن � تكونوا على صلة ومعاملة نقية مع اهللا تعا}. 
فيجب أن تستيقظوا i الليا� وتدعوا اهللا وتصّفوا 
حساباتكم معه كي تر�وا. و�ب أن يكون كل عمل 
تقومون به مqًّء من األغراض النفسية، خالصا لوجه 

اهللا تعا} لكي ُتقبلوا.
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عد�0: �ا/ 8غز�/ (�ململكة �ملغربية)

* �ملؤمن بشرh t �جهه �حزنه h قلبه.
* من 8طا/ �ألمل 8ساR �لعمل. 
* �ألما� تعمي 8عني �لبصائر.

* h سعة �ألخال& كنو� �أل`��&.

 لكل مثل !اللة: 
 8ْكذlُ ِمْن َص²: ُيضرl هذ� �ملثل h من �ستمر8  
�لكذl كالص² �لذ< ال متييز له، فكل ما Ãر< 

على لسانه يتحد� به!

قل �ال تقل: 
ُقل : �بن ماجه باyاR �ملبنية على �لسكو�.

�ال تقل: �بن ماجة بالتاR ألنه �سم 8عجمي.

قل: �لَنسائي بالفتحة.
�ال تقل: �لِنسائي بالكسرV نسبة 
� مدينة نسا.

من مآثر �ألبر��:     
ما �جلز_ مما ال بد منه؟ �ما �لطمع h ما ال ُيرجى؟ 

�ما �حليلة h ما سيز�/؟. عمر بن عبد �لعزيز

:�Tبياk Zا معا

حضرV علي بن Þ8 طالب كرe �هللا �جهه

Rُإلَخـا� �لِفـْسِق  مع  يصفو  �ال 
Rُ��0 لُه  لـيَس  �خلßُلق   Rُُسـو�

َتـْصُفو هللا   Vٍ0َّمـــَو �كـل 

Rٌ��َ0َ َفـَلـَها  ِجـَر�َحٍة  �كـل 
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� حياV ن² �إلسالe  � كتاl مفتوµ كلما Ñثت h 8< جزR منه جتد فيه تفاصيل 
تثw �الهتماà� eلب �للب. �� �د� �8 مت تسجيل �قائع حياV ن² �8 حياV َمعلم ¨خر 
تسجيًال 0قيًقا �متاًحا للد�`سني، مثل حياV �لرسو/ �لعظيم �. �صحيح �8 هذt �لغز�`h V �حلقائق 
��ملر�يا� �ملدّ�نة، قد 8عطت �لنقا0 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظرV، �لكن من �لصحيح 8يًضا 8نه حني 
تتم 0`�سة �النتقا��0 بعناية، �يتم �لر0 �حلاسم عليها، فإ� ما تثtw فينا حياV �لرسو/ � من �إلميا� 

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

 h شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، �لكنها ال تفلح Lلنا� Oال يعر sلغامضة �ل� Vحليا� �
 
 ،Vwظلما� �حل� ،mتظل صعوبا� �لغمو .
بث �إلقنا_ ��`_ �لثقة h قلوl من يتبع 8صحاֲדا. 
 wلرسو/ �، تث� Vلغنية بالتفاصيل �ملدّ�نة، مثل حيا� Vلكن �حليا� .lلقلو� h خيبة �ألمل، قابعة�
فينا �لتأمل �لعميق �من ¥ تثّبت �القتنا_. �عندما يتم تصفية �حلسابا� �خلاطئة لالنتقا��0 ��ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق �تسليط �ألضو�R عليها، فمن �ملحتم �8 جتذl حياV �لرسو/ � منَّا كل 

حب �
عجاl �تقدير، �تثw فينا كل 
عز�� �
كبا` �توقw، بشكل كامل ��0ئم �
� �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا`á 8هم مالمح هذ� �لكتاl �لقيم �لذ� ستطالعه عC حلقا� h هذt �لز��ية. 
��جلدير بالذكر h هذ� �ملقاe 8نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��� حلياV كحياV �لرسو/ 
�، �لs كانت ��ضحة كالكتاl �ملفتوµ، �شديدV �لثر�R مبا حتتويه من �قائع �مو�قف �8حد��. 
�قد 8عطى �ملؤلف ملحة، �لكن ح� هذt �للمحة yا ��� �ثقل. حيث 8نه � كا� ميا`L ما يعظ 
به، �كا� يعظ مبا كا� ميا`سه؛ �
.� عرفته فقد عرفت �لقر¨� �ملجيد، �
.� عرفت �لقر¨� �ملجيد 

فيمكنك �8 تتعّرO عليه.


� لغة �لضا0 لألستا. �لفاضل فتحي عبد �لسالe �`�جعه ثلة  lنقل هذ� �لكتا Oلقد حصل شر
من 8بناR �جلماعة �ملتضلعني h �للغة ��لدين.

حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د �
�خلليفة �لثا� حلضرV �إلماe �ملهد< �

حيا� محمد �  (٥)

�إلسالm ينتشر l �ملدينة
 Ïحلجا� �بد8  �حلج،  موسم   lقتر�
 RاÕ8 �يع  من  مكة   �
 يتو�فد�� 
 � �لرسو/  �كا�   .lلعر� بال0 
من  ¢موعة  8ّية  Ãد  حيثما  يذهب 
�لو�حد،  �هللا  عن  ليخCهم   ،Lلنا�
كل  عن  يكفو�   �8 منهم  �يطلب 
 �8� ��لتجا����،   Oلتطّر� 8نو�_ 
يع��C �لطريق 
� ملكو� �هللا تعا�. 
�لبعض �8بَد� شيًئا من  �قد 8صغى 
يستمع   �8  0�`8 ��لبعض   ،eالهتما�
�بني  بينهم  حالو�  مكة  8هل  �لكن 
`8سه  `كب  ممن  ��لبعض  .لك، 
توقف ليسخر �ØرÏ ما h �0خله من 
 h � /حقد ��حتقا`. �كا� �لرسو
��0< "ِمÂ" حني `�8 ¢موعة من 
 �
ستة �8 سبعة من �ألفر�0 ينتمو� 
 h هي قبيلة تسكن� ،Ï`قبيلة �خلز
�ليهو0، فسأyم  يثرl �تتحالف مع 

� كا� ميكنهم �إلنصا� ملا يريد �8 
�8ثا`  عنه،  ¦عو�  قد  كانو�  يقوله. 
�قضى  فو�فقو�.   ،tبأمر �هتمامهم 
�لرسو/ � بعض �لوقت معهم ينّبئهم 
 ،lبأ� مملكة �هللا صا`� على �ألبو�
�àتفي،  تز�/   Oسو  eألصنا�  �8�
تعلو   Oحد�نية �هللا سو� V�8 فكر�
 Rتسو0 قيم �لنقا Oتسو0، كما سو�
��لطها`V مرV 8خر� �ينتشر �لو`_ 

مالمح ا4جرة النبوية الشريفة
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يرّحبو�   �8 ميكن  فهل   ،Lلنا� بني 
 eملدينة؟ �كا� لكال� h لرسالة� tֲדذ
 tهذ lقلو h لرسو/ � �قع جليل�
��عد��  �لرسالة،  فقبلو�  �ملجموعة 
عو0ִדم  عند  باآلخرين  Ãتمعو�   �8
 h� ،ملدينة، �يبحثو� معهم �ألمر� �

�لعاe �لقاe0 سwفعو� `8يهم للن² � 
عما 
.� كانت �ملدينة على �ستعد�0 
�ملسلمني  �ملهاجرين  الستقبا/ 
عا��0  �عندما  مكة.  من  �لقا0مني 
�حتدثو�  �8قا`ֲדم  بأصدقائهم  �لتقو� 

معهم فعًال.
h .لك �لوقت كا� h �ملدينة قبيلتا� 
عربيتا� �ثال� قبائل يهو0ية. �لقبائل 
�لعربية هي �أل�L ��خلز`Ï، ��لقبائل 
 ،wليهو0ية هي بنو قريظة، �بنو �لنض�
 Ï`خلز�� Lبنو قينقا_. كانت �أل��
h حرl �0ئمة، �كانت قبيلتا قريظة 
8ما   ،Lأل�� مع  حلف   h  wلنض��
مع  حلف   h فكانت  قينقا_  بنو 
�خلز`Ï. �كا� �جلميع قد تعبو� من 
 h ��`قر� ،eلسال� �
�حلرl �مالو� 
�لنهاية تنصيب �عيم �خلز`Ï عبد �هللا 
بن Þّ8ُ بن سلو/ ملًكا على �ملدينة. 
�كا� �أل�L ��خلز`Ï قد ¦عو� من 
�ملكتوبة   ��Rلنبو� من   wلكث� �ليهو0 
h �لتو`�V، كما ¦عو� 8يًضا �لر��يا� 
لليهو0،  �ملفقو0  �ملجد  عن  �ليهو0ية 

ملوسى".  "مثيل  ن²ّ   eمقد �عن 
�تعّو0 �ليهو0 �8 يقولو� 
� مقدe هذ� 
�لرسو/ قد صا` على �ألبو�l، �قد 
 e�8شك �8 يظلهم �مانه، ��8 مقد
على  عالمة  سيكو�  �لرسو/  .لك 

سر�ئيل ��لقضاR على  pد ب¢ V0عو
�ملدينة  8هل  ¦ع  �عندما  8عد�ئهم. 
عن �8 �لرسو/ � قد ظهر h مكة، 
 �
تأثر�� بذلك تأثًر� بالًغا، �تساRلو� 
¦عو�  �لذ<  �لرسو/  هو  هذ�  كا� 

عنه من �ليهو0. 
من �لكثw من �لشباh l �حلا/،  �قد̈ 

� مكة  Rجا ºموسم �حلج �لتا h�
�لرسو/  ليبايعو�  `جًال  عشر  �ثنا 
�. كا� عشرV منهم ينتمو� لقبيلة 
 ،Lأل�� قبيلة  من  ��ثنا�   Ï`خلز�
 ،"Âِم"  >0��  h � �لرسو/  �لقو� 
 � �لرسو/  يد   h 8يديهم  ��ضعو� 
�هللا  بوحد�نية  �إلميا�  على   tبايعو�
تعا� �عزمهم على �لكّف عن كل 

 08� عن  ��المتنا_  �ملعر�فة،   eآلثا�
 tيطيعو  �8� �لّز�`،  �قْو/  �لبنا�، 
 .Oبه من معر� يأمرهم  ما  h كل 
�ملا عا��0 
� �ملدينة، `�حو� ينشر�� 
 .Lلنا� �يع  بني  �جلديد  �لدين 
���Ô �0استهم �Ôيّتهم. �مت نز_ 
 h ֲדا   Oُقذ� %ا`يبها  من   eألصنا�
تعّو��0  �لذين  ��8لئك  �لطرقا�. 
�لركو_ 8ماe �لتماثيل ��ألصناe بد��8 
يرفعو� `�¹سهم عاليا، فقد عقد�� 
�لعزe على 8ال يركعو� 
ال هللا �لو�حد 
قر�ًنا   �
 �ليهو0!!  �تعجب  �ألحد. 
 lلعر� مع  ��ملناقشا�  �لصد�قة  من 

حد�� �ألثر �لذ< 8حدثه  h فشلت
 h مكة   h ظهر  �لذ<  �ملعلم  .لك 
�ملدينة  8هل  �كا�  معد���0.   e8يا
8سلمو�  �لذين  �لقلة  على  يتو�فد�� 
 ،eإلسال� عن  �ملزيد  منهم  ليعرفو� 
يكن   � �لقليل  �لعد0  هذ�  �لكن 
�لكم  هذ�  على  �إلجابة  ليستطيع 

ومت نزع األصنام من (اريبها وُقذف بها i الطرقات. 
وأولئك الذين تعّودوا الركوع أمام التماثيل واألصنام 
بدأوا يرفعون رؤوسهم عاليا، فقد عقدوا العزم على 
أال يركعوا إال هللا الواحد األحد. وتعجب اليهود!!



اجمللد التاسع عشر، العدد الرابع -   رجب و شعبان ١٤٢٧ هـ - أغسطس/ آب ٢٠٠٦ م

١٨

تكن   �� �لتسا¹ال�،  من   wلكب�
تؤهلهم   sل� �لكافية  �ملعرفة  لديهم 
لذلك، فقر`�� �8 يرسلو� 
� �لرسو/ 

ليهم من  يبعث   �8 منه  ليطلبو�   �
يقوe بتعليمهم 8مو` �إلسالe، ���فق 
�لرسو/ � على 
`سا/ ُمصَعب بن 
�ملسلمني   lشبا 8حد  �هو   ،wُعَم
فكا�  �حلبشة،   �
 .هبو�  �لذين 
 ÏرØ 
سالمي  مبشر   /�ّ8 ُمصعب 

من مكة.
�لرسو/ �  تلقى   ،Rتلك �ألثنا h�
�عًد� عظيًما من �هللا عز �جل. فقد 
¹يا جليلة، �`�8 نفسه h بيت   ̀�8`
خلفه   Rألنبيا� �صطف  �قد   Lملقد�
 Lجلماعة. �كا� بيت �ملقد� Vلصال
 sل�  V`ملنّو� للمدينة  يرمز  �لر¹يا   h
كا� من �ملقّد` yا �8 تكو� �ملركز 
�إلسالمي �لذ< تنطلق منه عباV0 �هللا 
�لو�حد �ألحد، 8ما �ألنبياR �آلخر�� 
 � �لرسو/  خلف  �حتشد��  �لذين 
فقد كانو� يرمز�� 
� 8تبا_ �أل0يا� 
 �
�آلخرين �لذين سوO ينضمو� 
�إلسالe، ��8 �إلسالe سيصبح 0ِيًنا 

للعا� �8ع.
 Oمع مر�` �لوقت، كانت �لظر��
�صا`  حرًجا،  تز0�0  مكة   h
�لs من   t`8بشع صو  h 0الضطها�
8هل  سخر  �قد  تصو`ها.  �لصعب 

مكة من هذt �لر¹يا �لs 8علن عنها 
 e8حال بأ�ا  ��صفوها   � �لرسو/ 
يقظة �8ما� �خليا/. �قليًال ما كانو� 
يعلمو� �8 �ألساL قد 8قيم بالفعل 
 h Rكما جا "V�8`شليم �جلديد" Rلبنا
 L�8 �لنا� ،Lملقد� lلكتا� ��Rنبو
�yفة  ��لغرh l شو&  �لشر&   h
 Vwألخ� �لعظمى  �لرسالة  ليسمعو� 

من �هللا تعا�.
�h تلك �ألياe، �شتعلت �حلرl بني 
قيصر �لر�e �كسر� فا`L، ��نتصر 
 âحتلت جيو�� ،eعلى �لر� Lلُفْر�
�0مر��  �فلسطني،   eلشا�  Lلفر�
�لقدL، ��ستولو� على مصر �¨سيا 
 Lلُفر�  V0لقا� ��ستطا_  �لصغر�، 
 O`مشا على  خيامهم  ينصبو�   �8
�لبسفو`، على بعد عشرV 8ميا/ فقط 
مكة  8هل  �ִדلل  �لقسطنطينية.  من 
 �
للنصر �لذ< حققه �لُفرL، �قالو� 
�نتصر  قد  فها  قد صد`،  �هللا  حكم 
 h  eألصنا� يعبد��  �لذين  �8لئك 
 .eمن �لر� lعلى 8هل �لكتا L`فا
 � �لرسو/  تلقى  �لوقت  �h .لك 

  :ºلوحي �لقر¨� �لتا�
 mِ ْ̀ �َأل 0ْ8ََنى  ِفي   *  eُ�ُّلر� ﴿ُغِلَبِت 
َ�ُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَ� * ِفي 
ِبْضِع ِسِنَني ِهللا �َألْمُر ِمْن َقْبُل َ�ِمْن َبْعُد 
َ�َيْوَمِئٍذ َيْفَرµُ �ْلُمْؤِمُنوَ� * ِبَنْصِر �ِهللا 

َيْنُصُر َمْن َيَشاRُ َ�ُهَو �ْلَعِزيُز �لرَِّحيُم * 
َ�ْعَد �ِهللا ال ُيْخِلُف �هللا َ�ْعَدtُ َ�َلِكنَّ 
 :eلر��) َيْعَلُموَ�﴾  ال   Lِلنَّا� 8َْكَثَر 

(٣- ٧
قالئل،  �لنبوh VR سنو��  �حتققت 
��ستر��0   Lلفر�  eلر��  eهز فقد 
�يع �لبال0 �لs فقد�ها. �قد حتقق 
﴿َ�َيْوَمِئٍذ  يقو/:  �لذ<   Rجلز� 8يًضا 
فقد  �ِهللا﴾،  ِبَنْصِر  �ْلُمْؤِمُنوَ�   µَُيْفَر
بد8 �إلسالe يتقدe. �كا� 8هل مكة 
 eقد �عتقد�� �8م قضو� على �إلسال
 �
 يستمعو�  8ال   Lلنا� 8قنعو�  ملا 
 Vلعد��� yم  يظهر��  بل  �ملسلمني، 
��الحتقا`. �h نفس �لوقت، تلقى 
 tCØ لرسو/ � �حي �هللا عز �جل�
بأنباR �نتصا` �ملسلمني ��لقضاR على 
نفو. 8هل مكة. �قد 8علن �لرسو/ 

� �آليا� �لتالية:
بِِّه 8ََ�َلْم  َ̀ ﴿َ�َقاُلو� َلْوال َيْأِتيَنا ِبآَيٍة ِمْن 
�ُأل�َلى  ُحِف  �لصُّ ِفي  َما  َبيَِّنُة  َتْأِتِهْم 
ِمْن   lٍِبَعَذ� 8َْهَلْكَناُهْم  8َنَّآ  َ�َلْو   *

ِلَْيَنا  َسْلَت  ْ̀ 8َ َلْوال  بََّنا  َ̀ َلَقاُلو�  َقْبِلِه 
َُ̀سوًال َفَنتَِّبَع ¨َياِتَك ِمْن َقْبِل 8َْ� َنِذ/َّ 
َ�َنْخَز� * ُقْل ُكلٌّ ُمَتَربٌِّص َفَتَربَُّصو� 
 Ëَِر� �لصِّ  lُ8َْصَحا َمْن  َفَسَتْعَلُموَ� 
ِو<ِّ َ�َمِن �ْهَتَد�﴾ (طه: ١٣٤- �لسَّ

(١٣٦
¨ية  ير��   �8 مكة  8هل  طالب  لقد 
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من عند �هللا تعا�، فأخCهم سبحانه 
�لنبو��R �لh �0`� s �لكتب   �8
�لسابقة عن �لرسو/ ��إلسالÃ eب 
�8 يكو� فيها �لكفاية، �لو �8 �هللا 
يتم   �8 قبل   lبعذ� 8هلكهم  تعا� 
 � 
�م  لقالو�  yم   eإلسال�  µشر
تكن لديهم �لفرصة لد`�سة �آليا�. 
مكة  8هل  على  ينبغي  .لك،  �على 

�8 ينتظر��. 
�تو�� كل يوe نز�/ �لوحي �لذ< 
َيِعُد بنصر �ملؤمنني �هزمية �ملشركني. 
قوִדم   �
 مكة  8هل  ينظر  �عندما 
�يسر حاyم، �
� ضعف �ملسلمني 
�لتأييد  �عو0  يسمعو�   ¥ �فقرهم، 
�إلyي ��نتصا` �ملسلمني �هي تتو�� 
يومًيا h �لوحي �لنا�/ على �لرسو/ 
فهل  �يعجبو�.  يعجبو�  كانو�   �
 � �لرسو/   �8  e8 �جلنو�  8صاֲדم 
هو �لذ< 8صابه �جلنو�؟ لقد كانو� 
�ملسلمني  �لتعذيب  ُيرغم   �8 يأملو� 
 V0ميا�م ��لعو
على �خلضو_ �تر@ 
�لرسو/   �8� مكة،  8هل  0ين   �

يبد8   Oسو �ملقربني  �8تباعه  نفسه 
 .t0عو� صد&   h يسا�`هم  �لشك 
�ستمعو�  .لك  من  بدًال  �لكنهم 

لتوكيد جا�e ��ثق كما يلي:
َ�َما ال   * ُتْبِصُر�َ�  ِبَما  8ُْقِسُم  ﴿َفال 
َُ̀سوٍ/ َكِرٍمي *  ُتْبِصُر�َ� * 
ِنَُّه َلَقْوُ/ 

َ�َما ُهَو ِبَقْوِ/ َشاِعٍر َقِليًال َما ُتْؤِمُنوَ� 
ُر�َ�  * َ�ال ِبَقْوِ/ َكاِهٍن َقِليًال َما َتَذكَّ
َ�َلْو   * �ْلَعاَلِمَني   ِّlَ̀ ِمْن  َتْنِزيٌل   *
َتَقوََّ/ َعَلْيَنا َبْعَض �َألَقاِ�يِل * َألَخْذَنا 
ِمْنُه ِباْلَيِمِني * ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه �ْلَوِتَني * 
َفَما ِمْنُكْم ِمْن 8ََحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن * 
َ�
ِنَّا لََنْعَلُم �8ََّ  * َ َ�
ِنَُّه لََتْذِكَرVٌ لِْلُمتَِّقني
َلَحْسَرVٌ َعَلى  َ�
ِنَُّه  ِبَني *  ِمْنُكْم ُمَكذِّ
ِ * َفَسبِّْح  �ْلَكاِفِريَن * َ�
ِنَُّه َلَحقُّ �ْلَيِقني
(�حلاقة:٣٩- �ْلَعِظيِم﴾  بَِّك  َ̀ ِباْسِم 

(٥٣
لقد 8نذ` �هللا تعا� 8هل مكة �8 �يع 
¨ماyم �لغالية سوO تنها` �تتحطم، 
فالرسو/ � ليس بشاعر �ال بكاهن 
�لقر¨�   �
� �هللا،  على  يتقّو/  �ال 
�صحيح  للمتقني.   Vتذكر �ملجيد 
�8 منهم من يكذبه، �لكن له 8يًضا 
معجبيه �لذين ال يريد�� �8 يعترفو� 
�ا/  من  يغا`��  أل�م  بعظمته، 
فتصيب  حقائقه،  �جال/  تعاليمه، 
�8 �يع  �ال شك   ،Vحلسر� قلوֲדم 

فيه   �Rجا  sل�  ��Rلنبو�� �لوعو0 
سوO تتحقق يقيًنا. �على �لرسو/ 
 h باملعا`ضني، بل يستمر 8ال يهتم 

تسبيح `به �لعظيم.
للحج،  �لثالث  �ملوسم  �8قبل 
`هط  �ملدينة   Ïحجا بني  �كا� 
 Rهؤال `غب  �قد  �ملسلمني،  من 
 � بالرسو/   Rاللتقا�  h �ملسلمو� 
 Vبسبب �ملعا`ضة �لشديد Vعلى ِحد

من 8هل مكة.
يتجه  �خلا�  �لرسو/   wتفك كا� 
كمكا�  �ملدينة   �
 �8كثر  8كثر 
.كر  �قد   ،Vللهجر %تمل  ��عد 
�لرسو/ � هذ� لبعض �ملقربني 
ليه 

قناعه  حا�لو�  �لكنهم  8قا`به،  من 
بالعد�/ عن كل �ألفكا` �لs تنحو 

نه  ينصحونه  �قالو�  �لنحو.  هذ� 
مكة،   h  Vلشديد� �ملعا`ضة  `غم 
 >�. من   Vعديد قر�با�  له  فإ� 
 µلنجا� �حتماال�   �
  ¥ �لنفو.. 

.� تبني �8 � ،Vمؤكد wملدينة غ� h

� كان مقتنًعا أن اهللا تعا} قد  غ� أن الرسول 
كتب أن تكون املدينة هي مكان اKجرة، ولذلك 
املدينة. إ}  اKجرة  وقرر  أقاربه  نصيحة  رفض 
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8شد،   �8  Rلعد��  h مثل مكة �ملدينة 
فكيف يستطيع 8قا`به h مكة حينئذ 
 �8 w؟ غVليه يد �ملساعد
�8 يقّدمو� 
�لرسو/ � كا� مقتنًعا �8 �هللا تعا� 
قد كتب �8 تكو� �ملدينة هي مكا� 
�yجرV، �لذلك `فض نصيحة 8قا`به 


� �ملدينة. Vجرy� `قر�

p�بيعة �لعقبة �أل
بعد منتصف �لليل �لتقى �لرسو/ � 
 >0��  h �ملدينة  مبسلمي  ثانية   Vمر
�لعقبة مع عمه �لعباL �. كا� عد0 
�سبعني،  ثالثة  يبلغ  �ملدينة  مسلمي 
 ،Ï`خلز� من  منهم  �ستو�  �ثنا� 
�8حد عشر من �أل�L. �ضّم �لرهط 
من  عما`V؛   eّ8 هي  �أل��  �مر8تني، 
 eإلسال� تعلمو�  �لذين  �لنجا`   pب
قوًما  ُعَمw، �كانو�  بن  من ُمصعب 
8ثبتو�  �قد  ��ليقني.  �إلميا�  ميلؤهم 
�يًعا �8م 8عمدV لإلسالe، �كانت 
eّ8 عما`V `ضي �هللا عنها منو.ًجا yم، 
فقد غرست h نفوL 8بنائها �الRً ال 
 sل�  lحلر�  h�  .eلإلسال  µيتزحز
 Vبعد �فا lقعت مع مسْيلمة �لكذ��
�لرسو/ �، 8ُخذ 8حد 8بنائها، �هو 
 �wًحبيب بن �يد بن عاصم �، 8س
حا�/  �قد   .lلكذ�� مسيلمة   �

مسيلمة �عزعة عقيدV حبيب؛ فسأله 

`سو/  %مًد�   �8 تؤمن  "هل  قائًال: 
�هللا"؟ فأجاl حبيب: "نعم". فسأله 
`سو/   �8 تؤمن  "�هل  مسيلمة: 
�عندئذ  "ال".  حبيب:  فقا/  �هللا"؟ 
8مر مسيلمة بقطع 8حد �ألطر�O من 
جسد حبيب. ¥ سأله مرV 8خر�: 
 lسو/ �هللا"؟ فأجا "8تؤمن �8 %مًد�̀ 
 �8 "8تؤمن  فسأله:  "نعم".  حبيب: 
`سو/ �هللا"؟ فأجاl حبيب: "ال". 
 Oعند .لك 8مر مسيلمة بقطع طر�
¨خر من جسد حبيب، �ظل هكذ� 
متّز&  ح�   Oطر بعد  طرًفا  يقطع 
جسد حبيب 
� 8شالR. �لقد ما� 
�لكنه  بشعة،  قاسية  ميتًة  حبيب 
للبطولة  ُينسى  ال  مثاًال  خلفه  تر@ 
�لدينية.   Vلعقيد� ��لتضحية من 8جل 

(٢، �١٧Ï ،حللبية� Vwلس�)
�8ما e8 عما`V فقد صحبت �لرسو/ 

� h �لعديد من �لغز���. 
�باختصا`، لقد حقق هذ� �لرهط من 

 Rلوال�  h  �wًكب متيًز�  �ملدينة  مسلمي 

� مكة ال من  ��Rإلميا�. لقد جا��
8جل �لثر�V، بل من 8جل �ليقني، �لقد 

نالو� فيًضا ��فًر� من هذ� �ليقني. 
�تكلم �لعباL �، مدفوًعا بالر��بط 
باملسئولية   Lإلحسا�� �ألسرية 
�لشرعية عن سالمة �لرسو/ � فقا/ 

للوفد: 
منا  %مًد�   �
  .Ï`خلز� معشر  "يا 
من   tمنعنا �قد  علمتم،  قد  حيث 
قومنا ممن هو على مثل `8ينا فيه. فهو 

ال   .tبلد  h مَنعة� قومه  من  عّز   h

ال �الÕيا� 
ليكم ��للحو&  ã8 8نه قد
بكم. فإ� كنتم تر�� 8نكم ��فو� له 

ليه، �مانعوt ممن خالفه،  tمبا 0عومتو
فأنتم �ما حتّملتم من .لك. �
� كنتم 
بعد   tخا.لو�  tُمْسلمو 8نكم  تر�� 
 ،tليكم، فمن �آل� فدعو
�خلر�Ï به 

 ."tعّز �مَنعة من قومه �بلد h فإنه
 l8جا� �لرهط  قائد   �  R�Cل�  eفقا

مسلمي  من  الرهط  هذا  حقق  لقد  وباختصار، 
لقد  واإلميان.  الوالء   i كبً�ا  متيًزا  املدينة 
أجل  من  بل  الثروة،  أجل  من  ال  مكة  إ}  جاءوا 
اليقني.  هذا  من  وافًرا  فيًضا  نالوا  ولقد  اليقني، 
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بثقة �يقني:
"لقد ¦عنا@. �
� قر�`نا حلا�h e هذ� 
�لشأ�، �حياتنا `هن 8مر `سو/ �هللا، 
لقد عزمنا �
ننا ننتظر قر�` �لرسو/" 

 (٢ � ١٨ Ï حللبية� Vwلس�)
عرm �لرسو/ � �إلسالe ¢د�0ً �بّين 
 �
تعاليمه. �8خC �لوفد 8نه سيذهب 
�ملدينة 
.� كانو� سيمنعو� �إلسالe كما 
يكن   �� �8طفاyم.  نساRهم  مينعو� 
�لرهط   µ8كمل حديثه حني صا قد 
�لثالثة ��لسبعو� h صو� ��حد: 
نعم نعم. �h غمرÔ Vاسهم نسو� 
�حذ`هم  8حد.  يسمعهم  قد  8نه 
�لصو�.  Øفضو�  ح�   Lلعبا�
 lقلو h لكن �إلميا� كا� يتدفق�
 Ïلرهط �كا� �جد��م ميو� .لك 

باليقني، فلم يعد �ملو� شيًئا مرهوًبا 
حتذير  ¦عو�  �عندما  عيو�م.   h
عا/:  بصو�  8حدهم   µصا Lلعبا�
 �.

نَّا لسنا خائفني، � يا `سو/ �هللا 
نقاتل   �8 نستطيع  فإّنا  لنا  8.نت 
 h 8هل مكة �آل� �ننتقم ملا 8جرمو�
 �
نه  �لرسو/ � قا/  حقك. لكن 
�لوفد  عقد  .لك  عند  بقتا/.  ُيؤمر 

بْيعة �لوفاR ��نفّض �الجتما_.
عرفت مكة بأمر �الجتما_. فذهبو� 
�شتكو�  حيث  �ملدينة  8هل   eخيا  �

عبد  لكن  لسا0ִדم،  �لز�ئرين   Rهؤال

سيد  �هو  سلو/،  بن   Þّ8 بن  �هللا 
عما  شيًئا  يد`<  يكن   � سا0ִדم، 
هذ�   �8 مكة  ألهل  فأكد  حد�، 

شاعة كا.بة، فلقد �ختا`t 8هل  Cخل�
 Rملدينة �عيًما �ال ميكنهم فعل شي�
يكن   �  .tضا`� علمه  بد��  كهذ� 
عبد �هللا قد علم بعد �8 8هل �ملدينة 
�لشيطا�، �`ضو�  قد طرحو� حكم 

Ñكم �هللا بدًال.

�kجــر�
�لرسو/  �ملدينة، �بد8   �
�لوفد  عا0 
 .Vللهجر يستعّد��  �8تباعه   �
بعد   Vلو�حد� àتفي  �ألسر  �بد�8 
 lألخر�. كانت �لشجاعة متأل قلو�
�هللا  ملكو�   �8 ليقينهم  �ملسلمني 
كله  �لزقا&  كا�  �8حياًنا  قريب. 
يتم 
خالh t¹ ليلة ��حدV، �يصبح 
منا�/  كل   l8بو�  ��wل مكة  8هل 
 �8 فيعلمو�  مغلقة،  �لزقا&  هذ� 
قاطنيها قد هاجر�� 
� �ملدينة. �لقد 
08هشهم �8 يكو� لإلسالe كل هذ� 

�لتأثw �لعجيب.
�h �لنهاية، � يبق 8حد من �ملسلمني 
h مكة سو� بعض �لعبيد، ��لرسو/ 
� نفسه �8بو بكر � �8هله، �علّى 
ألهل  �تأكد   .� طالب   Þ8 بن 
مكة �8 فريستهم توشك �8 تفلت، 
ال  8نه  �قر`��  ثانية  سا0ִדم  فاجتمع 

yي  wبد من قتل �لرسو/ �. �بتدب
 t�0حّد �لذ<  �ملوعد  كا�  خا�، 
�لذ<  �ملوعد  هو   � �لرسو/  لقتل 
حّدt0 �هللا تعا� لنجاته. �عندما 
�جتمعو� عند باl بيت �لرسو/ 
 � كا�  لقتله،  مبّيتة  نّية   h  �
حتت  سّرية   h خا`ًجا  ينسّل 
جنح ظالe �لليل. �ال بد �8 8هل 
مكة قد خافو� �8 �بط تدبwهم 
�ألÔق بعمل من طرO �لرسو/ �، 
باشر�� عملهم Ñذ`، �عندما  لذلك 
 tظنو عليهم  نفسه   � �لرسو/  مّر 
متو�`ين  ��نسحبو�  ¨خر،  شخًصا 
جانًبا. �كا� 8بو بكر، �هو �لصديق 
علم  قد   ،� �لرسو/  لد�   wألث�
 ،eبيو �لتنفيذ  قبل   � �لرسو/  Ûطة 
�الثنا�  �غا0`  حينه.   h 
ليه  فانضم 
مكة، �جلآ 
� غا` يسمى غا` ثو`؛ 
من  8ميا/  ثالثة  يبعد  جبل  قمة  على 
مكة. �عندما علم 8هل مكة بإفال� 
 Vقو �8`سلو�  �جتمعو�   ،� �لرسو/ 

كان  خاص،  إKي  وبتدب� 
لقتل  الذي حّددوه  املوعد 
الرسول � هو املوعد الذي 
لنجاته. تعا}  اهللا  حّدده 



اجمللد التاسع عشر، العدد الرابع -   رجب و شعبان ١٤٢٧ هـ - أغسطس/ آب ٢٠٠٦ م

٢٢

مسلحة تطا`t0، يقو0ها قّصا� 
ثو`،  جبل   Vلقو� �بلغت  8ثر. 
فيه  Øتفي  �لذ<  �لغا`   e8ما�
�لرسو/ �8بو بكر، �قف قّصا� 
�ألثر قائًال 
� %مًد� 
مَّا �8 يكو� 
 .Rلسما� �
h �لغا` �8 8نه صعد 
�¦ع 8بو بكر � .لك، فدّ& قلبه 
نظر  "لو  Ýس:   h �قا/  بعنف 
8حدهم 
� ما حتت قدميه لر¨نا". 
 �
 "ال حتز�   :� �لرسو/  فقا/ 
 �
" بكر:  8بو  فقا/  معنا".  �هللا 
ال 8خشى على نفسي بل 8خشى 

� مت فما 8نا 
ال  pعليك، فإن
�مر¹ عا0<، �لكن لو 8نك مت 
فذلك يعp مو� �إلميا� ��لدين 
 � �لرسو/  فطمأنه  (�لز`قا�). 
قائًال لـه: "ما ظنك يا 8با بكر 
(�لبخا`<،  ثالثهما"  �هللا  باثنني 

كتاl �ملناقب).
 �8 قّد`  قد  �جل  عز  �هللا  كا� 
�كتب  مكة،  طغيا�  ينتهي 
لذلك   .eلإلسال ��النتشا`   Vلعز�
8نفسهم؛  �ملطا`��0  خد_  فقد 
فسخر�� من قو/ قّصا� �ألثر، 
�قالو� له 
ّ� �لغا` مكشوO �ال 

ليه، �نظًر� لوجو0  Rُيغر< باللجو
�حليا� ��ألفاعي به، فمن �خلطر 
�8 يلجأ 
ليه 8حد. �لو �8م �Õنو� 

قليًال لر��8 �لرسو/ � �صاحبه، �لكنهم 
� يفعلو�، فصرفو� قّصا� �ألثر، �عا��0 


� مكة.
يومني  بكر  �8بو   � �لرسو/  ��نتظر 
�خلطة  حسب  �لثالثة  �لليلة   h� بالغا`، 
 �
 سريعتا�  ناقتا�   �Rجا �ملوضوعة، 
��لدليل    � للرسو/  
حد�Ýا  �لغا`؛ 
 Þلطريق، ��ألخر� أل� �
�لذ< سwشد 

.Vwُفَه Þ8 بكر �خا0مه عامر بن

� qسر�قة يطا�! �لرسو
خلفه  نظر   ،� �لرسو/  ينطلق   �8 قبل 

� مكة، �تفّجر� �ملشاعر h قلبه. لقد 
فيها   âعا `8سه،  مسقط  مكة  كانت 
طفًال �`جًال، �تلّقى فيها 0عوV �هللا عز 
�جل. لقد كانت �ملكا� �لذ< ��0هر فيه 
جيشا�  �مع   .� 
¦اعيل  منذ   t¹با¨
 Vw8خ  Vنظر عليها  8لقى  �خلو�طر،   tهذ
 mِ ْ̀ 8َ َخْيُر  8َنَِّك  "َعِلْمُت  �قا/:  طويلة 
 َّ�8َ ال  َ�َلْو  �ِهللا  
َِلى   mِ ْ̀ �َأل 8َ�ََحبُّ  �ِهللا 
8َْهَلِك 8َْخَرُجوِني ِمْنِك َما َخَرْجُت". عند 
.لك قا/ 8بو بكر �: "هل تنتظر قرية 

8خرجت نبّيها سو� �yال@"؟ 
عندما فشلت خطة �ملطا`V0، �ضع 8هل 
يأ�  ملن  مائة �ل  مقد�`ها   Vمكة جائز
مّيتني،   �8 �yا`بْين 
� مكة حّيني   L8بر
 h Cبكر �. �8ُعلن �خل Þ8� � مد%
 Vجلائز� �8غر�  مبكة،  �ملحيطة  �لقبائل 

�لبد�،   V0سا 8حد  مالك؛  بن  ُسر�قة 
�ملهاجر،  �لرهط   V0`مطا  h فبد8 
�8خ�wً ملحهم على �لطريق 
� �ملدينة. 
`�8 �لني على �لبعد %ّملني، فخّمن 
�8با   � %مًد�  �مال�  البد  �8ما 
بكر. فهمز حصانه، غw 8نه قبل �8 
�يسقط،  يتعثر  به   �.
 بعيًد�،  يذهب 
�معه سر�قة. 
� `��ية ُسر�قة h هذ� 

�لصد0 لذ�� مغز�. قا/ ُسر�قة:
فخر`�  فرسي   Þ "فعثر� 
 �
 يد<  فأهويت  فقمت  عنها، 
 ،eأل�ال� منها  فاستخرجت   ،sكنان
 .tلذ< 8كر� Ïفاستقسمت ֲדا، فخر
 ،eأل�ال� �عصيت  فرسي  فركبت 
 �.
 ح�   Þ  lتقر فرسي  �.هبت 
سو/ �هللا �هو ال يلتفت،   ̀VRعت قر�¦
�8بو بكر يكثر �اللتفا� (من �لو�ضح 
سالمة  على  خوفا  كا�  .لك   �8
 h لرسو/ �)، ساخت يد� فرسي�
�أل`m ح� بلغتا �لركبتني، فخر`� 
تكد  فلم  فنهَضت  �جرִדا،   ¥ عنها 
 �.
 àرÏ يديها، فلما �ستو� قائمة 
 Rلسما�  h ساطع  غبا`  يديها  ألثر 
 ،eباأل�ال فاستقسمت  �لدخا�.  مثل 
فخرÏ �لذ< 8كرt. فنا0يتهم باألما� 
فوقفو�. فركبت فرسي ح� جئتهم، 
فوقع h نفسي حني لقيت ما لقيت 
8مر  سيظهر   �8 عنهم،  �حلبس  من 



٢٣

اجمللد التاسع عشر، العدد الرابع -   رجب و شعبان ١٤٢٧ هـ - أغسطس/ آب ٢٠٠٦ م

`سو/ �هللا. فقلت لـه: 
� قومك قد 
جعلو� فيك �لدّية. �8خCִדم 8خبا` ما 
يريد �لناL ֲדم، �عرضت عليهم �لز�0 
��ملتا_، فلم ير�¨� �� يسأال�، 
ال 
�8 قا/: 8َْخِف عنا. فسألته �8 يكتب 
 ،Vw8من. فأمر عامر بن ُفَه lكتا º
e08. �عندما  فكتب h º `قعة من 
8`�0 �8 8عو0 بالكتاl تلقى `سو/ 
يا  فقا/  �ملستقبل،  عن  �حًيا  �هللا 
ُسر�قة، كيف 8نت 
.� لبست سو�`< 
كسر�؟ فسألته 0هًشا: 8ّ< كسر�؟ 
 Lلُفر� 
م�Cطو`  هرمز؟  بن  كسر� 

قا/ �لرسو/: نعم". (8ُُسد �لغابة)
�8 سبعة  �ليوe بستة عشر  �بعد هذ� 
عشر عاًما، حتققت �لنبوVR حرفيًّا. لقد 
0خل سر�قة �إلسالe، �.هب مهاجًر� 
 tملدينة، �ما� �لرسو/ �، �بعد� �

ما� 8بو بكر �، ¥ 8صبح عمر � 

 eإلسال� نفو.  �0فع   .eإلسال� خليفة 
 ،Vwبالغ Lإلحسا� �
 Lملتنامي �لُفر�
بدًال  �لكنهم  �ملسلمني.  فها�و� 
هم  خضعو�  �ملسلمني،  
خضا_  من 
 Lلُفر� عاصمة  للمسلمني. �سقطت 
على  �ستولو�  حيث  �ملسلمني  يد   h
كنو� كسر�، �فيها سو�`�t �لذهبيا� 
مما`سة  عند  يلبسهما  كا�  �للذ�� 

سالمه  بعد  ُسر�قة  �كا�  �لُسلطة. 
مطا`0ته  .كر  تكر�`  على  تعّو0  قد 
للرسو/ � �`هطه، �كا� يقّص ما 
�عندما  �هللا.  `سو/  �بني  بينه  جر� 
ُ�ضعت غنائم �حلرl 8ماe عمر �، 
ملح �لسو�`ين �تذّكر ما قا/ �لرسو/ 
� لُسر�قة. لقد كانت نبوVR عظيمة، 
8قصى   h �هو   � �لرسو/  ֲדا  نطق 
0`جا� �لضعف. �قر` عمر � �8 
 L�R` على VRحتقيًقا عملًيا للنبو eيقّد

 وسقطت عاصمة الُفرس i يد املسلمني حيث استولوا على كنوز كسرى، وفيها 
الُسلطة.... وعندما ُوضعت  يلبسهما عند ممارسة  كان  اللذان  الذهبيان  سواراه 
غنائم احلرب أمام عمر �، ملح السوارين وتذّكر ما قال الرسول � لُسراقة. لقد 
كانت نبوءة عظيمة، نطق بها الرسول � وهو i أقصى درجات الضعف. وقرر 
عمر � أن يقّدم حتقيًقا عملًيا للنبوءة على رءوس األشهاد. فدعا ُسراقة، وأمره أن 
يلبس السوارْين. ... فلبس السوارْين، ورأى املسلمون نبوءة رسول اهللا وقد حتققت. 

�ألشها0. فدعا ُسر�قة، �8مرt �8 يلبس 
 Rُسر�قة أل� �`تد� mلسو�`ْين. ��عتر�
 .eإلسال� h /على �لرجا eلذهب %ّر�

� .لك حق، �لكن   � فقا/ عمر 
تلك �ملناسبة كانت �ستثناR. لقد `�8 
على  كسر�  سو�`<   � �لرسو/ 
معصميه، فكا� ال بد له من لبسهما. 
على  قائًما  ُسر�قة   mعتر�� كا�  لقد 

ال �  ،� �لرسو/  لتعاليم  �حتر�مه 
 tهذ حتقيق  على  يتلهف  كا�  فإنه 
فلبس  عملًيا.  حتقيًقا  �لعظيمة   VRلنبو�
 VRنبو �ملسلمو�   �8`� �لسو�`ْين، 
`سو/ �هللا �قد حتققت. (8ُُسد �لغابة)  
ملًكا.   0َ̀ �ملطا �لرسو/  8صبح  لقد 
هذ�   h نفسه  هو  يعد   � 8نه  �`غم 
 tتبعو� �لذين  �8لئك   �8 
ال   ،��لعا
 tستطاعو� �8 يشاهد�� كلماته �`¹يا�

تتحقق.
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 Vلفـقر�  tֲדذ
من  �لثامـنة 
سالته  �إلصحاµ �لثالث من̀ 
�مية، خلص بولس  
� 8هل̀ 
�لقائم على  �ملسيحية  منهج 
ليس  هو  �للحق   .lلكذ�
 lكذ هو  بل   ،lكذ  >8
ملجد �هللا "لزياV0" صدقه ال 
كذl عليه! فهل من �لعد/ 

�0نة هذ� �لكا.l �لشريف 
�لذ< يسعى من �`�R كذبه 

�8 "يز0�0" صد& �هللا؟!
هذ�،  بولس  8مر  عجيب 
�لذ< �ستخف بأهل `�مية 
بعد،  من  �ملسيحيني  �بكل 
بسيطة  حقيقة  من  �جعل 
 Oهي �8 من يقتر� ،tكهذ
�لكذl هو كا.l خاطئ 
بل   ،lباملقلو ُتقر8  مد��، 
على  ֲדا  �لقو/  �يصبح 
 �wمث �لصحيح  �جهها 
8نه  ��حلقيقة   !lلالستغر�
يكتشف   �8 صعبا  ليس 
�متتبع  لرسائله  متدبر   >8
قلب  يقوe على  8نه  ملنهجه 
�ألمو` �حتويلها لكي ُتفهم 
 wكث h بعكس ما هي عليه

من �ألحيا�.

باختصا`  بولس  فلسفة 
 Lلنا� �ستغفا/  على  قائمة 
��الستخفاO ֲדم �
0خاyم 
مزعومة  `�حانية   R8جو�  h
`مبا  بل  ضو�بط.  8ية   ��0
هو   Lألسا� �لضابط  يكو� 
 Oاللتفا��  Oملألو� ¤الفة 
عليه إلثبا� �8 هذ� �ملخالف 
 mلغر� يؤ0<   Oللمألو
 tلو تنا�لنا O8كثر من �ملألو
��ألمثلة  `�حا�.  بشكل 
لكن   ،Vwكث .لك  على 
�خلتا�  مثا/  مر�جعة  يكفي 
شرحه   h �جتهد  �لذ< 
ليقلبه �ليجعل عدe �لقياe به 


منا هو ختا� `�حا�!
�ستفهامه  على  �لر0  8ما 
فأقو/:  �تعجبه  �إلنكا`< 
فأنت مد��  بولس،  يا  نعم 
 lبالكذ �عتر�فك  حسب 
ملجد 
yك h سبيل 
ظها` 
صدقه. �لكن 8< ¢د هذ�، 
 Ïتا� �لذ<  هذ�  
له   >8�
هو  بولس؟!  كذبا�   �

�لذ<  تعا�  �هللا  ليس  حتما 
 eإلسال� من  �¦ه  �ستعا`�� 
تر��هم   h  tضعو��
بولس  
له  �لكنه  �لعربية، 

فإنه إن كان صدق اهللا 

قد ازداد بكذبي جملده 

فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟

ِدِه  ْ َُّه إِْن َكاَن ِصْدُق اهللاِ قَِد اْزَداَد بَِكِذبِي جمِلَ فَإِن

فَلَِماَذا أَُداُن أَنَا بَْعُد َكَخاِطٍئ؟ (`�مية ٣: ٨)

بقلم �ألستا.: متيم 8بو 0قة * 

* كاتب من �أل`�0
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�لثالثة   �8 �ملثلث  �لو�حد 
�ملوحد!

هو  باختصا`  �إلله  هذ� 
من  �ملصنو_  �ملسيحية  
له 
 tلذ< يز0�0 ¢د�� ،lلكذ�
بكذبا� بولس، كما ��0�0 
من  بكذبا�  تا`Øيا   tد¢
�لكا.بني  من  ببولس  حلق 
 Vلفقر�  tهذ �تصلح  8مثاله. 
من عهدهم �جلديد h كتاֲדم 
عنو��  تكو�   �8  Lملقد�
 Vلفتر� tهذ h عمل �ملسيحية
تعاظم   sبشكل خا�، ��ل
 �
فيها �لكذl ح� �صل 
حد�0 غw معقولة تتكشف 

للناL يوما فيوما.
 Vلقاعد� تلك   �
  V0عو�
بال شك  فيكو�  �لبولسية، 
¢د  ألجل  كذبا  �ألكثر 
 h تقدما �ألكثر  هو   lلر�
�ملسيحية ��ألعلى منـزلة، 
 "V0عمل على "�يا .
�هو 
لذ�  �إلله،  .لك  صد& 
 h� 8يضا!  له  مدين  فاإلله 
.لك فليتنافس �ملتنافسو�.. 
8كثر،  
yهم  ملجد  ليكذبو� 
8كثر!  صدقه  يز0�0  كي 
عفو�  للكا.بني..  �هنيئا 

yذ�  للممجدين  هنيئا   ...
 V0لعاملني على �يا�� lلر�

صدقه!
 lبا �من  �حلقيقة  �ألجل 
حتليل  من  بد  فال  �لعد/، 
تلك �لفقرV لر¹ية ما تقو/. 
بالنص  نلزمهم  ال  8ننا  �مع 
موحى  �ليس  مترجم  ألنه 
 �8 نقبل  8ننا  �لعلم  مع  به، 
�لقر¨�  نص  على  �اكمونا 
كلمة كلمة، فنحن ملزمو� 
yم  سنلتمس  8ننا  
ال  به، 
جعل   �
 نلجأ  �لن  عذ`� 
`قاֲדم،  على  تطبق   wلتعاب�
 sل�  Vلفكر� على  �سنركز 
نرحب مبحا�لة 0فاعهم عنها 

� �ستطاعو�. �بالنظر 
ليها 
8مرين خطwين؛ �أل�/  جند 
هو �العتقا0 بأ� صد& �هللا 
بأ�  �العتقا0  ��لثا�  يز0�0! 
 V0يا� �سيلة  هو   lلكذ�
هذ� �لصد&! �8حد �ألمرين 

8سو8 من �آلخر.
�8ال، 
� صد& �هللا مطلق، 
 l0أل�  Rسو� �جلهل  �من 
�لصد&  هذ�  بأ�  �العتقا0 
كانت،  �سيلة  بأ<  يز0�0 
�لوسيلة  كانت   �
 فكيف 

قائل  قا/  لو  8ما   !lلكذ�
هنا  �ملقصو0  �لصد&   �

قد   sل� �هي  �حلقيقة،  هو 
 .Lلنا� على  خافية  تكو� 
�لكن هذ� ال �ل �ملشكلة 
�حلقيقة  أل�  �هذ�  8يضا، 
فلو  تز0�0.  �ال  تنكشف 
قلنا 
� �ملتر�ني قد 8خطأ�� 
فإ�  �لعذ`،  yم  ��لتمسنا 
بعد. حتل   � �ملشكلة 

 �8 جدال  سلمنا  لو  
ننا 
هو  هنا  �ملقصو0  �لصد& 
�حلقـائـق،  كـشـف 
تتضمن   Vلفقر� ��لت  فما 
�8خالقية.  منطقية  مغالطة 
فاملغالطة �ملنطقية قائمة على 
نقيض   lلكذ�  �8  L8سا
 �8 ميكن  فكيف  �لصد&، 
8ما  نقيضه؟!  �لنقيض  يزيد 
�ملغالـطة �ألخالقـية فهي 
�àا. �سيلة قذ`V للوصو/ 
�هي  شريف،   Oهد  �

 sغماتية �ل�Cلذ`�ئعية �8 �ل�
فيها  سبق  بولس   �8 يبد� 
قد  �ملنهج  هذ�  ميكافيللي! 
بعض  عن  مقبوال  يكو� 
�لسياسيني �لذين ال يقيمو� 
��نا لألخال& �ال يبحثو� 

 �8 �لكن   ،äملصا� عن  
ال 
يكو� هذ� منهجا 0ينيا فهو 

8مر ال ميكن قبوله.
�لذ<  �لعاجز  �إلله  هذ�   �

 �8 
� كذl بولس  Ïتا�
لزياV0 صدقه،   twغ  lكذ
�8 لكشف �حلقائق �خلاصة 
يعبد.   �8 يستحق  ال  به، 
فاإلله �حلق هو �هللا �حلق جل 
للوصو/  سبيل  �ال  �عال، 
ميكن  �ال  باحلق،  
ال  
ليه 
كشف �حلقائق �لs �8جدها 

ال بتحر< �حلق ��لصد&. 
�لذ<   eإلسال� 
له  هو  هذ� 
 �
 �0ئما  �ملسلمني  يدعو 
 h ��حلق  �لصد&  حتر< 
�إلله  هو   .Oلظر�� كل 
�لذ< 8مر �إلنسا� بالصد& 
عو�قبه   �
 ينظر  8ال   t8مر�
ظاهريا  كانت   �
� ح� 
 µ0فا ضر`   �
 ستؤ0< 
 lألقر  �8 نفسه  للشخص 
تعا�: فيقو/  له.  �ملقربني 

﴿َيا 8َيَُّها �لَِّذيَن ََ̈مُنو� ُكوُنو� 
 Rَُشَهَد� ِباْلِقْسِط  �ِمَني  َقوَّ
 �ِ8َ 8َْنُفِسُكْم  َعَلى  َ�َلْو  هللا 
�ْلَو�ِلَدْيِن َ��ْألَْقَرِبَني ِ
ْ� َيُكْن 
َغِنيًّا 8َْ� َفِق�wً فاهللا 8َْ�َلى ِبِهَما 
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َفَال َتتَِّبُعو� �ْلَهَو� 8َْ� َتْعِدُلو� 
ُتْعِرُضو�   �ْ8َ َتْلُو��   �ْ
ِ�َ
َتْعَمُلوَ�  ِبَما  َكاَ�  �هللا  َفِإ�َّ 
(١٣٦ Rلنسا�)  ﴾َخِبيـًر�

كما ال يقبل 
له �إلسالe منا 
كذبو�  من  على   lنكذ  �8
علينا، بل علينا بالتز�e �لصد& 
 V`ظننا �8 فيه خسا �
ح� �

لنا. حيث يقو/ تعا�:
﴿َيا 8َيَُّها �لَِّذيَن ¨َمُنو� ُكوُنو� 
ِباْلِقْسِط   Rَُشَهَد� ِهللا  �ِمَني  َقوَّ
 eٍَقْو َشَنآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  َ�َال 
ُهَو  �ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  8َالَّ  َعَلى 
�هللا  َ��تَُّقو�  لِلتَّْقَو�   lُ8َْقَر
َتْعَمُلوَ�﴾  ِبَما   wٌَخِب 
�َّ �هللا ِ

(٩ Vملائد�)
 /�8 h حلق �8 �ملسيحية��
 wكث  �
 تعرضت  عهدها 
من �ملظا� ��الفتر���R على 
�قد  �غwهم.  �ليهو0  يد 
 Vمعانا �ملسيحيو�   åعا
 Oلظر�� بسبب   Vشديد
0عوִדم.  فيه  نشأ�   sل�
جاRهم،  �لذ<  فاملسيح 
�ليهو0  ملك  كا�  ��لذ< 
من  كا�  �لذ<  �ملوعو0 
Ñاyم،  ينهض   �8 �ملنتظر 
جاR بغl8 w �8ال. فاّتـهم 

�ليهو0 8مه بالزنا بشكل فج 
�لتلمو0   �
 ح�  �مقذ_. 
قد �8`0 قصة عنه تفيد �8 
8مه Ôلت به سفاحا �هي 

!Vشرير µ�` حائض من
(�نظر كتاl �لتلمو0 بال قنا_

 للقسيس Þ >8 بر�نيتس)
 The Talmud Unmasked

By Reverend I.B Pranaitis

¥ ما 
� بد�8 0عوته تظهر 
0فع   h �ليهو0  جنح  ح� 
 ¥ �من  صلبه   �
 �لر�ما� 
 .�w8خ �لصليب  على  موته 
ملعونا  8صبح  فقد  �هكذ� 
كانو�  فما.�   !V�`للتو �فقا 
سيفعلو� مقابل هذ� �ألمر؟ 
 tمولد h @جل مشكو هو̀ 
�ما� ميتة ملعونة، فكيف 
ميكن �8 يد�فعو� عنه؟! فلم 
8مامهم   lلكذ�  wغ Ãد�� 
 Oاللتفا� �ا�لـو�  لكي 
على هذt �ألمو` �ملحرجة.

 ،l8 بد��  ¢يئه  فحو/ 
 ،t`ألمر �لذ< ال ¢ا/ إلنكا�
�ملثلى  �لوسيلة   �8 �جد�� 
�هللا!  �بن  بأنه   Rال0عا� هي 
�هكذ� لن Øجلو� من تلك 
Ûصو�  8ما  بعد.   V0لوال�
فكا�  �لصليب،  على  موته 

ال بد من جعل هذ� �حلد� 
�ألهم  �حلد�  هو  �ملخز< 
�لبشرية.   tتنتظر �لذ< 
ملعونا  ما�  بأنه  فأقر�� 
على �لصليب، �لكن ملعونا 
من 8جل �لبشرية �فد�y Rا! 
�كا� صلبه h حقيقة �ألمر 
تضحية 
yية كبVw! �هكذ� 
8نفسهم  �جد��  عندما 
عن  �لدفا_  عن  عاجزين 
�ملحرجة  �لظاهرية  صو`ته 
 �
 tفعو كما كانو� ير��ا،̀ 
مرتبه �إلله. بينما لو �لتزمو� 
سو/ �هللا  �لصد& �قالو� 
نه̀ 
�لذ< عاh å سبيل 0عوته، 
على  �هللا  سيشهد  ��لذ< 
صدقه �لو بعد حني، لكا� 
 å8 لكن� .eم �8قوy �wخ

yم .لك!
 V0بشها eإلسال� Rلقد جا�
�بتصديق  �ملسيح   VRبر�
طها`ته  
ظها` � `سالته 
8علن  �قد  8مه.   V`طها�
�ملسيح   �8 �لكرمي  �لقر¨� 
�لكنه  �نا،  �بن  يكن   �
�هللا،  �بن  يكن   � باملقابل 
بل كا� �بن 8مه فقط �لذ< 
جاR بقد`V �هللا. �هكذ� فقد 

8بطل مسألة �لزنا �شهد مع 
من  �لظاملني  ضد  �ملسيح 
موته  Ûصو�  8ما  �ليهو0. 
فقد  �لصليب  على  �مللعو� 
8نه  �لكرمي  �لقر¨�  8علن 
على  ميت  فلم  �د�!   �
بل  يقتل،   �� �لصليب 
حدثت شبهة h �ألمر �ظن 
.لك.  ��لنصا`�  �ليهو0 
�ملفسرين  بعض   �8 �مع 
àيلو�  الحقا  �ملسلمني 
قصصا �Ýية غw صحيحة 

ال  �لصليب،  من  لنجاته 
 h تلفو�Ø �8 �ملسلمني ال
�لصليب  من   Vلنجا� مسألة 
�ختلفت  مهما  .�ִדا،  Ñد 

�لتفاصيل.
قوبل  �إلعال�  هذ�   �

 �
  �08�  ،lبالترحـا
�ملسلمني  بني  �لتقريب 
�لبعثة  بد�ية   h ��لنصا`� 
 �8 شك  �ال  �إلسالمية. 
سيقّد`  �حلقيقي  �ملسيحي 
قدمها   sل� �خلدمة  �0ما 
�لقر¨� �لكرمي ��لرسو/ � 
بصد&   V0لشها� من خال/ 
�8مه.  �بر�Rته  �ملسيح 
�لنجاشي  .لك  قّد`  �قد 
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�ميكن  8يضا.  �هرقل  بل  ��ملقوقس 
سلو@  من  �ألمر  هذ�   Oستشفا�
هؤالR �مللو@ ��حلكاe �لنصا`� �لذين 
� �8عربو�  �هللا  8كرمو� `سل `سو/ 

عن تقديرهم ملا جاR به.

� هؤالR �لشرفاR من �لنصا`� هم من 
.كرهم �لقر¨� �لكرمي بكل خw �بكل 
 V0مو  lألقر� �8م  على  �8كد  تقدير 
للذين ¨منو�. هؤالR �لذين � يستمرئو� 
عن  لينحرفو�   tيستسيغو  ��  lلكذ�
حقيقة �ملسيح �عما جاR به من �حلق، 
 sل� V0بل كانو� متعطشني لتلك �لشها
 tمن �ִדمو eتعيد �العتبا` للمسيح 8ما
�ظلموt. �لكن �خلبثاR من �ملسيحيني 
من �لذين �جو� منهج بولس، �عملو� 
على  يترعر_  �لذ<  
yه  ¢د   V0لزيا
 ��  Oملعر�� هذ�  نكر��   ،lلكذ�
سرعا�   ¥  .V0لشها� تلك  يقد`�� 
�ليهو0  8حضا�   h  Rلال`متا حتولو�  ما 

yهم   �8 يعتقد��  �نفكو�  ما  �لذين 
 Oد¢ مهرطق  �نا  �بن  سو�  ليس 
 eعلى �هللا، �عملو� على مها�ة �إلسال

�لعظيم بسبب حقدهم �ألعمى.
�من �لعجيب �8 تصف �ألحا0يث فتنة 
مسيحية بولس �لs ستتعاظم h ¨خر 
�من  �لدجا/"!  "�ملسيح  بفتنه  �لزما� 
�لعجيب �8 يكو� �إلنذ�` �لقر¨� �ملتعلق 
بالدجا/ يلخص �ألمر h قوله تعا�:

َ̀ �لَِّذيَن َقاُلو� �تََّخَذ �هللا َ�َلًد� *  ﴿َ�ُيْنِذ
َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َ�َال ِآلََباِئِهْم َكُبَرْ� 
8َْفَو�ِهِهْم ِ
ْ� َيُقوُلوَ�  َكِلَمًة َتْخُرÏُ ِمْن 


الَّ َكِذًبا﴾ �لكهف: ٥ -٦)ِ
نعم.. 
� يقولو� 
ال كذبا.. تلك هي 
 lعلى �لكذ eتقو sمسيحية بولس �ل
كل  نتهم  ال  �لكننا  �تفصيال.  �لة 

�م  نقو/  �ال   lبالكذ �ملسيحيني 
�يعا هم �ملسيح �لدجا/. بل �لدجا/ 
 �
هو من نسجو� �ألكا.يب �سعو� 
بكل صفاقة طمس  �حا�لو�  تر�Ãها 
 lلعظيم. �لعل من 8سبا� eنو` �إلسال
بأ�  �ألحا0يث   h �لتصريح   eعد
¨خر   h �ملسيحية  سيكو�  �لدجا/ 
�لزما� هو �8 8كثر �ملسيحيني h .لك 
 �8 كما   .Rكهؤال يكونو�   � �لوقت 
 h Rلبقية �لباقية من �ملسيحيني �لشرفا�
هذ� �لوقت ليست من �لدجا/ 8يضا. 
 �8 Rلشرفا� Rلعل �لو�جب على هؤال�
ُيعلو� من صوִדم كي ال يعلو صو� 

يلحق   �8 يريد  �لذ<  �لدجا/  �ملسيح 
�لعا` باملسيحية مبجملها.

على �ملسيحيني �8 يتذكر�� �8 "�حلق 
8صبحت   sل� �جلملة   tهذ �ر`هم"، 
 �8  ��0 �لدجالني  8لسنة  على  مضغة 
 �8 منهم  فر0  كل  فعلى  ֲדا.  يعملو� 
جانب   >8  h  �wل مكانه  يتحر� 
مع   e8 �لدجا/  مع  هو  هل  يقف؛ 
شرفاR �ملسيحية. �هنالك معيا` بسيط 
ينظر   �8 عليه  فر0  ملعرفة .لك؛ فكل 
فإ�  �`هبانه؛   t`8حبا به   tيأمر فيما 
�جدهم ملتزمني بالصد& �ال �يد�� 
8ساليب  يستخدمو�  �ال  مطلقا،  عنه 
يطمئن،   �8 حينها  فعليه  ملتوية، 
�جدهم   �
 8ما  يضيعه.  لن  �هللا  أل� 
 �
� مفسدين،  فاسدين  كا.بني 
�يطلبو�   lبالكذ يأمر�نه  �جدهم 
منه �ملشا`كة فيه، فعليه �8 يعلم حينها 
8نه يعمل h سبيل 
عالR ¢د 
له بولس 

.lلقائم على �لكذ�

الكذب  على  تقوم  ال�  بولس  مسيحية  هي  تلك 
املسيحيني  كل  نتهم  ال  ولكننا  وتفصيال.  �لة 
بالكذب وال نقول إنهم �يعا هم املسيح الدجال. بل 
ترو�ها  إ}  األكاذيب وسعوا  الدجال هو من نسجوا 
العظيم.  اإلسالم  نور  طمس  صفاقة  بكل  وحاولوا 
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h صبيحة يوe �خلميس، �لثا� من ¨l عاe ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية �0لة �لكويت. فكشفت تلك 
�حلا0ثة �لغطاR عن هشاشة �لنظاe �لعرÞ، �فتحت �لباl لبد�ية تطبيق ما ¦ي بالنظاe �لعاملي �جلديد، �لذ< 

تكشفت فيه 8نياl �لدجا/ �8صبح يصو/ �Ãو/ h �لعا� بال هو�V0 � �0منا `�0_.
 �قد تسا`عت بعد .لك �ألحد�� �تصاعد�، �ها هو �لعا� �لعرÞ ��إلسالمي يعا� من ¨ثا` تلك �لفاجعة 

8�َّ باألمة �لعربية ��إلسالمية. wعو�قبها �ما متخض عنها من 0ما` كب�
  �h �ليوe �لتاº كانت خطبة �جلمعة �لs 8لقاها 
ماe �جلماعة �إلسالمية �ألÔدية حضرV مر�� طاهر Ô8د 
(`Ôه �هللا تعا�)، تنا�/ فيها هذ� �ملوضو_ �خلطw �8علن من خالyا �8 �لقتا/ بني طائفتني مسلمتني هو من 
�ألمو` �لs تنا�yا �لقر¨� �لكرمي بالعالÏ ��حلل، ��8 �ملسألة ليست مشكلة عربية �8 
قليمية، �
منا هي مشكلة 

سالمية، ينبغي �8 ُيتَّبع h عالجها �لوصفة �لقر¨نية بأ� �لهـا �ملسلمو� بأنفسهم بدَ/ 0عوV �لغw للتدخل 
h 8مو`هم، ح� تكو� يد �هللا تعا� على �ملسلمني، �
ال تركهم � ألنفسهم �لن Ãد�� عندئذ عالًجا ناجًعا 

�ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، 8يدt �هللا، 8مَة �إلسالe �كذلك سكا� �0/ �لعا� �لثالث عن 0موية حلم �لنظاe �لعاملي �جلديد. 
�قد 8ّكد� �ألحد�� �ملتالحقة على صحة كثw من هذt �ملخا�O، �ما àفي صد�`هم 8كC ��لعا� �آل� 

بانتظا` مزيد من �لويال� �لs تلوh µ �ألفق.
هذt �لسلسلة من �خلطب ُقدِّمت للقا`á �لعرh Þ صو`V كتاl "كا`ثة �خلليج ��لنظاe �لعاملي �جلديد" بعد 
تعديال� مناسبة �
ضافا� ضر�`ية من صاحبها. �ها Õن نقدe ¤تا`�� من هذ� �لكتاl �جتهدنا h �قتطافها 
�فقا ملا `8يناt مناسبا للوقت �8 �ملرحلة، �8 ملا 8`0نا �8 نذكر به �لقا`á �ملؤمن �لنجيب. فإ� �لذكر� تنفع 

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

lمقتبس من كتا
كا�ثة �خلليج ��لنظاm �لعاملي �جلديد

حضر� مر�z طاهر xTد (`Ôه �هللا تعا�)

eملهد< عليه �لسال� eإلما� Vخلليفة �لر�بع حلضر�

فكل  قومي،  �طن   eلإلسال ليس 
�قت   h �لكن   .eلإلسال هو  �طن 
غالًبا  �لدنيوية..  ��ملحن   ��Rالبتال�
�ألقطا`  بعض   h ملسلمو�� ينسى  ما 
هذt �لقاعدV �ألساسية �لثابتة �ملضيئة.. 
 ��wفيقاسو� �يص ،Rيرتكبو� �ألخطا�
سبًبا h تشويه ¦عة �إلسالe. �نتيجة 
�نتما�Rִדم.  بتحديد  يطالَبو�  لذلك 
 wمن �لبال0 .�� �ألغلبية غ wففي كث
�إلسالمية يطرحو� هذ� �لتسا¹/ على 
�ألقليا� �إلسالمية: خبِّر�نا بصر�حة، 
 h لوطنكم e8 eخالصكم لإلسال
هل 
�ملقاe �أل�/؟ ��حلقيقة هي كما قلت: 
ليس لإلسالe �طن قومي، فكل �طن 
�حلقيقة   tهذ �تنطو<   .eلإلسال هو 

على 8سر�` من �حلكمة �لبالغة.
 

�حقيقة ينساها �ملسلمو
 e8ما جليًة   �Cت  sل�  Rألشيا� فمن 
 eإلسال� بني   e0لتصا�  �8 �إلنسا� 
مكا�   >8  h ممكن   wغ ��لقومية 
 eإلسال�  á0مبا  �8  p8ع  .��لعا من 
فال  جوهرها،   h عاملية  �حلقيقية 
 h بينها �بني �لقومية e0حتما/ للتصا�
8< بلد من �لعا�. �هذ� 8مر منطقي، 
%ا/  �جزئه  �لكل  بني   e0لتصا� أل� 
مع   e0يتصا  eإلسال� كا�  فلو  متاًما. 
من  ما  مكا�   h يعيشو�   eقو �طنية 

ليس لإلسالم وطن قومي



٢٩

اجمللد التاسع عشر، العدد الرابع -   رجب و شعبان ١٤٢٧ هـ - أغسطس/ آب ٢٠٠٦ م

�لعا�.. لكا� معÂ .لك �8 �إلسالe ال 
يصلح yم 0يًنا، �ال �مل yم `سالَة 
 �
 يدعوهم   �8 يستطيع  �ال  `Ôة، 
��ق  كنفه!   h  eلسال�� �ألمن   Vحيا
�لقو/:  �ملنطقة   tهذ  h للمو�طنني 
نعم.. ميكن لإلسالe �8 يكو� `سالة 
 �8 
ند�نيسيا  ألهل   �8  lللعر `Ôة 
 h ليس باكستا�.. �لكن   �8 ماليزيا 
يتعا`m مع  لنا.. ألنه   eسال eإلسال�

هويتنا �لوطنية! 
 Rلسو� 8ساسية ��ضحة،  هذt حقيقة 
 ��wحلظ، ينساها �ملسلمو� 8حياًنا �يث�
�هذ�  �إلسالمية؛  �لقومية  موضو_ 
غwهم.  مع   eِصد�  h �ملسلمني  يوقع 
 h lحلق �8 ��جبنا هو �لفو� بالقلو�
بالقلوl ال ميكن  �لعا� كله، ��لفو� 
lَ̀ معركة  عن طريق �لقتا/ �
منا ُتحا
¤تلف،   æمنا  h �إلسالمية  �لرسالة 
�h موقف ¤تلف. h معركة �لرسالة 
�إلسالمية تعمل �ملباá0 �لs ال عالقة 
 Vمناسبا� عديد h� .ا مبعا`@ �لدنياy
�ملباá0 ألنبياR كثwين،  تلك  عّلم �هللا 
 lحر� h ال ميكن �تباعها á0هي مبا�
كا�  �ملثا/،  سبيل  �على  �لدنيا. 
�ملسيح  سيدنا  �ضعه  �لذ<   µلسال�
عيسى �بن مرمي عليهما �لسالh e يد 
 ْ̀ �لنصا`�: َمن ضربك على خد@ فَأ0ِ
لـه خد@ �آلخر! ��ملعركة �لs كا� 

هذ� سالحها، ��حلرl �لs ُ�صف yا 
هذ� �لسالµ.. حرl `�حانية. �لقد 
8خطأ بعض �لنصا`� �8خذ�� ֲדا على 
�8ا تعليم 0نيو<. �ملا كا� هذ� �لتعليم 
ال يصلح h �ملو�قف �لدنيوية فلم يعمل 
h صاحلهم، لذلك فإ�م قد نبذ�t متاًما 
من �لناحية �لعملية. �من ¥ ال جتد بلًد� 
��حًد� h �لعا� يعمل �ليوe طبقًًا yذ� 
�لتعليم �لعيسو< �لر�حا� �لعظيم. 
نه 
 Âباملع tتعليم `�حا�، �لكنهم 8خذ�
 tفضو �لدنيو<.. فكانت �لنتيجة �8م̀ 
�لعملي �نبذ�t عند كل  �لتطبيق  عند 
�ختبا`، ��ليوe هذ� هو �حلا/ h كل 

�لعا� �ملسيحي. 
�لر�حا�،   �بالعا مرتبط  فالدين   �.

 eباملفهو  lَ̀ ُتحا تعاليمه  �معركة 
 Rجا eإلسال� �
�لر�حا�. فإ.� قيل: 
 pليظهر على �لدين كله، فذلك ال يع
من  لقتل  سيوفهم  �ملسلمو�  يرفع   �8

ال من  �8 ال يساملو�   ،eفض �إلسال`
 eإلسال� أل�  `8سه،   Â8ح� خضع 
�عنف   lحر `سالة  بذلك  سيصبح 
من  ليس  هذ�  �ملسلمني.   wلغ بالنسبة 
 h تطبيقه �لعقل h شيR، �ال ميكن 
قبل.  من  طبِّق   �8 �د�   ��  ،��لعا
�ألÔدية  �إلسالمية  �جلماعة  �على 
عينها.  نصب  �0ئًما  �ملبد8  هذ�  جعل 
عندما نتحد� عن معركة �جلها0 �8 

فإمنا  كله..  �لدين  على   eإلسال� نصر 
�لقر¨�  مسميا�  Ñسب  نتحد� 
له  عالقة  ال  �هذ�   ،�  eإلسال� �ن² 

مبسميا� �لعا� �لدنيو<.
 ..eليو� %نة   h 8نه  �لسبب  هو  هذ� 
�ألمو`،  تلك  �ملسلمو� h فهم  فشل 
أل� قا0ִדم قّدمو� yم تعاليم خاطئة.. 
�ملشاكل   h غا`قني 8نفسهم  فوجد�� 
 �Rًمن كل ناحية، �يز0�0 موقفهم سو

�م 8قليا� h بال0 ش�،  .eيوًما بعد يو
�بسبب �لتعاليم �خلاطئة ال يستطيعو� 
حفظ عالقاִדم على �لصر�Ë �لسو<، 
�لوجهَة  توجيهها  يستطيعو�  �ال 
�ألضر�`،  8شد  فيقاسو�  �لصحيحة. 
بسمعة  �إلضر�`   h سبًبا  �يكونو� 

�إلسالe 8كثر �8كثر. 
 �هذ� سؤ�/ يثا` h كل مكا� من �لعا
غw �إلسالمي. �h بريطانيا مثًال حيث 
ال يتلقى �ملسلمو� �جلو�l �لصحيح، 
تأ� �ستجابة بعض �لذين Ãهلو� هذ� 
�ألمر h طرقا� �ململكة �ملتحدV كر0 
كل  �ملسلمني   mيعّر مبا  لذلك،  فعل 
 h فتشعل �حلر�ئق .Vwملخاطر كث eيو
ه 
ليهم �لتهديد��،  مساجدهم، �توجَّ
 ��wيس �هم  لألخطا`  �يتعرضو� 

� 8عماyم �ليومية..... �لكن ال بد 
 V0لقا� ينفك  ملا.� ال  �لتفكر..  لنا من 
 ،wجلماه� خد�_   h سا0`ين  هكذ� 
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 h يدفعو�م يقدمو� تضحيا� هائلة�
 �
� Rشي h 0ليست من �جلها lحر�
 tذy 8¦وها جها�0ً؟ هنا@ سبب عميق
فهمنا   �.
 نكشفه.   �8 Ãب   Vلظاهر�
8مم   �8 كيف  فهم  8مكننا  �لسر  هذ� 
�لغرl مسئولة 
� حد كبw عن هذ� 
حللنا  �لو  للجها0.  �خلاطئ  �لتطبيق 
لنا  لتبني  صحيًحا  حتليًال  �ملوقف  هذ� 
 eلذين يسخر�� من �إلسال� R�8 هؤال
�ملسئولو�  هم  به..  �يستهزئو� 
�الستعما/  هذ�  عن   Vwكب مسئولية 

�خلاطئ ملفهوe �جلها0. 

ال يطيقو� �z!ها�نا
�ملسلمني  لد�   �8 .لك   R�`� �لسبب 
�ألمم  بأ�  �نطباًعا   Vعديد قر��  منذ 
��0ها`هم  `¹ية  تطيق  ال  �لغربية 
فال  مبهم  �النطبا_  �هذ�  �تقدمهم. 
على   Oلتعر� ��حٍد  كل  يستطيع 
 Oا�¤ Rكنهه حقًّا. 8حياًنا تعتر< �ملر
�لكنه  نشأ�،   �� كيف   Oيعر ال 
 R�8قا� يشعر �ملر h� .Oس باخلو�
�8قا�   h� سببه.  يد`<  �ال   �باأل
تكو� �نطباعا� �ملرR 0فينة h 8عما& 
فطرته، �متتد ��0فع هذt �النطباعا� 
كانت  8يا  طويل.  تا`يخ  مد�  على 
�ملسلمني  مع   lلغر� تعامال�  طريقة 
8كد  فقد  �ملاضية..  �لقر��  خال/ 

 �8 للمسلمني  �لتعامال�   tهذ تا`يخ 
�لتفرقة  مبنية على  �لغرy lم  كر�هية 
 eصرحو� باسم �إلسال Rلدينية. �سو��
e8 كتموt فإ�م ال يطيقو� تقدe �ألمم 
 wلتد�ب� �0ئًما  فيتخذ��  �إلسالمية، 

`ًبا  �تقطيعها  قوִדم  بتمزيق  �لكفيلة 
�لذ<  �لعميق  �النطبا_  هو  هذ�  
`ًبا. 
ممن  �ملسلمني  عامة   lقلو  h يكمن 

 .t�8يقر � e8 قر��8 �لتا`يخ
h �لو�قع متتزÏ بعض �نطباعا� �لتا`يخ 
 Ïمشاعر �إلنسا� كما ميتز� wتفك h
� تر �ليَد �لs مزجته،  �.
� .Rباملا Rشي
.قَت   �.
  t8ثر على   Oلتعر� فبوسعك 
متيقنو�  �ملسلمني  فعامة  �هكذ�   .Rملا�
جتربة   Rجر� من  نفوسهم   V`قر�  h
 Vلشد� �8قا�   h 8نه طويلة..  تا`Øية 
تقف 8مم �لغرl ضدنا، �تقوe بكافة 

 .eإلسال� ��ألعما/ �لs تضر عا

!�� Tمريكا �بريطانيا
�h �لنـز�_ �حلاº، بل �قبله.. كا� 
بسبب  يكو�  ما  8شد  �النطبا_  هذ� 
 Cملعاملة �ألمريكية. فيقع �لنصيب �ألك�
من �ملسئولية h تقوية هذ� �النطبا_ على 
فإ�  �ملثا/  سبيل  �على  8مريكا.  عاتق 
�ألعظم  �لد�`  لعب  �ألمريكي  �لنفو. 

قامة �0لة 
سر�ئيل h قلب �ملنطقة  h
�ملسلمة.. هذ� �لشر �لذ< بد8 على يد 

كلما  ألفكا`هم.   Vكثمر �لCيطانيني 
تنشب �حلر�l فإ�م يعقد�� �تفاقيا� 
�حتالفا� سرية مع بعض �لناL. �لقد 
فعلو� .لك مع �ليهو0، ��عد�هم �8م 
 ،lقلب بال0 �لعر h سيمنحو�م 8`ًضا
�حلرV؛  �0لتهم  عليها  yم  �يقيمو� 
نفو.هم على كل  ليما`سو� من هنا@ 
بال0 �لعرl باسم مملكة 0��0، �من ¥ 
يسيطر�� على �لعا� كله. `مبا � يكن 
متاًما..  �لكلما�   tهذ بنص  �التفا& 
�التفا& كا� هذ�  �لكن عندما جر� 
هو فحو� �لرسالة �لs تلقاها �ليهو0، 
�كا� هذ� حلمهم �لذ< حتقق بالفعل. 
�ألمم  باسم  �حللم  هذ�  حققو�  �لقد 
�لد�`  �ألمريكا�  �لعب   ،Vملتحد�

�ألعظم h هذt �لعملية. 

Tمر مدهش

� �لشيR �لذ< � يز/ يدهشp ح� 
�ليوe �8م ِلَم � يطرحو� ح� �ليوe هذ� 
�ألمم  ملنظمة  �ألساسي: هل  �لتسا¹/ 
 h Vخلق �0لة جديد h حلق� Vملتحد�

نشاR �لد�/ م��w تا`Øي  �
�لعا�؟ 
يأ� 
لينا بنفسه. 
� سلطة ¢لس �ألمم 
 sلد�/ �ل� h V`كانت %صو Vملتحد�
كانت قائمة ��نضمت 
ليها برغبتها. 
 Vذته �ألمم �ملتحدà� &ة ميثاç يكن �
 �
  eالنضما�  eعد  �8  eالنضما� بأ� 
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�ألمم �ملتحدV يؤثر على 8< بلد، �8 بأ� 
هذ� �ملجتمع �لد�º لـه �حلق h خلق 
 wتدم  ،Rشا  �
 بوسعه،   �8 ما،  �0لة 
لألمم  ُيمنح   � �لذ<  فاحلق  ما.  �0لة 
 wقد ما`سته �خلقْت �0لًة بغ Vملتحد�
حق. �لقد لعبت 8مريكا 8سو8 �أل��0` 

�8شدها عد��نية h هذ� �لظلم. 
هذt هي �لذكريا� �لs ال ميكن أل< 
مسلم h �أل`m �8 ينساها. �مع �8 
�لعرl 80بو� لفترV طويلة على تسميتها 
«�ملشكلة �لعربية»، �� ُيدخلو� معهم 
 �8 
ال  �إلسالمي،   ��لعا سائر  فيها 
 �
 تلقائيًّا  8نفسهم  ضمو�  �ملسلمني 
قائمة  برحت  ما  �ملشكلة.. أل�ا   tهذ
 Vقلوֲדم.. �8ا ليست عد�� h V`فو%
 .eلإلسال  Vعد�� هي  
منا �  ..lللعر
بعد   Vمر  Vلعد���  tهذ عن  عّبر��  لقد 

8خر�، �h مناسبا� ش�.... 

Tين مبا!ئكم؟ 
��لسؤ�/ �آل�: هل كل هذt �ألفعا/ من 
�لعد�لة؟ هل هي من �إلنسانية؟ ¥ هنا@ 
شيR ¨خر ال تر�t �لدنيا؛ فهم ُيمطر�� 
لتنـز/  فتًكا  �لقنابل  بأشد  �لعر�& 
على �لسكا� �ملدنيني، �معظم من تأثر 
�لعر�&.   lغر سكا�  هم  بالقصف 

`سا/  حا0ثة  بعد  ֲדا   t8مطر� �لقد 
 �.
� 
سر�ئيل.  على  �لعر�قي   æ�`لصا�

ظلًما   æ�`لصا� 
`سا/  ��قعة  كانت 
من جانب �لعر�&.. فلقد �`تكبو� ضد 
 h .V8شد 8لف مر� µ8فد ��لعر�& مظا

سر�ئيل سوَّ��  h eمقابل كل بيت ��د
باأل`m 8لف بيت عر�قي؛ �h مقابل 
�قتلو�  جّرحو�  جريح  
سر�ئيلي  كل 
�لقا0مو�   ��` لقد  �لعر�قيني.   O8لو
�ملتعفنة  �جلثث  `��ئح   �8 هنا@  من 
�ملحترقة h بعض �ملناطق متنع �لناL من 
�ملر�` فيها، �كث�wً من �ملناطق خال من 
�لسكا�. هذ� هو �النتقاe �لذ< تقوe به 
8مريكا نيابة عن 
سر�ئيل. �هذ� بال شك 
تنكشف   � �لذ<  �التفا&  من  جانب 
بعد كل تفاصيله.. �لكن �لبيا� �لعملي 
��لتطبيق �لفعلي جعل �ألمو` ��ضحة. 
�مع .لك فهم ال يز�لو� يّدعو� بأ�م 
Ôلة لو�R �إلنسانية، ��8م يتحدثو� من 
لسائر  �يقولو�   !eٍسا 8خالقي  منطلق 
 Oيعر ال  ألنه  للعر�&،  �خلز<   :��لعا
�إلسر�ئيليني  يرمي  �إلنسانية.  هي  ما 
 h &مغر Rهذ� لشي �
�ألبرياR �لعّز/! 

�خلطأ! 

� �إلسالe، بال شك، ال يسمح بإحلا& 
باملو�طنني  كانت   V`صو بأ<  �لضر` 
0ين   �
  .µلسال� من  �لعّز/  �ملساملني 
8بًد�.  .لك  يبيح  ال   � %مد  سيدنا 
�كلما كا� هنا@ جها0 بالسيف كانت 
�لصر�ة �جلا�مة للجيوâ قبل  تعاليمه 

�ال   ،Lلنا�  wاه� يقتلو�  8ال  حترُّكها 
 tملسّنني ��ألطفا/. هذ�� Rيؤ.�� �لنسا
معر�فة  �لصحيحة  �إلسالمية  �لتعاليم 
من 8قو�له �سنته �. �لذلك ال 8قو/: 
�لكن   ،lصو� �لعر�&  فعله  ما   �

فالقو�عد  �لعر�&،  8خطأ   �ْ
� 8قو/: 
8نكم  تزعمو�   sل� �لعاملية  ��لقو�نني 
َحَملُتها �لعظاe.. تقو/ باعتبا` هذ� `0ًّ� 

ثأ`يًّا من جانب �لعر�&....

جو�� "تو� بن" هو جو�بنا!
لقد �تصل Þ 8حد �ملسلمني �ألÔديني 
مقابلة   �
 .�هب   pن
  :pسأل� هاتفيًّا 
 :pيسألون� ،B.B.C يطا�Cبالتلفزيو� �ل
ما موقفكم، �ما تعليقكم على �ملوقف 
 .Þلر�هن؟ 8َخِبْر� عما يكو� عليه جو��
متاًما  تعليقي هو   �
 له: قل yم:  قلت 
 �.
 !(Tony Benn) «كتعليق «تو� ِبن
�ملنصف   wلتفك�  �. �لرجل  هذ�  كا� 
يرفع صوته مبا هو h قل².. فما �لد�عي 
لتكر�` نفس �لقو/ بلسا�؟ لو �8 قلته 
لرميتمو� باخليانة، �لكن 
.� قاله «تو� 
بن» فلن تكو� بكم �لشجاعة الִדامه 
يناقض   �ْ.َ
 �د�  ما  كل  باخليانة. 
هنا@  ليس  �لتقو�.  �Øالف  �لعد�لة 
8خالقي  مبد8، �ال موقف  قانو�، �ال 
8سفل   �
 سقطو�  قد  
�م  بل  `فيع.. 

0`كا� �الÕطاË �ألخالقي!
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على  �لقائم  �حلق،  �ملوقف  هو  هذ� 
�لتقو�.. �مع .لك ال �ق لعا� 0ين 
مسلم �8 حاكم مسلم �8 يطلق على 
�إلسالمي.  �جلها0  �سم   lحلر��  tهذ
باسم  �ملسلمني   wاه� ُيدعى  عندما 
أل�م  �لد�عي،  يلّبو�  فإ�م  �جلها0.. 
يعرفو� h 8عما& قلوֲדم - �قد 8ثبت 
 � ً̀ �تكر�  � ً̀ مر�  lلغر� بال0  سلو@ 
صدَ& ما ير�� - 8نه ليس �`�R تلك 
 .eإلسال� ضد   Rلبغضا� 
ال   lحلر��
�لذلك عندما ُيقَتل �8لئك �ألبرياR فإ� 
�لرحيم  �هللا   �8 من  `�سخ  يقني  على 
`Ôته،  بو�سع  معهم  يتعامل   Oسو
��8م �
� كا� ال ميكن �عتبا`هم من 
 eإلسال� تعاليم   Rضو على   Rلشهد��
بيد  ُظلمو�  قد  �8م  
ال  �لصحيحة.. 
�هللا  يعاملهم   Oفسو  ،eإلسال�  R8عد�
تعا� برÔته �غفر�نه. �لكp ما �لت 
�لدين   æشيو حق  من  ليس  8كر`: 
 tهذ يسمو�   �8 �ملسلمني   eحلكا� �ال 

سالميًّا..  جها�0ً  �لسياسية   lحلر��

ح� �
� كانت حر�l �ملظلومني!

qباحلر� �ا mحصد �لسال
8ضحت   eلإلسال عد��ִדم   �8 �لو�قع 
بينة ��ضحة، �ال تز�/ تز0�0 �ضوًحا. 
مهما 8نكر�� .لك فصو� �لقلب يرتفع 
خر �يترَجم 
� كلما�. 8ما  بطريق �8̈ 

 �
 8سلفت..  فكما  �لعملية  مما`ساִדم 
 Vبفرشا� Rلصو` �لبغيضة �ملطلية بالدما�
 ،eتكثر يوًما بعد يو eلكر�هية لإلسال�
 e8ما �ضوًحا  تز0�0  مال%ها  تفتأ  �ال 
فمهما �د�،  لذلك،  �نتيجًة   .��لعا
 � ألنه  �ملنطقة.   h  eَلسال� يوطد  لن 
يفلح 8حد بعد h تبديل �ملبد8 �ألساسي 
 .Rلبغضا� 
ال  تنجب  ال  �لكر�هية  بأ� 
ليدبر�� �خلطط  
�م Ãلسو� من �آل� 
كيف يوطد�� �لسالh e منطقة �لشر& 
�أل�سط بعد �حلرl، �لكن هذt 8مو` 
 �.
غw ��قعية.. �من 8حالe �جلاهلني! 
�لعمق  هذ�   �
 �لكر�هية  بذ�`  بذ`� 
فلن تنبت 
ال �لكر�هية، �حيثما نثر� 
 ،lفلن تثمر سو� �حلر lبذ�` �حلر
 eألنه من �ملستحيل �8 �صد�� �لسال
 ��wفس eيكن �ليو � �.
 .lمن �حلر�
 eليو� يتخذ��ا   sل� �خلطو��   �8 غًد� 
 �
 �سوØ Oّربو� ֲדا �لسالh e �لعا
�جلانو�  �ملجرمو�  كا�  �8يًّا  �ألبد. 
أل�  عقابه،  ֲדم  �هللا  ينـز/   Oفلسو

 .Vإلنسا� ال حو/ له �ال قو�

� �جلماعة �إلسالمية �ألÔدية ال تعّبر 

مطلًقا عن `8< �ليد �لتعصب، بل ال 
ميكن .لك، أل� �لتوحيد قّوe قلوبنا على 
 .Ïالستقامة، فلم ُيبق ֲדا 8ثًر� لالعوجا�

مياننا ��فاRنا مع �لتوحيد، �
� َمن  �

�ستقر توحيد �هللا تعا� h قلبه يستحيل 
Ã �8د �لتعصب 
ليه سبيًال. فهذ� ضّد�� 
ال Ãتمعا� h �لقلب 8بًد�. 
� توحيد 
�هللا قوV توّحد �لعا� كله. �لن يدخل 
ر قلبه بالتوحيد. فهذ�  �yو� فيمن عمِّ
قانو� جوهر< ال يتبد/، �yذ� �لسبب 
8ُعلن باسم �جلماعة �إلسالمية �ألÔدية 
 V`مر� من  تعليقاتنا   h كا�  مهما  8نه 
 �.
� �حلق.  على  مبنية  فإ�ا  ظاهرية.. 
� يكن �ليوe فغًد� سوO تؤيدنا �لدنيا، 
صو�  `فعتم  لقد  نعم،  لنا:  �تقو/ 
�حلق، �� يكن بكم 8ثر من �لتعصب 

��yو�... 
 µفر� �لدعاR؛  على  ز��  �`كِّ �هتمو� 
قوتنا هي �لدعاR. �ما من ثو`V `�حية 

ال بالدعاR �حدt. �للهم  �تقع h �لعا
ننا من �لقياe بأكثر ما ميكن h هذ�  مكِّ

�لسبيل!. �للهم ¨مني!.
٢٥ يناير ١٩٩١

إذا بذرت بذور الكراهية إ} هذا العمق فلن تنبت إال 
الكراهية، وحيثما نثرت بذور احلرب فلن تثمر سوى احلرب، 
احلروب.  من  السالم  أن �صدوا  املستحيل  من  ألنه 
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�ضحك للدنيا 
تضحك لك

مقاال   �Rقر� لد�  ُ.هلت 
0`�سة علمية  نتائج  .كر 
�ألطفـا/   �8 مفا0ها 
�يضحكو�  يبتسـمو� 
 eليو� h V٤٠٠ مر ºحو�
باملقا`نة بـ ١٤ مرV فقط 

لد� �لكبا`.
 Vw8سئلة كث sيل¤ h `�0 

 L�8 �لنا pه. �
�تبا0` 
كلما   eالبتسا� ينسو� 
�ملا.�  �لعمر.   h تقدمو� 
ملا.�  �لشاسع؟  �لفر&  هذ� 
�لتعاسة  �لكهو/  Øطا` 
 �بينما ينعم �لصغا` h عا

 .V0لسعا�
 á`قا يا  نفسك  �سأ/ 
تبتسم  هل  �لسطو`   tهذ
�باألخـص  بسـهولة؟ 
مع  بسهولة  تبتسم  هل 

تبتسم  �هل  ��جتك، 
8سرتك؟  8فر�0  مع   �wًكث
نكتة  ¨خر  تذكر  حا�/ 
 �8 8حدهم،  من  ¦عتها 
معهم،  طـريـًفا  موقًفا 
هل  منه،  موقفك  �تذكر 
e8 �كتفيت  كنت مبتسًما 
�هز  شفتيك  بتحريك 
كتفيك؟ حا�/ �8 تسأ/ 
نفسك بكل صر�حة لعلك 
جتيب عن �لسؤ�/  بسرعة 

��ضوµ، هل جتد صعوبة 
لز�جتك   eالبتسا�  h
هي  �ما  8سرتك؟  �8فر�0 
�لصعوبة؟   tهذ  l8سبا
 �8 شك   >8 بد�� 
لك  
جابتك سوO حتد0 
8فر�0  من  قربك  مد� 
منهم  بعد@   �8 8سرتك 
عليهم  �نفتاحك  �0`جة 
جتاههم.  �نفعاالتك   �8
ֲדذ�   0�8 �باملناسبة 
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�خلصو� .كر حا0ثة  حيث كنت 
8جتا.l 8طر�O �حلديث مع �مالئي 
حيث  8حدهم  �سألت  �ملقهى   h
لفت نظر< شدV ضحكه  فسألته: 
هل تضحك بنفس �لد`جة مع 8فر�0 
ميكن  ال  قا/:   ¥ سكت  8سرتك؟ 
�لد`جة،   tֲדذ معهم  8ضحك   �8
 h حتر�مي�� sأل� .لك يهز مكان
يفقد��   �8 ميكن   ºبالتا� عيو�م، 
خوفهم مp �لذ< من خالله 8حكم 
سـلوكهم.  �8ضـبط  تصرفاִדم 
عن  �ما.�   :Rلزمال� باقي  سألت   ¥
على  مو�فقا�  هن  هل  ��جاتكم، 
 h µلضحك ��ملر� eتصرفاتكم بعد
��جاتنا  �حلقيقة   h قالو�:  �لبيت؟ 
�كلما  �ألطفا/،  مع  مرًحا  8كثر 
�بتسمن h �جوههم قابلهم �ألطفا/ 
 h باملثل �نو0 لو 8ننا ننسجم معهم
�جتماعية  قيو0  هنا@  �لكن  .لك، 

�نفسية مو`�ثة حتيل ��0 .لك.
�ملحا0ثة   tهذ من  �ستخلصت  لقد 
 �8 شك    >8 �بد��  �لبسيطة 
ال  �ملبتسم  للوجه  �إلÃابية  �ملشاعر 
بد �8ا تتر@ h نفسك `�حة �8ماًنا 
بينما  �شجاعة،  �ثقة  ��نسجاًما 
�ملشاعر �لسلبية للوجه �لعابس تتر@ 
� غw مريح  ً̀ h نفسك ضيًقا �شعو

بعد  فاآل�  ��لشك.   Oخلو� من 
من  �آلخر  به  يشعر  ما  عرفت   �8
قسما� �جهك،  ال بد �8 تتخلص 
Ãعلك   Rخاطي �عتقا0  كل  من 
تتصو` �8 �البتسامة تقلل من شأنك 
��حتر�مك، ��8 تعتقد �8 �البتسامة 

مفتاµ جللب قلوl �آلخرين لك.

ليك يا قا`á هذt �لسطو` 8هد<  

هذt �لباقة:
�لنكة من  * �سـتمتع بســما_ 

�آلخرين ��ضحك yا.
�8¦عها  طريفة  نـكتة  �حفظ   *

ألفر�0 8سـرتك.
من   �جـه    h �بتســم   *
 .Oتعـــر ال  �من     Oتعر
�ألطفا/  مع  �جلس   *
yم.  ��بتسم  8لعاֲדم  �شا`كهم 
* �.هب مع 8بنــائك 
� �ألماكن 

�لترفيــهية �ملرحة.
 h تبتسم  عندما  نفسك   Rhكا  *
�جه �آلخرين، ��بخ نفسك عندما 

تعبس.
�تذكر 8نه على �لصعيد �لطبـي ال 
يوجد عالÏ ¢ا� �متو�فر باستمر�` 
فدقيقة  "�لضحك".   Ïعال سو� 
ساعة  تضاهي  �لضحك  من   Vحد��
مؤثر��  �السترخاR. فللضحك  من 

 mألمر�� على ¤تلف  �قيمة  
Ãابية 
�يا  بسرعة.    hلتعا� على  �تساعد 
 Lلنا� �متنا_ كثw من  لألسف عن 

عن �لضحك.
�لضحك"  "8بطا/  �ألطفا/   Cيعت�
باملقا`نة مع �لكهو/ فلما.� ال نتعلم 
منهم 0`سا.  فالضحك �لذ< يصد` 
عن 
`�V0 صا0قة ���0فع فعلية يؤ0< 
�يساهم  �لرئتني  حجم  توسيع   �

h تسريع عملية تبا0/ �أل�كسجني 
8نه  عن  فضال  �لتنفس  عملية  خال/ 
 eلد� �ضغط  �لدموية   V`لد�� ينظم 
�يزيد من هرمونا� �جلسم �خلاصة 
.��أل �Øفف   V0بالسعا �لشعو`   h

من  8كثر  تتحر@  �لضحك  �خال/ 
مائة عضلة h �جلسم �من بينها ١٥ 

عضلة h �لوجه.
فلكي نكو� 8مة �سطا علينا �8 ال 
�yيبة  يفقد  ألنه  �لضحك  من  نكثر 
منه  نقلل  ال   �8�  ،lلقلو� ��جر 
�جلمة.  منافعه  من  8نفسنا   eفنحر

:wلشه� Þعلى `8< �ملثل �لعر�
�ضحك للدنيا تضحك لك!!

  
ــق ــصــدي ــة �ل ــا� ــس م
e._.e (تونس)
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مدينة تونسية Tسطو�ية

�ستنشقت ع� zTقتها

حضا��Z متعاقبة �kو�D �لطلق. 

8سطو`ية،  تونسية  مدينة   Ïقرطا
�حلضا`��  من   wلكث� �حتضنت 
��لت حتمل مشعل  ��لثقافا�، �ال 
�لتقدe ��لتنو_ �لثقاh ��حلضا`<. 

��ئع 8ثرية çينة   ̀Ïحتو� مدينة قرطا 
�مبا� .�� مناظر خالبة. فمنذ �8 
8سستها �ألمVw �لفينيقية عليسة سنة 
٨١٤ &.e �ح� تا`يخ تشييد جامع 
قرطاÏ حديثا h هذt �ملدينة �ألثرية 
�لعريقة �كتسبت �ملدينة ُبعًد� 
سالميا 
يرفع من مستو� صيتها �لعاملي �ُيعد 

� `صيد  Oمكسبا 0ينيا `�ئعا ُيضا
 ��. تا`خية   �معا من  �كتسبته  ما 

Ý8ية قصو�.

� �ملتجو/ h �ملدينة �ليوe يشعر فعال 
 Cع �ستنشقت   µمفتو متحف  �8ا 
�8قته حضا`�� متعاقبة �yو�R �لطلق. 
 Oال �قد بلغ عمرها 8كثر من ثالثة̈ 
 eسنة جعلت منها %ط 8نظا` ��هتما
�ملاليني من سياµ �باحثني من �يع 

 .�Õ8اR �لعا

 sل�  Ïقرطا مدينة  قامت  �قد   
8سسها �لفينيـقيو� h ��8خر �لقر� 
 V`لقا�  Oبطر �مليال0  قبل  �لتاسع 
�إلفريقية بد�` با`� h كامل منطقة 
�ملتوسط �لغرÞ. �8قامت 
م�Cطو`ية 
�لساحل  حو/  �هيبة  قيمة   ��.
�ملتوسطي �لذ< كانت تسيطر عليه 
�هو  �سياسية  �قتصا0ية   Vسيطر

فريقيا  بشما/  �خلا�  �لساحل 
�جز`  �مالطة  �سر0ينة  �صقلية 
 Vجلزير� �شبـه  �ألندلسية  �لبليا` 

�السبانية. 
بر�ما   Ïقرطا �صـطدمت  �قد 
��0`  بينهما صر�_ �0مي عـنيف 
�لبـحر  مسـاحة  كـامل  على 
ساحة  ¨خر  �كانت  �ملتوسـط 
مدينة  هي   lحلر�  tهذ  h للقتا/ 
ُحوصر�   sل� نفسها   Ïقرطا
8مرها  على  �ُغلبت   Vعنو �ُفتحت 

�ُهدمت عن ¨خرها.
بناRها  `�ما  8عا�0  سقوطها  �بعد 
مدنية   Vمستعمر 8صبحت  حيث 
ثـرية  ملقاطـعة   Vقاعد�  Vمز0هر
�لز`�عة  تطو`ها �منوها على  �`تكز 
�على تعـد0 �ملد� ��حلـو�ضـر. 
 tهذ  h  Ïقرطا �كتسبت  �قـد 

على  معما`ية  حلة  �لزمنية  �حلقبة 
تلقب  8صبحت  ح�  `�ما  شاكلة 

بـ"�ملشرقة �لبديعة". 
 Ï8صبحت قرطا  Vلفتر�  tبعد هذ�
�لبيزنطية  �الم�Cطو`ية   Vسيطر حتت 
�`يثـة  ��حد   �¨  h كانت   sل�
�ليونانية   V`للحضا �ممثـلة  `�ما 
 h حل Oخامتة �ملطا h� .لشرقية�
�إلسالمي  �لفتح   �ملشرقة   `بوعها 
�ملنw �لذ< قطع �لر��بط بني �فريقية 
 eكز ֲדا لغة �إلسال`� pلالتي� ���لعا

�عقيدته. 
�لئن كانت `�ما هي �لs حطمت 
بناRها  8عا�0   sل� فهي   Ïقرطا
 �`�0 لتلعب  �حنكة،   V`جد� بكل 
��قتصا0يا ��جتماعيا �0خل  سياسيا 
 sل� �لشاسـعة  �إلم�Cطـو`ية 
��الستقر�`  �ألمن  يسو0ها  كا� 

�لر�مـا�. 
��آلثا`يو�  �ملؤ`خو�  �هتم  �لقد 
منذ   Ïقرطا 8طال/  عن  بالبحث 
�لتاسع  �لقر�  8مد بعيد �لكن شهد 
عشر �هتماما ال مثيل له من .< قبل 
  ،Ïمدينة قرطا �
حيث شد �لرحا/ 
�أل0باR ��لشعر�R يستلهمو�ا معCين 
h كتاباִדم عن خيبة 8ملهم، �.لك 
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�لعاصمة  حطمو�  �لر�ما�  أل� 
فريـسة  �قدموها  �لفينيقـية 
�8كلة  للنهب  �ضحية  للـنهش 
فيها  عـا�  فقد  للنا`،  سائغة 
 e�0 حيث  فسا�0  �لر�ما�  �جليش 
�حلريق مؤججا فيها سبعة عشر يوما 

بليـاليها ح� � ينج منها حي.
من   wكث عن   Ïقرطا كشفت  �قد 
 ١٩٧٣ سنة  منذ  �.لك  8سر�`ها 
حيث بد�8 عملية �لترميم ��لتنقيب 
فقد  قبل.   >. من  8كثر  �دية 
 Ïقرطا من  كل  عن  �لكشف  مت 
�إلسالمية �قرطاÏ �لر�مانية �ملسيحية 
 Ïقرطا� ��لبيزنطية  ��لوند�لية 
منها   Vحد�� كل  �باحت  �لفينيقية 
ظلت   sل� �ملكنونة  �ألسر�`  ببعض 
مغبونة �8 ¢هولة 
� �ليوe �نتج عن 
على   Oلتعر�� �الطال_  مزيد  .لك 
تا`Øها. �قاe �ألخصائيو� بالبحث 
�ملكتشفة  �آلثا`  �ترميم  ��لتنقيب 
 Vwلشه� �لتا`Øية  بالوقائع  �`بطها 


بر�ً�� لقيمتها. 
 Ïقرطا Rملدينة مينا� ��من 8شهر معا
�لذ< كتب عن حوضيه �لكثw ِمَمن 
منه   �Rًجز  �8 حيث  مبميز�ته  ُ.هلو� 
مستطيل �لشكل مفتوµ 8ماe �لسفن 

مستدير  �لثا�   Rجلز�� �لتجا`ية 
 Ïقرطا سفن  
ال  تلجه  ال  �لشكل 
�ستو�   Vجزير �تتوسطه  �حلربية 
 Oيشر شا¤ا   V0لقيا�  Ïبر عليها 
�منه  �ملالحة  �ير�قب  �لبحر  على 
بالتنسيق  تصد` �أل��مر ��لتعليما� 
مع �ملر�كز �لساحلية �ألخر� �ملطلة 
مما  �ملتوسط  �ألبيض  �لبحر  على 
8ضفى على �ملدينة بعًد� جغر�فيا مميز� 
من ناحية موقعها �الستر�تيجي �لذ< 
جعلها عرضة عC تا`Øها للطامعني 
على  �لسياسية  ��yيمنة  �لنفو.   h

�ملنطقة. 
�لبيزنطيني  من   Ïقرطا �`ثت  �قد 
كاتد`�ئية تعتC من نو�0` تلك �حلقبة 
 tهذ h كما توجد Þلعر� lملغر� h
8ضحت  `�مانية  مد`جا�  �ملدينة 
بفضل  �لسا�  شفة  كل  على 

 .ºلد�� Ïمهرجا� قرطا
متحف قرطاÏ باالشتر�@ مع متحف 
�لوثائق  8نفس  من  قسم  8هم  با`�0 
�ألثرية �ملكتشفة بقرطاÏ من لوحا� 
 âنقو� �ملبا�  من  �قطع   Rفسيفسا
فخا`ية   ���08� �نصب  �متاثيل 
مصنوعة   ���08�  Vwصغ �تصا�ير 
من معاç �0ينة �من حديد �بر�نز 

 Äنفيسة للمصو V`صا� �حجا`�
����08 من عظاe �من عاÏ. ��تل 
�ملتحف �ليوe ¢مو_ %ال� مد`سة 
�لسابقة �يشتمل على  �لبيض   Rآلبا�
 ��Rفضا� ��`شا�  àزين  قاعا� 
باملتحف  �حتيط  ��لصيانة  للترميم 
مساحا� مشعبة �8 مشجرV مشتملة 

على بقايا معا� مت �لتنقيب عنها.
�ملجد  بعاصمة   Ïقرطا عرفت 
�ملكة �لبحا` بسبب ما �حتلته من 
�لتمد�    � �لرقي  من  عالية  مكانة 
باحليوية  �متا��  ��ال�0ها`. 
 �8 �ستطاعت  ��إلبد�_.  ��ل�Cعة 
�ملغربية  �ملستعمر��  على  تسيطر 
 h ˝كما �8ا لعبت �0`� ˝حضا`يا
�ملتوسط  �لبحر  �جز`  8فريقيا  �ا/ 


� حد�0 بريطانيا.
 Ïقرطا `بو_   h  µلسيا� �يشعر 
مبنظر  فيها  يستمتعو�  �هم  باألما� 
تنسج  �هي  �لفجر  عند  �لشمس 
�لفينيقيني  8طال/  على  �خليا/  8لو�� 
�خلالدh V جو يز0�0 كل يوe `�عة 

��اال.

ــق ــدي ــص ــة �ل ــاه ــس م
_.l (تونس)



� 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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