



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.
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مسجد بيت �لسال�، "بنجو�"  غامبيا.

صو!� �لغال� من �هد�� ُعم� عليم
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كلمة �لتقو�٢

هو  �لبشر  بني  �لتفاضل   r0سا  ;0 شك  ال 
�لتقوQ �7لعمل �لصاt 7ليس �لعرX 70 �للو; 
70 �لرقي �ملاiG.  7يا حسرتاx فكث�� ما wد �لبعض عl �لتا!يخ 
�نفر�7G مبز�يا 7G; غ�هم من �ألقو��..  ب{ قومه |�عما 0}م 
7توسعت !قعة هذ� �لغر7! حيث نشأ@ Dاعا@ Gينية ~تلفة 
تعتقد 0; �ا فوقية 07; �هللا �ختا!ها كشعب �هللا �ملختا! 07; 
�لنجا� حكر �م 7G; غ�هم، 7لعل 0قوQ جتل �ذx �لظاهر� 
هو ما يذكرx �لتا!يخ �7ألسفا! �لدينية عن ب{ �سر�ئيل �لذين 
كانو� مثاال �7ضحا �ذ� �لتعصب �7لغر7! كما يذكر �لقر�;: 
فلم  قل   x07حبا� �هللا  0بنا�  �ن   Q!�7لنصا  Gليهو� ﴿7قالت 
يعذبكم بذنوبكم بل 0نتم بشر ممن خلق يغفر ملن يشا� 7يعذ� 
من يشا�...﴾ (�ملائد�: ١٩). 7ال شك 0; ظهو! �ملصطفى 
� من بني �لعر� ميثل �حسانا 7!/ة عظيمة بالبشرية Dعا� 
7هو � نفس �لوقت ال �لو من حكمة بالغة �أل�ية خصوصا 
حيث  من  �لبشر  يفضل  7ال  مييز  ال  تعا9  �هللا   ;0 علمنا   �g�
�ألعر�X �7ألجناr 7لكنه سبحانه يصّر� مشيئته حلكمة ير�ها 
7لنبأ غي� �ققه 7فق �ستحقاقا@ خاصة، فشا� سبحانه بو�سع 
فضله 7!/ته 0; يبعث �ملصطفى � من �لعر� �لذين كانو� 
قياسا مع باقي �ألمم �7لشعو� �ملحر7مو; من i0 7حي 70 
نبو� 70 تعليم �اi7. فجا� 7G!هم � نيل �لنبو� بعد �جلميع 
7كانت نبو� من تر�| خا¢ ¡ تشهدها �إلنسانية من َقبل 7ال 
بعد حيث ¤لت �إلنسانية قاطبة بالفيو£ �7لlكا@ �لر7حانية 
7G; متييز عرقي 70 جغر�� 70 حضا!i  فتساQ7 �لعر¥ مع 
بوتقة   � �لبشر  ب{  بني   X!�7لفو�  X7لفر� �g7بت  �ألعجمي 
�إلميا; �7لعمل �لصاt..كما 0; �لكتا� �لذi 0ُنز� على 5مد 
�ملصطفى � �خُتص بالكما� �7لشمولية 7توخى �صال§ �ألمم 
كلها، 7من خالله خاطب !� �لعز� سبحانه ب{ �لبشر D0عني  
"بب{ �G�" 7"يا 0يها �لناr" كسر� لكل �لفو�!X �لª قّدسها 

0حسن   iلذ� �لكتا�  هو   x7حد �لقر�;  فإ;  7بالتا¬   .rلنا�
�9 �لعا¡ 7ليست �لتو!�� 7ال �إلجنيل �لذi يدلل على �حتكا! 
�لربوبية �7أللوهية �7لنبو� لشعب �سر�ئيل 07!£ �سر�ئيل!!!  
فاهللا � �إلسال� ليس ��ا قوميا 70 فئويا 70 لشعب معني، بل 
 Q!7حدهم 7ال !� �لنصا Gهو !� �لعاملني 7ليس !� �ليهو
7حدهم 7ال ح° !� �لعر� 7حدهم. فقد 7صف �هللا �gته 
�ملقدسة � فاحتة �لكتا� بـ ﴿�حلمد هللا !� �لعاملني﴾ i0 0نه 
للناr كافة 07نه سبحانه منذ 0; خلق هذ� �لكو; 7هو يهيئ 
�ألسبا� �د�ية �لناr كلهم 7ال يز�� يهديهم � �ملستقبل 0يضا 
7عليه فرسالة �إلسال� !سالة جنا� للبشرية كلها لكل �لشعو� 
�7ألقو�� 7هي ´ر ال شاطئ له 7ينبو³ ما|�� يتدفق ما�x لكل 

�لعطشى �7ليائسني..
�; �لقر�; �لكرمي �7لكتب �لسما7ية كلها توضح بأ; �ألنبيا� 
منذ عهد �G� 7ح° |من �لن� �ملصطفى � قد بعثو� من عند 
�هللا . لكي ينفخو� � 0ممهم حيا� جديد�. لقد علموهم �حلب 

bÄΩ–W6´]6Á’—Ã

� ذكرى يوم البيعة اخلالد
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�ملتو�صل  �جلهد  بذ�  �7لرغبة �   Qلتقو� بذ!�  فيهم  7غرسو� 
�ملتكر!�  �إل�ية  �لسنة  �}ا   ..Xلشا� �7لعمل  �لد��7  �7لسعي 
 xال تتبد� 7ال تتغ�.. �ملنسجمة مع طبيعة �لبشر 7مع فكر ªل�

..x7ضم�
حني  �لنبوية  �لبعثة  من  قرنا  عشر  0!بعة  مر7!  بعد  �ن  7ها 
صا!@ �لعر� مهبط �لرسالة �ملحمدية 0صبحنا � حا� يرثى 
�ملظا¡  7!قعة  تصاعد،   � �7جلرمية  تر�جع   � فالدين  �ا.. 
�خو�  فيها  يقطع  �7لفنت  �7حلر�7  يو�،  بعد  يوما  تتوسع 
 i7تكف� مذه�  تناحر   � بعضا  بعضهم  !قا�  �إلسال� 
 �ضاعت فيه �أل7طا; 7سالت فيه �لدما� 7تشرgمت فيه خر�
 �Gفسا فيه  7عاثت  �إلسالمية  �لقيم  ¤س  فيه  7غربت  �ألمة 
gئا� �لدجا� 7جيوشه من منصرين 7مثقفني 7سياسيني Gجال 
 Gبصد لسنا   Q0خر مسا¹7   9� باإلضافة  هذ�،  كل  7مكر�. 
حصرها.. �}ا عالماٌ@ �; Gلت على شي� فإمنا تد� بوضوٍ§ 
على 0; �لوطن �لعر¥ �لذi هو قلب �لعا¡ �إلسالمي 0صبح 
wتمع¾ متدهو!�. �g�7 كانت �لِقَيُم �ألخالقية ألG iيٍن تشكل 
قد  �لقيم   xهذ �ملتو�صل عن  �لبعد  فإ;  �لدين 7!7حه..  حيا� 
 ;7G ها �نتصا� جسد �لدين �7قفا�G9 نتيجة حتمية مؤ� Xسا
قومية  ليصبح  ُيختز�   xنر� لدين  تتبقى  !7حانية   iفأ   .§7!
 �gفما �لتسلط.   9� به  يسعى  �7!هابا  7مغنما  7تزلفا  7حتزبا 
 Q0ال تر ..!xهذ �صحو i07 !تبقى من �إلسال� بعد هذ� كله
 G0جسـا فهي  �لقـبو!،  بني  لتتجو�  �ألمو�@  صحو�  0}ا 
بال 0!�7§ ال تذG7 عن حيا£ �لديـن �حلنيف 7ال ُتستثـا! 

غ�ִדا على كر�مة خ� �ملرسلني!! 
فيه  �لذi هم  �ليو� يشخصو� �حلا�  �لعر� �ملسلمو;  فياليت 
ليتجنبو� �ملصائب �لª حّلت ֲדم. 7ليعلمو� جيد� 0; من مقاصد 
بعثة سيدنا �إلما� �ملهدi � �!سا� سلطا; !سو� �هللا � 
� �لدنيا؛ 07; يثبت صدX �إلسال� لإلنسانية قاطبة. 7من 0جل 

07خذ  تعا9  �هللا  بأمر  �ملخلصني  من  Dاعًة  07قا�  0علن  gلك 
عا!ًفا  منتهاx 7كا;  بلغ  قد   � للن�  �لبيعة. كا; حبه  منهم 
�أل7ليا�  من  0حًد�   ;0 لو  يقا�  �حلُق  بل   .� ملكانته  حقيقًيا 
�7لصديقني �7لصلحا� � تا!يخ �إلسال� قد عر� مكانة �لن� 
� عرفانا كامال فهو سيدنا �إلما� �ملهدi �. �لذi 0قامه 
�هللا تبا!j 7تعا9  لُيعرِّ� �ملسلمني عموما �7لعر� خصوصا 
نا!  يطفئ   ;0 مهامه  من  7كذلك  �؛  للن�  �لسامي  �ملقا� 
�لعر�  5اصر�  �يبها  7عال  ن��}ا  �ضطرمت   ªل� �لنصر�نية 
�7لعجم؛ 7ينشر �لتعاليم �لسامية لإلسال� �لعظيم � �0ا� �لعا¡. 
7 0; ُيعرِّ� �لناr على تلك �ملبا¹G �لª نزلت على ”5مد“ 
�إلخو�  فعلى  كلها.  �ألGيا;  على  غالًبا  �إلسال�  È7عل   .�
�لعر� �; �7G�!0 0; ُيعَصمو� من Dيع �آلفا@ 0; ينظمو� �9 
Dعه �ملؤمن لبعث �إلسال�. �7ليو� حيث تعوG �لينا gكرQ قيا� 
 r!ما /!�g� جلماعة بأمر �هللا تعا9 � يو� �لبيعة �خلالد ٢٣ من�
 �Gحتت قيا � Gاعة سيدنا �ملسيح �ملوعوD 7فق �هللا عز 7جل
 mta3” �فضائيٍة جديد قناٍ�  �ملفّدQ الفتتا§  �خلامس  خليفته 
�لعربية“ بو�سطة قمر صناعي عر¥؛ � بث موجه �9 �لوطن 
�لعر¥ �لكب� ليستفيد �77g �أل!�7§ �لسعيد� �لصاحلة �لعطشى 
من �لعر� 7لكسر كل �حلو�جز �7الفتر���@ �لو�ية �لكاgبة 
�لª لطاملا G�!0 من 7!�ئها �ملغرضو; تشويه صو!� هذx �لدعو� 
�ملعاGية  �حلمال@  على   G7للر �لكرمي..  7مؤسسها  �ملبا!كة 
لإلسال� �لª ما كا; ألحد 0; يقا!³ فيها بقو� �7قتد�! غ� 
 Qلتقو� lا.. 7عليه ندعو من من� Gأل/دية كما هو مشهو�
 ;0 �لعربا�  �لعر�  �لسعد�� من  �7لصلحا�   �!lل� �خل�ين  كل 
يفتحو� قلوֲדم 7صد7!هم ليكونو� جند� من جنوG هذ� �لدين 
07; يريهم سبحانه 7تعا9 �حلق حقا 7ير|قهم �تباعه 7يريهم 
على  �هللا  7صلى  �مني   �للهم  �جتنابه  7ير|قهم  باطال  �لباطل 

سيدنا 5مد 7على �له 7صحبه 7سّلم. 



ِمَن  َيْنـُصُرِني  َمْن  َقـْوِ"  ﴿َ%َيا 
ُر%َ&﴾  َتَذكَّ َ-َفَال  َطَرْ�ُته/ْم   &ْ2ِ �هللا 

(٣١ :Gهو)

�لتفسـ4:  
 xGّ!  �  � نو§  سيدنا  يستمر 
 ;� 7يقو�:  على طعنهم � 0صحابه 
قصدكم من هذx �ملطاعن 0; 0طرGهم 
0ن{ لست  تفكر7;  0ال  عّني، 7لكن 
مسؤ�7  0نا  بل  0مامكم،  مبسؤ�7 
 ;0 �هللا عز 7جل، فكيف ميكن  0ما� 
0ال  !ضاكم.  بغية  علّي  سخطه  0ث� 
ناكًر�  صر@  طرGִדم  لو  0ن{  تر7; 
 ،Ïجلميٍل صنعه �هللا �ّ¬ من 0جل نصر
7بالتا¬ 0ثرُ@ غضبه 7سخطه، 07َنَّى 
 xهذ  iG�0  ;0 علّي  غضبه  بعد   ¬
�ملسؤ7لية �جلسيمة �لعظيمة �لª 0لقاها 

على عاتقي �لضعيف.

َخَز�ِئُن  ِعْنِد9  َلُكـْم  َ-ُقوُ=  ﴿َ%ال 
�هللا َ%ال َ-ْعَلُم �ْلَغْيـَب َ%َال َ-ُقـوُ= 
ِللَِّذيـَن  َ-ُقوُ=  َ%ال  َمَلـٌك  2ِنِّي 
ُيْؤِتَيـُهُم  َلْن  َ-ْعُيُنـُكْم   9
َتـْزَ�ِ
ِفي  ِبَما  َ-ْعَلـُم  �هللا  َخْيًر�  �هللا 
اِلِمنيَ﴾  َ-ْنـُفِسِهْم 2ِنِّي �Kً2ِ َلِمَن �لظَّ

(٣٢ :Gهو)
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:Rلكلمـا� Sشر
�7ستخف   ،xحتقر�  :x�!G|�  :9
تز�

به (�ألقر�) 

�لتفسـ4: 
طعن  على  نو§  سيدنا  Èيب  هنا 
�نكم  7يقو�:  �خر  بأسلو�  �لكفا! 
مثلكم،  بشًر�   Rكو على  تعترضو; 
 iعو�G 7لكن �لو�قع 0نه ال تعا!َ£ بني
ضر7!ًيا  ليس   g� بشًر�،   Rكو 7بني 
0; يكو; �لرسو� ~تلف¾ عّمن 0ُ!سل 
�ليهم، بل Èب 0; يكو; مثلهم. فلو 
0ن{ �Gّعيت مثًال بأ; �هللا قد سّلم �ّ¬ 
علّي  �العتر�£  لكم  جلا|  ملكوته 
يفّو£   ;0 �ملستحيل  ملن  �نه  قائلني: 
�هللا 0مر ملكوته �9 بشر مثلنا، 7لك{ 
ال Gّ0عي gلك 0بدÐ، بل كل ما 0قوله 
 RذÑ�7 هو 0; �هللا تعا9 قد 0نعم علّي
كشفه  يريد  عّما  للكشف  7سيلًة 

لعباxG من علم �لغيب.       
7يستطرG نو§ � � !xG على ما 
�نكم حتكمو;  قائًال:  0تباعه  به  !مو� 
عليهم 7فق حالتهم �لª تر7}م عليها 
 �g من  7لكن   ،rٍ7بؤ فقٍر  من  �آل; 
�ملستقبل.  �م  �فيه   ما  يعلم   iلذ�
0جز�  7ال  �لغيب،  علم  Gّ0عي  ال  0نا 
من  تعا9  �هللا  7يوفيهم  سيؤتيهم  مبا 
على  منه  لطيف  تأكيد  7هذ�  خ�. 

خ� �جلز�� �لذi سيؤتيهم �هللا، كما 
0نه �مل طابع تعريض ال³g بالكفا! 

�ملعاندين. 
  �7 �آلية نفسها يوّضح سيدنا نو§ 
مر�xG فيقو�: حتكمو; عليهم بالر�gلة 
ملجّرG بؤسهم �لظاهرi، مع 0; �لفقر 
�لظاهرi ال Èعل صاحبه !gيًال، �7منا 
�لذÈ iعل صاحبه  �لقلب   Gهو فسا
 ��G يًال 7بعيًد� عن !/ة �هللا. 7ماg!
فهو  �لصد7!  بذ�@  �لعليم  هو  �هللا 
 �gفإ بعد،  فيما  بيننا  سيحكم   iلذ�
 rلنفو� طيِّبـي   rلنا� هؤال�  كا; 
0نه  نظرx عز 7جل، فال شك �   �
سيجزيهم على خدماִדم 7تضحياִדم 

خ� �جلز��. 
جا�   �لظاملني﴾  ملن   �gً�  R�﴿ 7قوله 
ما  لنفسه  يزعم  0; من   9� لُينبههم  
ال يستحقه فعًال يسحقه �هللا سحًقا؛ 
70 0; من �كم على غ�x بد7; حق 
مبا  لنفسي  Gّ0عي  ال  07نا  ظا¡.  فهو 
0جتاسر  ال  0ن{  كما  فيه،   ¬ ال حق 

على 0; 0حكم على 0تباعي Òال� ما 
ُيظهر7نه من 0عما� 7تصرفا@.

7يتو!³  يرتد³  �لد!جة   xهذ  9�
�آلخرين  على  �حلكم  من  �ألنبيا� 
Òال� ما يظهر منهم، 7لكن �ألسف 
�لناr عامًة جريئو;  كل �ألسف 0; 
غ�هم  على  �كمو�   ;0 على   Ðجد
صغ��  كل  عند  خط��   Q7بفتا
7كب��، � حني كا; �ألجد! ֲדم 0; 

يكونو� 0كثر خوًفا 07شد حذً!�. 
�حلق  0خذ   xمعنا �لظلم   ;0 �لعلم  مع 
ال  من  يد   � 77ضُعه  صاحبه  من 
يستحقه. فاملر�G من قو� سيدنا نو§ 
� هنا: 0ن{ لو �Gّعيت بأن{ 0ملك 
 j!0ُ7شا �لغيب  على  07ّطلع  �خلز�ئن 
� ملكو@ �لسما� �7أل!£، لعز7@ 
جّل   x7حد هللا  ِملٌك  هو  ما  لنفسي 
شأنه، �g�7 |عمُت بأنه ﴿لن يؤتيهم 
 Xحلقو هاضًما  كنُت  خً��﴾  �هللا 
�ملؤمنني، �7 كلتا �لصو!تني سأصبح 

حتم¾ من �لظاملني.

٥
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حتكمون عليهم بالرذالة جملّرد بؤسهم الظاهري، مع أن 
الفقر الظاهري ال nعل صاحبه رذيًال، وإمنا هو فساد 
القلب الذي nعل صاحبه رذيًال وبعيدًا عن رWة اهللا.



 Rََفَأْكَثْر َجاَ�ْلَتَنا  َقْد   Sُُنو َيا  ﴿َقاُلو� 

ِمَن  ُكْنَت   &ْ2ِ َتِعُدَنا  ِبَما  َفْأِتَنا  ِجَد�َلَنا 

(٣٣ :Gهو) ﴾اِ�ِقَني �لصَّ

�لتفسـ4: 
فيما سبق  0شا!  قد   � نو§   كا; 
7ملا  G|�7ها!هم،  �ملؤمنني  �نتصا!   9�
 jكا; �نتصا!هم هذ� يتوقف على هال
�ألعد��، �لذi سيمّهد �لطريق لرقيهم، 
لذلك j!G0 هؤال� �لكفا! على �لفو! 
0نه يتوعَّدهم با�الj، فقالو� له: حسًنا، 
07خِبْرنا  �لنقاشا@،   xهذ من  Gعنا 
صر�حًة م° موعد هالكنا �لذi ִדّدGنا 

به �; كنت من �لصاGقني. 

﴿َقاَ= 2ِنََّما َيْأِتيُكْم ِبِه �هللا 2ِْ& َشاَ] َ%َما 
(٣٤ :Gهو) ﴾ْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن-َ

 
�لتفسـ4:

فأجاֲדم نو§ �  قائًال: �آل; فهمتم 
 ،iG7مر�  iقصد G07!كتم  قو¬ 
 i0 �لعذ��  0مر   � 0ملك  ال  7لك{ 

خيا! 0بًد� .
�هللا  ثالًثا من سنن  لنا  تبني  �آلية   xهذ
عن  �إل�ية  باألنبا�  يتعلق  فيما  تعا9 

�لعذ��.
70الها: 0ّ; موعد حتقق �ألنبا� �لوعيدية 

يبقى على �لعمو� خافًيا.
7ثانيتها: 0نه ميكن �لغا� �لوعيد كليًة، 
شا�﴾   ;�﴿ �هللا  قو�  بدليل   g7لك 
�إلعال;  -!غم  �لعذ��  نبأ   ;0  Ôمبع

عنه- ميكن �لغا�x 0صًال.   
  7ثالثتها: 0نه بالرغم من �لغا� �ألنبا� 
  ;0 �ملستحيل  من  0نه  �ّال  �لفرعية 
7هو   i�7جلوهر �ألساسي  �لنبأ  يلغى 
 � �لغالبو;  هم  07تباعه  �هللا  ُ!سل   ;0
gلك  0جل  7من  حتًما،   ��ملطا �خر 
قا� ﴿7ما 0نتم مبعجزين﴾: i0 سو�� 
0نكم  �ال  ال،   �0 بالعذ��  �هللا  0تاكم 
لن ُتعجزx7  عما يريد، فاملؤمنو; هم 

�لغالبو; � �خر �ألمرحتًما.

 Rُ�ْ
َ-َ  &ْ2ِ ُنْصِحي  َيْنَفُعُكْم  ﴿َ%ال 
َ-ْ& َ-ْنَصَح َلُكْم 2ِْ& َكاَ& �هللا ُيِريُد َ-ْ& 
ُتْرَجُعو&﴾  َ%2َِلْيِه  
بُُّكْم َ ُهَو  ُيْغِوَيُكْم 

(٣٥ :Gهو)
  َ

 :Rلكلما� Sشر
َنصًحا  له  7َنَصَح  َنَصَحه  نصحي: 

7ََعَظه  7نصاحيًة:  7َنصاَحًة  7ُنصح¾ 
07خلص له �ملوG�، 7هو بالال� 0فَصُح 

(�ألقر�).
ضلَّ  غيًّا:   iيغو  Qغو يغويكم: 
َهَلَك.  �جلهل؛   � �7}مك  7خا� 
0ضّله.   :x07غو�  . ضلَّ َغو�يًة:   iَ7َغِو

(�ألقر�).

 �لتفسـ4: 
 يقو� �م سيدنا نو§: �ن{ 0متÔ لكم 
7لكن  �ملحبة،  لكم   0ُ7خلص   Qد��
ح� هللا 0كثر 07شد من نصحي لكم 
57بª �ياكم، فإ�g كا; �هللا يرQ �خل� 
� هالككم فإن{ !�ٍ£ مبا يرضى هو 

جل شأنه.
  �; هذx �آلية تدحض بكل 7ضو§ 
7صر�حة �لزعَم بأ; نوًحا � تسر³ََّ 
�نه   g�  ،jال�با قومه  على  �لدعا�   �
¡ يد³ُ عليهم من تلقا� نفسه، بل �; 
بذلك، �7نه   x0مر  iلذ� تعا9 هو  �هللا 
 i0 م هنا صر�حة بأن{ ال 0ملك�يعلن 
خيا! ��g كا; �هللا يريد 0; يهلككم.   
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٦

إذ إنه ^ يدُع عليهم من تلقاء نفسه، بل إن اهللا تعا� 
صراحة  هنا  rم  يعلن  وإنه  بذلك،  أمره  الذي  هو 
بأنF ال أملك أي خيار إذا كان اهللا يريد أن يهلككم...   



 i0 0يًضا  تعا9  �هللا  عن  Gفع  �نه   ×  
�عتر�£ 7عيب فقا�: ﴿هو !بكم﴾.. 
يربيكم قد   iلذ� i0 ما �G� خالقكم 
قضى ֲדالككم فال شك 0; هذ� هو 

خ� لكم 7ملن سو�كم. 

﴿َ-ْ" َيُقوُلوَ& �ْفَتَر�bُ ُقْل 2ِِ& �ْفَتَرْيُتُه َفَعَليَّ 
ُتْجِرُموَ&﴾  ا  ِممَّ َبِر9ٌ]  َ%َ-َنا  2ِْجَر�ِمي 

(٣٦ :Gهو)

 :Rلكلما� Sشر
جرُمه  عُظم  g0نب؛  0َْجَرَ�:  2جر�مي: 

(�ألقر�) 

�لتفسـ4: 
هذx �آلية 0يًضا �ستمر�! حلديث نو§ 
مع قومه 7ال تتحدÙ عن �لن� 5مد 
�. 7هناj فرX �7حد هو 0; �خلطا� 
من قبل كا; موّجًها من نو§ �9 قومه، 
 x07ما هنا فِمن �هللا �9 نو§، حيث 0مر
0; يرGّ عليهم بقوله: �; كنت كاgًبا 
�لكال�  هذ�   i0فتر بأن{  تزعمو;  ما 
من عند نفسي فال شك 0; هذx جرمية 
كQl سأعاَقب عليها حتًما، فال �Gعي 
لقلقكم 7هلعكم. 0ما ��g كنت صاGًقا 
 iفاعلمو� 0; تكف�كم �يا iعو�G �
7Gمنا  عليها  ستعاَقبو;   Qlك معصية 

شك، 7ال خو� علّي من gلك.

7بقوله ﴿07نا بر�i مما ُتجرمو;﴾ قّد� 
�م جو�ًبا لطيًفا �خر على ִדمة �الفتر�� 
 xمنـّز 0ن{  تر7;  0ال  قا�:  حيث 
معاٍ¢  من  فيه  0نتم  ما  متام¾ عن كّل 
7جر�ئم، فكيف تستسيغو; ��gً �ִדامي 
بأن{ 0جتاسر على كQl �جلر�ئم 7هي 
�لعقل  �الفتر�� على �هللا عز 7جل. �; 
�لسليم ال ُيقّر gلك 0بًد�. فال شك � 
0ّ; �لتهمة �لª ترمون{ ֲדا باطلة متاًما. 
 xهذ � "iلقسيس "7ه�� لقد طعن 
|عم  من  0خطأ  لقد  قا�:  حني  �آلية 
بل  نو§،  عن   Ùتتحد �آلية   xهذ  ;0
�لو�قع 0; 5مدÐ كا; �تلق �لقر�; من 
مفترًيا   - باهللا   g�7لعيا  - نفسه  عند 
 �g� ما  هنا  نسي  قد  7كا;  �هللا،  على 
كا; يتحّدÙ عن نو§ 0� عن نفسه، 
يقولو;   �0﴿ �لفو!  على  قا�  7لذلك 
7نسيانه   xخطأ متد�!ًكا   ﴾xفتر��

  .(iتفس� 7ه�)
�حلق 0; �ملعÔ �ألصح لآلية هو ما سبق 
g ;0كرته �نًفا، 7لكن بعد �ّطالعي على 
طعن �لقسيس Q!0 0}ا تتحدÙ 0يضا 
عن !سو� �هللا �. حيث Gحض �هللا 
ֲדا مز�عم �لقسيس 7َمن على شاكلته. 
عن  �لقسيس  |عم   ;0 سبق  0نه  gلك 
 iعند لكم  0قو�  ﴿7ال  تعا9  قوله 
خز�ئن �هللا ...﴾ (�آلية ٣٢) 0; نوًحا 
¡ يتعر£ ملثل هذx �العتر�ضا@، �7منا 

�لو�قع 0; 5مًد� يد�فع عن نفسه بلسا; 
نو§ ليوهم �لقو� 0; هذx �العتر�ضا@ 
 ¡ بل  مكة،  كّفا!  من  بدًعا  ليست 
0نبيائهم.  ضد  يث�7}ا   rلنا� يز� 
 � 5مد�  سيدنا  �ִדم  �لقسيس  فكأ; 
نفسه.  عند  من  �لكال�  هذ�  بافتر�� 
يكو;   ;0 متاًما  �ملمكن  من  0نه   Q!فأ
 xهو عا¡ �لغيب قد جا� ֲדذ iهللا �لذ�
 xذ��آلية كجملة معترضة هنا تفنيًد� 
�ألفكا! �ملريضة من �لقسيس 07مثاله، 
 � 5مد  يا   Ïسيأ بأنه  !سوله  منبًئا 
 Ù0حد�  � سيطعنو;  قو�  �ملستقبل 
 ¡ نوًحا  بأ;  |�عمني   ،xهذ �ملاضي 
 ،x5مد من عند xيقل هذ�، �7منا �فتر�
كنت  لو  بأن{  عليهم   Gتر  ;0 فعليك 
مفتري¾ فسو� يعاقب{ �هللا على �الفتر�� 

ال 5الة، 7لن 0جنَو من عذ�به 0بًد�. 
 xيعّد  iلذ� هذ�   ;0 �لقسيس  7ليعلم   
على  غالًبا  صا!  قد  �هللا  على  مفتري¾ 
�لقسيس   xيتخذ  iلذ� 7لكن  0عد�ئه، 
07مثاله �بن¾ هللا سبحانه قد جنح �ألعد�� 

� تعليقه على �لصليب! 
به  عامل  مبا  �ملفترين  �هللا  يعامل  فهل 
 � �لن�   Xصد  ;�  × ؟!   � 5مًد� 
 0ًlم بكونه  0يضا  حتقق  0ّيما  متحقق 
قومه  به  تلطخ  قد  ما  طاهرÐ من كل 

من 0!جاrٍ 7عيوٍ� 7معاٍ¢. 
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﴿َ%ُ-%ِحَي 2َِلى ُنوSٍ َ-نَُّه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن 
َقْوِمَك 2ِالَّ َمْن َقْد iََمَن َفَال َتْبَتِئْس ِبَما 
        (٣٧ :Gهو) ﴾&ََكاُنو� َيْفَعُلو

  
:Rلكلما� Sشر

7َحِزَ;.   xََِكر  :rَْبَتَأ� َتبَتِئْس:  ال 
تشتِك  7ال  حتز;  ال   i0 تبتِئس  ال 

(�ألقر�) 

�لتفسـ4:
7ضو§  بكل  تؤكد  0يضا  �آلية   xgx
سو��  لقومه،  نو§  Gعا�   ;0 7جال� 
0كا; Gعا� خ� G �0عا� شر، �منا كا; 
عند  من  ال  تعا9،  �هللا  عند  من  بأمر 
نفسه، ألنه تعا9 يأمرx هنا (فال تبتئس 
 ¡ 0نه  يؤكد  مما  يفعلو;)،  كانو�  مبا 
يكن قد يئس من �مياِ; قومه �9 حني 
نز�7 هذ� �ألمر �إل�ي، بل كا; قلًقا 
فلو  �ميا}م.  على حالتهم بسبب عد� 
�عتlنا Gعا�x (!ّ� ال َتَذْ! على �أل!£ 
من �لكافرين Gّيا!Ð) (نو§:٢٧) Gعاً� 
عليهم، لوجب علينا 0; نرQ ما ��g كا; 
بعد   �0 قبل  �لدعا� قد صد! عنه  هذ� 
تفس�ها؟   Gبصد �لª �ن  �آليه  نز�7 
فلن  نز7�ا،  بعد  به  فإ�g كا; قد Gعا 
ُيعتG lعا� شٍر، بل �نه كا; تعب�� عن 
�ستسالمه لقضا� �هللا فيهم، ألنه تعا9 
��g كا; قد قر! تدم�هم من قبل، فما 

كا; نو§ ´اجة للدعا� �الكهم. 0ما 
��g قيل بأنه قد Gعا به قبل هذ� �لقضا� 
�إل�ي فال يبد7 هذ� قوًال صائب¾، ألنه 
قبل صد7!  قد Gعا �الكهم  لو كا; 
تبتئس  له (ال  �لقضا� فكيف قيل  هذ� 
 ;0 ميكن  كيف  يفعلو;).  كانو�  مبا 
 jّم على �ا³ هال�يصا� بالقلق �7
�الكهم،  قبل  من  يدعو  كا;  قو� 
 ;0 فالو�قع  �خلl؟   xيسّر  ;0 Èب  بل 
�الكهم كا; 0سبق  i7لقضا� �لسما�
|من¾ من Gعائه هذ�، G ;07عا�x ليس 
عن   xتعب� مبثابة  هو   �7منا  شر  Gعا� 
قبوله قضاَ� �هللا �7نقياxG لقر�! �لسما�. 
قد  Gمَت  ما   ،�! يا  يقو�:  7كأنه 
قضيت ֲדالكهم فأهِلْكهم، فأنا !�ٍ£ 

7مستسلم لقضائك.
 x!عتبا� على  يصّر  0حد  كا;   �g� 0ما 
Gعا� شر فليعلم 0; نوًحا � ¡ يد³ُ 
به من تلقا� نفسه بل بأمٍر من عنِد �هللا، 
7مثل هذ� �لدعا� ال ميس بشأ; �ألنبيا�، 
ألنه ��g 0خl �لعليم �خلب� مبصٍ� تعيٍس 

ال   Qد�� من  ´رما}م  فالدعا�  لقوٍ� 
ميّثل �ّال بيان¾ للو�قع �7حلقيقة.

7لو قيل: ما �G� �هللا قد قر! هالكهم 
�لدعا�؟  ֲדذ�  يدعو  أل;  �لد�عي  فما 
 lَفاجلو�� هو 0; �لن� !غم تلقِّيه خ
�هللا  يز�� يشفع عند  قومه، ال  عذ�� 
�م نظرÐ �9 !/ة �هللا �لو�سعة، عسى 
ما  7هذ�  بالعذ��.   x7عيد يلغي   ;0
يتوّسل   §lي  ¡  g�  ،� نو§  فعل 
�9 �هللا تعا9 طالًبا �م �لر/ة �9 0; 
j!G0 0; تأخ� �لعذ�� 0كثر من gلك 
!به  Gعا   j�gّ�7 �لّدين،   tمبصا ضاّ! 
قائًال: فليكن �آل;، يا!�، ما قر!@ 

7قضيت.

َ%َ%ْحِيَنا  ِبَأْعُيِنَنا  �ْلُفْلَك  ﴿َ%�ْصَنِع 
َ%َال ُتَخاِطْبِني ِفي �لَِّذيَن َظَلُمو� 2ِنَُّهْم 

(٣٨ :Gهو) ﴾&َُمْغَرُقو

:Rلكلما� Sشر
7يؤنَّث  ر  يذكَّ �لسفينة  �لُفلك: 
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وليعلم القسيس أن هذا الذي يعّده مفuياً على اهللا قد صار 
غالًبا على أعدائه، ولكن الذي يتخذه القسيس وأمثاله 
ابنًا هللا سبحانه قد جنح األعداء � تعليقه على الصليب! 



(�ألقر�)
7هي  عٍني  Dع  �ألعني  -عيننا: 
كلمة كث�� �ملعاR 7منها: �لباصرُ�؛ 
7ُتطَلق على �حلدقة؛ 0هُل �لبلد؛ 0هُل 
به  يقا�  �لعني،   � �إلصابُة  �لّد�!؛ 
�لَدْيَدبا;  عني (i0 مر£ � عينه)؛ 
(i0 �لرسو�)؛ �جلاسوrُ؛ �جلماعُة؛ 
كّل  من  �حلاضر  �لبصُر؛  حاّسة 
شي�؛ خياُ! �لشي� ؛ �لّديناُ!؛ نفُس 
�لشي� �g7ته؛ �لنقُد �حلاضر؛ �لسّيُد؛ 
�لّشمُس 70 شعاعها؛ �لعتيُد من �ملا�؛ 
0نت  �لينبو³.  اليقلع؛  0ّيا�  مطُر 
�7حلفظ  �إلكر��   �  i0 عي{:  على 
0حفظه   i0 بعي{:  ُفال;  (�ألقر�). 
بأعيننا)،  (فإنك  قا�:  07!�عيه. 
 i0 (�7صنِع �لفلك بأعيـننا) :7قا�
´يث نرQ �7فـظ، 7منه: عني �هللا 
عليـك: i0 كنت � حفـظ �هللا 

(@�Gملفر�)

�لتفسـ4:
 xقومه 0مر jهللا نوًحا ֲדال� lعندما 0خ
0يض¾ 0; يصنع سفينًة مستعيًنا بأتباعه 

70 0هل بيته.
�لعني   Rمعا من   ;0 �نف¾  gكرنا  لقد 
 !�G 0هل  من  يكو;  7ال  �لد�!،  0هل 
�لن� 0قا!به فقط، بل �; 0تباعه 0يًضا 
ُيعت7l; 0هل x!�G، أل; كّل قر�بة له 

من  ُيعّد  فال  !7حانًيا،  طابًعا  تأخذ 
عش�ته �ملاGية قريًبا له �ّال �لذi يؤمن 
برسالته 7يبقى على صلة !7حانية به، 
(بأعيننا)  تعا9  قوله  فسرنا  7لذلك 

مبعÔ 0قا!بنا 07تباعنا.
 Ôمع �لعلم 0; قوله تعا9 (بأعيننا) مبع
 Ð!�G تعا9  0; هللا  يع{  �G!نا ال  0هل 
 9� تعا9  �هللا  نسبهم  قد  بل  ماGيًة، 
�لن�  0تبا³  من  �ملخلصني  أل;  نفسه 
�هللا  0حّبا�  من  يصبحو;  0يض¾  هم 
﴿فاGخلي  تعا9  قوله   x7نظ� تعا9. 

 Rشّتى، أل; من معا Xٍبطر j7ترعا
0يًضا.  �7إلكر��  �حلفاظة  (�لعني) 
0ثنا�  تتعر£   �سو 0نك   Ôفاملع
�لسخرية  ألنو�³  �لسفينَة  صنعك 
 Ùمن قبل �لقو�، فال تكتر ��!G|�7ال
�فظك   �سو ألننا  يصنعو;،  مبا 

7نكرمك.
Q!07 0; قوله تعا9 (بأعيننا 77حينا) 
ماGية  سفينة  سفينتني:   9� �شا!� 
�ملؤمنني،  مبساعد�  تصنع  كانت 
�ل°   Qبالتقو تصنع  !7حانية  7سفينة 

(�لفجر:   ﴾ªخلي جنG�7  iGعبا  �
�هللا   !�G 0هل  من   Gفاملر�  .(٣٠-٣١
7قد  جنته.  يستحقو;  من  تعا9 
مزيًد�  ليلهمهم  �لتعب�  هذ�  �ستخد� 
�قتر��   Qلد �7لسلو�;  �لسكينة  من 

فاجعة �لعذ��. 
  7قوله تعا9 (بأعيننا) قد يع{ 0يًضا 
 jَتكلُؤ �هللا  7عُني  �لسفينة  �صنع   ;0

تنجي صاحبها من �لعذ��.
 0ما قوله تعا9 ﴿7ال Ñاطب{ � �لذين 
ظلمو�﴾ فهو Gليل �خر على 0; نوًحا 
� ¡ يد³ُ عليهم قبل صد7! �لقر�! 
�لسماi7 بعذ�ֲדم، ألنه ��g كا; يدعو 
فلما�g �اطبه  0يًضا  قبل gلك  عليهم 
�لذين   � Ñاطب{  (7ال  بقوله:  �هللا 

ظلمو�). 
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فالواقع أن القضاء السماوي rالكهم كان أسبق زمًنا 
هو   وإمنا  شر  دعاء  ليس  دعاءه  وأن  هذا،  دعائه  من 
لقرار  وانقياده  اهللا  قضاَء  قبوله  عن  تعبTه  مبثابة 
قضيت  قد  دمَت  ما  رب،  يا  يقول:  وكأنه  السماء. 

بهالكهم فأهِلْكهم، فأنا راٍض ومستسلم لقضائك.



َعْن 0َِبي ُهَرْيَرَ� � قا�: ِقيَل َيا َ!ُسوَ� �هللا َمْن 0َْكَرُ� �لنَّاrِ؟ َقاَ�: 0َْتَقاُهْم. َفَقاُلو�: لَْيَس َعْن َهَذ� َنْسَأُلَك. َقاَ�: َفُيوُسُف 
َنِبيُّ �هللا �ْبُن َنِبيِّ �هللا �ْبُن َنِبيِّ �هللا �ْبُن َخِليِل �هللا. َقاُلو�: لَْيَس َعْن َهَذ� َنْسَأُلَك؟ َقاَ�: َفَعْن َمَعاGِِ; �ْلَعَرِ� َتْسَأُلوِ;، ِخَياُ!ُهْم 

ِفي �ْلَجاِهِليَِّة ِخَياُ!ُهْم ِفي �ْإلِْسَالِ� �gَ�ِ َفُقُهو�. (صحيح �لبخا!i، كتا� 0حاGيث �ألنبيا�)

َعْن َعاِمٍر َقاَ�: َسِمْعُت �لنُّْعَماَ; ْبَن َبِشٍ� َيُقوُ�: َسِمْعُت َ!ُسوَ� �هللا � َيُقوُ�: �ْلَحَالُ� َبيٌِّن �7َْلَحَر�ُ� َبيٌِّن 7ََبْيَنُهَما ُمَشبََّهاٌ@ 
ُبَهاِ@ َكَر�³ٍ َيْرَعى َحْوَ� �ْلِحَمى  َال َيْعَلُمَها َكِثٌ� ِمْن �لنَّاrِ. َفَمِن �تََّقى �ْلُمَشبََّهاِ@ �ْسَتْبَر0َ ِلِديِنِه 7َِعْرِضِه، 7ََمْن 7ََقَع ِفي �لشُّ
ُيوِشُك 0َْ; ُيَو�ِقَعُه. 0ََال 7َِ�;َّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى 0ََال ِ�;َّ ِحَمى �هللا ِفي 0َْ!ِضِه َمَحاِ!ُمُه، 0ََال 7َِ�;َّ ِفي �ْلَجَسِد ُمْضَغًة �gَ�ِ َصُلَحْت 

َصُلَح �ْلَجَسُد ُكلُُّه �gَ�ِ7َ َفَسَدْ@ َفَسَد �ْلَجَسُد ُكلُُّه 0ََال 7َِهَي �ْلَقْلُب. (صحيح  �لبخا!i، كتا� �إلميا;)

ُد ْبُن �ِْبَر�ِهيَم �لتَّْيِميُّ 0َنَُّه َسِمَع َعْلَقَمَة ْبَن 7َقَّاٍ¢ �للَّْيِثيَّ َيُقوُ� َسِمْعُت  عن َيْحَيى ْبن َسِعيٍد �ْألَْنَصاِ!i َقاَ�: 0َْخَبَرِني ُمَحمَّ
 .Qاَ� � َعَلى �ْلِمْنَبِر َقاَ�: َسِمْعُت َ!ُسوَ� �هللا � َيُقوُ� �ِنََّما �ْألَْعَماُ� ِبالنِّيَّاِ@، �7َِنََّما ِلُكلِّ �ْمِر¹ٍ َما َنَو ُعَمَر ْبَن �ْلَخطَّ

َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه �َِلى Gُْنَيا ُيِصيُبَها 7ْ0َ �َِلى �ْمَر0ٍَ� َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه �َِلى َما َهاَجَر �ِلَْيِه. (صحيح �لبخا!i، كتا� بد� �لوحي)

َعْن 0َِبي ُهَرْيَرَ� � 0; �لنَِّبيِّ � َقاَ�: �ْإلِميَاُ; ِبْضٌع 7َِستُّوَ; ُشْعَبًة �7َْلَحَياُ� ُشْعَبٌة ِمَن �ْإلِميَاِ;. (صحيح �لبخا!i، كتا� �إلميا;)
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١٠

من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا $مد املصطفى �

�ألسو� �لحسنة



�لنبّوِ� 7ج��َ; بيِت  0َْهَل 0!ِ£  �لَعَرِ� �لعربا�. �لسال� عليكم، يا  ”�لسالُ" عليكم، 0يها �ألتقياُ� �ألصفيا�، ِمن 
�ِهللا �لُعظمى. 0نتم خُ� 0مم �إلسالِ� 7خُ� ِحزِ� �ِهللا �َألعلى. ما كا; لقوٍ� 0; يبُلغ شأَنكم. قد ِ|Gمت َشَرًفا 7َمجًد� 
 Q7ً7خَتم على ن�ٍّ كا; منكم 7ِمن 0!ِضكم 7ََطـًنا 7َمأ �َG� 7َمنـزًال. 7كاِفيكم ِمن فخٍر 0; �هللا �فتتَح 7حَيه من
7َمولًد�. 7ما G0َ!�كم َمن gلك �لن�ُّ! 5مٌد �ملصطفى، سيُِّد �َألصفياِ� 7فخُر �ألنبياِ�، 7خاَتُم �لرسِل 7ِ�ماُ� �لَو!Q. قد 
ثَبت �حساُنه على كلِّ َمن �Gََّ على ِ!جلني 7َمَشى. 7قد jَ!َG0َ 7حُيه ُكلَّ فائت ِمن !موٍ| 7َمعاٍ; 7ِنكاٍ@ ُعَلى. 
0َ7حَيا Gِيُنه ُكلَّ َمن كا; َمْيـًتا ِمن معا!ِ� �حلق 7ُسَنِن ��دQ. �للهّم فَصلِّ 7سلِّْم 7َباِ!jْ عليه بَعَدGِ كل ما � 
�أل!£ من �لقطر�ِ@ �7لذّ!�ِ@ �7ألحياِ� �7ألمو�@، 7بَعَدGِ كلِّ ما � �لسما�7@، 7بَعَدGِ كلِّ ما ظَهر �7ْخَتَفى، 
7َبلِّْغه منا سالًما َيمُأل 0َ!جاَ� �لسماِ�. ُطوَبى لقو� �ِمـل ِنَ� 5مـٍد � على !قبته، 7ُطوَبى لقلبٍٍِ 0َفَضى �ليه 
7خاَلَطه �7 ُحـبِّه فَنى. يا سّكاَ; 0!ٍ£ 7َِطـَئْتها َقَدُ� �ملصطفى َ!ِحَمكم �هللا 7َ!ِضَي عنكم 0َ7ْ!َضى، �; ظ{ فيكم 
جليٌل، �7 !7حي للقائكم غليٌل يا عباGَ �ِهللا. R�7 0َِحنُّ �9 ِعياِ; بالGكم، 7بركاِ@ سو�Gِكم، أل|7َ! َموِطَئ 0قد�ِ� 
خِ� �لو!Q، 07جعَل ُكْحَل عي{ تلك �لثرQ، 7َأل|7َ! صالَحها 7ُصلحاَ�ها، 7َمعاِلَمها 7ُعلماَ�ها، 7َتَقرَّ عي{ بر�يِة 
70لياِئها، 7َمشاهِدها �لكQl. فَأْسَأ� �هللا تعا9 0; يرُ|َق{ !�يَة ثر�كم، 7َيُسرRَّ َمبر�كم، بعنايِته �لعظمى. يا �خو�; 
 Gَكم، 0ُ7حبُّ َ!ْمَل ُطُرِقكم 0َ7حجاَ! ِسَكِككم، 70ُ7ِثُركم على كلِّ ما � �لدنيا. يا 0َكباGَ0ُِحبُّكم، 0ُ7ِحبُّ بال R�
 ،Qֲדا 0ُ�ُّ �لُقَر jَ!ُِبو ªِفيكم بيُت �ِهللا �ل .Ql، 7َمر�ِحـِمه �لك�، 7َمز�يا كث�ٍ�كاٍ@ 0َث�lكم �ُهللا ب �لعر� قد َخصَّ
7فيكم !7ضُة �لن�ِّ �ملبا!j �لذi 0شا³َ �لتوحيَد � 0قطاِ! �لعاَلِم 0َ7ظَهَر جالَ� �ِهللا 7َجلَّى. 7كا; منكم قوٌ� نَصر�7 
�َهللا 7!سوَله بكل �لقلِب، 7بكل �لر7ِ§، 7بكل �لّنَهى. 7بَذلو� 0مو�َلهم 07نفَسهم إلشاعِة Gيِن �ِهللا 7كتاِبه �َألْ|َكى. 
فأنتم �ملخصوصو; بتلك �لفضائِل، 7َمن ¡ ُيكِرْمكم فقد جاَ! �7عَتَدQ. يا �خو�ِ; �R 0كُتب �ليكم مكتو¥ هذ� 

بَكِبٍد َمرضوضٍة، G7مو³ مفضوضٍة، فاَ�عو� قو¬، جَز�كم �هللا خَ� �جلز��". 
(مر�� كماال@ �إلسال�، �خلز�ئن �لر7حانية �ملجلد ٥ �لصفحة ٤١٩-٤٢٢ طبعة لند;).

"إن ظني فيكم جليٌل، وفي روحي للقائكم غليل"
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من كال� �إلما� �لمهد�
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ال   x7حد �هللا  �ال  �له  ال   ;0 0شهد 
 xعبد 5مًد�   ;ّ0 07شهد  له،  شريك 
من  باهللا   gفأعو بعد  0ما  7!سوله، 
�لرَّْحمِن  �ِهللا  ِبْسِم  �لرجيم،  �لّشيطا; 
�لرَِّحيمِِ * �ْلَحْمُد هللا َ!�ِّ �ْلَعاَلِمني * 
يِن  �لرَّْحمـِن �لرَِّحيِم * َماِلِك َيْوِ� �لدِّ
�هِدَنا  َنْسَتِعني *   jََنْعُبُد �7ِيَّا  jَِيَّا�  *
�لَِّذيَن   âَِصَر�  * �ُملسَتِقيَم   âََر� �لصِّ
َعَليِهْم  �ملَغُضوِ�  َغِ�  َعَليِهْم  0َنَعمَت 

 * َ الِّني 7ََال �لضَّ

�ليو� هو ٢٣ من شهر ��g!/ ما!r؛ 
تا!يخ Dاعتنا،   �  Ql�0ية ك 7له 
قبل مائة ã7اR عشر� (١١٨)  ألنه 
 iملهد� �إلما�  سيدنا  0خذ  سنة 
�7ملسيح �ملوعوG � �لبيعة بأمٍر من 
تأسست Dاعتنا  7هكذ�  تعا9؛  �هللا 

تأسيسا !�ًيا. 
�; هذ� �ليو� 7g �0ية كب�� � �لبعثة 
g0كر   �لذلك سو �لثانية لإلسال�؛ 
�لدين  حلالة   ��لظر7 خلفية  لكم 

.jإلسالمي �نذ��
كا; كل مسلم غيو! على �إلسال� 
يتأ¡ من !�ية �حلالة �لدنية �لª كا; 
�ندية � �لقا!�   �7 �ملسلمو;.  عليها 
بالذ�@ كا; �إلسال� ُعرضًة �جما@ 
 r7ند�ِقبل �آل!يا � شرسة جًد� من 
�ملسيحيني  �7ملبشرين  �7لقسا7سة 
كانو�  �ملسلمني  علما�   ;0 لد!جة 
خائفني مذعو!ين، 7¡ يقد!�7 على 
�إلسال�  0عد��  هجما@  على   Gلر�
عندما  �لبعض   ;� بل  فحسب، 
�!تّد�7  عليها   Gلر� من  يتمكنو�   ¡
�7نضمو� �9 �ملسيحية، 0ما �آلخر7; 

فقد تركو� �إلسال� عملًيا.
�جما@  يتصدَّ   ¡ �لوقت  gلك   �
�الَّ   Qألخر� �7لديانا@  �ملسيحية 
7هو  �إلسال�  7بطل  �هللا   ُّiَجِر

خطبة �جلمعة �لs -لقاها سيدنا �خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� � 

�٢٠٠٧/٣/٢٣�  (٥ !بيع �أل�7 ١٤٢٨ هـ) � مسجد بيت �لفتو§  لند; بريطانيا 

"صَبوُت إ� إشراككم
يا معشَر العرب � هذه النعم" 

* تعريب: قسم الترجمة باجلماعة



املها�ني  هؤالء  مكائد  الكتاب  هذا  أفشل  لقد 
كانوا  الذين  فإن  وrذا  املسلمني،  همم  ورفع 
فقد  لإلسالم،  اإلخالص  فيه  ورأوا  حضرته  �بون 
ولكنه  البيعة؛  منهم  يأخذ  أن  حضرته  من  طلبوا 
بذلك. تعا�  اهللا  أمره  ح�  َأْخَذها  يرفض  كان 
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 .� “RياGم�|� غال� 0/د �لقا”
0تبا³  Dيع  �جما@   Qَّتصد لقد 
 r7ند��7  Q!لنصا� من  �لديانا@ 
 x7حد Qَّتصد .ä�7!يا 7بر��و �ا
�لª كانت  �لشرسة  لتلك ��جما@ 
 ،� �لن�   9�7 �إلسال�   9� توجه 
”�ل�lهني  �لعظيم  كتابه  خال�  من 
0!بع   �  xنشر  iلذ� �أل/دية“ 
�ألعد��  هؤال�  به  07فحم  wلد�@؛ 

تهم. 7بكَّ
من   R�7لثا �أل�7  �جلز�  ُنِشر  لقد 
هذ� �لكتا� � عا� ١٨٨٠ �7جلز� 
�لر�بع  �7جلز�   ١٨٨٢  � �لثالث 
فيه  حضرته   Xسا 7قد  ١٨٨٤؛   �
 Xصد على  �ملفحمة  �لد�مغة  �ألGلة 
07نه  �هللا  كال�  07نه  �لكرمي  �لقر�; 
 � نبينا   Xصد 7على  له،  مثيل  ال 
� Gعو�x للنبو�. 07علن حضرته 0; 
من يستطيع 0; يفند هذx �ألGلة فإن{ 
�x 0; يأÏ بثلث 70 !بع 70 ح°  0حتدَّ
 �åس �ألGلة �لª قدمـتها 7سـو
0عطيه عشر� �ال� من �لر7بيـا@ 
 j�g  � كب��  �ملبلغ  7كا;  جائز�، 

�لوقت.
لقد 0فشل هذ� �لكتا� مكائد هؤال� 
�ملهاDني 7!فع �م �ملسلمني، 7�ذ� 
فإ; �لذين كانو� �بو; حضرته 7!�70 

طلبو�  فقد  لإلسال�،  �إلخال¢  فيه 
�لبيعة؛  منهم  يأخذ   ;0 حضرته  من 
 x7لكنه كا; يرفض 0َْخَذها ح° 0مر
�هللا تعا9 بذلك. فنشر حضرته �عالًنا 
 lيسمG /�7أل�7 من كانو; �أل� �
”�لتبليغ“  بعنو�;:   �١٨٨٨ عا� 
قا� فيه: ”G70 0; 0بلِّغ ֲדذx �ملناسبة 
عامًة  �هللا  خلق   9�  Q0خر !سالة 
بأن{  7هي  خاصًة  �ملسلمني   9�7
�لذين  من  �لبيعة  �خذ   ;0 0ُِمرُ@  قد 
يبحثو; عن �حلق ليتيسر �م �إلميا; 
�حلقيقية  �إلميانية  �7لطها!�  �حلق 
يتخلو�  7لكي  �لصاGقة..  �هللا  57بة 
عن حيا� �لنجاسة �7لكسل �7لغد!. 
من  شيًئا  0نفسهم  فالذين Èد7; � 
�لقد!� على هذ� �ألمر؛ من �7جبهم 
0; يأتوR، ألن{ سأ�7سيهم 07سعى 
�هللا   j!7سيبا �صرهم.  عنهم  ألضع 
 ;0 شريطة   ª7!عاي Gعائي   � �م 

 â7يكونو� مستعدين حًقا للعمل بشر
7ضعها �هللا تعا9. هذ� 0مر �هللا 7قد 
�لعر¥  �7لوحي  �ليو�.  �ياكم  بلغته 
 �g�” هو:   Gلصد� ֲדذ�  تلقيته   iلذ�
عزمَت فتوكل على �هللا �7صنع �لُفلَك 
�منا  يبايعونك  �لذين  بأعيننا 77حينا. 
0يديهم“.   Xفو �هللا  يد  �هللا  يبايعو; 
�أل�7  �ملجلد  �إلعالنا@  wمو³   )

�لصفحة ١٨٨ طبعة لند;)
× نشر حضرته � �عالًنا �خر � 
١٢ من يناير عا� ١٨٨٩ 7سجل فيه 
 â7لشر� xللبيعة، 7هذ â7شر �عشر
يعرفها كل �7حٍد منَّا. 7لك{ 0قر0ها 
 æ�7نعا �لتذك�  0جل  من  عليكم 
�أل/ديو;،  منها  7ليستفيد  �لذ�كر� 
Dاعتنا  من  ليسو�  �لذين  7ليسمعها 
على  ُتشاهد  قناتنا   ;� حيث  0يًضا، 
نطاX �7سع. 7هذx �لشرâ7 هي ما 

يلي:
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�ملبايع  يعاهد   ;0 -%ال: 
على  �لقلب   Xبصد
ح°   jَلشر� Èتنب   ;0

�ملما@.
ثانيا: È ;0تنَب قوَ� �لز7!، 
7خيانَة   çلز� يقَرَ�  7ال 
Dيَع  7يتنكب  �ألعني، 
�7لفجو!  �لفسق   Xطر
�7لبغي  �7خليانة  �7لظلم 
�7لفساG؛ 07ال َيَد³َ �لثو�ئَر 
�لنفسانية تغلبه مهما كا; 
�لد�عي �ليها قويًّا 7هامًّا. 

على  يو�ظَب   ;0 ثالثا: 
�خلمس  �لصلو�@  �قامة 
أل�7مر  تبًعا  �نقطا³  بال 
يد�7َ�   ;07 7!سوله،  �هللا 
 ��G0 على  �ملستطا³  جهَد 
�7لصالِ�  �لتهجد،  صال� 
عليه  �هللا  صلى  �لن�  على 
7سلم، �7الستغفا! 7طلِب 
gنوبه  على  !به  من  �لعفو 
ِنَعَم  َيذُكَر   ;07 يو�؛  كل 
�لقلب  Òلو¢  7ِمَنَنه  �هللا 
من  يتخذ   × يو�،  كل 
 �Gً!7ِ عليها   x7شكر xد/

له.

�بعا: 0ال يؤiَg، بغ� حق، 

0حًد� من خلق �هللا عموًما 
من  خصوًصا  �7ملسلمني 
ال  �لنفسية..   xثو�ئر جر�� 
 iبأ 7ال  بلسانه  7ال   xبيد

طريق �خر.
7فيًّا  يكوَ;   ;0 خامسا: 
بقضائه  7!�ضًيا  تعا9  هللا 
حالِة  �ألحو��:  Dيع   �
�7لعسر  �7لَفَر§،  �لَتَر§ 
�7لِنَعم؛  �7لضنِك  �7ليسر، 
� لقبو�  07; يكوَ; مستِعدًّ
سبيله   �  Qg07 gلة  كل 
عنه  ُيعرَ£  07ال  تعا9، 
سبحانه 7تعا9 عند حلو� 
�ليه  ميشي  بل  مصيبة، 

ُقُدًما.
عن  يُكفَّ   ;0 سا�سا: 
�لفا!غة  �لتقاليد  �تبا³ 
 R�7ألهو�� �لنفسانية �7ألما
حكومَة  7يقَبَل  �لكاgبة، 
نفسه  على  �ملجيد  �لقر�; 
بكل معÔ �لكلمة، 7يتخَذ 
�لرسو�  7قو�  �هللا  قوَ� 
Dيع   � لعمله  Gستوً!� 

مناهج حياته.
 lَلك� يطلِّق   ;0 سابعا: 
�7لزهَو طالًقا باتًّا، 7يقضَي 

بالتو�ضع  حياته  0يا� 
Gَ7ماثة  �7النكسا! 

�ألخالX �7حللم �7لرِّفق.
�لديُن  يكوَ;   ;0 ثامنا: 
�إلسال�  7مو�ساُ�   xُّ7عز
7ماله  نفسه  من  عليه  0عزَّ 
هو  ما  كل  7ِمن   xG707ال

عزيز عليه.
مشغوًال  يظل   ;0 تاسعا: 
عامًة  �هللا  مو�سا� خلق   �
خالصًة،  تعا9  �هللا  لوجه 
07; ينفَع 0بنا� جنسه قد! 
�ملستطا³ بكلِّ ما !|قه �هللا 

من �لقوQ �7لنَِّعم.
هذ�  مع  يعقَد   ;0 عاشر�: 
�لعبد عهد �ألخّو� خالص¾ 
لوجه �هللا.. على 0; يطيَع{ 
من  به   xمر� ما  كل   �
�ملعر7�، × ال َيحيد عنه 
�ملما@،  ح°  ينُكثه  7ال 
�لعقد  هذ�   � 7يكو; 
بصو!� ال تعِد�ا �لعالقاُ@ 
كانت  سو��  �لدنيوية.. 
صد�قٍة   70 قر�بٍة  عالقا@ 

70 خدمٍة.
�لتبليغ"  "تكميل  (�عال; 
يناير   /Rلثا� كانو;   �

wموعة   -  �١٨٨٩
 ¢  ١  ä �إلعالنا@ 

 (١٨٩-١٩٠
متمسكو;  �أل/ديني   ;�
�7خلليفة  باخلالفة  �ليو� 
 ªل� �لبيعة   xهذ حسب 
!�بطة  خال�ا  من  عقد�7 
 Gملوعو� �ملسيح  بسيدنا 
�لتسلسل  7هذ�   ،�
�لر7حي يوصلهم بالرسو� 
ليت  تعا9.  7باهللا   �
يفهمو;  �ليو�  �ملسلمني 
تلك  فيجتنبو;  �ألمر  هذ� 
ֲדم  حّلت   ªل� �ملصائب 
للمسيح  �نكا!هم  بسبب 

.� Gملوعو�
كانت مهمة سيدنا �ملسيح 
كما   -  �  Gملوعو�
قلت من قبل - 0; ُيرسي 
Gعائم سلطا; �لرسو� � 
� �لدنيا؛ 07; ُيlهن على 
للعا¡.  �إلسال�   Xصد
0علن  gلك  0جل  7من 
من  Dاعًة  �قامة  عزمه 
بأمر  07قامها  �ملخلصني 
�لبيعة.  07خذ  تعا9،  �هللا 
كا; حبه للن� � قد بلغ 
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7كا;  �7ملنتهى،  �لذ!7� 
�لن�  ملكانة  حقيقًيا  عا!ًفا 
�. بل �حلُق 0نه ��g كا; 
 �عر قد  0حد  �لدنيا   �
مكانة �لن� � فهو سيدنا 

.� Gملسيح �ملوعو�
 :Gيقو� حضرته ֲדذ� �لصد
بعني  0نظر  �Gئما  ”�ن{ 
�لن�  هذ�   9� �إلعجا� 
�لعر¥ "5مد" (عليه 0لف 
7سال�).  صال�  0لف 
ميكن  ال  شأَنه!  0!فَع  ما 
�لعا¬،  مقامه  �و   j�!G�
7ليس بوسع �نسا; تقدير 
�ألسف،  �لقدسي.   xتأث�
مكانته  تقد!   ¡ �لدنيا   ;0
حق قد!ها. �نه هو �لبطل 
�لوحيد �لذi 0عاG �لتوحيد 
غا�   ;0 بعد  �لدنيا   9�
عنها. لقد 0حبَّ �هللا غاية 
�حلب، �g7بت نفسه متاًما 
شفقًة على خلق �هللا، لذلك 
بسريرته  �لعلِيم  �هللا  فإ; 
له على �ألنبيا� كلهم،  فضَّ
�7آلخرين  �أل7لني  7على 
Dيًعا، 7حقق له � حياته 
كل ما G�!0. هو � �ملنبع 

�Gعى  7من  فيض.  لكل 
من  مرتبة   70 فضيلة  بأية 
قد  بأنه   ��العتر� غ� 
 ،� �لن�  بو�سطة  نا�ا 
�7منا  بإنسا;،  هو  فليس 
�لشيطا;؛  g!ية  من  هو 
ألنه � قد 0ُعطي مفتاًحا 
لكل  7كنـًز�  خ�  لكل 
�لوحي،  معرفة".(حقيقة 
�ملجلد  �لر7حانية  �خلز�ئن 
٢٢ �لصفحة ١١٩7١١٨ 

طبعة لند;)
 :� حضرته  يقو�   ×
 iلذ� �إلنسا;  gلك   ;�"
من  !�ئًعا  منوgًجا   Q!0
خال�  من  �لتا�؛  �لكما� 
07فعاله  7صفاته  �gته 
خال�  7من  07عماله 
 xقو� من  �لزّخا!  �لبحر 
علًما  �لطاهر�  �لر7حانية 

7صدقًًا  07خالًقا  7عمًال 
�إلنسا;  Gُ7ِعَي  7ثباًتا 
�إلنسا;  �لكامل.... 
0كثر  حقًّا  كا;   iلذ�
نبًيا  7كا;  كماال،   rلنا�
بالlكا@  7جا�  كامال، 
�لقيامة  7ظهر@  �لكاملة، 
خال�  من  للدنيا  �أل97 
 ،x7حشر �لر7حانية  بعثته 
عاَلٌم من  ببعثه   Gعا حيث 
gلك  �حليا�؛   9� �ألمو�@ 
هو ”5مد“   j!ملبا� �لن� 
�ألنبيا�،  خاَتم  �ملصطفى 
ختم  �ألصفيا�،  �ما� 
�ملرسلني، فخر �لنبيني �. 
7سلم  صلِّ   �! �للهم 
�حلبيب  �لن�  هذ�  على 
تصلها   ¡ 7سالًما  صالً� 
على 0حٍد من �لعاملني منذ 
�حلجة  (�متا�  �أل|�.“ 

�ملجلد  �لر7حانية  �خلز�ئن 
طبعة   ٣٠٨ �لصفحة   ٨

لند;).
 Gملوعو� �ملسيح  سيدنا   ;�
من  يتوقع  كا;   �
�جلماعة 7كا; يوصيها 0; 
 � ”5مد“  سيدنا  حتب 
Dًّا  حبًّا  �لكرمي  �7لقر�; 
gكر  فقد  فلذ�  خالصا؛ 
�لعشر�   â7لشر�  � هذ� 
70صى  حيث  للمبايعة 
�جلماعة للصال� على �لن� 

� �7ملد�7مة عليها.
 :� حضرته  فيقو� 
�لضر7!ية  �لتعاليم  ”7من 
تتخذ�7  ال   ;0 هو  لكم 
�لقر�; مهجوً!�، فإ; لكم 
� �لقر�; 7حدx حيا�، من 
�لسما�7@   � ينل  يكرمه 
�إلكر��، 7من يفضله على 

أو  فضيلة  بأية  ادعى  ومن  فيض.  لكل  املنبع   � هو 
الن�  بواسطة  ناrا  قد  بأنه  االعuاف   Tغ من  مرتبة 
الشيطان....  ذرية  من  هو  وإمنا  بإنسان،  هو  فليس   ،�
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ل  ُيفضَّ قو�  كل  7على  حديث  كل 
� �لسما�. 0ال - ال كتا� لب{ نو³ 
7ال  !سو�  7ال  �لقر�;  �ّال  �إلنسا; 
شفيع لب{ �G� من بعد �ليو� �ّال 5مد 
 ;0 فاجتهد�7  لذلك   .� �ملصطفى 
تصلو� هذ� �لن� - �g �جلاx �7جلال�- 
بأ�7صر �حلب �خلالص، 07; ال تفضلو� 
عليه سو�i0 x تفضيل لكي ُتكَتبو� � 

�لسما�7@ من �لناجني. 
بالشي�  ليست  �لنجا�   ;0 �7علمو� 
�لنجا�  �7منا  �ملو@  بعد  يظهر   iلذ�
 xملعا}ا � هذ Qُير ªحلقيقية هي �ل�
 j�g لدنيا. من هو�لناجي؟ هو� �حليا�
�لذi يوقن بأ; �هللا حق 07; 5مًد� � 
شفيع بني �هللا 7بني �خللق، 07نه ليس 
من 0حد من �لرسل كفًو� له �، 7ال 
كتا� مثل �لقر�; حتت G0مي �لسما�، 
�7نه ¡ يشأ �هللا لن� 0; �يا خالًد� �ّال 
هذ� �لن� �ملصطفى � �لذi هو حي 
�9 0بد �آلبدين".(سفينة نو§ �خلز�ئن 
 ١٣ �لصفحة   ١٩ �ملجلد  �لر7حانية 

١٤7 طبع � لند;)
 ;0 � Gمن مها� �ملسيح �ملوعو ;�
�لسامي  �ملقا�  على  �ملسلمني   �ُيعرِّ
للن� �؛ 7كذلك من مهامه 0; يد�فع 
� من هجما@  �7لن�  �إلسال�  عن 
�ملعا!ضني؛ 7من مهامه 0يًضا 0; ينشر 

�0ا�   � لإلسال�  �لسامية  �لتعاليم 
تلك  على   rلنا�  �ُيعرِّ  ;07 �لعا¡، 
�لتعاليم �لª نزلت على �لن� صاحب 
 ،� "5مد"  سيدنا  �خلامتة  �لشريعة 
Dيع  على  غالًبا  �إلسال�  Èعل   ;07

�ألGيا; بنصر� �هللا عز 7جل.
 7قد 0علن حضرته � 0نه هو gلك 
مبجيئه.  7ُعد   iلذ� �7ملسيح   iملهد�
إلثبا@  كث��  نبو��@  نشر  7لقد 
عظيما،  حتققا  حتققت  7قد   xعو�G
7منها �لنبو��@ �ملتعلقة بوقو³ �لزال|� 
�ألخرQ؛  �7لنـبو��@  �7لطاعـو; 
 � �لنبو��@   xهذ من  ظهر  ما  7كل 
كا;  �7ا7ية  0!ضية  �فا@  صو!� 

حجة 7برهانا على صدقه � .
للن�  عظيمة  نبو��   jهنا كانت   ×  
 �باخلسو تتعلق  �ملهدi؛  عن   �
 ¡7 iملهد� Xإلظها! صد ��7لكسو
تظهر هذx �لظاهر� قبل gلك � حيا� 
�ملسيح.   70  iملهد� بأنه  �Gّعى  0حٍد 
 Gفأعلن حضرته 0ن{ 0نا �ملسيح �ملوعو
�7ملهدi �ملعهوG فإG!0 �gمت 0; ُتعَصمو� 
 .ªاعD 9� يع �آلفا@ فانضمو�D من
7¡ يكن هذ� شيًئا من قبيل �لصدفة؛ 
�منا هو مقا� تدبر للعاقلني �7ملتدبرين. 
 g� �لسعد��  من  هم  �7أل/ديو; 
7فقهم �هللا تعا9 لالنضما� �D 9اعة 

�آل;  فمهمتنا  �؛   Gملوعو� �ملسيح 
�لتوحيد   Gعوته لكي يسوG هي نشر
 � ”5مد“  !�ية  7تصبح  �لعا¡   �
 xهذ ;� �لعا¡ كله.  خّفاقًة �  عاليًة 
�ألمو! من قد! �هللا عز 7جل فال بد 
0; تتم، 7مع gلك فسو� Èزينا �هللا 
 .�تعا9 كل منا سعينا �و هذ� ��د
لقد قر! �هللا تعاÈ ;0 9مع �أل!�7§ 
�لسعيد� على �لتوحيد 07; يضمها �9 
0!سل مسيحه  7�ذ�  � �لن�  حز� 

7مهديه �.
"فاهللا   :�  Gملوعو� �ملسيح  يقو� 
Dيع  �لتوحيد  على  Èمع   ;0 يريد 
من  �لصاحلة  �لفطر�   @�g �أل!�7§ 
~تلف 0قطا! �ملعمو!�، ال فرX سو�� 
7يريد  �سيويني،   70 70!7بيني  كانو� 
 xين �7حد، فهذG على xGمع عباÈ ;0
0!سل{   ªل� 7جل  عز  �هللا  غاية  هي 
من 0جلها، لذلك �جعلو� هذ� �ملقصد 
نصب 0عينكم، منتهجني }ج �للطف 
7حسن �خللق 7كثر� �لدعا�" (�لوصية 
�خلز�ئن �لر7حانية �ملجلد ٢٠ �لصفحة 

٣٠٦ ٣٠٧7 طبعة لند;).
 فهذx هي مشيئة �هللا تعا9 بأ; تترسخ 
Gعائم حكم �لن� � � �لعا¡. �; هذ� 
 ��ألمر قد يبد7 صعًبا نظًر� �9 �لظر7
تفكر�7  7لكن  �لعا¡؛   � �لسائد� 
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قليًال � gلك �لشخص �لذi قا� � 
قرية نائية، ”قاGيا;“ 7كا; 7حيًد�، 
07علن 0نه �ملسيح �7ملهدi؛ فأ!�x �هللا 
عز 7جل � حياته مئا@ �أللو� من 
Gعوته  �7نتشر@  به  �منو�  قد   rلنا�
به  �7من  0يًضا  07مريكا  70!7با   9�
�لكث�7;. �7; ¤س كل يو� جديد 
�إلسالمية  �جلماعة  على  تطلع  حني 
من  جديد�  سبًال  ترينا  �أل/دية 
�7ليو�  �7لتقد�.  �7لتطو!  �ال|Gها! 
من  0كثر   � �جلماعة  ترسخت  قد 
١٨٥ بلًد� من �لعا¡ 7هذ� Gليٌل على 
 iلذ�  �  Gملوعو� �ملسيح   Xصد
�7حد.  Gين  على  �لبشر  ليجمع  جا� 
�ألمر  هذ�  حتقق  مشاهد   Qنر �7ننا 
�ملنتشرين   Gجلد� �ملبايعني  خال�  من 
 �g� �7ليو�  �لعا¡.  قا!�@  Dيع   �
فهو  �إلسال�  عن  يد�فع  0حٌد  كا; 
gلك �لذi يستقي من تعاليم �ملسيح 

.x7حد � Gملوعو�
هذ�  على  شاهد7;  0يًضا  �لعر�   ;�
من  كثً��  0ُ|عجو�  قد  فإ}م  �ألمر، 
�لسنو�@  �ملسيحية �  �جما@ � ِقبل 
 ِّiملاضية، 7ُخّد�� بطل �إلسال� 7َجِر�
قد  7حدهم  يديه  على  �ملتربو;  �هللا 
بّكتو� هؤال�؛ أل; �ألGلة �لقاطعة �ذ� 
 Gملوعو� للمسيح  0ُعطيت  قد  �لغر£ 

 xهذ� �لزمن؛ 7من خال� هذ � �
�ألGلة ميكن تبكيت هؤال� �ملعا!ضني، 
تلك  بو�سطة  �لباطل   G! ميكن  كما 
سيدنا  ֲדا  جا�   ªل� �لن��  �ل�lهني 
0يًضا  هذ�   ;�  .�  Gملوعو� �ملسيح 
تعا9  �هللا   Gلوعو حتقيًقا   Ùحد قد 
�لª قطعها مع �ملسيح �ملوعوG حيث 
 9� Gعوتك  "سُأبلُِّغ   :� له  قا� 
70صلنا  7كلما  �أل!ضني“.  0قاصي 
هذx �لدعو� �9 0قاصي �أل!£ يكو; 
سيدنا  0علنه  ما   Xصد على  Gليًال 
�ملسيح �ملوعوG �. �; هذx �جلماعة 
�لفق�� �لضعيفة - �لª ال متلك نفطا 
7ال 0سبابا 0خرQ من 0سبا� �لدنيا - 
¡ تكن حتلم 0; تستخد� هذx �لوسائل 
�حلديثة �ملتقدمة � نشر Gعوִדا؛ 7هذ� 
�ملسيح   Xصد على  �خر  Gليٌل  0يًضا 
 Qكما قلُت. �7ليو� نر � Gملوعو�

�هللا  قطعها   ªل�  Gلوعو� تلك  حتقق 
تعا9 مع �ملسيح �ملوعوG � بصو! 
~تلفة 7متجدG�، 7نرQ حتقق �إل�ا� 

� شأ; عظيم.
 ;0 7تعا9  سبحانه  �هللا  7فق  فاليو�   
 Gملوعو� �ملسيح  سيدنا  Dاعة  تفتتح 
 mta3” جديد�  فضائيًة  قناً�   �
 iلذ� �لصناعي  �لقمر  على  �لعربية“ 
يبثُّ للعر�؛ 7ستبث �ل�lمج �لعربية 
على مد�! �لساعة، 7ستستفيد �أل!�7§ 
�لسعيد� �لصاحلة �لعطشى من �لعر� 
من تلك �لفيو£ �لª 0جر�ها �ملسيح 
�ملعا!ضة  بد0@  7قد   .�  Gملوعو�
�ملخالفني  �لعر�  بعض  7ظهر  للقنا� 
عقدنا   ªل� �لشركة  للجماعة، 7ح° 
معا!ضًة  تو�جه  �لعقد  هذ�  معها 

مرير�.
 G7لكن كما قا� سيدنا �ملسيح �ملوعو

�اعة  تفتتح  أن  وتعا�  سبحانه  اهللا  وفق  فاليوم 
 mta3” سيدنا املسيح املوعود � قناًة فضائيًة جديدة
للعرب؛  يبثُّ  الذي  الصناعي  القمر  على  العربية“ 
وستبث ال�امج العربية على مدار الساعة، وستستفيد 
العرب  من  العطشى  الصاحلة  السعيدة  األرواح 
 .� املوعود  املسيح  أجراها  ال�  الفيوض  تلك  من 
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تنتشر   ;0 يريد  تعا9  �هللا  بأ;   :�
هذx �لدعو�. لذ� فإ; مشيئة �هللا تعا9 
 ;0 0حد  يقد!  7لن  تتحّقق   ;0 البد 
يعتر£ طريقها بإg; �هللا. فاGعو �هللا 
تعا9 �ؤال� �لذين يساعد7; � نشر 
هذx �لدعو� 0; ينقذهم �هللا عز 7جل 
 ªل� Gمن كل شر 7ُيَثبِّتهم على �لوعو
قطعوها، 07; يوفق �أل!�7§ �لسعيد� 
لالستفاG� من هذx �ملائد� �لر7حانية. 
من  �لساحقة  �ألغلبية   ;0 !يب  7ال 
�لدعو�   xهذ تقبل   �سو �ملسلمني 
0يضا مما 7عد  تعا9، 7هذ�  �هللا   ;gبإ
 Gهللا عز 7جل به سيدنا �ملسيح �ملوعو�
 R�” له:  7حي   �  G!7 كما   �
 rع �لناD�...معك يا �بن !سو� �هللا
على Gيٍن �7حد“. (�لتذكر� �لصفحة 
طبعة   �٢٠٠٤ �لر�بعة  �لطبعة   ٤٩٠
�لصفحة   ٨ �ملجلد  �مللفوظا@  !بو�، 
 /Rلثا� تشرين   � لند;  طبعة   ٢٦٦

نوفمl عا� ١٩٨٤�).
 ;� �إل�ا�:  هذ�  عن  حضرته  يقو� 
هذ� �ألمر D� - i0ع �لناr على Gيٍن 
�7حد- �منا هو 0مٌر من نو³ خا¢“. 
”فاألحكا�   :� حضرته  7قا� 
تكو;  70�ا  نوعني:  على  �7أل�7مر 
0قيمو�  مثل:  شرعية،  صبغة   @�g
تسفكو�  7ال  �لزكا�   �7G07 �لَصال� 

�أل�7مر   xهذ 7مثل  7غ�ها.  �لدما� 
من   jهنا سيكو;  0نه  نبو��  تتضمن 

ينتهكها �7الفها... 
 ،Rلكو� �ألمر  فهو   Rلثا� �لنو³  0ما 
�7لقد!؛  �لقضا�  قبيل  من  7يكو; 
 �Gًَبْر ُكوِني  َناُ!  ﴿َيا  تعا9:  كقوله 
7ََسالًما﴾ فحدÙ كما 0مر �هللا تعا9 
�لنا!).   @Gبر  i0) كامل  بشكل 
�امي �  �  G!لو�� �ألمر   ;0 7يبد7 
�هللا   ;0 �لنو³،  هذ�  من  هو  �ملذكو! 
تعا9 يريد È ;0تمع �لناr من Dيع 
7ال  �7حد،  Gيٍن  على  �ملعمو!�  �0ا� 
هذ�  يع{  7ال  gلك.  يتحقق   ;0 بد 
�لبتة؛ بل   �0نه لن يبقى فيهم �ختال
سيكو;  7لكن   ��الختال سيبقى 
 .“Xإلطال� على  بالذكر  جدير  غ� 
!قم   ٩ �ملجلد  ”�حلكم“  (جريد� 
 lنوفم/Rلثا� تشرين   ٣٠  Gعد  ٤٢
عا� ١٩٠٥� �لصفحة ٢، �مللفوظا@ 
 ٢٦٧  7  ٢٦٦ �لصفحة   ٨ �ملجلد 

طبعة لند; عا� ١٩٨٤�).
7فق �هللا تعا9 �ملسلمني �9 تلبية هذ� 
�لند�� wتمعني على يد �7حد� بأسر³ 
 xمشاهد حتقق هذ Qما ميكن ح° نر
كما   - �7ليو�  حياتنا.   �  Gلوعو�
للفضائية  ثالثة  قنا�  نفتتح   - قلت 
�لقنا�  7هي  �أل/دية  �إلسالمية 

�لعربية.  �لثالثة  �أل/دية  �إلسالمية 
�ملقتبسا@  بعض  0قر0  �ملناسبة   x7ֲדذ
 � Gمن كال� سيدنا �ملسيح �ملوعو
77جهها  �لعربية  باللغة  كتبها   ªل�
صد7!  تعا9  �هللا  شر§  �لعر�.   9�
�لعر� ليعرفو� �ما� هذ� �لزما;. يقو� 
حضرته � ~اطبا �لعر�: ”�لسالُ� 
ِمن  �ألصفيا�،  �ألتقياُ�  0يها  عليكم، 
يا  عليكم،  �لسال�  �لعربا�.  �لَعَرِ� 
�ِهللا  بيِت  7ج��َ;  �لنبّوِ�   £ِ!0 0َْهَل 
�لُعظمى. 0نتم خُ� 0مم �إلسالِ� 7خُ� 
 ;0 لقوٍ�  �َألعلى. ما كا;  �ِهللا  ِحزِ� 
7َمجًد�  َشَرًفا  ِ|Gمت  قد  شأَنكم.  يبُلغ 
7َمنـزًال. 7كاِفيكم ِمن فخٍر 0; �هللا 
ن�ٍّ  على  �Gَ� 7خَتم  من  7حَيه  �فتتَح 
7ََطـًنا  0!ِضكم  7ِمن  منكم  كا; 
7َمأQ7ً 7َمولًد�. 7ما G0َ!�كم َمن gلك 
�لن�ُّ! 5مٌد �ملصطفى، سيُِّد �َألصفياِ� 
7ِ�ماُ�  �لرسِل  7خاَتُم  �ألنبياِ�،  7فخُر 
�لَو!Q. قد ثَبت �حساُنه على كلِّ َمن 
 jَ!َG0َ على ِ!جلني 7َمَشى. 7قد َّ�Gَ
7َمعاٍ;  !موٍ|  ِمن  فائت  ُكلَّ  7حُيه 
َمن  ُكلَّ  Gِيُنه  0َ7حَيا  ُعَلى.  7ِنكاٍ@ 
َمْيـًتا ِمن معا!ِ� �حلق 7ُسَنِن  كا; 
�دQ. �للهّم فَصلِّ 7سلِّْم 7َباِ!jْ عليه �
بَعَدGِ كل ما � �أل!£ من �لقطر�ِ@ 
 Gِ�7لذّ!�ِ@ �7ألحياِ� �7ألمو�@، 7بَعَد
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كلِّ ما � �لسما�7@، 7بَعَدGِ كلِّ ما 
ظَهر �7ْخَتَفى، 7َبلِّْغه منا سالًما َيمُأل 
�ِمـل  لقو�  ُطوَبى  �لسماِ�.  0َ!جاَ� 
7ُطوَبى  !قبته،  على   � 5مـٍد  ِنَ� 
لقلبٍٍِ 0َفَضى �ليه 7خاَلَطه �7 ُحـبِّه 
7َِطـَئْتها   £ٍ!0 سّكاَ;  يا  فَنى. 
7َ!ِضَي  �هللا  َ!ِحَمكم  �ملصطفى  َقَدُ� 
عنكم 0َ7ْ!َضى، �; ظ{ فيكم جليٌل، 
 Gَعبا يا  غليٌل  للقائكم  !7حي   �7
بالGكم،  ِعياِ;   9� 0َِحنُّ   R�7 �ِهللا. 
َموِطَئ  أل|7َ!  سو�Gِكم،  7بركاِ@ 
ُكْحَل  07جعَل   ،Q!لو� خِ�  0قد�ِ� 
صالَحها  7َأل|7َ!   ،Qلثر� تلك  عي{ 
7ُعلماَ�ها،  7َمعاِلَمها  7ُصلحاَ�ها، 
7َتَقرَّ عي{ بر�يِة 70لياِئها، 7َمشاهِدها 
�لكQl. فَأْسَأ� �هللا تعا9 0; يرُ|َق{ 
!�يَة ثر�كم، 7َيُسرRَّ َمبر�كم، بعنايِته 
0ُِحبُّكم،   R� �خو�;  يا  �لعظمى. 
0ُ7ِحبُّ بالGَكم، 0ُ7حبُّ َ!ْمَل ُطُرِقكم 
على  70ُ7ِثُركم  ِسَكِككم،  0َ7حجاَ! 
كلِّ ما � �لدنيا. يا 0َكباGَ �لعر� قد 
7َمز�يا  0َث��،  بlكاٍ@  �ُهللا  كم  َخصَّ
ِفيكم   .Qlلك� 7َمر�ِحـِمه  كث�ٍ�، 
 ،Qلُقَر�  ُّ�0ُ ֲדا   jَ!ُِبو  ªل� �ِهللا  بيُت 
7فيكم !7ضُة �لن�ِّ �ملبا!j �لذi 0شا³َ 
�لتوحيَد � 0قطاِ! �لعاَلِم 0َ7ظَهَر جالَ� 
�ِهللا 7َجلَّى. 7كا; منكم قوٌ� نَصر�7 

7بكل  �لقلِب،  بكل  7!سوَله  �َهللا 
�لر7ِ§، 7بكل �لّنَهى. 7بَذلو� 0مو�َلهم 
7كتاِبه  �ِهللا  Gيِن  إلشاعِة  07نفَسهم 
بتلك  �ملخصوصو;  فأنتم  �َألْ|َكى. 
�لفضائِل، 7َمن ¡ ُيكِرْمكم فقد جاَ! 
�7عَتَدQ. يا �خو�ِ; �R 0كُتب �ليكم 
مكتو¥ هذ� بَكِبٍد َمرضوضٍة، G7مو³ 
مفضوضٍة، فاَ�عو� قو¬، جَز�كم �هللا 
خَ� �جلز��".(مر�� كماال@ �إلسال�، 
�خلز�ئن �لر7حانية �ملجلد ٥ �لصفحة 

٤١٩-٤٢٢ طبعة لند;).
× يقو� حضرته � : "�R معكم، 
يا جنبا� �لعر� بالقلب �7لر7§. �7; 
!¥ قد بّشرR � �لعر�، 07َ�َم{ 0; 
0ُموَِّنهم 0ُ7ِ!َيهم طريَقهم، 0ُ7صِلح �م 
شئو}م، 7ستجد7ن{ � هذ� �ألمر �; 
شا� �هللا من �لفائزين. 0يها �ألعز�، �; 
�هللا تبا!j 7تعا9 قد جتّلى عليَّ لتأييد 
�لتجليا@،  بأخصِّ   x7جتديد �إلسال� 
7َمَنَح علي �7بَل �لlكا@، 07نعم عليَّ 

بأنو�³ �إلنعاما@. 7بّشرR � 7قِت 
ألمة   rٍبؤ 7عيِش  لإلسال�   rٍعبو
�7لفتوحا@  بالتفضال@  �ألنا�،  خ� 
�7لتأييد�@؛ فصَبوُ@ �9 �شر�ككم، 
�لنعم،   xهذ  � �لعر�،  معشَر  يا 
�ملتشوقني.  من  �ليو�  �ذ�  7كنت 
 �! هللا   ¥ َتلحقو�   ;0 ترغبو;  فهل 
�خلز�ئن   ،Qلبشر� (/امة  �لعاملني؟". 
 ١٨٣7  ١٨٢  ¢  ٧  ä �لر7حانية 

طبع � لند;)
فيا سكا; بالG �لعر�! �ليو� 0لتمس 
منكم هللا تعا9، بصفª خليفًة لسيدنا 
ند��  تلبو�   ;0  �  Gملوعو� �ملسيح 
هذ� �البن �لر7حاR لسيدنا !سو� �هللا 
حبه  من  ُنبذ�  لكم  قدمت   iلذ�  �
 �gفإ 7تعاليمه.   � للرسو�  �لعظيم 
0معنتم �لنظر � كالمه؛ فلن جتد�7 �الَّ 
7حبه   x7حد تعا9  باهللا  �ملتينة  صلته 
7عشقه للن� � 7غ�ته له. فإ�g نظرمت 
بقلٍب صاٍ�؛ لوجدمت 0; كل حلظٍة 

فيا سكان بالد العرب! اليوم ألتمس منكم هللا تعا�، 
تلبوا  أن   � املوعود  املسيح  لسيدنا  بصف� خليفًة 
نداء هذا االبن الروحا� لسيدنا رسول اهللا � الذي 
قدمت لكم ُنبذة من حبه العظيم للرسول � وتعاليمه. 



اجمللد العشرون، العدد األول -  ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٢٨ هـ - أيار / مايو ٢٠٠٧ م

٢٠

من تا!يخ �جلماعة �إلسالمية �أل/دية 
�ملمتد على 0كثر من مائة سنة تشهد 
 xذ� 7نصرته  تعا9  �هللا  تأييد  على 
�لرسالة   xهذ 7صو�   ;� �جلماعة. 
هو  �لصناعي  �لقمر   lع �ليو�  �ليكم 
0يًضا حلقة من سلسلة تأييد �هللا تعا9 

7نصرته.
Dاعة  �ليو�  0كر�  قد  تعا9  �هللا   ;�
�ملؤمنة �7لفق��   � Gملسيح �ملوعو�
�ليكم  !سالته  إليصا�   Gجلهو� ببذ� 
عl �لقمر �لصناعي 7بتوف� قرæ بعد 
قرæ �بتغاً� ملرضاِ� �هللا تعا9. فا}ضو� 
سو�  متجنبني  هذ�  �هللا   iجر لُنصر� 
7جل،  عز  �هللا  �به  ال   iلذ� �لظن 

57سنني فيه �لظن لتنالو� !ضو�; �هللا 
تعا9. 7بدًال من �نكا!x 7معا�Gته لّبو� 
ند�� �ملسيح �ملهدi هذ� �لذi 0!سله 
�لثانية  �لنشأ�  Gعائم  لترسيخ  تعا9 
قطعه   iلذ� للوعد  حتقيًقا  لإلسال� 
فتعالو�   .� تعا9 مع !سو� �هللا  �هللا 
لتكونو� من 0نصا!x �9 �هللا بدًال من 
0; تكذبوx، أل; جنا� 0مة �إلسال� بل 
�لعا¡ كله متوقفة على مساعد� هذ� 

�ملحب �لصاXG لرسو� �هللا �.
 � 7لِّد�7  �لعر�!   Gبال سكا;  يا 
من  7سا!عو�  �هللا  خشية  قلوبكم 
0جل �هللا �9 هذ� �لند�� �لفيا£ باأل¡ 
يوجهه   iلذ� �لند��  7لّبو�  �7حلرقة، 

�ليكم �ملسيح �7ملهدi �، فتعالو� 
ليكن كل �7حد منكم سلطاًنا نصً�� 
 xتعا9 قد 7عد �هللا   ;0 له. 7تذكر�7 
0نه سيجعل له �لغلبة على �لدنيا كلها؛ 
َتستفيد   �فسو 0نتم  تفعلو�   ¡ فإ; 
0جيالكم من هذ� �لفيض 7من �ملؤكد 
0}ا ستتأسف عليكم قائلًة: ليت �با�نا 
0طاعو� �لن� � 7قدمو� يد �لعو; �ذ� 
 Gملسعو�  i�7ملهد  Gملوعو� �ملسيح 

7نصرx7 �7نضمو� �D 9اعته. 
لتد!كو�  ندعو �هللا تعا9 0; يوفقكم 
هذx �حلقيقة �ليو�، 7ندعوx عز 7جل 
 ،xعو�تنا 7تضرعاتنا هذG 0; يستجيب

�مني.

حتيط أسرة ”التقوى“ قرائها األفاضل في العالم العربي علًما أنه بإمكانهم التقاط
 برامج القناة الفضائية األحمدية العربية الثالثة التي تبث برامجها على مدار الساعة.

وستجد املعطيات التقنية في آخر هذا العدد.

وبهذه املناسبة تتقدم األسرة بفائق الشكر والتقدير والتهاني القلبية

 حلضرة أمير املؤمنني مرزا مسرور أحمد -أيده اهللا-  

على هذا اإلجناز الذى مت حتت إشراف وتوجيهات حضرته.

 أطال اهللا عمر إمامنا الهمام  وتقبل منا جميعا ما نقوم به خدمة للدين واإلنسانية.
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حـكم ونـوادر

�عد�D :Gا� 0غز�7 (�ململكة �ملغربية)

َتـْوَبًة �لـَيوَ�  gَْنـَبَك  0َ7ِحلْق  َتَطهَّـْر 
7َجهـُه �ملوُ@  لَك   Q0بد فقد  ْر  7ّشـمِّ
بالبـلى مؤgَِناُتَك  �للـيالـي   iَفَهـذ

Gقائق  �حليا�   ;� له  قائلة  �ملر�  قلب  Gقا@   *
7ثو�;.

* تذهب لذ� �ملعصية 7يبقى عذ�ֲדا، 7يذهب 0¡ 
�لطاعة 7يبقى ثو�ֲדا.

* �لناr صنفا;:  موتى � حياִדم �7خر7; � 
باطن �أل!£ 0حيا�!

* للصدX 7جه �7حد.. 7للكذ� 0لف 7جه.

هل تعلم:                  
  هل تعلم 0; شر�يني �جلسم �لبشرi يبلغ طو�ا 

٦٠٠٠٠٠ كم 

طرفة:  
Gخل !جل عند Òيل فوجد عندx عسًال � طبق 
فأخذ يلعقه فقا� له �لبخيل: مهًال يا 0خي فإنه 
�رX �لقلب .. فقا� له �لرجل : نعم صدقت، 

7لكن قلبك!

َلـعلَّـكَ ِمْنــُه �ْ; تَطـهَّـرَ@  تطَهـُر
ُر 7ليـس ينــاُ� �لفـــو| �ال  �ملشـمِّ
َتــُر7ُ§  07يـــاٌ� بذلـك َتـْبُكــُر

-بياR �ا معا&:       ( 0¥ متّا�)
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حيا� محمد � (١٣)٢٢

�; حيا� ن� �إلسال� � كتا� مفتو§ كلما ´ثت � i0 جز� منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتما� Ñ7لب �للب. 7¡ �دÙ 0; مت تسجيل 7قائع حيا� ن� 70 حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال Gقيًقا 7متاًحا للد�!سني، مثل حيا� �لرسو� �لعظيم �. 7صحيح 0; هذx �لغز�!� � �حلقائق 
�7ملر7يا@ �ملد7ّنة، قد 0عطت �لنقاG �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، 7لكن من �لصحيح 0يًضا 0نه حني 
تتم G!�سة �النتقا�G@ بعناية، 7يتم �لرG �حلاسم عليها، فإ; ما تث�x فينا حيا� �لرسو� � من �إلميا; 

�7حلب �لغامر �7لتقَوQ، ال مياثلها فيه حيا� i0 شخص �خر.

 �; �حليا� �لغامضة �لª ال يعر� �لناr شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، 7لكنها ال تفلح � 
بث �إلقنا³ 7|!³ �لثقة � قلو� من يتبع 0صحاֲדا. �g تظل صعوبا@ �لغمو£، 7ظلما@ �حل��، 
7خيبة �ألمل، قابعة � �لقلو�. 7لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملد7ّنة، مثل حيا� �لرسو� �، تث� 
فينا �لتأمل �لعميق 7من × تثّبت �القتنا³. 7عندما يتم تصفية �حلسابا@ �خلاطئة لالنتقا�G@ �7ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق 7تسليط �ألضو�� عليها، فمن �ملحتم 0; جتذ� حيا� �لرسو� � منَّا كل 

حب �7عجا� 7تقدير، 7تث� فينا كل �عز�| �7كبا! 7توق�، بشكل كامل �G7ئم 9�7 �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا!¹ 0هم مالمح هذ� �لكتا� �لقيم �لذQ ستطالعه عl حلقا@ � هذx �لز�7ية. 
�7جلدير بالذكر � هذ� �ملقا� 0نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�|; حليا� كحيا� �لرسو� 
 .Ùلثر�� مبا حتتويه من 7قائع 7مو�قف 07حد�� �كانت �7ضحة كالكتا� �ملفتو§، 7شديد ªل� ،�
7قد 0عطى �ملؤلف ملحة، 7لكن ح° هذx �للمحة �ا 7|; 7ثقل. حيث 0نه � كا; ميا!r ما يعظ 
به، 7كا; يعظ مبا كا; ميا!سه؛ �g�7 عرفته فقد عرفت �لقر�; �ملجيد، �g�7 عرفت �لقر�; �ملجيد 

فيمكنك 0; تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتا� �9 لغة �لضاG لألستاg �لفاضل فتحي عبد �لسال� 7!�جعه ثلة 

من 0بنا� �جلماعة �ملتضلعني � �للغة �7لدين.

 حضرN مر�� بش4 �لدين xمو� -wد �

� iإلما� �ملهد� �حلضر Rخلليفة �لثا�

رسائل تقرر مصT شعوب

كتا{ 
سو= �هللا 2| ملك �لفر}
ملك   9� كتا�  �!سا�  مت 
حذ�فة  بن  �هللا  عبد  مع   rلُفر�
يلي: كما  نصه  7كا;  �لسهمي، 

من  �لرحيم،  �لر/ن  �هللا  "بسم 
5مد !سو� �هللا �9 كسرQ عظيم 
 Qد�� �تبع  فا!r، سال� على من 
 ;0 7شهد  7!سوله،  باهللا  �7من 
له  �هللا 7حدx ال شريك  �ال  �له  ال 
 jعوG07 ،7!سوله x07; 5مًد� عبد
�هللا �9  0نا !سو�   Rفإ �هللا  بدعاية 
حيًّا  كا;  من  لينذ!  كافة،   rلنا�
�7ق �لقو� على �لكافرين، فأسلم 
 rملجو�  ×� فإ;  0بيت  فإ;  تسلم، 
�7خلميس)  Rلز!قا�) عليك". 

حني  �نه  حذ�فة  بن  �هللا  عبد  قا� 
تسليم  �لتمس   ،Qكسر  âبال بلغ 
�مللك  7تسلم  �مللك.   9� �لكتا� 
يقر0   ;0 �ملترجم  07مر  �لكتا�، 
 ;0 فيه 07; يشر§ 5تو�x. 7ما  ما 
 G�7ستعا سخط،  ح°  باألمر  �ع 
عبد  07بلغ  �!ًبا.  7مّزقه  �لكتا� 
 ،lباخل  � �لرسو�  حذ�فة  بن  �هللا 
�لقصة   � �لرسو�  �ع   ;0 7ما 
ملكه". �هللا   Xمّز" قا�:  ح° 

�نتابت   ªل� �لغر7!  نوبة  كانت 
نتيجة  �ملناسبة   xهذ  �  Qكسر
يقو� ֲדا  �لª كا;  �ملدّمر�  للدعاية 
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70لئك  7هم  �إلسال�،  ضد   Gليهو�
�لد7لة  0!�ضي  من  هاجر�7  �لذين 
�لر7مانية �9 �أل!�ضي �إلير�نية. فقد 
 �  Gليهو� �لالجئو;  هؤال�  ساهم 
�لر7� مدعومني  �ملكائد ضد  تدب� 
0جل  من  07صبحو�   ،rلُفْر� من 
gلك مقّربني لدQ �لبالâ �لفا!سي. 
�إلم�lطو!  قلب  كا;  لذلك، 
�لرسو�  باحلنق على  مليًئا   Qكسر
�، 7بد� له 0; �لر�7يا@ �لª /لها 

�ليه �ليهوG صحيحة، 7قد 
�لكتا�.  gلك  0ّكدها 
7ظن 0; �لرسو� � كا; 
مغامًر� عد�7نًيا �مل �لشر 
فأ!سل   .r!فا  £!0 �و 
�ليمن  حاكم   9�  x!لفو
من  �7حًد�   ;� له  يقو� 

0علن  قد  �لعربية  �جلزير�  قريش � 
نفسه نبيًّا، G ;�7عو�x قد جتا7|@ 
 ;0 �حلاكم  من  7طلب   .G7حلد�
يرسل �ليه !جلني قويني ليقبضا على 
 â9 �لبال� xهذ� �لقرشي، 7يصحبا
�لفا!سي. 7قا� "با�g;" �لذi كا; 
�كم �ليمن باسم كسرQ، فأ!سل 
قو�  صحبة   � جيشه   Gقو� 0حد 
07!سل   ،� �لرسو�   9� !�كبة 
معهم خطاًبا يقو� فيه للرسو� � 
�نه Èب عليه حاملا �ستلم �خلطا� 

ح°   x!لفو �لرسولني  ير�فق   ;0
!حلة  7كانت  �لفا!سي.   âلبال�
�لشخصني قد قصد@ مكة 7لكنهما 
 � �لرسو�   ;0 �لطائف  علما عند 
7صو�ما  7عند  �ملدينة.   � يعيش 
�ليها 0خl قائد �لوفد !سو� �هللا 0; 
0مًر�  تلقى  قد  �ليمن  حاكم   ;�gبا
للقبض  عّد�  ُيعّد   ;0  Qكسر من 
 £!0  9�  x!�7حضا �لنّ�  على 
فإنه  �لطاعة  !فض  لو  07نه   ،r!فا

عليهم،  �لقضا�  سيتم  7شعبه  هو 
خر��   9� Gيا!هم  7ستتحو� 
 i0 ;7G }يبا�. 07صر �لوفد �ليم
 x7Gشفقة 0; يطيعهم �لرسو� ليقو
�9 0!£ فا!r. �7ستمع �لرسو� 
�ما × �قتر§ 0; يلقياx � �لغد.  �
 xlعا �هللا تعا9، فأخG 7خال� �لليل
قد   Qكسر عجرفة  بأ;  سبحانه 
كلفته حياته. 7قا� �لوحي �; �هللا 
 Qكسر �بن  قلب   jحّر قد  تعا9 
 x0با �البن  هذ�  7سيقتل  0بيه،  ضد 

�أل97   QGاD الثنني ١٠� يو�   �
 ;� !�7ية  7قالت  �لعا�.  gلك  من 
�لوحي كا;: "لقد قتل �البن �أل� 
تلك   ;0 �7تمل  �لليلة".  نفس   �
 QGاD لليلة نفسها كانت ليلة ١٠�
�أل97. �7 �لصبا§ 0!سل �لرسو� 
مبا  07بلغهما  �ليم{  �لوفد   9�  �
70ُحي �ليه ليًال، × |�G7ّا بكتا� 
�9 با�g; قا� فيه �; كسرQ سيتم 
كذ�.  شهر  من  كذ�  يو�   � قتله 
حاكم  تلّقى  7عندما 
"لو  قا�:  �لرسالة  �ليمن 
نبيًّا  �لرجل  هذ�  كا; 
قا�،  ما  فسيكو;  حقًّا 
 xفليساعد يكن   ¡  ;�7
كلها".   x7بلد هو  �لر� 
7¡ ميض قليل |من ح° 
�ليمن  شاطئ  على  قا!�  !سا 
من  �ليمن  �9 حاكم  !سالة  �مل 
�مل  7كا;   ،rلُفر� �م�lطو! 
 ،Qكسر خامت  عن  ~تلًفا  خامتًا 
�لنّ�  نبو��   ;0 gلك  من  فاستنتج 
�لعر¥ قد حتققت 7ثبتت صحتها، 
جديًد�.  ملًكا  يع{  �جلديد  فاخلامت 
يلي: ما  7قر0  �لكتا�   ;�gبا 7فتح 

 ;�gبا  9� ش�7يه   Qكسر "من 
أل;   ¥0 قتلت  لقد  �ليمن،  حاكم 
حكمه 0صبح فاسًد� 7ظاملًا، 7عامل 

لقد بلغ من تأثر باذان بهذه األحداث 
بعض  ومعه  احلال   � آمن  أنه 
أصدقائه، وأبلغوا الرسول � بذلك.
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�لرعية بوحشية. 7عليه حاملا يتلقى 
�لرسالة È ;0مع قاGته 07; يطلب 
07ما   ،¬ 7الئهم  توكيد  �ليهم 
بالنسبة ملا 0مر به 0¥ من �لقبض على 
�أل�7مر   xهذ  lفلتعت �لعر¥،  �لنّ� 
 ٣ ¢ ١٥٧٢ ä Ql". (�لط�ملغا
– ١٥٧٤، �7بن هشا� ¢ ٤٦) 
 Ùألحد�� xֲדذ ;�gلقد بلغ من تأثر با
بعض  7معه  �حلا�   � �من  0نه 
0صدقائه، 07بلغو� �لرسو� � بذلك.

�لنجاشي  |2 �هللا  
سو=  كتا{ 
 iلضمر� 0مية  بن  عمر7  /ل 
�لنجاشي   9�  � �لرسو�  كتا� 
يلي: كما  7كا;  �حلبشة،  ملك 

"بسم �هللا �لر/ن �لرحيم: من 5مد 
عظيم  �لنجاشي   9� �هللا  !سو� 
 .Qد��حلبشة، سال� على من �تبع �
 i0/د �ليك �هللا �لذ R0ما بعد، فإ
ال �له �ال هو �مللك �لقدr7 �لسال� 
0; عيسى  07شهد  �ملهيمن،  �ملؤمن 

0لقاها  7كلمته  �هللا   §7! مرمي  �بن 
�حلصينة،  �لطيبة  �لبتو�  مرمي   9�
فحملت بعيسى من !7حه 7نفخه، 
 jعوG0  R�7  ،xبيد  �G� كما خلق 
لـه،  شريك  ال   x7حد �هللا   9�
تتبع{   ;07 طاعته،  على  �7ملو�ال� 
7تؤمن بالذi جا�R، فإR !سو� 
�هللا، G0 R�7عوj 7جنوjG �9 �هللا 
7نصحت،  بّلغت  7قد  7جل.  عز 
على  �7لسال�   ،ªنصيح فاقبل 
(Rلز!قا�)  ."Qد�� �تبع  من 

 9� �لكتا�  هذ�  7صل  عندما 
�7حتر�ًما  تقديًر�  0ظهر  �لنجاشي 
عينيه،  بني  77ضعه  له،  عظيمني 
حق   � 77ضعه  عرشه  عن  7نز� 
كا;  "طاملا  يقو�:  7هو   äعا من 
�هللا  فإ;  5فوًظا  �لكتا�  هذ� 
 Xسيحفظ ملكي". 7لقد ثبت صد
 Qجر قاGمة  سنة  فأللف  قوله، 
 ��|� عاGִדم  غ�  على  �ملسلمو; 
هذx �ململكة، لقد gهبت جيوشهم 

�9 كل �جتاx، 7مر�7 باحلبشة على 
ميسو�   ¡ 7لكنهم  جانب،  كل 
مملكة �لنجاشي �لصغ�� هذx. لقد 
�لر7مانية،  �إلم�lطو!ية  �نقسمت 
�7ختفت  ُملكه،   Qكسَر 7فقد 
 xند �7لصني، 7لكن هذ�ممالك � �
�ململكة �لصغ�� بقَيت مصونة أل; 
حاكمها �ستقبل �لالجئني �ملسلمني 
07ظهر  باحلماية،  7¤لهم  �أل7لني 
!سو�  لكتا�  �7لتبجيل  �الحتر�� 
�هللا �ليه، 7ֲדذx �لطريقة !Gّ �ملسلمو; 
على �لشهامة �لª 0بد�ها �لنجاشي.

قا!; gلك باملعاملة �لª لقيتها مملكة 
�لنجاشي �ملسيحية من 0حد �لشعو� 
�ملدنية  باسم   Qألخر� �ملسيحية 
�7حلضا!� � عصرنا هذ�، لقد Gكو� 
مد}م بالقنابل من �جلو 7حطموها، 
�7ضطر@ �لعائلة �ملالكة �9 �للجو� 
سنو�@. عد�   Gلبال�  ä!خا

معاملتني  �لشعب  نفس  لقد عومل 
لقد  ~تلفني،  شعبني  من  ~تلفتني 

حفظ  لقد  �تلفني،  شعبني  من  �تلفتني  معاملتني  الشعب  نفس  عومل  لقد 
املسلمون احلبشة مصونة وآمنة بسبب  وة الشهامة لدى أحد حكامها، وهاجم 
شعب مسيحي أور¡ هذا البلد وسلبه ونهبه حتت شعار احلضارة. وهذه املقارنة 
.Tالتأث وراسخة  نافعة  أنها  وقدوته   � الرسول  تعاليم  ُتثبت  مدى  أّي  إ�  ُتظهر 
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مصونة  �حلبشة  �ملسلمو;  حفظ 
�7منة بسبب ëو� �لشهامة لدQ 0حد 
مسيحي  شعب  7هاجم  حكامها، 
70!¥ هذ� �لبلد 7سلبه 7}به حتت 
شعا! �حلضا!�. 7هذx �ملقا!نة ُتظهر 
�iّ0 9 مدQ ُتثبت تعاليم �لرسو� � 
�لتأث�. نافعة 7!�سخة  0}ا  7قد7ته 

لقد شعر �ملسلمو; باالمتنا; �و مملكة 
0ما;  �ملسلمني �  مسيحية جعلت 
معها، 7قا� شعب مسيحي طّما³ 
 ;7G �ململكة   xهذ على  بالعد�7; 
0; يبا¬ بأ}ا كانت بلًد� مسيحيًّا.

 |2 �هللا  
سـو=  كتـا{ 
(�ملقوقس) مصر  حــاكم 

كتا�  بلتعة   ¥0 �بن  /ل حاطب 
7كا;  �ملقْوقس،   9�  � �لرسو� 
نصه متاًما كما كا; كتابه �9 هرقل 
كتابه  قا�  7بينما  �لر7�.  �م�lطو! 
�نكا!   ×�  ;� �لر7�  �م�lطو!   9�
�لر7ما; سيتحمله هو على نفسه، 
فإ; كتابه �9 �ملقوقس قا� �; �× 
�ملقوقس  على  سيقع  �لقبط  �نكا! 
�حلاكم، 7كا; �لكتا� كما يلي:

من  �لرحيم،  �لر/ن  �هللا  "بسم 
5مد عبد �هللا 7!سوله �9 �ملقوقس 
�تبع  من  على  �لقبط، سال�  عظيم 
 jعوG0  Rفإ بعد:  0ما   ،Qد��

تسلم،  0سلم  �إلسال�،  بدعاية 
07سلم يؤتك �هللا 0جرj مرتني فإ; 
َ﴿َيا  �لقبط.   ×� فإمنا عليك  توليت 
0َْهَل �ْلِكَتاِ� َتَعاَلْو� �َِلى َكِلَمٍة َسَو�ٍ� 
َبْيَنَنا 7ََبْيَنُكْم 0َْ; ال َنْعُبَد ِ�الَّ �هللا 7َال 
َبْعُضَنا  َيتَِّخَذ  7َال  َشْيًئا  ِبِه   jَُنْشِر
َبْعًضا 0َْ!َباًبا ِمْن 7Gُِ; �ِهللا َفِإْ; َتَولَّْو� 
ُمْسِلُموَ;﴾.  ِبَأنَّا  �ْشَهُد�7  َفُقوُلو� 
 (٢٧٥  ¢  ٣  ä �حللبية  (�لس�� 
عندما 7صل حاطب �9 مصر، ¡ 
Èد �ملقوقس � �لعاصمة، فتبعه �9 
 âبال له  كا;  حيث  �إلسكند!ية 
حاطب  gهب  �لبحر.  من  قريب 
على قا!�، 7كا; �لقصر مدّجًجا 
حاطب  !فع  gلك  عند   ،rباحلر
منهم  مسافة  على  بالكتا�   xيد
�ملقوقس  فأمر  عالًيا،  يصيح  7بد0 
�ضر   ;0  x07مر منه،   xيقّربو  ;0
�لكتا�. 7قر0 �ملقوقس �لكتا� × 
صاGًقا  �لرجل  هذ�  كا;  "لو  قا�: 
فلم ¡ يستْنز� ��الj على 0عد�ئه"؟ 
تؤمن  "0نت  حاطب:  فأجا� 
معاملته  0ُسيئت  7لقد  باملسيح، 
Gعا  هل  7لكن  شعبه،  يد  على 
0عطى  gلك  عند  با�الj"؟  عليهم 
�ملقوقس �9 حاطب هدية 7قا� له: 
"لقد كانت كلمتك متثيًال حكيًما 
�إلجابة   � G0جا من !جل حكيم 

عند  �ليه".  �ملوّجه  �لسؤ��  على 
"�نه  حديثه:  حاطب  0كمل  gلك 
�لر�  0نه  يزعم  !جل  قبلك  كا; 
�آلخر�  نكا�  �هللا   xفأخذ �ألعلى، 
�7أل97، فال تستكl، �من برسو� 
موسى  بشا!�  ما  7باهللا  هذ�،  �هللا 
بعيسى �ال كبشا!� عيسى مبحمد، 
�ال  �لقر�;   9�  jيا� Gعا�نا  7ما 
كدعائك 0هل �لتو!�� �9 �إلجنيل، 
0مته،  فُهم  قوًما   j!G0 نّ�  فكل 
فاحلق عليهم 0; يطيعوx. 07نت ممن 
 jننها �لرسو�، 7لسنا  G0!كه هذ� 
عن Gين �ملسيح 7لكننا نأمرj به".

عندما �ع �ملقوقس gلك 0شا! �9 
0نه �ع تعاليم �إلسال�، فوجد 0; 
ينَهى  7ال  بإ×  يأمر  ال  �لنّ�  هذ� 
فلم   x0مر  � ´ث  07نه  خ�،  عن 
07نه  بالكاهن،  7ال  بالساحر   xدÈ
�ع ببعض نبو��ته �لª حتققت. × 
0!سل يطلب حقًّا من عاä فوضع 
 9� G7فعه  7ختمه  �لكتا�،  فيها 
فظه � مكا;  خاGمة عندx 07مرها́ 
�من. 7كتب !Gًّ� على �لرسو� � 
حفظ �لتا!يخ نصه 7هو كما يلي:

من  �لرحيم،  �لر/ن  �هللا  "بسم 
بن  �لقبط �9 5مد  �ملقوقس ملك 
عبد �هللا، سال� عليك، 7بعد. فلقد 
gكرَ@  ما  7فهمت  كتابك  قر0@ 
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فيه 7ما تدعو �ليه 7قد علمُت 0; نبيًّا 
بقَي 7كنت 0ظن 0نه �رä بالشا�، 
7قد 0كرمُت !سولك 07عطيُته 0لف 
Gينا! å7ًسا من �خليل هدية، 7بعثت 
�ليك ìا!يتني �ما مكا; � �لقبط 
 Q�7ألخر ما!ية  �حد��ا  عظيم، 
س�ين. 07هديتك 0يًضا عشرين ثوًبا 
من نسيج مصر من 0حسن ما فيها، 
�7لسال�  لتركبها  بغلة  07هديتك 
(il�7لط  Rلز!قا�) عليك". 

يتضح من هذ� �خلطا� 0; �ملقوقس 
تلّقى  0نه  !غم  �إلسال�،  يعتنق   ¡
باحتر��. �ليه   � �لرسو�  كتا� 

كتا{ 
سو= �هللا 2| عظيم �لبحرين
07!سل �لرسو� � 0يًضا �9 عظيم 
�لبحرين �ملنذ! بن ساQ7 �لتيمي، مع 
�لصحا¥ �لعال� بن �حلضرمي. 7لقد 
فقد �لتا!يخ َنص هذ� �لكتا�، غ� 
هذ�   9� �لكتا�  7صل  عندما  0نه 
07!سل  �إلسال�،   � Gخل  �لزعيم 
�9 �لرسو� � يقو� �نه هو 7كث� 
�النضما�  قر!�7  قد  0صدقائه  من 
�لبعض   jهنا  ;07 �إلسال�،  لصف 
على  خا!جه  يظلو�   ;0 قر!�7  ممن 
 �Gً0; بأ!ضه يهو �0ية حا�. 07ضا
w7وًسا، 7سأله ما�g يفعل معهم؟؟
G!7 �لرسو� � عليه � كتا� قائًال:

"بسم �هللا �لر/ن �لرحيم، من 5مد 
 ،Q7سا بن  �ملنذ!   9� �هللا  !سو� 
�هللا  �ليك  0/د   Rفإ عليك،  سال� 
 ;0 07شهد  هو،  �ال  �له  ال   iلذ�
بعد:  0ما  7!سوله،   xعبد 5مًد� 
فإ;  7جل،  عز  �هللا   jّكرg0  Rفإ
لنفسه، �7ّ;  فإمنا ينصح  من ينصح 
فقد  0مرهم  7يتبع  !سلي  يطع  من 
0طاع{، 7من نصح �م فقد نصح 
¬. �7ّ; !سلي قد 0ثنو� عليك خً��، 
 jقد شفعتك � قومك، فاتر R�7
للمسلمني ما 0سلمو� عليه، 7عفو@ 
منهم،  فاقبل  �لذنو�  0هل  عن 
�7نك مهما تصلح فلن نعزلك عن 
 70 يهوGية  على  0قا�  7من  عملك، 
(Gملعا�  G�|) �جلزية".  فعليه  wوسية 

 9� كذلك   � �لرسو�  07!سل 
�ليمن، 7ملك  ملك ُعما;، 7|عيم 
غّسا;، 7سيد ب{ فهد، 7هي قبيلة 
7هي  �د�;،  7سيد  �ليمن،  من 
قبيلة  7سيد   ،Q0خر مينية  قبيلة 

�حلضرمي،  قبيلة  7سيد  عليم،  ب{ 
مسلمني. 0صبحو�  07كثرهم 

تد� هذx �لرسائل على مدQ �كتما� 
7تد�  عز 7جل،  باهللا  �لرسو�  ثقة 
0يًضا منذ �لبد�يا@ �أل97 على يقني 
�لرسو� � 0نه ¡ ُيرَسل لقو� معينني، 
كلها.  �أل!£   � كافة   rللنا بل 
 Xصحيح 0; �لرسائل �سُتقبلت بطر
خوطبو�  �لذين   �طر من  ~تلفة 
�7لبعض   x!لفْو 0سلم  فبعضهم  ֲדا، 
عامل �لكتب باحتر�� شديد 7لكنه 
�خر7;  7بقي  �إلسال�،  يقبل   ¡
�7خر7;   iGعا بلطف  عاملوها 
�7لغطرسة. �الحتقا!  0ظهر�7 

7لكن من �لصحيح 0يًضا، �7لتا!يخ 
�لذين   ;0 gلك،  على  شاهـد 
هم  �لرسائـل   xهذ تلقـو� 
7شعـوֲדم قد لقو� نفـس �ملص� 
عندهم،  �لرسـائل  لقَيـته   iلذ�
بنفس  �هللا  عامـلهم  7قـد 
معامـلتهم خلطابـا@ �لرسو� �.

ولكن من الصحيح أيًضا، والتاريخ شاهد على ذلك، 
أن الذين تلقوا هذه الرسائل هم وشعوبهم قد لقوا 
نفس املصT الذي لقَيته الرسائل عندهم، وقد 
عاملهم اهللا بنفس معاملتهم خلطابات الرسول �.
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 lخ  "Qلتقو�" 0سر�  بلغ  �7ألسى  �حلز;  من  مبزيد 
�ند � ٢٩ من � 7فا� حضر� مر|� 7سيم 0/د � 
�بريل ٢٠٠٧ عن عمر يناهز ãانني عاما. �نا هللا �7نا 

�ليه !�جعو;.
�لسال�  �ملهدi عليه  �إلما�  �لفقيد هو حفيد سيدنا 

7جنل سيدنا �ملصلح �ملوعوG !ضي �هللا. 
7ُلد حضرته � �7حد 0غسطس ١٩٢٧ � قاGيا;، 
�ند تلقى �لد!�سة �البتد�ئية على يد 0ساتذ� 0جال� � �
�ملد!سة �أل/دية × �لتحق باجلامعة �أل/دية بقاGيا;. 
7بعد �نقسا� ��ند هاجر �خلليفة �لثاR !ضي �هللا عنه 
�9 باكستا;، �لبلد �ملسلم �جلديد 7تركه !ضي �هللا 
عنه � قاGيا; ليمثل عائلة سيدنا �ملسيح �ملوعوG عليه 
�لسال� هناj 7كي يستأنس به 0فر�G �جلماعة. 7قد 

كرمه �هللا حيث خد� �جلماعة قر�بة ٦٠ سنة متتالية 
شغل فيها مناصب ~تلفة 70�ا منصب �لناظر (مدير 
عا�) 7هو � عمر تسعة عشر عاما فقط. �7 سنة 
١٩٧٧ عيَّنه سيدنا �خلليفة �لثالث (!/ه �هللا) 0م� 
�جلماعة � ��ند �7لناظر �ألعلى 7ظل �د� �جلماعة 
� هذ� �ملنصب قر�بة ٣٠ عاما �9 0; توفاx �ألجل 

�ملسمى � ٢٩ �بريل ٢٠٠٧. 
�0ى  07ظهر  جليلة  تضحيا@  �لفقيد  قد�  لقد 
�لطويلة.  �ملد�   xهذ خال�  �7لتحمل   lلص�  ägمنا
فقد توفيت جّدُته حضر� �لسيد� 0� �ملؤمنني نصر� 
جها; بيغم !ضي �هللا عنها � عا� ١٩٥٢ فتحمل 
�لصدمة �7حلز; هناj حيث تعذ! عليه �لسفر إللقا� 
�خر نظر� على جثما}ا �لطاهر. × � سنة ١٩٦٥ 
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تو� �7لدx �جلليل rيدنا 
!ضي   Gملوعو� �ملصلح 
يستطع   ¡7 عنه  �هللا 
من  باكستا;   9� �لسفر 
�ملتوتر�  �أل7ضا³  0جل 
عا�   �  × �لبلدين.  بني 
١٩٩١ عند |يا!� سيدنا 
�هللا  !/ه  �لر�بع  �خلليفة 
لقاGيا; نا� شر� �لقيا� 
 .iبترتيبا@ �ملؤمتر �لسنو
  x�7جلدير بالذكر 0; هذ
فيها  يز7!  مر�   �70 هي 
�إلما�  سيدنا  خليفة 
السال�  عليه   iملهد�
�ند � �نقسا�  بعد  قاGيا; 

سنة ١٩٤٧.
 !�|  ٢٠٠٥ سنة   �7
�ملؤمنني  0م�  سيدنا 
 x0يد 0/د  مسر7!  مر|� 
�لعزيز   xبنصر تعا9  �هللا 
�ملر�   xهذ  �7 قاGيا; 
�لفقيد   �0شر 0يضا 
�لال|مة  �لترتيبا@  على 

للمؤمتر.
 xبتبش� �نضم  7لقد 
كب�   Gعد  xG7جهو

 9�  Gجلد� �ملبايعني  من 
�إلسالمـية  �جلماعة 
على  7سهر  �أل/ديـة 

تربيتهم 7!عايتهم.
كا; حضرته حليم �لطبع 
عاملا جليال 7خطيبا با!عا 
لرعيته حائز�  7قائد� 5با 
�7حتر��  �حتر�مهم  على 
من   70 حوله  من  كل 
مسلمني  من  به  �حتك 
7من  مسلمني.  غ�   70
حريصا  كا;  0نه  ¤ائله 
 �ضيو خدمة  على 
 iملهد� �إلما�  سيدنا 
يأتو;  كانو�  �لذين 
�ألماكن  لزيا!�  قاGيا; 
 �  j�7الشتر� �ملقدسة 
فكا;   ،iلسنو� �ملؤمتر 
´فا7�  بنفسه  يستقبلهم 
�لساعا@   � ح°  بالغة 

�ملتأخر� من �لليل.  
�لسيد�  حضرته   ä7تز
�ملحترمة   r7لقد� 0مة 
بنت �لدكتو! حضر� م� 
5مد ��اعيل !ضي �هللا 
عنه – 7هو 0خو �لسيد� 

�هللا  !ضي  �ملؤمنني   �0
عنها.

يدعى  �7حد�  �بنا  خلف 
مر|� كليم 0/د �ملحتر� 
�ملقيم � 7الية "فرجينيا" 
�ملتـحد�  بالواليـا@ 
�ألمريكية، 7ثالÙ بنا@ 
�لعليم  0مة  �لسيد�  هن 
|7جة  �ملحترمة  عصمة 
منصو!  نو��   gألستا�
0/د خا; �ملحتر� 7كيل 
�لتبش� مبؤسسة �لتحريك 
باكستا;.  !بو�،  �جلديد 
�لكرمي  0مة  �7لسيد� 
|7جة  �ملحترمة  كوكب 
ماجد  �ملتقاعد  �لكابنت 
0مني  �ملحتر�  خا;  0/د 
"طاهر"  معهد  مشر³7 
0مـر�£  لد!�سـا@ 
بربو�،  7عالجها  �لقلب 
باكـستا;. �7لسيد� 0مة 
|7جة  �ملحترمة   ��لر�
�بر�هيم  �لسيد  �لدكتو! 

منيب 0/د �ملحتر�. 
�نتقا�   من  0سبو³  7بعد 
�لرفيق   9� حضرته 

حضر�  خصص  �ألعلى 
مر|� مسر7! 0/د خطبة 
٤مايو  بتا!يخ  �جلمعة 
عن  للحديث   ٢٠٠٧
هذ�  7خصائل  ¤ائل 
 çتفا Qلرجل �لعظيم �لذ�
 ¡7 �جلماعة  خدمة   �
7حني   ;�  i0  � يتأخر 
غا�  بكل  �لتضحية   �
�عال�  سبيل   � 7نفيس 

كلمة �حلق.        
!/ته  بو�سع  �هللا   xتغمد
جنانه  فسيح  G07خله 
قدمي  عند   xمثو� 7جعل 
سيدنا �ملصطفى صلى �هللا 

عليه 7سلم.
 "Qلتقو�" 0سر�  ترفع 
�لقلبية   i|لتعا� 0خلص 
�ملؤمنني  0م�  لسيدنا 
عائلة   G7ألفر� �هللا   xنصر
 Gملوعو� �ملسيح  سيدنا 
7عائلة  �لسال�  عليه 
خاصة  بصفة  �ملرحو� 
يسـد   ;0 �هللا  7ندعو 
 iائل 7يثر�� íهذ� �لفر�

�جلماعة بأمثاله.
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Nململكة �ملتحد�
�إلسالمية  �جلماعة  عقد@   ٢٠٠٧  r!ما  ٢٥  �  *
�لفتو§  بيت  wمع   � �لسال�  مؤمتر  بlيطانيا  �أل/دية 
قطاعا@  من  عديد�  شخصيا@  Gُعيت  حيث  بلند; 
7تضمن  ~تلفة.  لديانا@  ممثلني  �لدين  7!جا�  ~تلفة 
�خل�ية  �جلماعة  منظمة  �جنا|�@  غطى  معرضا  �ملؤمتر 
 ��لضيو  !�| كما  70ال)  (�إلنسانية  فرست"   ªهيومن"
حر� �جلامع 7طرحو� 0سئلة عديد� 0جا� عليها ثلة من  

0بنا� �جلماعة.
�7ختتم �ملؤمتر بند7� تر0سها سيدنا 0م� �ملؤمنني 0يدx �هللا 
تعا9 بنصرx �لعزيز حيث 0لقى 0م� �جلماعة � بريطانيا 
فيه  !حب  7جيز�  خطابا  �ملحتر�  حيا@  !فيق   gألستا�
بالضيو�. كما 0لقى بعض �لضيو� كلمتهم �7ختتمت 
باللغة  �ملؤمنني  0م�  حضر�   x0لقا 7جيز  Òطا�  �لند7� 
�ألمر  �لعا¡  �ألمن �7لسال� �  �نعد��  فيه  بَين  �الجنليزية 
�لذi 0حدÙ شرًخا � �لسال� �لعاملي على Dيع �ألصعد�. 
7نصح �ألمم Dيعا 0; تتو� �9 �هللا 7ترجع �ليه حيث 
ليس ãة 0من 7سال� بعيد� عنه عز 7جل 7كل 0من يكمن 

� كنفه سبحانه 7تعا9. 
 �شر على  عشـا�  مبأGبة  �لند7�  �7ختتـمت 

�حلضو!؟
 

** 0قامت ��G!� �لقنا� �لفضائية �إلسالمية �أل/دية مأGبة 
تعا9  �هللا   x0يد �ملؤمنني  0م�  سيدنا   �شر على  َعشا� 
بنصرx �لعزيز يو� �ألحد ٦ مايو ٢٠٠٧ � wمع بيت 
ُقد�    حيث  �لعربية    MTA3 قنا�  �فتتا§  مبناسبة  �لفتو§ 
النطباعا@  تسجيال@  5توياته  ظمن  من  كا;  عر£ 
برنامج  حو�  خصوصا  �أل/ديني  غ�  من  �ملشاهدين 
�حلو�! �ملباشر �لذi يرGّ مباشر� على تسا�ال@ �ملد�خلني 
7مؤسسه  �إلسال�  على  �ملسيحيني  �عتر�ضا@  7يفند 
�لطاهر صلى �هللا عليه 7سلم. 7نصح حضرته � كلمته 
�لوجيز� هؤال� �لعر� 0; �إلشاG� ìوG� �ل�lمج ال تكفي 
بل Èب 0; ينضمو� �9 �جلماعة �لª تد�فع عن حيا£ 
قو� �إلما� �ملهدi �لذi 0!سله �هللا لنصر�  �إلسال�، 7يصدِّ
�لدين �حلنيف 77عدx بأنه سيزيد عدG 0تباعه �7قق Dيع 

0منياته.
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�عد�G: 5مد 0/د نعيم

(iعية �سالمي 0/د�G)
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 نيجـ4يا 
� منطقة Arabiyan تأسس فر³ جديد للجماعة �إلسالمية 
�أل/دية حيث متكن �أل/ديو; بفضل �هللا من شر�� ٣٦ 
 r!ملسجد � ٩ ما rقطعة 0!ضية 77ضع حجر �ألسا
نفقا@   ;0 بالذكر  �جلدير  7من   . مصلٍّ خلمسمائة  يتسع 
بنا� �ملسجد حتملتـها �لسـيد�@ �أل/ديا@ من منطقة 

    Agege

غـانـا 
0سست �جلماعة مد!سة لتحفيظ �لقر�; � غانا � �7حد 
�هللا   x0يد �ملؤمنني  0م�  سيدنا  من  بتوجيه   ٢٠٠٥  r!ما
�لقر�;  ´فظ  طالب   �70  �7تشر �لعزيز،   xبنصر تعا9 
 �G� �لعزيز  7هو   ٢٠٠٧ ف�lير   ٢٠  � بكامله  �لكرمي 
للقر�;  حفظه   Xستغر� 7لقد  بو!كينافاسو،  من  سوغيه 
�لكرمي åسة عشر شـهر� 07!بعة عشـر يوما. �7حلمد 

هللا على gلك. 

بو
كينافاسـو
 ٢١  � مؤمتر� صحفيا  بو!كينافاسو   � �جلماعة  عقد@ 
ما!r ٢٠٠٧ حضر فيه عدG من مر�سلي �جلر�ئد �7لتلفز� 
من   �ُعر 7نصف.  لساعة  �ستمر  �لقومية  �7إل�gعة 
�لتسا�ال@  Gّ!ُ7 على  باإلسال� على 0حسن 7جه  خالله 
 �  �G!لو�� �العتر�ضا@  ُفند@  كما  �ملر0�.  عن حجا� 
�لرسو� �لكا!يكاتو!ية �ملسيئة �9 �إلسال� �لª صد!@ من  

�لدمنا!j �لعا� �ملاضي.

 i!7G 0مر�£ �لعيو; � مدينة �ملد��7 Rاw 0قيم ~يم **
 G٢٠٠٧ حيث فحص �لدكتو! فضل 5مو r!١٨ ما �

�م  �أل7Gية wانا.  � ֲדنو; من �7غا7Gغو ٢٥٠ مريًضا 7قدَّ
�ختا! ٨١ مريضا منهم إلجر�� عملية جر�حية � مستشفى 

 .i7غو �أل/دG�7غا
                

�لكـونغـو
� منطقة Bandundu �قليم كنشاسا متكنت �جلماعة من 
 r!إلقليمي � ما� Qعلى �ملستو iعقد �70 مؤمتر سنو
٢٠٠٧ 7كانت فعاليا@ �الجتما³ جترi باللغة �لفرنسية 
0كثر من  �ملؤمتر   � jشتر� 7لقد   .Lingala �ملحلية  �7للغة 
٥٠٠ شخص من ٢٤ مركز�. �g07عت �لتلفز� �7إل�gعة 

�ملحليتا; 0عما� �ملؤمتر لستة 0يا� على �لتو�¬.

�لسيـنيغـا= 
 ٢٠٠٧ r!عقد@ �جلماعة �إلسالمية �أل/دية � ٢٥ ما
�جتماعها �ملحلي 0لقى فيه �أل/ديو; �ملحليو; خطابا@ 
تنا7لو� فيها بيا; س�� �لن� صلى �هللا عليه 7سلم باإلضافة 
G7الئل  �لسال�  عليه  0/د  سيدنا  س��  موضوعا@   9�
صدقه 7بركا@ �خلالفة، 07نشد�7 �لقصائد � مد§ �لن� 
�أل/ديو;  �الجتما³   �  jشتر� 7سلم.  عليه  �هللا  صلى 
من 0كثر من ١٥ مركز�، �7جلدير بالذكر 0نه أل�7 مر� 
�ستخد� � �الجتما³ مكl �لصو@ بشكل !�ي، 7ُ|ين 

مكا; �الجتما³ بالالفتا@.

بنـني
7ضعت منظمة "هيومنª فرست" حجر 0ساr لد�! لأليتا� 
� ٢٠ يناير ٢٠٠٧. غطت 7سائل �إلعال� �ملحلية 0عما� 
 ªعليه 7فد من فر³ "هيومن �حفل �الفتتا§ �لذQ 0شر

فرست" من 0ملانيا.
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�ليه   äتا� ما  على كل  �أل�  �توi حليب 
G7سم  7بر7تينا@  ما�  من   xلنمو �لرضيع 
�Gئما  7هو   .;G7معا 7فيتامينا@  07مال§  7سكريا@ 
كما  �لسفر،  0ثنا�  ح°  مثلى  حر�!�  7بد!جة  متوفر 
على  تفضله   Q0خر ميز�@  7له   .iG�7قتصا عقيم  0نه 
i0 نو³ من 0نو�³ �حلليب �لصناعي: فهو يزG7 �لوليد 
باألضد�G 77سائل �لدفا³ �ملناعية �لª طو!ها جسم �أل� 
0مر مهم  �ملمرضة، g7لك  �لعو�مل  لتحمي 7ليدها من 
جد� بالنسبة للوليد أل; جها|x �ملناعي يكو; � َطو! 
�لتطو!. 07خص بالذكر هنا �للبأ 7هو �70 ما يفر| من 
�حلليب بعد �لوالG� 7يكو; غنيا بالعديد من �لغلوبولينا@ 

�ا 7G! � �حلماية من �إلنتا;. ªملناعية �ل�
كما حلليب �أل� 7G! مهم � �لوقاية من �ألمر�£ 
�لتحُسسية، فالعديد من حديثي �لوالG� ال �تملو; 
بر7تينا@ حليب �لبقر �لª توجد � �حلليب �لصناعي. 
7بذلك فإ; �إل!ضا³ �لو�لدi �حلصرi خال� مد� 

ستة 0شهر يشكل 0فضل X�7 من هذ� �لتحسس 70 
عد� �الحتما�.

�جلميع يقر بفو�ئد �إل!ضا³ �لو�لدi للمولوG، لكن 
�لفو�ئد �لª تصيب �أل� �ملرضع ال تقل عنها؛ فعندما 
يدعى  هرمونا  جسمها  ُيفر|  7ليدها  �أل�  ترضع 
 x!�7نطما �لرحم  تقلص  على  يعمل  �أل7سيتوسني 
 �7عوGته �9 حجمه، 0ضف �g 9لك 0; �لنـز7

�لتالية للوالG� تكو; عند �ملرضعا@ 0قل.
�ملهمة  �7ألمو!  �لنصائح  بعض  يلي سأعر£  فيما   
كل  على  Èب   ª�7ل  iلو�لد� باإل!ضا³  �ملتعلقة 
0سر� 0; تعلمها جتنبا من �لوقو³ � �ألخطا� �لشائعة 

�ملتعلقة مبوضو³ �إل!ضا³.
* ال بد 70ال من �|�لة خطأ شائع 7هو 0نه ليس حلجم 
 lته عالقة بقد!ته على �فر�| كمية 0ك�g د´ iلثد�

70 0قل من �حلليب.
* فالثدi يتكو; من:

Â|–W·–W6øXè�˜W6µ

بقلم الدكتور: وسام البراقي 

(فرنسا)
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 â7حتا �حلليب  تفر|   R١-عنبا
 xهذ 7تتصل  صغ��  بعضال@ 

�لعنبا@ بـ
 xهذ تصب   ، حليبية  ٢--قنية 

�ألقنية بد7!ها �:
٣-جيو{ حليبية تنفتح � حلمة 
�لثدi، �7يط ֲדذx �لبنية �ملفر|�.

٤ - نسيج شحمي.
�; هذx �لبنية �ملذكو!� من عنبا@ 
تكو;  حليبية  7جيو�  07قنية 
�ألسبو³  منذ  �لتكو;  مكتملة 

�لساrG من �حلمل.
من   Rلثا� �لنصف  7خال� 
يدعى  هرمونا  �أل�  تفر|  �حلمل 
على  �لعنبا@  �ض  �ل�%الكتني 

�فر�| �حلليب.
�لرضيع  فم   9� �حلليب  ليصل   -
�خر  هرمو;  ُيفر|   ;0 من  بد  ال 
يقلص   iلذ� �أل%سيتوسني  هو 
بالعنبا@  �ملحيطة  �لعضال@ 
فتدفع �حلليب �9 �ألقنية فاجليو� 
هذ�  �حلليب  7سيال;  فاحللمة. 
يدعى ”منعكس قذ� �حلليب“، 
�ألمها@  بعض  به  تشعر   iلذ�
 rحسا�  70  ��بالد  rكإحسا
Dيل بالدغدغة. 7من �ملمكن 0; 
بفضل   iلثد� من  �حلليب  يتدفق 

يبد0   ;0 قبل  ح°  �ملنعكس  هذ� 
هذ�   ;0 7مبا  برضاعته،  �لرضيع 
بآ;  �لثديني   �  Ùد� �ملنعكس 
 i�7حد فقد يسيل �حلليب من �لثد

�ملقابل 0ثنا� !ضاعة �لوليد.
ما   �g� يتأثر  قد  �حلليب  �فر�|   ;�
�حلليب   �قذ منعكس  �ضطر� 
لكثر�  �أل�  قلق   70 �لشد�  بسبب 
�لز�7! بعد �لوالG� مثال 70 لظنها 
بعد� كفا�ִדا إلشبا³ !ضيعها 70 
بد  ألi شد� 0خرQ. 7لذلك ال 
بعد �لوالG� 0; حتاâ �أل� بالدعم 
�لعاطفي من قبل �لزä7 �7ألقا!�. 
جو   � �إل!ضا³  يتم   ;0 È7ب 
�فر�|  يكو;  كي  7مريح   ¹Gها

�حلليب مناسبا.
على  تأث�  للتدخني  هل   *
 ªل� �حلليب  �; كمية  �إل!ضا³؟ 
تفر|ها �ألمها@ �ملدخنا@ لعشر 
لفافا@ تبغ على �ألقل يوميا بعد 
0!بع 0سابيع من �لوالG� هي نصف 
�لكمية �لª تفر|ها �ألمها@ غ� 

�ملدخنا@!!
حديثا   Gملولو� يوضع   ;0 Èب   
فرصة  بأقر�  0مه   iثد على 
ممكنة بعد �لوالG�. 7بقد! �لتبك� 
�لرضعا@  تكو;  ما  بقد!  بذلك 

 ä0كثر تو�تر� 7بقد! ما يكو; �نتا
كما   ،l0ك �لعنبا@  من  �حلليب 
0سر³  بشكل  يتحو�  �للبأ   ;0
تغذية.  0كثر  �نتقا¬  حليب   9�
 �70  �Gعا  Ùد� �لتحو�  7هذ� 
åسة  بعد  7يكتمل  ساعة   ٢٤
 ١٥  9�  ١٠ 7بعد  تقريبا.  0يا� 
�حلليب  يكو;   �Gلوال� من  يوما 
7متوفر�  ”ناضجا“   iلو�لد�
 l0ك كمية  على  57تويا  للرضيع 
من �لدسم �7لسكريا@ 07قل من 

�ل7lتني باملقا!نة مع �للبأ.
قـد تستـغر� بعـض   -
هذ�  قو��  !�ية  عند  �ألمها@ 
�حلليب ”�لناضج“ عند بد� تدفقه 
�7لذi يبد7 مائيا مياال للز!قة بدال 
من كونه 0بيض ِقشديا، 7يتسا�لن 
سيشبع  �حلليب  هذ�  كا;  ما   �g�
 Gفبمجر نعم،  بالطبع  7ليدهن. 
تبد0  بالرضاعة  �لوليد  يبد0   ;0
�لعنبا@ بإفر�| ما يدعى ”حليب 
}اية �لرضعة“ �7لذi يكو; غنيا 
7لذلك  جد�.  7مغذيا  بالطاقة 
Èب 0; يوضع �لرضيع فتر� كافية 
على �لثدi كي �صل على هذ� 
�لنو³ من �حلليب �7ال فلن يشعر 

بالشبع.   (يتبع)
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�لتقو� مـنكم %2ليكم

The Editor Al Taqwa
P.O.Box 54094
London SW19 3XF
United Kingdom

 * ترحب wلة �لتقوQ � هذx �لز�7ية ”�لتقوQ منكم �7ليكم“ ìميع �ملسا�ا@ من قر�ئها 

 * تعl �ملسا�ا@ عن �!�� 0صحاֲדا 7ليس بالضر7!� عن !i0 �ملجلة.

R7يد �إللكترlل� altaqwa@islamahmadiyya.net ByBy  Air MailAir Mail

�ملر-N �ملسلمة

 7 7ليد�  �ملر0�:  �إلسال�  كر�  لقد 
فتا�.. |7جة 7 0ما.. 0ختا 7 بنتا.

من   �Gعد �لكرمي  �لقر�;  gكر  7لقد 
7با!|  كب�   !7G �ن  كا;  �لنسا� 
 �07 حو��،  مثل:  �لبشرية  تا!يخ   �
موسى، 07خته، �7سيا |7جة فرعو;، 
7 بلقيس ملكة سبا 7 مرمي �بنة عمر�;. 
�ملثل  مضر�  بعضهن  كانت  حيث 
للذين �منو� � 70ضح مثا� على 0; 
�لقر�; كّر� �ملر0� 7جعلها � حاال@ 

0سو� للنسا� �7لرجا� معا..
كما حفلت �يا@ �لقر�; باإلجابة عن 

 Q0سئلة �لنسا�، كما نزلت �يا@ 0خر
 xGمن �لرجا�. �9 جانب �فر� Gعد �
�لنسا�  سو!�  �ا:  للنسا�  سو!تني 
تسمى‹‹سو!�   ªل�  Xلطال� 7سو!� 

.‹‹Qلنسا� �لصغر�
�ملر0�  أل;  هذ�  كل   � عجب  7ال 
�لقلب  مب�لة  هي  بل  �ألمة،  نصف 
منها فإ�g صلحت صلحت �ألمة، 7 
 j!G0 فسد@ فسد@ �ألمة. 7قد �g�
هذ� 0عد�� �إلسال� �لذين يتربصو; به 
�لد�7ئر 7كشفت �أليا� عن نو�ياهم.

تقو� �ملبشر� "0نا ميلجا;":
'' ليس هناj طريق �د� �إلسال� 0قصر 
 � �ملسلمني  بنا@  تعليم  من  مسافة 

�لتبش� �خلاصة، �لª 0نشئت   r!مد�
صياغة   �تستهد  ª�7ل �لغاية،   xذ�
 iملسلمة على �لنمط �لغر¥ �لذ� �ملر0�
�7حليا�،  �حلر��،  كلمة:  فيه  Ñتفي 
 jهنا ليس   ": تقو�   × �7لفضيلة".. 
مسافة  0قصر  �إلسال�  �د�  طريق 
سافر�  �ملسلمة  �ملر0�   ä7خر من   ..

متlجة".
�لعقل  صياغة   �Gعا�  Gبصد كنا   �g�7
�ملسلم، فإ; �ملر0� �ملسلمة مدعو� � 
بل  �لرجل،  �9 مشا!كة  �لعصر  هذ� 
�9 سبقه 0يضا � �لعوG� �9 �إلسال�، 
 ،�G7عبا عقيد�،  بقو�:  به  �7لتمسك 
بنا�   �Gعا� لنا   Ôيتس ح°  7سلوكا؛ 
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قوية  Gعائم  على  �إلسالمي  �لبيت 
مفعم  جديد  جيل  ضال�ا   � ينشأ 
´ب �هللا 7 حب !سو� �هللا صلى �هللا 

عليه 7 سلم.
حتت  تقع  �ليو�  �ملسلمة  �ملر0�   ;�
ضغوâ تكاG تبعدها عن منابع �إلسال� 
�لقيم  7بني  بينها  حتو�   7 �أل97، 
�7ألخالX �لسامية �ملوصولة بالرسالة. 
0ال ما 0شد حاجتها �9 7عي جديد 
7مباGئه  قيمه  على   �7تعر بدينها، 

�لª �نتصر ֲדا 7ساG �لعا¡.
 ¡ حقوقا  للمر0�  �إلسال�  قر!  لقد 
�ا حقها   Gفر قبل،  من  تعرفها  تكن 
حقا  �ا  7جعل  �حليا�،   � �ملسلو� 
�ا  7حقق   ،Ùمل���  � مشر7عا 
متلك.  فيما   iGالقتصا� �الستقال� 
77ضع  0حكاما،   ä�7للز 7جعل 
شر7طا  �لز7جا@   G7تعد  Xللطال
�حلق  �ملر0�  �إلسال�  07عطى   ،�G7قيو
على  فريضة  7جعله  �لعلم،  طلب   �
كل مسلم 7مسلمة. �7حتر� �إلسال� 

!i0 �ملر0� 7 �ستمع �ليه.
فهي � بيت |7جها !�عية 7 مسؤ7لة 
 j!عن !عيتها. 7من هنا !�حت تشا
!سالتها   iG7تؤ �حليا�،  صنع   �
من  كث��   ;� �ألكمل.  �لوجه  على 
�رضو;  �ليو�  �لدجاجلة  �ملغرضني 
7يشككو}ن  بّر�قة  بشعا!�@  �لنسا� 

من  �نتقص  قد  7كأنه  �إلسال�   �
قد  �إلسال�  !سو�   ;07 حقوقهن 
 g�7لعيا 7حقرهّن  بالنسا�  �ستخف 
�لذين  باهللا، 7ما 0كثر 0عد�� �إلسال� 
يتربصو; به �لد�7ئر �ليو� من ملحدين 
7قمامصة،  7قسا7سة  7مستشرقني 
 ;0 �لقدير  �لعلي  �هللا  0!جو من  7كم 
يقوG خطانا �ن �ألخو�@ �ملسلما@ 
على طريق �إلميا;، 07; يبدG �لضبا� 
�لر�ية   ;7G حا�   iلذ� �لكثيف 

�لسليمة. 
ـــت مــســا�ــة �ألخ
r.�  (�ملغر�)

بشر� للمصابني بالصلع
 

متكن �لعلما� مؤخر� � |!�عة خاليا 
 iلذ� �ألمر  �لفئر�;،  شعر على جلد 
جعلهم يعتقد7; 0; فقد�; �لشعر عند 
�لبشر قد ال يكو; }ائيا. 7هذ� خالفا 
لالعتقاG �لسائد �لقائل بأ; �لبصال@ 
حا�   �  Gللتجد قابلة  غ�  �لشعرية 
جامعة   � علميا  فريقا  7لكن  تلفها 
ن � G!�سة نشر@ �  ـَّ بنسلفانيا بي
wلة "نيتشر" 0; هناj �مكانية لتحفيز 

منو �لشعر باستخد�� جني معني. 
 r0لر� على  ينتشر  0نه   �7معر7

شعرية  بصيلة  0لف  مائة   iلبشر�
7تنشأ  شعر�.  منها  كل  من  تنمو 
هذx �لبصيال@ عند �جلنني � مرحلة 
�حلمل 7لكن �العتقاG �لسائد كا; 0; 
حا�   � ُتعو£  ال  �لبصيال@   xهذ

تلفها. 
 jهنا  ;0  9� �لبحث  توصل  7لقد 
جينا يساعد � شفا� �جلر7§ 7ميكن 
 äنتا� � �ستخد�مه من 0جل �ملساعد�

�لبصيال@ �لشعرية. 
�لفئر�;  على  0جريت   ªل� �7لتجربة 
من  صغ��  مقاطع  خال�ا  0ُ|يلت 
بعدها  ُلوحظ  �خلا!جي،  �جللد  طبقة 
0; هذ� ضاعف نشاâ �خلاليا �جلذعية 
� �ملنطقة مما QG0 �9 �نتاä بصيال@ 

شعرية. 
 ��الكتشا هذ�   ;0 �لباحثو;   Q7ير
�جلديد فتح �فاقا ليس فقط 0ما� �لذين 
0ما�  بل  �لشعر  فقد�;  من  يعانو; 
شفا� 0فضل للجر7§ 0يضا، كما 0; 
للجلد قد!� ملفتة لالنتباx على جتديد 
بأ;  �لسائد   Gالعتقا� 0فند  مما  نفسه، 
 Ùد� ال  �لشعرية  �لبصيال@   äنتا�
�جلنني،  مرحلة   � �ال  �إلنسا;  عند 
 äنتا�  ;0 �لتجربة   xهذ 0ثبتت  فقد 
ممكن  0مر  جديد�  شعرية  بصيال@ 
g7لك باستخد�� خاليا معينة مرتبطة 

بشفا� �جلر7§. 
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املـــوت شك ــي  أف

تقنية «�لبلوتو�» 
Nتقتحم ش� مناحى �حليا

جد�!ִדا   Ùلبلوتو� تقنية  0ثبتت 
بني  لالتصا�  فعالة  7سيلة  باعتبا!ها 

�ألجهز� عl �ملسافا@ �لقص��. 
7من 0سبا� �|Gها! تقنية �لبلوتوÙ هو 
7جوG ٣٥ طريقة ~تلفة الستخد�مها 
مبا يتناسب مع ~تلف 0نو�³ �ألجهز� 
 Qألخر� �لعو�مل  7من  �إللكتر7نية. 
�مكانية  �نتشا!ها   � ساعد@   ªل�

شر�ة  بو�سطة  �لتقنية   xهذ تشغيل 
�ضافتها  يسهل  مما  صغ��  �7حد� 
 9� باإلضافة  �ألجهز�  من  كث�   9�
 9� بالنسبة  مكلف"  غ�  "حل  0}ا 
�ملشكال@. 7قد مت مؤخر�  كث� من 
�ضافة خاصية �لبلوتوÙ �9 �اعا@ 
0جهز�  7بني  بينهما  للربط   ;gأل�
تشغيل ملفا@ �� ¥-٣ �ملوسيقية 70 
 �Gتبا ميكن  كما  �ملحمولة.  �و�تف �
�و�تف � بني  �لصوتية  �لتسجيال@ 
�و�تف � بني   70 7بعضها  �ملحمولة 

07جهز� �لكمبيوتر. 
من  كث�  حاليا   Xألسو��  � 7يطر§ 
 Ùلبلوتو� بتقنـية  تعـمل  �ألجهز� 
مثل ��و�تف �ملحمولة �7لسـماعا@ 
�7لكمـبيـوتر�@  �7لطابـعـا@ 
�ملفاتيـح  7لوحا@  �ملحـمولة 
تشـغيل  07جهز�  �لفا!�  07جهز� 

ملفا@ �� ¥٣. 

ــق ــدي ــص ــة �ل ــا� ــس م
�.³.� (تونس)

  

�حلصـا 0كَل  مـا  بعـد  شـكٌ  �ملـوِ@   �0
0تــى بعـد مـا  �لبلـى 0جسـاGهم  فأبلـى 
بينهـم  Xلفــر�  j!تـد  ¡ |!ִדــم  فـإ; 
حشـرجت* حـني  ُيجدهم*سـلطا}م   ¡7
Qهتـد� ال   7 7قاهـم   G77�G نسـج  7ال 
7حيثمـا هــذ�  بعـد  شـكٌ  �ملـوِ@   �0
ملوتــِه تسـخْر   ¡  ;� �لفــ°  حيـاُ� 
xهـا�G كـرٍ�  ُكِل  مـن  �لصـُه 

0حرصـا �لعيـِش  علـى  كـانـو�  جبابـر� 
علـى 0عـٍني كانــت �9 �ألفــِق شـخصا
بالعصـا يضـر�  كاَ;  !قيـٍق  بـني   7
Ñصصـا بالفـد�ِ�  مـن  يفـدهـم   ¡  7
تفحصـا مهمـا   �� �لــدَّ ملـنـع  طبيـب 
متربـصـا بنـا   x7جدنـا سـلكنا 
å0صـا  rِلنـا�  �ِg!0 مـن  عدلـت  فمـا 
يتخلصـا لـن  �ملـوِ@  كـرُ�  حـلَّ  فـإْ; 
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بسـطًة �جلسـِم   � ِ|يـد   ;� �لفــ°  يسـُر 
7G}ـا �7لعمـر  بـاآلمـاِ�  7ميتـُد 
حـيـنـه 7شـِك  علـى  Gلـْت  7الGتـه 
xِلغـ� قوتـ¾  صـاَ!  �ال  �قتـا@  فمـا 
�قامـة بـد�ِ!  نيــا  �لـدُّ مـا   jلعـمـر
غ�هـا  ;7G بعدهـا  �ملنايـا  7ليـَت 
بـغتـة ـو!  �لصُّ نفخـة  تليهـا  7لكـن 
صف�هـا بعـض  �ليـو�  �0ـعتنـا   �g�
0حتـلـو �ملــÔ 7 �لقــر;* ملتـقـم* 7 قد
كفانـا بـأ; ُندعـى بـنـو �لطـني �7حلصى

هكـذ�   7 åيصـ¾  نيـا  �لـدُّ  9� 0تيـت 
iيغتـذ جسـمك  70صـا�  مـن   jَغـذ��
المـر¹ٍ  gلتَّـلـذ�  íسـا مـا   jلعمـر
تفرقـو� �ال  قـط  قـوٌ�  �لتـْم  مـا   7
نـفسـه يبـك   ¡ �أل!£  حـي   Q!0
�نـهـا جنبيـك  بـني  نفسـ¾  فـابـكِ  0ال 
�لبلـى تنا|عــه  قـد  مسـجى  7هبـك 

لينقصـا �ال  �ملـرِ�  جسـُم   G�| 7مـا 
تقلصـا �ال  قـط  شــي�  �متـد  7مـا 
مرهصـا* لذلـك  كانـت  7شـيبته 
تلصصـا �ليـه  يـومـ¾  �لبلـى  مـا   �g�
ُخصصـا �ملـو@  غ�هـا  بشـي�  7ليـس 
تشـخصا  ��7 �لـدَّ  7 �Gئـي  بذلـك 
عصـى 7مـن  0طـا³  مـن  فيهـا  سـيصعق 
~لصــا للخـِل  7كا;  خـل*  ـر  تنكَّ
قنصـا للمـر�  �ملـر�  حـركا@  غـد@ 
�حلصـا باطـن  سـاك{  مـن   Ðغـد 0نـا   7
åصـا ترحـل   rلنـا� كل   7 سـتمضي 
بالعصـا �أل!£  �Gبـــة   Qتتغـذ كمـا 
تغصصـا حـ°  �لعيـِش   � بسـائغٍة 
تنـغصـا �ال  �ثنـني  صفـو   X�! ال   7
قصـى  �g� عليـه  يـبكـى  ميـتهـم   7
حصحصـا �حلـق   �g� منـه  بـه  0حـق 
تقمصـا ميـت   !7G فحًيـا  �7ال 

* Èدهم : ينفعهم.   * شرجت: خرجت.   * خل: �لصديق �لو�.  * �لِقر; لإلنسا;: مثله � �لشجاعة �7لعلم.  * ملتقم: مبتلع. * مرهصا: �ستعجاًال ملنيته.

مسا�ة �لصديق: xمد عمر حسا� (�جلز�ئر)








