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 * 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)




