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 تشاهدونه األسبوع الثالث من كل شهر على شاشة MTA3 العربية، وعلى مدار يومني )مجعة وسبت( 
حيث يعلن عن ساعات البث من خالل القناة وكذلك املوقع الرمسي للجماعة يف حينه. 

تدعوكم أسرة الربنامج للمشاركة الفاعلة بارائكم وأسئلتكم من خالل منرب هذا الربنامج، فأهاًل بكم مجيعا.

سالمي  الإ التلفزيون  استوديوهات  من  ُيبث  مباشر  شهري  برنامج 
بعاد عميقة وتالمس الواقع.
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املطالع ألعداد جملة البشرى الغراء يف ثالثينيات القرن املاضي 
اإلسالمية  اجلماعة  مالمح  األوىل  صفحاهتا  على  يلحظ 
األمحدية وما مييز هذه اجلماعة عن سائر الفرق واجلماعات.                                                                                                                                       

يقول الكاتب متحدياً:
اجلماعة األحــــــــــــــــــــمدية... هي وحدها                                                                                   
العامل من دون  أحناء  باإلسالم يف  تبشر  اليت     هي وحدها 
سائر املسلمني.                                                                                    

          وهي وحدها اليت تعتقد بأن القرآن اجمليد كله كامل ال منسوخ فيه.                                                                                                    
وهي وحدها اليت تعمل بأحكامه معتقدة بأن عزة اإلسالم ال 
تعود إال به.                                                                                

   وهي وحدها اليت تشكل النظام الذي كان عليه حممد صلى 
هللا عليه وسلم وأصحابه األبرار أال وهو نظام اجلماعة.               
وهي وحدها اليت تعتقد حسب القرآن اجمليد بوفاة مجيع األنبياء 
ومن ضمنهم عيسى عليه السالم.                                                                                   
      وهي وحدها اليت زلزلت أركان التبشري املسيحي يف العامل أمجع.                                                                                                       
الديانات  مجيع  من  الباطل  أهل  جتادل  اليت  وحدها  وهي    

واملذاهب مدافعة عن اإلسالم ال ختشى يف هللا لومة الئم.

     وهي وحدها اليت تتحدى 
مجيع الناس بأن هللا اليوم،كما 
أهل  خياطب  قبل،  من  كان 
احلق ويستجيب أدعيتهم.                                                            
تقرن  اليت  وحدها  وهي    
به  بالعمل  بالقرآن  االعتقاد 
جماهدة به جهاًدا كبريًا.                                                                                                  
لّبت  اليت  وحدها  وهي    
املسيح  السماء وعرفت  نداء 
املوعود به للجميع، وسُيظهر 
الدين  على  اإلسالم  به  هللا 
كله ولو كره أعداؤه أمجعون.

هللا  وبفضل  أيًضا،  واليوم 
اجلماعة  زالت  ما  ومحده، 
هي   ... األمحدية  اإلسالمية 

وحدها
   هي وحدها اليت ما زالت 
يف  وتعاليمه  اإلسالم  تنشر 
يد  على  العامل  أحناء  مجيع 
خلدمة  حياهتم  أوقفوا  رجال 

الدين خالصة لوجه هللا.
هلا  اليت  وحدها  وهي     
من  أكثر  يف  للتبليغ  مراكز 
مئيت دولة على وجه املعمورة.                                                                           
تقيم  اليت  وحدها  وهي 

كلمة العدد:

اجلماعة األمحدية... 
هي وحدها... كانت وما زالت                                        
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مساجد ومراكز للصالة حيث 
نطاق.                                                                أوسع  على  ُوجدت 
ترمجت  اليت  وحدها  وهي 
ما  إىل  الكرمي  القرآن  معاين 
عاملية،  لغة  السبعني  يقارب 
منه  خمتارة  آيات  وترمجت 
لغة.                                                                                                                                              وعشرين  مئة  زهاء  إىل 
   وهي وحدها اليت تتصدى 
واملمنهجة  الشرسة  للهجمة 
لرجال دين وكتاب يف الشرق 
والغرب ضد اإلسالم ورسول 
الردود  نشر  بواسطة  اإلسالم 
الندوات  وإقامة  والكتب 
تظهر حماسن  اليت  وااملؤمترات 
نيب  شأن  من  وترفع  اإلسالم 
املصطفى  حممد  اإلسالم 
صلى هللا عليه وسلم وأسوته 
احلسنة.                                                                                    

جتري  اليت  وحدها  وهي    
متلفزة  مباشرة  حوارات 
الطوائف  أبناء  خمتلف  بني 
موضوعي  بشكل  واألديان 
وصادق وحضاري مبين على 
احملبة واالحرتام، وتبث براجمها 
قنوات  ثالث  على  الدينية 
تلفزيونية يف عدة لغات وعلى 
ساعة.                                                                                                                                             وعشرين  أربع  مدار 
أفىت  اليت  وحدها  وهي    
بإخراجها  واملشايخ  املفتون 
وأفرادها  اإلسالم،  من 
البلدان  ُيضطهدون يف بعض 
ويلقون الشهادة يف سبيل هللا. 
ال لشيء إال أن يقولوا ربنا هللا!                                                                                                                                            
ورغم  وحدها،  وهي    
منظمة  هلا  اليت  ذلك،  كل 
 " أواًل   ... "اإلنسانية  عاملية 

واملتضررين  املنكوبني  إلنقاذ 
الكوارث  جراء  وإسعافهم 
والنوائب وتزود العطاشى مبياه 
اليت  البلدان  يف  حىت  اآلبار 
الظلم  األمحديون  فيها  يلقى 

واإلضطهاد.
تنعم  اليت  وحدها  وهي    
سائر  دون  اخلالفة  بنظام 
الفرق اإلسالمية وعلى رأسه 
أمري املؤمنني خليفة املسلمني 
الذي ما فتئ يقود أفراد مجاعته 
يف سفينة النجاة وينقلهم من 
فتح إىل فتح ومن عز إىل عز 
حىت  سؤدد  إىل  سؤدد  ومن 
الدين  على  اإلسالم  يظهر 
الكافرون.                                                                                                                                         كره  ولو  كله 
هللا  فسريى  اعملوا  وقل 

عملكم ورسوله واملؤمنون. 

يسر أسرة البشرى أن تتقدم بأحر التهاين والتربيكات للزميل أمين مالكي وحرمه 
الكرمية دعاء بوالدة االبنة

مريم
فألف مربوك. جعلها هللا  قرة عني للوالدين ولسائر أفراد األسرة

آمني













           | ِلسان َحاِل اجلَماَعِة اإِلسالميَّة األمَحديَّة ِف الدِّياِر املقدََّسة6

آياٌت بيِّنات

ُمْسَتِقمِي 
ْ
ال ِقْسطَاِس 

ْ
ِبال َوِزنُوا  ُتْ 

ْ
ِكل إذا  َكْيَل 

ْ
ال ﴿َوأوفُوا 

َتأويًل﴾ َوأَْحَسنُ   ٌ ْ
َخي ذَلَِك 

ِس  لنَّا ا َعَل  ا  لُو َتا
ْ

ك ا ا  ذ إ يَن  ِ ّلَ ا  * ِفنيَ  ُمطَّفِ
ْ
لِل  

ٌ
ْيل ﴿َو

اَل  َ أ  * َن  و يُْخِسُ ُهْ  نُو َز َو و  أ ُهْ  لُو َكا ا  ذ إ َو  * َن  فُو يَْسَتْو

 ُ م َيقُو َم  َيْو  * َعِظمٍي  ٍم  لَِيْو  * َن  ثُو َمْبُعو ُْم  ّنَ َ أ لَِئَك  و أ َيظُّنُ 

﴾ لَِمنيَ َعا
ْ
ل ا ّبِ 

َ
لِر ُس  لنَّا ا

�عوذ باهلل من �لشيطن �لرجيم
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َبَل 
ْ
ق �أ َقاَل  َعْنُهَما  هللُا  َرِضَي  ُعَمَر  ْبِن   ِ �للَّ َعْبِد  َعْن 

ُمَهاِجِريَن 
ْ
�ل َمْعَشَر  "َيا  َفَقاَل:     ِ �للَّ َرُسوُل  ْيَنا 

َ
َعل

ُتْدرُِكوُهّن.َ  ْن  �أ ِباهلِل   
ُ

ُعوذ َو�أ ِبِهنَّ  �ْبُتِليُتْم  إذ�  َخْمٌس 

 
َّ

ِإل ِبَها  ُيْعِلُنو�  ى  َحتَّ َقطُّ  َقْوٍم  ِفي  َفاِحَشُة 
ْ
�ل َهِر 

ْ
َتظ ْم 

َ
ل

َتُكْن َمَضْت  ْم 
َ
ل ِتي 

َّ
�ل وَجاُع 

أ ْ
َو�ل اُعوُن 

َّ
ِفيِهُم �لط َفَشا 

َياَل 
ْ
ِمك

ْ
�ل ُيْنِقُصو�  ْم 

َ
َول َمَضْو�.  ِذيَن 

َّ
�ل ِفِهِم 

َ
ْسل �أ ِفي 

َوَجْوِر  َمُئوَنِة 
ْ
�ل ِة  َوِشدَّ ِنيَن  ِبالّسِ و� 

ُ
ِخذ �أ  

َّ
ِإل ِميَز�َن 

ْ
َو�ل

 ُمِنُعو� 
َّ

ْمَو�ِلِهْم ِإل َكاَة �أ ْم َيْمَنُعو� زَ
َ
ْيِهْم. َول

َ
اِن َعل

َ
ط

ْ
ل �لسُّ

ْم 
َ
َول ُرو�. 

َ
ُيْمط ْم 

َ
ل َبَهاِئُم 

ْ
�ل  

َ
ْول

َ
َول َماِء  �لسَّ ِمَن  َر 

ْ
َقط

ْ
�ل

ْيِهْم 
َ
َعل َط هللُا 

َّ
َسل  

َّ
ِإل َرُسوِلِه  َوَعْهَد  �لَلِ  َعْهَد  َيْنُقُضو� 

ْم 
َ
ْيِديِهْم. َوَما ل و� َبْعَض َما ِفي �أ

ُ
َخذ

أ
� ِمْن َغْيِرِهْم َفا َعُدوًّ

 
َّ

ْنَزَل هللُا ِإل ا �أ ُرو� ِممَّ َتاِب هللِا َوَيَتَخيَّ ُتُهْم ِبكـِ ِئمَّ َتْحُكْم �أ

َسُهْم َبْيَنُهْم". )ابن ماجه-كتاب الفنت(
أ
َجَعَل هللُا َبا

أحاديٌث شريفة



           | ِلسان َحاِل اجلَماَعِة اإِلسالميَّة األمَحديَّة ِف الدِّياِر املقدََّسة8

ذلك  هو  �لشر..  ترك  قسام 
أ
� من  �لثاني  "و�لقسم 

ب إيذ�ء  ي تَجنُّ
أ
مانة، �

أ
ق �لذي ُيعَرف باسم �ل

ُ
�لُخل

�لغير بالستيلء على ماله بسوء �لنّية و�بتغاء �لشر. 

حالت  من   
ٌ
حالة مانة 

أ
�ل صفة  ن 

أ
� و�ضًحا  وليكن 

ذ�  �لرضيَع  �لطفَل  ن 
أ
� حتى  �لطبعية،  �إلنسان 

خذ بعد 
أ
ه، و�لذي لم يا �لسذ�جة �لطبعّية لصغر ِسّنِ

في �لعاد�ت �لقبيحة.. ينُفُر من مال �لغير, لدرجة 

 بصعوبة بالغة، وإذ� 
ّ
ّمه إل

أ
ما يرضع من غير �

ّ
ّنه قل

أ
�

خرى وهو صغير ل يعي.. فإنه 
أ
لم يرضع من ُمرِضع �

مه، 
أ
� غير  من  �سترضاعه  ذلك  بعد  جًد�  يصعب 

على  بها  ُيشرف  قد  لدرجٍة  عظيمة  مشّقة  وُيعاني 

�لموت، ويكره مع ذلك رضاعة �لغير بطبعه. فما 

نه 
أ
� يا ترى؟ ذلك  �لنفور �لشديد  هو �لسر في هذ� 

ن يترك ما عند و�لدته إلى ما عند 
أ
ينفر بطبعه من �

سو�ها.« )من كـتاب "فلسفة تعاليم �إلسلم"(

 من أقوال اإلمام



من أدعية القرآن الكرمي

)128 )البقرة     
ُ
َعِلمي

ْ
ل ا ِميُع  لّسَ ا َنَت  أ ّنََك  ِإ ِمنَّا   

ْ
َتَقّبَل ّبَنَا  َر

لََّك  ّمُْسِلَمًة  ًة  ُّمَ أ ّيَِتنَا  ُّرِ ذ ِمن  َو لََك   ِ
ْ

مُْسِلَمني نَا 
ْ
ْجَعل ا َو ّبَنَا  َر

   
ُ
ِحمي لّرَ ا ُب  ا لّتَّوَ ا َنَت  أ ّنََك  ِإ َعلَْينَآ  تُْب  َو ِسَكنَا  َمنَا َنا  َِر أ َو

)129 )البقرة 

ِقنَا  َو َحَسنًَة  ِة 
َ

ِخر آل ا ِف  َو َحَسنًَة  ْنَيا  دّلُ ا ِف  ِتنَا  آ ّبَنَا  َر

)202 )البقرة  ِر  لنَّا ا َب  ا َعَذ

 
ْ

َتْحِمل اَل  َو ّبَنَا  َر َنا 
ْ
َْخطَأ أ َْو  أ نَِّسينَا  ن  ِإ َنا 

ْ
ِخذ ا تَُؤ اَل  ّبَنَا  َر

اَل  َو ّبَنَا  َر َقْبِلنَا  ِمن  يَن  ِ ّلَ ا َعَل   ُ َته
ْ
َحَل َكَما  ا  ْصًر ِإ َعلَْينَا 

َحْنَآ  ْر ا َو لَنَا  ْغِفْر  ا َو َعنَّا  ْعُف  ا َو ِبِه  لَنَا  َقَة  َطا اَل  َما  نَا 
ْ
ل تَُحّمِ

)287 )البقرة  يَن    فِِر َكا
ْ
ل ا ِم  َقْو

ْ
ل ا َعَل  َنا  نُصْر فَا َنا  اَل َمْو َنَت  أ

ِة 
َ

ِخر آل ا َو نَُيا  دّلُ ا ِف  ي  لِّيِ َو َنَت  أ ِض  ْر أَل ا َو ِت  ا َو َما لّسَ ا  
َ

ِطر فَا

)102 )يوسف  لِِحنيَ    ا لّصَ ِبا ِحْقنِي 
ْ
َل أ َو مُْسِلًما  فَّنِي  َتَو
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اجلماعة  إمام  حتدث 
اخلليفة  األمحدية  اإلسالمية 
املوعود  للمسيح  اخلامس 
أمحد  مسرور  مريزا  حضرة 
األثر  بشأن  القلق  ببالغ 
العسكري  للتدخل  احملتمل 
خطبة  يف  وذلك  سوريا  يف 
من  ألقاها  اليت  اجلمعة 
يف  الفتوح  بيت  مسجد 

لندن يف 2013/09/13
هذا  إن  حضرته  وقال 
التدخل سيتسبب يف توسع 
حبيث  السوري  النزاع  رقعة 
املطاف  هناية  يف  يؤدي  قد 
ثالثة  عاملية  حرب  إىل 
مدمرة، والسبيل الوحيد حلل 
هذه األزمة هو العمل دائًما 
القرآنية  التعليمات  مبقتضى 
يف التصرف بنزاهة وعدالة.

نصره  املؤمنني  أمري  وقال 
األخطار  عن  متحدثًا  هللا 
السوري  الصراع  يف  الكامنة 
بالفعل  تسببت  االزمة  إن 
يف  والشقاق  باالنقسام 
حني  ففي  األوسع،  العامل 

الوضع يف سوريا 
ملخص خطبة الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا 

مرزا مسرور أحمد 

- أيده هللا تعاىل بنصره العزيز -

 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي
يوم  13 /2013/9

يف مسجد بيت الفتوح بلندن 

لمية  لعا ا ية  حمد أل ا مية  سال إل ا عة  لجما ا م  ما إ
لثة ثا لمية  عا ب  لحر خطير  يد  تهد من  ر  يحذ

حث إمام الجماعة اإلسالمية األحمدية على ضبط النفس 

تجاه ما يحصل في سوريا ودعا إلى اإلنصاف والعدالة.

- تلخيص األخ ابراهيم اخالف واألخت رمي شريقي -
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الكربى  القوى  بعض  أن 
احلكومة  جانب  إىل  تقف 
قوى  فهنالك  السورية، 
كربى أخرى احنازت لقوات 
أن  حضرته  وبني  املتمردين، 
خلق  »قد  االنقسام  هذا 

وضًعا خطًرا للغاية«.

عن  متحدثًا  حضرته  وقال 
خطر هذا االنقسام:

»لو تورطت القوى اخلارجية 
فلن  سورية  يف  احلرب  يف 
العريب  العامل  الدمَار  يواجه 
فقط، بل ستتضرر به بعض 

ضرراً  ٔايًضا  اآلسيوية  البالد 
تدرك  ال  ولكن  كبريا. 
العربية  البالد  حكومات 
كذلك  الكربى  القوى  وال 
تقتصر  لن  احلرب  هذه  ٔان 
على سورية فقط، بل ميكن 
نذيًرا حلرب  ٔان يكون ذلك 

ثالثة«  عاملية 
من  إنه  حضرته  وقال 
األزمة  أن  األسف  دواعي 
على  حدثت  قد  سوريا  يف 
الذين  املسلمني،  يدي 
العقيدة  اتباع  مجيًعا  يدعون 

وينطقون  نفسها  اإلسالمية 
إن  وقال  الشهادة،  بنفس 
قد  االستقرار  وعدم  العنف 
استهلك سوريا بأكملها ومل 
يبق أي طرف آمًنا، وأعرب 
قلقه  عن  أيًضا  حضرته 
واجلماعات  املتطرفني  من 
أكانوا  سواًء  اإلرهابية، 
من  أو  سوريا  داخل  من 
إىل  انضم  ممن  خارجها 
السورية،  املعارضة  متمردي 
وقال إهنم يزعمون مساعدة 
ولكن  السوري،  الشعب 
يهتمون  املتطرفني  هؤالء 
اخلاصة،  مبصاحلهم  فقط 
يلحقونه  الذي  الضرر  وإن 
بالبالد سيدوم لفرتة طويلة.

مث بني نصره هللا أن السبب 
الكامن وراء االضطرابات يف 
بعض البلدان اإلسالمية هو 
بعيدون  اليوم  حكامها  أن 
اإلسالم  تعاليم  عن  متاًما 

احلقيقية حيث قال:
الكرمي  القرآن  اعترب  »لقد 
أمة«،  »خري  املسلمني 

وقال حضرته متحدثًا عن خطر هذا االنقسام:

الحرب  في  الخارجية  القوى  تورطت  "لو 

في سورية فلن يواجه الدمَار العالم العربي 

اآلسيوية  البالد  بعض  به  ستتضرر  بل  فقط، 

ٔايًضا ضررًا كبيرا. ولكن ال تدرك حكومات 

ٔان  العربية وال القوى الكبرى كذلك  البالد 

هذه الحرب لن تقتصر على سورية فقط، بل 

عالمية  لحرب  نذيًرا  ذلك  يكون  ٔان  يمكن 

ثالثة" 
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مطلًقا  يقومون  ال  ولكنهم 
العصر  يف  اخلري  بعمل 
لديهم  تبق  فلم  احلاضر، 
مواساة وال هم يعملون بأي 
اإلسالمي  التعليم  من  جزء 
العظيم وقد تالشت عندهم 
املساعدة  يطلبون  ٕاذ  الغرية 
ٕاخوهتم  لقتل  األغيار  من 

املسلمني«.
مريزا  اخلليفة  حضرة  بني  مث 
مفتاح  أن  أمحد  مسرور 
هو  سوريا  يف  السالم 
القرآن  تعاليم  إىل  باالستناد 
قد  القرآن  إن  وقال  الكرمي، 
حينما  أنه  بوضوح  صرح 
املؤمنني  من  فئتان  تتنازع 
األمر  تسوية  إخواهنم  فعلى 
املساواة  أساس  على  سلمًيا 
وقال  والعدالة.  احلقيقية 
حضرته إن القرآن الكرمي قد 
أن  جًدا  واضح  بشكل  بني 
جيب  والتظلمات  العداوات 
شكل  أي  إىل  تؤدي  أال 
الظلم.  وجيب  أشكال  من 
والسالم  املصاحلة  تظل  أن 

بداًل  دائًما  قصوى  أهدافًا 
أو  احلسابات  تصفية  من 
أو  شخصية  املصاحل  تعزيز 

الوطنية.
القول  مث ذهب حضرته إىل 
اإلسالمي  العامل  على  إن 
أجل  من  املسؤولية  حتمل 
حيث  السورية  األزمة  حل 

قال:
الـدول  جامعـة  علـى  »كـان 
البداية  ٔان تتوىل منذ  العربيـة 
يف  احلاصـلة  الفـنت  ٕاصـالح 
أهنم  أساس  على  سورية 
ورسـول  واحـد  بإلـه  يؤمنون 
كان  لقد  واحـد،  وكتـاب 
املشكلة  هذه  حل  عليهم 
للقرآن  الكامل  التعليم  وفق 

الكرمي«. 
املؤمنني  أمري  أوضح  لقد 
أنه قد لفت مراًرا  نصره هللا 
العامل  قادة  انتباه  وتكراًرا 
امللحة  للحاجة  والسياسيني 
تتلخص  واليت  الوقت  هلذا 
العدالة  القائم على  بالسالم 
إن  حضرته  وقال  احلقيقية، 

اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
احملدودة  إمكانياهتا  رغم 
هذه  بنشر  قامت  فقد 
واسع،  نطاق  على  الرسالة 
أن  األمحديني  حضرته  وأمر 
يستمروا يف هذه اجلهود مع 

القرآن  اعتبر  "لقد 

المسلمين  الكريم 

ولكنهم  أمة"،  "خير 

مطلًقا  يقومون  ال 

في  الخير  بعمل 

فلم  الحاضر،  العصر 

مواساة  لديهم  تبق 

بأي  يعملون  هم  وال 

التعليم  من  جزء 

العظيم  اإلسالمي 

عندهم  تالشت  وقد 

يطلبون  ٕاذ  الغيرة 

من  المساعدة 

األغيار لقتل ٕاخوتهم 

المسلمين".
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وتعاىل  سبحانه  هلل  الدعاء 
الدمار  من  العامل  أن حيفظ 

قال: حيث 
العامل  يف  األمحديني  »على 
ٔان يكثروا من الدعاء إلنقاذ 
الدمار،  هذا  من  العامل 
النيب  ألن  بالدعاء  علينا 
الكرمي حممد صلى هللا عليه 
إليصال  جاء  قد  وسلم 
وخلق  تعاىل  هللا  ٕاىل  العامل 
األمن والسالم يف األرض« 
أيده  املؤمنني  أمري  بني  لقد 
أنه  العزيز  بنصره  تعاىل  هللا 

احلكومات  مهام  من  ليس 
املنطقة  خارج  من  األجنبية 
هذه  يف  مباشرة  االخنراط 
أن  وأضاف  الصراعات، 
اإلسالمية  احلكومات  على 
حىت يف هذه املرحلة املتأخرة 
تتحمل  أن  واليائسة 

قال: واجباهتا حيث 
البالد  حلكومات  آن  »لقد 
اإلسالمية ٔان تبدي غريهتا، 
وعليها ٔان تنظر ٕاىل مصاحل 
من  بداًل  اإلسالمية  األمة 
وال  فقط  بالدها  مصاحل 

تولدت  ٕاذا  ٕاال  ذلك  يتأتى 
احلكام  قلوب  يف  التقوى 
جاهدين  وسعوا  والشعب 
احلسنة  باألسوة  للعمل 
عليه  الكرمي صلى هللا  للنيب 

وسلم«.
املؤمنني  أمري  اختتم  مث 
أمحد  مسرور  مريزا  حضرة 
بالدعاء  اخلطبة  هللا  نصره 
يف  السالم  أجل  من 
مجيع  يتمكن  وأن  العامل، 
وحتمل  فهم  من  األطراف 

مسؤولياهتم.

"على األحمديين في العالم ٔان يكثروا من الدعاء إلنقاذ العالم من هذا 

الدمار، علينا بالدعاء ألن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد 

جاء إليصال العالم ٕالى الله تعالى وخلق األمن والسالم في األرض" 

"لقد آن لحكومات البالد اإلسالمية ٔان تبدي غيرتها، وعليها ٔان تنظر ٕالى 

مصالح األمة اإلسالمية بداًل من مصالح بالدها فقط وال يتأتى ذلك ٕاال ٕاذا 

تولدت التقوى في قلوب الحكام والشعب وسعوا جاهدين للعمل باألسوة 

الحسنة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم".
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اجللسة السنوية يف بريطانيا
اآلالف يلتقون في الجلسة السنوية العالمية

تقرير األخ إبراهيم إخلف

السنوية  اجللسة  بدأت 
واألربعون  السابعة 
اإلسالمية  للجماعة 
األمحدية يف اململكة املتحدة 
يف   2013/08/30 يوم 
أوكالندس  مزرعة  موقع 
واملعروفة  ألتون  منطقة  يف 
املهدي"  "حديقة  باسم 
هذا  استقطب  وقد 
ملدة  العاملي  احلدث 
 30 من  أكثر  أيام  ثالثة 
من  حضروا  شخص  ألف 

الدول. عشرات 
اإلسالمية  اجلماعة  وحتتفل 
اململكة  يف  األمحدية 
مبرور  العام  هذا  املتحدة 
تأسيسها  على  عام  مائة 

السنوية  اجللسة  وتعترب 
سنة  يف  األكرب  احلدث 

املئوية. الذكرى 
من  األول  اليوم  وخالل 
اجلماعة  إمام  قام  اجللسة 
العاملية  اإلسالمية األمحدية 
أمحد  مسرور  مريزا  حضرة 
مرتني  احلاضرين  مبخاطبة 
اجلمعة  خطبة  يف  أوهلما 
االفتتاحية  الدورة  أثناء  مث 
وعالوة  السنوية.  للجلسة 
حضرته  قام  ذلك  على 
إيذانًا  األمحدية  لواء  برفع 
بافتتاح هذا احلدث رمسًيا، 
العلم  رفع  إىل  إضافًة 
املتحدة. للمملكة  الوطين 

اجلمعة  خطبة  وخالل 

حتدث حضرة مريزا مسرور 
أمحد عن اهلدف من عقد 
إنه  وقال  السنوية  اجللسة 
حمض،  روحٌي  حدٌث 
إحداث  منه  الغرض 
أخالقية  إجيابية  تغيريات 
يف  املشاركني  مجيع  بني 
هللا  مرضاة  لنيل  حماولة 

وتعاىل. سبحانه 
بعد  ما  جلسة  وخالل 
هللا  نصره  حتدث  الظهر، 
مؤسس  نّور  كيف  عن 
اإلسالمية  اجلماعة 
مريزا  حضرة  األمحدية، 
القادياين  أمحد  غالم 
احلقيقية  بالتعاليم  العامل 
وقال  لإلسالم  والسلمية 
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عليه  املوعود  املسيح  إن 
أتباعه  دعا  قد  السالم 
احلقيقي  اإلميان  إلظهار 
أفعاهلم،  خالل  من  باهلل 
أقواهلم  خالل  من  وليس 

فقط.
نصره  املؤمنني  أمري  وقال 
األساسي  اجلزء  إن  هللا 
اإلسالمية  العقيدة  من 
وإن  البشرية،  خدمة  هي 
املسلمني  مجيع  واجب  من 
حبقوق  الوفاء  احلقيقيني 
السعي  من  بداًل  اآلخرين، 
وبني  فقط.  حقوقهم  وراء 
عليه  املوعود  املسيح  أن 
أن  علمنا  قد  السالم 
أن  جيب  املسلمني  قلوب 

للبشرية. باحلب  متتلئ 
عن  حديثه  معرض  ويف 
لتأسيس  املئوية  الذكرى 
اململكة  يف  اجلماعة 
مريزا  حضرة  قال  املتحدة، 

مسرور أمحد نصره هللا:
"حنتفل هذا العام بالذكرى 
لتأسيس  املائة  السنوية 
اإلسالمية  اجلماعة 

اململكة  يف  األمحدية 
تكون  لن  ولكن  املتحدة، 
مصدًرا  الذكرى  هذه 
إذا  إال  احلقيقية  للسعادة 
املائة  السنوات  هذه  أدت 
إىل ثورة روحية بيننا تستمر 

القادمة". أجيالنا  بني 
خطابه  حضرته  واختتم 
بالدعاء من أجل السالم يف 
الصراعات  أن  وبني  العامل 
من  خمتلفة  أجزاء  يف  تزداد 
هذه  نتائج  وأن  العامل، 
املواجهات ميكن أن تكون 
مجيع  وحث   . مدمرة 
األطراف على تبين العدالة 
املستحقة  باحلقوق  والوفاء 

البعض. لبعضها 
اجللسة  اختتم نصره هللا  مث 
أن  قبل  صامت  بدعاء 
املسلمني  آالف   يتفرق 
األمحديني إىل مواقع خمتلفة 
خييم  بعضهم  كان  حيث 
وينزل  املهدي؛  حديقة  يف 
الفنادق  اآلخر يف  بعضهم 
اآلخر  والبعض  القريبة، 

يذهب ويعود يومًيا .

مت  أنه  بالذكر  واجلدير 
يف  معارض  عدة  إقامة 
هذا  السنوية  اجللسة 
معرًضا  ذلك  يف  مبا  العام 
يوضح  الفوتوغرافية  للصور 
اإلسالمية  اجلماعة  تاريخ 
يوثق  ومعرًضا  األمحدية 
للجماعة  عام  املائة  تاريخ 
املتحدة،  اململكة  يف 
ومعرًضا آخر يسلط الضوء 
الذي  االضطهاد  على 
تواجهه اجلماعة اإلسالمية 
البلدان  بعض  يف  األمحدية 
واإلجيايب  السلمي  وردها 
غري  املعارضة  هذه  جلميع 

العادلة.
الوقائع  بثت  وقد  هذا 
السنوية  للجلسة  الكاملة 
عرب  العامل  أحناء  مجيع  إىل 
اليت  العاملية   MTA قناة 
اململكة  يف  متابعتها  ميكن 
برقم  سكاي  عرب  املتحدة 
أيًضا  وميكن   .787
االنرتنت  عرب  متابعتها 
االلكرتوين  املوقع  على 

MTA.tv
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ن:
آ
     كما في �لقر�

اإِلحسان 
- �إلنجيل  في  �لنجاة  مد�ر   -

خلص  قد  القرآن  أن  كما 
بأهنا  اإلسالم  رسالة 
اإلحسان الذي هو إحسان  
يف  والتفاين  للخالق  العبودية 
عبوديته واإلحسان إىل اخللق 
وكما  حقوقهم،  تأدية  يف 
أّكد القرآن أن اإلحسان هو 
مدار النجاة الذي يصبح به 
اخلوف  من  مأمن  يف  املؤمن 
واحَلَزن يف الدنيا واآلخرة، يف 

قوله تعاىل: 

 ِ َ ِلّ َوْجَههُ   
َ

أَْسلَم َمْن  ﴿َبَل 
 ُ ه

ُ
أَْجر فََلُ  مُْحِسٌن  َوُهَو 

َخْوٌف  َواَل  ِه  َرّبِ ِعنَْد 
ْم َواَل ُهْ َيْحَزنُوَن﴾ َعلَْيِ
               )البقرة 113(

القيمة  كذلك جند أن هذه 
العظيمة موجودة بوضوح يف 
مىت،  إجنيل  ففي  اإلجنيل. 
ما  نقرأ   ،25 اإلصحاح 

يلي:
اإِلْنَساِن  اْبُن  َجاَء  »َوَمىَت 
اْلَماَلِئَكِة  يُع  َومجَِ جَمِْدِه  يف 
َفِحيَنِئٍذ  َمَعُه،  اْلِقدِّيِسنَي 
جَمِْدِه.      ُكْرِسيِّ  َعَلى  جَيِْلُس 
يُع  مجَِ َأَماَمُه  َوجَيَْتِمُع   32
بـَْعَضُهْم  فـَُيَميُِّز  الشُُّعوِب، 
الرَّاِعي  مُيَيُِّز  بـَْعٍض َكَما  ِمْن 
اجلَِْداِء،  ِمَن  اخلَِْراَف 
مَيِيِنِه  َعْن  اخلَِْراَف  33فـَُيِقيُم 
34مُثَّ  اْلَيَساِر.  َعِن  َواجلَِْداَء 
َعْن  لِلَِّذيَن  اْلَمِلُك  يـَُقوُل 
َأيب،  ُمَبارَِكي  يَا  تـََعاَلْوا  مَيِيِنِه: 

َلُكْم  اْلُمَعدَّ  اْلَمَلُكوَت  رِثُوا 
. 35أَليّنِ  ُمْنُذ تَْأِسيِس اْلَعاملَِ
فََأْطَعْمُتُموين.  ُجْعُت 
َفَسَقْيُتُموين. ُكْنُت  َعِطْشُت 
36ُعْريَانًا  َفآَويـُْتُموين.  َغرِيًبا 
َمرِيًضا  َفَكَسْومُتُوين. 
فََأتـَْيُتْم  حَمُْبوًسا  فـَُزْرمُتُوين. 
اأَلبـَْراُر  37فـَُيِجيُبُه  ِإَلَّ. 
َمىَت   ، يَاَربُّ قَائِِلنَي:  ِحيَنِئٍذ 
فََأْطَعْمَناَك،  َجائًِعا  َرأَيـَْناَك 
 38 َفَسَقيـَْناَك؟  َعْطَشانًا  َأْو 
َفآَويـَْناَك،  َغرِيًبا  َرأَيـَْناَك  َوَمىَت 
َفَكَسْونَاَك؟  ُعْريَانًا  َأْو 
َمرِيًضا  َرأَيـَْناَك  39َوَمىَت 
ِإلَْيَك؟  فََأتـَيـَْنا  حَمُْبوًسا  َأْو 
َويَقُول  اْلَمِلُك  40فـَُيِجيُب 
مبَا  َلُكْم:  أَُقوُل  احلَْقَّ  هَلُْم: 
ِإْخَوِت  بَِأَحِد  فـََعْلُتُموُه  أَنَُّكْم 
هُؤاَلِء اأَلَصاِغِر، َفيب فـََعْلُتْم.

لِلَِّذيَن  أَْيًضا  يـَُقوُل  »مُثَّ   41
يَا  َعينِّ  اْذَهُبوا  اْلَيَساِر:  َعِن 
اأَلَبِديَِّة  النَّاِر  ِإىَل  َماَلِعنُي 
َوَماَلِئَكِتِه،  إِلبِْليَس  ِة  اْلُمَعدَّ
فـََلْم  ُجْعُت  42أَليّنِ 
فـََلْم  َعِطْشُت  ُتْطِعُموين. 

بقلم: األستاذ متيم أبو دقة
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َغرِيًبا  43ُكْنُت  َتْسُقوين. 
فـََلْم  ُعْريَانًا  تَْأُووين.  فـََلْم 
َوحَمُْبوًسا  َمرِيًضا  َتْكُسوين. 
44ِحيَنِئٍذ  تـَُزوُروين.  فـََلْم 
قَائِِلنَي:  أَْيًضا  ُهْم  جيُِيُبونَُه 
َجائًِعا  َرأَيـَْناَك  َمىَت   ، يَاَربُّ
َأْو  َغرِيًبا  َأْو  َعْطَشانًا  َأْو 
حَمُْبوًسا  َأْو  َمرِيًضا  َأْو  ُعْريَانًا 
45فـَُيِجيبـُُهْم  خَنِْدْمَك؟  وملَْ 
مبَا  َلُكْم:  أَُقوُل  احلَْقَّ  ِقاِئاًل: 
أَنَُّكْم ملَْ تـَْفَعُلوُه بَِأَحِد هُؤاَلِء 
تـَْفَعُلوا.  ملَْ  َفيب  اأَلَصاِغِر، 
ِإىَل  هُؤاَلِء  46فـََيْمِضي 
ِإىَل  َواأَلبـَْراُر  أََبِديٍّ  َعَذاٍب 

َحَياٍة أََبِديٍَّة«. 
)ِإجنِْيُل َمىتَّ 25 : 46-31(

النص،  هذا  يف  وبالنظر   

يباركهم  الذين  أن  جند 
بسبب  أيب(  )مبارَكي  هللا 

والذين  وحده،  به  إمياهنم 
أحسنوا إىل اخللق هم الذين 
وهذا   - اجلنة  سيدخلون 
اإلسالم  ملخص  هو  متاما 
يف  اإلحسان  هو  الذي 
العبودية إىل هللا، واإلحسان 
هلم  يقل  فلم  اخللق-،  إىل 
مباركيَّ  يا  تعالوا  املسيح 
ومل  واحد!  واآلب  فأنا  أنا، 
عقيدة  عن  املسيح  يسأهلم 
الكفارة، ومل يقل هلم: تعالوا 
يا  أو  بفدائي!  يا من آمنتم 
خطاياهم  عنهم  محلُت  من 
ال  بالنعمة  اجلنة  واستحقوا 

باألعمال!
املسيحية من  النظرية  فأين 
الذي  العظيم  النص  هذا 
اإلجنيل  تعاىل يف  حفظه هللا 
تعاليم  صلب  إىل  لريشد 

فالنظرية  احلقيقية؟!  املسيح 
املسيحية البولسية تقول بأن 
بفداء  ابتدأ  قد  النعمة  عهد 
الصليب  على  وموته  املسيح 
اخللق،  خطايا  عن  تكفريا 
على  متوقفة  النجاة  وأن 
األعمال.  على  ال  النعمة 
بفداء  يؤمن  الذي  أن  أي 
حتما  اجلنة  يدخل  املسيح 
ولو مل يقم بأي عمل صاحل، 
زبد  مثل  آثامه  ولو كانت 
يؤمن  ال  الذي  وأن  البحر، 
النار  سيدخل  املسيح  بفداء 
ولن ينفعه عمله أو إحسانه! 
وليس صعبا اإلدراك أن هذه 
وتؤدي  الفطرة  تنايف  النظرية 
إىل أضرار سلوكية بالغة، وال 
والتقوى،  الصالح  إىل  تقود 
الفسق  باجتاه  تدفع  بل 

وليس صعبا اإلدراك أن هذه النظرية تنافي الفطرة وتؤدي إلى أضرار سلوكية بالغة، 

وارتكاب  والرذيلة  والفجور  الفسق  باتجاه  تدفع  بل  والتقوى،  الصالح  إلى  تقود  وال 

الجرائم. ويطول الحديث في ذكر مضارها، كما يصعب العثور على جانب مفيد لها.
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وارتكاب  والرذيلة  والفجور 
يف  احلديث  ويطول  اجلرائم. 
يصعب  مضارها، كما  ذكر 
العثور على جانب مفيد هلا.
إن احلقيقة الناصعة  هي أن 
ورغم  حاله،  على  اإلجنيل 
أمور  من  فيه  وما  طبيعته  
ال  ُحرفت،  أو  تشوهت 
يدعم العقائد املسيحية، بل 

ذكرها.  من  متاما  خيلو  هو 
أو  الفداء  لعقيدة  أثر  فال 
الكفارة أو الثالوث أو اإلمث 
الدراسة  إن  بل  املوروث، 
هناك  أن  ستجد  املتأنية 
تتصادم  واضحة  نصوصا 
وتناقضها.  العقائد  مع هذه 
مبا  اإلجنيل  أهل  حكم  فلو 
أبقاه من  فيه، ومبا  أنزل هللا 

إىل  إلرشادهم  يصلح  حقٍّ 
السهل  من  ألصبح  اهلدى، 
الكلمة  على  االجتماع 
إليها  دعا  اليت  السواء 
النقية  الفطرة  دين  اإلسالم؛ 

والطهارة والتقوى.
يوفقهم  أن  تعاىل  نسأل هللا 
قلوهبم  يفتح  وأن  هلذا، 
وعقوهلم ملعرفة احلق، آمني.

ن أيده هللا  ة أم�ي املؤمن�ي ، إىل ح�ن ن »هذه رسالة من السيد نبيل صباح- فلسط�ي

ا بيعته ونصحه ودعا ل«.  ف�ي
َ

ِبل
َ
ي ق

ته ال�ة ا عىل رسالة ح�ن ، ردًّ ن بن�ه العز�ي

يا خامَس اخُللفاء

مسيحنا بعـــــــد  اخللفاء  خامـــــس  يا 

بضـــــاللــــــٍة       ختبـــــــــٍط  بعــــــــــــَد  بايعــــــــــُت 

لوال رعاية خــــــــــــــالقي يف صـــــــــــــــــدفة        

تابعت شاشتكم فكانت مدخـــــــــاًل 

أحسسُت بالبشرى تالمس خافقي

أمحدي حتيــــــــة  قليب  من  أُهديــــك 

ُملــــــــــــــحِد لفكٍر  حتولــــين  كــــادت 

املوعــِد يف  موعـٍد  كأغلى  كانــت 

وتبلُّـــــــــــــــــِد تعثُـّــــــــٍر  بعــــد  للحــــــــــــــق 

كالفرقــــــِد تنجــــــــــــلي  احلقيقة  فإذا 
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رائـــــــــٌع         عرٌض  األحـــــــالم  شاشـــــــة  يف 

أمحـــــــٍد   مجاعة  عن  أحبث  فصحوت 

داخلـــــــــــي        موسى  نار  بذكـــــــرى  فإذا 

تردٍد         دون  األمـــــــــــــر  حســــــــــــــم  قررت 

ودعوت ريب أن تكـــــــــــــــــون رســـــــــــــــــــــاليت 

أســــى         أو  هّم  دون  ُخلـــــــــــٍد  بنعيـــــــــم 

المست         لو  سعــــادة  أعيــــــش  إنـــــــي 

قُبلـــــــــًة         وروحي  قلـــــيب  من  مســــــــروُر 

لنـــدٍن        شاشــــة  عرب  رأيتـــك  ُمـــذ  أنا 

عاشــٍق   ِمسحُة  امليموِن  وجهك  يف 

وطهـــــــــارٌة         ِعّفـــــــــٌة  فيهـــــــــــا  سيمـــــــاَك 

وحدها         فجاءت  الدنيا  تطلب  لــــم 

كغنوٍة  اجلموع  يف  بإمسك  فإذا 

نورهـــــا  أشعل  للحــــــــــق  مشعــــــــــــــة 

حنـــونا         املشاعر  طيب  على  شكـــــــــرًا 

بتـــــــــــــودُِّد زارنـــــــــــــي  لألمحـــــــــــــــدية 

مبوقــــــــــــِد الصقيــــع  من  كاملستجري 

بتورُِّد أشرقت  البشـــــــــارة  فيهــــــــــا 

تــــــــــــــــــردِد أي  دون  فورًا  بايعــــــــــــــــــــت 

مرقـــــــــــــــــدي جلنـــــــــــــــــــة  زادي  برياعيت 

السرمدي اإللـــــــــه  رضوان  ظـــــــل  يف 

ـــــــــــــــــــِد بتنهُّ كشمعــــــــٍة  لذاب  جبــــــــاًل 

أهديَك من قدسي وصخرة مسجدي

املقصِد يف  صـــادق  أنـــك  أحسسُت 

املتعبِّـــــــــــــــــــِد مساحــــــــــــــــــُة  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  هلل 

كالغصـــــــــــــــن يف نيســـــــــــــــــانِِه املتـــــــــــــــــــوّرِِد

املشهـــــِد يف  استحيائــها  علــى  متشــــــي 

املــُـنِشــــــــــــــِد بثغــــــِر  صدحـــــت  صوفيـــــــٍة 

للُمقتدي بشــــــــــــــارة  السمــــــــــــــاء  ربُّ 

أمحــــــــــــــــــــــــــــــد خليفــــة  يا  ريب  يرعــــــــــاك 
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ْ
ِإذ َوُسلَْيَماَن  ﴿َوَداُوَد 

َحْرِث 
ْ
ال ِف  َيْحُكَماِن 

 
ُ
َغَن فِيِه  َنَفَشْت   

ْ
ِإذ

ِمِهْ 
ْ

لُِحك َوكُنَّا  َقْوِم 
ْ
ال

ْمنَاَها  فََفّهَ  * َشاِهِديــَن   

آَتْينَا   
ً

َوكُّل ُسلَْيَماَن 

ًما﴾     
ْ
َوِعل ًما 

ْ
حُك

)األنبياء( 

آيات  عدة  نقرأ  أن  جيدر 
بعدها  وعدة  قبلها 
جاء   .. السياق  لندرك 
)َو(  اجلاللني:  تفسري  يف 

وسليمان(  اُوَد  )َد اذكر 
حَيُْكَماِن  ْذ  )ِإ قصتهما  أي 
أو  زرع  هو  احلرث(  ِف 
َغَنُم  ِفيِه  نـََفَشْت  ْذ  )ِإ كرم 
بال  لياًل  رعته  أي  القوم( 
وأورد  انفلتت.  بأن  راع 
تشرح  رواية  الطربي 
ُسَلْيَماَن(،  )فـََفهَّْمَناَها 
داود  »فقضى  فقال: 
الكرم،  لصاحب  بالغنم 
هذا  َغرْي  سليمان  فقال 
وما  قال:  هللا،  نيّب  يا 
الكرم  يُدفع  قال:  ذاك؟ 
فيقوم  الغنم  صاحب  إىل 
يعود كما كان،  عليه حىت 
صاحب  إىل  الغنم  وُتدفع 
منها،  فيصيب  الكرم 

الكرم كما  إذا كان  حىت 
إىل  الكرم  َدفعت  كان 
الغنم  وَدفعت  صاحبه، 

صاحبها«. إىل 
أخطاء هذا التفسير

الذي  احلكم  هذا  قيمة  ما 
؟  سليمان  به  حكم 
أين  التخليد؟  يستحق  هل 
احلكم؟  هذا  يف  احلكمة 
املوعظة؟  أين  العربة؟  أين 
إن  ألنه  خاطئ،  حكم  إنه 
ألف  البالُغ  زيٍد  قطيُع  رعى 
عمرو  مزروعات  يف  نعجة 
عن  مساحتها  تزيد  ال  اليت 
الظلم  فمن  الدومن  ربع 
العظيم أن »يُدفع قطيع زيد 
تدره  فما  عمرو«.  إىل  كله 
األغنام يف يوم واحد قد يزيد 
ينتجه هذا احملصول يف  عما 
ال  ظامل  حكم  فهذا  سنة! 
احلكم  أما  عاقل.  به  يقول 
فهو  داود  إىل  املنسوب 
اقرتح  أنه  ذلك  ظلما؛  أشد 
احلرث  صاحب  يستول  أن 
أن  دون  من  األغنام،  على 

التفسير المقارن 2. :

قصة احَلْرث 
بقلم: األستاذ هاين طاهر
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يسأل عن عدد هذه األغنام 
األرض  هذه  مساحة  وعن 
متسرع  حكم  إنه  املزروعة. 

فوضوي غري منضبط.
يف  السهل  الواضح  احلكم 
مثل هذه احلال هو تعويض 
به  حلق  عما  الزرع  صاحب 
من أضرار بعد تقييمها. وهي 
إنسان،  أي  يفقهها  مسألة 
هناك  وليس  طفل.  أي  بل 
يف كتاب  لسردها  مربر  من 
لو  حىت  تعاىل  هللا  عند  من 
صحيحا،  احلكم  كان 

فكيف وهو باطل؟
هذه إحدى مشاكل التفسري 
القصة  يسمع  أنه  التقليدي 
الكتاب  أهل  كاذيب  من 

فيطري هبا من دون أن يتعّمق 
أين  من  عليها.  يُبىن  فيما 
القصة؟ هل رووها  هلم هبذه 
؟  سليمان  عن  بالسند 
هل  التوراة؟  يف  وردت  هل 
ال  مكتوبة؟ كال،  وجدوها 
لو  وحىت  ذلك.  من  شيء 
يف  وردت  أو  بالسند  رووها 
ذلك كافيا  ملا كان  التوراة 
العتبارها صحيحة ما دامت 
ولكن  العدل،  مع  تتناقض 
مصدر  أي  ورودها يف  عدم 

سابق يزيد الطني بلة. 

التفسير األحمدي 

الثاين  اخلليفة  يقول 
 : املوعود  للمسيح 

هللا  أن  هو  أراه  ما  »إن 
أنه  هنا  بني  قد  تعاىل 
عزًّا  نيب  قوم  نال  كلما 
بينهم  من  الطامعون  سعى 
حصل  النظام، كما  لعرقلة 
وسليمان،  داود  زمن  يف 
الطبائع  أصحاب  وبدأ 
زرع  أكل  يف  البهيمية 
فيقول:  ويتابع  الدين«. 
قد  أنه  تعاىل  هللا  »يذكر 
ذلك،  عالج  سليماَن  فّهم 
من  ونظامه  مملكته  فحمى 
اجملاورة  الشعوب  هجمات 
كانت  واليت  إسرائيل  لبين 
القضاء على حكمهم  تريد 
من خالل غارات مفاجئة.

كاًل  أن  فيه  شك  ال  مما 

كاذبي  من  القصة  يسمع  أنه  التقليدي  التفسير  مشاكل  إحدى  هذه 
من  عليها.  يبنى  فيما  يتعّمق  أن  دون  من  بها  فيطير  الكتاب  أهل 
هل  ؟  سليمان  عن  بالسند  رووها  هل  القصة؟  بهذه  لهم  أين 
ذلك.  من  شيء  ال  كال،  مكتوبة؟  وجدوها  هل  التوراة؟  في  وردت 
كافيا  ذلك  كان  لما  التوراة  في  وردت  أو  بالسند  رووها  لو  وحتى 

العدل مع  تتناقض  دامت  ما  صحيحة  العتبارها 
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قد  وداود  سليمان  من 
ولكن  والعلم،  احلكم  ناال 
هبذا  سليمان  اسرتاتيجية 
أفضل.  كانت  الشأن 
رجل    داود  فكان 
حرب، وقد عاقب الظاملني 
بعقوبات  املفسدين 
قتل  قد  إنه  بل  شديدة، 
بعض  يف  الرجال  ثلثي 
تعاىل  هللا  ولكن  املناطق. 
الرفق  أن  سليمان  فّهم 
سيخفف  اآلن  باجلريان 
سليمان  فاستعان  العداوة. 
باملعاهدات،  عموًما   
من  دولته  محى  وهكذا 
ولكن  مجيًعا.....  اجلريان 
اجلملة  هذه  كانت  ملا 
مل  تعاىل  هللا  وكأن  توهم 
فأزال   ، داوَد  يعّلم 
الشبهة  هذه  تعاىل  هللا 

تعاىل:  بقوله 
ً آتينا حُكًما وعلًما﴾  ﴿وكُل
.. موضًحا أن تفهيمه تعاىل 
داود  أن  يعين  ال  لسليمان 
وإمنا  موقفه،  كان خمطًئا يف 

ساحة  تربئة  بذلك  قصد 
سليمان من هتمة كان يُرمى 

هبا«. )التفسري الكبري(

التفسير  في  الجديد 

األحمدي

األنبياء  سورة  تتحدث 
أنبياءه  ينجي  هللا  أن  عن 
كربيات  على  ويعينهم 
بنصره  ويؤيدهم  األمانات، 
من  هالكهم  يريد  من  ضد 
العدو. وقد ذكرت اآليات 
داوود  قصة  مث  نوح،  قصة 
وسليمان، فال بد أن نفهم 
أنه  على  احلْرث  يف  احلكم 
أو  جديدة،  دولة  مزرعة 
َمن  وسط  مملكة  حكم 
هدمها،  معاول  حيمل 
فلنفهم  حطمها،  وحياول 
عال  مستوى  على  النص 
السياق،  مع  يتناسب 
جمازّي،  حرث  هنا  فاحلرث 
يف  مزروعات  جمرد  وليس 
تعاىل مل يرسل  فاهلل  حقل! 
حيكموا  أن  جملرد  الرسل 

بل  هامشية،  قضايا  يف 
من  فيه  مبا  الدين  لينشروا 
وروحانية  وأخالق  قيم 
املفاهيم.  يف  وانقالب 
يف  )حَيُْكمان  فمعىن 
احَلْرث( هنا: يقوِّمان أرض 
العقائد  ويصّححان  الدين 
و)نـََفَشْت  واملفاهيم. 
أي  اْلَقْوِم(..  َغَنُم  ِفيِه 
األشرار  الطامعون  بدأ 
احلرث  هذا  مثار  بأكل 
وقيمه  الدين  وتدمري 
الزرع  األغنام  ترعى  كما 
حِلُْكِمِهْم  )ُكنَّا  وتدمره.. 
هللا  أن  يعين  َشاِهِديَن(.. 
إجنازاهتما  على  شاهد 
)فـََفهَّْمَناَها  الدينية، 
تنبه  الذي  ُسَلْيَماَن( 
داود  والده  من  أكثر 
الطامعني  األشرار  هلؤالء 
الدين.  لتدمري  الساعني 
ونظامه  مملكته  »فحمى 
الشعوب  هجمات  من 
إسرائيل  لبين  اجملاورة 
القضاء  تريد  كانت  واليت 
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خالل  من  حكمهم  على 
مفاجئة«. غارات 

وجهيت  أمام  حنن  اآلن، 
تقول  األوىل  نظر: 
ألن  فاضطُرت  باحلرفية، 
هلا،  أصل  ال  قصة  خترتع 
األنبياء  إىل  تسيء  هي  مث 
أي  تعطي  ال  مث  والقرآن، 
والثانية:  مفيدة.  معلومة 
كلمتني،  يف  باجملاز  تقول 
النقائص،  هذه  وتتفادى 
مث تربط النص بالتاريخ، مث 
  سليمان  عن  تدافع 
فيها  مث  فيه،  م  اهتُّ فيما 
الوجهتني  فأي  أبدية.  عربة 
ُكْنُتْم  ِإْن  بِاأْلَْمِن  )َأَحقُّ 

(؟  تـَْعَلُموَن
إن  تقول:  الثانية  الوجهة 
وإن  بزراعته،  يعتين  املزارع 
ليال.  فتدمرها  تأت  األغنام 
جبماعته،  يعتين  النيب  وإن 
هبا  يأمترون  املنافقني  وإن 
وبدل  ليستأصلوها.  ليال 
»َوَداُوَد  اآليات:  تقول  أن 
يف  حَيُْكَماِن  ِإْذ  َوُسَلْيَماَن 

الطامعون  أخذ  ِإْذ  قومهما 
على  يعملون  واملنافقون 
من  بـََنيا  ما  على  القضاء 
وتعاليم،  وأخالق  قيم 
ُسَلْيَماَن كيف  فـَهَّْمَنا  فقد 
ويقوِّض  معهم  يتعامل 
تقول  أن  بدل  تآمرهم«. 
أمجل  بأسلوب  قالته  ذلك 
وبكلمات أقل وأكثر داللة، 

وهذه هي البالغة. 
تومهها  ليست كما  القضية 
الذين  القدامى  املفسرون 
املزروعات،  نوع  ناقشوا 
فبعضهم قال نـَْبًتا، وبعضهم 
وبعضهم  َكْرًما،  قال 
قال:كرم قد أنبت عناقيده. 
داود  حكم  يف  اختلفوا  مث 
أم  بوحي  أكان  وسليمان، 

مع  يتناسب  عال  مستوى  على  النص  فلنفهم 
السياق، فالحرث هنا حرث مجازّي، وليس مجرد 
مزروعات في حقل! فالله تعالى لم يرسل الرسل 
لمجرد أن يحكموا في قضايا هامشية، بل لينشروا 
الدين بما فيه من قيم وأخالق وروحانية وانقالب 

في المفاهيم.

باجتهاد، مث إن كان بوحي، 
ناسخ  املسألة  يف  فهل 
يف  اختلفوا  مث  ومنسوخ!!! 
أي  املسألة:  هذه  حكم 
يف  رجل  أغنام  رعت  إن 
احلّل،  فما  غريه،  مزروعات 
يف  صفحات  سّودوا  حبيث 
يفقهها  اليت  املسألة  هذه 
ابن الرابع االبتدائي من غري 

هذه التُّخم!
لعل هذا املثال يقرِّب الصورة 
األمحدي  التفسري  أمهية  يف 
ويف تفّوقه على التقليدي ويف 
وتقديسه  وإحاطته  نباهته 
فاملرويات  وللقرآن.  لألنبياء 
ميكن  ال  الواهية  والقصص 
أن تُقدَّم على قداسة القرآن 

والنبيني. 
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القرآن  نظر  يف  العلماء 
بتعريف  يقومون  الذين  هم 
فرادة  وقدر  برهبم  الناس 
يتطهرون  وكيف  كماالته، 
الصالة،  يف  اليومي  للقائه 
ويفهمون  يفكرون  وكيف 
الصالة  يف  أمامه  مايقولونه 
بعد  ومن  صالهتم،  ليقبل 
بأوامره  الناس  يعرفون  هذا 
بني  جيب  فيما  تعاىل 
الصلوات. وخالصة املهمة: 
حتتوي  وما  اآليات  يتلون 
ربانية،  وحمامد  حكمة  من 
ويف  الصفات.  ويزكون 
يرسل  اإلسالمية  اهلند  زمحة 
مؤلف كتاب  مرمي  ابن  هللا 

من  غيورا  شخصا  التبليغ، 
الناس،  دين  على  األعماق 
برهبم،  عالقتهم  على  أو 
العالقة اليت تآكل كل شيء 
يف احلياة ملا تآكلت.   ويف 
باللسان  يعرب  التبليغ  كتاب 
العريب الرائع عن غريته على 
رجال  كأن  اخللق،  إميان 
ما  للعرب:  يقول  كاتبا 
فانظروا كيف  لغتكم  أمجل 
هبا. نفسي  مكنون  أبلغكم 

يف تعبريه عن الزلزلة التارخيية، 
تعبريية  استعارة  دفقة  ويف 
القيامة  هول  هيجان  تصور 
مسلمي  على  فار  كطوفان 
اهلند، وقد نفخت نفخة يف 

يأمر  األول، مث وهللا  الصور 
الثاين،  صوره  يف  بالنفخ 
يف  اإلسالم،  ببعث  ليأذن 
مجاعة  وتكوين  بيعة  شكل 
هبم  لينبت   ، مرمي  ابن 
موات اإلسالم رويدا، ويشق 
يقول  واثقا.  الرتبة  برعمه 
يف  رائعة  بالغة  يف  الكاتب 
له  املعاصرة  احلالة  تصوير 
يف لوحة فنية ثرية تفخر هبا 

العربية:
على  عظيم  طوفان  وهاج 
وعقائدهم،  الناس  أعمال 
وتقواهم،  وطهارهتم 
وأفعاهلم  وخطراهتم،  ونّياهتم 
وأقواهلم، وأبصارهم وآذاهنم، 
وأخالقهم  وإمياهنم،  ودينهم 
ومرّوهتم  إحساهنم،  وسنن 
وَرثاهنم، وأبنائهم وإخواهنم، 
وزهدهم  ونسواهنم،  وبناهتم 
وأيديهم  وعرفاهنم، 
ريح  وهّبت  ولساهنم، 
طرف،  كل  من  الفساد 
على كّل  الظلمة  وأحاطت 
زلزاال  اخللق  وزلزلت  جهة، 

    سفري اهلل

      ابن مرمي
                                                           �لحلقة �لثانية  

بقلم: األستاذ فتحي عبد السالم 
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حواسهم،  وطارت  شديًدا، 
وكانوا  كاملبهوتني.  وكانوا 
مبن  أريد  َأعذاٌب  يدرون  ال 
يف األرض أم أراد هبم رهّبم 
الغيب  ِلسّر  وكانوا  رمحا، 
فـُْلُكهم  وانشقت  منتظرين. 
وهاجت  الزيغان،  حبر  يف 
طرف،  كل  من  األمواج 
من  يكونوا  أن  وكادوا 

املغرقني.
لقد كان جواب الزلزلة زلزلة 
وملا  باخلري،  لكن  مثلها، 
من  أثقاهلا  األرض  أخرجت 
من  عدهلا  هللا  أخرج  الشر 
الطوفان  فجاوب هللا  اخلري، 
ميسك  رجل  هي  بسفينة، 
شوكة  له  بكالم  قلما، 

وهيبة:
السماء..  من  ريّب  فناداين 
بأعيننا  الفلك  اصنع  أن 
فإّنك  وأنذر  وقم  ووحينا، 
قوًما  لتنذر  املأمورين،  من 
ولتستبني  آباؤهم،  أنذر  ما 
جعلناك  إنا  اجملرمني.  سبيل 
املسيح بن مرمي، ألمِتّ حّجيت 

قل  متنّصرين.  قوم  على 
أجّرِد  وإيّن  ريّب،  فضل  هذا 
نفسي من ضروب اخلطاب، 
أّول  وأنا  هللا  من  وأمرُت 
األوقات  يرى  إنه  املؤمنني. 
من  وإن  مصاحلها،  ويعلم 

شيء إال عنده خزائنه.
جناتنا  يريد  فاهلل  للروعة  يا 
الذي  وهو  الطوفان،  من 
تعاىل  معرفته  لتعود  أرسله 
الذي  وهو  طرية،  غضة 
ناداه ومساه املسيح ابن مرمي 

سبحانه. بنفسه 
مرمي،  ابن  معىن  تفسري 

التوحيد: وتشريف 
باسم  السماء  من  ناداه هللا 
لوعده،  حتقيقا  مرمي،  ابن 
اإلسرائيلي  مرمي  ابن  ألن 
 مات ولن يعود وذلك 
القرآن،  نصوص  حسب 
مرمي  ابن  من  البد  فكان 
يويف  عليه سالم هللا،  آخر، 
هللا به الوعد. وكان صحابة 
يؤمنون    حممد  اخلامت 
ابن  وبأن  املسيح،  مبوت 

مرمي نازل فينا منا، أما ملاذا 
التسمية  تلك  وكيف كانت 
أسرار  من  عميق  سر  فهو 
ومل  إمجاال،  به  آمنوا  هللا، 
علم.  به  هلم  ماليس  يقتفوا 
وبرقت  الكون  زلزل  اآلن 
الربوق ومسح هللا بكشفه يف 
املسيح  يف كتب  استفاضة 
قاطع،  له  املوعود، كسالح 
لنا:  ينري  بيده ساطع،  ونور 
عيسى  املسيح  امسه  مل كان 

. بن مرمي؟
عن  جييب  وهو  له  لنقرأ 
املسيح  هللا  مساه  ملاذا  نفسه 
التسمية  وعالقة  مرمي،  ابن 
التوحيد،  عقيدة  بتصحيح 
ختصيص  يف  الغلو  لينفي 
املديح،  بصفات  الرسل 
حيث اعتاد املسلمون إطراء 
عن  قائلني   ، مرمي  ابن 
أنه  إليه:  ماينسب  كل 
هللا.  من  وختصيص  استثناء 
يكون  أن  هللا  تعمد  فلقد 
من  آخر  مرمي  ابن  هناك 
اشرتاك  ليعلمنا  املسلمني، 
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الكماالت،  يف  الناس 
الناس كمثلهم شيء،  )وأن 
توكيدا  ناس(  وكمثلهم 
ليس  )الذي  هللا  النفراد 
بكماالته.  شيء(  كمثله 
خملوقون  الناس  أن  وكيف 
الصاحلني  مناذج  على  أصال 
حافظوا  ولو  حمددة،  وهي 
فاهلل  تربيتهم  خالل  عليها 
صور  فيهم  ويبلور  يظهر 
هم  فكأهنم  النماذج،  تلك 
وقد بعثوا من جديد. وكيف 
أو  حممد  قدوة  مشس  أن 
هللا  صلوات  عليهم  عيسى 
وسالمه خترتق حاجز الربزخ 
بفيضها  تريب  عاملنا كي  إىل 
من حيب هللا ورسله،  حىت 

دون أن يدري، ولكن هللا له 
طرقه وله استخدامه لشموس 
اهلدى تلك،  لرتسل أشعتها 
فتستقبلها  اخلاصة  برتدداهتا 
وتتأثر هبا أرواح مستعدة هلا 
  فيقول  رنينها،  نفس 
ذي  عريب  بلسان  معربا 

شوكة وسلطان:
األولياء  من  عباًدا  له  وإّن 
تسمية  السماء  يف  يسّمون 
يشاهبوهنم  مبا كانوا  األنبياء 
وطبعهم،  جوهرهم  يف 
نوًرا  يأخذون  كانوا  ومبا 
على  وكانوا  أنوارهم،  من 
فيجعلهم  خملوقني.  ُخلقهم 
هللا وارثهم، ويدعوهم بأمساء 
مورثيهم، وكذلك يفعل وهو 

ولألرواح  الفاعلني.  خري 
مناسبات باألرواح ال يُْدرى 
تناسبوا  فالذين  دقائقها، 
واحدة،  كنفس  يـَُعّدون 
على  بعضهم  أمساء  ويطلق 
سنة  جرت  وكذلك  بعض، 
خيفى  ال  أمٌر  وذلك  هللا، 
وتر  هللا  إن  العارفني.  على 
ذلك  وألجل  الوتر،  حيب 
قد استمرت سّنته أنه يرسل 
قدم  على  األولياء  بعض 
بعث  فمن  األنبياء،  بعض 
يف  يسّمى  نيّب  قدم  على 
ذلك  باسم  األعلى  املأل 
هللا  ويُنـزل  األمني،  النيب 
وحقيقة  روحه،  سرَّ  عليه 
سريته،  وصفاء  جوهره، 
ويوّحد  مشائله،  وشأن 
وطبيعته  جبوهره،  جوهره 
بامسه،  وامسه  بطبيعته، 
إراداته،  يف  إراداته  وجيعل 
توجهاته،  يف  وتوجهاته 
أغراضه،  يف  وأغراضه 
وجيعلهما كاملـرايا املتقابلة يف 
كأهّنما  واالستنارة،  اإلنارة 

عليه  الله  سّلم  المصطفى..  أحاديث  تقرؤون في  أال 
ويتبع  أمته،  من  أحدا  يكون  المسيح  أن  وصّلى.. 
ملئ  وقد  المصّلين.  مع  ويصّلي  مّلته،  أحكام  جميع 
ابن  المسيح  أن  على  كلها  تشهد  آياٍت  من  القرآن 
وموسى،  إبراهيم  بإخوانه  ولحق  ُتوفِّي،  قد  مريم 
وأخبر بوفاته رسول الله  وهو أصدق الـمخبرين.
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سّر  وذلك  واحٌد..  شيٌء 
الطّيبني.  أرواح  يف  التوحيد 
الذي مسّاين  السّر  هو  فهذا 
املوعود،  املسيح  برعايته  هللا 
فتفكروا يف السّر وال تكونوا 

املستعجلني. من 
أن  توحيدنا وفهمنا  نصحح 
هللا وتر فرد أحد. يف الذات 

والصفة.
يريح  الذي  الكالم  نقرأ   مث 
العقل  له  ويطمئن  القلب، 
  عيسى  أن  املسلم: 
قومه  ضالل  قبل  مات 
يشيع  فهم  وهو  وتأليهه، 
ويفسر  باإلسالم،  الفخر 

الغامض:
أحاديث  يف  تقرؤون  أال 
عليه  هللا  سّلم  املصطفى.. 
يكون  املسيح  أن  وصّلى.. 
ويتبع مجيع  أمته،  من  أحًدا 

مع  ويصّلي  مّلته،  أحكام 
القرآن  ملئ  وقد  املصّلني. 
آياٍت تشهد كلها على  من 
قد  مرمي  ابن  املسيح  أن 
إبراهيم  بإخوانه  ، وحلق  تُويّفِ
بوفاته  وأخرب  وموسى، 
أصدق  وهو    هللا  رسول 
يف  تقرؤون  أال  الـمخربين. 
إين  عيسى  )يا  القرآن:  
متوفيك(1، )فلّما توفيتين(2؟

إال  حمّمد  )ما  تقرؤون:  أال 
قبله  من  خلت  قد  رسول 
يف  تقرؤون  أال  الرسل(3؟ 
البخاري:  اإلمام  صحيح 
بقي  فما  مُميتك؟  متوفيك: 
حمل  الشهادات  هذه  بعد 
وبأّي  للمشككني.  شك 
آيات  بعد  تؤمنون  حديث 
أنه  ترون  أال  العاملني؟  رب 
 قال يف عالمات املسيح 

إنه  ظهوره  وقت  بيان  ويف 
ويقتل  الصليب،  يكسر 
  أنّه  فاعلموا  اخلنـزير؟ 
يأت يف وقت  أنه  إىل  أشار 
ويؤكل  فيه،  الصليب  يُعَبد 
اخلنـزير بكثرة، ويكون لعبدة 
األرضني.  يف  غلبة  الصليب 
غلبتهم،  ويكسر  فيأت 
ويهدم  صليبهم،  ويدّق 
عماراهِتم، وخيّرب مرتفعاهتم 

باحلجج والرباهني. 
امسه  عالقة  أن كشف  بعد 
صفاء  حبفظ  مرمي(  )ابن 
الغلو  مبنع  وذلك  التوحيد، 
ذكر  مرمي،  ابن  إطراء  يف 
فيعيب    . نبينا  تشريف 
أن  اإلسالمية  الفراسة  على 
واحلياة  اجلسم  رفع  تنسب 
اجلسمية يف السماء الفلكية 
ونزول اجلسم البن مرمي نيب 

1. سورة آل عمران:56
2. سورة املائدة:118

3. سورة آل عمران:145
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نبيها  تاركة  إسرائيل،  بين 
هذا  وأن  األرض،  يف   
تقليل من شأن رسول وأمة 
فخر  يف  فيقول  اإلسالم، 
برسول هللا  ال يصدر إال 

عن وليه الصادق:  
شأن  اذكروا  الناس!  أيها 
املصطفى.. عليه سالم رب 
واقرؤوا  العلى..  السماوات 
وانظروا  املتنّصرين،  كتب 
سيد  عرض  على  صولتهم 
الورى، فال ُتطُروا ابن مرمي، 
ُوْلَد  يا  النصارى  تعينوا  وال 
املوت  ألرسولنا  املسلمني. 
إًذا  تلك  لعيسى؟  واحلياة 
ال  لكم  ما  ضيزى!  قسمة 
ترجون وقاًرا لسّيد السّيدين؟ 
ورد  بأحاديث  أجتادلونين 
سينـزل،  املسيح  أن  فيها 
أخرى،  أحاديث  وتنسون 
وترتكون  شقا  وتأخذون 
طريق  وتذرون  آخر،  شقا 
اسم  يغّرنكم  وال  احملققني؟ 
خري  أقوال  يف  مرمي«  »ابن 
من  فتنة  إال  هو  إن  الورى، 

منكم  املصيبني  ليعلم  هللا 
وليجزي  املخطني،  وليعلم 
الظانني  الصابرين  هللا 
وجيعل  اخلري،  ظن  بأنفسهم 

الرجس على املعتدين.
احلق  املسلم  روح  ونستعيد 
يف إعطاء الوقار األعلى بني 

لرسولنا. الرسل 
كاملة  ثقة  يف  يقول  مث 
الصادق،  عن  إال  التصدر 
وكالم منطقي يستحق تأييد 
أنه  حيتم  راق  وتعبري  هللا، 

نتيجة تدخل من هللا: 
من  شك  يف  كنتم  »وإن 
بيننا  ليفتح هللا  فتعالوا  أمري 
األقدر  الرب  وهو  وبينكم، 
األقوى. إنه مع الصادقني.. 
يف  وبشرين  ويرى.  يسمع 
يا عيسى  وقيت هذا، وقال: 
سُأريك آيات الكربى. فأّي 
هنج الفصل أهدى من هذا 
اهلُدى؟  تطلبون  كنتم  إن 
سَجى  حني  جئت  وقد 
من  احلق  وغابت  الدجى، 
األيّام  تلك  وكانت  الَوجى، 

فيه  هلكت  قد  الوباء.  أيّام 
اإلسالم  وكان  كثرية،  أمم 
لـه من  ِنْضَو ُسًرى، ما كان 
ليلٍة  ومأوى، كخابط  موئل 
الطالبون كذي  ليالَء، وكان 
جماعة َجِوي احلشا، مشتمل 
إلَّ  فأوحى  الطَّوى.  على 
فنهضُت  أوحى.  ما  ريّب 
ملّبيا للنداء، فأنبأين ريّب مما 
وما مضى. وصافاين  سيأت 
وبالء،  هم  من كل  وجّناين 
كل  على  بغلبيت  وبشرين 
وأوحى  وأىب.  خالف  من 
على كل  غالٌب  بأنين  إّل 
إين  وقال:  أعمى.  خصيم 
إهانتك،  أراد  من  مهني 
وأحسَن إل بآالء ال تعد وال 
حتصى.« وقال: »إين معك 
ناصرك،  وإيّن  حيثما كنَت، 
وَعُضُدك  الالزم  بُدُّك  وإيّن 
أدعو  أن  وأمرين  األقوى. 
اخللق إىل الفرقان ودين خري 
التبليغ  سن  الذي  الورى، 
ومحل  اجلهد  على  وحث 
ولكن  بنيّب،  لسُت  األذى. 
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حمدَّث هللا وكليم هللا ألجدد 
بعثين  وقد  املصطفى.  دين 
وعّلمين  املائة،  رأس  على 

من لدنه علوم اهلدى.«
التعبري! »حني  لروعة  عجبا 
وغابت  الدجى،  سجى 
هذا  الوجى«،  من  احلق 
بعد  جميئه  عن  معربا  جمازا 
فيه  ثقايف،  ظالم  شدة 
أصيبت ناقة اإلسالم بقروح 
يف  وهي  تعقرها،  كادت 
تبطيء حركتها  باطن اخلف 
هذا  اليقول  وتؤخرها. 
الذين  القدماء  العرب  إال 
ويفهمون  الوجى،  يعرفون 
يعرب  كهذا،  عميقا  لفظا 
خف  يف  وقروح  علة  عن 
الدابة فتمشي ببطء وتغيب 
مواعيدها.  يف  احلضور  عن 
السرى  نضو  واليعرف 
كأس  من  شرب  من  إال 
يف  معربا  واليقول  اهلذليني، 
جماز رائع عن معاناة طالب 
روحية  عقلية  جملاعة  احلق 
الطالبون  وكان  ثقافية:  

احلشا،  َجِوي  جماعة  كذي 
مشتمل على الطَّوى. أقول: 
من  إال  القول  هذا  اليقول 
ترىب يف بين سعد، أو تتلمذ 
األصمعي عشرات  يد  على 

السنني وهو عريب.   
بيان  مساوات  يف  ينطلق  مث 
املعىن  شارحا  التوحيد: 
وبالتال  الوحيد،   احلق 
يتسلل  الشرك وكيف  يعرف 
ميسها  أن  وحيجزها  للنفس 
والسر  التوحيد،  نور كتاب 
وقلبك  مهك  تفرغ  أن  هو 
فيزرع  الوحيد،  هلل  وروحك 
حماصيل  اخلالية  أرضك  يف 
عن  فيقول  التوحيد،  علوم 
متصوفة بالده اهلنود، مث عن 
شروط أهل هللا احلقيقيني:  

صاحب  أهنم  حيسبون 
كإناء  إال  هم  وما  دهاٍء، 
وُيَسّرون  ماء،  من  خاٍل 
املطرين  املبِطرين  هبذيان 
إىل  والسبيل  يفهمون.  وال 
معارفهم  وتقدير  َسرْبهم 
سهٌل  قلوهبم  ونور  وِحرْبهم 

هنّي.. وهو أن يُعَرض القرآن 
الكرمي عليهم وُيسألون. فإن 
عجائب  من  مملوٌّ  الفرقان 
األسرار ودقائقها ولطائفها، 
ولكن ال ميسه إال املطهرون، 
وال يستنبط ِسّره، وال يطّلع 
إال  معانيه  غموض  على 
من  حظٌّ  أصابه  الذي 
للذين  فطوىب  هللا،  صبغة 
شغفهم  قوم  وهم  ُيْصبغون. 
نفًسا،  وطّهرهم  حبًّا،  هللا 
ورفعهم  وجاّلهم،  وزّكاهم 
ِحّبهم  ذكر  يف  فهم  إليه، 
احلق  إىل  ُجذبوا  دائمون. 
ذكر  يف  وفنوا  قلوهبم،  بكل 
روحهم،  وبذلوا  حمبوهبم، 
وصاروا  حنبهم،  وقضوا 
وهم  هلل،  وجودهم  بكل 
ما  منقطعون.  أنفسهم  عن 
هللا،  إال  ردائهم  حتت  بقي 
حتسبهم باقني موجودين وهم 
فانون. جّردوا سيوفًا حديدة 
سفاكني،  أنفسهم  على 
ينسلخ  منها كما  وانسلخوا 
احلّية من جلدها، ويرى هللا 
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وهم  ووفاءهم،  صدقهم 
غائبون.  الناس  أعني  عن 
ِسْلُمهم  املالئكة  أعجَب 
وثباهتم  وإسالمهم، 
وجهال  حِبّبهم،  وتعلقهم 
يضحكون.  عليهم  الناس 
ببهتانات،  يؤذوهنم 
وال  مبفرتيات،  ويكفروهنم 
وهم  هللا،  إال  سرهم  يعلم 

مستورون. قبابه  حتت 
الكلمات،  مع  الروح  تتوتر 
جذره  من  ينقلع  والقلب 
اللهم  يقول:  صاعدا 
هؤالء  من  منهم،  اجعلين 
الرجل  هذا  يصفهم  الذين 

الطيب  الكاتب  املبارك، 
اللهم  وضعين  مرمي،  ابن 
اإلهلية  جاذبيتك  نطاق  يف 
سيفا  وأعطين  اهلائلة، 
أمارة،  نفسا  به  أذبح 
على  قبضيت  قوة  وشدد 
والتبق يف  السيف،  مقبض 
عاطفيت جتاه األمارة ضعفا 

والشفقة. 
املشتاق كانت  املؤمن  روح 
قوال  مرمي  ابن  من  تنتظر 
عن  تصورها  وكان  رائعا، 
الروعة مبهما، ولكن كيف 
مجاال كهذا؟؟   نتصور  كنا 
الرؤية،  تثبت  به  كالم 

روح المؤمن المشتاق كانت تنتظر من ابن مريم قوال رائعا، وكان تصورها عن 
الروعة مبهما، ولكن كيف كنا نتصور جماال كهذا؟؟  كالم به تثبت الرؤية، ويحل 
اليقين أن هالل اإلسالم قد طلع، وأنه غدا سينمو، وبعد غد سيكون قمرا، وهو 
يتقدم بخطى واثقة، ثقة يجب بسببها الصيام، والصالة والقيام، ثم يجيء العيد 

بعد اكتمال األيام. 
وتعود للدنيا البائسة معاني إقامة عالقة توحيد حقيقي مع رب العالمين، ونحس 

أننا أمام عالم حقيقي أصلي، ال دمية مقلدة.

هالل  أن  اليقني  وحيل 
اإلسالم قد طلع، وأنه غدا 
سيكون  غد  وبعد  سينمو، 
خبطى  يتقدم  وهو  قمرا، 
بسببها  جيب  ثقة  واثقة، 
والقيام،  والصالة  الصيام، 
مث جييء العيد بعد اكتمال 

األيام. 
البائسة معاين  للدنيا  وتعود 
إقامة عالقة توحيد حقيقي 
مع رب العاملني، وحنس أننا 
أصلي،  حقيقي  عامل  أمام 

ال دمية مقلدة.
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أُْهـــــــــــــــِدي ِإىَل مــــــــــــــــــــــــَْوالَي بـَْعَض َكالمي 
َذا بَــــــــْدرُنا يف َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِلِك األيـــاِم 

بَــــــْدرٌٌ مَتــــاٌم ِطيــــــــــــــــــــــــــــَلَة الَعْهِد ِبِه 
ُصــــــــــــــــــــــــــــــــْبٌح َأَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء ألُمَِّة اإِلْســالِم

َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَّ ذََكْرنَــــــــــــــــــــــــــــــا َبْدرَاً األولــــــــــــــــــــى 
أْو قَـــدْْ َنِسيـــــــــــــــــــــــــَنا َماِضَي األقـَْواِم ؟!
يَـا قَـــْوِم َهــــــــــــــــــَذا َعنْيُ َطْوِق جَنَاِتُكْم 

َذا َحـــــــــــــــــــــــــــبـُْلُكْم َو َوَصاُتُكْم ِبِعَصــــــــــــاِم1 
يا  ابَن الرَُّسوِل حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍد ُبْشَرى ِلَمْن 

يـَْلقــاَك لَـْو َحتَّــــــــــــــــــــــى ِبَعنْيِ َمنـــَــــــــاِم
ُكــــــــــــــــــــــــــلُّ األُنـَاِس يـَُعيِّـُدوَن ثَـــالثَةًَ 

َأْعيَــــــــــــــــــــــــــاُدنَا تـَْربُــــو َعـــــــــــــــــــــــــــــــَلى األَيَّاِم
َمـــــــــــــــْسُرورُنَــــــــــــــــــــا َها أَنْــــــــــــــــــــَت ِعـْيٌد لِلتُّـــــــــــــــــَقى 

يُــــــــــــــــــــــــــْورِي لَُقاَك َتذَكَُّر اإِلهْلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم
َأنَّ اإِللـــــــــــــــــــــــــَـه احَليَّ َمْعــــــــــــــــــــــــــــــــَك ِعَنايًَة  
ِسيـُح ِإَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِمي.

َ
نَــــــــــــــــــَبأ2ٌ تـََلقَّاُه امل

ن             معايدة ملوالي أم�ي املؤمن�ي

قصيدة مبناسبة عيد الفطر السعيد
بقلم: األستاذ سامح مصطفى  

يًعا َواَلتـََفرَُّقوا( )آلعمران 104( 1. إشارة إىل قوله عز وجل: )َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّ مجَِ
2. إشارة إىل اإلهلام الشهري الذي تلقاه املسيح املوعود »إين معك يا مسرور«
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أصل الحكاية
اإلخباريات  تطالعنا 
وآن  حني  والوثائقيات كل 
اجملتمع  يف  قائمة  بإشكالية 
العربي منذ قيام دولة إسرائيل 
تقسيم  قرار  إثر  مباشرة 
1948م،  عام  فلسطني 
اليهود  بني  اإلشكال  وأصل 

جانب،  من  املتدينني 
العلمانية  الدولة  ومؤسسات 
وتتلخص  آخر،  جانب  من 
املتدينني  اليهود  قناعة  عدم 
هلا  كدولة  احلالية  بإسرائيل 
واقتصادي  سياسي  كيان 
وعسكري بارز يف املنطقة إن 

مل نقل يف العامل أمجع. 

ذاك  القناعة  عدم  يف  والسر 
أسفار  من  بضعة  يكمن يف 
الكتاب  من  القدمي  العهد 
لدى  يعرف  ما  أو  املقدس، 
وقد   . »التناخ«  بـ  اليهود 
اجملازات  حلل  يف  فيها  ورد 
املسيح  أن  واالستعارات 
يأت  اليهود(  لدى  )املنتظر 
ويقهر  إسرائيل  مملكة  ليقيم 
مل  الذي  األمر  األمم، 
اليهود،  يتحقق بعد يف نظر 
دولة  لقيام  إذن  مسوغ  فال 
املسيح  جميء  قبل  إسرائيل 
هذه  بنفسه.  ليقيمها  أوال 
اليهود  نظر  وجهة  ببساطة 

املتدينني. 
لقد بات من املسلم به لدى 
العديد من الطوائف اليهودية 
منذ زمن تدوين أسفار التناخ 
فلسطني  تقسيم  قرار  وحىت 
دولة  قيام  استتبعه  والذي 
إسرائيل يف املنطقة، بات من 
الفرتة  تلك  طيلة  به  املسلم 
املوغلة يف القدم لدى اليهود 
)املنتظر(  املسيح  نزول  أن 

خيبة الإلنتظار
هل يعي �ليهودي �لدرس؟!  

بقلم: األستاذ سامح مصطفى 
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متحقق  وأنه  منه  بد  ال  أمر 
به  ملا أخربت  تبعا  ال حمالة، 

األسفار املقدسة.
أدىن  هناك  يكون  ال  وقد 
اجملتمع  داخل  خالف 
تلك  حقية  على  اليهودي 
النبوءات وصحة نسبتها إىل 
املقدسة،  اليهودية  األسفار 
دوما  اخلالف  مكمن  وإمنا 
شخصية  حتديد  يف  ينحصر 
ومكان  وزمان  املسيح  ذلك 
مفارقة  من  هلا  ويا  نزوله. 
يف  اخلالف  فهذا  كربى! 
والزمان  الشخصية  حتديد 
السماوي  للمبعوث  واملكان 
أمسى قامسا مشرتكا بني مجيع 
أهل األديان عموما واألديان 
اإلبراهيمية الثالثة خصوصا، 
املذاهب  أصحاب  وبني  بل 
املختلفة داخل الدين الواحد 

يف كثري من األحيان.
تفاصيل  يف  الشروع  وقبل 
املوضوع حنب التنويه إىل أننا 
إحسان  مسلك  سنسلك 
وهذا  اآلخر،  يف  الظن 

إعالن  مبثابة  يعد  املسلك 
األهواء  على  شعواء  حرب 
الباطلة،  والقومية  النفسية 
ال  الذي  الشيطان  ونزغات 
يبغي إال أن يوقع بيننا العداوة 
والبغضاء حنن نوع اإلنسان. 
بغية  باملوضوعية،  سنتسلح 

الوصول إىل نقاط اتفاق.

هل هي حقا نبوءة؟!
النبوءات  عن  احلديث 
حديث ذو شجون، إذ طاملا 
نبوءات  الناس كوهنا  جهل 
قدرهتم  عن  ناهيك  أصال، 
وإدراك  مكنوهنا  سرب  على 
بعد  إال  اللهم  تأويلها، 
أمام  وضوحها  هنار  انبالج 

أبصار الناظرين وبصائرهم.
اليت  األسفار  هي  وكثرية 
إسرائيل  قيام  نبوءة  تناولت 
املسيح  يد  على  الكربى 
اليهودي، وملن حيب التعمق 
نذكر على سبيل املثال نبوءة 
)اإلصحاح  »زكريا«   سفر 
وهو  9و10(   العدد   ،9

السفر احلادي عشر من مجلة 
اثين عشر سفرا أخذت اسم 
الصغار«.  األنبياء  »أسفار 
وال خيفى على املطلعني كون 
خالل  مكتوبا  السفر  هذا 
البابلي  السيب  بعد  ما  حقبة 
وانتصار الفرس على البابليني 
مما شكل مقدمة لعودة اليهود 
إىل أورشليم وتعمريها جمددا. 
ِعدُّو«  ابن  »زكري  تنبأ  وقد 
من  أكثر  املسيح  جميء  عن 
الصغار  األنبياء  من  غريه 
االثىن عشر من حيث الكم 

والكيف.
عموما،  النبوءات  وكشأن 
حبياة  املتعلقة  والنبوءات 
واندثار األمم، مث بعثها جمددا 
هدفت  أخرى،  أزمان  يف 
نبوءات أنبياء بين إسرائيل - 
لفت  إىل   - السالم  عليهم 
أنظار اليهود إىل حدث فارق 
يف حيوات مجيع األمم، وهو 
البعث الثاين، والذي يستدل 
عليه من خالل بعث دنيوي 
أقل شأنا وهو منوذج مصغر 
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للبعث اآلخر.
ماذا عن الضفة األخرى 

من النهر؟!
واملنتظر  الناظر  يستغرب  قد 
لتحقق نبوءة ما إذا ما طال 
ما  صدق  يتحقق  ومل  األمد 
كل  ليزداد  حىت  به،  أنبئ 
النبإ،  ذلك  يف  شكا  حني 
مث ال يلبث ذلك الشك أن 
وتكذيبا.  إنكارا  يستحيل 
يف  يقع  إمنا  املرء  أن  واحلق 
اجلسيمة  التكذيب  خطيئة 
بسبب  مصريية  لنبوءات 
غفلته عن سنن هللا وحتميته 
واليت من  اخللق،  الكونية يف 

أبرز عناصرها أنَّ:
َماَواِت  الّسَ َرفََع  ي  ِ اّلَ  ُ ﴿اّلَ
ُث  ا 

َ
ْوَن

َ
َتر َِعَمٍد   

ْ
ِبَغي

 
َ

ر َِوَسّخَ ش  َعْ
ْ
ال َعَل  َّاْسَتَوى 

 
ٌ

كُّل   
َ

َقَمر
ْ
َوال ْمَس  الّشَ

ى  مَُسّمً أِلََجٍل  َيْجِري 

ُل  يَُفّصِ  
َ

َْمر
ْ

األ  
ُ

ر يَُدّبِ

ِْبِلَقاِء  لََعّلَُكم  ََياِت 
ْ

اآل

ُكْم تُوِقنُوَن﴾ َرّبِ

عناصر  أبرز  من  وكذلك 

احلتمية الكونية تلك أنَّ: 
ُمبِْقَداٍر(  )...ُكلُّ َشْيٍء ِعْنَده 
وذلك املقدار ينسحب على 
للقياس،  قابلة  كمية  كل 
يقاس  الذي  الزمن،  ومنها: 
عليه نشأة األمم واحلضارات 
الثاين.  بعثها  مث  فاندثارها 
وماكل ذلك إال ليتنبه اخللق 
ولتنشأ  اخلالق،  عمل  إىل 
شرطي  ارتباط  آلية  لديهم 
وارتباطه  احلدث  وقوع  بني 

بنبإ واجب التحقق.
مسيحا  اليهود  انتظر  وطاملا 
مل يأِت بعد )حبسب قوهلم(، 
يا  املسلمني  عن  فماذا 
مسيحا  ينتظرون  أال  ترى؟! 
عليهم  يطل  أومل  كذلك؟! 
مسيحهم  انتظار  يف  األمد 

)الذي جاء فعال(؟!
مشارف  على 
”اإلنفوميديا               عصر     
الذي   ”infomedia
ونشر  وتوثيق  بأرشفة  يتسم 
أحداث  وقعت  املعلومات، 
نزول  لنبوءات  مصداق  هي 

األقل  )على  املنتظر  املسيح 
أن  املسلمني(، غري  قبل  من 
تلك األحداث قوبلت بعدم 
اكرتاث ال نظري له عرب القرون 
إال لدى اليهود الذين أنكروا 
ال  وحنن  قبل.  من  مسيحا 
ننتقد اآلن أيًّا من الطائفتني 
املسيح  جملييء  املنكرتني 
نقطة  إجياد  حناول  ما  بقدر 
الطائفتني  وبني  بيننا  اتفاق 
اليهود  )أعين  كلتيهما 
التقليديني(. على  واملسلمني 
تقليديو  قابل  فقد  حال  أية 
ادعى  شخصا  املسلمني 
ادعاءه  قابلوا  املسيح،  أنه 
منقطعي  وإنكار  مباالة  بال 
النظري، فقدم التاريخ شهادته 
عام  »إنه يف  قائال:  احليادية 
غالم  مرزا  تويف  م   1908
أمحد القادياين، والذي ادعى 
وقدم  املوعود،  املسيح  كونه 
شهادات  ادعائه  إلثبات 
قرآنية ونبوية وتارخيية وواقعية، 
مبا  قوبل  فقد  ذلك  ومع 
نعرف، فلم تنقض بعد وفاته 
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نكبة  ووقعت  إال  سنة  أربعون 
بقرار  وفجع  اإلسالمي  العامل 
 1948 عام  فلسطني  تقسيم 
م، أي بعد رحيل املسيح الذي 
وهنا  سنة«..  بأربعني  جاءهم 
اإلدالء  عن  التاريخ  يتوقف 
ليتيح  الشهادات،  من  باملزيد 
لنا فرصة التدقيق فيما قال،وهنا 
والبصرية  البصر  على  تنكشف 

لنفسه جمددا  التاريخ  سنةإعادة 
الصلب،  حادثة  وقعت  حيث 
  الناصري  املسيح  وعمر 
وجه  على  عاما   30 حينها 
التاريخ  ذلك  بعد  مث  التقريب، 
نكبة  وقعت  سنة  بأربعني 
اهليكل  الثانية وخراب  أورشليم 
الروماين،  تيطس  يد  على 

وحتديدا سنة 70 م.

الواقع شاهد عدل، المسيح 
أقام إسرائيل بالفعل

الناظر بإمعان وموضوعية إىل 
واملسلمني  اليهود  واقع حال 
يصاب  كليهما  املعاصرين 
حلال  ويرثى  كربى  بدهشة 
فاليهود  الفصيلني،  كال 
الذي  الدرس  بعد  يعوا  مل 
املسيح  رفض  جراء  تلقنوه 
األول، وكذلك املسلمون، مل 
يعتربوا مبا عاناه اليهود جراء 
فعانوا  مسيحهم،  تكذيب 
ما عانوه، لعلهم يفيقون من 

تلك الغفلة.
إن رُِقى اإلنسان يقاس مبدى 
قدرته على التعلم من ماضيه 
اآلخرين،  خربات  من  و 
يف  منعدما  بدا  الذي  األمر 
اليوم  ومسلمي  يهود  حق 

على وجه اخلصوص.
عن  وسؤاله  الواقع  وبتحري 
كنه األمر، نرى أن قيام دولة 
عظيمة  شهادة  هلو  إسرائيل 
ذي  جانبني كعضب  ذات 
األمرين  يقطعان كال  نصلني 

وبتحري الواقع وسؤاله عن كنه األمر، نرى أن قيام 
دولة إسرائيل لهو شهادة عظيمة ذات جانبين كعضب 
ذي نصلين يقطعان كال األمرين ويفصالن فيهما حقا، 
الذي  االدعاء  سبيل  على  )ولو  فعال  جاء  فالمسيح 
ب  وُكذِّ حال.  أية  على  جاء  أنه  إال  بعد(  يتأكد  لم 
وكان  المسلمين،  قبل  من  الموعود  المسيح  ذلك 
رصدها  والتي  التكذيب  لذلك  الكارثية  النتائج  من 
أيدي  من  )فلسطين(  األرض  ضاعت  أن  الواقع 
المسلمين المكذبين. أال يمكننا ولو لبرهة أن ننظر 
أال  للواقع؟!  اآلخر  الجانب  من  النتيجة  تلك  إلى 
يمكنا القول بأن المسيح أقام إسرائيل فعال؟! ال بقوته 
المسلمين.  من  المكذبين  بتخاذل  وإنما  الشخصية 
بفضل  ال  فيها طرف  يفوز  مصارعة  بحلبة  أشبه  األمر 

قوته، وإنما بفضل ضعف خصمه.
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حقا،  فيهما  ويفصالن 
فاملسيح جاء فعال )ولو على 
سبيل االدعاء الذي مل يتأكد 
أية  على  جاء  أنه  إال  بعد( 
املسيح  ذلك  وُكذِّب  حال. 
املسلمني،  قبل  من  املوعود 
الكارثية  النتائج  من  وكان 
واليت  التكذيب  لذلك 
ضاعت  أن  الواقع  رصدها 
األرض )فلسطني( من أيدي 
املسلمني املكذبني. أال ميكننا 
ولو لربهة أن ننظر إىل تلك 
اآلخر  اجلانب  من  النتيجة 
القول  ميكنا  أال  للواقع؟! 
إسرائيل  أقام  املسيح  بأن 

الشخصية  بقوته  ال  فعال؟! 
من  املكذبني  بتخاذل  وإمنا 
حبلبة  أشبه  األمر  املسلمني. 
طرف  فيها  يفوز  مصارعة 
ال بفضل قوته، وإمنا بفضل 

ضعف خصمه.

الثانية،  والفرصة  اليهود 
وعلى المسلم أن يعتبر

بقي  ذكره،  تقدم  ما  بعد 
إىل  تلغرافية  رسالة  نوجه  أن 
املتدين اليهودي بوصفه أًخا 
لنا يف اإلنسانية، فندعوه إىل 
الذي  الدولة  مع  التصاحل 
فيؤمن  ظلها،  يف  يعيش 

املتعلقة  النبوءة  بتحقق 
ينخرط  وبالتال  بقيامها، 
بعد  خدمتها  يف  بإخالص 
بعقوق ملدة  يعاملها  أن ظل 

جتاوزت الستني عاما.
حتت  الواقع  اليهودي  أيها 
هللا  سنن  عن  الغفلة  تأثري 
عرب األزمان، إنبعث املسيح 
غالم  مرزا  حضرة  الثاين 
أمحد  يعد فرصة فريدة 
خطئك  تدارك  من  مُتكنك 
األول،  املسيح  رفض  يف 
مسيحك؟!  قبلت  فهال 
نبوءات  بصدق  وآمنت 

كتابك؟!

إعالن
بعونه  املقدسة  الديار  يف  األمحدية  اإلسالمية  للجماعة  الفرعية  اجملالس  تعقد 
يومي  احتفاله  األمحدية  خدام  جملس  يعقد  حيث  السنوية،  احتفاالهتا  تعاىل  
اجلمعة والسبت بتاريخ 1-2\11\2013 وتعقد جلنة إماء هللا وجملس ناصرات 

األمحدية احتفاهلما يومي اجلمعة والسبت بتاريخ 9-8\11\2013. 
وفي هذه المناسبة نتوجه لجميع اإلخوة واألخوات للمشاركة الفعالة 

في هذه المناسبات بهدف نيل البركات، إن شاء الله.
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ال  الذي  الكرمي  القرآن  إن 
وأسراره  عجائبه  تنقضي 
آياته  يف  هللا  أودعها  اليت 
إىل  تدعونا   احملكمات 
التدبر والتأمل دوما لكشف 
يف  اإلعجازية  الكنوز  تلك 

أن  شك  وال  آياته،  بطون 
القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز 
األوجه  أحد  يُظهر  العظيم 
وميثل  كما  فيه،  اجلمالية 
اليت  الدفينة  الكنوز  أحد 
عصرنا  يف  تتأللؤ  أصبحت 

احلال، بعد  أن استخرجها 
وأول  البصرية  القلوب  ذوو 
الصادق  اخلادم  األلباب 
اجلماعة  مؤسس  للقرآن 
ممن  وخلفاؤه  السالم  عليه 

بعده.
ككتاب  الكرمي  القرآن  إن 
يف كل  البشر  لكل  هداية 
خياطب  واألزمنة  األمكنة 
الطبيعة  علماء  اليوم 
بل  والفيزياء  والبيولوجيا 
بتخصصاهتم  العلماء  كل 
املختلفة ويدعوهم إىل حسم 
قضايا  يف  العلمية  خالفاهتم 
حاروا  لطاملا  كبرية  علمية 
بينة  جلية  هي  بينما  فيها، 

يف بطون آياته احملكمة .
العلمية  القضايا  بني  إن من 
الكرمي  القرآن  يتناوهلا  اليت 
النظريات  معها  وتتفق 
أصبحت  اليت  العلمية 
راجحة يف األوساط العلمية 
هي نشأة اخللق وتطوره على 
هذه األرض. ويف هذا املقال 
اخللق  بداية  على  سنركز 

بداية احلياة على االرض 
ني علمي 

آ
من منظور قر�

بقلم: األستاذ عبد القادر مدلل 
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األرض  هذه  سطح  على 
الفرصة  لنا  تتاح  أن  آملني 
للحديث عن تطور أشكال 
احلياة املختلفة  واليت تـُوِّجت 
خبلق اإلنسان بصفته اهلدف 
النهائي لعملية اخللق املعقدة 
الطويلة  مبراحلها  والبطيئة، 
طبعا  والبعيدة  واملختلفة 
الفجائي  اخللق  فكرة  عن 
العشوائي  اخللق  أو  اخلرافية 

اإلحلادية.
ِسيُوا   

ْ
﴿قُل تعاىل  يقول 

وا 
ُ

فَاْنظُر َْرِض 
ْ

األ ِف 
 ُ اّلَ ُثَّ  َق 

ْ
َخل

ْ
ال َبَدأَ  َكْيَف 

ِإّنَ  َة 
َ

ِخر
ْ

اآل النَّْشأََة  يُنِْشئُ 
َقِديٌر﴾  ٍء  َشْ كُّلِ  َعَل   َ اّلَ
إن   ،)21 )العْنكبوت 
املتدبرين  حتث  اآلية  هذه 
والباحثني على دراسة وتتبع 
اآلثار اليت  تركتها املخلوقات 
وغريها  كاألحافري  القدمية 
معرفة  أجل  من  اآلثار،  من 
بدء اخللق على هذه  كيفية 

األرض. 
هللا  يبني  أخرى  آية  يف  مث 

تعاىل شكل الكائنات احلية 
وصفتها اليت بدأت بالتكون 
وألول مرة على هذه األرض، 
أيًضا  اآلية  هذه  وتشري  بل 
إىل العامل احلاسم يف عملية 
تعاىل  يقول  هذه،  اخللق 
قـَْبُل  ِمْن  َخَلْقَناُه  )َواجْلَانَّ 

)احلجر  السَُّموِم(  نَاِر  ِمْن 
نتدبر  دعونا  بداية   ،)28
يف  الوارد  »اجلاّن«  لفظ 
لغويا  يطلق  والذي  اآلية 
يتصف  شيء  »كل  على 
االختفاء،  أو  اخلفاء  بصفة 
البعد،  أو  االنعزال،  أو 
أو  مظلم  شيء  كل  أي 
كما  األعني  عن  مسترت 
األطياف  على  أيضا  يدل 
املعتمة.  والظالل  القامتة 
لفظ  القرآن  استعمل  وهلذا 
حديقة  تعين  اليت  »جنة« 
وينطبق  األشجار.  كثيفة 
على  »اجلن«  لفظ  أيضا 
من  ألن  والثعابني،  احليات 
خفاء  يف  تظل  أن  طبيعتها 
حياة  وتعيش  األنظار،  عن 

احليوانات  بقية  عن  منعزلة 
وُحفر  الصخور  شقوق  يف 
نفس  فإن  األرض. كذلك 
النساء  على  يُطلق  اللفظ 
خدورها  يف  تنعزل  اللوات 
وأيضا  الناس،  خمالطة  عن 
وِعْلية  القادة  على  تنطبق 
يُفضلون  الذين  القوم 
الناس.  عامة  عن  االنعزال 
يُطلق  اللفظ  فإن  كذلك 
اجلبال  سكان  على  أيضا 
الوصول  اليت يصعب  الوعرة 
اجملتمع  عن  النعزاهلم  إليها، 
وعلى  العادي.  البشري 
يظل  ما  كل  فإن  هذا.. 
الناس عامة  بعيدا عن أعني 
العني  لرؤية  املباشر  والنطاق 
عليه  يُطلق  أن  ميكن  اجملردة 
هذا  ويؤيد  »اجلن«.  لفظ 
شريف  حديث  أيضا  املعىن 
للرسول  ينصح فيه الناس 
من  بكتلة  االستنجاء  بعدم 
احليوان  بعظام  أو  الَرَوث 
طعام  إهنا  حيث  امليت 
   هللا  رسول  يقول  اجلن، 
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وال  بالرَّوث  تستنجوا  )ال 

إخوانكم  زاُد  فإنه  بالعظام، 
من اجلن(. )الرتمذي: أبواب 
داود: كتاب  وأبو  الطهارة؛ 
ميكن  هنا  ومن  الطهارة(، 
يعنيه  ما كان  أن  استنباط 
يف  اجلن  بلفظ    الرسول 
سوى  يكن  مل  السياق  هذا 
اليت  املرئية  غري  الكائنات 
وعلى  الَرَوث،  على  تتغذى 
شابه  وما  العفنة،  العظام 
الكائنات  هذه  وإن  ذلك، 
الدقيقة مل تكن معروفة قبل 
أن يكتشفها العامل الفرنسي 
»باستور« قبل أكثر من مئة 

ومخسني عاما.
هذا  يف  »جن«  لفظ  إذن 
الكائنات  يعين  السياق 
بكترييا  من  الدقيقة 
وحقيقة  وغريها،  وفريوسات 
العربية  اللغة  يف  فليس 
تلك  لوصف  يصلح  لفظ 
لفظ  من  أفضل  الكائنات 
تقدم  ما  ضوء  وعلى  اجلن. 
لفظ  أن  نفهم  أن  نستطيع 

اجلاّن الوارد يف اآلية )َواجْلَانَّ 
نَاِر  ِمْن  قـَْبُل  ِمْن  َخَلْقَناُه 
هذا  أيضا  يعين  السَُّموِم( 
مع  ينسجم  الذي  املعىن 
سنرى،  كما  اآلية  سياق 
يعين  هنا  اجلن  لفظ  أن  أي 
غري  الدقيقة  الكائنات 
البكترييا  تشمل  واليت  املرئية 
وإن  وغريها،  والفريوسات 
قبل  ُخلقت  الكائنات  هذه 
هبا  بُدء  أي  اإلنسان  خلق 
اخللق، ألن هللا تعاىل عندما 
قوله  اإلنسان يف  ذكر خلق 

َساَن 
ْ
ن ِ

ْ
ال َخلَْقنَا  ﴿َولََقْد 

َحٍَإ  ِمْن  َصاٍل 
ْ
َصل ِمْن 

 )27 َمْسنُوٍن(﴾)احلجر 
مباشرة  التالية  اآلية  جاءت 
لتذكر أن اجلان خلق من قبل 
اإلنسان  خلق  قبل  من   أي 

ِمْن   ُ َخلَْقنَاه َجاّنَ 
ْ
﴿َوال

ُموِم﴾  الّسَ َناِر  ِمْن  َقْبُل 
اجلاّن  أو  اجلن  هذا  وأن 
من  ُخلق  اآلية  تبني  كما 
نار  هي  فما  السموم.  نار 

السموم؟

إن من معانيها النار املتقدة، 
يف  النافذ  الشديد  احلر  أو 
والسموم  )األقرب(.  املساّم 
ال  »نار  عباس:  ابن  عند 
دخان هلا« )البحر احمليط(. 
الشيء  السَّموم:  وأيضا 
آخر  شيء  إىل  ينفذ  الذي 
بطريق دقيق ويؤثر فيه، ومنه 
يسري  الـذي  السّم  مُسي 
الضحية  جسم  داخل  إىل 
عليها  فيقضي  العروق  عرَب 
املعاين  ضوء  وعلى  بسرعة، 
السموم«  »نار  لـ  املذكورة 
الطاقة  إىل  تشري  أهنا  نفهم 
ألن  العالية  اإلشعاعية 
الطاقة  هذه  خصائص 
املعاين  مجيع  على  تنطبق 
السموم«  »نار  لـ  املذكورة 
األجسام  تسّخن  فهي  
كالنار كما أنه ال يصاحبها 
أي دخان كالنار الناجتة من 
قدرة  هلا  إن  مث  االحرتاق، 
من  والنفاذ  االخرتاق  على 
بسبب  األجسام  خالل 
ضوء  وعلى  العالية،  طاقتها 
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واليت  القرآنية  اآلية  هذه 
اخللق  بداية  عن  تتحدث 
فإننا  األرض  سطح  على 
بدأت  احلياة  أن  إىل  خنلص 
بكائنات  األرض  هذه  على 
أطلق  البكترييا  مثل  دقيقة 
وأن  »اجلن«  القرآن  عليها 
الدقيقة  الكائنات  هذه 
الطاقة  تستمد  كانت  
وجودها  الستمرار  الالزمة 
السَّموم«  »نار  من  مباشرة 
ذات  اإلشعاعات  من  أي 

العالية.  الطاقة 
يف  القرآن  يبينه  ما  إن 
ما  مع  يتفق  اآلية  هذه 
األوساط  يف  مرجحا  أصبح 
احلياة  بداية  حول  العلمية 
حيث  األرض،  هذه  على 
أن  العلمية  النظريات  تذكر 
»اجلن«  البدائية  البكترييا 
احلية  الكائنات  أول  هي 
الطاقة  بفعل  تكونت  اليت 
واألشعة   الربق  من  املنبعثة 
املنبعثة من الشمس )األشعة 
الكونية( باإلضافة إىل الطاقة 

الرباكني  من  الناجتة  احلرارية 
»نار  القرآين  باللفظ  أي 
تبني   والنظرية  السموم«، 
أن جو األرض البدائي قبل 

حوال 5 مليارات سنة كان 
خمتلًفا عن جّو األرض اليوم، 
حيث مل تكن طبقة األوزون 
الواقية من اإلشعاعات فوق 

بعد  تكونت  قد  البنفسجية 
مما سهل وصوهلا إىل سطح 
األرض وبوصول هذه الطاقة 
السموم«  »نار  اإلشعاعية 
هذه  حسب  األرض  إىل 
غري  املادة  فإن  النظرية 
للغالف  املكونة  العضوية 
تلك  أو  البدائي  اجلوي 
القدمية  البحار  يف  املوجودة 
الطاقة »نار  حتتاج إىل هذه 
إىل  تتحول  حىت  السموم« 
بسيطة  حّية  عضوية  مادة 
)أمحاض أمينيه( واليت بدورها 
األساسية  اللبنات  تشكل 
جزيئات عضوية  تكون  اليت 
يف  تدخل  تعقيدا  أكثر 
املكونة  احلية  اخلاليا  تركيب 

ألجسام الكائنات احلية.
النظريات  ضوء  وعلى 
حول  العلماء  صاغها  اليت 
سطح  على  اخللق  بداية 
ستانلي  العامل  قام  األرض 
 Stanley L.( ميلر  ل. 
 1953 عام   )Miller
النظريات  تلك  باختبار 

في  القرآن  يبينه  ما  إن 
مع  يتفق  اآلية   هذه 
في  مرجحا  أصبح  ما 
حول  العلمية  األوساط 
هذه  على  الحياة  بداية 
تذكر  حيث  األرض، 
النظــــريات العلمية 
البدائية  البكتيريا  أن 
»الجن« هي أول الكائنات 
بفعل  تكونت  التي  الحية 
من  المنبعثة  الطاقة 
المنبعثة  واألشعة   البرق 
)األشعة  الشمس  من 

الكونية(.
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صمم  جتربة  خالل  من 
حمكم  زجاجًيا  جهاًزا  فيها 
ظروفا  فيه  أوجد  اإلغالق 
يف  األرض  لظروف  مشاهبة 
يظن  كما  األولية  املراحل 
اجلهاز  مأل  حيث  العلماء، 
ببضع لرتات من غاز امليثان 
واإليدروجني.  واألمونيا 
اخلليط  هذا  إىل  وأضاف 
واستبدل  املاء،  من  قليال 
أثر الربق جبهاز يطلق بعض 
استعمل  بينما  الشرارات، 
املاء  لتسخني  لولب كهريب 
غليان.  حالة  يف  وإبقائه 
بدأت  أيام  بضع  وخالل 
طبقة  الزجاج  على  ترتسب 
محراء، وعند حتليلها وجدها 
غنية باألمحاض األمينية اليت 
الربوتينات  لتكوين  ترتابط 
الالزمة  املادة  تشكل  اليت 

لتكوين اخللية.
إن نتائج هذه التجربة بالرغم 
اليت  والنقائص  العيوب  من 
صحة  تؤكد  أهنا  إال  فيها 
تتفق  اليت  العلمية  النظرية 

حول  الكرمي  القرآن  مع 
بداية اخللق واليت تنص على 
)أي  البدائية  أن:]البكترييا 
اجلاّن( هي أول من تكونت 
نتيجة  األرض  سطح  على 
العضوية  غري  املادة  حتول 
مث  بسيطة  عضوية  إىل 
اخللية  منها  تكونت  معقدة 
التحول  هذا  وأن  البكتريية 
من  الناجتة  احلرارة  بفعل  مت 
والربق  الكونية  اإلشعاعات 
الرباكني  من  املنبعثة  واحلرارة 
بـ  الكرمي  القرآن  )اليت مساها 

»نار السموم«([. 
هذه  نتائج  فإن  وكذلك 
شهية  فتحت  التجربة  
قدما  السري  حنو  العلماء 
خاليا  ختليق  أجل  من 
خلق كائنات  وبالتال  حّية 
بعد  خاصة  جديدة!  حية 
يكّونوا  أن  استطاعوا  أن 
اليت  األولية  احلّية  املادة 
إال  اخلاليا،  منها  تتكون 
جعل  القرآين  التحدي  أن 
تبوء  احملاوالت  هذه  مجيع 

مبقدور  فليس  بالفشل، 
الناس حىت لو كانوا جمتمعني 
تنبض  حية  خلية  خيلقوا  أن 
هللا  يقول  وتتكاثر،  باحلياة 

النَّاُس  ا  َ أَّيُ ﴿َيا  تعاىل 
فَاْسَتِمُعوا   

ٌ
َمثَل ُضِرَب 

ِمْن  َتْدُعوَن  يَن  ِ اّلَ ِإّنَ  َلُ 
ذَُباًبا  َيْخلُقُوا  لَْن   ِ اّلَ دُوِن 
َوِإْن  َلُ  اْجَتَمُعوا  َولَِو 
اَل  َشْيًئا  اّلَُباُب  يَْسلُْبُُم 
َضُعَف  ِمنْهُ   ُ يَْسَتنِْقُذوه
لُوُب﴾ 

ْ
َمط

ْ
َوال الطَّالُِب 

)احلج 74( 
هذه  على  احلياة  بداية  إن 
الكثري  تفاصيلها  يف  األرض 
يزال  ال  والذي  الكثري، 
معلوم،  هو  مما  أكثر  جمهوال 
وأن هللا احلكيم أودع الكثري 
من األسرار يف كل خملوقاته، 
البشر عاجزين عن  وسيبقى 
مهما  واحدة  خلية  خلق 
تتعلق  حقائق  من  اكتشفوا 
هذه  على  احلياة  ببداية 

األرض.
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أخبار حملية
إعداد: أمين املالكي

السنوية  اجللسة  فعاليات  وتقدمي  عرض  لصاحل  احمللية  استوديوهاتنا  سامهت 
تسجيل  خالل  من  الكرام،  للمشاهدين  املتحدة  اململكة  يف   2013 العاملية 
بعنوان  وثائقي  فيلم  إىل  إضافة  وامللفوظات،  احلديث  ودروس  قرآنية  آيات 
من  اجلديدة  القصائد  من  مميزة  جمموعة  وتسجيل  اآلفاق"،  يف  آياتنا  "سنريهم 
الربوموهات  من  خاصة  جمموعة  وكذلك  السالم،  عليه  أمحد  سيدنا  نظم حضرة 
إخواهنم  ملساندة  املتطوع  الشباب  من  جمموعة  توجهت  وغريها. كما  والفواصل 
الدين،  فالح  رشاد  السادة  من  هي كل  اجملموعة  وهذه  لندن،   MTA3 يف 
أمحد  أمحد،  سهيل  معني،  فراس  عودة،  هاشم  شلش،  شادي  صبحي،  أكرم 
إحسان، أمحد منصور، سامي نعمان، حازم جودت، أمري حممد، حممد رفعت.  

بفضل هللا تعاىل يستمر العمل على إنتاج 
الربنامج الشهري املباشر "جمالس الذكر". 
تعلم  يف  الربنامج  طاقم  استمر  حيث 
عليه  هللا  صلى  النيب  سرية  من  الدروس 

وسلم ومقارنة الواقع اإلسالمي هبا!
برنامج  انطلق  وتعاىل  تبارك  هللا  بفضل 
بثت  وقد  األمحدية"،  "براعم  األطفال 
منه أربع حلقات حىت هناية آب املنصرم. 

يُذكر أن هذا الربنامج مع قصر مدته )نصف 
ساعات  إىل  حيتاج  أنه  إال  للحلقة(  ساعة 
أيام عمل كثرية وجمهودات  عمل طويلة بل 
مضنية حىت ترى كل حلقة النور، من حتديد 
موضوع احللقة إىل رسم تصور كامل للحلقة 
واملشاهد  والتقارير  األطفال  جتهيز  إىل 
وغريها،  الضيوف  مع  والتنسيق  اخلارجية 
الربنامج  على  العاملني  أن كل  واملفاجأة 
هم من املتطوعني غري املختصني، واملفاجأة 
املذهلة أن هؤالء املتطوعني ال يتجاوز عمر 
أكربهم تسعة عشر عاما! )باستثناء األستاذ 
الربنامج  على  عام  املالكي كمشرف  أمين 
أكرم صبحي كمستشار ومشرف  واألستاذ 

تقين وفين(... فاحلمد هلل رب العاملني.

من أخبار التلفزيون
 اإلسالمي األحمدي

/ استوديوهات الكبابير

مساهمة االستديوهات المحلية في نقل أجواء الجلسة السنوية 
العرب المشاهدين  الى  المتحدة  الممكلة  في  العالمية 
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أول  هللا  بفضل  أقيمت   2013-9-27
صالة مجعة يف »دار األمن« واليت تشرفت 
االسم،  هبذا  هلا  املؤمنني  أمري  بتسمية 
اجلماعة  أقامته  الذي  اجلديد  املركز  هذا 
صور  كفر  قرية  يف  األمحدية  اإلسالمية 
االفتتاح  أن  علما  طولكرم،  مدينة  جنوب 
بعد، ولكنه سيكون  يتم  للمركز مل  الرمسي 
التفاصيل  إجناز  من  االنتهاء  بعد  قريبا 
خطب  وقد  تعاىل.  هللا  شاء  إن  األخرية 
اجلمعة وأم املصلني يف الصالة السيد حممد 
شريف عودة احملرتم أمري اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية يف الديار املقدسة، وقد نال أمين 
املالكي  شرف رفع األذان ألول صالة مجعة 
املبارك. ومما جيدر ذكره هو  املركز  يف هذا 
اجلهود العظيمة اليت بذهلا اإلخوة يف مجاعة 
الضفة الغربية وعلى رأسهم رئيس اجلماعة 

يف الضفة الغربية األستاذ عبد القادر مدلل 
احملرتم. وقد قامت جلنة إماء هللا يف الكبابري 

بالتكلف بنفقات بناء هذا املركز املبارك.
»امني«-  حفلة  اجلمعة  صالة  عقب  وقد 
لالحتفال  اجلماعة  يف  تقام  حفلة  وهي 
الكرمي-  القران  خيتمون  الذين  باألطفال 
وقد كان بطلها الطفل إبراهيم عبد القادر 
الضفة  يف  اجلماعة  رئيس  جنل  مدلل 
القران  من  بتالوة  احلفلة  افتتحت  الغربية، 
من  عامر  زياد  طارق  الطفل  تالها  الكرمي 
قرية بروقني غرب سلفيت مث كلمة للمبشر 
املقدسة  الديار  يف  األمحدي  اإلسالمي 
مث  احملرتم،  ماالباري  الدين  مشس  حضرة 
اختتمت  وقد  األمري،  كلمة قصرية حلضرة 
بعده  ُوزعت  بدعاء مجاعي صامت  احلفلة 

اهلدايا واحللوى على األطفال.

أول صالة جمعة وحفل »آمين« في

دار األمـن

اخبار حملية
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األمحدية حضرة  اإلسالمية  اجلماعة  إمام  افتتح 
بنصره  تعاىل  هللا  أيده  أمحد  مسرور  مريزا 
والعشرين  التاسعة  السنوية  اجللسة  العزيز 
يوم  أسرتاليا  يف  األمحدية  اإلسالمية  للجماعة 
ألقى  مث  األمحدية  لواء  برفع   2013/10/04
خطبة اجلمعة للمرة األوىل منذ سبع سنوات من 
مسجد بيت اهلدى يف سيدين وحبضور أكثر من 

3800 شخص.
التعاليم  على  هللا  نصره  أكد  وخالل كلمته، 
اإلسالمية يف املودة والرمحة للعامل أمجع، وقال إن 
الرسالة  اجلماعة اإلسالمية األمحدية تنشر هذه 
يف العامل، حىت أصبحت حمل تقدير احلكومات 
مثااًل  ، وضرب حضرته  املسلمني  واحلكام غري 

إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية يفتتح
اجللسة السنوية التاسعة والعشرين يف أستراليا

احلكومة الربيطانية حيث قال:
»لقد أدرك القادة واملسؤولون احلكوميون يف اململكة 
املتحدة اليوم وحىت بعض رجال الدين املسيحي أن 
شعوب  توحد  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  رسالة 
رسالة  هي  رسالتنا  بأن  اعرتفوا  لقد  العامل.  ودول 
احلب واملودة واألخوة، وأهنا ينبغي أن تنتشر يف مجيع 

أحناء العامل«.
بالتعاليم  احلاضرين  نصره هللا  املؤمنني  أمري  ذّكر  مث 
أمحد  غالم  مريزا  حلضرة  واحمُلبة  واملتساحمة  السلمية 

مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية حيث قال:
التحلي  السالم  عليه  املوعود  املسيح  علمنا  »لقد 
املعتقدات األخرى  والتسامح مع أصحاب  بالصرب 

وفيما بيننا  على حد سواء.«

المعتقدات  أصحاب  مع  والتسامح  بالصبر  التحلي  السالم  عليه  الموعود  المسيح  عّلمنا  »لقد 
األخرى وفيما بيننا  على حد سواء.«
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كيف بايع هؤالء؟    //  أروى معروف- نابلس، فلسطين
بسم هللا الرمحن الرحيم

اإلسالمية  اجلماعة  حنو  طريقي  يف  النقاط  ألبرز  ملخصة  القليلة  السطور  هذه  يف  أكتب 
األمحدية املباركة:

أقلب  العربية( كنت   MTA( الفضائية  القناة  خالل  من  األمحدية  اجلماعة  على  تعرفت 
قنوات التلفاز حبثًا عن قناة تروق ل حيث تستهويين مشاهدة القنوات النافعة خاصة القنوات 
الدينية حني يتسىن ل ذلك. وأضع يف بال وأنا أحبث أنه إذا كان هللا راٍض عين فسأوفق 
لألنفع )حىت يف مشاهدة الربامج وتقليب القنوات(. استوقفتين القناة ملا يبدو فيها من أمور 
مل نألفها )املهدي عليه السالم! اخلليفة اخلامس! منثورات مجيلة! قصائد بليغة! هل أنا يف 

املستقبل؟!(.
 أنا من حميب اللغة واألدب حلد يفوق التصور، وأحب البحث يف األمور الغيبية اليت صحت 
عن رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم، وأحبث عن عالمات املهدي. من فرتة وجيزة دعوت 
هللا لكثرة الفساد الذي نعايشه: "يارب إالَم؟ عجل يف ظهوره يا رب" )تقصد اإلمام املهدي 
عليه السالم(، وقد قرأت الكثري منذ الصبا عن عالماته وكنت أقول دوما أنه جيب أن نعرفها 

بدقة حىت ال نقع مبا وقع فيه منكروا األنبياء من األمم السابقة.
أصبحت من متابعي القناة بكل دررها خاصة برنامج "احلوار املباشر"، أتابع القناة ألعرف، 
ويف كل مرة يزداد تعلقي هبا ومل تعد أّي من القنوات ندا هلا عندي. وعندما يأت قول للمهدي 
أدهشتين بالغته  الشخص صادق ال حمالة"،  أقول بصوت مرتفع "هذا  السالم كنت  عليه 

وفكره، فقلت: "هذا ال يصدر إال عن صادق ُملَهم".
))وإن احلر يفهم قول حّر    وتشفي صدره الكلم الفصاح((

بايعت قلبيا بعد عدة أشهر واحلمد هلل، وأقدمت على املبايعة الفعلية بعد أكثر من عام، وما 
دفعين لذلك بشدة مساعي وقراءت الفرتاءات أعداء األمحدية من خالل اإلنرتنت!

وقد أراين هللا تعاىل رؤيا قبل ما يقارب العشرة أعوام وأُريتها ثانية قبل حوال ثالث سنوات:
)رأيت أين أسري يف طرقات قرييت وأنظر إىل السماء وإذ يب أرى جنوم السماء تتجمع مضيئة 
بوهج ميلؤ النفس سعادة، لتكتب يف جتمعها "سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني 
هلم أنه احلق"! وجعلت أشري إليها لرياها الناس وهم ال يعبئون... وصحوت حينها من نومي 
وأثر للسعادة مل يزل يتملكين. تكرر احللم فعلمت أهنا رؤيا ومل أستطع تفسريها حىت تعرفت 
على اجلماعة املباركة وهللا على ما أقول شهيد. وآخر دعوانا أن احلمد هلل الذي هدانا هلذا 

وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا.
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 ،16878 الوصية:  رقم 
عودة  حممود  بن  منصور  أنا 
أبلغ من العمر 48 عاما من 
 66( الكبابري  حي  سكان 
أمحدي  حيفا،  شارع كربمي( 
سائق  مهنيت  بالوالدة، 
بتاريخ  اليوم  أقوم  سيارة، 
باالنضمام   2005/2/15
بكامل  الوصية  نظام  إىل 
الوعي واإلدراك دون جرب أو 

إكراه مصرحا مبا يلي: 
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.
قيمتهما  بيتني  أملك  أنا 
يف  شيكل   660000
أتلقى  وإين  احلال.  الوقت 
 7500 قدره  مبلغا  حاليا 
شيكل بصورة دائمة. وأتعهد 

ألتزم طوال حيات بدفع  بأن 
الشهري  الدخل  من   %10
أمالكي   ريع  من   1/16 و 
أجنمن  صدر  مؤسسة  إىل 
أمحدية قاديان باهلند حسب 
بعد  حصلت  وإذا  نظامها. 
ملك  على  التصريح  هذا 
فسوف  آخر  دخل  أو 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على 
وستكون وصييت هذه سارية 
أرجو  أيضا،  عليه  املفعول 
من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

تاريخ حتريرها.
الشاهد: ياسر بن جالل الدين                                    

العبد: منصور بن حممود عودة
عبد  بن  الدين  مشس  الشاهد: 

الرمحن
 ،16906  : الوصية  رقم 
أنا سهيلة زوجة حسن جنمي 

أبلغ من العمر 58 عاما من 
سكان عبلني اجلليل الغريب، 
ربة  مهنيت  بالوالدة،  أمحدية 
بتاريخ  اليوم  أقوم  بيت، 
باالنضمام   2005/6/3
بكامل  الوصية  نظام  إىل 
جرب  دون  واإلدراك  الوعي 

أو إكراه مصرحا مبا يلي:
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  صدر أجنمن أمحدية 
 %10 وفات  بعد  باهلند 
وغري  املنقولة  أمالكي  من 

املنقولة.
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي 
املنقولة  وغري  املنقولة  احلالية 
إين  التقديرية:  قيمتها  مع 
 300 قدره  مبلغا  أتلقى 
جيب  كمصروف  شيكل 
من زوجي وأتعهد بأن ألتزم 
طوال حيات بدفع 10% من 

إعالنات وصايا

كما يف االعداد السابقة، تتايع حملة "البشرى" بنشر امساء املوصني اليت ارسلها 
حضرة املبشر اإلسالمي االمحدي يف الديار املقدسة، موالنا مشس الدين، على ان 

نتابع نشرها يف االعداد القادمة، إن شاء هللا.
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 1/16 و  الشهري  الدخل 
من ريع أمالكي  إىل مؤسسة 
قاديان  صدر أجنمن أمحدية 
نظامها. وإذا  باهلند حسب 
التصريح  هذا  بعد  حصلت 
آخر  دخل  أو  ملك  على 
اهليئة  بذلك  أخرب  فسوف 
هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وصييت  وستكون  مقربة، 
عليه  املفعول  سارية  هذه 
وصييت  تنفيذ  أرجو  أيضا، 
هذه بدءا من تاريخ حتريرها.

الدين  ياسر بن جالل  الشاهد: 
عودة                                   
 األمة: سهيلة زوجة حسن جنمي
عبد  بن  الدين  الشاهد: مشس   

الرمحن
 ،16896 الوصية:  رقم 
أنا مناع بن فؤاد عودة، أبلغ 
من  عاما   46 العمر  من 
 74( الكبابري  حي  سكان 
أمحدي  حيفا،  شارع كربمي( 
)تربية  معلم  مهنيت  بالوالدة، 
بتاريخ  اليوم  أقوم  بدنية( 
2005/6/2 باالنضمام إىل 
الوعي  بكامل  الوصية  نظام 
واإلدراك دون جرب أو إكراه 

مصرحا مبا يلي: 
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.
قيمته  بيتا  أملك  أنا 
يف  شيكل   322000
أتلقى  وإين  احلال.  الوقت 
 4000 قدره  مبلغا  حاليا 
شيكل بصورة دائمة. وأتعهد 
ألتزم طوال حيات بدفع  بأن 
الشهري  الدخل  من   %10
أمالكي   ريع  من   1/16 و 
أجنمن  صدر  مؤسسة  إىل 
أمحدية قاديان باهلند حسب 
بعد  حصلت  وإذا  نظامها. 
ملك  على  التصريح  هذا 
فسوف  آخر  دخل  أو 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على 
وستكون وصييت هذه سارية 
أرجو  أيضا،  عليه  املفعول 
من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

تاريخ حتريرها.

الدين                                             جالل  بن  ياسر  الشاهد: 
العبد:مناع بن فؤاد عودة 

الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

 ،16889 الوصية:  رقم 
أنا طلعت بن حممود عودة، 
عاما،   38 العمر  من  أبلغ 
الكبابري  حي  سكان  من 
حيفا،  كربمي(  )35شارع 
مهنيت  بالوالدة،  أمحدي 
بتاريخ  اليوم  أقوم  عامل، 
2004/8/1 باالنضمام إىل 
الوعي  بكامل  الوصية  نظام 
واإلدراك دون جرب أو إكراه 

مصرحا مبا يلي: 
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.

أملك بيتا بقيمة 120000 
شيكل كما إين أتلقى حاليا 
شيكل   4000 قدره  مبلغا 
بأن  وأتعهد  دائمة.  بصورة 
ألتزم طوال حيات بدفع %10 
من الدخل الشهري و 1/16 
من ريع أمالكي  إىل مؤسسة 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
وإذا  نظامها.  باهلند حسب 
التصريح  هذا  بعد  حصلت 
آخر  دخل  أو  ملك  على 
اهليئة  بذلك  أخرب  فسوف 
هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
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مقربة، وستكون وصييت هذه 
أيضا،  عليه  املفعول  سارية 
أرجو تنفيذ وصييت هذه بدءا 

من تاريخ حتريرها.

الدين                                           ياسر بن جالل  الشاهد: 
العبد: طلعت بن حممود عودة

عبد  بن  الدين  مشس  الشاهد: 
الرمحن

 ،16867 الوصية:  رقم 
عودة،  ياسني  بن  ميسرة  أنا 
عاما،   30 العمر  من  أبلغ 
الكبابري  حي  سكان  من 
حيفا،  كربمي(  شارع   74(
مهنيت  بالوالدة،  أمحدي 
عامل بناء، أقوم اليوم بتاريخ 
2005/6/2 باالنضمام إىل 
الوعي  بكامل  الوصية  نظام 
واإلدراك دون جرب أو إكراه 

مصرحا مبا يلي: 
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.
قيمته  بيتا  أملك  أنا 
يف  شيكل   150000
أتلقى  وإين  احلال.  الوقت 

 3000 قدره  مبلغا  حاليا 
شيكل بصورة دائمة. وأتعهد 
ألتزم طوال حيات بدفع  بأن 
الشهري  الدخل  من   %10
أمالكي   ريع  من   1/16 و 
أجنمن  صدر  مؤسسة  إىل 
أمحدية قاديان باهلند حسب 
بعد  حصلت  وإذا  نظامها. 
ملك  على  التصريح  هذا 
فسوف  آخر  دخل  أو 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على 
وستكون وصييت هذه سارية 
أرجو  أيضا،  عليه  املفعول 
من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

تاريخ حتريرها.
الدين                                           ياسر بن جالل  الشاهد: 

العبد: ميسرة بن ياسني عودة
عبد  بن  الدين  الشاهد: مشس   

الرمحن

رقم الوصية: 16901، أنا 
حممودعودة  بن  الكرمي  عبد 
عاما،   55 العمر  من  أبلغ 
الكبابري  حي  سكان  من 
حيفا،  كربمي(  )66شارع 
مهنيت  بالوالدة  أمحدي 
بتاريخ  اليوم  أقوم  تاجر، 

2005/2/5 باالنضمام إىل 
الوعي  بكامل  الوصية  نظام 
واإلدراك دون جرب أو إكراه 

مصرحا مبا يلي: 
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.
أملك بيتا بقيمة 100000 
حاليا  أتلقى  أين  دوالر كما 
شيكل   6000 قدره  مبلغا 
بأن  وأتعهد  دائمة.  بصورة 
بدفع  ت  حيا  طوال  ألتزم 
الشهري  الدخل  من   %10
أمالكي   ريع  من   1/16 و 
أجنمن  صدر  مؤسسة  إىل 
أمحدية قاديان باهلند حسب 
بعد  حصلت  وإذا  نظامها. 
ملك  على  التصريح  هذا 
فسوف  آخر  دخل  أو 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على 
وستكون وصييت هذه سارية 
أرجو  أيضا،  عليه  املفعول 
من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

تاريخ حتريرها.

الشاهد:  ياسر بن جالل الدين                                     
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حممود  بن  الكرمي  عبد  العبد: 
عودة 

عبد  بن  الدين  مشس  الشاهد: 
الرمحن

 ،16902  : الوصية  رقم 
الكرمي  عبد  زوجة  بشرى  أنا 
 44 العمر  من  أبلغ  عودة 
عاما من سكان حي الكبابري 
حيفا،  كربمي(  شارع   66(
مهنيت  بالوالدة،  أمحدية 
بتاريخ  اليوم  أقوم  معلمة، 
2005/2/5 باالنضمام إىل 
الوعي  بكامل  الوصية  نظام 
واإلدراك دون جرب أو إكراه 

مصرحا مبا يلي:
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي 
املنقولة  وغري  املنقولة  احلالية 
إين  التقديرية:  قيمتها  مع 
 4300 قدره  مبلغا  أتلقى 
شيكل بصورة دائمة وأتعهد 
ألتزم طوال حيات بدفع  بأن 
الشهري  الدخل  من   %10
أمالكي  ريع  من   1/16 و 

أجنمن  صدر  مؤسسة  إىل 
أمحدية قاديان باهلند حسب 
بعد  حصلت  وإذا  نظامها. 
ملك  على  التصريح  هذا 
فسوف  آخر  دخل  أو 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على 
وستكون وصييت هذه سارية 
أرجو  أيضا،  عليه  املفعول 
من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

تاريخ حتريرها.

الشاهد: ياسر بن جالل الدين عودة                             
األمة: بشرى زوجة عبد الكرمي عودة

حممود  بن  الكرمي  عبد  الشاهد: 
عودة

رقم الوصية: 16894، 
أنا بالل بن عبد الكرمي عودة 
عاما   23 العمر  من  أبلغ 
الكبابري  حي  سكان  من 
حيفا،  كربمي(  شارع   66(
أمحدي بالوالدة، مهنيت علم 
احلاسوب، أقوم اليوم بتاريخ 
باالنضمام   2005/5/25
بكامل  الوصية  نظام  إىل 
الوعي واإلدراك دون جرب أو 

إكراه مصرحا مبا يلي: 
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 

قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.

قيمته  بيتا  أملك  أنا 
يف  شيكل   200000
الوقت احلال كما إين أتلقى 
 4000 قدره  مبلغا  حاليا 
دائمة.وأتعهد  شيكل بصورة 
ألتزم طوال حيات بدفع  بأن 
الشهري  الدخل  من   %10
أمالكي   ريع  من   1/16 و 
أجنمن  صدر  مؤسسة  إىل 
أمحدية قاديان باهلند حسب 
بعد  حصلت  وإذا  نظامها. 
ملك  على  التصريح  هذا 
فسوف  آخر  دخل  أو 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على 
وستكون وصييت هذه سارية 
أرجو  أيضا،  عليه  املفعول 
من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

تاريخ حتريرها.

الدين                               ياسر بن جالل  الشاهد: 
العبد: بالل بن عبد الكرمي حممد 

عودة 
عبد  بن  الدين  مشس  الشاهد: 

الرمحن
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 ،16863 الوصية:  رقم 
إمساعيل  بن  الرحيم  عبد  أنا 
العمر  من  أبلغ  عودة، 
حي  سكان  من  عاما   50
املهدي(  الكبابري)10 شارع 
بالوالدة،  أمحدي  حيفا، 
اليوم  أقوم  مهنيت كهربائي، 
 2005/2/12 بتاريخ 
الوصية  نظام  إىل  باالنضمام 
بكامل الوعي واإلدراك دون 
مبا  مصرحا  إكراه  أو  جرب 

يلي: 
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.
أملك بيتا بقيمة 100000 
وإين  احلال،  بالوقت  دوالر 
غري  مبلغا  حاليا  أتلقى 
ألتزم  بأن  وأتعهد  حمدد. 
طوال حيات بدفع 10% من 
 1/16 و  الشهري  الدخل 
من ريع أمالكي إىل مؤسسة 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
وإذا  نظامها.  باهلند حسب 
التصريح  هذا  بعد  حصلت 
آخر  دخل  أو  ملك  على 
اهليئة  بذلك  أخرب  فسوف 

هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
مقربة، وستكون وصييت هذه 
أيضا،  عليه  املفعول  سارية 
أرجو تنفيذ وصييت هذه بدءا 

من تاريخ حتريرها.

الدين                                      ياسر بن جالل  الشاهد: 
إمساعيل  بن  الرحيم  عبد  العبد: 

عودة
عبد  بن  الدين  مشس  الشاهد: 

الرمحن

 ،16898  : الوصية  رقم 
الرحيم  أنا عفيفة زوجة عبد 
 54 العمر  من  أبلغ  عودة، 
حي  سكان  من  عاما، 
الكبابري )10 شارع املهدي( 
بالوالدة،  أمحدية  حيفا، 
اليوم  أقوم  بيت  ربة  مهنيت 
 2005/2/13 بتاريخ 
الوصية  نظام  إىل  باالنضمام 
بكامل الوعي واإلدراك دون 
مبا  مصرحا  إكراه  أو  جرب 

يلي:
مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
من   %10 وفات  بعد  باهلند 
أمالكي املنقولة وغري املنقولة.

ويف ما يلي تفاصيل أمالكي 
املنقولة  وغري  املنقولة  احلالية 
مع قيمتها التقديرية: عقدي 
ذهب واسوارة وخامت وقيمتها 
4000 شيكل. وإين أتلقى 
شيكل   300 قدره  مبلغا 
من  جيب  كمصروف 
ألتزم  بأن  وأتعهد  زوجي 
طوال حيات بدفع 10% من 
 1/16 و  الشهري  الدخل 
من ريع أمالكي  إىل مؤسسة 
قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
وإذا  نظامها.  باهلند حسب 
التصريح  هذا  بعد  حصلت 
آخر  دخل  أو  ملك  على 
اهليئة  بذلك  أخرب  فسوف 
هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
مقربة، وستكون وصييت هذه 
أيضا،  عليه  املفعول  سارية 
أرجو تنفيذ وصييت هذه بدءا 

من تاريخ حتريرها.

الشاهد: ياسر بن جالل الدين عودة                               
األمة: عفيفة زوجة عبد الرحيم عودة

إمساعيل  بن  الرحيم  عبد  الشاهد: 
عودة



وصول إمام الجماعة اإلسالمية األحمدية إلى سنغافورة 
ومندوبون من أبناء الجماعة في سنغافورة وأندونيسيا وماليزيا 

يستقبلون حضرته

اإلسالمية  اجلماعة  إمام  وصل 
حضرة  اخلامس  اخلليفة  األمحدية 
تعاىل  هللا  بفضل  أمحد  مسرور  مريزا 
بعد  سنغافورة  إىل  وأمان  بسالم 

.2013  /09 /  22 يوم  ظهر 
وكان يف استقبال حضرته، يف ثاين زيارة 
له للبالد، يف مطار شاجني يف العاصمة 
اجلماعة  أبناء  من  مندوبني  سنغافورة 
سنغافورة  من  األمحدية  اإلسالمية 

وإندونيسيا وماليزيا.
ويف وقت الحق من اليوم، زار نصره هللا 
مسجد طه، حيث كان األمحديون من 
استقباله  يف  واألطفال  والنساء  الرجال 

إمامهم  لرؤية  الفرحة  غمرهتم  وقد 
وخليفتهم مرة أخرى. 

وبعد ذلك، أدى حضرته صالت املغرب 
والعشاء. 

واجلدير بالذكر أن أمري املؤمنني حضرة 
مريزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره 
للقاء  سنغافورة  إىل  سافر  قد  العزيز 
سنغافورة  من  األمحديني  املسلمني 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  اجملاورة.  والدول 
القادة  من  بعدد  يلتقي حضرته  سوف 
وأينما  الشخصيات.  وكبار  احملليني 
يسافر حضرته فإنه ينقل تعاليم اإلسالم 

احلقيقية يف السالم والعدل واألخوة.
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