
يــــــــة ر لة إسالميـــــــة �ش مج
عداد 12-10

أ
لد 79  ال املج



33

33
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اخلرب الذي نشر يف جريدة "بنجاب جاكرن" اهلندية اليومية يف عددها الصادر يف 2013-12-28 حتت 

عنوان: "أناس من 32 دولة حول العامل يسجدون مًعا يف قاديان".
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يسألون: ملاذا ليس مجيع العرب 
واملسلمني أمحديني؟

سؤال لطاملا يسأله الزوار الوافدون 
اإلسالمية  اجلماعة  مركز  إىل 
غري  األجانب  خاصة  األمحدية، 
املسلمني، بعد أن يلتقوا برجاالت 
عن  شرحا  ويسمعوا  اجلماعة 
يقولون:  ونشاطاهتا،  معتقداهتا 
واملسلمني  العرب  ليس مجيع  ملاذا 
يا   – يتمنون  أهنم  أو  أمحديني؟ 
ليت مجيع العرب واملسلمني كانوا 

أمحديني!

نقول  اإلسالم  يف شرحنا هلم عن 
السلم  دين  هو  اإلسالم  هلم: 

دين  واألمان،  واألمن  والسالم 
واالحرتام  التسامح  ودين  التعايش 
املتبادل. وفوق ذلك كله هو دين 
املعتقد.  اختيار  حرية  املرء  يعطي 
فاهلل تعاىل يقول يف القرآن الكرمي: 
)البقرة  الدِّيِن﴾  يف  ِإْكرَاَه  ﴿اَل 
َربَُّك  َشاَء  257(، ويقول: ﴿َوَلْو 
يًعا  اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ َمْن يف  َلَمَن 
َيُكونُوا  َحتَّ  النَّاَس  ُتْكرُِه  أَفَأَْنَت 
ُمْؤِمِننَي﴾ )يونس 100(، ويقول: 
َشاَء  َفَمْن  َربُِّكْم  ِمْن  الَْقُّ  ﴿َوُقِل 
فـَْلَيْكُفْر﴾  َشاَء  َوَمْن  فـَْليـُْؤِمْن 
﴿َفذَكِّْر  ويقول:   ،)30 )الكهف 

َلْسَت   )22( ُمذَكٌِّر  أَْنَت  َا  ِإنَّ
-22 )الغاشية  ِبَُسْيِطٍر﴾  َعَلْيِهْم 

ِديُنُكْم  23(، كما يقول: ﴿َلُكْم 
َوِلَ ِديِن﴾ )الكافرون 7(، والقرآن 
إىل  الدعوة  أسلوب  بأن  يرشدنا 
هللا هو استعمال الكمة واملوعظة 
ِإىَل  ﴿ادُْع  الطيبة  والكلمة  السنة 
َواْلَمْوِعَظِة  بِالِْْكَمِة  َربَِّك  َسِبيِل 
ِهَي  بِالَِّت  َوَجاِدهْلُْم  الََْسَنِة 

َأْحَسُن﴾ )النحل 126(.

جاء  الت  اإلسالم  تعاليم  هذه   
االعتقاد  يف    حممد  سيدنا  هبا 
والرية الدينية وأسلوب الدعوة اىل 
التعاليم ذاهتا الت جاء  هللا. وهذه 
اجلماعة  مؤسس  اليوم  إلحيائها 
أمحد  سيدنا  األمحدية  اإلسالمية 
عليه السالم، املظهر الثاين لسيده 
نيب الرمحة ، وهو التجلي لكل 
ملة  عند كل  موعود  ومصلح  نيب 
واملسيح  مرمي  ابن  فهو  وطائفة؛ 
لنشر  جميئه  املوعود  املهدي  وهو 
الدين  على  وإظهاره  اإلسالم 
وال  بإكراه  ال  وتبشري  بحبة  كله 

كلمة
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تنفري... ومجاعته اليوم موجودة يف 
أكثر من مئت دولة يف العامل، تنشر 
وتنشر  املساجد  وتشّيد  اإلسالم 
املختلفة  الرتاجم  بعشرات  القرآن 
النشر  وسائل  مجيع  مستخدمة 
الوار  جمالس  وتعقد  واالتصاالت 
بني أبناء الديانات. وعندها خزائن 
اجلرائد  من  والعديد  الكتب  من 
عاملية  تلفزة  حمطة  وهلا  واجملالت 
ذلك  إىل  وإضافة  قنوات.  بثالث 
األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  فإن 
تقوم خبدمة اخللق واإلنسانية. فهناك 
مشروع  أحدها  عديدة،  مشاريع 
"نصرة جهان" اخلاص بدول العامل 
الثالث حيث تبين اجلماعة املدارس 
والعيادات الطبية لتعليم أبناء تلك 
العالجات  ولتقدمي  وبناهتا  البالد 
ويتطوع  باجملان.  للمرضى  الطبية 
املعلمني  املشروع عشرات  يف هذا 
ويقضون  واملمرضني  واألطباء 
خلدمة  حياهتم  من  سنوات  بضع 
اإلنسانية. وهناك مجعية "اإلنسانية 
يد  بتقدمي  تقوم  حيث  أواًل"، 
الكوارث  ملنكويب  واإلغاثة  العون 

وزالزل  أعاصري  من  الطبيعية 
أرضية وفيضانات أهنار وتسونامي 
حميطات وتشريدات جراء الروب 
املشاريع  إىل  باإلضافة  والثورات 
واخلدمات  واملومسية  اجلارية 
األخرى.                                                                     واإلنسانية  اجلماهريية 
ينبهر الزوار األجانب لسماع ذلك، 
وكثريا ما يقف بعضهم مشدوهني 
ويتساءلون ملاذا ليس مجيع العرب 
هلم  فنقول  أمحديني؟!  واملسلمني 
قد  وأعماهلا  األمحدية  إذا كانت 
إعجابكم،  ونالت  أدهشتكم 
الشايف  البلسم  بأهنا  وشهدمت 
ألمراض اجملتمعات ومفاسد العامل 
واملسلمني  للعرب  تتمنوهنا  فلماذا 
ألنفسكم  تتمنوهنا  وال  فقط، 

وللعامل أمجع؟!

مدير البشرى
حممد شريف عودة

أمري اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
يف الديار املقدسة

رئيس التحرير
فالح الدين حممد عودة

هيئة التحرير
مشس الدين ماالباري
- املبشر اإلسالمي األمحدي -

متيم أبو دقة
أمين املالكي
عنان مسعود

تصميم
خلود مناع

التوزيع واالشتراكات
جملس خدام األمحدية

يسرنا استقبال آراءكم وتعقيباتكم على ما ورد يف 
صفحات جملتنا على الربيد اإللكرتوين اليت:

albushra@islamahmadiyya.net

لتصفح أعداد سابقة من اجمللة يرجى زيارة املوقع العريب 
الرمسي للجماعة اإلسالمية األمحدية:

www.islamahmadiyya.net
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قُُهْ  ُز َنْر  ُ َنْحن ٍق  ْمَل ِإ َخْشَيَة  كُْم  َد َل َْو أ ا  َتْقتُلُو َل   ﴿َو

َكِبريًا﴾ ًئا 
ْ
ِخط َن  َكا َقْتلَُهْ  ّنَ  ِإ كُْم  ّيَا ِإ َو

)32 )اإلسراء 

ِتنَا  ّيَا ُّرِ ذ َو ِجنَا  ا َو َْز أ ِمْن  لَنَا  َهْب  ّبَنَا  َر َن  لُو َيقُو يَن  ِ ّلَ ا ﴿َو

ًما﴾ َما ِإ ُمّتَِقنيَ 
ْ
لِل نَا 

ْ
ْجَعل ا َو َْعنُيٍ  أ َة  قُّرَ

)75 )الفرقان 

إحدى  هو  الدعاء  هبذا  الدعاء  تفسري: 
تعاىل  ذكرها هللا  الت  الرمحن  عباد  صفات 

الفرقان. سورة  أواخر  يف 

الرجيم الشيطان  من  باهلِل  أعوذ 

تفسري: أي ال تقتلوا أوالدكم بنع المل 
بينما  الفقر،  من  خوفا  النسل  حتديد  بنية 
تقتلوا  وال  األسرة.  تنظيم  لكم  جيوز 
الصالة  الرتبية  تربيتهم  بعدم  أوالدكم 
النشغالكم  لإلميان  توجيههم  وبعدم 
الفقر.  خشية  الدنيوية  أعمالكم  يف 

يف  للعمل  بدفعهم  أوالدكم  تقتلوا  وال 
إىل  وحاجتكم  فقركم  بسبب  صغرية  سن 
مستقبلهم،  على  تقضون  وبذلك  املال، 
والرعاية  التعليم  هلم  توفروا  أن  والواجب 

استطعتم. ما 



7
سة

قد
 امل

يار
الد

يف 
ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

عداد 12-10
أ
لد 79  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

َنِس ْبَن َماِلٍك رضي هللا  َعْن َأ
قَاَل:    َِّعنه َعْن َرُسوِل الل
ْحِسُنوا  َوَأ ْواَلدَُكْم  َأ ْكِرُموا  "َأ

. " بـَُهْم َد َأ
األدب( ماجه-كتاب  )ابن 

َعاِئَشَة  ْلُمْؤِمِننَي  ا مِّ  ُأ َعْن 
َلْت:  قَا نَـَّها  َأ عنها  هللا  رضي 
ْشَبَه  َأ َكاَن  َحًدا  َأ ْيُت  َرَأ َما 
ِبَرُسوِل  َوَدالًّ  َوَهْديًا  مَسًْتا 
 ُ اللَّ َكرََّم  ِطَمَة  فَا ِمْن    اللَِّ 
َدَخَلْت  َذا  ِإ َكاَنْت  َوْجَهَها 
َخَذ  فََأ لَيـَْها  ِإ َم  قَا َعَلْيِه 
ْجَلَسَها  َوَأ َوقـَبَـَّلَها  بَِيِدَها 
َدَخَل  َذا  ِإ وََكاَن  جَمِْلِسِه  يف 
َخَذْت  فََأ لَْيِه  ِإ َمْت  قَا َعَليـَْها 
يف  ْجَلَسْتُه  َوَأ فـََقبَـَّلْتُه  بَِيِدِه 

. " جَمِْلِسَه
األدب( داود-كتاب  )أبو 

من أحاديث 
المصطفى


 : املهدي  اإلمام  يقول 
رأيي  يف  األوالد  ضرب  "إن 
وكأن  الشرك،  حتت  يندرج 
أن  يريد  اجللف  الضارب 
تعاىل(  هللا  )مع  نفسه  ُيشِرك 
عندما  والربوبية.  اهلداية  يف 
الثائر  الشخص  يعاقب 
فإنه  أمر  على  )طفله( 
حبيث  غضبه  فورة  يف  يتمادى 
أكثر  فيعاقب  كالعدو،  يصبح 
لو كان  أما  بكثري.  اجلرم  من 
حليم  هادئ  رزين  شخص  مثة 
نفسه  ضبط  على  قادر  وقور 
يعاقب  أن  له  فيحق  حقًّا، 
عتاب  بنظرة  يرمقه  أو  الطفل 

اقتضى  إذا  املناسب  الوقت  يف 
وطائش  املتهور  ولكن  األمر. 
غضًبا  يستشيط  الذي  العقل 
إليه  تُعَهد  أن  يستحق  فال 
املتحمسني  ليَت  األوالد.  تربية 
ينصرفون  األوالد  لعقاب 
الماس  بنفس  الدعاء  إىل 
على  ويواظبون  واجلهد، 
أجل  من  والدعاء  االبتهال 
ذلك  والتياع،  حبرقة  األوالد 
حق  يف  الوالدين  دعاء  ألن 
خاصة  بقبولية  حيظى  األوالد 
ج  )امللفوظات  تعاىل".  هللا  عند 

)4 2 ص 

ضرب األوالد
من أقوال اإلمام  في موضوع
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بسم هللا الرمحن الرحيم                                                                              
املسيح  عبده  وعلى  الكرمي  رسوله  على  ونصلي   حنمده 
املوعود                                                                               
أخي يف هللا أمري/ رئيس اجلماعة احملرتم                                                         
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                                                   
يف الفرتة األخرية، قد رُفعْت إىل أمري املؤمنني أيده هللا تعاىل 
بنصره العزيز تقارير أن استخدام أبناء اجلماعة للفيسبوك بدأ 
يؤدي إىل بعض املشاكل، فأمر حضرته بإرسال أقواله هذه 
لكم لكي تنشروها بني اإلخوة على أوسع نطاق وحتّذروهم 
من أضرار الفيسبوك. علًما أن حضرته ما زال يدرس هذا 
املوضوع من كل النواحي الختاذ خطوات أخرى. فالرجاء 
فعل الالزم بأسرع ما ميكن. كان هللا معكم وساق لكم 
البشارات من كل طرف، وأدخلكم وإيانا وذرارينا إىل يوم 
القيامة يف عباده الصالني. آمني. والسالم عليكم ورمحة 

هللا وبركاته.

أخوك املخلص 
عبد املؤمن طاهر

    2013/12/31

لقد قلُت ألبناء اجلماعة منذ فرتة 
ألن  املواقع،  هذه  مثل  حيذروا  أن 
أنصح  كثرية....  أخطارا  فيها 
املواقع  هذه  مثل  أن  عادة  الناس 
وتسبب  مساوئ كثرية  إىل  تؤدي 
القالقل للشخص املعين. لذا جيب 
خاص  بوجه  الفتيات  تأخذ  أن 
االعتبار.  بعني  واليطة  الذر 
)خطبة اجلمعة 2010/12/31(                    

للشباب  "أقول  حضرته:  وقال 
والفتيات عموما إن ضرر الفيسبوك 
أكرب من نفعه". )يف لقاء يف بداية عام 
                                                        )2011
هذه  استخدام  من  منعُت  لقد 
من  خطيب  إحدى  يف  الوسيلة 

يقول حضرة 
أمير المؤمنين 
أيده الله تعالى بنصره العزيز 

في موضوع الـ 
Facebook

الفيسبوك 
وأقوال أمير المؤمنين 

أيده الله تعالى بنصره العزيز                                                                                  
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يف  ترغِّب  إهنا  وقلُت  أيضا  قبل 
كسر  إىل  وتؤدي  الفواحش، 
جدران الجب بني مستخدميها، 
إىل  وتدعو  أسرارهم،  وتكشف 
هذا  خمرتع  قال  لقد  املنكرات. 
اخرتعُت  لقد  بنفسه:  املوقع 
جيب  أنه  أرى  ألين  املوقع  هذا 
حقيقة  املأل  على  ُتكشف  أن 
وباطنه  ظاهره  وليكون  اإلنسان 
واملراد  اجلميع.  لدى  متاما  معلوما 
من كشف ظاهر اإلنسان وباطنه 
أحد  أراد  إذا  أنه  هو  رأيه  حبسب 
صورته  املوقع  هذا  يف  يضع  أن 
العارية متاما فله ذلك، مث إذا دعا 
الخرين للتعليق عليها فذلك جائز 
راجعون.                                                         إليه  وإنا  هلل  إنا  أيضا. 
الخرون  يعلمه  ما  كل  وكذلك 
يضعوه  أن  ميكن  غريهم  عن 
ميكن  ماذا  املوقع.  هذا  على 
احنطاط  سوى  ذلك  ُيسمَّى  أن 
رهيب؟                                            بشكل  ورداءهتا  األخالق 
فمن واجب األمحديني أن يوجهوا 
يف  األخالق  مكارم  إىل  الدنيا 
األخالق  تردِّي  من  الالة  هذه 

هللا  إىل  وجيذبوهم  واحنطاطها، 
باهلل  عالقتهم  وينشئوا  تعاىل، 
أن  فعليكم  وتعاىل.  سبحانه 
املتوخاة  الغاية  إىل  الناس  توجهوا 
من حياتكم وهي عبادة هللا وطاعته 
لذلك  تسعوا  أن  الكاملة. عليكم 
جاهدين وإال ستكونون من الذين 
يستوجبون غضب هللا تعاىل. فمن 
ناحيٍة نّدعي أننا سنرسي السنات 
والتقوى يف العامل نتيجة انضمامنا 
عليه  املوعود  املسيح  مجاعة  إىل 
هناك  أخرى  ناحية  ومن  السالم 
من  متنعوننا  ملاذا  يقول:  من  فينا 
استخدام موقع  Facebook؟  
حريتنا؟                                                                  من  حترموننا  وملاذا 
ميشي  أن  ميكن  ال  هلم:  فأقول 
جنب  إىل  جنبا  األمران  هذان 
أن  فعلينا  األحوال.  من  حبال 
خنتاره؟                                                             أن  جيب  أيهما  نفكر 
تعاىل  هللا  رضى  خنتار  هل 
يؤدي  ما  خنتار  أم  والتقوى، 
والفجور؟                                                                                                       الفسق  انتشار  إىل 
هو  األمحدي  املسلم  إن  فاليوم 
أن  يستطيع  الذي  الوحيد  السعيد 

األصوب؛  الوجه  إىل  الدنيا  يرشد 
عليه  املوعود  املسيح  أغناه  قد  إذ 
الت  الدينية  العلوم  بكنوز  السالم 
مطلقا....  غريه  لدى  توجد  ال 
فاملسلم األمحدي هو الوحيد الذي 
الخرين  يهدي  أن  اليوم  يستطيع 
والسيئات،  السنات  بني  وميّيز 
ذلك.                                                                                                إىل  أيضا  الخرين  ويرشد 
فهناك حاجة ماسة ليدرك أن عليه 
السعي ألداء املهمة الت ُكلِّف هبا، 
وأال يقع يف اللهو واللغو والفحشاء 
اإلمام  بايعنا  لقد  واملنكرات. 
املهدي  لكي خُنرج الدنيا من 
أنصاره.  بصفتنا  والفجور  الفسق 
بأنفسنا يف  لو سقطنا حنن  ولكن 
تؤول  أن  عسى  فماذا  السيئات 
يفهم  فالذي ال  الدنيا.  إليه حالة 
هذه النقطة يُقطع من مجاعته، ألن 
التقوى،  إقامة  غايته  كانت 
هذا  حتقيق  يف  ينصره  ال  والذي 
اهلدف فليس من مجاعته يف نظر 
يـَُعّد من اجلماعة يف  هللا وإن كان 
الظاهر. )اجللسة السنوية يف أملانيا، يوم 

 )2011/06 /26
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األشياء  ككل  شيء  الكالم    
املوجودة حولنا، تقدر قيمته بقدار 
ما حيمل من اإلشارات والدالئل، 
وبقدر ما ميكن توجيهه إىل أناس 
منه  يفهم  خمتلفة،  مستويات  من 
وإدراكه،  حمصلته  قدر  على  كل 
الباب كالم  هذا  وأعظم كالم يف 
يف  جل  )سبحانه  الكيم  العليم 
لسنن  الامل  الكالم  عاله( ذلك 
املادي والروحاين، والذي  الكونني 
من  جبالء  صدقه  يوم  يثبت كل 

خالل نبوءات مستمرة التحقق. 
  مث يلي القرآن كالم النيب اخلامت
النبوءات  فيه كنوز  مجعت  الذي 
السابقون  تلقاه  حبيث  والكمة، 
ورائع  جلديد  وعجب  بالقبول، 
ذو  فهو كالم  الالحقون،  فيه  ما 

املبحر  يلبث  ال  وبطون،  طبقات 
يف جلة نوره أن جيد نفسه يف جلة 
أنه  يبقى مراء يف  نور أخرى، فال 
 قد أويت جوامع الكلم، وكانت 
فضل  ست  خصال  إحدى  هذه 
فيها على النبيني، فقال: "أُْعِطيُت 

ُذوِم ِفَراَرَك ِمْن  اْلََسِد ْ ِفــــرَّ ِمْن اْلَ

بقلم: األستاذ سامح مصطفى - القاهرة 

1 - سنن الرتمذي، كتاب السري عن رسول هللا – حديث 1474

طباء، مرض خط�ي تسببه اكئنات دقيقة تعرف بـ "املتفطرات 
أ
فه ال ذام امك يعرِّ الج

لد  الج به:  صابة  لالإ تتعرض  ي 
ال�ة واملناطق   ، طويلة حضانته  ة  وف�ة ذامية"،  الج

كن  ي أما
ف

ذا املرض � طراف. ويعزل املصابون �ج
أ
ي ال

ف
ور � عصاب، وينتج عنه �ف

أ
وال

خاصة.

البداية: خير الكالم، ما "دلَّ" و"دلَّ"
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اجلامع  فالقول  اْلَكِلِم"1،  َجَواِمَع 
هو ما يشري بألفاظ قليلة إىل معان 
البالغيون:  يعرب  أو كما  كثرية، 
ضاقت  الفكرة،  اتسعت  "كلما 

العبارة".
أهل  بلغة  األمر  عن  عربنا  لو 
النزول  بأسباب  والقائلني  الديث 

فيمكننا القول:
إن النيب اخلامت  ذكر أشياء، وهو 
الذي أويت جوامع الكلم، و اللفظ 
معان  إىل  يشري  الذي  هو  اجلامع 
عدة، وحيتمل كثريا من األوجه يف 
سياقه. وقد فهم الصحابة األوائل 
)رضوان هللا عليهم( من أقوال النيب 
معايَن  وقتذاك  سياقها  يف  اخلامت 
بال  صحيحة  معان  وهي  بعينها، 
وقد  أما  للعصر،  ومناسبة  شك، 
للفظ  بد  فال  والزمان،  الال  تغري 
أن  للقرآن  ظل  هو  الذي  النبوي 
جيمع  حبيث  العمق  من  يكون 
العصر  تشبع حاجة  معايَن  داخله 

بزيد  املستقبل  وتضيء  الاضر، 
من نبوءات الغيب.

به  املوحى  الكالم  أن  فالاصل 
الكالم  يف  توجد  ال  بسمة  يتسم 
األنظار  جيذب  أنه  وهي  املعتاد، 
واألمساع دوما بتجدد حتقق نبوءاته 

عرب الزمان.
القرآنية  النبوءات  بلغت  وقد 
الباب  هذا  يف  النبوية  واإلشارات 
من  جند  حبيث  الكثرة،  حد 
الصعوبة بكان أن نذكرها مجيعها، 
نتدارسه  نبويا  حديثا  سننتقي  لذا 
حبيث نستقي منه التوجيه املناسب 

هلذا العصر.

حديث الجذام

كثريون اطلعوا على التوجيه النبوي 
من خالل الديث الشريف املروي 
حيث  حنبل،  بن  أمحد  مسند  يف 
ثـََنا  َحدَّ قَاَل  وَِكيٌع  ثـََنا  َحدَّ قال: 

َأيب  َعْن  ِبَكََّة  َشْيٍخ  َعْن  النَـّهَّاُس 
  اللَِّ  َرُسوَل  ْعُت  قَاَل: مسَِ ُهَريـَْرَة 
ِفرَاَرَك  اْلَمْجُذوِم  ِمْن  "ِفرَّ  يـَُقوُل: 
يتبادر  ما  وسرعان  اأْلََسِد"2،  ِمْن 
بالرسول  يتعلق  تساؤل  للذهن 
للعاملني،  رمحة    وكونه  الكرمي، 
أن  الكرمي  الرسول  يريد  ماذا كان 

يقول لنا؟
النيب  حبيبنا  ألقى  البعيد  باألمس 
مشكلة  فيه  عاجل  كالما  اخلامت 
فئة  منها  "جسدية"عانت  صحية 
قليلة من البشر، واليوم ومن خالل 
عالجا  نستخرج  ذاته  الديث 
يعاين  "روحانية"  صحية  ملشكلة 
هذا  يف  املعمورة  أهل  أكثر  منها 

الزمان. إهنا مشكلة "اجلذام"
مدلول  يف  أفكر  كنت  طاملا 
مستحضرا  الشريف،  الديث 
ومريضه،  اجلذام  مرض  خميلت  يف 
وسرعان ما كانت تنتابين قشعريرة 
بذلك  العدوى  أثر  ختيل  جراء 

2 - مسند أمحد، كتاب باقي مسند املكثرين – حديث 9345





12

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

عداد 12-10
أ
لد 79  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

املرض عاىف هللا تعاىل منه عباده، 
آمني. 

حقائق طبية

مرض  األطباء،  يعّرِفه  اجلذام كما 
دقيقة  كائنات  تسببه  خطري 
اجلذامية"،  "املتفطرات  بـ  تعرف 
واملناطق  طويلة،  حضانته  وفرتة 
اجللد  به:  لإلصابة  تتعرض  الت 
واألعصاب، وينتج عنه ضمور يف 
هبذا  املصابون  ويعزل  األطراف. 

املرض يف أماكن خاصة.
الصحة  منظمة  وتُعرِّف  كما 
العاملية هذا املرض بأنه مرض معد 
اجلذامية،  املتفطرة  تسّببه  ومزمن 
وهي عصّية قضيبية الشكل تقاوم 
املرض،  هذا  ويصيب  المض. 
أساًسا، اجللد واألعصاب احمليطية 
والغشاء املخاطي للسبيل التنفسي 

العلوي وكذلك العينني3.
أي  يطالعه  قد  ما  بعض  هذا 
مرض  عن  املتخصصني  غري  من 
اجلسد  يصيب  الذي  "اجلذام" 
يف  عالجه  يستحيل  بل  فيصعب 

املراحل املتأخرة.

هبذا  جديد  تساؤل  يطرأ  وقد 
خص  ملاذا  أنه  مفاده  اخلصوص، 
بالذكر؟!  املرض  هذا  الكرمي  النيب 
فقطعا مل يذكر نبينا كل األمراض 
وعالجاهتا،  عصره  يف  الشائعة 
قد  ما  مرض  على  ركز  قد  فكونه 

3 - صفحة منظمة الصحة العاملية على شبكة اإلنرتنت:
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar/

صورة جمهرية للمتفطرة اجلذامية



13
سة

قد
 امل

يار
الد

يف 
ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

عداد 12-10
أ
لد 79  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

يعين أن هلذا املرض نظريًا روحانًيا، 
ما  هو  الروحاين  النظري  وهذا 
سبيل  على  ألجله  الديث  ذكر 
نظري  اجلذام  ملرض  فهل  اإلشارة، 
روحاين حقا؟! وماذا عساه يكون 

ذلك النظري؟!

 آفة الجذام، 
والنظير الروحاني

األمراض  من  يعد  اجلذام  إن 
جرثومته  تنمو  حيث  اخلبيثة، 
بعيد  مًدى  على  للظهور  وتتهيأ 
اإلنسان  عمر  ليشمل  ميتد  قد 
تظهر  أن  ودون  هلا،  الامل 
املصاب  اإلنسان  ذلك  على 
اليوي(  )العائل  اجلرثومة  بتلك 
املراحل  يف  ظاهرية  أعراض  أية 
املتقدمة لإلصابة باملرض، فاجلذام 

هبذا املفهوم مرض خبيث.

الت  الروحانية  للمائدة  املدعوون 
)عليه  املوعود  املسيح  بسطها 
ملا  يدهشون  والسالم(  الصالة 
يرون ويتذوقون، بعد أن ُيْرج هلم 
ما  املعتقة  األصناف  من  املسيح 
هو كالم  وها  ويطيب،  هلم  يلذ 
جعبة  هللا  أودعه  قد  اخلامت  النيب 
وقته،  جاء  حت  املوعود  مسيحه 
فماذا تراه قال عن ذلك اجلذام؟!

اخلزائن  وولوج  بفتح  يسعد  من 
الروحانية يلمح إشارات هتدي إىل 
 ، اخلامت  ونبينا  اإلسالم  مجال 
مرض  املوعود  املسيح  ذكر  فقد 
جليل  سفر  يف  "الروحاين"  اجلذام 
له بعنوان "سفينة نوح" جاء فيه: 

الت  األمم  من  غريكم  تقلدوا  "ال 
كّلّية،  األسباب  على  هتافتت 
السفلى  األسباب  ثرى  ولسْت 
الرتاب،  األفاعي  تلحس  كما 
بنواجذها  اجليفة  على  وعّضت 
والكالُب  الدآن  تنهش  كما 

هللا  عن  هؤالء  بعد  لقد  اجليفة. 
وأكلوا  البشر  وعبدوا  بعيداً!  بُعداً 
اخلمر كاملاِء  وشربوا  اخلنزير  لم 
األسباب  على  لتمايلهم  وهلكوا 
بسبب  وماتوا  الالزم،  من  أكثر 
وطارت  باهلل،  استعانتهم  عدم 
منهم الروح السماويّة طرياَن المام 
جذام   باطنهم  يف  ِإن  العش.  من 
جّذم  الذي  الدنيا  على  التكالب 
فاحذروا  الباطنة كلها.  أعضاءهم 

أنتم ذلك اجلذام"4.
بالعودة إىل األصل، أعين الديث 
اخلامت  نبينا  أوصانا  الذي  النبوي 
يف  نشرع  اجلذام،  من  بالفرار  فيه 
الروحاين  املعىن  استبطان  حماولة 
النيب  أن  جليا  بدا  لقد  منه. 
من  الفرار  إىل  يرشدنا  اخلامت 
الدنيا واملادة  التكالب على  حالة 
أحد  فهذا  األسباب،  وعبادة 
اجملذوم  من  اهلروب  من  املقاصد 

يف الديث الشريف.

4 - مرزا غالم أمحد القادياين )عليه الصالة والسالم - سفينة نوح – الطبعة الديثة 2012 م –ص32 - (
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وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ األَْسْبَابُ

معناه  الروحاين  اجلذام  أن  فهمنا 
عليها  واالتكال  األسباب  عبادة 
أن  فكما  املسبب،  عن  والغفلة 
اجلذام املادي يعين جذم األعضاء 
وتقطعها،  وضمورها  اجلسدية 
تقطع  الروحاين  اجلذام  كذلك 

األسباب، يقول جل يف عاله: 

ِمْن  يـَتَِّخُذ  َمْن  النَّاِس  ﴿َوِمَن 
َكُحبِّ  حيُِبُّونـَُهْم  أَْنَداًدا  اللَِّ  ُدوِن 
للَِّ  ُحبًّا  َأَشدُّ  َآَمُنوا  َوالَِّذيَن  اللَِّ 

يـََرْوَن  ِإْذ  ظََلُموا  الَِّذيَن  يـََرى  َوَلْو 
َوَأنَّ  يًعا  مجَِ للَِّ  اْلُقوََّة  َأنَّ  اْلَعَذاَب 
تـَبـَرَّأَ  ِإْذ   * اْلَعَذاِب  َشِديُد  اللََّ 
اتَـّبـَُعوا  الَِّذيَن  ِمَن  اتُِّبُعوا  الَِّذيَن 
هِبُِم  َوتـََقطََّعْت  اْلَعَذاَب  َوَرَأُوا 

اأْلَْسَباُب﴾5 

املراد  فهم  أحد  يسيء  ال  ولكي 
من عدم التكالب على األسباب 
اإلمام،  من كالم  نقدم  املادية، 
إمام الكالم ما يصلح ألن يكون 
ميزانا دقيقا للحيلولة دون الوقوع 
يف شرك األسباب املادية اجلاذمة 
ودون  جانب،  من  اجملذومة 

السعي  عن  بتكاسل  القعود 
)عليه  فيعلمنا  هللا،  فضل  ابتغاء 
أمنعكم  "ال  والسالم(:  الصالة 
باعتدال،  األسباب  اختاذ  من 
أن تكونوا عبدة  أمنعكم من  إّنا 
األخرى،  األقوام  مثل  لألسباب 
هو  الذي  اإلله  ذلك  فتنَسوا 

أيضًا"6. األسباب  يهيئ 
األسباب  على  االتكال  إن 
حبق  هلو  املسبب  عن  واالنشغال 
يفضي  الذي  العصر  طاعون 
ومثله  حمقق،  موت  إىل  بالروح 
املنعم  عن  بالنعم  االنشغال 

)سبحانه(.
النجاح  أمر  يف  البعض  حيار  قد 
البعيدون عن  الذي حيرزه  املادي 
تعاىل مسبب األسباب، وقد  هللا 
مل  البعد  هذا  أن  البعض  يرى 
البعيد  الشخص  على  سلبا  يؤثر 

مر  بوا الف �ي و�ش ف �ف لكوا لم الف ! وعبدوا الب�ش وأ
ً
 بعيدا

ً
لقد بعد هؤلء عن الل ُبعدا

م  ك�ش من الالزم، وماتوا بسبب عدم استعان�ة سباب أ
أ
يلهم عىل ال اكملاِء وهلكوا ل�ة

م جذام   ط�ف ي �ج
ف

 المام من العش. ِإن �
َ

ان م الروح الامسوّية ط�ي لل، وطارت م�ف �ج

ذام". م أعضاءمه الباطنة لكها. فاحذروا أن�ة ذلك الج
ّ

التاكلب عىل الدنيا الذي جذ

5 - سورة البقرة 167-166
6 - مرزا غالم أمحد القادياين )عليه الصالة والسالم( – كتاب "سفينة نوح" – الطبعة الديثة 2012 م – ص32
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السبب،  على  واملتكل  الرب  عن 
الظن  إىل  ذلك  يتعدى  قد  بل 
الكامل  الرب  يعرف  ال  من  بأن 
هانئة  حياة  يعيش  القادر 
النجاح  ذلك  أن  بيد  مطمئنة، 
الذي يبدو يف الظاهر هو يف حد 
هبؤالء  حاق  بالدنيا  ابتالء  ذاته 
القوم نتيجة اإلعراض عن رهبم. 
عنه  يبتعد  من  يبتلي  قد  وهللا 
عليه،  أبواهبا  بفتح  الدنيا  مؤثرا 

ومعارف  الدين  يف  جيعله  بينما 
خبيبة  يبتليه  وقد  مفلسا،  الروح 
أن  غري  أيضا،  الدنيا  يف  المال 
تقاس  ال  الدنيوية  اخلسارة  هذه 
األخروية  اخلسارة  بضخامة 
املتكالبون  مرارهتا  يتجرع  الت 
العصر،  هذا  يف  الدنيا  على 
مظهر  أن  حت  أكثرهم!  وما 
األسباب  دنيا  على  التكالب 
الشائع  البشرية  دين  أمسى كأنه 

األيام. هذه 

تدابير النجاة

ذكرنا،  الت  العصر  حالة  وبإزاء 
التمية  قوانني  علينا  تطلع 
الفتاك  بالطاعون  الكونية 
محلة  من  أحدا  يذر  ال  الذي 

بركوب  يسارع  أن  إال  جرثومته، 
املسيح  يقودها  الت  السفينة 
واألبرص  األكمه  يربئ  الذي 

املوتى.. وحييي 

اْبَن  ِعيَسى  يَا  اللَُّ  قَاَل  ﴿ِإْذ 
َوَعلى  َعَلْيَك  نِْعَميِت  اذُْكْر  َمْرَيَ 
َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس 
وََكْهاًل  اْلَمْهِد  يف  النَّاَس  ُتَكلُِّم 
َواحلِْْكَمَة  اْلِكَتاَب  َعلَّْمُتَك  َوِإْذ 
َتُْلُق  َوِإْذ  ْنِيَل  َواْلِ َوالتَـّْورَاَة 
بِِإْذين  الطَّرْيِ  َكَهْيَئِة  الطِّنِي  ِمَن 
طَيـًْرا  فـََتُكوُن  ِفيَها  فـَتـَنـُْفُخ 
َواأْلَبـَْرَص  اأْلَْكَمَه  َوتـرُْبُِئ  بِِإْذين 
بِِإْذين  اْلَمْوَتى  ُتِْرُج  َوِإْذ  بِِإْذين 
َعْنَك  ِإْسَرائِيَل  َبِن  َكَفْفُت  َوِإْذ 
فـََقاَل  بِاْلبـَيَِّناِت  ِجْئتـَُهْم  ِإْذ 
الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـُْهْم ِإْن َهَذا ِإلَّ 

ُمِبنٌي﴾7  ِسْحٌر 

تطلع   ، ذكر�ف ي 
ال�ة العرص  حالة  زاء  إ و�ج

لطاعون  ف التمية الكونية �ج علينا قوان�ي

محلة  من  أحدا  يذر  ل  الذي  الفتاك 

كوب  �ج يسارع  أن  إل  جرثومته، 

ئ  ي يقودها املسيح الذي ي�ج
السفينة ال�ة

.. ي املو�ة �ي ص و�ي �ج
أ
مكه وال

أ
ال

7 - سورة املائدة 111





16

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

عداد 12-10
أ
لد 79  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

للعرب  احملمدي  املسيح  كتب    
فصال وزف إليهم البشرى الكربى: 
تتفوق  املوعود  املسيح  مكتبة  إن 
العلمي  التقدم  عظمة على مكتبة 
من  با كشفت  بأكمله،  الديث 

روائع كتاب هللا القرآن. 
مرمي  البن  التبليغ  كتاب  هاهو 
عليه السالم، يوجه فيه وجهه حنو 
 ، حممد  منها  الت  العرب  أمة 
تليق  رائعة،  بفاجآت  فيكلمهم 
الذي  املنتظر،  مرمي  ابن  بجيء 
يف  بنزوله  حممدا  رسوله  هللا  وعد 
اهلدايا،  خزانة  من  عطية  أمته، 
نبيهم الذي  ليحفر هلم بئر هدي 

انطمر مع البعد وطول األمد.
ويبدأ بإلقاء السالم والثناء عليهم، 
هللا  من  أهُِلمه  مبني  عريب  بلسان 

ليتودد هللا به إليهم: 
األتقياُء  أيّها  عليكم،  السالم 
الُعَرباء.  الَعرب  من  األصفياء، 
أرض  أهَل  يا  عليكم،  السالم 
العظمى.  هللا  بيِت  وجرياَن  النبّوة 
أنتم خري أُمم اإلسالم وخري حزب 

هللا األعلى.
وشوقه  الفياض  حببه  هلم  يبوح  مث 
احملرتم  للشعب  وتقديره  احملتدم 
هللا  رسول  أقدام  ومواطيء  ولثراه 

:

قدُم  أَوطأته  أرض  ُسّكاَن  يا 
ورضي  هللا  رمحكم  املصطفى.. 
فيكم  ظين  إن  وأرضى..  عنكم 
جليل، ويف روحي للقائكم غليل، 
ِعيان  إىل  أِحّن  وإين  عباد هللا.  يا 
ألزور  سوادكم،  وبركاِت  بالدِكم، 
وأجعل  الورى،  خري  أقدام  موطئ 

ُكْحَل عيين تلك الثرى.
معجونا  تقدميا  نفسه  يقدم  مث 
حبمد هللا تعاىل، بكلمات خمتصرة 
ذلك  بعد  )سيأيت  املقام  تناسب 
يشمل  مفصل  تقدمي  الكتاب  يف 
بالده(،  يف  ونشأته  آبائه  تاريخ 
عالية  صرحية  عربية  والكلمات 

إلى مشايخ العرب وصلحائهم.

بقلم: األستاذ فتحي عبد السالم- مصر

سفري هللا ابن مرمي  - املقال الثالث
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هندي  على  يصعب  املستوى، 
عشرات  العرب  بالد  يف  يعش  مل 

السنني أن يأيت بثلها:
إين امرٌؤ ربّاين هللا برمحة من عنده، 
أَلََتين  وما  تاٍم،  بإنعاٍم  علي  وأنعم 
املكلَّمني  من  وجعلين  شيء،  من 
امللَهمني. وعّلمين من لدنه ِعْلما، 
وهداين مسالك مرضاتِه، وِسكَك 
تُقاته، وكشف علّي أسراره الُعليا. 
ال  الت  باملكاملات  أَيّدين  فطورًا 
وال  فيها  شبهة  وال  عليها  غبار 
خفاء، وتارًة نـَّورين بنور الكشوف 

الت تشبه الضحى.
من  ألتين  وما  أعاله:  لقوله  انظر 
شيء، بعىن وما نقصين من شيء، 
النفس  النعم يف  إشارة لشت  وهو 
والعقل والفهم واملال والزوج والولد 
واملكانة واألصل. وكيف أمتها هللا 
وكلمة  واإلمامة.  اهلداية  بكمال 
ألتين كلمة قرآنية متفردة الصياغة.   
ليعلن  بسالسة  التعبري  تسلسل  مث 
من اخلفاء مفاجأة: أن هذا اإلنعام 
الرباين عليه ليس فقط من أجله، 
بل هو جزء من خطة إنعام كبرية، 

وجوهرة من كنز أخفاه رب العرش 
سلفا  معدة  حفلة  وهي  عمدا، 
قبل  من  ومدخرة  اإلسالم  ألمة 

إلعالء شرف نيب اإلسالم: 
إذا  أنه  العظيمِة  املباركة  ومن الية 
أهنم  ورآهم  املتنّصرين  فساد  وجد 
يصّدون عن الدين ُصدودا، ورأى 
وحيتقرونه،  هللا  رسول  يؤذون  أهنم 
كبريًا،  إطراًء  مرمي  ابن  ويُطرون 
عنده،  من  غريًة  غضبه  فاشتد 
وناداين وقال: )إين جاعلك عيسى 
ابن مرمي(، وكان هللا على كل شيء 
فارت  الت  هللا  َغرْيُة  فأنا  ُمْقتدرا. 
َغَلوا  الذين  يعلم  لكي  وقتها،  يف 
يف عيسى أن عيسى ما تفّرد كتفّرد 
أن جيعل  على  قادر  وأن هللا  هللا، 
نبيه، وكان  أُمة  واحًدا من  عيسى 

هذا وعًدا مفعوال.
الذي  األمر  هو  هذا  إخوان..  يا 
أخفاه هللا من أعني القرون األوىل، 
وجّلى تفاصيله يف وقتنا هذا، يفي 
ما يشاء ويبدي، وقد خلت مثله 

فيما مضى.
أن  العرب يكره  املسلمني  ِمَن  َمْن 

َغرْيِة  تعرب عن  يد  يقرأ كتابا كتبته 
ومن  وقتها؟  يف  فارت  الت  هللا 
الذي يكره أن يعلم الذين َغَلوا يف 
تفّرد كتفّرد  ما  أن عيسى  عيسى: 

هللا؟  
العريب  القاريء  ببال  مير  قد  هنا   
هللا؟  خطة  تسري  كيف  سؤال: 
وملاذا اختار هللا هذا األسلوب يف 
الكتمان والكشف؟ وملَ مْل يفصح 
تفصيله؟  عن  املسلمني  للسابقني 
سرا،  األمر  جعل  يف  الكمة  ما 
وما املصلحة يف اإلخفاء؟! فيسبق 
ابن مرمي إىل اجلواب، ألنه سيغادر 

الدنيا ويبقى للقراء الكتاب: 
األخفى  الطور  هذا  اختيار  ويف 
مصلحتان عظيمتان رآمها هللا لعباده 
أن  فهي  اأُلوىل  أما  وأَوىل.  أنسَب 
هذا النبأ كان من أنباء غيبية، وكان 
وكان هللا  بعيًدا جدا،  زمان ظهوره 
يعلم أنه ال يظهره إال بعد انقضاء 
مديدة،  وعصور  طويلة،  أزمنة 
هذه  من  األمم  من  وارحتال كثري 
فائدة  ال  أنه  يعلم  وكان  الدنيا، 
لألولني يف تصريح هذا النبأ اجململ 

 سفري هللا ابن مرمي  - املقال الثالث
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وتفاصيله العظمى، وكان يعلم أهنم 
النبأ  قبل ظهور ذلك  ميوتون كلهم 
فأراد  نفعا.  تفاصيله  جيديهم  وما 
أن يعطيهم ثواب اإلميان بعوض ما 
إمياهنم  بعد  هلم  ويهب  منهم  فات 
أجرا حسنا. فرتك تفاصيل هذا النبأ 
يف وحيه واختار إمجاال لطيفا مبَهما 

كاملعمَّى.
حكمة أوىل أن هللا جعل مغفرة وأجرا 
خاصا ملن يعاين وينجح يف امتحان 
له  اليعلم  الذي  بكالم هللا  اإلميان 
تأويال، واليقفو ماليس له به علم. 
ألن قصة إنزال املسيح ابن مرمي فينا 
من  هيكل كامل  على  تشتمل  منا 
األسرار: ) سيتبني فيما بعد أن فيه 
الق،  اإلسالمي  التوحيد  ينكشف 
وفيه تفصيل لقانون خفي من قوانني 
هللا تعاىل يتص بنزول نيب باسم نيب 
آخر وعلى خلقه ويعمل على نفس 
لطبيعة  وتفصيل  نزل،  لو  شاكلته 
مرمي،  ابن  فيه  سينزل  الذي  العامل 
يشهد  عجيب  غريب  عامل  وهو 
لفهمه  يلزم  علميا،  مذهال  انقالبا 
لغة خاصة ذات مصطلحات زلزالية 

الطابع، وفيه تفصيل لنجاة ابن مرمي 
بين  وقبائل  ومقربته  وهجرته  األول 
اجليل  هللا  فأراح  املفقودة(  إسرائيل 
األول من عنائه، فهو بيان ال سبيل 
لألقدمني الستيعابه، لذلك يريد هللا 
أن حيط عن اجليل األول أثقاال بال 

فائدة، مث رصد هلم جائزة الرجولة. 
جل   - أراد  فإنه  الثانية..  وأما 
ابتلى  الخرين كما  ليبتلي   - امسه 
ويهّيئ  ذنوهبم  هلم  ليغفر  األولني، 
وكانوا  رشدا.  إمياهنم  عند  هلم 
يعملون السّيئات من قبل وأضاعوا 
عليهم  وغلبت  وُحُقبا.  قرونا  فيها 
أنفسهم،  ميلكوا  الشهوات حت مل 
األهواء،  يف  زروعها  وحصدوا 
هللا  فأظهر  ُجُرزا.  صعيًدا  وشاهبوا 
خالف  املستور  اجململ  النبأ  ذلك 
وعلما  رشدا  به  ليبتليهم  زعمهم 

ِكْفَلني  املؤمنني  وليعطي  وفهما، 
من رمحته وجيعل هلم لرضائه سببا. 
وكان هذا كله ابتالًء من عنده ليميز 

املؤمنني املخلصني من غريهم.
الكمة الثانية سهلة واضحة: هناك 
أجر على من يعاين امتحان اإلميان 

األجر  هو  كما  املنكشف،  بالسر 
بالسر  اإلميان  معاناة  على  املقابل 

املغلق. 
املقاالت  من  يلي  فيما  وسنتكلم 
كشفها  الت  األسرار  روائع  عن 
هللا سبحانه البن مرمي ليبلغنا هبا، 
سنقفز  املقالة  هذه  يف  ولكن 
هبا  يوقظ  الكتاب  من  لعبارات 
يف  العاقلني،  هبا  ويقرع  النائم  
أوزان  بني  متميزة  فذة  مقارنة 
الديثة  العلمية  االبتكارات  ثروة 
الفيزياء  أسرار  وانكشاف 

سفري هللا ابن مرمي  - املقال الثالث

ان  �ي ي امتحان الإ
ف

ي وينجح �
حمكة أوىل أن الل جعل مغفرة وأجرا خاصا ملن يعا�ف

ال املسيح  ف ن قصة إ�ف
أ
ويال، وليقفو ماليس ل به عمل. ل

أ بالكم الل الذي ليعمل ل �ة

�ار
أ
ف مر�ي فينا منا تشتمل عىل هيلك اكمل من ال ا�ج
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األرضية،  املادة  ونظم  والكيمياء 
من  هللا  أعطاه  ما  ثروة  وأوزان 
ونظام  السماء  أسرار  انكشاف 
كتاب  ليكون  واملصري،  املبدأ 
واألغىن،  األرقى  هو  اإلسالم 
حبه  واجتذاب  بالعقل  واألوىل 

الطمأنينة:   منه  واكتسابه 
السماء  أن  األعزة..  أيها  اعلموا 
ففَتقهما  َرتـًْقا  كانتا  واألرض 
بأمره  السماء  فُكشطت  هللا، 
نوادر  ونـزلت  وصدعت، 

إىل  عباده  هللا  ليبتلي  وخرجت، 
نوادر  أّي جهٍة مييلون. وتقدمت 
األرض على نوادر السماء، فاغرت 
الناس بصنائعها وعجائب علومها 
يهلكون.  وكادوا  فنوهنا،  وغرائب 
األرض  إىل  الكرمي  الرب  فنظر 
املهلكات،  من  مملوءة  ورآها 
ورأى  املفسدات،  من  ومرتَعة 
ورأى  بنوادرها،  مفتونا  اخللق 
وُيِضّلون،  ضلوا  أهنم  املتنصرين 
الناس  اختلبوا  فالسفتهم  ورأى 
فوقعت  فنوهنم،  ونوادر  بعلومهم 
األحداث  قلوب  يف  العلوم  تلك 
بوقع عظيم كأهنم ُسحروا فجذبوا 
اللذات،  واستيفاء  الشهوات  إىل 
والشرات،  بالبهائم  والتحقوا 
وأكابرهم،  وأبويهم  رهبم  وعصوا 
وُأشربوا يف قلوهبم الّرية، وغلبت 
فأراد هللا  عليهم اخلالعة واجملون. 
أن حيفظ عزة كتابه ودين طالبه، 
من فنت تلك النوادر كما وعد يف 
وإنا  الذكر  نزلنا  حنن  ﴿إنا  قوله: 
لـه لافظون﴾. فأجنز وعده، وأيد 
وأوحى  ورمحة،  منه  فضال  عبده، 

إّل أن أقوم باإلنذار، وأنزل معي 
نوادر النكات والعلوم والتأييدات 
نوادَر  هبا  ليكسر  السماء،  من 
املتنصرين وصليبهم، وحيتقر أدهبم 
حجَتهم،  ويدحض  وأديبهم، 
بعيدهم وقريبهم. فمظهر  ويفحم 
الذي  هو  وفتِنها  األرض  نوادِر 
ومظهر  املعهود،  بالدجال  مسي 
الذي  هو  وأنوارِها  السماء  نوادر 
خصماِن  املوعود.  باملسيح  مسي 
فليستمع  واحد،  زمن  يف  تقابال 

املستمعون. 
ولو  يربح.  األمحدي  املسلم  إذن 
اكتشف  با  امللحد  العامل  افتخر 
قلنا  األسرار  نوادر  من  العلماء 
له: تركت ابن مرمي متاما وذهبت 
ظاهر  الدنيا،  الياة  من  لظاهر 
هللا  زاد  مث  علمت،  علمناه كما 
عليه  مرمي  ابن  املسيح  حواريي 
أسرار  نوادر  من  علما  السالم 
الت  األسرار  وهي  الخر،  العامل 

حتكم كل ماحيدث يف الدنيا. 

 سفري هللا ابن مرمي  - املقال الثالث

ف  ود�ي كتابه  عزة  فظ  �ي أن  الل  فأراد 

وعد  امك  النوادر  تلك  ف  ف�ة من  طالبه، 

لنا الذكر وإ�ف لـه  ف ن �ف
ف

ي قول: ﴿إ�ف �
ف

�

عبده،  وأيد  وعده،  ز  ج
ف

فأ� لافظون﴾. 

ّ أن أقوم 
فضال منه ورمحة، وأوىح إىلي

الناكت  نوادر  معي  فل  وأ�ف نذار،  لإ �ج

والعلوم والتأييدات من الامسء، ليك� 

تقر  و�ي م،  وصلي�ج ف  املتنرص�ي نوادَر  ا  �ج

م،  �ةَ حج ويدحض  م،  وأدي�ج م  أد�ج

م. ي�ج ويفحم بعيدمه وقر
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اللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ  ِشَهاٍب  اْبِن  َعن    
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اَل جَيَْتِمُع  َصلَّى اللَّ
اْبُن  قَاَل  اْلَعَرِب.  َجزِيَرِة  يف  ِديَناِن 
ُعَمُر  َذِلَك  َعْن  فـََفَحَص  ِشَهاٍب: 
ْبُن اخلَْطَّاِب َحتَّ أَتَاُه الثَـّْلُج َواْلَيِقنُي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل اللَِّ َصلَّى اللَّ
قَاَل اَل جَيَْتِمُع ِديَناِن يف َجزِيَرِة اْلَعَرِب 

فََأْجَلى يـَُهوَد َخْيبـََر. )املوطأ(
قوُل الرسول  هذا ليس أمرا، بل 
نبوءة.. أي أنه َخبـٌَر عما سيحدث 
بفعل  بِالقيام  أمرا  وليس  مستقبال، 
ما. وحاشا لرسول هللا  أن يأمر 
بإخراج أحد من بلده، أو بنع أحد 
فيها  التجارة  أو  منطقة  زيارة  من 
أقاربه  زيارة  أو  فيها  السياحة  أو 

وأصدقائه. 
وقد ظّل الوثنيون واليهود والنصارى 
األماكن  خمتلف  يسكنون  واجملوس 
اجلزيرة،  وعموم  واليمن  الجاز  يف 
ومل يرِد قّط أن الرسول  أمر َعَمِليًّا 
بإخراج أحد من بيته. وظّل هذا إىل 
عهد خلفائه، حت أن الذي طعن 
جموسيا،  عنه كان  هللا  رضي  عمر 
ومل يكن مسلما. وال زال كثري من 
اللحظة،  اليمن إىل هذه  اليهود يف 
واليمن جزء من اجلزيرة العربية.. ومل 
يْسَع املسلمون عرب تاريهم إلخراج 
كافر من بيته الذي يف اجلزيرة حبّجة 

هذه الرواية. 
عهد  يف  خيرب  يهود  أساء  إذن، 

وّقعوها  الت  االتفاقية  جلوهر  عمر 
ففكَّر عمُر يف   ، مع رسول هللا 
إجالئهم، وملا علم أن هناك نبوءة 
للرسول  بأنه لن يبقى يف اجلزيرة 

دينان اطمأّن. 

مبرر إجالء يهود خيبر
حثمة  أيب  بن  سهل  بن  حيىي  عن 
الارثي  رافع  بن  ر  ُمَظهِّ أقبل  قال: 
عشرًة  الشام  من  بأعالج  أيب  إىل 
خيرب  نزل  فلما  أرضه،  يف  ليعملوا 
يهوُد  فدخلت  ثالثا،  هبا  أقام 
قتل  على  وحرَّضوهم  لألعالج 
ر ودّسوا هلم سكينني أو ثالثا،  ُمَظهِّ
فلما خرجوا من خيرب، وكانوا بثَباَر 

منْعُ غير المسلمين 
من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة

بقلم: الداعية هاين طاهر - لندن
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فقتلوه، مث  بطنه  فبَعجوا  وثبوا عليه 
يهوُد  فزودهتم  خيرب  إىل  انصرفوا 
وجاء  بالشام،  لقوا  حت  وقـَوَّهتم 
بذلك،  اخلرب  اخلطاب  بن  عمر 
فقال: إين خارج إىل خيرب فقاِسٌم 
وحادٌّ  األموال،  من  هبا  كان  ما 
حدوَدها ومورٌف أرَفها وجُمٍْل يهوَد 
ص   4 ج  العمال،  )كنز  عنها. 

)11505 ،509
عددا  أثاروا  قد  اليهود  أن  ويبدو 
فجاءت  ذلك،  قبل  املشاكل  من 
املوقف،  لتشعل  الادثة  هذه 
أجالهم  أنه  أيضا  ورد  أنه  مع 
عبد  ابنه  على  اعتدوا  أهنم  جملرد 
أيضا.  أخرى  مربرات  وورد  هللا، 
متقاربة  أوقات  يف  حدثت  ولعلها 
حيسم  أن  بعمَر  فأّدت كلُّها  جدا 
املوقف. املهم أنه ال بد أن يكون 
يكن  ومل  إلجالئهم،  مربر  هناك 
يف  بقائهم  حرمة  هو  السبب 
هللا  رسول  ألجالهم  وإال  اجلزيرة، 
أو  الثمار،  على  صالهم  وما   
ألجالهم  أو  بكر،  أبو  ألجالهم 

عمر من أول يوم يف خالفته. 

بداية القضية 
غطفان  مع  حتالفوا  خيرب  يهود 
فهامجهم  املسلمني،  على  للقضاء 
يفتتح حصوهنم  ، وظّل  الرسول 
على  فوافقوا  آخرها،  حت 
االستسالم مقابل الرحيل.. أي أن 
ديارهم وأراضيهم وزروعهم صارت 
الرسول  فأجَّرهم  للمسلمني؛  ِملكا 
 هذه األرض -الت كانت هلم- 
صاروا  وهبذا  مثارها،  نصف  مقابل 
يف    الرسول  عند  عمال  جمرَّد 
من  يْفِصَلهم  أن  فيستطيع  أرضه، 
عملهم مت رأى ذلك مناسبا.. أي 
يستطيع أن ُيرجهم منها مت شاء. 
وليس هلم أي حّق سوى اإلحسان. 
على  قاطع  دليل  ذاته  حبّد  وهذا 
املسلمني  غري  إخراج  مقولة  نقض 
من  منعهم  أو  العرب  جزيرة  من 

دخوهلا. 
من  طردهم  قرر  عمر  أن  املهم 
تأشرية  أهنى  أنه  أي  العمل.. 
من  إخراجهم  قرر  أي  العمل.. 
أن  بجرد  )خيرب(،  املسلمني  أرض 
العدائية  األعمال  من  بعدد  قاموا 

الت ال توَصف باخلطرية جدا. فقد 
أخرج مسلم يف صحيحه َعْن َعْبِد 
اللَِّ ْبِن ُعَمَر قَاَل َلمَّا افـْتُِتَحْت َخْيبـَُر 
 ُ اللَّ َصلَّى  اللَِّ  َرُسوَل  يـَُهوُد  َسأََلْت 
َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُِقرَُّهْم ِفيَها َعَلى َأْن 
يـَْعَمُلوا َعَلى ِنْصِف َما َخرََج ِمنـَْها ِمْن 
الثََّمِر َوالزَّرِْع فـََقاَل َرُسوُل اللَِّ َصلَّى 
َعَلى  ِفيَها  أُِقرُُّكْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اللَّ
َذِلَك َما ِشئـَْنا )مسلم(. فواضح من 
النّص أهنا صارت اتفاقية عمل بني 

عمال وبني صاحب العمل.
مع  وحتالفهم  عدواهنم  قبل  أما 
اللِّ  َرُسوُل  "َكَتَب  فقد  غطفان 
الّرِحيِم  الّرمْحَِن  ِبْسِم اللِّ  إلَيهم:   
َصاِحِب    اللِّ  َرُسوِل  حُمَّمٍد  ِمْن 
َجاَء  ِلَما  َواْلُمَصّدُق  َوَأِخيِه  ُموَسى 
ِبِه ُموَسى... ِإيّن أَْنُشدُُكْم بَِاللِّ.....

َعَلْيُكْم  الّلُ  أَنـَْزَل  ِفيَما  تَُِدوَن  َهْل 
اَل  ُكْنُتْم  فَِإْن  ِبَُحّمٍد؟  تـُْؤِمُنوا  َأْن 
َفاَل ُكْرَه  يف ِكَتاِبُكْم  َذِلَك  تَُِدوَن 
اْلَغّي  ِمْن  الّرْشُد  تـَبـنَّيَ  َقْد  َعَلْيُكْم. 
فََأْدُعوُكْم إىَل اللِّ َوِإىَل نَِبّيِه". )سرية 

ابن هشام(
فقد  العدوانية  حتالفاهتم  بعد  أما 
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َحّت  جِبَْيِشِه    اللِّ  َرُسوُل  "أَقـَْبَل 
فـَنـََزَل  الّرِجيُع،  َلُه  يـَُقاُل  ِبَواٍد  نـََزَل 
بـَيـْنـَُهْم َوبـنَْيَ َغَطَفاَن، لَِيُحوَل بـَيـْنـَُهْم 
وََكانُوا  َخْيبـََر،  َأْهَل  ميُِّدوا  َأْن  َوبـنَْيَ 
 . اللِّ  َرُسوِل  َعَلى  ُمظَاِهرِيَن  هَلُْم 
َخْيبـََر  َأْهَل    اللِّ  َرُسوُل  َوَحاَصَر 
، َحّت  يف ِحْصنـَْيِهْم اْلَوِطيِح َوالّساَلملِِ
إَذا أَيـَْقُنوا بِاهْلََلَكِة َسأَُلوُه َأْن ُيَسيـَّرُهْم 
 . فـََفَعَل  ِدَماَءُهْم  هَلُْم  حَيِْقَن  َوَأْن 
وََكاَن َرُسوُل اللِّ  َقْد َحاَز اأْلَْمَواَل 
يَع  َواْلَكِتيَبَة َومجَِ ُكّلَها: الّشّق َوَنطَاَة 
َذيِْنك  ِمْن  َكاَن  َما  إاّل  ُحُصوهِنِْم 
َع هِبِْم َأْهُل َفَدَك  . فـََلّما مسَِ الِْْصنـنَْيِ
إىَل  بـََعثُوا  َصنـَُعوا،  َما  َصنـَُعوا  َقْد 
ُيَسيـَّرُهْم  َأْن  َرُسوِل اللِّ  َيْسأَُلونَُه 
َوَأّن حَيِْقَن ِدَماَءُهْم َوُيَّلوا َلُه اأْلَْمَواَل 
فـََفَعَل. وََكاَن ِفيَمْن َمَشى بـنَْيَ َرُسوِل 
اللِّ  َوبـَيـْنـَُهْم يف َذِلَك حُمَّيَصُة ْبُن 
نـََزَل  فـََلّما  َحارِثََة  َبيِن  َأُخو  َمْسُعوٍد، 
َأْهُل َخْيبـََر َعَلى َذِلَك َسأَُلوا َرُسوَل 
اللِّ  َأْن يـَُعاِمَلُهْم يف اأْلَْمَواِل َعَلى 
الّنْصِف َوقَاُلوا: حَنُْن َأْعَلُم هِبَا ِمْنُكْم 
  َِّوَأْعَمُر هَلَا؛ َفَصالََُهْم َرُسوُل الل
َعَلى الّنْصِف َعَلى أَنّا إَذا ِشئـَْنا َأْن 

َأْهُل  َفَصالََُه  َأْخَرْجَناُكْم،  خُنْرَِجُكْم 
َفَدَك َعَلى ِمْثِل َذِلَك َفَكاَنْت َخْيبـَُر 
َفَدُك  وََكاَنْت  اْلُمْسِلِمنَي  بـنَْيَ  فـَْيًئا 
َخاِلَصًة ِلَرُسوِل اللِّ  ، أِلَنـُّهْم ملَْ 
جَيِْلُبوا َعَليـَْها خِبَْيِل َواَل رَِكاٍب. )سرية 

ابن هشام ج 2 ص 337(
  إذن، كانت اتفاقية مع الرسول
األرض كلها،  هذه  عن  يرحلوا  أن 
وهذا بسبب غدرهم املتكرر، حيث 
الت  القبائل  من  يهود  فيهم  كان 
وُأجليت.  املدينة  سابقا يف  غدرت 
اإلجالء  على  االتفاقية  هذه  وبعد 
زراعة  أي  مزارعة..  اتفاقية  ُعقدت 
مثارها..  من  جزء  مقابل  األرض 
وحني ال يلتزم الطرف الخر بشروط 
املزارعة فال مانع من إهناء االتفاقية 

معه.. وهذا ما قام به عمر.
هل من شبهات أخرى لدى القائلني 
بنع غري املسلمني من دخول مكة؟

يف  جيتمع  "ال  حديث:  أن  تبنيَّ 
إال  ليس  دينان"  العربية  اجلزيرة 
أمٌر،  أنه  فرض  على  مث  نبوءة. 
فاجلزيرة العربية ليست مكة واملدينة 
على كل حال، والديث ال ينطبق 

عليهما، فليس هنالك أي حديث 
يص مكة واملدينة بالذات.

منع  فكرة  أتت  أين  من  والسؤال: 
مكة  دخول  من  املسلمني  غري 

واملدينة حصرا؟ 
لعل البعض فهم خطًأ الية التالية: 
َا اْلُمْشرُِكوَن  ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ
جَنٌَس َفاَل يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد الَْرَاَم بـَْعَد 
َعاِمِهْم َهَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعيـَْلًة َفَسْوَف 
)التوبة  َفْضِلِه﴾  ِمْن   ُ اللَّ يـُْغِنيُكُم 
مشرك  متنع كل  أهّنا  فظنَّ   ..)28
باعتباره  الرام  املسجد  دخول  من 
معنوية  هنا  النجاسة  أّن  جنًسا، مع 
ال مادية؛ وإال كيف جيوز لنا الزواج 
من الكتابيات وهّن جنسات ماديًّا؟ 
وعلى فرض أن الية متنع من جمرد 
على  مقصور  فيها  فاملنع  الدخول، 
املسجد الرام.. أي الكعبة املشرفة 
وال  مكة كلها  وليس  حوهلا،  وما 
املدينة. ومن ناحية عملية ال يسهل 
الرم  إىل  املسلمني  غري  إدخال 
على  يُبىن  لن  لذا  أصال،  املكي 
نبنّي  أْن  املهم  هذا اخلالف شيء. 
هنا أنه ال دليل قط على منع غري 
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املسلمني من دخول مكة واملدينة. 
غري  متنع  ال  الية  هذه  أن  بيد 
املسجد  دخول  جمرد  من  املسلمني 
ممارسة  من  متنعهم  بل  الرام، 
شعائرهم الوثنية كالطواف عراًة فيه؛ 
فقد "َكاَنْت اْلَعَرُب َتطُوُف بِاْلبـَْيِت 
"َرُسوُل  بعث  وقد  )مسلم(.  ُعرَاًة" 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليًّا فََأَمَرُه  اللَِّ َصلَّى اللَّ
َأْن يـَُؤذَِّن بِبـَرَاَءٌة: اَل حَيُجُّ بـَْعَد اْلَعاِم 
ُمْشرٌِك، َواَل َيطُوُف بِاْلبـَْيِت ُعْريَاٌن" 
نزول  بعد  أنّه  أي  )البخاري(.. 
الية  هذه  فيها  الت  براءة  سورة 
يـَْقَربُوا  َفاَل  جَنٌَس  اْلُمْشرُِكوَن  َا  )ِإنَّ
َعاِمِهْم َهَذا(،  بـَْعَد  اْلَمْسِجَد الَْرَاَم 
املشركني   من حجِّ  الرسول  َمَنع 
وِمن طوافهم والذي كانوا ميارسونه 
عراًة، ومل مينعهم من دخوهلم مكة، 
اْلَعاِم  هذا  بـَْعَد  يأيت  اَل  لقال:  وإال 
مهما  املدينة  وال  مكة  إىل  ُمْشرٌِك 
كان سبب جميئه، حت لو للزيارة. 
يسكنون  ظّلوا  املشركني  أّن  كما 
على  أحد  ُيكَره  ومل  واملدينة  مكة 
يف  ِإْكرَاَه  ﴿اَل  ألنه  قّط،  اإلميان 

الدِّيِن﴾ أصال. 

واألحاديث  الية  هذه  وإذا كانت 
الت تفسرها متنع املشركني من إقامة 
شعائرهم الشركية يف املسجد الرام، 
حكمها  يشمل  عامة  آية  فهناك 
﴿ تعاىل  قوله  وهو  املساجد،  كل 

وأّن اْلَمَساِجَد للَِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّ 
ُيسمح  فال   ،)19 )اجلن  َأَحًدا﴾ 
مسجد.  أي  يف  هللا  غري  بعبادة 
يف  لألصنام  يسجد  أن  أراد  فمن 
مسجد  أي  يف  أو  الرام  املسجد 
مَينع  ال  هذا  لكن  له،  نسمح  فلن 
أو ألي  للمسجد الرام  ِمن زيارته 
إن  الزيارة واملشاهدة،  مسجد جملرد 
تيسَّر ذلك عمليا، أو لالستماع إىل 

درس أو خطبة.

الية  غري  أخرى  نصوص  من  هل 
والديث السابق؟ 

أو  لراٍو  خاطئ  فهم  هو  بل  كال، 
الفقهاء،  بعض  من  بعده  أتى  ملن 
الرواية  من  البعض  يتوهم  فقد 
التالية: "أَلُْخرَِجنَّ اْليـَُهوَد َوالنََّصاَرى 
ِإالَّ  أَدََع  اَل  َحتَّ  اْلَعَرِب  َجزِيَرِة  ِمْن 
نبوءة  أهنا  مع  أمٌر،  أنه  ُمْسِلًما" 

العربية  اجلزيرة  أّن  واملعىن  أيضا.. 
بؤرة  أي  من  قريب  عّما  ستخلو 

لليهود والنصارى إىل األبد. 
أما رواية اللحظة األخرية من حياة 
الرسول : "ائـُْتوين ِبِكَتاٍب َأْكُتْب 
َلُكْم ِكَتابًا َلْن َتِضلُّوا بـَْعَدُه أََبًدا .... 
َأْخرُِجوا  بَِثاَلٍث  َمْوتِِه  ِعْنَد  َوأَْوَصى 
اْلُمْشرِِكنَي ِمْن َجزِيَرِة اْلَعَرِب َوَأِجيُزوا 
ُأِجيُزُهْم  ُكْنُت  َما  بَِنْحِو  اْلَوْفَد 
ينقضها  فالذي  الثَّالَِثَة"،  َوَنِسيُت 
السابقة من موطَّأ مالك: "  الروايُة 
فـََفَحَص َعْن َذِلَك ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب 
َرُسوَل  َأنَّ  َواْلَيِقنُي  الثَـّْلُج  أَتَاُه  َحتَّ 
اَل  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اللَّ َصلَّى  اللَِّ 
اْلَعَرِب"..  َجزِيَرِة  يف  ِديَناِن  جَيَْتِمُع 
أي أن عمر مل يكن قد مسع حت 
بالنبوءة، فكيف يكون قد مسع هبذا 
  الرسول  أن  حُيكى  الذي  األمر 
قد أمر به قبيل لظات من وفاته، 
منع  أنه  عمر  أعداء  يشيع  بينما 
عند  شيء  من كتابة    الرسول 
تربئ  املوطَّأ  فرواية  اللحظة..  هذه 
عمر رضي هللا عنه من هذه التهمة 

الواهية. 
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   استمات اليهود لتأويل النبأ عن 
موسى،  مثيل  املوعود  النيب  بعثة 
ذلك  ليكون  حتريفه،  باألحرى  أو 
"وسط  من  ال  "منهم"  املبعوث 

إخوهتم" كما جاء يف نص التثنية:
ِإْخَوهِتِْم  َوَسِط  ِمْن  نَِبيًّا  هَلُْم  ﴿أُِقيُم 

ِمثـَْلَك﴾ )اَلتَّْثِنَية 18 : 18(
إنه  الوحي ويقول  ومتنوا أن يصرِّح 

سيكون "منكم"، ألهنم أدركوا أن 
وليس  إخوهتم،  وسط  من  بعثته 
منهم، هي عقوبة إهلية وإعالن من 
الت  والربكات  النعم  أن  تعاىل  هللا 

"منكم" 
التي تمناها اليهود

بقلم: الداعية متيم أبو دقة - عمَّان
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سترتكهم  السنني  ملئات  هبا  حظوا 
بسبب عصياهنم وجحودهم. وقد 
إيضاحا  األمر    املسيح  زاد 

لليهود بقوله:
َمَلُكوَت  ِإنَّ  َلُكْم:  أَُقوُل  ﴿ِلذِلَك 
هللِا يـُنـْزَُع ِمْنُكْم َويـُْعَطى ألُمٍَّة تـَْعَمُل 

أمَْثَاَرُه.﴾ )ِإجنِْيُل َمتَّ 21:43(
فعوضا عن أن يسمعوا منه بشارة 
سيكون  املوعود  إن  هلم  تقول 
منكم، مسعوا منه أن ملكوت هللا 
سينزع منكم! وكأنه اختار يف رده 
أسلوبا يبدد به أمنيتهم، ويبني هلم 
النبأ  هذا  لتحريف  جهودهم  أن 

ستكون عبثا.

ومع ذلك مل يأُل اليهود جهدا ومل 
ييأسوا من حماولة حتريف هذا النبأ 
عليهم.  ينطبق  لكي  السعي  أو 
املوعود  أن  لعلمهم  املدينة  فقطنوا 
سيظهر يف ذلك املكان، وعارضوا 
بعثته  املعارضة ألن   أشد  النيب 
لنزع  العملي  التحقق  كانت 
ملكوت هللا منهم الذي أُنذروا به 
من قبل، واستمروا حت يومنا هذا 

على إصرارهم بأن النبأ يعنيهم.
أما املسلمون، فقد مّن هللا عليهم 
الذي  املبعوث  بأن  بشَّرهم  بأن 
سيكون  الزمان  آخر  يف  سيبعث 
ينزع  لن  هللا  ملكوت  وأن  منهم، 
النعم  وأن  يغادرهم،  ولن  منهم 
قيام  إىل  فيهم  ستتجدد  والربكات 
الساعة، وأنه سيبعث فيهم موعودا 
الزمان،  آخر  يف  منهم  سيكون 

فقال تعاىل:
يِّنَي َرُسواًل  ﴿ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِّ
َويـُزَكِّيِهْم  آيَاتِِه  َعَلْيِهْم  يـَتـُْلو  ِمنـُْهْم 
َوِإْن  َوالِْْكَمَة  اْلِكَتاَب  َويـَُعلُِّمُهُم 
َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي * 
َوآَخرِيَن ِمنـُْهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو 

اْلَعزِيُز الَِْكيُم ﴾ )اجلمعة 4-3(

منهم    النيب  بعثة  فكما كانت 
يف األولني، كذلك ستكون البعثة 

الثانية منهم أيضا يف الخرين!
وأكد القرآن الكرمي أيضا أن ذلك 
النيب  من  املبعوث سيكون شاهدا 
؛ أي من أمته، ولن يكون من 

خارجها:
َربِِّه  ِمْن  بـَيَِّنٍة  َعَلى  َكاَن  ﴿أََفَمْن 
َويـَتـُْلوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قـَْبِلِه ِكَتاُب 
ُموَسى ِإَماًما َوَرمْحًَة أُولَِئَك يـُْؤِمُنوَن 
اأْلَْحزَاِب  ِمَن  ِبِه  َيْكُفْر  َوَمْن  ِبِه 
ِمْريٍَة  يف  َتُك  َفاَل  َمْوِعُدُه  فَالنَّاُر 
ِمْنُه ِإنَُّه الَْقُّ ِمْن َربَِّك َوَلِكنَّ َأْكثـََر 

النَّاِس اَل يـُْؤِمُنوَن ﴾ )هود 18(
كذلك فقد أنبأ القرآن الكرمي أن 
وعد االستخالف عموما يف األمة 
قال  حيث  وفيها،  منها  سيكون 

تعاىل مكررا "منكم":
ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اللَّ ﴿َوَعَد 
َوَعِمُلوا الصَّاِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنَـُّهْم يف 
ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلَف  َكَما  اأْلَْرِض 
الَِّذي  ِدينـَُهُم  هَلُْم  َولَُيَمكَِّننَّ  قـَْبِلِهْم 
بـَْعِد  ِمْن  َولَيَُبدِّلَنَـُّهْم  هَلُْم  اْرَتَضى 
ُيْشرُِكوَن  اَل  يـَْعُبُدوَنيِن  أَْمًنا  َخْوِفِهْم 
َذِلَك  بـَْعَد  َكَفَر  َوَمْن  َشْيًئا  يب 

من  ييأسوا  ومل  دا  �ج ود  ال�ي  
ُ

ل
أ
�ي مل 

ريف هذا النبأ أو السعي لكي 
ة

ماولة �

لعملهم  املدينة  فقطنوا  م.  عل�ي ينطبق 

املاكن،  ذلك  ي 
ف

� سيظهر  املوعود  أن 

املعارضة  أشد    ي  الن�ج وعارضوا 

ع  ف ل�ف العمىلي  التحقق  بعثته اكنت  ن 
أ
ل

نذروا به من 
ُ
م الذي أ ملكوت الل م�ف

عىل  هذا  يومنا  ح�ة  واستمروا  قبل، 

م. ن النبأ يعن�ي
أ
إرصارمه �ج
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)النور  اْلَفاِسُقوَن﴾  ُهُم  فَُأولَِئَك 
)56

أن  الية  هذه  يف  تعاىل  فأكد 
منكم  سيكون  دوما  االستخالف 
أهم  ومن  غريكم.  من  ال  وفيكم 
ما يتعلق به وعد االستخالف هو 
سيكون  الذي  اخلليفة  ذلك  بعثة 

 . مثيل عيسى يف أمة حممد
يف  إيضاحا  األمر    النيب  وزاد 
حديثه، حيث مسى ذلك املبعوث 
أنه  إىل  إشارة  مرمي  ابن  املسيح 
سيكون له   كما كان املسيح 
ملوسى، وأّكد أنه سيكون "منكم" 
يف  جاء  حيث  املسلمون،  أيها 

الديث:
َمْرمَيَ  اْبُن  نـََزَل  ِإَذا  أَنـُْتْم  ﴿َكْيَف 
)صحيح   ﴾ ِمْنُكْم  َوِإَماُمُكْم  ِفيُكْم 

البخاري, كتاب أحاديث األنبياء(
ابن  مثيل  املسيح  هذا  سينزل  أي 
غريكم،  يف  وليس  فيكم؛  مرمي 
وسيكون  إمامكم،  وسيكون 
أنه  الديث  أكد  وهبذا  منكم! 

سيكون منكم وفيكم.
الديث  جاء  مسلم  صحيح  ويف 
ذلك  أن  ليؤكد  وضوحا  أكثر 

املبعوث سيكون إمامكم وسيكون 
منكم:

اْبُن  ِفيُكْم  نـََزَل  ِإَذا  أَنـُْتْم  ﴿َكْيَف 
)صحيح   ﴾ ِمْنُكْم  فََأمَُّكْم  َمْرمَيَ 

مسلم، كتاب اإلميان(
ومن مّنة النيب  على هذه األمة 
الت  األحاديث كلها  أن  املرحومة 
ختلو  ال  املوعود  ذلك  بعثة  تذكر 
زيادة  "فيكم"،  أو  "منكم"  من 
النبأ  على  وتأكيدا  لإليضاح 

القرآين.
التام، نرى أن  ورغم هذا الوضوح 

  املوعود  املسيح  معارضي 
النازل  أن  على  يصرون  زالوا  ما 
نفسه!  مرمي  بن  عيسى  سيكون 

فياَل شقاوهتم!
على  يدل  إنا  اإلصرار  هذا  إن 
غرية  أدىن  لديهم  ليس  هؤالء  أن 
على هذه األمة، وكأهنم بأنفسهم 
النعمة  األمة  هذه  سلب  يريدون 
إهنم  عليها.  هبا  هللا  أنعم  الت 
حمرومون من رمحة هللا تعاىل بسبب 
ويريدون  وفجورهم،  عصياهنم 
النعمة  هذه  من  األمة  حيرموا  أن 

ف نسوا "منمك" و "فيمك" وأرصوا عىل أن املسيح  ف الذ�ي ف من املسمل�ي إن هؤلء الرفي�ي

 ، ف مر�ي ملسيح ا�ج  أن القرآن الكر�ي مل يصفه �ج
ف

ف مر�ي  نفسه – ر� هو عيىس �ج

تسميته  أن   
ف

ور� ددا،  مج الدنيا  إىل  عودته  وعدم  مر�ي  ف  �ج بوفاة عيىس  ح  بل رصَّ

ي 
ف

دف إل لتوضيح أنه سيكون مثيل املسيح � حاديث مل �ة
أ
ي ال

ف
ف مر�ي � ملسيح �ج �ج

اد خاطأ أو  م بسبب اج�ة مة ليس إل- إن هؤلء مل يرصوا عىل هذا ال�ف
أ
هذه ال

بسبب أن هنالك التباسا، بل مه يرصون عليه بسبب أن ذلك املوعود قد ُبعث 

م حسدا وحقدا ومكدا، وقاموا  قت قلو�ج نباء، فاح�ة
أ
مة مصداقا لال

أ
فعال من هذه ال

كن  ف الذي ل �ي ي  خا�ة النبي�ي قام الن�ج مة ول �ج
أ
ل ف �ج ف غ�ي مبال�ي ملعارضته معاند�ي

ا اكن أم حديثا. فأي بالء ابتليت به هذه  ي قد�ي أن يبعث بعده من خارج أمته ن�ج

وأن  الزمان،  هذا  إمام  ملعرفة  والعيون  القلوب  يفتح  أن  تعاىل  نسأل هللا  مة! 
أ
ال

. ف ، آم�ي ف ررمه من هؤلء الظامل�ي ي رمحته و�ي
ف

مة �
أ
ُيدخل ال
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بشقاوهتم وعنادهم. ليتهم شاهبهوا 
اليهود يف غريهتم؛ أولئك الذين رأوا 
غريهم  من    النيب  بعثة  يف  أن 
رفضها  على  وأصروا  هلم،  خسارة 
عنادا. فهؤالء مل يشاهبوا اليهود يف 
الشقاوة  يف  شاهبهوهم  بل  غريهتم 
املبعوث،  بذلك  والكفر  والعناد 
ولكنهم خالفوهم عجبا بإصرارهم 

على أنه جيب أال يكون منهم!
من  الكّم  هبذا  اليهود  حظي  لو 
البشارات الت تبشر ببعثة املبعوث 
فيهم لقدروها أشد التقدير ولفرحوا 
هبا، ولَكْم متنوا أن تتضمن األنباء 
"منكم" أو "فيكم" الت يزخر هبا 
مل  هللا  ولكن  والديث،  القرآن 

حيقق هلم أمانيهم الباطلة تلك.
املسلمني  من  الرفيني  هؤالء  إن 
"فيكم"  و  "منكم"  نسوا  الذين 

وأصروا على أن املسيح هو عيسى 
أن  رغم   – نفسه    مرمي  بن 
باملسيح  يصفه  مل  الكرمي  القرآن 
عيسى  بوفاة  صرَّح  بل  مرمي،  ابن 
الدنيا  إىل  عودته  وعدم  مرمي  بن 
باملسيح  تسميته  أن  ورغم  جمددا، 
هتدف  مل  األحاديث  يف  مرمي  بن 
مثيل  سيكون  أنه  لتوضيح  إال 
املسيح يف هذه األمة ليس إال- إن 
الفهم  هذا  على  يصروا  مل  هؤالء 
بسبب  أو  خاطئ  اجتهاد  بسبب 
أن هنالك التباسا، بل هم يصرون 
قد  املوعود  ذلك  أن  بسبب  عليه 
بُعث فعال من هذه األمة مصداقا 
حسدا  قلوهبم  فاحرتقت  لألنباء، 
ملعارضته  وقاموا  وكمدا،  وحقدا 
وال  باألمة  مبالني  غري  معاندين 
الذي  النبيني   خامت  النيب  بقام 

ال ميكن أن يبعث بعده من خارج 
أمته نيب قدميا كان أم حديثا. فأي 
بالء ابتليت به هذه األمة! نسأل 
هللا تعاىل أن يفتح القلوب والعيون 
ملعرفة إمام هذا الزمان، وأن يُدخل 
األمة يف رمحته وحيررهم من هؤالء 

الظاملني، آمني.

أن  عىل  يدل  ا 
ف
إ� رصار  الإ هذا  إن 

عىل  ة  غ�ي أد�ف  م  لد�ي ليس  هؤلء 

يدون  �ي نفهسم 
أ
�ج م  �ف

أ
واك مة، 

أ
ال هذه 

أنعم  ي 
ال�ة النعمة  مة 

أ
ال هذه  سلب 

م مرومون من رمحة  ا. إ�ف ا عل�ي الل �ج

ورمه،  ج
ف

و� م  عصيا�ف بسبب  تعاىل  الل 

هذه  من  مة 
أ
ال رموا  �ي أن  يدون  و�ي

م وعنادمه. النعمة بشقاو�ة

مة ليس إل- إن هؤلء 
أ
ي هذه ال

ف
دف إل لتوضيح أنه سيكون مثيل املسيح � حاديث مل �ة

أ
ي ال

ف
ف مر�ي � ملسيح �ج  أن تسميته �ج

ف
ر�

اد خاطأ أو بسبب أن هنالك التباسا، بل مه يرصون عليه بسبب أن ذلك املوعود قد  م بسبب اج�ة مل يرصوا عىل هذا ال�ف

مة 
أ
ل ف �ج ف غ�ي مبال�ي م حسدا وحقدا ومكدا، وقاموا ملعارضته معاند�ي قت قلو�ج نباء، فاح�ة

أ
مة مصداقا لال

أ
ُبعث فعال من هذه ال

ا اكن أم حديثا. فأي بالء ابتليت به  ي قد�ي كن أن يبعث بعده من خارج أمته ن�ج ف الذي ل �ي ي  خا�ة النبي�ي قام الن�ج ول �ج

ررمه من هؤلء  ي رمحته و�ي
ف

مة �
أ
مة! نسأل الل تعاىل أن يفتح القلوب والعيون ملعرفة إمام هذا الزمان، وأن ُيدخل ال

أ
هذه ال

. ف ، آم�ي ف الظامل�ي
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بقلم: األستاذ إبراهيم أخبار عالمية
إخلف – لندن

ألقى إمام اجلماعة اإلسالمية األمحدية حضرة 
مريزا مسرور أمحد خطابًا تاريًيا ملِهًما يف ختام 
اجللسة السنوية 122 يف اهلند وذلك يوم األحد 
29 /12/ 2013 حيث حتدث حضرته عرب 
الفتوح يف  الصناعية من مسجد بيت  األقمار 
لندن. وقد حضر أكثر من 17000 شخص 
اجللسة السنوية يف قاديان، بينما تمع حوال 

5000 يف لندن لضور اخلطاب اخلتامي.
مسرور  مريزا  املؤمنني حضرة  أمري  وقد حتدث 
أمحد خالل خطابه الذي دام ساعة من الزمن 
كيف يوجه هللا سبحانه وتعاىل الناس حنو قبول 

األمحدية "اإلسالم القيقي". 

وقال حضرته إن العديد من املسلمني كانوا "يف 
حالة يأس" من حالة العامل اإلسالمي، ولكنهم 
بسبب  خماوفهم  عن  التعبري  من  يتمكنوا  مل 
حتركهم  والذين  علماء،  يسمون  ممن  اخلوف 
فقد  ذلك،  ومع  اخلاصة.  األنانية  مصالهم 

إمام الجماعة اإلسالمية األحمدية حضرة ميرزا مسرور أحمد
يلقي الخطاب الختامي للجلسة السنوية الـ 122 لقاديان من لندن

املخلصني  املسلمني  من  العديد  هنالك  كان 
املسيح  ظهور  أجل  من  يدعون  الذين كانوا 
واملهدي واستجاب اهللا دعاءهم بإرشادهم إىل 

القيقة.
 

نصره  أمحد  مسرور  مريزا  حضرة  أعطى  وقد 
هللا أمثلة من املاضي والاضر عن كيف انضم 
بعد  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  إىل  الناس 
أن رأوا رؤى واضحة جًدا تبني حقيقة املسيح 
املوعود حضرة مريزا غالم أمحد القادياين وقال 
نصره هللا إن هناك عدد ال حيصى من مثل هذه 

القصص"املذهلة".
أن  عن كيف  بالقول  اخلليفة  حضرة  وخلص 
األمحدية كانوا  اإلسالمية  للجماعة  املعارضني 
خالل  من  تقدمها  وقف  باستمرار  حياولون 
كانت  جهودهم  ولكن  والعدوان.  الوحشية 
بالفشل ألن يد هللا ترعى اجلماعة  تبوء دائًما 

اإلسالمية األمحدية حيث قال:
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وقد  وحشية خصومنا  خناف  أن  ميكن  "هل   
شهدنا إرشاد هللا وتأييده؟ بالتأكيد ال "!

واستمر حضرته بالقول:
 "منذ أربعة عشر قرنًا، حتّمل حضرة بالل كل 
الالم الت لقت به، ورد فقط بالقول "واحٌد 
أحد". واليوم، هذا املثال درس لنا وحنن نواجه 
املعارضة واالضطهاد. فذلك يوجهنا إىل هدفنا 
الوحشية،  هذه  من  الرغم  على  أنه  القيقي، 
سوف ننشر وحدانية هللا إىل أركان العامل ومن 

أجل ترسيخ الوحدانية، الت هي مهمة املسيح 
ولن  أي جهد  نألو  لن  السالم،  عليه  املوعود 

نستكني بأي شكل من األشكال ".
 

وبعد خطابه، ختم حضرة مريزا مسرور أمحد 
اجللسة السنوية بدعاء مجاعي صامت.

هـــل يمكن أن 
نخاف وحشيـــة 
خصــــومنا وقد 

شهدنا إرشاد الله 
وتأييده؟ 

بالتأكيد ال!

يقول حضرة أمير المؤمنين:

حضرة موالنا أمري املؤمنني اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود عليه السالم
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  Tuheitia يف 2013/10/29 رحب امللك
يف   Turangawaewae Marae يف 
األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  بإمام  نيوزيلندا 
أمحد  مسرور  مريزا  حضرة  اخلامس  اخلليفة 

بالطريقة التقليدية للشعب املاووري.
عند  أمحد  مسرور  مريزا  اخلليفة  وصول  ولدى 
الساعة 10:30 صباًحا، رحب ثالثة من أبناء 
عرض  خالل  من  حبضرته  املاووري  الشعب 

احملاربني املاووري التقليدي.
وخالل اجللسة الرمسية، رحب عدد من شيوخ 
املاووري بأمري املؤمنني مريزا مسرور أمحد بعدٍد 
من اخلطب القصرية خماطبني حضرته "بالزعيم 

امللهم واملدافع القوي عن السالم".
مريزا  حضرة  إهداء  الدث  هبذا  األبرز  وكان 
مسرور أمحد نسخة من القرآن الكرمي للملك 

اللغة  إىل  مؤخرًا  ترمجها  والت   Tuheitia
املاوورية السيد شكيل أمحد منري.

حضرة  خطب  االستعراضي،  الفل  وخالل 
مريزا مسرور أمحد بشيوخ القبائل وشكرهم على 

ترحيبهم التقليدي.
ويف معرض حديثه عن القرآن الكرمي، قال حضرة 

مريزا مسرور أمحد:
"إن القرآن يعّلم الناس كيف يعيشون مًعا بسالم 
الب  نشر  إىل  حباجة  اليوم  حنن  وبالتأكيد 
والسالم واملصالة إىل القاصي والداين - وهذه 

هي رسالة القرآن."
واختتم حضرة مريزا مسرور أمحد خطابه باإلعراب 
بني  املتبادلة  الصداقة  تستمر  أن  يف  أمله  عن 
املاوورية  واجلماعة  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة 

إىل األبد.

الجماعة إمام 
األحمدية  اإلسالمية 
دي نسخة من القرآن الكر�ي  �ي
يلندا نيوز ي 

ف
� املـــــــــــــاووري  امللك  إىل 

حضرة موالنا أمري املؤمنني اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود عليه السالم وامللك املاووري
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انتباه  لفت  علينا  أن  جًدا  مقلق  ألمٌر  إنه 
العامل إىل حمنة مواطَنني خملَصني بريئني من 
اململكة العربية السعودية واللذين مل يرتكبا 
اعتقال  لكنهما  اإلطالق،  على  جرٍم  أي 
اختارا  أهنما  جملرد   2012/05/14 يف 
االنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
من أجل حتسني فهمهما وتطبيقهما لتعاليم 

دينهما اإلسالمي.
يقارب  ما  فمنذ  القلب  تفطر  قصة  إهنا 
سجن  من  ينقالن  ومها  والنصف  العام 
بالوصول  ألسرتيهما  يسمح  وال  آخر  إىل 
أحد  يعلم  ال   2013 مايو  ومنذ  إليهما 
أمٌر  وهذا  حالتهما.  أو  وجودمها  بكان 
مروٌع وصادم للمجتمع العاملي، فالتفاصيل 
املتوفرة عنهما ضئيلة جًدا وحنن نسعى إىل 
دعم وتعاون اجملتمع الدول من أجل إطالق 

سراحهما. وهندف إىل بذل اجلهد لتأمني 
اإلفراج عنهما وإلقناع السلطات السعودية 
بالتوقف عن مثل هذه األعمال الت ختالف 

كل القيم اإلنسانية واإلسالمية.
مرزوق  محيد  سلطان  هو  األوىل  الضحية 
العزيزية  حي  من  مواطن  وهو  العنزي 
الدود  من  بالقرب  عرعر  مدينة  يف 
السعودية.  العربية  للمملكة  الشمالية 
يوم  منزله  احمللية  السلطات  دامهت  حيث 
القبض  عليه  وألقوا   ،2012/05/14
للتحقيق معه ونقل بعدها إىل سجن عرعر 
العام. ومل يكن هنالك أي سبب العتقاله، 
اللحظة.  تلك  يف  هتمة  أي  له  توجه  ومل 
فاحل  سعود  السيد  هو  األخرى  والضحية 
عوض العنزي والذي اعتقل أيًضا يف عرعر 

اضطهاد األحمديين 
في المملكة العربية السعودية

<< يتبع
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اململكة العربية السعودية. كما حنث مجيع 
واجملتمعات  اإلنسان  حقوق  مؤسسات 
السعودية  السلطات  لث  الدبلوماسية 
االنتهاكات  هذه  مثل  عن  االمتناع  على 
املروعة لقوق اإلنسان واحرتام التوجيهات 
األخرية الصادرة عن االحتاد األورويب حول 
تغيريًا  قريًبا  نرى  أن  ونأمل  الدينية.  الرية 
ومتكني  السعودية،  السلطات  قلب  يف 
هذين املواطنني الربيئني من التمتع حبريتهما 
الياة من أجل  األساسية يف كل جماالت 

حتسني فهم وممارسة تعاليم اإلسالم.
السيوية  اإلنسان  حقوق  جلنة  وحتث 
على  السعودية  العربية  اململكة  حكومة 
بدء التحقيق يف االعتقاالت التعسفية ويف 
احتجاز أبناء اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
وعلى ضمان توفري العدالة هلذين املواطنني.

التقرير الصحفي الصادر 
عن اللجنة الدولية لقوق اإلنسان

يف شهر ديسمرب 2013:

أيًضا  وهو   .2012/05/14 االثنني  يوم 
مواطن سعودي من حي العزيزية يف مدينة 

عرعر السعودية.
املشايخ  من  الثنني  تسليمهما  مت  وقد 
عن  بالتخلي  إقناعهما  حاوال  واللذين 
بأنه  يزعمان  ما  إىل  والعودة  إمياهنما 
حتت  بحاكمتهما  ُهّددا  كما  اإلسالم. 
عقوبته  والذي  اإلسالم  يف  الردة  حكم 
"حسب فهم املشايخ" املوت. ومنذ ذلك 
والضغط  بزيارهتما  املشايخ  استمر  الني 
عليهما لرتك اجلماعة اإلسالمية األمحدية. 
أية  على  بالصول  هلما  ُيسمح  مل  كما 
أية هتمة  إليهما  قانونية ومل توجه  استشارة 
رمسية. ولكال الضحيتني عائالت وأطفال، 
وللسيد فاحل ثالثة أطفال. وحالة أسرتيهما 
ويزداد  يعيلهما  من  يوجد  فال  جًدا  حمزنة 
على  معلومات  أية  توفر  بعدم  عذاهبما 

اإلطالق عن مكان وجود زوجيهما.
مع هذا السيناريو املرعب أصبح لزاًما عرض 
ليكون  العامل  على  املأساوي  الادث  هذا 
يف  املروعة  الوادث  هذه  بثل  بينة  على 
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بقلم: األستاذ أيمن أخبار محلية
المالكي

   بقيادة السيد حممد شريف عودة احملرتم أمري 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف الديار املقدسة 
يف  تعاىل  هللا  بفضل  الكبابري  من  وفد  شارك 
حيث   ،2013 قاديان  يف  السنوية  اجللسة 
رافقه كل من املريب احملرتم األستاذ مشس الدين 
ماالباري والداعية هاين طاهر احملرتم والسيد أمين 
حممد  اجلماعة  أمري  ألقى  وقد  احملرتم.  املالكي 
شريف احملرتم خطابا مؤثرا يف اليوم األول للجلسة 
كما تشرف برئاسة الفقرة الثانية من اليوم الثاين 
أيام من 27 إىل  لثالثة  الت استمرت  للجلسة 
يوم  لكل  يكون  حيث   2013  -12  -29
فقرتان تفصل بينهما اسرتاحة غداء، وتبدأ كل 
القرآن الكرمي مث إنشاد قصيدة  فقرة بتالوة من 
يتلوها  اهلامة  اخلطابات  من  جمموعة  إلقاء  مث 
أحيانا كلمات الضيوف من رجال دين وسياسة 
وقد  للجماعة.  وأصدقاء  اجتماعيني  وناشطني 

تالوة  بإلقاء  احملرتم  طاهر  هاين  الداعية  تشرف 
الثالث واألخري  اليوم  عطرة من القرآن الكرمي يف 

من أيام اجللسة املباركة.
كما تشرف األخ أمين املالكي بإنشاد أبيات من 
قصيدة "يا عني فيض هللا والعرفان" لضرة سيدنا 
أمحد املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم 
يف مدح سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم، وذلك 

خالل الفقرة األوىل من اليوم األول للجلسة.
ومن اجلدير ذكره أن جلستنا السنوية يف قاديان 
النطاق ومثاال على  إعالميا واسع  اهتماما  تلقى 
ذلك فقد نشرت جريدة "بنجاب جاكرن" اهلندية 
اليومية يف عددها الصادر يف 2013-12-28 
خربا حتت عنوان: "أناس من 32 دولة حول العامل 

يسجدون مًعا يف قاديان".  
)أنظر الصور يف الغالف الداخلي، ص رقم1(

وفد من الكبابير 
             يشـارك يف االحتــفال   
              السنـــــــوي يف قاديان 
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مت بفضل هللا يف شهر تشرين الثاين نوفمرب املاضي إجراء انتخابات 
جملس خدام األمحدية وكذلك جلنة إماء هللا وقد مت انتخاب السيد 
راشد خطاب احملرتم رئيسا جمللس خدام األمحدية يف الديار املقدسة، 
وكذلك فقد انُتخبت السيدة تغريد فضل رئيسة للجنة إماء هللا يف 
الديار املقدسة، وفور وصول موافقة أمري املؤمنني شرع كل منهما 
الدين  خلدمة  الطاقات  واستثمار  اجلهود  لبذل  جملسه  تشكيل  يف 

وتربية األفراد. 

أخبار محلية

انعقد بفضل هللا تعاىل يف 2013-11-28 
يف كفر  األمن"  "دار  يف  الثاين  االجتماع 
صور، وقد توافد من استطاع من اإلخوة من 
خمتلف مناطق الضفة الغربية لنيل بركات هذا 
االجتماع والتعرف على بعضهم البعض لتقوية 
كما  والعزائم.  اهلمم  وشحذ  واألخوة  احملبة 
من  اإلخوة  بعض  االجتماع  هذا  يف  شارك 
غري األمحديني قِدموا للتعرف على اجلماعة. 
أمري  املصلني حضرة  وقد خطب اجلمعة وأم 

السيد  املقدسة  الديار  يف  اإلسالمية  اجلماعة 
حممد شريف احملرتم، حيث تناول موضوع الدعاء 
أثرا مجيال على الاضرين  يف خطبته، وقد ترك 
الذين تأثروا مما مسعوا حول حقيقة الدعاء وأمهيته 
كما وضحه سيدنا أمحد عليه السالم. وقد سبق 
وطرح  للتجارب  وتبادل  تعارف  جلسة  اخلطبة 
األسئلة، وعقب الصالة تناول الاضرون الغداء 

على مائدة املسيح املوعود عليه السالم.

أخبــار دار األمن

نتخابات  ا
المجالس 
الفرعية



اإلسالمي  التلفزيون  استوديوهات  من  بث 
ُ

ي مباشر  شهري  برنامج 
األحمدي في الكبابير؛ يناقش مواضيع ذات أبعاد عميقة وتالمس الواقع.

عة  )محج ف  يوم�ي مدار  وعىل  بية،  العر  MTA3 شاشة  عىل  ر  �ش لك  من  الثالث  سبوع 
أ
ال تشاهدونه   

حينه.  ي 
ف

� للجماعة  الرمسي  املوقع  وكذلك  القناة  خالل  من  البث  ساعات  عن  يعلن  حيث  وسبت( 

يعا. محج بمك   
ً

فأهال  ، مج �ف ال�ج هذا  من�ج  خالل  من  وأسئلتمك  رائمك  �ج الفاعلة  لملشاركة  مج  �ف ال�ج أ�ة  تدعومك 
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