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أن  مجاعيت  أنصح  "إين 
الكرب  ألن  الكرب  تتجنبوا 
ربنا  أعني  يف  مكروٍه  ِجدُّ 
ا  ُرمبمَّ ولكنكم  اجلالل.  ذي 
الكرب؟  هو  ما  تفهمون  ال 
أنِطق  فإين  مين  فَاففَْهموا 

بروح هللا. 
ألنه  أخاه  َيِْقر  من  فكل 
أو  عقاًل  أو  علًما  ِمنه  أكثر 
ال  ألنه  متكرٌب،  فهو  بَراَعًة 
للعلم  َمْصدًرا  تعاىل  يرى هللا 
شيئا  نفَسه  يَعَترب  بل  والعقل 
بقادر على  أليس هللا  يُْذَكْر. 
أن جيعله جمنونا ويَهَب ألخيه 
وعقال  علما  يتقره  الذي 

وبراعًة أفضَل مما عنده؟
يقر  الذي  فإن  وكذلك   
وَشَرِفه  ماله  على  بِناًء  أخاه 
ألنه  متكرب،  فهو  وكرامته 

هو  تعاىل  هللا  أن  ينسى 
الشرَف  هذا  أعطاه  الذي 
وال  أعمى  إنه  والكرامَة. 
قادر  تعاىل  هللا  أن  يعرف 
دائرًة  عليه  يفُنفَزَِّل  أن  على 
يف  السافلني  أسفل  يف  فيقع 
ملح البصر، وأن يهب ألخيه 
الذي يتقره ماال وثَراًء أكثَر 

منه.
بصحته  يفَْزُهو  َمن   كذلك 
حبسنه  يتباهى  أو  اجلسدية 
ومجاله وقوته وُقدرتِه، ويذكر 
به  ساخًرا  باحتقار  أخاه 
عيوَب  وَيذكر  ومستهزئا، 
لآلخرين،  اجلسديَة  أخيه 
غافل  إنه  متكرب.  أيضا  فإنه 
يقدر  الذي  اإلله  ذلك  عن 
عيوبًا  عليه  يُنفزِّل  أن  على 
وجيعَله  واحدًة  دفعًة  جسدية 

َأْسَوَأ حااًل ِمن أخيه احملتَقر، 
الذي  أخيه  قوى  يف  ويبارك 
احُتقر؛ فال تضعف قواه وال 
تتعطل إىل مدة مديدة، ألنه 

تعاىل يفعل ما يشاء.
على  يعتمد  الذي  وكذلك   
قّوته ومواهبه الذاتية، ويهمل 
الدعاَء والتوّسل إىل هللا، هو 
يعرف  مل  ألنه  متكرب،  أيضا 
والقدرات،  القوى  مصدر 
بل ظن نفسه شيئا يُعتّد به! 
فتذكروا كّل هذا يا أحّبائي، 
وا يف نظر هللا من  كي ال تفَُعدُّ
بآخر،  أو  بشكل  املتكرّبين، 

غافلون.  وأنتم 
فالذي ُيصّحح كلمة خاطئة 
نصيبا  نال  قد  ِبِكرْب،  ألخيه 
يريد  ال  والذي  الِكرب.  من 
بلطف  أخيه  إىل  اإلصغاء 

بوجهه  ويشيح  وأدب، 
من  نصيبا  نال  قد  عنه، 
شعور  ينتابه  والذي  الِكرب. 
أخ  جلس  إذا  باالمشئزاز 
نال  قد  بقربه،  حمتاج  فقري 
والذي  الِكرب.  من  نصيبا 
إىل  واستهزاء  بازدراء  ينظر 
ويدعو،  يصّلي  شخص 
الِكرب.  من  نصيبا  نال  قد 
يكون  أن  يريد  ال  والذي 

ومرَسله كالم اإلمام إمام الكالم هللِا  ملبعوث  مطيًعا 
نصيبا  نال  قد  طاعة كاملة، 
من الِكرب. والذي ال ُيصغي 
وال  ومرَسله،  هللا  ملبعوث 
نال  قد  باهتمام،  يقرأ كتبه 
فعليكم  الِكرب.  من  نصيبا 
فيكم  يكون  أال  حتاولوا  أن 
لئالّ  التكرب  من  نوع  أي 
أنتم  ولتفوزوا  هَتَلكوا، 

بالنجاة.  وأهلكم 

بالقدر  وَأِحّبوه  إىل هللا  توبوا 
الذي ميكن أن ُيَّب به أحد 
واخشوا  احلياة،  هذه  يف 
ميكن  الذي  بالقدر  رّبكم 
يف  أحًدا  خيشى  أن  ألحد 
طاهري  كونوا  العامل.  هذا 
وكونوا  والنوايا،  القلوب 
مساملني  متواضعني  لطفاء 
وغري مؤذين لكي تُرمحوا". 

)نزول املسيح، اخلزائن الروحانية، اجمللد 18، ص 403-402( 

 الكريم  للنبي  الحقيقي  الحب 
الله نرصه  املوعود  للمسيح  الخامس  الخليفة  املؤمنني  أمري  موالنا 

األحمدية  اإلسالمية  الجامعة  إمام  ألقاها   - جمعة  خطبة 

تعاىل  الله  أيده  أحمد  مرسور  مرزا  سيدنا  املؤمنني  أمري 

واإلمام  املوعود  للمسيح  الخامس  الخليفة  العزيز  بنرصه 

املهدي عليه السالم. ألقى فيها الضوء عىل املوقف اإلسالمي 

من الفيلم امليسء إىل الرسول  وما شابهه من إساءات.

األحمدية: اإلسالمية  للجامعة  الرسمي  العريب  املوقع  زيارة  أخرى ميكنكم  الكتاب وكتب  لتصفح هذا 

w w w . i s l a m a h m a d i y y a . n e t

الموعود  المسيح  قال 
     : المعهود  والمهدي 
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خطبة الجمعة

املؤمنني  أمري  افتتح 
اخلامس  املسيح  خليفة 
أمحد  مسرور  مريزا 
اجلمعة  يوم  هللا  نصره 
مسجد   2013/3/29

فالنسيا  يف  الرمحن  بيت 
تبنيه  مسجد  ثاين  وهو 
اإلسالمية  اجلماعة 
بعد  إسبانيا  يف  األمحدية 
التارخيي  البشارة  مسجد 

افتتح  بيدروباد والذي  يف 
.1982 عام 

املسجد  افتتاح  مت  وقد 
فيه،  اجلمعة  بصالة 
احلدث  ُبّث  قد  حيث 
عرب  العامل  إىل  مباشرًة 

العاملية. إيه  يت  إم  قناة 
اجلمعة  خطبة  وخالل 
أمهية  عن  حضرته  حتدث 
وموقعه،  اجلديد  املسجد 
عمًدا  اختار  أنه  وقال 
وذلك  لبنائه  فالنسيا 
قرون،  عدة  منذ  ألنه 

احلكام  قرر  عندما 
أثر  كل  إزالة  اإلسبان 
البالد،  من  لإلسالم 
احملليون  املسلمون  استمر 
شعائرهم  مبمارسة  فيها 
قسًرا  نُفوا  أن  إىل  الدينية 

البالد. من 
مريزا  حضرة  حتدث  كما 
عن  أيًضا  أمحد  مسرور 
الدميوغرافية  التغريات 
لسكان  حتدث  اليت 
أن  قال  حيث  إسبانيا. 
ازداد  قد  املسلمون  عدد 
الثالثني  يف  كبري  بشكل 
املتوقع  ومن  املاضية  عاًما 
يف  أكثر  ازديادهم 
ولذلك  املقبلة.  العقود 
اجلماعة  مسؤولية  فإن 

يف  األمحدية  اإلسالمية 
الرسالة  نشر  إسبانيا 
والسلمية  احلقيقية 
الشعب  إىل  لإلسالم 

اإلسباين.
هللا: نصره  قال  ولقد 

اإلسالم  دخل  "لقد 
على  إسبانيا  إىل  جمدًدا 
اإلسالمية  اجلماعة  يد 
بنت  عندما  األمحدية 
وسوف  البشارة  مسجد 
احلقيقي  اإلسالم  يُرى 
البالد  هذه  يف  يزدهر 
خدام  يسعى  عندما 
لتبليغ  املوعود  املسيح 
اجلميلة  اإلسالم  دعوة 

إسبانيا" يف  فرد  إىل كل 
أن  حضرته  قال  كما 

" الشعب اإلسباني والمسلمون األحمديون القاطنون هنا أبناء وطٍن 

أن نسعى  المحبة والسالم، كما يجب  واحد فيجب علينا نشر رسالة 

اإلسالم  تعاليم  عرض  طريق  عن  اإلسباني  الشعب  قلوب  لكسب 

الجميلة والنقية "

تقوم  اليت  القاعدة 
اإلسالمية  اجلماعة 
أساسها  على  األمحدية 
لنشر  اجلهود  ببذل 
األمر  هي  اإلسالم 
إكراه  "ال  أن  القرآين 
ضوء  ففي  الدين".  يف 
يسعى  التعليم،  هذا 
إىل  األمحديون  املسلمون 
الشعب  قلوب  كسب 
واحلب  بالرمحة  اإلسباين 

لعطف. وا
إىل  حضرته  أشار  كما 
اإلسباين  "الشعب  أن: 
األمحديني  واملسلمني 
وطٍن  أبناء  هنا  القاطنني 
نشر  علينا  فيجب  واحد 
والسالم،  احملبة  رسالة  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود ، موالنا أمري املؤمنني مريزا مسرور أمحد أيده 

هللا بنصره العزيز خيطب خطبة اجلمعة يف مسجد بيت الرمحن

تلخيص لخطبة أمير المؤمنين
أيده اهلل تعالى بنصره العزيز

التي ألقاها في مسجد بيت الرحمن، فالنسيا - إسبانيا
بتاريخ 29\3\2013
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نسعى  أن  جيب  كما 
الشعب  قلوب  لكسب 
طريق  عن  اإلسباين 
اإلسالم  تعاليم  عرض 

والنقية" اجلميلة 
مث أهنى أمري املؤمنني أيده 
العزيز  بنصره  تعاىل  هللا 
بالدعاء  اجلمعة  خطبة 
هلل تعاىل: "أن ميّكن هذا 
صورة  تقدمي  من  املسجد 
إىل  لإلسالم  حقيقية 
وأن  اإلسباين  الشعب 

مقيم  أمحدي  يتمكن كل 
أداء  من  املنطقة  هذه  يف 

احلق"  هذا 
أمري  أزاح  املناسبة  وهبذه 
الستار  هللا  نصره  املؤمنني 
التذكارية  اللوحة  عن 
بافتتاح  احتفااًل  

. ملسجد ا
أوضح  كلمته،  أخالل 
التعاليم  حضرته 
احلقيقية  اإلسالمية 
والسالم  العدالة  يف 

لتسامح. وا
طمأنة  يود  أنه  وقال 
أن  اإلسباين  الشعب 
سيكون  اجلديد  املسجد 
والرمحة  للسالم  مصدًرا 
العمل  روح  سيعزز  وأنه 
داخل  والوحدة  اجلماعي 

: جملتمع ا
املسلمون  »حنن 
هنا  لسنا  األمحديون، 
إزعاج  أي  لكم  لنسبب 
للخدمة،  هنا  حنن  بل 

والوحدة،  للتآخي  مكانٍ  بمثابة  ليكون  المسجد  هذا  بناء  تم  »لقد 

غير  أو  مسلمًا  أكان  سواء  صافية،  بنيةٍ  هنا  إلى  سيأتي  من  وكل 

هذا  سمي  وقد  دائمًا.  له  مفتوحة  المسجد  أبواب  سيجد  مسلم، 

المسجد مسجد بيت الرحمن أي بيت اهلل الرحمن الذي يظهر العطف 

سوف  المسجد،  هذا  بنينا  الذين  ونحن،  شرط.  أي  دون  خلقه  على 

وخدمة  فيها  نعيش  التي  المجتمعات  ومساعدة  خدمة  في  نستمر 

خلق اهلل«.

معكم،  لنتشارك  هنا  حنن 
يف  إليكم  ننضم  ولكي 
بسالم  ونعيش  أنشطتكم 

معكم.« وسعادة 
أمري  وخالل كلمته، كرر 
اجلماعة  شعار  املؤمنني 
األمحدية  اإلسالمية 
وال  للجميع  »احلب 
الذي  ألحد«  كراهية 
املسيح  خليفة  صاغه 
مريزا  حضرة  الثالث 
زيارة  خالل  أمحد  ناصر 
عام  إسبانيا  إىل  هبا  قام 

قال: حيث   1980
اجلماعة  »تأسست 
اليوم  األمحدية  اإلسالمية 
دولة   200 من  أكثر  يف 
ننشر  نذهب  وأينما 
وال  للجميع  احلب  رسالة 

ألحد« كراهية 
أنه  هللا  نصره  وقال 
املتطرفة  األعمال  بسبب 
قلة  هبا  تقوم  اليت 

أنفسهم  يسمون  صغرية 
ُشوِّهت  »باملسلمني« 
الغرب  يف  اإلسالم  صورة 
عادل. كما  غري  بشكل 
التطرف  أن  حضرته  بني 
هلما  ليس  واإلرهاب 
باإلسالم،  عالقة  أية 
الكرمي  النيب  أن  واحلقيقة 
مرة  وال  يبادر  مل   
خلفاؤه  حىت  وال  واحدة 
حرٍب  بأي  الراشدون 
وعندما  عدوان.  أو 
من  بالقتال  اإلذن  ُمنح 
فقد كان  تعاىل  هللا  قبل 
مجيع  حلماية  وسيلًة  ذلك 
األديان  ومجيع  الناس 

قال: حيث 
الكرمي  القرآن  »ينص 
بالقتال  اإلذن  منح  على 
يبقى  لن  وإال  الدفاعي 
يف  للعبادة  مكاٍن  أي 
املعتدين، سواء  مأمٍن من 
كنيسا  أو  كنيسة  أكان 

أو  مسجدا  أو  يهوديا 
.»، معبدا

حضرة  قال  اخلتام،  ويف 
أمحد: مسرور  مريزا 

هذا  بناء  مت  »لقد 
مبثابة  ليكون  املسجد 
والوحدة،  للتآخي  مكاٍن 
هنا  إىل  سيأيت  من  وكل 
أكان  سواء  صافية،  بنيٍة 
مسلم،  غري  أو  مسلًما 
املسجد  أبواب  سيجد 
وقد  دائًما.  له  مفتوحة 
املسجد مسجد  مسي هذا 
بيت  أي  الرمحن  بيت 
يظهر  الذي  الرمحن  هللا 
دون  خلقه  على  العطف 
الذين  وحنن،  شرط.  أي 
املسجد،  هذا  بنينا 
خدمة  يف  نستمر  سوف 
اجملتمعات  ومساعدة 
وخدمة  فيها  نعيش  اليت 

هللا«. خلق 
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الدويل تقرير املؤمتر  ُعقد 

اإلسالمي  للتلفزيون 

بيت  مسجد  يف   العاملي  األحمدي 

املؤمتر  هذا  حرض  وقد  الفتوح 

  . ا بلًد  16 من  مندوبًا   31

الخطاب  املؤمتر  يف  ما  أبرز  وكان 

حرضة  ألقاه  الذي  الختامي 

يتاريخ  أحمد  مرسور  مريزا 

فيه  تحدث  والذي   2013 \4 \15

قناة  يف  لتقدم  ا استمرار  عن 

يف  إنشائها  منذ  العاملية   MTA

املايض. القرن  تسعينيات 

الله: نرصه  قال  حيث 

قناة  تتفوق  تعاىل  الله  »بفضل 

قدم  عىل  تعمل  التي  العاملية   MTA

يف  العمليات  كانت  لقد  وساق، 

مختارة  قلة  بواسطة  تدار  البداية 

بسيطة  ومبعدات  الناس،  من 

توسعت  واحدة  بث  ومحطة 

العامل.  أنحاء  جميع  لتغطي  اليوم 

لها  استوديوهات  إنشاء  تم  وقد 

البث  ويتم  مختلفة،  بلدان  يف 

الصناعية  األقامر  من  العديد  عىل 

تعاىل« الله  بفضل  وتتوسع 

      

كل  بين  ثالثيًا  اتصالاً  كان  مؤخرًا   MTA حققته  الذي  الجديد  اإلنجاز 

من  الثالثة  البلدان  هذه  تمكنت  حيث  ولندن  والكبابير  قاديان  من 

الموعود،  المسيح  يوم  في  مباشرة  التواصل 

أنه  قال  فقد  ألونسو  ماريا 
حضرة  بلقاء  جًدا  تأثر  قد 
مريزا مسرور أمحد قبل بضعة 
األورويب  الربملان  يف  أشهر 
االستماع  يف  وكذلك 
يف  حضرته  خطاب  إىل 
النائب  وقال  بروكسل. 
الضروري  من  أن  املذكور 
بني  العالقات  تتطور  أن 

واملسيحيني. املسلمني 
الرئيسي  املمثل  حتدث  كما 
يف  اإلسبانية  للحكومة 
لويس  السيد  فالنسيا 
إىل  احلاجة  عن  سانتاماريا 
وقال  األديان،  بني  احلوار 
أن حضرة مريزا مسرور أمحد 
اإلسالم  رسالة  دائًما  ينشر 

حضر العشرات من الضيوف 
يف  مبا  االستقبال،  حفل 
ذلك جمموعة من السياسيني 
الشخصيات،  وكبار 
بإلقاء  بعضهم  قام  وقد 
ومنهم  أيًضا  الكلمات 
 Poblc بلدية  رئيسة 
اليت    de Vallbona
اجلديد،  املسجد  فيها  يقع 
سعادهتا  عن  أعربت  حيث 
من  كبري  عدد  باستقبال 
بلدهتا.  يف  الضيوف 
وأشادت مبا تقوم به اجلماعة 
دائًما  األمحدية  اإلسالمية 
"لتعزيز السالم والتسامح يف 

العامل".
خوسيه  الربملان  عضو  أما 

أن  وأضاف  السالم.  يف 
احلسنة  النوايا  ذوي  "كل 
موضع ترحيب يف إسبانيا".

اإلقليمي  الربملان  رئيس  أما 
فقد  خوان كوتينو  لفالنسيا 
قال عن املسجد اجلديد أنه 
أن  وقال  حًقا"  مجيل  "مبىن 
"رمٌز  ذاته  حد  يف  احلدث 
مًعا  جتّمع  حيث  للخري" 
األديان  خمتلف  من  الناس 

واملعتقدات.
هذا وكان أمري املؤمنني نصره 
احلدث،  قبل  التقى  قد  هللا 
مبختلف كبار الشخصيات، 
يف حني قام حضرته شخصًيا 
بعد حفل االستقبال مباشرًة 

بلقاء مجيع الضيوف.

كما تحدث الممثل الرئيسي للحكومة اإلسبانية في فالنسيا السيد 

لويس سانتاماريا عن الحاجة إلى الحوار بين األديان، وقال أن حضرة 

ميرزا مسرور أحمد ينشر دائمًا رسالة اإلسالم في السالم. وأضاف 

أن "كل ذوي النوايا الحسنة موضع ترحيب في إسبانيا".

ة  للقنا لفني  ا ملدير  ا عودة  صبحي  كرم  أ ذ  ألستا ا بتعثت  ا بري  لكبا ا أن  ويُذكر 

لخربة  ا ولنقل   ، ملؤمتر ا هذا  يف  ركة  للمشا ملحلية  ا  MTA3 ستوديوهات  ا يف 

زات  نجا إ لحارضين  ا مع  ناقش  وقد  بري؛  لكبا ا يف  ة  لقنا ا قم  لطا ئدة  لفا وا

للعمل،  ملستقبلية  ا آلفاق  ا ملؤمتر  ا يف  نوقشت  وقد  ته.  وتطلعا قم  لطا ا

 . ة لقنا ا ملشاهدي  األفضل  تقديم  بهدف 
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عقد على خالفة ميرزا مسرور أحمد
أيده هللا تعاىل بنصرة العزيز

إبراهيم ورمي إخلف                                        
لندن – اململكة املتحدة

المباركة                                                       الخالفة  على  الزمن  من  عقد  مرور 
لخليـــفة المـــسيح الخــامس 

أيففففففده هللا تعاىل بنصره العزيز

انتخب حضرة مريزا مسرور 
يف  اخلالفة  ملنصب  أمحد 
وهو   ،2003/04/22
الروحي  الزعيم  مبثابة 
اجلماعة  ألبناء  واإلداري 
األمحدية  اإلسالمية 
يُقّدر  الذين  العاملية 
املاليني،  بعشرات  عددهم 
مائيت  يف  موزعون  وهم 

العامل. يف  دولة 
حضرته  انتخاب  ومنذ 
وهو  اجلماعة،  هلذه  خليفة 
تعزيز  إىل  جاهًدا  يسعى 
خمتلف  بني  والوئام  السالم 
األديان يف العامل من خالل 
وكتبه  وحماضراته  خطبه 
الشخصية  واجتماعاته 

وأصحاب  باملسؤولني 
حضرته  يدافع  القرار، كما 
عبادة  أمهية  عن  باستمرار 
أمهية  وعن  وجل  عز  هللا 
ويدعو  اإلنسانية،  خدمة 
حقوق  إلقامة  باستمرار 
واجملتمع  العاملية،  اإلنسان 
املواطنة  ودولة  العادل، 
املواطنني  بني  تفرق  ال  اليت 
على أساس ديين أو مذهيب 

أو أي أساس آخر. 
منذ  حضرته  يقود  كما 
محلة  النتخابه  األول  اليوم 
الرسالة  نقل  أجل  من 
يف  لإلسالم  السلمية 
من  العامل،  أحناء  مجيع 
ووسائل  املطبوعات  خالل 

تقوم  كما  اإلعالم. 
اإلسالمية  اجلماعة  فروع 
العامل  يف  األمحدية 
أمري  بإرشادات  مستنريًة 
بتنظيم  هللا  نصره  املؤمنني 
اليت  املختلفة  الربامج 
احلقيقية  التعاليم  تعكس 
وجيتهد  لإلسالم،  السلمية 
األمحديون  املسلمون 
يف  العامل  أحناء  مجيع  يف 
املنشورات  ماليني  توزيع 
بني  "للسالم"  ترّوج  اليت 
املسلمني  وغري  املسلمني 
كما  سواء،  حٍد  على 
باستضافة  يقومون 
بالسالم  تتعلق  مؤمتراٍت 
خمتلف  بني  بالتعايش  أو 
إىل  باإلضافة  األديان، 
للقرآن  معارض  تنظيم 
تقدمي  أجل  من  الكرمي 
والنبيلة.  احلقيقية  رسالته 

احلمالت  هذه  وتلقى 
يف  اإلعالمية  التغطية 
وتثبت  العامل  أحناء  مجيع 
السالم  دين  اإلسالم  أن 
األمحديني  املسلمني  وأن 

ألوطاهنم  خملصون 
يقيمون  اليت  وللبلدان 
جاهدين  ويسعون  فيها 

اإلنسانية. خلدمة 
 ،2004 عام  ويف 
املنتدى  حضرته  أطلق 
يف  للسالم  السنوي 
والذي  املتحدة،  اململكة 
من  أشخاًصا  يستضيف 
حيث  احلياة  مشارب  مجيع 
أجل  من  األفكار  يتبادلون 
السالم  تعزيز  حنو  السعي 
ويف  العامل،  يف  والوئام 
هذا  يستقطب  عام  كل 
الوزراء  من  العديد  املنتدى 
والسياسيني  والربملانيني 
وغريهم  الدينيني  والزعماء 
الشخصيات.  كبار  من 
ويف عام 2009 أطلق أمري 
"جائزة  هللا  نصره  املؤمنني 
لتعزيز  السنوية  اجلماعة 
لألفراد  مُتنح  اليت  السالم" 
تقدم  اليت  املنظمات  أو 
لقضية  جليلة  خدماٍت 
كما  واإلنسانية،  السالم 
اإلسالمية  اجلماعة  تقوم 

منتدياٍت  بتنظيم  األمحدية 
من  العديد  يف  للسالم 
عقدت  فقد  البلدان، 
سرييالنكا  يف  اجلماعة 
نوفمرب/  يف  السالم  منتدى 
 .2012 الثاين  تشرين 
اخلليفة  حضرة  قال  ومما 
مطولة  رسالة  يف  هللا  نصره 
الندوة: “...  أرسلها هلذه 
صوتنا  نرفع  أن  جيب 
إىل  داعني  باستمرار 
فاألمل  العامل،  يف  السالم 
هبما  نشعر  اليت  واحلسرة 
يلهماننا  إمنا  قلوبنا  يف 
من  التخفيف  حناول  كي 
وجلعل  البشرية  املعاناة 
فيه  نعيش  الذي  العامل 

أفضل. مكانًا 
منكم  أطلب  أن  وأود 
جاهدين  تسعوا  أن  مجيًعا 
حىت  السالم  أجل  من 
على  احلفاظ  من  نتمكن 
مشتعاًل  األمل  وميض 

أطلق   2009 عام  في 

نصره  المؤمنين  أمير 

الجماعة  "جائزة  اهلل 

السنوية لتعزيز السالم" 

أو  لألفراد  تُمنح  التي 

تقدم  التي  المنظمات 

لقضية  جليلة  خدماتٍ 

واإلنسانية،  السالم 

الجماعة  تقوم  كما 

األحمدية  اإلسالمية 

منتدياتٍ  بتنظيم 

من  العديد  في  للسالم 

البلدان



البُشرى 17البُشرى سة املُقدَّ يار  الدِّ يف  األَحمديَّة  اإلِسالميَّة  الجامعِة  حال  سةلِسان  املُقدَّ يار  الدِّ يف  األَحمديَّة  اإلِسالميَّة  الجامعِة  حال  لِسان  16

الذي  الوقت  سيأيت  بأنه 
السالم  إنشاء  فيه  يتم 
مجيع  يف  احلقيقية  والعدالة 
أحناء العامل. إن شاء هللا".
أمري  أن  الذكر  وجيدر 
قد  هللا  نصره  املؤمنني 
من  العديد  إىل  سافر 
أجل  من  العامل  دول 
خلدمة  التسهيالت  تعزيز 
التقى  حيث  اإلنسانية 
بالرؤساء  رحالته  خالل 
وغريهم  الوزراء،  ورؤساء 
والربملانيني  املسؤولني  من 

والسفراء.
أمهية  حضرته  يويل  كما 
من  للتخفيف  خاصة 
النامية،  الدول  معاناة 
على  املساعدة  خالل  من 

وتيسري  الزراعة  حتسني 
الغذاء  على  احلصول 
والكهرباء  النظيفة  واملياه 
أعمال  على  يشرف  حيث 
للمهندسني  الدويل  االحتاد 
واملهندسني  املعماريني 
 ،)IAAAE( األمحديني 
تضطلع  منظمة  وهي 
اإلنسانية  باملشاريع  بالقيام 
يف  املختلفة  والتنموية 
العامل.  من  النائية  املناطق 
وخربات  نطاق  اتسع  وقد 
سريع  مبعدل  املنظمة  هذه 
أمري  توجيهات  ظل  يف 

هللا. نصره  املؤمنني 
وباملثل يدعم حضرته عمل 
اخلاصة  اخلريية  اجلمعيات 
املنظمة  ومنها  باجلماعة 

خالل  من  النامية،  الدول  معاناة  من  للتخفيف  خاصة  أهمية  حضرته  يولي  كما 

النظيفة  والمياه  الغذاء  على  الحصول  وتيسير  الزراعة  تحسين  على  المساعدة 

المعماريين  للمهندسين  الدولي  التحاد  أعمال  على  يشرف  حيث  والكهرباء 

)IAAAE( والمهندسين األحمديين

"اإلنسانية  الرحبية  غري 
جمال  يف  املتخصصة  أواًل" 

الكوارث. من  اإلغاثة 
اجلماعة  بنت  كما 
يف  األمحدية  اإلسالمية 
من  عدًدا  خالفته  ظل 
واملستشفيات  املدارس 
اليت توفر مستوًى عاليا من 
مناطق  يف  والرعاية  اخلدمة 
كما  العامل.  من  نائية 
خالل  من  حضرته،  ميّول 
اجلماعة  مشاريع  خمتلف 
األمحدية،  اإلسالمية 
للعديد  والتعليم  الدراسة 
يف  احملرومني  الطالب  من 
بغض  العامل،  أحناء  مجيع 
خلفيتهم  عن  النظر 

. ينية لد ا

 األستاذ فتحي عبد السالم - القاهرةسفير اهلل ابن مريم

نزول  حتتم  عالمة  تبق  مل 
وحتققت،  إال  مرمي  ابن 
فتحت،  فالقسطنطينية 
اهنيار  يتحتم  وبفتحها 
وهروب  الدجال  سجن 
وانطالق  منه،  جحافله 
املعمورة،  أحناء  يف  بالطجته 
الفتنة  وبلغت  ذلك  مت  وقد 
أن  وحتتم  منحناها،  قمة 
مرمي  ابن  هللا  مبعوث  يط 
فريغم  الدجال  على  بأثقاله 

االحندار. على  منحناه 
مالمح  كل  متييز  ميكن   
حممد  ذكرها  اليت  الدجال 
قراءة  خالل  من   
األفكار  تاريخ  يف  متعمقة 
وتأثريات  احلديث،  الغربية 
الربوتستانيت  اإلصالح 

بالكشوف  خملوطة 
إنشاء  وأحالم  اجلغرافية 
األرض  اجلديدة يف  إسرائيل 
اخلرافات  وإرث  اجلديدة، 
رغم  بقي  الذي  الكنسية 
على  الغريب  االنقالب 
وميكن  الكنيسة،  إرث 
األرض  يف  سياحته  متييز 
دراسة  عمق  خالل  من 
قرون  العامل خالل  استعمار 
نظرة  وباصطحاب  مخسة، 
العلوم  تقدم  إىل  بانورامية 
منذ  اإلحلاد،  قرن  وبزوغ 
القرن  حىت  عشر  اخلامس 
لقارئ  وميكن  العشرين. 
سياحة  يرى  أن  التاريخ 
خالل  وقد كملت  الدجل 

عشر. التاسع  القرن 

مسلما  اآلن  ختيلنا  فإذا 
الشوق  يشويه  متفكرا 
هللا،  رمحة  أنوار  رؤية  إىل 
يسمع  مما  األذى  ويكويه 
ونيب  هللا  لدين  اهتامات  من 
ورأيناه  هللا،  وكتاب  هللا 
على  عزم  وقد  اخليال  يف 
فبحث  والسفر،  البحث 
النحرير  الباحث  هذا 
واملسافر اجلوال اجلريء عن 
أي رجل قال إنين ابن مرمي، 
به  موقعا  األرض  يف  فوجد 
املعرض  ويف  معرض كتب، 
هناك  أن  منها  يتبني  كتب 
بذلك،  ينطق  واحدا  رجال 
انتسابه  يف  له  والمنافس 
كالمه  فاستعرض  للمرمي، 
وقرأ مقاالته، وعاد الباحث 
النحرير قائال : لقد وجدت 
ما  وقرأت  أختيل،  ماكنت 
وإنه البن  أقرأ،  أن  انتظرت 

بـداية الـرحـــلة .1
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تنتظرون، فماهو  الذي  مرمي 
عليه؟      ننكره  الذي 

لنا  قائلون لو قال  ماذا حنن 
ختيلنا  لو  املسافر:  الباحث 
نزول عيسى ابن مرمي، مهما 
عيسى  عن  تصورنا  كان 
كانت  ومهما  مرمي،  ابن 
حىت  وانتظرنا  نزوله،  صورة 
عصر  يف  للمسلمني،  يتكلم 
وانتظر  والنشر،  املطابع 
دورهم  جاء  حىت  العرب 
وقت  وجاء  اخلطاب،  يف 
وكتب  والكتاب،   املقالة 
فيها  خيطب  رسالة  أول  هلم 
التبليغ.  وهي كتاب  ودهم، 

وضح  مما  خريا  جيدوا  فلن 
ابن  انتظار  خطأ  من  هلم 
احلديث  وأن  األول،  مرمي 
ابن  ختص  والبشرى  النبوي 
طويل  بيان  يف  منا،  مرمي 
الكتاب حبمد  بدأه يف  رائع 
النيب  وذكر  هلل،  عجيب 
الكرمي كأعظم آية تدل على 
يبلغ  بليغ  بأسلوب  احلمد، 
التبليغ.  هدف  القلب  من 
يتفجر  صدقه  وجدت  ولقد 
حيث  البداية،  عني  من 
بالبشر  مألين  محد هللا محدا 
مامن  أنه  فيه  والطمأنينة، 
هللا  من  جاء  وقضاء  فعل 

على  تغلب  هللا  ورمحة  إال 
ليل  مامن  وأنه  غضبه، 
ظالمه   سرعة  اشتدت 
سبقت  قد  هللا  وأنوار  إال 
الظالم،  قطار  سرعتها 
وصارت  الركب  وتصدرت 
عصابة  من  وما  األمام،  يف 
وتغلبت  إال  طرأت  عسر 
مبعوثة  اليسر  جيوش  عليها 
من هللا املغيث. وهذا احلمد 
كناية عن جدارة هللا بالظن 
احلسن، وأن ننتظر منه رغم 
ينقذنا  أن  العدو  تكالب 
املعاصي  ورغم  رحيمة،  بيد 
احلسن،  الرد  إليه  يردنا  أن 

لو أردنا وحن القلب والن.
ينتظره  الذي  الكالم  ماهو   
من  الدراسة  عميق  دارس 
وماهو  يكتبه،  أن  مرمي  ابن 
بابن مرمي  يليق  الذي  الفكر 
يؤمن  من  نظر  يف  امللهم 
وتقدمه  اإلسالم  بعظمة 
النابعة  األفكار  كل  على 
نتوقع  وماذا  األذهان،  من 
عيسى  كتب  يف  جنده  أن 
أمة  من  املسيح  مرمي،  ابن 
نزوله  أعلن  الذي  حممد، 
ميالد  بعد   1891 عام 
مسيح  مرمي  ابن  عيسى 
عليهما  إسرائيل  بين  أمة 

السالم.؟؟
وقال  سألنا    حممد  نبينا 
ابن  نزل  إذا  أنتم  لنا: كيف 
منكم؟  وأمكم  فيكم  مرمي 
أقرأ  وأنا  أتساءل  أنذا  وها 
كتاب التبليغ وأعيد قراءته: 
أوخطاب  بكتاب  إيتوين 
هللا  بكمال  يليق  مشرف 

للعرب  يكتبه  أن  تتخيلون 
تتصورون؟.  الذي  مرمي  ابن 
ماالذي ميكن ألي ابن مرمي 

يقول  أن  متخيل  يتخيله 
أقرأ؟  الذي  هذا  من  أفضل 
وقدم  جاء  عزيز  سفري  هذا 
دين  عن  مدافعا  نفسه 
بلسان  وكتب  املسلمني، 
عريب مبني، فإذا به يكشف 
ويكم  العاملني،  رب  سنن 
بني  ويكم  املختلفني،  بني 
األمم،  بني  ويصلح  الفرق، 
للتفاهم  أسسا  ويضع 
ليفهم  األديان،  أهل  بني 
ليمكن  بعضا  بعضهم 
اإلحسان.  متييز  بعدها 
املتفرد  اإلنسان  يكلم 
ويتحكم  نفسه  ليملك 
األباطرة  يكلم  كما  فيها، 
أشواك  له  بكالم  العظام 
يف  أثر  له  كالم  وأظفار، 

وسداها. الروح  حلمة 
اخلطاب  أقرأ  أو  أمسع  وانا 
الضاربة  عباراته  صياغة  فإن 
تشهد  العربية  عمق  يف 
ومن  هللا،  من  سفري  أنه 

 يمكن تمييز كل مالمح الدجال التي ذكرها محمد  من خالل قراءة متعمقة في 

تاريخ األفكار الغربية الحديث، وتأثيرات اإلصالح البروتستانتي مخلوطة بالكشوف 

الخرافات  وإرث  الجديدة،  األرض  في  الجديدة  إسرائيل  إنشاء  وأحالم  الجغرافية 

الكنسية الذي بقي رغم النقالب الغربي على إرث الكنيسة، ويمكن تمييز سياحته 

في األرض من خالل عمق دراسة استعمار العالم خالل قرون خمسة، وباصطحاب 

حتى  عشر  الخامس  منذ  اإللحاد،  قرن  وبزوغ  العلوم  تقدم  إلى  بانورامية  نظرة 

القرن العشرين.

تلك  أمثال  فتفاجئني 

من  النابعة  العبارات 

عذب  قديم،  عربي  بئر 

ردمه،  بكر، كان قد تم 

لتدري كيف يعثر عليه 

يكون  أن  إل  بقوته، 

له  حفره  أعاد  قد  اهلل 

منه،  ليستقي  وجهزه 

العرب  نحن  لنا  ليتودد 

وتنجذب نحوه النفوس، 

للسانها  تحفظ  التي 

ويؤثر  جميله،  العربي 

فيوصل  جماله،  فيها 

الجمال  بهذا  اهلل 

محبة  رسالة  التعبيري 

بأرقى  تذكرهم  للعرب 

وعاء  اهلل  اختاره  لسان 

اهلل  وتعالى  للقرآن، 

الحنان
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يعرب  فعندما  مسائه،  ماء 
عن  والنشأة،  املولد  اهلندي 
اإلرساليات  جهود  تصوير 
يف  قومها  مع  التبشريية 
وجلب  املال  استدرار 
فيقول:  واهلمم  الرجال 
الستيصال  مهتهم  أمجعوا 
ِلقحتهم  واستدّروا  اإلسالم، 
اللئام،  قلوب  لتأليف 
قلوب  يف  أيديهم  وأدخلوا 

أمثال  فتفاجئين  املسلمني. 
من  النابعة  العبارات  تلك 
بئر عريب قدمي، عذب بكر، 
التدري  ردمه،  مت  قد  كان 
بقوته،  عليه  يعثر  كيف 
أعاد  قد  هللا  يكون  أن  إال 
ليستقي  وجهزه  له  حفره 
العرب  حنن  لنا  ليتودد  منه، 
النفوس،  حنوه  وتنجذب 
العريب  للساهنا  حتفظ  اليت 

مجاله،  فيها  ويؤثر  مجيله، 
اجلمال  هبذا  هللا  فيوصل 
للعرب  حمبة  رسالة  التعبريي 
اختاره  لسان  بأرقى  تذكرهم 
للقرآن، وتعاىل هللا  هللا وعاء 
اهلنود  للكتاب  ما  احلنان. 
للهندي  وما  اللقحة،  وكلمة 
وما  استدرارها،  وكلمة 
كل  ومتثيل  اهلندي  للخيال 
وتنصري  االستمالة  جهود 

اللقحة  لنب  بتوزيع  الناس 
أو  درت  أن  بعد  عليهم، 

باللنب؟  ومسحت  حنت 
مساق  يف  كله  هذا  ويأيت 
الغرية  روح  يف  النفخ 
قوم  إزاء  اهلمة،  واستنهاض 
من  املسلمني  لبالد  جاءوا 
يتألفون  بالدهم،  أقاصى 
املسلمني  من  اللئام  قلوب 
ويعتصرون  وعزم،  بنشاط 
التربعات  يف  قومهم  عصارة 
هؤالء  جذب  أجل  من 
بينما  مبني،  باطل  إىل  اللئام 
املبني. القرآن  أصحاب  حنن 

شصية،  كلمة  وتفاجئك 
ومشول  رفعة  عن  يعرب  وهو 
قائال:  ومكره  التنصر  شأن 
املتنّصرين  شصية  )وأحاطت 
مَسَِك  ِمن  ُسراهِتم  وَشَرُك 
السماء،  مِساك  إىل  البحر 
حبر  يف  ففُْلُكهم  وجرت 
فتتألق  مواخَر(..  اإلضالل 
اإلسالمية  دراساهتم  صورة 

من  حبار  يف  جبارة  كسفن 
البحارة. وهم  اإلضالل 

ملعان  كلمة  أمام  وتتوقف 
على  وتعثر  الفرصاد، 
مشروبات  ملعان  أنه  املعىن 
وكلمة  وفواكههم  القسس 
الشابات  الفتيات  أنه  األرآد 
يقول:  حني  املنعمات، 
زينتهم  إىل  الناس  وسارع 
ِفْرصادهم،  وملعان  ورشادهم 
وأرآدهم،  وجّنتهم  وثريدهم 
من  شاء هللا.. يفظ  ما  إال 
احلافظني. يشاء.. وهو خري 

الوأب،  عند كلمة  وتتوقف 
البالغة  لتظل  اخلزي،  وهي 
كتاب  يف  العميقة  العربية 
شفيعا  السفري  اهلندي  هذا 
لصدق سفارته، لرتتاح الروح 
فتتوجه  السفارة  ملنصب 
العبارة  مضامني  لفحص 
منذ  إيل  ُحّبب  يقول:  حني 
صبوت إىل الشباب، وقادين 
الكتاب،  تأليف  إىل  التوفيق 

دين  إىل  املخالفني  أدعو  أن 
إىل  فأرسلُت  األجلى.  هللا 
ودعوت  خمالف كتابًا،  كل 
وشابًا،  شيًخا  اإلسالم  إىل 
اآلياِت  أري  أن  ووعدت 
َنَشًبا  هلم  ووعدُت  ُطالبًا، 
جوابًا.  عجزت  إن  كثريًا 
وما  َوْأبًا،  الوجوه  فشاهت 
ومل  أتى.  وما  أحٌد  جاء 
فاهوا  وال  النداَء،  جييبوا 
وما  سوداء،  وال  بيضاَء 

دنا. وما  منهم  أحد  ركض 
أتصفح  القادمة  املرة  يف 
العربية  رسالته  هللا  شاء  إن 
ومتصوفة  اهلند  مشايخ  إىل 
وغريها  ومصر  أفغانستان 
مشايخ  وإىل  املمالك،  من 
وكيف  وصلحائهم،  العرب 
فيه رسول هللا وكتاب  شرف 
هللا ودين هللا رب العاملني. 

áîyŠÛaå»ŠÛaaái 

 قصيدة 

ـداءُ لبدرٍ هاشمي   عريب نفيسِ الْفِ
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 )النارش. (أي عىل قلوب: حتت هذه الكلمة تب حرضته لقد ك  

أبيات مختارة 
خير  مدح  في    الموعود  المسيح  لحضرة  قصيدة  من 

 الورى وسيد األنام محمد المصطفى
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بدًء  عديدون  علماء  حاول 
من »ألربت آينشتاين« وحىت 
أيامنا هذه نظم قوانني الكون 
بعناصره »املادية فقط« خبيط 
»اجملال  نظرية  مسوه  واحد 
»كل  نظرية  أو  املوحد«، 

شيء«.
يلهث  فما  حال،  أية  وعلى 
هو  وراءه  التجريبيون  العلماء 
املادية  الظواهر  تفسري  فقط 
أناس  أفىن  وطاملا  الكون.  يف 
أعمارهم باحثني عن ضالتهم 
وهي على مرمى حجر، ورمبا 
أن  دون  أيديهم  راحة  يف 

يدروا.
العلماء  إليه  ذهب  ما  يقينا 
التجريبيون صحيح، غري أهنم 

)كعادهتم( كما قال عنهم هللا 
:

احْلََياِة  ِمَن  ظَاِهرًا  ﴿يفَْعَلُموَن 
ُهْم  اآْلِخَرِة  َعِن  َوُهْم  نفَْيا  الدُّ

َغاِفُلوَن﴾  )الروم 8(
ويف هذا املقال سنحاول طرق 
أننا سننحو  غري  ذاته،  الباب 
منحى خمتلًفا ، ومعنا من الزاد 
على  سيعيننا  ما  املتاح  املباح 
طول السفر يف جماهل التاريخ 
عرب  دليلنا  القرآن  سيكون   ،

جزئيات هذا املقال.

العالم  في  يحدث  ماذا 
اآلن؟! ولــمـاذا؟!

يشهده  ما  أن  شك  من  ما 

اضطرابات  من  اآلن  العامل 
العقالء  مضاجع  تقض 
الكرى،  أعينهم  عن  وتنفي 
السيما ما يدث فيما يسمى 
مؤخرا بف »دول الربيع العريب« 
وقوعه من  ما خُيشى  وكذلك 
حرب عاملية ثالثة، وما يرتبط 
سياسية  كوارث  من  بذلك 
واجتماعية واقتصادية، ترمجها 
ونزاعات  حروب  إىل  الواقع 
كانت  حسابات  وتصفية 
»الدم  فيها  املتداولة  العملة 
ما  حرمته،  على  اإلنساين« 
ذلك كله  أن  يف  شك  من 
على  أوعقاب  بعض عذاب، 
جرم عظيم قد مت ارتكابه، فال 
ذلك  من  النجاة  إىل  سبيل 

العذاب احملدق واهلالك احملقق 
اجلرم  ذلك  عن  باإلقالع  إال 
سنني،  منذ  املرتكب  الشنيع 
ذلك  يكون  عساه  فماذا 

اجلرم؟!

َكَسَبْت  ِبَما   .. الجريمة 
َأْيــِدي النَّـــاِس

آفاق  يف  بأبصارنا  لنجل 
بعماراته  الفسيح،  الكون 
حبات  من  والروحية،  املادية 
مرورا  الرياح،  تذروها  رمال 
مبجرات ذات مشوس ال تنفك 
إىل  هلا، وصوال  ملستقر  جتري 
وطبائعهم،  البشر  أخالق 
تلك  جولتنا  من  سنرجع 
حمملني بنتيجة عظيمة واحدة 
تقول بأن الكون تسيطر عليه 
سنن موحدة، تشري إىل أحدية 
تتضارب  ال  حبيث  خالقه، 
الديناميكية  احلركة  قوانني 
مع  النفس،  علم  قوانني  مع 

قوانني نشوء األمم واندثارها، 
وموت  االقتصاد،  قوانني  مع 
تلك  كل  اللغات.  وحياة 
يف  منتظمة  وغريها  القوانني 
هللا،  صنع  من  واحد  سلك 
إن  الكونية«.  »احلتمية  امسه 
تكون  ما  أشبه  احلتمية  تلك 

بسلك ينتظم حبات عقد

اإللهي  الوحي  كتب 
والحتـمية الكونية

منذ  اإلهلي  الوحي  تعد كتب 
بدء تنزله على اإلنسانية، تعد 
الكونية،  احلتمية  مراجع  أوىف 
هلا.  وشارح  مقدم  وأفضل 
عاله(  يف  )جل  هللا  وكان 
اتسعت  كلما  رسالته  جيدد 
الكون،  إىل  اإلنسان  نظرة 
الرسالة  جوهر  يكون  حبيث 
واحدا كل مرة، ولكن يف هيئة 
جديدة تناسب طبيعة العصر 
منذ  املرتاكمة  املعرفة  وحجم 

رسالة  فكانت  اخللق،  بداية 
آدم  تشرح تلك احلتمية 
للكون  اإلنسانية  فهم  بقدر 
آنذاك. فمثال، قدمَّم هللا )جل 
آدم  إىل  احلتمية  تلك  وعال( 

 بقوله: 
﴿َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك 
ِشْئُتَما  َحْيُث  ِمْن  َفُكاَل  اجْلَنمََّة 
َواَل تفَْقَربَا َهِذِه الشمََّجَرَة ففََتُكونَا 
األعراف   - الظمَّاِلِمنَي﴾  ِمَن 

20
للحتمية  هللا  تقدمي  اتسع  مث 
الكونية باتساع رؤية اإلنسان 
 ، نوح  عهد  يف  للكون 

 : فقال
ُ َسْبَع  ﴿َأمَلْ تفََرْوا َكْيَف َخَلَق اللمَّ
اْلَقَمَر  َوَجَعَل  ِطَباقًا *  مَسََواٍت 
الشمَّْمَس  َوَجَعَل  نُورًا  ِفيِهنمَّ 
ِمَن  أَنفَْبَتُكْم   ُ َواللمَّ  * ِسرَاًجا 
يُِعيدُُكْم  مُثمَّ   * نفََباتًا  اأْلَْرِض 
 * ِإْخرَاًجا  َوخُيْرُِجُكْم  ِفيَها 
اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل   ُ َواللمَّ
ِبَساطًا * لَِتْسُلُكوا ِمنفَْها ُسبفاًُل 

األستاذ سامح مصطفىالحتمية الكونية.. ختم النبيين، وبعث المجددين
القاهرة - مجهورية مصر العربية
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                                                                                  )21-16 )نوح  ِفَجاًجا﴾ 
فربط هللا على لسان نوح بني 
خلق السماوات مبا فيها من 
مشس وقمر، خبلق اإلنسان، 
بتسخري  بالبعث،  باملوت، 
لتنفعل  الطبيعة  ظروف 

لسعي اإلنسان. 
من  جميئا  النمَِّبيِّوَن  تواىل  مث 
باحلتمية  خبري  حكيم  لدن 
منهم  كل  وقدم  الكونية، 
لإلنسانية  احلتمية  تلك 
بقومهم  احملدود  )عاملهم 
جميء  فكان  وأممهم( 
)عليهما  وموسى  إبراهيم 

السالم(.
يف  السماء  واستمرت 
يف  ممثال  غيثها  إرسال 
معهم  محلوا  وما  الرسل 
الكونية  للحتمية  توثيق  من 
إبراهيم  صحف  يف  مدونة 
انبلجت  حىت  وموسى، 
وبلغت  اإلنسانية،  مشس 

أوج ظهورها.

خْتم محمد النَِّبيِّيَن من مظاهر 

الحتمية الكونية

خامتا    حممد  حضرة  جاء 
خامتة  ورسالته  للنبيني، 
خبتم  كإرهاصة  للرساالت، 
األمم )امتزاجها واندماجها يف 

أمة واحدة(.
تعاىل  هللا  بعث  مع  وبالتزامن 
الرساالت،  وتنزيل  للرسل 
كانت معرفة اإلنسان بالكون 
تلك  بلغت  حىت  تتنامى، 
الزمان  هذا  يف  أوجها  املعرفة 
االندماج  أي  اخلتم،  )زمان 
مع  وتداخلت  واالختالط(، 
حىت  املعرفة،  دوائر  بعضها 
أصبح الدارس يف حقل معني 
إىل  مضطرا  العلم  حقول  من 
االطالع على علم آخر كي 
ملا  شافية  حلول  على  يصل 
مشكالت  من  له  يعرض  قد 

يف البحث. 
متاما  العلوم،  تداخلت  لقد 

الشعوب  تداخلت  مثلما 
وامتزجت مكونة أمة واحدة، 
أو ما نسميه اليوم بف- »القرية 

الكونية«.
اآلن، وبالعودة إىل واقع احلال، 
فماذا عساه يكون اجلرم الذي 
يف  اإلنسانية  بسببه  تعذب 

هذا العصر؟ 
ذلك  حقيقة  ما  آخر:  بتعبري 
اجلرم يف ضوء احلتمية الكونية؟
إن آخر ما نزل من كتب تشرح 
القرآن  الكونية كتاب  احلتمية 
اجمليد، وهو آخر الكتب تنزال 
هو خامتها  العزة،  من حضرة 
حبيث اشتمل على جوهر كل 

ما تقدمه من كتب زمنا.
يقدم  اجمليد  القرآن  هو  وها 
ويشري إىل ذلك اجلرم يف ضوء 
الكونية«  »حتمية  الف  تلك 

فيقول جل من قائل:
اْلبفَرِّ  يف  اْلَفَساُد  ﴿َظَهَر 
إال  لشيء  ليس  َواْلَبْحِر﴾ 
النمَّاِس﴾  أَْيِدي  ِ﴿َما َكَسَبْت 

﴿لُِيِذيَقُهْم  هو  ذلك  وسبب 
َلَعلمَُّهْم  َعِمُلوا  المَِّذي  بفَْعَض 

يفَْرِجُعوَن﴾ )الروم 42(
لقد أهبم هللا تعاىل الفساد، فلم 
يدد ماهيته، مما يطلق العنان 
يف ختيل كنهه وحجمه، فاآلية 
بكل  الفساد  تذكر  املباركة 
أو كبريا،  معانيه، صغريا كان 
ماديا كان أو روحانيا، سياسيا 

أو أخالقيا أو اجتماعيا.
الذي هو  الفساد  أن  فاتضح 
لفظ جامع لكل ما نعانيه اليوم 
من أزمات وكوارث بشرية أو 
طبيعية، إمنا هو بسبب أفعالنا 

حنن نوع األنسان.

الحسنى،  الله  صفات 
والحتمية الكونية

للفساد  مصلح  جميء  إن 
الواقع، وطبيب معاجل للمرض 
املستشري، هلو قضية قد فرغ 
منها القدر، وذلك بالنظر إىل 

صفات هللا احلسىن، فال ميكن 
تصور أن يقف هللا )سبحانه 
بإزاء  املتفرج  موقف  وتعاىل( 
ال  العامل،  يف  يدث  ما  كل 
بد من أنه تعاىل يتخذ التدابري 

املناسبة يف الوقت املناسب.
مبجيء  النبيني  خامت  أنبأ  لقد 
األخري،  الزمن  يف  شخص 
امسه املسيح عيسى بن مرمي يف 

األحاديث، حيث قال:
لَُيوِشُك  بَِيِدِه  نفَْفِسي  »َوالمَِّذي 
َأْن يفَْنزَِل ِفيُكْم اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما 
َيْكِسُر  ُمْقِسطًا  َوِإَماًما  َعاِداًل 
الصمَِّليَب َويفَْقُتُل اخْلِْنزِيَر َوَيَضُع 
اَل  َحىتمَّ  اْلَماُل  َويَِفيُض  اجلِْْزيََة 
يفَْقبفََلَها َأَحٌد« - مسند أمحد، 
كتاب باقي مسند املكثرين – 
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وحري بالذكر أن ال أحد يأيت 
ِقَبل هللا إال لضرورة. فما  من 
ابن مرمي  املسيح  نزول  ضرورة 
إن مل يكن مثة فساد قد اعرتى 

ومرض قد استشرى؟!
التعامل  مستوى  على  إننا 
أن  أحدا  خنرب  إذ  اليومي 
يأتيه  فالنًا  الشهري  الطبيب 
هذا  من  يفهم  لن  فإنه  غدا، 
وقع،  قد  أن خطبا جلال  إال 
مما  ذويه،  ألحد  أو  له  إما 
يستدعى حضور ذلك املعاجل 

الكبري.
النبيني  خامت  ذكر  كما 
أحاديث نفهم منها أنه يذر 
فساد  ويالت  بعده  من  أمته 
كبري يعم ويغم، وأن ال سبيل 
إىل اخلالص من ويالت ذلك 
باتباع  إال  واملرض  الفساد 

َُرجمَّى آنذاك.
املبعوث امل

من  املسيح  جميء  بلغ  لقد 
العامل  أمسى  مبلغا  الضرورة 
على  جراحة  إىل  حباجة  معه 
العقائدية  األصعدة،  كافة 
والفكرية،  واألخالقية،  منها، 
واالجتماعية،  واالقتصادية، 

وغريها. 
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  وكل متأمل يف قيومية هللا
يدرك بداهة أنه تعاىل ال ميكن 
أن يقف مكتوف األيدي إزاء 
طال  خراب  من  يدث  ما 
إليها  املشار  األصعدة  كل 
)جل  سبحانه  أنه  ومبا  آنفا، 
وعال( قيُّوم عليم، فهو حتما 
يقوم باإلجراءات املناسبة كل 
حني، هذا من جهة القيُّومية، 
العلِيِميمَّة، وكونه  أما من جهة 
 عالم الغيوب، فمن سوء 
يرسل  بأنه  نقول  أن  به  الظن 
اعتالل اجلسد  )بعد(  العالج 
واهنياره، كال وحاشاه، إنه أبرع 
حلوال  يقدم  طبيب  أبرع  من 
املرض  ييق  أن  قبل  وقائية 
باجلسد، وها حنن اآلن نشهد 
جسد اإلنسانية عليال وصريع 
و  وجدب  فقر  من  البلوى، 
أومل  فكر،  َيِة  ومسُِّ خلق  سوء 
عاملا  وعال(  )جل  هللا  يكن 
يكن  مل  فإن  سيحدث؟!  مبا 
يعلم، فتلك مصيبة، وإن كان 

احلال  آل  حىت  وانتظر  يعلم 
إىل ما آل إليه، فتلك مصيبة 
وتعاىل  سبحانه  ولكْن  أشد، 
عما يصف التقليديون، الذين 
يعمهون  غفلتهم  أهنم يف  إما 
ظانني أن الدنيا ال تزال خبري، 
السوء،  ظن  باهلل  ظانني  أو  
ال  فيصورونه كشرطي كسول 
إال  احلدث  مسرح  إىل  يضر 
وحاشاه  الكارثة.  وقوع  بعد 

جل يف عاله.
أن  تؤكد  إًذا  الشواهد  فكل 
تدابريه  يرسل  عليائه  من  هللا 
العالجية  مث  أوال،  الوقائية 
ثانيا، وهو دائم اإلرسال، دائم 
االتصال، وقد خصص خطًّا 
وبني  بينه  لالتصال  ساخنا 

العباد، فاتصاله هبم مستمر.

المعادلة الروحية

من قبيل صور احلتمية الكونية 
املسرية  الرياضيات  قوانني  أن 

يكافئها  ما  هناك  املادة  لعامل 
إنه  بل  الروح،  لعامل  بالنسبة 
بالفعل َكْوٌن واحد تسريه مجلة 

قوانني واحدة متجانسة. 
ومثة معادلة روحية تقول: 

»ِإنمَّ اللمََّ َعزمَّ َوَجلمَّ َحْيُث َخَلَق 
ففََتَداَوْوا«.  َواَء  الدمَّ َخَلَق  اَء  الدمَّ

حديث رقم 12136 
أفتك  داء  من  ما  أنمَّ  ومعلوم 
الدين، فهو يؤدي  من ضياع 
إىل موت األمة واندثارها عن 
ضياع  أوليس  أبيها،  بكرة 
هللا؟!  عن  البعد  هو  الدين 
أوليس ذلك البعد عن حضرة 

الربوبية هو املوت بعينه؟!
بالتداوي  مأمورين  كنا  فإذا 
األدواء  من  فقط  )ليس 
الروحانية  ولكن  اجلسمانية، 
مطالبون  إذا  فنحن  أيضا( 
بتلمس كافة السبل املؤدية إىل 
رمحة  ومن  الروحاين،  الشفاء 
السبل  جعل كل  أن  بنا  هللا 
املتلمسني  بسالكيها  مؤدية 

ولنا  السماوي،  املبعوث  إىل 
  اخلامت  النيب  صحابة  يف 
خري منوذج، فسلمان الفارسي 
شريعة  على  ما  يوما  يكن  مل 
إىل  يهتدي  أن  قبل  اإلسالم 
حضرة  على  بعثوره  ضالته 
 ، املصطفى  حممد  سيدنا 
بل إنه سلك سبل اعتقادات 
يف  عينيه  نصب  واضعا  شىت 
كل مرة أن الزمان زمان وابل 
شاهد  مبا  السماوية  الرمحات 
فيه من ضالالت بشرية. يبدو 
الفارسي قد قاس  أن سلمان 
زمان بعث النيب اخلامت مبقدار 
الضالالت الذي انتشر وعم. 
فواعجبا لطوائف من املسلمني 
التقليديني ممن يفتعلون أعمال 
يف  واإلفساد  واملرج  اهلرج 
خروج  بفرج  تعجيال  األرض 
ما  إهنم  مغارة،  من  مهديهم 
فعلوا أفاعيلهم إال العتقادهم 
أن املخلص ال يأيت إال وقت 
الفساد.  وعموم  الضرورة 

وعجبا لطوائف أخرى غريهم  
جيأرون بالشكوى والصراخ من 
»اللهم  قائلني:  املنابر  أعلى 
عنا«،  وغضبك  بأسك  ارفع 
القال، ولسان  يدعون بلسان 
لنا  »ما  حرية:  يرتجم  احلال 
ندعو وال يستجاب لنا؟!!!«

ترانا  هل  تقدم،  ما  بعد كل 
عرفنا ماهية ذلك اجلرم العظيم 
الذي بسببه تعذب البشرية يف 

هذا األوان؟! 
يف  احلتمية  هللا  لقوانني  هل 

الكون أن ختربنا بالسبب؟!
اجلواب  يأتينا  ما  سرعان 

مبعادلة كونية مرددا:
﴿َوَما ُكنمَّا ُمَعذِِّبنَي َحىتمَّ نفَبفَْعَث 
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فماذا  اجلواب،  مسعنا  قد  ها 
تفعل  أن  اإلنسانية  على 

بإزائه؟!
هال تلفتت حوهلا لتجد ذلك 

الرسول؟!

من  أفتك  داء  من  ما 

فهو  الدين،  ضياع 

األمة  موت  إلى  يؤدي 

بكرة  عن  واندثارها 

ضياع  أوليس  أبيها، 

عن  البعد  هو  الدين 

ذلك  أوليس  اهلل؟! 

البعد عن حضرة الربوبية 

هو الموت بعينه؟!

مأمورين  كنا  فإذا 

فقط  )ليس  بالتداوي 

الجسمانية،  األدواء  من 

أيضا(  الروحانية  ولكن 

مطالبون  إذا  فنحن 

السبل  كافة  بتلمس 

الشفاء  إلى  المؤدية 

رحمة  ومن  الروحاني، 

جعل  أن  بنا  اهلل 

مؤدية  السبل  كل 

المتلمسين  بسالكيها 

إلى المبعوث السماوي
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التفاسري  يف  هي  اآليات كما  بعض  تفسري  أخلص  أو  أنقل  أن  أود 
التفسري  أصول  يستنتج  القارئ  لعل  األمحدي،  التفسري  الشائعة، ويف 

وأسباب اخلالف. 

:  يقول هللا

﴿َوَوَهبفَْنا ِلَداُوَد ُسَلْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنمَُّه أَومَّاٌب * ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه 
بِاْلَعِشيِّ الصمَّاِفَناُت اجْلَِياُد * ففََقاَل ِإيّنِ َأْحَبْبُت ُحبمَّ اخلَْرْيِ َعْن 
ذِْكِر َريبِّ َحىتمَّ تفََواَرْت بِاحلَِْجاِب * ُردُّوَها َعَليمَّ َفَطِفَق َمْسًحا 
بِالسُّوِق َواأْلَْعَناِق * َوَلَقْد ففَتفَنمَّا ُسَلْيَماَن َوأَْلَقيفَْنا َعَلى ُكْرِسيِِّه 
َجَسًدا مُثمَّ أَنَاَب * قَاَل َربِّ اْغِفْر يل َوَهْب يل ُمْلًكا اَل يفَْنَبِغي 
ْرنَا َلُه الرِّيَح جَتْرِي  أِلََحٍد ِمْن بفَْعِدي إِنمََّك أَْنَت اْلَوهمَّاُب * َفَسخمَّ
َوَغومَّاٍص  بفَنمَّاٍء  َوالشمََّياِطنَي ُكلمَّ   * َأَصاَب  َحْيُث  ُرَخاًء  بَِأْمرِِه 
أَْو  فَاْمُنْن  َعطَاُؤنَا  َهَذا   * اأْلَْصَفاِد  يف  ُمَقرمَِّننَي  َوآَخرِيَن   *
 أَْمِسْك ِبَغرْيِ ِحَساٍب * َوِإنمَّ َلُه ِعْنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمآٍب﴾                                         
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جاء يف تفسري اجلاللني: 
بالعشي﴾  عليه  ُعِرَض  ﴿ِإْذ 
الزوال بعد  ما   هو 
مجع  اخليل:  ﴿الصافنات﴾ 
على  القائمة  وهي  صافنة، 
على  األخرى  وإقامة  ثالث 
طرف احلافر، وهو من صفن 
﴿اجلياد﴾  صفونا.  يصفن 
مجع جواد وهو السابق: املعىن 
سكنت،  استوقفت  إذا  أهنا 
وكانت  سبقت،  وإن ركضت 
عليه  عرضت  فرس  ألف 
إِلرادته  الظهر  صّلى  أن  بعد 
اجلهاد عليها لعدّو، فعند بلوغ 
غربت  تسعمائة  منها  العرض 
الشمس ومل يكن صلى العصر 
فاغتّم. ﴿ففََقاَل ِإنِّ َأْحَبْبُت﴾ 
أي أردت ﴿ُحبمَّ اخلري﴾ أي 
أي  َريب﴾  ذِْكِر  ﴿َعن  اخليل 
صالة العصر ﴿حىت تفََواَرْت﴾ 
﴿باحلجاب﴾  الشمس  أي 

عن  يجبها  مبا  استرتت  أي 
َعَلىمَّ﴾  ﴿ُردُّوَها  األبصار. 
فرّدوها  املعروضة  اخليل  أي 
بالسيف  َمْسحًا﴾  ﴿َفَطِفَق 
﴿ ساق  مجع  ﴿بالسوق﴾ 

وقطع  ذحبها  أي  واألعناق﴾ 
تعاىل  هللا  إىل  تقرّباً  أرجلها 
حيث اشتغل هبا عن الصالة 
هللا  فعّوضه  بلحمها  وتصّدق 
تعاىل خرياً منها وأسرع، وهي 
الريح جتري بأمره كيف شاء .

﴿َوَلَقْد ففَتفَنمَّا سليمان﴾ ابتليناه 
لتزّوجه  وذلك  ملكه  بسلب 
تعبد  وكانت  هواها  بامرأة 
الصنم يف داره من غري علمه، 
وكان ملكه يف خامته فنفزعه مرة 
عند إرادة اخلالء ووضعه عند 
على  باألمينة  املسماة  امرأته 
عادته فجاءها جيّنّ يف صورة 
﴿ منها.  فأخذه  سليمان 

َجَسدًا﴾  على ُكْرِسيِِّه  َوأَْلَقيفَْنا 
هو ذلك اجلين وهو )صخر( 
على كرسي  جلس  غريه:  أو 

الطري  عليه  سليمان وعكفت 
يف  سليمان  فخرج  وغريها، 
على كرسيه  فرآه  هيئته  غري 
سليمان  أنا  للناس:  وقال 
رجع  أَنَاَب﴾  ﴿مُثمَّ  فأنكروه 
أيام  بعد  ملكه  إىل  سليمان 
فلبسه  اخلامت  إىل  وصل  بأن 
﴿قَاَل  على كرسيه.  وجلس 
ُمْلكاً  ىِل  َوَهْب  ىِل  اغفر  َربِّ 
المَّ يَنَبِغى﴾ ال يكون ﴿اِلَحٍد 
سواي،  أي  بفَْعِدى﴾  مِّن 
بعد  من  يهديه  ﴿فمن  حنو 
﴿إِنمََّك  هللا  سوى  أي  هللا﴾ 
َلُه  َفَسخمَّْرنَا  الوهاب﴾.  أَنَت 
 الريح جَتْرِى بَِأْمرِِه ُرخآًء﴾ لينة 
أراد.  َأَصاَب﴾   ﴿َحْيُث 
﴿والشياطني ُكلمَّ بفَنمَّآٍء﴾ يبين 
األبنية ﴿َوَغومَّاٍص﴾ يف البحر 

يستخرج اللؤلؤ. 

التفسري األمحدي: 
لقد رزق هللا نبيه داود ابنا مساه 
سليمان، وكان عبدا أّوابا أي 

لذا  احلق،  إىل  الرجوع  دائم 
قّصة  أي  تصّح  أن  ميكن  ال 
تتناىف مع ذلك، حىت لو رواها 
التوراة، وحىت لو  كتبة أسفار 
نقلها عنهم كثري من املفسرين 
املرات  إحدى  ويف  املسلمني. 
لقواته،  حضر عرًضا عسكريًّا 
حيث اخليول األصيلة القوية، 
فقال ِإيّنِ أحببُت هذه اخليول، 
للتسلية  وال  للخيالء  ليس 
تذّكرين  ألهنا  بل  بسباقها، 
للقتال  ُتستخدم  إذ  بريب؛ 
أحب  إين  وحيث  سبيله،  يف 
مّرت  فلّما  أحبها.  فإين  هللا 
ُسّر  مجيل،  عرض  يف  أمامه 
بعد  إليه  بإعادهتا  فأمر  جدًّا، 
وغابت عن  بعيدا  ذهبت  أن 
فَأخذ  عليه،  فُرّدت  نظره، 
ميسح بسيقاهنا وأعناقها، حّبا 
هلا وشكرا هلل تعاىل على هذه 
النعمة اليت حتمي دينه. ومل ينس 
صالة العصر وال غري العصر، 
وتقطيع  بذحبها  يأخذ  ومل 

األستاذ هاين طاهر                                                                                                                          سلسلة التفسير المقارن
لندن – اململكة املتحدة

وبساط  وخاتمه  سليــــمان  خيل   .1
الــريح
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املفسرون،  قال  أرجلها كما 
ألنه ليس جمنونا حىت يغضب 
عن  تأخر  فإذا  اخليول،  على 
الصالة فهذا ذنبه وليس ذنب 
لو  مث  العاقلة،  غري  احليوانات 
أخطأ هذا اخلطأ اجلنوين فلن 

خيّلده هللا يف كتابه. 
حني يذكر هللا تعاىل قصة فإمنا 
نستفيد  فماذا  منها،  لنستفيد 
هنا؟ هل علينا أن نقتل قطيع 
عن  مرة  ُشِغلنا  إن  أغنامنا 
الصالة بسببهن؟!  مث إن اآلية 
تذكر أنه بدأ مبسح السوق قبل 
سيقاهنا  قّطع  فهل  األعناق، 
قبل أعناقها؟! هذا تعذيب ال 

يقوم به إال جمرم دموي. 
سليمان  هللا  فنَت  ولقد 
األخالق  عدمي  بابن   
والروحانية، كان جمرد جسد ال 
روح فيه، وكان هذا االبن قد 

ورث أباه وأضاع ملكه.
أنبأه هللا يف  ا 

ّ
فقال سليمان مل

رؤيا بشأن املصري الذي سيلقاه 

ابُنه: رب ساحمين على أعمال 

يل  وهب  العاّق،  الولد  هذا 
ملًكا ال ينبغي هلذا الضال من 

وهاّب  رب  يا  فأنت  بعدي؛ 
تعطي من تشاء حىت لو كان 
ابنه هبذا املستوى. فأعطاه هللا 
ملكا دنيويا عظيما، باإلضافة 
ونصره  الروحاين،  امللك  إىل 
إذا  رب  يا  أو:  أعدائه.  على 
كانت اململكة ستتفكك بعد 
رضيت  فقد  بذنوهبم  مويت 
فزد  سبحانك،   بقضائك، 
خالل  إكرامي  يف  رب  يا 
قوة  ململكيت  وهب  حيايت، 
من  ملك  أي  فيها  يطمع  ال 
ملوك املمالك اليت على مبعدة 
رت  ُفسِّ وهنا  حدودي.  من 

»بعدي« بالبعدية املكانية. 
  لسليمان  هللا  وسخر 
جتارة واسعة مستخدًما السفن 
اليت وّفقه هللا تعاىل الستغالل 
الريح يف جرياهنا؛ فمن  حركة 
سفن  أن  التارخيية  احلقائق 
جتري   كانت  سليمان 
من األرض املقدسة إىل اليمن 
والبالد اإلفريقية وفارس واهلند 

املتوسط،  البحر  بالد  وإىل 
األمحر  البحر  مياه  يف  وذلك 
املتوسط.  العرب والبحر  وحبر 
حلركة  حركتها  موافقة  ونتيجة 
تقطع  كانت  فإهنا  الريح، 
واحد  يوم  يف  شهر  مسافة 
قوله  تعاىل يف  أشار هللا  كما 
)ولسليمان الريح غدّوها شهر 
تعاىل  وقوله  شهر(،  ورواحها 
)ولسليمان الريح عاصفة جتري 
بأمره إىل األرض اليت باركنا(.

الذين  األشداء  األشرار  وحىت 
كان يسجنهم جلرائمهم كانوا 
الضخمة،  املباين  له  يبنون 
حبثا  البحار  يف  ويغوصون 
مهام  أجل  ومن  الآللئ  عن 
يظل  هؤالء  وبعض  أخرى. 
مسجونا ليستخدمه مىت شاء. 
فالشياطني هنا األشرار وليس 
األشباح. أو لعل املقصود هبا 
طاقة  لديهم  من كانت  هم 
من  على  تنطبق  وهي  زائدة، 
معينة،   فنون  يف  مهارة  هلم 

الزخارف  وصناعة  كالبناء 
املعقدة. 

نقد التفسري املتداول: 
اآليات  املتداول هلذه  التفسري 
لنيب  وإساءة  خرافة  حمض 
فهو  ؛  سليمان  هللا 
-عندهم- ينسى صالته وهو 
ينظر إىل اخليول، مث يتنبه إىل 
أبيها  بكرة  عن  فيقتلها  ذلك 
نسيان  مسؤولية  إياها  حمّمال 
ال  مما  ذلك  وغري  الصالة!! 

طائل من ورائه.
خطأ آخر يف هذا التفسري هو 
تفسريه الفتنة بالعقوبة، حيث 
سليمان﴾  ففَتفَنمَّا  ﴿َوَلَقْد  فسر 
الفتنة  أن  مع  عاقبه.  بأن هللا 
يرتقي  الذي  االختبار  هي 
أما  اجتيازه،  بالنجاح يف  املرء 
وهللا  ذلك،  فعكس  العقوبة 
أنه    نبيه  ميتدح  تعاىل 

جنح يف االختبار.
هذا  يف  الكبرية  اخلرافة  أما 
اخلامت!!!  قصة  فهو  التفسري 

إرادة  عند  مرة  »نزعه  الذي 
امرأته  عند  ووضعه  اخلالء 
عادته  على  باألمينة  املسماة 
صورة  يف  جيّنّ  فجاءها 
يف  فاملشكلة  سليمان«!!! 
النص  إىل  اإلضافات  هذه 
القرآين واليت ال عالقة له هبا. 

﴿َوأَْلَقيفَْنا  يف  اجلسد  وتفسريه 
بذلك  َجَسدًا﴾  على ُكْرِسيِِّه 

اجلين!! 
ألحد  ينبغي  »ال  تفسريه  مث 
من بعدي« بأنه ُملك ال يوزه 
دعاء  وهذا  األبد!!  إىل  سواه 
دعاء  وهو  حبال،  مقبول  غري 
صبياين، فاملسلم يدعو لنفسه 
وتالمذته  وألساتذته  وإلخوانه 
أن يهبهم هللا ما وهبه، ويدعو 
لذريته من بعده أن حتقق ما مل 

يستطع هو حتقيقه. 
مث ملاذا يغرق التفسري التقليدي 
يف تفسري تسخري الريح بطريقة 
إىل  ينسب  ملاذا  عجائبية؟ 
األنبياء السابقني معجزات مل 

األشداء  األشرار  وحتى 

يسجنهم  كان  الذين 

يبنون  كانوا  لجرائمهم 

الضخمة،  المباني  له 

البحار  في  ويغوصون 

بحثا عن الآللئ ومن أجل 

وبعض  أخرى.  مهام 

مسجونا  يظل  هؤلء 

شاء.  متى  ليستخدمه 

فالشياطين هنا األشرار 

لعل  أو  األشباح.  وليس 

بها هم من  المقصود 

طاقة  لديهم  كانت 

تنطبق  وهي  زائدة، 

مهارة  لهم  من  على 

معينة،   فنون  في 

كالبناء وصناعة الزخارف 

المعقدة.
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 ، يعطها هللا سيدنا حممدا
مث مل يذكرها التاريخ وتتعارض 
نفس  أخرى حتمل  آيات  مع 

الكلمات؟   
ال شك أن من اخلطأ االعتماد 
على قصص التوراة، وهذا من 
التقليدي،  التفسري  أخطاء 
لكن اخلطأ اآلخر هو تأليف 
يف  حىت  هلا  أثر  ال  قصص 

التوراة والتاريخ والعقل. 
َلَفتات التفسري األمحدي:

قوله  يف  )عن(  اجلر  حرف 
تعاىل )ِإيّنِ َأْحَبْبُت ُحبمَّ اخلَْرْيِ 
َعن ذِْكِر َريب( جاء هنا مبعىن 
السببية، أي ِإيّنِ َأْحَبْبُت ُحبمَّ 
أي  َريب،  ذِْكِر  بسبب  اخلَْرْيِ 
ألهنا تذكرين بريب. ومن األدلة 
على أن هذا احلرف يأيت هبذا 
حنن  )وما  تعاىل  قوله  املعىن، 
أي  قولك(  عن  آهلتنا  بتاركي 

بسبب قولك. 
ر املسح باملسح املعروف  وُفسِّ
صاحب  به  يقوم  الذي 

على  ميسح  وهو  احلصان 
بالقتل  وليس  ورقبته،  سيقانه 
كما ذهب كثري من املفسرين.
إشارة  فهو  اجلسد  وأما 
لشخص ال روح فيه، أي أنه 

جمرد جسد. 
أنه  يعين  ال  الريح  وتسخري 
تتحرك كما  أن  يأمرها  صار 
قد  تعاىل  هللا  إن  بل  يريد، 
هذا  ومثل  الستغالهلا،  هداه 
هللا:  كتاب  يف  جدا  كثري 
)وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبني( )وسخر لكم الفلك(، 
)وسخر لكم األهنار( )وسخر 
)وسخر  والنهار(،  الليل  لكم 
لكم ما يف األرض(، )وسخر 
السماوات(،  يف  ما  لكم 
)وسخر لكم البحر(، وغريها، 
نتحكم  أننا  أحد  يقول  فهل 
حبركة الشمس والقمر؟ والليل 
والنهار؟ واألرض والسماوات؟ 
فهي  الشياطني  كلمة  وأما 
األشداء  األشرار  على  تطلق 

خصوصا  أيًضا،  الناس  من 
وبناءون  غواصون  أهنم 
آية  ويف  اآلية.  هذه  يف  كما 
يشاء  ما  له  )يعملون  أخرى 
وجفان  ومتاثيل  حماريب  من 
راسيات(،  وقدور  كاجلواب 
وال  تُربط  ال  األشباح  إن  مث 
تفسري  ميكن  ال  لذا  تصّفد، 
الشبحي،  باجلن  الشياطني 
األشرار  من  بشر  هم  بل 
عليهم  سيطر  الذين  األشداء 
واستخدمهم    سليمان 
يف عمليات البناء والغوص يف 

البحر.
القارئ  لعل  أوىل  قصة  فهذه 
يتحسس  منها  يبدأ  اجلديد 
التفسري  يف  اخللل  مواطن 
التقليدي. وأن يتنبه إىل خطأ 
الذين يُطلقون األحكام جزافا 
األمحدي  التفسري  منتقدين 
بعمومية ال جدوى منها. وإىل 
لقاء يف قصة أخرى.                                                                 

﴿بفََلى  تعاىل:  هللا  يقول 
َوُهَو  للمَِّ  َوْجَهُه  َأْسَلَم  َمْن 
َربِِّه  ِعْنَد  َأْجُرُه  ففََلُه  حُمِْسٌن 
ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َواَل 

)113 )البقرة  َيَْزنُوَن﴾ 
هذه  يف  اختصر  حيث 
اإلسالم؛  حقيقة  اآلية 
تعاىل  هللا  معرفة  واليت 
بالعبودية  له  والتسليم 
اخلالصة، مث اإلحسان إىل 

تعاىل. خلق هللا 
اإلسالم  اختطمَّ  وقد 
مث  هلل  العبودية  لتحقيق 
اخللق طريقا  اإلحسان إىل 
طبيعة  مع  ينسجم  فطريا 
أن  فالواجب  اإلنسان. 

صفات  اإلنسان  يعرف 
يعمل  وأن  تعاىل،  هللا 
ويسعى  متثُّلها،  على 
تنعكس  حبيث  لتقليدها، 
فيه،  تعاىل  هللا  صفات 
ومشيئته  إرادته  وتصبح 
هللا  مع  متوافقة  ورغباته 
احلمد  ويفيض  تعاىل، 
قلبه  أعماق  من  والشكر 
بصفات  إعجابا  وكيانه 
هللا احلسىن واعرتافا وإقرارا 
مما  العبد،  على  بإحسانه 
مرجعه  فطريا  حبا  يولِّد 
واإلحسان  احلسن  هذا 
هو  وهذا  العظيم.  اإلهلي 
معىن العبودية، إذ إن معىن 

األثر  ترك  هو  العبودية 
وتنفيذ  العبد  يف  املعبود 
الكامل  واالنقياد  اإلرادة 
هذه  وتعترب  احلب.  بدافع 
على  هلل  حقا  العبودية 
األداء.  واجب  اإلنسان 
يف  هي  احلق  هذا  وتأدية 
خلق  من  الغاية  احلقيقة 
اإلنسان الذي مل خيلق إال 
تعاىل: يقول  حيث   هلا؛ 
اجلِْنمَّ  َخَلْقُت  ﴿َوَما 
 ﴾ فَْعُبُدوِن  لِي ِإالمَّ  ْنَس  َواإْلِ

.)57 )الذاريات 
هو  تعاىل  هللا  أّن  وكما 
الرمحن  اخللق،  إىل  احملسن 
القوى  واهب كل  الرحيم، 
فمقتضى  هلم،  والنعم 
يكون  أن  يفرض  العبودية 
اخللق  إىل  حمسنا  العبد 
متفانيا  ربه،  مشيئة  منفذا 

األستاذ متيم أبو دقة – عمان - األردن

للــخالق  العــبودية  هو  اإلســــالم 
الخلق إلى  واإلحسان 

وقد أكد اهلل تعالى أن المسلم المؤمن المحسن المطبق لإلسالم الحق، وفقا 
لهذا المفهوم، هو الذي ستكتب له النجاة وسيحقق الفالح في الدنيا واآلخرة، 
وأن اهلل تعالى بنفسه قد ضمن له األجر عنده، وأنه لن يحزن على ما فاته ولن 

يخاف من المستقبل، ألنه قد أصبح في كنف اهلل تعالى وتحت رعايته الخاصة.
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ما  بكل  خدمتهم  يف 
قوًى  من  تعاىل  هللا  وهبه 
ونعم. فال ميكن أن يكون 
بواجب  قائما  باهلل،  عارفا 
هللا  حلق  مؤديا  العبودية، 
تعاىل، إال إن كان متفانيا 
خللقه،  اإلحسان  يف 
حقا  اإلحسان  هذا  معتربا 
أواله  ما  أن  واعيا  هلم، 
هي  ونعم  قوًى  من  هللا 
واجبة  أمانات  الواقع  يف 
وليست  إىل خلقه،  األداء 
عن  ناهلا  مكتسبة  حقوقا 
وال  واستحقاق  جدارة 

فيها! لآلخرين  حق 
قد  تعاىل  هللا  أن  فكما 
وجعل  الشمس  خلق 
ينعمون  مجيعا  البشر 
وخلق  ودفئها،  بضوئها 
مهادا  وجعلها  األرض 
وخلق  مجيعا،  للبشر 
الناس  ليتنفسه  اهلواء 

فهكذا  متييز،  دون  مجيعا 
املؤمن  يعامل  أن  ينبغي 
يديه  بني  فيما  هللا  خلق 
يكون  حبيث  خريات،  من 
حقيقيا  وعبدا  لربه  مقلدا 

ملشيئته. منفذا  له 
إال  ليس  فاإلسالم  وهكذا 
وحقوق  هللا  حقوق  تأدية 
وال  تفاٍن،  بكل  العباد 
املسلم  يكون  أن  ميكن 
مسلما حقيقيا إن مل يكن 
هلل  العبودية  يف  متفانيا 
خلقه،  خدمة  ويف  تعاىل 
حقوق  هذه  أن  معتربا 
األداء  واجبة  وأمانات 
اإلطار  هذا  وحتت  عليه. 
من  كلها  الشريعة  تندرج 

ونواٍه. وأوامر  عبادات 
أن  تعاىل  هللا  أكد  وقد 
احملسن  املؤمن  املسلم 
احلق،  لإلسالم  املطبق 
هو  املفهوم،  هلذا  وفقا 

النجاة  له  ستكتب  الذي 
وسيحقق الفالح يف الدنيا 
تعاىل  هللا  وأن  واآلخرة، 
له األجر  بنفسه قد ضمن 
على  يزن  لن  وأنه  عنده، 
من  خياف  ولن  فاته  ما 
أصبح  قد  ألنه  املستقبل، 
وحتت  تعاىل  هللا  يف كنف 
وهبذا  اخلاصة.  رعايته 
املؤمن  تعاىل  بشمَّر هللا  فقد 
والسكينة  باألمن  احملسن 
الغاية  وهي  والطمأنينة، 
املنشودة األوىل اليت يطمح 
دوما، كما  اإلنسان  إليها 
جلب  يف  سببا  جعله 
والسكينة  والسالم  األمن 

للعامل. والطمأنينة 
هبذا  اإلسالم،  حومَّل  لقد 
اإلنسان  نظرة  املفهوم، 
من  جذري  بشكل 
احلقوق  لتحصيل  السعي 
من  واخلصام  واالقتتال 

الدائم  السعي  إىل  أجلها 
الدءوب حنو تأدية حقوق 
وهذه  لديه.  اآلخرين 
مفصلية  نقطة  هي  النقطة 
تعاليم  يف  جوهرية 
نزع  إىل  تؤدي  اإلسالم 
فتيل اخلالفات بني األفراد 
يف  حمبذا  فليس  واألقوام. 
اإلسالم أن يبقى اإلنسان 
حنو  السعي  يف  منشغال 
حتقيق حقوقه، أو ما يظن 
هبا،  واملطالبة  حقوقه،  أهنا 
يؤدي  أن  املطلوب  بل 
عهدته  يف  اليت  األمانات 
ملالقاة  مستعدا  يكون  وأن 
هللا تعاىل يف أي حلظة بريئا 
من كل دْين يف عنقه. أما 
أال  فينبغي  يتاجه  ما 
له،  مكتسبا  حقا  يراه 
على  حقا  أصبح  وأنه 
إياه،  يؤتيه  أن  تعاىل  هللا 

نحو  السعي  في  منشغال  اإلنسان  يبقى  أن  اإلسالم  في  محبذا  ليس 
تحقيق حقوقه، أو ما يظن أنها حقوقه، والمطالبة بها، بل المطلوب 
أن يؤدي األمانات التي في عهدته وأن يكون مستعدا لمالقاة اهلل 

تعالى في أي لحظة بريئا من كل ديْن في عنقه.

يطلبه  أن  الواجب  بل 
احملتاج  طلب  تعاىل  منه 
ربه،  إحسان  إىل  املضطر 
مث يمد هللا تعاىل ويشكره 
اليت جيب  النعم  على هذه 
يناهلا  ال  بأنه  يشعر  أن 
عن  وإمنا  استحقاق  عن 

إهلي. وفضل  منمَّة 
إن هذا املفهوم وهذه الرؤية 
أن  الذي ميكن  هو وحده 
األمن  لإلنسانية  يكفل 
البشر  طبق  فلو  والسالم. 
اإلحسان،  دين  اإلسالم، 
لرأى  املفهوم،  هلذا  وفقا 
من  رائعا  مشهدا  العامل 
واجلماعات  األفراد  تفاين 
غريهم  خلدمة  السعي  يف 
واآلالم  املعاناة  ورفع 
حقوقهم،  وحتقيق  عنهم، 
بكل  إليهم  واإلحسان 
ونعم  قوى  من  أوتوا  ما 

أعقد  وحلُلمَّت  وخريات، 
يف  واملشاكل  القضايا 
ولتحقق  الدويل،  اجملتمع 
واألمن  الدائم  السالم 
وهذا  أمجع.  العامل  يف 
سيتحقق  أنه  نؤمن  ما 
تعاىل،  هللا  شاء  إن  يوما، 
ورمحته.  تعاىل  هللا  بفضل 
يشهد  أن  خنشى  ولكن 
الويالت  من  مزيدا  العامل 
اليت  املؤملة  والتجارب 
يشهدها  زال  وما  شهدها 
مفهوم  غياب  بسبب 
العامل  من  احلق  اإلسالم 

وغريهم. املسلمني  بني 
جينب  أن  تعاىل  هللا  نسأل 
وأن  هاوية جديدة،  العامل 
بإدراك  العامل  على  ينعم 
وتطبيقه،  اإلسالم  مفهوم 

آمني.

العالم  لرأى  المفهوم،  لهذا  وفقا  اإلحسان،  دين  اإلسالم،  البشر  طبق  فلو 

غيرهم  لخدمة  السعي  في  والجماعات  األفراد  تفاني  من  رائعا  مشهدا 

بكل  إليهم  واإلحسان  حقوقهم،  وتحقيق  عنهم،  واآللم  المعاناة  ورفع 

في  والمشاكل  القضايا  أعقد  ولحُلَّت  وخيرات،  ونعم  قوى  من  أوتوا  ما 

أجمع. العالم  في  واألمن  الدائم  السالم  ولتحقق  الدولي،  المجتمع 
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»إكسربيس  جريدة  كتبت 

الباكستانية  تريبيون« 

يف  الصادر  عددها  يف 

:2013/4/13

سجلت رشطة إسالم بورا يوم 

2013/04/12 قضية  الجمعة 

واعتقلت  أحمديني  ستة  ضد 

أربعة منهم بتهمة التجديف 

واإلرهاب.

 وقد سجلت الرشطة محرض 

 295  B- القضية تحت البند

القرآن  من  نسخة  )تدنيس 

 298-CC البند  و  الكريم( 

)قادياين يسمي نفسه مسلم 

قانون  من  لدينه(  يروج  أو 

والبند  الباكستاين  العقوبات 

مكافحة  قانون  من   11-W

عىل  بناًءا  وذلك  اإلرهاب 

شكوى مقدمة من أحد أعضاء 

جامعة ختم النبوة اتهم فيها 

بطباعة  األحمدية  الجامعة 

الفضل  جريدة  وتوزيع 

تحتوي عىل  والتي  األحمدية 

حد قوله مواد تجديفية. وقد 

املدعي، محمد حسن  طالب 

عليهم  املدعى  بإدانة  موفيا، 

A،B،C-295 البنود.  تحت 

قانون  من   BC298-و

الفقرة  الباكستاين  العقوبات 

24 املتضمنة مرسوم تسجيل 

البند  إىل  باإلضافة  املطابع 

مكافحة  قانون  من   W-11

الرشطة   ولكن  اإلرهاب. 

أسقطت أربع فقرات منها.

املدعو  أن  املدعي  زعم  وقد 

خالد أشفق كان يوزع جرائد 

وأن  مرفوضة،  أموًرا  تحتوي 

ابن  طاهر،  أحمد  فيصل 

طاهر محمود، وأزهر ظريف 

قد اشرتكا يف نرشها. كام اتهم 

كاًل من محرر جريدة الفضل، 

عن  واملسؤول  السميع،  عبد 

بنرش  مهدي  طاهر  الطابعة، 

تجديفية.  مواًدا  وتوزيع 

ولكن الرشطة مل تعتقلهام.

ويف بيان صحفي صدر إلدانة 

الدين  سليم  قال  الحادث، 

الجامعة  باسم  املتحدث 

أن  األحمدية  اإلسالمية 

بني  تُنرَش  الفضل  صحيفة 

تتضمن  وال  فقط  األحمديني 

أنه  وبني  تجديفية،  مواد  أي 

إىل  أشفق  خالد  وصل  حني 

منزل طاهر محمود إلعطائه 

قامت  الجريدة،  من  نسخة 

مجموعة من املشايخ باتباعه 

قاموا  حيث  املنزل  واقتحام 

وابنه  ومحمود  خالد  برضب 

واحتجزوهم  طاهر  أحمد 

دقيقة   45 ملدة  جميًعا 

باستجوابهم  خاللها  قاموا 

الجريدة  محرر  اسم  حول 

بهدف  طبعها  عن  واملسؤول 

الشكوى،  يف  اسميهام  إضافة 

بإحضار  ذلك  بعد  قاموا  ثم 

بتحرير  قامت  التي  الرشطة 

املحرض.

باسم  املتحدث  وأضاف 

األحمدية  اإلسالمية  الجامعة 

قاموا  قد  املشايخ  أولئك  أن 

طاهر  أطفال  برضب  أيًضا 

هاتَفي  أخذوا  كام  محمود 

كمبيوتر  وجهاَزي  جوال 

هؤالء  أن  وبني  محمول، 

شكوى  سجلوا  قد  املشايخ 

اإلسالمية  الجامعة  ضد 

وأن  الهور،  يف  األحمدية 

من  بدالً  الحكومي،  الجهاز 

حقوق  بحامية  يقوم  أن 

يف  أداة  أصبح  األحمديني، 

املتطرفني.  من  حفنة  أيدي 

اختالق  تم  أنه  وأوضح 

يف  سجلت  التي  التهم  هذه 

حكومة  ناشد  ثم  املحرض، 

لضامن  األعامل  ترصيف 

أن  وقال  لألحمديني  العدالة 

ضد  الثاين  الحادث  هو  هذا 

هذه  عهد  يف  األحمديني 

الحكومة. كام قال أن جريدة 

ستحتفل  كانت  الفضل 

عىل  املائة  السنوية  بالذكرى 

اعتقال أربعة أحمديين 
في  الباكستان بتهمة الكفر

ولكن  العام  هذا  تأسيسها 

عقد  املايض،  يوليو  منذ 

عىل  العزم  املعارضني  بعض 

الجريدة  هذه  نرش  وقف 

السوق  من  إيقافها  تم  حتى 

فقامت  أشهر  بضعة  قبل 

األحمدية  اإلسالمية  الجامعة 

أجل  من  ترتيبات  مبجموعة 

تداول الجريدة يف الهور.

موفيا  قال  جانبه  ومن 

ختم  جامعة  محاميي  أن 

قضايا  أربع  رفعوا  قد  النبوة 

يف  األحمدية  الجامعة  ضد 

بإيقاف  قاموا  كام  الهور. 

يف  الفضل  جريدة  تداول 

سوق الصحف. وأضاف أنهم 

يريدون وقف جميع املطابع 

ما  وأن  البالد.  يف  األحمدية 

ادعاه األحمديون أن املشايخ 

ورسقتهم  برضبهم  قاموا  قد 

لها  أساس  ال  ادعاءات  هي 

من الصحة.
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 شعر: سامح مصطفىأبيات شعرية

فَِتيمَّفففففففة  مبَْسفففففففففففففُروٍر  ِخففالففَتفَُنا 
قَففففففففْوٍم خِبَرْيِ  األُنَاِس  َخيفَْر  ففََيا 
قَفففففففففْرن بفَْعَد  ُعيُفوٌن  قفَرمَّْت  ِبُكم 

َمْعففففَك  اجلَبفَُروِت  َذا  هللا  بَِأنمَّ 
ُوِهْبنفففففففَا َقْد  ُروٍح  َماِل  َخزَاِئُن 

َمْعُه  اُل 
َ
امل يَِفْيُض  َفَمْهِدْيُكْم 

ُكفففففُروٍب  ِمْن  يفَُفرِّْج  هللا  َعفَسى 

الرَبِيمَّة بفنَْيَ  َشأنفَُهففففففففا  َعِظْيففففففففففففٌم 
َسِنيمَّة أَْفَضااًل  ِفْيفففففففففففَك  ُرزِقفْنَففففففففففا 

َجِليمَّة1   ِلَمْهِديففففففففففَنا  ِإَشففففففففففففارَاٌت 
َمِعيمَّة!2   ِمْن  أَْنِعْم  هللا،  حِبَْمِد 
َوِصيمَّة َأمْسَففى  حُمَممٍَّد  وقَففففففففففوُل 

َسِويمَّة3  ِشْئُتْم  َما  ِمْنُه  َفُحوزوا 
األْسَبِقيمَّة ِصرَاَط  يفَْهِديْفففففُكْم  َو 

1. جدير بالذكر أن اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة قد أمتت قرهنا األول يف عهد حضرة مريزا مسرور أمحد نصره 
هللا و أيد.

2. إشارة إىل اإلهلام املبارك الوارد يف كتابات املسيح املوعود )عليه الصالة و السالم( و الذي نصه: »إين معك يا 
مسرور«.

3. إشارة إىل قول خامت النبيني سيدي حممد)صلى هللا عليه و سلم( أن يف عهد املهدي يفيض املال حىت ال يقبله أحد.

َنظٍر ِبَعنْيِ  َأُجفوُل  بايل  َفَما 
َمِثْيففال َلُكْم  َو  َسيِِّدي  يًّا  مسَِ
أََذاٌن مَنَففا  األُنَاِس  مَسِْع  ِإىَل 
لُفففبٍّ         ُكلُّ  ِفْيفففَنِة  لِلسمَّ َفَسارََع 
َمْوٍج      َهْوَجاِء  يف  أَْنَت  ففَُنوٌح 
َكَمااًل         بفََلَغْت  ِبُكْم  ِخالففَتفَُنا 
أَيْفففففٍد          ِمثْفُل  مَتَففاٌم  َكَمففاُلكم 
ِفْيُكْم  اخلَُلَفاِء  َخاِمَس  يَا  َأاَل 

يمَّا؟!4  مسَِ أَْبِغي  رَاِشٍد  مبَاٍض 
اأَلومَّلِيمَّة5  الُقُروِن  يف  ُمَضاٍه 
اجلَاِهِليمَّة جيُِْيُح  ِبطوفَففففففففففففاٍن 

زَِكيمَّففففففففففة6  ُمَصدِّقَفففففففففففٌة  أَْفِئَدٌة  َو 
لِْلرَبِيمَّة جَنَففففففففففاٌة  فُففففْلفففُكففففُكففففُم  َو 
َقِصيمَّة َكَماالٍت  نفَْرُجو  ِبِه 
َقِويمَّة تفَْعُلو  ِإْصَبٍع  خِبَاِمِس 
نِيمَّة َو  ُمنفَْقِطٍع  َغيفُْر  َرَجاٌء 

4. قصدت باملاضي الراشد هنا اخلالفة الراشدة األوىل.
5. أصبحت من املسلمَّمات لدي أن لكل من خلفاء املسيح املوعود نظري يف اخلالفة الراشدة األوىل على منهاج نبوة الرسول 
اخلامت، بيد أن حضرة مريزا مسرور ليس له نظري يف اخلالفة األوىل، فكأن هللا أراد به أن يبدأ عصرا جديدا مل خيتربه السابقون 

و ليس حمل جتربة يتعلم منها الالحقون، و هلذا جاء الوحي املبارك »إين معك يا مسرور«.
6. أفهم السفينة املذكورة يف القرآن اجمليد على أهنا إشارة إىل اخلالفة، و من يستقلها ناج و غارق من يعتزهلا حىت و إن كان 

من املصدقني، و لعل هذا ما تشري إليه مجيع وصايا اخلالفة بضرورة البيعة و عدم االكتفاء مبجرد التصديق القليب.

سيدي مسرور... نوح الزمان
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إعداد: األستاذ أمين املالكيأخبـــار محليــة

لقاء حضرة أمري اجلماعة للرئيس باراك أوباما
الديار  يف  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  أمري  شارك حضرة 
الرئيس  استقبلت  اليت  الشخصيات  وفد  يف  املقدسة 
 2013 آذار   21 يوم  أوباما"  حسني  "باراك  األمريكي 
له  وقدم  الدويل،  جوريون"  "بن  مطار  إىل  وصوله  لدى 
املتحدة  الواليات  اهتمام  ضرورة  حول  شفهية  رسالة 
الوحيد  الضامن  العامل. وأن هذا هو  بالعدل يف  األمريكية 
املناسبة  هذه  يف  األمري  حضرة  قابل  وقد  العاملي.  للسالم 

والوزراء. الشخصيات  من  العديد 

ضم  السويسرية،  السفارة  من  وفد  اجلماعة  مقر  زار 
السفري السويسري السيد "باوم"، والقنصل السويسري 
السيد "تساوج"، وطاقم السفارة املكون من 20 فرًدا. 
حضرة  عرب  وقد   .2013 ثاين  24 كانون  يف  وذلك 
تقدمها  اليت  اإلسالم  مببادئ  إعجابه  عن  السفري 
ضيًفا  حللوله  وفخره  سعادته  عن  وعرب  اجلماعة، كما 
عندما  وخاصة  األمحدية،  اإلسالمية  اجلماعة  مركز   يف 
إىل  الكرمي  القرآن  تراجم  وشاهد  الكتب  معرض   زار 
لغات العامل املختلفة واليت وصلت )الرتاجم( حىت اآلن إىل زهاء الثمانني لغة وال زال العمل 
اجلماعة  ولفته كتب  اللغات. كما  من  ملزيد  الرتاجم  من  مزيد  إلنتاج  قدم وساق  على  قائما 
بلغات عدة. ويف هناية الزيارة قام حضرة أمري اجلماعة يف الديار املقدسة األستاذ حممد شريف 
بلغته األملانية، إضافة إىل جمموعة  القرآن الكرمي  الدين مبنح السيد السفري نسخة من  صالح 

اليت ترمجتها اجلماعة إىل األملانية. الكتب  من 

زيارة وفد السفارة السويسرية ملركز اجلماعة يف حي الكبابري

مع  احملرتم  شريف  حممد  األستاذ  اجلماعة  أمري 
أوباما األمريكي  الرئيس 

»باوم«،  السيد  السويسري  السفري  اليمني:  من 
السيد حممد شريف صالح الدين أمري اجلماعة

أخبـــار محليــة

منذ مطلع هذا العام استقبلت اجلماعة يف دار ضيافتها عشرات الوفود واجملموعات اليت قدمت 
اإلسالم  مبدئ  على  الضيوف  بتعريف  املسئولون  يقوم  حيث  اجلماعة،  على  التعرف  هبدف 
احلقيقي حماولني ترميم الصورة املشوهة اليت خلقها سلوك بعض من ينتسبون إىل اإلسالم وعلى 
واستفساراهتم،  أسئلتهم  على  اإلجابة  وتتم  نقاش  حلقة  تفتح  مث  الكراهية.  مشايخ  رأسهم 

وتزويدهم بشيء من الكتب والكتّيبات واملنشورات كٌل حسب لسانه. 
ومن ضمن تلك اجملموعات اليت استقبلها مركز اجلماعة يف الكبابري جمموعة طالب أجانب من 
معهد »روثبريج« للطالب األجانب يف القدس )تابع للجامعة العربية(. حيث استقبلهم السيد 
معاذ عمر السكرتري العام للجماعة يف الديار املقدسة. وفيما بعد أرسلت مرشدُة اجملموعة السيدة 

»إميلي روس« رسالة مؤثرة بعنوان: »شكًرا من اجلامعة العربية يف القدس« تقول فيها : 

أن  أود  القدس،  يف  األجانب  للطالب  روثبريج  معهد  عن  نيابة  معاذ،  »عزيزي 
أعرب لكم عن تقديري الستضافتكم لنا ظهر اجلمعة 2013/4/12، لقد تعلم 
أن أرى  اللقاء معكم، وأنا كمرشدة كنت سعيدة جدا  الكثري يف هذا  الطالب 
طاليب وهم يف طريق العودة إىل القدس، ميألون األجواء باألسئلة حول اهلُوية، 
الدين، اإلميان، التسامح. كل اجملموعة دخلت يف نقاش مثري حول إظهار التسامح 
لآلخر من ناحية إميانية عقائدية. وأنه كيف ميكن للدين أن ينسجم مع اجملتمع، أنا 
أؤمن أن انفتاحك املثري ومناقشتك ألي موضوع يطرحه الطالب وإجاباتك هلم 
بطريقة فريدة من نوعها، وحرصك على شّد انتباههم، قد ترك وميضا يف قلوهبم، 
أنا أعرف أن لقاء شخص مثلك هي جتربة فريدة ونادرة، طريقة حديثك جتاههم 
أعطتهم الفرصة أن يسألوا أسئلة عميقة حول حياهتم يف هذا العامل احلديث، إهنا 
يف احلقيقة جتربة ال تنتسى، أشكركم جزيل الشكر إلتاحة هذه الفرصة لنا. إن 
هنج حياتكم وطبيعة مجاعتكم كانت مصدر إهلام يل ولطاليب، فلذلك أشكركم 

مرة أخرى هلذه التجربة الرائعة«.
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أخبـــار محليــة

عقد جملس أنصار هللا يف الكبابري االجتماع السنوي للمجلس وكذلك االحتفال مبناسبة يوم املصلح املوعود 
)رضي هللا عنه( بالتعاون مع أمانة الرتبية يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية وذلك بعد صالة عصر يوم اجلمعة 12 
ربيع اآلخر 1434 هجرية، املوافق 2013/2/22م. وقد اشتمل الربنامج على ما يلي: إقامة صالة التهجد 
حوايل الساعة الرابعة والنصف صباحا مث أداء صالة الفجر، تال ذلك درس ديين قصري لألستاذ مناع فؤاد عودة 

سكرتري الرتبية يف اهليئة اإلدارية للجماعة. 
 أما الفقرة االفتتاحية لالجتماع فقد بدأت يف حوايل الساعة الثالثة والنصف عصًرا ومشلت بعض النشاطات 
الرياضية اخلفيفة ملدة ساعة تقريًبا، أشرف عليها األستاذ مناع فؤاد عودة والسيد مراد كمال عودة السكرتري 
العام يف جملس األنصار والسيد أشرف حممد عودة سكرتري الرياضة واألمور الرتفيهية يف اجمللس. بعد ذلك بدأ 
الربنامج اخلطايب حيث استهل بتالوة عطرة من القرآن الكرمي رتلها السيد فرج حممود عودة. مث أبيات خمتارة من 
قصيدة لسيدنا أمحد عليه الصالة والسالم أنشدها السيد داود أبو عباس سكرتري التبشري يف جملس األنصار 
وأعقب ذلك كلمة صدر جملس أنصار هللا األستاذ فضل يونس عودة. مث كلمة تعريفية مبناسبة يوم املصلح 
املوعود وسريته العطرة )رضي هللا عنه( لألخ مناع فؤاد. بعد ذلك كلمة حول النهج اإلسالمي يف الرتبية للسيد 
يىي شنبور سكرتري الرتبية يف جملس األنصار وكلمة حول إجنازات املصلح املوعود للسيد جودت يونس عودة 
سكرتري األمور اخلارجية يف اهليئة اإلدارية للجماعة. مث كلمة ختامية حلضرة املبشر األستاذ مشس الدين ماالباري 
احملرتم. وقد ختلل هذه الكلمات مسابقة يف املعلومات الدينية والعامة أشرف عليها السيد مراد كمال. كما مت 

توزيع اجلوائز على الفائزين باملسابقات الرياضية.    
 واختُتم االجتماع بالدعاء اجلماعي. مث ُدعي احلاضرون الذين بلغ عددهم حوايل السبعني فردا لتناول وجبة 

عشاء خفيفة .

االجتماع السنوي جمللس أنصار هللا يف الكبابري

من أخبار جملس خدام األمحدية                                       
قام اجمللس بنشاطات تبشريية استهدفت جمموعة من القرى )أم الغنم، نني، اخلوالد، رأس علي، طمرة الزعبية(. حيث 

مت خالل هذه اجلوالت توزيع ما يزيد عن 1400 منشورا، وكذلك كتيبات خمتلفة، منها:
)صدق أمحد، كتاب حمفوظ، إحياء اإلسالم، امسعوا صوت السماء جاء املسيح جاء املسيح، املفهوم احلقيقي 
.)" للجهاد، ومعتقدات اجلماعة، وكذلك خطاب موالنا أمري املؤمنني الذي طبع بعنوان: "احلب احلقيقي للرسول

أخبـــار محليــة

إشراف  حتت  )يعمل  األمحدية  أطفال  جملس  ينظم 
جملس اخلدام( جمموعة واسعة من اللقاءات الرتبوية مع 
األطفال ما دون 15 سنة، ترتكز اللقاءات حول تالوة 
جملس  قام  اآليات. كما  بعض  وتفسري  لكرمي  القرآن 
األطفال بإعداد وتصوير برنامج تلفزيوين خاص مبناسبة 
»يوم املسيح املوعود« ، وقد أدار الربنامج حضرة 

املبشر مشس الدين ماالباري احملرتم.

أسبوعًيا  لقاًء  األحمدية  خدام  مجلس  نظم 
الخدام  من  لمجموعة  أشهر   3 مدار  على 
ومفاهيم  بمعتقدات  المعرفي  اإلثراء  بغرض 
مختلفة  برامج  مشاهدة  خالل  من  الجماعة، 
األحمدي  اإلسالمي  التلفزيون  مكتبة  من 

هادفة. نقاشات  وخوض   ،MTA
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أخبـــار محليــة

الطالبين«،  »منهاج  برنامج  حلقات  خر 
آ
ا تصوير  من  االنتهاء  تم 

المصلح  لحضرة  الطالبين«  »منهاج  �كتاب  تناول  الذي  البرنامج 

خالقية 
أ
ا مدرسة  ال�كتاب  �ما  البرنامج  �ان  وقد  عنه.  هللا  رضي  الموعود 

حلقة  خر 
آ
ا بث  تم  وقد  فريدة.  معارف  طالبها  يحصد  تربوية  روحانية 

العربية.  MTA شاشة  على   2013/5/13 بتاريخ  البرنامج  من 

ن شاء  يتم التحضير على قدم وساق للبرنامج الجديد الذي سينطلق قريًبا اإ

المصلح  �كتب  حد 
أ
ا يتناول  يضا 

أ
ا لهي«، وهو  االإ هللا تعالى بعنوان »العرفان 

الموعود رضي هللا عنه والذي ُترجم مؤخرا ول�نه لم يصدر بعد.

اإلســالمي  التـلفزيون  أخبار  من 
األحمدي / استوديوهات الكبابير

أخبـــار محليــة

العمل مستمر على انتاج حلقات جديدة من البرنامج الشهري المباشر »مجالس 

حداث وما يقف 
أ
الذ�ر«، هذا البرنامج يتناول مواضيع مختلفة ويتفاعل مع اال

ساسي يش�ل منبًرا للمشاهدين 
أ
يضا وبش�ل ا

أ
ا ف�ار وعقائد، وهو 

أ
ا وراءها من 

مام الزمان والتحاقهم بجماعة  ليشار�ونا تجاربهم الروحية و�يفية تعرفهم على اإ

خيرة من هذا 
أ
يار مايو 2013 اال

أ
ا ن حلقات شهر 

أ
ا المؤمنين. ومما يجدر ذ�ره 

الذي  الخالفة  يوم  بمناسبة  وذلك  الخالفة«،  »يوم  بعنوان  �انت  البرنامج 

يار مايو من �ل عام.
أ
يوافق السابع والعشرين من شهر ا

عمدة 
أ
حباب ا

أ
طفال اال

أ
ولال

نافذة جديدة  المستقبل، 

 MTA3 شاشة   على 

خالل  من  لهم  مخصصة 

»براعم  الجديد  البرنامج 

من  حيث  حمدية«، 
أ
اال

ن ينطلق في 
أ
المخطط له ا

شهر حزيران يونيو الجاري 

ن شاء هللا تعالى. اإ

استوديوهات  ثالثة  من  مباشر  بث 

ن واحد )لندن وقاديان 
آ
مختلفة في ا

ثالثة  مدار  وعلى  المقدسة(  والديار 

»اسمعوا  عنوان  تحت  متتالية  يام 
أ
ا

جاء  المسيح  جاء  السماء  صوت 

النوعية  التجربة  هذه  المسيح«... 

تعالى  هللا  بحمد  تمت  قد  الفريدة 

ذار مارس 2013 
آ
في 21، 22، 23 ا

. بمناسبة يوم المسيح الموعود
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إعالنات وصايا
أرسل الينا حضرة املبشر اإلسالمي األمحدي األستاذ مشس الدين ماالباري إعالنات عن الوصايا لنشرها يف جملة 
البشرى ) وجدير بالذكر أن اجمللة نشرت إعالنات عن بعض املوصني يف عددها الصادر يف شهر أيار )مايو( 2008  

وستتابع هذه اإلعالنات يف االعداد القادمة إن شاء هللا تعاىل(

رقم الوصية: 16900 ، أنا رشاد 
أبلغ  عودة،  حممد  الدين  فالح  بن 
سكان  من  عاما،  العمر22   من 
رعنان(  شارع   81( الكبابري  حي 
حيفا، أمحدي بالوالدة، مهنيت أجري، 
 1993/8/1 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  باالنضمام إىل نظام 
إكراه  أو  دون جرب  واإلدراك  الوعي 

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

وغري املنقولة .
أنا أملك اليوم –عام 2005- بيتا 
الوقت  يف  دوالر   50000 قيمته 
مبلغا  حاليا  أتلقى  وإين  احلايل. 
وأتعهد  شهريا.  قدره 9000شيكل 
 %10 بدفع  حيايت  طوال  ألتزم  بأن 
من   1/16 و  الشهري  الدخل  من 
صدر  مؤسسة  إىل  أمالكي   ريع 
أجنمن أمحدية قاديان باهلند حسب 
هذا  بعد  حصلُت  وإذا  نظامها. 
آخر  دخل  أو  ملك  على  التصريح 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب  فسوف 
على شؤون هبشيت مقربة، وستكون 
عليه  املفعول  سارية  هذه  وصييت 
أيضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه بدءا 

من تاريخ حتريرها.
الدين                        جالل  بن  ياسر  الشاهد: 

العبد: رشاد بن فالح الدين عودة
الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

أنا   ،  16911 الوصية:  رقم 
فاطمة، زوجة صالح الدين بن حممد 
عودة، أبلغ من العمر 57 عاما، من 
شارع   81( الكبابري   حي  سكان 
بالوالدة،  أمحدية  حيفا،  رعنان( 
بتاريخ  اليوم  أقوم  بيت،  ربة  مهنيت 
نظام  إىل  باالنضمام   2004/9/1
الوصية بكامل الوعي واإلدراك دون 

جرب أو إكراه مصرحًة مبا يلي:
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  أنا 
بعد  باهلند  قاديان  أمحدية  أجنمن 
املنقولة  أمالكي  من   %10 وفايت 

وغري املنقولة .
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 
قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 
أساور  وأربعة  واحد  التقديرية: خامت 
وعقد عدد 2 بقيمة 4500 شيكل 
قدره  مبلغا  حاليا  أتلقى  أين  وكما 
وأتعهد  شهريا،  شيكل   1000
 %10 بدفع  حيايت  طوال  ألتزم  بأن 
من   1/16 و  الشهري  الدخل  من 
صدر  مؤسسة  إىل  أمالكي  ريع 
أجنمن أمحدية قاديان باهلند حسب 
هذا  بعد  حصلُت  وإذا  نظامها. 
آخر  دخل  أو  ملك  على  التصريح 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب  فسوف 

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

من تاريخ حتريرها.
الدين                        جالل  بن  ياسر  الشاهد: 

األمة: فاطمة زوجة صالح الدين 
حممد  بن  الدين  صالح  الشاهد: 

عودة

رقم الوصية:  16864، أنا ياسر بن 
جالل عودة، أبلغ من العمر 34 عاما، 
من سكان حي الكبابري )78 شارع 
كربمي( حيفا، أمحدي بالوالدة، مهنيت 
أجري، أقوم اليوم بتاريخ 2004/8/31 
بكامل  الوصية  نظام  إىل  باالنضمام 
إكراه  أو  جرب  دون  واإلدراك  الوعي 

مصرحا مبا يلي: 
أنا أوصي بتمليك مؤسسة صدر أجنمن 
أمحدية قاديان باهلند بعد وفايت %10 

من أمالكي املنقولة وغري املنقولة.
 100000 قيمته  بيت  أملك  أنا 
شيكل يف الوقت احلايل. وإين أتلقى 
شيكل   3000 قدره  مبلغا  حاليا 
شهريا. وأتعهد بأن ألتزم طوال حيايت 
و  الشهري  الدخل  من   %10 بدفع 
1/16 من ريع أمالكي إىل مؤسسة 
باهلند  قاديان  أمحدية  أجنمن  صدر 
بعد  حصلُت  وإذا  نظامها.  حسب 

هذا التصريح على ملك أو دخل آخر 
فسوف أخرب بذلك اهليئة املشرفة على 
شؤون هبشيت مقربة، وستكون وصييت 
هذه سارية املفعول عليه أيضا، أرجو 
تاريخ  من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

حتريرها.
حممد                  بن  الدين  جالل  الشاهد: 

العبد: ياسر بن جالل الدين عودة
الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

عبد  أنا   ،16884 الوصية:  رقم 
من  أبلغ  قزق،  إبراهيم  الرؤوف 
حي  سكان  من  عاما،   28 العمر 
حيفا،  كربمي(  )75شارع  الكبابري 
أمحدي بالوالدة، مهنيت سائق أجرة، 
 2004/9/24 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  باالنضمام إىل نظام 
إكراه  أو  دون جرب  واإلدراك  الوعي 

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

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

حتريرها.
الدين         جالل  بن  ياسر  الشاهد: 

العبد: عبد الروؤف إبراهيم قزق

عبد  بن  الدين  مشس   الشاهد: 
الرمحن

رقم الوصية: 16892 ، أنا سلوى، 
من  أبلغ  عودة،  الدين  فالح  زوجة 
حي  سكان  من  عاما،   52 العمر 
حيفا،  رعنان(  شارع   81( الكبابري 
بيت،  ربة  مهنيت  بالوالدة،  أمحدية 
 2004/9/3 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  باالنضمام إىل نظام 
إكراه  أو  دون جرب  واإلدراك  الوعي 

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

وغري املنقولة .
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 
قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 

التقديرية: 
عقد َو 2 سوار عريض َو 3 حبة سوار 
بقيمة  الوزن 68 غرام،  قرياط،   18
خوامت   3 وأيًضا:  شيكل؛   2400
بقيمة  الوزن 18 غرام،  قرياط،   14
450 شيكل؛ وهناك أيًضا: سحابة 
 12 الوزن  قرياط،   21 رفيع  إسوار 
غرام، بقيمة 500 شيكل؛ واحلصة 
من املهر 2000 دوالر. وإين أتلقى 
شهريا.  شيكل   5000 قدره  مبلغا 
وأتعهد بأن ألتزم طوال حيايت بدفع 
10% من الدخل الشهري و 1/16 
مؤسسة صدر  إىل  أمالكي  ريع  من 
أجنمن أمحدية قاديان باهلند حسب 
هذا  بعد  حصلت  وإذا  نظامها. 
آخر  دخل  أو  ملك  على  التصريح 
املشرفة  اهليئة  بذلك  أخرب  فسوف 
على شؤون هبشيت مقربة، وستكون 
عليه  املفعول  سارية  هذه  وصييت 

أيضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه بدءا 
من تاريخ حتريرها.

الشاهد: ياسر بن جالل الدين        
الدين  فالح  زوجة  سلوى  األمة: 

عودة
الشاهد: رشاد بن فالح الدين عودة

ربيع  أنا   ،  16885 الوصية:  رقم 
بن مفلح عودة أبلغ من العمر 29 
الكبابري  حي  سكان  من  عاما، 
أمحدي  حيفا،  رعنان(  )59شارع 
بالوالدة، مهنيت أجري اتقاين كمبيوتر 
 2004/10/1 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  باالنضمام إىل نظام 
إكراه  أو  دون جرب  واإلدراك  الوعي 

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

وغري املنقولة.
إين أتلقى حالًيا مبلغا قدره 9400 
ألتزم  بأن  وأتعهد  شهريا.  شيكل 
طوال حيايت بدفع 10% من الدخل 
الشهري و 1/16 من ريع أمالكي  
أمحدية  أجنمن  صدر  مؤسسة  إىل 
وإذا  نظامها.  باهلند حسب  قاديان 
على  التصريح  هذا  بعد  حصلت 
أخرب  فسوف  آخر  دخل  أو  ملك 
شؤون  على  املشرفة  اهليئة  بذلك 
هبشيت مقربة، وستكون وصييت هذه 
أرجو  أيضا،  عليه  املفعول  سارية 
تاريخ  من  بدءا  هذه  وصييت  تنفيذ 

حتريرها.
الشاهد: ياسر بن جالل الدين

العبد: ربيع بن مفلح عودة
الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن
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