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�لدين  كما	   �� على  �ملفسر��  ��ع  قد 
قد مت على يد �لن& � لقوله تعا!:  ﴿�ْلَيْوَ� 
َ�ْكَمْلُت َلُكْم 2ِيَنُكْم َ��َْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي 
كما	  �ما  2ِيًنا﴾،  �ِإلْسالَ�  َلُكُم  َ�َ>ِضيُت 
نشر �لدين �ملوعو2 به < قوله تعا!: ﴿ُهَو 
�ْلَحقِّ  2ِ�َيِن   Dِباْلُهَد َ>ُسوَلُه  َ�ْ>َسَل   Gلَِّذ�
يتحقق   Jُكلِِّه﴾، فسو يِن  �لدِّ َعَلى   Lُلُِيْظِهَر
 � Gعلى يد �ملسيح �ملوعو2 ��إلما� �ملهد
�لذG قا	 >سو	 �هللا � < حقه نه: "Oيي 

�لدين �يقيم �لشريعة". 
لقد جاV �ملسيح �ملوعو2 � ��سس �اعة 
تقو� ֲדذL �ملهمة حتت قياZ2 خلفائه بنفسها 
�نفيسها، �فيما يلي نبذZ عما قا� به �ملسيح 
�ملوعو2 � �خلفا_L �لعظا� من خدما^ 
هذ�   > �سائل  من  يتبعونه  �ما  لإلسال�، 

�لسبيل.

ألعد��   � �ملوعو�  �ملسيح   تصّد
�إلسال�

�تباa �يع  قبل  من  مهاَجًما  �إلسال�  كا� 
�أل2يا� لدD بعثة �ملسيح �ملوعو2 �، �ما 
يهّبو�   �� منهم  يتوقع  �لذين كا�  �ملسلمو� 

يرثى  حالتهم  فكانت  2ينهم  عن   aللدفا
 � �ملوعو2  �ملسيح  فعله  ما  فأ�	  gا، 
قسا�سة  من  �إلسال�   Vألعد�  Gلتصد� هو 
�ملحدين  �مستشرقني   jهند�  Vعلما�
�غkهم، فقد �عّد � قبل 2عو�L بسنو�^  
عالًنا �طبع منه عشرين �لف نسخة باللغة 
�ملثقفني   ! بالqيد  ��>سلها  �إلجنليزية 
منهم   2�<� َمن  �2عا   ،tلعا�  > �ملشهو>ين 
�لبحث عن صدv �إلسال� �مشاهدu Zيا^ 
! قا2يا� ���  yضحة على صدقه �� يأ��
يقيم ضيًفا عندL سنة كاملة، } t �z يشاهد 

uية بعد zلك فسوJ يدفع له �لتعويضا^.
للهجو�  � خاصة  تصّدD حضرته  �قد 
�لشرj �لذG شنه �لقسا�سة على �إلسال�، 
فتسببو� < �>تد�2 عديد من �ملشايخ �لبا>�ين 
عن �إلسال�، ح� �علنو� مغر�>ين بنجاحهم 
�لتبشGk ��م سkفعو� < �لقريب �لعاجل 
عَلم �ملسيحية < �gند كلها، بل على �لكعبة 
 �نفسها. فانg Dqم حضرته � �قا	 
�هللا   �بعث �قد  ميت،  �ملسيح   aيسو gكم 
 vصد على  كآية  موعو�2ً  مسيًحا  تعا! 
�لفيو�  �ستمر�>  على  �كدليل  �إلسال� 

مما   .� �ملصطفى  �مد   Gلسيد �لر�حانية 
 Jند. �قد �عترg� ر�� منg� هم علىqج�
ُيَعدُّ  فقد كتب شيٌخ  �يًضا،  بذلك �خلصو� 
 Gملولو� �هو  �أل�دية،  مناهضي  �شد  من 
مقدمة    > �جلش�،   Gلنقشبند� �مد  نو> 
للمولوG �شرJ علي   �uلقر� لتر�ة معا� 

�لتهانوG، فقا	: 
 Gند �لقسيس ليفر�g� !"< تلك �أليا� َقِدَ� 
من   Zkكب �موعة  مصطحًبا  جنلتر�،  من 
�لقسا�سة، �حالًفا بتنصg� kند كلها < �يا� 
 Z<طائلة ��عو2 متكر 	قليلة. �بفضل �مو�
مؤكدZ من �إلجنليز باملساعدZ �ملالية �حد� 

�لز�ال < كل ��اg� Vند."
�يستمر �لكاتب قائال: 

"لقد �جد �لقسيس < عقيدZ حياZ �ملسيح 
 >� G2ملا�  Lسد� Vلسما�  > � عيسى 
كو� غLk من �ألنبياV �لكر�� �مو�ًتا مدفونني 
 ،jحتت �أل>� سالًحا ماضًيا على عامة �لنا
 Lذg Gفقا� �لشيخ غال� ��د �لقا2يا� للتصد
تتكلمو�   Gلذ� عيسى   �" �قا	:  �جلماعة 
�ما  �لبشر،  من   Lkكغ �2ُفن  ما^  قد  عنه 
عيسى �لذG ُ�عد مبجيئه فهو �نا. فصدِّقو� 
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� كنتم من �لسعد�V. �ֲדذL �لوسيلة ضّيق 
ليفر�G ��اعته ح�  �لقسيس  �خلناv على 
 Lֲדذ ��نز	   ،Lيد من  �لتخلص  عليه  صعب 
�حلجة هزمية نكر�V بكل �لقسا�سة من �gند 
 �uلقر� معا�  تر�ة  (مقدمة  جنلتر�."   !

(٣٠  Gللتهانو
كما �لف حضرته كتبا �فحم فيها �صحا� 
يبسطو�  كانو�  �لذين   Dألخر� �لديانا^ 
�لسنتهم للطعن < �لتعاليم �إلسالمية، ��ثبت 

باأل2لة �لقاطعة �فضلية �إلسال� �¡وليته.

تصحيح �ملفاهيم &�لتسّلح باأل�لة �لد�مغة
�ملوعو2  �ملسيح  �سد�ها  خدمة   qك�  ��
� لإلسال� هي تصحيح �ملفاهيم ��لعقائد 
�¢ليص �ملسلمني من �لبدعا^ ��ملستحدثا^ 
��لتقاليد  �خلاطئة   kلتفاس�� ��إلسر�ئيليا^ 
�لبالية �ل� كانت قد شوهت �جه �إلسال� 
 Vحيا�ألغّر، فقد جاV � لتجديد �لدين �
حتت  2>به  على  �اعته  �سا>^  �إلسال�، 
قياZ2 خلفائها، فقد ��2^ �ملسلمني �لغيو>ين 
على 2ينهم بأسلحة �أل2لة �لقاطعة لرa2 َمن 

يهاجم �إلسال� �فحامه �تبكيته.
 

�لكتب &�ملطبوعا* �إلسالمية
ما   � �ملوعو2  �ملسيح  سيدنا  �لَّف  لقد 
يربو على £انني كتابا تبياًنا ملحاسن �إلسال� 
من  له  �تنـزيًها  �حكامه،  حلكمة  �بياًنا 

�لشو�ئب �لعالقة به. 
صال¥ �ملعتقد�^  > L<مشو� L_تاَبع خلفا {
��لر2ِّ على مطاعن �عد�V �إلسال� ��سا�سهم 
�لكرمي،   �uلقر��  � �لن&  شخصية  حو	 
�فضِح مؤ�مر�ִדم. فقد كتب �خلليفة �أل�	 
للمسيح �ملوعو2 � سيدنا نو> �لدين � 
�خلطا�،  فصل  منها:   Zعديد >�ئعة  كتبا 

�نو> �لدين، �تصديق �ل�qهني �أل�دية. 
�قد طبعت خطبه < كتا� ”خطبا^ نو>“ 
�له تفسk للقر�u �لكرمي < ٤ �لد�^ باسم 
”حقائق �لفرقا�“. �ما سيدنا �خلليفة �لثا� 
� فقد �لف عشر�^ �لكتب، ��لقى مئا^ 
�خلطب ��ملحاضر�^ �ل� طبعت < عشر�^ 
�لعلو�"، �هي  "�نو�>  �ملجلد�^ < �موعة 
تغطي ش� �لقضايا �gامة من قبيل: �أل2لة على 
 Zkلقد>، س�� Vجو2 �هللا، �ملالئكة، �لقضا�
�لن& �، �خلالفة �لر�شدZ، �نظا� �القتصا2 
 > kلكب� kجنا��ته �لتفس< �إلسال�. ��هم 
عشرZ �لد�^، �لذG ُيعتq موسوعة < �هم 

�ملو�ضيع �إلسالمية. 

�هللا-  ->�ه  �لثالث  �خلليفة   Zحضر �ما    
فقد �لقى �يًضا مئا^ �خلطب ��ملحاضر�^ 
�ل� ُطبعت < عدZ �لد�^ بعنو�� "خطبا^ 
ناصر". ��ما سيدنا �خلليفة �لر�بع فقد �لَّف 
باأل>2ية ��إلجنليزية   Zقيمة عديد �يضا كتبا 
��حلق"،  ��ملعرفة  ��لعقالنية  "�لوحي  منها 
�خلطب  مئا^  �له  �لدين".  باسم  �"�لقتل 
للنشر.  �لتجهيز  قيد  هي  �ل�  ��ملحاضر�^ 
�من خطبه �ملطبوعة "كا>ثة �خلليج ��لنظا� 

�لعاملي �جلديد" "��هق �لباطل". 
 Lبنصر تعا!  �هللا   Lيد�- �حلا  �خلليفة  �ما 
�لن&    Vعد��  L<ثا� ما  فّند كل  فقد  �لعزيز- 
 > ساقطة  ִדم  من  به  �لصقو�  �ما   �

�خلز�ئن �لر�حانية: كتب �ملسيح � ملوعو2 � باللغة �أل>2ية ��لعربية

"�لوحي، �لعقالنية، �ملعرفة ��حلق" �لتفسk �لكبk بالعربية (�جلز��V ٩ �١٠ ال ��ال قيد �لتر�ة)
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نشر^  عندما  خاصة   ،Zkألخ� �gجما^ 
بعض �جلر�ئد �لغربية �لرسو� �ملسيئة ! �لن& 
 aهذ� �ملوضو 	قد ُنشر^ خطبه حو� .�
على  ��لر2   � �لرسو	   Zسو�" كتا�:   >
 Dألخر� خطبه  نشر^  كما  �لطاعنني". 

بعنو��: "خطبا^ مسر�>".
�لة   > �جلهو2   Lهذ نلخص   �� �ميكن   
�ملطاعن   ^kث� كلما  �نه  �هي   Zحد��
��	 صو^  فإ�   � �لن&   �� �إلسال�  ضد 
يرتفع للدفاa �لصحيح عن حيا� �إلسال� 
�عر� ن& �إلسال� � هو صو^ �جلماعة 

�خلفائها.

 j�<2 دية". ��جلماعة منذ بد�يتها تنظم��
يلقي  �لقر�u، �ال سيما < >مضا�، حيث 
 �uمن �لقر Vجلماعة 2>سا كل يو� جلز� Vعلما
لتكتمل  �آليا^  لبعض   kتفس مع  �لكرمي 
Z<�2 �لقر�u < >مضا�. كما ִדتّم �جلماعة 
�لنبوG < مساجدها  بإلقاj�<2 V �حلديث 
 Zًلفجر < >مضا� خاصة، عال�� Zبعد صال
تلقى  �ل�  ��حلديثية  �لقرuنية   j�<لد� على  
كل يو� بانتظا� بعد صالy �لفجر ��ملغر�.  
للمسيح  �لر�بع  �خلليفة  سيدنا   ��  Jملعر���
 Z<لكرمي < صو� �uلقر� kملوعو2 قد� تفس�

j�<2 عy �� q �يه �سجل ٣٠٧ بر�مج.

تشـييد �ملسـاجد
يقو	:   � �ملوعو2  �ملسيح  سيدنا  كا� 
هنا´  �بنو�  �إلسال�  نشر  تريد��  "حيثما 
�أل�دية  �إلسالمية  ��جلماعة  مسجد�". 
تبذ	 قصا>D �جلهو2 لتب� < كل بقعة من 
 ! Zمسجد� تنبعث منه �لدعو tلعا�  aبقا
ن �هللا  �هللا ليعبد < �أل>� �حدL. �قد مكَّ
هذL �جلماعة �ملبا>كة ِمن بناu VالJ �ملساجد 

< �لعاt كله �< �لقا>�^ كلها. 
�قد حثَّ سيدنا �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- 
�بناV �جلماعة < �ملانيا �حدها على بناV مئة 
 Vمسجد فيها، �قد ُ�فقت �جلماعة هنا´ لبنا

٣٦ مسجد� ! �آل�؛ منها مسجد خدµة 
�لسيد�^  بتqعا^  �نشئ   Gلذ� برلني   >
 �� �لبا	  عن  يغينب  �ال  فقط.  �أل�ديا^ 
تكاليف بناV مسجد ��حد < ��>�با تصل 
 aqمن �ليو>�ها^ �ل� يت Jمئا^ �آلال !

ֲדا �بناV �جلماعة �ليا.  
�هذL �ملساجد جتذ� �نتباL �لسكا� ��لسيا¥ 
�إلسال�  تعاليم  �يسمعو�  يز�>��ا  فهم 
 Zkلكث� تسا_الִדم  على  �لر2�2  �يتلقو� 
يدخلو�  منهم   ��kفكث �إلسال�.  حو	 
�ملساجد معترضني مضطربني �خائفني من 
مقتنعني  منها  ُمعا2، �¼رجو�   Jتصر G�
بصدv �إلسال� ُمشيدين مبحاسنه �عقالنية 

.Zل� يقدمها للتحديا^ �ملعاصر� 	حللو�
�من هذL �ملساجد مسجد "�لفضل" �هو ��	 
مسجد < لند�، حيث �نشئ < ١٩٢٤، 
�أل�ديا^  �لسيد�^  بتqعا^   �ُب �قد 
 > �لفتو¥"  "بيت  �مسجد  �حدهن. 
�لغربية.  لند� �هو �كq مسجد < ��>�با 
سبانيا   > بيد>��با2   >  Z<لبشا� �مسجد 
بالقر� من قرطبة، �هو ��	 مسجد شيد 
�ملسلمني  هنا´ بعد ٥٠٠ سنة من خر�½ 
 Jالu باألندلس. �توجد ��نتهاV حكمهم 
�ملساجد < فريقيا ���>�با ��ستر�ليا �uسيا 
مستمر  تز�يد   > �هللا  �هي ¿مد  ��مريكا، 

بعض تر�جم �لقر�u �لكرمي بلغا^ عاملية

نشر �لقر89 �لكرمي &�حلديث �لشريف  
لقد �فق �هللا � �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
لتر�ة معا� �لقر�u �لكرمي ! ٦٩ لغة عاملية 
 �uمن �لقر Z<تاÀ ^ياu تر�ة !��لية، �
مو�ضيع  حو	   � �لن&  ��حا2يث  �لكرمي 
 .tكثر من مئة لغة من لغا^ �لعا� !هامة 
�تعليمه  �لكرمي   �uلقر� تعلُّم  تو  ��جلماعة 
كبk �الهتما� عمًال بقو	 �لن& �: خkُكم 
َمن تعلََّم �لقر�u �علَّمه. فهنا´ مكتب خا  
�جنمن  "صد>  مؤسسة   >  �uلقر� بتعليم 
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�حلنيف  ��لدين  �لتوحيد  2عائم   Vإل>سا
! �هللا ليل �ا>، �يهتدG كثk من  Zلدعو��

�لسعد�V من خالgا ! �لصر�Á �ملستقيم. 
  منذ عا� ١٩٨٤ ! �ليو� متكنت �جلماعة 
مسجد�،   ١٨٢٣   Vبنا من  �هللا  بفضل 
 ! �ئمتها  مع  ُضمَّ ١٢٦٠٠ مسجد  كما 
�جلماعة.. �zلك من خال	 بيعة �ألئمة مع 
�تباعهم �يضا. ��جلدير بالذكر �� �ملسلمني 
 tلعا�  > �ملساجد   Vببنا مولعو�  �أل�ديني 
كله، فهنا´ بعض �أل�ديني ح� < �فريقيا 
 Vبنا نفقا^  منهم  ��حد  شخص  يتحمل 

�ملسجد.

مر�كز �لدعـو> &�لتبـليغ 
نشر^  فقد  �هللا  بيو^   Vبنا جانب   !�
�اعتنا شبكًة من مر�كز �لدعوZ �إلسالمية 
 .tلعا� Vمعظم ��ا > kلتأث�� vسعة �لنطا��
 Zلدعو� �لفني من مر�كز  يقا>�  �هنا´ ما 
�إلسالمية < �كثر من ١٩٠ بلًد� تأسست 

��ملسلمو�  �ليو�.  ح�  �جلماعة  فيها 
¿سن  مكا�  كل   > معر�فو�  �أل�ديو� 
�لدين  �جل  من  �عماgم   Äصا� �خالقهم 
بسبب  بالبنا�  ليهم  �يشا>  ��إلنسانية، 

سلوكهم �إلسالمي �لر�ين.

�جلر�ئد &�ملجال*
 Lبأمر  � �ملوعو2  �ملسيح  �صحا�  �نشأ 
لنشر  �"بد>"  "�َحلكم"  جريدتني  حياته   >
�لة   � �صد>  كما  �إلسال�.  >سالة 
 The Review of "يليجنـز< J�� يفيو<"
��أل>2ية،  �إلجنليزية  باللغتني   "Religions

 ،tلعا�  Vا�� Àتلف   ! ترسل  كانت  �قد 
بريطانيا   > �ليو�  ح�  تصد>  تز�	  �ال 
بو>كينافاسو   > تصد>  كما  باإلجنليزية، 

�ساحل �لعا½ باللغة �لفرنسية. 
�ل�  �أل>2ية،  "�لفضل"   Zجريد هنا´   {   
�سسها سيدنا مر�� بشk �لدين �مو2 ��د 
< عهد �خلليفة �أل�	 �، �هي ما ��لت 

تصد> يوميا من >بوZ بباكستا�. �< يناير 
١٩٩٤ �مر سيدنا �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- 
باللغة  �ألسبوعية  �لعاملية"  "�لفضل  بإصد�> 
 Zمتوفر �جلريدتني  لند�، �كلتا  �أل>2ية من 
�لد�>يا^   Lهذ �من  �جلماعة.  موقع  على 
 Z<2لصا� �لشهرية   "Dلتقو�" �لة   Zلعديد�
 Åباللغة �لعربية < لند� من قبل �ملكتب �لعر
باجلماعة، ��لة "�لبشرD" �لشهرية �لعربية 

مسجد بيت  �لفتو¥

�لصاZ<2 < �لديا> �ملقدسة، ��لة "�لتحريك 
�لتحريك  مؤسسة  تصد>ها  �ل�  �جلديد" 

�جلديد باأل>2ية ��إلجنليزية.
 Z�2>يا^ عديد هنا´  zلك   ! �باإلضافة 
تصد>   tلعا�  > �جلماعة   aفر� ملختلف 
منها  شهرية،  �معظمها  �للغا^  مبختلف 

�ال^ تصد> < �فريقيا
The Guidance, The truth, Mapenze 

Yamungu, The African Crescent

�إلسال�  تعاليم  نشر   > �kت كثÆل� سا�
�لقيِّمة  �لر�ئعة  مبقاالִדا   ^qج� ��ل� 
كانو�  ما  بعد  �gر��،  على  �لقسا�سة 

فريقيا كلها. kلمو� بتنصO
تصد>ها  �ل�  �لد�>يا^  عشر�^  هنا´   {
 aلتنظيما^ �لفرعية < �جلماعة �ش� فر��

�جلماعة �لًيا. 
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�إلنـتـرنـت 
��نتشا>  �حلديثة  �لتكنولوجية  عصر   >
�شبكة  �حلاسو�  بو�سطة  �ملعلوما^ 
�إلنترنت، تسّخر �جلماعة هذL �لوسائل 
خلدمة �إلسال�. فللجماعة مو�قع >Çية 
�أل>2ية،  �لعربية،  منها:   Zعديد بلغا^ 
��إلجنليزية، �أللبانية، �لبوسنية، �لبلغا>ية، 
�لqتغالية،  �ألملانية،  �لفرنسية،  �لصينية، 
�gندية، �إلند�نيسية، �إليطالية، �ليابانية، 
�لر�سية،  �لسويدية، �لتركية ��لبنغالية 
�ملمكنة عن  �ملعلوما^  توفر كل  ��ل� 
على   �2ً�2< �تقد�  �لصحيح،  �إلسال� 
�لباحثني  �تسا_ال^  �لطاعنني  مطاعن 
 Jالu �ملو�قع   Lهذ �يز�>  �حلق.  عن 
يشفو�  منهم   kكث� يوميا،   jلنا�
غليلهم �لر�حا� �يهتد�� ! 2ين �هللا 

�حلق.. �إلسال�.

 &سـائل �إلعـال� 
منحها  عال�  �سيلة   qك�  �� ال شك 
�لفضائية   Zلقنا� �هللا  � للجماعة هي 
عا�  >Çًيا  �نشئت  �ل�  �إلسالمية 
ظلت  تأسيسها  قبل  لكن   ،١٩٩٤
�إلسال�  لنشر   Zجاهد تسعى  �جلماعة 
باملحطا^ �إل�zعية، فهنا´ �طة �zعة 
بر��ها  من  يستفيد  بو>كينافاسو   >
z ال يستطيع كل فر2  Vلسعد�� Jالu
��لصحن  �الستقبا	  جها�   Gيشتر  ��
�لفضائية  بر�مج  ملتابعة  �لفضائي 
على   Zعال�� �أل�دية.  �إلسالمية 
zلك، تبث بر��نا عq �إل�zعة �لوطنية 
< بعض �لبال2 منها �لنر�يج، باإلضافة 
لند� تذيع بعـض  �zعة �لية <   !

.(F M) ^مـج عـلى موجا�qل�

Ï�÷i¶;k]∆÷d;Ï¡]⁄q÷’;ÏË4Ö’\;√Õ\Ê∏\;ó¬d

�لعربية �لبنغالية

�لبلغا>ية �لصينية

�ألملانية �إلند�نيسية

�لqتغالية �لتركية
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�ملؤمتر�* &�الجتـماعا* 
تشويه  Oا�لو�  �إلسال�   Vعد�� كا�   �z
تعاليمه   > ��لتشكيك  �إلسال�  Çعة 
�جلماعة �إلسالمية  فإ�  ليل �ا>،  �لناصعة 
�لغبا>  لنفض هذ�   Zأل�دية تسعى جاهد�
فهي ¢صص   .Vلغر�� �إلسال�   Z<صو عن 
�لسنة <  ��لتبليغ على مد�>   Zللدعو �ياًما 
حو	  �لنشر�^   aَُّتو� حيث  �لبال2  ش� 
�لتعريف باإلسال� �مبا2ئه �لعظيمة �تعاليمه 
�مطاعن   ٍ̂ تسا_ال على  ��لر2  �لسامية 
تثا> ضدL عاZ2. كما تقا� مؤمتر�^ لبيا� 
 ،Zاسن �إلسال� �تعاليِمه �لعظيمة �خلالد�
�ألسئلة.  على  للر2  2ينية  ند��^  �ُتعَقد 
�منها مؤمتر �لسال� �لسنوG �لذG يعقد < 
  Zلند� منذ بضع سنني حيث يلقي حضر
 Lيد�  - ��د  مسر�>  مر��  �ملؤمنني   kم�
 Vلعزيز - خطابا يبني  فيه ֲדا� Lهللا بنصر�
�جالV تعاليم �إلسال� عن �ألمن ��لسال� 
�لعامة  �لقطاعا^  �ما� كبا> �ملسئولني من 
�ألعما	  >جا	  من  �ملختلفة  ��خلاصة 
��ألطباV ��ألساتذZ ��ملثقفني ��ألكا2مييني 

��لسياسيني.

�جللسا* �لسنويـة
تعقد �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �جتماعا^ 
�يسمى   ،tلعا� بلد��  Àتلف   > سنوية 
بد�  �قد  �لسنوية،  �جللسة   aالجتما� هذ� 
عقدها سيُدنا �ملسيح �ملوعو2 � < سنة 
١٨٩١. �من �هد�J هذL �جللسا^ نشر 
من  �لنقية  تعاليمه  �نشر  �إلسال�  >سالة 
�لشو�ئب. تدعو ليها �جلماعة �لضيوJ من 
 Zبأ� �عينهم جوَّ �ألخو ��kخا>½ �جلماعة ل
�إلسالمية ��لتعا�� فيما بني �فر�2 �جلماعة 
�خلدمة  بد�فع   Jلضيو� مع  �تعاملهم 
من   � بدًّ µد��  فال  �لصا2قة،  ��لعو�طف 
�جللسا^   Lهذ تنعقد  �إلسال�.   >  kلتفك�
�إلسالمية  �لفضائية  �تُبّث  كله   tلعا�  >
�أل�دية مباشرZ �حد�� كل جلسة سنوية 
كانت  حيثما  �ملسيح  خليفة  فيها  يشا>´ 
�ليوبيل  سنة  ففي  كله.   tلعا�  ! �تنقل 
غانا  من  �لسنوية  �جللسة  ُبثت  للخالفة 
��ملانيا  ��مريكا  �كند�  �بنني  �نيجkيا 
�هولند�، باإلضافة ! �الحتفا	 �لذG عقد 
< �لسابع ��لعشرين من �يا>/مايو ٢٠٠٨ 
فيها  شا>´  ��ل�  بلند�،  سنتر  يكسل   >

.Gبعو� �لف ��د<�
  

HIملَعـا�
كما تقا� ش� �ملعا>� مبناسبا^ Àتلفة، 
كاملعر� �لذG يقا� < �يا� �جللسة �لسنوية 
كتب  فيه   aتبا� ُتعر�  حيث  للجماعة 
 �uجلماعة �ش� منشو>�ִדا �تر�ا^ �لقر�
�لتا>¼ية  �لصو>   ! باإلضافة  �لكرمي، 
لألسئلة  �ملد�ة  ��ألقر�   ��ألشرطة 

��ألجوبة ��لقصائد.
�ملعا>�   > بكتبها  �جلماعة  تشتر´  كما 
�لعاملية. �ال يغينب عن �لبا	 �� كث�k من 

ُيبد��  �لتعصب  عن  �ملتخلني  �ملنصفني 
عجاֲדم �لكبk بأفكا> �جلماعة �يصّرحو� 
��م تعرفو� ! �إلسال� �لصحيح من خال	 
��لت  �قد  �ملعا>�،   Lهذ على  �طالعهم 
�إلسال�  �لكثZk عن  شبهاִדم �شكوكهم 
 Lهذ على  �ملشرفني  مع  �لتحا�>  بعد 
�ملعا>�، ���م عرفو� �� �إلسال� Oا>� 
 VGبر ��نه  ��لعنف  �إل>ها�   aنو�� كل 

 .Lإلكر��� qمن ִדمة �جل
�جلماعة   ��  ! هنا   Z<إلشا� جتد>   
لكي    Zجاهد تسعى  �أل�دية  �إلسالمية 
 >  Z<ملشهو��  Zkلكب� �ملكتبا^   a2تْو
 �uلقر� معا�  تر�ا^  ُنَسَخ  Àتلفة  بلد�� 
�لكرمي بلغا^ عاملية Àتلفة، uملة �� تكو� 
طالعـهم � �لكثـkين  gد�يـة  سـببا 
��اسن  �لكرمي   �uلقر� تعاليـم  على 

�إلسـال�.  
 

�ملطابـع 
منذ   � �ملوعو2  �ملسيح  �هتم  لقد 
خاصة  مطبعة   Vبإنشا �جلماعة  تأسيس 
من  �غkها  �لكتب  لنشر  باجلماعة 
�هللا  بفضل  �آل�  �هنا´  �ملطبوعا^. 
 Zللجماعة < قا2يا� �>بو Zمطابع عديد
 > للجماعة  مركزية  مطبعة  جانب   !
سال� uبا2" �ململكة �ملتحدZ باسم مطبعة "
"�لرقيم"، حيث �نشئت < عا� ١٩٨٨. 
�ليا  ��لنشر  �لطباعة  �حتياجا^  �لسد 
توجد مطابع عديدZ تابعة ملطبعة "�لرقيم" 
�ملركزية < عديد من �لد�	 �إلفريقية مثل 
بو>كينافاسو،  س�kليو�،  نيجkيا،  غانا، 
تنـز�نيا  غامبيا،  �لعا½،  ساحـل 
�كينيا، �هي مز�Z2 بأجـهزZ حـديثة 

.Z<متـطو

شعا> �لفضائية �إلسالمية �أل�دية
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 جوال* �خللفا� 
��خللفاV �لكر�� يقومو� �وال^ لبالÀ 2تلفة 
بني حني �uخر، فمثال قد ��> �خلليفة �خلامس 
-نصرL �هللا- < �لسنو�^ �خلمس �ملاضية ٢٥ 
� من �هم  .Zبلًد�، �قد ��> بعضها �كثر من مر
�هد�J هذL �جلوال^ �لتخطيط لنشر �إلسال� 
بعد 2>�سة �أل�ضاa عن كثب ��لبحث عن 
�سائل ممكنة لذلك، ��للقاV مع �لشخصيا^ 
�لبا>�Z ��ملسؤ�لني �حلكوميني < تلك �لبال2. 
�للقاV هنا´ مع �لصحفيني مما يهيئ  كما يتم 
ضد  �يقا	  ُينشر  ما  على  للر2  zهبية  فرصة 
�ملنسوبة  �خلاطئة  �ملفاهيم  �تصحيح  �إلسال� 
من   Zمستقا سليمة  نظر  �جهة  �تبيني  ليه 

صميم تعاليم �إلسال�.
�خلليفة   Vلقا فرصة  �جلوال^   Lهذ ִדيئ  كما 
بل  للقائه  شوًقا  Oّنو�  �لذين  �جلماعة   Vبأبنا
يتمكنو�   �� �ملستحيل  من  به، حيث  Oلمو� 
على  �خلليفة  يساعد  مما  �يا>ته،  من  �يعا 
مبا  �لقيا�   { �من  قر�،  عن  �حو�gم  معرفة 

.Zيلز� جتاههم من تربية �توعية �مساعد

�ملد�MI &�ملستشفـيا*
خدمة  �إلسالمي  �لتعليم   Jهد�� �هم  من 
�إلنسانية �عانة �ملحتاجني ��ملعو�ين، �عليه 
فإ� �جلماعة تقو� بإنشاV �ملد�>j ��ملشا< 
 > �معظمها   Zkلفق� �لد�	   > ��لعيا�2^ 
�جتماعية  نسانية  مؤسسا^  فهي  �فريقيا، 
فيها  يتعلمو�  �لذين  لكن  تبشkية،   kغ
�انا �� يتلقو� �لعال½ �ملجا� �� يتعلمو� 
لقمة  �يكسبو�  ميا>سو�ا   { معينة  مهنة 
�لعيش، فال بد �� يفكر�� < هذL �جلماعة 
خالصة،  سالمية  تعاليم  من   Lتنشر �ما 
�ينضمو�  �إلسال�   ! ينجذبو�  �بالتا 

! صفوفه. 

�ملكاتب �خلاصة بشعوN معيـنة
لتسهيل شؤ�� �لتبليغ �نشر �إلسال� < شعو� 
�حل  بأهلها  �لر��بط   Vنشا� معينة  �بلد�� 
مشاكلهم �تز�يدهم بالكتب بلغاִדم، قد فتح 
سيدنا �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- بعض �ملكاتب 
�خلاصة، مثل �ملكتب �لعرÅ �لذG يهتم بشؤ�� 
مسؤ�	  �هو  �لفرنسي  ��ملكتب  �لعر�، 
كانو�،  حيثما  بالفرنسية  �لناطقني  شؤ��  عن 
��ملكتب �لبنغا �لذG يهتم بشؤ�� �لبنغاليني، 
��ملكتب �لصي� �لذG ُيعÏ ¿اجا^ �لصينيني. 
�لتركي،  �ملكتب  فهـنا´  zلك  على   Zعال��

��ملكتب �لر�سي، ��ملكتب �gندG �يضا.  

�جلامعا* �إلسالمية �أل�دية (معاهد تأهيل 
�لدعا>) 

 Vَعا� ١٩٠٥ نصح �ملسيح �ملوعو2 � �بنا >
�جلماعة بإعد�2 �لعلماV ��لوعاÐ. �حتقيًقا gذ� 
�gدJ ُ�ضيف صف �لتعليم �لدي� < "مد>سة 
تعليم �إلسال�" سنة ١٩٠٦. } حوَّ	 �خلليفة 
 !�لصف  � هذ�  �لدين  نو>  �أل�	 موالنا 

مد>سة مستقّلة باسم "�ملد>سة �أل�دية" لتظل 
هذL �ملد>سة �أل�دية zكرD خالدZ للمسيح 
 !�ملوعو2 �. } حوgَّا �خلليفة �لثا� � 
"�جلامعة �إلسالمية �أل�دية" <  باسم  معهد 
�يا>/مايو ١٩٢٨، ��نتقلت بعد �نقسا� �gند 
! الهو> < باكستا�، } ! "شنيو^"، } 
! >بوZ بشكل �2ئم.  �kد نغر"، ��خ��" !
�هذL �لغرسة �ل� غرسها �ملسيح �ملوعو2 � 
�صبحت �آل� �2حًة عظيمًة �نتشر^ فر�عها 
< ١٣ بلًد� < ش� ��اV �لعاt، �ستظل تنتشر 

على �لد��� بإ�z �هللا تعا!.
 > �أل�دية  �إلسالمية  �جلامعة   ! يفد  كا� 
قا2يا� } < >بوZ كثk من �لطال� من ش� 
 Vلكن �لدكتاتو> �لباكستا� ضيا� ،tبلد�� �لعا
�حلق فر� �حلظر على �يئهم �تسجيلهم < 
ن �هللا �جلماعة من فتح فر�g aا  �جلامعة، فمكَّ
->�ه  �لثالث  �خلليفة  �قا�  حيث   ،tلعا�  >
�هللا- فر�ًعا gا < ند�نيسيا �غانا �نيجkيا. 
} < عهد �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- �قيمت 
�بنغال2يش  �كينيا  تنـز�نيا   >  aفر� gا 

حضرZ �مk �ملؤمنني يفتتح �جلنا¥ �جلديد < �جلامعة �أل�دية، لند� بريطانيا
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�كند�. �< عهد �خلليفة �خلامس -نصرL �هللا 
�س�kليو�  بريطانيا   > gا   aفر� �قيمت   -

�سريالنكا ��ملانيا. 
نذ>��  ممن  هم  �ملعهد  هذ�   > ��ملتخرجو� 
Àتلف   ! فيوَفد��  �إلسال�،  خلدمة  حياִדم 
�تعاليمه  �إلسال�   Z2عو لنشر   tلعا� بال2 
�لسمحاV �>فع >�ية سيدنا �مد �ملصطفى � 

.Z<ملعمو� Vيع ��ا� >
 

مشـر&T "&قـف نـو" 
(نذI �أل&ال� قبل �لوال�>) 

عند �قتر�� �لقر� �أل�	 على تأسيس �جلماعة، 
�2>´ �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا - �� �جلماعة 
ستحتا½ ! عشر�^ �آلالJ من خد�� �إلسال� 
��امني  �معلمني   Vعلما�  Vطبا��  Z2عا من 
�مهندسني �معما>يني �صحفيني ��قتصا2يني 
�متر�ني �ما ! zلك، فأعلن < خطبة �جلمعة 
 LاÇ a٣ �بريل/ نيسا� ١٩٨٧ عن مشر� >
2عا  حيث  �جلديد"،  "�لوقف   G� نو"  "�قف 
�بناV �جلماعة أل� ينذ>�� < سبيل �هللا ما يولد 
 �� ���صاهم  �لقا2متني،  �لسنتني  خال	  gم 
ينذ>�هم �هم < بطو� �مهاִדم على شاكلة 
�� مرمي، } يرّبوهم منذ �لصغر تربية سالمية 
تؤهلهم حلمل �ملسؤ�ليا^ �جلسيمة �ل� ستلقى 
! �� يصل  Jننا �دعلى عو�تقهم. �قا	: 
 Vبنا� فلّبى  �لعد2 ! Ñسة uالJ طفل.  هذ� 
تقدمي   > �تسابقو�  مامهم   Vند� �جلماعة 
فو>  ليه  تصل  �لرسائل  بد�^  ح�  ��ال2هم 
عو2ته من �ملسجد ! �لبيت بعد �جلمعة. �قا	 
�م يريد�� نذ> ��ال2هم < سبيل  ��kلكث�
�هللا تعا!، لكنهم t ُير�قو� �G ��ال2 >غم مر�> 
سنو�^ على �لز��½، فاa2 لنا >بك �� ير�قنا 
��ال�2ً ننذ>هم < سبيله تعا!، كما كتب ليه 
 Lنوzبعض �لشبا� ��م ما ��لو� عز�با، ��ستأ

�ينجبو�.  يتز�جو�  عندما  �أل�ال2  تقدمي   >
 Zلفتر� Lفقا� حضرته ->�ه �هللا- بتمديد هذ
! Ñس سنو�^. فز�2 عد2 �أل�ال2 �ملنذ�>ين 
! ١٥ �لًفا، } بعد �نقضاV تلك �لفترZ جعله 

مشر�عا �2ئما. 
�هنا´ �كالة خاصة ֲדذ� �ملشر�a < مؤسسة 
�أل�ال2   Vهؤال بشؤ��  ִדتم  �جلديد  �لتحريك 
�لذين جتا�� عد2هم ٣٥ �لًفا zكوً>� �ناًثا ح� 
 �kكث  aملشر�� هذ�   > �هللا  با>´  �قد  �آل�. 
 yلال� Vمن �لنسا kفكث ،v<حيث ظهر^ �خلو�
t يكّن ينجنب قد >�قهن �هللا � �أل�ال2 بعد 
تعا!. �جدير  �هللا  نذ>هم < سبيل  قر>�   ��
باملالحظة �� عد2 �لذكو> يقا>� ضعفي عد2 
�إلنا� على مستوD �لعاt كله فيمن نذَ>هم 

uبا_هم.
�هؤالV �جلنو2 �لر�حانيو� تقّدمهم �جلماعة < 
سبيل �هللا لنشر 2ينه �>فع >�ية �إلسال� خفاقة 

< �لعاt ��ع.

�لوقف �ملؤقـت
هنا´   Zللحيا �لو�قفني   Vهؤال  ! �باإلضافة 
من يقومو� بالوقف ملدZ معينة. �هؤالV �يضا 

على نوعني: �لنوa �أل�	 هو من �لذين يقفو� 
ألسبوعني على �ألقل، فيذهبو� على حساֲדم 
 G� ملد� �ل� ال يوجد فيها�� Dلقر� !�خلا  
ر، فيقومو� بالتبليغ �تربية �فر�2 �جلماعة.  مبشِّ
�نفسهم  ينذ>��  �لذين  فهم  �لثا�   aلنو� �ما 
لثال� سنو�^ �هم من �ملتخصصني < �ا	 
 ! فيوفد��  ��لتد>يس،  عاZ2 كالطب  معيَّن 
مستشفيا^   > هنا´  ليخدمو�   Zkلفق� �لبال2 
 ^�qعيا�2^ �مر�كز �كتسا� �خل� j<مد��

�ملهنية. 

�لوقف بعد �لتقـاعد
�هنا´ نوa ثالث للو�قفني �هم �لذين يقفو� 
فتستعني  �لتقاعد،  بعد  �إلسال�  حياִדم خلدمة 

ֲדم �جلماعة < �اال^ عمـلهم. 

نظا� �لتVعا*
ال بد من �لنظا� �ملا �لقوG لنجا¥ �ملشا>يع 
��جلماعة  ير��.  ما  على  �لدعوّية  ��خلطط 
�ملالية  مو�>2ها   > تعتمد  �أل�دية  �إلسالمية 
على ما يقدمه �فر�2ها فقط، �ال تقبل �لدعم 
فنتيجة  مؤسسة.   �� حكومة  �ية  من  �ملا 

��جهة مبÏ �جلامعة �إلسالمية �أل�دية بغانا
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لتربية �ملسيح �ملوعو2 � �خلفائه يلتز� كل 
 V�2� �ملبا>كة - ! جانب  فر2 من هذL �جلماعة 
�لزكاZ - بتقدمي ٦,٢٥٪ من 2خله �لشهرG على 
 kكث aqكلمة �إلسال�. �يت Vعال�ألقل < سبيل 
من �ألعضاV، >جاًال �نساVً، بأكثر من هذ� �لقد> 
�ملوصي  فيه  يقّد�   Gلذ� �لوصية"،  "نظا�  مبوجب 
تضحية ال تقل عن ُعشر ماله �عقا>L، �قد تزيد 
�لنظا�  هو  �لوصية  �نظا�  �لثلث.  لتصل  �حيانا 
� < عا�  �ملوعو2  �ملسيح  �لذG �سسه  �لعظيم 
�١٩٠٥ ��لذG على �ثرL نشر كتّيَب "�لوصيَّة"، 
فكتب فيه �� �هللا �>�L < �ملنا� قطعة �>ضية �قا	 له 

عنها � هذL مقZq �ملخلصني من �اعتك.
 

حتقيق �لوحد> &�لتآلف.. �هم ZجناX للجماعة
! خلق �تمع يفيض مبشاعر  Jإلسال� يهد� �
�لتآخي ��لتحاّ� ��لتر�حم ��لتالحم. �� مثل هذ� 
 Lهذ vية على صدu - ته�z ملجتمع �ملثا - ¿د�

�لتعاليم �ل� يتبعها، بل هو £رZ طّيبة gا. 
� �هم ما �جنزته �جلماعة �إلسالمية �أل�دية هو �
>غم  �جلماعة  �فر�2  بني  ��لتآلف   Zلوحد� حتقيق 
�نتمائهم ! �لسنة Àتلفة، ��2	 Àتلفة، �ثقافا^ 
Àتلفة، �حتّوgم من 2يانا^ Àتلفة، �لكنهم �حتد�� 
 ،Zحد��  Z2قيا �حتت   ،Zحد�� كلمة  على  �يعا 
أل�م �عتصمو� ¿بل �هللا �يعا �t يتفرقو�، فأّلف 
�هللا � بني قلوֲדم، ��ّحد كلمتهم، ��ع ¡لهم؛ 
�هو �ألمر �لذG تقف �ألمة �إلسالمية كلها �ليو� 

< �شد �حلاجة ليه. 

�اية مصاc �ملسلمني &توجيههم ` �ألXما*
 Äلكر�� يقومو� ¿ماية مصا� Vخللفا� 	كا� �ال يز�
�ألمة �إلسالمية، �توجيههم < �أل�ما^ �لسياسية. 
حركة   ١٩١٢ عا�   > �gند   > قامت  فمثًال 
 Z2ستعا�  Jֲדد (شدهي)  باسم  متطرفة  هند�سية 
من �سلم من �gنا2كة، �بالفعل متكنو� من تضليل 
ستة ماليني منهم، �عندما �ستفحلت هذL �لفتنة < 
�، ��ع  �لثا�  �خلليفة  gا   Dعا� ١٩٢٣ تصد

�ملجاال^:  كل  من  �اعته  من  �ملخلصني  حوله 
�غkهم،  �لقانو�  �>جا	  �جتا>   ،Vطبا��  ،Vعلما
�خا� ֲדم معركة باسلة ضد �gند�j �ملتطرفني. 
 !  Vلدعا�� ��لسنة   �uلقر� فيها  سالحهم  �كا� 
�هللا. فهزموهم بإ�z �هللا، �متكنو� من عاZ2 �ملرتدين 
 Zند�سية، ح� قالت جريدg� هم من بر�ثنzنقا�
 >  Z<2لصا�� �ملسلمني  باسم  �لناطقة   "vمشر"

 :١٩٢٣ j<غو>خبو>" < عد2ها ١٥ما"
على  قاسية  ضربة  �أل�دية  �جلماعة  ��قعت  "لقد 
�خلصو .  �جه  على   (jند�g�) �آل>يا  �فكا> 
تتحلى  �للذ��  �لشديد��   jُحلما��  Vلفد��  ¥ُ�<�
ֲדما �جلماعة �أل�دية < سبيل �لتبشk ��لنشر ال 

ُيالَحظا� < ِفرv �خرD < �لزمن �حلا."
من   � �لثا�  �خلليفة  به  قا�  ما  جانب   ! هذ� 
>ئيسا   kخت� ح�   ،kكشم لتحرير   Z<جبا جهو2 
للجنة كشمk من قبل كبا> �عماV �ملسلمني �gنو2 
 jندسا� �لوال  قبا	.  �مد  �لدكتو>  فيهم  مبا 
�للجنة  جهو2  َلُكلِّلْت  فسا2هم � �ألحر�>يني 

بالنجا¥ �لتا�.
كما كا� للخليفة �لثا� � �2> كبk < 2عم حز� 
>�بطة �ملسلمني (مسلم ليغ)، �هو حز� �ملسلمني 
�لد�عي لتأسيس باكستا�. �حني هاجر �مد علي 
جنلتر� بعد �� يئس من ��ضاa �ملسلمني  !جنا¥ 
�لصعبة < �gند، �>سل ليه �خلليفُة �لثا� � ماَ� 
�gند   !  Z2بالعو ��قنعه  بلند�،  "�لفضل"  مسجد 
 Zملسلمني، فرجع ��سس باكستا� مبساعد� Z2لقيا

كبZk من ِقبل �خلليفة �لثا� � ��اعته. 
�بعد �نقسا� �gند قا� حضرته � بتشكيل كتيبة 
تضم �بناV �جلماعة باسم "�لفرقا�" ملحا>بة عد��� 
�جليش   Z2قيا  ! �لكتيبة  �سّلم   ،kكشم  > �gند 

�لباكستا�.
��ستطلع   ١٩٢٤ سنة  فلسطني   � حضرته   <��
��ضاa �هلها عن كثب، �قا� بتوجيه �لفلسطينيني 
�لعر�   Vللزعما �بيَّن  لليهو2.  �>�ضيهم  بيع  بعد� 
�� طر2 �ليهو2 من �>�ضيهم ليس باألمر �gني كما 

كانو� يتصو>��.
 Zبعد قر�> تقسيم فلسطني من قبل �ألمم �ملتحد� 
نصح حضرته � �لعر� �� ال يثقو� بر�سيا �يًضا 
< قضية فلسطني، فالكفر ملة ��حدZ، �لن تنفعهم 
 a<لكفر �ل� تآمر^ لز� 	ها من �2kسيا �ال غ�<

�لصهيونية < فلسطني. 
�ما �بن �أل�دية �لسيد �مد ظفر �هللا خا� - �هو 
فد�فع   -  Zملتحد� �ألمم   > لباكستا�  ممثل   	��
 Zبشد هاجم  حيث  هنا´،  فلسطني  قضية  عن 
للعر� بشأ� قضية  قّد� نصائح  �لتقسيم. }  قر�> 
zلك  �لعر� <   LاÇ قبل ضياعها، ح� فلسطني 

�لوقت: "ظفر �هللا خا� بطل قضية فلسطني". 
من  �كَثَر  فقد  �هللا-  ->�ه  �لر�بع  �خلليفة  �ما 
يلقي  �ظّل  �خلليج،  كا>ثة  عند  للعر�  �لنصائح 
�خلطب ينصحهم فيها حلل مشاكلهم �2خليا �عد� 
كتا�   > �قد �عت خطبه  باألجن&،  �الستعانة 

بعنو��: "كا>ثة �خلليج". 

ثالثة عمد�V  للجامعة 
�أل�دية بقا2يا�. من 
 Vلعطا� �بو   �ليمني: 
سيد   ،Gجلالندهر�
 �  Lشا سر�> 
ناصر  مر��   Zحضر�

��د
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�جلامعة   Zساتذ�� طال� 
 Zحضر مع  بكند�  �أل�دية 
ميني  على  �ملؤمنني.   kم�
�جلامعة  عميد  حضرته 
�على  نذير  مبا>´   zألستا�
Gلد�عية نسيم مهد� L<يسا

�أل�دية  �جلامعة  �طال�   Zساتذ�
بغانـا مع حضرZ �مـk �ملؤمنني، 
�على ميـني حضرته �مk �جلماعة 
بغانا عبد �لوها� �2u �على يسا> 
 zألسـتا� �جلامعة  عميد  حضرته 

�يد �هللا ظفر

�أل�دية  �جلامعة  طال�   
مع  ��ساتذִדا  بqيطانيا 

حضرZ �مk �ملؤمنني




