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ما ���َ� ما قاله �ملسيح �ملوعو� 
� � حبه للقر�� �لكرمي � 

بيت شعر له تعريبه: 
"-ّ,، #( )تو' كل حني #" 
�2لطو�0ِ  صحيفتك  تقبيل 
فهو  �لكرمي،  �لقر��  حو; 
قا�يا�،  �2-ية  (<ن   ."Aكعب
 ،٢٠ Dلد  �لر2حانية،  �خلز�ئن 

(٤٥٧ M

 Nلذ� �حلب  من  �2نطالًقا 
غرسه حضرته � � )تباعه 
ما  به،  �2لعمل  �لكرمي  للقر�� 
^�; خلفا\] � يولو� َنْشَر 
�هتماًما كبً_�،  �لقر�� 2معانيه 
سو�b بني )فر�� �جلماعة )2 بني 
 bكل )<ا � cلشعو, �ألخر�

 .eلعا�
�ملسلمني  بعض   �( شك  ال 
بنشر  قامو�  قد  �آلخرين 
�لكرمي  �لقر��  معا(   jاkتر

)� �جلماعة  #ال  بلغاl jٍتلفة، 
هي  �ألpدية  �إلسالمية 
�لA حتملت   s�2لفريد  sلوحيد�
معا(   jاkتر نشر  مسؤ2لية 
عاتقها  على  �لكرمي  �لقر�� 
حسب برنامٍج منسق بناbً على 
�ملبا-كة،  �خلالفة   jتوجيها
 sٍمساعد )ية  تأخذ  ال  z#2ا 
)2 شخص  )ية جهة  من  ماليٍة 
يتحملو�  �لذين  )بنائها   �2�
من   sلدعو تلبيًة   jلنفقا� كل 
 bديني بسطاpخلفائهم. #� �أل
�ملا�ية  �لوسائل  ناحية  من 
�2لدنيوية، 2ليس لدc �جلماعة 
معدنية،  2ال  نفطية   s2ثر
 sبالسيا� حظيت  2لكنها 
تعا"  �هللا  من   s-ملنصو�  sملؤيد�
عنها   j�bلنبو�  jbجا  Aل�
�2حلديث  �لكرمي  �لقر��   �
تعا"  �هللا  2هب  لقد  مسبًقا. 
 s�2لقيا�  sلر�شد� �خلالفة  �ذ] 

 sعامر قلوֲדم  )ناًسا  �لربانية 
باإلميا� �2إلخالM، فيضّحو� 
2)مو��م  بأنفسهم  ��ئًما 
 � �هللا  كال�  لنشر  2)2قاִדم 
على  �لدين  مْؤِثرين   ،eلعا�

�لدنيا.
2تعاليمه  �لقر��  �نتشا-  كا� 
� �لعاk( eع مقدً-� � عصر 
2على   � �ملوعو�  �ملسيح 
Dيئه  كا�   Nلذ� فهو  يد]؛ 
 s-لن� � بصو� bيD مبنـزلة
هذ]  #جنا^]  2كا�  Dا^ية، 
كلها   j�-�2النتصا  jخلدما�
�لفيو�  �ستمر�-  على  �ليال 

�لر2حانية للن� �. 
يقو; �ملسيح �ملوعو� �: 

بعثة  )هد�0  )حد  كا�  "لقد 
لقوله  �لدين،  #كما;   � �لن� 
َلُكْم  َ)ْكَمْلُت  ﴿�ْلَيْوَ�  تعا": 
َعَلْيُكْم  2َ)َْتَمْمُت  ِ�يَنُكْم 
�إلكما;  �2ذ�  ِنْعَمِتي﴾. 

ميزتا�: #حد��ا #كما; ��د�ية، 
�2ألخرc #كما; نشر ��د�ية. 
��د�ية هو  #كما;  2كا� ^من 
^من �لن� �، )ما ^من #كما; 
 � عصر]  فهو  ��د�ية  نشر 
قا;  �لذين  ^من  2هو  �لثا(، 
�هللا فيهم: ﴿�2ََخِريَن ِمْنُهْم َلّما 
هذ�   bجا 2قد  ِبِهْم﴾.  َيْلَحُقو� 
 N( ^م�،  )ع�  �آل�،  �لزمن 
 sمن �ملسيح �ملوعو�." (جريد^
 ٤٣ عد�   ٦ Dلد  �حلكم، 
�لثا(  نوفم�/تشرين   ٣٠ يو� 

 .(١ M ١٩٠٢
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  2يقو; 
�ألمر  هذ�  ًحا  موضِّ  �

)كثر: 
”كا� من �لال^� )� يتم #كما; 
 � �لن�  بو�سطة  ��د�ية  نشر 
كما مت #كما; ��د�ية على يد] 
كا�  �ألمرين  ِكال  أل�   ،�
2لكن  نبوته،  مبنصب  منوًطا 

بقلم: �لد�عية نصـ� �د قمـر
 �لوكيل �إلضا� للطباعة �2لنشر

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;È›]¬Ÿ;k]µÖh€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;È›]¬Ÿ;k]µÖh

(ترkة: �لد�عية 2سيم )pد فضل)
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e يكن ممكنا حسب سنة �هللا 
)� ¤لد � )2 يعيش #" ¢لك 
كا�  2كذلك  �ألخ_،  �لزمن 
ممكنا )� يتسبب هذ� �لنو¥ من 
لذ�  �لشر¦،  �نتشا-   � �خللو� 
 � �لن�  � مهمة  �هللا  )كمل 
)مته  )فر��  )حد  يد  على  هذ] 
�لذN هو جزb منه �، 2بتعب_ 
نفسه   � �لن�  هو  كأنه  �خر 
2-2حانيته،  طبيعته  حيث  من 
 s-بصو b2كا� َسِميَّه � �لسما

Dا^ية…
 ،bألنبيا� خامت   � �لن�   �#
2قد  بأكملها  للدنيا  2شريعته 
﴿2ََلِكْن  فيه:  تعا"  �هللا  قا; 
�لنِبيَني﴾،  2ََخاَتَم  �ِهللا  َ-ُسوَ; 
2)مر]: ﴿ُقْل َيا )َيَها �لناُ© ِ#( 

َ-ُسوُ; �ِهللا #ِلَْيُكْم َجِميًعا﴾.
 jد�يا��  �( من  �لرغم  2على 
^من  ِمن   jْ2ُجد  Aل� �ملتفرقة 
��� � #" عيسى � قد 
 � �لكرمي  �لقر��   � ُجمعْت 
مفهو�  لكن   ،� �لن�   sحيا
#ِّني  �لّناُ©  )َّيَها  َيا  �آلية: ﴿ُقْل 
 e َجِميًعا﴾  #ِلَْيُكْم  �ِهللا  َ-ُسوُ; 
 ،� حياته   � عملًيا  يكتمل 
أل� �لنشر �لكامل كا� يتطلب 
بال�   "# �لقر��   sعو� #يصا; 
2)2-2با  �سيا  )ع�  lتلفة؛ 
بقا¥   "#2 2)مريكا  2)فريقيا 
�لدنيا �لنائية � حياs �لن� �. 
مستحيال  كا�  ¢لك  2لكن 
من  كث_�   �# بل  يومذ�¦، 
كانت  �لدنيا   � �ألماكن 

Dهولة � ¢لك �لوقت لصعوبة 
 s2سائل �لنقل �2ألسفا- �لبعيد
�لوسائل  هذ]  كانت  حيث 
سنة   ª2ح معد2مة....  شبه 
١٢٥٧ ��جرية كانت 2سائل 
معد2مة،  شبه  �لكامل  �لنشر 
2معظم  كلها  )مريكا  2كانت 
)2-2با ¬ر2مة من �عوs �لقر�� 
2بر�هينه حª ¢لك �لزمن… 

�آلية   � قيل  قد  2باختصا-، 
سكا�  يا  )عال]:   s-ملذكو�
#ليكم  �هللا  �أل-�، #( -سو; 
هذ]  حسب  2لكن..  kيًعا، 
 sيتم تبليغ هذ] �لدعو e ..آلية�
e2 تتم �حلجة عمليا على كل 
لعد�  هذ]،  )يامنا  قبل  �لدنيا 
2كا�  �لنشر.  2سائل  2جو� 
عد� �إلملا� بلغاl jتلفة )يًضا 
�طال¥  2كا�  كبً_�،  مانًعا 
�لنا© على معرفة �الئل صد' 
�إلسال� يعتمد على )� ُيترجم 
 jلغا  "# �إلسالمي   Nد��
�لنا©  يتعلم   �(  2(  cخر(
(حتفة  �إلسال�.  لغة  بأنفسهم 
�لر2حانية،  �خلز�ئن  غولر2ية، 
.(٢٥٨ – ٢٦١M لد ١٧D

�لقر��   �معا  �تر�ا بعض 
�لكرمي 

�لقر��  معا(  ترkة  2لتعليم 
�لكرمي لألطفا; �2لنساb 2عامة 
 jْندية نشر�� s-لنا© � �لقا�
باللغة  معانيه   jاkتر �جلماعة 
 sحضر ترkة  مثل  �أل-�ية، 

 s-م_ ¬مد #سحق � �لصا�
 �  � �لثا(  �خلليفة  عهد   �
القت  2قد   ،sمر أل2;  قا�يا� 
�ا   jقـباًال كبً_�، 2ظـهر#
يومنـا   "#  sعديد  jطـبعا

هذ�. 

�لتفس� �لصـغ�
 � �لثا(  كانت لدc �خلليفة 
تصد-   �(  �  sشديد -غبة 
�لقر��  معا(  ترkة  حياته   �
 cمبستو �أل-�ية  باللغة  �لكرمي 
 jمالحظا تشمل  -فيع 
 � حضرته  2كا�  تفس_ية. 
�لسو-  بترkة  بنفسه  قا�  قد 
�لتفس_   jلد�D  �  s�-لو��
�لكب_. ± )كمل ترkة �لسو- 
�ملتبقية فيما بني حزير�� �2, 
 j-١٩٥٦ -غم مرضه. 2صد
�جللسة  مبناسبة  �لترkة  هذ] 
باسم   ١٩٥٧ سنة  �لسنوية 
”�لتفس_ �لصغ_“. 2منذ ¢لك 
 jعشر� �ا   jظهر �لوقت 
2قا�يا�   sبو- من   jلطبعا�

2لند�.
 

�لتر�ة �إلجنليـزية
معا(  ترkة  مهمة  ُفّوضت 
�لقر�� 2مالحظاִדا �لتفس_ية #" 
�للغة �إلجنليزية #" �ملولوN ¬مد 
علي � حياs �خلليفة �أل2; �،  
 Nلذ� �خلال0  بسبب  2لكن 
نشب � عا� ١٩١٤ (� بد�ية 
¢هب   (� �لثا(  �خلليفة  عهد 

عمله  بكل  علي  ¬مد   Nملولو�
 .Mالهو- 2نشر] با³ه �خلا "#
2بعد ¢لك 2ّكل سيُدنا �خلليفة 
�لترkة  مسؤ2لية   � �لثا( 
�إلجنليزية #" �ملولوN ش_ علي 
� � سنة ١٩٣٣. فذهب #" 
#جنلتر� � سنة ١٩٣٦، 2عكف 
 .jسنو�  ٣ �لعمل  هذ�  على 
�إلجنليزية  �لترkة  هذ]  فُطبعت 
2قد   ،sمر أل2;   ١٩٥٥ سنة 
منها   sٌعديد  jٌطبعا  jُنشر

حª �آل�.
ترkة   � �لثا(  �خلليفة   "2(َ2
 jبلغا �لكرمي  �لقر��  معا( 
 � ملحوظا  �هتماما  lتلفة 
سنة ١٩٤٤. ففي ٢٠ تشرين 
 bبنا(  "# 2ّجه   ١٩٤٤ �أل2; 
�جلماعة �عوs خاصة لنشر هذ] 
عاملية،   jلغا بسبع   jاkلتر�
هي �إلجنليزية �2لر2سية �2ألملانية 
��2ولندية  �2إليطالية  �2لفرنسية 
2قا�  �2ل�تغالية.  �2إلسبانية 
بسعي مشكو- � عهد خالفته 
إلكما; هذ] �لترkاj، 2لكي 
يهيئ �لنفقاj �لال^مة �ذ] �ملهمة 
حتّمَل هو بنفسه تكاليف �لترkة 
�لترkة  تكلفة  )ما  �إليطالية. 
 bألملانية فقد حتملتها ”جلنة #ما�
 � �جلماعة)   jسيد�) �هللا“ 
قا�يا�  )هل  حتمل  كما  ��ند. 
2فيما   .s�2حد ترkة   jنفقا
�لباقية  �أل-بع   jاkلتر� ¤ص 
فقد قر- )� يتكفل بنفقاִדا بعض 
فر2¥ �جلماعة )2 بعض �ألفر��. 
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خطبة  حضرته  )لقى   �( 2بعد 
ֲדذ� �لصد� حتمل شو�-N ¬مد 
 bظفر �هللا خا� � 2بعض )بنا
�جلماعة �آلخرين تكاليف ترkة 
 bلقد لبَّت �جلماعة ند� .s�2حد
2خال;  -�ئع،  بشكل  �خلليفة 
من  �لوعو�  )يا� 2صلت  بضعة 
لنشر  كفاية  فيه  ما   "# )بنائها 

 .jتسع لغا "# jاkلتر�
مشر¥2   � �هللا  با-¦  2لقد 
�لقر��  معا(   jاkتر نشر 
2)�عية   jتوجيها  bضو على 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح   bخلفا
�ليو�   ªح �جلماعَة  2ّفق  2قد 
�لقر��  معا(   jاkتر لنشر 
#" ٦٩ لغة lتلفة. 2فيما يلي 
قائمة �للغاj �لA قد ُنشرj ֲדا 

�لترkاj كاملًة: 
�ألملانية،  �لر2سية،  �إلجنليزية، 
�أللبانية،  �إليطالية،  �لفرنسية، 
�أل2^بكية،  �لتركية،  �لبولندية، 
��ولندية،  �لصينية،  �لتشيكية، 
�ليونانية،  �لدمنركية،  �إلسبانية، 
�ل�تغالية، �لسويدية، �لنر2¸ية، 
�لبلغا-ية، �لقرغستانية، �لبوسنية، 
�لبنغالية،  �لفيجية،  �لفا-سية، 
�إلند2نيسية، �لفيتنامية، �ليابانية، 
#سبانيا)،   � (لغة  �لكاتاالنية 
�لنيبالية،  �لتايالندية،  �لكو-ية، 
�ملر�ִדية،  ��ندية،  �ملاليزية، 
�لغوجر�تية،  �لتاميلة،  �أل2-ية، 
�ملالياe، �آلسامية، �لكشم_ية، 
�2ملنيبو-ية، �لغو-lية، �لكّنا�ية، 
��ند)،   �  jلغا) �لتلغو، 

�لبشتو،  �لسندية،  �أل-�ية، 
 � jلسر�يكية، �لبنجابية، (لغا�
باكستا�)، �لسو�حيلية، لوغند� 
�لكيكامبا،  )2غند�)،  (لغة 
كينيا)،   � (لغتا�  �لكيكويو 
ساحل   � (لغة    Jula جوال 
��ا2سا،  �ليو-با،  �لعا¹)، 
�إلغبو IGBO (لغاj � نيج_يا 
(لغة  �ألشانتية   ،(s-2اD 2بال� 
غانا)، �مليندية (لغة س_�ليو�)، 
 ،Mandinka لفوالية، �ملندينكا�
 �  jلغا)  Wolof 22لف 
 Tagalog غامبيا)، �لتاغالوغية
�ملاالغاشية  �لفيليبني)،   � (لغة 
�ملو-ية  مدغشقر)،   � (لغة 
Moore (لغة � بو-كينافاسو)، 
�لُسند�نية Sundanese (لغة � 
 ،Tuvalu �لتوفالو  #ند2نيسيا)، 
 ،Esperanto �إلس��نتو 

�لكريو; �ملو-يشسية.
2عديد من هذ] �لترkاj تضم 
2تعريفا  تفس_ية   jمالحظا
 jملحتويا 2فهرًسا  بالسو- 
لبعض   j-صد 2قد  �لتفس_. 

�لترkاj )كثر من طبعة.
 sجاهز cخر( jاk2هنا¦ تر 
تدقيقها  يتم  lتلفة   jبلغا
�حلاسو,  على  2طباعتها 

�ستعد�ً�� لنشرها.
�ملكفوفني  بلغة   jعّد(ُ كما 
�إلجنليزية  ترkُة   (Braille)
ֲדا  قا�   Aل� �لكرمي  للقر�� 
علي  ش_   Nملولو� �ألستا¢ 

.�

�عهد �خلليفـة �لثـا
 � �لثا(  �خلليفة  عهد   �
معا(  ترkة   jُنشـر
 jلقـر�� ¾مـس لغـا�
��2ولندية  �أل-�ية  2هي: 
�2ألملانيـة  �2لسو�حـيلية 

�2إلجنلـيزية.

عهد �خلليفـة �لثالـث
 - �لثالث  �خلليفة  عهد   �
ترkة   jُنشر  - �هللا  -pه 
 jلغا بأ-بع  �لقر��  معا( 
�لدمنركية  2هي:   ،cخر(
�2إلند2نيسية  �2إلس��نتو 

2يو-2با.

عهد �خلليفـة �لر�بـع
�جلماعة   �( بالذكر  �2جلدير 
بترkة  قامت  قد  كانت 
 "# �لكرمي  �لقر��  معا( 
 sهجر ªلغة ح sعشر cحد#
�هللا  -pه   - �لر�بع  �خلليفة 
- #" بريطانيا عا� ١٩٨٤. 
2من Àا- هذ] ��جرs �ملبا-كة 
بعدها  متكنت  �جلماعة   �(
 "# jاkلتر� من #جنا^ هذ] 
 ،cألخر�  jللغا�  jعشر�
 jللغا� هذ]  عد�  بلغ   ªح
�خلليفة   sحيا  � لغة   ٥٨

�لر�بع.
كما نشرj �جلماعة � عهد] 
حو;   s-تاl قر�نية   jيا�
مو�ضيع lتلفة مهمة مبئة لغة 

عاملية. 

عهد �خلليفـة �خلامـس
�خلامس  �خلليفة  �نتخا,  منذ 
�لعزيز-  بنصر]  تعا"  �هللا  -)يد] 
2حª �آل� مت نشر ترkة معا( 
 sعشر cلقر�� �لكرمي #" #حد�

 .sلغة جديد
 bألجز��  sة عشرkتر  j2ُنشر  
(بو-ما)  ”ميامنا-“  بلغة  �أل2" 

.٢٠٠٣ �
ترkة  متت  �لسنة  هذ]   �2
�لقر�� �لكرمي #" �للغة �لتايالندية 
تعا".2حتت مشر¥2  بفضل �هللا 
�خلالفة  قيا�  على   Nملئو� �ليوبيل 
بد)  قد  �ألpدية،  �إلسالمية 
مدمج   Mقر بإعد��  �لعمل 
�ذ]   s-�2لصو  jبالصو  CD

.jاkلتر�
2حتديًثا بنعمة �هللا تعا" فإ� هذ] 
ا  كمًّ فاقت  �جلليلة   j�^إلجنا�
�لفر'  به  قامت  ما  كل  2كيًفا 
�2لد2; �إلسالمية 2هيئاִדا مًعا � 
هذ� �ملجا;، #¢ e تتجا2^ ترkاִדا 
يد;  2هذ�  �ليدين.  )صابع  عدَ� 
�إلسالمية  �خلالفة  �هتما�  على 
�لقر��  -سالة  بنشر  �ألpدية 
�لكرمي � �لعاk( eع، #مياًنا منها 
بعاملية �لرسالة �ملحمدية، 2عمًال 
منها بالتوجيهاj �ملبا-كة �لزكية 
�إلما�  سيدنا  #ليها  )-شد   Aل�
�ملهدN � بأمر من �هللا �. 

شها�6� �ملنصـفني
 jاkلقد شهد �ملنصفو� بأ� تر
�لقر��  ملعا(  �ألpدية  �جلماعة 
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 '�(2 2)صح  )فضل  هي  �لكرمي 
 ªح  j-صد  Aل�  jاkلتر�
�آل�. 2نكتفي بإير�� بعض هذ] 

.sلعديد� jلشها���
"Dلة   �  bجا مما  نقتبس  ��ال: 
�أل^هر" �لA نشرj حتت عنو��: 
�ملقد©"  �لقر��  �لكتب..  "نقد 
�هللا  عبد  ¬مد  �لدكتو-  تعليق 
�جلماعة.   jاkتر على  ماضي 

2نقتبس منه قوله: 
�لكتا,  هذ�   2( �لترkة  "هذ] 
مفصلة  مقدمة  على   NتوÄ
2على ترkة معا( �لقر�� باللغة 
�ملقدمَة  كتب  2قد  �ألملانية. 
 Åحلا� �ألpدية  �لطائفة  -ئيُس 
�لدين ¬مو�  بش_  م_^�   sحضر
�خت�ُتها  فقد  �لترkة  )ما  )pد. 
كث_   �2 lتلفة  مو�ضع   �
�لسو-،  lتلف   �  jآليا� من 
 Aل�  jاkلتر� من خ_  فوجدִדا 
ظهرj للقر�� �لكرمي � )سلو, 
 b2¬ا2لٍة با-عة أل�� ،Æقيق ¬تا�
�لتعب_  عليه  يد;   Nلذ�  Çملع�
�لقر��   jآليا �ملنـزَّ;   Èلعر�
)نه   "# �ملترجم  نبه  2قد  �لكرمي. 
ليس � �الستطاعة نقُل ما يؤ�يه 
من  �ملحكم   Èلعر� �ألسلو, 
�لبالغية ³2اj �إلعجا^  �لر2عة 
�لA هي من خصائص �لقر�� #" 
لغة )خرc، فهي خصائص �نفر� 
ֲדا كتا, �هللا �ملنـزَّ; � )سلوبه 
�لعرÈ، �لذN نـز; به من عند 
ال   N�2لذ �ملرسل،  نبيه  على  �هللا 
تبديل فيه 2ال حتريف، فهو ميثل 

كال� �هللا � معنا] �2 مبنا]، �2ذ� 
�لنص  ُجعل   Æالحتيا� با,  فمن 
 ªة �ألملانية حkو�- �لترÉ Èلعر�
يستطيع �لقا-Ê )� يقا-� 2¤تا- 
نفسه  تطمئن   Nلذ�  Çملع� بنفسه 
 Mصحته. 2على 2جه �خلصو "#
�خت�jُ ترkة �آلياj �لA تتعلق 
�هللا،  سبيل   � �2جلها�  بالقتا; 
قد ضمن  يكو�  Ëًثا عما عسا] 
�لترkة مما يتصل مبا ير�] �ألpدية 
kاعة  به  2¤الفو�  �جلها�،   �
يقولو�:  #zم  حيث  �ملسلمني، 
على  يقو�  )ال  ¸ب  �جلها�   �#"
 �( ¸ب  بل  �ُحلسا�،  �متشا' 
ِسلمية.....  2سائل  على  يقو� 
 jآليا� هذ]  ترkة   jُخت��
ال  سليمة  فوجدُتها  #ليها  �ملشا- 
هذ�   "#  j�-إلشا�  Ì�( تتضمن 
تتضمنه.   �( �لذN كنت )خشى 
Ëوًثا  كاتبها   �-2( �ملقدمة   �2
2قسمها  قيمة،  فلسفية  #سالمية 
�لقسم   �  Íحتد قسمني:   "#
�لبشرية  منهما عن حاجة  �أل2; 
�لA �قتضت نـز2َ; �لقر��، كما 
�لقدمي  �لعهد  كتا,  عن   Íحتد
�جلديد  �لعهد  2كتا,   (s�-لتو�)
نا�ما  قد  )نه  2بني  (�إلجنيل)، 

�لتحريف �2لتبديل، فأصبحا معه 
ال ميثال� كتَب �هللا �ملنـزلة. 2¢كر 
فيهما، 2بعض   jملتناقضا� بعض 
�ملبا�Ê �لÎ Aالف �لعقل، 2بعض 
�خلر�فاj، 2بعض �لقو�عد �ُخللقية 
غ_ �لثابتة. كما حتدÍ عما 2-� 
�لتبش_  من  �2إلجنيل   s�-لتو�  �
غ_   "#  ،� ¬مد  �لن�  بظهو- 
�ملقدمة  صاحب   [�-2( مما  ¢لك 
كا�  �إلسال�  �أل2;.  �لقسم   �

2كا�  �إلله،   s2حد تعاليمه  من 
من عو�مل توحيد �لبشرية. فذكر 
2)صبح  �لبشرية  �-تقت  ملا  )نه 
�لنا© على �تصا; يكونو� kاعة 
 "# حاجة   � )صبحو�   ،s�2حد
تشمل  شاملة،  ³ا2ية  تعاليم 
�لنا© kيًعا، 2تصُلح �م � كل 
 s-ما� 2مكا�، 2تد�م على قد^
كافة؛  �لنا©   ,- 2عظمة  �هللا 
فكا� �لقر�� هو �لذc�( N تلك 
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�لرسالة kيعها. �2 �لقسم �لثا( 
 bمن �ملقدمة كا� �حلديث عن بنا
�لقر��. فذكر �ملؤلف ما سبق )� 
تعر� لـه من بيا� )� �لقر�� هو 
�لكتا, �ملقد© �لذN ميثل كالَ� 
�هللا  حفظه   N�2لذ �ملنـز;،  �هللا 
 Íمن كل حتريف 2تبديل، 2حتد
� هذ� �لصد� عن �ملحافظة على 
�لقر�� بكل �لوسائل �ملختلفة � 
�لوحي  كتابة  من  �لرسو;  عهد 
 Ïحلفا� 2عي  2ِمن  2تقييد]، 
لـه. 2حتدÍ كذلك عن ترتيب 
¢لك   �( مبيًنا  �2لسو-،   jآليا�
كا� بوحي من �هللا نـز; على 
�ألمو-  عن  �حلديَث  2تابع  نبيه. 

�آلتية:" 
(هنا يو-� �ملعلق هذ] �ملو�ضيع � 

قائمة طويلة ± يقو;): 
بعض  عن  �لنظر  صَرفنا   �¢#2"
�لصرÄة  غ_  �لعامة   jلتلميحا�
 � �ألpدية  مبذهب  �ملتصلة 
�جلها�، �2لj�-2 A � صفحة 
 j( ١٣٤) حتت عنو��: "�ملنا^عا
�ملقدمة   �( جند  فإننا  �لدينية" 
بقسميها �شتملت � �جلملة على 
2نقلت  -�ئعة،  #سالمية   ÍوË
�2لتعاليم  �ألفكا-  من   sً-صو
 � بالقر��،  �ملتعلقة  �إلسالمية 
�للغة   "# #سالمي  2#طا-  ثو, 
�ملعلق):  يقو;  (بعدها  �ألملانية." 
"نعم 2لكن، مع �ألسف �لشديد 
بفصل  �ملقدمة  هذ]  ُختمت 
غال�  (مر^�  �ملنتظر  �ملسيح  عن 
من  كا�  لو  2حبذ�  )pد).... 

�ملستطا¥ فصُل هذ� �جلزb �ألخ_ 
عن �لترkة 2عن �ملقدمة، �2لعمُل 
 ،bجلز� هذ�   �2� نشرها  على 
فيه  لكا�  ¢لك  )مكن  لو  فإنه 
 bلة �أل^هر، �جلزD) "._خ_ كث
سنة  شعبا�   ،sلقاهر� �لثامن، 
 ،١٩٥٩  Æف��ير/شبا  -١٣٧٨

�ملجلد �لثالثو�)
 فهذ� هو �لعيب �لوحيد �2خلط_ 
�ملعلق � ^عمه �  �لذN 2جد] 
عليه   b2بنا كلها،  �لترkة  هذ] 
�لترkة،  هذ]   s-مبصا� طالب 
قاطبة   jاkلتر� خ_  فهي  2#ال 

حسب �عتر�فه هو!!
 

 �  bجا ما  نلخص  ثانيـا: 
�لعربية"   bألنبا� "2كالة   sجريد
حتت عنو�� با-^: "ترkة �لقر�� 

�لكرمي":
"..... �2لترkة �إلنكليزية تفو' 
حيث  من  سبقتها  ترkة  كل 
�2لطبع  �لو-'   s2جو� �إلتقا� 
�لترkة  2صد'  �2النسجا� 
تفسً_� مسهًبا  �حلرفية 2تفس_ها 
علم  على  يد;  جديد  بأسلو, 
غزير �2طال¥ �2سع على حقائق 
�لدين �إلسالمي �حلنيف 2تعاليمه 

�لسامية. 
Dموعه   � �لثمني  �2لكتا, 
على   ٌّ�-2 �إلسال�  عن  �فا¥ 
�ملستشرقني..  2خاصة  خصومه 
علمي  بأسلو,  مز�عمهم  ُيبطل 

-�ئع....
�ملسز  بأ�  ¢كر]  ¸د-  2مما 

��ولندية  �لكاتبة  "^مرما�" 
�لقر��  بترkة  قامت  �ملعر2فة 
 "# �إلنكليزية  من  �ملجيد 
��ولندية، 2ما كا�j تفرÒ من 
ترkتها حª كانت قد �عتنقت 
"2كالة   sجريد) �إلسال�". 
�ألنباb �لعربية" �لصا�-s � عما� 
 ١/٢٠٥ عد�ها   �  s�2لقاهر
 ٨ �ملو�فق   ١٩٤٩/٢/٦ بتا-يخ 

-بيع �لثا( ١٣٦٨ هـ)

 sجريد كتبت  ثـالًثا: 
"�أل-��": 

(بالرغم من  �لنا© يعجبو�  "بد) 
 Æماكهم � )مو- �نياهم) بنشاz�
لنشر  �ألpدية 2جها�ها  �حلركة 
�خلمس.   j�-لقا�  � �إلسال� 
2من )عظم ما قا� به �ألpديو�، 
�حلر,،  تلت   Aل�  jلسنو��  �
 jللغا �ملجيد  �لقر��  ترkتهم 
�ألجنبية �حلية كاإلجنليزية �2ألملانية 
�2إليطالية  �2لر2سية  �2لفرنسية 
توجيه  حتت  2غ_ها،  �2إلسبانية 
 sحضر �ألpدية  �جلماعة  #ما� 
م_^� بش_ �لدين ¬مو� )pد...

�جلديد  �لتفس_  �ذ�  �ملطالع   �#2
�جلماعة  #ما�   sحضر  �(  cير
�إلسال�  عن  �فاعه   � �ألpدية 
 Nلذ� �حلّي  �لدين  عن  يد�فع  #منا 
�لسبيل  فيه  كافة  �لنا©  ¸د 
 � 2خاصة  -ֲדم   bللقا �لقاصد 

�لوقت �لذN تعد�j �لطر' على 
�لسالكني فابتَعد�2 ֲדا عنه....

2إلمتا� �لفائدs )حلَق هذ] �لترkَة 
 � للن�  مسهبة   s_بس �لنفيسة 
بقلمه، فجاjb هذ] �لس_s غاية 
� �إلتقا� �2ألسلو, �2ملو�ضيع." 
عّما�   �  s-لصا�� "�أل-��"   sجريد)

�لعد�: ١٩٤٨/١١/٢١)

"�ملن�"  Dلة  كتبت  ��بـًعا: 
�لباكستانية: 

 sٍع�  j�¢ حا�ثٌة  )مامنا  "2قعْت 
عظيمة. ففي سنة ١٩٥٤ حينما 
كا� �لقاضي من_ يتسلى باملسائل 
"¬كمة   � �2إلسالمية  �لعلمية 
 jجلماعا� 2كانت   * �لتفتيش" 
ما  كل  تبذ;  كلها  �إلسالمية 
تلك   �) تثبت  أل�  2سعها   �
غ_  �لقا�يانيني   �( �ملحكمة) 
�لقا�يانيو�  )كمَل  مسلمني، 
 jٍبلغا �لكرمي  �لقر��   jاkتر
 "# jاk2قّدمو� هذ] �لتر ،cخر(
�لرئيس �إلند2نيسي �2حلاكم �لعا� 
(Dلة  من_."  �2لقاضي  لباكستا� 

"�ملن�" بتا-يخ ٢ ما-©/)¢�- ١٩٥٦)
�لقر��   jاkتر نشر  2برنامج 
 eلعا�  jلغا lتلف   � �لكرمي 
مستمر بانتظا� -بفضل �هللا تعا"- 
�خلالفـة   jتوجيها  bضو  �
 .sلر�شد� �ألpدية  �إلسالمية 

ْ� 2بـا-¦.  ِ̂ �للهـم 

* يش_ #" ¬كمة �لتفتيش �لA شكلتها �حلكومة �لباكستانية للتحقيق � �لفنت �لطائفية 
�لA )ثا-ִדا �جلماعة �إلسالمية �ملو��2ية 2غ_ها ضد �ملسلمني �ألpديني عا� ١٩٥٣.
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