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ال  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن  أشهد 
عبده  حممًدا  أن  وأشهد  لـه،  شريك 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الرَّمْحَن  هللا  بْسِم  الرجيم.  الشيطان 
 * اْلَعاَلمنَي  َربِّ  احلَْْمُد هلل   * الرَّحيم 
الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِّين * 
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ نـَْعُبُد  َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْي اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم 

َوال الضَّالِّنَي. )آمني(.
إن  يومني،  بعد  اجلديد  العام  سيبدأ 
العام  نبدأ  املسلمون  حنن  هللا.  شاء 
القمري  التقومي  حبسب  اجلديد 
القمري  والتقومي  والشمسي كليهما. 
بل  فقط  املسلمني  يف  معروفا  ليس 

من  سائدا يف كثري  املاضي  يف  كان 
العام  فكان  أيضا،  األخرى  األمم 
القمري  التقومي  حبسب  يبدأ  اجلديد 
وغريهم  واهلندوس  الصني  أهل  يف 
وحىت  الكثرية،  واألداين  األمم  من 
العام  اإلسالم كان  قبل  العرب  يف 
القمري نفسه رائجا. ابختصار، لقد 
راج يف الدنيا التقومي الغريغوري عموما 
اجلميع  اختذه  لذا  اجلميع،  ويفهمه 
فيبدأ  وشهورهم،  أايمهم  حلساب 
العام اجلديد يف كل مكان كلَّ سنة 
من 1 يناير وينتهي يف 31 ديسمرب 

حبسب هذا التقومي. 
 12 األعوام ومتضي  على كل، أتيت 
التقومي  أعوام  كانت  سواء  شهرا، 

القمري أم التقومي السائد أعين التقومي 
–سواء  الدنيا  أهل  فإن  الغريغوري، 
يقضون  غريهم-  أو  مسلمني  كانوا 
اللهو  أايمهم وشهورهم وأعوامهم يف 
وحني  والصراخ.  والصياح  واللعب 
ما  يناير   1 يف  اجلديد  العام  يبدأ 
الذي ال يفعله أهل الدنيا، أي ضجة 
 31 بني  الكائنة  الليلة  يف  تُثار  ال 
الغربية  البالد  يف  يناير  و1  ديسمرب 
خصوصا ويف البالد األخرى عموما، 
فإهنم يسهرون إىل منتصف الليل بل 
طول الليل جملرد إاثرِة الشغب وشرِب 
والغناء،  ابلرقص  والتمتع  الكحول 
ابللغو  املاضي  العام  يُنهون  يعين 
أيضا  اجلديد  العام  ويبدؤون  واهلراء 

اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز -  اخلليفة 
اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم
يوم 30/12/2016 م  يف مسجد بيت الفتوح بلندن
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ابللغو واهلراء. 
الدنيا  يف  الناس  معظم  أصبح  قد 
عمياان لذا ال ميكن أن تصل نظرهتم 
أن  ينبغي  أو  تصل  أن  ميكن  حيث 
تصل نظرة املؤمن. ومن شأن املؤمن 
منه  الرباءة  ويظهر  اللغو  يتجنب  أاّل 
ويتفكر  نفسه  حياسب  بل  فحسب 
أنه جاء يف حياته عام ومَضى، فماذا 
أعطاان وماذا أخذ منا؟ ماذا خسران 
إىل  املؤمن  ينظر  وهل  نِلنا؟  وماذا 
إىل  أو  الدنيوي؟  النفع  أو  اخلسارة 
يرى  أنه  أم  الدنيوية؟  حالته  حتسُّن 
وروحانيا؟  دينيا  أجنز  أو  خسر  ماذا 
منظور  من  ينظر  أن  يريد  وإذا كان 
ديين وروحاين فما مستوى رؤيته لكي 

يعرف ماذا خسر وماذا انل؟ 
هللا  أبن  حمظوظون  األمحديون  حنن 
املوعود  ابملسيح  لإلميان  وفقنا  تعاىل 
واملهدي املعهود عليه الصالة والسالم 
الذي قّدم بني أيدينا روح تعاليم هللا 
تعاىل ورسوله وخالصَتها، وقال لنا لو 
وضعتم هذا املستوى أمامكم لعرفتم ما 
إذا كنتم حّققتم اهلدف من حياتكم 
أو سعيتم لذلك أم ال؟ فإذا وضعتم 
ألصبحتم  أمامكم  املستوى  هذا 
مؤمنني حقيقيني، وهذه هي الشروط 
اليت لو التزمتم هبا لتمّكْنتم من فحص 
عليه  أخذ  قد  إلميانكم.  صحيح 

من  البيعة  عهد  والسالم  الصالة 
كل أمحدي، ويف هذا العهد قّدم لنا 
العمل  خطة  وأعطاان  البيعة  شروط 
وتوقع من كل أمحدي أن يعمل هبذه 
وكل  يوم  نفسه كل  وحياسب  اخلطة 
الليلة  يف  فنحن  شهر،  وكل  أسبوع 

العام  استقبلنا  لو  العام  من  األخرية 
وابلدعاء  أنفسنا  مبحاسبة  اجلديد 
لكنا من الذين حيّسنون عاقبتهم، ولو 
بدأان عامنا اجلديد ابلتهاين الظاهرية 

من  لكّنا  الدنيوية  ابألمور  أو  فقط 
الذين خسروا كثريا ومل ينالوا شيئا أو 
انلوا شيئا قليال جدا. فلو بقيت فينا 
هذه التقصريات ومل يُرحينا استعراضها 
أال يكون  تعاىل  أن ندعو هللا  فعلينا 
عاُمنا القادم مع هذا التقصري الروحاين 
بل تكون كل خطوة لنا من أجل نيل 
عاملني  نكون  وأن  تعاىل  هللا  رضى 
أبسوة النيب صلى هللا عليه وسلم كل 
يوم، وتذهب بنا مجيُع أايمنا وليالينا 
إىل اإليفاء بعهد بيعة املسيح املوعود 

عليه الصالة والسالم. 
علينا سؤاال: هل  يعرض  العهد  هذا 
اإلشراك  بعدم  قطعناه  بعهد  َوفـَْينا 
املراد من الشرك هنا هو  ابهلل؟ ليس 
بل  والقمر  والشمس  األواثن  عبادة 
صلى  النيب  قول  حبسب  منه  املراد 
يف  الرايء  شرك  هو  وسلم  عليه  هللا 
أهوائه  وراء  املرء  واجنراف  األعمال، 
هل  نتساءل:  أن  فيجب  اخلفية. 
وتضحياتنا  وصيامنا  صلواتنا  كانت 
املالية وأعمالنا خلدمة اخللق والتضحية 
الناس  أبوقاتنا خلدمة اجلماعة إلراءة 
أم  أو إلرضاء اآلخرين من دون هللا 
ال؟ أو هل وقفت أهواؤان الكامنة يف 
قلوبنا مقابل هللا تعاىل؟ يقول املسيح 
املوعود عليه الصالة والسالم: "ليس 
املرء "ال  يقول  أن  التوحيد  املراد من 

حمظوظون  األمحديون  حنن 
أبن هللا تعاىل وفقنا لإلميان 
واملهدي  املوعود  ابملسيح 
الصالة  عليه  املعهود 
بني  قّدم  الذي  والسالم 
أيدينا روح تعاليم هللا تعاىل 
وقال  وخالصَتها،  ورسوله 
لنا لو وضعتم هذا املستوى 
أمامكم لعرفتم ما إذا كنتم 
حّققتم اهلدف من حياتكم 
ال؟  أم  لذلك  سعيتم  أو 
فإذا وضعتم هذا املستوى 
مؤمنني  ألصبحتم  أمامكم 

حقيقيني.
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وتقبع  فقط  ابللسان  هللا"  إال  إله 

يعّظم  الذي  بل  وثن.  ألف  قلبه  يف 
أو  هللا  ومكره كتعظيم  وكيده  عمله 
يتوكل على إنسان كما جيب التوكل 
على هللا أو يعّظم نفسه كتعظيم هللا 
هذه  مجيع  يف  األصنام  عابد  فهو 
احلاالت." فعلينا أن حناسب أنفسنا 

حبسب هذا الـمحك. 
نفسه  يفرض  آخر  سؤال  هناك  مث 
املنصرم  عامنا  مضى  هل  وهو: 
وهل  والزور  الكذب  من  بريئامتاما 
الصدق  أبهداب  خالله  متسكنا 
واحلق. وهل واجهنا موقفا حني كان 
والصدق  ابحلق  االلتزام  شأن  من 
مل  ذلك  ومع  للخسارة  يعرضنا  أن 
نتخّل عن الصدق؟ لقد بنّي املسيح 
معيارا  والسالم  الصالة  عليه  املوعود 
املرء  يتخل  مل  ما  أنه  االختبار  هلذا 
من األهواء النفسانية اليت حتول دون 
قوله الصدق ال ميكنه أن يـَُعّد صادقا 
ابملعىن احلقيقي. فقال إن أهم موقف 
لقول الصدق هو حني كانت حياتنا 

أو أموالنا أو شرفنا مهددا ابخلطر. 
مث السؤال هو: هل أبعدان أنفسنا من 
يف  ختلق  أن  شأهنا  من  اليت  األشياء 
القلب أفكارا سيئة. ويدخل يف هذه 
الزمن  يف  والتلفاز  االنرتنيت  األشياء 
برامج  بواسطتهما  تُبّث  إذا  الراهن 
نشاهد  كنا  فإن  األفكار.  تفسد 

بواسطة تلك الوسائل أفالما خالعية 
وبرامج سيئة أخرى فهذا يعين أننا قد 
حالتنا  وإن  البيعة،  عهد  عن  تنحينا 
األمور  هذه  ألن  القلق  على  تبعث 

تقود إىل نوع من الزان. 
مث السؤال هو: هل سعينا أو نسعى 
بكل ما يف وسعنا إلنقاذ أنفسنا من 
عن  االمتناع  حكم  إن  النظر؟  سوء 
سوء النظر موّجه إىل الرجال والنساء 
على حد سواء ألن األنظار احلرة قد 
تؤدي إىل األخطار لذا فقد أمر هللا 
جيب  مث  البصر.  بغض  تعاىل  تعاىل 
نوع  اجتنبنا كل  هل  نتساءل:  أن 
السنة  أثناء  والفجور  الفسق  من 
هللا  صلى  النيب  قال  فقد  املنصرمة؟ 
ُفُسوٌق.  اْلُمْسِلِم  ِسَباُب  عليه وسلم: 
بني  واخلصام  الشجار  يندلع  عندما 
حبق  أحياان  املرء  يستخدم  الفريقني 
غريه كلمات قاسية وانبية، ولكن إذا 
فعل ذلك مؤمن حبق مؤمن آخر فقد 
ارتكب الفسوق بل إذا فعل ذلك حبق 
غري املسلم أيضا كان فسوقا كذلك. 
مث يقول النيب صلى هللا عليه وسلم ما 
التجارة  قيل:  فجار.  التجار  مفاده: 
حالل. فقال صلى هللا عليه وسلم: 
بعضهم يكذبون عند عقدهم الصفقة 
كاذبة.  أبحالف  األسعار  ويرفعون 
كذلك قال صلى هللا عليه وسلم أبن 

َوفـَْينا  هل               
بعهد قطعناه بعدم اإلشراك 
ابهلل؟ ليس املراد من الشرك 
األواثن  عبادة  هو  هنا 
املراد  بل  والقمر  والشمس 
منه حبسب قول النيب صلى 
شرك  هو  وسلم  عليه  هللا 
الرايء يف األعمال، واجنراف 
اخلفية.  أهوائه  وراء  املرء 
هل  نتساءل:  أن  فيجب 
وصيامنا  صلواتنا  كانت 
وأعمالنا  املالية  وتضحياتنا 
والتضحية  اخللق  خلدمة 
اجلماعة  خلدمة  أبوقاتنا 
إلرضاء  أو  الناس  إلراءة 
أم  هللا  دون  من  اآلخرين 
أهواؤان  وقفت  هل  أو  ال؟ 
الكامنة يف قلوبنا مقابل هللا 
تعاىل؟ يقول املسيح املوعود 
والسالم:  الصالة  عليه 
"ليس املراد من التوحيد أن 
إال هللا"  إله  املرء "ال  يقول 
ابللسان فقط وتقبع يف قلبه 

ألف وثن. 
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يصربون  وال  يشكرون  ال  الذين 
معىن  هو  فهذا  فاسقون.  أيضا  هم 
نسأل  أن  الفسق. مث جيب  اجتناب 
من  أنواع  اجتنبنا كل  هل  أنفسنا: 
الظلم، وقد قال النيب صلى هللا عليه 
وسلم: من غصب شربا من األرض 
بغري حقه أو أخذ حصاة غصبا فقد 
ظلم. هذا هو احملك الذي جيب أن 
خنترب أنفسنا من خالله. مث جيب أن 
نتساءل هل نّزهنا أنفسنا من اخليانة، 
وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
َمْن َخاَنَك. فهذا هو احملك  خَتُْن  اَل 
لالختبار. مث جيب أن نتساءل: هل 
نوع من  ُجهدان الجتناب كل  بذلنا 
أنواع الفساد؟ وقد قال النيب صلى هللا 
عليه وسلم: إن شر الناس هم الذين 
املفسدون  هؤالء  الفساد.  يعيثون 

إذ  والغيبة  ابلوشاية  الفساد  يعيثون 
اآلخرينغيبًة  إىل  الناس  ينقلون كالم 
وبنّية الفساد، والذين يسعون ليوّرطوا 
نظام  يطيعون  الذين  املطيعني- 
أعمال  اجلماعة يف كل شيء - يف 

الفساد أو الذنوب هم مفسدون. 
وهذا  لالختبار،  املعيار  هو  فهذا 
مث  واجتنابه.  الفساد  من  املراد  هو 
يربز للعيان سؤال: هل جنتنب مجيع 
تتغلب  وهل  والبغي؟  التمرد  أنواع 
هتيج.  عندما  النفسانية  الثوائر  علينا 
جهاد  النفسانية  الثوائر  اجتناب  إن 
كبري يف الزمن الراهن الذي تنشر فيه 
األابحية يف كل مكان. مث جيب أن 
ابلصلوات  نلتزم  هل  أنفسنا  نسأل 
اخلمس أم ال؟ أي هل صلينا مخس 
السنة  مدار  على  ابنتظام  صلوات 

تعاىل  أكد هللا  وقد  أم ال؟  املنصرمة 
يف  آايت  عدة  يف  الصالة  على 
هبا  اباللتزام  أمر  بل  الكرمي،  القرآن 
أمرا مؤكدا. وقد قال النيب صلى هللا 
عليه وسلم أن ترك الصالة جيّر املرء 
إىل الشرك والكفر. مث جيب أن نسأل 
بصالة  ملتزمني  ظللنا  هل  أنفسنا: 
التهجد؟ وقد أمر النيب صلى هللا عليه 
ابنتظام.  وأدائها  هبا  اباللتزام  وسلم 
فهذا هو طريق الصاحلني. فقال صلى 
هللا عليه وسلم أبهنا وسيلة التقرب إىل 
هللا وأهنا تنهى عن الذنوب والسيئات 

وتُنقذ من األسقام اجلسدية أيضا. 
مث جيب أن نسأل أنفسنا: هل بذلنا 
قصارى جهودان لاللتزام ابلصالة على 
النيب صلى هللا عليه وسلم ألن ذلك 
ووسيلة  املهمة  تعاىل  هللا  أوامر  من 

مث يربز للعيان سؤال: هل جنتنب مجيع أنواع التمرد والبغي؟ وهل تتغلب علينا الثوائر 
النفسانية عندما هتيج. إن اجتناب الثوائر النفسانية جهاد كبري يف الزمن الراهن الذي 

تنشر فيه األابحية يف كل مكان.

هل نلتزم ابلصلوات اخلمس أم ال؟ أي هل صلينا مخس صلوات ابنتظام على مدار 
السنة املنصرمة أم ال؟ وقد أكد هللا تعاىل على الصالة يف عدة آايت يف القرآن الكرمي، 
بل أمر اباللتزام هبا أمرا مؤكدا. وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم أن ترك الصالة 

جيّر املرء إىل الشرك والكفر.





8

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 81 | 82 عداد 10-12 املج
أ
لد 80  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

النيب  يقول  املؤمنني.  أدعية  إلجابة 
صلى هللا عليه وسلم أبنه إذا دعا املرء 
معلقا  دعاؤه  بقي  عليه  الصالة  بغري 
تصلوا  مل  فإن  واألرض،  السماء  بني 
واستمررمت ابلدعاء لن ترتفع أدعيتكم 
السماء  إىل  تصل  ولن  األرض  من 
بل ستبقى معلقة لكوهنا حمرومة من 
األسلوب الذي بّينه هللا تعاىل. فمن 
الضروري لوصول األدعية إىل السماء 
على  ابلصالة  مصحوبة  تكون  أن 
كذلك  وسلم.  عليه  النيب صلى هللا 
على  واظبنا  هل  نتساءل:  أن  جيب 
االستغفار، وقد قَاَل َرُسوُل اللَِّ صلى 
االْسِتْغَفاَر  َلزَِم  َمْن   : هللا عليه وسلم 
َمَْرًجا  ِضيٍق  ُكلِّ  ِمْن  َلُه  هللاُ  َجَعَل 
ِمْن َحْيُث  َوَرَزَقُه  فـََرًجا  َوِمْن ُكلِّ َهمٍّ 
ال حَيَْتِسُب. مث هناك سؤال آخر جيب 
طرحه وهو: هل ظللنا متوجهني إىل 
صلى  النيب  قال  وقد  تعاىل  هللا  محد 
هللا عليه وسلم: ُكلُّ أَْمٍر ِذي اَبٍل اَل 
يـُْبَدأُ ِفيِه اِبحلَْْمِد أَْقَطُع. ويكون حمروما 
من الربكة والتأثري. مث جيب أن نسأل: 
وغريهم  أقاربنا  إيذاء  اجتنبنا  هل 
ولساننا  أيدينا  امتنعْت  وهل  مجيعا، 
عن إيذاء اآلخرين. هل عاَمْلنا الناس 
التواضع  هل كان  والعفو؟  ابلصفح 
عالقة  على  بقينا  هل  البارزة؟  َمزِيَّتنا 
يف  تعاىل  هللا  مع  والوفاء  اإلخالص 

َنْشُك  ومل  دائما  والرتح  الفرح  حالة 

منه على أنه مل جُيب أدعيتنا أو ملاذا 
ابُتلينا مبصيبة ما؟ وإذا نشأ هذا النوع 
يكون  أن  ميكن  فال  الشكوى  من 
صاحبه مؤمنا. مث جيب أن نتساءل: 
هل بذلنا قصارى جهودان الجتناب 
التقاليد والبدعات واألهواء النفسانية 
النيب صلى هللا عليه  كليا؟ فقد قال 
جتتنبوا  أن  عليكم  مفاده:  ما  وسلم 
إىل  تقودكم  والبدعات ألهنا  التقاليد 
الضالل. مث السؤال هو: هل بذلنا ما 

يف وسعنا للعمل أبوامر القرآن الكرمي 
وأوامر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
سؤال:  هناك  مث  كلها؟  وتعليماته 
والنخوة كليا،  الكرب  عن  ختلينا  هل 
أو سعينا للتخلي عنهما؟ ألن أكرب 
االستكبار  هو  الشرك  بعد  مصيبة 
والنخوة. وقد قال النيب صلى هللا عليه 
وسلم لن يدخل اجلنة متكرب. واملراد 
من االستكبار هو أن ينكر املرُء احلقَّ 
ويسيء  وحيقِّرهم  ابلناس  ويستهني 
معاملتهم. مث السؤال هو: هل حاولنا 
أن نضرب أمثلة عليا يف حسن اخلُلق؟ 
وهل سعينا لاللتزام ابحلِلم واملسكنة؟ 
فإن مكانة املساكني عند النيب عالية 
عليه  هللا  صلى  كان  لدرجة  جدا 
َأْحِييِن  اللَُّهمَّ  تعاىل:  يدعو هللا  وسلم 
َواْحُشْرين  ِمْسِكيًنا  َوأَِمْتيِن  ِمْسِكيًنا 
هل كان كل  اْلَمَساِكنِي.  ُزْمَرِة  يف 
ويرسخ  الدين  يف  رسوخا  يزيدان  يوم 
وجيب  قلوبنا؟  يف  وشوكته  عظمته 
عهدانبتقدمي  يكن  أمل  نتساءل:  أن 
الدين على الدنيا الذي رّددانه على 
مدار السنة عهدا فارغا فحسب؟ مث 
أنفسنا: هل حاولنا  نسأل  أن  جيب 
أن نزداد حبا لإلسالم إىل درجة أن 
فّضلناه على أموالنا وكرامتنا وحسبناه 
أوالدان  من  لنا  وأحّب  علينا  أعّز 
أيضا؟ فقد قال النيب صلى هللا عليه 

أنفسنا:  نسأل  أن  مث جيب 
حبا  نزداد  أن  حاولنا  هل 
أن  درجة  إىل  لإلسالم 
فّضلناه على أموالنا وكرامتنا 
وحسبناه أعّز علينا وأحّب 
فقد  أيضا؟  أوالدان  من  لنا 
عليه  هللا  صلى  النيب  قال 
بعثين  تعاىل  هللا  أبن  وسلم 
من  واملراد  ابإلسالم، 
تسلِّموا  أن  هو  اإلسالم 
أنفسكم هلل كليا وختلَّوا عن 
اآلهلة األخرى كلها، وأقيموا 

الصالة وآتوا الزكاة.
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وسلم أبن هللا تعاىل بعثين ابإلسالم، 
تسلِّموا  أن  هو  اإلسالم  من  واملراد 
اآلهلة  عن  وختلَّوا  هلل كليا  أنفسكم 
وآتوا  الصالة  وأقيموا  األخرى كلها، 
أنفسنا:  نسأل  أن  جيب  مث  الزكاة. 
هل بذلنا جهدا يف التقدم يف مواساة 
سعينا  هل  هو:  السؤال  مث  اخللق؟ 
لنفيد َخلق هللا تعاىل بكل ما أُعطينا 
النيب  من القوى واملواهب؟ فقد قال 
صلى هللا عليه وسلم: اخللق عيال هللا 
عياله  إىل  وأحبكم إىل هللا أحسنكم 
السؤال  وأكثركم قضاء حلاجاهتم. مث 
نكون  أن  أوالدان  نصحنا  هل  هو: 
مثاال أعلى يف طاعة املسيح املوعود 
أمثلة  الصالة والسالم ونضرب  عليه 
عليا أبنفسنا يف طاعته ونزداد طاعة 
نسأل  أن  يوم. مث جيب  إثر  يوما  له 
أنفسنا هل تقدمنا يف الطاعة لدرجة 

الدنيوية  للعالقات  تكون  ال  حىت 
يفرض  مث  أمامها؟  أمهية  أدىن  كلها 
نفَسه سؤال: هل استمرران يف الدعاء 
والتقدم  للثبوت  تعاىل  هللا  ليوفقنا 
األمحدية؟  اخلالفة  طاعة  املستمر يف 
وهل ظللنا ننصح ونوجه أوالدان على 
مدار السنة ليكونوا على عالقة احلب 
واإلخالص مع اخلليفة ودعوان أيضا 
أن يوفق هللا أوالدان لالنتباه إىل هذا 
األمر. مث هناك سؤال آخر وهو: هل 

دعوان للخليفة واجلماعة ابنتظام؟
مضت  قد  السنة  هذه  كانت  إذا 
هذه  ألكثر  جوابنا  يكون  حال  يف 
كثريا  كسبنا  فقد  بنعم  األسئلة 
ونقاط  الثغرات  بعض  وجود  رغم 
أما إذا كان جواب معظم  الضعف. 
سلبيا  أو  بـ"ال"  أثرهُتا  اليت  األسئلة 
فالوضع ُمقلق. وعلينا أن منعن النظر 

يف حاالتنا ونراجع أوضاعنا. وميكن 
تداُرك ذلك ابلدعاء يف هاتني الليلتني 
أي هذه الليلة وليلة الغد األخرية من 
بكل  نصمم  أن  حبيث  العام،  هذا 
عزم ونعقد عهدا وندعو يف مستهل 
السنة بصفة خاصة أن يعفو هللا تعاىل 
عن تقصرياتنا ويوفقنا للكسب أكثر 
السنة اجلديدة، وال جيعلنا  فأكثر يف 
املؤمنني  من اخلاسرين بل نكون من 
الذين يبَقون مستعدين كل حني وآن 
للتضحية بكل ما هلم من أجل الفوز 

مبرضاة هللا تعاىل.
املسيح  من كالم  مقتبسا  لكم  أقدم 
الذي  والسالم  الصالة  عليه  املوعود 
يف  ونَشره  مجاعته  أبناَء  فيه  نصح 
صورة إعالن، فقد قال عليه الصالة 

والسالم:
مجاعيت  أفراد  على  "جيب 

إذا كانت هذه السنة قد مضت يف حال يكون جوابنا ألكثر هذه األسئلة بنعم فقد كسبنا 
كثريا رغم وجود بعض الثغرات ونقاط الضعف. أما إذا كان جواب معظم األسئلة اليت 
أثرهُتا بـ"ال" أو سلبيا فالوضع ُمقلق. وعلينا أن منعن النظر يف حاالتنا ونراجع أوضاعنا. 
وميكن تداُرك ذلك ابلدعاء يف هاتني الليلتني أي هذه الليلة وليلة الغد األخرية من هذا 
العام، حبيث أن نصمم بكل عزم ونعقد عهدا وندعو يف مستهل السنة بصفة خاصة أن 
يعفو هللا تعاىل عن تقصرياتنا ويوفقنا للكسب أكثر فأكثر يف السنة اجلديدة، وال جيعلنا 
من اخلاسرين بل نكون من املؤمنني الذين يبَقون مستعدين كل حني وآن للتضحية بكل 

ما هلم من أجل الفوز مبرضاة هللا تعاىل.
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املوجودين هنا أو الذين يسكنون يف 
هذه  إىل وصييت  يصغوا  أن  أماكنهم 
جيدا؛ أّن اهلدف من انضمامهم إىل 
هذه اجلماعة وتعهدهم معي ابلوالء 
والطاعة هو أن يبلغوا أعلى مستوى 
والسعادة  احلسنة  األخالق  يف 
والشر،  الفساد  يقربوا  وأال  والتقوى، 
وسوء اخلُلق يف تصرفاهتم. وعليهم أن 
وال  مجاعًة؛  اخلمس  الصلوات  يؤدوا 
يتفّوهوا بكلمة كذب، وال يؤذوا أحًدا 
بلساهنم. عليهم أال يرتكبوا رذيلة، وال 
وفساد  وظلم  شر  أي  بباهلم  خيطرّن 
جيتنبوا  أن  عليهم  ابختصار  وفتنة. 
املعاصي  أشكال  من  شكل  كّل 
من  عنه  هنينا  ما  ومن كل  واجلرائم 
األفعال واألقوال ومجيع أهواء النفس 
أن  الالئقة. وعليهم  والتصرفات غري 
طاهري  وجّل،  عّز  هللا  عباد  يكونوا 
ومساكني.  الضرر  عدميي  القلوب، 
وعليهم أال يسمحوا أليّة بذرة ساّمة 

أن تنمَو يف نفوسهم. جيب أن يكون 
التعاطف مع اجلنس البشري هدفهم 
يواسي  ال  أن  ينبغي  )حبيث  األول، 
املؤمن مؤمنا فقط، بل جيب أن يكون 
وأن  البشر كلهم(  مواساة  مبدؤهم 
خيشوا هللا عّز وجّل. جيب أن حيفظوا 
من كّل  وأفكارهم  وأيديهم  أْلِسنـََتهم 
الفساد  وطرق  الرجس،  من  نوع 
عليهم  جيب  واخليانة.  والتمرد كلِّها 
إقامة الصلوات اخلمس يومًيا مبنتهى 
واالعتداء،  الظلم،  وجيتنبوا  االلتزام، 
أموال  وغصب  والرشوة  واخلداع 
والتحيـَّز  حقوقهم،  وهضم  اآلخرين 
يف  ُيشاركوا  أالّ  عليهم  مربر.  بدون 
ثبت  ولو  شريرة،  فاسدة  صحبة  أيّة 
فيما بعد أّن أحد جلسائهم ال يطيع 
أوامر هللا تعاىل أو ليس انصحا أمينا 
أبداء  يهتم  ال  أو  احملسنة  للحكومة 
مؤذ،  أو  ظامل  أنه  أو  العباد،  حقوق 
أن خيدع  يريد  أو  السلوك،  أو سيئ 

اللسان  عباد هللا ابستمراره يف بذاءة 
والبهتان  الكالم  وسوء  وسالطته 
الذي  الشخص  ضد  واالفرتاء 
والطاعة؛  البيعة  عهد  معه  عقدمت 
هذه  تزيلوا  أن  عندها  واجبكم  فمن 
عن  تعرضوا  وأن  بينكم  من  السيئة 
)أي   اخلطر.  الشخص  هذا  مثل 
ضد  يتكلم  من  جمالسة كل  احذروا 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  سيدان 
والسالم ومصادقَته وإنشاء العالقة به 
ذلك  لكن  جدا.  خطري  ألنه  ذلك 
ال يعين أن ال تبلِّغوه الدعوة، فال بد 
فالسعداء  إليهم  الرسالة  إيصال  من 
القول.  يستمعون  الطبع  وسليمو 
الذين  أولئك  حتذروا  أن  املراد  وإمنا 
يسيئون  الذين  أو  نفاق  طبعهم  يف 
غري  يتفوهوا  ال  أن  على  ويصّرون 
الشتائم واملسبات على املسيح املوعود 
التحدث  أو  والسالم  الصالة  عليه 
ضد نظام اجلماعة( وال هتّموا إبيذاء 

يريد هللا عّز وجّل أن جيعلكم مجاعة تكون أسوة يف الصالح والصدق للعامل كّله، فسارِعوا 
إىل إخراج كّل َمن هو مثال للشر واألذى واالستفزاز والسلوك السيئ من صحبتكم. 
إّن الذي ال يستطيع العيش يف مجاعتنا ابلتواضع والرب والتقوى واحللم ولطيف الكالم 
و الصالح وحسن السلوك، فسينفصل عّنا عاجال، ألّن ربنا ال يريد أن يبقى فينا مثُل 
ذلك الشخص، وسيموتنَّ يف بؤس وشقاء لعدم اْلتزامه بسبيل الصالح. فاحذروا! وكونوا 

طّييب القلب.
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أي شخص من أي دين أو قوم أو 
مجاعة، وكونوا للجميع من الناصحني 
املخلصني. واحذروا أن جيد أيُّ مؤٍذ 
أو فاسد أو شرير أو متمّرِد أو فاسق 
أو سيئ السلوك طريقا إىل جمالسكم 
بيوتكم. ألّن مثل هذا  أو يعيش يف 
الشخص ميكن أن يتسبب يف عثاركم 
يف أّي وقت. )أي إذا جاَلسوكم كثريا 

فسوف تتعثرون أنتم أيضا(
هذه هي األمور والشروط اليت ظللت 
ومن  البداية،  منذ  عليها  أحّثكم 
واجب كّل فرد من مجاعيت أن يعمل 
جيد  أال  وجيب  الوصااي كلها.  هبذه 
السلوك السيئ والسخرية واالستهزاء 
على  امشوا  جمالسكم.  إىل  طريقا 
األرض بقلوب طيبة، وطبائع نزيهة، 
وأفكار نقية. اعلموا أنه ليس كّل شّر 
أن  عليكم  لذلك  ابملواجهة،  جديرًا 
العفو والصفح  تعّودوا أنفسكم على 
يف معظم األحيان، واختذوا من الصرب 
داعي  )فال  لكم.  منهًجا  واحللم 
فاعتادوا  موقف،  يف كل  للمقاومة 
ال  واحللم(  الصرب  وأعِملوا  العفو، 
هُتامجوا أحًدا بغري وجه حق، واكبحوا 
دخلتم  وإذا  كليًة.  النفس  أهواء 
فيجب  دييّن،  حبث  أو  نقاش  يف 
بلطف  متسما  حواركم  يكون  أن 
وأسلوب حضاري. وإذا أساء إليكم 

أحد فانصرفوا من مثل ذلك اجمللس 
اضطُهدمت  ما  إذا  سالًما.  قائلني 
أّن  فاعلموا  إليكم،  وأسيء  وُشتمتم 
ابلسفه،  السفه  تُقابلوا  أال  عليكم 
يريد  مثلهم.  ستكونون  فإّنكم  وإال 
هللا عّز وجّل أن جيعلكم مجاعة تكون 
للعامل  والصدق  الصالح  يف  أسوة 
َمن  إخراج كّل  إىل  فسارِعوا  كّله، 
واالستفزاز  واألذى  للشر  مثال  هو 
إّن  صحبتكم.  من  السيئ  والسلوك 
العيش يف مجاعتنا  الذي ال يستطيع 
واحللم  والتقوى  والرب  ابلتواضع 
وحسن  الصالح  و  الكالم  ولطيف 
عاجال،  عّنا  فسينفصل  السلوك، 
مثُل  فينا  يبقى  أن  يريد  ال  ربنا  ألّن 
بؤس  يف  وسيموتنَّ  الشخص،  ذلك 
وشقاء لعدم اْلتزامه بسبيل الصالح. 
القلب  طّييب  وكونوا  فاحذروا! 
متواضعني أتقياء حًقا. سُتعرفون من 
اخلمس  ابلصلوات  التزامكم  خالل 
الذي  أما  األخالقية.  احلالة  ومن 
يقدر  فلن  الشّر  بذرة  فيه  كانت 
فلتكن  النصيحة.  هبذه  االلتزام  على 
وأيديكم  الزيف  من  بريئة  قلوبكم 
بعيدة عن الظلم وأن تكون عيونكم 
نزيهة من الرجس وأال يكون داخلكم 
آمل  اخلالئق.  ومواساة  الصدق  غرُي 
الذين يسكنون عندي  من أصحايب 

يف  عليا  أمثلة  يضربوا  أن  قاداين  يف 
أن  أريد  ال  اإلنسانية كلها.  قواهم 
الصاحلة  اجلماعة  هذه  إىل  ينضم 
أو  مشبوهة،  أحواله  تكون  شخص 
االعرتاض  من  نوع  أّي  توجيه  ميكن 
إىل سلوكه، أو ينطوي طبُعه على أّي 
نوع من إاثرة الفنت أو نوع آخر من 
فيكون واجبا وفرضا علّي  النجاسة. 
عن  شكوى  مسعي  إىل  تناهت  لو 

أو  أنه ُيضيع فرائض هللا عمدا  أحد 
جيلس يف جملس االستهزاء واللغو )أي 
اليت جيري  األعداء  جيلس يف جمالس 

هذه هي األمور والشروط 
عليها  أحّثكم  ظللت  اليت 
واجب  ومن  البداية،  منذ 
مجاعيت  من  فرد  كّل 
الوصااي  هبذه  يعمل  أن 
جيد  أال  وجيب  كلها. 
والسخرية  السيئ  السلوك 
إىل  طريقا  واالستهزاء 
على  امشوا  جمالسكم. 
طيبة،  بقلوب  األرض 
وأفكار  نزيهة،  وطبائع 

نقية.
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فيها السخرية والبذاءة، أو جيلس يف 
جمالس السوء بشكل عام( أو يوجد 
أن  التصرف  آخر من سوء  نوٌع  فيه 

أْفصله من مجاعيت فورا.
احلق أن املزرعة اليت تـَُعّد وهُتّيأ ابجلهد 
أيضا  الطفيليات  فيها  تنبت  واملشقة 
اليت جتدر ابإلتالف واحلرق، كذلك 
جرت سنة هللا دائما وال خترج عنها 
مجاعيت أيضا. وأعلم جيدا أن الذين 
دخلوا يف مجاعيت على وجه احلقيقة 
طبعا  تنفر  قلوهبم  تعاىل  هللا  جعل 
وآمل  احلسنة،  وحتب  السيئة  من 
حسنة  قدوًة  لآلخرين  سيُبدون  أهنم 

حلياهتم."

حياتنا  لقضاء  تعاىل  هللا  وفقنا 
نصيحَة  االعتبار  عني  يف  واضعني 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم 
بعهد  نويف  وأن  هذا،  وتنبيهه  هذه 
تنقضي  حبيث  قطعناه،  الذي  البيعة 
هللا  برضوان  للفوز  سعيا  حياتُنا 
منوذج  أمثل  للناس  ونقدم  تعاىل 
أمنية  حبسب  حياتنا  بقضاء  للعيش 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  سيدان 
والسالم.  أكرَمنا هللا تعاىل إبنعامات 
وأراان  تقصرياتنا،  عن  الطرف  غاضًّا 
املسيح  جلماعة  املقدرة  النجاحاِت 
وأن  والسالم.  الصالة  عليه  املوعود 
أتيت السنة اجلديدة ابلربكات، وختْيب 

وتفشل املكايُد اليت خيطط هلا العدو 
اجلماعة.  عداء  يف  يتمادى  الذي 
من  األمحديون  يستطع  مل  العام  هذا 
وهم  قاداين  إىل  الذهاب  ابكستان 
تعاىل أن  حمزونون بذلك، نسأل هللا 
ويُفرج  غليلهم،  يروي  ما  هلم  يهيء 
فقد  أيًضا  اجلزائر  يف  األمحديني  عن 
رُفعت ضد بعضهم قضااي مزورة وهم 
معتقلون يف السجن. نسأل هللا تعاىل 
فكَّ َأسرهم. إذا كان العدو يتمادى 
الغامشة  والتصرفات  االعتداءات  يف 
اتبعة  حياتنا  لنجعل  حاجة  فثمة 
الدعاء  على  ونركز  تعاىل  هللا  ملرضاة 

أكثر، وفقنا هللا تعاىل لذلك.
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بقلم األستاذ: سامح مصطفى

آفات عقائدية                                                                                

املسيح  السيد  آية  اجلدل حول  ظل 
إحياء  يف  السالم(  )عليه  الناصري 
على  اآلن،  إىل  زال  وال  دائرا  املوتى 
منذ  الثانية  األلفية  دخول  من  الرغم 
ظهور تلك اآلايت على يديه )عليه 
اإلنكار  وليس  مرة،  أول  السالم( 
جانب  من  اآلايت  تلك  ألصل 
هو  ما  بقدر  املتدينني  من  طائفة 
اآلايت  تلك  فهم  ألسلوب  إنكار 
من  الناس  من  األعظم  السواد  لدى 
اليهودية  الثالث:  الدايانت  أتباع 
األمر  بلغ  واملسيحية واإلسالم. وقد 
أمست  مبلغا  االعتقاد  سوء  من 

دليل صدق  اليت كانت  اآلايت  فيه 
املسيح الناصري كنيب مرسل من عند 
نفسها  هي  اخللق،  لنجاة  تعاىل  هللا 
ألوهيته  على  زور  تقدم كشهادات 
دليل  ابت  الذي  األمر  املزعومة، 
ضرورة ملحة ألن يبعث هللا تعاىل من 
يعدل املوازين ويكشف حقيقة األمر، 
وذلك بناء على سنته القدمية، فكان 
الصالة  )عليه  املوعود  املسيح  بعث 
دحض  بصدد  ولسنا  والسالم(. 
املوتى  إحياء  ملسألة  التقليدي  الفهم 
قليلة  كلمات  يف  حناول  ما  بقدر 
القرآن  يف  إليها  ومأ 

ُ
امل بيان حقيقتها 

اجمليد. فبداية جيب اإلقرار أن املسيح 
)عليه السالم( قد أحيا بعض املوتى 
ابلفعل، ولكن، أليس لنا أن نتساءل 
مجيع  املوتى؟!  أولئك  ماهية  عن 
املصادر املسيحية ال متلك دليال على 
غري  للموتى  الناصري  املسيح  إحياء 
األانجيل،  يف  مسجلة  أسطر  بضعة 
على  دامغة  وحجة  دليال  تنفع  وال 
تلك الوقائع، اللهم إال على من رآها 
أبم عينيه، فما ابلنا ابجملتمعات الغربية 

احلديثة ذات التوجهات اإلحلادية! 
املؤمنون يف أية عقيدة تصيبهم مبرور 
سوء  يف  تتمثل  عقائدية  آفة  الوقت 
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يدك عليه برهان؟!  
ويف حلظة ما تبادلنا األدوار، وأعارين 
يقينيا  إمياان  نؤمن  له:  فقلت  زعمه، 
املوتى،  أحيا  الناصري  املسيح  أن 

عاجلته  أين  لوال  أساريره  فانفرجت 
أولئك  موتى  أي  بلكن:  مستدركا 
املسيح  يد  على  أحيوا  الذين 

آفات عقائدية                                                                                

عقيدة  أية  يف  املؤمنون 
آفة  الوقت  مبرور  تصيبهم 
سوء  يف  تتمثل  عقائدية 
اآلايت  أبن  القائل  فهمهم 
وقتها،  بنات  جمرد معجزات 
نيب،  صدق  لبيان  حتدث 
خربها  ينقضي  ما  وسرعان 
مث  املتفرجون،  وينصرف 
اآلايت  تلك  من  يبقى  ال 
املعجزة سوى أسطر تتناقلها 
هي  تتحول  حىت  األسفار 
فتمسي  أساطري  إىل  نفسها 
أن كانت  بعد  شرك  دواعي 
دالئل تنزيه وتوحيد هلل رب 

العاملني.

جمرد  اآلايت  أبن  القائل  فهمهم 
لبيان  وقتها، حتدث  بنات  معجزات 
ينقضي  ما  وسرعان  نيب،  صدق 
ال  مث  املتفرجون،  وينصرف  خربها 
يبقى من تلك اآلايت املعجزة سوى 
تتناقلها األسفار حىت تتحول  أسطر 
فتمسي  أساطري  إىل  نفسها  هي 
دالئل  أن كانت  بعد  شرك  دواعي 
بينما  العاملني.  وتوحيد هلل رب  تنزيه 
اآلايت يف حقيقتها عالمات صدق، 
من  صفتها  اكتسبت  إمنا  والعالمة 
من  حينا  وجودها  واستمرار  بقائها 
سواء  حجة  تكون  حبيث  الزمان، 
الغائب  أو  املشاِهد،  احلاضر  على 
ينادي  املنطلق  هذا  من  املبلَّغ، 
التوجه  املتدينني من أصحاب  بعض 
العقالين بضرورة إعادة النظر يف فهم 

اآلايت عن بكرة أبيها. 
املوتى أم األموات؟! 

املسيح  أحدهم:  يل  قال  مرة  ذات 
إايه  ميتا مرجا  أحيا  السالم(  )عليه 
من قربه! فقلت: هل رأيت هذا أبم 
عينيك؟! لو أجبت بنعم، لكان األمر 
حجة عليك وحدك، ولو أجبت بال، 
فبأي حق تطالبين ابإلميان مبا ليس يف 

الناصري؟! إن شأهنم شأن كل املوتى 
من  أيدي  على  احلياة  انلوا  الذين 
)عليهم  النبيني  من  حلق  ومن  سبق 
السالم(، وبيان ذلك أن املوتى غري 
األموات، وبني اللفظتني بون شاسع 
املقصود،  املعىن  يف  االختالف  من 
مما يعطي مدلوال متلفا متاما للسياق 
الذي ترد فيه إحدى اللفظتني، وهنا 

مربط الفرس. 
"أموات"  لفظة  أن  الفكرة  وخالصة 
الصفات  انتفاء  معىن  إىل  تشري 
اإلنسان  )عن  املعروفة  احليوانية 
وحركة،  ومنو  تنفس  من  خصوصا( 
العامل  مفارقة  من  هذا  يستتبع  وما 
احلسي، وهلذا وردت لفظة "أموات" 
مواضع،  ستة  يف  احلكيم  التنزيل  يف 
وجه  على  اإلنسان  حق  يف  مجيعها 

التحديد، وهي: 
1. }َكْيَف َتْكُفُروَن اِبللَِّ وَُكنـُْتْم أَْمَوااًت 
فََأْحَياُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم مُثَّ حُيِْييُكْم مُثَّ ِإلَْيِه 

تـُْرَجُعوَن {)البقرة: 29( 
2. }َواَل تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل يف َسِبيِل 
اَل  َوَلِكْن  َأْحَياٌء  َبْل  أَْمَواٌت  اللَِّ 

َتْشُعُروَن{ )البقرة: 155( 
يف  قُِتُلوا  الَِّذيَن  حَتَْسَبَّ  }َواَل   .3
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الوحي  مع  للتعامل  مستعدا  جعلته 
اإلنسان  يتدرج  بتلقيه  الذي  اإلهلي 
يف مدارج احلياة األعلى. وجند لفظة 
"موتى" قد وردت يف التنزيل احلكيم 
فتارة  متنوعة،  سياقات  يف  مرة   17
روحانيتهم،  فقدوا  أانس  إىل  تشري 
العقلية،  ملكاهتم  تعطلت  وآخرين 
واترة  الدنيوية،  أجمادهم  ضاعت  أو 
انتفاء مظاهر  اللفظة ذاهتا إىل  تشري 
احلياة احملسوسة عن الدواب واألنعام 

والنبات، وهي: 
بِبـَْعِضَها َكَذِلَك  اْضرِبُوُه  }فـَُقْلَنا   .1

ُ اْلَمْوَتى{ )البقرة: 74(  حُيِْيي اللَّ
2. }َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف 

حُتِْيي اْلَمْوَتى { )البقرة: 261( 
3. }َوأُْبرُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبـَْرَص َوُأْحِيي 
عمران:  )آل   } اللَِّ  إبِِْذِن  اْلَمْوَتى 

 )50

آفات عقائدية                                                                                

أن إحياء الضالني وتنوير العقول والقلوب وهداية األمم سنة إهلية 
جارية ومستمرة يف اخلليقة وميكن لذوي البصائر معاينتها دوما، 
ومل ترد هذه االستمرارية مع "األموات" يف إشارة ضمنية إىل أن 
األموات ال يعودون مطلقا إىل هذا العامل، وهذا بناء على سنة هللا 

احلكيم املتقررة أيضا.

ِعْنَد َرهبِِّْم  َأْحَياٌء  َبْل  أَْمَوااًت  َسِبيِل اللَِّ 
يـُْرَزُقوَن{)آل عمران: 170( 

4. }َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ اَل 
أَْمَواٌت   * خُيَْلُقوَن  َوُهْم  َشيـًْئا  خَيُْلُقوَن 
َن يـُبـَْعثُوَن  َغيـُْر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأايَّ

{ )النحل: 21-22( 
َواَل  اأْلَْحَياُء  َيْسَتِوي  }َوَما   .5
اأْلَْمَواُت ِإنَّ اللََّ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما 
أَْنَت مبُْسِمٍع َمْن يف اْلُقُبوِر{ )فاطر: 

 )23
6.}أملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفااًت * َأْحَياًء 

َوأَْمَوااًت { )املرسالت: 26-27( 
تناولنا  ما  إذا  متلفا  األمر  جند  بيما 
عن  هبا  يُعربَّ  واليت  "موتى"،  لفظة 
الروحية وامللكات  انتفاء صور احلياة 
البشري  الكائن  جتعل  اليت  والقوى 
احلية  الكائنات  سائر  عن  متميزا 
عقلية  وطبيعة  روحية  حبياة  األخرى 

 } إبِِْذين  اْلَمْوَتى  خُتْرُِج  }َوِإْذ   .4
)املائدة: 111( 

َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن  5. } ِإمنَّ
يـُْرَجُعوَن  ِإلَْيِه  مُثَّ   ُ يـَبـَْعثـُُهُم اللَّ َواْلَمْوَتى 

{ )األَنعام: 37( 
اْلَماَلِئَكَة  ِإلَْيِهُم  نـَزَّْلَنا  أَنَـَّنا  }َوَلْو   .6
ُكلَّ  َعَلْيِهْم  َوَحَشْراَن  اْلَمْوَتى  وََكلََّمُهُم 
َأْن  ِإالَّ  لِيـُْؤِمُنوا  َما َكانُوا  قـُُباًل  َشْيٍء 
جَيَْهُلوَن{  َأْكثـََرُهْم  َوَلِكنَّ   ُ اللَّ َيَشاَء 

)األَنعام: 112( 
الّراَِيَح  يـُْرِسُل  الَِّذي  }َوُهَو       .7
ُبْشرًا بـنَْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه َحىتَّ ِإَذا أَقـَلَّْت 
َسَحااًب ثَِقااًل ُسْقَناُه لِبـََلٍد َميٍِّت فَأَنـَْزْلَنا 
ِبِه اْلَماَء فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت 
َتذَكَُّروَن  َلَعلَُّكْم  اْلَمْوَتى  َكَذِلَك خُنْرُِج 

{ )اأَلعراف: 58( 
َْت ِبِه اجْلَِباُل  8. }َوَلْو َأنَّ قـُْرآاًن ُسريِّ
ِبِه  ُكلَِّم  أَْو  اأْلَْرُض  ِبِه  ُقطَِّعْت  أَْو 

اْلَمْوَتى { )الرعد: 32( 
َوأَنَُّه  احلَْقُّ  ُهَو  اللََّ  أبَِنَّ  }َذِلَك   .9
َشْيٍء  َعَلى ُكلِّ  َوأَنَُّه  اْلَمْوَتى  حُيِْيي 

َقِديٌر { )احلج: 7( 
َواَل  اْلَمْوَتى  ُتْسِمُع  اَل  10.}ِإنََّك 
ُمْدِبرِيَن  ِإَذا َولَّْوا  َعاَء  ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّ
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{ )النمل: 81( 
اللَِّ  َرمْحَِة  آاَثِر  ِإىَل  }فَاْنظُْر   .11
ِإنَّ  َمْوهِتَا  بـَْعَد  اأْلَْرَض  حُيِْيي  َكْيَف 
َعَلى ُكلِّ  َوُهَو  اْلَمْوَتى  َلُمْحِيي  َذِلَك 

َشْيٍء َقِديٌر { )الروم: 51( 
َواَل  اْلَمْوَتى  ُتْسِمُع  اَل  }فَِإنََّك   .12
ُمْدِبرِيَن  ِإَذا َولَّْوا  َعاَء  ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّ

{ )الروم: 53( 
13. }ِإانَّ حَنُْن حُنِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب 
ُموا َوآاَثَرُهْم وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصيـَْناُه  َما َقدَّ

يف ِإَماٍم ُمِبنٍي { )يس: 13( 
اأْلَْرَض  تـََرى  أَنََّك  آاَيتِِه  14.}َوِمْن 
َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـَْها اْلَماَء اْهتـَزَّْت 
َلُمْحِيي  َأْحَياَها  الَِّذي  ِإنَّ  َوَرَبْت 
 } َقِديٌر  َشْيٍء  َعَلى ُكلِّ  ِإنَُّه  اْلَمْوَتى 

)فصلت: 40( 
 ُ 15.}أَِم اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء فَاللَّ
ُهَو اْلَويلُّ َوُهَو حُيِْيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى 
ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر { )الشورى: 10( 

َخَلَق  الَِّذي  اللََّ  َأنَّ  يـََرْوا  16.}أََوملَْ 
السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوملَْ يـَْعَي ِبَْلِقِهنَّ 
ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّه 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر { )اأَلحقاف: 

 )34

َأْن  َعَلى  ِبَقاِدٍر  َذِلَك  }أَلَْيَس   .17
حُيِْيَي اْلَمْوَتى { )القيامة: 41( 

إبعادة قراءة اآلايت القرآنية املذكورة 
آنفا، نلحظ ما من شأنه إلقاء املزيد 
بني  الدقيق  الفارق  على  الضوء  من 
لفظة  أّن  ذلك  و"أموات"،  "موتى" 
للفظة  مصاحبة  وردت  "أموات" 
وذلك  تضاد،  عالقة  يف  "أحياء" 
ست،  أصل  من  آايت  مخس  يف 
مع  التضاد  هذا  مثل  يرد  مل  بينما 
يف  واحدة،  مرة  وال  "موتى"  لفظة 
لفظة  سياقات  أغلب  وردت  حني 
املضارع  لصيغة  مصاحبة  "موتى" 
االستمرارية  على  الدالة  )حييي( 
إحياء  أن  مبعىن  واستقباال،  حاال 
والقلوب  العقول  وتنوير  الضالني 
جارية  إهلية  سنة  األمم  وهداية 
لذوي  وميكن  اخلليقة  يف  ومستمرة 
البصائر معاينتها دوما، ومل ترد هذه 
االستمرارية مع "األموات" يف إشارة 
يعودون  ال  األموات  أن  إىل  ضمنية 
بناء  وهذا  العامل،  هذا  إىل  مطلقا 
على سنة هللا احلكيم املتقررة أيضا. 

ماذا عن الرواايت احلديثية؟ 
مبنأى  النبوية  األحاديث  تقف  مل 
"أموات"  لفظيت  بني  التمييز  من 
و"موتى"، وابستعراض السياقات اليت 

أوردت لفظة "أموات" جند اآليت: 
َعَلى  تـُْعَرُض  َأْعَماَلُكْم  "ِإنَّ       .1
فَِإْن  اأْلَْمَواِت  ِمْن  َوَعَشائِرُِكْم  أَقَارِِبُكْم 
َكاَن  َوِإْن  ِبِه  اْستـَْبَشُروا  َخيـْرًا  َكاَن 
َحىتَّ  مُتِتـُْهْم  اَل  اللَُّهمَّ  قَاُلوا  َذِلَك  َغيـَْر 
تـَْهِديـَُهْم َكَما َهَديـْتـََنا" )مسند أمحد, 

كتاب ابقي مسند املكثرين( 
َقْد  فَِإنَـُّهْم  اأْلَْمَواَت  َتُسبُّوا  "اَل    .2
)صحيح  َقدَُّموا"  َما  ِإىَل  أَْفَضْوا 

البخاري, كتاب اجلنائز( 
فـَتـُْؤُذوا  اأْلَْمَواَت  َتُسبُّوا  "اَل    .3
كتاب  الرتمذي,  )سنن   " اأْلَْحَياَء 

الرب والصلة عن رسول هللا( 
َرُسوَل  "اَي  النيب:  ُسئل  4.   وحني 
َرُسوُل  فـََقاَل  أَْمَوااًت  اَنًسا  أَتـَُناِدي  اللَِّ 
أَنـُْتْم  َما  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اللَّ َصلَّى  اللَِّ 
أبَِمْسََع ِلَما قـُْلُت ِمنـُْهْم" )مسند أمحد, 
كتاب مسند املكثرين من الصحابة( 
النَّيبُّ  اطََّلَع  حني  أنه  ويروى     .5
َأْهِل  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اللَّ َصلَّى 
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َربُُّكْم  َوَعَد  َما  قَاَل: "َوَجْدمُتْ  اْلَقِليِب 
َحقًّا" َفِقيَل َلُه َتْدُعو أَْمَوااًت فـََقاَل: "َما 
يُبوَن"  جيُِ اَل  َوَلِكْن  ِمنـُْهْم  أبَِمْسََع  أَنـُْتْم 

)صحيح البخاري, كتاب اجلنائز( 
ال شك أن لفظة "أموات" يف مجيع 
بني  من  املذكورة   اخلمس  الرواايت 
املكرر  حذف  )بعد  رواية   28
وأحاديث التفسري( جاءت يف سياق 
ومواراة  اآلخر  العامل  إىل  االنتقال 

اللحد للجسد املادي. 
  

النتيجة: كل النبيني أحيوا مواتهم 
املسيح  عن  احلديث  إىل  نعود 
مل  القرآن  أن  فندهش  الناصري، 
املتعلقة  املواضع  من  أي  يف  يذكر 
من  أايًّ  أحيا  السالم(  )عليه  أنه  به 
)عليه  آيته  كانت  وإمنا  األموات، 
"املوتى"  إحياء  يف  متمثلة  السالم( 
ال األموات، لذا كان على أصحاب 
التوقف  األسطوري  التقليدي  الفهم 
لربهة وإعادة النظر يف هذه القضية. 
وبعث احلياة يف املوتى آية من آايت 
رسله  أيدي  على  جيريها  تعاىل  هللا 
قائما  دليال  لتكون  السالم(  )عليهم 

عز وجل،  قدرته  على  ابقية  وعالمة 
ال أن يراها مجع من الناس يف جيل 
الالحقة،  األجيال  منها  وحُتَْرم  سبق 
يف حني أن اجلميع مطالب ابإلميان. 
وأتمل  التاريخ  يف  النظر  إجالة 
والسياسية  االقتصادية  اليهود  حالة 
والفكرية والروحانية قبيل بعث املسيح 
إىل  تدعوان  ظهرانيهم  بني  الناصري 
قد  الشعب كان  هذا  أبن  التسليم 
وصل إىل حالة التدين احلضاري بكل 
ما لكلمة التدين من معىن، حىت إننا 
ال نعدو الصدق لو قلنا أهنم كانوا يف 
بـََعَث  أن  فكان  حمقق.  موت  حالة 
فيهم احلي القيوم من يضطلع مبهمة 
إحيائهم من جديد، كما يفعل كل 
يشغل  ما  أكثر  وهذا  قومه،  مع  نيب 
متاما كما كان  زمنه،  يف  النيب  ابل 
حال حضرة إبراهيم )عليه السالم( إذ 
ورد حكاية عنه يف التنزيل: }َوِإْذ قَاَل 
اْلَمْوَتى  ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرين َكْيَف حُتِْيي 
يف  وكذلك   ،)261 )البقرة:   }
تساؤل النيب حزقيال )عليه السالم(: 
ُ بـَْعَد َمْوهِتَا {  }قَاَل َأىنَّ حُيِْيي َهِذِه اللَّ

)البقرة: 260( 

حكم  يف  التوراة  تعاليم  ابتت  لقد 
تقليد  حمض  صارت  أن  بعد  امليت 
على مدى القرون وابتعد أتباعها عن 
اهتموا  أهنم  روحها ومقاصدها، حىت 
مسيحهم ابهلرطقة والتجديف إذ رأوه 
خيدم العامة يف السبت. لقد نسوا أو 
تناسوا أن حرمة السبت يف أن تؤدى 
فيه أعمال تعود بنفع شخصي على 
النفع خللق هللا  إذا كان  أما  فاعلها، 
موساة هلم فالقعود عن تلك املواساة 
}َوَلَقْد  السبت،  يف  العدوان  هو 
َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّْبِت 
َخاِسِئنَي{  ِقَرَدًة  ُكونُوا  هَلُْم  فـَُقْلَنا 

)البقرة: 66(. 
لنا اآلن بعدما أسلفنا أن نتصور بكل 
تنزيه ماهية "موتى" املسيح الناصري، 
فيهم.  بعثت  اليت  احلياة  وطبيعة 
اإلحياء  ذلك  نظائر  لنرى  فننتقل 
)عليه  املوعود  احملمدي  املسيح  عند 
الصالة والسالم(، ومن مث خنلص إىل 
أن مسألة إحياء املوتى ليست قصرا 
ولو جاز ألحد  نيب،  دون  نيب  على 
هللا  أجراه  الذي  ابإلحياء  االفتخار 
حممد  سيدان  فإنه  يديه،  على  تعاىل 





18

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 81 | 82 عداد 10-12 املج
أ
لد 80  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

آفات عقائدية                                                                                

عن  احلديث  إىل  نعود 
فندهش  الناصري،  املسيح 
أي  يف  يذكر  مل  القرآن  أن 
أنه  به  املتعلقة  املواضع  من 
)عليه السالم( أحيا أايًّ من 
آيته  وإمنا كانت  األموات، 
يف  متمثلة  السالم(  )عليه 
إحياء "املوتى" ال األموات، 
أصحاب  على  كان  لذا 
التقليدي األسطوري  الفهم 
التوقف لربهة وإعادة النظر 

يف هذه القضية.

وسلم(  عليه  هللا  )صلى  اخلامت  النيب 
والذي إذا أردان االطالع على شيء 
من آاثر فيضه احمليي فلنقرأ بعضا مما 
الصالة  )عليه  املوعود  مسيحه  ذكره 
عليه  هللا  )صلى  شأنه  يف  والسالم( 

وسلم(: 
بـَجلوٍة            القرون  أمواَت  أحييَت 

ماذا  مياثلك بـهـذا الشَّان؟! 

وقال أيضا يف نفس القصيدة: 
إحـيائه                  ِمـن  ُأحِييُت  لقد  إين 

واًها  إلعجاٍز فما َأْحـياين! 
)عليه  املوعود  املسيح  أن  يل  يبدو 
هذا  إىل  فطن  قد  والسالم(  الصالة 
"موتى"  لفظيت  بني  الدقيق  الفارق 
عن  تعبري  أمجل  فعرب  و"أموات" 
خامت  حضرة  إىل  املنسوب  اإلحياء 
وسلم(  عليه  هللا  )صلى  النبيني 
قرينة  مع  "أموات"  لفظة  مستعمال 
صارفة عن معىن مفارقة العامل ومواراة 
القرون"  أموات  الرتاب، فقال: "... 
يف إشارة قوية إىل أنه )صلى هللا عليه 
من  العامل  أخرج  أنه  لو  كما  وسلم( 
أعظم  إحياءه  وأن  ابلفعل،  حلده 
شأان من إحياء من خلوا من قبل من 
)صلى هللا  إحياءه  إن  نعم،  النبيني. 
عليه وسلم( بلغ من قوته وعظمته أن 
حىت  الكامل،  لتابعه  اإلحياء  ورَّث 
إنين لريوق يل قراءة "أحييت" بصيغة 
البناء للمعلوم )ولو جتاوزا( كالتايل: 

إحـيائه                  ِمـن  َأْحِييُت  لقد  إين 
واًها  إلعجاٍز فما َأْحـياين!

بدوره  صار  أنه  خيربان  حضرته  وكأن 
حمييا للموتى بعد إحياء سيده وحبيبه 
الذي  اإلحياء  هذا  أعجب  فما  له. 
به صار حيا وحمييا يف آن. وكيف ال 
النيب  يد  على  احلياة  انل  من  يكون 
اخلامت حمييا وقد قال حضرت املسيح 
املوعود يف معرض كالمه عن القرآن 
اجمليد: " من شرب منه فهو حييا بل 

يكون من احمليني"؟! 
أنَّ  وسوسة  الذهن  إىل  يتطرقن  وال 
يعجز  بينما  املوتى  حييي  تعاىل  هللا 
األموات..  إحياء  عن  )وحاشاه( 
هبذا  للقلق  أصال  داع  مثة  ليس  بل 
هو  تعاىل  هللا  أن  شك  ال  الصدد. 
وهو  شيء،  على كل  وحده  القادر 
األموات  إحياء  على  القادر  وحده 
أيضا، وعدم ذكر الشيء ال يُفَهم منه 
عدم وجوده ابلضرورة، مبعىن أنه تعاىل 
إن مل يذكر أنه حييي األموات، فينبغي 
قادر  أنه غري  أذهاننا  إىل  يتطرق  أال 
على ذلك، ولكنه مع قدرته املطلقة 
ومقتضيات  كذلك،  احلكيم  فهو 
اللفظ يف  حكمته )عز وجل( وضع 

موضعه.  
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يبدو يل أن املسيح املوعود )عليه الصالة والسالم( قد فطن إىل هذا الفارق الدقيق بني لفظيت 
"موتى" و"أموات" فعرب أمجل تعبري عن اإلحياء املنسوب إىل حضرة خامت النبيني )صلى هللا عليه 
وسلم( مستعمال لفظة "أموات" مع قرينة صارفة عن معىن مفارقة العامل ومواراة الرتاب، فقال: 
"... أموات القرون" يف إشارة قوية إىل أنه )صلى هللا عليه وسلم( كما لو أنه أخرج العامل من 

حلده ابلفعل، وأن إحياءه أعظم شأان من إحياء من خلوا من قبل من النبيني.

آفات عقائدية                                                                                

قد يتحفظ البعض إبزاء هذه القضية 
اإلحياء  ملعىن  تقييًدا  فيها  أن  حبجة 
يف هذه اآلايت اليت ختص هللا تعاىل 
يف  املادي،  دون  الروحاين  ابإلحياء 
حني أن هذا التقييد غري وارد أصال، 
ولدفع القلق هبذا الشأن نورد مقتبسا 
هللا  )رضي  املوعود  املصلح  حلضرة 
عنه( يف معرض تفسريه لقوله تعاىل: 

أَْمَوااًت  وَُكنـُْتْم  اِبللَِّ  َتْكُفُروَن  }َكْيَف 
اآليت:   )29 )البقرة:   } فََأْحَياُكْم 
أي  أَْمَوااًت.....{   وَُكنـُْتْم   ...{"
...{ وجود،  وال  حياة  بال  عدما 

احلياة  وهبكم  أي  فََأْحَياُكْم.....{ 
وأوجدكم من عدم"  ، فيثبت بوضوح 
قادر بال أدىن شك  أن هللا سبحانه 
القادر  إنه  على إحياء األموات، بل 

الوحيد، وال حميي لألموات سواه )جل 
شأنه(، وهذا هو جوهر الفكرة، أي 
هناك  يكون  أن  من  سبحانه  تنزيهه 
غاية  وأن  سواه،  األموات  حييي  من 
ما منحه احمليي سبحانه وتعاىل لعباده 
املصطفني األخيار هو إحياء املوتى، 
بينما إحياء األموات صفة تنزيهية له 

سبحانه وتعاىل حصرا. 
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املئوي  اليوبيل  من  اقرتابنا  عند 
هو  وكما  الثانية  الراشدة  للخالفة 
هدية  اجلماعة  أبناء  يقدم  متبع 
خلليفة الوقت أيده هللا تعاىل بنصره 
مبثابة جتديد  اهلدية هي  العزيز هذه 

العهد واعتصاما حببل هللا.
 2007 عام  أواخر  يف  أنه  إذ 
وبعض  آنذاك  اإلدارية  اهليئة  قامت 
ابلتخطيط  اجلماعة  من  األفراد 
وبعد  للخالفة،  املئوي  لليوبيل 
مسرور  مركز  بناء  قرر  مشاورات 
يوميا  املتوافدين  الزائرين  الستقبال 
للهيئة  ومكاتب  اجلماعة  مركز  إىل 
معرض  اجلماعة  وجمالس  اإلدارية 
للفضائية  واستوديو  وصور  كتب 
اإلسالمية األمحدية وقاعة مؤمترات.

آذار  شهر  يف  بدأت  احلفر  أشغال 
السنة  نفس  من  أاير  ويف   2008
تلته  للمبىن  األساس  حجر  وضع 
بناء اهليكل ملدة ستة أشهر  أعمال 
األول/ تشرين  يف  اجنزت  واليت 

مركز  السنة.  نفس  من  أكتوبر 
أدوار  ثالثة  من  مكون  مسرور 
مرت   1250 اإلمجالية  مساحتها 

مقسمة كالتايل: مربع 
أرضي(:  )حتت  السفلي  الدور 

مازن.
صالة  )الرئيسي(:  األول  الدور 
الكتب  معرض  ضيوف،  استقبال 

قاعة مؤمترات. والصور، 
اهليئة  مكاتب  الثاين:  الدور 
غرفة  اجلماعة،  وجمالس  اإلدارية 

أرشيف. اجتماعات، 
األول  الدور  يف  يقع  األستوديو 
التصوير، مازن  قاعة  والثاين حيث 
مونتاج  غرفة  حتكم  غرفة  معدات، 
املساحة  صويت.  تسجيل  وغرفة 
الكلية لألستوديو حوايل 350 مرت 

مربع.
جتهيز  أعمال  هللا  حبمد  متت  وقد 
الربع  يف  وافتتاحه  األستوديو كامال 
واالن   .2015 سنة  من  األخري 
التشطيب  أعمال  مراحل  يف  حنن 

املبىن. أقسام  لباقي 
حىت  اإلمجالية  املشروع  بلغت كلفة 
 6 يقارب  ما   2016 سنة  هناية 

مليون و250 ألف شيكل.

بقلم: حممد مجال حماميد - الكبابري
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إعداد: سامي فتحي عساف – الكبابري

تربوي  استشاري  اجتماع  عقد  لقد 
املريب  حضرة  مع  اخلدام  جلميع  عام 
هذا  وحضر  الدين،  مشس  الكرمي 
خادم.  ال100  قرابة  االجتماع 
االجتماع  هذا  يف  قيل  ما  أهم  ومن 
وارشادات  خطب  متابعة  امهية  هو 

حضرتكم. 
للمجلس  قائدين   4 اختيار  مت  لقد 
عن  مسؤول  قائد  كل  أن  حيث 

حوايل 70 خادم، القائدين هم:
انصر حيىي 

حممد عودة عودة
حممود يس

أمحد شويكي

لقد عقد اجتماع عام للهيئة العاملة 
اربعة  فيهم  ومبا  اخلدام  جملس  يف 
 25.11.16 اتريخ  يف  القائدين 
العاملة  اهليئة  اعضاء  يقوم  ان  وتقرر 
بزايرة اخلدام من خالل القائدين زايرة 

واحدة كل اسبوع.
مراد  األخ  قام  اوكتوبر  شهر  خالل 
يوم  بتنظيم  خلق  خدمة  مهتم  بكر 
خالل  ومت  احلي.  ألبناء  ابلدم  تربع 

قام 30 شخص ابلتربع.
بفضل هللا تعاىل لقد قام جمموعة من 
بتقدمي  الكبابري  يف  اجلماعة  خدام 
إلستقبال  أماكن  وجتهيز  املساعدة 
يف  حيفا  يف  احلريق  جراء  املتضررين 
اتريخ 24.11.16 ولقد لقي هذا 
العمل إقباال كبريا لدى سكان حيفا 
وسائل  يف  اخلرب  نشر  ومت  واملنطقة 

اإلعالم املختلفة.
خالل شهر نوفمرب قام صدر اخلدام 
ومهتم  يس  حممود  صدر  انئب  مع 
صحة  ومهتم  املالكي  أمين  الرتبية 
األخ  بزايرة  إحسان  أمحد  جسمانية 

موسى وسيم واألخ ندير شنبور.
لنا  الدعاء  حضرتكم  من  نرجو 
وللهيئة العاملة يف جملس اخلدام لنقوم 

مبا يرضي هللا تعاىل دائما وأبدا
أحسن  عنا  وجزاكم  لكم  هللا  ابرك 

اجلزاء

سامي فتحي صدر اجمللس
حممود زكي انئب اول

حممود ايسني انئب اثين
رائد زاهدة معتمد اجمللس
اشرف حداد مهتمم املال
امين املالكي مهتمم الرتبية
ايهم رجا مهتمم التعليم
علي فرج مهتمم التجنيد

مراد بكر مهتمم خدمة خلق
راين ابو غوش مهتم التحريك 

اجلديد
حممد محيد كوثر مهتمم 

االشاعة والنشر
سامي معني وقار عمل

عبد هللا غالب امور الطلبة
امحد احسان عودة صحة 

جسمانية
بالل عبد الكرمي جتارة 

وصناعة
حممود طلعت مهتمم االطفال

حممود زكي مهتمم مقامي
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من فضل هللا تعاىل علينا أنه قد وفقنا 
قرية كفر  يف  ومصلى  مركزا  نبين  أن 
وذلك  طولكرم،  حمافظة  من  صور 
بعد أن انتشرت اجلماعة وانضم إليها 
كثري من السعداء. وكان األستاذ عبد 
وإخوته  اجلماعة  رئيس  مدلل  القادر 
بيتهم لصالة  قد خصصوا جزًءا من 
والتبشريية  الرتبوية  واللقاءات  اجلمعة 
أن  كما  اجلزاء،  أحسن  فجزاهم هللا 
قمن  املباركة  أسرهتم  من  األخوات 
بواجب الضيافة بكرم وصرب وانشراح 
صدر. ولكن مع مرور الوقت وازدايد 
أن  اجلماعة  قررت  املبايعني  عدد 
تشرتي قطعة أرض وتبين فوقها مركزا. 

ووفق  األمنية  هذه  هللا  حقق  وقد 
يف كفر  أرض  قطعة  لشراء  اجلماعة 
صور قريبا من املصلى القدمي- بيت 
األستاذ عبد القادر مدلل وإخوانه- 
األول  تشرين  من  العاشر  يف  وذلك 

لعام 2011.
كثرية  عراقيل  اجلماعة  واجهت 
هلذه  البناء  رخصة  على  للحصول 
األرض، واحلمد هلل قام رئيس اجلماعة 
وتضرعوا  الزم  جهد  بكل  وأفرادها 
أمام هللا تعاىل حىت أنعم علينا بالص 
فضله ورمحته وجعل املستحيل ممكنا 
املؤمنني يف  مع مجاعة  سنته  حسب 
خالل  واجهتنا  وكذلك  املاضي. 

بعض  والبناء  التخطيط  مراحل 
من  املفتعلة  والعراقيل  االعرتاضات 
إدراكهم  عدم  بسبب  احملليني  بعض 
على  املبنية  اجلماعة  أهداف  حقيقة 
احلنيف،  اإلسالم  ومبادئ  أخالق 
الدعم  ننسى  ال  ذاته  الوقت  ويف 
تلقيناها  اليت  األخالق  وكرم  املعنوي 
من كثري من احملليني اآلخرين من أهل 
املنطقة فجزاهم هللا خريا وهداهم إىل 

الصراط السوي احلنيف. 
وضع حجر األساس:

من  العاشر  يف  القواعد  حفر  بدأ 
نيسان 2012، ويف الثامن عشر من 
توجيهات  حسب  انطلقت  نيسان 

إعداد: األستاذ مشس الدين املبشر اإلسالمي األمحدي
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أمين  األستاذ  مع  اجلماعة  أمري 
آنذاك..  التبشري  سكرتري  املالكي، 
صور  إىل كفر  الكبابري  من  توجهنا 
بعثه  الذي  األساس  حجر  ومعنا 
سيدان أمري املؤمنني نصره هللا بعد أن 
أمري  حضرة  به  وجاء  أبدعيته  ابركه 
األستاذ  وضع  لندن.  من  اجلماعة 
حجر  وإايي  مدلل  القادر  عبد 
اإلخوة  من  عدد  حبضور  األساس 
اشرتك  وقد  واألطفال،  واألخوات 
اجلماعي  الدعاء  يف  معي  اجلميع 
بتضرعات وابتهاالت أمام هللا تعاىل 
ألن جيعل هذا البناء منبعا هلداية كثري 

من األرواح السعيدة.
وضع  مراسيم  صدفًة  تزامنت  وقد   
وفد  انطالق  مع  األساس  حجر 
اجلماعة للتبشري يف الصني يف -18

 .4-2012
تسمية "دار األمن":

هللا  نصره  اخلليفة  حلضرة  ُقدم  قد 
فأطلق  املركز،  هذا  لتسمية  التماس 
فيه  لعل  األمن"،  "دار  اسم:  عليه 
إشارة أبن هللا تعاىل قد قدر أن ينشر 
اليت  البالد  يف  األمن  املركز  هذا  من 
بعد،  فيها  والسالم  األمن  يعم  ملا 
بعد  الصاحلني  عباده  هللا  خيلق  وأن 
انضمامهم اىل مجاعة املسيح املوعود 
اليت هدفها أن يقام األمن اإلسالمي 

يف العامل كله.

مركز يبىن من تربعات نساء اجلماعة 
يف الكبابري:

يكتب  سوف  شرفا  املبىن  هلذا  ان 
هذا  ُبين  قد  انه  هو  التاريخ  يف 
اجلماعة  نساء  تربعات  من  املركز 
يف  هللا  إماء  جلنة  إشراف  حتت 
األخوات  قدمت  املقدسة.  الداير 
وُحلّي  مبالغ  الصغار  الفتيات  وحىت 
غطت  حبيث  ظروفهن،  حسب 
تربعاهتن معظم التكاليف واليت بلغت 
ولقد  شاقال،  حوايل269.322 
اشرتك اإلخوة واألخوات من الضفة 
رغم  الشرف  هذا  يف  أيضا  الغربية 
األوضاع اإلقتصادية الصعبة، فجزاهم 

هللا مجيعا أحسن اجلزاء يف الدارين.
يف  اجلماعة  أبناء  أن  ابلذكر  وجدير 
الضفة الغربية يتقدمون يف التضحيات 
نظام  اىل  انضموا  من  ومنهم  املادية 
األخوات  بعض  أن  وحىت  الوصية، 
يتربعن شهراي بثلث دخلهن للجماعة 

حتت نظام الوصية، فاحلمد هلل.
مراحل  يف  البناء  أعمال  متت  لقد 
حىت  توقف،  بدون  ولكن  عديدة 

اكتملت البناية يف 2013. 
أقسام دار األمن: 

يتكون البناء من طابقني، األول دار 

جمهزة  واسعة  غرف   3 فيها  ضيافة 
محام  منها  ولكل  الضيوف  ملبيت 
صالونني  إىل  ابإلضافة  خيدمها، 
يوفر  صغري  مطبخ  بينهما  كبريين 
الضيافة اخلفيفة من مشروابت ساخنة 
وابردة وماء وما شابه،  كما مت إعداد 
متوضأ و3 محامات إضافية يف اجلزء 
الشرقي من الطابق األول حيث يقع 
أيضا )سلم الدرج( الذي يصعد إىل 
الطابق العلوي.كما مت إنشاء مطبخ 
الساحة  يف  البناء  عن  منفصل  كبري 

اخللفية اجلنوبية.
أما الطابق العلوي فهو مفتوح )غري 
ابلسجاد  مفروش  لغرف(،  مقسم 
الفاخر يستخدم للصالة والفعاليات 
واللقاءات الرتبوية، ويضم يف احدى 
شرفة  وله  وحاسوب،  مكتبة  زواايه 
الرئيس  املدخل  على  تطل  واسعة 
للطابق  الدخول  وميكن  للمركز 

العلوي مباشرة من خالهلا.      
نشاطات وفعاليات يف دار األمن:

حوايل  مرة كل  دوري  اجتماع  يعقد 
حيضره  ونصف،  شهر  إىل  شهر 
من  األمحديني  من  استطاع  من 
ويشارك  الغربية  الضفة  مناطق  كافة 
على  أيضا  الكبابري  من  اإلخوة  فيه 
كما  احملرتم،  اجلماعة  أمري  رأسهم 
خارج  من  الضيوف  بعض  حيضر 
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على  الضيوف  ميكث  اجلماعة. 
مدار يومني يف دار األمن، من مساء 
اخلميس حىت ظهر اجلمعة، يتخللها 
جلسات حوار ومدارسة لقضااي هتم 

احلاضرين، مث تقام تلك الليلة صالة 
تنطلق  الصباح  ويف  مجاعة،  التهجد 
الفعاليات ضمن برانمج معد مسبقا، 
فعالياهتم  والنساء  لألطفال  ويكون 

اخلاصة املنفردة إضافة للربانمج العام 
الذي يشرتك فيه اجلميع. حيظى هذا 
االجتماع ابهتمام ابلغ من قبل أبناء 
اجلماعة ملا له من أثر تربوي يشحذ 
اهلمم وينمي معرفة احلاضرين بشؤون 
اإلسالم العظيم والقضااي املعاصرة يف 
أجواء روحانية تسودها احملبة واألخوة 

واملواساة.
صيفي  ميم  األمن  دار  وحتتضن 
لألطفال والشباب كل سنة بدًءا من 
2014، تنظمه اجلماعة وينضم إليه 
كل سنة أطفال اجلماعة وغريهم من 
يرغب يف ذلك، تقام خالله األلعاب 
الرتبوية  والدروس  والذهنية  البدنية 
للطبيعة  االستكشافية  والرحالت 

والسباحة.
مفتوح  األمن  دار  ابب  أن  كما 
دائما لكل نشاط أو فعالية فيها خري 
للمجتمع احمللي مبعزل عن اإلنتماءات 

الدينية والسياسية وغريها. 
لقد كتبت ما كتبت عن دار األمن 
الحقا  ولكن  الشديد،  ابالختصار 
بتفاصيل  األمن  دار  اتريخ  سيوثق 

أوفر إبذن هللا تعاىل.



25
سة

قد
 امل

يار
الد

يف 
ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 81 | 82 عداد 10-12 املج
أ
لد 80  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

سيُدان  طلب  1987قد  عام  يف 
الرابع  اخلليفة  هللا  رمحه  امحد  طاهر 
من  السالم  عليه  املوعود  للمسيح 
كلَّ  هلل  يَنذروا  ان  اجلماعة  ابناء 
املئوي  اليوبيل  قبل  يولد  مولود 
للجماعه يف عام 1989 امليالدي، 
يُعرف إبسم " وقف  املشروع  وهذا 
وقد  اجلدد"،  "الواقفني  أي   " نو 
إمامهم,  نداَء  اجلماعة  افراد  لّب 
الدين كما  خلدمة  ذريَتهم  وقّدموا 
او  مرمي،  بنَتها  عمران  امرأة  قّدمت 
الغايل  ابنه  ابراهيم  قدم سيُدان  كما 
فبدأ  تعاىل,  هلل  امساعيل  سيدان 
تقدمي  يف  يتسابقون  اجلماعة  افراد 

التضحية, وملا انتهت املدة املطلوبة 
ملدة  حضرتُه  مّددها  الوقف  هلذا 
وإىل  مفتوحة,  جعلها  مث  اخرى, 
اآلن قد جتاوز عدُد هؤالء املوقوفني 

ألف طفل. اخلمسني 
رمحه  امحد  طاهر  مرزا  سيدان  يقول 
هللا ":لقد فكرُت يف ان أحّث مجيَع 
االمحدية  االسالمية  اجلماعة  أفراد 
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على ان يَنذروا اآلن األِجنة يف بطون 
األمهات قبل والدهتم يف سبيل هللا 
االسالمية  اجلماعة  دخول  قبل 
عمرها  من  الثاين  القرن  االمحدية 
... وأن ندعَو هللا قائلني: ربنا َهْب 
لنا ولًدا لَننذره ابتغاء وجهك, وإذا 
فَننذرها لك.  بنتا  َترزقنا  قضيت أن 
الدعاء  إىل  مييلوا  أن  اآلابء  وعلى 
اصطِف  ربَنا  إبراهيم   سيدان  مثل 
لنفسك.  واستخلْصهم  أوالدان  لك 
االمحدية  االسالمية  فاجلماعة 
الوقف  هذا  اىل  احلاجة  أبَمّس 
يف  االسالم  انتشار  إىل كثرة  نظًرا 
ِمئة  فخالل  االرض,  بُقاع  كل 
مئات  اىل  حباجة  حنن  قادمة,  سنة 
تلقَّوا  الذين  الغلمان  من  األلوف 
تربيًة جيدًة ليكونوا عباد رّب حممد 
واجلماعة  وسلم,  عليه  هللا  صلى 
هللا  من  بفضل  االمحدية  اإلسالمية 
منذ  هللا  إىل  واهلدااي  التَُّحف  تُقّدم 
والدهتا. فاألمحديون بفضل من هللا 
أبوقاهتم  وُيضحون  أبمواهلم  يتربعون 
من  عدد  وجود  لكّن  إبنتظام, 
واقِفي احلياة, إمنا هو هدية خالدة, 
انتباهي  وتعاىل  سبحانه  هللا  فلَفَت 
ما  بَنْذر كل  تتعهَّدوا  أن  ألخربكم 

تُرَزقونه من أوالد يف سبيل هللا."
الوالدين  من  هللا  رمحه  طلب  مث 

أبحسن  وتعليمهم  برتبيتهم  القيام 
وجه، وقال:

الرغبة  البداية  منذ  فيهم  "أنِشئوا 
وأن  جبّدية،  الكرمي  القرآن  تعلُّم  يف 

املتنوعة  العامة  املعلومات  يتعلموا 
يُلِقنوا  ان  وجيب  طفولتهم.  منذ 
احلساب  جمايل  يف  والتعليم  الرتبية 
الرتكيز  جيب  كذلك  واإلقتصاد، 

*  حب هللا تعاىل                      
*  حب الصالة   

*  تعّود حب االلتزام بقراءة القرآن يومياً 
*  حمبة الدين و الغرية عليه     

*  حب اخلالفة     
*  إنشاء العالقة بني الطفل و املنظمات يف اجلماعة

*  حب الصدق                          
*  اإلرادة و اهلمة                 

*  كظم الغيظ.                      
*  االخشوشان                            

*  التعودعلى مواجهة كل املصاعب و االبتالءات 
   و الكوارث ابلصرب           

*  الرغبة يف التحصيل العلمي             
*  أن يتعود الولد على نقل املعلومة كما هي وأن 

   مييز بينها وبني استنتاجاته الشخصية
*  التعود على مطالعة اجلرائد و اجملالت والكتب 

   املختلفة لزايدة العلم 
*  التعود على تسجيل مجيع املصروفات واملدخوالت.
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العربية  اللغَة  تعليمهم  على  الشديد 
ومعارفها. ودقائَقها  الفصيحة 

االوالد  هؤالء  يـُْتقن  ان  وينبغي 
ثالَث لغات على األقل وهي اللغة 
الرمسية  واللغة  االردية  واللغة  العربية 

فيه." يقيمون  الذي  للبلد 
املؤمني  أمري  حضرة  أعلن  ما  بعد 
اخلليفة الرابع مشروع الواقفني اجلدد 
املختلفة  خطباته  يف  حضرته  وجه 
بصوص  املختلفة  األمور  إىل 
يلي  فيما  و  تربيتهم.  و  تعليمهم 
نلتمس  التوجيهات و  ملخص هذه 
تربية  يهملوا  ال  أن  الوالدين  من 
يف  يوّلدوا  أن  جيب  كما  األوالد. 
إضافة  والعفاف  الصدق  داخلهم 

التالية: إىل األمور 

هللا  أيده  امحد  مسرور  سيُدان  يقوم 
بنصره العزيز ابهتمام تعليم الواقفني 
مع  يزال جيلس  وال  بنفِسه  وتربيتهم 
إبلقاء  ويقوم  والواقفات  الواقفني 
كثرة  رغَم  هلم  اخلاصة  الدروس 
 " حضرته   يقول  انشغاالته.  
يكفي  ال  انه  ايضا  ح  اوضِّ ان  أوّد 
التعليمية,  َُؤهَّالت 

امل تكسبوا  ان 
أخرى  توقعاٌت  هناك  نو  فكواقفني 
جيب  إبختصار  منكم,  جداً  مهمة 
ِوفقا  الواقفني  تصرفات  تكون  ان 
متاما,  احلقيقية  اإلسالم  لتعاليم 
أبعلى  دائما  التحلِّي  وعليكم 
  ". واألخالقية  الروحية  املعايري 
األفضال  ِمن  إن  أيضا:  وقال 
أنه  عليكم  هبا  تعاىل  هللا  انعم  اليت 

لتكونوا  العصر  هذا  يف  اختاركم 
واالمام  املوعود  للمسيح  خداما 
فاقدروا  السالم...  عليه  املهدي 
وابُذلوا  قدرها  حق  املنة  هذه 
حتقيق  أجل  من  جهودكم  ُقصاَرى 
هذا اهلدف, واسَعوا جاهدين حىت 
اليت  الغربية  البالد  هذه  أهل  خيضع 
أمام  اإلحلاد  انتشار  فيها  يكثر 
ُتداوموا  ان  بد  ال  أنه  تذكَّروا  هللا. 
حتقيق  أجل  من  الدعاء  على 
نيله كل  يف  وابُذلوا  اهلدف,  هذا 
ومؤهالتكم.  وكفاءاتكم  جهودكم 

وفَّقكم هللا تعاىل لذلك. آمني
مع  املسجلني  الواقفني  تفاصيل 

ارقام الوقف يف الداير املقدسة:

الرقم 
ملتسلسل ا

الشخصي الوضع احلايلرقم الوقفاتريخ امليالدإسم األمإسم اجلدإسم األباإلسم 

طفل201414280A\05\11إميانإبراهيمرائدإبراهيم1

طفلة201114128A\06\23ليلىعمرمعاذأملى2

طفلة201017127B\11\25زكيةفايزراشدأمة الصبوح3

طفل201527118B\08\19سجىايسنيميسرةأويس4

طالب مدرسة20027905B\04\28بشرىعيد الرمحنمشس الدينإيقان أمحد5

طفلة201017126B\09\03رانيةمفلحربيعآية6

طالب مدرسة200611627B\07\27منالصالححممد شريفبشري الدين حممود أمحد7

طفلة201420870B\05\13روشينايسنيحمموداتلية8

طفلة201120870B\03\15روشينايسنيحممودزينب9
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طفلة201425332B\10\31سجىايسنيميسرةسارة10

طالب مدرسة200011627B\05\27منالصالححممد شريفصالح الدين11

طفل201117128B\11\19سهرإبراهيمشاديطلحة12

طالبة مدرسة20057905B\03\07بشرىعيد الرمحنمشس الدينطاهرة13

طفل201020304B\10\15هناءعبد الكرميباللعبد الكرمي14

طفل201114184A\04\30مساحرضاحممدعبد هللا15

طفل20107905B\08\18بشرىعيد الرمحنمشس الدينعرفان أمحد 16

طفل201522234B\12\13دعاءبكرامينحممد شريف17

طفل201614280A\06\14إميانإبراهيمرائدحممد الفاتح18

طفلة201322234B\09\06دعاءبكرامينمرمي19

اجلامعة األمحدية 199014159A\11\10أمينةحييمصلح الدين أمحد20
بكندا

طالب مدرسة2003\04\24صربيةحسنعالءمسرور أمحد21

طفل201314160A\01\08منالعمرطارقمهدي22

طفل201214183A\03\15منالجاللايسرمؤنس23

طفلة201526601B\04\02هنالمحزةمرسيجنمة24

طفلة201017126B\09\03رانيةمفلحربيعهبة املالك25

طالبة مدرسة200617127B\06\17زكيةفايزراشديسرى خولة26
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إنه كقصر منيف لعقل امللوك وعامر 
ابحلدائق واألجنحة. 

انر  العرب  العرب  أغلبية  يصلى 
خادم  أتباع  اضطهاد  بسبب  احملن 
والذين  وسلم  عليه  هللا  حممدصلى 
الزمان  آخر  عالمات  يهملوا   مل 
التبليغ  كتاب  ابلقبول  واستقبلوا 
الذي أرسله مسيح اإلسالم نيب هللا 
هللا  صلى  حممد  لسان  على  املوعود 

عليه وسلم .
الناس  انتشار االتصال واطالع  بعد 
ونشر كتاب  العاملية  الشبكة  على 
مطبوعا  العامل  يف  ذاع  الذي  التبليغ 
جيدا يف القرن الواحد والعشرين كان 

على العرب أن يفحصوا كل ما كتب 
أمحد  احملمدي  مرمي  ابن  هللا  مسيح 
املسيح  إليهم  أرسل  أن  بعد  املهدي 
ومن  التبليغ.  رسالة  بلساهنم  املوعود 
الرباهني  كتاب:  العظمى  كتبه 
هللا  كتاب  حقية   على  األمحدية 

القرآن والنبوة احملمدية. 
قبل أن يعلن سفري هللا عليه الصالة 
املوعود  مرمي  ابن  أنه  دعواه  والسالم 
قام  فقد  املعاصر  للعامل  هللا  سفري 
فعال أبول مهام تلك السفارة وكتب 
كتاب الرباهني. الكتاب الذي يفرح 
به اإلسالم ويقول:  أان ذلك الدين 

الذي كتب يف هذه الصفحات .

والتوفيق  الكتاب بىن هللا ابملعونة  يف 
ومع قلم عبد من عباده قصرا منيفا 
لسكىن  والتأمل   والذكر  الفكر  من 

عقول امللوك اآلدمية.  
امللكي  القصر  هذا  واجهة  على 

إعالن عظيم يف الكتاب. ومنه: 
"الرباهني  الكتاب  هذا  مؤلف  "أان 
اإلعالن  هذا  أنشر  األمحدية"، 
إمتاما  روبية  آالف  بعشرة  وعٍد  مع 
للحجة على أصحاب مجيع األداين 
وامللل الذين ينكرون حقانية الفرقان 
املصطفى  حممد  سيدان  ونبوة  اجمليد 
إقرارا  وأقّر   . وسلم  عليه  هللا  صلى 
عهدا  وأتعهد  صحيحا،  قانونيا 

بقلم: االستاذ فتحي عبد السالم- مصر





30

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 81 | 82 عداد 10-12 املج
أ
لد 80  ال ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

أحد  استطاع  إذا  أنه  شرعيا  جائزا 
املوحى  من كتابه  يُثبت  أن  املنكرين 
يف  اجمليد  للفرقان  كتابه  مشاركَة  به 
ُسقناها،  اليت  واألدلة  الرباهني  مجيع 
من هذا الكتاب املقدس نفسه، على 
رسالة  وصدق  اجمليد  الفرقان  حقّية 
عليه  هللا  صلى  األنبياء  خامَت  سيدان 
وسلم ، أو إن مل يستطع تقدمي العدد 
نفسه من األدلة، فليستخرج نصفها 
أما  مُخسها.  أو  رُبعها  أو  ثلثها  أو 
فليدحض  ذلك  إذا كان عاجزا عن 
على األقل أدليت واحًدا بعد اآلخر. 
سأجعل  احلاالت  تلك  مجيع  ففي 
قيمته  البالغ  عقاري  املعلُن-  -أان 
عشرة آالف روبية حتت تصرف هذا 
أن  بشرط  وتردد،  عذر  دون  اجمليب 
-متفٌق  عادلني  حكام  ثالثة  يشهد 
أن  على  الفريقني-  ِقبل  من  عليهم 
الشرط قد حتقق كما كان مفروضا. 
أهنم  واضحا  يكون  أن  جيب  ولكن 
لو عجزوا عن تقدمي أدلة معقولة من 
كتاهبم، أو مل يقدروا على تقدمي حىت 
اإلعالن،  يف  اشرُتط  الـُخمس كما 
بصراحة  يكتبوا  أن  عليهم  لوجب 
يف  ابعهم  وقُصر  عجزوا  أهنم  اتمة 

اإليفاء هبذا الشق لكون كتاهبم غري 
كامل أو غري معقول."

ويشرح يف فناء االستقبال )يف هذا 
منيف(  قصر  هو  الذي  الكتاب 
احلق يف  الدين  الدفاع عن  ضرورة 

زمن هجوم الشك والضالل: 
فال ختفى عليكم املفاسد اليت تتطرق 
الناُس  يفسد  وكيف  الطبائع،  إىل 
وإضالهلم.  املوسوسني  إغواء  نتيجة 
أبدلة  الناس  جهل  نتيجة  فهذا كله 
هناك  كان  وإذا  اإلسالم.  صدق 
مرحلة  أفضل  فإن  املثقفني،  بعض 
وفهمهم  حتصيلهم  مراحل  من 
دراسة  يف  تضيع  وتدبرهم  وتفّكرهم 
العلوم والفنون األخرى يف الكتاتيب 
العلوم  فيها  ُتدرَّس  ال  اليت  واملدارس 
متاما  جاهلني  فيبقون  قط،  الدينية 
أبمور الدين. فلو مل يُطَلعوا على أدلة 
مبكرة،  مرحلة  يف  اإلسالم  صدق 
هناية  يف  الدنيا  ديدان  ألصبحوا 
املطاف وال يهمهم الدين بشيء، أو 

يلبسون لباس اإلحلاد واالرتداد.
كارثة رآها بعينيه: 

على  مبنيا  ليس  هذا  قويل  إن 

التخمني فقط، بل رأيُت أبناء كبار 
أيضا أبم عيين قد جلسوا  األشراف 
تعمَّدوا بسبب  أن  بعد  الكنائس  يف 
فضل  لوال  الدين.  تعاليم  جهلهم 
وحاميه،  اإلسالم  انصُر  العظيم  هللا 
بطاابت  احلق  دينه  حفظ  ولوال 
القوية،  وكتاابهتم  والفضالء  العلماء 
وكان  إاّل  قصرية  مدة  مضت  ملا 
الدنيا جيهلون  على  العاكفون  الناس 
صلى  األكرم  نبينا  ُولد  بلد  أّي  يف 
هللا عليه وسلم ، وخاصة يف العصر 
احلالك  الظالم  يسوده  الذي  الراهن 
وتكثر فيه األفكار الفاسدة من كل 
حدب وصوب. ولو توقف الباحثون 
املسلمون -الذين يناظرون ويناقشون 
وثبات  قوة  بكل  وملحد  ُمنِكر  كل 
اخلدمة، المنحى  هذه  عن  وبطولة- 
بعد مدة قصرية شعار اإلسالم ومسُِع 
 Good وصوب  حدب  من كل 
 Good bye Morningو 
فإن  إًذا،  املسنونة.  التحية  من  بدال 
نشر  إىل  األعماق  من  االنصراف 
الوقت  هذا  اإلسالم يف  أدلة صدق 
إمنا هو رمحة أبوالدان حنن يف احلقيقة؛ 
فحني هتب الرايح املسمومة يف أايم 
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الوابء يواجه اجلميع خطر أتثريها.
)هذا  القصر  طريقنا حنو ابب  ويف 
الكتب  بطبيعة  الكتاب(يقارنه 

القدمية: 
ما  فإنين-  النظر  أجلُت  ما  -بقدر 
مجيع  طياته  يف  جيمع  كتااب  وجدُت 

اليت مجعُتها يف هذا  األدلة والرباهني 
ضروراي  نشرها  وأحسب  الكتاب 
جدا يف العصر الراهن إلثبات صدق 
األمر  هذا  وجدت  ولـّما  اإلسالم. 
هذا  لتأليف  اضطررت  عليَّ  واجبا 
بياين  يف  أحد  شك  ولو  الكتاب. 
هذا فليستخرج يل كتااب مثله ألطَّلع 
عليه أان أيضا، وإال فإن التفوه ابهلراء 
والكالم الفارغ ومنَع الناس من ينبوع 

الفيض عيب كبري. 
ولكن جيب أن يكون معلوما أنين ال 
أهدف من هذا الكالم مدَح نفسي، 
اليت قمُت هبا  البحوث  بل احلق أن 
الكبار  العلماء  أحد من  يقم هبا  ومل 
سّجلُتها  اليت  األدلة  أو  األسالف، 
ومل يسّجلوها، هلو أمٌر يتعلق بظروف 
مرتبيت  إىل  يضيف  وال  العصر، 
مسوِّ  من  حيط  وال  شيئا  املتواضعة 

مراتبهم.

ويوضح الحقا: 
جيدا  علينا  املعرتضون  أتمل  فلو 
النكشف عليهم بيقني كامل أن أنواع 
املفاسد وأقسامها املنتشرة يف العصر 
املفاسد  عن  جذراي  ختتلف  الراهن 

لتوه  انقضى  الذي  فالزمن  السابقة. 
اجلهل،  على  مبين  تقليد  زمن  كان 
فقد  اآلن  نشهده  الذي  الزمن  أما 
ُأسيء فيه استخدام العقل. واحلق أن 
التقليد غري املعقول قد أفسد معظم 
الناس من قبل، أما اآلن فقد أفسد 
الكثرَي اخلطأُ يف األفكار والنظرايت. 
والرباهني  العميقة  األدلة  فإن  لذا 
القاطعة اليت احتجنا إىل تدوينها، ما 
احتاج إليها أولئك الصلحاء والعلماء 
أّلفوا كتبا، وذلك نظرا  الذين  الكرام 
اجلهل  على  املبنية  التقاليد  غلبة  إىل 
زمننا  يف  احلديث  التنوير  إن  فقط. 
-وتبًّا هلذا التنوير- يؤدي إىل ذبول 
القوى الروحانية لدى املثقفني اجلدد. 
لقد ترّسخ يف أذهاهنم تعظيم أنفسهم 
بدال من تعظيم هللا تعاىل ، وبدال من 
أنفسهم  نّصبوا  هللا  هبدي  االهتداء 
بثقافة  املثقَّفني  مجيع  أن  مع  هداًة. 
حديثة تقريبا مّيالون بطبعهم إىل أدلة 
أن  حقا  املؤسف  من  ولكن  عقلية، 
الناقص  امليَل نفسه -بسبب عقلهم 
أن  بدل  أضلَّهم  علمهم-  وقصور 
يف  االعوجاج  إن  هلم.  هاداي  يكون 
اجتهادات  يف  أدخل  والنظر  الفكر 

إن التنوير احلديث يف زمننا 
يؤدي  التنوير-  -وتبًّا هلذا 
الروحانية  القوى  ذبول  إىل 
لقد  اجلدد.  املثقفني  لدى 
تعظيم  أذهاهنم  يف  ترّسخ 
أنفسهم بدال من تعظيم هللا 
تعاىل ، وبدال من االهتداء 
أنفسهم  نّصبوا  هللا  هبدي 
هداًة. مع أن مجيع املثقَّفني 
بثقافة حديثة تقريبا مّيالون 
عقلية،  أدلة  إىل  بطبعهم 
حقا  املؤسف  من  ولكن 
-بسبب  نفسه  امليَل  أن 
وقصور  الناقص  عقلهم 
أن  بدل  أضلَّهم  علمهم- 

يكون هاداي هلم.
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وبسبب كثرة  كثرية.  أخطاًء  الناس 
فقد  املتنوعة  األفكار  وانتشار  الرواة 
هائلة.  مصاعب  الفهم  قليلو  واجه 
أنشأت  السفسطائية  اخلطاابت  إن 
معضالت  اجلدد  املثقفني  طبائع  يف 
أعينهم  عن  ُحِجبت  وقد  متنوعة. 
األمور اليت كانت معقولة للغاية، أما 
فيحسبوهنا  البتة  املعقولة  غري  األمور 
حيسبون  العليا.  الدرجة  من  حقائق 
اإلنسانية  نشأة  تغاير  اليت  األمور 
احلقيقية  احلضارة  أما  حضارًة، 
فينظرون إليها ابستخفاف واحتقار.

يقول عن التنصري الذي كان غوال 
يكتسح ويهدد ابلتوسع: 

من  "هيكر"  القسيس  أدىل  ولقد 
املتنصرين  عدد  عن  ببيان  كالكوته 
يتبني منه خرب مؤسف جدا.  مؤخرا 
فقد قال القسيس إن عدد املتنصرين 
يف اهلند كلها قبل مخسني عاما كان 
يف  أما  فقط،  ألفا  وعشرين  سبعة 
اخلمسني عاما املاضية فقد ازداد هذا 
إىل  ألفا  وعشرين  سبعة  من  العدد 
وإان  إان هلل  متنصر،  ألف  مئة  مخس 

إليه راجعون. 
انتشارا  أكثر  أّي وقت  الكرام؛  أيها 
للضالل تنتظرون حلوله. كان هناك 
زمن كان اإلسالم فيه مصداقا لقوله 
تعاىل عن الناس: [َيْدُخُلوَن يف ِديِن 
هللِا أَفـَْواًجا]، أما اآلن فهذا هو الزمن 

الذي ذكرته! 
أال حيرتق قلبكم بسماعكم عن هذه 
ابلنظر  مواساتكم  تثور  أال  البلّية؟ 
العظيم؟ اي أصحاب  الوابء  إىل هذا 
العقل والفراسة، ال يتعذر على الفهم 
بسبب  انتشر  الذي  الفساد  أن 
اجلهل ابلدين يتوقف إصالحه على 
فلتحقيق  وحده.  الدين  علم  نشر 
كتاب  أّلفُت  ابلكامل  املطلب  هذا 
فيه  أثبتُّ  وقد  األمحدية"،  "الرباهني 
ومن  هنارا،  جهارا  اإلسالم  صدق 
شأنه أن يقضي على اجملادالت لألبد 
بفتح عظيم. كّل ما كتبته عن تقدمي 
قد  الكتاب  هذا  طبع  يف  املساعدة 
املسلمني احملضة، ألن  كتبُته ملواساة 

أيها الكرام؛ أّي وقت أكثر انتشارا للضالل تنتظرون حلوله. كان هناك زمن كان اإلسالم فيه 
مصداقا لقوله تعاىل عن الناس: ]َيْدُخُلوَن يف ِديِن هللِا َأفـَْواًجا[، أما اآلن فهذا هو الزمن الذي 

ذكرته! 
أال حيرتق قلبكم بسماعكم عن هذه البلّية؟ أال تثور مواساتكم ابلنظر إىل هذا الوابء العظيم؟ 
اي أصحاب العقل والفراسة، ال يتعذر على الفهم أن الفساد الذي انتشر بسبب اجلهل ابلدين 
كتاب  أّلفُت  ابلكامل  املطلب  هذا  فلتحقيق  وحده.  الدين  علم  نشر  على  إصالحه  يتوقف 
على  يقضي  أن  شأنه  ومن  هنارا،  جهارا  اإلسالم  صدق  فيه  أثبتُّ  وقد  األمحدية"،  "الرباهني 

اجملادالت لألبد بفتح عظيم. 
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إىل  تصل  مثله  طبع كتاب  نفقات 
دون  تتيسر  ال  اليت  الروبيات  ألوف 
اهلمم  ذوي  املسلمني  من  مساعدة 
أقل  إىل  مثنه  ُخفض  وقد  العالية، 
املسلمني؛  عامة  لفائدة  النصف  من 
إذ خفضناه من 25 روبية إىل 10 

روبيات.

الكتاب  دراسة  من  ست  فوائد 
عليه  ذكره  مما  ثالاث  منها  نذكر 

السالم: 

الكتاب  هذا  من  األوىل  الفائدة 
ذكر  يف  البيان  انقص  ليس  أنه  هي 
املهمات الدينية، بل ُحّرِرت فيه كافة 
علم  أصوُل  يشملها  اليت  احلقائق 
اليت  السامية  احلقائق  ومجيع  الدين، 
تتلخص  اإلسالم.  تسمَّى  جمموعتها 
الكتاب  قرّاء  أن  يف  الفائدة  هذه 
علًما،  الدين  بضرورات  سيحيطون 
 ، أو مضلٍّ ُمغٍو  يقعوا يف شراك  ولن 
بل سيصبحون معلِّمني كاملني وهداة 

ونصيحتهم  اآلخرين  لوعظ  أذكياء 
وإرشادهم.

ونقفز للفائدة اخلامسة:
بقراءة هذا  أنه  الفائدة اخلامسة هي 
هللا  كالم  حقائق  سُتعَلم  الكتاب 
تعاىل ومعارفه وتنكشف على اجلميع 
حكمة هذا الكتاب املقدسومعارفه، 
من  اإلسالم  نور  به  ينكشف  الذي 
نوره املنعش لألرواح؛ ألن كافة األدلة 
ومجيع  فيه،  ُسّجلت  اليت  والرباهني 
فيه  ُكشفت  اليت  الكاملة  احلقائق 
البينات  القرآن  آايت  من  مستمدة 
حصرا. ومل يقدَّم فيه أي دليل عقلي 
إال ما ذكره هللا تعاىل ذاتُه يف كالمه 
فقد  املبدأ  هذا  التزاِم  ونتيجَة  اجمليد. 
ُكتب يف الكتاب حنو 12 جزءا من 
القرآن الكرمي. فاحلق أن هذا الكتاب 
تفسري بليغ لبيان دقائق القرآن الكرمي 
وعلومه  السامية  وأسراره  وحقائقه 
ومبطالعته  الَسِنيَّة.  وفلسفته  احلكيمة 
صادق  طالب  على كل  ستستبني 

-عدمي  ربه  لكتاب  السامية  املرتبة 
النظري واملثال- كاستبانة الشمس يف 

كبد السماء. 

لت  الفائدة السادسة هي أنه قد ُفصِّ
الكتاب بكل جدية وبراعة  مباحث 
وبطريقة  االستدالل،  قوانني  حبسب 
والتوازن  احلسن  وبكمال  سهلة 
سيكون  األسلوب  وهذا  واللطافة. 
ونضج  العلوم  لتقدم  ُمثلى  وسيلة 
األدلة  استخدام  والنظر، ألن  الفكر 
من  يزيد  فيها  والتوغل  الصحيحة 
إدراك  قوة  به  وتتقوى  الذهن  قوة 
الرباهني  ومبزاولة  الدقيقة.  األمور 
جذره  ويرتسخ  العقُل  يثبت  احلقة 
اإلنسان  الصدق. وتنشأ يف  تربة  يف 
لكشف  عظيمة  وَمَلكة  قدرة كاملة 
فتكون  فيه،  متنازع  أمر  حقيقة كل 
ومتثِّل  النظرية  القوى  لتكميل  مدعاة 
اإلنسان  لنفس  الكمال  حد  أقصى 
وشرف  السعادة  عليه  تعتمد  الذي 

النفس كلها.
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اجتماعات اللجنة:
لقد عقدت جلنة إماء هللا هذه السنة 
معرفة  أساسها  وكان  اجتماعا   15
وحماولة  اللجنة  أنشطة  تنفيذ  ُسبل 
النساء  من  ممكن  عدد  أكرب  جلب 
بنشاطات  لإلشرتاك  والناصرات 

اللجنة وفعالياهتا.
جملةخاصة  ابصدار  اللجنة  قامت 
وسامهت  كما  اهلدى"   " هباجملة 
خاص  تقومي  إصدار  يف  اللجنة 
التقومي  هذا  يُبني  ابجلماعةحيث 

املناسبات اخلاصة للجماعة.
كما وخصصت جلنة إماء هللا احتفاال 
السيدات  خالله  من  خاصا كرمت 
الذاهبات لزايرة بيت هللا احلرام ألداء 
تعاىل  بفضه  ومت  احلج كما  فريضة 
عقد احتفالني سنويني يف هذه الفرتة.

التجنيد:
اللجنة  أعضاء  عدد  إحصاء  مت  لقد 
الناصرات  وعدد  أختا  وهو301 
الفرتة  هذه  خالل  قمنا  أختا.   73
ألداء  احلاضرات  امساء  بتسجيل 
صالة اجلمعة واملشرتكات بنشاطات 
نساء  بتقسيم  وقمنا  كما  اللجنة. 
الكبابري على عضوات اللجنة العاملة 
الدعوات  بتوزيع  عضوة  لتقوم كل 
مسؤوليتها  من  اللوايت  لالخوات 
وذلك لتأكيد وصول الدعوات ألكرب 
عدد من البيوت ومشاركة أكرب عدد 

من األخوات.

الرتبية:
عقدت جلنة إماء هللا 30 درسا دينيا 
على  الدروس  هذه  اقتصرت  حيث 

تلخيص خطب اجلمعة حلضرة موالان 
العزيز  بنصره  هللا  أيده  املؤمنني  أمري 
الرتبوية ومنها  منها  ومواضيع عديدة 
كتاب  تلخيص  ومت  كما  التعليمية 
من  وقسم  اإلسالم  تعاليم  فلسفة 

كتاب اإلستفتاء.
كما ومتت عدة زايرات تربوية حلث 
اجلماعة  اىل  التقرب  على  النساء 
املختلفة.  نشاطاهتا  يف  واالشرتاك 
الدروس  هذه  خالل  وعقدت  كما 
اللجنة  مبناسبات  اجتماعات خاصة 
املصلح  يوم  اجلماعة،  أتسيس  مثل 

املوعود وغريها.

انصرات:
لقد عقد يف هذه الفرتة 35 درسا دينيا 
لناصرات األمحدية واحتفاالن سنواين.

إعداد: سريه وليد عودة – الكبابري
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تعليم  الدينية على  الدروس  اقتصرت 
األدعية  وحفظ  وحفظها  الصالة 
من   6 وقامت  القرآنية  والسور 
عني  "اي  قصيدة  حبفظ  الناصرات 
جلنة  وقامت  والعرفان"  هللا  فيض 
هلؤالء  مالية  جوائز  بتقدمي  هللا  إماء 
بفعاليات  نقوم  كذلك  الناصرات. 
هذه  خالل  يدوية  واشغال  رايضية 

الدروس.

صحة ورايضة:
 ، الرشح  حول  منشور  توزيع  مت 
الوقاية وطرق العالج كذلك التطرق 
وُقدمت  االنفلونزا.كما  موضوع  اىل 
للناصرات حول أمهية نظافة  حماضرة 
إلقاء  كذلك   ، واألسنان  اجلسم 
الزجنبيل , توزيع  حماضرة حول فوائد 
يف  السليمة  التغذية  حول  منشور 
شهر رمضان.كما ومت تشكيل فريق 

نسائي لتعلم السباحة.

خدمة خلق:
متت خالل هذه الفرتة زايرة 11 من 
املرضى، 1 مباركة بوالدة مولود، 1 
مشروع  إقامة  الُعمرة.  أبداء  مباركة 
تطوعي الجياد فرص عمل لألخوات 
ومت  عمل.كما  عن  يبحثن  اللوايت 
دور  لتنظيف  عمل  فريق  تشكيل 

حبملة  قمنا  احلاجة.  وقت  املبيت 
هبذه  واشرتك  البلدة  شوارع  تنظيف 

احلملة انصرات وأطفال األمحدية.

تبليغ:
لقد متت زايرة بيتية تبشريية واحدة.

وتبشري 60 أختا.
عدد الناشطات يف التبشري هلذه الفرتة 
الردعلى  مشروع  إقامة  أخوات.   8
املقاالت املسيئة لإلسالم عرب املواقع 
معرض كتب  يف  اإلشرتاك  العربية، 
الذي كان يف جامعة حيفا  اجلماعة 
بعض  عن  شرح  بتقدمي  قمنا  حيث 

الكتب.

تعليم:
القرآن  لتفسري  درسا   13 عقد   
اإلسالمي  املبشر  حضرة  مع  الكرمي 
اىل  ابإلضافة  احملرتم،  الدين  مشس 
وإرساهلا  اجلمعة  خطب  تلخيص 
ألكرب عدد ممكن من األخوات. مت 
حول  للمسجد  والفتة  جتهيز ُكتيب 
موضوع الصالة وحركاهتا وما يُقرأ يف 
كل مرحلة. كذلك قمنا ابستطالع 
يف  أكادمييات  الغري  الشاابت  بني 
امتامهن  عدم  أسباب  حول  الكبابري 
مساعدهتن  وحماولة  أكادميي  للقب 

اذا أمكن.

قدمنا ندوة حول موضوع املرأة املسلمة 
جملس  مع  ابإلشرتاك  أخرى  وندوة 
الوطنية  عنوان  األمحدية حتت  خدام 
يف ظل األخالق احملمدية،كذلك مت 
صفوف  أحكام  حول  عرض  جتهيز 

الصالة.

أشاعة ونشر:
قمنا بنشر منشور عن كيفية الصالة 
وعرضنا  كما  داعش،  عن  وآخر 
اإلحتفال  يف  الكتب  من  جمموعة 
ببيع  قمنا  كذلك  للجنة.  السنوي 
اإلسالم  منها:  املهمة  الكتب  بعض 
منهاج  املعاصرة،  والتحدايت 
أمحد  ،هوموابثي،  الوصية  الطالبني، 

املهدي وغريها...
قمنا بتجهيز فيلم قصري حول إجنازات 
اإلحتفال  يف  عرضه  ومت  الناصرات 
قمنا  الناصرات.  جمللس  السنوي 
طرق  الشاابت  من  جمموعة  بتعليم 
النشاطات والربامج  لتصوير  التصوير 
تصوير  مت  واللجنة.  ابلنساء  اخلاصة 
8 حلقات من برانمج األطفال براعم 

األمحدية.

سكرترية املال والتحريك اجلديد:
وقمت  املقصرات  إبحصاء  قمت 
التربعات  أمهية  عن  منشور  ابرسال 
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مع توضيح النسبة املفروضة على كل 
عمل  طاقم  بتشكيل  قمت  أخت. 
حيث نتوجه لبيوت النساء املقصرات 
إبقناعهن  ونقوم  تربعاهتن  وجنمع 
ليسهل  بنكية  ابإلمضاء على حتويلة 
عليهن الدفع. وقمنا حبمد هللا خالل 
جبمع34.875شيكل  الفرتة  هذه 
طباعة  اللجنة  مصاريف  أبرز  ومن 
جملة خاصة بلجنة إماء هللا واملسامهة 
ابجلماعة  خاص  تقومي  طباعة  يف 
املناسبات  تواريخ  إظهار  مع 
مصاريف  ابجلماعة كذلك  اخلاصة 
إماء  للجنة  السنوية  اإلحتفاالت 
يف  الضيافة  األمحدية،  وانصرات  هللا 
املناسبات املختلفة كذلك الفعاليات 

واألشغال اليدوية للناصرات.

تربية املبايعات اجلدد:
يف  اجلدد  املبايعات  إبحصاء  قمت 
 50 جمموعهن  ان  حيث  الكبابري 
ب  الفرتة  هذه  خالل  قمت  اختا. 
و44  الكبابري  يف  بيتية  زايرة   50

زايرة يف فلسطني.
املبايعات  من    85% مقابلة  مت 
اجلدد يف هذه السنة. تقدمي 5 دروس 
اليت  اجلدد  للمبايعات  خاصة  تربوية 
قام بتقدميها حضرة املبشر اإلسالمي 

االستاذ مشس الدين. قمت بزايرات 
قلنسوة، انبلس،  واليت مشلت  للقرى 
قمت  وطولكرم.  كفرصور  برقني، 
أصدرهتا  اليت  اهلدى  جملة  بتوزيع 
اجلدد  املبايعات  بني  هللا  إماء  جلنة 
اهتماما خاصا  يف فلسطني. قدمت 
ملبايعة أمحدية يهودية وعلمتها الصالة 
ملخص  إبرسال  وقمت  كما   ،
أمري  موالان  اجلمعةحلضرة  خطب 
املؤمنني أيده هللا ونشاطات اجلماعة 

للمبايعات اجلدد عرب الواتس اب.

الضيافة:
أايم  يف  الطعام  بتحضري  قمنا 
ابللجنة  اخلاصة  اإلحتفاالت 
الطعام  بتحضري  وقمنا  واجلماعةكما 
اإلهتمام  اجلماعةكذلك  لضيوف 
اللجنة  ملناسبات  الضيافة  بتجهيز 
املختلفة إما بشرائها او ابلتواصل مع 

بعض األخوات لتحضريها.

ملخص اجنازات اللجنة لعام 2016
لقد سامهت جلنة إماء هللا ابإلشرتاك 
وجملس  األمحدية  خدام  جملس  مع 
حيتوي  تقومي  طباعة  يف  هللا  أنصار 
اجلماعة.  ونشاطات  تواريخ  على 
كما وقامت ابإلكتتاب ملركز مسرور 

املصروفات  اللجنة  تبنت  حيث 
ومقر  املركز  يف  االوديتوريوم  إلكمال 

اللجنة.
 500 مببلغ  هللا  إماء  جلنة  تربعت 
السرطان  ملرضى  مرمي  جلمعية  شاقل 
إبلقاء  اجلمعية  أعضاء  قاموا  حيث 
السرطان  مرض  عن  توعية  حماضرة 
العمل  هذا  وكان  املسجد  قاعة  يف 
وجملس  هللا  إماء  جلنة  بني  مشرتكا 
جلنة  وقامت  األمحدية.كما  خدام 
إماء هللا بتمويل لوحة مجيلة لألدعية 
قام إبعدادها سكرتري التعليم يف اهليئة 
شهر  حلول  مبناسبة  وذلك  اإلدارية 
على  وزعت  وقد  املبارك  رمضان 

األخوات بسعر رمزي.
ونشر  بطباعة  هللا  إماء  جلنة  قامت 
حضرة  أتليف  من  الصيام  كتاب 
املبشر الكرمي مشس الدين احملرتم ومت 
بيوت  منه على  250 نسخة  توزيع 
األمحديني يف الكبابري واملبايعني اجلدد 

يف الضفة الغربية.
السنوي  بإلحتفال  السنة  واختتمت 
الذي عقد يف  21 من شهر تشرين 
مكارم  اإلجتماع  حمور  وكان  األول 

األخالق.
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قائمة أبمساء عضوات اللجنة العاملة
جمللس إماء هللا 
لعام 2017

رئيسة اللجنة: االخت كوكب ام ربيع 
انئبة الرئيسة وسكرترية تربية املبايعات اجلدد: 

بشرى ام ايقان
السكرترية العامة: األخت ُسريه وليد

سكرترية املال: سعاد سليمان
سكرترية التحريك اجلديد: األخت بشرى ام بالل

سكرترية التبليغ: األخت منال ايسر
سكرترية الرتبية والتعليم: األخت شرياز رشاد

سكرترية الناصرات: األخت زكية خطاب
سكرترية إشاعة ونشر: األخت منال موسى
سكرترية خدمة خلق: األخت رائدة موسى

سكرترية جتنيد: األخت سهاج حممود
سكرترية صحة ورايضة: األخت مي ايسني

سكرترية الضيافة: األخت منال ايهاب
مساعدة السكرترية العامة وسكرترية الرتبية والتعليم: 

األخت نور سامي
أمة  األخت  واإلشاعة:  النشر  سكرترية  مساعدة 

حممد شريف
مساعدة سكرترية الناصرات: األخت أمنة يوسف

قائمة أبمساء أعضاء اهليئة اإلدارية 
للجماعة يف الكبابري

لعام 2017

أمري اجلماعة: 
حممد شريف صالح الدين

املبشر: موالان مشس الدين
إشاعة ونشر: فالح الدين حممد

ضيافة: عبد الكرمي حممود
امور عامة: منصور حممود

تربية: مناع فؤاد
مال: عبد احلكيم سليمان
تبشري: إبراهيم الشويكي

وصااي: راشد فايز
تعليم: ربيع مفلح

امور خارجية: بالل عبد الكرمي
صيانة وممتلكات: أشرف حممد

حتريك ووقف جديد: حممد شريف كوثر
مسعي بصري MTA : أكرم صبحي

صدر خدام: سامي فتحي
سكرتري عام: معاذ عمر
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 24 بتاريخ  اجلماعة  مقر  زار 
السفارة  من  وفد  يناير2014 
السفري  حضرة  تضمنت  السويسرية 
السيد  القنصل  وحضرة  ابوم  السيد 
من  املكون  السفارة  وطاقم  تساوج 
20 شخص. إذ عرب حضرة السفري 
وانه  اجلماعة  مببادئ  اعجابه  عن 
ملركز  حلضوره  جداً  فخور  سعيد 
معرض  زار  عندما  وخاصة  اجلماعة 
الكرمي  القران  تراجم  وشاهد  الكتب 
وكتب اجلماعة بلغات عدة. ومنحه 
حضرة االمري نسخة من القران الكرمي 

وكتب عن اجلماعة ابللغة االملانية.

شارك حضرة األمري بتاريخ 19 يناير 

حكومة  رئيس  ابستقبال   2014
أمري  له  واوصل  هاربر  ستيفن  كندا 
اجلماعة رسالة من موالان أمري املؤمنني 
حيثه على إرساء السالم والعدل بني 
الشعوب. وقد كتبت بعض الصحف 
اليت متت بني حضرة  املقابلة  متصر 

األمري والرئيس الكندي 

استقبلت   2014 فرباير  شهر  يف   
مجاعتنا  أفراد  من  وفداً  اجلماعة 
أفراد  بني  العالقات  لربط  غزة  من 

اجلماعة.

بتاريخ 2014-03-08 استقبلت 
غزة  أطفال  من  جمموعة  اجلماعة 

يف  العالج  يتلقون  الذين  وذويهم 
مستشفى رمبام. وقد مت تقدمي  وجبة 
وتعريفهم  وذويهم  لألطفال  اإلفطار 
مببادئ اجلماعة اإلسالمية األمحدية.

يف شهر آذار 2014حضر األستاذ 
املركز  طاهر كمندوب  املؤمن  عبد 
أمري  موالان  حضرة  إلهتمام  املوقر 
لدى  الرتبية  موضوع  يف  املؤمنني 

اجلماعة.

 2014 نيسان  شهر  يف  وحضر   
أنصار هللا من  وفد من جملس  أيضاً 
مجاعة السويد يرتأسهم أمري اجلماعة 
واملبلغ األستاذ حيىي خان . فقد قضوا 

إعداد: معاذ عمر عودة  – الكبابري
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من خالهلا  زاروا  أسبوع  مدة  برفقتنا 
يف  والتارخيية  الدينية  واملعامل  املناطق 

فلسطني.

 11 بتارريخ  األمري  حضرة  إستقبل 
النائبة  الكرمة  بيت  2014 يف  أاير 
السيدة  الصني  وزراء  لرئيس  الثانية 
الوزراء ومت  من  وأثنان  بينغ  غاو اين 
والوفد  للنائبة  ابلصينية  رسالة  تقدمي 
من  نسخة  تقدمي  ومت  هلا.  املرافق 
للنائبة  الصينية  ابللغة  الكرمي  القرآن 

اينبينغ.

قام حضرة    30-05-2014 يف 
للجماعة  العام  والسكرتري  األمري 

إبستقبال 

شارك   23-07-2014 بتاريخ 
اجلامعة  طالب  مع  العام  السكرتري 
األمحدية يف املانيا بندوة حول السالم 
موراي  يف كنيس  األداين  بني  واحملبة 
اإلفطار  تقدمي  مت  وقد  حيفا.  يف 

للصائمني يف الكنيس.

اجلماعة اإلسالمية األمحدية  عقدت 

 26-01-2015 بتاريخ  مؤمتراً 
حممد  األكرم  الرسول  عن  دفاعاً 
وسلم.  عليه  هللا  صلى  املصطفى 
الدين من  العديد من رجال  وشارك 
لإلساءة  للتصدي  األداين  متلف 
شاريل  صحيفة  يف  األكرم  للرسول 

هبدو الفرنسية.

حضر وفد من سفراء االمم املتحدة 
مركز   03-02-2016 بتاريخ 
مبادئها  على  للتعرف  اجلماعة 

وتعاليمها.

احلاج  األمري  انئب  حضرة  شارك   
الكرمي   وموالان  حممد,  الدين  فالح 
ووفد من اجلماعة بتاريخ -03-05

2016 مبؤمتر لنبذ العنف يف اجملتمع 
العريب يف دار املعلمني يف حيفا.

قامت   24-11-2016 بتاريخ 
األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة 
بتحضري قاعة املسجد وساحة املركز 
الذين  جرياننا  إلستقبال  اجلماهريي 
أتذوا من جراء احلريق الذي شب يف 

مناطق متلفة يف حيفا

االسالمية  اجلماعة  واستقبلت  كما 
األمحدية خالل ال3 سنوات املنصرمة 
على  زائروفدوا  الف   25 من  أكثر 
مركز اجلماعة للتعرف على مبادئها.

احلاج  األمري  انئب  حضرة  شارك 
من  يرافقه كل  حممد،  الدين  فالح 
موالان الكرمي  مشس الدين ووفد من 
 03-05-2016 بتاريخ  اجلماعة 
مبؤمتر لنبذ العنف يف اجملتمع العريب يف 

دار املعلمني يف حيفا.
االخباري  ابنيت  موقع  استضاف 
بتاريخ  التلفزيونية  هال  وقناة 
اجلماعة  من  وفدا   15.5.2015
االستاذ  الكرمي  املريب  من  ضم كال 
القادر  عبد  واالخ  الدين  مشس 
فلسطني  يف  اجلماعة  رئيس  مدلل 
ورئيس جملس أنصار هللا االخ احلاج 
تعاريف  لقاء  يف  حممد  الدين  فالح 
االمحدية  االسالمية  اجلماعة  عن 
ونشاطاهتا  السالم  عليه  ومؤسسها 

الدينية واالنسانية يف العامل. 
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األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة  أقامت 
يف البالد احتفاهلا السنوي حتت عنوان 
اإلنسانية"،على  خدمة  "اإلسالم يف 
 30 إىل  من28  أايم  ثالثة  مدار 
من متوز اجلاري حبضور ابناء وبنات 
اجلماعة  علماء  من  وثلة  اجلماعة 
رجاالت  من  ولفيف  ومسؤوليها 
والشخصيات  املختلفة  الدايانت 
متلف  من  والضيوف  االعتبارية 
الضفة  ومن  العربية  والبلدات  املدن 
شاركت  كما  هاشم،  وغزة  الغربية 
اهلامشية،  األردنية  اململكة  من  وفود 
النرويج،  اهلند،  بريطاينا،  مصر، 

إىل  قلوهبم  هتافتت  وكندا...  السويد 
الكرمل يف  اجلماعة على جبل  مركز 

الكبابري/ حيفا.
ُخّصص اليوم األول للناطقني ابللغة 
العربية وقد حضر هذا اليوم جمموعة 
من القساوسة واحلاخامات ومشايخ 
الطائفة الدرزية وانئب السكرتري العام 

للبهائية يف العامل.
الذكر  من  بتالوة آايت  اللقاء  افتتح 
تعريفية  مقتضبة  بكلمة  مث  احلكيم 
الداير  يف  واترخيها  اجلماعة  حول 
"أتثري  بعنوان:  فكلمة  املقدسة، 
مستقبل  على  اخلاطئة  املفاهيم 

اإلنسانية والسالم العاملي"، تال ذلك 
بعنوان:"إجنازات  قصري  فيلم  عرض 
والسالم  اإلنسانية  اخلليفة يف خدمة 

العاملي".
بكلماهتم  الضيوف  بعض  أدىل  وقد 
ومنظميه،  االحتفال  حق  يف  الطيبة 
منهم األرمشندريت فوزي خوري نيابة 
امللكية،  الكاثوليكية  املطرانية  عن 
هريشكوفيتس  دانييل  والربوفيسور 
رئيس جامعة "ابر إيالن" والذي قال 
يف كلمته ما تعريبه: "أود أن أضيف، 
يفتح  والنقاش  احلديث  فقط  ليس 
السبل واألبواب للحلول، بل إن جمرد 

إعداد: أمين املالكي  – الكبابري
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احلل  هو  بينا  فيما  للحديث  املبادرة 
املثال، عندما  ذاته. على سبيل  حبد 
يف  موسيقية،  جوقة  لسماع  نذهب 
هذه اجلوقة هناك العديد من اآلالت 
املوسيقة، ولكل آلة أواترها اخلاصة، 
الفريدة،  اخلاصة  بطريقتها  تنغم  اليت 
نفس  تعطي  اآلالت  كل  أن  فلو 
األنغام ملا أطربتنا، فجميعها متحدة 
تنتج عنها املقطوعة املوسيقية املطلوبة 
يقدم  اليت هلا نطرب. فهكذا عندما 
تعاليم  من  لديه  ما  منا  واحد  كل 
بطريقته اخلاصة، سوية نشكل مجيعنا 
املرجوة.وأان  اجلميلة  املوسيقية  اجلوقة 
شخصيا أعرف يف مدينة حيفا احلبيبة 
، "مايسرتو" هلذه اجلوقة، وهو وبكل 
حممد  الشيخ  صديقي  وحمبة  جدارة 

شريف عودة.
للدكتور حممد عودة  تال ذلك كلمة 
ممثل جلنة التواصل املنبثقة من منظمة 
من  خاطب  الفلسطينية،  التحرير 
خالهلا احلاضرين من القلب بكلمات 
شفافة، طالب فيها املستمعني مد يد 
يف  العادل  السالم  إلحالل  التعاون 

املنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية على 
أرض الواقع امللموس. 

أما يوم اجلمعة فقد ختصص للناطقني 
أيضا  شهد  وقد  العربية،  ابللغة 
حضور ثلة من رجال الدين والسياسة 
واجملتمع، منهم النائب طلب الصانع 

والنائب احملامي أمين عودة
ممثال  احملرتم  الشرايف  كامل  والوزير 
عن الرئيس الفلسطيين السيد حممود 
عباس، يرافقه وفد من السادة احملرتمني 
أبو  غنيم وحممود  ماهر  الوزير  وفيهم 
"احلياة  جريدة  حترير  رئيس  اهليجاء 

اجلديدة".
ترأس االجتماع الدكتور حامت حلمي 
اإلسالمية  اجلماعة  رئيس  الشافعي 
األمحدية يف مصر، والذي حل ضيف 
شرف على هذا احلفل، وقد استمع 
احلاضرون جملموعة من اخلطاابت اليت 
تؤكد أن اإلسالم هو دين اإلنسانية 
دين  ال  البشر  بين  وخدمة  واملواساة 

القتل والوحشية واإلكراه يف الدين.
مث كانت الكلمات املقتضبة جملموعة 
من الضيوف من أبناء اجلماعة ومن 

احملامي  آخرها كلمة  وكان  غريهم، 
طارق أبو جويعد من حمافظة اخلليل 
اجلماعة  مبادئ  على  أثىن  والذي 
وسلوكها مث أعلن أمام املأل انضمامه 

للجماعة اإلسالمية األمحدية. 
اخلطاابت  فرتكزت  الثالث  اليوم  أما 
حول مواضيع تربوية تنموية من شأهنا 
تشجيع الفرد األمحدي على املداومة 
على استذكار النعم وشكر هللا عليها 
اإلسالم  بتعاليم  االلتزام  خالل  من 
سيدان  أبخالق  والتخلق  احلنيف 
كما  وسلم.  عليه  هللا  صلى  حممد 
العلم  على حتصيل  اخلطاابت  حثت 
الدين  خدمة  يف  وتسخريها  واملعرفة 

واإلنسانية.
الكبابري  أهل  أايدي  تكاتفت  لقد 
إلجناح  اجللسة  سبقت  شهور  منذ 
اإلنساين، كل  الروحاين  العرس  هذا 
 mta حسب وظيفته، وقد قام طاقم
بث  يف  احلدث  بتغطية  الكبابري 
6 ساعات  حّي ومباشر على مدار 

متواصلة.
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االدارية  اهليئة  خدمة  مدة  انتهت   2016 العام  ابنتهاء 
جمللس انصار هللا يف الكبابري.  عملت اهليئة االدارية املنتهية 
 .2016 هناية  2014 حىت  حزيران  منذ  خدمتها  مدة 
فرق،  يف  اجمللس  اعضاء  تنظيم  على  اهليئة  عملت  وقد 
سائق.  رأسها  اوعلى  افراد  عشرة  من  مكونة  فرقة  كل 
أبعضاء  الشخصي  االتصال  على  الفرق  هذه  عملت 
اجمللس حلثهم على احلضور للصلوات يف املسجد وتبليغهم 
رسائل اجلماعة وخاصة رسائل موالان امري املؤمنني ايده هللا 
تعاىل بنصره العزيز، وكذلك دعوهتم للحضور واالشرتاك يف 
اجتماعات اجمللس واجلماعة والقيام ابالعمال والواجبات 
الكبابري  يف  هللا  انصار  جملس  عقد  وقد  منهم.  املطلوبة 
ثالثة احتفاالت سنوية ختللها فقرات علمية واترخيية ودينية 

ومسابقات ثقافية ورايضية وترفيهية. 

أمساء أعضاء اهليئة املنتهية مدهتا 
ووظائفهم: 
فالح الدين حممد عودة - صدر

منصور  أول  صدر  انئب   - عودة  حممود  منصور 
حممود عودة انئب صدر أول

أشرف حممد عودة - انئب صدر صف اثن  
مناع فؤاد عودة - قائد تعليم، قائد تربية

معاذ عمر عودة - قائد جتنيد
إيهاب كمال عودة - قائد عمومي

داوود  حممد ابو عباس - قائد تبليغ،  قائد مال
ابراهيم حممد شويكي - تربية مبايعني جدد

ووقف  القرآن  تعليم  قائد   - عودة  مراد كمال 
عارضي قائد ذهانة وصحة جسمانية
شريف زين العابدين - قائد إشاعة

وقائد  جديد  حتريك  قائد   - عودة  زيدان  رفعت 
وقف جديد

طلعت حممود عودة - قائد إيثار
رشاد فالح عودة - قائد مراقبة
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أخبار الـ MTA3\ الكبابير

1995-( عاما   20 حوايل  قبل 
مجاعتنا  إسهامات  بدأت   )1996
جهود  يف  تعاىل  هللا  بفضل  احمللية 
التلفزيون اإلسالمي األمحدي العاملي 
.)MTA International(

كانت يف بداايهتا إسهامات متواضعة 
مبعدات وخربات متواضعة وكان دائما 
بكثري  أكرب  النهائي  املنتج  زال  وال 
واللوجستية  البشرية  اإلمكانيات  من 
املتوفرة.. إهنا بركات من نوع خاص 
يلمسها عن قرب كل من يعمل يف 

إم يت إيه.
 mta3 افتتاح  مت   2007 عام  يف 
اخلليفة  حضرة  من  بتوجيه  العربية 
اخلامس نصره هللا. عندها تضاغفت 
وصار  الكبابري  استوديو  مسؤولية 
إنتاج  خط  يصبح  أن  عليه  لزاما 
مع  جنب  إىل  جنبا  عليه  يعتمد 
هذين  على  لتقوم  لندن  استوديو 
كاملة  حمطة  األساسيني  العمودين 
تبث يوميا على مدار الساعةموصلة 
السالم  عليه  املوعود  املسيح  دعوة 
لتعيد  األرضني  أطراف  أقصى  إىل 

لإلسالم بيضته وتكسر مجيع أصنام 
إعادة  يف  وتسهم  الباطلة  العقائد 
بناء صرح اإلسالم العظيم حتت ظل 
على  األمحدية  اإلسالمية  اخلالفة 

منهاج النبوة.
استمرت مسرية mta كبابري بتقدم 
وشهدت  األصعدة  على كل  ومناء 
آخرها  لعل  مفصلية  حمطات  عدة 
استوديو mtaاجلديد يف  افتتاح  هو 
فبعد   ،2015 صيف  يف  الكبابري 
دار  غرف  بني  األستوديو  تنقل  أن 
أصبح  املسجد،  قاعة  مث  اجلماعة 
ومبين  جمهز  بناء  مرة  ألول  لدينا 
عاملية،  مبواصفات  استوديو  ليكون 
فاحلمد هلل على ذلك. وجتدر اإلشارة 
هنا إىل أن هذا األستوديو هو جزء 
الكبري  مسرور"  مركز   " مشروع  من 
حتت  أجزائه  ابقي  زالت  ال  الذي 

اإلنشاء. 
إم  يف  العاملني  على  لزاما  لقد كان 
جهدهم  مضاعفة  كبابري  إيه  يت 
وتضرعاهتم لزايدة اإلنتاج كّما ونوعا 
من ابب محد هللا على نعمته. وبفضل 

هللا نضع ابالختصار بني أيدي قراء 
إجنازه يف  أبرز ما مت  األعزاء  البشرى 
mta كبابري خالل العامني املاضيني 

 :2015/2016
نبدأ ابلربامج اليت تعرض يف بث حي 

ومباشر من الكبابري:
جمالس الذكر )برانمج شهري تفاعلي 
يناقش  شهراي  حلقتني  بواقع  مباشر 
على مدار ساعتني لكل حلقة فكر 
ورؤيتها  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة 

للقضااي املعاصرة(.
الكنوز الدفينة )برانمج مباشر يعرض 
ببث مباشر مرتني شهراي ويعاد عرضة 
مرار على احملطة، جنمع ونعرض من 
خالله كتاابت وأقوال املسيح املوعود 
حمددة..  مواضيع  يف  السالم  عليه 
األستاذ  من  الربانمج كل  هذا  يقدم 
فالح  واألستاذ  مدلل  القادر  عبد 

الدين عودة احملرتمني(.
مث أتيت ابقة من الربامج املسجلة واليت 
حناول من خالهلا تقدمي منتج إعالمي 
راقي ملختلف شرائح اجملتمع العمرية:

اكتمال  )مت  عنها  هللا  رضي  قصائد 
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قدمه  حلقة،   26 بواقع  إنتاجه 
شارحا  السالم  عبد  فتحي  األستاذ 
جزءا مما نظمه حضرة املسيح املوعود 
العربية يف حب هللا  السالم يف  عليه 
رافقه  وقد  اإلسالم،  ونصرة  ورسوله 
اإلخوة  من  ثلة  الربانمج  هذا  يف 
لُغواي  فنيا  برانجما  فكان  املنشدين، 
تربواي يف آن، وقد مت بثه يف رمضان 

.)2016
يعرض  )برانمج  األمحدية  اتريخ 
اتريخ اجلماعة من ما قبل أتسيسها، 
يتوقف عند حمطات ابرزة وأخرى بني 
املريب مشس  حضرة  يقدمه  السطور، 
بثه يف أواخر  الدين احملرتم، وقد بدأ 

.)2016
نساء أمحدايت )برانمج نسائي ابمتياز 
نور  منال موسى،  السيدات:  تقدمه 
تضم  منصور،  دعاء  غامن،  اهلدى 
األوىل  فقرات  ثالث  حلقة  كل 
املؤمنني زوجة املسيح  أم  حول سرية 
حول  والثانية  السالم،  عليه  املوعود 
توجيهات حضرة أمري املؤمنني لنساء 
نستضيف  والثالثة  اجلماعة،  وفتيات 

لنطلع على  من خالهلا مبايعة عربية 
هذا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  جتربتها، 
إم يت  على شاشة  سينطلق  الربانمج 
إيه يف 2017-1-28 وسيبث كل 

سبت الساعة 17:00 غرينتش(.
نوعي حيوي،  )برانمج  اإلميان  رحلة 
علي  األخ  أساسي  بشكل  سيقدمه 
مبايع  قصة  تتناول  حلقة  كل  فرج، 
بيته وقريته وعمله،  حيث نصوره يف 
يتوقع أن يبدأ بثه يف ربيع 2017(.

حقيقة  يبني  )برانمج  الوحي  حقيقة 
الصادقة،  والرؤى  واإلهلام  الوحي 
وكشوف  رؤى  من  مئات  ويسجل 
وإهلامات حضرة املسيح املوعود اليت 
حتققت يف ظروف غري مواتيٍة ظاهراي 
يقدم  تعاىل،  هللا  من  أهنا  وأثبت 
الربانمج األستاذ حسني املصري من 
اململكة األردنية اهلامشية يتوقع عرضه 

صيف 2017(.
براعم األمحدية )برانمج لألطفال يتم 
حاليا التجهيز النطالق دورة جديدة 
منه ويُتوقع بثه يف خريف 2017(.

ابلتفاعل  كبابري   mta تقوم  كما 
عيد  الفطر،  كعيد  املناسبات  مع 
عليه  املوعود  املسيح  يوم  األضحى، 
السالم، يوم املصلح املوعود رضي هللا 
الكبابري..  اخلالفة وجلسة  يوم  عنه، 
عادة من خالل تغطية خاصة مباشرة 
نظمت  مثال،  املناسبة.  أو  للحدث 
mta كبابري مسابقة عاملية إلنشاد 
القصائد العربية للمسيح املوعود عليه 
املوعود  املسيح  يوم  مبناسبة  السالم 
2016 وقد فاز األخ رضوان بوطان 
من اندونيسيا ابملرتبة األوىل، فحصل 
هو واملراتب األربعة التالية على كأس 
أمري  حضرة  بتوقيع  مرّصع  زجاجي 

املؤمنني.
الكبابري  جلسة  وقائع  نقل  مت  كما 
 2016 وكذلك   2015 السنوية 

ببث حي ومباشر.
بعض  شديد  ابختصار  اآلن  إليكم 

الربامج األخرى:
واثئقيات:

الربوفيسور حممد عبد السالم.
التحريك اجلديد.
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لواء األمحدية.
هللا  رضي  الصديق  بكر  أبو  حضرة 

عنه.
هللا  رضي  اخلطاب  بن  عمر  حضرة 

عنه.
هللا  رضي  عفان  بن  عثمان  حضرة 

عنه.
هللا  طالب كرم  أيب  بن  علي  حضرة 

وجهه.
عنه  رضي هللا  املوعود  املصلح  رحلة 

للداير العربية سنة 1924م.
اإلسالم يف خدمة اإلنسانية.

)ابللغة  وإجنازاهتا  اخلالفة  أمهية 
العربية(. 

ظفر هللا خان رضي هللا عنه )جاري 
العمل عليه(.

األمحدية"  "فدائي  عودة  انصر 
)جاري العمل عليه(.

أمور أخرى:
منشدة  قصيد   20 حوايل  تسجيل 
أغلبها من قصائد سيدان أمحد عليه 

السالم.

اخلاصة  الربوموهات  مجيع  إنتاج 
برباجماليت تنتج يف الكبابري إضافة إىل 

احلوار املباشر.
ساعة  نصف  حوايل  مدته  ريبوراتج 
جلسة  يف  جرى  ما  معظم  يلخص 
االايم  مدار  على   2016 الكبابري 
اجللسة  حتضريات  يشمل  الثالثة... 

واراء عينة من الضيوف.
ساعة(  )حوايل  مفصل  لقاء 
فتحي  االستاذ  مع  حواري  كلقاء 
فتح  عالقة  حول  السالم،  عبد 
وظهور  الدجال  بروج  القسطنطينية 

املهدي واملسيح.
السمعيات  خيص  ما  بكل  االهتمام 
والبصرايت اخلاصة ابملسجد، القاعة 
نشاطات  وتوثيق  اجلماعة.  ودار 

اجلماعة ابلصوت والصورة.
فيديو   20 أكثر من  تسجيل ونشر 
)مع  املعرتضني  اعرتاضات  على  ردا 

ترمجة لالجنليزية لكثري منها(.
متنوعة  تبشريية  قصرية  فيديوهات 
تنشر على فيسبوك منها ما كان بثا 

مباشرا )عرب فيسبوك(.

املتنوعة  الفواصل  عشرات  انتاج 
نبوية،  أحاديث  متارة،  )آايت 
املوعود  املسيح  من كالم  مقتبسات 
عامة  معلومات  األطهار،  وخلفائه 
اجلماعة  اإلسالم،  اتريخ  حول 

وإجنازاهتا... إخل(.
إعداد وتنفيذ برانمج يبث من قاداين 
سنواي يف موعد اجللسة )ديسمرب من 

كل سنة(.
نوح"  "سفينة  بتسجيل كتاب  البدء 
صوتيا وتقسيمه حللقات كل واحدة 
دقيقة   10-15 حوايل  بطول  منها 
التواصل  وسائل  خالل  من  ونشرها 

احلديثة.
تسجيل القرآن اجمليد كامال. 

كانت هذه رحلة يف عجالة على أبرز 
نشاطات mta الكبابري، راجني من 
القناة  لطاقم  الدعاء  الكرمي  القارئ 
أعماهلم  والربكة يف  والسداد  ابلتوفيق 

والقبول يف حضرة هللا تعاىل.

أخبار الـ MTA3\ الكبابير
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انتقل اىل رمحته تعاىل خالل العامني املاضيني االخوة 
واالخوات املرحومني طييب الذكر رمحهم هللا تعاىل وأعلى 

مقاماهتم يف اجلنة، آمني.فإان هلل وإان اليه راجعون:

 ،12.1.2014 - نردين(  ابو   ( عودة  خليل  سعيد  االخ 
 – ابسم(  )ام  عودة  كامل  مسرية  احلاجة  األخت 
)ابو  عودة  اجلواد  عبد  مصلح  االخ   ،16.1.2014
عودة  زيدان  جنالء  األخت   ،30.10.2014  - سهيل( 
امينة حسني عساف  األخت احلاجة   ،2014/11/30  -
- 2014/12/12، األخ صادق حامد عودة ) أبو آرام( - 
2015/1/10، األخت سهيلة عبد القادر عودة – جنمي 
رشيد  الدين  نور  احلاج  األخ   ،2015/7/2  - عالء(  )ام 
عودة )ابو وجيه( - 2015/8/3، األخت سارة حممد عودة 
)ام زايد( - 2015/8/23، األخت سعاد حامد عودة )ام 
طيب  انيسة  احلاجة  األخت   ،2015/10/26  - مازن( 
حممد  مسيحة  األخت   ،2016/2/5 نعمان(-  )ام  عودة 
امساعيل  األخ كمال   ،2016/3/25  - رجاء(  )ام  عودة 
عودة )ابو ايهاب( - 2016/6/1، األخ احلاج حممود امحد 
حسن  حممد  األخ   ،2016/12/25  - امحد(  )ابو  عودة 

عودة )ابو رايض( - 2016/12/30

وفيات

ISLAM AHMADIYYA
ال اله اال هللا حممد رسول هللا

MTA Streaming

البث احلي لقنوات
:MTA الـ



برنامج نسائي بامتياز تقدمه السيدات: منال موسى، نور الهدى غانم، دعاء منصور، 
تضم كل حلقة ثالث فقرات األولى حول سيرة أم المؤمنين زوجة المسيح الموعود 
عليه السالم، والثانية حول توجيهات حضرة أمير المؤمنين لنساء وفتيات الجماعة، 

والثالثة يستضفن من خاللها مبايعة عربية لنطلع على تجربتها.

انطلق هذا البرنامج على شاشة إم تي إيه في 2017-1-28
 ويبث كل سبت الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش
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