
¬b‘‰€a@ú»i@…ôÎ¬b‘‰€a@ú»i@…ôÎ

Ú–ÌåΩa@ÉÌâbn€a@…ˆb”Î@Û‹«Ú–ÌåΩa@ÉÌâbn€a@…ˆb”Î@Û‹«

لقد تنا�لت �قال� عديد� �بلغا� ش� س�� 
�لرسو) �ألعظم $مد �ملصطفى � � �لشر� 
�لفينة  بني  �لنشر   -�. /�لت  �ما  ��لغر2، 
ُتطالعنا ببحو> جديد�. هذ� 89 جانب �هتما�   Aألخر��
��ملعاهد  ��لكليا�  ��لتا-Dية  �لدينية  �لد-�سا�  مر�كز 
Iو�نب �لس�� �لنبوية �لعطر�. �هذ� يد) على ما تزخر به 
شخصية -سو) �هللا � من مقوما� �خالقية �9نسانية تركت 
Nيع   89 ��نتشر�  -سالته  �متد�  حيث  ميحى؛  ال  �ثر� 
 Uنقا� Uبالرغم من صفا�ملعمو-� -غم كل �ملعوقا�. � UاY�
�لرسالة �ملحمدية �كيفية �نتشا-ها فإننا ال /لنا نسمع �نقر� 
بني �لفينة ��ألخرA من يضفي عليها صبغة �إلكر�[ �لدي\ 
gد �لسيف، �َمن يستغل كتابا� بعض َمن ضّل به فكُر[ 
�لسيف كشاهد عليها.. �هكذ�  نظرية  ليثبت  �ملشايخ  من 
شرعت �ألقال� �ملعا.ية mط kgها �لز�ئف �مللو> بالكر�هية 

��لبغضاU عملية تشويه �حلقائق �تزييف �لتا-يخ..
�لعل �لنقاq �لp يركز عليها خصو� �إلسال� � �لس�� هي 
مقولة �s �ملسلمني ما s9 �صبحت rم �ملدينة مثابة �مركز� 
�ملناطق  على  �/حفو�  سيوفهم  ��شهر��  جيا.هم  �متطو� 
�ملجا�-� إلكر�[ �ملخالفني قهر� �ج�k على قبو) �إلسال�!. 
�لألسف �لشديد فقد �ستند هؤالU �ملغرضوs على بعض 
�ألفكا- �لفاسد� �لp تنسب صفة �النتها/ية للرسو) �، 
 yتتنا} كليا مع ُخلق �لنبو� بكل ما حتمله من معا pل��

�لصد� ��حلق ��لفضيلة ��لقيم �لعليا..
خصوصا  �حلنيف  �لدين  على   s�حلاقد� �ستغل  �لقد 
�لقسا�سة ��ملستشرقوs �ملتعصبوs هذ� �ألمر �ميا �ستغال) 
��صمو� �إلسال� بطابع �جلkية. �صنفو� حتاليلهم �لال.غة 
 sكا حيث  �ملكية  �لفتر�  فترتني:  �جو.  �سا~  على 

�الضطها.، � �لفتر� �ملدنية حيث �لغز� ��إلكر�[.. 

�يبد� ��م تناسو� �s �حلر2 � تكن �.�� �منهج �ملصطفى  
 sتستهويها نفوسهم يوما ما كما �شا- �لقر� ��صحبه �
�لكرمي rذ� IالU: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم �ْلِقَتاُ) َ�ُهَو ُكْرٌ[ َلُكْم﴾  
�لدفاعي � يكن من  بالقتا)   sإل�� s9� .(لبقر� :٢١٧�)
 � �هللا  بأمر   sكا �9منا  ��مر[   � �لرسو)  �فكا-  بنا� 
ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم   sَُيَقاَتُلو لِلَِّذيَن   sَ�ِ�ُ﴿ تعا8:  قا)  حيث   -
َ�s9َِّ �هللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾ (�حلج: ٤٠) – �بينت �آلية 
�قو� �لظلم على Nاعة �ملؤمنني �فعل �لقتا) �لشنيع �لذ� 
�قع عليهم من ِقبل �ألعد�U، حيث � يعد هنا� ِمن سبيل 
لوقف ظلم �لظاملني جتا[ Nاعة �ملصطفى � بعد هجرִדم 
�لظلم  لرفع  �لدفا�  حق  غ�   Aأل�� �حتملهم  �صkهم 
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.sلطغيا��
�� يتوقف �ألمر 89 هذ� �حلد بل �ستغلو� �قائع �لعقوبا� 
�لp �ُنزلت على بعض �لقبائل �ليهو.ية، �نسبو� للمصطفى  
على  Dفى  ال  �كما  باهللا).  (��لعيا�  ��لغطرسة  �لظلم 
�ياٍ.  mّطها   � �لتا-يخ  ما.�  من  هائال  ا  كمًّ  sفإ �ملطلعني 
فأصبحت  ��ألحقا.  ��لكر�هية  �لضغينة  �تدخلت  �مينة 
خال)  من  خد�عهم  تبني  �لقد  �كتبو[.  خّطو[  ما   kَح
مع  تو�فق  9 ا.   � فشلو�  �لذين  جلدִדم   Uبنا� .-�سا� 
شخصية �ملصطفى � من خال) �لكتا2 ��لسنة �لعطر�. 
 .yيتعا-¢ فعل �لرسو) � مع �لنص �لقر� s� �9 يستحيل
�هكذ� ُ�جهت �صابع �الִדا� 89 �الستنتاجا� �لز�ئفة من 

�قائع �لتا-يخ. �قبلو� �s ما نز) ֲדذ[ �لقبائل �ليهو.ية من 
9جالU هو نتا¤ عد� �لتز�مها بالعهو. �ملعقو.� مع �لرسو)  
كل  من  �بالرغم  �ملسلمني.  ملحق  �لعد�  مع  ��حتالفهم 
�عا.��  �لكنهم  ��حتر��  بر�فة   � �ملصطفى  عاملهم  هذ� 
�لكر�، �هكذ� � يبقو� للتفا�¢ ¥اال. �مثل هذ[ �لقو�نني 
ال /�لت جا-ية 89 يومنا هذ� 89 حد �s من Dوs مصا¦ 

بلد[ �يساعد �ألعد�U الحتالrا غالبا جز�§[ �إلعد��.
�تزخر �.بيا� �جلماعة �إلسالمية �أل¨دية بأعما) متميز� 
 � �ملهد�  �إلما�  حضر�  �لف  حيث  �ملجا)  هذ�   �
�خلفا§[ �لكر�� �لكث�. �هكذ� مت بفضل �هللا ت©يه �لس�� 
�ملطهر� من تلك �لفرية.. �مت تبياs حقيقة �جلها. �ملحمد� 
�لعظيم �لذ� �حد> ثو-ً� � جند ��حلجا/ �كل �جلزير� 
�لعربية �هو جها.[ بالقر�s �لذ� يتضاU) �مامه �� جها. 
�خر باعتبا-[ �جلها. �لعظيم �لذ� عمل به � طو) حياته 
منذ �s �جتبا[ �هللا تعا8 بالنبو� 89 يو� -حيله.. فأحد> به 
�لباطلة  ثو-� عظيمة طهر� �لقلو2 ��لعقو) من �لعقائد 

�نفخت فيها -�® �إلمياs باهللا �لو�حد �ألحد..
� عصرنا �حلا¯ �-جع سيدنا �¨د � بتأييد �نصر من �
�لعربية  �لتأث� �لكب� �لذ� غيَّر ¥رA �حد�> �جلزير�  �هللا 
من ظلما� �لكفر ��لشر� ��لضاللة 89 نو- �rدA ��حليا� 
من خال) .عو�� �ملصطفى � � �لليا¯ �حلالكة ��لدمو� 
�لشريفتني شفقة على  عينيه  تنهمر من  �لp كانت  �لغالية 

خلق �هللا تعا8.
قد  �لقليلة  �لسطو-  ֲדذ[   sنكو �لقا-°  عزيز�  �هكذ� 
�ضعنا بعض �لنقاq على بعض حر�± �لتا-يخ �ملزيفة. 
هد�نا �هللا �9ياكم ملا ³به �يرضا[. �للهم صلِّ على سيدنا 
ّ́ه �غّمه �حزنه rذ[ �ألمة،  $مد �با-� عليه ��له بعد. 

��نز) عليه �نو�- -¨تك 89 �ألبد.
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نكـون  القـارئ  عزيـزي  وهكـذا 
قـد  القليلـة  السـطور  بهـذه 
علـى  النقـاط  بعـض  وضعنـا 
بعـض حـروف التاريـخ املزيفـة. 


