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التقوى

 فتحي عبد 	لسال�

·الفة   حتلمو�  من  يا 
���لة تطر_ باU ��ما 

�تفتحها بالسيف:
من  عرفت   iقو مع  ستفعلو�  ما[� 
ألحد  يد��  ال  6نه  مسلم  صحيح 
 rمأجو� rبقتا�ما؟ جا4كم يأجو
 aلعا� ليحكمو�   Uصو كل  من 

بـ"�لبزنس". 
�تص  ال  فيهم   i���لو� ��لنصو¢ 
 lخيا �مناظر  خر�فية   Gبكائنا
كانو�  ��ميني   Wبنا بل  علمي 
فكانو�  �6�با  شر_  يسكنو�  قدميا 
 T] لة�� :W�فا lاº يتعد�� على

�لقرنني. 
�لزما�  �خر  6حا�يث   Gفسر لو 
حرفيا فسو� نقع � �لتناقض، فلو 
كا� تنفس سيدنا عيسى � يقتل 

�لكفرi لغاية مد �لبصر لكا� كائنا 
بتنفسه   ��لك  طبيعيا،   ال  خياليا 
 lلدجا�لو كا� � .rمأجو� rيأجو
�لسما4  �يأمر  حرفيا  �ملوتى  `يي 
�Zا.  لكا�  فتنبت  ��أل�»  فتمطر 
 Uملغر� من  �لشمس  6شرقت  �لو 
حرفيا لتوقفت �أل�» عن �لد���� 
للنصو¢  �الجتا�.   عكست   �
معا� عميقة �ال تؤخذ باحلر� بل 

بداللتها. 
 o�مبع� 6حد G4لساعة جا� Gعالما
 Gالتصاال� عن  ناجتة   i�جبا عاملية 
��لتكنولوجي.  �لعلمي  ��لتقد{ 
فتمطر  �لسما4َ   lِلدجا� 6مُر  مثال: 
هو حيلة �ملطر �لصناعي .. �شر�_ 
 oد` كما   Uملغر� من  �لشمس 
 Uلغر� ¦و   iطائر  Uكو� من 

 Gلشمس عا��فتجد  Uملغر�ساعة 
 � Uلغر�6بنا4  lتطلع. �منها �خو
�إلسال{. �مثال:  �لعشا� عطلت = 
�لقال¢ فال يسعى عليها  �لتتركن 
  .i�جبا Gلسفن ;مال�� �لقطا� =
ير��   rمأجو�  rيأجو �كذلك 
ֲדما 6مم تصX مالكة لقوi عسكرية 

جا�فة.. 

�هم مال� 	لقو� 	لنو�ية حاليا 
كفى خد�عا للنفس �تعزية ¶�ئفة �ا 
 .rمأجو� rيأجو ��6 هؤال4 ليسو
�لنا�   lستعما� على   lيد �½هما 
��لسال¯    Gآلال�  � �ملتأججة 
 .��Xلط�� ��لسفن   G�ملتفجر��
�أل�»   W�6قو كل  من  �جا�4� 
(�6�با   .(Uمن كل حد) �لكر�ية 

6Á„‘ÚÉ]6Á–‡|_6€·’—ö6⁄‘6X‚
X‘‡�66‡Ç¡_6X‹Ä‘Y6‰›dŸ‚

6Á„‘ÚÉ]6Á–‡|_6€·’—ö6⁄‘6X‚6Á„‘ÚÉ]6Á–‡|_6€·’—ö6⁄‘6X‚
X‘‡�66‡Ç¡_6X‹Ä‘Y6‰›dŸ‚X‘‡�66‡Ç¡_6X‹Ä‘Y6‰›dŸ‚



٢٣

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد السادس - ذو احلجة  ١٤٣٦ ومحرم ٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٥ م

��ألمريكتا�).
 Uقلو فتح  هو  معهم  ��لتعامل 
�جلميل  �لتوحيد  بسيف  شعوֲדم 
�لوحش  يأسر   lفاجلما �حلقيقي، 
�عوִדم  هو  �لفتح  6نيسا.  �fعله 
لدين �هللا �جلميل بشكل ¡يل، مع 
��عائه  با�د�ية،   Bتعا �هللا  �عا4 

 .tمتج À�6 يهد{ كل طا Bتعا

$� 	لسد �	اللتفا!
�لسد �لقدمي صا� �كا4 أل�م �لتفو� 
�لر�سي  �المتد��  عليه من جغر�فيا 

�أل��³. 
 Uلسد `جزهم قدميا  جنو� كا� 
��سيا، �لكنهم هاجر�� �تكاثر�� 
بال�  �غز��  ��لتفو�  �6�با  �مأل�� 
�إلسكند�،  6يا{  �لقرنني   T]
عو�مل  من   �Xملص �لسد  �تركو� 
 � بنا  بعضهم  ��صطد{  �لتعرية، 
6�ضنا  فتحسسو�  �لصليبية   Uحلر�
لأل�»  �هاجـر��  ���سونا، 
�سرقو�  �ألمريكتني،   � �ملكتشفة 
�ملسلمني من Zفريقيا، �سرقو� علو{ 
ألنفسهم  �بنو�  �شتمو�،  �إلسال{ 
�ألطر��  متر�مية  منظمة   i�حضا
�هم  فيزيائية.   6سس  على  تقو{ 
�لو  �لنو�ية  �لقو�   U6صحا �آل� 

�ستهبلتم �جتاهلتم.

هم شعوU ���سة .. �لقد عرفو� 
[�ִדم من �قائق ثقافتنا �فهمو� من 

هم فيها، �هم ليسو� بأغبيا4.
�عرفو� من �لد��سة �6 �إلسال{ لو 
كا� �ينا حقا فهو كما شرحه �بن 
 iفر�ملتو� كتبه   �  ،Tملحمد� مرمي 
�إلسالمية  �جلماعة  موقع  على 

�ألjدية. 

	قتر' 	لوعد 	حلق
علم يأجوr �مأجوr من كتبنا 6نه 

`و¶ قوi منيعة على ��زمية. 
 rمأجو�  rيأجو �هللا   r6خر لقد 
��لسال¯  منيعة  علوما  �6عطاهم 
ثقافتنا  من  �عرفو�  �جلبا�،   Tلنو��
±هم  ��ضعو�  سيكتسحو�،  �6م 
� �لنفو[ �"�لبزنس"، �لذلك فهم 
�لصر��   �  Uلشعو� يصابر�� 

�لكن لو �ستعصت عليهم 6مة فهم 
جاهز�� ملحوها من �خلريطة.

عش   rمأجو�  rيأجو نكش  لقد 
كتب �إلسال{  �عرفو�  �حلقيقة.

6مة �إلسال{ عصت �ֲדا   �6 عرفو� 
فغضب عليها ��6م � فرصة طاملا 

�لتمر� على �هللا � �ملسلمني.  
�6ا   rمأجو�  rيأجو �عرفت   
َيد�ِ�  ال  �6نه   rمأجو�  rيأجو

ألحد لقتا�ما.
 ��6�� �ملوعو�  �ملسيح  �عرفو� 
هو  6نه  �عرفو�  صدقه،   Gعالما
�بن   Gمو من  سر�  �تيقنو�  �مّنا، 
مرمي �أل�l �عد{ عو�ته.. �عاصر�� 
�كانو�  مسيحنا   iعو� تفاصيل 

 .lأل��ليو{ �معايشني له منذ 
له  �ملشايخ  بتكذيب  سعد�4  �هم 
أل� هذ� يطيل �م  فسحة �لتمد�.

... واصطدم بعضهم بنا , احلرب الصليبية فتحسسوا 
أرضنـا ودرسـونا، وهاجــروا لألرض املكتشـفة , 
األمريكتني، وسـرقوا املسـلمني من إفريقيا، وسرقوا 
علوم اإلسالم وشتموه، وبنوا ألنفسهم حضارة منظمة 
م_اميـة األطـراف تقوم على أسـس فيزيائية.  وهم 
اآلن أصحاب القوى النووية ولو اسـتهبلتم وجتاهلتم.
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التقوى

متصال  صا�   aلعا�  �6 �يعلمو� 
 Uلقلو�ملتا¯ هو فتح �لفتح � Uبا�

 .Wلنفو�تز�يج �
�ملبد6  حيث  من  ميانعو�  ال  �هم 
�6 تنا�T بدينك � شعوֲדم، ��6 
�يقنعهم  مبز�جهم  غالب  يغلبهم 
برضاهم. �تتحمل شر�² �ملناقشة 

 .iحلر�
�ملشوهة   i�لصو� يسعدهم  �لذلك 
تتبعها  �ل*  �إلكر�هية  لإلسال{ 
 ،Tملحمد�ملسيح �تكذيب  Gاعا¡
يفعل �هللا  ما[�  �يرقبو� بكل حذ� 

 .i�ملنصو�جلماعة �مع  Bتعا

�لقد علمو	 .- 	لدعا, هو 	حلربة
 iلقو�لتضر� لألحد هو ��6  �علمو
�لربانية �ل* 6عطيت ملسيح �إلسال{ 
 �6 �علمو�  قاطعة.  ماضية  ��6ا 
�ملصX حتد� �هو  �6 �هللا سيستجيب 
�عا�4 عندما `تشد �ملسلمو� خلفه 
قائلني: �مني، فيهدT �هللا من يشا4 

�يضرU بالطو�عني من يشا4. 
�عرفو�  منا  جا4  �ملسيح   �6 عرفو� 

عالماته كما يعرفو� 6بنا4هم. 
�تيقنو� �6 �لذT بشر به �هللا ��سوله 
 � حر�  لكل  �ققا  �صل  قد 
�حلق،   lقا 6نه  �علمو�   .G�4لنبو�
��6 من �لعبث شن �حلر�U عليهم 

 Gلعبث �ا�ال�لفتح بال�هم �من 
Zنشا4 �خلالفة بالطر_ �لصناعية بغية 
 �6� حرֲדم،   تبتغي   iلقو �النتها4 
من �لعبث �ستدعا4 �لذ�كرi �لتا�®ية 
ضدهم ֲדد� هزميتهم ..�عرفو� �6 
�إلسال{   6مة  من  طلب  �هللا  مسيح 
�الحتشا� خلفه للتأمني على �عائه، 
له  �ملرجو  �لنقي  �خلالص  �6نه 

.U�جلو�

	هللا يرسل 4 	لوقت 	لصحيح 
 BZ  ١٢٥ من   Gلصفحا� �قر�6� 
١٤٦ من تذكرi �لشها�تني �متعنو� 

..Bأل�� Gبع صفحا�أل� �
لقد بعث �هللا مسيحه  حني كا� من 
�ترjه   �¡اله  لكماله   T�لضر��
تعاB �6 يبعثه. بعثه � �للحظة �ل* 
 Tتنصر فيها نصف مليو� مسلم هند
;ريتهم  منهم،   مسلم   aعا  ٧٠�
Zكر��،    ��� �مبز�جهم  Ëتا�ين 
عن   Gشبها� ��جل   Gغبا��  lمبا
�هللا  �علم  �بوكة،  كا[بة  �إلسال{ 
لو مرG ١٠٠ سنة  6نه  جل جالله 
�ينه،  يبا�  فسو�   l�ملنو� هذ�  على 
�كتب  بقلم،  �جال  فبعث  ل  فتدخَّ
للقر��.  �تفهيما  نو��  �لدنيا  �مأل 
�قضى على هذ� �لدجل بنو� �لتفهيم، 
 .Xلتنص� vقتلت كتبه كتب �جا�

�جعل �هللا تعاB له عالماG صد_ 
يشر�   Tلذ� شرحه  ��عة  �منها 
�لعربية  �هللا  علمه  �كذلك  �إلسال{ 
�لبليغة �لفصيحة �ألصلية فصا� �  
يكتب شعر� كامر�4 �لقيس  �نثر� 
6¡ل من مقاماG �حلريرT. ناهيك 
��خلسو�  �لكسو�   oحد� عن 
�ملبشر به � �لقيامة ��ختصاصه مع 
بكر�مة هي عالمة صد_  ¡اعته  
�هي �لنجاi من طاعو� عا{  قضى 
على �ملاليني � �لبنجاº Uاl ��ند 
 ٨-١٠ من  ��ستمر   ١٨٩٨ منذ 

 .G�سنو
 rمأجو� rهللا من هم يأجو�عرَّفه �
�لصحيحة  �ألحا�يث   �6 �عرَّفه 

تنطبق عليهم. 

... نــد	, 
�ليقظة   6حال{  6سر�  هم  من  فيا 
�ألما�  �¡و¯  �خلبل   Gخياال�
 rيأجو �ستيقنت  لقد  �ستيقظو�. 
 Tلعسكر� مستقبلها  من   rمأجو�
فصا�G ִדز6 بأحالمكم �لعسكرية. 
يغلبها سو� �عا4  لن  6نه  �عرفْت 

مسيح �هللا من 6متكم.
 Gعصابا  Gركا; 6نكم  �علمْت 
ُيذكر  شيئا  تضر�هم  لن  عسكرية 
بعضكم،    Xتدم ميكنكم  لكنكم 
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يريد  من  َمدِّ  من  عندها   Wبأ فال 
�ألحا�يث  طمأنتها  فقد  بالسال¯ 

�لنبوية على نفسها.
من   rمأجو�  rيأجو  Gْتأكد�
ֲדد�   l�� عمل   Gا�ال� فشل 

نشر �إلسال{ � ��ما بالسيف.
ما  �لعقل  من  عندهم  قو{  هؤال4   
 � �إلكر��  عن  يكفو�  جعلهم 
�لدين، �هجر�� هذ� �ملسلك  �مّلو�، 
 Wلنا�ليتر$  Uحلر�عن شن  �توقفو�
�ينهم،  �عرفو� �6 �جلها� � �لقر�� 
هو جها� 6مة تغز�نا ֲדد� �6 نتر$ 
�ين �إلسال{ قهر� بالسيف فتفا��� 
 lملا� Uعملهم على حر� �قصر��

��أل�» ��لبزنس ��لنفو[. 

نتائج ?كو' 	لر.= �	لعنا$..
 يقوl �لناW أل�ال�هم عن �خلالفة 
ليست  هذ�  �ألjدية:  �إلسالمية 

�خلالفة.
من  بد  ال  �لكن  �م:  يقولو�   �

�خلالفة.
 rيأجو ملكر  ضحايا  ��لنتيجة: 
�خطط مأجوr، ضائعو� Ëد��� 
�ليبيا  �سو�يا  �لعر�_   � يصنعو� 

فضائح Ëزية.
مشايخ  �جه  على  عا��  ليكو� 
باكستا� �مناهج �لوهابية �شيعتهم 

¥ا�هم..  ينظر   aلعا�� مصر.   �
�ير� 6طفاl �لعرU �كيف تربيهم 
��لفعل  �لقتل   iلذ على  ��عش 

�جلنو� �هذ� عا� �T6 عا�..
يد  على  تربيتهم  �فض  �لسبب: 
خالفة �بن مرمي .. حيث Zسال{ �هللا 
�حلق يثمر حتوl �لوحش Z BZنسا� 

نعم �ملو�طن.  
 � �إلسال{  تشر�  خالفة   G4جا
ليست  هذ�  عنها:   lلألطفا  lيقا

�خلالفة ..
��لنتيجة: 6طفاl سنهم ١٥ يقتلو� 
6ما{  تدمر  مسا�¯   � �جلنو� 
هي  هذ�  �م.   lيقا�  G�Xلكام�
 rال عمالة يأجوZ خلالفة.. �ما هي�

.rمأجو�

حـاشا هللا
 iلنجد�يرسل  a 6نه Bحاشا له تعا

بعد �a يقم �حلجة بعد. تعاB �هللا 
فاهللا  �لبيا�..  يؤخر  6نه  ظن  عن 
�jة  سنة   ١٢٦ منذ  بعث  قد 
6صليًّا  للقر��  �فهما  �خطابا 
 lو` كي   قويـا  �عونا  �نو�� 
Zنه  �لعـا�..  هذ�   oحد�  ���

مسيح �هللا  �..
  ،Xبالتكف �شتغلو�� �فضو�ملشايخ ��
مسلسل  فبد6  قلد�هم،   Wلنا��
�لعذ�U ��لعقاU.. �ما `دo �آل� 
هو عقاU ملن جا4هم �لنو� فآثر�� 
يفسد��  �ملشايخ  �طاملا  �لظال{.. 
�هللا  ¡اعة  عن  بصرفهم  �لنش4 
�يش��X با¶���4 ¦و خالفة �ملسيح 
عليه �لسال{ قائلني: هذ� كفر،  فاهللا 

يعذU كل من تبع �ملشايخ . 
نشأִדم  سو�  ألبنائنا  صال¯  �ال 
 iلصال� عليه  �مد  خد�{  �ج  على 

��لسال{.  
 

حاشا له تعاG أنه c يرسل النجدة بعد وc يقم 
احلجة بعد. تعاG اهللا عن ظن أنه يؤخر البيان.. 
فـاهللا قد بعث منذ ١٢٦ سـنة رgـة وخطابا 
وفهما للقرآن أصليا ونورا وعونا قويا كي  :ول 
دون حـدوث هذا العار.. إنه مسـيح اهللا �..


