
اجمللد التاسع عشر، العدد األول -  ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٢٧ هـ - أيار/ مايو ٢٠٠٦ م

كلمة �لتقو�٢

ملا  �ملتابعني  �ملسلمني  من  8حد  على  Mفى  ال 
يد�V R مسرU 8حد�T �لشاQR �إلسالمي 8نه 
منذ فتر\ ليست ببعيد\ 8خذ� كثW من �لقوX �لتنصWية 
تنتهج 8سلوبا متسما بالتوهني ��لتشويه لإلسال^ �تعاليمه 
�لسمحاg ��لقدV U شخص Rسوله �ملصطفى صلى �هللا 
عليه �سلم، �.لك V %ا�لة يائسة لنشر مذهب �لتثليت 
 k�8سا بني  �ملزعومة  �كّفاRته  �ملسيح  تأليه   �
 ��لدعو\ 
�متها�  مببد8  �ملسيحية  نشر  %ا�لة   �8 
ال  �ملسلمني.. 
 rيتنا 8مر  �تعاليمه  لإلسال^  �ملتعمد  ��لتشويه   sلكذ�
 .X8خر عقيد\  �أل<  .�ִדا  للمسيحية  �ألخالقية  ��لقيم 
�مشاعرهم   wلنا� عو�طف   Rستثا�  sألسلو� هذ�   �8 
ال 
�لدينية �جرحها باالفتر�g ��لطعن �ملتعّمد، �بث �لشبها�، 
�لذين  �ملضلني  �لضالني  منهج  �لذX هو  �لّسافر  ��لتطا�/ 
�لعّل  �إلميا�..  �معا~  ��ألمانة  �لصد&  من  يتنصلو� 
�لكتابا� ��ملصنفا� �لكثW\ �ل� 8لفها فريق من �لقسا�سة 
��ملستشرقني �لغربيني �لظاملني حو/ شخص Rسولنا �لكرمي 
��لبهتا�  �لزيف  على  شها0\  �ي  �سلم  عليه  �هللا  صلى 
فريق  .لك  من   ��ُيستث �حلنيف..  0يننا  به   Rَُّيصو �لذ< 
من �ملنصفني �لعا0لني �لذين �ثقو� شها0\ �حلق مبا R0سو� 
�ملغرضة  �لطعو�  من  �بر�gته  �إلسال^  مز�يا  من  �حققو� 
�هللا  �ملصطفى صلى  %مد  على  فأثنو�  �حلاقد\  ��لشبها� 

عليه �سلم �Rسالته..

� �لعد/ ��إلنصا� ��لقو/ �لسديد هو مبد8 �ب �8  
بينهم من �ختال�  8تباQ كل 0ين مهما كا�  به  يتحلى 
عقائد< أل� �لقيم �لر�حية �ألصيلة �ملتمثلة V �لتز�^ �لصد& 
�لتعايش بني  �لتعاليم، ��8  قاسم مشتر@ بني كل  ��حلق 
�أل0يا� ضر�R\ �غاية �ب �8 يسعى 
ليها 8تباQ كل 0ين 
ما  هو  �لتسامح  من  �جلو  هذ�   �8 كما  عليها،  ��رصو� 
يساعد على �لتعر� على مز�يا كل 0ين �خصاله �لر�حية 
��ا�R، أل� �لشجر\ �لطيبة ُتعر� بثماRها.. �هكذ� يتسّنى 

�ملختلفة  �لعقائد  �مناقشة  �حلق  �لدين  معرفة  كافة   wللنا
��لتفّكر فيها �هم V مأمن من كل ما يعّكر صفو �لسال^ 

من �لتجريح �8 �لتشاحن..

ال  يقو/  �لذ< ال  �ملنهج  �نتشر �إلسال^ بفضل هذ�  لقد 
�حلق �ال ينسب لآلخرين �ملخالفني له 
ال ما يؤمنو� به من 
 s8سلو �
حق �8 ما ��رفو� عنه من باطل، ��0 �8 يعمد 
�لقر��   V ملنهج� هذ�  نتتبع  �حينما  �لتقّو/..   �8  gالفتر��
 �8 .
�ملجيد جند� جليا V مو�ضيع كثW\ �منها �ملسيحية، 
�لقر�� �0فع عما هو حق �8ث� عليه V موضوعاִדا �كل 
ما يتصل ֲדا، �0حض V �لوقت نفسه كل ما 8لصق ֲדا 
من معتقد�� ��ئفة تنتقص من 8صو�ا �ل� كانت عليها، 
 sها& �لباطل ِسَمُة �لدين �حلق ��لكتا�

حقا& �حلّق � �

�حلق، �ملا كا� �لقر�� فرقانا. 8< فاصال بني �حلق ��لباطل 
�Rسالًة خامتة 
� يو^ �لدين،كا� ال بد له من �8 يتَِّسَم 

َما� �ملميز\.. ֲדذ� �لسِّ
�باستقر�g �لتاRيخ �لدي� جند �8 من �يد �يبتعد عن �ج 
�لذين  ��ملرسلني   gألنبيا�  g8عد� هم  عصر،  كل   V �حلق 
يتخذ�� من �الفتر�g ��لتشويه مبد8 �م على 8مل �النتقا¡ 
بني  للحيلولة  �¢ي  حاجز  ��ضع  ��لنبو\  �لوحي  من 

ِإْحَقاُق اَحلّق 
 َوِإْزَهاُق الَباِطِل
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 Rنتشا�� Uصال
�لناw �بني ما يتمنا� �ألنبياg من هد�ية �
للدعو\..! لكن �هللا تعا� ينسخ باطل 8عد�g �ملرسلني �يزيل 
�لباطل  فينكشف  �حلق،  سبيل  تعتر¤  �ل�  �لعقبا�  كل 
�8هله، �تتجلى �يا� صد& مبعوثي �لسماg، فيندفع �ر 
�إلميا� �0فقا Mتر& ��ر� كل ما �و/ ��0 ¥ر�� ليسقي 
�هللا من  �ملحر�مو�، �هكذ� �عل  منه  �لعطاشى �يرتو< 

 ..gقي �اعا� �ألنبياR V فتنة �ملبطلني سببا
 �
 ��نتقل  .�Rته  �إلسال^  توهني  بلغ  لقد   §Rلقا� 8خي 
�ل�  ��لعالنية  ��حلجم  �لقو\  حيث  من   \Wخط مر�حل 
يعمل ֲדا، حيث ¨ يعد عد� �إلسال^ شخصا �8 عشر�� 
�ألشخا¡ �8 هيئة �8 منظمة بعينها، بل �ªذ �ليو^ شكال 
 �
�خر ينم عن حتالف �تكتل منسجم بعضه مع بعض �
 �R8صبح تيا .
تعد�0 �لالفتا� ��لشعا��R �ل� �ملها.. 
�يساند�  توجهاته  �يدعم  َيْر0ُِفه  ما  له   Xلقو� من   �Wكب
�بوصف  متحركة..  كدمية  �لكو�ليس   g�R� من  ��ركه 
8ننا  للشك  يدQ ¥اال  مبا ال  للجميع جا�مني  نؤكد   &08
فقد   ،gبكل جال �مأجو¯  �يأجو¯  �لدّجا/  �من  نشهد 
�لعاتية،  �ألمو�¯  متّو¯  كلها   ¤Rأل�  V بفتنهما  ماجو� 
فأمعنو� �لنظر V ما 8ُْخِبرُتْم به ��علمو� 8نه ليس �ة �ختال� 

�8 غمو¤ بني ما 8نذR به �لقر�� �ما جاV g �ألحا0يث 
فالفتنة  مبصرتا�.  �Rحانيتا�  عينا�  له  ملن  شر�R¢ا  عن 
�ملسيحية �ل� تكا0 �لسمو�� يتفطر� منها ��ألR¤، �فتنة 
�ملا0ية للغرs ما هي   Xلقو�  V ملتمثلة� يأجو¯ �مأجو¯ 
V حقيقتها 
ال شيئا ��حد�.. ��ملمعن للنظر V هذ� �لزمن 
8بد�  قبل  �أل�� من  �ألمم  تشهد   ¨ .
 �8ما حقيقة   Xير
ما يشهد� �ملسلمو� ��لعا¨ V هذ� �لعصر. 
� �ألمة �ليو^ 

هانة � �إلسال^،  على  �لشرسة  ��جمة  عينيها  بأ^   Xتر
Rسوله صلى �هللا عليه �سلم ��ستفحا/ فتنة �لصليب �هي 
���ة عاطلة مكّبلة بطو& من �ألغال/ �ل� 8فقدִדا سيا0ִדا 
�لر�حية ��ملا0ية كنتيجة مباشر\ لتجاهل �لتحذير�� �لنبوية 
�تفسW �لنبؤ�� �ملحمدية تفس�W خر�فيا �¢يا لن يتحقق.. 
 >8R �ألمر  هذ�   Xنر �أل°ديني  �ملسلمني  معشر  ��ن 
 �8 لألمة  �آل���   �� لقد  �آلخرين.  من  8كثر   gلعني ³ال�
تستيقظ من غفلتها فقد حانت ساعة سيا0\ 0ين �ملصطفى 
صلى �هللا عليه �سلم إلنقا. �إلنسانية من بر�ثن �لُبعد عن 
�حلضر\ �إل�ية. فقد ناX0 منا0< �لسماg، فهلّمو� 
� هذ� 
�لدعو\ �ملباRكة ��بذلو� تضحيا� ّ�ة، من تو�ضع �لقلب، 
�هللا   ��0 من  ُتعبد  �ل�  �أل�ثا�  �كسر  �لنفس،  �مر�جعة 
ظاهر\ �باطنة، �حتلو� بالصC على �ملكاV �R سبيل �إلميا�، 
 s80ينه كد� �هللا  تضحية V سبيل  لقبو/ كل  ��ستعد�� 
من كا� قبلكم ممن 8نعم �هللا عليهم! ��شربو� من �لتريا& 
�لر�حا~ �لشاV �لذ< جاg به �إلما^ �ملهد< عليه �لسال^ 
�لر�حانيني  موتاكم  بني  �حليا\   sبه ستد  .
 �هللا  عند  من 
ُيكَسر  �به  فيبصر��،   sلقلو� فينهضو�، �يشفى عميا� 
�لدّجا/،  قيد  من   ��Rَُُّتَحر� ��لكفر،  �لشر@  صليب 
�عاهاته  �خلنـزيرية  �ألخالقية  مفاسد�  على  ُيقضى  �به 
�ترتفع   ¤Rأل� على  ��لسال^  �ألمنة  تقع  �به  �لر�حانية، 

�Rية �إلسال^ �لعظيم �Rية %مد �ملصطفى �.

لقد آن اآلوان لألمة أن تستيقظ من غفلتها 
فقد حانت ساعة سيادة دين املصطفى 
اإلنسانية  صلى اهللا عليه وسلم إلنقاذ 
من براثن الُبعد عن احلضرة اإلdية....




