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التقوى

 kبينما كا� \جا� �لغر
ير�¬  ملحمد  �لكا7* 
مسيحه   Oي�  kلقر
لسفر  خر�فية  تأ�يال/  حسب 
�ملحمد�  باملسيح   Oفوجى �لرãيا، 
���7قت  شجرته  �غر�   Oجا �قد 
بد�لة  �ليهو\  يعد  فأسر�  ��Zر/. 
L فلسطني، متصو7� �نه ميهد �لطريق 
pبو) �ملسيح L �يئه �لثاj بالشكل 
بعد   Oفوجي �لكنه   .��ملوهو  Lحلر�
�ملحمد�  �ملسيح   bفا� من  سنة   ٤٠
�نه صا7 �حد �صحابه �6ير� خلا7جية 
\�لة Pسالمية �ليدb، �صا7 مشهو7� 
®كمة  �7ئيس  بل  به  موثوقا  ®بوبا 

�لعد� �لد�لية.

\�لة   ���قا  ،æلن� كا7*   �ستعجل 
يصر�  �كأنه  عجل،  على  Pسر�ئيل 
باملسيح �� يستقل �لطائرb �� �ملركبة 
ممهد  �جلو  حيث   ،�wي� �خلاصة 
 b7\ملغا�  �بيو شبيه  ��ملنا�   ��wلل
يعج  �لقد�   L ��ملطا7  ��لصعو\، 
كانو�  �لذين   ��لقو نوعية  بنفس 
 bاعا/ عديدY �عندما غا\7،  ��قا
 �� على   تصر  �إلسالمي  �لعا[   L
 ،Oلسما� L عيسى � حي �سمه
��نه نا�6 �سمه، �تكّفر بعنف كل 
 O�بالضر �تتوعد*  هذ�  يعا7»  من 

.Oلبأسا��
للمسلمني  فعجب  تعجب   �P�
مرمي  �بن   bحيا عن  يد�فعو�  �لذين 

L �لسماO \فاعا مستميتا، L معركة 
 ،��أليا مر/  كلما   bخاسر تبد� 
 bعقيد  L \ينهم  مو/   �� ير��  ال 
حياb عيسى جسديا L �لسماO، فهم 
\ينهم  مو/  على  يعملو�  ببالهتهم 
بكل غباO. �لكن \ين �هللا لن ميو/، 
كما  تنتشر  �}دية  Pسالمية  �Yاعة 

.Oلفضا� L bملبشر� Åلريا�
��جلماعا/ �إلسالمية (�ملصنوعة) هي 
�كثر من �ز� كل �حلز� على Pعال� 
�فاb سيدنا عيسى �، �يقا�مو� 
�لفكرb حs لو �غضبو� 7ֲדم �حلت 
عو�مل  �عملت  �لعقوبة...  ببال\هم 
�ملو\�\�  �ألعلى   ¤� \فع   L O�لعد�
ضد Yاعة �ملسيح L باكستا�، ��بو 
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�ألعلى هو �لذ� �نشأ Yاعة كانت 
�لبلد �فشلها بني  سبب خر�k هذ� 
�ملتعصبني  مهد  �كانت  �لبلد��، 
�سالت  طالبا�.  ��مثا�  ��لدمويني 
\ماO �ملسلمني �أل}ديني L �لطرقا/ 
�ملو\�\�،  على  �قبض  �لباكستانية، 
�لتكف`   Qفتا�   kلغر� فاستخر¬ 
�ألعلى   ¤� nعة  ֲדا  لينقذ  مصر   L
 �عا �1لك   ،Nلشر�  L �ملو\�\� 
خا�  �هللا  ظفر  عز�  �قر7   ،١٩٥٣
�قر7  باكستا�.  خا7جية   b7�6� من 
�ملزيفة،   b7ألسطو�  Oستبقا� �جلميع 
��لعيش L عا[ �خليا� ��لوهم �تنا�� 

عقا7�/ �خلر�فة �عد� �لفهم.
قطا7   ��ما للوقو"  ®ا�الִדم   L�
�ملستقبل �لز�حف ساهم �لشيخ �ملف� 
حسنني   Qوp�  j�إلخو� �ملصر� 
®مد حسنني Çلو" L 1بح مسلمي 
باكستا� �أل}ديني، �ساند �ساهم 
P LنشاO 7�بطة �لعا[ �إلسالمي ���� 
مهامها �حلرk ضد �جلماعة �إلسالمية 
 b\أل}دية، �صا7/ �ملليا7�/ �ملرصو�
متاحة لكل من يقو� ملر�كز �لتنص` 
يضحك  �كا�  �جلماعة،  ضد  �نه 
عليهم �لضاحكو� لينالو� مايريد��، 
��لكل سعد�O باحلرk ضد مسيح �هللا 

سو�O �جلا\ منهم ��pا�6.
 Oكر�هية �ملسيح �� تنشي Qتنس قو ]�

ضد* طو�ئف معا7ضة �أل}دية، �من 
خزيها [ تسمها  �ملعا7ضة �لقا\يانية، 
كي جتذk �لشباk �ملسلم �أل}د� 
 Oنه ال يوجد شي� للمشاهدb، عاملة 
�nه �لقا\يانية، Þ تركز قوQ �إلنكا7 
�ملحمد�  مرمي  �بن   ��ִדا على  عنا\� 
��حتيا�،  �شر   kكذ ماهو  بكل 
�جنو�  �خبا�  خر�فة  هو  ما  �كل 
عيسى  هو  يكو�  ال  كي  خيا�، 
�ملسلم لو كا� ال بد من عيسى �بن 
مرمي من �مة ®مد �، �ليتم �لبحث 
عندهم   kمللعو� �1لك  غ`*،  عن 
فيما  �الحتيا)   kبا من  طيطه  مت 
�خلر�فة،   b\ستعا� جهو\  فشلت  لو 
�أللسنة،  على  عيسى  مو/  ��شتهر 
�لو�هية  �لقصة  على   Oإلبقا� �تعسر 

�PحياO �مو�ִדا. 

�لعا[،   L �ملستقبل   �تقد �ستمر 
�نعمت مساحا/ شاسعة من Pفريقيا 
مرمي،  �بن  �مله  �لذ�  �هللا  بنو7 
من  Pفريقيا   kغر قبائل  بني  ��جد 
�هللا   Oليا�� بعض  مع  كأنك  يتكلم 
�قو�ما  يرفع  �هللا   �� �بد�  �لصاحلني، 

�يضع Cخرين.
 L �جلهو\  ��ستنفا\  �حلربني  �بعد 
 zملا7\ �لدجا� Oفوجى b\7لبا� kحلر�
�ا��  مصرعه  من   ��قا �د�،  مبا 
على   Oلعلما� �شجع  �شالئه،  مللمة 
 L �لwيه  �حلكم  من  بدال  �إلحلا\ 
�مر �لتوحيد، ��ستنجد بر�بطة �لعا[ 
جر�حه،  له  لتد���  �إلسالمي 
�ل�   b7ملنصو� �جلماعة  له   k7حتا�
 ،bقاهر غيبية   Qبقو  bمؤيد تنتشر 
لينتقم  �حلق   Oضيا nو*  مبن   Oجا�

لكـن املسـتقبل يزحـف بالمبـاالة، فهـو كتلة قدر 
اهللا ال راد حلكمـه، والعقالء مـن املتفرغني هللا يرون 
قناة املسـيح الفضائية، فيحسـون بعطـر الروحانية 
وتوحيـد ذي اجلـالل حـق التوحيد، و�سـون بنور 
العقالنية وشـفاء تسـاؤالتهم األبدية، فالعلم والعقل 
واملنطق والروحانية النقية : صف املسـيح املوعود، 
وهـذا هـو سـر الغيـظ الشـديد واحلقـد اللدود.
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باحلق،  ينطق  �لذ�  عد�*  من  له 
�فغانستا�،   L \نا7� للجها ��شعل 
مع  عجيب  حلف   L �\خل 
 OحياP  L اعا/ عجيبة، �ساهمY
��7�حها   L  Åلر�� �نفخ  موتاها 
7سو�  ناقة  لقتل  �شقاها،  لينبعث 

�هللا �حرما�ا سقياها.
 ،bبالمباال يزحف  �ملستقبل  لكن 
7�\ حلكمه،  �هللا ال  قد7  فهو كتلة 
 bمن �ملتفرغني هللا ير�� قنا Oلعقال��
بعطر  فيحسو�  �لفضائية،  �ملسيح 
�لر�حانية �توحيد �1 �جلال� حق 
�لعقالنية  بنو7  ��سو�  �لتوحيد، 
فالعلم  �ألبدية،  تساãالִדم   Oشفا�
�لنقية  ��لر�حانية  ��ملنطق  ��لعقل 
L صف �ملسيح �ملوعو\، �هذ� هو 
�للد�\.  ��حلقد  �لشديد  �لغيظ  سر 
منع  �جل  �من  مؤكد،  ��نتصا7* 
بالباليني،  �ألمو��  تبذ�  �ملؤكد 
�لكتب  �تكتب  �جلماعا/  �حتشد 
من  �ملحا�  جلعل  �لصحف  �تنشر 

�ملمكن..
�لغر»  pذ�  سهلة  �ألمو��  �أل� 
من  بعضا  �أل�  لغ`*،  صعبة 
�إلعال� يشكل �لر�� �لعا� �يلعب 
من  فإ�  �pو،  لعب  �ميا  به  �يلهو 
يكتب   ��  N�6الستر�  k�بو�
�لصحفي �ملرتزN �لعتيد مقاال ®شو� 

باألكا1يب �بكل قو� غ` سديد عن 
فيه  �ملسلمني �أل}ديني، �يصو7هم 
كأ�م �موعة "Çابيل"  �يستضيف 
�لدكتو7،  له  يقا�  Cخر  مستر6قا 
قا�  ما  �ملسلمني   Oهؤال عن  يقو� 
مالك L �خلمر، �هو مطمئن rP �نه 
ال يوجد �حد يقيس خلفه، �يتأكد 
 O�لقر� ��� Yهو7  قوله،  سد�\  من 

مشغولو� عن �لفحص ��لتدقيق.
سيوقفو�  ��م   ��إلعال �هل  يظن 
�غرهم  �لز�حف،  �ملستقبل  قطا7 
��7يتك  هللا  �قالو�  �لالمع،  1كاãهم 
لنقعد�  �علمت  فهمت  �لذ�  هذ� 

له سكك �لبال¡.
 �هل �إلعال� هؤالO �سرعو� ليكو� 
�ملا�  �من  جانب  �حلب  من  pم 

يكتبو�  حني  كل  فتر�هم  نصيب، 
حتت  �أل}دية  �ملسلمة  �جلماعة  عن 
فتبد�  �يشوهو�ا  �لقا\يانية  تسمية 
قبيحة كل �لقبح �ال يفكر L تقصي 

�خبا7ها �حلقة �حد.
مو/   �عد خر�فة   Oبقا �جل  من 
�لعا[   �سال تدم`  يتم   � عيسى 
�ليو�، �هذ� �لسر هو �لكامن خلف 
�لتد�عيا/  �هم �ألخبا7، �هو سبب 
�معظم  �ملصيبة  لكqيا/  �ملؤ\ية 
 ��لعاملية.  ��ليو �لسياسة   L �لكا7ثة 
 � عيسى  مو/  نفي  �جل  من 
عا[   L �حلرفية   Qقو  bمساند يتم 
 L �لفوضى  Pشاعة  �يتم   ،��إلسال
�جل عيو� خر�فة مت  �لعا[ كله من 

.�موִדا بأمر �هللا �لعال

 Vمن أجل بقاء خرافة عدم موت عيسى � يتم تدم
سـالم العاR اليوم، وهذا السـر هو الكامن خلف 
أهم األخبار، وهو سبب التداعيات املؤدية لك`يات 
املصيبة ومعظم الكارثة : السياسة العاملية.  واليوم 
من أجل نفي موت عيسـى � يتم مسـاندة قوى 
 Rاإلسالم، ويتم إشاعة الفوضى : العا Rاحلرفية : عا
كله من أجل عيون خرافة مت موتها بأمر اهللا العالم.


