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"Kهـل �لـد�@"

�لعربية  قناتنا  تعمل بفضل �هللا تعا[ 
�لثالثة على تلبية �حتياجا. �جلماعة 
�ملختلفة. �مبا �� هنالك حاجة ماسة 
خالله  من  يعاجلن  نسائي  ل»نامج 
�لتخطيط  مت  فقد  iتلفة،  مسائل 
جديد  �سبوعي  برنامج    5  Dلبد��
"�هل  �Ëه  �ثنني    xيو كل  يبث 

�لد��".
��مليز�.  �لصفا.  �ل»نامج   Uيتنا�
 xملهد7 عليه �لسال� xها �إلماI��� ل��
�لذين �عد �هللا ¬فظهم  �تباعه،  من 

��ايتهم حسب �حيه:

"Kّني ُ@حافظ كلَّ َمن � �لد�#"

باللغة  �لسيد�.  تقدمه  �ل»نامج 
�لعربية �لد��جة "�لعامية" ��لك من 
تعاليم  بعض  �شر�  تبسيط  �جل 

:Uلذ7 قا� � Iملسيح �ملوعو�

 Wفَمن �ّتبع تعليمي حّق �الّتبا"

"sK�9 � فقد 9خل
 

لالستفسا� ��القتر�حا.، ميكن 
مر�سلة �ل»نامج على �ل»يد:

ahluddar@mta.tv

من عا� نفحا$ �ملبايعني:

jلدين خد� Kالسم: نو�
تا�يخ �لبيعة: ٢٠٠٩/١٢/١٤

�لبلد: سويسر� ( مغرR �ألصل)
�Òيا على �ثر �لبيعة:

 5 �لرسوU � يتكلم  "��يت 
كا�  حيث  �ملباشر،  �حلو��  برنامج 
�لرسو�I � Uخل �ألستوIيو، ���يته 
كنت  �لتلفزيو�،  شاشة   Uخال من 
���y كأنه �مامي، �كا� يتكلم �لكن 
كانت  صو.،   7� �Ëع   ��  ��I
�لكام�Y عليه �كا� �حيد�، �vطب 
خطبة ما، كانت �لكام�Y قريبة جد� 

عليه. T �كن �Ëعه �.
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 wيكن هنا T� يت �لطا�لة مستدير���
�نتهى  �ملا  �لو��،  باخللفية، �ال  صو� 
�لرسوU � من خطبته، ��يته 5 مقعد 
يسا�  على   – شريف  �مد  �ألستا� 
�لشاشة، 5 هذy �للحظة، الحظت 5 
ندمي   È فر�� – �ها  طاهر �لوسط 
طاهر È �ملرحوx مصطفى ثابت كا� 

.� U²لس مقابل �لرسو
كا� �ماx �ألستا� مصطفى ثابت بعض 
�أل���,، ها  �ندمي T يكن �مامهما 
����,، �عرn �ألستا� مصطفى ثابت 
للرسوU � �حد �لشيو� من �لقنو�. 
�بد�  كثيفة،  طويلة  حلية  له  �لعربية، 
�كا�  �7 شئ  نفهم   ��  ��I يتكلم 
تضايق  �مغالطا.،  شعا��.  كالمه 
�نتهى  �ملا  كالمه.  من   � Uلرسو�
 ،� Uلرسو� على  �لشريط   nعر
 Uمن عيو� �لرسو Uموعا تنـزI يت��
�لكرمي � - T يتمالك نفسه ���فت 
�غما عنه – �هو �لوحيد �لذ7 كا� 
يبكي – قاx ها  طاهر ليجلب منديال 
للرسوU ليمسح Iموعه، فر�يت بعدها 
 Uعندها قا� . � Uملنديل بيد �لرسو�
�لشيخ  �� صدx ֲדذ�  �لرسوU � بعد 
 (zيؤمل) نفسي   � �ّز  قاله: ما  �ما 
�لرجل �لذs يقو� هذ�  هو @� هذ� 

�لكال�، @نه مسلم!.
فجمع �ملرحوx �ألستا� مصطفى ثابت 

ثقة  بكل   Uقا� �مامه،  �ل�  �أل���, 
" ال  �لكرمي � :   Uللرسو �بشاشة 
عليك يا �سوU �هللا، Üن هنا لنشر� 

�نوضح oم Ôيع �الختالفا.."
 

sKالسم: ج��� سعيد �حليد� 
تا�يخ �لبيعة: ٢٠١١/٠٢/١٥ 

�لبلد: �ليمن 
�سالة بظر�¤ بيعته:

 Dبسم �هللا �لر�ن �لرحيم �إلخو� �ألعز�"
�لسالx عليكم ���ة �هللا �بركاته �بعد 
سبحانه  هللا  ��لشكر  باحلمد  �توجه 
��هله  �حلق  ملعرفة  هد�   �لذ7  �تعا[ 
هد�    �� ال  لو  ألهتد7  كنت  �ما 
�هللا. �الخو� �ألفاضل لقد عشت �كثر 
من عشرين سنة 5 �بط �ضيا� ��نا 
 .�Yقد �صاب� تفس� ،wث هنا �هنا¬�
�ل�  �لوهابية  �مما�سا.  �تصرفا. 
 5 �لسنة  �هل  مذهب  على  سيطر. 
كل  �كرهت   ،Yلكب� باإلحبا6  �ليمن 
�خر�  �¬ث عن �جهة  �بد�.   Dشي
�ليمن   7Iبال  5 باملتنصرين  ��لتقيت 
�لذين ²وبو� ��n �ليمن شرقا �غربا 
�ملسلمني  �ينّصر��  �جنوبا  �éاال 
 Uبالرسو �يطعنو�  �لر�يلة  �ينشر�� 
صلى �هللا عليه �سلم �Nخوتنا �لوهابيني 
 xبر� �لن�  سحر  Nثبا.   5 مشغولني 
�لعمامة �تقصY �لثو| �تعطيل �تشبيه 

 Dهؤال القيت  لقد  نعم  �هللا.  صفا. 
�لكن  كتبهم  �قر�   �بد�.  �ملنصرين 
يطرحونه  ملا  تطمئن   T ���حي  عقلي 
�صلب  تثليث  �من  فاسد�  عقائد  من 
�ال  �لبحث   5 �ستمر�.  �خال�، 
�خفي عليكم  �   �صلت �[ �Iجة 
كب�Y من �ليأ& ��إلحبا6 �كنت �عز7 
�فهم   .�Yتفس من  به   xقو� مبا  نفسي 
 y7 ��ناقش هذIللقر®� ��حلديث مبفر
�ألفكا� مع �صدقائي من �ملثقفني ح� 
 �Yخ�� "قر® "  علي  يطلقو�  �صبحو� 
قنا�  �الصدقاD شاهد.  �حد  عند  ��نا 
من  Ëعته  مبا  ��ندهشت  �ال�دية 
 Iملوعو� ��ملسيح  �ملنتظر  �ملهد7  ظهو� 
 Uستمريت 5 �ملتابعة �شهر� �كنت �قو�
�عر¤   �� قبل  من  ��د7  �نا  لنفسي 
�لنا&  فطر  �ل�  �هللا  فطر�  �أل�دية، 
مقد��  �صف   �� �ستطيع  ال  عليها. 
سعاÓI �سر��7 مبعرف� �حلقيقة فلقد 
®خر،  Nنسانا  �صر.   ÓYبص تنو�. 
 yها �نا �بايع خليفة �لزما� ��عاهد xليو��
على �ملضي 5 طريق نشر �أل�دية 5 
��n �ليمن. Nخوتنا �ألفاضل �علمو� �� 
هناw قلوبا عطشى ¬اجة N[ �� ترتو7 
 xالما�� Iمن فيض سيدنا �ملسيح �ملوعو
 xلسال��. xملهد7 عليه �لصال� ��لسال�
 : �خوكم  �بركاته  �هللا  ���ة  عليكم 

ج»�� سعيد �حليد�7".
 

 
 


