
٤٨٠

ِمن �عظم منن �هللا � على �ألدية 	من �ك� 
'جنا$�# �خلالفة �إلسالمية �ألدية هي �ملحطة 
�لفضائية �إلسالمية �ألدية mta  حيث حتقق 
�لذ1  �هللا  	عُد  عجيب-  �8ئع  بشكل   - ֲדا 
قطعه مع �ملسيح �ملوعوA � @ 	حيه 'ليه: 
"سأبلغ Aعوتك 'O �قصى �طر�K �أل8ضني"، 
حيث تبث بر�Vها على مد�8 �لساعة 	ُتشاَهد 

@ كل �[ا\ �لعا] 	بشZ �للغا#. 
�ملخترعا#  'a هذ`  �Aئًما   dيقو  �  aكا
 eֲדا �إلسال eمنا هي من �جلنا لنخد' hجلديد�
 aكا	 �لعا].  �[ا\   @ بسرعة  	ننشر` 
جها$   kشتر� قد   "aخا علي  nمد   oنو�"
�ملسيح  فيه  يسجل   a�  A�8�	  "Kفونوغر�"
هذ`   � فانتهز  صوته،   �  Aملوعو�
�لعربية  باللغة  خطبة  تسجيل   A�8�	 �لفرصة 
يبعثه   a� يريد   aكا 	فد  مع  ليبعثها  بصوته 
 [	 تأجل   t	ملشر� هذ�  لكن  نصيبني،   O'
يسجل صوُته � لألسف. غu �نه كتب 
ما  مطلعها   @  dقا �ألA8ية  باللغة   hقصيد
 "Kفونوغر�" من  �لصو#  "ينطلق  معنا`: 
�لقلب  صميم  من   Oتعا �هللا  عن  �xثو�   a�
عبد  �ملولو1  فسجلها   ".aللسا�  hبثرثر ال 

�لكرمي بصوته �لعذo. كما �مر � موالنا 
بياn aاسن  �لدين �a يسجل كلمة @  نو8 
�إلسالA � .eعا � بعض �{ند	| لُيريهم 
هذ� �جلها$ �لناطق، 	ُيسِمعهم ما ُسجل فيه 

من nاسن �إلسالe 	آللئ �حلكمة. 
مك�   eسُتخد�  � �لثا�  �خلليفة  عهد   @	
خطبته  �ثنا\  �لك 	  hمر  d	أل �لصو# 
 ٧ @ (aياAقا) �ألقصى  �ملسجد  للجمعة @ 
يناير/كانوa �لثا� ١٩٣٨، فلم يكن لسر	8` 
حد	A، حيث قاd: ينبغي �a نؤمن - بالنظر 
'O ما مينحنا �هللا من �لتقد e	O' �لسرعة �ل� 
نقطع ֲדا �شو�� �لرقي- بأa �يع �ملشاكل 
طريقنا،  من   d	تز	 ستختفي  	�لعر�قيل 
 |8A فيه  ُيلقى   eيو يأ�   a� مبستبعد  	ليس 
�لقر�a �لكرمي 	�حلديث من قاAياa 	يستمع 
'ليه سكاa جا	� 	�مريكا 	بريطانيا 	فرنسا 
	�ملانيا 	�ملجر 	�لبالA �لعربية 	مصر 	فا8| 
	غuها من بلد�a �لعا]، جالسني @ �ماكنهم، 
كم  �لالسلكي.   hجهز� �يديهم   @ حاملني 
��� �ملشهد �8ئعا 	عظيما! ال شك  aسيكو
قلوبنا  تفيض  عظيمة   h8ثو بد�ية  سيمثل  �نه 
 hجريد) 	�نبساطا."  سر	�8   eليو� بتصو8ها 

"  “  ”

'عد�A: �لد�عية nمد �د نعيم 

�لفضل ١٣ يناير/كانوa �لثا� ١٩٣٨) 
هو  �هللا-  8ه - �لثالث  �خلليفة   aكا	  
�آلخر �طط لشر�\ nطة '��عية قوية -على 
غر�8 هيئة �إل��عة �ل�يطانية- ُتسَمع بر�Vها 
ضمن  هذ�   �8A� قد   aكا حيث  �لعا]   @
�لتخطيط لالحتفاال# مبناسبة �ليوبيل �ملئو1 
لألدية @ عاe ١٩٨٩. � @ عهد سيدنا 
 d	ه �هللا خليفة ملا حامu$� طاهر �د 8

aياAملسجد �ألقصى، قا�

;
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�جلنر�d ضيا\ �حلق خنق صو# �جلماعة بل 
 hضطر حضرته للهجر�	لقضا\ على �خلالفة، �
 hمن بركا# هذ` �{جر aبريطانيا، فكا O'
 ٧  @ هذ�  �خللفا\  حلم   Oتعا �هللا  حقق   a�
 h8صو  @  ١٩٩٤  eعا �لثا�   aيناير/كانو

�لفضائية �إلسالمية �ألدية. 
�	8	با   @ تبث  بر�Vها  كانت  �لبد�ية   @
خلمس ساعا# فقط، 	@ �سيا 	�فريقيا لعشر 
ساعا#، � �تسع نطا� �لبث ليشمل �لعا] 
كله على مد�8 �لساعة. 	هكذ� فإa �لصو# 
 O' قد خر�  �نقو`   a� �ألعد�\   A�8� �لذ1 
�ألعد�\  بيو#   Zح بيت  كل  	Aخل  �لعا] 
�ملشاهدين  من   uكث  dيقو	 عنهم.  8غما 
علمنا  بر�Vها:   O'  aيستمعو حني  �لشرفا\ 
نر�`  �ملشايخ �a هؤال\ كفا8، 	لكن ما  من 
لنا.  قيل  ليس كما   hلقنا� 	نسمع على هذ` 
�لشيخ  هذ�  كافر�   aيكو  a� ميكن  فكيف 
�جلليل - مشuين 'O �خلليفة �لر�بع للمسيح 
نو�8ً،  	جهه  يشّع  �لذ1   -�  Aملوعو�
َيذكر  حني  	شوقا  حبا  عينا`  تدمع  	�لذ1 
	تقصي  �لبحث   a	يبد�  �  .� �هللا   dَ8سو
 O' aينضمو	حلقيقة � O' aيتوصلو	حلقائق �

.� Aاعة �ملسيح �ملوعو�
هذ` �لفضائية فريدh من نوعها، فهي منـزهة 
متاما عن �إلسفاK 	�للغو 	�لتأثيم؛ حيث ال 
�ل��مج  	'منا  �غا� 	ال Aعاياٍ#،  8قَص 	ال 
 dبأمو� A	لة  متو{ا  	ال  فحسب،  �إلسالمية 
�لبتر	d 	غu` 	'منا تديرها �جلماعة �إلسالمية 

�ألدية بت�عا# �بنائها.
�لضخم   t	ملشر� هذ�   a�  aلبيا� عن  	غ© 
 huجه مشاكل كث�	قد 	يتطلب مبالغ فلكية، 
 huفضاله �لكث� dلبد�ية، لكن �هللا � �نز� @
عند كل خطوh كعاAته مع �جلماعا# �لربانية، 
 hمدير �لقنا eقد hظهر �ملعجز�#. فذ�# مر�	

مببلغ   h8فاتو �هللا-  8ه - �لر�بع  �خلليفة   O'
٤٠٠٠٠ جنيه 'سترلي© »ب سد�Aها فو�8ً، 
فأجابه: ليس لد1 �آلa �1 مبلغ، تعاd فيما 
 eقد	بعد قليل $�8` �حد �بنا\ �جلماعة 	بعد. 
له شيًكا باملبلغ نفسه قائال: هذ` �	d �8با¬ 
عملي �لذ1 بد�ته مؤخًر�، فقرa� #8 �هديها 
 eلكم ليبا�8 �هللا @ عملي @ �ملستقبل. فقد
 dبر �هللا �ملاA هكذ�	 ..h8ملبلغ لصاحب �لفاتو�

.h8فع �لفاتوA يتأخر [	
 � با�8 �هللا @ �مو�d �بنا\ �جلماعة بركا# 
كثhu، فتمكنت �جلماعة من فتح �لقناh �لثانية 
تعمل  �لثال  �لقنو�#  	هذ`  �يضا،  	�لثالثة 
�لصحيح   eإلسال� نشر 8سالة  ®ا8 على  ليل 

@ �لعا] بأسر`.
� جا\ �ليوe �لذ1 حقق �هللا � فيه ما تنبأ 
به �خلليفة �لر�بع 8ه �هللا حيث قاd سيأ� 
	[ن   h8بو	  aياAقا �هل  سيشاهدنا   aما$
حتقق  	قد   ،aلتلفزيو� شاشة  ع�  نشاهدهم 
�لقى  حني   ٢٠٠٥  eعا  @  hمر  d	� هذ� 
�خلليفة �خلامس -نصر` �هللا- خطابه للجلسة 
�لسنوية @ قاAياa من فرنسا 	بثته �لفضائية 
�إلسالمية �ألدية حيا 	ُنقلت مشاهد حية 
من �جللسة @ قاAياa ع� �إلنترنت. � تكر8 
نطا�  على   mta شاشة  ع�  �ملشهد  هذ� 
�خلليفة  �لقى  حني  �فضل،   kمبستو	 �	سع 
سنتر"  "�يكسل  قاعة   @ �لتا�8ي  خطابه 
بلندa @ �جللسة �لعاملية @ �لسابع 	�لعشرين 
�ليوبيل  مبناسبة   ٢٠٠٨  eعا مايو/�يا8  من 
�ملئو1 على قياe �خلالفة @ �جلماعة، حيث 
ُسمع 	شوهد @ �لعا]، كما ُنقلت مشاهد 
 h8بو	  aياAقا  @ �ملنعقدتني  للجلستني  حية 
باملناسبة نفسها، 	من � متتع �يع �ألديني 
	8±ية  �{تافا#   O'  tباالستما �لعا]   @

.mta مشاهد �جللستني بو�سطة

�لعامـلو� �ملتـطوعو� 
�لو�سعة  �لشبكة  هذ`   a� بالذكر  	�جلدير 
 ،aجامعيو 	طلبة   oشبا يديرها  �لنطا� 
 eبانتظا طويلة  بساعا#   aيتطوعو حيث 
�لد�8سة،  ضغط  8غم  �ملحببة  لفضائيتهم 
 aيعملو فنيني  خ��\  بضعة  على   hً	عال
$هيد�  �8تبا   aيتقاضو	 nترفني  موظفني 
 @ �قر�®م  8	�تب  مع  باملقا8نة  جًد� 
�ملر�#   kحد' ففي   .kألخر� �لفضائيا# 
د ألمu �ملؤمنني � a³ه ²8ا� oشا kبد�
 d8غبته @ �لعمل @ بعض �لشركا#، فقا
فتر�جع   .mta تتر�   a� بد  ال   a�' له: 
�لشاo فو�8 	قاd: لن �تر� mta فأنا ال 
�حتمل �البتعاA عنها، 	'منا �´لى عن هذ` 

�لوظيفة �ملغرية.
 

بركـاִדا 
 a� �لفضائية  هذ`  بركا#  �عظم  	من 
خطبة   O'  aيستمعو �لعا]   @ �ألديني 
مع   hمباشر  aلند من  إلمامهم  �جلمعة 
تر��ها �لفو8ية �حلية 'µ Oس لغا# عاملية؛ 
	�لبنغالية  �لعربية 	�إلجنليزية 	�لفرنسية  هي 
�ألمة.   hلوحد مشهًد�   eيقد مما  	�ألملانية، 
كما �®ا تنقل مشاهد حية لكثu من �ل��مج 
تتم @  �ل�  تلك   Zلتا�8ية ح� 	�ملناسبا# 
�لبالA �إلفريقية، كاجللسا# �لسنوية 		ضع 
كاملساجد   hملتميز� للمبا�  �ألسا|  حجر 
	�فتتاحها 	8A	| �لقر�a �لكرمي �ل� يلقيها 
�ملسلم  �ملشاهد  يزيد  مما  �ملسيح،  خليفة 
 .Oتعا هللا  	حبا  	'خالصا  'ميانا  �ألد1 
كما يشا�8 �ملسلموa �ألديوa @ �لعا] 
يؤمه خليفة  �لذ1  �لدعا\ �جلماعي  كله @ 
�ملسيح -�يد` �هللا تعاO- @ ®اية �جللسا# 

 .Aلسنوية @ ·تلف �لبال�
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�لبيعـة �لعامليـة
من  فريد  حد  	قع   ١٩٩٣/٧/٣١@	  
 Aبا�  eسال'  @ �لك 	 �لتا8يخ،   @ نوعه 
بريطانيا،   @ �لسنوية  �جللسة  	مبناسبة 
حيث بايع فيها �خلليفَة �لر�بع -8ه �هللا- 
�ألديوa �جلدA �لذين �نضمو� 'O �ألدية 
@ تلك �لسنة �لبالغ عدAهم ٢٠٤٣٠٨ من 
فيها  �شتر�  	قد  قوما،   ١١٥	 بلد�   ٨٤
 @  a	ملنتشر�  a	آلخر�  aديو�أل معهم 
كل �[ا\ �لعا] جالسني @ �ماكنهم، حيث 
ُبث هذ� �حلد �لتا�8ي �لفريد ع� �ألقما8 
�لصناعية مباشرhً. 	قد لبس �خلليفة معطًفا 
لسيدنا �ملسيح �ملوعوA � @ هذ` �ملناسبة 
�لتا�8ية ت�كا. 	قد ³يْت هذ` �لبيعة بالبيعة 
منذ  سنة  كل  ُتعقد   dتز� ال  	�ل�  �لعاملية، 

.Oلك �لتا8يخ بفضل �هللا تعا�

لقـا� مع �لعـر� 
بطبيعة �حلاd كاa �خلليفة �لر�بع -8ه �هللا- 
ملحمد  �لعميق  حبه  نتيجة  �لعرo جد�  ²ب 
خاصا  برناVا  {م  فجعل   ،� �هللا   d8سو
 oلعر� يكن  فلم   ،"oلعر� مع  "لقا\   aبعنو�
�	لئك  به  متتع  قد  بل  به،   aيتمتعو 	حدهم 
�لذين ال يعرفوa �لعربية @ باكستاa 	غuها 
 Zسئلة ش� aيرسلو oلعر� aكا .aمن �لبلد�
	�ألحاAيث  �لقر�نية  �آليا#   uتفس  dحو
�لنبوية 	�ألمو8 �خلالفية بني �ألدية 	غuهم 
�ل�نامج  هذ�  مترجم   aفكا �ملسلمني.  من 
 � يقر±ها   eملرحو� �لشافعي  حلمي   ��ألستا
يتر�ها باللغة �إلجنليزية، فAu عليها حضرته 
باإلجنليزية، � يتر�ه �ألستا� حلمي 'O �لعربية 
 eيكن يتر� شيئا من كال [	 ،oلعر� hلإلخو
 �' �يًضا،  مشاعر`  ينقل   aكا  Zح �خلليفة، 
حضرته   aكا حيث  �لتر�ة  �ثنا\  يضحك 

قد  كاa حضرته  	يبكي حيث  قد ضحك، 
بكى، 	كاa �سلوبه لطيفا سلسا 	�للغة سهلة 
�لفصاحة  تنقصها   a�  a	A للجميع  مفهومة 
 aيتقن �للغتني، كما كا aلبالغة، حيث كا�	
متمكنا من علوe �لدين �يضا. 	كاa �خلليفة 
 ��ألخا 	�سلوبه  بتر�ته  معجبا  �هللا  8ه 
'عجابا كب�u حZ قاd عند 	فاته باكيا: ] �8 

@ حيا� متر�ا مثله ֲדذ� �ملستوk �لرفيع. 
	بعد 	فاh �ألستا� حلمي توO مهمة �لتر�ة 

 @ ساهم  كما   ،hلفتر  hAعو  uمن  ��ألستا
بعض   @  ºلA'  uمن nمد   ��ألستا �لتر�ة 
بربو«   hAعبا  ��ألستا تابع   � �حللقا#، 
�هللا  جز�هم  طويلة،   hلفتر �لتر�ة  مشو�8 
�يعا �حسن �جلز�\. لقد حظي هذ� �ل�نامج 
�لر�ئعة  �ملتنوعة  ملو�ضيعه   huكب بشعبية 
	تر�ته �لعربية �لعالية �ملستوk. 	قد سجل 
حضرته -8ه �هللا- حZ 	فاته ٤٧٣ حلقة 

.oللقا\ مع �لعر

�خلليفة �لر�بع -8ه �هللا- يأخذ بيعة عاملية 

�	d بيعة عاملية يأخذها �خلليفة �خلامس �يد` �هللا  
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mta3 �لعربـية    
 عندما توO سيدنا مu$� مسر	8 �د -نصر` 
�هللا- �خلالفة �هتم بالعرo �هتماًما مميًز�، فأمر 
ببّث برنامج حّي بالعربية، فبد� هذ� �ل�نامج 
@ يوe ٨/٤/ ٢٠٠٥، 	لقي 'قباًال كب�u من 

قبل �لعرo @ �يع �[ا\ �لعا]. 
�هللا-   �خلامس -نصر`  �خلليفة   k�8 فلما   
بتأسيس  �مر  بر�Vنا  على   oلعر�  dقبا'
على  بالعربية  تبث  خاصة  عربية   hقنا
-نصر`  �ملؤمنني   uم�  aكا �لساعة.  مد�8 
�لثالثة  �لفضائية  ُتفتتح   a� يرغب @  �هللا- 
 eيو  -  8��ما8|/�  ٢٣  eيو  @ �لعربية 
تأسيس �جلماعة �إلسالمية �ألدية- لكن 
�لك مستحيل قبل  a� `خ��  mta مدير
'جر�\�#  هنا�   dتز� ال   �' مايو/�يا8؛ 
ال$مة طويلة مع ·تلف �لشركا#. 	لكن 
 @ �الفتتا¬   aيكو  a� على  �صر  حضرته 
�لساعا#   @	 ،٢٠٠٧ 8��٢٣ ما8| /�
�ألخhu تطو8# �ألمو8 �ل� سهلت �فتتا¬ 
 8���لفضائية �لثالثة �لعربية @ ٢٣ ما8|/�
�هللا.  نصر`  �خلليفة،   A�8� كما   ٢٠٠٧
فر�ينا جتلًيا �خر لتحقق 	حي تلقا` �ملسيح 
 �'" �خلامس:  �خلليفة  عن   �  Aملوعو�

معك يا مسر	8". 

مأ%بة عشا� مبناسبة �فتتا� �لفضائية �لعربية
 مبناسبة �فتتا¬ �لفضـائية �ألـدية �لعربية 
 Kُقيم حفل تكرمي على شر� (لعربية� mta3)
قاعة   @  ٢٠٠٧  /٥/٦  @ �لفضائية   hسر�
	قد   .aلند  @ �لفتو¬  بيت  ع  مبجمَّ "طاهر" 
عوhA كلمته  �ألستا� nمد شريف  فيه  �لقى 

�	ًال، 	كاa مما قاd فيها: 
من  جعلنا  �لذ1  هللا  �حلمد   � هللا،  �حلمد 
 hحضر Aملسيح �ملوعو�	مامنا �ملهد1 ' eخد�

	سيدنا  سيد`   eِAخا  � د �  eغال مر$� 
�حب  �لذ1   eAخلا� �لك   ..� �ملصطفى 
�لعرoَ.. 	�حب لغَة �لعرo.. 	�حب �8َ¿ 

.oِلعر�
كتبه   d8سا' كيفية  عن   d\يتسا  �  aكا
 hألعز� "�يها  {م:   dقا حيث   ،oلعر�  O'
�نِبئو� كيف �8سُل 	بأ1 تدبu تصل 'ليهم. 
	�شا	8ُ  �ملقصد  {ذ�  مكا�   @ �جتهد  	�نا 

�ملجربني."
 نعم حتققْت �منيتكم سيد1، 	هذ� بفضل �هللا 
فقد 	صلت 8سالتكم nمولة على  8ته. 	

ائم �لشو� كما ُقلتم:
.امتنا تط, بريِش شوٍ) 

               89 منقا7ها ُتَحُف �لسالِ/
 @? 9طن �لن= حبيِب 7: 

             9سيِد 7ُْسلـه  خِ, �ألناِ/

حضرh �خلليفة �لر�بع »يب على سؤ�d �حد �ملشاهدين ع� برنامج لقا\ مع �لعرo 	على يسا8`
 �ألستا� �ملرحوn eمد حلمي �لشافعي �	d مترجم لل�نامج

oبرنامج لقا\ مع �لعر dخلليفة �لر�بع خال� hبربو« يُترجم 'جابة حضر hAعبا ��ألستا
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نعم سيد1 ها هي 8سالتكم.. 8سالُة �ألمن 
 Aبال  O' تصل   eلسال� 	ُتَحُف   ..aألما�	
ها  	حزًنا.  	�ملا  Aًما   Kتنـز �ل�   ،oلعر�
هي 8سالتكم 	ُخطب خليفتكم تدخل بيو# 
�لبلسم  {م   eتقد	  ،aمكا كل   @  oلعر�
�لشا@ لِعللهم 	�مر�ضهم.. تدخل لترA 'ليهم 
�حلياh، لتحييهم من جديد كما �حياهم سيد 
.O	مد بن عبد �هللا � @ �لبعثة �ألn لثقلني�

 aكا	مصطفى ثابت كلمته،  � � �لقى �ألستا
بافتتا¬   dالحتفا� مناسبة   @" فيها:   dقا مما 
�لقناh �لفضائية �لعربية، تذكر# بيتا من �لشعر 
 aֲדا @ �لقر aيتغنو aملصريو� aكا hقصيد @

.Àبنا\ �لسد �لعا dلعشرين مبناسبة �ستكما�
كاa حلما فخاطر� فاحتماال   

          � �ضحى حقيقة ال خياال
 a� فأستطيع  �لعربية   hلقنا� �فتتا¬  عن  �ما 
مستحيال  حلما  	ظل  حلما   aكا 'نه:   dقو�
ال �حتماال. 	صحونا ��# يوe فإ�� �حللم قد 

صا8 حقيقة ال خياال.
 dضعيفا ال حو �uما يولد صغ hًAلوليد عا� a'
له 	ال قوh، غa� u قناmta3 h �لعربية ُ	لد# 
عمالقة قوية كاملاA8 �جلبا8 جعلْت غuها من 
�نا   Àليس هذ� قو	 .eكاألقز� 	لقنو�# تبد�
	'منا  �لعربية،   mta3  hبقنا �حلسن  ظ©  	ال 
هو ما ع� عنه �حد �ألشخاÁ �لذ1 �خ�� 
بأmta3 a �لعربية هي �فضل �لقنو�# �لدينية 

على �إلطال�".

خطا� Iم, �ملؤمنني -نصر` �هللا- 
ֲדذJ �ملناسبة

� �لقى �خلليفة -نصر` �هللا- خطابه باللغة 
�ملؤمن  عبد   ��ألستا  Kتشر 	قد  �ألA8ية 
فو8ية  تر�ة  �لعربية   O' بتر�ته  طاهر 
�لشهاAتني  بعد  حضرُته   dقا حيث  حية، 

:h�	�الستعا
�لعاملني   Kشر على  �حلفل  هذ�   eيقا"  
�لذين   oلعر�  hإلخو�	 �لعربية   mta3  @
 a' 	'خر�جها.  �ل��مج   Aعد�'  @ ساÂو� 
بأكمله   Ãلعر� �لعاَ]  يغطي  ال  �لبث  هذ� 
 @ �لك  يتحقق   a� نأمل  لكننا  حاليا، 
�ألسبوt �لثالث من هذ� �لشهر مايو/�يا8، 

على  �هللا-  شا\   a'  - نتغلب   a� 	نأمل 
�ل��مج  ستبث   � 	من  �لتقنية،  �ملشاكل 

بشكل منتظم.    
 Oهللا تعا� aد1 ُيؤمن بأ'a كل مسلم �
هذ�   @  �  Aملوعو� �ملسيح  بعث  قد 
�لزمن لنشر 8سالة 8سوd �هللا � @ �لعا]. 
	من   hلعديد�  � مؤلفاته  من  	يبد	 
	حبه  عشقه   a�  eلكر�� صحابته  8	�يا# 
 �للنº � ال يقد8 على 	صفه �1 بياa؛ '
كاa هذ� �حلب عدمي �ملثاa' .d هذ� �لعشق 
	�حلب �ملنقطع �لنظu قد هز عر« �لرن، 
فأكرمه �هللا باختيا8` لنشأh �إلسالe �لثانية. 
'�A aفعا قويا قد 	ّلد @ قلبه �ملًا ال ®اية 
له من �جل 8قي �إلسالe، 	�نشأ @ 8ُ	عه 
لوعة لتبليغ 8سالته @ �لعا] ��ع. 'a هذ` 
 1� Aجو	جعلته ال يتقبل  hحلسر�	للوعة �
 eل� �نتشر فيها �إلسال� Aين �خر @ �لبالA
حتمل  يستطع   [	  ،�  ºلن� $من   @
فلجأ   .Aلبال�  @ �ملز8ية  �ملسلمني   tضا	�
�لعزh حيث كاa يبيت   oلر tلتضر�  O'

hAمد شريف عوn ��ألستا� مصطفى ثابت�ألستا

حضرh �مu �ملؤمنني - نصر` �هللا - يلقي كلمته
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 uلدين خ	لربه باكيا مستنجد� للمسلمني 
 ،� تقبَل �هللا تضرعاته  �. 	قد  �ل�ية 
تعريبه:  ما  منها   hعديد بإ{اما#  فأكرمه 
"سيحقق �هللا Nيع مر�%�تك" 	"@� �أليا/ 
Qتية"، �ألمر �لذ1 بعث @ قلبه �لطمأنينَة 
على مستقبل �إلسالe.. �1 ال �Aعي للقلق، 
 a� 8قد قد Oهللا تعا� aفهذ� �مر مؤكد، فإ

يفتح �بو�o نصرته 	يؤيد� بنصر`.
	تو�لت �إل{اما# 	منها: 

�لسما9ية   S�لتأييد�  .U7مبا مئة   U7مبا"
معنا. IجرU قائم X9كرU %�ئم".

 Aلوعو�	 	�إل{اما#  �لنبو\�#  هذ`   a'  
للجماعة   � �هللا  تكرمي  على  حتما   dتد
 ،� د � 	لسيدنا  �ألدية  �إلسالمية 
 aليقني بأ�	هذ� يبعث @ قلوبنا �لطمأنينة 	
�ألياe �ل� نرk فيها فتح �إلسالe 	�ألدية 
عالًيا  �لعا]  على   Kيرفر  �  ºلن� 	لو�َ\ 

.hليست ببعيد
�لقناh �جلديدh لـ  	ال شك @ �a 'نشا\ 
mta �ل� تبث للبالA �لعربية قد مت بتأييد 

�هللا تعاO، 	لذلك قد هّنأ �هللا تعاO بقوله: 
"مباU7 مئة مباU7". 	هذ` �لتهنئة هي @ 
�لو�قع جلميع �ملسلمني �ألديني �لقاطنني 

�لذين  �	لئك  	جلميع  �لعربية   Aلبال�  @
يساÂوa @ 'عد�A �ل��مج 	للمشرفني على 
�لقناh. 	@ هذ� بشاh8 �يضا �a جهوAكم 
	مساعيكم لن تذهب سدk بإ�a �هللا، بل 
هنا� ִדنئة لكم من �هللا �a خطاكم مبا8كة 
@ هذ� �ملضما ،8	�a 8يا¬ �لتأييد�# �إل{ية 
قد بد�# جتر1 لصاÆ �جلماعة �إلسالمية 
بأسر`  �لعا]  	تشمل  �ألدية، 	ستحيط 

بإ�a �هللا @ �لقريب �لعاجل. 
 �  Aملوعو� للمسيح  	هنا� 	حي �خر 
]بيك  Nاعة  عدَ%  "سأ\يد  تعريبه: 
	'ننا  �لقلو�".  Iعما)  من  �ملخلصني 
 O' ينضم  من  كل   a�  eيو كل  نالحظ 
�ألدية فإمنا ينضم 'O $مرºn h �ملسيح 
��� �لرجل �لذ1 ®ض  a' .� Aملوعو�

قد  فريد�  	حيد�   huلصغ�  aياAقا قرية   @
صا8 له �ليوe ماليني �ملحبني. 	هذ� حتقيق 
 oقلو  uتغي  aفإ 	'ال   ،Oتعا �هللا  لوْعد 
هذ`  بني  	من   .aنسا' بيد  ليس  �لنا| 
�جلماعة �ملحبة للمسيح �ملوعوA � من 
�عماقها �	لئك �لعرo �لذين ²بونه � 
�لك  مشاهد  عاينتم  	لقد  	يعشقونه. 
 ��حلب @ هذ� �ل�نامج حيث �بدk �ألستا
�ملخلصة،  �ملحترe عو�طفه  ثابت  مصطفى 
 ،eملحتر� hAكما �ستمعتم ملشاعر شريف عو
طاهر  ها�  �لسيد  �حلفل  هذ�   @ 	»لس 
	هنا�   .aملحترما� Aقة  �بو  متيم  	�لسيد 
بذلك  	جوههم  تفيض   a	uكث  oعر
 oالنقال� هذ�  �حد  شي\  فأ1  �حلب. 
�هللا  	عد  �نه   شك  ال  �لعرÃ؟  �لعا]   @

Kلشر� Kعلى يسا8` ضيو	ملؤمنني يلقي كلمته �لتا�8ية � uم� hحضر

�ألستا� متيم �بو Aقة �ألستا� ها� طاهر
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 � Aلذ1 قطعه مع عبد` �ملسيح �ملوعو�
	قد  "سُأ\يد عد% Nاعة ]بيك".  قائال: 
 Aهذ` �جلماعة حًبا للمسيح �ملوعو #A�A$�
 tنو  1� لتقدمي   hمستعد '®ا  � xيث 
 O'  � 8سالته   dإليصا �لتضحية  من 
كافة �8جا\ �ملعمو .h8	a' �اعة �ملحبني 
هذ` تضم �لرجاd 	�لنسا\ 	�أل	الA �يضا، 
فالعرo ُيعِربوa @ 8سائلهم عن عو�طفهم 
 aحني يأتو	حلب، �	 Áلفياضة باإلخال�
هنا فاحلب �لذ1 يبد	نه À �ثنا\ �للقا\�#  
�هللا  	عد  ما   a� يكشف Éال\  �آلخر  هو 
تعاO عبَد` �ملسيح �ملوعوA بإعطائه �اعة 
�ملحبني قد بد� يتحقق. 	'a عدA �ملحبني 
هؤال\ �آلa @ تز�يد مستمر 	سيستمر @ 
فيه  يتوحد   aما$ 	سيأ�  �يضا،  �ملستقبل 
 hحد�	 �مة  بصفة   hحد�	 يد  �لعرo على 
 @ � Aتنضو1 حتت لو�\ �ملسيح �ملوعو

.� ºعلى �لن hلصال�
 'a قناmta3 h �لعربية هي �ألخرk تشكل 
�ية من �لتأييد�# �إل{ية، 	كل هذ` �ألمو8 
تؤشر 'a� O �لوقت �لذ1 ترفرK فيه �8ية 
�إلسالe 	�ألدية على �لعا] بأسر` ليس 
ببعيد. 	هذ� �ألمر »ب �a ينبهنا 'O �لدعا\ 
�كثر. 	فـقنا �هللا إلحر�$ هذ�   dالبتها�	
�لتقدe 	�لرقي بأسرt ما ميكن، 	®تم ֲדذ` 
قبل، ساجدين هللا،   1��كثر من  �ألAعية 

سائلني 'يا` فضله."
 hإلخو� O' خر كلمته توجه حضرته� @
قد  كانو�  �لذين   oلعر� من  	�ألخو�# 
ع�	� @ 8سائلهم عن عو�طفهم �ملخلصة 
 aكا	  -  hلقنا� ب��مج  مشيدين  �لنبيلة 
�ألستا� nمد طاهر ندمي قد قر�ها @ هذ� 

�حلفل- فقاd �خلليفة ·اطًبا 'ياهم: 
"'a عو�طفكم 	مشاعركم �لنبيلة كلها @ 

عليها،  	نشكركم  نقد8ها  	[ن  nلها، 
�لنبيلة  �لعو�طف  'بد�\   a'  dقو� �ن©   uغ
	حد` ال يكفي. بل تعالو� لنصرh هذ� �لعبد 
�ملختا8 تأييًد� لإلسالe، 	�نضمو� 'O �اعته 
	َتوحد	� على يد 	�حدh للذ	A عن حيا¿ 
�لر	حا�  عسكر`   @ 	جتند	�   eإلسال�
جر1ُِّ  هو  فهذ�   ،eلإلسال �لنصر  إلحر�$ 
�هللا �لوحيد، هذ� هو �لبطل �ملغو�8 �لوحيد 

هذ�   @ عند`  من   Oتعا �هللا  �8سله  �لذ1 
 - oلزمن. فيتحتم عليكم �يًعا �يها �لعر�
	�نتم �	d من خاطبهم nمد �ملصطفى � 
حني �مر �مته �نه '�� ظهر مسيُحه 	مهديه 
فليذهبو� 'ليه 	ليبلغو` سالمه- �a تقومو� 
ֲדذ� �لو�جب 	تنالو� حظا 	�فر� من فيو¿ 
 dتستنـزلو� �فضا	بركاتـه، 	 �  ºلن�
 a� Oهللا تعا� dكثر فأكـثر. �سأ� Oهللا تعا�

eحضرته @ برنامج تربو1 للصغا8 �لذين قد نذ8هم �با±هم خلدمة �إلسال

eحضرته @ برنامج للفتيا# �لال� قد نذ8هن �با±هن خلدمة �إلسال
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»ـعل 8سال� هذ` تؤّثر @ قلـوبكم.
ما  إلجنا$  يوفقنا   a�  � ندعو`  كما 
بعد  	مسؤ	ليا#  	�جبا#  من  علينا  يقع 
 � Aاعة �ملسيح �ملوعو� O' eالنضما�
 � 8سالته  فننشر  	جه،  �حسن  على 
 e�	لد� على  �هللا  �يدنا  ��ع.  �لعا]   @
�لعاملية ٣١  �ألسبوعية  (�لفضل  	نصَرنا." 

مايو ٢٠٠٧)
بدعا\  حضرته   eقا كلمته  ®اية   @	
عشـا\  مبأAبة  �حلفل  	�ختتم  �اعي، 
�عدִדا  عربية  �كال#  على  �حتو# 

�لسيد�# �ألديا# �لعربيا#.

�حلـو�7 �لـمـبـاشـر
برنامج �حلو�8 �ملباشر ال يكاA »هله �حد؛ 
	�Aمن  �آلفا�،   @ شهرته  ��عت  فقد 
 uجلماه� 	عشقته  �ملاليني،  مشاهدته  على 
	�حلب  	�لصد�  للصر�حة  �ملتعطشة 

.kلتقو�	لعقالنية �	
] يكن {ذ� �ل�نامج �سم خاÁ @ �لبد�ية، 
فاقتر¬ �ألستا� متيم �بو Aقة �a يكوa �³ه 
�ملؤمنني   uم� عليه  فو�فق  �ملباشر"،  "�حلو�8 

نصر` �هللا. 
حني بد� هذ� �ل�نامج ] يكن �لقائموa عليه 
يظنوa �نه سيناd مثل هذ` �لشهرh؛ 	لكن 
مع مر	8 �لوقت، با# 	�ضًحا �a �إلعر�¿ 
كاa ³ة كبا8 �ملشايخ 	حدهم، بينما عامة 
�ملسلمني �تلفوa عن �لك كث�u. 	�تضح 
حني  لسنو�#  �8ُتكب  قد   �uًكب خطًأ   a�
على  �ألديني  من   uكث  hعوA �قتصر# 

مناظرn hتر@ �لك� 	�إلعر�¿.
 @  eيا� �8بعة  مباشر�  يبث  �ل�نامج  هذ� 
�لشهر حاليا، 	هو مفتو¬ لكل �ملتصلني من 
كل �لعا]. 	من �مليز�# �ل� يقدمها �ل�نامج 

يتم   � �	ًال  يتصل  �ُملد�خل   	� �ملشا�8   a�
 ،dُتوفر عليه تكلفة �التصا Zبه ح dالتصا�
 Zملشا�8 فرصة كافية ح� 	تتا¬ للمد�خل �	
ينهي كالمه قد8 �إلمكاa. 	�ملعر	a� K هذ� 
 aياAأل�  tتبا� للجميع 	جلميع  من� حر  هو 
	يتا¬ لكل شخص �لفرصة لشر¬ موقفه �	 

.hكالمه شي\ من �لقسو @ aكا a'	 �8يه
بني   huكب شعبية  �ل�نامج  هذ�  حا$  	قد 
�لعرo �ملسلمني، �لك لرA` على �عتر�ضا# 
 ºلن�	  eإلسال� على  لتهم 	 �لقسا	سة 
�لكرمي �، 	كاa كثu من �ملسلمني قلقني 
هذ`  على   �A8 عندما ] »د	�  	مضطربني 
�لسخيفة،  	�العتر�ضا#  �لباطلة  �لتهم 
	كانو� عندما يتوجهوO' a �لعلما\ 	مشايخ 
كاأل$هر  	�{يئا#  �إلسالمية  �ملؤسسا# 
يقاd {م �a ال �Aعي للرA.. 	بينما هم @ 
حالة من �ليأ| 	�لقنو� بد� برنامج �حلو�8 
�ملباشر بتوجيه من سيدنا �مu �ملؤمنني -�يد` 
�لتهم  لتفنيد هذ`  �لعزيز-  بنصر`   Oتعا �هللا 
فاستبشر   ،�  ºلن� عن   tلدفا�	 �لباطلة 
8سائل  	�8سلو�  به  	8حبو�  كلهم   oلعر�
�لتهنئة 	شكر	� �لفرساa �لذين تولو� مهمة 
 a	uكث	  .eإلسال�	  �  ºلن� عن   tلدفا�
 aيتيهو كانو�  �®م  �ملؤمنني   uم�  O' كتبو� 
 [ حيث   oال8تيا�	 �لشك  فلو�#   @
 uلتفاس�	 �ملقنعة   A	Aلر�  a	د« يكونو� 
	تو�ِكب  �لعصر،  ملتطلبا#  تستجيب  �ل� 
�لعلوe �ملعاصرh.. بل كاA بعضهم يرتد عن 
 mta �إلسالa� O' ،e 	جد	� ضالتهم @ 

	عاA	� O' �إلسالx eيوية.

�نطباعاS �لعر� 
عن  �النـطباعا#  بعـض  هـنا  نسجل 

فضـائيتنا:

 ]مد عمر، فرنـسا 
يتابعكم  	�لكل  �ملسلمني،  �يع  شرفتم 
باهتماe شديد. با�8 �هللا فيكم 	$�Aكم 
بنوa' `8 شا\ �هللا. يا من �سكتم �لقنو�# 
$كريا  �لقمص  �سكتم  من  يا  �لفاسقة، 
 aبيا  @ مشو�8كم  	�ِصلو�  بطر|، 
 dلرسـو�  huس  ..hلعـطر�  huلس�

�لكـرمي �.

قيس �ملكb، تونـس 
 dملبا8كة من خال� قناتكم   O' لقد تعرفت
برنامج �حلو�8 �ملباشر �لعظيم �ملصلح فكريا 
�لثنا\  بلغت  ما  	صفت  	مهما  	عقائديا، 
 ....٢٠٠٧ صيف  منذ  تابعته  لقد  عليه. 
	َمن  �ليقني،  �حلق  �نتم  �نكم  �شهد 
عا8ضكم فقد عا8¿ سنة �ملصطفى �ألمني 
� 	صحبه 	�له ��عني... كنت �Aعو �هللا 
� �a »عل© من �هل �حلق 'a كاa على 
 ��سطح �أل8¿ حق، 	بعد مدh من �لزمن '
Ã �كتشف برناVا عظيم �لشأa.. علما±` 
 aكا	 بسطا\..   ��فذ� �لنا|   huخ من 
	بكيت  	ك�#  فهللت  �ملباشر"،  "�حلو�8 
بذلك  	�منت  هللا،  د�  	سجد#  فرحا، 
 @ نز	له   Aملوعو� 	�ملسيح  �ملهد1   eإلما�

.� aخر �لزما�

نا%ية عبدJ (عh �إلمييل) مـصر
 'خو�� @ �هللا تابعت قناتكم منذ فترh طويلة 
	كنت @ غاية �لسر	8 من �حلو��8# �لر�ئعة 
من خالd �حللقا# �لكثhu. 	�توجه 'ليكم 
�جلماعة   O'  eالنضما� ميكن©  هل   dسأ�	
قو�عدها   O'  Kلتعر�	 �ألدية  �إلسالمية 
 eإلما�  tتبا� من   aكو� 	كيف  	شر	طها 

�ملهد1 �؟  
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@بر�هيم �لر9يلي، �لسعو%يـة
�قلب   a� �ألقد�8   #A�8� تقريبا  سنة  قبل 
بعض  ب�Vة   eقو�	 �لفضائية  �ملحطا# 
 eمغر �نا  �ل�  	�لوثائقية  �لرياضية  �لقنو�# 
 ،hملوقر� nطتكم  �8يت   Zح مبشاهدִדا 
	عندما جلست �شاهدها كاa هنا� برنامج 
 h8صو  aَيعرضو 	كانو�  �ألA8ية،  باللغة 
 hمر  d	� هذ`  �، 	كانت  د � سيدنا 
خاجل©  حيث  �لشريف،  	جهه  فيها   k8�
شعو8 غريب جتا` هذ` �لصوh8 حيث كنت 
 hحضر  Aموعو (مسيح   aيقولو �³عهم 
د �لقاAيا�) 	قلت @ نفسي � eغال �$uم
�أل	ليا\  له مالمح  �لذ1  �لشخص  َمن هذ� 
	�لصاحلني؟! حيث تدd مالnه �لشريفة �نه 
 a' :سكينة. فو�هللا يا سيد1 قلت	\ 	هد @
له 	جًها من 	جو` �ألنبيا\. نعم ألa �ألنبيا\ 
�يضا  صدقهم  	Aليل  سيماهم  من   aُيعرفو
من سيماهم، 	�نا ] �8َ من قبل نبيا 	ال @ 
 h8لكن شعر# به عندما �8يت صو	حللم، �
سيدنا �د أل	d مرh... 	من �ملهم �كر` 
مسيحية   hقنا �شاهد  �يضا  كنت  �ن©  هنا 
بعر¿  	تتهكم  	تعاليمه   eإلسال� ִדاجم 
 @  aكا قسيس  	هنا�   ....� �ملصطفى 
صحة  يثبت   a� يائًسا   d	²ا بر�Vه  �حد 
عقيدته من خالd �لقر�a 	بعض علما\ �ألمة 
�لذين قد يصيبوa 	قد �طئوa @ �جتها�Aִדم 

عاملا  �جد   a�  Ëمت� 	كنت  �لشخصية.. 
 aمن �1 مكا 	ية �Aحد� سو�\ من �لسعو�	
 eأليا�  #8�A 	بعدها   .hلقنا� {ذ`   kيتصد
 e�8يت @ يو Zح ºقل @ aحلز� d�$ ما	
�حلو�8  برنامج   hملوقر� قناتكم   @ eأليا� من 
�ملباشر 	�8يت كال من �إلخوh �ألستا� nمد 
	�ملهند|  ثابت  	�ألستا� مصطفى  شريف 
ها� طاهر 	�ملبشر �ألستا� nمد طاهر ندمي 
 hعقيد  @  aيتكلمو  uخ �لف  �هللا  جز�هم 
�ملسيحيني من خالd كتاֲדم �ملقد| 	توقفت 
�شاهدهم، 	قد �عجب© �سلوֲדم @ �لطر¬، 
	عن   eإلسال� تعاليم  عن   aيد�فعو 	كانو� 
�يضا  	كانو�   ،� �لكرمي   dلرسو� شخص 
 hلقنا� تلك  مز�عم   a	يفند {م  بر�مج   @
	�يع غيال®ا... 	قد شر¬ �هللا صد18 {م 
	�خذ# �بكي عندما �³ع حججهم �لقوية 
�ل� ال ُترA 	يقبلها كل شخص يفكر قليال، 
أل®م كانو� يستدلوa من �لقر�a �لكرمي 	من 
 hجلست �تابع هذ` �لقنا	لسنة �لصحيحة. �
	ق�  تأخذ  	كانت  بر�Vها  	كل  �ملبا8كة 
كله، 	] �كتر لبقية �لقنو�# حZ قنو�� 
�حلقيقة.  معرفة  سبيل   @ �Âلتها  �ملفضلة 
	بعدها علمت من �صدقا\ كنت �حا	8هم 
عن  تد�فع  �®ا  	كيف  �جلماعة  هذ`   dحو
 dعن شخص �لرسو	عن تعاليمه 	 eإلسال�
موقفا   a	يأخذ 	لكنهم كانو�   ،� �لكرمي 

�جلماعة  هذ`   aُيخرجو كانو�  سلبيا حيث 
من �Aئرh �إلسالe، 	قد �حزن© هذ� �لشي\ 
من  �ُيكَفر  �هللا،   aسبحا نفسي:   @ 	قلت 
يقوd ال 'له 'ال �هللا nمد 8سوd �هللا؟ 	بعدها 
شدA# عزمي� 	�خذ# �xث @ �مر هذ` 
 Zح 	سيلة  بأ1  �ستعني  	كنت  �جلماعة، 
�حصل على �ملعلوما#، 	كانت من �Âها 
موقع  تصفحت   Zح 	�إلنترنت   aلتلفزيو�
بعضا  	قر�#  �ألدية  �إلسالمية  �جلماعة 
من كتب مؤسسها، 	كانت كتاباته تتسم 
نفس   @	  ،Ãلعر�  Ì8للقا  h8لعبا� بسهولة 
'®ا إلعجا$  �لوقت يستخدe عبا�8# 	�هللا 
ِلذ	1 �لنهى، 	لقد تيقنت 	�8تا¬ صد18 
	�منت   � د � مر$�  لسيدنا  	�نشر¬ 
بأنه هو �ملسيح �ملوعوA 	�إلماe �ملهد1 	�نه 
هو �لشخص �لذ1 بشر به �لرسوd �لكرمي 
� 	بشر بانتشا8 �اعته �ملبا8كة �ل� تصبح 

�لد	لة �لعاملية �إلسالمية �ألدية. 

]مد حسني، مصـر
�حب �a �قوa' d �إلسالe �نتشر بكم. �نتم 
 dلذين قا� �نتم   .eلذين 8فعتم �8ية �إلسال�
 dٌلكرمي ﴿ِمَن �ْلُمْؤِمِنَني 8َِجا� aعنكم �لقر�
َصَدُقو� َما َعاَهُد	� �هللاََّ َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى 
ُلو� َتْبِديال﴾.  َنْحَبُه َ	ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َ	َما َبدَّ
�نتم �لذين نصرمت �ملسلمني ضد قناh �لفسق. 
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	ملشا�نا  لأل$هر  كتبت  فقد  �حتر#،  �نا 
�نتم. 	�Aعو  يتجر� �حد 'ال  	علمائنا، 	] 
 	� ديني � كنتم   a'  ،ºقل كل  من  �هللا 
nمديني، فأنتم �ملسلموa �لذين 8فعتم �8ية 

 .eنصرمت �إلسال	 eإلسال�

Nاk نصا7، مصـر
 eيا جبل ال ִדز` 8يح، كنت @ عصو8 ظال
�جل  من  حتتر�  بكم Ðعة  فجي\  	تعتيم، 
�نا|  �نتم   .kد}� طريق  لآلخرين   uتن  a�
 aْ'ِ َ�ْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  َ�ْسَأُلُكْم  ﴿َ	َما  شعا8كم 
 ºقل  a' �ْلَعاَلِمني﴾.   ِّo8َ َعَلى  ِ'ال  َ�ْجِر1َ 
�ل� غرقت @  لفر�ِ� سفينِتكم  يتفطر xق 
يهتم   [	 سا#)  �لنايل  ®ر   @) �لنيل  ®ر 
 aكأ	ֲדا �لغاًما،  aكأ	ها ��ملسلموa إلنقا
ֲדا ُحساًما، 	�حلق �a ֲדا $��Aً 	شر�ًبا يشفي 
�لصد	8. 	�قوd لكم 'a بعد �لعسر يسر�، 
	ستطفو سفينتكم مرh �خرa' k شا\ �هللا.

97\يا7 غا\l، �لعـر�) 
بفضل  هللا.  	�حلمد  قناتكم  متابعي  من  �نا 
�هللا 	بفضل بر�Vكم �نا من �تباt �اعتكم. 
	ُ�شهد �هللا بأن© �بايع �إلماe �ملهد1 �. 
	�نا لست 	حد1 فز	ج� جتيد �لعربية �فضل 
م© 	�نا طبعت معظم �لكتب 	�ملقاال# �ل� 
ع� موقعكم 	�حلمد هللا [ن نقر� معا. معي 

�يضا ٣ 'خوÀ h 	هم يبايعوa 	كذلك �بن 
عم À، هو مهند| 	يريد �لبيعة. 

7�جو oيد (ع h�nاتف)، �لعـر�)   
على  		جدتكم  بالسما\،  عنكم  xثت 

�أل8¿، 	�حلمد هللا. 
�صلي..  �كن   [	 ضعيفا  مسلما  كنت 
 hهبت مر�	كنت على 	شك �a �تنصر.. 	
 a� d	للكنيسة، فهنالك شخص �عرفه ²ا
»عل© مسيحيا.. 	لكن �ألدية 	تعاليمها 

�عاAت© لإلسالe 	�حلمد هللا على �لك. 
 aلتلفزيو� 	لكن   ،aلقر�� �حب  �كن   [
�ألد1 	ضح À كل شي\، 	بأa �حلب 
�ملسيح   hفا	 	شَر¬   ،aبالقر�  Aموجو كله 
ما  هو  �إلجنيل   aبأ	 �ألمو8  من  	غuها 

تشوبه �لشو�ئب.

حسني �ملنشاl9، مصـر
لن تد18 قد8 سعا�A.. 	لن تتصو8 مبلغ 
�طفأ#  �ل�   mta  hبقنا صد18  �نشر�¬ 
�ل�  �ألليمة  معانا�  من  شهو8  بعد  غليلي 
منذ  �شهر  ستة   kمد على  �عيشها  ظللت 
 hحليا� hقصد قنا uبغ	 O	أل� hشاهد# للمر
�ملدعو $كريا بطر| .. 	كم �مل© حينذ�� 
ما ³عته 	هو يتحدk بأفكا8` �لضالة مشاعر 
�ملسلمني 	كأa كل ما يكتبه �ملسلموa حجة 

عليهم.. @ نفس �لوقت �لذ1 ] �جد 	سيلة 
للرA عليه ال من منطلق علمي باملسيحية.. 
	لكن من منطلق 'سالمي 	Aي© �حلنيف.. 
	قتها (�1 قبل ما �عثر على كنـز1 �لثمني 
 Ëدية) كنت �مت	هو �لقناh �إلسالمية �أل
هذ�   k8�  	� يوما  �³ع   a�  ºقل كل  من 
�ملتد� 	�لوضيع �ملسمى بزكريا بطر| 	قد 
�الال ' �8سه   Ëح�	 غر	8`   d	سد �8خى 

 .eخر�فاته جتا` 8سالة �إلسال	ملهاتر�ته 
	ها �نا 	�حلمد هللا.. �8تشف لنب �لطمأنينة 
"�حلو�8  	خصوصا  بر�Vكم   dخال من 
�تنفس  �نا  	كم  	"�ألجوبة"..  �ملباشر" 
فيها  �جلس   hمر كل   @ �8تياحا  �لصعد�\ 

�ماe �لتلفا$ 	�شاهد برناVكم �لر�ئع.

كامل �لسيد، مصـر
	�صبحت   eإلسال� تركت  قد  كنت   ...
 hحلمد هللا بعدما �8يت قنا�	'ن© 	ينيا، A ال
mta �لعربية تعرفت 'O �جلماعة �إلسالمية 

�ألدية - �ل� كنت �جهلها متاما بسبب 
جهلي 	عدx eثي بنفسي 	�لغر� @ xو8 
 O' تعرفت   - �حلق  �اعة  على  �لتعتيم 
 eلقو1.. فتقريبا @ �ليو�	لصحيح � eإلسال�
xمد  عد#   hلقنا� فيه  �8يت  �لذ1  نفسه 
�هللا 'O �إلسالe 	�تصلت باإلخوh @ �ملوقع 

�لعرÃ للجماعة. 
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�لطاهر �لباجي، @يطاليـا
�لباجي من  �لطاهر   eإلسال� �خوكم @  �نا 
�ملعجبني ب�نامج �حلو�8 �ملباشر 	من متابعيه، 
�ألمو8  عديد  تصحيح  من  متكنتم  حيث 
�خطأنا  	�ل�  �لكرمي   aلقر��  @  hA8لو��

فهمها 	] نتعمق @ معانيها. 

فاطمة عابل، @يطاليـا 
 hمشاهد dدية من خاللقد تعرفت 'O �أل
قناmta h �لثانية عند Vيئي 'O 'يطاليا حيث 
حيث   oباملغر شيئا  عنها  �علم  �كن   [
بإيطاليا  سنني  منذ  يقطن   À �خا  	جد# 
�نا  فتابعت  �ملباشر  �حلو�8  ل�نامج  متابعا 
 aإلخو��  Aبر معجبني جد�  	كنا   kألخر�
على   (...	 طاهر  	ها�  ثابت  (مصطفى 
�ملسيحيني. 	@ �لك �لوقت ] نكن نعلم 
 hفجأ	با{ند،  قد ظهر  �ملنتظر  �ملهد1   a�

ُطر¬ هذ� �ملوضوt بال�نامج.. 	بصر�حة 
بعد  'ال  �ألمر  نتقبل هذ�  �ألمر ]   d	�  @
�لعقل   a� 	جدنا  حيث   hعد حلقا# 
د �  eغال  �$uم �لرجل  هذ�  مع  	�ملنطق 

� 	منذ �شهر بايعنا`.  
  

]مد عيد عبد �للطيف،  بولنـد�
موالنا 	سيدنا �مu �ملؤمنني! لقد 	فق© �هللا 
�جلماعة عن   O' تعرفت  	قد  �بايع   a�  @
 O	أل� �للحظة  فمنذ  �لعربية   mta طريق 
ملشاهد� O' mta هذ� �ليوe �نا �شاهدها 
�ملباشر  �حلو�8  	برنامج   ....tنقطا�  a	A
يضم  	�لذ1   eإلسال� لو�\  ²مل  �لذ1 
 huملستن� dلعقو�  1	��لعلما\  كوكبة من 
َعَبَر Ã من  �ل�نامج  �ملنhu، هذ�  	�لوجو` 
�إلسالمية  �جلماعة  نو8  �لنو8   O' �لظلمة 

�ألدية. 

خالد ]مد (ع h�nاتف)، �أل�%7 
ثالثة،   	� شهرين  منذ  قناتكم  �تابع  �نا 
نشاهد  	ال  قناتكم   O' تعرفت   a� 	منذ 
بالبيت سو�ها. 	�حلمد هللا �قتنعت باجلماعة 
�جلماعة   aبأ  ��8�	  Oتعا �هللا  	�ستخر# 
صاAقة من عند �هللا. 	يشهد �هللا بأ� كتبت 
من   � �ملهد1   eلإلما �لبيعة  شر	� 

�لتلفزيوa 	�نا �عمل مبوجبها.

حسن عابدين، سو7يـا 
َمن  �ملاضية  �حللقة   @ ³عت  'خو��! 
 AAيتر من  	منهم  �جلماعة،   @ شكَك 
ينتظر حZ يتطهر.  �ملبايعة 	منهم من   @
هذ`  مع  قص�  بإ»ا$   1	8�  a� فأحب 

�جلماعة. 
فإÀ a 	لًد� عمر` �8بعوa عاما نا18 �ملز�� 
	عصبيا مع عائلته 	َمن حوله @ �لعمل، 

مشهد من �ل�نامج
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�8بعة  	منذ   ،kخر� 	يتر�  �حيانا  يصلي 
�شهر الحظت عليه تبدال غريبا، بل غريبا 
جد�؛ منها سعة �لصد8 	�للعب مع �طفاله 
فالتقيت  لعائلته،  �لتهجد   hبصال 	�ألمر 
 a� À �	مال\ له @ عمله فأكد$ hمع عد
عند1  صلى  	قد  كليا،   #ْuتغ معاملته 
�لبكا\   @ »هر   aفكا �ملر�#  من   �Aعد
 � �ملصطفى  يذكر  �لصالh، 	حني  �ثنا\ 
تفيض عينا` بالدموt. فسألته عن سبب 
�لتغيu فقاÀ d: لقد بايعُت �إلماe �ملهد1 
� بعد �a تيقنت من صدقه عن طريق 
�جلماعة �ألدية. فاتصلت بعا] 	سألته 
عن هذ` �جلماعة فقاd '®م كفرh، فسألته 
نعلم  ال  [ن   dفقا تكفuهم،  سبب  عن 
عنهم شيئا، 	لكن علما\ باكستاa 	�لذين 
هم �علم منا قد كفر	هم، لذ� [ن نأخذ 
بر�يهم، فز��A هذ� فضوال على �a �طلع 
 uال سيما بعد �لتغ	على �فكا8 �جلماعة 

�لذ1 �8يته قد حد الب© لألفضل.
	فعال تابعت بر�Vكم 	قر�# كتبكم مع 
�فر�A عائل�، 	كنا نبحث 	نناقش  �يع 
	نقا8®ا مع تفاسu �لقنو�# �ألخرk، 'ال 

�a �هللا قد نّو8 قلوبنا باليقني. 
	�كد# لنا صدَ� هذ` �جلماعة بشا#ٌ�8 
 eإلما� بيعة  �فر�A عائل� على  À 	جلميع 
 � �ملصطفى   dبقو عمال   � �ملهد1 

	طلبه منا مبايعتنا 	لو حبو� على �لثلج.
	�قسم باهللا �لعظيم �a �لتغu �لذ1 حصل 
@ عائلتنا منذ بيع� من شهرين ال يوصف 
�بد� 	'a عمر1 �آلµ aس 	ستوa عاما 
	قد �Aيت فريضة �حلج  	�عتمر# �8بع 
مر�# ] ��� خال{ا حال	h كما حصل 

À منذ شهرين. 
مع   aإلنسا� ֲדا  يتصل  '{ية  نفحا#  '®ا 

حقيقة   Kيعر	  ،dبالقو ال  بالفعل  8به 
ال  بالقلب   � �لنبيني  خامت  �ملصطفى 
�ملهد1  خاAمه  بفضل  �لك 	  ،aباللسا
'خو�  يا  'ليكم  �توجه  فأنا  لذ�   ،�
تستعجلو�   a�  aلبلد�� �يع   @  oلعر�
عليكم  تفوتو�  	ال  للجماعة  بيعتكم   @
	يكفي  �إل{ية،  �لنو�8نية  �لنفحا#  تلك 
�a تنظر	� 'O هذ` �لوجو` �لنhu �مامكم 
	�ل� سوK تكوa سيوفا 'a شا\ �هللا ضد 
سيجعلو®ا   � �هللا   a�	بإ  "hحليا�"  hقنا

قناh �ملما#.

مهدl حنفي (عh �إلمييل)، مصـر 
لقد تابعتكم من خالd �لتلفزيوa 	�عجبت 
بكم ملا تصنعونه من توضيح بعض �ملسائل 
من  �لطو�ئف  �يع  بني  عليها  �ملختلف 
 Aموجو 	عيسي �هو حي @ �لسما\ � aكو
@ �أل8¿ كغu` من �ألنبيا\. 	لقد تابعت 
كيف �سلم هؤال\. 8بنا »زيكم خ�u على 

جهوAكم. 

خالد شنيs، �جلز�ئر (عh �إلمييل)  
 a� 8يد�	عوتكم، A 8حي من نو	8تو# 8�

ُينو8 عقلي بنو8 علمكم ... 

]مد نو7 �لدين (عh �لفاكس)، �جلز�ئر  
�لعربية،  �ألدية  قناتكم  تتبعت  قد   �'
�هللا.  شا\  ما  'عجابا  ֲדا  �عجبت  	لقد 
 Àحو� منذ  متابعتها  على  حرصت  فإن© 
�ألدية  مقصد   a� 	فهمت  شهو8،   ٦
 ºلن� طريق  عن  خالصة  �هللا   O'  hلدعو�
�ملنتظر 	�ملسيح  � 	مبايعة �إلماe �ملهد1 
�ملوعوA �، فإ� قرa� #8 �بايع خليفة 
�ملهد1 �إلماe مu$� مسر	8 �د نصر` �هللا 

	�يد` �هللا بنصر`. 	'ن© �صبحت من هذ` 
يتقبلنا بكل   a� هللا� dديا. نسأ�للحظة �

.Á'خال	صد� 

ياسني شريف، سو7يـا
�يعا  �ملسلمني  على  فتح  �لذ1  هللا  �حلمد 
 mta3 لفضائية� hبإطاللكم علينا ֲדذ` �لقنا
	�نا  سنو�#  عشر  من  �كثر  منذ  	�هللا 
�ستمع 'O �ملحطا# �لفضائية 	] �جد ما 
�لقنو�#  �يع   @  eإلسال� عن   ºقل يريح 
�لسطحي   eلكال�  kسو �³ع   [	 �لعربية 
�لذ1 يعرفه كل فرA @ هذ�   eعن �إلسال
�أل³ا\   kسو �لعلما\   8�  [	 �ملجتمع 
 aباإلعال قناتكم  بد�ْ#   a� ما  فقط. 	�هللا 
�سترعت  'ال   ٢٠٠٧ �ملاضي   aنيسا  @
 Zم ساعة  كل   aآل� 	�نتظرها  �نتباهي، 
ستفتح، 	�َخَذْ# قلº 	فكر1 عندما �³ع 
للجميع  	"�حلب  �ألصيل"   eإلسال� "نبض 
 Kعر� هكذ�  	�نا  ألحد"،  كر�هية  	ال 
�حلقيقي   eإلسال� عن  �xث  	�نا   eإلسال�
�لدنيا،  �فا�8   a� د �هللا �� �8يته قبل�	
 uتفس من   |8A  O' �ستمع   a� ما  		�هللا 
للقر�a �لكرمي �	 �لسhu �ملطهرh �	 �حلو�8 
 a� شعر�	ال ' hلقا\�# مع �إلخو	ملباشر �
	تقر  صد18  	ينشر¬  فرحا  ينبض   ºقل

عي© مبا كنت �حب �a �عرفه.

Iشرu عبد �لفاضل (عh �لفاكس)، مصر 
معرفة   O' �لذ1 هد�� 		فق©  �هللا  �شكر 
تلك �لقناh �ل� كانت سببا @ 'ناh8 عقولنا 
 h	8فعت �لغشا	لة �لصمم عن �³اعنا �$'	
عن �بصا8نا 	�عاAتنا 'O نبع �إلسالe �لصا@ 
 #Aعا�	مد � n سنة نبينا	لكرمي � aلقر��
 dكما	لدين � بعظمة هذ�  �إلحسا|  'لينا 
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o8 �لعاملني 	كماd �لقر�a 	كماn dمد 
 dكما	 �إلسالمية  �لشريعة   dكما	  �
 aكا �هللا   a� هللا  	�حلمد  �إلسالمية.  �ألمة 
�ألمة  	ما $�d 	سوK يظل �اطب هذ` 
@ صلحائها 	علمائها �لربانيني كما ظهر 
�ل�  	نبو\�ته  		حيه  مكاشفاته   @ �لك 
�ألمة  على مصلح 	مهد1 	مسيح  ֲדا  �نعم 

د �. � eغال �$uم eملحمدية �إلما�
من  �كثر  من  كانت   hبالقنا معرف�   d	�  a'
�	Aكم عن حيا¿  dمن خال	8بعة شهو8 �
�إلسالe 	عن شرK 	كر�مة سيدنا nمد � 
تعاليمه  	عظمة   eإلسال� عظمة   aبيا 	عن 
كالمكم  صد�   À تبني  �لك   dخال 	من 
	'خالÁ نفوسكم 	'نكم خu من ميثل هذ� 

�لدين 	خu من يد�فع عنه. 
 aلقر��	 eعن �إلسال tصدقكم @ �لدفا aكا	
	�لرسوd، 	عن كماd �هللا � 	جاللة قد8` 
	عن كل  	عيب  نقص  عن كل  	تنـزيهه 
�لك  dمن خال	 .aما ال يليق به، هو �ل�ها
تبني À صد� �إلماe �ملهد1 من سuته 	من 
فأقسم  �لعربية،  باللغة  �ملعجز  كالمه   dخال
 	�  aشيطا  	� شاعر   eبكال ليس  �نه  باهللا 
 hمؤيد من حضر e1 بل هو كالAشخص عا
فْتٌح عليه من �هللا. 	�قسم باهللا  �هللا 	�a هذ� 
 a�	  aملسلمو�  aملؤمنو� �نتم  �نكم  	ُ�شِهد` 
 o8سالتكم هي �صد� 8سالة ليس فيها كذ
�	 غش �	 تفاهة 	لكنها تقوe على �لصد� 
 e{ذ� �8غب @ �النضما	لثبا# �	لوضو¬ �	
'O �اعتكم �ملبا8كة 	مبايعة �إلماe �ملهد1 
لست  	�نا  د، � مسر	8   �$uم 	خليفته 

	حد1 	لكن معي �سر� 	�حلمد هللا.

صفا� غامن (ع h�nاتف)، �لعـر�) 
حدثت معي �ية بعد تعر@ على �اعتكم 

�ملبا8كة.
عن  �xث  �لليل   @ كنت   ٥ شهر   @
	عملت  �لستاليت،   @  hجديد nطا# 
�لغر�\،  �جد nطتكم  �	توماتيكي 	]  xث 
 :À dيقو �حلالة ³عت صوتا  هذ`   @ 	�نا 
 aانوÔ	  aاÔ	 مائة  	Ôا�   Kال�  hعشر

 .(١٠٨٨٨)
�لرقم  هذ�  	ضعت  	لك©  جد�،  فخفت 
يد	يا،  xثا  	عملت  للستاليت  �لرسيفر   @
	للمفاجئة 	جد# ١٤ قناh جديدh... 	من 

 . mta d� hبينها قنا
موالنا   aكا عليه  بصر1  	قع  ما   d	�	
�ملرحوe سيدنا طاهر �د - 8ه �هللا 8ة 
 hAعا' عن   h8عبا �ل�نامج   aكا	  - 	�سعة 

 .oللقا\ مع �لعر
	�ل��مج   hلقنا� �تابع  	�نا   eليو� �لك  	منذ 
حيا�  كل  كنت   .. �هللا  	بفضل  �ملختلفة 
�xث عن �ملهد1 	كنت �تناقش مع �صدقا\ 
 À لكن �هللا �حضر	لعسكرية، � @ À شيعة
�ملهد1 لد�خل بي� 	�حلمد هللا. @ يوe من 
 "eإلما� e³عت @ برنامج "ِمن كال ،eأليا�
قوال لسيدنا �د �، يقوd فيه �Aعو� �هللا 
	�ستخu	` @ شأ�، صلو� 8كعتني 	�طلبو� 
 eغال  �$uم  aكا  ��' ما  يريكم   a� �هللا  من 
د بن غالe مرتضى 'ماما مهديا 	صاAقا �
منه � فَأQ x7ِية. فدعو# �هللا بنية خالصة 
	Aعو# ֲדذ� �لدعا\، فانشر¬ صد18 	�تت© 
�آلية بعد �سبوt 	�حلمد هللا. 9�آلية كانت 
عظيمة جد� جد�، فأنا متز	� من $	ج� 
�لثانية منذ ٢٠٠١ 	] نر$� بأ	الA، فعندها 
 tֲדا بعد �سبو ��مشاكل 	] تكن حتمل.. 	'
من صالh �الستخاh8، تقوÀ d بأa �لطمث 
] يأִדا، 	بعد يومني تأكد# من �لطبيبة بأ®ا 
أل�  عظيمة  �ية  	هذ`  حامل،  �هللا  بفضل 

	مقتنع  �هللا  	بني  بي©  �ملهد1   eإلما� بايعت 
بكل ما �تى به. 

مصطفى عبد �هللا، مصـر
�تابعكم من �كثر من سنة 	لكن �لظر	K ال 
باالتصاd معكم. 	�تابعكم �كثر   À تسمح
من ١٢ ساعة يومًيا تقريًبا ثلثي �لنها8 �ستمع 
 [ شيئا   aتقدمو 'نكم  	�هللا  كالمكم.   O'
يقدمه �1 'نساa 	ال �1 عا] Aين @ هذ� 

 .aلكو�
 a� d8يا¿ حنا �لذ1 يقو �	�A8 على �ألستا
حضرh �إلماe �ملهد1 	�ملسيح �ملوعوA ليس 
�ملوعوA حسب  �ملهد1 	�ملسيح   eهو �إلما
	�هللا �  له   dقو� ֲדا،   aتتحدثو �ل�   uملعاي�
	�هللا � 	�هللا 'a �إلماe �ملهد1 حضرh مر$� 
	هو  �ملهد1   eإلما� هو   � د �  eغال
�ملسيح �ملوعوA 	'ن© �قوd لكم هذ� 	�شهد 
 ،aآل� Zدًيا حلكم هذ� 8غم �ن© لست �
منذ  	لكن©   .aآل�  Zح مببايعتكم  �قم   [	
 eإلما� tمن �تبا aكو� a� Ëلصغر كنت �مت�
 aلزما� �خر   @ سيأ�  �لذ1   � �ملهد1 
	لكن   � nمد  سيدنا  به  بشرنا  	�لذ1 
�لعا] �إلسالمي  �لعلما\ @   hAلسا�	 �ألئمة 
 @  hA8لو�� �ألحاAيث  يأخذ	�   a�  a	يريد
�لساعة" xرفيتها 	بد	a �1 متعن  "�شر�� 
ֲדا، 	بد	a �1 تفكu 	بد	a� a يقا8نوها 
بالو�قع  مقا8نة  فيها  	يتمعنو�  	يو�$نوها 
�لذ1 نعيش. فو�هللا 	�هللا 'a ما تقدمونه 	ما 
�ساليب  من  تعتمد	نه  	ما  فيه   aتبحثو
�حلو�8 	من �ساليب �لنقا« يدd على �نكم 
 a	تبتعد	 .A	بعد حد�  O' لعقل�  aحتترمو
	عن  �خلزعبال#  	عن  �خلر�فا#  عن 
�يًعا،  �لناَ|   aحتبو	 �خلاطئة،   #�uلتفس�
	�ِهللا، 	�إلسالeَ �كثر من �1 'نساa @ هذ� 
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 O' ،ملحبة� O' aألنكم تدعو ���لكوa. ملا
�لسالO' ،e �إلخا\، 'نكم تدعوO' a 8سالة 
�إلسالe �ل� Aعا 'ليها �هللا � 	�ل� Aعا 'ليها 
nمد �. 'ن© لست �ديا، �عوA 	�±كد 
شا\   a' �نو1  	لكن©   ،h8لعبا� هذ`  على 
 Aملسيح �ملوعو�	ملهد1 � eبايع �إلما� a� هللا�
ملا��؟ �سألو� ملا��؟ ألن© قد صليت �كثر 
من مرh 	�ستخر# �هللا تعاO @ �كثر من 
صالh 	كانت نتيجة �الستخاh8 �نكم �نتم 
�لطريقة   oصحا� �نتم  �ألدية.  �جلماعة 
�لصحيح.  �لطريق   oصحا� 	�نتم  �ملثلى. 
	�نتم من حتبوa �إلسالe. الحظت �a من 
يتبعكم هو �لذ1 على طريق سيدنا nمد 
 hسيدنا حضر h8هذ� ما جتلى @ $يا	 .�
�مu �ملؤمنني مر$� مسر	8 �د- �يد` �هللا 
 @ ألفريقيا. الحظت  �لعزيز  بنصر`   Oتعا
صال� لالستخاa� h8 هؤال\ �	1 �لسحنة 

�لسمر�\ هم @ �حلقيقة على طريق �ملصطفى 
�، 	هم من ²بوa �ملصطفى � ِمن بني 

.huهذ` �لدنيا �لقرية �لصغ

خالد حسن، �لسعو%ية
كيف �حلاd يا 'خو�� �لطيبني. �هللا يبا�8 
فيكم من �ملدينة �ملنوh8 من جو�8 �ملصطفى 
�يع  من  	'ياكم  »علنا   Oتعا �هللا   ،�
 .hآلخر�	 �لدنيا  من  جو�8`   @  oألحبا�
�للهم َحيِّ هذ` �لوجو` �لطيبة �لنhu. �للهم 
إلخو�ننا   dقو�	  .huلن� �لوجو`  هذ`  َحيِّ 
�َبِشر	�  يسمعونكم  �لذين  �ملسيحيني 
 a�بإ �لنا|  هؤال\   aتتبعو طاملا   eباإلسال
�لوحي طاملا   tبالنسبة ملوضو	  .Oتعا �هللا 
�لوحي  �نقطع   ��'	 للنحل  �	حى   � �هللا 
بيوִדا  تب©  �®ا   Kتعر فكيف  �لنحل  عن 
فالوحي  هذ�.  	تفعل  هذ�  تفعل  	�®ا 

	هللا   .aخو�' يا  متصل  فالوحي  متصل، 
 :dملثل �ألعلى �هللا � @ كتابه �لكرمي يقو�
 hََفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َ�َضاُعو� �لصال﴿
َغيا﴾،   aََيْلَقْو  Kََفَسْو �لشَهَو�ِ#  َ	�تَبُعو� 
 a� هللا-  -حاشا   � �هللا  على   uكث هل 
يبعث 8جال يقوd له �يقظ هؤال\ �لنا| من 
سباִדم؟ ال، 	�هللا ليس كث�uً على �هللا �. 
	�قوd لكم بإ�a �هللا تعاO بالنصر �لقريب، 
بالنصر �لقريب، 'a شا\ �هللا تعاO. 	�كثَر 
�هللا من �مثالكم ألننا nتاجوa فعًال {ؤال\ 
	�شتركو�  �تصلو�  �³عو�  يا �اعة  �لنا|. 
مع �جلماعة. �قسم باهللا، بإ�a �هللا نصُر �هللا 
 dسأ�	فقهم �هللا �، 	قريب على �يديهم. 
بصائرهم  ينو8   a�  � �ملصطفى  Éا`  �هللا 
نو8هـم  »عل   a�	 �بصا8هم،  نّو8  كما 
�ملعمـوh8. 	فق  سـاطًعا جلميع �[ـا\ 

�هللا �جلمـيع.

طاقم �ل�نامج من متر�ني 	�خصائيني تقنيني 	مصو8ين مع مقدe �ل�نامج 	ضيوK �حللقة 



٤٩٤

;Ñ\Ê¢\=;r̨Ÿ]›Öd;ØfiŸı∏\;3Ÿ^;ÀÁÖçh

;„i’]àÑÂ ;G‡Ê⁄Ë∏\ ;‰ÑÊïú ;=Öå]e∏\

ÏË¨Ñ]i’\

لقد شرKَّ �مuُ �ملؤمنني برنامج �حلو�x 8ضو8` 
 hجيز	لقى كلمة �	٢٠٠٨/٦/٨،  @ aمليمو�

للمسلمني �ألديني �لعرo، قاd فيها:
"�لسالe عليكم 	8ة �هللا 	بركاته

�يها �ألديوa �لعرo، �فاَ¿ �هللا عليكم بفضله 
	ِنَعمه 	'حسانه. 8غم �a عدAكم قليل @ نظر 
�لدنيا �ليوe، غa� u قلوبكم عامرh بالنو8، 	'� 
على يقني بأنكم سُتصبحوa، عما قريب، �لوًفا 
 .Oشا\ �هللا تعا a' ،بل ماليني بل مئا# �ملاليني
8سالِة  �لرسالة،  بتلك   aلإلميا �هللا  	فقكم  لقد 
�حلقيقي   eإلسال� �لك   ،�  Aملوعو� �ملسيح 
 dلتعليم �لصحيح، �لذ1 �تى به سيدنا 8سو�	
شك  ال   .eليو� �لدنيا  	نسيْته   ،� nمد  �هللا 
�a �لعرo يدعوa �ليوe �®م �هل �لعربية، هذ` 
�للغة �ل� هي لغة سيدنا �ملصطفى �، 	لكنا 
[ن - �ملسلمني �ألديني- ال نقّل عنهم ُحبا 
 Aملوعو� باملسيح   aملؤمنو� فنحُن  �للغة،  {ذ` 
	قد  �؛  �هللا   d8سو ملحمد   �Aلصا� �لعاشِق 
	هبنا �هللا تعاO عن طريقه �لك �إلمياa 	�ملعرفة 

�ل� قد نسيها �هُل �لدنيا.
 �توجه �ليوO' eَ �يع 'خو�� �لعرo �ألديني 
�لفضل  هذ�  تنشر	�   a� »ب  �لرسالة:  ֲדذ` 
فال  ֲדا،   Oتعا �هللا  متعكم  �ل�  �لنعمة  	هذ` 
تقعد	� ُمطمئنني �بًد� حZ جتمعو� �لدنيا كلها، 
�ملحمد1  �ملسيح  َقَدَمي  على  كلهم،   oَلعر�	
 Aملوعو� للمسيح  تعظيًما  �لك  	ليس   ،�
�، 'منا �لو�قع �ننا جنمعهم بذلك على قدَمي 
قد  �لذ1  �ألمر   ،� nمد  �ملصطفى  حبيبنا 

.eنسيْته �لدنيا �ليو
 uلكث� dعما� a� uَغ ،eجلميع يدعي �إلسال�
 aيعملو ال  �®م  على  تشهُد  �ملسلمني  من 

بالقر�a 	ال بالتعاليم �ل� �تى ֲדا 8سوd �هللا 
هي  �ألدية  �إلسالمية  �جلماعة   a'	  .�
 ���لوحيدh �ل� حتمل �ليوe هذ� �للو�\ حقا. فإ
قصرنا @ ��A\ 	�جبنا، فلن تغفر لنا �جيالنا 
هذ`  لنشر   Oتعا �هللا  	فقنا  �بًد�.  �لقاAمة 

�لرسالة @ �يع �كناK �أل8¿، �مني.
�خذته  �لذ1  �لعهد  على   aباقو �نكم  �مل 
من �يع �ألديني @ �لسابع 	�لعشرين من 
�خلالفة  بيوبيل  �حتفالنا   eَيو  ،٢٠٠٨ �يا8 
لتقدمي  ُمستعدين   aستظلو بأنكم  �ألدية، 
nمد  8سالة  تبليغ  �جل  من  تضحية  كل 
	الستمر�8  ��ع،  �لعا]   @  � �ملصطفى 
 O' تركنو�  لن  	�نكم  �ألدية،  �خلالفة 
�{د	\ 'a� O ترفرK �8ية nمد 8سوd �هللا 
� عاليًة خفاقة @ �[ا\ �أل8¿ كلها. �Aعو 
�هللا تعاO 	�مل بفضله �a يكوa كل �د1 
�ألمر،  هذ�   @  À  �uنص سلطانا  �لعا]   @
عليكم   eلسال�	 لذلك.   Oتعا �هللا  	فقكم 

8ة �هللا 	بركاته.	
هذ` بضع كلما# �a� #A8 �توجه ֲדا 'ليكم 
ֲדذ` �ملناسبة. 	'نه ملن حسن �لُصدK، �ن© 
 kخر� مناسبة   @  eليو� حضر#  كنت 
�ملئو1  �ليوبيل  �حتفاال#  ضمن  ُعقد# 
 aكا	 �ألستوAيو،  هذ�  من  قريًبا  للخالفة 
�إلخوh �لقائموa على برنامج �حلو�8 �ملباَشر 
قد طلبو� م© �حلضو8 هنا. 	] �ُكن ُمستعد� 
لذلك @ بد�ية �ألمر، لكن نز	ًال عند 8غبتهم 
	8غبتكم �يًعا، ] �8 ُبد� 'ال �a �شا�8 @ 
 eلسال�	قائق. A قضي معكم بضع�	ل�نامج �

عليكم 	8ة �هللا 	بركاته".
	قد تشرK �ألستا� عبد �ملؤمن طاهر بتر�ة 
�ألA8ية  �للغة  �ملؤمنني هذ� من   uم�  oخطا

تر�ة فو8ية.
د �	 عرفة  nمد   aألخو��  Kتشر كما   
عرفة من مصر �a يكلما حضرته - نصر` �هللا 

- @ هذ� �ل�نامج 	يع�� عن مشاعرÂا.

 �نطباعاS �ملشاهدين ֲדذJ �ملناسبة 
سعاAִדم  عن  �ملشاهدين  من   uكث ع�  لقد 
�ألستوAيو،   O' �ملؤمنني   uم� xضو8   hلغامر�
تع�  �لرسائل  من   uكث حضرَته  	صلت  	قد 
نذكر  يلي  	فيما  صد	8هم،   @ جا«  عما 

بعًضا منها: 

مر9~ �لغالوk 7.ها �هللا، سو7يا
"لقد كاa تشريفك لنا @ برنامج �حلو�8 �ملباشر 
�مس حدثا تا�8يا ال ُينسى، لقد فاضت مشاعر1 
شرف©   a�  � هللا   aباالمتنا شعو8   ºقل 	غمر 
8±ية  من  ألمتكن  �ألدية  �جلماعة  من   aألكو

	جهك �لكرمي @ �ل�نامج �مس.
متنيت لو كنت جز\� من جدa�8 �ألستوAيو لعلي 
 a� هللا� À منك سيد1. ] يكتب oحظى بالقر�
�كوa معكم �مس، 'ال �a قلº كاa ²لق هنا� 

بكل شو� 	nبة.

ضحى I.د �لh�قي، سو7يا
�هنئ سيد1 �مu �ملؤمنني حضرh مu$� مسر	8 
فرحنا  كم  �لعزيز...  بنصر`  �هللا  �يدكم  د �
فقد  �ملباشر  �حلو�8  برنامج  �ملبا8كة @  بطلعتك 
جدAَ# �لبيعة @ قلوبنا 	�شعلَت �الK �لطاقا# 
 eعد	 Aفينا بكلماتك �لر�ئعة �ل� حتثنا على �جلها
�ال8تيا¬ حZ ترفرK �8ية �لرسوd � فو� كل 

.Aلبال�

%عا� منصو7 عو%~، فلسطني
�لكرمي، كم كانت فرحتنا كبhu عندما  موالنا 
 dخال من  علينا  يطل  �لكرمي  	جهكم  �8ينا 
برنامج �حلو�8 �ملباشر 	كم كاa {ذ� �ثر عجيب 
@ نفوسنا. فقد غمرتنا مشاعر فر¬ 	سر	8 ال 
يوصفاa 	�صبحنا @ حالة �نفصاd تاe عن �لو�قع 
�ملحيط بنا حيث 	جدنا �فكا8نا 	كافة حو�سنا 
مشد	hA [وكم. فيا لعظمة �ملشهد �لذ1 نقلته 
�عاAنا  	�لذ1  �ألدية  �لفضائية  شاشا#  لنا 
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'O فترh �لرسوd �ألكرe � 	خلفائه 	صحابته 
8ضو�a �هللا عليهم ��عني.

]مد ملص، لند�
�لتحكم 	�8\  �لبا8حة كنُت xمد �هللا @ غرفة 
�ألستوAيو، 	مع علمي �ملسبق باحتماd قد	مك 
 @ 	بد�#  نفسي  �متالك   [  �� 'ال  للحو�8 
	طلعتك  �لنو��8  	جهك  �8يت  عندما  �لبكا\ 
�ألستوAيو  Aخلَت  عندما  �لشاشة.  على  �لبهية 
	حال�  باملالئكة  �متأل#  �لغرفة   a� �حسسُت 
 O'	  ،A	حلد� �قصى   O' عالية  كانت  �لر	حية 

.ºشعر �نك �نر# شعلة @ قل� aآل�

 ]مد %عا� �وk، لبنا� 
يا سيد1 عندما شرفت �لقناh @ برنامج �حلو�8 
�ملباشر كنُت مستلقيا على �لكنبة 	�تابع �ل�نامج 
�نك شرفتنا  �ألستا� nمد شريف   dقا 	عندما 
عندما  �لعسكر1  مثل  �لكنبة  على  من  ®ضت 

 Aجند .hملفاجأ�	لفرحة �	لكم من �ال8تبا�  eنقد
بيعتنا لكم 	عزمنا على �لطاعة.

 �هللا �هللا! كانت كلماتكم صو# �لقر�V aسما 
حبنا   A�$  ،aبلسا ينطق   ºلن� 	®ج   ،aنسا'  @
هذ�  �لعرo كل  ²ب  كرمي  لرجل  	'خالصنا 
	�أللفة   hAملو� مغناطيس  [وهم  	»ذبه  �حلب، 

�لكرمية. ما �حو� �لعرn O' oبتكم!
Vتمعني  كانو�   oلعر�  a� �لتا8يخ  سيتحد 
بيوبيل  �حتفا{م   @ �ألدية  قناִדم   a	يشاهد
يدخل  برجل  ففوجئو�   ،d	أل� �ملئو1  �خلالفة 
 dجال	 	هيبته  بعطر`  Aخل  مسّلما..  عليهم 
	تفتحت   oلقلو� فتبسمت  �ملسلمة،  شيبته 

.eتفتح قبل �ليو [ oمنها �بو�
مرحًبا به 	[ن معه لنصر Aين �هللا �حلق. مرحبا 
حناًنا  جا\نا  طويال.  {ا  �شتقنا  فقد  باخلالفة 
من �هللا.. 	جًها لوجه، @ شجاعة �سد 8با� 
	�ثق من �هللا 	8سوله 	مسيحه �ملوعوA عليهما 

 .eلسال�	 hلصال�
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 Aيكا �8سي   aكا	 قفز#  �ألعلى،  8ئيسه  يأ� 
يد1 على 	جهي من  �لسقف 		ضعت  ينطح 
من  علي   dتنها  tلدمو� 	بد�#  �لرهبة،   hشد
	�نا  �لثلج  مثل   �A8با �صبحت   � �لرهبة،   hشد

منصٌت لكالe حضرتك.

@ميا� فال� عو%~، كند�
xضو8كم  �ملباشر  �حلو�8  برنامج  شرفتم   eَيو
�إلسالمية  للخالفة  �ملئو1  �ليوبيل  مبناسبة  فيه 
ال   h8بصو �لفرحة  من  �قفز  كنت  �ألدية. 
شعو8ية، بصر�حة تلك �لفرحة @ تلك �للحظة 
 .uصح �لتعب a' ال توصف كانت فرحة �لعمر

فتحي عبد �لسال/، مصر
سيد1 �مu �ملؤمنني، 

 ��لقد شرفتنا 	Aخلت بيتنا @ مصر، فلم ند8 ما




