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 هانـي طاهـر

�ملشايخ  من  كث�  ظّل 
يقدِّمو' �حلديث �لضعيف 
على �لقر�' �لكرمي قر"نا 
طويلة، فظلو� يؤمنو' 
' �ملرتد ُيقتل، 
 fَمن بّد” 'ّ
ملجر� 
' عكرمة �"� 
�ينه فاقتلو “.. مع 
' �هللا تعا) قد 
(�لبقر�  يِن﴾  �لدِّ ِفي  ِ(ْكَر�َ   قاf ﴿َال 
 Jلز��  '
 يؤمنو'  "ظلو�   .(٢٥٧
قد  تعا)  �هللا   '
 مع  ُيقتل،  �ملتز"³ 
ُكلَّ  َفاْجِلُد#�  َ"�لزَّ�ِني  ﴿�لزَّ�ِنَيُة   fقا
َ"�ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ�﴾ (�لنو� ٣) 
.Ìعز
من �"' تفريق بني متز"³ "

مع 
نه ميكن �لتوفيق بني هذ  �ملر"يا> 
تكو'  öيث  �لقر�نية،  �آليا>  "بني 
�آليا> حَكًما على �ملر"يا>، "ُتفهم 

�ملر"يا> ¬ ضوئها من غ� تناقض. 

ما حني تعلق �ألمر بنـز"f �ملسيح 
نز"له   ¬ �لر"�يا>   '
 "مع   ،�
متو�تر�، "مر"ية عن 
كثر من عشرين 
صحابيا، (ال 
�م صا�"� يقولو' لن 
بالقر�'  بل  �ألحا�يث،  ֲדذ   نؤمن 
 '
�لكرمي "حد ، فْأتونا بآية قاطعة 
هذ   من  مسيحا  سيبعث  تعا)  �هللا 
�ألمة. "كانو� من قبل يقولو' بصعو� 
�ملسيح حيا () �لسما·، "لكن ملا تبّين 
لو� 
' ينكر"� 
حا�يث  %م موته َفضَّ

�لنـز"f "يطلبو� �ية قر�نية.
فالقضية 
نه (�c كا' �ألمر تقليد� ِلما 
 òِجد"� عليه �با·هم ��فعو� عنه بالبا"
"�لذ��ò، "لكن (ْ' كا' «الفا ملا ُهم 

عليه َسَعْو� لنقضه بكل �لسبل. "هذ� 
"�ضح 
نه كيل مبكيالني «تلفني. 

 '
"قبل 
' نسر� هذ  �آليا> ال بّد 
�لد�fّ على سيدنا  �لنّص  
ين   :fنسأ
�لتو��� "�ألناجيل؟ فلو  Tمد � ¬ 
 �cقريظة ما àكنَت ¬ ®من يهو� ب
�لنص  هو  "ما  %م؟   fستقو كنَت 
%م  ستقّدمه  كنت   vلذ�  ê��لتو�
"هم   � Tمد  سيدنا  لنبو�  (ثباتا 
فيهم  �لنبو�   '
 يتعلمو'  �لذين ظلو� 
منذ �أل®f "() �ألبد؟ "(ْ' قلَت (' 
هي  هي  (�ا  لك  قلنا  Tرفة  �لتو��� 
 òبالرجو �لكرمي  �لقر�'  
مر  �ل° 
(ليها، حيث Åد"' فيها �لنûَّ �ألمّي، 
"� يتغ� فيها شيئ منذ نز"f �لقر�' 
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 vلذ� �لتحريف  أل'  �ليو�؛  "ح� 
�لقر�'   f"نز سبق  قد  كا'  طا%ا 

�لكرمي بقر"'. 
"مع هذ� فإّنه قد "�� ¬ �لقر�' �لكرمي 
�ألمة  بعثًة ملسيح من هذ   هنا}   '

�إلسر�ئيلي  �ملسيح  ظر"فه   ¬ يشبه 
�. "قد بّين cلك �ملسيح �ملوعو� 
 vلذ� 
"ها�  (®�لة  كتابه   ¬  �
 fفيقو  ،١٨٩١ عا�  مطلع   ¬ 
ّلفه 
حضرته: ”لقد كشف �هللا تعا) علّي 
¬ كشف صريح 
' cكر ¥ي· مثيل 
�لكرمي،  �لقر�'  �بن مرمي موجو� ¬ 
"هو 
' �هللا تعا) جعل نبينا � مثيل 
موسى كما يقوf: ﴿(ِنَّا َ
ْ�َسْلَنا (ِلَْيُكْم 
َ�ُسوًال َشاِهًد� َعَلْيُكْم َكَما َ
ْ�َسْلَنا (َِلى 
ِفْرَعْوَ' َ�ُسوًال﴾. فقد �عت� �هللا تعا) 
موسى  مثيل   � نبينا  �آلية  هذ    ¬
 fيقو ï .'فرعو fمثا
"�عت� �لكفاَ� 
تعا): ﴿َ"َعَد �ُهللا �لَِّذيَن �َمُنو� ِمْنُكْم 
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي  اِلَحاِ>  َ"َعِمُلو� �لصَّ
ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما   Ñِ�َْْأل�
 vلَِّذ� ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ"لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم 
َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ"لَُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى 
ُيْشِرُكوَ'  َال  َيْعُبُد"َنِني  
ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
ِبي َشْيًئا َ"َمْن َكَفَر َبْعَد cَِلَك َفُأ"لَِئَك 
�لتامة  �ملماثلة   ') �ْلَفاِسُقوَ'﴾..  ُهُم 
 :¬ �لكامنة  �إلشا��  من  ُتفَهم  �ل° 
﴿َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾، 

�ملماثلة  هذ    '
 على  بوضو�   fتد
(منا هي من حيث مد� فتر� �خلالفة 
لد�  �إلصال�   Ìسلو
 حيث  "من 
 ') ظهو�هم...   Ìسلو
" �خللفا· 
 '
 هو  �لسلسلتني  بني  �ملماثلة   
مبد
بد�يتهما  بني  �لتامة  �ملماثلة  تكو' 
ل على  "�ايتهما، أل' �الطالò �ملفصَّ
Ðللو�  �لذين  �ألفر��  Iيع   fحو�

�لطويلة  �ملد�  
ثنا·  �لسلسلة  هذ  
Tا"لة ال فائد� منها. فلما 
نبأ �لقر�' 
سلسلة   '
 صر�حة  بكل  �لكرمي 
"تشبه  متاما  متاثل  �إلسالمية  �خلالفة 
حيث  من  �إلسر�ئيلية  �خلالفة  كلّيا 
تقدمها "�¹طاطها "Iا%ا "جال%ا، 
هو   � �ألّمي   ûلن�  '
 
يضا  
نبأ "
قطعي  نبأ  cلك  ففي  موسى؛  مثيل 

نه كما 
' مثيل موسى هو   àيقي"
سيد خلفا· �هللا "هو ®عيم �لسلسلة 
�إلسالمية "َمِلكها .... كذلك فإ' 

خاَتم هذ� �لسلسلة - بسبب �ملماثلة 
�لتامة - هو �ملسيح بن مرمي من 
بنا· 
بصفا>  �صطبغ   vلذ� �ألمة  هذ  
�ملسيح بأمر �ّباJ“. ((®�لة �أل"ها�)


حد �ملالحد�: لقد خلق �هللا  & fقا
�لكو' "خلق ¬ �إلنسا' قد�� �cتية 
�cتيا، "�  ليتطو�  تركه   ï ،للبحث
يرسل له 
v �سوf، ألنه ليس öاجة 
() �لرسل، بل (' هؤال· �لرسل قد 
 fلطاحنة. "�ستد� Ì"تسببو� ¬ �حلر
�لنبو�   '
�لعا� ير�  على cلك بأ' 
� تكن (ال ¬ بà (سر�ئيل، "
' �هللا 
 '
" لغ�هم،   fسو�  v
 يرسل   �
هذ� غ� معقوö fاf، فلو كا' �هللا 
ا ֲדد�ية �لبشر عن طريق �ألنبيا·  مهتمًّ

أل�سل �سوال ¬ كل 
مة. 
مقدمتك  كانت  لو  له:  فقلت 
(ليه من  مبا توصلت  لقلنا  صحيحة، 
نتيجة، لكن معاc �هللا 
ْ' تكو' �لنبو� 

فلـو كنَت ! زمن يهود ب� قريظة ماذا كنَت سـتقول 
¢ـم؟ وما هـو النص التـورا  الذي كنت سـتقّدمه 
¢ـم إثباتـا لنبوة سـيدنا @مد � وهـم الذين ظلوا 
يتعلمـون أن النبـوة فيهـم منـذ األزل وإt األبـد؟ 
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Tصو�� ¬ بà (سر�ئيل، بل (' �هللا 

�سل �لرسل لكل �ألمم. "لكن ملا 
�ألمة  بني  كب�  تشابه  هنا}  كا' 
فقد  �إلسر�ئيلية،  "�ألمة  �إلسالمية 
قصص  على  �لكرمي  �لقر�'  �ّكز 

خذ  
جل  من  (سر�ئيل   àب 
نبيا· 
 Ìكتا ليس  �لكرمي  فالقر�'  �لع�. 
تا�يخ  يسر�   '
 يعنيه  "ال  تا�يخ، 
�لعا�، بل هو كتاÌ هد�ية "مو�عظ 
 ()  Úִדد �لقر�نية  "�لقصة  "ع�، 
(بر�® �لع�� ال ¥ر� �لقّص للتسلية. 


"جه   ¬ نتمّعن   '
 علينا  هنا  من 
 '
�لتشابه �لكث��، "�ل° من ضمنها 
مسيحا سُيبعث بعد ١٣٠٠ عا� من 
بعثة مؤسس هذ  �لسلسلة كما ُبعث 
مسيح لألمة �إلسر�ئيلية بعد ١٣٠٠ 
عا� من بعثة مؤسسها، "هو موسى 
�. "هذ� منصوÜ عليه ¬ �ية: 
﴿َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ 

كما قاf �ملسيح �ملوعو� �. 
حتدِّ�  قر�نية  نبو·�  هنا}  ثانيـا: 
ظر"Ú نز"f �ملسيح "ِعرقيته، حيث 
يقوf �هللا تعا) ﴿ُهَو �لَِّذv َبَعَث ِفي 
َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  َ�ُسوًال   َ �ْألُمِّيِّني
 Ìَْلِكَتا� َ"ُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َ"ُيَزكِّ �َياِتِه 
َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنو�   'ْ)ِ"َ َ"�ْلِحْكَمَة 
ا  َلمَّ ِمْنُهْم  َ"�َخِريَن   * ُمِبٍني   fٍَضَال
�ْلَحِكيُم﴾  �ْلَعِزيُز  َ"ُهَو  ِبِهْم  َيْلَحُقو� 

(�جلمعة٣-٤)
 ¬ "مسلم   v�لبخا� 
خر³  "قد 
َ�ِضَي  ُهَرْيَرَ�  
َِبي  َعْن  صحيحيهما 
�هللا َعْنُه َقاfَ: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لنَِّبيِّ 
�ْلُجُمَعِة  ُسوَ�ُ�  َعَلْيِه  َفُأْنِزَلْت   �
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾.  ﴿َ"�َخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ
�هللا؟   fَُسو�َ َيا  ُهْم  َمْن  ُقْلُت:   ،fََقا
َ"ِفيَنا  َثَالًثا   fََسَأ َحتَّى  ُيَر�ِجْعُه  َفَلْم 
�هللا   fُُسو�َ َ"َضَع   . �ْلَفاِ�ِسيُّ َسْلَماُ' 
َلْو   :fََقا ُثمَّ  َسْلَماَ'  َعَلى  َيَدُ    �
 "ْ
َ fٌَجا�َكاَ' �ْإلِميَاُ' ِعْنَد �لثَُّريَّا لََناَلُه ِ
 Ìكتا ،v�لبخا�) َهُؤَالِ·  ِمْن  َ�ُجٌل 

�لتفس�).. 
يعلِّم   Úسو  �  ûلن�  '
  v
”
بعد  تلحق   � 
خر�  Iاعًة  �لدين 
باملسلمني، بل ستظهر ¬ �ملستقبل. 
"cلك ليس مبستبعد على �هللا تعا)، 
 òنه لن يَد
 v
ألنه �لعزيز �حلكيم.. 
هكذ�،  لتهلك   � �ملصطفى  
مَة 
بعثًة  يبعثه إلصالحهم   '
بل ال بد 

�"حانّيًة“. (�لتفس� �لكب�)
يقوf �ملسيح �ملوعو� �: ""�لذين 
 Ú�كثر عليهم فيضا' �لعلو� "�ملعا
من هذ� �لنû �لرسوf �ُألّمّي، فمنهم 
"�لتدبر  توّجهو� () كتاÌ �هللا  قو� 
فيه "�ستنباÿِ �قائقه، "قو� �خر"' 
�هللا  من  �لعلو�  
ْخَذ َ ðّتهم  كانت 
ثو'  تبا�} "تعا)، فهم �حلكما· �ملحدَّ

هُل �حلكمة �لرّبانية. "كل يأخذ"' 
من تلك �لعني �ملبا�كة، "ُيَرّبو' من 
فيوضه () يو� �لدين. "() هذ� 
شا� 
﴿َ"�َخِريَن  قوله:   ¬ "جل  عز  �هللا 
ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾، يعà ُيزّكي  ِمْنُهْم َلمَّ
�لنûُّ �لكرمي �خرين من 
مته بتوّجهاته 
صحابته،  ُيزّكي  كا'  كما  �لباطنية 
فتفكْر ¬ هذ  �آلية "�ستعذ باهللا من 
شر كل مستعجل "لو كا' عند} له 
كر�مة "عز�®� 
" كا' من عش�تك 

حد�  Ñ�ألقربني. "لن جتد ¬ �أل�
من �لصاحلني 
' يتبّد� ُمرشًد� "ما 

فالقرآن الكرمي ليس كتاب تاريخ، وال يعنيه أن يسرد تاريخ 
العا|، بل هو كتاب هدايـة ومواعظ وعX، والقصة 
القرآنية تهدف إt إبراز العXة ال eرد القّص للتسلية. 
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تفّوUَ من كأ� �لنû �. فَدòْ عنك 

" من  نبيًّا كا'  () غ�   �اللتفاِ> 
قيل،  ما  تقبل   '
 �ملرسلني. "عليك 

نه  "�علم  "�لقيل،   fلقا� "تتحامى 
سه  بعد  يطلع  "ال  �ألنبيا·،  خامت 
يستفيضو'  �لذين  �لتابعني  جنم  (ال 
"كا�  �ألنو��،  منبع  هو  نو� .  من 
منكرين“.  قو�  بساحة  نو�   äل 

(�امة �لبشر�)
 � �ملوعو�  �ملسيح  ظهر  "قد 
من  غائبا، "ظهر  �إلميا'  حني كا' 
على  عالمتا'  فهاتا'  فا��..   f�

ظهو� . 
 �cَ)ِ ﴿َحتَّى  تعا)  قوله  ثالثzا: 
ِمْن  َ"ُهْم  َ"َمْأُجو³ُ  َيْأُجو³ُ  ُفِتَحْت 
ُكلِّ َحَدÌٍ َيْنِسُلوَ' * َ"�ْقَتَرÌَ �ْلَوْعُد 
�ْلَحقُّ َفِإ�cَ ِهَي َشاِخَصٌة 
َْبَصاُ� �لَِّذيَن 
َكَفُر"� َيا َ"ْيَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن 

َهَذ� َبْل ُكنَّا َظاِلِمَني﴾ (�ألنبيا·)..
"مأجو³  يأجو³  عن  �لنبو·�  هذ  
يأتو'  
�م  تفيد  �لكرمي  �لقر�'   ¬
"قد  بالغة،  بكثر�  مكا'  كل  من 
 vلذ� �الستعما�   ¬ هذ�  حتقق 
"جا·   ،� �ملوعو�  �ملسيح  عاصر 
فكا'   ..Úطر كل  من  بال�نا   ()
 �c)"  .� بعثته  على  عالمة  هذ� 
 () �حنا  "مأجو³  بيأجو³  
يقنا 
�ألحا�يث �ملنسجمة معه فسنجدها 

تتحد� عن نز"f �ملسيح 
يضا. 
عّم  جز·  سو�  من  كث�  ��بًعـا: 
�ملسيح  بعثة   Ú"ظر عن  تتحد� 

ش� هنا  '
�ملوعو� �، "يكفي 
() سو�� �لتكوير.. "فيها �لعالما> 
بعثته   Ú"ظر تصف  �ل°  �لتالية 

..�
ترمز  �لشمس  ُكوَِّ�ْ>:  ْمُس  �لشَّ  �cَ)
"صف   vلذ�  � Tمد  سيدنا   ()
 àبـ ﴿سر�جا من��﴾ "تكويرها يع
�لنا�  تعاليمه � لن يقتدv ֲדا   '

هو   Jلثا�  Øملع�" �لزما'.  cلك   ¬
كسوÚ �لشمس ¬ �مضا'، "هي 
�إلما�  ظهو�  عالما>  من  عالمة 

.vملهد�
 '
  àيع  :Cْ�َْنَكَد� �لنُُّجو5ُ   �9َ�ِ#َ
لن  "فضائلهم  �لصحابة  Tاسن 

فر�� �ألمة، "لن  fعما
تنعكس ¬ 
ترمز  فالنجو�  فيهم.  تأث�  %ا  ُير� 

 ùصحا
للصحابة حسب �حلديث: 
 ¬ �ملسلمني   '
  Øملع�" كالنجو�. 
 Ìبالغر سيقتد"'  �لعصر  cلك 
 Üشخا
"ليس مباضيهم، سيقلد"' 
�لغرÌ "ليس �لصحابة، سيفتخر"' 
ببطوال> نابليو' "ليس بعمر "علّي. 
�لشهب   '
 لآلية   Jلثا�  Øملع�"
�إلما�  ظهو�  عند  بكثر�  ستسقط 

�ملهدv. "هذ� عني ما حصل. 
 vملا��  Øملع�  :Cُْسيَِّر  Aُْلِجَبا�  �9َ�ِ#
 fجلبا� بنسف   Uلطر� شّق  هو  %ا 

بالديناميت "غ� . 

نه   v
 َلْت:  ُعطِّ �ْلِعَشاُ�   �9َ�ِ#َ
 òسيختر"  ،fجلما� عن   Øسيستغ

�لنا� "سائل مو�صال> جديد�. 
 '
  v
  :Cُْحِشَر �ْلُوُحوُ�   �9َ�ِ#َ
حد�ئق   ¬ سُتحشر  �حليو�نا> 
�مزية   Jمعا "هنا}  �حليو�نا>. 
هنا  "لكنا  لسابقاִדا،  
يضا كما  %ا 

النبوءة عن يأجوج ومأجوج ! القرآن الكرمي تفيد أنهم 
يأتـون من كل مكان بكثرة بالغة، وقد حتقق هذا ! 
 tاالستعمار الذي عاصر املسيح املوعود �، وجاء إ
بالدنا من كل طرف.. فكان هذا عالمة على بعثته �. 
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التقوى

¹ا"f �الختصا� قد� �إلمكا'. 

' �لبحا�  v
 :Cَْر َ#�9َ�ِ �ْلِبَحاُ� ُسجِّ
بشق  حصل  "هذ�  فالتقت،  ر>  ُفجِّ
"سجر>  بنما.  "قنا�  �لسويس  قنا� 
 '

يضا �شتعلت، "هذ� يتضمن  àتع
�لبتر"f سيستخر³ من �لبحا�. "هذ� 
öرية  معا�}   '
 "يتضمن  حاصل. 
�هيبة ستحد�.. "هذ� حتقق. "غ� 
 Øلك من معا' ما�ية، عد� عن �ملعc
�لبحر   Jمعا من   ') حيث   ،vلرمز�
 òلعلما· سُينـز� '
�لعا�، فتعà �آلية 

منهم �لعلم "يصبحو' جهاال. 
 () (شا��  ُ�#َِّجْت:   aُلنُُّفو�  �9َ�ِ#َ
�لتو�صل ع� �التصاال> �حلديثة من 
تلفو' "جو�f "�نترنت "فضائيا>. 
حتقق  "هذ�  �لتالقي،  هو  فالتز"يج 
�ملو�صال>  "سائل   fخال من  
يضا 
ش�  من  �لنا�  جتمع  صا�>  �ل° 
من  �آلية  حتققت  كما   .Uألعر��
«تلف  بني  �لز"�³  كثر�   fخال
�نتشر  حيث  "�جلنسيا>،  �أللو�' 

cلك ¬ �لعصر �حلا&. 
�نتشا�   :Cُْنِشَر ُحُف  �لصُّ  �9َ�ِ#َ

�جلر�ئد "�ملجال>. 
َماُ� ُكِشَطْت: علم �لفلك  َ#�9َ�ِ �لسَّ
 Úنكشا�" �لفضائية.  "�ملر�كب 
�إلما�  طريق  عن  �لسما·  علو� 

 .� vملهد�

�آلية  ُسعَِّرCْ: ”هذ   �ْلَجِحيُم   �9َ�ِ#َ
(شا�� لطيفة () بعثة مأمو� من عند 
�هللا ¬ cلك �لزمن، أل' بعثة �ملأمو� 
�لرباJ تفتح 
بو�Ì �لر�ة للمؤمنني، 
للكافرين   Ìلعذ��  Ìبو�
 "تفتح 


يًضا“.
 '
  àيع cُْ�ِلَفْت:  �ْلَجنَُّة   �9َ�ِ#َ
نسبيًّا  
سهل  يصبح  �جلنة   fخو�”
 Jلربا� �للذين يبايعو' على يد �ملأمو
®من  يد�كو�   � �لذين  مع  باملقا�نة 
 vلذ� �فمثًال (' �لنو .Jمامهم �لربا)
� يكن äظى به �لنا� قبل قر' من 
 ¬ �لعمر   fطو� ببقائهم  (ال  �لزما' 
 ¬ يتولد  �لربانيني  �لعلما·  صحبة 
 Ú�ملعا� بعض   òبسما �آل'  قلوبنا 
 ï  .� �ملوعو�  �ملسيح  بيَّنها  �ل° 
�آليا>  هذ   �Äية  %م  تّيسر>  م� 
يد   على  
يناها � �ل°  "�ملعجز�> 
� "�ل° �
ينا ֲדا "جه �هللا تعا)؟! 

َرْت: الشمس ترمز إt سيدنا @مد �  ْمُس ُكوِّ إَذا الشَّ
أن  يع�  وتكويرها  من�ا﴾  ﴿سراجا  بـ  وصف  الذي 
تعاليمه � لن يقتدي بها الناس ! ذلك الزمان. واملع© 
الثا� هو كسوف الشمس ! رمضان، وهي عالمة من 

ï م� تيسرْ> %م �إل%اما> �ملتجد�� 
(ميا'؟  على  (مياًنا  �ليو�  تزيدنا  �ل° 

سهل  
صبح  �جلنة   fخو� '
 فثبت 
�ملأمو�  بعثة  نتيجة  �لسابقني  من  لنا 
على  "بيعتنا  �لعصر  هذ�   ¬  Jلربا�
�ملأمو�  ®من  "هذ  هي عالمة  يد . 
�لرباJ، حيث ُتقرÌَّ �جلنة من �لنا� 

¬ "قته.“ (�لتفس� �لكب�)
”هذ    :Cْْحَضَرcَ َما  َنْفٌس  َعِلَمْت 
�آلية نبو·� بأنه سيأê يو� تظهر فيه 
على   f®لزال�"  Ì"حلر� هذ   نتائج 
صعيد �ألمم، "سيظهر قد� �هللا تعا) 
(�لتفس�  خاصا“.  ظهو��  �لدنيا   ¬

�لكب�)
قد  "غ�ها  كلها  �لعالما>  هذ  
حتققت، فال بد 
' يكو' �ملسيح قد 
نزf.. "حيث (نه � يعلن غ� حضر� 
�ملسيح  هو  
نه  
�د  غال�  م�®� 

"�ملهدv فقد قضي �ألمر. 




