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@بر�هـيم  �لشاعر   pقا
�ليا�جي:

   µتنبهو� ��ستفيقو� %يها �لعر
فقد طمى �خلطب حæ غاصت �لركب

�ليا�جي  �لشاعر   ÷ �ليسمح 
�لعرµ @< كلمة  %غ; كلمة   ?%
عليهم  طمى  �لذين  �ملسلمني، 
خطب �جلاهلية �أل�< فلم يعو\�� 
 Ø� هÊ� ال@ bيعلمو? من �إلسال
@ال   ?Äلقر� من  يعرفو?  يعو\�� 
�Êه .. فتها�� عليهم كل من 
هّب �\µ يسخر �يهز% ֲדم ألóم 
متسكو� باخلر�فاD �نبذ�� تعاليم 
�لقرÄ? �يقولو? %óم ليسو� ®اجة 

@< مهد� �ال مسيح؟!!
على   Âلضو� %لقي   ?% هنا  %�يد 
�سائل  ع�  تفشت  ظاهر! 
سيما  ال  �حلديثة   pالتصا�
�إلنترنت �هي �لتالعب بالصو� 
فأضافو�  �حلاسوبية  �ل��مج  ع� 
على   (�) 3مد   �% �هللا  كلمة 
 �%  @... �لبطيخة   �% �جلو�! 
صو�! حديقة �ألشجا� �ملوجو\! 
��ل�  %ملانيا   � �عمهم  حسب 
�هللا  @ال  @له  "ال  كونت جذ��ها 
3مد �سوp �هللا" %� جها� Çطيط 
%مريكية  مستشفى   � �لقلب 
�لعديد  �غ;ها  �هللا،  كلمة  �سم 
�ملف�كة  �لقصص  من  ��لعديد 

�ل� �نبهر ֲדا "�ملسلمو?" �صدقوها �نشر�ها، 
 �بينما %خذ يهز% ֲדم على �لطر¾ �آلخر من َفَ�
هذ£ �لرسوماD ��لقصص �نشرها، حيث بعد 
تنتشر كالنا�  قليلة ��مبا ساعاD �جدها   bيا%
�شيم ��جد �لسو�\ �ألعظم من �ملسلمني � �
يصدقها ��مبا �لف بأنه �Äها بأbّ عينه.. �%نا 
%فتر¦ هنا @ال �الفتر�¦ �حلسن فقد يظن  لن 
هؤالÂ �ملسلمو? %óم يساÓو? � @ظها� عظمة 
صو�ته  يشوهو?  %óم  غفلو�  �لكنهم   bإلسال�
�يفسحو? �ملجاp لالستهز�Â به، ��أل\هى من 
مصلح   >@ ®اجة  %óم  غفلو�  قد   ��{� هذ� 

..µا�� يرّ\هم @< جا\! �لصو�Ê
لقد بينت بعض �ملو�قع �لعربية %? بعضã ممن يهز% 
بعقوp �ملسلمني هم من كانو� ���Â ف�كة تلك 
�لقصص، حيث %Iعو� � @حد� �ملنتدياD على 
"�لن�!  قو�م  حتمل حسب  قصة  تأليف  فكر! 
�هكذ�  عليها"  تعو\نا  �ل�  �خلر�فية  �إلسالمية 

بد% كل ��حٍد فيهم يساهم � 
خرجت   æح �لقصة  صياغة 
بد%��  �لذ�  �لنهائي  بشكلها 
��ل�يد   Dملنتديا� ينشر�نه ع� 
 � غرضهم  �حتقق  �اللكتر�� 
حيث  �نشرها  �لقصة  تصديق 
هتف �ملسلمو? من ���ئها "�هللا 

%ك�" �"سبحا? �هللا"..
نعم �هللا %ك� �سبحا? �هللا �حلي 
 � %مًة   �يتر ال  �لذ�  �لباقي 
 ãمبعوث �ا  �يرسل  @ال  �لضاللة 
Êا�يã يبني �ا طريق �هللا.. نعم 
�ا\� � �هللا  �سبحا?  %ك�  �هللا 
�لزما?   bما@ ملعرفة  هد�نا  �لذ� 
�ملوعو\  ��ملسيح  �ملهد�   bإلما�
 p��%� لذ� بّين لنا �حلق� �
 Âجا� bلغبا� عن \ين �هللا �إلسال�
�لنبيني  خا\مã لرسوp �هللا خامت 
 pّتز فلم   � �ملصطفى  3مد 
 Dخر�فا ֲדكذ�  بالتأثر  %قد�منا 
نعر¾   ?%  ?�\ فرفضناها 
�هللا  سنة  نعر¾  ألننا  مصد�ها 
�ل� لن تتبدp �لن تتحوp �أل? 
 � �هللا   pلرسو خليفة  لدينا 
يأخذ بيدنا @< طريق ��ا\�.. 
فتنبهو� ��ستفيقو� %يها �ملسلمو? 
�ملهد�   bإلما�  ?% ��علمو� 
 Dيأ  Ø � �ملوعو\  ��ملسيح 

عبثØ� ã يأD بغ; %��نه.
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