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التقوى

لقد تنبأ خامت �لنبيني 
بالكث,   � *مد 
�لذÈ حتقق � §ماننا هذ�. 
�ألعظم  �لرسو�   ��9خبا
�ملستقبلية-   ��ألخبا ֲדذ¾ 
9منا هو من كما� �لدين، 
فهو �لذ� �كمل �لرسالة 
�نصح  �ألمانة،   ÈR��
على  �تركها  �ألمة 
يزيغ  �لبيضا«، ال  �ملحجة 

عنها 9ال هالك!
 ��من ضمن هذ¾ �ألخبا
 ?��بعبا صاغها  �ل± 
بليغة - �تبا¶ �ألمة لسنن 
�ليهوR ��لنصا�È � كل 
شيئ مهما ك� �� صغر 
�هو ما ع� عنه بـ ش�� 

!¶����عا بذp� �بش
"لتتبعن   :� يقو�   p9
ش��  قبلكم  من  سنن 
��عا بذ��¶ ح± p� �بش
ضب  جحر  سلكو�  لو 
لسلكتمو¾. قلنا: يا �سو� 
�هللا �ليهوR ��لنصـا�È؟ 

قـا�: فمن؟!" 
 -È���لنصا  Rليهو� �ما 
�لرسو�  pكر�ا  فقد 
�ألكر\ �pلك لبيا3 �قتفا« 

�ملسلمني ألثرهم � تعاملهم مع �لدين، 9/ حد �¢م 
لن يتركو� شيئا ك� �� صغر 9ال �سلكو� بشأنه نفس 
�ألشيا«  �خبث   � �ملسلك  هذ�  كا3  �لو  مسلكهم 

�شنعها، �هو ما عّبر عنه ïحر �لضب!�
�ما �بر§ سنن �ليهوR ��لنصا�È � تعاملهم مع �لدين 

فهي ما يلي:
١. �لفهم �خلاطئ للكث, 
تر�كمت  ح±  فيه،  مما 
عندهم  �خلاطئة  �ملفاهيم 
عقيـد�  فأصبـحت 

��سخة. 
لكث,  �لتفس, �حلر�   .٢
من �لنصو  ��لنبو«�?، 
��� ما فيها من R9 \عد�
حقيقتها  تكتشف  �مو§ 
 ،��لعـصو مـر  على 
 ���R9 يناسـب  �مبا 

�ملعاصرين.
�ألنبيا«  تكذيب   .٣
�هذ¾  منهم.  ��لسخرية 
من �شنع �لسنن ��خبثها 
�لفهم  عن  نتجت  ��ل¬ 
�خلاطئ، ��لتفس, �حلر� 
�ل¬   �لنصو   من  لكث, 
Ùب �ال تفهم حرفيا �9ال 
�إلميا3   îشر حتقق  ما 

��لتمحيص.
قد  �ألمة   3� ينكر  �من 
 Rليهو� حذ�  حذ? 
 ��ألمو  �  È���لنصا
�لثالثة �عال¾ - 9منا ينكر 
�ألعظم  �لرسو�  على 
�ألمة ¹م  �تبا¶  قوله عن 

ما أغI عنكم Hعكم

 بقلم: هالة شحاتة عطية
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��عا p� بش�  ش��  بـ 
�لزيغ   � فيقع   ..¶��بذ
يضّمه   Èلذ� �ملهلك 
Óخر   � �لسيل  غثا«   /9

�لزما3. 
 Rفبالفعل، لقد �تبع �لسو�
�ملسلمني  من  �ألعظم 
 ،È���لنصا  Rليهو� سنن 
�يتجلى pلك �التبا¶ � 

 :ôآل�
�خلاطئ  فهمهم   �  .١
�إلسال\،   � مما  لكث, 
�لكن أل3 �لقر3Ó �لكرمي 
�لوحيد   Àلكتا� هو 
¿فظه  �هللا  تعّهد   Èلذ�
فإ¢م   - �لتحريف  من 
كتب   � ما  صّدقو�  قد 
���يا?  من   Ãلتر��
كما  �*ّرفة،  مدسوسة 
 È���لنصا  Rليهو�  zصد
عقائد  من  كتبهم   � ما 

فاسد�!
حلرفّية  تبنّيهـم   �  .٢
 ���ألخـبا �لنـبو«�? 
��ها  �من  �ملستقبلية، 
9ميا¢م ¿يا� بشر باجلسد 
نز�له Óخر   ú »لسما�  �

�لزما3!  

�ألنبيا«،  تكذيب   �  .٣
�يتضح pلك فيما يلى:

�ملسيح   Rليهو�  Àكّذ  *
� أل¢م كانو� ينتظر�3 
ملكا حاكما، كما كانو� 
من  9يلّيا  نز��  ينتظر�3 
كعالمة  ��ال  �لسما« 
بعد¾.   üلن�  zصد على 
�ملسيح  جا«  ملا  �لكن 
حاكما-  �ليس  *كوما 
 Rهم بأ3 �ملقصو�خ��ملا 
بعثة  هو  9يليا  بنـز�� 
 Â  -(�  ��) يوحنا 
يصدقو¾. �كا��R له ح± 
���R صلبه ليكو3 ملعونا �

بقتله على �لصليب! 
 È��كّذÀ �ليهوR ��لنصا
�pلك   ،� *مد  سيدنا 
أل¢م فهمو� خطأ بسبب 
��ستعالئهم-  عنصريتهم 
بني  �ألبد�  �لعهد   3�
كا3   � �9بر�هيم  �هللا 
�بن   z9سحا من  لنسله 
�نه  �حلق  بينما   ،��سا
µ9اعيل  من  لنسله  كا3 
�بن هاجر، �ملا جا« خامت 
عربيا   � *مد  �ألنبيا« 
�ما  9سر�ئيليا،  �ليس 

��� ما �لعرñ � ثقافة R�
�السر�ئيلي- كّذبو¾ ألنه 
9سر�ئيل،  ب¼  من  ليس 
نسل  من   ñعر �لكنه 

(�جلا�ية)! 
�لكرمي  �سولنا   3� �مبا 
�مته  �تبا¶  عن  �خ�  قد 
ش��   È���لنصا  Rليهو�
 -  ¶��بذ ��عا p� بش� 
فال بد من حتقق pلك � 
هذ� �لشأ3، فاتبعت �مته 
من  �خلبيثة  �لسّنة  هذ¾ 
 ،È���لنصا  Rليهو� سنن 
فكّذبو� حضر� م,§� غال\ 
�د، خاR\ خامت �ألنبيا« �
�علن  �لذ�   � *مد 
�لنبّو�  فيض  من   üن بأنه 
ֲדا  ختم  �ل¬  �ملحمدية 
�لوحي �لتشريعي �Â يبق 
منها 9ال �حي �ملبشر�?. 
 Rنه �ملسيح �ملوعو�فأعلن 
�لذ�  �ملهد�  ��إلما\ 
بّشر بقد�مه خاَتُم �ألنبيا« 
سيُدنا *مد �. فكّذبو¾ 
مرتني ليحذ�� بذلك حذ� 
كّذبو¾  فاأل�/:  �الثنني، 
�ملسيح  بأنه  �علن  ألنه 
أل¢م  �pلك   ،Rملوعو�

 � �ملسيح  �فع  فسر�� 
على  �لكرمي   3Óلقر�  �
 ،�Rملا� باجلسد  �فع  �نه 
كما فسر�� �لنـز�� � 
�ألحاRيث على �نه نز�� 
بذ�? �جلسد. بينما �حلق 
هو  بالرفع   Rملقصو�  3�
من   ¾pبإنقا مكانته  �فع 
�ل¬  �للعنة  لنفي  �لصلب 
به،  9حلاقها   Rليهو�  R���
بعثة  فهو  �لنـز��  �ما 
مسيح من �مة خامت �لنبيني 
ليكو3 حكما عدال �ليس 
حاكما بالسيف. فحذ�� 
للرفع  �حلر�  بتفس,هم 
 Rليهو� حذ�  ��لنـز�� 
�لذين كّذبو� �ملسيح أل¢م 
ينتظر�3 9يليا �3 ينـز� 
�كذلك  �لسما«،  من 
�لذين   È��لنصا حذ�� 
 � �ملسيح  ¿يا�  يقولو3 

�لسما«!
كّذبو¾  فقد  �لثانية:  �ما 
�إلما\  �نه  �علن  ألنه 
بذلك  فاتبعو�  �ملهد�، 
 �  È���لنصا  Rليهو�
��ستعالئهم.  عنصرّيتهم 
البد  �ملهد�   3� فقالو� 
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التقوى

�ليس  عربيا  يكو3   3�
�عجميًّا، فلما جا« هندّ� 
�ما  فا�سي،  �صل  من 
��� ما �¹ند� � ثقافة R�
�لعرÛ- كّذبو¾ ألنه ليس 

عربيا.
 Rليهو� �ملسلمو3  �تبع   *
�لتكذيب   �  È���لنصا
 zصد بأRلة  ��لتشكيك 
�Rّلة  فرغم  �ألنبيا«، 
م,§�  حضر�   zصد
Ñا�  �ال   - �د � غال\ 
لذكرها  �ملقا�  هذ�   �
 /� فل,جع   R��� �من 
موقع �جلماعة �السالمية 
ينقي   3� بعد  �أل�دية 
�لك�   3��R� من  قلبه 
�ألمة  فإ3  �لظن-  �سو« 
قد عمت عنها �سخر? 
 Rليهو� فعل  كما  منها 
�ملسيح  بّينا?  بتكذيب 
 Rليهو� فعل  �كما   �
بتـكذيب   È���لنصا
Óيا? صدz خامت �لنبيني 
سيدنا *مد �، 9/ حد 
�3 عمو� متاما عن معجز� 
�بد   /9 �خلالد�   3Óلقر�
فيه  ما  ير��  فلم  �لدهر، 

عنه  يغفل  9عجا§ ال  من 
9ال �¹الكو3.

سبحانه  �هللا  �ّيد   *
*مًد�  سيدنا  �تعا/ 
�لكرمي   3Óبالقر  �
من  �لكث,  صحح   Èلذ�
�منها  �خلاطئة،  �ملفاهيم 
عن  �لفاسد�  �لعقائد 
صلب �ملسيح ��لوهيته.. 
 È�فقالت �ليهوR ��لنصا
�ينفي  �حد   ôيأ كيف 
بعد  �ملسيح  صلب 
حاRثة �لصلب بكل تلك 
 È��لقر�3- �قا� �لنصا
�تى  من   zنصد كيف 
ليثنينا  �ملسيح  مو?  بعد 
�جدنا  �ل¬  عقائدنا  عن 
��تباعا  Óبا«نا-  عليها 
لليهوR ��لنصا�È- تقو� 
يأتى  كيف  �آل3  �ألمة 
*مد  سيدنا  بعد  �حد 
ليقو�  �لقر�3،  ֲדذ¾   �
بأ3 ما �جدنا عليه Óبا«نا 
�منسو	  ناسخ  من 
حيا�  �من   ،3Óلقر�  �
�ملسيح � �لسما« �نز�له 
Óخر �لزما3.. هي عقائد 
فاسد� ما �نز� �هللا ֲדا من 

سلطا3؟!
س,�   �  Rليهو� طعن   *
بأنه  فقالو�   � �ملسيح 
ملعوÑ� 3دÔ على �هللا، 
من  �لطعن  هذ�  فكا3 
�له  ما   p9 صدقه،  �Rلة 
للتسم,  �لتعر¥  على 
�لصليب  على  ��لتعذيب 
 3�  ��ختا قد  كا3  لو 

ÙدÔ على �هللا؟! 
 È��طعن �ليهوR ��لنصا
� س,� سيدنا *مد � 
�قالو �نه 9�هاñ �سفا� 
للدما«، فكا3 هذ� �لطعن 
لو   p9 صدقه،  �Rلة  من 
 �pفلما 9�هابيا-  كا3 
 � �آل3   Çلنا� يدخل 
عن  �فو�جا  �هللا  Rين 
طو�عية �حب ¹ذ� �لدين 

�لعظيم.
�ألمة  �تبعت  �عليه، 
 ،È���لنـصا  Rليهـو�
�إلما\  س,�   � فطعنو� 
�ملهد� �قالو� بأنه صنيعة 
اللغا«  ��Rته �  ��الستعما
�يضا هذ�  �جلهاR، فكا3 
صدقه،  �Rلة  من  �لطعن 
 ��الستعما يصنع  هل   p9

�ملسيحي من يقو� ¹م 39 
هو  �ها  ما?  قد  �بكم 
ق�¾؟! �هل يلغي �إلما\ 
من  �هو   Rجلها�  Èملهد�
�ال  ناسخ  ال  بأنه  يقو� 

منسو	 � �لقر3Ó؟!
 � �ملسيح   ÔدÙ فلم 
قالت  كما  �هللا  على 
خ,  يكن   Â�  ،Rليهو�
�لبشر �سيد �لرسل 9�هابيا 
 ،È��لنصا قالت  كما 
 Èملهد� �إلما\  يكن   Â�
��ملسيح ��ملوعوR صنيعة 
يشيع  كما   ��الستعما

باقي �ملسلمو3.
 � �لطعن  مت  مثلما   *
مت  �ألنبيا«-  حيا�  س,� 
فقا�  ميتتهم،   � �لطعن 
�ملسيح  ما?   39 Rليهو�
على �لصليب ألنه ملعو3 
حسبما ��R � شريعتهم 
علق  من  كل  (ملعو3 
لو  فقالو�  خشبة)  على 
كا3 من عند �هللا خلّلصه 
�ل¬  �مليته  هذ¾  من  �هللا 
بصاحبها.  �للعنة  تلحق 
 È�بالنصا حّر�  �كا3 
على  موته  يصدقو�  �ال 
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عند  من  ألنه  �لصليب 
�ل¬  جناته   ���عتبا �هللا، 
Óية   -� *مد  ֲדا  �خ� 

من Óيا? صدقه! 
 � È��باملثل طعن �لنصا
 ،� *مد  سيدنا  مو? 
مسموما  ما?  �نه  فقالو 
ألنه  �ملسمومة،  بالشا� 
نü كاÀp فكانت ¢ايته 
طعنهم   � فكا3  �لقتل! 
هذ� Rليال على صدقه ال 
 ،Àأللبا� ���ðفى على 
 3� ميكن  �لذ�   �p فمن 
 � �لقاتل  بالسم  يعيش 
9ال  سنو�?  �بع � حينه- 
 Çمن عصمه �هللا من �لنا
بعد  9ال  �جله  �ن  فلم 
 ÈR��لرسالة � �كمل  3�
�ألمانة، فكا3 §عمهم �نه 
ما? بالسم هر�« �غبا«!

التبا¶  ��ستكـماال 
 Rليهو� لسنن  �ملسلمني 
طـعن   -  È���لنصـا
ميتة   � �يضا  �ملسلمو3 
�قلبو�  �ملهد�  �إلما\ 
�لطاعو3  حاRثة  ضد¾ 
فقالو� �نه ما? شر ميتة 
من   3� �غم  بالطاعو3، 

تنبأ  قد  �نه  Óيا? صدقه 
�عصمه  حد�ثه  قبل  به 
�ملو?  من  �تباعه � �هللا 
به  ما?  بينما  بسببه، 

�آلخر�3!
 � �ملسيح  ميت  فلم 
قالت  كما  بالصلب 
خ,  ميت   Â�  ،Rليهو�
�لبشر �سيد �لرسل بالسم 
 Â� ،È�كما قالت �لنصا
بالطاعو3  خاRمه  ميت 
�لسنة،  عامة  قا�  كما 
 Rليهو� �تبعو�  �لذين 
بش�  ش��   È���لنصا
 zصد�  ،¶��بذ ��عا p�
ال   Èلذ� �لكرمي  نبّينا 

!Èينطق عن �¹و
بعجيب،  pلك  �ليس 
�ألكـثرين  فسـمة 
كا3  �ما  �لتكذيب" 
�كثرهم مبؤمنني"، حيث 
فيهم  �لشيطا3  Ùد 
فيحثهم  للغو�ية،  مرتعا 
 ��� 9بليس  �تبا¶  على 
�فض � �لك�  سّن  من 
 Û��ألنبيا« حني �ستك� �
�خلضو¶ أل�� خليفة هللا 

 !¥�� �أل

�لنبيني  �كمل   3� ��حلق 
*مد  سيدنا  �خامتهم 
كل  على  حجة   -�
على  حجة  فهو  �ألمم، 
Óمنو�  �لذين   Rليهو�
�كّذبو�   � مبوسى 
على  �حجة  بعد¾،  من 
كذبو�  �لذين   È��لنصا
يعترفو�   Â�  � مبحمد 
 Çملقد� كتاֲדم  بنبو«�? 
تكذيبهم  فكا3  عنه،  
 Rليهو� كتكذيب  له 
فلو   ،� للمسيح 
بنبو«�?   Rليهو�  Ôعتر�
�لتو��� عن �ملسيح آلمنو� 
 Rليهو�  Ôعتر� �لو  به، 
بنبو«�?   È���لنصا
عن  ��إلجنيل   ����لتو
*مد آلمنو� به، �كذلك 
 � �ملسلمو3  تدبر  لو 
Óيا? �لقر3Ó �لكرمي �� 
�لنبيني عن  نبو«�? خامت 
آلمنو�  �لزما3-  Óخر 
�د � م,§� غال\  ¿ضر� 
�مسيحا  مهديا  9ماما 
�¢م � �ما   .�Rًموعو
 Rليهو� سنن  �تبعو�  قد 
بش�  ش��   È���لنصا

فقد   -¶��بذ ��عا p�
جحر   /� مثلهم  �صلو� 

�لضب!
�لكرمي،  نبّينا   zفصد  
من  9ال  �ألمة  �كذبت 
�حم �هللا- خاRمه �إلما\ 
 ،Rملسيح �ملوعو�� Èملهد�
ساRִדم  �لرعية  ��تبعت 
علما«  من  �ك��«هم 
Óخر �لزما3 �لذين �Dعو� 
Óمنو�  من  تكف,  على 
ينا¹م  �ال  �قسمو� � به، 
�تو�صل  بر�ة.  �هللا 
نبو«�?  حتقق  بذلك 
�لرسو� �ألعظم عن Óخر 
�لزما3، فأصبح �ملسلمو3 
�لسيل،  كغثا«  غثا« 
عـامر�  �مساجدهـم 
 ،Èمن �¹د Àهى خر��
�علماÿهم شر من حتت 
عندهم  من  �لسما«  �Rمي 
 .Rلفتنة �فيهم تعو� ìرý
غربا«  لأل�ديني   Ûفطو
�لذين  �ما  �لزما3.  Óخر 
تكف,هم  على  �Dعو� 
ينا¹م  �ال  �قسمو� �
 ªغ� (ما  بر�ة-  �هللا 
عنكم Dعكم �ما كنتم 

تستك��3)! 


