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التقوى

�ملهندN ها| طاهر

 z�لنصا� بعض   Zيقو
بـن  �هللا  "عبـد   ]}
يعت�  ال  كا[  مسعو�" 
�ملعو�تني من �لقرÀ[، "هذ� �ليل على 
 ]

[ �لقرí ]Àتَلف فيه "MرÆَّ. مع 
 Zتد صّحت-ال   ]}– �لر"�ية  هذ¨ 

على 
كثر من ظّنه �خلاطئ. 
لكن، ليست هذ¨ هي �لقضية �آل[، 
بل لنتصو� صحة �لفرضية �ملسيحية، 
"هي 
[ Mمد� � قد تقّوZ على �هللا، 
"قد نسب {v �هللا تعاv ما يتنا� مع 
قوله  �هللا   v} "نسب  �حلّق،   Ïلثالو�
َثاِلُث  ِ{[َّ �هللا  َقاُلو�  �لَِّذيَن  َكَفَر  ﴿َلَقْد 
َثالَثٍة﴾ (�ملائد� ٧٤).. 
� لقد كفر 
�لذين عرفو�  �ملؤمنو[ �ألتقيا§  
"لئك 
�ملبني!  �حلق  هي   Éل� �لثالثة  �ألقانيم 
يستطع   â �لثالوثي  �إلله  هذ�   ]}  ê


[ يقوِّ� هذ� �لقرÀ[ �ملنسو� {ليه، 
 Ðجهد� عظيما �ستطا Zبذ ]
"بعد 
%ذ�  قصQتني  سو�تني  يضيف   ]

�لقرÀ[! "ح£ هذ¨ �ملحا"لة â حتقق 

� جنا ، فإ[ {ضافة هاتني �لسو�تني 
 Zِّملتقو� هذ�   Ðتبا
 ثقة  ُتضعف   â
من  �ستفا�"�  {�م  بل  كتابه،  بصحة 
"�تفقو�  "فسر"Êا  �لسو�تني  هاتني 

 .]Àما من �لقر�
}يعا على 
يستحق  ال  {نه  �إلله!  هذ�  
عجز  ما 
ال  {نه  َسِبيال!  َيْهد�  ال  {نَّه  �لعبا��! 

َحٍد َ َعْن  ُيْغِني  َ"ال  ُيْبِصُر  َيْسَمُع "ال 
Àَمُنو�!  �لَِّذيَن  َعِن  ُيَد�ِفُع  {نَّه ال  َشْيًئا! 
ال  {نَّه  َكُفوٍ�!   ]ٍ� َخوَّ ُكلَّ  ُيِحبُّ  {ِنَّه 
ينصر  بل  Àَمُنو�!  َ"�لَِّذيَن  ُ�ُسَله  يْنُصُر 

[ يَأَخَذ ِمْنُه ِباْلَيِمِني  Zعليه بد Zِّملتقو�

"يقَطع ِمْنُه �ْلَوِتَني. 


نه   bليو� شخص  يّدعي   ]
 تصّو� 
متحّدÏ باسم 
مريكا، ê تعلن 
مريكا 
 Z"حتا "تظل  عليه،  ستقضي  
�ا 
يقيم   ê  ،z"جد  ]"� من   Z"حتا"
 ÅرÄ ê ،طة فضائية تستمر قر"ناM
�ستطعنا  لقد  ليقولو�:  علينا منظر"ها 

�لتشويش على فقر� من بر�ïه! 
هذ�  من  
فضل  سكوִדم  يكن   â

�"لة  با%زمية!  �ملدّ"�   Æالعتر��
من  على  �لقضا§  تستطيع  ال  عظمى 
ôعها  "حتت  عالنية  باôها   Ïيتحد
"بصرها! لو كا[ íتفيا � مغا�� فال 
 bما

ّما 
[ Äتلط بالناÍ "يظهر  !Íبأ
 Zفهذ� يد !Æ"جلميع "له عنو�[ معر�
جنحت  لو  ح£  �لبالغ  عجزها  على 
ال  فنجاحها  بسيط!  شي§  حتقيق   �
هذ�  كليًّا.  عليه  بالقضا§  {ال  يتحقق 
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هو من ينسب {v �به 
نه â ينجح {ال 
� حتريف سطرين من ٦٠٠ صفحة 

مما ُنسب {ليه. 
 v} بأنه نسب � Zيكتِف �لرسو â
�هللا –حسب ¦عمهم- �لقرÀ[ �لكرمي، 
بل قاZ: لو كا[ موسى "عيسى حيني 
ما "سعهما {ال �تباعي. "قاZ: ما من 
"ال  �ألمة،  هذ¨  من   æ يسمع  
حد 
يهو�� "ال نصر�D، "ال يؤمن æ {ال 

�خل �لنا�. 
{ليه  ُينسب  بل  فحسب،  هذ�  "ليس 
 z�لنصا�" �ليهو�  قتل   v} �عا  
نه 
كل   � �جلزية  �فع  على  "{�غامهم 
�لظر"Æ "�حتالZ بال�هم "{خر�جهم 
منها.. ê {[ �هللا تعاv يشاهد كل هذ¨ 
للقضا§ على  �جلر�ئم، "Äطط "يدبر 
 â كلها  جهو�¨  "لكن  �لفتنة،  هذ¨ 
 !!]Àضافة سطرين للقر} zحتقق سو
صد� ال  �ليل  {نه  هذ�!  جهل   �


�عتر��.
غّير  �لذ�  هو  �لعظيم   ]Àلقر� هذ� 
 v} بناִדم  "�ئد�  َقَتَلة  من  �جلاهليني 
 âلعا� بال�  فتحو�  �بانيني   Zجا�

خالقهم.  "حسن  "صدقهم  ِبَعْدِلِهم 
 Qغ �لك  حتقيق  يستطيع  كتا�   �


كتا� �هللا!
ما يقوله �لقسس ال Äتلف عما يقوله 
�ملشايخ بشأ[ �ملسيح �ملوعو� �، 

�لقرÀنية  �لنبو§��  مصد��  "هذ� 
"�حلديثية على 
[ مشايخ Àخر �لزما[ 
َحْذَ"   z�لنصا�" �ليهو�  سيتبعو[ 

 .� ِ� ِباْلُقذَّ �ْلُقذَّ
لُيفشل  حتقيقه  �هللا   Ðستطا� �لذ�  ما 
نبو§�� �ملسيح �ملوعو� حسب تصو� 

�ليهو� �جلد�؟!  
قد   � �ملوعو�  �ملسيح   ]} يقولو[ 
 Zִדم خالÀ ر عبد �هللا تنبأ مبو� �ملتنصِّ
بعد  "لكنه ما�  �سة عشر شهر�، 


شهر من �ملوعد؟ 

ما Fقل عقـو�م! 
يتنبأ �ملسيح �ملوعو� � بأنه سيعيش 
áانني حوال 
" قريبا من �لك، فيعيش، 
 ¨�Qف بعيد�،  نسال   zير 
نه  يتنبأ   ê
 ]
 يتنبأ   ê يتحقق،  "يظل  "يتحقق 

بد�Z �لشاb "صلحا§ �لعر� َيْدعو[ 
له "يصّلو[ عليه، ê يتحقق، ê يتنبأ 
"يصف  �%ند"سي   bليكهر� بقتل 
�لنبو§�  فُيقتل كما  بدقة،  قتله  طريقة 

�لنبو§��  مئا�  يتنبأ   ê �قة،  بكل 

عد�� هائلة  bما
�لÉ حتقَّق كل منها 
 Z"ا· كله  هذ�  بعد   ê  ..Íلنا� من 
فلم  Àִדم،  نبو§�  يفشل   ]
  vتعا �هللا 

[ يؤجل �ملوعد، ح£  zيستطع سو
�ستغلَّ  نفسه  
-د   bغال  �¦Qم  ]

جا§  
نه  "يبّين  لي��¨  Àִדم  مو� 
�هللا   Zفشا} كا[  ملا��  �لنبو§�!!  "فق 
ضعيفة،  بطريقة  نبو§تني   "
 لنبو§� 
�لرّ�  من  �أل-ديو[  يتمكن  Ãيث 
عليه "تفنيد¨ بسهولة! Àهللا عاجز %ذ� 
�حلّد 
يها �لشيوø؟ 
هذ� هو تفسQكم 
لآلية ﴿ُقْل ِ{[َّ �لَِّذيَن َيْفَتُر"َ[ َعَلى �هللا 

�ْلَكِذَ� َال ُيْفِلُحوَ[﴾؟ 
ال 
حتدÏ �آل[ عن صد� سيدنا Mمد 
�ملوعو�  �ملسيح  صد�  عن  "ال   �
�، بل 
حتدÏ عن "عْجز �هللا" � 
تصّو� �ليهو� �أل"�ئل "�ليهو� �جلد�!

ينسبو[  حا%م  بلسا[  {�م  "حيث 
 ]
  �"���
 فإ�م  �لعجز،  �هللا   v}
يعينو� هذ� �إلله �لعاجز! لذلك قر�"� 

هـذا القـرآن العظيـم هـو الـذي غـ0ّ اجلاهليني 
مـن َقَتَلة وائـدي بناتهـم إX رجال ربانيـني فتحوا 
ـم وصدقهم وحسـن أخالقهم.  ِnِِبَعْد cبـالد العـا
أي كتـاب يسـتطيع حتقيق ذلـك غ0 كتـاب اهللا!
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فشلو�  "ملا   ،Zِّملتقو� هذ�  يقتلو�   ]

فشلو�  "ملا  
تباعه،  يقتلو�   ]
 قر�"� 
"يفتر"�  تعاليمه  يشوِّهو�   ]
 قر�"� 

نه حا�به قد�  عليه "ينسبو� {v �هللا 
 � {فشاله   zسو يستطع  فلم  "سعه 
 v} تني�ضافة سو} � "
حتقيق نبو§� 
�لقرÀ[.. فهذ¨ هي قد�� �هللا عندهم، 
÷ب  �لقد��  هذ¨   ]
 ير"[  "لكنهم 

[ تكو[ كافية للناÍ ليؤمنو� 
[ هذ� 
�لرجل متقوZِّ، فيجب 
[ يساMو� �هللا 
مو�جهة   � �لصعبة  ظر"فه  "يقدِّ�"� 
�ملتقوZِّ! فال يطالبو¨ بأكثر من �لك، 

بل {[ �لو�جب هو "�جبهم!!
جتا¨  �لو�جب   ]
  zفنر Õن  
ما 
ليعملو�  ُيتركو�   ]
 �ملتقولني على �هللا 
Ãرية تامة لنرz قد�� �هللا �لÉ نوقن ֲדا 

تعمل عملها � �لقضا§ عليهم.. 
â يأمرنا �هللا تعاv بقتل �ملتقوZِّ، "ال 
باالفتر�§ عليه، "ال بتشويه �عوته، بل 
"عد هو بالقضا§ عليه، "ليس لنا Õن 
هو  ما  بتبيا[   zسو بشي§   bنقو  ]

"موعظة  Ãكمة  باطل  هو  "ما  حق 
حسنة، 
ما �لعمل �ملا�� � مو�جهة 
�هللا  بوعد  ثقة   bعد فهو  �ملتقولني 

بالقضا§ عليهم. 
 âلعا� متأل   Éل� �إلسالمية  �جلماعا� 
 Ïليست متقوِّلة على �هللا، لكنها تتحد
باسم �هللا "تتحدÏ كأ�ا "صية على 

�لدين.. "لست 
شعر بأ� خشية من 
 "
سيطرִדم 
" تسلطهم 
" حكمهم 

كر� "  ،Dيسر هذ�  بل  �نتشا�هم، 
لينتهو�..  ·كمو�  �عوهم   :�Qكث
�عطوهم فرصة كاملة، ال تقا"موهم، 
بل 
عينوهم ليأخذ"� فرصتهم كاملة، 
أل[ هذ� هو �لذ� سُينهيهم "يقضي 
حكمو�   ]} أل�م  ضجيجهم،  على 
من  �لقوميو[  �قتتل  كما  فسيقتتلو[ 
قبلهم فانتهو� {v غQ �جعة. �تركوهم 
ليأخذ"� ��حتهم، ال تضيقو� عليهم.

 ]
 
"%ما  بابْين:  من  نابعة  ֲדذ�   Éثق
�ملوعو�  باملسيح  يؤمنو�   â هؤال§ 

�، لذ� ال 
مل � 
[ يوفقهم �هللا. 
"ثانيهما: 
[ �هللا تعاv ال يسمح بأ[ 
على  "هو  باôه   Ïيتحد َمن  ينتصر 
سبحانه  منه  �عٌم  هذ�  أل[  �لباطل. 
ال  �جلماعا�  هذ¨   ]
 "مع  للباطل. 
تتعامل  لكنها  "حيا،  �هللا   v} تنسب 
"كأ�ا "صية على �لدين. فكيف لو 
كانت متقوِّلة؟! لو كانت متقولة فلن 

تقوb %ا قائمة قط.
على  بالقضا§  �ملطلقة  �لثقة   bعد  ]}
�هللا  بنصر  ثقة   bعد هي   Zِّملتقو�
"هد�يته "Mبته "{حسانه. {�ا جهل به 

سبحانه، {�ا كفر بأôائه "صفاته. 

تلف عمـا يقوله املشـايخ  مـا يقولـه القسـس ال́ 
بشـأن املسـيح املوعود �، وهذا مصداق النبوءات 
القرآنيـة واحلديثيـة علـى أن مشـايخ آخـر الزمان 
ة.  ِة ِباْلُقذَّ سـيتبعون اليهود والنصـارى َحـْذَو اْلُقـذَّ

اعطوهـم فرصة كاملـة، ال تقاوموهم، بـل أعينوهم 
ليأخذوا فرصتهم كاملة، ألن هذا هو الذي سـُينهيهم 
ويقضي على ضجيجهم، ألنهم إن حكموا فسيقتتلون 
كمـا اقتتـل القوميـون من قبلهـم فانتهـوا إX غ0 
رجعة. اتركوهم ليأخـذوا راحتهم، ال تضيقوا عليهم.


