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التقوى

 ها~ طاهر

�لتقيت بعد� من كبا� 
�ملشايخ  بني  �ملثقفني 
 vz 
قر¨  فر
يُتهم 
�لفكر �إلسالمي �أل(د�، "كنت 
قائمة  عليكم  �حلجة  %م:   bقو


ك�،  "kنُبكم  غJكم،  من  
كثر 
Ùّس   V
 عليه  يسهل  َمن  فأنتم 
بصد� �ملسيح �ملوعو� �، ألنه 
 V¤ تعرفونه، فما �متم تتبنَّْو�ا�من 
 Åحتد �ل�  �لسامية  �ألفكا�  هذ¤ 
مائة  من  
كثر  قبل  حضرته  عنها 
عا\ "تَرْ"�ا �حلق �ملبني، فهل ميكن 
"هل  متقوال؟  حضرته   Vيكو  V


V تأã �لد�� هذ¤  vيقبل �هللا تعا
\ �ا��  عن طريق متقّوb؟ "هل تقدِّ

طيبة غJ �لشجر� �لطيبة؟

بالشيخ  
لتقي   V
  èمت
 كنُت 
قبل  تو±  "لكنه   ،uلغز�� Hمد 
�ملوعو�  باملسيح  zميا<  من  عامني 

حببُت  �لذ�  �لشيخ  هذ�   .�
�لسلفيني  كتبه �ملتخصصة ± نقد 
"سطحيتهم "عد�"ִדم "بغضائهم 
بعض  يلي  "فيما  "قسا"ִדم.. 
جا³~  �ل�  
قو�له  من  �ألمثلة 


(ديًة �تة:

�Cبوفا" �ملسيح خ Oلقو� 
�عتبا
Ò يو�فق �لغز�u على �لقوb بوفا� 
�ملسيح فحسب، فهذ� 
مر مفر"� 
منه عند مفّكر مثله، "لكنه 
ضا� 
k vzلك فكر� 
V �لقوb بذلك هو 

خJ للمسلمني.

�لغز�u:""من  Hمد  �لشيخ   bيقو

يي 
نَّه خJ لنا åن �ملسلمني … �

V نر� �لر
� �لذ� يقوVz bَّ عيسى 
من   ��
" �نتهى..  "zنَّه  ما~، 
 Vّ
�آليا~ �ل� 
قرôها ± �لكتا¨ 
عيسى ما~، "
V موته حق، "
نَّه 
�لنبيني"(�ملسيحية،  سائر  كمو~ 

 .(٥٦é ،ûشل
قا�نو� kلك مبا قاله �ملسيح �ملوعو�  

� قبل kلك بستني عاما: 
"�علمو� جيًد� 
V �لعقيد� �لصليبية 
مو~  zثبا~   V"� من  متو~  لن 
�ملسيح �لناصر� �، فما �لفائد" 
لتعاليم  خالًفا  �ياته  �العتقا�  من 
هذ�  ليحيا  َيُمْت  َ�ُعو¤  �لقر§V؟ 

(õسفينة نو) ."لدين�

‡]¥b;‡ÂÄ;flŸ;flŸ^;ˆ
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�جلهـا� 
 bعلة �لقتا V
 õبوضو uبّين �لغز�
 V�"إلسالمي هي �لعد� µلشر� ±
"ليس �لكفر، فقاb: ""لو كانت 
�لر"\ "�لفر� تقوماV على  �"لتا 
 Vضما" "�لعد�لة  �حلرية  مبا�� 
قامت  ما  �إلنسانية  �حلقو� 
(جها�  حر"¨".  "بينهما  بيننا 

�لدعو�)
قا�نو� kلك مبا قاله �ملسيح �ملوعو� 
�لسنني  بعشر�~  kلك  قبل   �

"كر�¤ مر���: 
"كانت حر"¨ نبينا � "
صحابه 
هجما~  من  
نفسهم  حلماية  zما 
 "
 �لسال\،  إل�سا³   "
 �لكفا�، 
لدفع عد"�V �لذين يريد"V �لقضا³ 
َمن  "لكن  بالسيف؛  �لدين  على 
�لسيف  يرفع  �ليو\  �ملخالفني  ِمن 
من 
جل �لدين، "من �k �لذ� مينع 
�إلسال\،   ±  bلدخو� من  
حًد� 
 V�kفع �أل�لذ� مينع من � �k من"
فيها؟"  �لصال�  "من  �ملساجد   ±
(تريا� �لقلو¨، �خلز�ئن �لر"حانية 

(١٥٨-١٥٩ é لد ١٥Ó

�نتهاL �جلزية بانتهاL م�
�ִדا 
 Vz"  :uلغز�� Hمد  �لشيخ   bيقو
�ملعتدين  من  zال  تؤخذ  ما  �جلزية 

�لدفاµ عنهم،  "�ملريبني ± مقابل 
�نقطعت  
سباֲדا  �نقطعت   �kفإ

معها". (حقيقة �لقومية �لعربية)
قا�نو� kلك مبا قاله �ملسيح �ملوعو�  
�لسنني  بعشر�~  kلك  قبل   �
 V"يتفكر ال   �kملا" مر���:  "كر�¤ 

V �لنû � قد قاb �ق �ملسيح  ±
بأنه  قرنا  ثالثة عشر  قبل  �ملوعو� 
 çسو� ”يضع �حلر¨“.. مما يع
ببعثته  سينهي  �ملوعو�  �ملسيح   V

�آلية   Jتش kلك   vz"  ، َ̈ �حلر"
 ُ̈ �ْلَحْر َتَضَع  ﴿َحتَّى  �لقر§نية 
 ãيأ  øح قاِتلو�   �
 
ْ"َ��َ�َها﴾.. َ
�إلجنليزية  (�حلكومة  �ملسيح  �مُن 

"�جلها�)

�لنسخ � �لقر�l �لكرمي
�لنسخ  جتويز   Vz"  :uلغز�� كتب 
لسائر  �لتهوين  با¨  يفتح 

بني  �لدعو�  (جها�   ."éلنصو�
عجز �لد�خل "كيد �خلا�×)

 �kz"  :� �ملوعو�  �ملسيح   bقا"
 V§لقر� ± bحد بأنه ال تز�
َسلَّم 
يكلف   �kمنسوخة..فلما §يا~ 
"�لعمل  فيه  �لتدبر  عنا³  نفسه 

ضيع   �kملا نفسه:   ± bبه؟ سيقو
من  kلك؟   ± ""ق�  جهد� 
يد�� 
V �آلية �ل� ُ
عمل فكر� 
فيها يتبني u فيما بعد 
�ا كانت 
 V
 يؤمن  �لذ�  "لكن  منسوخة؟ 
 ¤óم "كماله  بتمامه  �لكال\  هذ� 
منه  لفظ  كل   V
" �لنسخ،  عن 
جدير بالعمل به..ال بد 
V يتدبر 
�لقر§V، "هكذ� يزيد¤ �لقر§V علما 

(Jلكب� Jلتفس�) .معرفة"

تقدمي �لقر�l على �حلديث 
 ±  uلغز�� Hمد  �لشيخ    bيقو

احلجة عليكم قائمة أكثر من غ¨كم، وذنُبكم أكd، فأنتم 
َمن يسـهل عليه أن §ّس بصدق املسيح املوعود �، 
ألنه من »اره تعرفونـه، فما دمتم تتبنَّْون هذه األفكار 
السامية الm حتدث عنها حضرته قبل أكثر من مائة عام 
وتَرْونها احلق املبني، فهل ميكن أن يكون حضرته متقوال؟ 
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التقوى

كتابه �لسنة �لنبوية بني 
هل �لفقه 
 éرå ما  :"كل  �حلديث  
هل "

لفا�   vz �النتبا¤  شد  هو  عليه 
 �Jغف فجملة  "معانيه،   V§لقر�
من 
هل �حلديث HجوبوV عنها، 

خر�   V"شؤ  ±  Vمستغرقو
�لوحي".  تشرُّ¨  عن  تعجزهم 
بأنا�  k�ًعا  ضقت  "قاb:""قد 
 �Jكث  V§لقر�  ± �لفقه  قليلي 
 V"�يصد �ألحا�يث،   ± �لنظر 
�لفتا"�   Vيرسلو" �ألحكا\، 
 ."�Jح" بلبلة  �ألمة   V"فيزيد
§حا�  حديث   Vبأ "قاb:""�لزعم 
�لكرمي   V§لقر� من  §ية  ينسخ 
 Vz":bقا" �لغثاثة".  غاية   ± �عٌم 
 Vهل �حلديث يقعو
�لقاصرين من 
على �ألثر ال يعرفوV حقيقته "ال 
�لدين  
بعا�¤، ö يشغبوV به على 

كله �"V "عي". 
 bما �ملسيح �ملوعو� � فقد قا


قبل kلك بعقو�: 
�هللا  من  
نه   Vبالفرقا ""§منَّا 
 Õ�لر(ن، "ال نقبل كلَّ ما يعا�
"Hَكماِته  بيِّناِته  "Áالف   Vَلفرقا�
 "

مًر� عقليًّا  Vقصَصه، "لو كا"

هل  üَّاها  �ل�  �آلثا�  من   Vكا
 bقو�
�حلديث حديًثا، 
" كاV من 
 Vلفرقا� Vلتابعني؛ أل� "
�لصحابة 

�لكرمي كتا¨ قد ثبت تو�تر¤ لفًظا 
قطعي  متُلوٌّ  "حٌي  "هو  لفًظا، 
فهو  قطعيِته  "َمن شكَّ ±   ،çيقي
كافر مر�"� عندنا "من �لفاسقني. 
"�لقر§Ø Vصوé بالقطعية �لتامة، 
مرتبِة كلِّ كتا¨  فو�  مرتبة  "له 
ه 
يد� �لنا�.  "كل "حٍي. ما مسَّ

ما غJ¤ من �لكتب "�آلثا� فال "
يبلغ هذ� �ملقاَ\. "من §َثَر غJَ¤ عليه 
فقد §ثر �لشك على �ليقني." (حتفة 

(٣٤ é ،بغد��

تقدير �0 حنيفة ��لفقه �حلنفي
حنيفة  
بو "  :uلغز�� Hمد   bقا
ير� 
V من قاتلنا من 
فر�� �لكفا� 
قاتلنا¤، فإV قتل فإv حيث 
لقت، 

ما من له kمة "عهد فقاتله ُيقتّص 
"ال  حديث  �فض   ö "من  منه. 
صحة  مع  بكافر"،  مسلم  يقتل 

مبخالفته   bمعلو �ملنت   Vأل سند¤، 
بالنفس"  "�لنفس  �لقر§<  لنص 
�لفقه   V
 نر�  �لتأمل  "عند   …
 vz" �لعد�لة،   vz  �
 �حلنفي 
 vz"  ،Vإلنسا� حقو�  مو�ثيق 
نظر   V"� �لبشرية  �لنفس  �حتر�\ 
�حلرية   "
 "�لسو��   Õلبيا�  vz
 .Vإلميا�" �لكفر   "
 "�لعبو�ية، 

(�لسنة �لنبوية، ١٨).
يقوb �ملسيح �ملوعو� �: "�حلق 

فضل "
على  Vبو حنيفة) كا

نه (
من  �آلخرين   Åلثال� �ألئمة  من 
حيث قو� �جتها�¤ "علمه "���يته 
�ل�  �لقو�   Vz" "فر�سته.  "فهمه 
 vz  bللوصو له   vتعا �هللا  "هبها 
متقدمة  كانت  �لصائب  �لقر�� 
يفّر�   V
 يستطيع   Vكا �يث 
�لثبو~ "عدمه بكل سهولة.  بني 
كانت قوته �ملد�كة موهوبة بوجه 

آيات منسوخة.. القرآن  بأنه ال تزال !  َسلَّم أحد  إذا 
 ..... فلماذا يكلف نفسه عناء التدبر فيه والعمل به؟ 
بتمامه وكماله منزه  الكالم  أن هذا  الذي يؤمن  ولكن 
عن النسخ، وأن كل لفظ منه جدير بالعمل به..ال بد 

أن يتدبر القرآن، وهكذا يزيده القرآن علما ومعرفة.
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�لكرمي.   V§لقر� فهم   ±  éخا
مع   éخا �نسجا\  لطبعه   Vكا"
بلغ  قد   Vكا"  ،vتعا �هللا  كال\ 
لذلك  
على.  مبلغا  �ملعرفة  من 
�لعليا ± �الجتها�  �عُتِرَ� مبرتبته 
عنها  تقاصر  �ل�   äالستنبا�"
كيف  �هللا!   Vسبحا  .V"آلخر�
"�لذكي  �لربا<  �إلما\  هذ�  فِهم 
"�حد�  آلية  "�فيعة  عليا  zشا�� 

حا�يث   ³��� كشي³  "تر� 
"ما  �آلية،   Õ�تعا كانت   �Jكث
(��zلة  قط.  �جلهال³  طعن  خا� 

�أل"ها\)

 Aجلن ��ألشبا�
 uلغز�� Hمد  �لشيخ  
بد� 
�لسائد  لالعتقا�  �ستنكا�¤ 
"هل   : ساخر�   bفقا بالتلبس 
�كو¨   ± متخصصة  �لعفا�يت 

�ملسلمني "حدهم؟ ملاÒ �k يشُك 
�جلن   bحتال� من  يابا<   "
 
ملا< 
 Vz" قائًال:  ألجسامهم؟""تابع 
üعة �لدين سا³~ من شيوµ هذ¤ 
"حدهم!  �ملتدينني  بني  �أل"ها\ 
�ملا��  �لعلم   V
  Vتعلمو zنكم 
�عائمه،  "�ست  ��ئرته  �تسعت 
فإ�k كاV ما "��³ �ملا�� يد"� ± 
هذ� �لنطا� فمستقبل �إلمياV كله 

"لئك  علل  فلنبحث  خطر.   ±

عصاֲדم   õلنر" بر"ية،  �لشاكني 
�جلن  الִדا\   èمع "ال  �ملنهكة، 
�لنبوية  (�لسنة   !! يفعلو�   Ò مبا 
�حلديث،  
هل " �لفقه  
هل  بني 

(٩٣-٩٤é
�لتفصيلية  �لثا<  
قو�b �خلليفة  
ما 
�ملسيح   bقو�
" �جلن   µموضو  ±
فهي  �ملجملة   � �ملوعو� 

مشهو�� ال ��عي لسر�ها هنا. 

إن كبار املشـايخ قد تبنَّوا أقواله �، وال ندري هل أخذوها من كتبه مباشـرة أم 
بطرق غ¨ مباشرة. وما على تالمذتهم اليوم سوى أخذ العdة من ذلك، وأن يعودوا 
إK املصدر الربا°، وأن يعلموا أن اخل¨ الذي عند مشـا�هم مسـبوق مبا أوحى به 
اهللا للمسـيح املوعود واإلمام املهدي �، وأن عليهـم أن يأتوا البيوت من أبوابها.

فيها   bيقو 
خر�  قضايا  "هنا� 
�ملوعو�   �ملسيح  قاله  مبا   uلغز��
 Ò  çلك"  ،çهk  ± "هي   �

جد عبا��~ �لغز�u فيها ± هذ¤ 
 V
 ضر"��   ��
 "ال  �لعجالة، 
�لسابقة  فاألمثلة   ،èباملع 
كتبها 
"�ل�  �لفكر�،   bإليصا تكفي 
صد�  zظها�  منها  �لغاية  كانت 
 Vz حيث   ،� �ملوعو�  �ملسيح 
كبا� �ملشايخ قد تبنَّو� 
قو�له �، 
"ال ند�� هل 
خذ"ها من كتبه 
مباشر�.   Jغ بطر�   \
 مباشر� 
سو�  �ليو\  تالمذִדم  على  "ما 

خذ �لع�� من kلك، "
V يعو�"� 
 V
vz �ملصد� �لربا<، "
V يعلمو� 
�خلJ �لذ� عند مشاÁهم مسبو� 
مبا 
"حى به �هللا للمسيح �ملوعو� 
"�إلما\ �ملهد� �، "
V عليهم 


V يأتو� �لبيو~ من 
بو�ֲדا. 




