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التقوى

بقلم: هالة شحاتة عطية

� �لربع �ألخ� من �لقر� 
�مليال��  عشر  �لتاسع 
م�!�  �هللا حضر"  بعث 
�جلماعة  مؤسس   � .-د  غال/ 
2د�1  ليأ3  �أل-دية-  �إلسالمية 
�لثريا،  عند  �بتعد   �. بعد  باإلميا� 
?<مام=  موعو�1  مسيح=   Bجا حيث 
مهدي= لتصحيح �ملفاهيم �خلاطئة ?نبذ 
�لعقائد �لP .ساOB للدين ?شوهته، 
?�لP ُتناقض Sاحة �إلسال/ ?R-ته، 
?�حليل   Yملنسو�? �لناسخ  مثل 
�لشرعية، ?�جلها� �لعد?�\ ?�خلالفة 
�لدموية ?قتل �ملرتد ?غ�ها من تلك 

�ملعتقد�O �لكاRثية .. 

تدعو  ?�جلماعة  �حلني  bلك  ?منذ 
صحيح  معرفة   d> �ملسلمني  باقي 
�ملفاهيم ?نبذ تلك �ملعتقد�O، ?لكن 
�ملفلسني من علماg Bخر �لزما� �لذين 
بأhم  �ألنا/  خ�   iقو فيهم   jصد
شر من حتت .�مي �لسماB من عندهم 
قالو�  قد  تعو�،  ?فيهم  �لفتنة   nرo
عن مؤسسها كما قاi �ملكذبو� عن 
 qهذ� <ال <فك �فتر� �> : � iلرسو�
حيث  gخر?�،  قو/  عليه  ?.عانه 
بأنه   1R?!? ظلم=  حضرته  �ִדمو� 
كذبه،  على  �إلجنليز  ?.عانه   wbكا
?.خرجوq من �مللة ?حكمو� بالكفر 
�لتكف�يو�   xستبا�? yاعته،  على 

�ماBهم }جة ما !عموq من ?جو� 
�لعد�?"   Oستمر�? للر�"،  حّد 

للجماعة ?ال تز�i مستمر"..
 �  wُتضر لألسف  �ألمة   �. ?مع 
كل  تتجر�   b> ��خلها،  من  مقتل 
حني من Sو/ هذq �لعقائد �لتكف�ية 
على .يد� �جلماعاO �إلRهابية، ?مع 
 qضح= .� معتنقي هذ�? Oنه قد با.
�ألفكاR هم خونة �لدين ?�أل?طا�، 
?�ملاRقو� عن �إلسال/ ?عن صحيح 
 �  Bلعلما�  Bهؤال  �. <ال  �إلميا�- 
تصيب   Pل� .فكاRهم  عن  يتر�جعو� 
عن  �ألقل  على   ?. مقتل،   � �ألمة 
 Pل� �لربانية  �جلماعة   qذ� تكف�هم 
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كافة،  �لسلم   2 �لدخو[   Z= تدعو 
 hيد ال  مبا  �آل�  �لو�قع  �ثبت   vل��
ºاًال للشك ��لك كما �ثبتت �أل0لة 
dعل  مما  �حلق،  على  بأRا  قبل  من 
ما��   ،]cيتسا� يتعجب  عاقل  كل 
بقي بعُد لكي يفطن هؤالc �ملكفر�� 
�صبحت  فلقد  باطل؟  على  �Rم   Z=
�لكو�,� �لنا�ة عن �ملفاهيم �خلاطئة 
لتغي\  �ألصو��  �علت  معر�فة، 
�خلطا* �لدي  ��لبحث عن �لتفاس\ 
�لصحيحة، �0عت �حلاجة =Z مفاتيح 
�جله،  �إلسال� من   cلذ) جا� للخ\ 
 Ø,�w ُيرتكب  �لذ)  للشر  �مغاليق 
با�ه، ��نتبه �لنا` �=� كا� �نتباههم 
قد جاc متأخرØ بأ� 0ين �هللا ال ميكن 
�� يكو� كما يظهر من تلك �ملفاهيم 
يكونو�   �� =ال  gم  يبَق   /�  ،Øُمنفر
يوجد  ال  بأنه  فيد,كو�  تعقًال  �كثر 
خ\  �إلسال�  حقيقة  عن  لُيع?  �آل� 

من �لفكر  �إلسالمي �أل�د)!
بيا�  بصد0  �ملقا�  هذ�   2 �لست 
هنا  يكفي   �=منا  �حلقيقية،  �ملفاهيم 
=عطاc مغال� للشر �مفتا� للخ\ من 
مفاتيح �أل�دية ��لك ��0 �لدخو[ 
2 �لتفاصيل، �ال �هو �لتفس\ �لكب\ 
حلضر�  �لكرمي   �nلقر� سو,  ملعظم 
�هللا  ,ضي  ��د  @مو0  �لدين  بش\ 
�مامه  تتفتح  فيه  يتمّعن  فمن  عنه، 

 ،�wكنو بنفسه  �يكتشف   i,معا
 0,� مما  �لكث\  ִדاُفت  �مامها  يتبّين 
كما  �لتفاس\،  كتب  من  غ\<   2
كما   �nلقر�  2 كله  �خل\   �� يتبني 
قا[ �ملسيح �ملوعو0 �، �ليس كما 
يفهم �ألغيا, �� فيه ناسخا �منسوخا 
��حكاما ما �نز[ �هللا ֲדا من سلطا�! 
 Z= لإلشا,�  هنا  �لتوقف  من  �البد 
�� هذ� �لتفس\ �لكب\ ُيَعدُّ 2 �لو�قع 
من �0لة صد� �ملسيح �ملوعو0 �ملث\� 
قد  ألنه  �لك  ��الهتما�،  لإلعجا* 
جاc مصد�ق| لنبو�c تتعلق بوال�0 �بن 
�هللا  كال�  عظمة  خالله  من  تتجلى 
بشر<  فلقد  �إلسال�،  ,سالة   iشر�

�هللا سبحانه �تعاZ بوال�0 �بن متعد0 
هذ<  حتققت  �قد  ��ملز�يا،  �خلصا[ 
�لبشا,� 2 شخص �البن بش\ �لدين 
@مو0، فكا� هو صاحب هذ� �لتفس\ 
عن  فاستحق   ،wلكنو� من  �غ\< 
جد�,� �� يكو� هو �ملصلح �ملوعو0 

��خلليفة �لثا¨ للمسيح �ملوعو0!
�أل� �ملقا[ هنا ال �تمل �لوقوi على 
من  فسأختا,  �البن،  هذ�  مز�يا  كل 
بني كلما� تلك �لبشا,� ما يتعلق مبا 
قدمه بالفعل من كنوw ,�حانية ستبقى 
مصد�ق| جلي| ملا �,0 2 تلك �لبشا,� 
�إلgية! فمن كلما� تلك �لبشا,� ما 
يلي: (nية قد,� �,�ة �قربة ستوهب 
لك.. ليتجلى شرi �إلسال� �عظمة 
كال� �هللا للنا`.. �بِشْر فستعطى �لد� 

من  لقد جتلى  فبالفعل 
القرآن  عظمـة  خالله 
 jو اإلسـالم،  وشرف 
�ظ أحد من اجملددين 
� هذا الزمان كما حظى 
املقام!  بهـذا  حضرته 

حضر� مر�O بش2 �لدين iموd 9_د
 �
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التقوى

�جيها طاهر� ستوهب غالما �كيا.. 
سيكو�  مقدسة..  ,�حا   Å�� لقد 
 iَ�ِهيًنا �فهيما بشكل خا,�.. سو

ُيمأل بالعلو� �لظاهر� ��لباطنة)! 
هذ<   2 �لوعو0  هذ<  حتققت  فلقد 
�لنبو�c �لربانية بصو,� =عجاwية، فما 
عنه  �هللا  ,ضي  �ملوعو0  �ملصلح  قدمه 
�لكتب،  لعشر��  تأليفه  خال[  من 
�من خال[ بالغته 2 =لقاc �خلطب، 
يقف �مامه �ملتدبر �نبها,Ø بتحقق هذ< 
�لنبو�c على �و يقر عني كل ُمنصف 
�مؤيد، �ُيبكت كل @تج �ُمكذ*.. 
عظمة  خالله  من  جتلى  لقد  فبالفعل 
�ظ   /� �إلسال�،   iشر�  �nلقر�
�حد من �ملجد0ين 2 هذ� �لزما� كما 

حظى حضرته ֲדذ� �ملقا�! 
فبإلقاc بصيص من �لضوc على بعٍض 
 iمن 0ُ,, �ملصلح �ملوعو0 �لغالية، نتعر
على كنوw ,�حانية من صناعة ,بانية 
�ملتمثلة  تلك  �لد,,  هذ<  فمن  ,�قية، 
لو  �لذ)  �لطالبني،  منها~  كتا*   2
شهد�  ملا  �آل�  �لنا`  عليه  �طلع 
�لقومي،  �خلُلق   2 �لتفريط  هذ�  �ألمة 
مرجع  �لكتا*  هذ�  ُيضاهي  ال   �=
�لرسو[  ُبعث   vل� �ألخال�  علم   2
عليه �لصال� ��لسال�  ليتممها، كما 
�لقلو*   Cألمر� ��0ية  على  �تو) 

تزكي نفو` كل َمن ينهل منها! 

�ملوعو0  �ملصلح  كتب  �لقد  هذ�، 
�لصال�  عليه  @مد  سيدنا  حيا�  عن 
��لسال� كما / يكتب �حد من قبل، 
مسبو�  غ\  بشكل  حريص|  فكا� 
على  ��فضليته  كماله  =ظها,  على 
 cما جا تصحيح  �على  �خللق،  سائر 
�قه �w,� �ֲדتانا 2 كث\ من كتب 
منها  يتخذ   vل�� �ملشهو,�،  �لتر�� 
 Øإلسال� �,يعة للنيل منه �ت?ير� cعد��
gجماִדم �ملسعو,�! �لقد �عتنق كث\ 
من �لنا` �إلسال� بعد قر�cִדم ملا كتبه 
 ،� �لنبيني  خلامت  �لعطر�  �لس\�  عن 
عن  ��هاRم   2 علق  ما   ]�w� حيث 
صو,ته  تشويه   2 ساهم  �ما  س\ته 
صحيح  عن  صرفهم   2 َثم  �من 

�لدين!  
��عو0 �آل� =Z ��سطة عقد مؤلفا� 
كل   �� ��حلق  �ملوعو0،  �ملصلح 
�ال  �ملن\،  �ملقا�  ֲדذ�  جلدير�  مؤلفاته 
 �nهو �لتفس\ �لكب\ ملعظم سو, �لقر�
�لكرمي، ��لذ) على كثر� ما تكتظ به 
�ملكتبا� �إلسالمية من تفاس\ فإ� هذ� 
�لتفس\ ال يوجد له من بينها نظ\.. 
من  يكونو�   /� عليه  يطلعو�  فمن 
�ملتعصبني =Z ما �جد�� عليه nبائهم 
فإRم  �ملجتهدين،  ���ئل  تفاس\  من 
سيد,كو� بأ� مفسر< قد ��Åَ علوم| 
,بانية ال تعطى =ال ملن شرفه �هللا مبقا� 

كما  ��ملجد0ين،  �ألبر�,  بني   tخا
 iسيشعر�� بسعا�0 غامر� الكتشا
�برغبة عا,مة 2  �لربا¨،   Þلك� هذ� 
�لذ)   iالكتشا� ֲדذ�  �لعا/  =بال� 
 ،¨nلقر�  wإلعجا� خالله  من  يتجلى 
فإRم  �لشعو,  هذ�  جانب   Z= �لكن 
سيأسفو� لتأخر �كتشاi هذ< �لعلو� 

عن �لنا`!
 ،"cكما يقا[: "بضدها تتبّين �ألشيا�
من  مالمح   Cستعر�� هنا  فيكفي  
بعض �ملفاهيم �خلاطئة �لv عجت ֲדا 
هذ�  �مامها  ليتميز  �لشائعة،  �لتفاس\ 
��شر�  سبق  فكما  �لكب\،  �لتفس\ 
 2 �لدخو[  �تمل  ال  هنا  �ملقا�   �=

تفاصيل..
بطبيعة  يتعلق  ما  مثًال،  �لك  فمن 
فلقد  �لكرمي،   �nلقر�  2 �لو�,0  �جلن 
َعلم| ألشبا�  �لتفاس\  تلك  جعلتهم 
�آليا�،  سيا�  �ليس �صف| حسب 
كما جعلتهم ميلكو� ضرØ �نفع| مبا 
�عطتهم من خو�,� �قد,��، فأصبح 
كث\ من �لنا` �كأRم يعبد�� �جلن 
على هذ� �لنحو ��كثرهم ֲדم مؤمنو�، 
كما �صبحو� لقمة سائغة ��لعوبة 2 
�يد) جتا, �لدين، فبحجة =نقا�هم من 
�مو�gم  �ستباحو�  سطو� �جلن عليهم 
�لفاشلو�  ��ذ  كما  ��عر�ضهم، 
�خلاطئ  �لتفس\  من  ��لفاسد�� 
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عليها  يعلقو�  ¶اعة  ��جلن  للسحر 
فشلهم �فسا0هم! 

�لتفاس\  كتب  �ضفت  �لقد  هذ�، 
على �ملسيح �بن مرمي � كما فعلت 
 �= �أللوهية،  من  مسحة  �جلن  مع 
�لتÞيهية،  صفاته   2 �هللا  مع  �شركته 
��لك من خال[ �لقو[ بأنه قد �حيا 
�ملوتى بصو,� حرفية �ليست ºاwية، 
�كذلك من خال[ �لقو[ �ياته ,غم 
�,غم  بوفاته،  �لكرمي   �nلقر� قو[ 
�لبشر  قيل عن خ\  مثلما  عنه  �لقو[ 
بأنه ,سو[ قد خلت من قبله �لرسل! 
�لتفاس\  به  ساIت  عما  �فضال 
 ßتتنا �خالقيا�   �wجا=  2 �خلاطئة 
�ستحال[  مثل  �إلسالمية  �لقيم  مع 
فإRا  �لدين،  باسم  ��لتحايل  �لكذ* 
قد حولت �احة �إلسال� =Z عنف 
كث\�  �جعلت  �لقلو*،   2 �قسو� 
�هللا   Z= �لتقر*  يريد��  �لنا`  من 
من  بدًال  �حلر�*  �=شعا[  بالبغض 
بالقرZ= �n سبل �لسال�،  �� يهتد�� 
�ستباحة  من  �لك  على   ]0� �ليس 
ِقبل  من   C,أل�  2 ��إلفسا0  �لقتل 
�جلماعا� �إل,هابية، ��لك ال�ا�هم 
�0لة  �خلاطئة  ��ملفاهيم  �لتفاس\  من 

على �عماgم �إلجر�مية!
��كتفي ֲדذ< �للمحة �لعابر� لبيا� ما 
تساهم به �لتفاس\ �لشائعة 2 ��د�, 

 �� فا�0  خلطأ  =نه  ��حلق  �ملسلمني، 
��ملفسرين  �لتر��  كتب  من  ُيتخذ 
�أل��ئل عقائد �شر�ئع، ,غم �� طبيعة 
wماRم ال متكنهم من =J�,0 �ملقصو0 
�لعقائدية،  �لقضايا  لبعض  �حلقيقي 
�ملر�يا�  من  كث\�   �� يتبني  كما 
��لعقل   �nلقر�  C,تعا ��لتفس\�� 

فضًال عن تعا,ضها مع �إلنسانية! 
بأ�  �لقو[  =ال  يسع   ال  �خلتا�   2�
�لنا` 2 حاجة حق| =Z خالفة على 
للمؤمنني  �م\   Z=� �لنبو�  منها~ 
قد�ته خامت �لنبيني �لذ) ما �,سله �هللا 
=ال ,�ة للعاملني، �ليست 2 حاجة 
=Z �حش يث\ �لقرi لتجر0< من كل 
 Z= �ال   ،iلشر�� �إلنسانية  معا¨ 
 cعد�� �لتكف\يني  منها~  خالفة على 
شوهو�  �لذين  ��جلما[  ��حلق  �خل\ 
جعلو�  فلقد  �يل..  مفهو�  كل 
 cللدما �مصاص|  سفاح|  �خلليفة 
على   Ø,عا� نقمة  �خلالفة  �جعلو� 
بال �عي كث\  ,فضها  �إلسال� ح� 
من �لنا` باملر�، �هم ال يد,�� بأ� 
�ألمة 2 حاجة ماسة =ليها، �لك أل� 
�خلالفة �حلقة هي نعمة 2 هذ� �لزما�، 
��gو��،  �لدما,  من  �ألمة  �منقذ� 
�إلسال�،  �حضا,�  جلما[  �مظهر� 
نفو`  تزكي  ,�حانية  خالفة  فهي 
��حلكمة،  �لكتا*  �تعلمهم  �لنا` 

�هذ< هي �خلالفة �لv �قامها �هللا بذ�ته 
بو�سطة �جلماعة �إلسالمية �أل�دية، 
�لدين  بش\  �لثا¨  �خلليفة  هو  ��لك 
خالله  من  جتلى  �لذ)  ��د  @مو0 
�لعظيم، �ال   �nإلسال� ��لقر� iشر
يد  على  مستمر�  �خلالفة  �نو�,  تز�[ 
��د  مسر�,   �w\م �خلامس  �خلليفة 
�يد< �هللا بنصر< �لعزيز.. �مهما حا�[ 
�أل�دية  �نو�,   cطفا=  cلسو�  cعلما
على  غالب  فاهللا  سيفشلو�،  فإRم 
يعلمو�،  ال  �لنا`  �كثر  �لكن  �مر< 
قلو*  �ألنو�,  حيث dذ* =Z هذ< 
�لطاهرين، �ها هم �صحا* �ألفكا, 
�خلربة ير�� بأ� �عينهم �Rم ينقصو� 
 �= �لعظيم  �هللا  �صد�  �ُيهَزمو�، 
 Cَ,َْْأل� َنْأِتي  �َنَّا  َيَرْ�َ�  ﴿َ�َفَال  يقو[: 
َنْنُقُصَها ِمْن َ�ْطَر�ِفَها َ�َفُهُم �ْلَغالُِبوَ�﴾!

�سأ[ �هللا �� يهد) �لنا` =Z معرفة 
�لكتا*  هذ�  �لكرمي،   �nلقر�  wكنو
عجائبه،  تنقضي  �ال   Âتف ال  �لذ) 
كث\�  �ملوعو0  �ملصلح  �ظهر  ��لذ) 
من معا,فه، ��لك مبا ��Å من ,�� 
�ملسيح  مقدسة �علو� مبا,كة ب?كة 
�ملوعو0 �، �لذ) َبّين مصد, هذ< 
�معلم  معلمه  عن  قا[  حني  �ل?كة 

�لبشرية �عاc سيدنا @مد �: 
"كل بركة من @مد � 
فتبا,J َمن علم �تعّلم."




