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٢٠

التقوى

 فتحي عبد �لسال�

يقضي  �هللا  كا�  بينما 
 % �لتفتيش  qاكم  على 
كا�  �تساعه  على  �لعا� 
تفتيش  qاكم   Cينشي �لعر_  عا� 
 gتستعمل سال� �لعقيد*  على  تقتل 

.Bمو�لتكف� بشكل �
كانو� خا�A �لتاAيخ ال يدA�� شيئا 
عن  �ال  �حلق،   aإلسال�  g�A عن 
 %� ��لعبا�،  �هللا  بني  �لعالقة  تاAيخ 
 Cغذ� يقدمو�  �نطلقو�  �لسهو  غمر* 
به   ��Aي�  aإلسال�  Cألعد� جديد� 

�ִדاماִדم.
��ملاكر�� من جهابذ* �لتنص� عندما 
بعد   ،BرÞ ما  حقيقة  ��عو�  �طلعو� 
 ،Aلتيا� هذ�   Aظهو على  قر�   A�مر

�Aسو� جد��i �عرفو� ضرiA ��سعدهم 
�عملو�  للعو�   iصطفو��  ،i�جو�
على ضخ ماC �حليا* فيه،  ���صى من 
�لساسة  من   iCصدقا� منهم  �ستطا� 
 ،Aلتيا� هذ�  يساعد��   �� ��ملحاAبني 
ضمانا لبقاC �لف �ملسلمني �ضعفهم 
 *Aصو�ִדم Aصو Cبقا�لي �هللا عنهم ��

�ينهم مشوهة.

عاx جديد يتشكل
 B�مليال� عشر  �لثامن  �لقر�   %
يعمل  �إلسالمي  �لتر�®   aكاA كا� 
عمله،  ��ملسلمني  �لعر_  بال�   %
بعنف،  تستعمله   Jاعا� ���جد 
 Jباإلسر�ئيليا �ملشو_  �لتر�®  �هو 

ينتج   �� ميكنه  يكن   ��  ،Cألخطا��
تاAيخ   Aتكر مستبد*   Jكيانا  mسو
�لعباسيني % �تعس عصوAهم، حيث 
��الضطها�   Bلفكر� �لقهر  يستحل 
من  ��حلرما�  �لكبت  �ت�ير   Åلدي�
�حلرية.  غافلني جاهلني �نه % نفس 
A�يًد�  �حلرية  ينشر  �هللا  كا�  �لوقت 
�لدين   %  iإلكر�� �يغد�  A�يًد�، 
شيئا من �ملاضي، �حركة �الستقال\ 
 Aستو� nا  لد�لة  بسبيلها  �ألمريكية 
 *Aلثو� *�ê� ،يؤسس للحرية �لدينية
سة  مؤسِّ لتنفجر،  تنمو  �لفرنسية 
�حلقو�،   JعالناE من  ملجموعة 
 JياAفرنسا خال\ �هو % Aستتطو

عد* ح` تنضج.
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 كانت �لكنيسة بني جناحني
١. جناg بر�تستان� يتعصب ككل 
 iستهو�� �قد  �لتاAيخ   % �ملتعصبني 
ليوحنا  �لر�يا  لسفر  جنو�  تفس� 
نز�\   Aنتظا� على  يرتكز  �لالهو¼، 
�ملسيح كإله ليحكم % �لفية،  ��يلو� 
�ملسلمو�  منهم   �Aشر�� �لتفس�   %
�جند�   �Aخيا� �نفسهم  من  �نصبو� 
��Aجت  �ملعبو�،  �لر_  للمسيح 
نظرية �أللفية فصاn Aا فالسفة ��تبا� 

..HياAأل�� Hخاصة % �ألطر�
 B�îلي Jيتلقى �لضربا gجنا�٢.   
على نفسها % مبا� �لكنائس تاAكة 

�لشأ� �لعاa لتد�ب� �لعقالنية.
�لفلسفة  �معه   aيتقد �لعلم  �كا�   
عن  �لبحث  �طيس  ��ي  �آللية، 
مبد� Ãتلف للسلوy �تفس� �حليا*، 
للكتا_  �لطابع  علمي  نقد  ��نتشر 
�لفرنسية   *Aلثو� �كانت  �ملقد&، 
تتوقد،  �لرما�  حتت  �ناAها  كامنة 
�فالسفة،  �بائن  لإلحلا�   Aصا�
��لفكر  �لعقيد*   % �حلرية   JAصا�
 Aحتقا� بينهم  �منا  مقدسة،  تدÞAيا 

�آلخرين غ�هم أل�م ليسو� مثلهم.
�حلرية   Aفكا� تنامي  كا�  بالطبع 
��لفر�ية بالتو��B هو �لشرÕ �لطبيعي 
حلد�® �نقال_ % �لعا�، فسيسمح 
 ��  Bإلجنليز مبوجبه  �لربا�   Aلقد�

�من  Eسالمه،  يعلن   �� لفرنسي 
 Bلذ� �إلحلا�   ��  pتعا �هللا  حكمة 
�نتشر بعد ��ياA مكانة �لكنيسة �عقبه 
Eمكا� حتو\ بطيC -و �لبحث �لîيه 
% �إلسالa. �لو �يلنا �� �إلحلا� �� 
�لصفر �حلر�Aية  نقطة  �لال��Aية تشبه 
��إلسالa هو �AجاJ ما فو� �لصفر 
�لتجمد   JجاA� هي  له  ��لعد��* 
�Aجة  صعو�  فإ�  �لصفر،  حتت 
�حلر�A* �ملتجمد* -و �Aجة �لسخونة 
��لغليا� سيمر بدAجة �لصفر حتما، 
مما يعE Åمكانية �ملر�A بالتيه ��حل�* 
�إلحلا�ية قبل �لتوجه -و �إلميا� من 

منطقة �لعد��* nذ� �إلميا�.   
� يكن % �لعقائد �لسائد* % �لغر_ 
�هللا  معرفة  ��ختفت  صحيح،   Cشي
�لو�حد بالكما\ ��جلما\ كما يقدمه 
كذلك   iير�  Bلذ� �لكرمي،  �لقر¢� 
�ملطهر�� من لوثة �ال-يا� ��لتعصب 
�بغي �لبحث، ��تسعت �لفجو* بني 
�هللا  عن  �لبعد  �هذ�  �Aֲדم،  �لنا& 
تعاp % �لغر_ كا� ال �لف نعيما 
A�حانيا، �ظن غالبية �لنا& �لساحقة 
�ل�  هي   B�ملا�  A�لسر� بضاعة   ��
 BAتد �ل� ال   g�لر�)  g�لر� تشفي 
 iجتد�لوقة هللا كي تبحث عنه Ã ا��
�ألمل %   \Cتضا�  ،(iلقا� �يشبعها 
�ملع�  جنة �هللا تعاp، ��نتشر �أل�_ 

عن حتقيق جنة �لدنيا بالتقدa �لعلمي 
��لصناعة  �لطبيعة  على  �بالسيطر* 

��لطب ��إلنتا�.
باهللا  �لظن   Cمر�� سو�  Jستمر��  
تعاp تنخر % Aجا\ �لدين،  �قدمو� 
عليهم  �لنا&  �جتر�  قد�*،  �سو� 
�لقومية   Jصو ��Aتفع   ،yمللو��
سلطة  �لقومية  �لد�\  سلطة  �غلبت 
�لبابا �لعامة �لر�حية. �لكن �لعجيب 
�لكنيسة  سلطا�  كا�  بينما  �نه 
كا�  �لغر_   %  Aتنها �حكوماִדا 
qاكم   Cبنا يعيد��  مسلمو�   yهنا

 .aإلسال� �لتفتيش % بال�
 Aال�يا� كا�  عشر  �لثامن  �لقر�   %
�لفالسفة %  ��جد  للكنيسة  �ألك� 
�لعقل �ساسا ألخالقياJ مت تر�Þها.

�ملختلطة  �إلسالمية  �لثقافة  �كانت 
�ملر  �كلها  تؤ¼   Jإلسر�ئيليا� بثقافة 

.aإلسال� �بال %

ولكن العجيـب أنه بينما 
الكنيسـة  سـلطان  كان 
وحكوماتها تنهار B الغرب 
مسـلمون  هنـاك  كان 
�اكـم  بنـاء  يعيـدون 
اإلسالم.  بالد   B التفتيش
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التقوى

� تكن ¢ثاA �لفهم �خلاطىC لدين �هللا 
تنتج % بال� �nند غ� نفس �إلنتا�، 
�هو �لبعد عن �هللا ��الهتماa بالدنيا 

�êو� �لر�g ��إلبد��.  
 JساAمما كانت   aلشا�� مصر   %�
�جلباية  �نظم  ��ملماليك  �النكشاAية 
�لسلطة  ظل   %  aلعا� ��جلهل 
قد  ��لعد\  �ألمن  �فقد��  �لعثمانية 
تقاليد  �كانت  �نتج شعوبا ضائعة، 
�جلمو� عند �لعلماC قد قضت على 
 Jسيطر�لبحث % �لتوحيد، � g�A
 yهنا ��لتقليد، �كا�   Cلببغا� طبائع 
�ملجد�ين  من  �لناֲדني   Cلعلما� بعض 
هالة  حوnم  ين���  �ملتناثرين، 
غو\  �لكن  تضعف،  ما  سرعا� 
�قدسية  �حلر%  ��لتفس�  �جلمو� 

�لتقليد كا� Ãيفا.
كا� هناy كاتب من �عالa �لتفس� 
 % تيمية،  �بن  �لشيخ  �هو  �حلر%، 
بعض كتاباته يكفر �يوصي بسفك 
�لدa مسرفا، �% بعضها ينعى على 
بعض  �كا� %  �لبد�  بعض  �لنا& 
هذ� �لبعض مصيبا، �لكنه كا� من 
�لثقا%   Aللتيا تلميذ�   mخر� جهة 
�اليهتم  �لنص،  بظاهر  يفسر   Bلذ�
 mتتحد *Aصو % aإلسال� aبأ� يقد
Þهد  �ال  ��Aقاها،  �لعقو\  ��ى 
 aكال تعمق  عن  �لبحث   % نفسه 

�هللا، �ال يهتم بعمق قوله تعاp: ال 
 Aلثما� JAتبلو�، ��ال �ملطهرE ميسه
�ملر*  % �ملذهب �لوهاá �لذB �سسه  
qمد �بن عبد �لوها_.  ففي �جلزير* 
ظهر  �لقر�  منتصف  عند  �لعربية 
للقر¢�  �حلر%  للتفس�  �ثر  �خطر 

��حلديث. 
�جلزير* �لعربية .. كانت شبه �جلزير* 
لسلطا�  �ضع  منطقة  بني  مقسمة 
�ضع  ممزقة  �بقيتها  ��ملدينة،  مكة 
لكل  �-ائها،   % �لقبائل  لسلطا� 
متاما   ،Hحال��  eنفو منطقة  قبيلة 

كعهد �جلاهلية.
�كانو� يقتتلو� �يعا، ��و� كل 
قبيلة حربا لتوسيع �لرقعة �ل� متلكها، 
« �جدJ قبيلة ¢\ سعو� �فقا جديد� 
شكل   % للتوسع،  جديد�  ��ساسا 
 Cبني �حد �لعلما�بني �لقبيلة  ��لتعا�
يتم  �لتعا��  هذ�   %�  .iتالميذ�
تقبل  ال  �ل�  ��لقبائل   mلقر� تكف� 

�خلضو� nم، �من « يتم �ستحال\ 
�يقتسم  �عرضهم،  �ماnم  �مهم 
�لصر��   Aتطو� �لغنائم،  �لطرفا� 
 pE *بني بقية �جلزير� Hبني �ألحال

توسع سلطا� �حلركة.
 كتبت �لكتب �ل� ت�A �تد�فع عما 
 ،Bملحمد�  aإلسال� �نه  على  فعلو� 
��ملثل �لذB 5تذm من قبل �إلنسا� 
فرصة  �كانت   ،áلغر�� �لشرقي 
�سيتم   ،Aالستثما� تقبل  eهبية 
�ستثماAها بعد eلك على يد �لدجا\ 

.aإلسال� iيكر Bلذ�

�لوهابية 
 Cللبقا قاسية  qلية  qا�لة  �لوهابية 
�بني  �لقبلية  بني  Þمع  �سا&  على 
�لد�لة، �تتخذ �لقتا\ ��لقتل �سيلة 
ֲדا  تغتر  فكر*  عن  تبحث  للتوسع، 
ֲדا  �يتم  Aهيبا،  متيز�  ֲדا   Aتتصو�
 �� �ملخالفة   *A�ملجا� �لقبيلة  تكف� 

B القـرن الثامن عشـر كان االنهيار األك� للكنيسـة 
ووجد الفالسفة B العقل أساسا ألخالقيات مت تروXها.

بثقافـة  اخملتلطـة  اإلسـالمية  الثقافـة  وكانـت 
اإلسـرائيليات تـؤj أكلهـا املـر B بـالد اإلسـالم.
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.i�لغز A�لشعب �ملجا�
 Jلكلما� من  بتلفيقة  تستعني 
يتحقق  ال  بد�نه   Bلذ� �لقتل  لت�ير 
من  فيهم  ما  �يهملو�  غرضهم، 
 Cلريا��كالكذ_  Jشكا\ �ملحرما�
�حب �لدنيا، �تستغل عيو_ �لنا& 
 Âما يتصل ֲדا من نصو�الفاִדم Ã�
�لتحذير من �لكفر ��لشرy كفرصة 
للحكم  �هللا  عن  �كالة  ال�اeها 
�نز\  مبا  حكما  eلك   Aباعتبا ֲדا 
بالكفر،  معها  ليس  من  �تتهم  �هللا، 
 �� يقو\  ما  �لتر�®  من  �تستمد 
�لكافر مستحق للقتل ملجر� �لكفر، 
�لقو*،  معه  من  هو  طبعا  ��لقاتل 
على  تقع  �ل�  �لقبيلة  هو  ��ملقتو\ 
حد�� �لتوسع، ��ل� ترفض بيعتهم 

على ما هم عليه.
س�*  Ãتصر  بعنو��:  كتا_  �له   
�لس�*  صياغة  يعيد  فيه  �لرسو\، 
�لنبوية % صوA* ال متت للن¥ بصلة، 
 iهل �جلزير* % عصر� Aتصو� ،�
��م  �ملذهب  يتبع  ال  من  �كل  بل 
قتلهم  Þو�  مكة،  كأهل   Aكفا Eما 
بسبب كفرهم �لفكرB، �� مرتد�� 
بكر،   á� خالفة   aيو �لر�*  كأهل 

فيقتلو� على �لر�*. 
�% نظرهم سكا� �جلزير* من غ�هم 
 aهم باإلسالAقر�E mعر�_ ال يتعد�

بربوبية  مكة  �هل   Aقر�E ��لتوحيد 
ال   �لتوحيد  من   Cجز ��لربوبية  �هللا. 
كله، �Eقر�A �لربوبية هذ� Aفضه �لن¥ 

�قاتلهم على بقية �لتوحيد.
عن   Jستفسر� لو  بأنك  �يستد\   
�لتوحيد عاميا �� ح` عاملا من غ� 
�لوهابية فسيجيب بأ� Aبنا �هللا خالقنا 
�مالكنا �مدبر �مرنا �شافينا ���Aقنا 
..  �يقو\ بأنه �ر� جو�_ مطابق 
لو سألتهم من خلق   Aلكفا� جلو�_ 

�لسما��J ��أل�A؟ فيقولو� �هللا.
فعله  ما  �لوها_  عبد  �بن   Aيصو�  
معهم من قتل على �نه عني ما فعله 
�ما  �ملشركني.  مع   � �هللا  Aسو\ 

فعله �بو بكر، Aضي �هللا عنه.
�ملهينة   J�Aلتصو�  iهذ �قدمت 

لإلسالa على ��ا �Aة �إلسالa؟! 
�فتر��  من  �لوهابية:  فعلته  ما  هذ� 
��لد�عي  �لفاهم   Hلطر� ��ا  نفسها 
�لباقي   ��� �لعليا  ��ليد   aلإلسال
 �� �ملدعو��  �لسفلى �هم  �ليد  هم 
يبايعو�، ��ضع مقيا& �لسالa �نه بيعة 
على توحيد �أللوهية لقا�* �حلركة، 
��م   ��Aيتصو� بالقو*،   �� سلما 
بذلك يستر��� �ملسلو_، �هو حق 
�هللا % �� يعبد، �يسلمو� حق �هللا 

�ملهضوE aليه تعاp طوعا �كرها.
�لكسب  به  مقصو��  تلفيقا  كا� 
�ملسلمني  قتل  ��ستحال\   B�ملا�
بال�هم.   % ��لتوسع  �حكمهم 
يقصه  كثو_  حياكته  مت  تلفيق 

��يطه حائك مبو�صفاq Jد�*. 

هذا هو مـا فعلته الوهابية: من اف�اض نفسـها أنها 
الطـرف الفاهم والداعي لإلسـالم واليـد العليا وأن 
الباقـي هم اليد السـفلى وهو املدعـوون أن يبايعوا، 
ووضع مقياس السـالم أنه بيعة على توحيد األلوهية 
لقـادة احلركة، سـلما أو بالقـوة، ويتصـورون أنهم 
بذلك يسـ�دون املسـلوب، وهو حق اهللا B أن يعبد، 
ويسـلمون حق اهللا املهضوم إليه تعاn طوعا وكرها.




