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التقوى

 تصّو� LّY مرشًحا للرئاسة 
�ملعر�فني  Yحد  �ال  ´د   y
 Wقد �ن� Tلرشو�� Xبالفسا
 Åالنتخا� برناºه  عن  للنا	   rيشر
�TXّ فعل هذ�  Lستكو �mاسنه، فما��
 Tfيا �عدمي �ملر�gنتها� Lكا �m� ح؟ �ملرشَّ
فقد يفرr لذلك، �يقو': ال بأ	 بذلك 
ما ��X هذ� �لشّرير يتقن هذV �لدعاية 
�T من �حلياf فإنه m لديه Lكا L� ،اناº
ر  يسا�N F منع هذ� �لشّرير من LY ينظِّ
�فض   �m�� تطّوًعا،  لو   Øح ل�ناºه 
 L� يعاقبه   LY بد  عليه �ال  فسيسخط 
 LY لك، �ال بّدm على T�كاL لديه قد
 .aذ� �لغر� 	من �لنا �¸تا� �ألخيا

 LY ميكن  Yّنه   aفر على  كله  هذ� 
�اسًة  نفسه   N ´د  فاسد  يوجد 
 aفتر�� �هذ�   ،Aخل� لنشر  بالغة 
يسعى  فالفاسد  ��ال  §ت،   Uجد
 rلصال� نشر  �Yما   ،Xلفسا� لنشر 
�لصاحلني.   Wسو له  يتحمس  فال 
سألk �لبا�حة شيخ باكستا� متعصب 
كند�:  تو�نتو   N ُعقد�   Tند� بعد 
كيف صرَ� �Yديًّا؟ فقلُت له: �لقصة 
 kلك لسرXها،  �قت  �ال  طويلة، 
سأmكر لك �للحظة �ألخTA منها، فقد 
كنُت YقرN Y تفسA �ملنا� لرشيد �ضا 
 ،� �ملسيح   Tفا� oيا�   Aتفس عن 
حيث يقو' �شيد �ضا بوفاته، �لكن 

 �m�" :لسؤ�' �لذ3 طرحه على نفسه�
بعناية  Yعد�ئه  �ملسيح قد جنا من   Lكا
 y  �mملا� mهب؟  فأين  خاصة،  ��ية 
 � Yثر؟"   �Y عني  على  Yحٌد  له  يْقُف 
حا�'  �قد  mلك؟"  بعد  mهب  "Yين 
�ال  يستطع  فلم  �إلجابة  �ضا  �شيد 
بأY LفرX عنو�نا خاصا باملسألة، �هو: 
"�لقو' ֲדجرT �ملسيح �� ��ند، �موته 
 .."Aكشم  N َنكر  َسر3   Tبلد  N
 �gAم قو'  mكر   Lلعنو�� هذ�  �حتت 
غال� �Yد N حتديد ق� عيسى �، 
 N هجرته لتبليغ �لقبائل �إلسر�ئيلية N�
�شيد �ضا  LY ضحا�� Lلشر1، �كا�
 N يؤمن مبا ينقل؛ ليس لدقته ��سهابه

 هانـي طاهـر
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�ألXلة  لنْقله  بل  فحسب،  mلك  نْقل 
�لقرoنية على هذ� �لتفسA، �لعد� نْقله 
 V�"ففر�  Aلشه� تعليقه   � oخر.  �Yيا 
ليس  �لبلد  mلك   N �موته  ��ند   ��
ببعيد عقال �ال نقال". �كاL ��ضحا 

يتب® قو' م�gA غال�  �شيد �ضا  LY
�ملسائل..  Yخطر  من  مسألة   N �Yد 
 Xّلر� يستطع   y Yنه  ��ضحا   Lكا�
على شبهة �لنصا�W �ال باللجوf �ليه.

فقلُت للشيخ �لباكستا�: قلُت حينها 

 Lيكو LY نفسي: هل يقبل �هللا تعا� N
على يد �جل متقوِّ' قوُ' �حلّق �ملتكامل 
عليها   Jل�� �ألساسية  �لقصة   Vهذ  N
~تلف Yهّم �ألXياL؟ �حيث �Lّ �ملتقّو' 
 LY ، فهل يقبل �هللا تعا�	هو شّر �لنا

"sملغر�. tملشر�" uنشرته جريد Vلذ� vخل� u?صو

 �لكندية �لصاu?A بتا?يخ  ١٥-٠٥-٢٠١٤

 z عدAها ٣٨٠
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التقوى

يكوL هذ� �لكشف على يد شّر �لنا	؟ 
يّتهم  فإنه  بذلك  يقو'  من   Lّ�
يقبل   m�  ،Tfملر�� بعد�  �هللا 
�لطريق.  ֲדذ�   Aخل� ينتشر   LY
باملسيح  oمنُت  Yقو': حني  تابعُت   �
 ،Aلكث� Yعر_  Yكن   y �  Xملوعو�
�لكن بعد mلك بد�Y تتبّين �حلقائق، 
�ملشكال�  عويصا�   LY يّتضح   Yبد�
 Xملوعو� �ملسيح  يد  على  حّلها   Lكا
�، ��لقو' بأنه متقّو' �ساTf بالغة 
 َّXيْسَو LY �� 3Xهللا ��ستخفا_ به �يؤ
 .X�Xميا� يز� Lكا Tكل مر N� .لقلب�
N كل ند�T من ند��تنا �لعديدN T كند� 
ُيبهت �لعرs من Yقو�' �اعتنا N حّل 
مشكال� �لعاy �لعرÅ �حلالية، حيث 
�خصوصا   .Lمكا كل   N �القتتا' 
 Xملسيح �ملوعو� ���حني نقرY �م عبا
 :sلشعو� فيها  ¸اطب   Jل�   �
صاحلني  كنتم   L� Yنكم  "��علمو� 
جر�  �كذلك  لكم،   zمللو� ألصلَح 
 fنتهو� من �طر��� .Lُسّنة �هللا لقو� يّتقو
ملوz �إلسال� ��ستِغفر�� �م �L كنتم 
�قابكم  ملكو�  ���م   ....Lتنصحو
فانصحو�  �Yمو�لكم،  �Yعر�ضكم 
لكم  �هللا  �قد جعلهم   .Lميلكو للذين 
كآال�،  �م  �جعلكم  كُمِعّد��، 
كنتم   L�  Wلتقو�� �ل�  على  فتعا�نو� 
سيئاִדم،  على  �َنبِّهوهم   .Lلصو~

�Yَعِثر�هم على هفو�ִדم، �L كنتم ال 
(Wملن ير Tلتبصر�� Wد��) ."Lتنافقو

 Vهذ مبثل  يأ¾   LY ملتقوِّ'   Lكا هل 
 Loلقر� ُصلب  من  هي   Jل� �لنصائح 
 Vيكتشف هذ LY له Lلكرمي؟ هل كا�
 LY لآللئ �لغائبة؟ هل يقبل �هللا تعا��
يكوL نشُر هذV �لقيم �إلسالمية �لعظيمة 
 Lيتهمو �mعلى يد متقوِّ' ��اعته؟ ملا
قد�V؟  حّق  يقد��نه  �ال  تعا�  �هللا 
عّم YحتدÀ؟ فعظائم �ألمو� �لJ حّلها 
 � �ملهد3  ��إلما�   Xملوعو� �ملسيح 

عديدT، �يكفي LY نذكر منها:
 

 N  Xجلها� فلسفة  حضرته  بّين   :١
�إلسال� N �قت كاL �ملشايخ متفقني 
 Lعد��ّ�. �قد كا Xجلها� LY فيه على
توضيح حضرته ضر��يا جد� N عصٍر 

باتت فيه �حلرية �لدينية من �ملسلَّما�، 
 Lفلو ظّل �لفكر �إلسالمي على ما كا
عليه لشّكل ضربة قاصمة للدين كله 
 yالستغّله �لعا� ،V��َلَزْعَزَعُه من جذ�
من  ��لسخرية  �ملسلمني  ضد   Xلالحتا
Xينهم. �قد بّين حضرته mلك N �قت 
y يكن ¸طر ببا' عاLY y يقو' مبثل 
 LY ها�مmY N قد �ستقّر Lلك، بل كاm
�جلهاX ُفرa لقتا' �لنا	 ��خضاعهم 
 �Y Yساَلمونا  �لنظر  بغض  لإلسال� 
 LY بّين  �لسيا1  هذ�   N� حاَ�بونا. 
فكرية  مهمة  �ملسيح  �ملهد3  مهمة 
يو�َجه  �لدجا'   LY �بّين  Xموية،  ال 
باحلجج ال بالقتا'. �بّين LY �لقرLo ال 
نسخ فيه، �LY �جلهاy X ميّر N مر�حل 
َنَسخت �ألخTُA منها ما سبقها. فهل 

ينبوFُ �ملعرفة هذ� مصدُ�V متقوِّ'؟

٢: �لتفسA �ملتكامل لعالما� �لساعة، 
�خصوصا �لدجا' �يأجو� �مأجو� 
 �Aتفس  Lكا �قد   ،a��أل ��Xبة 
�مع  كلها   dلنصو� مع  منسجما 

�لعقل ��ملنطق.
 

 ،fملتكامل ملعجز�� �ألنبيا� A٣: �لتفس
فقا': "�L صفا� كل نªّ �معجز�ته 
�لذين  من  Yمته  من   Xفر�Y  N تنعكس 
يصطبغوL بصبغته �يفَنْوL فيه .... ال 

كنتم  إن  أنكـم  "واعلموا 
صاحلني ألصلـَح امللوك 
لكـم، وكذلـك جـرت 
ُسـّنة اهللا لقـوم يّتقون. 
ملوك  إطراء  من  وانتهوا 
اإلسالم واسـتِغفروا !م 
كنتـم تنصحـون....  إن 
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 TX1 للعا�يوجد 3Y معجزY �Y Tمر خا
لنª من �ألنبياf �ال �يشا�كه فيه Yلو_ 
 Tفكر على  قضى  �ֲדذ�  �لنا	".  من 
 N  � �مد  نبينا  على   ªن  3Y تفو1ُّ 
º 3Yا'، �جعل mلك Xعامة من Xعائم 

تفسA "خامت �لنبيني".
 

 fألنبيا� لقصص  �ملتكامل   Aلتفس�  :٤
N �لقرLo، حيث قا': �نه ما من قصة 
ح  تصحِّ  �fجا �ال   ªن عن   Loلقر�  N
 Vلكتب �لسابقة. �ֲדذ� N شيع عنهY ما
 fمن �ألخطا Aقضى على كث  Tلقاعد�
 �X�g  Jل��  ،Aلتفاس�  N شاعت   Jل�
بعض   N  T���لتو تقوله  عما   �fسو

�لقضايا.

بّين  �إلسال�، حيث  تعاليم  فلسفة   :٥
� N كتاs ֲדذ� �لعنو�L �حلكمَة من 
تفو1  �بيَّن  �إلسالمية،  �لتعاليم   f���

 .LياXإلسال� على كل �أل�

 N �حلديث  مكانة  حضرته  بّين   :٦
�َحلَكم  هو   Loلقر�  LY �بّين  �إلسال�، 
عليه �ليس �لعكس كما كاL معر�فا، 
�ֲדذ�  ��حلديث.  �لسنة  بني  �فر1َّ 
�لسنة   N ملشككني� �لطريق على  قطع 
 N �ملتطرفني  على  فعلهم   TX� بسبب 
 �Xللمبا  XعاY�  .Loلقر� مثل  �عتبا�ها 

 LY بعد  �عتبا�ها  �لقرoنية  �إلسالمية 
بسبب  عليها  ُيقضى   LY �Yشكت 
عليها.  �لضعيفة  �ملرِ�ّيا�  تقدمي 
على  �إلسال�  تفّو1  حضرته  بّين   :٧
مقا�نا�  خال'  من  كلها   LياXأل�
�ال  �ملجاال�.  من   Aكث  N ��سعة 
شك LY هذ� ضر��N 3 عصر �لسفر 
��لتقاf �حلضا��� �تعر_ �لكل على 
�لكل. �N هذV �لنقطة يطو' �حلديث. 
يبعث   y تعا�  �هللا   LY  Lآل� لنتخيل 
�ملسيح �ملوعوX ��إلما� �ملهد3 �، 
 Lيقولو Lملسلمني ال يز�لو� LY لنتخيل�
باجلهاX ��جومي �بقتل �ملخالفني �م، 
ال  ��Yم   ،kيX Yسا	  على  �بالتمييز 
يز�لوL ينتظر�L مهديا Xمويا �Xجاال 
 Lيؤمنو  Lيز�لو ال  ��Yم  ضخما، 
�ال   ،Loلقر�  a�تعا  Jل� باألحاXيث 
يز�لوL ُيضحكوL �لنا	 عليهم بإميا�م 
 � �لرسو'  �بسحر   Aلكب�  Fبرضا

قصص   ��Aبتفس� �جلن  �بتلبس 
 Lم ال يز�لو�Y� ،لنبيني بطريقة خر�فية�
فكيف  ��ملنسو`..  بالناسخ   Lيقولو
 Lلدجا'؟ هل كانو� سيقفو� Lسيو�جهو
Yما� قنو�� �لدجا' ببضاعتهم �َخلِربة؟

�ا  Xعا   Jل� �لتصحيحا�  هي  �ها 
�ستقرَّ�  قد   �  Xملوعو� �ملسيح 
�سخت �جتذَّ�� N قلوs �ملاليني �
�ملاليني   sقلو  N� �أل�ديني،  من 
ֲדم.  تأثر��  �لذين  Yيضا  غAهم  من 
�مو�قعهم  �أل�دية  قنو�ُ�  هي  �ها 
َقْلٌب  َلُه   Lََكا ﴿ِلَمْن  قبلًة   ��صا
َشِهيٌد﴾.  َ�ُهَو  ْمَع  �لسَّ Yَْلَقى   �ْYَ
ببنت  ينبس   LY �لشيخ  يستطع   y
قلناy� ،V يكن يعر_  شفة حو' ما 
 s�سوY LّY Wبا بكر �لصديق قد حا
�Xعائهم   �Y �Xִדم،   Xملجر �ملرتدين 
 LY على �لد�لة �إلسالمية LY� ،Tلنبو�
 !Tلنبو� تتبع مدعي  حتا�3Y s �اعة 
حا�لنا بكل �ألXلة LY نبني له حقيقة 
 LّY� ،ضي �هللا عنه�ما قا� به Yبو بكر 
 ،L�Xمتمر  �Y  Lمعتد� حا�ֲדم  �لذين 
�ليسو� ºرY Xنا	 يتبعوL فكر� ¿الفا، 
ال  �حديثية  قرoنية  بآيا�   VتيناY�
من  نستِفد   y لكن  حصرها،  يسهل 
مع®  عمليا  لنا  تبّين  Yنه   Wسو mلك 
َال  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْكٌم  تعا� ﴿ُصمٌّ  قوله 

.(١٧١  Tلبقر�) ﴾Lََيْعِقُلو

سـيواجهون  فــكيف 
الدجـال؟ هـل كانـوا 
أمـام  سيــقـفـون 
قــنـوات الدجــال 
ببضاعتهـم اَخلــِربة؟


