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 حتوى المقائمة 
 

رقم   
 الصفحة 

 viii المقدمة

 1 د ل تحليلي وناق  محمود محمد طه: تناوُ 

 581 المصادر 
 681 د عام وناق  يم  محمود محمد طه: تقي  

 921 المصادر 
 941 فة والعرفانية المنحرفةالمجموعات المتصو   من  االسالم األصيل ُيحذر  

 981 المصادر 
 991 س الكهنوتوفل    متخل  فةالكتابات محمود محمد طه  

 232 المصادر 
 252 ى فلتةو  ج س  ى الفلتويين لن ينت  ن تول  حمود محمد طه والكهنة: م  م

 292 المصادر 

 302 غ قلب محمود محمد طه ال فرق بين ضالالت عقل الترابي وزي  

 352 إعدام محمود محمد طه كان خطًأ شنيعًا ومشينا

 442 المصادر 

لة  محاصرة الكهنة  ه   452 لة ت  الق  الج 

 852 المصادر 

 892 البليد دموية الكهنوت

 982 المصادر 

 992 الناق د  ُولانغة هذا التة لُ ي  ع  مرج  

 306 المصادر 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الطيبين الطاهرين  والصالة والسالم على النبي محمد وعلى آله

 
 المقدمة 

 

ما شاء هللا وال حول وال قوة إال باهلل تعالى رب العالمين والصالة                     
َيا َأيَُّها الَِّذيَن  "،  يقول هللا تعالى  .الطيبين الطاهرين  والسالم على النبي محمد وآله 

  آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطعِ 
   ".َّللاََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيماً 

ا          القارئة.  عزيزي  وعزيزتي  عمل  لقارئ  قبل  من  يصدر    وناقد    علمي    لم 
"االسالم االغبر بعنوان    محمود محمد طه يتناول ُكَتيِ ب    ومعرفي    بأسلوب منهجي  

عمال التي صدرت  . فغالبية األبرسالته االولى ال يصلح لإلنسانية القرن العشرين"
ل  ي وضحْ ي سطحِ مهاِتر وجدلِ في هذا المجال إما تطبيل للضال وضالله أو تناول  

سة  ة دارِ ة ومنهجي  ة ومعرفي  ل في سبر ضالالت محمود محمد طه بطريقة علمي  فشِ 
وُمحق قة من اجل، ليس فقط هدم هيكل محمود محمد طه االبليسي للقرن العشرين،  

تصادم مع الذي  الجاهل  الكهنوت  ونقد  تقييم  أيضًا    محمود محمد طه   هالتائ  بل 
لكهنوت السقيفي الذي استقى منه كالهما؛ محمود محمد طه  وكذلك فضح تراث ا

ساعد    والكهنوت المخادع، ومن ثم توضيح جذور الضالل واالنحراف القديم الذي 
. والهدف من هذا  ه الخاصضالل  ة"مسح" وهندس  محمود محمد طه بإجراء عملية

طه   محمد  محمود  ُتُرهات  في  فقط  ليست  المصيبة  أن  حقيقة  توضيح  هو  كله 
بل   ،تصادم الثور الهائج في متجر الخزفكالت الكهنوت الذي تصاَدم معه  وضال
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أيضًا في مصدر ضاللهما معًا؛ أال وهو تراث السقيفة بأقطابها ونكوثهم وخيانتهم  
عبر التاريخ    عنقودي والمتسلسلالتي وضعت أساس الضالل الو موبقاتهم  و وأكاذيبهم  

ن يكون آخر قيح منه. ولذلك فإن  والذي لم يكن محمود محمد طه أول قيح منه ول
، كما تفعل  عدمه بالنقدأ د تناول اعمال محمود محمد طه أو الكهنوت الذي  مجر  

وفضح من دون نقد     وُمْجِدَيالن يكون كافياً   الخامات التي تم انتاجها حتى اآلن،
لو كان كهنوتيا أو    الجذور التي ينهل منها الضالل المتجدد في كل عهد وحين

 . محموديا
ه  ض  مضاجع الكهنة االغبياء في السودان شخص كما قَ   ض  قُ لم يكما أنه           

  كان   ة  بَ لَ في حَ معركة  محمود محمد طه  التائه  الضال محمود محمد طه. لقد خلق  
يتعارك معه  محمود محمد طه  المغمور كِ يهاعل  ومن  ضاال  ،  ن  ال  ِض ومُ ن  الهما، 

في وسط مشجعين   لها  ياً ك ِ ه ُمزَ عي الهداية لنفسِ ل اآلخر ويدَّ ضل ِ منهما يُ لكن كل  و 
نفسه أن يقرأ قراءة  منهما  ف أحد   . ولم يكل ِ واالنعام  من الهبل والخبل والحمير والبغال 

الحق   عرف الحقيقة والحق ويعرف أهلفية في الدين والتاريخ ليعرِ لمية ومَ متدبِ رة وعِ 
   .أهل الباطل ويتبرأ منهمويعرف الباطل و  ويواليهم

كان  أن محمود محمد طه  قارئ  لل وضح  يي الناقد هذا  كتاب   إن  في الحقيقة،         
لكنه    منحرفاً   اً رفاني  وعِ   زائغاً   باطنياً  الحديث  العصر  في  ظهر  ضااًل  في  وسقيفيًا 

من    نهاية مرحلة النبوةافراز من افرازات االنحراف القديم الذي ظهر قبل  الحقيقة  
المنافقين "الصحابة"  القديم  ذلك    نقلب اثم    .خالل  الذي يمثله الصحابة  االنحراف 

مه هلل تعالى  والميثاق الذي قد  العهد  ونكث  بعد استشهاد النبي ص وآله  المنافقين  
دة ظهرت في  متعد  متنوعة و س النحرافات  واس  الناس  م  حكَ ولرسوله ص وآله ومن ثم  

عصور مختلفة وكان محمود محمد طه قيح منحرف وباطني طفيف من ذلك القيح  
.  وتجريفاوتحريفًا    في عصور عدة وعاث في الدين فساداً   ه ر و ظهر  تكر  المنحرف الذي  
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امتداد النحراف  ما هو إال  محمود محمد طه  يوضح أن    النقد التفكيكي هذا   كتاب ف
الذي  االنحراف و ذلك    تراثو   ل من أرشيفهَ نَ قديم ألنه   القديم  النكوث واالنقالب 
محمود محمد  التائه  من    كل  ى عنهم  ن الذين يترض  و المنحرف  "الصحابة"أسسه له  

 الذين تسببوا في اعدامه. االغبياء طه وغرماءه من الكهنة 
محمود محمد طه وعمله الشاطح في هذا الكتاب  لتائه  تناولنا لوعليه، فإن           

والتفكيكي   السيوضِ  الناقد  أن  في    تليس مصيبة  ح  وشطحات  فقط  محمود  ُتُرهات 
حتى الثمالة  محمود محمد طه    اتشر ب منه   ةمنحرف  بيئةنما في  إمحمد طه وأمثاله و 
وينهل    هيلإ يستمع  و جلس  ي  بهيمياً   قبوالً ه  نفسد لجِ استطاع أن يو و وبدأ ينتج ضالالته  

سَ  الفارغةلْ من  جمجمته  نفيل  و حات  اللذلك  .  ظهور  فقط  ليست    صيبةم فإن  في 
ع  مخادِ   تراثمليئة ببيئة    فيأيضًا  وإنما  ،  الممسوخة من وقت آلخراألفكار االبليسية  

  ليزيد من حجم التضليل ويبثه  الكهنوت الضال  حتضنه  ي   ل وتضليليب ومتحايِ ذِ اوك
  ، من أمثال محمود محمد طه،ورصيفه  يتصادم مع غريمه  في نفس الوقتلكنه  و 

حتى ولو إدعى أي منهم الدفاع عن    سياسي وال عالقة له بالدين  بينهم  الن الصراع
حيث أن كالهما يحرث في ارضه التي تتقبل حامل كل ُتْرهة وضاللة وتعتبره  .  الدين

  وتعتبرها مصدراً كهنوتية كاذبة  مامة  التي تسقط على كل قُ بيئة  الفمصدرًا للدين.  
نفس البيئة البهيمية التي جلست واستمعت واخذت عن محمود محمد طه  للدين هي  

بهيمية  ه  ل  رتوف  و   التضليل و ويفيها    ينشطحظيرة  الدين  و تشيطن  ي تكهِ ن  يتقم ص 
مثل  و   .ليةشطحاته التنبؤية والترسُّ ب  مده ويزو ِ   ويلعب دور ابليس في تضليل الناس 

بل هي  وال تحب الحق وجاهلية ممتدة منذ زمن السقيفة  جاهلة  هذه البيئة هي بيئة  
مثل تلك البيئة هو  واقع  ي الحقيقة، فإن  ف حتى لو ظهر الحق لها.  صادة عن الحق  

أوقع فيه اقطاب السقيفة  ي  ذلاجزء من الواقع  و  وه  كبيرة جداً ه مصيبتُمزري و  واقع  
ولم يرفض ذلك المجتمع الضالل المقدم له رغم انه موا له الضالل  المجتمع وقد  
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ورأى معجزات النبوة لكنه مجتمع سامري وقابل للتضليل  كان حديث عهد بالنبوة  
ال مثيل  فائقة النظير بل و السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم ببالغة أنذرتهم ولذلك 

فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر  "، للمنقلبين ولمن رضوا باالنقالب عندما قالت لها 
بنار هللا   موصولة ،وشنار األبد ،موسومة بغضب الجبار ، باقية العار نقبة الخف 

الموقدة، التي تطلع على األفئدة، فبعين هللا ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب  
عة النبي ص وآله،  ْض قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، بِ لقد  حقًا  ."  ينقلبون 

تقول إال حقاً  لواقع  اعطت وصفا حي  قد   و وهي ال  التاريخ  ًا  يجتر  سمتعاقب عبر 
عل  وبالفِ   ة.بليسياعتراءاته االبكل  العنقودي المتسلسل    والضالل  االنحراف والنكوث

والذي يعتريه    والمنقلب  الناكث  ذلك الواقع عناقيد  في امتدادات  غارق  مازال المجتمع  
كان محمود محمد طه  و   تظهر من وقت لحين  متتاليةالشيطان من خالل منتجات  

قتله الذي  تجلياته  ، كالهما، والكهنوت  فيه  .  من  الذي يظهر  يعتريهم  فالواقع  من 
هته السيدة هو نفس ذلك الواقع الذي شب  الشيطان ومن يدافع عمن يعتريهم الشيطان  

ابة  فاطمة الزهراء عليها السالم بأنه كواقع الراحلة   الد  المسروجة بطريقة خطأ  أو 
ُيصاب  رها و و حافِ أها  ف  ويضعف ويتآكل خُ   ها ظهر على  وقروح  جروح  صاب ب لذلك تُ 

وبهذا  إلى االمام أبدًا.  حركة  عافية وال    للراحلة أو الدابةال تستقيم  فوالقروح  جروح  بال
أقطاب السقيفة ومن سكت  السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم  انذرت  التشبيه البليغ  

هم كانوا يستمعون إليها وهم ال  واقع كهذا ولكن   من رتهم  وحذَّ لهم ورضي بانقالبهم  
إلى اآلن  امتد  عانى منه مجتمع ما بعد السقيفة و و ساد هذا الواقع  يبصرون ولذلك  

في شكل ُتُرهات وشطحات محمودية وتضليالت  المعاصرة    المجتمعات  عاني منهتل
بالدين    ،كهذا  كيف لمجتمعف  .كهنوتيةودمويات   ونهج نبي  األصيل  ال عالقة له 

إلى االمام  يكتسب عافية عقلية أو روحية أو يخطو خطوة واحدة  ن  أالدين ص وآله،  
كيف لمجتمع كهذا، ال   ؟بينما يوالي المنحرفين القدامى ويصادم المنحرفين الجدد
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وآله، إال أن يخرج له أمثال التائه  عالقة له بالدين االصيل ونهج نبي الدين ص  
محمود محمد طه والكهنوت الجاهل الذي قتله وكل منهم يساهم بدوره في مزيد من  

   التضليل؟
وانحراف  ضالل  لكهنة الذين يعتبرون  لدوجة  الكتاب المعايير المز وضح  يس        

المؤسسون اقطابها    نون عويترُض بل و "سنة" يجب اتباعها    "دايةهِ "  رموزهم المنقلبة 
لذلك االنحراف؛ الذين اورثوا المجتمع بيئة تضليلية مالئمة لخروج انحرافات متنوعة  

محمود محمد طه التائه  بها  أتى  التي  تلك  مثل  التاريخ  ير   ،عبر  الكهنة  بينما  ى 
محمود محمد  هات  وُتُرهات الحاضر ومن بينها شطحات وُترُ ن شطحات  التنابلة أ 

والتيوس  يجيِ شون المنبر الِضرار  ولذلك  "  كفراً "  و  "ةً ضالل"  وو "زندقًة"    "دةً رِ "طه  
 و و "زندقًة"    "دةً رِ ما سماه الكهنوت "  والطغاة إلعدام من انتجالجالسة تحت المنبر  

وال ُيدرك الكهنة أو يغضون الطرف عن حقيقة أن التراث المنحِرف    "كفراً "  و  "ضالالً "
،  فرعًا جديدًا من ذلك االنحراف القديمإال  ينتج    محمود محمد طه الالذي نهل منه 

وأن اعدام محمود محمد طه هو تحصيل    بصفة دائمة وطريقة عنقودية متسلسلة،
والمكتظ  التراث المنحرف  . فليقودوا حركة التضليل  آخرون سيظهرون ألن    حاصل 

التضليل   ومحتويات  التراث  بأقطاب  بذلك  الكهنة  اعتداد  وأن  الجميع  متناول  في 
مستمرة   بصفة  سيبِني  الذي  هو  ُمعتمدًا  مرجعًا  له  واعتبارهم    عناقيدالمنحرف 

بغباء    ،الكهنة   ولكنمنذ السقيفة وإلى أن يأتي هللا تعالى بأمره.    لسلةاالنحرافات المس
  المنحرفين من   من عاصرهم منُيِدينون  منقطع النظير وفلس عقلي غير مسبوق،  

االنحراف  رموز  عدامية وال ينطقون ببنت شفه ضد  إ محمود محمد طه إدانة  أمثال  
محمود محمد  كالهما،  المنقلبون؛ مراجع    "صحابتهم" والضالل القديم الذي اسسه  

خذ  تأ واقع الكالب الالهثة التي إن  واقع كهذا هو  ف  يترَضون عنهم.طه والكهنة، بل و 
رفضوا أن يكونوا مع الصادقين  ذلك مثل القوم الذين  و تلهث    هاتركتعليها تلهث وإن  



xiii 
 

  فأصبح  بآيات هللا تعالى واختاروا أن يتِ بعوا الكاذبين وانتهجوا نهجهم في التكذيب  
     . مجتمعهم مرتعًا إلنتاج كل أنواع الضالل

بليسيات محمود محمد  إل  نقد  فقط  تناولنا في هذا الكتاب ليس  فإن  ولذلك           
المتصارعة   التوجهات  ليس جزء من صراع  الكاتب    سياسياً أو    كهنوتياً طه. ألن 

فكك  ُمتكاِمل يعلمي ونقدي  تناول    هذا الكتابليكون مع هذا أو ضد هذا. وإنما  
محمود محمد طه بل والجذور    منه محمود محمد طه والواقع الذي ظهر  ضالل  
وفَّ  مزو  التي  ارث  من  ليتغذى  طه  محمد  لمحمود  وملفَّ رت  وكاذِ ر  وُمَتحاِيل    بق 
الروايات  وبتر  ع  يقطتو ال يعرف سوى كلمات "كذا وكذا" و "فالن وفالن"    وُمخاِدع

اسسوا لظهور  "الصحابة" الذين  إخفاء مخازي وانحرافات  وتزويرها وذلك من أجل  
يضًا الكهنوت الجاهل الذي هاج ضد  أ  الكتاب  ينقدو . كما  أمثال محمود محمد طه

ن الكهنوت نفسه ضال لكن ضالل الكهنوت قد  أمحمود محمد طه رغم  ضالالت  
  فين ر كالهداية المزيفة للصحابة المنح  "هداية"لى  إوله وتحويله، عبر الزمن،  تم قبُ 

ُتُرهات محمود   الذين يترضى عنهم الكهنوت ويتجاوز عن موبقاتهم التي اشعلت 
ات منذ السقيفة  رزح تحتها المجتمعتوهذه هي المأساة والمصيبة التي  .  محمد طه

  ةابليس المعاصر   ورشة. لذلك كان البد من تناول شامل ال يهدم  وإلى يومنا هذا 
محمود محمد طه فقط الكهنوت  التائه  ؛  أيضًا    ، الضال  وغريمه  السقيفة بل    يهدم 

ليهندسوا السقوف   من يعتريهم الشيطانفي الماضي  ي استظل بها  تالكبيرة ال  الفلتوية
طه    والمعاصرة  الالحقة محمد  محمود  أمثال  بها  استظل  وغريمه  الشاطح  والتي 

الخاصةالكاذب  الكهنوت   َفْلتاِتهم  ال   لينتجوا  والتي  المتسلسلة    عنقوديةوتضليالتهم 
وإنتاج المزيد من    في مواصلة تضليل الناس  ،طريقتها الخاصةبو   ،تساهم كل منها 

 . التضليل
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ذلك  البئيس  محمود محمد طه  ُكَتِيب  ل   اعاله  تناولي أسلوب  ب نني  إوعليه ف         
فقط جبهة من يسمون    ت هذا الكتاب عدة جبهات وليسب  بل فتحتُ   .لم استثني احداً 

فقد فتحت كل الجبهات    ،. في الحقيقةمتجمهرين حول الضالل  نفسهم جمهوريينأ
أل مصراعيها  ال على  الباطل  ان  وجدت  هو  معاصر  نني  قليلةال  إما  من    سطور 

ا المجتمع  قديماللباطل  مصادر  "بتالبيب"  والقابض  بكثافة  تعليمه    المستشري  في 
واعالمه  يمكن  و .  ومنبره  دون  أال  المعاصر من  الباطل  نحارب  نبحث عن  أن  ن 

  الحق أوالً والهدف من كل هذا هو تبيان  .  جذوره  ه ونقتلعجذوره في الماضي ونحارب
طل وعلى الذين  نواليهم ومن ثم التعرف على البامن يمثل الحق فلنعرفه ونعرف  

لم ذا  إو   . لنواليه  الحق  فإذا لم نعرف الحق لن نعرف من اتبع اتبعوه ونتبرأ منهم.  
حينما  ومثال ذلك أنه  .  لكي نتبرأ منه  مارسهوقع فيه و نعرف الباطل لن نعرف من  

م ذلك تقد    ،الزبير وعائشةالخوارج: في شأن    شخص  التبس الحق والباطل في عقل 
يجتمع الزبير  ن ان  مكِ هل يُ اإلمام علي عليه السالم:  وسئل أمير المؤمنين  شخص  ال

الرجل  ذلك  امير المؤمنين االمام علي عليه السالم    فَ ؟ فوَص وعائشة على الباطل
وقال  عليه  ملبوس  الحقله  بأنه  "إن  بالناس،   والباطل ،  ُيعرفان  ال 

تعرف  ،أهله  تعرف الحق اعرف ولكن الباطل  يجب  ف وعليه  "  أتاه.من   واعرف  إنه 
ونصدح بالحق وبهم وعنده سيتبين  ونواليهم  التعرف على الحق لنعرف أهل الحق  

االغبر  ب محمود محمد طه  ي ِ تَ كان تناولنا لكُ لذلك  و الباطل وأهل الباطل فنتبرأ منهم.  
الباطل  يرفض  هم و يتوال  الحق ل   الحق وأهل  ،، تاريخياً يوضحلتناول شامل    مدخالً ذلك  

  م منينفض غبارهو ويتبرأ منهم  وُيَسمِ ي مؤسسيه باألسماء ويفضحهم  بل  ورموزه  
، كهنوتيا أو  بعد ذلكأيًا كان مصدره    المعاصر،   ن الباطلأن  رهِ بَ ويُ عقول الناس  

  الذي حدث تحت سقف السقيفة   القديمالباطل    جذورمن    ت  ما هو إال نبْ ،  محموديا
. وهدم سقف السقيفة  ولذلك البد من اقتالع تلك الجذور  والمتساقطالمنهار  المهترئ و 

ونقد    لى نقد من اسسوا له االنحرافإنا  ر  محمود محمد طه يجُ لتائه  نا لدَ قْ نَ فإن  عليه  و 
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ل  ويسهُ تاريخي  صورة بشكل  الاالنحراف وهكذا تكتمل  ذلك  من يتبعون من اسسوا  
والبراءة من    الحق وواليتهم واتباعهمتنوير الناس وقيادتهم نحو معرفة الحق وأهل  

   .الباطل وأهل الباطل

فمنذ  .  وكفي سكوتاً   كفى صمتاً ألننا نقول:    كان أسلوب التناول هذا ضرورياً          
واختلقوا    وأمثاله  نشأتنا ونحن صغار نسمع ضجر الكهنوت ضد محمود محمد طه

ي حتى  للناس  إلهائيًا  في  صداعًا  المجتمع  ويستمر  والكذب  الخداع  تفرغ  اجترار 
  .منهم براءحقيقي  الكهنوت للسلب والنهب بالتنسيق مع السلطة باسم الدين والدين ال

كون  ي  شامالً ومعرفيًا وُمحققًا وموثقًا و   علمياً   من الكهنوت تناوالً أبدًا    جدلم ن   حيث
االنحراف  من  ليس فقط  ل الهداية والنجاة  بُ تستقي منه األجيال الجديدة سُ   منبعًا علمياً 

في كل  لم نسمع    .ورموزه  القديموالباطل  االنحراف  من    بل أيضاً   الجديدوالباطل  
تناوالً حياتنا   الغبي والجاهل  الكهنوت  التاريخ ألن خطوة كهذه    من  علميا لحقائق 

سقيفته التي يتكئ عليها من اجل إبقاء    ليس فقط سلطته الكهنوتية بل أيضاً   مهدِ ست
الكذب والخداع  كان  وتراه السقيفي  كل ما سمعناه من الكهنوت  ف.  الناس مخدوعين

جهل    يُنمُّ عن   نهيق ُحْمر مستنفرةوالتدليس والقصص المفبركة والروايات المختلقة و 
في  الكهنوت   السقيفة  ورغبته  سقيفة  تحت  الناس  ينتج  و إبقاء  مصادمة حتى من 

اشباع  و   محمود محمد طه،التائه  ، كالذي انتجه  على انحراف السقيفة  قائماً   نحرافاً ا
الجريمة   فيوالدموية  روح  خالل  ه  نفس  والتسلط  "من  مصداق   و  "االرتدادتعيين 

سلطته  يسحب البساط من تحت  يحاول أن  على كل من  والصاقه    جزافاً   "الزندقة"
من  الرموز المنحرفة وذلك التراث الكاذب و تستقي من تلك  التي  المعاصرة    الكهنوتية

رس الدين ح يال  وبذلك يتضح أن الكهنوت  .  ضده  ممارسة القتل وسفك الدماءَثم   
. وسلطته السياسيةه  حرس مصالحينما  إو له به    ةوال عالقنه شيئًا  علم ميألنه ال  

عنه  َلميعفالكهنوت ال يهتم بالدفاع عن الدين الحقيقي ألنه ال عالقة له بالحق وال 
سلطته السياسية ويهدم  د  ن الدين الحقيقي يهد  أفإنه ُيدِرك  منه شيئًا    ِلم وإذا ع  شيئاً 
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طمس  على  دائمًا  حرص الكهنوت  يلذلك  .  رموزه المنحرفة وتراثه المخادع والمتحايل
هذا  . فالمتهالك واآليل للسقوطالسقيفي  يلوذ بالصمت ويحمي هيكله  ودفن الحقائق و 

المزري هذا يمثل رمزيةذا كان  إنه  أر  جعلنا نتصو  الواقع     حقيقية  حال الكهنوت 
  واستكبارية واضطهاديةقاتمة بل وجبتية وطاغوتية  تصبح  ن صورة الدين  إلدين فل

البد من  كان  ولذلك    .ن يكون كذلكأوديكتاتورية وحاشى للدين االسالمي األصيل  
أهله   وعلى  الحق  الدين  على  الناس التعرف  فإنه    . بهم  وتنوير  الحقيقة،  لوال  في 

هلل،  ،ادراكناو   الكثير   اطالعنا الحق  بحمد  وأهل  من   للحق  وبراءتنا  لهم    ومواالتنا 
الباطلوأ   الباطل والكاذبة    هل  القديمة  البوتقة  تلك  في  بقاءنا  والمخادعة ألصبح 

ونحمد هللا تعالى  !  للدين موضع شكوالمشوَّهة  هة  ذات الصورة المشو ِ والمتحايلة و 
  على أن هدانا على مواالة أهل البيت عليهم السالم.

َغر من    ان ما تجرعناه إ         المنبر    وضاللمنظومة التعليم  أكاذيب  منذ الصِ 
هي التي أرادها  و للدين    والمشوَّهة  هةالمشوِ  الصورة  هي  فارغ  االعالم ال  ءإلها الضرار و 

فيه  اللنا   نشأنا  الذي  فيالناس    يفقدكي  لواقع  العلمانية  لى  إويميلوا    الدين   الثقة 
محمود  أمثال  ويستقبلوا بالقبول كتابات الضالين من  بل  والتهويد  االلحاد والتنصير  و 

أجندة مستترة  والتي لها    واستشراقية الدوافعكنسية االجندة  باطنية المنهج و محمد طه  
في   و تطمح  اإلسالمي  الدين  اإللهية  مصادِ عهيد"  ت"  تكنيس  ذات  لى مصادر  إ ره 

الضالل الذي يحرسه    ُتُرهاته الخاصة إلى يضيف  ل  "جديدة "عهود    و  "عهود قديمة"
  ، بحمدهللا وتوفيقه، ولكننا  . مجموعة من "االنجيليات" المتناقضةيؤسس لنا  و الكهنوت  

التاريخ بطريقة علمية ومنهجية ومعرفية موثقة  عندما اطلعنا على الدين وحقائق 
التائه محمود  امتص منها  التي    مامةالقُ مة من نفس مصادر الكهنوت وجدنا  كَ حْ ومُ 

من  اقطاب السقيفة و لتراث  فاسدة  وأدركنا الطبيعة ال  عصارته المسمومة محمد طه  
السَّ  التَ لَ يسمون  قائم كل ضالل مُ ان  قة  حقيف واستنتجنا  لَ ف  ستحدث هو ضالل 

الكهنوت المعاصر  على االنحراف القديم الذي يخفيه الكهنوت من الناس. وأدركنا أن  
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يأكل  بين نفيله ومعتلفه  نافجًا ُحْضنيه  دقن معفنة وكرش متدلي يعيش  ما هو إال  
وليس د  يشارك في تأسيس كل ظلم متجد  و بل  يحمي الباطل القديم ورموزه  و ويْسَلح  

  السلطة السياسة الحاكمة ه حراسة سلطانه الكهنوتي بالتنسيق مع  ه الدين وانما هم  هم  
ب بالتضليل     نهبهمن خالل ما    وجعل النساء في داره مثنى وثالث ورباعوالت َكسُّ

   !!!بالتعاون مع السلطان الجبتي والطاغوتي سلوبةأموال الشعب الم الكهنوت من 

  أهلن  أشيء آخر و الحقيقي  ن الدين  أ وجدنا  فعندما اطلعنا وقرأنا وبحثنا           
كاماًل  ن  و بمغي  الحقيقيين  الدين   مأو تغييبًا  هم  دونهم  مج  ي ن  ن  ما  المتردية  ال  إلنا 

الكهنوت ال  أن    ا وأدركن.  واالنقالب على الدين  هل الباطل واالنحرافأ والنطيحة من  
اسسوا لمثل محمود محمد طه من "السابقين" الذين    كل متردية ونطيحةد إال  يمج  

وبعد اكتشافنا لهذه    .َسْلحينهل منها كل ضالل ويستفرغ فيها كل  لاألرضية المناسبة  
البائس    محمود محمد طه ب  ي ِ تَ لكُ   نقوم بدراسة شاملةن ننور الناس و أالحقائق احببنا  

ونكتب هذا   "الرسالة األولى لالسالم ال تصلح النسانية القرن العشرين"بعنوان  ذلك
انحراف محمود محمد طه وشطحاته  فقط  هدم  ي ال  الذي  والتفكيكي    الناقد  الكتاب

. وكان هذا هو الهدف  التي حاربت الحق وأهل الحق   السقيفة يضًا  أهدم  ي بل  وُتُرهاته  
محمود محمد طه ما هو إال رقعة بالية لِخرقة في "كساء"  األساسي للكتاب ألن  

أمام   والُمنهار  المتهالك  اآلن  االستبصار    تيارالسقيفة  يتمدد  الذي  بين  والتنوير 
  التي لها عقول مستنيرة وال ترضى الكذب والتضليل. األوساط

اقتدي و السالم    معليه  أهل البيتجندي من جنود  أقول: إنني  وفي الختام           
لم  وسِ هل البيت عليهم السالم  أ   حرب لمن حاربأقول انني  لذلك  و بالنبي ص وآله  

بأن يقاتلوا  قد أمرت الناس  السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم  أن  وبما  لمن سالمهم.  
يدعم الحق وأهل    اً الحسِ يمكن ان تكون  الكلمة  ن  أيعلم    واع    كلفإن    أئمة الكفر 

ورسوله ص   تعالى  قد عاهدت هللا فإنني  . ولذلك  ويهدم الباطل وأهل الباطل  الحق
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السالم   والعترة عليهم  اقاتل أوآله  و أعداء    الكلمة ب  ن  الحقأعداء  الحق  مهما    أهل 
يضًا  أضحية البيئة التي انتجت محمود محمد طه بل  فقط  ألنني لست    كلفني ذلك.

الكاذبة التي اهلكت  الكهنوتية  ضحية االنحراف القديم الذي تشعبت منه المنظومة  
  الناقد والتفكيكي   وهذا الكتابمعظم حياتنا في االعتقاد بكذبها وضاللها.  وضي عت  

ورسوله ص وآله وعترته الطاهرين عليهم السالم بأن  تعالى  هو عربون عهدي هلل  
  نه كما أن للناس  ي ِ بَ أُ رضي حتى  ع بشكل طولي و التاريخي والمعاصر  الباطل    فككا

  مكين بهالمتمس ِ والقادمين  المعاصرين  اتباعهم  فكذلك له  هله السابقين  أ لحق  ل  كان
ك بهم التمسُّ عليهم السالم و ف على أهل البيت  التعرُّ إلى  الناس    وادعولى يوم الدين  إ

للناس   لأيضًا  وأوضح  السابقين اهلُ يضًا  ألباطل  أن  الكهنوتيين  و   ه  اتباعهم 
لى  إ  الناس  وادعو  لى يوم الدينكين به إالمتمس ِ والقادمين    المعاصرينوالمحموديين  
منهم تنخدع  جميعاً   البراءة  أال  الناس  وعلى  ذلك  .  الذي  بعد  تظاهر  بالكهنوت 

ه في  لكن  ألهداف سياسية ودنيويةمحمود محمد طه  أمثال  ضالالت  مع  صادم  بالت
تأسيس    قدالوقت  نفس   في  البالدأشارك  شهدته  حكومة  الكهنوت  .  ظلم  فضالل 
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 د ل تحليلي وناق  تناو  محمود محمد طه: 
 
 

  رشيف االنحراف لها محمود محمد طه ألمن الطامات الكبرى التي سج                
"الرسالة األولى لالسالم ال تصلح النسانية القرن    ادعى أننه  أبدي  األ  والضالل 
ن وليس فقط في  هذا ما يقوله كل منحرف وضال ومعتوه في كل قر    !!العشرين"

أخرى،   بكلمة  العشرين.  طه  القرن  محمد  محمود  عنوان  شعار    أعالهإن  كل  هو 
  وعدو للدين في الماضي واليوم وفي المستقبل. حيث مستشرق وعلماني والحادي  

في كل تجمُّع ومنتدى معاد للدين    ا رونهويكر   مثل هذه الشعارات المنحرفة    يرفعون 
عنه. الناس  وزحزحة  الدين  هدم  اجل  وضع  من  الغرض  محمود    ولهذا  المغمور 

الذي عبأ  و ذلك    خالي المضمون و   ه المنحرفبي   ت  لك  الضال    الجدلي  عنوانهمحمد طه  
  وقد أحسن  .مهوقل    والضالل الذي يزعف به لسانه  سطوره بالجهل الرابض في دواخله

هو "فهم خاص" به لالسالم   هبي   ت  اقر في المقدمة أن محتوى ك  حين    محمود محمد طه
الخاص   فهمه  أنتج  قد  شيطان  من  إن  ل وكم  بل  الملعون    رفض    إلسالم  كبيرهم 

به لكنه استحق    خاص    فهم  كان قائمًا على    االستسالم ألمر هللا تعالى والسجود آلدم
به اللعنة إلى يوم الدين!! ولذلك سن خضع "الفهم" المحمودي الخاص لالسالم الذي  

فهماً  كان  أنه  ون ب ي ن  والتقييم  والنقد  للجرح  طه  محمد  محمود  التائه  ابليسيًا    انتجه 
ص للك ت ي  ب    ز. حيثبامتيا  لمي وم عرفي وفاح  البائس الذي انتجه محمود  أن اطالع ع 

طه   طه  محمد  محمد  محمود  أن  الذين  كان  يوضح  من  بل  االكابر  الجهالء  من 
  ميزاً ت م  صبح رمزاً أ حتى  واصوله    في متونه تميزوا  وا في قاع الجهل وحواشيه و ع  ر  ع  تر  

ي يحتار  تالو   والبالهة بال حدودوالضحالة والسطحية    نزم  الم  الع ته  و ع  دق  الم    للجهل
حيث أن هناك دالالت عديدة حول  .  ةوي  ة س  طر  وف    بل وكل عقل كامل    م ل  كل ع    امنه 

ط  جهل  محمد  والفظيع   همحمود  وات  صافه    المريع  فيه  يتكلم  الذي  الموضوع  في 
  محمود محمد طه ف.  التي ال تفوت إال على بهيمةالواضحة و بالضحالة والسطحية  

  ،قائالً يضًا  أ  قرُّ وي    1!قال في الموضوع ده قد يكون غريب"ن "الكالم البي  أقر  بنفسه ي  
لكن  و   !!!"النه غريب"  فقط  عي صحتهيد  مع ذلك  و   2" ."بل هو على التحقيق غريب

ط قاته هاتهر  لكي ي نز ل ت  و  فإنه، الغريب في االمر عاج  للن  ق مقبول  في قالب منط   وه ر 
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بهويجر  راف  والخ   والنطيحة  ال   اف  تستمع  متردية  عنهليه  إالتي  يربط    فإنه  ،وتأخذ 
غرابح  ص   عنوانه  ة  سجية  افتتح  وهكذا  المنحرفة  تهبالدين.  ت ر هاته    الباطنية  بربط 

ال عالقة له بنصه    اً نبوي  اً حديث  محمود محمد طه  استحضر. حيث  وضالالته بالدين
نفسهلكي   و   "الغرباء"بين    والضحلة  التائه  يحشر  ص  النبي  عناهم  في    لهآالذين 

الشريف  طه  ر  يج    حيث  !حديثه  محمد  النبوي محمود  يقول  الحديث  "بدأ   ،الذي 
رسول    االسالم غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء!! فقالوا من الغرباء يا 

الباطني  إلى مربط هوى تفكيره  ويأتي به  هللا؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها"  
وخبيثة  فه  ليوظ   الضال   دهائية  البطريقة  اآلذان  وتجهيز  لفتح  أداة    بهيميةويجعله 

تلك  أخذ بت الحمير والبغال  ل  ع  ج  ومن ثم    وتقبُّلهاوخ ز عبالته  هاته  ر  لسماع ت    والن  عاجية
"الرسالة األولى لالسالم ال   :االبليسي  وكأن عنوانه.  وتتعب د به  واالضاليل  هاتر  ت  ال

التالعب  ه و ب  ضر  وليس  الدين  هو ثورة في إحياء  تصلح النسانية القرن العشرين"  
   !ومحاولة زحزحة الناس عن تعاليمه  بتعاليمه الثابتة

  ا ر مبر     ذلك  ل عظهوره ليج  دعن غرابة اإلسالم عنمحمود محمد طه  يتحدث           
  ى محتو   لهر بالدين والذي يمث  االلحادي المتدث     االستشراقيشذوذ عنوانه  لو لغرابة بل  

  . حيث والذي ال مضمون له سوى استهداف الدين وروح الدين  ذلك  به األصفري   ت  ك  
لحديث النبوي  ل  من عنده  توتأويالمعاني  بمحاولة اختالق  محمود محمد طه  يبدأ  

ال بعد  ب  بعته وخ    يسألف   المسكون   لهتات عق  شطحاته وفل  بها  برر  لي    اعاله  الشريف
م   !!3".."اهو غرابته شفتوها  ،ذلك قائالً  ل بالرغم من أن تناوله م به  وكأنه شرح وفصَّ
وال    والز ي غ  مرجعه هو الهوى ه باطني و نألد  تعمَّ بإبهام م  محمود محمد طه  ويحيطه  

وكأن محمود محمد طه يصو  ر لجمهور الرعاع الذين    . يريد ان يتم اكتشاف زيغه
ن عودة الدين ستكون من خالل ابليسياته وهو ال يدرك أن عودة يستمعون إليه أ 

عليه الدين المقصودة في الحديث النبوي أعاله هي عودته من خالل اإلمام المهدي  
متواترة  حاديث  أ والذي أكده النبي ص وآله من خالل    ،حفيد النبي ص وآلهالسالم؛  

ى في  الذي ترب  و ر  المعت في كتب موروثات المذهب  حتى  بأسناد جياد  وصحيحة و 
قال: قال  أنه  عن أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم  . ف ه محمود محمد طهكنف  

أم  أ م المؤمنين وعن  4".النبي ص وآله "المهدي منا أهل البيت يصلحه هللا في ليلة
عنها   سلمة هللا  يقول، أنها  رضي  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سمعت  قالت: 
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عليه    المهديظهور  أحاديث  بل ويعترف ب  5"."المهدي من عترتي من ولد فاطمة
خر جها اقطاب كهنة من  رواها و و بل    كافة الكهنة بمن فيهم النواصب منهمالسالم  

وابن    ،والترمذي   ،منهم: أبو داودفي مصادرهم وكتبهم  ة  ن  نفسهم اهل السُّ أيسمون  
إلى    ،والطبراني  ،والحاكم  ، والبزار  ،ماجة وأسندوها  الموصلي،  يعلى  أمير  وأبو 

أبي سعيد  . وكذلك اسندوها إلى صحابة من أمثال  المؤمنين اإلمام علي عليه السالم
وعبد هللا بن  بن عبيد هللا    وطلحة   ،بن عمر  هللا عبد  و   عباسعبدهللا بن  و   الخدري 
تحفة االحوذي . يقول المبار كفوري في  وغيرهم  ،بن مالك  وأنس  ،وأبي هريرة  ،مسعود

الترمذي جامع  مر  "  ، بشرح  على  اإلسالم  أهل  من  الكافة  بين  المشهور  أن  اعلم 
ويظهر    ، ر أنه البد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدينو صع ال

"اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل    قائاًل،  في مقدمته  ابن خلدون واقر    6".العدل
من ظهور رجل من أهل البيت،   آخر الزمان اإلسالم وعلى مر العصور أنه البد في 

أبو الحسن    عنو   7".سمى بالمهديوي    ...يؤيد الدين ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون  
"قد تواترت األخبار    يقول،  نهأفي كتاب مناقب الشافعي    ي محمد بن الحسين اآلبر  

واستفاضت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وسلم بذكر المهدي وأنه 
الدموية    ابن تيمية في منهاج سنتهالنغل والنذل  بل واقر الناصبي    8من أهل بيته."

ث صحيحة رواها أبو  حتج بها على خروج المهدي أحادي"األحاديث التي ي    قائاًل أن
عبد  الكهنوت  واقر    9".وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره   ،وأحمد  ،والترمذي   ،داود

باز  بن  بعض    قائاًل،  العزيز  ذلك  زعم  كما  بالكلية  المنتظر  المهدي  إنكار  "أما 
وأنه يمأل األرض    ،المتأخرين فهو قول باطل، ألن أحاديث خروجه في آخر الزمان

  10".عداًل وقسطًا كما ملئت جورًا، قد تواترت تواترًا معنويًا، وكثرت جدًا واستفاضت
قروا باالحاديث النبوية في شأن  أكبار كهنة السقيفة؛ على مر العصور، قد  إنبل 

من يسمون  بالنسبة ل قات  والتي رواها من هم ث  ظهور اإلمام المهدي عليه السالم  
قال، "ال تنقضي  أنه  أن النبي ص وآله   عن عبد هللا بن مسعودف  .ةن  لسُّ هل اأ انفسهم  

ألبي   ورواية  11".الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي
وفي    21".اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي  يواطئ، "تقول عن النبي ص وآله  داود

رواية أخرى عن ابن مسعود أن النبي ص وآله قال، "ال تذهب الدنيا وال تنقضي  
ن  أ أبي سعيد الخدري وعن    31".حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
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النبي ص وآله قال، "المهدي مني أجلى الجبهة أقنى األنف يمأل األرض قسطًا 
عن النبي ص وآله قال،   وعن أبي سعيد الخدري  41".وعداًل كما ملئت جورا وظلما 

"يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه هللا الغيث، وتخرج األرض نباتها، ويعطى  
)يعني   ثمانيًا  أو  سبعًا  يعيش  األمة،  وتعظم  الماشية،  وتكثر  صحاحًا،  المال 

ظهور الدين مرة أخرى كما هي في  فيا محمود محمد طه إن غرابة    15".حججا(
بدأ االسالم غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء!! فقالوا من  نبوي "النص ال

ال تتجلى بظهور محمود    الغرباء يا رسول هللا؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها" 
تخل   حاولت  ولو  حتى  االبليسية  برسالته  طه  مدخالً محمد  االبليسية  لرسالتك    ق 

لى غايتك  إ باستغالل حديث نبوي والتالعب بالدين، على الطريقة الباطنية، للوصول  
ن ة ابليس في هذه الدنيا؟ بل إن    الشيطانية. ن ة انت من أهل إحيائها سوى س  فأية س 

ن ة النبوية بل إأسلوب تناولك في ذلك الك ت ي  ب البائس يوضح   م ليس فقط للسُّ نك هاد 
 ل الحقًا. يفصح في التيت ض  للدين برمته كما س

في اإلسالم التوحيد  تشبيه    ،بعته منقطع النظير  ،محمود محمد طهيبدأ  ثم         
التشريع   بتطور  هو  يسميه  ما  المولدأو  أن    !بساري  ي  ويبدو  كان    م غازلة حاول  ه 

المشعوذة   بيئتها  في  تربى  التي  اتباعه  الصوفية  يفعل  كما  جانبه  إلى  واكتسابها 
اآلن!   يالمراوغون  طه  دعيثم  محمد  عنده    محمود  هو  امن  الصالح"  "العمل  ن 

وهكذا يبدو مجمل خامته  .  المعتوه  حسب زعمه  61"تشريع العبادات، والمعامالت"
به أ م ي  ليتحدث    بصفة عامة  تناول بدائي وضحل وسطحي وركيك ينتجه شخص ش 

من الطراز  وآمنوا به كانوا ومازالوا أ مي  ين    إليهبه مع أ مي  ين وحقًا إن من استمعوا  
 . الرفيع

وفقًا لفهمه    في شان التوحيد   كالميةفي تشبيهات  محمود محمد طه  ينغمس        
والتي   سياقتجهيز المستمع للمفاهيم العرفانية في هذا الجل أمن  الضحل والجاهل 

التوحيد  ت بب ر م تههدم  يبدأ  حيث  اخرق    تقديم.  أفكار  لشرح  بنات  من  ناشئ  لتوحيد 
العرفانية  ا البشرية    الزائغة  والباطنيةالمنحرفة  لمفاهيم  النفس  حول  تدور  والتي 
، منطلقًا  ضع محمود محمد طهلكي ي  " باطنها"  و  "ظاهرها"  و  "الداخلية"  و  "الخارجية"

  تشبيهية وتجسيميةذات نكهة    غريبةوقواعدًا    اصوالً   والمضطرب، من فهمه الحائر  
مة  العرفاني المنحرف    خيال . ويلعب ال توحيدالفهمه عن  لشرح   ج  م  وورشة ابليس في ج 
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ويتضح من أسلوب  .  هللا به من سلطانلم ي نز ل    فيما  كبيراً   دوراً محمود محمد طه  
محمود محمد طه فشل في  أن  ؛ التوحيد،  من اإلسالممحوري  تناوله لهذا الجانب ال 

ثير  ذي يالشرح ال  ذلكالتوحيد ال يحتاج ل   شرحإدراك أن  فهم التوحيد بل وفشل في  
ال يستطيع ان    محمود محمد طهالتجسيمي والتشبيهي. لكن إن    غوامض التفكير

فبتشبيه ما يسميه    !!قر هو على انها تنتج التعددينفك عن استخدام حواسه التي ي  
التوحيد" إلى    " عمود  حباله  والنازلة  اعلى  إلى  الم  سفل  أالمرتفع    يعطيد  ول  بساري 

طه   محمد  عن  محمود  الخاص  تشكيلي  ذو    "توحيد"فهمه  عرفاني  خيال  صوفي 
  هللا   نأبالرغم من    ؛ والعياذ باهلل،هللا تعالى  "مكان"وذلك بزرع التخيل عن  منحرف  

األسلوب الباطني والعرفاني المنحرف  هذا  لكن  و   .الزمان والمكان  تعالى هو خالق
محمد طه  أن محمود    ويظهر جلياً   .هو ديدن كل من ترب ي في بيئة الدين المزي ف

مزعوم  ال  ةيميابن تبنزول إله    اً متأثر يبدو أنه كان  و   ينعق بالتوحيد وهو ال يفهم معناه
عقل  فكيف ل.  بطريقة صحيحة  لتوحيداشرح  امتالك مقدرة على  على بغل أكثر من  

ي ق ه    كاهن   دو خ كل الذي  ن يشرح التوحيد  أالوضيع  ه  محمود محمد ط تابع للخط  م ت ف 
أولئك  و السقيفي   ينتج  لم  ي    المتفيقهينالكهنة  لذلك  ما  الرس   إال  والتجسيم  خ  تشبيه 

تربى في بيئته ي  الذ  ومذهبهمحمدة طه العرفاني المنحرف  رث محمود  فإ م.  صنيوالت
شطحاته  منه    استقىو  من  وافرًا  والتجسيمقدرًا  التشبيه  سوى  ينتجان  .  والتصنيم  ال 

طلعات أمثال محمود محمد طه المخرومة والمهزوزة في هذا المجال  وعليه، فإن  
هل أ ه لم يأت أحد بتناول توضيحي صحيح للتوحيد سوى  صحاب العقول أنيثبت أل

التوضيحي في التوحيد يثبت    ،. فعطاء أهل البيت عليهم السالم، عليهم السالمالبيت
فمن الذي  .  شرع الحكمة وفصل الخطابوا  وت  أ  معادن العلم الل دني وأنهم  بالفعل أنهم  

من   بل أصالً   ؟سالميستطيع أن يتحدث في التوحيد أفضل من أهل البيت عليهم ال
. سوى أهل البيت عليهم السالم  " الكالمي"هذا المجال  ن يشرح  أله عقل يستطيع  

ل الفصل في هذا المجال إال في قول أهل    ن عن الحقو الباحثلم يجد    حيث الق و 
ليأخذ    أهل البيت عليهم السالم  ىلإوحقيقة فإن من ال يلتجئ  البيت عليهم السالم.  

ر فيه لنتج هذه والموروث الذي أث  محمود محمد طه  أمثال  ت ر هات  ب  على  كن واعنهم  
ف  محروم  فهو  هات  ر  الت   صحيحة  ه  من  بطريقة  التوحيد  محرومام  فمهما    !! وسيظل 

وراء تناول التوحيد بتلك الطريقة التشكيلية من  من  دوافع محمود محمد طه  كانت  
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هدافه الباطنية  ن يستغل االمر برمته ألأالحبال النازلة والعمود الصاعد من اجل  
فإنه لم يعط شيئًا سوى  ح بالمفهوم العرفاني المنحرف حول التوحيد  م   ل  التي تريد أن ت  

.  اً الشيطاني المحمودي في هذا السياق الحقالتيه  وسنرى المزيد من تجليات  التيه.  
دافعه هو  كان  حتى اآلن  محمود محمد طه  ولكن هنا يمكن القول ان كل تناول  

  نا ولكنمحمود محمد طه االبليسي المستمر في النزول عليه!!!    "بيان"التمهيد لتقديم  
نسأل محمود محمد طه: هل سمع محمود محمد طه بنص واحد فقط من تعاليم  

محمود محمد  فإذا كان  ال نعتقد ذلك أبدًا!  التوحيد؟    حول أهل البيت عليهم السالم  
وسطحيته ته الضحلة  كنتج ركا أولما    ذلك الرتقى عقلياً رًا ولو يسيرًا من  قد  قد سمع  طه  
  تي ال  المنحرف  ظ، لنسخة التوحيد السلفيفُّ ح  ، مع بعض الت  تنويع فقطهي  التي  و   هذه
وزاد الناصبي والتجسيمي  التوحيد  جوهر  التشبيه والتجسيم الذي ينتهك    سوى   نتجتلم  

تيميةوالتشبيهي   ادرعي، ابن  افخاي  الصهيوني  معشوق  بلة    ،  كتابه  الطين  في 
بطريقة  يتحدث عن التوحيد  ، ل"التأسيس في رد أساس التقديس"، كما سنرى الحقاً 

نفسه ينزل وليس  تعالى  ن هللا  أالجاهل  التشبيهي والتجسيمي    خرقاء من خالل زعمه
عما  وسبحان هللا    "وان هللا تعالى فوق العالم "فوقية حقيقية وليست فوقية الرتبة  أمره

عند الكهنة    الخرقاء  وهذه هي بضاعة التوحيد  .المنحرف والنز غ  يصف ابن تيمية
د لنفسه من بيئته  وتزو    ة مماثلة لبيئتهمفي بيئمحمود محمد طه  نشأ    وقدالمنحرفين  

ة مشابهة  بضاعانتاج  فكيف ال يعيد  ذات الخصائص العرفانية المنحرفة  المنحرفة  
تيمية  لبضاع ابن  المنحرف  أمثال  المنحرفة    الصوفيةبطريقته  ولكن  ة  والعرفانية 

ر من خاللها  ظه  حاول ان ي  التي  و اعمدته الصاعدة وسواريه النازلة  متمثلة في  الو 
نزول   زعم  "استمرار  ع "بيان"  ليدعي  تشريع"  لتطوير ليه  المزعوم  ابليسية    ة شريعه 

   ؟خاصة به
دلفاً           التوحيد  في  طه  محمد  محمود  دلف  واوهام    اخرقاً   وهكذا  بخياالت 

وكأن النبي ص وآله قد    تنا بآيات بي  ذلك  ح  وكأن القرآن لم يوض   صوفية مشعوذة  
عمود قصير ليأتي المعتوه والملبوس محمود محمد طه ليزيد    وترك توحيدًا ناقصًا وذ

ما يسميه "طول عمود التوحيد وحباله النازلة" ليعطي الناس شريعة جديدة ينتجها  
م ته الفارغة  من عند ابليسه   ج  ن ة  وكأن التشريعالجاثم في ج م    الواضح من الكتاب والسُّ

حتى يأتي محمود محمد   وآله ليس من الدين الذي اكتمل باكتمال رسالة النبي ص
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  قد اطلع على جملة  ذا كان محمود محمد طهإفليكمله.  طه بابليسياته المتراكمة  
الذي انتجه أمير المؤمنين اإلمام علي     الرائع  ارث التوحيدمجمل  وبليغة من    واحدة

محمد  نتج محمود  ألما    71"التوحيد أالَّ تتوهمه، والعدل أالَّ تتهمه"  مثلعليه السالم  
والسطحية والركاكة  الضحالة  تلك  تناوله    والتشبيهات  طه  والجاهل  في  الضحل 

حبال "تشاريعه" الخاصة  من اجل الوصول لمبتغاه الباطني في شرح منطق    للتوحيد
وشريع  به ببيان  ابليسوالنازلة  سمع  و   .عليه  ة  طه  هل  محمد  االمام  محمود  قول 

أعتقد ذلك! ألن ضحالة محمود محمد طه  ! ال  الكاظم عليه السالم في التوحيد؟
ح أنه لم يكن يعرف من الدين شيئا. ت ي  به االخرق ذلك توض    الواضحة من بداية ك 

وهو  عليه السالم    علياإلمام  أمير المؤمنين  وإذا كان محمود محمد طه قد سمع  
قال    اً إلهي  اً توضيحيقدم   حيث  وهرطقاته.  ترهاته  أنتج  لما  التوحيد  أمير  لمعنى 

السالم  علي اإلمام  المؤمنين   ودلت  "ا  ،عليه  األمور،  خفيات  بطن  الذي  هلل  لحمد 
عليه أعالم الظهور وامتنع عن عين البصير، فال عين من لم يره تدركه، وال قلب  

دنو فال شيء أقرب  من أثبته يبصره، سبق في العلو فال شيء أعلى منه، وقر بفي ال
منه، فال استعالؤه باعده عن شيء من خلقه، وال قربه ساواهم في المكان به، لم 
يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد  
له أعالم الوجود على إقرار قلب ذي الجحود، تعالى هللا عما يقول المشبهون به  

كبيرا علوا  أمير    18."والجاحدون  قول  على  اطلع  قد  طه  محمد  محمود  كان  وإذا 
الحمد هلل الذي أعجز  ، "في التوحيد  المؤمنين اإلمام علي عليه السالم الذي يقول

األوهام أن تنال إال وجوده، وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته في امتناعها عن  
العد بتجربة  يتبعض  ولم  ذاته،  في  يتفاوت  لم  الذي  هو  بل  والشكل،  في  الشبه  د 

كماله. فارق األشياء ال على اختالف األماكن وتمكن منها ال على ممازجة، وعلم  
بها ال بإرادة ال يكون العلم إال بها وليس بينه وبين معلومه علم غيره. إن قيل كان  

لما تقدم لكي    19"فعلى تأويل أزليه الوجود، وان قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم
االبليسية تلك؟ وإذا كان محمود محمد طه قد اطلع على    ينتج هرطقاته العرفانية

الحمد هلل الذي  قول أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم الذي يقول في التوحيد، "
ال من شيء كان، وال من شيء كون ما قد كان، مستشهد بحدوث األشياء على  

ن الفناء على  أزليته، وبما وسمها به من العجز على قدرته، وبما اضطرها إليه م
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إل  20"دوامه كورشة  جمجمته  فتح  وال  منحرفا  عرفانيا  أصبح  كان    بليس.لما  وإذا 
محمود محمد طه قد اطلع على قول أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم الذي 

" التوحيد،  في  فيوصف  يقول  مثال  شبح  وال له  بأينيته،  فيدرك  مكان  منه  يخل  لم 
بحيثيته، مبائن لجميع ما أحدث في الصفات،    بكيفيته، ولم يغب عن شيء فيعلم

وممتنع عن اإلدراك بما ابتدع من تصرف الذوات، وخارج بالكبرياء والعظمة من  
لما تقدم أصال ليكتب رسالة شيطانية ويشرح فيها التوحيد    21"جميع تصرف الحاالت

بطريقته المتخلفة تلك. وإذا كان محمود محمد طه قد اطلع على قول أمير المؤمنين  
محرم على بوارع ثاقبات الفطن  اإلمام علي عليه السالم الذي يقول في التوحيد، "

بحات النظر تصويره،  تجديده، وعلى عوامق ثاقبات الفكر تكييفه، وعلى غوائص سا
المقاييس   تقطعه  وال  لجالله،  المقادير  تذرعه  وال  لعظمته،  األماكن  تحويه  وال 

محمود محمد طه الجهل الذي هو غارق فيه حتى مشارف  التائه  ف  لعر    22"لكبريائه
انفه. هذا غير اإلرث الرائع في التوحيد عن بقية أالئمة الطاهرين من أهل البيت  

الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن اإلمام الكاظم عليه السالم قال:    فعن  عليهم السالم.
سألته عن أدنى المعرفة، فقال، "اإلقرار بأنه ال إله غيره وال شبه له وال نظير وأنه 

23قديم مثبت موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء."
محمود محمد  التائه  وإذا كان    

لمعنى التوحيد لما    اً إلهي  اً توضيحوهو يقدم  عليه السالم    اإلمام الحسينقد سمع  طه  
 " "هللا أن اسم الجاللة    ، اإلمام الحسين عليه السالم  قالهرطقاته. حيث  ترهاته و نتج  أ
مشتق من إله، وإله يقتضي مألوها، واالسم غير المسمى، فمن عبد االسم دون "

ومن عبد االسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين ومن   المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً 
فمن من الناس يجد هذا اإلرث اإللهي    24".عبد المعنى دون االسم فذاك التوحيد

من أئمة أهل البيت عليهم السالم وبعد ذلك يذهب  والدرر القدسية في التوحيد  الرائع  
كهنة السلفية الذين  لهرطقات وخزعبالت أمثال محمود محمد طه وابن تيمية وبقية 

 لم ينتجوا سوى الشرك والتشبيه والتجسيم والتصنيم؟

  يواصل محمود محمد طه تناوله للدين بأسلوبه الباطني المنحرف. حيث           
طه    رفس   ي   محمد  المريبة    ووفقاً هواه    لخدمةاآلفاق  يات  آمحمود  والغريبة  لدوافعه 

!  الذي ال يفهم فيه شيئا  "التوحيد"وهو  وله  ناو الموضوع الذي يتأطها بالعنوان  ويرب  
يأتي    إذ.  تخص اإلسالم برمته في معنى التوحيد فقطقرآنية  ية  آيختزل  ببالهة    حيث
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م  آي ات ن ا"  القرآنية التي تقول،  يةباآل ن ر يه  م   ف ي س  ه  ف ي أ نف س  ف اق  و  تَّٰى ي ت ب يَّن  ل ه م  أ نَّه     اآل  ح 
قُّ  ع الضمير في "انه"  "  ال ح  في اآلية    "قالحكلمة "ر  فس   ي  هللا تعالى وبذلك    إلى في رج 

تعنينهبأالقرآنية   زعمه.تعالى  هللا "  ا  حسب  فف  "  ذلك؟!  له  قال  رأيه من  هو    هذا 
الذي يتضح من المعنى الواضح من  وليس القصد  في تلك اآلية القرآنية  الخاص  

فاذا كان محمود محمد طه يطلع على كل كتبه لرأى . القرآنيةالكلمة في اآلية تلك 
اآلراء المختلفة في هذا السياق وألعتمد على أصح رأي أو ألنتج ما هو اصح منه.  
فيبدو أن محمود محمد طه قد اعتمد على أضعف اآلراء فيما يختص بكلمة اآلفاق  

ت والكواكب  التي  والنجوم  واألرض  السماوات  تعني  انها  الضعيفة  اآلراء  تلك  دعي 
حسب الرأي الذي اعتمد عليه التائه محمود محمد طه والذي لم يقبله الطبري. فهل  

دي هو  حيث يعتبر الطبري أن رأي السُّ من كهنوته الطبري؟    علمأ محمود محمد طه  
االصح والذي يقول ان هللا تعالى وعد النبي ص وآله ان ي ري المكذبين آيات في  
اآلفاق وال يمكن ان يريهم ما هم رأوه؛ النجوم والكواكب والسماوات واألرض، بل  
والشمس   النجوم  أما  رأوه  يكونوا  لم  ما  يريهم  أن  لهم  منه  وعدا  يكون  ان  الواجب 

وهذا هو رأي    25وال وجه لتهديدهم بأنه يريهم ذلك.والقمر فقد كانوا يرونها كثيرا  
و  كما  طه!  محمد  محمود  كهنوت  يكون  الطبري؛  ال  اآلية   "الحق"لماذا  هذه  في 

ي عنه وهو الذي  نعمة المتماة واإلسالم المرض  الكامل وال  األصيل  هو الدين  القرآنية
  بحق "الصحبة"   من النبي ص وآلهبريدة االسلمي  الصحابي    ذلك اإلسالم الذي طلب 

ووافق النبي ص    كما سنرى الحقاً ان يقبل أن يبايع عليه النبي ص وآله مرة أخرى  
وليس اإلسالم  وآله وبذلك وضع قرر النبي ص وآله معيار "الصحبة" الصحيحة له  

حبة"  يمثله  الناصبي الذي     تسبب في ارسال بريدة الناصبي خالد بن الوليد والذي  "ص 
وهذا  ؟  ص وآله ضد أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم بشكواه للنبي    االسلمي
الحق   مع علي"  ه،في  النبي ص وآله  الذي يقولوي  النب  الحديث   نصد بيتعض  ما نجده  

  في اآليةالمقصود    "الحق"فلماذا ال يكون    62".، يدور معه حيثما دارعلي  مع والحق
  ي عنهالكامل والنعمة المتماة واإلسالم المرض  و األصيل  هو الدين  اعالها    القرآنية

واتمه حقًا كاماًل    لهآهللا تعالى ورسوله ص و عند  الدين الصافي كما اتى من  وهو  
الجهول  ر الذي التقط منه محمود محمد طه حصاده  وليس الدين المزوَّ يوم غدير خم  

داد لضالالت  هو امت  معاصرا  نتج للمجتمع ضالالً أالمتراكم عبر القرون و من الجهل  
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  من الواضح  ؟ت ر هاته وهرطقاته  ا محمود محمد طهي استقى منه تال  ةالمعتلموروثات  ال
  الخاص  الباطني   لفهمه  نية وفقاً آيات القر اآلمعاني    تناولكان يأن محمود محمد طه  

أو من  به    يستجلب تبيانا خاصاً حاول أن  وي  زائغةوفلسفته الالمعتور  تأويله  ل  وفقاً و 
خاصة به من اجل  مخرومة  فقهية  واحكام  وقواعد    اصوالً ليضع  االقوال الضعيفة  

الت وتخرُّصات هدفها تغبيش  قائمة على  ه التاجاتن  اء بن وتعمية الرأي  الوعي  تمحُّ
ومن خالل هذه االستراتيجية    .سه الطيرأوكأن على ر ويأخذ منه    الذي يستمع له

ن  أللدين الذي يحاول    الزائغ   بواكير الفهم الباطنييبتدئ محمود محمد طه بتقديم  
قة  بكل موب  أفكار عرفانية منحرفة تؤمن  و أو ضعيف  تفسير باطني  بمن خاللها  ح  يلم   

الحقاً  سنرى  كما  و وطامة  كانت  .  ال  ه هذقد  في  لبداية  هي  المتعمقة  أفكاره  تقديم 
باطنية تثير الغبار  بل ال تقود إال إلى  الالشيء    ىالتي تقود إل  "الكالمية"ات  االنحراف

كر  كرين  والضباب على الم ب ي  ن للد   فقد اتبع  .  ولكن محمود محمد طه لم يكن من المد 
عي به  محمود محمد طه أسلوب صياغة كالمية ولغوية يعتبرها الجاهل مقنعًا ويد  

ي ادعاءات  ه هوهذ  .لم يفهمهأو اعترض عليه فإنه  اتباعه الجهلة ان من لم يأخذ به  
فهموه    معه الذين يدعون انه االباطني المتفلسف الذي يجهله اتبالمنتهجين للمنهج  

فمن ال يتفق معهم ويدحضهم يقولون   . والضالل  لكنهم لم يفهموه وانما يعشقون الزيغ
السياق الباطني بل والعرفاني المنحرف الذي  من    اً ليعطي مزيدو   فيه أنه لم يفهمهم!

طه  يمه    محمد  محمود  له  المتمح   د  تناوله  والمتخر   خالل  اآلية  ل  لتلك  القرآنية  ص 
"كأنما النفس البشرية عندها نسخة في الخارج، ونسخة في الداخل،    ،الً ائقدعي  ي

  72!!النسخة اللى في الخارج هي ظاهرها، والنسخة اللى في الداخل هي باطنها"
.  عرفانيته الضالةباطنيته و   لى عتباتإبالقارئ  محمد طه  ينحدر محمود  هنا  وبالفعل  

  المنحرف  العرفانيالباطني الزائغ و لهواه    رها وفقاً فاق التي فس  يربط آيات اآلحيث  
بأنها تضم الشمس  واآلراء الضعيفة التي اعتمد عليها ودحضها الطبري والتي تقول  

منحرف مثله  تفق مع شاعر عرفاني  أتي مرة أخرى ويي لوالقمر والكواكب والنجوم  
االنسان  يشب    صغير"ه  ي  "بجرم  طه  حيث  محمد  محمود  للشاعر    شعرالبيت  ذكر 

 :يقولالذي سماه "عارف" والذي 
 وفيك انطوى العالم األكبر                      وتزعم أنك جرم صغير 
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اتضحت  و  من  بذلك  والتجسيمية  والشركية  المنحرفة  العرفانية    بيت وراء  المقاصد 
فحوى البيت الشعري "العرفاني" أعاله و   . اضحة لكل ذي عقلوأصبحت و   الشعر هذا

ن  عتقدون خطأ أق به ألنهم يالتلميح الذي يعشق العرفان الباطل في التعلُّ يحوي  
المنحرفة   العرفانية  للمفاهيم  وفقا  باهلل،  والعياذ  تعالى  هللا  هو  حولهم  من  العالم 
والخاصة بوحدة الوجود والموجود وأن اإلنسان ما هو إال "جرم صغير" وجزء منه!  

كان  قد  و فهل هناك ضالل وتشبيه وتجسيم أكبر من مثل هذه المفاهيم المنحرفة؟  
منذ  بنشاط  التجسيمية والتشبيهية المنحرفة  محمود محمد طه يسعى لهذه الغايات  

. بل  رغم تظاهره بالتحدث عن التوحيد الذي ال يفهم فيه شيئابه المشؤوم  ي   ت  بداية ك  
ل  خاماته ترك    تسخير  محمود محمد طه  ز على هذا المنحى المنحرف وكأن  أن ج 

عرفاني  . بل جعل محمود محمد طه فحوى البيت الشعري الابليسي من الدرجة االولى
المنحرف أعاله قاعده عنده في توحيده المخروم والمشروخ والمشروح بلغة ركيكة  

وتشبيهية  واهداف   منحرفةتجسيمية  عرفانية  من  تنطلق  البداية  مها  قدَّ   شركية  منذ 
 و غير مباشرة باآلية اعالهاأبعموده الصاعد وحباله النازلة ليربطها بطريقة مباشرة  

ح بالمفهوم العرفاني القائم على  لم   ومن ثم    حول معناها واعتقاده الخاطئ والضعيف  
والموجود الوجود  بوحدة  تقول  التي  االبليسية  الشعري    القناعات  البيت  خالل  من 

د التوهُّم حول ذات هللا تعالى والذي حذر منه  يجس     ذاوه  ."العرفاني" المنحرف اعاله
النص  أ  القرآن موضحاً  وكذلك  ليس كمثله شيء  من  نه  حذر  الذي  أعاله  العتري 

ومن ينتجه دائر  نه لن ينتج سوى التشبيه والتجسيم والشركالتوهم في هذا االمر أل
 .وال يعرف من الدين إال ما يهدم به الدين  بليسإفي فلك 

ك             من  األولى  والضحل  البه  ي   ت  والصفاحات  أن  بائس  يوضح  تناول  ذلك 
والضحالة والسطحية والفقر العقلي    ف بالركاكةص  يتَّ بصفة عامة  محمود محمد طه  

وسطاً  يجد  ال  الذي  والن ع اج  المزري  الك ب اش  وسط  سوى  فيه  اعتقد    ينشط  ن أوال 
محمود محمد  يربط . حيث  أبداً   تأخذ منه هي اعلى من ذلك تالمستويات التي كان

يسكن فيه  التي تنم عن جهل مريع  و   فةالمتخل     الخاصة الباطنية  األشياء بطريقته  طه  
يحاول  و انسب حاضن له  الجهل نفسه وجد محمود محمد طه    ويرفض مغادرته ألن

الم دقع  لذ الجهل  محمد طه  يتنفس  أن  والمزمن  ك  محمود   جديداً   جهالً من خالل 
من  ومن المعروف أن محمود محمد طه  .  لكنها تقنع الجهلة من حوله  حةوق  بجرأة  
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الح   تلك  في  نتاجات  والجهل  االمية  سيطرة  عن  ناهيك  استعمارية  كانت  التي  قبة 
ل كل  خاوية تستقب    الناس رؤوساً من  مما جعلت تلك االمية    المجتمع سيطرة كاملة 

وق   الح  مامة  غث  طهوس  محمد  محمود  أمثال  ك    ينتجه  الذي  ث  وهم  المجتمع  في  ر 
المشعوذة   والصوفية  الجاهلة  الطائفية  عليه  والمخادعة  تسيطر  الكاذب  والسلفية 

. وبذلك فقد استثمر محمود  المنافق  السرطان االخواني  اعراض  وبداياتوالمتحايلة  
المسيطرة على دواخله    ته علمانيو الباطنة    بإلحاديتهو به المستنير  محمد طه، بجهله ش  

ف  الجهل السائد في المجتمع ووظَّ ذلك  في    ،والمغلفة بغشاء من الفهم الباهت للدين
التي كانت  و   التائه   وظنيات اإلنتاج العقلي  والتالعب بكالموااليهام  التضليل    مهارات 

فتضليل و من اجل  اخلهو د تفور في ر     .ضاللى سبيله الإاالنعام  ج 
يأتي محمود محمد طه بمقولة "من عمل بما علم اورثه هللا علم ما لم    ثم         

لى من يسمون  إ  كان محمود محمد طه منتمياً   وإذا  لى النبي ص وآله!إوينسبها    يعلم"
"من عمل بما    ،مقولةن  أ نة  هل السُّ أ نفسهم  أعى من يسمون  ة فقد اد  ن  هل السُّ أ نفسهم  أ

معناها    اتفاقرغم  حسب زعمهم    "ضعيفة"علم اورثه هللا علم ما لم يعلم" هي مروية  
لمي أو  ع    له من دون تحقيقآمحمود محمد طه للنبي ص و ها  نسبلقرآن وقد  مع ا

ث  رَّ و  ل لي  م  م محمود محمد طه وع  ل  م ماذا ع  ل  بع    : هنا  ن نسأل أعلينا    ولكن  .توثيقي
محمود محمد طه  ا كان  فإذ ؟  والظنيات  واالباطيل االبليسية  الشيطانية  ترهاتهذه ال

على  ل  ط  م   دين   دينال عا  األصيل؛  السالمأ   اإلسالمي  عليهم  البيت  كان  ف   ،هل  إنه 
يشبهه يقول    آخر  نظيرلنص  ول  .مام الباقر عليه السالمهذا النص هو لإلسيعلم أن  

مام  خر لإلآظير  ون  82". هللا علم ما لم يعلممه  ل عل  م فعم  "من تعلَّ   ،لهآفيه النبي ص و 
ت  ثب  وهكذا ي    92".مي ما لم يعل  ف  م ك  ل بما عل  "من عم    ،الصادق عليه السالم يقول

ب االقوال والنصوص  الديني وينس    للنص  في تناول  نه ليس دقيقاً أمحمود محمد طه  
حتى نهاية  الذي اتبعه  وهذا ديدنه    و توثيقأول من دون تحقيق  ه  لفهمه الج    وفقاً 

صحيحًا    دينياً   والواضح أن محمود محمد طه لم يتعلم علماً   .ك ت ي  بة الملبوس ذلك
ذلك ال تنم إال عن ارتباطه بعالم  المريب  به  ي   ت  ك    منذ بدايةالن النتاجات التي رأيناها  

والجهل  سفلي الظالم  أن    . دامس   ةسفليبيئة    يه   ةالمنحرف  ةالعرفاني  البيئة كما 
و  أ ك من عنده قواًل  بر  ف  ي  عندما    ونرى ذلك جلياً   بيئةلك التل  يمث   محمد طه  ومحمود  

السفلي   العالم  ذلك  من  به  ذلك قولهيأتي  هللا  ومثال  اورثه  بالشريعة،  عمل  "من   ،
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الحدُّ   30الحقيقة"!! بهذه  طه  محمد  محمود  اتى  أين  بالحق  فمن  تتمظهر  التي  وته 
محمود محمد  يقصدها    " ة "حقيقة"شريعة" واي    ةأي    !تتحرك على حوافر حمار؟لكنها  و 

من اجل    أم يختلق ايقاعات قافية لنهايات باطنية وعرفانية منحرفةوينعق بها  طه  
 ؟بأن له محتوى في عقله الفارغ ايهام الغنم التيوس الم تحل  قين حوله

  غريبة تخريفات  مليئة بة النبوية  نَّ آراء حول السُّ يتحدث محمود محمد طه ب          
نَّةيتناول محمود محمد طه موضوع  وتهريفات شنيعة. حيث   النبوية ويعيث فيها    السُّ

تعريفات  ويحش    صاً وتخرُّ   الً وتمحُّ   صاً خب   عنده  جديدة  وتصنيفات  يات  سم  وم  ر  من 
النبوية  ن  للسُّ  لالتي  ة  التمهيد  و وعي  تغبيش  هدفها  ف  الناس  البسيط    مهم ه  تشويش 

ن ةن  أالقائم على  ة النبوية  ن  لمصطلح السُّ  . إذ  قولية وعملية وتقريريةهي    النبوية  السُّ
المتوافق مع النصوص القرآنية  هذا الفهم  الناس من    تجريديحاول محمود محمد طه  

عنه.   انوابعادهم  طه    حيث  محمد  وجهل  ض  يعتر  محمود  النظير  ببالدة  منقطع 
يتفق  يتوافق مع الفهم العقلي القطعي للدين بل و والذي  أعاله  الواضح  تصنيف  العلى  

وهي    المختلفة  المذاهب  فقهاءحتى  عليه   هي  أال  النبوية  السنة  و أن    عملية قولية 
على عقب من    أن يقلب هذه التصنيفات رأساً محمود محمد طه  يحاول  .  وتقريرية

  ول ليق  خلط الحابل بالنابلت  خاصة به  ة تضليلي  فقهيةوقواعد  بأصول  أجل أن يأتي  
  مصطلحات حشر  حيث ي  ."بيان" نازل عليه من ابليس كما هو واضحأن هناك  للناس  

النبوية   ن ة  السُّ طه  محمد  محمود  يتناول  وهكذا  قلبه"  و "حال  "حاله"  ويضفي  مثل 
ابهاما الغبار  عليها  حولها  عرض    ويثير  بها  تضرب  الناس  يجعل  ان  اجل  من 

ها   خَّ يض  التي  ابليس  تصنيفات  وتستقبل  ج  ابليس  الحائط  ورشة  محمود ج  م  في  مة 
  هو   ن ما يسميهاقائاًل    ر هات ب ت    محمود محمد طههرطق  يإذ  .  الفارغة  محمد طه

ن ة"  هي  ص وآله"عمل" النبي   . الطاشم  "رأي" محمود محمد طهزعم و  حسب    "س 
. إذ  لى نوعينإ قول النبي ص وآله    محمود محمد طه  مس   ق  ي  وبجرأة ابليس  من ثم  و 
م بيه  عل   ن "ما يحكي حالته في عمله دا سنة وما ي  أقائاًل عن النبي ص وآله  زعم  ي

واقراره على االطالق شريعة، إقرار النبي الصحابه على عمل عملوه    شريعةامته  
  - ما عارضهم فيه دا شريعة. قوله بعضه يلحق بالسنة وبعضه يلحق بالشريعة فكأنك

))سنة النبي(( هي حاله، بعدين مقاله وعمله ينم عن –لتكون دقيق في عبارتك  
ي  ت الخرومة  الماالبليسية  تصنيفات  ه اللى هذيها القارئ إأ  فانظر  13"حالة قلبه،..
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به  تعالى  ا انزل هللا  م  خلط كل شيء خلطاً تو   قول كل شيءتنطلق من ال شيء لت
إذ يريد محمود محمد طه أن يسقط الكثير من الدين ويجرد الناس منه.    !من سلطان

نشوء مذهب  بروز و عراض  إذ أن التصنيفات المعتوهة لمحمود محمد طه تنبيئ بأ
من المذاهب التي اضلت الناس ونشأ في كنفها محمود محمد    أكثر انحرافاً جديد  
انه ينتج فقها!!!    ، خاطئًا،يعتقدوبينما يفعل محمود محمد طه كل ذلك فإنه  طه.  

نتج إال دين  ت هذه االصول والقواعد المخرومة لن  احكامًا تأتي نتاجًا لن  ا  حقيقة،
  اوضالله   ةالسائد  ةالمذهبي  يةفقهل الصو االالكامن في  الكبير  الخلل  فرغم  ابليس.  

أن  أإال   الواضح  من  ع    نه  معشار  يكتسب  لم  طه  محمد  مقدرات  ش  محمود  من  ر 
دلفًا  كان  فوا فيه حتى ولو  ف فيما دل  ليدل  رة والضالة  اصحاب تلك المذاهب المعتو  

ن ة النبوية،  الشاطح  فيما يختص بتصنيف محمود محمد طه  ف  .كما فعلواأعرجًا   للسُّ
ة النبي ص وآله هي  ن  ن س  ان يغادر المفهوم الواضح الذي يقول  أ كيف للمسلم  ف

و  المحمودية  يقر تو   فعله"قوله  التصنيفات  بهذه  يقبل  لكي  هدفها  االبليسية  ره"  التي 
وااليهام  االبهام  ة تنتج  نفض السنة النبوية من محتوياتها من خالل تصنيفات محمودي

لكي يبدأ في تقديم نواة مذهب محمود    أكثر من التوضيحواثارة الغبار والضباب  
ويبدو أن محمود محمد    محمد طه الذي ينتجه في ورشة ابليس العرفانية المنحرفة.

ن ة  طه لم يكن يدرك أن  فلماذا يقتصرها   .ع للناس ليتبعوهيشر تالنبي ص وآله  في س 
تسميات محمود محمد    ب حس النبي ص وآله  على "حال"  التائه محمود محمد طه  

صحابه لعمل  ر" النبي ص وآله أليقر تطه المخبولة. وزعم محمود محمد طه ان "
محاولة لمواصلة  . وهذه  عملوه بأنه "شريعة" حسب زعم محمود محمد طه المخبول

يقوم باختيار ما يتناسب مع أهواءهم    حرفتبني سيرة الصحابة وهذا منحى سلفي من
وإذا    .من عمل الصحابة ويتركوا ما هو ضد مصلحة الكهنوت والسلطة والحاكم

الصحابة   لعمل  االعوج  المحمود  التصنيف  بهذا  وتنزاًل  جداًل  التصنيف  بهذا  قبلنا 
الذي قرره النبي ص وآله فيمكن أن نقول إن محمود محمد طه وكل "صحابته"  

رضي هللا    بريدة االسلمي  الصحابي  م منحرفون ألنهم لم يتبعوا "شريعة"ومن اتبعه
ن يمد يده الشريفة ليبايعه مرة  أ من النبي ص وآله  على اساسه  الذي طلب  و   عنه

ا على  الذي  سالم  ال أخرى  االسالم  وه  علي  الصحيح  اإلمام  المؤمنين  أمير  يوالي 
السالم عنه  عليه  هللا  رضي  االسلمي  بريدة  غادر  كان    وبذلك  الذي  االسالم  ذلك 
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عليه قبل ذلك وكان عليه كذلك امثال خالد بن الوليد واقطاب السقيفة واتباعهم وهو  
ولكن لم يكن عقل محمود محمد طه قادر على الدلف    !اسالم ال قيمة أخروية فيه

إلى مستويات معرفية وسابرة كهذه ألنه كان فقيرًا عقليًا وضعيفًا علميًا وضحاًل في  
نتج  ن يخلط الحابل بالنبل ويتفكيره. فكل ما اراد محمود محمد طه أن يفعله هو أ

صول  مقابل اال  تساعده على انتاج أصول وقواعد فقهية  به   اً خاص  اً منحرف   اً تصنيف
حتى يأتي بأحكام تقوم    التي وجدها في الموروث السلفي المنحرف والقواعد الفقهية  

ن السُّ ألن  .  هدم الدين برمتهعلى تلك االصول والقواعد الفقهية وت و  ة ن  من يرفض ك 
النبي ص وآله فهو في طريقه إلنتاج دين   "تقرير"  و   "عمل"  و  "قول"النبوية هي  

ن ضاللية  أهذا يعني  و   !!"يقبض قبضة من أثر الرسول"ن  أحتى من دون    السامري 
لكل انسان له ذلك    ب االصفري   ت  الك    محمود محمد طه واضحة منذ بدايةاطروحات  
لدين. حيث ال يمكن أن يرضى ابسط انسان يمتلك مبادئ  وفطري في افهم بسيط  

وتقرير النبي ص  ع م ل  قول و بتجريد  محمود محمد طه  قيام قليلة في العلوم الدينية  
خالف للنصوص القرآنية الواضحة في ذلك والتي  ن ذلك م  ة ألن  وآله من صفة السُّ 

محمود محمد  حصريًا  كالتي كان يمتلكها    ةومخبول  ةمعتوه  جمجمةال تغيب إال عن  
يستطيع  طار ديني فإنه ال  إهات محمود محمد طه في  ر  ان يؤطر ت  د  ومن ارا.  طه

يه ان  بل عل  تاريخ اهل االستقامةحتى بالحديث النبوي وال  بالقرآن وال  االستعانة ب 
السبيل الوحيد لتأطير  ألن  .  يذهب غلى ورشة محمود محمد طه لحياكة دين ابليس

طار ديني هو االعتماد الكامل على  إفي  التصنيفية تلك  هات محمود محمد طه  ر  ت  
طار والمرجع واالصل االساسي الذي يتكون منه  الظن والهوى فيصبح الظن هو اإل

دين محمود محمد طه ويكون بذلك كل من يستقبله ويرتضي به متدينًا بدين ابليس.  
إال  من هذا التصنيف المحمودي  مقبولة  فقهية  وقواعد  يمكن تكوين اصول    نه الأل

ة التي  اآليات القرآني  معانين  بعيدًا عرف الناس  جن يأذا كان من يفعل ذلك يريد  إ
يجردهم من كثير من جوانب الدين االسالمي  من ثم  و   ة النبويةن  توضح ماهي السُّ 

ذهب محمود محمد  يو   . بلد من خالل قول وع م ل وتقرير النبي ص وآلهالتي تتجس  
. حيث  ره يقر تل النبي ص وآله من قوله و م  ع    ،بجهل مريع  ،لص  ف  طه ابعد من ذلك لي  

ة  ن  ل النبي ص وآله س  م  كون ع    متميزة  بجهل وغنمية ونعجية  محمود محمد طه  ينفي
النبي ص وآله الذي يعتبره التائه    فما هو مصير عمل  !!بعها الناسن يتَّ أيجب  
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عمل النبي    في خاصة نفسه؟ أال يجب على الناس اتباع بأنه  ه  محمود محمد ط
له فماذا  آالنبي ص و وتقرير  عمل  قول و فإذا لم يجتهد الناس في اتباع  ؟  ص وآله

النبي    لم  ع    نأ  نزم  م  بعته    محمود محمد طه  يعتبرحيث  ؟  إذن  اكتسبوا من االسالم
ب ز    ص  ب  يها القارئ في هذا الخ  أتمعن  ة!!!  ن  السُّ في خاصة نفسه هو  له  آص و  والخ 

له مسكة من  شخص  من  ج  يخر  أهذا كالم  المحمودي الغريب والمريب والعجيب!!  
  ن تؤسس للناس منهج عبادة واحكام وفقاً أهات المحمودية يمكن لها  ر  أهذه الت  عقل؟  

التائه  لمتطلبات الدين االسالمي الذي نعرفه ونعرف وضوحه؟ فليجلس بعض اتباع  
لتصنيف المعتوه محمود    وفقاً   واحكاماً   محمود محمد طه المخمومين وينتجوا اصوالً 

هل كان  دوا به!!  محمد طه اعاله ليرى الناس كم تبقى من الدين االسالمي ليتعب  
  جمجمتهفي داخل    م كان هذا نتاج عقل واع  أ  م ثم يتكلميطش  محمد طه  محمود  التائه  

كان    ؟الفارغة يفهمه؟  الضال  هل  أو  القرآن  يقرأ  طه  محمد  يفص  محمود  ل  كيف 
وتقرير النبي ص وآله عن بعضهم البعض  عمل  محمود محمد طه قول و المنحرف  

عنهم ن ة  السُّ صفة  بعضهم  وينفي  عن  محمود  ؟  أو  سيفعل  طه  ماذا   ةيباآلمحمد 
م ا﴿  ،التي تقول  القرآنية ى و  ن ة  إ ذ ا ق ض  م  م ن  و ال  م ؤ  ًرا  ك ان  ل م ؤ  ول ه  أ م  ر س  ي ك ون    أ ن َّللاَّ  و 

ي ر ة   ر ه م   م ن   ل ه م  ال خ  اًل م ب يًنا  أ م  ال  لَّ ض  ول ه  ف ق د  ض  ر س  ص  َّللاَّ  و  م ن ي ع  قًا لآلية  ففو   23؟﴾و 
أو  ه  قولويؤسس تشريعا وفقًا لالقرآنية هذه، أال يمكن للنبي ص وآله أن "يقضي"  

ماذا سيفعل  و ؟  أم نبذه وراء ظهره  ؟ أيفهم محمود محمد طه القرآنهأو تقرير ه  عمل
ول  ف إ ن  ﴿  ،التي تقولالقرآنية  ية  باآلمحمد طه  محمود   يع وا َّللاَّ  و الرَّس  ا ف إ نَّ  ق ل  أ ط  لَّو  ت و 

بُّ ال ك اف ر ين   معممة  القرآنية عامة و أليست كلمة "اطيعوا" في هذه اآلية    33؟﴾َّللاَّ  ال  ي ح 
يأتي ما  كل  أم    به  على  وتقرير  وعمل  قول  من  وآله  ص  محمود  خصص  النبي 

ونزعاته العرفانية    لظنونه وهواه   وجلس ليشرحها وفقاً من عنده  هذه الكلمة  محمد طه  
ين   ﴿  ،التي تقولالقرآنية  ية  باآلمحمد طه  ماذا سيفعل محمود  و ؟  المنحرفة ا الَّذ  ي ا أ يُّه 

ول ه  و اتَّق وا َّللاَّ   ر س  ي  َّللاَّ  و  م وا ب ي ن  ي د  ل يمٌ   آم ن وا ال  ت ق د   يٌع ع  م  هل النهي    43؟﴾إ نَّ َّللاَّ  س 
م واوآله والعترة عليهم السالم من خالل كلمة "م على النبي ص  عن التقدُّ  "  ال  ت ق د  

صها ليجد له زقاق يستثنيه ليظهر  خص   ن ي  أمحمود محمد طه  التائه  م حاول  أعامة  
فهل يتجرأ محمود محمد طه  من خالله مع رفيقه ابليس ويؤسس للناس دينًا جديدا؟  

التي تأمر باتباع  اعالها  على اجتراج تشريع مخالف لروح اآليات النصية الواضحة  
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و  ص  وتقريره؟  آ النبي  وعمله  قوله  في  محمود  و له  سيفعل  طه  ماذا    ية باآلمحمد 
َّللاَّ   ﴿  ،التي تقول  القرآنية و  ي ر ج  ان   ل م ن  ك  ن ٌة  س  ح  و ٌة  أ س  َّللاَّ   ول   ل ك م  ف ي ر س  ان   ك  ل ق د  

ث يًرا ذ ك ر  َّللاَّ  ك  ر  و  م  اآلخ  الحسنة عامة ويمثلها    "االسوة النبوية" فهل تلك    53﴾؟و ال ي و 
  ه محمود محمد طهالتائقول النبي ص وآله وعمله وتقريره أم خصصها وصنفها  

ماذا سيفعل  و ل  بد الناس عنها؟  بع  وي    العرفانية المنحرفة  وظنونهلهواه    عها وفقاً ليوز   
اك م   ﴿  ،التي تقولالقرآنية  ية  باآلمحمد طه  محمود   ا ن ه  م  ذ وه  و  ول  ف خ  ا آت اك م  الرَّس  م  و 

ن ه   ق اب  ف انت ه وا و اتَّق وا َّللاَّ  إ نَّ َّللاَّ    ع  يد  ال ع  د  فهل يا محمود محمد طه التائه ان    63؟﴾ش 
" في اآلية  آت اك م  وعمل وتقرير النبي ص وآله هو خارج عن إطار كلمة "  ل بعض قو 
هو دين    وتقرير    وعمل    تانا به النبي ص وآله من قول  آاعالها أم أن كل ما  القرآنية  

اتباعه علينا  وواجب  لنا  به  بالنسبة  كلمة  ؟  والتمسك  اآلية    "آت اك م  "أليست  هذه  في 
ومن  القرآنية   خصصها  نتائجهاعامة  أم  وتقريره  وعمله  النبي  محمود    التائه  قول 

والواجبات  من اجل اسقاط االلتزامات  ،  في القرن العشرين  اداة ابليسمحمد طه؛  
  ة فرصاعالها  اآليات القرآنية الواضحة    تهل تركس؟  عاتق النا على  االسالمية من  

قول وفعل وتقرير النبي    ة عنن  لكي ينفي صفة السُّ كمحمود محمد طه  ألي مخبول  
وما    نا به النبي ص وآلها تآالحسنة وما  النبوية  فالقضاء النبوي واالسوة  ص وآله؟  
لنا وتقريري    يرضاه  وفعلي  قولي  يكون  أن  يمكن  ذلك  كل  عنه  ينهانا  وفيها  وما 

دينية   يستقبلهتشريعات  ان  االنسان  كلها وعلى  متكاملة  ا ويعتبره  ا  نبوية  ن ة  ال    س 
القرآنية  يات  ففي كل تلك اآل.  ي سق ط اي جزء منهالها ل  وال تصنيف   انفصال بينها 

وتفصيال؛    جملةً له  آتى به النبي ص و أ ك بكل ما  تعالى من الناس التمسُّ   هللا ب  ل  فقد ط  
التفريط  ر من  وحذ  وااليمان  بالتقوى  ط ذلك  ب  ور    نبوي   تقرير    أو  عمل    و أ  قول  أي بكل  

ذلك معروفة من  الوخيمة ل  نتائجالو   ح ضاللية من فر ط فيهيوض   التفريط فيه  ن  فيه أل
ما  أن  م  عم   ت  ات القرآنية اعالها  ي؟ فاآلالقرآن و   تى به النبيأكل   من قول    لهآص 

ولم بقوة    االناس بأن يأخذوه   تمر أو ال انفصال بينهم  نبوية  ة  ن  فهو س    وتقرير    عمل  و 
كما  ،  ل بين قول النبي ص وآله وعمله وتقريرهولم تفص    اآليات القرآنيةص  خص   ت  

من عنده    ختلقاً م  ابليسيًا    نتج تصنيفاً أالذي    محمد طه  محمودوضالل  ته  وع  يه  فعل ت  
سبقه من  مثل من  محمود محمد طه  صبح  أو   خالف النصوص القرآنية الواضحةي  

السقيفة   اصوالً أالذين  وكهنتهم  اقطاب  فقهية    نتجوا  ت  وقواعد  القرآن  منحرفة  خالف 
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ن ة النبوية محمود  التائه  جلس  ة النبوية بينما  ن  النهم رفضوا السُّ   كما سنرى الحقاً   والسُّ
ن ة النبوية    يسلخ فيمحمد طه   رها  السُّ ط   الباطنية    وظنونه  وفقًا لهواه فها  ويصن   وي ش 

لنصوص القرآنية الواضحة  ة امخالفمحاولته  نه في سياق  أحيث  .  والعرفانية الضالة
في مخالفة واضحة  قد وقع  محمود محمد طه    فإن ترتب عليها  ت  يالت تصنيفات  وال

في كل شيء ولكن  الفقهاء    قبول كل اقوالوليس قصدنا هنا    للقرآن الكريم واوامره.
التي تجعل قول وفعل وتقرير  بالذات و   في هذه النقطة   ء ن اتفاق الفقها إ ن نقول  أ نريد  

نابع  هو في االصل  و   ق مع القرآنف  ويت  صحيح  ق و وف  اتفاق م    ة هون  النبي ص وآله س  
شطح ذلك  لكل متدبر عادي وال يتحمل    من وضوح اآليات القرآنية في هذا الشأن

بل ألن  ن  يالسقيفيز عقل الفقهاء  ليس بسبب تميُّ وهذا    .هات االبالسةر  الشاطحين وت  
وال يحتاج لمقدرات فقهية  وال يمكن انتاج غير ذلك  بسيط وواضح  ا  نالفهمي هاالمر  

. إذا  بسيط، حتى ولو لم ينظم الفقهاء ذلك من قبلانسان  جه كل  ينتبل  استثنائية  
ة واجبة  نَّ يعلم ان قول وفعل وتقرير النبي ص وآله س  س  ر  قرأ القرآن بتدبُّ أن كل من  

محمود الجاهل  هل كان  ف .  زائغ  باطني ي تنظيرأاالتباع والطاعة الكاملة من دون  
نتيجة لجهله    ،محمود محمد طهي الحقيقة، فإن  ف و يفهمه؟  أ يعرف القرآن  محمد طه  

له  له  آالنبي ص و أن حقيقة  كان ال يعلم   ،الديني الفاقع والمستشري فيما وراء عقله
وتقريره  عمله  له و آالنبي ص و قول    ه لم يدرك أنكالقرآن وبذلك فانسلطات تشريعية  

دور في التشريع  ذلك القول والعمل والتقرير النبوي  لو   هللا تعالىعند  دين من  هو  
  الجاهل   ألم يسمع   .تسليمبكل طاعة و وتمارسه    د بهذلك وتتقيَّ ؤمن بن تأوعلى الناس  

ين  محمود محمد طه باآلية القرآنية التي تقول، " ا الَّذ  ل ي ه  ي ا أ يُّه  لُّوا ع  ل  م وا   آم ن وا ص  س  و 
ل يًما  ؟كامالً   موا للنبي ص وآله تسليماً ن يسل   أ ايمانًا حق ًا بوتطلب ممن يؤمنون    73"ت س 

محمود  التائه  هل كان  من المؤمنين؟  يعتبر نفسه  محمود محمد طه  التائه   هل كان 
ل  مًا للنبي ص وآله تسليماً  الجاهل  تى  أين  أمن  إذا كان كذلك، ففكامال؟    محمد طه م س 

بليسيته من رموز  إ  استقى  الذي  و   نة النبويةللسُّ   بتصنيفه االبليسي  محمد طه محمود
جريمة  ضحية المحمد طه  ن محمود  أوواضح  ؟  ن جاء من بعدهمولى ومالباطنية األ

وحاربت    النبوية  ةن  ن عن السُّ آ لت القر القديمة التي فص  السقيفية  والطامة  خطيئة  وال
ن ة وطمستها  م حتى غاب التبيان النبوي  وقتلت اصحاب التأويل اليقيني الجاز    السُّ

القرآن   معاني  في  الناس  فعاث  العتري  بتفاسير  تحريفًا  والتأويل  االرض  ومألوا 
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الجاهل  إن  ف  ،وبالطبع.  ة النبي ص وآلهن  ال عالقة لها بتعاليم القرآن وس    متناقضة
يت    ،محمد طهمحمود   الذي  لمجتمعه  المعتو  ب  كابن  المذاهب  التفاسير  اصرة  ع  حبة 

النبي ص    حديث نه بموجب  أدرك  ال ي    كان   ،فويأخذ عنها دينه المزيَّ المتناقضة  
قالوا: نعم. قال النبي   تسمعون؟ أال  الناس،  "أيها   ،الناس   مخاطباً الذي يقول  له  آو 

الثقلين.   في تخلفوني كيف  فأنظروني الحوض على فرط  صلى هللا عليه وآله: فإني
 األكبر  هللا؟ قال النبي صلى هللا عليه وآله: الثقل رسول يا الثقالن فنادى مناد: وما

 حتى يتفرقا لن  أنهما  نبأني الخبير  اللطيف وإن  األصغر عترتي،  واآلخر هللا،  كتاب 
 تعلموهم فتهلكوا وال عنهما تقصروا وال فتهلكوا، فال تقدموهما الحوض، عليَّ  يردا

إن لوازم الهداية اإللهية  ولذلك فمحمود محمد طه لم يكن يدرك    83".منكم أعلم فإنهم
ي والتام بالقرآن الكريم والعترة عليهم السالم ومن دون  سك القو  مالكاملة تتمثل في الت 

وال حتى    وال تقوى  لقرآن والعترة عليهم السالم، فال هدايةٌ ل ومتبع   ك كهذا؛ كامل  تمسُّ 
 ،محمود محمد طهالضال فإن  ،. وبالتأكيدعصيانضالل و بل  اسالم مرضي عنه

المعتو   المذهبي  لمجتمعه  ابن  هو  نشالذي  الذي  يعلم    ،فيه  أر  ال  ن أحقيقة  كان 
لم و .  واالبدي  البعيد  ب الضاللوج  بالعترة ي    كمن دون التمسفقط  بالقرآن    كالتمس
ب، أل محمود محمد طه يعلم، نتيجة  التائه  يكن   عليهم  ترة  ن فصل الع  جهله المرك 

ن ة النبوية و وتشطيره  هو مثل سلخه  ن  آ عن القر السالم   الذي    الضالل  أيضاً ب  ج  و ي  للسُّ
  ،بما ال يعلم  كالجمل  رغم رغائه   ،الجاهل  محمد طه درك محمود  . ولم ي  ل لهال ساح  

نة النبوية في سُّ لل  كامل    باع  ات   دون  من  وسليم    ي  و  س    سالميً إه ال يمكن انتاج فقه  أن
ن ة النبوية  لعليهم السالم  تأويل العترة  و وتقريرها  قولها وعملها   العترة    نأل لقرآن والسُّ
ن ة النبوية    عليهم السالم هو  الطريق  ي انحراف عن هذا  أو هم الحفظة الحقيقيين للسُّ

ن  نها أتت م  أل  اتلالنحرافات التي انتجت التفاسير المليئة بالتناقضللسقيفة و تكرار  
القرآن  . حيث أن  نهم هللا تعالى ورسوله ص وآله كقائمين بأمر الدينعي   ن لم ي  ند م  ع  

  وتناقضاً   يكون فيه اختالفاً   ن ما ال يأتي من عند هللا تعالى ورسوله ص وآلهأح  يوض   
ند  غ ي ر  َّللاَّ  ﴿  ل القرآن،واسعا. إذ يقو  ان  م ن  ع  ل و  ك  ون  ال ق ر آن  و  بَّر  وا ف يه   أ ف ال  ي ت د  د  ل و ج 
ث يًرا ًفا ك  ت ال    ن أيبدو  ولذلك  .  ضالةف ال ل  ف الت  ل  ب الس  ت  وهذا ما عهدناه في ك    93﴾ .اخ 

والشطحات الباطنية  التفاسير المتناقضة  ستقى ت ر هاته من تلك  اقد  محمود محمد طه  
ن ة النبوية أ"اآلفاق" ف  ة كما رأينا في حالة آيةوالعرفان التائه نتج ما يخالف القرآن والسُّ
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محمود    ألن  لإلسالم  بسط انسان في المجتمعأل  ري السليمط  بل وما يخالف الفهم الف  
باع  فهم للقرآن وال ات  وال  ال دين إسالمي اصيل  لم يكن يعلم أنه  الجاهل  ه  محمد ط

ن   ولذلك فقد كان    .عليهم السالم  ؛ القرآن والعترةالثقلينتمسك بمن دون الة النبوية  للسُّ
   محمود محمد طه يناطح الريح ويجري خلف السراب.

ارتكاب          طه  محمد  محمود  الكبرى  طاميواصل  عقله  ل  ويس  اته  بقاذورات  ح 
"دا الكالم    ،قائالكالجمل  رغي  ليست الشريعة. حيث ية  ن  ن السُّ أعي  عندما يد  الفقير  

ليكم في انو الدين ما برجع في مستوى الشريعة. هنا تجي السنة. السنة موش    القلنا 
  - شريع قال:  تالشريعة. في فرق بين الشريعة والسنة. والحديث البفرق بين السنة وال

الذي    فأنظروا للنص المعتوه أعاله  40". ))قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة((
البا نفايات  من  طه  محمد  محمود  الجاانتجه  الشيطانية  في  ثطنية    جمجمتهمة 

بهذا  محمد طه  تى محمود  أين  أمن  ه ذلك؟  محمود محمد طفمن قال ل!  اءالجوف
ال    "قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة" والذي  ،يقول  الذيالصوفي  النص  

ابليسي  بل هو نص ايقاعي  ؟  ويخالف روح القرآن الكريمبل    يشبه النصوص النبوية
.  والعرفان المنحرف  الصوفية المشعوذةوت ك يَّات  يتم الرقص على ايقاعاته في ساحات  

لنبي  لهللا تعالى    لم يعط  أ؟  كما يشر  ع القرآن  لهآع النبي ص و ال يشر   ، أوكما قلنا سابقاً 
فكثير من التشريعات  ؟  من خالل القول والعمل والتقرير  سلطات تشريعيةله  آص و 

و شرَّ  ص  النبي  النبوية  له  آعها  ن ة  السُّ خالل  جنباً وهي  من  مع  إ  تقف  جنب  لى 
ن  أوعلى الناس  ومن هللا تعالى    لهيةإ و   قدسةم    ها وكل  في القرآن  ةاإللهي  ات التشريع

تجزئة  ب  تت   دون  من  تشطير  عها  تنظير أو  تمرُّ   أو  الشريعة"  ف .  دأو  "مستوى  هو  ما 
ب  ك   ر  ه ي  محمود محمد ط   نأم  أ؟  محمد طه الشيطانية  هات محمودر  لت    وفقاً المزعومة  

فكيف نربط بين   !؟أ مامه  حائرةواالغنام  غ اللغوية بالطريقة التي تجعل البهائم  ي  الص  
ي  معنى "السنة موش الشريعة"؟ ألو "الدين ما برجع في مستوى الشريعة"    ،معنى

من   هذه  أيمكن  الباطنية  جنون  نوع  مثل  تنتمي  المعتوهةن    ؟والمخبولة  التراكيب 
؟ والبليدة  والبائسة  أيؤسس من له عقل أصوله وقواعده الفقهية بهذه الطريقة المخرومة

 ألم يقرأ الناس أصول وقواعد الفقه من قبل أن ينتج محمود محمد طه ت ر هاته هذه؟ 
الحمقاء  نوعية البشرية  من  ستغرب  يذلك  بائس  ب محمود محمد طه التي   فالقارئ لك  

تجلس    هماء دوال كانت  عنه  مامهأ  التي  ال    لتأخذ  التي  والتراكيب  الصياغات  تلك 



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  21د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

ي لمنتجها شرعية ال  فتنتمي لسياق موضوعي   ي ها وت عط  ت ن ز ف و ع  ت ها وت س  ت هل ك ف ط ر 
و ؟  يستحقها النبي ص  حديث  يسمعوا  لم  يقولآوكأنهم  الذي  هذا  "ي    ،له  هلك امتي 

والذي يمنع الناس    14الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو ان الناس اعتزلوهم"
!!  وتدميره فيهم  من خالل انتهاك الدين  هلكون الناسمن معاشرة األشخاص الذين ي  

ح  الذي توض     من مثل محمود محمد طهالدين  ليأخذ  بعد ذلك  فكيف يجلس عاقل  
ثقافة  ع  ووزَّ   د  س  ف  أو   د  س  وف    م  ك  الذي ح    "الحي من قريش" كتاباته انه ينتمي لثقافة ذلك  

ن يجالسوا مثل هؤالء المعاتيه  أبهم    يٌ وحر    ؟الناسفطرة  التضليل والتمويه وإهالك  
بأل يسمعوا  لم  والتعاليم  نهم  عليهما  تعالى  هللا  صلوات  بن علي  الحسن    تي اإلمام 
وفقاً ر  حذ   ت   ألنه  تمييز  دون  من  ناطق  كل  إلى  االستماع  من  اإلمام    الناس  لقول 

"فإن كان الناطق عن هللا، فقد عبد هللا، وإن كان الناطق ينطق    ،الحسن عليه السالم
بالدين اإلسالمي    المجتمع واعياً   كان حقيقة لو    24".عبد ابليس فقد  عن لسان ابليس

 محمد طه   محمود  لما استطاع  عليهم السالم  البيتواطلع على تعاليم أهل  األصيل  
ول م ا ارتضى  ذات الجرأة الوقحة والسمجة،    بهذه الطريقةويخاطب،  يقف ويتكلم    أن

لينهل من    نمعاج والغ  ن  ال  ةحظير في  ن يبقى  أي  رض  من  ى  و  س  ن يكون في حضرته  أ
 !؟الطاشمةالباطنية محمود محمد طه  "ة"حشيش

ومعتوهة  و         غبية  طه  محمود  ستمر  يومريبة  بطريقة  تصنيفاته  محمد  في 
وماله وعرضه    حديث "كل المسلم على المسلم حرام دمه م  س   قاالبليسية للدين حيث ي

السوء"   ظن  به  يظن  يسميهالى  إوان  زعمه ما  حسب  "الكاذب  ،   و  "حقيقة، 
كلمات مثل    وتموج  ه تختمرمحمود محمد ط  ن في داخل أوهذا يوضح    34!!"شريعة"

وهي  "حالة"  و  "ظهر"    و  "احتجب"  و  "اسرار"  و   "طريقة"  و   "حقيقة" وغيرها 
محمود  نزلها  مصطلحات رائجة االستعمال في الوسط الصوفي العرفاني المنحرف في  

قعدها في مفاهيم تضم كلمات مثل "شريعة" و "سنة" وغيرها ليختلق  أو ي  محمد طه 
عرفانية منحرفة تجر خلفها المصطلحات اإلسالمية لإليهام والتضليل    أصول فقهية

محمود محمد  ن  أ. ومثال ذلك  لكنها ال تنتج سوى فقه ابليسي  وجرف البعير خلفها 
وليس   "حقيقة "ن به ظن السوء"  ظ  "وان ي    ن ص  ،بجهل منقطع النظيرو   ،يجعل  طه

لى هذه التصنيفات التي التقطها محمود محمد طه من رفوف  إفانظروا  !!  "شريعة"
عقلهاالبليسي  والعرفان  الالوعي   به  في  خاصة  أصول  منها  على    متكئاً   ليصنع 



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  22د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

"قولي شريعة وعملي طريقة وحالي    الراقصة،االبليسية  العرفانية    الشطحة الصوفية
بأنه  المعتوه  بطريقة تقنع منتجها  االيقاعية  د رصٌّ للمفردات  مجرَّ   حيث أنه  حقيقة."

وهذا  بأن للمتحدث مضامين في حديثه  والمخموم  ل الجاهل  تقب  وتقنع المس    يقول شيئاً 
رةً من خالل  التي تبني فلسفتها  الزائغة    من خصائص الباطنية ر ج  من  المفردات    ج 

م  قح  ي    . حيثومختلقة  وتقعيدها في مفاهيم ابليسية م فبركة  داخل النصوص الجاهزة
في النصوص الدينية الباطل  والعرفاني  ص  المتخر   الباطني  تناول  محمود محمد طه ال

لكل    ن بطريقة واضحةح والمبيَّ من اجل انتاج معان ال عالقة لها بالنص الموضَّ 
ك ر  . م د 

"سوء الخلق ذنب ال يغتفر   ،تقول مختلقة ويةر بممحمود محمد طه يأتي ثم        
"سوء الخلق ذنب ال    ؛الجزء األول منها  ضالتي يناقو   44وسوء الظن خطيئة تفوح"

. فهل  كر  الش   ، باستثناء  يغفر الذنوب جميعاً   تعالى   ن هللا ؤكد أن الذي يآالقر   ،يغتفر"
ف ر   إ نَّ َّللاَّ  ﴿من سمع اآلية القرآنية التي تقول   ر ك  ب ه   ال  ي غ  ل ك   أ ن ي ش  ون  ذٰ  ف ر  م ا د  ي غ  و 

اء   يقتنع بعد ذلك بالمروية المشبوهة اعالها والتي اتى بها محمود محمد    54﴾ل م ن ي ش 
  ؛ الجزء الثانيمحمود محمد طه  فلسف  طه من ارث ابليس في العقائد المنحرفة؟ كما  

  جزءال فإنه حتى  م المعنى على كل "الظن" وبذلك  وعمَّ   ،خطيئة تفوح"وسوء الظن  "
ض  و ص  خص   الذي ي  النص القرآنيقد خالف  المروية المذكورة اعالها    منثاني  ال ي بع  

ث يًرا "  قول،وي"الظن"   ت ن ب وا ك  ض  الظَّن   إ ث مٌ  م ن   اج    ز تمي  الم    هنتيجة لجهل ف  64!"الظَّن   إ نَّ ب ع 
ته مرويته  " كما سمَّ خطيئة"  "الظن"ليس كل  نه  ألم يدرك محمود محمد    والحصري 
ر هعلى  ستجلبها  اوابتلعها محمود محمد طه بعد ان  المختلقة   تون التحريف  أ  من    ظ ه 

 "الظن"اثمية    ضع   ب  ت  قرآنية  ية  آ محمود محمد طه لم يكن يدرك ان هناك  ف   .والتبديل
م لمحمد طه محمود  ح أن وهذا يوض    .الن بعض الظن كذلك ليس بإثم عممهاوال ت

  المشبوهة   يستغل المروياتنما  إو   ،و حديثياً أقرآنيا كان    ،لنصلفي تناوله    دقيقاً يكن  
لها ما ال  لها من دون تحقيق  حم  مامه وي  أ  ا  جدهي ي  تلا ت حم ل وذلك ن  أيجوز لها  وي حم  

ويضيف عليها ب هارات نزعته الزائغة  الباطنية    نزعتهفي اناء    ايطبخهن  أمن اجل  
ر  عب   ي  و  أل  مث   ي  و  أق  طاب  ي  في إناء    مامهأ كل ما يجده  د  يقعلتالعرفانية المنحرفة وذلك  

 هوقواعداصول ه  من خالله  ويؤسس  ضال    عرفاني باطني و من هوس  ؤمن به  عما ي
فقد  .  والمخرومة  المنحرفةالفقهية   طه  وجد  ولألسف  الجاهلة  محمود محمد  البيئة 
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ل   غاو    بيات شعر شاعرليه استماع سكان الحظيرة ألإ التي تستمع   كما إن  .  وم ض 
على   المرويات  بث  التركيز  تلك  البسطاء  مثل  بين  حركة  هو  المشبوهة  من  جزء 

  االبليسية   االلهائية  وهذا جزء من المشاغلالناس  بها  المجتمع لينشغل    تضليلزيادة  
  الناس   حتى ال يبحث وإلى اليوم  منذ السقيفة المشؤومة  س المجتمع فيها  التي تم غم  
   .من الباطل وأهل الباطل  وا ويتبرأ هل الحقأ عن الحق و 

.  االغنامو   التيوس  وتوزيعه على  يواصل محمود محمد طه طبخ كوكتيله السام       
كنت نهيتكم عن  "  ،تقولمنسوبة للنبي ص وآله  أخرى  مختلقة  تناول مروية  ي  حيث

لم يكن يعلم أن  الجاهل  ن محمود محمد طه  أيبدو  بينما    74زيارة القبور فزوروها"
بنت وهب  آمنة السيدة الكريمة مه  الطاهر أل   مرقدال يزور  له كان دائماً آالنبي ص و 

عليها وصلواته  هللا  دائماً و   سالم  البقيع    كان  على  و يزور    دح  أ  شهداء  مراقد  يقف 
ى عن شيء  أوال يمكن للنبي ص وآله  ةن  س   له هذاوبذلك فإنه عم  ويدعو لهم  ن ينه 

  له آى النبي ص و متى نه . ف بينما كان هو يفعله دائماً  الحقاً   بيحهفي مرحلة ما ثم ي
مروية  يأتي محمود محمد طه بحتى    زيارة القبور   ين نص نهي أف؟  عن زيارة القبور

زيارة القبور وكأن النص   اباحة  وتضع معهنصًا  غير الموجود  المزعوم و لتضم النهي  
في لحظة لى طرح يجيز ذلك  إزيارة القبور  عن  لنهي  ل  ح  من طر    يحكي عن انتقال  

هناك نص سابق ينسبه محمود محمد طه إلى النبي    ه كانأنوحي للسامع بوي  واحدة
بهذا  محمود محمد طه نص  قابل  ين  أص وآله يقول "ال تزوروا المقابر" وال نعلم  

عمله  يزورها و له  آص و   عن زيارة القبور وكان النبي  بداً أع لم ينه  الشر  ف  ؟!!المعنى
من    الدينبيتم التالعب    هكذالألسف فولكن    .واجبة االتباع  ةن  س  هذا كما قلنا سابقًا  

فبما ان بعض    .ثه اآلسن الذي يستقي منهو ر مو أمثال الضال محمود محمد طه و 
قوا الكهنة في النهي المزعوم عن زيارة القبور ومحمود محمد طه الرعاع قد صد  

ذن السامع الغبي ليشد  أ  ز  جه   ي  والصوفية المشعوذة فإنه كان  العرفان الباطل  يمثل  
  يجتر حيث    هل العرفان الباطل والصوفية الضالة.أ المشعوذين من    ب ب  لى ق  إرحاله  

ى عن  نهقد  كان    النبي ص وآله  نأعي  المزاعم الكاذبة التي تد    محمود محمد طه
  نهمأالنبي ص وآله  ى  أعندما ر أنه  محمود محمد طه    يزعموبعد ذلك    زيارة القبور

  "وان زيارتهم للمقابر توشك أن تثير فيهم االستعداد للرحيل   منهم  "ن االيمانتمك  "  قد
  ، االخرق   تعبير محمود محمد طهزعم و حسب    84"واالعتبار باآلخرة والرضا بمراد هللا 
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وارثه المتهافت  الجاهل  حسب زعم محمود محمد طه    سمح لهم بزيارة المقابرفإنه  
بينما  من االيمان    مستوى واحد  لى  إقد وصلوا  وكأن كل االصحاب    الذي استقى منه

الحقيقة   جداً أن  في  مؤمناً منهم    القليل  أن    كان  حين  كانوا    الساحقة  األغلبيةفي 
المنافقين   من  ي    والمسلمين  والناكثينمجموعة  ذلك  ثب  كما  و ت  الكريم  حديث  القرآن 

ألم يسمع محمود  .  والخليط  ب دين محمود محمد طه المزيجت  في أمهات ك    الحوض
طه ايمان    محمد  تنفي  التي  القرآنية  و باآلية  بل  وتقول،  الكثير  المؤمنين  تبعض 

ر اب  ﴿ األ  ع  لٰ ك ن   آم نَّا ق ال ت   و  ن وا  م  ت ؤ  ل م   ن ا ق ل   ل م  أ س  ف ي   ق ول وا  يم ان   اإل   ل   خ  ي د  ل مَّا  و 
م   ر اب  م ن  "وتأتي اآلية القرآنية    49؟﴾ق ل وب ك  م ن  األ  ع  ذ   و  ي تَّخ  ر  و  خ  م  اآل  م ن  ب اهللَّ  و ال ي و  ي ؤ 

ل و ات   ص  ند  َّللاَّ  و  ا ي نف ق  ق ر ب ات  ع  ت ه    م  م  ل ه م  َّللاَّ  ف ي ر ح  خ  ي د  ب ٌة ل ه م  س  ا ق ر  ول  أ ال إ نَّه  الرَّس 
يمٌ  أولئك االعراب  أكثرية  فمن هم  .  وتجعلهم قلة  لتبعض المؤمنين  50"إ نَّ َّللاَّ  غ ف وٌر ر ح 

من   بيَّتوه  ما  للدين  وبيَّتوا  محددة  لظروف  وآله  النبي ص  حول  تجمعوا  من  سوى 
ألم يسمع محمود محمد طه أن ثلث جيش المسلمين  نكوث وغدر وظلم وفجور؟  

رجع ق ب يل معركة أ حد بقيادة المنافق عبد هللا بن ابي سلول؟ بل كان في الثلثين  
في اآلية القرآنية  ذلك    كما يثبت القرآن   لثلث المنتكس والمتقهقراعون لالباقي ي ن سمَّ 

مَّاع ون  ل ه م  ﴿التي فيها نص يقول،   م  س  ف يك  ن أكثر من النصف  أوهذا يؤكد    51﴾. و 
ومن لهم قابلية االستجابة للخبال    للمنافقين  يناعوسم    ينعون بين منافقكانوا يتوز  

لف حاج ولم  أكثر من مائة  أر غدير خم  إذا حض  ألنه  .  عرابأ و   ومسلمين  والفتنة
في   وآله  ص  النبي  أمر به  بما  عليه  أيلتزم  علي  اإلمام  المؤمنين  أمير  والية  مر 

فكم سيكون عدد المؤمنين ليجيز لهم النبي ص    ،قل من خمسين رجالً أالسالم إال  
عليها   يعتمد  التي  المفبركة  للمروية  وفقًا  القبور  زيارة  رحيله،  قبل  المخبول  وآله، 

وأي  ر في التذوق؟  لمستوى الطي    ي محمود محمد طه الذي يلتقط من دون أن يرتق
ة والرضا بمراد  واالعتبار باآلخر   زيارة "للمقابر توشك أن تثير فيهم االستعداد للرحيل

طههللا  محمد  محمود  يزعم  كما  جهالً   ؟األهطل  "  جاهل  كالم  بحقائق    مريعاً   هذا 
واالعتبار باآلخرة   من هذه الدنيا استعداد للرحيلو فإذا كان لغالبيتهم ايمان  التاريخ!

النبي ص    ن من ارض المعارك ويتركو   ن ما كانوا سيهربو   تعالى  والرضا بمراد هللا 
فمحمود محمد طه    !!!من المؤمنين لسيوف الكفار  قليل وآله وأمير المؤمنين ونفر  

نصاً ب  شت  م   يؤسس  كيف  يعرف  وال  التاريخ  في  وبليد  ومعرفياً علمياً   ه  بًا      م ستصح 
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ه ل أصحاب  به  يقنع  حقائق التاريخ وواضعًا لها في عين االعتبار في تكوين ن ص  
والعلوم كان    المعارف  جاهلةلكنه  بطريقة  مفاهيمه  "يستحضر"    يبني  كان  ألنه 

 . حوله ويثق ان ت ر هاته لها مصداقية عندهم المتردية والنطيحة
اآلية القرآنية التي تقول، "الهاكم التكاثر حتى    محمود محمد طه  فسرثم ي           

بينما هناك اقوال أخرى أكثر صحة    معروفةزرتم المقابر" على طريقته الضاللية ال 
؛ أي انهم منشغلون بالتكاثر  25"زرتم" هي بمعني "صرتم من اهل المقابر"  تقول أن  

لى هللا تعالى.  إ  تقرُّب   وأن ينتبهوا لعبادة  أ العددي والمادي حتى يموتون من دون  
فحيث  وهذه هي طبيعة وديدن التناول الباطني التي ينتهجها محمود محمد طه.  

أخذ ظاهر النص فإن محمود محمد  تخدم اغراضه الباطنية من  تكون هناك مصلحة  
التمحُّ  في  مصلحة  هناك  تكون  وحيث  الظاهري  بالمعنى  يأخذ  والتخرُّص  طه  ل 

 ، فإن حقيقةفي الذلك.  ممارسة  ب المعنى الظاهري فإنه ال يتردد عن  والتبُّط ن وتجنُّ 
طه  محمود   ب لع  محمد  الجهلةب  الال  ،عقول  بنوازع  عن وال   علمانيةمشحونة  باحثة 

ولو    روحنة نوعية  أية  هرط  ناشئة    ؛"تايوانية"من  أي  بالخزعبالت  وعبأها    ،ة ق  من 
ويفعل محمود  .  يتعبدون به  ديناً الته  ب  ع  ز  وخ    هاتهر  ت    اوجعلو   نبياً بل و   ناطقاً فاتخذوه  

السُّ  مظاهر  ابسط  يجهل  وهو  ذلك  كل  طه  النبويةن  محمد  سوى    ة  يعلم   م رد  وال 
ين هي  أ . فردية والنطيحةترهاته الباطنية للملتقديم ت    فوق بعضها البعض   نصوصه

 ؟من دون الناس  لهآة بالنبي ص و عيها محمود محمد طه انها خاص  ة التي يد  ن  السُّ 
النبي ص  واقوال وتقرير  الناس من التأسي بأفعال  محمود محمد طه  م  ولماذا يحر  

الناس؟  وآله وتضليل  ايهام  اجل  من    ومن  المتدني  المستوى  هذا  يتقبلون  لهم  ع  وج 
 "كالمياتهم"و  شعوذاتهم  ون  مُّ س  ي  ارث محمود محمد طه وأمثاله    كان االنحدار الفطري  

بينما هي في الحقيقة امالءات الشياطين    "أولياء هللا "بكرامات  ة المنحرفة  عرفانيال
ر خلف  ستَّ تالتي توالصوفية المشعوذة  الزائغة  ة  يأولياء العرفانية الضالة والباطنمن  

قد    هذامنهجهم ولألسف فإن   . لتنشر دين ابليسالضالة  والفلسفات  الكالم    اتايهام
  عداً كثر ب  ألهم  وجع  فيهم  عما تبقى من الدين  الناس  بعض    ةزحزحفي    اجتهد كثيراً 

إذا لم يكن السامع حصيفًا    لى الوثنية وااللحادإ  ذلك المنهج االبليسي  يؤديو بل    هعن
 . وقادرًا على فصل الب ذر عن الق شر
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ل  تمحَّ يل لة النبوة والرسالة  أفي مس بغباء  بعد ذلك  محمود محمد طه  يدلف  ثم           
ع  ويتخرَّ  من  و و ه  ند  ص  بينهما  المعنى  في  المتداخلة  الفوارق  اختالفاً يستقل    ي فبر ك 
بعد ختم النبوة    آتية  بة تعدد رساالت  و كذ أ ه لقبول  يمن اجل تمهيد عقل سامع  بينهما
بة  ي   ت  ر عنوان ك  يبر ذلك من أجل تو ،  "ديين هوليو ال "أحد ابطالها  نفسه الزائغة ك  مقدماً 

الً   اً ت مكانونح    ذاكبليسي  اال م  م  ن  له في عقل الغ    ئاً ومتنب  م ت رس     من خالل التأويلوالب ج 
ن "الرسول" م ن ب ٌأ من هللا تعالى  أ والغنم والتيوس الذين حوله ال يعلمون  بينما    الباطني

لٌ وبهذا فإنه   راف ال    يستطيع أن يقنع النعاج بأنه هو أيضًا م ترس   بينما أولئك الخ 
فكما  ولكن  .  كل الرسل انبياءألن    أنه ليست هنالك "رسالة" من دون "نبوة"مون  يعل 

ل مةأن   ي  لقد  واتباعه    م س  وذلك من خالل  معنى "خاتم النبيين" المذكور في القرآن    واأوَّ
  "الصحابي"من الجهلة وعلى رأسهم    دعماً   وا وجدمع ذلك  و الخاصة    التأويلية  طريقتهم

يقول  من النبي ص وآله    أنه سمع  ،باً كذ    ،عىاد  الذي  ل بن عمرو  ا الرجالمنحرف  
ل مة ن  إ ي  بعده  م س  من  طه    ،نبي  محمد  محمود  يستطيع  بكلمة  أفكذلك  يتالعب  ن 

ه  نعو ب  فيت    في عقولهم الصغيرةل إلى اشتباه  بما يتحوَّ   هل  عاج من حو  للن  أتي  يو   "الرسالة"
تت   الغنمكما  غريزي،عديمة  والتيوس    بع  بشكل  البرسيم.    العقل،  يبرئ  و حامل  لك 

التنبؤ   من  و نفسه  المتنبئ  طه،  محمد  محمود  ليتالعب  "الرسالة"  الم ت ر س   بكلمة   ،
لم يسمع باآلية القرآنية التي    هكأنو معتبرًا ان رسالته االبليسية ال تحتاج إلى "وحي"  

قائلة،   النبوة  م ن  ﴿تختم  د   أ ح  أ ب ا  مٌَّد  م ح  ان   ك  ات م   م ا  و خ  َّللاَّ   ول   ر س  لٰ ك ن   و  ال ك م   ر ج   
 " رسالة"وليست هناك  نبي  بصفة عامة    المرسل من هللا تعالى  فالرسول  35﴾.النَّب ي  ين  
؛  جهانت  د منها م  ذا قص  إ يًا كان القصد من ذلك المصطلح إال  أ  من دون نبوةدينية  

ألن  .  !!!الجبري   اشتراكية ظهرت "بفضل هللا" حسب زعمه  محمود محمد طه، رسالة
  فإن   ولكن حتى األنبياء غير الرسل  ل س  ليس كل األنبياء ر  لكن  ل انبياء و س  كل الرُّ 

منهج حياتهم بكامله في قولهم وعملهم وتقريرهم فهو مرجٌع دينٌي وتشريعٌي وكان  
زمانهمعلى   تعأهل  هللا  نبي  بين  حدث  كما  حصافة  فيهم  لو  عليه  ،  الخضر  الى 

. فهل يستطيع  مويقتدوا بهويتعلموا منهم    ان يتبعوهم فيه  السالم وموسى عليه السالم،
الضال  وهل يستطيع  ؟  "نبي"وليس    "رسول"ان يدعي االبليسي محمود محمد طه أنه  

وهل ذلك الذي رأيناه  ؟  "رسالة"  وأ  "نبوة"محمود محمد طه ان يشرع دينيًا من دن  
وت   شطح  التشريع؟  ر  من  في  العقلي  مستواه  هو  اآلن  حتى  من  هات  نعهد  لم  حقًا 
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ويبدو أن الجاهل محمود محمد  محمود محمد طه سوى ضحالة وسطحية حصرية!  
ن كل  ألهي. أي  إل  ع  لهي فكذلك الرسالة ج  إل  ع  طه ال يدري انه كما ان النبوة ج  

 من  أو رسوالً   ن نبياً عي  ن ي  أمن النبوة والرسالة هما تعيين إلهي وال يستطيع مجتمع  
مالم يأت بآيات    أن له مهام نبوية أو رسالية  عيوال يستطيع أي فرد ان يد    عنده

  عليهما  تعالى  ن هللا  عي   ي    نامهامالنبوة والرسولية هما    ن. أل هللا تعالىعند  واضحة من  
في شأنه وال يستطيع ركيك وبليد   بتنزيل آياته الواضحةالشخص الذي يصطفيه  

حتى ولو كانت من دون    ن يدعي أي منهماكمحمود محمد طه أوضحل    وسطحي
 باآليات القرآنية التي تقول، محمد طه  ألم يسمع محمود  وحي حسب زعمه الجاهل.  

يرٌ ﴿ يٌع ب ص  م  م ن  النَّاس  إ نَّ َّللاَّ  س  اًل و  ئ ك ة  ر س  ط ف ي م ن  ال م ال  فهل هناك    45؟﴾َّللاَّ  ي ص 
ألم يسمع محمود محمد طه باآليات    لالصطفاء اإللهي؟  تجاوزاً رسولية أو ترسل  

ل ين  ﴿  القرآنية التي تقول، س  ل ن ي م ن  ال م ر  ع  ًما و ج  ك  ب  ي ح  ح  أال توض     55؟﴾ف و ه ب  ل ي ر 
سل؟ هل سمع محمود محمد طه  ن الرُّ عي   ان هللا تعالى هو الذي ي  القرآنية  هذه اآلية  

ل ين  ﴿باآلية القرآنية التي تقول،   س  ل وه  م ن  ال م ر  اع  وه  إ ل ي ك  و ج  أال توضح    65؟﴾إ نَّا ر ادًّ
ويبدو أن محمود محمد طه كان  اآلية القرآنية هذه أن مهام "الرسول" جعل إلهي؟  

يدرك ان كل من النبوة ومهام  دركا لآليات القرآنية في شأن ختم النبوة لكنه لم يكن  م  
ولذلك أراد    .وموضح بشكل واضح في القرآن  ل" هو تعيين إلهيس  تبليغ الرسالة "الرُّ 

وهو ال يعلم أن    يدحضه!!  أو ما  ان يلعب في ميدان يعتقد انه ليس له فيه من
سين والباطنيين من أمثال محمود  لمدل   ي الرسالة وايمدع فل الباب امام  ق  قد  القرآن  

  لى كل الناسإطه وخاطب النبي ص وآله ليقول بأنه رسول من هللا تعالى    محمد 
  من دون استثناء ورسالته تشريع متكامل ونهائي وأي شخص بعد ذلك يدعي تشريعاً 

ق ل  ي ا  ﴿  ، . حيث تقول اآلية القرآنيةليس إال  فهو ينتج امالءات ابليس   إلهياً   دينياً 
ا النَّاس  إ ن  ي   يعاً أ يُّه  م  ول  َّللاَّ  إ ل ي ك م  ج  اين أتى التائه محمود محمد طه  فمن    75﴾.ر س 

يعاً آخرين بعد تعبير "  بأناس م  لهم "رسالة" تشريعية دينية من "دون قدم  لي"  إ ل ي ك م  ج 
يعاً   "  ،لهمالناس وقائاًل  مخاطبًا    ل القرآنا قأن  " بعد  وةنب م  يعزز القرآن  "؟ كما  إ ل ي ك م  ج 

م ا  ﴿  بقولها،  م الرسالةت  اآلية القرآنية التي تزيد وضوح خ  نفس المعنى من خالل   و 
افًَّة ل  لنَّاس   ل ن اك  إ الَّ ك  س  ل م ون    أ ر  ث ر  ٱلنَّاس  ال  ي ع  لٰ ك نَّ أ ك  يًرا و  ن ذ  يًرا و  وبعد تعبير    58﴾.ب ش 

"اآلية " هم محمود محمد طه  يلإن هم من تبقى من البشر لكي يوجه  مف  ك افًَّة ل  لنَّاس 
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تلك    هي  ل؟ هفي جمجمته  ابليسالتي صن عها محمود محمد طه في ورشه    "تهرسال"
شتراكية" التي ظهرت "بفضل هللا" حسب زعم محمود محمد طه؟  اال"حول  "الرسالة"  

ل م  حقًا كما قال القرآن، " ث ر  ٱلنَّاس  ال  ي ع  لٰ ك نَّ أ ك  محمود محمد  حقيقة، فإن  "!!!  ون  و 
! !جمع الرعاع حولهتصدى هو ألمر الدين ويقبل أن ي  ديني   طه كان يحتاج لتنوير 

أن   لوواضٌح  طه  محمد  يكن  محمود  اإلسالمية  م  الرسالة  أن  كانت  الخاتمة  يعلم 
  مخاطباً ل إلهي" بدأها هللا تعالى مع الرسول محمد ص وآله وختمها معه، ولذلك  ع  "ج  

يت   ﴿يقول القرآن،    ،كل الناس ر ض  م ت ي و  ل ي ك م  ن ع  ت  ع  ين ك م  و أ ت م م  م ل ت  ل ك م  د  م  أ ك  ال ي و 
يًنا م  د  ال  س  وحيثيات  القرآنية  ولو قرأ محمود محمد طه تفسير هذه اآلية    59﴾.ل ك م  اإل  

حتى ولو من   "الرسولية" بعد ذلك فرصة للتنبؤ و نزولها الدرك انها ال تعطي أحداً 
ممت النعمة ورضيت  توا  " الدين"ألنها أكملت    دون وحى كما يزعم محمود محمد طه 

وهكذا  !  ناس إلى يوم الدين ال  لكافة في التشريع اإللهي النهائي  اإلسالم رسالة دينية  
لى  إ  للناس جميعاً م كت م اًل    يؤكد القرآن أن "الدين" قد اكتمل ورضيه هللا تعالى ديناً 

كمل التبيان ووظف للتأويل الطاهرين من أهل بيته أوبي ن النبي ص وآله و   يوم الدين
بعد  سيأتي محمود محمد طه  سوى دين ابليس    أو تشريع  فبأي دين.  عليهم السالم

ل مةكما فعل  محمود محمد طه  أم سيفعل    ؟ذلك ي  الكذاب الذي كان يؤمن باهلل    م س 
ولكنه كان يعتبر نفسه رسواًل بعد النبي ص وآله  ن  آ والقر   ص وآله  ورسولهتعالى  

به؟   خاصًا  كتابًا  ويوفبرك  البل  وآلهحسم  ص  من    نبي  الديني  صطلح  م  المعنى 
امثال   امام  ويضع  ل  المتنبئ  "الرسالة"  حاجزاً وال مت ر س   طه  محمد  ال    محمود  حتى 

به وآله  ايتالعبوا  ص  النبي  يقول  حيث  فخر".  وال  المرسلين  قائد  خاتم   ،أنا  وأنا 
فالنبي ص وآله قائد من    60".النبيين وال فخر وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر

بكلمة    .ألنه ال رسالة وال تبيان من دون نبوة  ه وهو خاتمهمهللا تعالى من قبل    مارسله
ومن يستغل كلمة "الرسالة"    ليست هناك رسالة من دون نبوةنه  اكما قلنا  نه  أخرى، ا

  الكافي،  دم اطالعه وبحثه، بسبب عخاطئاً   اعتقدوالتنبؤ بعد أن    "الرسولية"ألهداف  
في نص يرتبط بختم الرسالة كما فعل محمود  ما يشير لمعناها الديني    عدم وجود

نًى   محمد طه فهو رسول ابليس الن النصوص األخرى تكفي عن ذلك كفاية تامة م ع 
ن أن  بي   من األحاديث الشريفة التي ت  ف  ! رك  إال لمتعنت مسروج بشيطان ذ    وتوضيحاً 

عليه وسلم، هو الرسول الخاتم، يقول رسول هللا، صلى  رسول هللا، صلى هللا    محمداً 
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رت  بالرعب،  هللا عليه وسلم " يت  جوامع الكلم ون ص  لت  على األنبياء بست: أ عط  ف ض  
لت  إلى الخلق كافة،   ل ت لي األرض مسجدًا وطهورا، وأ رس  ع  وأ حل  ت لي الغنائم، وج 

النبيون  بي  ت م  النبوي  و   61".وخ  النص  هذا  "في  وآله  ص  النبي  إلى  يقول  لت   وأ رس 
كافة تم  "  الخلق  الرساالت  وبذلك  الناس  ختم  لكافة  الدين  والنبوة  والرضا  وتبيان 

فال مجال بعد ذلك ألمثال اللوائح الباطنية  لكل الناس    ح ديناً ن والموضَّ باإلسالم المبيَّ 
طه اباليس  نتجها  يالتي   محمد  أنهيدَّ أن    وأمثاله  محمود  اصحابعوا  ؛ "رسالة"  م 

  !سوى رسالة ابليس بمعناها الديني، 
يواصل محمود محمد طه محاولته صياغة فقه خاص به بطريقة عرجاء.         

وفاسدة ومخرومة  باطلة  واصول  قواعد    ،ل من سبقوهث  م    ،محمود محمد طه  يضع   إذ
  النبوية  نةبطال السُّ إمن ذلك  الخسيس  هدفه  . وقد كان  بها من سلطان  ما انزل هللا 

كما فعل وليه عمر بن الخطاب  كما يشاء    نيةآيات القر التالعب باآلأواًل ومن ثم  
قياساته    نشر لالمشعوذة  والصوفية  الباطلة  العرفانية  و واستغالل المرويات اإلسرائيلية  

وهذه هي استراتيجية المنقلبين على الدين ومن لف    الباطلة. واستحساناته  وظنونة  
هذا.   يومنا  وإلى  المشؤومة  السقيفة  منذ  طه  تالعب    وقد  بل لفهم  محمد  محمود 

الذي كان  الجاهل    سطيخدم غرضه التضليلي ومحاوالته استغالل الو بما  المرويات  ب
يستند  محمد طه  محمود  ، فإن  في الحقيقة  . ويؤمنوا بها  هاتهر  عنه ت    وايأخذليحيط به  

على    أيضاً ع دين خاص به باالعتماد  ن  ص  إلى مرويات مفبركة سعيًا إلثبات آرائه و 
بظنونه السرابية وقياساته    نية مستعيناً آيات القر ف والتأويل الباطل لآلريخ المزيَّ االت

وهذا يوضح أن محمود محمد طه  .  ةالباطل و الملتوية واستحساناته العرجاء  الظنية  
العقل  وخواء  القلب  بزي غ  مصابًا  الروح   كان  وفراغ  الفطرة  من    وانتكاسة  ذلك  وكل 

بدأها في منشوراته ومازال من يتبعه مصاب باستسقاء    جديدة  هاعراض انتاج حشوي
ج م  ي بسببها! م    ه تكوين حشويفي طريق    كان سائراً   محمد طه  إن محمودف وعليه،    ج 

؛ أصحاب العقول  يينبعه من المغو  ه هو ومن ات  تخصُّ وزائغة،  غاوية  أخرى،  عرفانية  
العلمانية  نزعاتها  وتخفي  الدين  تحارب  ا  التي  التسلق  اجل  ن  أل  فقط  لسياسيمن 

د   م ج  يشغل  وال  همهم  ليس  بال همالدين  شيخهم    .ه  االستعمار  دوائر  حر كت  فقد 
وهم اآل هي  االبليسي  التي  الصهيوامريكية  الدوائر  تحت شعارات  يعملون  بجرأة  ن 

ابداع شيطاني  هو  ه  منهج محمود محمد ط  نأ  وبذلك يتضح جلياً .  بامتياز   داعشية
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ط في الدين  كبر مخل   أليكون    انجازه إل  محمد طه  المهمة لمحمودل فيه الشيطان  وك  أ
 لقهطأه في قلب محمود محمد طه و ر  ك  حيث قذف الشيطان م    .في تاريخ السودان

ولألسف في جمجمته  الباطنية والعرفانية المنحرفة  بعد أن فتح ورشته  على لسانه  
اعتمد  . حيث  هو سامري اتباعهمحمد طه  فمحمود  ده الجهلة والمتردية والنطيحة.  اي  

في اضالل  التي تستغل العناوين الدينية  والباطنية الخسيسة  على العرفان الباطل  
يستمعون   عنه  ا ليهإمن  وال  ا ويأخذون  الغنم  يعلمون    تيوسمن  ال  طبيعة  الوهم 

على وجه    على وجه الخصوص والعرفاء  الباطنيون ف.  اليه إمن يستمعون  االبليسية ل 
الحقًا،العموم عنهم  سنعلم  كما  ي    ،  الفاسدة  ال  عقائدهم  بحقيقة  المريدين  خبرون 

المريبة   وسر  واهدافهم  بالليل  بالنهارواستخفاءهم  يستدرجون   .بهم  اتباعهم    وانما 
ومن ثم  والمخترع واآللي    والمصطنع  الم فتعل والورع    ى التقو وقشور  ظهار مظاهر  إب

ت   بحقن  تدريجياً ر  يبدؤون  حولهم؛    في  هاتهم  من  يأي  الخواص  ثقة    ون قثمن  فيهم 
رهم في آن واحد  وحذ    ة أمثال محمود محمد طهرأ ج  ف  . من المتردية والنطيحة  عمياء

رَّ  ﴿  ، نية التي تقولآية القر تجسيد حقيقي لآلهو   و اٌء م  نك م مَّن  أ س  ر   س  ه  م ن ج  ل  و  ال ق و 
م ن  ه و   ار   ب ه  و  ار ٌب ب النَّه  س  ف  ب اللَّي ل  و  ت خ     62﴾. م س 

  فةبطريقة متخل     المستشرقين لكن له اعراض نهج  نهج محمود محمد طه  ن  ا         
لي م تدني   وبدائية   ألن محمود محمد طه  ال يكاد يقنع سوى الجهلة    وذات مستوى جد 

أدوات  ف  ي وظيكن قادرًا على تلم  كان باطنيا يخفي احتضانه ألفكار المستشرقين و 
)التحليل الفلسفي لنظرية المعرفة وعالقتها بالحقيقة  االبستمولوجيا  المستشرقين مثل  

كان م فلسفا فيما يختص  و )التفسير(  الهيرمينوطيقا    مناهج. كما لم يمتلك  واالعتقاد(
كان محمود محمد طه    بل ولغوياً وفقهيًا    وعلمياً   )فقه اللغة(. فمعرفياً الفيلولوجيا  ب

ية إلى درجة  جداً   فقيراً  أو  ستنتج  أو يل  لحأو ي  ستدليستطع ان ي  مولذلك ل  مر ض  
كما يفعل المستشرقون. كما    منطلقا من تفسير عقلي أو على األقل منطقي  قاربي

بل كان مفلسًا في هذا الجانب رغم   عتد بهعلم حديث ي    محمود محمد طهلم يمتلك  
المرويات   من  مزيج  من  قليل  عدد  سوى  يمتلك  لم  بينما  السنة  لتشطير  جلوسة 

كيكة التي كانت مناسبة مع  هلكة هي لغته الر وكانت ثغرته الم  الصحيحة والمفبركة 
محمود محمد طه   وبسبب فقر  منه.  تأخذ  التي  والخراف  تلك  االنيمي  النعاج  في 

الباطنية والعرفانية المنحرفة من أجل  وظفها االستشراق فإنه ركن إلى  الجوانب التي ي  
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على    بأسلوب باطني متكئ  ،  الصحيحة منها والمفبركة  ؛النصوص الدينيةبالتالعب  
منحرفة   منه  عرفانية  محاولة  ومستورداته  تلفي  تنظيراته  اطر    الشيطانيةقعيد  في 

الرعاع  دينية وسط  العقل  وبثها  البشر  وفاقدي  اشباه  ت ي  ب    وهذا.  من  ك  ديدن  هو 
وهذا  لى رماد تذريه الرياح.  إله  حرقه وتحو   الثغرات التي ت  الممتلئ بمحمود محمد طه  

النصوص العرفانية  تشرَّب ببع النهج الباطني و ات  قد    محمد طه  محموديوضح أن  
أطراف وضواحي  بفة  بطريقة متخل   حاول التشبث  التي ت   المشعوذة  والصوفيةالباطلة  

فلسفي بالمعنى الحقيقي  د  يجر ت  وأفلسفة  علم كالم بدائي؛ وال نستطيع أن نسميه  
اتباعه    ل و عق  يبيزيد من تغي  حتى  للمصطلح، بل هو تالعب باللغة بشكل متحايل  

واالسرار  لغيبيات  لم الدين برمته يكاد يكون مغالبة  ه  جعل ف  حاول أن يوي   الغائبة أصالً 
المنحرفة   العرفانية  واالشعار  الالخيال  و والنصوص  تختلق  ومصارعة  التي  لغة 

األفكار    داتجر  م على  والقفز  الجملة  بقطع  بل  للتجريد  الكاملة  بالصياغة  ليست 
مع  و   وكل هذا يكشف عن أمية متكاملة تكمن في دواخل محمود محمد طه  والسياق

الضالة على    هاتهر  يفرض ت  أن  وبالهة منقطعة النظير  بتعنُّت  ابليسي  ل  ذلك يحاو  
والمختلقة    الناس الغريبة  المرويات  ويستجلب  بل  وحداثية  وتجديدًا  "فكرا"  ويعتبرها 

  االبليسية الناس طبيعتها    يكتشفحتى ال  ن  آلى القر ها عيعرض  أن  من دون والمفبركة  
حوله  او وينفضُّ  طه  .من  محمد  االستثنائية  ،فمحمود  لبالدته  ي در ك    ،ونسبة  أن  ال 

ل والمزوَّ ص  القرآن يفضح النَّ  . لذلك  ى القرآنإذا تم عرضه عل ر والمتخر  ص  المتمح  
تلبيس ما يقول من ت ر هات بإخراج باطني ومن ثم ص محمود محمد طه على  حر  

التقديم   حوله  جهلة  لل  هاتر  ت  تلك  العلمانية  ل  أومن  من  المتعلمين  اشباه  من  شلة 
للدين برمته  محمد طه  ل محمود  تناو  وبذلك أصبح    .لمحاربة الدين  لدينباصة  المتقم   

المشعوذة   ة والصوفي  صالمتخر     العرفانو لة  المتمح   الباطنية  على    يتكئتناول  
ولم يبن  مما يقول سوى آراء شخصية واهوائية واستحسانية    الضالة  كالميات"ال"و

د على الرأي  اعتمباالفي تناوله للدين    محمد طه   انطلق محمود. وهكذا  وتضليلية
واستعان   القرآنية  اآليات  حول  تأويالته  طرح  في  الباطنية  الميول  ذو  الشخصي 

هللا بن سالم وتميم ووهب بن منبه وعبد  تالميذ كعب االحبار    ؛اعينالوضَّ   بمرويات
  الدين اإلسالمي جسم  الذين كان لهم دور كبير في حشر االسرائيليات داخل    الداري 

دعم رأيه وذلك من اجل أن ي  ،ي لكنه يخالف القرآندس  ر يتشبَّه بالق  مما جعل المزوَّ 
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 ما ت سمَّى "أحاديث قدسية"آخذًا كذلك بالشخصي المنحر ف وتأويالته الباطنية الزائغة  
ليؤسس عليها    مخرومةفقهية  قواعد  و محمود محمد طه اصول    فبرك واختلقومن ثم  

ل إال إلى طريق ابليس.أحكامًا فقهية داحضة للنص الشرعي و  ولو كان    ال ت وص 
  لما اعتمد على مرويات تالميذ كعب االحبار   نياً دي  ومثقفاً   عاً ل  ط  محمود محمد طه م  

ب رية  الخامات    تلكولكن لألسف أصبحت مثل    وغيرهم جماجم؛  الغذاء األساسي لالح 
فبسبب غباءه العقلي وجهله    أمثال محمود محمد طه الملبوسين.  ،ول وال أقول عق

المفبركة والضعيفة  الديني، فإن محمود محمد طه قد استثمر بكثافة في المرويات  
ر ادعاءاته   لي خضعها لباطنيته ويستدل بها ويؤسس اصوله وقواعده المعتل ة وينص 
الزائفة ويبني نسق فكره الباطني الضال والعرفاني النازغ للسيطرة على البهائم من  

  ومخروم  وبذلك فإن تناول محمود محمد طه للدين برمته هو تناول مجروح  حوله.
 ن هللا أك  در  ي  . ولم يكن محمود محمد طه  ول الناقد وال دقيقة واحدةال يقف أمام التنا

النبوية الكاملة وتأويل العترة عليه السالم    تهن  س  يانه و ب  ت  بقرآنه و   قد جعل الدين  تعالى
ق  ف  ويت    مقبوالً   تقعيداً   قطعيالعقل ال  يةد على ارضقعَّ ر الم  را للفهم والتناول والتدبُّ يس  م  

أو  وباطنية  ية محاوله الختالق مرويات ذات ابعاد غيبية  أن  أو مع الفطرة السليمة  
  والبهائم   انها نصوص نبوية من اجل التحليق بعقول البسطاءب دعاء  الا توظيفها أو  

الشيطان الذي  استراتيجيات  لهو عمل شبيه بفي تناول يغالب االسرار واالبهامات  
مخلوق من نار بينما االنسان مخلوق من    نه أ  حقيقةيتكئ على  ن  أبغباء  حاول  

تمحَّ   طين وتخرَّ وبذلك  ذلك  واصطنع    الشيطان  ص ل  من  في  فميزة  زوبعة  اختلق 
االعتباطي الذي ساقه  قبح التبرير والتأويل  أوما  وباء بغضب من هللا تعالى.  فنجان  

لي   هللا ألرفضه  ب  سب   الشيطان  آل  تعالى  مر  بالسجود  هلل    دمالواضح    .تعالىطاعة 
  د الحس  بالتكبُّر و   باطنيا  يعكس شعوراً قائم على الحقائق لكنه    لشيطانيا  تبرير ال فكان  

وكان هللا تعالى أعلم به. علن  في سياق نصه الم  ذلك  الشيطان    نيعل  كن لم  ل و والغيرة  
المريضة  نفسه    اعتماالت  ءاخفامن خالله  حاول    ظاهراً   ابليس سبباً   وهكذا اختلق

كانت  و  االأيًا  فقد  اعتم تلك  الشيطان  ضالالً   تكان الت  ووعد  بل  ت  بتعنُّ   ، بعيدا. 
انطالقا    أكبر عدد من الناس باستثناء المؤمنين الم خل صين  لض  ن ي  أمنقطع النظير،  

د    الخاصةالضاللية  والذي نظر للحقائق بطريقته    ذلك  منهجه الباطنيمن   وكذلك هد 
محمود محمد طه أنه إذا لم يأخذ الناس بهرطقاته وت ر هاته فسيكون "الطوفان" معتبرًا  



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  33د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

وهكذا هو المصير االبليسي لمن   هرطقات وت ر هات تلك بأنها دين وال دين غيرها!!
 ،ليس استثناًء في ذلك. وعليه  محمد طه   محمود ني منهجه على النسق الباطني و بي

غ الً عقله كان  في الحقيقة فإن  بينما    للتجديد  كان مدعياً   محمد طهمحمود  فإن     مش 
المنهج صوفيةأل  الزائغ العرفاني  و الضال  الباطني    يتبع  بيئة  في  نشأ   مشعوذة   نه 

ومصطلحات غربية لكن بشكل  أدوات  من شيء ك  امتالحاول  و   غربياً   م تعليماً وتعل  
   مهترئ.بدائي ومتخل  ف و 

لى تناول الدين لم إمحمود محمد طه  عندما اتى  وكما قلنا سابقًا، فإنه           
  اي خضع له تبسبب طبيعة نظام التعليم ال يتكئ عليه    صحيحاً   دينياً   يكن يملك علماً 

الخاص    الوعي الق في  ال ما عل  إ محمود محمد طه  يجد  لم  . حيث  محمود محمد طه
أو اطلع  من البيئة التي نشأ فيها  ضالة    وصوفيةباطلة  من نصوص عرفانية    به

ب من الخط  ص  وهذا واضح من كثافة المرويات التي تواستمع لثقافتها  على خاماتها  
محمود محمد    جهل. كما برز  اعماله  داخل  فيالمشعوذ    والصوفي  المهترئ   العرفاني

ما يدعيه محمود  يقول عكس  الذي  ق  ق والموث  حقَّ اإلسالمي الم  التاريخ  في  ه المريع  ط
به منهم فإنه ال    قر  ر ومن ال ي  به حتى ارباب دينه البكري المزوَّ   قرُّ ي  محمد طه و 

بشكل  الوقائع    يحاول تبريرو براهين الدامغة  الأ م ام     يستطيع الفرار منه بل يقف دائخاً 
ل محمود محمد  ه  ج  إن  .  خط سقيفته المهترئ والمتساقطصره  لن    صل ومتخر   متمح   
الم  طه   اإلسالمي  التاريخ  في  معلوماته  وضحالة  أدليل  ق  حق  بالدين  لم واضح  نه 

  بل كان مكتفياً   قاً وثَّ وم    قاً حقَّ م    إسالمياً   تاريخاً وال    اصيالً   إسالمياً   ديناً جتهد ليتعلم  ي
عل   من  بما  ذاكرته  في  و ق  كنفه  في  تربى  الذي  المعتو ر  المذهب  هات  ر  ت  أكاذيب 

الباطلة  المشعوذة  الصوفية   الباطنية  هات  عليها  تالوالتوجُّ نشأ  اط  أي  الحقًا، لعو   ،  
فمحمود محمد طه لم يكن يعلم    .العرفانية المنحرفةخط    من رثها  على ارث مشابه إل

الديني الذي امر به هللا تعالى لعامة البشر  ه  والتفقُّ ر  ر والتفكُّ ي للتدبُّ صد   ت  ن على الم  أ
ب أالعاديين   يستعين  وبن  آياته  ببعض  فقط  وليس  القرآن  النبوية ن  لسُّ اكامل  كل  ة 

وليس  لتاريخ المحقق والموثق  اكل  وبوالمفبركة  المزورة  المرويات  باالصيلة وليس  
ليفهم النصوص الدينية ذات الصلة  باقة من العلوم األخرى  بمن ثم  و   مزي ف ال التاريخ  ب

أن  صحيحا.    رياً وتفكُّ   رياً تدبُّ   فهماً  لكل  إال  طه  محمد  محمود  االدواتفقدان    تلك 
  محمود   وص وواضح من نص.  ويشطح بما ال يفقه  ف بما ال يعلمكان يهر   نه  أيوضح  
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ن  على البوح بها أل  يجرؤنه لم  إال  إنه كان يخفي الكثير من الضالليات  إ  محمد طه
عرفاني  و   زائغ التي تعطيه مخرج تناول باطني  من يعتمد على المرويات المفبركة  

يًا من  وجندحد أئمة الضالل ورؤوس الزيغ  أ لى  إيتحول  ذ فإنه  مشعو  وصوفي    ضال 
محمود محمد  فكتابات  .وزيغا  ضالالً ال إبعد ذلك  وال ينتج   صينالمخل    ابليس  جنود

 التجسيم والتشبيه تنشر  و   التلبيس والتشكيكوتنتهج  رأة االلحاد والملحدين  تحمل ج    طه
بالطريقة التي تناوله ه  ن يتناولأال يمكن    االصيلاالسالمي    ن من يعرف الدين أل

  هلل   عصيةمن الم   له محمود محمد طه هوع  ما ف  وال شك أن    .محمود محمد طهبها  
لغير سبيل المسلمين وهذا ليس بغريب على من    باعٌ له وات   آولرسوله ص و   تعالى

سقيفية  واصول  اعد  و وقمشعوذة وعرفانية ضالة  ع التعليم الغربي بخلفية صوفية  تجرَّ 
من  ن يتناول كل شيء  أوحاول  ع على شيء من اإلسالم األصيل  ل  ط  ي لم  و مخرومة  

يمتلك  ان  من   دون  شيء  التناول    أي  له  ولذلك  الصحيح  الديني  أدوات  يكون  لن 
والتهريف  انتاج الشعوذة  الدين سوى  والتلبيس  والتضليل  في    ه وما اشب.  والتشكيك 

ط محمد  فيهم محمود  تعالى  هللا  قال  بمن  م ع ون   ﴿  ،ه  ي س  ث ر ه م   أ ك  أ نَّ  ب   س  ت ح  أ م  
ق ل ون   أ و   ام  ب ل  إ ن  ه م  إ الَّ   ي ع  األ  ن ع  ب ياًل. ك  لُّ س        63﴾ه م  أ ض 

خ الفصل بين  يرس   ل  هما يدعييستمر محمود محمد طه في تبرير وشرعنة  و          
ويمه    وآله  ص  للنبي  اإللهية  والرسالة  لالنبوة  "الرسالةياكة  ح  د  "  الثانية  مصطلح 

محمود  يواصل  حيث  .  ذو الدرجة الرفيعة  وي ت لبَّس بمهامه االبليسي  نفسهويلصقه ب
عي  يو   حياكة تنظير باطني حول مصطلح "النبوة" و "الرسالة"محمد طه   محمود  دَّ
طه   القر   نَّ أ  كذباً محمد  النبوة  ،ن آفي  نزل،  ما  يدعي  46"."اول   ،لو قب  تضليالً   ثم 

لخلق مداخل لما يريد أن يقوله حول أليس هذا أسلوب متحايل    56!!" جاءت الرسالة"
  ي من اجل التالعب بالقرآن وتبرير قوله االبليسرسالته االبليسية للقرن العشرين؟ ف

ب  ك   "  التي تقول،   يات اآلبمحمود محمد طه  يأتي  من خالل الدين نفسه   م  ر  اق ر أ  ب اس 
ل ق  *  ي خ  ل ق  *   الَّذ  ان  م ن  ع  ن س  ل ق  اإل   لَّم   خ  ل م  * ع  لَّم  ب ال ق  ي ع  م  * الَّذ  بُّك  األ  ك ر  ر  اق ر أ  و 

ل م   ا ل م  ي ع  ان  م  ن س  ه    " اإل   ذلك محمود محمد طه  ع  ب  ت  . ثم ي  حول الدينليبرر تخرُّص 
ث  ر  *باآليات التي تقول " ا ال م دَّ ر   ي ا أ يُّه  من مثل    محمود محمد طه  وهدف".  ق م  ف أ ن ذ 

التناول   هو  هذا  تشكيالت  المريب  تخصُّ معاني  خلق  في  هو  ه  مصطلحية  والبدء 
يتكئ عليها  فقهية مخرومة  وقواعد  لفبركة اصول    تصنيفات تأويلية من كيس شيطانه
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وإجبارهم على قبول تعيين نفسه والدهماء    واالنعام  هاته في العوام والهوامر  في حقن ت  
اآليات  محمود محمد طه  ألنه لو تناول   .وربما لما بعد ذلك  للقرن العشرين   "رسوالً "

بَّك  ف ك ب  ر   ﴿  ،التالية لتلك اآليتين والتي تقول  ر  ث ي اب ك  ف ط ه  ر     *و  ز  ف اه ج ر     *و  *  و الرُّج 
ث ر    ت ك  ن ن  ت س  ب  ك  ف اص  *  و ال  ت م  ل ر    الفارغ   رأسه  سقف تفسيره الباطني علىخرَّ  ل  66﴾ب ر  و 

ر ثيابه  ه   ط  ر هللا تعالى وي  كب   ي  نزول القرآن عليه  ألم يكن الرسول ص وآله قبل    :نهأل
ر  يو  وهذا يوضح أن الرسول ص وآله أصال،  ؟  وال يمنن أبداً   صبر لربهيلرجز و ا هج 

وحتى قبل عمر األربعين، كان معصومًا ونبيًا باصطفاء إلهي ومن دون "تنزيل"  
"اول قبل بدء مرحلة التنزيل الرسمية واالمر بتبليغ الرسالة! فقول محمود محمد طه  

محمود  فإذا كان  ال أساس له من الصحة بل هو قول من دون نص.    ما نزل، النبوة"
من    لكن  !؟ومن الذي ي مل يه عليه  محمد طه يفهم غير ذلك فليخبرنا ما هو دينه

ه ال يقرأ كل اآليات مع بعضها ألن تلك اآليات التي  الواضح أن محمود محمد ط
إلى  تل   يصل  لن  بذلك  وأنه  ستفضحه  معناها  على  ليلعب  اختارها  التي  اآليات  ي 

التضليلي.   الباطني  طمحمود    سلوبأفمراده  الديني  ه  محمد  التناول  في  المريب 
  ن  أ ح  يوض   و مفهومي  أطار علمي  إعن    م  ت الذي ال ين  تشتَّ غير العقلي والم  ومنهجه  

يستمعون   هم  نويقتليه  إ من  يقوله  بما  من  عون  من  شلة  البصيرة  المتردية  ضعفاء 
والبالهة  والع ته الم ميز  والجهل المزري  دقع  الم  الذين يعانون من الغباء    والنطيحة

الجاهل  يستمعون  ولذلك  االستثنائية   ل  بأريحية  ف  الم ست غ  الم ست حم ر  وعته  وبالهة 
مهممراكز    ت احتلالتي    يةشيطانال  ه واكاذيبهمحمود محمد ط  لهذيان وال نقول    جماج 

ط عشواء  ط خب  وهو يخب    محمد طه  ن من له عقل ال يطيق سماع محمودعقولهم أل
ات  يَّ د  ر  ن تلك الس  أو الزائغ    اته من تيار الالوعي المعشعش في دماغهيَّ رد  س    جوينس  

ل  ض  لت    وم تقم  صة مظاهر الدين  ف مزي    عناوين دين ة بر تدث   م  باطنية    بين نسيجها   يخف  ت  
ج  المعو  حسب تفسيره    ،محمود محمد طهق  لح  . حيث ي  ليهاإ المعاتيه الذين يستمعون  

  نذر" ليربطها بالتبليغأية "قم فآيأتي بمن ثم  بالنبوة و   "اقرأ"ية  آ  ،الالمنطق  ومنطقه
يعلب  تظاهر بتقديم تفسير للقرآن لكنه كان  احتراقه الباطني وي  "كاربريتر"صنع  لي

ق ل الة  نفسه  ق  سو   ي  على جانب من المنط  نحو  وقهم  س  وي  مامه  أ  لرعاع الجالسين  لالدج 
ج مُّي  نفيله بيئة و  اآلسن  الظنيحظيرة م عت ل فه  حالج م  الَّ    !السَّ
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التحريفية بطريقة واضحة  ر نواياه  ظه  بعد ذلك لي  محمود محمد طه  يأتي          
جة العايزنها: ان يكون في تمييز  ا"هنا الح  ،قولالسابقة ويالالمنطقية  من السردية  

العايزها محمود    "الحاجةفي النص أعاله "بالفعل هناك    76!!!بين الشريعة والسنة"
! فمحمود محمد طه يريد فبركة شريعة  راف؟ين عقول مستمعيه الخ  أمحمد طه لكن  

. ألنه إذا ميَّزنا، كما يوصي المعتوه محمود  نة النبويةمجردة من السُّ و   خاصة به
ن ة فماذا سننتج سوى دين ابليس؟ كيف    لمنعال  لكن    !محمد طه، بين الشريعة والسُّ

  الخارج من متاهته التي يصطنعها   نتاجتتاج واالسلهذا الن     محمود محمد طه  وصل
لى استدالالته إد الناس  و ويق ضحل  له استدالل  يتظاهر بتقديم منطق  و طار جدلي  إك

حيث رأينا قبل ذلك كالمًا هرطقيًا ال طائل  !!!  وال تقود إلى دليل  التي ال دليل عليها
ل من خاللها  م أصاًل أو قاعدة فقهيًة مقبولًة لكي ي  يقد   من وراءه وال ي ثب ت شيئًا وال   ص 
عيها.   ن يذهب ويتناول ما قاله محمود  أفكل من له عقل عليه  إلى النتاجات التي يدَّ

دراك مستوى الهذيان  إوى  لى شيء س  إفي هذا السياق! فإنه لن يصل  محمد طه  
ح  و  والق    ر اك  الس   وكأنه    محمد طه  محمود  مةج  م  ج  الذي كان يسيطر على  ل الشاط 

ومع ذلك اكتسب مستمعين من النوع    كان يحاضر في أكثر جوانب الفلسفة تجريدا 
  جهل لب صهوة اللباطنية وراك  ن  دم  م  غرضي  . فتناوله للمفاهيم تناول  الغ ن مي المميز

تعج    ة ك  ر  الذي وجد ب    ع دق  ه العلمي الم  س  المزمنة وفل    اميته المعرفية   للناس   يعكس و 
ل  جهلة يغسل فيها قماماته  بال ات ه  وس  ر وي    كما تفعل الوهابية والسلفية اآلنح  ها في  عت ص 

ق  م فارغة ومعتوهة تستمع له وتأخذ عنهداخل جماج    . ابتالعًا من دون ت ذ وُّ
ه و         يضع  ل  االطرش  مستمعال   ل يتالعب بعقيواصل محمود محمد طه تخرُّص 
فقهية  اصواًل   ل ة  ت  م  وقواعد  لي  و م ح   القارئ  وحي  أو  استنتاجات  أ لمستمع  هناك  قد  ن 

ثم نة"  السُّ "  و  "الشريعة"بين    ن هناك تمييزاً أ  من عنده  عي دَّ يله  تجع  و ليها  إوصل هو  
"وعملي طريقة"   ،في تكية الصوفية المشعوذة  والراقصة  ر هنا المروية المفبركة يحش  

وتنصيب المشعوذين ابطااًل    الم ميز  االبليسي   ليحقق مبتغاه الشيطاني في التضليل
محمد  هناك مجهود شيطاني من جانب محمود  كان  في الحقيقة،  .  لط ر ق هم المنحرفة

ر علمية له.  ط  ال أ    طائر  تحليقي لتضليل الناس بكالم    ذلك   بائسال  هي  بت  في ك  طه  
ق طل  له وي  آنة النبي ص و سُّ ويعرف ن  ن  ف  صو  ي  ن و بط   ي  ن  أ  من كل ذلك  هدفهقد كان  و 

مصطلح  لي  مجرَّد  عليها  وي ساويها  "طريقة"  الرسالية  قيمتها  ت فق د    "ق ر  بط  "جعلها 
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المختمرة  القميئة و الباطنية  بعاد  غها باألصب  وي  والعرفان المنحرف    ةمشعوذي الصوفي
  المنحرف والباطني  ب الصوفي  قال  ذلك ال  من خالللها  نز  ي  من ثم  و ز غة  االنفي دواخله  

الجم تستمع  افي  التي  الجوفاء  له  ليهإجم  منه  وتقرأ  وصل  .  وتأخذ  محمود  فكيف 
طه   هو  لى  إمحمد  يدعيه  لتعبيره؟ما  وفقا  العايزنها"  طريقةأب  !!"الحاجة  ل  ع  ف    ي 

ذلك طه  محمد  الع  أ؟  محمود  طرحه  األقل    لميين  على  أو  الع قالئي  واستدالله 
  التيوس يستغل عقلية  محمود محمد طه  كان  نه  إم  أ   ؟إذا لم يكن الديني  المنطقي

ن  أل  منطقه العاجز الذي يحاو  أفكاره الباطنية و فيها  ل ح  ويس  ليضخ  أخذ عنه  التي ت 
بين   جدااًل  بينهما    "نةالسُّ "  و  "الشريعة"يختلق  خالل  ويفر  ق  المروية  من  استغالل 

رعي  المشعوذة  والصوفية    الباطلة  العرفانية الص  الدستور  بالترنيمة    الراقصذات 
  ♪قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة ♪،  في تكية العرفان المشعوذ  االبليسية

وفي سياق اختالق تصنيفاته االبليسية    !!؟اطالقاً   والتي ال عالقة لها بنص نبوي 
  إدعى كذباً و "الحال"  به وسماه    أصاًل فقهيًا خاصاً   محمود محمد طه  اصطنعقد  ف

محمد  محمود    لحقأثم    .والنبي ص وآله بريء منهله  آ نتاج لعمل النبي ص و أنه  
النبي ص وآله  ن  بس    ذلكطه   سم  ي  ي  ثم    !!جعو  محمود محمد طه الم    تفكيرل  وفقاً ة 

ندري أي "عمل االمة" هذه هي  وال    86!!!شريعة""عمل االمة  محمود محمد طه  
بع النبي ص وآله أم العمل الذي يشبه "عمل  الشريعة؟ هل هو ذلك العمل الذي يت   

الذي جعله المنحرف مالك بن انس أصال  المخالف للنص الشرعي و أهل المدينة"  
عي  هذه يد  المخرومة  ولكي يقبل الناس اصوله الباطنية    ؟ليقيم عليه حكم شرعي

النبي ص وآله ارفع من "شريعة" األ مة    96ن ما يسميه "عمل"محمود محمد طه أ
الباطنية الفقهية  طه  محمد  محمود  وأصول  تصنيف  نسأل    .المبتدعة  حسب  وهنا 

طه: محمد  محمود  "عمل    التائه  مصطلح  من  طه  محمد  محمود  د  ق ص  كان  وأيًا 
الحق  تعالى  هل اعطى هللا    !؟معتوهيا    "شريعة"  "عمل االمة"كيف يكون  االمة":  

  نهما من يشرعافقط    لهآص و   ونبيه  تعالى  ن هللا أم  أ  دينياً   تشريعاً   عواللناس لكي يشر   
كيف    "؟شريعة"عند محمود محمد طه  أم أن التزام الناس بالدين يعني    ؟اثناء التنزيل

التزام الناس   نَّة  لو كانت فعاًل ه  باع أم ات     "شريعة"نة  لسُّ بايكون ذلك؟ أيكون  ي س 
ذا كان يفعل  إإال  فرز هط الذي ال يمكن لمحمود محمد طه نفسه  ما هذا الخل   ؟نبوية

في هذا السياق يبدو محمود  ف ؟ لتغبيش وعي الر عاع الذين يأخذون منه ذلك متعمداً 
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حديث النبي  القرآن و لى عقلية مالك بن انس الذي كان يضرب  إقرب  أمحمد طه  
 "هل المدينةأ ف ر  ع  "إما قائم على تشريع  اختالق جل أله بعرض الحائط من آص و 

وقياساته واستحساناته ومصالحه المرسلة وسد ذرائعه  أو االلتجاء إلى رأيه الظني  
  اً ومعايير   أصوالً مالك بن أنس  نتج  ذلك الو محل النص القرآني والنبوي    ون لُّ يح    موجعله
وسد المصالح الم رسلة    ،عرف أهل المدينة  النص مثلق بال  تقف في    فاسدةفقهية  

من اصوله وقواعده الفاسدة  وغيرها  والقياسات الظنية واالستحسان واالستقباح  الذرائع  
ضرب  هدفها  كان  بل    ة النبويةن  ال عالقة لها بالقرآن والس  جديدة    "شريعة وجعلها "

محمود محمد طه ألن مجموعة  ذلك فعل وك  !!بعرض الحائطالنبوية  ة  ن  القرآن والسُّ 
واستغالله المريب لكلمة "شريعة"    طريقة"المصطلحات التي اصطنعها مثل "حال" و "

" وفقًا لفهمه  الشريعة"  و   " وفقًا لفهم محمود محمد طه الجاهل ةن  السُّ "والفصل بين  
ه  محمود محمد طهي خاصة ب من المصطلحات  وغيرها    محمود محمد طه التائه 

ح  ذلك يوض     االبليسي الذي استقى منه وال عالقة لها بدين اإلسالم. وكلوباإلرث  
  القرآنلإلسالم وال عالقة له ب  ل ان يختلق دينًا موازياً يحاو  أن محمود محمد طه كان  

ن ة والنبوية أل هل كان لمحمود  ن نسأل:  أعلينا  . بل  يعرف عنهما شيئانه لم يكن  والسُّ
أصال   عالقة  طه  االصيلةن  والسُّ   بالقرآنمحمد  النبوية  ليشطرهما    ة  يجلس  حتى 

ي ة تلك التي فعلها لخ  ؟ هل كان محمود محمد طه يعلم كيف يتم تدبُّر بالطريقة الس 
الفقهية التي  والقواعد    صولتأسيس األ  و   دبُّرهل التأ القرآن ناهيك من أن يكون من  

فهل يستطيع شخص يجهل  ؟  ل فهماوال ت خا  ة النبوية االصيلةن  تتكئ على القرآن والسُّ 
فقهية وقواعد  اصواًل  يؤسس  أن  النبوية  ن ة  شرعيةت    السُّ أحكام  عليها  فمحمود  ؟  قام 

ل   ﴿  ،حقيقي فيمن قال فيهم القرآنصداق  وم  محمد طه تجسيد   اد  م ن  النَّاس  م ن ي ج  و 
ل م  و ال  ه ًدى و ال  ك ت اب  مُّن ير   قال  فيمن  حقيقي  صداق  م  كما إنه    70﴾ .ف ي َّللاَّ  ب غ ي ر  ع 

أ ت اه م   إ نَّ ﴿  ، أيضاً   القرآن  فيهم ل ط ان   س  ب غ ي ر   َّللاَّ   آي ات   ف ي  ل ون   اد  ي ج  ين   ف ي   الَّذ  إ ن 
ور ه م  إ الَّ ك ب ٌر مَّا ه م د  ذ  ب اهللَّ   ص  ت ع  يه  ف اس  ير   إ نَّه   ب ب ال غ  م يع  ال ب ص  كثير  الو   71﴾.ه و  السَّ

محمود محمد طه  أمثال  معدن  وتفضح  من اآليات القرآنية من هذا القبيل توضح  
فقط  لم يكتفوا  امتداد لمن انقلبوا على الدين و فأمثال محمود محمد طه    .ينالمنحرف

مة وتأويل العترة عليهم السالم بل ك  داية وح  من ه  هات وحرمانها  ر  بالت  مة  األ شغال  إب
مة لمزيد من التجريد  من اجل اخضاع األ  والت عنُّت  نادعملوا بجهد ابليسي فائق الع  و 
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حيث   اإلسالمي.  الدين  آثار  من  تبقى  طه  محمود  خاطب  ي  مما  المتردية  محمد 
خ ذلك التصنيف  رس   ي  ن  أحاول  يو وتأخذ عنه  وتقرأ له    ليهإ  معتوالنطيحة التي تس

والس   منه عب  ي  و طحي  الضحل  كالمية    ر  نقطة  إبمناورات  أن  لى  من  ت تحاول  جعل 
يظل  أو    يأخذ عنهما يشطح به بل و في  تفق معهالمتردية والنطيحة يمن  يستمع إليه  

ن  أمحمود محمد طه  عي  د  . حيث ياالبليسيةالمحمودية  هائمًا وتائهًا بين األسطورة  
  متهج  م  ابليس محمود محمد طه وبثها في ج  النبوية التي اجترحها    "الخاصية"تلك  

هكذا "يستحضر" محمود  حقًا إنه لشيء عجيب!!! ف   !!فيها  وا ن يشاركأللناس  يمكن  
راف  تمهيدًا ل  ابليسية خبيثة جداً تعبيرية  محمد طه آلية   االبليسي    ه لتنصيبقبول الخ 

ل ي ة للقرن العشرين  الكبير له بما ي خال ف  محمود محمد طه  يدفع    . حيث برسالة بغ 
نة إلى داخل تفكير الناس ويتسبَّ  ل ك ة  قد   ب في تلويثه ومن ثم ي  القرآن والسُّ م بعد ذلك ع 

ونها لتحييد  يتقبلها الناس ويجترُّ وسمنطقية  ما تسمى بالخاصية النبوية ويعتبرها هو  
ابليس    وتكتيك   ل ع  . وهذا هو ف  العامة  جماجمأثر تلك التلويثة التي تم حشرها في  

إبليس  ألن  .  إنجازه بمكر استثنائيره محمود محمد طه في  وقد أبدع كاد    نفسه  اللعين
هذه الفكرة  أن  في حربه على الدين ال يطلب من االنسان أن يكفر وإنما يقول له  

والسُّ ف  تتَّ  القرآن  مع  وآله    النبوية  ة ن  ق  ص  النبي  "حال"  و  "طريقة"  هي  ب ل ها  لي  بل  ق 
ح ابليس الناس عن دين هللا  ز  ح  ز  . وهكذا ي  الديني  من التشريع   جزء  كان المخموم  االنس

و   بطريقة خبيثةتعالى   طهيفعل    كذلكوماكره  محمد  يشطح   محمود   ، قائالً   عندما 
م   فيك ع  "انت  المودع  االستعداد  بلطف  فيها  تشارك  الن  للدرجة  إ،  د  تساميت  ذا 

بخ    يحاولإذ    72!!!"دي طه،  محمد  وخ  س  محمود  ودناءة  بشرية  أ  ث،ب  ة  يستغل  ن 
بل ال يساوي نعال النبي ص  ها  نه  ك    هو  االستثنائية التي ال يعرف   لهآالنبي ص و 

عاء  لكي يجعل  وآله   يضًا  أخرين  آللممكنا  جديدة للقرن العشرين    "رسالة"التنبؤ واد  
الشيطانية    النزعات  ،السطحلى  إ  ،تظهرتطفح و وهنا    . واالنجاس  رجاساأل   من امثاله
  محمد طه   ل محمودفي قو    المشعوذة  والصوفيةالضالة  العرفانية  و المنحرفة  الباطنية  

  مامه أ  لرعاع جاهل يجلس  بطريقة غير مباشرة  الجاهلة  ي نفسه  زك   ين  أحاول  ي  ذيال
الملبوسين  وهذا هو ديدن ودين    "!!إذا تساميت للدرجة دي"حين يقول    ويأخذ عنه 

من ثم  و   نطقمن حيث ال م  اصطناعاً   المخروم   الباطنيين الذين يصطنعون المعنىو 
ومع  ويلمحون بتزكية أنفسهم الشيطانية  من حيث ال معنى    منطق اعوجله  فبركون  ي
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والن  الخ    م يتقبلهذلك   وهعاجراف  ه.  نهج  ذا    ن يوالوصوفيالمنحرفين    ينالعرفانيو 
الكماالت النبوية  على    ،من دون وجه حق  يحاولون االستحواذ،الذين    المشعوذين

  مهامها   ا صو وهم ابعد الناس منها ويتقمَّ والعلو إلى مستوياتها    هارب من الق    اعو يد  لكي  
فهل معيار التسامي "للدرجة دي" والوصول الى    .جهل الناس بتلك المهامأ  منوهم  

درجة األنبياء وفقًا للتائه محمود محمد طه هو االنزالق إلى داخل الغرفة عند قيام 
ق العرفاني  هذا التسلُّ   ،ودهاء بخبث    ،محمود محمد طهبرهن  لي  و صالة الجماعة؟!  

التي  القرآنية  ية  اآلمعنى  يستغل  فإنه  النبوية  ي للكماالت  ع  المد    يالصوفص و المتخر   
ولٌ "  ،تقول آء ك م  ر س  م   ل ق د  ج  ك  د أهل الفضائل من  بطريقة سلفية خسيسة تجر     "م  ن  أ نف س 

وهذا ما فعلته السلفية الناصبية من اجل تجريد أمير المؤمنين اإلمام علي    فضائلهم
م  أ نعليه السالم من كونه جزء من نفس النبي ص وآله باستغالل كلمة " ك  هذه    "ف س 

وهكذا يستغل أولياء الشيطان كلمات القرآن إما لتسقيط أهل    .بالذاتفي هذه اآلية  
االلهية.   مقاماتهم  إلى  لُّق  الت س  محاولة  أو  مقامهم  وتحييد  والفضائل  صمة  بل  الع 

 ،له قائالً آ عف للنبي ص و الضُّ محمود محمد طه  عي  يد    وقلة ادب  وبصالفة وسماجة
فانظر أيها القارئ إلى هذا    73!!!"علشان تعرف انو ما فيك من ضعف كان فيه"

النص الخسيس والدنيء من الضحل والهابط محمود محمد طه في حق النبي ص  
وأطهرهم!!   الخلق  أسمى  االبليسي  وآله  النهج  هو  الباطنية  وهذا  أهل  يتبعه  الذي 

ف  المنحرف  اآلخرين  والعرفان  تسقيط  اإللهي  ي  مقامهم  لٌّق  و وتحييد  الت س  محاولة 
جريمته  خفي  ي  ويتحايل لاالمر  محمود محمد طه  ثم يتدارك    .والجلوس في مكانهم

وهذا ديدن  47!!!"لكن ربنا اتلطف فنقاه منه" ،يقولفلمقام النبوة  يةتسقيطه النزعاتو 
ارث السقيفة ومن استقى منه والذي يحاول أن ينسب الشائنات والمعايب لمقام النبوة  
حتى ترتفع المالمة عن انحطاط وانحراف وسقطات اصنامهم وهذا ما فعله ايضًا  
ويجعله   وآله  ص  للنبي  اإللهي  المقام  من  يحي  د  حتى  طه  محمد  محمود  المنحط 

مرحل في  األقل  على  عاديًا  وتعر  شخصًا  محددة  عمرية  للتنقية  للمعتوه    ةض  وفقا 
  محمود محمد طه لمستوى    ؛ في مرحلة مما،مماثالً من ثم كان  محمود محمد طه و 

ن يصعد هو رغم  أتوانى من تسقيط حتى مقام النبوة من اجل  يي ال  ذالمنحط ال
ونسأل المعتوه محمود    !وجوانب أخرى ال يعلمها إال هللا تعالى!   ضحالته وسطحيته

ل ق   مد طه: متى كان النبي ص وآله الذي وصفه القرآن قائاًل، "مح لى خ  و إ نَّك  ل ع 
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يم   عف ه؟  57"ع ظ  أال يتدبر الجاهل محمود محمد    ضعيفًا حتى ي نق  يه هللا تعالى من ض 
" في اآلية القرآنية اعالها لي در ك ان كيان وجوهر النبي ص وآله   طه في كلمة "و إنَّك 

يم  منذ وجوده في عالم الوجود كان، وفقًا لآلية القرآنية اعالها، على " ل ق  ع ظ   "؟ خ 
وى النبي  م ن  م ن  الخلق حاز على هذا الوصف اإللهي االستثنائي في التعظيم س

ص وآله حتى يتخرَّص الجاهل محمود محمد طه ويجعل للنبي ص وآله ضعفًا  
الخسيسة؟   طه  محمد  محمود  نفس  مع  ما  مرحلة  في  األقل  على  أهناك  ليساويه 

ل قأ للقوة    مصدرٌ  الخ  عظمة  من  تن  عظم  تحتها  ضوالتي  كل  وي  القيم  بقية  باقة 
ن  ي ة  كانت مجسدةاإلنسانية وكلها   النبي  كان عليها    في النبي ص وآله وهي عظ م ة لد 

ل د  بها  ص وآله   و  قبل  بل واعترف بها حتى أبو سفيان  ؟  واستشهد بهاق ب ل والدته و 
إسالمه واقر بها لحاكم الروم الذي سأله عن اخالق "محمد" قبل البعثة فأجاب قائاًل  

له  ع  خلصه هللا تعالى لنفسه وج  ولذلك است  انه منذ طفولته مشهور باألمانة والصدق
ونسأل المعتوه محمود محمد طه  . فماذا ف ق د من امتلك األمانة والصدق؟  رسواًل نبيا

عف الناس الذي يجعلهم يرتكبون الذنوب واالخطاء  هل يمكن أن يكون ض  ايضًا:  
قبل  ولو  حتى  ته  ية مرحلة من حياأفي    والموبقات منطبقًا أيضًا على النبي ص وآله

محمد طه    ؟النبويةعثة  الب محمود  ينفي  أالساقط  أيستطيع  الخبيث    كالمهقصد  ن 
الخ  ه  أن  أم  هذا   والتسقيطي وسيحاول  موتًا  تبر شبع  له  التابعة  اًل  تهئراف  تمحُّ  ،

شخص مازال عقله  الزعم المحمودي  هل يقول بهذا    كهذا؟م وب ق ي  من زعم    وتخرُّصًا،
  لهيةإوهل تطوير الشريعة المحمودية ال يتطلب "لطفًا" و "تنقية"  مته؟  ج  م  داخل ج  

أم لم يستطع محمود محمد طه االدعاء بأنه حاز عليهما بالرغم من انزالقه إلى  
الخارج في  الجماعة  صالة  قيام  اثناء  الغرفة  إن  ؟!  داخل  هي  حقيقة،  لية  آهذا 

والصوفية المنحرفة  العرفانية  و   الضالة  الباطنيةالخبيثة و االزلية  ابليس  واستراتيجية  
الن  و المشعوذة   المشبوهة  ط  نتاجات  أجل  ف  من  يستخدمونها  االالتي  لهيين  تسقيط 

من  ريات النطف التي من االصالب الطاهرة  وذ    بينجت  والم  والمعصومين  والمطهرين  
اإللهي  والعرفانية  مقامهم  الضالة  بالباطنية  المتشربون  يطمح  حيث  المنحرفة  . 

عبيد  تتسقيط حتى األنبياء وذلك ل  إلى  والصوفية المشعوذة ونتاجات الن ط ف المشبوهة
الباطنية الزائغة والعرفانية  هات  ر  لي الت  من خاللها حام    تسلَّق شيطانية ي  وتكيات   مراق  

تصل  لهية  إوتصويرها للمتردية والنطيحة بأنها مقامات    لى مراتب ابليسيةإالضالة  
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يصطفي  لهي  إ  النبوة واالمامة جعلٌ أن    ، كما قلنا سابقًا،ةً متناسيالنبوة    إلى مقامات
وطاهري االنساب وذلك من اجل    والمعصومينصين  عباده المخل  هللا تعالى    امليه إ

  وحىوحي ي  تقريرهم  عملهم و قولهم و ل  ع  ج  و اليقيني الجازم  بيان والتأويل  التبليغ والت  
يسعى إلى  محمود محمد طه ال  وهكذا يتضح جليًا أن  .  على الناس  وواجب االتباع

محور يجتر كلمات مثل "مستوى" و على  ز  رك   دعوة الناس إلى إتباع الدين وإنما ي  
وجعل  الواطية    أمثاله  اتو تزكية ذلمهد  "كماالت" و"التعرض للخيرات والهبات" حتى ي  

   !ى عيون الغنم والتيوسرم  م   الدنيئة نفسه
الضاللي  قه ومنط  االبليسية تصنيفاته وصفاته و بمحمود محد طه يأتي  ثم         
  ،ويستغل  "الرسولية"ص  وتقمُّ   "الرسالة"سمى  ستحواذ على م  الل  اً طريقق  ختل  الخاص لي

بُّون  َّللاَّ  ف اتَّب ع ون ي  "القرآنية،  ية  في ذلك قول اآل  ،بخبث ودهاء نت م  ت ح  ب ب ك م   ق ل  إ ن ك  ي ح 
من  َّللاَّ   بالرغم  وليس  القرآنية  ية  اآلهذه  ن  أ"  لالتباع  مواز  إتدعو  بعمل  القيام  لى 

بالتعرض  كذبًا  أو االدعاء  الديني    تشريعالو المشاركة في  أله  آلعمل النبي ص و 
في  محمد طه  ستمر محمود  . ويهللا تعالى لصناعة شرعية زائفة  "لخيرات وهبات"

  "التشريع"  والم عتل  حسب فهمه    "ةن  السُّ "  سماها  مصطلحاتفصل بين  العلى    رهصراا
"هنا المسألة بتاعة سنته هي عمل    ،قائالً   واختالق صراع بينهماالم ختل  وفقًا لفهمه  

لى السطح  إ ح  الطاف  لى هذا التناول الباطني  إفأنظروا    76!!!كثر من شريعته"أمؤكد  
يأتي بتفسير ال عالقة  و وال عقالئية  يربط األشياء بطريقة فجائية وغير منطقية  الذي  و 

  !! رينك  من المد   محمود محمد طه إذا كان   رك  ذ  ر للن والميس  له بالنص القرآني المبيَّ 
القول  هذا  ل  ث  م  فمثل هذه الصياغات لم يصغها أفشل متفقه في التاريخ اإلسالمي. و 

ما يسميها محمود    بين   كامل  ل  فص  ركة  جل فب  أمن  وطافح  ابليسي واضح  اختالق  
وتقسيمهما بين صاحب الشريعة؛  المعتل  وفقًا لفهمه    "الشريعة"  و  "ةن  السُّ "  محمد طه

من أمثال محمود واالغنام  الهوام واالنعام  ، والعوام  حسب تصنيفه  النبي ص وآله
طه التأويل  و   .محمد  هذا  ال هو  مثل  هذا  أمن  شيطاني  جتهاد  تجسيد  ترسيخ  جل 

  محمود   ليهإوق  س  ج الذي ي  ق المعو  الة في المنط  ح غرضيته الض  ض  المفهوم الضال وتت  
طه تجلس    محمد  التي  والنطيحة  عنه    مامهأ  المتردية  مرب  وتأخذ  ط  ومرب    ض نحو 

من يستمعون    ن  اولألسف  .  من امثاله  البهائم ال  إالذي ال يقنع  ج  االعو  قه  حظيرة منط  
اختلقه    وغير سوية  وجاهلية  ن تقديس غير المعصوم حالة جاهلةأال يعلمون  ليه  إ
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ن من اقطاب السقيفة ومن سار  و ن والفاجر و والظالموالخائنون  ن  و ن والكاذب و الناكث
  دو محمذك ر  ينكتشف معدنه الصوفي المشعوذ عندما  و .  بضاللهم  على دربهم وضل  

فة الضالين التائهين في بحر  المتصو     "اوراد"سمى  ما ت    ،بتمجيد واضح  ،محمد طه
في والغارقين  الضالالت الظلمات  في    أوحال  بانها  ات  ي  ك  الت  ساحات  والراقصين 

محمودأويبدو    !!! دينياً   ويعطيها وزناً   "شريعة" يكن يفهم    محمد طه  ن  معنى  اللم 
كان انت الحظت    "اذا  ،مهرطقاً   و تشريع حيث يقولأ   "شريعة"مصطلح  الشرعي ل 

مثال: االنسان المسلم العادي يجوز اول ما صلى صالته، عمل التسبيحة، والتحميدة  
الثالثة وثالثين، وانصرف، لكن بتاع الطريقة، اخذ جانب من المسجد،   –والتكبيرة  

فتمع ن    77!!"او من المصلى، وقعد يعمل اوراده.. فدا على شريعة، ودا على طريقة
  ةصوفيهاته الر  ت  ظهور  طفحان و ه النص المحمودي الزائغ والحظ  أيها القارئ في هذ

  العرجاء   تصنيفاته الشيطانيةسترسل محمود محمد طه في  وي  لى السطح!إالزائغة  
كثر  أ"الطريقة شريعة مؤكدة    ،باطنية واضحةوب  ؛لى مستوى االدعاء قائالً إصل  لي

ت ر هات  ن شرع   محمد طه قدن محمود أا  نه واضحاً ويبدو  87!!من الشريعة العادية"
التصوُّ ز  وخ   درجة  إف  عبالت  ج  ألى  ديناً ل  ع  نه  الدين    منفصالً   اً وتشريع  ها  يوازي 

العرفانية الزائغة  روية  ممقطع من تلك ال خرى ب أمرة    ه ويدعم قول  !اإللهيوالتشريع  
  !"عملي طريقة"  ،تقولوالتي  له  آلنبي ص و الى  إزورًا وبهتانًا    منسوبةوالوالراقصة  

على    ه قرع الشيطان بوسوساتهعلى إيقاع هرطقات    محمود محمد طه وهكذا يقرع  
محمود  . ويأتي  الراقصة  في ت ك يَّة ابليس   ينوالمغوي    قلوب الزائغينو "طارة"    "طبل"

محمود  وال نجد ل  97سنته"  "شريعته دي   ،ليناقض نفسه ويقول  بتركيبة اخرى محمد طه  
يمكن أن يؤسس كز  رت  أو أصل أو قاعدة أو م  ه استقرارًا على مصطلح  محمد ط

  ك كيف ظلَّ در  أ  ن  أستطيع  أوال    !!!ةمقنع  و أعليه احكامًا مقبولة    فيبني  اً فقه   عليه
تركيبات  ي السكران من  ذالجلوس وسماع هذا اله   المتردية والنطيحة مواصالً قطيع  
وكأن  يخاطب العقل إطاريًا  وال تبني مفهوماً مع بعضها البعض لها ال صلة  لغوية

ليه إنظرون  ي  و على رءوسهم الطير  اشباه بشرية و   مه  ليهإيستمعون  أ مامه و   الجالسين
 بصرون. ال ي  لكنهم و 

، "ةن  السُّ "فهمها بأنها  ما ي  بين  خلق زوبعةفي    محمود محمد طهيستمر           
يختلق  كي  ل   هاته العجيبة،ر  لت    ، وفقاً "الشريعة "ما يفهمها بأنها  و   ل،عت  لفهمه الم    وفقاً 
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خر  آيبحث فيهما بعنوان  . حيث  ابليسياورسوليًا  متنبئًا  يجلس هو فيه     بينهمامكاناً 
كما تدفع    ،متشعب  في طريق تفكير    يلي العناوين المعتوهة السابقة التي دفعها امامه

في طريق متشعب ال اتجاه    نحو الخلف  رجلها الخلفيةأ و بطنها  بالخنفساء روث البقر  
هم  ة  ن  يان وس  ب  من ت  له به  آ تى النبي ص و أوما  ن  آن القر أوهو ال يعلم    ،مستقيم له

نه أل  لهآالنبي ص و به  تى  أوما  ن  آنتاج القر إال  إليست  الشريعة  أن  مصدر الشريعة و 
وليس   ثناء التنزيل أالذي هو قرآني وتبياني    الحقللتشريع  سواهما  ليس هناك مصدر  

الذين، وفي    سوى عترة النبي ص وآله  دينياً   ع تشريعاً شر   ن ي  أحد بعد ذلك من حق  أل
جازمًا    تشريعاً عون  ، يشر   لهيًا ونبوياً إ  ليهمإ ل  وك  سياق مهام التأويل اليقيني والجازم الم  

ذين هم أعرف لال  النبوية  ةن  وفقًا للقرآن والسُّ   تاليةمتلألجيال الونصيًا قطعيًا  ويقينيًا  
مت من أصول وقواعد التشريع  ر  وبذلك فاألمة قد ح  .  الخلق بهما بعد النبي ص وآله 

فالتشريع  التأويلي الجازم واليقيني بسبب االنقالب على العترة عليهم السالم وتغييبهم.  
كان    التأويلي الجازم واليقيني هو تشريع قطعي ألنه يأتي من حفظة النص؛ قرآنياً 

، وذاك كان سيكون التطوير التشريعي الذي كان سيخدم األجيال المتعاقبة  أو نبوياً 
التشريعي   التطوير  األرض  القطعي  وهو  ليمتلئ  البشرية  إليه  تحتاج  الذي  الفعلي 
وليس تطوير التشريع المحمودي الجاهل الذي يلتقط    جوربالعدل بعد ان امتألت بال

من هنا وهناك بعض النصوص الشرعية ليدعي اجراء تطوير في شريعة ما هي  
 إال شريعة ورشة ابليس المحمودية. 

طه  مر  يست           محمد  استغالل  محمود  اآليات  في  لمآربه    يةالقرآنبعض 
اب ًها  "  القرآنية التي تقول،  يةاآليأتي بحيث    .الباطنية يث  ك ت اًبا م ت ش  د  ن  ال ح  س  َّللاَّ  ن زَّل  أ ح 

ث ان ي   التي تحاول أن تن ج ر المعنى الذي يتوافق    المألوفةبطريقته الباطنية  ويتناولها  "  م 
محمود محمد طه  عزف  ي  . إذ  الباطنية الملتوية  محمود محمد طه  ودوافعمع هوى  

في  ج  المعو    الباطني   فسيري م غرضه الت ليخد    "مثاني"  كلمة ر  ت  و  على  طريقة خرقاء  ب
وهكذا استمر محمود محمد طه    !!خر للناسآ  "ل  م  ع  "  له وآللنبي ص و   "ل  م  ع  "ل  ع  ج  

نة النبوية وفقًا لهواه.   أمثال  وهذا تمهيد لمشاركة المعتوهين من  في تشطير وسل خ السُّ
بينما هو  ق مع الدين  ف  ومت    لهي إأنه  كذبًا وزورًا    عون يد    ه في تشريع  محمود محمد ط

محمود محمد طه  يتجرأ  ل سعت  فبأي فقه م    .جماجمهمتشريع من اباليسهم القابعة في  
يجب  بإسقاط   التي  االعمال  قائمة  من  نبوية  ن ة  س  بها  على االنسان  أية  يلتزم  أن 
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ومحمود  عها؟  ب  ويت   وآله  ص  النبي  سنة  على  المنقلبين  بين  فرق  ال  أنه  يتضح  إذ 
وتفصيال فإن محمود    ة النبي ص وآله جملةً ن  فبينما رفض المنقلبون س  محمد طه!  

ن ةتشطيرية  تناولها بطريقة  محمد طه   من خالل مشرط    ت سق ط معظمها من صفة السُّ
  ية اآل  إلى  محمد طهود  ! ثم يقفز محمتشريحه التصنيفي الطولي والعرضي االبليسي 

اذ ا"  ،القرآنية م  ئل ون ك   ي س  العفو و  ق ل   عي "  .ي نف ق ون   يد  الباطني  لنهجه  محمود    ووفقًا 
طه "  محمد  اليوم"عني  ي "  العفوأن  يقل    زعمه حسب    "رزق  اآليات  الذي  معاني  ب 
م  إالواضحة   التي    القرآنية  يتالعب على اآلياتوهكذا  من عنده  بهمة و لى معاني 

كر لي بي  نوها    .تحتاج إلى أهل الذ  
فإنه    لهآل النبي ص و م  نه بالنسبة لع  أمحمود محمد طه كذبًا  يدعي  ثم           

  وهنا ينعق محمود محمد طه بمفاهيم   80!!!لغد"لال يدخر رزق اليوم  أ"  يجب عليه
النبي    نأل  .لطانهذا كالم ما انزل هللا به من س  حيث أن    السقيفة وكهنتها الكاذبين.

وآله قد   الغدر    والدهأورث  أص  أوالدهم    زق  والرسل  اورث األنبياء  الغد كما    رزق 
لم يسمع محمود محمد طه  أ.  كما يقول القرآن  من الرسل  والنبي ص وآله ليس بدعاً 

تقول،   التي  القرآنية  ود  ﴿ باآلية  او  د  ل ي م ان   س  ر ث   و  أن  من    81؟﴾و  يتجرأ  يستطيع 
؟  الكذب  سوى من يفتري على هللا تعالىنوع من الميراث دون اآلخر هنا  ص  خص   وي

ن ان الميراث  و كالسلفية والوهابية السقيفيتعنُّتًا وعنادًا  محمود محمد طه  هل سيدعي  
؟ ال، ليس "علم" فقط بل "مادة" ايضًا ألن  لم فقطع  هو  اعالها  القرآنية  في اآلية  

محمود محمد  سيفتح  هل  أم    .تدحض هذا االدعاء المتخر  صاثه البائس  تر   مصادر
كما اثبتت السيدة    أيضاً   "مادة"  و  "لمع  "  درك انهوي    "، لو كان هنالك عقل،عقله"طه  

واعتبرتهم م فترين على هللا    فاطمة عليها السالم ذلك ودحضت به اقطاب السقيفة
لم يسمع محمود محمد  ؟ أوناهبين إلرث النبوة بكامله  تعالى ورسوله ص وآله الكذب 

تق التي  القرآنية  باآلية  قائلةطه  السالم  عليه  زكريا  خبر  من  ت   ﴿،  ص  ف  خ  و إ ن  ي 
اق ًرا م ن ال م و ال ي   ان ت  امرأتي ع  ك  ب  ل ي ورائي و  ل ي اً  م ن  ف ه  ن ك  و  ي ر ث  * لَّد  آل    م ن   ي ر ث ن ي و 
ق وب   ص نوع من الميراث دون اآلخر هنا سوى   82؟﴾ي ع  من يستطيع أن يتجرأ ويخص  

ن  ن يرزقه م  أفهل دعا زكريا عليه السالم ربه  من يفتري على هللا تعالى الكذب؟  
ص  يضًا؟  أما يملكه من مادة  فييرثه في علمه فقط أم   من يستطيع أن يتجرأ ويخص  

ألم يسمع     تعالى الكذب؟نوع من الميراث دون اآلخر هنا سوى من يفتري على هللا 
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ض  محمود محمد طه قول هللا تعالى، " ل ى ب ب ع  ه م  أ و  ض  ام  ب ع  ك ت اب    ف ي  و أ ول و األ ر ح 
ص نوع من الميراث دون اآلخر هنا سوى   83؟﴾َّللاَّ   من يستطيع أن يتجرأ ويخص  

فهل أولوية أولي االرحام تجاه بعضهم البعض    من يفتري على هللا تعالى الكذب؟
تستثني النبي ص  القرآنية  فهل هذه اآلية  هنا في العلم فقط أم في العلم والمادة؟  

هل سمع  ث اولي ارحامه مما مل كه هللا تعالى من مال؟  يضًا ليور   أم تشمله  أوآله  
ك  ﴿محمود محمد طه باآلية القرآنية التي تقول،   د  ر  أ ح  ض  ت  إ ذ ا ح  ي ًرا   م  ال م و  إ ن  ت ر ك  خ 

ل ى ال م تَّق ين   قًّا ع  وف  ح  ر  ب ين  ب ال م ع  ي ن  و األ ق ر  يَّة  ل ل و ال د  ص  من يستطيع أن يتجرأ    48؟"ال و 
ص نوع من الميراث دون اآلخر هنا سوى من يفتري على هللا تعالى الكذب؟    ويخص  

ث االقربين مما  يضًا ليور   أم تشمله  أتستثني النبي ص وآله  القرآنية  فهل هذه اآلية  
فهل تستثني هذه النصوص ذرية النبي ص وآله من أن  مل كه هللا تعالى من مال؟  

ن  أوهل هذه اآليات تمنع النبي ص وآله من  المادية  النبي ص وآله  مدخرات    تر ث
ف كل كذب  ية ويتلغَّ م أن محمود محمد طه متأثر بالدعاية السقيفأخر لهم شيئًا  يد  

  له وألمثاله بواسطة االنقالب القديم على الدين  تد  ن له دوافع باطنية تمهَّ بشغف أل
  ب موروثاته ت  ك    ناوحتى  بل  ؟  ما تبقى في الدينليسعى هو أيضًا سعيه التخريبي في

له  آن النبي ص و أ  حقيقةنطقت بقد  هاته  ر  التي يستخلص منها ت  المليئة بالتزوير و 
الزهراء  فاطمة  السيدة  النبي ص وآله  بل ووهب    كاملة  58ألهله قوت سنة  دخركان ي

بأمر من هللا تعالى عندما نزلت اآلية القرآنية  بها  ة  ن حلًة خاص   عليها السالم فدكاً 
قَّه . ذ ا و آت  "التي تقول   ب ٰى ح  ادخار النبي ص  محمود محمد طه    يينف  فكيف    68"ال ق ر 

يا  والكاذب  ردي المضحك  الس   القصصي  األداءالهراء و ما هذا    !"؟لغدارزق  ل"وآله  
طه؟   محمد  الممحمود  ف  ه  ت ر  كنت   تأكنت  أم  أ مامك  يجلسون  الذين  والنطيحة  ردية 

لما؟   مفبركة    مرويةب محمود محمد طه  أتي  يولتبرير فهمه الخاطئ للتاريخ  ت عطيهم ع 
الذي ينهل    رالمعتو    تراثهالتي ساهمت في تشكيل    والتزوير  من نتاجات دوائر الكذب

خ  ن  أعاج  الن  ليقنع    منه يد  يكن  لم  وآله  ص  للغدالنبي  شيئًا  تم   .ر  المروية  وهذه 
المادي من   ميراثهماختراعها لتبرير حرمان المنقلبين ألهل البيت عليهم السالم من 

  نه كان جاهالً من دون ان يشعر أل  فمحمود محمد طه كان سلفياً النبي ص وآله.  
  محمود محمد طه تعل ق  حيث يق.  ن يبحث ويحق   أيستطيع    علمياً   ك عقالً ولم يمل

عندما كان تقدم يؤم أصحابه، كان، رفع ايديه  "  ،بتلك المروية المفبركة التي تقول
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رأى بعض االستغراب في عيون أصحابه،    -ثم اهوى، وهرول للحجرة، ورجع  للتكبيرة
نعم يا رسول هللا. قال فإني تذكرت ان في بيت   -قال )لعلكم راعكم ما فعلت قالوا:

ص ليس الن  أن  فمن الواضح    78!!آل محمد درهما فخشيت ان القى هللا وانا كانز("
  .من أهله  صب الحقاغت  انقلب و   الذيم الخط  هداف تخد  بنص نبوي بل مفبرك أل 

له آميراث من النبي ص و   يأمن  "آل محمد" عليهم السالم    داً ن النص يبدو مجر   أل
نَّتهو له  آل النبي ص و ع  ف  أوامر القرآن وحقائقه و وهذا يخالف  واحد  م  ولو دره   ن ن  وس    س 

لألنبياء  األ األنبياء  ورثة  التاريخنبياء  ووراثة  سابقاً   وحقائق  رأينا  هو    .كما  وهذا 
فقد وقع محمود محمد  ر.  ع  وال ق  له  خر وال رأس  آول له وال  أز الذي ال  ب  ص والخ  ب  الخ  

كهنة  ن من  و اصالقصَّ السلفية  م، في القصص الخيالية التي فبركها  ن يعل  أطه، دون  
عليهم السالم من  أهل البيت  بحرمان  اقطاب السقيفة المنقلبين  قيام  روا  ر   ب  السقيفة لي  

ير المؤمنين  مبتعيين أ   ها النبي ص وآلهذ  ف  عها هللا تعالى لهم وان  التي شرَّ   همحقوق  
علي  اإل للسيدة   مام  فدك  وتمليك  له  خلفاء  المعصومين  االئمة  وبقية  السالم  عليه 

لة من أمثال محمود محمد  ه  الج    عولكن ماذا نفعل م .  فاطمة الزهراء عليها السالم
الذي بالح  ق  حت  ي  نطه  الكهنة  ة  قن  نون  معامل  انتجتها  التي  و   ين ذباالك  ينالسقيفيالتي 
نحراف  نقالب الناكثين واال  قون األكاذيب ليجدوا تبريراً ن تجعل الناس يصد   أتحاول  

المفترين  المنحرفين ب  ذ  وجورا  وك  ظلمًا  النبوة  ارث  على  ال  أو .  واستحواذهم  نني 
هات  ر  التي كانت جالسة تستمع لهذه الت    البهيمية  العقلياتتخيل نوعية  أن  أستطيع  أ

ل ك ة نقدية أو جرحية أو تعديلية  ريع يان الم ذواله أي    ،. حقيقةمن دون ان يمتلكوا م 
ويأخذون منه  الجاهل  ث  بعون مثل هذا المتحد   يت    نالذي   أولئكنوع من البشر كان  

آنية مفرغة  كانوا  نهم  في الحقيقة فإ  هم؟عاج كانوا  راف والن   ؟ بل أي نوع من الخ  دينهم
قي  م األمور من  ن ت  أتستطيع    من أي فطرة سليمةأيضًا  ليس فقط من أي دين بل  

وجار حا  حولها ناقدًا  ال  تقييمًا  د   س    .وم ع  صورة  يعطي  لع  وواقعهم  الجهل  ريالية  مق 
 .  اتباع التجهيل السقيفي ف العقلي الذي يرزح تحتهوالتخلُّ 

زاد عن الحاجة    ل ما ن ك  أ  كذباً عي  يد  هاته و ر  ت    محمد طه  يواصل محمود         
ن  أصحابه  يته أل له وتوص  آف ممارسة النبي ص و خال  ي  يضًا  أوهذا    !! الحاضرة كنزٌ 

ألم يسمع  الناس.    ا فو فَّ كن يتأمن  لهم  فضل  أو خير  ألن ذلك  ما يكفيهم    مهلذريت    وايترك 
 داود ابن فيما أخرجه عليه وآله هللا  ما قاله النبي صلىمحمود محمد طه الجاهل 
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 على  أشفيت  حتى  عام الفتح قال، "مرضت   أبيه بن سعد عن عامر عن ماجة وابن
 إال يرثني وليس  مااًل كثيراً  لي  إن هللا  رسول  فقلت: أي  هللا  رسول فعادني  الموت 

 قلت:  .فالشطر؟ قال النبي: ال  قلت:  .مالي؟ قال النبي: ال  بثلثي  أفأتصدق  .لي ابنة
الثلث قال:  عالة   تذرهم  أن  من  خير  أغنياء  ورثتك تذر إن  كثير والثلث فالثلث؟ 

ر  حذ   التي ت    القرآنية  يةاآلمحمد طه اساء فهم    ن محمودأويبدو    88؟" الناس يتكففون 
من دون ان يعرف حق  كنز المال ي  ر من نزلت تحذ   حيث  !الكانزين بمكاو من نار

معاوية بن ابي  به    عنه  رضي هللا تعالى   98اباذر الغفاري   حذ روقد  هللا تعالى فيه  
ومن دون ان يعرف حق   من دون وجه حقوكنز  سفيان الذي ظلم واستطال وم ل ك  

تخيل مدى الجهل المريع الذي كان يعاني  أن  أستطيع  أنا ال  أف .  ما كنزهللا تعالى في
  وتقريرها عمالها  أ قوالها و أة النبوية بن  لسُّ مجال االقرآن وفي  في  منه محمود محمد طه  

ة النبي  ن  كل س  محمود محمد طه حيث يختزل . اإلسالمي بصفة عامةالتاريخ في و 
ي  سم  بينما ي    ص وآله  النبي  "شريعة"  حسب زعمه  يهاسم  له في مروية كهذه وي  آص و 

ذ  " م   م ن   خ  ل ي ه  ع  ل    ص  و  ا  ب ه  م  ت ز ك  يه  و  ت ط ه  ر ه م   ق ًة  د  ص  م   و ال ه  لَّه م   أ م  ٌن  ك  س  ت ك   ال  ص  " إ نَّ 
د بمعاني  تعمَّ الم  محمود محمد طه  ب  لى تالع  إفأنظر أيها القارئ    مة!!األ  "شريعة"

لهواه   ينالد    ي    االبليسي   وفقًا  وقواعد  أصول  فقهقع   ليجترح  االبليسي لينتج    هد عليها 
لى تفكير  إن  الراك  الباطني    تناولما هذا ال! فما انزل هللا بها من سلطان  للناس احكاماً 

  فنص    على عقب؟  ساً أة النبوية ر ن  ن والسُّ آ لى قلب معاني القر إشيطاني يهدف  و ظني  
س في  غر  ن يأيحاول    نٌص   ذلك هو   خزعبالتيه الي  بت  ك  بداية    ذمنمحمود محمد طه  

بل يخالف    ةح  ال أساس له من الص   ص و ال ارتباط له مع الن    كالماً عقول البهائم  
جعل ما لم  حاول محمود محمد طه بأن ييحيث    .النص ويضربه بعرض الحائط

ن يلتقط الناس مضامينه االبليسية من خالل  أجل  أ وذلك من    قالهقد  يقله وكأنه  
محمود  ق بها.  من دون أن يتجرأ هو وينط   تقبَّلونها وي  إيحاءاته الشيطانية المقصودة

بعد  محمود محمد طه  حيث يقول  .  ع من الطراز الرفيعل ومخاد  متحاي    محمد طه
  90!"، قال: )في المال حق غير الزكاة("بعد ما اداهم المقادير في المال  ،السرد أعاله

له كالماً وهكذا يدعي محمود محمد طه   ب على النبي ص وآله وي قو   ل ه    الكذ  لم يق 
في الحقيقةمحمود محمد طو أبدًا.   يقل شيئاً   ،تلك  ، أثناء جلساته الشيطانيةه    لم 

القرآنية  يات  اآل  معاني  ومطابقة دادة وتحوير وإعادة تشكيل  ح  القيام بكثر من محاولة  أ
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  ن محمودا . حقيقة  فع باطنيةاودو   يةهات غب  ر  من ت  عتقدها  مع ما ي المختلقة  والمرويات  
  مهاتهر  ت    إخفاءة الذين مهما حاولوا  التيميو   ةالوهابيو   ةفيل  لس  غبيًا غباء اكان    محمد طه
إال ان  والقصص الخيالية  هم المليئة باألكاذيب المفضوحة  ب  كت    الكامنة فياالبليسية  

  في كل عهد وحين فضحهم وينشر الحقائق في المجتمع  تيار التنوير واالستبصار ي
محمود محمد طه أيضًا    ترهات وشطحاتمصير  إن  ولذلك ف   .من اجل تنوير الناس

 تهوسطحي  تهوضحال  تهسار خاصة في زمن التنوير الذي فضح ركاكالزوال واالنح  
رَّاي و الذي، منذ ظهوره، لم يثير اعجاب سوى  هوجهل   المتردية والنطيحة. الخ 

  دعي وافق المقولة الفقهية التي توي  محمد طه  ر محمود  كر   ي  بغباء متميز  و          
له اال هللا وان محمدا رسول هللا واقام  إ"شهادة ان ال    :خمسعلى    ي  ن  ن اإلسالم ب  أ

"... الزكاة  وايتاء  أصبحت    الصالة  اركانًا  والتي  االغبياء  ية دينكلها  عقول    في 
أو    ، مع الفروع"له اال هللا وان محمدا رسول هللا إشهادة ان ال  "ليخلطوا األصول؛  

محمود  أخذ  ي . حيث  "اقام الصالة وايتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت"؛  الوسائل
  مثل السلفية   بجهل  واجب الزكاة ويسميها  العجيبة  من هذه الخلطة الفقهية  محمد طه

هي زكاة    "ركن" الحقيقة  تعبدي، في  ركن  هي  اللي  "الزكاة  قائاًل،  ويدعي  تعبدي 
سنته" هي  والملبوس.    91النبي،  الممسوخ  طه  محمد  محمود  لفهم    ىدعيثم  وفقًا 
وهذا قول عجيب ومريب!!!  !  لزكاةن ترتفع لأمة ال يمكن  ن األأ  محمود محمد طه

"  شريعة"لها عن  ومن ثم يفص    "شريعة"له  آص و جعل محمود محمد طه للنبي  لكي ي و 
لي" حديث  يأتي بفإنه  لناس  صنعها محمود محمد طه ل  اخرى    ي مرو  نه  اقال  ي    "توكُّ

ل على هللا تعالى بل كان يف ر هاربًا من  صهاكعن عمر بن   ، الذي لم يكن يتوك 
محمود محمد طه حيث يأتي    !كأنثى التيس الجبلي ويصعد الجبل  الجهادساحات  

"لو توكلتم    ،قولوالتي تللنبي ص وآله    ةمنسوبوال  مروية عن عمر بن صهاكالب
وهذا    وتروح بطانا."تغدو خماصا    على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير....

بحديث   تأتي  التي  المحمودية  الخلطة  استراتيجية  من  يكون  أيمكن  جزء    مقبوالً ن 
طبقات  بذلك  وتخلق  هات محمود محمد طه الباطنية  ر  ومن ثم تحشر معه ظنون وت  

المقبول   المقبول  من  غير  يجعل  اجل  وذلك    الً و مقبالذي  الناس  ت من  وعي  غبيش 
فالذي  ابليسية.  باطنية  وهكذا هم من يحملون اجندات    .تمرير االجندة االبليسيةو 

يقرأ بدقة وتدبُّر بين سطور محمود محمد طه ي درك هذه االستراتيجية االبليسية وهذا  
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المتميز!   الشيطاني  طه  عييدَّ ثم  التكتيك  محمد  ب    محمود  في  المخبول  الد  بثقة 
تتوكل على هللا حق توكله، وهو  نه "لما ما كانت االمة بتستطيع ان  إ  قائالً المعاتيه  
وكأن النبي ص وآله قد اتى نبيًا لنفسه   92".بقت شريعته غير شريعتهم  ،استطاع

ألن   فقط  له  هي  االعمال  بعض  من  يعملها  وما  معهم  تنافس  في  وهو  وللناس 
اآلخرين لم يستطيعوا القيام بها وبذلك أصبحت الك االعمال وفقا للمعتوه محمود  

" وكأن االمر منافسه في كأس رياضي! ما هذه  غير شريعتهمشريعته  محمد طه "
  هكذا الهرطقة والخبالة والمنظور البدائي من جانب محمود محمد طه في الدين؟ ف

منظوره الباطني في    ةيمرو لك ال تمحمود محمد طه من  يستخلص  وبدهاء وخبث،  
، والنبي ص وآله للنبي ص وآله  بهاينس    ة؛ واحدمن ورشة ابليس  تأسيس شريعتين

منها، باوأخرى    بريء  ي    لناس!!يلصقها  طهر  ص  وهكذا  محمد  فعل  محمود  كما   ،
هم وهذا جزء من  ة نبي  ن  لهم عن س  هم وفص  ل الناس عن نبي  على فص    اقطاب السقيفة،

عن الناس  فصل  في  االزلي  الشيطاني  الطرق  انبياءهم    تعاليم  السعي  بشتى 
عمرو بن لحي    الذي حاول أن يلعب دور  محمود محمد طهع  بد  أوقد  والتكتيكات  

  بطريقته الخاصةللمخابيل من حوله  هذه االستراتيجية الشيطانية    تقديمفي    ،يالسودان
ولمزيد  .  ليجهز نفسه صنمًا يعبد من دون هللا تعالى   منقطعة النظيرابليسية  وبكفاءة  

محمود  لى  إانظر أيها القارئ    ته في الطرح البالهة في المنطق والع  من عروض  
"بعدين بعد ما قال ))في المال حق غير الزكاة(( يجي القران    ،دعيوهو ي  محمد طه

))قل ان كنتم تحبون هللا، فاتبعوني يحببكم هللا(( دا الفرق  –يقول، على لسان نبيه  
  –الطرح    عتهو   -لمنطق  ا  الهة هل هناك ابداع في ب  93!!!".بين السنة والشريعة

هذا؟أ السرد    وعيغياب  و  من  ي  !!  كثر  المروية  كما  تكرار  طه  محمد  محمود  عيد 
  "في المال حق غير الزكاة" الن هدف  التي تدعي أن  الكاذبة والمزورة والمفبركة

ط محمد  ابليس محمود  اجندة  تثبيت  اليسارية   ه  التعاليم    االشتراكية  حساب  على 
و ي أو ف  ينتج  أ.  االسالمية الغثاء  مستوى المتميز من  مثل هذا ال طرة سليمة  عقٌل س 

ناهيك    بسط قواعد المنطقتفتقد ألمزعومة  في محاولة تكوين "رسالة"    العته والبالهة و 
يمكن ان تجعلها دينية لمن يعرف الدين معرفة    التام من أي علمية أو معرفية  اخلوه
قنع الناس انه ليس  تن  أ ستطيع  تي  تالو   ،في وضعية الوعي  يةٌ نتج عقلتبل أ  !؟حقة

على   مٌس  الهالميم  ،جنت  م  ال هنالك  والطرح  المنطق  هذا  يحمل    ثل  شفرات  الذي 
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 ذن؟ إيان  ذ  فما هو الهين  المب  يان  ذ  يكن هذا هو اله  مفاذا ل ؟  مكشوفة  بالدينتالعب  
نه  في محاربته أل  محمود محمد طهعرف الجهل الذي بذله غرماء  أ نا ال  أحقيقة ف

ورجال دين حقيقيين  واصيل  ودين صحيح    ر متدب     واع وله عقل  مجتمع لو كان هناك  
األصيل   المحمدي  بالدين  الناس  يدينون  من  الوقت  هذا  كل  المعتوه  هذا  اخذ  لما 

.  بداً أ  بيئة ينشطون فيها   محمود محمد طهلما وجد أمثال  و بل  .  توا ضاللهثب  وي    دوهلير  
طه  محمودفقه  ف والتيمية  فقه  مثل  الرجس    محمد  المتأسلمين  الوهابية  واإلخوان 

  الجهل وال يجد اتباعا إال في أوساط  الفاقد التعليمي  ال في بيئة  إال ينشط    :الممسوخ
على  سيطر  يو   دو سلي  الكذب والدجلال يوظف إال  و والفراغ الروحي    والبالهة   تهوالع  

ضه  مكم وإلى قاع الهر  من مستوى الح  األوضاع   وكل  .  في غياب من يجر حه وي دح 
  ، اصالً   التي ليس لها وجود ذلك نعاني منه منذ تأسيس ما تسمى بالدولة السودانية

ان  و بل   السرح  عبدالغازي  دين  ب  تسر  منذ  ابي  بن  لى  إ  والظالم  المنحرف  هللا 
المريع والعته الراسخ في المجتمع  متميزون في استغالل الجهل    جميعاً . فهم  السودان
  ة السلفيو   ةالصوفيو   ةالباطني  دة اشكال منهاد في ع  تجسَّ الذي    يانهم الشيطانيذ  لنشر ه

مة  االقعاد السقيفي لألارث    ةواصلوكان لهم دور في م  ة االخوانيو   ةالوهابي و   ة التيميو 
عديدةمنذ   جميعاً أل  قرون  المعتو    نهم  المعين  نفس  من  واآلينهلون  للف  ر    ق ر  سن 

التي ورثت انقالباً   السقيفية عن خط المؤمنين وخيانة    ونكوثاً الدين    على  الضالة 
الطاهرين   المنقل  لألئمة  اإلرث  ذلك  في  والخائ  والناك  ب  فاستثمرت  خاطب  تل ن  ث 

ولينتظر المجتمع    نتج لنا أمثال محمود محمد طهتو   القرون عبر  ن  يتائهال  ابضالالته
إذا لم يستبصر ويتبرأ من المنقلبين والناكثين والخائنين والظالمين    مالمزيد من أمثاله

والكاذبين ومن ثم يتَّب ع األئمة الطاهرين عليهم السالم الذين ربطهم النبي ص وآله  
 .وا عليه الحوضد  بالقرآن وأكد أنهم لن ينفصلوا عن بعضهم البعض إلى أن ير  

طه  يأتي  ثم            محمد  عنوانمحمود  آخر  له    تحت  "الشريعة    باسممتواز 
ن  أ  ،م ريبباطني    فهمبو   ،عيدَّ ي  فهماً فبرك  وي  أيضاً   بينهما   فصالً ختلق  والدين" لي

الدين تصنيفات  وهكذا يصنف محمود محمد طه  "الشريعة هي المدخل على الدين"!!  
  دص  ق  ن  أيبدو  و متوازية ال تلتقي مسمياتها المسروقة بواسطة محمود محمد طه أبدًا.  

ليه  إفقط يسير    عنواناً   "، حسب فهمه للدين،الدين"ن يجعل  أه هو  محمود محمد ط
ويتالعب هو    " حسب زعمهالشريعة"ما يعتقدها هو انها هي  الشخص من خالل  
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رأينا سابق، بعضا منها للنبي ص وآله والبعض اآلخر  على الشريعة ليجعل، كما  
الناسباطني  وهذا خلط    للناس!! على  التلبيس  الشروحات السابقة    دافعه  وتثبيت 

باستخدام    وإنتاج شروحات باطنية جديدة في مسعى لتشكيل دين جديد للبقر  المريبة
  والسنة" و "النبوة والرسالة" مثل "الشريعة والدين"، "الشريعة  نفسها المسميات الدينية  

 . وجذاذا منفصلة عن بعضها البعضات فيجعلها محمود محمد طه متوازي وغيرها
"النقطة الالمست ارض الناس    ،هرطقته قائالً محمود محمد طه  يواصل           

وقبل ذلك    49"..نزل من هللا، في علياه، وفي اطالقه، دي شريعةأمن الدين، اللي  
"الشريعة هي بداية الدين اللي انت بيه    قائاًل،مود محمد طه  مح هرطق  بسطرين ي 

لى  إفانظروا    59بتسير لي هللا. هي الحد األدنى .. هي الدين تنزل الرض الناس."
ولذلك ال تجد منه    في انتاجاته التي يعتريها الشيطان التالطم والتضارب والتناقض

واحداً  مربوطاً أيمكن    سطرًا  يكون  واضحا  ن  مفهومًا  ليعطي  البعض  بعضه    ! مع 
  محمود محمد طه كان متميزاً فماذا بقيت من الشريعة بعد ان شط رتها تشطيرا؟ إن 

ت   التي  اللغوية  الصياغات  بناء  الغبي  وهم  في  ينتج "علما"  المستمع  بأن المتحدث 
استطاع  ط  بهذا الخل  . و فمحمود محمد طههات  ر  ت    كوبر  سوى  ج بشيء  ال يخر  ه  وتجعل

طه  محمود  على    محمد  و البعض  السيطرة  الهائمة  التي  الفارغة  الجماجم  رؤوس 
ل ح محمود محمد طه الذي حاول اختراق    ةجهزها صغار االبالس الفقه الستقبال س 

ر  ن  المبيَّ الذي يجعل الدين  الباطني  اجادة الطرح  و   المعتو ر المعتل و الديني   والميسَّ
ك ر  دافع محمود محمد طه  . وكان  لعض  وم  بل س ب  لت  وم   غامض لى دين إيتحول للد  

محمود محمد  ن ما ينهق به  أيعتقدون  وجعلهم  الجهالء  استغالل جهل  من ذلك هو  
د    شيطانية   ةيخضعون لبرمج  كانوا   هم ال يدركون انهمبينما    وتأويالً بل    تفسيراً طه ي ع 

وتحميل    مها لهمي قدفي ت  كون بطالً على مسرح عرضها ليمحمد طه  يقف محمود  
تها  م ج   . مهم الفارغة ماج  ج   في ب ر 

طه  ويرجع            أخرى محمود محمد  والتجسيمي  إ  مرة  التشبيهي  المنظور  لى 
؛ تعالى هللا عما يصف  69"ن علياء هللا م نازل  "ه الدين بحبل  شب   لي  العرفاني والباطني  

"تعالى هللا عن   محمود محمد طه،  فما الفائدة في قول.  الهوأشك    محمود محمد طه
التشبيه  79التشبيه" حياكة  الحقيقية  بعد  والفوقية  الناصبي  89والجهة  يفعل  كما   ،

الحراني،  و التشبيهي  و التجسيمي  و  تيمية  ابن  ت ب ي ة  الفوقية  وليستالنغل  ال    الرُّ التي 
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سبيل   في  قيمة  تيمية  ابن  والنغل  والتشبيهي  والتجسيمي  الناصبي  تثبيت  يعطيها 
ز  رك   ي  آسن  ينهل من منبع    ،مثل ابن تيمية  ،محمود محمد طه. فتجسيميته وتشبيهيته

مع    ، والعياذ باهلل،تحاداإللى درجة  إ  بجهل مريع   ذهبيالتجسيم بل و و على التشبيه  
يصف   عما  هللا  وسبحان  تعالى  هللا  والتشبيهي  المنبع  ذات  العرفاني  التجسيمي 

لهية يخطر ببال  ألن أي تشبيه للذات الإل  تيمية.الناصبي والنغل ابن  المنحرف و 
ف طبيعي من ملبوس كمحمود  صرُّ االنسان فهو من الشيطان ولذلك فمثل هذا التَّ 

ولو   طه  المحمد  بتتظاه  حاول  مما  ئر بر  اإللهية  الذات  بهية  فالعرفان    . تخرص 
عرفاني  لا تصنيم  التجسيم و التشبيه و لفادعاءه التوحيد.  اه رغم  شب  م وم  جس   المنحرف م  

في  ي  والسلفي جذوره  الضارب  الجهل  ومرابض  التعليمي  الفاقد  عقول  ستهدفان 
ت اجل  من  فمإويله  حالمجتمع  لحي.  بن  عمرو  شعب  خالل  لى  التعابير  ن  هذه 

طهح  وض  الجاهلة   م    محمود محمد  بانه  القيود  كلبش  والتجسيم  تعاني  ت التشبيه  ي 
التيمية  اطروحات    بل أيضاً   المنحرفة   العرفانيةو فقط اطروحات الصوفية    ت ليس  امنه 

وبقية   المعتورةوالوهابية  فه    المذاهب  تقديم  في  فشلت  للتوحيدالتي  صحيح  وفقًا    م 
االصيلة  النبوية  والسنة  بالفرار    ،فجميعهم.  للقرآن  تظاهروا  إذا  التشبيهحتى   ،من 

يفرون    فإنهم التشبيه  ال  إلى  الدينيذاته  إال  وجهل هم  العقلي  فقر هم  بسبب    وذلك 
الصافي ألهل البيت عليهم السالم المعين  من  والذي رأينا    ورفضهم نهل التوحيد 

منه رائعة  شطحاته  و .  سابقاً   نماذج  والفوقيةت وال التشبيهية  لتوصيل  ذات   جسيمية 
نازلة "من هللا في  قدة  للحبل ع    محمود محمد طهل  ع ج  للعوام الهوام التيمية    النكهة
والتجسيمي99علياه" التشبيهي  زعمه  حسب  وحيزاً   ،  مكانًا  تعالى  هلل  يجعل  ،  الذي 

النازلةوسم العقدة  تلك  "واعتبر    "شريعة"  ى  هو  سماها  " الدين"طرف    "الشريعةما 
لى هذا التخيل التشكيلي  إ فانظروا    !!للدين القاصر  حسب فهم محمود محمد طه  

يشبه  الباهت   اليومية  تشكيالت الذي  الصحف  على  التسلية  طمح    متاهات  وقد 
هأمحمود محمد طه من خالله   ب ص  مه ولذلك خ  ه  ه ال ي ف  س  فإما   !ن يشرح شيئًا هو ن ف 

أن محمود محمد طه كان مستهترا بعقول من يستمعون إليه أو أن من يستمعون  
كما يجب على القارئ أن يتخيل مدى ضحالة    إليه كانوا شلة من البغال والحمير.

ه  أن في كالمه معنى و   عتقدون عقل من يستمعون لمحمود محمد طه وي في شر ح 
سوى الضحالة في التفكير  ه  وهم ال يعلمون أنه ال معنى وال مضمون ل  مضمون 
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الذين يعتقدون ان لكتابات محمود  فهؤالء    !والركاكة في التوصيل  حهبالة في الشر  وال
بل ال يعرفون    ن عن المعنى والمضمون و منقطعمحمد طه معنى أو مضمون فهم  

وقد تم وأد اللغة في "رسالة"   ةمنطقيعقلية أو  ومضامين  وظيفة اللغة كحاملة لمعنى  
طه محمد  محمود  طه  حاول  وي  . معبد  ي  أمحمود محمد  التي  القرآنية    ية اآلر  فس   ن 

ين  "  ،تقول ند   إ نَّ الد   م   ع  ال  س  نزيه  ظاهره بتوبعد تناول لتركيبة اآلية القرآنية وت  "َّللاَّ  اإل  
والمكان الزمان  عن  تعالى  معاني  هللا  استخدامه  رغم  والمكان ،  الزمان    ، له  تجسد 

ن  إقول  تالقرآنية  أن اآلية    عييد  وتعلى هللا عما يصيغه محمود محمد طه، فإنه  
فما هو    101!!متطورة"  الشريعة أن "عي  يد  في نفس الوقت  و   100"تطور"الدين ال ي

عند هللا تعالى هو  الذي    دين فال"الشريعة" وفقًا للمعتوه محمود محمد طه؟    و"الدين"  
نابعة  ال  شريعة ليس هو الدين الذي يعتقد فيه محمود محمد طه. كما ان ال  اإلسالم

متوافقة مع  تكون  التشريعات التي يستقيها االنسان من الدين و من الدين نفسه؛ أي  
حيث يخلط محمود محمد    مود محمد طه.ليست هي الشريعة التي يعتقدها مح  الدين
برمته  طه   على  ص  ي  و االمر  و   فقهه ر  لمستوى االقائل  المخروم  "تنزل  الشريعة  ن 

الشريعة تنزل لمستوى  ذا كانت  فإ  ؟كيف تنزل الشريعة لمستوى الناسف  102".الناس
طه محمد  محمود  الجاهل  يزعم  كما  ترفعف  الناس  الناس  كيف  الشريعة  لى  إ  تلك 

أعلى؟  أعلي؟   إلى  الناس  ترفع  الشريعة  أن  طه  محمد  محمود  يعلم  يسمع  أال  ألم 
ا﴿  ،محمود محمد طه باآلية القرآنية التي تقول ن اه  ب ه  ف ع  ئ ن ا ل ر  ل و  ش  ل د  إ ل ى   و  ل ك نَّه  أ خ  و 

م ث ل    ث ل ه  ك  ض  و اتَّب ع  ه و اه  ف م  ين  األ ر  م  الَّذ  ل ك  م ث ل  ال ق و  ث  ذٰ  ل ي ه  ي ل ه  م ل  ع  ال ك ل ب  إ ن  ت ح 
ون   ي ت ف كَّر  لَّه م   ل ع  ص   ال ق ص  ص   ف اق ص  ب آي ات ن ا  يكون    103﴾.ك ذَّب وا  الناس  يرفع  ما  فهل 

أن الدين يرفع الناس وال    محمود محمد طه  لم يعلمحيث  بمستواهم أم أعلى منهم؟  
لى أعلى المستويات  إ  ملن يرفعه مستواهم ألن ما ينزل إلى مستوى الناس  ينزل إلى  

وكما حاول محمود    يبرر لهم أهواءهم ونزواتهم كما يفعل كهنة األديان المحرَّفةبل س
د أن  يبدو  و .  محمد طه تلبية نزعات التحرر المطلق في الغنم من حوله محمود   ق ص 

ل من اجل تبرير  ه الذي يتمحَّ بنص     رٌ حاص  م  ، مهما يكن ذلك القصد، فهو  همحمد ط
والمضامينية  أفخاخ المعاني اللغوية    نصب محمود محمد طهلذلك يغاياته الباطنية  

طر حه ويهدم  بذلك    لنفسه  يشعر  ال  لكنه  له  تبينما  بنفسه  متردية  وال  النعاج ستمع 
يه والحصيف  النب    القارئ هذا يعطي  كما قلنا سابقًا فو   .وتأخذ عنه دينهاوالنطيحة  
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الواقع   عن  في  صورة  تر  و   هجهلالسريالي  خلفه  ك  الذي  من  االستعمار  شكل  ه  في 
خرجات  وكذلك م  ه،  يلإخرجات تعليمية، مثل محمود محمد طه والذين يستمعون  م  

طي للدارس سوى مهارات  التي ال تع  الشعوذة   سمى بالمعاهد الدينية وخالوي تما  
  المتسولين  ال تنتج سوى و كل الفتة  أ سوى مهارات  فيه  ل  وال تصق  د  ن المجرَّ آالقر تلحين  

احين التجاريينكذلك و   ! المد 
فماذا    !!بجهل "الدين ال يتطور"   محمود محمد طهيقول  وكما رأينا سابقًا إذ           

"تطور" بكلمة  طه  محمد  محمود  فهنا  يقصد  "التشريعات"  يقصد  كان  فاذا  إن  ؟ 
  . تتطور  فإنها  النص  منستقي  نشأ من اجتهاد فقهي يالتي ت تلك  حتى    ،لتشريعاتا

مع  تشريعات  تلك التتفق  و   نصوصهل  وفقاً   ر تشريعاتصد  وبذلك يكون الدين الذي ت  
لكن من خالل العترة    يحكم التطور التشريعي إلى يوم القيامةيتطور و فإنه  نصوصه  

ذا خضع  إو   اوجه   حم ال ن  آن القر أ. كما أال يعلم محمود محمد طه  عليهم السالم
العترة    الذين هم  هل التأويل اليقيني الجازمأ الجازم بواسطة    للتأويل اليقينيالقرآن  

المعاني التأويلية    من  طبقات  ينتجنه  إف  ،؛ وليس أمثال محمود محمد طهعليهم السالم
في كافة    ر البشرتواكب تطوُّ ن نصوصها  أ  ؤكدتالتي  والقطعية    الجازمةاليقينية و 

كان  بل  ؟السلوكية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية منها وغيرها  ؛مناحي الحياة
ر  الدين هو الذي يؤط     ن  ، أن يعلم أيفهم  على محمود محمد طه، لو كان له عقل 

ولذلك ال يمكن ان نقول ان الدين ال يتطور    مابطهض  وي    وتشريعاتهم  ر البشرتطوُّ 
فالدين لضبط    .هذا السياق  و يتطور ألن مثل هذه المصطلحات ال مكان لها فيأ

ي فت رض أن  وما يتوافق مع التنزيل من تشريعات    وفقًا للتنزيلوشؤونهم  حياة الناس  
إن  دون دين ففمن  .عبر االجيال ينتجها العترة عليهم السالمو يقينية وجازمة تكون 

لمفهوم محمود محمد طه    روا وفقاً وتطو    مهما تقدموا مادياً   فلبشر في قاع التخلُّ ا
ر   التطوُّ الماديفي  الغرب  حال  ب ت بن  ي    الذي  ودونك  طه  محمد  محمود  ي نادي 

شركاتهديمقراطي باشتراكيته    ة  ينعق  طه  محمد  محمود  كان  الذي  الشرق  وحال 
طه  محمد  فمحمود  "الديمقراطي"    المنهارة.  الغرب  ذلك  أن  يعلم  على  ال  يعيش 

فأي    !وكل ذلك من دون اخالق  وينهب ويتقرصن  حل  يعلف ويس    المستوى البهيمي
 ؟ذلك الذي يعشقه محمود محمد طه وهو تطور مادي من دون اخالقغربي  تطور  

ر محمود محمد  من عقد من الزمان من قب    لبينما اشتراكية الشرق قد انهارت في اق
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طه وإذا كان سكان القبور يسمعون لسمع محمود محمد طه دوي انهيار اشتراكيته  
نه يوضحل وسطحي جاهل تفكير ى لولكن أنَّ يسارية. ال ن  أمحمود محمد طه حتض 
من خالل    تطور المجتمع البشري ضبط  في  الكامنة  ك مثل هذه المقاصد اإللهية  در  ي  

الوالية وتنصيب اثنا عشر خليفة من  و هللا تعالى ورسوله ص وآله  فتشريع    !؟الدين
وإيكال مهام التأويل اليقيني الجازم  لتلك الوالية    وفقاً أئمة أهل البيت عليهم السالم  

  الذي يستقي من   ي التشريعالبشري و ضبط الدين للتطور  لهم لهو خير دليل على  
وبذلك   .إلى يوم الدين  ور التطُّ   ضع النمط المستمر لذلكيو أحكامه  الدين    نصوص

فإذا كان لمحمود محمد طه  .  م التطور اإلنساني المتكاملن الدين يحك  ايمكن القول  
ر والتطوير الذي يمكن  ارتباط بأهل البيت عليهم السالم أو يعرفهم لعل م مدى التطوُّ 

الجازم   اليقيني  للتأويل  خضع  لو  الديني  النص  ينتجه  هل  أ بواسطة  والقطعي  ان 
 .  عليهم السالم لذين هم أهل البيتا التأويل

" وفقًا الشريعة"  و  "الدين"اختالق حاجز بين  خ ادعاءه االبليسي بلكي يرس   و        
ر  ي  هما عن بعضها البعضفصل و   لفهم محمود محمد طه المعتل محمود محمد  كر  

رُّصاته و  فأي شريعة يقصدها  !!  "لكن الشريعة متطورة"  ،يدعي قائالً طه ت ر هاته وت خ 
بها عمل  محمود محمد طه  محمود محمد طه؟ هل هي تلك الشريعة التي وصف  

هل هي  أم الشريعة المستقاة من الدين؟  وجعل الناس مشرعين  الناس بشكل مفتوح  
عنها "هذا أو الطوفان" أم منافحًا  قال  فهمها محمود محمد طه و تلك الشريعة التي  

ل "انو الدين ال  محمود محمد طه لم يق    ن في الحقيقة، فإالغاب الكيزانية؟    شريعة 
ليتطو   إال  متطورة"!!!كي  ر"  الشريعة  "لكن  تشريعاً   يقول  ينتج  من    حتى  رأينا  كما 

د كل م ست جلب  ع   ق  بل هو من خارج الدين وي    وتفصيال عنده ال يتفق مع الدين جملةً 
ع   دينيوم بتد  إناء  يفص  .  مزيف   في  اصاًل  الدين  فلماذا  بين  طه  محمد  محمود  ل 

لو    نفسه  تأتي الشريعة سوى من الدين اصاًل  من أين  ف وكما قلنا سابقًا،  والشريعة؟  
نفسه  "شريعة"  مصطلح  معنى  يفهم  طه  محمد  محمود  اتى  ؟  كان  اين  من  اصاًل 

ن  ر التشريع فهذا يعني أن الديفإذا تطوَّ مصطلح "الشريعة" سوى من الدين نفسه؟  
بالنص  ر التشريع  ألنه يحكم تطوُّ في جوهره من دون تبديل وال تغيير  ر  تطو   منفسه  

ونقول  وطبقات معاني النص المؤولة بأهل التأويل الذين هم العترة عليهم السالم  
منهجية التي  الفي كل زمان ومكان ويقدم    مالدين هو الحاك    ن  كلها اعلى العلمية  
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التطوُّ  طولكن    . رتواكب  محمد  اللغويةمحمود  صياغاته  يبني  بطريقة    الباطنية   ه 
حتى ولو لم    الحقاً   المنحرفة ويؤكدهاالباطنية  ليحوم حول قناعاته  ومتحاي لة    دهائية

عقل  عالقة بال له  نه لم يكن  ألد لذلك  و يق   منطقياً   تكن تلك الصياغات تصنع كالماً 
ماذا يضير محمود  ف  !بل لم يكن الدين له أهمية عنده   وتفصيال  جملةً   منطقأو ال

طه منطقفي    محمد  أو  عقل  امتالكه  فعدم  هم  المستمعين  ؟  عنه  من اآلخذين 
  حريصاً محمود محمد طه  ولذلك لم يكن    .وهو مطمئن من ذلك  المتردية والنطيحة

احترامهم   لهم  على  عقل  بوجود  يعتد  يكن  محترساً ولم  يكن  الذي    ولم  الزمن  من 
فقد كان محمود   .وخزعبالته ويفككها تفكيكا طوليًا وعرضياً   هاتهر  نتج ما يفضح ت  سي

التي ال  والجاهلة  الزائفة  النرجسية  الضالل الواثق من نفسه و محمد طه مثااًل في  
فلماذا  بالمتردية والنطيحة    ه وجد نفسه مختلطاً محمود محمد ط  لكن  مبرر لنرجسيتها 

والمتدثر بالهداية وتلك ذلك الدور الضال    تقمَّص والتيوس ويال يتنرجس على الغنم  
وال تعطي لجماجمهم   متردية والنطيحة بالتالعب بالصياغاتالهين  النرجسية التي ت

   .الفارغة قيمة
ة بشكل  ن  ن والسُّ آسعيه في فصل الشريعة عن القر محمد طه  يواصل محمود          

مجاالً  هو  ليجد  و وتقعيد  لزرع    عام  خاللها ويفسح    "شريعة"ها  تسميتهرطقاته    من 
الحداثية  لأل  مجاالً  االستعمارية  فكار  تشكيك  بعد    تأتي التي  والشعارات  لتواصل  ه 

في سلسلة  قدة  ن محمود محمد طه كان ع  أوهذا يوضح    . الناس في تعاليم دينهم
فر   يتم  استعمارية  المسلم    تدريجياً ونشرها  طها  شيطانية  المجتمع  خالل  في  من 

من اجل كنس كل معالم  أمثال محمود محمد طه  االستشراقيين المتدثرين بالدين من  
ه رعاية خاصة من  محمود محمد ط  اتباع   نهج ولذلك وجد  .  ذلك المجتمع  الدين من

هات محمود محمد  ر  ارباب االستعمار الحديث حتى يأتي الوقت المناسب لتنزيل ت  
نها  ن الشريعة متطورة ألأمرة أخرى    دعي محمود محمد طهلى ارض الواقع! يإطه  

الناس" لمستوى  ي يو   !!"تنزل  كان  أنه  تجعل  بدو  كنسية  شريعة  عن  منه  تحدث 
وي  لُّ ح  ي    الذين  القساوسةك ألهوا ر   ح  ون  وفقًا  وأهواءمون  سابقًا،  الناس؟    ئهم  قلنا  وكما 

الشريعة لمستوى الناس إال إذا كانت شريعة مجاملة ألهواء الناس؟ فإذا  فكيف تنزل  
ل إلى  وهي تنز    "متطورة""متطورة" فكيف تكون    السابق،  حسب زعمه  ، الشريعة  تكان

! أي ر ك  ز محمود محمد طه في الكالم الذي  مستوى تخلف الناس التشريعي والعقلي؟
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  تجعله يتناقض   والب غال  ي حضرة الحميرأم أن ثقته بأنه فواللغة التي يصيغها  ينتجه  
عن المجتمعات األخرى الذي يأخذ بها  المجتمع    ةز الشريعمي  ت  كيف  ؟  ويثق في جهله

ل لمستوى الناس فما فائدتها  إذا كانت الشريعة تنز  وى الناس؟  ل لمستإذا كانت تنز  
ان    إذن؟ ماذا تكون قد فعلت؟ أم ان التعبير قد خان محمود محمد طه بالرغم من

ل لمستوى الناس  ت الشريعة تنز  فإذا كان به البائس ذلك؟  ي   ت  التعبير يخونه منذ بداية ك  
فكيف سيتعامل محمود محمد طه مع  والمعتل  لفهم محمود محمد طه القاصر    وفقاً 

ظ ًة  ﴿  ، اآلية القرآنية التي تقول ء  م و ع  ي  ل   ش  ت ب ن ا ل ه  ف ي األ  ل و اح  م ن  ك  ك  ياًل ل ك ل    و  ص  ت ف  و 
ا  ن ه  س  ذ وا ب أ ح  م ك  ي أ خ  ذ ه ا ب ق وَّة  و أ م ر  ق و  ء  ف خ  ي  ق ين    ش  ار  ال ف اس  م  د  أ ر يك  فإذا كانت    410؟﴾س 

ل لمستوى الناس وفقًا لفهم محمود محمد طه المعتل والسطحي فكيف  الشريعة تنز  
م و هم فوق دار الفاسقين؟ستخلق الشريعة تماي زا وت بي  ن للناس   إن "الموعظة"   ر ق يَّهم وس 

و "التفصيل" القرآني ترفعان الناس بقوة وتميز مجتمعهم عن دار الفاسقين. فهل  
الناس مستوى  إلى  نازلة  كهذه  شريعة  تكون  أن  وعلى    يمكن  اعلى  معياٌر  هي  أم 

ك بها ليصعدوا إلى اعلى مود محمد طه  هل رأى مح وكما قلنا سابًق،  ؟  الناس التمسُّ
تقول،   التي  القرآنية  اآلية  معنى  ليتصفح  ا﴿المصحف  ب ه  ن اه   ف ع  ل ر  ئ ن ا  ش  ل و   ل ك نَّه    و  و 

ل ك  م ث ل  ال ق   ث  ذٰ  ل ي ه  ي ل ه  م ل  ع  م ث ل  ال ك ل ب  إ ن  ت ح  ث ل ه  ك  ض  و اتَّب ع  ه و اه  ف م  ل د  إ ل ى األ ر  م   أ خ  و 
ذَّب وا ب   ين  ك  ون  الَّذ  لَّه م  ي ت ف كَّر  ص  ل ع  ص  ال ق ص  فهل من يرفع البشر يتطلب    ؟﴾آي ات ن ا ف اق ص 

محمود محمد  حقيقة، فإن    ليه؟ إم يجعل الناس تصعد وترتقي  أنزوله لمستوى الناس  
الفي    اً معذور كان  طه   تلك  المعتلة  صياغة  كان  والضحلة  نصوص  يخاطب  ألنه 

بأية تركيبة لغوية    هذه القناعات الزائفةلتسمع  التي تجمعت أمامه    التيوس واالغنام
فمحمود محمد طه ال يعلم أن مهام الشريعة هو رفع الناس    .أو مفاهيمية خرجت

اآلية   تقول  كما  األخرى،  المجتمعات  عن  وتمييزهم  المستويات  اعلى  القرآنية  إلى 
بها.   التزموا  إذا  ينهي  اعالها،  طهوهكذا  محمد  والدين"   محمود  "الشريعة  عنوانه 

والالمعنى   الم  بالالشيء  استهدافه  للديننظَّ باستثناء  ا  م  هدمهمن  وجل   "هصُّ ن  ". 
نص يجعله ويجعل نفسه وكأنه  عبثي  مسرح  من اتباع صمويل بكيت على  وكأنه    الالَّ

 اً فاقدو عقليًا مًا طاش   له ألنه كان خطيباً  وهنيئاً  تيان به.تى بما ال يستطيع بشر اإلأ
 .نعاممن األ  اً تضم مزيج في حظيرة كبيرةالتركيز 
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ل ح و  يستمر محمود محمد طه في            نفيل  خالل  من    ع فيهر القاب  م التطوُّ ه  س 
خر  آعنوان  بمحمود محمد طه  يأتي  . حيث  "االمرد"المثبت في وسط وجهه    جمجمته

"  رالتطوُّ "بكلمة  ق  تعلَّ محمود محمد طه    نأيبدو  و   !!ر""كمال الشريعة في التطوُّ   ،يقول
حيث    .امامه بأحالم يستسيغونها التي  المتخل  فة  رها ليخاطب سكان الحظيرة  وكرَّ   هذه

  ، انه يخاطب شلة من البلهاء والمعتوهين  من  واثقوهو    ،محمود محمد طهث  يتحد  
تنزل    ،قائالً  ان  كمالها  الشريعة  انو  للناس:  توضيح  دايرة  برضوا  البتكون  "النقطة 

  لتتطور وتواكب المجتمع   ة وتخاطب الناس على قدر عقولهم، وتكون عندها المقدر 
  ،صل  ف    ل  بقو    ، حوض    يظن محمود محمد طه انه قدبهذه الشطحة،  و   510!!!"باستمرار

ر الذي  ز على أسلوبه الماك  رك   وكأنه ليس هناك عقل ي  ما كان قبل نقطته هذه!!  
يستغله لتمرير أفكاره من خالل نصوص غير مترابطة وال تملك صلة فيما بينها  

مبنى  لكي يستظلوا بظل  وجر الناس  والتلبيس    سوى صلة ترسيخ االيهام والتضليل
التي تنتجها ورشة    ل الشريعة المحموديةفي مجا   "المتطورة"هيكل الرسالة المحمودية  

لم يكن ينتج قواًل إال الستهالك اللحظات    الذي  محمد طه  ابليس في عقل محمود
قوله  ان ما ييتوقع  هو بمخاطبة ع تهها ولم يكن  يز  البهيمية التي في رفقته والتي يتم

وكما قلنا  لى مستوى القهقهة!  إك منه المستنيرون والمستبصرون  ح  ض  كتبه سي  أو ي
ليه. إللواقع الذي يتحدث فيه و   سريالياً   عطي منظراً ت  محمود محمد طه  هات  ر  ت  فسابقا،  
  در الناس وال تقي   دة بتطوُّ كأن الشريعة اإللهية مقيَّ و محمود محمد طه  يتحدث  حيث  

وتضب  وتحك    رهم تطوُّ   هي سابقاً   طهمه  ذكرنا  تتَّ !!  كما  الذي  الطرح  يشبه  عه  ب  وهذا 
ع لهم كل ما يطلبون شر   بعض األديان في مسايرة نزعات واهواء وانحرافات الناس وت  

انحراف  ون ويهو   اعتباره    من  مدى  إلى  وتذهب  الدين    وكأن !!  دينياً   تشريعاً بل 
يمارسون كل  التي جعلت الكهنة والقساوسة    شريعة الكنيسة صبح مثل  أ االسالمي  

ن يتحدث محمود محمد طه عما يسميه  أبعد  و لناس.  ممارستها ل  يجيزون موبقة و 
من اجل  هو "التطور" في الشريعة، وفقًا لفهمه القاصر، ويحبب التيوس فيه فإنه و 

  هم وتنفير دين  العن    هموابعادوتقديمه للناس  هاته في منظور ديني ابليسي  ر  تقعيد ت  
قفز كالقرد المعتوه  بالقرن السابع الميالدي وي  ة الشريعمحمود محمد طه  يربط  منه  
"نعم ربنا عالم بحاجاتنا .. لكن ربنا ما بشرع    ،القرن الواحد وعشرين ويقولإلى  

بيس  لفانظروا لهذا الت  610!!!نحن"  لكماالته هو وال لكماالت نبيه ... بشرع لضعفنا
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وهو مدخل لمحمود محمد طه لضرب جوانب    والدنيء والدهائي  االبليسي الخسيس
  محمود محمد طهالذي يعتقد    كثيرة من الدين بعرض الحائط وتقديم بديله الخاص

ين اتى محمود محمد طه بهذه الخالصات؟  أمن  ف  !!أنه سيعالج الضعف المزعوم 
هكذا    ؟واله المي   ما هذا النص المائع  م لعالج الضعف؟ أع هللا تعالى للضعف  شر   أي  

كوادر   خالل  من  لعبته  الشيطان  طه  ملبوسة  يلعب  محمد  محمود   "شارك"مثل 
محمود محمد طه  وكما قلنا سابقًا فإن    !!وتجهيزها وتكديرها  "انتاجها"الشيطان في  

بحاجاتنا"  مثل "نعم ربنا عالم  حد  أالتي ال يختلف عليها  مات  لَّ س  بالم  وخبث  بدهاء  يأتي  
وهذا هو تكتيك  .  مباشرة  ا الشيطان عليهوتسبيكة  ليقدم امالءات    ويلعب عليها كالمياً 
 ان هللامحمد طه المعتوه  فمن قال لمحمود  .  في اضالل الناس  الشيطان منذ االزل

ن  أ  الجاهل  همحمود محمد طبل ومن قال ل  ؟هو كماالت نبي  أ ع لكماالته  شر   ي    تعالى
يركض مع ابليس  جعله  الذي  و   الضحل   الشاذ الذي خطر على عقلهفكير  هذا الت

و ي ر  ن يخط  أليمكن  حصان  هر مع ال الم  ركض  ك ومن ؟  رة سليمةط  وف    على عقل س 
ألم يقرأ محمود محمد    ؟ع لضعفنايشر     تعالى  ان هللا محمد طه المنحرف  قال لمحمود  

سمع محمود  لم يأ  ؟نا ويزيدنا قوةعز  وي    ناي  قو   ع لي  يشر  ن هللا تعالى  اطه القرآن الذي يقول  
تقولالقرآنية  ية  محمد طه باآل ب ق وَّة  ﴿  ،التي  آت ي ن اك م   ا  م  ذ وا  وا  خ  لَّك م    م ا  و اذ ك ر  ل ع  ف يه  

فهل من يأخذ ما انزله هللا تعالى بقوة وتبليغ ما فيه ي عت ب ر ضعيفًا أم    710؟﴾ت تَّق ون  
ذ وا ﴿  ، ليقرأ قول هللا تعالىيومًا  ن  آلم يفتح محمود محمد طه صفحات القر أقويا؟   خ 

م ع وا ا آت ي ن اك م  ب ق وَّة  و اس  فهل من يأخذ ما انزله هللا تعالى بقوة ويطيع ما فيه   810؟﴾م 
قويا؟   أم  ضعيفًا  القرآنمن    قرأهل  ي عت ب ر  في  طه  محمد  ذ   ﴿،  محمود  خ  ي ٰى  ي ح  ي ا 

ب يًّا  ال ك ت اب  ب ق وَّة   ك م  ص  لى "مستوى الناس"  إهل كل هذه اآليات تنزل    910؟﴾و آت ي ن اه  ال ح 
لى اعلى إذا التزموا بها؟  إأم ترفعهم  والضحل  وفقًا لفهم محمود محمد طه الوضيع  

تحييد  من اجل    يضاً أشر ع  هللا تعالى  ن يدرك أن  أكان على محمود محمد طه  بل  
  لى قوتهمإ ن يزيد المؤمنين قوة  أكان الهدف اإللهي هو  قد  قوة الجبروتات والطغاة و 

ألم يسمع محمود  .  ويهدم بهم سقوف الجبابرة والطغاة  ويرفعهم الى أعلى المستويات
ت ك م  التي فيها نص "القرآنية  محمد طه باآلية   ك م  ق وًَّة إ ل ٰى ق وَّ ي ز د  فهل بعد ذلك    101"؟و 

الذي يضع    واالهبل  ع لضعفنا؟ ما هذا قول االهطل شر   يقول عاقل أن هللا تعالى ي  
  ح بها محمود محمد طه ل  هل نتاجات التفكير التي يس  ؟  القارئ في صحراء المعنى
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القرآن أو  على    اً عل   طعن أنه كان م    م  تن    من ن ف يل جمجمته، ولجماجم أمثاله ن ف يل، 
كم مرة أتت كلمة قوة بالعالقة  محمد طه  لم ير محمود  أ  لمعناه العام فقط؟  اً حتى حاس

  لى يوم الدينإمن خالل منهجية تم تشريعها    م رفع مستوى ايمانهمن اجل    الناس   ع م
في التالعب بها وتضليل    محمود محمد طه وابليسهالمعتوه  ثال  محتى ال يتدخل ا

في الحقيقة، فإن نصوص محمود محمد طه ونتاجاتها    ؟الناس بإنتاج ترهات ابليسية
انفصااًل عاماً  القرآن  عن  منفصاًل  كان  أنه  وكان  وتامًا    تؤكد  وثيق  بل  له ارتباط 

بل إن ما يذهب إليه عقل .  الن نتاجاته ال تنم إال عن دين ابليس  بالعالم السفلي
محمود محمد طه لتبرير "رسالته" هو نفس ما ذهب إليه عقل ابليس لتبرير رفضه  

صبح االثنان ضحايا  أكليهما ال طائل من وراءه ولذلك  ل فعل  الل وتبرير  ع  السجود وف  
  اءها.  ر الهم وتبريراتهم التي ال طائل من و افع

  دور انه ال يضع  والتشريع  ه بالشرع  محمود محمد ط  جهل  ن ومما ينم ع         
في    المنصوصيتوافق مع  استنباط حكم  و استشراف المستقبل    الشرع والتشريع في

"يعني نحن ما بنجلس في مجلسنا    ،قائالً بخبل    عي محمود محمد طهد  ي  . حيثالدين
التشريعي ونقول وهللا قد تكون بكرة في المشكلة الفالنية، احسن نشرع ليها. ونكون  

تشريعية"!! هيئة  أي  في  دا  زي  كالم  بتسمع  ما  أصال  كان    111مستعدين..  فاذا 
  ، وهو بالفعل كذلك  ،واالستثنائي  المستوى المتميز  إلى هذا  جاهالً محمد طه  محمود  

  ،ال يعلممحمود محمد طه    فمن الواضح ان م جهله على الناس.  ن يعم   أفال يجب  
بعد  م التشريعات  نظ   ت    ، المسلمة وحتى غير المسلمة،ان الدول   ،بسبب جهله الم فرط

المستقبل   الو استشراف  ت    قوانينتصيغ  جوانب  غط   التي  كل  التطور  وفروع  ي 
ولسنوات مقبلة ولذلك   للمستقبل   وغيرها   والفردي  واالجتماعيوالتجاري  االقتصادي  

في    التي قد تحدث مستقبالً عة و وق  ت  الم  متنوعة تستشرف االنتهاكات  نرى تشريعات  
وكل ذلك يمكن ان    الجرائم االلكترونية وغيرهاو الملكية الفكرية    ت مثلمجاال شتى ال 

ط في  التي لم تفر     هونصوص  لتعاليم الدين اإلسالمي   وفقاً   ، في الدول اإلسالمية،يتم
عها  لكي شيء محمد طه  محمود يبدو أن دافع  و .  لهم  يأتي محمود محمد طه ويب تد 

ال ان  زعم أعاله  من  الدين  هو  الذي يعتبر ان  المفهوم العلماني الشيطاني  يحشر 
ومكان زمان  لكل  صالح  المعتوهين  بذلك  و   غير  من  امثاله  امام  المجال  يفسح 

وهذا واضح    دين هللا تعالىتشريعات  حل محل  ت  مستوردة  اتبتشريعوالمنحرفين ليأتوا  
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وغيرها كما  والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة  من نعيقه بالديمقراطية واالشتراكية  
الحقًا   و سنرى  الشرقية  لالشتراكية  تمجيده  الغربيةأنماط  في    " ستلح  "التي    الحرية 

ومتجددة    قديمة جداً شيطانية  وقد كانت هذه استراتيجية  .  اصالً   "الملحوس"باقي عقله  
يتبنَّ  طه  محمد  محمود  في  ووجدنا  دفعاً منتصف  اها  ويعطيها  العشرين  من    القرن 

الباطني تناوله  طه  ينطلقحيث    .للدين  الزائغ   خالل  محمد  الال    محمود  نقطة من 
الال   إلى  بأسلوب  ليصل  ويقول  الشيء  العبثينصوص  كمال  "  ،مسرح  اذن،  فهنا، 

في بعض صورها، في مستواه  شريعتنا، هي ان تخاطب المجتمع في القرن السابع  
في    -))في بعض صورها حسب الحاجة اليها وحسب األوضاع بتاعة الصور((  

كما    ضبع بحتاجها،  المقبل  ومجتمعنا  بحتاجها..  الحاضر  مجتمعنا  صورها. 
بعض   وفي  السابع..  القرن  في  المجتمع  ما  احتاجها  الحاضر  مجتمعنا  صورها 

ر محمود محمد طه الدين في شكل  يصو   منقطع النظير    ته  ع  ب  وهكذا    121!!!"بحتاجها
ورميه جس   اجزاءه  بعض  قطع  يمكن  معلول  أ  بعيداً   اد  ال  بزعم  أصبح  االنسان  ن 

القرن العشرين وأن هناك مهندسي مساحة متأبلسين  وصل إلى  ألنه    ليهاإ يحتاج  
  !! نتائج المسح االبليسي لفهم ديني بديل يحل محل الدين االصيلمثله سيعطون  

محمود  نا  عط  لم ي  إذ    حقًا إنه ألمر عجيب أن تكون منتجات العقول بهذه الضحالة!!
  مزيداً ن  بي  ة و د  لى الر   إج  عبالته وانما عر  ز  ة هرطقاته وخ  ح  يثبت ص    مثاالً   محمد طه

التاريخ.  من   بحقائق  المريع  فضح  جهله  في  سريع  أنه  طه  محمد  محمود  فميزة 
محمود محمد  كل ما أراده  يبدو أن  و ضحالته وسطحيته بنفسه ومن خالل انتاجه.  

ن يجعل تشييع جثمان المسلم كتشييع جثمان أصحاب  أ هات هو  ر  من مثل هذه الت  طه  
الجثمان والنساء خلف  م مع  الرجال يمشون في االمااديان وثنية شرقية يكون فيها  

محمود محمد  قاصر العقل،    ، وهذا هو مبلغ مهارات التجديد الديني عند  الجثمان
تفكير  و   !!ال غبار عليه  ذلك يعتبره المتردية والنطيحة مجددًا ومفكرًا دينيامع  و   طه

التي يبدو  و   في بوتقة واحدة  توحيد األديانالباطنية ل نزعة  ال قد يكون جزء من  كهذا  
 ح بها!  صر  ن ي  أان محمود محمد طه كان يختزنها لكنه لم يستطع 

محمود    المنحرفين  عرفانيينال و الزائغين  الباطنيين  مصيبة  إن            أمثال  من 
جهلون  ي  ،وفي سياق استحواذ النزعة الشيطانية على جماجمهم   ،نهمأهي  محمد طه  

الحقائق والوقائع ويستخدم النص  ب. فالتاريخ مرتبط الصحيح  التاريخيوالفهم الحس 
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المنحرفة    ةالعرفانيو الزائغة  الباطنية  بينما دعوة  اللغوي في صياغة اطره المفاهيمية  
بالالمعقولإ تميل  المشعوذة  والصوفية   االرتباط  بل    والالحقيقي  لى  والالمنطقي 

  بالالشيء ال  إر الحصيف  تدب   ال يخرج منها الم  كل نتاجاتهم  ولذلك فإن    .والالنص
النتاجات  والالمنطقي  والالمعقول   تلك  والالبلة  الص    اقدةفألن    ميةي هامفحقيقة 
في الحقيقة فقد اشتهر محمود محمد طه بالعنوان أكثر من اشتهاره    .والموضوعية

لى  إ! واعتقد أن كل من يقرأ لمحمود محمد طه يصل الموضوعمحتوى العنوان أو ب
الحقيقة. وليس  ف   هذه  العنوان  حول  فقط  كانت  بأعماله  أحاطت  التي  الضجة  كل 

فعندما نتجاوز    بل انه خسر حياته بسبب العنوان وليس الموضوع!  حول الموضوع.
وجهل وفلس من    العنوان ونأتي للموضوع نكتشف جهل وفلس محمود محمد طه

   .ال دماء لهمن ن االمر لم يكن يستحق إراقة دماء  أل  أيضاً  عدموهأ 
الناس بعد رحيل النبي ص  ن  أ  وبهتاناً   كذباً   محمود محمد طه   ادعىلقد          

))وهللا انا    -اال المال، قالوا:له "ما ارتدوا النهم انكروا أي شيء من األركان،  آو 
مسلمون، وانا نشهد ان ال اله اال هللا، وان محمدا رسول هللا، واننا نقيم الصالة ،  

يمكن أن  فهل    131!!!ونحج ونصوم ، ولكن ال نؤتي اموالنا، انها الجزية وهللا.(("
قة قة وموثَّ وبحثية محقَّ مثل هذا الكالم معقول لمن درس التاريخ بطريقة علمية  يكون  

وما    ةن  هل السُّ أ نفسهم  أمن مصادر من يسمون  بل و ومن دون حكم مسبق    عميقةو 
ن ة  يا أصحاب  هو االرجح علمياً محمد طه  هل هذا القول الذي قاله محمود  ف  !؟هم بس 

هل كان منبعه  ؟  بالكاذ    الت ر هي  بهذا النص  محمد طه  ين اتى محمودأمن  ؟  العقول
ارتكبوا    ن ف الذيارباب واصنام دينه المزي  جرائم  ر ليبر   م مسبق  ك  ح    ومذهبي ذكهنوتي  
فحتى اتباع السقيفة  ؟  بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصةمؤمنين  في حق الالفظائع  

ب يقتنعون  ال  اآلن  النص.  مثل  الموضوعيون  مثل  هذا  اد  إن  الذي  القول  عاه  هذا 
لم  و   فالتاريخ المزي  بسيط من    ر  قد  على دراية بكان  يوضح أنه  محمد طه  محمود  

، لو كانوا  ون ال يستطيعف،  الكهنة، ارباب ذلك التاريخ المزي  درك انه حتى  يكن ي  
ن حقائق  أل  !هذا صحيحمحمد طه  بان نص محمود    االدعاء   موضوعيين وعلميين،

الً أن  و ت  ح  ض  التاريخ اتَّ  قنع  تال  بطريقة   و وتخرُّصاً   أولئك الكهنة ال ينكرونها إال تمحُّ
عقدياً   المستنيرين والمستبصرين    تالمتعن     الكهنوت بعض  ينجح    قد  بل   .علميًا 
من    النوعيوالكذب  يسومهم بالجهل  ل   تهبالفاقد التعليمي فقط في حظير باالحتفاظ  
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ولألسف فقد .  وامثال محمود محمد طه  الذي ال ينتجه سوى الكهنوتهذا القبيل و 
به اتباعه الجهالء الذين يبدو  ف  ولذلك جر  بالتزييف    مخموماً محمد طه  كان محمود  

بشلة من المتردية    الذي كان محاطاً   االبليسي  لى اليوم لم يدركوا جهل شيخهمإانهم  
ن  أ  محمد طه  نكر محمودأ اته. فاذا  وتأخذ منه ضاللي    هاتهر  ى ت  ل إوالنطيحة تستمع  

كما    مالياً ارتدوا ارتدادًا  بل    عاماً   ارتداداً   واله لم يرتدُّ آالناس بعد النبي ص و غالبية  
بمن  فماذا سيفعل    ،كهنته الكذابينبعض كتابات  استقاًء من    ،بشكل غبي  زعم هو

ل مةارتدوا عن الدين مثل   ي  ل مة) بن حبيب   م س  ي  االسدي  خويلد   بن وطليحة  (الكذاب  م س 
ماذا سيفعل محمود محمد    ؟موغيرهوسجاح بنت الحارث التميمية   واألسود العنسي

نكثوا وانقلبوا ورفضوا طريق الهداية  حديث الحوض الذي يوضح مصير م ن  طه ب
البليد   ا قولام  التي وصفها النبي ص وآله والمتمثلة بالكتاب والعترة عليهم السالم؟ 

ن معلومات  أيبدوا  "انها الجزية وهللا" ف  ،في وصف الزكاة  ه انهم قالوامحمود محمد ط
. فهذه المقولة  وضحلة وسطحية  كانت معلومات مغلوطة وضالة  محمود محمد طه

ن ه م  ﴿  القرآنية،  يةله وفيه نزلت اآلآفي حياة النبي ص و بن حاطب  قالها ثعلبة   م  و 
دَّ  ل ه  ل ن صَّ ل مَّا آت اه م من  مَّن  ع اه د  َّللاَّ ل ئ ن  آت ان ا م ن ف ض  ين  * ف  ال ح  ل ن ك ون نَّ م ن  الصَّ ق نَّ و 

ن ه  ب   م  يل ق و  م  إ ل ى ي و  اقًا ف ي ق ل وب ه  ق ب ه م  ن ف  ون  * ف أ ع  ر ض  لَّوا  وَّه م مُّع  ت و  ل وا ب ه  و  ل ه  ب خ  م ا  ف ض 
ل فوا  َّللاَّ  ب ون    أ خ  ذ  ان وا  ي ك  ب م ا ك  وه  و  ه  ر محمود محمد طه لجهل  ولكن نعذ    411﴾.م ا و ع د 

اما من رفضوا دفع  .  وفي كل السياقات  في هذا السياقوفق ر ه العلمي الم دق ع  ن  المزم  
نهم  ال ألإ لم يفعلوا ذلك  كانوا مسلمين وانهم  نهم  إله فآ الزكاة بعد رحيل النبي ص و 

أصحاب    تبالمنقلبين وابعدالسقيفة التي أتت  تة  ل  ف  كانوا غير معترفين بمخرجات  
وهذا ال يعرف عنه محمود محمد طه    هللا تعالىعن القيام بأمر    الحق الحقيقيين 
فهل ممكن لشخص   .  ذلك   د الحقائق الدامغة في شأنب كهنته تسر  ت  شيئًا رغم ان ك  

ينتج   أن  اإلسالمي  والتاريخ  الدين  في  التعبُّ جاهل   يتم  فقهية  أو  اصواًل  بها  فكرًا  د 
ت م د عليه  أن ي عت د به  ي مك ن  من رفضوا دفع الزكاة  ؟ فمحمود محمد طه ال يعلم أن  وي ع 
من أهل القبلة على رأي ابي  نفسه أنهم كانوا  ابن تيمية  مسلمين كما سماهم  كانوا  

قر بها  رة التي ي  المذاهب المعتو    ةكهنمن كبار    وهم جميعهم؛  511الشافعيحنيفة و 
قد اقر الشافعي في كتابه  و   ولكنه يجهل ما قالوا في هذا السياق.  محمود محمد طه

صنف آخر    من أمثال مسيلمة وغيرهم ولكن هناك أيضاً   أن هناك صنف ارتد    "االم"
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الصدقات." ومنعوا  ويشير الشافعي ان   611وهم "قوم تمسكوا باإلسالم    الناكث   بل 
ن ان الصنف الثاني ليسوا  عمر بن صهاك كانا يعتبراالناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و 

  التمسك   على  هو  من  قاتلوا  ممَّن   بأن  معاً   معرفتهما كفارا. وقال الشافعي في ذلك أن "
لو  فوجورا.    المسلمين ظلماً   كث ابوبكر بن ابي قحافةاالن   لومع ذلك قت    711"باإليمان

  نشأته ها منذ  االتي تلق قنة التجهيل  بح  كتف  قرأ للشافعي ولم ي قد  محمد طه  ان محمود  
  حتى هالكهالتجهيلي    تحت تأثيرها الجانبيعاش  التي    وضالليات العرفان المنحرف

محمود محمد طه لم يكن يدرك  ف.  الستطاع ان يعرف هذه الحقائق التاريخية الدامغة
وأنهم  فقدانه الشرعية    كان بسبب  رفضوا دفع الزكاة البي بكر بن ابي قحافةمن  أن  

مرتد   يكونوا  ال  او بل  ين  لم  الشافعي  أمثال  من  طه  محمد  محمود  كهنة  كبار  ن 
ن من رفضوا دفع الزكاة  لم يدرك محمود محمد طه أحيث  يسمونهم مرتدين أبدًا.  

كذابين  اربابه الارث  من    استقاءً محمد طه  عي محمود  لم يكونوا منكرين لها كما يد  
بل مستعد بأن يتمرد على الدين اإلسالمي    محمد طه  د عليهم محمودالذين ال يتمر  

لكنه ال يتمرد على اصنام السقيفة وكهنوته ألنه وينتج ما ي سق  طه ما  ونبيه ص وآله 
المزيفةب   ش  ت  م   بتعاليمهم  بمنظورهموينظ    ع  الدين  من  كبير  لجانب  حتى    ر المعتو    ر 
ما ينعق  بجزء م ذين يتَّبعهم وينعق  صبح محمود محمد طه نفسه ضحية للكهنة الأ

بو   لسانهم  به المرتديصدع  بقتل  الجاهل  طه    !اعتقادهم  محمد  محمود  سمع  فهل 
بن الحارس؟  ر  بس   و يقرأ كتاب الفتوح البن اعثم  أ  محمود محمد طهلم يسمع  أاقة 

الذي يذكر فيه قول الحارثة بن سراقة، "نحن انما اطعنا رسول هللا إذ كان حيا، ولو  
عناه، وأما ابن ابي قحافة فال وهللا ما له في رقابنا طاعة  قام رجل من اهل بيته ألط 

أ مام    على حوافر  فهل سمع محمود محمد طه بهذا النص أم انه وقف  811؟"وال بيعة
ي    سكانها   ،بكل ثقة  ،وخاطب  م ر كَّب  الحظيرة بما يملك من جهل المتميزين في الترد  

البسطاء    و أفإذا كان محمود محمد طه  ؟  بما ينتجه نفيل جمجمته الفارغة  والنَّط ح
المخمومين مثله يؤيدون جرائم ابوبكر بن ابي قحافة في حق المسلمين المعترضين  

  عبود والنميري والبشير على حكمه فلماذا ثاروا ضد طغيان عبود والنميري والبشير؟ ف
لماذا يحتج  كما و ؟  الدموي   ابوبكر بن ابي قحافةكثر من تطبيق نهج  أ لم يفعلوا شيئا  

سها ابوبكر بن ابي   اتباع محمود محمد طه على إعدامه؟ فمفردة اعدام المرتد أس 
باع محمود  على محمود محمد طه؟ فاذا كان ات  بكل بساطة  قحافة وطبَّقها النميري  
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فعليهم    اعتبر ذلك،  ، وانا شخصياً وظلماً   محمد طه يعتبرون ان إعدامه كان خطأً 
كر" زعيمهم المقبور ويسقطوا منه مفردة تأييده البن ابي  ان ي راجعوا ما يسمونه "ف  

ال ينسوا أن  و  والضحل والسطحي  ره المعتوهك  قحافة ويعتبروا ذلك خلاًل مخجاًل في ف  
محمود  ل  او  ن  كل ت  وهذا يوضح أن  !  ايضًا من الناكث ابي بكر بن ابي قحافة  أوايتبر 

فللتاريخ اإلسالم    محمد طه حتى  وفظيع    مريعتاريخي  غرقه في جهل  عن    يكش 
  . كانت تستوجب عالجًا وليس اعداما  مزمنةابليسية  ه حالة مرضية  ل  جعل من جه  

ف ة العالج المشهورة عند بر محمود محمد طه  وانا استغرب لماذا لم يتذك   ص  نفسه و 
  جلسات عالج متخصصة عندهم  تتطلب  لمثل هذه الحاالت والتي  المشعوذة  صوفيته  

ايضًا  انوا  ك  محمود محمد طهالمستمعين ل ولألسف فإن    !!" ويخضع لهاثورالبذنب  "
يستمعون  بل    وال بديالً   نهم ال يملكون شيئاً د ألبسبق اإلصرار والترصُّ له    ضحايا

أيضاً إ هو  يملك  ال  باأل   شيئاً   لى شخص  الخطابة  الجرأة في  والجهل    كاذيبسوى 
لتقاطات  إهي    بل  لماً وليس ع    المتناثرة وغير المترابطة والتي تعكس هذياً واالقوال  

ين لمحمود محمد  فالمستمع.  ن تكون دينيةأناهيك     مقبوالً عقلياً   كالمية ال تمتلك نسقاً 
به عليهم  شت  صبح االمر م  أ ضحالة بحيث  كانوا وما زالوا بذلك المستوى من الطه  

حيث  محمود محمد طه. صنمهم  هات ر  ر عنه ركاكات وشطحات وت  عب   منوا بما ت  ؤ لي
طهعتمد  ا  محمد  تتداولها  بجهل    محمود  التي  المقولة  الخط  بعض  على  مصادر 

وهللا "  ،ابوبكر ابن ابي قحافة  الفلتوي   المنقلبالناكث  السقيفي والتي تقول على لسان  
لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول هللا لقاتلتهم. وهللا الحاربن من فرق بين  

قائاًل، "هدى بجهل  بل وادعائه  اقتباسه لهذا النص السقيفي  أن  و   911الصالة والزكاة."
نفسه كان وظل ضحية أكاذيب    محمد طه  يوضح ان محمود  201هللا ابوبكر بتحقيقه"

المتفلتة  العرفانية  و الزائغة  الباطنية    هالتاريخ وقد استثمرها ليبني بها تفريعة اضاليل 
الة ولم  ضطر ال مثل هذه األ  ال لإ د  مه   الن الفلتة السقيفية لم ت  المشعوذة    والصوفية

لتسود في المجتمعات عبر    مثل هذه البوتقات المنحرفةلإال  البيئة المناسبة  ر  توف   
ذا كانت الجرائم التي ارتكبها ابوبكر بن ابي قحافة في  إف  .العصور سيادة مشرومية

المخلول محمود محمد طه فهل يمكننا    حق المسلمين "هداية من هللا" على حد زعم
كانت  ان اعدام الكهنة لمحمود محمد طه بسبب شطحاته االبليسية ايضًا    دعيأن ن

لقد ارتكب الكهنة في حق محمود    !؟ انزلها على الجاهل النميري   هللا" "هداية من  
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المسلمين   حق  في  قحافة  ابي  بن  ابوبكر  ارتكبها  التي  الجريمة  نفس  طه  محمد 
من    ها محمود محمد طعدمو أ بل وقد استقى الكهنة الذين  المعترضين على فلتته!  

ى بحياة محمود محمد  الذي اود االخرق  مهم الدموي  ك  ح    الفلتوية  مثل تلك النصوص
ابوبكر بن ابي قحافة بالمسلمين  الناكث  ه  وفعلوا فيه ما فعل ولي    ظلمًا وجوراطه  

المنقلب م ه  ك  لح  محمود  أكما    .والفلتة  المعارضين  اعتماد  طه  ن  تلك  محمد  على 
لذلك لم و   والتاريخ  للدين  صحيحاً   يكن يمتلك فهماً لم  ح أنه  يوض   المزورة  النصوص  

ر  تدبَّ فكيف ي.  بأهله  هو  الذي ليس   فسيرهتناهيك عن    الدين  ر تدب  تلك القدرة على  مي
طه   محمد  النص  محمود  علماً الديني  في  يعل    وهو  مفيداً   وينتج  الحيثيات  ال  م 

مقولة المنسوبة البي بكر بن ابي  التي تحيط بالوالحقائقية  الموضوعية والتاريخية  
ولكن كان محمود  ؟  وملبوس  منه كل مشعوذفهل الدين صحن فته يأكل    !؟قحافة

وترهاته العرفانية  ه ببهاراته الباطنية  خلطف أي نص ومن ثم ي يختط    :محمد طه هكذا 
من  و واصوله وقواعده المخرومة  له في ماكينة تشكيل ظنونه  نز  ومن ثم ي  المنحرفة  

حمود  ها مالتي كان آنية فارغة يمأل  طلقها على العوام من المتردية والنطيحة يثم  
كل ذلك السرد الجاهل  من    محمود محمد طههدف  ولكن  .  حهل  محمد طه من س  

  لى تلك االحداث إى  هو الذي أد    ناسال  "حش  ما يسميه "دعاء ان  في اال  تهرغبكان  
يرتكبه    .الدامية  التاريخية جسيم  معلوماتي  خطأ  طهوهذا  محمد  الجاهل    محمود 

اط    ضحالة  بالتاريخ  ويوضح  " العه  بل  البشرية  حول  "حوش  والطبيعة    معلوماته 
الزكاة  الحقيقية  معلومات  ال ف.  التاريخ دفع  رفضوا  ومن  ارتدوا  من  أسباب  و حول 

و الثالث من عمرهم رغم  أمستنيرون في العقد الثاني مطَّل عون  ن رفضهم يعلمها اآل
أن بل    محمد طه  محمودخضوعهم المتدادات التعليم االستعماري الذي خضع له  

ولكن لألسف وحتى في  قر بها في قرارة نفسه  ي    أيضاً الموضوعي  والتيمي  بي  االوه
ب كان يطلع  ت  ال نعلم أي ك  و   دركهاي  محمد طه  لم يكن محمود    تقريباً   سابععقده ال

أل طه  محمد  محمود  هذه  عليها  المستنيرون  ن  اآلن  يعلمها  التي  الحقائق 
ك    والمستبصرون  أمهات  في  مذهي  المعتو  ا تب  هي    ةر هبه  وما  ن  ي ة  س  تسمى  التي 

ن  ي ة "كمال الشريعة في    ما يسميه  محتوى عنوانه حولمحمود محمد طه  . ويختم  بس 
ان المحتوى نفسه لم يكن له    عهدناه. كما   التطور" بختام ال عالقة له بعنوانه كما 

وغير    نقل السردي غير المترابطوالت  وهذا ال شيء بل هو الهذيان  عالقة بالعنوان 
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المفهومي  اال وغير  الموضوعي  طاري  خصائصوغير  أوضح  من  كان    والذي 
 . الم عتلَّة كتاباته وأنماط وسمات 

"الزكاة ليست الكلمة    ليقول،خر  آلى عنوان  إمحمود محمد طه  يأتي  ثم           
أخرى هكذا،  و   211".األخيرة يد  مرة  طه    عي،  محمد  ذات  أ  كذباً محمود  "الزكاة  ن 

فيما    جديداً   ع تشريعاً وكأنه يشر     221زه اإلسالم"المقادير ما هي الكلمة األخيرة العاي  
بينما يبدو انه لم يقرأ آيات االنفاق التي  لى جانب تشريع هللا تعالى  إ يخص بالزكاة  

فكان    تعالى  مالهم في سبيل هللا ل  و ك  أجل    نفقوا أص و لَّ الصحابة الخ    بعض التزم بها  
دعماً  الخصوص  اقتصادياً   ذلك  وجه  على  وفقراءهم  المجتمع  و لعامة  اد  إ .  عى  ذا 

فهل    ،الناس هو الذي جعل التشريع يذهب هذا المنحى  "شح"ن  أ  محمود محمد طه
  ذ البشرية منبعض  مرض يالزم    "حالشُّ "ن  أأم    "حالشُّ "ع عنه  ز  انسان القرن العشرين ن  

و  عليهاألى  إاالزل  ومن  هللا تعالى األرض  ألم يسمع محمود محمد طه  ؟  ن يرث 
ح  ﴿باآلية القرآنية   ر ت  األ  ن ف س  الشُّ ض  فهل يستطيع محمود محمد طه ان   231؟﴾و أ ح 
لى طريق أهل  إالبشرية سوى توجيههم  بعض  نفسي في  المرض  هذا اليجترح عالجًا ل 

وما السالم؟  عليهم  س    البيت  غير  والذي  هو  "الشح"  يختفون وى  الصحابة  جعل 
بين يدي نجواهم للنبي ص    خر جواعندما امرهم القرآن بأن ي  بعد عين    ويصبحون أثراً 

هذا المرض سوى أمير  ب وغير مصاب  كان مؤمنًا حقيقيًا  ؟ ومن الذي  صدقة  وآله
فإذا كان االمر يتطلب عالجًا  المؤمنين اإلمام علي عليه السالم كما سنرى الحقًا؟  

التوبة عليهم والزامهم بالصالة  فقط بجاء القرآن  ما  لأكثر من وصفة "الزكاة"    اقتصادياً 
ع محمود محمد طه ويقول انها غير كافية!! فهل تدب ر محمود  التي يتنط    "الزكاة"  و

هات التي أوحى بها شيطان اليسار  ر  مد طه في القرآن بشكل كامل أم التقط الت  مح
 لكي ي ثيرها؟ عملية تصنيع ت ر هاتها في ورشة عقله االبليسي  كفي عقله وحرَّ 

ف الصدقة  يأتي بمروية غريبة تص    محمود محمد طه  والطامة الكبرى ان        
ل قها القرآن.  ذا  وهوساخ الناس!!!  أب حيث  تعبير ال يشبه الصياغة النبوية التي خ 

"الصدقة    ،فيه  لواًل يقو له قآلنبي ص و وينسب ل  وبهتاناً   كذباً   محمود محمد طهعي  يد  
أيمكن ان يصف النبي ص وآله  ، وهي ال تجوز لمحمد وآل محمد"!!!  اوساخ الناس

تاب مسلم "الصدقة  الصدقة بهذا الوصف بينما يقول النبي ص وآله كما هو في ك
؟ هذا  اوساخ الناس""بتعبير الصدقة  محمد طه  تى محمود  أين  أمن  ف  241برهان"؟
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يمكن   و أ هل  ص  النبي  يقول  القر آن  بينما  كهذا  تعبير  المتصدقين  آله  يمدح  ن 
الصدقات    والمتصدقات  تعالى  هللا  ويتقبل  يحيطبل  بمدح    القرآن  وبذلك  الصدقة 

يمكن  خاص وهل  يقبل  أ؟  و   النبين  بعد    له آص  صدقة  ورعيته  سماها  أ المته  ن 
وقد    محمود محمد طهقع الذي كان يعاني منه  د؟ ما هذا الجهل الم  " اوساخ الناس"

وبين   الذي يشبه القرآن  جعله غير قادر على التمييز بين النص النبوي األصيل
فجهل محمود  ؟  وال تشبه روح القرآن  المرويات التي ال تشبه الصياغة اللغوية النبوية

محمود محمد    له وشهامته هو الذي جعلب  ق النبي ص وآله ون  ل  محمد طه لطبيعة خ  
  وينسبه للنبي ص وآله  "زخرف القول" يلتقط كالخنزير كل ما يجده أمامه من    طه
فإذا كان محمود محمد  ؟  أو عرض على القرآن الكريم  دون تقييم أو تمحيص   من

م حديث النبي ص وآله الذي يقول  ع على إرث أهل البيت عليهم السالم لعل  ل  ط  طه م  
هللا " كتاب  على  فاعرضوه  عن ي  حديث  جاءكم  فاعملوا   ،إذا  هللا  كتاب  وافق  فما 

محمود محمد  وإذا كان    521".وما خالف كتاب هللا فاضربوا به عرض الجدار ،به
م   وآل   اً عل  ط  طه  النبي ص  حديث  لعلم  عليهم السالم  الذي   هعلى إرث أهل البيت 

أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب هللا فأنا قلته وما جاءكم عني يخالف  "  ،يقول
على إرث أهل البيت    اً ع ل  ط  لو كان محمود محمد طه م  و     621".كتاب هللا فلم أقله

"ما لم    ، عليهم السالم لعلم حديث اإلمام جعفر الصادق عليه السالم والذي يقول
ه عقل يستطيع  محمود محمد طألم يكن ل   721".ث فهو زخرفييوافق القرآن من الحد

هل كان محمود محمد طه مدركًا لجالل وعظمة وسمو النبوة واستبعاد  ؟ به  التمييز 
نعم كانت  انتاجها لمثل هذه الصياغات التي ال تشبه تلك العظمة والجالل والسمو؟  

ن يصيغ  أال يمكن  لكن  لحكمة أرادها هللا تعالى و له  آو ص  ال تجوز للنبي    "الصدقة"
. فلماذا لم  عظيمو ذو الخلق الوه  صياغةبهذه ال الصدقة  حول  ه  له نصَّ آالنبي ص و 

لقاضي ابن العربي المالكي في القبس في  بالعلة األولى ل  محمود محمد طهيأخذ  
وقد اختلف  الناس في العلة في تحريم الصدقة  "  ،شرح موطأ مالك بن أنس حين قال

على محمد  وآله فقالت طائفة: إنما حرمت عليهم لنفي التهمة عنهم لئال يقول الناس  
وقال سراج الدين بن الملقن في شرحه    821؟"لنفسه أو جلب جلبًا له شطرهطلب  

الصحيح الجامع  لشرح  التوضيح  المسمى  وعلى  "  ،للبخاري  عليه  هللا  فرض  وقد 
ل ي ه    أ ل ك م  ع  األنبياء قبله أال يطلبوا على شيء من الرسالة أجًرا، قال تعالى: }ق ل  ال  أ س 
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ًرا{ فلو أخذها لكانت كاأل جرة. وكذلك لو أخذها آله؛ ألنه كالواصل إليه وأيًضا  أ ج 
في    ،لهآ لنبي ص و حتاج اال يوعليه ف  921."فلو حلت له لقالوا: إنما دعانا إلى ذ ل ك  

يصف  ان ينطق بنص    ،عليهم السالم  هل البيت الطاهرين أ سياق تبيان مقامه ومقام  
م عن ن  ي الذي  أو  غير الالئق  بذلك الوصف  الكبيرة والعظيمة  تعالى  أحد شعائر هللا 

. فهناك الكثير من النصوص التي قال  االذين يعيشون عليه   خرينقدر اآلمن  نزال  إ
من دون  عليهم السالم  العترة الطاهرة    مترفع من مقامه ومقاو له  آبها النبي ص و 

الم في  التي  كتلك  تعابير  على  ت ل قة  ويةر االعتماد  كانت  وحتى    .اعالها  الم خ  إن 
فما    .ال يجب ان تؤخذ كما هيف  "مسلم  صحيح"ما يسمى  فيموجودة  المروية اعالها  

وال يستطيع  والكذب والتحايل والخداع  ت سم ى بالصحاح فإنها مليئة بغير الصحيح  
ود محمد طه لم يضع  م، فإن مح المزمن  نتيجة لجهلهأن ينكر ذلك من له عقل! ف

  استشهاد كثر من مائة سنة من  أأن الروايات بدأت كتابتها بعد  في عين االعتبار  
كانت تناصب النبي  سقيفية  نظومة ناصبية  م  هبدأت كتابتمن تراث    لهآ النبي ص و 

د انهم حشروا نص كهذا  بع  ست  فال ي    ولذلك  هل بيته عليهم السالم العداءأ و له  آص و 
و في  أ  وفعالً   ر قوالً له بكل ما هو منف   آلتصوير النبي ص و هم  يعا في سياق مس

الحاكمة الطغيانية  السلطة  من  السقيفة  مسعى  ارث  من  على    الممتدة  لالستحواذ 
، زورًا    وال يطالبون بها   منها الصدقات وجعل الناس ينفرون   اتكاًء على قول  منسوب 

وآله ص  للنبي  فإنه  .  وبهتانًا،  يمكن  وعليه،  و ن  أال  ص  النبي  بالنص  آينطق  له 
أ ل م   ﴿  في الصدقات،  بينما القرآن يقولفي حق الصدقات  أعاله  والم عيب  شين  الم  

ق ات   د  ذ  الصَّ ي أ خ  ه  و  ب اد  ب ة  ع ن  ع  ب ل  التَّو  ل م وا أ نَّ َّللاَّ  ه و  ي ق  ذا كانت هذه اآلية فا  301﴾.ي ع 
ر عليها  )أي يقبل الصدقات  ن هللا تعالى يأخذ  ا القرآنية تقول   مكن للنبي  ( فال ي  وي ؤج 

أين  انها "اوساخ الناس".  بهللا تعالى    التي يقبلها   الصدقاتصف  ن يأ   بداً أص وآله  
  فكرًا إال لشلة من الحمير فكرًا" ولم يكن م  عقل محمود محمد طه الذي يسمونه "م  

بطريقة  والبغال االسالم  في  وتعمُّق  دراسة  دون  من  اسالمي  ف كٌر  هناك  هل  ؟ 
لماذا انغمس محمود محمد طه في نقاش كهذا ال طائل من وراءه أم أن  صحيحة؟ 

وتسقيط شعائر شعائرها  وتسقيطهما  ودينه الحنيف  ديدنه الغمز على النبي ص وآله  
هذا يوضح  كل  و ذلك؟    معتوه مثلهبه الي   ت  من البداية في ك    ثابتاً   وقد رأينا ذلك منهجاً 
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طه  محمود  أن   دون  محمد  من  النصوص  يتناول  يتفح  أالمنحرف  و  أ صها  ن 
 صها. يتمح  

كان من اجل تقعيد المصطلح  محمد طه  محمود  ونهيق  ويبدو ان كل نعيق           
حتى يضرب المنهج  المتأسلم هذا    بهي   ت  ك    في ال وهو "االشتراكية"  أالرائج في زمنه  

  ،ي ر ر حى االقتصاد القو  حج    ةالزكاة والصدقون فيه  كت االقتصادي اإلسالمي الذي  
لفقراء  امع و ت وتسخيرهما لخدمة المجتوظيفهما بشكل صحيح بو بهما اذا التزم الناس 

حاول  يو بل    سياسياً   اهاويتبنَّ ان يختطف قضيتهم    محمود محمد طهحاول  ي  نالذي
المستوردة  طاته  اسق إحيطها بويمن امتيازات  شريع اإلسالمي  ما احاطها التنزعها ع 

  !! كثر مما اعطاهم هللا تعالىأ ان يعطي الفقراء  الباطنية وهو يحاول يائسًا  هاته  ر  وت  
يوضح أن  و  ومضامينها  هذا  محمد طه  محمود  مواضيع  المزمن  مدار  هو العداء 

ي هذا  وكل  ما  للدين  ان  طه  ينتجه  كان  وضح  محمد  علماني  هو  محمود  نشاط 
والهوام  والعوام  له البسطاء  ليتقب    يتدثر بثوب الدينواضح لكنه  واستشراقي  وماسوني  
ث ل  درككان ي    فمحمود محمد طه.  مائهبمن ال والدهماء   ث له م  التنظيمات الطائفية  ، م 

رعاع  قيادة الللصعود السياسي و قصر الطرق  أأن  واالخوانية والوهابية المتأسلمة،  
توظيف  و ف  المزي  الدين  هي استغالل  وماسونية فاقعة  نحو علمانية غربية  والبقر  

بالدين   الناس  التجهيل  وزج  الحقيقي  جهل  من  مزيد  في  حتى    وعي ال وتغبيش  هم 
ببهارات محمود محمد طه الباطنية  الممزوجة  بوا االيعازات والن ز غات اإلبليسية  جر   ي  

للدين   ثم  المتقمصة  ومن  وتعاليمه    من   يسأموا ويفشلوا  كان  برمتها  الدين  ما  وهذا 
إلي طه ه  يهدف  محمد  لها  محمود  مثيل  ال  استراتيجية    بجدارة  األصل  في  وهو 

استشراقية معادية للدين تتم ممارستها في المجتمعات اإلسالمية من خالل من هم  
  سماه فهما دينياً   فيما  ،عتمد ه لم يمحمود محمد ط  ن. أل يتقمصون الدين ليهدموه

جهله في التاريخ وتأويله التي دعمت   من المرويات   المفبركات على  ال إ  ،به  خاصاً 
االشتراكية    باألطروحات  جداً   كان متأثراً   محمود محمد طه ويبدو ان  .  ط والساق    المعتل 

اد   هايدغرالتي  أمثال  األلماني  ، عى  ستسود   ،الفيلسوف  التي  هي  ان  و   انها  يبدو 
ج لها  وير وانغمس في التمثل هذه االدعاءات الواهية    ققد صد    محمود محمد طه

، بينما محمود محمد طهال بديل له  و مها كتصنيف نظري وعملي في االقتصاد  يقدتو 
جلت الحقائق حول النظريات  نم الزمن ادرك انه كلما تقدَّ ال ي    بسبب جهله المزمن،
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السقوط قد رأينا في نهايات القرن الماضي  وها نحن  وغيره  الوضعية في االقتصاد  
لالشتراكية  المدو   حاول  المزعومة  ي  طه التي  محمد  كوافيره   تزيينها  محمود    داخل 

الباهتة  االبليسية   ثم  و   والواهيةوت ر هاته  بهرطقاته  الواقع    اتقعيده   تهمحاول من  في 
وكأن محمود محمد طه كان يمثل الجناح االقتصادي لليسار بصفة عامة    السوداني

ويؤدي لليسار خدمة جليلة   والشيوعية بصفة خاصة لكنه كان متدثرًا بالدين المزي ف
  مستوردة ال . ويبدو ان االطروحات  الديمقراطية"  الجبهة"  ترفعها  شعاراتخالل  من  

كما  وعشعشت فيه  الفارغ    محمود محمد طهلى عقل  إلت  هي التي تسل  في االقتصاد  
خلق زوبعة  ولذلك  ية الزائغة  نهات شيطان العرفان الضال والباطر  ت  فيه  عشعشت  

ن تحل مشاكل الناس  أقة ال يمكن  ن الصد  محمود محمد طه أدعي  افي فنجان و 
الن   الحديث  العصر  دعايته في  سياق  وفي  طه،  محمد  التي  السياسية    محمود 

من خالل لبوس  كما فعل اليسار ولكن   قضايا الفقراء ويستقلها سياسياً يختطف بها 
  ! في أموال اآلخرينكبر من الصدقة والزكاة  أ الفقير له حق  أن    ديني، يعتقد خطأً 

االقتصادية   المشكلة  تحالن  والزكاة  الصدقة  أن  طه  محمد  لمحمود  قال  ومن 
للمجتمع؟ انما الصدقة والزكاة تصبحان دعامات اقتصادية عظيمة لكن في مجتمع  
على   االعتماد  سوى  همه  ليس  كسالن  مجتمع  وليس  ومنتج  ونشط  وحي  متحر  ك 

المشعوذة والجالسين    اتاآلخر وإنتاج المشعوذين وآكلي الفتة والراقصين في التكي 
كتلة المالية  ال يجهل حقيقة ان    كان  محمود محمد طهعليه فإن  و حول ستات الشاي!  

والبد ان تتحرك األموال لإلنتاج وإيجاد فرص    مشاكل الن تحل كل  أال يمكن  لوحدها  
  حديثاً   اقتصادياً   نتج فكراً أمحمود محمد طه االقتصاد و الجاهل  فهل تناول    .العمل

  يستوعب الزكاة والصدقات وينظر ابعد مما يمكن أن توفره تلك الصدقات والزكاة؟ 
ق لمحمود محمد طه أم انه جلس يرفع من   فأين "الفكر" االقتصادي الحقيقي الخال 
الشعائر   من  ق  ط  وي س  شيئًا  فيها  يفهم  ال  والذي  المستورد  "االشتراكية"  عنوانه  شأن 

كثر من هللا  أ م  عل  ي  محمود محمد طهكأن  كما و اإلسالمية مثل الزكاة والصدقات؟  
  ، والعياذ باهلل  ؛ فات على هللا تعالى  يئاً ش بين يدي هللا تعالى  ن يقدم  أريد  تعالى وي 

،  ووظفوها خير توظيف  ذا جاد بها الناس إبينما في حقيقة االمر فإن للصدقات،  
بكبير  أقوة   الزكاةحتى  كبر  عل.  من  محمودفكان  طه  ى  دخول أ  محمد  يتخيل  ن 

فكالهما، الصدقات    !بعد ذلك دعما للصدقاتمجال االقتصاد  في    الزكاة أيضاً موارد  
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  بامتالكهما   المسلمون تميز  االقتصادية في العالم والتي ياألدوات  والزكاة، من أفضل  
ن يضع  أمحمد طه  كان من االجدر لمحمود  كما    إذا اخرجوهما وأحسنوا وادارتهما.

و   منظوراً  الزكاة  اخراج  لجمع  على  الناس  و اتشجيع  م  لصدقات  منهجية  ثلى  خلق 
م الخدمات المتنوعة في العصر الحديث  ا بالشكل الذي يقد   متصريفه ستثمارهما و ال

المسلم عن غيره من المجتمعات  المجتمع    اقتصادي في  تميُّزخلق  ل   تانافيما كوه
وليست بالطريقة التي    هللا تعالىة من  ي  ش  خ    ا يهطريقة فا بم ذا تمت ادارتهإاألخرى  

  ت . فقوة وفاعلية الصدقاماضيةكيزانية البغيضة الأدراها الكهنوت اللص في العقود ال
النواحي االقتصادية  والزكاة   في فاعليةمن  جلي  المنظمات الخيرية    تظهر بشكل 

هناك  ن  أر  ب عتالتي ت  للدول اإلسالمية التي تقدم دعمًا للمنظمات الخيرية العالمية
مها المسلمون لمنظماتهم الخيرية  سيولة كبيرة تنبع من الزكاة والصدقات التي يقد   

االستجداء  و االسالمية   بعين  اإلسالمية  غير  الخيرية  المنظمات  تلك  تنظر  لذلك 
ذا تم تنظيم العمل  إنه  على ا للمنظمات الخيرية اإلسالمية لكي تدعمها وهذا يدل  

د  و يقة تخشى هللا تعالى  بطر الخيري في الزكاة والصدقات   ايدي الفاسدين  نهما  عت بع 
التعاون مع السلطة والكهنوت الذي ال يعرف من االسالم سوى  والبالعين والتماسيح  

الزكاة    فان من مثنى وثالث ورباع    مكبات نفاياتهد  تعدُّ لنهب الشعب والحرص على  
كانت هناك  كما  . و خلق اثر اقتصادي كبير في المجتمععلى    ةقادر   والصدقات  

له تتجاوز ما عليهم  آعهد النبي ص و   في والمؤمنون  رون  اعمال خيرية يقوم بها الخي   
من قلوب المعاصرين  األصيل  ن اإلسالم  ذا تمكَّ إن  من زكاة وصدقات فكذلك اآل 

العام  القطاع  لقطاع الخاص و فراد والألن تكون هناك االعمال الخيرية  أفيمكن    أيضاً 
  فرص العمل في المجتمع من خالل المشاريع الزراعية وغيرهار  يوف ة على تقادر ال

ولذلك    نىلى الغ  إل االفراد من الفقر  احو أ ر  غي   كد على العمل الذي ي  أالن اإلسالم قد  
  هللا تعالى وأوضح القرآن ان الصدقات يتقبلها    الصدقاتع على  شج  ع الزكاة و شرَّ 

ي ل لَّت ي﴿ن  أحد  أر  وال ينك    .لوجه هللا تعالى  خرجهاآجرًا من ي   د  م   ال ق ر آن  ي ه    131﴾ه ي  أ ق و 
يستطيع   وال  ولن  طه  محمد  صياغة  محمود  استحداث  البشري  أسس  المجتمع 

يَّي ن  ني  يَّ ن االقتصاد  ي  ع  هذين المنب  دون االتكاء على  م من  م وأدو  اقتصادية أقو   ؛  اإلله 
ك  در  فمحمود محمد طه ال ي  .  وال يكل ف هللا نفسًا إال وسعها  ، والصدقاتوهما الزكاة  

أيام النبي ص  في المجتمع    كبيراً   اقتصادياً   ي أحدث تغييراً ذثر الزكاة والصدقات الأ
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ك  صدقاتهم وتحرُّ رين على اخراج  ق الخي   تساب  ج زكاتهم و اخر إله بسبب التزام الناس ب آو 
دركه  وهذا ما لم ي  تجهيز الجيوش واطعام الفقراء.    ثل الخيرية مفي االعمال  بعضهم  

ه  ت  ب  ع  عن اإلسالم الحقيقي ولذلك لم يكن في ج    ألنه كان مفصوالً   محمود محمد طه
وشعائره    وضرب شعائره وتسقيط وتوهين واجباته   الدين  ما تبقى من   سوى معاول هدم

الناس منها و  بذور  وتنفير  ففي  قلوبهما في  استتفاهه زرع  قضايا  سبيل  .  اختطاف 
يأخذ بالتجريع  ن  أ  كان مستعداً   محمد طه   دحض الشعائر اإللهية فان محمودالفقراء و 

  استقطاب ومن اجل    .مها عظ   ويجرح شعائر هللا تعالى وال ي    عهالشيطاني الذي تجر  
سياسية   صفقة  في  العاملة  و الطبقة  بالدث   متلكنها  شيوعية  يسارية  وبرة  مزاعم  دين 

بينما    !!!ان للفقير حق وليس صدقةمحمود محمد طه  يقول    االقتصادي تطوير  ال
واحاطته بالعدل  واإلحسان  كثر من الزكاة والصدقة  أللفقير    اإلسالم لم يوضح حقاً 

العدالة  ف.  كفاية والعدلقناعة والجتمع الم   لهآص و   ى النبيبن    ذاهوب  لم  وتجنيبه الظ  
تظل  سوعطاء المحسنين    التي كانت قائمة على الزكاة والصدقاتاالقتصادية النبوية  

ذا  إمجتمع انساني في العالم  فضل  أقامة  إل  اسالمي  نموذجي  اقتصادي   نمط  اساسًا ل
ال التزام  ه  بمسلمون  التزم  أحق  من  الفاسدين  ايدي  من  حمايته  خلفاء    تباعوتمت 
من ارثهم الشيطاني  محمد طه  الذين لم يجد محمود    ن يمحمد طه الفلتوي  محمود 

  به   ةالم لتزم  سعد البشريةله ونهجه اإللهي الذي ي  آسيء للنبي ص و سوى ما ي    ئاً شي
  م ألن النهج اإلسالمي األصيل هو الذي يهدي للتي هي أقو    .الساعة  من تقو ألى  إ

وكان على محمود    231﴾ك ت ٌب ق ي  م ةٌ ﴿ف يه   ألن القرآن    وحي اآلية القرآنية اعالها كما ت  
طه عقل،محمد  له  كان  لو  يسب    ،  الك  ان  تلك  القي   ت  ر  يبني  ب  منهجا  ويجترح  مة 

ق  ط من شعائر هللا   المجتمعات من دون ان يشر  ع إلى جانب تشريع هللا تعالى  أو ي س 
ي در ك ان الزكاة والصدقة هي جزء من    . كما كان على محمود محد طه ان تعالى

محمود محمد طه يعتبر  لم يكن  ذا  إو   .ةم  ب التي وصفها هللا تعالى بأنها قي   ت  تلك الك  
آلية القرآنية التي  نتبه لي كان يجب عليه أن  فيبدو انه  قي  م ة    حقاً تعالى  شعائر هللا  

ق   إ الَّ ﴿ ،تقول د  ال ح  اذ ا ب ع  ل  ف م  ال     331!﴾الضَّ
  عة، ت  ع  به ت  ي   ت  ، وفي الحقيقة كل ك  راغياً   محمود محمد طه بعد ذلك ي تعت ع  و          

والرأسمالية"  تحت   "االشتراكية  للشيوعيين  نظ ميو عنوان  مجانية  لهم  ع   ق  وي    دعاية  د 
وبهتانًا    والمنهارة  الساقطة  تهماشتراكي االجندة  زورًا  يت  .اإللهيةضمن  ذى أوهكذا 
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اإلسالم بمن يتدثرون قفطانه أكثر من تأذيه من أولئك الذين يعادونه علنيًا كما يقر  
محمود محمد طه نفسه بهذا ولألسف فهو كان واحدًا ممن حاولوا هدم اإلسالم من  

أل والشيوعية  اليسار  يفعله  لم  ما  وهذا  الدين  الداخل  أعداء  انهم  معروفون  نهم 
محمد طه  دعي  يحيث  المكشوفين.   القرن  إ  كذباً محمود  االشتراكية في  مجيء  ن 

للبالهة عنوان يمثله  حقًا    431"!!!.بفضل هللا وفضل الصراع الطبقي"العشرين كان  
هنا  ادخل محمود محمد طه جبريته    حيث   .بجدارة فائقة  دائماً   محمود محمد طه

وافترى على هللا    الشيوعيةفها وزج بتعبير "بفضل هللا" في مجيء االشتراكية  ووظ  
الكذب و تعالى  كما  تعريفات!  طه  محمد  محمود  االقتصادي    بلهاء  اعطى  للنظام 

ي نقد علمي لهما وكأنه  أ الرأسمالي واالشتراكي كما حقنوهما فيه من دون ان يعطي  
الرأسمالية    حوليحمل    محمود محمد طهإذ لم يكن  كان بالوعة لألفكار المستوردة.  

وبسبب حبه لالشتراكية الشرقية    .المعلومات اإلعالمية التي يستمع إليهاكثر من  أ
ال يعلم شيئًا عن عيوبها الكامنة فيها والتي تسببت في    محمود محمد طهفقد كان  

ما يسميه  ن  أ  ونتيجة لجهله العلمي فإن محمود محمد طه ال يعلمانهيارها المدوي.  
 ،"االشتراكية"ما يسميها  نتائجه  من    نيعتبر محمود محمد طه أ لصراع الطبقي الذي  ا
بل ولفظتها  ت هاربة منها  وول  األخيرة  دمرت االتحاد السوفيتي حتى لفظتها  التي  و 

ال الكتلة  وبقية  الزائفت الصين  بريقها  تحت  وقعت  النظام    ،ي  بسبب  جاء  انما 
الذين    ة السقيف  أقطاب والذي رأى مثله المسلمون في عهودالعام  االقطاعي البشري  

على التوجيهات    واانقلبو   المتمثلة في والية العترة عليهم السالمرفضوا طريق الهداية  
الضالل وأنشأوا ضالالتهم    اً طريق الضالل واصبحوا رموز وا  اختار و   واالوامر النبوية

والقومية والجهوية  القائمة على القبلية  واالقطاعية  بعثت الفقر والعوز والطبقية  التي  
  ، خالل تلك العهود المشؤومة  ،ونزعات االستحواذ والطمع. وكانت النتيجة أن اغتنت

ت ل الذهب يتم تكسيرها بالفؤوس   ق وقبيلة وافراد محددين حتى أصبحت ك  ر  طبقة وع 
رون جوعًا. و كانوا  معظم المسلمين  أن  لتوزيعها على الورثة بينما   ذلك    وصل يتضو 

ى    ،الخطايا  حم ال ذروته في عهد عثمان؛  الواقع المشؤوم   إلى الثورة عليه ذلك  وأد 
ل ه ورم     ه في المزبلة لثالثة أيام ومن ثم دفنه في مقابر اليهود في حش كوكب!! ي  وسح 

أصبحت  و  والعرقيةقد  والعنصرية  االقطاعية  جذورها    ؛المنظومة  تأسست  التي 
السقيفة عميقة    ،بانقالب  االقتصادية  فدولة  لها  مفاص  على  المسيطرون  أعاق 

من أمثال امير المؤمنين    واالجتماعية بل والثقافية مساعي وجهود اله داة الم صلحين 
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االمام علي عليه السالم واالمام الحسن عليه السالم واالمام الحسين عليه السالم 
الذي هدمه   بوي إعادة بعث العدل النمن أجل   وبقية االئمة من العترة عليهم السالم

السقيفة المتنفذة  ف  .اقطاب  أقطاب  منذ  الطبقة  لهد  السقيفة  عهد  اصاًل  نشأت  م قد 
الهداية  ورف  العدل   الظلمض  الضالل  وإشاعة  الدولة وتعميم  تلك  نجحت  وهكذا   .

السقيفية العميقة وامتداداتها في افشال مسعى اإللهيين من أهل البيت عليهم السالم  
العدل النبوي ولذلك تواصل النهج السقيفي في عهد معاوية واالمويين  في إعادة بعث  

مع ما هو  صار امتدادا  والعباسيين والعثمانيين وغيرهم حتى ساد االقطاع الظالم و 
في سياق اختطافه لقضايا    ،فمحمود محمد طه.  بقاع األرض  فوق موجود أصاًل  

ال يعلم أنه في عهد النبي ص وآله كان هناك    ان ك  ، بنفاق منقطع النظير  ؛ الفقراء
  طبيعة التركيبة البشرية التي فيها الغني والفقير وهذا شيء طبيعي الختالف  فقراء  

وجدوا في اإلسالم قد  لكنهم  نشاطه ومقدراته وارثه، و ل وفقاً   ماله  ألن كل فرد يكسب
القائم على   المنهج الذي ينصفهم بزكاته وصدقاته ونظامه االقتصادي واالجتماعي

جاء المنقلبون وهدموا المنظومة النبوية . ولكن  العدالة في توزيع ما في يد السلطة
بمنظومة جاهلية ثانية بدأت في إعادة زرع االقطاعية التي أسست لجاهلية    وأبدلوها 

لى  إثاره  آعت من دائرة الفقر وفاقمته وامتدت  ووسَّ واستحوذت على كل شيء  ثانية  
طه محمد  محمود  يرج  و   زمن  أن  إلى  بعده  ما  إلى  الناس  سيستمر  لهية  إبقيادة  ع 

ترية     ولكن   .ورا لمًا وج  ت ظ  ئ  ل  ن م  أإلى الدين األصيل فتمتلئ األرض عداًل بعد  ع 
لم يتمعن في النظام االقتصادي اإلسالمي في كليته  ال يعلم ذلك و ه  محمود محمد ط

ر الطاقات وتمنع االحتكار  وتفج     من زكاة وصدقة وق ي م تحكم األغنياء والفقراء معاً 
يأخذ فيها    ىل  ث  ظم المصادر االقتصادية من اجل عدالة اقتصادية م  ن  وت  واالستحواذ  

كل فرد وفقًا لمقدراته العقلية والمهارية ومساهماته في اإلنتاج من دون احتكار أو  
فاذا كان هناك لوٌم أو خلل  في منظومة االقتصاد من حوله أو الظروف .  استحواذ

النبي ص وآله وامتدت آثارها إلى مجتمعاتنا    استشهادالتي عاشها المسلمون بعد  
إلرث السقيفي فقد كان ل زامًا على محمود محمد طه أن يلوم  التي تجتر االمعاصرة و 

ينبري بتبني االشتراكية  يحارب شعائر هللا تعالى و خلفاءه المنحرفين الفلتويين وال  
كأداة لإلصالح وبئس األداة تلك التي تب ن اها محمود محمد  أو اليسارية  الشيوعية  

 " بفضل هللا "دها محمود محمد طه  مج  فهل نشأت االشتراكية المزعومة التي ي  طه.  
محمود محمد    عشعش في دماغ كما اختمر و ضد االقطاع    "الصراع الطبقي"وفضل  
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من    طه استقاه  ان  بعد  نزعات  أواليسارية    ةالشيوعي  مصادرهالخاوي  بسبب  م 
د محمود محمد طه ديمقراطيتها على المبدأ المحمودي  مج   االستحواذ الرأسمالية التي ي  

ي يتظاهر  ت الرأسمالية  ن الأفمحمود محمد طه لم يكن يعلم  زهرة"؟    "من كل بستان 
كان  ابمحاربته السقيفي    تشكيالتل  اداً امتد  تقد  ال  أصالً المنحدرة  النهج    م انظمن 

اإل ا اعر القبلي  ونزعات  وافكارها  بي  كانت  القطاعية  بثقافات  مالتي  تأثرة 
الشعوب  التي ثارت  وأنظمة حكمها الطاغوتية  االمبراطوريات الرومانية والفارسية  

اإلسالمي  االقتصادي  مي و ي  الق  نهج  الوأصبحت تقبل اإلسالم بعد سماعها بعليها  
والصدقات  النبوي   الزكاة  على  ال واإلحسان  القائم  في  الخير  من  محسنين  ونزعات 

لم .  لهآاإلسالمي بعدالة في عهد النبي ص و عمليات توزيع الريع  ضبط  و   المؤمنين
ي  نه كان يجهل التاريخ اإلسالمكل ذلك في عين االعتبار ألمحمد طه  يضع محمود  

قد مأل صفحات    في آيات هللا تعالى  هلحادإو ولذلك كان عطاءه الباهت    الصحيح
محمود محمد  كان  درك حجم التضليل الذي ر ي  بما يجعل كل متدب    الصفراء  باتهي   ت  ك  

 وفقاً   ،فإذا كان .  الناسل  ضالزيد من  ن يأمن اجل  نتج مثله أيضًا  أفيه و   غارقاً   طه
طه  محمودمزاعم  ل أن    محمد  والضحل،  والسطحي  الضيق  فهمه  مجيء  وحسب 

فماذا عن سقوط  "،  الصراع الطبقي"وفضل    "بفضل هللا " االشتراكية في القرن العشرين  
ن يدرك  أمن دون  بكل مخالبه  التي دافع عنها محمود محمد طه    االشتراكية نفس  

الحقيقي   الالواقع  تعيشه  كانت  نظرياتها  عجالت  تحت    المسحوقة  شعوب الذي 
التي انهارت بعد سنوات قليلة من    و يستشرف مستقبل اشتراكيته المزعومةأ الخرقاء  

له الظالمين  الكهنة  دفاعه  ؟  اعدام  سياق  الشيوعية االشتراكية"عن    االخرق وفي   "  
"وال يمكن انو أي انسان مثقف، يقف في مجتمع  ،  قائالً محمد طه  محمود    يجزم

وهكذا كان محمود    531".وهللا النظام الرأسمالي احسن من النظام االشتراكي  -يقول:
محمد طه يمثل اعالم قياصرة "الساحة الحمراء" في اعقاب الحرب العالمية الثانية  
الذين لم يكن لهم عمل سوى تمجيد اشتراكيتهم الزائفة والمنهارة وتسقيط الرأسمالية  

؛ ي زمنهفالتي كان يعاني منها من يسمون بمثق  ةوهذا تجسيد للخمة الكبير الطفيلية!  
المت ي    علمين،انصاف  لم  ينخر  أدركوا  الذين  كان  االشتراكي  النظام    د جسفي  ن 

االشتراكية دون  نفسها  منظومته  من  طه،  لمع  ،  محمد  سقوطاً   محمود  سقط   حتى 
ست  محمد طه  محمود    تأخر هالكولو    . في نهاية القرن العشرين  وتاريخياً   مروعاً 

للتاريخ  لها  هاته التي سج  ر  لشعر بالخجل من ت  سنوات فقط لشهد االنهيار الكبير و 
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توضح    سابقاً  كان  أوالتي  الذين  أنه  المجروفين  الدعايةحد  من  ة  العلماني  نهلوا 
لألسف  ك   ف  م  وبهتانا    زوراً نفسهم  أوا  وسم    ة والشرقي  ةالغربي  الماسونية ولكنهم  لم  رين 

األشياءأيستطيعوا   كنه  يدركوا  يتكل    ن  فيها التي  مستقبل أ  مون  يستشرفوا  وانما    هاو 
البحر فرس  كابتالع  لهم  ر مي  ما  الحيوان،ابتعلوا  حديقة  في  الكوكاكوال    ،  لزجاج 

  ، ، لو كان واعياً ولذلك كان من المفترض على المجتمع  .بعد ذلك  ة ونفوقهغالفار 
ن يعيد  أ أو    ليها من ت ر هاتإن يمنع تعليم نوعيات معتوهة تبتلع كل ما يرمى  إما أ

بالحقائق صحيحة  تنويرهم  بطريقة  التعليم  مناهج  صياغة  خالل  أجيااًل    من  تبني 
 ، والذي يدعيه محمود محمد طه،ين الحق الذي ضمنته االشتراكية للفقراءأف.  واعية

االتحاد السوفيتي وشرق أوروبا وكوبا وكوريا    شعوب  بؤس  ه فييناأبعد أن رأينا ما ر 
التي لم  قت االشتراكية  وغيرها من المجتمعات التي طبَّ   (منقستو)الشمالية واثيوبيا  

ن تعيش الطبقة الحاكمة في رغد من العيش  أنما من اجل  إلمصلحة الشعوب و تكن  
فمحمود محمد    ؟وشماالً   البشر يميناً الدول و ح الجيوش التي كانت تعتدي على  ل   س  وت  

وهذه الحقيقة كانت    .هدة ومكبوتةدرك أن الشعوب االشتراكية كانت مضطَّ طه لم ي  
ق ب.   ولو اطلع  مبثوثة في كل فروع العلوم بما فيها االدب الذي عاصر تلك الح 

قرأ أو  صحيح  بشكل  طه  األقل  ،محمود محمد  المعاصرة    ،على  األدبية  االعمال 
الح   المسحوق  ب  ق  لتلك  االشتراكي  المجتمع  لحال  حية  صورة  والبائس  الكتسب 

كان محمود  فلو    .هالج    عى واد  تهًا  ع  ولتبرأ مما قال    والمرعوب والمصاب بالفوبيا
  1984مستوى ثقافته الضحلة، قد قرأ رواية  من  قلياًل  رفع  أن ي محمد طه؛ من اجل  

في نهايات االربعينيات من القرن العشرين وهي رواية    رتصد  لتي لجورج اورويل ا
ل التي كانت تحكمها حكومات اشتراكية  و  واقع الدُّ   فهمًا ادبياً ن يفهم  أيقرأها من يريد  

  الكهنة  شنقمجد محمود محمد طه نظامها االشتراكي الذي انهار بعد  وشمولية ي  
ن محمود محمد طه لم يكن  أبستة اعوام فقط. وهذا يوضح    لمحمود محمد طه ظلماً 

قناعات  انفاذ البالقدر الذي يستطيع من خالله  بل كان مكتفيًا    اطالعًا كافياً   مطَّلعا
الناس  ليسارية  ا عن  يخفيها  والتي  فيه  الم  ر  ج  و الكامنة  بجهاالته  الجهلة  مة  راك  ت  ف 

  واليساري   عالم الشيوعيباإل  اً متأثر كان  يبدو أنه  الذي  محمد طه  فمحمود  نة.  زم  والم  
ر  يًا لضللالم   تلك التنظيمات الفاشلة التي يتماهى معها  ، بل ويبدو انه كان كادرًا س 

ي    ،اآلن  اتباعه أن  در  لم  قد  ك  والحرمان  الفقر  ونشرت  مت  عم  االشتراكية  والبؤس 
،  حاولت الرأسماليةبينما  الرعب والخوف  الناس  بث ت في  و وغياب الخدمات األساسية  
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  كرد فعل   ،دنى من الخدمات لشعوبهاأ، تقديم حد  التي ليست بأفضل من االشتراكية
وتلك   ،ةي  م  ي  وليست أخالقية أو ق  كيدية  منطلقات سياسية  ومن    االشتراكي النظام  تجاه  

  رغم اند ديمقراطيتها الزائفة  مج   ي  لكنه  و محمد  التي ينتقدها محمود  هي الرأسمالية  
أن   تستطيع  وال  للرأسمالية  جوهرية  استغالل  أداة  نفسها  الغربية  الديمقراطية  تلك 

دون من  األخرى  للشعوب  واستعمارها  استغاللها  فال  هاتمارس  رأسمالية  ولذلك 
في    من االشتراكية المنهارة بل هي أيضاً   ست اقل سوءً يصطفائية لوديمقراطيتها اال

ال الحتمي طريقها  كورونا  ونرى    نهيارها  وباء  ظهور  مع  الزائفة  حقيقتها  انكشاف 
نظامهم الذي يعتمد على االعالم لتلميع الذات اكثر    تململ الشعوب الغربية منو 

ق  ي   ض  من تقديم خدمات حقيقية لتلك الشعوب ألن الدوائر الحاكمة في الغرب بدأت ت  
و   حلقة وت  االنفاق  شيء  كل  على  كانت  قل   تستحوذ  التي  االجتماعية  الخدمات  ص 

رية النظام االنتخابي فيها   تقدمها في الماضي  ،  مسى ديمقراطيةالن ما ت  وظهور صو 
سابقًا،  قلنا  استمراريتها  كما  أدوات  من  واداة  الجشعة  الرأسمالية  نتاج  إال  هي    . ما 

الغربية اقصائية وال تعرف غير    "الديمقراطية"يدرك ان  فمحمود محمد طه لم يكن  
نفسها ولذلك كان االستعمار الحديث الناعم الذي نهب الشعوب من دون ان يطلق 

ف واحدة.  طلقة  ان  ديمقراطية  العليها  يمكن  وال  بل  واحدة  لعملة  وجهان  والعبودية 
بل لقد تم اختالق الديمقراطية إليجاد عبودية   من دون عبودية.ديمقراطية  تعيش ال

شرقي  تمجيد نظام اقتصادي وضعي  محمود محمد طه لم يدرك أن  كما أن    مقنعة.
من زكاة وصدقات  تسقيط أنماط االقتصاد اإلسالمي  من ثم  و ونظام حكم غربي  

التي كان يتميز بها محمود  والعته والجهالة  لهو ضرب من ضروب البالهة والبالدة  
هللا الترابي    حسن عبد"الماجشوني"  من أمثال    عن غيره من اشباه المفكرين محمد طه  

"ال شرقية   اتالترابي بشعار حسن عبد هللا    "الماجشوني"فرغم نهيق السيركي    .وغيرهم
علماني  نظام حكم  أسوأ  إال أنه وكيزانه المجرمين قد طبقوا  و "هي هلل"  وال غربية"  

  إلى الوراء.   عقوداً ارجع السودان  شهده السودان في تاريخه والذي  همجي ومجرم  و 
ل   ليست  الصحيحة  الدينية  كل  يعبة  فالمعرفة  ميدانها  خاوي  متهاف  ر  ظ   م ن  دخل    ي ت 

هللا    "الماجشوني"والهالك السيركي    محمد طه  العقل من أمثال محمود  حسن عبد 
  اجونهرو   وي  صة للدين نفاقاً والمتقم   دة  والم ستور  بة  ل  ج  ست  دوا فيها أفكارهم الم  قع   لي    الترابي

من عند هللا   ةلنز  م    اوكأنه  اوتجعله  ممن امثاله  هابين المتردية والنطيحة التي تأخذ
 تعالى.  
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الذي اذاق  غبيًا    ممجداً محمد طه  كان محمود  وهكذا            للنظام االشتراكي 
تم محمد طه قد  ان محمود  . ورغم  ر المماتم  و ر الحياة  الشعوب التي حكمته م  

ع  و سب  أست  يل سقوط االتحاد السوفيتي بب  عن هذه الدنيا في الثمانينات ق    هليرحت
و سبعين  أرابة ستين  اخبار النظام االشتراكي لق  يتابع  يكن  سنوات تقريبًا فكأنه لم  

  ن يسمع غير أنه لم يحب  أه أو  ج  و  إما م    من خالل اعالم  أو انه كان يتابعها    عاماً 
التي كتبها  الجاهلة  اطروحاته  في  ل  عد   ن ي  أم يستطع  ذلك للو ه  خلدوا  الذي اختمر في 

ن لو  رابة نصف قر  خضع فكر  للتعديل لق  فكيف ال ي    .القرن العشرين  منتصف   في
وال تقرأ    اً معروف  ياً شطحات مبتورة وعقيمة ال تعرف ماض  يبل ه   ؟ بالفعلكان فكراً 

عي ان  فإذا كان محمود محمد طه يد  .  م توق عا  مستقبالً   ستشرف وال تمشهودًا    واقعاً 
حسب  تتطور  "الشريعة" ره،  لقرابة    ،تصوُّ ثابتة  االشتراكية  هرطقاته  تظل  فكيف 

ر  النصف قرن    عمالً ر في الدين  من يعتقد ان هناك تطوُّ كت ب  أي  !؟ من دون تطوُّ
وهذا يوضح مصيبة الذي ي سمَّى مثقف سوداني في تلك    وال يتطور؟  اً وثابت  اً جامد

وخبيثة  آسنة  قمامة  كل  فيها  ي ك ب  فارغة  بالوعة  من  أكثر  يكن  لم  والذي  العهود 
وقاحة  وبكل  وق ي مه  وثقافته  دينه  في  مجتمعه  محاربة  في  ويبدأ  فيبتلعها  ورديئة 

عي أنه م فك روسماجة   تمع متخل  ف  وقد وجد محمود محمد طه مستمعين في مج  !يد 
ل يتحكم فيه االقطاع السياسي واالقتصادي الذي صنعه االستعمار في شكل  وجاه  

،  البيوتات االقطاعية الطائفية الطفيلية وقد جعل ذلك االقطاع السياسي واالقتصادي
 غالبية الشعب جاهاًل وفقيرًا رغم كثرة موارد البالد إلن  بسبق اإلصرار والترصد،

الطائف االقطاعية  والطفيلية  ذلك  السودان    تاعتبر ية  من  أليس  الشعب  بنك كثر 
م ليس فقط باإلبهام بل  بص  م وت  ن  الغ   د  ع  تصويت فقط في منظومات برلمانية جاهلة ت  

الحوافر!بكل   طه    أصابع  محمد  محمود  استغل  الظرف،  هذا  جهل  ايضًا  وفي 
ل  وعم  في المنظور اإلسالمي لالقتصاد    وترهاته  ف جهلهالمتردية والنطيحة ووظَّ 

ي ولم  ل في اجتراح منظور اقتصادي محل  الزكاة والصدقات وفش  على تسقيط شعائر  
 . المنهارة يقدم سوى اشتراكيته المستوردة 

لم يكن محمود محمد طه يدرك أن االشتراكية ستنهار بعد معاناة الشعوب           
تطب    كانت  وأن  التي  بل  ح  قها  نظام  لهي  نفسها  بواسطة ك  الديمقراطية  المجتمع  م 

شركات القراصنة والنافذين الذين يستطيعون تنظيم حملتهم االنتخابية والتأثير على  
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مؤثرات   بعدة  أو  تتقل  مؤق تة  وإعالمية    خدمية الناخب  ممثلي  ص  فوز  بعد  تزول 
ه بعض الخدمات فهي  الشركات العابرة للقارات فيذوق الناخب وبال امره وإذا وفَّروا ل

لوا الناخب إلى ترس في ماكينة رأسماليتها الشرسة والقاسية . والقبيحة  بعد أن يحو  
هذه هي الديمقراطية التي تنادي بالحرية المطلقة للمرأة ومساواته المطلقة مع الرجل  و 

وقد اخذ منها الجاهل محمود محمد طه هذه المبادئ التدميرية للمجتمع على أساس  
نسبه لبالهته العميقة لم يكن محمود  لقائم على مبدأ "من كل بستان زهرة". و منهجه ا

يدري   طه  امحمد  لها  وف ر  الذي  الغربي  المجتمع  في  للمرأة  البائس  لحرية  الواقع 
و الم طل قة   بشعًا ووحشيًا  لها إلى سلعة جسدية رخيصة تنتج  حو  واستغلها استغالاًل 

به المزابل أو ما تسمى زورًا وبهتانًا    اجنة مجهوضة أو جنين على الشيوع فتمأل
ور أيتام بل حظيرة النتاجات غير الشرعية. حيث نالحظ  بدور االيتام وما هي ب د 
في نصوص محمود محمد طه النداء المريب والغريب للمساواة المطلقة بين الرجل  

الح وت ضي  ع  الدين  التي رسمها  الحدود  م  وتهد  االعراض  ك  بطريقة تنته  قوق  والمرأة 
م الفواصل الشرعية واالدوار اإلسالمية المصنَّفة لكل من  الشرعية ألفراد االسرة وتهد  

الماسونية   األفكار  كل  تقعيد  إلى  طه  محمد  محمود  سعى  وهكذا  والمرأة.  الرجل 
وبة وملع وقة اللسان   وااللحادية في اطر دينية م بت دعة من خالل نصوص ملتوية ومش 

ها متقم  ص لمهارات التمثيل الديني  تستطيع أن تخدع البسطاء و  الجهلة ألن م ن ت ج 
فالمتفح    بالضالل!  والتنوير  التائهة  والحداثة  الزائغ  الباطني  والتناول  ص  المنافق 

ة   ر  ص  والم ت خ  ل ة  والم ت مح   وااللتقاطية  والمهترئة  المفكَّكة  محمد طه  لنصوص محمود 
النص الديني لم يعد ذا أهمية بالنسبة    يتأكد أن م راد هللا تعالى ورسوله ص وآله من 

لمحمود محمد طه الزائغ. وفي هذا السياق يمكن أن نقول إن محمود محمد طه قد 
ل باكورة مظاهر  بدائي وهو يمث   كالمي  كتب بنهج باطني زائغ وعرفاني منحرف و 

  ااالستعمار القديم ووظفه  اي جهزهتوالفي السودان  التكتيك الباطني    و االستشراق ذ
الستعمار الحديث من اجل اشعال الحرب العقلية ضد المسلمين وبين المسلمين  ا

تي  ب محمود محمد طه البائس ذلك تجسيدًا  أنفسهم.   للخواء العقلي والفلس  وسيظل ك 
وا العلمية  والضحالة  الظنية  المعرفي  و والترهات  لشطحات  الخزعبالت  الباطنية 

ر الشعراء  ع  وى الغاوون. العرفانية الضالة وكش  يم به س   الغاوين الذي ال ي ه 
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تناول محمود محمد طه لموضوع الزكاة والصدقات فإنه  في  وعندما نتمعن           
هو استتفاه    ذلك بة األصفر  ي   ت  يتضح جليًا ان هدف محمود محمد طه منذ بداية ك  

.  دان المسلموتقليل قيمتها في الوج  ها اإلسالمقيمة الزكاة والصدقات التي اقر  وتسقيط  
م  ي  الق    أن  قين والمحسنين بل حتىف  ن  يات مدح الم  آن مليء بآالقر   درك أنوهو ال ي  

لها ابعاد    من الغايات  وغيرهاوالصدق  ل  والتوكُّ والصبر    وى والغايات األخرى مثل التق
العالي   االقتصادي  والعطاء  اإلنتاج  أصحاب  من  بها  الملتزمين  تجعل  اقتصادية 

سعي في دروب الرزق الحالل  الص في أعمالهم و خالاالاليد و ة  فانظاالستقامة و و 
األرض   اعمار  وفقاً من  ومبتغين  والنبوية  حولهم  اإللهية  يكن    .للتعاليم  لم  ولكن 

غير  المعنوية و   االقتصاد اإلسالمي بكل ابعادهل يفهم  و عق  أ ر  ك  محمود محمد طه ف  ل
اقتصادي  المادية منظور  تقديم  في  طه  محمد  محمود  ينجح  ولم  بل    موضوعي. 

ي   مث  جلس  المعتوهة  اشتراكيته  قيمة  من  ويرفع  والصدقات  الزكاة  قيمة  من  له  سق  ط 
هات محمود  ر  المجتمع ت  اطاع  ولو  .  ة بسنوات قليلةبعد قبر    مدوياً   والتي انهارت انهياراً 

نهار اقتصادها  إفي المجتمعات التي    لكان المجتمع مشموالً وسار وفقًا لها  محمد طه  
 .  "االشتراكي"

ي            طه  محمد  محمود  "استمر  القرآنية،  اآلية  ذ  كرر  ق ًة   م ن   خ  د  ص  م   و ال ه  أ م 
ا" ولم ي م ب ه  ت ز ك  يه  اآلية القرآنية حتى نهايتها ليفهم مغزاها  تمعَّن في معنى  ت ط ه  ر ه م  و 

زائغه. ويبدو  باطنية  ليه بعين  إ في النظر  فقط  بسبب قصوره في فهم الدين ومهارته  
في هذه اآلية القرآنية فقط. فهناك نفس الكلمة في    انه اعتقد كلمة "صدقة" مذكورةٌ 

لى تطهير   إفهي تهدف  القرآنية  آيات أخرى ولها معاني اقتصادية بينما في هذه اآلية  
ن على من يخضع لها ويستحق    هيوتزكية  وصالة  نبوية    ك  ويبدو أن محمود  ها.  س 

ت ك   "و    اعالها والتي تقول،  تتمة اآلية القرآنيةمحمد طه لم يفهم   ال  م  إ نَّ ص  ل ي ه  ل   ع  ص 
ٌن لَّه م   ك  ل يٌم" س  يٌع ع  م  َّللاَّ  س  محمود  لم يكن    .الزائغ ذلك  هبي   ت  لها في ك  رغم أنه شم    و 

كون اقتصادي  يمي أكثر من ان  ي  أن اآلية القرآنية هذه مغزاها ق    دركاً محمد طه م  
حد بعد النبي ص  أ، فإنه ال يستطيع  بالذات   ألنه، فيما يختص بهذه اآلية القرآنية

ر  حد غير النبي ص وآله يستطيع ان يطه   هناك أألنه ليس  هذا المهام  وم ب ن يق  أوآله  
لمن يستحق ذلك   حد غيره تكون صالته سكناً هناك أي من يستحق ذلك وليس  ويزك   

ليها من نزعة  إونظر    القرآنيةاآلية  لمعنى  محمود محمد طه    لم ينتبهسكن. وهكذا  ال  
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  " الرسول"لجمع الصدقات بعد تنصيب نفسه    فتح باب  كان يرتب لوكأنه  تفكير باطني  
اآليات القرآنية الكثيرة    غفل محمود محمد طه عن أ كما    ! االبليسي للقرن العشرين

لى يوم الدين وكأنه لم  إوفيها قيمة اقتصادية مستمرة    "صدقة"التي فيها مصطلح  
قليلة يأخذ من طرف ذاكرته ما علقت بها من آيات قرآنية    كانف في القرآن بل  يدل  

الته وتخرُّصاتهوظ  ي   محمود    التي تخدم أفكاره المنحرفة. ألم ير    الباطنية  فها في تمحُّ
ق ات ك م ب ال م ن    ﴿محمد طه اآلية القرآنية التي تقول،   د  ل وا ص  ين  آم ن وا ال  ت ب ط  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 

تقول،    631؟﴾و األ  ذ ىٰ  التي  القرآنية  باآلية  طه  محمد  محمود  يسمع  وا ﴿ألم  ت ب د  إ ن  
مَّا ه ي   ق ات  ف ن ع  د  ي ٌر ل ك م   الصَّ ت وه ا ال ف ق ر اء  ف ه و  خ  ت ؤ  ف وه ا و  ألم يطرق سمع    731؟﴾و إ ن  ت خ 

ق ات  ﴿محمود محمد طه اآلية القرآنية التي تقول،   د  ب ي الصَّ ي ر  ب ا و  ق  َّللاَّ  الر   ح    831؟﴾ي م 

ع  أف تقول،  ين  التي  القرآنية  لآلية  يتطرق  لم  وهو  المدعاة  طه  محمد  محمود  لم 
لَّك م   و أ ن﴿ ي ٌر  خ  ق وا  دَّ ل م ون   ت ص  ت ع  نت م   ك  األخرى وهناك    931؟﴾إ ن  اآليات  من  الكثير 

ق المروية المفبركة التي   المماثلة التي لو اطلع عليها محمود محمد طه لما صد 
ض المرويات على القرآن يستطيع  ن من يعر  سم الصدقات بأنها "اوساخ الناس" ألو ت  
ذلك ق بين النص المروي الذي يشبه روح القرآن و ن يفصل القشر من البذر ويفر   أ

ومعهم محمود محمد    الذي تم حشره من اجل التشويش والتلبيس على الناس النص  
ص  آيات الصدقة الموجودة في القرآن وتفح  في  محمود محمد طه  ن  تمع  . ولو  طه

القتصاد إسالمي    نها تشكل منبعاً قيمتها عند هللا سبحانه وتعالى وأمعانيها ألدرك  
عنهم  ياهم ويتظاهر بالدفاع  يخطف محمود محمد طه قضارائع يكرم الفقراء الذين  

سوى   واضحة  منهجية  يقدم  ان  دون  و من  تعالى  هللا  لشعائر  تمجيده  تسقيطه 
 لالشتراكية المنهارة.  

"فروع  أن     كذباً ثم يأتي محمود محمد طه ليؤسس عنوانا آخر ويقول مدعياً        
التي  يتالعب بمعنى اآلية  ن  أ من اجل    401القران كانت ناسخة الصوله"  القرآنية 

خ  تقول " ا ن نس  ا م ن  آي ة   م  ه  ل     أ و  ن نس  ل ٰى ك  ل م  أ نَّ َّللاَّ  ع  ا أ ل م  ت ع  ث ل ه  ا أ و  م  ي ر  م  ن ه  ن أ ت  ب خ 
يٌر" و  ء  ق د  ي  د أفكاره  يقع   مبان من عنده لكي  قواعد و يحاول تأسيس أصول و من ثم  ش 

أ ط ر   في  أنها  المنحرفة  ويدعي  بها  ثم    شرعيةظنية  ل  يتنبأ  نفسه  وي ت ر س  ب  وي ن ص  
ل م ي   محمد طه  فمحمود  !على شلة من ذوي االحتياجات الخاصة  لقرن العشرينا  ةم س 

وهذا جزء من    جاهالً   والمنسوخ ولكنه يخوض فيهما خوضاً   خالناسشيئًا عن  ال يعلم  
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الذي تربى في كنفه  يعيشها الدين المزيف    شبهة كبيرة في مسألة الناسخ والمنسوخ 
مناجاة    مقابلم موجود كما هو في آية اخراج صدقة  ك  خ الح  . فنس  محمود محمد طه

أتت   وقد  وآله  ونسخآالنبي ص  الح    ت ية أخرى  فكلتا اآليتان موجودتان    م.ك  ذلك 
محمود محمد طه  . ولكن  تنسخ المتقدمة زماناً   وهما متباينتان حكمًا والمتأخرة زماناً 

أن ما نزل من قرآن في مكة ينسخ ما    جهالً   عيالجهل يد    واقعج من  نت  الجهول والم  
قر  من  المدينةآنزل  في  حتى    !ن  طه  محمد  محمود  فيه  غارق  مريع  جهل  وهذا 

  ت نزل االيات التي  بين    أو تعارض  تباين أو تنافيمشارف انفه. كما أنه ليس هناك  
  المدينةحمود محمد طه ناسخة لتلك التي نزلت في  والتي يجعلها الضال مفي مكة  

ل ة غير التي اختارها هللا تعالى المتهإعنا  رج  ه يريد ان ي  محمود محمد ط  وكأن   لى ق ب 
في المدينة وهذا يكشف الطبيعة الماسونية لمنهج محمود محمد طه الذي يريد أن  

ة ج  شطحات محمود محمد طه في هذا السياق  ف  .يجعل للكافرين على المسلمين ح 
فوا  كما فعل من حر    "عهد جديد"وقرآن من    "عهد قديم"تجعله وراء اجندة قرآن من  

ي ص وآله لنا من دخول جحر ضب األديان  رنا تحذير النبذك   وهذا ي  بكتبهم  اديانهم  
  يكون يقودنا لدخول ذلك الجحر و فة والتي حاول محمود محمد طه ان  حر  األخرى الم  

قد تأثر  ه  محمود محمد طويبدو أن  .  "امة اإلسالم"أحد ابطال التحريف في    هو
بعض   تلك  اد    الذين  "الفقهاء"بتخرُّصات  غير  منسوخة  قرآنية  آيات  هناك  أن  عوا 
شأن  وا في  فاختلر في القرآن ومن ثم اختلقوا زوبعة في فنجان و الواضحة لكل متدب  

نسبوها    ات فقهائيةهب  ش  وا الناس إلى  جرُّ يات وبذلك  تلك اآل  خ فيمن نس    ما زعموه
  بل وبنوا عليها احكاماً   عمر بن صهاك المنقل ب الناكث  ل  عكما ف   وبهتاناً   للقرآن زوراً 

معروف  من ال و   . ال عالقة لها بالدين وراح ضحيتها الماليين من الناس عبر التاريخ
ل  ض  لي    ها بشهية الباطنيين تناول شبهات ويمن  ق  ل  خت  ت  عشق ما  محمود محمد طه ي  أن

  ؛ أهل البيت عليهم السالم،ز الحقو وهروبًا من الحق ورم  الناس. الرعاع من  بها  
النظر عن اآليات القرآنية التي اختبر بها هللا تعالى من    ك ذ ب ةال الفقهاء  فقد صرف  

، كما قلنا  االختبار ولم يعمل بهاذلك  في    ففشلوا فشاًل ذريعاً   "الصحابة"  هم يسمون
أمير المؤمنين    ؛مع النبي ص وآله  المؤمن الحقيقيرمز الحق أال وهو  إال    ،سابقاً 

ظر عن تلك اآلية  ف الن  اإلمام علي عليه السالم. وكان هدف الفقهاء من ذلك صر  
أمير المؤمنين اإلمام علي  ترفع من مقام  التي  و االشحاء  الم حر جة لصحابتهم  القرآنية  
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كما ينزوي محمود   ، اثرًا بعد عينالذين انزووا  عليه السالم وتفضح بقية الصحابة
القرآنية  اآلية  تلك  عند نزول  ف.  قيام صالة الجماعة  دل في غرفة عن محمد طه كالور  

لنبي  ي ابين يد  قة  صد  موا  قد   حتى ال ي    جحورهم يضًا  أ   "بةاالصح"من يسمون    دخل
ي ت م     ،حيث قالت اآلية القرآنية.  مناجاتهم له  عندص وآله   ن وا إ ذ ا ن اج  ين  آم  ا الَّذ  "ي ا أ يُّه 

ول   ق ةً  الرَّس  د  و اك م  ص  ي  ن ج  م وا ب ي ن  ي د  ." ف ق د   ر  ه  ي ٌر ل ك م  و أ ط    خاطبت وهكذا    141ذ ل ك  خ 
القرآنية   "اآلية  بكلمة  المؤمنين   ،مؤمنين"ال الناس  غير  مع  حتى  القرآن  يفعل    كما 

ن وا"عندما تقول لهم   ن وا آم  ين  آم  ا الَّذ  ول ه    ي ا أ يُّه  ل ٰى ر س  ي ن زَّل  ع  ول ه  و ال ك ت اب  الَّذ  ر س  ب اهللَّ  و 
ت ب ه   ك  و  ئ ك ت ه   م ال  و  ب اهللَّ   ف ر   ي ك  م ن  و  ق ب ل  ۚ  م ن  أ نز ل   ي  الَّذ  ب  421"و ال ك ت اب   ن  أوأمرتهم 

أرادوا  إقوا  يتصد   معأذا  يتحدثوا  وآله  ن  ص  خوطبوا.  النبي  من  انقطع  في    ولكن 
وثم    هللا تعالى.  واعيقة ولم يط  لم يدفعوا الصد  "بالمؤمنين" عن النبي ص وآله و   القرآن

مير المؤمنين االمام علي  أ ستثناء  اب  الذي فشلوا فيه جميعاً العسير  بعد هذا االمتحان  
م  ك  هذا الح    تعالى  رفع هللا ن معدنهم الحقيقي  وتبي    الحقيقي،، المؤمن  عليه السالم

ق ات  ﴿  ،باآلية القرآنية التي تقول  خهونس   د  و اك م  ص  ي  ن ج  م وا ب ي ن  ي د  ت م  أ ن ت ق د   ق  ف  ف إ ذ     أ أ ش 
ة  و آت وا   ال  ل ي ك م  ف أ ق يم وا الصَّ ت اب  َّللاَّ  ع  ل وا و  ع  ب يٌر  ل م  ت ف  َّللاَّ  خ  ول ه  و  ر س  يع وا َّللاَّ  و  الزَّك اة  و أ ط 

ل ون   م  ا ت ع  ل ةعندما تم تغيير    لةب  الق  حالة  في  النسخ  أو كما    341﴾.ب م  المسلمين في    ق ب 
المقدس   بيت  من  الشريفةإ صالتهم  الكعبة  القرآنية  لى  اآلية  قالت  ي ق ول  ﴿  ،كما  س 

اء  م ن    ف ه  ر ق  و ال م غ ر ب   السُّ ا ق ل  هلل َّ  ال م ش  ل ي ه  ان وا ع  م  الَّت ي ك  ل ت ه  ه م  ع ن  ق ب  النَّاس  م ا و الَّ
إ ل ى اء   ي ش  م ن   ي  د  ت ق يم  *   ي ه  ر اط  م س  اء   ص  د  ه  ل  ت ك ون وا ش  ًطا  س  و  أ مًَّة  ل ن اك م   ع  ج  ل ك   ذٰ  ك  و 

ول   ي ك ون  الرَّس  ل ى النَّاس  و  ل م     ع  ا إ الَّ ل ن ع  ل ي ه  نت  ع  ل ة  الَّت ي ك  ل ن ا ال ق ب  ع  م ا ج  يًدا و  ه  ل ي ك م  ش  ع 
ين    م ن ي تَّب ع   ل ى الَّذ  ان ت  ل ك ب ير ًة إ الَّ ع  ل ٰى ع ق ب ي ه  و إ ن ك  ل ب  ع  ول  م مَّن ي نق  ى   الرَّس  َّللاَّ   ه د 

ان  َّللاَّ   م ا ك  ان ك م   و  يع  إ يم  يٌم * إ نَّ َّللاَّ    ل ي ض  ك  ف ي    ب النَّاس  ل ر ء وٌف رَّح  ه  لُّب  و ج  ق د  ن ر ٰى ت ق 
ل ةً  ل  ي نَّك  ق ب  ل ن و  م اء  ف  ل    السَّ اه ا ف و  ض  ك   ت ر  ه  لُّوا   و ج  ن ت م  ف و  ي ث  م ا ك  ر ام  و ح  د  ال ح  ج  ط ر  ال م س  ش 

ين  أ وت و  ط ر ه  و إ نَّ الَّذ  وه ك م  ش  م  و ج  ب  ه  قُّ م ن  ر  ل م ون  أ نَّه  ال ح  ا  ا ال ك ت اب  ل ي ع  م  َّللاَّ  ب غ اف ل    و 
ل ون   م  حبس المرأة الزانية في البيت وفقًا لآلية القرآنية  في  أو كما كان    441﴾ .ع مَّا ي ع 

ائ ك م  ﴿  ،التي تقول ة  م ن  ن س  ش  ن ك م  ف إ ن    و الالت ي ي أ ت ين  ال ف اح  ًة م  ب ع  نَّ أ ر  ل ي ه  وا ع  د  ه  ت ش  ف اس 
ب يال  ل  َّللاَّ  ل ه نَّ س  ع  ت  أ و  ي ج  فَّاه نَّ ال م و  تَّى ي ت و  وه نَّ ف ي ال ب ي وت  ح  ك  س  وا ف أ م  د  ه     541﴾.ش 

" القرآنية  باآلية  الحقًا  النسخ  لَّ فكان  ك  وا  ل د  ف اج  و الزَّان ي  ائ ة    الزَّان ي ة   م  ن ه م ا  م  د   و اح 
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ة   ل د  م      ، من أمثال محمود محمد طه،ارباب ابليسوكان دافع    641﴾.ج  أن منذ الق د 
ب  التشكيكات  أيأتوا  من  من  نماط  نمط  التشريعات  باختالق  من  واثارة  هذه  زوبعة 

لي والمنسوخ  الناسخ  اآليات  مفهوم  على  اهواءهم  القرآنية  طبقوها  أمام  تقف  التي 
راد هللا تعالى أن يرد على من يحاولون تشكيك  أف.  يبدلوا الدين برمته يحاولوا أن  و 

لبعض  المسلمين في دينهم ليوضح لهم هللا تعالى انه قد يكون هناك حكم مؤقت  
التي كان فيها  لفترة زمنية محددة اثناء التنزيل فتنتهي تلك الفترة  القرآنية و   اآليات 

ينا في آية تقديم صدقة عند مناجاة النبي ص  أكما ر ،  المصلحةاالختبار واالبتالء و 
  وفقاً اثناء التنزيل  فيعطي هللا تعالى الحكم اآلخر    و آية حبس المرأة الزانية،أوآله  
و حركة التربية    ةلمسير  التنزيل  مسارها ونتائجها من شخص  اثناء  التي قد تتفاوت 

التشريع اإللهي  تلك اآلية القرآنية  نسخت  فقد  بلة  الق  تغيير  آية  ة  حالأما في  .  خرآل
ق   الشريفة  الكعبة  وجعلت  آخر  ألنها    .المسلمين  بلةلنبي  تمامًا  مختلفة  حالة  فهي 

محتويات  لفاحتج اليهود والنصارى حول نسخ القرآن    في دين سابق.   نسخت تشريعاً 
يريدون  الذين كانوا  خاطب هللا أولئك السفهاء  ولذلك    فة.كتبهم التي أصبحت محر  
فجاء الرد اإللهي    ليشاركهم المسلمون فيها  بلةالق  ككتبهم    استمرار بعض تشريعات 

خ  "  ،لهمالذي قال   ا ن نس  ا  م ن  آي ة   م  ه  ل م  أ نَّ َّللاَّ   أ و  ن نس  ا أ ل م  ت ع  ث ل ه  ا أ و  م  ي ر  م  ن ه  ن أ ت  ب خ 
يرٌ  ق د  ء   ي  ش  ل    ك  ل ٰى  اإللهي    741".ع  الرد  الديانات  فكان  اتباع  من  المشككين  على 

وعليه  .  الدين االسالمي في  بتشريعات نهائية  بهم  ت  ك  هللا تعالى    به  الذي نسخو األخرى  
خ  "  ،فإن اآلية القرآنية التي تقول ا ن نس  ا م ن  آي ة   م  ه  ا   أ و  ن نس  ث ل ه  ا أ و  م  ي ر  م  ن ه  ن أ ت  ب خ 

القرآنية   اآليات  بنسخ  تختص  ال  يٌر"  ق د  ء   ي  ش  ل    ك  ل ٰى  ع  َّللاَّ   أ نَّ  ل م   ت ع  لبعضها  أ ل م  
ن ما يتنزل  أز لهم  بر  وت    وانما تخاطب أهل الكتاب أو إنساء بعضها البعض  البعض  

  تشريعات كن  تإذا لم  أنه  ومهيمن عليها و في كتبهم  ناسخ لما  نما هو  إفي القرآن  
.  بل ومهيمن عليها  فهي خير منها  في كتبهم قبل التحريف  تي كان ت مثل ال  االسالم

ن ما يأتي  أ  خرى من أصحاب الديانات األالسفهاء    كينح هللا تعالى للمشك   وض  حيث  
أو خير    فإما هي مثل تلك اآلياتلشرائع السابقين من األنبياء به من آيات ناسخة 

ل ة.   وتم ارجاء  في الكتب السابقة  وهكذا جاء الحكم األول  منها كما هي في تغيير الق ب 
الحقاً  اتى  الذي  الثاني  القرآن    الحكم  األول  في  الحكم  كتب  فنسخ  في  الموجود 

تشريع    هل اث وهذا م  فضل من الحكم األول  أالحكم الثاني  ضح لهم أن  و السابقين و 
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تم تغيير القبلة    الحقاً من ثم  و في الك ت ب السابقة  التوجه لبيت المقدس في الصالة  
وهو  انساء أو قد يكون هناك كما رأينا في اآلية القرآنية اعالها لى الكعبة الشريفة إ

الكتب   في  كان  تشريع  تنزيل  إعادة  القرآنعدم  في  أخرى  مرة  نساء  واال  السابقة 
اآلية   تلك  في  لها  القرآنية  المذكور  تكون  ال  وبذلك  الكتب  لتلك  القرآن  انساء  هو 

. ب سماوية فقطت  ك    ، قبل تحريفها،اعتبار تشريعي سوى ان يؤمن المؤمن بأنها كانت
عون  ب  ويت    هل الكتاب ليمتحنهم هل سيطيعون وكل ذلك جزء من االختبار اإللهي أل 

الخاتم   وآله  الرسول  سيعصونأص  وهذا  فقد  وبالفعل    ه م    " "االنساءهو  عصوا. 
التالعب  و وفقا لهواه  ية القرآنية  اآلقراءته في  محمود محمد طه  حاول  ذي  )االرجاء( ال

في القرن    ابليسية   ةليجعل لنفسه رساله الكهنوتية الباطنية  علدواف   وفقاً بمعناه وتفسيره  
الً ب من نفسه  وينص   العشرين   ي ا    م ت ر س   يل م  مها لقد  رسالته االبليسية و ل م س  عاج من  لن  قد 

 . فشربوها كما تشرب النعاج الروب بشراهة حوله
  كانت هناك مؤامرات نسخ شيطانية مماثلة لخزعبالت وت ر هات شيطان  ام ك          

طه   محمد  أمثالمحمود  الحميراء    الناكث  قادها  وعائشة  صهاك  بن  الذين  عمر 
؛  نسخ التالوةلى حد االدعاء الكاذب ب إوصلوا  و في هذا المجال    تالعبوا هم أيضاً 

كما  هو بين أيدينا اآلن    القرآن الذي  إلى ها  ية قد نزلت ولكنها لم يتم ضم  آن  أأي  
  بآية الرجم   سمى زوراً ما ت  وجود    عندما ادعى كذباً عمر بن صهاك    الناكثفعل  

  المخزية   ريآية رضاع الكبوجود    عندما ادعت كذباً ب الحميراء عائشة  وكذ    االرهابية
ن.  آول من ادعيا نقصان القر أعمر بن صهاك وعائشة الحميراء    كون الناكث وبذلك ي

في   الترهات  هذه  مثل  الكهنة  و فحشر  الكاذبة  رواياتهم  ال كتب    متحايلة تفاسيرهم 
تأثر محمود محمد طه  ف   ألهوائهم   وفقاً الناسخ والمنسوخ  وفبركوا  وتواريخهم المخادعة  

 . لينتج رسالته االبليسيةبمثل هذا النهج الهادم للدين 
فإن الجاهل محمود محمد طه ومن سار على هذا    ،باإلضافة الى ذلك         

ن ان نزول القرآن في مكة أو المدينة ال  يدركو ه لم يكونوا  الدرب المنحرف من قبل  
أو    بين آيتين في القرآنالظاهري    أو التعارض  ألنه ليس كل التنافي  سمى نسخاً ي  

وهذا مبحث    وجه من األ  بوجهيمكن الجمع بينهما  قد  ألنه    يسمى نسخًا.   حتى حديثين
كل من يدعي النسخ  فإن  ك  للذو   .به  به المذاهب كافة وتلتزم  قرمعروف تاصولي  

ض  بنحو التعار  تناقض    وأتنافي    عي وجودللنسخ ومن ثم يدَّ   ز ضابطاً بر  ن ي  أعليه  
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ومن    وجهوجه من األ ع بينهما بأي  م  ال يمكن الج  ن بين حكم اآليتين و باي  ت  لي الم  الك  
عمر بن صهاك بفبركة الرجم الذي  الناكث  كما فعل    وليس من الروايات  فقط  القرآن

وبهتاناً  زورًا  للقرآن  ب ها  ونس  االسرائيليات  كتب  من  حشر    استقاه  الباطني  وهدفه 
يعلم أن  نه كان  لقرآن ألإلى اخاف من ان يضيفها  لكنه  و االسرائيليات في القرآن  

كما فعلت عائشة الحميراء   وعمر بن صهاك أ  الناكث يهابهم  و اس للقرآن  ر  هناك ح  
اخذتها من تلك اليهودية  ربما  التي  الكبير المخزية و في شأن ما تسمى بآية رضاع  

قد اكلتها    "سخلة"عت ان  ولكنها اد  من كتب اليهود    التي كانت تأتي لها وترقيها
في السخلة،  اصبحت  و   وبذلك  عائشةدين  للقرآن الحميراء  عقلية  ناسخة  وهدفها    ، 

ومحمود محمد  .  امن كل ذلك ان تسمح بدخول الرجال في أي وقت عليهالباطني  
ر ق  قد    فإنه أيضاً   الحميراء  عمر بن صهاك وعائشة  الناكث   طه بصفته ر ق ع ة في خ 

بل إن  .  ن اجل تأسيس دين ابليس للقرن العشرينم  اتى بتنظيراته النسخية المنحرفة
لم يدركوا أنه فيما يختص بالنسخ فإنه ال يمكن اثباته  وأمثاله  محمود محمد طه  

ذا أراد  إخ والمنسوخ إال  ثبت الناس  ال يمكن لخبر الواحد أن ي  حيث أنه    بخبر الواحد
عهد  "ن  آوقر   " جديدعهد  " ن  آوخلق قر   من يتحرك وراء ذلك التالعب بمعاني القرآن

عمر بن صهاك    الناكثوكما حاول    بكتبهم   ةفكما فعل أصحاب األديان المحر    "قديم
الحميراء   المزعومةحشر  وعائشة  االبليسية  الكريم  آياتهم  القرآن  تعالى    .في  فاهلل 

ع من خالل القرآن فهو تعالى فقط الذي ينسخ تشريعه القرآني ومن خالل  شر   عندما ي  
  عمر بن صهاك أو عائشة   الناكثفنسأل  القرآن فقط وليس من خالل شخص آخر.  

كانت هناك  إانه    الحميراء كتلك التي ادعاها    مية رجآذا  عمر بن  الناكث  دموية 
مخزية كتلك التي ادعتها  و رضاع كبير  أ تها  و تال  توتم انساءها أي رفع صهاك  

  عنها   التي هي بديالً القرآنية  فأين هي اآليات    ،عائشة الحميراء و)اكلتها السخلة(
التي تختص برضاع الكبير   هي اآليات  اد  المخزي  وأين  الذي  السابق  عته بعدده 

أو  ن هللا تعالى قال انه في كلى الحالتين يأتي بأحسن من المنسوخ إبقاًء  ألعائشة  
وتصبح بعد    "سخلة"كيف تأكل  نسأل عائشة الحميراء:  و إنساًء؟   تعالى  هللا  آيات 

الحميراء؟ المصحف يا عائشة  من  ضائعة  لدى  ذلك  الذي كان  المصحف  ! فهل 
وإذا لم يكن مصحف عائشة    عائشة كان يحتوي على آية رضاع الكبير المخزي؟ 

فها عائشة فيه؟ في الحقيقة،   إن كل ذلك  فيه رضاع الكبير المخزي فلماذا لم تض 
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اسه االلهيين من أهل  ر  ما هو إال محاوالت تحريف لكنها فشلت ألنه كان للدين ح  
وهذا يعني    أهل البيت بالقرآن الذي بين أيدينا اليوم.بيت النبي ص وآله وقد جاءنا  

وال  في هذا الشأن  فقط  الذي بين أيدينا  القرآن    به  ن نأخذ ما آتناأعلينا    اننا يجب
ذلك غير  في  ألمثال    ندلف  سبيل  وعائشة    الناكثوال  صهاك  بن  الحميراء  عمر 

هو القرآن  القرآن الذي بين أيدينا اليوم  . فللتالعب بالقرآن التائه ومحمود محمد طه
وال قرآن   رضاع كبير مزعومآية  رجم مزعوم وال على  أية  وال يحتوي على  الكامل  

على فهم محمود محمد طه الضحل والسطحي واالخرق  قائم  ومنسي  ناسخ ومنسوخ  
ي  ل والمدنيا  ىسم ما  المكي  تمهيد    لقرآن  إال  هو  ما  طه  محمود  لدينالذي    محمد 

المجرمين  قطع هللا دابر  فقد  .  "العهد الجديد"  و  "العهد القديم"قائم على  ب والل  ج  ست  الم  
ومحمود محمد    المتناقضين في كل زمان ومكانمتفيقهين  الو والناكثين والحميراويين  

فأي فقه ودين يريد محمود محمد طه ان ينتجه بالدلف  .  طه ليس استثناء في ذلك
السطحي   وتناوله  الجاهلة  ومفاهيمه  الضحلة  بعقليته  والمنسوخ  الناسخ  أمر  في 

يمكن    للدين؟والضحل   طه  ل فال  محمد  قرآنية  محمود  آية  هناك  ان  يدعي  تم  ان 
الكاذب    حسب زعمه  لوهاالناس لم يتحم  ن  أيتخرَّص م دعيًا  و نسخها في العهد المدني  

سوخات وغير منسوخات  ن فبرك ميوذلك ل  " بطريقة باطنيةنساءاال"يتكئ على قراءة  و 
ويسحب  ويدمر الدين    على عقب  رأساً احكام هللا تعالى  من اجل تغيير  من عنده  
من عند هللا تعالى ويتصدى لها بعقلية باطنية ويغي  ر الدين    في هذا الشأنالمرجعية  

وليس أحد  التشريع القرآني  ن ينسخ  أفي    ق الذي له الحفاهلل تعالى وحده هو  برمته.  
كما رأينا  واثناء النبوة    ومن خالل القرآن نفسه  اثناء التنزيلالنسخ  غيره ويكون ذلك  

ال  سابقاً  ختم  بعد  والو قرآن  وليس  النبوة  مرحلة  فلماذا  تنزيلانتهاء  محمود  .  يحاول 
الناس    "على"ضع االغالل واالصر  أن ي  هل الكتاب السابقين،أ ل  ع  ، كما ف  محمد طه

رفع االغالل واالصر عن الناس  قد  هللا تعالى  هو يجهل أن  و ذلك    معتلال   هبفهم
تقول التي  القرآنية  لآلية  ع  ﴿  ،وفقًا  ي ض  ر ه م   و  إ ص  ن ه م   الَّت ي  ع  الل   ك ان ت    و األغ 

م   ل ي ه    ؟القرآن في القرآنإدخال ما ليس في  ب   يتجرأ محمود محمد طهلماذا  ف  841؟﴾ع 
التالعب بمفهوم الناسخ والنسوخ ليدعي آيات  في  هل كان محمود محمد طه يطمح  ف

من  نفسه  من  ويجعل  عنده  من  فقهية  منسوخة  أصول  به    يؤسس  يضع  و خاصة 
وفقاً ح   الناس  على  و   كمه  التنبؤيةلها  ل يةو   ألهوائه  والمنهجية  ؟  الم سيلمية  الت ر سُّ
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المحمودية هذه هي نفس المنهجيات ألصحاب الديانات السابقة في تحريف كتبهم.  
  رفي امر الناسخ والمنسوخ هو مه  متفيقهين  الوأمثاله من  محمود محمد طه  فتالعب  

ك لهم وسف  ت  وق  ه الناس نتيجة رفضهم لوالية العترة عليهم السالم  عيدف  الم ك لف الذي
االصر   ليضع  طه  محمد  محمود  أمثال  وخرج  الناس  على  االمر  فارتد  دماءهم 

د  وي    االغالل مرة أخرى على الناسو  رهو   قت السيدة فاطمة  وحقًا صد  .  دينهم  وي ن ص  
فدونكموها  "  ،للناكثين والمنقلبين على الحق وأهل الحق  عليها السالم عندما قالت

الخف نقبة  الظهر  دبرة  العار فاحتقبوها  الجبار  ،باقية  بغضب  وشنار   ،موسومة 
تفعلون   موصولة  ،األبد ما  هللا  فبعين  األفئدة،  على  تطلع  التي  الموقدة،  هللا  بنار 

وبالفعل فإن ما نراها من آثار النكوث    941"وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون.
نرى  ولذلك  السالم.  عليهم  البيت  أهل  لوالية  الناس  رفض  بسبب  كبيرة  واالنقالب 
التالعب في الدين وخلق ثغرات فيه واستغالله أسوأ استغالل منذ انقالب السقيفة  

  كانوا العترة عليهم السالم هم من  وإلى يومنا هذا. ألن الناس قد رفضت حقيقة أن  
الذي  األمثل و للناس "التطوير التشريعي"    اويقدمو   ويقينياً   جازماً   لون القرآن تأويالً سيؤو  

اختطافه وهو ال يعلم من    ، مثل من سبقوه من المنحرفين،يحاول محمود محمد طه
ضاتوقد كانت    .الدين شيئا في خوضه في الناسخ والمنسوخ  محمود محمد طه    تمخُّ

في  جة  ت  نم   رغبته  شكل  في  و   إلغاء موبقات  ا الجهاد  حكماً اعتبعدم  في    صلياً أ   ره 
أدوات وعمالء الصهيوامريكية    ؛وهكذا ينعق بذلك اتباعه المعتوهين  اإلسالم بل فرعياً 

الخر اي  ؛المعاصرة القرَّاي    -ومنهم  ي  -اقصد  بشعاراتهم  الذي  تستهدف  نعق  التي 
سوى من يريدون اذالل من يقولون "ال إله إال  بإلغاء الجهاد  ألنه ال ينادي    .الدين

ضات محمود محمد طه في كانت تمخُّ هللا محمد رسول هللا وعلي ولي هللا". كما  
الفروقات    موبقات في شكل رغبته في أن يلغي  م نت جةخوضه في الناسخ والمنسوخ  

  يعتبرها ليست أصالً التي وضعها اإلسالم فيما يختص بالعالقة بين الرجل والمرأة و 
ضات يبدو أن  و .  سافلين  ل سفأوبذلك يريد ان يهبط بالمجتمع إلى    في اإلسالم   تمخُّ

موبقات في شكل  كانت ستنتج  محمود محمد طه في خوضه في الناسخ والمنسوخ  
و   إلغاء الزوجات  اإلسالم   "أصالً "ليس  اعتباره  تعدد  باألعباء  متلئ  في  في  المجتمع 

وهذه دعوة علمانية استشراقية ينادي    .االجتماعية التي هو في غنى عنها والمشاكل  
بها أعداء الدين والقيم وهدفهم انتاج العانسات ونساء جهاد النكاح وبائعات الهوى  
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تناولهم   وراء  من  الغرضية  ح  يوض   وهذا  المجتمع.  والمتهافت  في  للدين  المنحرف 
بات على اية فكرة تختمر في رءوسهم  فهمهم له وعدم الثوالتضارب  وعدم االستقرار  

وهذا دليل التناقض بل والتقهقر ومحاولتهم تسويق فكرهم بطريقة كنسية تجيز كل  
م وب قة وت عطي كل ر خصة وفقًا ألهواء الناس والطغاة من اجل الكسب السياسي فقط  

ضاتوقد كانت  وانفاذ االجندة االستشراقية والعلمانية المعادية للدين.   مود  مح  تمخُّ
موبقات في شكل رغبته في أن    م نت جةمحمد طه في خوضه في الناسخ والمنسوخ  

  .ليمأل المجتمع بمن في قلوبهم مرض  اإلسالمفي    الحجاب ويعتبره ليس أصالً   يلغي
م نت جة   والمنسوخ  الناسخ  في  خوضه  في  طه  محمد  محمود  ضات  تمخُّ كانت  وقد 

وينادي بمساواة في هذا  موبقات في شكل رغبته في أن يلغي تشريع توزيع الميراث  
السياق بين الرجل والمرأة فيعطي المرأة ما لم يعطها هللا تعالى وينزع من الرجل ما  

فمن    طه له دوافع كهذه ويعتبرها تجديداً   وإذا كان محمود محمد  أعطاه هللا تعالى.
سوى الدوائر الصهيوامريكية وادواتها المحلية  تلك الدعوات المشبوهة  الذي ينادي ب

الناسخ والمنسوخ وينظر  شبهات  لى  إفي العالم العربي واإلسالمي؟ فلينظر القارئ  
ها  في تمخُّ  ل ح  من ثم  و من نفيل جمجمته الفارغة  محمد طه  محمود  ضاتها التي س 

المتآمرين على    منفإنه سيجدها    وتطبيقاً   يبحث عن الدول واالفراد التي وراءها دعوةً 
و  وراءهم  الدين  و و  د  الذين  حج  ل  مشبوهة  الجهادمن  مت  دوائر  حتى  وحاربته    امر 

وتحركت اساطيلهم في    معتدية   أجواءنا الجوية  واستباحتطارت طائرات االستكبار  
التي تدور في فلك االستكبار والصهيونية  ل  و  لدُّ الت  عم  و   رةمستكب  مياهنا اإلقليمية  

إزالة   المرأة  على  استرجلت  حتى  والمرأة  الرجل  بين  واستخنث    استرجاالً الفروقات 
تعدُّ بعض  ومنعت    "امردا"  الرجل الدول  الفساد  تلك  استشرى  حتى  الزوجات  د 

عها  الطالق التي شر  إجراءات  حتى  تلك الدول    بعض  دت واالنحالل واالنحطاط وعق  
واقع أ سري واجتماعي مزري. فهل  إلى  حتى وصل االمر    "ابغض الحالل"الدين  

إال باكورة لمثل هذه السياسات  وخوضه في الدين  كانت دعوة محمود محمد طه  
وجرت تلك البالد   اآلن  بالد المسلمينبعض  الصهيوامريكية التي يتم تطبيقها في  

سافلينأإلى   المبكرة  في  ؟  سفل  الطالئع  من  طه  محمد  محمود  كان  لقد  الحقيقة، 
الحديث المحلي  لالستعمار  اسياده واالستشراق  اجندة  ي نف  ذ  أن  يحاول  كان  وقد   .

الجهاد المفروض في كتاب هللا تعالى ومارسه النبي ص وآله لردع  يسعى إللغاء  و 
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. حيث  يوم الدين   إلى   اً قائم سيظل  و   المعتدين وحماية المسلمين وتقوية دعائم الدين
يعتمد محمود محمد طه في حربه على فريضة الجهاد على المرويات الضعيفة أو  

 " مثل  اد   المفبركة  ه  الج  ا  م  و  ق يل    .» ب ر  األ ك  اد   ه  الج  إ ل ى  غ ر   األ ص  اد   ه  الج  م ن   ن ا  ع  ر ج 
س   اد  النَّف  ه  : ج  ول  هللا ؟ ق ال  ب ر  ي ا ر س  أن نرك  ز هنا ونسأل: إذا كان  " وعلينا هنا  .األ ك 

حربه الناعمة على الجهاد المنصوص عليه في القرآن    محمود محمد طه قد شن  
ومارسه النبي ص وآله وهي شعيرة قائمة إلى يوم الدين، فم ن المستفيد من محاربة  
الجهاد اآلن سوى الدوائر الصهيوامريكية التي تعتدي على المسلمين وكذلك سدنة 

لمسلمين نيابة عن تلك الدوائر  هم لمك  في ح    ون تفرعنذين يهيوامريكية الالدوائر الص 
المفبركة   المرويات  هذه  بمثل  التعل ق  اآلن  المسلمين  من  يطلب  من  االستعمارية؟ 

نة الصهيوامريكية التي تريد إذالل المسلمين؟ أليس هذا دليل واضح أن  سوى سد  
حديث الذين يعملون جاهدين  محمود محمد طه كان من طالئع سدنة االستعمار ال

 ؟اآلن مبادئههدم مفاهيم اإلسالم و شعائر و على محاربة 
  ختلقه يهاتر  ت  ه ويقرأون له ويتأثرون بي لإالحمير الذين يستمعون    مستحمراً و         

طه  محمود ي  محمد  اآل  وفروعاً   صوالً أ  سميهاما  تقول،  ياتمن  التي    القرآنية 
ذ  " ا م ن   خ  م ب ه  ك  يه  ت ز  ق ًة ت ط ه  ر ه م  و  د  م  ص  و ال ه  َّللاَّ     أ م  ٌن لَّه م  و  ك  ت ك  س  ال  م  إ نَّ ص  ل ي ه  ل   ع  ص  و 

ل يٌم"   يٌع ع  م  ن هناك نص اصلي  أويدعي    اً فرعي  اً نص  ،لفهمه المعتوه  وفقاً   ،ويسميهاس 
أ ل ون ك  "  ،يقول ي س  اذ ا و  ق ل    م  "ي ن ف ق ون   و  ف  طه  ويدعي    ال ع  محمد  منسوخة  محمود  انها 

ذ  القرآنية  ية  باآل ا م ن   "خ  م ب ه  ك  يه  ت ز  ق ًة ت ط ه  ر ه م  و  د  م  ص  و ال ه    القرآنية  ية وهي اآل  !!!" أ م 
ليس   هن حد بعده ممارستها ألوال يحق ألله  آتخص النبي ص و   كما ذكرنا سابقاً التي  

لهم سوى النبي    ن صالته سكنٌ أو  أهناك من هو مؤهل بتطهير الناس وتزكيتهم  
كهنته    دعيية الزكاة التي يآف عن  الطر  محمد طه  لماذا غض محمود  ف  .لهآص و 

نسخت   "آانها  أ ل ون ك  ية  ي س  اذ ا و  "؟   م  و  ف  ال ع  ق ل   تكون  ي ن ف ق ون   ال  ية آوكيف 
أ ل ون ك  " ي س  اذ ا  و  " موجودة في التشريع اقتصادي م  و  ف  لم  أ؟  او أخالقيأكان    اً ي ن ف ق ون  ق ل  ال ع 
،  ن لهاإف  القرآنيةية  تلك اآلوأخالق  ذا التزم الناس بقيم  إانه    محمد طه  محمود  كدر  ي  

و   اقتصادياً   اثراً   كما ذكرنا سابقًا، إيجابية في    ثاراً آبل  اد  إو   لمجتمع؟اأخرى  عى  ذا 
موجودة في هي  ليست  أ  ،عنها موجودة فقط في العبادة والتطوُّ أمحمد طه  محمود  
اهتمام التشريع بعفو المتخاصمين  األخرى التي توضح  القرآنية  مع اآليات  التشريع  
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فض  مساهمتها في  و عن بعضهم البعض واصالحها ذات الب ي ن  وذويهم  والضحايا  
ذلك  المنازعات   والعدلي  كبير  دور  ولكل  القضائي  العمل  انسياب  واالستقرار  في 

واألمني   واالقتصادي  على  االجتماعي  إيجابي  دور  له  بالتأكيد  االزدهار  والذي 
بين اآليتين  ختالق جدلية  ابو ؟  ياالقتصاد  حمود  أتي ميالقرآنيتين  من غير طائل 

د به اإلسالم من التشريع االقتصادي المتكامل والموجود  ن يجر   أ  ما يحاولب محمد طه  
م مسار  يمية وغاياتها التي تحك  الق  القرآنية  يات  الكثيرة األخرى واآلالقرآنية  يات  في اآل

وكل    .والمادية  قيميةالخالقية و األ  هبأبعاد  في المجتمع والفردي  السلوك االقتصادي  
ال يكاد    وطفولياً   ن فهما سطحياً آكان يفهم القر محمد طه  محمود  ذلك يوضح أن  

 ج منه بشيء. يخر  
"الديمقراطية    يقولآخر  معتوه    ويعطي عنوانمحمد طه  يأتي محمود  ثم           

ن ه    501")تشريعه(  صل الدين والشورى فرعهأ ن ه الديمقراطية وال ك  وهو ال يعرف ك 
ن ه الدين نفسه ولكنه   حوله  والبغال من  يخاطب الحمير  بثقة الجاهل  الشورى بل وال ك 

األقالم   رؤوس  فيعجن  لهم  يروق  خميرته  بما  عليها  ويضع  البعض  بعضها  مع 
و  أ غربي  وبذلك ال يكاد هناك مصطلح    .خبزة نصف المطبوخلغنم  ليقدم ل الباطنية  

المخبوص األصفر  به  ي   ت  تقعيده في ك  استجالبه و محمد طه  حاول محمود  و ال  إ شرقي  
  وهذا هو ديدن المفلسين عقلياً وكأنه كان يستعرض ثقافة ضحلة بين البهائم    ذلك

فهمًا خاطئًا ويتقدمون للقيادة ولكنهم ال يقودون   الوضيعة  الذين يفهمون مقدراتهم
القطيع التاريخ  سوى  عبر  ويتكرر  السقيفة  في  حدث  ما  حيثوهذا  يستطيع  .    ال 

طه محمد  واللصوهي  ؛  االستنساخ ممارسة  سوى    محمود  القطع  ثم    قثقافة  ومن 
ل و التبرير   ال من  إوال يقول ذلك    كرينف  مثال هؤالء م  قال أل ولألسف ي    .بيالغ  الم ت م ح  

ن ه  ال يعرف معنى   ؟ في عمل محمود محمد طه هذا  كرين التفكير والف  أ!!  كرالف  وك 
والسطحي  والضحل  ن يفهمه أو يتناوله أمثال الجهول  أكبر من  أكر مصطلح  فالف  

بمفك   محمود محمد طه  فمحمود محمد طه.   ال لشلة ممن ال عقول لهم؛  إر  ليس 
فإذا جلس شخص يحترم عقله واستمع  .  وما اكل ابليس من عقولهم  متردية ونطيحة 

فحتما ً  طه،  محمد  كالماً لمحمود  سيجد  بالمستوى   انه  ي  ليس  يجعله  واصل  الذي 
. لهله آخره وينقض آخره أو  و  أبل سيجد كالم ينقض  ع إليه  ا ستمالجلوس ليواصل اال

"هنا نجي في مسالة السياسة: برضو دينا في القمة في    ، ليه وهو يقولإ فانظروا  
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الماضي"!!! في  العمل  عليه  ليكون  فروعه  عليه  نزلت  بعدين  فتركيز    511اصوله 
"بعدين نزلت عليه فروعه ليكون عليه العمل في الماضي"    ،بسيط على تعبير مثل

ف   بمن  يجعل االنسان يدرك كيف يعمل عقل محمود محمد طه ونفسيته التي ت جد  
باستخدام مصطلحات    وهبوطاً   التي تنحدر صعوداً   يستمع إليه نحو مآربه الباطنية

ل  ع  وج    لهواه ونزغات شيطانه  وتنزيلها على اآليات القرآنية وفقاً   "أصول" و "فروع"
كالم  حقيقة، فإن    .الحمير حوله مقيودة، وهي مصر مة، نحو الحظيرة المحمودية

كر في م الح الملوخية!محمود محمد طه يخلط     الحابل بالنابل وهو كمن يضيف السُّ
ى  التباعه الحيار  محمد طه  محمود  المهووس  حها  ين األصول والفروع التي وض  فإ
وذلك من   من دون فهم للمعنى باطنياً   خوضاً م انه يلتقط المصطلح ويخوض فيه  أ

ويستمعون له ويأخذون   ؛ من يجلسون امامه من دون عقلالناساشباه  اجل اضالل  
 " فروع"  و   "أصول"و ثالثة من دون فهم لمعناها كاف لتبيان  أ ؟ فهل التقاط آيتين  عنه

محمد  بدع محمود  أفقد    ؟ حقاً لقاصرلضحل واا  محمد طه  ي محمودألر   الدين وفقاً 
كثر  أ أن تفعل  الفارغة  مته  ج  م  ج  ستطيع  تفي بيئة الحظائر وساكني الحظائر وال  طه  
محمد    محمودعي  د  ي  إذرون!  بص  وال ي  إليه  رون  نظ  ذلك!! حيث استمعوا وهم ي  من  

دينا    ،قائالً   طه أصول  االشتراكية    –"وفي  في  هناك  ما  من    –زي  اعلى  ))وهو 
(( كذلك في الناحية السياسية، دينا في الديمقراطية، جاء  -االشتراكية في الحقيقة  

وقارنوا أجزاءه، من نواحي  انظروا في هذا النص    251بما هو اعلى من الديمقراطية." 
ه!السابق و القافية في اللغة والتفكير، وكذلك مع النص   ها    تمعنوا في خبال م نت ج 

لى جملة  إانظروا  هو اإليقاع القافي المحمودي لإليقاع بالدهماء والمتردية والنطيحة!  
  "وفي أصول دينا" وابحثوا عن محلها في باقي الجملة! ما عالقتها بباقي الجملة؟ 

لة  و ديمقراطية إسالمية بطريقأوهل أنتج محمود محمد طه اشتراكية إسالمية   ة مفص 
؟ هل الف كر هو فقط أن  في العصر الحديث  ح بأن يتم تطبيقها في الحكم وثرية تصل  

اإلسالمي تدَّ  البديل  اجتراح  هو  أم  مستورد  مصطلح  اسلمة  إمكانية  باللسان    عي 
 ه حقيقة انالذي يمكن تطبيقه بطريقة مباشرة؟  و   المتكئ على النص والمستنب ط منه

سقطها  اه و اتبيتق ك  اليوم لمز    العالمي   الواقعقط ليرى  ف  محمد طه  تم احياء محمودذا  إ
  عمالأ!! فاقصد القبر  ؛"الغرفة"  في  مرة اخرى   "االنزواء"قبل    من المواقع االلكترونية

ط محمد  ت  محمود  فشل  جس   ه  تلقَّ د  التي  االستعماري  الطبقة  تعليمها    تر تحج  و ت 
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هل هذه هي    !ال غير  ث بغباءوالتحدُّ   برمجتها على االستنساخ الغبيت  تم  و   اعقوله
هي التي لم ت ور  ث  تلك و بئس النخبة    !خبة مرحلة ما بعد االستعمار؟ن  ى  سمَّ ما ت  

سوى   كهذه؟  والوبال!    البؤسالشعب  عقلية  في  النخبوية  محمود  أفأين  اعمال  ين 
  الذي يدعيهكر  والف    لستق  ق مرحلة التفكير الم  قة التي تسب  قة والموث  حق  الم  محمد طه  

قة بطريقة  قة وموث  محق    ؟ لماذا ال نجد له اعماالً رافك   ق عليه م  طل  ن ن  أ حتى نستطيع  
االنسان م  أعلمية؟   البداية  فك   يصبح  من  يثبت  أرا  و م  ته  ي  لم  ع  جدارته و ثراءه العقلي 

ومن ثم يمتلك النافورة العلمية التي تأتي بالجديد    والً أ المعرفية والتحقيقية والتوثيقية
مثل  محمد طه  محمود  إن  ، فحقيقة  ؟والفكري   والنقدي  الموضوعي والعلمي والعقليو 

ولذلك   رافخ  شلة من المقابل  ل لكن كان الفريق الب  يلعبها من ق  لم  وهو  رة  ك  من يلعب  
 !!!في لعبه بدعأو محمد طه  لعب بينهم محمود 

لول         الرأسمالية، لديمقراطيةلدعاية  المنظومة  أداة  عن  أرغم    ؛  يدافع  نه 
محمد    يأتي محمود  ،ولن يجتمعانن االثنان لم يجتمعان  أاالشتراكية وهو ال يعلم  

" و  ف ذ ك  ر  "القرآنية ية باآل طه ر  ي ط  م  ب م س  ل ي ه  ت  ع  يربطها بالحرية  إ نَّم ا أ ن ت  م ذ ك  ٌر * ل س 
و  وفًّ الفردية  التي  الفردية  الحرية  اآلها  تر يمدح  محمود    إدعى والتي  القرآنية  ية  تلك 

كعادته في اختالق تقسيم لكل القرآن إلى قسمين وفقًا لورشة    "صلأ"أنها    محمد طه
ببالهة منقطعة  ليقول  محمود محمد طه  يأتي  ثم    .؛ أصل وفرعفي جمجمتهابليس  

سقطها محمود  وبذلك ي    أصبحت منسوخة في الماضيالقرآنية ية ن هذه اآلالنظير أ
ق من  ويجعلها  طه  اآلياتامحمد  ت    القرآنية  ئمة  ال  الثانيةالتي  رسالته  قرآن ؛  مثل 

مة محمود  ج  م  في ورشته المتميزة داخل ج    ولم يوف  ر لها ابليس مقعداً   ،"عهده الجديد"
طه الماضي  و !!!  محمد  جدلية  من  جزء  األصل  والحاضرهذا  والمدني،  المكي   ،

اطروحته  حشر  ن ييريد من خاللها أ   اتكثنائي   محمود محمد طهاختلقها  التي    والفرع 
يستمعون    الشيطانية من  عقول  والنطيحةإفي  المتردية  من  ان    ليه  يحسب  وهو 

فل سه وعدم  الصانع  عقل  ثراء  على  لتدليل  تكفي  فقط  متوازية  ثنائيات  . اصطناع 
يسمونها  التي    القرآنية  ية باآل  "منسوخة"انها  جهاًل    محمود محمد طهعي  يدَّ حيث  

ن  أمن    ستخدامها بدالً بامزية التي يسعد أعداء الدين  غ وهي التسمية ال  ؛"آية السيف"
رعبهم وقد عمل محمود محمد طه المعتوه، وبتوجيه من  التي ت    الجهادها آية  و يسم

تحر    التي  الماسونية  على  الدوائر  يجب  التي  اآليات  قائمة  من  اسقاطها  على  كه، 
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عي  كة يد  ولكن محمود محمد طه وبطريقة مرتب  في القرن العشرين    الناس االلتزام بها
فإذا كانت آية "السيف" وفقا لتسمية الضال    .أنها منسوخة رغم نزعته إللغاء الجهاد

محمود محمد طه وكهنوته اإلرهابي الذي اعتمد عليه، ناسخة آلية "الحرية الفردية"  
وي   الناسخ  يلغي  أن  طه  محمد  لمحمود  فكيف  حقيحتلك  بأي  المنسوخ؟  يفعل    ي 

ل يستطيع محمود محمد طه ان ينسخ آية تغيير القبلة  ه؟  محمود محمد طه ذلك
ية  باآل  محمود محمد طه  يأتي ثم    !؟سابقةالقبلة ال  عنا للصالة مع اولياءه تجاهويرج

ال ح ر م  القرآنية   ه ر   األ  ش  ل خ   ان س  "ف إ ذ ا  تقول  "   التي  ت م وه م  د  و ج  ي ث   ح  ر ك ين   ال م ش  ت ل وا  ف اق 
  351"ديك.البتتبع دي نسخت، نسخت االيات  "يات  اآل  ن  ا  قائالً بخبث ابليسي  ويدعي  

د المسلمين على األرض وهم مازالوا م   رين  م  ع  ست  وهكذا أراد محمود محمد طه أن ي قع 
ت    ف ذ ك  ر  "  ،ن آيةأ عى محمود محمد طه  وإذا اد  فين؟  ع  ض  ست  وم   ا أ ن ت  م ذ ك  ٌر * ل س  إ نَّم 

 " ر  ي ط  م  ب م س  ل ي ه  ل خ   قد تم نسخها بآية    ع  ه ر  ال ح ر م  "ف إ ذ ا ان س  ي ث    األ  ش  ر ك ين  ح  ت ل وا ال م ش  ف اق 
ت م وه م   د  تعاليم اآلية ممارسة  فهل غادر النبي ص وآله    وهو ادعاء باطل،  ، 451"و ج 

عي محمود محمد طه أنها منسوخة؟ هل كان عمل النبي ص وآله وقوله التي يد  
ه ر  ال ح ر م  "ف إ ذ ا    ،القرآنية   يةوتقريره بعد نزول اآل ل خ  األ  ش  ي ث    ان س  ر ك ين  ح  ت ل وا ال م ش  ف اق 

متعار    " ت م وه م  د  مع  و ج  لض  وفقًا  وتقريره  وقوله  وآله  ص  النبي  اآليةعمل    ،تعاليم 
" ف ذ ك  ر  " ر  ي ط  ب م س  م   ل ي ه  ت  ع  ل س  م ذ ك  ٌر *  أ ن ت   محمود محمد طه    ؟إ نَّم ا  هل يستطيع 

ها النبي ص وآله بعد نزول آية كم من معاهدة وق ع    عو ذلك؟باعه البهائم أن يدَّ وات  
ه ر  ال ح ر م  " ل خ  األ  ش  "؟   ف إ ذ ا ان س  ت م وه م  د  ي ث  و ج  ر ك ين  ح  ت ل وا ال م ش  هل غادر النبي ص  ف اق 

حلك لحظات المواجهات الحربية؟  أوآله ممارسة التذكير وبسط الحريات حتى في  
ي   طه  محمد  محمود  كان  أم  فكر؟  كيف  بعقله  يفكر  طه  محمد  محمود  كان  هل 

ورشة شيطانية عريقة  من إنتاج  هذا الكالم المحمودي  وواضح أن  بالموازي له؟!!!  
ن شيطان محمود محمد طه لم يكن شيطانًا صغيرًا  وقديمة وخبيرة تكاد تجعلنا نعتقد ا

أو هو ذلك الذي كان يعتري    بل هو من تسب ب في اخراج آدم وحواء من الجنة
نبي  ال!! فمحمود محمد طه لم يكن يعرف القرآن وال  ابوبكر بن ابي قحافةالناكث  

رباب محمود محمد  اليس  أص وآله وال التاريخ. فإننا نسأل محمود محمد طه الغبي:  
لة المنافقين الذين هم  في العقبة كانوا    ل النبي ص وآلهحاولوا قت  الذين  طه   من ع تاو 

تخدم مصالح  التي  كفرية  الجندة  خطر االأنجزون  ي  في الدرك األسفل من النار وكانوا  
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مدة    المشركين  بعد  ذلك  فعلوا  آية  طويلةوقد  نزول  ه ر   "  ،من  األ  ش  ل خ   ان س  ف إ ذ ا 
" ال ح ر م   ت م وه م  د  ي ث  و ج  ر ك ين  ح  ت ل وا ال م ش  ؟  ويقتلهم  تلهم النبي ص وآله اق؟ فلماذا لم ي  ف اق 

لدين، أن النبي ص وآله  في ا  فهل، وفقًا لفهم محمود محمد طه المعتل والضحل 
ه ر  ال ح ر م  "  نسخ اآلية، ل خ  األ  ش  " وأعاد تفعيل   ف إ ذ ا ان س  ت م وه م  د  ي ث  و ج  ر ك ين  ح  ت ل وا ال م ش  ف اق 

" العمل بآية "ف ذ ك  ر   ر  ي ط  م  ب م س  ل ي ه  ت  ع  ا أ ن ت  م ذ ك  ٌر * ل س  لتان    إ نَّم  أم أن اآليتان فاع 
ما هذا الجهل يا محمود محمد  ؟  ويوظفهما النبي ص وآله وفقًا لما ي مل يه عليه الوحي

ص  ف  طه؟ القرآنية  اآليات  تلبيس  العشوائية في  الطريقة  و المنسوخ  أفة النسخ  بهذه 
محمود محمد طه    فإن تناولواالصل والفرع والمكي والمدني وفقًا لفهمه الجاهل  

ل ه  ﴿،  وابرمته يصبح قائمًا على اهواء من قال   لقرآنل ي ر  هٰ ذ ا أ و  ب د     551!﴾ائ ت  ب ق ر آن  غ 
والنبي  تشويه صورة الدين    حاولت  ز اجندة اجنبية  نج  ت    يا محمود محمد طه  نتفإذا ك  

طريقتك  ر ل زها بطريقتك الخاصة وال تبر   ج  ن  ن ت  أفكان عليك  وتبديل تعاليمهما  ص وآله  
دام قد اقحمت  فما  من دون ان تقحم نفسك في شيء ال تعرف فيه شيئا.و   الدينمن  

يتمحلون  الذين    الفرق بينك وبين دواعش العصر الحديث  الدين في ت ر هاتك فما هو 
فهذه هي منهجية    ؟واقوالهم المنحرفة من الدينالدموية  ير افعالهم  ويتخرصون لتبر 

   .أكبر تمثيل من يمثلون الجاهلية الثانية
تثب م ويواصل          طه  محمد  فيحمود  المخرومة  وقواعده  اصوله  بين  ي  ت  قارن 

انه    كذباً   عيهما يد  يلعب على  كي  الدعوة اإلسالمية في مكة وفيما بعد مرحلة مكة ل
و  ثم  و نسوخ  مناسخ  ومواجهة  من  الجهاد  الجد  ي لغي  منهجية  د!  المستعمرين  وكأن 

فهل  ا في واقعنا الحاضر!  مال مكان له   أو المدينة  في مكة  ةاإلسالمي  ةعمل الدعو 
الجهاد؟  يستحقون  ممن  مجاهدة آخرين  حسن من  ألناس بالتي هي  اتنفصل دعوة  

واجه  نحسن تتناسب مع كل الناس وحتى المعتدين؟ فكيف  أ هل الدعوة بالتي هي  
ل ي ه  ﴿ ،  لم يقل القرآنأحسن؟  أ المعتدي بالتي هي   وا ع  ت د  ل ي ك م  ف اع  ى ع  ت د  ث ل    ف م ن  اع  ب م 

ل ي ك م   ى ع  ت د    علينا   ال يجبيقول لنا أنه    ان كمحمود محمد طه  ويبدو أن    651؟﴾م ا اع 
ا النَّب يُّ ﴿  التي تقول   القرآنية  يةلتعاليم اآل  ن نتحرك وفقاً أ د  ال ك فَّار  و ال م ن اف ق ين    ي ا أ يُّه  اه  ج 

م   ل ي ه  ل ظ  ع  نضعها جنبًا إلى جنب مع اآلية القرآنية التي  ال يجب علينا أن  و   751﴾و اغ 
ع  ﴿  ،تقول ب  ك   إ ل ىٰ  اد  ر  ب يل   م ة    س  ك  ظ ة  ب ال ح  ن ة   و ال م و ع  س  ه ي    ال ح  ب الَّت ي  ل ه م  اد  و ج 

ن   س    القرآنية  يةاآل   لمعنى  في الزمن الحاضرنتبه  ن نأوكأنه ال يجب علينا    851!!﴾أ ح 
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تقول ت ك م   ﴿  ،التي  ير  و ع ش  ك م   و اج  و أ ز  و ان ك م   و إ خ  م   و أ ب ن اؤ ك  م   آب اؤ ك  ان   ك  إ ن  و اٌل  ق ل   و أ م 
ول ه   ر س  و  َّللاَّ   إ ل ي ك م م  ن   بَّ  أ ح  ا  ن ه  و  ض  ت ر  اك ن   م س  و  ه ا  اد  س  ك  ن   و  ش  ت خ  ار ٌة  ت ج  و  ت م وه ا  ف  ت ر  اق 

ب يل ه   اد  ف ي س  ه  م    و ج  ي ال ق و  د  َّللاَّ  ال ي ه  ر ه  و  تَّى ي أ ت ي  َّللاَّ  ب أ م  وا ح  بَّص  ق ين   ف ت ر  ال  و   951﴾ال ف اس 
ت    ف ذ ك  ر  "إلى جنب مع اآلية القرآنية التي تقول    نضعها جنباً  ا أ ن ت  م ذ ك  ٌر * ل س  إ نَّم 

"!! وكأنه من غير المعقول اآل ر  ي ط  م  ب م س  ل ي ه  ن في الزمن الحاضر االلتزام بتعاليم  ع 
ق ات ل وا ف ي  ﴿  ،التي تقول  القرآنية  يةاآل وا إ نَّ َّللاَّ  ال و  ت د  ين  ي ق ات ل ون ك م  و ال ت ع  ب يل  َّللاَّ  الَّذ  س 

ين   ت د  بُّ ال م ع  و   ﴿ونضعها جنبًا إلى جنب مع اآلية القرآنية التي تقول    601﴾ي ح  ف  ذ  ال ع  خ 
ف   ل ين   و أ م ر  ب ال ع ر  اه  ر ض  ع ن  ال ج  محمود محمد طه  التائه أي دين يريد  611!!!﴾و أ ع 

  محمود محمد طه أن يبنيه لنا الضال  أي نوع من المجتمع يريد  أن يستجلبه لنا و 
واال االنهزامية  وقواعده  هذهبأصوله  والكرامة  القيم  وعديمة  عزة  ستسالمية  وأية   ؟ 

ط نصف تعاليم  سق  بعد أن ي    ن يستجلبها لنا أمحمود محمد طه  التائه  يرغب    وكرامة  
طه؟  ؟  الدين محمد  محمود  يا  فيك  والساكن  الرابض  الجهل  هذا  كان  فماذا  فماذا 

التي لم    هةحفريات الباطنية الموج  اجراء المحمود محمد طه يعرف في القرآن سوى  
محمود  خاض  وهكذا  ؟  تستخرج من باطن محمود محمد طه إال ت ك لُّساته االبليسية 

وفقًا    موعاث فيه   اجوفاً خوضاً وأصل وفرع  ناسخ ومنسوخ  ما يدعيه انه  في  محمد طه
هدفها تعطيل شعائر    ومريبة  قدمها في آنية جدلية آسنةالتي ي    الباطنية  هواه ودوافعهل

منسوخة مواجهة المعتدي  يات  آكل    محمود محمد طه. حيث يعتبر  الدين االسالمي 
عي  دَّ تاإلسالمي و تشوه صورة الدين  مفبركة    يأتي بمرويةلكنه ال يتوانى في أن  و 

وزورًا   و أ كذبًا  ص  النبي  اله  آن  غداة  قال  قد  أقاتل  "  ،جرةله  أن  أمرت 
ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا  يشهدوا أن حتى الناس

ال أ!  "الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وامرهم الى هللا 
م ن  ﴿اآلية القرآنية التي تقول  والمفبركة  ختلقة المروية الم  تناقض هذه   ل ي ؤ  اء  ف  ف م ن ش 

ف ر   ل ي ك  اء  ف  م ن ش  زي    –وفي أصول دينا  قائاًل، "ر محمود محمد طه  ق  ألم ي    261؟﴾و 
(( كذلك في  -))وهو اعلى من االشتراكية في الحقيقة    – ما هناك في االشتراكية  

فكيف    السياسية، دينا في الديمقراطية، جاء بما هو اعلى من الديمقراطية"؟الناحية  
تقول،  التي  القرآنية  اآلية  تناقض  مفبركة  مختلقة  مروية  طه  محمد  محمود  يتبنى 

" بل وتناقض ما قاله هو فيما يختص ب" ف ر  ل ي ك  اء  ف  م ن ش  م ن و  ل ي ؤ  اء  ف  زعمه  ف م ن ش 
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ل هو في المقتبس  و فضل من ديمقراطية الغرب كما يقأاإلسالم التي هي    "ديمقراطية"
بل أال تناقض هذه المروية الفهم الذي وصل إليه محمود محمد طه من  أعاله؟  

تقول   التي  القرآنية  "؟  ف ذ ك  ر  "اآلية  ر  ي ط  ب م س  م   ل ي ه  ع  ت   ل س   * م ذ ك  ٌر  أ ن ت   ا  لماذا    إ نَّم 
يناقض محمود محمد طه نفسه في كل سطرين وال يعرف كيف يتناول الدين بطريقة  

الصوفية   ةبيئومن المعروف أن ال  ض فيه؟اق  ن  تبني له مفهومًا واطارا كالميًا ال ت  
ج بالمرويات المفبركة لذلك اعتمد محمود  تع  محمود محمد طه  التي نشأ فيها  الشعوذة  

لنه والمتَّب عون  طه  علىمحمد  أساسي  بشكل  و المرويات    جه    اإلسرائيليةالمفبركة 
ب زورًا وبهتانًا للنبي ص وآله واستغلوها ليس لبناء فكر بل من    والكنسية التي ت نس 

الدين   وهدم  اإللهية  صورته  وتشويه  وآله  ص  للنبي  اإلساءة  اعالم  تنشيط  اجل 
التي  والدموية    لقةخت  والم    كةفبر  الم  المروية  صحة  ب  وتنزالً   نا جدالً ل  ذا قب  إو   االسالمي.

ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا،  يشهدوا أن حتى الناسأمرت أن أقاتل  "تقول،  
إال   وأموالهم  دماءهم  مني  عصموا  ذلك  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا  الصالة،  ويقيموا 

هللا" الى  وامرهم  العقيدة    بحقها  حرية  تناقض  ألنها  وهللا  بصحيحة  ليست  وهي 
النبي ص وآله ال ينقاض    ألن  ولم ينتجها النبي ص وآله أبداً   المنصوصة في القرآن

كلمة "الناس" بغباء منقطع النظير  قد اخذ  المعتوه    محمود محمد طهيبدو ان  ف  ،القرآن
ال باطنيته  العمومي   اهابمعن  مروية في  عليها  يطب  ق  ان  دون  من    من  كانت  التي 

ن  إوبذلك ف  وغير معتد    نٌ ستأم  وم    يٌ م  وذ    دٌ عاه  هناك م    ك ان  در  ي  المحتمل أن تجعله  
من مهام النبي ص    ننبي ص وآله ال ينتج نصًا فيه مثل هذا الخلل الكبير وقد كاال

ولكن يبدو أن باطنية محمود محمد طه غرضية وتصبح فاعله فقط .  وآله التبيان
وآله.   النبي ص  صورة  ويشوه  الدين  يحر  ف  ي  كما  فيما  محمد طه   دركلم   محمود 

صحيحةإذا    ،مرويةال   ن  أالجاهل   بصحيحة  كانت  ليست  د  تقص    نأ يمكن  ،  وهي 
وهذا يتفق  والذي لم يعتدي ن ي والم ستأم  م  وتستثني الم عاه د والذ    عتديالمحارب والم  

والتي    عالهاأ كما رأينا في اآليات المقاب لة لبعضها البعض    مع التوجيهات القرآنية
ن النبي  أل و  .الناشئة ونطبقها في عصرنا هذا وفقًا للظروف يمكن أن نأخذ بها كلها 

و  هاج  آص  قد  بعد  له  تهديداً أر  واجه  حتى  وقوت    وجودياً   ن  القتال  أنواع  بشتى  ل 
حدث    قدوهذا    أينما ذهب  بعونهتسيت  في مكة  دوا وجودهن من هد  أاستهدفوا حياته و 

فلماذا لم يفهم محمود آية الجهاد من هذا المنطلق حتى يحفظ المعنى الحقيقي  .  فعالً 
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والمتف   و لآلية  أخرى  آيات  مع  الناس  وض   يق  كل  مع  لإلسالم  المسالمة  الطبيعة  ح 
وأن األعداء  من األنصار    وجد تأميناً قد  ه  النبي ص وآل  نأوبما  باستثناء المعتدين؟  

مروية،  صبح ال تفإنه ابدى استعداده للمواجهة وبذلك  يتحركون ضده   يزالون  الكانوا  
هة للعدو في   من حدوث الحرب   ةرادع ،كذلكليست هي و  صحيحةلو كانت   ومواج 
خراج النبي ص وآله من دياره ي عتب ر اعتداء يستوجب  إ بل أن . ث الحربو حالة حد

على نشر دعوته في    وقادراً   راً للعودة إلى دياره مرة أخرى ح    والردوالجهاد  المواجهة  
لكن محمود محمد طه ال يؤول النص بالطريقة التي تحفظ  .  بيئة تسودها الحرية

يسيء للنبي ص وآله  كرامة النبي ص وآله والدين وإنما يفعل العكس؛ يلتقط كل ما  
 أو يؤول بالطريقة التي تسيء للنبي ص وآله والدين.

محمود    ر كتاباتذك   وهكذا ت    !لى آية الشورى إ  محمود محمد طهقفز  ثم ي         
ن نجاح أي منها  أالمزارع    عتبر بالزراعة المختلطة التي ي  القارئ   فةه المتخل   محمد ط

وهو النهج  فا.  كثر أنواع الزراعة تخلُّ أ هو اصابة للهدف الزراعي في النهاية وهي  
ا محمود محمد  م للقارئ الجهل والضحالة التي يعاني منه  وضحالمحمودي الذي ي

جهله  و طه   يخفي  و الذي  بستان  وضحالته  كل  "من  للقارئ  ليقدم  وهناك  هنا  يقفز 
يأتي  زهرة"!!   طهحيث  محمد  الشورى   محمود  آية  تقول  ويتناول  ا "  ،التي  ف ب م 

م ة   ن ت  ف ظًّا   َّللاَّ  ل نت  ل ه م   م  ن   ر ح  ل و  ك  ل ك  و  و  وا م ن  ح  نف ضُّ ل ب  ال  ل يظ  ال ق  نت  ف ظًّا غ  ل و  ك  و 
ن ف   ال  ل ب   ال ق  ل يظ   ر   غ  األ  م  ف ي  او ر ه م   ش  و  ل ه م   ف ر   ت غ  و اس  ن ه م   ع  ف   ف اع  ل ك   و  ح  م ن   وا  ضُّ

ل ى هللا " ف إ ذ ا ل  ع  كَّ ت  ف ت و  الناس قد خوطبوا    ن  ا  قائالً محمود محمد طه  عي  ويد    .ع ز م 
الحرية" "مستوى  في  ادعاء  361!هنا  النهاية والضحل    البدائي  ه حسب  في  وهدفه 
كعادته في االنغماس االهطل في حملته الشعواء في  و .  تأسيس اصوله المخرومة

  كذباً محمود محمد طه  عي  يد  ،  واالصل والفرع  وصم اآليات بالناسخة والمنسوخة
ل ى هللا " هي   ف إ ذ ا"  ،الذي يقول  نصال  إن ل  ع  كَّ ت  ف ت و  " حسب زعمه وقد  فرع"ية  آع ز م 

ان    ،قائالً   موهوماً   عيد  في  461"األصلآية  نسخت  " يعرف الدين،  يمكن لعاقل  "ال 
محمد طه يا  لماذا يا محمود    561!!!يقول دي خالص البقوم عليها الحكم الى االبد"

إلى  و   اإلدارة في المجتمعصياغة  ن تكون لها دور  أد اآلية القرآنية من  تجر  ضال  
؟ أال يمكن ان تكون لهذه اآلية القرآنية دور في صياغة فهم وتعامل فقهي  االبد

للرأي الحكيم ممن حوله  النبي ص وآله  قبول   لتعاليمها واستخالصًا من  وفقاً مستمر  
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له في الظروف المختلفةأو عزمه   م وممارسة  ي  ية ق  ؟ أال تحمل هذه اآلية القرآنوتوكُّ
  ؟في مجال اإلدارة وتسيير شؤون المجتمع  إلى االبدو االستفادة منها فقهيًا    نبوية يمكن

التي تقول،  القرآنية ألن لها ما يعضدها في مكان آخر في القرآن ومثال ذلك اآلية 
ة  ﴿ ال  الصَّ و أ ق ام وا  م   ب  ه  ل ر  اب وا  ت ج  اس  ين   ر ه م   و الَّذ  ور ىٰ  و أ م  ن اه م    ب ي ن ه م   ش  ق  ز  ر  م مَّا  و 

تختل  ف   661﴾ي نف ق ون   طه  قلماذا  محمد  محمود  جدل    يا  بإطالق  كالمي  ن قاط 
"فرع"  أصل"  مثل  مصطلحات  و  "منسوخ"  "  و  "ناسخ"  "مدني"  و  و  "مكي"  وفقًا و 

س في مسائل كالمية ال طائل من وراءها ولست  أنت اهٌل  لغاياتك الباطنية وتنغم  
نفسك يا محمود محمد    غير تجادل من تريد أن و لصياغة كالم ي عت د به في شأنها؟ 

بتلك اآلية القرآنية  و "ناسخ" و "منسوخ"    " و "فرع"أصلمصطلحات "  بإلصاق   طه
ما هذا الخوض العبثي في  ؟  االبليسية  لهواك وغاياتك   وفقاً   آيات اخرى ونفيها عن  

طه؟   محمد  محمود  يا  الكريم  باآليتين فالح  القرآن  يقوم  وانهما    كم  الدين  يوم  إلى 
  و "فروعًا"  " أصوالً "ألن تصنيفك واختالقك    مرجعان يلجأ إليهما المسلم وفقًا للظروف 

فقه اصولك المتالعبة باآليات  من  خاصة بك  وأحكام    " مبان  "  و  و "ناسخ" و "منسوخ"
ه  ن أ  كما.  ت سقطك في هاوية ابليس  ر لك إال اختالق قاعدة مخرومةال يوف     يةالقرآن
"الشورى  ية  آ  حتى ور ٰى ب ي ن ه م  ر ه م  ش  نظام الحكم  ورأس  قمة  اختيار  بلها  عالقة  ال    "و أ م 

اآل فهذه  اإلسالم؟  الناس  ت    وريةالش    ياتفي  ل  م  وليس ع  حياتهم  شؤون  إدارة  طريقة 
قمة  ن تأتي بأالشورى ال يمكن    ننظام حكم خاص بهم. ألأو قمة  رأس  اختيار  

وأولها سقيفة    ن أمام االعينوالتجارب واضحة اآل  مثلأ إسالمي  نظام حكم  س  أور 
قر  أ  لكن  ،كانت شورى السقيفة    ان  أ د عي تحتى ما  . حيث أنه  بني ساعدة المشؤومة

والتهديد بالقتل وتحطيم   مليئة بالشرتة  ل  انها كانت مجرد ف  المنقلبون  وفلتويوها  اقطابها  
يجتر و   ر الممات ر الحياة وم  م    ستات اذاقت النال  ولم تنتج سوى ف  الوجوه واالسنان  

بليد في    محمد طه رجل   . ولكن محمودهذا  ا إلى يومنالوخيمة  الناس سوء آثارها  
بطريقة علمية.   خيالتار   كيف يتناول   محمود محمد طه  تناول التاريخ بل ال يعرف

وال اية الشورى    "ال اية الجهاد اصل  ، قائالً   وزوراً   كذباً   محمود محمد طهعي  كما يد  
ي  ذفأين األصل ال  761!!!ل"و الصلاصل. انما هما مرحليتان في تشريعنا وتسوقانا  

يقصده محمود محمد طه من نصه الذي يقول، "انما هما مرحليتان في تشريعنا  
  مخبوالً   تصنيفياً   االصفر رأينا تناوالً االبليسي  ب  ي  ت  الك    ذلكوتسوقانا لألصول"؟ ففي  
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ب ل   و ي للدين  يحمل ماركة خ    اصول بناء    وأمحمود محمد طه وال عالقة له بالفهم السَّ
ت    سليمة  هيفقه ان  نصيةبن  يمكن  إذا لم تكن  تتكئ على نصوص    ى عليها احكام 

ر كمحمود محمد  ر مع اعو  تدبَّ . لكن ماذا يفعل القارئ الحصيف والم  بطريقة مباشرة
ي   الع م  بلد  في  ملكاً   طه،  طه خوض  ي  حيث ؟!!!  يعتبرونه  محمد  فقه    محمود  في 

ناسخ  الفروع و الصول و حول اال   دالً جخاص به ويختلق، من عند نفسه ووفقا لرأيه،  
ومدني  منسوخ  الو  دين  ومكي  به  في  معناها  لخاص  يعرف  ال  ثنائيات  يستخدم 

ذلك  ه  ه  ق  ف  هم ال يعلمون ان  ه و ق   ف  ت  م  وتعتبره  له  نعاج التي تستمع  م الوه  ي  الصحيح و 
اإللهية  ح المعاني المقدسة عن مقاصدها  ز  ح  ز  يحاول ان ي    ه باطني ابليسيق  ف  ال  إليس  

د هلوساته االبليسية في مكانها ؛ قاصر  محمود محمد طهيعرف    أصاًل ماذا.  وي ق ع  
ليؤسس من عنده أصول وفرع وناسخ    الممارسة النبويةالقرآن و   عن  العقل والفهم،

أو  القرآنية  م هذه اآلية  ما هي اجندة محمود محمد طه حتى يجلس ويوص  ؟  ومنسوخ
أو    على أي نوع من علم األصول؟  و "ناسخ" و "منسوخ"  "أصل"أو    "فرع"تلك بانها  

ماذا كان دافعه من  يتكئ محمود محمد طه؟    علم الرواية أو الدراية أو علم الرجال 
ع فقهًا خاصًا به، وقد كان يفعل ذلك، وراء ذلك؟ فإذا كان محمود محمد طه يختر  

و  أهذا أو الطوفان"  "أو قول  فعليه ان يعطي انتاجه للناس من دون تزكية لنفسه  
لتقييم  لع انتاجه  اخض يتم إيدعي ان شطحاته هي اإلسالم وال اسالم غيرها حتى  

عند العديد من الرؤى ل  ينز  له  آالنبي ص و ؟ نعم فقد كان  والج ر ح والتعديل  والنقد
له  تقديمها  تم  الصحابة    التي  بعض  جانب  والسلممن  الحرب  زمن  أن    في  بعد 

بأن  استشار اآلخرين فهو مأمور من هللا تعالى  هو نبي فاذا    طبعاً نعم،    ؟شاورهم
ل  ن يتوك  أ هو االحكم فعليه  اختياره  وحى من هللا تعالى و عزم فعزمه م  ذا  إو يفعل ذلك  

التي ينتجها    عند بعض اآلراء الحكيمةالنبي ص وآله  ذا نزل  إو   .على هللا تعالى 
نبي  فال  كسلمان الفارسي والمقداد رضوان هللا تعالى عليهمااالجالء  بعض الصحابة  

!!  م من أي مصدر كانيحك رأي الالتعامل مع  ي  ين والمؤمنالمؤمنسيد  ص وآله  
ي   هذا  في  فهل  الشورى  دور  في  لغي  الناس  وامور  شؤون  حتى    المجتمعتسيير 

ب في اسقاطها من حياة الناس كما حاولت  تستهدف آيتها يا محمود محمد طه وترغ  
الجهاد، يحاول  الزكاة والصدقات و لماذا، بعد حربه على  اسقاط الجهاد عن حياتهم؟  

ز  لماذا رك  ؟  آنحتى من القر   محمود محمد طه تسقيط مصطلح الشورى اإلسالمي
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ومع ذلك يمدح    هه االبليسيق  وف    ط عليها احكامه الشيطانيةسق  ية الشورى لي  آعلى  
لماذا استهدف محمود محمد  ؟  "الديمقراطية" الغربيةاالشتراكية الشرقية و  مصطلح  

 بينما قاد حملة تلميع لمستورداته  طه المصطلحات القرآنية تسقيطًا ونسخًا وتشطيراً 
ط الشورى يا محمود  ق   س  فإذا حاولت أن ت  ؟  فل سه العقلي وجهله المريعالتي تعكس  

كذلك في الناحية السياسية، دينا في الديمقراطية، جاء  أن "   وقلت سابقاً محمد طه  
 ؟الذي هو "اعلى من الديمقراطية"  " فإين بديلك السياسيبما هو اعلى من الديمقراطية

وال اجترحت    ةحياالر أمور  ياإللهية لتسيال تركت الشورى    فأنت يا محمود محمد طه
فكراً  المخمومين  ابليسمتكاماًل    سياسياً   التباعك  ورشة  من  و عتبر لي  من  أفضل  ه 

لم نعرف لك اتجاه يا محمود  و   يا محمود محمد طه  ديمقراطية الغرب!! شيء عجيب
لى قيام  إلتسيير اموره  ن في المجتمع المسلم  آه القر فالشورى منهج اقرَّ محمد طه.  

التاريخ اإلسالمي وما حدث    شيئًا فيمحمود محمد طه  م  ل  هل يع    :ونسألالساعة.  
لإلجراءات    به ومؤيداً   ظل جاهالً أنه  م  أ  ص وآله  من انحراف في اعقاب رحيل النبي

المتمثلة  ابوبكر بن ابي قحافة في الماضي و   الناكث   واالجرامية التي ارتكبهاالمنحرفة  
و في   النقالبه  المستنكرين  بالمؤمنين  ل قت  التنكيل  المعارضين  المسلمين  حتى  ه  ل 

تم تطبيق ما يسمى بحد الردة  يتبعونها ببالهة ولذلك فقد  صبح ذلك سيره التباعه  أ
في  ابي قحافة    على جرائم ابوبكر بن  قياساً   ه في الحاضرى محمود محمد طعل

ابوبكر بن ابي    الناكث  أصول وقواعدضحية  بذلك    محمود محمد طهفكان  السابق  
ارث الماضي    محمد طه خاض في ؟ فمحمود  التي يؤيدها  المخرومةو   ةقحافة المنحرف

نفس  ه  فقادمن قام بها  الدموية ل تصرفات  الوعلى  ق عليها  المنحرف؛ الردة، وصاد  
الذين    المعاصرين  لى حبل المشنقة بأيدي رموز الجهلإذلك    الماضي المنحرفارث  

ه وآخر ه  خر  آه ينقض   ل  وَّ أ بمنطقه الذي  و مزي ف  ديني  طان  فق ب  سياسياً كان يصارعهم  
ل ه البيئة الجاهلة التي    محمد طه  محمود استغل  فكما    .ر ع  س له وال ق  أوال ر   ينقض  أوَّ

  لهآص و   ورسوله  تعالى  هللا شعائر  على    حرباً نشأ فيها والتي كانت تحيط به وشن  
ك  ضح  ا ي  ي  كتاب    ارثاً محمود محمد طه    نشأأكذلك  ف  منحرفاً   اً وخاض في آياتهما خوض

االمتالء  الثكلى   في  فقط  وتمي ز  والعلمية  العقلية  نواحيه  يريد  في  التي  بالقناعات 
محمود  التائه  وكلوا أمثال أفلمجتمع اإلسالمي نشرها في اوالماسونيون المستشرقون 

المخادعة  والطائفية  الكاذبة  والسلفية    الترابيهللا    حسن عبد"الماجشوني"    ومحمد طه  
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ت  حجولألسف ن  .محليةمتأسلمة  من خالل ايدي    ؛ أينجازهاإل  المشعوذة  والصوفية
والماسونية   االستشراق  ذلك  دوائر  قد  ألفي  االستعمار  بعد  وما  االستعمار  فترة  ن 

قاذورة  امة و م  ق  البالع لكل    ف العقليوالتخلُّ   الديني  ترسيخ الجهل  استمرار  لت علىم  ع  
المتأسلم  و محمود محمد طه  التائه  البيئة مشروميات    تلكفي مثل    تطفنش    مرمية لها 

و "الماجشوني"   الترابي  هللا  عبد    والشعوذة   الطائفي والخداع  السلفي  الكذب  حسن 
 .  والصوفية

مها محمود  قد   في شكل االستنتاجات المعتوهة التي ي    ي وتأتي الطامة الكبر        
المتردية    ؛وقد اخذ اتباعه المعاتيه  861".تحت عنوان "دينا على مستويينمحمد طه  

رغم    تعالى  من عند هللا   لٌ ز  ن  كأنه م  و   كالمه   ،كل الشيطان من عقلهأ والنطيحة وما  
للأ المعتوهة  القراءات  هذه  مثل  كثيراً   دينن  الناس  عهدها  انقالب    قد  اطاللة  منذ 

وكان محمود    تاتتلو الفل  تات  والتي لم تنتج سوى الفل    لى يومنا هذا إو   الفلتوية   السقيفة
أحد   طه  قبل  اشواكهامحمد  من  قلنا  ك  كما  فان  وحقيقة  محمود  تي   .  طه  ب  محمد 

ناطق    ذلك  غبراأل انه  باسميوضح  قبل،    .ابليس  متميز  من  قلنا  كان  إ ف وكما  ذا 
فهكذا    !لكن هيهات  . بأ مما كت  بر  ت  ل  وخضع لوعي بسيط  اليوم    اً حي  محمد طه  محمود  

ين   ﴿  ، تعالى  حيث يقول هللا  !!  الضالل  ضل من يريدي  فإن هللا  تعالى   ي اط  ل ن ا الشَّ ع  إ نَّا ج 
ل ي اء   ن ون   أ و  م  ين  ال  ي ؤ  وتسطيح معتوهية  ، بخبث،  محمد طهيستثمر محمود  و   961﴾.ل لَّذ 

 عي يدَّ و   غير مباشرة،، بطريقة  ي نفسهزك   ي  لويأخذون عنه    من يستمعون لهعقول  
اال  ،قائالً  مستويين ن"اذن  في  الحقيقة،  في  انو،  يعرف  الدين،  البعرف  وفي سان   ،

شريعتين: الشريعة العالية، االصلية، نسميها ))سنة النبي(( والشريعة الفرعية، وهي  
قدرًا كبيرًا  محمد طه  اخرج محمود  وبفقه مخبول  وهكذا    701".البنسميها ))شريعتنا((

ة النبي ص  ن  س  قدرًا كبيرًا من  ل  عز  و له من المعادلة اإلسالمية  آة النبي ص و نَّ س  من  
ابليسية من عنده مثل "الشريعة  اصواًل  وأختلق    والعبادة  وق له من التشريع والحقآو 

م ها محمود محمد  التي  و   ة النبي"نَّ "س  وكأن    271و "الشريعة الفرعية"  711العالية" حجَّ
وتشكيل السلوك   لها في التشريع  وال دورٌ   دٌ ال ي    ، وعرضياً طولياً وشطَّرها  ها  خ  وسل  طه  

والمجتمعي يتعب  أ ال  حقيقة أنني  ف.  الفردي  محمود  عرف كيف كان   ؟!محمد طهد 
يصلي   كان  صلواته  كانت  وكم  كيف  ركعات  خمس  ؟  مفروضةالعدد  هي  وهل 

ن  أل  ؟م الأ  يصلي أصالً محمد طه  بل هل كان محمود    ؟قلأم  أكثر  أم  أصلوات  
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  مخالفا    وضوءاً تباع السقيفة  يتوضأ لها ا من كان يصلي حتى الصالة البدعية التي  
يه كما حشرها  أيد    ف فيها، ويكت  ن و كما اجترحه المتفيقه  ة؛ بغسل االرجلن  ن والسُّ آللقر 

فة صالة النبي ص وآله حتى اقر  في ص  بكل جرأة وقحة  عمر بن الخطاب  الناكث  
حين قال للناس،    ، ضيعواما  الصالة    في   عوا ضي  الناس قد    ان  الحقاً انس بن مالك  

  الصالة البدعية  تلك  من كان يصلي حتى  فإن  371"أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟"
كون  كيف ي ف   .فيها  محمد طه  له ما قاله محمودآة النبي ص و ن  لن يقول في س  فإنه  
من خارج  يضًا  ألحج  خاصة باوهل له تفاصيل  محمد طه  محمود  ل  الحج وفقاً حال  

فقد رأيناه مبدعًا ابداعًا ابليسيًا في تهديم تعاليم اإلسالم ومع    !!له؟آة النبي ص و ن  س  
راف والن عاج.   م  هن إف  بعض الناس جهالءعندما يكون    حقاً ذلك مازال يتبعه بعض الخ 

محمد    من أمثال محمود  ن و الدج  الالذئاب و   م ستهدفهتغنام السائبة و كاأل   ون يصبح
 !!  قاذوراتهم  مل حون عليهس  ي    منبراً   مويجدون فيهوم سيلماتهم    هاتهم وابليسياتهمر  طه بت  

ه( تحت  ر  ك  خالصة )ف  محمد طه  وفي خمسة عشر سطر فقط وضع محمود         
محمود    دين   وبل ه   !!"دينا على مستويين"   ، كما ذكرناه سابقًا،مخبول يقول  عنوان

مع  و فال يجب عليه ان يشملنا معه في دينه االبليسي.  وليس ديننا.  هو  ه  محمد ط
وما اكل الشيطان من عقله ما زالت تلك االسطر يسميها المتردية والنطيحة  ذلك ف

التقاطاتها  جمع فيها  فة  متخل   مختلطة    ةبزراع   محمد طه  محمودها  غ بصن  أبعد    "راً ك  ف  "
و  اآلالعشوائية  من  يفهمها  ال  دون القرآنية  يات  ما  من  المرويات  فيها   واستحضر 

ل ى  مثل مروية "  التحقق من صحتها ب  النَّاس  ع  اط  ن ا أ ن  ن خ  ر  األ ن ب ي اء  أ م ر  اش  ن  م ع  ن ح 
  " م  ع ق ول ه  ر   اهتمو ق د  الصوفية    ت التي  في  الضالة  والعرفانية  المشعوذة  بها  ومن 

،  جميعهامها  قد  ثم  ،  س عقولهممن اجل تبرير جهلهم وتفكيرهم الوضيع وفل    شاكلتهم
ه  تحت رعاية ابليس،   ل ح  محمود محمد طه  حاول  فقد    .للماشية التي تعل ف على س 

حيفقهية  قواعد  و   اصوالً وضع   عنده  من  البيعرف    ،قال  نمخرومة  االنسان  "أذن 
الدين، يعرف انو، في الحقيقة، في مستويين، وفي شريعتين: العالية، واالصلية،  
نسميها ))سنة النبي(( والشريعة الفرعية، هي البنسميها ))شريعتنا.(( الشريعة دي  

فليركز القارئ على هذا    471فيها صور، بتحتاج الى تطوير وفيها صور ثابتة.."
المحمودي   الدين"  النص  البيعرف  "االنسان  نتاج  أنه  هو  ادعى  في  الذي  ولكن 

 !! ئانتاج من هو غارق في الجهل وال يعرف من الدين شيهو  الحقيقة إن نص كهذا  
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بل اجتراحات فقهية مخرومة وجاهلة    الً ز  ن  ألن ما يقوله محمود محمد طه ليس م  
ويفبرك    ق ن يختلأ. فبعد  الملبوس  يمكن دحضها بكل سهولة وتبيان جهالة منتجها

ب التفصيل رغم ان المخرومة هذه يتقهقر ويتجن  الفقهية  اصوله  محمود محمد طه  
ال يتقهقر من التفصيل في  القادر على اجتراح اصول وقواعد فقهية  الفقيه الحقيقي  

ويحتضن    بالنهار  ه المرحلة لو لم يكن بالفعل ليس مستخفيًا بالليل وساربٌ مثل هذ
ة النبي ص وآله ن  س    محمود محمد طه  شط ر! فإذا  مريبة وغريبةمشبوهة و دوافع  

ة  ن  مفصولة عن السُّ وجعل للناس شريعة    إلى "سنة" و "شريعة"بها  الناس  د  ب  عتالتي يو 
يذهب محمود  لم  لى تطوير فلماذا  إان تلك الشريعة تحتاج  محمود محمد طه    ىوادع

الموضوع بتفصيل"محمد طه   ولماذا  "في  ما  اقائاًل  محمود محمد طه  ل  تمح  ؟  ن 
جدا"إيحتاج   "يسير  تطوير  تقهقر   571لى  تعبير  لفلسالكاش    هحسب  العقلي    ه ف 
أم   ؟والفقهي الشرعية  للنصوص  وفقا  هل  تطوير؟  إلى  يحتاج  ما  سيطور  وكيف 

م محمود محمد طه بها الدين  هل الك ت ي  بات التي انتهك وهد  بضربها بعرض الحائط؟  
  م االمر عو   ي في نهاية الموضوع و محمود محمد طه  أتي  يهي تطوير للشريعة؟ ثم  

االسما  قائاًل، آية  الى  االكراه،  آية  من  انتقاال  في  "لكن  الرشيد،  البشري  الفرد  ح، 
باالقناع،   عليها  يحمل  وأنما  باالكراه:  عليها  يحمل  ال  الدين،  حقيقة  مستقبل 

فانظر أيها القارئ إلى هذا التبرير الهارب والمتقهقر والذي ال عالقة  671النموذج."
ويرميها للعوام  ختلقها  محمود محمد طه نفسها والتي يفقهية  وقواعد  له بأصول ومبان  

ال تنتج احكامًا  فقهية مفبركة  وقواعد  أ مامه من خالل اصول  الجالسين  البهائم  من  
فة و لغوية صياغات نتج  تسوية بل  الت ر هات  ب ا من فمه كما تنس  خرجت ةتوه معمجو 

غ  بل   ي    ص وآله  النبيدرك أن  فمحمود محمد طه لم يكن ي  من فم مخبول أو سكران.  
وليس  وفرد ومجتمع  لكل زمان ومكان    شريعةل عليه  ز  ن رساالت هللا تعالى التي تت

محمود  ويزعم  كما يدعي  فترة محددة  ل   و أ  يخاطب كل شخص حسب عقله  تشريعاً 
 كاذب. م سيل مي ال ال محمد طه 

ومن ستة سطور يحاول محمود محمد    771وتحت عنوان "الدعوة والقدوة"         
والتي  تشغيل ماكينة ما يسميها اآليات المنسوخة وفقا لرأيه الخاص  مرة اخرى  طه  

من    يري محمود محمد طه ان يبعثها وكأن محمود محمد طه قد أخذ زهرة أيضاً 
ألنه رغم وجود كلمة  مزرعة ت ر هات ميشيل عفلق وشطحاته حول ما يسميه بالبعث.  
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"بعث" في القرآن لكن يبدو أن سياق استخدام محمود محمد طه للكلمة متأثر بسياق  
عرابية  عن تطوير االمة اإل  تحدث كثيراً هو أيضًا    نهأل   م الطرح العفلقي لهاااستخد

" الخف  دبرةذات  نقبة  العار الظهر  الجبار  ،باقية  بغضب  وشنار   ،موسومة 
ل محمود محمد طه  أونس  ".بنار هللا الموقدة، التي تطلع على األفئدة موصولة  ،األبد

إذا كان محمود محمد طه يشرح كيفية أن يكون  :  "الذي يتحدث عن "الدعوة والقدوة
  البدعية  عندما ت قام الجماعة للصالة االنسان مسلم ويدعو الناس لإلسالم، فلماذا  

لى جحره؟ أين  إل  ر  لى داخل الغرفة كما ينزلق الو  إكان محمود محمد طه ينزلق  
  ؟وال يصلي معهم  ن يتكهن ويخاطب الناسأل  ف وهو يحاو  القدوة في هذا التصرُّ 

هاته؟  ر  هل يمكن ان يكون التصرف المحمودي ذلك قدوة للنشء إذا كانوا يحضرون ت  
عي محمود محمد طه  ثم   ين   ف ي   إ ك ر اه  الأن آية "بعته منقطع النظير  يدَّ ق د تَّب يَّن    الد  

د  م ن  ال غ ي    د  م ن  ال غ ي     الرُّش  أن تنبعث  "منسوخة "في الماضي" ويجب   "ق د تَّب يَّن  الرُّش 
والغريب والمريب    محمود محمد طه المتفيقه  رأيحسب    871في الوقت الحاضر.."

يا محمود محمد طه؟ أتتحدث من  تلك اآلية القرآنية  خت  س  متى ن  ف  !وغير المسبوق 
من تقهقره السابق ومن تكراره    فيبدو واضحاً دون اية بي  نة يا محمود محمد طه؟  

  هو   ركدب أمام افكاره التي ي  لآلية القرآنية اعالها أن محمود محمد طه كان يهر  
بل وال عالقة   مهزوزة وغرضية وغير مقبولةمهترئة  أنها    في قرارة نفسه،و ،  قبل غيره

وكأنه كان خائفًا من الحمير المتجمعة  والعلم والتحقيق والفقه    لها بالدين االسالمي
محمود    كانت افكارفقد    .يفهم اسفارهو منهم بشر    اً وعسى واحد  حوله وتأخذ عنه عل  

ور من أجل زحزحة الناس عن دينهم زحزحة كاملةه آلة  محمد ط محمود محمد  ف   .تد 
يقف خلف  غيرها ومن ثم  ه يهاجم شعائر هللا تعالى كالجهاد والزكاة والصدقات و ط

ين   ف ي  إ ك ر اه  الجدار آية " د  م ن  ال غ ي    الد   د  م ن  ال غ ي     ق د تَّب يَّن  الرُّش  ليحمي  "  ق د تَّب يَّن  الرُّش 
ألنه يعلم ان يتحدث في بيئة    نفسه من االتهام بخروجه عن تعاليم الدين االسالمي 

راف الذين يستمعون اليك    :فنسألك نحن يا محمود محمد طه  !!سقيفية إذا فشل الخ 
سل  مويأخذون   آية  ح  ن  كانت  متى  يسألوك:  أن  في  إ ك ر اه  ال"ك  ين   ف ي    تَّب يَّن    الد   ق د 

ال غ ي    م ن   د   ال غ ي     الرُّش  م ن   د   الرُّش  تَّب يَّن   ي    ،منسوخة"  ق د  وآله طب   ألم  ص  النبي  قها 
ويمارسها منذ بداية الدعوة وحتى نهايتها؟ وفي الحقيقة، فإن محمود محمد طه، في  

ب نفسه  نص  فقد    والناسخ والمنسوخ  وسط جدليته التي اختلقها بين الماضي والحاضر
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رسمي    ابليسلة  رسارسول   تعابير  إشارات  بومتحدث  حول  ابليسه  و من  "فرع" 
فة  "واصل" و   "ناسخ" و "منسوخ"!! فثورة "النسخ" و "المنسوخ" المحمودية المستهد 

بأن  لآليات القرآنية و  افراغ الدين اإلسالمي من  جزء من محاولته  على ذلك ك  ل ع 
بل  محتواه  هي.  طه  محمد  جمهورية محمود  بنكهتها    إن  معاصرة  مسيلمية  حركة 

ل مة الكذاب ي  ؛ مثل محمود  كما قلنا في السابق  المحمودية الباطنية الخاصة الن م س 
بل   القرآن  وال  وآله  ص  النبي  نبوة  وال  تعالى  هللا  وجود  ينكر  لم  طه،  نظ ر  محمد 

  بعده من  عى انه أيضًا نبي ورسول  اد  بأسلوب باطني حول تعبير "خاتم النبيين" و 
.  كما صدق الغنم والتيوس محمود محمد طه  قه الرعاع من الصحابةصد  ألسف  ول

مسيلمة    مع حول ولألسف تج  !!  في كل عهد وحين  وهكذا يفعل ابليس بخبث ودهاء
كما تجمع حول محمود محمد طه    خفيفي العقلمن الصحابة    اً كبير   اً عددالكذاب  

المسيلمية    ةطريقال. فكذلك اتَّبع محمود محمد طه  من الحمير والب غال  غفيراً   عدداً 
والتي تنسخ اآليات القرآنية على هواه وتلعب على تعابير "الناسخ" و "المنسوخ" من  

ر السنة النبوية وت فق دها محتواها وشرعيتها  دون فهم معناها   وتحاول أن تختلق  وت شط  
ل مة   ي  ب محمود محمد طه نفسه م س  دًا أخرقًا بطريقته  رسالة جديدة لي نص   جديدًا وم جد  

ب أن التجديد الديني يمكن أن   االبليسية الخرقاء وكأن محمود محمد طه كان ي حس 
مًا بكتابات ركيك   بائسه الي  بت  كالتي في ك  وضحلة وسطحية  وبليدة وجاهلة    ةيذهب ق د 

ع يأخذون  ومازالوا  كانوا  الذين  مثل  وماشية  ون عاج  راف  خ  بمستمعين  أو   نه ذلك 
 .حه ل  ق ماماته وس  

واألخالق"        الشريعة  "بين  عنوان  يسميها  تطوير  ومحاولته    971وتحت  ما 
المال" طه  يبدو    801"شريعة  محمد  "محمود  بتحريم  اإلسالم  يطالب  تمليك  وكأنه 

  811".وسائل اإلنتاج للفرد الواحد، أو االفراد القالئل، ليفتح الطريق للنظام االشتراكي 
الواضح   طهأ فمن  محمد  محمود  التي    ،ن  الزكاة  شعيرة  على  حربه  سياق  وفي 

مع  سنوات و و سبع  أة بست  طب ل لالشتراكية التي انهارت بعد قبر  ي  كان    ،يستتفهها
يطالب اإلسالم بمنع تمليك وسائل اإلنتاج  ذلك كأن محمود محمد طه قبل ذلك كان  

جسد وهيكل  المنحى هو الذي نخر في  ن هذا  أللفرد واالفراد القالئل وهو ال يعلم  
الدول التي    رؤوس  السقف على  بنيانها من القواعد فخر  باشتراكيته المزعومة واتى  

ت   ست  ب   ط  كانت  قبل  وحتى  طه  محمد  محمود  لكن  سبع  أ قها.  من  و  فقط  سنوات 
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ت تلك االشتراكية  قبَّ الدول التي طتلك  انهيار االشتراكية لم يكن يعلم ماذا يحدث في  
وقد أنقذ هللا   بدائي وبليد  "فكر"هذا  !!!  "فكرم  "ومع ذلك يزعم اتباعه بأنه  المزعومة  

حيث لم يتم تطبيقه حتى اآلن وعلى المجتمع    مثل هذا الفكر  تعالى المجتمع من
اشتراكية  لم تكن سوى  فمحمود محمد طه لم يعلم انها  لك!  ان يحمد هللا تعالى على ذ

 في الفقر والقهر والدولة البوليسية والشمولية. 
منطلقات           البليدةومن  محمود  اشتراكيته  طه   يطالب  بعد  محمد    م الناس 

و  الغد!!  قوت  وتوفير  معايشهم  تخزين  في  طه    يدعيهكذا  التركيز  محمد  محمود 
إن ما تقوله يا محمود  ل على هللا تعالى!!  توكُّ عدم تخزين قوت الغد هو  ان    بغباء

ل  محمد طه ليس بدين يا محمود    ل أم ت واك لهل هذا توكُّ ف!!  وال عالقة له بالتوكُّ
طه فمحمد  ي  ؟  طه  محمد  أن  ظ   ن  محمود  يعلم  ال  وهو  االقتصاد  في  المخزون  ر 

ي مجتمع ال يكون له مخزون  أو   ةوالمجتمع والدولاالستراتيجي واجب على االفراد  
لى مستوى الدولة فهو مجتمع آيل ألن يكون اليد  إاستراتيجي من مستوى االفراد  

ن محمود محمد  أ. ولكن يبدو  الموبوءة  عانات واالغاثات إلواذالل  إللي  ق  ل  ت  والم    السفلى 
صوفي مشعوذ وشبه عاطل وينتج   طه كان عاطاًل ويعيش على التعط ل في مجتمع

احين التجاريين  فقط   ل على هللا تعالى  وآكلي الفتة  المتسولين والمد  ويعتقد في التوكُّ
هندس  مسح" ويي "محمود محمد طه فبدأ   "ليق  ع  "خاطئًا وهذا هو الذي صاغ  اعتقاداً 

لٌ  بغباء أنه التواك ل للشعب السوداني ويعتبره على هللا تعالى وصيغة اقتصادية   توكُّ
ومن منطلق تسقيطه الواضح  لهية كبيرة!!!  إ حقًا إن عافية العقول نعمة  ناجحة!!!  
الوالفاضح   ودناءة،  لزكاة  شعيرة  بخسة  الرأسمالية"بتعبير  ووسمها،    281"الشريعة 

المنهارة   اشتراكيته  عن  المستميت  "شريعة  ودفاعه  وبهتانًا  زورًا  وتسميتها 
الشيوعية في  اليسارية و طه تقعيد االشتراكية    د يحاول محمود محم  381االشتراكية"

 وإسالمية!!  :شرعية"ويدعي بجرأة سمجة أنها اشتراكية    منظوره االقتصادي المختل 
في تطويرك انت لشريعة  "  ، والمتميز  بعتهه المعهود   محمد طه  حيث يقول محمود

المال، من الزكاة ذات المقادير، لتجي تقول ))يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو(( ما  
تظن انك رايح ترتفع للقمة دي، لكن الزاوية المنفرجة، في النزول من األصل الى  
الفرع، رايح ترتفع شوية، او تضيق شوية، وتجي انت في مدخل على االشتراكية،  

يع اإلسالمي يحرم تمليك وسائل اإلنتاج للفرد الواحد، او االفراد القالئل،  البيها التشر 
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االشتراكي.." الطريق للنظام  النصإانظروا  ف   481ليفتح  هذا  وسطحي    المهتر ئ   لى 
لهآخر ه آخره وال  لوَّ أيشبه  الذي ال  التفكير و  !  المفكرينانصاف  وال يشبه نصوص    ه أوَّ

في تركيبته  ومهترئ  متهتك  ر من نص  الحصيف والمتدب   ماذا يفهم القارئ  نقول:  و 
محاولته    (ةوب  ه  )  ب  الذي ينتجه محمود محمد طه واعتقد انه قد قل    النص  كهذااللغوية  
  اً ر ك  هذا ف    المجتمع  رعتب  ي  هل يمكن ان  ؟  ق رُّ ع ت  من ال  " جبهته"ف  وجف  بل    ذلكالقيام ب

إذا   مجتمعاً ك إال  المخاليل   ان  الف  و   ؟والمهابيل  من  تقديم  يتم  الطريقة ك  هل  بهذه    ر 
  والجهالة   البالدةاعراض األ مية و والتي تنم عن  والضحلة والركيكة    الصياغية البائسة

م  أ؟ هل هذا تفكير واعي  راً ك   ف  ى مثل هذا الكاتب م  سمَّ ؟ كيف ي  هج  نت  الكامنة في م  
ل ةج  توَّ   محمود محمد طه قدهناك شخص يعتقد أن  فاذا كان    ين؟ب  م    حشط   م  كاملة    ج 

المن   هذه  فإنه  مثل  المتالصقة  يفهمها  فقرات  ليقلع  إلن  فلسفية  منطلقات  من  ال 
  من دون اي ت ب يان أو وصول    ويهبط اضطرارياً  بل وتشكيلياً  تجريدياً   ارتفاعاً  مرتفعاً 

شيء   أي  أو  إلى  الكتابات    .مفهوميمنطقي  هذه  مثل  حال  هو  المشبوهة  وهذا 
حاول  يو و التشريع  أو التأويل  أو التفسير  أ ر  ك  عي الف  التي تد  والمخبولة و والمعتوهة  

و يقرأون له أله  يجد شلة من الجهلة يستمعون  جهول ولألسف  جاهل    ام بهياقال
من  الم فبر كين  رين  فك   فمحمود محمد طه مثال حي في مجال الم    يتأثرون به!ومن ثم  

شيء. أ  ال  من  فبعد  عنهم  وتحدث  الفقراء  قضية  طه  محمد  محمود  اختطف  ن 
لى منهجية الكهنوت  إ  محمد طه  يتحول محمود  مزي ف  متدثرة بدين  يساريةمنطلقات  
ل على هللا تعالى  ث ويحر فقر الفقراء  الذي يبر   من اجل  هم على التواكل باسم التوكُّ

الحاكم  الطاغوت  والعباد  اراحة  للبالد  نهبه  عملية  في  ازعاجه    يتحدثإذ    .وعدم 
جوهر    ذلك   والثقة باهلل ويعتبرل واليقين بما عند هللا  عن التوكُّ   محمد طه  محمود

ة  ع  م  طبة ج  يقدم خ  فاقد تعليمي    وكأنحسب تعبيره    581"التوحيد في مجال الرزق"
الجهلة   من  متسل   الذين  لشلة  سلطان  على  ف  طيحكمهم  ب يحثهم  الذي  الرضا  الفقر 

فهل مفهوم كهذا يتفق مع    أمثلة من ذلك.  كما نرى اليومنعه السلطان لهم  طيص
طه  محمد  محمود  عنها  يتحدث  التي  المستوردة  االشتراكية  بين    مفاهيم  ويرو  جها 

الزكاة ذات    ، بجرأة وقحة،يسم   ي  محمود محمد طه  كما رأينا من قبل، فإن  و ؟  اتباعه
الرأسمالية"بمسمى    المقادير  ي  "الشريعة  غلوموكأنه  للناس    تشريع   ا،مز ؛  تعالى  هللا 

  الزكاة ذات المقادير   سبحانه وتعالى  هللا   تشريعرأسمالية بسبب  المنظومة  ويشبهها بال 
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محمود  دعو  وي  !ذلك  فعل  المولى عز وجل علىحتج على  يه  محمود محمد ط  كأنو 
طه   يستمعون  عاع  ر  لامحمد  سماه  لىإ  إليهالذين  الذي    االشتراكية"   ةشريع"  بديله 

الشيوعية وسماها  اليسارية و حيث أتى محمود محمد طه باالشتراكية    .هحسب ادعاء
محمود محمد طه قد سمى االشتراكية !!  "شريعة" للرعاع بانها     اليسارية  فإذا كان 

بانها  و  الشرقية  ات  الشيوعية  يلوم  فلماذا  االخوان  "شريعة"  اجتراح  الرعاع  باعه 
ل االخوان  "لقوانين سبتمبر وتسميتهم لها بأنها "شريعةالمنافقين  المتأسلمين   ؟ فهل ف ع 
ب ل  فظع  أالمتأسلمين   ز  يبر  والمضحك انه  ؟  المعتوه   من ف عل محمود محمد طهوأخ 

سمالية  أقط الر فقد ليس  تنه ين في زمنه ألواليسار  للشيوعيين   "جناح ديني"كأنه  و هنا  
و مج   وي  بل   االشتراكية  ادب  بوقاحة  د  طه  يصف  وق ل ة  محمد  ذات  محمود  الزكاة 

بينما يدعي ان ظهور االشتراكية كان "بفضل هللا"    "شريعة رأسمالية "المقادير بانها  
ر يَّته   قد  تنفير   .المخبولةوجبريته  حسب  التشريعات    د مَّ ع  ت  م    وهذا  من    اإللهيةللناس 

فة اتى بها محمود محمد طه من أعماق تفكيره  مزيَّ دينية  لالشتراكية بشرعية    غٌ ب  وص  
د.  والمنحرف  والجاهل   الفقير هو  يتناولاالزل  ذ من  الباطنيين  أب وهكذا  حيث   .  

 .  بسبق اإلصرار والترصدومن الدين نفسه و   الدين من حيث يحاولون هدمهالباطنيون  
ال  إليه  إرغم نعجية من يستمعون  انه و   محمد طه   نصوص محمودتوضح  و        

متوتراً إ كان  تخر    نه  لذلك  اطروحاته.  من  واثق  نصوصوغير  مبلوعة  هج    نصف 
ومهترئة  ودالقينية  بل  محمود  .  ومهزوزة  ثقة  عدم  على  يدل  طه  ومما  في  محمد 

"رايح يكون، برضو في نظام  ه انه يقول انه في ظل االشتراكية التي يدعو لها  طرح  
، وتصحيح حالته من التوكل على هللا، فردي الن يطبقه االنسان في تدريج نفسه

كلما سار لقدام لغاية ما يكون في المستوى البستطيع ان يكون واثق بما عند هللا،  
 محمود  مستوى )ف ك ر( لى  إ القارئ    فلينظر  681"لو كان عايش بكرة، رزق بكره في.

محمود  قال    ؟ هل أصالً أو له طائل  تى بشيء جديدأاعاله!! هل  ب  المهب     محمد طه
  و اقتصادياً أ  سياسياً   راً ك  ى هذا ف  سمَّ ن ي  أ؟ هل يمكن  قاً ومنس    باً مرت    كالماً محمد طه  

دينيًا   المعتوهينإأو  أوساط  في  الخاصة  والبلهاء   ال  االحتياجات  يقر أ؟  وذوي    أ لم 
هاته وافتراءاته واهتراءاته  ر  محمد طه ت  ن ينتج محمود  أقبل  بصفة عامة  ر  ك  الناس الف  
ن المجتمع سيظل بمستوى أاعتقد    محمد طه  ن محمودأم  أويسميها فكرًا    هذهودالقينه  

؟ من الذي از   و المتأثرين به الحقاً أويأخذون عنه  الحمير الجالسين امامه آنذاك  
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بله  األ  في مثل هذا الطرححة،  جة ووق  وجرأة سم  بكل ثقة    ،مسغ لين  محمد طه  محمود
محمود محمد طه دقع الذي كان  هو الجهل الم  أ الذي ال رأس وال قعر له؟  و   والمعتوه

الدوائر االستعمارية التي  هي  أم  ويغرق فيه    يعيش في وسطه ويحيط بهيتمتع به و 
 فتجر عه   العلماني  التعليمما يقوله بأسلوبهم الباطني في  الخطوط العريضة ل حقنت فيه  

ومن دون امتالك ملكة    إلى اعلى   وراف عًا ذ ن ب هض العينين  غم  م    محمد طه  محمود
المية  ن اعماله اله  أ  محمد طه  لم يعتقد محمودأ؟  تحميه من مهاويهأو تفكيكية    نقدية

قادرين  ال  متدبرين علمياً ال مستنيرين و المستبصرين واللى ايدي  إستصل    تلكوالباطنية  
ح الجهل الذي كان محمود  وفض    وعرضياً   طولياً وتشريطه  على تفكيكه وتشريحه  

م ت هل  يس  محمد طه  ج   ؟ حه من ن ف يل ج م 
الغريب والمريب "من الشريعة الى السنة"   الجانبي  تحت عنوانهمرة أخرى و و        

"في    :ال مثيل له  ته  ويقول بع  ثم يأتي  وجود شريعتين!!  محمد طه  عي محمود  يد  
س   وفي  ي  781!!!ة"ن  شريعة  مح أضح  توبهذا  طه  ود  من  م  محمد  له  ر  ق  ست  ليس 

اتباعهاصطالحي   تركيز  وعدم  جهل  يستغل  راف   لكنه  يستمعون    الخ  ليه  إالذين 
ل كة التفكير النقدي  من دون امتالك    ثم يأخذون عنه  ويقرأون له محمود  ولذلك كان  لم 
وكانت الخطة تخرج إبداعية في مجال    بجهاالته  وغبائهم  سطيحهمتط  يخل  محمد طه  

أدوات االبالسة  .الخبط العشوائي يقول  .  والمركوبين شيطانياً   وهذا هو دأب  حيث 
ان ندعو نحن لتطوير شريعتنا الى اصل الدين ومطلوب    "اصبح  محمد طه  محمود

محمودأويبدو    881".الدين نحتها  التي  "شريعتنا"  كلمة  طه  ن  جهله    محمد  تعكس 
كان يدور في حلقة مفرغة    هنبالدستور الذي يختص بسن التشريعات والقوانين أل

الضي    الفهم  تناو  من  يستطيع  ال  الذي  ما  ق  الستخالص  صحيحة  بطريقة  الدين  ل 
بل وال يستطيع، كما    مواكبة الحاضر ليعرف مستجداتهايستطيع  ينفع المجتمع وال  

مستقبليا. ومع ذلك يسميه    ، استشراف المستقبل ليبني على ذلك مشروعاً قلنا سابقاً 
   !ر"ك   ف  اتباعه الرُّعاع بأنه "م  

عنوان            العشر "وتحت  القرن  محمود يدل    981ين"إنسانية  طه   ف   محمد 
، الخير والشر،  وح، والكفر وااليمانر المادة والضدية مثل  في ثنائيات  متميز     بجهل  

ثنائيات   وكلها  وشمال.  يمين  والهداية،  الضالل  والنهار،  الليل  والنور،  "الضالم" 
العرفانيون   بهابالضالون  يتمتع  ليثروا  عرجاء  ،استخدامها    الفقير  هم نص    ،بطريقة 



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  113د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

مستمعيهم وقارئي  البهائم من  دهشة  بها  ويثيروا  بالدتهم العاجزة  يغطوا بها  و   أصالً 
بطريقة بدائية وابجدية تنم محمود محمد طه  استعملهم  . حيث  المهترئة  نصوصهم

حول االضداد وعدم مقدرته على استثمارها ليخلق  وضحالة معرفته  كرته ر ف  عن فق  
انتاج رسالة  على    ةوقادر وإطارية  بطريقة متناسقة    مبنيأو مفهوم  و تفكير  أ كرة  ف  منها  

  لمحمودصة  الناق  و لتقاطية  الناس. وهذا يوضح الطبيعة اإل  ةخاطبمو ذات مضمون  
  "من كل بستان زهرة"ن يعمل على مبدأ  أ  ،بقاً ا، كما قلنا سالذي حاول  محمد طه

يع ال  هذلوهو  مثل  ان  الطرح  م  ف ك راً ا  يبني  ي  و   ال  وال    جهلمن    ي غنيوال    سمن ال 
ون كتاباته  قُّ ش  سلخون ويالذين سي   الحقيقيين  لبي طموح أصحاب العقولي  ن  أستطيع  ي

قد يستمع الجهلة لمفردات  ف.  جهله المريع  اليفضحو كها  ي فكقوموا بتوي  وعرضياً   طولياً 
بإجهاد   شخص جهول مثل محمود محمد طه    يستخدمهاايقاع الثنائيات الضدية التي  

ذا ظلت  إلها لكنها  رية  ق  الب  يرفعوا حواجب اعينهم  فوتعرُّق في الجبهة    س  عال  ف  ون  
وقع قة  موثَّ  كما  طه   ومكتوبة  محمد  فخ   محمود  انه    ذلك  في  شيئاً أويحسب    نتج 

  في صحراءعلى  حافي العقل  ح انه سار  وتوض     نها تفضح من انتجهاإف  "محمودا"
يسبح  م أو  ل  أعماق ع  ف في  ولم يدل  زائغة  باطنية  و   ضال   عرفانو وجرداء  تائهة  فلسفة  

 على امواجه.  
بينما أن االعتقاد في  حتى النخاع    يٌّ ر  ب  ج  تضح أن محمود محمد طه  كما ي       

التي يتقم صها محمود محمد  إلى الحرية    ةدعو التناقض مع  مفاهيم الجبر والضرورة ي
الدين المزي ف والعرفانية المنحرفة التي    تراثالذي في  ي  ر  ب  ألن المفهوم الج  طه.  

بأي حال من األحوال   ان ال يلتقيوخزعبالته  هرطقاته  ا محمود محمد طهمنهل منه
يؤمن  حيث  .  التي يتظاهر محمود محمد طه بالدعوة اليهالى الحرية  إمع الدعوة  

ب ر والضرورة  العرفان الباطل  جب رية محمود محمد طه أنه يدعي  من مظاهر  ف.  بالج 
الوجود   إلى  جاءت  قد  لها  يطب  ل  التي  المزعومة  االشتراكية  أن  هللا  بجهل  "بفضل 

كما تنفث جبريته للخارج في نصوص    !وفضل الصراع الطبقي" حسب زعمه الجاهل
  كما سنرى الحقا.   اإلنسانية دي ال تزال في ما يريده ليها هللا لغاية اليوم"مثل، "

لم فهم    حيث  عن  االنسان  د  ي بع  للواقع  الجبري  الفهم  أن  طه  محمد  محمود  يدرك 
ش  ن ة النبوية بطريقة صحيحة ألنها نابعة من مفاهيم باطنية تشو   معاني القرآن والسُّ
على االنسان وتمنعه من بناء عالقة سليمة مع ربه وفقًا للنصوص القرآنية والنبوية 
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م لكل  حة  الواض  ترية  والع  طه  الم بي نة  محمد  محمود  وقع  فقد  لألسف  وللكن  ك ر.  دَّ
ضحية المفاهيم الجبرية التي تريد تهوين االمر على الناس وزرع االستهتار بشعائر  

في الدين وواجباته    لهم فهمٌ   الذينالدين فيهم وجعلهم يتَّب عون دين الكهنة المشعوذين  
ينهل من شطحات  كان  محمود محمد طه  ألن  للفهم االسالمي الصحيح.    مغايرٌ 

رفانية منحر فة تؤمن   ذة وع  ب ر. وقد تأثر محمود محمد طه بتلك صوفية مشعو  بالج 
هات الضالة و  كان الحظيرة التي أ مامه وم ن يتأثر به ويت بعه وحر ٌي به  التوجُّ م س  أل ه 

ه ل ي س  الذين  ل مي  والع  الروحي  الفراغ  ضحايا  من  امثالهم  م  ي ل ه  بتيارات    أن  فهم  ر  ج 
د لهم من   االيادي الباطنية المرئية وغير المرئية التي تستهدف الدين بالضالين وت وج 

الشيطانية.  يصغ   ت ر هاتهم  إلى  محمود  اطلع    ولفي  ومعه  الباطل  العرفان  مستنقع 
 " التفويض "  و  "الجبر"مسائل  أهل البيت عليهم السالم الرائع    توضيحعلى    محمد طه

أن  و   كما يقول أئمة أهل البيت االطهار عليهم السالم  "االمر بين امرين"أن  لعلم  
مفهوم "االمر بين امرين" ي سري قضاء هللا وقدره وسلطانه وعدله ولكن في نفس  
وإلى   تعالى  هللا  إلى  االنسان  عن  الصادر  الفعل  نتيجة  نسبة  على  ي حافظ  الوقت 

ن ة  ف م ن  َّللاَّ   ﴿ل،  على أساس اآلية القرآنية التي تقو   االنسان أيضاً  س  اب ك  م ن  ح  م ا أ ص 
ك   س  ي  ئ ة  ف م ن  ن ف  اب ك  م ن  س  م ا أ ص  وهذا يثبت الصلة بين الخالق وحال االنسان    901﴾.و 

االنسان   الختيار  وتصرُّف ه  وفقًا  جبرلف عله  هناك  ليس  أنه  يوضح  وال    وهذا  كامل 
وبذلك يكون   عله في الدنيا واآلخرةاختيار كامل وإنما يفعل االنسان ويأخذ نتائج ف  

مامين الباقر والصادق عليهما السالم، "إن  هللا أرحم اإل  فقد قال    "."االمر بين امرين
بخلقه من أن  يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، وهللا أعز  من أن يريد أمرًا  

مام الصادق عليه السالم، "ال جبر وال تفويض بل أمٌر بين  قال  و   911يكون."فال   اإل 
عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال، "الناس في القدر على ثالثة و   291أمرين."

أوجه: رجل زعم أن هللا تعالى اجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم هللا تعالى  
لطانه   ٌض اليهم، فهذا وهَّن هللا في س  في حكمه وهو كافر. ورجل يزعم أن االمر م ف وَّ

ك تعالى  هللا  إن  يقول:  ورجل  كافر.  ماال  فهو  ي كلفهم  ولم  ي طيقونه  ما  العباد  ل ف 
مام    391ي طيقون، فإذا احسن حمد هللا وإذا اساء استغفر هللا فهذا مسلم بالغ." وعن اال 

الرضا عليه السالم وقد سمع في مجلسه كالمًا حول الجبر والتفويض فقال، "إن  
في ملكه، وهو المالك  هللا عز  وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص  بغلبة، ولم ي هم ل العباد  
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فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن هللا عنها  لما مل كهم، والقادر على ما أقدرهم عليه،  
ًا، وال منها مانعًا، وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل،   صاد 

ل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه." ئ إلى هذه  ر فانظر أيها القا  491وإن لم ي ح 
بر واالختيار  مفاهيم  حول  هل البيت عليهم السالم  أ الصياغات اإللهية من   أو  الج 

االرتباط  االطالع والتعرُّف عليها  ر الهية يجب على كل انسان  ر  التي هي د  التفويض  
ولكن  ليتجنب التيه الذي غرق فيه أمثال محمود محمد طه وعرفانيته الضالة.  بها  

  ةاإللهي  تعاليمهموعن    أهل البيت عليهم السالم  ولين عنلألسف فإننا نشأنا مفص
وقمامات  ثال محمود محمد طه ليردمونا بزباالت  مبسبب السقيفة ولذلك خرج لنا ا

يتعلم  .  الجبرية   عقولهم لم  طهحيث  محمد  السالم   من  محمود  عليهم  البيت  اهل 
الرائع في توضيح المسائل الكالمية    العلم االلهيفرصة االطالع على هذا    د  ق  ولذلك ف  

السقيفي  تشر ب محمود محمد طه بالمفهوم الجبري  لذلك  و   ويقينيا   جازماً   توضيحاً 
ن حالهم البائس هذا هو ما يريده هللا تعالى  أس في عقول الناس يغر  الخاطئ الذي 

ية محمود  ر  ب  . حيث تظهر ج  المنحرفة  وهللا تعالى بريء مما تقوله مثل هذه النصوص
طه   السقيفية  محمد  النوعية  "ذات  يقول،  العشرين  عندما  القرن  إنسانية  إنها  نعم 

لغاية   هللا  ليها  يريده  ما  في  تزال  ال  دي  اإلنسانية  الداعرة!!  الطائشة  المتفسخة 
"اإلنسانية دي ال تزال في ما يريده  أن  محمود محمد طه    عيدَّ فهل كما ي  591".اليوم

  ن اإلنسانية اختارت لنفسها ذلك وهندستها لنفسها بنفسهاأليها هللا لغاية اليوم" أم  
فهل يريد  ؟  لمبدأ الثواب والعقاب اإللهي في الدنيا واآلخرة  وتحصد نتاج افعالها وفقاً 

ي  ر  ب  مد طه الج  يا محمود مح  رهللا تعالى للناس الفاحشة والتفسخ والطيش والتدعُّ 
؟ هل يصح أن نقول هذا في حق هللا تعالى الذي  بوالمفتري على هللا تعالى الكذ  

اء  ﴿  ،يقول ش  فيما  محمود محمد طه    يام نفسك  قح  لماذا ت  ف  691؟﴾إ نَّ َّللاَّ  ال ي أ م ر  ب ال ف ح 
ل حك وقماماتكليك وتتلغف كل  إهل ألنك وجدت متردية ونطيحة تستمع  ؟  ال تعلم ؟  س 

  نصًا من دون   ن أومن دون وز    التي تنتج قوالً المحمودية  فمثل هذه التراكيب اللغوية  
توض   ه  ف   والسُّ م  عامة  بصفة  بالقرآن  طه  محمد  محمود  جهل  والتأويل ن  ح  النبوية    ة 

  التي تقول،   وفي سياق تناوله لآلية القرآنيةالصحيح لهما بصفة خاصة.    العتري 
وا ف إ نَّ َّللاَّ  غ ن يٌّ ع نك م  " ف ر  ر    إ ن ت ك  ه  ال ك ف  ب اد  ٰى ل ع  ض  ه  ل ك م    و ال  ي ر  ض  وا ي ر  ك ر  عي  " يد  و إ ن ت ش 

ال يرضى هللا تعالى  فكيف  محمود محمد طه أن االنسان قد كفر بإرادة هللا تعالى!  
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يريد هللا تعالى لهم الكفر ومن ثم يحاسبهم  وكيف  لعباده الكفر وبعد ذلك يريده لهم؟  
ج اإلنسان عن "إرادة" هللا تعالى حسب نص محمود  وكيف يخر    على ذلك ويعذبهم

الخوض في مثل    حمود محمد طه الجاهل تجنبألم يكن من األفضل لم   ؟محمد طه
كهنة السقيفة ولن يجد االنسان القول  حتى  سائل الكالمية التي فشل فيها  مهذه ال

أراد هللا تعالى لإلنسان  ألنه لو    ؟الفصل فيها إال عند أهل البيت عليهم السالماإللهي  
من  الكفر ضرًبا  واألنبياء  والرساالت  اإللهي  التكليف  ألصبح  فالجبر     .العبث، 
يعني نفي أية نسبة الذي يؤمن به محمود محمد طه وتنضح كتاباته به  ف  ر المنح 

نسان وفعله وبذلك يكون االنسان مسلوب االختيار والحرية في أفعاله ويكون   بين اال 
عل عنه وبذلك يجعل  ي تأثير في صدور الف  أمن رغبته وليس له    عله ليس ناشئاً ف  

ب    . وهذا مفهوم خاطئليس إال  االنسان كأنه آلة  فالمنحر   المفهوم الجبري  وينس 
لماذا يا محمود محمد طه تتصيد المسائل الكالمية التي ال تفهمها  ف.  الظلم هلل تعالى

 ؟ لماذا تجعل اختيار االنسان بح ر  ارادته جهلةانت من اجل ان تخلق تلبيس في ال
أليس مثل هذا الفهم الجبري  ؟  ومن ثم يعذبه هللا تعالى عليه  إرادة هلل تعالى  هو نتاج

فاهلل تعالى خلق  االنسان  بدًا؟  أعدالة هللا تعالى الذي ال يظلم  في    بسطاء شكك الي
ويتحمل  واعطاه حرية االختيار في ان يفعل ما يريد  وأوجد فيه القدرة على اال فعال  

نه وعن هللا تعالى لذلك يتقرر  تكون نتائج افعاله صادرة عبذلك  و مسؤولية عمله  
ولوال ذلك في الدنيا واآلخرة    ثوابًا وعقاباً   حال الفرد أو المجتمع في الدنيا واآلخرة

ظلماً  والعقاب  الثواب  ولكان  التكليف  تعالى  ل بط ل  هللا  قال  ف ي ﴿  ،ولما  ل ه   ت ب ن ا  ك  و 
ذ وا   م ك  ي أ خ  ذ ه ا ب ق وَّة  و أ م ر  ق و  ء  ف خ  ي  ياًل ل ك ل   ش  ص  ت ف  ظ ًة و  ء  م و ع  ي  األ  ل و اح  م ن  ك ل   ش 

ا   ن ه  س  ق ين  ب أ ح  ار  ال ف اس  م  د  أ ر يك  المفهوم صدعه بدرك أنه بفمحمود محمد طه ال ي    ﴾.س 
قال على هللا حها و مور كالمية هو ليس بمستوى شر  خاض في أ فقد  الجبري الضال  

إن محمود محمد طه ال يعلم  ف ي الضال  تعالى ما لم يعلم. وبمثل هذا المفهوم الجبر  
لوا على اقناع الناس بمثل ما يقوله  وعم  قد حكموا    الجبت والطاغوت والسالطينأن  

األدوات  محمود محمد طه نفس  محمد طه  محمود  استخدم  يدري  ال  حيث  . فمن 
التي استخدمها الطغاة وكهنوتهم على مر التاريخ من  الخادعة والتلبيسية  اللغوية  

لكن واستعبادها  الشعوب  تخدير  طه    اجل  محمد  ما  محمود  معنى  يدري  يكن  لم 
م ا  "  التي تقول،  حيث أن محمود محمد طه يفهم اآلية  يقول. س  أ نو  ان  ل ن ف  م ن   ك  إ الَّ   ت ؤ 
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َّللاَّ   س   ب إ ذ ن   الر  ج  ل   ع  ي ج  للجزء   و  ينظر  لم  وهو  جبريًا  فهمًا   " ق ل ون  ي ع  ال   ين   الَّذ  ل ى  ع 
هللا  دخلوا أبواب  ليؤمنوا في  ن يتحركو   "يعقلون "ن الذين  األخير من اآلية القرآنية ليعلم أ

ق ل ون  "أنهم من    .ليها إالمفتوحة لكل ساع  تعالى   ويبحثون عن الحق ويرغبون في   "ي ع 
د    بالدخول من خالل أبواب االيمان   معرفته وااليمان به فيأذن هللا تعالى لهم ويمه  

رهم على ذلك في الدنيا واآلخرة وفقاً   لهم طريق االيمان . أما  الختيار افعالهم  ثم ي ؤج 
ون على البقاء عوي  ويعاندون  الذين ال يعقلون   لى حالهم الكفري فيجعل هللا تعالى  صر 

  الرجس عليهم. فاألمر يتطلب خطوة من االنسان ومبادرة منه وتشغيل لعقله ليخطو
له  ل وتحم  الذي يعق  مساعي  ق  نحوه خطوات توف     خطوة فيخطو هللا تعالى  هللا   لىإ
أمٌر  "بل  يا محمود محمد طه  وال تفويضًا  لى مرابض االيمان. فاألمر ليس جبرًا  إ

كما يقول أئمة أهل البيت عليهم السالم ولذلك فإن الدين برمته يتطلب    "بين أمرين
تمسكا بالقرآن وبأهل البيت عليهم السالم لنتعلم الدين ونجترح فكرًا دينيًا م صاغًا  

وفكراً  عقاًل  صاغه  من  امتالك  عن  ت ن م   الشرعيبطريقة  بالنص  مرتبطًا  وليس     
  .طريقة المخبوصة التي قدمها محمود محمد طه للرعاع من حولهبال

يأتي            طه  محمود  ثم  في    اً عنوانليؤسس  محمد  اليوم  "اإلسالم  يقول 
ف عن جهله  ب الذي يكش  ي   ت  بداية الك    ذه منح  وهذا واضح من طر    791".المصحف

  المفبركة الواهية و على بعض المرويات  واستناده  ه  و   ورس  وف ق ر ه فيها  ة الصحيحة  ن  بالسُّ 
وتركض  بل  وسهولة    ية بانسيابنفي قالب أفكاره الباطوتنزلق  ل  والتي وجدها تنز  
ل  تؤسسلمه  ر مع اه  معه كركض الم   هاته التي يحقنها في الماشية التي  ر  لت    وتؤص  

  ، حسب تعبير محمود محمد طه  ،فإذا كان القرآن اليوم في المصحف.  تجلس امامه
عمر بن صهاك الذي رفض  الناكث  ه  ولي  واختيار  ارث    هو  هذاهو ال يعلم أن  ف

ن ة النبوية وشن حربًا عليها. و  ن ة النبوية ومن  السُّ هم  ع  نتيجة لرفض اقطاب السقيفة للسُّ
لها   وليست قطعية صدور  غ كثيرة منها ظنية ال ي  إال في ص    النبوية  ةن  لم تصل السُّ تداو 

الصدور وأن الخط السقيفي بدأ في كتابتها بعد أكثر من مائة سنة بعد استشهاد  
 .بينما حفظ هللا تعالى السنة النبوية عند أهل البيت عليهم السالم  النبي ص وآله 

وبما أن الخط السقيفي متمرد على أهل البيت عليهم السالم ورافض أن يأخذ منهم  
نة النبوية ظنية الصدور ألنها    فإن اعتماد الخط السقيفي على واقع تكون فيه السُّ

  اً كارثواقعًا  كان  تمت كتابتها بعد أكثر من مائة عام على رحيل النبي ص وآله  
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للدين حيث  بالنسبة  الم  .  بالمرويات  الدين  والم  مأل  ظهور  ختلقة  فبركة  في  وتسبب 
زرع افكارها المنحرفة  تستغل ذلك الواقع المنحرف لت التي  االفراد والفرق المنحرفة  

وذلك الواقع المنحرف يتوائم  .  ي البهيمي ضالاًل مبينالق   ت  حصد الم  والنتيجة هي أن ي
التماهي   يستطيعون  التي  المالئمة  األرضية  لهم  يوفر  ألنه  المنحرفين  رغبات  مع 
ن ة الصحيحة والثابتة    معها وبث أفكارهم المنحرفة وال يرغبون ابدًا في اللجوء الى السُّ

السالم.   عليهم  البيت  أهل  عبر  النبوي  طه  محمود  فوالتبيان  في  محمد  هو  ومن 
من مرويات  اهواءهم المنحرفة  مع  وافق  تيستندون على ما ي  من الباطنيين  شاكلته

ن ة النبوية الصحيحة    ةً قختل  و م  أ  ةً كفبر  م    تولو كان  وال يرغبون في الرجوع إلى السُّ
  النبوي والحديث بيان  الن الت  والتبيان النبوي الصحيح عبر أهل البيت عليهم السالم  

 فإنلذلك    .هباًء منثورا  مويجعل كالمه  معبالتهز  خ  م  يهد    واالصيل  الحقيقيالصحيح و 
  ما فيه  اهالً تمتع بأن يكون جيبل  يتجنَّب التبيان والحديث النبوي األصيل  الباطني  

محمود محمد  الذي  الباطني    فهموهذا هو واقع ال  كما كان الحال بمحمود محمد طه.
مهرطقين    طه إما  ينتج  والذي  بيئته  طه  كمحمودوملبوسين  من  حفظة  أ   محمد  و 

أو    متسولينو  أتجاريين  احين  و مد  أيتسابقون في تلحينه فقط    دا  يحملون قرآنا مجرَّ 
وح المساجد  تك يَّات الشعوذة و رق اصين في     فالمزي    وهكذا كان اإلسالمالضرار  س 

صنمهمأمنذ   قال  هللا"  الكبير   ن  كتاب  وتغييب    891"حسبنا  منع  بموجبه  تم  والذي 
ولم  ن  السُّ  النبوية  كتابتهاة  قلنا  تتم  كما  عام  إ  سابقًا،،  مائة  من  اكثر  مرور  بعد  ال 

كتبوها   كتابتهام  ت  وعندما  ال  ت  وفقهاء  السالطين  أرشيف  ظني    بالطمن  فاصبح 
و  أاب  ي عن كذ  ث مرو  و  كالذباب على كل ر  محمد طه  لذلك وقع محمود  الصدور و 

ظلت صافية والتي  ة االصيلة التي هي تبيان لكل شيء  ن  اش وغابت عنه السُّ غش  
بأهل البيت عليهم    محمود محمد طه  لم يرتبطعند أهل البيت عليهم السالم ولكن  

م ل ة السنة الحقيقيين و  ف ظة   جازم اليقيني و ال تأويل  صحاب الأ السالم الذين هم ح  وح 
هل البيت عليهم السالم  أ  عن  بل لم يكن محمود محمد طه يعرف .الدين الحقيقيين 

الخرقاء  البتة  شيئًا   وتفسيراته  تأويالته  انتاج  في  فك ر  الفبركات  ترامن  ولذلك  ث 
ليست  و واإلختالقات   الشياطينإال  إالتي  ابليس    يهام  ثم  و وبرمجيات  مخاطبة  من 

 .  منذ السقيفة  تسلسلةليكون امتدادا لالنحرافات الم   الجهلة والمعاتيه بها
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"اإلسالم اليوم ال وجود له اال قائاًل،  بعته  محمد طه  محمود  عي  د  يبعد أن           
ي المصحف"  في    ، الً ائق  أيضاً   دعيفي  موجود  البشرية  تحتاجه  ما  "كل 

اليست    ة النبوية؟ن  أين السُّ ذلك؟  لك يا محمود محمد طه  من قال  ف  991!!!المصحف"
لها دور في تبيان التنزيل وكذلك التشريع وتوضيح جوانب اإلسالم من خالل فعل  

فإذا كنت تعتقد أن كل ما تحتاجه البشرية موجود   وعمل وتقرير النبوي ص وآله؟
ت ي  بك المشؤوم  بتشطيرك للسُّ   داعاً في المصحف فلماذا خلقت ص   نة النبوية منذ بداية ك 

ق محمود محمد طه  ال يفر   أالناكث عمر بن صهاك؟  ذلك؟ فهل انت قرآني مثل  
القر  والكتاب؟  آبين  تعالىإن  هللا  فيه  قال  الذي  الكتاب    ،نه 

ن ا م ا﴿ ء   م ن   ال ك ت اب   ف ي ف رَّط  ي  عملية  ال  ةن  والسُّ   نبيَّ الم    ن آيشتمل على القر   وهو  200﴾ش 
ولذلك اشترط هللا تعالى اكتمال الدين    والتقريرية وتأويل العترة عليهم السالمقولية  وال

ومن دون تلك الوالية يظل إسالم المرء ناقصًا    والنعمة وفي والية العترة عليهم السالم
وغير مرضيًا عنه إلهيًا ونبويًا كما رأينا في حالة الصحابي بريدة االسلمي رضي  

 . هللا عنه
ال يفر  ق بين المصحف    صهاك، ، مثل وليه عمر بن  ظل محمود محمد طه         

ن تفاصيل  إوالكتاب وال ي در ك أن ما ينتجه النبي ص وآله هو جزء من الكتاب وإال ف
الدينية والتشريعات  الصالة والحج والزكاة وغيرها من الكثير من الواجبات والتعاليم  

ل أو تقرير    النبي ص من  ليست في الم صحف وإنما في ت بي ان  في شكل قول أو ف ع 
ك ر ال ذي أوكل هللا   نَّة هما الكتاب أو الذ   وآله وبذلك يكون المصحف والتبيان أو السُّ
تعالى ونبيه ص وآله تأويله للعترة عليهم السالم ووعد هللا تعالى بحفظهم جميعًا.  

هو مستوى منه  إذا كان ما رأيناه    ن يعرف تفاصيل ذلكأى لمحمود محمد طه  ن  أو 
ة النبوية ن  بالسُّ   ةجهلمحمود محمد طه هو أحد الف  !والفقير  البائس  العقلينتاج  ذلك اال

  وعمر   بن ابي قحافة  ؛ ابوبكرالناكثان  ولي اه ة النبوية كما كان  ن  يبدو انه عدو للسُّ و بل  
 .  ذلك جاهلبه الي   ت  من ك    ، وقد اتضح ذلك جلياً صهاكبن 

محمود          طه  يواصل  ينطق  ،قائالً بجهل    محمد  ال  المصحف    201"."لكن 
ولكنه    ، حسب تعبيره  ،220لى "رجال"إباحتياج المصحف  محمود محمد طه  ح  ويصر   
لى نفسه؛ أي إمريضة    بنرجسية   ي بأنه يمد اصبعهال بالطريقة التي توح  إنهم  لم يعي   

ورغم إقرار  !  لدرجة القهقهة  ك الثكلى ضح  وهذا لشيء ي    !!انه من رجال المصحف!
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بطريقة    "رجال" كلمة  جل تمرير نطق  أومن    ،نهأال  إم النبوة  ت  بخ  محمد طه  محمود  
الناصبي    يستحضر مروية  ،والتجهيز لتنصيب نفسه الجاهلة في هذا المجالمبهمة  

وهذا القول السفياني    ."انما انا قاسم وهللا يعطي"  ،تقولمعاوية بن ابي سفيان والتي  
من اجل استغالل    في هذا السياق  محمد طه  محمودلجاهل  ر لالذي توف    كل   هو

تنبؤه مشروع  لصالح  المروية  تلك  في  "يعطي"  له    كلمة  كان    . االبليسيوت ر سُّ ولو 
الناصبي معاوية  صنمه  م ارتباط نص  معلومات تاريخية قليلة لعل  محمود محمد طه  ل

 لهآسمة النبي ص و ف ق  بأن هللا أعطاه بطريقة تخال  خل طًا  بما يعتقده  بن ابي سفيان  
محمد  الدالف في نصوص محمود    لكن ماذا يفعل    وهذا افتراء على هللا تعالى!!!

ل  أ حيث نس  ؟ل جهله المريع واستعراضه لعينه العوراء في وسط اعمىحمُّ وى ت  س  طه  
متى قال النبي ص  ، فوتنزالً   جدالً   ،تلك المرويةقبلنا بذا  إأنه    :محمد طه  محمود 

الشريعة"آو  قاسم  "انا  قد  نأم  أ   320؟له  طه  محمد  المتخر   أ   محمود  تأويله  ص  نتج 
حيث  ن يعلم حيثية ورود النص في المروية؟  أمن دون  هذا  ن  والمتبط   ل  والمتمح   

  برر به وي  ليستثمره    بن ابي سفيان  قول الناصبي معاوية  محمد طه  ف محمود ط  خ  
وهو ال    ذلك  غبيال  بهي   ت  منذ بداية ك  الشريعة التي ينعق بها    "تقسيمما تسمى "رهة  ت  

تقسيم الغنائم بين المسلمين حيث يتولى النبي ص    شأنفي    ةواردمروية  ن ال أيعلم  
ق  آو  كما  له  اأ سمتها  عن  دينه  يأخذ  الذي  والمجتمع  تعالى.  هللا    الناصبيل  اثممره 

ن ينتج  أ به    يٌ لحر  ه  يخأ ه و يولعن اببن ابي سفيان الذي لعنه النبي ص وآله    معاوية
ة لتلك  ع  ق  ر  ذه الفه"  .وبقية الضالين والم ضلين  محمد طه   محمودالمنحرفين من أمثال  

رقة يقولون!الخ  كما  نعيق  !"  ط  فكل  محمد  ي  محمود  هنا  طبيعته  بر  ه  الباطنية  ز 
  وفقاً   اف في معانيهتدل  من ثم  ن و آالقر تناول بعضًا من آيات  الضالة التي ت الصوفية  و 

على    اعلى أي نص مفبرك يساعده تعتمد  من ثم  و   لما يبثه الشيطان في مخيلته
ل ي  التنبؤي    ابناء هيكله    ن محمود أواضح  كما قلنا سابقًا فإنه من الو .  المزعوموالتَّر سُّ
يتعلم منه    يبحث عنه ولم  ولذلك لمللحديث النبوي    كبيراً   ن عداءً ك  كان ي    محمد طه

ن بصفة خاصة واإلسالم بصفة عامة  آلهي للقر إ  ن الحديث تبيانٌ أنه يعلم  ألشيئًا  
، مثل مواله  يعلممحمود محمد طه  وكان  م الطموحات االبليسية ألمثاله.  وأنه يهد  
يعني تجريدها من    النبوي   مة من الحديث ن تجريد األأ  ، صهاكعمر بن  الناكث  

مواصلة العمل على ارث  لكان يسعى  محمد طه  محمود  يبدو أن  و برمته  اإلسالم  



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  121د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

.  ن المنحرفينيالسابق  سةل خبث ونذالة وخ  كب عمر بن صهاك التضليلي  الناكث  وليه  
ة النبوية قد جعل الجهل العمري  ن  عمر بن صهاك الناس من السُّ الناكث  فتجريد  

كل   على  محمد  ع  ب  اتَّ   مجتمع م طب ق  محمود  الجهول  أمثال  انتاج  النتيجة  وكانت  ه 
والمذاهب    ، مثل اقطاب السقيفةعام يوضح انهبشكل  محمود محمد طه    لفتناو  طه.  

والمبيَّنةة  ن  للسُّ   رادٌ   ،المعتورة المرويات    الواضحة  ميدان  في  حربة"  "راس  والعب 
فكيف لمحمود محمد طه ان يطمح   .م الدين ف إلى هد  قة التي تهد  ل  ت  خ  كة والم  بر  ف  الم  

من الحديث    ن يعلم شيئاً أ من دون    تنتج احكامًا مقبولة  في انتاج اصول وقواعد فقهية 
النبوي؟ فمثل هذا الشخص ليس هدفه انتاج أصول وقواعد فقهية وانما التالعب  

ب ل ةلى  إ  وجرف البهائم والنعاج الذين يأخذون عنه  اسالمية  بمسميات    ةابليسه القابع  م ز 
 .في جمجمته

ظلمات بعضها    ه محمود محمد طأعاله  عنوان  سطور  كان محتوى  هكذا  و          
الذي    والعجيب  والغريب  طائل من ورائها سوى التمهيد لعنوانه المريبال  فوق بعض و 

ه الثانية"  نصُّ الرسالة  ادخل  ف  !!"رسول  العنوان  بعد  كالمه  بدء  أخرى بمجرد  مرة 
  بئيس النصبة  ي   ت  منذ بداية ك    بداً أ  لها تمهيداً   التي لم نر    "الرسالة الثانية"مصطلح  

  ولكي يثبت.  كما قلنا سابقاً   ال رأس لها وال قعر   وخزعبالت  سوى بهرطقات  ذلك
طه محمد  به    محمود  تقبل  الناس  ويجعل  االبليسي  ام ه  محمود ع  يدَّ م ه  الضال    ي 

طه  ليفهم    قائاًل،  محمد  يوفقه  ربنا  انسان  عايزة  وحي،  عايزة  ما  التانية  "الرسالة 
  لبخب    ،نفسه محمد طه  ومحمود  هذه    "عنه"  كيف نصر ف كلمة  وال نعرف  420".عنه

تلك   "عنه"فهل كلمة    رسالته "التانية ما عايزة وحي"!!ن  اقال  منقطع النظير، قد  
أال يختار االنسان بنفسه اللجوء واالخذ عن    ترجع إلى هللا تعالى أم إلى ابليس؟!!

حق   لنا  أيضًا  فنحن  ابليس؟!!  عن  ليفهم  شخصًا  تعالى  هللا  يوف  ق  فكيف  ابليس؟ 
ن يكون انتاج محمود  أفهل يمكن  "التأويل" اللغوي كما كان لمحمود محمد طه!!  

منه هو إلهام  وسطحية وضحالة  ثر ركاكة  كأمحمد طه ونصه الذي لم نر نصًا  
ن ينتج هللا تعالى على لسان محمود محمد طه  أ أيمكن    !!سبيل المثال؟  ىلهي علإ

و  والضحالة  الركاكة  للبشر  سطحيةالتلك  البليغ    ويقدمه  الديني  اإلنتاج  رأينا  وقد 
هل  ؟  لهم تواصل الهامي إلهي  أهل البيت عليهم السالم الذين  منوالرصين والجز ل  

كالتي انتجها محمود محمد طه يمكن أن تكون توفيقًا   سطحيةالضحالة و ال و الركاكة  
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 ، ليقول  الحقاً   محمود محمد طه  يأتيثم  إلهيا لتبيان شيء يرتبط بالدين اإلسالمي؟! و 
ل  ب ه  "في القرآن ربنا قال عن بيان القرآن. قال لنبينا: )) ج  ان ك  ل ت ع  ر  ك  ب ه  ل س  *  ال  ت ح 

ق ر آن ه  * ف إ ذ ا ق ر أ ن اه  ف اتَّب ع  ق ر آن ه  إ نَّ  ع ه  و  م  ل ي ن ا ج  ل ي ن ا ب ي ان ه (("   ع  فمحمود    520!!* ث مَّ إ نَّ ع 
من أوائل اآليات التي نزلت وهي  مكية و القرآنية    اتمحمد طه ال يعلم أن هذه اآلي

ال تع   بتبيان  وآله  قرآند  ص  فهذا    .للنبي  مستمر  التبيان  أو  البيان  كان  إذا  وحتى 
عدم التسرُّع في تداول النص بل اتباع بيانه وقرآنه كما تقول اآليات القرآنية  ب  يتطل  

اعالها! ولالتباع معايير يجب تلبيتها وتقوى يجب االلتزام بها لي علم هللا تعالى عباده  
ًا معايير االتباع وتقيًا؛ كما كان أهل  القرآن. فهل كان محمود محمد طه م تَّب عًا وم لب  ي

حتى يحوز على التبيان كما    البيت عليهم السالم أو حتى المؤمنون من اتباعهم
محمود محمد  كان للمعصومين عليهم السالم أو البيان الذي يكون للمؤمنين؟!! ف

التبيان أو    ن يختطف مهامأيحاول  من دون امتالك أي مؤهل عقلي أو ديني  طه  
لى  اه هللا تعاعطا وكأن التبيان الذي  لتبرير رسالته االبليسية  لنفسه  ويحتكره    البيان

محمود محمد طه  والجاهل  المعتوه  له ألمثال  ث  للنبي ص وآله سيكون هناك تبيان م  
في  .  محمود محمد طه  من قبلضال  كهنوت  أكبر  أو يطمح إليه  عتقده  لم ي ما  وهذا  

ه حدودطموح ابليس محمود محمد  إن  فالحقيقة،   د  وح فلتوي ويريده  م  ألنه ط    طه ال ت ح 
محمد    يذهب محمودحيث  !  !!ولو لن يوق ي هللا تعالى شر ه  تميمحمود محمد طه ان  

 ،يقولعندما  نزل عليه  يمكن أن ي  نٌ ا بين هناك  أ  ،بطريقة ابليسية  ل م  ح،لي    بعيداً طه  
نرى  هكذا  و   620"!!.لخيراته وهباته"بيانه باستمرار .. ربنا يبين للنفوس المتعرضة  

طافحة  المشعوذة    تهوصوفيالمنحرفة    تهي  رفان  ع  و الزائغة    محمود محمد طه  باطنيةهنا  
  ما لم تتثبت عي  روتها وهي تد  وقد بلغت ذ  وتجلياتها  في أوضح صورها    سنةآو بل  
نزل على  التبيان الذي يق بين  . فمحمود محمد طه ال يفر   ثبتهت    ان  وال يمكن  منه

  الذين هم   لهآص و   ممن اصطفى هللا من ذرية النبيالنبي ص وآله و   ؛المعصومين
"  ي ت ب يَّن  والبيان الذي له مصداق في القرآن في كلمة "  ، عليهم السالمعترته االطهار  

م  آي ات ن ا﴿كما في اآلية القرآنية التي تقول،   ن ر يه  ف ي   ف ي س  ف اق  و  م  اآل  ه  تَّٰى ي ت ب يَّن     أ نف س  ح 
" والذي يمكن ان يكون حتى لغير المسلم ليحاججه هللا تعالى بذلك  قُّ ل ه م  أ نَّه  ال ح 

  بليسييحاول االولكن  والفرق بين الدين اإلسالمي واألديان األخرى  ن له الحق  ي   ب  وي  
  بينالضالة  يحشر نفسه  فنفسه    نبوي م "التبيان" الايختطف مه  انمحمد طه  محمود  
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التبيان بمهام  يقومون  الذين  سوى والتأويل    المعصومين  المعصومين  من  نر  ولم 
التبيان   وابلغ  الركاكة  والتأويل  اجزل  سوى  طه  محمد  محمود  من  نر  لم  ولكننا 
عي  د  ن يأ محمود محمد طه  حاول  يإذ  .  والفلس في العقل واللغة  والضحالة والسطحية

  على حسب تعبيره   النفوس "المتعرضة لخيراته وهباته"ب   امه وس    نمبيان على  نزول ت  
والتي  !! فاين تلك النفوس المتعرضة لخيرات وهبات هللا تعالى  ذالصوفي المشعو  

جميعًا  المعصومين عليهم  وعترته  له  آ ذا استثنينا النبي ص و إتكون نتيجتها تبيان  
والسالم؟   الت  أالصلوات  ا ين  والتأويل  و   إللهيبيان  خارج  اليقيني  والصحيح  الجازم 

؟ لى يوم الدينإ، بالقرآن الكريم  ونبوياً   عليهم السالم المربوطون، إلهياً عترة  النطاق  
والهرطقة  سوى الشعوذة  الصوفية المشعوذة والعرفانية الضالة  هل رأينا من النفوس  

فيأو  والرقص  الفتة  و   كل  وإنتاج  الت ك يَّات  المساجد  احين  سوح  والمد  المتسولين 
هل قارن محمود محمد طه بين ؟  والسطحية  واستفراغ الركاكة والضحالة  التجاريين

لحكمة في  دة لمجس   وبين والنتاجات العترية الهترئة  نتاجاته الركيكة وااللتقاطية والم
والبالغة في القول؟ هل يمكن اصاًل أن يعتقد انسان    في النص  المعنى والجزالة 

 " متعرضة لخيرات هللا وهباته "على نفس    "تبيان"عاقل أن ما انتجه محمود محمد طه  
ر ل إلى داخل الغرفة وت  بينما هي نفٌس  ؟  ها عندما ت قام صالة الجماعةقلغتنساب كالو 

 لألنفس المتعرضة العتراءات ابليس ووسوساته  ناماذا تركإذا كان االمر كذلك ف ف
باطنيته  من نصوص  محمد طه  محمود  عبالت  ز  هات وخ  ر  هل تختلف ت  ؟  وتلبيساته

واالسرائيليات    هاتر  ومذاهبه المعتورة المليئة بالمتناقضات والت  المشعوذة  صوفيته  و 
فهل محمود محمد طه    ؟بداً أ  لهيا  إ  للناس بياناً   عط  ن لم ت  لى اآل إوالتي منذ السقيفة و 

ل عليه أو  ينتج شيئًا ي مكن للناسلبينهم    سيكون طرزاناً  أن تأخذ الدين منه؟    أن ت عو  
طه  ذا  إف محمد  محمود  مزوَّ الذي  كان  مصادر  من  ي نهل  نفوس   نظ  رة  نتاج  أنها 

  الجاهل   حسب مفهوم محمود محمد طه"تبيانا"  أو  "متعرضة لخيرات هللا وهباته"  
محمد طه  كان حالهم كما يصفهم محمود  وما  ه  أمثالى الناس  خرج عل  ا مل  ،  للتبيان

"كل انسان بيفهم ان الحيرة مطبقة في األرض كلها وان خلق هللا حيث    أن  نفسه
...انو البشرية في  وجدوا، هم في التيه، هم حايرين..هم ضالين هم فاقدين حاجة..

" الذي استحضره محمود  بتبحث عن هللا ونالحظ لفظ "  720!!!التيه بتبحث عن هللا"
لي طه  لمعنى  محمد  مصداق  كالمه  الضالة  جعل  العرفانية  زوراً مرويته    المنسوبة 
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ان هللا احتجب عن البصائر كما احتجب عن  تدعي "للنبي ص وآله والتي    وبهتاناً 
تطلبونه" كما  يطلبونه  األعلى  المأل  وان  بمفاهيمه   820االبصار    العرفانية   ولي لمح 

  ذا كان محمود إوالتي سنناقشها الحقًا. فث بالتجسيم والتشبيه  المنحرفة التي تتشب  
استشهاد  ف ما حدث في اعقاب  في التاريخ اإلسالمي وعر    ع قليالً ل  قد اط    محمد طه

و  ص  لع  آالنبي  الحيرة    مل  له  والضالل  أسباب  هو  ذالوالتيه  في  نفسه  ي  قابع  جزء 
  وافر    لنصيب  الذي هو متجرع    والضالل  التيهالحيرة و م مصدر  يعل  منتصفه وكان س

ويبحث عنهم ويتوالهم ويتبرأ من  الحقيقيين    هل القرآنيترك المهام أل كان سو منه  
ل  ويتنبأ  ث  ن يتشبَّ أمن    بدالً اعداءهم   ن ليتصدوا  و الضالن  و الباطنياشباهه  و هو  وي ت ر سَّ

ليسوا   هم  وال  لمهام  أهله  لهمن  والفال.  مؤهلين  القرآنية  القديمة  تجارب  نصوص 
الحديثة، مع الفوارق، توضح لنا ان هذا الدين ال يستطيع ان يدل ف فيه معتوه أو  و 

ادعاء  الترابي بهللا    حسن عبد  "الماجشوني"  السيركيق  ونه  ق  نع  . فقد  أو جاهل   منافق
، مثل مالك بن انس وعبد العزيز بن عبد هللا بن أبي  مقد  ولم ي    الفقهتجديد أصول  

زد اتباعه  ي لم  وفقه تحليل غناء وتحلل  فارغة سيركية  هات  ر  سوى ت    الماجشون سلمة  
يق ه    نأل  .وزيفا  إال ضالالً  لم نفسه    حسن عبد هللا الترابيالفاشل  "الماجشوني"  الم ت ف 

لي  تضليلي  مالكي وماجشوني  ذا فهمها فقد فهمهما من ارث  إو يفهم أصول الفقه   وتمحُّ
الهداية  وتخرُّصي   لطريق  الظنية  رافض  والقياسات  واالهواء  الذوقيات  على  وقائم 

وال عالقة لها بنص إلهي  واالستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة وكلها ضالة 
اصول    ج بشيء نافع من خر  ي  ن  ألفاشل حسن عبد هللا الترابي  لماجشوني الفكيف  

الفقهي    هيبني االنسان تجديدفهل يمكن أن    ؟اجددهي  كيف له أن  و فقه ضالة كتلك  
الفقه   اصول  تجديد  على  أو  على   فقهباالعتماد  والتحريف  قائم  والخداع    التزوير 

هاته  ر  ت  ب نعق محمود محمد طه أيضاً فكذلك ؟  الدين نفسهانتهاك نصوص  و والكذب  
فالرسالة  "   ،ببالهة وبالدة منقطعة النظير  ليقول  الباطلة  العرفانيةو الشاطحة  الباطنية  

الثانية، بايجاز، هي فهم أصول الدين لتطوير شريعتنا من الصور اللي نزلت في  
منها   اكثر  الدين  بأصول  لتلتصق  الموقوتية،  صفة  بعض  وفيها  السابع  القرن 
نص   الى  فرعي  نص  من  انتقال  هي   .. القران  من  خرجت  ما  بالفروع.. 

ال يعرف أصول الدين الحق    ايضاً   محمود محمد طه  فإنوهكذا    920!!!"اصلي..
  لفهم ظن  ي   وفقاً   خاصة به فقهية    يؤسس اصوالً يتحدث عنها و يحاول أن  مع ذلك  و 
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قدم بديله كما  ن ي  أمحمود محمد طه  حاول  وي  دين هللا تعالى    مهدُّ زيد من تي   ابليسي
قل الثاني  ض الثُّ على النبي ص وآله ورف    صهاك عندما رد  عمر بن  الناكث  فعل  

وكان نتاج البديل    أمر النبي ص وآله  ىالذي خالف وعصالمنحرف  بديله  اجت ر ح  و 
الالعمري   الجهل  أمثال  ب  ط  م  سيطرة  وإنتاج  به  رضي  الذي  المجتمع  على  التائه  ق 

 . محمود محمد طه
واختالقه تقسيمه االعتباطي للدين  و رهاته  في ت  محمد طه  محمود  واصل  ي         

نيفا    ذلك  خرق األبه  ي   ت  ة ك  مكث بعد كتاب  ي و أصول وقواعد ما انزل هللا بها من سلطان  
سوى بعض    ى ترهاته تلكجدو صحة أو  ت  ثب  ي  علميا و   ولم ينتج لنا شيئاً   من الزمن

ت ي  به ذلك و    ا شحن سطورهالك ت ي  بات التي ليست اقل ضالاًل وضحالة وسطحية من ك 
والهذيان الشطح  د  ي جس   غاو    .فقط  بتفكير  كان  انه  من  المص   ويبدو  مع  دمة 

محمد  محمود  هلك  اصطدموا به و فقد  وبالفعل    .به  قونع    قعلى ما نه    ضون سيعتر  
يظل تابعًا له سوى   مول  يتراجع عنهان  أدون    تلكبعد عقود من انتاج اباطيله  طه  

مفبركة   مرويات  من  الدواعش  به  ينعق  بما  والناعقين  بالدين  المتدثرين  العلمانيين 
بًا نفسه كم ف ك  ر  للتيوس  ف  !تسيء للنبي ص وآله عي  يد  التي تأخذ عنه  والغنم  م نص  

طه  محمود ف   ،قائالً   محمد  الحقيقة،  في  هي،  العشرين  القرن  مرحلتنا    ي"إنسانية 
الحاضرة، ))ما تشوفوه منها من انحرافات(( لو قارنتها بجاهلية القرن السابع لوجدت  

جاهلية  وال ةالقديم لجاهليةبا وجاهل وهذا فهم غريب 102مجتمعنا ارقى بكثير جدا"!
يقصد الجانب  محمود محمد طه  ذا كان  إال  إ  ويحمل خصائص جهله المميز  الثانية

من المعاصر    الجاهلية  تلك  المادي  المادي  المادية  والرقي  الغربية  ي  تالللحضارة 
ض عنه  قة التي ال ترى الحق وإذا رأته تعر  الضي     عيون محمود محمد طه  تمأل

بالباطل استبداله  فف  !وتحاول  الديني  الجانب  محمود  إن  في  طه  كالم  هذا  محمد 
من الجاهلية    اً كثر شر أ ن الجاهلية الثانية  أله الذي يوضح  آيناقض حديث النبي ص و 

ن ة النبوية . األولى ولكن كما قلنا سابقًا وكررناه فإن محمود محمد طه ال يعرف السُّ
اتها  نتاج الفلتة القديمة  هو   محمود محمد طهإن  بل    .وال عالقة له بها ض  .  وأحد ت م خُّ

النبي ص وآله "ب عثت بين جاهليتين أ خراهما شرٌّ  فمحمود محمد طه لم يسمع قول  
ودليل ذلك في عصرنا هو ظهور أمثال محمود محمد طه الذين   112" .من أوالهما

وهذه هي مصيبة .  من الدين نفسهيفعلون ذلك  و   دينهمل  جم  م  يشككون الناس في  
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ارباب    ليتمح  حيث  تحاول هدم الدين من الدين نفسه!  الجاهلية الثانية الرئيسية التي  
مجتمع  ال ويملؤون  من الدين نفسه    في الدين  لتشكيكل  ويتخر صون الجاهلية الثانية  

أن انتاج  . أي  يوم  يومًا بعد  اً عمقيزداد  وضالل  ه يغرق في تيه  ونجعل ي و ضاللهم  ب
حاول تحريف الدين من خالل التبرير والتدليل الباطني  ي   محمود محمد طهأمثال  

نفسه    خبولالم الدين  المفبركة.  من  المرويات  من  دينا  هو  يعتقده  هو  ومما  وهذا 
محمود  رفعت  التي  الثانية  الجاهلية  نفس  وهي  .  الذي ال حدود له  الضالل المبين 

لت لتبرير ذلك من  وتمح  باسم الدين  ظلمًا  وقتلته    ل المشنقةحب  على    ظلماً محمد طه  
وهي الجاهلية الثانية التي لم يفهم محمود محمد  !  والدين بريء من ذلك  نفسه  الدين

  هي الجاهلية و .  وكتب بثقة ابليسية في النفس ونشر اباطيله  طه شرها المستطير
وظلمت أهل    التي جاءت بالتبرير من الدين نفسهو   الثانية التي جذورها في السقيفة

نفسه   الدين  من  بالتبرير  السالم  عليهم  المنقلبالبيت  اتباع  القرن  ي وحكم  حتى  ن 
  ن و ر ج   فيانتجت الوهابية والسلفية ودواعشها الذين  و العشرين بالتبرير من الدين نفسه  

األبرياء    ن و قتليو واألسواق  المساجد   واألطفال  المدنيين  الدين  والنساء  من  بالتبرير 
وهي نفس  !!  وهللا تعالى بريء مما يفعلون   كبرأصيحات هللا  إيقاع  نفسه بل وعلى  

اطه ذوي ضب  و ق  رتز  والم    شهم  الجاهلية التي انتجت االخوان المتأسلمين وجيشهم الم  
ل ح وال تعرف غير قتل  بين م عت ل فها ونفيلها تس  والنافجة حضنيها  الكروش الممتدة  

ما  عصابات  . وهي نفس الجاهلية التي انتجت  ر ذلك من الدين نفسهوتبر     األبرياء
  ن الذي من الفاقد التعليمي لة ه  وجنودها الج  دعمهم السريع وقياداتها المجرمة تسمى ب

  هاشر نل الفتن و اشعااألبرياء و المدنيين  يتمتعون بقتل وحرق    ؛يتصرفون كأبنا الحرام
وكأن محمود محمد    على إيقاع صيحات هللا أكبر وهللا تعالى بريء مما يفعلون!!

طه ال يعلم، وبالفعل لم ال يعلم، بأن الجاهلية االولى التي كان فيها وئد البنات  
وعبادة االصنام الحجرية وقطع الرحم فكذلك الجاهلية الثانية فيها أسوأ من ذلك الن  

ت حجرية وأن وئد البنات موجود بل وبالشكل  اصنام الناس أصبحت بشرية وليس
القديم وبأشكال مختلفة وقطع الرحم موجود ولعله لم يسمع بد ور العجزة التي كانت  
منتشرة في أوروبا وظهرت في السودان وكل ذلك كان يمكن ان تتجنبه البشرية لو  

ن الصحابة امر النبي ص وآله وسل موا امرهم للعترة عليه م و   م السالم. اطاع من ي س 
أليست هذه هي جاهلية أسوأ من الجاهلية األولى لو كان للضحية محمود محمد  
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ل م ولو كان الضحية محمود محمد طه قد قرأ وتثق ف قلياًل بل   م أو يع  طه عقٌل ي فه 
هو   الذي  الجهل  عمق  وأدرك  قلياًل  تواضع  طه  محمد  محمود  الضحية  كان  ولو 

فمحمود محمد طه لم يكن يعلم أن الجاهلية األولى  ؟  حتى مشار ف انفه  غارق فيه
ر جرائمها من الدين الجاهلي نفسه كما تفعل الجاهلية الثانية التي هو   لم تكن تبر  
أحد نتاجاتها. فمحمود محمد طه، من شدة عمق جهله، ال يعلم كل ذلك ومع ذلك  

محمود محمد طه  لذلك فقد كان على الضال    يتقدم وبجرأة وقحة ليعل  م الناس الدين!
محمود  ريد  كيف ي و   درك أن الجاهلية الثانية هي أكثر شرًا من الجاهلية األولى.ان ي  

اصوله وقواعده الفقهية من دون ان يعرف مثل هذه الحقائق  أن يؤسس  محمد طه  
سينتجه الجاهل محمود محمد طه  بعد ذلك والتفاصيل التاريخية الدامغة؟ فأي دين 

ح أن محمود محمد طه كان غارقًا في جهل  عميق  للناس ليتعب دوا به؟ وك ل هذا يوض 
كورسات المدارس التي تم حقنها فيه ولم تز ده إال خبااًل    واكاذيب   وينطلق من ت ر هات

ق ب االصنام االنقالبية والفلتوية المظلمة   عقليًا ووبااًل معرفيًا ولذلك رأيناه ي مجد ح 
ب مليئة  كانت  أنها  يعلم  الجاهلوال  في  أ صول  والمتمثلة  الثانية  والغدر  ية  النكوث 

   والموبقات والمهل كات!والفجور والخيانة والظلم والكذب واالفتراء 
جهله المريع في التاريخ عندما يقول "في ناس    محمد طه  ر محمودظه  وي           

وعثمان    بتورطوا وعمر  ابوبكر  بمجتمع  الحاضر  المجتمع  ويقارنوا  الخطأ،  في 
يعلم  212".وعلي ال  طه  محمد  محمود  يعلم،وكأن  لم  وبالفعل  هي  م    ،  عصابة  ن 

بيت  على  هجموا  اقتحموا بيت النبوة بمجرد استشهاد النبي ص وآله و الذين  المنقلبين  
والتي يرضى هللا لرضاها    وآله، بضعة النبي ص  السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم

ب مذهب محمود محمد  ت  وفقًا للنصوص الموجودة في ك    312ويغضب هللا لغضبها
  د بحرق هد  الذي  م ن    ، وبالفعل لم يعلم،! وكأن محمود محمد طه ال يعلمطه المعتو ر

ق السيدة فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين اإلمام علي  بمن فيه؛ أي حر    بيت النبوة
جميعاً واإل عليهم  والحسين  الحسن  وسالمه  مامين  هللا  محمود    412!صلوات  وكأن 

  ، فاطمة عليها السالمالسيدة  غضب  شيئًا عن    ، وبالفعل لم يعلم، محمد طه ال يعلم
،  يرضى هللا لرضاها ويغضب هللا لغضبهاوالتي  له  آ التي هي بضعة النبي ص و 

النابذين لكتاب هللا تعالى خلف ظهورهم  من أئمة الكفر    واعتبرتهم  المهاجمينى  عل
محمود محمد  وكأن    512! طالبت الناس بقتالهملذلك  و   يبغون حكم الجاهليةوالذين  
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السيدة فاطمة الزهراء    بسبب ذلك كله فإنو ه  أنبلم يسمع، وبالفعل لم يسمع،  طه  
والناكث والفلتوي  بن ابي قحافة  ابوبكر  الناكث والفلتوي  عن  ل كانت تعليها السالم  

ومنعتهما من حضور مراسيم الصالة    612في كل صالة تصليها   صهاكبن    عمر
وكأن محمود  . اصالً  ألنها لم تعتبرهم مسلمين  عليها ومواراة جثمانها الطاهر الثري 

قتل    دابوبكر بن ابي قحافة قالناكث  وليه  أن    ال يعلم، وبالفعل لم يعلم،  محمد طه
بل ولم يفعل شيء لمن  هم في مقابر جماعية وسبي نساءهم  ن  هم ودف  ق  المسلمين وحر  

بزوجة   خالد بن الوليد الدموي  من دون استبراء كما فعل    اياالمسلمات السبزنى ب
محمد  وكأن محمود    712الصحابي الجليل مالك بن نويرة رضوان هللا تعالى عليه!

وب  812بحرق قرية عرب سوس، وبالفعل لم يسمع،  لم يسمعطه   شجارها  أ بأكملها 
في انتهاك صارخ ألبسط حقوق    صهاكبن    عمرالناكث  وليه  مر من  أوحيواناتها ب 

يعتقد   من  بواسطة  والطبيعة  كنفه  الناس  في  تربى  الذي  المعتو ر  محمود  المذهب 
أمير المؤمنين االمام    مك  ح  رنا بذك  هذا ي  و   ق ل  خت  ه األسطوري الم  بعدل    جهالً   محمد طه 

والذي    912ر" ر والمد  بأنه "ظلم الحج    عمر بن صهاكالناكث  على  علي عليه السالم  
  202".خاصة إن النبي ص وآله قد قال، "اقضاكم علي  صحيحاً حكمًا شرعيًا و كان  

ذر    يبعثمان بن عفان الل  قت  ، وبالفعل لم يسمع،  لم يسمعمحمد طه  وكأن محمود  
عثمان بن    ق وفت    212لى صحراء الربذة ليموت هناكإ ه بنفيه  رضي هللا عنالغفاري  

هللا    عبدضلع  عثمان بن عفان    ر كس  كذلك  و   222بطن عمار رضي هللا عنهعفان ل
عثمان بن  الخطايا    حم الوكل هذه جرائم ارتكبها    322في موته  هد وتسبببن مسعو 

   !عفان ولي محمود محمد طه
ن جهله  بره  من محتوياته الجاهلة التي ت    ق محمود محمد طه مزيداً طل  وي           

"نبينا قال: كيف انتم اذا نزل عليكم    ،محمد طه  يقول محمود  . حيث والمزمن المريع  
  القارئ درك  وهنا ي    422!!!".ابن مريم حكما قسطا يمأل األرض عدال كما ملئت جورا

والم   محمودمدى  ر  ص  ب  ست  الواعي  كان  الذي  طه  الجهل  وع    اً غارق  محمد  ق  م  فيه 
فلو لم يكن محمود محمد طه .  ويتميز بها على اآلخرين  البالهة التي يتمتع بها

ل م أن   له في  آلم يقله النبي ص و بالصيغة اعالها    النصيعاني من جهل مريع لع 
يبدو ان محمود  و   .ولم يكن هدف النص ابن مريم عليه السالم  عليه السالمابن مريم  

وف   التي  الحبكات  على  إال  يعتمد  لم  طه  أجل  محمد  من  له  يغطُّ أروها  على  ن  وا 
تدعي   من خالل اختالق مروية  والتعمية عليها  فضائل أهل البيت عليهم السالم 
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إلى    ،كما اعتاد كهنة االنقالب السقيفي ،ب المرويةعودة عيسى عليه السالم وتنس  
لسان أحد أقرب الصحابة المؤمنين للنبي ص وآله مثل اباذر أو جابر بن عبد هللا  

ق البقر والبعير محتوى المروية التي  هم لكي يصد   رضي هللا عناو حذيفة بن اليمان  
يق   ولم  بامتياز  كنسية  م  هي  مروية  ففي  وآله.  ص  النبي  ومنسوبة ل  خت  لها  قة 

النبي ص وآله قال، "ينزل عيسى بن مريم،    تدعي كذبًا أن رضي هللا عنه   جابرل
  فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: ال، إن بعضهم أمير بعض تكرمة

فتنسب مقولة مجيء عيسى عليه السالم مع المهدي عليه السالم   522هللا لهذه األمة"
  ؛ حشر الناصبيانبل و للنبي ص وآله رغم أن كل األحاديث المتواترة ال تذكر ذلك.  

ما اسم المهدي عليه السالم بتعبير  اسم ابن مريم عليه السالم وعوَّ   ،البخاري ومسلم
منكم" ال  "امامكم  النبوية    تراث بينما  واألحاديث  بالروايات  مليء  نفسه  السقيفي 

  .أبداً   الصحيحة والمتواترة والتي قالت بظهور المهدي عليه السالم ولم تذكر غيره
ن اللذين يخفيان فضائل اهل البيت ويحشران  يالناصبي  ؛بل وحتى البخاري ومسلم

كيف أنتم إذا نزل  "  ،وآله قالأن النبي ص  يقول نصهما    ،الكنسيات والنصرانيات
ب المروية مقولة مجيء عيسى عليه    622".ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وهكذا ت نس 

المتواترة   األحاديث  كل  أن  رغم  وآله  ص  للنبي  السالم  عليه  المهدي  مع  السالم 
والصحيحة ال تذكر مجيء عيسة عليه السالم وإنما مجيء االمام المهدي عليه  

م  ولكن محمود محمد طه قد ابتلع ما تم رميه له من اشباه األحاديث التي تالسالم.  
ح  ض  يت    حبكها لتضليل الناس وتغييبهم عن فضائل أهل البيت عليهم السالم. حيث

النبي    قالبل لقد  في شيء ال يعلمه؟    لكنه متحدثٌ   ان محمود محمد طه كان جاهالً 
إن "  ،ل بيته عليه الصالة والسالمآالمهدي المنتظر من  ظهور  في شأن  ص وآله  

الخلق بعدي اثنا عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي.  خلفائي وأوصيائي وحجج هللا على  
قيل: فمن ولدك؟ قال:    .قيل: يا رسول هللا، ومن أخوك؟ قال: علي بن أبي طالب

وكما ذكرنا    722.المهدي الذي يمألها األرض قسطًا وعدال كما ملئت ظلمًا وجوراً 
قال: قال النبي ص  الذي  عن أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم  سابقًا الحديث  

ليلة في  هللا  يصلحه  البيت  أهل  منا  "المهدي  المؤمنين  عن  وكذلك    ".وآله  أم  أ م 
عنها   سلمة هللا  يقول، أنها  رضي  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سمعت  قالت: 

دًا من األحاديث المتواترة  وقد ذكرنا سابقًا عد  "."المهدي من عترتي من ولد فاطمة
من  ب ومصادر  ت  حتى في ك    في هذا الشأن وموجودةوالصحيحة وباإلسناد الجياد  
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ن ة وعلى لسان كبار كه ويعترف بها حتى الكهنة بمن  تهم  نيسمون أنفسهم أهل السُّ
ب اقر  وكما رأينا سابقًا فقد  منهم.  النواصب  اقطاب  أحاديث المهدي  فيهم  وخر جها 

نة و كهنة من يسمو    ،والبزار  ، وابن ماجة  ،والترمذي  ،منهم: أبو داودن أنفسهم أهل السُّ
  وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل  ،والطبراني  ،والحاكم

  ،بن عمر  هللا عبد  و   عباسعبدهللا بن  وابن  أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم  
وأبي سعيد    بن مالك،  وأنس   ،وأبي هريرة  ،مسعودوعبد هللا بن  بن عبيد هللا    وطلحة
اعلم "  ،تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي وغيرهم. يقول المبار كفوري في    الخدري 

ر أنه البد في آخر الزمان  و صع أن المشهور بين الكافة من أهل اإلسالم على مر ال 
في    ابن خلدون واقر  "  .ويظهر العدل   ، من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين

"اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل اإلسالم وعلى مر العصور أنه    مقدمته قائاًل،
في العدل،   آخر الزمان البد  ويظهر  الدين  البيت، يؤيد  ظهور رجل من أهل  من 

  ي أبو الحسن محمد بن الحسين اآلبر    عنو   ."سمى بالمهديوي    ...ويتبعه المسلمون  
"قد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول هللا    يقول،  نه أفي كتاب مناقب الشافعي  

صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته." بل واقر  
"األحاديث التي    الدموية قائاًل إن  ابن تيمية في منهاج سنتهالنغل والنذل  الناصبي  

  ، وأحمد  ، والترمذي  ،صحيحة رواها أبو داود حتج بها على خروج المهدي أحاديثي  
"أما    قائاًل،  عبد العزيز بن بازالكهنوت  " واقر  .وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره

إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، ألن  
جورًا،  وأنه يمأل األرض عداًل وقسطًا كما ملئت    ،أحاديث خروجه في آخر الزمان

واستفاضت جدًا  وكثرت  معنويًا،  تواترًا  تواترت  قروا  أجميعهم  إنهم  فوهكذا    " .قد 
ثقات  باأل هم  من  رواها  والتي  الشأن  هذا  في  النبوية  ل حاديث  يسمون  بالنسبة  من 

قال، "ال تنقضي  أنه  أن النبي ص وآله   وعن عبد هللا بن مسعودة.  ن  هل السُّ أ نفسهم  أ
 ألبي داود " ورواية.من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي  الدنيا حتى يملك العرب رجل

وآله ص  النبي  عن  "تقول  أبي  يواطئ ،  اسم  أبيه  واسم  اسمي  رواية    ".اسمه  وفي 
أخرى عن ابن مسعود أن النبي ص وآله قال، "ال تذهب الدنيا وال تنقضي حتى  

النبي  ن  أ  أبي سعيد الخدري " وعن  .يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
ص وآله قال، "المهدي مني أجلى الجبهة أقنى األنف يمأل األرض قسطًا وعداًل  

عن النبي ص وآله قال، "يخرج   " وعن أبي سعيد الخدري .كما ملئت جورا وظلما
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المال   ويعطى  نباتها،  األرض  وتخرج  الغيث،  هللا  يسقيه  المهدي،  أمتي  آخر  في 
 ".سبعًا أو ثمانيًا )يعني حججا( صحاحًا، وتكثر الماشية، وتعظم األمة، يعيش

على    استعاذ محمود محمد طه من الشيطان الرجيم الذي كان مسيطراً ولو           
حتى ولو في لحظات    ،نفسها   ر المعتو    مصادر مذهبه بقراءة  قلياًل  كل ف نفسه  عقله و 

  وص م النصلعل  مغادرته للمصلين وتجنبه الصالة معهم واغالقه الغرفة على نفسه،  
لكن  و وجورا.    ئت ظلماً ل  ن م  أبعد    ن سيكون مهام ملء األرض عدالً م  ول    ة الصحيح

مما  ستطيع السيطرة عليه  ين  أشيطانه أكبر من    كانمحمد طه  ن محمود  أيبدو  
يبقى   اال محيَّ جعله  عن  الحقائق  دا  هذه  على  رويات  مبال  فقط  اً مشحونو طالع 

 .  باالال خ  إات التي لم تزده والكنسي    باإلسرائيلياتفقط  اً ومتأثر  الموضوعة
لها  د  مَّ ع  ت  الم  وتهميشه  النبوية  ة  ن  بالسُّ   محمود محمد طه  ومما ينم على جهل          

الذي تحتاجه البشرية من  ان المستوى  ادعاءه  ز  بجهل متمي    محمد طه  محمودكرر  ي
  ،محمود محمد طهوكأن    822الدين "في الوقت الحاضر وهو موجود في المصحف"

ال تعرف سوى جلدتي المصحف وال تفهم القرآن  مشعوذة  في بيئة صوفية    أ الذي نش
احين  و   آكلي الفتة  وال تنتج سوى الذي بداخله   الراقصين في تك يَّات ها    التجاريين المدَّ

ولم  بعاد الناس عن الضالل  ن وحده كاف إلآالقر يعتقد أن  ،  الضرار  وسوح مساجدها 
  922".ن من االمة من هم "بكتاب هللا يضلون بأيسمع بقول جبريل للنبي ص وآله  

ة الهداية النبوية التي ال هداية غيرها كانت في  ف  ص  وال يعلم محمود محمد طه أن و  
عمر بن    الناكث   ارتباط القرآن والعترة عليهم السالم وتسليم الناس لهما ولكن رفض

لمحمود محمد طه تلك البركة اآلسنة عمر بن صهاك    الناكثصهاك ذلك فأختار  
  ح نص كما يوض   . الناس عن الدينل يضل   و  حاتهل  التي يغرف ويشرب منها لينتج س  

ط محمد  وكتي     ،همحمود  خاصة  بصفة  العنوان  هذا  بصفة    ذلك   خرق األبة  تحت 
االبله والمقيت  تصنيفه   ركر   يد وي  ع  . فهو ي  ة نفسهان  ة وتعريف السُّ ن  جهله بالسُّ  ،عامة

  ع اطالقاً ة النبوية لم تشر   ن  وكأن السُّ   خرآة شيء والشريعة شيء  ن  الذي يجعل السُّ و 
وبالفعل لم يسمع بها ألنه لو سمع بها لما    ،ولم يسمع محمود محمد طه بتشريعاتها

محمود  عي  . حيث يد  ه االبليسيةتتلك التي رأيناها في رسالك مخبولة    نتج نصوصاً أ
طريق محمد هو عمله  "   أخرى قائاًل،مرة    ،منقطعة النظيربعته وبالهة    ،محمد طه

  –هو سنته .. هو شريعته الخاصة    في خاصة نفسه .. وعمله في خاصة نفسه
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.. سنته سنته غير شريعته المتهاما شريعته فهي تعليمه المته..    – شريعة النبوة  
ال  التي  هات  ر  والتيه والت  قة  من له عقل لهذه الهرط    فلينظر   302!!!" شريعة مؤكدة.

فما هو  الم بين  يان  ذ!! فاذا لم يكن هذا هو الهعقلسكة من  م  يقبلها من كان له  
يمكن  ن؟  ذ  إيان  ذاله دين ي   نأ  لعاقلفهل  المعاتيه   هأخذ  أمثال    والمخابيل   من  من 

 ؟ محمود محمد طه
يعالج "مسألة في    "كتابه"ن  كذبًا أمحمد طه  عي محمود  وفي "الخاتمة" يد         

صل  أ ما هو    ذلك  هطلبه األ ي   ت  من يقرأ ك  عرف  وال يستطيع ان ي  312!!!أصول الدين"
عند   طهمحمود  الجاهل  لتقاطي  اال الدين  هو  ألن  محمد  يفهم  نفسه  ه  الدين  لم 

رابة  غبمحمد طه  يقر محمود  و    ؟واصول فقهه  ن يفهم اصولهأفكيف له    صطالحاا
يربط أوالغريب    !!عنوانه وهرطقاتهغرابة    نه  بينما  بغرابة    هاتهر  وت    عباطاته  الدين 
كثر من  أليس  محمد طه  في الوقت الذي كان نص محمود    راً يسَّ وم    تى تبياناً أالدين  
و   شطح   مترابط    ومبعثر    متشتت    ه ذ ي  على    قائم  هائم  تحت عنوان    يبدأ قوالً   وغير 

درك  ي  ر  الحصيف والمتدب   القارئ  أن  و من عنوان  عالقة له بما بدأ به    ال   ويختمه بقول  
هذا إال على  فارغ  ع المخاد  غ وال المراو  رير أسلوبه  موال يمكن ت   رس  ذلك بسهولة وي  

ن  أضحك للثَّك لى  م بل والفي االمر  . والغريب  من اتباعه  هالء والحمير والبغالالج
ف ت بأنها    محمود محمد طهعبالت  ز  وخ    شطحات ص    232".ناجحة"محاضرة  هذه قد و 

والذي    جرأته برر مثل هذا الوصف الوقح والسمج في  ت  ي  تالوال نعرف معايير النجاح  
  ! يحاول ان ي حم د بما لم يفعل

  ( الحزب الجمهوري )ن  إفي ضالله ويقول    بعيداً   محمد طه  محمودذهب  ي       
ابي    -"يدعو الى ان يسير الناس من مرتبة االيمان، التي كانت حظ االمة الماضية

دونه  فمن  "  332"بكر  طه  محمد  محمود  المعتوه  ادعاء  االمة  حسب  مرتبة  الى 
محمد    !! فمن قال لمحمود محمود محمد طهحسب االدعاء الجاهل ل  432المسلمة"

نص يوثق ايمان    محمود محمد طهة  ز بحو   هل  ؟كان مؤمناً بن أبي  ان ابوبكر    طه
 ؟ وفقًا لهواه   ع محمود محمد طه صكوك االيمان يوز     الناكث ابوبكر بن ابي قحافة أم

ألم يقرأ محمود محمد طه اآليات القرآنية والتاريخ الموثق الذي يدين الناكث ابوبكر  
 اآلية محمد طه  محمود  قرأ المعتوه  هل  بن ابي قحافة والناكث عمر بن صهاك؟  

ت  النَّب ي   ﴿  التي تقول،  رآنيةالق و  ق  ص  و ات ك م  ف و  ف ع وا أ ص  ين  آم ن وا ال  ت ر  ا الَّذ  و ال    ي ا أ يُّه 



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  133د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

ل    وا ل ه  ب ال ق و  ر  ه  ون  ت ج  ع ر  ال ك م  و أ نت م  ال  ت ش  م  ب ط  أ ع  ض  أ ن ت ح  م  ل ب ع  ك  ض  التي  و   532﴾ب ع 
رفع اصواتهما    علىعمر بن صهاك  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و   الناكث   دينت  

ر عند رسول هللا ص وآله   ؟ هل ارتدعا  دهما بحبوط اعمالهماوتهد    هما وت نذر   هما وت حذ  
على النبي  مرة أخرى    مصوته ومجموعته  عمر بن صهاك  الناكث    من ذلك؟ ألم يرفع

"حسبنا كتاب هللا"    صهاكعمر بن  الناكث    وقالرزية الخميس  يوم  في  ص وآله  
ودليل   عمر بن صهاكالناكث  ما قاله  على  ابوبكر بن ابي قحافة  الناكث  وافق  ف

الجاهل  هل اطلع  ؟  بكل حذافيرها  اشتركا في تطبيق اجندة "حسبنا كتاب هللا"ذلك أنها  
الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و   الناكث  محمود محمد طه على الرواية التي ادانت 

را من نوم الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي هللا  عمر بن صهاك عندما سخ  
النبي ص    ها نوم سلمان رضي هللا عنه بنوم  ب  ة ادب وخسة ودناءة ش  لَّ ق  عنه بل وب  

حتى قال النبي  وآله ففضحهما النبي ص وآله بأنهما اكال من لحم سلمان رضي هللا  
وقال فيها    732ةنولذلك أتت الريح النت  632أنه رأى لحم سلمان بين انيابهماص وآله  

ت هذه  ث  ع  النبي ص وآله "إن نفرا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك ب  
عمر بن صهاك  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و   الناكث  ونزلت فيكما    832".الريح
يه  ﴿التي تقول،    القرآنية  اآلية م  أ خ  ك م  أ ن ي أ ك ل  ل ح  د  بُّ أ ح  ًضا أ ي ح  م ب ع  ك  ض  ت ب بَّع  و ال  ي غ 

ي ًتا ف ك ر ه ت م وه   عمر بن  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و   الناكث   وعندما طلب  932﴾ م 
أم    صهاك لهما  يستغفر  ان  وآله  ص  النبي  يطلبا  ر  من  بأن  وآله  ص  النبي  هما 

نبي  استغفار العن  تخبرنا  رواية  أية  لينا  إد  من سلمان رضي هللا عنه ولم تر    402العفو 
  ةيمحمود محمد طه باآل  هل مرَّ ! فسلمان رضي هللا عنهما؟عفو أو لهما  ص وآله 

وكاد    لهآم بين يدي هللا تعالى ورسوله ص و التقدُّ من    الصحابةرت  التي حذ    القرآنية
ولكنها لم يرتدعا    412أن يهلكا  عمر بن صهاكالناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و   الناكث

ما، رغم جهلهما  عترته  مهم النبي ص وآله من  ، على من قدَّ وفلسهما العقلي  فتقدَّ
محمود محمد  الجاهل  ع  هل سم  ؟  لم والتأويل االلهيحملة الع  عليهم السالم الذين هم  

عمر  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و   الناكثن النبي ص وآله قد اعرض عن  أطه  
جادال  حيث    قبيل معركة بدر  بعد ان سمع استشارتهما الم ن ك  ثة والم حب طة  بن صهاك

الجاهل  وهل سمع  242؟لم ت ذ ل منذ أن ع زَّت  اً قريش اال بوقاحة أن  النبي ص وآله وق
  القرآنية التي نزلت في شأن تلك المجادلة البكرية والعمرية محمود محمد طه باآلية 
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م    التثبيطية مثل  بأنه  الجهاد  من  خوفهما  وشبهت  وآله  ص  ي  للنبي  إلى    ون ساق ن 
ينظرون  وهم  القرآنية،    ؟الموت  اآلية  قالت  م ا  ﴿حيث  د  ب ع  ق    ال ح  ف ي  ل ون ك   اد  ي ج 

اق ون  إ ل ى   ت ب يَّن   ون  ك أ نَّم ا ي س  ت  و ه م  ي نظ ر  بما أن النبي ص وآله قد أعرض  و   342؟﴾ال م و 
ف كان  عنهما  يعلم  الجاهل  هل  طه  محمد  وآله  محمود  ص  النبي  بأن أن    مأمور 

المنافقين يعر   عن  والجاهلين  ض  والمشركين    محمودالجاهل  يعلم  هل  و ؟  والرجس 
 بن ابي قحافة ابوبكرالناكث  ظلت تلعنفاطمة عليها السالم السيدة ن أ محمد طه

منعتهما  حتى استشهدت وقد    442في كل صالة تصليها  بن صهاك  عمرالناكث  و 
الجاهل  وهل اط ل ع  الطاهر الثرى؟    امن حضور مراسيم الصالة عليها ومواراة جسده

محمود محمد طه على الحديث النبوي الذي يجعل امير المؤمنين االمام علي عليه  
وأن امير المؤمنين االمام علي عليه السالم     542لقياس ايمان اآلخرين  معياراً السالم  

ابوبكر  الناكث  كان ح كم امير المؤمنين االمام علي عليه السالم على  هو "اقضاهم" ف 
عمر بن صهاك كما هو م دلَّس بكلمات "كذا وكذا" في كتاب  الناكث  بن ابي قحافة و 

ابوبكر بن ابي قحافة  الناكث    تاب مسلم بان البخاري ومبي ن بصراحة ووضوح في ك
ال اعتقد ان   642كاذبان وخائنان وظالمان وناكثان وآثمان؟  عمر بن صهاكالناكث  و 

محمود محمد  التي لو كان  و   تلك الحقائق كان مدركا لكل    محمود محمد طهالجاهل  
ه  ل  عق  و نفسه الجاهلة  ر  قد  محمود محمد طه  ف  بل ولعر  ى المنافقين  لما زك  لم ها  يعطه  

التي  فلسة والسطحية  مال الدين بالطريقة    خاض في  ولما  والسطحي  والضحل  الوضيع
بها.   يد  خاض  ذلك  طهوبعد  محمد  محمود  الجاهل  وغباءً   عي  الناكث  أن    جهاًل 

مؤمنًا!!! كان  قحافة  ابي  بن  فإن    ابابكر  الحقيقة،  طه  بتي   ك  في  محمد    محمود 
  وبالقرآن إال رسما   ال اسماً إ  النبوية  ةن  لم يكن له عالقة بالسُّ ه  ح انيوض     ذلك  جوفاأل

ن  آيعرف من القر   محمود محمد طهبل لم يكن    .وبالتاريخ الم حق ق والموث ق إال جهال
اآلإ التي  ال  ي ييات  أن  باطنية  معانيها    عنق  لوي حاول  استغالالً بطريقة    ويستغلها 

ل  من اجل    وجاهالً   غبياً  االته  وخب  هاته  ر  وت  هرطقاته  وتبرير  تقعيد  والتخرُّص و التمحُّ
ل ة  تلك القناعات المحمودية  ظلت  و من خاللها  وهباالته   قنعة بطريقة  م  الضالة والم ض 

الن محمود محمد طه    وهرطقات  هاتر  اقتنعوا بت    لمتردية والنطيحة الذينل  ةابليسي
 من يشاء.  لُّ ض  ي  تعالى هللا 
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طه ستمر  ي          محمد  على  في    محمود  ل  الباطني    نهجهاإلصرار  والمتمح  
 ، عرفانية شاطحةباطنية و يقول بأسلوب القط للمفردات بطريقة    حيثوالمتخر  ص  

"تتمثل دعوة الحزب الى السير في مدارج اإلسالم الذي يبدأ باإلسالم األول، ثم  
االيمان ثم االحسان، ثم علم اليقين، ثم علم عين اليقين، ثم علم حق اليقين، ثم  
اإلسالم األخير، اإلسالم من جديد.. وهي المرتبة التي عناها هللا حين قال ))ان  

مرتبة التي كان يعيشها النبي وحده حين كانت امته  الدين عند هللا اإلسالم(( وهي ال
  حسب زعمه  742ابوبكر فمن دونه يعيشون مرتبة االيمان، من هذا الدين العظيم"  –

جرعة    !!الكاذب إعطاء  في  الخبيث  محمد  محمود  أسلوب  يوضح  النص  هذا  إن 
االبليسية  محمد طه  وباطنية زائغة وهي مخلوطة مع اجندة محمود  عرفانية منحرفة  

باإلسالم "الذي يبدأ    ""السير في مدارج اإلسالم  مثلعامة  من خالل تالعب بتركيبات  
علم "، ثم  "علم عين اليقين"ثم    ،"علم اليقين"، ثم  "االحسان"ثم    "االيمان"، ثم  "األول

وهي إما تركيبات قرآنية أول اإلسالم من جديد"  "،  "اإلسالم األخير"، ثم  "حق اليقين
ف ن ت ها ولو ي ع نقها واختالق معان   و  ف ن ت ها وص  اختلقها محمود محمد طه من اجل عر 

ثم يأتي ويضم مع ذلك ادعاء "ابوبكر فمن دون"  خاصة به منها من دون دليل.  
س  هذا النص يوضح فل  إن  ليه. كما  إستمع  تروق للمتردية والنطيحة ان  ليقول ما ي 

التاريخ اإلسالمي. حيث ال يقول هذا    فيالمدقع والرهيب    حمود محمد طهموجهل  
  محمود محمد طهن الذي يدعوا  آللقر   القول من عرف معنى اإلسالم وااليمان وفقاً 

عمر  الناكث  ثل وليه  م    محمد طه  . فمحمودجهل الناس فيهأوهو    لى فهمهإ الناس  
بل  .  ويحب أن ي حم د بما لم يفعل  عي ما ال يعرفويد    بن صهاك ينعق بما ال يفهم

المعصوم بجاللة قدره؛ محمد ص وآله، "ممثال"  بوضع    محمود محمد طهلقد قام  
بن ابي   ابوبكرالناكث  يضع  بطريقة غريبة  لكنه  و   842"اإلسالم"  فقط لالمة المسلمة

  942"االيمان"في مرتبة    ، في الغار  يعتريه الشيطان والمحروم من السكينةالذي    قحافة
وهذا يوضح أن  القاصر. إنه ألمر عجيب حقًا!    محمود محمد طه  حسب زعم وفهم

و "المعصوم"    محمود محمد طه والمصطلحات مثل "اإليمان"  المفردات  يستجلب 
ج   بأسلوب  جملة  وغيرها  في  ويضعها  معناها  م  فه  دون  من  وتهافتي  تزيف  زافي 

أو تفكير    من دون عقله  ويأخذ منويهديها للبعير والقطيع الذي يستمع له  التاريخ  
  ، الذي يمدحه الصهيوني افخاي ادرعي،ابن تيميةل  النغ  ولو رأى الناصبي  .  ناقد
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القول   طهمن  هذا  محمد  فيقد  العتبره    محمود  للن    نافسه  نوبل  وقد   بص  جائزة 
منه كان    !!! ينتزعها  طهالجاهل  فاذا  محمد  "معصوم"،    محمود  كلمة  معنى  يفهم 

الذي يعتريه  بن أبي قحافة    ابوبكرلناكث  فكيف يعطي محمود محمد طه "االيمان" ل
؛ الم دان والم حذَّر في القرآن والمنقلب على  المحروم من السكينة في الغارالشيطان و 

النبي  "اإلسالم" للمعصوم؛  مرتبة  هللا تعالى ورسوله ص وآله، بينما يوز  ع مصطلح  
كيف    !أيها التائه والجاهل محمود محمد طه  محمد ص وآله؟ فهذه قسمة ضيزا حقاً 

وى  من الدين حتى يتَّب عه الناس؟ بل من  المعتوه  يستنبط مثل هذا الرجل   سيتبعه س 
مخبول؟   أو  كان  مهبول  طهفاذا  محمد  و   محمود  ص  النبي  معصوماً آيعتبر    له 

وليس في    "اإلسالم"له في خانة  آ فكيف يضع النبي ص و   ، لى تقليدهإويدعو الناس  
هل يعرف محمود محمد طه المعاني القرآنية لكلمة "اإليمان" و  ؟  "االيمان"خانة  

المتدني في فهم    مستوى هذ ال لى  إهل يمكن أن يصل محمود محمد طه  "اإلسالم"؟  
 ،لتصنيف اآلية القرآنية التي تقول  وفقاً   يضع النبي ص وآله مع اإلعرابالقرآن ف

ر اب   نَّا "ق ال ت  األ  ع  لٰ ك ن  ق ل  ل م    آم  ن وا و  م  ن ا ت ؤ  ل م  "  ق ول وا أ س  م  يم ان  ف ي ق ل وب ك  خ ل  اإل   ل مَّا ي د   ؟ و 
  معتوهة  ن يؤلف نصوصأال يمكن    وصادقة  له سجية دينية سويةأن الشخص الذي  

لة  عيد هيك  ت  التي ينتجها محمود محمد طه. الن مثل هذه النصوص المخبولة    كهذه
ع  ز   و تمن ثم  و ومخالف للقرآن  ومريب  االيمان واإلسالم بشكل غريب  ومراتب  م  لُّ س  

محمود محمد  ذا كان  إ و   !!ريبم و   بي غر اعتباطي وعشوائي و الناس عليهما بشكل  
بن ابي    بكرو ابالناكث  ر  فكيف يعتب    ،لهآة النبي ص و ن  حياء س  إل  عالً ينادي ف    طه

  الناكث  ه لو سمع نأل؟  وقد سردنا ما يدحض مثل هذا االدعاء سابقاً   مؤمناً   قحافة
باالهتمام بما  فقط  المتظاهر    محمود محمد طهكالم  نفسه    بن ابي قحافة  ابوبكر

  قد قحافةبن ابي ابوبكر الناكث الن   .و قتلهأسجنه   و ألزجره النبوية ة ن  س  اليسميها 
كما أنه لو   !هاوعم ل على ابادت    لهاع تداو  ها ومن  ق  وحر  وحاربها  النبوية  نة  السُّ   رفض
ابوبكر بن ابي قحافة مؤمنًا فمن هم صانعو االنقالب في اآلية القرآنية  الناكث  كان  

ل ت  ﴿التي تخاطب المنقلبين قائلة،   وٌل ق د  خ  مٌَّد إ ال ر س  م ا م ح  ل  أ ف إ ن    و  ل ه  الرُّس  م ن  ق ب 
ق ب ي ه   ل ى ع  ل ب  ع  م ن  ي ن ق  م  و  ق اب ك  ل ى أ ع  ل ب ت م  ع  ل ن    م ات  أ و  ق ت ل  ان ق  ز ي   ف  ي ج  س  ي ًئا و  رَّ َّللاَّ  ش  ي ض 

اك ر ين   الشَّ التاريخ    502!!!﴾ َّللاَّ   في  يعرف  ال  محمودي  طرح  مع  نفعل  ماذا  لكن 
بل ال يعرف ابجديات االحداث التاريخية التي عصفت بالمجتمع    اإلسالمي شيئاً 
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ح  تلميذ    محمود محمد طه   ن و  وك    ؟لهآالنبي ص و   استشهادر  و  ف  ق ب يل و اإلسالمي   مسط  
عمذهب  في   ف  ي  ز  قنة اإلسالم الم  من ح  والمخادعة  رة  اخذ الجرعة المعتو    ه فإن  م ب ت د 

  ة المسيلمي  ةالشيطانيعليها رسالته  من ثم أنشأ  و   االبليسي  يسقيف الفهمه    ى عليها وبن  
 !  الرسالة الثانية  ىسمت ي تال  ةالمتهدم
ل  قب  ت  ي  ن  أ   في  محمود محمد طهيطمح    512وسوء نية"وتحت عنوان "سوء فهم         
  المتردية والنطيحة السبيل بينه وبين  أصحاب األقالم الواعية  خل ي  ي  هاته و ر  الناس ت  

الي و استحم واصل  بت  استبغ ارهم  و هاته  ر  لهم  ي  الباطنية  حتى  الضالة    بوه نص   العرفانية 
ان يجعل من نفسه  محمد طه  يحاول محمود  حيث  .  االبليسي   رسول القرن العشرين

كما    ب فيهفي المجال الذي يكت  ن  زم  الم    لمي والمعرفيفه الع  رغم تخلُّ رجل مفاهيم  
النقدي التناول  من  التفكيكي    اتضح  هذاوالجذاذي  يرغ    .المستمر  محمود  ي  حيث 

انسان بقدر  ، وسوء النية، من أي  "ونحن ال نستغرب سوء الفهم  ،راً متحس     محمد طه
مثل   من   ... العام  الرأي  لتوجيه  ويتصدرون  األقالم،  يحملون  ممن  نستغربها  ما 

نسأل محمود  بدورنا  ونحن    252!!!".هؤالء يستغرب سوء الفهم، ويستغرب سوء النية
المعتوهين:   واتباعه  طه  ي  أمن  محمد  زاوية  ف  مك  ية  الكتابات  ه  ن  هذه  الباطنية  م 

  التضليلية  دوافعهاوى من زاوية فضح  الموجهة للجهالء س  و والبليدة والجاهلة  المعتوهة  
طه يعتبر  وسماجة  بوقاحة  و ؟  الواضحة  واالبليسية محمد  رد  أ  محمود  أصحاب  ن 

يستحق   االقالم بما  أل  و له   عليه  وخيانة    ،الثقافة  مانة"خيانة  القلم،  لرسالة  وخيانة 
الثقة..."أل االبله   352مانة  تعبيره  محمود    !!!والمخبول  حسب  نسأل  بدورنا  ونحن 

وهل تعرف انت    هائانت على شاطضحلة  أي ثقافة  محمد طه واتباعه المعتوهين:  
ن  أ المعنوية واي ثقة يمكن  االصطالحية و كيف تمسك القلم إذا قصدنا القلم بمعانيه  

بسبق اإلصرار    التهديميةيضعها عاقل في مخبول يتحدث في الدين بهذه الطريقة  
الناس  بينه وبين    سبيلالاخالء  على عدم    محمود محمد طه أسف  يت إذ    ؟والترصد

الضالين من  كي  ل الدين خوض  المشعوذة  والصوفية  الزائغة  الباطنية  يخوض في 
، الذين هم على استعداد لتسقيط حتى النبي ص وآله ومحاربة  والعرفانية الباطلة

اه   من    ما تبقى من الدين من المجتمعرموز اله دى المعصومين وإزاحة  و الدين وه د 
محمود محمد  إن  وفي هذا السياق ف  .بين الناس ألنفسهم  مكانة شيطانية    افساح اجل  

متشر ب إلرث ضالل من كانوا  ألنه    تضليليا  استغل مناخ الحرية استغالالً قد    طه
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ونفاياته    قذاراته   تقيأ ح ويل  يستغل حرية التعبير ليس    محمود محمد طهفاذا كان   .قبله
ن  أ  والمستبصرة  ق أصحاب العقول الواعية والمستنيرةح على الجهالء فمن  الباطنية  

ذ  و العمل النقدي التبصيري التنويري الذي  تنتج   هات وخزعبالت  ر  يفكك نصوص ت  يج 
عقول الناس    وينظفل  يغس  ومن ثم    ويدحضها وعرضيًا    محمود محمد طه طولياً 

ي ها و   محمود محمد طهفايات  ون    وتقيؤح  المن س   لها إلى  ويوص    يحميها ويزيد من وع 
 .النبي ص وآله االستبصار التام بالدين الحق الذي نزل على 

، كعادته،  عن علم األصولمرة أخرى ليتحدث    محمود محمد طه  رجعثم ي         
يأخذ المصطلحات  ه  محمود محمد ط   فإن   كما قلنا سابقاً و   . وهو ال يعلم فيه شيئا

ويلعقها   ثم  بلسانه  اإلسالمية  الط ر ش  السامعين  اصوالً ي  امام  لنفسه  وقواعد   فبرك 
في ق بال  النبوية بينما هي أصول وقواعد    ةن  ن والسُّ آمن القر ويدعي انها  به  خاصة  

محمود محمد طه  كان  ولتحقيق ذلك  .  هدفها هدم الدين  مخرومةمهزوزة و و   النَّص
فا المصطلحات الموجودة    ونصوصه  فقراتهيبني     " المكي "كالقرآن  أصال  الباطنية موظ 

 "عهد قديم"تي للناس بقرآن  أبالدين النصراني ويه  من اجل أن يتشب    "المدنيالقرآن "و 
منذ بداية    . وقد كان هذا هو دافعه االبليسي الخسيس والدنيء "عهد جديد"وقرآن  

"هذا الكتاب    قائاًل إنبعته وخبال    محمود محمد طه  يدعي. حيث  ك ت ي  به البليد ذلك
  - القران المدني   –الفروع    منيتحدث عن تطوير التشريع اإلسالمي بانتقال العمل  

كما  وحقيقة    452!!".يمهد الطريق للدستور اإلسالمي  - القران المكي  - الى األصول  
ك ر    ، محمود محمد طه،بي   ت  في ك    لم نر  قلنا سابقًا،   ال عناوين من  إ  ،ذلكسيء الذ  
هي عبارة  بالعنوان وانما  وال عالقة لها  مضمون  وصياغات من دون  و  أدون فحوى  

رٌص عن   اإلسالمية    للعناوين اعتباطي    عملية  بالمصطلحات  واختالق  وتالعب 
من اجل الوصول الى الغايات    مال ونهيق حمير تحت العنوان رغي ج  و لبعضها  

التحريفية االبليسية  المعتوه  .  الباطنية  بها  سمى  التي  "أصول"  و  "فروع"  فكلمات 
محمود محمد طه القرآن المكي والقرآن المدني هي تسميات محمودية خاصة فبركها  
من أجل أز الناس ازًا شيطانيًا على مغادرة قدر  كبير  من القرآن وضربه بعرض  

ن آن المدني" و "القر آالمصطلح الموجود "القر   محمود محمد طهد استغل  وقالحائط.  
ترك "القرآن المدني" والرجوع إلى  أن    بلسان شيطاني  عي المكي" وفصل بينهما ليد  

المكي"  الإ "الطريق  هو    "القرآن  المزعوم  ى  اإلسالمي"  أن  لدستور  أجل  من  وذلك 
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حر اليهود والنصارى خاص به بقرآن  يأتينا محمود محمد طه  ق دين بخل   ويدخلنا ج 
و "عهد جديد" التمهيد  محمود محمد طه  االهطل  ساهم  فكيف ي  .  "عهد قديم"  في 

،  غبراال  ب تي   الك    ذلككان تناوله للقرآن، كما رأينا في  بينما  لوضع دستور إسالمي  
وبهفًا  ومتخل     وخائضاً   مخبوصاً و   باطنياً   تناوالً  بل  وعي  دون  وجهل    كامل  ذيمن 
وفي النهاية يطلب    ؟وال ينافسه فيه أحد سوى رعاعه اآلخذين عنه  ال مثيل له  راسخ

من الناس بترك القرآن النازل في المدينة لكي يرجع الناس إلى ما يفهمه هو من  
المحمودي  فالنص    دين مجرد من الكثير من التشريعات التي نزلت في العهد المدني.

بترك الدين واالنتقال إلى استخالصات التائه محمود محمد طه  السابق دعوة علنية  
حيث جعل محمود محمد طه اصواًل وقواعد علها دينًا بديال.  جالخاصة من الدين و 

عناوين    واختلقة نبوية  ن  ومن دون س  بل  دون استصحاب كامل القرآن  تحول  فقهية  
يكون  واالنحراف    ير د  النص فإن الخللالشرعي ومن المعروف أن من    تر د  النص

تكون  ان  يمكن  وال  وقواعده  ومبناه  اصوله  ذلك    في  راف  بعد  الخ  على  إال  ة  ج  ح 
 والتيوس من امثاله.

يأتي  أفمن           طهين  محمد  المحمود  بال؛    عرفان وال  الضالة  باطنيةمسكون 
بع  زائغةالوالفلسفات    المنحرف  ومن    وقواعد فقه  م أصولل  ،  القرآن  معظم  من دون 

س   نبوية ن  دون  األصول  ؟  ة  من  نوع  هذه؟  االبليسية  أي  عالقة  ستكون  هي  ما  بل 
لم الرجال لم األصول وع  وهو    الجاهل محمود محمد طه بالفقه وما هي معرفته بع 

والجهل   المفبركة  والمرويات  الباطل  والعرفان  الزائغة  الباطنية  ترهات  في  منغمس 
قَّق والموثَّق؟ ة  ن  دقيقة بالقرآن والسُّ فالفقه ال يمكن انتاجه إال بمعرفة    بالتاريخ الم ح 

و  والدراية  علم األصول وعلم الرجال  النبوية  الرواية  ولكن محمود محمد طه  وعلم 
ع أصول  يختص بتتب  م األصول ل  ع  محمود محمد طه ال يعلم أن ف؟ كلها   جاهل فيها

و  ضحاالت    هو الرواية  يحملون  من  يتناوله  ان  يستطيع  ال  وسطحيات  مجال 
ذ  كما رأينا في التناول الناقد  محمود محمد طه  وت ر هات  وسذاجات   ذ   والم فك  ك والم ج 

المقدمات  م األصول هو  ل  أن ع  كما ال يعلم محمود محمد طه    .أعاله حتى اآلن
تقود    واالساسية  الجوهرية معرفة  إالتي  وأصول لى  واالستنتاج  فنون    االستنباط 

وتأويل  النبوية    ة ن  والسُّ قرآن  الصحيح من مصادر التشريع التي هي الواالستخالص  
ن ة النبوية  العترة عليهم السالم بينما  .  ومن ثم بناء االحكام المتفقة مع القرآن والسُّ
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.  تالمجاال  ههذكل  في   مريعاً وجاهل جهالً   البعدهم كل  محمود محمد طه بعيد عن 
يعر   السُّ فهل  طه  محمد  محمود  النبويةن  ف  أم    ة  بالم  أنه  الصحيحة  فبركات  متعل  ق 

 فإن  ،؟ في الحقيقةبوضوح في عمله حتى اآلنينا  أكما ر   روياتفات من الم  زيَّ والم  
  كوم  معظمهافي  ة بينما هي  ن  نها س  أوى ما يدعيها  ه ال يعرف س  محمود محمد ط

الم   المرويات  والشعوذات    العرفانيةالشطحات  و   اتواإلسرائيلي قة  ل  والمخت  ركة  ب  ف  من 
 ؟ الصوفية

وال نصيب له  ليس من أهله    أيضاً محمد طه  محمود  ف  ، م الرجالل  أما ع           
ل   ع  ألن  الرجال  فيه.  الجوهرية  م  المقدمات  تقود  إمن  الع  إلى  الرجال  ل  لى  بحال  م 
والمتواتر  ثر ومن ثم اكتساب المقدرة على التمييز بين الخبر الصحيح  والرواية واأل

 ؟ ذلك  كل  . فماذا كان يملك محمود محمد طه منوالموثوق ودون ذلك من االخبار
ذلك الجهل    رأينا محمود محمد طه يقب ع في مركز الجهل بذلك بل وغارق فيفقد  

كما ال يعلم محمود محمد طه كيف يعرض ما يسمع من    حتى مشار ف انفه.  المريع
وي منها  ليتحقق  الكريم  القرآن  على  كان  ستكشف  مرويات  ولو  حتى  المتن  طبيعة 

حة  قة  ل  خت  من الروايات الم    ليس كل شيء. فالكثير  دألن السن  السند يتظاهر بالص 
ب ك اسناد لها لتبدو صحيحة وت    ها بة متن والكاذ   في الحقيقة فإن  .  ضلل الناسقد تم ح 

من انيميا   كان يعاني  وال يمكن    مثل هذه الدراسات في  مزمنة  محمود محمد طه 
القديم    تراثا ألنه كان يتناول المرويات والمفبركات من طرف دوالب المنه  عالجه

طه   محمد  محمود  يجهل  سيسجل  مصدر  الذي  بل  تقييمه  يستطيع  وال  معظمه 
من حثاالت  كان  ه  محمود محمد ط  ان  ،شخصًا نك ره مثله، إذا تذ ك ر التاريخ  التاريخ
ل حتى حجارة قبره  محمود محمد طه  نتجأو   موا في هذا المجالمن تكل   لو   ما ي خج 

محمود محمد  ل  ناو  . وعليه فإن تحجارة تدل على موقع دفنهترك المجرمون القتلة  
قد  والقواعد الفقهية    األصوللما سماها ب ذو التعليم الغربي،    المنحرف  طه؛ العرفاني

لى كل  إستمع  ت  تي الوالبالهة المزمنة  بالجهل المستطير  يعج  حدث في واقع مجتمع  
فأنسوه    نيطاالشيمردة  ن استحوذ عليه  ومتأبلس ومتشيط  ص  متخر   و متكهن  اص  قص  

له فحمل معه قصاصات ملقوطة من جحور التاريخ واألديان    حدود ما يستطيع ف ع 
فهو مغادر    محمود محمد طه باطنيٌ أن  وبما  .  األخرى ليسرد منها رسالته االبليسية

حقيقي بعرض الحائط  ديني صل  أألنه ضرب كل    وال يعرفهاالفقهية  لعلم األصول  
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بما أن  و ؟  معتمدة  ان ينتج علم أصول فقهية  ه فكيف ل  نتج ما تمليه عليه اباليسهأو 
بعلم األصول الن    المنحرف  رفانفال عالقة للع    منحرفٌ   يٌ عرفان محمود محمد طه  

ما هو إال    كل ما يمتلكهأن  و   بل من النواحي النظرية   ليس علماً المنحرف    العرفان 
الت  صات  تخرُّ  وهذ  وتمحُّ بالغيب  ورجم  عشواء  ابليسيوخبط  عقل    ي  في  يتحكم 

د  ن مالمنحرفين م  العرفاء   .  محمود محمد طه  تراثهمي مج 
  م يلتق به محمود محمد طه ل  االلهي   إن العرفان لي ف م اما من الجانب الع         

ذا هو العرفان  هو هل البيت عليهم السالم  أ كان من طريق  العرفان االلهي    ألن  ابداً 
والمعرفة    الجازم وااللهام اإللهيو اليقيني  التأويل  العلم الربَّاني و عن    ناشئنه  الحق أل

د توحيدًا صحيحا  يةن   د  اللَّ  ن  ي  هو  علم أهل البيت عليهم السالم  ف   . والعلم الموح  ل م لد  ع 
.  نتجوا الجازم واليقيني الذي يمدحه كل من قرأه عبر التاريخأمت صل بالوحي لذلك  

ن العرفان الحق  أك  در  ي  على سبيل المثال    552ع على الصحيفة السجاديةل  فمن يطَّ 
له وتعرف عترة النبي عليهم السالم  آهو ان تعرف هللا تعالى وتعرف النبي ص و 

اتباعاً وتتوالهم   اعداءهم    ستسلماً وم    تاماً   وتتبعهم  من  والمنقلبين  وتتبرأ  الناكثين 
وال عرفان    وهذا هو تمام عرفان هللا تعالىوالظالمين والكاذبين والخائنين والفاجرين  

تى من خط  أهو نتاٌج شاطح  المنحرف الذي    النظري   ذلك العرفانما  أ  .حق غيره
و  بعرض الحائط  به    ويتالعب  سالمقد    ح النصينط  المنقلبين    فبركة فهو  ويضربه 

لعباداتو   واختالق اإللهي والنبوي  مستوى  لى  إ  ا هع  ف  ر  تم  شيطانية    تشريع  التشريع 
 وهذا ما وجدنا نهج محمود محمد طه يدلف فيه  ابليسي  يٌ ذ  رجم بالغيب وه  وهذا  

ده   شخص له عقل يعلم  كل  ف.  بكل عنجهية شيطانيةمه للرعاع  قد   وينتج مثله وي  وي م ج 
 ،بل ودين بديل  ومن اجل اختالق أصول فقهية منحرفة  ،المنحرفالعرفان    نأ  جيداً 

وهي  و "االشراق" و "التجلي"    "الشهود"  و  "الكشف"ى  سمَّ ت    هات شيطانيةر  ت  عي  يد  
لهكلها   مكان  العلم    اال  سوق  ه الصحيح  والفقه  في  شيطانية    خياالت ال  إ  يوما 

العرفاء  الباطنيون و يستخدمها  باطنية  ترهات  و   معتوهة صات  وتخرُّ ابليسية    وخباالت
من و ر ش  ما يشطحون به    نأعلى التصريح ب  جرؤتال بون من خالله  كغطاء يتجنَّ 

جماجمهم   في  وحي  الخاوية  ابليس  ت    واطلقأولذلك    .ليهمإوحى  ي  هو    مهاتهر  على 
"الكشف" و "الشهود" و  مثل  ابليسية مسميات  وشعوذاتهم االبليسية  بالغيب    م ورجمه

  واريوهم ويجعلوهم ح   االغبياء والبهائم والجهلة  وافليجر  وغيرها    "االشراق" و "التجلي"
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ح أنه  محمود محمد طه  كتابات  و   .غنامالمنقادون كاأل  كان على ذات النهج  توض  
رغم انه حام حولها عندما  االبليسية  ق بتلك المصطلحات  ط  لكنه لم يتجرأ على الن  

وقال أيضًا "في    "بين للنفوس المتعرضة لخيراته وهباتهربنا ي  "  صًا قائاًل،ادعى تخرُّ 
وهذا كالم ال قيمة له في سوق علم    652معرفة العارفين باهلل كل عمل يثمر حال"

 واالستنتاج. واالستنباط وعلم الرجال األصول 
طه  محمود  دعي  وي          الغربية  أوهام  بقه  تعلُّ محمد  لها  الديمقراطية  شقه  وع 
سلوب الحكم في اإلسالم، اأن "  مدعياً اإلسالم  شعائر وتطبيقات  ط من  سق   ي  عندما  

راطيا، وانما كان حكم الفرد الرشيد، الذي  قفي مرحلة اإلسالم االولي، لم يكن ديم
ج   وصيا  ع  قد  الق  ل  يشاورهموأ  ر  صَّ على  بأن  امورهم  مر  إو   752"..في  دعى  هكذا 

الن الصحابة "يستأهلون    ي كان ور  لشُّ لله  آعل النبي ص و ان ف    محمود محمد طه
عي محمود  وهكذا يد  !!  محمود محمد طهالمعتوه ل دعاء  االحسب    852الديمقراطية"

ديمقراطية فإن "الحكم في اإلسالم، المحمد طه انه بينما كان الصحابة "يستأهلون"  
ح محمود محمد طه في وهكذا يقد    !!في مرحلة اإلسالم االولي، لم يكن ديمقراطيا" 

ويرفع من قيمة الديمقراطية وي لم  عها    اإلسالم ويغمز في منهجية حكم النبي ص وآله
تسمى الديمقراطية من دون ان ينظر في عيوبها  بما  الموهوم  قه  علُّ وذلك بسبب ت  

اآلن تتكشف  بدأت  حو  التي  كيف  استحقاق  .  إلى  الشورى  طه  محمد  محمود  ل 
هل كانت هناك شركات رأسمالية    بالديمقراطية؟ هل كان هناك تصويت واغلبية؟

"اسلوب  ن  أ  محمد طه  إن ادعاء محمود  عابرة للقارات تتحكم في مصائر الشعوب؟
ة ليست في  قارن  م  الحكم في اإلسالم، في مرحلة اإلسالم االولي، لم يكن ديمقراطيا" ل

م كان عليه أال يقع فيه  وهو بهتان مبين وفيه    محلها  مغالطات وأوهام بل وسوء ف ه 
عي معرفة الدين   . كهذهومعتوهة  ومن يعرف الدين ال يقيم مقارنات غبية    وهو يد 
لو كان محمود محمد    ي األصيل يفوق كل منهج حكم آخرالن منهج الحكم اإلسالم 

ه فعل ذلك لتطييب  محمود محمد ط  طه يدرك ذلك رغم انه صر ح بذلك ويبدو ان 
نظام  ف.  واالحتفاظ بهم في حظيرته المزبلة   عاج التي تستمع إليه وتأخذ منهخواطر الن  

مثيله في نظام حكم من  الحكم النبوي كان فيه حرية وتسام ح غير مسبوق ولم يوجد  
أبدًا ولم يق م مثله سوى األئمة االطهار مثل أمير المؤمنين اإلمام    وبعده  قبل اإلسالم

النبي  فوكما ذكرنا سابقًا،  علي عليه السالم واإلمام الحسن بن علي عليهما السالم.  
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 يهم ودونك يا أالدولة ويأخذ بر كبيرة تتعلق ب في أمور  من حوله    رله كان يشاو  آص و 
جاهل    محمود محمد طه و يا  ص  النبي  استشار  ق  آعندما  أصحابه  معركة  ب  له  يل 

قيم الحرية وحكم القانون التي ال مكان  ق م ة  ل  المشاورة تحم  فاذا لم تكن هذه  بدر.  
محمود  التي يؤمن بها    حرية النوع    وفما ه  952"هذا أو الطوفان"  فيها لتركيبات مثل

هل هي حرية وديمقراطية    ؟بعد ان يهدد المجتمع بشعار "هذا أو الطوفان"  محمد طه
وهذا هو "اإلسالم وال اسالم"   "هذا أو الطوفان"مثل  محمودية تستوعب فقط تعابير  

له آنذاك ديمقراطية  آق النبي ص و طب   ن ي  أيطمح    محمود محمد طهم كان  أ  ؟غيره
مع  الذين يتقرصنون على الشعوب و نة  ص  تقر  ات الم  وزعماء العصابالشركات الغربية  

طهالجاهل    د ج   م  ي  ذلك   محمد  تسمى    محمود  والتي  المشبوهة  السياسية  آليتهم 
واالستماع    هله من استشارة اصحابآكان يمارسه النبي ص و إن الذي    ؟ديمقراطية

  بل كان أيضاً تطييبًا لخاطرهم  ليس فقط  كان  اشاراتهم الحكيمة  بل وتطبيق  ليهم  إ
و  استراتيجية  أمور  في  بالمشاركة  لهم  للمجال  لهم ر اشعاافساحًا  في   ًا  النفس    بالثقة 

في ص  حتى  الوحياحضرة  والجهادي  حب  العقلي  العطاء  على  يشجعهم    حتى 
والمشاركة في تسيير نظام الحكم اإلسالمي الذي كان يؤسسه النبي ص وآله تحت  

العترة عليهم السالم في    ،محمد طه  كان بإمكان محمودفقد    .خالفة  يتميز  الذي 
إذا    "ديمقراطية إسالمية" تلك الشورى    ي سم   أن ي    ،فبركة األصول والقواعد االبليسية

  لكن  كما سمى اشتراكية اليسار "اشتراكية شرعية"!!! اهأن يسميإلى  اضطر أصال  
واالدعاء انه يقود برمته  جن د نفسه للقدح باإلسالم    قد   هيبدو أن محمود محمد ط

ف ة للقرن العشرين!  ضرورياً   اً ابليسيتعدياًل محموديًا   ص  ل محمود  فقو    في اإلسالم كو 
د "وصيا" على  محمد طه أن حكم النبي ص وآله لم يكن ديمقراطي وأنه كان مجر  

 في اإلسالم  الشورى أال يلتفتوا إلى منهجية    إلى  كان هدفه ان يدعو الناس  الناس
الناس شؤون  تسيير  في  تلميع    ودورها  سياق  في  كان  طه  محمد  محمود  ألن 

الديمقراطية والحرية على النمط الغربي الفاحش والتي ترفض أية وصاية روحية أو  
فكلمة شورى تضايق أمثال محمود محمد طه التو اقين للحرية الغير  أخالقية عليها.  

النبي ص وآله  م  ك  منهج ح  محمود محمد طه يجهل حقيقة أن  كما أن  مضبوطة.  
منر أ ي    اتديمقراطيال  مناهج  قى  التي  طه عها  لم   الغربية  محمد  المخموم    محمود 
  يراناً والمعاتيه الجالسين ح    ةل  ه  ل الج  ض  الشياطين لي    هات التعليم الغربي وخزعبالتر  ت  ب
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االلحاد  ره  يفكتليستمعون  أ مامه  ارى  ي  وح   حافة  على  الدينوالمغل  القابع  بسربال    ف 
ب  ع بالجهل   و  أ  م التاريخل  ع  ي   محمود محمد طهذا كان  إ. و المبيناالستشراقي  والم ت ش 

شيئاً  فيه  وهيفقه  كذل  و ،  لع  كوليس  وآله  ر  صب    مل  ،  ص  صدر ع  وس  النبي  و  هة    بل 
الناكث  زي الذي أشار به  الخ  إزاء  التي ال حدود لها  إذا صح التعبير،    ،"ته"ديمقراطي

  محمود محمد طه   مايمدحه  نذيلال  ،عمر بن صهاكالناكث  بن ابي قحافة و ابوبكر  
محمود محمد  ى في كنفه  ترب  الذي    المعتو ر  تب المذهبك    ينما أنيمان بباإل  ماويصفه 

  بن ابي قحافة  ابوبكر  الناكثاعرض عن  قد  له  آن النبي ص و أحت  قد وض    طه
بعد ان سمع محاوالت تثبيطهما له وتمجيدهما  بن صهاك    عمر   الناكث أعرض عن  و 

بن ابي  بوبكر  ا  الناكثفهل سمع محمود محمد طه بإشارة    !قريشوضالل  لشرك  
يا رسول هللا إنها قريش وخيالؤها،  "  ،ومكر  وجبن  ةس  بكل خبث وخ    عندما قال  قحافة

تغير  ف  602"منذ عزت ولم تخرج على أهبة الحربما آمنت منذ أن كفرت وال ذلت  
بأن    اً النبي ص وآله مأمور نا سابقًا، كان  لما قوك  ؟أعرض عنهوجه النبي ص وآله و 

يعرض عن المنافقين والرجس وأولئك الذين يعلم هللا تعالى ما في قلوبهم واولئك 
النبي ص وآله    وهل سمع محمود محمد طه باستشارة  الذين يكتب هللا ما ي بي  تون.

  للقول   مشابهاً قوالً عمر بن صهاك  الناكث    والذي قال فيها   عمر بن صهاكلناكث  ل
عمر  الناكث  قال  حيث  ؟  ابوبكر بن ابي قحافة  الناكث   قالهط الذي  حب   ط والم  ثب   الم  

بنبن صهاك   "يا رسول هللا، إنها وهللا قريش وعزها  ،  ومكر  بكل خبث وخسة وج 
وهللا ما ذلت منذ أن عزت. وهللا ما آمنت منذ أن كفرت. وهللا ال تسلم عزها أبدًا  

عدته" لذلك  وأعد  أهبته  لذلك  فتأهب  عنه    612ولتقاتلنك  وآله  ص  النبي  فأعرض 
النبي ص وآله مأمور بأن يعرض عن المنافقين والرجس وأولئك الذين يعلم  و   ؟يضاً أ

ماذا كان سيكون مصير  ف   هللا تعالى ما في قلوبهم واولئك الذين يكتب هللا ما ي بي  تون.
دها محمود محمد    الحكومات الغربية الديمقراطيةجيوش  ضابط من ضباط   التي ي مج  

كون  ماذا كان سيواجه عدوا؟  يي  ذالبالده  هذا القول لقائد جيش  إذا قال مثل    طه
  كهذا"قحافي" أو "صهاكي"  تجاه ضابط  في الدول الديمقراطية    رد فعل قائد الجيش

كما فعل النبي ص وآله  ض عنه فقط  ؟ هل كان سيعر  د العدوط القيادة ويمج   يثب   
و ابو لناكث  ل قحافة  ابي  بن  صهاك    الناكثبكر  بن  طابوراً عمر  يعتبره    خامساً   أم 

، إذا  ؛ يا جاهليا محمود محمد طه؟ فيسجنهيحاكمه و بل و   ن الجيشعيه  قص  وي  
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حة رية وفس  ح    في أي زمان ومكان،   هل هناكولست كذلك،  كنت تعقل أو تفهم،  
صدر   وف  أ وسعة  لمن حولهكبر مما  النبي ص وآله  محمود  ؟ فلمنافقينلحتى    رها 

الدرك أن    ، ولم يكن يعلم بها بسبب جهله الم زم ن، محمد طه لو علم بهذه الحقيقة
يشير إلى أنهما كأنهما    بن صهاك  عمر  الناكثو بن ابي قحافة  ابوبكر    الناكثكالم  

وآله   ص  للنبي  ف ق ات ال  ﴿قاال  بُّك   ر  و  أ نت   ه اه ن ا   ف اذ ه ب   ون  إ نَّا  د  ما    262!﴾ق اع  وهذا 
من شجاعة قول الصحابي الجليل المقداد  في الوضع المقابل والذي ن ت ل م سه  ه  ف  نستش  

حاوالت  هو مناقض لنصوص مبن األسود رضي هللا تعالى عنه للنبي ص وآله الذي  
و   الناكثتثبيط   قحافة  ابي  بن  وآله   الناكثابوبكر  ص  للنبي  صهاك  بن  عمر 

هل سمع محمود محمد طه بإشارة   !وتمجيدهما لقريش الكافرة وشجاعتها االبليسية
حين قال  للنبي ص وآله    الصحابي الجليل المقداد بن األسود رضي هللا تعالى عنه

أبشر يا رسول هللا فوهللا ال نقول  "  ،بإيمان وشجاعة وثباتعنه  المقداد رضي هللا  
ولكن والذي    -فاذهب انت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون   -كما قالت بنو إسرائيل

بعثك بالحق لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك أو يفتح هللا  
ول الصحابي الجليل المقداد بن  قبالشريف    النبي ص وآلهوجه    ستبشراف  362؟"لك

من أمثاله  الذي ابدى استعداد المؤمنين الحقيقيين  و   األسود رضوان هللا تعالى عليه
قد   محمود محمد طهوال اظن ان    .بأن يخوضوا البحار إذا خاضها النبي ص وآله

  بالصحابي الجليل المقداد بن االسود النع  وال سم  بهذه الحقائق  في كل حياته  سمع  
طه محمد  قب  تجرَّ   محمود  به  حقنوه  ما  فقط  شيطان  أل  ع  يعتريه  الثانية   تهرسالن 
االبليسية جنوداً   بتعاليمه  نفسه    وللشيطان  على  العهد  أخذ  أمثال  بأن  كما  يوظف 

ضل الغالبية العظمى باستثناء الخ لَّص من عباد هللا تعالى.  ي  محمود محمد طه و 
فقد   طه  محمد  محمود  أمثال  ظهور  زَّت ك  ﴿  ،الشيطانقال  فمستشرفا  ي نَّه م    ف ب ع  و  أل  غ 

ين   م ع  ين    *  أ ج  ل ص  ن ه م  ال م خ  ك  م  ب اد  محمود  مثل    ماذا نفعل مع شخصف  462﴾.إ الَّ ع 
ف ظَّ و  ت  من ثم  ال بالقدر الذي حقنوه فيه و إال يفقه في التاريخ اإلسالمي    محمد طه

وعدد قليل من المرويات المفبركة  ختار بضع آيات من القرآن  وامجانًا  عند ابليس  
ضجيجاً و  الدنيا  هي ا  ،تهتأويالب  مأل  هواه   لتي  أن  حسب  أجل  من  نفسه  ي  ،  ب  نص  

  ، بكل وقاحة وسماجة  ،يسميها مع ذلك  عتوهين و مرسول الشياطين على شلة من ال 
بل ؟  "هذا أو الطوفان"  الحقاً   منقطعة النظير يقولاضافية  وبوقاحة    "الثانية"الرسالة  
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محمود  التي كان على  و   المتسلسلة  هي الرسالة االبليسيةه أنها  محمود محمد طنقول ل
الكثير من المتنبئينأل  ن يتأكد من رقمها بالتحديدأ  محمد طه لين  ن    من  والم ت ر س  

جرَّافات  قادوا  ل التهديم االبليسي و و  ع  اإلسالمي وحملوا م  امثاله قد ظهروا عبر التاريخ  
هرطقات وت ر هات محمود ف  ! همئهواوفقًا أل  فعلوا تجريفاتهم الخاصة في الدين ابليس و 

الن قول    تكون األخيرةمحاولة االبليسية األولى ولن  ال لم تكن    االبليسية  ه محمد ط
السالم   عليها  فاطمة  الخف"السيدة  نقبة  الظهر  دبرة  فاحتقبوها  باقية   فدونكموها 

بنار هللا الموقدة، التي تطلع   موصولة ،وشنار األبد ،بغضب الجبار موسومة   ،العار
مازال    "على األفئدة، فبعين هللا ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون 

  ، محمود محمد طهلم يسمع  أ.  المفعول على من اتبعوا الناكثين والمنقلبين  ساري 
  نخاع د  الضالين الجد  الكهنة  له    ن يقطعأقبل  خالل كل العقود الطويلة التي عاشها  

ليه  إشار  أكة الخندق فر صحابه قبيل معله أل آبمشورة النبي ص و   ألم يسمع  ،رقبته
ل  ع  ر الخندق فف  الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضوان هللا تعالى عليه بأن يحف  

لمانية  المسلمون بفضل هللا تعالى وبفضل هذه اإلشارة السَّ له وانتصر  آالنبي ص و 
في هي أعلى من تلك الموجودة  الحرية التي  ة  قم  هذه  لم تكن  أ؟  الرائعة  المحمدية

يتظاهر  و المعاصرة  الديمقراطية   طهالتي  محمد  يبع    محمود  عندما  نغمس  شقها 
في الحق ومع ذلك  له  آ النبي ص و في مجادلة    ،أولياء محمود محمد طه  ؛ ن و المنافق

و  ص  النبي  لهم  موفراً آيستمع  كل    له  و لهم  الشخصي  التعبير  كامل  األمان  حرية 
م ا ت ب يَّن  ﴿  القرآنية،  يةحيث تقول اآل  د  ق   ب ع  ل ون ك  ف ي ال ح  اد  ت    ي ج  اق ون  إ ل ى ال م و  ا ي س  ك أ نَّم 

ون   ينعق بالديمقراطية الغربية،  بينما تضايق محمود محمد طه، الذي    ؟ ﴾و ه م  ي نظ ر 
فأين هي سعة صدر محمود  دا، "هذا او الطوفان"!  من مصادمة الناس له وقال مهد  

ة النبي  ن  أين هو من س  يدعيها محمود محمد طه و النبوية  ة  ن  باع للسُّ ت   إمحمد طه وأي  
بل حتى للمنافقين الذي هم في    رت للناسصدره التي وفَّ وسعة  ابة  ح  ص وآله ور  

ل لهم "هذا  وحى إليه ولم يق  ف ر ص مجادلته رغم أنه نبي وي    الدرك األسفل من النار 
تَّٰى إ ذ ا  ﴿   ،التي تقولالقرآنية  ية  باآلمحمد طه    لم يسمع محمودأأو الطوفان"؟!!   ح 

وا إ ن  هٰ ذ ا  ف ر  ين  ك  ل ون ك  ي ق ول  الَّذ  اد  اء وك  ي ج  ل ين  ج  ير  األ  وَّ اط  ومع ذلك لم   562؟﴾إ الَّ أ س 
هم  ولم يزج    أو طوفانًا من االرض  صاعقة من السماءقع على المعاندين والمتعنتين  ت

السجون  في  وآله  ص  و إن  بل  !  !النبي  ص  ي  آالنبي  بأن  مأمور  الطرف  له  جادل 
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نالقرآن، "له  حيث يقول  حسن.  أخر بالتي هي  اآل س  ل ه م ب الَّت ي ه ي  أ ح  اد  فأي "  .و ج 
النموذج النبوي الذي ال يعرفه محمود محمد    من هذارقى  أ و سمى  أحرية وسعة صدر  

وجهل  طه   وقاحة  عليه  زكيي وبكل  الغربي  التي    النموذج  بالديمقراطية  وينعق 
قرآنية  اليات  من اآل  وهذه بعٌض ؟  يدحضها هو بنفسه عندما يقول "هذا او الطوفان"

التاريخية   امثلة  تمث   و واالحداث  للحصر  ،فقطل  نظام  يتوض في    ،وليست  الحكم  ح 
ونفى ده محمود محمد طه من مظاهر الحرية  الذي جر  و   واسع الصدرو   رالنبوي الح  

محمود    ن ألمعايير ديمقراطيته الغربية  امتالكها ألي من    ة غبية،، في مقارنعنها
ط بديمقراطيةمحمد  مخموم  من  و   ينالغربينة  والقراص    العصابات   ه  بها  ينعق  التي 

فإذا وصف محمود محمد طه حكم  درك مآربها النهائية.  و ي  أن يفهم معناها  أدون  
الفرد الرشيد"    النبوي   العهد "حكم  سياق صياغة  "والوصي"  بأنه  في  محمود  وكان 

لى النموذج الغربي ونادى بتطبيق  إه فلماذا قفز  ءنظام حكم إسالمي حسب ادعا
؟ للحكم في السودانفريدًا    إسالمياً   ولم يجترح نموذجاً   الديمقراطية الغربية في السودان 

لماذا لم يجترح من ذلك   يكن كذلك،  ولم  رًا حقيقيًا،فك  فإذا كان محمود محمد طه م  
تعاليم  مجمل  منهجية حكم إسالمي مستخلصة من  وتلك "الوصاية"  شد النبوي"  "الر  

حقيقي؟ ألم    "مفكر"الدين اإلسالمي وتقديمها إلى المجتمع حتى يصفه الناس بأنه  
جمع  حيث ي؟  وي فك  ر للحمير  فقط  قل لكم أن محمود محمد طه شخص التقاطيأ

ويستحوذ عليها  من اليمين واليسار ويتبناها  مستوردة  المفاهيم ال طه    محمود محمد
حمود محمد طه لم يدرك أن  فم    ر!!ك   ف  م    ا ف ك ر وأنهأنه  ،، كذباً مها للناس مدعياً ويقد  

معايير  في الحقيقة    تكان له  آبعها النبي ص و عايير التعامل مع الصحابة والتي اتَّ م
معايير  حرية   من  ابهرت    العصابات  ديمقراطيةحرية  اعلى  التي  ل  و الجهالغربية 
  لمعان  ريان سوى اللتين ال ت  الزائغتين و وجعلته يرفع حواجب عينيه    محمد طه  محمود

رغم انه كان  ى ديمقراطية الغرب  لإوا وجوههم  يمم ن يأ يعظ الناس بانغمس  فالباطل  
برى سيطرت  شركات ك    اتديمقراطي الغربية ما هي إال    ات ديمقراطيالن  أة  يجهل حقيق

استغل الدول المستضعفة  دت لنظام استعمار جديد  الدول ومهَّ تلك  على الحكم في  
إليها    نهب ن  وضم   المستضعفة  الشعوب  ر  ل  وأهَّ ثروات  د  المعتوه    بينهموك  أمثال 

بأباطيلهم ويستكملوا اجندة االستعمار الحديث التي هي    ايتحدثو ل  محمد طه  محمود
إسالمي ظاهري  بلبوس  بطريقته   استشراقية  خدمتها  في  طه  محمد  محمود    ابدع 
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فآلية الديمقراطية الغربية هي التي انتجت    .المتوارية خلف ق فطان الدين  االبليسية
االستعمار الحديث  أمثال محمود محمد طه لت لهي وت ضل وتنهب الشعوب في حقبة  

ل السلطة في بالدها بفضل  تضمن تداو  لت  از   الديمقراطية الغربية وما لذلك كانت  و 
تخد   التي  المنهوبة  الشعوب  و م  خيرات  والخارجية  اجندتها  مصالحها  من  الداخلية 

كانت ستكون من دول التي  ومثال ذلك دولة كفرنسا  خالل اجندات محمودية الروح  
التي  في السودان وتشاد وبقية غرب افريقيا  باتها االفريقية  العالم الثالث لوال عصا

  جلياً و   كان ذلك واضحاً وقد  سر  ب المنهوبات إلى فرنسا  تنهب الشعوب االفريقية وت  
وما هو بمفكر إال لشلة من    " رمفك   "ب بأنه  لق  الذي ي    ، محمد طهلكن لم يكن محمود  

إللمقد  ايمتلك    ،التيوس العقلية  مقدرة  جراء  رات  وال  للواقع  وتدقيق  تمحيص  نظرة 
درات الهامة  هذا الذي ال يملك هذه الق    "رمفك   "لمستقبل وال نعرف أي  استشراف  ال
ف  أل نسميه  ان  نستطيع  شيء  هناك  ليس  قادراً   كراً نه  يكن  لم  استيعاب  على    اذا 

و  علمية  بطريقة  وتدبُّ الماضي  الواقع  معرفية  ره  قراءة  المستقبل  واستشراف  بطريقة 
تنفع المجتمع؛  فكرية  منظومة    حومن ثم اجترا  ورصينةبطريقة قارئة ودارسة    أيضاً 

  شترط لم ي. ولألسف  اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو غيرهفكر  أكانت منظومة  
من  أ طه  محمود  ل ن  يستمعمال النعاج  حد  يمتلك  محمد  طه  ان  محمد  تلك  محمود 

وهذا يوضح    "راً مفك   "ومع ذلك سموه  حقيقي    "كمفكر"ليهم  إومن ثم يتحدث  المقدرات  
ع شخص كهذا  ب  ال يت  بالطبع  و فاقدي العقل  و   بشلة من المعتوهين  انه كان محاطاً 

لين  رين  ستحم  سوى الم     محمود   النهيق بت رهاتعلى  لى اآلن  إالذين يعملون  والمست ب غ 
طه الناس إل   محمد  تنويرهم  ضالل  طه  وليس  محمد  محمود  وليهم  مثل  فهم   .

بالتحديد. فمحمود    محمد طه وهذا ما كان يفعله محمود  الناس   جهل يستثمرون في 
اركان  في  الضارب أطنابه  لجهل الديني  في ا  وخبيثاً   ماكراً   كان مستثمراً محمد طه  

  وكالمي  باطني  حاطة كالمه بتعقيد وتحويرامن خالل  والمسيطر عليه  المجتمع  
. حيث كان محمود محمد طه، كما رأينا،  العامةالجهلة من  ال يفهمه    م ت ع مَّد حتى 

م ل والمفاهيم و ي يغلق الطريق  وذلك من اجل أن  خلط األوراق  يقفز بين الكلمات والج 
بينما يدعي اتباعه    من العلم  العامة أن معه شيئاً الب غال من  على من يجادله ويظن  

أن الناس لم تفهم محمود محمد طه! بينما النص الديني الحقيقي ال غموض    ةالجهل
فيه وال التباس وال يمكن التباعه أن يدعوا أن الناس لم تفهم محمود محمد طه. 
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كانوا   ألنهم  مفهومًا  كان  ضااًل  كان  مهما  كالمهم،  كان  التاريخ  عبر  الكهنة  فكل 
محمود  وجد  فقد  سف  أللكن لو د طه.  أكثر ثراًء من النواحي العقلية من محمود محم

التي    االبليسية  هاتهر  لت    ون يستجيبالذين  والخاوين  ل  و العق   انصافحوله  محمد طه  
  ،والخاوون   لو العق  انصاف سي  ال جهاالت وضالالت من وحي الشيطان ون  إما هي  

ون  إ ل ى  ﴿  ،ية القرآنية التي تقول اآل  ،أولئك ين  ل ي وح  ي اط  م  و إ ن   و إ نَّ الشَّ ل وك  اد  م  ل ي ج  ل ي ائ ه  أ و 
ون   ر ك  ت م وه م  إ نَّك م  ل م ش  كان  محمد طه  محمود يمكن القول ان ي الحقيقة  ف  662﴾.أ ط ع 

ن  أو ادني من  أاب قوسين  قوكان    القرن العشرينخالل    السوداني  ي ح  عمرو بن ل  
محمد  وقد استغل محمود  . بين الجهلة والمتردية والنطيحة د عب  ي    ب نفسه صنماً نص  ي  

فبدأ ينشر اضاليله ليهدم المجتمع وهو ال يدري ان الحرية  النسبية    أجواء الحريةطه  
   فبها يمكن البناء وبها كذلك يمكن الهدم. ؛ مسؤولية كبيرة

"است             قد  محاضرته  ان  طه  محمد  محمود  ادعاء  ان  بحماس،  ت  ل  قب  كما 
ن المجتمع الذي كان  أكذلك، وإما  قد كان  ، و اً كاذب  كان  يوضح إما انه  762وباحترام"

رح والتعديل  للج    للتقييم وال علماً   ال يملك عقالً   يخاطبه محمود محمد طه كان مجتمعاً 
الق  ص  ف  ت  ةً ناقد  عقليةً وال   مجتمعاً عر  ش  ل  كان  بل  البذر  س  ب  مز    ن  كل  يستقبل  ح  ل  اًل 

 ، "الطلبة"محمود محمد طه. فإصرار  نفيل جمجمة  تخرج من  مامة  وق    ةوتقيؤ ونفاي
على تقديم محاضرة محمود محمد    ،ذلك  غبر ه األي  بت  حسب ادعاء النص الذي في ك  

يوض   التعليم  طه  نظام  خلَّفه  الذي  الروحي  الفراغ  المجتمعي  ح  المجروف  والواقع 
روحانيات تمأل فراغهم أي مصدر لآنذاك مما حدا بالطالب الباحثين عن  استعماريا  

متأبل سة تلبس قفطان الدين وتتحدث    مامةوق  السقوط على أي مزبلة  إلى  الروحي  
ح  ل  ل كل س  ه  ون  نفسهم  أفي  خاوية  شبق روح    إشباعمن أجل  بلسان الشياطين  فيه  

من ي سمَّى  ه على  رد  سياق  محمود محمد طه. وفي    أمثال جماجم  يخرج من نفيل  
الذي  و   نحرفللمذهب المالكي الم   منتمياً أنه كان  الذي يبدو    ،قاضي قضاة زمانه

و  ص  النبي  حديث  نفسه  و بل  له  آيضرب  اجل  عرض  بالقرآن  من    تفعيل الحائط 
مثل   المخرومة  المدينة  أ ف  ر  ع  اصوله  المرسلةو هل  الظنية    المصالح  والقياسات 

يقول    ؛ والمناقضة للنص الشرعي،وسد الذرائعالشخصي  واالستقباح    واالستحسان
، "فان كان السيد قاضي القضاة  حةرأة ابليسية وق  بطريقة مستفزة وج    محمود محمد طه

ال قدرة له، من المستوى العلمي، بمواجهة دعوة الحزب الجمهوري .. وهو ما عليه  
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وال اسالم إال    ،نها هي اإلسالماالمر، فانا ننصحه بان يفتح ذهنه لهذه الدعوة، أل
، نتفق مع محمود  بالفعلحسب تعبير رمز الضالل محمود محمد طه!!    862ياها"ا

سمى باسم "قاضي القضاة" في ان يرد  ال قدرة لمن ي  محمد طه في هذه النقطة، بأن  
في  سمى قاضي القضاة  إال بفتاوي القتل والسحل ألن من ي    محمد طه  على محمود

غير عضوي خاضع  ما هو إال منتج  مجتمع ال يرجع إلى أهل البيت عليهم السالم  
  ومذاهبها المخادعة ومصادرها الكاذبةمبيدات السقيفة  ألسمدة وعقاقير وكيماويات و 

القاتلة  رد    وفتاويها  سينتج  الديني    مفيداً   اً فكيف  عميل    فيد  وي لجم  المجتمع  وينو  ر 
طه محمد  محمود  ألالشياطين  ل  ؟  ه   وي ج  ق  ط  ي س  فعندما  يعطيه.  ال  الشيء  فاقد  ن 

، ويصفه بأنه "ال  محمود محمد طه من يسمى قاضي القضاة، وهو بالفعل جاهل
ف  الجمهوري"  الحزب  دعوة  بمواجهة  العلمي،  المستوى  من  له،  يحاول  قدرة  هنا  ها 

أن له محتوًا في عقله الفارغ  غنم  ي نفسه ويقنع ال أن يزك     محمود محمد طه جاهداً 
ولكن في حقيقة االمر فإن من يسمى    ! !!قاضي القضاةمن ي سمى  قادر على قهر  و 

من النواحي    وجهالً   اً س  لم يكن اقل فل  محمد طه  محمود    قاضي قضاة والذي يخاطبه
طه محمد  محمود  من  نش    .نفسه  العقلية  غالبيته  وكالهما  مجتمع  في  وسادا  طا 

االميين.العظمى   مذهب    من  لتابع  أعمدة    فكيف  الم خادعة  ومصادره  جه  نه  تقوم 
وكذا"    آليات  على لة  والمتحاي   "كذا  و  وفالن"  بياض"  "فالن  إخفاء  "وهنا  اجل  من 

له   كيف  منحرفالحقائق،  وعرفاني  زائغ  باطني  يقارع  الثمالة  تشرَّب    ان  حتى 
الزائغة الباطنية  ومكر  المنحرف  العرفان  ودوران    بأالعيب    الكالم استخدام  ولف 

لم حول  ؟  الركيك والجبر والتفويض التوحيد الحق  فمن اين يأتي قاضي القضاة بع 
العرفان المنحرف والباطنية الزائغة لكي يقارع محمود محمد طه الذي يعلب في  و 

ن له جمهور يبتلع ضالالته  ميدان الباطنية والعرفان الزائغ   وهو مغمض العينين  وكو 
من ي سمى  عها  ونها دينية وتجرَّ سمُّ فالجرعة التي يإال بها.    جمهورههو  وال يخاطب  

  التجهيلية  السقيفية   لم تكن اقل سوًء في آثارهاع  من مذهبه المخاد  قاضي القضاة  
  ةالزائغالباطنية  عها محمود محمد طه من ضالالت  من الجرعة التي تجرَّ   والتضليلية

و و  المنحرف  تراكمياً العرفان  جاءت  والتي  المشعوذة  محمود    على  الصوفية  جهل 
  قاضي القضاة. ما ي سم ى ال بجهل مستنير يميزه ع إتزده محمد طه القديم ولم 
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ان  وي ت خرَّص قائاًل  بجرأة سمجة ووقحة  ادعاءاته  محمود محمد طه  يواصل         
ولكننا ال نرى أي   962!!دعوة الحزب الجمهوري "هي الناطقة باسم المصحف اليوم"

بمجموعة من  ر  ه  م  ج  ت  تناول للمصحف في كتابات محمود محمد طه أو حزبه الم  
  ضي والتأويل الباطنير  ال بالخوض الجاهل والتناول الغ  إ  كالح م ر الم ست ن ف رة  الضالين

ولم يقرأ شيئًا    "القرَّاي"سمى  ، اال وهو كما ي  المعاصرينودونك أحد اتباعه الجهلة  
عإال للشيطان،    ة النبويةن  ان داعش مصدرها القرآن والسُّ بجهل منقطع النظير  ي  يد 

ر اي عداء  جزء من ال   م أنهلدين.  اعداء  أ هكذا هم  ف.  الجاهل  وبئس ما يقول هذا الخ 
في    أعداء الدين  تخلَّق منهايمات النطف القذرة التي  سو تتناقله كرومو الذي  للدين  

منها نصيب  إلبليس  هي    ةإستراتيجيف.  ارحام  الجمهوري  شخص  أن  الضالل  كل 
تفسير  منهم يتبنى الفكرة الرائجة التي في عصره والتي تعادي الدين ويصبغها بال

اي  لقال ما قاله الخرَّ  ولو كان محمود محمد طه حياً .  ي من اجل تسقيط الديندينال
  قد ادعى   ، في زمن رواج االشتراكية،فمحمود محمد طه!  لكنه لم يعاصر داعش  هذا

بل وسماها اشتراكية "شرعية"   "بفضل هللا "ان ظهور االشتراكية كانت    كذبًا وزوراً 
للشيوعيين الديني  الجناح  وكأنه  نفسه  شعار   ؛واظهر  تحت  الدين  في  ات  يحاضر 

الذي لم يقرأ اال سطور    ،"القر اي"ن المدعو  واآل  .منتجات لينين وماركسو   وأعالم
اآلن  ،الشيطان الرائج  اإلرهابي  التنظيم  اسم  داعش،يتناول  مروية    ئ يتكو   ؛  على 

وهو بريء  هم النبي ص وآله بالدعشنة  ويتَّ وينطق بلسان داعش  مبركة تناقض القرآن  
وصف النبي ص وآله بأنه رحمة للعالمين  أن القرآن قد  الخر اي هذا    ىوينس منها  
و وانه   خ  رؤوف  يمكن  ل  على  وال  عظيم  الدمويةأق  المروية  تلك  مثل  ينتج  التي    ن 

  وال واستشراقه المستتر  حه المنحرف  ليدعم بها طر    بشهية عدو الدين  اييتلغفها الخرَّ 
  . واشان سمعته وشوه صورته  في هذا السياق إذا اساء حتى للنبي ص وآله  اير ض    يرى 

والمفلسة والمعادية للدين بجرأة ال    ر وسائلهم العاجزةر   ب  فغايات الجمهوريين الخبيثة ت  
المرفوع  ذيل محمود محمد طه  اي"،  المدعو "القر  إذ أن    .يمتلكها حتى الشيوعيون 

هذا،   عصرنا  و في  المعرفي  وجهله  العقلي  لعتهه  حول  عتالل  ا ونتيجة  دراساته 
يكرر قول  المنهجية التي لم تعل  مه المنهجية الصحيحة لتناول الدين بشكل صحيح،  

ق النبي  ل  سماحة خ  آيات القرآن التي تؤكد    ،كما يجهلون هم  هو،  الدواعش ويجهل
النبي  ن ينتج  أالتي تجعل من المستحيل    تهوفيؤ ور وعطفه    ول ين ه  تهرحم ص وآله و 
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الذي  الخرَّاي    والمعتوه  مروية دموية كتلك التي ينعق بها الجمهوري الضالص وآله  
  والحنونة   والرؤوفةد الطبيعة الرحيمة  ق بين الحديث النبوي الصحيح الذي يعض   ال يفر   

المنحرفين  احفاد  أبناء و بنات و الحديث المفبرك الذي ينتجه  من جهة و للنبي ص وآله  
لتشويه صورة    ،مفي نهج سقيفي منظَّ   ،الداعرات من أمثال النابغة الذين اجتهدواو 

وآله  ص  جهة    النبي  الجاهل كما    .خرى أ من  الجمهوري  والذي  رَّايقال  ويغض   ،
مهام  كان  لألسف   رأس  مناهج  على  األجيال  وضع  عن  الطر    القادمة،تعليم  ف 

سير على  يقه للطيار األردني والجنديان التركيان، بأنه  اعتراف داعش نفسه اثناء حر  
وتظاهر بالندم    الذي حرق الفجاءة السلمي حياً   ابي بكر بن ابي قحافةالناكث  سيرة  

الهالك فراش  على  وهو  ذلك  الوقح  .  على  الجمهوري  ر اي  ولكن  تلك  الخ  في  وجد 
الم   والم  ر  ب  ف  المروية  وآله  قةل  ت  خ  كة  ص  النبي  صورة  تشين  لتعضيد    والتي  قوية  أداة 

ن مدني"  آ "قر   عهده الجديد؛ن مكي" و آ "قر وعهده القديم؛  اصوله الفقهية المخرومة  
يتشب   المزي  ولذلك  المروية  بتلك  كتشبث  ث  شجر   "القرد"فة  تحته  ةبفرع    أسدٌ   ايقبع 

ولكن ماذا نفعل مع الجهل المتوارث الذي ورَّثه محمود محمد طه التباعه    .يترصده
ته والقصور العقلي ويتكئون على كل مفبرك  الذين ينضحون بالغباء والع  المغمورين  

  وكأن   هوا صورة الدين ونبي الدين عليه وآله أفضل الصلوات والتسليمر ليشو   ومزو  
يتوارثون مهام شيطاني لالنتقام من الدين وفي  محمود محمد طه واتباعه المغمورين  

ها القرآن الكريم  التي ذكر  العنيدة  الشيطانية    عزيمة ل والء منقطع النظير ل  خاطرهم دائماً 
تقول زَّت ك  "  ،والتي  ف ب ع  ي نَّه م   ق ال   و  ين   أل  غ  م ع  طه    ". أ ج  محمد  محمود  اتباع  وسي درك 

الجهلة، إذا قرأوا هذا الكتاب حتى نهايته، من هم الدواعش القدماء الذين اسسوا 
وسيعلم اتباع محمود محمد طه االغبياء ان تلك المروية التي    .لداعش وانحرافاته

كة ومن منتجات دوائر الن صب  ر  ب  ف  قة وم  ل  ت  خ  م  هي مروية  هذا  الخرَّاي  يتكئ عليها  
قد ويبدو أن ورثة ع ت ه وت ر هات وشطحات محمود محمد طه  والعداء للدين برمته.  

هلكون  ي  دركون أنهم ال  لكنهم ال ي  نفسهم بأن ينتقموا من الدين االسالمي و أعاهدوا  
  "جمهوري "نه عن شخص  ي فهل ينتظر شخص عاقل بعد ذلك بأن يأخذ دنفسهم.  أإال  

ج مة الخرَّ تخر ج  ه ص وآله  ي  بعد أن رأى إساءة واضحة لنب   م  وكما    ؟اي من نفيل ج 
القرآنية  ية  آلمعنى ال  ةحقيقيصاديق  م  واتباعه هم    محمد طه  محمودإن  ف  قلنا سابقاً 
ل  ف ي َّللاَّ  ﴿  ،التي تقول اد  م ن  النَّاس  م ن ي ج  ل م   و  لَّ   ب غ ي ر  ع  ي تَّب ع  ك  ي ط ان  مَّر يد  و    702﴾.ش 
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ويخلطون الحابل بالنابل لتحقيق  من دون تحقيق علمي  حيث يلتقطون كل ما يجدون  
الشيطانية.   العلمي  دوافعهم  التحقيقي  ألن  العلمي  التحقيق  في  يرغبون  ال  فهم 

تنفيس   اشباع  يستطيعوا  لن  وبذلك  بها  يتعلقون  التي  المروية  تلك  ب  كذ  سيكشف 
محمود  الهالك  هذا هو ارث صنمهم  ع على الدين واهل الدين. فعداءهم وحقدهم المري

ف النظري  خلط التصوُّ ث بأسلوب باطني و تحدَّ   ، الذيعرفاني ال باطني و ال  ،محمد طه
لمعتوهيته    يأخذ كل فرد منهم وفقاً لف طقوسي وترك الخلطتين التباعه  الفلسفي بتصوُّ 

ع كل منهم نهمه للروح االبليسية ليمأل  شب  وي  وبالدته المتوارثة  وبالهته الكامنة  العقلية  
الم   العقلي  فراغه  العائمة  والطقوس  الهائمة  الفلسفة  تلك  الروحي  أدقع  من  فلسه  و 

   ريع.الم  
الحظ ثالث أشياء رئيسة:  ي  محمد طه  من يتمعن في كتابات محمود  إن           

محمود    نأ   ثانياً   .ال مثيل له  بتاريخ اإلسالم جهالً   جاهلٌ محمود محمد طه    نأأولهما  
  الموضوعاتالمفبركات و يلتقط  غالبًا  بل  شيء  النبوية  ة  ن  ال يعرف من السُّ   محمد طه

المتدثر    لى االلحادإر  التي تج    الباطنية  لى تسبيكته االبليسيةإليضيفها    والمختلقات
ال يعلم من القرآن شيء سوى بضع آيات    محمد طه  ن محمودأ  . ثالثاً فبالدين المزي  

فيها   و يخوض  باطني  ليقع  بأسلوب  االبليسية  الوصاية  تبرير  ها  دتحت  سياق  في 
الً   ترهاته محمد    تجه محمود نن ما اإولذلك ف.  من دون فهم لمعناها   تخرُّصًا وتمحُّ

ه الذي  عندما نتتبع نص  بوضوح  وهذا نلمسه    .جهل فوق جهل وبعد جهلهو    طه
ي   وال  االضطراب  من  كثير  من  تناوالً بر  يعاني  منطقيًا    عقلياً   ز  وهذا  ألوال  فكرة  ية 

عقالً كان  يعني انه   يملك  ال  و أ  إما  الشيطان  عليه  استحوذ  عقلأو    الً معم    هصبح 
طهفبليس.  إلوورشة   محمد  يد    ،محمود  انه  الذي  المخمومين  اتباعه    ،"م فك  ر"عي 

ض    كان الف    ة  ف  على  والفكر  كر  بينما  عامة  ضفة  الحقيقي  اإلسالمي  بصفة  على 
ينتج المعنى القرآني  ري  ت  وع  ونبوي  قرآني  هو فكر  سالمي الحقيقي  الفكر اإلأخرى. ف
توافق مع الفطرة  والحكمة والبالغة في تناول كل امر وهو بطبيعته ي الجز ل والنبوي  

تكوينهتناسق  مو  المفاهيمية    وجز لٌ   في  وأطره  لغته  مضطربٌ ومتماسكة    وليس 
ل محمود محمد طه هذا الذي  م  ع  نصوص و كما نرى في  وم ف ك ك    ومتهافت ومهترئ 

كر االسالمي  أن الف  بما  . و اسالميا  ن يكون فكراً أناهيك  عاديًا    كراً ن نسميه ف  أال يمكن  
م ي وبالغي  جز ل  تري  وع  ونبوي  قرآني  الحقيقي   ك  ساهم في  هو الذي يستمر لي  فوح 
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لبناء  ال الصحيح  وال واالستبصار  والفكر  لعقول  اإلسالمي  والحضارة    واالستنارة 
والتي ينتجها  عة  تة والمتقط  والمشت  واإللتقاطية  ة  ضطربات الالوعي الم ي  رد  تستطيع س  

  ه حتى يعلم أن فمحمود محمد طه ال    . اً داب  ن تفعل ذلكأأمثال محمود محمد طه  
سة  فل  ل قناعات م  الطاغوتية القديمة التي كان تحم  الفارسية والرومية  هياكل العقلية  ال

على  و   هلقناعات  ةومشابه و فلسفات  قائمة  وتجسيمية  ومنطلقات  تشبيهية  شركية 
على   تقوم  انهارت  سياسية  قد  الطوفان"  أو  "هذا  المعن    ماما مبدأ  والسياق    ى مد 

التي كانت    هدم السياقات القديمة التائهةالذي    المنسجم والمتماسكالجز ل و سالمي  اإل
  والتقاطي في تركيبته    م لت ب س  وأ   د من المعنىن تجعل كل شيء مجرَّ أ   ة علىصي حر 

من  محمود محمد طه  شطحات  كما كان الحال في    في عقيدته  وجبري في صياغته  
نحو مزبلة    اوالنطيحة في طريقهف المتردية  وجر    اجل السيطرة على عقول البلهاء

الطاغوت  الضالل أو    وسيادة  "هذا  على  قائم  الجبروتي  مبدأه  الذي  الجمهوري 
عي  ينتجه أبدًا من يد  ال    الذي انتجه محمود محمد طه  مثل هذا اإلنتاجو   .الطوفان"

ك  در  ي  محمد طه  ر في كتابات محمود  متدب   ال ف.  رافك  ناهيك من أن يكون م    أنه إسالمي 
وهذا واضح من  واالستشراق    يحتضن اعراض االلحادبل و خاع  انه علماني حتى الن  

اإلسالمية التي أمر هللا تعالى أن يتم    والواجبات  انطباعاته السلبية تجاه الشعائر
دين  ال  تدثر بثيابص العناوين اإلسالمية وييتقم    كان   همحمود محمد ط   لكنتعظيمها  

  دهماء الو من ذوي العقول الضحلة    لمعتوهينم مستمعيه اويستغل مصطلحاته ليوه  
  من دون تقديم جهد عقلي حقيقي   وقطيعية  بهيمية  يكسب قاعدة شعبيةيحاول أن  و 

من  إنه  ف ولذلك    فمن دين مزي    ا مشغولة بما وصله  الهوام  امو ن عقول العأنه يعلم  أل
ن إيمكن القول  ي الحقيقة  . فالمتدثرة بقفطان الدين  االبليسية   هاتهر  فهم بت  ر  السهل ج  

عداد االستعماري القديم للطائفية  عداد استعماري ال يختلف عن اإلإ محمد طه  محمود  
اليسارية  والوهابية   لإلواإلوالتنظيمات  الجديد  االستعماري  الماسونية  خوانية  عداد 

الدين  لمها بوعدم ع    المريعبسبب جهلها  و   ،انه أعاتنا  م المتأسلمة. لكن مصيبة مجت
  ل اجاد تناول واستغال  قوناه    قناع  عمى كل  أ نها تتبع بشكل  إف   ،االصيل  اإلسالمي 

رغم   اإلسالمية  والمصطلحات  نفسه أالعناوين  يفضح  واالستغالل  التناول  ذلك    ن 
خالل   من  موضوعيو   خل  بنفسه  محتوى  أي  من  مفهومي أ  ه  تناول  و  أ  متناسق   و 

لمي والمعرفي  ن القارئ الع  أل  رض الواقعأعلى    اً عملي  هتطبيقعلمي دار س يمكن  
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المخادعة  غة وضرب االمثال الشيطانية  اللُّ االلسن والتالعب بي  و  درك عمليات ل  ي  
الزائفة والتضليلية    دعاوي الو   العرفانية الضالةالباطنية و ل واألساليب  ي  واستخدام الح  

ال    سياسية بحتةمن وراءها  غراض  كن ألأصول الفقه وغيرها لما تسمى بتجديد  ل
الدين  ثار وخيمة على  آ كل ذلك  كان لو   . عالقة لها بالدين. ففاقد الشيء ال يعطيه

محمود  ل  تناو  أسلوب  ن كل  أ  الحصيف  درك القارئ العلمي والمعرفي. كما ي  المجتمعو 
لهو   ذلك  طه  الع  نهائيًا    خال  تناول  أسلوب  محمد  والمعر  من  ومل  لمية  يء  فية 

  ف تائهلس  ف  ت    وأ عرفانية ضالة    وأ باطنية زائغة    من  اسياقاتهبالنصوص التي تستقي  
جزء من  مع و أعرج أ يهام إو عوج أ ق وتخلطها مع صياغات قائمة على منط   وحائر

وهذا هو أسلوب  االبليسية  كرة  بسالمة وإسالمية الف    بهائمع اللتقن    م ست ق ط ع  نيآمفهوم قر 
بليس يؤسس دينه بهذه الطريقة ويحشره في عقول التائهين ويحرس  إالشيطان نفسه. ف

السقيم  بهم الدينإ  منهجه  يوم  طه  محمود  حاضرات  فم  .لى  عامة  محمد  بصفة 
هي  االبليسية    رسالتهو  خاصة  القرآن  ل  خاماتبصفة  بأسلوب  ضرب  وتشريحه 

الجديد" لكنسي  بأسلوب  "تعهيده"    وشيطاني   "العهد  و  القديم"  "العهد  من  ن  يتكو 
بأو  النبوية  ة  ن  لسُّ اكران  ن  و وتشطير   والزكاة  لجهاد  اوتعطيل    ،المفبركاتالتالعب 
  محمود محمد طه ودافع    منطق. وقد كان  والكثير من التعاليم اإلسالميةوالصالة  

على   يقوم  النقاط  هذه  كل  و حول  فقهية  حياكة  وقواعد  أصول  وفبركة  اصطناع 
  من اجل تقعيدها في اطر  ص وتأويل الشيطانيل وتخرُّ تمحُّ ومن ثم تقديم  مخرومة  

أنصاره رغم ان من    تبدو دينية للجهلة من الغنم والتيوسوإنتاج احكام وفقًا لها ل
 .  إلى مغادرة الدينقة واضحة بطري الطرح برمته يدعو 

المعادية للدين  المحمودية  ن مثل هذه الهرطقات والت ر هات  أدرك  ن ن  أعلينا    إن       
االسالمي ليست جديدة بل وقد بدأها أعداء الدين منذ بداية نزول الوحي واستمرت  

وما كانت    كالتي نراها اآلن  وكانت تحتاج لتسميات تصنيفية فقطبأشكال متعددة  
بذرة   من  إال  اآلن  موجودة  هي  و مظاهر  لما  والعرفاء  القرآنيين  والزنادقة  الباطنية 

فكل االجسام الضالة  من أمثال محمود محمد طه.  المعاصرين  واالستشراق واتباعهم  
والدليل  ه.  ت  ن  المعاصرة تنطق بما نطق به السابقون من استهداف الدين بقرآنه وس  

تحاول "قريش" وآله  ،على ذلك، ألم  حياة النبي ص  أن تمنع عملية    ،نفسه  اثناء 
نة النبوية؟ حيث حاولت "قريش"، وهم على ما يبدو اقطاب السقيفة الن تدوي الس
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منع عبد هللا بن عمرو بن العاص من كتابة  ،  الحقاً الم علنة  ذلك كان من اجندتهم  
ن ة     ،بوقاحة وقلة أدب  ،تجرأت؛ أي انها  ذلك تبريرًا "باطنيًا"  " قريش"وبررَّت  النبوية  السُّ

عت أن النبي ص وآله يتحدث ف   حسب زعمها   712ي حاالت "الغضب والرضا"واد 
ل و وهذا  ؟  الضال ل و باطني مثل  برير  تتناو  ة النبوية ن  محمود محمد طه للسُّ   بريرتتناو 

ال اعتقدت قريش انه  ذلك  كو وتشطيره إلى ما يسمى "عمل النبي" و"عمل الناس"  
بل تصنيفه حسب زعمها الضال    يجب ان تتم كتابة كل ما يقوله النبي ص وآله

ث  ساعة "الغضب" دُّ ث  ساعة "الرضا" وت ح  دُّ ؟ أيقول مثل هذا الكالم من زار  الى ت ح 
واحدة؟   لمرة  ولو  قلبه  هي  اإليمان  محمود    "قريش"فمن  وارباب  اصنام  سوى  تلك 

لت ي   د عهدهم الف  دهم وي م ج     الظالم الكاذب و و ثي  و النكو االنقالبي  و محمد طه الذين ي م ج  
هللا بن عمرو هو تبرير    أعاله لعبد   "قريش"والغادر والدموي؟ أليس تبرير    والجائر 
ويخفي في داخله ما يخفيه من اجندة المستقبل    "باطني"ن نقول عنه أنه  أيمكن  

و  للدين  الس  أ المعادية  نور  إطفاء  تستهدف  والتي  الدين  ح  ن  هل  ت وض   ألنها  النبوية  ة 
  من يعتريهم الشيطان؟ وعندما أخبر عبد   هللا تعالى وتفضح أيضاً وت ث ب  ت مقام أهل  

 هللا بن عمرو بن العاص بذلك النبي ص وآله عليه رد النبي ص وآله قائاًل، "أكتب
فما هو    272حق، وهو يشير إلى فمه الشريفة." إال منه خرج ما  بيده نفسي فوالذي

"الغضب    في  النبي ص وآله يتحدثوالوقح بأن  الباطني    "قريش"  ادعاءالفرق بين  
فقط سوى  المتراكمة والتي رأيناها سابقًا    ةل محمود محمد طه الباطنيا قو أو   والرضا"

قول محمود محمد  في  أيضًا  نا  معَّ إذا ت  ف؟!!  واالسلوب  اختالف الصياغة والتوقيت 
"طريق محمد هو عمله في خاصة نفسه .. وعمله في خاصة نفسه هو سنته   ،طه

اما شريعته فهي تعليمه المته.. سنته   –شريعة النبوة    –ته الخاصة  .. هو شريع
نظرنا إلى قول "قريش" الكفري  من ثم  غير شريعته المته.. سنته شريعة مؤكدة" و 

،  الرضا""  و   " بأن النبي ص وآله يتحدث في "الغضب  هللا بن عمرو بن العاص   لعبد
الدنيئة   والغايات  الخسيسة  الدوافع  واحدةأليست  الخبيثة  اختالف    واالهداف  مع 

النبي ص    قول وإقرار ؟ فمحمود محمد طه، بوقاحة ونذالة وخسة، يجر  د  االسلوب
ن ة التي يجب على الناس ات  باعها ويأتي بمصطلح خاص بمحمود  وآله من صفة السُّ

ى قريش عبد ن ته" بينما تن ه    هللا بن  محمد طه اسمه "شريعته" ويعتبرها تختلف عن "س 
حاديث النبي ص وآله بمبررات واهية وافترائية وقليلة أدب مثل  أعمرو من كتابة  
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والدنيء  الخسيس  الرضا" حسب زعمهم  "  و  "ن النبي ص وآله يتحدث عند "الغضبأ
ن ة النبي ص   بينما كانت دوافع قريش في الحقيقة هي العمل على إعاقة توثيق س 

وبالفعل    فة!!!وتهدم شرعيتهم المزي    ةقالبياالن  ةالمستقبلي  مؤامراتهموآله ألنها تعيق  
توسعت السقيفة واولياءها في  و . بل  الحقاً   انغمست السقيفة الفلتة في هذا المشروع

 من المشاريع  المرويات على لسان النبي ص وآله وكان هذا أيضاً مزيد من  فبركة  
المنبر وقال،  ص وآله  صعد النبي  حتى  منذ زمن النبوة  التآمرية القديمة الموجودة  

الناس" علي   ،أيها  كثرت  فليتبوأ    قد  متعمدا  علي  كذب  فمن  الكذابة 
اختالق  واصلت  و   372".النار  من مقعده واولياءها  مرويةالسقيفة  ومنها    المرويات 

بالذبح"  تعذيب الطغاة  لر  ر   ب  ت  التي    472"جئناكم  وعصاباتها الغازية  لرعية  والجبابرة 
ونسبوها للنبي ص وآله الذي  ألعراض  ا  وهتك  ءلدما ا األرض وسفك    واإلفساد في 

ساهم بدوره المشبوه في  ويببالهة  قها  صد   اي وي  الخر    هو رحمة للعالمين ليأتي الحقاً 
  صورة النبي ص وآله. ةناشإ

يأتي  و           النبوية  ن ة  للسُّ تشطيره  طه  بعد  محمد  ويناقض  محمود  أخرى  مرة 
ن ة، واحيائها وممارستها."نفسه وليقول، "ال     572يمكن ان يعود الدين إال ببعث السُّ

ن ة التي نعرفها وهي قول   ن ة يريد محمود محمد طه بعثها؟ هل هي السُّ ولكن أية س 
ن ة  ل  م  ع  و  المستخلصة في ورشة  المسلوخة والمشطورة و وتقرير النبي ص وآله أم السُّ

محمود محمد طه والتي انزلها في كتاباته الغبراء ومن    مةج  م  ج    الم قامة فيابليس  
العشرين"بينها   القرن  النسانية  تصلح  ال  لالسالم  األولى  استخدم ؟  "الرسالة  وقد 

واحيائها   ن ة،  السُّ ببعث  إال  الدين  يعود  ان  يمكن  "ال  تعبير  طه  محمد  محمود 
حة الناس عن ه االبليسية في اجراء مزيد من زحز عوممارستها" للتغطية على دواف

الشيطان   منهج  هو  وهذا  اإلسالمي.  المنحرفين  الدين  اقوال  تجد  عة  مخاد  وهكذا 
وألن نواياهم خبيثة ومعادية للدين    .متناقضة ومتضاربة ألنهم ال عقل لهمرة و وماك  

مليئة   إال  المنحرفين  عند  من  اآلتية  النصوص  الواعي  االنسان  يجد  ال  لذلك 
والتضار ب.   المعتو    حيث بالتناقضات  الخامة  بنفس  تعالى  هللا  التي  يفضحهم  رة 

باطنيًا   شطحًا  وينتج  نبويًا  حديثًا  طه  محمد  محمود  ويستثمر  وليستغل  ينتجونها. 
يذك ر محمود محمد طه الحديث  فة  واعطاءها شرعية مزي    لتبرير ضالالتهألباطيله  

كما بدأ، فطوبى للغرباء!! قالوا    النبوي الذي يقول "بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريباً 
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حيث يأتي محمود    !من الغرباء يا رسول هللا؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها."
دون   من  الحديثي  النص  بذلك  طه  يوض   أمحمد  ن ة  ن  السُّ بين  الفرق  العامة  ح 

ن ةالمقصودة   والسُّ أعاله  النبوي  النص  الخاصة"  المخصصة  في  النبي  "شريعة  ؛ 
ك رسالة  المسكوكة   بينما كلمة "سنتي" في  االبليسية  محمود محمد طه  في مقر س 

عامة،   بصفة  وآله  ص  النبي  نة  سُّ تسم ي  أعاله  النبوي  حياته  النص  منهج  كامل 
وهذا عكس التصنيف المحمودي االبليسي الذي حاول    . دون تخصيص  ، من للناس

  اهامعن ها عن  يزحزح ة من معناها و نَّ ينفض السُّ من اجل أن  ف  صن   وي  ص  خص   ان ي  
الم لتبسة ويحف   معانيه  فيها  ي ب ي ض  حفرة  له  في  الم شك   صياغاته  و   وااللتباسية  ر  كة 
فة  المنحر  و   الزائغة  وهكذا كانت النزعات الباطنية  .الفارغة  وي رب ك جماجم اتباعه  الدين

ن أل  القاتم  غها بلونهاتساهم بكثافة في صياغة نصوص محمود محمد طه وتصب  
الدين إلى العرفان المنحرف والصوفية المشعوذة    غاياتها في النهاية نقل الناس من

ورسوله ص وإله  لشرك والتجسيم والتصنيم ومن طاعة هللا تعالى  إلى االتوحيد    ومن
ث  له محمود محمد طه إلى طاعة ابليس  . وم م 
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 د يم عام وناق  محمود محمد طه: تقي  
 
 

ت ي  ب محمود محمد طه األخرق ذلك ي ري القارئ  إن                      الدلف في ك 
قد اظهر محمود محمد  ففي ذلك الك ت ي  ب ف عجائب الضالل والز ي غ غير المسبوق.  

واضحًا   اعجابًا  التي  ت ر هات  بال  وصريحاً   ومعلناً طه  إلى العرفانية  التشبيه    تقود 
مدح محمود محمد طه النصوص العرفانية الزائغة    حيثالضالل والزيغ.  والتجسيم و 

عرفانية  ول ع ق لسانه تظاهرًا ببعض النصوص الدينية لكي ي عطي شرعية لت ر هاته ال 
ض معالم الشريعة اإلسالمية  المنحرف الواضحة  التوحيدية  ة ويبث ها بين القطيع ويقو  

محمود محمد    قتبسا  لقد.  والتشبيهيةتلميحاته التجسيمية  ويجعل األغبياء ضحية ل
محمود  ق  نع    "عارف" ثم  ضال يعتبره  ، لشاعرعرفانيبيت شعر  ، كما رأينا،  طه

طه مرويو و ق  ونه    محمد  مفبركة  ل  خت  م    اتصم  حسب    لب    رفانيةع  بأنها  قة  ورفيعة 
كان  .  االهطل  زعمه طهوهكذا  محمد  لجهله،محمود  نتيجة  العرفان    اً غارق  ،  في 

راف من حولهم  وه  ن ي  أمن اجل  و !  المنحرف حاول محمود محمد طه أن يتناول    الخ 
وي ب ه    باطنية  بطريقة  وينتجالنصوص  باطلة  عرفانية  بنكهات  الحقاً ر ها  اصوال    ،  ، 

  دينية وما هي بدينية  احكاماً   يسميهاتقوم عليها و احكاما    ؤسسليوقواعد مخرومة  
 .  بل ابليسية
والتي  للنبي ص وآله    وبهتاناً   منسوبة كذباً وال مختلقة  ال  تهمن خالل مرويف          

"ان هللا احتجب عن البصائر كما احتجب عن االبصار وان المأل األعلى  تقول،  
في عقول    تجسيم التشبيه و م محمود محمد طه نصًا يثير القد  يطلبونه كما تطلبونه"  

البسطاء  السامعين.   عقول  غيره  فمستهدفًا  يجدوا  لم  الذين  والتيوس  الجهلة  من 
يقول محمود محمد طه، "دا حديث عرفاني في القمة. دا حديث  في الدين  ليخاطبهم  

أن جبريل يجيب القرآن من    ي فهم منه أن المالئكة ما يقابلوا هللا. نحن هسي بنعتقد
هللا  لنبينا."  -عند  بالقرآن  وجاء  هللا،  يقول    1قابل  نص  تركيب  مجرد  هللا  إن  "ان 

" وفيه كلمة "احتجب" لهو دليل على ان صائغ النص جاهل  احتجب عن البصائر
وهذا مستحيل   بروح التوحيد وجوهره الن االحتجاب يتطلب الحركة من مكان آلخر 

هللا تعالى أل والحي  زفي حق  المكان  محمود محمد طه:  . كما  نه هو خالق  نسأل 
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ر  بينما  هللا تعالى عن البصائر    " يحتجب"كيف   القرآن فيه آيات تشجع على الت ب صُّ
واالستبصار ألنهما من وسائل معرفة االنسان لقدرة وعظمة هلل تعالى والتفكر فيهما  

طل ومعه محموده التائه،  أم سيحاول العرفان الباوليس للتفكير في ذاته وكنهه؟  
عندما تتم محاصرتهما بالمغزى التشبيهي والتجسيمي للمقولة "العرفانية اعالها، أن  

أم  يتمحال من اجل تبرير التركيبة العرفانية المنزلقة في التجسيم والتشبيه اعالها؟  
أن كلمات مثل "البصائر"، "احتجب" و "المأل األعلى" هي كلمات يستطيع العرفان  

فإذا كان هللا تعالى يحتجب عن "البصائر" لما عبده  ؟  حرف التالعب بها كالمياً المن
هللا   أحد قادراً ألن  تجعله  التي  األدوات  االنسان  اعطى  قد  تعالى  التبصُّ     ر  على 

هللا  ب فكيف يحتج  ومعرفة هللا تعالى وعظمته وقدرته ومن ثم عبادته. واالستبصار 
االنسان الذي يستوعب ذلك ويدرك عظمة وقدرة هللا   وقلب   بعد ذلك عن عقل تعالى  

تقول،  تعالى؟   التي  القرآنية  باآلية  طه  محمد  محمود  يسمع  اء ك م   ﴿ألم  ج  ق د  
ائ ر   ر   م ن   ب ص  ب  ك م  ف م ن  أ ب ص  ف يظ   ر  ل ي ك م  ب ح  ا أ ن ا ع  م  ا و  ل ي ه  م ن  ع م ي  ف ع  ه  و  س  ل ن ف  هل    2؟﴾ف 

ائ ر   هٰ ذ ا﴿ قرأ محمود محمد طه القرآن ليعرف اآلية القرآنية التي تقول،   ب  ك م    م ن  ب ص  رَّ
م ةٌ  ر ح  ن ون   و ه ًدى و  م  م  ي ؤ  هل مر  محمود محمد طه باآلية القرآنية التي تقول،    3؟﴾ل  ق و 

ائ ر  ﴿ ب ص  ي وق ن ون   هٰ ذ ا  م   ل  ق و  ٌة  م  ر ح  و  و ه ًدى  أدوات    4؟﴾ل لنَّاس   "البصائر"  كانت  فإذا 
وكونية   ليعرفوا  دينية  لعبادة  تعالى  هللا  مها  خاللها  يقد   وقدرتهمن  ويعبدوه    عظمته 
له بينما  ويستسلموا  "البصائر"  عن  احتجب  تعالى  هللا  ان  نقول  أن  يمكن  فكيف   ،

رة المخلوق بالخالق وتعريفه بعظمته وقدرته؟ كيف  تبص  فتح البصائر و   هدف الدين
ر واالستبصار وفي نفس الوقت ينتج نبيه ص وآله    القرآنيدعو   الناس إلى التبصُّ

شيئًا يخالف دعوة القرآن؟ فالنبي ص وآله ال ي ناق ض وال ي خال ف القرآن وتعاليمه  
بدًا. ولذلك فإن المروية اعالها ال عالقة لها بالدين اإلسالمي األصيل ولم ينتجها  أ

صناعة االيهام  الكالم لتلقة تلعب على عنصر  وانما هي مروية م خ  النبي ص وآله
بالكالميات التي ال  يشغل عقل الناس  لواالبهام والتلبيس من اجل تنصيب كهنوت  

. فمن أين أتت هذه المرويات  الدين نفسهتعليم الناس  أكثر من  طائل من ورائها  
إيجاد  زورًا وبهتانًا للنبي ص وآله من أجل  محمود محمد طه  العرفانية التي ينسبها

مدخل ديني للعرفانية الضالة والصوفية المشعوذة للولوج إلى عقول الغنم والتيوس؟ 
كهذه  العامة  على  ملتبسة  لغة  ينتج  وآله  ص  النبي  كان  اتباع    متى  يدعي  حتى 
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تفهمه لم  الناس  أن  طه  محمد  محمود  المروية  المعتوه  هذه  تنزل  أن  ي مكن  هل  ؟ 
النبوي الذي يوضح ويبي  ن    " و "البيان" التبيان"لب  التلبيسية في قااالبليسية و و المختلقة  

ح؟ و  هل يحتاج  كل شيء أم هي من نتاجات العرفان المنحرف الذي ي وه م وال يوض  
رفان المنحرف لكي يعرف هللا تعالى ويتعلم التوحيد الصحيح والبريء   االنسان للع 

ال ي حت م ل    من أي نزعة أو تلميحات أو تفسيرات مشبوهة هدفها تحميل النص ما
ن  أثارة التشبيه أو التجسيم في وجدان وعقل االنسان؟ وإذا أراد محمود محمد طه  إو 

ويجعلها في م قاب ل اآليات  يأتي بمقوالت مشبوهة تتحدث عن "االحتجاب" و "الطلب"  
رها بمنظوره العرفاني المنحرفالقرآنية التي ت ثب ت ق رب هللا تعالى من الناس     وي فس  

، أليس  من الغنم امثاله  نه وذات هللا تعالى في عقول من حولهك    البحث عن  ثيرلي  
اآلي ومضامين  بمعاني  يكتفي  أن  االنسان  على  تقول،    ةكافيًا  التي  ذ ا  و إ  ﴿القرآنية 

ع ان   اع  إ ذ ا د  و ة  الدَّ ع  يب  د  ن  ي ف إ ن  ي ق ر يٌب أ ج  ي ع  ب اد  أ ل ك  ع  واآلية القرآنية التي    5﴾س 
ن  ﴿تقول،   ن ح  ر يد   إ ل ي ه  م ن   أ ق ر ب   و  ب ل  ال و  ويتجنب بذلك اقحام المعاني العرفانية    6﴾ح 

النصوص   تلك  وتحميل  مشبوهة  نصوص   في  والتجسيمية  والتشبيهية  المنحرفة 
وكما قلنا  ل من اجل تضليل الناس ومسخ فطرتهم التوحيدية؟  المشبوهة ما ال تحتم  

بسيطة في عرض ما  عقلية  فلو كان محمود محمد طه يملك مقدرة ومهارة  سابقًا،  
ويات على القرآن الكريم لما وقع في فخ التفكير والمقوالت العرفانية  يسمع من مر 

، التسجيم  والمريضة  المنحرفة وما كان سي ثير، من خالل نصوصه العرفانية المعتلة
 والتشبيه في عقول من يخاطبهم من البسطاء. 

ه  ف    المروية التي تقول،محمود محمد طه  تناول  كما            س  ق د  ع ر ف   "م ن  ع ر ف  ن ف 
بَّه " توافق  تإلمام علي  عليه السالم و مير المؤمنين األل  اقو هو ال يعلم أنها من او   ،ر 

ون  ﴿مع اآليات القرآنية مثل   ر  م  أ ف ال ت ب ص  ك  ف ي أ ن ف س  أ ف ال  ﴿واآلية القرآنية مثل،    7﴾و 
ون   ب ل   إ ل ى ي نظ ر  ل ق ت   ك ي ف   اإل   ي ف    *  خ  ب ال  ك  ي ف  ر ف ع ت  * و إ ل ى ال ج  م اء ك  و إ ل ى السَّ

ت   ح  ط  ي ف  س  ض  ك  ب ت  * و إ ل ى األ  ر  اآليات القرآنية التي تجعل  نظائرها من  و   8﴾ن ص 
بَّه " هو نص ال يقود المؤمن إلى  المؤمن ي در ك أن نص   ه  ف ق د  ع ر ف  ر  س  "م ن  ع ر ف  ن ف 

في   يعتم ل  طه  مة  ج  م  ج  ما  محمد  الزائغ  محمود  وقلبه  العرفانية  بآن  المعب الفارغة 
اآليات القرآنية  قود المؤمن إلى نظائر النص كما هي واضحة في  يوإنما    منحرفةال

ية  ر للقرآن بطريقة صحيحة معاني اآلأعالها وكلها ت رسخ في قلب المؤمن المتدب   
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ءٌ القرآنية التي تقول، " ي  ث ل ه  ش  م  واحقية هللا تعالى بالعبادة والتعظيم من دون    9"ل ي س  ك 
كنه يعرف  أن  االنسان  جانب  من  تعالى   محاولة  تفعل  وذاته    هللا    العرفانية كما 

عن .  المنحرفة النظر  الوثني  الصليبي  العرفاني  المحمودي  ط ح  الشَّ صر ف  فلماذا 
ءٌ معاني كل تلك اآليات القرآنية التوحيدية والتي ت زك  ي وت ث ب  ت معنى " ي  ث ل ه  ش  م  "  ل ي س  ك 

إما مختلقة أو لم يفهم  لمنظوره العرفاني لنصوص  خراف والنعاج  ه اليب انغمس في تنو 
محمود  فهذا يوضح أن  ؟  ن يزرع التشبيه والتجسيم في عقول الناسأمن اجل    ناهامع

طه،   بمحمد  المنحرفةي  ن  ب  مجروف  والعرفانية  الباطنية  العقلية  النصوص    ته  نحو 
محمود محمد طه  كان  قد  و .  حتى ولو نع ق بالتوحيد ظاهرياً   ،مةس   ج  هة والم  شب   الم  

ن يتالعب بمعناها،  أي يمكن  والتقرآنية والمروية  ال  النصوصيحرص على استجالب  
، وي صبغها بمنظوره العرفاني المنحرف والذي ال يستطيع أن ينفك من ارث  باطنياً 

.  والبحث في ذات وكنه هللا تعالىلتجسيم والتشبيه  العرفانية الباطلة التي تعشق ا
النصوص للناس باعتبارها  تلك  فهمه وتفسيره األعوج ليقدم  وكان محمود محمد طه  

 . من الدين وهي ال عالقة لها إال بدين ابليس
رُّص في  وب         ل والت خ  محمود محمد  يبدو أن دافع  النصوص    تلك  مثلالت م حُّ
ته في المجتمع من اجل ان يحصد  زراعبذور عرفان منحرف و   "استحضاركان "  طه

والتجسيم   ال مفاهيم  ال  وتقديمالتشبيه  والموجود."  العرفانية  الوجود  "وحدة  مثل  باطلة 
بل واذابة الحدود الفاصلة  وتحريفه  هو تغيير معالم الدين    مثل هذه المفاهيمداف ع  و 

واألديان اإلسالم  دالئل  هذه  و   .األخرى   الوثنية  بين  طه باطنية  من  محمد   محمود 
كل مسألة  في  و عتمد على ترتيب البديهيات في الدين  تال    التي  ته المنحرفةوعرفاني
ستنير بنور العقل القطعي  تعتمد على األصول العقلية البديهية وال  تال بل و  يتناولها

سيحاصره ذلك  طه  مهويهز    ا الن  محمد  محمود  كان  ولذلك  في  يا.  ل  ناور  تناو 
مما جعل محتوى عمله    اً باطني   تناوالً قدم  لي  وفي المسائل األخرى  البديهيات في الدين  

ن الظن ال ي غني عن  أك  در  ي  وهو ال    ليس أكثر من تنظيرات وشطحات ظنية طافية
يمكن التحقق  أبدًا تدبُّرًا أو تفقُّهًا صحيحًا أو حتى نظرية  الظن  الحق شيئا وال ينتج  

حاول التمويه بذلك بتكرار كلمات توحي بالنظرية    محمود محمد طه  رغم انمنها  
ل  قة  مث ل "المشروع" و "الدستور" وغير ذلك لكن تظل كتابات محمود محمد طه م ح 

في    تشلف ولذلك  والت ر هات العرفانية المنحرفة  في سماء الشطحات الباطنية والظنية  
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ل مي والمعرفي بما يمكن ان يحترمها    النزول إلى أرض الواقع ومخاط بة العقل الع 
 . من نتاجات

زحزحة النصوص  اجندة  مثل هذا التفكير العرفاني المنحرف و من خالل  ف          
و  الحقيقية  معانيها  ونسبها  عن  ومفبركات  مزورات  ص  إزورًا  استجالب  النبي  لى 

إلى  حمير والبغال  لااستدراج  إن محمود محمد طه قد حاول  ف  ،وهو بريء منها  ،وآله
وح   ل  والباطنية  الباطلة  ةالعرفانيس  وتخمير    من اجل اضاللهم  ة والمتخر  ص  ة المتمح  

مها لمن يتناولون ويقد    هو وشيطانه  يخبزها الحقاً من أجل أن  عقلية التجسيم فيهم  
وهو    ينعق بالتوحيدكان  ، بينما  ن محمود محمد طه. ويبدو ظاهرًا أحه المنحرف ل  س  

أقرب    مويجعله التوحيدية    الناسوعقلية  حاول أن يمسخ فطرة  قد  ،  ال يعلم فيه شيئا
بواسطة المأل    وي طل بشيئًا متحي  زا يحتجب ويظهر    ،جل شأنه تعالى    إلى جعل هللا 

ة"واالدنى  األعلى   تبحث عن ذات وكنه هللا تعالى    وكأن االمر برمته ل عبة "غ م  يض 
 يجب التفكير في ذاته  ذلك ال ول  والجهة  تعالى هو خالق الحي  ز   هللا   بالرغم من أن

ولكن  ال قاع له.  التجسيم والتشبيه الذي  سقوط في تيه  وكنهه الن تفكير كهذا هو  
فإن  قل  خت  الم  المرويات  تلك  مثل  ب طه  ة  محمد  زيكان  محمود  قبول  لمستمعيه    جه  

والتشبيه التالتجسيم  هذا  وبمثل  طه  المنحرف  ناول  .  محمد  محمود  كشف  فإن  قد 
المعاني  أو ت ست ق ي  النصوص  ت نت ج  تركيبته العقلية التي  تجسيمية  باطنية وجدانه و 

ر شيطاني ينزع إلى  كُّ ف  م عقل االنسان في ت  قح  ت  ناقض تعاليم اآليات القرآنية و التي ت  
كان محمود محمد طه أداة متميزة في تشكيل  قد  والتشبيه والتصنيم و صناعة التجسيم  

النازلة    ه حبالعموده المائلة  من خالل  و"تطويرها"  تلك الصناعة في عقل سامعيه  
المنفرجة وتشبيهية  وزاويته  تجسيمية  تخيالت  اال  تنتج  ال  غايته    التي  كانت  وهذه 

مستتفهًا للمستوى العقلي لمن يخاطبهم  فمحمود محمد طه إما أنه كان  !  !!ومرماه
ألنه   على االنفكاك من الفهم العرفاني المنحرف للذات اإللهية  أو أنه كان غير قادر  

ل ق بل يؤمن بالف ي ض  كان على ضفاف عقل باطني وعرفاني منحرف    ال يؤمن بالخ 
م ه وال يؤمن أن االمر بين   امرين ال  االزلي وال يؤمن بحدوث العالم بل يؤمن ب ق د 

لود بل يؤمن  ال تفويض  جبر و  ساب والخ  ب ر والضرورة وال يؤمن بالح  بل يؤمن بالج 
ك ية   ر  الش   بالف كرة  يؤمن  بل  الخالص  بالتوحيد  يؤمن  وال  خ  والتناس  االبدي  بالعود 
التجسيمية والتشبيهية والتصنيمية القميئة والكفرية التي تؤمن بوحدة الوجود والموجود  
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ى هو العالم والعالم هو هللا، والعياذ باهلل، وسبحان هللا عما يصفون.  وأن هللا تعال 
،  أو يحوم حولها  ا قود الشخص الذي يتعلق بهتو وكل هذه ما هي إال مقوالت الحادية  

إذا لم يراجع نفسه ويعرف الحقيقة  أو شواطئ االلحاد  إلى االلحاد    في نهاية االمر،
ل ح.إلى هللا تعالى ويتوب  لكل ذلك ويجر  كان محمود محمد طه مدركاً  فإذا ثم ي ص 

   بكل ذلك فالمصيبة أكبر.   الناس نحو مهاوي الضالل فهذه مصيبة وإذا كان جاهالً 
وظَّف         العرفاني    لقد  النهج  طه  محمد  ان  ر  يعتب  الذي    المنحرفمحمود 

المتبادرة إلى    ي تختلف عن المعان  لنصوص الشرعية معان  باطنية مست ت ر ة وعديدةل
والم بيَّنة   الواضحة  للنصوص  الظاهري  المعنى  من  غير  للتأويل    ها فتحيو الذهن 

و  النطاق  المنضبط  ودب  واسطةبالواسع  هب  من  أمثال    كل  من  المعتوهين  من 
ل الوحيي  النهج العرفاني المنحرف. بل إن  محمود محمد طه إلى ما    اإللهي  حو  

اإلبدي العقل  "فيوضات  ضالاًل،  الفيوضات  وتظ  اعي"  سميه،  تلك  أن  لى  إ أتي  تن 
عي استقباله  الشخص ال   "كماالتتضلياًل "ما يسمونه  وفقًا لمستوى  العقل     . الهذي يد 

في انحرافه إلى مدى االدعاء كذبًا وتضلياًل  النهج العرفاني المنحرف  ذهب  يبل و 
وبذلك تصبح    .أن الوحي ليس كالم هللا تعالى وإنما هو كالم الشخص الذي عب ر به

كما يقول  ليست    ،الزائغو   النهج العرفاني المنحرفوضالالت  النبوة، وفقا لت ر هات  
إلهياً القرآن   وجعاًل  وتصبح  اختيارًا  مثل،  بذلك  .  ن ب يًّا﴿اآليات  ل ن ا  ع  ج  ك الًّ    10﴾و 

ال قيمة فيها    11"ما بعث هللا من نبي وال استخلف من خليفة"وي مثل  حديث النبوال
فهل هناك    !!!صفة مكتسبة في الشخصن النبوة بالنسبة للعرفان المنحرف هي  أل

بهذا  ضالل أكبر من ذلك؟ أليس في مثل هذه األفكار انكار للنبوة والنبيين؟ بل ف
ل يفتح العرفان المنحرف الباب امام كل متأبل     س ومتشيطن لكي يدعي النبوة والتر س 

لل الشخصوفقًا  في  مكتسبة  ك  صفة  ما  حوافه  وهذا  على  طه  محمد  محمود  ان 
هو    هات والهرطقاتر  هذه الت   من   العرفان المنحرفإن هدف . ويطمح فيه وشواطئه

ع حتى بعد النبوة    أن تلك "الفيوضات" المزعومة لم تنقطع بعد بل مستمرة  ي أن يدَّ
الرسالة ان   واكتمال  شيطانية،  وبجرأة  طه،  محمد  محمود  الملبوس  إدعى  ولذلك 

  ألنه على حسب زعمه  التبيان مازال مستمرا وان "الرسالة" الثانية ال تحتاج إلى نبوة
العرفان  شياطين  عب دمثل هذه االدعاءات الم تخر  صة  وب !"التبيان" مازال مستمراً  أن

ل اثناء التنزيل  ت بيان الذي كان يتنز  ، الختطاف الالطريق، كما قلنا سابقاً   المنحرف
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له غير مقتصر     "التبيان"  مد  شياطين العرفان المنحرف   حاوللكن  و فقط   ومط ه وجع 
العرفان الباطل اختطاف التأويل الذي يقوم    اولياء   بل كان هدفبزمن  التنزيل فقط.  

فاء  به المعصوم فقط تنصيب  . وبذلك أراد العرفان الباطل  وإيكاله للمشعوذين من الع ر 
ف شلة كة لتجر  ئة ومفبر  هات متنب  ر  فين وحملة ت  كين وأصحاب رساالت مزي  فبر  انبياء م  

في    كن استثناءً من الجهالء والمخمومين على مر العصور ومحمود محمد طه لم ي
الصق  ف  .ذلك ان  طه  بعد  محمد  اعمال  ب محمود  يسميه  بعض  ما    تسقيطاً النبوة 

الً "حال" فقد ادعى    وتصويفاً  ربنا ي بين للنفوس المتعرضة لخيراته وهباته" وقال "،  ت محُّ
" المشعوذين  حال"يربط  أيضًا "في معرفة العارفين باهلل كل عمل يثمر حال" حتى  

أن   محمود محمد طهأراد  للنبي ص وآله وبذلك     "حال"أيضاً بما سماه    من امثاله
من دون    التبيان من هللا تعالى   ايتلقو يمكنهم أن  ن الباطنيين من امثاله  أ  كذباً يدعي  

التحدي  مواجهة  غير قادرين على    والعرفان المنحرف  اقطاب الباطنية بيد أن    !نبوة
لهم،   يقول  الذي  ن ا﴿ القرآني  ب د  ع  ل ى  ع  ل ن ا  ن زَّ م مَّا  ي ب   ر  ف ي  ن ت م   ك  ف أ ت وا   و إ ن  

ور ة   ث ل ه   م ن   ب س  ع وا   م  .و اد  ق ين  اد  ص  ن ت م   ك  إ ن   َّللاَّ   ون   د  م ن   اء ك م   د  ه  ويقفون   21﴾ش  بل 
ر  ﴿عاجزين امام التحدي اإللهي الذي يقول لهم،   و  ر  س  ت ر اه  ق ل  ف أ ت وا ب ع ش  أ م  ي ق ول ون  ا ف 

ن ت م   ون َّللاَّ إ ن  ك  ت م  م ن  د  ت ط ع  ع وا م ن  ا س  ي ات و اد  ت ر  ث له م ف  اد   م  فكيف يكون   31﴾.ق ين  ص 
و تبيانها  أ لرسالة دينية    اً مدعي شخص ضحل وركيك وسطحي مثل محمود محمد طه  

كافة األنبياء والمرسلين واالوصياء واالئمة كانوا أصحاب  ؟ ف أو حتى بيانها  و تأويلهاأ
ك موا عملية التبليغ   م ة وجزالة في القول وهذا يضعه هللا تعالى فيهم لي ح  ك  بالغة وح 

في اإلنتاج اللغوي.  وبالغة  ويكونوا ابلغ الناس واكثرهم جزالة وحكمة    لغوياً والتأويل  
  كسيعا و   تتعن  يعاند ويحمود محمد طه  م ته فإن  ي  رغم ركاكته وضحالته وسطح  ولكن  

ض الدين من محتوه  من اجل اخطاف مهام األنبياء والمعصومين  . فهل ي مك ن  ونف 
ي ته أن ترتقي لتلك المستويات النبوية   ط ح  لركاكات محمود محمد طه وضحاالته وس 

لية   ة حتى اللغويوالبالغة  الرصانة  والجزالة و في الحكمة  والمعصومية واالمامية  والرُّس 
عيه؟ ولألسف عي ما تد  اًل  لَّ ض  م    ، بسبب جهله المريع، محمود محمد طه، كان  تد 

االدعاءات العرفانية المنحرفة التي تقف وراء مثل تلك الت ر هات  واسطة  بتضلياًل كبيرًا  
لية   .  الواهيةالتنبؤية والت ر سُّ
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د محمود محمد طه النهج العرفاني اللقد            عاج في  الذي يقود الن    منحرفمجَّ
منحرف   فهم  خالل  مسار  من  معاني  للدين  واختالق  مشبوهة  مرويات  استجالب 

ن ن  حتى  باطنية وفبركة تأويل خاص به   من اجل  للنصوص الشرعية والفروض والسُّ
صناعة دين جديد يحل محل الدين األصلي وكأن النص الشرعي ال يقول الحقيقة  

كر. فانطب   اسلوبه اعات محمود محمد طه تجاه الشعائر الدينية و بشكل مبي ن لك ل م د 
في تناول النص الديني أظهر عبثًا واضحًا بالنصوص والواجبات الشرعية وكأنه  

االدعاء الذي يقول إن من عر ف المعنى الباطني    ،بخسة ونذالة  ،ي لمح حاول أن  ي  
فهم الباطني  ال  وهذا  !على التنظير الديني  سقطت عنه التكاليف الشرعية وأصبح قادراً 

  يفر إلىالتضليلي واضح في التجاءه إلى الغرفة وقفلها على نفسه، كالورل الذي  
 بجرأة من الغرفة و الحقًا  جحره، عندما يقوم الناس لصالة الجماعة ومع ذلك يخرج  

لُّ أيضًا أن من كانوا ينتظرون   ليواصل نعيقه ونهيقه الذي يسميه دينا  وقحة وهذا يد 
من "الحجر والتيوسخروجه  األغنام  كانوا قطيعًا من  ليخطب فيهم  وبذلك أراد   !" 

كأنها  محمود محمد طه االبليسي تجريد الناس من كل االلتزامات والواجبات الدينية و 
  ، ما تسميه دوائر الباطنية والعرفانية المنحرفةانه قد أدركهو  يظنه    ن غير م لز مة لم

إن أسلوب تناول محمود  المعنى الحقيقي للتكاليف الشرعية.  ،  والمشعوذة والزائغة
طه   عامة  محمد  بصفة  ي  يللدين  لم  أنه  ح  ان  ك  در  وضح  وض  قد  التكاليف  الدين 
بأدائها وبيَّن   وا  زم ت لأن يوطلب من الناس  بشكل واضح وجلي  الشرعية  والواجبات  

ه الزائغة ونزعاته الم حرَّمات وألزم الناس باجتنابها. إال أن نصوص محمود محمد ط
م الواجبات العبادية قد انتجت فهمًا غريبًا ومريبًا ال يكاد يبي  ن   الباطنية المريبة في فه 

عام  شيئاً  بشكل  العبادة  يضر    لمفهوم  كان  الحائط  بل  بعرض  دينية  شعيرة  كل  ب 
ت ي  به المنحرف ك  لعنوان  مصداقًا  وهذا هو نفس  ويشكك في فعاليتها حتى يعطي   .

ه بالواجبات الدينية بل وباألصول العقائدية لإلسالم لباطني الذي عبث ارباب  النهج ا 
اًل وتخرُّصًا وأنتجوا معاني زائغة وضالة ال عالقة لها بالنص وت بيانه   وتحدثوا تمحُّ

ك ر. وه   في اعمال محمود محمد طه بل ومسيطرٌ   واضحٌ نمٌط  ذا  الواضح لكل م د 
الفاظ النصوص    غلحمود محمد طه ان يستفيه. حيث يحاول م  سائدٌ   هجٌ عليه ون

ويفبرك  ليختل ق  البي  نة  المعاني  على  ويقفز  باطنية  معان  إلنتاج  الدينية  والمفردات 
بل  ليقيم عليها احكامًا ت خالف النصوص الشرعية    اصول وقواعد مخرومة وفاسدة
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  واعطائها شرعية  ويستجلب كل نص مفبرك ومشبوه لتقعيد شروحه االبليسية التائه
ل ق د  ﴿. وكأن محمود محمد طه الباطني لم يمر على اآلية القرآنية التي تقول،  مزي فة و 

ل   ن ا ال ق ر آن  ل لذ  ك ر  ف ه  ر  ؟ م ن ي سَّ ك ر      41﴾مُّدَّ
ق لسانه بكلمة التوحيد من دون فهم          إن الضحية محمود محمد طه، رغم لع 

وى ال  هال يقع في فخ العرفان المنحرف ومفاهيم  معناه، لم يكن ي در ك أنه  باطلة س 
ب  ه    يمتطيه فيتحول إلى حمار ابليسشرك ي  من هو م سر ج بشيطان   م والم ش  الم جس  

الذي يحرص على    المؤمن الحقيقي التفكيكي. فللتوحيد سبيالبعد ذلك  وال يعرف  
للتوحيد الصحيح  العرفانية    المعنى  والهرطقات  الكالمية  األفخاخ  في  يقع  ال 

ي   بما  يؤمن  الذي  المنحرف  العرفان  ينتجها  التي  الفلسفية  وحدة  والتجريدات  سمى 
واشراكا. بل يقوم المؤمن الحقيقي التفكيكي    وتجسيماً   ينتج تشبيهاً فالوجود والموجود  

وعرضيًا  بتفكيك مثل هذه الت ر هات طوليًا  ى الصحيح للتوحيد  الذي يحرص على المعن
لها  و  بها بعرض الحائط وي ن ز  ه الخالق جل جالله عن مشابهة الخلق  جع  ذاذا وضر  ج 

د معه الذي يحرص على المعنى الصحيح للتوحيد  المؤمن الحقيقي  وال يقع    . أو التوحُّ
التفاسير والتأويالت العرفانية المنحرفة التي مفاهيمها االساسية تقوم على ضحية  

لمفهوم  ال وه الضال  والموجود  الوجود  من  ما  وحدة  اكفر  ثانيتهما  كفريتان  نظريتان 
حيث تعتمد الصوفية المشعوذة والعرفان المنحرف على تركيبات فلسفية    االولى.

تكي ات  ح التشبيه و و ت ج ر هم إلى سو تخدع سامعيها  تضرب جوهر التوحيد الصحيح و 
ي  وما ظهرت االصنام   في  التجسيم والتصنيم. بل ولم ينشط أمثال عمرو بن ل ح 

إال بمثل هذه التركيبات التي جرفت الجهالء    ولم تكتسب شرعية دينية  الجزيرة العربية
ي  فمسخ فطرتهم التوحيدية وأدخل لهم  ت ر هات وجعلتهم يخضعون  إلى عمرو بن ل ح 

ي ف   ج  السقيفة  أدخلت  مثلما  لها  وحو  الشريفة  الكعبة  داخل  إلى  الحجرية  االصنام 
قد الطاهر للنبي ص وآله   مزيفة  سامرية  شرعية  إلعطاء  اصنامها البشرية بجوار المر 

لين  حوا في الدنيا مبج  صبأ ف ستحقها  تضعها في مراتب دنيوية ال  و البشرية و   األصنامه 
 وهم في اآلخرة من الخاسرين.  بواسطة المخمومين 

ا و            فقد  مماثل  بها    تصبحبشكل  تشرب  التي  الشيطاني  العرفان  ت ر هات 
ل ق نزعة   أمثال محمود محمد طه، بوعي أو من دون وعي، مصدرًا من مصادر خ 
التشبيه والتجسيم والتصنيم في العقل البشري الذي يحاول العرفان االبليسي انتاجه  
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ن ته وإغماض العي ن عن معان  ية الس  سه في الناس من خالل الكالم المل و  ي اآليات  وغر 
مثل الواضحة  ءٌ ﴿  ،القرآنية  ي  ش  ث ل ه   م  ك  القرآن  المماثلة  كثيرة  ال يات  اآلو   ﴾ل ي س   في 

حاول أن يفبرك وي رك  ب  ي يتهرَّب العرفان المنحرف من معناها الواضح وي  توالالكريم  
أجل   من  بها  ويتعلَّق  والمشبوهة  المريبة  الكالمية    يالقرآن   التوحيد ب  ضر  فلسفياته 

الناسو  في  الصحيح  التوحيد  ووجدان  فطرة  تشبيهي  و   مسخ  اإلنساني  العقل  عل  ج 
ن  أوتجسيمي وتصنيمي. ورغم كفرية مثل هذا الفهم والتفكير العرفاني االبليسي إال  

حاول أن يخلطها مع  و ه  ت  ي  وتزك  ه  شق  ه وانغمس في ع  محمود محمد طه وق ع في فخ   
ه  ف ق د   مثل  ال تختلف مع النص القرآني    قد   التي  نصوصبعض ال س  "م ن  ع ر ف  ن ف 

بَّه "   مهامن اجل إيهام السامع بقبول غيرها و ع ر ف  ر  باطنية  بإيحاءات    أيضاً   لكنه قد 
لي  وشطحات   منحرفة  نفسه  عرفانية  ي  ويزك  باهلل"  المنحرفة  "ألعارفين  من  عتبرها 

الغنم والتيوس وتستمع إليه وتستقي  قطيع  لكي يعتقد فيه    والمتلقين "هباته وخيراته"
   رغم جهله وضحالته وسطحيته وركاكته. من ت ر هاته وت ت ب ع ابليسه

د            ي م ج   طه  محمد  محمود  كان  يتعل ق  المنحرف    العرفانلقد  الذي 
ن ة النبوية الصحيحةو بمصطلحات مشبوهة     .ال يرجع ليعرف الدين من القرآن والسُّ

يحتضن المنحرف    حيث  ضالليةو هات  ر  ت  العرفان  ونصوص   باطنية  مصطلحات 
الصدور" و "ق دم "  و  ""الفيض"الكشف" و "الشهود" و "االشراق" و "التجلي" و  مثل  

عي    لتكون موازية لآليات القرآنية التوحيديةالعالم" و "وحدة الوجود والموجود"   وتد 
في النهاية  تهدف  هات والشطحات  ر  ت  تلك ال   كل لكن  و   . شرح وتفسير وتأويل الدين

كما قلنا    ، بغباء وخب لالتجسيمي المنحرف الذي يعتقد  و إلى انتاج المفهوم الشركي  
، وسبحان هللا عما يصفون. وهكذا للباطنية  سابقًا، أن الوجود هو اإلله وال إله غيره

  حة يؤمنون بها ويجاهرون بها المنحرفة والصوفية المشعوذة قناعات وق  والعرفانية  
طه    ادعى مثلما   محمد  ا محمود  و أن  المخرومة  وقواعده  الفاسدة  ترهاته  صوله 

وخزعبالته بأنها "هي اإلسالم، وال اسالم إال إياها.. فإنها هي الناطقة عن المصحف  
ركيك وضحل وسطحي    ل  لم نر في أعمال محمود محمد طه سوى تناو و   15اليوم"

و ي  يأنف االنسان ان يربطه بإنتاج الحس العام   ديني  فقه  ناهيك من أن يربطه بوالسَّ
و ي أ  ة النبوية الصحيحةن  أو السُّ قرآن اليستند إلى   !! و حتى بعقل س 
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طه  إن            محمد  بكان  محمود  ال   الباطل  العرفانمتعلقًا  على  مفهوم القائم 
ت ي ب  "والموجود  الوجود  "وحدةذي يدعي  والتجسيمي والتشبيهي الالشركي   محمود  . وك 

ل  البائس ذلك  محمد طه   للعرفان  تهدم  الم  التوحيدي  جدران  اليستقي المعاني من ظ 
المعهودةالمنحرف   بباطنيته  اقطاب  ويحيطها  بشطحات  مغرمًا  كان  أنه  ويبدو   .

  ليسمفهوم هو  الوجود والموجود"  ة"وحدمفهوم أن العرفانية المنحرفة الذين يدعون 
األشياء  هللا هو عين    ان  القائم علىقول الضال البن عربي  يجسده الفلسفي بل عيني  
ٌء."داحضًا ومنتهكًا بذلك قول القرآن    16وهو كل األشياء ي  ث ل ه  ش  م  وهذه هي    "ل ي س  ك 

فرع من فروع  مفاهيم    وتحولت إلى   طبيعة العرفانية المنحرفة في أي زمان ومكان
فمن  . في كنفه تربى ي ذال  ومع ذلك يمجدها التائه محمود محمد طه الدين المزيف 

  المفاهيم   زعمت  خل ق ل بس ووضع أساس التشبيه والتجسيم في الفطرة التوحيديةاجل  
أن الحقيقة الوجودية الواحدة    ة التي تؤمن بوحدة الوجود والموجودالباطل   يةالعرفان

ل وتت   عيَّن في اشكال وماهيات متعددة لكنها في حقيقتها واحدة. وبذلك فإنتتشكَّ
ت الباطلة  المفاهيم  بهذه  االعتقاد  مدى  إلى  الوجود ه  أنذهب  بين  فرق  هناك  ليس 

ن كل ذلك هو وجود يقابل العدم  تقول إاإللهي ووجود الممكنات والمخلوقات بل و 
إلى مدى االدعاء    ت هذه المفاهيموبذلك فقد ذهبوأن هناك وحدة واحدة في الوجود.  

ور تقوم وتتشبه من نفس الموجود الواحد   األخرق أن وجود الخلق مجرد تشأ نات وص 
يت بكلمة أخرى، أال وهو وجود هللا، والعياذ باهلل وسبحان هللا عما يصفون.   ع    تلك  د 

ان هللا هو الوجود الذي نراه حولنا وبذلك يكون وجود الخلق ووجود    المفاهيم المنحرفة
الخالق واحد، وتعالى هللا عما يصفون علوًا كبيرا وال حول وال قوة إال باهلل العلي  

وهذا هو قول العرفان الضال الذي كان دافعه المست ت ر هو تجريد اإلله من  العظيم.  
صفة   منوس  بل  كل  عليه   لبه  أخرى  فات  وص  اسامي  وإطالق  الوجودية  المعاني 

تتمث ل في الهرطقات والترهات التي يسمونها "االنسان الكامل" و "العقل" وغيرها من  
لذات اإللهية  حول ااالسماء االبليسية ودافعهم من ذلك خلق عقلية التجسيم والتشبيه  

ورهبانهم   باطنييهم  تزكية  ثم  ومن  الناس  ليهم  في  ومتمح   ومتخر  صيهم  ومشعوذيهم 
وج   آع  وفالسفتهم  رو ي لهم    ل هةً لهم  و نن ج  تو ي نها  ووجدانهم  نح  المنحرفة  يلت هم  مخ  في  ها 

وفقاً  وهذ  الزائغ  تعالى  هللا  وكنه  ذات  لهم  يرسم  الذي  الشيطاني  هو  لخيالهم  من  ا 
ل أو  له عقفهل يحوم حول مثل هذه المفاهيم الضالة شخص  تمهيدات التصنيم.  
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قول العرفان الباطل باالتحاد بين الخلق والمخلوق لهو قول    نزار االيمان قلبه؟ أل
ضحية   يقع  وال  بعينه  والشرك  الكفر  مصادر  من  مصدر  وهو  وشيطاني  منحرف 
لمثل هذه المفاهيم إال من استحوذ عليه الشيطان وامتطاه ابليس وجعله حمارًا يحمل  

ي مسار ابليس وات  باع  اسفارًا. إن االعتقاد بت ر هات العرفانية المنحرفة لهو دخول ف
موا   وجس  ثل ثوا  ولذلك  األخرى  الديانات  أصحاب  فيها  وقع  وقد  ألجندته  وإنجاز  له 

نفي خلود العقاب االلهي  إلى  مفاهيم العرفان المنحرف  تذهب  وشب هوا وصن موا. بل و 
الدين   المعاني  و يوم  تضرب  بطريقة  اآلخر  واليوم  والنشور  الموت  حقيقة  تأويل 

الواضحة  القر والتعاليم   والنبوية  الشأن  آنية  هذا  مجرد  في  وتعتبرها  الحائط  بعرض 
من مخيالتهم االبليسية بطريقتهم "الخاصة"  لمعان أخرى يستحضرونها  فقط  رموز  

بحقيقتها صلتها  عن  سامعيهم  عقول  ابعاد  يائسة،  بطريقة  لون،    الصحيحة   ويحاو 
مرحلة    في  عرفان المنحرف ال المبيَّنة بطريقة واضحة في اإلسالم وبذلك أصبح اعتقاد  

مفاهيم ضالة    ألن   الشركية   بعد الموت اعتقاد أقرب إلى اعتقاد الديانات الشرقية  ما 
" المشروخ عندهم  التوحيدما يسمى "المساواة بينو ختلق وحدة االديان  تتحاول أن  كهذه  
يدخل    والوثنية!!  وبين يعرف  وسوح  ت ك ي ة  فهل  شخص  الت ر هات  هذه  التوحيد مثل 

 الخالص هلل تعالى الذي ال شبيه له وال مثيل؟ 
المطلع في اإلرث الباطني والعرفاني الضال يعلم أنه في سياق تالعبهم  إن          
خاصة  بالقرآن   بصفة  والتوحيد  عامة  والعرفاء  بصفة  الباطنيون  عم د  إلى  إما  فقد 

فبركة فهم توجهوا إلى  القرآن أو  آيات    معاني  اختالق معان  باطنية للقرآن ت ناق ض
بُّك   ﴿ ،مثلالقرآنية يتراءى لهم في معنى اآليات ما لظاهر  تشبيهي سطحي  اء  ر  و ج 

فًّا فًّا ص  ر ةٌ ﴿و    18﴾م  ن  ال غ م ام   ف ي ظ ل ل   ي أ ت ي ه م  َّللاَّ  ﴿و    17﴾و ال م ل ك  ص  ا ن اظ  ب  ه    19﴾إ ل ى ر 
ف يه  ﴿و   ت   ن ف خ  ي م ن   و  وح  ظنياتهم    20﴾ر  عليها  فأسسوا  ذلك،  منها  أ و وغير  نتجوا 

من أجل التشويش على الم ت ل ق  ي  اتهم وتشبيهاتهم للذات اإللهية  ي  اتهم وتجسيمي  رك  ش  
الذي    وهذا جزء من مشروع ابليس االزلي  ومسخ فطرته التوحيدية.وتضليله  البسيط  

في   ووقع  بل  حوله  طه  محمد  محمود  إليهحام  تقود  التي  يسخ   الوسائل  حيث  ر  . 
سطحيًا  خوضًا    القرآنية  اتباعه من البشر في الخوض في مثل هذه اآلياتابليس  

خ الفهم التجسيمي والتشبيهي الشيطاني  ويرس     يمس جوهر التوحيد ويهتكه هتكا ظنيًا  و 
م التوحيد    وهذا انحراف كبير  تعالىالذي يتخيَّل ذات وكنه هللا   بل وفشل عقلي في ف ه 
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وذلك ألن العرفان المنحرف    . بصفة خاصة ومثل هذه اآليات القرآنية بصفة عامة
ن يفهم القرآن بصفة خاصة واإلسالم بصفة عامة من أهله  أوجيشه االبليسي رفض  

ل هذه النصوص  ن أفضل من يشرحون مثالحقيقيين الذين هم العترة عليهم السالم. أل
ولذلك أوكل هللا تعالى    االلهية هم المعصومون؛ النبي ص وآله وعترته عليهم السالم

ونبيه ص وآله تأويل النص للعترة عليهم السالم وإال فإنه كما ذكرنا من قبل فإن  
ن  ي الذي  .  من يرفض ذلك فإنه بالقرآن نفسه يضل فالوحي والتبيان اإللهي والعلم اللَّد 

وال   وال اشراقةً   شهوداً وال    اً شخصي  اً وال رأيتعالى في المعصوم ليس ظنًا    يضعه هللا 
بل ي خب ر عن الواقع  وال يخالف الوحي أبدًا  صدورًا وليس فيه خطأ البتة  وال    تجليةً 

وكافة جوانب    الذي يوضح الفهم التوحيدي الصحيحوالقطعي    والحق اليقيني الجازم
لم  فإنه ليس من  بل  .  الدين التدبُّر العادي  نوع  إن ما ينتجه المعصوم للناس من ع 

من  المعصوم    وإنما يأتي   .الذي يستطيع كل شخص يملك بعض المهارات القيام به
تعالى؛   شكل  هللا  ن  ي     علم  في  .    لد  إلهامي  فأو  أخرى  جهة  ما  ومن  أهل  إن  ينتجه 

المنحرف، حتى بعد ادعاءهم الكاذب    الصوفية المشعوذة والباطنية الزائغة والعرفان 
"كشفه" و تزكيته" وخيراته" و "هباته" "وفيضه" و ""طلقون عليها  انهم خضعوا لما ي

عما يأتي عبر    "صدوره"، يختلف اختالفًا كامالً "شهوده" و "اشراقه" و "تجليه" و  
الوحي والتنزيل أو ما يودعه هللا تعالى في المعصوم من وحي أو تبيان أو علم  

ن  ي  أو إلهام  إلهي.   توحيدًا خالصًا  ال يجد    عن التوحيد   الباحثفي الحقيقة، فإن  لد 
تراث  تمتلئ  بينما    .أهل البيت عليهم السالموشروحات  يقنع العقل إال في توضيح  

نةأ زورًا وبهتانًا  من ي سم ون أنفسهم   ارثهم    هوالذي نهل محمود محمد طه من  ،هل السُّ
والكذ اب ع  والمخاد  والت ر هات  ،  المحتال  والظنون  والتصنيم  والتشبيه  بالتجسيم 

التوحيد    اتاإلسرائيليو  بكلمة  ونهارًا  لياًل  ينعقون  تجدهم  ذلك  مصادرهم  ومع  بينما 
، الذي  محمود محمد طهأمثال  ولذلك، فإن  أول من ينتهكه ويهدم روحه.    وكتبهم

ثر في التاريخ    د بالعمود الصاعد والحبال النازلة،يشرح التوحي  ،بغباء وعته وجهل ك 
ن باهل    هموجميع  مَّو  ن ة وهم أول من ينتهكه التوحيد و يت س  نهم ينهلون من فقه  ا ألمالسُّ

ومتخر  ص ل  ومتمح   وضحل  وسطحي  ظني  من    وتفسير  مصادرهم  في  تدوينه  تم 
االخرى  األديان  احفاد  و   مصادر  فهم  اآلسنة.  البضاعة  نفس  إال  ينتجون  ال  لذلك 

لين الماضين من اشباه عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبير وغيرهم ممن   الم تمح  
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األخذ  هم و تالعبوا بمعاني اآليات القرآنية ومع ذلك يصر اتباعهم على التمسك ب 
ك تب  والضحلة  م الظنية  تفاسيره  عن ثبت في  أنه  حيث  الكريم.  للقرآن  والسطحية 

مام الحسن بن علي عليهما السالم يستفسر  إلى اإل   رجاًل جاء   السقيفي أن  تراثال
ل ك  ﴿،  عن معنى اآلية القرآنية م وٌع لَّه  النَّاس   ذٰ  ٌم مَّج  ل ك   ي و  ذٰ  مٌ  و  ه ودٌ  ي و  فسأله    21﴾مَّش 

عن شخص آخر.    ااإلمام الحسن بن علي عليهما السالم إذا كان قد سمع تفسيره
فأقر الرجل أنه سمع تفسيرًا لآلية من عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبير. ثم أخبر  

هللا بن   اإلمام الحسن عليه السالم بذلك التفسير المعتل والظني الصادر من عبد 
عي هللا بن الزبير و  عمر وعبد ن "شاهد" هو يوم الجمعة وأن "مشهود" هو  أالذي يد 
ح للسائل    22فقال له اإلمام الحسن عليه السالم انهما قد كذبا  !!!يوم الريح ووضَّ

  . التفسير الصحيح لآلية القرآنية والذي يقول ان "الشاهد" هو النبي محمد ص وآله
ًرا﴿ ثم قرأ له اآليات القرآنية التي تقول،   م ب ش   ًدا و  اه  ل ن اك  ش  س  القرآنية    واآلية 23﴾إ نَّا أ ر 

يًدا﴿،  التي تقول ه  ء  ش  ل ٰى هٰ ؤ ال  ئ ن ا ب ك  ع  أما فيما يختص بكلمة "مشهود" فقد    24﴾ .و ج 
قرأ عليه اآلية  مام الحسن بن علي عليهما السالم أنه يعني يوم القيامة ثم  قال اإل

ل ك  القرآنية التي تقول " م وٌع لَّه  النَّاس   ذٰ  ٌم مَّج  ل ك   ي و  ذٰ  مٌ  و  ه ودٌ  ي و  " فانظر أيها القارئ  .مَّش 
مام الحسن بن علي  الذي انتجه اإلالرائع  صحاب العقل إلى هذا التفسير اإللهي  

السالم وهو من الم    نوع   عليهما  الذي يوض   التفسير  في  هنن  أح  صداقي  اك آيات 
مام الحسن بن علي  وهكذا فقد دحض اإل.  في القرآن نفسهآيات أخرى    لقرآن تفسرا

الت   عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن وت ر هات  عليهما السالم ظنون وتخرُّصات وتمحُّ
ل   ج  س  في  هذا  وظل  الجازم  اليقيني  التأويل  السائل  وأعطى  الشأن  هذا  في  الزبير 

ومن هم  القادرين تأويل الحق  التاريخ ليتدب ر أولي االلباب ويعرفوا من هم أهل الحق  
  وعبد هللا بن عمر    عبدأنتج    فقد.  الذين يعيثون تزويرًا وتحريفًا في الحق  أهل الباطل

من    تلك  شطحاتهمايجعل اإلنسان يعتقد انهما احضرا  هباًل وخباًل  هللا بن الزبير  
ة" ن  هل السُّ أ ون أنفسهم زورًا وبهتانًا "مع هذا ظل واستمر من يسم  و   أفالم االكشن.

بوبكر  ث اك من أمثال النا   وت ر هات المنقلبينيأخذون دينهم من ظنيات وتخرُّصات  
أمثال عبد هللا بن عمر  عمر بن صهاك واتباع المنقلبين من  الناكث  بن ابي قحافة و 

هللا   وعبد هللا بن عباس وعائشة وأبو هريرة وانس بن مالك وعبدوعبد هللا بن الزبير  
الذي    والقطعي  التأويل اإللهي الجازم واليقيني التبيان و ويرفضون  بن مسعود وامثالهم  
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عل  هللا  صلوات  هللا  رسول  بيت  أهل  اجمعين.  ينتجه  يعمل  يهم  كيف  رأينا  ولذلك 
محراث ابليس الذي يأخذ بمقبضه محمود محمد طه في أرضية الدين تجريفًا وتخريبًا  

ك مًا شرعيًا أو وتحريفا. ألنه     كيف لمنقلب على الدين أو تابع له أن يستخلص ح 
" في أ بًّاابوبكر بن ابي قحافة بجهله بكلمة "الناكث  قر  ألم ي  ع ق الئيًا من الدين؟    حتى

" تقول  التي  القرآنية  و أ بًّااآلية  ًة  ف اك ه  "حين  "  و  أرض   قال،  وأيُّ  تظلُّني  سماء   أيُّ 
لم لي به   تقلُّني وكان ذلك نتيجة عدم ترك األمر    25؟"إذا قلت  في كتاب  َّللاَّ  ما ال ع 

  عمر بن صهاك أيضاً الناكث  ألم يقر  ألهل األمر الذين هم العترة عليهم السالم.  
عقالئي عندما حاول رجم الناس بل وحاول رجم    قل حس  أبجهله بل بعدم امتالكه  

عمر بن صهاك بجهله بأحكام اإلسالم الواضحة في  الناكث  مجنونة زنت؟ ألم يق ر  
نقذ أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم الناس من موبقات الناكث عمر  فأالقرآن  

، "لو ال علي لهلك  الً ئقاعدة مرات  الناكث عمر بن صهاك  اقر  ولذلك  بن صهاك  
وكان ذلك أيضًا نتيجة عدم ترك األمر ألهل األمر الذين هم العترة عليهم    62؟عمر"

ل طات السقيفية التي ال عالقة لها بالقرآن وتأويله هي التي   السالم. فمثل هذه السُّ
ك م ت بالضالل وامتد حكمها الضال   لينتج الباطنية الزائغة والعرفانية  عبر العصور  ح 

والس المشعوذة  والصوفية  الناصبية  الضالة  التيمية  المنافقة  واالخوانية  الكاذبة  لفية 
من تلك الشجرة  صغير  فرع شوكي  إال  وكذلك التائه محمود محمد طه الذي ما هو  

والشوكية.   الفلتة  قرآن  السقيفية  يعرف  ال  طه  محمود  عليهم  أ فمحمود  البيت  هل 
التائه والظني محمود  ما يعبث به    إنبل  .  وقطعيا  ل تأوياًل يقينيًا جازماً ؤوَّ السالم الم  

ك به  محمد طه هو القرآن المجر   عمر بن صهاك وبوقاحة رد  الناكث  د الذي تمس 
ن "كتاب هللا" تعالى  على النبي ص وآله قائاًل، "حسبنا کتاب هللا" وهو ال يعلم م  

ه كما    ويرد الحديث النبوي الذي يشرحه  حتى حكم الطهارة وإذا عل مه فهو ينك ره ويرد 
الحقاً  القرآني    ! سنرى  الفهم  هو  طه  محمود محمد  والظني  التائه  به  يعبث  ما  إن 

ل  ؤوَّ الم  به قتل من حمل القرآن  الباغية والخارجة    حميراء مرت عائشة الأالمجرد الذي  
قرآن  قتال "عدل" اللكنها أصرت على  ليها ليحقن دماء المسلمين في معركة الجمل  إ

إن ما يعبث به التائه  مام علي عليه السالم.  مير المؤمنين اإل أله" أال وهو  و "مؤو  
  ة الرماح الباغية اسن  د الذي تم رفعه على  والظني محمود محمد طه هو القرآن المجر  

في صفين من أجل أن يجادلوا به "عدل" القرآن و "مؤوله" أال وهو امير    والخارجة
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إن ما يعبث به التائه والظني محمود محمد طه    يه السالم.المؤمنين االمام علي عل
في النهروان  لياًل ونهارًا و هو القرآن المجرد الذي كان الخوارج يلعقون به السنتهم  

له" أال وهو امير المؤمنين االمام علي عليه  يقاتلوا "عدل" القرآن و "مؤو  من اجل  
إن ما يعبث به التائه والظني محمود محمد طه هو القرآن المجرد الذي  السالم.  

على إيقاع الترنم به في الصلوات البدعية وهم ساكتون  نفاقًا،    ،نه الكهنة ويبكون يلح   
ما يتكئ  ذا، فإن  وهك.  وحرق القرى وتهجير أهلها  عن إراقة الدماء البريئة من حولهم

المجر   القرآن  هو  طه  محمد  محمود  السقيفة  عليه  فلتة  واحتكرته  حاصرته  الذي  د 
الم بيَّن القرآن  أهل  أيضًا  وحاربوا  فحاصروا  ل  واتباعها  يظل    والمؤو  حتى  وق ت لوهم 

وهوا وسط التفاسير المتناقضة  وتأويله مستعصيًا على العوام فيت  مجردًا  معنى القرآن  
تها  الخط السقيفي    ا التي انتجه ح  اقطاب    اليوم ألن إلى  وهذا هو الحال  ويتوهموا ص 

ات   ومن  قدالسقيفة  السالم  بعهم  عليها  فاطمة  قول  للملة  "  ، رفضوا  نظامًا  طاعتنا 
 فكيف ال يخرج لهم أمثال محمود محمد طه بخزعبالته  27."الفرقة من إمامتنا أماناو 

فإذا كان الناس ال يعرفون عن أهل البيت عليهم السالم شيئًا وال  ؟  وت ر هاته وهرطقاته
  ، ناسالذي قال للهللا تعالى  يرفضون أمر  فيأخذون دينهم عن العترة عليهم السالم  

َّللاَّ  ﴿ اتَّق وا  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  ون وا ي ا  ك  ق ين   م ع   و  اد  توجيهات  و   82﴾الصَّ النبي  يتجنبون 
 كيف فأنظروني الحوض على فرط  فإني ، "والتي تقول  للناس الواضحة  ص وآله  

هللا؟ قال النبي صلى هللا   رسول يا الثقالن  الثقلين. فنادى مناد: وما في تخلفوني
 الخبير اللطيف وإن األصغر عترتي، واآلخر هللا، كتاب  األكبر عليه وآله: الثقل

 تقصروا وال فتهلكوا، فال تقدموهما  الحوض، عليَّ  يردا حتى  يتفرقا لن  أنهما  نبأني 
الدين عن كل كاذب    أخذفي    ن نغمسو يو   منكم" أعلم فإنهم تعلموهم فتهلكوا وال عنهما

عمر بن صهاك  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و الناكث  من أمثال ومتردية ونطيحة  
و الكاذب  و  عمر  بن  الزبيرالكاذب  عبدهللا  بن  عباس  المداهن  و   عبدهللا  بن  عبدهللا 

ج لهم في  فكيف ال يخر  وغيرهم  الكاذبان    وأبو هريرة وانس بن مالك  الحميراء  وعائشة
فوا من يسمون أنفسهم مجتمعات "أهل   العصر الحديث أمثال محمود محمد طه ليتح 

موديلن  السُّ  آخر  من  االبليسية  واالعتراءات  الجديدة  الظنيات  من  بمزيد    ة" 
ن رفض  إ؟  ويدمجها في دينهم المزيف  آخر منتجات الغرب من  فاشلة  والمستوردات ال

أهل البيت عليهم السالم، الذين قال فيهم    الذين هم  الناس التمسك بالثقل الثاني؛
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" وآله،  ص  ور  منكم أعلم  فإنهم تعلموهم  والالنبي  الناس  ض  ف  "  السيدة    أيضاً   قول 
إمامتنا  طاعتنا نظامًا للملة و فاطمة عليها السالم في إمامة أهل البيت عليهم السالم "

"، كل ذلك، قد أدخل الناس في ابتالء أبدي يجعل كل تناول كهنوتي  الفرقة من  أمانا 
والتيه الذي    في الفقر الفكري في المجتمع  للن ص   المقدس مخت ل فا فيه وتسبب أيضاً 

والذي يجعل الناس تجلس لتستمع لجهاالت محمود محمد طه والكهنوت    ال حدود له
ه" انهم فشلوا في أن يدركوا أو رفضوا  ن  فمصيبة من يسمون أنفسهم "أهل السُّ .  الجاهل

ن  ي  أن يفهموا أن الع   االرتباط والعالقة اإللهامية  أن  و   فقط  في المعصوم هو  لم اللَّد 
ح وي جل ي كل  المسائل الخاصة  هو الذي  هللا تعالى والمعصوم  الخاصة بين   ض  يو  

مع بعضها البعض ومع  ة النبوية و ن  القرآن والسُّ مع  متوافقة    دائماً تكون  ولذلك    بالدين
وبعيدة كل البعد  ألنها آتية من عند هللا تعالى من خالل المعصوم  العقل القطعي  

ن هللا تعالى ونبيه  فإكله  ولذلك    واالختالف.عن الظن والرأي الشخصي والتناقض  
ص وآله قد طلبا من الناس عامة أن يتمسكوا بالقرآن والعترة عليهم السالم ومن ثم  
العقلي   الوعي  من  طبقات  لينتجوا  تريًَّا  ع  والمؤول  نبويًا  المبيَّن  القرآن  في  يتدبروا 

س على ه دى من هللا تعالى  ي سي  ر أمور الناي غن ي الع ق ول و والفكري اإلسالمي الذي  
فكرًا   وينتج  السالم  عليهم  بيته  وأهل  وآله  ص  هذا  حقيقيًا.  إسالميا  ورسوله  وفي 

ت  محمود محمد طه  ينطق  لم  السياق،   يعلم  به البائس ذلك ولم يكن  ي   بكلمة تدبُّر في ك 
ن ة النبوية ا  الصيلة  أن التدبُّر نفسه هو تعقُّل في طريق الهداية الذي هو القرآن والسُّ

االصيلة   النبوية  ن ة  السُّ بهدي  مهتديًا  تدبُّرًا  أن  حيث  السالم.  عليهم  العترة  وتأويل 
وتأويل العترة عليهم السالم هو أساٌس في الممارسة الفكرية التي تنتج فكرًا حكيمًا  
كاالشتراكية   الخارجية  النظريات  واستجالب  والظن  الشطح  عن  وبعيدًا  وغنيًا 

من    ة المطلقة للمرأة والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وغيرهاوالديمقراطية والحري
في قيمة  في الدين عامة و تشكيك البسطاء والجهلة والمخمومين  الت ر هات من اجل  

المباشرة  ومن ثم    من الواجبات  وغيرهاوالجهاد  الواجبات اإلسالمية كالصالة والزكاة  
نصوص  الما يقرأه ويستقرأه المتدب  ر في  هو  هدم ما تبقى من اإلسالم ذاته. وهذا  في  

مت الضالالت بجرأة سم جة ودافعت  محمود محمد طه التي ابتدعت وقدَّ االبليسية ل
رة و ومزجها بمفرداته  اختلقها دعة حة عن كل ب  بشراسة وق      المستوردة.المزوَّ
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أو يتجاوز  ب  ن أي تدبُّر في القرآن يجتنَّ لم يكن محمود محمد طه ي درك أ        
نة النبوية االصيلة و  تأويل أهل البيت عليهم السالم لن يستطيع أن ي خر ج  يتناسى  السُّ

وقد رأينا ذلك بوضوح في    من القرآن إال بالشطحات والظ ن يَّات والتناقضات والت ر هات
محمود   طه  تناول  تيبه  محمد  ك  في  والظ ن يَّات  .  ذلكالبائس  للدين  فالشطحات 

نمط   هو  والت ر هات  من  إنتاج  والتناقضات  الدين  يأخذ  لم  من  الحقيقيين.  أ كل  هله 
أننا  و  ذلك  المدليل  كل  هم  د  نرى  للتفسير  يتناولون  و ن  و متناقضعين  أنهم  عون  يد 

المليئة بترهات  و معنى القرآن لكنهم ال ينتجون منه سوى التفاسير والمعاني المتناقضة  
يقب لوا  أفي  فشلوا    مألنهاسرائيلياتهم.  و   هموتحريفات  اهواءهم أن  أو رفضوا  ي دركوا  ن 

.  خصيصا  ذا المهامالقرآن ال يستطيع تأويله إال من خلقهم هللا تعالى لهحقيقة أن  
ي   العقالء  حتى  األشياء ألنه  كل  حقيقة  إدراك  أن  ون  وابعادها    قرُّ حدودها  ومعرفة 

امر مستصعب ويكاد يكون مستحياًل وأن تناول  وحده لهو    من خالل العقلوتأويلها  
ليس استثناء في ذلك. ولذلك حرص األنبياء على    فقطالقرآن من خالل العقل  تأويل  

فقد كان لزامًا على  عليه  تعيين االوصياء واالئمة من بعدهم بأمر من هللا تعالى. و 
محمود محمد طه، ومن اجل أن ينتج ف ك رًا بالمعنى الصحيح للف كر، أن ي در ك إنه  

م د من دون استصحاب تأويل  تدبٌُّر فيه أو انتاج ف كر م عت  أي  ال ينفع تناوٌل للقرآن أو  
أهل البيت عليهم السالم الذين هم تمام النعمة اإللهية والرضا اإللهي الذي يجسد  
اإلسالم في كماله. كان على محمود محمد طه ان يرجع إلى م ن نزل عليه الوحي  
تأويل   بمهام  ليقوموا  ونبويًا  إلهيًا  تنصيبهم  تم  من  على  ويعتمد  له  وي سل  م  ويطيعه 

وهم العترة عليهم السالم. ألن العترة عليهم السالم معصومون وال ي خطئون   الوحي
أبدًا ألن هللا تعالى طه رهم من الرجس وهو كل أنواع المعاصي والذنوب ومن ثم  

مع القرآن ولذلك طلب هللا تعالى من الناس ان يعتصموا بهما.  هللا تعالى  ربطهم  
م وا ﴿حيث يقول القرآن،   ت ص  ب ل   و اع  يًعا و ال  ت ف رَّق وا. ب ح  م  فالعقل المتدب  ر الذي    92﴾ َّللاَّ  ج 

ي من تبيان النبي ص وآله وتأويل العترة عليهم السالم يجعل االنسان  هو على هد  
ف ي من تأويل  ري الصحيح الذي ينتج فكرًا حقيقياالفهم التدبُّ يفهم القرآن   . ألن ما خ 

القرآن يجليه المعصومون فقط وليس الجهالء من أمثال محمود محمد طه الذين  
درب   على  الشيطان  يسيرون  يعتريهم  السقيفة  منمن  الناكث    ؛رموز  أمثال  من 
  الكاذب  تالميذ االحبار من أمثالأو  ،  عمر بن صهاكالناكث  و ابوبكر بن ابي قحافة  
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  هللا بن عباس وعائشة   عبدالمداهن  هللا بن الزبير و   عبد ذب  الكاهللا بن عمر و   عبد
ي واستن  من سار على دربهم الملتو  و الكاذبان  وأبو هريرة وانس بن مالك    الحميراء

رفضهم    بسيرتهم المنحرفة التي رفضت الثقل الثاني؛ العترة عليهم السالم، فتسبب 
في أنتاج المتناقضات التي اضلت االمة وعم لت على إنتاج الجاهلية الثانية وإبقاء  
الضالل إلى يومنا هذا ليلعب محمود محمد طه على ارضه ووسط جماهيره. إن 
الذي يستقي من اإلسالم األصيل؛ القرآن ونهج العترة عليهم السالم، وك الهما مبيَّنان  

كروقطعيًا  يقينيًا وجازمًا    ت بيانًا كاماًل ومؤوالن تأويالً  حتاج للجهالء من  يال    ، لكل مد 
 ون الظنألن  .  وشطحاً   اً وينتجوا ظنون  الدين   أمثال محمود محمد طه ليتصدوا ألمر

المنحرفة  الباطنية   العرفانية  من  والترهات  ورد  ما  مع  أبدًا  تتطابق  أو  تتالءم  ال 
هي بي  نات من الحق  النصوص الشرعية ليست ظنية أبدًا بل  فالنصوص الشرعية.  

الزائغة   الباطنية  الشطحات  التائهة  بينما  الظنيَّات  والعرفانية  أ تون  في  غائ صة 
مع النصوص والتعاليم الشرعية وال مع  هات  ر  والت  والضالل. لذلك ال تلتقي الظنون  

 ت بيانها وتأويلها اإللهي الجازم واليقيني الذي من النبي ص وآله والعترة عليهم السالم. 
ضها  ، فقد استجلب محمود محمد طه المرويات من كل اتجاه ولم يعر  كما رأينا سابقاً و 

ر اخذها أو رفضها    تعالى.وجه هللا عمله لم تكن خالصة ل  دوافع الن    على القرآن ليقر  
لم ي درك محمود محمد طه أن ما توافقت من مرويات مع القرآن الكريم فهي مقبولة  

ة التي  و في معناها حتى ولو لم تكن حديثا نبويًا بل   م  ك  يمكن وضعها في خانة الح 
ه لم يتعلم من  محمود محمد طف  هي مرتجى المؤمن أينما وجدها أخذها وعم ل بها.

تناوله للدين لذلك لم يعل مه هللا تعالى بل اعتراه الدين شيء ولم يتق  هللا تعالى في  
نًا إلبليس وذرية ابليس   ك  غ اًل ومس  بما اعترى به المنقلبين على الدين فأصبح عقله م ش 
ت ي  به التائه ذلك الذي ما هو إال رسالة ابليسية   فانتج الت ر هات التي مررنا بها في ك 

 وامتداد لرسالة المنقلبين.
م ن  فإ  وعليه          عدم رجوعه  بسبب  جهل محمود محمد طه كان  ومصدر  ن مك 

إلى مدرسة أهل البيت عليهم السالم ليتعلَّم التوحيد الخالص ولتجنُّب الوقوع في فخ  
ت ب السلف التَّلف المنحدرة من     تراثتوحيد العرفان الشيطاني والصوفية المشعوذة وك 

  "االمرد"والممتلئة بنصوص التجسيم والتشبيه والتصنيم للغالم  السقيفية  كهنة السلفية  
ن تتلمذوا على احبار  أ بعد  في كتبهم  المنحرفون  والكهنة    "ةصحابال "ره  والذي حش
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رَّث وها للذين يد   و  نة إلى يومنا هذا اليهود والنصارى المتأسلمين و  وما هم    عون أنهم سُّ
ن ةمتبعين لب ن ة الصحابة  س  بما أن  كما قلنا سابقًا، و . و المنقلبين  النبي ص وآله بل س 

عقلية محمود محمد طه الباطنية والعرفانيه لم تنهل التوحيد االصيل من أهل البيت  
ل  إعليهم السالم، فإنها فشلت في   دراك حقيقة التوحيد الخالص ومالت إلى الت م حُّ

وهذا امر    . والتخرُّص في معاني النصوص المفبركة التي يمكن التالعب بمعانيها
حمد طه الذي يسكن فيه ابليس العرفانية المنحرفة  حتمي لمحدودية عقل محمود م

إلى  يي  ذال التجأ  الذي  االنسان  في  والتشبيه  التجسيم  عقليات  تشكيل  إلى  سعى 
إال   هي  ما  التي  المشعوذة  والصوفية  المنحرفة  الباطنية  الت  والت محُّ الت خرُّصات 

ي نم  ق   الذي  الشيطان  ليهدمواويزخر ف  امالءات  النصوص  في  القول  وجدان    لهم 
التوحيد فيمن يستمع إليهم من ساكني الحظيرة من الجهلة والمعتوهين والمخطوفين 
الت هي من انتاج أولياء   عقليًا الذين فشلوا في إدراك أن مثل هذه التخرُّصات والتمحُّ
من   انفسهم  لتزكية  فرصة  اعطاءهم  وعدم  منهم  االستعاذة  يجب  الذين  الشياطين 

لون  خالل مثل هذه المرويات الم شبوهة. لذلك قال هللا تعالى فيمن يتخر صون ويتمح 
في كل نص أنهم يستحقون أن ي ستعاذ منهم ألنهم إلى الشيطان أقرب. حيث يقول  

ور ه م  إ ال  ﴿القرآن،   د  ل ط ان  أ ت اه م  إ ن  ف ي ص  ل ون  ف ي آي ات  َّللاَّ  ب غ ي ر  س  اد  ين  ي ج  إ نَّ الَّذ 
ذ  ب اهللَّ  ب ب ال   ك ب ٌر م ا ه م   ت ع  يه  ف اس  ير.   إ نَّه   غ  م يع  ال ب ص     30﴾ه و  السَّ

النص الديني، إلى من عيَّنهم النبي ص  فهم  لم يلجأ محمود محمد طه، في         
لم يدرك أن الباطنية واتباعها ال يؤمنون بقول النبي  ألنه    ،وآله؛ العترة عليهم السالم

 لن  بهما تمسكتم ما إن تارك فيكم يقول، "إنيص وآله في الحديث الصحيح الذي  
 بيتي، أهل وعترتي األرض، إلى السماء من ممدود حبل  هللا  كتاب   :بعدي تضلوا

يفترقا اطلع    31فيهما." تخلفوني كيف فانظروا الحوض، علي   يردا حتى ولن  فلو 
التوحيد عند أهل البيت عليهم السالم لكفاه ذلك    إرثمحمود محمد طه الغافل على  

ترهات   في  السقوط  امير  وتلبيسات  شر  نصوص  بين  من  واحد  فنص  ابليس. 
المؤمنين االمام علي عليه السالم الكثيرة حول التوحيد يكفي االنسان ليصيغ فهم  

مير المؤمنين  أالتوحيد في دواخله فهمًا صحيحا. فهل سمع محمود محمد طه بقول  
ر ف ت ه  "  ،مام علي عليه السالم الذي يقولاإل ين  م ع  ل  الد   يق   ، و  أ وَّ د  ر ف ت ه  التَّص  م ال  م ع  ك 
ه  ، و  ب ه   يد  ح  يق  ب ه  ت و  د  م ال  التَّص  م ال  ، و  ك  ه   ك  يد  ح  ص  ل ه   ،ت و  ال  خ  ص  ، و  اإل   ال  خ  م ال  اإل   ك 
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ن ه   ف ات  ع  ي  الص   وف   ،ل ه  ن ف  ص  ي ر  ال م و  ا غ  ف ة  أ نَّه  ة  ك ل   ص  اد  ه  موصوف   وشهادة كل ،ل ش 
ف  َّللاَّ   انه ص  ن ه ، و   غير الصفة. ف م ن  و  ان ه  ف ق د  ق ر  ب ح  ن ه  ف ق د  ث نَّاه ، و   م ن   س  ث نَّاه    م ن   ق ر 

زَّأ ه ، ج  م ن   ف ق د   زَّأ ه   و  ل ه ،   ف ق د   ج  ه  م ن  ج  ل ه   و  ه  إ ل ي ه ، ف ق د   ج  ار   م ن   أش  ار    و  أش 
ه ، ف ق د   إ ل ي ه   دَّ م ن   ح  ه   و  دَّ ه ، ف ق د   ح  م ن   ع دَّ مَّن ه   ف ق د   ق ال  ف يم   و  م ن   ض  ل ى   و  ل ى  ف ق د    ق ال  ع  أ خ 

ن ه ، كائن ال عن حدث، موجود ال عن عدم، مع كل شيء ال بمزايلة فاعل ال   م 
واآللة، الحركات  إليه  بمعنى  منظور  ال  إذ  ال  من بصير  إذ  متوحد   حلقه، 

المؤمن الحقيقي وال ي فك  ر  وهذا يوضح أن    32يستوحش لفقده"؟ وال يستأنس به سكن
يدلف في  منحرف أو معتقد شاطح  عرفان  بفي كنه وذات هللا تعالى أبدًا وال يتأثر  

مباشرة غير  أو  مباشرة  بطريقة  ر    .ذلك  تصوُّ فوق  هو  تعالى  هللا  وذات  كنه  ألن 
وإدراك العقل البشري بل ومستحيل الن ذلك من الصفات الذاتية وصفات هللا عين  
ذاته. حيث يقول أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم، "وكمال  اإلخالص  له نفي  

أن ه   الصفات  عنه، لشهادة كل   صف ة  أنها غير  الموصوف، وشهادة  كل  موصوف  
، ربُّنا    33غير الصفة." ويقول اإلمام الصادق عليه السالم، "لم ي زل  هللا ، جل  وعز 

ر، والقدرة   ر  ذات ه وال م ب ص  مع  ذات ه وال مسموع، والب ص  والعلم  ذات ه وال معلوم، والس 
مقدور." وال  القار   34ذات ه  هذه    ئ فلينظر  إلى  العقل  من  ذو  القليلة  ر  ر  الد  النماذج 

ليدرك  التي انتجها أهل البيت عليهم السالم في شأن التوحيد الخالص  الرائعة  لهية  اإل
ظلوم  أن   طه  محمد  و   ألنهوجهول  محمود  الت لف  لف  الس  توحيد  نتاج  ير من  لم 

في شأن  السالم    معليه  أهل البيت إلهية رائعة كهذه النصوص التي انتجها    نصوصاً 
التي  و كهذه  ربانية  ! من ذا الذي يجد نصوصًا  االسالميةالتوحيد وغيره من الجوانب  

؟ فهل  ويتمسك به  ال مثيل له  توحيدياً   وال يعتبرها كنزاً انتجها العترة عليهم السالم  
إلى   ذلك  بعد  سيلتجئ  كهذه  صحيحة  بطريقة  التوحيد  فهم  في  نصوصًا  يجد  من 

يمية الناصبية التي  ف المشعوذ والسلفية البليدة والتنصوص العرفان الباطل والتصوُّ 
فقد  تال   والتصنيم؟  والتجسيم  التشبيه  سوى  في  نتج  محمد طه  محمود  أمثال  ل  فش 

إدراك حقيقة انه ليس في اإلرث البشري المكتوب توحيدًا انقى وأصفى من التوحيد  
العلماء   بعض  أن  حتى  اجمعين.  عليهم  هللا  صلوات  النبي  بيت  أهل  مه  قدَّ الذي 

لكي؛ فك هللا اسره وجعله  اكري مثل الشيخ حسن فرحان المالموضوعيين من الخط الب
هل البيت عليهم السالم، قد قال إنه لم يعرف هللا تعالى  أ يعلن انتماءه الى مدرسة  
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وال نبيه ص وآله ولم يحبهما الحب الحقيقي ولم يعرف التوحيد الخالص والصافي  
ود محمد طه للتوحيد  إال بعد أن اطلع على نهج البالغة. ولكن لألسف لم يقرأ محم

الصحيح من أهل البيت عليهم السالم الذين قال النبي ص وآله أنهم اعلم من كل  
م يدرك محمود محمد طه أن النبي ص وآله أمر  الصحابة وأعلم من كل الناس ول

قال النبي ص وآله  الناس بإتباع أهل البيت عليهم السالم وعدم التقدم عليهم. حيث  
 قالوا: نعم. قال النبي صلى هللا عليه وآله: فإني تسمعون؟ أال الناس، "أيهاللناس  

 الثقالن الثقلين. فنادى مناد: وما في تخلفوني كيف فأنظروني الحوض على فرط
الثقل  رسول يا وآله:  عليه  هللا  صلى  النبي  قال   واآلخر هللا، كتاب  األكبر هللا؟ 

 الحوض، عليَّ  يردا حتى يتفرقا لن  أنهما نبأني الخبير اللطيف إنو  األصغر عترتي،
تقدموهما  وال عنهما تقصروا وال  فتهلكوا، فال   منكم."  أعلم  فإنهم تعلموهم فتهلكوا 

فأمثال محمود محمد طه قد فشلوا في أن ي در كوا أن القرآن المجيد الذي هو مكنون  
البيت   أهل  وهم  الرجس  من  المعصومين  إال  تأويله  يعرف  ال  محفوظ  لوح  وفي 
ك ر وهم العترة عليهم   الطاهرين عليهم السالم. إنه القرآن الذي آياته يؤولها أهل الذ  

الذي ال ي مسه إال الم طهَّرون وهم العترة عليهم    السالم. إن القرآن هو الثقل األول
السالم.  إنه هو القرآن الذي آياته بي  نات في صدور الذين اوتوا العلم وهم العترة  

ولكن لألسف فإنه بانقالب السقيفة فقد رفض الناس أخذ الدين عن  عليهم السالم.  
من المنقلبين واتباعهم    العترة عليهم السالم وانغمسوا يأخذونه عن كل متردية ونطيحة

إلى يومنا هذا وهذا الواقع المنحرف هو الذي أنجب للمجتمع أمثال محمود محمد  
  طه.

م نفسه لتأويل الدين متجاوزًا باب مدينة علم النبي ص وآله وبقية          إن من يقد 
فر بالنص النبوي وبشهادة القرآن الذ ي  العترة عليهم السالم ومتقدمًا عليهم، فقد ك 

ك ر الراسخون في   يجز م أنه ال يعلم تأويل هذا الدين إال أ ولي االمر الذين هم أهل الذ  
ط ابالعلم والمطهرون الذين   ل الخ  مة وف ص  ك  وهم عترة النبي صلوات    أ وتوا شر ع الح 

فر    هللا تعالى عليهم اجمعين. ومن تقدم على أئمة أهل البيت عليهم السالم فقد ك 
عل  بالنص الذي  وانقلب  وآله  ص  النبي  لحديث  وفقًا  وهل ك  عنه  وتقهقر  الدين  ى 

ذكرناه من قبل والذي يقول فيه محذرًا الصحابة أال يتقدموا على العترة عليهم السالم: 
 الثقلين. فنادى مناد: وما في تخلفوني كيف فأنظروني الحوض على فرط  "فإني
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عليه   رسول يا  الثقالن هللا  صلى  النبي  قال  الثقلهللا؟  هللا، األكبر وآله:   كتاب 
 عليَّ  يردا حتى يتفرقا  لن  أنهما  نبأني  الخبير  اللطيف وإن  األصغر عترتي، واآلخر

 أعلم فإنهم تعلموهم فتهلكوا وال عنهما تقصروا وال فتهلكوا، فال تقدموهما  الحوض،
ًا أهله  منكم." بل إن من يتقدم على العترة عليهم السالم محاواًل تأويل الدين ومتجاوز 

الحقيقيين فهو من لصوص الكعبة الذين يحاولون اختطاف قدسية الموقف والمهام  
ام ابليس في االرض. وعليه فإن   د  والزمان والمكان واالستحواذ عليه ليكونوا من خ 
األ مة مكل فة تكليفًا شرعيًا بان تأخذ عن العترة عليهم السالم ومن لم يأخذ عنهم فقد 

ث بعد ذلك إال بلسان ابليس وهذا ما  ع  لع ط  اخذ عن الشيطان وابت م ابليس ولن يتحد 
السقيفة الذي استقى    تراثنجده في اعمال محمود محمد طه قاطبة وقد ورثه من  

بهم هللا تعالى ونبيه   منه ت ر هاته. فدين هللا تعالى ال يستقيم إال من خالل من نصَّ
ص وآله ليكونوا أئمة على الناس بعد رحيل النبي ص وآله وأن إرثهم هو مصدر  
العترة عليهم   يعتزل طريق  آخر غيره. فمصير من  إرث  وال  الوحيد  والنور  اله دى 

يعتزل طريق    ئس عقليًا وضال قلبيًا ألنه لن يجد شيئًا من طريق  السالم مصير با
حديث   يؤكده  ما  وهذا  السالم.  عليهم  البيت  ياسر  أهل  بن  لعمار  وآله  ص  النبي 

وسلك الناس   وادياً  سلك قد علياً  رأيت إذا  عمار  "يارضي هللا عنهما والذي يقول،  
 من يخرجك ولن ردى، لىع يدلك لن فإنه الناس  ودع علي، مع  فاسلك غيره  وادياً 
فمن اعتزل طريق امير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم وبقية العترة    35."هدى 

. حيث قال صادق آل  ؛ طريق ابليس الطاهرين فإنه لن يجد سوى الضالل والثماد 
ل م من طريق غير طريق العترة عليهم السالم،   محمد عليه السالم لمن يبحثون عن ع 
ٌه لمن يعر    36ون النهر األعظم."ع  د  "يمصون الثماد وي   ض عن تراث  وهذا تحذير م وجَّ

ل م، على  أهل البيت عليهم السالم الذي هو كنهر عظيم ومن ثم يعك ف، بحاثًا عن ع 
والمتفيقهين   لين  والمتمح   المتخر  صين  ارث  كالم  اتباع  أمثال  من  الظن  وأصحاب 

   السقيفة وشطحات محمود محمد طه ليس استثناء في ذلك. 
يضع    ،وعليه          أن  من  فالبد  حقيقي  إسالمي  ف كر  انتاج  سياق  في  فإنه 

ه هللا تعالى   ن  ي وااللهام اإللهي الذي خص  المتدب  ر العادي الوحي اإللهي والعلم اللَّد 
له في الدينللمعصومين كأساس في   يستطيع الم تدب  ر  لكي    عملية تدب ره وتدارسه وتعق 

والم تفك  ر   والم تعق  ل  الدين  والم تدار س  والظنون  في  الت ر هات  انتاج  يتجن ب  أن 
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والتخرُّصات التي أنتجها أمثال محمود محمد طه ومن جاءوا من قبله ومن سيأتون  
عون الف ك ر لكنهم في الحق يقة انتجوا الترهات والظ ن  يَّات الباطنية  من بعده؛ الذين يدَّ

ف" و "الهبات" و "الفيوض" و "الخيرات" الزائفة والكاذبة   التي تحتضن ادعاءات "الك ش 
وتبيان النبي    ة النبويةن  ت خالف حقائق القرآن والسُّ   ابليسية  وما ت مثلها من مصطلحات 

حمود  فاالنحراف العميق الموجود في كتابات م  .ص وآله وتأويل العترة عليهم السالم
مبادئ الباطنية والعرفان المنحرف ومن ثم بدأ ينتج يوضح أن قد تأثر بد طه  ممح

وتفصيال.   جملًة  الدين  يعرف شيئًا عن  أن  المعتوه والمخبول من دون  وال  انتاجه 
فان إسالمي، كما قلنا سابقًا، وهو تعليمي وروحاني وتربوي،  ينكر عاقل أن هناك عر 

ز االيمان والروحانية  كما نجده في الصحيفة السجادية، حيث يخل ق وي رس   خ ويعز  
. كما  والصافي في االنسان ويثريه بالتعاليم اإلسالمية ويغر س فيه التوحيد الخالص

لم كالم إساليكون  ال ينكر أحد أنه ي مكن أن   هو    همي )فلسفة إسالمية( لكنهناك ع 
يستثمر  لكي  ة النبوية والعترة عليهم السالم  ن  والسُّ قرآن  يخضع لتعاليم الأن  ايضًا يجب  

و أكبر قدر من   ر  الواقعية  المستبص  والتدار س  والتدبُّر  أو ف كرًا  و التعقُّل  ينتج فلسفة 
خ االيمان واليقين والتوحيد الخالص الذي ال يشوبه شائبة تجسيم أو    اسالميًا ي رس  

تشبيه أو تصنيم. ولألسف فإن محمود محمد طه، وفي سياق محاولته االستحواذ  
على عقول البهائم من حوله، لم ينتج سوى أفكار علمانية مشوبة بشعوذة صوفية 
ليل شرعي أو عق دي   وت ر هات عرفانية قائمة على الظنون والخيال وال ت ست ند ألي د 

ومشتتة ومهترئة  عة  صياغة لغوية متقط   بناء و نه في شكل  لمي وكل ذلك خرج مأو ع  
ذ ك  ر االنسان الم طَّل ع بنمط تيار وعي يشبه ذلك الذي  ت  و   بطةار توقافزة وغير موركيكة  

ل ق    الحداثيين   لألدباء  في المجال الخيالي االدبي تم استخدامه  ي لكن مع ذلك فقد خ 
ع والمشتت والمهترئ والركيك ذلك م نتج محمود محمد طه ال  زوبعة في فنجان  متقط  

ل ف وتتغذى على قمامته وتتصدى للدفاع عنه وهي ال   ألنه وجد متردية ونطيحة ت ع 
تعظيم  من وراء ذلك  محمود محمد طه    دافعكان    لقد  تعرف شيئًا حول ما تقوله.

نفسه   المتصو   هلة  الجاوتفخيم  تراث  على  وترهات  اعتمادا  الباطنية  وأساليب  فة 
اضالل الناس وابعادهم عن الدين اإلسالمي  نه ومن ثم  عوجهل من يأخذ  العرفانية  

. ولذلك فإنه ال يجد  للقرن العشرين  برمته وتحويل انتباه الناس إلى رسالته االبليسية
القارئ الحصيف في اعمال محمود محمد طه ضالَّت ه وال يبلغ  منها الم طَّل ع ب غيت ه  
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ق في معناه ومبناه ومحتواه كأنما  س  ت  وإنما يم ر الجميع عبر نص غير م  أو بصيرته  
 يسير في صحراء جرداء من المعنى القاحل والسراب غير الموصول.
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فة المتصو   المجموعات من  ي حذر االسالم األصيل 
 ة المنحرف والعرفانية 

 
 

العرفانية  لخطورة                     النزعات  منبع  هي  التي  الصوفية  التوجهات 
أن  هل البيت عليهم السالم  أ قد اعتبر  فالفلسفية المهترئة  و ية الزائغة  نالباطلة والباط

. حيث اعتبرهم أهل البيت  خنجر في خاصرة الدين اإلسالميوشعوذتها  الصوفية  
نقل الشيخ المفيد  فقد  .  نبين لقواعد الدياعين وحلفاء الشياطين ومخر   خد  عليهم السالم  

محمد بن النعمان بسنده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: كنت مع  
الهادي علي بن الخطاب قال: كنت مع أبي الحسن الهادي عليه السالم في مسجد  
الجعفري   أبو هاشم  منهم  أصحابه  مجموعة من  وسلم فأتاه  هللا عليه  النبي صلى 

المسجد جماعة من الصوفية وجلسوا في ناحية    وكان بليغًا وله منزلة عنده ثم دخل
ال تلتفتوا إلى هؤالء  "  أبي الحسن الهادي عليه السالم،مستديرة وأخذوا بالتهليل فقال  

األجسام   إلراحة  ينزهون  الدين،  قواعد  ومخربوا  الشياطين،  خلفاء  فإنهم  الخداعين 
ًا ال يهللون إال  د األنام، يتجوعون عمرًا حتى يذبحوا لألكاف حمر ويتهجدون لتصيُّ 

لغرور الناس وال يقللون الغذاء إال لملء الغساس واختالس قلب الدفناس بإمالئهم  
في الحب ويطرحونه بإدالئهم في الجب، أورادهم الرقص والتصدية وأذكارهم الترنم  
والتغنية، فال يتبعهم إال السفهاء وال يعتقدهم إال الحمقاء، فمن ذهب إلى زيارة أحدهم  

فقال رجل من أصحابه:  .  أحدًا منهم فكأنما أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان  ومن أعان
وإن كان معترفًا بحقوقكم؟ قال: فنظر إليه شبه المغضب وقال: دع ذا عنك، من  

أما تدري أنهم أخس طوائف الصوفية والصوفية   ؟اعترف بحقوقنا يذهب في عقوقنا
إال نصارى أو مجوس هذه األمة،   كلهم مخالفونا وطريقتهم مغايرة لطريقتنا وإن هم

  1".أولئك الذين يجهدون في إطفاء نور هللا بأفواههم وهللا متم نوره ولو كره المشركون 
وبالفعل    ق المنحرفة. ر  باع مثل هذه الط  ر اإلسالم األصيل الناس من ات   حذ  هكذا فقد  و 

كان  المشعوذة  الطرق  دائما فهذه  للتيه  ت  أولياء    مصدرا  خالله  من  يدخل  ومدخال 
سألت أبا جعفر عليه :  جابر بن يزيد الجعفيقال  وفي هذا السياق فقد  الشيطان.  
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بُّون ه م     ،السالم عن قول هللا عز وجل  ادًا ي ح  ون  َّللا   أ ند  ذ  م ن د  م ن  النَّاس  م ن ي تَّخ  ﴿و 
﴾ قال: هم وهللا أولياء فالن وفالن ب   ، اتخذوهم أئمة دون )يعني ابوبكر وعمر(  ك ح 

ن     ،اإلمام الذي جعله هللا الناس إمامًا، فلذلك قال و  ين  ظ ل م وا  إ ذ  ي ر  ل و  ي ر ى الَّذ  ﴿و 
ذ اب   ين   ال ع  ين  اتُّب ع وا  م ن  الَّذ  يد  ال ع ذ اب  * إ ذ  ت ب رَّأ  الَّذ  د  م يعًا و أ نَّ َّللا   ش   أ نَّ ال ق وَّة  هلل    ج 

رًَّة ف   ين  اتَّب ع وا  ل و  أ نَّ ل ن ا ك  ق ال  الَّذ  ب اب  * و  م  األ س  ت ق طَّع ت  ب ه  ذ اب  و  ر أ و ا  ال ع  أ   ن ت ب رَّ اتَّب ع وا  و 
ين  م ن    ار ج  م ا ه م ب خ  م  و  ل ي ه  ر ات  ع  س  ال ه م  ح  م  م  َّللا   أ ع  ذ ل ك  ي ر يه  نَّا ك  ؤ وا  م  ا ت ب رَّ م  ن ه م  ك  م 

﴾   2".ثم قال أبو جعفر عليه السالم: هم وهللا يا جابر أئمة الظلمة وأشايعهم  .النَّار 
أحد بالتصوف إال لخدعة أو ضاللة  ال يقول  "  ، قال  عليه السالم  وبإسناد عن الرضي 

ومن الكتاب المذكور بسند   3".ى نفسه للتقية فال إثم عليهأو حماقة، وأما من سمَّ 
من ذكر عنده الصوفية ولم ينكر عليهم  "  ،انه قالصحيح عن الرضا عليه السالم  

بلسانه أو بقلبه فليس منا، ومن أنكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدي رسول هللا صلى  
قد سئل إمامنا الصادق صلوات هللا عليه عن الصوفية فقال:  و   4".هللا عليه وسلم

إنهم أعداؤنا، فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم، وسيكون أقوام، يدعون حبنا  "
ويميلون إليهم ويتشبهون بهم، ويلقبون أنفسهم بلقبهم، ويقولون أقوالهم، أال فمن مال  

ء، ومن أنكرهم ورد عليهم، كان كمن جاهد الكفار بين  إليهم فليس منا، وإنا منه برا 
 5."يدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله

ن أي فرد أو جماعة تتجه لفهم الدين عن طريق غير طريق  إهذا يوضح  و          
والشعوذة    الباطل التيه و   وا بل سيجد  بداً أالحق    وا لن يجد  م فإنه  العترة عليهم السالم

  قي توسيلفي انتظاره  فقط    ت ك ي ات ابليسيةفي  الهستيري  والرقص  هات  ر  والشطحات والت  
ركبوا  ألنهم    هلكةوموبقاتهم الم    هاتهم اآلسنةر  ليشحنوه بت  محمد طه  أمثال محمود  ب

واالحبار باعوراء  بن  وبلعم  والسامري  ابليس  استجلبهم  الذي  المتأسلمين  طريق  ن 
ن  و  سمَّ مون من ي  عل   له وجلسوا ي  آاجتاحوا مسجد النبي ص و صهاك فالناكث عمر بن  

أولئك الصحابة الذي جلسوا امام  أن  من كتب اليهود و   ،ي العقولغ  فار    ؛الصحابة
هم مثل هؤالء  ولم يتعلموه  م الدين اإلسالمي  تعلُّ توقعون  ي المتأسلمين  احبار اليهود  

دين منه ولم يتعلموا  الم  عين تعل  متوق  محمد طه  محمود  جلسوا امام  الحيارى الذين  
ال  إ  محمد طه  سوى امالءات الشيطان عليه. ولذلك فما محمودمنه  ولن يتعلموا  

 والصوفية  الباطنية والعرفائية  االنحرافية القديمة التي انتجت الحقا  سلسلةالقد في  ع  
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د خلق هللا بالتضليل منذ خلق  عبر الزمن  والمنفرطة    الممتدةالمتأبلسة   والتي تترص 
ال  إفي اعماله ما هي  محمود محمد طه  ن ما قاله  ألآدم عليه السالم وإلى اليوم.  

فقد .  ةابليس اآلسن   ي ر الى مج إ  ي الروحفاف العقل وخاوي ت خ  ف  جر  هات شيطانية  ر  ت  
ال الراسخون إم تأويله  ل  ال يع  دين  ن الألفشل من استمع لمحمود محمد طه وأخذ عنه  

نات في صدور الذين اوتوا  آيات بي   أن القرآن  و   .؛ وهم العترة عليهم السالمفي العلم
وهم    ال المطهرون إال يمسه  لوح محفوظ و   القرآن   أنو وهم العترة عليهم السالم،    العلم

ك اللغة  متهت     م محمود محمد طه وهو رجل التقاطيل  فأين ع    .السالمالعترة عليهم  
محمود محمد طه    تعظيم  ينأف؟  لعقولل  وسامة  مزجاة  يبيع بضاعةً التفكير و مهترئ  و 

ويحارب الجهاد  سيء للصدقات  ك في كفاءة الزكاة وي  شك  ي  وهو  تعالى  لشعائر هللا  
والمطلقة  وينادي بالمساواة الكاملة  من مكانة المرأة في اإلسالم النبوي األول  ق  ط  س  وي  

  ريلعب دو الذي    محمد طه  م محمودل  اين ع  و   !!؟كما فعل الغرببين الرجل والمرأة  
الشرق  يلتقط من تناقضات  ف   واليسار الفاشل  ة الهالكة للشيوعي المستتر  الجناح الديني  

ج شيء  ا اخر   محاوالً ف  ومتخل   ق  عقلي اخر    هد  بج  ليدمجها  الغرب واليمين واليسار  و 
حتى  داء  أل  ناسف في صف واحد مع الن يق  أوهو ال يريد    ى له ذلكمترابط وأنَّ 

التأويل  ن يقوم بمهام  أ فكيف له  التي يؤديها اتباع الديانة البكرية  البدعية  الصالة  
يخص   حصري  مهام  هو  السالمالالذي  عليهم  البيت  أهل  من  من  و   ؟طاهرين 

أن   الالمعروف  و   ضالةالخطوط  المشعوذة  الصوفية  الزائغة  كذلك  في  الباطنية 
ليه سطور  إمحمود محمد طه منهم وفقًا لما تشير  الذي كان  والعرفان المنحرف، و 

بي في كل واجبات اإلسالم كالصالة والصوم  ل  لها رأي س  كتاباته المهترئة والساقطة،  
خبيث وماكر  بادعاء  ر اسقاطها  ر   ب  ن ت  أ وغيرها وحاولت جاهدة  والجهاد  والحج والزكاة  

يبدو ان الباطنية  و   .فقط وليس الناس  لهآبه النبي ص و   ص  خ  كل ذلك    نيقول ا
ي  الزائغة   أن  أرادوا  المنحرف  جملة    منفسه أ عن  الشرعي  التكليف    واطسق  والعرفان 

عقائد منحرفة ال تتفق  يستجلبوا  خوض المنحرفين و الدين  في    واضو خيو وتفصيال  
م العالم"  و  "الفيض االزليما يسمى "أبدًا مع اإلسالم مثل     " الضرورةو   الجبر"  و  "ق د 

يدعي    ، كما ذكرنا سابقًا،" الذيالوجود والموجودوحدة  "  و   "العود االبدي والتناسخ"  و
  المبين إن هذا لهو الكفر  حقًا    !أن هللا تعالى هو العالم والعالم هو هللا وبهتانا    كذباً 

فة ال يلتقطها سوى شخص  . وكل هذه هي أفكار منحر  وسبحان هللا عما يصفون 
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. وبذلك غوص الضالين  الفكاراتلك    وغاص في  انتحاري يئس من الدنيا واآلخرة
دافع  أن  طه  يتضح  محمد  محمود  هدم    أمثال  إلى  يرمي  وغايات    اصول الخبيث 

التي هي  الدين مثل الصالة والزكاة وغيرها و اجبات وفرعيات  تسقيط كل و و اإلسالم  
والرشد والتعقل  والصدق  وااليمان  من وسائل الوصول إلى الغايات الدينية مثل التقوى  

لم والتفقه   ك ر والع  ل  االحسان  و الفالح واليقين  و والذ   وكف األذى  ر  والتفكُّ واالنفاق والتوكُّ
 .  من محتواه  نيغ الدي ر تف بذلك فإن دافعه كان و  غيرها من الغايات القرآنيةو 

لكثير من  ل  صبح بوقاً أمحمود محمد طه في البوتقات المنحرفة و لقد سقط         
وقد عهدت المجتمعات    .الهوى القائم على  الظن  تي مصدرها  ال  الشاطحة  اطروحاتها

فعلى سبيل المثال كان  اإلسالمية الكثير من هذه األمثلة عبر التاريخ اإلسالمي.  
يترك النص الشرعي القرآني والنبوي ويأتي بظنونه ويجعلها فقها تقوم    مالك بن انس

ثم   ومن  احكام  الكافرين    6يقر عليه  قول  ويكرر  وظنونه  وتخرُّصاته  الته  بمتمحَّ
القرآن    والذي يدحضه "  وما ن حن  ب م ست يق ن ين  إ ن  ن ظ نُّ إ ال ظ نًّا"المفضوح في القرآن،  

ن ي﴿  قائاًل، ي ًئا. م ن   إ نَّ الظَّنَّ ال  ي غ  ق   ش  عي بعض المجتمعات  تد  ومع ذلك    7﴾ ال ح 
نَّة  من مالك بن انس  ون ويأخذ ة مالكيانها  مالك بن  بينما   ويوسمون أنفسهم بأنهم س 
ال تتوقع مثل تلك المجتمعات ظهور المئات  فلماذا    ! قر بأنه يت  بع الظنكان ي    انس

ليمد طه  محمد  محمود  أمثال  من    اهو من  تلك  ؟  والتيه  والهوى   الظنبمزيد  ألن 
والكاذبين  يعتريهم الشيطان    نمخذ ع األالمجتمعات فشلت في إدراك أنها منهي ة عن  

من  ص وآله  المطرودين من عند النبي  و   بن ابي قحافة   ابوبكر الناكث  من أمثال  
د السقيفي  عثمان  من أمثال    ي الخطاياحم ال و   بن صهاك  عمرالناكث  أمثال   ق  وبقية الع 

هللا   وعبدهللا بن عباس    وأبو هريرة وانس بن مالك وعبد  الحميراء  عائشةمن أمثال  
ن  ماألخذ  منهي ة عن  ذلك فهي  كفعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبير  و   مسعودبن  

طه    محمود ي  محمد  كان  تعالى ف  ن  الذي  هلل  السجود  من  رفقة  إر  ويف    ر  حيث  لى 
ط  وقوفف  .الشيطان والتأ  ه  محمود محمد  الناس  بالتمام  الدين  ظاهر  بلسان  حدث 

بما   والقيام  للمراء  ديدن  ابليس  ليه  إوكله  أكان  هو  بالدين وهذا  عبر    المتالعبين 
وهذه هي فلسفة أو السجود  جدوى من العبادة    يعتبرون انه الوهم الذين  العصور  

استحق  فرفض ابليس ف   ،الذي امره هللا تعالى بالسجود آلدم؛ عبادة هلل تعالى  ابليس
لى  إستحق اللعن  له يع  السجود ج    ابليس  ض  ف  ر  ف  .  اللعن والطرد من رحمة هللا تعالى
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محمد    محمودفى  أضفقد  سلوك مغادرة الناس عندما يبدؤون في الصالة  بو   يوم الدين
المزيد من  حول نفسه  وأضاف  ومسحة شيطانية  فه هذا نزعة ابليسية  على تصرُّ   طه

الوقت،الذي الغموض   نفس  في  المنحرفة    ،  حقيقته  للمعتوهين يجل ي  عزاء    وال 
فالجهالء    حتى بعد هالكه.  هاته ر  ت  ن  م خذون  أيو ظلوا يجالسونه    نالذي  والمخمومين 
الناطق عن هللا، فقد عبد  فقد عبده. فإن كان   من أصغى إلى ناطقن  ال يعلمون أ

محمود محمد  كان  قد  عبد ابليس و  فقد  هللا، وإن كان الناطق ينطق عن لسان ابليس
  فاعتزال يأخذون عنه!    ن الذيالجهالء  ناطقًا ينطق عن لسان ابليس بينما ع ب ده  طه  

  إلمالءات استراتيجية ابليسية يسلكها من يخضع    وهلل تعالى له  الناس اثناء السجود
من  ى ذلك إال  ل إوال يلجأ  ستكبر عن السجود هلل تعالى  يزك  ي نفسه و ذي ي  ال  الشيطان

كثر من رفضه السجود أ ماذا فعل ابليس ف . نفسياً  كان فيه اضطراب يتطلب عالجاً 
إلى يوم    والبراءة منهاللعن  بذلك  فاستحق    وامر هللا تعالىأطاعة  ورفض بذلك  دم  آل

  من أولياء الشيطان  اً جميعواتباعهم  من المنحرفين  ولذلك فإن هذه النوعية  ؟  الدين
ز اجندة  نج  خ على الناس بغير حق فهو ي  الن من تشي    ويجب اعتزالهم والبراءة منهم

األرض في  توثين    وواقعٌ   ابليس  نزعة  لي  وتصنيم  تحت  هللا  عشخصه  دون  من  بد 
   .تعالى
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 متخل  فة ال كتابات محمود محمد طه 
 الكهنوت س وفل  

 
 

ك ت ي  ب المشؤوم لمحمود محمد طه بعنوان  كما قلنا سابقًا، فإن ال                    
المفلسة  ه  اتبي   ت  "اإلسالم برسالته األولى ال يصلح النسانية القرن العشرين"، كبقية ك  

محتوى. من  تحتها  بما  لها  عالقة  ال  عناوين  يختزن  طريقة    األخرى،  أن  حيث 
وأسلوب ابراز محمود محمد طه لنصوصه هي طريقة وأسلوب انصاف المتعلمين  
ألنها غريبة ومريبة ومشتبهة وال تشبه الطريقة العلمية والمعرفية في طرح السياقات  

وضعه محمود    ل عنوان فك   .في العلوم الدينية  ليس فقط في العلوم المختلفة بل أيضاً 
لي ثب ت امرًا ال عالقة له بالعنوان وهذا    يقفز يمينًا وشماالً يأتي بعده سرد    محمد طه

الخصوص   وجه  على  والدين  عامة  للمسائل  العلمي  التناول  لمنهج  بينما  مخالف 
لكل    حٌ وواض    نٌ يَّ ب  وم    مٌ ك  ح  النص الديني ال ريب وال اشتباه وال غرابة فيه أبدًا بل م  

ق ه  .  لرصين والحكيم والبليغا الناس ويتحدى أصحاب العقول لمقارعة منط 
لنصوص           ان  في    كما  تماديه  نتيجة  أساطيريه  ابعادًا  طه  محمد  محمود 

نصوص ومالزمة  للنص  والباطني  األهوائي  مع    مستجلبة  التأويل  لها  عالقة  ال 
ده واالنتقال   له أو ما ب ع  بعضها البعض والقفز من ن ص   إلى ن ص   ال عالقة له بما ق ب 
من تعبير قصير وغير مكتمل إلى تعبير قصير آخر وغير مكتمل وال عالقة له 
ق د المنطق والمعنى والمعقول والترابط الضروري إلعطاء   ه ي ف  له مما جعل ن ص  بما ق ب 

أو  رسالة   ل ق  كاملة  محد  خ  مفهومي  فإطار  النظريات  د.  تقعيد  محاولته  خالل  من 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية المستوردة في فهم ديني خاص به لتحقيق دوافعه  

والساذجة  الم   والضحلة  السطحية  ثقافته  طه  محمد  محمود  استخدم  فقد  ضمرة، 
  فًا وبالدة ورداءة خلُّ صورها ت  ليستعرض أسلوب ابستمولوجي؛ نظرية معرفة، في أكثر  

. ويوضح هذا التناول أن محمود محمد طه شخص إلتقاطي ال  وضحالة وسطحية
 ويؤسس نما متهافت يلتقط من هنا وهناك ويتحدث بطريقة بليدة  إذا قيمة و   ينتج نصاً 

وإذا  لم يكن يعرف أصول الدين  ه رغم أنه  أصول وقواعد مخرومة لدين خاص ب
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ن ينتج أصول  أفكيف له  م التجسيم والتشبيه التي يحتضنها  عرفها دحضها بمفاهي
انه يقدم منهجًا علميًا يخاطب العقل    ظنويبدو أن محمود محمد طه قد  ؟  للدين  فقه

أسلوب تناول متخل  ف وبدائي وال يتأثر بمثل هذا    له  عمالً م  قدَّ د أنه في الحقيقة  ي  ب  
لمي والم   العوام والهوام  الجهلة و الدهماء و ى  و  ر بالدين س  تدث   الطرح اله المي وغير الع 

والبهائم واالغنام الذين ال نصيب لهم في معرفة كيفية إجراء تناول علمي فاحص  
ان بشكل معرفي ناهيك عن وناقد ألي أمر من األمور التي يمكن أن يتناولها االنس

 الدين الذي ي شك  ل تناوله مسؤولية كبيرة جدًا أ مام هللا تعالى ورسوله ص وآله. 
قد حاول محمود محمد طه، وبطريقة يائسة وبائسة، تأسيس أصول وقواعد ل        

ويهدم   فقهية من نفسه لكنه أنتج ما يعارض النص ويرد  الم حكمات من النصوص
اعتمد محمود محمد طه على التناول  ، فقد  وكما قلنا سابقاً .  كاملهاأعمدة الدين ب 

اجل جعل  ن  العرفاني المنحرف والباطني المخلوط بنقد م بط ن للشعائر اإللهية. وم
فإنه وظ ف المصطلحات الحديثة كالديمقراطية     للنعاجعطاءه االخرق ذلك مقبوالً 

الم   والحرية  الم  ل  ط  واالشتراكية  ومساواتها  للمرأة  اجل  ل  ط  قة  من  وذلك  الرجل  مع  قة 
  أصوله الفقهية المخرومة في محاولة   ن يبتقعيدها  ومن ثم    "شرعية"جعلها اصوال  

طاء الذين كانوا  منه م العقلي    م لخوائه  ة ، نتيجلدغدغة مسامع المستمعين الب س  ف ه  وت جوُّ
متعلقين بأفكار كاالشتراكية والديمقراطية والتي استوردها محمود محمد    ،والروحي

ة    "ف كر"طه ليتظاهر بإنتاج ما يسميه هو   د  على تناوله   "بدائية"وحداثة  ويضفي ج 
راف . إن هذه المنهجية اإللتقاطية قد تسببت في فشل محمود  والنعاج  ويستقطب الخ 

فشاًل ذريعًا في صياغة لغة متماسكة تعطي اطارًا مفهوميًا محددًا لكل  محمد طه  
في جر ف    الباهر  جانب يتناوله. وهذا الفشل الذريع قد قابله نجاح محمود محمد طه

االغبياء والغنم بأنه يعطي شيئًا جديدًا.  من  جثث البغل والحمير معه وايهام شل ة  
م  ن سخة  هو  طه  محمد  محمود  أن  يتضح  هم  وبذلك  الذين  الباطنيين  من  رة  كر 

وحقيقتهم جوهرهم  في  يتعلَّ   علمانيون  في  ولكنهم  االستمرار  ليستطيعوا  بالدين  قون 
ر بثياب دين مزي ف في واقع جاهل ويخلط  يتدثَّ . فهو  مخاطبة من ال يفهمون الدين

  يجلس عليه   كرسي    على  بهالنابل من اجل خلق اختراق سياسي يستحوذ  بالحابل  
اعون ولكن  .  تبديل والتحريفالناس سوء الدين  ويسوم   اع يتَّبعه الخدَّ وهذا النهج الخدَّ

. نيأساليب أولئك الخداع  وا أن يفضحالواعون والمستنيرون والمستبصرون  يستطيع  
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لمًا ودينًا وهو  اما الجهالء وانصاف المتعلمين والب غال والحمير واالنعام فيعتبرونه ع  
وحقق من خاللهم ابهر    أكمل استغالل انتهازي فيهم  ما استغله محمود محمد طه  

ألنه لم يجاوره ويأخذ عنه إال الجهالء واشباه االميين أو الم فر غين روحيًا    النجاحات
والذين يعانون من العدمية الدينية حيث ال يعرفون تاريخًا بطريقة علمية وال دينًا  

وال يجيدون   بطريقة أصيلة وإذا عرفوه ينكروه ت عنُّتًا وتلبيسًا والتزامًا بطريقهم االبليسي
التنوير الغربي التي هي تمرد على  مكتسبات ما تسمى بعصور  شيئا سوى فهمهم ل 

وى الواقع المزري الذي يعيش فيه اآلن ولكن يهيم    الدين وهدم له ولم تعط  الغرب س 
 .به الجمهوريون بما زرعه فيهم شيخهم االبليسي من ضالل

أن  وقد يقول قائٌل إنه يجب معرفة العلوم والنظريات الحديثة. فنقول له           
الواعي يستطيع ان  الشخص  على الناس أن يعرفوا العلوم والنظريات الحديثة الن  

يقي  مها وينق دها ويأخذ الجانب الحكيم وغير الضار منها. لكن هذا ال يعني أن يحفر  
ة ما انتجته العلوم الطبيعية أو   ح  االنسان في باطن النصوص الدينية لكي يبرر ص 

ضها الحقًا  ألن  أو الفلسفية  االجتماعية   ح  نظرية  كالكثير من نتاجاتها يتم ن ق ضها ود 
نه منهج حياة  إو تتساقط بنفسها كما حدث لالشتراكية وغيرها. اما الدين فأداروين  

م بعضها  وحق وصالح لكل زمان ومكان وال يخضع للنظريات والظنون التي تصاد  
ض بعضها البعض وتتساقط مع مرور الزمن. ولذلك يمكن القول ان  البعض وتعار  

طه   محمد  محمود  م  ما فه  عنه  حول  الخب ط    ا يتحدث  من  نوع  هو  مواضيع  من 
بناء المفاهيم.  المحاوالت الفاشلة لفي مجال االعتباطي واالسقاط الذهني  ئيالعشوا

يل المثال فإن  . فعلى سبفيه  ف لكل شيء يتحدثي م زم ن ومتخل   بل هو فهم سطح  
النبوية  ن ة  والسُّ للقرآن  القطعية  المضامين  مع  يجتمع  ال  الدينية  للجوانب  تناوله 

صحيح  علمي  االصيلة. بل حتى تناوله لالقتصاد نفسه ال ينطلق من فهم اقتصادي  
.  جرفته كما تجرف السيول القاذورات بل من فهم اعالمي ودعاية سياسيةومتكامل 

يدافع بشراسة عن االشتراكية كانت الدول التي تحكمها    ألنه في الوقت الذي كان
والفقر وسوء    ف والندرة والجوع اشتراكية محمود محمد طه ترزح تحت معاناة التخلُّ 

سطحية الخدمات آراء  هي  حكمها  ونظام  الديمقراطية  حول  آراءه  ان  حتى  بل   .
نظام رأسمالي  ألنه لم يدرك أن الديمقراطية نفسها هي نتاج    .وغير م ط ل عة  وضحلة

وبسقوط الرأسمالية ستسقط الديمقراطية التي اوجدها    يتسم بق بح مرعب في كل شيء
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ومع ذلك    .الرأسماليون من اجل الدعاية لها ونشرها لتسهيل نهب الشعوب االخرى 
لم ي جر  محمود محمد طه تعدياًل على مفاهيمه الضحلة رغم صدورها قبل أكثر من  

كهنة الظالم له على حبل المشنقة. فقد كان تناوله، في ثالثين عامًا من تعليق ال 
تناولٌ  وفش    وبليدٌ   تصادميٌ   األصل،  ل ه  ق  وع  ل ب ه  ق  تعالى  هللا  غلَّف  في  لشخص  ل 

حل للديمقراطية   استيعاب أي شيء. كما اعتقد محمود محمد طه خطًأ أن فهمه الض 
واالشتراكية والرأسمالية وحرية المرأة والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وإلتقاطاته  

جة   في الفلسفة ونهجه الباطني والعرفاني الزائغ قد يساعده  والبدائية  السطحية والساذ 
م  في محاولته  فرصة    هفي إعطاء تجديدي للدين. ولكنه لم يحقق يعتبره هو  تقديم فه 

ليس نتيجة لمضمونها أو فحواها    الن اعماله حتى اآلن تأخذ حيزاً   في ذلك شيئاً 
وإنما   المنطقي  أو  لي    نتيجةالعلمي  الدج  والج  لعناوينها  والدعاية    يةاالعالم و ة  دلي  ة 

  وهذا هو الذي ارداه الناس الدينية    والتحدث بجرأة فيما يستفز مشاعراليائسة لها  
 .  وسيتسبب دائما في فشل اتباعهمحمود محمد طه 

ي            المسميات المستوردة التي استجلبها  لم  محمود محمد طه أن تلك  درك 
ه" االخرق يمكن أن تتساقط مع مرور الزمن وال يمكن إنزال  وحاول تقعيدها في "فكر  

ألن   الثابت  الدين  قالب  في  انزالها  أو  والمتهالكة  المتحولة  قوالبها  في  تلك  الدين 
أتت كرد فعل على انحراف المجتمعات التي انتجتها. كما لم    المسميات المستوردة

ن   أن  طه  محمد  محمود  انيعل م  إال  هي  ما  االنحراف  أخرى  تاجات  ث  تحد  حرافات 
لكن محمود محمد    .وال يمكن ان تكون إصالحات حتى ولو كانت آنيا جذ ابة  الحقاً 

علمياً  يكن  لم  مواكباً   طه  الحقائق  وال  هذه  لعقل    ليستوعب  تحتاج  من  أالتي  كبر 
. حيث لم يدرك فمحمود محمد طه أن  مستوى عقل محمود محمد طه الستيعابها

مثل المعاصرة  المصطلحات  و   تلك  والديمقراطية  لحرية  الاالشتراكية  لمرأة  المطلقة 
والسطحي  الضحل  التي ابهرته واخذت بعقل ه  و المرأة  المطلقة بين الرجل و مساواة  الو 

نتاجات بشرية ظنية لمعايشة الغرب أو الشرق لواقعهم المنحرف    ، كما قلنا سابقا،هي
اقتصادية أو اجتماعية    وال يمكن التوجه غربًا أو شرقًا الستجالب أفكار سياسية أو 

ل محمود محمد طه تجاه تلك بكاملها   وتقعيدها في عقيدة المجتمع المسلم. فرد ف ع 
واء   م في عصره يشبه ردود فعل بعض الصحابة الخ  المسميات التي ابهرت عقله القز 

اليهود   احبار  يلقيها  كان  التي  سبت  للدروس  يوم  الصحابة  كل  أولئك  من  وكان 
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غباء منقطع النظير أن  وقاحة و عمر بن صهاك الذي كان يريد بالناكث  الخواء  
كان  ي   لذلك  النبوة.  حضرة  في  حتى  اإلسالم  في  ب رية  الح  الدروس  تلك  تعاليم  د  قع  

عمر بن صهاك يأتي، بكل وقاحة وسماجة وقلة أدب، إلى النبي ص وآله  الناكث  
حترام لمقام النبوة ان تلك  حاماًل كتابات من اليهود ويقول بكل وقاحة وسماجة وق لَّة ا

على ارتيابه في نبوة النبي  الكتابات أخذت بعقله. فيغضب النبي ص وآله ويوب  خه  
كون فيها يا ابن الخطاب"ص وآله ويقول له،   ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم  أمتهو  

بها بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا  
وبهذا فإن    1لذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إال أن يتبعني."به. وا

محمود محمد طه فعل كما فعل وليه الناكث عمر بن الخطاب واستجلب من الشرق  
 والغرب والنظريات الوضعية وحاول تقعيدها في المجتمع. 

لم   كما انه في سياق تناوله للدين بأسلوب باطني فإن محمود محمد طه         
والفلسفة  المنحرف  والعرفان  الباطنية  لغة  عن  تختلف  الدين  لغة  أن  يعلم  يكن 

ل  ي ل   ما يعتقده دينًا من اجل  الشاطحة. حيث انغمس محمود محمد طه في تناول ك 
وضع الناس في واقع شبيه لتناول ديني وما هو بتناول ديني بل هو ضالل م ب ين.  

طه كان نتيجة لجهله ليس فقط بالدين بل  بعه محمود محمد  وهذا المنهج الذي ات  
والسياسةب   أيضاً  كاالقتصاد  يتناولها  التي  األخرى  العدالة    المواضيع  ومفاهيم 

ح أن محمود محمد طه كان ي درك أنه ال يستطيع  وغيرها  االجتماعية . وكل ذلك يوض  
التناول   ذلك  من  أعمق  ل ف  والضحلالدَّ موضوع    السطحي  أية تناوله  يألي  الن 

ستحاصره بسقطات واضحة حتى بالنسبة للجهالء    لكمن ذ عمق  أ للدلف  محاولة  
  والبسطاء بل وحتى بالنسبة للجحوش والحمير الذين يستمعون إليه ويقتنعون بكالمه 

وانغمس في لغة  من الدلف أعمق مما فعل  . لذلك احترس محمود محمد طه  الساقط
تيار    لغة  وهي أقرب، كما قلنا سابقًا، إلى   عة ال تعطي رسالة كاملة التقاطية ومتقط   

محمود  يحاول  ه الطريقة هذب. و بل هو التجريد نفسه الوعي الذي هو بجوار التجريد
ببالهة أن يأخذ الدين إلى مرابض الباطنية الزائغة والعرفان المنحرف  محمد طه  

اطية في  وحشر النظريات االقتصادية والسياسية المستوردة مثل االشتراكية والديمقر 
أن يفعل أكثر من ذلك  محمود محمد طه  تطيع  سيسياق تناوله للدين. لكن ماذا  

وهو علماني في جوهره ويستغل ما يعلمه من باطنيات زائغة وعرفانيات تائهة من  



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  204د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

وتضليلية تمويهية  قوة  من  أوتي  ما  بكل  حوله  من  القطيع  تجميع  وتحايلية    اجل 
الرجيم  وخداعية ابليس  سيده  المستعمر  ليسود  لصالح  مغادرة  بعد  ما  مرحلة  ؟  في 

رين والتنظيرات الظنية  فمحمود محمد طه وت ر هاته يمثالن تلك المجموعة من المنظ  
التي حاولت تناول الدين بصورة غير صحيحة لذلك كانت اعمال محمود محمد طه  

د المجتمع المسلم الكثير منها منذ فلتة السقيفة و  ل تات التي عه  ل ت ة من الف  ما تالها  ف 
ل تات عديدة حتى العصر الحاضر.    من ف 

والصوفية            الزائغة  الباطنية  طه  محمد  محمود  إلتقاطات  أن  الواضح  من 
لمًا  م ع  لَّ المشعوذة والعرفانية المنحرفة من هنا وهناك توضح أنه لم يكن هدفه أن يتع  

مه للناس السيطرة هو  والم ستتر  تواري  الم  بل كان دافعه    .حقيقيًا له مفهوم إطاري ويقد  
التبشير بفهمه وتصوره المقلوب حول الدين والذي لم يكن سوى  من خالل  السياسية  

م يزيد من تهدم فهم  ديني  متهدم  اصاًل منذ أكثر من أربعة عشر قرن. ويبدو ان    فه 
لن يستطيع    من النوع الذي أدرك جهله وفقره المعرفي وانه   كان   همحمود محمد ط

يهدم بتناول    اعمدة  ان  ألنناقد  الدين  له  بها  به  سي جاب    همباشر  له  ق ب ل  ال  مقاومة 
وخلق ك الناس في الواجبات الدينية  وشك  ولذلك التجأ إلى تقديم ترهاته ب ف هم باطني  

ب  أن هذا سيجعله قادرًا على تعبئة كل  واالنعام  اشتباه في عقول العوام والهوام   وحس 
ح الحمير  ولهالناس  سوى  يعبئ  ل  حيث  .  والب غال   ولم  طه  فش  محمد  في  محمود 

تشويه مساعيه ولم يعبئ حوله سوى المتردية والنطيحة ألن عطاءه لم يكن فقط  
ا  على  المذهبيزائد  ر  و   المشوه  لدين  و المزوَّ كنفه  اصاًل  في  تربى  أيضًا  الذي  بل 

إل المهترئ  أضاف  عطائه  الزائغ  ى  الباطني  التناول  وبهارات  والعرفاني  مهارات 
الدين  المنحرف   يجر  د  و المشو  الذي  دينيةه  معالم  من  له  تبقى  مما  نفسه  ر    .المزوَّ

ولذلك لم ينتج محمود محمد طه سوى أفكارًا تربطه بالعالم السفلي أكثر من ربطه  
على نفسه عندما ت قام  غلقها  بدين  له معالم واضحة. فتصرُّف انسان يدخل الغرفة وي  

م أكثر  م وقات  ظل  صالة الجماعة في الخارج يبي  ن ارتباط ذلك االنسان بعالم سفلي م  
ها وتصر ف  ك  من ارتباطه بأي دين له تعاليم واضحة. فهذا سلوك من أضاع الق بلة وتر  

كما تصر ف ابليس رافضًا االمر اإللهي بالسجود وتكب ر على السجود الجماعي في  
ب نفسه كشيخ لدين خاص به على شلة من المعتوهين ومع  الفرو  ض وأراد أن ي نص  

ذلك قال بوقاحة عارضًا نهجه المعتوه "هذا او الطوفان". ونتيجة لجهلهم وطبيعتهم  
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المتي مون بمحمود محمد طه أن نهج شيخهم نهٌج شيطاني.  االغبياء  الغنمية لم ي در ك  
في الفخ وقعوا  كان  االبليسي  وقد  تربَّت  ألنهم  خاوية  أواني  في بيئة صوفية إما  وا 

ل  أو بيئة شبه علمانية  ختلق في معظمه  مشعوذة تنهل من ارث م   وأن الذي ت حص 
تعليم   نظام  من  تشرَّب  قد  ن ك  الف ش  الرسمي  التعليم  من  قدر  على  فيه    خ  ض  ت  منهم 

معالم   يعلم شيئًا من  ولم  أو وهابيًا،  تيميًا  أو  كان  اإلرث السقيفي؛ سلفيًا  أكاذيب 
   .الدين اإلسالمي األصيل

ط ر ق              هي  منها  يأخذ  كان  التي  الط ر ق  أن  طه  محمد  محمود  ي درك  لم 
الزائغة   الباطنية  بمسميات  الحقًا  وجاءتهم  ابليس  لهم  أسسها  وباعورية  سامرية 

رفانية المنحرفة والجبرية الضالة والصوفية المشعوذة وما شابهها والتي أصولها  والع 
اإلسالمي   بالدين  لها  عالقة  ال  المنحرفة  ق دية  الع  ومفاهيمها  الفقهية  وقواعدها 
االصيل. ويبدو أن ما كان عليه محمود محمد طه، رغم محاوالته إخفاء ذلك عن 

بل هي فرع منها وامتداد    سميات أبداً الناس، لم يكن يختلف عن موبقات تلك الم 
األديان  لها بيئة  من  خرجت  قد  والمنحر فة  الموب قة  المسميات  تلك  كل  أن  حيث   .

المنحرفة وتقوم على الظن وتستغل الهوى من اجل تمرير دين ابليس على الناس  
وهم ال يشعرون وهذا ما كان يفعله محمود محمد طه. فأقطاب مثل هذه الط ر ق هم  

سامري وب ل ع م بن باعورا ومن سار على دربهم من اقطاب السقيفة واتباعهم  مثل ال
عن  يختلف  ال  فهو  إليهم.  ويرجع  منهم  كان  طه  محمد  ومحمود  هذا  يومنا  إلى 
السامري الذي أخذ قبضه من "أثر الرسول" وفتن بها الجهلة من المتردية والنطيحة 

ة الت ر هات، رغم أنهم رأوا التجليات  فهم بواسطوبقية االنعام الذين يسه ل خم هم وجر  
من   إال  السامري  أمثال  يتَّب ع  ال  ولذلك  عدوهم،  وغرق  البحر  عبورهم  في  اإللهية 
يستسهل تضييع الدين األصيل ونسيان االفضال االلهية. ونجد مثيل ذلك في نهج  

من    القليلثر الرسول" في شكل  أ"قبضة من    محمود محمد طه الذي اخذ هو أيضاً 
تناولها  و القرآنية وخلطها بمرويات مفبركة وتاريخ مزيف  واآليات  ديث النبوية  االحا

  وبنى له عجل عناوين لها خوار من دون مضمون   تفلسف بها على البسطاءباطنيا و 
البي  ن  له بالنهج  ةبينما هو في الحقيقة من أجهل خلق هللا بالحق والحقيقة وال عالق

الكتاب والعترة عليهم السالم، ولذلك   المتمثل في  وآلهالذي خطَّه النبي ص  والواضح  
ضل معه المتردية والنطيحة. فالخط الذي  أ و   ضالاًل بعيداً   محمود محمد طه   ضل 
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ح أنه على اتصال   مه للمتردية والنطيحة من حوله يوض   كان محمود محمد طه يرس 
وخل طها  بشطحات العالم السفلي واكتسب بعض المفاهيم السطحية والضحلة  مباشر  

ل أن تتشبَّ  ث بتعابير ت حاو  ه بالحق لكن ال عالقة لها بالحق  بباطل كثير ومن ثم تحد 
بل هي صياغات شيطانية تخدع العامة والمتردية والنطيحة الذين هم أقرب إلى  

مزجاة ومحبوكة بطريقة ابليسية. حيث حاول  صياغات  االنعام منهم إلى البشر ألنها  
ب يخلط  ان  طه  محمد  زائغة  محمود  وباطنية  مشعوذة  صوفية  من  مزجاة  ضاعة 

ضالة   تنويرية  وعرفانية  تبدو  بدائية  وحداثية  ه لكنها  نفس  ب  لي ن ص  للبعير  ويقدمها 
كان  ل  ابليس  رسول أنه  يدرك  لم  ولكنه  والنطيحة،  المتردية  رسول  العشرين؛  لقرن 

ًا وأفرغ  خاوي العقل وضحل التفكير ومفلس المنطق ويحيط به أناس اخو ى منه عقلي
منه روحيًا ولذلك كانوا موهومين فيه وال يستطيعون مناقشته الن تحطيم األوهام  
ولألسف  الروح  من  مفرغة  وقلوبهم  الحق  من  خاوية  عقولهم  كانت  لمن  مستحيل 

ت تلك العقول الخاوية أمثال محمود محمد طه ليمألها بتلك األوهام و  ل حوجد    السَّ
فل يَّته ألنهم فشلوا في معر  المحمودي المميز في  مي  ج  م  الج   فة حقيقة أن الحق ال  س 

 2ي عر ف بالرجال ولكن "اعرف الحق تعرف اهله."
ل ق الهوت خاص به من خالل            وقد كان محمود محمد طه ساعيًا إلى خ 

ليبدو    وباطني    كالمي    خطاب   وهناك  هنا  متناثر  "الوعي"  تيار  بإلتقاطات  محاط 
حاول التركيز  و   وتنويري    حداثي  والبدائيين كشخص  البسطاء  لمستمعيه المخمومين  

على حشر ودمج المستحدث والغريب واالشكالي وفقًا لطريقة تفكيره المتخل  ف لكي  
م ه الخراف  ، االستحواذ والسيطرة  ، بخبط عشوائيبالم ف ك  ر. حيث حاول   والنعاج   يوس 

على النزعة الدينية العشوائية في الناس في اعقاب مغادرة المستعمر ولذلك دخل  
بطريقته   مستوليًا،  كان  الذي  التقليدي  الكهنوت  مع  نزاع  في  طه  محمد  محمود 

المزي   الدين  على  وخداعيته الخاصة،  اعتواريته  بكل  وايصاله  تسويقه  ومحتكرًا   ف 
ز تميُّزه غير الالفت    واكاذيبه للمخمومين من الناس. حاول محمود محمد طه أن ي بر 

حداثي  لكنه  متديٌن  بأنه  للناس  ر  وي ظه  الجاهل  التقليدي  الكهنوت  وتنويري    على 
تقعيد  على  وقادر  مي  مثل  وتقدُّ ال  المستوردات  والاالشتراكية  شيوعية  يسارية 
الغربية الشركات  الفرد  وديمقراطية  الحرية  الغربية  ونمط  ديني ية  قالب  ينعق    في 

ال في  و"فردية"  االقتصاد  في  االجتماعية  احيباشتراكية  وقحة  و ة  من  بجرأة  طلب 
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ي   ان  القضاة  طريقخل  قاضي  ب  ي  سماهم  المعين  من  سماه  ما  إلى  ليصل  الشعب 
ويبدو  حيث  ه.  ة محمود محمد طجمجم  "سبتنك"الذي يتدفق من نفيل    3" الصافي"

مح فقط في أن يسيطر سياسيًا من خالل "خوخة" دينية أن محمود محمد طه قد ط
  وال سياسياً   مصطنعة فتحها لنفسه ولم يكن هدفه أن يقدم مفهومًا دينيًا وال اقتصادياً 

متدث  ر بقفطان الدين  ومستشرق  إلحادي  و يمكن االعتماد عليه. فبصفته علماني بل  
ساهمت في تكوينه  لدوائر االستعمارية التي  خدمة لالمزي ف حاول محمود محمد طه،  

، الوقوف في وجه أي صحوة ووعي واستبصار إسالمي حقيقي للشعب  العقلي الزائغ
ر  االستحواذ على الخطاب الديني واختطافه في شكله المعتو  من خالل  السوداني  

وإبعاد غيرهوالمزو   محمود محمد طه    ر  م  حيث قد  والدينية.  السياسية  الساحة  عن 
الم ستحدثة وحاول فرضها على الناس  الضالة وإبتداعاته  اطروحاته الهائمة وشعوذاته  

ي   طه  محمد  محمود  يكن  ولم  الطوفان"!  او  "هذا  شعار  ارتباط  باستخدام  أن  دري 
  خطرفاته ى من أن تجرفهم  هاتهم االعتقادية القديمة أقو ر  الناس بمزيفاتهم وت  غالبية  

هاته الجديدة. وبتقديم ترهاته وشطحاته كأساس لسلطة دينية منحرفة  ر  وتخريفاته وت  
وجديدة، استفز محمود محمد طه السلطة الدينية التقليدية المسيطرة وهذا ما صر ح  
به عندما قال في موقف آخر، "هذا او الطوفان." وواضح أن الكهنوت الضال اعتبر  

ر المحمودي "هذا او الطوفان" هو جسارة سمجة ووقحة في وجه سلطة أن الشعا 
القادرة   الطاغوتية  السياسية  السلطة  على  نفوذ  لها  ودموية  وظالمة  جائرة  كهنوتية 

ل اقطاب السقيفة معارضيهم من أمثال مالك بن نويرة وام ت  على قتل الناس كما ق  
مة التي رفضت أن  سل  قبائل الم  وسعد بن عبادة والرضي هللا عنهما  فروة االنصارية  

رغم أن النبي ص وآله لم يقتل  ابوبكر بن ابي قحافة    الناكث  للمنقلبتدفع الزكاة  
كما سنرى ذلك الحقًا. ونسبة لجهل الكهنوت  الذي رفض أن يدفع الزكاة له  ثعلبه  

اقة  وتهديدًا بإر وزندقة  هو اآلخر وبالدته لم يكن رد الكهنوت عليه إال صراخًا وتكفيرًا  
حيث يقتلون من    .وإلى اليوم  وهذا هو ديدن كهنوت السالطين منذ السقيفة  .الدماء

عقليا. مواجهته  في  المستخدمين    إذ  يفشلون  دماء  سهولة  بكل  الكهنوت  يستبيح 
  ويحرس سلطان اولياءه   للسانهم حتى يحتفظ الكهنوت برعاعه في حظيرة بهائمه

وإلدراك  الظالمين الجهل  الجهول  .  دوائر  مع  المواجهة  حتمية  طه  محمد  محمود 
دعوته  في  والسمجة  الوقحة  قولته  قال  المسيطر  السياسي  والطغيان  الكهنوتي 



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  208د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

بأنها "هي اإلسالم، وال اسالم إال اياها". بل وادعى محمود محمد طه  الشاطحة  
بالرغم  "هي الناطقة عن المصحف"  أنها  بأن ما تسمى دعوته الجمهورية    وزوراً   كذباً 

يكن لمحمود محمد طه معرفة بالمصحف أكثر من معرفة أبو حنيفة    من أنه لم
سبعة عش يتجاوز  يكن  لم  الذي  النبوي  بالحديث  وبوقاحة النعمان  بل  حديثا!!!  رة 

وصف   النظير  طه  منقطعة  محمد  وت ر هاته  محمود  وقاذوراته  ة  ل ح  بأنها  وق مامته  س 
. فلماذا ي هدد محمود محمد طه "بالطوفان" ذلك  "المعين الصافي"؛ وبئس معين كان

بالدعوة   مقتنعًا  هو  كان  ت ي  به  إلو  ك  نفس  في  سط رها  التي  والحرية  الديمقراطية  لى 
يهدد    سبائال فلماذا  والحرية؟  الديمقراطية  إلى  طه  محمد  محمود  يدعو  ألم  ذلك؟ 

"بالطوفان" وما هذا التناقض فيمن يسمونه "م فكرا"؟ أكان محمود محمد طه يرغب  
؟ أليس في تعبيره "هذا  المجرمين  في أن يفعل في البالد ما فعله االخوان المتأسلمين

ن وإلزام الناس بما يرفضون؟ أليس قول  او الطوفان" نزعة واضحة للسيطرة والطغيا
"هذا او الطوفان" قول يشبه ما يكمن في أعماق قناعات االخوان المتأسلمين والسلفية  
الذين كان محمود محمد طه يتظاهر بمعارضتهم رغم أنه كان يحتضن قدرًا كبيرًا  

طالقًا  ويتحدث انوالمتحايل والمخادع  ر والكاذب  المزوَّ تراثهم  من منهجهم السقيم و 
منه وهو ال يدري؟ فمن خالل شعار "هذا او الطوفان" حاول محمود محمد طه  

ض و  ثله والتهديد  ف ر  حصر فهم الدين في شخص  واحد  ضحل  وسطحي ومفلس م 
المزعوم االبليسي  بطوفانه  المعترضين  الكالح  بجرف  وجهه  في  وقفوا  في  إذا   !

مار يتصرف  ي جعل الكهنوت الح  الحقيقة، فتهديده بشعار "هذا أو الطوفان" هو الذ
ز عليه  الحمر المستنفرة و كتصرف   ير عليه وي جه  الثور الهائج في متجر الخزف في غ 

هي  الذي نعق ونهق به محمود محمد طه  كما ان نزعة "هذا او الطوفان"    .لماً ظ  
عمر بن صهاك حين رفض وصفة الهداية    الناكث  امتداٌد للضالل القديم الذي أسسه

للنبي ص    عمر بن صهاك  الناكث   النبوية ورف ض  والية العترة عليهم السالم وقال 
  عمر بن صهاك  الناكث   بكل قلة أدب ووقاحة "حسبنا كتاب هللا" بالرغم من أن   وآله

لم أن العترة عليهم السالم هم المربوطون بالقرآن وأن كالمهم ه و  كان يعلم حق الع 
ل الثاني للقرآن   بيان لبطون القرآن وتأويلهم هو التأويل الجازم واليقيني وانهم الثُّق 

ع محمود  ف  ر  كما أن  ولن يفترق القرآن عنهم أبدًا ولن يفترقوا هم عن القرآن أبدًا.  
محمد طه لشعاره التهديدي "هذا أو الطوفان" هو تنويع على الشعار الضال الذي  
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"حسبنا كتاب هللا"، والذي جعله سامري هذه    حين قالهاك  عمر بن ص الناكث  رفعه  
إبعاده الناس عن التمسك بحبل هللا المتين المتمثل في القرآن والعترة  سبب  االمة ب

ولذلك فإن محمود  .  وصناعته فلتة السقيفة وعجلها لهم  أهل البيت عليهم السالم
من نتاج ذلك، كما قلنا    وكانمحمد طه ما هو إال امتداد للفلتة السقيفية القديمة.  

، انتاج المجتمعات الكثير من نماذج محمود محمد طه عبر التاريخ لتذوق  سابقاً 
والعترة أهل  تلك المجتمعات وبال رف ضها لطريق الهداية اإللهية المتمثلة في القرآن 

المتكامل    والنبوي   لمرجع اإللهي ذلك ا. فبسبب رفض الناس ل البيت عليهم السالم
االبتال اإلكان  طهخروج  بلهي  ء  محمد  محمود  أن  .  للمجتمع  أمثال  من  وبالرغم 

لم تبك عليه السماوات وال األرض ولم يستمر  و محمود محمد طه قد تم ترحيله ظ لمًا  
إال أن المزيد من نماذجه    متمسكًا بت ر هاته سوى شلة من خفيفي العقل والعلم والدين

لرجوع إلى قيادة أهل البيت عليهم  ا  اً رافضما زال  ستنشأ مرة أخرى ألن المجتمع  
 .السالم

في الحقيقة، إن بروز أمثال محمود محمد طه وحصولهم على منبر يستمع           
كان غارقًا في قاع جهل  ديني ال قرار له لذلك واقع  ح أن اللهم بعض الناس يوض   

هاته التي ال رأس وال قعر  ر  محمود محمد طه شلة من األغنام تستمع إلى ت    فقد وجد
ريد ان يهتدي ويتعر ف  وال ي ممتد منذ االنقالب على الهداية اإللهية  ألنه واقع    لها.

السالم   عليهم  البيت  أهل  النص؛  تأويل  ألهل  ويرجع  أهله  ويعرف  الحق  على 
إن ذلك لذلك  هله ويتبرأ منهم. و ف أ الباطل ويعر  أيضًا  ف  يعر  و   ويتوبويستبصر  

ي نتاجات منحرفة مثل تخريمات  سينتج بشكل دور  السقيفة  انقالب  ذ  الواقع الممتد من 
في الحقيقة، لم يكن محمود محمد    .محمود محمد طه وانتاجه الضال وشطحات  

قانونية غير  طه يستحق كل عناء ذلك الرد الدموي وال مجهودات تلك المحاكمات ال 
بالدين اإلسالمي األصيل ولو كان    لو كان المجتمع ملتزماً الظالمة  ق  ونصب المشان 

واألغبياء   المفلسين  بالللكهنة  الم  ال دين  معرفة  فالمجتمع  أهل  حقيقي.  بهدي  هتدي 
في   بدًا وأن أي شخص ينتج ضالالً أالهداية والمتمسك بالحق وأهل الحق ال يضل  

متمسك بالحق وأهل الحق فإنه ال يضل إال نفسه. ألن هللا تعالى قال، ﴿ي ا    مجتمع  
ع ك م    م ر ج  َّللاَّ   إ ل ى  ي ت م   اه ت د  إ ذ ا  لَّ  ض  م ن   رُّك م   ي ض  ال   م   ك  أ ن ف س  ل ي ك م   ع  آم ن وا  ين   الَّذ  ا  أ يُّه 

.﴾ ل ون  م  ن ت م  ت ع  يًعا ف ي ن ب  ئ ك م  ب م ا ك  م  آلية القرآنية توضح رجوع المؤمن والضال  وهذه ا   4ج 
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ولكن عدم ارتباط    والقتل والمشانق.  عدامإلى هللا تعالى للحساب وعليه فال مكان لإل
الكهنة   وت يه  حالة  وض  به  المجتمع  وجهل  بل  األصيل  اإلسالمي  بالدين  المجتمع 

  وتالمجتمع ضحية الطلعات االبليسية وجعل الكهن  التنابلة في الدين برمته جعل 
ر المستنفرة  ويهيج ويموج بأسلوب "ن هاري" األبله    ريثو و مفلس   بسبب بعض  والح م 

الك ت ي  بات الصفراء والمقاالت المتهافتة لمحمود محمد طه والتي تحتوي على أسباب  
داخلها في  سقوطها  وعوامل  دماء  زوالها  إراقة  دون  حق    من  من  منتجه  وحرمان 
. فمحمود محمد طه قد استفز الكهنة بعنوان  فسهالحياة والتوبة أو الهالك عن حتف ن

ليس بمضمونه ولكن لألسف لم يمتلك الكهنة مضامين دينية  البائس ذلك و ك ت ي  به  
بطريقة علمية ت نو  ر  ليهدموا تلك العناوين التي ال مضمون لها  حقيقية في دواخلهم  

لس المسلمون  على ضالله بينما ج  ولذلك جعلوا دماء محمود محمد طه عقاباً الناس  
في الغرب فعرف الحقيقة  ص وآله  حتى مع من حرق القرآن وعادى المسلمين ونبيهم  

الكلمة؟    !وأسلم سالح  سوى  سالحا  يحمل  لم  من  دماء  إراقة  فنعيق  فماذا  ولذلك 
والنتيجة معروفة؛   ونهيق وثورة الكهنة الجهالء كانت كثورة ثور في متجر خزف

مبررة غير  وضحايا  سوى .  خسائر  مضمون  فيه  ليس  طه  محمد  محمود   فك تي  ب 
طبقات من الجهاالت والضالالت المتراكمة والتي كانت من السهل  و   عناوين جدلية 

جهل الكهنة  عن  دحضها من دون إراقة دماء رجل عجوز بطريقة مخجلة تكشف  
ودموية النظام الحاكم ولم يساهم الكهنة بعد ذلك إال في انشاء ودعم أجرم حكومة  

وحر  قتل األبرياء  جزءاً ت  الكهنة  وكان  الشعب  ونهبت  قراهم    الجرائم  تلك من    قت 
به محمود محمد  مما كت    فهل ما فعله الكهنة وحكوماتهم المتعاقبة اقل جرماً .  ومازالوا

فلو اهتدى الكهنة أنفسهم إلى الدين الحق وهدوا المجتمع إليه لكان خيرًا لهم  طه؟  
ولو كان    رجل عجوز استعمل القلم ليقول ما يشاءلى قتل  إولما احتاجوا    وللمجتمع

به هللا وكياًل له    ضالاًل ألنه مسؤول أمام هللا تعالى وليس هناك من الكهنة من نصَّ
ومن منطلق حرية التعبير التي يكفلها الدين فلمحمود محمد طه كامل    .في االرض

مل ذلك أمام  ويتحمن قول وكالم في الدين  الحرية في ان ينتج ما يريد أن ينتجه  
وزيغاً  ضالاًل  أنتج  إنه  له  نقول  أن  يمنعنا  أن  يستطيع  ال  ولكنه  تعالى  وعليه    هللا 

مُّل النقد والتجريح والتسقيط. لم يفعل الكهنة سوى ف عل القتل مقابل  ولكن لألسف    تح 
ن يتعرفوا على الدين اإلسالمي األصيل  أمن واجب الكهنة الجهلة  ي. حيث كان  أالر 
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محم الجاهلوينو  روا  طه  محمد  الغرب  ود  في  الدين  ألعداء  المسلمون  فعل  كما   ،
ه بأن المنهج اإللهي القويم قد غاب منذ رحيل  ا محمود محمد طويخبرو   فاسلموا،

ص ن قد انقلبوا ونكثوا وغدروا بالدين ونبيه  و النبي ص وآله وأن الصحابة المنحرف
غوا محمود  بل  االغبياء أن يهتدوا وي  . كان على الكهنة  معليهم السالبيته    وأهله وآله  

دل القرآن   محمد طه أنه تم تغييب أهل البيت المطهرين عليهم السالم الذين هم ع 
ط اب  ل الخ  مة وف ص  ك  وأن    ولذلك ساد الضالل إلى يومنا هذا  والذين أ وتوا شر ع الح 

.  هذا الضالل السائد هو بضاعة الناكثان ابوبكر بن ابي قحافة وعمر بن صهاك
هل البيت  أ ن يهتدوا ويخبروا محمود محمد طه أن تغييب  أوكان على الكهنة البلهاء  

و  الشيطان  يعتريه  من  لكل  الطريق  افساح  إلى  أدى  قد  السالم    جاهل كل  عليهم 
ويحكم الناس  وأهل الدين  على هللا تعالى  ليتقدم    ومطرود من عند رسول هللا ص وآله

يطانه الذي يعتريه. وكان على الكهنة االنجاس  ت في الدين وفقًا لهواه ورغبات شويب  
  ن يهتدوا ويخبروا محمود محمد طه أن نتيجة انقالب المنقلبين على الدين هو أنأ

قد احتل وا  أبناء الزنى ونتاجات نكاح المحارم والملعونون على لسان النبي ص وآله 
ضاع كل الدين ومنذ ذلك الحين  .  وبدأوا في هدم الدين  المنبر النبوي وصعدوا عليه

وأصبح الحاكم هو دين السالطين االبليسي والكهنوت الكذاب وليس دين هللا تعالى  
والنبي ص وآله. وكان على الكهنة اللصوص ان يهتدوا ويخبروا محمود محمد طه  

العقدين األولين    خاللأن ذلك االنقالب قد أضاع الواجبات؛ الوسائل، مثل الصالة،  
م ون  النبي ص وآله  استشهاد من     "؛ خلفاء الضالل، الصحابة"، بالرغم من أن من ي س 

ن ة خلف النبي ص وآله ممارسة عملية إال ان  قد مارسوها لمدة ثالث وعشرين س 
غالبيتهم العظمى ضيَّعوا ما ضيعوا فيها حسب قول انس بن مالك. حيث أن إقرار  

 وقد الصالة غير رسول هللا  عهد  على كان  مما شيئاً  عرفت "ماأنس بن مالك،  
 دخلت علىورواية أخرى عن عقبة عن الزهري قال، "  5منها" ضيعتم ما ضيعتم

 أدركت شيئا مما  أعرف ال فقال: يبكيك؟ ما فقلت: يبكي وهو بدمشق مالك بن أنس
ي  ع ت   وقد الصالة هذه إال صحابة    6" ض  ي دين  أنهم  وخلفاء  كل ذلك  وي ثب ت  الكهنة 

واجبًا   األخرى و بل  هامًا  اضاعوا  باألمور  بالك  فما  اإلسالمية  الواجبات  أهم  من 
ومتعة   والعدة  والطالق  والميراث  واإلمامة  والعدل  الحقوق  مثل  شرعًا  المنصوصة 
  الحج وزواج المتعة وغيرها والتي عاث فيها المنقلبون تحريفًا وتبدياًل وتخريبًا وتحريما 
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الكهنة االغبياء معرفة هذه الحقائق    واجبمن  كان  قد  ؟ ف األرض فسادًا وإفسادا  فمألوا
وضالالته الشفوية   ت ت ر هاتهفي العقد الثامن من العمر مهما كان  قبل أن يقتلوا رجالً 

المزيف  ت راث  د محمود محمد طه على ال. فإذا تمر  أو الكتابية أو حتى االعتقادية
الخاصة شطحاته  ينتج  ان  م ون    واراد  ي س  من  جريرة  من  بأكبر  ليست  جريرته  فإن 

بالصحابة المنحرفين الذين رفضوا التسليم الم ط لق لألوامر اإللهية والنبوية ونكثوا  
وغدروا وخانوا وظلموا فسقطوا تحت م كبالت قيود الشهوات ولهث المطامع وادناس  

ص وآله االصنام  الموب قات فنشأت االصنام المادية والبشرية بعد ان حط م النبي  
ل المسلمون في كبح جماح م   يهم الذي انغمسوا في محاربة  م  تصن   الحجرية. ولذلك فش 

ف الذي تغذَّى عليه محمود محمد طه  الحق وقتل أهل الحق لينتجوا الدين المزي  
ين لمحمود محمد  أفتسرطن بسرطان الشطحات القديمة لينتج سرطانه الخاص. فمن  

قتلوه  طه   الذين  ال  موأمثالهوالكهنة  عن  شيئًا  يعرفوا  التأويل  قرآن  أن  أو  نة  السُّ أو 
  قتلوهوالكهنة الذين  اليقيني الجازم والهدي اإللهي المبيَّن؟ وكيف لمحمود محمد طه  

بعد ذلك أن يرتقوا إلى مراقي االيمان وتزكية النفس وتحصيل التقوى   وأمثالهم  ظلماً 
ن تم حقنهم بثقافة التَّر ضي على أئمة الكفر ومن وقفوا مكتوفي  أليتلقوا "العلم" بعد  

إلى   ينظرون  وهم  والباط  أ االيدي  الكفر  يهاجمون  هل  وهم  ويقتلون ويحرقون  ل 
ون دماءهم؟ أال تستحق أمة كهذه أن يخرج فيها ماليين  ويذبحون أهل الحق ويسفك

طريق االستضافة مع    اليعب  دوا له والكهنة الذين قتلوه  من أمثال محمود محمد طه  
بأبخس   أولياء هللا تعالىو  ابليس في جهنم؟ ماذا ينتظر مجتمع باع االئمة االطهار

و ى أن ينتج ارث ديني مثل ذلك الذي انتجه محمود    االثمان واشترى المنقلبين س 
محمد طه بعد ان استظل بسقف السقيفة المنهار والمتهالك وتشر ب من ارث فلتتها  
اآلسنة والقذرة؟ فقد اورث االنقالب السقيفي الفراغ الروحي في المجتمع عبر القرون  
ل ح. فكيف ال   فخرج أمثال محمود محمد طه ليملئوا ذلك الفراغ بكل قمامة ونفاية وس 

عبر الزمن عما يشبع فراغهم الروحي الم زمن من أمثال من يعتريهم    يبحث الناس 
الشيطان قديمًا وحديثًا بعد أن سمحوا لمن يعتريهم الشيطان سابقًا ومن سار على  

ن  ي ومنابع الفيض   وااللهام  دربهم بأن يهاجموا بيوت الذوات المقدسة وأهل العلم الل د 
عوهم السم وغي  بوهم عن المجتمع الذي كان  وجر   بل  وقتلهم    ماإللهي ويهددوا بحرقه

م    ل الكهنة من اتباع المنقلبين في فه  في اشد الحاجة إليهم؟ فمنذ ذلك الحين فش 
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ت ب ومصادر مليئة بتعابير مثل "فالن وفالن" و   الدين االسالمي ولم ينتجوا إال ك 
ومتخر  صة   لة  ومتمح   متناقضة  وتفسيرات  بياض"  "هنا  و  وكذا"  ومخادعة  "كذا 

انتجت للمجتمع المذاهب الكاذبة والمعتو رة والمتناطحة    مةهة ومجس  ومشب    ومتحايلة
خت الضالل الذي انتجه خط السقيفة فأصبح ارثهم اكذ ب ارث ديني على   التي رس 

االئمة الصادقين الذين عي نهم النبي ص    والية  سطح االرض. فمنذ أن رفض الناس
االنقالب السقيفي وبعد أن ساد وانتشر الكذب    وآله وبعد ارتضى الناس بأقطاب

الديني الذي انتجه خط السقيفة فكيف ال يتحول الناس إلى انعام في حظيرة الغادر  
ح محمود محمد طه حديثًا؟   والناكث ابوبكر بن ابي قحافة قديمًا والضال والشاط 

يع وا  ﴿فعندما قال هللا تعالى،   ن وا أ ط  ين  آم  ا الَّذ  ر   ي ا أ يُّه  ول  و أ ول ي األ  م  يع وا الرَّس  َّللاَّ  و أ ط 
ن ك م   ل طاعتهم الئمة أهل البيت  ع  لم يكن الهدف اإللهي إال دعوة الناس إلى ج   7﴾ م 

عليهم السالم امتداد لطاعتهم هلل تعالى ورسوله ص وآله. وعندما قال النبي ص  
م  وآله " ت ي ن   إ ن  ي ت ار ٌك ف يك  ل يف  ت ي أ ه ل  ب ي ت ي...  هللا  ك ت اب   :  خ  ت ر  ل النبي    8"و ع  ع  فقد ج 

ص وآله عترته عليهم السالم أولياء أمور المسلمين لم يكن الهدف اإللهي والنبوي  
قالت السيدة  وقد  إمامة ووالية العترة عليهم السالم    طاعةإال دعوة الناس  من ذلك  

إمامتنا   تنا نظامًا للملة و طاع، "شأن تلك الطاعة  فاطمة الزهراء عليها السالم في
  رفض أن يطيع العترة عليهم السالم أن يجد نظاماً جتمع  فكيف لم  الفرقة." من  أمانا 

كيف ال  قة و ر  وكيف له ان يأمن الف  في كل شؤون حياته بما في ذلك الدينية    هل
؟ وعندما دعا  اشيطاني  اً خيار مجتمع  الذلك  أمثال محمود محمد طه ليعطوا  فيه  يخرج  

الطير   ذلك  معه  ليأكل  إليه  الخلق  بأحب  له  يأتي  بأن  تعالى  هللا  وآله  ص  النبي 
لم يكن الهدف    9المشوي فأتى أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم وأكل معه

إال دعوة الناس إلى التعرُّف على أحب الخلق إلى هللا تعالى    من ذلك  اإللهي والنبوي 
عليه السالم وتزكيته وقبوله خليفة بعد النبي ص  أال وهو أمير المؤمنين اإلمام علي  

وا د  كل األبواب إال باب علي  عليه السالم لم   10وآله. وعندما قال النبي ص وآله س 
إال دعوة الناس إلى أخذ الدين عن العترة عليهم  من ذلك  يكن الهدف اإللهي والنبوي  

د كل      ضاللية إلى سقيفة  أمام أي سارب بالنهار  وكل طريق آخر  "خوخة"  السالم وس 
أنا مدينة العلم  لينهب ارث أهل البيت عليهم السالم. وعندما قال النبي ص وآله "

من ذلك  لم يكن الهدف اإللهي والنبوي    11"الباب فليأت العلم أراد وعلي بابها فمن
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حاول  يولص  أي متسلق  منع  إال الطلب من الناس بأن يدخلوا البيوت من ابوابها و 
. كانت كل تلك  أو الصعود على منبر ليس له  العترة عليهم السالمنهب حق وارث  

ح أن على الناس أن ت سل  م إلى ولي هللا تعالى وكبير االئمة من   النصوص توض  
العترة عليهم السالم أال وهو أمير المؤمنين االمام علي عليه السالم، وأن االئمة  

نها يؤت ى ولن يبل غ أحد المقاصد  من عترة النبي ص وآله هم أبواب هللا تعالى التي م
اإللهية في النص الديني إال بات  باعهم وطاعتهم والتسليم لهم. فأهل البيت عليهم  
السالم هم نعمة هللا تعالى وكمال دينه على عباده. فمن اين سيجد الكهنة الجهلة  

 ه" تعرضوا "لخيراته وهباتوالمعتوه والمخبول محمود محمد طه "الفيض اإللهي" أو ي
وهم ال يعرفون من هم عترة النبي ص وآله؟ فقد كان من االجدر على الكهنة أن  
يخبروا التائه محمود محمد طه أن م عر فة أهل البيت عليهم السالم هي معرفة هلل   

ومن دون ولرسوله ص وآله وطاع تهم هي طاعة هلل تعالى ورسوله ص وآله تعالى  
يوم رزية الخميس عندما قال النبي ص    ذلك فال هداية وفقًا لنص النبي ص وآله

عند النبي  تنازعوا  ولكن الفلتويون    12""ائتوني أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعدي   وآله
وآله   تنازعص  نبي  عند  ينبغي  واقاموا    وما  الدين  على  انقلبوا  لكنهم  طردهم  فتم 

ولم يكن محمود محمد طه إال   جبروتهم وطغيانهم القاتل وانحرافهم الذي هدم الدين
كان على الكهنوت الجاهل ومحمود محمد طه التائه أن يعلموا    .ليهمإامتداد منهم و 

وإت  باعهم والسير    السالم،؛ أهل البيت عليهم  أن معرفة تلك الذوات النورانية الم قدسة
األنوار    إلى  للوصول  الوحيد  السبيل  هو  اعداءهم  من  والبراءة  وواليتهم  لف هم  خ 
الجاهل   الكهنوت  على  كان  الحقيقية.  اإللهية  و"الهبات"  و"الخيرات"  و"الفيوض" 
ومحمود محمد طه التائه أن يعلموا أنه بالعترة عليهم السالم ي هت دي المهتدون ألن  

عليهم السالم هم ثروة معرفية وعرفانية وسلوكية أصيلة ومعصومة ومتكاملة   العترة
د   هلل تعالى والخاضع    اً وعاب د  اً حقيقي  توحيداً ينهل منها االنسان العرفان اإللهي الموح 

والمطيع والمستسلم له ولرسوله ص وآله. كان على الكهنوت الجاهل ومحمود محمد  
ليهم السالم هم المصدر الحقيقي للمعارف اإليمانية  طه التائه أن يدركوا أن العترة ع

الحق ة والسلوكية الهادية. كان على الكهنوت الجاهل ومحمود   المستقيمة والعرفانية
ل من أراد ب لوغ   علی الم قامات الروحية واكتساب  أ محمد طه التائه أن يدركوا أن ك 

يهم السالم وذلك من أجل  أسمى الفيوض العرفانية الحقة فعليه التَّمسك ب العترة عل
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النص   من  فقط  ليس  الربَّاني  د  الم قص  إلى  والوصول  االلهي  دف  اله  ن حو  الع روج 
ومعنوياتها مادياتها  برمتها؛  الحياة  من  بل  الجاهل  الديني  الكهنوت  على  كان   .

ال اشتراكية شرقية وال ديمقراطية غربية وال  ومحمود محمد طه التائه أن يدركوا أنه  
  وال طائفيةوال وهابية دموية  وال سلفية كاذبة  نحرفة وال صوفية مشعوذة  عرفانية م

ر مستنف رة و   مكله  م ألنهمخادعة وال متأسلمين منافقين سينفعون المجتمع   م  مصدر  ح 
  بان يطل  أن ينبذهم وأن يتبرأ منهم و على المؤمن الحقيقي  لذلك فإنه  للظلم والجور و 

 .ًا فقطوعدلي  اً مهدويمن هللا تعالى أن يكون االمر  
استجلب            كاالشتراكية  لقد  المعاصرة  المصطلحات  طه  محمد  محمود 

ليترآى للسامع والقارئ األهطل واالهبل بأن    المزيج  في تناوله دها  ع   ق  لي  والديمقراطية  
محمود محمد طه تناوٌل مواكب  وعلمٌي ومقبول!! إال أن الصياغات التي انتجها  ل

ق المعرفي لذلك   محمود محمد طه ال تنتمي إلى أي نوع من معطيات العقل أو النس 
ل  فا.    ولغة مهترئة  نتج نصوصًا معتلة وصياغات مختلةأ فشل محمود  فقد  وخطابًا م ت خ 

ذلك المنهج    فأوصله  ًا متناسقًا ومعرفياً نص    محمد طه في انتاج لغة مقبولة تعطي 
لى مستوى كئيب وبائس من التيه والهرطقة في التناول الكالمي واإلنتاج  إ  المتخل ف

نسميه   ان  وال يمكن  من    تمرداً حتى  الكتابي  المعرفي الن  النص  أو  النسق  على 
  له نص  ن له المقدرة على انتاج أيتمرد على ذلك يكون قد أنتج قبل ذلك ما يوحي 

  المقدرات العقلية الوضيعةضحالة  يفضح    واضحٌ   فشلٌ إنه  نسق معرفي وعلمي. بل  
لمحمود محمد طه. ألنه حتى المتمردون على معطيات العقل وانساقه    والسطحية

يعطي    تشه وغيره كان لنصهم نسقًا معرفيًا وبناًء لغويًا مقبوالً يالمعرفية مثل فريدريك ن
الحسين بن منصور  المدعو  حتى  كما أنه  .  مقبوال  اً ميمفاهي   اً رسالة مفهومة وإطار 

طه    ،الحالَّج محمد  محمود  ونهايات  ومصير  اعمال  تشبيه  البعض  حاول  الذي 
ن،   ال  ن م ض  يمتلك معطيات لنسق  كان  بأعماله ومصيره ونهاياته، وكالهما ضاال 

معرفي خاص به وبناء لغوي يخلق اطارًا مفهوميًا خاصًا به، بالرغم من ضالله.  
ات محمود محمد  وهذا هو الذي فشل فيه محمود محمد طه فشاًل ذريعا الن كتاب

اللغوي  وفلسه  بل  يتناوله  جانب  كل  في  محتواه  ضحالة  توضح  والعقلي    طه 
وبذلك يمكن القول إن نصوص محمود محمد طه  .  الذي ال حدود لهوالمفاهيمي  

ب  ر عن فشل كامل في التحرك حتى على حدود معطيات العقل والنسق المعرفي   ت ع 
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ود محمد طه إما أنه كان يعاني من  ر إلى أن محمي وان هذا يشوالبناء اللغوي.  
م ويستعر ض أ مام البهائم والدهماء أو أنه كان   القصور العقلي الذي يحاول أن يستفه 

ب ن والتَّبطُّن   الذي جعله ال يجرؤ على أن يقدم كل محتويات  واالضطراب  من الج 
ي  إطار مفهومي ونسق معرف  لهتقديمًا مترابطًا    ، لو كان هناك عقٌل أصاًل،عقله

ج، على سبيل المثال، فريدريك نيتشه و وواضح كما فعلكامل  وبناء لغوي    . الحالَّ
مرتبك كان  أنه  إلى  يشير  يتحدث    تكفير ال  ومضطرب   وهذا  كان  يكتب.    وأ بينما 

ح أنه كان خار ج  والمهترئة  االلتقاطية والمشتتة محمود محمد طه  كتابات  ف عن    اً توض  
وبناءه اللغوي الذي ينتج خطابًا بمستوى معطيات العقل وانظمته ونسقه المعرفي  

. حتى أن محاولة تناوله للدين ال والمعرفية والمفاهيمية  مقبول من النواحي العلمية
ماني  ل والعالشيوعي واالشتراكي  اليساري و ة  تعكس حرصه على الدين بل تعكس حس  

كانت تمردًا ليس فقط  تلك المحاوالت    وتبدو بشكل واضح وفاضح ان وااللحادي  
على الدين اإلسالم بل ايضًا على كل األنظمة الميتافيزيقية، إذا صح القول. حيث  
م كل   كان الدافع الخفي لمحمود محمد طه من وراء كل ذلك انه كان يحاول أن يهد 
منبع للروح واالخالق والقيم الحياتية السائدة والنابعة من الدين ومن ثم تكوين ق ي م 

وضخ ثقافة مفبركة تبحث عن مبادئ من الالشيء أو أ ط ر تتكئ على    ةم ستجلب
والديمقراطية   كاالشتراكية  الغربية  الفردية  المفاهيم  بين والحرية  المطلقة  والمساواة 

وغيرها والتي ينعق بها محمود محمد طه أكثر من نعيقه بالدين وما  الرجل والمرأة  
ا تلك  لتقديم  وسيلة  إال  للدين  تناوله  أ ط ر  كان  في  لكن  للناس  المستوردة  لمفاهيم 

تتقم ص الدين. ورغم تلك المحاولة المعادية للدين من جانب محمود محمد طه إال  
أنه لم يستطع أن يحقق دوافعه ألنه لم يكن يمتلك عقاًل يستطيع انجاز تلك المحاولة  

ل ب أنظم  ة العقل  أو أن يرتقي إلى مستوى عقول من هم في التاريخ القريب حاولوا ق 
ل م كالم له إطار مفهومي، على    م على الميتافيزيقيا المشوَّه ة في دواخله وانتاج ع 

ل م الفلسفة، يستخدمونه لتحقيق دوافعهم المعادية للدين والنص    األقل في مجال ع 
والنزعة الدينية. في الحقيقة يمكن القول ان محمود محمد طه كان جهواًل    الديني

الدين بالرغم من أنه فشل في تقديم ما ي قن ع ابسط وعي موجود  لكنه نشطًا في معاداة  
و ى فاقدي الوعي من التيوس والغنم. ذلك ألن محمود محمد   في المجتمع ولم يقنع س 
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مفهوميًا لينتج  أو علمًا  ولم يمتلك عقاًل  والعلمي  طه لم يكن بذلك المستوى العقلي  
     .أو علمي  إطار مفهوميله  كالماً 

فإنه ال يعرف    "ف ك راً "ولذلك فإن أي شخص ي سم  ي ت ر هات محمود محمد طه           
شاملة علمية  مرجعية  من  ينشأ  الحقيقي  الف ك ر  ألن  الف ك ر.  ن ه  وك    وعميقة   معنى 

  وسطحي   وضحل مفاهيميًا ولغويًا وليس من فهم التقاطي  وركيك   و   عقلياً ومتماسكة  
الوعي المتدني والجماجم الفارغة بت ر هات مزيج  يضل العوام  يمأل  لمن هنا وهناك  

 . الذين هم كاألنعام بل اضل سبيال نعام والبهائم واأل
فمحمود محمد طه، كما ذكرنا سابقًا، لم يكن على بي  نة فيما يتحدث فيه.           

كان    حتى الثمالةفالدين المزيَّف الذي كان محمود محمد طه محقونًا به وشر ب منه  
له من عند هللا  ومازال يعاني من خلل مفهومي وفقهي ألنه دين مزجاة ولم يأت ك 

الممتد منذ عهد  وبالط السالطين  تعالى وانما تم طبخة في مطابخ المذاهب المعتورة  
. ولذلك كان وسيظل وتم مزجه بالكثير من الب هارات المذهبية واالسرائيليات  السقيفة

باختالف وتناقض كثير ي ضل  ل    ، كما قلنا سابقًا،يج يعج  ذلك الدين المزيَّف والمز 
د ل  إللحاد وينتج الكثير من االبالسة من أمثال محمود محمد  تيارات االعقول وي مه  

طه. فأضاليل محمود محد طه الم شتَّتة وااللتقاطية قد نشأت داخل شروط وجود 
ينض   مزيَّف  إلسالم  والمفبركاتمتناقضة  بالترهات  والتحايل والخدا   ح  واالكاذيب    ع 

معرفة دون  من  أو  بمعرفة  طه،  محمد  محمود  وظَّفها  الخاصة  والتي  ،  وبطريقته 
الناس   من  والبسطاء  السذج  على  الشيطانية  والغواية  االبليسي  االغراء  لممارسة 

ي العلموالعلمانيين مد   وى انتاج  والمعدمين من علوم الدين  ع  . فماذا ستكون النتيجة س 
على الرسالة  ومهترئًا  وابليسية تنتف ض انتفاضًا يائسًا وبائسًا وفقيرًا  رساالت مزيفة  

االصلية البليغة والم ب ي نة والم ؤولة والمحفوظة عند هللا سبحانه وتعالى؟ ولذلك يمكن  
القول ان محمود محمد طه قد خضع إلى انتقال من وسط ذلك الدين المزيَّف الذي  

يكي وعم ل على إخفاء األخير من خالل إلباسه  تربى عليه إلى تخوم الحاد دياليكت
سامعيه   يحمل  ما  منه  وتنتج  الديني  المصطلح  تستغل  مسترسلة  كالميات  لبوس 
ومعتنقيه أيضًا إلى تخوم االلحاد المغل ف واعتناق االمالءات الشيطانية ألن من  

وإنما يكون في حضرة    يقتنع بأطروحات محمود محمد طه ال يكتسب من الدين شيئاً 
محمود محمد طه قد اط ل ع على مصادر باطنية وصوفية فمن الواضح أن    ابليس.
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ت در ب من يخضع لها على التناول الباطني للنص الديني وتشحنه بالمصطلحات  
الكامل" "االنسان  مثل  والعرفانية    13الضاللية  الباطنية  الضالليات  من  ذلك  وغير 

و  هناك  كما قلنا سابقًا فإنه  المنحرفة التي هي ابليسية بامتياز!  من المعروف أن 
"العود  مثل    مصطلحات  و  والضرورة"  "الجبر  و  العالم"  م  "ق د  و  االزلي"  "الفيض 

وغيرها والموجود"  الوجود  "وحدة  و  والتناسخ"  اتوظفها    االبدي  لزائغة  الباطنية 
من    والصوفية المشعوذة والعرفانية المنحرفة والفالسفة الم حل  قين في سماء الالمعنى

 .وإضالل الناس اجل صياغة نصوصهم الضالة
أن ما قاله هو نتاجات عقله ولم    ةلقد ادعى اتباع محمود محمد طه الجهل         

أيًا كانت نوعية السبق؟   -يسبقه إليه أحد. فهل أن تسبق اآلخرين في شيء ما ميزة
لخالق؟ فهل هذا السبق االبليسي ميزه  ته ل وهل سبق مخلوق آخر ابليس في معصي

ب   عقل؟ فيمكن القول ان محمود محمد طه أنتج ما  سكة من  م  من له    اليه إ تجذ 
أن االدعاء  كما  .  وضالله  ق كل البشرية في ابراز جهله وبالدته وتيههيثبت أنه سب

أنه لم يسبقه أحد فيما قال لهو ادعاء من ال يطَّل عون ويعرفون الخطوط الكالمية  
فالخطوط التي تشبه كالم محمود محمد طه االلتقاطي والتشتيتي وأفكاره المتهافته.  

ه واضحة ومن يأخذ منها ال يحقق  الضالة التي اخذ منها محمود محمد طه ترهات
الضالة.    سبقاً  لنفسه  الباطنيإال  الكالم  قد   ون فمنتجي  طه  محمد  محمود  ق ب ل  من 

حاربوا الدين بل والعقل وظل اتباعهم يحاربونه من بعدهم، كٌل بطريقته الخاصة،  
نصوص باطنية يتقبَّل ها المتردية    متفلسفة  من خالل  للجرعة التي يمكن أن  ووفقًا 

ح والت ر هات الم تهافتة من حولهم.  ل  سَّ نطيحة والرؤوس الخاوية والمتهالكة وبال عي الوال
نة  وكان هدفهم من كل ذلك هو ضرب المرجعية اإللهية المتمثلة في القرآن والسُّ 

كالتي   بت ر هات  ذلك  كل  واحالل  والجازم  اليقيني  العتري  والتأويل  االصيلة  النبوية 
اس االبليسي والت  انتجها محمود محمد طه لي   مين للق د  بوا من أنفسهم م ن ظ   هات  ر  ن ص  

قر   الشيطانية على  وجديد"آوالصلوات  قديم  "عهد  لهم    ن  من  حولهم  من  فيجمعون 
ن ت ر هات محمود محمد  إ!  رغم انهم بشر ولكنهم كاألنعام  أرجل كالحواف ر واالظالف

م ها و  بٌّة في سلسلة محاوالت قديمة يتجدد ن ظ  ي غها واساليبها في كل  طه هي ح  ص 
مرة وحين. وجميعهم يؤمنون بنفس الفكرة التي تتفق على محاربة الدين اإلسالمي  

في الوسيلة لتحقيق تلك أو يتنوَّعون  األصيل وإحالله بدين ابليس ولكنهم يختلفون  
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والخسيسة.   والخبيثة  الدنيئة  يمثلون  الغاية  وأمثاله  طه  محمد  اعراض  فمحمود 
االستشراق الغربي كان  ف .  ليضل ويجر ف الناس  يتدثر بثوب الديناستشراق محلي  

وما يزال يستهدف كل أثر للتشريع اإللهي في العالم اإلسالمي ولذلك يعمل، بطريقة  
ن زورًا وبهتانًا    ؛البدائية  مباشرة أو من خالل ادواته المحلية من    "مفكرين" الذين ي سم و 

خلق  من اجل    حسن عبد هللا الترابيالماجشوني  محمود محمد طه و التائه  أمثال  
من أمثال  إذ يعمل ممثلو االستشراق المحلي  .  زحزحة الناس عن الدينمزيد من  

و التائه   هللا الترابي  الماجشوني  محمود محمد طه  تجميع الخراف  حسن عبد  على 
مظاهر   كل  محاربة  ثم  ومن  اإلسالمية  العناوين  بتبني  بعقولهم  والتالعب  حولهم 

ال عالقة لها بالدين. ولألسف ابليسية    وتشريعات منخور  نتاج فقه  بإ  يرع اإلسالم الش
أداة   مجرد  أنه  ي دركوا  أن  في  فشلوا  قد  طه  محمد  محمود  عن  يأخذون  من  فإن 
محمود   عن  يأخذون  من  فشل  كما  الداخل.  من  اإلسالمي  الدين  لهدم  استعمارية 

د محمد طه بطريقة تبدو لهم  محمد طه أن يدركوا أن مجر د أن يتكلم أمثال محمو 
أنها منطقية ال يجعل الحق باطاًل وال يجعل الباطل حقًا. فمحمود محمد طه رمٌز  

م به الباطل وإن ما قد   مه محمود محمد طه لم يكن جديدًا كما يدعي اتباع ه  ي ت قوَّ
طر المفاهيمية واللغوية بل المعتوهين. بل كان جزًء من سلسلة محاربة العقل واأل  

اطاًل م ست حدثًا وتنويعًا ومزيجًا للضالل الموجود أصاًل وإضافة ألضاليل أمثال  وب
المستشرقين والفالسفة السابقين من أمثال فريدريك نيتشه الذي حارب العقل والوعي  

والعرفاني    فجن جنونه في آخر حياته. وهكذا فإن نهج محمود محمد طه الباطني 
راق الغربي الذي عمل بطريقته الخاصة  كان يتماشى مع غايات االستش  المنحرف 

 على محاربة الدين ليس فقط في الغرب بل في كل العالم.  
م وعليه، ف        وغير مكتملة  وبدائية    ةقد كان محمود محمد طه ثمرة استشراقية قز 

النمو تساقطت قبل نضجها العقلي والفكري من الشجرة التي انتجت أمثال فريدريك  
  بالد االسالمية الفي  نيتشه واثمرت بعد ذلك، في عقود الحقة، بعض المستشرقين  

الذين هم صناعة العقلية الغربية ونزعاتها الشيطانية التي دأبت، منذ قرون، على  
تحر ك   حيث  الروح.  في  محاربة  محلي  استشراق  صناعة  إلى  الغربي  االستشراق 

اركون   أمثال محمد  م ت مثال في  المحلي  االستشراق  اإلسالمي فظهر عنقود  العالم 
ل  ونصر حامد أبو زيد وعلي حرب وطيب تيزيني وعبد الكريم سروش وغيرهم وتحوَّ
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تلب   علمانية  بيادق  إلى  المحلي  ودهاء،  االستشراق  بخبث  بعضها،  لة  س  اول  تنب د 
و  عامة  بصفة  تناول  النص  تنظيرات  قفطان  وتختلق  خاصة  بصفة  الديني  النص 

فلسفية حول ذلك لكي ت ن ف  ذ من خالل ذلك اجندة االستشراق الغربي المنحرفة في  
اإلسالمية الدينية  المجتمعات  النصوص  في  ت    للتشكيك  النبوي  ومصداقية  بيانها 

تري  . فقد ظهرت في العالم اإلسالمي  ال تتغيري انتج مفاهيم ثابته و ذال  وتأويلها الع 
م في ذلك  تيارات انحراف وتالع   ب بالدين ت حارب العقل الم ت دب  ر في الدين وتستخد 

األدوات الباطنية التي تبدو فلسفية في ظاهرها حتى وإن لم ت سم  ها كذلك لكن في  
سبيل المثال ظهر  . فعلى  والتشكيك  والتلبيس   جوهرها تهدف إلى االيهام والتضليل 

القائم على نسبية الفهم    14الذي يعتقد بمفهوم "القبض والبسط"  عبد الكريم سروش
الثابتة  الك   الدينية  المفاهيم  مباشرة،  غير  بطريقة  ومهاجمًا،  للمتون  والشامل  لي 

عي  . حيث  بالنصوص الشرعية ل وليس   عبد الكريم سروشيد   م يتحوَّ كذبًا أن كل ف ه 
ٌم ثاب  ت وقطعي يجعله فوق النقد. وال يدرك عبد الكريم سروش أو رفض  هناك ف ه 

ثابتان وجازمان ويقينيان  فإنهما  له  لدين والتأويل العتري  لأن يدرك أن التبيان النبوي  
  له لهما    وقطعيان وفوق النقد وال يمكن ألي هلفوت مثله أن ينقدهما أو يقدم بديالً 

قيمة. كما لم يدرك عبد الكريم سروش أن تبيان النص القرآني وبيان جوانب الدين  
ن ة التبيانية باإلضافة إلى التأويل العتري لهما يعب  ر عن كمالية الفهم   من خالل السُّ

للمتون وهو فهم جازم ويقيني وثابت وقطعي وفوق النقد  والثابت  والشامل  الكامل  
. ولألسف لم يدرك عبد الكريم سروش ذلك ويبدو أنه يلوالتجريح والتعد  والمراجعة

التي لم  موروثات  انطلق في تصريحه هذا من واقع التناقض الموجود في كتب ال 
للنص القرآني وركنت  والثابت  تلتزم بالتبيان النبوي والتأويل العتري الجازم واليقيني  

حتى   الك ت ب،  إلى  بعض  تلك  منها،  التشيع  تدعي  فقط  التي  بل  ستصحاب  اليس 
نصوص التفسيرات واآلراء الفقهية المتناقضة للمتفيقهين الذين اختلفوا أكثر  واعتماد  

من   والمستوردة  بل  اتفاقهم  و من  الضالة  من  األديان  كتب  العرفانيات  األخرى 
وال    . وبذلك فإن عبد الكريم سروش قد خلق زوبعة في فنجاناسرائيليات وكنسيات

النغماس في جدلية ال نهاية لها وم ن ط ل قة من عقل  طائل من وراء ما قاله سوى ا
األرض   على  رابضًا  علمًا  ينتج  ومفهومي  موضوعي  عقل  وليس  تجريدي  فلسفي 

سروش هذه عبد الكريم  وم ث ر يًا للعقول ومنتجًا لفكر  مقبول. وخزعبالت وهرطقات  
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الممن  نموذج   االستشراق  ولغباء  المخزي.  المحلي  االستشراق  أدوات  حلي  نماذج 
ب فإنه لم يدرك أن تناواًل دينيًا للنص وفقاً  الت ارتجالية لن    الم ركَّ لتخرُّصات وتمحُّ

ينتج سوى مزيد من التفسير المتناقض الذي ال يقنع صاحب عقل متدب  ر وال يؤسس 
العقل   يبني  راسخًا  دينيًا  وفقاً و فكرًا  االصيلة للتعاليم    المجتمع  أن  اإلسالمية  كما   .

فراغ الدين  إاالستشراق المحلي لم ينتبه لمخرجات اقاويله الن دوافعه المريضة كانت  
أو اختالق   مجرد مسائل رمزية فقط  إلى  وتحويله  الحقيقي  ومضمونه  محتواه  من 
رموز جديدة للدين باسم رساالت ابليسية معاصرة. وهكذا كان دافعهم جميعًا ومحمود  

محلي    استشراقيقزم  وقد كان محمود محمد طه    .لكمحمد طه ليس استثناء من ذ
نسخة متكررة شهدها العالم اإلسالمي على مر  وهو    يساري متدثر بالعباءة الدينية و 

العصور من اجل تبديل وتحريف وتشويه اإلسالم. لقد كان دافع محمود محمد طه  
ألة األصول  التالعب، كما يشاء، بمعاني الدين المبيَّنة وخلط الحابل بالنابل في مس

الفقهية وإفرا غ العبادات اإلسالمية من محتواها ومضمونها وإحداث تغييرات جذرية  
. وهذا ليس بغريب على من كان  واالبليسية  فيها وفقًا لهواه وغرائزه ونزعاته الشاذة

يستقي من ارث من سبقه من ارباب التزييف والتحريف بكل ما هو م فبرك وموضوع  
التي  بتدعة  لعقل. فمحاربة العقل هدف أساسي في المذاهب الموم خت ل ق وم حار ب ل

والتي كانت تتقاتل وتتعارك باختالق زوبعة وجدال    كنف هاتربَّى محمود محمد طه في  
وم   مخلوقًا  القرآن  كان  إذا  ما  وكانت  حول  قديمًا.  أم  فقط  دماء  تراق  حدثا  ليس 

في سياق هذا  فًا محايدًا  المجادلين حول هذا الموضوع بل أيضًا الذين اتخذوا موق
الجدال الغبي والمعتوه. وإلدراك أمثال محمود محمد طه لدور العقل في فهم الدين  
ومستنير   وف ط ري  سو ي  عقل  وجود  من  يتضايقون  كانوا  فإنهم  صحيحًا  فهمًا 
ل مساعيهم االبليسية في تجميع االنعام واالغنام   لهم ألن ذلك ي ف ش  ومستبصر حو 

ان محمود محمد طه يتوق ع وجود عقل بين من اعترضوا عليه  لذلك ك  من حولهم
الطوفان" أو  "هذا  قائاًل  ورغى  د  وف  أل.  فهد  سو ي  عقل  وجود  ومستنير  طر  ن  ي 

ومستبصر سيعمل على توعية المجتمع وتنبيه البسطاء الذين يحومون حول أمثال  
ل حهم  محمود محمد طه كالذباب الذي يحوم حول قماماتهم وقاذوراتهم ونفايات هم وس 

لون  كان محمود محمد طه وأمثاله  لذلك  المتدفق من نفيل جماجمهم الفارغة. و  يفض  
يحاربون العقل الذي ي عت ب ر في الدين اإلسالمي األصيل؛ دين أهل  االنعام و   ورةجا م
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الفقهية  البيت عليهم السالم، أداًة ذات مكانة ومركزية ومحورية هامة. ألن األدلة  
الشرعيةا قو الوا  الشرعية النية    ل  ذو  و ي  الس  العقل  وماكينة  لميزان  تخضع  نفسها 

نة والف طرة السليمة والذي يتكئ على النص الصحيح   والتأويل  والتبيان النبوي  الحس 
ويصبح  االجتهاد المتكئ على النص وال يختلف معه   وينتجالعتري اليقيني والجازم 

التشريعات  ينتج  يستطيع أن  ومن ثم  وال ت ر هيًا  بذلك العقل عقاًل قطعيًا وليس ظنيًا  
  يعتمد على النصألنه  ع عليه العقالء؛  منصوص العلة ويجتم  النَّصي و الفقه  والف كر و 

 .أبداً  ال ي غادر روح وجوهر ومقاصد النص  وأ
وهكذا، ففي سياق تناولهم لما أسموه "النص" وتالعبهم به ومحاربتهم للعقل         

ق الدين ولغته ومفاهيمه االصيلة ومحاربتهم المباشرة وغير المباشرة للدين من   ونس 
خالل استجالب نسق ونمط الهجوم الغربي العلماني على ما تسمى الميتافيزيقيا،  

ف المصطلح،  هذا  من  القصد  كان  وتيرة أيا  من  سر عوا  قد  العرب  المستشرقين  إن 
الديني  والجدال  ن ينفك من التفكير  ألم يستطع    ، وبطريقة مضحكة،االلحاد الذي

ولذلك أنشأ ميتافيزيقيا خاصة به وأصبح نسق محاربته للروح والعقلية الروحية دينًا 
النص   مستحدثًا خاصًا به واستخدم في ذلك مصطلحات اختلقها باسم اثراء الحاديا  

الفكري أو تأسيس فكر م ست حدث ولكن كان هدفهم األساسي محاربة النص الشرعي  
. كما استهدفت االجندة االستشراقية دور  من أجل هدم الدين  أو تأويله وفقًا لهواهم 

زحزحتها عن دورها الرسالي في  محاولة  المرأة في المجتمع اإلسالمي من خالل  
  لتطبيق النموذج االجتماعي الغربي   ا تمهيداً هرهوتفريغها من روحها وط    المجتمع 
. وكلنا يعلم ان اإلسالم قد شر ع أدوارًا  في البالد االسالمية  والفاسقوالقبيح  الكالح  

لكل من الرجل والمرأة يتكامالن من خاللها وذلك حفاظًا على النوع اإلنساني وف طر ية 
ل محمود   ية. ولكن ولألسف تحو  و   ة محمد طه إلى ببغاء باطنيالمجتمع السليمة والسَّ

في المجتمع السوداني وبدأ ينادي بما نادت به أجندة مستشرقي الغرب؛    ةواستشراقي
وهي المساواة الكاملة والمطلقة بين الرجل والمرأة في كل جوانب الحياة بما في ذلك  

، وهو ال يعلم أن ذلك سيؤدي إلى ما نراه اآلن في  وغير ذلك   والشهادة  15الميراث
ل قي والسقوط البهيمي وغياب األسرة وشيوع المثلية  المج تمع الغربي من االنحدار الخ 

ومكوث العجزة في دار  وشيخوخة المجتمع وانهيار العالقات االجتماعية اإلنسانية  
ر من خالل ذلك العجزة   وانعدام القوى العاملة وتحويل المرأة الى سلعة جسدية ت هد 
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ر المرأة    تها ز  كرامتها وع   في منظومة قبيحة قائمة على الحرية الفردية التي لم ت حر  
تها ا ودم ر  ك ت ه  . فنهج محمود محمد طه يوضح أنه سعى إلى الغاء التشريعات  بل انه 

وتقعيد التوجهات االستشراقية المسخية في العالقة بين    اإللهية في الميراث والشهادة
ل الشخصية" الذي االمرأة والرجل في كل جوانب الحياة باسم "تطوير شريعة االحو 

ير   ل الشخصية المنصوصة في  الشريعة االحو وانتهاك  ليس بتطوير وإنما هو تعو 
وبذلك أراد محمود   ة النبوية حاول أن يرتكبه الشاطح محمود محمد طه.ن  القرآن والسُّ 

هات المستشرقين الغربيين بلبوس يدعي محمود محمد طه أنه  ر  محمد طه إنزال ت  
ل ماني    إسالمي ولكنه في الحقيقة طرحٌ  وإلحادي فاق ع وواضح لكل من  واستشراقي  ع 

بشيطان. وكأن محمود محمد طه كان ي حاول    اً بعمى األلوان وال ملبوس  اً ليس مصاب 
س مستقلين عن االخالق والقيم النابعة عن الدين اإلسالمي  بدهاء ان يجعل النا

واختالق أرضية لواقع حياة غربية في مجتمع مسلم! فماذا ستكون النتيجة الحتمية  
لهذه االستقاللية عن االخالق والقيم النابعة عن الدين اإلسالمي واستجالب أفكار  

ل قيًا  سو   ،مشبوهةواستشراقية  دوائر غربية    قف وراءهاتتدميرية   ى هدم الناس قيميًا وخ 
وخ   تفكُّ ل  وعقليًا  ت  ق  كانت  ما  وهذا  اجتماعي  طه  ه   م  ك  محمد  محمود  نتاجات  له  د 

ع  كونه محاطًا بكل متردية ونطيحة وت  ب"الكتابية" ألنه استلذ   على تمرير فروضه    شجَّ
لمانية والملحدة عبث بها وعبث فيها    بشر إلى مخلوقات من اشباه ال  واالستشراقية   الع 

  وهل هناك فلتوي   حتى اعطته اجسادًا تجلس أ مامه من دون أن تمتلك عقاًل كامالً 
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ى الفلتويين لن ن تول  م  محمود محمد طه والكهنة: 
 ى فلتة  و  ج س  ينت  

 
 

عندما نتحدث عن المصادر التي شرب منها محمود محمد طه                   
نور  كاسات ضالله فإن علينا ان نتساءل:   التائه  كيف سيجد محمود محمد طه 

ى ع أعداء الدين والمنقلبين والفلتويين ويعتمد على    نمعرفة الحق وهو يتَّب ع وي ت ر ض 
رةوالمصادر    "الصحابة"اكذب   ليبني "مداميك"    ليأخذ عنهم مفبركات ومرويات م زو 

الكاذبة    تلك المصادر؟ حيث لم يأخذ محمود محمد طه التائه من  هرطقاته وت ر هاته
والموضوعات والمفبركات بل  أولئك الصحابة الكاذبين سوى الت ر هات  المخادعة و و 

ى   ودين مزيف برمته؟ فمن أين لمحمود محمد طه أن يفهم الدين وهو يتَّب ع وي ت ر ض 
فوا نعمة هللا تعالى وكمال الدين ثم    حرفين الذينمنال  نع كر هذه الن عمة  عر  نسوا ش 

ورسوله    االستثنائية وانكروا قيمة كمال الدين بل ولم يرضوا بما رضي هللا تعالى 
ترة المطه رة هم نعمة هللا تعالى    به  ص وآله بالرغم من انهم كانوا يعلمون ان الع 

ألم يسمع محمود محمد طه التائه اآلية    وكمال الدين ورضا هللا تعالى باإلسالم؟
تقول،   التي  ين ك م  ﴿القرآنية  د  ل ك م   أ ك م ل ت   م   م ت ي ال ي و  ن ع  ل ي ك م   ع  ت   يت    و أ ت م م  ر ض  ل ك م   و 

يناً  الم  د  س  ؟ أم هل  أم كان مثل اولياءه المنحرفين الذين سمعوا بها وكفروا بها  ﴾اإل 
ث ر ه م   ﴿من أولئك الذين  محمد طه  كان محمود   ا و أ ك  ون ه  م ت  َّللاَّ  ث مَّ ي ن ك ر  ر ف ون  ن ع  ي ع 

ون   فهم  فكيف لعقل محمود محمد طه الذي يعشعش فيه الشيطان أن ي  1؟﴾ال ك اف ر 
ين ك م  ﴿أن  آية   م ل ت  ل ك م  د  م  أ ك  م ت ي ال ي و  ل ي ك م  ن ع  ت  ع  يناً  و أ ت م م  الم  د  س  يت  ل ك م  اإل  ر ض    ﴾ و 

قد نزلت بعد الحث على تنصيب امير المؤمنين االمام علي عليه السالم مواًل وخليفًة  
القرآنية فقد اشترطت  اآلية  ؟ وحينما نزلت تلك  وإمامًا على المسلمين في غدير خم

ذلك وهو  ال  أ؛  فعل  وخليفًة   مواًل  السالم  عليه  علي  االمام  المؤمنين  امير  تنصيب 
المسلمين   على  الخ  وإمامًا  وضع  اجل  عن  من  والرضا  الدين  إلكمال  اإللهي  تم 

ع محمود محمد طه باسم "غدير خم" اصاًل؟ ال  ؟ بل هل سم  مكتمال  اإلسالم ديناً 
بل ومن قتلوه    يتَّب عونه بغباء منقطع النظير لم يسمعوا به  اعتقد ذلك! بل حتى من 
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انتجه  الضالل الذي    فهل يتوقع المجتمع بعد ذلك نتاجات غير  .ينكروا قيمة ذلك
بطريقة مشينة ومن    محمود محمد طه ودماء مسفوحة غير تلك التي سفكها الكهنة

رفاني الضال  ألم يدرك محمود محمد طه الباطني والمتفلسف والع   ؟ دون وجه حق
أنه من دون "غدير خم" ومن دون تبليغ والية وخالفة وامامة أمير المؤمنين اإلمام  

ا رضي هللا تعالى عن  م  علي عليه السالم لما كان الدين برمته مبلَّغًا وال م كتم ال ول  
ا  ﴿ عملية تبليغ الرسالة برمتها؟ وهذا نستنتجه من اآلية القرآنية التي تقول،   ي ا أ يُّه 

ول  ا إ ل ي ك   لرَّس  أ ن ز ل   ا  م  ب  ك   م ن   ب ل  غ   ف م ا ر  ل   ع  ت ف  ل م   ت   و إ ن   ال ت ه . ب لَّغ  اآلية    2﴾ر س  فهذه 
ما أ نزل إليه في  بتبليغ  نبي ص وآله  أمرت الالقرآنية نزلت في نهايات عهد الرسالة و 

اإلسالم إمامًا وخليفًة  تلك اللحظة من امر تنصيب أمير المؤمنين اإلمام علي عليه  
خذ النبي ص وآله البيعة له من أكثر من مائة  ن يأعلى المسلمين ووليًا عليهم وأ 

ى النبي ص وآله األمانة وبل  ألف مسلم   وأخذ البيعة من كل  غ الرسالة  وبعد أن أد 
م  ﴿نزلت اآلية القرآنية التي تقول،  فيهم المنقلبين والناكثين الالحقين    نالجمع بم  ال ي و 

ين ك م   د  ل ك م   م ل ت   م ت ي  أ ك  ن ع  ل ي ك م   ع  ت   ينًا. و أ ت م م  د  الم   س  اإل  ل ك م   يت   ر ض  أنَّى    ﴾و  ولكن 
طه   محمد  محمود  الحقائق  ألمثال  عن  اآليات  المفصولون  هذه  كنه  يدركوا  أن 

ه ابليس  أو حتى يط ل عوا عليها أو يفهموها ألن من استحوذ علي   ريةو والمح  المصيرية
أمثال التائه محمود محمد طه وارباب  فإنه يغل  ف ليس فقط قلبه بل عقله أيضا. ف

رهم   المذاهب المعتورة بسلفيتها ووهابيتها وتيميتها واخوانيتها وصوفيتها الضالة سخ 
يروا في درب من اعتراهم الشيطان قديمًا ومن ثم يشغلوا عقول الناس   الشيطان ليس 

بل  في    واستمر يلالجديدة    الشيطانيةبالت ر هات   الدين  وكمال  الن عمة  تلك  رفض 
جهاًل وات باعًا للهوى وهم ال يدركون أن نعمة اإلمامة والخالفة والوالية    ماويحاربوه

العترية هي من أعظم الن عم اإللهي ة على الناس وهي الهدف اإللهي منذ أن خلق  
التبليغ  هللا تعالى آدم عليه السالم ألن اإلسالم لم يكن جديدًا بل كان يحتاج إلى  

ت م وإتمام اعبر النبي ص وآله و  بعد تنصيب  المرضي عنه  لنعمة والرضا باإلسالم  الخ 
. فمن دون اتباع أهل البيت الطاهرين عليهم  على الناس  والية العترة عليهم السالم

ناقص اسالمًا غير مرضي عنه و اإلسالم  السالم يظل إسالم كل من يدعي ات  باع  
حبة للن حتى  . بل انه ال قيمة  كبير بل وفيه خلل  وغير مكتمل بي ص  لدعاوي الص 

موالية ألمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم وهذا    تلك الصحبة  وآله إذا لم تكن 



ي على من أسسوا له؟: لسقيفةا فلتة   من محمود محمد طه: فلتٌة معاصرةٌ  ي النور         فِلماذا إعدامه والتّرّضِ  227د. عبدالرحمن محمد يدِّ

 
 

يدة عن أبيه الذي قال، "بعث رسول َّللا  صل ى َّللا   ر  يتضح من رواية عبد هللا بن ب  
خالد وبعث  اليمن،  على  أميرًا  علي ًا  وسل م  إن   عليه  فقال:  الجبل،  على  الوليد  بن 

لناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ اجتمعتما فعلي على ا
علي  جاريًة من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها فأخبر النبي  صل ى  
َّللا  عليه وسل م بما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول َّللا  صل ى َّللا  عليه  

سجد ورسول َّللا  صل ى َّللا  عليه وسل م وسل م بما صنع. فقدمت المدينة ودخلت الم
في منزله وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح  
َّللا  على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي  من الخمس، فجئت  

ن رسول َّللا  ألخبر النبي  صل ى َّللا  عليه وسل م، قالوا: فأخبره فإن ه يسقطه من عي
ما بال أقوام    :ـ فخرج مغضبًا وقال ورسول َّللا  صل ى َّللا  عليه وسل م يسمع الكالم ـ 

ينتقصون علي ًا، من ينتقص علي ًا فقد تنق صني، ومن فارق عليًا فقد فارقني. إن عليًا  
من ي وأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم،  

ضها من بعض وَّللا  سميع عليم. يا بريدة: أما علمت أن  لعلي أكثر من  ذرية بع 
، بالصحبة، أال بسطت    !الجارية التي أخذ وأن ه ولي كم من بعدي؟ فقلت: يا رسول َّللا 
وقد اقر النبي ص وآله بقول بريدة االسلمي    3يدك حتى ا بايعك على اإلسالم جديدًا؟"

  يأال وه   ها الصحيحة ر يي امعو   هاطو شر ح  ضتتو لتعبير "بالصحبة"  رضي هللا عنه  
وتصبح بذلك صحبة حقيقية ويكون   موالة أمير المؤمنين االمام علي عليه السالم 

ح النبي ص وآله لب    .بذلك اسالما مرضيًا عنه يدة االسلمي أن أمير المؤمنين  ر  ووضَّ
بعده من  وليهم  هو  السالم  عليه  علي  وبعد  االمام  ي  مد  ذلك  .  وآله  ص  ده النبي 

ويوضح النبي    ليجدد بيعته وي صحح اسالمهرضي هللا عنه  الشريفة لبريدة االسلمي  
الم ن جي واإلسالم  للصحبة  الصحيح  التعريف  للناس  بذلك  وآله  ب  .  ص  يدة  ر  فبايع 

د اسالمهرضي هللا عنه  سلمي  اال ،  الذي كان في الماضي فيه خلل  ،مرة أخرى وجد 
ألمير    ياً موالألنه أصبح    اصيالً مسلمًا  بذلك  رضي هللا عنه  صبح بريدة االسلمي  أو 

على  رضي هللا عنه  واستمر بريدة االسلمي    المؤمنين االمام علي عليه السالم عليه
  أصبح بريدة االسلمي بتلك البيعة الجديدةكما و .  ذلك من غير نكوث وال انقالب

السالم   ياً موال  اصيالً ومسلمًا  حقيقيًا  صحابيًا   عليه  علي  االمام  المؤمنين  ألمير 
وهذا الرضا النبوي يتوافق مع  .  غير منقوصو   كامالً مرضيا عنه و وأصبح اسالمه  
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أن أمير المؤمنين    الرضا اإللهي باإلسالم والدين برمته والذي حدث بعد تنصيب
والمرضي  فمن يريد اإلسالم الكامل والصافي واالصيل  .  االمام علي عليه السالم

ي  وموالتهم   عليه االلتجاء إلى أهل البيت عليهم السالموغير المنقوص  عنه والم نج 
نة االصيلة  والبراءة من اعداءهم وهم أهل الدين واالعلم    ألنهم هم الوعاء الحقيقي للسُّ

. فالمؤمن الحقيقي الذي يلوذ بأهل البيت عليهم السالم ويعتبرهم نعمة هللا  بالدين
اده وكمال دينه ليس بحاجة إلى ت ر هات وخزعبالت أمثال محمود  تعالى على عب 

عالقة لها بالدين اإلسالمي األصيل. كما أن من   محمد طه التي ال قيمه فيها وال
الحق   رفان هم  وع  المضيئة  بأنوارهم  ويستضئ  السالم  عليهم  البيت  أهل  ف ك ر  يمتل ك 

ك وبصيرتهم الهادية ويستنير بحبل هم المتين ويركب سفينتهم    بهديهم المستقيم ويتمس 
و خ"  الم نق ذة ال يتسكع على   مة  "الخ  أمثال  ألقطاب السقيفة واتباعهم من  المائلة والمتهد  

المعتورة   المذاهب  أو  الضالة  والعرفانية  المشعوذة  والصوفية  طه  محمد  محمود 
ي هدم ت الدين.  التي تنحدر من الفلتة المنقلبة التوالسلفية الكاذبة واالخوانية المنافقة  

ن ة قيمة والية العترة عليهم  ولكن لألسف لم يعرف كثير ممن يد   عون أنهم أهل السُّ
نة قد غضُّ  ف  السالم. بل إن من يدعون أنهم من أهل السُّ عن الظلم الذي  وا الطر 

أهل البيت عليهم السالم. في حق  ن  و ن والعب اسي  ين واألموي  و الط غاة السقيفيارتكبه  
داع  ومن اجل استمرار ذلك الظلم   ي ل والخ  فقد وظ ف خط السقيفة شت ى الوسائل والح 

التاريخ   عبر  رة  الم تكر  طه  محمد  محمود  نماذج  واستغلوا  التاريخ  عبر  وااليهام 
ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا  وإشغالهم عن الحق الناس  لضاليستمروا في ا ل

ظ لَّ النور اإللهي  حيث    .باحثين عنهنور أهل البيت عليهم السالم للمنع وصول  
النبوية على    للعترة  ته  وحج  أرضه  في  تعالى  هللا  نور  ألنهم  االرجاء  كل  في  يشع  

  زيللى يوم الدين وبهم ي  إالمهتدين  يهدي هللا  العترة أهل البيت عليهم السالم  فب  .خلقه
واالضاليل التي اختلقتها السقيفة وبنى عليها أمثال محمود محمد  ات  م  ت  الع    هللا تعالى

السقيفة بشيطان  ارتبطوا  الذين  للضال  .  ضاللهم  غثاءهو   طه  ممكن  محمود  فهل 
دها على نفسه ويخر ج   محمد طه، الذي يترك الناس يصلُّون ويدخل الغرفة وي وص 

أليس دخول الغرفة    فقط بعد أن يكمل الناس صالتهم، أن يكون إال شيطانًا مريدا؟
نحو    ف من هو مستخف  بالليل وسارب بالنهارقها عند قيام الجماعة تصرُّ غالا و 

أليس هذا هو تصرف    ! ؟سقيفة وتارك الصالة على جثمان النبي ص وآله الطاهر
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اذ ا ق ال  آن ًفامن قالوا "  ن الذين لم يجعل هللا  و ف الذي كان يقوله الصحابة المنحر ؛ و 4"م 
  تسليط شيطاني   محمود محمد طه؟ أال يعني هذا أن  حظًا من االيمان  لهم  تعالى

يجب    سقيفي  التي  وشعائره  اإلسالمي  بالدين  لها  عالقة  ال  جوارحه  بينما  بفمه 
في الحقيقة، فإن محمود محمد طه كان يتكلَّم بلسان ابليس الذي  تعظيمها وأداءها؟  

ل االنسان ال يسجد  رفض أن يسجد آلدم ويعمل بشكل حثيث أيضًا على أن يجع
المحمودية! الحالة  في  باهرًا  نجاحًا  الشيطان  نجح  وقد  تعالى  تالعب    هلل  وهكذا 

كما تالعب به    ترهاته على من احاطه من االنعام   محمود محمد طه بالدين وصب  
من غرمائه، بمن  الالحقين  اقطاب السقيفة الذين يتوالهم محمود محمد طه والكهنة  

  الذين أعدموه لذلك لم يكن انتاجهم جميعاً فيهم الماجشوني حسن عبد هللا الترابي،  
وسقت الشعب من    سوى فلتات مترادفة بعضها فوق بعض منذ السقيفة وإلى اآلن

 .ضاللهم المتنوع
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غ قلب محمود  ال فرق بين ضالالت عقل الترابي وزي  
 محمد طه 

 
 

حسن  الماجشوني  فعل محمود محمد طه كما فعل النرجسي    لقد                 
عبد هللا الترابي الحقًا عندما تالعب على وتر الدين وخاطب الناس بلسان كاذب  
يزعم تجديد أصول الفقه وهو أجهل الناس في الفقه الديني الصحيح وكانت النتيجة  

وافضح   بأوضح  لمانية  الع  طب قوا  قد  الكيزانية  وبهائمة  أوصلوا  أنه  حتى  صورها 
سافلين. أسفل  إلى  السوداني  والمتناثرة    المجتمع  المتشتتة  وترهاته  فبشطحاته 

يًا استطاع محمود محمد طه   والمهترئة وغير المترابطة والتي يمكن أن نسميها ه ذ 
ل ط تة السياسية ويقول، "هذا أن يجمع حوله كل متردية ونطيحة وي ستفز الكهنوت وس 

جعل الكهنة االغبياء  التصريح المحمودي الغبي    اهذقلنا سابقًا، ف  كماو او الطوفان".  
اً "يعتبرونه مصداق الزنديق والمرتد و يتجرؤون، رغم جهلهم، على تعيين مثله    " مرتد 

الناكث  ويتعاملوا معه بجهل كما تعامل من يمدحه محمود محمد طه؛  و "زنديقا"  
وحيفًا.   ظلمًا  فاعدموه  مرتدين،  يسمونهم  من  مع  قحافة،  ابي  بن  أصبح  فابوبكر 

االصيل.   بالدين  الكهنوت  وجهل  جهله  ضحية  طه  محمد  الكهنة  محمود  ثار  لقد 
الجهلة ضد محمود محمد طه ليس ألنه هدم الدين، وقد ساهم بالف عل في مزيد من  

الكهنوت السلطاني. بل لقد ثار    ذلك، فالدين لم يكن في يوم من األيام من أولويات
طه   محمد  محمود  أن  رأى  ألنه  طه  محمد  محمود  ضد  الضال  يتراءى  الكهنوت 

، ومن بينهم الماجشوني  الكهنوت  يسحب البساط من تحت اقدامللخراف تجديديًا و 
الترابي، عبدهللا  ح    حسن  تجتمع  كانت  التي  والنطيحة  المتردية  على  ل   و  ويستحوذ 

راع سياسي واستحواذ على الخراف والتيوس. حيث استثمر  الكهنوت في حركة ص
محمود محمد طه في ذلك الباطنية المتدثرة بالعرفانية المتأسلمة والصوفية المشعوذة  

لقد  .  وتنظيماته المتأسلمة الناشئة  وبدأ يستقطب االبقار والثيران من قواعد الكهنوت
لمزيَّف والمذهب المعتو ر  وجد محمود محمد طه في البيئة التي هيئها له الدين ا

ذات النزعات الباطنية والهرطقات  التضليلية  السائد واقعًا مالئمًا ليستثمر فيه أدواته  
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العرفانية والترهات الصوفية في مجتمع يسود فيه االستغفال واالستحمار واالستبغال  
د محمد  رافات واالكاذيب التاريخية. ولذلك نجح محمو الديني وقبول التلقين وتلقي الخ  

تهم من    طه في جمع بعض المتردية والنطيحة حوله بينما الكهنة وم تردي تهم ونطيح 
. ولذلك كالحمر المستنفرة  حيارى أحيانًا وينهقون وينعقون أحيانًا أخرى المتأسلمين  

غار الكهنة منه غيرة سياسية ودخلوا ضده في صراع ديني في الظاهر وسياسي  
وال نعرف من الذي اعطى الكهنة  .  المرتد" و "الزنديق"وأطلقوا عليه اسم "  في الخفاء 

في    االغبياء الحق في تعيين م صداق "الزنديق" أو "المرتد" ليرتكبوا جريمتهم تلك
قد كفل له الدين حتى  ف مر،  وأيا كان الع    ؟مرحق شخص في العقد الثمن من الع  

وكانت على السلطة شلة من العلمانيين    .الكفر إذا أراد والحساب على هللا تعالى
إما   جميعًا  ألنهم  يفهمونه  وال  اإلسالم  عون  يد  الذين  بالطهم  وكهنة  والمتأسلمين 
أو خضعوا لتعليم   لصراع سياسي م قب ل  جهزهم  لتعليم استعماري علماني  خضعوا 

كهنوتًا   خالله  من  وجهز  االستعمار  نظ مه  لكهنوتي  وترابيًا  الس  سلفيًا  لطة يحرس 
ر فيه  لجائرة والدين المزي ف في السودان. فالدين المزي ف الذي يت بعه  ا   الكهنوتوي ن ظ  

محمود محمد طه  التائه  الذي دخل في صراع مع  الماجشوني حسن عبدهللا الترابي و 
مه محمود محمد   لم يكن أقل تلوثا  من الدين الباطني والعرفاني المنحرف الذي قد 

كة  . فكالهما كان عك رًا وملوثًا ألنهما ينطه لألغنام والتيوس من حوله بعان من ب ر 
واالحتيال داع  والخ  باألكاذيب  ومليء  ومعتو ر  ومفبرك  ر  مزوَّ عليه   ارث  وزاد 

زاد   والذي  المخروم  الفقهي  تجديده  يسمى  مما  الترابي  هللا  عبد  حسن  الماجشوني 
تاج االستعمار  ظهر ن  قدف.  الطين بله بينما عاث فيه محمود محمد طه خرابا وهدما
كر؛ حسن عبد هللا الترابي، بهرطقاته   المتأسلمة الخاصة  وت ر هاته  الحديث سيء الذ  

في أصول الفقه ولم تكن إال تجديدًا وتحريكًا   ، تجديداً وبهتاناً  به والتي سماها، زوراً 
لمزيد من االنحراف واالنحطاط وواجهة للسرقة والنهب والقتل ونشر الفرقة والقبلية  
والجهوية واكل أموال الناس بالباطل تحت حماية مظلة فقه التحلل الذي لم يحللهم  

إال انحرافًا  من ينطلق من انحراف ال ينتج  ف.  واخالق  إال من كل مسؤولية وضمير
كر  الذ   سيء  حول  آخر  بهيمي  قطيع  فتجمَّع  هللا  الماجشوني  جديدا.  عبد  حسن  ؛ 

يتعلق وجميعهم  وقطيعه  طه  محمد  محمود  السياسي  غريمهم  ليناطحوا    ون الترابي، 
يستحمر  تضليلية  دينية  ليخلقوا    ون بعناوين  التعليمي  والفاقد  واألغبياء  البلهاء  بها 
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ومرجاً  سي  هرجًا  ثم  واصطفافات  للدين  متقمصة  الجبروتية اسية  سلطتهم  ي حك مون 
. وكان دافع الجميع، بطريقة شعورية أو ال شعورية، نسف ما تبقى  على الحظيرة

من مالمح اإلسالم في المجتمع حتى يسه ل لهم الطغيان والتحلُّل من كل جريمة  
ل فيما  الزائغ حسن عبد هللا الترابي إلى خلق تحلُّ الماجشوني  فعلوها. حيث سعى  

من   الناشئ  الترابي  الماسونية  بدين  وإحالله  والمجتمع  الدين  تجاه  التزام  من  تبقى 
حسن عبد هللا الترابي واتباعه من المتأسلمين المنافقين  الماجشوني  اهواء وت ر هات  

. فبينما سعى محمود محمد طه على ترسيخ التناول الباطني  اجمعينخلق  الوأقذر  
كهنوت  نفسه  وتنصيب  الخاصة  ، تجديدي  للدين  في    ،وبطريقته  ابليس  دين  ليب ث 

حسن عبد هللا الترابي بطريقة واضحة     الماجشونيالسيركي  ظهرت أكاذيب  ،  المجتمع
في مرحلة تأثير المتأسلمين على السلطة النميرية البليدة الحاكمة ومرحلة حكمهم  

ك ن القول  البغيض بعد ذلك الذي اذاق الناس مر الحياة وبؤس الممات. ولذلك يم 
حسن عبدهللا الترابي كانا وجهان لع ملة واحدة السيركي  محمود محمد طه و التائه  أن  

من ع مالت التجهيزات الماسونية واالستعمارية واالستشراقية م ثل البيوتات الطائفية  
التي جهزها االستعمار القديم استعدادا لحقبة االستعمار الحديث من اجل صياغة  

ف  السياسي بتجميعات وتجمُّ الصراع   عات وتعبئات تبدو دينية في ظاهرها فقط لجر 
من   تبقى  ل ما  فة  ومستهد  والحادية  بل  وعلمانية  تضليلية  جوهرها  لكنها في  القطيع 

أنه    تادرك   هذه األدوات االستعمارية  مظاهر الدين الن الواقع كان يتطلب ذلك وأن
إال  المتبقية  الدين  مظاهر  محاربة  ي مكن  االستعمارية    ال  التكتيكية  الطريقة  بهذه 

الماجشوني السيركي  محمود محمد طه و   التائه  التي لعبواالستشراقية  والماسونية  
الطائفية   شلة  مع  فيها  البطولة  دور  الترابي  عبدهللا  والصوفية االقطاعية  حسن 

كما أن    .والعساكر القتلة أبناء الحرامالكذابة    والسلفيةاإلرهابية  والوهابية  المشعوذة  
ي ًا وعلى حافة قبول الخ رافات والدعايات الم ضل  لة   الشعب بصفة عامة ظل إما أ م 

ن نفسه أية روحنة ممكنة مهما كان مصدرها  واالدعاءات الكاذبة   من اجل ان يروح 
استعماري وتتعاطى، تماهيا فقط، روحنة  ارث  خضعت لتعليم    ةأو مجموعات علماني

ك م أو شلة كهنوت  مصطنعة ومشبوهة المصدر ولذل ك ال تستطيع أي منظومة ح 
كم البالد إال باستثمار واستغالل العناوين  السيطرة على الناس والمضي قدمًا في ح  

د   أوج  الذي  القديم،  الديني  فالجهل  معهم.  والنطيحة  المتردية  ف  لجر  ب ن فاق  الدينية 
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حسن عبد هللا  ي  السيرك محمود محمد طه و التائه  البيئة الخصبة والمناسبة ألمثال  
لتتكاثر    المشعوذة  والسلفية والصوفية  الكاذبة  والوهابيةاالقطاعية  الترابي والطائفية  

قتل   عنه  ض  تمخَّ الذي  الديني  الجهل  نفس  هو  الضارة،  السرطانية  مشرومايتهم 
ت   التي  في  نفسها  ى  سم   القوات  لبعضهم البعض  قتل المدنيين  للمدنيين أو  نظامية 

انحاء السودان في اعقاب الثورة على االخوان المتأسلمين بينما مجرمي القوات التي  
نافجي الحضنين  غير نظامية يقيمون في القصر الجمهوري  هي  نظامية و زورًا  تسمى  

ل حون بينما أمهات الضحايا ال   فهذه  م ن صف لهن.  يعيشون بين نفيلهم ومعتلفهم يس 
بالحق   يهتم  من  هناك  ليس  ألنه  الضاللية  الحركات  فيها  تنشط  التي  البيئة  هي 

وال    بل هي بيئة يقتل فيها المنتصر  المهزوم  ليكتب األول التاريخ وفقا لهواه   والعدل.
عليها  انقلبت  التي  للسلطة  امتداد  هي  وطغيانية  جبروتية  سلطة  إال  أثر    يقيم  وال 

 . اة الناسللتغيير في حي
إين أثر إعدام محمود محمد طه على نظام حكم البالد وأين نتيجة تجديد  ف         

سوده الظلم والطغيان  يهللا الترابي الخسيس والدنيء على واقع    أصول فقه حسن عبد
المتأسلم الذين    االخواني  عليهم  مازالوا  ومجرميهم  الثورة  بعد  حتى  القصر  في 

؛ ظلمات بعضها فوق بعض،  وسيظل مستقبالً   قديماً   ؟ وهذا كان الحال واقتالعهم
إذا لم يعرف الناس الدين الحق وأهل الدين الحق ويوالوهم ويفق  هوا أنفسهم فيه ويتبرأوا  
وستستمر   وحديثهم. سيستمر هذا الحال الظالم  وأهل الباطل؛ قديمهم  الباطل  من 

والسل والطائفية  والترابية  المحمودية  والمشروميات  والتيمية  الطفليات  والوهابية  فية 
والصوفية السامة والعسكرية اآلكلة ألموال الناس بالباطل والمليشياتية الدموية من  
أبناء الحرام في االنتشار واالزدهار لت ور ث المجتمع الخزي في الحياة الدنيا واآلخرة  

ع  ألن الناس ال تعرف أنها سائرة على درب رموز االنحراف القديم من خالل االستما
د. فمحمود محمد   د  إلى كل ضال والتأثر به ولذلك يبتليهم هللا تعالى بالظالمين الج 
طه كان كحسن عبد هللا الترابي؛ تجديديًا بطريقته التضليلية الخاصة، وكالهما من  

السيركي  وما تبقى من دين السودانيين. حيث جاء    بالد المصائب التي حاقت بال
الع ليشغل  الترابي  هللا  عبد  ويخط  حسن  بالترهات  الفارغة  الديني  قول  العنوان  ف 

ووهابيتهم   المتأسلمين  االخوان  خط  وأصبح  طه.  محمد  محمود  من  المتهافت 
وسلفيتهم وصوفيتهم متواز مع خط محمود محمد طه ألهداف سياسية ال عالقة  
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لهما بالدين اإلسالمي الصحيح. فكل منهما يستثمر ويستغل الدين المزيف ألهدافه  
ة والكهنوتية المعادية للدين األصيل. وقد اتضح ذلك جليًا في عهد االخوان  السياسي

المتأسلمين القميء؛ عهد الوبال الوخيم، وكان سيكون اتباع محمود محمد طه أسوأ  
ر لهم أن يحكموا البالد وعلى الناس أن تع   وتنتبه ألن الباطل ال ينتج    ي منهم لو ق د  

إال باطاًل وكالهما يمثالن الباطل بكل تجلياته السيئة. فال يوجد فرق بين ضالليات  
حسن عبد هللا الترابي وزيغ قلب محمود محمد طه. وكل ذلك الباطل الذي  عقل  
و التائه  كان   طه  محمد  ابطاله  الماجشوني  محمود  من  الترابي  هللا  عبد  حسن 

د النتاجات المتعددة والمتسلسلة لالنحراف األول في سقيفة بني  المعاصرين هو أح
ساعدة التي ابعدت المعصومين الطاهرين الم طهَّرين عن قيادة االمة وأنتجت للناس  
حكامًا من المنحرفين والفلتويين والكاذبين والناكثين والظالمين والضالليين والفاسقين  

ت والطاغوت وسفكوا الدماء واورثوا الناس  الذين رسخوا للجب   والفاسدين وأبناء الزنى
ولذلك كانت السلطة الجبروتية والطاغوتية على    .إلى يومنا هذاوإبادية  بيئة إعدامية  

عي كذبًا أن ذلك باسم هللا تعالى وهللا تعالى بريء   مر العصور تقتل ظلمًا ولكن تدَّ
عي كذبًا أن ذلك باسم هللا تعال م ظلمًا ولكن تدَّ ى وهللا تعالى بريء  من ذلك وتعد 

 مما يفعلون.  
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 شنيعًا ومشيناإعدام محمود محمد طه كان خطًأ 
 
 

مع                     الكامل  اختالفنا  طه  رغم  محمد  نقول  محمود  اننا  ن  إإال 
خطأً إعدامه   ومشينا  فادحاً   كان  طوشنيعًا  محمد  فمحمود  الظلم ضحية  كان  ه  . 

محمود  ن الطرح الذي طرحه  أل  .الكهنوتي والسياسي وفل سهما العقلي معاً   واالستبداد
طه يضلل    محمد  العقولإ ال  فاقدي  في    ال  إال  القتل  نزعات  يثير  المجرمين  وال 

أصحاب العقول المفلسة التي ال تعرف التعامل اإلسالمي الصحيح مع مثل تلك  و 
  .ومنهج العترة عليهم السالم  النبوية الصحيحة نة  لتعاليم القرآن والسُّ   المواقف وفقاً 

وليس بأساليب اإلعدام   قولبال  قولالالكلمة بالكلمة و مواجهة  كان من االجدر  حيث  
فأين الكهنوت الضال والجاهل  . الحرمان من حق الحياة وأ الدموية  وأ أو اإلرهاب

من استهدفوا  ع وسلطته الظالمة من المنهج النبوي الذي عفا، كما سنرى الحقًا، حتى  
الكهنوت الضال  ن  يأمن تبوك؟    حياة النبوة نفسها بينما كان النبي ص وآله عائداً 

السالم الذي    عليه  علي  أمير المؤمنين اإلماممنهج  من  والجاهل وسلطته الظالمة  
فيها "  لمعارضيه،  يقول تذكروا  أن  هللا  مساجد  نمنعكم  الفيء   اسمه، ال  نمنعكم  وال 

أيدينا أيديكم  دامت ما قال  ف   1" .ب ق ت ال   نبدأكم و ال   ، مع  اإلمام  عندما  المؤمنين  أمير 
ملة الخالدة، كان  علي عليه السالم    يعلم حقيقة اآلية القرآنية التي تقول،هذه الج 

ف اءً ف أ مَّا  ﴿ ب د  ف ي ذ ه ب  ج  ك ث   الزَّ ا ي نف ع  النَّاس  ف ي م  ض   ف ي و أ مَّا م  فلماذا نخلق   2﴾.األ  ر 
النبي ص وآله والعترة عليهم  يقتل  ولم    أبداً   ولم يأمرنا الدين بذلك  مةضحايا الكل  

ر  م  قد زاد من ع    محمود محمد طه  إعدامكما أن    ؟حتى كفريا  من ينتج قوالً   السالم
. ألنه لو كان محمود محمد طه حيًا فإنه إما كان  والمتهالك  المهترئ والبالي  شطحه

به الشرخ الذي  رت ق  وأنتج ما ي   محمودأ مما شطح به كما فعل مصطفى  قد تاب وتبر  
نه كان قد تم دحضه بأعمال  أو  أ وي صلحه  احدثه في عقيدة بعض المتردية والنطيحة  

ال يستطيع هو الرد عليها  بطريقة  وعرضيًا    طولياً هاته  ر  ت  ك  ك   ف  ت  استبصارية  علمية  
الً إ تمحُّ حتف    تاً وتهاف  وتخرُّصًا    ال  عن  يهلك  فنفسه حتى  ولذلك  المنظومة  إ.  ن 

الجاهلة   البليدة  الكهنوتية  ل ط تها  بعد  وس  التوبة  فرصة  من  حرمته  قد  اعدمته  التي 
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في  والتوبة واإلصالح    حرمانه من حق الحياة  ن والمراجعة وبذلك يكون ذنبعُّ م  الت  
تعالى ال  سبحانه و فاهلل  أفكاره.  رقبة الكهنة التنابلة واألغبياء الذين أعدموه بسبب  

  الطغمة الحاكمةبها  في الدنيا بالطريقة التي تعاملت  المسالمين  يتعامل مع الكافرين  
النبي ص  . كما أن  محمود محمد طهوكهنوتها الجاهل في السودان مع    الظالمةو 

ه حتى لو خرج محمود محمد طه  ن ألبداً أ أمثال محمود محمد طه  قتل  لم يكن يوآله  
اإلسالم ربقة  امر    من  االمر  وأن  اختياره  سيكون  ذلك  الن  القتل  يستحق  يكن  لم 

فاهلل تعالى ال يجبر خلقه على عبادته. فقد قال هللا    .واالجبار   لزامعقيدة ال يأتي باإل
ار ه ون  ﴿حكم تنزيله،  تعالى في م   ا ك  كما ان نهج العترة عليهم    3﴾.أ ن ل ز م ك م وه ا و أ نت م  ل ه 

االقوال. حيث يقول    من  ك فر ياتالالسالم كان هو النهج النبوي ذاته في التعامل مع  
الذي بالنسبة للنبي ص وآله بمثابة هارون    امير المؤمنين االمام علي عليه السالم

بغيهم شرًا،  "ال ن    حتى من كانوا يسبونه ويلعنونه،في شأن    لموسى عليهما السالم،
ومحمود    4".سكتوا تركناهم وإن تكلموا حاججناهم وإن أفسدوا في االرض قاتلناهم  إن

منصوص بطريقة واضحة  ال فساد  بالمعنى الشرعي لإلمحمد طه لم يفسد في األرض  
وإنما استخدم سالح الكالم والكتابة ولو كان للكهنة التنابلة ذوي الدقون   في القرآن. 

روا الناس ضد اباطيلهالقذرة عقاًل لحاججوه ودحضوه   ألنه ال يضر الناس  من    ونوَّ
اهتدوا  إذا  وحملوا  ضل  ونذالة  ة  س  بخ  السقيفي  نهجهم  الجهلة  الكهنة  رك ب  ولكن   .

السيف بوحشية وحرموا، بدموية وقسوة منقطعة النظير، رجاًل عجوزًا من حق قضاء  
الكهنة اثبات  بقية حياته وذلك بسبب أفكاره التي ولو كانت كفرية فكان يجب على  

فمادام لم يحمل    ذلك بطريقة علمية وليس بأسلوب هيجان الثور في متجر الخز ف.
ف م ن  فإن القرآن يقول، "  ولم يقتل أحداً   محمود محمد طه سالحًا يواجه به المجتمع 

م ن  ل ي ؤ  اء ف  ف ر   ش  ل ي ك  اء ف  م ن ش  ن كفره رغم كفرية  عل  محمود محمد طه لم ي  إن  و بل  "  و 
  قاله ومع ذلك ال يحق الحد ان يحرمه من حق الحياة التي وهبها هللا تعالى له ما  

ن مصداق "الزنديق" و  يعي   له سلطة لألنه ليس هناك من بين الكهنوت الجاهل من  
ه  "الكافر" ع    حاضناً . فمن هو الكهنوت النجس الذي ال هم له سوى النوم في مضاج 

 س من حق الحياة من دون وجه حق؟ن يحرم النامكبَّات نفاياته المتعددة أ
لم يكن من الصعب دحض  في الحقيقة، فلو كان للكهنة الجهلة عقول فإنه           

ولوتبيان الحقيقة ل  وشطحاتهمحمود محمد طه  ت ر هات   وإذا عاند واستمر  لناس  ه 
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جتمع  تركوه على حاله بل وال ضير كذلك إذا اال ضير بعد ذلك ان ي على ضالله ف 
عدم  ن  أ .  ألهوائهم  وفقاً   محوله ألنهم بذلك قد اختاروا ما يروق لهضالين  بعض ال

  رجل مسن   المفلس الى إعدامئهم  ولجو مقتدرة  صحيحة و امتالك الكهنة لعقول دينية  
وعمامات  قذرة  شيطانية    وناً ق  يوضح ان المجتمع كان يمتلك د  المتقدم  في ذلك الع مر  

نج   وجالبيب  وثنية  الرُّك ب  قةل  مع سة  بادات  ل  بممسوخة    اشكاالً منهم    تجعل   تحت 
ل  أتحاول    كوجوه مدمني المخدرات  كالحة  فطرية في مقدمة جبهات وجوه ز ف ع  ن ت بر 

من حملة الدين    بداً أ  نك ت بل لم    حقيقياً   ملك ديناً ت في الحقيقة ال    اولكنه ية  دع  ب  صالة  
ال  تعاليم القرآنية و الالجهلة ال عالقة لهم بو ن الكهنة التنابلة  أوهذا يوضح    االصيل!

في التعامل مع مثل هذه    نهج العترة عليهم السالم ال  ة ونهج النبي ص وآله و نَّ بس  
يعيشون و فإنهم شلة من التنابلة ذوي الدقون القذرة    ،فالكهنة كما عهدناهم.  الحاالت

حضنهم   ن  نافجي  وبين  وكروشهم  فروجهم  وم  ل  فيبين  كاألنعام    مهف  ل  ت  ع  هم  يأكلون 
ور باعل  ويس   وث الث  مثنى  آية  سوى  الدين  من  يعرفون  وال  كاألبقار  إلثراء    حون 

 .  ن فاياتهملبمكب ات  مضاجعهم
ن أعمال محمود محمد طه يمكن أن يدحضها  أدرك الكهنة التنابلة  لم ي           

وعلى    ،فوليس الدين المزي    ،من الدين الحق  ر  بكل سهولة الشخص المطلع على قد  
دراية بباقة من العلوم األخرى بطريقة علمية ومعرفية. ولألسف لم يكن الكهنوت  

عا إال على اإلرث السقيفي المليء بالكذب والبهتان والتزوير والدموية  ل  طَّ التنبل م  
شه فقط  يتق نولم  والدموية  والتحايل والخداع  والقتل   والصراخ والهيجان    سوى تربية كر 

واستنفار  فصراخ وهيجان    .سفك دماء من ال يستحق ذلكالذي ال طائل من ورائه و 
الدين  المفلس   الكهنة ومعرفة  والصوم  بالصالة  تظاهرهم  لقول   هو  رغم  مصداق 

"ال تغرَّنك صالتهم وصومهم وكالمهم    فيهم والذي يقول  االمام الصادق عليه السالم
وبالفعل نرى ذلك حتى اآلن على المنابر    5ورواياتهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة."

الح   بروح  لكن  تعالى  هللا  باسم  الحمار  الكهنوت  عليها  ينهق  المستنفرة. م  التي  ر 
اخ  الصر الدين من الهجوم المعادي. كما إن  فالصراخ والهيجان الكهنوتي لن يحمي  

يفقدهم الثقة في تلك الدقون سبل    والهيجان الكهنوتي لن يحمي الناس من االنحراف
شرعية   سوى  تمتلك شرعية  ال  واالستنفار  النهيق  التي  إلثبات  الصراخ  و والهيجان 

كاألطفال ال.  الذات  جعل  اجل  وعياً أمجتمع  فمن  الدينية    كثر  النواحي   اً وقادر من 
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تجنُّ  هرطقات  على  المنحرفين  وت ر هات  ب  من  وغيره  طه  محمد  من  محمود  كان 
أن يتعلموا الدين األصيل  الجهول  االجدر على النظام السياسي الطاغوتي وكهنوته  

تعليماً   أوالً  ينشروا  ثم  اإلسالمي    راً بص  ست  وم    نوعياً   دينياً   ومن  بالدين  الناس  يربط 
األصيل الذين هم النبي ص وآله وعترته الطيبين    ي األصيل وبرموز الدين اإلسالم

  صدر ال  في  أكثر وعيًا وسماحة وسعةالناس  بذلك    فيكون   الطاهرين عليهم السالم
وقبواًل لآلخر المعارض المسالم وفقًا لتعاليم اإلسالم ونهج النبي ص وآله والعترة  

إذا اهتدى  وال يضره من ضل  نا  حصَّ م  . وحينها كان المجتمع سيكون  السالمعليهم  
الح وتقيؤ ونفايات  ر  تجد فيه ت    وال   مكاناً وغيره    محمود محمد طهوقمامة  هات وس 
وكان حينها سيسقط هيكل الرسالة السقيفية الثانية  مشروميات الضالل  من  ي  غذ   لت  

سلة مهمالت التاريخ    لىإذهب  مام عينيه وكان سيأ  محمود محمد طه الذي يبنيه  
تلميع    وأ   و خلق زوبعة في فنجانأمن دون إراقة دماء  ه  الذين من قبل  سقط  كما  

اإلسالمي الحق واجه  . فالدين  محمود محمد طه  ؛بغل الغربيين  وأحمار الشيوعيين  
وتجاوزها    محمود محمد طه وقمامة  ح وتقيؤ ونفايات  ل  رهات وس  الكثير من أشكال ت  

الج   والمعاصرين  القدامى  واولياءهم  االبالسة  من  باهلل  المستعيذ  ولكن  د  تجاوز  د. 
فإن   وأن  لألسف  الحق  بالدين  لهم  علم  ال  التعليمية  الكهنة  المجتمع  منظومة 

أكاذيبه  انحرافاته و سهم المذهب بكل  ر   د  عل  م الناس الدين االصيل، بل ت  واإلعالمية ال ت  
وتعابير "فالن وفالن" و "كذا وكذا" و "هنا بياض" من  داعه  وخ    وتحايله  واباطيله

التزوير والتحايل والخداع  فتلك األكاذيب واالباطيل و   . اجل إخفاء الحقائق عن الناس
  تيهال  يالتي نراها ه هو حالة مرضية والنتيجة  في مصادر وكتب التراث السقيفي  

لذلك . حيث ال تعرف الناس الحقيقة وال يصلوا إلى الحق و جديدا  اً ه يتينتج    الذي
كرد فعل للباطل المذهبي السائد    ومتمردة  سة ومنحرفةاتجاهات أخرى ومعاك  تظهر  

والدين األصيل    باسم الدين  ا ي يتم نشرهتالهات واالضاليل  ر  الممتلئ باألكاذيب والت  و 
أمر  مستحوذين على  فالفمن يحترم عقله ال يرضى ان يتعبد باألكاذيب.    .براء  امنه 

ن يتعلموا الدين  أمن    بدالً   له،  أهالً   وا، وهم ليسالدينث باسم  حدُّ عين الت  المدَّ الدولة و 
المجتمع   عن  ويضعوا  ي  إ األصيل  فانهم  عليه  التي  واالغالل  المجتمع  كب   صره  لون 

اإل من  االغالل  بالمزيد  واالباطيل  صر  واالكاذيب  والتحايل    . المذهبيةوالخداع 
الدينية  ف المقررات  فيعتنوالكاذبة  الضاللية  مادامت  الديني   ق  واالعالم    المدارس 
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م ر الم ستنفرة  الضراري   تستضيف "الهالفيت"  وسائل االعالم  و بر  االمن  على  نهقيللح 
ر جة"  و ين الر ج  ي ق ه  فإن مصير المجتمع  له    وهم ليسوا اهالً ليتصدوا ألمر الدين    " الم ت ف 

  االبليسية  طههات محمود محمد  ر  ن يواجه الكثير من التمردات الشيطانية وما ت  أهو  
واإلعالمية  والدينية  التعليمية    مومنظومتهوالكهنة  من اشكالها. فاالستبداد    ال شكلٌ إ

  ستنتج حتماً   معتور    هات واباطيل واكاذيب مذهب  ر  الناس ت    في   نر بة التي تحق  الخ  
منذ استشهاد النبي ص  تاريخ المسلمين    حالفة وهذا كان  المزيد من األفكار المنحر  

سوى الفعل المذهبي ورد الفعل  المسلمون  لم يشهد  . فمنذ ذلك الحين  وإلى اليوم  وآله
هات واالكاذيب  ر  من انغماس الناس في الت    سوى مزيد    المذهبي الذي لم ينتج شيئاً 

.  هل الدين الحقيقيينأ   ة من الب عد عن الدين االصيل وعدم معرف  واالباطيل ومزيد  
هله وعندها سيعرف  أ فمن يريد أن يكون الحق سائدًا فعليه أوال معرفة الحق ليعرف  

يتطلب مناخ الحرية المسؤولة وعقلية  وهذا  ويتبرأ منهم  من هم أهل الباطل ويدحضهم  
علمية  االستبصار   بطريقة  والباحثة  علمية    ومعرفيةالمتدبرة  وعقلية  رحب  بصدر 

لم الحق والحقيقة وينشر التنوير واالستبصار  ليتع  ومعرفية ومن دون احكام مسبقة
 . في المجتمع

عن    عاجزاً و   جاهالً ه كان  محمود محمد ط  ولذلك فإن من كان وراء إعدام         
ه وتنوير الناس بانحرافه وفي نفس الوقت فان من   د   م محمود محمد طه لم اعدإ ر 

ن المجتمع من الضالالت الناشئة بل كان مساهماً ي   في ترسيخ الدين المزيف    حص  
  ووهابيتهم   السفلة  وسلفيتهمالساقطين  من الكيزان    أعدموهمن    مؤيدو عبر    في المجتمع 

الحق  المعتوهة  الدموية  وتيميتهم  االرهابية همهم  يكن  لم  الباطل    ألنه  ترسيخ  بل 
فالحق يتضح  .  الم توارث الذي يصب في مصلحتهم ومصلحة السلطة التي يوالونها

ل   والدحض  والجدال البرهاني  بشكل  جلي  في مناخ الصراع السلمي القائم على التناو 
والمعرفي.   التنابلة قد فشلوا في  فالعلمي  أن  ادر إالكهنة  ال  صاحب كلمة  إعدام  ك 

من اعدام محمود محمد    عدموه. فبدالً أ الفلس العقلي لمن    فضحينهي أفكاره بل ي
كان   السن،  في  المتقدم  الرجل  يعد  من  طه؛  ان  وت  ل  جه  الكهنوت  م  االجدر  لُّفه خ  ه 

وذلك من خالل تعلُّم الدين اإلسالمي األصيل وتحصين المجتمع    والً أ   والديني  العقلي
الت   ك  ر  ضد  تمأل  التي  واالكاذيب  المجتمع  ت لم  تي  ال  تراثالب  ت  هات  خباالإزد    . ال 

فدحض األفكار المنحرفة ألمثال محمود محمد طه بطريقة علمية وباالتكاء على  
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لذلك  اإل ونتيجة  وواعية  مستبصرة  الجماهير  يجعل  الذي  هو  األصيل  سالم 
االستبصار فإنه تنهار هياكل الجبت والطاغوت القديمة وتموت أفكار المنحرفين  

كان على  ولذلك    احياء.   مازالوا   وهم القديمة  ئمة على تلك الهياكل  القا   المعاصرين 
حق  مسؤولية وهذا  لل ل  حم   المت حرية االختيار  يعلم ان حق المجتمع هو  الكهنوت أن  

دائماً يكفله   به  وينادي  األصيل  سابقًا،  .  الدين  ذكرنا  القرآنوكما  يقول    ، حيث 
م ن   "ف م ن   ل ي ؤ  اء  ف  اء    ش  م ن  ش  ف ر  و  ل ي ك  ركان  أهم  أ من  هي  والعقائدية  فالحرية الدينية  "  .ف 

حرية دينية   غيابفي بيئة  . كما أنه  عناصر اختيار االنسان للدين الذي يقتنع به 
اء    ويغيب العمل بتعاليم اآلية القرآنية التي تقول "ف م ن    تبط ل فلسفة االبتالءفإنه   ش 

م ن   ل ي ؤ  اء    ف  ش  م ن   "و  ف ر  ل ي ك  اإلسالمي  .  ف  الدين  في  عقائدي  أصل  واالختيار  فالحرية 
دونهما تنتفي الغاية من  من  طار العدل اإللهي ولذلك فإنه  إاألصيل ويدخالن في  

و  واالوصياء  االئمة  ل  ع  وج  ل  والرُّس  األنبياء  لارسال  يوم  والثواب  لحساب  تحديد 
ألنه اختار  أي  ؛  والرأي  اب االعتقاد ألسب  اً حدأقتل   أن يولذلك ال يحق ألحد    .والعقاب

ل  و تخرَّص  أ  و ترك أخرى أعقيدة   .  ، أيًا كان اعتقاده ورأيهأو ضدها  في عقيدةوتمح 
ص  و يتخر  أ سالم الذي يرتد أو يكفر فقد جعل الدين اإلسالمي االصيل محاسبة الم  

الدين   يحقفي  وال  وحده  تعالى  هللا  هذا    أبداً   مسؤولية  في  يده  ل  ي دخ  أن  ألحد 
اإللهي.   الشيطان،  االختصاص  واتباع  للشيطان  تعالى  هللا  قال  ا  ﴿فقد  ن ه  م  ر ج   ٱخ 

ين   م ع  نك م  أ ج  نَّم  م  ه  أل  نَّ ج  ن ه م  أل  م  ح وًرا لَّم ن ت ب ع ك  م  ولم يقل سأرسل من      6﴾م ذ ء وًما مَّد 
ومسؤوال    كان حرًا فيما يريد أن يقول  محمود محمد طهيقتل اتباعك أيها الشيطان. ف 

تعالى   هللا  امام  مستبصراً عنه  يكون  أن  المجتمع  على  كان  الدين    لكن  وم تَّبعا 
م اعضاءه بسرعة على ما يقدمه أمثال المعتوه  اإلسالمي األصيل ليستطيع أن يحك  

ت ر هات   اال  هو  ما  المنحرفين  من  امثاله  يقوله  ما  أن  ويستنتج  طه  محمد  محمود 
حتى  و   الواعيالمجتمع  غالبية أعضاء  وبذلك ال يؤثر على  ونزغات شيطانية  ابليسية  

عي  وللمجتمع الوا .  بعه عدد من الضالين ألنه في كل مجتمع هناك خسائرإذا ات  
والتسقيط وليس والتعديل  كامل الحق في دحض محمود محمد طه واخضاعه للجرح  

ل مسؤولية ذلك امام هللا  هات ابليس فهو حر ويتحمَّ ر  ن يت بع ت  أفمن أراد  .  أبداً   القتل
ن يكون  ألكن يجب  .  وله اجره على هللا تعالى   ومن أراد ان يهتدي فهو حر  تعالى
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ناً المجتمع   ص  كاملة ويتبرأ    اليةً هل الحق و  أ بالدين اإلسالمي األصيل الذي يوالي    م ح 
 لوجه هللا تعالى.   وتامةً  كاملةً   من اهل الباطل براءةً 

 ساهم إعدامهل    ؟فهل عر ف الناس الدين الحق بعد اعدام محمود محمد طه        
المجتمع  ه في تنوير الناس بالدين اإلسالمي األصيل أم استمر  محمود محمد ط

ت ر هات محمود  بأسلوبها الخاص  تشبه  رهات واكاذيب وقصص خيالية  يعتقد في ت  
د  محمد طه و  والكاذبين والخائنين  الظالمين والمنقلبين  الناكثين و اقطاب السقيفة  ت مج 

ي فضائلهم  خف  وت    ؛ العترة عليهم السالمهل هللا الحقيقيينأ هم  ش  ت  في نفس الوقت  و 
  الكثير من لماذا نجد  إلعدام محمود محمد طه فائدة للمجتمع فإذا كان  ف؟  االلهية

لحد أو يميل إلى االلحاد وغالبيتهم معاد لكل دقن  الشباب اآلن علماني وبعضهم م  
ت ل ف و ش  وكر  ر  قذ     أن اإلجابة على هذا السؤال هو  يحوم في المجتمع؟  ممدود  م ع 

يميل إلى االلحاد وغالبيتهم معاد  الشباب اآلن علماني وبعضهم م لحد أو    الكثير من
ت ل ف وممدود يحوم في المجتمع ش م ع  ر وكر    ون قصد   ال ي    واصبحأألنهم    لكل دقن قذ 

فيه حقنوها  التي  باألكاذيب  المليئة  المذهبية  أطفال  وه  مالمحتويات  في    راصغ م 
كثر  أ، وما  واعياً   عرفياً مو  علمياً   اطالعاً  والعط  او   وار ب  عندما ك    م. ولذلك فإنهالمدرسة

األكاذيب    لضخامة كمية  مبسبب اكتشافهبالصدمة    واشعر   مفإنه  وسائل التنوير اآلن،
وكهنوت المنبر الضرار    راصغ  موه  ملهو في عق  ب المقررات المدرسيةكت    هات التي حقن

علمية  و ة  ي دراسن يعطي نظرة  أن يتأكد من ذلك فعليه  أ . ومن يريد  وكبار  وهم ناشئون 
ك   لمحتوى  دقيقة  والتاريخ  م قررات  ب  ت  ومعرفية  العربية  الدين  المرحلة  واللغة  في 

المنحرفين  ن في عقول النشء دين الصحابة  تحق  ب  ت  . حيث أن تلك الك  المدرسية
لو    ولألسف فإنه حتى   .وأهل بيته الطاهرين  ص وآله   وليس دين هللا تعالى ورسوله 

اصاًل  يمكن ان يكون  على طاعة صحابي    قائمٌ   فعلٌ هناك  قبلنا جداًل وتنزاًل بأن  
معصية    فأن المصيبة الكبيرة والطامة الكبرى هي أنه حتىلتأسيس حكم عليه  فقهيًا  

يتم بناء االحكام    ياً هأصبح أصاًل فقيه  عل  موخروجهالصحابة للنبي ص وآله  بعض  
أنها  ولألسف  عليه  "الشرعية"   رغم  العامة  المصلحة  باسم  دينية  احكامًا  يسمونها 

وخروج الصحابي    للنبي ص وآله  منحرف  ناشئة من أصل يجسد معصية صحابي
هللا فهل الدين اإلسالمي هو دين  ي العظيم.  ل وال حول وال قوة إال باهلل الع!!!  عليه

جري في  إن ما ي فلألسف  و   ؟وأمثاله  ص وآله أم دين ذلك الصحابيتعالى ورسوله  
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ب التعليماالمجتمع  حقن    اتوالنشاط  الديني   سم  هو  االمنبرية  تلك  نحرافات  اللمثل 
  اوالدين منه   باسم الديناألطفال  في عقول  والقصص الكاذبة  كاذيب المذهبية  واأل
ج من  يخر  ن  أوحاول  في بيئة تضليلية كهذه    "رة التنفسمقد  "  شبابال  ولذلك ف ق د    .براء

أنها    مهلى ما يعتقده  إبة  والكاذ    نحرفةالمذاهب المالت وإصر واغالل  كب   وم  ضيق  
ه لن يجد حتى في النموذج الغربي  حرية فردية على النموذج الغربي وهو ال يدرك ان

ر االنحراف واغالل الماسونية وت ر هات    حرية فردية بل تنتظره م كب  الت العلمانية وإص 
محمود محمد  التائه  من  المحلي    أعراضهاى  تلق بطريقة مباشرة بعد ان كان ي  االلحاد

و  الطائفية  عبدهللا  حسن  السيركي  طه  وقيادات  السلفية االقطاعية  الترابي    وكهنة 
الكهنة  .  المشعوذة  ةوالصوفيالدموية  والتيمية    الكاذبة على  الذنب  كل  والذنب 

واالعالم   الكاذبة  ومقرراته  التعليمي  والنظام  المنبرية  ومواده  ومنظومتهم  المضلل 
 .وجعلتهم مغي بين عن الحقيقة  الكثير من الشباب  التي اضلت  التسطيحية وااللهائية

فبالرغم من وجود الثقل األول؛ القرآن الكريم، إال أن الشباب قد أصبحوا           
الدين اإلسالمي األصيل؛ المتمثل في عترة النبي    الثقل الثاني من ضحية غياب  

الذين أوصى بهم النبي ص وآله منذ بداية الدعوة    ؛صلوات هللا تعالى عليهم اجمعين
الشباب ال يعلم  ولكن  عوهم.  ب  امر الناس ان يت  و وحتى آخر لحظة من حياته الشريفة  

عمر بن الخطاب واتباعهما هم من  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و الناكث  أمثال  أن  
ال  حيث    . كما قلنا سابقاً   صيل من تمام النعمة وكمال الدين اال وشبابها  حرموا االمة  

الموجودة في   الحقيقةالشباب بصفة عامة والمجتمع بصفة خاصة هذه  غالبية  يعلم  
بَّسةً  وال يطلعون عليها الن الكهنوت اعطى معنويًا    تدبيساً   أمهات كتبهم ولكنها م د 

االمر   هو  يحتكر  حتى  الكتب  أمهات  لتناول  مستصعبة  في  لنفسه  صورة  ويحقن 
يريدها التي  جرعته  جمع  الناس  خطبة  كل  في  المرسلة    بأكذوبة  ةفينهق  المروية 

م الشباب  "كتاب هللا وسنتي" ويحر    والتي تقول  والتي ال سند لهاوالمختلقة والمفبركة  
وآله   ص  النبي  حديث  و من  الك  الصحيح  كل  في  و ت  المتواتر  يقول ب  "الذي   أيها ، 

 على فرط قالوا: نعم. قال النبي صلى هللا عليه وآله: فإني تسمعون؟ أال الناس،
 رسول يا الثقالن الثقلين. فنادى مناد: وما في تخلفوني كيف فأنظروني الحوض

الثقل  وآله:  عليه  هللا  صلى  النبي  قال  األصغر   واآلخر  هللا، كتاب  األكبر  هللا؟ 
فال  الحوض، عليَّ  يردا حتى يتفرقا لن أنهما نبأني الخبير اللطيف وإن عترتي،
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ونتيجة   ."منكم أعلم نهمفإ تعلموهم فتهلكوا وال عنهما تقصروا  وال  فتهلكوا، تقدموهما 
في أمهات  بصيغ مشابهة  حرمان الناس من هذا الحديث النبوي الصحيح والمتواتر  ل

الضالة  ر  الت  وتسلسلت  تسللت  الكتب   واألفكار  االمة  إهات  التاريخ  لى  كانت  عبر 
ب ب حربتها  السقيفة رأس افعاها   الف من نماذج  اآلفي القرن العشرين  وانتجت  وم د 

إال    ي التي ما ه  محمود محمد طه بأسمائهم الخاصة ومناهجهم المنحرفةالضال  
وطاغوتي    وجبروتي  قحافي وصهاكي وعفاني وخوارجي وسفيانيامتداد النحراف  

من قبل  كما فعل    ةالجبريبطرق كثيرة منها الطرق    ر االنحراف من الدين نفسهيبر   
محمود محمد  الناكث عمر بن صهاك ومعاوية بن ابي سفيان وفي القرن العشرين 

وهللا بريء مما يقول    دعي أن هللا تعالى أراد لالمة هذا الحال المزري اي  ذال  طه
 . محمود محمد طه

حنا فإن الجبر هو أ          والتي    الباطنية األولىأدوات  حد  وكما سبق ان وض 
إللغاء   االختيار  يستخدمها  وحرية  العقل  العقلولدور  يفشل  تلك  ذلك  مثل  في   ،

وال يمكن لمجتمع يسود  وأهل الحق  الحق  ومعرفة  دراك  إفي    المجتمعات الجبرية،
أل الصحيح  الدين  على  يتعر ف  ان  الواقع  هذا  م كب الً فيه  يكون  االنسان  بإصر    ن 

المقدَّ  المذاهب  سيطرة  واغالل  وتحت  فيه  والمحقونة  له  الطاغوتية مة  السلطات 
وبتبرير مختلق ومفبرك    ده بالتعاون والتآمر مع الكهنوت الضالوالجبتية التي تستعب  

 .يدعي أن ذلك الحال هو ما أراده هللا تعالى وهللا بريء مما يدعون   من الدين نفسه
البسيط الذي ال  ض الفرد  يتعر  كمحمود محمد طه    أبله  مخل  طبمجرد ظهور  لذلك فو 

الصحيحة   المعلومة  الصحيحة  يملك  الختالط  والمرجعية  المجتمع  هذا  مثل  في 
ن يعرف الحق من الباطل وال الخير من الشر. وفي بيئة  أمامه وال يستطيع  أ  األمور  

أباطيله  هات محمود محمد طه والمشروم الذي يت بعه والذي ينعق بر  كهذه نشأت ت  
وال يمكن الوقوف في   موسينشأ المزيد من امثاله   اآلن  في المجتمع حتىوقحة  جرأة  ب

وجه هذه الترهات واالباطيل إال من خالل التوعية والتنوير الذي يجب ان يشمل  
 . حتى من ينتج تكل الترهات واالباطيل وليس من خالل قتله

فإنني            ت  بالقد  ولذلك  به  أ دين  الذي  وخ  ر  ر  محمود  ز  هات  وهرطقات  عبالت 
أيضاً  أ دين  فإنني  الضاللية  طه  جاهالً   محمد  كان  بإعدامه  قام  من  الن    إعدامه 

  الكلمةضد من ينتج    بالدين كجهل محمود محمد طه نفسه بالدين. فالقتل ليس حالً 
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نه حتى بعد فتح مكة كان  أالنبي ص وآله كان يعلم  كما أن  دة اخرى.  يو يعتنق عقأ
ولم يفعل    في بيوتهم  راً ت والع زَّى س  ظلوا يعبدون الال    "صحابة"ن  و  هناك ممن ي سم  
أمام انتشار الدين    عائقاً الح وال يقفون  ألنهم قد القوا الس     لهم شيئاً النبي ص وآله  

وآل ص  النبي  يحاربهم  ولم  السابق    هاإلسالمي  ألفي  يعيقون إال  كانوا  إعاقة   نهم 
 . إجبارهم على دخول اإلسالم أو البقاء فيهوليس من أجل انتشار الدين  حةل  س  م  
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 لةت  الق  لة ه  الج  محاصرة الكهنة  
 

 
عن محمود محمد    دفاعاً   ت سئلة ليسمحاصرتي للكهنة هنا باألإن                    

األسئلة التالية    وإنما أ ثبت من خاللوإدانتي له  الذي اثبت التناول أعاله ضالله  طه  
  الدين أصالً حماية  ان الكهنة مزدوجي المعايير وانهم ال يحمون الدين وليس همهم  

م ممن يضعون اصابعهم  ه  وإذا عرفوه ف    الدين األصيلكنه  ال يعرفون    ألنهم أصالً 
،  أحمد بن حنبل  1كما كان يفعل  استكبارا  ن في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويستكبرو 

عندما يسمع    في جلسات محاضرات استاذه الصنعاني  ف عل الكفار من قوم نوح،
م أن  فولذلك  .  رفينح حديثًا نبويًا يفضح الصحابة المن عدموا  أ الذين  الكهنة  يمكن الجز 

االصيل  اإلسالمي  الدين  بينما  في ضفة  كانوا  محمود محمد طه والذين يؤيدون ذلك  
أخرى.  كان   ضفة  محمود  كان  وإنما  في  إعدام  وراء  طهدافعهم  قلنا  محمد  كما   ،

حماية    سابقًا، الكهنوتيهو  الدينفالمزيَّ نسختهم  و   سلطانهم  من  في  و   ة  االستمرار 
ولكنه    . فمحمود محمد طه كان ضاالً قطيعهم الذي في حظيرتهماالستحواذ على  

فمن اين اتى الكهنة    لدين هللا تعالى ورسوله ص وآله  وفقاً   القتلم يكن يستحق  ل
الذي لم يتوانوا    المنحرفين  صحابتهمتأثروا ب  يبدو أنهمذلك؟  القاتل  بدينهم الدموي  

فمن خالل هذه األسئلة نريد    ! في مهاجمة بيت العترة عليهم السالم والتهديد بحرقهم
جرائم وانحرافات  ارتكبوا  و"صحابيات"  هناك في التاريخ صحابة  نقول للكهنة أن  أن  

محمود محمد طه لكن  ما ارتكبها فظع م أخطر و أشنع و أأكبر و وضالالت وموبقات  
ما يسميه  ويأخذ عنهم    ليل نهار   أولئك الصحابة المنحرفين  ن عى  الكهنوت يترض  

من المثير  ولذلك فإنه    .ومع ذلك يدين شطحات وت ر هات محمود محمد طه  الدينهو  
والقاتل   الجاهل  الكهنوت  أن  والدهشة  و والسقيفي  لالستغراب  عقيرته  يهاجم  ترتفع 

بينما  وضاللي في انتاجه  ضالليات محمود محمد طه الذي هو سقيفي في جوهره  
دت لظهور امثال  التي مهَّ   م بكل ضاللهف عن السقيفة القديمة  الطر    الكهنة  ضيغ  

 الكهنوت الجاهل والدموي ال يعرف الطبيعة الفلتوية ذلك  فهل    !!محمود محمد طه
طهعب    يالتللسقيفة    والضاللية محمد  محمود  ألمثال  الطريق  عف  دت    ن يترضى 
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نريد ان نوجه   في هذا السياق،و ،  لذلكو   ؟ويدين محمود محمد طهتلك الفلتة    اقطاب
ا تحاصر  التي  أو  الذين  لة  ت  الق  لكهنة  اسئلتنا  م  عاشوا  بين  ونفيلهم ل  ت  ع  يعيشون  فهم 

ويتكاثرون كما تتكاثر الكالب  ح الخنازير  ل  حون كما تس  ل  يأكلون كما تأكل االنعام ويس  
هات السلفية والتيمية  ر  هل ت    -:من الدين سوى آية مثنى وثالث ورباع  ن وال يعرفو 

ل من مصادر تمتلئ بتعابير مثل "فالن وفالن" و "كذا  ه  والوهابية واالخوانية التي تن  
و مقبولة  أمحمود محمد طه    وشطحاتهات  ر  من ت  قل ضالاًل  أوكذا" و "هنا بياض"  

هات  ر  من اين نشأت ت    ،؟ أصالمعرفة صحيحةألي انسان يعرف الدين اإلسالمي  
والشطحات  والخزعبالت  هات  ر  محمود محمد طه سوى من الت  وشطحات  وخزعبالت  

طه  والفلتات   محمد  محمود  بها  احتقن  التي  صغره  الكبرى  ارث    ناهالً منذ  من 
السقيفي    همانقالبضد النبي ص وآله و   ومؤامراتهممن يسمونهم الصحابة  انحرافات  

والمتناقضة المتالطمة  المذاهب  هذه  كل  اوجد  والتزويرو   الذي  بالكذب    المليئة 
م الذي  ر  بذلك المستوى من االيباق والج    الً ع  ل محمود محمد طه ف  ع  فهل ف  ؟  والتضليل

عمر بن  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و الناكث  منهم  له عدد من الصحابة الكبار  ع  ف  
وذلك له في العقبة عند عودتهم من تبوك  آحاولوا قتل النبي ص و عندما    صهاك

قاع الوادي    إلى  الضيق  الممر الجبليعلى  تنفير ناقته ليسقط من  من خالل محاولة  
ابن حزم  ن  أإال    ،وغيرهومسلم  لبخاري  عند االثقة    ؛وليد بن جميعالالراوي  والذي رواه  

ل وتخر صكشف الحقيقة ولكنه    2سي في كتابه المحلىاالندل تبرئته  في  وتحايل    تمح 
ح  جر  ومن كان معهما ولذلك    ابوبكر بن ابي قحافة والناكث عمر بن صهاكللناكث  

ومسلم  البخاري    رواة ومن  بل  الوليد بن جميع الذي هو ثقة  ابن حزم االندلسي الراوي  
حياة  اصنامه  يحمي  ن  أجل  أمن  وذلك   على  المتآمرين  وآلهالكبار  ص   ؟ النبي 

ب  ت  الرواية من ك  تلك  اختفت  وها من الك ت ب فح  ن تلك الرواية وم  تم دف  ولألسف فقد  
مهنتها   التي  السقيفة  هي  ارث  والتزوير  األساسية  واالخفاء  والبتر  والقطع  الحذف 

؟  والظالمين  من اجل حماية المنقلبين والناكثين والخائنينوالتحايل    والخداع  والتضليل
ل على  محمود محمد طه على شطحاته في الدين وعم  الجاهل  فاذا ادان الكهنوت  

الحياة   حق  من  وحرمانه  يفلماذا  والتوبة  إعدامه  الصحابة  دين  ال  أولئك  الكهنوت 
بينهم   ومن  قحافة  ابوبكر  الناكث  الكبار  ابي  صهاك  عمر  الناكث  و بن  الذين بن 

إننا نسأل  ؟ بل  أثناء عودته من تبوك  وارادوا قتله  تآمروا على حياة النبي ص وآله
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ة النبي ص وآله بل يعشق ازهاق األرواح  ن  ع س  ب  الذي ال يتَّ جرم  الم  و الكهنوت الدموي  
وجه حق:   وآله  من دون  النبي ص  المتآمرين    الؤالئكماذا فعل  الصحابة الكبار 

بي  فهل التآمر على حياة النعنهم؟    ألم يعف  ؟  في رحلة عودته من تبوك  على حياته
  محمود محمد طه وخزعبالت  م هرطقات  أ  إيباقاً فظع  أو   كبر جرماً أو   شنع أص وآله  

ن يديالمتآمرين على حياة النبي ص وآله و   نعى الكهنوت  ترض يلماذا  ف؟  الباطنية
 عيون لماذا هذا االعتوار في  و ؟  ويقتله  وخزعبالته  هاتهر  محمود محمد طه على ت  

موضوعين متشابهين لكنها  ر للماذا لهم عين واحدة تنظ  الكهنة؛ قديمهم ومعاصرهم؟  
أال يعلم الكهنة االغبياء أن  رغم انهما امر واحد؟  مختلفين  ن  ير فيهما حكم صد  ت  

قد   وآله  ص  على    عفاالنبي  تآمروا  من  الشريفة  وجودهعلى  ظل  وحياته  فلماذا  ؟ 
ومعاصر  قديمهم  من  از   يعشقون هم،  ي الكهنة،  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  هاق 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص   عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
 وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

الناكث  من جريمة  وشناعة    يباقاً إكثر  أهل ارتكب محمود محمد طه جريمة            
سب وشتم مقام  وقلة ادب،  الذي، وبكل صلف ووقاحة وسماجة    صهاكعمر بن  

الناكث عمر بن  وقاد    والوعي  فقدان العقلبتهم النبي ص وآله  اوجالل النبوة عندما  
عمر بن    قالحيث    ن النبي ص وآله قد "هجر" والعياذ باهلل؟أمن يقولون  صهاك  

ك وبذلك شك    3!يهجر"ل  الرجل   "ان  في النبي ص وآله،  بوقاحة وقلة ادبصهاك،  
في السالمة العقلية للنبي ص وآله   ،بكل قلة ادب ووقاحة  صهاك،عمر بن  الناكث  

كالحكم بن    ، صهاكعمر بن  الناكث  صبح  أله من بيته ف آحتى طرده النبي ص و 
  ا للناس ألنه  أبداً   ه الحقيقةلكن ال يذكر الكهنة هذله؟  آطريد النبي ص و   ؛العاص

معتقدهم  تس سقوط  في  يعتلفون  و والمتهالك  المتهدم  تسبب  والذي  للسقوط  اآليل 
ل  ع  و ف  أتى محمود محمد طه بكالم  أفهل  .  ويسلحون وينكحون النساء من وراءه

ما  فظع  أو  أ  يباقاً إأكثر  و  أكبر طامة  أف عاًل   عمر  الناكث  قاله  مما  شناعة  أكثر  أو  ج ر 
بن    عمرلناكث  ل النبي ص وآله ل ع  في مقام وجالل النبوة؟ بل ماذا ف    صهاك بن  

فاذا ادان الكهنوت  ؟  طرده من عنده  هن أكثر من  أ  ،الذي رفض نصف الدين  صهاك،
  صهاكعمر بن  الناكث  محمود محمد طه على شطحاته في الدين فلماذا ال يدين  

عمر  الناكث  ي على  ترض   لماذا العلى موبقاته وقلة ادبه تجاه مقام وجالل النبوة؟  
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قديمهم ومعاصريهم،  لماذا الكهنة،  ؟  واعدامه   بن صهاك وادانه محمود محمد طه
بالدين   لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين    اإلسالمي االصيل؟ 
 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

  صهاكعمر بن  الناكث  كبر من جرم  أ  ماً ر  هل ارتكب محمود محمد طه ج             
و من  الذي   ص  النبي  تحفظآع  التي  وصيته  كتابة  من  الهداية   مةاأل    له  بوتقة    في 

الضالل  اوتحميه  يؤسس  من  ألم  بن  الناكث  ؟  التصرف    ،صهاكعمر  بذلك 
ألم تكن  ؟  الذي تقبع فيه اآلن  ويهندس لها تيهها وانحرافها  لضالل االمة  ،المنحرف

ضات  ما هي إال كهنوت  ال مأمثال محمود محمد طه الذي يعدمهشطحات  من  تمخُّ
جريمة  أال يعلم الكهنوت أن  ؟  بعهمن يت  الذي اسسه ل  عمر بن صهاكالناكث  منهج  

تساوي جريمة السامري  كانت  تجاه الدين اإلسالمي  تلك  عمر بن صهاك  الناكث  
وال تساوي شطحات محمود محمد طه إال    نبي هللا موسى عليه السالمدين  تجاه  

المجتمعات  مر بن صهاك للضالل الذي تعيشه  عالناكث  ألم يؤسس    ؟ منها  قليالً   شيئاً 
بهذا المستوى من    الً ع  ل محمود محمد طه ف  ع  فهل ف    ؟ اليوم  نيةتي تسمي نفسها س  ال

ل النبي ص وآله  ع  بل ماذا ف  ؟  صهاكعمر بن  الناكث  ه  ل  ع  م الذي ف  ر  يباق والج  اإل
على  الهادية  صية  الو من كتابة  ه  الذي منع  صهاكعمر بن  لناكث  ل تحافظ  التي 

د؟ أال يعني  كثر من انه طرده من عندهأعن الضالل    ابعدهت  هداية االمة و  النبي    طر 
طردهم من الرحمة اإللهية  بمثابة    همن عندباعه  لناكث عمر بن صهاك وات  ص وآله ل 

و  للعالمين  اإللهية  الرحمة  هو  وآله  ص  النبي  اإللهية  أن  الن  الرحمة  من  دهم  طر 
ي الكهنة  كان  لو  ملعونون  انهم  الدين  يعني  ويتدبرونه فهمون  األصيل  اإلسالمي 

من الدين اإلسالمي األصيل وأين هم  الكهنة  اين هم  ويتعبَّدون به؟  بشكل صحيح  
ى الكهنوت عف؟  ر الصحيحكُّ من التدبر والتف   الناكث عمر بن صهاك    نلماذا يت رضَّ

يعشقون ازهاق  قديمهم ومعاصريهم، لماذا الكهنة، ويدين محمود محمد طه ويقتله؟ 
  األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

الكهنوت   دين  أم  العالمين  على  الرحماء  وآله  ص  ونبيه  تعالى  هللا  دين  هذا  هل 
 اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
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مًا أكبر من جرم الناكث عمر بن صهاك           هل ارتكب محمود محمد طه ج ر 
رد الناكث  . ألم ي له، كمال الدين ونعمتهآمام النبي ص و ، وأ  رفض رفضا باتاً   الذي

 الناكث عمر بن صهاك للنبي ص وآله   وقالعمر بن صهاك على النبي ص وآله  
ل  فص  الناكث عمر بن صهاك حاول "حسبنا كتاب هللا" وبذلك  بكل صل ف وعجرفة

عمر  الناكث  بذلك ربط  ، و عليهم السالمهل البيت  أ عترة  ال مة عن الثقل الثاني؛  األ
صهاك   يتبعونهبن  فقط   من  المجرد  بن  بالقرآن  عمر  جهل  رغم  بحكم    صهاك؛ 

بعرض    ة النبويةن  سُّ الو عليهم السالم  عترة  ال بذلك    ضارباً   ن، آالقر الطهارة المذكور في  
عمر بن  الناكث  كبر من انحرافات  أمحمود محمد طه بانحراف  فهل أتى  الحائط؟  

ب النص بعرض الحائط  ر  وض  الذي أسس لمذهب األخذ بالرأي الشخصي    صهاك
د على طاعة النبي ص وآله واألى  وعص     خذ بكل ما يأتي به أوامر القرآن التي ت شد  

،  على النبي ص وآله والراد على النبي ص وآله  الناكث عمر بن صهاكلكن رد  و 
فهو م حاد وعاص هلل تعالى ونبيه ص وآله ووفقًا للقرآن فهو    وفقًا للنص القرآني،

واآلخرة الدنيا  في  عف؟  ملعون  الكهنوت  ى  يت رضَّ صهاك    نلماذا  بن  عمر  الناكث 
قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق  لماذا الكهنة، ويدين محمود محمد طه ويقتله؟ 

  لدين اإلسالمي االصيل؟ األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها با
الكهنوت   دين  أم  العالمين  على  الرحماء  وآله  ص  ونبيه  تعالى  هللا  دين  هذا  هل 

 اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
مًا أكبر من جرم الناكث عمر بن صهاك             هل ارتكب محمود محمد طه ج ر 

  العقلية  ةسالمالك في  صوته على النبي ص وآله يوم رزية الخميس وشكَّ رفع    الذي
البديل الصهاكي  الناكث عمر بن صهاك  م  وقد  بل  واتهمه بالهجر    للنبي ص وآله 

"حسبنا كتاب    والتي تقول   "النزعة الباطنية القديمةنواة  ما يمكن تسميته " القائم على
ح فضائل  التي توض   النبوية  ة  ن  من وراءها محاربة السُّ   الباطني   والتي كان الهدف هللا"  

عمر  الناكث  وبذلك رفض  البيت عليهم السالم بعد النبي ص وآله    أهلومقام ودور  
  طريق الهداية المتكاملة التي وصفها النبي ص وآله؛ الثقلين: كتاب هللا بن صهاك 

وتسبب    تعالى السالم،  عليهم  انحراف  الناكث  والعترة  في  بذلك  صهاك  بن  عمر 
ضات  نحراف  باطنية واوما    لى يومنا هذا إ  الناس أمثال محمود محمد طه إال من تمخُّ

الضالل بسبب حرمان األمة  نشأ  ألم ي  ؟وتلك الباطنية القديمة  األولذلك االنحراف  
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ن ة    ؛من وصية الهداية النبوية ل القرآن الذين هم العترة عليهم السالم؛ حملة السُّ د  ع 
محمود  ضد  هيجان الثور في متجر الخزف  الكهنوت    هاجفاذا  النبوية الحقيقيين؟  

فلماذا ال    ،شطحاته وعمل على إعدامه وحرمانه من حق الحياةوأدان  محمد طه  
في ق بال الن ص  اعتمد على رأيه  الذي    صهاكعمر بن  الناكث  ويدين  الكهنوت  هيج  ي
عمر بن صهاك كان  أال يعلم الكهنوت أن  ؟  فيتبرأ منهمة  تسبب في ضالل األو 

مار رأيه في ق بال النص القرآني والنبوي و  محمود محمد طه لم يفعل  أن  يمتطي ح 
محمود    يدينعمر بن صهاك و الناكث    ن ع  ى الكهنوترضَّ ت  يلماذا  ف  ؟أكثر من ذلك

قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي  لماذا الكهنة،  ؟  ويقتله  محمد طه
هل هذا دين   خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟

هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي  
 والقاتل؟ 

ابوبكر بن ابي  الناكث  كبر من جرم  أ  هل ارتكب محمود محمد طه جرماً         
الذين منعوا الناس    بن عفان  عثمان  الخطايا  حم الو   صهاكبن  عمر  الناكث  قحافة و 

تد س  امن  وآله  ن  ول  النبي  بها  أ ة  التحدث  الناس  و  م  أل  بل    4يتداولوها   لكيالواخافوا 
وكذلك   النبي ص وآلهخمسمائة من أحاديث    5بن ابي قحافةابوبكر  الناكث  حرق  ي

لماذا يدعي الكهنوت  ف  ؟حاديث النبويةبالكثير من األ   فعل الناكث عمر بن صهاك
ى ع ني بينما يت ب ع ويترض  ن ة النبويةم  أنه س  قها حرقًا  وحر    لهاومنع تداو    ن حرق السُّ

 ؟ ألم هفظع من هذأ؟ فهل جاء محمود محمد طه بموبقة  وطمسها طمساً   ودفنها دفناً 
حاديث النبي ص  أعلى من ينشر    6بن صهاك االقامة الجبريةعمر  الناكث  ض  فر  ي

حاديث النبي ص وآله  أالناس ويجمع منهم  عمر بن صهاك  الناكث  يخدع  لم  أ؟  وآله
عثمان بن  الخطايا    حم الألم يأمر    7؟ قهاحر  و   همخذلومن ثم    بحوزتهمالتي كانت  

في  عفان الناس أال يتداولوا أي حديث نبوي غير ذلك الذي كان مسموحًا بتداوله  
ساهم  ألم يبذلك  و   8؟عمر بن صهاكعهد الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و الناكث    عهد

ألم تظل    ؟الحديث النبوي دفن  التبيان و   وطمس  اقطاب السقيفة في كتم الحقكبار  
ن ة كثر من مائة عام مما تسبب ذلك في ضياع الكثير من  ألمكتومة    النبوية  السُّ

إلى  و النبوية    ةن  السُّ  ذلك  الناس  ضالأدى  المجتمعاتل  هذا إ   وانحراف  يومنا    لى 
فات الناكث ابوبكر بن ابي قحافة والناكث  ومحمود محمد طه ما هو إال نتاج تصرُّ 
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و  صهاك  بن  عفان  حم العمر  بن  عثمان  ضالل؟  الخطايا  يتضاعف    االمة  ألم 
ن ة النبوية؟  ومن واالهم  اقطاب السقيفة  منع  بسبب   ة  ن  ل السُّ ألم يتسبب منع تداو  السُّ

فأيُّه م أشنع جريمة:   ؟وتباكيا  ال تلحيناً إ لقرآن الكريم  الناس لتناول  قها في فشل  وحر  
ن ة  من   قها  النبوية  ع اقطاب السقيفة للناس من تداول السُّ ن ةمن  رمان األمة  ح  و وحر    السُّ

طه؟    النبوية محمد  محمود  وت ر هات  وهرطقات  خ ز عبالت  تحر  أم  الكهنوت  فاذا  ك 
إعدامه   على  وعمل  وهرطقاته  وت ر هاته  شطحاته  على  طه  محمد  محمود  إلدانة 

ابوبكر بن ابي قحافة  الناكث  الكهنوت بإدانة    وحرمانه من حق الحياة فلماذا ال يقوم
  دربهم   على ومن سار  عثمان بن عفان  الخطايا    حم الو عمر بن صهاك  الناكث  و 

منهم   من  والبراءة  و لعهم  بسبب  ن ة  على  ف؟  ودف نهاطمسها  لسُّ ي  الت ر ض   الناكث  لماذا 
عثمان بن عفان  الخطايا    حم الو عمر بن صهاك  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و 

طه محمد  محمود  في  وقتله  وادانه  االعتوار  هذا  لماذا  قديمهم    عيون ؟  الكهنة؛ 
رهم؟   الكهنة،  ومعاص  بفتاوي  لماذا  األرواح  ازهاق  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 

هل هذا دين   خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
ماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي  هللا تعالى ونبيه ص وآله الرح 

 والقاتل؟ 
لنبي ص وآله  ا  وشتمبسب    المنقلبين  قيام :  يباقاً إأفظع  و   اً فأيهم أكبر جرم         

و   م لهومنعه وصيته  كتابة  وفقدان ال  ماتهامهمن  ال له بالهجر    ورفضهم  يعقلوعي 
  ة النبويةن  لة الحقيقيين للسُّ م  والح    بعد القرآن الثقل الثاني    العترة عليهم السالم الذين هم 

م الناس  ه عومن  التي تفضحهم  ة النبوية  ن  لسُّ ق ومنع اوحر    لغاءإقيام المنقلبين بومن ثم  
رتكب  الت التائه محمود محمد طه الذي لم يب  ع  هات وهرطقات وخز  ر  م ت  أ  هالتداو  من  

وإنما قال قوله المنحرف في القرآن  السقيفيين  موبقات المنقلبين  من  مستوى  ذلك ال
فيهمان  والسُّ  جاهل  وهو  النبوية  له  ة  السقيفة  تجهيل  فلماذا  بسبب  الكهنوت  أ ؟  عدم 

ولم ينطق ببنت شفه  التائه    محمود محمد طهالمنحرفة  الضال وسلطته السياسية  
ا اعضد  والطامات  السقيفةها  اللموبقات  اقطاب  ارتكبها  شتم والتي  من  فبالرغم  ؟ 

  ومنعهم له من كتابة وصيتهالمنقلبين للنبي ص وآله وتشكيكهم في سالمته العقلية  
أكثر من    النبي ص وآله شيئاً ل لهم  ع  هل ف  ف ،  وردهم عليه ومحادتهم ومعصيتهم له

  مه امحمد طه واعدفلماذا الترضي على المنقلبين وإدانة محمود    ؟طردهم من عنده
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أوصياء  الكهنة    جعل من الذي  ؟ لماذا عيون الكهنة معتورة؟  وحرمانه من حق الحياة
لماذا    دين هللا تعالى ورسوله ص وآله لي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟على  

من  الكهنة،   ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص   بالدين اإلسالمي االصيل؟عندهم وال عالقة لها  

 وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
  يباقاً أكثر إو  أ  كبر طامةً أل ف عاًل ع  و ف  أ تى محمود محمد طه بكالم  أ هل             
ماً أ دب، اتهم النبي ص  أالذي، بكل وقاحة وقلة  مما جاء به ذو الخويصرة    و ج ر 

قال عندما  عدالته  في  الخويصرة    وآله  وقلة  ذو  ونذالة  "دبأبوقاحة  ول   ،  ر س  ي ا 
" َّللاَّ   ل  د  من هذا القول الشنيع الذي    أو أكبر طامةً   يباقاً إفهل هناك كالم أكثر    9؟اع 

ماذا فعل النبي ص وآله لذو  تى به ذو الخويصرة في حق أعدل خلق هللا تعالى؟  أ
يست  ل الخويصرة؟   لم  دماء  ماذا  على  المحافظة  في  وآله  ص  النبي  ن ة  بس  الكهنة  ن 

ل ف عاًل أكبر طامةً الناس؟   ماً   يباقاً إأو    هل أتى محمود محمد طه بكالم أو ف ع    أو ج ر 
  ، اتباع السقيفة  ؛لماذا دائمًا الكهنة  ؟النبي ص وآلهفي حق    مما جاء به ذو الخويصرة

من خالل فتاوي دموية ال عالقة لها بالدين    على اعتاب استباحة دماء وارواح الناس
هللا تعالى ورسوله ص  دين  أوصياء على  الكهنة    جعلمن الذي  ؟  اإلسالمي االصيل

دين هللا تعالى ونبيه   الكهنوت  هل يمثلصدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟  وآله لي  
يمثلون دين اقطاب  أال يوضح ذلك أن الكهنة    ؟ذين هما رحمة للعالمينلص وآله ال

من الذي    ؟السقيفة الذين يعتريهم الشيطان ويستبيحون أرواح المسلمين واعراضهم
دون   من  الناس  قتل  في  الحق  الكهنوت  حق؟اعطى  الكهنة،    وجه  قديمهم  لماذا 

ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة 
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على    لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

 العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
همه في  ته وتت  ر نبو  التي تنك    حميراء الوآله بعائشة  بل ماذا فعل النبي ص           

الخويصرة،عدالته ذو  فعل  كما  النبوة  ،  وجالل  لمقام  قالت  الشنيعة   عندما    قولتها 
أنك تزعم  "  كما هو مذكور في السيرة الحلبية ومضمونها  والناكرة لنبوة النبي ص وآله

؟ قالت: فمالك ال تعدل  . أنك رسول هللا    10؟"؟فقال: أفي شك  أني رسول هللا أنت 
هذه أسوأ من طامة ذو الخويصرة الن طامة ذو الخويصرة   الحميراء فموبقة عائشة
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بصيغة اإلخبار  الحميراء  جاءت بصيغة االنشاء "اعدل" بينما جاءت موبقة عائشة  
ؤمن بنبوة النبي ص وآله كما  تح انها لم  صيغتها توض     تبل كان"  ؟فمالك ال تعدل "

أكبر طامًة أو  فهل هناك كالم  "!  أنك تزعم أنك رسول هللا هو واضح في نصها، "
مًا أو أكثر شناعةً  الشنيع  الحميراوي    العائشي  من هذا القول  أكثر إيباقًا أو أفظع ج ر 

كبر  أل ف عاًل  ع  و ف  أتى محمود محمد طه بكالم  أفهل  في حق رسول هللا ص وآله؟  
ماً أعظم  و  أ   يباقاً إأكثر  و  أ  طامةً  مقام وجالل النبوة؟  ل   حميراءال  قالته عائشة  مما   ج ر 

شطحاته  إف على  طه  محمد  محمود  الكهنوت  ادان  الدينوخزعبالته  ذا  وعمل    في 
مقام وجالل    تجاه لة ادبها  على موبقاتها وق    حميراءالفلماذا ال يدين عائشة    على قتله

ابوبكر    الناكث   بنت  حميراءالعائشة    نع ى الكهنوت  رضَّ ت  ي  لماذا  ف؟  ويتبرأ منها  النبوة
محمود محمد طه  ل  ع  ف  هل    ؟ويستبيح دماءه  محمود محمد طهيدين  بن ابي قحافة و 

عل  شيئًا   ي ر ه   س  من  الق دام ى  ى  أكثر  المنحرفين  الكهنوت  ف   ؟خ ط ى  اعطى  الذي  من 
دين  أوصياء على  الكهنة    جعل من الذي    الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟

وشماال؟ يمينًا  القتل  صكوك  لي صدروا  وآله  ص  ورسوله  تعالى  الكهنة،    هللا  لماذا 
ينتجونها من عندهم وال  قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء    عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
 على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

التي جعلت هلل تعالى وللنبي    حميراءالبل ماذا فعل النبي ص وآله لعائشة         
،  قولتها الشنيعة  للنبي ص وآله  الحميراء  عائشةألم ت ق ل    ؟ وحاشاهما  ؛ص وآله هوى 

أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا    فهل هناك كالمٌ   11؟هواك." ما أرى ربك إال يسارع في"
مًا أو أكثر   رسول هللا هللا تعالى و من هذا القول الشنيع في حق  ضالالً أو أفظع ج ر 

له  آتعالى جل شأنه وللنبي ص و عي االيمان هوى هلل  يدَّ   شخٌص   يجعل  أص وآله؟  
و ى ﴿  ،الذي يقول فيه القرآن ق  ع ن  ال ه  م ا ي ن ط  ى  *و  ٌي ي وح  فهل    12؟﴾إ ن  ه و  إ الَّ و ح 

أعظم و  أ   يباقاً إأكثر  و  أ   كبر طامةً أل ف عاًل  ع  و ف  أ  محمود محمد طه بكالم  التائه  تى  أ
ماً  ماذا  مقام النبوة؟  جالل هللا تعالى و لالحميراء  قالته عائشة    مما  شناعةً أفظع  أو    ج ر 

لعائشة   وآله  ص  النبي  بكر؟  الناكث  بنت    حميراءالفعل  الكهنوت  أذا  إفابي  دان 
فلماذا ال  بل وقتله  واستباح دماءه  على شطحاته في الدين  التائه  محمود محمد طه  

عائشة  ي   وق  يضًا  أ  حميراءالدين  موبقاتها  معلى  ادبها  ومقام    علة  تعالى  هللا  جالل 
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ابوبكر بن ابي  الناكث  بنت  الحميراء  عائشة    ن ع  ى الكهنوتترض ي لماذا  ف؟  النبوة
محمود محمد  التائه  ل  ع  هل ف    ؟ح دمهيويستب   محمود محمد طهالتائه  يدين  قحافة و 

ي ر ه  على خ ط ى المنحرفين الق دام ىئًا أكثر  طه شي من الذي اعطى الكهنوت  ف   ؟من س 
دين  اوصياء على  الكهنة    جعل من الذي    قتل الناس من دون وجه حق؟الحق في  

وشماال؟ يمينًا  القتل  صكوك  لي صدروا  وآله  ص  ورسوله  تعالى  الكهنة،    هللا  لماذا 
قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال  

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء    عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
 على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

فك  محمود محمد طه بانحراف أكبر من انحراف من أتوا باإلالضال  هل أتى         
قنا   حميراء الحدوتة عائشة    ،جداًل وتنزالً   ، على السيدة ماريا عليها السالم؟ وإذا صد 

 ، في السيدة ماريا عليها السالمبل كان    ، بداً أ  ، ولم يكن فيهااالفك كان فيهابأن  
االفك؟ هل عاقبهم؟ وإذا صدقنا  ذلك    ومختلقي   فماذا فعل النبي ص وآله لمفبركي

عائشة   حدوتة  وتنزاًل  فيها الحميراء  جداًل  كان  االفك  فيها،بأن  يكن  ولم  وأن    ، 
مشارك "الصحابي"   كان  ثابت  بن  ع  ،فيه  اً حسان  الكهنوت  يترضى    نفلماذا 
ويدين (  حميراء ة عائشة الوت  دُّ حسب ح   )المفتري االفاكحسان بن ثابت  "الصحابي"  
ل محمود  ع  ؟ هل ف  ويقتله  ويستبيح دمهمحمود محمد طه  التائه  هات  ر  شطحات وت  
طه   م   الً ع  ف  الشاطح  محمد  جرمًا  ف  أكبر  ازدواجية   هل  ع  ما  فلماذا  ثابت؟  بن  حسان 
للكهنة؟  المعايير؟   المعتورة  العين  قتل  لماذا  في  الحق  الكهنوت  اعطى  الذي  من 

حق؟ وجه  دون  من  الذي    الناس  على  الكهنة    جعلمن  تعالى    ديناوصياء  هللا 
وشماال؟  يمينًا  القتل  صكوك  لي صدروا  وآله  ص  الكهنة،    ورسوله  قديمهم  لماذا 

ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة   ومعاصريهم، يعشقون 
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على    لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

 العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
أعظم أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو    محمود محمد طه بذنب  التائه  هل أتى         

مًا أو أكبر شناعةً  من ذنب عائشة وحفصة اللتان ادانهما القرآن الكريم في سورة    ج ر 
ل ي ه  ف إ نَّ َّللاَّ   ﴿وقال فيهما  التحريم   غ ت  ق ل وب ك م ا و إ ن ت ظ اه ر ا ع  إ ن ت ت وب ا إ ل ى َّللاَّ  ف ق د  ص 

و ال   ن ين   م  ال م ؤ  ال ح   ص  و  ب ر يل   و ج  ه   م و ال  يرٌ ه و   ظ ه  ل ك   ذٰ  د   ب ع  ئ ك ة   بسبب  وذلك    13﴾م ال 
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دهما  هدطلب هللا تعالى منهما التوبة و قد  تمردهما وتظاهرهما على النبي ص وآله و 
ولم تنزل بعد ذلك آية   !بجيش من المؤمنين والمالئكة تحت القيادة اإللهية المباشرة 

  نذا يترضى الكهنوت عفلما  ؟يثبت توبتهما  اً حديثينتج النبي ص وآله    مقرآنية ول
ش   ويدين  وحفصة  وترهات  ط  عائشة  طه  التائه  حات  محمد  دمهمحمود    ويستبيح 

أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم  محمود محمد طه جريمة  التائه    ل  ؟ هل فع  ويقتله
شناعةً  أكبر  أو  مًا  والوعيد    ج ر  اإلدانة  استوجبت  التي  وحفصة  عائشة  جريمة  من 

؟ فلماذا االزدواجية في المعايير؟  اإللهي الباقي في القرآن إلى يوم القيامةوالتهديد  
من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون ؟  لماذا عيون الكهنة معتورة

هللا تعالى ورسوله ص وآله    ديناوصياء على  الكهنة    جعلمن الذي    وجه حق؟
قديمهم ومعاصريهم، يعشقون  لماذا الكهنة،    لي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟

ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي  
دين    االصيل؟ أم  العالمين  على  الرحماء  وآله  ص  ونبيه  تعالى  هللا  دين  هذا  هل 

 رهابي والدموي والقاتل؟ الكهنوت اإل
عائشة الفاحشة  محمود محمد طه بانحراف أكبر من انحرافات  التائه  هل أتى         

بكر  الناكث  بنت   قحافة  ابي  بالمرويات  بن أبي  بالصحاح  تسمى  ما  مألت  التي 
صورتهقة  ل  ت  خ  الم   وتشين  وآله  ص  للنبي  تسيء  اإللهية  ت  ع  م  وس    القدسية  التي  بل  ه 
؟ ألم  ل الرأس شيباً ما ي شع    المشينة  للنبي ص وآله من المرويات المختلقةت  ب  س  ون  

للمستشرقين    دليل  إلى  قة والمفبركة  ل  ت  خ  الم  الفاحشة و العائشية  المرويات    تلكتتحول  
الدين   ألعداء  ومصدرًا  وآله  ص  النبي  في  والكاريكاتيرات  ليطعنوا  األفالم  لينتجوا 

ت   وآلهالتي  ص  للنبي  االلهية  سيء  صورته  الجرأة  ف؟  وتشوه  الجاهل  للكهنوت  هل 
وأن النبي ص وآله بريء من كل   "كذبت عائشة لقد وهللا والشجاعة على ان يقول "

عائشة للنبي  الفاحشة  اساءات    ع أم أنه يتفق م  عائشة في حقهالفاحشة  ما فبركته  
نبي هللا تعالى اإللهية  ساهم بذلك في االستمرار في تشويه صورة وسمعه  يو   ص وآله

  ؟ والذي مدحه هللا تعالى في القرآن ووصفه بأنه على خلق عظيم وأنه رؤوف رحيم
لماذا ال يتحرك الكهنوت من اجل اسقاط تلك المرويات المختلقة من مصادره حتى  

يت خذونها مدخاًل  فيأخذونها و عتبره  مرويات م  وأعداء الدين  ال يعتبرها المستشرقون  
  المفبركة   المروياتأال توجد تلك  لإلساءة لمقام النبوة من خالل اعالمهم الفاسق؟  
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ن ة بينما هم في الحقيقة  في مصاوالتي تسيء لمقام النبوة   ن بأهل السُّ در من يتسم و 
 تى محمود محمد طه بكالم  أهل  ف  ؟والبهتانوالتحايل  أهل البدعة والخدعة والكذب  

ماً أعظم  و  أ   يباقاً أكثر إو  أ   كبر طامةً أل ف عاًل  ع  او ف   مما جاءت    شناعةً أكبر  أو    ج ر 
الكهنة عندما اتهمت    ومصادر  ب ت  ك    فيبكر    ت الناكث ابي بنعائشة    كاذبةالبه  

وآله   ص  وبهتانًا  النبي  الجبل زورًا  اعلى  من  بالسقوط  االنتحار  هل    14؟بمحاولته 
وحاشي    وهللا لقد كذبت عائشة"للكهنوت الجاهل الجرأة والشجاعة على ان يقول "

ل اليائسينل  ع  ف  ن ي  أ  ؛ سيد المؤمنين، لنبي ص وآلهل هل أتى محمود محمد طه  و   ؟ف ع 
مًا أو أكبر شناعًة مما  أ  بكالم   ل ف عاًل أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر  و ف ع 

ت ب الكهنة عندما كذ    ت الناكث عائشة بنالفاحشة  جاءت به   ت قائلة  ب  ابي بكر في ك 
هل للكهنوت    15؟كان يتكئ على حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن  ن النبي ص وآلها

وهللا لقد كذبت عائشة" وحاشي للنبي ص  لى ان يقول "الجاهل الجرأة والشجاعة ع
وهل أتى محمود محمد    ؟أطهر الخلق أن يفعل ذلكوآله؛ سيد الطهر واالطهار و 

مًا أو أكبر شناعًة أ  طه بكالم   ل ف عاًل أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر  و ف ع 
ت ب الكهنة عندما اد    ت الناكثعائشة بنالفاحشة  مما جاءت به     عت ابي بكر في ك 

ن يباشرها امرها  أأنه إذا كانت إحداهن حائضة واراد النبي ص وآله    هتاناً بًا وب  كذ  
حيضتها ثم يباشره في فور  والشجاعة    16؟اأن تتزر  الجرأة  الجاهل  للكهنوت  هل 

وهللا لقد كذبت عائشة" وحاشي للنبي ص وآله؛ سيد الطهر واالطهار  على ان يقول " 
النبي ص  سيد المؤمنين والمتطهرين؛  خالف  فهل سي  وأطهر الخلق أن يفعل ذلك؟  

يض  ﴿   ،القرآن الذي يقولأمر  وآله   أ ل ون ك  ع ن  ال م ح  ي س  اء   ق ل  ه و    و  ت ز ل وا الن  س  أ ًذى ف اع 
يض   ف ي ي ث  أ م ر ك م  َّللاَّ   ال م ح  ن  ف أ ت وه نَّ م ن  ح  ن  ف إ ذ ا ت ط هَّر  تَّٰى ي ط ه ر  ب وه نَّ ح    17؟﴾و ال  ت ق ر 

ان   ارادت  الفاحشة  عائشة  أن  أم  كزوجة  عائشة  فقط  وآله  ص  للنبي  كان  وهل 
فحاولت ان تصو  ر للناس أنها كانت كل شيء في  تتخلص من وصمة "الحميراء"  

وآله ص  النبي  تكن    حياة  زوجة  أولم  من  ومتمردة  كثر  مع  عاصية  القرآن  ادانها 
يترك  حفصة الذي  الكهنوت  عقل  أين  األكل  ؟  مصادره  الم  كاذيب  هذه  في  سجلة 

طارد محمود  ومع ذلك ي    امنتجيه  نى عيترض  من ثم  و والتي تسيء للنبي ص وآله  
؟ باطنية وعرفانية منحرفة  محمد طه التائه ليقتله بسبب شطحات وخزعبالت فقهية

النبي ص  في حق  وهذا غيض من فيض أكاذيب عائشة المشينة والمقيتة والشنيعة  
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هذه  وآله.   سرد  على  النبوة  لمقام  الفاحشة  العائشية  والمشينات    االكاذيبونعتذر 
ودحض  المريضة  و  وفضح  كشف  هدفنا  النبوةألن  مقام  على  وفضح    اكاذيبها 

وتثور عقيرته على من    منتجيها   ن الكهنوت الذي يحرس هذه األكاذيب ويترضى ع
.  ارتكبوا ما يمكن ان نسميها ضالالت وت ر هات في مقابل تلك الجرائم والموبقات

الن بل ومن أكبر الكاذبين على النبي ص وآله    بأن عائشة كاذبةونقسم باهلل تعالى  
في د  يتجس  ك  م ستمس  الكذب  لنا  مهنة  تحترف  عائشة  النبوة  أن  نفسها  و   على  هي 

على  وتتآمران  عائشة نفسها أنها وحفصة كانتا تتواطآن    تاعترف . حيث  رف بذلكتتع
عائشة قائلة عندما روت    النبي ص وآله وتكذبان عليه كما هو في حديث المغافير

ه ا   ن د  ر ب  ع  ش  ف ي ش  ح  ي ن ب  بن ت  ج  ن د  ز  ك ث  ع  لَّى َّللاَّ  عليه وسلَّم  كان  ي م  "انَّ النبيَّ ص 
لَّى َّللاَّ  عليه  ا النبيُّ ص  ل ي ه  ل  ع  خ  ة  أنَّ أ يَّت ن ا ما د  ص  ف  : ف ت و اط أ ت  أ ن ا و ح  اًل، قال ت  ع س 

ل ت   ، اكلت مغافير؟"وسلَّم ، ف  د  م ن ك  ر يح  م غ اف ير  : إن  ي أ ج  هل أتى محمود محمد  ف 18ق ل 
الفاحشة   مما جاءت به عائشة  أو شناعةً   يباقاً إأو    ل ف عاًل أكبر طامةً ع  أو ف    طه بكالم  

فيما تسمى تراث من يسمون انفسهم    النبي ص وآلهفي حق    ابي بكر   الناكث   بنت
نة محمود محمد طه فلماذا ال يدين  شطحات وت ر هات  فاذا ادان الكهنوت    ؟أهل السُّ

في حق النبوة بشكل  الشنيعة والمشينة  على موبقاتها وأكاذيبها  يضًا  أ  الفاحشة   عائشة
الفاحشة    نعى الكهنوت  ترضيلماذا    خاص؟النبي ص وآله بشكل  في حق  و عام  

ويستبيح    محمود محمد طهالتائه  يدين  ابوبكر بن ابي قحافة و الناكث  عائشة بنت  
بطريقة علمية لو كان للكهنوت عقل    مجرد شطحات وترهات ي مك ن دحضهادمه ل 
ع   ف    ؟لمأو  شيل  ع  هل  طه  محمد  المنحرفين    ئاً محمود  خ ط ى  على  ي ر ه   س  من  أكثر 

من الذي اعطى  ؟  لماذا عيون الكهنة معتورةفلماذا االزدواجية في المعايير؟    ؟الق دام ى
اوصياء  الكهنة    جعلمن الذي    الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟

لماذا    هللا تعالى ورسوله ص وآله لي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟  دين على  
من  الكهنة،   ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص   عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
 رهابي والدموي والقاتل؟ وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإل

قد اقرَّت بلسانها بأنها أحدثت    حميراءالهل يعلم الكهنوت الجاهل أن عائشة         
ل يدرك  ه   19؟بعد النبي ص وآله؟ ألم تقل عائشة "إني أحدثت بعد رسول هللا حدثًا"
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حديث النبي ص وآله  ل  أعاله يدينها وفقاً   حميراء ان قول عائشة الالكهنوت الغبي  
؟  ايضاً   ووفقًا لحديث الحوض  20النار" في وكل ضاللة   ،كل بدعة  ضاللة"  ،يقول

  ث رغم انه هو أيضًا قد أحدث إحداثًا موبقاً بأنه قد أحد    محمود محمد طههل أقر   
على شطحاته  التائه  فاذا ادان الكهنوت محمود محمد طه    ؟بذلك  ت عائشةكما اقر  

ايضًا    الفاحشة  فلماذا ال يدين الكهنوت عائشة   الكهنوت احداثاً يعتبرها  التي  وت ر هاته  
تج   عائشة  باء  فهل  بنفسها؟  بذلك  اقرَّت  قد  أنها  رغم  احداثها  مسعلى  في  لة  أر 

تج   وال  باء  االحداث  االمر؟  التائه  ر  نفس  في  طه  محمد  كهنة  فمحمود  يا  لماذا 
محمود محمد طه شيئًا أكثر  ازدواجية المعايير هذه والنظر بعين عوراء؟ هل فعل  

ي ر ه  على خ ط ى المنحرفين الق دام ى؟ ف  ل  من الذي اعطى الكهنوت الحق في قت  من س 
حق؟ وجه  دون  من  الذي    الناس  على  الكهنة    جعلمن  تعالى    ديناوصياء  هللا 

وشماال؟  يمينًا  القتل  صكوك  لي صدروا  وآله  ص  الكهنة،    ورسوله  قديمهم  لماذا 
ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على    لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 
 العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

حمد طه لم يأت  الملبوس محمود مهل يعلم الكهنوت الجاهل والدموي أن            
ة  ابوبكر بن ابي قحافة الذي فبرك مروية أحاديالمفتري أكبر من انحراف    بانحراف  

م  يظل  كي  ل   21"صدقة من تركنا ما نورث، الان النبي ص وآله قال، "  تدعي كذباً 
هللا تعالى   لها  مها من حقها الشرعي الذي أعطاها حر  يو فاطمة عليها السالم  السيدة  

الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة  عتبر السيدة فاطمة عليها السالم  ألم ت  ؟ونبيه ص وآله
له خلف ظهره    ونابذاً   لكتاب هللا تعالى  اً كوتار    على هللا تعالى ونبيه ص وآله   مفترياً 

" له  قالت  فريًا. جئت  لقدعندما   وراء ونبذتموه هللا  كتاب تركتم عمد  أفعلى  شيئًا 
ط حات وت ر هات  ذا ادان الكهنوتإف   22"؟ظهوركم؟ عمل  و التائه  محمود محمد طه    ش 

الناكث والظالم    الجهلول  على إعدامه وحرمانه من حق الحياة فلماذا ال يدين الكهنوت
م السيدة فاطمة  وظل    ب على النبي ص وآلهابوبكر بن ابي قحافة الذي كذ  والمفتري  

ب على النبي ص  ؟ ألم يسمع الكهنوت أن من كذ  حقهامها من  عليها السالم وحر  
ألم يسمع الكهنوت بالحكم الشرعي من السيدة فاطمة    وآله فليتبوأ مقعده من النار؟ 

بذ كتاب  انابوبكر بن ابي قحافة بأنه من أئمة الكفر و والمفتري الظالم  علىالزهراء 
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عندما قالت السيدة فاطمة الزهراء    حكم الجاهليةب في  غ  ا ر هللا تعالى وراء ظهره و 
 أفحكم لنا، ال إرث تزعمون  اآلن عليها السالم للظالم ابوبكر بن ابي قحافة، "وأنتم

عليها  السيدة فاطمة الزهراء  م  ك  أن ح  الجاهل  الكهنوت  درك  أال ي    23؟تبغون" الجاهلية
م  ك  ح  ك  هو  ها  م  ك  ح  أن  و شرعي    حكمٌ ابوبكر بن ابي قحافة  الناكث  في حق  السالم  

وآله  ص  فيها  النبي  قال  وأ  الذي  منه  بضعه  فاطمة  "ن  أنها  لغضب  يغضب  هللا 
أكبر طامًة  محمود محمد طه    التائه فهل انحرافات وشطحات 24؟"ويرضٰى لرضاها

مًا أو أكبر شناعةً  والمفتري  الظالم والناكث  من جريمة    أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 
وحرمان    ب على رسول هللا ص وآلهلت في الكذ  التي تمث  و ابوبكر بن ابي قحافة  

ابوبكر  الظالم    نعالجاهل  ى الكهنوت  ترض  يلماذا  ف  ؟العترة عليهم السالم من حقوقهم
لماذا االزدواجية في    ؟ويستبيح دمه  محمود محمد طهالتائه    يدينبن ابي قحافة و 

الكهنة معتو  المعايير؟   من    ئاً محمود محمد طه شيعل  ف هل  ؟  رةلماذا عيون  أكثر 
الق دام ىالسير   المنحرفين  خ ط ى  قتل  ف   ؟على  الذي اعطى الكهنوت الحق في  من 

حق؟ وجه  دون  من  الذي    الناس  على  الكهنة    جعلمن  تعالى    ديناوصياء  هللا 
وشماال؟  يمينًا  القتل  صكوك  لي صدروا  وآله  ص  الكهنة،    ورسوله  قديمهم  لماذا 

ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة 
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على    لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

 رهابي والدموي والقاتل؟ العالمين أم دين الكهنوت اإل
مًا  هل شطحات محمود محمد طه             أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

إصداره    ابوبكر بن ابي قحافة التي تمثلت في الظالم  من جريمة    أو أكبر شناعةً 
اإلتيان  و  السيدة فاطمة عليها السالم بمهاجمة بيتمنقطعة النظير األوامر بوحشية 

" السالم  عليه  علي  اإلمام  المؤمنين  العنف"بأمير  بيعة    25بأعنف  على  ليجبروه 
ب والناه ب إلرث النبوة الظالم  السيدة فاطمة عليها السالم أن    عتبرألم ت  ؟المغتص 

والراغب    خلف ظهره  والناب ذ لكتاب هللا تعالىأئمة الكفر  من  ابابكر بن ابي قحافة  
في كل صالة تصليها ومنعته    26ووعدت بلعنهمرت الناس بقتاله  أو   في حكم الجاهلية

ل  فه   27؟الثرى   جثمانها الطاهر  من حضور مراسيم تشييعها والصالة عليها ومواراتها 
  عند الكهنوت الجاهل بالرغم من أنها منقيمة  لسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم  ل

والتي قال فيها    ،رين من الرجسأصحاب الكساء المطه    أهل البيت عليهم السالم؛
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فاذا ادان  النبي ص وآله انها بضعة منه وان هللا يرضى لرضاها ويغضب لغضبها؟  
حق   من  وحرمانه  إعدامه  على  وعمل  شطحاته  على  طه  محمد  محمود  الكهنوت 

ابي قحافة    بكر بن ي  ابغضوب عليه  الظالم والمقوم الكهنوت بإدانة  الحياة فلماذا ال ي
التي يرضى هللا  و   السيدة فاطمة عليها السالم؛ بضعة النبي ص وآله،الذي ظلم  

هل السيدة فاطمة عليها السالم، بضعة  لغضبها؟  تعالى  تعالى لرضاها ويغضب هللا  
الكهنوت   ندالنبي ص وآله والتي يرضى هللا لرضاها ويغضب لغضبها، رخيصة ع

ك م ها  ها  وال قيمة لغضب  أكبر  محمود محمد طه    وت ر هات   هل شطحاتو عندهم؟  وح 
شناعةً  أكبر  أو  مًا  ج ر  أعظم  أو  إيباقًا  أكثر  أو  جريمة  طامًة    والمفتري   الظالم  من 

بيت السيدة فاطمة عليها  واجتياح  التي تمثلت في مهاجمة    بن ابي قحافة  ابوبكر
ابوبكر    والمفتري   الظالم  نع  ى الكهنوترض  يتلماذا  ف  ؟والتهديد بحرقه بمن فيه  السالم

هل    ؟ويقلته  ويستبيح دماءه  محمود محمد طهوالشاطح  التائه  يدين  بن ابي قحافة و 
فلماذا   ل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير على خ ط ى المنحرفين الق دام ى؟ع  ف  

معتورة؟   الكهنة  عيون  لماذا  المعايير؟  في  الكهنوت  ف االزدواجية  اعطى  الذي  من 
  دين اوصياء على  الكهنة    جعل من الذي    الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟

لماذا الكهنة،    ي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟حتى  هللا تعالى ورسوله ص وآله  
ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال  قديمهم ومعاصريهم، يعشقون 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء    عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
 على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

البطني  خطر على اإلسالم والمسلمين: شيطان محمود محمد طه  أ فأيهما         
السقيفي المنحرف والمهاجم    أم شيطان ابوبكر بن ابي قحافةني المنحرف  والعرفا

ابوبكر  الناكث والمفتري  ؟ فاذا كان  ة النبويةن  لبيت النبوة والمهدد بحرقه والحارق للسُّ 
 يعتريني،  شيطانا لي  إن حين يقول، "  هر بنفسه بأن الشيطان يعتريق  بن ابي قحافة ي  

ل فلماذا احتج الكهنة التنابلة  ع  ل من االنحرافات ما ف  ع  ولذلك ف    28"فقوموني زغت فإذا
الظالم  والجهلة على شيطان محمود محمد طه وادانوه رغم انه لم يقر، كما فعل  

عتراء الشيطان له، وقد كان يعتريه، ولكن لم يحتج الكهنة اابوبكر بن ابي قحافة، ب
ن والصريح  ل  ع  الم  بوبكر بن ابي قحافة  ا الناكث والمفتري  التنابلة والجهلة على شيطان  

فهل يعتري الشيطان الشخص إذا كان ذلك الشخص مؤمنًا وقد  ويستعيذوا منهما؟  
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ك الكهنة الجهلة أن  در  أال ي  أكد القرآن ان الشيطان ال سلطان له على الذين آمنوا؟  
  والمفتري   الظالمتبة شيطان  من ر  بكثير  قل  أتبة شيطان محمود محمد طه لهي رتبة  ر  

الذي أسس  هو  ابوبكر بن ابي قحافة  والمفتري  الظالم  ن  ابوبكر بن ابي قحافة أل
قد عاصر  أبوبكر بن ابي قحافة  والمفتري  الظالم  النحراف محمود محمد طه رغم أن  

ن  أبسمح للشيطان لم يؤمن و عجزات الوحي امامه ومع ذلك النبي ص وآله ورأى م  
ابوبكر بن ابي قحافة  والمفتري    الظالمالناكث و   نعى الكهنوت  ترض  ي لماذا  ف  ؟يعتريه

ل  ع  هل ف    ؟ ويستبيح دمه  محمود محمد طه الشاطح  يدين  رغم اعتراء الشيطان له و 
الق دام ى؟ المنحرفين  خ ط ى  على  السير  من  أكثر  شيئًا  طه  محمد  فلماذا    محمود 

معتورة؟   الكهنة  عيون  لماذا  المعايير؟  في  الكهنوت  ف االزدواجية  اعطى  الذي  من 
  دين اوصياء على  الكهنة    جعل من الذي    الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟

لماذا الكهنة،    ي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟حتى  هللا تعالى ورسوله ص وآله  
رواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال  قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األ

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء    عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
 على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

هل يعلم الكهنوت الجاهل والدموي أن الملبوس محمود محمد طه لم يأت            
شناعةً بانحراف   أكبر  أو  مًا  ج ر  أعظم  أو  إيباقًا  أكثر  أو  طامًة    موبقاتمن    أكبر 

بن  الناكث   في    صهاكعمر  وتسبب  السالم  عليها  فاطمة  بيت  بحرق  هدد  الذي 
فاطمة عليها    السيدة  ق لألم ت   30؟ لعهار ض  وكس  ن عليه السالم  حسَّ الم    29اسقاط جنينها

أئمة  من    ،ابوبكر بن ابي قحافةالناكث  ، ومعه  عمر بن صهاكالناكث    السالم بأن
الجاهلية  الكفر   حكم  في  ظهورهم  والراغبين  خلف  للقرآن  الناس  أو والنابذين  مرت 

من حضور مراسيم الصالة    مفي كل صالة تصليها ومنعته  مووعدت بلعنه  م بقتاله
م السيدة فاطمة  ك  درك الكهنوت أن ح  أال ي    ؟الثرى جثمانها الطاهر  عليها ومواراتها  

ك م ها  ك  ح    عمر بن صهاك هو  الناكثعلى  عليها السالم  الزهراء   هو  م شرعي وأن ح 
م النبي ص وآله   ك  يرضى لرضاها    تعالى  ألن هللا ألنها بضعة النبي ص وآله و ك ح 

فاذا ادان الكهنوت محمود محمد طه على شطحاته وعمل على  ويغضب لغضبها؟  
عمر    الناكثبإدانة  الكهنوت  قوم  فلماذا ال يوالتوبة  إعدامه وحرمانه من حق الحياة  

د بحرق بيت بضعة النبي ص وآله التي يرضى هللا تعالى  الذي هد    أيضاً   صهاك بن  
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هللا  ويغضب  في    لغضبها   تعالى   لرضاها  ضلعها  وتسبب  ر  جنينهاو كس    اسقاط 

ن عليه السالم أكبر طامًة أو  ؟ هل انحرافات وشطحات محمود محمد طه  الم حس 
مًا أو أكبر شناعةً  الذي    صهاكعمر بن    الناكث من جريمة    أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

ر ضلعها  السيدة فاطمة عليها السالم    ت د بحرق بي هد   ن  حسَّ ط جنينها الم  سق  أ و وكس 
هات  ر  ت  ين  ديعمر بن صهاك و الظالم    نعى الكهنوت  ترضَّ يلماذا  ف  عليه السالم؟

هل فعل محمود    ؟والتوبة  يحرمه من حق الحياةو   ويستبيح دمه  محمود محمد طه
فلماذا االزدواجية    ر على خ ط ى المنحرفين الق دام ى؟ي  السَّ محمد طه شيئًا أكثر من  

من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل  ففي المعايير؟ لماذا عيون الكهنة معتورة؟  
دين هللا تعالى ورسوله  أوصياء على  الكهنة    عيَّن من الذي    الناس من دون وجه حق؟

وآله   يمينًا  حتى  ص  القتل  صكوك  الكهنة،    وشماال؟ي صدروا  قديمهم  لماذا 
ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على    لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 
 العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

هل والدموي أن الملبوس محمود محمد طه لم يأت  هل يعلم الكهنوت الجا          
مًا أو أكبر شناعةً بانحراف   الناكث  من موبقة    أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

وا م اءً ﴿  ،عمر بن صهاك المتمثلة في رده اآلية القرآنية التي تقول د  ل م  ت ج  ف ت ي مَّم وا   ف 
يًدا ط ي  ًبا ع  جنب الذي لم يجد ماء بل ورد  بالتيمم للم    ةوالتي تعطي الرخص  31﴾ ص 

صهاك  الناكث   بن  وآله    أيضاً عمر  ص  النبي  الشأنحديث  هذا  سمع    ؟في  هل 
تقول التي  الرواية  الغبي  نكون   "  ،الكهنوت  إنا  فقال  رجٌل  فجاء ه  عمر   عند  كنت  

أصلي حتى أجد  الماء  قال فقال  بالمكان  الشهر  والشهري ن  فقال عمر  أما أنا فلم أكن  
عماٌر يا أمير  المؤمنين أما تذكر  إذ كنت  أنا وأنت في اإلبل  فأصابت ن ا جنابٌة فأما  
أنا فتمعكت  فأتينا النبيَّ صلَّى هللا  عليه  وسلَّم فذكرت  ذلك له فقال إنما كان يكفيك   

ه م ا ثم مس  ه ويدي ه  إلى  أن تقول هكذا وضرب بيدي ه  إلى األرض  ثم نفخ  ح بهما وجه 
نصف  الذراع  فقال عمر  يا عمار  اتَّق  هللا  فقال يا أمير  المؤمنين إن شئت  وهللا  لم  

"؟ ليت  ل  ي نَّك  من ذلك ما توَّ عمر    الناكثد  أال ير    32أذك ر ه  أبًدا فقال عمر  كال وهللا  لن و 
هل المرجعية الدينية ف  ؟ ماقول النبي ص وآله ويرفضه القرآن الكريم و بن صهاك هنا  

و هي   تعالى  لهلل  أم  وآله  ص  اللللنبي  صهاك؟ناكث  منقلب  بن  ادان   عمر  فاذا 
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حق   من  وحرمانه  إعدامه  على  وعمل  شطحاته  على  طه  محمد  محمود  الكهنوت 
عمر بن صهاك أيضًا الذي    الناكثالحياة والتوبة فلماذا ال يقوم الكهنوت بإدانة  

هل  فيرفض تعاليم القرآن والحديث النبوي ويحك  م رأيه كما تخبرنا المروية اعالها؟  
مًا أو    أكبر طامةً انحرافات وشطحات محمود محمد طه   أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

عمر بن صهاك الذي يرفض تعاليم القرآن والحديث    الناكثمن جريمة    أكبر شناعةً 
عمر بن    الناكث   نى الكهنوت علماذا يترض  ف  ؟الخاص عليهما  م رأيهقد   النبوي وي

ل محمود محمد طه شيئًا ع  هل ف    صهاك ويدين محمود محمد طه ويستبيح دمه؟
الق دام ى؟   المنحرفين  خ ط ى  على  السير  من  المعايير؟  أكثر  في  االزدواجية  فلماذا 

فمن الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون  لماذا عيون الكهنة معتورة؟  
وجعل الكهنة  ل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله  من الذي أوك    وجه حق؟

حتى   عليه  وشماال؟اوصياء  يمينًا  القتل  صكوك  الكهنة،    ي صدروا  قديمهم  لماذا 
ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على    لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 
 إلرهابي والدموي والقاتل؟ العالمين أم دين الكهنوت ا 

سفيان    اأن أب  الجهلة والتنابلة  ألم يسمع الكهنةعلينا ان نسأل مرة أخرى:  و        
ل  ي عثمان م ولم يسل  ل  س  الذي است     ، المستحوذ على كل شيء  ،بن عفان  م قال، عندما و 

 سفيان أبو به يحلف  فوالذي الكرة،  تلقف تلقفوها  أمية بني "يا،  الخالفة المغتصبة
  33نار"؟ وال جنة هناك فما  ...وراثة صبيانكم إلى ولتصيرن  لكم، أرجوها  ما زلت

ن اسالمه ويترض  سفيانحلف أبو  ألم ي ون  ، الذي يدعي الكهنة الكذابون انه أسلم وحس 
أهذا هو إسالم وحسن اسالم أبو    ؟وجود جنة أو نار  علناً   عليه، باألصنام ونكر

جعل   الذي  عسفيان  يترضى  سفيان  ن الكهنوت  المقررات  ج   م  وي    أبو  في  لنا  ده 
مًا  هل أتى محمود محمد طه بذنب  ؟  الدراسية أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

من ذنب ابوسفيان الذي حلف بغير هللا تعالى ونكر وجود الجنة    أو أكبر شناعةً 
محمود    شطحات وت ر هات ضد  ونزعة إجرامية  ك الكهنوت بدموية  فلماذا تحر  والنار؟  

ل    غض  يأبو سفيان و   نى عيترض  ظل  لكنه  و وقتله  محمد طه   أبو  ف  الطرف عن ح 
الصريح   نارأجنة    وجودالصريح  نكاره  وا  صنامباألسفيان  و   و  عيبل  ى    ؟هنترض 

الحكم بارتداد أبو سفيان العلني أو مجر د ادانته  بالجاهل  فلماذا ال يتجرأ الكهنوت  
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بطريقة  ومع ذلك يعل  ق الكهنوت وسلطته الجائرة رجل عجوز كمحمود محمد طه  
الدين؟مشينة   بصبغة  صبغها  باطنية  أفكار  بسبب  المشنقة  يترض  ف  على  ى  لماذا 

ع دمه   نالكهنوت  ويستبيح  طه  محمد  محمود  ويدين  سفيان  لماذا  ؟  ويقتله  أبو 
من الذي اعطى الكهنوت الحق  االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون الكهنة معتورة؟  

من الذي أوكل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله    في قتل الناس من دون وجه حق؟
وآله   اوصياء عليه حتى  ص  القتوجعل الكهنة  يمينًا وشماال؟ ي صدروا صكوك    ل 

قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها  لماذا الكهنة،  
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه   من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟

 ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
أن الملبوس محمود محمد طه  والتنبل والدموي هنوت الجاهل  هل يعلم الك           

عثمان بن عفان الذي قتل اباذر الغفاري رضي  لم يأت بانحراف أكبر من انحرافات  
؟ هل سمع الكهنوت الجاهل  هماهللا عنه وفتق بطن عمار بن ياسر رضي هللا عن

عمار بن ياسر   بطن فوطأ بنفسه أن عثمان قامالرواية التي تقول في هذا الشأن، "
لنفسه   واتخذ بعد االفاقة، فقضاها صلوات، أربع عليه وأغمي الفتق حتى أصابه 

فهل أتى محمود محمد    34؟"الفتق ألجل التبان  لبس  من  أول  وهو ثيابه، تحت  تباًنا 
مًا أو أكبر شناعةً طه بجريمة   جرائم من    أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

عمار بن  من أمثال    يرة صحابة رسول هللا ص وآلهالذي آذى خ  عثمان بن عفان  
عنه  هللا  رضي  الغفاري  و   ماياسر  ذر  قتل ابي  في  وتسبب  بل  عنه  هللا    53رضي 

مظل  ؟االخير عن  الساكت  الكهنوت  أيها  حماية  ي   الخ    ي ات م  و فيا  الصحابة  من  رين 
ألصنامكم المنحرفة، فإي قول من اباذر الغفاري رضي هللا عنه يمكن ان يجعل  

ة ليموت هناك؟ ألم يسمع  للى صحراء قاحإعثمان بن عفان ينفيه  الخطايا    حم ال 
أقلت   وال  الخضراء، أظلت  ماالكهنوت قول النبي ص وآله في ابي ذر الغفاري "

البي ذر رضي    أم أن تمجيد النبي ص وآله   63"؟ذر أبي لهجة من  الغبراء أصدق 
قد وقف بالحق  رضي هللا عنه  ال يخص الكهنوت في شيء مادام أن اباذر    هللا عنه

ك الكهنوت بدموية فلماذا تحر  الخطايا!    حم الوجه صنم الكهنوت عثمان    وصك به
طه   محمد  محمود  وت ر هات  شطحات  جرائم  وقتله  ضد  عن  الطرف  حم ال  وغض  

عفانالخطايا   بن  خ    عثمان  حق  وآلهفي  ص  النبي  أصحاب  ى  ترض  يلماذا    ؟يرة 
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ويستبيح    محمود محمد طهالتائه    نيديو   عثمان بن عفانالخطايا    حم ال  نعالكهنوت  
من الذي اعطى  و رة؟  المعايير؟ لماذا عيون الكهنة معتو  فلماذا االزدواجية في    ؟دمه

من الذي أوكل الكهنة بدين هللا   الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟
وآله   اوصياء عليه حتى  تعالى ورسوله ص  القتل  وجعل الكهنة  ي صدروا صكوك 

وشماال؟ الكهنة،    يمينًا  ازهاق  لماذا  يعشقون  ومعاصريهم،  بفتاوي  قديمهم  األرواح 
هل هذا دين   خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟

هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي  
 والقاتل؟ 
ابوبكر بن ابي  الظالم  هل يعلم الكهنوت الغافل ان اقطاب السقيفة أمثال         
عوا الصالة  عثمان بن عفان قد ضي  الخطايا  حم العمر بن صهاك و لظالم  اقحافة و 

ون بالناس بصالة غير صالة النبي ص وآله حتى جاء عهد  الصحيحة وكانوا يصل  
رتهم بالصالة التي    ناسالأمير المؤمنين االمام علي عليه السالم فصلى ب صالة ذك 

أبو موسى  يث  بحدونها خلف النبي ص وآله؟ هل سمع الكهنوت الجاهل  كانوا يصلُّ 
االشعري في مسند أحمد بن حنبل وحديث عمران بن حصين في فتح الباري البن  

رنا علي بن ابي طالب صالة  حجر العسقالني؟ ألم يقل أبو موسى االشعري، "لقد ذك  
االهطل بحديث    هل سمع الكهنوتص عليه وآله؟    73كنا نصليها مع رسول هللا"
قد صلى    أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالمر بأن  عمران بن حصين الذي يق

نا هذا الرجل صالة  ر  "ذكَّ بهم صالة النبي ص وآله. حيث يقول عمران بن حصين،  
مار ان صالة النبي  درك الكهنوت الح  ص وآله؟ أال ي    83كنا نصليها مع رسول هللا"

عمر بن  الظالم  عهد  ابوبكر بن ابي قحافة و الظالم  ص وآله قد ضاعت في عهد  
عثمان ابن عفان حتى بعثها مرة أخرى أمير المؤمنين  الخطايا    حم ال عهد  صهاك و 

أكبر طامًة  اإلمام علي عليه السالم؟ فهل انحرافات وشطحات محمود محمد طه  
م ابوبكر بن    الظالم  من جريمة تضييع  ًا أو أكبر شناعةً أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

عثمان بن عفان لصالة النبي  الخطايا    حم العمر بن صهاك و الظالم  ابي قحافة و 
عمر  الظالم  ابوبكر بن ابي قحافة و الظالم    نى الكهنوت علماذا يترض  ف  ص وآله؟

و  صهاك  محمود    حم البن  وت ر هات  شطحات  ويدين  عفان  بن  طه  عثمان  محمد 
ل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير على خ ط ى  ع  هل ف    ؟ويقتله  ويستبيح دمه
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الصالة؟ ضي عوا  الذين  الق دام ى  لماذا    المنحرفين  المعايير؟  في  االزدواجية  فلماذا 
فمن الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه   عيون الكهنة معتورة؟ 

وجعل الكهنة اوصياء  ين هللا تعالى ورسوله ص وآله  من الذي أوكل الكهنة بد  حق؟
قديمهم ومعاصريهم،  لماذا الكهنة،  ي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟عليه حتى 

بالدين   لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون 
لى العالمين  هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء ع  اإلسالمي االصيل؟ 

 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
أن           الجاهل  الكهنوت  يعلم  طه  هل  محمد  يأت  محمود  أكبر  بانحراف  لم 

مًا أو أكبر شناعةً  من انحرافات ابوهريرة الذي    طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 
  حم ال و   صهاكعمر بن  أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم والناكث  يعتبره حتى  

عفان   بن  عثمان  بكرالناكث  بنت  الحميراء  وعائشة  الخطايا  قحافة   ابي  أبي    بن 
ب ه بن الحجاج  حيث أكد  وتدليسه  ه بن الحجاج اثبت تخليطه  ب  ع  بل وأن ش    93كاذباً  ع  ش 

ن ابوهريرة كان يخل  ط بطريقة متعمدة بين ما سمعه من النبي ص وآله وما سمعه  أ
هل يعلم الكهنوت الغبي أن    04.وال يفر  ق بينهمااليهودي المتأسلم  من كعب االحبار  

  اعتلف لى التراث اإلسالمي فإدخلت من خالله االسرائيليات    ذاً ف  ن  م  كان  هريرة  أبا  
ق   محمود  اقطاب المذاهب المعتورة و من أمثال  للسابق  عليه افراد من القطيع الالح 

ق   كل  على  الخنازير  ترعى  كما  طه  فمحمد  ومزبلة  الع  أمامة  الملوثات  دية  ق  نتجوا 
الدين  المتتالية  اتواالنحراف ثت  لو  الجهلول    ؟التي  الكهنوت  يعلم  هريرة  أبا  ن  أأال 

هم التالميذ   "صحابة"هللا بن عباس وعدد آخر ممن يسمونهم  وانس بن مالك وعبد
اليهودي االحبار  لكعب  بن  الناكس  استجلبه    الذي  المتأسلم  النجباء    صهاك عمر 

  على الناس  مفتياً   في الشؤون الدينية بل وعينه الناكث عمر بن صهاك  خبيراً ليعمل  
هل يعلم    ؟ويدهوته  ولم يكن سوى خبير في تحريف الدين  مسجد النبي ص وآله  في

"الصحابة" ألولئك  كان  أنه  الغبي  اليهود    ؛الكهنوت  أحبار    المتأسلمينتالميذ 
وك    اً كبير   اً دور وأمثالهم،   مصادر  ملء  يسمون  ت  في  من  السُّ أ "نفسهم  أب    "ةن  هل 

وانتج    نحراف الذي نهل منه محمود محمد طهووضعوا األساس لالبل  باالسرائيليات  
ل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير على خ ط ى  ع  هل ف  ف؟  الخاص به  انحرافه

وا  الق دام ى  الموبوءة  والتلوث  م  بالتسمُّ   تهباصالمنحرفين  المصادر  تلك  من  العقلي 
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ك الكهنوت بدموية  فلماذا تحرَّ   ؟عبالتز  وخ  وت ر هات  حات  ط  نتج ما انتجها من ش  فأ
وبقية  حات وت ر هات محمود محمد طه وغض  الطرف عن أكاذيب ابوهريرة  ط  ضد ش  

ى عنهم  المتأسلمينتالميذ احبار اليهود     نع  ى الكهنوتترضيلماذا  ؟ بل و وترض 
اليهودوبقية  ابوهريرة   احبار  طهالتائه  يدين  و المتأسلمين    تالميذ  محمد    محمود 

ي ر ه  على خ ط ى    ؟ويقتله  ويستبيح دمه فمحمود محمد طه لم يفعل شيء أكثر من س 
من  ففلماذا االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون الكهنة معتورة؟  المنحرفين الق دام ى.  

حق؟ وجه  دون  من  الناس  قتل  في  الحق  الكهنوت  اعطى  أوكل    الذي  الذي  من 
ي صدروا  وجعل الكهنة اوصياء عليه حتى  الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله  

وشماال؟ يمينًا  القتل  الكهنة،    صكوك  ازهاق  لماذا  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 
  األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

الكهنوت   دين  أم  العالمين  على  الرحماء  وآله  ص  ونبيه  تعالى  هللا  دين  هذا  هل 
 إلرهابي والدموي والقاتل؟ ا

مًا  محمود محمد طه بانحراف  هل أتى          أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 
القرآن  كم  هللا بن مسعود الذي كان يضرب بح    من انحرافات عبد  أو أكبر شناعةً 

النبي ص وآله في شان الطهارة من الجنابة في ظرف عدم وجود الماء  الكريم وحكم  
القرآن الكريم  الذي يخالف حكم  بن صهاك  عمر  الناكث  حائط ويأخذ برأي  بعرض ال
وآلوحديث   ص  الحائط  ه النبي  عرض  بهما  ي  فيمسلم  ف   ؟ويضرب  سرد  صحيحه 

  :الرحمن( وأبو موسى االشعري كالتالي )أبا عبد  هللا بن مسعود حوارا دار بين عبد
يصنع   فكيف  شهرا،  الماء  يجد  فلم  اجنب  رجال  أن  لو  ارأيت  موسى:  أبو  "فقال 

هللا ال يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف    صالة؟ فقال عبدلبا
وا م اءً   - بهذه اآلية في سورة المائدة   د  ل م  ت ج  يًدا ط ي  ًبا ف  ع  هللا:   فقال عبد  –   ف ت ي مَّم وا ص 

لهم في هذه اآلية لوشك إذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. فقال  لو رخص  
بعثني رسول هللا ص وآله في حاجة فأجنبت فلم  -أبو موسى: ألم تسمع قول عمار  

أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي ص وآله فذكرت ذلك  
هكذا   بيديك  تقول  أن  يكفيك  كان  إنما  فقال:  ضربة  له.  األرض  بيديه  ضرب  ثم 

: أفلم تر  هللا   فقال عبد   -واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
هللا   ى التي يرتكبها عبدبر  فانظروا إلى هذه الطامة الك    14؟عمر لم يقنع بقول عمار"
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لناكث  نبي ص وآله أم ل تعالى والهللوالتشريعية  بن مسعود؟ هل المرجعية الدينية  
هللا   أليس في هذا تبديٌل كامٌل لدين  ؟عبد هللا بن مسعودالمنحرف  و   عمر بن صهاك

وآله ص  ورسوله  يت  ؟تعالى  عن  غفلماذا  الكهنوت  التي  اضى  الكبرى  الطامة  هذه 
وحديث النبي  ه اآلية القرآنية  والمتمثلة في رد   عبد هللا بن مسعود  المنحرف  يرتكبها  

ل ه في شأن أسلوب الطهارة البديل في ظرف عدم وجود الماء ص وآله  ع  الناكث  وج 
يترضى  فلماذا  النبي ص وآله؟  حديث  عمر بن صهاك مرجعية دينية فوق القرآن و 

المنحرف  عمر بن صهاك و الناكث  ؛  المنحرفين  "الصحابيين"  نالكهنوت الغبي ع
محمود محمد طه  ئه  التاعلى  ته  تثور عقير وفي نفس الوقت    هللا بن مسعود،  عبد

عبد هللا  المنحرف  عمر بن صهاك و الناكث  طار أمثال  الذي لم يكن يركب سوى ق  
ن ة  العاصيين للقرآن و   بن مسعود فمحمود محمد طه لم يفعل شيء أكثر    ؟ةيو النبالسُّ

ي ر ه  على خ ط ى المنحرفين الق دام ى. فلماذا االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون   من س 
  من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟الكهنة معتورة؟ ف

وجعل الكهنة اوصياء عليه  من الذي أوكل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله  
وشماال؟ حتى   يمينًا  القتل  صكوك  الكهنة،    ي صدروا  ومعاصريهم،  لماذا  قديمهم 

خرقاء   بفتاوي  األرواح  ازهاق  بالدين  يعشقون  لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها 
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين    اإلسالمي االصيل؟ 

 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم هل أتى محمود محمد طه بانحراف          

مًا أو أكبر شناعةً  يحك    عبد هللا بن مسعود الذي كانالمنحرف  من انحرافات    ج ر 
بدموية  فتحرك  الم فلس  الكهنوت  ارتفعت عقيرة  فلماذا    24؟المعوذتين من المصحف

المنحرف  انتهاكات    ف عنر  ضد شطحات وت ر هات محمود محمد طه وغض  الط  
مسعود  عبد بن  و ل  هللا  القرآنية  اسقاط  ة  يو النبألحكام  ومحاولته  بل  لها  ومخالفته 

هللا    عبدالمنحرف    نع  ى الكهنوتترض  يلماذا  و المعوذتين من المصحف الشريف؟  
 ؟ويستبيح دمه  محمود محمد طهترهات    يدينو رغم انحرافاته الجسيمة  بن مسعود  

  هل فعل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير على خ ط ى المنحرفين الق دام ى؟ 
معتورة؟   الكهنة  عيون  لماذا  المعايير؟  في  االزدواجية  اعطى  ففلماذا  الذي  من 

من الذي أوكل الكهنة بدين هللا   الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟
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وآله   اوصياء عليه حتى  تعالى ورسوله ص  القتل  وجعل الكهنة  ي صدروا صكوك 
وشماال؟ الكهنة،    يمينًا  ومعاصريهم،  لماذا  بفتاوي  قديمهم  األرواح  ازهاق  يعشقون 

هل هذا دين   خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي  

 والقاتل؟ 
ك  لم يأت محمود محمد طه بانحراف أكبر من انحرافات انس بن مالكما           

، الذي  ب على النبي ص وآله كذ    ، من أجل أن يبيح للطغاة تعذيب اآلخرين،الذي
أنظروا    34؟أنه سمل اعين قوم  زورًا وبهتاناً وقال فيه    ارسله هللا تعالى رحمة للعالمين،

إلى هذه الفرية الفظيعة من جانب الكذ اب والمفتري أنس بن مالك في حق ارحم  
هل للكهنوت الجاهل الجرأة  والطف وأرأف خلق هللا جميعا؛ النبي محمد ص وآله!  

وال يمكن لمن ارسله هللا   "انس بن مالك  ب وهللا لقد كذ  ن يقول "أوالشجاعة على  
درك الكهنوت الغبي  أال ي    ؟بداً أبخلق هللا تعالى  ن يفعل ذلك  أتعالى رحمة للعالمين  

ن يشر  ع للطغاة  أهذه المروية من اجل  اختلق  قد  انس بن مالك  والكذاب  المنحرف  أن  
فاذا   ؟وإطالق يد عصابات االجرام السقيفية لتعيث في األرض فسادا  تعذيب الرعية

  قوم الكهنوت بإدانة محمود محمد طه على شطحاته فلماذا ال يبإدانة  لكهنوت  قام ا
الدين بشكل  انس بن مالك على أكاذيبه الشنيعة في حق  والمفتري والكذاب    المنحرف 

و  بشكل  عام  وآله  ص  الك ترضَّ يلماذا  و   ؟خاصالنبي  مالك    نع  هنوتى  بن  انس 
هل فعل محمود محمد طه شيئًا أكثر    ؟ويقتله  ويستبيح دمه  محمود محمد طه  ينديو 

الق دام ى؟  المنحرفين  خ ط ى  على  السير  لماذا    من  المعايير؟  في  االزدواجية  فلماذا 
من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه   رة؟عيون الكهنة معتو  

وجعل الكهنة اوصياء  من الذي أوكل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله    حق؟
قديمهم ومعاصريهم،  لماذا الكهنة،  ي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟عليه حتى 

بالدين   لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون 
ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين    هل هذا دين هللا تعالى   اإلسالمي االصيل؟ 

 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
م  ائوبذلك فإن جريمة محمود محمد طه وانحرافه عن الدين اقل بكثير من جر        
عثمان    حم ال عمر بن الخطاب و الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و   الناكث  اتوانحراف
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انس  الكذاب  هريرة و أبو  الكذاب  و ابي بكر  الناكث  عائشة بنت  الفاحشة  بن عفان و 
ماذا هذا الصراخ  لهم. فاطهللا بن مسعود ومن سار على خ    عبدالمنحرف  بن مالك و 

والسكوت عن   محمد طه  محمود  ضد  وموبقات التنبلي الجاهل  شنائع  و   انحرافات 
ى  ترض  يلماذا    هم سبب في ظهور أمثال محمود محمد طه؟  ن المنحرفين االوائل الذي

دربهم   علىوعلى من سار دامى ألنه يعتبرهم "صحابة" المنحرفين الق   ن عالكهنوت 
هل فعل محمود محمد طه    ؟ح دمهيستبيو   محمود محمد طهت ر هات  يدين  و المنحرف  

فلماذا االزدواجية في المعايير؟    شيئًا أكثر من السير على خ ط ى المنحرفين الق دام ى؟ 
من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون   لماذا عيون الكهنة معتورة؟

وجعل الكهنة  من الذي أوكل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله    وجه حق؟
حتى   عليه  وشماال؟اوصياء  يمينًا  القتل  صكوك  الكهنة،    ي صدروا  قديمهم  لماذا 

يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة ومعاصريهم،  
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على    لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

 العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
ذين  ال  المعتورة محمود محمد طه بأسوأ مما اتى به ارباب المذاهب  هل أتى         

وا  الدين واورث   تحريف وا  زادالمنحرفين و وصحابتهم    ساروا على خطى اقطاب السقيفة
هل سمع الكهنوت الغبي    ؟ال عالقة له بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله  الناس ديناً 

ال  ، كان  القرآني والنبوي   وعدو النص  الشخصي   أبا حنيفة النعمان؛ سيد الرأيأن  
وقد خالف من األحاديث في    أحاديث النبي ص وآله إال بضعة أحاديثيعلم من  

مسألة وعشرين  وخمسة  خالف  ي  و بل    44؟مائة  حنيفة  أبا  ان  من    54اربعمائة قال 
وآلهأ النبي ص  أن    !حاديث  الجهلول  الكهنوت  سمع  ،  عييد  كان  حنيفة  ا  أبوهل 

خذ النبي ص وآله  حضر عهد النبي ص وآله أل    كان قد  ذاإانه    ،وسماجة  بوقاحة
ن ة النبوية بل    في الدين  64برأيه رغم ان أبا حنيفة كان ال عالقة له بالقرآن وال بالسُّ

عمر بن صهاك في االعتماد على الرأي وضرب  الناكث  كان سي  د الرأي ويت  بع منهج  
الحائض بعرض  والنبوي  القرآني  في    ؟!!النص  الجهلول  الكهنوت  يتمعن  هذه  أال 

ويعتمد  حاديث النبي ص وآله  أكان يخالف    الذي  مثل أبا حنيفة  الوقاحة من شخص
  74؟"احديث  م يصح له "في جميع ما يرويه إال بضعة عشرلو على القياس والرأي  

في خلق    واساهمأحد الذين  هو    أبا حنيفة النعمانهل يدرك الكهنوت االهطل أن  
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النص القرآني والنبوي    ون يضرب  وا كان  نوالذي   ألقطاب السقيفةلرأي الشخصي  لامتداد  
حنيفة النعمان    ا أب؟ هل يعلم الكهنوت فاقد العقل أن  م برأيه  ون ويأخذ  بعرض الحائط

بال  ي الرأي ق  في تبن     صهاكعمر بن  الناكث  ي قحافة و بابوبكر بن االناكث  بع  اتَّ 
بل    النبوي   لنص ادحض  ذي يامتدادا لمذهب الرأي الشخصي البذلك  خل ق  النص و 

الكريم   طه  نفسه  والقرآن  محمد  محمود  يكن  فرعاً إولم  الرأي    ال  شجرة  فروع  من 
تلكالسقيفية  الشخصي   للنص  الملعونة  فإذا  والداحضة  الشرعية؟  أبو    ابتدعوص 

اصوالً  الضال  السقيفة    حنيفة  أقطاب  فعل  كما  الشخصي  رأيه  من  دينية  وقواعد 
وهو ال عالقة له   ،"ةن  أهل السُّ "من    أبا حنيفة  أن  وعته،  بجهل  ،بقية الكهنةواعتبره  

عن  ف   ،بها السكوت  وقواعد  لماذا  النعمان  أصول  حنيفة  المبتدعة  ابي  الفقهية 
المبتدعة    محمد طه محمود  أصول وقواعد  وفي نفس الوقت استفظاع  والمخرومة  
هات  ر  من ت    وتفإذا تبرأ الكهن  ؟وقتله  دماءهواستباحة    ه وخ ز عبالت  هوت ر هاتوالمخرومة  

ن ة النبوية  عبالت محمود محمد طه فلماذا ال يتبرأ أيضًا من ضر  ز  وخ   ب أبو حنيفة للسُّ
  المقدس؟بال النص  الشخصي في ق  أيه  وعدم اخذه بها واالكتفاء بر بعرض الحائط  

والم   الواضحة  حنيفة  ابي  انحرافات  الكهنوت  ي ت قبَّل  السُّ ع  لماذا  عن  النبوية ن  لنة  ة 
هل فعل  ؟  ويقتله  عبالت محمود محمد طه ويستبيح دمهز  هات وخ  ر  ويستفظع ويدين ت  

الق دام ى؟ المنحرفين  خ ط ى  على  السير  من  أكثر  شيئًا  طه  محمد  فلماذا    محمود 
معتورة؟   الكهنة  عيون  لماذا  المعايير؟  في  الكهنوت  ف االزدواجية  اعطى  الذي  من 

حق؟ وجه  تعالى    الحق في قتل الناس من دون  أوكل الكهنة بدين هللا  من الذي 
وآله   ص  حتى  ورسوله  عليه  اوصياء  الكهنة  يمينًا  وجعل  القتل  صكوك  ي صدروا 

يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء  قديمهم ومعاصريهم،  لماذا الكهنة،    وشماال؟
هل هذا دين هللا تعالى    ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

 ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
مالك بن  وانحرافات  ن طامات وموبقات  مهل أتى محمود محمد طه بأسوأ            

عرض الحائط  ب به  ويضر  حديث النبي ص وآله    ، بكل وقاحة،دُّ ير  انس الذي كان  
  فاسدة مثل فقهية    أصول وقواعدتأسيس  و  أفي سبيل االعتماد على رأيه الخاص  

أو سد الذرائع  و االستحسان  أو المصالح المرسلة  أ  القياسأو    84هل المدينةأ ف  ر  ع  
  في ق بال النص   والمخرومة  مختلةال  الظنية  فقهيةال  قواعدالصول و األمن    غيرها  وأ
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هل يعلم الكهنوت الجاهل ان الشافعي الذي هو تلميذ مالك  ؟  وحتى القرآني  النبوي 
أل استاذه  مخالفة  فضح  قد  أنس  وآله  بن  ص  النبي  وقواعد حاديث  أصول  بخلق 

،  الشافعيحاديث النبي ص وآله بعرض الحائط؟ فهل سمع الكهنوت بقول  أتضرب  
أال    94؟حاديثه إال ستة عشرة حديثا" أمت مصر وال اعرف أن مالكا يخالف من  "قد  

  عنه الشافعي    ةحسب شهاد  هو،  ، الذيالليث بن سعديعلم الكهنوت الجاهل أن  
، "احصيت  قائالً مالك بن انس  قد فضح    من مالك بن انس،واتبع لألثر  أفقه    هبأن

.  كلها مخالفة لسنة رسول هللا مما قال فيه برأيهعلى مالك بن انس سبعين مسألة  
الجاهل في مجتمعنا انه  الكهنوت  يقول    فلماذا بعد ذلك  05"؟وقد كتبت اليه اعظه

ن ي" بينما ال    "ةن  أهل السُّ "ويعتبره من  د مالك بن انسج   م  المذهب وي    "مالكي"ألنه  "سُّ
ن  يا من يت ب ع مالك بن  ؟  ة النبوية الشريفةن  عالقة لمالك بن انس بالسُّ  كيف يكون س 

هل يعلم  انس بعد أن يرى كل ذلك الهتك للنص النبوي من جانب مالك بن انس؟  
ن ي الحقيقي  الكهنوت الغبي حقيقة   يضرب  ال يحرق حديث النبي ص وآله وال  أن السُّ

بعر  وآله  ص  النبي  و حديث  الحائط  برأيال  ض  ق    هيأخذ  في  النص  الشخصي  بال 
ينتج  كي  من عنده ل مخرومة  ظنية    أصول وقواعد فقهيةيختلق  وال  ف  ر  الع  ب أو  النبوي  

، مالك بن انسألم يكن    ؟كما فعل مالك بن انس  ةمنحرف   اً ما حكأ  ه قوم عليت  فقهاً 
وكانت  الظن و يأخذ بمقتضى    مثل أبا حنيفة النعمان،  المركزية عنده للرأي  الرأي 

ف المجتمع في ق بال النصباع  سم ح بإت   و  محمد  لم يسمع الكهنوت الجهلول أن  أ؟  ع ر 
قائمة على    كانت ة فقهاء المالكية  ممارس  ناقال    عن فقه المالكية،  متحدثاً   ،ةر  ه  بن ز  

د"ه "إذا تأيَّ ان الكهنوت  هل سمع    15!!؟د العمل برأي أهل المدينة فإن الحديث النبوي ي ر 
أن  و الجه انسل  بن  رفض  مالك  وآلهاأل  قد  ص  النبي  بحديث  يقول،  خذ    الذي 

ف اهل المدينة في البيع في  ر  ع    على ذلك  لوفضَّ   25"البيعان بالخيار ما لم يفترقا" 
وقال مالك بن انس في موطأه معلقا على هذا الحديث    ؟بال النص النبوي الواضحق  

 35!!لهذا عندنا حد معروف وال امر معمول به فيه"؟الذي اخرجه هو بنفسه، "وليس  
فهل    ؟تلك التي ارتكبها مالك بن أنسكبر من  أ يا كهنوت يا غبي: هل هناك طامة  

فلماذا  ؟  تلك التي ارتكبها مالك بن أنس من  ارتكب محمود محمد طه طامة أكبر  
انس   بن  مالك  انحرافات  الكهنوت  بل  ببالهة  ويفتخر  بأريحية  ي ت قبَّل  مالكي  بأنه 

يستفظع ويدين ت ر هات وخ ز عبالت محمود  في نفس الوقت  ي( و ن   )س  يعتبر بغباء بأنه  و 
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؟ هل فعل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير  ويقتله  محمد طه ويستبيح دمه 
فلماذا االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون الكهنة  م ى؟  على خ ط ى المنحرفين الق دا 

من    من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟ف معتورة؟  
وآله   ورسوله ص  تعالى  هللا  بدين  الكهنة  أوكل  عليه  الذي  اوصياء  الكهنة  وجعل 

وشماال؟ حتى   يمينًا  القتل  صكوك  الكهنة،    ي صدروا  ومعاصريهم،  لماذا  قديمهم 
بالدين   لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين    اإلسالمي االصيل؟ 
 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

الك بن انس كان يأخذ بقاعدته المخرومة  مار ان مهل سمع الكهنوت الح            
وية "من صام رمضان ثم اتبعه ست من  ار االلتزام بالقائمة على سد الذرائع فيجعل  

مكروها؟    ، المذكورة في كتاب ما يسمى بصحيح مسلم،  45شوال كان كصيام الدهر"
صيام ستة أيام    في شأن هل سمع الكهنوت البليد ما يقوله مالك بن أنس في موطأه  

أحدا من اهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني    ني لم ار  "إ  ،حيث يقول  شوالمن  
ق  أذلك عن   حد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان ي لح 

اهل الجهالة والجفاء لو رأوا ذلك خفته عند اهل العلم ورأوه    برمضان ما ليس منه
الكهنوت أن مالك بن انس يضرب بمروية موجودة في  يرى    أال   55يعملون ذلك"؟

الحائط بعرض  مسلم  بكراهة  أ على    ويتكئ  كتاب  ويفتي  الذرائع  سد  العمل  صل 
ورغم    !!؟ رغم انه م ستحب  إلى بدعة  العمل بالمرويةتحول  أن ي  "ظن"ألنه    المرويةب

الزرقاني  ال عندما قال  الض    سل لتبرير فتوى مالك بن انمحاوالت الزرقاني التمحُّ 
إال    65"قال شيوخنا انما كره مالك صومها مخافة ان يلحق الجهلة رمضان بغيره"

لم يتحرك مالك بن انس    ،برراً ذا كان هذا م  إ،  لماذافأنه ألمر يضحك الثكلى حقًا!!  
ر من سماهم "أهل الجهالة والجفاء" ويعلمهم التطبيق الصحيح لتلك المروية  وينو   
أم كان مالك بن انس مشغوال بأكل الكبسة والباسطة   من اإلفتاء بكراهة صيامها  بدالً 

أليس ما فعله مالك بن أنس هذا ردُّ    أهناك جريمة أكبر من ذلك؟؟  في بالط الطغاة
فإذا جعل مالك بن انس صوم ستة أيام من شوال    علني على رسول هللا ص وآله؟

ن ة آل زياد  عاشوراءمكروها فلماذا سكت عن بدعة صيام   أم كان له    التي هي س 
عي الكهنوت الجاهل أن مالك بن  كيف يد  ؟  كل ذلكم نطلق مذهبي وليس ديني من  
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ن ة؟  "؟  ةن  انس من "اهل السُّ  فلماذا ي ت قبَّل  كيف يكون شخصًا مثل هذا من أهل السُّ
بن انس   مالك  بل و ببالهة  ويفتخر  بأريحية  الكهنوت انحرافات  مالكي  يعتبر  بأنه 

ن  ي( وفي نفس الوقت يستفظع ويدين ت ر هات وخ ز عبالت محمود محمد  بغباء بأنه   )س 
، قبل ان يقتل محمود  االهطل   على الكهنوت  ألم يكن واجباً   طه ويستبيح دمه ويقتله؟

ل على قبر مالك بن انس ألن هالويس وطالويس تبو  ان يذهب وي  ،ظلماً   محمد طه
ب تدعو  من    يباقاً إكثر فظاعة و أمحمود محمد طه لم تكن   اإلفتاء بكراهة  عمل  م ست ح 

 ن وفقاً آب بعد القر ت  ي من اصح الك  د في كتاب يعتبره الكهنوت الغب  ت وج  إليه مروية  
حتى ولو   ،اعتبر االستحسانبل وصل االمر بمالك بن انس أنه  ج؟  و  ع  العتقاده الم  

  نخاضعا  واالجتهادوبذلك جعل الفقه    75تسعة اعشار العلم ،  الشرعي  منتهكا للنص
ونزوات   منضبطاً واستحسانات  ألهواء  وليس  بذلك سس  فأبالنص الشرعي    الناس 

ومحمود محمد طه    ال تقود إال لفقه منحرف عن الدين انحرافًا تاماً قواعدًا  و   أصوالً 
محمود محمد  انحرافات  كون  ت فمهما  .  كان يفعل الشيء نفسه لكن بطريقته الخاصة

وخزعبالته  طه   جرماً وت ر هاته  يرتكب  أعظم    فإنه لم  إيباقًا أو  أكثر  أو  أكبر طامًة 
مًا أو أكبر شناعةً  عونه ب  يتَّ وبقر وماعز  من جرم مالك بن انس الذي له رعاع    ج ر 

لماذا السكوت عن موبقات وانحرافات وطامات مالك بن انس  فإلى اليوم!  بعدد هائل  
من   السُّ "واعتباره  الوقت    "ةن  أهل  نفس  وفي  بها  له  عالقة  ال  استفظاع  لماذا  وهو 

فإذا تبرأ الكهنة    ؟وقتله  واستحالل دماءه ه  توادانت ر هات وخ ز عبالت محمود محمد طه  
أيضًا من ضرب مالك    ن و ؤ من ت ر هات وخ ز عبالت محمود محمد طه فلماذا ال يتبر 

ن ة النبوية بعرض الحائط وعدم اخذه بها واالكتفاء ب  ف أهل المدينة  ر  ع  بن انس للسُّ
و و  الشخصي  الرأيه  و   يظن قياسه  المرسلةواستحسانه  للذرائع  مصالحه  وكل    وسده 

فلماذا ي ت قبَّل الكهنوت انحرافات مالك بن انس    ق بال النص المقدس؟في    كان  ذلك
ن ة النبوية   لنة عن السُّ نَّة"  الواضحة والم ع  ن  يًا" واتباعه "س  في نفس الوقت  و ويعتبره "س 

هل فعل  ؟  ويقتله  عبالت محمود محمد طه ويستبيح دمهز  هات وخ  ر  يستفظع ويدين ت  
ا من  أكثر  شيئًا  طه  محمد  الق دام ى؟محمود  المنحرفين  خ ط ى  على  فلماذا    لسير 

من الذي اعطى الكهنوت الحق  رة؟  االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون الكهنة معتو  
من الذي أوكل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله    في قتل الناس من دون وجه حق؟

وآله   اوصياء عليه حتى  ص  القتل  وجعل الكهنة    يمينًا وشماال؟ ي صدروا صكوك 
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قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها  لماذا الكهنة،  
هل هذا دين هللا تعالى ونبيه   من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟

 ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
مد طه بأسوأ من طامات وموبقات وانحرافات مالك بن  هل أتى محمود مح       

أيقول   85؟ أنه لم يخرجه في الموطأ انس الذي ندم على اخراج حديث الحوض وود  
القول   و هذا  والطام س  ن ة  ن  الداف  الكات م  س  للسُّ أنه  يدعي  حديث  أي؟  ن  شخص  ليس 

انس على إخراجه  ة؟ لماذا يندم مالك بن  ن  سُّ من الالحوض حديث نبوي شريف وأنه  
هو من س    حديث الحوض  وآلهن  الذي  ك  ة النبي ص  هذا  أليس    نٌ ف  ود    ٌس م  وط    مٌ ت  ؟ 

يت  ن  للسُّ  الذي  انس  بن  مالك  جانب  من  النبوية  الحمير ة  من  الماليين  والبغال    بعه 
ن ة  واالنعام س  أنهم  عون  يد  ي  ؟  الذين  شخص  من  بغريب  ليس  تسمى  ث  ل   ث  وهذا  ما 

ن ة النبوية ليس غريباً ولذلك فإن  لنهج عبد هللا بن عمر    باعاً ات     "الخالفة"   ضربه للسُّ
ابوبكر  والناكث  المفتري  جاهر مع  عمر بن صهاك الذي  الناكث  ألنه امتداد لخط  

ن ة النبوية و  ن ع  اق ر  ح  بن ابي قحافة على ر ف ض  السُّ ن ة وم  هل  ف  ؟لهاالناس من تداو    االسُّ
  اتشخص مثل مالك بن انس بعد ان ارتكب هذه الطامن يؤخذ الدين من  أيمكن  

ن ة النبوية ويعتبره لمالك بن انس    كتم ودفن وطمسفلماذا ي ت قبَّل الكهنوت  الكبرى؟   لسُّ
محمود   وخ ز عبالت  ت ر هات  ويدين  يستفظع  الوقت  نفس  وفي  نَّة"  "س  واتباعه  ن  يًا"  "س 

ه شيئًا أكثر من السير  هل فعل محمود محمد ط   محمد طه ويستبيح دمه ويقتله؟
على خ ط ى المنحرفين الق دام ى؟ فلماذا االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون الكهنة  

من    من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟معتورة؟ ف 
وآله   ورسوله ص  تعالى  هللا  بدين  الكهنة  أوكل  عليه  الذي  اوصياء  الكهنة  وجعل 

وشماال؟ ي صدروا  حتى   يمينًا  القتل  الكهنة،    صكوك  ومعاصريهم،  لماذا  قديمهم 
بالدين   لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين    اإلسالمي االصيل؟ 
 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

احمد بن  تى محمود محمد طه بأسوأ من طامات وموبقات وانحرافات  هل أ       
  ًا من أحاديث حديث  طسق  ي  ، بأن  هللا   ، وهو على فراش الموت، أمر ابنه عبدحنبل الذي

حديث النبي ص وآله الذي  هل سمع الكهنوت الغبي ب   ؟النبي ص وآله من مسنده
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م ن  "  ،يقول يُّ  الح  هذا  أ مَّتي  ل ك   قالواي ه  ي ش   ت أ م ر نا؟ :ق ر  :قا ف ما  النَّاس    لو ل  أنَّ 
" ل وه م  ت ز  لم ير ق ألحمد بن  هل يعلم الكهنوت الجهلول أن الحديث النبوي أعاله    95؟اع 

وامتداداتها السقيفية    ياته المنحرفة في مواالة السلطة الظالمةنَّ ب  ت  نه يخالف م  حنبل أل
دعي زورًا وبهتانًا  التي توالمصطنعة    ختلقة والم    فبركةالم  الحكومية  بالمروية  يؤمن  و 

وال يستنون بسنتي،    يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهديي"  ، لاقأن النبي ص وآله  
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت كيف أصنع  

وإن   وتطيع  تسمع  قال:  ذلك؟  أدركت  إن  هللا  رسول  مالك  يا  وأخذ  ظهرك  ضرب 
  النبوي   فلماذا يأمر أحمد بن حنبل ابنه عبدهللا بأن يسقط الحديث   06فاسمع وأطع"؟

قالوا"الصحيح   ي ش   ق ر  م ن  يُّ  الح  هذا  أ مَّتي  ل ك   ت أ م ر نا؟ :ي ه  : ف ما  النَّاس    لو قال  أنَّ 
إبقاء  على  ويحرص  مسنده  من   " ل وه م  ت ز  الم فبر    اع  الحكومية  والم خت  المروية  قة  ل  كة 

يكون بعدي أئمة  "  ،والتي تقول  والمنسوبة زورًا وبهتانًا للنبي ص وآلهعة  ن  ط  ص  والم  
وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في    ال يهتدون بهديي

ل: تسمع وتطيع  جثمان إنس، قال: قلت كيف أصنع يا رسول هللا إن أدركت ذلك؟ قا
حيث كان يريد أحمد بن  ؟  في المسند  وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع"

مًا    فقهياً يختلق من هذه المروية المفبركة أصال  حنبل أن   ك  يأمر    اً ر مزو  يقيم عليه ح 
وي من  الناس بطاعة الحاكم الظالم  حتى يجعل المسلمين    ةديني  شريعةذلك  فبر ك 

األخرى  األمم  سخرية  با  موضع  يأمرنا  وآله  ص  النبي  تعذ  إنه  بينما  السبل  ذا  رت 
قة  عتزال  لمقاومة الباطل فعلى الناس ا  كتم  فلماذا ي ت قبَّل الكهنوت  .  ذلك الباطلومفار 

ن  يًا" واتباعه  ل  أحمد بن حنبل  ودفن وطمس ن ة النبوية ويعتبره "س  نَّة" وفي نفس  لسُّ "س 
 الوقت يستفظع ويدين ت ر هات وخ ز عبالت محمود محمد طه ويستبيح دمه ويقتله؟ 

هل فعل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير على خ ط ى المنحرفين الق دام ى؟  
ف معتورة؟  الكهنة  عيون  لماذا  المعايير؟  في  االزدواجية  اعطى  فلماذا  الذي  من 

من الذي أوكل الكهنة بدين هللا   س من دون وجه حق؟الكهنوت الحق في قتل النا
وآله   اوصياء عليه حتى  تعالى ورسوله ص  القتل  وجعل الكهنة  ي صدروا صكوك 

وشماال؟ الكهنة،    يمينًا  بفتاوي  لماذا  األرواح  ازهاق  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 
ا دين هل هذ  خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
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هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي  
 والقاتل؟ 

يحترم من يستحق  ويميز بينهم فر الصحابة  يتخي    احمد بن حنبللم يكن  كما            
االحترام منهم ويتبرأ ممن يستحق البراءة منهم بل كان من اتباع كل متردية ونطيحة 

  فيه مثالب الصحابة   نبوي    حديث  أي  سنده  ق في م  لح  ال ي    "الصحابة" ولذلك كانمن  
، الذي يسمونه  هل سمع الكهنوت الغبي أن أحمد بن حنبل  16!رغم صحة الحديث

ن ة"، عتزل إلى  ذا حضر الدرس عند استاذه الصنعاني ي إكان    زورًا وبهتانًا "إمام السُّ
عن بعيدة  حديثاً   26الدرس   حلقة  ناحية  يسمع  ال  نبويًا  حتى  الصحابة  مثالب    فيه 

ال   المنحرفين  انتهاء  بعد  ث ويعود  فيها    محد   التي  النبوية  االحاديث  تلك  نوعية  من 
ن ة النبوية؟  ؟  المنحرفين  مثالب الصحابة رُّف من يحترم السُّ هل يمكن  فهل هذا ت ص 

ن  يًا أو نأخذ منه الدين؟   ن احمد بن حنبل  أهل يدرك الكهنوت  ان نعتبر مثل هذا س 
  التي فيها مثالب الصحابة ديث  احتمر بعض األحتى    36بعه في آذانها اص ضع  كان ي 

الذين كانوا يضعون اصابعهم في  الكفار  عمل  ى  ضاه وبهذا فإن أحمد بن حنبل قد  
وهذا يعني أن أحمد بن حنبل الذي    ؟هللا تعالى واالنبياءآذانهم حتى ال يسمعوا كالم  

س  ن  يسمونه زورا وبهتانا "إمام السُّ  ن ةة" كان يت عمَّد دف ن وطم  وتمجيد كل متردية    السُّ
وبهذا السلوك المنحرف فهو يتَّب ع النهج المنحرف  ونطيحة من المنحرفين الق دامى  
ترهات  ن  هل تعلمون أ:  جهلة  يا  تنابلة  يافيا كهنوت  ألقطاب السقيفة في هذا الشأن.  

أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ليست  محمود محمد طه    وشطحات  وخزعبالت
مًا أو أكبر شناعةً  ن  كبر المنتهكين  أمن    الذي هوم أحمد بن حنبل  ر  من ج    ج ر  ة  للسُّ

احمد بن    مت  ك    الجاهل  ي ت قب ل الكهنوت لماذا  ف  ؟والمتالعبين بالتاريخ وحقائقه  النبوية
هو من  ، بينما  "ةن  للسُّ   إماماً "عتبره  يومع ذلك  ودفنها وطمسها    النبوية  ةن  للسُّ   حنبل

محمود محمد  يستفظع ويدين ت ر هات وخ ز عبالت  وفي نفس الوقت    ،ابعد الناس عنها
هل فعل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير على    ؟ويقتله  ويستبيح دماءهطه  

الكهنة   عيون  لماذا  المعايير؟  في  االزدواجية  فلماذا  الق دام ى؟  المنحرفين  خ ط ى 
من  فمن الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟  معتورة؟  

حق؟ وجه  دون  من  الناس  قتل  في  الحق  الكهنوت  اعطى  أوكل    الذي  الذي  من 
ي صدروا  وجعل الكهنة اوصياء عليه حتى  ة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله  الكهن
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وشماال؟ يمينًا  القتل  الكهنة،    صكوك  ازهاق  لماذا  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 
  األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

الرحم وآله  ص  ونبيه  تعالى  هللا  دين  هذا  الكهنوت  هل  دين  أم  العالمين  على  اء 
 اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

الدين بصفة عامة  عن    انحرافاً يكفي من الشافعي  هل يعلم الكهنوت أنه             
الشريفة  و  النبوية  ن ة  خاصة  السُّ حديث  أنه  بصفة  اخراجه  على  انس  بن  مالك  الم 

الشافعي، بوقاحة تنم عن . حيث قال  ضى بحديث الحو مَّ س  الرسول ص وآله والم  
س وكت م األحاديث النبوية التي تفضح االصنام المنحرفة عن   ،الرغبة في دف ن وطم 

ما علمته ذكر حديثا فيه ذكر أحد من الصحابة إال ما في حديث  "  مالك بن أنس، 
ي." ، "ما  قد قالالشافعي  هل سمع الكهنوت الجاهل أن    46؟لي زادن رجاال عن حوض 

كتاب مالك حديثا فيه ازراء على الصحابة إال حديث الحوض ووددنا أنه  علمنا في  
تمعن أيها الكهنوت الغبي أن الشافعي يصف حديث النبي ص وآله    56؟لم يذكره"

هل سمع    !!لم يخرجه وينشره!بن انس  أنه يزري بالصحابة وأنه يتمنى أن مالك  
الكًا على شيء إال على  الكهنوت الجاهل أن الشافعي قد قال، "ال ألوم استاذنا م 

ن ة    66؟ره حديث الحوض في الموطأ"ك  ذ   أيقول هذا القول الكات م والطام س والداف ن للسُّ
ن ي؟   ن ة؟ شخص يدعي أنه س  أليس حديث الحوض حديث نبوي شريف وأنه من السُّ

ة  ن  بن انس على إخراجه حديث الحوض الذي هو من س    اً مالكلوم الشافعي  لماذا ي 
ن ة النبوية من جانب    نٌ ف  ود    ٌس م  وط    مٌ ت  ك  ه دعوة لالنبي ص وآله؟ أليس هذ   الشافعي للسُّ

ن ة  بعه الماليين من الحميرالذي يت   عون أنهم س  أال يزعم    ؟والبغال واالنعام الذين يد 
ة"؟ فلماذا يتندمان على  ن  والشافعي من "أهل السُّ الكهنوت البليد ان مالك بن انس  

وآله؟   ص  النبي  حديث  أن  نشر  البليد  الكهنوت  يستنبط  بذلك  كان  الشافعي أال   ،
يعترض ويلوم النبي ص وآله على انتاجه لمثل ذلك الحديث الذي    هن أاالستنكار، ك

الغبي يعتقد أن  هل مازال الكهنوت  ؟  هل النار أ يفضح غالبية الصحابة ويجعلهم من  
السُّ  "أهل  من  والشافعي  انس  بن  الكهنوتن  مالك  يفهم  أن  يجب  أال  كان    ، ة"؟  لو 

ة؟  ن  وليسا من أهل السُّ   "الصحابة"أن مالك بن انس والشافعي من أهل    ،بالفعل يفهم
ل  يكون  أن  ذلك  بعد  المؤسف  من  واأليس  انس  بن  تنابلة  لمالك  اتباع  لى  إشافعي 

أكبر طامًة أو  عبالت محمود محمد طه  ز  هات وخ  ر  ت  هل  ابلة:  فيا كهنوت يا تن  ؟اليوم
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مًا أو أكبر شناعةً  م    أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر  ن  الشافعي الذي مالك بن انس و من ج ر 
علىتند   يفضح    ما  الحديث  ذلك  ألن  فقط  وآله  ص  للنبي  حديث    ة صحابال نشر 

موقف  ف   ؟المنحرفين الكهنوت  ي ت قب ل  و لماذا  انس  بن  ن ة  مالك  للسُّ الرافض  الشافعي 
رها  االصيلة  النبوية   الشافعي  مالك بن انس و أن  الكهنوت الجاهل    ومع ذلك يعتبر ونش 

ن  ي" ويدين  ما  هبينما    "انس  يستفظع  الوقت  نفس  وفي  ن ة  السُّ عن  الناس  ابعد  من 
محمود   وخ ز عبالت  ت ر هات  دماءه الكهنوت  ويستبيح  طه  فعل    ؟ويقتله  محمد  هل 

الق دام ى؟ المنحرفين  خ ط ى  على  السير  من  أكثر  شيئًا  طه  محمد  فلماذا    محمود 
معتو   الكهنة  عيون  لماذا  المعايير؟  في  الكهنوت  ف رة؟  االزدواجية  اعطى  الذي  من 

حق؟ وجه  تعالى    الحق في قتل الناس من دون  أوكل الكهنة بدين هللا  من الذي 
وآله  ورسول ص  حتى  ه  عليه  اوصياء  الكهنة  يمينًا  وجعل  القتل  صكوك  ي صدروا 

قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء  لماذا الكهنة،    وشماال؟
هل هذا دين هللا تعالى    ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 

 ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 
مًا  هل أتى محمود محمد طه بجريمة           أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 

ال الناصبي  م  ج ر  من  شناعًة  أكبر  وانطالقاً ا نذل  أو  الذي،  الحراني  تيمية  من    بن 
، ينكر حقيقة أن النبي ص وآله قد  هو  ه  وفي منهاج سنت    ضةي ته الناصبية المر طبيع

ابن    والسافل  لالنذ  م ويدعي  آخى بينه وبين أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السال
"أحاديث  تخر   م  تيمية   أن  موضوعة."للع  المؤاخاةصًا  كلها  القول    76؟ي  هذا  أيقول 

ن ة النبوية والتاريخ الم حق ق   شخص سو ي ويعرف شيئًا عن الدين بصفة عامة والسُّ
خاصة؟   بصفة  كتبه  والموث ق  أحد  وسمى  ن  ى"  "س  انه  تيمية  ابن  ادعى  ذلك  ومع 

ن ة" بينما هو في الحقيقة منهاج   ب و بمنهاج "السُّ والدموية  والقتل  دعة والقياس  الخ  الن ص 
به    .والتفجير  والدعشنة يزيد  الذي  التعليمي  والفاقد  الغبي  الكهنوت  أيها  فأنظر 

عيد  شي واالموي الذي يري والعائ  م  الع    ب ص  لى النُّ إب  ص  الكهنوت عدد اتباع خط النُّ 
وانا استغرب من منتجات النطف    !!بطريقته الخاصةانتاجه  ل ابن تيمية  ل والنذ  الساف  

نغ   شخص  من  دينها  تأخذ  التي  ونذ  النجسة  وساف  ل  ينك  ل  الذي  تيمية  كابن  ر  ل 
ه يعادي أهل  ألن األحاديث واالخبار الصحيحة والمتواترة والمتضافرة في هذا الشأن

الذي يلعق  الغبي  والفاقد التعليمي    الجاهل  هل يعلم الكهنوت.  البيت عليهم السالم
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الناصبي  كر على  نأابن حجر العسقالني قد  أن  جس ابن تيمية  احذية النجس والر   
الحرانيل  النغ   تيمية  ادرعي  ، ابن  افيخاي  الصهيوني  يمدحه  هذه    ،الذي  شطحاته 

المؤاخاة بين النبي ص  روايات  حة  ص  في فتح الباري  أبن حجر العسقالني  واثبت  
بشدة    ابن حجر العسقالني  انتقدحيث    ؟علي عليه السالموامير المؤمنين اإلمام    وآله

ل  هات  ر  ت   رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة    ابن تيمية قائاًل، "وهذاالنذ 
ألن بعض المهاجرين كان اقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة فآخى بين األعلى  

بهذا تظهر مؤاخاته لعلي  واالدنى ليرتقي األدنى باألعلى ويستعين األعلى باألدنى و 
وكذا مؤاخاة حمزة    ألنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر

وهما من المهاجرين وسيأتي في    زيدًا موالهم فقد ثبت أخوتهما ألن وزيد بن حارثة
وأخرج الحاكم وابن    86" .بنت حمزة بنت أخي إن: عمرة القضاء قول زيد بن حارثة

صلى هللا  عبد البر بسند حسن عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال آخى النبي  
مسعود، وهما من المهاجرين )قلت( واخرجه الضياء في   وابن عليه وسلم بين الزبير

تيمية   وابن  للطبراني  الكبير  المعجم  من  و المختارة  ي ق ر  احاديث  ي  نفسه  بان  صرح 
المنحى  هل يعلم الكهنوت ان هذا   96احاديث المستدرك."  اصح واقوى من المختارة

لهو   الحراني  تيمية  ابن  السافل  يضاف  من  كبير  وموبقات  لى  إانحراف  طامات 
 درعي؟ ا خاي  يافالصهيوني  ابن تيمية الذي يمدحه  السافل  وجرائم وشناعات الناصبي  

يلتزم باإلسالم كما جاء من عند هللا تعالى ورسوله    فهل يمدح الصهيوني شخصاً 
ت ر هات وخ ز عبالت محمود محمد طه أكبر طامًة  فيا كهنوت يا تنابلة: هل  ص وآله؟  

مًا أو أكبر شناعًة من طامات وموبقات وجرائم وشناعات   أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 
لصهيوني افخاي درعي؟  ابن تيمية الذي يمدحه االسافل    المنافق النذل و   الناصبي 

الذي يمدحه الصهيوني    ،ابن تيميةالمنافق  الناصبي  كران  لماذا ي ت قب ل الكهنوت ن  ف
ادرعي  ف    ،افيخاي  وبين  ع  لحقيقة  بينه  المؤاخاة  وهي  أال  وآله  ص  النبي  مير  ألها 

يدين ت ر هات  الكهنوت و وفي نفس الوقت يستفظع    المؤمنين اإلمام علي عليه السالم
؟ هل فعل محمود محمد طه ويقتله  وخ ز عبالت محمود محمد طه ويستبيح دماءه

فعله  شيئًا   مما  شناعًة  أكبر  أو  مًا  ج ر  أعظم  أو  إيباقًا  أكثر  أو  طامًة  ل أكبر    النذ 
من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه ف ابن تيمية؟    والسافل 

وجعل الكهنة اوصياء  من الذي أوكل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله    حق؟
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قديمهم ومعاصريهم،  لماذا الكهنة،  ي صدروا صكوك القتل يمينًا وشماال؟عليه حتى 
بالدين   لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح  ازهاق  يعشقون 

ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين  هل هذا دين هللا تعالى    اإلسالمي االصيل؟ 
 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

محمود محمد طه بجريمة             أعظم هل أتى  أو  إيباقًا  أكثر  أو  أكبر طامًة 
م الناصبي   مًا أو أكبر شناعًة من ج ر  بن تيمية الحراني التجسيمي  اوالنغل  المنافق  ج ر 

داخل عقليته   ماً ثجاالتجسيم والتشبيه  التشبيهي الذي لم يفهم التوحيد الصحيح وظل  
والوجه صفات حقيقي ة  ن  اليد والقدم والساق  التي تقول ا  الشركية التجسيمية والتشبيهية

أكبر طامًة أو أكثر إيباقًا أو  هل هناك قوال    07؟!!!هلل، وأن ه مستو على العرش بذاته
شناعةً  أكبر  أو  مًا  ج ر  القول    أعظم  هذا  بل  من  والشركي  والتشبيهي  التجسيمي 

  ؟ فهمًا صحيحا  الشهادة فقطحتى ولو  ؟ هل يقول بذلك من فهم من اإلسالم  والكفري 
وجهل    نفاق وشركية جهل و هل يعلم الكهنوت االهطل أن هذا غيض من فيض من  

افيخاي  ودموية  وسفالة  ونذالة  وحقد   الصهيوني  يمدحه  الذي  الناصبي  تيمية  ابن 
ت ر هات وخ ز عبالت محمود محمد طه أكبر طامًة ادرعي؟ فيا كهنوت يا تنابلة: هل  

مًا أو أكبر شناعًة من طامات وموبقات وجرائم وشناعات   أو أكثر إيباقًا أو أعظم ج ر 
المنافق   والنغل  الناصبي  درعي؟ النذل  افخاي  الصهيوني  يمدحه  الذي  تيمية    ابن 

 ،ابن تيميةالنغل  و المنافق  و الناصبي  ات  يات وتشبيهيلماذا ي ت قب ل الكهنوت تجسيمف
للذات اإللهية وانتهاكه المريع ألسس عقيدة    ، الذي يمدحه الصهيوني افيخاي ادرعي

الصحيح   الكهنوت  التوحيد  يستفظع  الوقت  نفس  وخ ز عبالت  ويدين  وفي  ت ر هات 
دماءه ويستبيح  شيئًا  ويقتله  محمود محمد طه  طه  محمد  محمود  فعل  هل  أكبر  ؟ 

مًا أو أكبر شناعًة مما فعله ابن تيميةطامًة أو أكثر إيباقًا أو أع الناصبي    ظم ج ر 
رة؟  فلماذا االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون الكهنة معتو  ؟  المنافقالنذل والسافل و 

من الذي أوكل    من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟
ي صدروا  وجعل الكهنة اوصياء عليه حتى  الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله ص وآله  

وشماال؟ يمينًا  القتل  الكهنة،    صكوك  ازهاق  لماذا  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 
  األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟ 
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تعالى هللا  دين  هذا  الكهنوت    هل  دين  أم  العالمين  على  الرحماء  وآله  ص  ونبيه 
 اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

وإذا اطلع الكهنوت الضال بقلب مفتوح ومن دون أحكام مسبقة على كتب          
البخاري ومسلم التي يدعي الكهنوت كذبًا وزورًا وجهاًل وغباًء انهما اصح الكتب  

في العلن. فهذين الكتابين  المنحرفة  محتوياتهما  بعد كتاب هللا تعالى فإنه لتبرأ من  
ان ويموجان بالخداع والتحايل والكذب   . فلنأخذ  والقطع والبتر  والتضليل والتدليس  ي ع جَّ

"صحيح   بكتاب  يسمى  ففيما  للحصر.  وليس  للتمثيل  كتاب  كل  من  مثال  فقط 
ث ن ا دَّ م   البخاري" توجد رواية تقول، "ح  ث ن ا آد  دَّ ب ة   ، ح  ع  ث ن ا ش  دَّ ر ة   ، ح  ل ك  ب ن  م ي س  ب د  الم  ،  ع 

ت   م ع  ب ر ة   س  ث  ع ن  النَّزَّال  ب ن  س  د   ل ي    ، ي ح  د    ع  ، ث مَّ ق ع  ر  لَّى الظُّه  ن ه : أ نَّه  ص  ي  َّللاَّ  ع  ر ض 
و ائ ج   ف ي ف ي ح  ب ة   النَّاس   ،   ر ح  ب م اء  أ ت ي   ث مَّ   ، ر  الع ص  ال ة   ص  ر ت   ض  ح  تَّى  ح  الك وف ة ، 

ه   ل  و ج  ر ب  و غ س  ل ه  و ه و  ق ائ ٌم ث مَّ ف ش  ر ب  ف ض  ل ي ه ، ث مَّ ق ام  ف ش  ر ج  ه  و  ذ ك ر  ر أ س  ي ه ، و  ي د  ه  و 
ث ل  م ا   ن ع  م  لَّم  ص  س  ل ي ه  و  لَّى َّللاَّ  ع  ب  ق ي اًما، و إ نَّ النَّب يَّ ص  ر  : إ نَّ ن اًسا ي ك ر ه ون  الشُّ ق ال 

". ت  ن ع  ذ ك ر    17ص  ل ي ه "؟ كيف يذكر    ما هذا النص "و  ر ج  ه  و  مير المؤمنين اإلمام  أر أ س 
ضوء  صفة و سه ورجليه؟ ما هذا التالعب من أجل إخفاء حقيقة  أعلي عليه السالم ر 

  امير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم والتي تتطابق مع وضوء النبي ص وآله 
اآلن حتى  نهجهما  على  يسير  ي  ومن  لماذا  وضوء  ؟  تفاصيل  البخاري  مير  أ خفي 

عليه   علي  اإلمام  المؤمنين  امير  وضوء  هل  السالم؟  عليه  علي  اإلمام  المؤمنين 
في  ؟ وعندما نبحث  بعهم حتى اآلنومن يت    السالم يفضح وضوء صحابته المنحرفين

وبنفس السند في المسند البي داوود الطيالسي،    نجد النص كامالً مصادر البكرية  
عبد الملك   روية، "حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنيحيث تقول الم 

، قال: سمعت النزال بن مسبرة، يقول: صلى علي  الظهر ثم جلس في  بن ميسرة
، ثم أتي بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل  العصر حوائج الناس حتى حضرت 

ئم وقال: وجهه ويديه، ومسح على رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضل الماء وهو قا
فعل   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام ورأيت 

كبير   وهذا مثال واحد فقط من كوم    27" .من لم يحدث وضوء الذي فعلت، وقال: هذا
م    خ    من األمثلة التي توضح أن البخاري كان م دل  سًا ومتحاياًل ومخادعًا وكذاباً بل وض 

مما يسمى زورًا وبهتانًا  دينه  ؤمن  وميأخذ شخص عاقل    بعد ذلك   . فهل وم ضلال
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ين  آم ن وا  ﴿  ،القرآنية التي تقول  ةاآليالبخاري وهو يعلم توجيهات    صحيح ا الَّذ  ي ا أ يُّه 
ون وا  اتَّق وا َّللاَّ   ك  ق ين   م ع   و  اد  ع   ﴿   واآلية القرآنية التي تقول،  ،﴾الصَّ   37؟﴾ال م ك ذ  ب ين  ف ال  ت ط 

يجعل كتاب ما يسمى "صحيح مسلم" النبي ص وآله   ، وبجرأة وقحة،وانظروا كيف
اب الذي يجمع كل مروية من . حيث يوجد في ذلك الكتاب الكذَّ والعياذ باهلل  كذاباً 

عيق في صحتها وينسبها زورًا وكذ  دون التحقُّ  وغباًء،    جهالً   ،بًا للنبي ص وآله ويدَّ
القرآنالذين   بعد  كتاب  اصح  أنه  مسلم  بكتاب  المستشرقين    .يؤمنون  يجعل  وهذا 

.  االلهيةوسمعته  فيشنُّون عليه حملة لتشويه صورته    يزداد تكذيبهم للنبي ص وآله
الكاذب الكتاب  ذلك  في  الموجودة  المروية  تقول  ص    حيث  للنبي  كذبًا  والمنسوبة 

"وآله ب ة  ،  ع  بن  ش  ير ة   ل ل م غ  ٌم  غ ال  عليه  م رَّ  َّللاَّ   لَّى  ص  النبيُّ  ف قال   أ ق ر ان ي،  م ن  كان   و   ،
اع ة " ر م  حتَّى ت ق وم  السَّ ه  اله  ر ك  ل ن  ي د  ر  هذا، ف  ولكن لم تقم الساعة    47!وسلَّم : إن  ي ؤ خَّ

داع هو غيض  ر  ومثل هذه األكاذيب والت  حتى اآلن!!!!  هات والتدليس والتحاي ل والخ 
ت ب البخاري وم سل ممن فيض من   اللذين لم يكن هدفهما إال هدم الدين   مثيلها في ك 

برمته ذلك  فهل  .  اإلسالمي  يؤمن  بعد  عاقل  شخص    ة اآليتوجيهات  ب يعلم  و يأخذ 
تقول التي  َّللاَّ  ﴿  ،القرآنية  اتَّق وا  ن وا  آم  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  ون وا  ي ا  ك  ق ين   م ع   و  اد  واآلية    ، ﴾الصَّ
ع  ال م ك ذ  ب ين  ﴿  القرآنية التي تقول،  " م سلمصحيح  يسمى "  ا ممن كتاب  دينه    ﴾ف ال  ت ط 

  75ألم يقل النبي ص وآله "من غشنا فليس منا"؟  ؟"صحيح البخاري"  ما يسمى  وكتاب
فهل بعد ما رأينا الكذب والغش والخداع والتدليس والتحايل من رموز السقيفة وكهنتهم  

البخاري ومسلم ان محمود    ي  ل كتاب  ال يد  أيأخذ شخص يدعي االيمان دينه منهم؟  
طه   بال يةمحمد  الز  المصادر  هذه  مثل  إال  يجد  لم  ألنه  ل  سة    معذور  والم د  والكاذبة 

الشاطح  والم تحاي لة دينه  عنها  تشر  ليأخذ  ممن  الجاهل  الكهنوت  يريد  ماذا  ب  ؟ 
ك   والخ ز عبالت  ت  بمحتويات  الشطحات  تلك  مثل  انتاج  سوى  ومسلم  البخاري  ب 

ل ف بين سطور البخاري   والت ر هات التي انتجها محمود محمد طه وبكل ثقة بعد أن د 
مومسلم   المعتورة  وأمثالهما  المذاهب  ت ب  وك  مصادر  بالكذب  و اآلسنة  ن  المليئة 

هل فعل محمود محمد طه شيئًا أكثر من السير على خ ط ى المنحرفين    ؟والتدليس
من الذي اعطى  الق دام ى؟ فلماذا االزدواجية في المعايير؟ لماذا عيون الكهنة معتورة؟  

اعطى الكهنوت الحق  الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟ من الذي  
من الذي أوكل الكهنة بدين هللا تعالى ورسوله    في قتل الناس من دون وجه حق؟
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وآله   اوصياء عليه حتى  ص  يمينًا وشماال؟ وجعل الكهنة  القتل    ي صدروا صكوك 
قديمهم ومعاصريهم، يعشقون ازهاق األرواح بفتاوي خرقاء ينتجونها  لماذا الكهنة،  

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه   لها بالدين اإلسالمي االصيل؟من عندهم وال عالقة  
 ص وآله الرحماء على العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

مًا          ل ف عاًل أكبر طامًة أو إيباقًا أو ج ر  فهل أتى محمود محمد طه بكالم أو ف ع 
لصحابة المنحرفين ومؤسسي واولياءهم من ا  مما أتى به رموز االنقالب السقيفي

فلماذا إذن الصراخ  ؟  باألكاذيبب المليئة  ت  وكاتبي الك    عةالمذاهب الكاذبة والمخاد  
التَّن ب لي الجاهل ضد ضالالت محمود محمد طه؟ ألم يكن من األولى البراءة من  

المذاهب  رموز االنقالب السقيفي ومن ثم كنس االنحراف القديم القابع في الكتب  
قها الكهنة و  تعليم األمة الدين اإلسالمي األصيل وتحصينها  من ثم  المعتو رة التي ي لع 

ذلك  فروع  من  فرٌع  هو  الذي  طه  محمد  محمود  ضد  الغبي  الصراخ  من  بداًل  به 
وبذلك، فإن محمود محمد طه لم يأت بشيء  ؟  المتجدد  االنحراف السقيفي القديم

في الخاص  أسلوبه  ات بع  بل  عن    جديد.  وسائله  في  يختلف  قد  الذي  الدين  هدم 
ر الذي  المعتو    المذهبي  أساليب من سبقه من الصحابة المنحرفين أو منتجي اإلرث 

يسير على درب الصحابة المنحرفين مثل أبو حنيفة النعمان واحمد بن حنبل ومالك  
ل ابن تيمية ومحمد بن عبدالشافعي  بن انس و  في  اجتهدوا  وكل الذين  الوهاب    والنذ 

الم حكمات وجعلوها  النصوص وا بها ردُّ اصطنعوا اصوال وقواعد فقهية ق بال النص و 
كانوا الذين  المنقلبين  انحراف  خطى  على  المثال،تسير  سبيل  على  على    ،  يبنون 

داهمهم   إذا  يعيدونها  " الحدث"صالتهم  النص  وال  امر  الناس    كما  اورثوا  وهكذا 
ن ة   السُّ أعداء  كانوا  الصحيح!! فجميعهم  اإلسالمي  بالدين  لها  ال عالقة  ممارسات 

وقائلين في الدين برمته؛ قرآنه واألحاديث النبوية  النبوية ومتالعبين باآليات القرآنية  
طه   محمد  فمحمود  والنكوث.  واالنقالب  واالنحراف  ل تة  الف  خط  يخدم  بما  وحديثه، 

ن ة النبوية بل أيضًا له رأيه المنحرف في أحاديث النبي    أيضاً  ليس فقط جاهٌل بالسُّ
تصنيفاته   طه  محمد  محمود  م  قد  وإذا  القرآنية.  لآليات  تناوله  وفي  بل  وآله  ص 

ن ة   والسُّ القرآن  حول  اإلسالمي  النبوية  الشيطانية  الدين  حاربوا  قد  سبقوه  من  فإن 
ن ة النبو األصيل برمته   ية وطمسوها وكتموها وجر دوا القرآن من معانيه  وحرقوا السُّ

وقواعدهالنبوية   اصولهم  ادخال  في  الخاصة  الشيطانية  وسائلهم  على   م واعتمدوا 
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ى إلى افساد فهم الناس للدين رة في الدين مما أد  ومقاييسهم الفقهية المنحرفة والمعتو  
بفضل القديم  الضالل  ظهر  طه،  محمد  محمود  بينهم  ومن  الناس،  الفلتة    فركب 

عمر بن  المطرود من عند رحمة هللا  ابوبكر بن ابي قحافة و المفتري  األولى بقيادة  
م الناس للدين  صهاك ومن سار على دربهما. وعليه فان أي انحراف حد   ث في ف ه 

وأي انحراف يحدث في المستقبل فهو ناشئ عن االنحراف األول؛ انقالب السقيفة،  
لماذا ي ت قب ل الكهنوت الجاهل  فناء في ذلك.  وشطحات محمود محمد طه ليست استث

ن ة النبوية والدين برمته ويعتبر اقطاب تلك االنحرافات   االنحرافات القديمة عن السُّ
ن ة   ن ة النبوية وفي نفس  هم بينما هم  ن ويترضى عمسلمين وس  من ابعد الناس عن السُّ

وخ ز عبالت محمود محمد طه ويستبيح  الوقت يستفظع ويدين الكهنوت الغبي ت ر هات  
ي ر ه  على خ ط ى المنحرفين    ؟ويقتله  دماءه  فمحمود محمد طه لم يفعل شيء أكثر من س 

معتورة؟  الق دام ى. الكهنة  عيون  لماذا  المعايير؟  في  االزدواجية  الذي  ف   فلماذا  من 
من الذي أوكل الكهنة    اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟ 

ي صدروا صكوك  وجعل الكهنة اوصياء عليه حتى  ين هللا تعالى ورسوله ص وآله  بد
وشماال؟ يمينًا  الكهنة،    القتل  األرواح  لماذا  ازهاق  يعشقون  ومعاصريهم،  قديمهم 

هل    بفتاوي خرقاء ينتجونها من عندهم وال عالقة لها بالدين اإلسالمي االصيل؟
لى العالمين أم دين الكهنوت اإلرهابي  هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء ع

 والدموي والقاتل؟
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 البليد  دموية الكهنوت
 
 

محمود محمد طه بطريقة مستفزة وج رأة ابليسية وق حة، عندما قال                   
دعوة  بمواجهة  العلمي،  المستوى  من  له،  قدرة  ال  القضاة  قاضي  السيد  كان  "فان 
الحزب الجمهوري .. وهو ما عليه االمر، فانا ننصحه بان يفتح ذهنه لهذه الدعوة، 

أن قاضي القضاة كان على    ألنها هي اإلسالم، وال اسالم إال اياها" يبدوا واضحاً 
من محمود محمد طه في الدين ولكن لم يمتلك جرأة  وجهاًل  باطل ولم يكن اقل فلسًا  

  أو كان يجهل حتى الباطل الذي يؤمن به.   محمود محمد طه في الصدح بالباطل
نجد   ال  صحيحفيه  علمي  أرشيف  ألننا  إسالمي  صحيح، رد  وأقول  جانب    ،  من 

ذا كان هناك أرشيف فهو أرشيف  إفقاضي القضاة على المختل محمود محمد طه.  
  المحاكمات الظالمة والتي كانت تذهب بحكم مسبق للقتل مع سبق اإلصرار والترصد

منظومة  ف .  النابع من كوامن الجريمة الكامنة في اتباع المجرمين والمنحرفين القدامى
ضمر  تعتريها اعراض حنبلية إرهابية وت  ة دمويةً الكيبدو متكما    تالقضاة آنذاك كان

والحنبلية    ، وهو انفاذ نهج فقهاء ومفتو المالكية  لمحمود محمد طه ما حدث له الحقاً 
الذهبي أنهم متسر  عون شمس الدين في هذا الشأن، الذين يقر    هم ليسوا اقل سوًء من

وهم ال يعلمون أو يعلمون لكنهم يعصون قول النبي ص وآله    1في الدماء والتكفير
 وال يعطون قيمةً   2، "اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"فيه  الذي قال

، "ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب  فيه  الذي قال و لقول النبي ص وآله  
إما ال يعلمون    ود محمد طهمن قتلوا التائه محم  وهذا يوضح حقيقة أن  3دما حراما."

ن ة االصيلة أو ال يعملون بها لكنهم يعلمون جيداً  النهج الدموي واالرهابي لكبرائهم    السُّ
دوا بقتلهم حرقًا ويعلمون  يضًا نهج  أ  جيداً   الذين هاجموا بيت العترة عليهم السالم وهد 

السقيفيين  كبرائهم من  الفقهاء  وجم.  االرهابيين  فقهائهم الذين ساروا على درب  يع 
يبحثون ألنهم جميعًا  الذين يستظلون بظل السقيفة المشؤومة ليسوا استثناء من ذلك  

دموية   جريمةو ارتكاب  أ سيطرة على الناس  عون من خالله نزعتهم للشب  عن مدخل ي  
حق أل.  الناس   في  الدموية  الطبيعة  يكشف  ومفبركي  وهذا  السقيفة  أقطاب  تباع 

عبر التاريخ؛ منذ سقيفتهم  وقضاتهم  وكهنتهم وفقهائهم    ةر المزوَّ و   المذاهب المختلقة
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طون على الناس إال عبر إراقة  يتسل    وأ عيشون  ستلى اليوم، الذين ال يإالمشؤومة و 
"عدو هللا"   "مرتد" و  الدماء من دون وجه حق؛ من خالل عناوين مثل "زنديق" و

وهللا تعالى  بتبريرات ال عالقة لها بتعاليم الدين اإلسالمي    ليشربوا من دماء الناس 
  فأقطاب وهذا كله نتاج االنقالب على الدين اإلسالمي األصيل.  بريء مما يعملون.  

اختطفوا  فإنهم    ،الدين اإلسالمي األصيل ورموزه الحقيقيين  بعد أن رفضواالسقيفة،  
ألهوائهم ونزعاتهم    والكافر" وفقاً المهام الشرعي لتعيين مصداق "الزنديق" و "المرتد" "

والدموية   احكاماً والتسلطية  اإلرهابية  له  ولم    ووضعوا  انفسهم  عند  من  وعقوبات 
ة االصيلة ليفهموا ذلك ويتورعوا عن الدماء ألنهم يعلمون  ن  يرجعوا للقرآن وال إلى السُّ 

ن ذلك ولكنهم مجرمون في جوهرهم ويمارسون نزعتهم االجرامية  مان الدين يمنعهم  
يات دينية مزي فة تجعلهم قادرين على اشباع الدوافع االجرامية  تحت عناوين ومسم  

االرحام  و التي تخل قوا منها   والدموية في دواخلهم والتي انشأتها النطف القذرة والمذرة
عند  الق   الضال  طه  محمد  محمود  يكون  ال  فكيف  فيها.  تخل قهم  رعت  التي  مامة 

وليس فقط ضاال؟  من دون وجه حق دمه  حالً ست  ال يعرف الدين األصيل م   مجتمع
فالمجتمع الذي عاش فيه محمود محمد طه مجتمع مالكي ومالك بن انس يجعل  

تتم بموجبه إراقة الدماء من   دينياً  قانوناً ظنية لة فقهية اجتهاده الخاص في مسأمن 
السلطة لكان قد ترك مبادئ    كرسي . وإذا صعد محمود محمد طه  دون وجه حق

التي تدعي    عوته المنحرفةوهو في خارج السلطة واستبدلها بد  الحرية التي ينعق بها 
ا  م وجعلهأو تهديداته بقول "هذا أو الطوفان"  "هي اإلسالم، وال اسالم إال إياها"    قائلة:

كما فعل    دينا يحل محل الدين اإلسالمي األصيل ولكان قد فعل بالناس االفاعيل
وهذا شيء طبيعي عند    . المالعين  يوالكيزان والوهابي  الكهنوت الحنبلي والمالكي  

وت المذاهب المعتورة  بيئة  بت  من نشأ في  وخزعبالت العرفانية  ر  شر ب  الباطنية  هات 
ليهدم دين    واستصحب معه مصطلحات مستوردة ووجد دوائر محلية واجنبية تؤزه 

. وهكذا هم من نشأوا وتفيقهوا في بيئة المذاهب المنحرفة كمذهب مالك  هللا تعالى
انس حنبل  بن  بن  عبد ودموية  بالهات  و   المعتو ر  واحمد  بن  ومحمد  تيمية  ابن 

ف الوهاب أنس.  بن  يفر    أراد   مالك  كالمية  أن  مسائل  في  حتى  واجتهاده  فقهه  ض 
. حيث، بجهل وبالدة منقطعة  على الناس ويستبيح دم من يعترض عليه  وفلسفية

، "القرآن كالم هللا تعالى وكالم هللا من هللا وليس ص مالك بن انس قائالً النظير، تخر  
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ق فهو كافر والذي يقف اشد منه يستتاب  من هللا شيء مخلوق ومن قال القرآن مخلو 
وما  رة فانظروا إلى نزعة ضرب االعناق في المذاهب المعتو   4!!!".او ضربت عنقه

  وكأن ابن تيمية والوهابية التي انتجت إرهاب عالمي    موروثات  فيوكثافتها  اكثرها  
من دون اية مسؤولية أمام    شربة شاي كر ك ببسكويت بعد المغرب  العناق اضرب  

  " شمس الدينمن يسمي نفسه "بل حتى  !!!  هللا تعالى تجاه األرواح البريئة التي ت زه ق
اعاله  نصه  والذي  المالكي  للمذهب  الدموية  الطبيعة  بلوم  يتظاهر  الذي  الذهبي 

دون وجه حق منصوص في  من ع عن استحالل الدماء يتمظهر في الظاهر بالتورُّ 
إال أنه هو أيضًا ليس اقل دموية ممن ينتقدهم من فقهاء ومفتيي المالكية.  القرآن  

حيث الذهبي نفسه ايضًا يرتكب بعته وغباء وضالل منقطع النظير طامة مماثلة  
ويقول، "من رأيته زنديقا عدوا هلل فاتق هللا وارق دمه ابتغاء وجه هللا بعد ان تستفتي  

جميعاً و   5قلبك" هم  ألهكذا  السقيفة، ،  تركات  من  و    نهم  "الزنديق"  مصداق  تعيين 
 ولذلك يقتلون من خالل ذلك  يحبون شرب دماء الناس  نفسهم و أ"المرتد" من عند  

لشخص  ل  السقيفي الدموي واالرهابي   نا في النصذا تمعَّ إمن غير وجه حق. و   الناس
فإننا نجد أن الذهبي ال يقول، "بعد  أعاله  لذهبي  الذي ي سم  ي نفسه "شمس الدين" ا

ان تستفتي الدين" بل يقول، "بعد ان تستفتي قلبك" ألنه يعلم أن الدين لن يسمح له  
ويفعل في الناس    التي ورثها من اربابه؛ اقطاب السقيفة  نزعاته االجراميةركوب  ب

الفقه  هذا  واقع  فكيف ال يكون محمود محمد طه الضال ضحية لمثل    . وفقًا لهواه 
ج  عو  إما فرض قبول الناس لفهمه الم    برر له الدموي الذي يبني صياغاته بطريقة ت  

فمن اختلفوا مع مالك بن انس في جدل   . ازهاق ارواح الناس من دون وجه حق أو
ألنه يبدو أنهم كانوا يميلون    اختلفوا معه في هذا االمر"خلق القرآن" أعاله قد  حول  

وكان على مالك بن انس  .  الصحيح  توحيدالبحثون عن  يتنزيه الذات اإللهية و إلى  
ف مثله.  مجتهدين  يعتبرهم  بل  ان  مثله  مجتهدين  انس  بن  مالك  يتعبرهم  ال  لماذا 

ستحل  يبل و   دماءهم من خالل فهم فقهي خاصي به ل  ستحالويذهب إلى مدى ا
ه قضية واعتبر   وبعيدا عن ذلك الجدل  دماء من وقف محايدا ايضاً مالك بن انس  

ماذا  لف  ؟ ن يلتزم به ويت ب عهأالقرآن كالم هللا واراد    كالمية وفلسفيه واكتفى بحقيقة أن
 وقد ثبت بطالن قة له بالدين؟  الالمتدثر بلباس الدين وال ع  المالكي  هذا الطغيان

جزء من  هللا تعالى و قديم ق دم  ن القرآن  أوال يقول عاقل    المالكية  مثل هذه المزاعم
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عنها وإال ألشرك باهلل تعالى الن هذا الفهم يجعل حتى    الذات اإللهية وليس منفكاً 
االنسان الذي هو مخلوق كالقرآن والمخلوقات األخرى التي كلها من هللا تعالى هي  

حول القرآن  والجاهل  والمختل  لفقه وفهم مالك بن انس المعتل    في حكم القرآن وفقاً 
م هللا تعالىكله  ا أنهو  نعم، كالم هللا  وهذا ليس صحيحًا.  !!!  ، والعياذ باهلل ا قديمة ق د 

من هللا تعالى    اً وصادر   تعالى من هللا ولكن هذا ال يجعله يمتنع من أن يكون مخلوقاً 
وليس أنه هو هللا تعالى ألن كل شيء في الكون هو من هللا تعالى. فهل نستطيع  

التي  والعته والبالدة  الكون وما فيه ليس بمخلوق؟ ما هذا الفقه المخبول    ن  أن نقول  أ
فكل هذا  ؟  وقد تميز بها مالك بن أنس  من الدين شيئا التي ال تعرف  ال حدود لها و 

المجتمع المعاصر والذي ينشط فيه أمثال  الجهل الديني الذي نراه حولنا اآلن في  
اقطاب السقيفة  الماضي أمثال    ط في جهل قديم ولذلك نش  هو  محمود محمد طه  

  ه ليملئوا الفراغ الذي أحدث  واقطاب المذاهب المعتورة وابن تيمية وابن عبد الوهاب
وجداًل باستدالالت هشة    في الدين تشويهًا وتخريباً فعاثوا  تغييب العترة عليهم السالم  

وهذا  الشرح الصحيح.  للناس  في مسائل هم ليسوا بأهل لكي يتناولونها ويشرحونها  
هلل  دامى  اقطابهم الق  معصية  هو المهر الذي يدفعه الناس على مر العصور بسبب  

بمعاني الدين    هموتالعبعليهم السالم  طريق العترة  ورفضهم  تعالى ورسوله ص وآله  
المتبعون لنهج أهل البيت عليهم  ف.  ومسمياتها كما فعل محمود محمد طه المعاصر

امرا    فيهالتمسك بما جاء  وإتباعه و   اعتبار القرآن شيئًا محدثاً   زون علىرك   السالم ي  
  والجاهل  ذي االستدالل المعتلبنصه    ، كان يوحيفمالك بن انس  .  وم لز ما  واجبا
مخلوق كبقية الرساالت التي أرسلها  بينما القرآن  هللا تعالى  ذات  هو  أن القرآن    ،أعاله

  التشريعات الناسخة لبعضها البعض كذلك  السالم و هللا تعالى منذ أن خلق آدم عليه  
. وهكذا كان مالك بن انس، من حيث  وليست هي هللا تعالىتعالى  كلها من هللا  

ك كالم هللا باهلل تعالى ولكنه في نفس الوقت يدين من ال  شر  يشعر أو ال يشعر، ي  
ه من دون يتفق معه في فقهه المختل والمعتوه هذا ويعتبره كافرا ويحكم بإراقة دم

ولألسف كم من    .الذهبي الدموي من يسمى "شمس الدين"  وكذلك فعل    وجه حق
انس،  بن  مالك  أمثال  ألن  والمجرم  المجنون  الفقه  هذا  مثل  ضحية  راح  شخص 

دماء  حالق    السقيفي  لشرب  وعجيب  رهيب  عطش  ولهم  الدماء  في  يحتاطون  ال   ،
أولياء مالك بن انس   .الناس هاجمو   الكبار   ودونك  وهددوا  الذين  البيوت الطاهرة  ا 
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ل طة.   الس  اجل  من  المسلمين  وقتلوا  فيها  من  وق ت ل   انس،  ف بحرقها  بن  مالك  أمثال 
  ؛د رفض أن يرجع ألهل العلمب ومتمر   بفقههم المعتل هذا، هم نتاج واقع سقيفي منقل  

مثل هذه الجوانب    التنزيل التي فيها  ليعرفوا معاني  ،الذين هم عترة النبي ص وآله
نها  بي   والتي تتطلب معصوما لي    قضاء والقدر وغيرها توحيد وال كال  من الدينالمهمة  

  كل فهم  مالك بن انس وبقية المذاهب المصطنعة بعد ذلك    فكيف ال ينتج  .للناس
يتمتع بقتل خلق هللا تعالى من دون وجه حق عبر استغالل مفاهيم دينية    دموي    وفقه  

وينتجوا ترهاتهم ويفرضوها على الناس ويقتلوا من يرفض    همهااستعصت عليهم ف
 تلك الترهات؟  

فعندما ترفض االمة دستور هللا تعالى ونبيه ص وآله؛ طريق الثقلين: كتاب         
، الذي هو طريق الهداية، فماذا سيكون مصيرها  أهل البيت عليهم السالم  هللا والعترة 

عناقيد الضالل التي يتعلق بها أمثال محمود محمد  ين وإنتاج  ب  سوى الضالل الم  
بين تلك العناقيد من  الضالة  طه عنقودا  ،  ةقطاب المنحرفجماهير اال؟ فالسقيفية 

ل النبي ص وآله  ومحمود محمد طه ليس استثناء من ذلك، قد أهملوا بل ورفضوا قو  
أهل بيته االطهار    ؛بالتمسك بكتاب هللا وعترته  ناسلهم م رارًا وت كرارًا بأنه يأمر ال

وأكد أنهما حب الن إلهيان مربوطان مع بعضهما البعض وال ينفكان    ،عليهم السالم
وال ينفصالن عن بعضهما البعض أبدًا إلى يوم القيامة حيث سير دا على النبي ص  

األ   وآله  ص  النبي  وامر  الحوض.  وكما  وآله  اإللهي.  الحبل  بذلك  باالعتصام  مة 
"إني تارك فيكم خليفتين: كتاب هللا حبل ممدود  النبي ص وآله،    ذكرنا سابقًا فقد قال 

 علي  الحوض." يردا  حتى يفترقا  ما بين السماء واألرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن 
ولم تدرك االمة مع اقطابها المنحرفين، ومحمود محمد طه ليس استثناء من ذلك، 

الق اآلية  لقول  م صداق  الشريف  النبوي  الحديث  هذا  "أن  ب ل   رآنية،  ب ح  م وا  ت ص  و اع 
يًعا و ال  ت ف رَّق وا. َّللاَّ   م  ح القرآن وحديث النبي ص وآله أن العترة عليهم  ج  " وبذلك يوض 

. الن النبي ص وآله قال في القرآن والعترة عليهم  عصمة تامة  نيالسالم معصوم 
معصوم وال يخطأ أبدًا  السالم أنهما ال يفترقان عن بعضهما البعض وبما أن القرآن  

معصوم أيضًا  السالم  عليهم  العترة  يكونوا  يفإن  لم  إذا  ألنهم  أبدًا  يخطؤون  وال  ن 
معصومين أو كانوا عرضة الرتكاب خطأ ما كان النبي ص وآله سيربطهم بالقرآن  
بأمر من هللا تعالى إلى يوم القيامة. فالمعصوم ال يخطأ وال ينتج ما يخالف القرآن  
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ا ربطهما النبي ص وآله مع بعضهما  م  و فعل ذلك الفترق عن القرآن ول  أبدًا ألنه ل
في كل ما يقول وقد امرنا    البعض إلى يوم القيامة. وبذلك يكون المعصوم صادقاً 

" القرآن  يقول  حيث  الصادقين.  مع  نكون  بأن  اتَّق وا  القرآن  ن وا  آم  ين   الَّذ  ا  أ يُّه  ي ا 
ون وا َّللاَّ   ك  ق   م ع   و  اد  ". وحذَّرنا القرآن من ات  باع الكاذبين. حيث قال القرآن في  ين  الصَّ

.هذا الشأن، " ع  ال م ك ذ  ب ين  بل واحد من القرآن والعترة  و "  ف ال  ت ط  بذلك الربط وتكوين ح 
وآله  ص  النبي  وجعلهم  معصوميتهم  النبوية  النصوص  أكدت  فقد  السالم،  عليهم 

ل للناس القرآ ؛ وهم "الرجال" الذين كان الجاهل  ن الصامتالقرآن الناطق الذي يؤو  
ولذلك قال النبي    محمود محمد طه يحاول، بركاكته وضحالته أن يكون واحدًا منهم!

 قاتلت   كما  التأويل  على "تقاتلص وآله ألمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم،  
حينما اشرأب عنقه طمعا فيما    خرجه منهاواستثنى ابوبكر عن ذلك و   التنزيل" على

تأويله )أي القرآن(   على يقاتل من منكم حيث قال النبي ص وآله، "إن.  ال يقدر عليه
 الرسول فقال وعمر. بكر  أبو الخدري.  فقام سعيد أبو قال  -تنزيله   كما قاتلت  على 

  المؤمنين اإلمام وكان أمير    - النعل   خاصف ال، ولكن  -وسلم،   عليه وآله هللا  صلى 
ومصداق ذلك انه في الفترة الوجيزة    6علي عليه السالم يصلح نعل النبي ص وآله."

اإلمام علي عليه السالم فقد أنتج اإلرث الحكيم الموجود  التي حكم فيها  والقصيرة  
ن ة النبوية االصيلة   في نهج البالغة والذي هو أقرب كتاب لروح القرآن الحكيم والسُّ

ون بأنهم لم يعرفوا  بكل تعاليمهما. حتى أن   ن ة ي ق رُّ ن بأهل السُّ المنصفون ممن يتسم و 
هللا تعالى ورسوله ص وآله حق معرفة ولم يحبوهما الحب اإلسالمي الحقيقي ولم  

معاني يفهموا  ولم  صحيحة  معرفة  الخالص  التوحيد  اإلسالم   يعرفوا  من  جوانب 
ارث اإلمام علي عليه السالم  القضاء والقدر وفقا للتعاليم القرآنية إال بعد ان قرأواك

ويل  أالتمن    اً قدر ذلك الكتاب يحوي  مثل  في ذلك الكتاب الرائع. وهذا يعني أن كتاب  
الذي أوكل النبي ص وآله أمره إلى أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم. وعلينا  

وحيدي  ان نتخيل استقامة وهداية المجتمع واالستنارة الدينية واالستبصار الع قدي والت
بأن   السالم  عليهم  للعترة  السماح  تم  لو  منتشرًا  سيكون  كان  الذي  الديني  والوعي 
والكاذبون   والناكثون  الفلتويون  ينقلب  ولم  وآله  ص  النبي  بعد  الناس  بأمر  يقوموا 

التي لن يكون محمود  و والخائنون على الدين االسالمي ولم يخلقوا عناقيد الضالل  
ا أن نتخيل االستنارة الدينية واالستبصار العقدي  محمد طه آخر حبة فيها! وعلين
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والوعي الديني الذي كان سيكون منتشرا لو تم تدريس مقتطفات من نهج البالغة  
في المدارس بداًل عن حشو عقول ابناءنا بأكاذيب دين الصحابة والت ر هات المذهبية  

د و ي   وتراث الخط السقيفي الذي قلب وخائن وكاذب  لم  ع كل متردية ونطيحة ومني  مج  
هنا تعليم ابناءنا ليعرفوا الدين اإلسالمي األصيل لما كان  ن  وناكث. فإذا ك   ا قد وج 

بالي  ألمثال الذباب محمود محمد طه أن يجد ق مامة سقيفية يتغذى على ارثها الز  
ي ات والقاذورات التي   م   تهدم  الن ت ن والسقيم والناكث والمنقلب وينتج لنا مثل تلك السُّ

ط ر ف محمود محمد طه في مجتمعاتنا   فطرة المجتمع الدينية. فقد ظهر أمثال الم خ 
ألننا رفضنا امر القرآن الذي يأمرنا بأن نكون مع الصادقين وتمردنا على أمر النبي  

نا بداًل عن    .بع القرآن والعترة عليهم السالمص وآله الذي أمرنا أن نت   ولألسف ات ب ع 
ناكثين والخائنين والظالمين والفاجرين وكل متردية ونطيحة ومركوب  ذلك الكاذبين وال

بشيطان ولذلك علينا أن نتوقع المزيد من العناقيد السقيفية السامة من أمثال محمود 
بالعناقيد الشيطانية واالبليسية في كل    ةحم المحمد طه. فشجرة السقيفة الملعونة  

تحصيل حاصل وسيظهر  كان  عصر وحين. ولذلك فإن اعدام محمود محمد طه  
ودينهم   اكاذيبهم  يحرسون  الذين  الجهلة  التنابلة  الكهنة  مضاجع  يقض  ممن  غيره 

وال عالقة لهم بالدين اإلسالمي الحق.  بالدم والقتل    المزي ف وصحابتهم المنحرفين 
فعلى الناس أن تتوقع األسوأ في هذا السياق ما داموا يرفضون طريق العترة عليهم  

وعد إلهي جاء على لسان السيدة فاطمة الزهراء بضعة النبي صلوات  وهذا    السالم
عليهما وسالمه  "هللا  السالم،  عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  تقل  ألم  فدونكموها  . 

الخف نقبة  الظهر  دبرة  العار فاحتقبوها  الجبار  ،باقية  بغضب  وشنار   ،موسومة 
األفئ موصولة  ،األبد على  تطلع  التي  الموقدة،  هللا  تفعلون  بنار  ما  هللا  فبعين  دة، 

ن ي المجتمع المنقلب  وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون  ن ى أو سيج  "؟ فماذا ج 
والناكث والخائن سوى ما وعدتهم به السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم من مزيد  

ما حذرتهم منه السيدة  إن  ممن يحملون الباطل واالنحراف وينشرونه في المجتمع؟  
النبوية  ن ة  والسُّ ن ة"  انهم "س  عون  يدَّ حياة من  واقع  هو  السالم  الزهراء عليها  فاطمة 

من   إال  هو  ما  طه  محمد  فمحمود  براء.  الخف"منهم  نقبة  الظهر  باقية   دبرة 
الجبار ،العار بغضب  األبد ،موسومة  سن    تلك  "وشنار  التنبل  ومهما  الكهنوت  ن 

من    إراقة دماء؛ وهو  له دائماً ع  ف  يجيد  ل ما  ع  القاتلة والدموية وف    والجاهل من سيوفه
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الذي يزاحم ضالله على الكرسي    فإنه لن يستطيع وقف تيار الضالل  ،دون وجه حق
كة    أاآلسن بد  الضالل  الن نهر  الذي يسيطر عليه   السقيفة الفلتة واآلسنةينبع من ب ر 

 .   ومازال يتفرع في كل االتجاهات
إن قيام الكهنة بإعدام محمود محمد طه لم يكن ألسباب  وكما قلنا سابقًا، ف         

دينية بل كانت ألسباب سياسية. فإذا كان اعدام محمود محمد طه بالفعل ألسباب  
ن ة النبي ص وآله وتعامله مع ال  منحرفين  دينية فإعدامه، كما رأينا سابقًا، مخالف لسُّ

ويوضح ان الكهنوت وسلطته السياسية ال يعرفان شيئًا عن الدين اإلسالمي األصيل  
وانما يتعبَّدون بدين المجرمين والمنقلبين والمنافقين سفاكي الدماء المؤمنة والمسلمة  

ارتكب   من  يدينون  الوقت  نفس  وفي  عنهم  ان  السابقين    انحرافويترضون  رغم 
في األسئلة المطروحة على الكهنوت. فاذا كان  سابقًا  متطابقين كما رأينا    نحرافيناال

ل م لتبرأ من المنحرفين  ذ هنوت الك لل ل أو ع  ي كان وراء اعدام محمود محمد طه ع ق 
أن  يوالفلتوي الستطاع  وحينها  القدامى  بكل  ين  وترهاته  طه  محمد  محمود  دحض 

لكهنوتي والهيجان اإلعالمي  سهولة ويسر ولم تكن هناك ضرورة لذلك الصراخ ا
لى اإلعدام ظ لما. فالمنظومة الكهنوتية، التي كانت نافذه في  إالجاهل الذي ساقه  

ل م انها ال ت   م الناس دين هللا تعالى ورسوله ص وآله وإنما  ل   ع  ذلك الوقت ومازالت، تع 
شريعة  و تحر س الكذب والخداع والتَّحاي ل وتحق ن في الناس دين الصحابة المنحرفين  

تصعد  رة من خالل المقررات الدراسية الكاذبة والمنبر الضرار الذي  مذاهب المعتو  ال
بالباطل ووسائل االعالم الصفراء التي يبرز من خاللها  نهق  وت  المستنفرة  الحمرعليه  

ر جة   وآثم وناكث وظالم ومفتري  قاتمي وكالحي الوجوه ليدافعوا عن كل منقلب  الر ج 
طلق على محمود محمد طه مرتدًا فما الضير في أن يرتد  ن    وإذا صح أن   ع.وخاد  

مرتدًا    عن الدين المزيَّف الذي ليس له ثقافة سوى القتل وسفك الدماء لو كان فعالً 
عر   فلو  هللا  عنه؟  دين  هو  والذي  األصيل  اإلسالمي  الدين  طه  محمد  محمود  ف 

خاض فيه ولما وجد  والعترة عليهم السالم لما خاض فيما  ص وآله  ورسوله  تعالى  
ة كان ق   به إليه من ر د  قا ليطلق عليه ما ن س  السقيفة عليها بشهادة    ي  طب  الكهنوت مسو  

مام  مير المؤمنين اإلأم  س  و  من السيدة فاطمة عليها السالم وشهادة حديث الحوض و  
 علي عليه السالم لهما بالكاذبين والخائنين والناكثين والظالمين والفاجرين. 
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السلطة             أن  يوضح  محمد طه  لمحمود  ما حدث  وكما قلنا سابقًا، فإن 
الجبتية والطاغوتية والكهنوت الضال ليس همهما معرفة الدين االسالمي الصحيح  
وحمايته ونشره وتعليمه للناس وانما همهما اإلبقاء على ت ر هاتهم واكاذيبهم الحاكمة  

واكل أموالهم بالباطل. وقد اتضح هذا  واستعبادهم    باسم الدين والسيطرة على الناس
القميء   المتأسلمين  االخوان  حكم  جماعية  والجاهلي  خالل  ابادات  شهد  الذي 

ونهب للشعب    للمسلمين في مختلف انحاء السودان وق ت ل  على الهوية العرقية والقبلية
  وافقاره وحرمانه من ابسط الخدمات بينما كان الكهنوت متفرجًا وصامتًا يمأل كرشه 

ع   ج  مثنى وثالث ورباع وال ينتج منهن سوى في مكب ات نفاياته مع  بالباسطة ويضَّ
واتضح نفاق الكهنوت أيضًا خالل ثورة الشعب السوداني    الذي بعده خزي!  الخزي 

األخيرة والتي وقف الكهنوت مع المجرمين وهم يقتلون الشعب السوداني في شوارع  
مدن وقرى البالد بل وفي داخل بيوتهم وعندما انتصرت الثورة فر  بعض الكهنوت  و 

صوت  القذ   خبأ  بينما  البالد  خارج  إلى  والمنافق  البعض   ر  في  واستمر  داخل  من 
لتثبيت بساط الكهنوت  للمتردية والنطيحة   وتعبئةً   البعض ينهق "هللا" "هللا" "هللا" نفاقاً 

ف وت ب اد وت حر ق   تحت ارجله ولم ينهق نفس ذلك الكهنوت عندما كانت القرى ت قص 
ر سكانها وي قت ل الناس في شوارع القرى والمدن وفي بيوتها   ج  وكل هذا يوضح  وي ه 

من حملة تضليل الشعب    جزءً ومازالوا  كانوا  ة لم يكن همهم الدين ابدًا بل  الكهن  ان
و   يالسودان البالد  خيرات  ونهب  بالباطل  أمواله  لوأكل  الرجوع  ثم  في  من  لعيش 

لحون يأكلون كما تأكل االنعام ويس  نافجين حضنهم  حظائرهم بين م عت ل ف هم ونفيلهم  
تس   تتكاثر  كما  كما  ويتكاثرون  االبقار  آية لح  سوى  القرآن  من  يعرفون  وال  الفئران 

مستوى  على  معيشة  ليعيشوا  استغالل  أسوأ  يستغلونها  والتي  ورباع  وثالث  مثنى 
رَّة . وهذا كله من ارث السقيفة التي أسست لكل هذا  بجوار مكب ات نفاياتهم  تحت السُّ

  الضالل واالنحراف ولم تكن ت ر هات واضاليل محمود محمد طه إال نقطة في بحر
تلك االضاليل واالنحرافات السقيفية الضاربة جذورها في أرض المتأسلمين. ولذلك 

ال يمكن أن يصل  و   .فمحمود محمد طه شوكة صغيرة في شجرة السقيفة الشوكية 
مستوى ج رم ف عل التائه والمغمور محمود محمد طه في حق الدين إلى درجة مستوى 

ق الدين. بل إن محمود محمد طه  ج رم اقطاب السقيفة ومن سار على دربهم في ح
دها   ع ه  التي  السقيفية  الشيطانية  المخاضات  ي شب ه  شيطاني  مخاض  إال  هو  ما 
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السقيفة   فلتة  منذ  المتعددة  القرون  خالل  اآلن  المسلمون  تلك وإلى  تنتج  ولم 
فلماذا   الدين.  بتعاليم  والمتالعبين  المنحرفين  من  مزيدًا  إال  االبليسية  المخاضات 

اقطاب تلك الفلتة الضاللية وفي نفس الوقت يدين    ن الكهنوت الجاهل عيترضى  
فمحمود محمد طه لم يفعل شيء أكثر  ترهات محمود محمد طه ويستبيح دماءه؟  

ي ر ه  على خ ط ى المنحرفين الفلتويين الق دام ى. لماذا إدانة محمود محمد طه  ف  من س 
معايير؟ لماذا عيون الكهنة  فلماذا االزدواجية في ال  والترضي على من أسس له؟

من    من الذي اعطى الكهنوت الحق في قتل الناس من دون وجه حق؟معتورة؟ ف 
وآله   ورسوله ص  تعالى  هللا  بدين  الكهنة  أوكل  عليه  الذي  اوصياء  الكهنة  وجعل 

وشماال؟ حتى   يمينًا  القتل  صكوك  الكهنة،    ي صدروا  ومعاصريهم،  لماذا  قديمهم 
ازهاق   بالدين  يعشقون  لها  عالقة  وال  عندهم  من  ينتجونها  خرقاء  بفتاوي  األرواح 

هل هذا دين هللا تعالى ونبيه ص وآله الرحماء على العالمين    اإلسالمي االصيل؟ 
 أم دين الكهنوت اإلرهابي والدموي والقاتل؟ 

 
 المصادر:

 زغل العلم للذهبي  .1
 مسلم  .2
 البخاري   .3
 ترتيب المدارك للقاضي عياض   .4
 العلم للذهبيزغل    .5
حنبل  .6 بن  أحمد  اإلمام  العمال   ،مسند  كنز  في  الهندي  الحاكم  المتقي   ،

البداية في    ابن كثير،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في    المستدرك، الهيثمي في
  ، ابن أبي شيبةه صحيح في  ابن حبان  ،السنن الكبرى  في  ية، النسائياوالنه

، االصبهاني في معرفة الصحابة واآلثاراألحاديث    الكتاب المصنف في في
اآلثار،   مشكل  شرح  في  الطحاوي  االصفياء،  وطبقات  االولياء  حلية  وفي 

 اآلجري في الشريعة
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ل غة هذا ال ة ل  ي  ع  مرج    د الناق  تناو 
 
 

بسهولة                  يصلنا  لم  الدين  هذا  االبرار    .إن  بتضحية  وصلنا  بل 
ق الشرعية وحمايته من  ر  واالطهار والمؤمنين. ولذلك البد من الدفاع عنه بكل الط  

ف ولذلك  الشيطان.  واتباع  الشيطان  ل نامؤامرات  تناو  الكتاب،  إن  هذا  في  لمحمود  ، 
البليد والجاهل منه    وتموقف الكهن ذلك وتناولنا ل االبليسي    ه محمد طه وتقييمنا لعمل

رهما  اربابهما القدامى  وقفنا من  مو  ليس متحام ل مهما كانت اللغة  وارثهما  ومصاد 
مة أو تسقيطية. بل هو تناول إسالمي   اصيل  التي وظ فناها في الكتاب الذعة أو هاد 

وس  وشرعي   القرآن  توجيهات  على  اإلسالم نَّ وقائم  أئمة  ونهج  وآله  ص  النبي  ة 
السالم عليهم  العترة  اظوهدفن  .الحقيقيين؛  هو  للناسها  والحقيقة  الحق  وهدم    ار 

سلطة ان تحمي الباطل  تستطيع أية  لن  في هذا السياق  و   .الباطل ورموز الباطل
ره قصير    . يظل الحق والحقيقة مخفيان عن الناسه لكي  رموز القديم و  فالكذب ع م 

الفضاء السيبراني المفتوح في عهد  والتدليس    خاصة  والخداع  الذي سيهدم الكذب 
رُّص  والتحاي ل والت خ  وسياقات "كذا وكذا" و "فالن وفالن" و "وهنا بياض" ل والت محُّ

ر سقف  لكن  الكهنوت الجاهل لقرون و   اي اعتمد عليه تالالتضليلية والخداعية   سيخ 
رُّص اآليل للسقوط واالنهيار على   ل والت خ  الكذب والخداع والتدليس والتحايل والت محُّ

ج م ة  ال م  ل ج  فة  والمجو  والجاهل.  الفارغة  التنبل  تناو  فو لكهنوت  سياق  لترهات  ي  لنا 
ف المعاصرين  المنحرفين  الدين  وشطحات  تناول  من  شامل  والتاريخ  البد  بشكل 

الباطل  ح الحقائق والحق وأهل الحق وتفضح قة توض  قة ومحق  ل وبطريقة موث  ومفص  
ت للناس أن الباطل المعاصر له جذوره في الباطل  ثب  وت    أهل الباطل بكل قوة وجرأة و 

الحديث  القديم العصر  في  ويمثله  بل  منه  يهدم  .  وممتد  ان  يريد  من  فإن  ولذلك 
ورمو  القديم  الباطل  يهدم  ان  فعليه  ورموزه  المعاصر  اللغة  زه.  الباطل  فإن  وعليه 

لهي لغة يستحقهما كالهما؛ محمود محمد    الناقد  القاسية المستخدمة في هذا الكتاب
الذين   والكهنة  ومازالوا  طه  وكذلكصارعوه  االنحراف    يستحقه  يصارعونه  اقطاب 

كل  به النبي ص وآله والعترة عليهم السالم و وصمهم  ما  وصمناهم ب األوائل الذين  
. وسيدرك القارئ  ولم نأت بشيء من عقولنا  مصادر اتباع السقيفةموجودة في  ذلك  
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التي تستهدف    الحريص على الدين اإلسالمي األصيل احقيتنا في استخدام تلك اللغة
ورموزه ليتبرأ منهم  هدم الباطل  من ثم  و أهله ليعرفهم الناس ويتولونهم  توضيح الحق و 

 .  الناس
ستخدام نوعية اللغة المستخدمة في الكتاب ألن  علينا ا  وواجباً   لقد كان لزاماً         

وليست لالعتداء    لمن يستحقها فقطوشرعية  هذه المنهجية لهي منهجية إسالمية  
. حيث نجد في القرآن آيات كثيرة تلعن وتسب وتشتم المنحرفين عن خرينعلى اآل

السُّ  في  وكذلك  المستخد ن  الدين  اللغوية  فإن المنهجية  وبذلك  النبوية.  هذا  مة  في  ة 
ة النبوية في التعامل مع  ن  لهي منهجية متوافقة مع منهجية القرآن والسُّ الناقد  الكتاب  

. حيث نجد  ؛ القدامى منهم والمعاصرينين عن سبيل هللا تعالىالمنحرفين والصاد   
بآيات قاذعة والذعة والعنة وساب ة الناقد  هذا التناول  مثل  القرآن يتناول من يستحقون  

وكل الذات    وشاتمة  على  يرتد  ال  ولذلك  انفعالي  وليس  حجاجي  تسقيط  هو  ذلك 
ألننا نخاطب مجتمعًا    اإللهية المقدسة سبًا وعدوًا ومن غير علم من جانب الجهلة

يتسم ى باإلسالم وليس هناك من يتسم ى باإلسالم وبعد ذلك يجرؤ على سب الذات  
ما منعنا منه القرآن من  حيث أن  .  اإللهية كردة فعل على مثل هذا التناول الناقد

الذي ال يعرف مقام  غير المسلم و سب هو السب االنفعالي الذي يقود الطرف اآلخر  
القرآنية،   اآلية  في  هو  كما  باهلل  والعياذ  سبه،  إلى  وتعالى  سبحانه  بُّوا   و ال  ﴿هللا  ت س 

ع ون   ين  ي د  ًوا ب غ ي ر    الَّذ  بُّوا َّللاَّ  ع د  ون  َّللاَّ  ف ي س  ل م  م ن د  أمر  في نفس الوقت فقد  و   1﴾.ع 
ي  النبي  القرآن   بأن  وآله  و ص  والمنافقين  الكفار  قال  يغل  أن  جاهد  حيث  عليهم.  ظ 

ا النَّب يُّ ﴿  ،القرآن الكريم م   ي ا أ يُّه  ل ي ه  ل ظ  ع  د  ال ك فَّار  و ال م ن اف ق ين  و اغ  اه  والغلظة تضم   2﴾.ج 
والساب   الالذع  اللغوي  الحقًا. االستخدام  سنرى  كما  والتسقيطي  والشاتم    والالعن 

ين    و ال  ﴿ القرآنية التي تقول، يةاآل مع ال تتناقضالقرآنية هذه اآلية لذلك فو  بُّوا الَّذ  ت س 
ع ون   ب غ ي ر   ي د  ًوا  ع د  َّللاَّ   بُّوا  ف ي س  َّللاَّ   ون   د  سابقًا،  نأل  ﴾م ن  كما قلنا    نوعية   فر   ع  ت  ها، 

ع ون  ﴿ ي د  ين   َّللاَّ   الَّذ  ون   د  به  ﴾ م ن  وجاهلون  تعالى  هللا  يعرفون  ال  وبعظمته    بأنهم 
يكفرون  مع ذلك  أما الذين يعرفون هللا تعالى ويعاندون و .  ولذلك تمنع سبهم  وجالله

فون الدين  ويحر  وينقلبون وينكثون ويظلمون ويقتلون ويصدون عن سبيل هللا تعالى  
ودليل .  وتسقيطي   يستحقون كل تناول قاذع والعن وساب وشاتمويتالعبون به فهم  

أن المعاندين  القرآن    ذلك  بأصنامهم و يصف  والمتمسكين  للحق  المادية    الرافضين 
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ون   إ نَّك م  ﴿،  هقولب  والمعنوية ب د  م ا ت ع  نَّم  أ نت م   م ن  و  ه  ب  ج  ص  ون  َّللاَّ  ح  ون   د  ا و ار د  . ﴾ل ه 
ح  وهكذا يوض  .  القرآنأخرى كثيرة في  نظائر    ا، وله واضحة وعظيمةفهذا سب واهانة  

ع ون   و ال  ﴿ في اآلية القرآنية  هللا تعالى أن ذلك النهي عن السب   ين  ي د  بُّوا الَّذ  م ن   ت س 
ًوا ب غ ي ر   بُّوا َّللاَّ  ع د  ون  َّللاَّ  ف ي س  ين   ﴿لى  إوموجه    م ق ي د فيما كان السب انفعالياً   ﴾د  الَّذ 

ع ون   ون  َّللاَّ   ي د  ن  أهللا تعالى ولذلك يمكن  مقام وجالل وعظمة  وهم يجهلون    ﴾م ن د 
ل م  ﴿ ون عليهم سب هللا تعالى، والعياذ باهلل،  يه   ًوا ب غ ي ر  ع  المفسدة  وبذلك تكون    ﴾ع د 

  وتبتعد قلوبهم أكثر من الدين ويفقدوا فرصة معرفة هللا تعالى   أعظم من المصلحة
الناكثين  و المنقلبين  و للمنافقين  موجه  الحجاجي  نقد  . ولكن إذا كان الوعظمته ويعبدونه

فهو  صين  تخر   لين والم  تمح   والم  الكاذبين والقاسطين والخوارج  و الظالمين  و خادعين  مالو 
اآلن يعرف قيمة المقام اإللهي هلل    ماً ك  ح    مسلممن هو  امر مطلوب خاصة أن كل  

لعترة عليهم السالم  وقيمة المقالم اإللهي لتعالى وقيمة المقام اإللهي للنبي ص وآله  
 .  الجميع جميع مهما كان مقامالوهم فوق 

على رموز االنحراف  القرآن حاد والذع وفظ وغليظ ن إ وعليه، يمكن القول         
ث ل ه   ﴿،  اآلية التي تقول   والضالل ونجد امثلة كثيرة من هذا القبيل في القرآن مثل ف م 

ث   ه  ي ل ه  ث  أ و  ت ت ر ك  ل ي ه  ي ل ه  م ل  ع  قذع والذع  أفهل هناك سب    3﴾ .ك م ث ل  ال ك ل ب  إ ن  ت ح 
فمن   من أن يوصف انسان بأنه كلب؟ لكن ص  ذلك ألنه بالتأكيد  ل  قٌ ح  ست  م  بذلك    و 

م ٌر   ك أ نَّه م  ﴿  ات القرآنية التي تقول،ي كذلك اآلو منحرف ومعاند وعاص هلل تعالى.   ح 
ت نف ر ةٌ  ر ة   مُّس  و  فهل هناك سب أقذع والذع من أن ت وصف جماعة    4﴾.* ف رَّت  م ن ق س 
ٌقون لذلك  ر مستنفرة؟م  بأنها ح   فوا بذلك م ست ح  ص  ألنهم بالتأكيد منحرفون    لكن من و 

تعالى.   هلل  وعاصون  اآلو ومعاندون  تقول،ي كذلك  التي  القرآنية  ذٰ ل ك   ﴿  ة  د   ب ع  ع ت ل   
ن يم   لكن  عتل وزنيم؟    فهل هناك سب أقذع والذع من أن يوصف انسان بأنه  5﴾.ز 

لذلك ٌق  م ست ح  بذلك  ف  ص  و  تعالى.    من  هلل  وعاص  ومعاند  منحرف  بالتأكيد  ألنه 
اآلو  تقول،يكذلك  التي  القرآنية  م ل   ك م ث ل  ﴿  ة  ي ح  م ار   ف اًرا ال ح  سب    6﴾أ س  هناك  فهل 

بأنه انسان  يوصف  أن  من  والذع  يفهمها؟    أقذع  ال  اسفارا  يحمل  من  حمار  لكن 
ٌق لذلك  ف بذلك م ست ح  ص  كذلك و ألنه بالتأكيد منحرف ومعاند وعاص هلل تعالى.    و 

ن از ير  ﴿  ة القرآنية التي تقول،ياآل ة  و ال خ  د  ن ه م  ال ق ر  ل  م  ع  فهل هناك سب أقذع   7﴾و ج 
ٌق   م ست ح  بذلك  ف  ص  و  من  لكن  وخنازير؟  قردة  بأنهم  اناس  يوصف  أن  من  والذع 
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تعالى.   هلل  وعاص  ومعاند  منحرف  بالتأكيد  ألنه  اآلو لذلك  التي  يكذلك  القرآنية  ة 
ام   إ ن  ه م  إ الَّ ﴿  تقول، لُّ  ك األ  ن ع  ب يالً  ب ل  ه م  أ ض  فهل هناك سب أقذع والذع من    8﴾س 

ٌقون   أن ت وصف جماعة بأنها كاألنعام بل اضل سبيال؟ فوا بذلك م ست ح  ص  لكن من و 
ة القرآنية ي كذلك اآلو ألنهم بالتأكيد منحرفون ومعاندون وعاصون هلل تعالى.    لذلك

د  م ا  ﴿  التي تقول، ٰى م ن ب ع  ل ن ا م ن  ال ب ي  ن ات  و ال ه د  ا أ نز  ت م ون  م  ين  ي ك  ب يَّنَّاه  ل لنَّاس   إ نَّ الَّذ 
ن ه م  َّللاَّ   ف ي ال ك ت اب   ة  يكذلك اآلو من يكتمون الحق.  وهنا يلعن هللا تعالى    9﴾أ ولٰ ئ ك  ي ل ع 

ز اؤ ه م  أ نَّ ﴿  القرآنية التي تقول، "  أ ولٰ ئ ك  ج  ين  م ع  ئ ك ة  و النَّاس  أ ج  ن ة  َّللاَّ  و ال م ال  م  ل ع  ل ي ه    10ع 
ار  ﴿  القرآنية التي تقول،ة  يكذلك اآلو  وء  الدَّ ل ه م  س  ن ة  و  تتنزل  وهكذا    11﴾أ ولٰ ئ ك  ل ه م  اللَّع 

االمثلة  . و طريقه الباطل و ؤسس للناس  اللعنات تترى على من يحارب الحق وأهله وي
القرآنية كثيرة في هذا السياق وهذا جزء من منهج التناول القرآني لمن يستحق نوعية  

وفيه   د  م ت عد   وهو  التناول  كلمات  أهذا  للمنحرفين  يضًا  صة  خ   وم ش  ق  طة  وم س  شاتمة 
رون" وكلمة " ا" و   مثل "ال يعق لون" وكلمة "ال ي ب ص  غ ت  ق ل وب ك م  " وكلمة "ص  ي  هذه  ال ع م 

وغيرها    21روى مجاهد قراءتها وفقًا لعبد هللا بن مسعود "زاغت قلوبكما"األخيرة قد  
ستخدمها  هذه التعابير قد ا  من التعابير التي تنتقد أهل الضالل واالنحراف والزيغ وكل

 .  من يستحق التسقيط والنقد واللذع واالدانة ضد القرآن فقط  
حيث قال  رتنا بممارستها.  مهذه المنهجية وا   ت ة النبوية مارسن  كما ان السُّ           

" وآله،  ص  والبدعالنبي  الريب  أهل  رأيتم  منهم   من إذا  البراءة  فأظهروا  بعدي 
والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيال يطمعوا في الفساد في االسالم  سبهم من  وأكثروا 

يتعلمون من بدعهم يكتب هللا لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به  ويحذرهم الناس وال  
ن يدعي أن منهجية النقد  أوعليه فإنه ال يستطيع شخص    31الدرجات في اآلخرة."

والتسقيط ليست من القرآن بل وقد طب قها النبي  والشتم  والقذع واللذع واللعن والسب  
. فقط  نهايتها على من يستحقها ص وآله في مواقف عديدة منذ بداية الدعوة وحتى  

في   القرآن  يقول  ت ك م  ﴿ذلك  حيث  آل ه  ي ذ ك ر   ي  الَّذ  ابي  من  قريش  طلبت  و   14﴾أ هٰ ذ ا 
أعترض التنزيل  ف"  رها بسوءك  ذ  م أو  لنبي ص وآله عن "شتم آلتهن يكف اأطالب  

،  لهم ت اآلية القرآنية تأمر النبي ص وآله بأن يقولاإللهي على عرض قريش ونزل
ب د  ﴿ أ ع  ون  ي  ت أ م ر  َّللاَّ   ؟ أ ف غ ي ر   ل ون  اه  ال ج  ا  بوهكذا    51﴾أ يُّه  قريش  التنزيل  نها  أوصف 

الدعوة  جاهلة في  منهجيته  بمواصلة  وآله  ص  للنبي  من    .وصر حت  آخر  ومثال 
  ومعاوية  مقبالً   سفيان  أبا  وآله  ص  النبي  رأى االمثلة في هذا السياق وهو أنه عندما  
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كما    61."والسائق   والراكب  القائد  هللا   لعن فقال:   به،  يسوق   معاوية  أخو  ويزيد  يقوده
  17".متي من معاوية ذي االستاه"ر ب  يوم ألفيه  شتم النبي ص وآله معاوية قائاًل  

ن ا مع ر سول   فعن معاذ بن جبل انه قال "عن معاذ بن جبل  ورواية أخرى تقول   ر ج  خ 
ر    الظُّه  لَّى  ف ص  ة ،  ال  الصَّ م ع   ي ج  ف كان    ، ت ب وك  و ة   غ ز  ع ام   وسلَّم   عليه  َّللاَّ   لَّى  ص  هللا  

يًعا، حتَّى إذ ا كان   م  اء  ج  ش  يًعا، و ال م غ ر ب  و ال ع  م  ر  ج  ر ج     و ال ع ص  ة ، ث مَّ خ  ال  ر  الصَّ ًما أ خَّ ي و 
اء    ش  لَّى الم غ ر ب  و ال ع  ، ف ص  د  ذلك  ر ج  ب ع  ، ث مَّ خ  ل  خ  يًعا، ث مَّ د  م  ر  ج  ر  و ال ع ص  لَّى الظُّه  ف ص 

، وإنَّك م  ل ن    ي ن  ت ب وك  اء  َّللاَّ ، ع  ًدا، إن  ش  ت أ ت ون  غ  : إنَّك م  س  يًعا، ث مَّ قال  م  ت أ ت وه ا حتَّى  ج 
ق د    ئ ن اه ا و  ا شيًئا حتَّى آت ي  ف ج  اء ه ا م نك م فال ي م سَّ م ن م ائ ه  ، فم ن ج  ار  ي  النَّه  ح  ي ض 
أ ل ه ما ر سول    ، قال  ف س  ر اك  ت ب ضُّ بشيء  م ن م اء  ث ل  الش   ي ن  م  ، و ال ع  ن  ا ر ج ال  ب ق ن ا إل ي ه  س 

لَّى َّللاَّ  علي لَّى  هللا  ص  بَّه ما النبيُّ ص  ، ف س  : ن ع م  ا شيًئا؟ قاال  ائ ه  ت ما م ن م  س  ه وسلَّم  هل  م س 
اء  َّللاَّ  أ ن  ي ق ول   قال  لهما ما ش  لعن النبي ص وآله الحكم  كما    81".َّللاَّ  عليه وسلَّم ، و 

سب  فهل هناك    91! الملعون بن الملعون!الوزغ بن الوزغ  مروان  وابنه مروان وسماه
بأنه انسان  يوصف  أن  من  والذع  بذلك   أقذع  ف  ص  و  من  لكن  ضب؟  بن  ضب 

ٌق لذلك ألنه بالتأكيد منحرف ومعاند وعاص هلل تعالى.   كما شتم النبي ص  م ست ح 
ليس فيكم رجل رشيد يقوم لهذا  أهللا بن ابي السرح وقال لمن يجلس حوله  له عبدآو 

كلب؟ لكن من    يوصف انسان بأنهفهل هناك سب أقذع والذع من أن    20؟الكلب
ٌق لذلك ألنه بالتأكيد منحرف ومعاند وعاص هلل تعالى.   ف بذلك م ست ح  ص  وهكذا  و 

وبالتأكيد  والشتم  ت ق ر كتب كهنوت السقيفة أن النبي ص وآله مارس اللعن والسب  
وكذلك وجدنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم    .فقط  كان ذلك لمن يستحق ذلك

كانت تلعن ابوبكر بن ابي قحافة وعمر بن صهاك  تتبع نفس النهج اإللهي والنبوي و 
أما أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم   .كما رأينا سابقاً   في كل صالة تصليها

و ي فيما يسمى بصحيح مسلم انه كان يعتبر ابابكر بن ابي   ،، كما رأينا سابقاً فقد ر 
ليس هذا سب  أ ".  كاذبان وخائنان وظالمان وناكثان وآثمانقحافة وعمر بن صهاك " 

واضح؟ وقال اإلمام الصادق عليه السالم في شأن اقطاب السقيفة، "نحن معاشر  
وهذا بالفعل هو األسلوب    21."بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما

يس المنحرفالذي  يو    ن.يتحقه  اإللهي  وبذلك  التنزيل  والتأويل  ضح  النبوية  والتبيان 
ولعن العتري   وشتم  وسب  وتسقيط  مباهتة  تقتضي  تعالى  هلل  الحقيقية  العبادة  أن 

قديماً  والزيغ  االنحراف  ورموز  االنحراف  ومعاصراً   االنحراف  عن  السكوت  ألن   .
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ال    و أيلعن  ال    وأ يسب  ال    و أورموز االنحراف معناه ان الساكت أو الذي ال يشتم  
اإلسالم حماية    منهجية من منهجيات  ي سق  ط رموز االنحراف فهو جاهل وال يعرف

المعاندين اعداءه  ننسى  من  وال  األنبياء  أ.  واتباع  األنبياء  نهج  من  جزء  هذا  ن 
المخلصين. فقد كان إبراهيم عليه السالم الذي سمانا مسلمين واتباعه يمارسون هذه 

ب ر آء    إ نَّا﴿المنهجية. حيث قال إبراهيم عليه السالم والذين معه للمنحرفين والضالين  
ن   ف ر  ون  َّللاَّ  ك  ون  م ن د  ب د  م مَّا ت ع  نك م  و  م  م  ا ب ي ن ن ا ا ب ك  ب د  ب ي ن ك م   و  او ة    و  د  اء  أ ب ًدا  ال ع  و ال ب غ ض 

ه . د  ن وا ب اهللَّ  و ح  م  تَّى ت ؤ  فهل هناك عداوة وبغضاء كما هي مذكورة في اآلية    22﴾ح 
نقد وقذع ولذع ولعن وسب وشتم وتسقيط  القرآنية اعالها من دون منهجية واعالم  

. حيث أننا  أيضاً   "الصحابة"بل وقد فعله   ورموز االنحراف؟وعدم احترام لالنحراف  
عون انهم من اتباع "الصحابة" بان صحابتهم الكبار أيضا استخدموا  نحاجج الذين يدَّ 

هذه المنهجية فإذا كنتم تقتدون بصحابتكم فها هو عبد هللا ابن عمر قد أبدع في  
و ي  فيما يسمى بصحيح مسلم، انه سمع   ذلك. حيث يقول عبدهللا بن عمر، كما ر 

ذا استأذنكم إليها قال فقال  رسول هللا ص وآله يقول، "ال تمنعوا نساءكم المساجد إ
قال فأقبل عليه عبد هللا فسبه سبا سيئا ما سمعته   ‘وهللا لنمنعهن’بالل بن عبد هللا  

بل إن عائشة  32"‘وهللا لنمنعهن؟’وتقول   أخبرك عن رسول هللا  سبه مثله قط وقال
ذبته لها بأنه هو الذي  ك  نفسها مارست اللعن حين لعنت عمرو بن العاص بسبب  

بينما كان من قتله هو أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم ألن    42قتل ذا الثدية
  ألنه كان رأس من رؤوس الخوارج.   ذا الثدية  مدح من سيقتلقد  النبي ص وآله  

وهذه أمثلة فقط وليست للحصر. وهناك امثلة كثيرة من ذلك وال يتسق المقام هنا  
ر ها.  ك     لذ 

المنهجية            السالم  عليهم  والعترة  وآله  ص  ونبيه  تعالى  هللا  ح  وض  وهكذا، 
الصحيحة في ذلك والتي تستهدف المستحقين للقذع واللذع واللعن والسب والشتم 

وال يجب أن يلومنا أحد على لغتنا في هذا الكتاب ألنه واجب علينا ان  والتسقيط.  
وفروعهم المعاصرة ونقوم بنقدهم ولذعهم نعادي رموز الضالل واالنحراف قديمهم  

ألن كل من عصى أهل البيت عليهم  وقذعهم وتجريحهم وسبهم وشتمهم وتسقيطهم.  
السالم وعاداهم وظلمهم وق ت لهم يستحق كل لعن وسب وقول فيه ومباهتة وتسقيط  

القذع واللذع واللعن والسب والشتم والتسقيط الذي اتبعناه  له حتى ال يضلل الناس. ف
هو في مقام االحتجاج والدحض والتسقيط وإبراز البراءة من  الناقد  في هذا الكتاب  
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شرعي  رموز االنحراف ومنهجهم وهو قذع ولذع ولعن وسب وشتم وتسقيط حجاجي  
هل  أ مقرون بالبرهان وهدفه تنوير الناس وايقاظهم وتعريفهم بالحق وطريق الحق و و 

مطاب   وهو  شرعًا  ممنوع  غير  وهذا  لمنالحق  القرآن  ق  ومنهج  ن  والسُّ هجية  النبوية  ة 
السالم.   عليهم  السوداني  العترة  والمجتمع  عامة  بصفة  اإلسالمية  األمة  أن  وبما 

بصفة خاصة مظلوم بسبب االنحراف السقيفي الذي أنتج أمثال محمود محمد طه  
و جماعة اتضح لها  أي فرد  ولذلك يحق ألوالكهنوت الجاهل والحكومات الظالمة  

وعلى    لاألو   ذلك الظلم ان يجهروا بالسوء من القول على من افتعل ذلك االنحراف
كل من يتمسك بنهج المنحرفين أو يختلق تفريعة منحرفة جديدة كما فعل محمود  

أن هللا القرآن  ووضح  المظلوم بالجهر بالسوء من القول  مر  أألن القرآن    محمد طه.
الَّ ﴿القرآنية،    اآلية  ن يجهر المظلوم بالسوء من القول. حيث تقولأب  ح  تعالى ي  

َّللاَّ    بُّ  ر  ي ح  ه  م ن ظ ل م   ال ج  إ الَّ  ل   ال ق و  م ن   وء   يوض    52﴾.ب السُّ القرآن  وهكذا  هللا ح  أن 
 .تعالى يحب الجهر بالسوء عندما يأتي من المظلوم تجاه الظالم

و            "الفاحشة"  مثل  بأسماء  القديم  االنحراف  رموز  بتسمية  يختص  وفيما 
"الناكث" و "الغادر" و "الظالم" وغير ذلك فهي أسماء سماها النبي ص وآله والعترة  

عندما  . ففالفاحشة كانت وجها آخر لعائشةعليهم السالم للمنحرفين واعداء الدين.  
  وآله قال لها النبي ص واله مستنكراً شت في القول ضد احدى زوجات النبي ص  تفح  

ل م ةً   ها،ش  فح  ت   ت ه   "لقد  قلت  ك  ر  ل م ز ج  ت  بماء  البح  وهذا يوضح هول وفداحة   62".ل و  م ز ج 
النبي  لم  له وقد عآحش الكلمة التي قالتها لمن ال تستحق من زوجات النبي ص و وف  

ذلك، في موقف آخر،  ولسيطرة كاملة  عائشة    مسيطرة علىهذه الثقافة  أن  ص وآله  
ةً  ش  ة  ال ت ك ون ي ف اح  ائ ش   72".نهاها من ذلك التفحش التي هي مصابة به وقال لها "يا ع 

ث بما  ار ت ب الت  مألت ك  وبقيت عليه بل و أصرت على ذلك المنحى  عائشة    ولكن
اال وآله  ص  النبي  صورة  ويعيب  ويشوه  والمقدسةليشين  الدين   هية  لذلك ويهدم   .

عائشة بالفاحشة  الكتاب  سميناها  هذا  وعمر  في  ابوبكر  بوصم  يختص  وفيما   .
ب عفان  بن  عثمان  ووصم  والغادرين  والظالمين  والكاذبين  الخطايا    حم البالناكثين 

وكما  .  تراثهل البيت عليهم السالم وموجودة في كتب الأ   ا بهم  فهذه أسماء وصمه
مسلم في صحيحه يأت بمروية تقول ان أمير المؤمنين اإلمام علي  رأينا سابقا، فإن  

كان يعتبر ابوبكر بن ابي قحافة وعمر بن    ، وبإقرار عمر بن صهاك،عليه السالم
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ائ ًنا "صهاك   ًرا خ  ًبا آث ًما غ اد  ولم ينف أمير المؤمنين اإلمام علي عليه السالم "  ك اذ 
امامه. ذلك رغم سماعه بإقر  صهاك بذلك  وصت السيدة فاطمة    ار عمر بن  كما 

عمر بن صهاك في الخطبة  الناكث  ابوبكر بن ابي قحافة و الناكث  عليها السالم  
مية عثمان بن  سأما فيما يختص بت  ة بالظالم والمفتري وانهما من أئمة الكفر.ي  ك  الفد  

اصواًل    لمعتزليبن ابي الحديد االخطايا فهذا في شرح نهج البالغة ال  حم ال عفان ب
فروعا البالغة  في  فالرواية  .  والحنبلي  أبي    ،تقولنهج  بن  إسماعيل  "عن 

  حم الل:  فقا  ، يستشفع به إلى عثمان عليه السالم  جاء رجل إلى علي: قال ،خالد
وهكذا فإنني لم آت بشيء من    82".فآيسه منه. ال وهللا ال أعود إليه أبداً ! الخطايا
وص    بداً أعندي   وصفهم  وسميت     فت  بل  بما  القدامى  االنحراف    بهوسمَّاهم  رموز 

، في لغته، قد  فهذا الكتابوعليه    هل البيت عليهم السالم.أ العترة  النبي ص وآله و 
عليهم  العترة  منهجية  ص وآله و ة النبي  ن  س  قرآن و اتبع المنهج اإلسالمي الذي يجيزه ال

هل بيته  أ أعداء هللا تعالى ورسوله ص وآله و ة  حاربفي مكل ذلك    وظفالسالم و 
   عليهم السالم.

الفاحصة             العلمية  الدراسة  من  لمزيد  طه  محمد  محمود  اعمال  تحتاج 
النفسية وخلفيته االسرية. ألن ذلك قد يكشف    تهوالمفصلة التي تتناول طفولته وتركيب

الكثير من الجوانب الحياتية والعقلية والنفسية لمحمود محمد طه والتي أدت به إلى  
المحتوى المختل والمعتل. وقد تكون للظروف العائلية التي عاشها محمود   ذلكانتاج  

كبير في  محمد طه في بواكير حياتيه ومن ثم خضوعه لنظام تعليم علماني دور  
تشكيل تركيبته النفسية الغريبة تلك وعقليته العقدية التائه الحقًا. فمراجعة بسيطة 
ر الست سنوات   للخلفية االسرية لمحمود محمد طه ت وضح أنه ف ق د أ مه وهو في ع م 
ر الحادي عشر عامًا ونشأ في بيت عمَّته ودرس في   تقريبًا وف ق د ابيه وهو في ع م 

ومن ثم تم إلحاقه بنظام التعليم االستعماري الذي أنتج منه مجر د  الخالوي الصوفية  
فن  ي مساحة! وبعد أن خضع للتعليم االستعماري، الذي كان يحرص على كنس كل  
المعتور للدين   الفهم  حول ذلك  تدور  كانت تلك النزعة  إذا  إال  الدينية  أثر للنزعة 

     .وفيةاإلسالمي بمذاهبه المنحرفة وتياراته الباطنية والص
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