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التقوى

مسلم  يوجد  بأنه  �ظن  ال 
�ألمة   sهو� ينكر  عاقل 
�ألمم  �تد�عي  �إلسالمية 
�كّفهم   sيرفعو علماUها   s9 بل  عليها، 
89 �هللا بالدعاU لنصرها �-فع �لبالU عنها، 
�³ا�لوs تkير هذ� �rو�s مبk-�� ش�، 
�لكنهم بدال من �s يضعو� �يديهم على 
�لسبب �حلقيقي �من � �لقضاU عليه فإ�م 
� 9غر�قها  s9ال من -حم �هللا- يسا´و-

بالفنت!
�ألغلبية   ��� �لد�)  حا)   89 فبالنظر 
�ملسلمة مقا-نة بد�) �لغر2 ��� �ألقلية 
�ملسلمة، فإننا جند �s حا) �أل�8 فيه من 
�لظلم ��لتقاتل ما ال يوجد � �لثانية، -غم 
�لعد) �َيعم  ُيبسط   s� بالطبع  �َأل�8   s�
�لسال� � �لد�) �لp يدين فيها �ألغلبية 
� بال.  Aن نرY لكن ها�بدين �إلسال�، 
 Uغ�ها من شحنا ��ملسلمني ما ال نر�[ 

�عنف �كر�هية �كذ2 �هر¤.. �لعل 
�لقا-° �لكرمي قد الحظ بأن\ � �عطف 
مما  �غ�ها  �آلفا�  هذ[  على  �لظلم  �فة 
�لو�قع   � �لظلم   sأل ��لك  ��كر[،   �
من  Dر¤  �لذ�  �لذميم  �خللق  هذ�  هو 
تستجلب   pل� �آلفا�  تلك  كل  عباUته 
غضب �هللا �نقمته. ففضال عن �s �لظا� 
يسلب  فإنه  ���مر[،  مبخالفة  �هللا  يعصي 
حق �ملظلو� بسوU خلقه. فحني يتشاحن 
�حليا�   �يسلبه حقه  فإنه  يقاتله   �� معه 
بسال�. �حني يكذ2 عليه �Dدعه فإنه 
�حلقيقة. �حني ال  معرفة   �يسلبه حقه 
يتقن �لعمل �ملكلف به له فإنه يسلبه حقه 
�ئتمنه عليه ضمنيا.  ما  � �حلصو) على 
�حني يتجسس عليه �Dتر� خصوصياته 
بتلك   Ýالحتفا�  � حقه  يسلبه  فهو 
�حني  ֲדا.  �لعبث  �عد�  �خلصوصيا� 
يتعامل معه بقلة ضم� �� ال ³ب له ما 

�نتز�  قد  بأنه   Æيع فهذ�  لنفسه،  ³ب 
ثقته � خا�ا. �ما حني يضطهد[ �� يقتله 
الختالفه معه � عقيدته �� مذهبه، فهو 
هنا ³ا�) سلب حقه � �الحتفاÝ بعقله 
فضال عن تعديه على حق �هللا � حسا2 
خلقه على ما يؤمنوs.. �هكذ� كل ُخلق 
 sتكو  s� البد  �تطفيف  ظلم  هو  سيئ 

عاقبته �يل �شؤ� على �لظاملني!
 � �لظلم  يرتع   s� حقا  �ملؤسف  �من 
من  9ال  أل�م-  �لك  �ملسلمني،  بال. 
�لذين  كاألعر�2  �صبحو�  قد  �هللا  -حم 
قلوֲדم،   �  sإلميا� يدخل  �ملا  �منا  قالو� 
مبا.°  عن  �حلديث  عند  تبد�  فألسنتهم 
قلوֲדم  بينما  �لعسل،  من  �حلى  �إلسال� 
 sلو .خل حقا نو- �إلميا� !kمّر من �لص�
�لُظلو�!  �سعتها  ملا  قلوֲדم   89 باإلسال� 
فبأ� حق سينتصر�s �بني �يديهم كتا2 
 8� من  rم  ما  �لظاملني   sبأ �هللا kDهم 

بقلم: هالة شحاتة عطية
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�ال نص�؟!
 s�-ها قيل عن حبس  ما  هنا   y³ضر�
�لرشيد ألÄ �لعتاهية، ألنه � يطعه حني 
 sفكا غزليا،  شعر�  يقو)   s� منه  طلب 
سجني  هذ�  /ماننا   � يوصف  حسبما 

-��، فكتب على حائط �لسجن:

لم شؤٌ�  9ما ��هللا ^�َّ �لظُّ
لوُ� �ما a�E �ملسي_ هو �لظَّ
^@ �لديا� يو� �لدين منضي
�عند �هللا جتتمع �خلصوُ�

�بكى  ند�   s� 9ال  �لرشيد  من   sكا فما 
��مر  �لعتاهية،  �بو  قاله  ما  �صله  حني 
فو-� بإطال� سر�حه! فمن يبكي �آلs من 
 s9 حاله ��9 َظلم، مثلما يبكي على حاله

كاs مظلوما؟!
 � �لظلم  �شكا)  �قبح  من   s9 �حقا، 
 ��  sإلنسا� �ضطها.  هو  �ملسلمني  بال. 
حيث  معتقد[،   �� -�يه  �جل  من  حبسه 
تسعى �ألغلبية � كث� من هذ[ �لبال. 89 
قمع  �لعقائدية عن طريق  فر¢ سيطرִדا 
عليهم،  �ألمنية   Aلقو� �تأليب  �ملخالفني 
 �. 9هد�-  حد   89 �ألمر  يتجا�/  �قد 
كل من Dر¤ عن منهجهم �� عقيدִדم. 
 s�.غلب �ملسلمني يند� sغم �لك فإ-�
بينما  غ�هم  من  عليهم  �قع   ��9 بالظلم 
لآلخرين!  بظلمهم  باملر�   s�يشعر ال 
عن  فهمهم  Dالف  ملن  ظلمهم   s9 بل 

بأسا ��شد  �لدين من �ملسلمني rو �شد 
تقو�  ما  بني  �ملقا-نة  هذ[  �لعل  تنكيال! 
به �ألغلبية �ملسلمة � باكستاs، �بني ما 
 Aميامنا-، تعكس مد � sيقو� به �لبو�يو
فما ³د>  مبكيالني،  ��لكيل  �لظلم  قبح 
للمسلمني �أل¨ديني من �ضطها. �تقتيل 
 � �لسلفية  �ألغلبية  حكم  حتت  �تكف� 
لألقلية  ³د>  ما  فا�  قد   ،sباكستا
ميامنا-!   ��لبو�يني  �ملسلمة حتت حكم 
��9ا ملفا-قة جدير� بالتأمل حني نرA ما 
تقو� به �ألغلبية �ملسلمة � باكستاs بني 
�حلني ��آلخر من هد� مساجد �ملسلمني 
 ،sيصلو �هم  -§�سهم  على  �أل¨ديني 
��جب  قتلهم   sبأ منهم  �عتقا.�  ��لك 
 sلك متاما كما يهد� �لبو�يو��شرعي، 
مساجد �ألقلية �ملسلمة � ميامنا-، �عتقا.� 
�حليا�!  تستحق  ال  �-��حهم   sبأ منهم 
 sغم هذ� �لتشابه �لعقائد� �ملخز�، فإ-�
�غلب �ملسلمني � �لعا� يسكتوs على ما 

 ،sباكستا �³د> للمسلمني �أل¨ديني 
�لعسل  من  �حلى  بكال�   sيتكلمو بينما 
�العتقا.  �حرية  �ملو�طنة  حقو�  عن 
 s�.يند عندما  ��لك   sإلنسا� �حقو� 
مبا ³د> للمسلمني على �يد� �لبو�يني 
� ميامنا-، مع �نه ال فر� هنا بينهم �بني 
�لبو�يني � قمع �ملخالفني ��لتنكيل ֲדم! 
�هكذ� يكوs غالبا حديثهم عن �ملبا.° 
 � له   sمكا ال  نظريا  حديثا  ��ألخال� 
ينظر  ال  حديثا   sيكو كما  تطبيقاִדم، 
�جتا[   �  sيكو gيث  ��حد�  بعني  9ال 

مصاحلهم ��نتما�Uִדم!
 Uعلما من  كث��  �s جند  �سفا  ��ألكثر   
 ،sما ال يفعلو s) َمن يقولو�ألمة هم ��
�لسكر  من  �حلى  كالما   sيتكلمو  �9
�حقو�  ��لعد)  ��ملحبة  �لصد�  عن 
ألنفسهم   sيستبيحو �لكنهم   ..sإلنسا�
 sيفتو لغ�هم، كما  به   sيسمحو ما ال 
قلوֲדم   sكأ� ��لقتل  ��لبغض  بالكذ2 

أغلب املسـلمني Q العاf يسـكتون علـى ما vدث 
للمسلمني األyديني Q باكستان، بينما يتكلمون بكالم 
أحلى من العسـل عن حقوق املواطنة وحرية االعتقاد 
وحقـوق اإلنسـان وذلـك عندما ينـددون مبا vدث 
للمسلمني على أيدي البوذيني Q ميامنار، مع أنه ال فرق 
هنا بينهم وبني البوذيني Q قمع اخملالفني والتنكيل بهم!  
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التقوى

قلو2 �ئا2! 
�حني كثر �rر¤ � بال. �لعر2 بعد ما 
�ضر2   ،Äلعر� �لربيع  بثو-��  يسمى 
�ملسلموs -قا2 بعضهم �لبعض �حد> 
�لنا~ 89 علمائهم  � �ألمة فزعة، صا- 
لعل منهم -جًال -شيًد�، فخر¤ عليهم من 
خال) �لفضائيا� علماU من هؤالU �لذين 
يقولوs ما ال يفعلوs، خرجو� بكل �.�عة 
�لضأs من  للنا~ جلو.   sيلبسو �كأ�م 
�للني، �حتدثو� بكال� حلو، حا�) �لعامة 
بينه  �لتوفيق  ��أللبا2  �لعقو)   A�� من 
�بني �فعا) من يتعلموs على �يديهم فلم 
يفلحو�، �لك ألs هؤالU �لعلماU على ما 
 �يبد� Dلطوs �لدنيا بالدين، �ما خفي 

قلوֲדم فهو �مّر!
�لصد�  عن   sيتحدثو �لذين   Uفهؤال
﴿َيــا  تعا8  بقوله  مستدلني  ��ألمانة 
َقْوًال  َ�ُقوُلو�  �هللا  �تَُّقو�  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها 
ميينا   sينحرفو �لو�قع   � هم   ،﴾ßَسِديد
بالتو-ية  �لسديد  �لقو)  عن  àاال   ��
��ملعا-يض! �هؤالU �لذين يتحدثوs عن 
�´ية �حلو�- مع �ملخالفني مستدلني على 
�لك بأs �لرسو) � قد حتا�- مع �لكفا-، 
�لو�قع يؤمنوs مبا يسمى مبقاطعة   �هم 
 89 �الستما�  من   s�-³ذ� �لبد�  �هل 
عن   sيتحدثو ��لذين  �آلخرين!  عقائد 
(َال  تعا8  بقوله  مستدلني  �لعقيد�  حرية 
�لذين  �نفسهم  هم  يِن)،  �لدِّ ِفي  9ِْكَر�َ[ 

9كر�ها  فيه   s�ير �ال  �لر.�  يؤمنوg sد 
�لعد) مع  يتحدثوs عن  �لدين! كما   �
�خلصو� �شها.� �حلق � حقهم مستدلني 
َقْوٍ�   sَُيْجِرَمنَُّكْم َشَنآ بقوله تعا8: ﴿َ�َال 
 sيتو-عو ال  �لكنهم  َتْعِدُلوْ�﴾،  َ�الَّ  َعَلى 
عن ظلم �ملخالفني لفهمهم �شها.� �لز�- 
�جلماعة  �ظلمو�  فعلو�  كما  حقهم،   �
�إلسالمية �أل¨دية �قالو� فيها ما � يقله 
�خلمر! �كذلك كاs حديثهم   �مالك 
��لعمل  باآلخر،  �لظن  حسن  عن  -�ئعا 
عنـي،  تسمع  �ال  منـي  �¼ع  بقاعد� 
 s9ِ﴿ تعا8  لقوله  �لنبأ  عن  ��لتحر� 
 áُتِصيُبو� َقْوم s�َ ُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنو�Uَجا
ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِ.ِمَني﴾، 
�لكن ليت ما يتحدثوs عنه بألسنتهم قد 
 sقلوֲדم، �9 ��م غالبا ما يسيئو ��قر 
بالتآمر،  �يتهمو�م  Dالفو�م  مبن  �لظن 
 s³رمو�عنهم من خصومهم  sيستمعو�
��ستمعو�  فعلو�  كما  9ليهم،  �الستما� 
�أل¨دية  �إلسالمية  �جلماعة  خصو�   89
منها،  �يسمعو�  يتبّينو�   s� ��ستنكفو� 
�لباطل � حق  �خلصو�   ��عتk�� كال� 
قر�نا  �¨د  م�/� غال�  مؤسسها حضر� 
�خذ�� � تال�ته على �لنا~، فافتر�� عليه 
��ساU�� �لظن به، ��صابو� Nاعته Iهالة 

�� يصبحو� ح� �آلs من �لنا.مني!
من  �حلى  بكال�  �لسنتهم  تقطر  �هكذ� 
�لعسل �لكن ما �ستقر � قلوֲדم �مّر من 

�هللا  �لكن  �هللا   sا.عوD فكأ�م   ،kلص�
قلوֲדم  مر�-�  على  فيجا/يهم  خا.عهم، 
تد�  �ملظلم  �لليل  كقطع  بفنت  �سو�.ها 
�حلليم منهم ح��نا! فحقا �9م �من على 
.-ֲדم مصد�� للنبو�U �لو�-.� � �حلديث 
�لشريف: "َيْخُرُ¤ ِفي �ِخِر �لزََّماsِ ِ-َجاٌ) 
لِلنَّاِ~   sََيْلَبُسو يِن،  ِبالدِّ ْنَيا  �لدُّ  sَيْخِتُلو
ْأsِ ِمَن �للِّنيِ، �َْلِسَنُتُهْم َ�ْحَلى ِمَن  ُجُلوَ. �لضَّ
َئا2ِ، َيُقوُ) �هللا  ِر، َ�ُقُلوُبُهْم ُقُلو2ُ �لذِّ كَّ �لسُّ
َعزَّ َ�َجلَّ �َِبي َيْغَترُّ�sَ َ�ْ� َعَليَّ َيْجَتِرُئوsَ؟ 
َفِبي َحَلْفُت َألَْبَعَثنَّ َعَلى ُ��لَِئَك ِمْنُهْم ِفْتَنًة 
(�لترمذ�)،  َحْيَر�ًنا"  ِمْنُهْم  �ْلَحِليَم  َتَدُ� 
�} -��ية �خرs9ِ" :Aَّ �هللا َتَعاَلى َقاَ) َلَقْد 
�ْلَعَسِل  ِمَن  َ�ْحَلى  �َْلِسَنُتُهْم  َخْلًقا  َخَلْقُت 
َحَلْفُت  َفِبي  ْبِر  �لصَّ ِمَن  َ�َمرُّ  َ�ُقُلوُبُهْم 
َحْيَر�ًنا  ِمْنُهْم  �ْلَحِليَم  َتَدُ�  ِفْتَنًة  َألُِتيَحنَُّهْم 
(كنـز   "sََيْجَتِرُئو َعَليَّ   �ْ�َ  sَ�َُّيْغَتر َفِبي 

�لعما))!
 Uلعلما�  Uهنا عند كال� هؤال �سأتوقف 
�حللو عن �جو2 �الستما� لآلخر، �عن 
�ملو�طنة، �حق �ألقليا� � �خذ  حقو� 
�إلسال�،  .�لة  ظل   � كاملة  حقوقهم 
��تساU): هل ُيسمح �ستنا.� 89 كالمهم 
 �هذ�، �s تدعو �ألقليا� 89 عقائدها 
�لبال. ��� �ألغلبية �ملسلمة، كما تدعو 
 sيقبلو �هل  لعقائدها؟!  �ألغلبية  تلك 
�لبال. ��� �ألقلية  �s يأÀ �آلخر�s من 
 89 للدعو�  �ملسلمني  بال.   89 �ملسلمة 
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 s� مr .عقائدهم، كما تسمح هذ[ �لبال
يذهبو� 9ليها للدعو� 89 �إلسال�؟! �لنتر� 
�ملسلمني  بال.  �غلب   � �ملؤسف  �لو�قع 
لإلجابة على هذ� �لتسا§) من خال) ما 
نشر  �حظر  لألقليا�  �ضطها.  من  نر�[ 
عقائدهم �منع تد��) �لكتب �لp تتحد> 
 sعن تلك �لعقائد، ليس فقط َمن يدينو
 sملسلمو� �يضا  �إلسال� �لكن  .ين  بغ� 
عن  لإلسال�  فهمهم   �  sتلفوD �لذين 
فهم �ألغلبية! فبأ� �جه يقمعوs �آلخرين 
�مينعو�م من �لدعو� 89 ما يؤمنوs، �هم 
 � 9ليه  ��لدعو�  �إلسال�  لنشر   sيذهبو

بال. �آلخرين؟! 
�حلق �s �ضطها. �آلخرين بسبب �نتما�Uִדم 
�لدينية �منعهم من �حلديث عنها rو من 
فيه  عما  ففضال  �لدين،   � �لبد�   kك�
من ظلم ال نقبله على �نفسنا فيجب �ال 
نوقعه على �آلخرين، فإs فيه ×الفة ملنهج 
�إلسال� �لعظيم �لذ� .عا 89 �الستما� 
89 �ملخالفني بل �.عوִדم للحو�- بلطف 
��.2. فلقد �مر �حلق تبا-� �تعا8 نبّيه 
بأs  ذֲדم 89 �حلو�- ��لك بقوله ﴿َ�9ِنَّا 
َ�ْ� 9ِيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدA َ�ْ� ِفي َضالٍ) مِبٍني﴾، 
�بتدبر هذ� �لقو) �لكرمي سنجد فيه .-سا 
بليغا � �.2 �حلو�- ��لعمل على .عو� 
�آلخر 9ليه، حيث نلمح فيه حتديا مهذبا 
لقبو)  �ملخالفني  تشجيع   89 يهد± 
�لك   Àيأ �ال  حجتهم،  �عر¢  �حلو�- 

�آلخرين  هد�ية  على  �حلريصني  من  9ال 
 sأل�مغة، �. بأs حجتهم  �لو�ثقني  �من 
هذ� �لتحد� مهذ2- فإننا ال نلمح فيه 
شبهة تعصب �� �ستعالU على �ملخالفني، 
مع طر±   Aدr�  sبأ مبدئيا  9قر�-�  �9منا 
9قامة  يع\ �حلرÇ على  .�s �آلخر، مما 
حو�- ها.° يتو�ضع فيه �جلميع � سبيل 

�لوصو) 89 �حلق!
 ،sافوD مّم�ألمة � Uا± علماD فعلى َمن
ح� يبتدعو� � �لدين فيحّرمو� �الستما� 
89 غ�هم؟! �Dافوs على �إلسال� من �� 
.ين Dالفه؟ فأ� .ين هذ� �لذ� ُيخشى 
منه على �إلسال� �حلقيقي �ألصيل؟! ���9 
 A�جد فما  �لنا~،  على   sافوD كانو� 
من  عليه  ُيخشى  هّشا   sكا  ��9 9ميا�م 
 �  s9  sإلميا�  A�جد �ما  �لصمو.؟! 
ُيْفَتُن �لنا~ فيه �قد قا) �حلق عز �جل: 
﴿َ�َحِسَب �لنَّاُ~ sْ�َ ُيْتَرُكو� sْ�َ َيُقوُلو� �َمنَّا 

َ�ُهْم ال ُيْفَتُنوs﴾ ؟! 
�الستما�  �منع  �ملخالفني  �ضطها.   s9
على   Ýللحفا �لسبيل  هو  ليس  9ليهم، 
�9منا  �لشبها�،  فنت  من  ��لوقاية   sإلميا�
9ليهم  ��الستما�  باحلجة   sإلميا� تقوية 
هو �لسبيل �لذ� قد يأÀ ֲדم 89 حظ�� 
�إلسال� فضال عن �لوقاية من شبهاִדم! 

�لتوقف هنا لإلشا-� 89 ظلم  �البد من 
علماU هذ� �لزماs لإلما� �ملهد� ��ملسيح 
�ملوعو. حضر� م�/� غال� �¨د، �خلا.� 

�لعاشق لسيد �ملرسلني � �¥د. .عوته، 
�الستما�  من  ��لتحذير  Nاعته  فتكف� 
89 .عوته، قد منع عن �ملسلمني- 9ال من 
-حم �هللا- �لتسلح باحلجج �لد�مغة للز�. 
عنهم  �حجب  �ألصيل،  �إلسال�  عن 
معرفة حقائق �لزمن �ألخ� �.��U �لعصمة 
من �لفنت، ح� �نه بسبب �ملفاهيم �لباطلة 
ميسى  َمن  منهم  �صبح  قد  �إلسال�  عن 
حجب  �قد  هذ�  كافر�!  �يصبح  مؤمنا 
��لرجل   sلزما� مزكى  معرفة  عنهم 
عا.   pل� �ألمة  9ليه  حتتا¤  �لذ�  �لرشيد 
�فر�.ها بسبب عد� معرفتهم به كالكفا- 

يضر2 بعضهم -قا2 بعض!
فال ينبغي لعلماU �لزماs� s ينشغلو� بقمع 
�ملخالفني � �ملعتقد �� �لتسلح بالسيو± 
على  �النفتا®  عليهم  �9منا  لقتلهم، 
�آلخرين ��لتسلح باحلجة إلحياU قلوֲדم! 
�لفكر   � 9ال  توجد  ال  �حلجة  �تلك 
�أل¨دA �لذ� ُيظهر عظمة �إلسال� على 
 sبرفع �لظلم عن 9ما� �لزما�لدين كله! �
�ملفاهيم،  ح  سُتصحَّ �ملبا-كة،  �Nاعته 
�يعم  �لعد)  �ُيبسط  �ألخال�،  �تسمو 
�لسال�، �ينصلح حا) �ألمة لتصبح gق 

خ� �مة �خرجت للنا~!
�ال يسع\ � �خلتا� 9ال �لدعاU ألمة سيد 

�ملرسلني مبا .عا به خا.مه �ألمني: 
،I9مة سيِّد a9صلح حا ِّh� يا
 عندj َهّين عندنا ُمتعسُر! 


