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التقوى

�ألحد�³  من   Mكث
�ال   YMحق تكو: 
قيمة =ا، �مع Tلك 
لإلعالميني  �لشاغل  �لشغل  يكو: 
& �يع �سائل �إلعالV هو Xخبا� 
�ألحد�³  �بعض  �لناH �د�ثها، 
فإ<م  Tلك  �مع  جلال،  تكو: 
يسكتو: عنها كسكو8 �لشياطني 
�خلرH عن قوF �حلق �بيا: �ألمو� 

�لD rب عدX Vغفا=ا. 
 Vسائل �إلعال�فمن منا k تالحقه 
�شخصيا8  /حد�³  عن  بأخبا� 
تافهة، k يكن ليعر# �لناH عنها 
عليها  �لضو�  تسليط  لوال   Ûشيئ
�=شيم،  كالنا� &  لتنتشر  Éنو:، 
�إلعالميني  من   Mكث بفضل 

�لذين  /صبحت �ظيفتهم & هذ� 
�لبحث  هي   �يبد ما  على  �لزما: 
�لر�Tئل   �/ لنشرها  �لفضائح  عن 
 gX ..لفنت إلشعا=ا�  �/ لتر�Dها، 
%خر كل هذ; �ألمو� �لr جعلت 
يعد  /حد�³  عن  غفلة   &  Hلنا�

�لسكو8 عنها كا�ثة!
�سائل  تسابق  على  �للداللة 
على  �لضو�  تسليط   &  Vإلعال�
ح�  تافهة  �شخصيا8  /حد�³ 
عليها  �لضو�  تسليط   & كا:  لو 
Xشاعة للفاحشة، �على تعامي هذ; 
�لوسائل عن شخصيا8 �/حد�³ 
يكفي  =ا-   kلعا� يهتز   :/ Dب 
عد*  كم  �هو:   F)لتسا� طر� 
 & �ملهد4  عليا�  يعرفو:  �لذين 

يعرفو:  من  مقابل  �لعر�،  �لوطن 
مهد4 علي؟! �لوال �ضطر��4 & 
�ملهد4  بعليا�  /ضر3  أل:   Çمقا
�بقد�  ،Ûكر8 عنها شيئT مثًال، ملا
/سفي على �ضطر��4 لذكر ��ها 
�سم  بذكر  /تشر#  ما  بقد� 
 :/ من  �لرغم  فعلى  علي،  مهد4 
 :/ Xال  مشتقا8 �ال�ني متشاֲדة، 
صفو#   & /حدÃا  يضع  �لو�قع 
�آلخر  Dعل  بينما  �إلنس  شياطني 

& صفو# �ملالئكة!
فمهد4 علي تشو*�4 فرWند هو 
 &  Mشه �طبيب  /�د4،  مسلم 
كا:  ��لعاملية،  �لعلمية  �أل�سا¯ 
 fعلى مستو �لقلب  لعال�   Ûطبيب
على   Fللحصو يؤهله   Àلنبو� من 

 هالة شحاتة عطية

Ï“˜ŸÂ;Øö]ËåÏ“˜ŸÂ;Øö]Ëå



٢٧

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الرابع - شوال وذو القعدة ١٤٣٥هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٤ م

﴾﴿

 kكالعا �لطب،   & نوبل   Yجائز
�لذ4   Vلسال� �أل�د4 ~مد عبد 
نوبل   Yجائز على  بالفعل  حصل 
ميهل   k �لقد�  لكن  �لفيزيا�،   &
�لدكتو� مهد4 علي، حيث لقي 
�إل�هابيني  /يد4  على  مصرعه 
 -٢٦  & باكستا:   & �لسلفيني 
٥- ٢٠١٤ حني قر� /: يذهب 
gX بلد; خلدمة /هلها بعد /: هاجر 
gX كند� نتيجة �ضطها* �أل�ديني 
�حلق  ضيا�  �لديكتاتو�  عهد  منذ 
�ملشايخ   fفتو على  صّد}  �لذ4 
من  ��عتبا�هم  �أل�ديني   Mبتكف

�ملرتدين!
علي  مهد4  �لدكتو�  كا:  فلقد 
 4/  :�* �ملرضى  لعال�  يتطو� 
�Tلك  �أل*يا:،  كافة  �من  مقابل 
من منطلق Xميانه كإميا: كل /�د4 
 rلر�ة �ل� Íدمة �إلنسانية �نشر 
فقر�   ،Vإلسال� /جلها  من  جا� 
باكستا:   gX  áمؤخر يذهب   :/
فشا�  بلد;،  /هل  خلدمة  للتطو� 
على  حتفه  فيه  يلقى   :/ �لقد� 
/يد4 �ملتربصني به من �إل�هابيني، 
 Yملق�  Y�ياW  & كا:  حني 
 fحدX عليه  فأطلقت  �أل�ديني، 
�ثنني  بو�سطة  �صاصة    Yعشر
*��جة  يقو*�:  كانا  �ملجرمني  من 

نا�ية، فأ��* �هللا له  �لشها*Y على 
 kِلظا�  Yِلبلد� ُيِرْ* ֲדذ;   k��لفو�، 
��النتفا�  منه   Y*الستفا� /هُلَها 
�/فكا�هم  /عما=م  بسبب  بعلمه 

�إلجر�مية!
�ال  F��ليس هذ� هو �حلا*³ �أل
�ألخM �لذ4 �د³ لأل�ديني، بل 
�د³ مثل هذ� �/شنع منذ عشر�8 
�لسنني على /يد4 شياطني �إلنس 
�إلسالمي   kلعا�� �لتكفMيني،  من 
ال يستنكر ما �د³ =م، �مشايخ 
�لفتنة مستمر�: & غيهم، ��ملرتزقة 
 :�يتحر ال  �لذين  �لصحفيني  من 
�حلق  عن  يبحثو:  �ال  �لصد} 

�ألكاTيب  �لصق  بقص  يقومو: 
�إلسالمية  �جلماعة  عن  �ملعلبة 
 mكتبو� عنها فبغر :X��أل�دية، 

�لتشويه �Xثا�Y �لفتنة �لطائفية..
�حلني  بني  �ألمة  ُينذ�  �هللا  �لكن 
�لذ4  بعض  �يذيقهم  ��حلني، 
كما  يرجعو:،  لعلهم  عملو� 
/صحا3  X�ها3  من  /�Tقهم 
��ملتسترين خلف  4Mلفكر �لتكف�
بعد  �حلكم  �عتلو�  حني  �لدين، 
بالربيع  �يت   rل� �لفوضي  تلك 
�لعر�، �ما هو & �لو�قع بالربيع، 
�Xمنا Xنذ�� من �هللا لعلهم يستفيقو: 
�يتقو: فتنة ال تصينب �لذين ظلمو� 

 �لشهيد �لدكتو� مهد4 علي تشو*�4 مع جنليه 
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التقوى

منهم خاصة! ��غم ما يرسله �هللا 
�لفكر  يبقي  لألمة،  Xشا��8  من 
بالصيت  ��الستعال�   4Mلتكف�
/كثر  معتقد�8   & Ûكامن Yلكثر��
ح�  منه   ل   k  TX �ملسلمني، 
�ألWهر �لشريف �لذ4 يلمع صيته 
عن  ��ألصح  �لوسطي  �لفكر  بأنه 
�لدين �حلنيف، �لكن �حلق /: هذ� 
�للمعا: يشوبه كثM من �لتزييف، 
TX قد صّد} �ألWهر كما صّدقت 
باكستا:   & �لتكفMية  �جلماعا8 
�أل�ديني،   Mتكف  fفتو على 
�ضر3 بعرm �حلائط قوF �سولنا 
�لكرمي (من صلى صالتنا ��ستقبل 
قبلتنا �/كل Tبيحتنا فذلك �ملسلم 
�لذ4 له Tمة �هللا �Tمة �سوله فال 
aفر�� �هللا & Tمته)! فبتكفM هذ; 
�ملسلمني،  من  جلماعة  �ملؤسسة 
من  =م  �د³  ما  على  �ِبَصْمتها 
�ضطها* من ِقبل �لتكفMيني، �من 
Xشاعة �ألكاTيب ��الفتر���8 عن 
/منلة  قيد  aر�  ال   rل� معتقد�ִדم 
يصبح   - �ألصيل،   Vإلسال� عن 
هذ� �لتكفM �ملتعمَّد جرمية ال تقل 
 k :X نفسه  جرما عن �الضطها* 

تكن سببا �ئيسÛ فيه!
�لو�قع   & �ملكفرين   :X فاحلق 
من  /ك�  %خر   Ûجرم لMتكبو: 

كا:   �Tفإ �الضطها*،  هذ�   Vجر
�الضطها* هو جرV & حق �لعبا*، 
لذ��ִדم  �ملكفرين  تأليه هؤال�  فإ: 
باحلكم على هؤال� �لعبا* بتكفMهم 
 Y/جر فأ4  �هللا،  حق   & Vجر =و 
�هللا �/4 جرV & حقه /ك�  على 
 & �خفر;  /لوهيته،  مناWعته  من 
Tمته! Xنه ملن �لعا� /: ُيكفَّر �لذين 
�عو� منا*يا ينا*4 لإلميا: /: %منو� 
�ملهد4   Vباإلما فآمنو�  بربكم، 
 Fملسيح �ملوعو* �لذ4 /ظهر �ا��

�لدين �عظمته..
من   :��ملكفر هوال�  ينقم   �Tفما
Xميا<م  منهم  /ينقمو:  �أل�ديني؟! 
�لذ4 صحح   Mألخ� �لزمن  مبجد* 
 V/ �لدين؟!  عن  �لباطلة  �ملفاهيم 
�لصاحلا8  عمل  منهم  ينقمو: 

 Vعد� �جلميع  حب   gX  Yلدعو��
كر�هية /حد!

 kلعا�  & �آل:  �لعقال�  كا:   �TX�
�لعر� ��إلسالمي ينا*�: بتصحيح 
=م  تبني  بعدما   zلدي� �خلطا3 
 ،���ملطر �خلطا3  كو��³   Ûعملي
فإ<م لن Dد�� Xال �لفكر �أل�د4 
�لصحيح،   Vلإلسال  �Mسف ليكو: 
�حلق  �خلطا3  معرفة  �لسهل  �من 
جا�  �لذ4   Vفاإلسال �لباطل،  من 
�لنبيني ال ميكن /: تشوبه  به خامت 
شائبة /� تؤخذ عليه �ملآخذ، �من 
 m�َثم فلو ُ�W: كل خطا3 معر
مبيز�:  ��ملذ�هب  �لفر}  ش�  من 
كميز�: �لذهب، سيتبني /: �لفكر 
يظهر  �لذ4  �لوحيد  هو  �أل�د4 
�سيعر#  �نقه، ��  Vإلسال� نقا� 
�لعاقل حتمÛ /: ليس كل ما يلمع 

 !ÛهبT
يلمع   :/  Ûحق �ملؤسف  من  �لكن 
من  يأ°  ال  �لذ4   zلدي� �خلطا3 
Wمن  ففي  �ألمة،  صال�  ���ئه 
�لدجاF ُيسلط �لضو� على �ألخبا� 
منها  طائل  ال   rل� ��ألحد�³ 
�ألحد�³  على  �لضو�  � فت 
يغفل  �لزما:  هذ�   &�  ..Vجلسا�
شخصيا8  عن  �إلسالمي   kلعا�
مالئكية مثل �لدكتو� مهد4 علي، 

كل خطـاب  ُوزن  فلـو 
 Sشـ مـن  معـروض 
مبيزان  واملذاهـب  الفرق 
كميزان الذهب، سـيتبني 
أن الفكـر األ\ـدي هو 
يظهـر  الـذي  الوحيـد 
ورونقه،  اإلسـالم  نقـاء 
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شيطانية  شخصيا8  /خبا�  �يتابع 
جتر*8  فلقد  �ملهد4،  عليا�  مثل 
�إلنسانية  معا[  كل  من  عليا� 
��حليا�، �/��*8 /: تدخل �لتا�يخ 
�لو كا: Tلك من /قذ� �ألبو�3، 
فكا: =ا ما /��*8 بفضل �سائل 
�سطر8 & �لتا�يخ فعلتها  ،Vإلعال�
من  بالتجر*  قامت  حني  �لشنيعة، 
مالبسها بدعوf �حلرية، كما سطر 
 ،YMفعلته �لشه :��ألعر�� منذ قر
 ،VمزW حلجا� عند بئر� f/� حني
فرفع ثوبه �باF & �لبئر، فا<اF عليه 
�لناH بالضر3، �ملا سئل ملا فعلت 

 !Hلنا� zح� يعرف Fهذ�، فقا
 Mيس �ُخلطى،  هذ;  على  فهكذ� 
/غلب   Mكما يس ،Hلنا� كثM من 
عن  يبحثو:  �لذين  �إلعالميني 
�لو عن طريق  {�Wالستر�� Yلشهر�
� على حسا3 / �لكذ3 ��الفتر�� 
فكم  ��ألخال}..  ��لدين  �لقيم 
عليها  يسلط  �/�ا�  /حد�³  من 
�لضو� على ُخطى �ألعر��، �كم 
�/�ا�  /حد�³   Hلنا� عن  حتجب 
 kلعا�  Mضم عنها  �إلخبا�  يوقظ 
%فا8  بوجو*  �ينذ�  �إلسالمي، 
عقائدية & /شهر �جلها8 �إلسالمية 

�*عا� للمنهجية ��لوسطية!
��حلق /: �لظلم �لو�قع على �جلماعة 

�أل�دية من خصومها،  �إلسالمية 
�ما يستخدمونه من ش� �لوسائل 
 Vمنا هو /شبه باستخد�X ملحا�بتها، 
 rل�  Yلفاسد� لألسلحة  �ملحا�بني 
فكلما  /صحاֲדا،  �و�   & ترتد 
 *�*W�  ،Ûجر�مX�  �Mتكف  ��*�*W�
�لتضحية  على  �جلماعة  /فر�* 
بفضل  �جلماعة   8*�*W��  ،á�صر�X
�هللا   Mتد�ب  :/ فاحلق   ،á�ها*W� �هللا 
& �لكو: تعمل *�ئما لصا× �اعة 
�هللا   Fسو� القى  فكما  �ملؤمنني، 
 á*ضطها� F��صحابته & �لزمن �أل
من �ملجرمني، جا� بعد; �الستخال# 
��لتمكني & �لدين، فإ: سنة �هللا لن 
 :/ فالبد   ،Mألخ� �لزمن   &  Fتتبد
�حلر3  بعد هذ;  �ملبني  �لنصر  يأ° 

خامت  ظل  /تبا�  على  �لشرسة 
�لنبيني، فهكذ� �عد �هللا �لذين %منو� 
�عملو� �لصاحلا8 ليستخلفنهم & 
من  �لذين  �ستخلف  كما   m�أل�
�لذ4  *ينهم  =م  �ليمكنن  قبلهم 
بعد  من  �ليبدلنهم  =م  ��تضي 

خوفهم /منا!
فمخطئ من يظن /: �حلاF سو# 
 Ûمنا حتمX�يبقي على ما هو عليه، 
سيأ° يوV يستفيق �لعاk �إلسالمي 
�ملسيح  جنم  �يسطع  غفلته،  من 
Tلك  �ح�  ��اعته..  �ملوعو* 
يشيع  من  كل  �آل:  فلينعم  �حلني 
 ،m�أل� �لسافل &  باملجد  �لباطل 
باملجد  ��إلميا:  �حلق  /هل  �لينعم 

�لعاÇ & �لسما�!

فكلمـا ازدادوا تكف�ا وإجرامـًا، ازداد أفراد اجلماعة 
على التضحيـة إصـرارًا، وازدادت اجلماعة بفضل 
الكـون   P اهللا  تدابـ�  أن  فاحلـق  ازدهـارًا،  اهللا 
تعمـل دائمـا لصاM xاعـة املؤمنـني، فكما القى 
رسـول اهللا وصحابتـه P الزمـن األول اضطهـادًا 
 P مـن اجملرمني، جاء بعـده االسـتخالف والتمكني
الدين، فإن سـنة اهللا لن تتبـدل P الزمن األخ�... 




