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التقوى

ال تكا� �لو نشر� �خبا�ية من �عما� ��هابية 
على يد &موعا% �سالمية متطرفة، تا�� ضد 
-,ملحتاجني  ,ملنكوبني  ملساعد�  هرعو,  �جانب 
جلدִדم  �بنا3  من  �بريا3  ضد  -�خر4  ,إلسالمية  ,لبال�   7
,لذ8  ,لسال:  �ين  باسم  ,لفسا�  هذ,  كل  ?د<  -�ينهم. 
-,نتمائه  �ينه  عن  ,لنظر  بغض   Gنسا� كل   Hحقو ضمن 
,لعقائيد� ,ملطلقة -�مَّن حياته، -لكن  ,لعرقي -منحه ,حلرية 
ما نر,Q على مسرU ,ألحد,< يتناS كلية مع هذQ ,حلقائق. 
,Vيا�  بعد  �نه  �Wنا  ,حلديث  للتا�يخ  ,لعابر�  ,لنظر�   G�
,الحتا� ,لسوفيي^ تز,يد ,\جو: على ,إلسال:، -كأG ,لدين 
,لغر`  �G جنح  بعد  ,للد-�  ,لعد-  هو   Gآل, �صبح  ,حلنيف 
-مع  -تفكيكه.  ,لشيوعي  ,خلطر  ,نتشا�  على  ,لقضا3   7
,نتشا� ,لتكنولوجيا ,حلديثة --سائل ,التصا� -,إلعال: ,ل^ 
�تاحتها ,إلنترنت، -,ملحطا% ,لفضائية، بد�% jلة -,سعة 
 l7 با� l% بشكل ها��ُتَشن ضد ,لدين ,حلنيف. -قد بد
,ألمر، -حتولت �-يد, �-يد,  لتكوG بأسلو` سافل. -يتبع 
�-لئك ,لذين يشنوG هذQ ,حلملة ,لشعو,3 على ,إلسال: كل 
 q,لك ,لتدليس -,لكذ` -,خلدs 7 ما لديهم من -سائل، مبا
,ل^  ,لنهضة   G� هؤال3  عن  تغيب  ,ل^  -,حلقيقة  -,إلفك. 
يتفاخر-G ֲדا -يعتV-Wا �هم �جناv 7 تا�يخ ,إلنسانية هي 
حصرًٍ, من نتاy ,لفكر ,إلسالمي ,ملتحضر ,لذ8 �ضاx 3ا3 

�-�-با ,ملظلمة من ,ألندلس.
-صدH من قا� ,تَِّق شرَّ َمْن �حسنَت �ليه، حيث �G ,حلملة 
,لشرسة ,ل^ ُتوّجه ضد ,إلسال: ,ليو: ليست -ليد� ,لصدفة، 
 7 ,ملسلمني   q,بد�  yنتا ,لنهضة  عصر  بعد  بد�%  قد  بل 
�-�-با، � بد� ,ملا�� ,لذ8 كاG يغط 7 ُسبا% عميق يستيقظ، 
-ينهض، -يغز- ,لعا�، -يسيطر -يستعمر ,لشعو`.  -هكذ, 
مت  ,ستغال� ,لشعو` -Vب ثر-,ִדا -,الستيال3 على خ�,ִדا. 

يستو�   G� ,ملسيحي  ,لغر`   qستطا,  ،G-قر ثالثة  -خال� 
على ,لعا� بأ�عه، -خضعت له ,لشعو`، -�صبحت �-لة 
عنها  تغيب  ال  ,ل^  ,إلمW,طو�ية  بأVا  تفتخر  بريطانيا  مثل 
 Gملسلمو, حتو�  �سف،  -بكل  ,لوقت،  نفس   7 ,لشمس. 
�: "غثا3 كغثا3  ,هللا  ليكونو, كما -صفهم سيدنا �سو� 

,لسيل".
من   Gملسلمو,- ,إلسال:  ,سُتهد�  ,لظر-�   Qهذ ظل   7-
خال� جبهة ,لتبش� ,ملسيحي. -بطبيعة ,حلا�، ال بأ� من 
�G يعمل �صحا` �8 �ين على نشر �فكا� �ينهم، ما �,مو, 
?ترموG ,ملشاعر ,لدينية لآلخرين، -ال ?ا-لوG ,إلسا�3 �� 
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من  ,لوضيعة  ,ألساليب  ,ستخد,:   -� ,آلخرين  معتقد,% 
 .q,ساليب ,خلد� qيب -,تباsفتر,3 ,ألكا,

به من  يؤمن  ما   �� ,آلخرين   Gإلنسا, يدعو   G� بأ�  -ال 
عقائد -تعاليم، -لكنا xعنا هجوما% -قحة توجه ,نتقا�,% 
-تدنس  ,ملسلمني  مشاعر   Uجتر- ,إلسال:،   �� الsعة 
مقدساִדم، لد�جة �Vم -صفو, �سو� ,لرjة باإل�ها`. 
-لو كانو, موضوعيني 7 ,نتقا�,ִדم ملا �ثا�-, حفيظة �حد، 
عليه   ��  G� سبق  ما   G-ير�� قصد  عن  �,حو,  -لكنهم 
علما3 ,ملسلمني من ,فتر,3,% -�كاsيب، معتمدين s 7لك 
,ل^ ظهر% 7  ,إلسالمية  ,لكتب  بعض  جا3 7  ما  على 
,ملسلمني  بعض  مبؤلفا%  مستدلني   -� ,لتخلف،  عهو� 
,جلها� باملبا�l ,ألساسية للدين ,حلنيف.  �� جانب سو3 
,ستغال� بعض ,لعقائد ,ل^ تسربت بكل �سف �� مفاهيم 
,ملسلمني، نتيجة لدخو� �عد,� كب�� من ,لنصا�4 7 �ين 
,لتخلي كلية عما -�ثوQ من  ,إلسال:. -� يستطع هؤال3 
,لعقائد  تلك  ,لوقت -جد%  عقائد -مفاهيم، -مع مر-� 
-,ملفاهيم ,خلاطئة طريقها �� ,لكتب -,ملفاهيم ,إلسالمية، 
 U,� �خر،  -مبع�  ",إلسر,ئيليا%".  باسم  معر-فة  -هي 
�عد,3 ,لدين ,حلنيف يصطا�-G 7 ,ملا3 ,لعكر، لكي يسيئو, 

�� ,إلسال: -يعملو, على تنص� ,ملسلمني. 
-� تنجح عملية ,لتنص� على نطاH -,سع خصوصا لد4 
�فريقيا   7 خصوصا  حلمالִדم  ,ملبا�كة  �اعتنا  تصد8 
-7 ,لعا� ,لعر�، هذ, �� جانب فضائح �جا� ,لكنسية 
,لذين �فقد-, مؤسستهم مكانتها ,ملزعومة لد4 ,لكث�ين. 
-هكذ, فقد �جل ,لدين ,ملسيحي سيطرته على ,لعامة فر�% 
,لقو4 ,لدجالية �نه ال سبيل لتقبل ,\زمية -,�تأ- �� طعن 
,إلسال: بيد �بنائه. -هكذ, �شعلو, فتيل ,لفتنة بأيد8 شبا` 
متحمس خلدمة �ينه حتت �,يا% -شعا�,% مزيفة �ّ-y \ا 

,ملطا�  بنا  ,ملسلمني. -هكذ, -صل  عمال�هم من ضعفا3 
حيث نر 4�G ,ملتطرفني ,إلسالميني -,لقو4 ,ملعا�ية للدين 
,حلنيف  ,حتد-, على تشويه xعته. كما ير4 بعض  ,ملحّللني 
�G ما تقو: به بعض ,جلماعا% ,ملتطرفة من بيع �طناG من 
,ل^  ,\ائلة  ,ألمو,�  �� جانب  يوميا  تصدِّ�ها  ,ل^  ,لبتر-� 
ُتصب عليها،  �s 3,�- Gلك قو4 سياسية كب�� تساندها 

-تدعمها.  
-لسنا 7 هذ, ,ملقا: بصد� توجيه �صابع ,الִדا: \ذ, ,لطر� 
�- s,� -لكننا بصد� -ضع ,لنقا� على ,حلر-�. -ها �ن 
نرفع  من على هذ, ,ملنW ,ملبا�� �� كل من سولت له نفسه 
,لقيا: مبثل هذ, ,العتد, ..%,3�G ال تفسد-, 7 ,أل�� باسم 
حبيبنا -مطاعنا  مد ,ملصطفى �. -نو� �G ننبه ,ملسلمني 
قاطبة �G ,لدجا� ¢تاU ,لعا� فاحذ�-Q حيث ¡Wنا تا�¡ه 
 7 يفسد   � ,لدين  عبا�3  حتت  ,الختفا3  يتقن  �نه  ,ملظلم 

,أل��.
 لقد �قت ساعة نصر� ,لدين، ليس بالسيف -,لسناG، -ال 
باملنطق  -لكن  -,لتفج�،  بالتكف�  -ال  -,إل�ها`،  بالعنف 
,جلها�  \ذ,  يهبو,   G� �يعا  ,ملسلمني  ندعو  �ننا   .Gللسا,-
,ملجيد باملنطق -,للساG، -ليطرحو, خالفاִדم جانبا، -ليتناسو, 
عن  -ليتخلو,  ,لبعض،  بعضهم  عن  يفصلهم  ما  مؤقتا،  -لو 
�ساليب ,لتكف� لبعضهم ,لبعض، ملو,جهة هذ, ,خلطر ,جلديد، 
,لذ8 كّشر عن �نيابه، -كشف عن £البه، -ظن �G ,إلسال: 
-,ملسلمني قد صا�-, لقمة سائغة. -ندعو ,هللا تعا� �G يؤلف 
�عمالنا،  �نفسنا -سيئا%  عنا شر-�  يكفِّر   G�- قلوبنا،  بني 
-�G ينصرنا نصر, عزيز, على كل من ُتَسوِّ� له نفسه �G ينا� 
من شر� سيدنا -حبيبنا �سو� ,هللا �، �- يدنس طها�� 
�يننا ,حلنيف. -ال   Gط من شأ? -� ,لكرمي  -قدسية كتابنا 

يغينب عن با� �حد �G لإلسال: �بًّا ?ميه.


