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التقوى

كلمة �لتقو�

�إلنسانية  منه  تعا&  شقا�  كل    Z
 شك  ال 
"�جلو�  فالفقر  �لطبيعية.  �لكو���  "ليد  ليس 
ظاملة،  بشرية  سلوكيا�  نتا�  جلُّها  "�لتشر� 

ساسها عالقا� ما�ية فاسد� خالية من مفهو[ حتسني مستو� 
حيا� �لنا� بغض �لنظر عن �نتما��ִדم �لدينية "�لعرقية. "يزخر 
على  �الستحو��  فيها  �حلافز   Zكا "صر�عا�  مبآ�  �لتا�يخ 
�لثر"� "�لسلطة. "على هذ� �ألسا� تسابقت كثN من �ألمم 
"�لشعو§ المتال� 
ك� نصيب من �ألسلحة "�لعتا� سعيا منها 
}z تبو� مقعد �لزعامة للسيطر� على مصN �آلخرين "�لتحكم 
مشر"�  �ل» هي حق  �ألساسية  "عد"�نا ¬ حاجياִדم  ظلما 

كفله �خلالق للبشرية �عا� على حد سو��.
 Nلالهتما[ باالقتصا� "نظرياته حّيٌز كب Zعاملنا �ملعاصر كا ¬"
من �هتماما� �إلنساZ �حلديث �لذ� 
خذ� �ملا�� لُبا§ عقله. 
�لذ�  �لصر��  
قصى مد���   z{ به �ستهوته "�فعت  "هكذ� 

جنم عنه تقسيم �لعا± }z كتل متناحر�.
�للتني   "�لر
³الية  �لشيوعية  للنظريتني  �لعا±  فبالرغم من جتربة 

ثبتتا فشلهما "عجز¶ا ¬ حتقيق �حللم بالسعا�� "�لرخا� "�لسال[ 
 jمتكني قيم �لتكافل "�لتعاضد. "لد� سقو¸ �لشيوعية خال"
�لعقد �ملنصر[ بد� "�ضحا 
Z بو��� سقو¸ �لنظا[ �لر
³اv قد 
لنظريته.  �لنصر "�لغلبة  بالرغم ما تعرضه من مز�عم  �قتربت، 

مر Jتو[ "خامتة  �لعاملية  �القتصا�ية  �لنُّظم  مثل هذ«  فسقو¸ 
يعر¼  ُمطلع  فكل  �إل%ي.   jلعد� قو�نني  ½الف  أل¾ا  طبيعية 
 j"مد� �لسلبيا� �الجتماعية "�لثقافية �%د�مة �ل» تشهدها �لد
�لر
³الية �لعظمى. "هذ� 
مر مثN للجدj للذين ترسم %م ¿يلتهم 
�لو�قع  بينما  �لر
³اv حديقة ֲדجا�،  �لغر§  �لسا�جة 
Z �نيا 
�لنبيلة كالتر�بط  �لقيم �الجتماعية  Âتلف متاما. فعلى مستو� 
�ألسر� "مفهو[ �لز"�� "�لتربية "�حليا� "�لعفا¼  - فحد� 
"ال حر� - حيث يطغى عليها �لفشل "�النتكا�. "قمة حلقة 

�الÃطا¸ يتر��� ¬ �كتفا� �لرجاj بالرجاj "�لنسا� بالنسا�.. 
 Zمن �لبلد� Nقو�نني كث Z{ هذ� �حلد بل z{ تتوقف �لنكسة ±"
 �
�عترفت Æق Å"�جهم، "
صبح �لرجل يتز"� بالرجاj "�ملر

!!Zحتت ظل �لقانو �
باملر
موجة  �نتشا�   ¬ 
سهم  �لفاسد�  �لر
³الية  �ملا�ية   Zطغيا  Z{
�إلحلا� "فقد�Z �لشعو� �لديÉ كوجو� �هللا "�حليا� بعد �ملو�. 
فبالرغم من مز�عم �لتقد[ �ملنسو§ للبال� �لر
³الية "}جنا�Åִדا 
 Zلو� يعانو�Å لعا± �لنامي ال� Zمن سكا �Nنسبة كب Zلعظيمة فإ�
�لصاحلة  �مليا«  من  منها Jر"مة  
ك�  "نسبة  �جلو�  من  يوميا 
"�جلو�  �لتغذية  سو�  من   Zميوتو �ملؤلفة  فاآلال¼  للشر§. 
سنويا. كل هذ� Ëد� ¬ �لوقت �لذ� تقو[ به �لقو� �لصناعية 
�لر
³الية �لك�� بإتال¼ �لقناطN �ملقنطر� من منتجاִדا �لغذ�ئية 
 vبالتا" "�كو�«  �إلنتا�  تضخم  من  خوفا  منها  "�لتخلص 
على  عا�  "صمة  شك   �
  Z"بد" }¾ا  �ألسعا�!!   ÏفاÐ�

حضا�� �لر
³الية �ل» ال حسَّ 
خالقي فيها.
ب�Ñهة  �حلنيف  �لدين  تعاليم   ¬ �جلا��  �لنظر�   Z
 شك  "ال 
على   Zإلنسا� ملشاكل  �لناجع  �حلل  لنا  تكشف  "موضوعية 
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�ملا��  للرقي   Zلضما� "فيها  �حلاال�  �يع   ¬" �لعصو�  مر 
"�لر"حي. "ليس هذ� �ألمر ��عاً� "�هيا كما 
"¶ت �لنظريا� 
�لنظا[   Zكو 
كيد�  حقيقة  بل   ،Ï�أل� شعو§  �القتصا�ية 
�لوحي  بقلم  ُخطَّ  بل   Zإلنسا� فكر  "ليد  ليس  �القتصا�� 

�لربا&.
فعندما ُيهمِّش �إلنساZ �جلانب �ألخالقي "�لعقائد� يصN عبد� 
 :zتعا jل �لشقا� "�لفسا� ¬ حياته حيث قاË" لنـز"�ته �ملا�ية
﴿َ"َمْن َ
ْعَرÏَ َعْن ِ�ْكِر� َفِإZَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َ"َنْحُشُرُ« َيْوَ[ 
�ْلِقَياَمِة َ
ْعَمى﴾ (طه ١٢٥). فحيثما "جهنا "جوهنا ¬ �لعا± 
�ليو[ "جدنا« فاقد� للسال[ "�لسكينة. فالشعو§ �لر
³الية �ل» 
تدعي �لزعامة "تصنع من ثقافتها منو�جا Ýب 
Ë Zتذ� به، 
تنخرها �جلر�ئم "�لعنصرية "�النتحا��� "�الÃر�فا� �ألخالقية 
"غNها �لكثN من حاال� فقد�Z �لسال[ �الجتماعي 
" Æسب 

�لتعليم �لقرß& �لفصيح ﴿َمِعيَشًة َضنكا﴾.
لقد خلق �هللا �إلنساZ "منحه من �خل��N مبا فيه �لكفاية ملأكله 

"j شريعة  
�ساها ﴿ِ}Zَّ َلَك َ
الَّ  jمشربه "ملبسه. من خال"
َتُجوَ� ِفيَها َ"َال َتْعَر� * َ"
َنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها َ"َال َتْضَحى﴾ (طه 

 Z{ ��{ ١٩ "١٢٠).. فال �حتكا� "ال �ستغالj "ال �ستعبا� 
ضر"��� "مستلزما� �حليا� حق للجميع. "¬ هذ� �لتصريح 
 Zضما على  �لقائمة  �ملدنية  �حلضا��   z{ جلية  }شا��   &ßلقر�

ثال� عناصر 
ساسية لإلنساZ من مأكل "ملبس "مسكن.
}Z معانا� �لبشرية �ليو[ تكمن ¬ غيا§ هذ« �ملقوما� نتيجة 
عالقا� ظاملة "نُظم �قتصا�ية غN عا�لة، "لكشف مد� هذ� 

ä Zانني باملائة من �ملو��� �لطبيعية  z{ ��بنا �إلشا �دÝ خللل�
 Zسكا من  باملائة  عشرين  "هيمنة  سيطر�  حتت  تقع  للعا± 
�لعا±!! "تستمر هذ« �حلقائق "تفرÏ نفسها كحقيقة ¬ عا± 
�خلضو�  
ج�ته على " �لر
³الية  �لقو�  عليه  ما�� سيطر� 

كي يز��� فيها �ملتقد[ تقدما "�ملتأخر تقهقر� "½لفا.
�لساحة  تعيشها  �ل»  �القتصا�ية  �أل"ضا�   Z{  å�لقا� عزيز� 
�ليو[ تنذ� æطر كبN. "فتيل حر§ عاملية ثالثة ينتظر  �لعاملية 
من يشعل شر��ִדا �أل"z. "بالتاv فإZ مستقبل �إلنسانية مهد� 
 Z{" �لشامل،  �لدما�  �خائر  لديها  �لعظمى  �لقو�   Zأل �ليو[ 
"�ألضر��  �لبشرية  �خلسائر  من  فسيحد�  منها  �سُتعمل جز� 

لألجياj �ملستقبلية ما ال ميكن حصر« "ال تصو�«.

عز«  }مامها  بتوجيه من  تتأخر �جلماعة �إلسالمية �أل-دية   ±"
�هللا عن توعية "نصح �لر
� �لعا[ "كل من ¬ 
يديهم Åما[ �½ا� 
�ملضما�  هذ�   ¬ به حضرته  قا[  ما  "ßخر  �لسياسية.  �لقر���� 
�إلسال[  Jاسن  فيها   Ïعر  ،Zلفاتيكا� بابا   z{ �سالة  توجيه 
"مقوماته �إلنسانية �ل» فيها �حللوj إلحالj �ألمن "�لسال[ ¬ 
عزيز�  �ملستقبلية.   jباألجيا �ملحدقة  �ألخطا�  "بيَّـن  �لعا±، 
 Nتن Z
�لقا�å جتد ��خل هذ� �لعد� نص �لرسالة �ل» ندعو �هللا 
بصائر كل من يقر
ها  كي Ëفظ عز "جل �أل�Ï "من عليها. 
هد�نا �هللا "}ياكم ملا Ëبه "يرضا« "ßخر �عونا 
Z �حلمد هللا 
�§ �لعاملني "�لصال� "�لسال[ على سيدنا Jمد "ßله "صحبه 


�عني.

وآخر ما قام به حضرته ! هذا املضمار 
الفاتيـكان،  بابـا   bتوجيـه رسـالة إ
عرض فيها @اسـن اإلسالم ومقوماته 
الصالحيـات  فيهـا   nالـ اإلنسـانية 
إلحالل األمن والسالم ! العاp، وبيَّـن 
املسـتقبلية. باألجيال  احملدقة  األخطار 


