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التقوى

كلمة �لتقو�

تشهد �لساحة �لعربية منذ مطلع هذ� �لعا^ 

حد�ثا متسا�عة تطر� �لعديد من �ألسئلة 
قامت  حيث  �ألمة،  تا�يخ  على  �جلا�� 
ثو��~ ضد �ألنظمة �لسياسية �ملستبد� "
يقظت �لشا�� 
�لقتل  فتر� سبا~ عميق. "¡ خضم 
حد��  بعد  �لعر£ 
 vz لسلب "�لنهب �ل§ غطت �لعا¥ �لعر£ من �ملحيط�"
�خلليج "قف �لكثJ من �ألمنا� من 
بنا� لغة �لضا� "قفا~ 
تأملية جا�� باحثني عن �لسبب �لرئيس الندال� هذ� �لوبا� 
�ملد¯  على  �لوخيمة  
ضر��°  بعد  تتضح   ¥ �لذ�  �لفتا� 

�لقريب "�لبعيد.
�لفكر "�إلعال^  فبني حد� "حد� توجب على �جا� 
 ¡ "�لتمعن   Jلتفك�" �ملنعطفا~  عند  �لتوقف  "�لدين 
%ا.  مثيال  �لساحة  تشهد   ¥ �ل§  �أل"ضا�  مستجد�~ 
cُلزلت  قد  �لعر²   ³�
 Z
 فيه "ال جد��  "مما ال شك 
"طَرَ�ْتهم  "كباَ�ها  �·سا�ها  
خرجت " عظيما،  cلز�ال 
�ملفعمة  �لتا�¸ية  �ألحد��  هذ°  ��مت  فما  "حاَكَمْتهم. 
بالقتل "�جلر�ئم �ملتعد�� تقع ֲדذ� �لشكر �ملتو�º "ֲדذ� �%و� 
فال خيا� للمتفكر �لعا�¼ باهللا zال 
Z يعتر¼ 
Z ما «د� 

هو نتا¾ zنكا� مبعو� �لسما�. 
"قد تنبأ �لرسو� � عن هذ� �لقتل �ملستشر�، فقا�: ال 
َ"َيَتَقاَ�²َ   �ُcِلزََّال� َ"َتْكُثَر  �ْلِعْلُم  ُيْقَبَض  َحتَّى  اَعُة  �لسَّ َتُقوُ̂ 
�لزََّماZُ َ"َتْظَهَر �ْلِفَتُن َ"َيْكُثَر �ْلَهْرُ¾ َ"ُهَو �ْلَقْتُل �ْلَقْتُل َحتَّى 

َيْكُثَر ِفيُكُم �ْلَماُ� َفَيِفيَض (�لبخا��). 
كما تنبأ � عن "ُ�َعا� على 
َْبَو�²ِ َجَهنََّم َمْن َ
َجاَبُهْم zِلَْيَها 
"�لدما�،  �لقتل   vz  Zيدعو  Åنا
 عن   �
 ِفيَها"..  َقَذُفوُ° 
 Zَحني سئل � عن هؤال� قا�: "ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا َ"َيَتَكلَُّمو"
 v� بّين � �حلّل ¡ مو�جهة هؤال� �لد�عني Ç ."ِبَأْلِسَنِتَنا
�ْلُمْسِلِمَني  َجَماَعَة   ُ̂ "َتْلَز فقا�:  "�لفسا�  "�لفنت  �القتتا� 

�لعا¥،  هذ�   ¡ "�حد�  هي  �ملسلمني  "�اعُة  َ"zَِماَمُهْم". 
عليه  �ملهد�  باملسيح  Éمنت  �ل§  "هي  "�ضحة؛  "هي 
�لسال^، �لذ� �نفر� بإعالنه 
نه مأمو� من �هللا عز "جل، 
�ملصطفى  لنبو�  نبوية ظلية "شرفية  zمامة  zمامته هي   Z
"
 Zكا "
�. فمن ¥ يسمع باجلماعة �إلسالمية �أل(دية، 
ُكلََّها  �ْلِفَرَ�  ِتْلَك  "يْعَتِزْ�   Z
 فعليه  zنشائها،  قبل  قد "لد 
َ"َلْو َ
Zْ َيَعضَّ ِبَأْصِل َشَجَرٍ� َحتَّى ُيْدِ�َكه �ْلَمْوُ~ "هو َعَلى 

َ�ِلَك". (�لبخا��)
"¡ حديث Éخر بّين � 
Z مو�جهة �لفنت �لدموية هذ° 
ِفْتَنًة  َ�َكَر  
َنَُّه   � �هللاَِّ  َ�ُسوِ�  فَعْن  باعتز�%ا كلية،   Zيكو
�ْلَقاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمن �ْلَقاِئِم َ"�ْلَقاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن �ْلَماِشي 
 �َ��َ 
ْ�َ�ْكَت َ  Zَْفِإ َقاَ�  اِعي  �لسَّ ِمَن  َخْيٌر  ِفيَها  َ"�ْلَماِشي 

َفُكْن َعْبَد �هللاَِّ �ْلَمْقُتوَ� "ال َتُكْن َعْبَد �هللاَِّ �ْلَقاِتَل. (
(د)
"¡ ضو� هذ° �ألحا�يث �لنبوية �لشريفة �لو�ضحة �لغر��، 
�ألحد��  مستجد�~  على  تاما  �نطباقا  �نطباقها  "بعد 
 Z
 نستنتج   Z
 zال  يسعنا  �لعر£، ال  �لشا��  �ل§ هز~ 
�ملظاهر�~ ¡ شÏ �لبال� 
�~ vz �قتتا� ��خلي، "سفك 
zما  خال%ا  من  �لذ� حصل   Jلتغي�"  .�Jكث بريئة  �ما� 
�لبال�  تتحو�  "لن  منه،   

سو هو  مبا   Ñسيأ  "
 شكلي 
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هو  �لنافع   Jلتغي�  Z
 �لك  �لبعض؛  «لم  كما  جنة   vz
تغيJ �لنفوÅ، "ليس تغيJ �لر·"Å فقط. "من مظاهرها 

عما� " �لفوضى  Òو  توجها  
كثر  صا�"�    Åلنا�  Z


�لشغب. 

ما Òن فال نشا�� ¡ �ملظاهر�~، "ننصح �جلميع باالبتعا� 
عنها ألÓا ال تتفق مع �لطريقة �لشرعية ¡ مو�جهة �لظلم، 
"�ل§ تقو^ على �ألسس �لتالية: �لدعا� للظا¥ 
Z يهديه �هللا 
فَيُكفَّ عن ظلمه، "
Z ال يسلط �هللا علينا من ال ير(نا، 
"�لص� على ظلمه، "�لنصح له، "قو� كلمة �حلق عند° 

مهما سبَّب �لك من 
�¯ للناصح. 
يسبقه  �لتظاهر   Zفإ �ملطلع  �للبيب  على  ¸فى  ال  "كما 
"�لفسا�  �لتمر�  على  "حّث   Zلبهتا�" "�لغيبة  �لتحريض 
 ¡ �ملسؤ"لني  طاعُة  هو  �لو�جب   Z
 مع  "�لكر�هية، 

�ملعر"¼ "نصُحهم "�لتعا"Zُ معهم على �ل� "�لتقو¯.
�إلشاعا~  "نقل   Jلتشه� من  نو�  �ملظاهر�~   Zz  Ç
كذلك.  ليست  "�لنصيحة  "�لتهويل،  "�ملبالغا~ 
بل  �جلائر،   Zلسلطا� ليست كلمة حق عند  فاملظاهر�~ 
هي تشهJ "فتح با² فسا� 
ما^ عامة �لناÔ ،Åيث ميكن 


Z يستغلها �ألشر�� "يركبوها "ميأل"� �لدنيا فسا��. 

"�جب،  �ملنكر  عن  "�لنهي  باملعر"¼  �ألمر   Zفإ  ºبالتا"
 Z"لتعا�" ،cوÖ لكن �لتعد� على صالحيا~ �آلخرين ال"
هذ°   ¡ �لتمّعن  من  بّد  فال  حر�^،   Z�"لعد�"  Çإل� على 
�لقضايا كلها. "�لذ� «صل عند �لبعض 
نه ينظر ¡ نّص 

 .°Jكأنه ال يوجد غ"
بتعاليم  �أل(دية  �إلسالمية  �جلماعة  متسك   Z
 شك  "ال 
سجال~  مل�  �لشريفة  �لنبوية  "�لسنة  �لكرمي   ZÉلقر�
�لتا�يخ، مبا  قدمته من نصح "توعية للحكا^ "�ملحكومني 
على حد سو��. فكلما حتل كا�ثة باألمة جتدها �لسباقة ¡ 
هذ� �ملضما�. "¥ يتوقف نصحها "توجيهها على cعما� 
تقد^   Z
 عليها  تفر³  �لتقو¯   Zz بل  فحسب  �ملسلمني 
نفس �خلدمة بنفس �لتفا< ¡ 
� بلد تتو�جد فيه. فغايتها 
�ملنشو�� هي zقر�� �ألمن "�لسال^ ¡ �يع 
Òا� �ملعمو��، 
"�لك بتوعية "نصح كل من ¡ يد° cما^ مقاليد �حلكم 
"�إل���� من ناحية "�لرعايا �ملحكومني من ناحية 
خر¯. 
"�لك إلمياÓا بأZ للدين �حلنيف Éليا~ عظيمة جتعله منا�� 
�لسال^ �لعاملي. "لن يتم �لك zال بالعد� �ملطلق �لذ� هو 
قاعد� �لسال^، "لن ُيرسى �لعد� مقاليد° على 
�³ �لو�قع 

zال بإنشا� �حلكا^ "�ملحكومني عالقة مع �هللا عز "جل.
قبًسا من مالمح  �لعد�  هذ�  �لقا�Û ستالمس ¡  عزيز� 
مصد�قية �جلماعة ֲדذ� �خلصوÜ من خال� خطا² حضر� 

مJ �ملؤمنني 
يد° �هللا تعا� ¡ مؤمتر �لسال^ �لذ� تنظمه 
حضر�  "�لذ¯  �ملتحد�،  �ململكة   ¡ سنة  كل  �جلماعة 
 ،Zل�ملا� �ملجتمع.. 
عضا�  شخصيا~ من Ýتلف شر�ئح 
�جا� �حلكومة، �بلوماسيني، zعالميني "غJهم.  "نتر� 

لك �حلكم.
هد�نا �هللا "zياكم ملا «به "يرضا° "صلى �هللا على سيدنا 

Hمد "على Éله "صحبه 
�عني ºz  يو^ �لدين.

ومما ال شك فيه وال جدال أن أرض العرب 
قد ُزلزلـت زلزاال عظيمـا، وأخرجت 
رؤساءها وكباَرها وطَرَدْتهم وحاَكَمْتهم. 




