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التقوى

كلمة �لتقو�

بآال�  سنة  كل  �إلخبا}ية  �لتقا}ير  تطالعنا 
�ملدنيني �ألبريا� شيوًخا �نساً� �%طفاًال تذهب 
على  �إلسالمية   Dملجتمعا� من  �لعديد   � هدً}�  ^ما�هم 
�معتدين  تا}!،  %نفسهم  مفجرين  مسلمني،  شبا�  %يد� 
بالسال¢ %خر¡. ��أل^هى ��ألَمّر %�م بأعما�م �إلجر�مية 
�هللا  سبيل   � �يستشهد�?  ¤اهد�?  %�م  يعتقد�?  هذ¥ 

�%�م سينالو? �جلنة. 
�ملو�طنني  Iو§   � �يند¨  ناسًفا  حز�ًما  %حدهم  فيلبس 
�ألبريا� �يفجر نفسه، %� يتسلل @< مسجد غا» باملصلني 
�لقتلى  من   Dلعشر�� فيسقط  عشو�ئيا  ا  }شًّ �يرشهم 
��جلرحى من غ; �نب. هذ¥ �ألعما� �إل}هابية ��لوحشية 
تتكر} يومًيا على �لساحة �إلسالمية �يدعي فاعلوها %�م 
�تنقل   .cإلسال�  pعز�@� �لدين  نصر!  سبيل   � ¤اهد�? 
�لدما}  �±ثا}  للضحايا  �ملأسا�ية  �ملشاهد   cإلعال� �سائل 
��لدما� ^�? %? تث; �لد��فع ال´ا� موقف حاسم لتفكيك 
شبابنا  بعض   �عقو غز�  �لذ�  �إلجر�مي  �لعد���  �لفكر 
�لضاللة  �م  �pيَّن  نفوسهم  على  ��ستو<  منها  �متّكن 

هد¡.
فبالرغم من ±ال� ضحايا هذ� �لفكر �لوحشي �لذ� يعيث 
ً̂�، · نسمع بوقفة حاpمة جا^! جتا¥ �ملنابر  � �أل}¸ فسا
�لدينية �ل« متأل قلو� �عقو� كث; من �لشبا� بـ"ثقافة 
قيمة  �@}خا»  ���ִדم  تدم;   >@ تدفعهم  �ل«  �لكر�هية" 
�حليا! � نفوسهم. %ما �لسلطاD �ألمنية فال �pلت ُتغلِّب 
�لعامل �لسياسي � مو�جهتها لألعما� �إل}هابية، �تكر¨ 
جهو^ها على �ملعاجلة �ألمنية ^�? �ستئصا� عر�{ �ملر¸ 
�ملتحمس  شبابنا  بعض   �عقو من  متكن  �لذ�  �لفكر� 
^ينًيا. �من خال� 3ا�الD هزيلة ال تسمن �ال تغÀ من 

جو§ ُشكلت بعض �للجا? لتوعية من �بُتِلَي بد�� �إل}ها� 
�}�جعت مر�جعة سطحية �ملناهج �لتعليمية ֲדد� تنقيحها 
بقا�  �لفتاكة، �لكن ما جد�¡ كل هذ� مع  �لعناصر  من 

�جلذ�} �لسامة � بنية �خلطا� �لديÀ؟!
�هكذ� تبقى �حللو� ��إلجر���D �ملتخذ! جتا¥ �لفكر �لعد��� 
�إل}هاÉ، حلوًال سطحية %شبه باملسكناD �ملؤقتة  �ل« ال 
تصل @< %صل �لد�� �لعميق �ملتمكن من �ملفاصل �لفكرية 
��لثقافية �ملسيطر! � Ëتمعاتنا. ��لسؤ�� �لذ� يطر¢ نفسه 
� هذ� �ملقاc.. ملا�� يتر^^ %صحا� �لسلطة � �´ا� موقف 
�منابر   Dمؤسسا تطه;  ع�  �ملتطر�  �لفكر  من  حاسم 
%خفقت � حتصني شبابنا ضد ±فة �إل}ها�؟! @< مÌ يتم 
� Ëتمعاتنا تغليب �لعامل �لسياسي على �لعامل �لعقائد� 

�لصحيح؟!
تأملية  �قفة  نفسها �تقف  تر�جع   ?% ¤ب على Ëتمعاتنا 
هذ¥   >@ %�صلتنا  �ل«  �لضالة   Dآلليا� من خال�ا  تفحص 
�ملأسا!. �تتسا�� ملا�� Ñن � هذ� �حلا� بالرغم من توفر 
 Dفضائيا� @��عية   D3طا من  �لتوعية  �سائل  ��نتشا} 
^ينية �هلم جرًّ�. Iيعها فشلت � @نتاÒ ثقافة مانعة على 
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%}¸ �لو�قع جتا¥ �لفكر �لديÀ �ملتطر�. ملا�� حتو� بعض 
"قنابل" ضد Ëتمعاִדم �%�طا�م؟ ·  �ملسلمني @<  شبا� 
�غ;ها   Dلتسا�ال� هذ¥  �لنا¨؟  Óيا!  �الستخفا�  هذ� 
%ننا نعيش فزعة · يشهد �ا  �لو�قع هو  %ماc �ألمر  تضعنا 
تا}يخ �إلسالc مثيال ميكن %? تشخص مبصطلحاD �لطب 
�حلديث بالسرطا? �لذ� هو خلل ִדاجم من خالله بعض 
نر�¥  ما  حتديد�  �هذ�  %خر¡.   Dمكونا �جلسم   Dمكونا
على �لساحة �إلسالمية حيث @? �لكر�هية ִדاجم كل معا· 

�ملحبة �متحقها 3ًقا حتت غطا� شعا}�D ^ينية �pئفة. 
�حلاقدين  قلو�  على  �لعميا�  �لكر�هية  هذ¥  ��ستولت 
�لفاشلني � حتقيق %� شي� ُيذكر %� ُيسمى فأطالو� �للحي 
��}تد�� �لعبا��D �نصبو� %نفسهم #اً! �^عاً! للديِن ��لديُن 
�لشبا�  من  كث;   �عقو �p}عو� Øومهم �  بر��،  منهم 
�ملتحمس خلدمة �لدين �%لقو� ֲדم �بضحاياهم @< �لتهلكة. 
@? هؤال� �ملتاجرين بدما� شبابنا ال �pلو� ��}ياִדم � %من 
�نعمة بينما ±ال� �لشبا� �هبت ^ما�هم هدً}�.  �تناسو� 
Øاحة �لشريعة �إلسالمية �عفو �لدين �حلنيف ��ستخرجو� 
�ستنباطاD خاطئة مبنية على نصو» جر^�ها من سياقها. 

�´ذ�ها   cإلسال� لتا}يخ  مشوهة   Dقر��� جانب   >@ هذ� 
�@سا�ִדم  جر�ئمهم  فوقه  من  ي�}�?  �يديولوجيا  صرًحا 
للدين �حلنيف �لرسو� �ألمن ��لسالc سيدنا �موالنا 3مد 
�ملصطفى �. �نو^ %? ننو¥ � هذ� �لصد^ بعظمة ما  %^< 
به حضر! %م; �ملؤمنني (%يد¥ �هللا) مؤخر� � كلمة %لقاها 
�لعد���   cجو�� على  معقبا  بأملانيا  Iاعتنا  جلسة   �خال
%#ديا �  مسلما  تسعني  يقا}�  ما  �هب ضحيته  �لذ� 
الهو}، باكستا? �هم يؤ^�? صال! �جلمعة.. "باهللا عليكم 
يا %يها �ملغرضو?.. ال ترتكبو� �جلر�ئم ��ملظا· باسم حبينا 
�ملصطفى �". �· يتوعد حضرته بأخذ �لثأ} �· يهد^ من 
قريب %� بعيد %� جهة %� طر� �لكن �ضع �لقضية � 
3كمة �لعد� �إل�ية.. حقًّا @نه ند�� تا}Ûي عظيم ينـز¥ 
�لوقت  نفس   �� مكانته  عن  �يد�فع   � �لكرمي   ��لرسو
�حلب  بعب;  يتضو§  بل  �لكر�هية  }�ئحة  من  خلو¥   p�ي
�لصا� حÌ أللد �ألعد��، حيث @نه نابع  من شعا} �جلماعة 
�ملستوحى من صميم �لقر±? �لكرمي.. "�حلب للجميع �ال 
كر�هية ألحد". �ال شك %? هذ� �لشعا} Üمل بني طياته 
�لد��� �لشا� من سرطا? �إل}ها� �لذ� تتخبط فيه �ألمة، 
Øا�ية  ِحربة   Òنتا @نه  حيث  بد�نه،  �ألpمة  ُتحل  �لن 
ُ%عطيت إلماc هذ� �لزما? حضر! �إلماc �ملهد� � �لذ� 

%لف �هللا بني قلو� %تباعه.
يزيد  %ثبت جناعته على ما  �لذ�  �لفكر  �ال شك %? هذ� 
من �ملائة ��لعشرين �لسنة �ملنصرمة من تا}يخ �جلماعة لقا^} 

على تفكيك �لفكر �لعد��� �%? Üل 3له.
@�ا ^عو! صا^قة نرفعها من من� "�لتقو¡" ^�عني  �ملو< 
عز �جل %? ينو} بص;تكم �يهدينا �@ياكم لسو�� �لسبيل. 

�±خر ^عو�نا %? �حلمد هللا }� �لعاملني.

 Pمعـا كل  تهاجـم  الكراهيـة  إن 
حتـت  Aًقـا  ومتحقهـا  احملبـة 
زائفـة.  دينيـة  شـعارات  غطـاء 


