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التقوى

كلمة �لتقو�

�لتا:يخ  �إلنسا� حافل باملعطياQ '�ملر�جع 
من  �ملاضي  مالمح  للبشرية  ُتشخص  �ل� 
خال, حد�� ''قائع. '�ة سؤ�, يطرحه 
كل باحث ¤ هذ� �ملجا, 'هو ُينقب عن �حلقيقة بني كمٍّ 
 rثو' متسائال عن مد@   ،Qلد:�سا�' �لكتب  من  كب$ 
كل صغ$	 'كب$	 ':/Q ¤ هذ¨ �ملر�جع 'ما حتتويه من 
�ختالفاQ 'تناقضاQ، ليصل به فكر¨ L KLشكالية مد@ 

مانة �ملؤ:خني 'نز�هتهم ¤ عملية �لتأ:يخ '�لتد'ين؟!
�ملعر¤  �حلقل  Lثر�°  �لتأ:يخ ساهم ¤   1 'ال خال± ¤ 
�إلنسانية ع\ جيا,،  �لثقافة   Q/فا  Qمن خال, معطيا
فأصبحت شاهد عصر حلقبة ²منية متباعد	 تناساها �لزمن 
 r1 نصد �لدهر. 'لكن هل ميكننا  غبا:  عليها  سد, '
شاكلة  على  هم  'هل  �ملؤخني؟؟  قال6  تُه  خطَّ ما  كل 
'�حد	 من حيث :جاحة �لر� '�لتقو@ ¤ نقل 'حتليل 
'نصب  حسباننا   ¤ نضع   1 علينا   6 ²ما¶م؟   Qريا·
بل  مينة  بأيا/  كله  ُيكتب   ¸ �لتا:يخ   1 بالبد�هة  عيننا 
 Qميوال' Q�$سا«ت ¤ خّطه بعض �أليا/� ¤ ظل تأث

'مصا¼ 'مو�قف!!
�إلنسا1  فكر   ¤ '�لنـز�هة  �ألمانة   ½²�' غيا¾   1L
�لزمن  ع\  مفعوXا  سر@  بالغة  ضر�ً:�  نتج  خالقياته '
شو�هد  /الئل  هي  'كم  �لسلف.  عن  �خللف  'تو�:ثها 
�لتا:يخ شاخصة 'متجسد	 Xذ¨ �حلقيقة خصوصا لد@ Lلقا° 
�لتوحيدية  �لسما'ية 'صوXا   Qلديانا� تا:يخ  نظر	 على 
'ما Áلت Lليه من شر� 'خر�فة 'جهالة نتيجة �نعد�6 مانة 
لتحصيل  مو�ضعه  عن  �لكلم  حرَّفو�  �لذين  �لدين  :جا, 

مآ:¾ 'مطامع تتناÂ مع قدسية �لنص �لسما'�.
Åقائق  علقت  �ل�   Qلشبها� �لكرمي   1Áلقر�  ,�² 'لقد 
َنُقصُّ  ﴿َنْحُن   � �لكرمي   Êلن� Ëاطبا  عديد	  تا:Ìية 

 ﴾...1َÁَِلَْيَك َهَذ� �ْلُقْرL َحْيَنا'َْعَلْيَك َْحَسَن �ْلَقَصِص ِبَما َ
�لكرمي   1Áلقر� /'¶ا  �ل�  �لَقصص   1  �  .(٤ (يوسف 
ُموثَّقة حيث �صطبغت بصبغة �لوحي �لذ@ ¸ تÏحر± 
كتا¾  :سى  'هكذ�  'فحو�¨.  نصه  �ملفسدين  يا/� 
�لغابر	  �لتا:Ìية   Qللمعطيا جديد�  مقياسا  �لكامل   �هللا 
/خلها حتت مظلة عا¸ �لغيب. 'من هذ� �ملنطلق نؤمن '
ستحصل  �ل�  '�ألحد��  �لوقائع  يغطي  ال  �لغيب   1
يضا.  �ملندثر  �ملاضي  غطى  'لكن  فحسب  �ملستقبل   ¤
�ألمر ¤ موضع  فيه هذ�  �لذ� ال :يب  �لكتا¾  'يؤكد 
Áخر  ﴿َ�ِلَك ِمْن َْنَباِ° �ْلَغْيِب ُنوِحيِه Lِلَْيَك َ'َما ُكْنَت َلَدْيِهْم 
 �ْLِ َيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َ'َما ُكْنَت َلَدْيِهْمLِْ� ُيْلُقو1َ َْقَالَمُهْم 

َيْخَتِصُمو1َ﴾ (Á, عمر�1 ٤٥)
'ال شك 1 :سالة �لقر1Á �لكرمي هي عظم ثو:	 تصحيحية 
 Qية مغالطاÌ:للفكر �إلنسا� �لذ� خالطت سجالته �لتا
�أليا/� غ$ �ألمينة '�الجتها/�Q غ$ �لدقيقة. 'من هنا 
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تكمن حاجة �لبشرية KL �لقر1Á �لكرمي مصدً:� مينا ُمÒَّها 
'�ملا/ية  �لر'حية  �لنو�حي  كل  من  متكامال  �لشك،  من 
�لباحثني  من  �لعديد  بشها/	  ثبت  ما  'هذ�  '�لفكرية، 

مستشرقني 'غ$هم!
 'صحيح 1 �لقر1Á �لكرمي ليس كتا¾ تا:يخ ' فلك 
 Qموضوعا Óل  تشريع  كتا¾  كونه  مع  لكنه  فلسفة 
َيَسْع �ملنصفني  كونية 'علمية 'غيبية بشكل Lعجا�² ¸ 
Lال Ô� 1نو� له Lجالال 'Lقر�ً:� Åقائقه �ل� ¸ يكن لفكر 
بشر� من سبيل 1 يالمس مال�ه 'سر�:¨ قبل ما يزيد 
�ألمية  Õة  عليهم  غلبت  قو6  بني  قرنا  عشر  :بعة  على 

'�لَقبلية!!
ما تا:يخ �إلسال6 �ملعاصر �لذ� تتصد: هم حد�ثه �جلماعة 
�إلسالمية �أل�دية فلم يهمشة �لكتا¾ �لكامل بل شا: 
Lليه بالبنا1 '�لتبيا1. فمنذ فجر تأسيسها ¸ حتظ �جلماعة 
Åقوقها �ملشر'عة بل ُعرضت عقائدها بطريقة مشوهة، 
 Qبالذ� للعا¸ �إلسالمي  �لنظ$  �ملنقطعة  'ُ/فنت خدماִדا 
 Ùهذ� �حلد بل ُفر KL مقابر �لنسيا1. '¸ يتوقف �ألمر ¤
عليها تعتيم Lعالمي '�سع �لنطاr. 'ُسنَّت ضدها قو�نني 
غاÓة حتر6 بنا°ها من حقوقهم �لدينية '�ملدنية. 'سلسلة 
'�حلقيقة  عرضها.  هنا ¤ �ل  'لسنا  طويلة   Q�°العتد��
�ل� غابت عن كل من خطط 'نفذ هذ¨ �جلر�ئم نه ال 
ميكن Xم حرما1 �لعا¸ من نو: �إلسال6 �لذ� كلف �هللا 
عز 'جل �جلماعة لنشر¨ ¤ هذ� �لزمن. 'ال شك ¶م مثل 

�لذ� يغطي نو: �لشمس بغربا,!!
�لدنيا  مالمح  �لتكوير  سو:	   ¤ جل  عز  �هللا  بني  'لقد 
شا:: '  � �ملصطفى  /ين  غلبة  فجر  على  تطل  'هي 
ُحُف ُنِشَرQْ﴾. 'لقد شهدQ �لدنيا قاطبة نه  ﴿َ'Lَِ�� �لصُّ
¤ عصرنا �حلاJ �نتشرQ �ملو�/ �لعلمية '�لدينية '�لثقافية 

 Qنتشا:� منقطع �لنظ$. '¸ تقتصر �لصحف على �ملطبوعا�
لدينا  فأصبح  �اللكتر'�  �ملجا,  غطت  'لكنها  �لو:قية 
صحفا مقر'°	 'مسموعة 'مرئية. 'شا° قد: �هللا 'كسر 
 Qكل �جلد:�1 'حطم �حلو�جز �ل� ُ'ضعت إلخفا° صو
�جلماعة. فها هي �ليو6 تدخل كل بيت على 'جه �ملعمو:	 
 Ûصبح �لناع\ قنو�ִדا �لفضائية 'مو�قعها �إللكتر'نية. '
'يستفسر'1  كالمها  علو6  مع  يتفاعلو1  كانو�  ينما 
مباشر	 من بنائها عن عقائدها. 'هكذ� ظهرQ �لصو:	 
�لصحيحة للجماعة للقاصي '�لد�� 'صبح بإمكا1 كل 
 ¨Ý 1كم بنفسه بنا° على ما يسمعه 'ير�¨ 'يقر �: ��

مباشر	 'بد'1 'سيط.
فكما بيَّنا Áنفا فإ1 خدماQ �جلماعة قد ُ'ئدQ ¤ �ملاضي 
 Qلصحف �سترجعت هذ¨ �خلدما� Q1 �نتشر'لكن بعد 
هي  'ها  خر@.  مر	  للدنيا   Q²بر' حقوقها  �ملو°'/	 
�جلماعة كعا/ִדا تتألق ¤ ميد�1 خدمة �إلنسانية غ$ طامعة 
¤ جز�° 'ال شكو:. 'ما قا6 به مؤخر� LماA 6اعتنا حضر	 
مر�² مسر': �د يد¨ �هللا بنصر¨ �لعزيز Xو حسن شاهد 
�ملحيط  �خلطر   Ûجر حضرته   r/ فقد  نقو,؛  ما  على 
باإلنسانية حاليا حيث 1L �أل'ضا½ �خلط$	 �ل� تشهدها 
�لساحة �لعاملية ميكن 1 تقو/ KL حر¾ عاملية ثالثة. '¸ 
يتأخر حضرته ¤ توجيه �لنصح لرßسا° 'ملو� �ألطر�± 
�ملتناحر	 'ملن لديهم قد:	 تغي$ �لقر�:�Q ع\ :سائل هامة 

سيفخر �لتا:يخ �إلسالمي لضمها بني /فتيه.
 عزيز� �لقا:á جتد /�خل هذ� �لعد/ عينة من هذ¨ �لرسائل 
KL جانب خطا¾ حضرته �لتا:Ìي �لذ� لقا¨ ¤ مؤمتر 

�لسال6 �لذ� عقدته �جلماعة ¤ �ململكة �ملتحد	 مؤخر�.
هد�نا �هللا 'Lياكم ملا Ýبه 'يرضا¨ 'جنب مة �ملصطفى � 

'�إلنسانية Aعا° �ملخاطر �ملحدقة بالعا¸.


