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التقوى

عد�  مبفاهيم   Iلعد
 مفهو7  ُيقر2  ما  غالبا 
لد+��  +Dلك   �

ملسا++ 
حلرية + كاحلق 

إلنسانية على  Nلعالقا

ألساسي � صلب 

لصعيد 
لفر�0 +
لد+�. +ال شك �2 للعدI قيمة ك;� 
لد+�� 
Rا7   نشر 
لطمأنينة على 
لصعيد 
ملحلي +
لد+�. 
تستمر على ��¡   2� 
لسوية  
إلنسانية  للحيا�  +ال ميكن 

لو
قع 0+2 �2 تقو7 على ميز
2 مستقيم يهد� لل£ هي 
�قو7. فاملجتمعاN تسمو +تتميز عن غ&ها مبا ُيقا7 فيها من 

.Iلعد
عالقاN +تقاليد +قو
نني مبنّية على 
+ما  بأنظمتها  
ملتطو��  
ألمم  تتباهي  
حلا�  عصرنا   �+

لصعيد  على  مشر+عة   gحقو من  ملو
طنيها  توفر� 
�سبا§  �هم  +من  
لسياسي.  + 
القتصا�0 + 
الجتماعي 

إلنسا2 �  
لبلد
2.. حتقيق +حفظ كر
مة  هذ�   �

ستقر
 Nحلريا
ظل قو
نني عا0لة، حيث َعملت على فتح با§ 
 Nلعقوبا
 بأقصى  تعاقب  قو
نني  +سن  0ميقر
طي  جو   �
عند +قو± 
ملخالفاN ح¯ من كبا� 
ملسؤ+لني � 
لسلطة. 
+بالرغم من متسك هذ� 
لد+I +تطبيقها للقو
نني 
لعا0لة، 

لر�³الية +
لعلمانية بد�   Nملجتمعا
�ننا نر� �2 هذ�  �ال 
بقائها  عو
مل  �هم   Nفقد ألµا  
ألفق   � يلو¶  
µيا�ها 
من   �
لربا 
ألخالقي  للمنهج  لتهميشها   +Dلك  +تو
µ¹ا 

سياساִדا.
+بصفة عامة يصد� 
لظلم من 
إلنسا2 جتا� نفسه �+ غ&�. 
فلد� 
¿ر
فه عن 
جلا0� فإنه ُيوقع 
لظلم على نفسه ¼رماµا 
من نعم 
لفضائل 
لربانية. +عندما يتصرÀ مع 
لعامة بطريقة 
 .Âلنا

لفسا0 +قهر  �� Iهللا يكو2 قد ما
خالية من تقو� 
ما  بتوحيد� عز +جل +ينسب   Äملر
 �2 يشر�  فأك; ظلم 
لديه من نعم +خ&
N لغ&� سبحانه +تعا�. +عال+� على 
+جل،  عز   �
تقو من  خالية  بطريقة  
هللا  خلق  يعامل  Dلك 

ْرَ�  
ته حسب قوله تعا�:﴿2�َِّ 
لشِّD لشر� � حد
+هذ
 هو 
َلُظْلٌم َعِظيم﴾ (لقما2: ١٤)

على   Nتشنجا من  حاليا  
لعاملية  
لساحة  تشهد�  ما   2�
 I+لد  I+لد
 بعض   N
ִדديد  Iمن خال 
لسياسي  
لصعيد 

ملتطو�� تكيل  I+ملطلق. فالد
 Iلعد
�خر� ÌدË � غيا§ 
0
خل  لرعاياها   I0عا قانو2  بقانونني.  حتكم   +� مبكيالني 
حيث  حد+0ها  
لقانو2   
هذ يتعد�  +ال  +طنها.  
ضي ��
غالبا ما نر� �2 قو
نينهم 
خلا�جية حتمل بني طياִדا ظلًما 
جانب   ��  
هذ 
لضعيفة.   I+لد
  0�
ملو 
متصاًصا + فا0ًحا 
تشكيلها منظماN تدعي اية حقوk gيع 
لد+I بر+¶ 
متاما.  Ïتلف  
لو
قع   ¡�� على   ËدÌ ما  +لكن   �

ملسا+
+نذكر على سبيل 
ملثاI ال 
حلصر منظمة عصبة 
ألمم 
ل£ 

لسال7  لتحقيق  
لعاملية 
أل+�  بعد 
حلر§  ُشكلت مباشر� 
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لعاملي +تفا�0 +قو± حر+§ �خر�. +لكنها Ð تقم بالد+� 

ل£ ُشكلت من �جله حيث �µا Ð تقم ¼ماية حقوk gيع 
 � �Dيعا  فشال  فشلت   
+هكذ  .�

ملسا+ قد7  على   I+لد


مساعيها +
ندلعت 
حلر§ 
لعاملية 
لثانية من جر
Ä فشلها.
Ñ ُشكلت منظمة 
ألمم 
ملتحد� +لكن سرعا2 ما تبني �نه ال 

لنبيل 
لذ� قامت من �جله حيث �µا  ÀدR
ميكن �2 حتقق 
فشلت � 
لوفاÄ به. �2 
حلقيقة 
ل£ غابت عن عقوI صنا± 

لقر
� � هذ�  
ملنظماN �2 خالق 
لكو2 +ضع قانوًنا ال 

 ما طبقه 
إلنسا2 بصدg، حيث قاI عز D� لفشل
 Àيعر
 Âِلنَّا
 َبْيَن  َحَكْمُتْم   
Dَ�ِ+َ﴿ I0لنظا7 عاملي عا  Äًجل ��سا+

لنساÄ: ٥٩). +ال شك �2 
جلماعة ) ﴾Iِِباْلَعْد 
2ْ�َ َتْحُكُمو

لعصر  

إلسالمية 
ألدية حاملة مشعل نو� 
لقر2Ô � هذ
تتأخر   Ð+ 
لعاملي،  
لسال7  حتقيق   � مسئوليتها  +عت  قد 

 DاÖ
تبليغ �سالة 
إلسال7 ملن � �يديهم ¹ما7  كعا0ִדا � 

N على 
لصعيد 
لعاملي.�

لقر

مسر+�   
مر¹ حضر�   
مؤخر  �
¹ فقد  
ملنطلق   
هذ +من 

ملتحد� 
ألمريكة.. �ك; قو�  Nلواليا
د –�يد� 
هللا- �
 §

لنو +Ùلس   Úلشيو
 Ùلس  مقر   � +�لقى   ،Ðلعا
  �
 Ûخلطو

ملعر+À بـ "كابيتوI هيل" كلمة تا�Ïية �³ت 

لعريضة 
ل£ بينها 
هللا عز +جل � كتابه 
لكرمي لتحقيق 


لسال7 
لعاملي.
 جتد عزيز� 
لقا�Ü تفاصيل كلمة حضرته 0
خل 
لعد0 
تعا� على  
هللا  بأنعم  
ملقا7 حتديثا   
هذ نش& �   2� +نو0 
هذ� 
جلماعة 
ملبا�كة، �ننا عاينا بأ7 �عيننا ُبعد
 Ôخر لتحقق 

ملحيطة  
لقو�  ألك;   � 
ملصطفى  "مد  سيدنا  �سالة 
باجلزير� 
لعربية Ôنذ
�.. "�سِلْم َتْسَلم". +ها 
خلليفة ممثل 
سلطته 
لر+حية ُيسلم 
لرسالة نفسها � عقر 0
� �قو� قو� 
على +جه 
أل�¡.. �� طبقو
 قانو2 
لعد
لة 
إلRية 
ملطلقة 


لسال7 
لعاملي +تسلمو
 من 
لدما� 
لشامل. 
حتققو

لتا�Ïي 
لعظيم 
لذ� ال  Ëحلد
 
+ال يسعنا بعد Dكر هذ

ملنصفني 
ملتفكرين،  Iقلو§ +عقو � 
شك �2 له +قًعا كبً&
�ال �2 نذكر معا�ضي 
جلماعة 
لذين يتهموننا بنسخ 
جلها0 
باحلديث 
لنبو� 
لشريف 
لقائل : "... �عظم 
جلها0 كلمة 
 
يتفحصو  2�  2

أل+ يأ2  �فلم  عند سلطا2 جائر..".  حق 
�سالة 
إلسال7 
لصحيح 
ل£ حتملها 
جلماعة بكل موضوعية 

لسخيفة. فتا�يخ 
جلماعة  Nملغاالطا
+مصد
قية +يتخّلو عن 
منصفا   
شاهًد سيبقى  
لنظ&  
ملنقطعة   Nباخلدما 
حلافل 

.§
+حصنا حصينا �ما7 كل مفتٍر كذ
يستمعو2  ممن  +يرضا�، +جعلنا  Ìبه  ملا  +�ياكم  
هللا  هد
نا 

لقوI فيتبعو2 �حسنه، +صل 
للهم على سيدنا "مد +على 

Ôله +صحبه �kعني.
 

وها اخلليفة ممثل سلطته الروحية ُيسلم 
نفس الرسـالة O عقـر دار أقوى قوة 
على وجـه األرض.. أي طبقـوا قانون 
العدالة  اإلcية املطلقة حتققوا السـالم 
العاملي وتسـلموا من الدمار الشـامل.


