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سعي  بنتائج  نتمتع  (ننا 
 '
 '"� � vملـهد�
 v�س، "ننعم مبا الندø

تو��ïه. 
قبل 
�بعة عشر قرنا كا' �ملسلمو' 
مما  
منه، " �لعا´  لسال�  
�سلو�  قد 
�هللا  مساملة  من  قلوֲדم  من  يفيض 
"�إلميا' به تعا)، "عمق �لفقه بتعليم 

Tمد �.
"كا' �هللا قد جعل �هللا بسالتهم ¢ 
�لدفاä عن �ملظلو� "�نتصا�هم عنو�نا 
على صدU تعظيمهم هللا "تعظيمكم 
للشي¶ �لذv يعظمه �هللا، "هو كر�مة 

�إلنسا'. 
�أل")  �لقر"'  بعد  �هللا  تركو�   Ä

فتركهم،  "نسو� �هللا فنسيهم.  

"حقت عليهم سنة �هللا ملا �تبعو� سنة 
من كا' قبلهم. 

"�حف �لظال� عليهم �"يد� "�شتد 
فيه   fقا عصر  "جا¶  �لليل،  سو�� 
�لقائلو' لقد حا' لنا 
' نتخلص من 

شي¶ �Ïه �إلسال�..
قبل  من   fقا قد  كا'  �هللا  "لكن 

(ليظهر� على �لدين كله)
"جعل  لوعد�  تصديقا  �هللا  فكتب 
شر¬ cلك إلنسا' مسلم ¢ �%ند، 
 '
" مصباحا،  ميتلك    '
 له  "Ïح 
�ملصابيح،  مصنع  �هللا   'cبإ يفتح 
"ال  �لدنيا،  متأل  �ملصابيح  "صا�> 
�هللا  �"َّجها  َمن  عن  �ألغلبية   v�يد

على يديه. 
(²م �آل' ين�"' �ملصابيح "كفى.  

�هللا  فعل   �cما يد�"'  ال  "كث�"'   
يكو'  كا�  مو>  من  �ينه  لينقذ 
Tققا، مو> كا' قد تقد� مستعد� ¢ 
سيطر� "قو�، مو> بسيف مسمو� 

ميسك به �جاf عنيد مريد. 
 هم �آل' غافلو' عن ���سة �لتا�يخ 
يعمل  �هللا  كا'   �cما يد�"'  ال 

"قتها.

�ملسلمني   i7 عن  ند�يه  ال  تا�يخ 
� ��ند 

يعرفو' "ïفو'، 
" هم ال يعرفو'، 
�مللكة  حكم   äنو ما  يد�سو'  "ال 
�ل�يطانية فكتو�يا، "ال يد�"' �"� 
يعرفو'  "ال  قو�نينها،   ¢ �لالهو> 
تا�يخ شركة �%ند �لشرقية "ال طبيعة 

Hفتحي عبد �لسال 
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التقوى

�لُنظم �ملختلفة لالستعما�، "ال  يعرفو' 

' �%ند �حلديثة �ل� يعرفو²ا ليست 
هي �%ند �لقدمية، �%ند �ل� كانت قد 
لغة "
لف  متزقت أللف �"لة "
لف 
�ين،  "ال يعرفو' تطو��> طو�ئف 
تا�يخ  "ال  �ملسلمني،  مع  �%ند"� 
حتت  c%م  "ال  �لسيخ  مع  �ملسلمني 
حكمهم، "ما�c فعل ½خر �ملجاهدين 

�إلما� 
�د �ل�يلوv ضدهم.. 
 vلتصد� مع  �جلهل  يستقيم  فكيف 
جهلنا   ') �لقيا��؟  مسئولية  حلمل 
باملص�  مباالتنا  "عد�  بالتا�يخ 
على  نفرضها   '
 ¸ب  ال   vلبشر�
 fنعو� لفصو '
بقية �لبشر،  "علينا 
�لد��سة "ندä �لشو�غل فتر� لنعر¬ 
�لقر'   ¢ تفصيال   vر¸ كا'   �cما
 �cما" عشر،  "�لتاسع  عشر  �لثامن 

كا' يعّد لإلسال� "ïتمر.
لنكتشف 
ننا نستمتع باخل��> �ل� 
�لغ� "ال ند�v ½المهم "ال  ��عها 

تا�يخ معاناִדم.

تطو�  تا�يخ    Uيهملو  f�6لنا
�أل��  �هللا  فر�  6قصة   Uلكو�

متهيد� لضيافتنا 6لكر�متنا؟    
 v�ند "ال  �لكو'  نسكن  فنحن 
ما�c  مت فيه ح� صا� هكذ� صاحلا 
عصـو�  عن   v�ند "ال  لسكاننا، 

"ال  �جلو،    ¢ �لسمو�  �نتـشا� 
�أل��  جو  �هللا  مأل  كيف  نعر¬ 
باألكسيجني، "ال نتأمل "جو�نا بعد 
عصو� �جلليد بعد عصو� �ل��كني،  

"ما علمك بال��كني؟     
�آل�مي بنيا' �لر� �ملحكم، ملعو' 
من هدمه.. (ال نفسا بنفس 
" فسا� 
مكث،  على  �هللا  بنا�  �أل��..   ¢
�أل��  له   Áفر" �لكو'  له   òب"
¢ ستة 
يا� طويلة ليحل ضيفا بعد 
طوf �ستعد��، "هذ� Ðسا� 
يامنا، 
"هي فتر� يقد�ها علما¶ �لفلك  � 

١٥  مليا� عا�  تقريبا . 
 Áنكن هنا} عندما كا' �هللا يفر ´
�لبسط طبقة فوU طبقة،  "´ يكن 
�إلنسا' موجو�� عندما حد� �هللا له 
�ألشهر �حلر� ليعو� لعقله فيها "يتر} 

�لعد"�'.
Ä خلق �هللا �إلنسا' "حر�� "
عطا� 
"حق  �إلقامة  "حق  �العتقا�  حق 

يو�   f"
 من  �لكلمة  "حق  �لفكر 
"جعله مسئوال 
ما� �%يئة �الجتماعية 
 Uيسر "
يو� يقتل 
" يرفع سيفا للقتل 

 .Jيز "

" يأكل �ملاf بالباطل 
  جعل له �لبيت �مز� لألمن "�حلرمة 
شأ'  �هللا  "�فع  �لدما¶  
مر  "تعظيم 
�لبيت  %ذ�  �حلج  "فر�  �لضيافة، 
مبد  
مر " له  �حلجا¯ ضيوفا  "جعل 
�ملو�ئد %م، "جعل �لبيت قبلة للتوجه 


ينما كا' �لطو�¬ ..
 fعا �لبشرية  �حليا�   äبد�)  Õمستو
 '
 معها  يستحيل  لد�جة  "çني 
نتصو� 
' �هللا يتر} 
مر قتل �إلنسا' 
 '
للنا�، "ينسجم �لتصو� (�c قلنا 
هذ� �حلق ليس لكائن (ال له سبحانه 

هو خالقه. 
"�ستخـلف �هللا "عـلَّم مفهـو� 

�خلالفة. 
"�ستخلـف �هللا 
مما قبلنا "خلت.  

للخالفة  �ملرشحني  ½خر  قوما  "كنا 

إنـهم اآلن يـنـيــرون الـمـصـابـيح وكـفى.  
وكث�ون اليدرون ماذا فعل اهللا لينقذ دينه من موت كاد 
يكون Aققا، موت كان قد تقدم مستعدا ! سيطرة 
وقوة، موت بسيف مسموم ميسك به دجال عنيد مريد. 
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¢ �أل��. 
�لتحكم  �خلليفة  �إلنسا'  على  ¸ب 
حق  ليحتر�  سلوكه  "ضبط  بنفسه 
كل ب� �إلنسا' ¢ �لعيش حر� "¢ 

سال�.. 
�إلنساJ حق،  "�هللا  �لفكر  �ختال¬ 
�ملحاسب،  "حد�  هو  نفسه  جعل 
"لكن كل مفكر عليه 
ال يبيح �لقتل، 
(ال باحلق، "�حلق هو نص من �هللا، "ال 
 ¢ فسا�   "
 بالنفس  �لنفس  (ال  نص 
�أل��،  "ال (كر�� �لنا� على �لدين 
بأv شكل.  "على طوf �لتا�يخ جعل 
"كتب  �لنا�،  يقمع  ملن  �لقمع  �هللا 
�لعاقبة ملن ×ر�هم.  "بعث �هللا �لرسل 
�لدين،  حرية  من  �حلق ¢ جو   fلقو

"من عا�� cلك قمعه �هللا.
"�لعز  �الستخال¬  �هللا  جعل  لقد 
�هنا بقو� من صفاִדم 
²م لو مكنهم 
�جلَماf، ��ة  فعلو�  �أل��  �هللا ¢ 
خالصا  "عطفا  "(حسانا،  "عدال 
كأ' كل (نسا' من c"ينا،  "صال� 
"�كا� "توعية "تعليما للبشر "ترقية 

لكل ما هو عقلي "�"حي فيهم. 
تركنا  عن  يسكت  �هللا  كا'  فهل 
حتولنا  "عن  تلك؟   �ملالئكة  ملهمة 
ما  فرصة  تنتهز   Ý�جو�"  Áلوحو
 'c)  '"� �لصيد  "تأكل  يسنح،  
"هو  "كيف  �لعظيم؟؟  �لسيد  من 

يعلم  كيف  �إلنسا'  علم   vلذ� �هللا 
 ¢ يتحكم   '
  Ý�جلا�" �لوحش 
نفسه "ال يأكل (ال بسماÝ سيد�؟؟  
هو  "حد�  سيد�  به  Ïح  ما   '
"
بيئة   ¢ ×يا  "لذلك  �آلمن.  �لطعا� 

سيد� "يناf مو�طنة كرمية.
لقد علم �هللا �إلنسا' علم �الستئنا� 
ع�� للنا� ليعلمو� ما يليق ֲדم من 
"�جب �الستئنا� "�لو��عة،  ليكونو� 
جديرين باملو�طنة عند� تعا) ¢ �لد�� 

"هي ��� �لسكò �حلقيقية.   

اختالف الفكر اإلنسا¨ حق،  واهللا جعل نفسه هو وحده 
احملاسب، ولكن كل مفكر عليه أال يبيح القتل، إال باحلق، 
واحلـق هو نص من اهللا، والنص إال النفس بالنفس أو 
فساد ! األرض،  وال إكراه الناس على الدين بأي شكل.  

كا' ال بد عندما تلجأ  
مم �لرسل 
يقمعهم  بالتا&  �هللا  كا'  
نه  للقمع 
بقمع خاÎ ليت�
 من نسبتهم �لقمع 
(ليه،  فما ��� سبحانه "تعا) يعذֲדم 
بذنوֲדم "على �
سها �لسفك �حلر��، 
فهو (c' برv¶ من �عو�هم 
²م مبثابة 

بنا¶ �هللا "
حبائه بفقههم هذ�. "ميتلئ 
�لعالية حلرمة  �لقر½' ֲדذ� �حلساسية 
�لدما¶ "علو شأ' �لكر�مة �إلنسانية 

نه ال (كر�� ¢ �لدين، "
' �لنفس "

بالنفس الغ�.

لقد جعـل اهللا االسـتخالف والعز رهنـا بقوم من 
صفاتهـم أنهم لو مكنهم اهللا ! األرض فعلوا اجلَمال، 
ر"ة وعـدال وإحسـانا، وعطفا خالصـا كأن كل 
إنسـان من ذوينا،  وصـالة وزكاة وتوعيـة وتعليما 
للبشـر وترقية لـكل ماهـو عقلي وروحـي فيهم. 




