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التقوى

ضدَّ  �لفتنُة  ثا��  عندما 
 ،�  َ̂ عثما �خلليفة 
هؤال   َّ̂ 
 "�ضًحا  "بد� 
لقتله،  "يسعو^  به  يتربصو^  �ملجرمني 
عر· عليه معا"يُة � 
^ يرسَل جيًشا 
�ملدينة،  "áمي  áميه  كي   fلشا� من 
فرفض حضرته �لك، "قا� |نه ال يريد 

^ ُيضّيق على 
هِل �ملدينِة مبساكنِة جيٍش 
ْ̂ كا^ هذ�  %م يقاîهم 
قو�ִדم؛ ح� "|

�جليُش سيحميِه "áمي �خلالفَة!
باملدينة،   َ̂ �ملجرمو نزَ�  "عندما 
منعو�  ح�    "�Ñ" �خلليفَة،  "حاصر"� 
يد�فعو�  لكي  �لصحابة  هّب  �ملا،  عنه 
�لذين  �لشجعا^  "هم  خليفتهم؛  عن 
مع  بسRִדم  
ثبتو� " �لشد�ئُد،  عركتهم 
�لتعامل مع  
ªم قا��"^ على  � çلن�
"ضٍع كهذ�، �فض حضرته 
^ يقومو� 
موضحا  عليهم؛  حرًصا  هؤال  ملقاتلة 

يريد"نه  �ملجرمني  هؤال   َّ̂ 
 مر�ً��  %م 
ُتسفك   ^
 يريد  "ال  "حسب،  هو 

�ماíهم �"نه.
عن  يتنا��   ^
 �ملجرمني  مطلُب   َ̂ كا
َ̂ �مه، فرفض  
^ يصو ���
 ْ̂ �خلالفة |
�لك بشد�، "
ّكد 
نه لن ûلَع قميًصا 

لبسه �هللا تعا} |يا . "هذ� يد� على 
نه 
َّ̂ موقَفه "
"�مَر   
كا^ صلب �لعزمية، "
للصحابة، § تكْن |ال من باِ� حقِن ما 
�ستطا� من �لدما؛ ما ��f هو �لوحيُد 

.Àملستهَد�
"حدثْت �جلرميُة، "�سُتشهد عثما^ �، 
"جنح بثباته على موقفه � �حلفا� على 
بصالبة  
فشل " شاً÷ا،  �خلالفة   fمقا
 �"���
 �لذين  �ملجرمني  كيَد  موقفه 
مذعو�ين  فرَّ"�  بل  باخلالفة،  �لعبث 
بعد ��تكا� جرميتهم؛ مهز"مني بعزمية 

عثما^ �لعظيم �.

"هكذ� فقد ضر� لنا حضر� عثما^ � 
�لقائمة  �ملقا"مة  تلك  �ملقا"مة؛   � �ملثل 

حسن  "�ل�   ،fإلسال� تعاليم  على 
 ðلر�شد "�لصحا� �خلليفة  تنفيذها �لك 
تتنا�� عن  �ل� ال  �ملقا"مة  �جلليل. هي 
 Ìلنا� 
من  ُتعر·  ال  "لكنها  �ملبا��، 
حياִדم  عليهم  تضّيق  "ال  للخطر، 

قو�ִדم ¶جة �حلفا� على �ملبا��. هي "
�ملقا"مة �ل� جعلت �لعد" � ح�R من 
�ستقامتها "هزمته "§ تتح له 
^ يستبيح 

�حلرماِ� "ميعَن � �لناÌِ قتال "|يذ�ً.
َ̂ � من موقف  فأين موقُف حضر� عثما

�عيا �ملقا"مة حاليا �لذين جعلوها �يًنا، 
"�فعوها فو� كل �ملقدسا�، "
باحو� 
نر�هم  حيث  �حلرما�؟  
جلها  من 
�لناá Ìتمو^ ֲדم،  
^ áمو�  بدال من 
"بدال من 
^ áرصو� على �ما �ألبريا 

مر� ال بد  fرØ "ير"^ سفكها بيد عد

�ملهندJ متيم 1بو �قة
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"بقا  بقاهم  "يعت�"^  لبقائهم؛  منه 
�%زيلة  "كر�سيهم  �ملأجو��  
حز�ֲדم 

عزَّ " 
همَّ  للسلطة  �ملتعطشة  "تيا��ִדم 
 ^
 � َ̂ من �خلالفة �ل� § يكن لعثما
يفرِّ� ֲדا، "لكْن ما كا^ له 
^ يتذ�َّ� 

ֲדا ليحمي نفسه.
 Ìَمنهم لبا Rٌعلى هؤال �لذين يلبس كث
 ��لدين 
^ يد�كو� 
^ حرمة �لدf تفو
َّ̂ �لتضييَق على خلق  
�حلرماِ� كلَّها، "
عد"ِّ  �هينة  "جعلهم  معيشتهم   � �ِهللا 
 ^
 بد  ال  عظيمٌة  مسئوليٌة  هي   fرØ
ُيسألو� عنها 
ماf �هللا تعا}. 
ين هم من 
موقف عثما^ � �لذ� Ñثر 
^ ُيستشهد 
 .Ìمن �لنا Rميو� كث ^
هو بدال من 

ما كا^ "�جبا عليهم 
^ يتنّحو� جانًبا 
ليقتل  يتذّ�� ֲדم  �لعد"   ^

��كو�  ��|
�آلخرين "يضّيق عليهم معيشَتهم؟ 
ين 
هؤال من موقف �خلليفة عمر � �لذ� 
�لقيامة   fيو �هللا   fما
 يقف   ^
  Àخا
 § ^| �"ُيسأ� عن شا� عثرْ� � �لعر�

يكن قد مّهد %ا �لطريق؟
ليسو�  �ملقا"مة  هذ   
�عيا   ^
 �حلقيقة 
|ال سياسيني يسعو^ |} مصا� تيا��� 
|ال  ليسو�  هم  "�"لية  |قليمية  "قو� 
�متد��� %ا. "هذ  �ملقا"مُة �ل� �بتدعوها 

صل  �ملقدسا� ال  فو� كلِّ  "�فعوها 
يلبُس  �لذ�  �لعظيم   fإلسال�  � %ا 
 Rصال ¤الف معاي

كثُرهم ���َ . فهي 


ساسية بدهية 
كد عليها �إلسالf؛ "من 

òها 
نه ال ±و� �خلر"¼ على "Û �ألمِر 
من  فئة  قبل  من  �حلر�  خيا�  "فر· 
�لناÌ على �"لة 
" Øتمٍع بأكمله. كما 
ال ±و� خيانُة �حلاكم "غدُ�  
" �لضغُط 
عليه  "�النقضاُ·  |ضعاُفه   "
 عليه 
عندما تسنح �لفرصة بعد 
^ كانو� قد 
نر�  "باملقابل  له.  �لوال  
قسمو� قسم 
مبخالفة  |ال  "جو�هم  يفرضو�   § 
ªم 

"ليا  على  خرجو�  فقد  �ملبا��؛  هذ  
على  �حلر�  خيا�  "فرضو�  �ألمو�، 
 Rضة غ�صو�ִדم مبعا
غRهم، "��تفعت 
ُ̂  �حلاكم "تكفُِّر  "تضعفه،  شريفة ¤وِّ

ñ تنقلُب عليه عندما تسنح �لفرصة!
�ل�  "قوَتهم،  سالَحهم   َّ̂ 
 "�لو�قع 
يفتر· 
ªا ملقا"مة �لعد" "��ِّ عد"�نه، 
نفو�هم  بسط  �ألك� �  �"�ها  تلعُب 

كثر من قد�ִדا  �لد�خلية  �لساحة  على 
±علهم  مما  �لعد"،  مقا"مة   � 
ثرها "

" مصاحلة.  rط" �عقبة � حتقيق "فا
�أل�ماُ�  "جد�  "جد"�  فحيثما 
"�الحتقانا�  بلد�ªم   � �ملستعصيُة 
�ل� كث�R ما تنفجر |} حر"� 
هلية. 
��تباطاִדم  �ألمو�  تعقيد  من  "يزيد 
بيد  "جتعُله  قر�َ�هم  تقيِّد  �ل�  �خلا�جيُة 

غRهم جزئيا 
" كليا.
 Rلتكف� سيَف  يرفعو^  
ªم  "�ملشكلُة 
"�لتخوين، "يرهبو^ به كل من يعا�ُضهم، 

يئنُّ  صوٍ�  كلَّ  ُيخمد"�   ^
 "áا"لو^ 
خلقوها  �ل�   À"لظر� "طأ�  حتت  
ملًا 
بتعنتهم، ñ يسمحو^ ألنفسهم باملز�"�� 
على �جلميع، "يدَّعو^ 
ªم هم �لوحيد"^ 
 ^
�ألمنا على مصاِ� �لشعب "�ألمة، "
غRهم لن يتو�نو� عن �لتفريط ֲדا! "هم 
يصا��"^   ��حلقو على  �حلفاِ�  باسم 

بسط حقو� �لناÌ، "يرتكبو^ ÷الفا� 
�لعد�  "ملبا��   �"لألخال للديِن   �Rكث

نفسهم  بو^  "ينصِّ �إلنسانية،  "�لكر�مة 

"صيا على �ألمِة مبجملها �"^ تفويض 
 fمنهم؛ "هذ� ظلٌم عظيٌم ال يقّر  �إلسال

"ال يرتضيه.
�لذ�  �ملقا"مة  منطق   َّ̂ | باختصا�؛ 
 fإلسال� عن  �لبعد  كل  بعيد  يقدمونه 

^ يتبينو�  Ìللنا َ̂ "تعاليمه �لعظيمة. فآ
حقيقَة مبا�ئهم "سلوكهم، "
ال ينخدعو� 
�لغوغائي،  ";اسهم   rلدي� بلباسهم 

^ يعملو� على تر� مناصرִדم %م �ل� "
تقويهم "تستبقيهم يعبثو^ بدما �ألبريا 
ْ̂ يد�كو�  

قو�ִדم "كر�متهم. عليهم "
َّ̂ �ستعا�� �حلقو� "�لكر�مة ال تتحقق  

بوحد�  بل  �ملزعومة،  �ملقا"مة  ֲדذ  
 �بأخال  fاللتز��" "�لتكاتف  �لصفِّ 
�حلق،  "بالتناصر �  "تعاليمه،   fإلسال�
"تقويض  �لد�خليِّ  �لصفِّ   Àبإضعا ال 
نظم �حلكم "�خلر"¼ عليها "نشر ثقافة 

�لتكفR "�لتخوين "�لغد�.


