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التقوى

كلمة �لتقو�

تتقهقر �أل"ضا� � �لعا� �لعر� يوميا من 
سيئ �~ 
سو
، ح� 
صبحت �ملا�� �لرئيسية 
للنشر�� �إلخبا�ية لوسائل �إلعال` �لعاملية، 
تشهدها  �ل   "�النتهاكا�  �لفنت  شظايا  تغطي  حيث 
�لساحة �لعربية �إلسالمية منذ مطلع هذ� �لعا`. "�ألمر 
�مللفت لالنتبا¨ هو 
\ فتيل هذ¨ �لفتنة قد غطى �لد"� 
من  �خلا�طة..  �متد��  على  كافة  �إلسالمية  �لعربية 
�خلليج �~ �ملحيط. �ألمر �لذ� بعث �حل�Q � �لنفو» 
فُعقد� �لند"�� "�ملؤمتر�� °ثا عن حل لأل®مة � هذ� 
�لبلد "���. "تدخلت �لقو} �لعظمى � بلد "�عتذ�� 
خد�عا عن �لتدخل � ²خر. "� خضم هذ¨ �لفزعة � 
يتماسك جسد �ألمة �ملنتهك �لقو} نفسه فدخل حالة 

غيبوبة "من ³ �لعناية �ملركز�.
"مما ال شك فيه 
نه لن تدµ فيه �حليا� ثانية باملساعي 
تفي  ال  مؤقتة  مسكنا�  تقد`  �ل   "�لسياسية  �ملا�ية 
بالغر¸ "ال جتتث �لد�� من جذ"�¨. �\ �ألمة °اجة 
لكلمة حق  تنفخ �لر"º فيها ثانية لتضمن %ا �لعيش 
�لكرمي �لذ} ��تضا¨ %ا �µ �لعز�. "ال شك 
\ كلمة 
�حلـق قد تبخر� من 
�بيا� �ملؤسسة �لدينية "بالتا½ 
من قامو» �لشا�� �لعر� ""سائل �عالمه "�ضمحلت 
معها �ملصد�قية "�ألمانة. "لكننا سنظل نرفعها من على 
علينا  "جلب  شهر�،  من  �لك  
فقدنا  مهما  منابرنا 
�النتقا��� �لال�غة "�لسباµ. �ننا نرفعها علنا "نسأ� 
َمن � قلبه ��� صد�: هل حا� �ألمة �إلسالمية هو 
 Qلعز� �لذ} قا� ﴿ُكنتم َخ� µ� تضا¨ %ا�حلا� �لذ� ��

\ ما ÃدÂ %ا هو صفعة  `

مٍة 
خِرجت للنا»..﴾؟! 

من �لسما�. خلر"جها عن جا�� �لطريق �لذ� ُ"ضع 
%ا كي تنعم بالعز� �ل  ُكتبت %ا؟ 
ال تشمو\ ��ئحة 
"�لفز�  �%لع  من خال� حاال�  �هللا "غضبه  سخط 

نتم "  Âألحد�� تستقرئو\  
ال  حولكم؟  من  "�لولع 
شهو� عيا\ %ا؟ 
ال تر"\ 
\ �لذ� نز� عليكم هو 
غضب من �لسما� طبق سنة �%ية 
®لية تتحقق كلما 

نكر �لقو` مبعوًثا Ëا"ًيا ُ
�سل  �ليهم ليخرجهم من 

بر�ثن �لشر� "�إلحلا� "�لُبعد عن �حلضر� �ألحدية؟
 � �هللا  من  بأمر   � 
-د  سيدنا  
علن   \
 فمنذ 
يستجب   � �ملهد�  "�إلما`  �ملوعو�  �ملسيح  هو  
نه 
لدعو�¨ �ال نفر قليل من 
بنا� �لعر"بة "
نكرته �جلمو� 
�لكث�Q. ³ من بعد¨ � تتأخر |اعته � تقدمي �لتوعية 
 Qلنظ� منقطعة  مساعد��  "تقدمي  "�ملعنوية  �لدينية 
لقا�� �لبال� �لعربية "�عاياهم على حد سو��. -"ال 
حاجة للخو¸ � تفاصيلها- فما 
\ تنفسو� �لصعد�� 
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"Îلصو� من �بقة �الستعما� �نكر"� �جلميل "
عليها  "عتمو�  تكفQها  على  
|عو� " %ا  ظهو�هم 
�عالميا ع� "سائلهم "منعو� كتبها 
\ تصل للباحثني 
"هلم جر� من �الجر���� �لصا�مة. "� يتوقف �ألمر 
�~ هذ� �حلد بل �\ ملو� �لنفط 
نفقو� من ثر"�ִדم 
�لكثQ لعرقلة مس�Q |اعة مبعوÂ �لسما� � �"� 
 Qها من �لبال�. � يرسلو� �عاִדم للتبشQفريقيا "غ�
سبيل  لعرقلة  بل  �إلنسانية  "خدمة  �إلسال`  بدعو� 
�جلماعة "نشر �ألكا�يب "�لدعايا� ضدها. "هكذ� 

نفقو� من نفس خزينة ما� قريش �ل  
نفقت لصد 
�عو� �ملصطفى � خال� بعثته �أل"~ "ها هي نفس 
�لثانية،  بعثته �  ثانية خال�  
مو�%ا   Ñخلزينة تصر�

"هكذ� يعيد �لتا�يخ نفسه!!
"بالرغم مما ÃدÂ فإننا موقنو\ 
\ �-ة �هللا لن تتر� 
�ألمة � هذ� �حلضيض، بل �\ 
�عية �لرسو� �لصا�� 

�ألمني ستنـز� غيث �-ة �هللا، "ال سيما نبو�ته � 
�خلالد�: "كيف ִדلك 
مة 
نا � 
"%ا "�ملسيح عيسى 
�لنجا�  �بن مرمي � ²خرها" "�ل  ستتحق حتما. "�\ 
ال تكمن � �لتصديق بصحة هذ� �حلديث فحسب بل 
بالعمل حسب مقتضا¨، "�لك باالنضما` �~ �جلماعة 
�لناجية �ل  
سسها �ملسيح �ملحمد� "مؤ�®�ته "تقدمي 

كل غا� "نفيس � سبيل نشر �عو� �لدين �حلنيف.
تعا~  �هللا  "عو�   \
 �ملقا`  هذ�   � بالذكر  "�جلدير 
"�قعة مهما مكر �ملاكر"\، "ال ÃتاÕ تعا~ �~ سعي 
باإلميا\ "�لتقو}  بالتز�مهم  لتحقيقها، "لكن  �ملسلمني 
ُيشّرفهم تعا~ كي يكونو� 
��� لتحقيقها. فيحر� قد� 
�هللا نو�صيهم "يثبت عز�ئمهم فُينصر"\ بالرعب. كما 

عـد��  
لد  ح�  يسـخـر  "تعا~  سبحـانه  
نه 
ليحققو�  "�كتشافاִדـم  باختر�عاִדم  �إلسـال` 
|يـعا  �ملخلوقا�  فنو�صي   .� قد�¨  مرغمـني 
بيد¨ � Ãركها كـيف ما شا� "هكذ� Ãقق "عـد¨ 

"يـعز عبد¨.
�ملظاهر��  �ل  حققتها  �لز�ئفة  �إلجنا®��  تغرنكم  فال 
"ال �ألماD �لكا�بة �ل  يعدكم ֲדا �لساسة، �Øا فتنة.. 
�هللا "حد¨ يعلم مد} Úاطرها "�ملصائب �ل  ستصب 

من جر�ئها. 
�لسما�   Âند�� مبعو فها Ûن نوصل لكم مر� 
خر} 

\ تركبو� سفينة �لنجا� "تبايعو� �ما` �لزما\ كي حتظو� 

باخلالÝ "�لسلم "�ألما\.
"²خر �عو�نا 
\ �حلمد هللا �µ �لعاملني "�لصال� "�لسال` 

على سيدنا Mمد "على ²له "صحبه 
|يعني.

فال تغرنكـم االجنـازات الزائفة ال_ 
حققتها املظاهرات وال األماg الكاذبة 
الـ_ يعدكم بها الساسـة، إنها فتنة.. 
اهللا وحـده يعلـم مـدى iاطرهـا 
واملصائب ال_ سـتصب من جرائها. 




