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التقوى

�المتال` قسو� 
للر"§ فيزيا¨ كما للجسد، "يرتبط نوعا 
�لفيزيا¨ بر"�بط "ثيقة، "يتفاعالY بقو�.. 
�لر"حية ترتبط طها��  �لفيزيا¨  "� هذ¬ 
 Yألبد�� من  �مللمو�  باملوقف  �لر"§ 
فيزيا¨  حتمية �  ��بطة  "هنا�  �لبشرية. 
"�لرفق  �لبشر   Yبد�
 �حتر�\  بني  �لر"§ 
ֲדا، "بني �قي �ملر¨ "حتقيق غرê خلقه 

"عبو�يته..
 هنا� ��بطة بني حسن �لعشر� مع �لنا� 

"بني �لقرÀ من �هللا..
"صحة �لر"§ 
يضا تتصل بصحة �خليا� 

"فسا�ها يتعلق بفسا� �خليا�. 
Yjv كيف Þب 
Y تتم تربية �أل"ال� من

 هذ¬ �لناحية؟ 

على  
"ال�نا  من  �لنش¨  ينشأ   Y
 البد 
"عليه  
خيه،   جر§   ¨�´v �لرقة  شعو� 
"�لبكا¨  باآلال\،  vحساسه  تنمية  "علينا 
عند قر�¨� بؤ� �لبؤسا¨ من كل قو\ من 

�ألقو�\.                   
 Yشأ تعظيم  على  �ألبنا¨   þيتر  Y
 Þب 
منظر  "�ستفظا°  "شرفه،  �آل�مي  �لكائن 
جثته مقتولة 
" مهانة، "�لعطف على Ìال\ 
�لبدY �إلنسا& "حس �لكر�مة "�لر-ة به.

 
كاq هذ� حقا عند �هللا 

 "كاY ال بد هللا تعاu من موقف الئق 
بعظمته، عندما ير� تعاu �جليل بعد �جليل 
� بال� �إلسال\ "هو ير³ �لقسو�، ير�¬ 
�هللا "هو يترþ � بيئة يتكر� 
ما\ خياله  

فيها ليال "¸ا�� صو� �الستهانة بالكائن 
�لبشر�، "يتعو� على مشهد¬ "هو جثة 
مرمية بال كر�مة سامية. "تضفى �لشرعية 
ثأ��   Yكا  �jv �لرهيبة  �ملناظر  هذ¬  على 

"�شتفا¨. 
 Yيتحولو "هم   Àلشبا� ير�  �هللا   Yكا
 
"حو  uv نشأִדم  �"يد� خال�  �"يد� 
بشرية، "تنمو فيهم 
خال� �لسبا° �ل� 
تتشهي �للحم �لبشر�، من vخو�¸م "من 


خر�. Àألخر� أل¸ا شعو� Àلشعو�
"كاY تر� jكر �هللا يؤ�� لضعف �لر"§ 
"ضعف  �إلبد�°،   Àنضو" �خلو�   â
�لعيش   â �حلقد،    â �لذ�،    â �لعد�، 
� خيا� �لرغبة � �j �خلصم، "
�بيا{ 
�لتنكيل به،  â �%يا\ � 
حال\ �الستحال� 

Oفتحي عبد �لسال 
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"مناظر �لسفك "�لد\ "�النتقا\.  
هل كاY �هللا قد ¤ح حقا بكل هذ� �لذ� 
كاÃ Yد³ "بإبا��  مفهو\ �قتحا\ �لعقبة 

�لعظيم �لذ� جا¨ به Jمد �.
هل كاY �هللا يسكت على تربية كل نبتة 
من نبا{ �لطفل �ملسلم على هذ¬ �لطبيعة 
�لشا�j �لوحشية ، "يد° �لعا� بال منقذ 
 Y
"�لطفل يفتح عينيه عند بلوغه على 
صحة  عن  متسائال  ما  "فكر�  ما  قلما 
تعليق جثته �   uv يقو�¬  قد  ما  عقيد� 
�لفضا¨ 
" قتلها "�ميها � حفر� مهينة،  
�إلنسانية  للر"§  شلل   �
" �عب   �

ينشأ فيه، "كيف أل� vبد�° 
Y ينشأ � 
 Y
هذ� �جلو �ملسمو\ "كيف أل� تقد\ 
 Àلناشي¨ خطر تسر� ��د³، ال يدÃ
ما  يد��  "ال  جتذ�ها،  "بط¨  �ألفكا� 
Ãد³ له "هو يسمع بيئته تتد�"� �ألخبا� 
مناظر  على   "تعلـق    ،§"� بقسو� 
"تكفر  "�ملجد�،   �ملفكر  �ضـطها� 
"منكر  �لفكر  منكر  عن  �لناهي  �لعا� 
�لنا�  "�ִדا\  �لعقيد�،  "منكر  �لسلو� 
"�خليانة:   �لكفر  ִדم  "تو´يع  بالباطل 
�لناشي "اليستخلص  يد��  : ال  
قو� 
فكر�..   Yكا �الضطها�  سبب   Y
  Nغ
 Y
"يفهم 
Y �لتأمل يقو� uv �%ال�.. "
�لفكر خطر مميت، "
Y �الجتها� يؤ�� 
لكا�ثة.. "بالتاr فالبعد عن عمق �لتأمل 
حكمة،  "
Y مغامر� مما�سة حق �لبحث 

عما هو صو�À "ما هو خطأ تعª حيا� 
�حلرماY من حق �حليا�.

 � �الجتها�  من  �لرعب  نز�°  هكذ�   
�لشاÀ قبل �لبلو�  "عند¬ "على حافة 
�لوجو�ية،    �Nحل� فتر�   �" �ملر�هقة 
"هي �لفتر� �ل� Ãد� �لشاÀ لنفسه فيها 
¸ج حياته "�ختيا�¬ �ملستقبلي،  "خال%ا 
�لرعب،   Yبدخا تأثر  قد   Àلشا�  Yيكو
"Ìثر � قر��� نفسه حيا� �لتقليد،  فهو 
¸ج 
ماY يكفل على �ألقل حق 
Ë Yيا، 
على  
حر�  �لنا�  
غلب   Yلتجد"

حيا�، 
� حيا�. 
 Åعال\  ن
� كل ناحية من بال� ترفع 
من  معلو\  هنا�   Yكا  � �حلرية Jمد 
�لناحية،  تلك  حسب  ÷تلف  �لدين 
�لناحية عنه  : Ëن  فقها¨  يقو�  معلو\ 
نعلمه "نسقيه من كأ� جاهز� للنا�، 
"من خالفه كفر  "من كفر فهو حال� 

..êلد\ "�ملا� "�لعر�
 ال شي¨ لإلنساY لو خالف معلومهم، 
فهل  له.  شر²  "ال  حيا�  "ال  ما�  ال 

كاY �هللا يسكت. 

هل كاq �هللا ليترy �ملسلمني l حالتهم 
�لبائسة هذD؟

شديد  موقفا  يتخذ   Y
 هللا  بد  ال   Yكا
هذ�  علما¨  فرحة  ير�  "هو  �لبأ�،  
�لفقه بوجو� 
تبا° %م خائفني، ميلؤهم 

�لرعب من �لتفكÃ ،NيوY معا على كو\ 
بال�هم،  كر�مة   êنقا
 من   Àخر تل 
بال�هم �ملتخلفة �لتعسة، علما¨ يشقيهم 
"يسعدهم  علم،    Àطال يعيدهم  فكر 

كثر� تبع "لو خربت �لبال�. 
قد�  من  يرفع   Y
 باهللا  يليق  مما   Yكا
�جل يقو�:  
Y �إلسال\ بر�¨ من سل 
�لقلم، "من شن  �لسيف ضد من يسل 
�حلرÀ على من يشن �لفكر، "من تعليق 

�ملتأملني على 
عو�� �ملشانق.     
بد  ال   Yكا 
نه  نقو�  �طي¨ حني  هل 
هللا تعاu من موقف �هيب �حيم عندما 
 Yملصلو�"  Àكتا 
طهر  َحَملُة  يتحو� 
صدئة  كائنا{   uv �سو�  
طهر  على 
Ãر�ها،  من   YوÐ" �لعد"،  
ما\  جتنب 
عاكفة  �لدنيئة  �لدنيا  جيفة  على  "تقبع 
الهفة..  سبا° بشرية من �لسهل عليها 
�لولو� � �لد\ �لبشر� ملو�طنيها،  "�هللا 
 � �لصو��  كامل  على  �قيب  مطلع 
�لعا� فكر متربص  �لعا�،   "
مامه � 

قال\ " "فلسفا{  "نظر  �إلسال\  بدين 
�إلسال\  من  "تسخر  "تكتب  ترقب،  
بنا¨  �لعظيم  �لذ� Ãبه �هللا، "تسب �هللا 
"فهمهم  �ملسلمني  سلوكيا{  على 

"ت�ير�ִדم.   
يرسل   Y
  uتعا هللا  بد  ال  بد  ال   Yكا
�لنجد�. ألY �إلبال� كاY قد بلغ منتها¬ 

عند من Ãس مبنتها¬. 




