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التقوى

على  طغت  قد  �ملا�ية  �لنو���   �� شك  ال 
بص�ִדم  ��عمت  �حلا!  عصرنا   % �لنا& 
حيث يتهافتو� -و �لشهر* ��ملكاسب �ملا�ية 
��لتسيُّد على �آلخرين.  فاستسلمت شر5ة كب�* لنو��� 
�هكذ�  ��ملبا�?،  للقيم   Aعتبا�  B�  CعطاE  ��� �لنفس 
�آلخر   Hلطر�  Aحتقا�� �ألنانية   Jملجتمعا�  % تأصلت 

.Pلتكالب على �ملصا��
�لقدمي ��حلديث ظلم �إلنسا� ألخيه  �لتاAيخ  لنا   B�ير�
 Jمسميا Cإلنسا� خال\ سعيه لتحقيق نزعاته حتت غطا�
 Cلشي ال  ��بعدهم  Eليه  �لنا&  �قر_  با�  حيث  ش`، 
 Jملصطلحا�  Jفقد �هكذ�   .aملزعو� جناحه  لتحقيق  Eال 
�لنا&  eَِمم  معها  �ضا�  �لكلمة   g�A فضاعت  �الالִדا 

�شرفهم.
 iال شك �� �ملهمة �لرئيسة للدين �حلنيف هي معاجلة هذ�
�ألسقاa �هد�ية �لبشرية pE سبيل حتصيل �nدm ��لرقي. 
�لقد كا� % شخص سيدنا qمد �ملصطفى � �تعليمه 
للنا&  �لنا&  �نفع  به، حيث كا�   mُيقتد منوeجا �مثاال 
قبل �لنبو* �بعدها.. يعمل لصاحلهم �5كم % نز�عاִדم 
 yعنه قومه كل سلو Hَعر�صغ�هم، �بكب�هم  Hير��

َسوB �مو�قف عظيمة.
�E حب خدمة �خللق ��لرفق ֲדم يفيض من صميم نفس 
 iلر�ة �لعظيمة جتا��لرسو\ �لكرمي � حيث منبع �لر�فة �
خلق �هللا تعاp كافة. �Eا qبة خالصة لوجهه تعاp تر�عي 
��ا  شك  �ال  ��ملظلومني.  ��ملحر�مني  �لبائسني  حقو� 
خالية من حب �لظهوA ��لشهر* ��لرياC مما تعاHA عليه 
�لنا& من �لتسّيد ��حتال\ مناصب �جتماعية عالية. �ما 
��ألنانية  �لطمع  تقلقه حيث كا�  قومه  �نفكت مشاغل 
��ملظا� �ة عصرi، �هذ� من بني �ألسبا_ �ل� جعلته � 

 B�يأ�ملظا� ��كة % تلك �ملفاسد Aبنفسه عن �ملشا mينأ
قومه.  عن  بعيد�  يتعّبد   Cحر�  Aغا  % شديد  Aكن   pE
�هكذ� هجر � َعاَلما يعّج بالفسا� ��لظلم فأخرجه �هللا 
 iصطفا��بعني Aحز� حينما بلغ �أل�مما هو فيه من كر_ 

لرسالته.
�لقد �Aسى � منهجا ألتباعه لالهتماa باآلخرين �خدمتهم 
 iحيث تزخر كُتب �لس�*  ֲדذ Jنكر�� �لذ�� Aإليثا��
يتعر� pE �إليذ�C �ال ير�  �لعظيمة، فكا� �  �ملو�قف 
عليه باملثل. �تعد�A Jته �لق �هللا �يع �حلد�� ح` �� 
�لد �عد�ئه كا� 5ظي باحتر�a ُيتو� بالعفو �لنبوB. فيا nا 

من �Aة بال حد��.
�لبعد  حالة  ُت��  �ملسلمني  لتاAيخ  �ملستفيضة  �لد�Aسة   �E
شر�ئح  شهدִדا  �لفاضلة  �ملحمدية  �ألخال�  عن   Cجلفا��
تا�Aية عديد*. Eال ��   Jطاq ملسلمني ع�� عديد* من 
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�لعاملية % �لسنو�J �ألخ�* � يسبق  ما شهدته �لساحة 
nا مثيل حيث ال �لو نشر* EخباAية من فو�جع �مظا� 
ُترتكب باسم �لدين ��لدين منها بر�C. فاملسلمو� يذ�و� 
يكّبر��  �هم   Cسو� حد  على  �ملسلمني  �غ�  �ملسلمني 
�يهللو�!! ال شك ��ا مظا� ضد �إلنسانية ُيتهم �لدين 
 Bعلى �سا& �نه �لذ aُيوضع % قفص �الִדا�حلنيف ֲדا �

��قد فتيل AEها_ �لنا& ��لفتك ֲדم.
 aا صيحة نرفعها من هذ� �ملن� ملن �و\ له نفسه �لقيا�E
qمد  �حبيبنا  Eمامنا  باسم  ֲדا   aيقو ال   �� �جلر�ئم   iֲדذ
 �E حيث  للعاملني  �Aة  �هللا  �Aسله   Bلذ�  � �ملصطفى 
Eليه  ُينسب  ما  مع  تتنا�  �لعطر*  �سنته  �لشريفة  �خالقه 
من ظلم �ֲדتا�. �ال شك ��  �عما\ �لفسا� باسم �لدين 
�لبعض  يع� عنها  �جلغر�فية فهي كما  للحد��  ال �ضع 
 Jبلسا� حا\ هذ� �لـُمسمى شهد�". ��بال حد �فسا"
�لعاصمة �لفرنسية باAيس هذ� �لشهر �عما\ فسا� فظيعة 
eهب ضحيتها عد� كب� من �ملو�طنني �ألبرياC ُقتلو� ظلما 
�عد��نا. �قد �صدA مكتب �إلعالa باجلماعة مباشر* بعد 

�نتشاA �خل� بيانا قا\ فيه:
"�ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية يدين هجما� با�يس 

$يدعو من !جل �لضحايا
�خلليفة  �لعاملية،  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   aماE  ���� 
�خلامس حضر* م��� مسر�A ��د هجماJ �لليلة �ملاضية 

�إلAهابية % باAيس.
�قا\ حضر* م��� مسر�A ��د متحدًثا من لند�:

"باسم �جلماعة �إلسالمية �أل�دية % �يع �-اC �لعا�، 
شعًبا  �لفرنسية  لألمة  �تعا�ينا  �لعميق  تعاطفنا  عن  �ع� 
�ل�  �لبشعة  �إلAهابية   Jجماn� �عقا_   % �حكومًة 
 aجوn� هذ�  يد��   �� Eال  ميكن  ال  باAيس.   % حدثت 

�لوحشي ��لالEنسا� بأشد �لعباJ�A �ملمكنة.
�إلAها_  �شكا\  �يع   �� �دً��  ��كد   ��  ��� كما 
��لتطرH ال متت بأية صلة لتعاليم �إلسالa �حلقيقية. ��� 
�لقر¢� �لكرمي يؤكد على �� قتل برCB ��حد هو كقتل 
 Hظر  B� حتت  �لقتل  ت�ير  ميكن  فال   .Cعا� �لبشرية 

قّط.
باسم  �لبغيضة  �فعاnم  لت�ير  يسعو�  �لذين  ��لئك   �E
طريقة  بأسو�  �عته  بتشويه  فقط  يقومو�  Eمنا   aإلسال�

ممكنة. 
�nجماJ �مع e�يهم   iعيتنا مع ضحايا هذ���تعاطفنا 
 �� pتعا�عو �هللا سبحانه �شكل. � Bبأ ��Aمع من تضر�
تقدمي مرتك¥ هذ�  يتم   �� ���عو  �لص�، �¢مل  يلهمهم 

�لعمل �لشرير pE �لعد�لة على جناg �لسرعة."
 فعلى �ملسلمني �ليو�A� �E a��� qق هذ� �لفسا� بال حد�� 
بينهم �مع من حوnم بسالg �ألخال�  فيما  يتحلو�   ��
�ملحمدية �ملستوحى من "�Aة بال حد��" ��� يستجيبو� 
ِهللا  �ْسَتِجيُبو�  ¢َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿يا  �جل:  عز  �هللا   Cلند�
(�ألنفا\ ٢٥) ���  ُيْحِييُكْم﴾  ِلَما  َ�َعاُكْم   �eَEِ َ�لِلرَُّسوِ\ 
يقفو� صفا ��حد� مستنكرين �عما\ �لفسا� �ل� ُتقاa باسم 

�ينهم �يسترجعو� �Aيته من �يا�B �لظاملني �لسفاكني.
�ملباAكة  �جلماعة   iهذ �سس  قد   � �هللا   �� شك  �ال 
�لوحي   g�A لنبيل حيث نفخ فيها�  Hدn� لتحقيق هذ�
 pE� ها �ملجيد�Aع� تا aد�ية �ملنوطني بأئمتها �لكر�n��

�� ير® �هللا �أل�A �من عليها. 
 Aبإظها �eلك  �حلنيف  �ينه  خلدمة  �Eياكم  �هللا  هد�نا 
 Aلنقية �ملساملة لكافة �لنا& % �يع �قطا� Cته �لسمحاAصو
�أل�A. �¢خر �عو�نا �� �حلمد هللا A_ �لعاملني ��لصال* 

��لسالa على سيدنا qمد �على ¢له �صحبه ��عني.




