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التقوى

عندما يتبخر فحو
 �لتقو
 من �لقلو�، 
��ل  ��ملا��  �لر�حي   ��لسال يغيب 
��لبغضا%.  ��لشحنا%  �ألنانية  مكا,ما 
 
�عندما ُتو%ُ� �ملحبة ��ملو�2 ��ألما1 على مر/
 �لقو
�لعظمى ��لصغر
 �ُ�ر� �ملجتمع �لد�; من /هم 8كائز 
�ستقر�G� ،D8 مثل هذD �أل�قاB �لعصيبة تقتضي سنة 
طريق  عن   B�8لقر��  JاK� /صحا�  8Nشا�  �ألOلية  �هللا 

/�ليائه �ألطها8.
مبو�قف  �Oخر  �ألVدية  �إلسالمية  �جلماعة  �تا8يخ 
تا8]ية من هذ� �لطر�O. �نقتصر G هذD �لسطو8 على 
/م\  �ل^ �جهها حضر2  �لعديد2  �لرسائل   _N �إلشا28 
�ملؤمنني -/يدD �هللا- a8 _Nسا% �ساسة �لد�` �لعظمى، 
��خلطاباB �ل^ /لقاها G �لhملاناB �لغربية fNا�� لفتيل 

حر� فتاكة. 
�ال شك /1 ما يقو� به حضرته G هذ� �ملجا` مستوحى 
جتليا  باعتبا8ها  �خلالد2  �ملحمدية  �لتعاليم  صميم  من 
عظيما من �هللا �ملنا1 لكي يعرo �لناn �ين �هللا �لقومي، 
�مييلو� كل �مليل N_ 8ֲדم �لرحيم �يتركو� سبل �لشيطا1 
�لرجيم، �لذ� /شاt بني /نصاD8 �لفنت ��ملفاسد، فجّفف 
نشعر  �خلضم  هذ�   G �uن   .��لسال ينابيع  قلوֲדم   G
zاجة ماسة كي ُيفتح با� V8ة �حلضر2 �إلwية �يأتينا 
�أل8}. �ال شك   G يسقي كّل من َمِعني  مبا%    �
 J1 تعاليم �ملصطفى �لغرَّ�% � هي سفينة �لنجا2 إلنقا/
�لدنيا من بر�ثن �لفسا� ��wال�، حيث علمنا � ُطرَ� 
نسيها  قد  �ل^  �لعبا�  �حقو�  تعا_  �هللا  حقو�  تأ�ية 

فشّتا1  �لسابقة.  ��لشر�ئع  �ملقدسة  �لكتب   tتبا/ ح� 
من   tٍنو كل  لنا  بيَّن  �لذ�  �لكرمي   1��لقر تعليم  بني 
�ألحكا� �ملنصبغة بالتقو
 ��لسال� �نو�tO �خل\ �عّلمنا 
كيفية تأ�ية كل �حلقو�.. �بني ما عبثت به �أليا�� غ\ 

�ألمينة G �لكتب �ملقدسة قليال كا1 /� كث\� !! 
�إلنسا1  يكو1  بأ1  �ألمل   ��إلسال تعليم  /عطى  لقد 
مظهًر� لصفاB �هللا تعا_ G نطا� �د�� � يعكسها على 
�إلنسانية �ملتعطشة لنو8 �حلضر2 �إلwية فيحل �لسال� على 
 �كل من هّب ��ّ�. �ال 8يب /1 �لتقو
 ��حة �لسال
�بذ28 /شجاD8 �ملخضر2. كما /,ا �ألساn لكل /بو�� 
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�لسال� �هي �حلصن �حلصني حلماية �إلنسا1 من كل 
 Bليا�
. كما /نه ال 8يب /1 للدين �حلنيف J/� سيئة
فعالة ميكن /1 تقضي على فسا� �لعا� �لذ� � تفلح 
هيئاته �منظماته �لد�لية G حتقيقه �نزt فتيل �حلر�� 
��لدما8، فما �د� على مر/
 �مسمٍع من �جلميع.. 
يد` على خيبة تلك �ملؤسساB �فشلها، �هذD �خليبة 
 .���إلخفا� سببها ِقلَّة �لتقو
 ��لبعد عن ��هب �لسال
JN كيف ملن �ستولت عليه نزعة �لتفاضل �ملا�� ��لقومي 

��لطمع G مو��8 �آلخرين /1 �قق �لسال� �لعاملي. 
1N �لسال� ال يستتب مع غيا� �لتقو
.. ��الضطر�� 

�لذ� تشهدD �لساحة �لعاملية فلن ُيقضى عليه ما � ُيقَض 
على �لشعو8 بالتكh ��ألفضلية ��لطمع G مو��8 �لد�` 
�لضعيفة.. �ال ميكن /1 يستتب �ألمن ��لسال� G �لعا� 
ما � يترسخ G قلو� كل �ألمم /,ا على حد سو�% من 
�حلق   ��لسال ��هب   _N  oلتعر� عليها   1/�  "���" 8Jية 

�لذ� بعث �ملصطفى � V8ة للعاملني.
�من /جل Nقر�8 �لسال� �لعاملي ُ/سست �جلماعة �إلسالمية 
ثانية  �أل8}   ��لسال ليعم  تعا_  �هللا  من  بأمر  �ألVدية 
من  كث\  �عترفت  �لقد  �حلقيقية.   � �ملصطفى  بتعاليم 
�ملبا8كة  �اعتنا  مبساعي  �تلفة  /صعد2  على   Bجلها�
مسئولية  فإ1  لذ�  للبشرية.  �Nيصاله   ��لسال لتمكني 
 ��إلسال  1/ يثبتو�   1/ مكا1  �ألVديني G كل  �ملسلمني 
ليس �ين �لعنف؛ بل هو �ين �ألمن ��لسال� �ير��� على 
تلك �لفرية �لظاملة �ل^ ير��ها خصو� �إلسال�.. �يثبتو� 
 Bعلى �يع �ملستويا �wم عمليا /1 تعاليم �إلسال� تقد
�لضما1 لألمن ��لسال� بكافة /نو�عه. فما � يعلم 8جا` 
�لدين ��لساسة على حد سو�% /1 �لتعاليم من مقاصدها 
تنتهي  فلن  �خلالق  �هللا  ��صا`  �إلنسا1  �سعا�2   ��لسال
 � �ما  �لدفينة،  ��ألحقا�  �لطائفية  ��لفنت   Bالضطر�با�
�حلو�8  بلغة  �لتحريض  لغة  يستبدلو�   �� 
بالتقو يتحلو� 
مع �آلخر uو مقاصد عليا �يتخلصو� من �لوحشية ��نا2% 

 .��ألخال�، لن �ل �لسال� ��لوئا
�خ\ ما �تم به كلمتنا �عا% �ملصطفى �.. �للهم /نت 
.���إلكر� �جلال`   �J يا  تبا8كت   ��لسال �منك   ��لسال
�صلى �هللا على سيدنـا �مد �على �له �صحبه �سلم.

إن السـالم ال يسـتتب مـع غياب 
التقوى.. واالضطراب الذي تشـهده 
الساحة العاملية لن ُيقضى عليه ما " 
يقض على الشعور بالتك1 واألفضلية 
والطمع 9 مـوارد الدول الضعيفة..




