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التقوى

عن  بأنبا�  �إلخبا�ية  �لتقا�ير  يوميا  تطالعنا 
�نساً�  شيوًخا  �ألبريا�  �ملدنيني  %ال# 
�لعديد   & هدً��  *ما(هم  تذهب  �/طفاًال 
مسلمني.  شبا3  /يد4  على  �إلسالمية  �ملجتمعا8  من 
 :�يعتقد هذ;  �إلجر�مية  بأعما=م  /<م  ��ألَمّر  ��أل*هى 

/<م Dاهد�: & سبيل �هللا �/<م سينالو: �جلنة. 
ا  �يرّشو<م �شًّ Fعز Hنا/ فتهجم Jموعة مسلحة على 
 Mمن غ ��جلرحى  �لقتلى  من  �لعشر�8  فيسقط  عشو�ئيا 
Tنب. هذ; �ألعماF �إل�هابية �لوحشية تتكر� يومًيا على 
 &  :�Dاهد /<م  فاعلوها  �يّدعي  �إلسالمية  �لساحة 
 Vسائل �إلعال��تنقل  .Vإلسال� Wعز�X�سبيل نصرY �لدين 
 :/ :��ملشاهد �ملأسا�ية للضحايا �%ثا� �لدما� ��لدما� *
 ]��تثM �لد��فع الaاT موقف حاسم لتفكيك �لفكر �لعد
منها  �متّكن  شبابنا  بعض   Fعقو غز�  �لذ4  �إلجر�مي 

.fيَّن =م �لضاللة هدW���ستوg على نفوسهم 
فبالرغم من %ال# ضحايا هذ� �لفكر �لوحشي �لذ4 يعيث 
& �أل�m فساً*�، k نسمع بوقفة حاWمة جا*Y جتا; �ملنابر 
�لدينية �لr متأل قلو3 �عقوF كثM من �لشبا3 بـ"ثقافة 
قيمة   sخا�X� ��ִדم T  Mتدم  gX تدفعهم   rل� �لكر�هية" 
�حلياY & نفوسهم. /ما �لسلطا8 �ألمنية فال �Wلت ُتغلِّب 
 Hتكر� �إل�هابية،   Fلألعما مو�جهتها   & zألم� �لعامل 
 mملر� {�جهو*ها على �ملعاجلة �ألمنية *�: �ستئصاF عر
�ملتحمس  شبابنا  بعض   Fعقو من  متّكن  �لذ4  �لفكر4 
*ينًيا. �من خالF ~ا�ال8 هزيلة ال تسمن �ال تغz من 
جو� ُشكلت بعض �للجا: لتوعية من �بُتِلَي بد�� �إل�ها3 
���جعت مر�جعة سطحية �ملناهج �لتعليمية ֲדد# تنقيحها 

من �لعناصر �لفتاكة، �لكن ما جد�f كل هذ� مع بقا� 
�جلذ�� �لسامة & بنية �خلطا3 �لديz؟!

�لفكر  جتا;   Yملتخذ� ��إلجر���8   Fحللو� تبقى  �هكذ� 
باملسكنا8  /شبه  سطحية  حلوًال  �إل�ها�،   ]���لعد
�ملتمكن من  �لعميق  �لد��  gX /صل  �لr ال تصل  �ملؤقتة  
 Fلسؤ����ملفاصل �لفكرية ��لثقافية �ملسيطرJ & Yتمعاتنا. 
/صحا3  يتر**   �Tملا  ..Vملقا� هذ�   & نفسه  يطر�  �لذ4 
ع�  �ملتطر#  �لفكر  من  حاسم  موقف   Tاa�  & �لسلطة 
شبابنا ضد  /خفقت & حتصني  �منابر  مؤسسا8   Mتطه
�لعامل  تغليب  Jتمعاتنا   & يتم  م�   gX �إل�ها3؟!  %فة 

�لسياسي على �لعامل �لعقائد4 �لصحيح؟!
Dب على Jتمعاتنا /: تر�جع نفسها �تقف �قفة تأملية 
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 gX صلتنا�/ rتفحص من خال=ا �آلليا8 �لضالة �ل Y*جا
�تتسا�F ملا�T �ن & هذ� �حلاF بالرغم من  .Yهذ; �ملأسا
توفر ��نتشا� �سائل �لتوعية من ~طا�TX 8عية �فضائيا8 
*ينية �هلم جرًّ�.  �ال شك /: �يعها فشلت & Xنتا� 
ثقافة مانعة على /�m �لو�قع جتا; �لفكر �لديz �ملتطر#. 
�حو� فتاكة" ضد " gX بعض شبا3 �ملسلمني Fحتو �Tملا
�لناH؟   Yيا� �الستخفا#  هذ�   k �طا<م؟ /� Jتمعاִדم 
هذ; �لتسا(ال8 �غMها تضعنا /ماV �ألمر �لو�قع /ننا نعيش 
فزعة k يشهد =ا تا�يخ �إلسالV مثيال ميكن /: تشخص 
خلل  هو  �لذ4  بالسرطا:  �حلديث  �لطب  مبصطلحا8 
 .fִדاجم من خالله بعض مكونا8 �جلسم مكونا8 /خر
 :X حيث  حتديد�  �إلسالمية  �لساحة  على  نر�;  ما  �هذ� 
�لكر�هية ִדاجم كل معاk �ملحبة �متحقها ~ًقا حتت غطا� 

شعا��8 *ينية �Wئفة. 
�لقد �ستولت هذ; �لكر�هية �لعميا� على قلو3 �حلاقدين 
فأطالو�  ُيسمى   �/ ُيذكر  شي�   4/ حتقيق   & �لفاشلني 
 Yًعا*�  Yًنفسهم �ا/ �نصبو�  �لعبا��8،   �����َتد �للحى 
 Mكث Fنغثو� �ومهم & عقو�للدينِ، ��لديُن منهم بر��، 
من �لشبا3 �ملتحمس خلدمة �لدين �/لقو� ֲדم �بضحاياهم 
gX �لتهلكة. X: هؤال� �ملتاجرين بدما� شبابنا T�ياִדم ال 
�Wلو� � & /من �نعمة بينما %ال# �لشباT 3هبت *ما(هم 
�لدين  �لشريعة �إلسالمية �عفو  هدً��.  �تناسو� �احة 
 sنصو على  مبنية  خاطئة  باستنباطا8  قامو�  �حلنيف 
مشوهة  قر���8  جانب   gX هذ�  سياقها.  من  جر*�ها 
/يديولوجيا ي���: من  �aذ�ها صرًحا   Vيخ �إلسال�لتا
للدين �حلنيف �لرسوF �ألمن  فوقه جر�ئمهم �Xسا�ִדم 

��لسالV سيدنا �موالنا ~مد �ملصطفى �.
ممن  هم  �لثائر  �لشبا3  من  �لشر�ة  هذ;   :/ شك  �ال 
/حالمهم   �/ مصاحلهم  /جل  من   Vباإلسال  :�يتاجر
�لدين  قد�سة  بني   لطو:  /<م  شك  �ال  �هامهم. /�
�جا; �لدنيا. ��حلقيقة �لr ال بد من �جلهر ֲדا هي /<م 
�ملسلمني  من   Mلكث� أل:   Vإلسال� على  �خلطر   �شديد
 & �يتطوعو:   :�فينقا* �جلياشة  �لعو�طف  حتملهم 
��ملسلمني على حد سو��  Vصفوفهم. فيسيئو: لإلسال
�هم �سبو: /<م �سنو: صنعا. فشتا: بني ��ة �لدين 

�حلنيف ��احته �بني �حشيتهم �غطرستهم.
له   Fتسو من  لكّل   fلتقو� من�   من   Fنقو �ن  �ها 
 .. عليكم  "باهللا  �لوحشية:    Fألعما� للقياV ֲדذ;  نفسه 
ال ترتكبو� �جلر�ئم ��ملظاk باسم حبينا �ملصطفى �". 
Xال  �لبتة  سيفه  يرفع   k قاطبة  لإلنسانية  �لر�ة   Fفرسو
�لعد��: ضد �اعته، �k يهجم قط على  لر*  مضطًر� 
 Y*عبا *ير   Vيهد  k� نباًتا  �ال  W�ًعا  �ر}   k� مدنيني 
ناهيك عن �ملساجد، بل على �لنقيض من Tلك /مَّن =ا 

�حلماية ��لرعاية �لكاملة.
X: هذ� هو فكر �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �ملستوحى 
�لذ4  ألحد"  كر�هية  �ال  للجميع  "�حلب  شعا�ها  من 
/ثبت جناعته على ما مدf تا� ها �ملجيد منذ مائة �¥سة 
�عشرين سنة �ملنصرمة �هو �حد; لقا*� على تفكيك 

�/: �ل ~له. ]���لفكر �لعد
*�عني   �لشامخ  �ملن�  هذ�  من  نرفعها  صا*قة   Yعو* X<ا 
�ملوg عز �جل /: ينو� بصMتكم �يهدينا �Xياكم لسو�� 

�لسبيل. �%خر *عو�نا /: �حلمد هللا �3 �لعاملني.




