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التقوى

�جلماعة  ,فعت  لطاملا 
�أل�دية  �إلسالمية 
بأمر  تأسيسها  منذ  صوִדا 
�ملهد)  �إلما�  سيدنا  يد  على   Zتعا �هللا 
بتصحيح  منا0ية   � �ملوعو0  ��ملسيح 
 Z=  �0�  vل� �خلاطئة  �إلسالمية  �لعقائد 
 vل�� �حتّجرها،  �ملسلمني  قلو*  قسو� 
عدمية  ألجيا[  مناخا  هيأ�  بد�,ها 
�ألخال�  عن  �لبعد  كل  بعيد�  �لر�ة 
�ملشايخ  فآثر  �لنبوية..  ��لسنن  �إلgية 
عن  ثياֲדم  �يستغشو�  R��nم  يصمو�   ��
�اh ما ناb0 به حضر� �ملؤسس � 
��ستك?�� �ستكبا,� �حّرضو� �لنا` على 
�أليا�  �متضي  جلماعته..   hلسما� عد� 
��لّسنو�  ��نقلبت هذ< �لقيا��0 �لدينية 

�لعمياc �مناهجها �gّد�مة سوc منقلب.
�إلجر�مية  با,يس  هجما�   hقو� �منذ 

�ملنظما�  من  كث\  تد�عت  كيف  ,�ينا 
 2 �لدين  �,جا[  �لتقليدية  �إلسالمية 
�ستنكا,   2 �السالمية  �لبال0  من  كث\ 
ال  عمال  باعتبا,<  �إلجر�مي  �لعمل  هذ� 
 �� شك  �ال  بصلة..  �إلسال�   Z= ميت 
 � Êلن� �لسمحاc �سنة  تعاليم �إلسال� 
بر�c من هذ� كله �لسنا هنا بصد0 بسط 
�أل0لة �لقرnنية �مشاهد من �لس\� �لنبوية 
��ديني  �لكننا  كمسلمني  نقضه..   2
�لتقليدية  �ألصو��  هذ<  هل   :]cنتسا
�ملستنكر� تع? عن فحوb تر�ثها �لفقهي 
��لعقائد) �لتأصيلي؟ �هل تد,) ما فيه 
من شو�ئب؟ �هل يكفي �الستنكا, للنأ) 
بالنفس ��لدين عن هذ< �جلرمية �� غ\ها 
من �جلر�ئم �لv يدفع Ùنها كث\ من �لنا` 
 bلدين �� بدعو� Z= �cتا,� بتهمة �السا

{الفة �ملعلو� من �لدين بالضر�,�!؟!

 vل� بباكستا�  الهو,  ºز,�  تكن   /�
�أل�ديني  عشر��  فيها  �ستشهد 
�هللا  يد)  بني  �لسجو0  �لرُّكع  �ملسلمني 
�لز�ئف  �لتدين  �حشية  تعكس   Zتعا
 cلذ) �,تضا< هؤال� iالعتقا0 �ملنحر��
�لعمل  هذ�  يدينو�    / �لذين  �لشيو§ 

�إلجر�مي.
مند0ين  �لعا/  على   cهؤال خر~  هل 
بضر�,�  منا0ين   cألبريا�  �0 �رمة 
ساعني  �لتقليد)  �لدي   �لفكر  مر�جعة 
ملر�جعته من جديد �تنقيح متو� �لكتب 
من �لشر�� ��لتأ�يال� �خلاطئة؟ �� �Rم 
�ملنهجي  �خللل  هذ�  عن  �لصمت  ��و� 
�مر�كزهم  مكتباִדم  به  تعّج  �لذ) 
�جامعاִדم  0,�سهم  �حلقا�  �لدينية 

�فتا��هم؟!..
من   Û?للت �ملتلونو�   cهؤال خر~  هل 

�ا[ �غز�[
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�ستنكا,   �� ,0ته  لعلة  �ملرتد  قتل  فكر� 
مفهو� �جلهاg� 0جومي �لعد��¨ �� �نتقا0 

c�,n �ملد�,` �لفقهية �لتر�ثية؟ 
 iألحنا� �ألwهر   cعلما خر~  هل 
�فتا��هم   iألحنا� فقه  بتنقيح  مطالبني 
بشأ� �نتقاC عهد �لذمي �لكتا¤ سا* 
�ئمة  �ملسلك  هذ�  سلك  �هل  �لرسو[؟ 
��حلنابلة  �لشافعية   cعلما�  cخطبا�
�غ\هم ممن �هبو� مذهب عد� قبو[ توبة 

سا* �لرسو[ ��جو* سفك 0مه؟
بال0   cعلما كبا,  هيئة  =�0نة  كانت  هل 
 Z= ممتد�  �جلرمية  gذ<  �لوهابية  �حلرمني 
�ملنهج   2 �ملغلوطة  �لدينية  �ألفكا,  =�0نة 
�لوها*  عبد  بن  @مد  لتر��  �لدي  
�لسعو0ية  �لد�لة  تشيع  �لذ)  �لنجد) 

�0بياته 2 كل مكا�؟!
�لفضائيا�   2 �ملشايخ  علينا  خر~  هل 
�ملختلفة مطالبني =عا�0  ��سائل �إلعال� 
�لنظر 2 كتب �لتر�� ��ليصه من �لفقه 
�لكتب  �طباعة  تد,يس  �جترمي  �لدمو) 
�لصفر�c من �مثا[ �لصا,� �ملسلو[ على 
شامت �لرسو[ البن تيمية �حلر�¨   �كتا* 
�لسيف �ملسلو[ على شامت �لرسو[ لتا~ 
�لتصانيف  من  �غ\ها  �لسبكي  �لدين 
�لدين  باسم  ��لقتل  �لغيلة  على  �ملحفز� 
��ملر�كز  �جلامعا�  مكتبا�   2 �ملنتشر� 
�إلسالمية ��0, �لكتب �لعامة ��ملكتبا� 
بني  �ملنتشر�  �لرصيف  �كتب  �لتجا,ية 

جنبا� �لشو�,h �لشعبية ؟!
هل نستفيق يوما على تطه\ �جلامعا� 
��لبحو�  �ملاجيست\  ,ساال�  من 
�ملؤصلة لثقافة �gد� �=باحة �لد� ��ضع 
 cالبقا� بد[  �لدي   للتعليم  جديد�  nلية 
كليا�   2 �ملتمثلة  �ملو�  مصانع  على 
 iالn ~ّر� vلشريعة ��صو[ �لدين �ل�
�لسقيم  �لفكر  هذ�  حاملي  من  �ألفو�~ 

�ملعوّ~؟
�ما من خالt من هذ� �لغذ�c �لفكر) 
�ملسلمني  �,ية  به   bُتغّذ �لذ)  �لسا� 
gا  ضا,ية   Ýحو�  Z= �وgا  ��لذ) 
قابلية �النقضاC ��لتفج\ 2 �) حلظة 
��ستبد�له بغذ�c �لتعليم �ملحمد) �ألصيل 
تعمر   vل� ��ملو�هب  �لفكر  ينمي  �لذ) 
�لسال�   h,تز� ��ملا0ية  �لر�حية  �حليا� 

�تعلي كلمة �لدين.
من  �ملشايخ  �يها  كفاكم  فكفاكم، 
�للسانني  �من  �خلطابني  �من  �لوجهني 

عدال  حكما  جاcكم  من   Z= ��نصتو� 
إلعالc كلمة �لدين �=ظها,< على �لدين 
بتهذيبه  �ִדّذبو�  بإ,شا0<  �خذ��  كله 
�تعّلمو� منه �لقو[ �لسديد ��جلها0 �حلق 
��نظر��  مييتها  �ال  �لنفو`  �يي  �لذ) 
�اعة  من  �Ùرته  ما   � شجرته   Z=
كل  تسترخص  ,شيد�  �خالفة  عظيمة 
�إلسال�  عن   hلدفا� سبيل   2 متلكه  ما 
��ملبشرين  �لدعا�  من  �فو�جا  له  �تعد 
�لزما�  هذ�  لفتح  �ألقو��  كل  من 
�لذ)  ��لوئا�  ��ألمن  �لسال�  بفتو� 
تعليم  �ا[  فيها   h,يز� �لقلو*  يغز� 
�إلسال� فاغترفو� �يها �ملشايخ من معني 
هذ� �إلما� لتشهد�� كماال� هذ� �لدين 
�هذ�  نصرته   2 �تسهمو�  �ملن\�  �لّ?�قة 
لن يتحقق لكم من غ\ �لتو�ضع ��الميا� 
�هللا  ملشيئة   hخلضو�� �فئدتكم  �تطه\ 
 2  � �ملصطفى  ,سوله   �0�,=�  Zتعا

�جو* بيعة =ما� هذ� �لزما�.

أما من خالص من هذا الغذاء الفكري السام الذي ُتغّذى به 
ذرية املسلمني والذي �وYا إ� وحوش ضارية Yا قابلية 
االنقضاض والتفج� � أي حلظة واستبداله بغذاء التعليم 
احملمدي األصيل الذي ينمي الفكر واملواهب الm تعمر 
احلياة الروحية واملادية وتزرع السالم وتعلي كلمة الدين.




