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التقوى

لباكستا�  �يا5ته   �
�لدكتـو��5  ,تسّلمÝه 
�لرئيس  Òد   ´ �لفخرية 
فيه  ميّجد  شيئا  مرسي  �مد  �ملصر% 
�لقر�   � باكستا�   � ,�لنهضة  �لِعْلم 
�ل�,فيسو5   Hمثا  bسو �لعشرين 
�حلاصل   hلسال� عبد  �مد  �ألªد% 
حيث   ،Eلفيزيا�  � نوبل  جائز�  على 
قاH: ",لقد �سهمت باكستا� بعلمائها 
 Fلعشرين � ¥ضة �ملجاال� �لقر�   �
�لعا´   Hحصو ,كا�  ,�لفنية،  �لعلمية 
�مد عبد �لسالh على جائز� نوبل � 
�لفيزياE �ليًال على kلك ,مدعا� فخر 
لنا mيًعا."  ,قد قوبل قوله هذ� بتصفيق 
�متعاٌ   َظَهَر   �ْJ, �حلضو5،  حا5 من 
على ,جه 5ئيس ,�E�5 باكستا� خوًفا 

من �ملشايخ، على ما يبد,، �لذين منعو� 
�لتلفزيو�  على  �ملقطع  هذ�  من ظهو5 

�لباكستا» حسب ما بَلغ�. 
 �ما �لكاتب فهمي هويد% فقد تذمَّر � 
مقاله � Àلة �ملجلة عد� ٨٨٣ بتا5يخ 
"�عو�  عنو��:  حتت   ١٩٩٧/١/١٨
للتفكر مبنطق �إلضافة ال �حلذ}، مأسا� 
عا´ مسلم جتاهلته �ّمُته ألنه �ªد%".. 
 � hكر ,فا� عبد �لسالkِ hتذّمر ِمن عد
�لصحف �لعربية "5غم �� موته �حد¦ 
 Vصدمة � �أل,سا� �لعلمية �لعاملية �ل
,Äوثه  Jجنا��ته  ,تابعت  قد�5  عرفت 
لته للحصوH على جائز� نوبل  �هَّ  Vل�
ح² كا� �,H عا´ مسلم حصل على 
تعب�  حسب   "hلعلو�  � �جلائز�  هذ� 

هويد%. 

عن  �حلديث   � هويد%  ,�سهَب 
Jجنا��F عبد �لسالh �لفيزيائية ,�لعلمية 
,�لبحثية �ملختلفة. ¤ �نتقل J` موضوعه 
خطوً�  فيه   h يتقدَّ  �� ,قبل  �لرئيس، 
�ألªدية،  مع  يتعاطف  ال  �نه  �علن 
¤ طر� تساwله: ما موقفنا من 5جل 
بينما  بفر�ئضه   hيلتز, Jسالمه  يعلن 
�ألصغر  �لفسا�  بعض  عقيدته  يتخلل 
 h� ،�,؟ هل نقبله ,بأ% شر�ألك� ,�

نرفضه ,^ذفه من قائمة �ملسلمني؟
,Òيب بقوله: ليس � ,سعنا �� نكفِّر 
شخصا يعلن �نه مسلم، ناهيك عن �نه 

ال مصلحة لنا � kلك. 
�ملشايخ  من  بُرْعٍب  مقاله  بد�  ,كما 
 `J ��عو  فقط  "لكن�  بقوله:  خَتمه 
�لتفك� � kلك بغ� عصبية �, تشنج 
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�, سوE ظن". 
ليتهم  �لقر��!  يقر�,�  �ملشايخ  ليت 
يتدبر,� فيه قليال! يقوH �هللا تعا` ﴿َال 
َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي 
يِن َ,َلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِ�َيا5ُِكْم َ�ْ�  �لدِّ
َتَبرُّ,ُهْم َ,ُتْقِسُطو� Jِلَْيِهْم �Jَِّ �هللا ُيِحبُّ 
فعلى   ،(٩ (�ملمتحنة  �ْلُمْقِسِطَني﴾ 
فالو�جب  كّفا5  �ألªديني   �� فرِ  
هو ِبرُّهم ,�إلقسا� Jليهم كما تنّص 

�آلية بوضو�. 
�لفريُق �لذ% جتب �ل���E منه هو �لذ% 
�يا5نا،  من  pرجنا   �� ,يريد  يقاتلنا 
قاH تعا` ﴿Jِنََّما َيْنَهاُكُم �هللا َعِن �لَِّذيَن 
ِمْن  َ,َ�ْخَرُجوُكْم  يِن  �لدِّ ِفي  َقاَتُلوُكْم 
Jِْخَر�ِجُكْم  َعَلى  َ,َظاَهُر,�  ِ�َيا5ُِكْم 
ُهُم  َفُأ,لَِئَك  َيَتَولَُّهْم  َ,َمْن  َتَولَّْوُهْم   �ْ�َ
 �kفإ  ،(١٠ (�ملمتحنة  اِلُموَ�﴾  �لظَّ
باألسلحة  يعتد,�  �ألªديو�  كا� 
فالو�جب قتاeم، ,�kJ كانو� يطر�,� 
�آلمنني من �يا5هم فال بد من �لتصد% 
eم. لكّن شيئا من هذ� ´ £د¦ قّط، 
بالص�  �ملعر,فو�  �ألªديو�  هم  بل 
,عدh �لتذّمر ,�إلحساِ� J` خلق �هللا 
,نشِر �لسالh ,�ألمِن ,�ملحبة، ,�لتنظِ� 
 .b,�لتقو �للتسامح ,�لتعا,� على �ل
هم �ألªديو� ,حدهم �لذين ,�جهو� 
مساجدهم   �  Fلرشاشا�, �لقنابل 
بندقية  يرفعو�   ´, نظ��،  عزَّ  بصٍ� 

بوجه �حد، ,´ يتسببو� � �% فوضى، 
بل ´ pرجو� � مظاهر�، ,´ يرفعو� 

�% شكوb لغ� �هللا. 
تعاملو�  �لذ%  �إلقصائي  �لفكر  هذ� 
فيما  عالقاִדم  على  ينعكس  معنا  به 
 Fٍيث ´ يقتصر على �غتياالÄ ،بينهم
متفرقة، بل �J �حلر( �لطائفية مشتعلة 
 � ,ليس  مكا�،  من  �كثر   � �آل� 

سو5يا ,حَدها. 
كلها  ,�لشيعة  �لسنة  بني   Fلعالقا�
ثقة.   hُنعد��, ,كر�هية  ,تربص  5يبة 
مع �¥م يؤمنو� بإله ,�حد ,ن� ,�حد 
,�حد�،  ,صالُتهم  ,�حد،  ,كتا( 
,�حد�.  ,قبلُتهم  ,�حد،  ,حّجهم 
بثقة  �ملسلمني  يتعاملو� مع غ�  بينما 

,سالh، حJ ²سر�ئيل يريد,� �التفا� 
 .Hمعها ,يتنا�لو� تنا�ال تلو تنا�

�ّنهم  هو  Jمنا  kلك؟   � �لسبب  فما 
بعدهم  بسبب  �هللا  لعذ�(  يتعرضو� 
�هللا حاeم  �هللا، ,قد كشف  �ين  عن 
 ،hهذ� ببعثة �ملسيح �ملوعو� عليه �لسال
¤ �تفاُقهم على تكف�� بدH �إلميا� به 
شاkين  يصبحو�   ´ فهم  ,مناصرته، 
بكفِرهم Äضرته، بل Jّ� بعثَة حضرته 
سلًفا،   �kلشا� بو�طنهم  عن  كشفْت 
فالذ% يكُفر مببعو¦ �لزما� بعد معرفة 
قـلًبا   Mلنا� �سو�  هو  حججـه 

,قـالبا. 
فاَهللا ندعو �� يشر� صد,5هم للحّق 

ح² يتجنبو� هذ� �لدما5. 

hدية �لبا5، �لدكتو5 �مد عبد �لسالªبن �أل�


