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التقوى

عديد�  مبصطلحا�  �إلعال�  �سائل  تطالعنا 
كا�  �ينما  �ملسلم  للمو�طن  ُتنسب  ما  غالبا 
�جلسد)  �إل,ها*  منها  �لعا/،  بال0   2
��إل,ها* �القتصا0) ��إل,ها* �لفكر) �لذ) سنالمس 
بعض مال@ه ع? هذ< �لسطو,، ��لذ) =� بسطنا تعريفه.. 
فهو كل نشاF يتم من خالله فرC ,�) @د0، �� ج? 

�آلخرين على سلوJ ُيوIو� �نه �لصو�*.
عاملية  ظاهر�  هو  �لفكر)  =إل,ها*   �= �ألمر  ��قع   2�
�Rا  كما  متفا�تة.  بنسب  �ملجتمعا�  كل   2 موجو�0 
�لزمن.  قدمي  منذ  ُ�جد�  �لكنها  �لعهد  حديثة  ليست 
�ألفو�<،  تكميم  على  يعمل  =نه  حيث  خطو,ته  �تتفاقم 
�نه   Z= باإلضافة  تفك\ها  ملكة  �تعطيل  �لعقو[  �جتميد 
ُ̀ هذ�  يفرC عليها عد� قبو[ �آل,�c �ملعا,ضة. �يرb مما,
�حلق dب   cعد�� gم  معا,ضيهم   �� �إل,ها*  من   hلنو�
@ا,بتهم �قتلهم. فهم ال يسمحو� بتعد0 �آل,�c فحسب 

بل يصا0,�� �حلريا�. 
 iال شك �� �إل,ها* �لفكر) هو نتيجة مباشر� للتطر�
بقشر �ظاهر  يتبنو<  يتمسك من  �لدين، حيث  ��لغلو 2 
��جتها��0  �تفاس\  nثا,  �َيْقفو�  حرفية  بطريقة   hلشر�
متو�  على  �جلمو0  عصو,  �لظلما�..  عصو,   cعلما
�لنصوt. �يتفا��0 �لتحر) 2 مقاصدها �غاياִדا ��لبحث 
جلميع  �لعامة  �ملصلحة  حتقق   vل� �مغاwيها  حكمها  عن 

�ملو�طنني بغض �لنظر عن �نتما�cִדم �لعرقية ��لدينية.
�لسا� حا[ هؤالc �ملغالني 2 �لدين �لذين ال يقبلو� ,�ًيا 
 cلد�� فهو ضدنا"، �هذ� هو  معنا  ليس  "من  {الف| gم.. 
�لفتاJ �� بعبا,� �خرb "�إل,ها* �لفكر)" ��لذ) عندما 
 Z= iاية �ملطاR 2 (0ميز~ بالتشد0 ��لغلو 2 �لدين يؤ
�إل,ها* �جلسد) �ما يصب به على �إلنسانية من �ريب 

��ويف لألبرياc �قتل �تدم\.. 
 �� ��0بياִדم  �لسلف  بكتب  متمسكو�  �هم  ليتهم  �يا 
يتمعنو� 2 ما قاله �إلما� �لشافعي -,�ه �هللا- ",�يي صو�* 

�تمل �خلطأ، �,�) غ\) خطأ �تمل �لصو�*"!!
�لر�)  �لتأث\ على صاحب  �إل,هابيني 2  �2 حا[ فشل 
�ملخالف �حتويله =Z ببغاc ير00 ما ُيقا[ له من �فكا, تافهة 
=ما  ُيتهم:    cلسمحا� �لدين  مع ,��  تتماشى  سخيفة ال 
بعميل ألمريكا �� أل�,�با �� إلسر�ئيل، �بالتا� فهو كافر 
�قد يضطر  ُيفر� من كل مضامينه  0مه. �هكذ�  �ُيهد, 
=Z �لتر�جع 0فاع| عن �طنيته �عقائد< �=ميانه ��النضما� 
=Z �لقطيع �لفاسد �لفاسق. �هذ� حتديد� مع حصل لكث\ 
من �لشبا* �ملسلم �لذ) يقطن 2 �لغر* هاجر لاللتحا� 
بد�لة �خلالفة �إلسالمية �ملزعومة �بعد �� ,�b ما ال ُيصد� 

قر, �لتر�جع ��لعو�0، �هيها� له فالقتل مص\< !!

IIÍÖ“�’\;g]·Ñ¸\IIÍÖ“�’\;g]·Ñ¸\

ÏË÷Ë÷ü;Ïà\ÑÄÏË÷Ë÷ü;Ïà\ÑÄ



٣

التقوىاجمللد السابع والعشرون،  العدد العاشر - ربيع الثاني وجمادى األولى  ١٤٣٦هـ  شباط / فبراير ٢٠١٥ م

=� �ملتأمل 2 كل =,ها* فكر) مر على �ألمة سيجد �� مآله 
�لتحو[ ملرحلة �إل,ها* �جلسد).. ��لتا,يخ يثبت هذ�؛ 
فإ� �لفئة �لضالة �لv خرجت كإ,ها* فكر) على سيدنا  
عثما� بن عفا� � ��صمته بالظلم �ملا� ��لوظيفي، � ما 
لبثت �� خرجت عليه �على �ألمة بإ,ها* جسد) فقتلته، 
��ستقطبت غضب �هللا �قلبت كيا� �ألمة، �فتحت عليها 
�لفنت، تعد صو,� ��ضحة ملوضوh �ثنا. �/ تتوقف هذ< 
�لزمن �ها �ن  بل تكر,� مع  �ألحد�� =Z �لك �حلد 
2 عصرنا �حلاضر نشهد مظاهر �تد�عيا� �لغلو ��لتشد0 
�إل,ها*  مرحلة   Z= حتو[  �لذ)  �لفكر)  ��إل,ها* 
�لفكر)  �إل,ها*  �اعا�   �cعبا من  فخر~  �جلسد)؛ 
�فر�0 �خاليا =,هابية جسدية �حت لنفسها بقتل �تر�يع 
�ملسلمني �تدم\ �لبنية �لتحتية لكث\ من �لد�[ �إلسالمية 
�هلم جر� من �عما[ �خلطف ��إلجر�� ��العتد���c على 

ش� �نو�عها.
�يطو[ �حلديث حو[ تد�عيا� �إل,ها* �من ُيموله �من 
�ملستفيد �هلم جر� �لكن �ألمر �ألهم �لذ) dب �إلشا,� 
=ليه هو �� معاجلة �إل,ها* ال تتم =ال بإشاعة �لدميقر�طية 
�لر�)  ��حتر��  �لعامة  ��حلريا�  �حلقو�  �صيانة  �حلقيقية 
قبل  من  �حلريا�  gذ<   Jنتها�  (�  ��0 ��حليلولة  �آلخر، 
�حلكا� �� �لتنظيما� �� ,جاال� �لدين. كما ال نستطيع 
�تعزيز  �نشر  �لدي ،  �لتشد0  مو�جهة  مبعز[ عن  معاجلته 
�ملفاهيم  لتصحيح  �لبّناc؛  ثقافة �الختالi، �تفعيل �حلو�, 
�خلاطئة �لفتاكة.  ��ألهم من هذ� كله هو �لرجوZ= h �هللا 
�تعاليمه �لصحيحة �لv �بتعد عنها �إلنسا� كل �لبعد ح� 

طغى �إلحلا0 على جوهر نفسه  �تفك\<.
�إل,ها*   ��  Z= نش\   �� =ال  �ملقا�  هذ�   2 يسعنا  �ال 
�لفكر) ليس جز�c ثابتا من ثقافة �لفيج �ألعو~ 2 �ألمة 
بطريقة  سبله  ينتهج  �يضا  �لغر¤  �إلعال�  �لكن  فحسب 
�� �إلسال� 0ين  �لعا�  �لر�)  خبيثة حيث يرسخ 2 �هن 
بني  �لشاسع  �لبو�  يد,كو�  �Rم  من  �بالرغم  =,ها*. 
�Rم  =ال  �حلنيف  �لدين  �تعاليم  �ملتطرفة  �جلماعا�   Jسلو
يكيلو�  عديد�  مناسبا�   2� �ملضما,،  هذ�   2 يتما��0 
مبكيالني خال[ حتليالִדم �نشر�ִדم �إلخبا,بة. �لعل ما �قع 

2 �لعاصمة �لفرنسية مؤخر� �برw هذ� �جلانب فيهم.
�م\  �لعد0 خطبة حضر�  هذ�  �0خل  �لقا,¥ جتد  عزيز) 
 Fا �خلطوgضع من خال� vملؤمنني �يد< �هللا بنصر< �لعزيز �ل�
�لعريضة بني حرية �لتعب\ ��لتجذيف باملقدسا� �لv ُتهيئ 

�ملنا§ لنمو �إل,ها*.
�nخر 0عو�نا �� �حلمد هللا ,* �لعاملني ��لصال� ��لسال� 
�ملصطفى  @مد  �موالنا  سيدنا  كافة  �خللق   iشر� على 

صلى �هللا عليه �nله �سلم.

وال يسـعنا � هذا املقام إال أن نشـ� إ� 
أن اإلرهـاب الفكري ليس جزءا ثابتا من 
ثقافة الفيـج األعوج � األمة فحسـب 
ولكن اإلعالم الغر9 أيضا ينتهج سـبله 
بطريقـة خبيثـة حيث يرسـخ � ذهن 
الـرأي العام أن اإلسـالم ديـن إرهاب.




