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التقوى

يا من يدمر نفسه �يسفك �لدما� �يفجر 
بال!� ��رֲדا كي �لب �خلالفة �إلسالمية 
بالذ/�- ��حليلة ��لذكا� �$سبا( �لدنيا. $ال تعلم $# 

�هللا �لذ4 يستخلف بيد� ال بيد �لبشر.
بأيديكم،  �خلالفة  تقيمو#  $نكم  تقولو#  من  �يا 
�خلليفة  مر�قبة  لكم  <و=  لذلك  !سات?  �تضعو# 
 Aلترتيبا� هذ�  مثل   #$ تعو#  $ال  �عزله.  �حسابه 
عصى   #J سُتعينونه  �لذ4  �خلليفة   M! ֲדد/  تنتهي 
لكم $مر�. تصنفو# كالما مرصوصا ممال �قاتال عن 
�خلالفة، كله تناقض بني تعظيمها �تعريضها للمهانة 

��لقتل V نفس �لوقت. 
بطال#  تثبت  كلها  �حلالية  �لتجا/(   #$ تر�#  $ال 
لقد  بأيديكم.  �خلالفة  Jقامة   V �جلهنمية  طريقكتم 
حاجة  فيه  \تا]  ��حد.  لبلد  مو�طنني   Mليو� صرنا 
�خل?  �فعل  �لنصح  على  �ملبنية  �لتقو_   `J ماسة 
تعا`  �هللا  �صية  Jحيا�  علينا  �يتحتم  �إلنسا#   bلب
﴿َ�َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ َ��لتَّْقَو_ َ�َال َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ْإلِْثِم 
 j!مسد� kلطر�ِ#﴾. �مما ال شك فيه $# كل �ْلُعْدَ���َ

ما عد� هذ� �لطريق. 
J# حضا/تنا �حلالية هشة �$سالكها معقدj ��لتمتع 
بنعم �هللا تعا` حتت ظلها pتا] J` هد�� ��ستقر�/ 
 M$ما �لزما# �تظاهر��من  �عقد �هد$��تفكر عميق. �
�$/نا  �خلالفة  $قم   #$ بالدعا�:  ليال  �إلtية  �لسلطة 
 V مها�قد$ Mإلسال�غالبية $مة  #J .ملستقيم�طك �صر
�حل �لرwيلة تتفر] على ما pدv $مامها من $هو�=، 
�هي حتمل V يدها  كتا( �هللا �ملحفوx �ال تشر( 
من مائه �ملعني �ال تسمح لباقي �لشعو( $# تشر( 
عرضوها  �ل}  �ملخيفة  �ملشوهة   j/للصو �wلك  منه 

�حلشو!  هذ�  ستعي  م|  �حلنيف.  �لدين  عن  للدنيا 
�لغف?j فحو_ نصيحة �ملصطفى � "�لدين �ملعاملة" 
 Aلدين من خال= تصرفا�كم على p لعا��4 $# $
معتنقيه. فأين تصرفاA �ملسلمني من تعاليم �لتسامح 
من  لكل  ��لفكرية  �لدينية  �حلرية  �توف?  ��لر�ة 
�لعنا! فرفضو�  َمَلكهم  �ملسلمني  هب �!(. شيو� 
 ،Vلصا� �ر�  من  يغترفو#  �ال  �ملوعو!  مسيحهم 
�يرفعو# هتافاA  $ننا \تا] خطابا !ينيا متجد!� �هم 
�العتر��  �/فض   ���لتك �لتقليد  بقيو!  متمسكو# 
باخلطأ. تناقض V تناقض �$حالV Mٌ $حالM ..كيف 
�نفس  �لسلو�  لنفس  منشد�#   �هم  هذ�  يتحقق 

�لتكف?. !!!
عليهم،  عزيز�   Mإلسال� يكو#   #$ �أل��#  يأ#   �$
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�pترمو�  معتقدهم،  ليختا/��  للنا�  �حلرية  فيتركو� 
ما  مع  تصا!مت   #J ح|  �$فكا/هم  �آلخرين   ��/�
يتبنونه، ��علو� من /�� �لدين "�حلب للجميع �ال 
كر�هية ألحد" عما! تصرفاִדم.  فينشأ �هو/ مسلم 
��ستذكا/�  �بيانا  �تفا�ا  تسا�ا  �لدنيا  ميأل  كثيف 
باحلكمة  ��اججة  صا�  عمل  عنه  يتولد  �بالتا� 
��ملوعظة �حلسنة �لر�ئعة �لفتانة �لباهرj.  فيشهد �لعا� 
 Mلد�ملرتد �هد/ عصمة �لتعصب �قتل �مسلمي  #$
$نفسهم،   Jال  ميثلو#  ال  �ملسلم  لغ?  ��لعر�  ��ملا= 

�ال ميثلو# !ين �هللا �ملرتضى.
علينا $# نلحق $جيالنا قبل $# يأكلها �لشيطا#،  لتطلع 
�لشمس يوما على صو/j /�ئعة ملسلمي �الستذكا/ 
��ملحاججة باحلس�، صو/j جذ�بة ملسلمي �لتفاهم 

�مسلمي �حلو�/ �مسلمي �لتعا�# ��ملتبا!=.. مسلمي 
 V م �تكلمt /هللا فاختا� �ستخا/��لذين �لثقة باهللا �
$بد�  متناقض   Mبكال تعا`  �هللا  يتكلم  �لن  /��هم، 
حاشا�، �ستؤيد �لر�_ J`  صدk مسيحه �صحة 
!عو��. فتزخر �لدنيا بصو/j �لذين يقولو# بنو/ عني 
�ليقني $# �هللا هو �لذ4 $عاننا على wلك فأحببنا �$طعنا 

مبعوv �لسما� �عقدنا عقد �لوال� مع خليفته.
$ال ما $قل �حلو�/ �حلقيقي V �لعا� �ليوM مع �هللا �مع 
خلقه لكن يتم �لتأكيد فقط على بنا� جسو/ �حلو�/ 
مع �خللق فحسب. �نسو� �هللا فأنساهم $نفسهم 4$ 
$عمى بص?ִדم على Jنقاw $نفسهم من �ملهانة ��لذلة 

��tو�#.
�ل}   Aحلماسيا� بكل  سعد��   Mإلسال� $عد��   #J
نكفرها،   �ل}   A�?لتكف� قذ�ئف  �بكل  نتحمسها، 
للمرتد، �كل عملية  نفتيها  �ل}  �لقتل  فتا�_  �كل 
�نتحا/،  �بكل صو/j مفزعة V �لفتا�_ <جل منها 

.Mإلسال�شريعة 
 هذ� كل ما يريد�# فليس بعد هذ� صد عن سبيل 
�حلق  ��لتوحيد  �حلق  �لدين  فهم  \مل  عندما  �هللا. 
 � �ملوعو!  �هللا  مسيح   Mكال من  تعلمنا�  �لذ4 
�حلق  �ا=  �مع  �افه،  �لن   jقو �حلو�/  فسيكو# 
فاحلو�/ هو مكمن قوj �ملسلمني �لك�_ �لديهم فيه 

�حلجج �لقاطعة.
�إلسالمية  �خلالفة  �بل  للتمسك  �Jياكم  �هللا  هد�نا 
�لر�شدj �حلقة  للمسيح �ملوعو! ��إلماM �ملهد4 عليه 
�لسالM �ل} $/ساها �هللا عز �جل بيد� كي ننعم من 
خال= قيا!ִדا �لر�حية �حلكيمة بأفضا= �هللا �بركاته. 

�مني

 

شـيوخ املسـلمني َمَلكهـم العنـاد 
فرفضـوا مسـيحهم املوعـود وال 
يغ&فون من $ره الصا!، ويرفعون 
هتافات أننـا -تاج خطابـا دينيا 
متجددا وهم متمسكون بقيود التقليد 
باخلطأ.  االعـ&اف  والتك; ورفض 
تناقض ! تناقض وأحالٌم ! أحالٍم.. 
كيـف يتحقق هذا وهم منشـدون  
!!! .Iلنفس السـلوك ونفس التكف


