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التقوى

 فتحي عبد �لسال\

  
نفسه  ُيدمر  من  يا 
-يفجر بال�Q كي ¢لب 
-,حليلة   q,بالذ� ,إلسالمية  ,خلالفة 
-,لذكا3 -�سبا` ,لدنيا كلها: �نت 
بيدQ ال  يستخلف  ,لذ8  ,هللا  نسيت 

بيد ,لبشر.
يا من تقولوG �نكم تقيموG ,خلالفة 
بأيديكم، مبوجة شعبية �- Âل -عقد 
 Gتر,قبو �نكم   Gتقولو  �  ،Éشع
 Gخلليفة -تعزلو,  Gخلليفة، -حتاسبو,
تفهمو,   G� عليكم  حتم  ,خلليفة، 
ال   Q�,متد,  7 كهذ,  بيانيا  خطا   G�
Vاية   7 ,خلليفة   Gستقتلو �نكم  بد 
صاحب  هو  ,إلله   Gيكو- ,ملطا�، 
,لتنظ� للموضوq، ,لذ8 يقو� هذ, 

-هو   ،Qفاعزلو �خطأ  -هذ,   Qنصبو
مؤلف كتب هذQ ,لنظرية ,لقاتلة. 

قاتل  ممل  كث�  مرصو«  كال: 
,لتناقض  كله  ,خلالفة  عن  تكتبونه 
بني تعظيم ,خلالفة -7 نفس ,لوقت 

تعريضها للمهانة -,لقتل. 
 Gكا Gقتل عثما G� يقو� مفكركم
من  ,لصحابة  كبا�  من  مبشو�� 
,لرئيسي، -�Vم هم  ,لشو�4  &لس 
,ملسلمني  �اه�  ,ستصرخو,  ,لذين 
,خلالفة  لينقذ-,  للمدينة  ليحضر-, 
 � باالعتصاما%   � باملظاهر,% 
 � -,القتحا:  با\جو:   � باحلصا� 
هذ,  -مع�  -,إلما:.   ,خلليفة  بقتل 
لن  ستقيمونه  خليفة  كل  مص�   G�

¡تلف كث�,، -لن جتد-, ,آلG فيكم 
.Gبد, خ�, من عثما�

-ضال�  ح�تكم  ,هللا   4�� لقد 
عقولكم -لوثة فكركم هذQ فأ�سل 
,هللا لكم مبكر, jلة منقذ� تبني لكم 
ما �تلفوG فيه من �مر ,خلالفة، -هو 

 .Qبن مرمي -خلفا�,
تر- G�G ,لتجا�` ,حلالية كلها تثبت 
,خلالفة  �قامة   7 طريقكم   Gبطال
لبلد  مو,طنني  صرنا  لقد  بأيديكم. 
فيه  -,لتقو4  �- عا� -,حد،  -,حد 
 ،Gهي ,لنصح -فعل ,خل� لب¹ ,إلنسا
﴿-تعا-نو,  ,هللا  -صية  �حيا3  -¢ب 
علي ,لW -,لتقو4 -ال تعا-نو, علي 
كلها   Hلطر,-  ﴾G,-لعد,- ,إل� 
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مسد-�� �ال هذ, ,لطريق.
 G� حساسة..  �مـانة   Gحتملو
-�سالكها  هشة  ,حلالية  حضا�تنا 
معقد� -,لتمتع بنعم ,هللا تعا� فيها 
?تاy �� هد-3 -,ستقر,�، -تفكر 
عميق -عد� -,�اs £لص للقر,�.

-تظاهر-,   Gلزما, من  عقد,  ,هد�-, 
بالدعا3:  ليال  ,إل\ية  ,لسلطة  �ما: 
صر,طك  -��نا  ,خلالفة  �قم   G�
 G� ¢ب  �قامتها.   7 ,ملستقيم 
,ملفجر-G ألنفسهم،  -�هل  يكف 
يكفو,   G� البد  ألنفسهم  ,ملفجرين 
�بنا3هم،  -كّف من يدفعوVم �� 
تفج� �نفسهم،  -من يب¹ مصانع 
تعد  فلم    ،�,Üالست,- للفتك 

,حلضا�� حتتمل ,لتفج�,%.
,لعبث،   هذ,  ,لبيئة  حتتمل  -لن   
,ملفجرين  هؤال3  ,لبشر  ?تمل  -لن 

طويال.
 G� حتم على ,لنا� من كل �ين- 
 .. -,لسلم  ,لعقل  صو%  يسمعو, 
صو% ,هللا. -�G يو: ,لسال: لقا�:،  
-ما ���,� ما يو: ,لسال: ؟.. �نه يو: 
 7 Gحلق .. يو: يقف ,خللق يتناقشو,
حرية حقيقية، -سيطلب من  كل 
�له �G يعلن عن نفسه �G كاG حيا 
يسمع -ير4.. -سيعلن ,هللا ,حلق عن 
�نه  نفسه 7 شكل �,ئع،  -سيبني 

 ã� 8نه ,لذ�مع مسيحه ,ملوعو�،  -
�عا� ,لسال:، -صا�% بيوִדم بيو% 

,لسال:، -تبا�� مدVم -مناطقهم.
 -ستفتح ملفا% ,لعقائد �ما: ,لعقل 
 .Gلعيا, H-s- لتجربة,-  ،GهاWل,-
,ألحد  ,هللا   Gبرها بر,قا  -سيسطع 

,حلي ,لقيو: على لساG عابديه..
 فليعّد كل عابٍد إللٍه برهاGَ �\ه.. 
-ِعْلَم   .. ,حلقيقة   G,-�  Gحا فقد 
,لسال:  �هل  -َ�-شك  ,ليقني.. 
,إلسال:   8�) -,لسالمة  -,لسلم 
\م  ينفسح   G� ,حلق)،  -,لتوحيد 
نو�هم  بيا�  -ينصع   .. ,لطريق 

,أللق .
يبني  للفاحتة  تفس�,  �-حي  قد  ,هللا 
به،  يليق  ال  -ما  بعظمته  ,لالئق 
,النبها�،  ترفض  ,إلسال:  -شعو` 

-ترفض تقدمي تصو� لدين ,حلق ميأل 
,لنفس بالفخا�، -يطيل ,لعنق -يرفع 

,لر�� مكللة بأكاليل ,لغا�. 
,إلسال:  شعو`  طاملا   Qال -,لعا� 
الهية. -ال يأخذ-G ,ملبا��� لكشف 
تشويه   �� بأنفسهم، -�كنو,  ,حلق 
يشوهونه.  �هله   :,� ما  ,إلسال: 
 G-يفسد- ,حلطا:  على   Gعوvيتنا-
 G� حد يقو� \م�لبحر. -ال ,- Wل,
-ضعنا ,حلا� ال يتناسب مع �فعالنا 

,حلالية ..
,ألمم تسلك 7 غما� ,ملحنة -كأنه 
ليس Ïة  نة، -,لبيئة ,أل�ضية -,ملائية 
-jل  ,لتلو<  من  تئن  -,جلوية 
-تكا�  ,لال�نسا¨،  ,ألنا¨  ,لتنافس 

ترفض ب¹ ��: كلية �-G تفرقة .
 غالبية �مة ,إلسال: تتفرy، -عندها 
تشر`  -ال   äملحفو, ,هللا  كتا` 
يشر`،  ,لعا�   qتد -ال  مائه  من 
فرفضو,  ,لعنا�  ملكهم  -شيوخها 
 Gيغترفو -ال  ,ملوعو�  مسيحهم 
 yتا�  Gيقولو- ,لصا7،   QرÂ من 
قيو�  -لكن  متجد�,  �ينيا  خطابا 
,العتر,�  -�فض   Wلتك,- ,لتقليد 
,لسلو�  لنفس  تشدهم  باخلطأ 
-نفس ,لتكفـ�، -هذ, ,لسـلو� 
ال يلـيق بأمة ,إلسـال: حيثـما 

كانـت ..

ممل   lكث مرصوص  كالم 
قاتل تكتبونه عن اخلالفة 
كله التناقض بني تعظيم 
اخلالفـة وm نفس الوقت 
تعريضها للمهانة والقتل. 


