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كلمة �لتقو�٢

يدفع   gبك=يا  k�G  iشعو هي   Oألخال�
صاحبه )% �حتقاi كل ما هو مذمو8. �ألمر 
�لذ^ يدفعه )% تفا4^ �ألخطاg "تصحيحها 
قبل �& تفرw نفسها عليه. كما �vا حصن ال يسمح 
�dو�جس  �ملخالفة حيث ال جتد   "� �ملعصية  باiتكا| 
�ملذمومة طريقها )% كيا& �ملر�G" gته. كما �vا �لد�فع 
 Oلصد�" �إلنصا{   gملر� يفرw على  �لذ^  �ألساسي 
 gهي �ل� تولِّد �حليا Oألخال�" .gألصدقا�" gمع �ألعد�
�لذ^ مينع �ملرg من �الفة �لذ"O �لعا8 "�ملنطق �إلنسا@ 
على   wتفر شحنة  �vا  كما  �لسما"^.  "�لتشريع 
صاحبها �لصدO "�ألمانة "�البتعا4 عن مو�ضع �إلهانة 
�إلنسا&  بني  �ملعنو^  �حلاجز  فهي  �حلر�.  "مو�قف 
"�ال�ر�{ �ملتعمد "هي �لد�فع �لد�ئم لتحر^ �لصو�|.

"ال �تلف عاقال& f �& بغيا| �ألخالO يسو4 قانو& 
 gحلق "�تفي. "تو�4 �لفضيلة على مر� ��لغا|.. "يط
 Oحلقو� ُتعرُِّ{  �عر�{ جديد�  ُتسن   � �لرGيلة..  من 
بغض  عليه   Gالستحو�� �إلنسا&  يستطيع  ما  كل  بأvا 
على  �لو�جبا-  "ُتعرُِّ{  "�ألحّقية.  �لكيفية  عن  �لنظر 
�vا فقط ما ال يستطيع �إلنسا& �لتملص منه. "لألسف 

�لشديد هذ� هي �ألخالO لد� �لبعض. 
�ما �ألخالO �لسمحاg فأصبحت �ر4 شعا�i- ُترفع 
"�ألعيا4.  iمضا&   f �لسنة..  من  معينة  �"قا-   f
�ملساجد   f �اعها  على  �لنا�  �عتا4  كلما-  �ر4 
"�ملناسبا- �لدينية تدخل من �G& "�ر� من �خر�. 

يتبخر معناها "يضمحل �ثرها خالH 4قائق معد"�4.
 �iشو� f ^ما �ر على  مطلع  على كل  "ال �فى 
 �لكث �ملميز�  �لسمة  �صبح  فالُكر�  "��قتها..  مدننا 
ناجًحا  ما  �& يصبح شخص  فيكفى مثال  �لنا�.  من 

فيكرهه �آلخر"&، ح¡ لو كانو� f �اH غ� �اله.
"يكفيك )لقاg نظر� على �^ مدiسة لتر� �لكمَّ �dائل 
من �أللفا¤ �لبذيئة �ل� يتباd4ا �لشبا|. ح¡ )& بعضهم 
يعت= هذ� � ألمر عا4يا جد�، "هذ� هي لغة �ملتحضرين. 
�ما عن �ملشاجر�- "�لسبا| "�ملعاكسا- فحد¥ "ال 
�عصابه  على  �لسيطر�  يفقد   gملر� �صبح  ح¡  حر�. 
"�لتحر¦  �لفتيا-  معاكسة  �ما  �ألسبا|.  ألبسط 
�جلنسي فقد �صبحت من �ألخباi �لد�ئمة �ملألوفة. "قد 
ال تصدO فضاعة "فحش �لصوi "�للقطا- �ل� يتباd4ا 

 .Hشبابنا ع= �جلو�
 Oألخال� gختفا�" ،Hكلنا نشعر ֲדذ� �لتحو Hبطبيعة �حلا
 %( �إلسالمي   �iلشا� يعو4   &�  ªمت� "كم  �جلميلة. 

ل  صفحة من سجِّ
دموعي على أوجاعي
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سابق عهد�، "�& تعو4 �لشخصية �إلسالمية )% طبيعتها 
"�خالقياִדا.

  ،���ألخ �نفاسها  تلفظ  هذ�   Hحلا�"  Oألخال� فإ& 
 gا بالشفاd نه من "�جبنا 2يعا �وها �& ندعو� �i�"
مدننا  ساحا-   f صرًحا  dا  نقيم   &�" �لعاجل.. 
نفو�   f ثانية  نغرسها  �لصنيع  ֲדذ�  لعلنا  �لك=� 

�لذئا| �لبشرية!!
"ال �تلف �ثنا& f �& �لذ^ نر�� �ليوf 8 �تمعاتنا 
على   Oباألخال �لتز�مها  عد8  هو  �إلسالمية  �لعربية 
حديدية  قبضة  "غيا|  "�ملجموعة.  �لفر4  مستو� 
�لنا�  عالقا-  ينظم  قانونا   wتفر �حلاكمة  للسلطة 
"±مي �لضعيف "�لفق� قبل �لقو^ "�لغ°. هذ� )% 

جانب فشل �ملؤسسة �لدينية f تر_ بصماִדا على طابع 
 .Oلشخصية �إلسالمية �ل� فقد- مقوما- �ألخال�

عليه  ُنحسد  ال  �لذ�  �ملتر�4  �لوضع  هذ�  ظل   f"
مبا  يبو³  �إلسالمية  �لساحة   Hحا لسا&  صد�  فإ& 
 _iند" Oننا نعر{ فضيلة �ألخال( :H�4خله "يقو f
فريضة �إلميا& باهللا "ما يترتب عليها.. "حتمية �لقيامة 
�µيته.  "نعي  �لقانو&  تطبيق  "نستطيع  "�حلسا|. 

"لكننا �تا� )% من يفرw علينا كل هذ�.
فاملؤمن من بتعظ بغ��، �ال تر"& �ننا نقتفي ¶ثاi �ألمم 
�لرجل  �لرجل من  بز"��  قانوvا  �عتر{  �ل�  �لغربية 
"�ملر�� من �ملر�� "ال ير"& G fلك عيبا. ")�G تصفحت 
سجال- �لوال�4- عندهم فغالبا ال جتد لآلباg �ثر�، 
فينسب �ملولو4 )% �مه. "قد يطوH �حلديث عن تعفن 
حديثنا.   iو� هذ�  ليس  "لكن  "4ناستها  �خالقهم 
لقد 4قت نو�قيس �خلطر منذ�i بآفا- فتاكة ستقطع 
�ألمة )% )i| متناثر�. "ما يسعنا )ال �& ندعو �لعزيز 
�لقدير �& يوقظ �لنفو� �لنائمة "يطهر �لقلو| �ملظلمة 
 �"يستقطب ¶�G& �لغافلني لدعو� �حلق �ملبني، "ال يغ

�هللا ما بقو8 ح¡ يغ�"� ما بأنفسهم.
"ختاما قد تبد" نظرk قاسية بعض �لشيf g طر³ 
�لو�قع  �مانٍة  "بكل  "لكن° المست  �ملوضو�..  هذ� 
كث�� جتاهلها  �حيا&   f 4نو �حلقائق، iمبا  "Gكر- 
لنا 2يعا.. لكن )%  نريد Gكرها... ألvا مؤملة  "ال 
كل  من  "بالرغم   .iإلنكا� "هذ�  �لتجاهل  هذ�  م¡ 
Gلك يبقى �ملنا f �هللا كب� بأ& تعو4 �متنا )% سابق 
بسيفها،  ال  بأخالقها  "تفتحه  �لعا«  لتقو4  عهدها 
"��حو� ¼ �& �قوH )& ما عاجلته f هذ� �لسطوi ما 

ل 4موعي على �"جاعي. هو )ال صفحة من سجِّ

أملنا � اهللا  يبقى  وبالرغم من كل ذلك 
عهدها  سابق  إ(  أمتنا  تعود  بأن  كب0 
لتقود العا9 وتفتحه بأخالقها ال بسيفها، 




