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كلمة �لتقو�٢

عزيز^ �لقاn oH هذ� �لعد5 �نت على موعد 
لكشف �لستاH عن موضوs خط� من مو�ضيع 
�لساعة.. )نه مرu �جتماعي فتا_ يهد5 �ألمة 
شر4  عد"  فإنه  شك   w5� "بد"&  �خلليج.   %( �ملحيط  من 
يقتل �لر"{ قبل �& يقتل �جلسد.. "يدمر �لتفك� قبل �& يدمر 

�لعقل.. "يسلب �لدين قبل �& يسلب �لدنيا..

�لقلم  يكا5  �لعربية  �إلعال9  "سائل   n  &�aخ �ستوقف�  لقد 
يقف �مامهما عاجًز� مشلوال من �خلجل "�حلياj.. فهذ� شا� 
�ا@ على �مه طعًنا بالسكني "مزM جسدها �مس "عشرين �

طعنة.
"�هللا )& �لقلب ل�تعد ")& �لكلما- لتعجز �ما9 هذ� �ملأسا� 

�ملر"عة.. �بن يقتل �مه؟! 
 gعالمية �خر( H5ما �& 5فنت هذ� �أل9 �حلنو& طالعتنا مصا"
بأبشع حا�5 �غتصا�.. �Hملة عجو� n �لستني من عمرها 
\ئب  �مامها  ظهر  "فجأ�  �بنائها،   �Hلزيا طريقها   n كانت 
بشر^ n سن حفيدها فعل ֲדا �لفاحشة. �ستغاثت "صاحت 
رته ��ا n سن جدته "لكنه � يباِ@ "فعل فعلته "سرM ما  "\كَّ

معها من ما@ � تركها "�نصر�.
ُ�مَّا&  hما  تعرضت  سرقة..  "جرمية  �نا  "جرمية  قتل  جرمية 
"لكن  �سرتيهما  �جل  من  "نفيس  غا@  بكل  حنونا& ضحتا 
�ملجتمع عاقبهما ال جلر9 "ال لذنب �قترفتا�ا. فهكذ� �صبح  
�ملحسن ي�جاg�َ على )حسانه n عاملنا �ليو9. "هل تعرفو& 

!-�Hا �ملخد�ما هو �لسبب. )
�ملطلع على   &( �ملسلمو&.  �يها  يهد5نا 2يعا  )نه عد" شر4 
�ألمة   &� يعلم جيد�  �لعاملية  �لسياسة  �نفاM عا�   n gما �ر
 -�Hملخد� "ُتستغل  جها-.  عد�  من  مستهدفة  �إلسالمية 
 jمنتجة.. "غثا �إلفسا5 ¡تمعاتنا "حتويل شبابنا )% طاقة غ
"ال  يعمل  "ال  يفكر  ال  ضائع  شبا�   %(" �لسيل".   jكغثا

ينتج. "�جد نفسي n هذ� �ملقا9 مضطر� لتذك�كم مبا �5لت 
به "سائل )عال9 قوg �لدجل عند هجومها على بلد )سالمي 
n �لسنني �ملنصرمة. صرحو� �نه ال حاجة لر£ �لبلد بالقنابل 
"�ملفجر�- "لكن عوu \لك 5عو� �لطائر�- متطرهم مبالبس 
خليعة للسيد�-. فهدفهم كما ال ¥فى عليكم هو نزs لبا4 
�حلياj من نساj �ملسلمني فتذهب Hيح �ألمة "ينطفئ نوHها. 
"للتذك� فإ& هذ� جانب "�حد من §ططهم �لذ^ �علنو� عنه 

.aهم �كH"علنا "ما ¨في صد
 n تتمثل  �لقضية   &�  Hنتصو  &� "�خشى   ،gaك كاHثة  �ا (
¡موعة من �ملهربني ªا"لو& 2ع �ملاليني على حسا� مستقبل 
�ألمة.  �" �ننا بصد5 �حلديث عن ¡موعة مصحا- »ن بصد5 
 .jتقوميها لكي تستقبل �ملدمنني عسى �& مين �هللا عليهم بالشفا
)& �ملشكلة n "�قع �ألمر �كa من هذ� بكث�.. )\ ما نعاينه 
�ليو9 ما هو )ال مقدما- لكو��H عديد� "بالتا )\� �5Hنا �& 
جند hا عالجا °ق، �ب �& نفتش "بصدM عن مسببا- هذ� 

عدو شرس يهدد األمة



٣

اجمللد العشرون، العدد السادس -  رمضان وشوال  ١٤٢٨ هـ - تشرين األول / أكتوبر ٢٠٠٧ م

.jلوبا�
 M5لبحث �لصا� n لفتا_ يتمثل� jذ� �لوباh ^Hحلل �جلذ� &(
عن �ألسبا� �حلقيقية �ل² �5- )% �نتشا�H �لسريع. كما ال 
يتم تشخيص  �لد"�j قبل �&  ¥فى على �حد يستحيل حتديد 

 .jلد��
�ل²  �لدينية  �ملؤسسة   %( �أل"%  بالدHجة  ُتوجه  �الִדا9  �صابع 
 Hطا( "تأمني  �جلديد  �جليل  �ستقطا�   n يعاH\ فشال  فشلت 
 jملر�  @jلسعا�5 "�لطمأنينة. "يتسا� له  �جتماعي "5ي� يكفل 
حو@ ما نقو@ حيث )نه يعر� �نه لدg �ألمة �لعربية �إلسالمية 
 �µال� �ملساجد )% جانب �حد� �جلمعيا- كما تعقد �لكث
من  �لند"�- "�ملؤمتر�- "هلم جرًّ� مما تتمتع به من صالحيا- 
تغيب عن كث� من �أل\ها&  �ل²  "تسهيال-. "لكن �حلقيقة 
�& �ملا�5 �لدينية �ملتد�"لة ال تتعدg "نو�قض �لوضوj" ""عذ�� 
�لقa" "تبد" عاجز� �ما9 مستجد�- �لوقت �ملعاصر حيث )�ا 
 �\(" �لظلما-.   Hعصو jعلما من  "مفاهيمها  �5بياִדا  تستقي 
هدمت  لو  �لسابقني ح¹  بأقو�@  متمسكني  حا"Hִדم جتدهم 
عليها  مر-  باجتها�5-  �عمى  متسكا  "�لدين،  "�لعقل  �للغة 
نفر من  �ملعاصر  �لشبا�   &( �ا كاHثة عظمى حيث ( قر"&. 
تقد9   �"  �Hفكا� بنا�  �لعتيقة  مفاهيمه  تلمس   � �لذ^  �لدين 
حتاليله "مفاهيمه منطقا يشفي غليله. فوجد نفسه n غيابا- 
�ملؤسسة  �& فشل  بلًة  �لطني   5�� منه. "مما  له  ُجبٍّ ال §ر« 
�لدينية جعله عرضًة ملغريا- "§اطر �لزمن فوجد نفسه "جًها 
لوجٍه مع �ملخد�H- �ل² قدمت له سعا�5 كا\بة "مهرًبا ��ئًفا 

من معانا� حياته.
"ال تتوقف �إل�5نة على �ملؤسسة �لدينية فحسب "لكن �إلعال9 
هو �آلخر ُتوجه له �صابع �الִדا9 حيث )نه 5مر كث�� من �لقيم 
�ألخالقية "شجع �لفاحشة "�إلغر�j "�إلجر�9 "ال حاجة هنا 
للخوn u ما تعرضه كث� من �لفضائيا-، عربية كانت �9 

�عجمية. هذ� )% جانب �لغز" عن طريق شبكة �إلنترنت �ل² 
�إلنترنت   "نو�5^  مقاهي  �حلطب..   n Hلنا�  Hنتشا� �نتشر- 

تنقل ¿و9 �لعا� �2ع n حلظا-.
بعد كل ما \كرنا� ما\� تنتظر"& من شبا� يقتله �لفر�À �لدي� 
"�لذه� "هو يرg �& كث�� من �لفساM �لفجاH يرتد"& مالبس 

�لعبا5 �لزها5.
�لكاHثة �ب على �جلميع �& يتكاتفو�، "ليس  "لتفاg5 هذ� 
�حلل مستحيال فكل ما ªتاجه �لشاsH �إلسالمي هو �ملصد�قية 
n �لتعامل. فكل "�حد منا يقو9 مبهامه على �حسن "جه. فعلى 
 ��لعلماj تبص� �ملسلمني )% هذ� �لكاHثة. كما لآلباH"5 j كب
"هاn 9 �لبيت "للمعلمني "�ألساتذ� H"5 عظيم n �ملؤسسة 
�لتعليمية. "على �إلعالميني حتديد "جهتهم "ضبطها حسب ما 
يرضي �هللا. � �لضر� بشد� على �يا5^ �ملهربني "�ملتاجرين. 
كل هذ� �لنقاÂ لن تثمر )ال n )طاH فهم 5ي� معاصر يو�كب 
حياته  �لدين  يلمس  حيث  "�جتماعيا  فكريا  �إلنسا&   Hتطو
فيصبح حقيقة يعيشها "�� ÃاHها ال ¡ر5 سر5 �جتها�5- �بن 
فال& �" �بن عال&. فأطلقو� عنا& عقولكم "�تركوها تقطف 
فو�كه جنا& �لقرµ& �لكرمي �ل² ال تفÅ "�ل² ُتؤÄ �كلها كل 
 �"jل من جا�حني بإ\& Hֲדا. فا�لو� من عيو& �لقرµ& كما 
قبلكم "�قتد"� ֲדم "غوصو� n معاe كتا� �هللا "ال تكتفو� مبا 
قيل "5ُ"ِّ&. فها »ن من منصة "�لتقوg" ندعوكم للتحرH من 
 aجلمو5 �لفكر^ "�لدي�. فالعلو9 �لدينية جلماعتنا متوفر� ع�
"سائلها �إلعالمية �لعديد� "فيها خصوصيا- "�5"�- �لتفكر 
�لدي� �حلر �لذ^ �علك عاشقا خلالقك عن �H5ية "قناعة ال 
¡ر5 مقلد ""��H لعقائد � تسأ@ نفسك يوما عن مصد�قيتها 

"مغز�ها..
�للهم �صلح شبابنا "�هدهم "�ستر نساjنا.. "صل �للهم "سلم 

على نبينا �مد "على µله "صحبه "سلم.




