● التحرير

هذا العدد
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن واله.
خضم األحداث التي ّ
ّ
تلم بالعالم اإلسالمي يقف اإلنسان الذي يحمل همومم
في
المسوولم م متلًتووا يم ن وا ويسووارا فووي حال و الووبه بووالح رة ويتسووا ل موواجا يعووري علووى
الساح  ..هل المقمد ب د طماغ ت األرض ام ب د األم ؟! إلى اين نحن سائرون؟!
وبصووراح يسوواورنا نحوون فووي «ثقافتنووا» الشووأ اح انووا هوول إن دعوومة المعل و إلووى
استعادة وجمدنا الحضاري على ظهر األرض تتناسب مع األوضاع الراهن .
ونعمد إلى انًسنا ونستع ذ باهلل من الش طان الرج م ك ف يمكن ان يساورنا
َّّ َّ ْ َّ ّ ُ ُ
َّ
واد ِه
هذا الشأ وامامنا قمله سبحانه وتعالىِ  :إن األرض ِ
ورث َّها َّمن َّيشوا ِم ْون ِع َّب ِ
هلل ي ِ
ْ ُ ْ َّ
َّوال َّع ِاق َّب ِلل ُم ّت ِق َّم.
ّ
ثووم إن هنوواث اكنوور موون دال لو علووى األرض توودل علووى ان البشووري تطوووي طريو
تكاملها على الرغم من كل فترات الهبمط وان اإلنسان تحمل ب م جنب ها فطرة
اهلل ..واهلل هم السوالم ..وهوم العموال ..وهوم الرحمو  ..غ ور ان قوم الووالم الممجومدة
في كل زمان ومكوان قود تط وى وتموس السواح صوببا وضوي يا ودموا ا ودممعوا
حتى يخ ّ ل للناظر ان الحودي عون الًطورة اإلنسوان هوم ضورأل مون األمواني الحلومة
العم ل التي تشبه األوهام.
بالمناس ب من ب م الرسائل التي وصلتني استمقًتني رسوال ف هوا مون الهوم الرسوالي
ومن البرا ة ومن الروح المالئك ما جعلني اتأمل ف ها طويال جا ف ها:
« في ظل تلأ الًتم التي تتعرض لها األم اإلسالم  ..ام محمد صولى اهلل عل وه
تعوالى علوى حب بوه محمود وآلوه وسولم ومع يق نوي بوأن اغلوب موا ُيعورض ُويتوداول فووي
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كوول قنوومات االتصووال هووم فووي الحق ق و باطوول وابعوود موون الح و ولربمووا كانووت
الكم م لتشتت األم اإلسالم وتًرق لومل المسولم م ..انوا ال اتكلوم عون موذهب
فلست انتمي (ربما قصدت فلسوت اتعصوبإ إلوى موذهب بول انتموي إلوى اهلل وارجوم
عرفانه ..ولكني اتكلم عن ممت الًكر الروحي لد المسلم م..
فأخووذتني إرادة اهلل لكووالم موون ُدرر لممال نووا جووال ل الوودين الرومووي و إلووى مقالووأ
و إل أ (وتقصود مقوال :الخطواأل اإلنسوان فوي مجنووي جوال ل الودين الروموي المنشوور
في العدد الجاني من «ثقافتنا»إ ألكتب سؤالي:
والحوب لسمو اإلسوالم ؟ وك وف؟»  ...مون ُم ّ
ّ
حبو
«هل من سب ل لعمدة السوال م
لرسول اهلل و فاطم .
مووا فووي الرسووال فووي بسوواط إنمووا هووي بسوواط الًطوورة اإلنسووان التووي لووم تتلوومث
بالعصب ات وبالمصالح المادي التافه وهذا هم صمت اإلنسان وتساؤل اإلنسان رغم
كل التعت م والتضل ل.
ّ
قارنوت حالنوا
والحوب ..و إجا
نعم يا ابنتي فاطم البشوري عامو تتيوه إلوى السوالم
ِ
ال مم بما كانت عل وه السواح ايوام الحوروأل الصول ب والحوروأل القبل و والعنصوري
والعالم الطاحن لرايت اننا بخ ر ..ولكن كول ّ
تحوول مون الووالم إلوى النوور بحاجو
إلووى مبوواض ..هووذه حالو الطًوول حو م يخوور موون ظلمووات رحووم امووه ..وهووذه حالو
الشعمأل ح م تتحول من حال إلى حال..
ولكن هول تطوول مودة هوذا المخواض؟ هوذا موا يورتبع بارتًواع صومت الرسوال ن
ل ووذكروا األم و بوول البشووري جمعووا بصوومت الًطوورة الووذي يكوواد يختًووي فووي هووذا
الضي ج ..غ ر ان العاقب للمتق م.
إننا في هذا العدد ايضا نماصل مس رة وضوع األمو اموام هودفها الكب ور ..هود
استعادة وجمدها الحضاري واستئنا مس رتها الحضاري  ..هوذه المسو رة المنسويم
مووع الًطوورة تضووع األم و امووام مشووروعها الكب وور ..وهووذا هووم السووب ل المح وود التقووا
الكمائن المذكورة في رسال فاطم .
التحرير
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