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التقوى

	ملسلمني  من  كث%  يعيب 
 � قوله  بولس  على 
كتاF 	لنصاºB 	ملقد�: 
(1ْ�ِ كا1 صد_ 	هللا قد 	�/	/ بكذ� 
ملجد، فلما�	 ُ�/	1 �نا بعد كخاطئ؟)، 
	لكذF من  يبيح  بأنه   Bباعتبا *�لك 

�جل �يا/
 äد 	إلله!
�ال �نه من 	ملؤسف �1 جند من يعيبو1 
عليه هذ	 	لقو? يبيحو1 	لكذF لنفس 
 
	لغاية، بل يبيحو1 معه �فعاال منكر
�خرº، �� يعتقد*1 بأ�م يزيد*ä 1د 
ببغض  �ليه  *يتقربو1   ،Fبالكذ 	هللا 

	آلخر *كر	هيته!
	إلسالمية   �	Bلتيا	 بر*�  *بعد 
 �	Bثو بعد  	لسياسية  	لساحة  على 
الحظ  	لعر�،  بالربيع  يسمى  ما 
تتنا�  �خالقيا�  	لنا�  من  كث% 

�فر	/  بعض  من  	إلسالمية  	لقيم  مع 
 
	لدعا من  *مؤيديهم   �	Bلتيا	 تلك 
على  بأ�م  يّدعو1  	لذين  *	ملشايخ 
 	*�B فلقد   !ªلصا	 	لسلف  �ج 
من  حتته   ÒBيند *ما   Fلكذ	 منهم 
منهم   	*�B* ..³	فتر	* *تز*ير  خد	� 
	لكر	هية، *ما يندÒB حتتها من تكف% 
*×وين 	ملخالفني Lم � 	لر�º *سبهم 
فكريا،  �Bهاֲדم   ï 	أللفا�..  بأقذ� 
 1� *�قصائهم  قمعهم  على  *	لعمل 

عابو	 عليهم ما يفعلو1!
هذ  من  	لكث%*1  ُصد6  لقد 
	ألخالقيا� *	ستنكر*ها على هؤال³ 
	لدين   
�ا بأ�م  يّدعو1  	لذين 
*	لشريعة! *با1 جليا - لكل من كا1 
له قلب �* �لقى 	لسمع *هو شهيد- 
بأ1 هؤال³ هم �*? من يز/B*1 	لدين، 

*	ملشركني   Bلكفا	 من  �عد	³  *بأ1 
*	حد  Bجل  قلب  على  	جتمعو	  لو 
	ستطاعو	  ملا  �ليه،   
	إلسا³ �جل  من 
 ðلذين هم من ب	ستطا� هؤال³ 	كما 

جلدتنا..
	لعقو?   º*� من  	لعامة  *تسا³? 
	ستنكاB	: هل يرضى 	هللا ֲדذ	؟! كيف 
يكذبو1 *يكرهو1، �� حد 	ستباحة 
	لعرç *	لدï ،6 يّدعو1 بأ1 غايتهم 
هى �عال³ كلمة 	هللا عن طريق تطبيق 
*ما  	خلالفة  /*لة  �قامة   *� 	لشريعة، 

�� �لك..
هذ  شهد  ملن  شيئا  �ملك  *ال 
فما�	  يستنكرها!   ®  ï 	ملماBسا� 
يتلقى Bساال� 	هللا ��  �ملك ملن ال 
	لبشر، �* ملن ال يرº جرما *ال حرمة 
	لدين،  باسم  	لكر	هية  	ستحال?   �

هالة شحاتة عطية
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على  	لشر�  باسم  	لتحايل   �*
	آلخرين.. 

*لعل 	لذين البد *�1 فيهم خ%	 كث%	 
تتنا�  	ل²  	ألفعا?  هذ  الستقباحهم 
	لذين  	لر	قية، *لعل  قيم 	إلسال6  مع 
ֲדذ  �تو	  	لذين  هؤال³   � صدمو	 
	ألفعا? 	ملنكر
- يعرفو1 	آل1 كاBثية 
 ³	B* لبغض، *ما	 	³ هذ	B* إلميا1 مبا	
هذ	 	لكذF من هؤال³ 	لذين يعيبو1 
على بولس كذبه من �جل �يا/
 äد 
لنفس  *يبغضو1  يكذبو1   ï 	هللا، 

	لغاية! 
	حليل   
بعقيد يسمى  مبا  فاإلميا1 
ش²  �بو	با  يفتح  ما  هو  	لشرعية، 
للكذF، مثل 	لكذF 	لصريح، *مثل 
على  تعتمد  	ل²  *	ملعاBيض،  	لتوBية 
	لتلبيس  *على  *	خلد	�،  	لتحايل 

*	لتدليس..
نتج  فقد  *كر	هيته  	آلخر  بغض  �ما 
	لوال³   
لعقيد 	خلاطئ  	ملفهو6  عن 
*	ل9	³، *	لبغض � 	هللا، حيث يعت9 
هذ	 	ملفهو6 �1 	ل9	³ من 	ملخالف عن 
طريق بغضه شخصيا *جها/ بالقلب 
*	للسا1 *	جلو	µB- هو من �شكا? 

	لتقرF �� 	هللا!
فهذ هى 	لعقائد 	ل² من يعتقد ֲדا ال  
Áد حرمة � كر	هيته لكل من òالفه 
� 	لر�º، *� كذبه على 	لنا� باسم 

	لدين! فهل من يعتقد*1 ֲדا هم من 
 
	لدعا من   6� 	إلسال6،   ��  
	لدعا

على �بو	F جهنم!
*لست هنا بصد/ شرµ *تفنيد 	أل/لة 
	لو	هية على هذ 	لعقائد، لكن يكفى 
عليها  للتدليل  	ستند  قد  بأنه  	لقو? 
�� �سر	ئيليا�، *�� تفاس% مغلوطة 
ألحا/يث *Íيا�.. فكا1 من ضمن 
ما 	ستند �ليه للتدليل على ما يسمى 
باحليل 	لشرعية *ما حتتها من �شكا? 
	لرسو?  بأ1  ُفهم خطأ  للكذF- ما 
 Fلكذ	 µلسال6 قد �با	 
عليه 	لصال
� ثالß حاال�، *�1 �بر	هيم � 
*لكن  كذبا�..   ßثال  Fكذ قد 
حاشا خلامت 	لنبيني 	لصا/_ 	ألمني �1 
يبيح 	لكذF بأº حا? من 	ألحو	?! 
 ،Fيكذ  1�  � إلبر	هيم  *حاشا 
	لكرمي   1Íلقر	  � 	لذº ُ*صف  *هو 

بأنه كا1 صديقا نبيا!

 Fبالكذ يؤمنو1  من   1� شك  *ال 
*	لتحايل من �جل 	لوصو? �� غاية 
 ºقع يهد*1 بغ% هد	لو	ما-  هم � 
حيث  ُسنَّته،  بغ%  *َيْسَتنُّو1َ  	لن	، 
"	لغاية  ميكيافللى  بُسنَّة  هنا  َيْسَتنُّو1َ 
 	�� بأنه   ðلوسيلة"، *هو ما يع	  B9ت
�� شي³  	لوصو?  	لغاية هى  كانت 
ما، فمباµ �1 تفعل �º شي³ للوصو? 
�ليه ح² *لو كا1 حر	ما! فإ�	 كانت 
غاية 	لقائلني باحليل 	لشرعية هى غاية 
شرعية، فإ1 	لوصو? �� هذ 	لغاية 
*هنا  �ليها!  للوصو?  	حلر	6  ¤ل  قد 
لبعض  	حلر�  	لتفس%  كاBثية  ت�9 
Íيا� 	لذكر 	حلكيم، *�لك با/عائهم 
	لباطل بأ1  	خلضر � قد فعل من 
	لوصو?  �بشعها من �جل  	ملحرما� 

�� غايا� حال?!
�ما 	ملفهو6 	خلاطئ للوال³ *	ل9	³ *هو 
ما *B	³ بغض 	آلخر *كر	هيته- فقد 

احلق أن الوالء يكون للعقيدة الصحيحة، وال�اء يكون 
مما �الفها، وإن كان هذا ال يقبل املساومة وال املداهنة 
باطال،  فعل  إن  للمؤمن  الوالء  يع�  ال  فإنه  �ال، 
ونصرته على اخملالف � املعتقد إن كان له حق عنده،
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التقوى

مغلوطة  بتفاس%  �يضا  عليه  	ستد? 
 ßل² تتحد	آليا� 	يا� *	لر*	لبعض 
	ملخالف،  مع  *	لغلظة   
	لشد عن 
بالكث%ين  قد *صل  	خلاطئ  فالتفس% 
ينتمى  ملن  *الئهم   � 	لغلو  حد   ��
لفكرهم، ح² *�1 ® ير	� حرما� 
ال  َمن  كّل  ِمن  بر	³ִדم  *جعل  	هللا، 
ينتمى �ليهم ح² *لو كا1 مساملا، �* 

يشهد 	لشها/تني!
 
للعقيد يكو1  	لوال³   1� 	حلق  بينما 
	لصحيحة، *	ل9	³ يكو1 مما òالفها، 
*ال  	ملسا*مة  يقبل  ال  هذ	  كا1   1�*
	لوال³   ðيع ال  فإنه  èا?،  	ملد	هنة 
للمؤمن �1 فعل باطال، *نصرته على 
حق  له  كا1   1� 	ملعتقد   � 	ملخالف 
*تعا�   �Bتبا 	هللا  قا?  ملا  *�ال  عند، 
	ِمَني هللا  ﴿َيا �َيَُّها 	لَِّذيَن Íَمُنوْ	 ُكوُنوْ	 َقوَّ
َشَنآ1ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  َ*َال  ِباْلِقْسِط  ُشَهَد	³ 
 Fُُهَو َ�ْقَر 	ْعِدُلوْ	 	َقْو6ٍ َعَلى َ�الَّ َتْعِدُلوْ

..﴾ºلِلتَّْقَو
من  	لت�9   ðيع ال  	ل9	³   1� كما 
*ال  سيفا،  ¤مل  ال   ºلذ	 	ملخالف 
*	ستباحة  *كر	هيته  مقاطعته   ðيع
äا?  هنا�  كا1  ملا  *�ال  حقوقه، 
للدعو
 باحلكمة *	ملوعظة 	حلسنة، *ملا 
	لبشر  بالن	 	ألكر6 على   ûحلر	بلغ 
�� حد �1 يوشك على �هال� نفسه 
*�èها من �جل /عو
 	لكافرين، ح² 

له  *تعا� مسليا   �Bتبا 	حلق  له  قا? 
َنْفَسَك  َباِخٌع  *مهونا عليه: ﴿َلَعلََّك 
 � له  *قا?  ُمْؤِمِنَني﴾!  َيُكوُنو	  َ�الَّ 
َفَما  َ�ْعَرُضو	  �عر	ضهم: ﴿َفِإ1ْ  حا? 
Bْ�ََسْلَناَ� َعَلْيِهْم َحِفيظ� 1ْ�ِ َعَلْيَك ِ�الَّ 

!﴾ñُْلَبَال	
*لكن ها �ن نرº كث%	 ممن يّدعو1 
*يهد*1  	لن	،  بسنة  يستنو1  بأ�م 
*يذèو�م  	لنا�  يكرهو1  ֲדديه-  
�1 ® يؤمنو	 مبا ير*1، فيستنو1 بسنة 
فرعو1، *يهد*1 ֲדديه 	لذº ® يكن 

 !ºال ما ير� ºيريد ألحد �1 ير
�1 جند  غر	بة  فال  تقد6،  *مما  *عليه 
ظنا   F	للخر* للقتل  òططو1  من 
منهم بأ1 	إلصالµ لن يأتى �ال به، 
*èد  	لد6،   B	بإهد يف²  من  *جند 
	لر/
 èجة �اية 	لدين، *من يْدعو1 
تقربا  	ملخالفني *على �*ال/هم  على 

�� 	هللا *طلبا لرضا! 

تز*ير  يبيح  من  جند   1� عجب  *ال 
شر�  تطبيق  �جل  من  	النتخابا� 
على  	لز*جة   Fكذ يبيح  *من  	هللا، 
ما  òالف  شيئا   �/	B�  	�� �*جها 
كلمة  �عال³  هدفها   1� طاملا  يريد، 
يتحايل  من  جند   1� غر	بة  ال  	هللا.. 
 
*يكذF، ظنا منه بأ1 � �لك �يا/

ملجد 	هللا!
من  كث%	  جند   1� حقا  *	ملؤسف 
	لذين  فرعو1  بقو6  �شبه  	لنا� 
جندهم  حيث  فأطاعو،  	ستخفهم 
يو	لو1 من يكذبو1 *يكرهو1 باسم 
على  بتشجيعهم  *ينصر*�م  	لدين، 
يت�9*1  *ال  بغيهم،   �  B	الستمر	
بأ�م  �فعاLم، *�لك العتقا/هم  من 

يهد*�م سبيل 	لرشا/!
يكذبو1  من   1� �سفا  *	ألكثر 
 1*Bيثأ 	لدين،  باسم  *يكرهو1 
 Fألنفسهم على حسابه � حا? عا

ها �ن نرى كث�ا ممن يّدعون بأنهم يستنون بسنة 
الن�، ويهدون بهديه-  يكرهون الناس ويذ�ونهم إن 
� يؤمنوا مبا يرون، فيستنون بسنة فرعون، ويهدون 
بهديـه الذى � يكن يريد ألحد أن يرى إال ما يرى! 
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	لنا� عليهم �فعاLم! �� يهرعو1 �� 
	لكتب 	ل² يتباهو1 بأ�م �لة ما ֲדا 
من علم! فيعرضو1 	لقر1Í عليها بدال 
*يفتشو1   ،1Íلقر	 على  عرضها  من 
على  يدلل  ما  Áد*1  لعلهم  فيها، 
مع  تتنا�  بر*	يا�  فيأتو1  �فعاLم، 
*	ألحا/يث  	آليا�  *ُيحّملو1  	لقيم، 
ما ® حتتمل، فيبد* بأ1 	ألهم لديهم 

هو 	لثأB ألنفسهم، *ت9ئة ساحتهم!
*لعل ما �Bينا من كذF *حقد من 
 Bكد ºلذ	لدخن 	هو  -
هؤال³ 	لدعا
 �	Bسينتج عما يسمى بثو ºلذ	خل% 	
	لربيع 	لعر�، *هو ما تنبأ به 	ملصطفى 
مع  حديثه   � *	لسال6   
	لصال عليه 
حذيفة بن 	ليما1، حيث قا? عن هذ	 
	لذين يهد*1  	لقو6  بأنه هم   	لدخن 
بغ% هديه، *يستنو1 بغ% سنته، ُيعر« 

منهم *ُينكر.. 
يفعله  مبا  يقر  ال  	ألصيل  فاإلسال6 
هؤال³ باËه، ألنه /ين 	ملحبة *	لطهر 
 6Bلسال6، بعث به نبيه ليتمم به مكا	*
 ºبأ يقبل   1� هللا  فحاشا  	ألخال_، 
فاهللا  كلمته،  إلعال³   
Bقذ �خالقيا� 
طيب ال يقبل �ال طيبا، فال يقبل من 

	ألفعا? �ال ما كا1 طاهر	.
�ما 	خل% 	لذº كدB هذ	 	لدخن، فهو 
 
	لطاهر  Fلقلو	  Fصحا� يفتش   1�
	لفرقة  حقيقة  عن   ،
	لن% *	لعقو? 

	لناجية، *عندها �1 كانو	 غيوBين 
على  *حريصني  èق،  	لدين  على 
Áد*	  فلن  	خللق-  سيد  طاعة 
مفر	 �ال �1 يلزمو	 cاعة 	ملسلمني 
	ألكر6  	لن	  �مر  كما  *�مامهم، 

حذيفة �!
 1� عاقل  لكل  	لبديهى  من  *أل1 
�سا�  على  	ملسلمني  cاعة  تقو6 
Bبا�- فتلك هى ��c 1اعة 	إلما6 
 
حضر 	ملوعو/  *	ملسيح   ºملهد	
م%�	 غال6 ��د �، *	لذº بعثه 
	هللا � 	آلخرين ليح� به /عو
 سيد 
 �� 	بتعد   1� بعد   � 	ملرسلني،  
	لثريا.. *لن تفلح !ا*ال� 	لقضا³ 
�تباعها،  *!اBبة  /عوته،  على 
	لنا� بشأ�ا، كما  *	لكذF على 
® يفلح فرعو1 مع /عو
 موسى، 
لعشر	�  �لك  بد	   1	* ح² 

	لسنني! بل سيعيب �حفا/ 	ملحاBبني 
Lا على �جد	/هم ما كتمو من حق، 
من  عّلمو  ما  عليهم  *سينكر*1 
 Fلقلو	 Fصحا� Fباطل، *سينجذ
	لطاهر
 تباعا �� 	لفكر 	أل�دº عن 
 ،çBأل	سيمكث �  ºلذ	إلسال6 	
فهو 	إلسال6 	ألصيل 	مل� عما 	بتدعه 
 ºهد بغ%  يهد*1  	لذين  هؤال³  فيه 
على  يتعلم  من  �صبح  ح²  	لن	، 
 ،F/أل	قليل من   �� Òيديهم �حو�
�كثر من حاجته �� كث% من علمهم 
ِفي   َّ1�ِ* جفا³.  سيذهب   ºلذ	 هذ	 
 *ْ�َ َقْلٌب  َلُه  َكا1َ  ِلَمْن   ºَلِذْكَر َ�ِلَك 

ْمَع َ*ُهَو َشِهيٌد! �َْلَقى 	لسَّ
 Fلقلو	 Fعل �صحاÁ 1� هللا	سأ? �
	آلخرين   � 	لسابقني  من   
	لطاهر
*Íخر  باألميني.  يلحقو	   ® 	لذين 

/عو	نا �1 	حلمد هللا FB 	لعاملني.

باسمه،  هؤالء  يفعله  مبا  يقر  ال  األصيل  فاإلسالم 
نبيه  به  بعث  والسالم،  والطهر  احملبة  دين  ألنه 
ليتمم به مكارم األخالق، فحاشا هللا أن يقبل بأى 
أخالقيات قذرة إلعالء كلمته، فاهللا طيب ال يقبل 
إال طيبا، فال يقبل من األفعال إال ما كان طاهرا.


