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التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد الرابع - شوال وذو القعدة  ١٤٣٦هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٥ م

من كال� �إلما� �لمهد�

"	لغرN من �مر �إلسال� �< |تجب �لرجل من �ملر�Bِ ��ملر�Bُ من �لرجل هو �< يتجنب �إلنساُ< �لعثا7 ��لزلة، أل< �إلنسا< 0 
با]È �ألمر مييل *E �لسيئا' ينقّض عليها لد� �]Ç *شاB7 سقوÆ �جلوعا< على �لطعا� �للذيذ. فعلى �إلنسا< �< يصلح نفسه. 
هذ� هو �لسر 0 �حلجا" �إلسالمي �لذO بينته خاصة >ؤالt �لذين ال يعرفو< حقيقة ���مر �إلسال�". (تفس� �ملسيح �ملوعو] 

و� ِمْن �َْبَصا7ِِهْم ﴾) �، قوله تعاE ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني َيُغضُّ

﴾.. �O كما  "P يصن �O ]ين حقوd �ملر�B كما صاgا �إلسال�، فقد قا% �هللا تعاE بكلما' موجزB: ﴿َ�َلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذO َعَلْيِهنَّ
 ،tٍملسكينا' كحذ�� tم يعت��< هؤالg� iفإ< >ن مثلها على �لرجا%. �قد ُسِمع عن بعض �لنا tللرجا% حقوقا على �لنسا >�
�يستخدموgن 0 �عما% غاية 0 �>و�<، �يسّبوgن �ينظر�< *ليهن باt�7[r ��حتقا7، �يطبِّـقو< عليهن �حكا� �حلجا" بطريق 
خاطئ �كأgم يئد�gن. كال، بل ينبغي �< تكو< عالقة �ملرt بز�جته كالعالقة بني صديَقني �يمني صا]َقني. *< �ملر�B هي ��% 
شاهد على �خالd �إلنسا< �صلِته باهللا، فإ< n تكن عالقته ֲדا جيدB فكيف ميكن �< يتصاÊ مع �هللا تعاE. لقد قا% 7سو% �هللا 

�: خُ�كم خ�كم ألهله.. �O �< �فضَلكم �كثُركم *حساًنا *E �هله". (�مللفوظا' �٥ ² ٤١٧-٤١٨) 

"َثّمة حكمٌة جديرB بالّذكر، �هي �ّ< �حلالة �لطبعية �لH هي منبع �لّشهو�'، ��لH ال يتحّر7 منها �إلنسا< *ال بعد حتّو% كامل.. 
*منا تتمّثل 0 �ّ< نـزعاته �لّشهو�نية ال تلبث �< تضطر� عندما ُتصا]F مو�قَع �إلثاB7، �� بتعب� �خر: *gا تصبح 0 خطر شديد 
عندئذ.. لذلك n ُيِبح �هللا لنا �< ننظر *E �ملحا�7 بال حر�، �نتطّلع *r Eينتهّن، �نشاهد 7قصهّن �ما *E �لك ح¶ بالّنظر 
�لّطاهر؛ �كذلك n َيسمح لنا �< نسمع من غ� �ملحرما' �لّشابا' �لغناt ��ملوسيقى، �� نستمع لقصص حسنهن �ªا>ن �لو 
انا �ال ننظر *E �ملحا�7 �مفاتنهن، ال بالّنظر �لّطاهر �ال بالّنظر �خلبيث؛ ��ّال نسمع كذلك �صو�َتهن  بنّية صاحلة. كّال، بل �صَّ
��' �ألحلا< ��لغناt ��ال نصغي *E قصص ªا>ّن، ال بالنّية �لّصاحلة �ال بغ�ها، بل علينا �< ننفر من كل �لك كما ننفر من 
�جليفة.. لكيال نتعثر، ألّنه ال بّد ��< نتعّر� يوما للعثا7 بسبب هذ: �لّنظر�' �لطليقة. فبما �ّ< �هللا سبحانه �تعاE يريد �< تبقى 
 E* O[شّك 0 �ّ< �لّتحّر7 �ملطلق يؤ Oلّسامية. فأ� È[يعها مصونًة، لذلك فقد �7شدنا >ذ: �ملباª بصا7نا �قلوبنا �خو�طرنا�
�لعثا7 ��لّسقوÆ؟ �َ� ليس من �خلطأ �لفاحش �< نضع �ما� �لكلب �جلائع �7غفة ناعمة.. ³ ننتوقع منه �< ال ميّر بباله �O خاطر 
عن �لّرغيف؟ لذلك فقد ��7] �هللا تعاE �ّال تتا� للقو� �لّنفسانّية فرصُة نشاÆ خفيٍّ �يضا، ��ْ< ال يتعّر� �إلنسا< ملوقف يهيِّج 

خو�طَر �لّسوt فيه". (فلسفة تعاليم �إلسال�، ² ٣٣-٣٤)
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