
يكو4   40 �ب  بد�ية 
شعا;نا   40 مفهوما 
�ن �جلماعة �إلسالمية 
�أل¯دية هو كلمة �لتوحيد �هو: 
>له >ال �هللا �مد ;سو� �هللا"  "ال 
تلك �لكلمة �لJ عليها �يا �عليها 

منو9. 0ما هذ� �لشعا; �هو
حلب للجميع �ال كرهية ألحد""

�لثالث   فهو شعا; 0طلقه �خلليفة 
موجة  مقابل  تعا=  �هللا  ;¯ه 
�لفكر  ֲדا  �صطبغ   Jل� �لكر�هية 
نتيجة  �ملسلمني   yلكث ��لسلو{ 
فهمهم �خلاطئ ملبد0 �حلب D �هللا 
 40 ظنو�  حيث  �هللا؛   D ��لبغض 

�ملسلمني   yغ نكر�   40 �لو�جب 
�غلظة.   KفوÜ نعاملهم   40�
�لشعا;  هذ�  من  �*د(  فكا4 
 ÆEُنبا >منا  0ننا  على  �لتأكيد 
 Kملو�سا��آلخرين مبشاعر �لعطف �
��لشفقة، �ال �مل 0حقا�E ألحد 
�ال لقو، �نبغُض 0فعاَ� �لكافرين 

�ال نبغضهم لذ�ִדم. 
من  0نه  �لشعا;  هذ�   rيع �ال 
�لكافرين  معاملة  �لو�جب 
نتر{   40 �ب  �0ننا  E�ما  باللني 
عد���م،  على   Eلر�� مو�جهتهم 
�فتر��gִדم  مو�جهة  نتر{   40�
من  بد  فال  �0كاVيبهم �ظلمهم! 

Vلك، �لكن ينبغي 40 يكوE; 4نا 
ليس بد�فع �حلقد ��لكر�هية، �>منا 
فيجب  لإلنسانية.   Kملو�سا� بد�فع 
 Kباملو�سا  Kعامر قلوبنا  تكو4   40

��لشفقة على خلق �هللا.
�لشعا;  *ذ�  �خلاطئ  �لفهم   4<
على   Kمدمِّر Rثا;  له  ستكو4 
�ملسيح  ح  �ضَّ فقد  *ذ�  �إلميا4، 
�ملوعوE عليه �لصالK ��لسال هذ� 
 Eبيَّن ما هو �ملقصو�ألمر بنفسه، �
هذ�   40 �حلقيقي، �كيف  باحلب 
�لرسوله  هللا  >ال  يكو4  ال  �حلب 
يقو� حضرته  �للمؤمنني، حيث 
�عتر�ضا9  على   �E;  aمعر  D
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 aالعتر�� �منها  للمسيحية 
�حلب  ُيعلِّم  ال   �إلسال  40 حو� 

لآلخرين:
 �إلسال  4< لربع:   @العتر"
�لديانا9   v0تبا حبَّ  يعلِّم   {
�ألخر_، بل قد 0ََمَر �ملسلَم 40 ال 

Iب غyَ �ملسلم. 
�ما جلوw: فليتضح 40 �لنصا;_ 
 �بتعد�� عن �حلق ��حلقيقة من شؤ
�>ال  �لكامل   yِغ �لناقص  �إلجنيل 
>�V نظر�� بعمق >= ما هو �حلب، 
�ما �له �ملناسب، �ما هو �لبغض 
�مÑ ينبغي 40 َنْبُغض فلن يد;كو� 
فحسب  �حلقيقية   4Rلقر� فلسفة 
بل سو( َتكسب به �لر�Âُ �لنوَ; 

�لكامل للمعا;( �حلقة.
فاعلمو� 40 �حلب ال ينشأ بالتصنع 
�لقو_  من   Kٌقو بل هو  ��لتكلف 
ينجذ�   40 �حقيقته  �إلنسانية، 
�لقلب >= شيg ُيعجبه، �كما 40 
ببد�هة  تظهر   gشي كل  خو�  
عند بلوغه �لكماَ�، فاحلا� نفسه 
جو�هر�  تتبد_   V< 0يضا،  للحب 
�لد;جا9  0متَّ  بلوغه  عند   gالÜ
يقو�:  تعا=  فاهللا  �0كملها، 
﴿0ُْشِرُبو� ِفي ُقُلوِبِهُم �ْلِعْجَل﴾ �0 
كأ�م  لد;جة  �لعجل  0حبو�  �0م 
 40 ��حلقيقة  كالشر��.  0ُشِربو� 

حبا  0حد�  Iب  حني  �إلنسا4 
يأكله،   �0 يشربه  فكأنه  كامال 
�سلوكه،  بأخالقه  �يصطبغ 
بصبغة  �الصطبا,   =< �ينجذ� 
ما Iبه، حÑ يصبح  بقد;  حبيبه 
 D هذ� هو �لسر�مظهر� حلبيبه. 
�إل*ي  �لنوَ;  �هللا  ُمحب  �كتسا� 
�لذين  0ما  سعته.  ·سب  ظليا 
 Iبو4 �لشيطا4 فيكسبو4 �لظال
كانت   �Vفإ �لشيطا4.   D �لذ� 
هذ� هي حقيقة �حلب فمÑ كا4 
�ملنـزَّ�   uEلصا� للكتا�  ممكنا 
�ب   40 لنا  يسمح   40 �هللا  من 
�ب   40 ينبغي  كما  �لشيطا4 
�لشيطا4   gَليا�0 ßص   40� �َهللا، 
·ب �د; به 0�لياgُ �لر¯ا4؟ من 
هذ�  قبل  منلك  كنا  0ننا  �ملؤسف 
�إلجنيل  بطال4  على  ��حد�  Eليال 

�لضعيف  �إلنسا4َ   �Vا«� �هو 
>ً*ا،  �لتر��  من  حفنة  هو  �لذ� 
0خر_  Eالئُل  لنا  توفر9ْ  ��آل4 
�ألخر_  تعاليمه   40 �هي  0يضا 
0يضا سيئة، فهل ميكن 40 يعّد من 
�لتعليم �ملقد° 40 0ِحّبو� �لشيطا4 
كما حتبو4 �هللا �؟ �>4 قيل بأ4 
 vهذ� �ألمو; خرجت من فم يسو
سهو� ألنه كا4 ال يعر( فلسفة 
سخيف  �لعذ;  فهذ�  �إل*يا9، 
�باطل، ألنه >�V كا4 عدمي �ملعرفة 
 Âصال< �Eَّعى   �Vفلما �حلد  *ذ� 
 40 �لقو؟ فهل كا4 طفال �هل 
 K;�بالضر تقتضي  �حلب  حقيقة 
40 ُيعَجب �إلنسا4 بشمائل حبيبه 
�0خالقه �عبا�Eته بصدu �لقلب، 
 Aلقلب للتفا�� Â�40 يسعى بالر�
 Kَحبيبه �حليا D Aفيها، لينا� بالتفا

احلب ال ينشأ بالتصنع والتكلف بل هو قوٌة من القوى 
اإلنسـانية، وحقيقته أن ينجذب القلب إ, شـيء 
ُيعجبه، وكما أن خواص كل شيء تظهر ببداهة عند 
بلوغه الكماَل، فاحلال نفسه للحب أيضا، إذ تتبدى 
جواهره �الء عند بلوغه أمتَّ الدرجات وأكملها...
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فاملحب  حبيبه،  ֲדا  يتمتع   Jل�
�لصاuE يتفاD Ý حبيبه، �يتجلى 
من خال� حبيبه، �يعكس صو;ته 
D نفسه �كأنه يشربه، �يقا� >نه 
بصفاته  ��التصا(  فيه   Aبالتفا
على  للنا°  ي�هن  به  �بالتمسك 
0نه D �حلقيقة قد ضاD v حبه. 
�حلبُّ كلمٌة عربية �تعD r �حلقيقة 
 40 �لعر�  يريد  فحني   ،gَالمتال�
 gًبطن �حلما; ما gعن �متال ��يعبِّر
�حني   ،"Aُحلما "حتبَّب  يقولو4: 
يريد�4 40 يقولو� >4 �َجلمل شر� 
ماg كث�y حÑ �متأل بطُنه ��;تو_ 
يقولو4 شِرَبت إلبُل ح} حتبَّبت. 
من  مشتقة  0يضا  فهي  �َحلبُّ  0ما 
بصفا9  �متأل  0نه   rيع� هذ�، 
 �حلبة �لسابقة. �كذلك يقا� للنو
 �yإلحبا�، أل4 �لذ� سيمتلئ بغ�
 فسو( ُيفr نفسه، �كأنه سينا
 �Vلن يبقى لديه �لشعوُ; بنفسه، فإ�
كانت هذ� حقيقة �حلب فاإلجنيل 
0يضا  �لشيطا4  حب  يعلِّم  �لذ� 
 yحزِ� �لشيطا4 يعلِّم 0تباَعه بتعب�
Rخر �ملشا;كَة D 0عما*م �لسيئة، 
�لتعليم، Ý0 يكو4 من  فو�ها *ذ� 
�هللا هذ� �لتعليم �لذ� يريد 40 �عل 
�إلنسا4 شيطانا، �قى �ُهللا �جلميع 

من تعليَم �إلجنيل هذ�. 

حب  كا4   �V< 0حد  سأ�   4<�
��ملتصفني  �مظاهِر�  �لشيطا4 
ينبغي  ُخلق  فبأ�  بصفاته حر�ما، 
Vلك  فجو��  معهم؟  نتعامل   40
 4Rلقر� �ملقد°   � �هللا   كال  40
 Kلكرمي يعّلمنا 40 نو�سيهم مو�سا�
تامة، مثلما ُيشفق �إلنسا4 ;حيم 
��لعميا4  �ملجذ�مني  على  �لقلب 
من  �غyهم   oلُعر�� ��ملعاقني 
�لشفقة  بني   uلفر�� �ملتأملني، 
��حلب 40 �ملحب ينظر >= 0قو�� 
�إلعجا�،   Kبنظر �0فعاله  حبيبه 
�Iب 40 يتصف هو 0يضا بصفاته، 
بينما ينظر �ملشِفق >= �ملشَفق عليه 
بنظرK �لع�K ��خلو(، �Àشى 40 
�ملصا� �ضُعه  Vلك  على  يقضي 
�ملشِفق  عالما9  �من  �لتعيس. 
�حلقيقي 0نه ال يتعاطف مع �ملشَفق 
عليه E�ما، بل يتعامل معه ·سب 
فأحيانا  ��ملناسبة،  �حلا�  مقتضى 
0خر_  �0حيانا  برفق  معه  يتعامل 
 yلعص� له   يقّد 0حيانا   ،Kبقسو
�ليد  قطع   D حياته  ير_  �0حيانا 
0� �لِرجل كطبيب حاuV، �0حيانا 
�0حيانا  له  Rخر  عضو   �0  Âر�
 �Vفإ مر�ا،  جر�حه  على  يضع 
�ملختص  �لطبيب  0عما�  شاهد9َ 
D مستشفى كبy حيث يأÛ مئا9 

�ملرضى فمن �ملأمو� 40 تفهم مع� 
�ملشفق، فإمنا �لقر4R �لكرمي يعّلمنا 
40 �ب �ألبر�; ��ألخيا; �نشفق 
�هللا  يقو�  ��لكفا;،   uلفّسا� على 
� ﴿َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص 
 4< �لكفا;  0يها  يا   �0 َعَلْيُكْم﴾ 
هذ� �لن� يشفق عليكم لد;جة ال 
 40 D هو يطمع�يتحمل 40 حتزنو� 
تتخلصو� من �لباليا. l يقو� � 
َيُكوُنو�  0َال  َنْفَسَك  َباِخٌع  ﴿َلَعلََّك 
ُمْؤِمِنَني﴾ �0 هل سُتهلك نفسك 
 4ّ< :Eميا�م؟ فاملر�< حزنا على عد
شفقتك قد بلغت E;جًة 0شرفَت 
 l عليهم.  خوفا  �*ال{  على  ֲדا 
﴿َتَو�َصْو�  Rخر_  Rية   D يقو� 
 �0 ِباْلَمْرَحَمِة﴾  َ�َتَو�َصْو�  ْبِر  ِبالصَّ
>منا �ملؤمنو4 �لذين ينصح بعضهم 
 �0 ��ملر¯ة،  بالص�  بعضا 
�لشد�ئد،  على  �ص���  يقولو4: 
�0شِفقو� على عباE �هللا، فاملر�E من 
أل4  �لشفقُة،  0يضا  هنا  "�ملر¯ة" 
�ملر¯ة D �للغة �لعربية ��;KٌE مبع� 
للتعليم  �ألصلي  فاملع�  �لشفقة، 
حقيقته  �لذ�  �حلب   40  ،ARلقر�
 pالصطبا, بصبغة �حلبيب ال �و�
·ق 0حٍد غyِ �هللا ��لصاحلني، بل 
قا�  كما  لغ�yا،  باتًّا   حر� هو 
� ﴿َ��لَِّذيَن Rََمُنو� 0ََشدُّ ُحبًّا هللا﴾ 

اجمللد الثامن والعشرون، العدد الثالث - رمضان وشوال  ١٤٣٦هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٥ م

٢٤

التقوى



Rَمُنو�  �لَِّذيَن  0َيَُّها  ﴿َيا  �يقو� 
َ��لنََّصاَ;_   Eَْلَيُهو� َتتَِّخُذ��  ال 
Rية   D يقو�  كما   ﴾gَلَِيا�0َْ
0خر_ ﴿َيا 0َيَُّها �لَِّذيَن Rَمُنو� ال 
َتتَِّخُذ�� ِبَطاَنًة ِمْن Eُ�ِنُكْم﴾ �0 
�ال  ��لنصا;_   Eليهو� حتبو�  ال 
حتبو� كل من هو ليس صاحلا، 
ألغبياُ�   }Aلنصا يقر0  فحني 
ينخدعو*  آليا1   cهذ
0ُمر��  �ملسلمني   40 �يزعمو4 
�غyَهم  �لنصا;_  Iّبو�  بأال 
من �لذين } يؤمنو�، لكنهم ال 
 يعرفو4 40 كل كلمة ُتستخَد
 gملر� D �لها، فال يصّح حبُّ 
نا�   �V< >ال  ��لُكفا;   uللفّسا
�فسقهم.  كفرهم  من  نصيبا 
Iّبو�   40 0تباعه  علَّم  فالذ� 
غ�.  جاهل  *و  Eينه   g0عد�
 40 �تكر�;�  مر�;�  كتبنا  �لقد 
 gملر� ينظر   40  KEملو�� �حلب 
>= قو� َمن Iبه �فعِله �عاEِته 
�ُخلقه �Eينه بنظرK �إلعجا�، 
به،  يتأثر   40� به   Âيفر  40�
�من �ملستحيل 40 يصد; Vلك 
من �ملؤمن ·ق �لكافر 0بد�، >ال 
�لكافر  على  يشفق  �ملؤمن   40
 ،Kملو�سا� مظاهر  �Àصه Üميع 
0مر�ضه  fيع  على  �يو�سيه 

�ملاEية ��لر�حانية، كما يقو� �هللا 
� مر�;� ما معنا� ��ُسو� �جلميع 
 uلِعر� �4 متييز بسبب �لدين 0�E
;قا�  �فّكو�  �جلائعني  �0طِعمو� 
�ملقترضني  Eيو4   ��Eِّسد�لعبيد، �
لو� 0��p; �ملثَقلني، �Eّ0�� حق  �حتمَّ
�لبشر.   rب �لصاEقة جتا�   Kملو�سا�
�يقو� � ﴿ِ>4َّ �َهللا َيْأُمُر ِباْلَعْدِ� 
َ��ِإلْحَسا4ِ َ�>ِيَتا�Vِ gِ �ْلُقْرَبى﴾ .. 
كما حتسن �أل �لر�� >= �لدها 
 Eملجر قريَبه  �لقريُب  يو�سي   �0
عاطفة �لقر�بة. l يقو� � ﴿ال 
َيْنَهاُكُم �ُهللا َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم 
ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم  َ�َلْم  يِن  �لدِّ ِفي 
َ�ُتْقِسُطو�  َتَبرُّ�ُهْم   4ْ0َ Eَِياِ;ُكْم 
�ْلُمْقِسِطنيَ﴾  �َهللا ُيِحبُّ   َّ4<ِ >ِلَْيِهْم 

�0 حني �اكم �هللا � عن حبِّ 
�لنصا;_ �غyِهم فال تظنو� 0نه 
بّرهم ��إلحسا4  قد �اكم عن 
 4ّ< بل  كال  �مو�ساִדم،  >ليهم 
لقتلكم،  Iا;بوكم   { �لذين 
0�طانكم  من  ُيخرجوكم   {�
>ليهم سو�g كانو� من  فَأحِسنو� 
���ُسوهم   Eليهو�  �0 �لنصا;_ 
��عِدلو� معهم أل4 �هللا Iب َمن 
يقو بذلك. l يقو� � ﴿>نََّما 
َقاَتُلوُكْم  �لَِّذيَن  َعِن  �ُهللا  َيْنَهاُكُم 
ِمْن  َ�0َْخَرُجوُكْم  يِن  �لدِّ ِفي 
Eَِياِ;ُكْم َ�َظاَهُر�� َعَلى ِ>ْخَر�ِجُكْم 
4ْ0َ َتَولَّْوُهْم َ�َمْن َيَتَولَُّهْم َفُأ�لَِئَك 
مصاEقة  اِلُمو4َ﴾...فإ4ّ  �لظَّ ُهُم 
 gأل�م يتمنو4 �لقضا هؤالg حر�ٌ

على �لدين.
 àة نقطة جتد; بالذكر هنا �هي 
40 �لتوّلي هي �لصد�قة D �للغة 
 ،KُEآلخر *ا �ملو� yلتعب��لعربية، �
�حلقيقية  �لصد�قة  مظاهر  �من 
 pفيجو .Kُملو�سا��لنصُح � KِEملو��
�لنصا;_  يصاEقو�   40 للمؤمنني 
�يو�سوهم  ��*ند�َ°   Eَليهو��
>ليهم  �ُيحسنو�  *م،  �ينصحو� 
Iّبوهم،   40 ميكن  ال  0نه   yغ
�لدقيق   uلفر� هذ�  فتذّكر� 

(4Rنو; �لقر) ".جيد�

 إّن الذيـن � kاربوكم 
لقتلكم، و� ُ�رجوكم من 
إليهم  فَأحِسنوا  أوطانكم 
سواء كانوا من النصارى 
وواُسـوهم  اليهـود  أو 
واعِدلـوا معهم ألن اهللا 
بذلك.  يقـوم  َمن  kب 
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