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التقوى

كلمة �لتقو�

�لسامية  �ألخالقية  �ملبا��   Y
 شك  ال 
"�لديـنية  �الجتـماعية  �لعالقا�  ُتنّظم 
ֲדا  �خر�  فقد  "�لشعو�.  �ألفر��  بني 
 Yلو�
�لثقافا� "�ملعتقد�� على مر �لعصو� باختال� 
�لقاسم  هذ�  جعل  "لقد  
لسنتها.  "تعد�  �لشعو� 
ب�  بني  مشتركة  لغة  �لسامية  �ألخال�  من  �ملشتر� 
�"منا  �ألفئد�  "تستوعبها   bلعقو� تتفهمها   Yإلنسا�

حاجة لتر�اY يكشف كنهها.

فنر¤ 
Y �لذ� يرفق بالضعفا£ تطلق عليه صفة �لرحيم، 
"هلم   bلعا�� صفة  عليه  تطلق  �ملظلو[  ينصف  "من 
�لسلو�  "مز�يا  خصائص  عليه  تنطبق  من  على  جر� 

�ألخالقي �لسامي.
للبشر �إل�ا§ على  �ملر£ كيف 
مكن  "قد يستغر� 

Y �ألخال� �لسامية مستحسنة "مستحبة "
Y �لر�rئل 

مذمومة!! 
 Yلك هو هللا � �لذ� خلق �إلنساr �ّمر Y
"ال شك 

"�عه فطرًيا موهبًة "قد�ً� لالتصا�   �
على صو�ته 
بصفا� �خلN "�لفضيلة "�مليل |ليها، كما rكر سيدنا 
°�[ على صو�ته"(١).  �هللا  � "خلق  �ملصطفى  Jمد 
�لفضيلة   Yستحسا�  ± �لبشر  تو�فق  يرجع   zبالتا"
"r[ �لرrيلة باإل�ا§ �لفكر� |} �لنظا[ �لد�خلي ± 
�لنفس �لبشرية �ل² 
"جد �هللا تعا} فيها �لقد�� على 
�النصبا³ بصبغته تعا} "�التصا� بصفاته �لتشبيهية. 
مبقد"�  كذلك  "ستا�..  شكو�   � �هللا   Y
 فكما 
�إلنساY ± |طا�µ �ملحد� 
Y يكوY شكو�� "ستا��. 
�هللا  �لفطر�.. ﴿ِصْبَغَة  �ين  �إلسال[   µيؤكد ما  "هذ� 

(٢) ﴾Yَ"ْحَسُن ِمَن �ِهللا ِصْبَغًة َ"َنْحُن َلُه َعاِبُد
َ"َمْن َ

نه  �إلنسانية  لتا�يخ  �ملستفيضة  �لد��سا�  "تطلعنا 

كلما ُعكست صفا� �هللا � على 
�¼ �لو�قع بلغت 

خال� �لعامة r�"ִדا، "عاشت إلنسانية ± 
من "سال[. 
"لكن "لسو£ �حلاb نر¤ 
Y �لعاَلم �ليو[ يعج بتيا��� 
"قو¤ هد�مة ما �نفكت حتا�� �لفضيلة بأ�"�� ¿تلفة 
�لفكر�  �لتحر�  �لد�عية |}  ساعية |} حتقيق نظرياִדا 
"�جلنسي ± |طا� منظومة |شبا§ �حلاجة. فكلنا يعر� 
مبشر�  صيحاִדا  "تعالت  �ألفكا�   µهذ ��جت  كيف 
�إلنساY بفجر عصر جديد تنمحي فيه �لقيم "�ألخال� 
جديد�  قيم  Jلها  لتحل  �لسما£  تعاليم  �سختها  �ل² 
تسو� �لعاÄ حتت نظا[ عاملي جديد تتربع على عرشه 

�لرrيلة.
قد  �لسلبية  "°ثا�ها  �لثقافة   µهذ �نعكاسا�  "نر¤ 
غز� �ألجياال �لصاعد� حيث مسخت هويتها �لثقافية 
"�لر"حية. "لألسف �لشديد َفَقد� كثN من �ملجتمعا� 
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جيال  "خسر�  �لذ�تية  خصائصها  �إلسالمية  �لعربية 
 bوÉ ²متنحه سبل �لوقاية "�ملناعة �ل Y
كامال فشلت 
متمسك  "هو  "�لثقافية  �ملعلوماتية  �لثو��  مو�كبة  له 
بالقيم �ألخالقية "�اللتز�ما� �لدينية �ل² ال غË عنها 

"ال بديل. 
|ننا نأسى %ذ� �حلاb �ملز�� �لذ� 
صا� 
خال� �ألمة 
عن  تاما  �نسالخا  نر¤  حيث  ناشئتها،  "خصوصا 
يالمس  �لغر�£ ± حني ال  �ملحمدية  �ألخال�  
�بيا� 
"عظ "|�شا� �ملؤسسة �لدينية عقوb �لناشئة ألسبا� 

ال حاجة �خلو¼ فيها.
|Íا �عو� صا�قة نرفعها من على من� "�لتقو¤" ندعو 
تعر¼ 
خالقها "تصرفاִדا على كتا�   Y
 �ألمة  فيها 
�هللا "سنة �سوله �لكرمي لتر¤ بنفسها ما هي عليه من 
سو£ منقلب. "كونو� على يقني 
Y صالÎ �ملسلمني 

فيه صالÎ �لعاÄ "فسا�هم فسا�µ. فهال ��ستم Íج 
�ين �ملصطفى � "عاينتم كيف 
حدÏ صالحه ثو�� 
 ،Y"حيا£ "�لعمي يبصر
�لقلو� جعلت �ألمو��   ±

.µفيضو
فاقتبسو� من ضيا£ �ملصطفى "
على  �لعالقة  ��مت  ما  خطر   ±  Yإلنسا� كر�مة   Y|
مستو¤ �ألفر�� "�لد"b يشوֲדا �لظلم "�نتها� �حلرما� 
"�لقهر "�لعد"�Y. فالسبيل �أل"حد لدفع �لشر هو Jا�بة 
 Y| لوحيد �لذ�� Îلفضيلة، فهي �لسال� Îيلة بسالrلر�
 Äلعا� Nمكنها تغي
 Ñد "|خالÒ ستخدمته �إلنسانية�

"هز[ كل �لشر"� �ملنبعثة من �لر�rئل �ملستحكمة.
�لذ�  �ألخالقي   Îلسال� ֲדذ�  �لشعو�  تتسلح  فلما 

"جد �هللا له قابلية ± نفس كل |نساY شريطة تزكية 
�خلا�[  �لسما£   Ïمبعو معسكر   {| "تنضم  �لقلو�، 
�لصا�� للمصطفى � 
مكنها °نذ�� �لدخوb ± �مر� 

�لناجني.
"Õضر& "Ôن ± هذ� �ملقا[ مقطع من قصيد� لسيدنا 


-د عليه �لسال[: 

عطيُت من ِحبِّي قميَص خالفٍة ُ"

                        قميَص �سوb �هللا 
بيَض َ
ْمَهِق

عطيت َعَلَم �لفتح َعَلَم Jمد (�) ُ"


عطيُت سيفا جذَّ 
صَل �لتَخلُِّق (٣)ُ"                  

 Yجعلنا ممن يستمعو" ،µبه "يرضاÕ هد�نا �هللا "|ياكم ملا
Jمد  سيدنا  على  �هللا  "صلى  
حسنه،   Yفيتبعو  bلقو�

�ملصطفى "على °له "صحبه 
�عني، °مني. 
----

(١) صحيح �لبخا��، كتا� �الستئذ�Y.   (٢) �لبقر�: ١٣٩ 

(٣) كتا� حجة �هللا

فالسـبيل األوحد لدفع الشـر هو 
?اربـة الرذيلة بسـالح الفضيلة، 
الـذي  الوحيـد  السـالح  فهـي 
gـد  اإلنسـانية  اسـتخدمته  إن 
.... iالعا jوإخـالص أمكنها تغيـ


