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التقوى

�أل"ها\،  ��zلة  كتابه   ±
�ملوعو�  �ملسيُح   \ قدَّ
 � �ملهد�  "�إلماُ\ 
مميز�  بصو��  به   Vإلميا� مسألَة 
"�ضحة جلية؛ حيث بّين من خال%ا 
فو�ئُد كث�J، كما  له  به   Vإلميا�  V

 Vْ
 
�َّ جانٍب ميكن  ُن  يتضمَّ 
نه ال 

يسبب �خلسا��.

يقوb حضرته:
 y!� �ّ! لنـا�� Vمن هـم 0قر"
�لسـعا�"؟ �00لئـك �لذين lمنو� 
� مسـيحا موعو�� 0_ �ملنكرين؟

§منو�  �لذين   V
 �جللي  �لو�ضح  من 
 Vمعصومو هم  موعو��  مسيحا   ÷

 Vيستحقو" �خلطر،  من   Vمصونو
"�لقو�  "�لثو�¨  �ألجو�   µنو�


�إلميانية، أل�م:
 Ò" بأخيهم  �لظن  
حَسنو�  �0ال: 
يَدعو�   Ò" 
" كذ�با،  مفتريا  يُعّد"¤ 
 vz ¨لشكو� �لفاسد� بشأنه تتسّر�
قلوֲדم، لذ� فقد �ستحقو� ثو�با يناله 

�ملر³ نتيجة حسن �لظن بأخيه. 

ما خافو� لومة الئم ± سبيل  ثانيا: 
عليهم  تتغلب   Ò" �حلق،   bقبو
فاستحقو�  �لنفسـانية،  �ألهو�³ 
�ألجر أل�ـم �طلعو� على �لدعـو� 
 V
 بعـد  "قبلوها  �حلـق،   vz
 ±  bحا "ما  مناٍ�،  ند�³  üعـو� 

سبيلهم حائـل.

ثالثا: بسبب zميا�م مبصد�� �لنبو�³ 
من  �ل�  �لوسا"�  �يع  من  جنو� 
من  يوما  �لقلو¨  تنتا¨   V
 شأ�ا 
 "
 �لطويل،  �النتظا�  نتيجة  �أليا\ 
نتيجة   Vإلميا� من  صاحبها  حتر\ 
�لسعد�³  �ليأ�. فلم يتخلص هؤال³ 
 �"
من هذ¤ �ألخطا� فحسب، بل �
نبيه  نبو�³  حتقُّق  "شهد"�  �هللا  §ية 
 Vإلميا�  ± فتقدمو�  حياִדم،   ±  �
كث�J، "غلبت صبغُة �ملعرفة zمياَنهم 
 µنو�
�لسماعي، "Êلصو� من �يع 
�حل�J �ل� تنشأ ± �لقلو¨ عا�� عن 

نبو�³~ ال تـكا� تتحـقق. 

�هللا  من  مبرَسل  §منو�  لقد  
�بعا: 
�لذ�  "�لغضب  �لسخط  "�جتنبو� 

متيم 0بو �قة

;‡]¥˝’;Å\Ê…;ä∑;‡]¥˝’;Å\Ê…;ä∑

��  ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏]dÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏]d



٢٩

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد اخلامس - شوال وذو القعدة  ١٤٣٢ هـ  - أيلول / سبتمبر ٢٠١١ م

ينـزb على �ملنكرين �لذين ليس ± 
نصيبهم zال �لتكذيب "�إلنكا�.

 
"بركا~  فيوضا  �ستحقو�  خامسا: 
بالذ�   Vيؤمنو �لذين  على   bُتنـّز
يأã من �هللا �، Hسنني به �لظن. 

تلك هي �لفو�ئد �ل� سينا%ا بإVk �هللا 
�لذين §منو� ÷. 
ما  �لكرمي �لسعد�³ 
�لذين ال يقبلونç فهم Hر"موV من 
"باطٌل  
نو�عها.  بكل  �لسعا��  تلك 
ظنهم 
V ± �لقبوb خطُر �خلسا�ِ�. 
سبب  أل�  
فهم   V
 
ستطيع  ال 
�ينية.  خسا��  يو�جهو�   V
 ميكن 

كرهُتهم  لو  ممكنة  �خلسا��  كانت 
"منا�  جديد  بتعليم  �لعمل  على 
حالال  حّرمُت  لو  فمثال  لإلسال\. 

" حلَّلت حر�ما، 
" غيَّرُ~ شيئا ± 
�ملعتقد�~ �إلميانية �ل� هي ضر"�ية 

نقصت شيئا  "

ضفُت  "
للنجا�، 
�لصيا\ "�لصال� "�حلج "�لزكا�  من 
 "
 �لشرعية.  �لتكاليف  من  "غJها 
�kz ��ُ~ شيئا ± �لصلو�~ "جعلتها 
 vz نقصُتها "
عشر� بدb �خلمسة، 
�لصيا\  فرضُت   "
 فقط،  صالتني 
 "
 "�حد  شهر  من  بدال  لشهرين 
هت vz صيا\ 
قل من شهر؛ فلو  "جَّ
لكانت  �لقبيل  هذ�  من  شيئا  فعلت 
 Vلكفر "�خلسر�� هنا� خسا��، بل 

مر���   bقو
 �مت  ما  "لكن  فعال. 
ما جئت  �إلخو�،  
يها  يا  "تكر���: 
بل  جديد،  تعليم   "
 جديد  بدين 
لنا  
نا منكم "مسلم مثلكم، "ليس 
ه  نوجِّ  "
 به  نعمل   V
 ميكن  كتا¨ 
�لكرمي.   V§لقر�  Jغ �آلخرين  zليه 
من  kلك  نطلب   "
  - لنا  "ليس 
به  نقتد�  مقتًد�   "
 هاٍ�  غJنا- 

(د  �ملرسلني  خاَتم  سيدنا  سو� 
يشّكل   Vkz خطر  فأ�   ،� �لعر÷ 
�ّ�عائي - �ملبçِّ على z%ا\ من �هللا- 

على مسلم ملتز\؟" (��zلة �أل"ها\)
�ألمَر،  حضرُته  �ختصر  قد  "هكذ� 
قد  �ل�  "�لوسا"َ�  �أل"هاَ\   � "بدَّ

مر¤،  من   �ٍJح  ±  Vَإلنسا� جتعل 
�لكفر   ± يقَع   V
 Áا�  جتعله   "

 َّV
 هو  �ألمر  Hوَ�   َّVz �ملعصية.   "

�ملهد�  �إلماُ\  kلك  هو  حضرَته 
 ُّûلن� به  
نبأ  �لذ�  �ملوعو�  "�ملسيُح 

خا�ما Øلصا  جا³  قد  
نه  "مبا   .�
يزيد  ال   ،� لسيد¤  كامال  "متبعا 
ُينِقُص ± �ينه، "ال Ùيُد  حرفا "ال 
عن سنِة سيد¤ � قيد شعر¤، فبذلك 
 Vْ
 ينبغي  يكوV قد جا³ بصو�� ال 
�لريب   "
�لقلِق  جتلَب 
�َّ نوµٍ من 

" �حل�J. فبعثته � ֲדذ¤ �لصو�� 
 ûلن� kلك  لنبو�³~  جا³~ مصد�قا 

�ا حافظت على  �، كما  �لكرمي 
ُيبعث   V
 مينع  �لذ�   � نبوته  ختم 
�ألمة،  هذ¤   Jغ من   � بعد¤   ûن

سو�³ً كاV قدميا 
" حديثا.
�ضرِته   Vُإلميا� يتطلَّب  ال  كذلك 
به  جا³  مما  لشي³ٍ  zنكا��   "
 كفر� 
�لد�عي  فما   .� "مطاعه  سيُد¤ 
 bلكفر "�حلا� ± µللخو� من �لوقو

هذ¤؟!
لذلك فإVَّ �لر"õَ �ل� ينبغي 
Vْ يتحلى 
ֲדا كلُّ مّطلٍع على �عو� حضرته هي 

وبعقل  الظن  بإحسان  اإلقبال  روَح  أنَّ  هي  احلقيقة 
الظنِّ  إحساَن  إنَّ  ذلك.   Kإ تؤدي  أن  ُميكن  ال  منفتح 
ح² بالكاذبني ±علنا نفهُم حججهم بصورة أوضح، 

 ، و±عل رفضنا lم مبنيا على اليقني ال على الظنِّ
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بل  "�لرغبة  "�لُبشر�   bإلقبا�  õُ"�
صا�قا  حضرُته   Vيكو  Vبأ  çلتم�"
 bحا ير�  �لذ�   Vأل كاkبا.  ال 
�إلسال\ "�ملسلمني ينبغي 
V يتحّر� 
ر ± �لفر×  "يلتاµ %ذ� �حلاb، "يفكِّ
 vتعا �هللا  "يدعو   ،éخلال�" �إل%ي 
 Vْأل vتعا �هللا  يوفقه   V
 "يدعو  له، 
يوفقه   V
" حياته،   ± kلك  يشهَد 
 ±  bِملا�" بالنفِس  "�جلها�   Vلإلميا
عند  لُيكتب  �ملبا�كة؛   �ِJملس� هذ¤ 

�هللا من �لفائزين.
"قد يظنُّ �لبعض 
Vَّ هذ¤ �لر"õ "تلك 
�ل�  �لسذ�جة  من   µنو هي   bحلا�
للكاkبني  فريسة  يقُع   Vَإلنسا� جتعل 
 õَ"� َّV
�ملفترين. "لكن �حلقيقة هي 
�إلقباb بإحساV �لظن "بعقل منفتح 
 َّVz kلك.   vz تؤ��   V
 ُيمكن  ال 
بالكاkبني íعلنا   øلظنِّ ح�  Vَحساz

"ضح،  بصو��  حججهم  نفهُم 
�ليقني  على  مبنيا  %م  �فضنا  "íعل 
عليهم  ��َّنا  "íعل   ، �لظنِّ على  ال 
 �Jجة كب�تفنيدنا حلججهم على �"
 Õمن �لدقة، بينما �النغالُ� "�إلعر�
zحاطٍة  عدِ\  على  �ملبنية  "�لر�"� 

بدعو�هم تطيُل من عمر �فتر�ئهم.
 Vقد تكفَّل بنفسه بأ vَهللا تعا� َّVz َّö
"�عوته،   ¨kلكا� �ملدعي  ُيهلك 

�لعديد   ± "kلك  ُيفلح،  لن  
نه "
�لكرمي.   V§لقر� من  �ملو�ضع  من 
 �
فالريب "�حل�J "�النغال� 
ما\ 
مدµٍ هو ± حقيقته zسا³ُ� ظنٍّ باهللا 

.Vمنبعها نقٌص ± �إلميا ،vتعا
 َّV
  Õفر "على   ،bعلى كل حا"
 kحضرته � ليس صا�قا – "�لعيا
قد  �ملؤمَن   V
  Õفر "على  باهللا، 
ميكن  فكيف   ، �لظنِّ �سِن  قه  صدَّ
 Ò "هو  �هللا  عند  كافر�  ُيعت�   V

ند�³ُ  
نه  ظنَّ  لند�³ٍ  تلبيًة  zال  يؤمن 
�لصدِ� "�حلق؟! Vz شخصا كهذ� 
ال يستحقُّ zال �ملثوبة عند �هللا جز�³َ 
 V

نه سعى بصد� �لقلِب "�هتد� 
يصد� مبعوثا ظّن 
نه من عند �هللا. 
مستحيلٌة  �لفرضيَة  هذ¤   َّV
 علما 
�%ا��  هو   vتعا �هللا   Vأل عمليا؛ 
ميكن  "ال  �ملستقيم،   äلصر��  vz

ألن اهللا تعـاK هـو اlـادي إK الصراط املسـتقيم، 
وال ميكن أن يـ{ك املؤمَن الصـادَق ينزلُق ! تصديِق 
باعـه. فـال ينزلُق مع الكاذبـني إال أمثاlم،  كاذٍب واتِّ
وال ينجـذُب ³ـو الصادقـني إال املؤمنـون حقـا.

ينـزلق  �لصا�َ�  �ملؤمَن  يتر�   V

فال  "�تِّباعه.   ٍ̈ kكا تصديِق   ±

مثا%م،  zال  �لكاkبني  مع  ينـزلُق 
zال  �لصـا�قني  åو   ُ̈ ينجذ "ال 

�ملؤمـنوV حقا.
"�ملسيح  �ملهد�  �إلماِ\  بعثَة   َّVz
للبشرية  �(ٌة  هي   � �ملوعو� 
عامًة "للمسلمني خاصًة. فالعجب 

V يقف �ملسلُم مرتابا قلقا 
مامها! 
"هي ليس فيها zال كلُّ �خلJ "�ل�كة 
"�لفائد�، "ال خسر�V فيها 
بد� - 

كما 
"ضح حضرته.
 َ̈ �لقلو يوفَق   َّV
  vتعا �هللا   bنسأ
كي   Åملبعو� ֲדذ�   Vِلإلميا �لطاهرَ� 
 V
" �لعظيمة،  �لفو�ئد  هذ¤  ينالو� 
Hمد  سـيدنا  
مة   bحـا يصلَح 
بصلى �هللا عليه "سلم فضله "�(ته، 

§مني.




