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التقوى

كلمة �لتقو�

 �"
من �ملؤسف 
^ تكو^ �حلقيقة � �مننا 

صعد�  على   fيو كل  ُتذبح  �ل�  �لضحايا 
ُتبا�  سلعة  �لكذ�  
صبح  حيث  ش�. 
شكال  عليه  تضفي  مصطلحا�  له  
صبح " "ُتشتر�، 
 {| �لكذ�  تسر�  "لقد  �لقبيح.  جوهر   يغطي  بر�قا 
�لقيم �الجتماعية "�لسياسية "�القتصا�ية "
صبح مألوفا 
"مقبوال، "�عُت� �لصد� ¤لفا "�جعية "عدf تو�فق مع 

�"¦ �لعصر!
مضت عقو� على هذ� �لفسا� "حصد �لعا§ حصيلة ما 
 § "يال�  من  �إلنسانية  فعانت  هد�مة.  قيم  من   ���ُ
تشهد %ا مثيال � �لسابق. "ال شك 
^ �لكذ� 
صبح 
�يد^ �لزما^ ""صفته �لسحرية بسبب �عتقا� من 
ّصلو  
"نظر"� له "طبقو . فإªم ير"^ 
نه �لوسيلة �ملثلى للوصو� 
|} �لغايا� �ملنشو��. فيقدمو^ �لكذ� "�لدجل "�لتمويه 
حتت عبا� بر�قة ��هية ¤في ما حتتها من طمع "جشع 
"توحش "فظاظة "قسو� "�ستبد��. "غالبا ما ي�� �لعامة 
 � �ئبا  تكو^   ^
 ±ب  مثل:  "�هية  مبقوال�  مو�قفهم 

Nفل �لذئا� "|ال ִדا�ك "تفترسك.
 fهم �لقيم �ل� �عت |ليها �أل�يا^ "خاصة �إلسال
|^ من 
هو �لصد� "�لك لد"�  �لرئيس � �لنهو· ¶يا� �لفر� 
�لذ�¸   fلسال� |�سا   � �ألهم  �لعنصر  "هو  "�ملجتمع، 
"�الجتماعي � �لعا§ 
�ع. فالصد� هو �لعمو� �لفقر� 
لألخال� �ل� ال ميكن 
^ تقوf بد"نه. فإ�� �ªا�، �ªا� 
معه بنيا^ �ألخال� "عا� �إلنسا^ عبد� للطبائع "�لغر�ئز 
�ملصطفى    
مرنا  "لقد  �الªيا�.   {| تقو�   �ل�  �حليو�نية 
ألنه  فيه  "�لتدقيق  عنه  �لبحث   �
  ��لصد بتحر�   �
يهد� |} �لِبّر �لذ� يهد� |} �جلنة 
� طمأنينة �لدنيا 

"�آلخر�. بينما �لكذ� يهد� �"ما |} �لفجو� "�خلر"¼ 
"�لتكالب  "�لضغينة  �حلسد   ^�Rن "تأجيج   Àملألو� عن 
يد�   مبا صنعته    Rقبل غ �لكا��   �فيحتر �لدنيا.  على 

"تفو  به فا . 
"ال يصح 
مر من 
مو� �لدين "�لدنيا |ال |�� كا^ 
ساسه 
�ُخللق  "كذلك   �بالصد |ال  تصح  ال  فالعبا��   .��لصد
 Áث
"�آل��� "غR �لك من متطلبا� �ملعامال�. "لقد 
�هللا تعا} على 
نبيائه ""صفهم بالصد� فقا� ﴿َ"�ْ�ُكْر 
 ^
يًقا َنِبيًّا﴾ (١).  كما  َ̂ ِصدِّ ِفي �ْلِكَتاِ� |ِْبَر�ِهيَم |ِنَُّه َكا
�لنفا� "�إلميا^ فهو �"¦  �لتمييز بني 
هل   ���
  ��لصد
�لذ�  "�لبا�  �ألهو��   fقتحا� "�لـُمِعني على  �ألعما� 
يدخل منه �لو�صلو^ |} حضر� �لك�يا. "هو 
ساÌ بنا 
�لدين "عتبة مقاf �لنبو� �ل� هي 
�فع ��جا� �لعاملني. 
 �"لقد قدf سيدنا Nمد �ملصطفى � 
عظم منو�¼ للصد
فكا^ جتسيد� له حيث ُلقب بالصا�� �ألمني قبل بعثته. 

;–Åë’\;ƒÑÜ\;–Åë’\;ƒÑÜ\

‡]Ÿ¯\;Åëü‡]Ÿ¯\;Åëü



٣

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد التاسع، محرم وصفر ١٤٣٢ هـ  -كانون الثاني / يناير ٢٠١١ م

 � معامالته  مسا�  "جل  عز  �هللا  �سم  فقد  بعدها  
ما 
 ِّ��َ﴿ �� حركاته "سكناته "جعلها مبنية على �لصد

ْخِرْجِني ُمْخَرَ¼ ِصْدٍ� َ"�ْجَعْل َ"َ �
ْ�ِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍَ
 � بأسوته  "تأسيا   .(٢)  ﴾�Rًَنِص ُسْلَطاًنا  َلُدْنَك  ِمْن  ِلي 
 �
مرنا �هللا عز "جل 
^ نرتقي �"حانيا |} ��جة �لصد
"Ôافظ عليها � قوله تعا} ﴿َيا 
َيَُّها �لَِّذيَن Ñَمُنو� �تَُّقو� 

اِ�ِقَني﴾ (٣).  �هللا َ"ُكوُنو� َمَع �لصَّ
 ^
 يعلم   fإلسال� تا�يخ   � �ألمني  �لباحث  �ملطلع   ^|
شأ^  بعلو  متفرقة  �منية  فتر��   � �نتعشو�  �ملسلمني 
 Àنذ��. خصوصا ما ُعرÑ على �لساحة �لعاملية fحتر��"
�لتاجر �ملسلم من مصد�قية "
مانة � معامالته �ألمر  به 
�نضم  بل  فحسب،  "�فر�  بأ�با¦  عليه  يسد   § �لذ� 
�لكثR"^ لإلسالf على يديه. "ال شك 
^ ما ُيشا� |ليه  
بالبنا^ من |جنا��� �ملسلمني على مر �لعصو� كا^ مبنيا 

على �لصد� Øمال "تفصيال. 

"فضائله   ��لصد معا§  بعض  المسنا   ^
 "بعد  "هكذ� 
�لساحة   Úحد�
" مستجد��    Rمبعاي لنقيس   �نتطر
�إلسالمية حاليا "ما تعانيه من "يال� على �يع �ألصعد�. 
فإ^ �ملتأمل ال بد 
^ تستوÛَ عليه �لدهشة "�حل�R "يتملََّكه 
ير�  من شر"� "مفاسد "صر�عا�  ملا  �ألسى "�حلز^، 
�ملطامع   "
 "�ألحقا�،  �لضغائن  |ليها  تدفع  "مظا§، 
�ملعامال�  من   ��لصد غيا�   ^
 شك  "ال  "�ألهو�. 
نص  �ملعاملة حسب  فالدين  �ملتر��.  �لوضع  %ذ�   ��

�حلديث فإ�� كانت �ملعاملة خالية من �لصد� فبأ� �ين 

يتعاملو^؟!
"�ألَمرُّ "�أل�هى من هذ� هو 
^ قو� �لدجل �ل� �بتكر� 
�لكذ� "�لدبلوماسية �لدجلية 
صبحت تصف كث�R من 

مثلة على كذبا� سا�جة كي  fملسلمني بالكا�بني "تقد�
ُمنحطو^.  �ملسلمني   ^
" �ملثلى  �لقيم  
ªا صاحبة  ُتظهر 
يلومو�   ^
 �ملسلمني  على  ±ب  هذ ،  "�حلا�  "لكن 

نفسهم. فعد"هم يتربص ֲדم "يتتبع عو��ִדم. فعلى 
بنا 
للدنيا  قدمو�  �لذين  
جد��هم  
Øا�  ينسو�  ال   ^
 �ألمة 
 �"�ألخال  ��لصد  ^
 شك  فال   .�للصد منا�¼  
نصع 
فال  �أل�مة  من  �خلر"¼  مفتا¦  هي  به  �ملرتبطة  �لسامية 
 ،�بد على 
بنا �ألمة 
^ يد�كو� 
^ �أل�مة 
�مة 
خال

يتلخص حلها �: ���� �لصد� حتصد �ألما^.
هد�نا �هللا "|ياكم ملا áبه "يرضا  "جعلنا ممن يستمعو^ 
�حلمد هللا ��   ^
 �عو�نا  "Ñخر  
حسنه  فيتبعو^  �لقو� 
Ñله  "على  Nمد  سيدنا  على   fلسال�" "�لصال�  �لعاملني 

"صحبه 
�عني.

(١) مرمي: ٤٢   (٢) �إلسر�: ٨١    (٣) �لتوبة: ١٢٠

وال شك أن غياب الصدق من املعامالت 
أدى kذا الوضع املhدي. فالدين املعاملة 
حسب نص احلديث فإذا كانت املعاملة 
خالية من الصدق فبأي دين يتعاملون؟!


