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التقوى

﴿��uُyَ�َ َظاِهَر �ِإلْثِم َ�َباِطَنُه ِ@?َّ �لَِّذيَن 
َكاُنو�  ِبَما  َسُيْجَزْ�َ?  �ِإلْثَم  َيْكِسُبوَ? 

(١٢١ fألنعا�) ﴾?ََيْقَتِرُفو
 � مرتني   "öإل�" كلمة   D^u� لقد 
 �% �لذنب  معانيها:  �من  �آلية.  هذ� 
 �% نوعه،  %يا كا?  �خلطأ،   �% �جلرمية 
�لتجا�� عن �حلد�^، %� �لعمل �لذ[ 
¸عل �إلنسا? يستحق �لعقا´ بسبب 
�ملعصية، %� �لعمل %� �لفكر! �ل¤ متنعه 
من كسب �حلسناD، %� %[ تصر� 
"�لذنب"  �لقانو?. �كلمة  »ر� عن 
%يضا ُتستخَدf � �ملعË نفسه تقريبا. 
��لذنب   öإل� بني  فرقا  هنا�   ?% @ال 
 ?@ �لبعض  فيقو{  �للغة.  %هل  عند 
�لذنب ُيطلق على ما يقترفه �إلنسا? 
%ما  قصد.  بغ;   �% قصد�  سو�¦ كا? 
قصد�  �إلنسا?  يكسبه  ما  فهو   öإل�

عا^!. 
تعا<  �هللا  �ّجه  قد  حا{،  %ية  على 
�ألنظاu � هذ� �آلية @< %مرين �ثنني. 
�ألمر �أل�{ هو %? عليكم %? جتتنبو� 
�فّكر��  %يضا،  �باطنه   öإل� ظاهر 
 �% عمل   ]% على   fإلقد�� قبل  جيد� 
�ألعما{  بعض  هنا�  أل?  تصر�، 
ليست  %×ا  بد�هة  عنها  نعر�  �ل¤ 
صائبة بل هي %عما{ شيطانية. �هنا� 
 � صاحلا  يبد�  ما  منها  zخر  نو� 
با^� �لر%[ �لكن عاقبتها سيئة أل? 

خطبة �جلمعة

�لu +لقاها +م1 �ملؤمنني 
سيدنا مر��مسر�
 +xد +يدa �هللا تعاw بنصرa �لعزيز
yعليه �لسال zملهد� yإلما��خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �

٢٠١٠/٠٢/٠٥  fيو

� مسجد بيت �لفتوÉ بلند?

 äة: �ملكتب �لعرIتر

ال  �حد�  �هللا  @ال  @له  ال   ?% %شهد 
شريك لـه، �%شهد %? 3مًد� عبد� 
من  باهللا   yفأعو بعد  %ما  �uسوله. 
�لشيطا? �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
ِّ́ �ْلَعاَلمَني *  uَ لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا�
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوf �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ�@يَّاَ�  َنْعُبُد  @يَّاَ� 
�لَِّذيَن   Ïِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Ïََر� �لصِّ
%َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو´ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (zمني) َ�ال �لضَّ
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�ألعني.  عن  خافية  تكو?  حقيقتها 
ال  قائال،  �إلنسا?  �لشيطاُ?  فيغو[ 
بأs � �لقياf به ألنه ليس yنبا كب;�. 
بعد  خطوuته  يعر�  �إلنسا?  �لكن 
 Ïuحني ير� %نه قد تو fتكابه �يندu�
�لتخلص  يستحيل  yنو´  �حل   �
فيظل  �لذنو´  سلسلة  تبد%   ö منه. 
�إلنسا? يقتر� yنبا بعد zخر. فيقو{ 
�هللا تعا< %? على �ملتقي %? يتنبه @< 
�لذنو´ �لظاهرية ��لباطنية %يضا �ل¤ 
من شأ×ا %? تسفر عن نتائج �خيمة. 
�عليه %? يستعني باهللا قبل �إلقد�f على 
كل عمل �فعل �يدعو� %? ينقذ� من 
�لشر �لكامن فيه. فيجب %ال تقدمو� 
�لظاهر[  Iاله  ملجر^  �لعمل  على 
بالنظر  شي¦   � تشغفو�  �ال  فقط، 
@< Iاله �ملا^[ فحسب. بل حيثما 
��لشك  �الuتبا�  من  شائبة   Dْجد�
فافحصو� �ألمر جيد�. ��ستعينو� باهللا 
عمل.  بكل   fلقيا� قبل  ��سترشد�� 
%عمالكم  لبوuكت  yلك  فعلتم  لو 
�لسلبية،  نتائجها  من  �لتجنبتم 
كل  من  صاحبها  �هللا  يعصم  �بذلك 

شر �فتنة. 
تعا<  حه �هللا  �لذ[ �ضَّ �لثا�  ��ألمر 
�لتقو�  جتعلو�   ¹ لو  %نكم  هو  هنا 
 ¹� ?z� نصب %عينكم � كل حني
تكونو� حذuين @< %قصى �حلد�^ �¹ 

�حلال{  بني  �لفر�   >@ جيد�  تتنّبهو� 
�سو�  �لذنو´   � لوقعتم   fحلر���
عنكم   µتغ �لن  عليها.  تعاَقبو? 
�ألمر.  حقيقة  نعر�   ¹ %ننا   uألعذ��
�لسابقة  �آلية   � تعا<  �هللا  بّين  فقد 
 sلنا� من  كث;�   ?% هو  مبدئيا  %مر� 
لذ�  مآuֲדم  لتحقيق  �آلخرين  ُيضلو? 
¸ب %? تكونو� حذuين جد�، �ميِّز�� 
بني �حلال{ ��حلر�f ��نتُهو� عما ×اكم 

�هللا عنه. 
�باستخد�f كلمة "�إلö" بّين �هللا تعا< 
على  حذuكم  تأخذ��   ¹ لو  %نكم 
�لرغم من هذ� �لنصيحة �سرمت على 
بأقو�{  ���دعتم  مستقيمة  غ;  سبل 
�لذين  من  لكنتم  �ملعسولة  �ملِضلِّني 
منهم.  قصد�  �لذنب  هذ�  يقترفو? 
��لذنو´ �ل¤ يقترفها �إلنسا? قصد� 

جتعل صاحبها جدير� بالعقا´. 
لقد %عطى �هللا تعا< تعليماD �%��مر 
سأyكر  �لذنو´  الجتنا´  كث;! 
بعضها الحقا. لقد ��^ �هللا تعا< هذ� 
�ألعر��   !uسو  � شرحا  �ملوضو� 
uَبَِّي   fَََّحر @ِنََّما  ﴿ُقْل  قا{:  حيث 
َبَطَن  َ�َما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  �ْلَفَو�ِحَش 
َ��ِإلْثَم َ��ْلَبْغَي ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ�َ%ْ? ُتْشِرُكو� 
ِباِهللا َما َلْم ُيَنزِّْ{ ِبِه ُسْلَطاًنا َ�َ%ْ? َتُقوُلو� 
َعَلى �ِهللا َما ال َتْعَلُموَ?﴾ (�ألعر��: 

(٣٤

تعا<  �هللا  �ّضح  �آلية  هذ�  ففي 
�ملوضو� %كثر %? �إلسالf مينع Iيع 
�ألعما{ �لسيئة ��لشيطانية بكل شد! 
ليعيش   - �إلنسا?  على  �قو!. ¸ب 
 >@ ^�ئما  يتنبه   ?%  - حقيقيا  مؤمنا 
�لتقو�   >@ به  تؤ^[  �ل¤  �ألعما{ 
�هللا. ال شك  تبعد� عنها �عن  ��ل¤ 
%يضا  خافية  تكو?   uألمو� بعض   ?%
�ألحيا?،  بعض   �  sلنا� %عني  عن 
ليجد فرصة  يتربص ^�ئما  ��لشيطا? 
إلغو�ئه - كما %غو� fَ^z - �يرّغبه 
 fآلثا�� Dلذنو´ �يزيِّن له �لسيئا� �
لكيال يعت�ها �إلنسا? سيئة بل ير�ها 
حسنة ö يقترفها �يستمر فيها مدمنا 
بصد^ها  تعا<  �هللا  نّبهنا  فقد  عليها. 
%عما{  أل×ا  جتتنبوها   ?% ¸ب  �قا{ 

3رَّمة �ستجلب لكم �لعقا´. 
يقو{ �هللا تعا< � �لقرz? �لكرمي: ﴿ُقْل 
@ِنََّما َحرuَ fََّبَِّي �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر ِمْنَها 

َ�َما َبَطَن﴾ (�ألعر��:٣٤) 
ö ¹ ينحصر كالمه تعا< على yكر 
حرمة �لفو�حش ��ملنكر�D ��ألعما{ 
بّين  �لفو�حش  yكر  حني  بل  �لسيئة 
ميكنكم  كيف  �%خ�  %يضا  عالجها 
�جتنا´ �لفو�حش ��ملنكر�D. فيقو{ 
الَ!  �لصَّ  َّ?@ِ﴿ zخر:  موضع   � تعا< 
َ��ْلُمْنَكِر﴾  �ْلَفْحَشاِ¦  َعِن  َتْنَهى 

(٤٦ :Dلعنكبو�)
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مبا %? �إلنسا? ير� مشاهد �لفحشا¦ 
منتشر!   fيو كل  حياته   � ��ملنكر 
هنا �هنا� �ال سيما � هذ� �لعصر، 
�ُتغر[ �إلنسا? %يضا لذ� فقد فر� 
�نصح   Dصلو� íس  تعا<  �هللا 
�إلنسا? لاللتجا¦ @< مالy �هللا �هد�� 

@< yلك �لسبيل. 
يقو{ سيدنا �ملسيح �ملوعو^ �: 

òمي  ^عا¦  @×ا  �لصال!؟  هي  "ما 
�إلنسا? من Iيع �لسيئاD ��لفو�حش 
 �^uمو�  Dللحسنا مستحقا  �¸عله 
لإلنعاماD �إل�ية. لقد قيل @? "�هللا" 
�هللا  جعل  �قد  �ألعظم.  �السم  هو 
تعا< Iيع �لصفاD تابعة �ذ� �السم. 
من  تبد%  �لصال!   ?@ �آل?،  تأملو� 
�أل�y?، ��أل�y? يبد% من "�هللا %ك�"، 
�ينتهي على "ال @له @ال �هللا". %[ %? 
على  �تنتهي  "�هللا"  بـ  تبد%  �لصال! 
"�هللا" كذلك. هذ� مفخر! تتميز ֲדا 
�هللا   ?@  y@ فقط،  �إلسالمية  �لعبا^! 
�%خ;�  %�ال  فيها  �ملقصو^  هو  تعا< 
^�? سو��. �%قو{ بكل حتدٍّ @? هذ� 
 fلنو� من �لعبا^! ال توجد � %[ قو�
f فيها  %� ملة. فالصال! ^عا¦ �قد قدِّ
 .� هللا  �ألعظم  �السم  بأنه  "�هللا" 
لإلنسا?  �ألعظم  �السم   ?@ كذلك 
�السم  من  ��ملر�^  "�الستقامة".  هو 
 Dلكماال� به  ُتنا{  ما  هنا  �ألعظم 

�إلنسانية."
�ملوعو^  �ملسيح  بقو{  تدّبرنا  فلو 
هو  لإلنسا?  �ألعظم  "�السم   :�
مستمر  ¯ث   � لظللنا  "�الستقامة" 
عن صال! تقّربنا @< �هللا تعا<. �حني 
تعا<  �هللا  من  قريبا  �إلنسا?  يكو? 
 Dيوّفقه أل^�¦ صال! حتميه من صوال
�لشيطا?، �متنعه عن �لفحشا¦ �جتعله 
��uثا للحسناD. �ֲדا يكو? �إلنسا? 
3ميا من �لفو�حش �لظاهرية ��لباطنية. 
لقد %uشدنا �ملسيح �ملوعو^ � @< 

هذ� �لنو� من �لصلو�D فقا{: 
 Éصال@ >@ يؤ^[  �لصال! عمل   ?@"
�لدنيا ��لدين %يضا. ��لصال! عبا^! لو 
عمل  كل  من  حلُفظ  �إلنسا?  %^�ها 
سيئ �فاحشة. �لكن ال ميكن له %? 
بقوته  �ألسلو´  ֲדذ�  �لصال!  يؤ^[ 
بد�?   ûيتأ ال  �ألسلو´  �هذ�  هو. 
 fيد��  ¹ �ما  تعا<.  �هللا  من  �لعو? 
له   Ëيتس ال  �لدعا¦  على  �إلنسا? 

�خلشو� ��خلضو� على هذ� �لنحو. 
ب %ال »لو ليلكم �ال ×اuكم بل  لذ�̧ 

%ية حلظة من حياتكم من �أل^عية."
@y?، فهنا� حاجة لنمأل قلوبنا بذكر 
�لفحشا¦  من  لنتجنب  تعا<  �هللا 
حد´  كل   � �ملنتشر!   Dملنكر���
�صو´ � �لعصر �لر�هن، �@ال سيجرُّ 
�لشيطا? @< zثاf يغر� فيها صاحبها 
 fآلثا� تلك  حتو{   ö  .fيو @ثر  يوما 
^�? %^�ئه ��جباته، فيصدu منه خطأ 
%��مر  معصية   � �يتما^�  خطأ  تلو 
تعا<:  قا{  فقد  لذ�   ،uباستمر� �هللا 
 ¹ �y@� .fجتنبو� �لبغي فهو %يضا حر��
ُتولِّد�� فيكم هذ� �إلحساs، فسو� 
تتجا���? Iيع �حلد�^ ��لقيو^، �لن 
 üعلى �لتمييز بني �لعمل �لصا ��uتقد
يتعدَّ�  �ملصلني من  �لطاü. فمن  من 
حد�^ �هللا، �ذ� قد قا{ سيدنا �ملسيح 
 >@ ماسة  ¯اجة  îن   :� �ملوعو^ 
نصر! �هللا ��الستعانة به للوصو{ @< 

حـني  كل  اهللا  {شـى  أن  منـا  يتطلـب  وذلـك 
ـر مـن كل أنـواع الشـرك دومـا. وإذا  وآن، ونتطهَّ
ى املؤمـن مؤمنا  حتقـق هـذا الوضـع فعندئذ يسـمَّ
حقيقيـا ويتمكن مـن "اية نفسـه من الفحشـاء.
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�yلك   .Dللصلو� �ملطلو´  �ملستو� 
حني  كل  �هللا  �شى   ?% منا  يتطلب 
%نو�� �لشر�  �z?، �نتطهَّر من كل 
^�ما. �@�y حتقق هذ� �لوضع فعندئذ 
يسمَّى �ملؤمن مؤمنا حقيقيا �يتمكن 

من #اية نفسه من �لفحشا¦.
�لبقر!   !uسو  � تعا<  �هللا  يذكر   ö
 � %يضا  �ألخر�   Dلسيئا� بعض 
�هللا  يقو{   .öإل� عن  �حلديث  سيا� 
� ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن �ْلَخْمِر َ��ْلَمْيِسِر 
 sِلِلنَّا َ�َمَناِفُع  َكِبٌ;  @ِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل 
َنْفِعِهَما﴾ (�لبقر!:  َ%ْكَبُر ِمْن  َ�@ِْثُمُهَما 

  (٢٢٠
��مليسر:  �خلمر  عن  �ّضح  فأ�ال 
﴿ِفيِهَما @ِْثٌم َكِبٌ;﴾ ö قا{: ﴿َ�َمَناِفُع 
لِلنَّاsِ﴾ %[ قد %�^عهما بعض �ملنافع 
من  %كثر  %ضر�óuا   ?% غ;  %يضا 
ِمْن  َ%ْكَبُر  منافعهما فقا{: ﴿َ�@ِْثُمُهَما 
قا{  �آلية  هذ�  ×اية   �  ö َنْفِعِهَما﴾ 
 Dَِلُكُم �آلَيا ُيَبيُِّن �ُهللا  �: ﴿َكَذِلَك 
(�لبقر!:٢٢٠).  ُر�َ?﴾  َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم 
فقد بيَّن %? ما صنعه �هللا � له فو�ئد 
%ما  %يضا.   uألضر�� �بعض  �منافع 
%نتم فينبغي %? تتنّبهو� ^�ئما @< �ملبد% 
�هو %? جتتنبو� �ستهال� كل ما ضرُّ� 
%كثر من نفعه. %ما �خلمر ��مليسر ففي 
 uما %ضر��كليهما ﴿@ö كب;﴾ %[ 
كث;!، فهما يزيد�? �إلنسا? @�ا uغم 

ما فيهما من فو�ئد، كما بينت خال{ 
 .öإل� لكلمة  �ملختلفة  �ملعا�  بيا? 
حيث  �لكرمي   ?zلقر�  �  ^u� �قد 
يقو{ �هللا � ﴿َ�َمْن َيْفَعْل yَِلَك َيْلَق 
سو�   ]%  (٦٩ (�لفرقا?:  %ََثاًما﴾ 
 ?% uغم  @�ه،  على  للعقا´  يتعر� 
� �خلمر ��مليسر منافَع %يضا. ö قا{ 
غ;  تتفكر�?﴾،  ﴿لعلكم  تعا<: 
تتفكر��   ?%  µيع ال  �لتفكر  هذ�   ?%
 �% كث;!   �% قليلة  منفعٍة  جلب   �
�لفال� منفعة  �لعمل  تتفكر�� هل � 
%� ال، بل ¸ب %? تتفكر�� � %نكم 
على  %قدمتم   �% �ستخدمتموóا   �y@
@�ا  تكسبو?  فسو�  �لعمل  هذ� 
تعا<  �هللا  أل?  �لعقا´،  �تستحقو? 
قد بيَّن بقوله ﴿َ�@ِْثُمُهَما َ%ْكَبُر﴾ %نكم 
�هذ�  �جلرمية.  هذ�  على  سُتعاَقبو? 
�لذنب @�y توÏu فيه �إلنسا? مر! ّ� 
به �لتوÏu باستمر�u �سقط � هوته 
قصد�، �يدمن على �إلقد�f على هذين 
�لعقا´  يستوجب  �هكذ�  �لعملني. 
ال  �لعملني  كال  ففي  �لبْغي،   �yاÖبا
يضيع �إلنسا? ماله �لطيب فحسب، 
�كتسبه  �لذ[   fحلر�� بإضافة ما{  بل 
%مو�له  Iيع  ¸عل  ماله   >@ بامليسر 
حر�ما. �كذلك يضيع متعاطي �خلمر 
%مو�له بشر´ �خلمر �يدمر صحته. 

 ?zخر من �لقرz قد بيَّن �هللا � موضع�

�لكرمي بصر�حة تامة %? �خلمر ��مليسر 
%عما{  كلها   fأل�ال�� ��ألنصا´ 
شيطانية متنعكم عن �حلسناD ��ألخال� 
�لسامية ��لعبا^�D كما يقو{ � � 
سوu! �ملائد! ﴿َيا %َيَُّها �لَِّذيَن zَمُنو� @ِنََّما 
 fَُ��َألْ�ال  ُ́ َ��َألْنَصا َ��ْلَمْيِسُر  �ْلَخْمُر 
َفاْجَتِنُبوُ�  ْيَطاِ?  �لشَّ َعَمِل  ِمْن  uِْجٌس 
ْيَطاُ?  �لشَّ ُيِريُد  @ِنََّما  ُتْفِلُحوَ?*  َلَعلَُّكْم 
ِفي  َ��ْلَبْغَضاَ¦  �ْلَعَد�َ�َ!  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع   ?ْ%َ
yِْكِر  َعْن  ُكْم  َ�َيُصدَّ َ��ْلَمْيِسِر  �ْلَخْمِر 
 * ُمْنَتُهوَ?  %َْنُتْم  َفَهْل  الِ!  �لصَّ َ�َعِن  �ِهللا 
 ��uُِطيُعو� �هللا َ�َ%ِطيُعو� �لرَُّسوَ{ َ��ْحَذ%َ�َ
uَُسولَِنا  َعَلى  %َنََّما  َفاْعَلُمو�  َتَولَّْيُتْم  َفِإْ? 

�ْلَبالÐُ �ْلُمِبُني﴾ (�ملائد!: ٩١-٩٣)
�لعصر   � ��مليسر  �خلمر  @^ما?   ?@
 � ��سع  نطا�  على  منتشر  �حلاضر 
 � Øهذ� �لبال^ بل � كل مكا?. �ح
�لبال^ �ل¤ تد���ا 3ظوu ميكن �حلصو{ 
عليه بسهولة سر� حيث يوجد بعض 
�ألماكن �ل¤ يرتا^ها �لناs �يشربو?. 
 fعا بشكل   sلنا� متنا�{   � �ليس 
يالَحظ  �لبال^  هذ�   � بل  فحسب 
�لوسائل.  مبختلف  شرֲדا  على  �حلثُّ 
3ل  كل   � �% عامة  3طة  كل  ففي 
 ،uلقما� لعب  %جهز!  تالَحظ  كب; 
حيث يلعب �لناs �لقماu بأسلو´ %� 
%�ثا?  تكن   ¹  �yفإ �لشر�  %ما  zخر. 
 uعذ�% fت �إلنسا? %صناî ما^ية فقد
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�لنفس. فاإلنسا? ال يبا� بأموu كث;! 
 fألصنا�� �أل�ثا?  هذ�   ö @ميانه  uغم 
حتو{ عقبًة ^�? �لعبا^! �%^�ِ¦ �لصال!، 
�خلفي  للشر�  �ألنو��  هذ�  فمثل 
تنهى  �ل¤   Dلصلو�� طريق  تعتر� 
�حلظ  معرفة  هنا�   ö �لفحشا¦.  عن 
عن طريق �ألسهم. �� �لعصر �لر�هن 
�هو   fأل�ال� من  zخر  شكل  هنا� 
%يضا ال  �ملجا{  ففي هذ�  �ليانصيب. 
يولو?  �ال   sلنا� من  كث;   Óيكتر
 Dبطاقا �يشتر�?  �هتماما  �جتنابه 
فقد   .fحر� %يضا  فهذ�  �ليانصيب، 
بأ×ا  �ألعما{  هذ�  كل  �هللا  �صف 
فمن  ْيَطاِ?﴾.  �لشَّ َعَمِل  ِمْن  ﴿uِْجٌس 
��جب �ملؤمن �حلقيقي %? يد��f على 
 Dحلسنا� @حر��  على  �يثابر  �لعبا^!، 
�جتنا´  على   fيد��� �ل�،  �%عما{ 
هذ�  يتأتى  �لن  ��لفحشا¦،   Dلسيئا�
�لد��f @ال بلفت �النتبا� @< yكر �هللا 
للتسابق   ö  .Dلصلو��  ¦�^%� تعا< 
�لذنو´   ِ́ ��جتنا ��لتقو�  �ل�   �
 ?zملعاصي قد %مر �هللا تعا< � �لقر��
قا{  حيث  �لتا�  �لنحو  على  �لكرمي 
َ�ال  َ��لتَّْقَو�  �ْلِبرِّ  َعَلى  ﴿َ�َتَعاَ�ُنو� 
َتَعاَ�ُنو� َعَلى �ِإلْثِم َ��ْلُعْدَ��ِ? َ��تَُّقو� �َهللا 
﴾ (�ملائد!: ٣)   ِ́ ِ@?َّ �هللا َشِديُد �ْلِعَقا

هذ� هو �لتعليم �لر�ئع لإلسالf حيث 
سبق %? قا{: ﴿َ�ال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ? 

 fُِكْم َعِن �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�� َقْوfٍ َ%ْ? َصدُّ
َ%ْ? َتْعَتُد��﴾ (�ملائد!: ٣) ö قا{ ¸ب 
على  متبا^{  تعا�?  بينكم  يكو?   ?%
�ل� ��لتقو� ^�ما. فالتقو� �حلقيقية 
 ?% �¸ب  �ملؤمن  ^�خل   � هي  @منا 
يكو? فيه �لتقو�. فيجب %? يستمر 
متحلني  �ل�  %عما{   � ^�ما  �لتعا�? 
ُتكسب  ما  �لتقو�  �@منا  بالتقو�، 
�إلنسا? حسناD %خر� � �ملستقبل. 
�لتركيز   uد¸ موضو�  كا?   �y@�
 fالهتما� فهو  �ملؤمن  من  عليه  �لد�ئم 
�ل�  @حر��  على  ��حلّث   Dباحلسنا
@�y كا? شي¦  yلك  ��لتقو�. �مثل 
¸ب �جتنابه فهو �إلö ��لعد��?. فال 
 ?%�  ،ö@ منه   uيصد  ?% مبؤمن  يليق 
يصدu منه yنب قصد� فيدفع �ملعتدين 
@< �لتما^[ � �العتد�¦. فاملعتد�? ال 
يتنّبهو? @< مغبة ما يعملو?. فاملعتد[ 
مياsu �لظلم ألقصى �حلد. يقو{ �هللا 
�: @�y ¹ تنتهو� عن �إلö ��لعد��? 
 ?% فتذّكر��   uملتكر�  öالعتد�¦ ��إل��

�لتعليم  هذ�  �مع  �لعقا´.  �هللا شديد 
 fالִדا�  fباإلسال ُيلَصق  �جلميل  �لر�ئع 
��لعد��?  بالظلم  �نتشر  بأنه  �لشنيع 
��لعد��?.  �لظلم  %تباعه  يعلِّم  �%نه 
ضد   uتثا  Dالعتر�ضا� هذ�  فمثل 
بعض   � �zخر  حني  بني   fإلسال�
�لبال^. لكننا لو %معنا �لنظر فيما ¸ر[ 
 D�¦لغر´ لوجدنا �ملظا¹ ��العتد�� �
�لبال^  �بعض  �لعر��  ضد   suَمتا
�ألخر� %يضا. فقد øعتم عن �لعر�� 
 fجو��  ?% �لكث;�?  �عتر�  قد  %نه 
مستمر  ظلما �هو  �لعر�� كا?  على 
@< �آل?، بينما هنا� %ناs يقولو? %? 
�جوf كا? صائبا �هكذ� كا? � uقر�
 :fب %? يكو?. بينما يقو{ �إلسال¸
كّال، ليس هذ� �لتصر� من �لتقو� 
� شي¦. فإ�y تبني خطؤكم فاعترفو� 
للسلم  حاجة  هنا�  كا?   �y@� به. 
%عما{   � �لتسابق   �  �%  üلتصا��
�خل; ��ل� فر�ِّجو� �حلسناD متحلني 
 .D�¦العتد�� عن  �ُكّفو�  بالتقو� 

 فقد �ت اإلنسان أصنام أعذار النفس. فاإلنسان ال يبا� 
بأمور كث@ة رغم إميانه x هذه األوثان واألصنام حتول 
عقبًة دون العبادة وأداِء الصالة، فمثل هذه األنواع للشرك 
اخلفي تع�ض طريق الصلوات الq تنهى عن الفحشاء. 



١٧

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد احلادي عشر، ربيع األول والثاني ١٤٣١ هـ  - آذار / مارس ٢٠١٠ م

�@ò ¹ �yصل yلك فهذ� �ألمر ¸عل 
للعقا´ � نظر �هللا.  �ملؤمن مستحقا 
�@�y كا? �إلسالf ُيعلِّم هذ� �ل� جتا� 
 ?% باملؤمن  باحلر[  فكم  �آلخرين 
òسن @< %حبته. �� هذ� �خلصو� 
يقو{ سيدنا �ملسيح �ملوعو^ � �هو 

ينصح %بنا¦ �جلماعة:
ينبغي لأل#ديني @عانة @خوִדم �لضعفا¦ 
%َخو�?  هنا�  كا?   �y@ �تقويتهم. 
%حدóا يتقن �لسباحة ��آلخر ¸هلها؛ 
فهل يليق باأل�{ %? يتر� %خا� عندما 
كال،  ينقذ�؟   f% �لغر�  على  يوشك 
 ^u� بل عليه %? ينقذ� من �لغر�. فقد
� �لقرz? �لكرمي: ﴿تَعاَ�ُنو� َعَلى �ْلِبرِّ 

َ��لتَّْقَو�﴾ (�ملائد!: ٣).
�لضعفا¦،  �إلخو!   u���% فا#لو� 
�لعملي  ضعفهم  على  �ساعد�هم 
¸ب  كما  %يًضا.  ��ملا�  ��إلميا� 
ال  %يضا.  �جلسد[  ضعفهم  مد���! 
يساند   ¹ ما  Iاعًة  �جلماعُة  ُتعَت� 
�لضعفاَ¦.  @خوִדم  منهم  �ألقوياُ¦ 
سْتر  هو  لذلك  �أل�حد  ��لسبيل 
�لصحابة  به  ُعّلم  ما  �هذ�  عيوֲדم. 
uضي �هللا عنهم %يضا %? ال تضجر�� 
من تقص;�D حديثي �إلسالf ألنكم 
كذلك  مثلهم.  ضعفا¦  كنتم  %يضا 
�لصغ;   fد«  ?% �لكب;  على  ينبغي 
تكو?  ال  %ال  �لطف.  ¯ب  �يعامله 

�جلماعُة Iاعًة @�y كا? بعضها يأكل 
بعضه ¯يث @�y جلس بعضهم َشُكو� 
من بعض @خوִדم �لضعفا¦ ���^�uهم 
�حّقر�هم، �نظر�� @< �لفقر�¦ نظر! 
 Óدò ب %ال¸ .¦�u^��� ستخفا��
يكونو�   ?% ¸ب  بل  مطلًقا.  هذ� 
�لقو!  �م  تتحقق   Øح متماكسني 
��لوحد! �للتا? óا �لبة للحب فيما 

.Dكا�بينهم ��ل
�لقو�  نطاُ�  ع  يوسَّ ال   �yفلما  .....
تعّم  عندما   Óدò �هذ�  �ألخالقية؟ 
��للطف،  ��لعفو  ��حلب  �ملو�سا! 
�لستر  �عا^!  ��ملو�سا!  �لرحُم   f �ُيقدَّ
".Dلسلوكيا�� Dيع �لتصرفاI على

على   sبالنا �لبطش  يتم  %ال  ¸ب 
%تفه �ألموu أل? هذ� �ألمر يؤ^[ @< 
@حباطهم.... @منا تكو? �جلماعة Iاعًة 
@�y ��سى بعضهم عيو´ بعض �ستر 
�حلالة  تكو?  عندما  بعضا.  بعضهم 
 Éَuجو� �جلماعة  %فر�^  يصبح  هذ� 
بعضهم بعضا بعد %? يكونو� %عضا¦ 
%نفسهم  يعت��?  ¯يث  ��حد  كيا? 
�حلقيقيني.....  �إلخو!  من   >�%
%يضا  �لصحابَة  تعا<  �هللا  ر  yكَّ �لقد 
حيث  هذ�  ��ألخّو!  �لنعمة  طريق 
نالو�  ملا  yهبا  �جلبا{  %نفقو�  لو  قا{ 
 æتلك �ألخّو! �ل¤ نالوها بو�سطة �لن
 fقا% - � - �على غر�y uلك فقد 

�هللا هذ� �جلماعة �لسو� òقق فيها 
 � Dيضا �ألخو! نفسها." (�مللفوظا%

(٣ � ٣٤٧-٣٤٩
فهذ� هي �ألخال� �لفاضلة �ل¤ تزيد 
�ملعاصي  �جتنبه  �تًقى،  برًّ�  �إلنسا? 
�تكفه من �لظلم. @�y كا? �لعبد ينا{ 
قر´ �هللا تعا< من خال{ عبا^�ته فإنه 
من خال{ هذ� �ألخال� �لعالية يتنبه 

@< %^�¦ حقو� �لعبا^ %يضا.
كب;!  سيئة   >@ تعا<  �هللا  نبهنا   ö
zَمُنو�  �لَِّذيَن  %يَُّها  ﴿َيا  بقوله:  %خر� 
نِّ  نِّ ِ@?َّ َبْعَض �لظَّ �ْجَتِنُبو� َكِثً;� ِمَن �لظَّ
ُسو� َ�َال َيْغَتْب َبْعُضُكْم  @ِْثٌم َ�َال َتَجسَّ
َبْعًضا %َُيِحبُّ َ%َحُدُكْم َ%ْ? َيْأُكَل َلْحَم 
َ%ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُ� َ��تَُّقو� �هللا @?َّ �هللا 

.(١٤ Dحلجر��) ﴾ِحيٌمuَ ٌ́ � َتوَّ
@? �هللا تعا< يريد %? يوّلد بني �ملؤمنني 
�ل¤ تنشأ من خال{  �ملحبة ��ألخو! 
﴿�ْجَتِنُبو�  قا{  لذلك  �حلسن،  �لظن 
يؤ^[  �لظن  أل?   ﴾ نِّ �لظَّ ِمَن  َكِثً;� 
�لذ[ ليس  �uتكا´ �إلö، �ألمر   >@
ضر�uً على من مياuسه فحسب بل هو 
يفسد %من �ملجتمع %يضا، �¸عل � 
�لقلو´ فرقة �جفا¦، لذلك �عت�� �هللا 
تعا< @�ا كب;� �ال مياuسه صاحبه @ال 
@شباعا ألنانيته. ö قا{ تعا<: ﴿َ�ال 
سو¦  �لتجسس   ّ̂ �َمَر ُسو�﴾،  َتَجسَّ
�لظن � كث; من �ألحيا?، ألنه عندما 
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ال  �لكن  �آلخر  على  %حد  يتجسس 
يتلقى معلوماD كافية فإنه يعتمد على 
فحسب  عليها  حتّصل  �ل¤   Dملعلوما�
مما يزيد� ظنًّا سّيئا %يضا فيضيف @ليها 
ُيعمي  �ألحيا?  بعض   �� عند�،  من 
 uتاò لدuجة  �لسيئ  ظنُّه  �إلنسا? 
 sية حالة هؤال¦ �لناåu إلنسا? عند�
�منهم بعض �ملثقفني �لكباu �بعض من 
»دمو? �جلماعة %يضا �لذ[ يتفوهو? 
صد�uها  يتوقع  ال   Dبكلما %حيانا 
 Dلقر�يا�  Dلسيد�� %جهل  من   Øح
 uألمو� بعض  يضخمو?  @×م  %يضا. 
�لصغ;! �يقعو? حتت تأث;ها لدuجة 
يعت��×ا من %هم �لقضايا � حياִדم، 
نتيجة  %عما�م   � يقّصر�?  �بالتا� 
�لقضايا  هذ�  مثل   � �لكث;  �لتفك; 
جحيما،  حياִדم  �¸علو?  �لتافهة، 
�حيا! من يشُكو? منه %يضا. ُترفع @ّ� 
�لقضايا،  هذ�  مثل  �ألحيا?  بعض   �
�عندما %جر[ �لتحقيق فال »ر� منها 
@ال %مو�u صغ;! �تافهة. فهنا� بعض 
�لشكو�  uفع  مبن  تتعلق  ال   uألمو�
من  �ألقو�{  بعض  øع  قد  يكو?  بل 
 Dع معلوماI� جتسس ö هنا �هنا�
غ; ناضجة ö %ضا� عليها �حلو�شي 
�من   .sلنا� بني  �نشر�  عند�  من 
ُينَشر عنه مثل هذ� �إلشاعاD تصبح 
حياُته جحيًما لدuجة %? كل من ير�� 

%نه  يظن   Dإلشاعا� هذ�  خلفية  على 
 sلنا� عن   �uفيتو� �لكبائر،  مرتكب 
@نه  %ية حا{  على  �ألحيا?.  بعض   �

@ö %كد �هللا تعا< على جتنبه. 
ö هنا� سيئة %خر� �هي �لغيبة، �هي 
�ألخر� تفسد %من �ملجتمع. لقد كّر� 
�هللا تعا< @لينا هذ� �لفعل �لقبيح �قا{ 
%حد،  عن  �تتكلمو?  تغتابو?  @نكم 
�تتلذy %لسنتكم باحلديث عن عيوبه، 
�لكن تذكر�� %نه لفعٌل مكر�� لدuجة 
�كأنكم %كلتم حلم %خيكم ميتا، �من 
 ?% ��لغيبة  yلك؟  يكر�  ال  �لذ[   �y
 �yُتذَكر عيو´ �آلخرين � غياֲדم. فإ
كنتم تريد�? @صالÉ من تشكو? منه 
 Øنفر�^ ح� %? تنصحو� على  فيمكن 
فيمكن  ينصلح   ¹  ?@� نفسه،  ُيصلح 
 �% �ملحليني  �ملسؤ�لني   >@ �ألمر  uفع 
�جلماعة،  %م;   �% �جلماعة   fنظا  >@
ير�عي مصاحله  �لبعض   ?% u%يتم   �y@�
 �uلشخصية %� %نتم ال ترتاحو? لقر��

فيمكن uفع �ألمر @ّ� %يضا، كما يفعل 
�لكن  @� شكا�يهم  ف;فعو?  �لبعض 
يريد  �ملشتكي   ?% جليًّا  منها  يظهر 
قلبه ^�?  �لكامن �  %? يبد[ حقد� 
عليه،  �ملشتكى   Éصال@ يستهد�   ?%
�ملشتكي  يكتب  ال  yلك   >@ @ضافة 
�øه � uسالته � معظم �ألحيا? بل 
يكتفي بذكر كلماD مثل: %حد %فر�^ 
�ملخلص،   �% �لناصح،   �% �جلماعة، 
 ?@ خاطئا.  �عنو�نا  �øا  يكتب   �%
على  يقتصر   sلنا� هؤال¦  مثل  سعي 
�لكنهم   ،æقل  � %حد   !uتشويه صو
ال ينجحو? � yلك %يضا @y @? من 
مبخلص  ليس  %نه  بد  فال  �øه  %خفى 
�آلخرين.  øعة  تشويه  يريد  بل  قط، 
عموما،  �لرسائل  هذ�  ملثل  يؤبه  ال 
%حقق   ?% فعلي  ناحي¤  من  %ما 
بالتحقيق  فأبد%  �إلنصا�   Dمقتضيا
�لتحقيق  يتم  كيف  �لكن  �ألمر،   �
� %مر مرفو� من قبل شخص �هو{ 

إنهـم يضخمـون بعـض األمـور الصغـ@ة ويقعون 
حتـت تأث@ها لدرجـة يعت�ونها من أهـم القضايا ! 
حياتهم، وبالتا� يقّصـرون ! أعماmم نتيجة التفك@ 
الكثـ@ ! مثـل هـذه القضايـا التافهـة، و�علون 
حياتهـم جحيمـا، وحيـاة من يشـُكون منـه أيضا. 
ُترفـع إّ� ! بعـض األحيـان مثـل هـذه القضايا،
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%نه  تذكر��  �لكن  ��لعنو�?.  �السم 
 uنفو  �% كر�هية  %ية   æقل  � تنشأ  ال 
قبل  من  عوقب  �لو   Øح %حد  جتا� 
نظاf �جلماعة، @منا òز? قلæ على %? 
ب %? يتذكر  %#ديًّا تعر� للعقوبة.̧ 
�أل#د[ %? �هللا تعا< يقو{: ﴿َ��تَُّقو� 
 Dِحيٌم﴾ (�حلجر�uَ  ٌ́ � َتوَّ �هللاََّ   َّ?@ِ �هللا 
 Dسة هذ� �لسيئاu١٣). فمن يعتا^ مما
�لظن ��لتجسس ¸ب  كالغيبة �سو¦ 
�هللا  �ليخش  %يضا  قلبه  يتحسس   ?%
تعا<  �هللا   ?@  y@ yنوبه  من  �يستغفر� 
يقو{ من يأتيµ مغلوبا بشعوu �لند�مة 
بالر#ة.  �%عامله  توبته  سأقبل   µفإن

يقو{ سيدنا �ملسيح �ملوعو^ �:
�إلنسا?  يشر�  حني  �لفسا^  ”يبد% 
��لشكو�،  �لفاسد!  �لظنو?  باتبا� 
 ?% بد  فال  �لظن  %حسن   �y@ �لكنه 
يتوفق إلسد�¦ �خل;، %ما لو %خطأ عند 
�خلطو! �أل�< فال يسعه �لوصو{ @< 
شي¦  �لظن  سو¦   ?@ �ملنشو^!.  �لغاية 
كث;  من  �إلنسا?   fرò� للغاية  سيئ 
من �حلسناD، �عندما يز^�^ عند %حد 
^uجة  يصل  فإنه  �لظن  سو¦  مر� 

يسي¦ فيها �لظن باهللا تعا< %يضا.“
ö يقو{ حضرته:

 uجذ يقطع  شي¦  �لظن  سو¦   ?@”
 Dلصد� فاتقو� ��^عو� �هللا لنيل كماال�

�لصديقني.“ ö قا{ حضرته:

�يظل  ^قيقة  تكو?  �لذنو´  ”بعض 
%نه   �uيد  ?%  ?�^ مياuسها  �إلنسا? 
��قع فيها، @نه ينتقل من �لشبا´ @< 
يرتكب  %نه   �uيد ال  �لكنه  �لشيب 
�ملعاصي، على سبيل �ملثا{ هنا� عا^! 
�%صحاֲדا  �لشكا��،  �uفع  �لتذمر 
�لكن  �صغ;!  هينة   �uًمو% يعت��×ا 
سيًئا  عمال  �عت�ها  �لكرمي   ?zلقر�
َ%َحُدُكْم  ﴿%َُيِحبُّ  قا{:  حيث  للغاية 
 :Dحلجر��) َ%ِخيِه﴾  َلْحَم  َيْأُكَل   ?ْ%َ
 ?% تعا< يسخط من  �هللا  فإ?   ،(١٣
يتلفظ �إلنسا? بكلمة òّقر ֲדا %خا�، 
%� يقوf مبا يضر به. فإ�y تكلم %حد 
مبا ُيثبت جهَل %خيه �غبا¦�، %� يؤ^[ 
بشكل خفي  نشو¦ عد��! ضد�   >@

 “.Dفإنه من �لسيئا
 fآلثا� لتجنب Iيع  تعا<  �هللا  �فقنا 
��لذنو´ ��فقنا لكسب Iيع %نو�� 
%حكامه  	ميع  �للعمل   ،Dحلسنا�

�%��مر� �نيل جناu Dضا�، zمني.
هنا� خ� مؤسف �ليوf %يضا، �هو 
�لسيد  بن  �هللا  �لسيد øيع  �ستشها^ 
ممتا� %#د من "شهد�^ بوu" 3افظة 
ف��ير   ٣  � بباكستا?  "سانغهر" 
 Dلكتر�نيا@ 3ل  له  كا?   .٢٠١٠
كا?  �بينما   ،D�uملوتو� �تصليح 
قريته   >@ 3له  من  �ملسا¦   � عائد� 
ناuية  ^�uجة  على  �uكبا?  %�قفه 

ألحد  �لطريق  عن  %حدóا  فسأله 
�ألماكن ��آلخر �ضع مسدسه على 
فاستشهد  �لرصا�  �%طلق  u%سه 
فو�uً. كا? يبلغ من �لعمر ٥٣ عاما، 
�كا? عضو� فعاال � �جلماعة �ملحلية 
حيث كا? يشغل فيها مناصب عد! 
�@uشا^"   Éصال@" سكرت;  مثل 
��عيم  �هللا"   >@ "�لدعو!  �سكرت; 
�هللا   uنصا% ناظم  �نائب  �هللا   uنصا%
 fيقو كا?  �ملحافظة.  مستو�  على 
بالدعو! @< �هللا بشكل فعا{ حيث 
كا? يبلغ �لناs �لدعو! �أل#دية � 
�لشديد!،  �ملعاuضة  uغم  %يضا  3ّله 
�uّكب � 3له صحًنا اللتقاÏ قناتنا 
�لفضائية MTA، كما كا? يعقد � 
بيته �الس �ألسئلة ��ألجوبة مع غ; 

�أل#ديني.
كا? مؤمنا صا^قا يتحلى بالشجاعة 
كا?  �إلميانية.  ��لغ;!  ��لبسالة 
موصيا �تر� خلفه ��جتني @حد�óا 
مع ثالÓ بناD ��بن ��حد تعيش � 
معه  تعيش  كانت  ��ألخر�  كند�، 
مع �بنيهما �بنت ��حد!. ندعو �هللا 
تعا< %? يسكن �لشهيد فسيح جنا? 
�yيه  �يلهم  ^uجاته،  �يرفع  uضا� 
حاميهم  �يكو?  ��لسلو�?  �لص� 
�ناصرهم. سو� %صلي عليه صال! 

�لغائب بعد صال! �جلمعة.




