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التقوى

ال شك �1 	لنو	�� 	ملا/ية قد بلغت �B*ִדا � 
	لنا� �� تسّلق  عصرنا 	حلا� حيث ִדافت 
ُيَد	ِعُب خياLم **جد	�م سعيا �و  ما  كل 
	لشهر
 *	ملكاسب 	ملا/ية *	لتسيُّد على 	آلخرين. فعمد� 
 Bعتبا	 E� 1*/ لنفس *�مانيها	 ��	لتلبية نو 
شر¤ة كب%
للقيم *	ملبا/§، فتأصلت � 	ملجتمعا� نو	�� 	ألنانية *حب 
	لّذ	� *	حتقاB 	آلخر *	لتكالب على 	ملصاª 	لشخصية.. 
 �Bتطو 
*® يتوقف 	ألمر �� هذ	 	حلد بل �1 هذ 	لظاهر
*�*جد�  *	النتها�ية  	لعنصرية  �شكا?  من  شكل   ��

..
�مر	ضا 	جتماعية *�خالقية عديد
*لطاملا ظلم 	إلنسا1 �خا 	إلنسا1 نتيجة سعيه �� حتقيق 
نـزعاته حتت غطا³ مسميا� ش²، �� ير*E لنا 	لتاBيخ 
	لقدمي *	حلديث كيف سا/� قبيلة على قبيلة *�مة على �مة 
حتت هذ 	ملسميا� *كيف با� 	إلنسا1 �قرF 	لنا� �ليه 
 µلنجا	" Bحتت شعا ªبعدهم ال لشي³ �ال لتحقيق مصا�*
بأE *سيلة". *هكذ	 فقد� 	ملصطلحا� /الالִדا فضاعت 

µ*B 	لكلمة *ضا� معها �مم 	لنا� *شرفهم.  
لقد ُبعث 	لرسو? 	ألكر6 !مد 	ملصطفى � ليعا¹  هذ 
 ºدL	 حتصيل  سبيل   �� cعا³  	لبشرية  *هد	ية  	ألسقا6 
�لو	�م  	ختال«  على  	لنا�  كل  ينفع  مبا  *	لرقي  *	خل% 
  � 	لطاهر  شخصه  كا1  *لقد  *�جناسهم.  *�عر	قهم 
*تعليمه منو�جا *مثاال ُيقتدº به، حيث كا1 �نفع للنا�  
منا�عاִדم  *يفض  لصاحلهم  يعمل  *بعدها..   
	لنبو قبل 
*ير�« بكب%هم *صغ%هم، *عر« عنه قومه كل سلو� 
َسوE *موقف عظيم، ح² لقبو بالصا/_ 	ألمني.. كما 
 ºهللا عنها لد	ضي B ةÁجه خد*� 
تصد� � 	ألفق شها/
بشائر نبوته � بعباB	� نوB	نية ُتعرفنا Âدمته �  للخلق: 
*	هللا ما ُيخزيك 	هللا �بد	. �نك لََتِصُل 	لرَِّحَم، *حتِمُل 	لَكلَّ 

نو	ئب  على  *ُتِعُني  ْيَف،  	لضَّ  Eَتْقِر* 	ملعد*6َ،  *َتْكِسُب 
	حلّق... 

�1 حب خدمة 	خللق *	لرفق بالنا� 	لÅ تفيض من سلو� 
خلق  جتا  	لعظيمة  *	لر�ة  	لر�فة  من  نابعة   � 	لرسو? 
باليائسني  Çلصا  	هتماما  ִדتم  !بة  ��ا  كافة.  تعا�  	هللا 
*	لبائسني *	ملحر*مني *	ملظلومني. كما ��ا خالية من حب 
	لظهوB *	لشهر
 *	لريا³ مما تعاB« عليه 	لنا� � سعيهم 
	جتماعية  /Bجا�   �	� مناصب  	حتال?   *� 	لتسّيد   ��
عالية. *لقد باتت هذ 	لسمة مميز
 �يا عن كل بÉ قومه. 
*ما 	نفكت مفاسد قومه تقلقه حيث كا1 	لطمع *	ألنانية 
*	ملظا® Ëة عصر 	لÅ ال تلقي باال �ال لألنانية *	ملصلحة 
 Åل	  Fألسبا	 بني  من  *هذ	  	لقبلية،  *	لعصبية  	لشخصية 
 E*ملفاسد *يأ	كة � تلك Bملشا	بنفسه عن  ºجعلته � ينأ
بعيد	 عن  فيه  يتعّبد  بنفسه �� Bكن شديد � غاB حر	³ 

َخْ�ُ النَّاِسَخْ�ُ النَّاِس
أْنَفُعُهْم للنَّاِس!أْنَفُعُهْم للنَّاِس!
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قومه، حيث كانت نفسه 	لشريفة تكر 	لفسا/ *	ألنانية 
	لشائعة � مكة، *تنفر من 	آلثا6 *سو³ 	ألعما?، *كا1 
�ليه   ?Í ملا  �ملا  يفيض  تعّبد  حني  *	لسال6   
	لصال عليه 
*ُبعد  *�نانيته  *قسوته  	إلنسا1  مفاسد  من  *	لبحر  	ل9 
عن 	هللا تعا�.. *كا1 	هللا عليما بص%	 حينها ֲדذ	 	لعبد 
باملتع  *	النشغا?  *	لظلم  بالفسا/  يعّج  عاملا  هجر   Eلذ	
*	مللذ	� فأخرجه 	هللا مما هو فيه من كرF *حز1 حينما 
 
يبلغ /عو  1� ُ�ِمَر  برسالته حيث  ليصطفيه  	ألBبعني  بلغ 

Bّبه �� 	لعاملني! 
*من ضمن تعليمه � ألتباعه 	الهتما6 باآلخرين *خدمتهم 
*	إليثاB *نكر	1 	لذ	�.. *	لشو	هد على هذ	 كث%
 جد	 
�� يضيق 	ملجا? لعرضها *سر/ها هنا بالتفصيل، *بوسع 
*سلو�  مو	قف  من   Òلنما�	 هذ  Áد   1� باحث  كل 
	لرسو? 	لكرمي *صحبه � كتب 	لس%
 	ملطهر
 �* س% 

	لصحابة 	لكر	6 	ألمر 	لذE يؤكد على عظمة ُخلقه على 
لسا1 	خلالق مر
 ﴿*�نك لعلى ُخُلٍق عظيم﴾ *على لسا1 
	ملخلو_ �خرº "كا1 ُخلقه 	لقر1Í". لقد كانت تعاليمه 
	ملؤمن  �1 ¤ب  	لسمة حيث حّث على  تتسم ֲדذ   �
ألخيه ما ¤به لنفسه، كما شجع على 	لتسابق � ميا/ين 
 
Bلقد	 نفسه  	إلنسا1 ميلك �  ما Áعل  	خل%	�، *هذ	 
على مقا*مة *×طي 	مليو? 	ملا/ية من حب 	لذ	� *	لتد� 
�� 	لدنيا 	لدنية ليتحو? من �نساB� 1ضي �نا� �� كائن 

B*حي Ëا*E ُيحلق � فضا³ 	لر*حانية.
 *هكذ	 جعل 	هللا �مة !مد � خ% �مة ُ�خرجت للنا�،  
�� �1 	ألمة 	ملحمدية ® تؤسس على عنصر قومي �* عرقي 
Bَِياَ/ِتَها � عمل 	ملعر*«،  �* جغر	� *لكن على �سا� 
*هو كل عمل صاª خّير لصاª 	لنا�، *	لتناهي عن كل 
 B	إلضر	 �� E/عمل منكر، *هو كل ما من شأنه �1 يؤ

بالنا�..!
فحرE بنا معشر 	ملسلمني 	أل�ديني �Ø 1د6 خلق 	هللا 
�خ9  ما  مصد	_  *نكو1  	لكرمي  	هللا  *جه  	بتغا³  تعا� 
	لّنا�  خـ%   ..� 	ملصطفى  !مد  *موالنا  سيدنا  به 
	لقو6  لـ"سّيد  جتسد	  *نصبح  للنـا�،  �نفعـهم 

خا/مهم".
*� هذ	 	ملقا6 ال يسعنا �ال �1 ندعو 	هللا عز *جل �1 
 Eهد بغ%  يدعو1  	لذين   
	لدعا بر	ثن  من  	ألمة  ينقذ 
 Fٌ	نتاجها خر Åل	م Lفال �مل منهم *من �عما ،� Ûلن	

.Fٍ	على خر
	لر*حانيني  	جلند  من  نكو1   1� *�ياكم  	هللا  *فقنا 
للمصطفى �. *Íخر /عونا �1 	حلمد هللا FB 	لعاملني 
*	لصال
 *	لسال6 على �شر« 	ملرسلني سيدنا !مد *Íله 

*صحبه �cعني.

وW هذا املقام ال يسـعنا إال أن ندعو 
اهللا عز وجل أن ينقذ األمة من براثن 
الدعـاة الذين يدعـون بغ� هدي 
النe �، فال أمل منهم ومن أعماcم 
الh نتاجهـا خراٌب علـى خراٍب.


