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التقوى

 �� تدفعه  فهي  �ملسلم  /ين  سا�  �ألخال^ 
ال  حصن  'هي  مذمو6.  هو  ما  كل   Aحتقا�
يسمح باAتكا� �ملعصية ' �ملخالفة حيث ال 
جتد �Gو�جس �ملذمومة طريقها �� كيا1 �ملر� '��ته. كما �ا 
�لد�فع �ألساسي �لذ� يفر� على �ملر� �إلنصا� '�لصد^ 
�لذ�  �حليا�  �ألخال^  تولد  كما  '�ألصدقا�.  �ألعد��  مع 
مينع �ملر� من ¡الفة �لشر  �لسما'�، فتفر� عليه �لصد^ 

'�ألمانة '�البتعا/ عن مو�ضع �إلهانة. 
 1  �� يؤ/�  �ألخال^  غيا�   1  ¥ عاقال1  ¦تلف  'ال 
 /يسو/ ¥ �ملجتمع قانو1 �لغا�.. 'يط$ �حلق '¦تفي. 'تو
عر�� جديد	،  ُتسن  �لر�يلة.. »  مرً¬ من  �لفضيلة على 
ُتعرُِّ� �حلقو^ بأ�ا كل ما يستطيع �إلنسا1 �الستحو�� عليه 
بغض �لنظر عن �لكيفية '�ألحّقية. 'ُتعرُِّ� �لو�جبا� على 

�ا فقط ما ال يستطيع �إلنسا1 �لتملص منه. 
 ¥ ُترفع   ��Aشعا ·ر/  فأصبحت  �لسمحا�  �ألخال^  ما 
مناسبا� معينة من �لسنة.. ·ر/ كلما� �عتا/ �لنا� على 
ºاعها ¥ �ملساجد '�ملناسبا� �لدينية تدخل من �1 '¹ر¸ 
/قائق  خال?  ثرها  'يضمحل  معناها  يتبخر  خر¬.  من 

معد'/	.
'ال ¦فى على كل مطلع على ما ½ر� ¥ شو�A  مدننا 
�لنا�. لكث$ من  �ملميز	  �لسمة  صبح  �لُكر¾   1 ¿قتها.. '

'يكفيك �لقا� نظر	 على � مدAسة لتر¬ �لكمَّ �Gائل من 
 R1 بعضهم يعت� Àا �لشبا�. حG/يتبا Áلبذيئة �ل�  Ãأللفا�
ما عن  �ملتحضرين.  لغة  عا/يا جد�، 'هذ¾ هي  �ألمر  هذ� 
 Àال حر¸. ح' Äملشاجر�� '�لسبا� '�ملعاكسا� فحد�
�ألسبا�.  عصابه ألبسط  على  �لسيطر	  يفقد  �ملر�  صبح 
من  صبحت  فقد  �جلنسي   Æلتحر�' �لفتيا�  معاكسة  ما 
 Aلد�ئمة �ملألوفة. 'قد ال ُتصد^ فظاعة 'فحش �لصو� Aألخبا�

'�للقطا� �لÁ يتبا/Gا �لشبا� عR �جلو�?. 

�ألخال^  '�ختفا�  �لتحو?،  ֲדذ�  نشعر  كلنا  �حلا?  بطبيعة 
 �� �إلسالمي    Aلشا� يعو/   1  Éنتم 'كم  �جلميلة. 
طبيعتها   �� �إلسالمية  �لشخصية  تعو/   1' عهد¾،  سابق 

خالقياִדا.'
فإ1 �ألخال^ '�حلا? هذ¾ قد ُ/خلت غرفة �إلنعاÆ،  'نر¬ 
 1نه من '�جبنا bيعا Ìوها 1 ندعو Gا بالشفا� �لعاجل.. '
نقيم Gا صرًحا ¥ 'سائل �إلعال6 لعلنا ֲדذ� �لصنيع نغرسها 

ثانية ¥ نفو� �لذئا� �لبشرية!!
�لعربية  �ليو6 ¥ ·تمعاتنا  �لذ� نر�¾   ÎطاÌ1 �ال'ال شك 
على  �لفاضلة  باألخال^  �لتز�مها  عد6  بسبب  هو  �إلسالمية 
مستو¬ �لفر/ '�ملجموعة. 'ִדميش تطبيق �لقو�نني �لÁ غالبا 

ما ُتطبق بكل صر�مة على �لضعفا� فقط!!
 هذ� �� جانب فشل �ملؤسسة �لدينية ¥ تر� بصماִדا على 

طابع �لشخصية �إلسالمية �لÁ فقد� مقوما� �ألخال^. 
 - عليه  ُنحسد  ال  �لذ�   - �ملتر/�  �لوضع  هذ�  ظل   ¥'
فإ1 صد¬ لسا1 حا? �لشاA  �إلسالمي يبوÑ مبا ¥ /�خله 

‹\ái’ˆ\;‹Å¡;k]Ë¡\Åh‹\ái’ˆ\;‹Å¡;k]Ë¡\Åh

Ï÷î]�’\;–˜|¯]dÏ÷î]�’\;–˜|¯]d



٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد التاسع -صفر وربيع األول ١٤٣٣هـ  - كانون الثاني / يناير ٢٠١٣ م

�إلميا1  فريضة   �Aند' �ألخال^  فضيلة  نعر�  �ننا  'يقو?: 
مامنا.. ½ب عليك  Aباهللا 'ما يترتب عليها.. 'لكن ال خيا

1 تكو1 �ئبا �1 كنت �اطا بالذئا�!!
'ال يسعنا ¥ هذ� �ملقا6 �ال 1 ُنذكر �جلميع 1 �ملؤمن من 
يتعظ بغ$¾.. ال تر'1 1 شرÓة كب$	 من بنا� �ألمة تقتفي 
ÕثاA �ألمم �لغربية �لA Áمت باألخال^ عر� �حلائط. 'بعد 
مر'A حقبة ¿منية قص$	 على �لك جندها تسن قو�نني تعتر� 
�ملر	!! '��� تصفحت  �لرجل '�ملر	 من  �لرجل من  بز'�¸ 
سجال� �لوال/�� عندهم ستجد نسبا عالية للمو�ليد �لغ$ 
'/ناستها  خالقهم  تعفن  عن  �حلديث  'يطو?  �لشرعيني. 

'لكن ليس هذ� �وA حديثنا.
 لقد /قت نو�قيس �خلطر منذA	 بآفا� فتاكة ستقطع �ألمة 
 1�لقدير  �لعزيز  متناثر	. 'ال يسعنا �ال 1 ندعو   �A� ��
 1��Õ يوقظ �لنفو� �لنائمة 'يطهر �لقلو� �ملظلمة 'يستقطب
�لغافلني لدعو	 �حلق �ملبني.. 'ال يغ$ �هللا ما بقو6 حÀ يغ$'� 

ما بأنفسهم.

�لشي� من خال? هذ�  تبد' نظرتنا قاسية بعض  'ختاما قد 
�لطرÑ.. 'لكننا المسنا �لو�قع بكل مانٍة. فغالبا ما نتجاهل 
لكن  bيعا..  لنا  مؤملة  أل�ا  �كرها  نو/  'ال  كث$	   �Aًمو
من  'بالرغم  �إلنكاA؟  هذ�   Àم  ��' �لتجاهل  هذ�   Àم  ��
كل �لك يبقى ملنا ¥ �هللا كب$� بأ1 تعو/ متنا �� سابق 
بسيفها، '¥ هذ�  بأخالقها ال  'تفتحه   Úلعا� لتقو/  عهدها 
حلضر	  �أل'ها6  �¿�لة  كتا�  من  مقتبس  يستحضر�  �ملقا6 

�ملسيح �ملوعو/ �:
1 هذ¾ �ألمة ستفسد ¥ �لزمن  - � - Ûنبأ �لن"... 'قد 
�ألخ$ كما فسد �ليهو/ ¥ ¿منهم �ألخ$، '�Aتفع من بينهم 
�لِبّر �حلقيقي '�لصد^ �حلقيقي '�ألمانة �حلقيقية، 'نشأ� فيهم 
�خلصوما� �لو�هية �لÁ ال صل Gا، 'فتر فيهم حب �لدين. 
'قا? - � - �نكم ستحذ'1 حذ' �ليهو/ "حتَّى َلْو َ/َخُلو� 
ِفي ُجْحِر َضبٍّ َلَدَخْلُتْم ِفيِه"، � ستصبحو1 مثل �ليهو/ بكل 
معÉ �لكلمة. 'حيث �1 �هللا - سبحانه 'تعا� - Ú ينَس �ليهوَ/ 
¥ هذ¾ �حلالة يضا بل Aسل �ليهم �ملسيح �بن مرمي من بينهم 
ر�  خالقهم 'عماGم 'تصحيح خطائهم، فقد ُبشِّ Ñإلصال
هذ¾ �ألمة يضا نه حينما تصبح حالتكم مثل 'لئك �ليهو/ 
�لقسا	 �لقلو� 'تتمسكو1 بظو�هر �ألموA 'تسو� تصرفاتكم 
'تعكفو1 على �لدنيا، 'يتوÎA ُنّساككم 'مشا¦كم 'نا� 
ما/يو1 منكم -كّل بطريقته - ¥ �ملكر �لسيئ 'سو� �خلُلق 
بأنو�عه �ملختلفة، 'يتضا�? �لتوحيد 'عبا/ُ	 �هللا 'تقو�¾ 'حبه 
مرمي؛  البن  مثيٌل  يضا،  بينكم  'من  فيكم  سُيبعث  بشد	؛ 
'يسعى جاهد� إلصالÑ حالتكم �ألخالقية '�لعملية '�إلميانية 

كما سعى �ملسيح �بن مرمي." 

هد�نا �هللا '�ياكم �� ما Óبه 'يرضا¾. 'Õخر /عو�نا 1 �حلمد 
هللا �A �لعاملني '�لصال	 '�لسال6 على شر� �ملرسلني سيدنا 

�مد 'Õله 'صحبه bعني.

 aمـ cهـذا التجاهـل وإ aمـ cإ
كل  مـن  وبالرغـم  اإلنـكار؟  هـذا 
ذلـك يبقى أملنـا ? اهللا كبـhا بأن 
تعـود أمتنا إc سـابق عهدها لتقود 
العـاl وتفتحه بأخالقها ال بسـيفها، 




