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٢٤

التقوى

ُخُلق �لصد� من �ألخال� 
عليها  حث  �ل�  �لعظيمة 
 &�A على  �هو   aإلسال�
 Cلألنبيا �لال�مة  �ألخالقية   Jلصفا�
�ل� تتبث صد� طويتهم ��عو�هم .. 
 Jلكماال��  yلسلو�  _�� تا�  �هو 
 iAقد عظيم  على  �هو  �لر�حانية.. 
�ل�  �إلnية   Jلتجليا�� �لنُّصر*   Aمد�
�سو�نح   iجو� على  نسماִדا  ִُדّب 
�صفياC �هللا ���ليائه ��نبيائه.. فالصد� 
هو   :Aمنظو �بن  eكر  كما  �للغة   %
نقيض �لكذ_، يقا\: َصَدَقُه �حلديث: 
قلت   :aلقو� �َصَدْقُت  بالّصد�،   iنبأ�
من  �بلغ  َصُد��  �Aجل  صدقا،  nم 
�لّتصديق،  �لّد�ئم  ��لّصّديق  �لّصا��، 
�يكو� �يضا �ّلذB يصّد� قوله بالعمل، 

��لّصّديق �ملبالغ % �لّصد�. (١)
��ليقني   pتعا باهللا  �لصا�قني  �تعلق 
ينفّك.  ال  �ثيق   ÕتباA� هو   i�بوجو
 Cلنقا��  Cلصفا� عن  ناشئة  عالقة  �Eا 
�لوهاجة  �لشمس  �شعة  كانعكا& 
�هذ�   ...*Cلوّضا� �لصافية  �ملر¢*   %
�الAتباÕ بني �لظاهر ��لباطن ثابت من 
هدB �لن¥ � حيث �A� % �حلديث 
�لر�يا %  بصد�  �لقو\  �قتر�� صد� 
�صدقكم  �Aيا  �صدقكم   ....) قوله: 

حديثا) (٢)
 yيتر �إلميا� كله ح`  يؤمن عبد  فال 
�لكذ_ �يتخلى عنه �يتحلى بالصد�؛ 
 :aيو  J�e  � �هللا  Aسو\  ُسئل  فقد 
�يكو� �ملؤمن جبانا؟ قا\: نعم. فقيل 
له: �يكو� �ملؤمن �يال؟ فـقا\ نعم، 

فقيل له �يكو� �ملؤمـن كّذ�با؟ قا\: 
ال (٣) 

�الميا�  يعكس  �لصد�  كا�   �eفإ  
ينافيه  ما   pE  i�يضا �لكذ_  فإ� 
�يقتلعه. ��eE كا� كث� من �لنا& عند 
 pE ��خلصومة % طلب غاياִדم يلجأ�
 Cفع �اليذ��لكذ_ على قصد �� �لّلد�
بالكذ_  �ستعانو�  �لو   Aالنتصا��
فال  خلصمهم  �قهر�  حلجتهم  نصر* 
بالصد�  لسا�م  ضبط  على  يقو�� 
فينصر��  ��لنـز��؛  �خلصومة  عند 
��لتعريض  ��لتبديل  بالتز�ير  كالمهم 
 A�لز� �شها�*   Aإلنكا�� ��جلحو� 
منهم  ظنا  �لكذ_  �ثن  على  عكوفا 
 Aفاألبر� �فالحهم.  جناִדم  فيه   �ّ�
 � �هللا  �لسالكو� على �A_ عبو�ية 

�ا\ �غز�\

Gÿ]t;Í^;∫;–Åë’\;‘Öh^;fl’;Gÿ]t;Í^;∫;–Åë’\;‘Öh^;fl’;

;<o
ˇ
Å´;]Ÿ;oÅuË’Â;;<o
ˇ
Å´;]Ÿ;oÅuË’Â;

�� ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;–Åê;ÀÕ\ÊŸ;∫;ÎÔ\ÖÕÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;–Åê;ÀÕ\ÊŸ;∫;ÎÔ\ÖÕ



٢٥

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد السابع - محرم وصفر ٣٧ ١٤ هـ  تشرين الثاني /نوفمبر  ٢٠١٥ م

يستمسكو� بالصد� �Þعلونه ن��سا 
 �� بأنفسهم  صدقهم  �ضّر   �E� nم 
فال  بالشها�*،  E�الئهم   mلد بأقاAֲדم 
 :� �لن¥  يقو\  �لصد�،  ي�حو� 
"حترَّ�� �لّصد� ��A �Eيتم �� فيه �nلكة 
 �E� _جتنبو� �لكذ��فإ� فيه �لنجا*، 
�Aيتم �� فيه �لنجا* فإ� فيه �nلكة" (٤) 
�ِمَني ِباْلِقْسِط  �يقو\  �: ﴿ُكوُنو� َقوَّ
 �ِ�َ �َْنُفِسُكْم  َعَلى  َ�َلْو  هللا   Cَُشَهَد�
  .(١٣٦:Cلنسا�) َ��ْألَْقَرِبَني﴾  �ْلَو�ِلَدْيِن 
 iهذ  � �ملوعو�  �ملسيح  فّسر  $قد 
على  تثبتو�   �� عليكم   B�"  .. �آلية: 
كل  تكو�   ���  ،Hإلنصا�� �حلق 
 �E� * منكم هللا فقط. ال تكذبو��شها
�ضّر قوُ\ �لصد� بكم �� بآبائكم �� 

 (٥) ".iغ��بكم كاالبن Aبأقا
 Cَُهَد� �يقو\ � �يضا: ﴿َ�ال َيْأَ_ �لشُّ

�eَE َما ُ�ُعو�﴾ (�لبقر*: ٢٨٣)
َ�الَّ  َعَلى   aٍَقْو َشَنَآُ�  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ�ال 

َتْعِدُلو�﴾ (�ملائد*: ٩)
﴿َ��eَE ُقْلُتْم َفاْعِدُلو� َ�َلْو َكاَ� �eَ ُقْرَبى﴾ 

(١٥٣ :aألنعا�)
َيْكُتْمَها  َ�َمْن  َهاَ�َ*  �لشَّ َتْكُتُمو�  ﴿َ�ال 

َفإنَُّه َ¢ِثٌم َقْلُبُه﴾ (�لبقر*: ٢٨٤)
�ملتخلق  فيه   mيتبد موقف  �بلغ  �لعل 
ֲדذ� �خللق على سبيل �حلقيقة هو عند 
 Jقا�� ��المتحا� %  للتجربة  تعرضه 
قو\  يكو�  �يث  ��لضيق،  �لشّد* 

�لصد� يهد� حياته �مصاحله �� قر�بته 
 iفيؤثر �ملعنوية،   �� �ملا�ية   *Aباخلسا
بإ�A�ته بو��� �الميا� �خشية �هللا مهما 
�مهما  عليه،  �ملترتبة  �لعو�قب  كانت 
 Bلذ� فإ�  ظاهر�..  به  �لصد�  �ضرَّ 
 yال يتر� Cقت �البتال� % ðق�يظهر صا
�لصد�، فيثبت صدقه بالتجربة فيسمى 

صّديقا على صفة �لصديقني...
�لنا& % بعض  قد يصد� بعض  نعم 
 \��� فيها  �شو�  ال  �ل�  �ملو�قف 
معنوية   �� مالية   *Aخسا  �� مصلحة 
�� يصدقو� �لقو\ نكاية �صومهم.. 
�لكن هذ� ال Þعلهم من �لصا�قني ֲדذ� 
�ملع· �لذB نقصدi ما � يكن �لصد� 
�ل�  �لصعبة  �ملو�قف  سجّيتهم % كل 

حتيط ֲדا �ملخاطر ��خلسائر..!
�لنا&  فيه  َبُعد   Bلذ� �لعصر  هذ�   %�
�لصد�  �فضيلة   aإلسال� تعاليم  عن 
 A�لز� �ألنانية �شها�*  فيه   Jستشر��
 %  - بالكذ_   Aالنتصا�� ��لبهتا� 
  Cلقضا�� ��القتصا�  �لسياسة  عا� 
��Aتفع   -  ñ� ��ملجتمع..  ��لصحافة 
فيه �الميا� pE �لثريا، فقد �عا� سيدنا 
 � �ملوعو�  ��ملسيح   Bملهد�  aإلما�
 ،Cلغ���  pE  Cلعليا� �لصد� من  فضيلة 
��لعمل كما  �لقو\   % iAنو�� �جتلت 
 mلفضيلة % �قو� iجتلت % سو�-ه هذ
 Aالختبا�� �لتجربة  qك  عند  جتلياִדا 

�لعملي من خال\ �لتحدياJ ��لقضايا 
 eE �ملحاكم،   %  iضد Aفعت  �ل� 
كانت سببا % جتلي Eشر�قاJ صدقه، 
يتخذ   ��  ��A� ملن  �ع�   &�A� �هي 
بسّر  �5يط  �منهاجا  شرعة  �لصد� 
��لنجا*  �الnية  ��لنصر*  �ملعية  نو�\ 
 Aكما �� هذ� �الختبا...Cمن كل بال
 � �ملوعو�  �ملسيح  �لعملي ألخال� 
شاهد قوB على صد� �عو�i �برها� 
عظيم لكل متفر& باحث عن صدقه 
عن  تبليغه   %  Bأل�د�  Åُيْغ  ،�
َلَجِج �لنقاشاJ ��لّسجاالJ �لكالمية 
قلو_  يطمئن  كما  �ملخالفني،  مع 
�ملستبصرين �حلائرين....فكيف ال �قد 
عظيم  هرقل  �eته  �ل�ها�  هذ�  �غ· 
�لرسو\  سو�نح  عن  حتّريه   %  a�لر�
�ألعظم qمد �ملصطفى � ح` شهد 

له �عتر�فا كما جاC % �ألثر �خلالد:
ليَذAَ �لكذ_  َيُكن   فقد عرH �نه � 

على �لّنا& �يكذ_ على �هللا! (٦) 
�لصحيح  �جلو�_   % تيمية  �بن  يقو\ 
ملن بّد\ �ين �ملسيح: "��الئل صد� 
�لن¥ �لصا��، �كذ_ �ملتن¥ �لكذ�_ 
�لنبو*  ��عى  من  فإ�  جد�،  كث�* 
�كا� صا�قا، فهو من �فضل خلق �هللا 
��كملهم % �لعلم ��لدين.... فالكذ_ 
�صل للشر، ��عظمه �لكذ_ على �هللا 
��عظمه  للخ�،  �صل  ��لصد�   ،�
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٢٦

التقوى

(٧)  «.pتعا� yAلصد� على �هللا تبا�
كاeبا   � ��د  سيدنا  كا�  فهل 
ليصُد�  �لظاملو�  على �هللا كما يزعم 
مع �لنا&؟! تعالو� نستقر? معا بعضا 
من �مثلة شو�هد متسك �ملسيح �ملوعو� 
�بشها�* �لصد� % qك �لتجربة 

��الختباA �لعملي:

 z {لن !تر| �لصد " : O$أل� Oملثا�
!Q حاO، $ليحد~ ما �د~!"
:Bل�يد� �لطر�� a�A لياA قضية·

ير�B سيدنا ��د �: 
�لعبد  هذ�   ��  �eلنما� تلك  �من 
�ملتو�ضع �Aسل للنشر قبل êس عشر* 
سنة تقريبð �� �كثر بقليل مقاًال- نصر* 
 gمفتو �يه - % طرAضد �آل aلإلسال
طرفاpE i مطبعة مسيحٍي ُيدعى Aليا 
�مرتسر   % يسكًن   ðاميq �كا�   a�A
�كا� يصدA جريد* �يضð، ��ضعت 
qتو�ها   ،ðيض� Aسالة  �لطر�  هذ�   %
كا� يومئ pE تأييد �إلسال a�Eبطا\ 
نشر  على  �تأكيد   mألخر� �أل�يا� 
�ملسيحي  eلك   Õفاستشا �ملوضو�؛ 
غضبð بسبب �ملخالفة، ��نتهز �لفرصة 
للهجوa �لعد�ئي لوضعي Aسالًة مستقلًة 
قانونية،  Ãالفًة  eلك  كو�  �لطر�   %
 Hيعر يكن   � �ملتو�ضع  �لعبد  �هذ� 
�ملخالفة   iهذ �عقوبة  مطلقð؛  بذلك 

A�بية  �ل�يد êسمائة  قو�نني  حسب 
مسئو!  فأخ�  �شهر.  ستة  �� سجن 
�ل�يد �جعلهم يرفعو� �لدعوm علّي، 
فأ��A �هللا  �  % �Aيا قبل �� �علم 
بأمر هذi �لدعوA �� mليا a�A �ملحامي 
مثل  فقليتها   ،Åلتلدغ  !ّE حية  �Aسل 
 iعلم �� هذ��ليه، E عدִדا��لسمكة �
كانت EشاpE *A �� هذi �لقضية كما 
للمحامني.  ع�*  هي  فيها  �حلكم  مت 
ُطلبُت pE مركز غوA��سبوA بناC على 
هذi �ملخالفة، �كل ��حد من �ملحامني 
 ��� Âبأ� ال خال Aين �شاAملستشا�
�لكذ_، �طلبو� �� �قو\ �E � �ضع 
 a�A لياA ضعها�بل  �لرسالة % �لطر�
 Aطمأنو� �� �حلكم سيصد�بنفسه، 
 aسنقد� �لبيا�  هذ�  مبثل  لصاحلك 
شاهد� B�A �يضð فتخر� بريئ ،ð�Eال 
 Âال ميكن �خلال� ôفالقضية صعبة جد
 :ðم �يعn قلت Åلك�بطريق ¢خر، 
 Q!  z �لصـد}  !تـر|  لـن   e�
�ـد~.  ما  $ليـحد~   ،Oحا
 aيو بعد   �� نفسه   aليو�  % Jفحضر
مسئو\  �حضر   BجنليزE قاٍ�   aما�
حكومي  كمدٍ�  �ل�يدية  �ملكاتب 
�عتر�%  �لعد\  ضدB، �كتب حاكم 
هل   :Cشي كل  قبل   Åسأل�  iبيد
�ضعت هذi �لرسالة % طر�y، �هل 
فقلت  ِملُكك؟  ��لطر�  �لرسالة   iهذ

�هذ�  Aسال�   iهذ نعم   ،Aلفو� على 
�لرسالة   iهذ �Aسلت  �قد   B�طر
Eياها % �لطر�، �لكن � �قم   ðضع��
�خّسر  لكي  سيئة  بنية  �لعمل  ֲדذ� 
 iهذ �عت�   � بل  ضريبتها،  �لد�لة 
كما  �ملوضو�،  عن  مفصولة  �لرسالة 
 Oنه ال يوجد فيها �مر شخصي. فَأَما�
�هللا � قلب هذ� �إلجنليزQ �ّ� بعد 
�ا� Cلك، �صرä مسئو\ مكاتب 
 % aبكال ��طا\   ôكث� Bل�يد ضد�
فقط  �فهمت  �فهمه،   � �إلجنليزية 
�� �حلاكم كا� ير� عليه بعد كالمه 
 aقد �ملا  بـ"No No»؛  باإلجنليزية 
�ملسئو\ كل ��لته ��فرé كل غضبه، 
توجه �حلاكم pE كتابة �حلكم، �بعد 
�نصفه   ôسطر  ��  ôسطر كتب   ��
قا\ !: حسنð، ��ح لك بالذها_، 
 Åسq Jشكر�فخرجت من �لغرفة 
�ملسئو\  على   Åغّلب  Bلذ� �حلقيقي 
 � �هللا   ��  ðيقين ��علم   ،Bإلجنليز�
ب�كة  حينئذ  �لبلية   iهذ من   Åخّلص

�لصد� (٨)
  

�ملثـاO �لثـاe: "سـأقوO �لـو�قع 
$�حلق!"

ضد  ��د  سلطا�   mعو� قضية   *
هند�سي 

كتب �عن هذi �لقضية قائال: 
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سلطا�   Åب�  ��  �eلنما� تلك  �من 
�نه  هند�سي  على   mعو� Aفع  ��د 
 mلدعو� �كانت  �Aضنا،   % بيته  ب· 
 mلدعو�  iهذ  % �كا�  �لبيت،   aدn
 mلدعو� �تسقط  Eجر�ئية،  Ãالفة 
بل  ��د  سلطا�  على  �كا�  بثبوته، 
علّي �يضð �� �حتمل خساA* تلف هذ� 
 ،mلدعو�  Õسقو حالة   % �ُملمَتلك 
شها�¼  �ملخالف  �لفريق  �كتب 
�eهبت pE بطالة �نزلت % بيت بابو 
فتح �لدين مسؤ�\ �ل�يد �لو�قع قر_ 
 mلدعو� iكا� �لقاضي % هذ�بطالة، 
هند�سيا، ال �eكر �آل� ��ه، �لكنه 
qامي  حينئذ   �Cفجا �عر�،  كا� 
ستقو\   �eما  :Åسأل� ��د  سلطا� 
�لو�قع  سأقو\  فقلت:  �ملحكمة؟   %
��حلق، فقا\ !: فما �حلاجة لذهابك 
عن  ��تنا�\  سأeهب  �ملحكمة،   pE
 Bبيد mلدعو� iفخّربت هذ ،mلدعو�
�لصد�  �Aجحت  �لصد�،  بسبب 
 *Aكتر® خلسا� ��مرضا* �هللا  Cبتغا�

مالية. .... (٩)
 iهذ عظيمة  هي  كم   ?Aلقا� �خي 
�ملو�قف �ملشرقة بنوA صد� سيدنا ��د 
 iAيثاE� ؛ �ملعّطر* بعبق مرضا* �هللا�
على كل شيC، فهالَّ متسكنا بالصد� 
�جعلناA iكيز* �ساسية لالميا� ملجاֲדة 
عنه  �نبأ   Bلذ�  A�لز�� �لكذ_  �من 

�لنَِّبيِّ � عن عصرنا حيث قا\: "َخْيُر 
ُثمَّ  َيُلوَنُهْم،  �لَِّذيَن  ُثمَّ  َقْرِني،  �لنَّاِ& 
�لَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ َيْفُشو �ْلَكِذُ_ َحتَّى 
َ�َيْحِلُف  ُيْسَتْشَهُد،  َيْشَهَد �لرَُّجُل َ�َال 
�لرَُّجُل َ�َال ُيْسَتْحَلُف "(١٠)، (�B ��م 
َهاَ�َ* َقْبَل َ�ْ� ُيْسَأُلوَها َيْعِني  ُيْعُطوَ� �لشَّ

.(! Aِ�َُّ* �لز�َشَهاَ
فطوõ للصا�قني �لذين يسلكو� على 
خطى �خلا�a �لصا�� إلماa �لصا�قني 
qمد � �بشرn mم من �هللا �مالئكته 
بالفضل �ُحسن �لعاقبة. يقو\ حضرته 
�هللا  أل�  ��بتِهجو�  "�فرحو�   :�
بالصد� ��إلميا�  Eْ� متسكتم  معكم. 
عليكم   \îست� �ملالئكُة،  فستعلِّمكم 
�سُتنَصر��   ،Cلسما� من  �لسكينُة 
معكم  �هللا  �سيكو�  �لقد&،   g�بر
عليكم  يتغلب  �لن  عند كل خطو*، 

�حد �بد�." (١١) 
 % صا�قة  بشها�*  هللا  "�قومو� 

 pE ينتمي  من  كل  على   .Jملر�فعا�
بالصد�  يتمسك   �� �جلماعة   iهذ

بكل قلبه �كل قوته".  (١٢)

�fملصـا�
١٠/ ١٩٢ � A(١)  لسا� �لعر_ البن منظو

(٢)  صحيح مسلم، كتا_ �لر�يا
(٣)  موطأ �إلماa مالك

(٤)  �بن �á �لدينا، مكاaA �ألخال�
�ملوعو�  للمسيح   ،aإلسال� تعاليم  فلسفة   (٥)

�

(٦)  صحيح �لبخاBA- كتا_ بدC �لوحي.
�ملسيح،  �ين  بد\  ملن  �لصحيح  �جلو�_    (٧)

١٢٧ Â البن تيمية �حلّر��
aإلسال� J(٨)  مر¢* كماال

(٩)  �ملرجع �لسابق
.J��كتا_ �لشها ،B(١٠)  جامع �لترمذ

�لر�حانية  �خلز�ئن  �لشها�تني،  (تذكر*   (١١)
(٦٨ Â لد ٢٠�

 ٣ �لد  �جلديد   Aإلصد��  Jمللفوظا�)  (١٢)
(٦٢٠ - ٦٢١Â

فجاء� حينئذ �امي سلطان أ�د وسأل�: ماذا ستقول 
B احملكمة؟ فقلت: سأقول الواقع واحلق، فقال 7: فما 
احلاجة لذهابك إn احملكمة، سأذهب وأتنازل عن الدعوى، 
فخّربت هذه الدعوى بيدي بسبب الصدق، ورجحت 
الصدق ابتغاء ملرضاة اهللا وv أك�ث خلسـارة مالية. 




