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التقوى

�لسطو�  �لقا�� ع
 هذ�  سنأخذ� عزيز� 
�لظال�  عا� حالك   ��ستطالعية  �حلة   �
2و� 0ً�1 عضاًال،  +خصلة (ميمة �بُتلي ֲדا 
�إلنسا< منذ نشأته. 78ا خصلة مذمومة، شرها فتا� +3(�ها 
 �ال حد+1 له.. �حلسد، صفة 8بليس �للعني �لB تسببت 
 Jمن خال Lمعصية ��تكبها �إلنسا< على +جه �أل� J+3
J+3 جرمية قتل ﴿َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل 3َِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح 

ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾ (�ملائد^  ٣١)
نتيجة  ينشأ  +غالبا  �لقلب،  ُيصيب   gخط  Lٌمر �حلسد 
+هلمَّ   Jَجلما�+ +�ملناصب   k�lأل��  �  mلنا�  n+تفا
 mلنفو� 8ثا�^  عنه  +ينتج   .n+لتفا� مقاييس  من  جر� 
ُير�قب  َمن  قلب   q8 �لد�0  هذ�   rيتسر حيث  +�نفعاtا، 
 Jحا  � 3فضاله  من  �هللا  vتاهم  ما  على  +2سدهم   mلنا�
فيتربع  +ينفعل.  ر  فيتضجَّ (لك  من  بشي0  2ظى  ال  3نه 
�لشيطا< على عرz قلبه �لعليل +يتمركز فيه +yعله مركز� 
 q8 +�ستقر���  فضا0 هد+ئه  ُيخرجه من  للفسا1. +هكذ� 
�لنفس  ثو�ئر   gتأث يدفعه حتت   | Jالنفعا�+ �لغضب   �عا
2سدهم.   َمن  جتا�  عقبا�  حتمد  ال  سلو�   q8 �لعليلة 
+ال شك � 3< �حلسد نا� ضا�ية كما بني �ملصطفى �: 
َتْأُكُل  �ْلَحَسَناnِ َكَما  َيْأُكُل  �ْلَحَسَد  َفِإ<َّ  "8ِيَّاُكْم َ+�ْلَحَسَد 
�ْلَحَطَب"، +حقد 1فني على +شك �النفجا�.  فهو  �لنَّاُ� 
+�لفضيلة،  +�لشهامة  +�لنبل  �لكر�  �و  �ملصوَّبة  كالسها� 
�لB يستحيل على �حلاسد 3< 2صل عليها 3+ يتحلَّى ֲדا 3+ 
يفقه كنهها، فهو �نفعاJ نفسي 0�l8 نعمة �هللا على بعض 
 gلتها حتت تأث�l8 J+ا، +قد 2اt�+l عبا�1 يتم� �حلاسد
�حلقد +�لغيظ بفعل يديه، فيمكر +�طط +ينّفذ إلحد�� 

�لضر� مبن 2سد�.
3قساًما  للحسد  فإ<  �ملطلع  �للبيب  على  �فى  ال  +كما 

+3بعا�1ً +لكننا سنركز هنا على �حلسد �لذ� تو�جهه �اعة 
ُتحيي  بيد� كي  �هللا  غرسها   Bل� �جلماعة  تلك  �ملؤمنني.. 
�إلسال� � هذ� �لعصر. فاجلماعة �إلسالمية �أل�دية منذ 
فجر تأسيسها تقبلت بعقلية 8ميانية منفتحة حسد �حلاسدين 
+عد+�< �لكائدين. +� هذ� �ألمر  8شا�^ �+حانية خفية 
مبثابة +قو1  نا� �حلسد هي   >3 8ليها، +هي  yد� �إلشا�^ 
سفينة جنا^ �اعة �ملؤمنني. فاجلماعاn �لربانية تتقد� بعد 
3< تتعرL حلسد +عد+�< �لكائدين. +� هذ� �ألمر �لبليغ 
+ضحه  قد  مذهل  بشكل  �لتقد�  tا  ִדب  �بانية  حكمة 
�لبا�� � من خالJ +حي لسيدنا �إلما� �ملهد� �: 

غرست  +معي،  مر��1  3نت  �3د�،  يا  لك  "بشر� 
للناm عجبا؟ قل هو �هللا عجيب.  بيد�. 3كا<  كر�متك 
yت� من يشا0 من عبا�1، ال يسأJ عما يفعل +هم يسألو<. 
+تلك �أليا� ند�+tا بني �لناm. +8(� نصر �هللا �ملؤمن جعل 

\ ⁄Åą̂t̨;III\ ⁄Åą̂t̨;III ""
"";III;€ Ž‚ Žâ ˇ�ł›^; ŽÅ łfi Ž¡; łfl ŽŸ;;III;€ Ž‚ Žâ

ˇ
�
ł
›^; ŽÅ
ł
fi Ž¡;
ł
fl ŽŸ;



٣

التقوىاجمللد الثامن والعشرون، العدد السادس - ذو احلجة  ١٤٣٦ ومحرم ٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٥ م

له �حلاسدين." (�لتذكر^ � ٢٤٠)
+لو فكر معا�ضو �جلماعة من �ملسلمني � فلسفة هذ� �لسر 
++عو� مغز��  لتوقفو� عن �لكيد لسفينة �لسما0. +3نَّى tم 
يتطلعو� ملعا��   ��لدنية +  Lأل�� q8 �+لك +قد 3خلد)
 ��حلضر^ �إلtية؟! صحيح 3< �ملسلم �أل�د� يتأ(� +يتأ
من جر�0 ما ُيرتكب ضد� من �ملظا� 8ال 3نه بص
� +ثباته 
 Jتطابق �حلا rُيلحق بزمر^ �اعة �لصحابة �أل+لني من با
+�ألحو�J +ما يتعرL له من �عتد�n�0 ملجر1 شها1ته بـ 
ال8له 8ال �هللا  مد �سوJ �هللا. +هكذ� يتم �لربط �لر+حا� 
بني صحابة �لبعثة �أل+q +�لثانية لنشأ^ �إلسال� حيث +عد 
"سأlيد   :� �3د  لسيدنا  �ملخلصني  �ألتبا¡   � �هللا 
+3مو�tم،  نفوسهم   � +3با��  �ملخلصني،   ّبيك  �اعَة 
�لغلبة  �لقيامة  يو�   q8 tم  +ستكو<   ،�gًتكث +3كّثرهم 
لن  +يعا1+نك.  �لذين 2سد+نك  �آلخرين  �ملسلمني  على 
ينساهم �هللا +لن يغفل عنهم، بل tم 3جرهم على حسب 

8خالصهم." (�لتذكر^ � ١٤٠)
من  �ملتفهقني  على  �لكائدين  +عد+�<  حسد  يتوقف  +ال 
�ملسلمني بل ميتد q8 طو�ئف 1ينية عديد^ +يتعد�ها +يصل 
من  خيفة  3+جست   Bل�  �
�لك �لسياسية   nملنظما�  q8
lحف +تقد� �جلماعة �ملذهل. أل7ا تشعر بعد� �الستقر�� 
+فقد�< �لنفو( +�tيمنة حيث تظن 3< �جلماعة ستستحو( 
يكيد+<   Bل�  n�+لثر�+ +�ملو��1  +�ألقطا�  �لربو¡  على 
 >3 يفقهو�   >3 tم  فأ¥  حسرتا�  +يا  عليها.   Jللحصو
 � ال  �لطاهر^   rلقلو�  � يتمركز�<  +نفو(نا  حكومتنا 

�أل�L �لدنية +�ملكاسب �لقذ�^ �لد+نية.  
+قد تلقى سيدنا �3د ضمانا من �هللا � 3نه ليس هنالك 
قو^ على +جه �أل�L ميكنها 3< تضر §ضرته 3+ ¦ماعته 
من خالJ +حي جلي: ": لن ُيسلَّط �ملاسونيو< لُِيهلكو�." 

�لوعد مباشر^ بعد  3لقى حضرته �ألضو�0 على هذ�  +لقد 
تلقي هذ� �لوحي قائال: +قد 3ُلقَي � قل� بشأ< �ملاسونيني 

73م قو� (++ نيَّاn خفية.  (�لتذكر^ ٤١٨)
 �+من هنا نستنج 3نه بنا0 على تغلغل 3عضا0 هذ� �ملنظمة 
1+�ئر �ªا( �لقر���n �لعاملية، فإ< نياִדم �ملعلنة +�خلفية لن 
تقد� على �لنيل من �جلماعة �لB ضمن �هللا tا �لعصمة من 

 .nحلكوما�+ nملنظما�+ mيد �لنا
�لقد�  ֲדذ�  نكتفي  3ننا  8ال  �خلصو�  ֲדذ�  �حلديث   Jيطو
+نو1 3< نتطرk +نلقي بعض �ألضو�0 على خسا�^ ما1ية 
تعرضت tا �جلماعة مؤخر� من خالJ حريق شبَّ مبكاتب 
 
3ك  .. لند<  �لفتو¬-  بيت  �إل���1 � مسجد  �ملجمع 
�ملعا�ضني  بعض  3بد�  حيث  3+�با،   rغر  � مسجد 
اتتهم +فرحتهم +ֲדجتهم. +�حلمد هللا �لذ� خيَّب vماtم 
 �َتَنْل منه +  �حيث � تصل 3لسنة �لنq8 >�g �ملسجد +
�ملؤمنني   g3م 3لقى حضر^  +قد  بأ� مكر+�.  3حد  ُيصب 
 �–3يد� �هللا- خطبة ֲדذ� �لصد1 +قف من خالtا على معا
�جلماعة  3بنا0  +قو�  عزمية  يشحن  �لذ�  �ليقي¯  �إلميا< 
جتد  �ملغرضني.   +3حال�   Jماv +�يب   ،rلد�� ملو�صلة 
عزيز� �لقا�� نص هذ� �خلطبة �1خل هذ� �لعد1، +نتم� 
بنفسك على ±ر� 3حد��  قر�0^ مفيد^ لكي حتكم  لك 
هذ� �لنبأ �لعابر. +ال يسعنا � هذ� �ملقا� 8ال 3< نصر¬ بأ< 
لسا< حاJ �ملغرضني قد ع
 عنه �لقرv< �لكرمي ﴿...حسًد� 
ِمْن ِعْنِد 3ْنُفِسِهم..﴾  فما 1�l هذ� �حلسد �ملؤمنني 8ال 8ميانا 

+يقينا +تثبيتا لعز�ئمهم. 
ثبتنا �هللا +8ياكم على سبل �حلق ++فقنا خلدمة 1ينه �حلنيف. 
�لعاملني +�لصال^ +�لسال�   r� خر 1عونا 3< �حلمد هللاv+
على 3شر� �ملرسلني سيدنا +موالنا  مد �ملصطفى +على 

vله +صحبه �3عني، vمني.


