
 للشيخ حممد بو بكري 31.5102..0خطبة اجلمعة 

 أهمية الوازع الديني في حياة المتدين

 وقد يهتم بعض املتدينني بناحية معينة من الدين ويعتربوهنا 1نسان واحلياةبعاد خمتلفة تستوعب جوانب اإلأللدين 
مهية األ العقيدة ويولون قضاياها ومسائلهاعلى  فمثال يركز البعض خرى،ويهملون بقية اجلوانب األ كل الدين،

على جانب احلدود والتعزيرات يف  جلها شرعت العقيدة؛كما يركز البعضأبقية اجلوانب اليت من  مهملني القصوى،
وكأهنا  من صالة وصوم وحج، بالغا بالعبادات يف الوقت الذي يهتم فيه البعض اهتماما ا هي جوهرهكأهن الدين،و

وشرعت احلدود  العبادات، ونصبت جله شرعت العقيدة،أباجلوهر احلقيقي الذي من  وال يهتمون هي الدين كله،
 1والتعزيرات

 ذاهتا، لكنها ليست مقصودة يف حد ،نسانمهمة يف حياة اإل والعبادة والتشريع ن تلك األبعاد املتمثلة يف العقيدةإ
وهو  ،وإجياده يف نفس املتدين الذي يستهدف الدين خلقه، وهو وجوهره، ذ هناك بعد اخر هو عمق التدين،إ

 1ازع الديينالو 

ومعلومة خمتزنة يف  ظلت هذه العقيدة جمرد فكرة، فإذا مل يتحقق رضية إلنتاج هذا الوازع،أال إفما العقيدة 
حتقق املقصود  فإذا مل واملومسية، والشأن كذلك لسائر العبادات اليومية 1وال مؤثرة غري فاعلة، نسان،اإل ذهن

ليست مرادة  سالمفالعقوبات يف اإل واحلال ذاهتا تقال يف التشريعات، 1ذاته،ظلت حركات وطقوسا جوفاء فارغة
 1املتمثل عندنا يف ملكة التقوى ذاك الوازع الديين، وإمنا املراد والقصد حتقيق يف تشريع اهلل،

قل " :قال تعاىل حتقيق الفكرة يف الذهن واالعرتاف هبا، على غري املوحدين جمرد ولذلك جند القرآن الكرمي ينكر
كذلك خياطبنا حنن املسلمني يف   1"قل أفال تتقون اهلل من رب السماوات السبع وربُّ العرش العظيم سيقولون

كتب عليكم "ن الغاية من الصوم حتقيق ذلكإو ، "ن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكرإ"مبينا عماد الدين، شأن
 لن ينال اهلل حلومها وال دماؤها" وكذا الشأن يف األضاحي1 "كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام كما

أويل األلباب لعلكم  حياة يا ولكم يف القصاص"وهذا نفسه يقال يف احلدود والعقوبات1 "ولكن يناله التقوى منكم
 1"تتقون

 خري،مندفعا لل فيجعله يف روحه هذا الوازع املكنون، نسان ويبعثن التدين الصادق هو الذي حييي يف نفس اإلإ
 1واألهواء والشهوات والعادات متجاوزا ضغط الرغبات الشر، ممتنعا عن



برز املوارد أومن  1رغم سلطان العادات وقوة الغربة ن الوازع الديين يكون حاكما على تصرفات االنسان وسلوكه،إ
 فذاك هو واملخالفة، نسان شهوة جاحمة باجتاه احلرام،تلح على اإل نماحي ين،ياليت جيب ان يتجلى فيها الوازع الد

م يرتدع وميتنع خشية اخلالق الذي ال تنفعه أ هل خيضع لضغط الشهوة وخيالف؟1 حمك التدين، ومعيار التقوى
 !معصية؟ وال تضره طاعة،

قال رب "مع امرأة العزيز حني راودته عن نفسه هي احلكمة من ذكر حال سيدنا يوسف عليه السالم ولعل هذه
 "اليه مما يدعونن يلي إ السجن أحب

 وأ ملعتقدات،فإن جمرد اإلميان با ،وضعف الوازع ذا فقد هذاإما أوجوهر الدين وحقيقته؛  هذا هو عمق التدين،
إمنا يتقبل اهلل من " :القائل سبحانه فهو مام اهلل تعاىل،أال يعين تدينا حقيقيا وال جيدي  كمظهر، داء العباداتأ

 1"املتقني

 


