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التقوى

 Ôتر£ة: �ملكتب �لعر

ال   eحد� �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
 eشريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�\ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   lََ��يَّا َنْعُبُد   lَيَّا�
�لَِّذيَن  ِصَر�²   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�²َ  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو\ َعَلْيهْم 

الِّني﴾. ([مني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لv >لقاها سيدنا مر�p مسر?o< Cد >يدs �هللا تعاu بنصرs �لعزيز

� jخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو$ ?�إلما' �ملهد�
يو� ٢٠١٥/٠٣/٠٦

 	 مسجد بيت �لفتو5 بلند�

﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن [َمُنو� �تَُّقو� �َهللا َ�ْلَتْنُظْر 
 َّ��ِ �َهللا  َ��تَُّقو�  ِلَغٍد  َمْت  َقدَّ َما  َنْفٌس 
َتُكوُنو�  َ�َال   * َتْعَمُلوَ�  ِبَما   Nَخِب �َهللا 
�َْنُفَسُهْم  َفَأْنَساُهْم  �َهللا  َنُسو�  َكالَِّذيَن 
(�حلشر:  �ْلَفاِسُقوَ�﴾  ُهُم  ُ��لَِئَك 

(١٩-٢٠
كل  �صل   ��  g:عا �ملالحظ  من 
�ملساعي  بذ7  عد�  هو  ��نب  سيئة 
��لذنو\   Mلسيئا�  eهذ الجتنا\ 
  Mبعّدها بسيطة هينة، �� عد� �اللتفا
نفسه  هذ�  �حلذ�  عد�  لكن  �ليها. 
�لكبائر،  ��تكا\   �� �إلنسا�  يقو: 
ألنه ينسى �حلسناM تد�Ñيا، �ينسى 
معايN �حلسناM �لÑ Kب على �ملؤمن 
�هللا،  خشية   eعند �تقّل  �حر�ُ]ها، 
 eعند يبقى  �ال   ،��لتقو عن  �يبتعد 
 Mملو� بعد   gباحليا �لكامل  �إلميا� 
�يضا. �بتعبN [خر يبتعد مّدعي �إلميا� 
يبقى  �ال  �إلميا�،  عمليا عن شر�² 
مؤمنا 	 نظر �هللا. �لقد لفت �هللا � 
�نتباe �ملؤمنني �� هذ� �ألمر 	 هاتني 
مؤكد�:  للمؤمنني  �هللا  فقا7  �آليتني. 
ال ִדتمو� باحلياg �لدنيا �ملذ�M �للهو 
 Mللعب ��لر�حة ��لرفاهية �� عالقا��
 eهذ 	ألقا�\ �� �ألصدقا� �� gألعز�
�حلياg �لدنيا فقط، بل �� ما Ñب �� 
ִדتمو� به هو [خرتكم. Ñب �� يكو� 
ل لديكم ��حلائُز على �هتمامكم  �ملفضَّ
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حضرq مر�p مسر?o< Cد - >يدs �هللا بنصرs �لعزيز - 

 eكم �ياºهو معيا� �ميانكم باهللا ��تقا
 gياy �ميانكم  يكو�   �� Ñب   .�
�وَ�  ��جلز��  ��حلسا\   gآلخر�
�هتمامكم. ���� حصل �لك فسو� 
�حلقيقي  �ألخالقي  تقدُمكم  يتحقق 
سطحية   Bألخال� تكو�  لن  حيث 
�هللا  برضو��  �لفو]   �� ستؤ:6  بل 
 Wلر�حا� ُمكم  تقدُّ يكو�  فلن   .�
�ال  حقيقيا  مؤمنو�  بأنا  ��:عاºكم 
لغد.  قدمتم  ما��  تنظر��  كنتم   ���
�ليقي°  باهللا  �ميانكم  يكو�  لن  كما 
��لعفيف ��ملب° على �لصدB حقيقيا 
	 نظر �هللا �ال ��� سعيتم لنيل �ضو�� 
�سعيتم  [خرتكم،   �� ناظرين  �هللا 

.eللعمل بأ��مر
يقو7 سيدنا �ملسيح �ملوعو: � 	 
حضرته  قد�  (هنا   :Òخلصو� هذ� 
�أل�:ية   � �ملوعو:  �ملسيح  تر£ة 
عليكم)  تلوִדا   Kل� �أل��  �آلية   eذf
”�يها �ملؤمنو� خافو� �هللا على �لد��� 
ما  بانتظا�  منكم  ��حد  كل  �لينظر 
��خَشو�   ،gآلخر�  gللحيا قد�  �لذ6 
 �� ينظر  �لذ6  �لعليم   Nخلب� �إلله 
على  جيد�  مطلع  هو   6� �عمالكم، 
�عمالكم �فاِحصها لذ� لن يتقبل �بد� 

�لز�ئفة منها. 
 l��:� �� اجة ماسةy فكل ��حد منا
yيث  �تدبر،  باهتما�  هذ�  �هللا  �ْمر 

ننظر �� �عمالنا متحلني بتقو� �هللا، 
�� �هللا  ن مستقبلنا.  بأموٍ� حتسِّ �تم �
قلوبنا   Bعما�  �� ينظر  �لذ6  تعا� 
ميكن  ال  �لعلم،  متا�  بنا  عليم  �هو 
بل  فقط.  سطحية  بأمو�   Zُيخد  ��
 � �ملوعو:  �ملسيح  قا7  كما  �نه 
مييز �لز�ئف من �لصحيح، فلن يتقبل 
�عماال مز�g�َّ �بد�. فيجب على كل 
مؤمن �� يهتم مبستقبله حيث يو�جه 
�حلسا\ على �ألعماÑ �� .7ب �� ال 
نعّد هذe �لدنيا �حدها كل شي�، بل 
لنيل   ��لتقو  \�: على   Nلس� Ñب 

�لنجاحاM �حلقيقية. 
للمسيح  �أل�7  �خلليفة  سيدنا  يقو7 
عن  �هللا  �خَ%نا  لقد   :� �ملوعو: 
�لدنيا   	 �لنجا5  إلحر�]  �لسّر 
��لعقØ، �هو �نه Ñب على �إلنسا� 

لكن عدم احلذر هذا نفسه يقود 
اإلنسـان إk ارتـكاب الكبائر، 
ألنه تدرeيا ينسـى احلسنات، 
 lوينسـى معاي< احلسـنات ال
إحراُزها،  املؤمـن  eب علـى 
وتقّل عنده خشية اهللا، ويبتعد 
عن التقـوى، وال يبقـى عنده 
اإلميان الكامل باحلياة بعد املوت 
أيضا. وبتعب< آخر يبتعد مّدعي 
اإلميان عمليا عن شروط اإلميان، 
وال يبقـى مؤمنـا s نظر اهللا. 
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التقوى

�� يهتم باآلخرg 	 هذe �لدنيا �بذلك 
تتحسن :نياe �عقباe كلتاSا. ¿ قا7 
بالعمل  �إلنسا�  ينجح  ال  حضرته: 
بتعليم �لقر[� �لكرمي: ﴿َ�ْلَتْنُظْر َنْفٌس 
َمْت ِلَغٍد﴾ 	 �لدنيا فحسب بل  َما َقدَّ
بفضل  �يضا   gآلخر�  	 �لفال5  ينا7 
 Zهللا �. فال نستطيع �� جنمع متا�
حياg �آلخرg �بد� ما � نبد� �الستعد�: 

له �ليو� 	 هذe �لد��.
من هذ� �ملنطلق ��: �� �شر5 لكم �� 
هذe �آلية ُتقر� 	 خطبة عقد �لقر�� 
 Kل�  Mمن �آليا gNيضا، �هي �ألخ�
ُتقر� 	 خطبة عقد �لقر��. لقد لفت 
 Mآليا� 	 gNهللا �نتباهنا �� �مو� كث�
�لK ُتقر� 	 خطبة عقد �لقر�� �منها 
��الهتما�  �لرحم   Mبقر�با �العتنا� 
على  تقع   Kل�  Mملسئوليا� بتأ:ية 
�لز�جني نتيجة هذ� �لعقد، ��لتمسك 
إلحر�]  ستوفَّقو�  فبذلك   .Bبالصد
�حلسناM ��لتمسك بالصدB. فقا7: 
ففي  ��سوِله،  �هللا  أل��مر  �ستجيبو� 
 ¿ �لناجحة.  حياتكم  تكمن  �لك 
نظرمت   ��� �نكم  �قا7:  �كثر  �كز 
�� �لغد فسو� ينشأ لديكم �هتما� 
�هللا  �صد�  لقد  ��سوله.  �هللا  بأ��مر 
� ��سوُله ���مر كثgN تؤ:6 :��� 
فإ��  �لعائلية.   gحليا� ن  حتسُّ  	  �Nكب
 gفائد  �� Ñد  فسو�  �إلنسا�  تدبر 

ألنه  نفسه،  هو  تصيبه  ֲדا  �لعمل 
ֲדا  تتحسن  �أل�7  �خلليفة  قا7  كما 
:نيا �إلنسا� �عقباe. �سو� تصبح 
�لدنيا   gحليا�  eهذ  	 �ألسرية   gحليا�
�إلنسا�  ينا7  كما  للجّنة  مشهد� 
�إلfية   Mِإلنعاما� �هللا  بأ��مر  بالعمل 
يتوقف �ألمر  	 �آلخرg �يضا. ¿ ال 
سو�  بل  فقط  �إلنسا�   M�� عند 
 \�: على   Nللس �يضا  �لذ�ية  يوّفق 
¢ّسن  لن  [خر   Nبتعب�  ،Mحلسنا�
بل  فقط  �لشخصي  مستقبله  �ملؤمن 
سو� يهيئ ضمانا لتحّسن مستقبل 
 Nتس yيث  �يضا،  �لقا:مة  �ألجيا7 
 \�: على  �يضا  �لقا:مة  �ألجيا7 

 .g:عا Mحلسنا�
Mفإ�� بد� �لز�جــا� �� �لعـائال

ألتفه  �ألسرية  حياִדا  تدمر   Kل�-
�ألمو�- بتدبُّر ���مر �هللا ��لعمل ֲדا، 
شخصيا  بيوִדم  سكينة  يضمنو�  فلن 
لتربية  يوفَّقو�  سو�  بل  فحسب 
 �� �قيا:ِتهم  حسنة  تربيًة  ��ال:هم 
�يضا،   ��لتقو  \��: على   Nلس�
نو� حياִדم. �ليس �لك  �من َثم ¢سِّ
 Mنعاما� ينالو�  سو�  بل  فحسب 
 Mفالبيو .gلدنيا ��آلخر� 	هللا �يضا �
�لK يدمر �هلها حياִדم �ألسرية ألتفه 
�ألمو� من �جل �لدنيا فقط، Ñب �� 
يفكر�� �يتدبر��. �� ليست �ألجيا7 

 gثر� هي  بل  فقط  ��يتكم  �لقا:مة 
�جلماعة ��ألمة �يضا، فتسيNهم على 
�لو�لدين.  مهمة  �لصحيح  �لطريق 
�لن يتحقق �لك ما � يسَع �لو�لد�� 
للعمل بأ��مر �هللا ��سوِله. �فقنا �هللا 

� £يعا لذلك. 
�ملؤمَن  �هللا  نبَّه  قد  ��حد  هذ� جانب 
�� �لعمل به، لكي يتمكن من حتسني 
�لدنيا ��آلخرg له �أل�ال:e. من �ملعلو� 
 Mٌمناسبا Çحياتنا �ليومية تتس 	 ��
كثgN ال نتمسك فيها بالتقو�، �ال 
 eنعّد �سائل هذ�  ،gآلخر�  �� ننظر 
�لدنيا �حاجاִדا هي كلَّ شي�، �نْؤثر 
�سائل هذe �لدنيا على �لسند �إلfي 
مستقبل  ندمر   ¿ نشعر.   ��  ��:
�لدنيا بسبب ضعفنا �تقص�Nتنا   eهذ
 eهذ 	يث ندمر �ملستقبل y كسلنا�
�حلياg �لدنيا ��حلياg �آلخرg �يضا، �ال 
 �� هذ� كم ميكن  �� سلوكنا  نفكر 

يؤ:6 �� نتائج �خيمة. 
 gمر M�� � 7لقد نبهنا �خلليفة �أل�
بكلماM موجزg �� �لك فقاÑ :7ب 
نتائج  يفكر سلفا 	   �� �ملؤمن  على 
�لعمل �لذ6 يْقد� عليه. فاإلنسا� عند 
�لغضب يريد �� يقتل من يغضب عليه 
 Kلنتيجة �ل� 	يسّبه، فعليه �� يفكر �
ستترتب عليه. فإ�� �َضع هذ� �ألصل 
للتحلي  يوفَّق  فسو�  �حلسبا�   	



١٥

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثاني عشر - جمادى الثانية ورجب  ١٤٣٦هـ  نيسان / ابريل ٢٠١٥ م 

بالتقو�. ��� الحظنا فسو� جند �� 
منا  تصد�  ��لذنو\   Mلسيئا� £يع 
أل� خناسا يكو� قد �قتحم :ماغنا، 
 ¿ �من  شيطاٌ�.  فيه  يكو�   6�
�لعو�قب.  يتصر� �إلنسا� متجاهال 
�سْفك  �لقتل  hرمو  يقد�  ما  فنا:�� 
ملو�جهة  �نفسهم  �ملذنبو�   �� �لدما� 
يقدمو�ا  فالذين  باعتر�فهم.  �لنتائج 
فمن �ملالحظ �� حالة �جلنو� تال]مهم 
:�ما. �ما �لعاقل فحني wر³ من حالة 
نفسه من  �جلنو� هذe يسعى حلماية 
�جلر�ئم  على  �ملتعو:��  �ما  �لعقا\. 
يتكلم   �  � فاهللا  vتلفة.  فقضيتهم 
 �� �جلر�ئم  على  �ملتعو:ين  عن  هنا 
�ملجانني، بل خاطب �ملؤمنني �� من 
�ملستقبل.  ينظر ��  �نه  �ملؤمن  عالمة 
ح حضرg �خلليفة �أل�7 كيف  ¿ �ضَّ
بالنظر ��  �ملستقبل  نتصوَّ�   �� ميكن 
ننظر ��  �لنتائج، �� كيف ميكن �� 
�ملستقبل، فقاÑ :7ب �� يؤمن �ملر� 
بـ ﴿�هللا َخِبN ِبَما َتْعَمُلوَ�﴾ �6 هو 
تيّقن  فلو  تتصرفو�.  ما  على  مطلع 
�عليما   �Nخب �fا   lهنا  �� �إلنسا� 
��خلديعة  �لسيئة  من   Zنو كل   �ير
��لزيف ��لكسل ��لتها��، �سيعاقبه 
عليكم  فقا7:  �جتنابه.  ألمكنه  عليه 
من هذ�  �ميانا  �نفسكم  �� Èلقو� 	 

 .Zلنو�

هناl كثN من �لنا� �لذين يتها�نو� 
 �� بعملهم  يتعلق  فيما  ��جباִדم   	
�إلنسا�  فعل   ���� �غNها،  مهنتهم 
 �ّ�  6� حالال.  �]قه  يبقى  ال  �لك 
�لدنيوية  �ألمو�   	 يتكاسلو�  �لذين 
�م � يع°  فهذ�  حقها  يؤ:��  �ال 
يعد   �� �يضا،  عاقبتهم  �فسد�� 
هو  بل  حالال   eكسبو �لذ6  �]قهم 
 Kآلية �ل� eُكسب خدعًة. فهذ B[�
 ��  eالنتبا�  �� �إلنسا�  �نظا�  توجه 
عقباe �هي ��سعة �ملعاW جد�، �هي 
�ملؤمن �حلقيقي 	 كل  توِقف قدَمي 
�نقا²  �لذنب   �� �لتقد�  من   gخطو

�لضعف مهما كانت بسيطة. 
 	 Ùلق   ��  �� حاجة   lفهنا
عليه  نعض   �� -�Ñب  يقينا  �نفسنا 
كل   �ير تعا�  �هللا  بأ�  بالنو�جذ- 
عمل من �عمالنا �سيحاسبنا عليه. ¿ 

Ñب �� نوقن �يضا بأنه � ال ¢ب 
�حد،  ֲדا  يقو�   �� ميكن  خديعة  �ية 
��� حسبها بسيطة �� كانت لكسب 
منفعة ضئيلة �� ��� ִדا�� 	 �ألعما7 
�ملفوَّضة �ليه �� � ينجز �عماله قصد� 
yسب �لوعد ��ضعا 	 �حلسبا� لعله 
على صاحب  بالضغط  �كثر  يستفيد 
تعا�  �هللا   �� معلوما  فليكن  �لعمل. 
 ��: �ما   .lلسلو� هذ�  مثل  ¢ب  ال 
فسيو�جه   lلسلو� هذ�  ¢ب  ال  �هللا 
صاحبه جز��e �يضا، كما قا7 �خلليفة 
 gسيكو� بصو� eأل�7 � �� جز���

�لعقوبة، ليس �ال. 
 eباالنتبا  eبأمر تعا�-  �هللا  �ّجه  فقد 
 gنظا� �ملؤمنني �� مر�عا� - Øلعق� ��
�لتقو� ��لسلوl على �:Bّ سبله بد�� 
 �� hتمعه   	 �لتجا�ية   eمو�� من 
ال  ��لذ6  �لبيت.   	 �لعا:ية   eمو��

tيع السـيئات والذنوب تصدر منا ألن خناسـا 
يكون قـد اقتحم دماغنا، أي يكون فيه شـيطاٌن. 
ومن x يتصرف اإلنسان متجاهال العواقب. فنادرا 
مـا يقدم }رمو القتل وسـْفك الدماء أو املذنبون 
أنفسهم ملواجهة النتائج باع|افهم. فالذين يقدمونها 
فمن املالحـظ أن حالـة اجلنون تالزمهـم دوما.
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يريد �� يسلك مسلك �لتقو� فليضع 
	 �حلسبا� �� �هللا سيبطش به حتما. فال 
 Mيظنّن �حد �نه ال عالقة بني �ملعامال
�لدنيوية ��ألمو� �لدينية. �ملؤمن مأمو� 
 gمر�عا� �بالسلوl على :��\ �لتقو
مقتضياM �لتقو� yسب �مر �هللا تعا� 
	 كل �ألمو� سو�� كانت تتعلق بالدين 
¢ا�7  �ألحيا�  بعض   	 �لدنيا.   ��
�إلنسا� �� wتا� طرقا معوجة ليجتنب 
على  للحصو7  �يسعى  :نيويا،  �بتال� 
منفعة :نيوية بأية طريقة ممكنة، �لكن 
�سلو\  �� كل  يتذكر   �� عليه  Ñب 
خا:w Zتا�e �ملر� للحصو7 على منفعة 
�ألمر  ��إلميا�.  �لدين  عن   eُيبعد مالية 
�لذ6 يبد� :نيويا 	 با:¶ �لر�6 يكو� 
 eُيبعد� :ينه،   	 للمر�  �بتال�  �حيانا 
لذ�  �هللا ��يد� ��يد�.  �لدين �عن  عن 
 �� :�ئما  يتذكر   �� �ملؤمن  على  Ñب 
 Mلدين �قسى من �البتال��� 	البتال� �
:نيا  تفسد  �بالنتيجة   ،Nبكث �لدنيوية 

�ملر� �عقباe �يضا. 
:�ئما  �نفسنا  �اسب   �� فيجب 
��ضعني هذ� �ألمر 	 �حلسبا�، �Ñب 
عاقبة كل عمل ��ضعني   �� ننظر   ��
�عمالنا   �تعا� ير �هللا   �� 	 �حلسبا� 
كلها. عندما يتوّلد هذ� �لفكر 	 �لقلب 
يصبح �إلنسا� مؤمنا حقيقيا �� wطو 

على هذ� �لسبيل على �ألقل. 

 Mستما��� فحص   �� حاجة  �ال 
�لفرعية   Mللمنظما  �� للجماعة  تابعة 
لالطالZ على هذ� �ملعيا� بل كل ��حد 
يستطيع �� ¢اسب نفسه �يعر� هل 
wطر بباله قبل �لشر�Z 	 �6ّ عمل �� 
�هللا ير� فعله هذ�. فإ�� كا� يعمل شيئا 
تعا�  �هللا   �� فليعلم  �هللا   gمرضا �بتغا� 
مضاعفة.  �ضعافا  باألجر   eعد� قد 
�نه  فليعلم  سيئة  �لنية  كانت   ��� �ما 
�هللا.  بطش  طائلة  حتت  يقع   �� ميكن 
فإ�� �:� كل ��حد ��جباته �� سعى 
أل:�ئها ��ضعا هذe �لفكرg 	 �العتبا� 
تقو� �جلماعة   �يرتفع مستو فسو� 
 �بوجه عا� �ستكو� �فعة معيا� �لتقو
 gجلماعة ملحوظة للجميع �بصو�� 	
�ال  �لتربية   Zفر يو�جه  �لن  تلقائية. 
 ��:” Zلعامة“ �ال فر� فرZ ”�ألمو� 
�لقضا�“ مشاكل �مسائل، �لن تكو� 
 Nاجة �� �لتذكy يضا� ��لفر�Z �ألخر

�ملتكر� �� �لقلق. 
�ً��، Ñب �� �اسب �نفسنا كل حني 
مسا�.  كل   	� صبا5  كل   	  ،�]�
من  �نفسنا  لننقذ  ماسة  حاجة   lهنا
كانت   ��� �لكن  �لشيطا�.   Mهجما
فهذ�  �حد  ببا7  Èطر  ال   gلفكر�  eهذ
أل�  �ياها   eنسا� �لشيطا�   �� يع° 
�لشيطا� هو �لذ6 يلعب :��e لينسى 
�ملر� هذe �ألشيا�. ���� نسي �ملرُ� �ّبه 

ُينسيه. ���� نسي  فالشيطا� هو �لذ6 
�لذ6  هو  فالشيطا�   eعقبا �إلنسا� 
�نساe �لك. ��لشيطا� هو �لذ6 ُيغو6 
 ���� .eإلنسا� �يقو7 له بأ� �هللا ال ير��
لوجدنا  �ملنطلق  �ألمر من هذ�  فحصنا 
�� كث�N من �لنا� ال يفكر�� �� �هللا 
ير� �عماfم، �ال يفكر�� ما�� عسى 
�هللا  �سو7  يقو7  عاقبتهم.  تكو�   ��
�إلنسا�  من  Ñر6  �لشيطا�  بأ�   �
�ألمر��  من   �Nكث  �� �لد�.   �hر
�ملر�  يصا\  فمثال  باإلنسا�،  تضر 
 ¿ �ألسبا\  من  لسبب  بااللتها\ 
Ñر6 هذ� �اللتها\ 	 �لد�. ¿ تتفاقم 
هذe �ألمر�� ��يد� ��يد� �يأ¯ �قت 
�لسيئ  تأثNها  �جلسم   	  lتتر حني 
جد�. ��ملصا\ ال يد�l �� �ملر� قد 
ها£ه �ال ��� كا� حذ�� جد�. �لكن 
��� ִדا�� �حد قليال ¿ ]�� �لطبيب ففي 
�يضا  �لطبيب  يعلم  ال  �ألحيا�  بعض 
�Ñر6  �ملريض   	 كامن  �ملر�   ��
 eهذ �حيانا  تتفشى  �لد�.   �hر فيه 
�جلر�ثيم  بسبب  قلُت،  �ألمر��، كما 
�ملنتشرg 	 �جلو ¿ تنتقل �� �آلخرين. 
 eهذ 	 gألمر�� ��أل�بئة منتشر� �نر
�أليا� �يضا �لكن ال ُيعَلم عنها �حيانا 
على  تتفشى  عندما  �لكنها  �لبد�ية   	
�لكن  تشخيصها.  يتم  ��سع   Bنطا
 eهذ  	 �خاصة  �ألمر   	 ما  �خطر 
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�لر�حانية  �ألمر��  �نتشا�  هو  �أليا� 
�لر�حانية،  باألمر��  مليئا  �جلو   �فنر
�لشيطا�   �� يد�6  ال  �إلنسا�  �لكن 
 .Wتفاقم مرضه �لر�حا �� �ها£ه ��:
نتيجة  يثو�  �لذ6  �ملر�   �� ��ملعلو� 
�كثر  �إلنسا�   �:  	 �لشيطا�  جريا� 
خطو�g من مر� جسد6 عا:6، أل� 
�ملر� �جلسد6 يؤثر 	 �جلسم �يتعر� 
�جلسم لأل�B ��لسها: �يتطرB �لكسل 
به  فيشعر  �كثر  �ملر�  يتفاقم   ¿ �ليه 
�ملر� �يذهب �� �لطبيب طلبا للعال³ 
�لكن �ملر� �لر�حاW يكو� �خطر من 
�بتعد �إلنسا� من �هللا  �نه كلما  حيث 
�ملصا\  �لكن  فو��،  �لشيطا�  ها£ه 
�نه  يزعم  بل  مريض  �نه  يشعر  ال  به 
 eمو�سو� eºلكْن �صدقا� oسليم معا
له  �يشرحو�  مريض  �نه  يشعر�� 
مرضه  يكو�  �لذ6  �ما   .Zملوضو�
 �� فيزعم   gNكب :�جة   �� تفاقم  قد 
 �� �يظن  vطئو�  ��قا�به   eصدقا��
�صدقا�e يقولو� كالما خاطئا �¢سب 
هجو�   ��  ،��ً�  .oمعا سليما  نفسه 
 Wلر�حا� �ملر�  هجو�   �� �لشيطا� 
�جلسد6 أل�  �ملر�  من   Nبكث �خطر 
�إلنسا� 	 كثN من �ألحيا� ال يرضى 
�آلخر��  �ّجه   ��� �نه  لد�جة  بعالجه 
ينتبه  يكا:  �لعال³ ال   ��  eنظا�� �يضا 

�ليه. 

فعلى �ملؤمن �� يتخذ �جر���M �قائية 
:�مت  �ما  �ملر�.  يها£ه   �� قبل 
�جو��   	  gمنتشر �لر�حانية  �ألمر�� 
كما  ��سع   Bنطا على  �ملجتمع  هذ� 
للسعي  حاجة   lفهنا قبل،  من  قلت 
�ملستدمي  للعال³  �كذلك   \�ºلد�
�نفسنا  إلنقا�  �لوقائية   Mإلجر�����
منها. �هذ� ضر��6 جد� للمؤمن، لذ� 
:�ئما.  �لعمل  هذ�   	 يستمر   �� عليه 
Ñب �� تتذكر�� �� �ملؤمن �حلقيقي ال 
wلو من خشية �هللا �بد�، �ال Ñو] له �� 
يغفل �لك. لقد جا� 	 �لر��ياM عن 
�لن� � �نه كلما �ستيقظ ليال :عا �هللا 
 gمر M�� .إلحلا5 �لشديد�� Zبالتضر
قالت له �لسيدg عائشة �ضي �هللا عنها 
بالنظر �� حالته ما مفا:e: ملا�� ترهق 
�ملا�� كل هذ�  �حلد؟  �� هذ�  نفسك 

�خلشوZ ��خلضوZ 	 �لدعا� �قد غفر 
لك �هللا كل شي�؟ �قد قا7 �لن� � 
�إلنسا�  �لشيطا� Ñر6 من  بأ�  �يضا 
hر� �لد�، �قا7 �يضا بأ� شيطانه قد 
 �� �حتما7   lهنا يكن   �  6� �سلم، 
كل  مع   ،Wحا�� مر�   6ّ� يها£ه 
منوطة  �يضا  جنا¯  بأ�   � قا7  �لك 
بفضل �هللا تعا�، ��نا �يضا yاجة �� 
كا�  فإ��   .� �مامه  �لد�ئم   Zخلضو�
�لرسو7 �لكرمي � مع كل �لك ُيظهر 
مثل هذe �خلشية فمن ميكنه �لقو7 بأن° 
 �� حني  كل  �لنظر   �� yاجة  لست 
�لغد 	 كل عمل �قو� به، ��ن° لست 
yاجة �� �لبحث عن �فضا7 �هللا تعا� 

بعد �لقيا� ֲדذe �ألعما7؟ 
فهناl حاجة ماسة للتّيقظ كل حني، 
��ختباِ� �ألعما7 ��ستعر�� �ألحو�7 

 ولكن املرض الروحا) يكون أخطر من حيث أنه كلما 
ابتعد اإلنسـان من اهللا هاtه الشـيطان فورا، ولكن 
املصاب به ال يشعر أنه مريض بل يزعم أنه سليم معا� 
ولكْن أصدقاؤه ومواسوه يشعرون أنه مريض ويشرحون 
له املوضوع. أما الذي يكون مرضه قد تفاقم إk درجة 
كب<ة يزعم أن أصدقـاءه وأقاربه �طئون ويظن أن 
أصدقاءه يقولون كالما خاطئا و�سب نفسه سليما معا�.
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 lهنا�  .�بالتقو �لد�ئم  �اللتز��  مع 
:�ًما،  �هللا  من  �لر�ة  لطلب  حاجة 

��الهتما� بطرBِ �نقا� �إلميا�.
 Kآلية �لتالية �ل� 	لقد �جه �هللا تعا� 
َتُكوُنو�  ﴿َال   :�� ينبغي  �نه   �� تلوִדا 
�هللا  أل�  ��لك  �َهللا﴾  َنُسو�  َكالَِّذيَن 
تعا� بعد �لك �نساهم �نفسهم. �لقد 
 Wضربت مثاال �� �ملريض مبر� ��حا
ال يعدُّ نفسه مريضا، ���� حا�7 بعض 
فإنه  مرضه  يعاجلو�   �� له  �ملو�سني 
فإ�  ��ملجانني.  �ملرضى  من  ¢سبهم 
عن  �إلنسا�  ُيغفل   Wلر�حا� �ملر� 
 eستعر�� حالِة نفسه. ¿ ال ُتسفر هذ�

�حلالة �ال عن �لدما�.
ينسى  �إلنسا�   �� تتذكر��   �� ينبغي 
 Nثالثة، �� بتعب Bهللا تعا� عموًما بطر�
 	 �لنا�  من  ثالثة   Zنو��  lهنا [خر 
�حد  �هللا؛  عن  يبتعد��  �لذين  �لعا� 
هذe �ألنو�Z �ناٌ� ينكر�� �جو: �هللا 
تعا� �يقولو� بكل جتاسر �نه ال شي� 
يسّمى باهللا، �يتبّنى هذe �لفكرg عد: 
�لنا� �لذين يعّد�� �نفسهم  كبN من 
بثقافتهم  يتبّجحو�  فإ�م  مثّقفني، 
�لساّمة  بأفكا�هم  �يسّممو�  �لعالية 
 Nغ ���ها�م  �لشبا\  عقو7َ   eهذ
من   Ìش طرًقا  مستخِدمني  �لناضجة 

�سائل �إلعال� ��إلنترنيت. 
�مياًنا  يؤمنو�  ال  �ناٌ�   Wلثا�  Zلنو��

�لقدير  �لقو6  باإلله  �حقيقًيا  صا:ًقا 
�لذ6 سيمثلو� �مامه يوًما �يسأfم عن 
�عماfم. فعلى �لرغم من ��م يؤمنو� 
بأ� هناfً� lا خلق هذ� �لعا� �هو يدير 
نظا� هذ� �لكو� �ال ��م مع كل �لك 

.eسب ���مرy ال يعملو�
��لنوZ �لثالث منهم ��لئك �لذين قد 
لد�جة  �لدنيوية  �ألعما7  �نغمسو� 	 
صّلو�  تذكر��  فإ��  تعا�،  �هللا  نسو� 
ال  �لكنهم  �يضا  �هللا  �:عو�  �حياًنا 
يو�ظبو� على �لك، �ال ينتبهو� �� 
�ملؤمن  على  فر�  قد  تعا�  �هللا   ��

.Mس صلو�Ü
 �� حتًما  �ملؤكد  من  حا7،  �ية  على 
�لذين ينسو� �هللا تعا� فإ�م يِصلو� 
يتعرضو�  حالة   �� �ملطا�  �اية   	
 ¿ Wفيها لال�طا² �ألخالقي ��لر�حا
ير��  �م � �لذهنية.  �لسكينة  يفقد�� 
�لدنيوية  �ألعما7   	 كامنًة  منافَعهم 
 Bلذلك ير�� �جنا]ها ��ال، �ما حقو
الحًقا،   �لتؤ:َّ فيؤخر��ا  تعا�  �هللا 
��لك أل�م ير�� ��حتهم �سكينتهم 
�لكن كما  �لدنيوية،  �ملنافع  ماثلًة 	 
يقو7 �هللا تعا� بأنه يعامل مثل هؤال� 
�نفسهم"،  "فأنساهم  معاملَة:  �لنا� 
�6 �� �هللا تعا� ُيغفلهم عن �نفسهم 
بالسكينة  يتمتعو�   �� ميكن  فال  �يضا 
�لذهنية. فلقد قا7 �هللا تعا� للمؤمنني 

حقيقية،   �تقو فيكم  كانت   ��� �نه 
�هللا  بوجو:  حقًّا  مؤمنني  كنتم   ����
تعا�  �هللا  بوحد�نية  �تؤمنو�  تعا� 
بالشر�²  حياتكم  تعيشو�   �� فينبغي 
�لK �مر �هللا تعا� بالعيش �فقها، �هي 
�� تنظر�� �� عاقبة كل عمل تقومو� 
به، ��� تكونو� على يقني تا� �� �هللا 
��فعالكم.  �عمالكم  كل   �ير تعا� 
 Nلتفك� هذ�  مبثل  �إلنسا�  فكر   ����
�عماله  كل   إلجنا]  طريقه  فسيغّير 
عليه  ينعم  تعا�  �هللا  بأ�  �سيشعر 

بأفضاله بسبب �لك.
جولة   	  Mسافر ملا  �ن°  �تذّكر 
حفل   	 هنالك   Ô �لتقى  كينيا   ��
 :¡ �قا7  قدٌمي  سياسيٌّ  �الستقبا7 
تشرفُت بلقا� �خلليفة �لر�بع ��ه �هللا 
�نتفعت  �يضا �قد �سد� ¡ نصيحة 
ֲדا كث�Nً، لقد نصح° قائال: Ñب �� 
بأ�  �6 عمل   	 Zلشر�� قبل  تفكر 
كامل  ِسِجّل   eعند�  lير� تعا�  �هللا 

جلميع �عمالك.
ال �تذكر ��� كا� هذ� �لسياسي مسلًما 
مسيحًيا؛  كا�  لعله  بل  مسيحًيا،   ��
فإ�� كا� هو ينتفع مبثل هذe �لنصيحة 
فإ� �6 مد� سينتفع �ملؤمن �حلقيقي 
 Òلذ6 �ّكد له �هللا تعا� بوجه خا� -
ينظر  بأ�   - �ألمو�   eֲדذ يعمل   ��
 �� �يتذكر  :�ًما  �عماله  عاقبة   ��
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�عماله  £يع   �ير �لقدير  �لعليم  �هللا 
��فعاله، �ألجل �لك ينبغي �� يقو� 
�هللا  �ضى  نيل  �جل  من  عمل  بكل 
 Nتعا�. �� � تفكر�� مبثل هذ� �لتفك
تعا�  �هللا  فيقو7  تعا�،  �هللا  �نسيتم 

بأنكم سُتَعّد�� من �لفاسقني.
بوصفه تعا� هؤال� بالفاسقني �ّضح 
على من يّدعو� �إلميا� ��م ��� كانو� 
ال يسلكو� سبل �لتقو�، ���� كانو� 
ال يهتّمو� بغِدهم، �ال يلتزمو� بأ��مر 
�لفاسقني.  من  فسُيَعّد��  تعا�  �هللا 
��لفساB هم �لذين يتعّد�� حد�: �هللا 
�ينغمسو� 	 �لذنو\ �َيخرجو� من 
�لطاعة �يبتعد�� عن �لصدB. فإ� � 
�اسب �نفسنا، �ال Ùت% �عمالنا على 
 eك �ضعه �هللا تعا� لنا فحالتنا هذ�

.� منذ�g جدًّ
عنه  �هللا  �ضي  �أل�7  �خلليفة  يقو7 
تكونو�  ال  �ألمر:  هذ�  موّضًحا 
كالذين قا7 �هللا تعا� عنهم: ﴿َنُسو� 
ُهُم  ُ��لَِئَك  �َْنُفَسُهْم  َفَأْنَساُهْم  �َهللا 
كالذين  تكونو�  ال   6� �ْلَفاِسُقوَ�﴾ 
هو  �لذ6  �لقد��  �إلله  هذ�  تركو� 
مصد� �لر�ة ��لقدسية �يريد�� �� 
¢ققو� جناحاM من خال7 شر��هم 
�مكائدهم ��عما7 ال ُيحمد عقباها، 
��ملكر  �حليل   Zنو�� خال7  �من 

كالثعالب.

�ميكر��  ¢تالو�  �م � هنا   :�� لقد 
كالثعلب، �هذ� تعبN ��:6 �� يقا7 

للماكر �نه ميكر كالثعلب.
عنه:  �هللا  �ضي  حضرته  يقو7   ¿
�¢تا³  للمشاكل،  �إلنسا�  يتعر� 
لألكل  ¢تا³  yيث   gNكث �مو�   ��
��لشر\، ¿ ��� كا� له �صدقا� فله 
 eهذ  	 �لتقّي  �لكن  �يضا،  �عد�� 
�لظر�� ير�عي �ال يسي� �� عالقته 
مع �هللا، �6 �نه يتذكر �هللا تعا� :�ًما 
كل  �على  �صدقائه  على   eيؤثر�

�ألمو� �لنافعة له.
�إلنسا�  كا�   ��� حضرته:  قا7   ¿
 �� �ملمكن  فمن  صديقه  على  يعتمد 
حلو7  قبل  �لعا�  هذ�  صديقه  يغا:� 
يتعر� صديقه   �� �ملصيبة عليه هو، 
�ال  نفًعا  Ñديه  ال  yيث  ملشاكل 

يستطيع مساعدته.
فمن  �حلاكم  على  يعتمد  كا�   ����
يتمكن  فال  �حلاكم   Nيتغ  �� �ملمكن 
من حتقيق �ملنفعة �ملرجوg منه. ¿ ��� 
كا� يعتمد على �ألحبا\ ��ألقا�\ 
تعرضه  عند  يساعد�نه  �م � �يتوقع 
 �� �ملمكن  فمن   ،���  �� ملشكلة 
يبعدهم �هللا تعا� �قت �حلاجة yيث 

ال يسعهم مساعدته شيئا.
�إلنسا�  يقطع  �ال  فينبغي  �عليه 
ينفصل  ال  �لذ6  تعا�  �هللا  مع  صلته 
عنا 	 �حلياg �ال 	 �ملماM؛ �6 ال 
ينفع �إلنسا� 	 حياته �عند مماته �ال 

عالقته مع �هللا تعا�.
ال  تعا�:  �هللا  يقو7  حضرته:  يقو7 
تكونو� كالذين قطعو� عالقتهم مع �هللا 
 Bم فسا�تعا�، من يكو� هؤال�؟ �
�فجرg، �ال يتحلو� بإميا� صا:B. ال 
يقتصر �ألمر على ��م ضعفا� �إلميا� 
باهللا بل ال يتحلو� Þلق �لشفقة على 
خلق �هللا �يضا، �6 ال يشفقو� على 
يؤ:��  �م ال � يع°  خلق �هللا، �هذ� 

حقوB �هللا �ال حقوB �لعبا:.
فعلى كل ��حد منا �� يسعى جلْعِل 
�عماله كلها �فَق ���مر �هللا تعا�، ��� 
ينظر �� غِدe بدال من �� يتطلع �� 
�ملؤقتة، �فقنا �هللا تعا�  حتقيق منافعه 

لذلك. [مني.

الذيـن  هـم  والفسـاق 
اهللا  حـدود  يتعـّدون 
وينغمسـون s الذنـوب 
الطاعة  مـن  و6َرجون 
الصدق.  ويبتعدون عـن 
فإن � �اسـب أنفسنا، 
على  أعمالنا   dوال �تـ
�ك وضعه اهللا تعاk لنا 
ا. فحالتنا هذه منذرة جدًّ




