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مبسجد بيت الفتوح  -لندن
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده
ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من

حن
الرْ َ
﴿بسم هللا َّ
الشيطان الرجيمْ .
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التقوى

دن
ني * ا ْه َ
َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
ين
الص َر َ
ِّ
قيم * ِص َراط الَّ ِذ َ
اط ال ُْم ْستَ َ
أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب
هم َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)
َعلَيْ ْ

َّاس ُح ُّب َّ
الش َه َو ِ
ات ِم َن
ِن لِلن ِ
ُ زيّ َ
ني َوالْ َقنَا ِطريِ الْ ُم َقنْ َط َرِة
النِّ َسا ِء َوالْبَنِ َ
ِم َن َّ
الذ َه ِب َوالْ ِف َّض ِة َو َْ
اليْ ِل الْ ُم َس َّوَم ِة
ال ْر ِث َذلِ َك َمتَ ُاع َْ
َوالَْْنـ َعا ِم َو َْ
اليَا ِة
ُّ
الدْنـيَا َو َّ
اللُ ِعنْ َد ُه ُح ْس ُن الْ َم ِ
آب( آل
عمران)15 :
يف هذه اآلية الكرمية يبني هللا تعاىل
طبيعة حال من يعيشون مبنأى عنه
 ،وال يضعون نصب أعينهم إال
نيل املتاع الدنيوي .وحني يعشو
اإلنسان عن ذكر ربه يسيطر عليه
الشيطان .ال شك أن متاع الدنيا
أبسره من خلق هللا تعاىل ومن نِعمه
 اليت جيدر بنا االستفادة منها،
وقال لنا املسيح املوعود  أيضا
بصراحة أن االنقطاع عن أمور
الدنيا ومتاعها كلي ًة أيضا أمر ٍ
جماف
للصواب ،والزواج أيضا ضروري
وهو سنّة الرسول  ،وكذلك هناك
أمور أخرى كان الصحابة أيضا
يقومون هبا ،وكان بعض الصحابة
ميلكون ثروات طائلة ،ولكنهم ما
كانوا منغمسني يف الدنيا وما كانوا
متكالبني عليها .يقول املسيح املوعود
« :اعلموا ْأن ليس من مشيئة هللا
أن ترتكوا الدنيا كليا ،بل هو يريد أن
تعملوا مبقتضى قوله  :قد أفلح
أي اشتغلوا يف التجارة
من زّكاهاْ ،
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هذا الحب ليس من الله  بل هو من
الشيطان ألنه ال يقتصر على االستفادة من نِعم
الله تعالى ،إنه ليس حبا عاديا لشيء جميل،
بل يبلغ هذا الحب والرغبة في ذلك الشيء
الجميل مبلغا خطيرا ،إذ يقلق المرء ويضطرب
لنيله كل حين وآن ،ويسرف في التعلق
بمتاع الدنيا ومقتنياتها مجاوزا حد االعتدال.

والزراعة وشىت الوظائف ،وافعلوا ما
تشاؤون ،ولكن امنعوا النفس من
معصية هللا ،وزكّوها لئال تشغلكم
هذه األمور عن هللا ( ».احلكم
عدد 1908/8/29م) وقال 
يف موضع آخر« :إن للنفس حقوقًا
جائزة ،أما الذي ال جيوز هو اإلسراف
يف تدليلها».
فعلى املؤمن أن يضع نصب عينيه
دوما أال يتهافت على متاع الدنيا
حبيث ينسى هللاَ تعاىل ،كما قال هللا
َّاس
ِن لِلن ِ
تعاىل يف هذه اآليةُ  :زيّ َ
ُح ُّب َّ
الش َه َو ِ
ات ،مث ّبي تفصيل
هذه الشهوات أيضا ،اليت ال يريدها
الناس ًّ
سدا حلاجاهتم الضرورية فقط،

ذكر أولئك الذين هم
بل ورد هنا ُ
ُّ
ويقض
منغمسون يف حب الدنيا
مضاجعهم الركض وراء متاعها .ومن
معاين الشهوِة الرغبة العارمة يف شيء
القلق ألجله كل حني،
ما ،أو حبه و ُ
احملصلة والغاية والنتيجة
ومن معانيها ِّ
القبيحة ألهواء النفس ،والرغب ُة
اجلنسية أيضا تسمى الشهوة .فحني
َّاس ُح ُّب
ِن لِلن ِ
قال هللا تعاىل هنا ُ زيّ َ
َّ
الش َه َو ِ
ات إمنا عىن أن هذا احلب
ليس من هللا  بل هو من الشيطان
ألنه ال يقتصر على االستفادة من نِعم
هللا تعاىل ،إنه ليس حبا عاداي لشيء
مجيل ،بل يبلغ هذا احلب والرغبة يف
ذلك الشيء اجلميل مبلغا خطريا ،إذ

يقلق املرء ويضطرب لنيله كل حني
وآن ،ويسرف يف التعلق مبتاع الدنيا
ومقتنياهتا جماوزا حد االعتدال .فإذا
انغمس املرء يف حب هذا املتاع إىل
هذا احلد مل يعد من نعم هللا تعاىل،
بل يكون محائل شيطانية يسلك املرء
القتنائها كل سبيل ،وإن كانت سبال
غري شرعية ،وهذا ما نراه يف املا ّديني
عموما ،فإهنم جياوزون احلدود من
أجل املال واملراتب الدنيوية والعالقات
غري الشرعية مع النساء ،وإن تزوجوا
تزوجوا من أجل احلصول على املال
أو يتمنّون أن يتزوجوا من امرأة ثريّة،
كذلك تكون الدنيا فقط هي شغلهم
الشاغل يف سائر األمور أيضا.
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واقع حال املسلمني اليوم يدعو
لألسف
مع أن هللا تعاىل أعطى املسلمني هذا
التعليم املثايل ووصاهم أيضا أن مبراعاة
حد االعتدال يف طلب هذه األشياء،
حمذرا إايكم أال تسعوا وراءها حبيث
تصبح هي الغاية من حياتكم ألهنا
من أسباب الدنيا العارضة ،لذا عليكم
أن تفكروا أنكم راجعون إىل هللا تعاىل
وماثلون بني يديه يوما ،ولكن لألسف
نرى أكثرية املسلمني يسعون وراء
هذه األشياء الدنيوية ونسوا الغاية من
حياهتم .إن العلماء والقادة وكل من
جيد فرصة إمنا يسعى للحصول على
هذه األمور املادية كيفما أمكن .وحني
تنشأ هذه الرغبات يف زعماء القوم
يتسلل الضرر شيئا فشيئا إىل البالد
واألمم ،وما ساد من فساد وفنت يف
بالد املسلمني يف هذه األايم سببه أن
احلالة اليت وصف هبا هللا تعاىل املا ّديني
واجملافني لتعاليم الدين هي نفسها حالة
املسلمني اليوم .أما القادة ِ
فيصلون إىل
احلكم َّ
مدعني خدمة الشعب ،ولكنهم
بعد ذلك يبدؤون بنهب األموال
بشكل ال يُتصور ،وأما العلماء فقلّما
يقلقون لتحسني حالة الناس الدينية،
فمسعاهم أصال هو جعل الناس أتباعا
هلم ابسم الدين ،وبلوغ ُس َّدة احلكم
التقوى

 ...الحالة التي وصف بها الله تعالى الما ّديين والمجافين
لتعاليم الدين هي نفسها حالة المسلمين اليوم .أما القادة
فيصلون إلى الحكم مدَّ عين خدمة الشعب ،ولكنهم بعد ذلك
ِ
يبدؤون بنهب األموال بشكل ال ُيتصور ،وأما العلماء فقلّما
يقلقون لتحسين حالة الناس الدينية ،فمسعاهم أصال هو جعل
الناس أتباعا لهم باسم الدين ،وبلوغ ُسدَّ ة الحكم بطريقة ما...

بطريقة ما ،أو االنتفاع من احلكومة
ومجع األموال وامتالك العقارات .ال
شك أهنم يتلفظون ابسم هللا أبلسنتهم،
ولكن ال تبدو يف أعماهلم مسة تقوى
هللا تعاىل .نرى مثل هذه األمور عموما
يتورع هؤالء
يف ابكستان ،إذ ال َّ
القادة املسلمون عن إزهاق األرواح
يف سبيل السلطة ،فال يراعون قيمة
احلياة اإلنسانية ،وقتل النفس عندهم
ال تتعدى شناعته اقتالع اجلزر أو
الفجل .وِمثل هذا حيدث يف كثري
من البالد ،هبدف االحتفاظ ابلسلطة
وإظهارا للقوة وطمعا يف األموال ،اليت
لن متتلئ بطوهنم مهما كثرت.
متالزمة األرض الغنية والشعب الفقري
ما السبب يف كون معظم البالد
اإلسالمية متتلك الثروات واملوارد

الطبيعية ومع ذلك يسودها البؤس
فقرا،
والفقر حبيث ُيسي الفقري أشد ً
يتحصل على قوت يومه إال
حىت أنه ال َّ
بشق األنفس؟! خذوا السعودية مثال،
فإهنا دولة غنية جدا ،ومع ذلك يزداد
الفقر هنالك أيضا .كان فيها الفقراء
من قبل ،ولكن عددهم يف ازدايد
مستمر اآلن .فرغم أهنا متتلك ثروة
النفظ إال أن فجوة الفقر تتسع فيها
اليوم .أمراؤها وأثرايؤها فقط يتنعمون
يف الرخاء ،وهؤالء ينفقون ماليني
الدوالرات يوميا .جيلبون الثروة بطرق
غري مشروعة ،أو يهضمون حقوق
الفقراء ،مث ينفقوهنا أيضا على أمور غري
مشروعة .نسأل هللا تعاىل أن يعيد إىل
هؤالء احلكام وامللوك صواهبم ،فرياعوا
سبل التقوى يف مجعهم تلك األموال
ويف إنفاقها أيضا يف احملل األنسب،
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لو فعلوا ذلك فسوف يفوزون برضا هللا
تعاىل ،كما يصبحون قوة دنيوية يُعت ّد
هبا ،وستقبل القوى غري اإلسالمية
قوهلم بدالً من أن جتعلهم منقادين هلا.
على هامش املوضوع ،نكبة القدس
مل تبدأ اليوم
يف هذه األايم هناك ضجة كبرية يف
العامل بسبب إعالن الرئيس األمريكي
عن عزمه نقل السفارة األمريكية إىل
القدس واعتبارها عاصمة إلسرائيل.
الواقع أن الدوائر اإلسرائيلية الرمسيةكلها
كانت موجودة يف القدس سل ًفا ،ولكن
العامل اخلارجي مل يكن راضيا بذلك ،أما
بعد هذا اإلعالن فثارث ضجة كبرية
يف العامل اخلارجي واستهجن الناس
وشىت الدول هذا القرار .مما ال شك
فيه أن هناك ضجة ،لكن احلق أن كل
هذا إمنا هو بسبب ضعف املسلمني.
هناك حروب بني البالد اإلسالمية،
وتسود القالقل بالد املسلمني ،وهذا
ما أاتح لألغيار الفرصة خللق مثل هذه
الظروف وإصدار مثل هذه اإلعالانت.
إن الرئيس األمريكي يريد أال يقوم
السالم بني املسلمني أبدا ،لكي يفرض
عليهم هؤالء األغيار قراراهتم كما حيلو
هلم .اآلن تعلن السعودية أهنا لن تقبل
بقرار الرئيس األمريكي أبدا ،لكنها قبل

فقد أيدت السعودية قرار الواليات المتحدة باتخاذ اإلجراءات
الصارمة ضد إيران .كان على السعودية عندئذ أن تمنع الرئيس
األمريكي من هذا وتقول له إننا مع البالد اإلسالمية ،ولن نقبل أى
عدوان على المسلمين من قبل أية دولة كبري ...لقد أعرض هؤالء
عن أحكام الله تعالى من أجل متاع الدنيا الفانية ،وليس مآل عصيان
أحكام الله إال ما يرونه اليوم بأم أعينهم...

أايم كانت تبدي موافقتها على كل ما
كان يقوله هذا الرئيس .فقد أيدت
السعودية قرار الوالايت املتحدة ابختاذ
اإلجراءات الصارمة ضد إيران .كان
على السعودية عندئذ أن متنع الرئيس
األمريكي من هذا وتقول له إننا مع
البالد اإلسالمية ،ولن نقبل أي عدوان
على املسلمني من قبل أية دولة كربى.
مث إن السعودية تستعني ابلقوى الكربى

يف عدواهنا على اليمن .وقد وافقت
السعودية على القرارت األمريكية لكي
تُظهر قوهتا وتبسط نفوذها ورعبها
على تلك املنطقة وجتلب املنافع من
أمريكا .لقد أعرض هؤالء عن أحكام
هللا تعاىل من أجل متاع الدنيا الفانية،
وليس مآل عصيان أحكام هللا إال ما
يرونه اليوم أبم أعينهم ،فال بد اآلن أن
يركب األغيار على رقاهبم ابستمرار.

سأل الله تعالى أن يعيد إلى هؤالء الحكام والملوك صوابهم،
فيراعوا سبل التقوي في جمعهم تلك األموال وفي إنفاقها
أيضا في المحل األنسب ،لو فعلوا ذلك فسوف يفوزون برضا
عتد بها ،وستقبل القوي
الله تعالى ،كما يصبحون قوة دنيوية ُي ّ
ال من أن تجعلهم منقادين لها.
غير اإلسالمية قولهم بد ً
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إن الذين ال يربحون يلهثون وراء املتع
املادية فقط وال يكون هلم هم إال حتقيق
أمانيهم الدنيوية ،قد شبههم سيدان
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم
مبريض اجلرب ،الذي جيد اللذة يف
ّ
حك جسده ظنًا منه أن هذا جيلب
له الراحة الكبرية .ال شك أنه حبك
جسده يشعر ابلراحة العابرة ،لكنه يف
الواقع جيرح جلده حىت يسيل منه الدم
متدفقا أحياان .فهذه األشياء املادية
اليت يتمناها املرء أكثر من الالزم،
تكون نقمة عليه يف هناية املطاف .فمن
حيسبون أن تصرفاهتم هذه تزيدهم قوة
وعد ًدا ،إمنا يريقون دماءهم أبيديهم،
ابإلضافة إىل جلب سخط هللا عليهم.
لقد بني هللا تعاىل هذا املوضوع يف آية
أخرى حيث قال ا ْعل َُموا أََّنَا َْ
اليَا ُة
ُّ
اخ ٌر َبـْيـنَ ُك ْم
الدْنـيَا لَ ِع ٌب َولَْ ٌو َوزِينٌَة َوَتـ َف ُ
ُر ِف الَْ ْم َو ِال َوالَْ ْوَل ِد َك َمثَ ِل غَيْ ٍث
َوتَ َكاثـ ٌ
ِيج َفـَتـ َرا ُه
أَ ْع َج َب الْ ُك َّف َار َنـبَاتُُه ُثَّ يَه ُ
ُم ْص َف ًّرا ُثَّ يَ ُكو ُن ُح َطا ًما َوِف ْال ِخ َرِة
ِض َوا ٌن
َاب َش ِدي ٌد َوَم ْغ ِف َرةٌ ِم َن اللَِّ َور ْ
َعذ ٌ
اليَا ُة ُّ
َوَما َْ
الدْنـيَا إَِّل َمتَ ُاع الْ ُغ ُرورِ
(احلديد .)21 :فمن واجب املؤمن أن
يلتمس مغفرة هللا ورضوانه وال يكون
كمريض اجلرب فيفسد حياته وعاقبته،
ابلتفاخر مبتاع احلياة الدنيا والسعي
احلثيث يف سبيل إحرازه فقط.
التقوى

كيف تصري غنيًّا؟!
ذات مرة قال املسيح املوعود عليه
الصالة والسالم يف أحد اجملالس وهو
يرسم ُمتع احلياة الدنيا وحقيقتها :كلما
توقف املرء عن اللهاث وراء حتقيق
األماين املادية حتقق مراده أكثر .الذي
يلهث وراء املتع املادية تضطرم النار
يف صدره على الدوام ،فيظل يف العناء
الدائم .الراحة يف هذه احلياة الدنيا إمنا
تكمن يف اخلالص من هذا القلق،
أي النجاة من السعي احلثيث من
أجل حطام الدنيا .حيكى أن راكب
حصان مر يف طريقه برجل فقري مل يكن
على جسده من الثوب إال ما يسرت
عورته فقط .فقال له :كيف حالك
أيها الرجل؟ قال :حايل حال من
حتقق له كل ما أراد .فقال الراكب يف
استغراب :كيف حتقق مرادك كله؟!
دمت قد ختلّيت عن األماين
قال :ما ُ
كلها فكأهنا حتققت ابلنسبة يل».
يقول حضرته« :زبدة الكالم أن
اإلنسان عندما يريد أن تتحقق له
مجيع أمانيه فإن معاانته تبدأ ،ولكن
عندما يتخلى عنها زاهدا فيها فكأنه
حاز كل شيء .معىن النجاة أن يشعر
اإلنسان ابلسعادة ال املعاانة .إن حياة
األمل غري مستحسنة يف هذه احلياة وال
يف اآلخرة».

قال حضرته« :هذه احلياة ال حمالة إىل
زوال ،ألن مثلها كمثل قطع اجلليد اليت
تذوب رويدا رويدا مهما حفظتموها يف
الصناديق واألقمشة».
«كذلك مهما حاول املرء اإلبقاء
على حياته ،فاحلق أهنا تنقضي رويدا
رويدا وتنقص يوما فيوما .يوجد يف
العامل األطباء ولكن مل يصف أحد إىل
يومنا هذا وصفة تدمي العمر .عندما
يهرم املرء يزوره البعض ويقول :مل تبلغ
من العمر عتيا ،وحيدثونه مبثل هذه
األحاديث من قبيل اجملاملة فحسب،
مثل :مل تزل شااب ،إذ مل تبلغ الـ  60أو
 70عاما.
إن نفس اإلنسان ختدعه ،ومتنِّيه بطول
العمر .نرى يف األعمار يف العامل أن
القوى تبدأ يف االضمحالل بعد بلوغ
املرء  60عاما .ومن بلغ  80أو 82
وبقيت قواه أيضا سليمة بعض الشيء
كان سعيدا جدا ،وإال فالكثري منهم
ميسون شبه جمانني ،وال يطلب الناس
َم ُشوراهتم ،إذ ال يبقى يف عقلهم
ودماغهم نور .يف بعض األحيان تظلم
النساء أيضا مثل هؤالء املسنني حىت
إن بعضهن ينسى إطعام هؤالء املسنني
يف بعض األحيان.
«املشكلة أن اإلنسان يبقى الهيا
يف حال القدرة والشباب ،فال يذكر
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املوت ،ظنا منه أن تلك احلال ستبقى
إىل األبد ،ويرتكب سيئ األعمال ،مث
عندما يدرك الوضع يف النهاية يكون
عاجزا عن فعل أي شيء .ابختصار،
جيب على املرء أن يغتنم فرتة الشباب.
لقد كان حضرته يف ّهم صديقه
اهلندوسي «شرمبت» يف اجمللس فقال:
«ال شك أنك قد حتقق بعض غاايتك
يف حياتك ،ولكن إذا ّ
فكرت اآلن
لشعرت أهنا كانت كفقاعة ال تلبث أن
تنفجر ،فال يبقى يف اليد منها شيء.
عيشة النعيم اخلايل ال تنفع بشيء بل
تُذْكي لظى احلسرة ،أي عندما مير
اإلنسان من الراحة مث يتعرض لآلالم
فال يستفيد شيئا مما مضى بل يزداد
أتملًا بتصور املاضي ،فكلما ّ
فكر يف
املاضي ازدادت آالمه .قال حضرته.
من هنا يستنتج العاقل أن على
اإلنسان أن يكون «ابن الوقت» أي
أن يكون مستثمرا كل حلظة من حياته
ومراعيا ظروف الوقت ومتصرفا حبسبه،
فاحلياة هي ما كان يف يده أما ما فات
فقد مات ،وال جدوى من البكاء على
اللنب املسكوب .أال ترون كم يكون
الطفل مسرورا وهو يف حضن أمه
حبيث تكون فرتة طفولته تلك كجنة
له ،ولكن ّ
فكروا اآلن أين مضت تلك
الفرتة.

لقد انقضت تلك الفرتة ،وكذلك
تنقضي كل هذه األمور اليت هي
من قبيل متاع الدنيا املؤقت ،والراحة
والسهولة أيضا من مجلة ذلك املتاع
املؤقت ،فال بد أن ينتبه اإلنسان إىل
هذا االمر عندما حيوز الراحة واليسر
واحلكم واملنصب .قال حضرته:
ّأن لألايم اخلالية أن تعود؟! (مث يذكر
حضرته واقعة فقالُ ):روي أن ملكا
كان مير من مكان ،فبكى متذكرا يوم
كان وأصحابه أطفاال صغارا ،وهو
يواجه معاانة كبرية منذ أن تركته هذه
الصحبة( .لقد بكى ألنه رأى الصغار
يلعبون بعيدا عن اهلموم ،ومن هنا
تذكر طفولته ومتعة تلك الفرتة مث فكر
فيما آل إليه حاله .إن امللوك أيضا ال
يذوقون الراحة والسكينة احلقيقية رغم
توفر شىت األسباب لراحتهم.
إن فرتة اهلرم سيئة ،عندها يتمىن
األقارب أيضا لو ميوت العجوز ،ومتوت
قواه قبل موته( ،وتكون قلوب بعض
األقارب قاسية حبيث يقولون نظرا
إىل حالة املريض أو تقدمه يف السن:
إنه يشكل عبئًا كبريا علينا .يقول
حضرته عن فرتة اهلرم تلك :تتساقط
األسنان ،ويذهب البصر ويصبح املرء
كأنه متثال حجري ،إذ تذهب نضارة
وجهه .والبعض يصابون أبمراض

خطرية فيقدمون على االنتحار يف هناية
املطاف .وهذا ما نراه حاداث يف العامل،
فإن اإلنسان ال يساوي شيئا ،مع كل
ذلك فإنه حني ينال القوة ويكون يف
عز شبابه وحيرز الثروة والسلطة ينسى
عقباه.
مظاهر شرك ملحوظة يف العامل املعاصر
يقول املسيح املوعود « :يف بعض
األحيان يصاب املرء دفعة واحدة
مبصائب يريد الفرار منها ،وإن مل يكن
األوالد صاحلني يضطر لتحمل معاانة
أكثر .عندها يدرك أنه ارتكب خطأ
جسيما إذ قضى العمر كله هكذا».
(عندئذ يذكر أن اخلري يف العمل أبوامر
هللا تعاىل ،فيجب على املرء أن يعيش
حبسبها بدال من أن يستغرق يف املشاغل
الدنيوية وينسى هللا تعاىل .فقد خال يف
الدنيا كبار الفراعنة وأكثر من هامان
وكثري من الناس األقوايء ،فلو أتمل
املرء يف حياهتم لوجد أن اجلاه والشوكة
الدنيوية مل تفدهم شيئا ،مع أن حكوماهتم
كانت أقوى احلكومات احلالية من حيث
الصالحيات ولكنها امنحتكلها)
يتابع حضرته « :العاقل هو الذي
يتوجه إىل هللا تعاىل موحدا إايه  .لقد
جربنا عدم جدوى اآلهلة الزائفة .إن مل
خيضع املرء هلل ال يرمحه أحد .وإذا نزلت
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به انئبة ال يواسيه أحد .حتل ابإلنسان
آالف البالاي .فاعلموا أنه ليس لكم من
أحد سواه  ،هو الذي يُلقي احلب
يف قلب األم .لو مل خيلق قلبها على هذا
النحو ملا استطاعت أن تريب أوالدها،
فال تُشركوا به أحدا» .هذا ما نصح به
حضرته  شخصا هندوسيا.
واملعلوم أن بعض الناس يتخذون من
دون هللا آهلة ظاهرة ،وأحياان أخرى
جيعلون من متاع الدنيا كاملال واألوالد
والقوة واحلكومة أو الصداقات شركاء
هلل .أو كما قلت قبل قليل أن بعض
البالد الصغرية حتاول أن تلوذ حبماية
البالد الكربى متخذة إايها آهلة .ولكن
كل هذه األشياء فانية وهالكة وتصبح
اجلحيم مستقرا ملثل هؤالء الناس كما
يقول هللا تعاىل.
أصل السيئات كلها
مث يقول املسيح املوعود  يف مكان
آخر« :اعلموا جيدا أنه من كان هلل كان
هللاُ له ،وليس مبقدور خملوق أن خيدع هللاَ
تعاىل .لو ظن امرؤ أن مبقدوره خداع
هللا ابلرايء والزيف فهذا حمض محق
وغباوة منه ،بل هو نفسه املخدوع .إن
زينة الدنيا وحبها أصل السيئات كلها،
فيعمى اإلنسان فيها وخيرج عن حدود
اإلنسانية وال يدري ماذا يفعل وماذا
التقوى

الحب حق الله جل شأنه وحده ،ومن أعطى حقه لغيره أبيد .كل
البركات التي ينالها عباد الله وجميع أنواع القبول التي يحظون بها،
أينالونها نتيجة مجاهدات بسيطة أو بالصالة والصوم العادى؟! كال ،بل
ينالونها نتيجة التوحيد في الحب أولئك الذين يصبحون له  وحده،
ويضحون بغيره في سبيله بأيديهم.

كان يتحتم عليه فعله .إذا كانت احليل
اخلادعة ال تنطلي على امرئ ِ
فطن،
أفتنطلي على هللا ؟! ولكن أصل هذه
األعمال السيئة هو حب الدنيا ،فالذنب
األكرب الذي أ ّدى إىل دمار املسلمني،
وتراهم واقعني مجيعا يف براثنه ،هو حب
وغمهم
الدنيا فقط .فهذا هو أكرب ِمهّهم ِّ
قياما وقعودا ونياما وأيقا ًظا ،بل يف كل
حلظة من الليل والنهار وال ينتبهون إىل
يوضعون فيه يف القرب .لو خافوا هللاَ
وقت َ
وغم من أجل الدين
هم ٍّ
وكان لديهم أدىن ٍّ
الستفادواكثريا».
إذًا ،فمن واجب املؤمن أن يعمل آلخرته
بدال من االستغراق يف أفكار دنيوية
ويهتم بنيل حب هللا تعاىل ،وأن خيلق
يف نفسه القناعة ويستفيد من األشياء
الدنيوية حاسبا إايها نِعمة من هللا تعاىل
ال أن يتخذها آهلة الهثا وراءها فقط .إن

معبودان وحده هو اإلله احلق ،لذا على
املؤمن أن حيبه أكثر من غريه ،وهذا احلب
اإلهلي خيلق يف املرء التقوى والقناعة .لقد
ّبي هللا تعاىل أن عالمة املؤمنني هي أهنم
حيبون هللا تعاىل أكثر من غريهم .فيقول
ين آ َمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا هللِ
َ  :والَّ ِذ َ
يقول املسيح املوعود  يف بيان حب
هللا تعاىل :فليكن معلوما أن غرية هللا
تعاىل ال تتحمل أن َ
املؤمن ابهلل
يشرك ُ
 غريه يف احلب .ال ميكن احلفاظ
على اإلميان الذي هو أحب إلينا من
أي شيء آخر إال إذا مل نشرك ابهلل أحدا
يف احلب .لقد ّبي هللا ّ
جل شأنه عالمة
ين آ َمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا
املؤمنني بقولهَ  :والَّ ِذ َ
هللِ أي املؤمنون ال يعلّقون قلبهم أبحد
أكثر من هللا تعاىل .احلب حق هللا جل
شأنه وحده ،ومن أعطى حقه لغريه أبيد.
كل الربكات اليت يناهلا عباد هللا ومجيع
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أنواع القبول اليت حيظون هبا ،أينالوهنا
نتيجة جماهدات بسيطة أو ابلصالة
والصوم العادي؟!كال ،بل ينالوهنا نتيجة
التوحيد يف احلب أولئك الذين يصبحون
له  وحده ،ويضحون بغريه يف سبيله
أبيديهم .إنين أعرف جيدا حقيقة ما
يصاب به املرء من األمل إذ ُي ُ
ال دفعة
واحدة بينه وبني ما َيـ ُع ّده مبنـزلة احلياة
له .ولكن ما أغار له هو أنه جيب أال
يكون أحد مقابل حبيبنا احلقيقي .إن
قليب يفيت دائما أن احلب الدائم لغري هللا
ضرب من
سواء أكان ابنا أو صديقا فهو ٌ
الشرك وإمث كبري ،وإنه نعمة هللا ورمحته
اليت هتيئ مناسبات لتداركه وإال ُيشى
أن يُسلب اإلميان».
تصور أن متاع الدنيا ميكن أن
فال ميكن ُّ
ميثل شهوة للمؤمن احلقيقي .لذا فالتقدم
هام جدا
يف اإلميان والتحلي ابلقناعة ٌّ
للمؤمن ،ولذلك قال النيب « :اتَّ ِق
َّاس» .إذاكان قلب
الْ َم َحا ِرَم تَ ُك ْن أَ ْعبَ َد الن ِ
عامرا حبب هللا والتقوى فسيتمكن
املرء ً
من أداء حق عبودية هللا وعبادته أيضا.
فمن واجب العابد احلقيقي أن يكون
قنوعا أيضا .لقد علَّ َمنا النيب  أن
التحلِّي ابلقناعة يُعني على الشكر أيضا.
شكرا هلل ،وينبغي أن
واملؤمن أكثر الناس ً
يكون كذلك ،فالذين يقولون أبفواههم
إننا نشكر هللا ،لكنهم يف الوقت نفسه

يلهثون وراء متاع احلياة الدنيا واجلاه
واحلشم ف ُهم يف احلقيقة واقعون يف َش َرِك
حب الشهوات ،وال يقدرون على الشكر
احلقيقي .ويف بيان حالة هؤالء املاديني
قال النيب « :لَ ْو أَ َّن ِلبْ ِن آ َد َم َوا ِدًي
ِم ْن َذ َه ٍب أَ َح َّب أَ ْن يَ ُكو َن لَُه َوا ِدَي ِن َولَ ْن
َّ
وب َّ
اللُ َعلَى َم ْن
اب َوَيـتُ ُ
ُّر ُ
يَََْل فَاُه إِل التـ َ
َت َب» .فإذا كان املرء قد ارتكب بعض
اخلطااي فباب التوبة ال زال مفتوحا أمامه
ما دام حيًّا .يقول النيب  يف بيان معيار
القناعة للمؤمنَ « :م ْن أَ ْصبَ َح ِمنْ ُك ْم آ ِمنًا
ُوت
ِف ِس ْربِ ِه ُم َع ًاف ِف َج َس ِد ِه ِعنْ َدُه ق ُ
َيـ ْوِم ِه ف َ
َكأََّنَا ِحي َز ْت لَُه ُّ
الدْنـيَا» .فهذا هو
مستوى املؤمن يف القناعة ،نسأل هللا
تعاىل أن خيلق فينا هذه القناعة والتقوى،
حيث ينبغي أن تكون غايتُنا الفوز حبب
هللا  بدال من حب متاع الدنيا ،وأن
نكون الفائزين مبغفرة هللا ورضوانه.
بعد هذا أود أن ألفت انتباهكم إىل
الدعاء .فكما قلت سابقا إبجياز أن
قادة الدول اإلسالمية الذين يتبعون
األهواء املادية والذين قد اختذوا القوى
الكربى عمليا إهلا هلم بدال من هللا
 ،وحيسبون أن يف صداقتهم معها
ضمان لبقائهم و ُّ
تقدمهم ،مع أن أمريكا
ً
نفسها قد كتب عنها حملل يف مقال يف
جريدة أملانية مؤخرا أهنا فقدت مركزها
كنموذج للمصداقية بني دول العامل،

وحلت الصني حملها اآلن .أما أمريكا
فقد خسرت مصداقيتها ومكانتها.
فالوسائل املادية مؤقتة إذا طلعت اليوم
غربت غدا .جيب أن يفهم املسلمون
أن سبب إعالن أمريكا نقل سفارهتا
إىل القدس حبسب زعمها أن تتحسن
وتتقوى عالقتها مع إسرائيل ،وأهنا قد
تستعيد مصداقيتها .واحلق أن الزوال
حني أييت من هللا فال تنفع الصداقات
واملواثيق املادية .ويبدو أن ذلك قد بدأ
للقوى الكربى وال سيما ألمريكا ،أما
النتيجة فاهلل أعلم مىت تظهر .واآلن يف
هذه األوضاع ستشتد حماوالهتم لتوريط
املسلمني يف التقاتل ،لذا جيب علينا
أن ندعو للعامل اإلسالمي ،أن يهب
هللا هلم العقل ،ليتحدوا اآلن ،وتزول
إمكاني ُة اندالع احلروب بني الدول
اإلسالمية ،وتنتهي املعارك بينهم واليت
أدت إىل مئات األلوف من الضحااي
حسب اإلحصائيات .وهب هللا هلم
العقل ،ليتوحدوا ،ويُنهوا احلروب فيما
بينهم ،لكي ال يتمكن أعداء اإلسالم
من حتقيق مصاحلهم .جيب أن نركز
على الدعاء أكثر أن يوفقهم هللا 
ملعرفة املسيح املوعود واملهدي املعهود
الذي بعثه هللا  هلم والذي ابالرتباط
به ميكن أن خيلقوا األمن والسالم فيما
بينهم ويف العامل كله أيضا.
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