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التقوى

 Ðة: �ملكتب �لعرmتر

ال  ,حد�  �هللا  Jال  Jله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ,�شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا   kفأعو بعد  �ما  ,5سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 5َ(ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوh �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   YَيَّاJ,َ َنْعُبُد   YَيَّاJ
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو( َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ,ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لA 9لقاها سيدنا مر=� مسر�> 9;د 9يد4 �هللا تعا7 بنصر4 �لعزيز

� Bملهد� Dإلما�� �خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٠٣ /٢٠١٣/٠٥ hيو

� مسجد بيت �لفتو� بلند�

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

(١٩-٢٠
لقد ,ضع �هللا � �لشر� �ألساسي 
 Hنز� للمؤمن �� يكو� متقيا، فقد 
 Fيا� �,�مر كث�� � عد�   � �هللا 
من �لقر�� �لكرمي ,بأساليب �تلفة 
�لعاملني  ,,صف   .bلتقو� عن 
�لسائرين   ,� باملتقني  �أل,�مر  بتلك 
غَ�   5 ,حذَّ  ،bلتقو�  ),5� على 
هي  فما  عاقبتهم.  من  ֲדا  �لعاملني 
 ,� bتعريف �لتقو �J ؟�kJ bلتقو�
ملخصه بكلماF موجز� � �لقر�� 
�لكرمي هو �� تؤ�,� حقو� �هللا � 
لنيل  �يضا  �لوقه  حقو�  ,تؤ�,� 
5ضا� مقدِّمني 5ضو�� �هللا � على 
كل شيE، ,مؤمنني بأنه �ألحد منبع 
,مصد5 كل قد�5 ,طاقة. لقد بيَّن 
kلك سيُدنا �ملسيح �ملوعو� � � 

�حد �ملو�ضع قائال: 
�إلميا�  عهو�  5عاية  هي:   bلتقو�
 bكالقو lهللا قد5 �ملستطا� Fمانا�,
 Mلظاهر: من قمة �لر�� � Eألعضا�,
�لعيو�  فيها  مبا  �لقدمني  J` �½ص 
 �,  ،hألقد��, ,�أليد%   ��kآل�,
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حضرJ مر=� مسر�> 9;د 9يد4 �هللا

 bألخر�  bلقو�, �لقلب  �لباطن: 
�ستخد�مها  يتم   ��, ,�ألخال�، 
,مْنعها  بالضبط،  �لضر,�5  �ل   �
عن �ملو�ضع غ� �لشرعية ,�لتنّبه من 
هجماִדا �خلفية ,�� ُتر�عى باإلضافة 
k `Jلك  حقو� �لعبا� �يضا، فهذ� 
 Hجلما� به  يرتبط  �لذ%  �لطريق  هو 

�لر,حا» كله. 
فهذ� هو �ملعيا5 �لذ% علََّمنا� سيدنا 
�ملسيح �ملوعو� � ,توقَّعه منا. قبل 
�نتباهكم  لفّت  �يضا  �سابيع  بضعة 
,�لعهو�   Fألمانا� حقو�   E���  `J
أل� ���Eها مرتبط باإلميا�. ,كنت 

 Fتكلمت معكم �نطالقا من ,�جبا
�توسع  سو}   hليو�, �ملسئولني، 
�حلاضر  �لعصر   � �ملضمو�.  ֲדذ� 
�ألªديو� هم �لسعد�E من �ملسلمني 
 EنشاJ  `J �نتباههم  ُلفت  �لذين 
�لعالقة باهللا � ֲדذ� �لدقة. فِمن منَّة 
سيدنا �ملسيح �ملوعو� � علينا �نه 
بيَّن لنا بالتفصيل �لطرَ� J` �ملد�5¾ 
 �� بالس� عليها ميكن   Vل� �لسامية 
يناH �ملؤمن قر( �هللا �. ال شك 
�� مستوb �حلسنة ,�لفر�سة ,�لفهم 
,�لعلم لكل Jنسا� �تلف عن غ��، 
 bلد موحد�  يكو�   �� ميكن  فال 

�جلميع، لذ� قد ُ�مر كل ,�حد بأ� 
ينجز �لعهو� ,�ألماناF �لV قطعها 
,كفا�Eته،  قد�5ته  Äسب  �هللا  مع 
فإ�k ظل كل مؤمن يسعى لنيل هذ� 
يعّد  فسو}  �ملساعي   Hببذ �لغاية 
فقد   .bلتقو� مسالك  على  سالكا 
عضو  لكل  صحيح   hباستخد� ُ�ِمر 
,عينني.  ,�kنني  ,5جلني  يدين  من 
فاالمتناl عن �ألمو5 �لV ¥ى �هللا � 
عنها ,�جب، فهذ� �ألعضاE �ملا�ية 
 kJ فقط  �ملخلو�  ليست أل��E حق 
فقط،  �ملخلو�  حق   Eبأ�� نؤَمر   ´
 Hنؤّ�ها فسو} ُنسَأ ´ �kJ مبع� �نه

فالكثY مـن مبتكرات العصر 
احلاضر تضر اإلنسـان، إذ هي 
ُتسـتخَدم � أعمـال ُتعرِّضه 
aجوم الشـيطان وُتبعده عن 
طرق العبادة وتؤثر � األخالق 
سلبيا -بدال من استخدامها � 

األهداف النبيلة-.
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التقوى

 Vل� Hكث� من �ألعما Yعنها، بل هنا
 kJ ا عالقة مباشر� باملخلو�e ليست
�ملخلو�.  ينتفع منها  يتضر5 ,ال  ال 
,جدنا  ,تعمقنا  �لنظر  �معنا   �kJ بل 
بتلك  يتضر5  نفسه  �إلنسا�   ��
بعض  بإجنا�  ُ�ِمرنا  فقد   ،Hألعما�
�آلخر،  بعضها  عن  ,ُنهينا  �ألمو5 
فإ�k �قتر} �إلنسا� ما ¥ي عنه فهو 
�ها  حدَّ  Vل� �حلد,�  يتجا,�  بذلك 
 Vالف �حلقو� �لp هللا � ,بذلك�
حد�ها له �. كما �نه �kJ ´ ينجز 
�هللا  طاعة  من  فقد خر¾  به  �ِمر  ما 
فاإلنسا�  �ملعصية.  ,�5تكب   �
حد,�  بتجا,�   bلتقو� عن  يبتعد 
�هللا  ¥ى  ما  �5تكا(  نتيجة   � �هللا 
عنه �, �المتناlِ عن ما �مر �هللا به. 
,حيثما يبتعد عن �لتقوb يسقط � 
,لذلك  باستمر�5.  �لشيطا�  حضن 
 :� �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا   Hقا
ليس على �ملؤمن �ال يعصي �هللا � 
 Fهجما `J ب �� ينتبهÒ فقط بل
 �� Òب  �يضا.  �خلفية  �لشيطا� 
 Fهجما  `J �,ما  �لتفاُته  يكو� 
�لشيطا� ح² ال يتعر  eا بسبب 
عدh �النتبا� ,لكي £مي نفسه منها. 
 hساليب �لشيطا� للهجو� �� hمعلو,
متنوعة، فالكث� من مبتكر�F �لعصر 

هي   kJ �إلنسا�،  تضر  �حلاضر 
 hجوe ُتعرِّضه   Hعما�  �  hُتستخَد
�لعبا��  طر�  عن  ,ُتبعد�  �لشيطا� 
,تؤثر � �ألخال� سلبيا -بدال من 
�لنبيلة-.  �ألهد�}   � �ستخد�مها 
هذ�   �� �لظاهر   � يعتقد  فاإلنسا� 
 �kJ �حد�  ُيهم  فال  �لشخصية  شئونه 
كا� يقامر �, يشاهد �ألفالh �لسيئة 
ليال  �لتلفا�   �  ,� �النترنت  على 
متأخر� �, ينشغل � �عماH من هذ� 
�لقبيل، ففي �عمه Òب �� ال ُتهمَّ 
 ،Fلتصرفا�,  Hُألعما� تلك  �حًد� 
لكن  مباشر�.  �حد�  تضر  ال  أل¥ا 
مع  ينسجم  ال  �لذ%  �لسيئ  �لعمل 
5ضو�� �هللا � ,يعا5  مشيئته هو 
ُيبعد� عن عبا�� �هللا � ,يصرفه عن 
�يضا.  �لعبا�  ,حقو�  حقوقه   E���
 hفاخلمو5 ,�النترنت ,�لقما5 ,�ألفال
�لبال�  �لسوE � هذ�  �خلليعة ,5فقة 

 Fلعائال�, Fكانت ُتفسد �لبيو �kJ
هي   bخر� ناحية  فمن  ناحية  من 
تسيِّر �لشبا( ,�ملر�هقني على طريق 
�لسوE ,بذلك َتصرفهم عن �هللا � 
 Eفهؤال للمجتمع،  �فة  ,جتعلهم 

لو� مرضا مستدميا.  يشكِّ
�ستخد�مكم   �J  � �هللا   Hيقو
,فكر�  منكم  عضو  لكل  �لصحيح 
�لها   �, �هللا  مرضا�  Äسب 
 �kJ �ما   ،Eًتقا� سيزيدكم  �لصحيح 
 `J يدفعكم  فسو}  kلك  خالفتم 
 � يسقط  فالذ%  �لشيطا�.  حضن 
حضن �لشيطا� من �ملؤكد �� يكو� 
 Fآليا� هذ�  ففي  �خلاسرين:  من 
�عتم ترmتها قد �مرنا �هللا �  Vل�
 %� �إلميا�.  بعد   bبالتقو بالتحلي 
ينبغي   ،bبالتقو حتلَّو�  �ملؤمنو�  �يها 
�� ال يكو� مبلغ ّ¶كم هذ� �لدنيا 
,ملذ�ُتها ,سهوالُتها ,5فاهيتها، بل 

فكمـا وّجـه اهللا تعا4 أنظـار النـاس إ4 أن يهتّموا 
باحليـاة األخرويـة بأنفسـهم، كذلك وّجـه أنظارهم 
إ4 تربية أجياaم القادمة وإ4 التسـابق � احلسـنات 
واخلـYات بـدال مـن التسـابق � أمـور دنيويـة. 
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 Hألعما� هي  ما  تنظر,�   �� Òب 
�هللا؟  مرضا�   Eبتغا� �جنزمتوها   Vل�
�لV حتر�,¥ا من �جل   Hألعما� Jمنا 
 � ستنفعكم  �هللا  برضو��  �لفو� 
,بريقها  �لدنيا   Fملذ� �ما  �آلخر�، 
تبقى  فسو}  ,5فاهيتها  ,سهوالִדا 

� هذ� �لدنيا. 
 ،h�,فاستعرضو� �,ضاعكم على �لد
�إلنسا�   �� هو  �لذنو(  �صل  أل� 
 �kيتغافل عن �عماله ,ينسى �هللا. فإ
كنتم تريد,� �� ترثو� JنعاماF �هللا � 
�حليا� �خلالد� � �آلخر� فثمة حاجة 
5ضو�نه  ُسبل  عن  للبحث  ماسة 
حاجة  Ïة  باهللا،  �لكامل  باإلميا� 
فاآلية  خْلقكم.  من  �لغاية  ملعرفة 
�أل,` من �آلياF �لV تلوִדا عليكم 
هي من �آلياF �لV ُتقر� مبناسبة عقد 
�نظا5  تعا`  �هللا  �لقر��. فكما ,ّجه 
�لناJ M` �� يهتّمو� باحليا� �ألخر,ية 
 `J بأنفسهم، كذلك ,ّجه �نظا5هم
تربية �جياeم �لقا�مة ,J` �لتسابق � 
�حلسناF ,�خل��F بدال من �لتسابق 

� �مو5 �نيوية. 
من   Vخطب ֲדا  �ستهللُت   Vل� �آلية 
�لنكا�،  مبناسبة  ُتتلى   Vل�  Fآليا�
 �kJ نه� `J بذلك لفت �هللا �النتبا�,
سيسعو�  صاحلني  �,ال�هم  كا� 

للحصوH على 5ضا �هللا تعا` ,بذلك 
�نياهم ,عقباهم، ,كذلك  نو�  £سِّ
 � ,��عيتهم  �لصاحلة  �عماeم   �J
لرفع  سببا  ستكو�  �لو�لدين  حق 

�5جاִדم � �لعا´ �آلخر. 
 �� عليكم  بأ�  تعا`  �هللا   Hفيقو

,ليسعو� لنيل 5ضا �هللا تعا` � هذ� 
 �� ,ليعلمو�  �يضا،  ,�آلخر�  �لدنيا 
pفى  ,ال  خب�،  يعملو�  مبا  �هللا 
كانت  صغ��  �إلنسا�   Hعما� عنه 
�, كب��، بل ُيكتب كل عمل من 
 �� �إلنسا�  على  لذ� Òب  �عماله. 
خطو�  كل   � جد�  حذ�5  يكو� 
 � يكسبه  عمل  كل   �, pطوها 
�إلميا� ,حد�  يكفي  �لعا´. ال  هذ� 
�, Àّر� �الّ�عاE باإلميا� بل ال بد من 
 Yلسلو�,  bلتقو� سبل  عن  �لبحث 

عليها. 
 � �ملوعو�  �ملسيح   Hقا F�k مر� 

� Àلس: 
تقتضي   hإلسال�  � �حلقيقية  �حليا� 
موتا ُمّر�. ,لكن �لذ% يقبله £يا � 
لقد ,�5 � �حلديث  �ملطا}.  ¥اية 
 Fلشريف �� �إلنسا� £سب 5غبا�
�لدنيا ,ملذ�ִדا جنًة بينما هي جحيم 
�ملعانا� �  يقبل  �لسعيد  �حلقيقة.   �
 � �جلنة  متّثل   Vل� ,هي  �هللا  سبيل 
فانية،  �لدنيا   �� شك  ال  �حلقيقة. 
لقد ُ,لد كل Jنسا� ليموF، ,يأتيه 
�لوقت � ¥اية �ملطا} حني يفا5قه 
�ألصدقاE ,�ملعا5} ,�ألقا5( كلهم. 
�لسعا��   lنو�� كل  تظهر  عندها 
 lغ� �ملشر,عة بصو�5 �نو� Fمللذ��,

 ��  FاÒلز� مبناسبة  جيد�  تتذكر,� 
�نية  ,متعتها  ,ملذ�ִדا  �لدنيا  �5حة 
,فانية. ,�لز,�¾ ,�لعالقاF �لدنيوية 
�ملتعة   �J مؤقتة،   Fملذ� متّثل  كلها 
�حلقيقية تكمن � نيل 5ضا �هللا تعا` 
�لذ% £ظى به �ملؤمن � هذ� �لدنيا 
,يأكل Ïا5ها �لطيبة � �آلخر� �يضا. 
5 �ُهللا تعا` �ملؤمنني مر� بعد  فقد حذَّ
ينسو�  �ال  �تلفة  ,بأساليب   bخر�
�هللا ,�� يعتصمو� بالتقوb ,يكسبو� 
ن �نياهم ,عقباهم �يضا.  �عماال حتسِّ
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بالر�حة  �إلنسا�  £ظى  ال  �ملر��5. 
 .bبالتقو Jال  �حلقيقية  ,�لبحبوحة 
,�العتصاh بالتقوJ bمنا هو مبنـزلة 
تنا,H كأM �لسم. (�% هو صعب 
للمتقي  يهيئ  تعا`  �هللا   �J جد�) 
كافة �سبا( �لر�حة ,�لسكينة. (�% 
كل  له  يهيئ  �إلنسا�  يتقي  عندما 
نوl من �لر�حة) فيقوH: من يتق �هللا 
Òعل له �رجا ,ير�قه من حيث ال 
 Hللحصو �حلقيقي  فالسر  £تسب. 
ال  ,لكن   ،bلتقو� هو  �لر�حة  على 
 Hللحصو شر,طا  تضعو�   �� Òو� 
على �لتقوb، بل عليكم �� تعتصمو� 
 �J .لتنالو� كل ما تسألو�  bبالتقو
�هللا 5حيم ,كرمي، فاتقو� سيعطيكم 

كل ما تسألونه. 
�% Òب �ال يضع �ملرE شر,طا �» 
�هللا  �عطا»   �kJ  Fحلسنا� سأكسب 
تكسبو�   �� عليكم  بل  ,كذ�.  كذ� 
لنيل  ,�سعو�  �هللا،  ,�تقو�   Fحلسنا�
قر( �هللا، عندها تتولد مع �هللا صلة 

فيعطيكم كل ما تسألو�.
£ظى   �� لإلنسا�  ميكن   %�
سلوكه  نتيجة  كلها   Fباإلنعاما
 �� علينا  ,لكن   ،bلتقو� مسلك 
^اسب �نفسنا ��ئما ,� كل حني 
�لدين  بإيثا5  عاهدنا  �ننا   `J ,ننتبه 

على �لدنيا، ,بالبيعة على يد �ملسيح 
�ملوعو� � عاهدنا بالسلوY على 
�لتقوb لذ� Òب �� يكو�  مسالك 
قولنا  بني  كامل   hنسجا�  Yهنا

,فعلنا. 
 �J  :� �ملوعو�  �ملسيح   Hيقو
مرحلة �لتقوb صعبة جد� ,ال ميكن 
�� Òتا�ها Jال من ميشي على طر� 
مرضا� �هللا، ,يعمل ما يبتغيه �هللا تعا` 
 �kJ, .يتبع 5غباته �لشخصية �� �,�
بالتكلف  عليها   Hحلصو� �حد   ��5�
ليست   bلتقو�  %�) ينجح.  لن 
بشيE ُيناH بالتصنع، هذ� مستحيل) 
,£ظى  فقط.  �هللا  بفضل   Hُينا بل 
 Eلدعا�  � �ستمر   �kJ �إلنسا�  ֲדا 
�ّكد  تعا`  �هللا  أل�  معا  ,�ملجاهد� 
 Hلسعي �يضا. ¤ يقو�, Eعلى �لدعا
ما  يتطهر   �� �: ال ميكن ألحد 
5,حه  �ر  فعندما  �هللا.  يطهر�   ´
,�لتو�ضع  بالتذلل  �هللا   Fعتبا على 
 Eيصبح �ملر, �Eعندها يقبل �هللا �عا
 �� على  قا��5  ,يكو�  �يضا  تقيا 
(فيجب   .� �هللا   H5سو �ين  يفهم 
,eذ�  ,تتمسكنو�،  تتو�ضعو�   ��
�لغر  �يضا هناY حاجة J` فضل 
نتيجة   Hُينا تعا`، ,هذ� �eد}  �هللا 
فضل �هللا تعا` فقط. ,عندما £ظى 

يقد5  فقط  عندها   bبالتقو �إلنسا� 
,حقيقة  �هللا   H5سو �ين  فهم  على 

 (hإلسال�
,�لذ% يّدعي �العتصاh بالدين بغ� 
,كانت   Fبالعبا��  hيقو, kلك 
Äتة  ,�فكا�5  �ضا  تقليد�  عبا�ته 
kJ يقوh ֲדا تقليد� آلبائه فقط. (�% 
,Jال  ,�جد���،   �wبا� يقوله  ما  يتبع 
ُ,لد �  نفسه مسلما ألنه  فيحسب 
بيت �ملسلمني ,£سب نفسه �ªديا 
ألنه ُ,لد � بيت �ألªديني، ,يعمل 
كل شيE كتقليد فقط. بل �حلق �� 
 Hُتنا  bلتقو�,  ،bلتقو� هو  �ألصل 
بالسعي ,�لعمل ,�لتو�ضع ,�ملسكنة 

  (Eلدعا�,
 :Hيقو,  � �ملوعو�  �ملسيح  يتابع 
آلبائه  تقليد�   Eشي كل  يعمل  Jنه 
�حلقيقة  فيه  تكو�   ��  �,� فقط 
,�لر,حانية، ,ال تنشأ فيه �لر,حانية 
أل�  �هللا  �تقو�   :�  Hيقو  ¤ قط. 
نتيجة   Hتنـز �إلeية   Fكا�ل�
�لباليا  من  ُينقذ  ,�ملتقي   .bلتقو�

�لدنيوية. 
تعا`  �هللا   Hفضا�  bنر �ننا  ال شك 
نا�لة على �جلماعة من حيث �جلماعة 
,نرb �جلماعة تتقدh �يضا ,نالحظ 
,نشاهد  معها،  �خلاصة  �هللا  معاملة 
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 Eكيف ينقذها �هللا من بر�ثن �ألعد�
�يضا.  للغاية  معا�ية  ظر,}   �
�فر��  من  به   Mبأ ال  عد�   Yهنا,
مسالك  يسلكو�  �لذين  �جلماعة 
تعا`.  �هللا  5ضا  ,يتحر,�   bلتقو�
,لكن ينبغي على �جلميع �� يصل - 
بعد عقد عهد �لبيعة على يد �ملسيح 
5فيع   bمستو  `J  -  � �ملوعو� 
تعا`  �هللا  قر(   Hينا,  bلتقو� من 
,كما  �حلقيقي،  باملسلم  يليق  كما 
يتوقعه   � �ملوعو�  �ملسيح  كا� 
منا. فما هو kلك �ملستوb يا ُترb؟ 
�ملطلو( هو �� نذكر �هللا   bملستو�
Jنكم  تعا`  �هللا   Hيقو ��ئما.  تعا` 
أل�  شيئا  تضر,�  فلن  نسيتمو�   �kJ
,Jمنا  قط،  يضر�  ال  �َهللا  نسيانكم 
تضر,� �نفسكم نتيجة هذ� �لغفلة. 
Jال ضعا}  �َهللا  ينسى  �نه ال  ,�حلق 
�إلميا� �, �لذين ال Jميا� eم �, �لذين 
ينسو� �¥م سيمثلو� �ماh �هللا يوما، 
تؤ�%  �عماال  يكتسبو�   Uبالتا,
�ألخالقية  حالتهم  �^طا�   `J ֲדم 
على  �لدنيا  فيقدِّمو�  ,�لر,حانية، 
�لدين  يقدمو�   �� من  بدال  �لدين، 
�ملعاملة  هي  ما  ,لكن  �لدنيا.  على 
مثلهم  �ملا�يو�   Mلنا� سيتلقاها   Vل�
� �آلخر�، هذ� ما يعلمه �هللا ,حد�. 

يفسد,�  �¥م  هو  نعلمه  ما  ,لكن 
 � �لقلبية  ,طمأنينتهم  �5حتهم 
�¥ماكهم  بسبب  �يضا  �لدنيا  هذ� 
�5ينا  لقد  فقط.  �نيوية  مشاغل   �
Íسا�5  �صيبو�   �kJ �لذين  �لكث�ين 
عليها  فإ¥م £زنو�  �نيوية   ,� مالية 
بعد  يصلحو�  فال  ميرضو�  لد5جة 
تعا`  �هللا   Hفيقو  .Eشي أل%  kلك 
تسعو�  ,ال  �إلميا�  تّدعو�  بأنكم 
لاللتز�h بسبل �لتقوb، تدعو� �إلميا� 
�هللا  حقو�   E���  `J تنتبهو�  ,ال 
تعا` ,حقو� عبا��، مما يدH على 
كامال.  ليس  تعا`  باهللا  Jميانكم   ��
 `J ضافةJ, ميانكم ضعيًفاJ كا� �kفإ
kلك ال تنتبهو� J `Jصال� �نفسكم 
�لقالقُل  حياتكم  تسو�   �� بد  فال 
�ألمر  يقتصر  ,ال  �لطمأنينة.   hعد,
مثل  سيعّد  بل  فحسب  kلك  على 

�لفاسقني. ,مع�  �لناM من    Eهؤال
�لفاسق � هذ� �لسيا� هو َمن يعاهد 
�لشريعة ¤ pالف   hبأحكا  hبااللتز�
بعضها �, كلها. ,�kJ �معنا �لنظر � 
�لكرمي  �لقر��  من   bألخر� �ملو�ضع 
 F�5,  Vل�  Fآليا� تلك   �  %�
معناها   ��  bنر فيها  �لفاسق  كلمة 
عن  ,�خلر,¾  �إلeية  بالنعم  �لكفر 
Jطا5 �لطاعة. ,عليه فمن يكفر بنعمة 
�هللا تعا` فسيعّد من �لعاصني �لذين 
pرجو� عن Jطا5 �لطاعة، ,ُيعّد من 

�لفاسقني ,�ملنحرفني �لفاسدين. 
�ملوعو�  للمسيح  ببيعتنا  لقد عاهدنا 
�لدنيا  على  �لدين  سنوثر  �ننا   �
�ًيا كانت �لظر,}، ,�ننا لن ننسى 
منة  ,هذ�  �بًد�.  تعا`  �هللا   hحكا�
قد  �نه  �ªد%  كل  على  تعا`  �هللا 
 Vل� �لنعمة  تلك  من  نصيًبا  �عطا� 

فإذا كان إميانكم ضعيًفـا وإضافة إ4 ذلك ال تنتبهون 
إ4 إصالح أنفسـكم فال بد أن تسـود حياتكم القالقُل 
وعـدم الطمأنينـة. وال يقتصـر األمـر علـى ذلك 
فحسـب بل سـيعّد مثل هؤالء  الناس من الفاسقني. 
ومعq الفاسـق � هذا السـياق هو َمـن يعاهد على 
االلتزام بأحكام الشـريعة H sالـف بعضها أو كلها. 
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١٨

التقوى

�ملوعو�  �ملسيح  صو�5   � �نزeا 
�لن�  مهمة  مو�صلة  �جل  من   �
�لنبو�   �J  .hإلسال� ,لتجديد   �
كلها  �لنعم  بني  من  نعمة  ألعظم 
,لكننا نرb � �ملسلمني �ال��,�جية 
�هللا  يدعو�  Äيث  جتاهها   hلفصا�,
�يضا.  ֲדا  يكفر,�   ¤ لنيلها  تعا` 
تعا` علينا  �هللا  مّن   kJ  Eن سعد�^,
فوفقنا لقبوH هذ� �لنعمة �لV كانت 
مقّد�5 �� تعطى بو�سطة �ّتباl �لن� 
�، ,هكذ� �خلنا � عد�� �حلائزين 
على نصيب ِمن هذ� �لنعمة. ,لكن 
نيل  يسعنا  ال  �نه  نتذكر   �� ينبغي 
لنا  ميكن  ,ال  �لنعمة  هذ�  من  حّظ 
���E شكر �هللا تعا` عليها ما́  نعمل 
,فق �,�مر �ملسيح �ملوعو� � ,ما 
´ نسَع جاهدين لتحقيق �ماله فينا، 
,بد,� kلك سُنعّد من �لذين ينسو� 
 Fمتاها  � ,يغرقو�  تعا`  �هللا 
تعا`  �هللا  سخط  فينالو�  غفلتهم، 
,غضبه. Òب �ال يغيب عن �لباH �نه 
قد ُبعَث �ملسيح �ملوعو� � خا�ًما 
�لتوحيد  Jقامة  �جل  من   � للن� 
 h؛ فلن ُتقاÕ5جو� �هللا �لبا, FثباJ,
�ليقني  �kJ كا�  Jال  �حلقيقية   bلتقو�
,كا�  تعا`،  �هللا  بوحد�نية  كامال 
5ضا �هللا تعا` هو �ملطلو( �حلقيقي 

للمؤمن ,مقصو��، ,تفاÖ �إلنسا� 
كل  ,بعد  تعا`.  �هللا  ,حد�نية   �
�حلقيقية   bلتقو� تتولد  �ألمو5  هذ� 

� �إلنسا�.
يقوH �ملسيح �ملوعو� �:

”�لتوحيد ليس Àّر� �� تقوH "ال Jله 
Jّال �هللا" بلسانك � حني �ّنك ُتخفي 
�ال} �أل,ثا� � قلبك. بل كّل من 
 ,� خدعته   ,� مكر�   ,� عمله  يعّظم 
�هللا  به  يعّظم  �لذ%  بالقد5  خططه 
�خر  شخص  على  يعتمد   ,� تعا`؛ 
بالقد5 �لذ% كا� ينبغي فيه �لتوكل 
نفسه  يعظم  �نه   ,� �هللا ,حد�؛  على 
�هللا  به  يعظم   �� Òب  �لذ%  بالقد5 
 Fحلاال� هذ�  mيع   � فهو  ,حد�، 
أل�  تعا`،  �هللا  عند  لأل,ثا�  عابد 
 Vل� تلك  فقط  ليست  �أل,ثا� 
 Mا^  ,� فضة   ,� kهٍب  من  ُتصنع 
ظاهرية،  بصو�5  ,ُتعبد  حجا�5   ,�

بل Jّ� كّل شيE، ,كّل قوH، ,كّل 
باهللا   Jّال  تليق  ال  �¶يًة  ُيعَطى  عمل 
�هللا  عند  ,ثن  eو  ,حد�،  ,جل  عز 
�هللا  ,حد�نية   �ّ� َتَذّكر,�  تعا`.... 
 Vل�, ֲדا،  �إلميا�  مّنا  �هللا  يريد   Vل�
Jّنما  ,�لنجا�  �خلال¿  عليها  يتوقف 
هي �إلميا� بأّ� �هللا م�k � �Øّته عن 
كّل شريك، سو�E كا� ,ثًنا �, بشًر� 
�, نفس �إلنسا�  قمًر�،   ,� �, Ùًسا 
,�kته، �, َمْكَر� �, خد�عه؛ ,كذلك 
قا��5ً  �حًد�  َيُعّد  �ّال  لإلنسا�  ينبغي 
غ�  ��5ًقا  �حًد�  يُعّد  ,�ّال  �هللا،  مثل 
على  قا��5  �حًد�  £سب  ,�ّال  �هللا، 
�� يعّز� �, �� يذّله، ,�ّال يعّد �حًد� 
 �� عليه   �� كما  معينا؛   ,� ناصًر� 
pلص حبَّه ,عبا�ته ,خضوعه ,�ماله 
�ملع�  ,خوفه هللا ,حد�." (فهذ� هو 
�حلقيقي للتوحيد �� يؤمن �لعبد باهللا 
�هللا  فإ�  حقيقًيا،  ,مذالًّ  معزًّ�  تعا` 

األوثان ليست فقط تلك الv ُتصنع من ذهٍب أو فضة 
أو zاس أو حجارة وُتعبد بصورة ظاهرية، بل إّن كّل 
شيء، وكّل قول، وكّل عمل ُيعَطى أهميًة ال تليق إّال 

باهللا عز وجل وحده، aو وثن عند اهللا تعا4.... 
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 �kJ ,لكن  �لعز�  يهب  ,حد�  تعا` 
pزيه  فإنه  �إلنسا�   Hعما�  Fفسد
بأ�  حضرته   Hقا  ¤ �يضا.  ,يذله 
�حًد�  �إلنسا�  £سب  �ال  �لتوحيد 
تعا`،  �هللا  ناصًر� ,معيًنا حقيقًيا غ� 
pضع  له.  ,�لتذلل  �لعبا��  ,pلص 
,لكن  �آلخرين   Mلنا�  hما� �لبعض 
هذ� �مر غ� الئق، ,�ملطلو( هو �� 
يكو� تو�ضعكم ,تذللكم هللا تعا`، 
,حد�  به   Hآلما� تعقد,�   �� ,ينبغي 
,ال �افو� Jال هو. ¤ قاH حضرته:) 
",ال ميكن �� تكتمل ,حد�نية �هللا من 

غ� �خلصائص �لثال¦ �لتالية:
�,ال، توحيد F�k �لبا5% - �ع� �� 
 h,ملوجو�� كّلها كاملعد� Eنعدَّ �ألشيا
نعدها   ��, تعا`،  �هللا  مع  باملقا5نة 
 %�) �حلقيقة.  ,باطلة   Fلذ�� هالكة 

�� كل شيE هالك، ,الحقيقة له)
�ع�  �لبا%5-   Fصفا توحيد  ثانًيا، 
Jال  ,�أللوهية  بالربوبية  �إلقر�5   hعد
لذ�F �هللا، (�% �� �هللا تعا` هو ,حد� 
 �ّ�, ُيعبد)  بأ�  �جلدير  ,هو  �لر( 
�لظاهر   � يبد,�  -�لذين  �آلخرين 
Jال  ليسو�  كّلهم  ,�سنني-  ��5قني 
�لذ% ,ضعه  �لنظاh �إلeي  جز�Eً من 
 Mُهللا ,صنعه بيد� تعا`. (�% ِمن �لنا�
ينفع   ,� �لظاهر   � يفيد  َمن  �يضا 

إن كمال تقوى اإلنسان وذروتها أن ينمحي وجوده. 
s قال: وحدانية اهللا احلقيقية هي أن يبلغ اإلنسان 
هـذا الكمال. أي إذا �ا اإلنسـان نفسـه وتفا� 
� اهللا تعـا4 فإنه يبلغ مرتبة الكمـال � التقوى، 
وإن مثل هذا اإلنسـان يؤمـن بالتوحيد احلقيقي، 

جعلهم  ,قد  �نيوية،  منافع  �آلخرين 
�هللا تعا` 5kيعة إلفا�� �آلخرين، فإ¥م 
يفيد,� ,يصبحو� 5kيعة للربوبية � 
Jال   Eهؤال كل  ,ليس  ضيق،  نطا� 
جزE من نظاh ,ضعه �هللا تعا` بيد�. 
فينبغي �إلميا� بأ� �هللا تعا` قد جعلهم 
ميلكو�  ,ال  �آلخرين،  إلفا��  5kيعة 
قد�k �5تية على �لعطاE ,�إلفا��، بل 

ُجعلو� 5kيعة لنفع �آلخرين.)
,�إلخال¿  �حلب  توحيد  ثالًثا، 
,�لصفاE - �ع� �ّال جنعل �حًد� شريًكا 
هللا � حّبنا ,عبا�تنا له ,�لتفا» فيه - 

عز ,جل."
�% �� يتفاÖ �لعبد � توحيد �هللا تعا` 
 hعبو�يته. فال يقتصر �ألمر على عد,
Jشر�كه باهللا تعا` ,عدJ hبد�ئه �حلب 
,�لصد� ,�إلخال¿ ألحد غ�� بل 
تعا` ,ميحو  يتفاÖ � �هللا  ينبغي �� 

نفسه � �kته تعا`.
فمن توفرF فيه هذ� �ألمو5 �خل � 
�لذين يؤ�,� حق �هللا تعا` ,يلتزمو� 
بسبل �لتقوb. لقد قاH �ملسيح �ملوعو� 

:bلتقو� Hعن كما �
�J كماH تقوb �إلنسا� ,5k,ִדا �� 
,حد�نية   :Hقا  ¤ ,جو��.  ينمحي 
�إلنسا�  يبلغ   �� هي  �حلقيقية  �هللا 
�إلنسا�  �ا   �kJ  %�  .Hلكما� هذ� 
فإنه  تعا`  نفسه ,تفاF�k � Ö �هللا 
 �J,  ،bلتقو�  �  Hلكما� مرتبة  يبلغ 
بالتوحيد  يؤمن  �إلنسا�  هذ�  مثل 
�حلقيقي، ,من يصل J` هذ� �لد5جة 
فإنه �ملؤمن �حلقيقي بالتوحيد �إلeي. 
 Eشي كل  على  تعا`  �هللا  Jيثا5  فإ� 
على   Fلثبا� ,هو  بعينه   bلتقو� هو 
لنيل  تعا`  �هللا  ,فقنا  �يضا.  �لتوحيد 

هذ� �لد5جة. �مني.


