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التقوى

 Ìلعر	ملكتب 	تر�ة: 

ال  *حد�  	هللا  )ال  )له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، *�شهد �� pمًد	 عبد� 
من  باهللا   Dفأعو بعد  �ما  *Mسوله. 
	لشيطا� 	لرجيم. ﴿بْسم 	هللا 	لرَّْحَمن 
	لرَّحيم * 	ْلَحْمُد هللا bMَِّ 	ْلَعاَلمَني * 
ين*  	لرَّْحَمن 	لرَّحيم * َمالك َيْو
 	لدِّ
	ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̂ َ*)يَّا َنْعُبُد   َ̂ )يَّا
	لَِّذيَن  ِصَر	�   * 	ْلُمْسَتقيَم  َر	َ�  	لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 	ْلَمْغُضوb َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Gمني) َ*ال 	لضَّ

خـطبة 	جلمعـة
	لI tلقاها سيدنا مرj	 مسر�hI Hد Iيدq 	هللا تعاs بنصرq 	لعزيز

� uملهد	إلما, 	� Dملوعو	خلامس للمسيح 	خلليفة 	
٢٠١٤/٠٤/٠٤ 
يو

! مسجد بيت 	لفتوz بلند�

من  	ملقتبسا�  بعض   
	ليو  
سأقد
كال
 	ملسيح 	ملوعوR �  	ملتعلقة 
�ب 	هللا تعاH 	لr بّين فيها حضرته 
*Dكر  *تعريفه،  	هللا  حب  حقيقة 
*سر�  *جل  عز  حبه  نيل  �ساليب 
ما  �يضا  *بّين  	لعميقة،  *فلسفته 
كا� يتوقعه منا Îن 	لذين نؤمن به 
*ننتمي )H �اعته، *كيف �ب �� 
 	Dهللا *ما	نسعى للحصو� على حب 
ينبغي �� يكو� معياM هذ	 	حلب. لذ	 
عليكم  سأقر��  مما  مقتبس  كل  فإّ� 
جدير بالتأمل، *هو مبنـزلة سر	ٍ� 
ينMR I*بنا، لذ	 �ب �� تسمعوها 
مضمو�  نفهم  لكي  شديد  بإمعا� 
R	ئما  هللا  حبًّا   R	Rنز* 	إل_ي  	حلّب 

*نصلح �نفسنا. 
 :� Rملوعو	ملسيح 	يقو� 

بالتصّنع  ينشأ  ال  	حلب   �� "	علمو	 
	لقو.  من   Yٌقو هو  بل  *	لتكّلف، 
 bينجذ  �� *حقيقته  	إلنسانية، 
 �� *كما  ُيعجبه،   Eشي  H( 	لقلب 
خو	Ê كل شيE تظهر ببد	هة عند 
بلوغه 	لكماَ�، فاحلا� نفسه للحب 
عند   Eال´ ميز	ته  تتبّين   D( �يضا، 
	لدMجا� *�كملها، فاهللا  بلوغه �متَّ 
ُقُلوِبِهُم  ِفي  ﴿ُ�ْشِرُبو	  يقو�:   Hتعا
	لعجل  �حبو	  �³م   +� 	ْلِعْجَل﴾ 
 .b	كالشر ُ�شِربو�  كأ³م  لدMجة 
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حضرy مرj	 مسر�hI Hد - Iيدq 	هللا بنصرq 	لعزيز - 

�ب  حني  	إلنسا�   �� *	حلقيقة 
 *� يشربه  فكأنه  كامال  حبا  �حد	 
يأكله، *يصطبغ بأخالقه *سلوكه، 
*بقدM ما �به يصبح مظهر	 حلبيبه. 
	كتساb ُمحب  	لسر !  *هذ	 هو 
	هللا 	لنوMَ 	إل_ي ظليا �سب قدM	ته. 
�ما 	لذين �بو� 	لشيطا� فيكسبو� 

	لظال
 	لذ+ ! 	لشيطا�."
بأ�   Rملوعو	 	ملسيح  يقو�   ،	Dً()  

 Eملر	 ينصبغ   �� هو  	حلب  سر 
 V ما تعاH ألنه  	هللا  بصبغة صفا� 
يعلم 	ملرE صفا� 	هللا تعاH ال ينا� 
عندما  	إلنسا�   ��  
*	ملعلو 	ملعرفة. 
*ينصبغ  	هللا  معرفة  نيل  بعد   
يتقد
هللا  حبه  يكتمل  عندئذ  	هللا  بصبغة 

فقط   Hتعا معرفة صفاته  تعاH أل� 
ال تكفي بل �ب 	النصباÐ بصبغتها 
�يضا، عندها فقط ينا� 	ملرE نوM 	هللا 

 .(Hتعا
"	حلب يقتضي بالضر*YM �� ُيعَجب 
*�خالقه  حبيبه  بشمائل  	إلنسا� 
يسعى   ��* 	لقلب،   mبصد *تعبُّد� 
لينا�  فيها،  للتفا»  *	لقلب   z*بالر
يتمتع   rل	  Yَحليا	 حبيبه   ! بالتفا» 
 Ñيتفا  mRلصا	 فاملحب  حبيبه،  ֲדا 
خال�  من  *يتجلى  حبيبه،   !
نفسه   ! صوMته  *يعكس  حبيبه، 
*كأنه يشربه، *يقا� )نه بالتفا» فيه 
به  *بالتمسك  بصفاته   sالتصا	*
يqهن للنا� على �نه ! 	حلقيقة قد 

D	b ! حبه."
n يقو� � موضحا معياM 	حلب 
ا ُيدعى "فتح مسيح"  - علما �� قسًّ
�ثاM بعض 	العتر	ضا� فقا� 	ملسيح 

	ملوعوRّM � R	 عليه: 
"n 	عترضَت �� 	ملسلمني ال �بو� 
 V* ،Òملصا	هللا �يضا حبًّا خاليا من 	
يعلَّمو	 �� 	هللا جديٌر باحلبِّ ملحاسنه 

	لذ	تية.
هذ	   �� فليتضح   :b	جلو	 �ما 
على  	حلقيقة   !  Rيِر 	العتر	1 
	إلجنيل، ال على 	لقر�G 	لكرمي، أل� 
	إلجنيل V يعلِّم قط �� �ّبو	 	هللا حبا 
 ،Ô	لذ	 	حلب  بد	فع  *يعبد*�  D	تيا، 
�ما 	لقر�G 	لكرمي فز	خٌر ֲדذ	 	لتعليم؛ 

لـذا فـإّن كل مقتبس مما 
جديـر  عليكـم  سـأقرأه 
بالتأمـل، وهـو مبنـزلـة 
سـراٍج ينـH دروبنـا، لذا 
بإمعان  تسمعوها  أن  %ب 
شـديد لكي نفهم مضمون 
حبًّا  ونـزداد  اإلRي  احلّب 
هللا دائما ونصلح أنفسـنا. 
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١٢

التقوى

	َهللا  ﴿َفاDُْكُر*	  بصر	حة  قا�  فقد 
Dِْكًر	﴾  َ�َشدَّ   *ْ�َ GَباEَُكْم  َكِذْكِرُكْم 
Gَمُنو	  ﴿َ*	لَِّذيَن   (٢٠١  :Yلبقر	)
َ�َشدُّ ُحبًّا ِهللا﴾ �+ من مز	يا 	ملؤمنني 
�مهاִדم  *ال  GباEهم  �بو�  ال  �³م 
�نفسهم  *ال  	آلخرين  �حباEهم  *ال 
حبَّهم هللا �. n قا�: ﴿َحبََّب )ِلَْيُكُم 
قا�   n ُقُلوِبُكْم﴾  ِفي  َ*َ�يََّنُه  	ِإلميَاَ� 
� ﴿)�َّ 	َهللا َيْأُمُر ِباْلَعْدِ� َ*	ِإلْحَساِ� 
	آلية  هذ�  	ْلُقْرَبى﴾.   +Dِ  Eِِيَتا(*َ
 ،Rلعبا	 *حق  	هللا  حق  عن  تتحد� 
 zصر Hهللا تعا	كما� بالغتها �� *
 Mكليهما. (نو mحلقو	فيها عن نوَعي 
	لقر�G، 	خلز	ئن 	لر*حانية 	ملجلد٩، 

(٤٣٠-٤٣٦Ê
 ! zبوضو Rملوعو	ملسيح 	لقد بّين )
كتاb نوM 	لقر�G 	لذ+ 	قتبسُت منه 
 Rلعبا	  mحقو *Dكَر  	ملقتبس،  هذ	 
 �� Dلك  من   R	ملر	  �� ح  **ضَّ �*ال 
�يضا   Mلكفا	 على  	ملؤمُن  ُيشفق 
	حلاجة  	قتضت   	D( جيد	  *يو	سيهم 
�مر	ضهم   ! معهم  *يتعاطف  )ليها 
 R	ملر	 هو  هذ	  *	جلسدية.  	لر*حانية 
هنا   RّMُ لقد   .Rلعبا	  mحقو E	R� من 
�يضا على سؤ	�: كيف ميكن حّب 
	لكفاM. يعتر1 بعض 	لنا� *يقولو� 
بأننا Îن (	أل�ديني) نقو�: "	حلب 
*لكن  ألحد"  كر	هية  *ال  للجميع 

	ملسيح  فقا�  Dلك.  ميكن  كيف 
هو  مو	ساته  من   R	ملر	  ��  Rملوعو	
 R	ملر	 *ليس  حاجاته  *سد  )صالحه 
معتقد	ته   ! تأييد�  مو	ساته  من 

	لشركية �* 	ختياM معتقد	ته. 
على  مؤمنا  �ب  	ملؤمن  كا�   	Dفإ
 �� منه   R	ملر	 فإّ�  	حلقيقي  	لوجه 
�ب سلوكه 	حلسن *�تاM حسناته 
كا�   	D( 	لسيئا�  بتر^  *ينصحه 
فيجب  	لعامة   Yسا	ملو	 �ما  يرتكبها. 
كلهم.  	هللا  خللق  	ملؤمن  يبديها   ��
 �� هنا  	حلب  من   R	ملر	 ليس  *لكن 
�تاM 	ملرE سيئا� �حد بعذM �نه �به 
 � Rملوعو	ملسيح 	كر D n .	Iكث
 vجليا	  
)طعا فيها  مبا   Rلعبا	  mحقو
	ملدينني  Rيو�   E	R�* 	لعبيد  *حترير 
 !  Eجا  n 	ملنكوبني.   Eعبا� *�ل 
ضمن  �يضا  	لعد�  Dكر   
	لكال
	لعد�  بعد  بأ�  *قيل   Rلعبا	  mحقو
 �� �ب   +� 	إلحسا�  مرحلة   Ôتأ
عن  	لنظر  بغض  	جلميع   H( حتسنو	 
 Rلعبا	 mمللة. هذ� هي حقو	لدين *	
 
�+ �ْ� �ب 	ملؤمن 	لبشر بوجه عا
بد	فع 	حلب *لنيل Mضا 	هللا تعاH أل� 

(�Iغ �*R هللا	أل*لوية هي حلب 	
n قا� �: 

*�ما مع¨ 	آلية ÖصوÊ حق 	هللا � 
فهو �� تطيع 	هللا � مر	عيا 	لعدَ�، 

يز	�  *ال  *Mّبا^  خلقك  	لذ+  أل� 
 �� يستحق   �G* حني  كل  يربيك 
 qك� YٌIتطيعه. *لو كانت عند^ بص
 Yعا	مر Rفعليك �� تطيعه ليس ملجر
	حلق بل مبر	عاY 	إلحسا�، ألنه � 
pسٌن، *)حساناُته *مننه ال تعّد *ال 
	لعد�   mفو  �ّ� **	ضح  حتصى. 
�يضا  	إلحساُ�  فيها  ُير	عى  MRجًة 
	ملرE يالحظ  *ملا كا�  	لطاعة،  عند 
	ملحسن   YَMصو  �G* حني  كل 
*×ائَله *خصاله *يّطلع عليها *هي 
تظل ماثلًة �ما
 ناظَريه، _ذ	 فإّ� ِمن 
كأنه  	هللا  يعبد   �� 	إلحسا�  تعريف 

ير	� �. 
)حسانا�  يتذكر  	إلنسا�   �ّ�  +�)
تذّكر  *عند  ير	ها،  عندما   Hتعا 	َهللا 
	إلحسانا� ميثل �مامه شكل 	ملحسن. 
فقا� � �� 	ملر	R من )حسا� 	هللا 

�� تعبد*� كأنكم تر*نه)
 � 	هللا  مطيعي   �ّ("  :� قا�   n
ثالثة   H( 	حلقيقة   ! ينقسمو� 

 :
�قسا
	إلحسا�  يالحظو�  ال  	لذين  �*ال: 
 Iغ* pجوبني  لكو³م  جيد	  	إل_ي 

."bألسبا	 H( ناظرين )ال
(�+ �ّ� 	هللا تعاM* H	E 	حلجب *ليس 
ظاهر	 ح½ ُير. بشكل 	إلنسا�، �ما 
للعيا�  ماثلة  فتكو�  	ملاRية   bألسبا	
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*�ّس  �يضا  عنها  	إلنسا�  *يعلم 
	ملاRية   Eألشيا	 تكو�  *عندما  ֲדا. 
�ما
 	إلنسا� فال يشعر ! كثI من 
لذ	  	هللا  *هو  خالقا  _ا   �ّ� 	ألحيا� 
	ملاRية   Eألشيا	 �ب  	إلنسا�  يبد� 
�كثر من 	ملفر*n .1 قا� � بأ� 
هؤالE 	لنا� على ثالثة �قسا
، �*ال 
)حسانا�   �*Mِّيقد ال  	لذين  �*لئك 
يكو�   Hتعا ألنه  	لتقدير  حّق  	هللا 
	ملاRية   bألسبا	 �ما  	حلجب،   E	M*

فتكو� ظاهرY �مامهم)
يتابع 	ملسيح 	ملوعوR � قائال:

 "*ال يتولد فيهم 	حلماُ� 	لذ+ ينشأ 
	إلحسا�،  عظمة   H( 	لنظر  نتيجة 
	لذ+  	حلبُّ  فيهم  يتحر^  ال  كما 
	لعظيمة  	ملنن   Mتصّو نتيجة  ينشأ 
	خلالق   mقو� *يسلِّمو�  للمحسن، 

ملجرR 	لنظرY 	إل�الية )ليه.
 (�+ ال يعترفو� بإحسا� 	هللا )ليهم 
 
حقيقة بل لكو³م مؤمنني بوجه عا
*يّدعو� �³م مسلمو� فيعترفو� �ق 

	هللا بأنه خلقهم)
�بد	  يالحظو�  "*ال   :� يقو�   
 	D(  rل	 	إل_ي  	إلحسا�  تفاصيل 
يصبح  Rقيقة   Yًنظر عليها   Eملر	 �لقى 
 
�ما ماثال  	حلقيقي  	ملحسُن  Dلك 

عينيه." 
نؤمن  �ننا   
عا بوجه  يقولو�   +�)

يستفيد*�  عندما  *لكن  *Îبه  باهللا 
ُيهملو�  عندئذ  	ملاRية   Eألشيا	 من 
)حسانا� 	هللا *يرّكز*� *يتوجهو� 

)H 	ملنافع 	لدنيوية فقط)
 bألسبا	  YRعبا  bأل� حجا "Dلك 
مينعهم من LMية 	لوجه 	لكامل لذلك 

	ملسبِّب 	حلقيقي".
(�+ عندما يستفيد 	إلنسا� من 	ملنافع 
	لدنيوية تغشا� تلك 	ملنافع �يث ال 
ير*� من *M	ئها *جه 	هللا 	لذ+ هو 
عباRִדم   �(*  ،bألسبا	 تلك  خالق 
	هللا  LMية *جه  من  متنعهم   bلألسبا

	ملسبب 	حلقيقي)
 "فال تتوفر _م 	لنظرY 	لنقية 	لr ميكن 
	حلقيقي  	ملعطي  �ا�  ֲדا  ير*	   ��

بالكامل".
	حلقيقي  	ملعطي   ��  
	ملعلو من   +�)
هو 	هللا *حد� 	لذ+ يهب 	لنا� كل 

شيE *لكنهم ال ير*� حسنه)
مشوبة  تكو�  	لناقصة  "فمعرفتهم 
فبسبب   .bباألسبا تعّلقهم   Mِِبَكَد
 Yمشاهد على  قدMִדم   
*عدِ Dلك 
	لتفاتا   � 	هللا   �*Iيع ال  	هللا  ِمَنن 
متُثل  ֲדا   rل	 	ملنن،   Yُمشاهد تتطلبه 
صوYM 	ملحِسن �ما
 	لعني بل تكو� 
�³م  Dلك  *سبب  باهتة.  معرفُتهم 
*�سباֲדم،  جهوRهم  على  يتَّكلو� 
باإلضافة )D Hلك يؤمنو� �يضا تكلًُّفا 

لكونه  عليهم  *	جب  	هللا  حق  بأ� 
خالَقهم *M	�قهم، *ملا كا� 	هللا � 
ال يكلِّف نفًسا )ال ُ*سعها من 	لفهم، 
_ذ	 يطالبهم بأ� يشكر*	 حقوقه ما 
	ملر	R من  R	مو	 ! هذ� 	حلالة، *)� 
ِباْلَعْدِ�﴾  َيْأُمُر  	َهللا   َّ�(ِ﴿  :! 	لعد� 

هذ� 	لطاعُة مبر	عاY 	لعد�".
معرفة  على  حائزين  ليسو	  (أل³م 
*M	�قيته،   Hتعا 	هللا  Öالقية  كاملة 
*)� كانو	 يقولو� Dلك بلسا³م لذ	 
حالتهم  �سب  �يضا  	هللا  يعاملهم 
*بقدM شكرهم أل� هذ	 ما يقتضيه 
أل³م   ،Mلقد	 ֲדذ	  يعطيهم   �� عدله 
كافيا  	لعمل  من   Mلقد	 هذ	  ير*� 

_م)
ملعرفة   qك� MRجة  هنا^  "لكن   
 �� Gنفا  بّينا  كما  *هي  	إلنسا�، 
LMية  من  فيها  	إلنسا�  نظر  يتمكن 
يد فضل 	هللا *منته منـزًَّها *طاهًر	 
هذ�   !*  .bألسبا	 LMية  من  كليًّا 
ُحجب  عن  	إلنسا�  ينسلخ  	ملرتبة 
 bألسبا	 *تبد*  متاما،   bألسبا	
	لتالية:  	ألقو	�  كبطال�  متاما  باطلًة 
 Rحلصا	كا� * Yجيد rعMكانت مز
جيد	 بسبب سقايr، �* قد حققُت 
ساعد+،   Yبقو *�Mباحا  جناحا 
	ملطلُب   a حتقق  فال�  بفضل   *�
	عتناEِ فال� جنوُ�  	لفال»، *بفضل 
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D	تا  	إلنسا�  *ير.  	_ال^.  من 
*	حدY *قدYM *حيدp* Yسنا *حيد	 
 Eملر	 يتمكن  *عندئذ   ،Yحيد* *يد	 
صافية   Yبنظر 	هللا  ِمنن   Yمشاهد من 
	لشر^  من  شائبة   ÑR� تشوֲדا  ال 
! 	ألسباb. *هذ� 	ملشاهدY يقينيٌة 
*صافية �يث ال يظن �� Dلك 	ملّناَ� 
بل  عباRته،  عند  عينه  عن  غائب 
*هذ�  حاضٌر،  بأنه  منه  يقينا  يعبد� 
	لكرمي   �Gلقر	  ! ُسميت   YُRلعبا	
بّينه  	لذ+  	ملع¨  )حسانا، *هذ	 هو 
نفُسه لإلحسا� حصر	 !   �  Øلن	

	لصحيحني. 
*بعد هذ� 	لدMجة هنا^ MRجة �خر. 
*تفصيل   "Ùلقر	  +D  Eيتا(" تسمى 
 Yإلنسا� حني يالِحظ ملد	لك �� D
من  عليه  نا�لًة  	هللا  منن  	لزمن  من 
R*� �� ينسبها )H 	ألسباb، *يظل 
يعبد� )ميانا منه بأنه موجوp* Rسن 
*	خليا�   Mلتصو	 فهذ	  *	سطة،  بال 
يؤR+ �خI	 H( �� ينشأ لديه حبٌّ 
منن  مالحظة  أل�   ،� هللا   Ô	D
قلب   ! تؤثر   
بانتظا  Yتر	ملتو	 	هللا 
فيمتلئ  تد�Mيا،  	ملمنت  	لشخص 
 Iللذ+ غمَرْته منُنه غ Ô	لذ	باحلب 
	ملحد*YR، ففي هذ� 	حلالة ال يعبد� 
يترّسخ  بل  فحسب  	المتنا�  بد	فع 
! قلبه حبُّه 	لذ	Ô، متاما كما �ب 

هذ�  ففي  D	تيا،  حبا  �مَّه  	لطفل 
	ملرحلة ال يتمكن -عند 	لعباYR- من 
بالنظر  يتمتع  بل  فحسب  	ِهللا  LMية 
 
)ليه � كالعشاm 	لصاRقني، *تنعد
�يُع 	ألغر	1 	لنفسانية *يتولد فيه 
عنها  ُعبِّر  	ملرتبة  *هذ�   .Ô	لذ	 حبُّه 
بلفظ: ")يتاD E+ 	لقرD H(* ،"Ùلك 
�شاM 	هللا � ! Gية ﴿َفاDُْكُر*	 	هللا 
Dِْكًر	﴾   َ�َشدَّ   *ْ�َ GََباEَُكْم  َكِذْكِرُكْم 
باختصاM هذ	 هو تفسG Iية ِ﴿)�َّ 	هللا 
 +Dِ  Eِِيَتا(*َ َ*	ْإلِْحَساِ�  ِباْلَعْدِ�  َيْأُمُر 
	ْلُقْرَبى﴾. *قد بيَّن 	هللا فيها 	ملر	تب 
	لثالثة ملعرفة 	إلنسا�، *Éَّى 	ملرتبة 
*هذ�   .Ô	لذ	 	حلب  مرتبَة  	لثالثة 
	ملرتبُة 	لr حتترm فيها �يُع 	ألغر	1 
 Eمتال	لقلب باحلب 	لنفسانية *ميتأل 	
	ملرتبة  هذ�   H(* بالعطر.  	لزجاجة 
�شG ! Iية ﴿َ*ِمَن 	لنَّاِ� َمْن َيْشِر+ 
 sٌ*EُMَ هللا	هللا َ*	 Yَِمْرَضا Eَْبِتَغا	َنْفَسُه 
ِباْلِعَباRِ﴾ .. �+ �� 	هللا s*LM مبثل 
َمْن  ِ﴿َبَلى  قا�:   n  .Rلعبا	  Eهؤال
َفَلُه  ُمْحِسٌن  َ*ُهَو  هللا  َ*ْجَهُه  َ�ْسَلَم 
َعَلْيِهْم   sٌَخْو َ*َال  Mَبِِّه  ِعْنَد  َ�ْجُرُ� 
 Yَلنجا	ال ُهْم َيْحَزُنوَ�﴾ �+ سينا� *َ
هللا  نفوسهم  يسلِّمو�  	لذين  �*لئك 
ير*نه،  لنعِمه *كأ³م  *يعبد*نه   �
	هللا  من  �جرهم  يأخذ*�   Eفهؤال
*ال �افو� *ال �زنو�. )� هدفهم 

�به،  *	لفوُ�  	هللا   H( 	لوصوُ�  هو 
*�جُرهم 	لنِّعُم عند 	هللا. n يقو� ! 
َعاَ
 َعَلى  	لطَّ Gية �خر.: ﴿ُيْطِعُموَ� 
)ِنََّما   *  	Iًَ�ِس*َ َ*َيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه 
ِمْنُكْم  ُنِريُد  َال  	هللا  ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم 
َجَز	Eً َ*َال ُشُكوMً	﴾. فاجلدير بالتأمل 
هنا كم يتبني جليا من هذ� 	آليا� 
�Éى  *صف  	لكرمي   �Gلقر	  ��
MRجة لعباYR 	هللا *	ألعما� 	لصاحلة 
*Mضو	َنه  	هللا  	ملرEُ حبَّ  يبتغي  بأ� 
بصدm 	لقلب.... *)منا Éَّى 	هللا � 
هذ	 	لدين )سالًما ألنه يعلِّم 	إلنسا� 
�� ال يعبد 	َهللا ألغر	1 نفسانية بل 
فطر+ أل�  يعبد� �ما�   �� ينبغي 
	إلسال
 يع� 	لرضا بالقضاE *	لتخّلي 
 Vلعا	 ليس !  	ألغر	1.  عن �يع 
هذ�  عن  �فصَح   
	إلسال  Iغ Rيٌن 
*عد  قد  	هللا   �� 	ألهد	s، صحيح 
	ملؤمنني بأنو	v 	لنعم 	ملختلفة تأكيد	 
	ملؤمنني   ��  Iغ _م،  �Mته  على 
	لدMجا�  �Éى  يريد*�  	لذين 
 ."Ô	D �ب  	هللا  يعبد*	   �� علَّمهم 

(�Gلقر	 Mنو)
عالمة  بيا�   ! حضرته  يقو�   n

:mRلصا	حلب 	
 mحتر �Mغريب، )� نا Eحلب شي	"
ناM 	لذنوb *ُتخمد شعلة 	ملعصية. 
مع   b	لعذ	 �� �تمع  قط  ال ميكن 
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	حلب 	لصاmR *	لذ	Ô *	لكامل. 
 mRلصا	 	حلب  عالما�  �لة  *من 
 sخلو	 صاحبه   Yفطر  ! ُينَقش   ��
حبيبه عالقته  يقطع   �� من  	لشديد 
 ÑR� نتيجة  هالكا  نفسه   qيعت* به. 
معاMضة  *ير.  خطأ،   *�  Iتقص
*يكو�  له،  �عافا  ا  ُسمًّ حبيبه 
*صا�  �جل  من   Yبشد مضطربا 
حبيبه، *يذبل بتصوM 	لُبعد عنه كأنه 
تلك  )Ûًا  ير.  ال  لذ	  ميو�.   Rيكا
	لنا�،  عامة  )Ûًا  ير	ها   rل	  Mألمو	
 YRشها* *	لسرقة  *	لزنا  	لقتل  مثل 
 vنو  ÑR� ير.  بل  	لز*M فحسب، 
	لتفا�   ÑR�* 	هللا،  عن  	لغفلة  من 
فإ�  لذ	  	لكبائر.  من  	هللا   Iغ  H(
	لد*	
 على 	الستغفاM ! حضرY 	هللا 
ينقطع  (�+ ال  	لد	ئم.   �RM*ِ يكو� 
طبيعته  كانت  *ملا   (Mالستغفا	 عن 
 ! Hهللا تعا	عن  Rال ترضى باالبتعا
*قت من 	أل*قا�، فإ� صد�M منه 
	لبشرية  مبقتضى   YMD مثقا�  غفلة 
هو  هذ	  كاجلبل.  هائال  Dنبا  لرGها 
 bصحا� يظل  بسببه  	لذ+  	لسر 
 Hتعا باهللا  	لكاملة *	ملقدسة  	لعالقة 
مقتضى  من  أل�  R	ئما  يستغفر*نه 
	لصاmR من  يقلق 	ملحب   �� 	حلب 
سخط حبيبه عليه. *أل� قلبه ُيجعل 
 	Dفإ عنه   Hتعا 	هللا  لرضى  عطشاًنا 

فإنه  عنه   1	M �نه   Hتعا 	هللا   �qخ�
كما  ألنه   Mلقد	 هذ	  على   qيص ال 
Üلس   !  bيشر 	خلمر   bMشا  ��
طلبها،   R*يعا  n  Yمر 	خلمر   ÌMشا
كذلك عندما يهيج ينبوv 	حلب ! 
بطبيعة  	حلب  هذ	  يقتضي  	إلنسا� 
�كثر   Hتعا 	هللا  ينا� Mضا   �� 	حلا� 
 � 	هللا  قا�  لو  ح½   +�) فأكثر. 
ينبغي  فال  عنك   1ٍ	M �نا  لإلنسا� 
�� �لس فاÐM 	لبا� مطمئنا، بل )� 
	إلنسا�  يدفع  	هللا عن Mضا�   Mخبا(
*يلفته   Mالستغفا	 من   Mإلكثا	  H(
 Yفبسبب شد (YRلعبا	لنشا� ! 	 H(
	حلب ُيكثر من 	الستغفاM �يضا. _ذ	 
حبا  	هللا  �بو�  	لذين  يتخذ  	لسبب 
كل   ! _م   	RM*ِ  Mَالستغفا	 كامال 
 
للمعصو حلظة *�G. *�كq عالمة 
�كثر   Mالستغفا	  ! ينشغل  �نه  هي 

 .mإلطال	على  �Iمن غ

	ملع¨ 	حلقيقي لالستغفاM هو 	الستعانة 
 Iتقص* �ّلة  كل   EMلد  Hتعا باهللا 
ميكن �� يصدM من 	إلنسا� مبقتضى 
بشريته *لكي ال يظهر Dلك 	لضعف 
للعيا� بل يبقى مستوM	 Ý*فيا نتيجة 
 Mالستغفا	 ع مع¨  ُ*سِّ  n .هللا	 فضل 
لعامة 	لنا�، *ُضّم )ليه مفهو
 Gخر 
�� �ميه 	ُهللا ! 	لدنيا *	آلخرY من 
	لسامة   �	Iلتأث	* 	لسيئة  	لعو	قب 
 ،	Dً( قبل.  من   Mصد Mقصو  *� لزّلة 
فإ� ينبوv 	لنجاY 	حلقيقية هو حب 
	لذ+ �ذb حَب   � 	إلنساِ� هللا 
	لعبد  تو	ضع  بو	سطة   Hتعا 	هللا 
*تضرعه *	بتهاله *	ستغفا�M 	لد	ئم. 
مرتبة  حبه  	إلنسا�  يوصل  *حني 
 Mلنفسانية بنا	 �E	هو� mلكما� *�ر	
حب 	هللا ي�� حب 	هللا له على قلبه 
*ُيخرجه من  *	حدY كُشعلة،  Rفعة 
�MR	� 	حلياY 	لسفلية. فينصبغ بصبغة 

ومن ]لة عالمات احلب الصادق أن ُينَقش W فطرة صاحبه 
اخلوف الشديد من أن يقطع حبيبه عالقته به. ويعت[ 
نفسه هالكا نتيجة أدd تقصH أو خطأ، ويرى معارضة 
ا زعافا له، ويكون مضطربا بشدة من أجل  حبيبه ُسمًّ
وصال حبيبه، ويذبل بتصور الُبعد عنه كأنه يكاد ميوت. 
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من  نصيبا  ينا�  بل   
	لقيو 	حلّي  	هللا 
كافة صفا� 	هللا تعاH بصوYM ظلية. 
	هللا  لتجليا�  َمظهر	   Iيص عندها 
بو	سطته  	لدنيا   ! *ُيكشف   .Hتعا
كثI من 	ألسر	M 	ملستوYM *	ملكتومة 
	هللا  أل�   .aأل�	 	لربوبية  كنـز   !
Öيال  ليس   Vلعا	 هذ	  خلق  	لذ+ 
*صفاته   �LاÉ�* R	ئمة،  فيوضه  بل 
 v.   (ينبو	بد� ال تتعطل *ال تبطل 

	ملسيحية)
موضحا   � حضرته  يقو�   n
*)حر	�   bلذنو	 من  	لتخلص   ��
 �*R لصاحلة مستحيل من	ألعما� 	

)حر	� حب 	هللا �:  
ينشأ  سّم  	حلقيقة   ! 	لذنب   �("
من  pر*ًما  	إلنسا�  يكو�  حني 
طاعة 	هللا *من 	حلب 	إل_ي 	ملتدفق، 
Dكِر�  من  	حلظ  عدَمي  يكو�  *حني 
 rل	  Yلشجر	  �� *كما  �ب.   �
 YMRقا تبقى  ال   1Mأل	 من  جتتث 
 1Mأل	 من   Eملا	  Êمتصا	 على 
*تبد� باجلفاs يوما بعد يو
 *تدمَّر 
حا�  هو  كذلك  كلها،  خضرִדا 
	إلنسا� 	لذ+ يتخلى قلبه عن حب 
 .sلذنب كاجلفا	عليه  aهللا فيستو	
	هللا  قانو�   ! *سائل  ثال�  *هنا^ 
للقضاE على هذ	 	جلفاs: (١) 	حلب 
(٢) 	الستغفاM 	لذ+ يع� 	لرغبة ! 

	لدفن *	لتغطية، ألنه من 	ملأمو� �� 
 	Mصلها متجذ� 
	R ما Yلشجر	ضر W
 YRلعو	  +� 	لتوبة:   (٣)  b	لتر	  !
 Êالمتصا *ضر	عة  بتذلل  	هللا   H(
*	خلر*�  )ليه   bلتقر	*  Yحليا	  Eما
باألعما�  	ملعصية   bحجا E	M* من 
 bحجا )�	حة   ��  +�) 	لصاحلة، 
	لذنوb 	ملنسد� على �عني 	إلنسا� 
*إلحر	�  	لصاحلة،  	ألعما�  تتطّلب 
ماسة  حاجة  Ûة  	حلسنة  	ألعما� 
كما بينت ! 	خلطب قبل �شهر �* 
 YR	Mإل	لعمل *	 Yقو H( بضعة �سابيع
تز*� هذ� 	حلجب،  *	لعلم، عندها 
	لصاحلة،  لألعما�  	إلنسا�  *يوفق 

*يتخلص من هذ� 	لسيئا�.) 
"*ليتضح �� 	لتوبة ال تكو� باللسا� 

منو�  	لتوبة  كما�   �( بل  فقط 
باألعما� 	لصاحلة."

	لتوبة  كلمة  ترRيد   RرÜ  ��  +�)
	لتوبة  تعد  *)منا  يفيد  ال  باللسا� 
باألعما�  تقتر�  حني  صاRقة 
	لصاحلة) *)� �يع 	حلسنا� ُتحَر� 
تكميال للتوبة أل� 	_دs منها كلها 
	لتقرH( b 	هللا. )� 	لدعاE هو 	آلخر 
 bلقر	 نبحث عن  بذلك  ألننا  توبة 
	إلنسا�  	هللا  Éى  قد  *_ذ	  	إل_ي، 
M*حا، أل� M	حته 	حلقيقية تكمن ! 
	إلقر	M باهللا � *حبه *طاعته، كما 
	الندما�  سيحقق  ألنه  نفسا  Éاها 

مع 	هللا.
 zيرتا ألنه  M*حا  Éي  قد   +�)
لكونه  	لنفس  Éي  كما  	هللا،  حلب 

"إن الذنـب W احلقيقـة سـّم ينشـأ حـني يكون 
اإلنسـان kروًما من طاعة اهللا ومن احلب اإلRي 
املتدفـق، وحني يكـون عدَمي احلظ مـن ذكِره � 
wـب. وكما أن الشـجرة الv جتتـث من األرض 
ال تبقـى قـادرة على امتصاص املـاء من األرض 
ـر خضرتها  وتبـدأ باجلفاف يوما بعـد يوم وتدمَّ
كلهـا، كذلك هو حال اإلنسـان الذي يتخلى قلبه 
عـن حب اهللا فيسـتو� عليه الذنـب كاجلفاف. 
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بني  فقد  باهللا.  	الMتبا�  على   	MRقا
قد  �نه  	لنقطة  هذ�   � حضرته 
M*حا  حياته  *Éى  	إلنسا�  خلق 
 M	إلقر	حلقيقية تكمن ! 	حته 	M أل�
 �� z*لر	حة 	باهللا *حبه *طاعته، فر
تتفاÑ ! 	هللا حبا *تلتز
 باالستجابة 
أل*	مر� �، كما Éا� نفسا لقدMته 

على 	الMتبا� باهللا)
كَمثل  �ب  باهللا  	لعالقة   Eنشا(  �(
 1M�  ! 	ألصو�  ثابتة   Yشجر
	إلنسا�،  جنة  هي  فهذ�  	لبستا�، 
 1Mأل	  Eما  Yلشجر	 متتص  *كما 
*جتذبه )ليها *تطرR به مو	Rها 	لسامة 
 YMلقد	 	إلنسا�  قلب  ينا�  كذلك 
R	خله  من  	لسامة   R	ملو	  Rطر على 
بامتصاÊ ماE 	حلب 	إل_ي فيتمكن 
 Ùيتر* بسهولة،  عليها   Eلقضا	 من 
*ينمو  باهللا  باالتصا�   Yطاهر تربية 
�ما  *ُيثمر.  *يزRهر  *�ضّر   	Iكث
ال  فهو   � باهللا  يتمسك  ال  	لذ+ 
يقدM على 	متصاÊِ 	ملاE 	لذ+ ُينّمي، 
فتسقط  تد�Mيا،  �ف  ما  فسرعا� 
	ألغصا�  *تظهر   	Iخ�  m	M*أل	
 sجفا كا�  فلما  	ملنظر.  قبيحة 
	لذنب ناجتا عن 	نقطاv 	لعالقة فإ� 
 sجلفا	 هذ	  لدفع  	لبسيطة  	لوسيلة 

)نشاE 	لعالقة 	لوثيقة. 
 � باهللا  	لقوية  	لعالقة  �نشئو	   +�)

*عندها سيـز*� هذ	 	جلفاs *)ال 
M*حانيا  ³ائيا  	إلنسا�  يف¨   sسو
مثل 	لشجرY 	ليابسة) *هذ	 ما تشهد 
Dلك   H(* �يضا،  	لكو�  سنن  عليه 
�َيَُّتَها  ﴿َيا  قوله   !  � 	هللا   Mشا�
	لنَّْفُس 	ْلُمْطَمِئنَُّة * 	Mِْجِعي )َِلى Mَبِِّك 
 +Rُِخِلي ِفي ِعَباRِْضَيًة َمْرِضيًَّة * َفا	Mَ

* َ*	Rُْخِلي َجنَِّتي﴾ 
فالوسيلة للتخلص من 	لذنب تكمن 
! حب 	هللا *عشقه، فجميع 	ألعما� 
	حلب  بد	فع   Mتصد  rل	 	لصاحلة 
	لذنب،   Mنا تطفئ  *عشقه  	إل_ي 
	حلسنا�  بإحر	�  	إلنسا�  أل� 
 ،� له  حبه  يؤكد  فقط  	هللا  لوجه 
مه  فإ� )ميا� 	ملرE باهللا � �يث يقدِّ
حياته،  على  ح½   Eشي كل  على 
*هي  للحب،   H*أل	 	لدMجة  ميثِّل 
 ! تغر�  حني   Yلشجر	 حالة  تشبه 
 Mالستغفا	 	لثانية  *	لدMجة   .1Mأل	

�ال  	إلنسا� على   Êيع� حر 	لذ+ 
ُيفتضح نتيجة 	بتعا�R عن 	هللا، *هذ� 
حني   Yلشجر	 حالة  تشبه  	لدMجة 
جيد	،   1Mأل	  ! جذ*Mها  تتأصل 
	لتوبة -  	لثالثة - *هي  	لدMجة  �ما 
 Yلشجر	  M*جذ  b	قتر	 حالة  فتشبه 
ففلسفة  كالطفل.  فتمصه   Eملا	 من 
نتيجة  نشوئه   ! تتلخص  	لذنب 
	لتخلص   �(* 	هللا  عن  	النفصا� 
فما  باهللا،  	لعالقة   Eبإنشا منو�  منه 
يصفو�  	لذين  �*لئك   Eغبا  qك�
	نتحاM �حد بأنه *سيلة للتخلص من 
سر	�  �سئلة  على   Rلر	) 	لذنب."  

	لدين 	ملسيحي 	ألMبعة)
n يقو� حضرته ! بيا� 	لوسيلة لنيل 

قرb 	هللا �: 
تعليما ميكن   
	لكرمي يقد  �Gلقر	  �(
*بسبب  بسببه  �ظى   �� لإلنسا� 
	لدنيا،  هذ�   ! 	هللا  برLية  به  	لعمل 
فيقو�: ﴿َفَمْن َكاَ� َيْرُجو	 ِلَقاMَ Eَبِِّه 
 ْ̂ ُيْشِر َ*َال  َصاِلًحا  َعَمًال  َفْلَيْعَمْل 
ِبِعَباMَ YِRَبِِّه َ�َحًد	﴾. �+ �ّ� َمن سّر� 
	هللا  برLية  	لدنيا  هذ�   ! �ظى   ��
عليه  	حلقيقي،  *	خلالق  	حلق  	إلله 
�� يكسب �عماال صاحلة ال يشوֲדا 
تلك  تكو�  �ال  �ب   +�  ،Rفسا
 qلك	لق W للنا� *ال EًياM ألعما�	
كذ	   «( فيقو�  صاحبها  قلب   !
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*)» كذ	، *�ال تكو� تلك 	ألعما� 
ناقصة غI كاملة، *�ال تفوz منها 
M	ئحة تنا! 	حلب 	خلالص، بل �ب 
 .Eلوفا	*  mبالصد مفعمًة  تكو�   ��
*باإلضافة )D Hلك �ب �� �تنب 
فال  �نو	عه،  بكل  	لشر^  صاحبها 
 *� 	لقمر   *� 	لشمَس  باهللا  يشر^ 
 Eملا	 *� Mلنا	 *� E	و_	 *� Eلسما	 
جنو
�ّ+ شيG Eخر ! 	أل1M، *�ال   *�
	لدنيوية   bألسبا	 على  Gماال  ُيعلِّق 
 Eشركا *كأ³ا  عليها  يعتمد  *ال 
*مساعيه  قو	�  على  يعوِّ�  *�ال  هللا. 
	لشخصية؛ أل� Dلك �يضا نوv من 
 qلشر^. بل �ب عليه �� يعت	 v	نو�
- بعد 	لقيا
 بكل 	ألعما� - كأنه 
لعلمكم  تزهو	  فال  شيئا.  يفعل   V
�عمالكم،  من  لعمل   	*qتستك *ال 
�نفسكم   	*qتعت  �� ينبغي  بل 
	حلقيقة.   ! فاعلني   Iغ* جاهلني 
عتبا�  على  	لر*z خاضعة  *لتكن 
	هللا R	ئما، *ينبغي جذb فيو1 	هللا 
كالعطشا�  تكونو	   ��* باألRعية. 
*	لقدمني،  	ليدين  	لفاقد  	لظامئ 
�ال�   Eما عني  �مامه  تتفجر  	لذ+ 
بالغة،  بصعوبة  )ليها  فيصل  َمعني، 
�حيانا  *يسقط  حينا  ينهض  حيث 
ح½ يضع شفتيه على 	لينبوv، *ال 
 Yاضرp) يرتِو."   V ما  عنه  ينفصل 

(Mالهو
 �  Rملوعو	 	ملسيح  يذكر   n
	هللا  حب   ! منا   bملطلو	 	ملستو. 
�نكم حتبو�  علمتم  لو  فقا�:   Hتعا
	هللا تعاH كالعاشق 	لصاmR، فعليكم 
ال  �يث   Hتعا حبه   ! تتفانو	   ��
	لعاشق  شأ�   ،Rجو* لكم  يبقى 
	لصاmR 	لذ+ ميو� جوعا *عطشا 
على فر	m حبيبه *ال يفكر ! 	ألكل 
 ÑR�  �Rلوجو  Iيع ال  بل   bلشر	*
سبيل   !  Eملر	 ما�  لو   n  ،
	هتما
ا. )منا ³تّم  هذ	 	حلب فما �سعَد� حظًّ
 sلكشو	ليست * ،Ô	لذ	هللا 	ب �

*	إل_اما� غايتنا. 
من  	لبعض  يشتكي  هنا:  (*�قو� 
من   
)_ا  *� بكشف  تشرفهم   
عد
 Rملوعو	 	ملسيح  *لكن   ،Hتعا 	هللا 

 Ô	لذ	 	هللا  حب   �� هنا  يبني   �
 .�M ألسا�، *ليس كم كشًفا	هو 

*كم )_اما نز� عليه)
مدمن   H( 	نظر*	   :� يقو�   n
	خلمر كيف يشرb كأسا بعد كأ� 
 �� عليكم  كذلك  ֲדا،  *يستمتع 
 Ô	لذ	 	هللا  من شر	b حب  تشربو	 
كأسا Rهاقا بعد كأ� Rهاm، *كما 
�� مدمن 	خلمر ال يشبع بل يريد �� 
يشرb ³ر	 من  	خلمر، كذلك ال 
 .Hهللا تعا	حب  b	من شر 	تشبعو
ما V يدM^ 	ملرE �نه قد بلغ من حب 
يسمى   �� يستطيع  تعاH �يث  	هللا 
عاشقا له فيجب �ال يألو جهد	 *ال 
ُيبعد  *ال  قدما،  ميضي  بل  يتأخر، 
R	ئم  	لكأ� من فمه، *يكو�  هذ� 
	لقلق *	الضطر	b *	لوله من �جلها. 

ال تشبعوا من شراب حب اهللا تعا�. ما � يدرك املرء 
أنه قد بلغ من حب اهللا تعا� wيث يستطيع أن يسمى 
عاشـقا له فيجب أال يألو جهدا وال يتأخر، بل ميضي 
قدما، وال ُيبعد هذه الكأس من فمه، ويكون دائم القلق 
واالضطراب والوله من أجلها. وما � يبلغ هذه الدرجَة 
فال يصلح لشيء. %ب أن �ب اهللا تعا� wيث ال يبا� 
بشـيء إزاءه، فال يطمع W شيء آخر وال �اف سواه. 



١٩

التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  العدد احلادي عشر - جمادى األولى والثانية ١٤٣٧ هـ  آذار / مارس ٢٠١٦ م

�ما � يبلغ هذ� لد
جَة فال يصلح 
لشي$. #ب "! �ب هللا تعا� �يث 
يطمع '  فال   ،�$,- بشي$  يبا0  ال 

 .�شي$ 8خر �ال 5ا4 سو
A يقو? ملسيح ملوعو; �: 

لرضا  Cملر$ باهللا تعا� متاحني يرضى 
عندها   Iشكو "ية  عند�  يبقى  �ال 
 Kيأمن هجما� ،O�ظى �ب هللا لذ
 لشيطا!. #ب على ملر$ لفو, ֲדذ
حلب لذO من خال? لدعا$، �ما 
 منقاً; يظل  حلب  فيه هذ يتولد   �
للنفس ألما
] �' قبضتها، �لذين 
يكونو! حتت لنفس ألما
] يقولو! 
لعا� حلو،  بالبنجابية ما معنا�: هذ
"ما لعا� آلخر فمن 
�8؟ �ما يد
ينا 
ال.   C" 8خر  عا�   cهنا سيكو!  "نه 
"ما  شديد.  خطر   ' هؤال$  �مثل 
 فيكونو للومة  لنفس   fصحا"
 ' �شياطني  حلظة،   ' هللا  "�ليا$ 
حالتهم  تتقلب   k")  .Iخر" حلظة 
حد، � �ا?  يكونو!  �ال  ;�ما) 
"نفسهم،  مع   nصر  ' "oم  qلك 
 rغ  .Iخر" �ُيغَلبو!   [
تا فَيغِلبو! 
ألoم   ،wملد يستحقو!  هؤال$   !"
�xشى  "يضا،   Kلصاحلا يعملو! 
لنفس   fصحا" "ما  
ֲדم.  قلوֲדم 
ملطمئنة فيكونو! من ملنتصرين كل 
خطر  كل  من  �5رجو!   ،
النتصا

 ،Cلسال Cخو4، �يصلو! -� مقا�
 
ألما! ل} ال يقد 
�يكونو! ' ;

لشيطا! على لوصو? -ليها.
 Iملوعو; � مستوA يبني ملسيح 

عشق ملؤمن لربه فقا?: 
ملؤمن يتصبغ بصبغة لعاشق، �يكو! 
بإخال{  �يتمتع  عشقه،   ' صا;قا 
�ينَعم  لربه  كامل  �حب  كامل 
لفد$ نفسه '   �ما� #عله جاهز
 nبتضر عند�  �يظل  تعا�،  سبيله 
لذ]  "ية  تعجبه  �ثباK، �ال  بتها? �
لعشق،  ;نيوية، �تنمو 
�حه ' هذ
�ال يصيبه لقلق بر�ية الستغنا$ من 
بر�ية  �ته  تفتر  �ال  معشوقه،  قبل 

بل  له،  لتفاته   Cعد� حبيبه  صمت 
ميضي قدًما على لد�C، �يز;; قلبه 
لتياعا �شوقا. ال بد من "مرين ��ا 
"! يكو! ملؤمن لعاشق مستغرقا ' 
حب هللا تعا� ستغرقا كامال، �"! 
 �يكو! عشقه كامال، �يكو! صا;
شديد  �يكو!  حبه،   ' حلما� 
لرسو� ' عهد عشقه �يث � Kلثبا
ال تزعزعه "ية صدمة، ح� �لو القى 
من ملعشو� صمًتا �صد�; ' بعض 
بنوعني  يتحلى   !" #ب  ألحيا!. 
يلتاn �ب هللا  من أل�: "��ما "! 
بر�ية  قلبه  يتأ�   !" �ثانيهما  تعا�، 
 fيضطر� �مصيبة،   fكر  '  �rغ



اجمللد الثامن والعشرون، العدد احلادي عشر - جمادى األولى والثانية ١٤٣٧ هـ  آذار / مارس ٢٠١٦ م

٢٠

التقوى

خل�r �-عانته �مساعدته. -! -خال{ 
ملر$ �لتياعه ' حب هللا تعا� �ثباته 
عليه #عله ينسلخ عن بشريته �يلقيه 
"لوهية هللا تعا�. �لكن ملر$  ' ظل 
 ' يبلغ   � ما  للخطر  عرضة  يظل 
�يث  مبلغا  له  لتياعه � لربه  عشقه 
هللا كلية. �لقضا$  Iينقطع عما سو
 !" -ال  صعب   
ألخطا هذ�  على 
 rيصبح هللا تعا� بكامله منقطعا عن غ
هللا  �هللا كل النقطاn، �يتأ� ملخلو
قلب  يتحمس  كما   ��بصد �ما� 
لضعيف  لوليدها حلبيب   C�$لر  Cأل

�اًسا صا;قا. 
لعاشق  �("k "! صفة ملؤمن لصا;
هللا  Iهللا تعا� "نه "�ًال ينقطع عما سو
هللا  �كلية، �ثانيا "! قلبه يتأ� ملخلو

تعا� "يضا)
A يقو? �: 

هللا  مع  لقوية  لصلة  للمر$  تتيسر  ال 
تتيسر   � ما  لصافية  �بته  �ال  تعا� 
 Kله معرفة بوجو;� تعا�. لقد فسد
 rفكث  ،Kلشبها هذ�  ملثل  لدنيا 
عالنية،  ملحدين   "صبحو "هلها  من 
�لكنهم  مبلحدين   ليسو بعضهم 
يتكاسلو!  �لذلك  سrִדم،   !�rيس
-ال  لدين، �ليس  عالجهم   
"مو  '
معرفة،  ليزيدهم  تعا�  هللا   يدعو  !"
�"! يعيشو ' صحبة لصا;قني لكي 

هللا   [
قد من  ملتجد;]   Kآليا  ير�
فسو4  qلك   فعلو �لو  �عجائبه، 
 [rبص� معرفة  تعا�  هللا  يزيدهم 
حلق  صد�
هم.  �يثلج  شا$،  كيفما 
; -مياًنا ;,حلق "قو? -! ملر$ كلما �
; حًبا �خشية ;,بوجو; هللا �عظمته 
له، �-ال فإنه يتجاسر على جلرئم ' 
لغفلة. -! �بة هللا �هيبته �خو4َ  Cيا"
 !للذ  !ألمر �ا  �ج��ته  عظمته 
ملسلم  فمن   .Cآلثا  �يسببا! ' حر
ل}  ألشيا$  يتجنب  إلنسا!   !" به 
5افها، فمثال -! لنا
 حتر� فال يضع 
فيها يد�، "� لو علم مثال "! ' لطريق 
حيًة فال مير به، كذلك لو "يقن ملر$ 
"! سم إلA يهلكه �لو خا4 عظمة 
هللا �"يقن "نه تعا� يكر� إلA �يعاقب 
عليه عقابا شديد، ملا جتر" �ال جتاسر 
على  بعدها  ميشي  بل  
تكابه،  على 
أل
� كأنه ميت، �تكو! 
�حه مع 

هللا كل حني. 

A قا? �: 
ملر$ �جو;� كله بدخوله  �حني �ر
ملحبة  Kهللا تعا�، فإ! مو' نا
 حب 
هذ يهبه حيا] جديد]. "ال تد
كو! 
 
نا
 "يضا، فنا  Aإل� ،
حلب نا !"
 .Aإل 
حب هللا تعا� تقضي على نا

هذ هو "صل لنجا].
"بنا$  ناصحا   � حضرته  قا?   A

�اعته بصفة خاصة:
لكامَل من  ملتقيَّ  � ال �مي  فاهللا 
لبال$ �ايًة عا;ية، بل �ايًة -عجا,ية. 
كّل �تاٍ? "� غّ� يدَّعي الّتقا$، لكن 
ليس لتقّي -ال َمن ثبتت تقو� بآية من 
هللا تعا�. �كل -نسا! ميكن "! يقو? 
-¡ "حبُّ هللا، �لكن ال �ّب َهللا -ال 
¢ا�ية.  بشها;]  �ّبُته  ثبتْت   kلذ
�لكن   ، ;ينه حقٌّ  !" يدَّعي  جلميع �
ليس على لدين حلق -ال لذk يوهب 
له لنو
 ' هذ� لدنيا. �كلٌّ يزعم "نه 
 ' �سينا? لنجا]، �لكن ليس لصا;

حني �ـرق املرء وجـوده كله بدخولـه � نار حب 
اهللا تعا+، فـإن موت احملبة هذا يهبـه حياة جديدة. 
أال تدركـون أن احلب نار، واإل3 نـار أيضا، فنار حب 
اهللا تعا+ تقضي على نار اإل3. هذا هو أصل النجاة.
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لنجا]   
"نو  Iلقو? -ال من ير  هذ
جاهدين   فاسعو  لذ لدنيا.  هذ�   '
لُتعَصمو من  لتكونو من "حّبا$ هللا، 

(wسفينة نو) .كل 8فة
نصحنا  كيف  مثاال  لكم   Cقد"  A
حضرته � إلنشا$ حلب إل�ي ' 

قلوبنا، فقد قا? �:
-ّ! فر;�سنا -�نا، �-ّ! "عظَم ملّذِتنا ' 

ّبنا، ألننا 
"ينا� ��َجْدنا فيه حلسَن 
باالقتنا$  جلديٌر  لكنـز   هذ كله. 
إلنساُ! به حياَته، �هذ�  Iفتد�لو 
ضّحى  �لو   $بالشر َحلِرّيٌة  جلوهر] 
"يها  إلنسا! ' طلبها كلَّ �جو;�. 
 هذ  �- ِسرًعا   هُلّمو ملحر�مو!، 
 nينبو -نه  عطشكم.   k�rل  nلينبو
"فعل   qما ينقذكم.   kلذ حليا] 
لقلوf؟  ' [
�كيف "ُِقرُّ هذ� لبشا
بأّ!   �ألسو  '  k;نا"  ٍّ4;  kّبأ�
لنا�؟  يسمع  ح�  -�كم  هو   هذ
للسمع  تنفتح  "عا¨ ح�   $�; kّبأ�

لنا�؟  !ُq8
هللا   !" يقيًنا   فاعلمو هللا  كنتم   !ْ-
يسهر  هللا � نياًما  ستكونو!  لكم. 
لكم. �ستكونو! ' غفلة من لعد�، 
�يكو! هللا له باملرصا;، �يدّمر مكيدته 
. -نكم ال تعلمو! ح� آل! ما rًتدم
كنتم  �لو   !Kٍ
قد من  -�كم  ميلكه 
يوC تصابو!  تعلمو! ملا طلع عليكم 

فيه بقلق شديد من "جل ;نياكم. فهل 
�يصر�   rكب كنـٍز  مالُك  يبكي 
مّليم   nلضيا  Kملو على   4
�يشا
حد؟ فلو كنتم مّطلعني على qلك �
-�كم   !" علمتم  لو   ªع" لكنـز، 
سيغنيكم عند كل حاجة، ملا "خذكم 
;نياكم؟  "جل  من  لد
جة  �ذ�  �ّم 
فإنه   ،��
فاقد عظيم  لكنـز  هللا   !ّ-
�لستم  خطو]،  كل  عند  ناصُركم 
بشي$ ِمن ;�نه، ال "نتم �ال "سبابكم 
�ال تدبrكم. ال تقّلد� غrكم من 
ألمم ل} ִדافتت على ألسباf كّلّيًة، 
لسفلية كما  fألسبا Iَلَحَسْت ثر�
تلحس ألفاعي لترfَ، �عّضت على 
ِحلْد8ُ!  تنهش  كما  بنوجذها  جليفة 
هؤال$  َبُعَد  لقد  جليفَة.   fُلكال�
 �عبد�  ،rًكب  ُبعًد تعا�  هللا  عن 

إن القلـوب الطاهـرة 
هي عرشه �، واأللسن 
النـزيهـة مـن الكذب 
والشـتائم واGذيان هي 
 Lل وحيه. وكل َمن يفO
� رضاه يصبح مظهرا 
لقدرتـه � اإلعجازية.

 �شربو خل¬ير،  حلم   �"كلو لبشَر، 
لتماُيلهم على   خلمر كاملا$، �هلكو
 �ماتو  ،C,لال من  "كثر   fألسبا
تعا�،  باهللا  ستعانتهم   Cعد بسبب 
 !َrلسما�ّية ط wلر��طا
K منهم 
باطنهم   '  !- لعّش.  من   Cحلما
 Cجّذ kلذلتكاُلب على لدنيا  Cَُجذ
 "نتم �
"عضا$هم لباطنة كلها، فاحذ

(wسفينة نو)   !Cqلك جلذ
A يقو? حضرته �: 

ينبغي "! تسَعو بكل ما ' �سعكم 
لنجا]،  به عني  فالتمسك  هللا  ملعرفة 
بعينه.  الستقال?  هو  -ليه  لوصو? �
 kلذ على  يتجلى  إلله  qلك   !-
حلب. � لقلب   �بصد عنه  يبحث 
له  يصبح   kلذ على  يتجلى   � -نه 
لطاهر] هي عرشه  fلقلوكله. -! 
 fلكذلنـزيهة من  أللسن � ،�
�حيه.  �ل  هي  �ذيا! � لشتائم �
 �كل َمن يف ' 
ضا� يصبح مظهر
(كشف  إلعجا,ية.   � لقد
ته 

لغطا$)
ل}   rملعاي هذ�  لنيل   � هللا  �فقنا 
ملوعو;  ملسيح  سيدنا  يتطلع  كا! 
� -� "! تنشأ فينا، ��فقنا هللا � 
"! نكو! منيبني -ليه ®لصني له �"! 
من  يتجز"  ال   جز$ حبه  �جنعل  °به 


ضونه.   Kحياتنا، �ندخل جنا


