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١٤

التقوى

 úتر`ة: �ملكتب �لعر

ال  'حد¼  �هللا  �ال  �له  ال   0 شهد 
شريك لـه، 'شهد 0 �مًد� عبد¼ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  ما  'Bسوله. 
�لشيطا0 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا Bَ>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو5 �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ'�يَّاَ�  َنْعُبُد  �يَّاَ� 
�لَِّذيَن   þِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   þََر� �لصِّ
َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (=مني) َ'ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لP Uلقاها سيدنا مر�� مسر&
 QPد PيدL �هللا تعاN بنصرL �لعزيز

� Vخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� &�إلما* �ملهد�
يو5 ٠٣ /٢٠١٢/٠٨

§ مسجد بيت �لفتو� بلند0

Bَبِِّهْم  َخْشَيِة  ِمْن  ُهْم  �لَِّذيَن   َّ0�ِ﴿
Bَبِِّهْم  ِبآَياِ�  ُهْم  َ'�لَِّذيَن   * ُمْشِفُقو0َ 
ال  ِبَربِِّهْم  ُهْم  َ'�لَِّذيَن   * ُيْؤِمُنو0َ 
=َتْو�  َما  ُيْؤُتو0َ  َ'�لَِّذيَن   * ُيْشِرُكو0َ 
َ'ُقُلوُبُهْم َ'ِجَلٌة َنَُّهْم �َِلى Bَبِِّهْم �Bَِجُعو0َ 
'لَِئَك ُيَساBُِعو0َ ِفي �ْلَخْيَر�ِ� َ'ُهْم ُ *

َلَها َساِبُقو0َ﴾ (�ملؤمنو0: ٥٨-٦٢)
َعْد0ٍ  َجنَّاُ�  Bَبِِّهْم  ِعْنَد  ُهْم  ُ́ ﴿َجَز�
َتْجِر� ِمْن َتْحِتَها �َألْنَهاBُ َخاِلِديَن ِفيَها 
ََبًد� Bَِضَي �هللا َعْنُهْم َ'Bَُضو� َعْنُه َ�ِلَك 

ِلَمْن َخِشَي Bَبَُّه﴾ (�لبينة: ٩)
لقد حتدثُت § �خلطبة �ملاضية عن شهر 
�صال�  بأ0  'قلت  �لفضيل  Bمضا0 
�ألقو�? '�ألفعا? ضر'�B لالستفا.	 
منه حق �الستفا.	، 'عندها فقط ميكن 
0 يكو0 �لصيا5 'سيلة لتقريبنا �� �هللا 
تعا�، 'قلُت يضا بأ0 �لصو5َ خشيًة 
هللا تعا� فقط يأÁ بالNكا� �حلقيقية 
 B'مضا0. 'ملا كا0 �حلديث يدB من
�لصيا5  Bبطُت  فقد  Bمضا0  حو? 
�شية �هللا '�كرُ� �لعالقة بني �لصيا5 
'خشية �هللا تعا�، 'قلُت بأ0 �حلسنة 
تصبح حسنة حقيقية ��� كا0 قلب �ملر� 
يضا.  تعا�  �هللا  خشية  على  ينطو� 
بأنه  �ملاضية  �خلطبة   § يضا  'قلت 
بقي جز� من هذ� �ملوضوØ 'سأتنا'له 
'ّضح كلمة  0فيما بعد. '�آل0 Bيد 
"�خلشية" قليال، 'قد ضفت �� هذ� 
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�ملوضوØ بعض �ألشيا� �ألخر¬ يضا 
�ل· سأبينها �� جانب �لك. 

عموما  "�خلشية"  كلمة  نستخد5 
'لكن لو �ّطلعنا على حقيقتها الBتفع 
 .ّ' لذ�  �حلسنا�؛  لكسب  مستو�نا 
 ÿيضا. �ملع�للغوية  �كر معانيها  0
عموما  �خلشية  من  ُيستنبط  �لذ� 
0 من  يضا بال شك، 'هو  صحيح 
كا0 يكّن خشية �هللا 'خوفه فستوجهه 
 0�� كسب �حلسنا�. 'لكن Æب 
'خوفه  �هللا  خشية   0 معلوما  يكو0 
'�خلو ،  �خلشية   Øنو� كبقية  ليس 
�ملعاجم؛  صحا>  'ّضحه  ما  'هذ� 
فمثال جا� § حدها 0 �خلشية شد 
من �خلو . '�لفر[ �لثا� بني �خلو  
من  تكو0  "�خلشية  هو:   '�خلشية 
عظمة �ملخشّي، '�خلو  من ضعف 

�خلائف." (�ألقر>). 
لقد شر� سيدنا �ملصلح �ملوعو. � 

هذ� �ملوضوØ بالتفصيل لغًة. 
'يقو? �إلما5 �لر�غب § ”�ملفر.��“: 
”�خلشية خو  يشوبه تعظيم، 'كثر 
ُيخشى  مبا  علم  عن  �لك  يكو0  ما 
منه، 'لذلك ُخصَّ �لعلما� ֲדا § قوله 
ِعَباِ.ِ¼  ِمْن  �هللا  َيْخَشى  ﴿�ِنََّما  تعا�: 

�ْلُعَلَماُ�﴾." (فاطر:٢٩)
يبني  نه  �لر�غب  �إلما5  سلو>  من 
خال?  من  للكلما�  Óتلفة  معا� 

�آليا� �لقر=نية، 'قد �كر هذ¼ �آلية 
يضا:  'يقو?  �خلشية.   ÿمع بيا0   §
 .B' لئك �لذين'�منا �شى عظمَة �هللا 
عنهم § �لقر=0 �لكرمي: ﴿َمن خشي 
�خلشية   0  � بالغيب﴾،  �لر�َن 
 § يكو0  عندما  تتحقق  �منا  بالغيب 
�لقلب خو  تقتضيه معرفة �هللا. فهذ� 
0 �خلشيَة خوٌ   �هو معÿ �خلشية 
�لقلب من عظمة حد، 'ال  ينشأ § 
 § 0يكو0 نابعا عن ضعف. '�ملعلو5 
 �Bًلعظمة �هللا، '�ظها �Bخشية �هللا �ظها
لضعف �لعبد يضا من ناحية خر¬. 
�ملر�.  �ملر�. من عظمة �هللا؟  'لكن ما 
 ��Bمنها هو �ليقني بأ0 �هللا ميلك �لقد
كل   0' شي�،  بكل  '�يط  كلها، 
'كل شي�  بسببه  'قائم  َخلُقه  شي� 
ِملكه 'ال ُينا? �ال ��� شا� �هللا. فلما 
كا0 �ملر� مؤمنا بإله قا.B 'مقتدB مثله 

فقط  عندها  خشيته  قلبه   § 'كانت 
حق  فيضه  من  يستفيد   0 يستطيع 

�الستفا.	. 
�لعلما�  كا0   ��� نه  سؤ�?  ينشأ  هنا 
ُيَعّد  يتحلو0 �شية �هللا فهل كلُّ من 
كذلك  نفسه  يزعم  �لذ�   ' عاملا 
يتحلى �شية �هللا § �حلقيقة؟ 'كذلك 
لعل غ$ �لعلما� ال يستطيعو0 0 يبلغو� 
تعا�.  �هللا  يريدها  مرتبة  �خلشية  من 
فإ�� كا0 هذ� هو معياB �خلشية نه ال 
فإننا نر¬ §  �لعلما�  يبلغ شأ'ها �ال 
هذ¼ �أليا5 =الفا بل مئا� �آلال  ممن 
ُيدَعو0 علما� 'لكْن هنا� تعاÏB بني 
�لقر=0  يفقهو0  'ال  'فعلهم،  قوIم 
�لكرمي بصوB	 صحيحة، 'Å يقتصر'� 
على عد5 �إلميا0 بإما5 �لزمن فقط بل 
بَلغو� �ملنتهى § �Ôطاþ تصرفاִדم § 
معاBضته، 'مع �لك ُيسمَّو0 علما�! 

فإذا كان هذا هو معيار اخلشية أنه ال يبلغ شأوها إال العلماء 
فإننا نرى R هذه األيام آالفا بل مئات اآلالف ممن ُيدَعون 
علماء ولكْن هناك تعارض بني قوyم وفعلهم، وال يفقهون 
القرآن الكرمي بصورة صحيحة، وj يقتصروا على عدم 
اإلميان بإمام الزمن فقط بل بَلغوا املنتهى R ا�طاط 
ون علماء!  تصرفاتهـم R معارضتـه، ومع ذلك ُيسـمَّ
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التقوى

فال شك 0 هذ¼ �ألموB تدفع �ملر� �� 
�لتأمل § نه قد يكو0 تعريف �لعلما� 
�لذين يذكرهم �هللا تعا� هنا غ$ �لك، 
هنا  تعا� علما�  �هللا  '�لذين يسميهم 
هم غ$هم. فال ميكن 0 ُيعدَّ عاملا كل 
نيله  بعد  .ينية  مدBسة  من   óّرä من
تعليما بسيطا، كما يوجد كث$ منهم 
�لنا×  يُعّدهم  �لذين   ' بال.نا،   §
شياعهم  من  حوIم  من   ' �ملا.يو0 
علما� ' �لذين حا¹'� تعليما .نيويا، 
أل0 هنا� نوعا =خر من �لعلما� يضا 
 Å' فقط  .نيويا  تعليما  نالو�  �لذين 
ينالو� تعليما .ينيا 'قد بلغو� § �لثقافة 
 Bفمنهم علما� كبا منتهاها.  �لدنيوية 
'ال  عظيمة  علمية   <Bبتجا يقومو0 
�لتعليم  حيث  من  يعا.Iم  من  يوجد 
�لدنيو�. فمن �خلطأ 0 نُعّد عاملا كلَّ 
َمن حا¹ ثقافة .نيوية؛ فمنهم من ينكر 
 0 عنك   Ø. تعا�،  �هللا  ح¦ 'جو. 
تكو0 § قلوֲדم خشية �هللا تعا�. فال 
�لعاِلم  تعريف   § نبحث   0 من  بد 
لنعلم من هو �لعاÅ �حلقيقي. �ً��، ليس 
�لدين  علما�  هنا  �لعلما�  من  �ملر�. 
 Øألطما�  § '�ملنهمكو0  �ملزعومو0 
�لدنيوية كما ليس �ملر�. �'� �لثقافة 

�لدنيوية. 
 0'ّضح يضا نه مع  0هنا Bيـد 
�إلسـال5 هو �لدين �لكامل، 'يّدعي 

صحا> �لثقافـة �لدينية Àم حا¹'� 
علم �لدين، 'بعضهـم يبّلغو0 .عو	 
�إلسال5 يضا �� �آلخرين، لكن ليس 
 Bم من خشية �هللا نصيب. '�0 �نتشاI
�إلسـال5 قدBٌ من قد�B �هللا تعا� �ال 
نه لن يتم علـى يد� �لعلما� �لذين 
ينَصبُّ �هتمامهـم على �لدنيا فقط. 
لعلي �كر� لكم سابًقا يضا نه ثنا� 
جول· § م$كا ملا سـألô مند'> 
مـن �حـد¬ �لفضائيـا�: ما هي 
�مكانيا� �نتشاB �إلسال5 § م$كا؟ 
قلت له �0 �إلسال5 سينتشر حتًما § 
مـ$كا '§ غ$ها من �لبال.، 'لكنه 
لن ينتشـر من خال? هؤال� �لعلما� 
�ملزعومـني بل من خـال? �جلماعة 
�إلسـالمية �أل�دية، 'بو�سطة فتح 
�لقلـو>، 'عن طريق نشـر تعليم 
�ألمن '�لسال5 '�ملحبة '�لوئا5 'ليس 
�لذ�  '�لتشد.  '�لتعصب  باإلBها> 
كثً$� ما يدعو �ليه هؤال� �لعلما� 'هو 
Óالف للتعاليم �لقر=نية. �0 �إلسـال5 
�حلقيقي �ليو5 عند �جلماعة �إلسالمية 
�أل�دية فقط، لقد شرحه لنا �ملسيح 
�ملوعو. '�إلما5 �ملهد� � 'علمنا 
للتعاليم  فهًما صحيًحا  عطانا ' �يا¼، 
�لقر=نية، ''ّضح لنا حقيقة خشية �هللا 
تعا� 'خNنا بأ0 هذ¼ �خلشية �إلIية 
�حلقيقية ليسـت حكـًر� على حد، 

'ليس �لعلمـا� فئة �د.	 من �لنا×، 
ببعض  Óتصة  �إلIية  �خلشية  'ليست 
�لنا× .'0 غ$هم، بل جا� �لن» � 
ليوصل �لنا× `يًعـا باهللا تعا�، بل 
جا� ليحو? �لنا× �� نا× Bبانيني. 
 Å ّبانيا ماB 00 يكو'ال يسـع حد� 
تتولد فيه خشية �هللا تعا�. لقد حتو? 
 Bلسـر�[ '�لنها> �لكبا�' Ñللصو�
'ليا� �هللا بقبوIم �إلسال5 '�لك  ��
عندمـا تولد فيهم �لفهـم �لصحيح 

خلشية �هللا تعا�. 
�كر �ملسـيح �ملوعو. � § كتبه 
'�قعا� من كتـا> تذكر	 �أل'ليا�، 
�كر هنا مثاال من هذ� �لكتا>. لقد '
'B. § تذكـر	 �أل'ليا� عن �لفضيل 
نه حدã § �حد¬ �ملر��  Ïبن ِعيا
0 جا�� قافلة 'حّطت BحاIا 'كا0 
فيها Bجل يتلو �لقر=0 'ال سيما هذ¼ 
�آلية: ﴿ََلْم َيْأ0ِ لِلَِّذيَن =َمُنو� َ0ْ َتْخَشَع 
ُقُلوُبُهْم ِلِذْكـِر �هللا﴾ (�حلديد: ١٧) 
فلما íعها �لفضيل بن عياÏ تأثر ֲדا 
'كأÀا صابْت قلبه بسـهم، فتأّسف 
علـى حاله 'قا? § نفسـه �� م¦ 
سأ'�صل هذ¼ �ألعما? �إلجر�مية؟ لقد 
سلك § سبل �لوصو?  0=0 �أل'�0 
�� �هللا. قا? هـذ� 'بكى بكا� مريًر� 
Ã �نشـغل بعد �لك § �ملجاهد��، 
قافلة  فتوجه �� صحر�� حيث 'جد 
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 0'íع حـًد� يقو? فيهـا: Æب 
 Ïنغّير طريقنـا أل0 �لفضيل بن عيا
يسـر[ 'ينهب § هذ� �لطريق. فلما 
íع �لك قـا?: Æب ال äافو� �آل0 
 Bعتذ� Ã ،?تبت من هذ¼ �ألفعا ôألن
0 �شُتهر  ãحد Ã .¼��= كل من ��
هذ� �لشـخص - �لذ� كا0 يسر[ 
'ينهب- بالوØB '�لتقو¬ ðيث يقا? 

عند �كر �íه "B�ة �هللا عليه".
هذ� هو �عجا¹ �خلشـية �إلIية ðيث 
عندما يدBكها �إلنسا0 �لعا.� – بل 
ح¦ 'لو كا0 سو شخص § عصر¼ 
�لنا×- فإÀا توقفه § صف  'يكرهه 
�لعلمـا� § ملح �لبصـر. 'لكن نر¬ 
حياًنا بعض �ملتكNين '�لالبسني جَبًبا 
�لذ�  �ملزعومني  �لعلمـا�  من  طويلة 
Úسبهم �لنا× صلحا� �ال نه ال خشية 
هللا فيهـم، بل يتكـN'0 على �لنا× 

'ليس § قلبهم شي� من خشية �هللا.
فاملر�. من خشية �لعلما� هللا شي� =خر. 
فما �ملر�. من �لعاِلم 'ما هي �خلشية؟ 
�ملر�. �حلقيقي من �خلشـية شي� =خر 
غ$ �لذ� يفهمه عامـة �لنا×. Ôن 
سعد��  ðيث .Bكنا �لتعريف �حلقيقي 
Iا بعد �مياننا باملسيح �ملوعو. �. 
 § .Bقد5 لكم هـذ� �لتعريف �لو�'
مو�ضع عديد	 من كتبه. كنت ظن 
نô سأ�كر مقتبًسـا ' �ثنني 'لكن 

�ملقتبسـا� �ل· �نتخبتها هامة كلها 
'Æب 0 ُتذكر هنا `يعها.
يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

 ÿكو0 معBال �شى �هللا �ال �لذين يد"
 0� 'قدBته '�حسانه '`اله.  عظمِته 
�خلشية '�إلسال5 شي� '�حد من ناحية 
مفهومهما، أل0 كما? �خلشية يستلز5 
معÿ �إلسال5. فملخص مضمو0 �آلية 
�لكرمية 0 �لوسـيلة �لكاملة للتحلي 
ðالة �إلسال5 هي �لعلم بعظمة �لذ�� 

�إلIية 'صفاִדا."
� ُ�كـرْ� هذ¼ �لوسـيلة § �آلية 
�لقر=نية، فمن حظـي بعلم ��� �هللا 
تعـا� 'صفاته فهو عاِلم. فال بد من 
 0�.��B عظمة �هللا 'صفاته ملن يريد 
يص$ مسلما حقيقًيا، 'ال يتأتى �لك 
بد'0 خشـية �هللا �ل· ال äص بفئة 
 0خر¬، بل البد لكل مؤمن  0'.
يسعى للحصو? عليها 'فق �ستعد�.¼ 

Iا، 'بذلك يـز.�. �مياًنا 'عالقًة باهللا 
تعا�. لقد جعل �ملسيح �ملوعو. � 
- بعّد¼ �خلشية '�إلسال5 شيًئا '�حًد�- 
�ملسـلم �حلقيقـي '�لعاِلم § صف 
'�حد. كما لقى هذ¼ �ملسؤ'لية على 
عاتقنا يضـا �� قا? Æب 0 حتصلو� 
 Ã ال'على علم صفـا� �هللا تعا� 
�صطبغو� بصبغـة هذ¼ �لصفا� 'فق 
مر �هللا تعـا�. '��� 'صلتم �� هذ¼ 
�حلالة فسـيفتح لكم مزيد من بو�> 

فضله.
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

ِمن خو�Ñ �إلنسا0 نه -غالًبا- ينا? 
ـر �ملعرفـة �لكاملة باهللا  �Iد¬ بتيسُّ
تعا�، كما قا? �هللا تعا� ﴿�منا �شى 
 �'� 0�هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، غ$ 
�لطبائع �لشـيطانية مستثَنْو0 من هذ¼ 

�لقاعد	.
0 �لذين قد فسدْ� فطرִדم بتأث$  �

اخلشـية اإلyيـة احلقيقية ليسـت حكـًرا على أحد، 
وليـس العلمـاء فئة %ـددة مـن الناس، وليسـت 
اخلشـية اإلyيـة ]تصة ببعض النـاس دون غ�هم، 
بـل جـاء النـ� � ليوصـل النـاس lيًعـا باهللا 
تعـاp، بـل جاء ليحـول النـاس إp أنـاس ربانيني. 
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�لشيطا0 فال شـك Àم ال يهتد'0. 
�لعلـم 'مع �لك ال  يّدعو0  فالذين 
يهتد'0 فهم ليسو� علما� مهما كانو� 
حائزين على �لعلـم § �لظاهر. 'لو 
قيل �Àم قد تعّلَمو� �لقر=0، فنقو? �0 
�لقر=0 ال يكو0 خطأ، 'لكن �.عا´هم 
مبعرفة �لقر=0 باطل، �� Å يسعو� ملعرفة 
B'� �لقر=0. ال جر5 0 �لقر=0 يهب 
�لعلَم '�لعرفا0 ملـن كا0 عند¼ قلٌب 
�شـى، 'لكن �لظاملني �لذين قلوֲדم 
ال äشى بل هي مصابة بالكNيا� فال 

يسّبب Iم �لقر=0 �ال �خلسر�0. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

 'ليس �ملر�. من �لعلـم علم �ملنطق 
�لفلسفة، �منا �لعلم �حلقيقي ما يَهبه �هللا 
بفضله، 'مثل هذ� �لعلم يزيد صاحَبه 
معرفًة باهللا 'خشية منه، كما قا? �هللا 
تعا� § �لقر=0 �لكرمي ﴿�منا �شـى 

�هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾. 
فـإ�� كا0 �لعلم ال يزيـد § قلبك 
خشية �هللا فاعلْم نه لن يزيد� معرفًة. 
'عليه فاملشايخ �لذين ال يتكلمو0 �ال 
كذًبـا '�B'¹، 'ال äلو عماIم من 
�ملطامع �ملا.ية، 'ال äرó من لسنتهم 
�ال �لبذ��	- كما جتد'0 �ملشـايخ § 
باكسـتا0 بل § معظم �ملساجد هنا 
يتكلمـو0 § خطبهم ضد  يًضا ال 
�جلماعة '�ملسـيح �ملوعو. � �ال 

علما�  فهـل هؤال�  ببذ��-  بكال5 
 Ã شـو0 �هللا تعا�؟ �جلو�>: كال�

كال. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

�علمو� نـه ال يتعثر �ال �جلاهل. �لزّلة 
�ل· صابت �لشيطاÅ 0 تكن عن علم 
بل كانت عن جهل. لو كا0 كامال 
§ علمه ملا ¹ّ?. �لقر=0 �لكرمي ال يذ5ّ 
�لعلم، '�منا يقو? ﴿�منا �شى �هللا من 
عبا.¼ �لعلما�﴾. '�لشـيخ �' �لعلم 
فالذين  �إلميا0.  �لناقص خطٌر علـى 
عاBضو� Å يهلكو� بسبب �لعلم، �منا 

هلكهم جهُلهم. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

ليس �لعاِلم �لربـا� َمن ال يوجد له 
مثيل § علم �لصر  '�لنحو '�ملنطق 
'غ$ها، �منا �لعاÅ �لربا� من �شـى 
 .Bهللا .�ئما، 'ال يهذ� لسانه 'ال يهذ�
ما �ليو5 فح¦ غّسـالو جثِث �ملوتى 

ُيسمُّو0 نفسهم علماَ�.

هل �مليت ال يقومو0 بغسله  0(علًما 
§ �لقاB	 �Iندية عا.ً	، بل هنا� قو5 
ِحرفتهم غسل �مليت قبل .فنه، فبهم 
�ملسيح  فيقو?  �مليت،   <Bقا يستعني 
�ملوعو. � �0 غّسا� �ملوتى هؤال� 
 Ã ،نفسهم علما�يًضا بد'� ُيسمُّو0 

يو�صل � قائال)
 'هكذ� فقد �ستغّل �لنا× لفظ �لعلما� 
حلرفتهم يًضا، 'هكذ� قد ُحّقر� هذ¼ 
�لكلمة ميا حتق$، حيث �سـتعملوها 
خال  �ملر�. �لربا�، �لك 0 �لقر=0 
�لكرمي قد 'صف �لعلما� بقوله تعا� 
﴿�منا �شى �هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، 
� �لعلما� هم عبا. �هللا �لذين �شونه. 
فالذين ال يتصفو0 �و  �هللا 'خشيته 
ْو� علماَ�  'تقو�¼ ال يستحقو0 0 ُيَسمَّ

بًد�. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

 ôُع �لعاِلم، '�لعلم ما هو يقي �لعلما�̀ 
'قطعـي، '�لعلم �حلق �منـا ُينا? من 
�لقر=0 �لكرمي. �نه ال ُينا? من �لفلسفة 
�إلجنليزية  �لفلسـفة  �ليونانية 'ال من 
�حلالية، '�منا ُينا? من �لفلسفة �إلميانية 
�حلقـة. �0 كما? �ملؤمـن 'معر�جه 
يكمـن § 'صوله �� .Bجة �لعلما�. 
'هنا Å �صـص �هللا �ملؤمَن، بل قا? 
�منا كمـا? �ملؤمن 0 يصل �� .Bجة 
�لعلما�، 'Úر¹ مقا5 حق �ليقني �لذ� 

إال  اهللا  �ـشـى  "ال 
الذيـن يدركـون مع� 
وقـدرته  عـظـمِتـه 
وجـماله..." وإحـسانه 
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هو منتهى .Bجا� �لعلم. 
(علًما 0 كل مؤمن 'مسـلم يرتقي 
§ �ميانه يسمى مؤمًنا، 'ليس ضر'Bيا 
 Ã .Åبأنه عا 	0 تكو0 عند¼ شـها.

يو�صل � 'يقو?): 
'لكـن �لذيـن ال علم Iـم بالعلو5 
�حلقة، 'Å تنكشف عليه سبل �ملعرفة 
'�لبصـ$	، فهم § خسـر�0 مبني، 

'ميأل'0 =خرִדم .خاًنا 'ظالًما. 
0 �لذين يسّمو0 نفسهم علما�  :ôيع
'لكنهم ِخْلٌو من صفا� �لعلم �حلقيقي 
'مز�يا¼، فـال يوجد فيهم �لنوB �لذ� 
ُينا? بالعلم �حلقيقي. ما �لذين ُيعَطو0 
�ملعرفـة �حلقيقية '�لبصـ$	 �لصا.قة 
'يوهبو0 خشية �هللا نتيجة �لعلم، فقد 
 ôُشّبهو� § �حلديث �لشريف بأنبيا� ب
�سر�ئيل، 'هم �لعلما� �حلقيقيو0. ما 
علما� هذ� �لعصر �لذين يزعمو0 Àم 
علما� بينمـا تناقض عماIم ¹عَمهم 
هذ�، فقد جـا� 'صفهم § �حلديث 
�لشـريف كاآلÁ: "علما´هم شرُّ َمن 
 óُرä مي �لسـما�، ِمن عندهم.حتَت 
0 علما�هم،  ��لفتنة 'فيهم تعو.". 
 يعô علما� هذ� �لزمن، يكونو0 سوَ
Óلو[ حتت �لسما�، ألÀم يتسببو0 § 
�لفنت '�ليهم ترجع هذ¼ �لفنت. 'هذ� 
ما جتد'نه علـى ÏB �لو�قع �ليو5، 
فإ0 �ل��عا� '�لفنت كلها �منا نتجْت 

بسبب هؤال� �لعلما� �ملزعومني. 
فثبت ֲדـذ� �حلديث يًضا 0 كل من 
 ،	B'يسـمى عاملا ال �شى �هللا بالضر
فهذ� مـا نر�¼ �ليو5، كمـا قلُت، �� 
يتسبب كثرية هؤال� �لعلما� �ملزعومني 

§ نشو> �لفنت '�ملفاسد.
'يقو? �ملسيح �ملوعو. �: 

�0 تقو¬ �هللا 'خشـيته تتأتى بالعلم 
'�ملعرفة كما قا? �هللا تعا� ﴿�منا �شى 
�هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، � ال �شى 
�هللا تعا� �ال �لعلما�. لقد تبني من هنا 
�ال� 0 �لعلم �حلقيقي �منا يتولد �شية 
�هللا تعا�، 'قد Bبط �هللا �لعلَم بالتقو¬ 
مبّيًنا 0 �لعاÅ �لكامل ال بد 0 �شى 
�هللا تعـا�. '�لعلم هنـا عند� علُم 
�لقر=0 �لكرمي، ال علم �لفلسفة 'غ$ها 
من �لعلـو5 �ملا.ية، أل0 حتصيلها ليس 
مشر'طا بالتقو¬، بل ميكن Ú 0صل 
عليها �ملؤمن كما Úصل عليها �لفاسق 

'�لفاجر، ما علم �لقر=0 فال يعطى �ال 
للمتقني �لصاحلني. فثبت 0 �ملر�. من 
�لعلـم هنا هو علم �لقر=0 �لذ� يزّ'. 

صاحبه بتقو¬ �هللا 'خشيته. 
Ã يقو? �ملسيح �ملوعو. �:

Æـب عـد5 �الÍـد�Ø مـن لفظ 
﴿�لعلما�﴾، أل0 �لعاÅ هو من �ا  
�هللا حيث قا? �هللا تعا� ﴿�منا �شـى 
0 �لذين  :��هللا من عبا.¼ �لعلما�﴾، 
�شو0 �هللا من عبا.¼ هم �لعلما�. �0 
تبلغ  تعا�  عبو.يتهم 'خشـيتهم هللا 
من �لكما? ðيـث �Àم يتلقو0 علًما 
'معرفـة من �هللا تعـا� 'منه ينالو0 
فيوًضا، 'هذ� �ملقا5 '�لدBجة �منا ُينا? 
باّتباØ �ملـر� �لكامل للن» � 'تفانيه 

§ حبه ðيث ينصبغ بصبغته �. 
فهذ¼ هي حقيقة �لعاِلم 'هذ� هو �ملر�. 
من كو0 �لعلما� �شو0 �هللا تعا�. �0 
هذ¼ �ألقو�? كما تكشف لنا �لفر[ بني 

والعلـم هنـا عندي علـُم القرآن الكـرمي، ال علم 
الفلسـفة وغ�ها من العلوم املادية، ألن حتصيلها 
ليس مشروطا بالتقوى، بل ميكن أن �صل عليها 
املؤمـن كما �صـل عليها الفاسـق والفاجر، أما 
علـم القرآن فال يعطـى إال للمتقـني الصاحلني. 
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�لعلما� �حلقيقيني '�ملزعومني �لز�ئفني، 
فإÀا تنّبهنا �� ضر'B	 �لتحلي بتقو¬ 
�هللا 'خشيته، �� ال بد منه لكي نكو0 
مؤمنني مسلمني. فهذ¼ هي �ملسؤ'لية 
�مللقا	 علينا، 'هذ� �حلكم ليس خاًصا 
 Bٌبفئـة معينة، بل كل مؤمـن مأمو
بالسـلو� على سبل �لتقو¬، كما ال 
بد له من �لتأسي بأسو	 �لرسو? �، 
�� ال يتيسـر حب �هللا بد'0 �لك. 
لقد فتح �هللا تعا� § شـهر Bمضا0 
� يعيننا  هذ� بو�> قربه لنا، 'هيأ جوًّ
على �لتحلي بتقـو¬ �هللا 'Úثنا على 
�لتأسي بأسو	 Bسو? �هللا �، حيث 
 ×'B. �لقر=0 'كذلك   ×'B. ُتلَقى 
حديث �لرسـو? �، 'Ôن نستمع 
�ليها، 'علينـا 0 ننتفع ֲדا يًضا حق 
�النتفاØ. علينـا �لبحث عن �لطر[ 
�ل· تزيدنا § تقو¬ �هللا 'خشيته من 

خال? تال'	 �لقر=0 '�الستماØ له. 
حتدã قليًال عن تفس$  0'. �آل0 '
�آليـا� �ل· �سـتهللُت ֲדا خطب·. 
'كما قلُت �0 �آليا� �خلمس �ُأل'� 
هي من سـوB	 "�ملؤمنو0" حيث بّين 
�هللا فيها خصائص �ملسـلم �حلقيقي. 
لقـد �كر �هللا تعـا� § �آلية �أل'� 
منها 0 �ملؤمنـني �حلقيقيني يصابو0 
برجفة 'Bعد	 من خشـية �هللا. فعلى 
�ملؤمن �حلقيقي 0 تستو� خشية �هللا 

0 يقّر بعظمة �هللا  �عليه هكـذ�، 
'يرجتف منه نتيجـة �ميانه بأنه تعا� 
 0� Ã .كلها 	B'�لقـد 	ميلك �لقـو
�لذين يؤمنو0 بآيا� �هللا هم �ملؤمنو0 
حًقا. 'مـا هي تلـك �آليا�؟ �0 
'�مـر �هللا كلها '�آليا� '�ملعجز�� 
�ملذكوB	 كلهـا 'كافة =يا� �لقر=0 
�لكرمي مبنـزلـة �آليا�، '�لعمُل ֲדا 
ضر'�B للمؤمـن. '�حلق 0 �إلميا0 
ال يكتمـل �ال ��� عمـل �ملر� بتلك 
�ألحكا5 '�أل'�مر كلها، 'هذ� �لعمل 
يؤ.� �� تقوية �ميانه 'يزيد¼ خشـيًة 
هللا تعا�. Ã قا? بأ0 �ملؤمن �حلقيقي ال 
ُيشر� بربه حد�، � �لذ� �شى �هللا 
تعا� 'يؤمن بآياته ال يرتكب �لشر�. 
'لكن § بعـض �ألحيا0 يصدB من 
 ÿيكن باملع Å 0� إلنسا0 شرٌ� خفّي�
�حلر§، لذ� هنا� حاجة �� 0 ير�قب 
.�ئما،  متناهية  بدقة  �إلنسا0 نفسـه 
عندها فقط يكو0 مؤمنا حقيقيا. �ً��، 
ال بد لإلنسا0 من Æ 0عل قوله 'فعله 
ثابتا على �لصـد[ '�حلق كل حني 
'=0. فقد �كر �هللا تعا� �ألمر �لر�بع 
 	Bملذكو� '�ألحـكا5  �آليا�  ضمن 
0 �ملؤمنني �حلقيقيني �دمو0 �لدين، 
'قاִדم  'يبذلو0  �ألمـو�?  'ينفقو0 
يضـا § هذ� �لسـبيل، بل Úا'لو0 
0 يعملـو� باأل'�مر كلها 'مع �لك 

تبقى قلوֲדـم خائفة من �مكانية عد5 
قبو? عماIـم عند �هللا تعا�، ' من 
0 يصدB منهم خطأ خفّي من شأنه 
0 ُيبعدهم عن �هللا تعا�، '�شـو0 
0 يرتكبو� شـركا خفّيا يعو. 'باال 
عليهم، 'قـد يصبح عد5 �لعمل بأمر 
من '�مر �هللا ' �لضعف § �إلنسا0 
سببا للضعف § �إلميا0 ' قد تكو0 

�خلشية Bيا� فقط. 
هنا� B'�ية عن عائشة Bضي �هللا عنها 
تفيد Àا سـألت �لن» � عن �آلية: 
﴿َ'�لَِّذيـَن ُيْؤُتو0َ َما =َتـْو� َ'ُقُلوُبُهْم 
َ'ِجَلٌة﴾ هل تعô �آلية 0 �إلنسـا0 
ميكن 0 يفعل ما Úلو له 'هو �شى 
 ôهللا تعـا�؟ فقا?: كال، �آلية ال تع�
�لك بـل �ملر�. منهـا 0 يبقى �ملر� 
خائفا ح¦ 'هو يكسـب �حلسنا�، 
نه Æب 0 يتذكر .�ئما 0 �هللا  ÿمبع
يضا فهو يقبل بعض �حلسـنا�  ôغ
'ال يقبل بعضهـا �آلخر، فهذ� �ألمر 
 5بيد �هللا تعا� سو�� قبل عمال معينا 
Å يقبل. لذ� على �إلنسـا0 0 يكو0 
خائفا .�ئما من ال يغفر له Bبه عندما 
ميتثل مامه، 'ينبغي ال يعتّز حد ðسنة 
من حسناته. فكا0 من عا.	 �لن» � 
0 يدعو كما 'B. § �لر'�ية عن شهر 
بن حوشب َقاَ?: ُقْلُت ُأل5ِّ َسَلَمَة: َيا 
5َّ �ْلُمْؤِمِنَني َما َكا0َ َْكَثُر ُ.َعاِ� Bَُسوِ? ُ
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�ِهللا � ِ�َ�� َكا0َ ِعْنـَدِ�؟ َقاَلْت: َكا0َ 
ْكَثُر ُ.َعاِئِه َيا ُمَقلِّـبَ �ْلُقُلوِ> َثبِّْت َ
َقْلِبي َعَلى ِ.يِنـَك. َقاَلْت، َفُقْلُت: َيا 
Bَُسوَ? �ِهللا، َما َْكَثَر ُ.َعاَ�َ� َيا ُمَقلَِّب 
َقْلِبي َعَلى ِ.يِنَك؟ َقاَ?:  َثبِّْت  �ْلُقُلوِ> 
َيا ُ5َّ َسـلََمَة �ِنَُّه لَْيَس =َ.ِميٌّ ِ�ال َ'َقْلُبُه 
َبْيَن ُْصُبَعْيِن ِمْن ََصاِبِع �ِهللا َفَمْن َشاَ� 
َقا5َ َ'َمْن َشاَ� َöَ�¹َ. (�لترمذ�، كتا> َ

�لدعو�� عن �لن» �)
لقد جا� �لن» � ليهدينا، 'بالتأسـي 
�حلقيقة  �لتقو¬  على  نّطلع  بأسـوته 
'�خلشـية �حلقيقية. فإ�� كا0 �لتأسي 
بأسـوته Æعل �ملرَ� حبيب �هللا تعا� 
'كا0 مستو¬ خشيته نه كا0 �ا  
�هللا تعـا� .�ئما، فكـم Ôن ðاجة 

لالنتبا¼ �� هذ� �ألمر؟
يقو? �هللا تعـا� بأ0 من يبلغو0 هذ¼ 
�حلالة من �خلشية فهم �لذين يسبقو0 
�آلخرين § �خل$�� '�حلسنا�. فال 
ينتبه �إلنسـا0 �� كسب �حلسنا� 
'فعل �خل$�� 'ال يسعى Iا �ال ��� كا0 
Úاسب نفسـه مر	 بعد خر¬. فمن 
يتحلَّْو0 ֲדذ¼ �حلالة تتقد5 خطاهم Ôو 
�لذين يسعو0  كسب �حلسنا� 'هم 
 Bخل$�� '�ال¹.ها� Øنو�لفعل `يع 
§ �لتقـو¬، 'لكنهـم ال يتفاخر'0 
بذلك، بل äضع قلوֲדم �� �هللا تعا� 
§ كل حالة '§ كل =0، 'هذ¼ �حلالة 

تؤ.� �� �لفو¹ بقر> �هللا تعا�.
يا.� �لن» � على �ألمة نه  Nك'من 
عّلمنا طر[ �لدعا�. 'B. § �حلديث 
.عـا�، '§ �حلقيقة هـذ� �لدعا� لنا 

فينبغي علينا `يًعا 0 نو�ظب عليه:
َعْن َعْبـِد �هللا ْبِن َعْمـٍر' َقاَ?: َكا0َ 
Bَُسوُ? �ِهللا � َيُقوُ?: �للَُّهمَّ �ِنِّي َُعوُ� 
ِبَك ِمْن َقْلٍب َال َيْخَشـُع َ'ِمْن ُ.َعاٍ� 
َال ُيْسـَمُع َ'ِمْن َنْفٍس َال َتْشَبُع َ'ِمْن 
ِعْلٍم َال َيْنَفُع، َُعـوُ� ِبَك ِمْن َهُؤَالِ� 
�ْألBََْبـِع. (�لترمذ�، كتا> �لدعو�� 

عن Bسو? �هللا �)
'فقنـا �هللا تعا� لفهـم معا� هذ� 

�لدعا�.
قد5 لكم .عـاً� =خَر للن» � 'هو 
Úتو� على منو�ó لسمو مكانة �لن» 
� § �لتو�ضع 'خشـيته هللا. 'كا0 
ِة  �لك ما َ.َعا ِبِه Bَُسوُ? �ِهللا � ِفي َحجَّ
�ْلَوَ.�Øِ: ”�للَُّهمَّ �ِنََّك َتْسَمُع َكالِمي، 
َ'َتَر¬ َمَكاِني، َ'َتْعَلُم ِسرِّ� 'عالنيِتي، 
ال َيْخَفى َعَلْيَك َشـْيٌ� ِمْن َْمِر�، ََنا 

�ْلَباِئُس �ْلَفِقُ$، �ْلُمْسَتِغيُث �ْلُمْسَتِجُ$، 
�لَوِجُل �ْلُمْشـِفُق، �ْلُمِقـرُّ �ْلُمْعَتِرُ  
ِبَذْنِبِه، َْسـَأُلَك َمْسـَأَلَة �ْلمستكِني، 
لِيِل،  �لذَّ �ْلُمْذِنِب  �بتهاَ?  �ِلَْيَك  َْبَتِهُل '
ِريِر، َمْن  ْ.ُعوَ� ُ.َعـاَ� �ْلَخاِئِف �لضََّ'َ
َخَضَعـْت َلَك Bََقَبُتـهُ، َ'َفاَضْت َلَك 
َعْيَناُ¼، '�?َّ َجَسُدُ¼، َ'Bَِغَم َْنُفُه َلَك، 
�للَُّهمَّ ال َتْجَعْلِني بُدعاِئَك َشِقيًّا، َ'ُكْن 
ِبي َ.ْ'ًما Bَِحيًما، َيا َخْيَر �ْلَمْسـُئولَني 
َ'َيا َخْيـَر �ْلُمْعِطَني.“ (�ملعجم �لكب$ 

(��Nللط
هذ� هو �لن» �لعظيم � �لذ� قد5 لألمة 
سو	 سامية § خشية �هللا تعا�. �0 كل 
قو? 'عمل للن» � ينبئ عن خشيته 
هللا. 'مع 0 �لذين �نتسبو� �� �لن» � 
 0تلقو� بشاB	 B”ضي �هللا عنهم“ �ال 
�لن» � كا0 شـد �لنا× خشوعا هللا 

تعا� بسبب Óافته له �.
للن» �  فهذ¼ هي �ألسـو	 �حلسنة 
'هذ¼ هي خشـيته هللا، فلو �تبعنا هذ� 
�لن» � 'سعينا لنصطبغ بصبغته 'نوّلد 
هذ¼ �لصفا� § نفسنا فسنوفق لنيل 
فضـا? �هللا تعا�. نسـأ? �هللا تعا� 
 �'B �Bمضا0 لندB § لنا �لتوفيـق
�خلشية �إلIية 'نقضي حياتنا مر�عني 
Iا، كما ندعو �هللا تعا� 0 يوفقنا § 
شهر Bمضا0 �حلا� إلحد�ã �نقال> 

B'حا� § نفسنا. =مني

َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب
 َثبِّْت َقْلِ�

 َعَلى ِديِنَك.


