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التقوى

È6¸\;f¢\È6¸\;f¢\


لعظيم،  
لسر   
هذ
 ¯ 
لساFية  
لقو� +
عني  
ملؤمنني،  عر+_ 

حليا� 
ألبدية، من شرÕ منه فسيحيا 
Âهر�  �®ا  
ُملحيني.  من  يكو2  بل 

خللو0 
ل� �هب جلجامش ليبحث 

عنها.

حلب  مع  
إلنسا2  Fحلة  تبد� 
 �� 
إلنسا2ُ  يلتفت  عندما  
إلKي 

لسليم  
لعقل   2�  .� 
هللا  +جو0 
 ��  2
يقو0 
لسليمـة  
لفطر� +
حتـمية +جـو0 
هللا �، +لـكن 

حلب   �� يصـل  ال  
إلنسـا2 
 ¯ يستقـر  عـندما  �ال  
إلKي 
 � 
هللا  بأ2  يقـٌني  نفسه  �عما_ 

موجـو0 فعـال.

البد  �إل�ي،  �حلب   .e تصل  لكي 
من P2 جتد �هللا 42ال.


هللا  عن  
لبحث  طريق  
إلنسا2  يبد� 
� عندما يستجيب �� �لك 
لد
عي 

لد
خلي̄  نفسه 
لذE يناE0 بوجو0 
+يدفعه  
إلنسا2،  فو_  مقدسة  قو� 

�� حتمية 
خلضو� Kا.
َبِني  ِمْن  َ�َخَذ Fَبَُّك  قا= تعا� ﴿َ+ِ�ْ� 
7َ0َÚ ِمْن ُظُهوFِِهْم F�ُِّيََّتُهْم َ+َ�ْشَهَدُهْم 
َعَلى �َنُفِسِهْم �ََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلو
 َبَلى 
َشِهْدَنا 2ْ�َ َتُقوُلو
 َيْو7َ 
ْلِقَياَمِة �ِنَّا ُكنَّا 
(١٧٤ ¤
َعْن َهَذ
 َغاِفِلَني﴾ (
ألعر


لد
عي، فإنه Ëد  
فإ2 
ستجاK Õذ
تلك  عن  
لبحث  ÿو  مندفع�  نفسه 
�ليها  يصل   Ùح 
ملقدسة،  
لقو� 

+يتعر¤ عليها +يلتصق ֲדا.


لد
عي،  
+�ما 
لذE ال يستجيب Kذ
فإنه �حد Fجلني:

�ما �2ْ يسلك طريق �نكاF +جو0 
هللا 
.�

+�ما �2ْ يكتفي مبا +جد عليه óتمعه 
على  للتعر¤  يسعى  +ال  +�هله، 
 Íلطقو
  �
بأ0 +يكتفي   � 
هللا 


لشعائر.+
ِلَربِِّهُم   

ْسَتَجاُبو ﴿لِلَِّذيَن  تعا�  قا= 
َلْو  َلُه   
َيْسَتِجيُبو َلْم  
لَِّذيَن +َ 
ْلُحْسَنى 
2�ََّ َلُهْم َما ِفي 
َألÀِFْ َجِميع� َ+ِمْثَلُه 
ُسوُ�  َلُهْم  ُ�ْ+لَِئَك  ِبِه   
الْفَتَدْ+ َمَعُه 
َ+ِبْئَس  َجَهنَُّم  َ+َمْأَ+
ُهْم   Õِْلِحَسا



ْلِمَها0ُ﴾ (
لرعد ١٩)
+ما هي 
الستجابة هللا � �ال 
ليقني 

بوجو�0 ¾ 
لتعر¤ عليه �.

E&لزه
 �ها
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فأ+= خطو� على طريق 
لبحث عن 
 Í+ملغر

هللا � هي 
الستجابة لند
ئه 

¯ �عما_ 
لنفس 
إلنسانية.

�4خلطوE �لثانية هي معرفة �هللا �.
�Ûائه  معرفة   Áتع   � 
هللا  +معرفة 
 ¯ +جتلياִדا  +صفاته  +معانيها، 

لكو2، +ال يبلغ 
ملر� معرفة 
هللا � 

�ال من خالKا.
شيئ�  »ب   2� ميكن  ال  فاإلنسا2 
Ëهله، بل ال يشعر بوجو�0 �صال. 


لعقل. البد من  
ملعرفة هي  ++سيلة 
�2 يقتنع 
إلنسا2 �+ال بأنه عاقل، فلو 
 �Fلقد
 +لديه  عاقل  بأنه  
ملر�  
قتنع 

خلطأ، +  Õ

لصو بني  
لتمييز  على 
عندئذ تتولد بد
خله Fغبة ¯ 
قتحا7 
سيا¬ 
لتقليد 
ألعمى. +تلك 
لرغبة 

يتولد منها 
جلهد +
لص;.
عاقل،  بأنه  
ملقتنع  غ&  
إلنسا2  �ما 
له  مييز  Úخر  عقٍل   �� "تاج�  جتد� 

خلطأ. +  Õ

لصو+ 
لشر + 
خل&  بني 
كالطفل متام�، +لذلك جند �2 
لطفل 
غ& مكلف، ألنه ال يستطيع �2 مييز 

خلطأ. +  Õ

لصو+ 
لشر + 
خل&  بني 
 ÷F0قا يصبح  عندما  
لتكليف  +يبد� 

على 
لتمييز.
 2� ميكن  ال  
لبشر  من  
لنو�   
+هذ
 �Fفإنه يؤمن بالصو يعر¤ 
هللا �، 


ل� ÛFها له شيخه عن 
إلله، مهما 
ֲדا،  يؤمن  فإنه   �Fلصو
 هذ�  كانت 

بل يد
فع عنها.
 Çلثالو
 عقيد�   Àتتعر فعندما 

لدين  Fجا=  يقو7  للنقد،  
ملسيحية 
عن  يد
فعو2  ال  �®م  عنها.  بالدفا� 
 �Fلصو
 تلك  عن  يد
فعو2  بل  
هللا، 


ل� ÛFها Kم Úبا� 
لكنيسة.

لتجسيم  عقيد�   Àتتعر +عندما 
للنقد، يقو7 
لسلفيو2 بالدفا� عنها، 
+�منا   ،� 
هللا  عن  يد
فعو2  ال  فهم 

ل� ÛFها  �Fلصو
يد
فعو2 عن تلك 

Kم مشاÜهم.

ملا�q هذ� �لتقليد �ألعمى؟
يدFكو2  �نفسهم  �عما_   ¯ أل®م 
بأ®م ليسو
 عقال�، +ال يستطيعو2 �2 

يأتو
 بأفضل مما جا� به "
لعاقلو2".

ملر� �نه عاقل مميز +
ستقر  �F0� فلو
معتقد
ته  لوضع  قلبه،   ¯ �لك 


لتمحيص، + 
لفحص   Fمنظا حتت 
 
+الستطا� �2 يتخذ 
لقر
F بأ2 هذ

صو
Õ +هذ
 خطأ.

 �q4ما قائال:   sمعتر  sعتر� 4لو 
لو فعل �ملرa هذ� u ضل �لطريق؟

 ¾ ûبإخال 
�قو=: لو فعل 
ملر� هذ
حتم�  فإنه  
لبد
ية،   ¯ 
لطريق  ضل 

لنهاية،  ¯ Õ
سو¤ يصل �� 
لصو

هللا � قد +عد بذلك حيث قا=:+


لَِّذيَن َجاَهُد+
 ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا +َ﴿

هللا َلَمَع 
ْلُمْحِسِنَني﴾ (
لعنكبو�   َّ2�ِ+َ

.(٧٠
فما�
 على 
إلنسا2 �ال �2 يبذ= 
جلهد 
¯ معرفة 
هللا �، +على 
هللا � �2 

يهديه �� 
لسبيل 
لقومي.
هو  
إلميا2   Íسا�+ 
لدين،  �صل   2�
 Íلطقو
+ 
لشعائر +  ،� 
هللا  معرفة 
على  للحفا�  سيا¬  �ال  هي  ما 
من  بالعقيد�  يكتفي  +من  
إلميا2. 

وعندمـا تتعـرض عقيـدة التجسـيم للنقـد، 
ال  فهـم  عنهـا،  بالدفـاع  السـلفيون  يقـوم 
يدافعـون عـن اهللا �، وإمنـا يدافعـون عـن 
تلـك الصـورة الـ� رسـمها �م مشـا¤هم.
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فمثله   ،Íلطقو
+ 
لشعائر   2+0

لرما=،  من  قصر÷   Áيب َمن  كمثل 

لوقت يضيع  F+مبر+ ،ñلريا
 �+Fتذ

+يتبعثر.
 Íلطقو
+َمثل َمن يكتفي بالشعائر +
من 2+0 
لعقيد� 
لصحيحة، كمثل 
ما  �حسن  فجعله  بيت�   úب Fجل 
من  +تركه   ،¬Fخلا
 من  يكو2 

0 من Â با يباب�. فمهما

لد
خل خر
 úال يصلح للُسك ،¬Fخلا
حسنه ¯ 

من 
لد
خل +يظل خا+ي� خرب�.
+بيت 
هللا 
حلقيقي هو قلب 
ملؤمن، 
"َما  
لقدسي  
حلديث  كما جا� ¯ 
َ+َلِكْن  َسَماِئي،  َ+ال  Fْ�َِضي  َ+ِسَعِني 

ْلُمْؤِمِن"، فالبد  Eِسَعِني َقْلُب َعْبِد+َ
قلبه الستقبا= 
هللا  
ملر�  َيُعّد   2� من 
 .� مبعرفته  قلبه  يفر�   2�+  ،�
معرفة  من  
لقلب  خال   
�� +لكن 

لشعائر  على  
حلفا�  مع   ،� 
هللا 
 � 
هللا  يسكن  فكيف   ،Íلطقو
+
من  خرب�   ،¬Fخلا
 من  fيال  بيت� 


لد
خل؟

�ملُعلـم
 � ميكن  كيف  
ملر�،  يتسائل  +لو 

لذE هو غيب   � 
هللا  �عر¤   2�
بعقلي؟  
لباطن،  +باطن  
لغيب، 

�+ليس هذ
 تكليف مبا ال �طيق؟


حلقيقة  تلك   � 
هللا  َعِلم  �قو=: 
فأنشأ 
ملُعلم، +
تصل به بوحي منه 
�، +عّرفه بنفسه، +�مر� �2 ُيعّر¤ 


لناÍ برֲדم.

ملُعلم هو 
إلما7، +ال يتر� 
هللا  
+هذ

لدنيا بغ& ُمعلم. +كيف يتركها  �
بغ& �ما7، +قد 
فترÀ عليها معرفته 

�؟
منذ   7َ0Ú  � 
هللا  بعث   2� �يكفي 

Úال¤ 
لسنني؟
+ملا�
 �Fسل ¯ شيع 
أل+لني؟

¾ توقف بعد بعثة خامت 
لنبيني؟
�ما7  بعثة  عن   � 
هللا  توقف  لو 
نفس   ¯+ برֲדم،   Íلنا
 ُيعّر¤ 

لوقت يكلف 
هللا � 
لناÍ مبعرفته، 

فهذ
 تكليف مبا ال يطيقو2.  
 Ùح 
إلما7  على  
ملرُ�  يعثر  +ال 
يستسقي معرفة 
هللا �. قا= تعا� 
َفُقْلَنا  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  
ْسَتْسَقى   �ْ�ِ+َ﴿
َفانَفَجَرْ�  
ْلَحَجَر  ِبَعَصاَ�   Õْْضِر

ِمْنُه 
ْثَنَتا َعْشَرَ� َعْين�﴾ (
لبقر� ٦١)

�+ال  
ملعرفة  تستسقي   2� من  البد 
عندئذ سو¤ ُيفجر 
هللا لك 
لينبو� 
هو  
حلقيقي  فاملتدين  
إلما7.  +هو 

لذE يتخذ 
لدين شغال له، يهتم به 
+يبحث̄  علومه +يعمل 
لصاحلا� 

حلسنة.  
ألخال_ +  �

لعبا0 من 
ال  +من  ُيعطى،  ال  يطلب  ال  +من 

 Áيستغ +من  له،  ُيفتح  ال  يستفتح 
ُيظهر 
حلاجة  ُيستغú عنه. +من ال 
ُيعطى  � ال  
لفقر �� معرفة 
هللا +

لصدقا�، فإ2 
هللا � يقو= ﴿�ِنََّما 

ْلَمَساِكِني﴾ +َ  �ِ
لِْلُفَقَر َدَقاُ�  
لصَّ


لتوبة ٦١))
 

�لدليل على �حلب �إل�ي
يدخـل   2� يريد  �نسا2  كل 
 2� يريد  �حـد  ال  +لكـن  
جلنة 

يـمو�.
 ¯ 
لرغبة + 
هللا،  "بة  يزعم  َمن 

آلخر�، ¾ »ز2 على ضيا�   F

لد
 ¯ صـا0قا   �
�تر يد�،  من  
لدنيا 

Âعمـه؟
ُيصّد_   Eلذ
 �ال  
لصا0_  هو  َمن 

قوَله عمُله.

َمن هو �لز�هد؟
ال   Eلذ
 
لفق&  هو  
لز
هد  كا2   
��

ميلك شيئا، فبأE شي� يزهد؟

لدنيا  þتأ Eلذ

لز
هد 
حلقيقي هو  2�
 Áلغ
بني يديه +مع �لك يتركها. هو 
 �
ملذ كل  ينا=   2� يستطيع   Eلذ

يتركها.  �لك  من  +بالرغم  
لدنيا 

+كذلك س& 
لز
هدين.
�ما 
لفق&، �+ 
لذE ال يستطيع �2 ينا= 
شيئا من متا� 
لدنيا فهو ليس بز
هد.
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:�Âملا
قا= 
ֲדا  Ëد   ² +من  
لدنيا  عن  عز+فا 

مر
0÷ آلما= تعلل بالزهد
 ÷Fد ¯ نفسه شعوË ُملحب هو من


لدنيا +
مليل  بالرغبة ¯ 
البتعا0 عن 


آلخر�. ��
 ،�
Fلالختبا  Àيتعر �لك  بعد 
 �� بامليل   �Fشعو حقيقة  يظهر  هنا 
 7� حقيقي   Fشعو هو  هل  
آلخر�، 

شعوF مزيف؟

لفتنة   Â+جتا+  Fالختبا
  ¯ جنح   
��

فهو ُمحب فعال.

 سقط ¯ 
لفتنة فهو ليس ُمبحب، ��
 Fشعو 
آلخر�   �� بامليل   �Fشعو+

مزيف.
 Fشعو  � يوسف   ¯ تولد  لقد 
للفتنة،   Àتعّر+ 
آلخر�،   �� بامليل 

+جنح فيها.
+تولد ¯ �بر
هيم � شعوF بامليل 
+جنح  للفتنة،   Àتعر+ 
آلخر�،   ��

فيها.

لفتنة   ¾  Fلشعو
  
ֲדذ مير   ºن +كل 

ملتدينو2  هم  �+لئك   .ñلنجا
  ¾

حـق�.

�ملوعو�  �ملسيح  عند  �إل�ي  �حلب 
�

فهم�  �ال  يكن   ² Úنف�  �كرنا�  ما 

لكلما� �ما7 
لعصر 
ملسيح 
ملوعو0 
 Óففي قصيدته " يا َمن �حـا ،�
�ماُمنا  لنا  Fسم  باآلالِ�"  
خلـلَق  

لطريق  +مهدينا،  +مسيُحنا  +ها0ينا 
 Ùح فيه  نس&   2� Ëب   Eلذ

فبد�   ،� 
هللا  معـرفة   �� نصـل 
 � 
هللا  +جـو0   �� بااللتفـا� 

حـيث قا=:

خلـلَق  باآلالِ� Óيا َمن �حـا

     ُنثـÁ عليك +ليس حوُ=  ثناِ�

u طلب �ملعرفة فقا`:
�ّنا �Fينا  ¯ 
لظـال7  مصيـبة

     فاFَحـْم +�َْنِزْلنا  بد
F ضـياِ�

فوصل e. �ملحبة فقا`:

ملحـبة  Fَْيَقها Íكأ Áعطيـَت�

     فشربُت Fَ+حاً� على Fَْ+حـاِ�

u جنح z �بتالy�a �لدنيا فقا`:
           
ملا �Fيُت كما=  لطفك  +
لند
     �َهب 
لبال� فما  ُ�ِحسُّ  بالئي

� تركُت  
لنفس مع  جذباִדا�
      ملا �تـا� طالُب 
لطـلبـاِ�

مْتـَنا مبـو� ال ير
� عـد+ُّنا
     بُعدْ�  جناÂُتنا  من 
ألحـيا�

ليكو�g P? هذ�   � �هللا  فاصطفا* 
�لزماP، فقا`:


ُهللا �عطـا� حـد
ئق علِمـه
     لوال 
لعـناية كنُت كالسفهاِ�
+قد 
قتضْت Âفر
ُ� مرَضى َمْقَدمي
       فحضرُ� ّاًال كؤ+Íَ شفاِ�


هللا، فيا  Õهو با 
+َمن يريد 
هللا، فهذ
�يها 
ملرضى هذ
 هو 
لطبيب، +معه 


لشفا�. Í+كؤ

وَمثـل َمن يكتفي بالشـعائر والطقوس من دون 
العقيـدة الصحيحة، كمثل رجل ب¦ بيتًا فجعله 
أحسـن ما يكون من اخلـارج، وتركه من الداخل 
خرابـا يبابًا. فمهما زاد من حسـنه T اخلارج، ال 
يصلح للُسـك¦ من الداخل ويظل خاويًا خربًا.


