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كلمة �لتقو�٢

 Mجا ��نه  �حلّي..  �لدين  هو   Uإلسال�  �� ُيقا=  حني 
من عند �هللا �لعزيز �لعلّي، يتبا<� على �لفو� Y �لذهن 
سؤ�=، �ينشأ Y �لفكر @مٌر عضا=: @ليست �أل<يا� كلها @<يانا 
حّية؟ @ال جند Y كلٍّ منها خ�eً �مزّية؟ @ليست �أل<يا� كلها 
قد نزلت من لد� �l �لعاملني؟ @ليس هو سبحانه �لذD @�سل 

�ألنبياM ��ملرسلني؟ 
�لعظيم،  �لعلّي  <ينا حيا ألنه جاM من عند   Uإلسال� فإ>� كا� 
�لرحيم،  �لعلّي  نفس  لد�  من   �Mيضا جا@  pألخر� فاأل<يا� 
��>� كا� �إلسالU <ينا حّيا ألنه جاM ببعثة سيد �لرسل @$عني، 

فاأل<يا� �ألخرD جا�M @يضا عن طريق �ألنبياM ��ملرسلني.
@تباعا  @ليس جلميع �أل<يا�  �ملرM �يقو=:   =Mيتسا �كذلك قد 
نشرها  على  يعمل  من  بينهم  من  @ليس  ֲדا؟  يؤمنو�  vلصني 
��لدعوw �ليها؟ فلما>� ال تكو� تلك �أل<يا� $يعها @<يانا حّية، 
 eثا� ما @نزله �هللا تعا� فيها من خy كل منها البد @� جند Y�

�مزّية؟
به   zتبا@ �جو<  ملجر<  حّيا  يكو�  ال  �لدين   �@ هو   lجلو���
حّية  @<يانا  �أل<يا�  �ليست  يدعو�.  به  �إلميا�   ��� يؤمنو�، 
أل|ا نزلت من عند �هللا �لعزيز �لكرمي، @� @|ا جا�M من لد� 
@|ا   �@ ��لشر�ئع،  بالقو�نني  تقضي  أل|ا  �ال  �حلكيم.   eخلب�

حتتوD على �أل��مر ��ملو�نع. 
 Dُيوِصل �إلنساَ�  �� �هللا �لذ Dمنا �لدين �حلي هو �لدين �لذ��
هو با�ئه �خالقه، ��عل Y قلب �ملؤمن بذلك �لدين ُحبًّا عظيًما 
هللا �لذD هو كافله ����قه، �حرًصا بالًغا على عبا<ته �طاعته، 
�شوًقا شديًد� للوصو= �� با�ئه بقد� طاقته، �عزًما @كيًد� على 
�لقرl من �هللا ��صاله، �@مًال كبY �eً �لفو� ُ�ّب �هللا �نو�له، 
ح� تفو, صلُة �لعبِد برّبه كلَّ ما عد�ها من �لصال�، �يفيض 
�ملؤمن فيطغى على ُحبِّ ُكلِّ +بوy lٍخٍر  �ِهللا Y قلب  ُحبُّ 
 eقلبه، غ Y نفس �ملؤمن �ال Y لكائنا�، فال يبقى� l� pسو

حب �هللا ��جاM نو�= قربه. 

حينئذ يتطّهُر قلُب �ملؤمن من كل @نو�z �لشائبا�، �ُيَنقَّى من 
�مليل �� �ألهو�M ��لشهو��. �يسطُع فيه نوُ� �هللا فتنقشع ُسُحب 
ُد ���<w �لعبد مع ���<l� w �لسما���. فال  �لظلما�، �تتَوحَّ
يشاMُ �لعبُد �ال ما شاM �بُّه، �ال �بُّ �ال ما @حب ِحبُّه، فتكو� 
طاعة �هللا هي كل ما يتمنا� �ملرM �ما ُيقَضى به ��ُبه. فال تبقى 
له ���<wٌ منفصلة عن ���<w �هللا، �ال تبقى له حياwٌ �ال Y كنف 
�هللا، �ال يهنأ له با= �ال Y ظل �هللا. فيتسامى �لعبد عن كل فعل 
خسيس، �يبذ= لرضاM �به كل عزيز �نفيس، �يهجر ألجل 
حبيبه كل صديق �@نيس، �ُيعطي عن طيب خاطر كل غا= 
��خيص، ح� �نه يعطي قلبه �حياته، �يبذ= ��حه �فؤ�<�، 
ملرضاl� w �لعاملني. فتغيب من قلبه �ُس ُحبِّ �لدنيا �لدنّية، 
�ُتشر, فيه @نو�� �هللا �لبهية، �تتجّلى فيه صفا� �هللا �لُقُدسية، 

�تنe فؤ�<� �لنفحا� �لرّبانية. 
فإ>� بلغ ُحبُّ �هللا لعبد� >لك �حلّد، ��>� @َحبَّ �لعبُد �بَّه بكل 
�خال� َ�َجّد، ��>� مضى ُقُدًما Y سبيل �بِّه بكل عزمية �كّد، 
 Uفيتنـزلو� عليه �يبّلغونه سال ،Uهللا مالئكته �لكر�� H� فحينئذ
�l �لعاملني. �يبشر�نه باجلنة مثوpً �مقصًد�، �يد�فعو� عنه 
 wحليا� Y نه بأ|م @صدقا�� �@�ليا���H�� ،يدفعو� عنه �لعد��
�ليه �هللا بكالU صحيح، ��دثه بقو= فصيح،  �لدنيا، �ُيوحي 
بصا<,  عليه  �ُينعم  �لدنيا،   wحليا�  Y �لثابت  بالقو=  �ُيثبته 
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�ُيكلمه  �ملخاطبا�،   zبأنو� �ليه  �ُيلقي  ��لر�يا.  �لكشو� 
بأحلى �لكلما�، �يبشر� بأعظم �لبشا���.

كذلك يبعث �هللا مالئكته �� >لك �ملؤمن �لوYّ، ليحملو� 
�ليه سالًما من �هللا �لكرمي �لعلّي، ففي ليلة �لقد� �لعظيمة، تتَنزُ= 
مالئكة �هللا �لكرمية، على قلوl �ملؤمنني، �ُتبلغهم سالما من 
 Y ¡يل، لكل من فHلعاملني. �يْنز= @يضا مع �ملالئكة ج� l�

�هللا �قصد سو�M �لسبيل، �Y >لك يقو= �لعزيز �جلليل: 
 Uٌْمٍر* َسَال@َ ِبِإْ>ِ� َ�بِِّهْم مِّن ُكلِّ  �َتَنزَُّ= �ْلَمَالِئَكُة َ��لرُّ�ُ£ ِفيَها 

ِهَي َحتَّى َمْطَلِع �ْلَفْجِر� (�لقد� ٦٥).
   فذكر �هللا تعا� نز�= �ملالئكة �فيهم جHيل، �لكنه ¨ يذكر 
�»ه مباشرw بل �صفه بلفظ جليل، فقا= عنه �نه: ��لرُّ�ُ£�، 
حتمل  على  ُتعينه   ،wجديد ��حا  �ملخلص  �ملؤمن  يهب  ألنه 
نو�ئب �لدهر �لشديدw، فَيْثُبُت �غم �صابته بكل َبِلّية، �يصمد 
�المتحا�،   zنو�@ بكل  عبد�  �هللا  �ميتحن  �@>ّية.  مصيبة  لكل 
فيخر¬ منها $يعا ُمكَرًما �ال ُيها�. �قد يصيبه �هللا بالفقر �قلة 
�ملا=، فيعطي Y سبيل �هللا من �لقليل �لذD بقي عند�.. شاكر� 
 ،wعد نو�ئب  �ملؤمن  ُتصيب  قد  �هكذ�..  حا=.  كل   Y �به 
كل  من  �لنا�  طهرته   �@ بعد  �ملصهو�  كاملعد�  منها  فيخر¬ 
ثباته  �لغر�ئب، �تشاهد من   �Hيا� صy من pفتر �لشو�ئب، 
�@مر� �لعجائب. �لدنيا �ما فيها ال لب لُبَّه، �ُحّب ُ�خُرِفها 
 �y كل Y ينتها ال ميس قلبه، �تر�� <�ئما شاكر� �ّبه. �تر����
�Y كل حا=، ليس له عند غe �هللا من مطلب @� سؤ�=، بل 
جليال،  ®ًد�  ِحبَّه  �هللا  ��مد  جزيال،  <�ما شكر�  �هللا  يشكر 

�يذكر yالM �به �فضله ُبكرw �@صيال. 
فيفر£ �ملؤمن بكالU �به �لسديد، �يشتا, �� �ملزيد. �تكشف 
@سر��.  فيه من  �ما خفي   �yلقر�  Uعلو �ֲדا  بإ>�  �ملالئكة  له 
َ�ِ� �لبهّية.  �يؤتيه �هللا علوما لُدّنية، �ُيَنزِّ= عليه من �ِحلَكِم ��لدُّ
 ¯eيوحي به �ليه. ف Dُيَثبِّت قلبه �فؤ�<� بالقو= �لثابت �لذ�
 Mنبا@ من  تعا�  �هللا  �ُيؤتيه  �أل�لني،   Uعلو �لصا°  �لعبد  >لك 

�آلِخرين، �يهبه �ملعا�� �ل± @تاها للسابقني، �يسقيه من �لنبع 
�لذD سقى منه �لنبيني، �يطعمه ما طاl من مو�ئد �ملرسلني. 
 ،�yيفتح @مامه سبل �لعرفا�، �مينحه من كنو� معا�� �لقر�
فإ� �لقر�y كتاl مكنو�، ال ميس معانيه �ال �ملطهر��، �>لك 

كما بّينه �لرl �لرحيم.
 Dهو �لدين �حلّي، ألنه يهد Uمن @جل هذ� نقو= �� �إلسال 
�إلنسا� �� �لطريق �لرشيد �لسوDّ. �أل� �إلسالU هو �لدين 
 Dُيوِصُل �إلنسا� بنهج سديد، �� �لصر�³ �لذ Dلوحيد، �لذ�
ُ@ِمَر به من �بِّه، �ُيطهر �إلنسا� من هو�جس �لشيطا� �كرِبه. 
ُيعلن بكل �ضو£ @� �هللا يوحي �� عبا<�   Dلذ� �لّدين  �هو 
�ملخلصني،  �ملؤمنني  على  مالئكته  ُيَنّز=  �هللا   �@� �لصاحلني، 
 Y pفُتَبّلُغهم من �ֲדم �حلبيب سالما سالما، �تأتيهم بالبشر

�حلياw �لدنيا @|م @�لياM �هللا �@قرl مقاما. 
   �@ما �أل<يا� �ألخرp فقد @علنت @� �حي �هللا قد �نقطع، 
@حد�  ُيكلم  ال  �هللا   �@� �متنع،  قد  @�ليائه   �� �هللا   Uكال  �@�
�لنّية،  µلو�  �هللا   w>عبا  Y عمر�  كل  قضى  �لو  عبا<�  من 
فكيف تكو� تلك �أل<يا� @<يانا حيَّة، �هي ال تستطيع @� ִדب 
�لعبد �� مر�تب  تقو<   �@ �لنقّية، �ال تستطيع   wحليا� ألتباعها 

�ليقني، �ل± ال ينا·ا �لعبد �ال بسماعه �حي �هللا �ملبني؟
   نعم.. قد كانت هذ� �أل<يا� @<يانا حّية Y �لزمن �لقدمي، 
�كانت ُتوِصل مّتبعيها �� عتبة �لرl �لرحيم، �ُتطّهر معتنقيها 
 �@ ·ا  �ملُقّد�  من  يكن   ¨ �لكن  �لرجيم،  �لشيطا�  <نس  من 
تبقى حّية �� @بد �آلبدين، مثل <ين �إلسالU �لذD @تى به سيد 
�خللق @$عني، +مد �ملصطفى عليه �على @تباعه �لكر�U، @فضل 
�لصالw �@�كى �لسالU. لقد فقد� هذ� �أل<يا� ُلغاִדا �ألصلّية، 
�نزلت عليها كل مصيبة �بلّية،  فعبثت ֲדا @يا<D �ملحّرفني، 
ماتت  �|ا  بل  �ملتر$ني،   wكثر مع  معانيها  من   eلكث�  zضا�
 eعلى +مد �ملجت¸ خ Mلسما� l� من ،Uبُنز�= <ين �إلسال

 .Uفضل �خللق �سيد �ألقو�@ ،Uألنا�


