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أما بعد فأعوذ بـاهللا مـن     .  ورسوله      أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده             
* مالك يوم الـدين     * الرحمن الرحيم   * الْحمد هللا رب الْعالَمني     * بسِم اهللا الرحمن الرحيم     �. الشيطان الرجيم 

     عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *  أَن اط الَِّذينال        ِصرو هملَـيوب عـضغر الْمغَي ِهملَيع تمع
   .، آمني�لِّنيضاال

 ولَا تكُونوا *يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ �
  )٢٠- ١٩ :احلشر (�ا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَكَالَِّذين نسو

بعدها من املالحظ عادة أن أصل كل سيئة وذنب هو عدم بذل املساعي الجتناب هذه السيئات والذنوب 
ا ألنه تدرجييلكبائر، لكن عدم احلذر هذا نفسه يقود اإلنسان إىل ارتكاب ا. بسيطة هينة، أو عدم االلتفات  إليها

ينسى احلسنات، وينسى معايري احلسنات اليت جيب على املؤمن إحرازها، وتقلّ عنده خشية اهللا، ويبتعد عن 
وبتعبري آخر يبتعد مدعي اإلميان عمليا عن شروط . التقوى، وال يبقى عنده اإلميان الكامل باحلياة بعد املوت أيضا

فقال اهللا . تباه املؤمنني إىل هذا األمر يف هاتني اآليتنين ا�ولقد لفت اهللا . اهللاإلميان، وال يبقى مؤمنا يف نظر 
ال تموا باحلياة الدنيا وملذات اللهو واللعب والراحة والرفاهية أو عالقات األعزة واألقارب أو : للمؤمنني مؤكدا

جيب أن يكون املفضل لديكم . كماألصدقاء يف هذه احلياة الدنيا فقط، بل إن ما جيب أن تموا به هو آخرت
جيب أن يكون إميانكم حبياة اآلخرة واحلساب . �واحلائز على اهتمامكم هو معيار إميانكم باهللا واتقاؤكم إياه 

وإذا حصل ذلك فسوف يتحقق تقدمكم األخالقي احلقيقي حيث لن تكون األخالق . واجلزاء حمور اهتمامكم
فلن يكون تقدمكم الروحاين وادعاؤكم بأنا مؤمنون حقيقيا إال . �ان اهللا الفوز برضوستؤدي إىل سطحية بل 

كما لن يكون إميانكم باهللا اليقيين والعفيف واملبين على الصدق حقيقيا يف نظر . إذا كنتم تنظرون ماذا قدمتم لغد
  .اهللا إال إذا سعيتم لنيل رضوان اهللا ناظرين إىل آخرتكم، وسعيتم للعمل بأوامره

 األردية هلذه �هنا قدم حضرته ترمجة املسيح املوعود : ( يف هذا اخلصوص�ل سيدنا املسيح املوعود يقو
أيها املؤمنون خافوا اهللا على الدوام ولينظر كل واحد منكم بانتظام ما الذي قدم ) "اآلية األوىل اليت تلوا عليكم



 أي هو مطلع جيدا على أعمالكم وفاِحصها ، أعمالكمللحياة اآلخرة، واخشوا اإلله اخلبري العليم الذي ينظر إىل
  .  منهالذا لن يتقبل أبدا الزائفة

فكل واحد منا حباجة ماسة إىل إدراك أمر اهللا هذا باهتمام وتدبر، حبيث ننظر إىل أعمالنا متحلني بتقوى اهللا، 
هو عليم بنا متام العلم، ال ميكن أن يخدع الذي ينظر إىل أعماق قلوبنا واهللا تعاىل إن . وتم بأموٍر حتسن مستقبلنا

.  مييز الزائف من الصحيح، فلن يتقبل أعماال مزورة أبدا�بل إنه كما قال املسيح املوعود . بأمور سطحية فقط
إذ جيب أن ال نعد هذه الدنيا . فيجب على كل مؤمن أن يهتم مبستقبله حيث يواجه احلساب على األعمال

  . ب السري على درب التقوى لنيل النجاحات احلقيقيةوحدها كل شيء، بل جي
لقد أخربنا اهللا عن السر إلحراز النجاح يف الدنيا والعقىب، : �يقول سيدنا اخلليفة األول للمسيح املوعود 

: مث قال حضرته. باآلخرة يف هذه الدنيا وبذلك تتحسن دنياه وعقباه كلتامها  أن يهتم على اإلنسان جيبوهو أنه
 يف الدنيا فحسب بل ينال الفالح �ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد�: نجح اإلنسان بالعمل بتعليم القرآن الكرميال ي

 هذه فال نستطيع أن جنمع متاع حياة اآلخرة أبدا ما مل نبدأ االستعداد له اليوم يف. �يف اآلخرة أيضا بفضل اهللا 
  .الدار

م أن هذه اآلية تقرأ يف خطبة عقد القران أيضا، وهي األخرية من اآليات اليت من هذا املنطلق أود أن أشرح لك
لقد لفت اهللا انتباهنا إىل أمور كثرية يف اآليات اليت تقرأ يف خطبة عقد القران ومنها . تقرأ يف خطبة عقد القران

. يجة هذا العقد، والتمسك بالصدقاالعتناء بقرابات الرحم واالهتمام بتأدية املسئوليات اليت تقع على الزوجني نت
استجيبوا ألوامر اهللا ورسوِله، ففي ذلك تكمن : فقال. فبذلك ستوفَّقون إلحراز احلسنات والتمسك بالصدق

. إنكم إذا نظرمت إىل الغد فسوف ينشأ لديكم اهتمام بأوامر اهللا ورسوله: مث ركز أكثر وقال. حياتكم الناجحة
فإذا تدبر اإلنسان فسوف جيد .  تؤدي دورا كبريا يف حتسن احلياة العائليةكثرية ر ورسولُه أوام�لقد أصدر اهللا 

وسوف تصبح . تصيبه هو نفسه، ألنه كما قال اخلليفة األول تتحسن ا دنيا اإلنسان وعقباهفائدة العمل ا أن 
امر اهللا اإلنعاماِت اإلهلية يف اآلخرة احلياة األسرية يف هذه احلياة الدنيا مشهدا للجنة كما ينال اإلنسان بالعمل بأو

ق الذرية أيضا للسري على درب احلسنات، وبتعبري وفّمث ال يتوقف األمر عند ذات اإلنسان فقط بل سوف ي. أيضا
 ضمانا لتحسن مستقبل األجيال القادمة أيضا، ئآخر لن حيسن املؤمن مستقبله الشخصي فقط بل سوف يهي

  .  أيضا على درب احلسنات عادةحبيث تسري األجيال القادمة
 أوامر اهللا والعمل ا، فلن يضمنوا  بتدبراألسرية ألتفه األمورحياا الزوجان أو العائالت اليت تدمر بدأ فإذا 

سكينة بيوم شخصيا فحسب بل سوف يوفَّقون لتربية أوالدهم تربيةً حسنة وقيادِتهم إىل السري على دروب 
وليس ذلك فحسب بل سوف ينالون إنعامات اهللا أيضا يف الدنيا . سنون حيامومن ثَم حي. التقوى أيضا

إذ . فالبيوت اليت يدمر أهلها حيام األسرية ألتفه األمور من أجل الدنيا فقط، جيب أن يفكروا ويتدبروا. واآلخرة
الطريق الصحيح مهمة  أيضا، فتسيريهم على مةليست األجيال القادمة ذريتكم فقط بل هي ثروة اجلماعة واأل

  .  مجيعا لذلك�وفقنا اهللا . ولن يتحقق ذلك ما مل يسع الوالدان للعمل بأوامر اهللا ورسوِله. الوالدين



من . هذا جانب واحد قد نبه اهللا املؤمن إىل العمل به، لكي يتمكن من حتسني الدنيا واآلخرة له وألوالده
ات كثرية ال نتمسك فيها بالتقوى، وال ننظر إىل اآلخرة، ونعد وسائل املعلوم أن يف حياتنا اليومية تتسىن مناسب

مث ندمر مستقبل . هذه الدنيا وحاجاا هي كلَّ شيء، ونؤثر وسائل هذه الدنيا على السند اإلهلي دون أن نشعر
اآلخرة أيضا، وال هذه الدنيا بسبب ضعفنا وتقصرياتنا وكسلنا حبيث ندمر املستقبل يف هذه احلياة الدنيا واحلياة 

  . نفكر أن سلوكنا هذا كم ميكن أن يؤدي إىل نتائج وخيمة
جيب على املؤمن أن يفكر سلفا يف نتائج :  ذات مرة بكلمات موجزة إىل ذلك فقال�لقد نبهنا اخلليفة األول 

ر يف النتيجة فاإلنسان عند الغضب يريد أن يقتل من يغضب عليه ويسبه، فعليه أن يفك. العمل الذي يقْدم عليه
إذا الحظنا فسوف جند أن . فإذا وضع هذا األصل يف احلسبان فسوف يوفَّق للتحلي بالتقوى. ترتب عليهتاليت س

ومن مث يتصرف . شيطانٌفيه مجيع السيئات والذنوب تصدر منا ألن خناسا يكون قد اقتحم دماغنا، أي يكون 
قتل وسفْك الدماء أو املذنبون أنفسهم ملواجهة النتائج فنادرا ما يقدم جمرمو ال. اإلنسان متجاهال العواقب

أما العاقل فحني خيرج من حالة اجلنون .  فمن املالحظ أن حالة اجلنون تالزمهم دوماافالذين يقدمو. باعترافهم
 مل يتكلم هنا عن �فاهللا . أما املتعودون على اجلرائم فقضيتهم خمتلفة. هذه يسعى حلماية نفسه من العقاب

مث وضح حضرة . تعودين على اجلرائم أو اانني، بل خاطب املؤمنني أن من عالمة املؤمن أنه ينظر إىل املستقبلامل
جيب :  بالنظر إىل النتائج، أو كيف ميكن أن ننظر إىل املستقبل، فقالأن نتصور املستقبلاخلليفة األول كيف ميكن 

لو تيقّن اإلنسان أن هناك إهلا خبريا ف.  أي هو مطلع على ما تتصرفون�ملُونَاللَّه خِبري ِبما تع�أن يؤمن املرء بـ 
: فقال. الكسل والتهاون، وسيعاقبه عليه ألمكنه اجتنابهووعليما يرى كل نوع من السيئة واخلديعة والزيف 

  . عليكم أن ختلقوا يف أنفسكم إميانا من هذا النوع
اجبام فيما يتعلق بعملهم أو مهنتهم وغريها، وإذا فعل اإلنسان هناك كثري من الناس الذين يتهاونون يف و

دنيوية وال يؤدون حقها فهذا يعين أم أفسدوا المور األ الذين يتكاسلون يف  أنّأي. ذلك ال يبقى رزقه حالال
 فهذه اآلية اليت توجه أنظار. عاقبتهم أيضا، ومل يعد رزقهم الذي كسبوه حالال بل هو رزق كُسب خدعةً

من التقدم يف كل خطوة ف قدمي املؤمن احلقيقي توِق، وهي اإلنسان إىل االنتباه إىل عقباه وهي واسعة املعاين جدا
  . إىل الذنب ونقاط الضعف مهما كانت بسيطة
بأن اهللا تعاىل يرى كل عمل من عليه بالنواجذ؛  وجيب أن نعض -فهناك حاجة إىل أن خنلق يف أنفسنا يقينا 

 ال حيب أية خديعة ميكن أن يقوم ا أحد، وإن حسبها �مث جيب أن نوقن أيضا بأنه . اسبنا عليهأعمالنا وسيح
 أو مل ينجز أعماله قصدا حبسب الوعد هاون يف األعمال املفوضة إليبسيطة أو كانت لكسب منفعة ضئيلة أو إذا 

علوما أن اهللا تعاىل ال حيب مثل هذا فليكن م. واضعا يف احلسبان لعله يستفيد أكثر بالضغط على صاحب العمل
 أن جزاءه �وما دام اهللا ال حيب هذا السلوك فسيواجه صاحبه جزاءه أيضا، كما قال اخلليفة األول . السلوك

  . سيكون بصورة العقوبة، ليس إال



لى أدق سبله بدءا  أنظار املؤمنني إىل مراعاة التقوى والسلوك ع- بأمره باالنتباه إىل العقىب -فقد وجه اهللا تعاىل
والذي ال يريد أن يسلك مسلك التقوى فليضع يف . من أموره التجارية يف جمتمعه إىل أموره العادية يف البيت

املؤمن مأمور . فال يظنن أحد أنه ال عالقة بني املعامالت الدنيوية واألمور الدينية. احلسبان أن اهللا سيبطش به حتما
عاة مقتضيات التقوى حبسب أمر اهللا تعاىل يف كل األمور سواء كانت تتعلق بالسلوك على دروب التقوى ومرا

لحصول ليف بعض األحيان حياول اإلنسان أن خيتار طرقا معوجة ليجتنب ابتالء دنيويا، ويسعى . بالدين أو الدنيا
ء للحصول على على منفعة دنيوية بأية طريقة ممكنة، ولكن جيب عليه أن يتذكر أن كل أسلوب خادع خيتاره املر

أحيانا ابتالء للمرء يف دينه،  يكوناألمر الذي يبدو دنيويا يف بادئ الرأي . منفعة مالية يبعده عن الدين واإلميان
لذا جيب على املؤمن أن يتذكر دائما أن االبتالء يف الدين أقسى من . ويبعده عن الدين وعن اهللا رويدا رويدا

  . تيجة تفسد دنيا املرء وعقباه أيضااالبتالءات الدنيوية بكثري، وبالن
فيجب أن حناسب أنفسنا دائما واضعني هذا األمر يف احلسبان، وجيب أن ننظر إىل عاقبة كل عمل واضعني يف 

عندما يتولّد هذا الفكر يف القلب يصبح اإلنسان مؤمنا حقيقيا أو خيطو . احلسبان أن اهللا تعاىل يرى أعمالنا كلها
  . األقلعلى هذا السبيل على 

وال حاجة إىل فحص استمارات تابعة للجماعة أو للمنظمات الفرعية لالطالع على هذا املعيار بل كل واحد 
فإذا كان يعمل . يستطيع أن حياسب نفسه ويعرف هل خيطر بباله قبل الشروع يف أي عمل أن اهللا يرى فعله هذا

أما إذا كانت النية سيئة فليعلم أنه . افا مضاعفةشيئا ابتغاء مرضاة اهللا فليعلم أن اهللا تعاىل قد وعده باألجر أضع
فإذا أدى كل واحد واجباته أو سعى ألدائها واضعا هذه الفكرة يف االعتبار . يقع حتت طائلة بطش اهللاأن ميكن 

سوف يرتفع مستوى تقوى اجلماعة بوجه عام وستكون رفعة معيار التقوى يف اجلماعة ملحوظة للجميع ف
مشاكل ومسائل، ولن " دار القضاء"وال فرع " األمور العامة" يواجه فرع التربية وال فرع ولن. وبصورة تلقائية

  . تكون الفروع األخرى أيضا حباجة إىل التذكري املتكرر أو القلق
هناك حاجة ماسة لننقذ أنفسنا من . إذًا، جيب أن حناسب أنفسنا كل حني وآن، يف كل صباح ويف كل مساء

إذا كانت هذه الفكرة ال ختطر ببال أحد فهذا يعين أن الشيطان أنساه إياها ألن ولكن . هجمات الشيطان
وإذا نسي . وإذا نسي املرُء ربه فالشيطان هو الذي ينسيه. الشيطان هو الذي يلعب دوره لينسى املرء هذه األشياء

وإذا . ول له بأن اهللا ال يراهوالشيطان هو الذي يغوي اإلنسان ويق. اإلنسان عقباه فالشيطان هو الذي أنساه ذلك
فحصنا األمر من هذا املنطلق لوجدنا أن كثريا من الناس ال يفكرون أن اهللا يرى أعماهلم، وال يفكرون ماذا عسى 

إن كثريا من األمراض تضر .  بأن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم�يقول رسول اهللا . أن تكون عاقبتهم
مث تتفاقم هذه . بااللتهاب لسبب من األسباب مث جيري هذا االلتهاب يف الدمباإلنسان، فمثال يصاب املرء 

واملصاب ال يدرك أن املرض قد هامجه .  جدائ حني تترك يف اجلسم تأثريها السياألمراض رويدا رويدا ويأيت وقت
الطبيب أيضا أن يب ففي بعض األحيان ال يعلم بولكن إذا اون أحد قليال مث زار الط. إال إذا كان حذرا جدا

تتفشى أحيانا هذه األمراض، كما قلت، بسبب اجلراثيم املنتشرة . املرض كامن يف املريض وجيري فيه جمرى الدم



نرى األمراض واألوبئة منتشرة يف هذه األيام أيضا ولكن ال يعلَم عنها أحيانا يف . إىل اآلخرين تنتقليف اجلو مث 
ما يف األمر وخاصة يف هذه األيام هو  أخطرولكن . تشخيصهااق أوسع يتم البداية ولكنها عندما تتفشى على نط

انتشار األمراض الروحانية فترى اجلو مليئا باألمراض الروحانية، ولكن اإلنسان ال يدري أن الشيطان هامجه وأدى 
 أكثر خطورة من واملعلوم أن املرض الذي يثور نتيجة جريان الشيطان يف دم اإلنسان. إىل تفاقم مرضه الروحاين

مرض جسدي عادي، ألن املرض اجلسدي يؤثر يف اجلسم ويتعرض اجلسم لألرق والسهاد ويتطرق الكسل إليه 
مث يتفاقم املرض أكثر فيشعر به املرء ويذهب إىل الطبيب طلبا للعالج ولكن املرض الروحاين يكون أخطر من 

ا، ولكن املصاب به ال يشعر أنه مريض بل يزعم أنه حيث أنه كلما ابتعد اإلنسان من اهللا هامجه الشيطان فور
أما الذي يكون مرضه قد تفاقم . سليم معاىف ولكن أصدقاؤه ومواسوه يشعرون أنه مريض ويشرحون له املوضوع

إىل درجة كبرية يزعم أن أصدقاءه وأقاربه خمطئون ويظن أن أصدقاءه يقولون كالما خاطئا وحيسب نفسه سليما 
ن هجوم الشيطان أو هجوم املرض الروحاين أخطر بكثري من املرض اجلسدي ألن اإلنسان يف كثري إذًا، إ. معاىف

  . من األحيان ال يرضى بعالجه لدرجة أنه إذا وجه اآلخرون أيضا أنظاره إىل العالج ال يكاد ينتبه إليه
لروحانية منتشرة يف أجواء وما دامت األمراض ا. فعلى املؤمن أن يتخذ إجراءات وقائية قبل أن يهامجه املرض

هذا اتمع على نطاق واسع كما قلت من قبل، فهناك حاجة للسعي الدؤوب وكذلك للعالج املستدمي 
. وهذا ضروري جدا للمؤمن، لذا عليه أن يستمر يف هذا العمل دائما. واإلجراءات الوقائية إلنقاذ أنفسنا منها

لقد جاء يف الروايات . ن خشية اهللا أبدا، وال جيوز له أن يغفل ذلكجيب أن تتذكروا أن املؤمن احلقيقي ال خيلو م
 عائشة رضي اهللا  السيدةذات مرة قالت له.  أنه كلما استيقظ ليال دعا اهللا بالتضرع واإلحلاح الشديد�عن النيب 

ع يف الدعاء وقد ملاذا ترهق نفسك إىل هذا احلد؟ وملاذا كل هذا اخلشوع واخلضو: عنها بالنظر إىل حالته ما مفاده
 أيضا بأن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم، وقال أيضا بأن �غفر لك اهللا كل شيء؟ وقد قال النيب 

 بأن جنايت أيضا � مرض روحاين، مع كل ذلك قال احتمال أن يهامجه أيمل يكن هناك أي  ،شيطانه قد أسلم
 مع كل ذلك �فإذا كان الرسول الكرمي . �لدائم أمامه منوطة بفضل اهللا تعاىل، وأنا أيضا حباجة إىل اخلضوع ا

وأنين ،قول بأنين لست حباجة إىل النظر كل حني إىل الغد يف كل عمل أقوم بهميكنه الفمن ظهر مثل هذه اخلشية ي 
   ؟لست حباجة إىل البحث عن أفضال اهللا تعاىل بعد القيام ذه األعمال

وهناك .  بالتقوىمع االلتزام الدائم األحوال واستعراض األعمال باِرقظ كل حني، واختفهناك حاجة ماسة للتي
  . إنقاذ اإلميانحاجة لطلب الرمحة من اهللا دوما، واالهتمام بطرِق

 وذلك ألن اهللا �لَا تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّه�:  إىل أنه ينبغي أنلقد وجه اهللا تعاىل يف اآلية التالية اليت تلوا
 مريضا، وإذا حاول نفسهيعد ولقد ضربت مثاال أن املريض مبرض روحاين ال . بعد ذلك أنساهم أنفسهمتعاىل 

غفل اإلنسان عن فإن املرض الروحاين ي. من املرضى وااننيحيسبهم بعض املواسني له أن يعاجلوا مرضه فإنه 
  .سفر هذه احلالة إال عن الدمارمث ال ت.  نفسهاستعراض حالِة



 أو بتعبري آخر هناك أنواع ثالثة من الناس يف ،ثالثة أن تتذكروا أن اإلنسان ينسى اهللا تعاىل عموما بطرق ينبغي
ينكرون وجود اهللا تعاىل ويقولون بكل جتاسر أنه ال شيء العامل الذين يبتعدون عن اهللا؛ أحد هذه األنواع أناس 

يسمون لذين ى هذه الفكرة عدد كبري من الناس اى باهللا، ويتبنأنفسهم مثقّيعدم يتبجثقافتهم بحون فني، فإ
العالية ويسمم غري الناضجة مستخِدة هذه عقولَمون بأفكارهم الساممني طرقًا شىت من وسائل  الشباب وأذها

  . اإلنترنيتواإلعالم 
عن ويسأهلم ثلون أمامه يوما  ال يؤمنون إميانا صادقًا وحقيقيا باإلله القوي القدير الذي سيمأناس الثاينوالنوع 

مع كل إال أم فعلى الرغم من أم يؤمنون بأن هناك إهلًا خلق هذا العامل وهو يدير نظام هذا الكون . أعماهلم
  .ذلك ال يعملون حبسب أوامره

وا صلّ قد انغمسوا يف األعمال الدنيوية لدرجة نسوا اهللا تعاىل، فإذا تذكروا منهم أولئك الذينوالنوع الثالث 
 فرض على املؤمن مخس  قدال ينتبهون إىل أن اهللا تعاىلو ال يواظبون على ذلك، هم أيضا ولكن اهللاأحيانا ودعوا

  .صلوات
لون يف اية املطاف إىل حالة يتعرضون على أية حال، من املؤكد حتما أن الذين ينسون اهللا تعاىل فإم يِص

 يف األعمال الدنيوية هم كامنةًإم يرون منافع. دون السكينة الذهنية يفقمثفيها لالحنطاط األخالقي والروحاين 
ى الحقًا، وذلك ألم يرون راحتهم وسكينتهم ؤديؤخروا لتلذلك يرون إجنازها أوال، أما حقوق اهللا تعاىل ف

، أي "فأنساهم أنفسهم":  ولكن كما يقول اهللا تعاىل بأنه يعامل مثل هؤالء الناس معاملةَ، يف املنافع الدنيويةماثلةً
فلقد قال اهللا تعاىل للمؤمنني إنه إذا . غفلهم عن أنفسهم أيضا فال ميكن أن يتمتعوا بالسكينة الذهنيةيأن اهللا تعاىل 

ا بوجود اهللا تعاىل وتؤمنون بوحدانية اهللا تعاىل فينبغي أن تعيشوا وإذا كنتم مؤمنني حق، كانت فيكم تقوى حقيقية
 وأن تكونوا ، عاقبة كل عمل تقومون بهتنظروا إىلط اليت أمر اهللا تعاىل بالعيش وفقها، وهي أن حياتكم بالشرو

ر طريقه إلجناز  وإذا فكر اإلنسان مبثل هذا التفكري فسيغي.على يقني تام أن اهللا تعاىل يرى كل أعمالكم وأفعالكم
  .يشعر بأن اهللا تعاىل ينعم عليه بأفضاله بسبب ذلكسكل  أعماله و

 تشرفت:  وقال يل قدميإىل كينيا التقى يب هنالك يف حفل االستقبال سياسييف جولة أتذكّر أنين ملا سافرت 
جيب أن تفكر قبل :  لقد نصحين قائال،بلقاء اخلليفة الرابع رمحه اهللا أيضا وقد أسدى يل نصيحة انتفعت ا كثريا

  . كامل جلميع أعمالكلِّجأن اهللا تعاىل يراك وعنده ِسبالشروع يف أي عمل 
 فإذا كان هو ينتفع مبثل هذه ؛ال أتذكر إذا كان هذا السياسي مسلما أم مسيحيا، بل لعله كان مسيحيا

أن  ب-مل ذه األمور ذي أكّد له اهللا تعاىل بوجه خاص أن يعال -النصيحة فإىل أي مدى سينتفع املؤمن احلقيقي 
أن اهللا العليم القدير يرى مجيع أعماله وأفعاله، وألجل ذلك ينبغي أن يقوم ينظر إىل عاقبة أعماله دوما ويتذكر 

إن مل تفكروا مبثل هذا التفكري ونسيتم اهللا تعاىل، فيقول اهللا تعاىل بأنكم . بكل عمل من أجل نيل رضى اهللا تعاىل
ستون من الفاسقنيعد.  



 وإذا ،أم إذا كانوا ال يسلكون سبل التقوى اإلميان عون وضح على من يدبالفاسقنيبوصفه تعاىل هؤالء 
ون بغِدهم، وال يلتزمون بأوامر اهللا تعاىل فسيكانوا ال يهتمون من الفاسقنيعون حدود . دوالفساق هم الذين يتعد

فإن مل حناسب أنفسنا، وال خنترب أعمالنا . خرجون من الطاعة ويبتعدون عن الصدقاهللا وينغمسون يف الذنوب وي
  .ك وضعه اهللا تعاىل لنا فحالتنا هذه منذرة جداحمعلى 

نسوا اَهللا �: ال تكونوا كالذين قال اهللا تعاىل عنهم: يقول اخلليفة األول رضي اهللا عنه موضحا هذا األمر
 هو مصدر الرمحة  أي ال تكونوا كالذين تركوا هذا اإلله القدوس الذي�فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

حمد عقباها، ومن خالل دهم وأعمال ال يئوالقدسية ويريدون أن حيققوا جناحات من خالل شرورهم ومكا
  .أنواع احليل واملكر كالثعالب

  .يقال للماكر أنه ميكر كالثعلبإذ لقد ورد هنا أم حيتالون وميكرون كالثعلب، وهذا تعبري أردي 
حيتاج إىل أمور كثرية حبيث حيتاج لألكل تعرض اإلنسان للمشاكل، وي: مث يقول حضرته رضي اهللا عنه

يف هذه الظروف يراعي أال يسيء إىل عالقته مع والشرب، مث إذا كان له أصدقاء فله أعداء أيضا، ولكن التقي 
  .كل األمور النافعة لهعلى  على أصدقائه وويوثرهاهللا، أي أنه يتذكر اهللا تعاىل دوما 

 يعتمد على صديقه فمن املمكن أن يغادر صديقه هذا العامل قبل حلول  اإلنسان إذا كان:مث قال حضرته
  . ال جيديه نفعا وال يستطيع مساعدتهحبيث أو يتعرض صديقه ملشاكل ،املصيبة عليه هو

ا كان مث إذ. وإذا كان يعتمد على احلاكم فمن املمكن أن يتغري احلاكم فال يتمكن من حتقيق املنفعة املرجوة منه
يعتمد على األحباب واألقارب ويتوقع أم يساعدونه عند تعرضه ملشكلة أو أذى، فمن املمكن أن يبعدهم اهللا 

  .تعاىل وقت احلاجة حبيث ال يسعهم مساعدته شيئا
أي ال ينفع  ت؛ يف احلياة وال يف املما مع اهللا تعاىل الذي ال ينفصل عناوعليه فينبغي أال يقطع اإلنسان صلته

  .إال عالقته مع اهللا تعاىليف حياته وعند مماته نسان اإل
نتيجة لذلك  ستكونون نكمأل ال تكونوا كالذين قطعوا عالقتهم مع اهللا تعاىل،: يقول اهللا تعاىل: يقول حضرته

وقد تأتيكم الذلة من قبل  .بالسكينة الذهنية بل ستكون الذلة واهلوان نصيبكم عرضة لألحزان ولن تتمتعوا
إم فساق وفجرة، وال يتحلون بإميان  ؟الذين يقطعون صلتهم باهللا تعاىل هؤالء الناسمن يكون . أصدقائكم

لق اهللا أيضا، أي ال ال يقتصر األمر على أم ضعفاء اإلميان باهللا بل ال يتحلون خبلق الشفقة على خ. صادق
  .يشفقون على خلق اهللا، وهذا يعين أم ال يؤدون حقوق اهللا وال حقوق العباد

ِلفعلى كل واحد منا أن يسعى جلعإىل أن يتطلع أوامر اهللا تعاىل، وأن ينظر إىل غِده بدال من  أعماله كلها وفق 
  .آمني. حتقيق منافعه املؤقتة، وفقنا اهللا تعاىل لذلك


