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التقوى

باإلنسا� �يبحث  يتربص  �لشيطا�   �� ال شك 
)�ما عن منفذ يدخل من خالله كيانه ليقضي 
على صالحه �تقو�* �يبعد* كل �لبعد عن خالقه. 
�ليس ضر�6يا �� يكو� هذ� �ملنفذ منفذ 8غر�9 �8ثا56 �لغر�ئز 
�مو�قف   B(مبا  Cمن خال كيانه   DترE قد  �لكن  �حليو�نية 
�ملر9  يتسرH8 I كيا�  �ملثاC ال �حلصر  فكرية. �على سبيل 
 N�Oقنه بسمومه فيبد� بالQ حتت شعا6 �لفكر �حلر �من خالله
�يبد�  حر�،  مفكر�  نفسه  فيعلن  �حلر،  بالفكر  يسمى  ما   H8
�لتعصب  عن  �البتعا)  �بأVية   Xلفكر� �لتحر6  مبز�يا   Dَّيتشد
�بأVية  �آلخر،   Xلر���  Xلر��  Cقبو �بضر�56   ،Dالنغال��
�النفتا^ على �آلخرين بصد6 6حب �[�6عني مفتوحني، �يبد� 
�لعا_  �ل` ستحر6  �ملوعو)5  يبشر برسالة �حلرية ��لدميقر�طية 

e نفسه كأحد 6سلها ���6)ها! �يقدِّ
��لغريب j �ألمر �� هذ* �لشرQة من ��6) �لفكر �حلر hم 
�كأkم  �خلطى  بنفس   ��mيس� مشتركة  شخصية  مالمح 
 pم يشتكو� من نفس �عر�kقع �ألمر فإ�� j� .تو�صو� ֲדا
مرp نفسي ��6حي فتاu حيث يبد��� tد�N �نفسهم  قبل 
�لتحر6 �ل` يطلقوkا  �� يسعو� خلد�N �آلخرين. �ما صيحة 
 Nالنصيا� 6فض   Xلذ� �ألxلية؛  �لشيطا�  صيحة   yصد 8ال 
قيد   ��  y�6� �هللا،  خليفة   e({ طاعة  �6فض  هللا،  ��لعبو)ية 
�لطاعة ال يليق به �مبكانته �مOلته �عقله �لر�جح، ��� �لطاعة 
��النقيا) ��النصياN هي فعل �لعبيد ��جلهلة ��ألغبيا9. �مع �� 
هذ� �لد�6 هو �لد�6 �أل�C �لذX يعلمه �هللا تعاj H �لقر}� 
�لكرمي للسالكني j قصة })j e بد�يته، 8ال �� هؤال9 يغفلو� 
عن هذ� �لد�6، 6غم �)عائهم �ظنهم �kم علماk�� ،9م �عو� 

��)6كو� ما _ يد6كه غmهم.
��لو�قع �� �إلنسا� 8منا ُخلق للعبو)ية؛ فإما �� Eتا6 �لعبو)ية 
هللا تعاQ� Hقق �لغاية من خلقه، �� �نه سيجد نفسه عبد� ملا 
سو�* من �آلhة �لباطلة �ل` ما هي 8ال مظاهر متنوعة للشيطا�. 

��لذX يظن �نه يضع عن 6قبته نm �لعبو)ية �يتحر6، فبمجر) 
ليضع  عند*  �لشيطا�  سيجد  هذ*،  �حلرية  صيحة  يطلق   ��
�لقيو) j يديه �6جليه ��لغلَّ j عنقه، � يبد� بتطوQه فيشعر 
�لشيطا�  �� يطرحه  قبل   ،��mلط� �لنشو5 كنشو5  بشي9 من 
�6ضا بقو5، � �ر* جر� �9�6* بعد �� تتكسر عظامه ��و6 
قو�* �يصبح عاجز� ال حوC له �ال قو5، �ال فائد5 ترجى منه. 
�هذ* �لنهاية �لبائسة هي خامتة قصص �لتعسا9 �لذين Eتا��6 
للع�5  مر��6  �لكرمي  �لقر}�  [كرها  �ل`  �هي  �لطريق،  هذ* 

��لعظة، �لكن هيها� hم �� يتعظو�!
�لكامل هي سبل   Nالنصيا�� ��المنحا9  �لطاعة   �� �ال شك 
8منا   eملزعو� ��لتحر6  �لتمر)  بينما   ،X(ملا�� �لر�حا�  �لترقي 
هو طريق �خلر�I ��لفسا) ��hالu، لذلك جند �� �إلسالe قد 
شد) كث�m على �Vية �لطاعة، بل �6تَّب �لقر}� �لكرمي �ملد��6 

:Hتعا Cلر�حانية على �لطاعة �حدها، 8[ يقو�
َعَلْيِهْم  �َْنَعَم �هللا  �لَِّذيَن  َمَع  َفُأ�لَِئَك   Cََ��لرَُّسو ُيِطِع �هللا  ﴿َ�َمْن 
ُ��لَِئَك  َ�َحُسَن  اِلِحَني  َ��لصَّ َهَد�9ِ  َ��لشُّ يِقَني  دِّ َ��لصِّ  َ �لنَِّبيِّني ِمَن 

6َِفيًقا﴾ (�لنسا9 ٧٠)
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 " فلينفصل ع� من يريدون االنفصال،
 وعليهم سالم الوداع "
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�)6جا�  �نو��6  تو�6  �لطاعة   �� جليا  �صبح  فقد  �هكذ� 
ال ُتناC باملجاهد�� �بظاهر �لعبا)��. فهي j �صلها شعو6 
��68)5 ��عية لكي يقدe �إلنسا� نفسه �6قبته لسكني طاعة 
�هللا تعاH �نظاe خالفته �ملتمثل j �لنبو5 ��خلالفة �لر�شد5 على 
 �]8 8ال  �حلق  �ملسلِم  َلَقَب  �ملسلُم  يستحق  �ال  �لنبو5.  منها� 
تفا  فيها �سا6 على طريق �لن� � �لذX بلغ �لكماC فيها 

:Cيقو �� Hيث �مر* �هللا تعا¡
﴿ُقْل �8َِّ َصَالِتي َ�ُنُسِكي َ�َمْحَياXَ َ�َمَماِتي هللا I6َِّ �ْلَعاَلِمَني﴾ 

(١٦٣ eَألنعا�)
�لو �لقينا نظر5 سريعة على هؤال9 �ملتحر6ين �ملزعومني لوجدنا 
�لقر}�  ما Eالف صريح  منها  �مو6 عجيبة غريبة  يأتو�  �kم 
��لسنة، ح¥ k8م قد ُيحلُّو� �حلر�Q� eرمو� �حلالC.  �هذ� 
ألkم �ضعو� ألنفسهم قو�عد جعلوها فوD �لقر}�، فتر�هم ال 
يقيمو� �xنا لكالe �هللا �ال لكالe 6سوله �ال ُحلْكم �حلَكم 
عن  �يعرضو�   ،eلسال�� �لصال5  عليه  �ملوعو)  �ملسيح   Cلعد�
�خلالفة �لر�شد5 على منها� �لنبو5. �بعد فتر5 �د�� �نفسهم 
فتبد�  يعيشونه،   Xلذ� نفاقهم  من  )�خلي Eرجهم   Nصر� j
��إلصال^  �ملزعومِة  �حلرية  صرخاُ�  �تبد�  بالتعا¦  �صو�ִדم 

�ملنكر5 باال6تفاN )�� غضاضة.
� ما هي 8ال فتر5 �جيز5 ح¥ يأخذهم جنوkم مأخذ� �يغر6 
 ��mسيغ eم بفكرهم �حلر �ملزعوk� ֲדم �لشيطا� ¡يث يظنو�
8ما  �¨د)ين،  كمصلحني  �نفسهم  بطر^  �يبد���  �لعا_، 
 Xلذ� �ملريض  فكرهم  ֲדا  ينفثو�  بنفثا�   �� بدعو5 صرQة، 
�kم بذلك سيجذبو� من Qسنو�  لو�[�، ظانني  به  يتسللو� 

ֲדم �لظن شيئا فشيئا فيتقبلوkم.
� شيئا فشيئا ستجدهم يتو6طو� j �خلطايا ��آلثاe، �يبد��� 
يبد���  ستجدهم  فشيئا  شيئا   � �لشيطا�،  خطو��   Nباتبا
ميقتو� �ملسلمني �ينتقد�� سلوكهم �معتقد�ִדم بشد5 ُتظهر 
 H8 بالنظر  يبد���   � جتاههم،  �ملو�سا5  من  خالية  قلوֲדم   ��

�6قي   eتقد� �8نسانية  مز�يا  من  �مللحد  �لعا_  به  يتمتع  ما 
��د�� قلوֲדم تنجذª Iو هذ* �ألمم �يبد��� بكيل �ملديح 
[لك  بعد  قلوֲדم   j لشيطا�� فيلقي  ��لتسبيح ¡مدهم،  hم 
�لشك j جد�y �إلسالe من �ساسه، �يبد��� ينكر�� �8 
كا� لإلسالe �ثر �صال j �لتمد� �� j ترقي �حليا5 �إلنسانية، 
��لعد�لة  �إلنسا�   Dحقو عا_  هو  �لغر¬  �لعا_   �� �ير�� 
��لفسا)  �لظلم   j  Dيغر  eإلسال� عا_  بينما  �الجتماعية، 
 �� eيريد �إلسال Xمجية، فما �لذh�� 5لقسو�� Dهضم �حلقو�
 Iمللحد؟ �ألجد6 �� يقبل �ملسلمو� )ين �لغر� Iيقدمه للغر
�لذX هو �إلحلا) �يتركو� هذ� �إلسالe �لذX ال يبد� �نه يصلح 

لشي9 �� لديه ما يقدمه للحضا56 �إلنسانية.
�هكذ� يسm ֲדم فكرهم �حلر H8 �إلحلا) حتما، سو�9 �علنو� 
[لك �� جعلو* مكنونا j صد�6هم فاكملو� مس5m حياִדم 
يعيشو� بالنفاD خشية �للوe ��لفضيحة. لذلك جتدهم يبد�� 
�لنظm مع �عد�9 �لدين، بل �يتصا)قو� معهم  تسا®ا منقطع 
�يد�فعو� عنهم �عن حقهم j �لتعبm عن �6يهم �لذX ليس 
هو سوy 8سا��9 �شتائم. �هذ� ليس بسبب 8مياkم �لعميق 
بأVية �حلرية، �لكن �نعد�e هذ* �لغ5m من قلوֲדم 8منا هو عالمة 

على �� �إلميا� قد تالشى، ��صبح �ثر� بعد عني.
هذ* �لطريق �لو�ضحة لالªر�¯ قد بيَّنها �لقر}� �لكرمي تبيانا ال 
xيا)5 عليه، �ال يستطيع هؤالE �� 9ا)عو� �هللا �� �لذين }منو�، 
�خلطر  �ملنحد6  هذ�   �� �6غم  �نفسهم.  8ال  فهم ال Eدعو� 
 .Hمنه، 8ال �� طريق �لتوبة ال يغلقها �هللا تعا Nيصعب �لرجو
فلو عزمو� على �لتوبة فسيجد�� �� �هللا تعاH سmسل مالئكة 
�صر��   �8 �لكن  من شئوkم.  فسد  ما  �يصلحو�  Qملوkم 
��ستك��� �ستكبا�6، فبئست �لطريق �بئس �ملآC، �لن �نو� 

سوy �خلزX ��لند�مة j هذ* �حليا5 �لدنيا �j �آلخر5.
 ]ْ8ِ َبْعَد  ُقُلوَبَنا  ُتِزْ±  َال  6َبََّنا  �لكلمة..  هذ*  به  ²تم  ما   mخ�

. Iَُهَدْيَتَنا َ�َهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك 6َْحَمًة 8ِنََّك �َْنَت �ْلَوهَّا


