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 اليت ألقاها أمري املؤمنني سيد� مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز

   �اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
 م٢٢/٠٤/٢٠٢٢ بتاريخ

  ، بريطانياآ>ديف مسجد مبارك 7سالم 
أما بعد فأعوذ >L . أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حمّمًدا عبده ورسوله

َمالك يْوم * الرَّْمحَن الرَّحيم * احلَْْمُد L َربِّ اْلَعاَلمَني *  بْسِم هللا الرَّْمحَن الرَّحيم�. من الشيطان الّرجيم
َك َنْسَتع* الدِّين  َك نْعُبُد َوإ\َّ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ُني إ\َّ  ِصَراط الَِّذيَن أَنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ * اْهدَ� الصِّ

   .، آمني�اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضَّالِّنيَ 
ففي هذا الشهر كل مؤمن يسعى . يف هذه األ\م نعيش شهر رمضان وقد مضت عشرdن منه تقريبا

يف بداية األمر بفرضية الصيام أنه قد   �أن يكسب فيوضه أكثر فأكثر، فقد بني هللا  �بفضل هللا 
ُكتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، إذن ال نستطيع أن ننال نصيبا من فيوض رمضان والصيام إال إذا 

ل النيب فقد قا. أن جينبنا كلَّ نوع من السيئات �سعينا لرفع معايري تقوا�، وجاهْد� لنلجأ إىل هللا 
إن الصيام ُجنة، وهل يكفينا أن نتسحر ونُفطر يف الظاهر فقط، وهل جمرد تناولنا الطعام يف  �

بل ال بد من االلتزام بشروطه األخرى أيضا،  ،السحور ووقت اإلفطار جيعلنا وراء ُجنة الصوم؟ كال
فإذا كنا نريد أن . �ونَ َلَعلَُّكْم تـَتـَّقُ �واهلدف األساسي من الصوم يكمن كما قلت يف قوله تعاىل 

نصوم ونشهد رمضاَن إميا� >L وابتغاء مرضاته ليكون هللا جزاءه، فال بد من أن نرفعه إىل املعيار 
يف قوله  �منا، والذي من أجله ُكتب علينا الصيام، وهو كما قلت قد وضَّحه  �الذي يريده هللا 

سلمون وأننا 7كمال إمياننا به وعمال 7رشادات النيب حنن نعلن �ننا مؤمنون وم. �َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ �
قد ظهر يف صورة سيد� مرزا  �قد آمنَّا �ن املسيح واملهدي الذي كان سُيبعث حبسب نبوءاته  �

على يد هذا املسيح  ُقدِّروأن إجناز مهمة النشأة الثانية لإلسالم اآلن قد  �غالم أمحد القاد\ين 
إلبقاء  �ملسيح املوعود >رتشد سإذن من الواجب علينا أن ن. �واملهدي حبسب ما وعد هللا 

فحني نبحث عما قاله حضرته عن االتقاء، نطلع على موضوع . الروح احلقيقية لإلسالم يف نفوسنا
  . حنن كما قلت نعلن أننا مسلمون وأننا من الذين آمنوا. حقيقة التقوى

مث قال، . هي أن يتقي اإلنسانلإلميان أن املرحلة األوىل أال امسعوا : �ل سيد� املسيح املوعود يقو 
إذا . لكن ما املراد من االتقاء، مث قال رد�ا على ذلك إمنا االتقاء أن جيتنب املرء كل نوع من السيئة



ا هل نؤدي حقوق هللا استعرضنا األمر اآلن فهذا ليس أمرا بسيطا، فسوف يتبني لنا من فحص أنفسن
مث قال . سالكني على دروب التقوى �حمرزين حق التقوى وهل نؤدي حقوق خلق هللا  �

التقوى ما مل يطلع على هذه األمور كاملة، فالعلم  يهحضرته إن اإلنسان ال يستطيع أن يدرك ما 
لالطالع على حقوق هللا مث قال إن . ضروري جدا، إذ بدون العلم ال يقدر املرء على أن ينال شيئا

: وحقوق العباد وما الذي أمَر� هللا به وما الذي �ا� عنه، جيب أن تقرأوا القرآن الكرمي كثريا، فقال
هذه هي ف. بفضل هللا و�ييدهتنبوها سجلوا تفصيل األعمال السيئة مث اسعوا جاهدين أن جتجيب أن ت

  .لتقوىأوىل مراحل ا
وعموما يهتم املسلمون بقراءته يف رمضان أكثر، وعلينا أن نقرأ  ،لكرميففي رمضان هذا نقرأ القرآن ا

بنية أننا نتدبر أوامره ونواهيه وسوف جنتنب السيئات ونسعى إلحراز احلسنات والعمل �ا، فقال 
  . إن القرآن الكرمي من بدايته إىل �ايته يضم تفصيل األوامر والنواهي وأحكام هللا �

 هذه األمور ونتدبرها ونعمل �ا، وهذه هي عالمة املؤمن، فقد بني حضرته إذن علينا أن نلتفت إىل
  .  يتق مل7صرار أن عبادات اإلنسان وأدعيته ال حترز القبول ما 

َا يـَتَـَقبَُّل ُهللا ِمَن اْلُمتَِّقنيَ �: ألن هللا تعاىل يقول أي إمنا يتقبل هللا عبادة املتقني فحسب،  .�ِإمنَّ
ولكن ما معىن قبول العبادات وما املراد من . الصالة والصيام تُقبل من املتقني فقطصحيح متاما أن و 

  ذلك؟
فليكن معلوما أنه حني نقول �ن الصالة قُبلْت يكون املراد من ذلك أن �ثريات الصالة وبركا£ا 

إذن (. وما مل تنشأ تلك الربكات والتأثريات ليست الصالة إال كنقرات الدجاجة. نشأت يف املصلي
قولوا >L عليكم ما  )علينا أن نفحص هل يسعى رمضانُنا وصياُمنا لريفعنا إىل هذا املعيار، فقال

ان ينبغي أن تتضاءل بسبب الصالة ك  نكرات؟املعيوب و الفائدة صالة املرء إذا بقي املرء متورطا يف 
فاملرحلة األوىل والصعبة . جتنا�اا فيها ألن الصالة هي الوسيلة املثلى اله وسيئاته اليت كان واقعً منكراتُ 

  .لتقوى>للذي يريد أن يكون مؤمنا هي أن جيتنب السيئات، هذا ما يسّمى 
هي  يتالإذن إذا كانت عبادتنا وصيامنا وقراءتُنا القرآَن الكرمي مل تغري أعمالنا، ومل نسَع إلحراز التقوى 

 �قد تكلمنا عن الـُجنة اليت قال النيب  نكون إذ. غاية من الصيام، فلم يتحقق اهلدف من الصيامال
ر و نبذل اجلهود لنتعلم استخدام هذه اجلنة، كذلك قد اهتممنا >لسح من دون أنأن الصوم جنة، 

، ومل حنقق اهلدف منهما، فقد قضينا يوما كامال دون األكل والشرب، ومل حنقق الغاية ارطواإلف
إذن علينا أن نستعرض أوضاعنا هل . تنشأ فينا املتوخاة من ذلك وهي إحراز التقوى وكان جيب أن

عن  �واآلن أقدم لكم مقتبسات أخرى من كالم سيد� املسيح املوعود  ؟نشأت فينا التقوى أم ال



هنا إىل ماهية التقوى، وأي نوع من التقوى كان حضرته  . يريد أن يولِّدها فينا �التقوى، وهي توجِّ
  : فعن ذلك قال حضرته يف مناسبة

. ن العاملمالتقوى احلقيقية اليت يُغسل �ا اإلنسان وُيطهَّر واليت جاء األنبياء من أجلها قد ارتفعت 
إذا كان اإلنسان . التزكية والطهارة شيء ممتاز. �َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها�: �درًا ما جتد أحدا مصداق

التقدير وإال لنالوا بطرق مشروعة كل إن الناس مل يقدِّروا ذلك حق . املالئكةصافحه تزكيا وطاهرا 
 .ولكن لو صرب ألعطاه هللا املال عن طريق آخر ،املالكسب السارق يسرق لي. شيء فيه لذة هلم

والسرقة هنا ليست سرقة ظاهرة فقط، بل يندرج حتت السرقة ما يبيعه بعض التجار من بضاعة (
لقد جاء . يق آخر ُيكسبه رضا هللا تعاىلكذلك يزين الزاين ولو صرب ألشبع هللا رغبته عن طر  )سيئة

أي يُقبل (. َال َيْسرُِق السارق ِحَني َيْسرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن وَال يـَْزِين الزَّاِين ِحَني يـَْزِين َوُهَو ُمْؤِمنٌ : يف حديث
 لو كان األسد واقفا على رأس الشاة ال )املرء على مثل هذه األعمال حني خيرج اإلميان من قلبه

فحني (. متلكه الشاة ميلكون اإلميان حىت بقدر ما كل علفها أيضا، ولكن الناس ال�أن  تستطيع
  ) يرتكب املرء الذنوب والسيئات ينبغي أن يكون يف >له أن هللا يراه كل حني وآن

ال ميكن  اوبدو�. يستطيع أن ينال كل شيء ااألصل واملقصود احلقيقي هو التقوى، فمن أُعطيه
إن أوامر حكومات الناس ال تُنقذ من الذنوب ألن احلكام . لإلنسان أن جيتنب الصغائر وال الكبائر

اإلنسان حيسب نفسه وحيدا فريتكب الذنوب وإال ملا أذنب . ال يرافقون الناس دائما حىت خيافوهم
ملا أن هللا يراه ّكر ولو ف. وحني يزعم نفسه وحيدا يصبح ملحدا وال يفكر أن إهله معه ويراه. قط

َك �واملراد من . التقوى هي أساس كل شيء، و�ا اسُتهّل القرآن الكرمي. أذنب قط َك نـَْعُبُد َوِإ\َّ ِإ\َّ
يتشجع  ولكن ال ،أيضا هو التقوى مبعىن أنه مع أن اإلنسان يكسب بعض األعمال �َنْسَتِعنيُ 

يف املستقبل  �مث يستعني به . تعانة >Lبسبب اخلوف أن ينسبها إىل نفسه بل يعّدها نتيجة االس
إذا اقرتف حسنة فال خيطر بباله أنه أحرز الكمال وأن قلبه طيب أو أنه قد ارتقى أمسى ( .أيضا

  .)مدارج الرب، بل يعده فضال من هللا أنه وفقه إلحراز احلسنة والدعاء
الصالة والصوم والزكاة وغريها من األعمال كلها تُقبل ف. �ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ �السورة الثانية أيضا تبدأ بـ و 

أي حني حيرز املرء التقوى (رفع هللا عنه دواعي الذنب كلها، ي ، عندهااإذا كان تقي� من اإلنسان 
وإذا كان حباجة إىل الزوج رزقه الزوج، وإذا احتاج الدواء هيأ  )خيلصه هللا من كل ما يدعو إىل الذنب

  .ان حباجة إليه يعطيه هللا تعاىل ويرزقه من حيث ال حيتسبفكل ما ك. له الدواء
َُّ́ ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ �: يقول القرآن الكرمي يف آية أخرى ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا ا

أي حّلت �م الزالزل وتعرضوا : �تَـَقاُمواُمثَّ اسْ �. املتقوناملراد هنا أيضا  �َختَاُفوا َوَال َحتَْزنُوا



بل حافظوا على عالقتهم (. ولكنهم مل ينحرفوا عن عهد قطعوه ،لالبتالءات، هّبت عليهم العواصف
يقول هللا تعاىل بعد ذلك  .)>L بوفاء، فحني آمنوا مرة ثبتوا بقوة إذ ال يتزعزع إميا�م �بسط األمور

قائلني �ال  �تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكةُ �: لصدق والوفاء �لوا جزاًء أنهأ�م عندما فعلوا ذلك وأبَدوا ا
ُتْم تُوَعُدونَ �. ختافوا وال حتزنوا ألن هللا وليُّكم املراد من اجلنة هنا هي جنة  �َوأَْبِشُروا ِ>ْجلَنَِّة الَِّيت ُكنـْ
َحنُْن أَْولَِياؤُُكْم �: مث يقول هللا تعاىل �َمَقاَم َربِِّه َجنـََّتانِ َوِلَمْن َخاَف �: دنيوية كما جاء يف القرآن الكرمي

نـَْيا َوِيف اْآلِخَرةِ    . �ِيف اْحلََياِة الدُّ
الذين يعملون كل عمل ابتغاء مرضاة هللا  ،ويتكفلهم �إذن ما أسعد حظ أولئك الذين يتوالهم هللا 

� .  
الكافر، وأنه كيف ينظر املؤمن إىل جناحه موضحا الفرق بني جناح املؤمن و  �مث قال حضرته 

  : جناحه ىلإوكيف ينظر الكافر 
ملاذا خيجل؟ . ضعوا هذا املبدأ يف احلسبان دائما �ن شيمة املؤمن أنه خيجل عند كل جناح يعطاه"

أي أن هذا . إين مل أكن أهًال هلذا النجاح إمنا هو فضل هللا الذي أعطاين هذا :خيجل ألنه يقول
العطاء إمنا هو نتيجة حمض فضل هللا تعاىل، وليس نتيجة كمايل أو علمي أو ذكائي أو مايل أو  

وهذا اإلحساس يدفعه إىل محد هللا تعاىل �نه قد أنزل عليه . إمنا هو فضل هللا تعاىل. كفاءيت اجلسدية
   . هذا الفضل العظيم، فيمضي قدما وحيظى >إلميان نتيجة ثبوت قدمه عند كل ابتالء

. هللا تعاىلم عَ نِ اعلموا أن جناح الكافر سبيل الضالل، وأن جناح املؤمن يفتح عليه >ب : �مث قال  
املؤمن يتفاخر عند كل جناح، وينسبه إىل نفسه هو، فيقع يف الضاللة >ستمرار، ولكن الكافر فألن (

احلقيقي عندما ينسب كل شيء إىل فضل هللا تعاىل ينفتح عليه >ب نعم هللا تعاىل، ولذلك قال عليه 
إن جناح الكافر يدفعه إىل الضالل ألنه ال يرجع إىل هللا تعاىل بل يتخذ جهده وذكاءه  )السالم

فا جديدا، وهكذا بعد كل جناح معه تعاىل تعار  ئوكفاءته إهلًا له، أما املؤمن فريجع إىل هللا تعاىل وينش
أي ، �ِإنَّ َهللا َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا� تبدأ بينه وبني هللا تعاىل معاملة جديدة، وحيدث فيه تغيري جديد

وردت يف القرآن الكرمي " التقوى"أن كلمة اعلموا . يكون هللا تعاىل مع الذين يكونون من املتقني
لذا ، "مع" حرفر >لنظر إىل كلمة سبقتها، وقد سبقها هنا فسَّ وتُ  )أكثر من مئة مرة( مرات كثرية،

 نإنين أؤمن أن املرء إ. ثره وينقذه من كل أنواع اخلزي واهلوانيؤْ  فاL ثر َهللا تعاىلأن الذي يؤْ  فمعناها
فليس أمامه إال سبيل وحيد وهو أن يصبح متقيا،  يف الدنيا الذلة والشدةافة أنواع أراد اجتناب ك

  .ضي به قدما، فال يقف يف مكان واحدمي>ختصار، إن جناح املؤمن . ا لن ينقصه شيءوعنده



إن أثر التقوى يبدأ يف الظهور يف املتقي يف هذه الدنيا نفسها، فال يكون األمر : وقال عليه السالم 
  . لتقوىسلفًة بل يكون نقًدا، بل كما أن أثر السم أو الرت\ق يظهر يف اجلسد فورًا كذلك يكون أثر ا

. احلسنات والعبادات اليت يقوم �ا املرء ال ترتك عليه أثرها فهذا األمر يبعث على القلقكانت فإذا  (
واجلواب أن املرء إذا كان يزداد . يرسل يل الناس أسئلة كثرية قائلني كيف يعرف املرء أن عباداته مقبولة

أنه يعملها لوجه هللا تعاىل وأن هللا يبارك يف اهتماما بفعل الصاحلات و>إل�بة إىل هللا تعاىل، فليدرك 
  .)أعماله أيضا

 : وهو يرشد� إىل سبل التقوى �لقد قال  

السبل الدقيقة  ليستو . يف سلوكه يف أدق سبل التقوى كلها اجلمال الروحاين لإلنسان يكمنكل   "
أنه يتولد يف املرء مجال  ما هي دقائق سبل التقوى، إمنا هي( .للتقوى إال مالمح روحانية لطيفة ومجيلة

وإّن اجلمال الروحاين يكمن يف أداء األما�ت ومراعاة العهود اإلميانية قدر املستطاع، ويف  )روحاين
األعضاء الظاهرة من قمة الرأس حىت أمخص القدم من عني وأذن ويد ورجل، القوى و  استعمال مجيع

يف و املقتضى واحملل،  وفقا سليم استعماالً  خالقاألخرى و األقوى القلب و الومجيع القوى الباطنة من 
هذه القوى ها ها عّما �ى هللا عنه، وكذلك يف أخذ احلذر واحليطة من اهلجمات اخلفّية اليت تشنّ �يِ 

  . يف مراعاة حقوق العباد >إلضافة إىل ذلكيكمن اجلمال الروحاين و واجلوارح، 
كاستعمال العني يف حملها وَمْنِعها -إن هذه األمور، أعين العهود اإلميانية اليت قطعناها مع هللا تعاىل 

من النظر إىل ما هو حمرم غري جائز، وكحفِظ اآلذان من مساع األمور احملرمة غري املشروعة، 
واإلكثار من  وكاستخدام األيدي واألرجل يف فعل اخلريات، وإخراج األفكار السيئة من القلب،

االستغفار لذلك قدر املستطاع، واستخدام القوى األخرى، والتحلي >ألخالق السامية إىل أعلى 
إنه ال بد  �يقول املسيح املوعود . هي العهد اإلمياين الذي يقطعه املرء مع هللا تعاىل -\تاملستو 

ال مناص لكم من . باد أيضالكم من الوفاء �ذا العهد، و>ملقابل ال بد لكم من مراعاة حقوق الع
بعد أداء حقوق هللا جيب أن تؤدوا حقوق عباده عليكم، وإذا أديتم هذه . أداء حقوق عباد هللا

  .احلقوق بنوعيها فاعلموا أن هذا هو السبيل الذي يتوقف عليه مجال املرء الروحاين كله
هللا تعاىل وقد مسى . وحاينإذا أدى اإلنسان حقوق هللا وحقوق العباد كذلك، تولد فيه اجلمال الر 

وفيه إشارة إىل أن اجلمال الروحاين والزينة  ،، ولباس التقوى كلمة قرآنيةالباس التقوى يف القرآن الكرمي
 واملراد من التقوى أن يراعي اإلنسان قدر املستطاع مجيع أما�ت هللا. فقط لتقوىتنشأ > الباطنية إمنا

 وتفاصيلها ، أي أن يفي �ا بكل دقائقهاخلق هللا جتاه هودعالو  تما�األ ، وكذلكوعهود اإلميان



أي جيب أن يسعى جاهدا للعمل �حكام هللا تعاىل بشأن العبادات، وإصالح  .بكل ما أويت من قوة
  .نفسه، وأداء حقوق اآلخرين مراعًيا منتهى الدقة والتفصيل

يبني أن بلوغ املرء املستوى املطلوب من التقوى حمال ما مل يبذل جهده ألداء  �املسيح املوعود ف
. وهذا األمر هام جدا جيب أن نتذكره دائما. حقوق هللا وحقوق العباد أيضا مبنتهى الدقة والتفصيل

إذا مل يؤد املرء حقوق العباد رغم قيامه بعباداته، فال تنفعه العبادات شيئا، وإذا أدى بعض حقوق 
فأيضا لن ميكنه هذا  -كما يقول البعض �ننا نؤدي حقوق العباد  - ولكن نسي هللا تعاىل  ،املخلوق

  .فال بد للمؤمن احلقيقي من مراعاة احلقوق بنوعيها. من السري يف سبل التقوى
  : يتحدث عن انتشار البدع وبـُْعد الناس عن التقوى ويقول �مث إن حضرة املسيح املوعود 

كل فرقة وحزب، وتالشت وانعدمت اليوم التقوى   يف مبختلف أشكاهلا البدع آالف تسربتلقد 
أخطر املصائب اليت ال  �احلقيقية واليت من أجلها حتمَّل رسول هللا  نسانغاية اإل هي والطهارة اليت

  .أكثر عددا فيهاهي  أي الفئاتافحصوا يف السجون اذهبوا و  .ميكن لقلب احتماهلا سوى قلب نيب
إىل أصحاب اجلرائم ويقول سوف جتدون أن املسلمني هم أكثر عددا بني  �يشري حضرته 

  .اÇرمني
قال أحد الوزراء يف : وقد قال -وقد ذكرُت هذا األمر من قبل أيضا-كان يف غا� وزير أمحدي   

هما فقلت له أ� مسلم أمحدي، وأحتداك أنك م. اجتماع هلم إن املسلمني هم أكثر عددا يف سجوننا
وجدوا وا حصفوملا . فحصت السجون فلن جتد فيها أي أمحدي، إال ما شذ وندر نظرًا إىل عدد�

  . األمر كما قاله الوزير األمحدي
 .فهذه هي عالمة املؤمن احلقيقي، واألمحدي احلقيقي، وهذا األمر يصبح وسيلة كبرية للدعوة والتبليغ

خالق السامية يف مجيع أعمالنا وجتاراتنا ووظائفنا لو وضعنا هذا األمر يف احلسبان، وحتلينا >أل
ومعامالتنا اليومية مع الناس، ورفعنا مستوى عباداتنا، وسعينا لعمران قلوبنا >لتقوى وخشية هللا، فهذا 

  . سيساعد� على إصالح أنفسنا كما سيكون وسيلة صامتة للدعوة والتبليغ
  : �مث يقول 

وكأن الناس قد ظنوا أنه ليس مثة من احلقوق وغريها من اجلرائم  هضماخلمر و شرب لقد كثر الز� و 
كل عاقل . اضخم كتا>  رجخل شرائح اÇتمع شىت ة يفنتشر امل ساوئلو حبثنا >لتفصيل املفاسد وامل. إله

ن التقوى اليت كانت �ة ويقينية سليمإىل نتيجة  لتوصل املختلفة القوم طبقات�مل يف حالة لو  متدبر
أي مل يكن ( .اليوم قد انعدمت النباهةشرف و املدعاة احلقيقية لل اليت هيقرآن الكرمي املتوخاة و غاية ال

لقد  )هدف القرآن الكرمي إال خْلق التقوى، ولكن هذه الغاية قد صارت مفقودة بني املسلمني



 حالتهم العملية ن تكوناجة ألاحلجدا، مع أ�م �مس  مليةالعَ  املسلمني ضعفت وفسدت حالة
  .غريهمبني و  همالفارق بين هيحسنة أل�ا 

الدعوة والتبيلغ، وكيف يكون لقوهلم �ثري على تم تفما دامت حالة املسلمني العملية سيئة فكيف 
ونرى اليوم نتيجة هذا العيب فيهم عيا�، وليس حل هذه املعضلة إال عند األمحديني، أما . أهل الدنيا

إن وعود هللا تعاىل مع سيد� املسيح . إذا فسد� حنن األمحديني أيضا فمن ذا الذي سينقذ اآلخرين
 تعاىل، ولكن إذا مل نساهم يف حتقيقها فإن هللا تعاىل سيقيم سوف تتحقق بفضل هللا �املوعود 

  . أقواما أخرى، وحيقق هذه الوعود على أيديهم
فكم >حلري بنا أن  �وما دام اÇتمع قد تردى هلذه احلالة اليت أشار إليها سيد� املسيح املوعود 

لرفِع مستوى صالح نسلنا �تم برفع مستوى صالحنا وتقوا�، وكم جيب علينا أن نعتين بقلق 
  .وتقواهم

كال، بل إذا مل . أيضا أن عدم االنتفاع من نعم هللا تعاىل ليس من التقوى يف شيء �لقد بّني 
حيث جند أن بعض الصاحلني املزعومني واملتصوفة الزائفني . تنتفعوا منها فسوف حتيدون عن التقوى

ما رديئا ال طعم فيه وال لذة، متظاهرين ��م يلبسون، على سبيل الر\ء، ثيا> بسيطة وËكلون طعا
  :  �لقد قال . من كبار املتقني الصاحلني

: قول هللا تعاىليعمل بـÌنيا عليه أن لدعاء يف كل آن وحال، و > قوماعلموا أن على اإلنسان أن ي
ألن ذلك  )ذكرها وإظهارهاأي جيب ( ث بِنعم هللا تعاىليجيب التحد. �َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ �

أن  بنعم هللا تعاىل ثيالتحد ليس املراد من .واالنصياع له لطاعتهومحاسا L تعاىل  احبً  املرء يزيد
 كان هللا تعاىل قد  فمثال إذا. أيضا دهعلى جس ارهأثبل جيب أن يُرى  ،فقط هاإلنسان بلسان ذكرهاي

ليُـَعّد جديرًا  ،وسخة دائما أمسااليلبس  ذلكمع و  ةس جيدمالب يستطيع أن يلبسو أنعم على أحد 
ألنه يريد أن يكتم فضل هللا تعاىل  ه آمث،فإن أنه ميسور احلال، على أحد نكشفيلكيال أو  ،>لرحم
خيتار  �كان النيب   .، فهو ال يعمل هكذابعيد عن شيمة املؤمن وهذا، ويغالط فق وخيادعناوي ،ورمحته

وليس أن مييل إىل جهة واحدة فقط، بل ( عنه اإلعراضله دون فكان يلبس ما تيسر  ،طريقا وسطا
ثياب ل كل ما قدِّم له من الوكان يقبَ  )لو وجد ثيا> فاخرة لبسها وإذا مل جيدها لبس ثيا> عادية أيضا

. فقط ولكن بعض الناس الذين جاءوا بعده ظنوا أن التواضع يكمن يف الرهبانية. ومل يكن يُعرض عنه
أحد  إىل شخص ذات مرة ذهب. الرتاب فيه لطلدراويش أ�م Ëكلون اللحم خبلقد لوحظ بعض ا

ين سآكل إ :ضيف 7صرار للدرويش املتصوفقال الف. الطعام ا الضيفطعمو أفقال لرفقائه ويش رادال
  .معك



 "النيم"له طعام مطبوخ بصورة كر\ت صغرية من أوراق شجرة دِّم قُ لألكل  الدرويش عندما جلس مع
تكون أوراقها مرة جدا ومثارها أيضا مرة جدا، فُوضع أمامه طعام مصنوع من ُمرَّة شجرة  "النيم"و(

فبعض الناس خيتارون مثل هذه األساليب  )أوراق النيم، مل يكن به طعم بل كان ُمر�ا إىل حد خطري
إلسالم إن كمال ا. ليظهروا للناس أ�م أهل الكمال، ولكن اإلسالم ال يُعّد مثل هذه األمور كماال
أ� أحذِّر من هذه . هو التقوى اليت بسببها ينال صاحبها الوالية وتكّلمه املالئكة ويبشره هللا تعاىل

، ولكن هؤالء الناس �ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباتِ �: القرآن الكرمي يعّلم. األمور أل�ا ختالف تعليم اإلسالم
ت مثل هذه املذاهب إىل حيز الوجود بعد لقد جاء. خيلطون الرتاب مع الطيبات وجيعلو�ا غري طيبة

وال عالقة هلم >إلسالم وال  �إن هؤالء الناس يضيفون إىل ما عّلمنا رسول هللا . اإلسالم مبدة طويلة
األسوة لنا . بل خيرتعون شريعة جديدة من عند أنفسهم، فأحتقرهم وأنفر منهم بشدة ،>لقرآن الكرمي

 انا يكمن يف أن نتأسى �سوته جهد املستطيع وأال خنطو إن خري� وصالح. �هي يف رسول هللا 
   )٤امللفوظات ج( .خطوة واحدة ضدها

هذا فيما يتعلق >ألكل والشرب، أما األخالق العادية والتعامل مع النساء واألوالد يف البيوت فقال 
لقد أخطأ الناس كثريا يف املعاملة مع الزوجات واألوالد واحنرفوا عن اجلادة : عنه �املسيح املوعود 

، ولكن الناس يف الزمن احلايل يعملون �َوَعاِشُروُهنَّ ِ>ْلَمْعُروفِ �: لقد ورد يف القرآن الكرمي. املستقيمة
  . وفأي يظلمون النساء يف بعض البيوت بدال من معاشر£ن >ملعر ) ٤امللفوظات ج( .بعكس ذلك

، وكذلك أخرب زيدهابل ت ،بس اجليدة وأكل الطعام الطيب ال تنقص من التقوى شيئافارتداء املال إذن
عن األخالق االجتماعية أن حسن املعاملة مع األزواج أيضا ضروري واالهتمام >ألوالد وتلبية  �

أمر �ا القرآن وهذه األمور أيضا من التقوى اليت . أيضا ضروريوتربيتهم تربية حسنة حاجا£م 
  . فال بد من أداء كل من حقوق هللا وحقوق العباد .الكرمي

  : أن املتقي يُعطى نورا من هللا تعاىل، فقال �مث بني املسيح املوعود 
إن التقوى احلقيقية تكون مصحوبة >لنور كما يقول هللا . التقوى احلقيقية ال جتتمع مع اجلهل قط

، ويقول �الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا َهللا َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَاً� َوُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ َ\ أَيـَُّها �: جّل شأنه
أْي إذا متسكتم بصفة التقوى ورسختم عليها، سيجعل هللا . �َوَجيَْعْل َلُكْم نُوًرا َمتُْشوَن بِهِ �: أيضا

مبعىن أن . نورا تسلكون به يف مجيع مسالككم بينكم وبني غريكم فرقا واضحا وهو أنكم سُتعَطون
فسيكون يف عقولكم نور ويف كل ما تقولونه . ذلك النور سيعّم أفعالكم وأقوالكم وقواكم وحواسكم

لن يصدر أي تصرف خاطئ من الذي يتبع مشيئة هللا تعاىل، وإذا صدر فسيوّجه هللا (تقديرا نور، 
ويف  )يف كل ما تقولونه تقديرا نورسيكون و : �قال . فارتعاىل فورا إىل إصالحه وينبهه إىل االستغ



ويف لسانكم نور، ويف كالمكم نور، ويف كل حركة من حركاتكم  ،عيونكم نور، ويف آذانكم نور
فباختصار، سُتمأل كافة قواكم وحواسكم نورا . والسبل اليت تسلكو�ا ستصبح نورانية. وسكناتكم نور

 ) مرآة كماالت اإلسالم( .وستمشون يف النور كليا
، وقواكم ستقوم �عمال صاحلة، وستكون أفكاركم أيضا مجيع سبلكم ستوصلكم إىل الصالح واحلسنة

مثل هذا اÇتمع يكون جمتمع السالكني على دروب نشأ يسيئة، وحني الفكار األصاحلة، وستنمحي 
  : �قال . التقوى

إن أصل  .هذه األشياء تتأّتى بعد املعرفة الكاملةإن قانون الطبيعة اجلاري منذ الِقدم هو أن كل 
فمن أُعِطي املعرفة الّتامة فقد أُعطي اخلشية واحلب . اخلوف واحلب والتقدير هو املعرفة التاّمة

ي من الذنب الناشئ عن  .الكاملني أيًضا وكّل من أُعطي اخلشية الكاملة واحلب التاّم فقد جنُِّ
ذا اخلالص على أّي دم، وال حنتاج إىل أّي صليب وال ألية كّفارة، حنن ال نعتمد لتحقيق ه. التجاسر

وهذه . بل حنن حباجة إىل تضحية واحدة، أال وهي التضحية بنفوسنا اليت تشعر فطرتنا >حلاجة إليها
التضحية >لنفس تتسبب يف السلوك على التقوى، وهي ( ".اإلسالم"التضحية ُتدعى بتعبري آخر 

. أي أن تضعوا أرواحكم على عتبة هللا طوًعا وانصياًعا. عين تسليم العنق للذبحواإلسالم ي )اإلسالم
إن تسليم املرء عنَقه للذبح برضى . مجيع األحكام أصلو كلها  ةعيإنَّ هذا االسم اجلميل هو روح الشر 

وهكذا  )ما مل يعرف املرء شيئا ال يستطيع أن حيبه(. ا ومعرفة dمةوقناعة حقيقيني يتطلب حب�ا dم� 
فإّن كلمة اإلسالم ُتشري إىل أّن التضحية احلقيقية حتتاج إىل معرفة كاملة وحّب كامل وال حتتاج إىل 

َلْن يـََناَل َهللا ُحلُوُمَها َوَال �: إىل هذا األمر حني قاليف القرآن الكرمي لقد أشار هللا تعاىل . شيء آخر
   )حماضرة الهور. (اخشوين واتقوين، لذا ف�ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكم

، وإليه وجَّه � الزمانهذا إمام و  �فهذا هو مستوى التقوى الذي يريده منا ُهللا تعاىل ورسوله 
هذا  يسعون واضعنيسالذين السعداء هم ف، رمضانشهر ب الصيام يف ولنيله ُكتِ  ،القرآن الكرمي مرارا

وأرجو أن يكونوا قد -رمضان لنيل التقوى شهر األ\م املتبقية من  يف احلسبان أ�م سيقضون األمر
   .وفعل هلم dبعا لرضى هللا تعاىلوأ�م سيجعلون كل قول  -قضوا األ\م املاضية أيضا لذلك

وقال إن الناس يعرتضون على دعواك بكونك املسيح  �لقد جاء شخص إىل املسيح املوعود 
بعض الناس . السادات وكيف ميكن لسيد أن يبايع أحدا من األمةعائلة املوعود مع أنك لست من 

يعطون السادات مقاما عاليا ال يزالون يعرتضون على أن السيد مع مكانته العالية كيف ميكن الذين 
وكذلك قد نشأ اليوم هذا التفكري بني العرب أن املسيح املوعود كان ال بد أن يبايع غري السيد؟ أن 

ولكنهم  ،إ�م يقرؤون القرآن الكرمي. فكيف جاء بني غري العرب وكيف نؤمن به Ëيت من بني العرب



إذ يقول هللا تعاىل أنه هو أعلم حيث جيعل رسالته، وليس ال يتدبرونه ألن اجلواب موجود فيه سلفا، 
  : �املهم قال املسيح املوعود . البشر الذين يعطون أحدا هذا املقام

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد �: إن هللا ال ينظر إىل األجسام وال إىل الفئات العرقية، بل ينظر إىل التقوى دائما
إذا اعتز أحد . يخشادات أو املغول أو البتان أو المن العبث أن يقول املرء �نه من الس. �ِهللا أَتْـَقاُكمْ 

إن هللا ال ينظر إىل الشعوب وال يستطيع . اتشعبه فهذا عبث ألنه ال معىن للشعوب بعد املمكانة مب
ال تعتز بكو�ا بنت �لفاطمة Ñ  �لقد قال النيب . أحد أن ينال النجاة Çرد كونه من عائلة عريقة

ما (. بل املدارج اليت يناهلا املرء هناك إمنا يناهلا نتيجة التقوى ،رسول ألن هللا تعاىل ال يهتم >لشعوبال
إن الشعوب والقبائل هي من أجل نظام الدنيا  )القول للسيدة فاطمة فما >ل اآلخرين دام هذا

فإذا كان أحد . إن حب هللا ينشأ بسبب تقوى هللا .وللتعارف فقط وال عالقة هلا >لصلة >L تعاىل
ن هللا وأساء إىل أوامر هللا تعاىل فهل ألحد أن يقول � �من عائلة السادات مث تنّصر وسّب النيبَّ 

ْسَالمُ �سينجيه وَيدخل اجلنة لكونه من عائلة السادت فقط؟  أي الدين الذي  �ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ِهللا اْإلِ
من اآلريني ال جيدر >إلكرام  صارفإذا تنّصر أحد أو £ّود أو . يضمن النجاة عند هللا هو اإلسالم

قد  ، ولكنينلنظام الدنيا وللتعارف فقط هي ،لقد رفع هللا تعاىل متييز الشعوب واألعراق. عند هللا
املتقي سيدخل اجلنة . �ملت جيدا أن املدارج اليت تُنال عند هللا سببها احلقيقي هو التقوى فحسب

   .�ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ِهللا أَتـَْقاُكمْ �: وقد قرر هللا تعاىل
َا يـَتَـَقبَُّل هللاُ �: قالمث  أي أن األعمال واألدعية تُقبل من املتقني ومل ) ٢٨:املائدة( �ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  ِإمنَّ

َحْيُث َال  َويـَْرزُْقُه ِمنْ *  َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا َوَمْن يـَتَِّق هللاَ �: ق املتقيمث قال حب". من السادات"يقل 
 .ويُرزق من حيث ال حيتسب أي أن املّتقي يُنَقذ من كل ضيق وصعوبة) ٤-٣:الطالق( �َحيَْتِسبُ 

 �ِإْن أَْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتـَُّقونَ � :حبق املتقني؟ مث قال أمقل يل اآلن هل جاء هذا الوعد حبق السادات 
هل من مرتبة أعلى من الوالية؟ وهذه املرتبة . وهذا الوعد أيضا مل يوَعد به السادات )٣٥:األَْنفال(

إن . وقالوا إن والية النيب أعلى من نبّوته ،على النبوة لقد فّضل البعض الواليةَ . أيضا أُعطيها املتقون
فبواسطة النبوة يعطي اخللَق األحكام . وجود النيب يتكّون يف احلقيقة من شيئني أي النبوة والوالية

  .والشرائع أما الوالية فتقيم عالقاته مع هللا تعاىل
، إذن. ومل يقل هدى للسيدين) ٣:البقرة( �ُمتَِّقنيَ ُهًدى لِلْ  َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيهِ �: مث قال تعاىل

إن هللا تعاىل يريد التقوى غري أن السادات أحوج إىل أن يتوجهوا إىل هذا االجتاه أل�م أوالد األتقياء 
من  همن حق السادات، فاL يعطي حبجة أنه لذا من واجبهم أن Ëتوا قبل غريهم دون أن حياربوا هللا

هذا القول يشبه قول  ).٥:اجلمعة( �اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ   ُذويـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوهللاُ  َفْضُل هللاِ َذِلَك �. يشاء



ُم نَُداِوهلَُ �: ملاذا أُعطي بنو إمساعيل النبوة؟ وال يدرون أن: اليهود الذين يقولون  �ا بـَْنيَ النَّاسِ تِْلَك اْألَ\َّ
إن هللا قادر على أن يسأل َمن . ارب هللا فهو مردودوالذي حي) هذا قرار هللا() ١٤١:آل عمران(

   )٣امللفوظات ج. (يشاء وليس ألحد أن يسأله
وأعلن ادعاءه كان   �عندما بُعث رسول هللا  :رد�ا على اعرتاض على دعواه �مث يقول حضرته 

ولكن هذا ال يستلزم أن  ،معروفني بني الناس ��م أتقياء وورعون آنذاك كثري من علماء اليهود
عندما مسع . املتقني الذين هم أتقياء وخملصون عنده تعاىل يذكر ، إذ إنهيكونوا أتقياء عند هللا أيضا

ومل  ،وجاهتهم بني الناس يف ذلك اضمحالل رأواملا رعونة منهم  �أنكروه  � هؤالء اّدعاء النيب
ولكنهم ما كانوا متقني  ،ّدون أتقياء عند الناسانظروا اآلن، كان هؤالء القوم أيضا يـُعَ . يقبلوا احلق

املتقي احلقيقي هو الذي ال يكتم احلق أبدا ولو خسر شرفه وواجه ألف ذلة أو كانت  .حقيقيني
وليس . خطر أو عاىن الفقر واجلوع، بل يتحّمل هذه اخلسائر كلها خشية L فقطعرضة للحياته 

 ه،سب>للسان وإن مل يعمل حب يؤمنصرون يف احملاكم أن الذي كما يقول املشايخ املعا  أبًدامعىن املتقي 
للتقوى  )أي ليست التقوى جمرد إقرار اإلسالم >للسان( .وإن كان يكذب أو يسرق فهو املتقي حىت

 شيء إال دهيفيه ال احلق أن. أيضا مراتب وما مل تكتمل تلك املراتب ال يكون اإلنسان متقيا كامال
ظامئا لن يشبع بكسرة من اخلبز أو أو جائعا شيخ فمثال إذا كان  .املطلوب إذا ُأِخَذ بكامل وزنه

أي أن املشايخ الذين يظهرون علميتهم فال يدل ذلك على تقواهم، ألن التقوى إمنا ( قطرة من املاء،
شيخ إذا كان  :)قال حضرته. ا كبريًاـًـ تتولد من العمل، وال تنشأ مبجرد تسمية أحد شيًخا أو عامل

ولن يقدر على إنقاذ حياته ما مل جيد  ظامئا لن يشبع بكسرة من اخلبز أو قطرة من املاء، أوجائعا 
اإلنسان >لكامل ومن كل  ارهاهذا هو حال التقوى أي ما مل خيت. من الطعام والشراب ما فيه الكفاية

نسمِّي الكافر أيضا  اجلوانب والنواحي ال ميكن أن يكون تقي�ا، وإن مل يكن األمر كذلك استطعنا أن
أي ال بد أنه يقوم ( .موجودا فيه - £اأي ميز -متقيا ألنه ال بد أن يكون جانب من جوانب التقوى 

أي مل خيلق يف أحد ( مل خيلق هللا أحدا ظلمة حمضة،. )ولكنه ال يصبح متقًيا به ،�ي عمل حسن
ا هذا القدر من التقوى ملكافر فلو ُوجد يف   )بل خلق فيه بعض احلسنات أيضا ،شروًرا فحسب
كما ذكر من قبل (ولكن جيب أن يتحلى املرء بقدر كاٍف منه يستنري به القلب، ، أمكن أن يفيده

قال  ،)أنه ينبغي أن يكونوا من الذين يؤدون حقوق هللا وحقوق العباد ويتحلون مبيزات من كل نوع
أال : من املسلمني الذين يقولون هناك كثري. ويرضى به هللا وجيتنب اإلنسان من كل سيئة :حضرته

التقوى شيء . نصوم؟ أال نصلي؟ وما إىل ذلك، ولكنهم ال يصبحون متقني �ذه األعمال فقط



ومل يقطع عالقته كليا خشية L سواء مع األقارب أو القوم أو  تعاىلآخر، فما مل يؤثر اإلنساُن َهللا 
  .تقي�ا ال يكونل كل ذلة لوجه هللا وال يكون مستعدا لتحمُّ  ،األصدقاء أو زعماء املدينة

ختّص الذين أّدوا مقتضيات التقوى جهد  يالوعود الكبرية اليت أعطاها القرآن الكرمي املتقني ه
فقد ثبتوا على التقوى بقدر ما ساعد£م القوى البشرية حىت خارت قواهم وخوت، مث . املستطيع

َك نَـ �طلبوا من هللا قوة أخرى كما يتبني من  َك َنْسَتِعنيُ ِإ\َّ أننا فعلنا ما " إ\ك نعبد"معىن . �ْعُبُد َوِإ\َّ
أننا نطلب منك مزيدا من القوة للمضي " إ\ك نستعني"ومعىن . كان يف وسعنا ومل نّدخر جهدا

  : ُقُدما، كما قال احلافظ، الشاعر الفارسي ما تعريبه
  ."منكال يسعنا الوصول إىل املراقي العالية ما مل يصحبنا توفيق " 

إن جتمعات . عند الناس شيء آخر تقي�افاعلموا يقينا أن كون املرء تقيا عند هللا شيء وكونه 
كان سببها أيضا عائدا إىل أن الذين   �املعارضني اليت كانت تتشكل يف زمن املسيح الناصري 

 هؤالء لو مل يكونف. كانوا مسلَّما �م عند اليهود وكانوا يُعّدون أتقياء وورعني، كانوا من املعارضني
وكان احلال على هذا املنوال يف زمن رسول هللا . التجمعات وما شا�ها تلك معارضني ملا تشّكلت

حالت فكان اهتمامهم >لعجب والبخل والر\ء والربوز والوجاهة وغريها من األمور اليت  أيضا، �
. أيضا ايرزقه عالما£ ا إ\ه>ختصار، التقوى شيء صعب املنال، والذي يهبه هللا. احلق دون قبوهلم

آ\ت هللا واألدلة املعقولة  ويردّ ، دون أي مربر -بعد أن حصحص- احلقيقة أن الذي ينكر احلق 
يتحلى على الدوام أما املتقي فيجب أن  .يكون تقّيا ال ميكن أنواملنقولة العقلية والنقلية >ستمرار ف

  .خبشية هللا وخوفه
هل حدث يف العامل مرة أن خيطط أحد كل ليلة : ر بعثته فيقوليف سياق ذك �مث يذكر حضرته 

كذا وكذا ومع ذلك ال يؤاخذه هللا؟   هيقول صباحا �ن هللا أوحى أو أهلم إليو عاما متتالية  ٢٤ طيلة
 يستطيع املتقي أن يستفيد من آية واحدة. لو حدث ذلك ألظلمت الدنيا كليا وهللك اخللق كله

، "منكم"فمن جانب ينادي العصر، وتقول األحاديث . آالف منها بينما ظهرت على يدي فحسب
من جانب آخر قسوة القلوب واحلياة  كما تناشد  .يف سورة النور أيضا" منكم" ت، وقد ورد"منكم"

عاما من  ٢٢يقولون �ن اÇدد Ëيت على رأس كل قرن، وها قد مضى كانوا . اليت يعيشو�ا كالبهائم
، وقد وقع الكسوف واخلسوف، وقد تفشى الطاعون، وُمنع )حضرته يتكلميعين عندما كان ( القرن
فإذا كان هؤالء الناس ال يؤمنون على الرغم من رؤية كل هذه األمور فكيف نقول ��م . احلج

  يتحلون >لتقوى؟



 �هذا رّد على الذين يقولون �ن هناك أتقياء وصلحاء يف األغيار ويصدرون ضد املسيح املوعود (
  :)قال حضرته. الكفر وبذلك يغوون الناس ويفسدو�م فتاوى

لقد قلت مرارا وتكرارا أن تعالوا واسألوين ما حيق لكم السؤال عنه، ولكن لن نقبل أن يقول القرآن  
يعتقدون بنزول املسيح من السماء >جلسد املادي مع . شيئا وتقولوا شيئا آخر وتقدموا أقواال ختالفه

ولكنهم يقولون �نه صعد إىل  ،قد صعد إليها أوال؟ القرآن الكرمي يبني موتهأنه كان ممكنا إذا كان 
هل املراد من التقوى أن يرتك املرء اليقني ويّتبع األوهام؟ القرآن الكرمي خيرب . السماء خبرق السقف

  .>لتقوى احلقيقية وهو أن ينظر املرء ما فعله أهل التقوى
  :التقوى �صًحا مجاعته خبصوص �مث يقول حضرته 

هللا تعاىل، ويكون املتقي حتت ظل هللا، ولكن جيب أن تكون  املتحلي >لتقوى حيظى بتجل من
وإذا كان هناك . التقوى خالصة وأال يكون فيها نصيب للشيطان، وإال فاL تعاىل ال حيب الشرك

  .نصيب للشيطان فيقول هللا أنه كله للشيطان
أال يعتزوا �ننا نصلي ونصوم أو ال نرتكب الكبائر مثل الز� والسرقة  ناقول ألفراد مجاعتن: قال حضرته

 .وما شا�ها، ألن معظم املنتمني إىل الِفرق األخرى واملشركني وغريهم أيضا يشاركونكم يف هذه املزا\
  )أي أ�م أيضا ميتنعون من ارتكاب هذه األمور(

من كان يف أعماله . خوا عظمة هللا يف قلوبكمرسِّ . إلدراكهالتقوى أمر دقيق جدا، فاسعوا  مضمون إن
من الصعب جدا أن يصري  )أي جيب أال يكون عمله ر\ء للناس( .شيء من الر\ء رّدها هللا يف وجهه

أي إذا قال لك أحد (غضب عليه، ت، فلم اإنك سرقت قلمً : أحدك فمثًال لو قال ل. اإلنسان متقيا
تستشط غضًبا ألنه ليس من عالمات املتقني، بل ينبغي  �نك سرقت قلمي فإنه أمر dفه صغري فال

  :)قال حضرته. والتحملالتحلي >لصرب 
مل  كألن تلقد غضب )فكان ينبغي أن تتجنب من الغضب( .إمنا هو لوجه هللا تعاىل كفإن صالح

رد عليه يال يكون اإلنسان متِّقًيا ما مل  )ومل تكن قدمك متجهة حنو احلق( .كن متوجًها إىل L تعاىلت
  .موت بعد موت

األصل هو التقوى، لذا ال تركضوا وراء اإلهلامات . املعجزات واإلهلامات أيضا فرع من التقوى
أي جيب أال تتحروا من تلقى وحًيا ومن حظي >لرؤ\ الصاحلة، ( .والرؤى، بل حاولوا أن تنالوا التقوى

َمن كان تقيا كانت إهلاماته أيضا صادقة، وإال فال اعتبار هلا  )ما هي التقوىتتدبروا بل ينبغي أن 
ال تقيسوا تقوى اإلنسان على كونه ملَهًما، بل . فيها نصيب من الشيطان ه ميكن أن يكونأيضا، ألن

  . غمضوا العينني من كل جانب، واقطعوا أشواط التقوى أوالً أ. قواهحالة تِقيسوا إهلاماته على 



ِإْن �: يقول هللا تعاىل. التقوى سر يهدفون إىل تعليم األنبياء الذين أتوا عمجيكان : قال حضرته
إن كمال نيب يقتضي كمال . ولكن القرآن الكرمي عّلم السبل الدقيقة للتقوى. �أَْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتـَُّقونَ 

خامت النبيني فقد ُختمت عليه كماالت النبوة، وخبتم كماالت النبوة ُختمت  � األمة، وملا كان النيب
والذي يريد أن يُرضي هللا تعاىل ويرى املعجزات واخلوارق جيب أن جيعل حياته خارقة . النبوة أيضا

انظروا أن املقبلني على االمتحان جيتهدون كثريا لدرجة ميرضون وكأ�م مصابون >لسل . للعادة
عندما يسلك . فكونوا جاهزين لتحّمل كل نوع من املشقة للفوز يف امتحان التقوى .ويضعفون

عندئذ يطرأ موٌت . اإلنسان هذا املسلك يهامجه الشيطان بكثرة، ولكنه يتوقف أخريا يف مرحلة معينة
ر اإلنسان قو . على حياة اإلنسان السفلية وËيت املرء حتت ظل هللا اه  إن ملخص تعليمنا هو أن ُيَسخِّ

  )٣٠٢ -  ٣٠١ص  ٢امللفوظات، جملد . (كلها L تعاىل
من زوا\  �لقد قدمت بعض املقتبسات احملتوية على النصائح اليت أسداها إلينا املسيح املوعود 

مدركني  - �مثلما قال املسيح املوعود - خمتلفة، وذلك لندرك معاين التقوى وعمقها، ولنكون 
  .عد انضمامنا إىل مجاعتهروح التقوى احلقيقية وعاملني �ا بل

علينا أن نبذل بكل ما يف وسعنا يف هذه األ\م املتبقية من رمضان لندرك حقيقة التقوى ونصبح من 
  .املؤدين حلقوق هللا وحقوق العباد، وفقنا هللا تعاىل لذلك، آمني

  
����� 

 
 
 
 


