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﴾﴿

ُروُح الَحَسَنِة
ُة   َوَفْلَسَفُتَها الَحِقيِقيَّ

خطبة اجلمعة اليت ألقاها
 أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أحد أيده

 هللا تعال بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم  27 /2017/10

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، 
وأشهد أن ممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ بهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهداَن الصِّ ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ إايَّ

الِّني، آمني.  َعْمَت َعَلْيِهْم   َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

إل  املوصل  الوحيد  الطريق 
احلسنات يبدأ بإليان بهلل تعال

لقد أمر هللا تعاىل املؤمنني أن يكون 
﴿َفاْسَتِبُقوا  دائما:  أعينهم  نصب 
رَاِت﴾، ووصف هللا تعاىل الذين  اخْلَيـْ
خلق  خري  أهنم  احلسنات  يكسبون 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  فقال: ﴿ِإنَّ  هللا 
ُر اْلرَبِيَِّة﴾.  احِلَاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ الصَّ

 يف شرح  املوعود  املسيح  يقول 
اإلنسان  على  أن  إبجياز  اآلية  هذه 
أن يؤدي واجبه ويتقدم يف األعمال 
الصاحلة. وقال أن التقدم يف األعمال 
الصاحلة وكسب احلسنات إمنا هو ما 
جيعُل املسلم مؤمنا حقيقيا. لذا علينا 
لتحقيق  دائما  جاهدين  نسعى  أن 
املسيح  لنا  وضح  وقد  اهلدف.  هذا 
املوعود  هذا املوضوع ابلتفصيل 
واألحاديث.  الكرمي  القرآن  يف ضوء 
وكيف  احلسنة،  ماهية  مثال،  فبنّي 
احلقيقية،  احلسنة  كسب  ميكن 
تعاىل  ابهلل  اإلميان  كون  وسبب 
احلقيقية؟  احلسنة  لكسب  ضروراي 
إميان  يبلغه  أن  جيب  مستوى  وأى 
املختلفة  اجلوانب  هي  وما  املرء، 
للحسنة، وعدد أنواعها، وكيف ُيكرم 
هللُا تعاىل أصحاهبا، وبنّي  أيضا 
أن كسب األعمال املشروعة يف حد 

االعتدال أيضا حسنة. 
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مفصال    بنّي  فقد  ابختصار، 
احلقيقية  وروحها  احلسنات  فلسفة 
من زوااي خمتلفة، وسأقرأ عليكم اآلن 
املسيح  من كالم  املقتبسات  بعض 
ما  موضحا  فيقول   ، املوعود 
يف  بسيطة  وأن حسنة  احلسنة،  هي 
هللا  رضا  اإلنسان  ُتكسب  الظاهر 

تعاىل: 
اإلسالم  إىل  للوصول  ُسّلم  »احلسنة 
وإىل هللا تعاىل. )أي أن احلسنة وسيلة 
ُمثلى ملن أراد أن يطلع على حقيقة 
اإلسالم وينال رضا هللا تعاىل ويتقرب 
ما  تعرفوا  أن  جيب  ولكن   ) إليه 
للناس  يكون  الشيطان  احلسنة.  هي 
ابملرصاد يف كل صراط ويغويهم عن 
أحياان  ُيطبخ  فمثال  احلق.  الصراط 

يف بيت غين ليال طعاٌم بكمية أكرب 
من الضرورة، فيبقى شيء من الطعام 
فال أيكل الغين يف اليوم التايل طعاما 
أطعمة  طاولته  على  ُتوضع  مث  ابئتا، 
شهية ولذيذة، وقبل أن أيكل لقمة 
واحدة منها يطرق ابَبه متسوٌل طالبا 
يعطي  أن  ألحد  الغين  فيقول  خبزا 
طعاما  أن  مع  ابئتا،  طعاما  املتسول 
َعّد هذا  طازجا موجودا أمامه. فهل يـُ
العمُل حسنة؟ يف حني أن األغنياء ال 
أيكلون اخلبز البائت وال بد أن ُيرتك 
وُيرمى. يقول هللا تعاىل: ﴿َوُيْطِعُموَن 
َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلى  َعاَم  الطَّ
الطعام  أن  معلوما  وليكن  وََأِسريًا﴾. 
ُيطلق على األكلة املرضية حصرا أي 
على الطعام اللذيذ واملرغوب فيه، وال 

ُيطلق على ما كان عفنا وابئتا. 
املتسوَل  املرُء  أعطى  إذا  ابختصار، 
أمامه  املوضوع  الصحن  من  طعاما 
الذي فيه طعام طازج ولذيذ ومرغوب 

فيه، فقد كسب حسنة. 
بني  واللذيذ  الطازج  الطعام  إذا كان 
وأاتكم  أكله  يف  تشرعوا  ومل  أيديكم 
فإذا  الطعام،  سائال  فقري  شخص 
أعطيتموه من هذا الطعام الطازج فهذه 
الرب أن أتكلوا طعاما  حسنة. وليس 
لذيذا وشهيا وتقولوا ألهل بيتكم أن 
يعطوا السائل خبزا ابئتا. فإذا تعّمق 
النحو  هذا  على  أمر  يف كل  املرء 
احلسنة  ينال  أن  ميكنه  فقط  عندها 
نسعى جاهدين  أن  فعلينا  احلقيقية. 
ولكن كيف  احلسنة.  تلك  لكسب 

الحســنات  فلســفة   مفصــا  بــنّي  فقــد   ...

مختلفــة،  زوايــا  مــن  الحقيقيــة  وروحهــا 

مــن  املقتبســات  بعــض  اآلن  عليكــم  وســأقرأ 

موضحــا  فيقــول   ، املوعــود  املســيح  كام 

يف  بســيطة  حســنة  وأن  الحســنة،  هــي  مــا 

ــاىل. ..... ــه تع ــا الل ــان رض ــب اإلنس ــر ُتكس الظاه
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ال  أنه  معلوما  فليكن  ميكن كسبها؟ 
الكامل  ابإلميان  إال  كسبها  ميكن 
املوعود  املسيح  يقول  تعاىل.  ابهلل 
موضع  يف  األمر  هذا  موضحا   
ال  احلقيقية  احلسنة  »لكسب  آخر: 
احلكام  تعاىل.  ابهلل  اإلميان  من  ُبد 
املرء  يفعل  ماذا  يدرون  ال  الدنيويون 
يف بيته، وماذا يكسب من األعمال 
االطالع  ميكنهم  ال  إذ  اخلفاء،  يف 
على ما يف الصدور ولكن هللا تعاىل 
يعلم كل شيء. )أي أن املسؤولني يف 
الدوائر الرمسية واحلكومية ال يعرفون ما 
ختفي صدور الناس، ولكن هللا تعاىل 
يوقن  أن  فيجب  شيء،  بكل  عليم 
املرء أبن هللا تعاىل يعلم كل شيء وهو 

يعلم الغيب(. 
يقّر  قد   : املوعود  املسيح  يقول 
أحد ابحلسنة بلسانه ولكنه ال خياف 
وما  قلبه.  يف  ما  على  هللا  مؤاخذة 
الدنيوية  احلكومات  من  من حكومة 
تكون مهابتها مسيطرة على اإلنسان 
على درجة واحدة يف سائر األحيان 
وضح  يف  أو  الظالم  جنح  يف  سواء 
النهار، ويف اخللوة أو يف اجمللس، ويف 
اخلراب أو يف العمران، ويف البيت أو 

يف السوق. 
املرء  يقرتف  األحيان  بعض  يف  أقول: 
يف  الناس  أعني  عن  متخفيا  أعماال 

مكان منعزل، ويف ظروف خمتلفة، وهو 
فال  الظاهر،  يف  أحد  يراه  ال  أنه  يعلم 
خياجل اخلوف قلبه. وبسبب عدم خوفه 
يقرتف أعماال شنيعة، ولكن هللا تعاىل 
أن  تريدون  فإن كنتم  شيء.  يعلم كل 
تنالوا ِبرًّا حقيقيا فال بد من اإلميان ابهلل 

إمياان حقيقيا. 
املوعود  ويقول: إن  يتابع املسيح 

اإلميان  يستلزم  ألخالقه  املرء  إصالح 
تراقب أعماله يف كل حني ويف  بذات 
كل ظرف وتعلم ما يكسبه من األعمال 
صدره.  يف  الكامنة  واألسرار  واألفعال 
)هذه الذات هو هللا وحده . فإذا كان 
اإلميان ابلغا هذا املبلغ ويتذكر اإلنساُن هللا 
تعاىل يف كل حني عندها فقط يستطيع أن 

يكسب حسنة حقيقية(

يف بعــض األحيــان يقــرتف املــرء أعــامال متخفيــا عــن أعــني النــاس يف 

مــكان منعــزل، ويف ظــروف مختلفــة، وهــو يعلــم أنــه ال يــراه أحــد 

يف الظاهــر، فــا يخالــج الخــوف قلبــه. وبســبب عــدم خوفــه يقــرتف 

أعــامال شــنيعة، ولكــن اللــه تعاىل يعلــم كل يشء. فإن كنتــم تريدون 

ــا.  ــا حقيقي ــه إميان ــن اإلميــان بالل ــد م ــا ب ــا ف ــرًّا حقيقي ــوا ِب أن تنال
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فلسفة احلسنة
مث يقول املسيح املوعود  موضحا 
التقوى هو  فلسفة احلسنة: إن معىن 
اجتناب سبل السيئة الدقيقة، ولكن 
اعلموا أنه ليس املراد من التقوى فقط 
أن يقول املرء عن نفسه أنه مّتق ألنه 
ال أيخذ مال أحد، )أي مل يغصب 
مال أحد ومل يكسب املال بطريق غري 
مشروع( ومل ينقب بيتا وال يسرق وال 
الظن  يزين.  وال  النظر  سوء  يرتكب 
األعمال  النوع  هذا  عن  الكف  أبن 
مدعاة  هَلَُو  حسنة  ُيعترب  املكروهة 
إذا  ألنه  العارفني،  عند  للضحك 
وسرق  السيئات  هذه  مثل  ارتكب 
األمور  فهذه  العقاب.  لنال  وهنب 
ليست حسنة جديرة ابلتقدير يف نظر 
العارفني بل احلسنة األصلية واحلقيقية 
ويبدي  البشَر  املرُء  خيدم  أن  هي 
سبيل  يف  الكامَلني  والوفاء  الصدق 
هللا، ويكون مستعدا للتضحية بنفسه 
يف سبيله تعاىل. لذلك قال هللا تعاىل: 
ُهْم  َقْوا وَالَِّذيَن  اتـَّ الَِّذيَن  َمَع  ﴿ِإنَّ هللَا 
حُمِْسُنوَن﴾. أي هو مع الذين جيتنبون 
السيئات ويكسبون احلسنات أيضا.

اعلموا أن  اجتناب السيئة وحده ليس 
احلسنات  املرء  يكسب  مل  ما  فضيلة 
أيضا. هناك أانس كثريون مل يزنوا قط، 
ومل يسفكوا دما ومل يسرقوا ومل ينهبوا 

قط، ولكنهم مع ذلك مل يبدوا منوذج 
صدق ووفاء يف سبيل هللا ومل خيدموا 
البشرية. )أي مل يكسبوا حسنة لنيل 
ومل  أبحكامه  عاملني  تعاىل  هللا  رضا 
أهنم  مع  تضحية  سبيله  يف  يقدموا 
يؤدوا  مل  فإن  سيئات كثرية.  اجتنبوا 
العباد ومل خيدموا  حقوق هللا وحقوق 

الناس فإن ذلك ليست حسنة جديرة 
ابلذكر(

ُعّد  فاجلاهل َمن يقدم هذه األمور ويـَ
هذه  ألن  الصاحلني  من  صاحبها 
فال  فقط  سيئا  سلوكا  متثل  األمور 
جملرد  األولياء  زمرة  يف  املرء  يدخل 

االمتناع عنه فقط. 
مث يقول : ليست مفخرة أن يفرح 
املرء مبجرد أنه ال يزين، أو مل يسفك 
الفضيلة أن  َأمن  الدم، أو مل يسرق. 
مع  السيئات،  ابجتنابه  املرء  يفتخر 
أو  يده،  لُقطعت  لو سرق  أنه  علمه 
القانون؟!  السجن حبسب  به يف  زُّج 
)أي اجتنابه السرقة ليس فضيلة، إمنا 
ليس  القانون(  بطش  خشية  اجتنبها 
من اإلسالم عند هللا أن جيتنب املرء 
السيئات فقط ألنه ال ميكنه أن يعيش 
السيئات  يرتك  مل  ما  روحانيا  عيشا 
مبنزلة  احلسنات  احلسنات.  ويكسب 
أن  ألحد  ميكن  ال  فكما  الغذاء، 
يعيش بغري الطعام كذلك ال فائدة إن 

مل يكسب احلسنة.
نتيجة  تتسىن  احلالة  هذه  إن  أقول: 
مستوى  فيبلغ  إمياان  املرء  ازدايد 
أن  لإلنسان  ميكن  ال  ولكن  عاليا. 
يبلغ هذا املستوى ما مل يكن ظاهره 
وابطنه سيني، كذلك عليه أال يكتفي 
ابإلميان الظاهري فقط، بل كما يكون 

بالتقديـــر يف نظـــر العارفـــني بـــل 

الحســـنة األصليـــة والحقيقيـــة 

هـــي أن يخـــدم املـــرُء البـــرَش 

والوفـــاء  الصـــدق  ويبـــدي 

اللـــه،  ســـبيل  يف  الكامَلـــني 

للتضحيـــة  مســـتعدا  ويكـــون 
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ضار،  السم  أن  من  متأكدا  اإلنسان 
يكون  بتناوله، وكما  أن ميوت  وميكن 
واثقا من أنه لو أدخل يده يف جحر 
يكون  أن  جيب  للدَغْته، كذلك  حية 
متأكدا  ويكون  قواي  تعاىل  ابهلل  إميانه 
تعاىل  فاهلل  سيئات  اقرتف  لو  أنه 
-أما  وسيعاقبه  وآن  حني  يراقبه كل 
جيزي  أنه  تعاىل  هللا  فيقول  احلسنات 
اإلنسان عليها على أية حال- ولكن 
على اإلنسان أن يرتشح من كل عمله 
دليل على وجود هللا، وأن يشعر كل 
يقول  عمله.  يرى  تعاىل  أن هللا  حني 
ظاهره  من كان  الصاحل  »إمنا   :
وابطنه سيني، )أي يظهر ما يف قلبه( 
)أي  األرض كاملالك  يف  ميشي  فهو 
ظاهره وابطنه سيان، وبلغ يف الصالح 
 : قال  مالًكا(  صار  مرتبة كأنه 
من  متكنه  ليس حتت حكومة  امللحد 
حتسني األخالق )امللحد حىت لو كان 
يبلغ  أنه ال يستطيع أن  ذا خلق، إال 
احلاالت  بعض  ففي  املستوى،  ذلك 
ال بد أن خيطر بباله ما خيالف ذلك، 
لعله ميتنع عن السيئات ويبدي بعض 
سيبقى  ولكنه  األساسية  األخالق 
قال  ابحلسنات(  االلتزام  يف  ضعيفا 
النتائج هي نتائج اإلميان،  : كل 
فال أحد يدخل إصبعه يف جحر احلية 
مع علمه بوجودها فيه. وكما نعلم أن 

)هو  إسرتكينيا  من  معينة  شرب كمية 
إلدراكنا كوهنا  تقتل  السّم(  من  نوع 
نقرهبا  لن  اإلدراك  هلذا  فنتيجة  قاتلة، 

من الفم فننجو من املوت«.  
اإلميان:  قوة  موضحا    يقول 
طهارة  أساس كل  أن  يقينا  »اعلموا 
وبر هو اإلميان ابهلل تعاىل. فبقدر ما 
حيدث  ضعيفا  ابهلل  املرء  إميان  يكون 
وهوان،  ضعف  الصاحلة  أعماله  يف 
لكن اإلميان حني يكون قواي، ويوقن 

حيدث  الكاملة،  صفاته  جبميع  ابهلل 
لو  )أي  عجيبة،  تغيريات  أعماله  يف 
أيقن املرء ابهلل أنه ميلك مجيع القدرات 
مكان  يف كل  ويراه  الغيب  عامل  وهو 
يف  الفكرة حيدث  هبذه  أنه  فال شك 
أعماله تغيريات عجيبة ويبدأ التحسن 
يف أعماله تلقائيا وينشأ لديه االهتمام 
ابحلسنات بدال من السيئات( فاملؤمن 
ابهلل ال يصدر منه الذنب، )ال ميكن 
أن يؤمن ابهلل ويف الوقت نفسه يرتكب 
قواه  يقطع  اإلميان  الذنوب( ألن هذا 
النفسانية وأعضاء الذنب، فانظروا لو 
على  يقدر  فكيف  أحد  عينا  ُفِقَئْت 
منه  يصدر  هبما؟! وكيف  النظر  سوء 
ذنب العينني؟! وكذلك لو برتت يداه 
يقدر  فكيف  الشهوانية  قواه  وقطعت 
تصدر  اليت  الذنوب  ارتكاب  على 
من هذه األعضاء؟! ومثل ذلك متاما 
حني يكون اإلنسان حائزا على النفس 
املطمئنة، فهذه النفس ُتعميه عن الذنب 
وال تبقى يف عينيه قوة الرتكابه، فهو 
ينظر وال ينظر، ألنه ُتسلب من عينيه 
القدرة على ارتكاب الذنب، )أْي لو 
نظر إىل شيء فلن ينظر بنظرة سيئة، 
ونظرة  احلرص  نظرة  منه  ستسلب  بل 
اجلائزة(  غري  األهواء  نظرة  أو  السوء 
له األذانن  : وكذلك تكون  قال 
يسمع  ال  حيث  هبما،  يسمع  وال 

الغـــذاء،  مبنزلـــة  الحســـنات   

أن  ألحـــد  ميكـــن  ال  فكـــام 

يعيـــش بغري الطعـــام كذلك ال 

فائدة إن مل يكســـب الحســـنة.
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ذلك  ومثل  الذنوب،  من  تعد  أمورا 
النفسانية والشهوانية  قواه  تقطع مجيع 
املوت على  الداخلية، وحيل  وأعضاؤه 
مجيع القوى اليت كان ميكن أن تصدر 
متاما،  ويصبح كامليت  الذنوب،  منها 
ومن  فقط،  هللا  ملرضاة  اتبعا  ويكون 
دونه  ال يستطيع أن خيطو خطوة، 
فهذه احلال تتحقق حني يكون اإلميان 
يعطى  لذلك  ونتيجة  صادقا،  ابهلل 
املقام  هو  وهذا  اطمئنان كامل،  له 
املنشودة  الغاية  يكون  أن  الذي جيب 
لإلنسان، )أْي جيب أن يكون هدفنا 
ومطمح نظران أن خنرج كل قذارة من 
وآذاننا(  أعيننا  منها  وحنمي  أذهاننا 
قال : وإن مجاعتنا حباجة إليها، 
وللحصول على االطمئنان الكامل مثة 

اإلميان  إىل  حاجة 
فيجب  الكامل، 
مجاعتنا  أبناء  على 

أوال أن حيرزوا اإلميان الصادق ابهلل«. 
هذا هو اهلدف الذي أعطاانه حضرته 
، أن حنرز اإلميان احلقيقي الذي 
سيتسبب يف األعمال الصاحلة وحينها 
يستبقون  الذين  حزب  يف  سُنعد 

اخلريات وحُنسب يف خري الربية. 

جوانب احلسنة 
جوانب  بيان  يف    حضرته  قال 

احلسنة: 
ومها  لإلنسان  ضروراين  أمران  هناك 
حنو كسب  ويسرع  الشر  يتجنب  أن 

احلسنة.
الشر  ترك  أحدمها  جانبان  وللحسنة 
الشر  ترك  إن  اخلري.  إفاضة  والثاين 
أيضا حسنة ولكنه جانب واحد من 
احلسنة أما اآلخر فهو أن يعمل اخلري. 

وال يسع املرَء بلوُغ درجة الكمال برتك 
إىل  -إضافة  ينبغي  )أي  فقط،  الشر 
فال  أيضا،  اآلخرين  ينفع  أن  ذلك- 
ابحلسنة  عمل  إذا  إال  اإلميان  يكتمل 
وقام إبفاضة اخلري لآلخرين. ومن هنا 
التغيري يف  إحداثه  مدى ضرورة  يتبني 
إىل  يصل  اإلنسان  أن  واحلق  نفسه. 
بصفات  مؤمنا  إذا كان  املدارج  هذه 
هللا وعاملا هبا حق العلم. وما مل تتحقق 

اجتناب  يسعه  ال  الدرجة  هذه  له 
اآلخرين«  نفع  عن  انهيك  السيئات 
تعاىل  هللا  صفات  على  ولالطالع   .
ينبغي على املرء أن يقرأ القرآن الكرمي 

دوما ويتذاكر األحكام الواردة فيه.
لآلخرين شيء كبري  اخلري  إيصال  إن 
امللوك  يهابون  الناس  دام  ما  ولكن 
ويتجنبون، إىل حدٍّ ما، خمالفة قوانني 
منهم  وكثري  مثال،  اهلندية  العقوابت 
فلماذا  الدنيوي،  القانون  خيالفون  ال 
أحكم  قوانني  خمالفة  على  يتجاسرون 
آخر  سبب  لذلك  هل  احلاكمني؟! 
أن  إمياهنم ابهلل؟ ال شك  عدم  سوى 
فلماذا  وإال  إمياهنم  يف  ضعف  هناك 
خيافون قوانني احلكومات الدنيوية وال 
السبب  الشر. هذا هو  يقدمون على 
الوحيد لصدور السيئات وعدم كسب 

الناس احلسنات.
ال  األخطاء  أن  سابقا  ذكرت  فكما 
اإلميان.  يضعف  عندما  إال  تصدر 

وكذلك تكون له األذنان وال يسمع بهام، حيث ال يسمع أمورا تعد من 

الذنوب، ومثل ذلك تقطع جميع قواه النفسانية والشهوانية وأعضاؤه 

التي كان ميكن أن تصدر  القوى  الداخلية، ويحل املوت عىل جميع 

منها الذنوب، ويصبح كامليت متاما، ويكون تابعا ملرضاة الله فقط....

للحسنة جانبان... ترك الرش وإفاضة الخري.
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الناحية  من  يؤمن  املرء  أن  شك  ال 
عاملِ  اخلبري  العليم  ابهلل  االعتقادية 
من  ذلك  يعارض  أنه  إال  الغيب 
يف  يتورط  وهكذا  أعماله،  خالل 
لكثري  يوفق  وال  السيئات  من  كثري 

من احلسنات. 
كف  ضرورة  حضرته  يوضح  مث 
اإلميان  بعد  السيئات  عن  اجلوارح 

الكامل ابهلل تعاىل فيقول:
جتنب  مرحلة  اجتياز  ميكن  »ال 
اإلميان  يكون  عندما  إال  السيئات 
تكون  أن  وينبغي   ، قوايًّ تعاىل  ابهلل 
عن  يبحث  أن  هي  الثانية  املرحلة 
الصلحاء  سلكها  اليت  السبل  تلك 
من عباد هللا تعاىل. إنه ذلك السبيل 
الوحيد الذي سلكه مجيع الصادقني 
والصلحاء يف هذه الدنيا واستفاضوا 
التعرف  وميكن  تعاىل،  هللا  بفيوض 
حتري  خالل  من  السبيل  هذا  على 
اإلنسان معاملة هللا تعاىل مع هؤالء. 
إن املرحلة األوىل أي جتنب السيئات 
اجلاليل  التجلي  خالل  من  جُتتاز 
لصفات هللا تعاىل، وذلك ألنه عدو 
أعداء  على  يقضي  وإنه  لألشرار، 
الثانية  املرحلة  اجتياز  ويتم  مقربيه. 
لصفات  اجلمايل  التجلي  من خالل 
أنه  النهائية هي  والنتيجة  تعاىل،  هللا 
ينل اإلنسان من  يتم شيء ما مل  ال 

يف  تسمى  طاقة  أو  قوة  تعاىل  هللا 
القدس.  بروح  اإلسالمي  املصطلح 
إهنا قوة توهب من هللا تعاىل وبنـزوهلا 
حتل السكينة يف القلب فورًا، ويلقى 
يف طبع اإلنسان حب احلسنة واخلري. 
وإنه يسعى بكل لذة وسرور لكسب 
يف  الناس  يراها  اليت  احلسنة  تلك 
)أي  عليهم.  وعبئا  مشقة  كسبها 
كما يتناول الطفل أيضا شيًئا لذيًذا 
تنشأ  حني  كذلك  كبري،  بشوق 
للمرء -الذي حيبه هللا تعاىل- عالقٌة 
املقدسة.  روحه  عليه  ابهلل  تنـزل 
كسب  يصبح  احلالة  هذه  ويف 
لذيذ  له كشراب  ابلنسبة  احلسنات 
ذي رائحة طيبة، ويرتاءى له اجلمال 
إليها  فيندفع  احلسنات،  يف  الكامن 
تلقائيا، وترجتف روُحه بتصور السيئة. 

على  نقدر  ال  نوع  من  األمور  هذه 
ألهنا  دقيق،  بوجه  يف كلمات  بياهنا 
حالة عجيبة  للقلب، ويشعر القلب 
بسرور ال يوصف بكلمات. هذه هي 
حاالت القلب اليت ال يشعر هبا غري 
قلب اإلنسان وعندها يدرك اإلنسان 
روعة هذا السرور، وعندها ينال أنوارا 
يتباهى  ال  أن  املرء  وعلى  متجددة. 
هبذا فقط، وال يعّد منتهى رقيِّه أبنه 
أحياان خيشع يف صالته، )فهذا ليس 
من الفضيلة أن يبكي اإلنسان أحياان 
، ينبغي  يف الصالة وخيشع قلُبه ويرقُّ
أن ال يكتفي هبذه الدرجة فقط، ألن 
هذا اخلشوع يكون عابرا(. عادة يقرأ 
يصل  رواية وحني  أو  اإلنسان كتااًب 
إىل اجلزء املؤثِّر منه ال يتمالك نفسه 
ويبدأ ابلبكاء، فهو يعرف جيدا أهنا 

ــرور  ــاَس الـ ــّد أسـ ــة يعـ ــوء الرقـ ــكاء ونشـ ــرد البـ ــو كان مجـ فلـ

أكـــر  اليـــوم  أحـــٌد  كان  ملـــا  الحقيقيـــة،  واللـــذة  الحقيقـــي 

ــة  ــآالف مؤلفـ ــا، فـ ــل أوروبـ ــن أهـ ــة مـ ــذة الروحانيـ ــوًزا باللـ فـ

مـــن الروايـــات ُتنـــرش، ويبـــي بقراءتهـــا مايـــني النـــاس. )... 

مـــوا روحانيًّـــا بـــل ال ترتقـــى  فهـــذا ال يـــدل عـــىل أنهـــم تقدَّ

الروحانيـــة إال عندمـــا يتجنـــب اإلنســـان بشـــكل كامـــل الســـيئات 
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جمرد قصة خيالية، ومع ذلك يقرأها. 
الرقة  ونشوء  البكاء  جمرد  فلو كان 
واللذة  احلقيقي  السرور  أساَس  يعّد 
أكثر  اليوم  أحٌد  ملا كان  احلقيقية، 
فوزًا ابللذة الروحانية من أهل أورواب، 
ُتنشر،  الرواايت  من  مؤلفة  فآالف 
ويبكي بقراءهتا ماليني الناس. )فهم 
القصص والرواايت  قراءة  إثر  يبكون 
واملسلسالت،  التمثيليات  ومشاهدة 
وتثور مشاعرهم أثناء بياهنم أحداَث 
أهنم  على  يدل  ال  فهذا  الناس، 

موا روحانيًّا بل ال ترتقى  تقدَّ
الروحانية إال عندما يتجنب 
كامل  بشكل  اإلنسان 

بكامل  الصاحلات  ويعمل  السيئات 
جهده ابتغاًء لرضى هللا تعاىل(.

على  الضوء    حضرته  ألقى  مث 
سابًقا  ذكر  لقد  احلسنة.  جوانب 
جانبني ومها ترك الشر وعمل اخلري، 

واآلن ذكر قسمني للحسنة فقال:
احلسنات اليت يقوم هبا املرء قسمان، 
تنقسم  )احلسنة  والنوافل،  الفروض 
وحسنة  فرض  حسنة  قسمني؛  إىل 
ال  واجبات  هي  والفرائض  انفلة( 
الدين  كتسديد  أدائها  من  له  بد 
أحد  من  املرء  اقرتض  إذا  أنه  )أي 
فيفرض عليه رّد هذا القرض( أو رد 
املعروف ابملعروف )هذا كله فرض(، 

وابإلضافة إىل الفرائض هناك مع كل 
ما  تفوق  حسنة  أي  نوافُل،  حسنة 
جيب عليه كأن يرد املرء على معروف 
أحسن  )إن  فعل،  مما  أبكثر  اآلخر 
إليه أحد فينبغي أن حيسن إليه أكثر 
ويرد إليه اخلري أبكثر مما فعله األول 
والنوافل  انفلة(  تعترب  الزايدة  وهذه 
متممات للفرائض ومكّمالهتا.ورد يف 
احلديث أن فرائض أولياء هللا الدينية 
املثال  ابلنوافل، وعلى سبيل  تكتمل 
إهنم خيرجون الصدقات ابإلضافة إىل 

ملثل  وليًّا  تعاىل  هللا  ويصبح  الزكاة. 
هؤالء، حىت يقول هللا تعاىل إن هذه 
إىل  وتصل  تتوثق  والصداقة  الوالية 
درجة أنه تعاىل يصبح يدهم ورجلهم 

وحىت لساهنم الذي يتكلمون به«.
عندما يزداد اإلنسان إمياان ويقينا ابهلل 
الصاحلة  ابألعمال  يقوم  مث  تعاىل، 
هللا  يوفقه  تعاىل  هللا  مرضاة  ابتغاء 
الصاحلة  األعمال  من  ملزيد  تعاىل 
يذكر  أكثر.  عليه  وينعم  واحلسنات 

حضرته  هذا املوضوع فيقول:
من سنة هللا مع اإلسالم أن احلسنة 
الواحدة تولد حسنة أخرى. حتضرين 
»تذكرة  يف كتاب  قرأهتا  واقعة  اآلن 

األولياء« مفادها أن شيخا من عبدة 
أن  واتفق  سنة،   90 بلغ  قد  النار 
بضعة  إىل  طويال  واستمر  املطر  نزل 
اجملوسي  صعد  توقف  فلما  أايم، 
على سطح بيته وأخذ ينثر حبًّا على 
السطح إطعاما للعصافري، فرآه أحد 
أيها  له:  فقال  املسلمني   صلحاء 
الشيخ ماذا تفعل؟ فأجاب: اي أخي، 
لقد استمر نزول املطر قرابة أسبوع، 
العصافري.  أجل  من  احلب  أنثر  وأان 
ألنك  هبذا  تقوم  عبثا  الصاحل:  قال 
عملك  من  تستفيد  لن 
ألنك كافر،  شيئا،  هذا 
على  تثاب  أن  لك  فأن 
أجره  سأانل  الشيخ:  قال  ذلك؟ 
يقينا. )أي أنه كان يؤمن بوجود هللا 
تعاىل، أو كانت فطرته صاحلة وصعد 
أنه  فؤاده  صميم  من  الصوت  هذا 
سينال األجر على فعله هذا( يقول 
للحج،  ذهبت  أنين  الصاحل  الرجل 
فرأيت ذلك الشيخ من بعيد يطوف 
من  الشيخ  ذلك  )أي  ابلكعبة، 
احلبوب  ينثر  الذي كان  النار  عبدة 
يطوف  كان  العصافري  أجل  من 
من  فاستغربت  احلج(  أثناء  ابلكعبة 
فبادرين  إليه،  وتقدمت  هناك،  رؤيته 
ابلكالم قبل أن أسأله وقال: أترى قد 
ذهب إطعامي الطيوَر احلب ُسًدى، 

التجيل الجايل والتجيل الجاميل لصفات الله تعاىل...
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أم وجدت أجرا عليه؟«
اآلن  به  أقوم  الذي  احلج  إن  أي 
بعد أن أسلمت كل ذلك أجٌر نلته 
بسبب إطعامي للطيور احلب. هكذا 

ينعم هللا تعاىل على اإلنسان.
مث يقول حضرته:

كيف  اآلن،  نفكر  أن  »فينبغي 
حسنة  أجر  ُيضيِّع  مل  تعاىل  هللا  أن 
أجور  أفيضيع  كافر،  رجل  عملها 
اآلن  حتضرين  املسلمني؟!  حسنات 
هللا  رسول  اي  قال:  صحايب  قصة 
الكفر  أايم  يف  أخرجت  لقد   
عليها؟  أاثب  فهل  صدقات كثرية، 
أايم كفري  أتصدق كثريا  )أي كنت 
يل  فهل  احلسنات  لكسب  وأسعى 
أجٌر عليها؟( فقال : إن صدقاتك 
تلك هي اليت تسببت يف إسالمك.« 
مث يتحدث حضرته  عن ضرورة 
املشروعة  األمور  يف  حىت  االعتدال 

ألنه احلسنة بعينها، فيقول:
املرء  ينهمك  أال  هو  احلسنة  »أصل 
يف ملذات الدنيا وشهواهتا املشروعة 
مل  االعتدال.  حد  من  أكثر  أيضا 
حيرم هللا تعاىل األكل والشرب ولكن 
الناس جعلوا األكل والشرب شغلهم 
الشاغل ليل هنار وقّدموه على الدين، 
اهلدف من ُمَتع الدنيا هو أال ينحف 
طريق  يف  جيري  الذي  النفس  فرس 

الدنيا. )إن هللا تعاىل قد وضع اللذة 
يف األكل والشرب، وإضافة إىل ذلك 
ويؤدي  اإلنسان  هبا  ليتقّوى  خلقها 
يرام وال  ما  أحسن  على  فرائض هللا 
أيخذ  أن  فينبغي  صحته،  تضعف 
االعتبار  بعني  األمر  هذا  اإلنسان 
عند األكل والشرب.( قال حضرته: 
إن َمثله كمثل أصحاب العربة الذين 
إىل  فنظرًا  طويال  سفرا  ينوون  عندما 
سفره  بعد  للضعف  احلصان  تعرض 
قليال  يسرتيح  جيعلونه  أميال  لبضعة 
وُيطعمونه ليزول عنه ما حل به من 
تعب. إًذا، هذا هو مثال حظ الدنيا 
األنبياء  )إن  األنبياء  أخذه  الذي 
هذه  من  ويشربون  أيكلون  أيضا 
ابلسكينة  وحيظون  الدنيوية  األشياء 
يتزوجون  مثال  مبتاعها؛  والطمأننية 
وهكذا  ويشربون  وأيكلون  وينجبون 
الدنيوية،  األشياء  مجيع  يستخدمون 
الذي  الدنيا  حظ  أن  حضرته  فقال 

أخذه األنبياء كان على هذا النحو( 
عظيمة  مبهمة  مكّلفني  ألهنم كانوا 
أال وهي إصالح العامل، فلو مل أيخذ 

فضل هللا بيدهم هللكوا.«
يطعم  العربة  صاحب  أن  فكما 
حصانه ويسقيه ليحافظ على نشاطه 
كذلك األنبياء فإهنم إذا أكلوا وشربوا 
فإمنا  الطيبة  األشياء  واستخدموا 
بنشاط  الدنيا  إصالح  إىل  ليتوجهوا 
أكثر. مرة وّجه أحد إىل اخلليفة األول 
املسيح  على  اعرتاًضا  عنه  رضي هللا 
املوعود  قائال: مسعت أن السيد 
عليه  فرّد  »بالؤ«  أكلة  أيكل  مرزا 
اخلليفة األول فقال: مل أقرأ يف القرآن 
أنه  الشريف  احلديث  يف  وال  الكرمي 
طعاًما  أيكلوا  أن  لألنبياء  جيوز  ال 
طيًبا. فما املانع يف أن حضرته أيكل 
أكلة »بالؤ« )واليت قوامها أرز ماحل 
حلم  فيه  والبهارات  ابلبصل  مطبوخ 

ومكسرات- مرتجم(

»... اي رسول الله  لقد أخرجت يف أيام الكفر صدقات كثرية، فهل أثاب 
عليها؟ )أي كنت أتصدق كثريا أيام كفري وأسعى لكسب الحسنات فهل 

يل أجٌر عليها؟( فقال : إن صدقاتك تلك هي اليت تسببت ف إسلمك.« 
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الناس  بعض  يعرتض  أيضا  فهكذا 
والزهد  الصالح  أن  يظنون  حيث 
غري  األطعمة  أكل  إال  يعين  ال 
الظن  املستساغة، يف حني أن هذا 
تلك  نتبع  أن  ينبغي  بل  خاطئ. 
أمامنا.    النيب  قدمها  اليت  السنة 
 ألحد صحابته:  النيب  قال  فقد 
َقاُكْم َلُه َلِكينِّ  »ِإينِّ أَلَْخَشاُكْم لِلَِّ وَأَتـْ
َزوَُّج  وَأَتـَ وََأرُْقُد  وَُأَصلِّي  وَأُْفِطُر  َأُصوُم 
َلْيَس  النَِّساَء َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَّيِت فـَ

.» ِمينِّ
على أية حال يقول املسيح املوعود 

:
أن  األنبياء  عادة  من  يكن  »مل 
ال  الدنيوية.  امللذات  يف  ينهمكوا 
اإلنسان  سمٌّ.  االهنماك  أن  شك 
سيئ السلوك يفعل ما يشاء وأيكل 
الصاحل  فعل  لو  ولكن  يشاء،  ما 
هللا.  سبل  عليه  ُفتحت  ملا  كذلك 
)إن الطاحل من الناس أيكل ويشرب 
ويعمل جل أعماله من أجل الدنيا 
ولكن الصاحل ال يفعل ذلك، ألنه لو 
فعل ذلك ملا فتحت عليه سبل هللا 
خيطو  الذي  حضرته:(  قال  تعاىل. 
حتما.  هللا  به  يهتم  هللا  سبيل  يف 
يقول هللا تعاىل: ﴿اعدلوا هو أقرب 
للتقوى﴾ )املائدة: 9( االعتدال يف 
اسم  أيضا  والشرب  واألكل  التنعُّم 

جتنب  هو  الرب  ليس  للتقوى.  آخر 
اإلنسان الزان والسرقة فقط بل عليه 
يف  االعتدال  حدود  يتجاوز  أال 

األمور املشروعة أيضا.«
اإلنسان  يلتزم  أن  التقوى  من  أي 
ابالعتدال يف األمور املشروعة أيضا 

ألنه عني الرب.
املتعلق  تعليمه  حضرته  يوضح  مث 
احلكام  مع  احلسنة  ابملعاملة 
واملعاملة احلسنة يف العالقات العامة 

وغريهم  األقارب  مع  والعالقات 
 : فيقول

اجلميع  تعاملوا  أن  هو  تعليمنا  إن 
أن  وجيب  احلسنة،  ابملعاملة 
ألهنم  صادقة  طاعة  احلكاُم  يطاع 
حيمونكم، )ال بد من طاعة احلكومة 
وال سيما إذا كانت تؤدي واجباهتا 
جتاه مواطنيها على أحسن ما يرام( 
بسببها.  مصونة  واألموال  واألرواح 
وجيب أن تكون املعاملة مع األقارب 

ســـواء  مريـــض  كل  مـــرض  يشـــّخص  الطبيـــب  أن  كـــام 

يجـــب  كذلـــك  ويعالجهـــم  مســـيحيا  أو  هندوســـيا  أكان 

اآلخريـــن.  إىل  اإلحســـان  يف  عامـــة  مبـــادئ  مراعـــاة 
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حقوقا.  أيضا  هلم  ألن  حسنة  أيضا 
أما الذين ليسوا أتقياء وهم متورطون 
ويعارضوننا  والشرك  البدعات  يف 
جيب أال تصّلوا وراءهم ولكن جيب 
حتما.  حسنة  معاملة  تعاملوهم  أن 
أن  احلسنة  املعاملة  تعين  ال  )ولكن 
تصلوا وراء معارضينا الذين يصدرون 
متورطون  وهم  كثرية  فتاوى  ضدان 
تصلوا  أال  ينبغي  بل  البدعات،  يف 
جيب  ولكن  حضرته(  قال  وراءهم. 
حتما.  حسنة  معاملة  تعاملوهم  أن 
)ال بد أن حنسن إليهم مهما كانت 

معارضتهم شديدة لنا(
إىل  أحِسنوا  أن  هو  مبدأان  إن   
اجلميع، والذي ال يستطيع أن حُيسن 
يتوقعه  فأّي أجر  الدنيا  إىل أحد يف 
يف اآلخرة؟ جيب على املرء أن يفكر 
توخي  ينبغي  أنه  غري  اجلميع،  خلري 
أن  الدينية. كما  األمور  يف  احلذر 
مريض  مرض كل  يشّخص  الطبيب 
مسيحيا  أو  هندوسيا  أكان  سواء 
ويعاجلهم كذلك جيب مراعاة مبادئ 

عامة يف اإلحسان إىل اآلخرين. 
يف  ُقتلوا  الكفار  إن  أحد  قال  إذا 
أهنم  فجوابه   ، هللا  رسول  زمن 
خبثهم  على  بناء  جمرمني  كانوا 
بغري حق  املسلمني  وقتلهم  وإيذائهم 
فقد عوقبوا لكوهنم جمرمني. )أي أن 

هؤالء الكفار كانوا يقتلون املسلمني 
ومل  ذلك،  على  فعوقبوا  ويظلموهنم 
تتم معاقبتهم إلنكارهم للنيب  بل 
اإلنكار  إذا كان  جمرمني.(  لكوهنم 
اخلبث  يرافقه  ومل  ببساطة  متسما 
واإليذاء فلن جيلب العذاب يف هذه 

الدنيا.«

إل أي مدى ينبغي أن نوسع دائرة 
الرب؟!

»تذّكروا!  ذلك:  عن  حضرته  يقول 
واسع  رأيي،  يف  املواساة،  نطاق  أّن 
جًدا، وعليكم أاّل تستثنوا أّي قوم أو 
فرد منها. إنين ال أقول كاجلاهلني يف 
حتصروا  أن  عليكم  أبنَّ  العصر  هذا 
املسلمني  يف  وتعاطفكم  مواساتكم 
أن  عليكم  إّن  أقول  بل  فحسب، 
تكونوا متعاطفني مع مجيع خلق هللا 
إذا كانوا  عّما  النظر  بغّض  تعاىل، 
هندوًسا أم مسلمني أم غريهم. إنين 

ليكـــم أن تكونـــوا متعاطفـــني مـــع جميـــع خلـــق اللـــه تعـــاىل، بغـــّض 

النظـــر عـــاّم إذا كانـــوا هندوًســـا أم مســـلمني أم غريهـــم. إننـــي ال أقبل 

مطلًقـــا كاَم الذيـــن يرغبـــون يف حرص املواســـاة يف أبنـــاء قومهم فقط.

يرغبون  الذين  مطلًقا كالَم  أقبل  ال 
قومهم  أبناء  يف  املواساة  حصر  يف 
فقط. ومنهم من حيملون أفكارًا أبنه 
بقدر  اآلخرين  يتم خداع  أن  ميكن 
ما يلتصق من حبوب السمسم ابليد 
حببوب  مليئة  جرة  يف  ُغمست  إن 
بعض  أفكار  هي  )هذه  السمسم. 
غري األمحديني حيث يرون أهنم إذا 
العسل  أو  مليئا ابلقطر  إانء  أخذوا 
يف  غمسوها  مث  فيها  اليد  وغمسوا 
الكومة الصغرية من حبوب السمسم 
فيجوز هلم خداع اآلخرين بقدر ما 
السمسم،  يلتصق ابليد من حبوب 
اآلخرين  حقوق  غصب  هلم  وجيوز 
إهنا  حضرته:(  يقول  القدر.  هبذا 
وإن  حبال.  جتوز  وال  كبرية  آاثم 
الفاسدة والسيئة  مثل هذه األفكار 
وهي  إضرار  أميا  ابملسلمني  أضرت 
والسباع  كالوحوش  جعلتهم  اليت 
املسلمني  حالة  هي  )هذه  تقريبا. 
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بعد  مرة  أنصحكم  ولكن  اليوم( 
مواساتكم  دائرة  تضيقوا  أال  أخرى 
بل اعملوا يف سبيل املواساة ابلتعليم 
﴿ِإنَّ  أي:  تعاىل  هللا  أعطاه  الذي 
َوإِيَتاِء  وَاإْلِْحَساِن  اِبْلَعْدِل  اَيُمُر  اللََّ 
ِذي اْلُقْرىَب﴾، أي كونوا عادلني أوال 
إىل  وأحسنوا  ابحلسنة،  القيام  عند 

من أحسن إليكم.
حتسنوا  أن  هي  الثانية  والدرجة 
وهذا  إليكم،  أحسن  مما  أكثر  إليه 
اإلحسان  درجة  أن  ومع  إحسان. 
أعلى من العدل وهو حسنة كبرية، 
احملسن  ميّن  أن  املمكن  من  ولكن 
األوقات.  من  وقت  يف  إبحسانه 
وفوق هاتني الدرجتني هناك درجة 
ذايت ال  املرء حبب  أن حيسن  وهي 
األم  تريب  املّن كما  شائبة  تشوبه 
أبدن  ذلك  يف  تطمع  وال  ولدها 
حبماس  تتحلى  بل  إنعام،  أو  أجر 
طبيعي وبسببه تضحي بكل راحتها 
لدرجة  ولدها  أجل  من  وسعادهتا 

ـــوا  ـــا فيجـــب أن توصل ـــدون أن تصبحـــوا صلحـــاء كّم ـــم تري إذا كنت

حســـنتكم إىل درجـــة إيتاء ذي القـــرىب، أي إىل درجة طبعية. فام دام 

أي أمـــر ال يرتقـــي تدريجـــا إىل مركـــزه الطبعـــي، ال يتحقـــق الكـــامل.

مِلك  أمرها  لو 
ولدها  ترضع  أال 
الولُد  هلك  وإْن 
لن  ذلك  نتيجة 
قط؛  تعاَقب 
األم  تسر  فهل 
ذلك  بسماع 
به؟  وستعمل 
كال. بل تسخط 
على  امللك  على 
إصداره مثل هذا 
األمر. فيجب أن 

تبلغ احلسنة مرتبة طبيعية ألنه عندما 
مرتبة كماله  تقدمه  الشيء يف  يبلغ 

الطبيعي عندها يصبح كامال.
إحراُز  ببالنا  خيطر  أن  جيب  إذن 
فقال  وآن.  حني  كل  احلسنات 
حضرته إن مواساة بين البشر حبماس 
طبعي يسمى إيتاء ذي القرىب، ولقد 
الرتتيب أنكم  أراد هللا  من هذا 
إذا كنتم تريدون أن تصبحوا صلحاء 

أن توصلوا حسنتكم  كّمال فيجب 
إىل درجة إيتاء ذي القرىب، أي إىل 
ال  أمر  أي  دام  فما  طبعية.  درجة 
الطبعي،  مركزه  إىل  تدرجيا  يرتقي 
حضرته  فقال  الكمال.  يتحقق  ال 
احلسنة  أن هللا حيب  تذكروا   :
فلو  خللقه،  املواساة  وحيب  كثريا، 
كان حيب السيئَة ألوصى ابرتكاب 
ذلك  من  أرفُع  هللا  لكن  السيئة، 

سبحانه وتعاىل شأنه. 
احلسنات  حنرز  ألن    هللا  وفَّقنا 
هدف  وننال  هللا  مرضاة  ابتغاء 
حدده  الذي  اخلريات«  »فاستبقوا 

لنا. 


