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التقوى

﴾﴿

َعَلْيُكــُم  الَِّذيــَن آَمنُــوا ُكتِــَب  َهــا  أَيـُّ ﴿اَي 
ِمــْن  الَِّذيــَن  َعلَــى  يَــاُم َكَمــا ُكتِــَب  الصِّ
تـَُّقوَن﴾ )البقرة: 184(  ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَ قـَ
حنمد هللا على أننا وجدان فرصة لنشهد 

شهر رمضان آخر يف حياتنا.
لقد قال الني   ذات يوم: لو علمتم 
مــا يف رمضــان مــن الفضائــل لتمنيتــم 
أن يظــل رمضــان الســنة كلهــا. عندهــا 
ســأل أحدهــم حضرتــه  عن فضائل 
رمضــان، فأجــاب : إن اجلنــة لتتزين 
لرمضــان مــن رأس احلــول إىل احلــول. 
ــرََة رضي هللا عنه  ويف روايــة َعــْن َأيِب ُهرَيـْ
َأنَّ َرُسوَل هللِا  َقاَل: َمْن َقاَم رََمَضاَن 
َم ِمــْن  َقــدَّ ِإميَــااًن وَاْحِتَســااًب ُغِفــَر لَــُه َمــا تـَ
يقتصــر فضــل رمضــان  إًذا، ال  َذْنبِــِه. 
علــى أايم هــذا الشــهر فقــط  وال علــى 
االمتنــاع عــن الكل والشــرب، فال يتم 
االستعداد عند هللا وال تتزين اجلنة هلذا 
الغــرض فقــط. لــذا فقد قال الني بكل 
وضــوح يف حديــث آخــر أنــه مــن صام 
رمضان وهو مؤمن حق اإلميان وقضاه 
الــذي  فهــو  هنــار  ليــل  نفســه  حماســبا 
ينــال هــذه الدرجــة *. فــإذا قضــى املرء 
رمضان هبذه احلال، عندها فقط ُتغفر 
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مبسجد بيت الفتوح - لندن

الــذي * العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى« * املقصــود هــو احلديــث الخــر ليب هريــرة 
يقــول: َمــْن َصــاَم رََمَضــاَن ِإميَااًن وَاْحِتَســااًب ُغِفــَر َلُه َما 
َم ِمْن َذْنِبه. )صحيح البخاري، كتاب اإلميان(. َقدَّ تـَ
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حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

لــه ذنوبــه الســابقة ويــزداد إميــاان وينتبــه 
إىل نقاط ضعفه وياســب نفســه على 
أعمالــه وينتبــه إىل حقــوق هللا وحقــوق 
العباد وياول أن جيعل أعماله خاضعة 
ملشــيئة هللا تعــاىل، فلــو فعــل ذلك لُغفر 
مــا تقــدم مــن ذنوبــه. هــذا هــو اهلــدف 
الــذي ذكــره هللا تعــاىل يف القرآن الكرمي 
للصيام يف الية اليت تلوهتا. وقيل فيها 
شــهر  يف  الصيــام  عليكــم  أبنــه ُكتــب 

رمضان كل سنة لعلكم تتقون. 

التقوى والغاية املرجوَّة من الصيام
يكــون  أن  هــو  التقــوى  مــن  املــراد 
رضــا  لنيــل  أعمالكــم  مــن  عمــل  كل 
فقــط  احلالــة  هــذه  ففــي  تعــاىل،  هللا 

تســتطيعون أن تســتفيدوا مــن الصيــام 
فــإذا  الشــيطان.  هجمــات  وجتتنبــوا 
لوجــه هللا خالصــة متمســكني  صمتــم 
أبهداب التقوى فستحظون حبماية هللا 
تعاىل. ولو حظي املرء حبماية هللا تعاىل 
ن من هجمات الشــيطان، وإال  لتحصَّ
أنــه  الشــيطان  فهنــاك حتــدٍّ معلَــن مــن 
هللا  محايــة  مــن  اإلنســان  ُحــرم  كلمــا 
بطش به الشيطان فورا. إًذا، إن التقدم 
يف اإلميان وحماســبة النفس مها جيعالن 
اإلنســان يظــى حبمايــة هللا، وهــذا ال 
ميكــن حدوثــه إال إذا كان املــرء يســلك 

درب التقوى. 
كيــف جيــب أن يكــون حال ومســتوى 
إميــان اإلنســان وتقــواه؟! هــذا ال ميكــن 

أن خير عنه إال َمن كّلفه هللا تعاىل هبذه 
املهمــة، ال ميكــن العثــور علــى جــواب 
شاف هبذا اخلصوص يف العصر الراهن 
  إال بواســطة اخلــادم الصــادق للنــي
وإمام الزمان، لن هللا تعاىل بعثه بوجه 
را لــه  خــاص هلــذا الغــرض. وكان مقــدَّ
الرض  إىل  اإلميــان  يعيــد  أن  وحــده 
التقــوى  خلــق  أســاليب  النــاس  ويعلّــم 
وترســيخها يف القلــوب. فنــرى أن كتبــه 
 وحماداثتــه يف اجملالــس وتعاليمــه 
مــن  اهلــدف  هــذا  حتقيــق  إىل  ترشــدان 

زوااي خمتلفة. 
قــال رســول هللا : َمــْن َقــاَم رََمَضــاَن 
َم ِمــْن  َقــدَّ ِإميَــااًن وَاْحِتَســااًب ُغِفــَر لَــُه َمــا تـَ
َذْنِبِه. وهذا ليس أبمر هنّي. لقد أخران 

املراد من التقوى هــو أن يكــون كل عمل 

من أعالكم لنيل رضا الله تعاىل، ففي 

هذه الحالة فقط تستطيعون أن تستفيدوا 

من الصيام وتجتنبوا هجات الشــيطان. 

فإذا صمتم لوجه الله خالصة متمســكني 

بأهداب التقوى ســتحظون بحاية الله تعاىل.
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املسيح املوعود  أنه ال ميكن للمرء 
أن يظى ابإلميان احلقيقي ما مل يعرف 
هللَا حــق املعرفــة. فقــال : املهمــة 
الكبرة اليت جيب أن ننجزها هي معرفة 
ابهلل  معرفتنــا  وإذا كانــت  تعــاىل،  هللا 
فــال  وضبابيــة  ومشــتبهة  انقصــة  تعــاىل 
ميكن أن يكون إمياننا انصعا وســاطعا. 
تعــاىل؟  هللا  معرفــة  لنــا  يتأتــى  وكيــف 
ســتحقق مبتغــاان هــذا بتجلــي صفــة هللا 
تعــاىل »الرحيــم«، وهــذا يــدث نتيجــة 
إقامــة العالقــة مــع هللا تعــاىل، ويف هــذه 
احلال تتجلَّى علينا صفات رحيمية هللا 
تعــاىل وفضلــه وقدرتــه. وال ميكــن للمرء 
أن ينعــم بتلــك التجليــات  إال إذا كان 
يعبــد هللا تعــاىل وكان علــى صلــة متينــة 

 . به
يقــول املســيح املوعــود : »عندمــا 
تتجلَّــى علــى اإلنســان صفــات رحيمية 
هللا تعــاىل وفضلــه وقدرتــه، تنقــذه هــذه 
النفســانية.  الهــواء  مــن  الصفــات 
تطــل  النفســانية  الهــواء  أن  واملعلــوم 
برأســها نتيجــة ضعــف اإلميــان واليقني. 
)فــإن مل يكــن اإلميــان ضعيفــا بــل كان 
املــرء يؤمــن ابهلل إميــاان كامــال فــال تنشــأ 
 : يقــول  النفســانية(.  الهــواء 
هــذه  راحــة  اإلنســان  يــب  مــا  بقــدر 
الدنيــا وأمالكهــا وثرواهتــا ال يــب ِنَعــم 
احلياة الخروية ابلقدر نفســه. إن قول 

اإلنســان بلســانه فقــط أنــه يــب نعماء 
إذا كان  يعــد شــيئا، لنــه  الخــرة، ال 
يــب نعمــاء احليــاة الخــرة يف احلقيقــة 
لســعى للحصــول عليهــا ابلقــدر نفســه 
الــذي يســعى للحصــول علــى الشــياء 

الدنيوية بل أكثر من ذلك«. 
إًذا، يتبني من ذلك أن اإلميان احلقيقي 
مفقــود  ووعــوده  ورحيميتــه  هللا  بقــدرة 
إىل  االنتبــاه  إىل  ماســة  وهنــاك حاجــة 
هــذا المــر. وال ميكــن اســتيعاب هــذا 
املوضوع جيدا إال بعد الشرح والتوضيح 
أن اإلميان ليس بشــيء بســيط، بل هو 
أمــر عظيــم وهــدف عظيــم نصبــو إىل 
حتقيقــه. فــال يكــون االســتعداد للصيــام 
إىل ثالثني يوما أو حللول شهر رمضان 
فقــط، إذ ال أمهيــة هلذيــن المريــن يف 
حــد ذاهتمــا، بــل إن أمهيتهمــا تتجلــى 
مســاعينا كلهــا  مشلــت  إذا  وتتحقــق 
أعمــاال نكســبها علــى مــدى العــام كله 
نتيجــة تلقينــا الرتبيــة والتدريــب يف هــذا 

الشهر. 

صيامنا على احملك.. اإلميان احلقيقي 
يبدأ مبحاسبة النفس

لقد وَضع الني  أمامنا دستور العمل 
للحياة كلها يف مجلتني. ولكن جيب أن 
يكــون معلومــا أنــه ال يكفــي أن نقــول 
أبفواهنا فقط أننا صمنا إميااًن واحتسااًب، 

وابلتــايل البــد الن أن ُتغَفــر لنــا مجيــع 
ذنوبنــا لن النــي  قــال ذلــك. كال، 
ليس المر كذلك، بل عندما قال الني 
: مــن صــام إميــااًن واحتســااًب، فهــذا 
يعــي أنــه ينبغــي علينا اختبار إمياننا على 
هــذا احملــك الــذي هــو حمــك لالرتقاء يف 
العالقة مع هللا تعاىل، وهو حمك للعمل 
أبوامره تعاىل. فينبغي أن نرى ما إذا كنا 

نعمل أبوامره أم ال؟ 
يقــول ســيدان املســيح املوعــود  عــن 

حالة اإلميان وإصالحها:
»احلق أن اإلميان ابهلل نوعان. الول هو 
الذي يقتصر على اإلقرار ابللسان فقط 

وال يؤثر يف العمال والفعال شيئا.
 والنوع الثان من اإلميان ابهلل هو الذي 
ترافقــه الشــهادات العمليــة. فمــا مل تكن 
لــدى املــرء تلــك الشــهادات العمليــة ال 
تعــاىل.  ابهلل  يؤمــن  أنــه  القــول  ميكنــي 
والــذي ال أســتطيع فهمــه هــو أن يؤمــن 
أيضــا.  الذنــوب  يرتكــب  مث  ابهلل  املــرء 
اجلــزء الكــر مــن أهــل الدنيــا مؤمنــون 
أهنــم  جيــدا  أعلــم  الول.  النــوع  مــن 
يقولــون ابإلميــان ابهلل، ولكــي أراهــم مع 
قوهلــم هــذا متلطخــني بنجاســات الدنيــا 
وشوائب الذنوب. فلماذا ال تتولد فيهم 
مزيَّة اإلميان ابهلل مع إمياهنم به عز وجل 
حاضــرا وموجــودا يف كل مــكان؟ تــرون 
أن اإلنسان إذا وجد أحط الناس درجة 
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أيضا يف اجملتمع حاضرا أمامه فال يسرق 
مالَــه، فلمــاذا يتجاســر علــى معصيــة هللا 
بوجــوده؟  إقــراره  مــع  أحكامــه  وخمالفــة 

)وادعائه اإلميان به(
قال حضرته: أعرتف أن معظم الناس يف 
العــامل يقولــون بلســاهنم أهنــم يؤمنون ابهلل 
تعــاىل، ومنهــم من يســميه »برميشــور«، 
ويســميه   ،God يناديــه  مــن  ومنهــم 
غرهم ابســم آخر. ولكن عندما ميتَحن 
إمياهنــم وادعاؤهــم هــذا عمليا نضطر إىل 
القول أبنه ادعاء فارغ فحسب ال ترافقه 

شهادة عملية.
مــن طبيعــة اإلنســان أنــه إذا أيقن بوجود 
شــيء ســعى الجتنــاب مضرتــه وحــاول 
ْقــِدُم  االســتفادة مــن منافعــه. فمثــال ال يـُ
املــرء علــى تنــاول ســم الفــأر لنــه يعلــم 
أن مثقــال ذرة منــه أيضــا يكفي هلالكه، 
فلمــاذا ال تتولــد بعــد إميانــه ابهلل تعــاىل 
كان  إذا  احلقيقيــة؟!  اإلميــان  نتائــج 
ســم  بتأثــر  إميانَــه  ابهلل  يؤمــن  اإلنســان 
الفــأر خليّــم املوُت على عواطفه وأهوائه. 
وإال فــال بــد مــن القــول أبن إميانــه ليــس 
إال حمــض ادعــاء، ومل يرتــِق إىل اليقــني، 
ادعائــه  بــل صاحبُــه خيــدع نفســه عنــد 
اإلميــان ابهلل. )فينبغــي أن يرتقــي اإلميــان 
ويصطبــغ  الكامــل،  اليقــني  درجــة  إىل 
بصبغته، إذ بدون ذلك اليقني لن يكون 
معــىن ادعــاء اإلميــان إال خــداع النفــس، 

أي منخــدع مــن يقــول بــدون حتقق هذا 
المر أنه يؤمن ابهلل(

يقــول حضرتــه : »فالواجب الول 
على اإلنسان هو أن يصلح إميانه ابهلل، 
أي ُيثبــت أبعمالــه أال يصــدر منــه مــا 
خيالــف عظمــة هللا وأوامــره«. فهــذا هــو 

طريق املؤمن حملاسبة نفسه. 
ــا  إن شــهر رمضــان يتيــح لنــا جــوًّا خاصًّ
العبــادات  إىل  اإلنســان  ينتبــه  حيــث 
اهتمــام  إىل  نظــرًا  تلقائيًــا  واحلســنات 
الخريــن هبــا، ففــي مثل هذا اجلو ينبغي 
علينا التوجه إىل العبادات والرتكيز على 
كســب احلســنات واالهتمــام ابلعمــال 
الصاحلــة واالســتغفار علــى مــا تقــّدم من 
ذنوبنا من خالل اخلضوع أمام هللا تعاىل. 
مث ينبغــي أن جنعــل رمضــان كذلك جزًءا 
وينبغــي  املســتقبلية،  حياتنــا  مــن  دائًمــا 

أن نســعى جاهديــن أن ال نقــرتب مــن 
تلــك الذنــوب الــيت ُغفــرت لنــا، وحنافــظ 
علــى العبــادات الــيت قمنا هبــا والتغيرات 
ُفتــح  مــا  علــى  أحدثناهــا وحنافــظ  الــيت 
لنــا فيــه مــن أبــواب اجلنــة، وعلينــا بــذل 
الســعي خاضعني هلل بكل تواضع لنظل 
مســتفيضني بفيــوض هللا تعــاىل، وحنقــق 
مســتوايت مطلوبــة للتقــوى الــيت وضعها 

هللا تعاىل هدًفا للصوم.
ســأقدم من خالل أقوال املســيح املوعود 
 بعــض المــور الــيت أفهَمنــا إايهــا 
بطــرق شــىت مــن أجل الرقــي يف التقوى. 
إال  لإلنســان  اإلميانيــة  احلالــة  ترتقــى  ال 
عندمــا يرتقــى يف التقــوى. ومعــىن قــول 
النــي  املذكــور: »مــن صــام رمضــان 
إميــااًن واحتســااًب« هــو: إن قضيتــم هــذه 
الايم حمققني الرقي املطلوب يف التقوى 
هللا  لرضــى  اتبعــة  حالتكــم  جاعلــني 
تعــاىل - وإن جنحتــم يف حتقيــق ذلــك- 
فســتصبح التقــوى جــزًءا مــن حياتكــم، 
ويف هــذه احلالــة لــن يقتصــر المــر علــى 
بــل  العمليــة يف رمضــان  حتســني احلالــة 
سيصبح هذا الفيض جاراًي مستمرًّا. لقد 
وّجهنا إليه املســيح املوعود  وقال: 
كان هدف القرآن وتعاليم اإلسالم هو 
خلــق التقــوى، إال أنــه ال يُــرى متحقًقــا 
اليــوم لن املســلمني يصومــون ويصلــون 
ولكن صالهتم وصيامهم جتعلهم مذنبني 

من طبيعة اإلنســان أن إذا أيقن 

بوجود يشء ســعى الجتناب 

مرضته وحاول االستفادة من 

منافعــه. فمثا ال ُيْقِدُم املرء عىل 

تناول سم الفأر ألنه يعلم أن 

مثقال ذرة منه أيضا يكفي لهاكه، 

فلاذا ال تتولد بعــد إميانه بالله 

تعــاىل نتائج اإلميــان الحقيقية؟!
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اليــوم  نــراه  ومــا  التقــوى.  مــن  لتجردهــم 
مــن إرهــاب ميــاَرس ابســم اإلســالم ويتــم 
بــه قتــل البــرايء، ســببه انعــدام التقــوى. 
وحتــدث يوميًــا مثــل هــذه العمــال علــى 
يومــني  وقبــل  املســلمني.   بعــض  يــد 
أفغانســتان قرابــة مائــة شــخص  ُقتــل يف 
بطريقــة ظاملــة للغايــة. هــل ميكن أن يفيد 
رمضــان هــؤالء؟! أو هــل ميكن أن يظوا 
بفضائــل رمضــان وفيوضــه؟! كال، لهنــم 
يعملون خالًفا لوامر هللا، ويبتعدون عن 
أحكامه تعاىل وابلتايل إهنم مبتعدون عن 
التقــوى. ويتوافــق متاًمــا مع التعليم القرآن 
 : املوعــود  للمســيح  اليت  القــول 
»إن الصلــوات بــدون التقــوى ال جــدوى 
منهــا بــل هي مفاتيــح جهنم«، أي توجه 
مثــل هــذه الصــالة صاحبهــا إىل اجلحيم. 
فكيف ميكن أن يفيد رمضان مثل هؤالء 
الناس الذين هم متجردون من التقوى؟!

رمضــان مدعــاة لســتغفار هللا وشــكره 
أيضا

هللا  ابســم  النــاس  يظلمــون  الذيــن  إن 
رمضــان  بــركات  مــن  ينالــوا  لــن  ورســوله 
شيئا، بل سيقعون حتت بطش هللا. ففي 
الوقــت الــذي نســمع فيــه ونــرى أحــداث 
حنــن  علينــا  هــذه،  والوحشــية  الفظائــع 
املسلمني المحديني أن نستغفر هللا أكثر 
وحنمــد هللا أكثــر علــى أنــه قــد فَصلنا عن 

هــؤالء الظاملــني بتوفيقنــا لإلميــان ابملســيح 
املوعود ، وأن نفحص أعمالنا وهنتم 
بتقويــة إمياننــا. علينــا أن نشــكر هللا علــى 
أن مســيحه املوعود قد هداان إىل الســبل 
 : املوصلــة إىل هللا تعــاىل. لقــد قــال
إن جــذر اإلميــان هــو التقــوى والطهــارة، 
فبها يبدأ اإلميان، وهبا يروى، وهبا ُيكَبح 

مجاح أهواء النفس. 
فقولــه هــذا قــد زاد المــر وضوحــا وهــو 
أن اإلميــان ال يتولــد بغــر التقــوى، وأن 
التقوى ليست جذر اإلميان فحسب بل 
بدوهنا ال يفظ اإلميان وال ينمو. بوجود 
التقوى تنشــأ العمال الصاحلة، وبوجود 
الصاحلات، أي العمال اليت تتم حبسب 
رضــا هللا تعــاىل، يــزداد اإلميــان. لقــد تبني 
مــن ذلــك أيضــا أن مثــار فضائــل رمضــان 
ال جتــىن بــدون الرتقــي يف التقــوى. فبزايدة 
التقــوى يــزداد املــرء إميــاان ويهتــم بفحــص 
نفســه، فإذا فحص نفســه وأعماله متكن 
مــن كبــح مجــاح أهوائــه. وكمــا ُذكــر آنفــا 
فــإن كبــح مجــاح أهــواء النفــس هــو الذي 
يســاعد علــى العمــل أبحــكام هللا وعلــى 

الفوز بقربه تعاىل. 

التقوى احلقة وخشية هللا
وقــال املســيح املوعــود  وهــو يوضــح 
التقــوى احلقيقيــة أكثــر: لقــد اندثرت من 
الدنيــا التقــوى احلقــة الــيت تطّهر اإلنســان 

وتنقيه، تلك التقوى اليت من أجلها أييت 
النبيــاء. قليــل هــم الذيــن يصــدق فيهــم 
اَهــا﴾   لَــَح َمــْن زَكَّ قــول هللا تعاىل:﴿َقــدْ َأفـْ
إن النقــاء والطهــر شــيء رائــع. إذا كان 
اإلنســان طاهــرا نقيــا صافحتــه املالئكــة. 
النــاس ال يهتّمــون ابلطهــارة وإال لوجــدوا 
كل لــذة منشــودة يف احلــالل بــداًل مــن 
احلــرام. الســارق يســرق مــن أجــل املــال، 
لكنــه لــو صــر لغنــاه هللا بطريقة أخرى. 
ويقــع الــزان يف الفاحشــة لكنــه لــو صــر 
فيهــا  أخــرى  بطريقــة  رغبتــه  هللا  لشــبع 

رضاه سبحانه وتعاىل. 
وقــال : ورد يف احلديــث الشــريف: 
اَل َيْسرُِق السارق ِحنَي َيْسرُِق وهو مؤمن 
ــْزِن َوُهــَو ُمْؤِمــٌن.  ــْزِن الــزَّاِن ِحــنَي يـَ واَل يـَ
)أي ال ُترتكــب هــذه املنكــرات إال وقت 
إذ ال  اإلميــان(.  مــن حالــة  املــرء  خــروج 
تقدر الشــاة على أكل احلشــيش إذا كان 
السد واقفا على رأسها. )معىن ذلك أن 
الذين يقعون يف هذه املنكرات ال يكون 

عندهم اإلميان كإميان الشاة أيضا(
يف  نفســه  المــر  عــن  احلديــث  وتطــرق 
يف  ورد   : فقــال  آخــر،  جملــس 
احلديث الشريف ال َيْسرُِق السارق ِحنَي 
متامــا.  حــق  وهــذا  مؤمــن.  وهــو  َيْســرُِق 
الشاة تنسى أكل احلشيش َدْعك من أن 
ترعــى يف حقــل اجلــار إذا مــا كان الســد 
قائمــا علــى رأســها. كذلــك يســتحيل أن 
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يقــع اإلنســان يف اإلمث وهــو خيــاف هللا 
تعاىل. 

وقال : التقوى هو الصل املنشود، 
وَمن أوتيها فقد أويت كل شيء، وبدوهنا 
يســتحيل علــى اإلنســان جتنُّــب الصغائــر 
والكبائــر. إن أحــكام احلكومــات املاديــة 
ال تقــدر علــى إنقــاذ النــاس مــن الاثم، 
النــاس كل  مــع  ميشــون  ال  احلــكام  لن 
وقت حىت خيافوهم. إن اإلنسان يقع يف 
اإلمث ظنًــا منــه أن ال أحــد معــه، وإال ملــا 
َوقــع فيــه. وحــني يظــن أن ال أحــد معــه 
يكــون ملحــدا. )فعندما يظن أن ال أحد 
يــراه، لذلــك  معــه فهــو يظــن أن هللا ال 
َعــّد ملحــدا يف ذلك الوقت. إنه ال  فإنــه يـُ
يفكــر أن هللا معــه وأنــه يــراه وإال مل يقــع 

يف اإلمث(.

التقوى ودعاء القرآن
وقــال : إن التقــوى هــي كل شــيء. 
التقــوى. لقــد  وكل شــيء متوقــف علــى 
ابتــدأ القــرآن الكرمي ابلتقوى، فقوله تعاىل 
َك َنْســَتِعنُي﴾ إمنــا يعــي  ْعبُــُد َوِإايَّ َك نـَ ﴿ِإايَّ
يقــوم  اإلنســان  أن  أي  نفســها.  التقــوى 
ابلعمــل لكنــه ال جيــرؤ علــى أن ينســب 
عملــه إىل نفســه، هيبــًة مــن هللا بــل يــرى 
بعــون هللا،  العمــل  لذلــك  ُوّفــق  إمنــا  أنــه 
حيــث  املعونــة.  مــن  املزيــد  منــه  فيطلــب 
يقــوم  أنــه  فمــع  ْعبُــُد﴾،  نـَ َك  يقــول: ﴿إايَّ

بعمــل العبــادة، قائــال إننــا نعبــدك، لكنــه 
ال ينســب عمــل العبــادة إىل نفســه بــل ال 
يلبــث أن يقــول: وإايك نســتعني، أي أن 
هــذه العبــادة الــيت أقــوم هبا إمنــا هي نتيجة 
عونــك، اي رب، وتوفيــق منــك، وإال فإن 
معيــار  هــو  فهــذا  أيضــا.  أســتطيعها  ال 

التقوى الذي جيب أن نبلغه. 
أيضــا  التاليــة  والســورة   : يقــول  مث 
تبــدأ ابلتقــوى أعــي قولــه تعــاىل: ﴿ُهــًدى 
﴾. إن الصــالة والصــوم والــزكاة  لِْلُمتَِّقــنيَ
كل ذلــك ال يظــى ابلقبــول إال إذا كان 
صاِحُبهــا مــن املتقــني. )فإمنــا ُتقَبل أعمال 

اإلنسان إذا كان متقيا وإال فال(
مث يقــول حضرتــه: عندهــا يزيــل هللا تعــاىل 
دواعــي اإلمث كلهــا )أي إذا كان املــرء مــن 
أصحــاب التقــوى الكاملــة فــإن هللا يزيــل 
من أمامه كل ما يرّغبه يف اإلمث( فإذا كان 
حباجــة إىل الزوجــة أعطــاه إايها، ولو كان 
حباجة إىل الدواء هيأ له الدواء. إنه تعاىل 
يســّد لــه كل حاجــة مــن حاجاتــه، ويرزقه 

من حيث ال يتسب. 
ويقول : هناك آية أخرى يف القرآن 
نَــا اللَُّ  الكــرمي وهــي: ﴿ِإنَّ الَِّذيــَن َقالُــوا رَبـُّ
ــزَُّل َعَلْيِهــُم اْلَماَلِئَكــُة َأالَّ  نـَ تـَ َقاُموا تـَ مُثَّ اْســتـَ

خَتَاُفوا َواَل حَتْزَُنوا﴾.
املذكوريــن  مــن  املــراد  إن   : فقــال 
قالــوا  الذيــن  أي  املتقــون،  أيضــا  فيهــا 
ربنــا هللا مث متســكوا هبــذا املعتقــد بصــر، 
أن هللا هــو ربنــا، وهــو الــذي يســد مجيــع 
عليهــم  تتنـــزل  الــرب،  وهــو  حاجاتنــا، 
تقلقــوا  وال  ختافــوا  ال  قائلــني:  املالئكــة، 
علــى مــا صــدرت منكــم مــن أعمــال يف 
املاضــي، لنكــم قد حتليتم ابلتقوى الن. 
يقــول حـــــــضرته: إن املــراد مــن هؤالء هـــنا 
َقاُموا﴾ أي قــد  أيضــا املتـــــــــقون. ﴿مُثَّ اْســتـَ
زُلزلــوا وواجهــوا االبتــالءات وهبــت عليهم 
العواصف ومل ينقضوا العهد الذي قطعوه 
معه. فقد عاهدوا هللا ابلثبات والصر. ال 
ينتظرون كل سنة أن أييت رمضان فيعملوا 
أبــواب  وأن  فيــه،  ابلتقــوى  ويتحلــوا  بــه، 
اجلنــة تفتــح هلــم لشــهر واحــد، كال، بــل 
هو مشــروط ابالســتقامة. يقول حضرته: 
الصــدق  أبــَدوا  : حــني  يقــول هللا  مث 
واإلخالص تنـــزلت عليهم املالئكة جائزًة 
هلــم أي تنـــزل عليهــم املالئكــة وتقــول هلــم 
ال ختافــــــوا وال حتزنــوا، إن هللا يتوالكــــــــم. 
ُتوَعــُدوَن﴾  تُــْم  الَـّـيِت ُكنـْ اِبجْلَنَّــِة  ﴿وَأَْبِشــرُوا 
أي افرحــوا هبــذه اجلنــة وتلك اجلنة. يقول 

الشــاة تنىس أكل الحشيش َدْعك 

مــن أن ترعى يف حقل الجار إذا 

ما كان األسد قامئا عىل رأسها. 

كذلك يســتحيل أن يقع اإلنســان 

يف اإلثم وهو يخاف الله تعاىل. 
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حضرتــه: إن املــراد مــن هــذه اجلنــة اجلنــُة 
العــامل  جنــة  وليســت  الدنيــا  هــذه  يف 
الخــر. بــل هللا يبشــر املتقــني ابجلنــة يف 
هــذه الدنيــا، كمــا ورد يف القــرآن الكــرمي 
تَــاِن﴾.  َجنـَّ رَبِّــِه  َمَقــاَم  َخــاَف  ﴿َوِلَمــْن 
وبعد ذلك ورد ﴿حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يِف احْلََياِة 

َيا َويِف اَلِخرَِة﴾   نـْ الدُّ
فــاهلل  يغفــر ذنــوب الذيــن يعملــون 
ذلــك  وليــس  ودوام،  بصــر  احلســنات 
املاديــة  ابلنعــم  يكرمهــم  بــل  فحســب 
ويكون وليَّهم وكفيلهم يف الخرة أيضا. 
ما أسعد حظَّ أولئك الذين يسعون منا 
أن يعيشــوا رمضــان حمدثــني يف نفوســهم 
تغيرا ومســتجيبني لوامر هللا  بصر 

ويداومون على ذلك. 
يقول سيدان املسيح املوعود  أكثر 

عن التحلي ابلتقوى واالستقامة: 
املؤمــن الصــادق يضطــر إىل الصــر يف 
بدايــة المــر. لقــد أتــى علــى الصحابــة 
أيضــا حــنٌي مــن الزمــن عاشــوا فيــه علــى 
أوراق الشــجار إذ مل تتيســر هلــم  حــىت 
كسرة خبز يف بعض الحيان. ال يسع 
أحدا أن ُيسن إىل أحد ما مل يشأ هللا. 
عندمـــــــــــا يتقــي املــرء يفـــــــتح هللا لــه اباًب: 
ْرزُْقُه  تَِّق هللَا جَيَْعْل َلُه خَمْرًَجا * َويـَ ﴿َوَمْن يـَ
َحْيــُث ال َيَْتِســُب﴾ )الطــالق:3  ِمــْن 
- 4(. آِمنــوا ابهلل إميــاان صادقــا تنالــوا 
كل شــيء. فثمــة حاجــة إىل االســتقامة 

والصر. الدرجات اليت انهلا النبياء إمنا 
انلوها ابالستقامة إذ ال يتم شيء مبجرد 
الصلوات والصيام. )أي القيام ابلصالة 
وصيــام رمضــان وحــده لن جيدي شــيئا، 

إمنا ُينال كل شيء ابلصر(. 
متقــني  جيعلنــا  أن  يريــد  تعــاىل  فــاهلل 
لكــي تنفتــح علينــا أبــواب أفضالــه بغــر 
فضلــه  أبــواب  يفتــح  فهــو  حســاب. 

للمتقني يف رمضان بصفة خاصة. 
إلحــراز التقــوى ال يكفــي جمــرد اجتناب 
الســيئات، بــل جيــب كســب احلســنات 
املوعــود  املســيح  ســيدان  يقــول  أيضــا. 

 يف بيان تفصيل ذلك:    
مــن الضــروري إلحــراز لقــب املتقــي، أن 
يعــزم املــرء علــى اجتنــاب كبائــر الذنوب 
احلقــوق  وغصــب  والســرقة  الــزان  مثــل 
والبخــل  والتحقــر  والُعجــب  والــرايء 
الخــالق  وجيتنــب  هنائيــا  وهجرهــا 
يف  مقابَلهــا  ويتقــدم  كلهــا،  الرذيلــة 
جيــب  )أي  النبيلــة  ابلخــالق  التخلــق 
اجتنــاب الخــالق الرذيلــة كلها والتقدم 
شــرط  فهــذا  النبيلــة،  الخــالق  يف 
هــام( وينبغــي أن يقابــل النــاس بدماثــة 
وحســن ُخلــق ومواســاة، وُيبــدي الوفــاء 
احلــق والصــدق مــع هللا ســبحانه وتعــاىل 
ويبحــث عــن مقــام حممــود للخدمــات، 
اخلدمــات  يتحــرَّى  أن  جيــب  )أي 
واحلســنات غــر العاديــة اجلديــرة ابلثنــاء 

عليها( فبهذه المور يسمَّى املرء متقيا، 
وإن الذيــن جيمعــون )يف نفوســهم( هذه 
المــور هــم املتقــون الصادقــون. )أي إذا 
كان أحد يتصف أبحد هذه الخالق 
مــا مل جتتمــع  متقيــا  يســمَّى  فلــن  فقــط 
فيــه الخــالق الفاضلــة كلهــا معــا( ففــي 
َخــْوٌف  ﴿ال  ورد:  النــاس  هــؤالء  حــق 
َعَلْيِهــْم َواَل ُهــْم َيْزَنُــوَن﴾ )البقــرة: 63( 
فمــا الــذي يريدونــه أكثــر مــن ذلــك؟ إذ 
يكون هللا )عز وجل( وليا لمثال هؤالء 
احِلِــنَي﴾   ــَوىلَّ الصَّ تـَ كمــا قــال: ﴿َوُهــَو يـَ
)العراف: 197( فقد ورد يف احلديث 
ْبِطُشــون هِبَــا  أن هللا يكــون أيدَيهــم الَـّـيِت يـَ
ْبِصــرُون هِبــا وآذاهنــم الَـّـيت  وَأعينُهــم الَـّـيت يـُ
َيْســَمُعون هِبِــا وَأرجَلُهــم الَـّـيِت ميْشــون هِبَا. 
ويف حديــث آخــر ورد: »مــن عــادى يل 
وليــا فقــد آذنتــه ابحلــرب«. ويف موضــع 
آخر قال  : عندما يهاجم أحٌد ويلَّ 
فــإن هللا يصــول عليــه كمــا تصــول  هللا 
اللبــوة بغضــب علــى مــن غصــب منهــا 

شبلها. 

  الغايــة مــن بعثة املســيح املوعود
إمنا هي استعادة التقوى املفقودة

أمهيــة  موضحــا    يقــول حضرتــه 
التقوى واهلدف من بعثته:  

إن مــا كّلفــي هللا بــه إمنــا هــو لن جمــال 
التمســك  جيــب  متامــا.  خــاٍل  التقــوى 
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ابلتقــوى بــدال مــن رفــع الســيف، فهــو 
العــامل  يالفكــم  هللا  تتقــوا  إن  حــرام. 
كله، فاتقوا هللا. فالذين يشربون اخلمر 
أو الذيــن صــارت اخلمــر لديهــم اجلــزء 
العظــم مــن شــعائر دينهــم ال ميكن أن 
تكــون هلــم أدن عالقــة ابلتقــوى، إهنــم 
ياربــون الصــالح. فلــو وهب هللا تعاىل 
جلماعتنــا حظــا ســعيدا ووفقهــم حملاربــة 
التقــوى  جمــال  يف  والتقــدم  الســيئات 
وال  فــوزا كبــرا  ذلــك  لــكان  والطهــارة 
شيء أكثر منه أتثرا. انظروا إىل أداين 
العــامل كلهــا تــرون أن هدفهــا احلقيقــي 
ذت وجاهة  أي التقوى مفقودة وقد اختُّ
احلقيقــي  اإللــه  واختفــى  إهلــا،  الدنيــا 
ويســاء إىل اإللــه احلــق ولكــن هللا يريــد 
الن أن يؤمــن النــاس بــه وتعرفــه الدنيا. 

والذين يّتخذون الدنيا إهلا ال ميكن أن 
يكونوا متوّكلني على هللا.

مث يقــول حضرتــه  انصحــا إايان: 
إن الذيــن يظنــون بعــد جمــرد البيعــة أن 
إهنــم  هللا،  بطــش  مــن  مبأمــن  صــاروا 
خمطئــون وقــد خدعتهــم نفوســهم. إن 
مل يتنــاول املريــض دواء بقــدر مــا يريــده 
الطبيــب كان المــل يف الشــفاء عبثــا.. 
جيــب أن تزّكــوا أنفســكم وتتقــوا هللا إىل 
درجــة تنقذكــم مــن غضــب هللا. إن هللا 
تعــاىل يرحــم املتبتلــني لنــه لــو مل يكــن 
المر كذلك لظلمت الدنيا. إذا كان 
اإلنســان تقيــا جيعــل هللا بينــه وبــني غره 

فرقاان.
يقول حضرته : على أفراد مجاعتنا 
أن خيشوا هللا. من كان يتحلى ابلتقوى 

لقــد  ســُينَقذ.  تعــاىل  هللا  يريدهــا  كمــا 
أســس هللا هــذه اجلماعــة للتقــوى فقــط 

لن جمال التقوى خاٍل متاما. 
فمجــيء رمضــان آخــر يف حياتنــا وقول 
هللا تعــاىل أبن الغايــة مــن شــهر رمضــان 
هــي نيــل التقوى، وقول املســيح املوعود 
 إمنــا أقــام هللا تعــاىل هــذه اجلماعــة 
من أجل التقوى، كل هذه المور ُتلقي 
علينا مســؤولية كبرة، فعلينا أن نســتمر 
يف حماســبة أنفســنا كل حــني، وحُنــدث 
يف أنفســنا تغيرات طيبة يف هذه الايم 
الــيت خّصهــا هللا تعــاىل بفضلــه اخلــاص، 
ونســعى لرفــع مســتوى تقــواان كما يريده 
هللا تعاىل منا، مث ال نقتصر على رمضان 
فقــط بــل جنعلهــا جــزءا مــن حياتنــا ال 

يتجزأ. وّفقنا هللا تعاىل لذلك. 
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