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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان 
 َـَْعُبُد كَ الرجيم. بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ ين * إّيَّ 

َك ََْسَتع  ،َوال الضَّالِ نيِهْم نُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أََـَْعْمَت َعلَْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعلَيْ َوإّيَّ
  آمني.

يف هذا العصر الذي  .عليه السالمإهنا لـِمن ة هللا تعاىل العظيمة علينا أَه وفقنا لإلميان ابملسيح املوعود 
يف كل َنحية من أحناء هذا العامل، فال يدري أحد إىل أين يتجه، وَمن فوضى واالضطراب اليسود فيه 

يتخذه هادّي ومرشدا، وما الذي يفعله إلزالة املشاكل اليت يعاَيها. ويف هذا العصر َفسه وفقنا  يالذ
هللا تعاىل لقبول ذلك املبعوث الذي أرسله إلرشادَن إىل طرق خفية للوصول إىل هللا وألداء حقوق 

وإال  ، يتم أداء ح  هذا القبول إال عندما َستهدي هذا ااهادي  م َعي  سحس  تلك ااهداية. الخلقه
فال فائدة من هذا القبول. َرى يف هذا العصر أن اإلَسان يعاين من مصائ  ومشاكل أوقع فيها َفَسه 

اَت منطقة ك  جراء أَنَيته وأطماعه، كما أن اآلفات السماوية من هللا تعاىل أيضا تكثر وتزداد؛ فإذا
واملشاكل،  صائ  املتتعرض للدمار الشامل جراء الفيضاَنت فمنطقة أخرى تتعرض للقحط ويعاين أهلها 

كما أن األسباب اليت كان الناس يعتمدون عليها تلقى دمارًا واَداثرًا. وعليه فهناك حاجة ماسة للمؤمن 
د أرسل للهداية هللا تعاىل قن فإ ،ا قلتأن يعود إىل هللا أكثر من ذي قبل. وكم إىل يف مثل هذه الظروف

 ،إىل صراطه تعاىل مبعوثَه الذي هداَن بطرق خمتلفة وبكلمات خمتلفة إىل أمور كثْية. إن إرشاده هذا
ذريعة لنا دائمة من أجل إَقاذَن من اآلفات وهو  ،الذي حيتوي على تعليم هللا تعاىل وتعليم رسوله 

 إن كنا من العاملني به. مثمر بثمرات طيبة ملنح اْلياة لنا
ها َصائح اليت أسدى حضرته في عليه السالمسأقدم اآلن بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود  

للجماعة يف مناسبات شىت، وتوق ع من أفراد اجلماعة أن يعملوا هبذه التعليمات ويعيشوا حياهتم سحسبها. 
اعة هبذه ن يعمل أفراد هذه اجلمأبولقد أسدى إليهم حضرته يف هذه املقتبسات َصيحة ملؤها األمل 

التعليمات وينالوا أفضال هللا تعاىل وينقذوا أَفسهم من املصائ  واالبتالءات واملشاكل اليت تنـزل َتيجة 
وا أْحديني حقيقيني يؤد ون ح  البيعة كما  ويسلكون سبل  اقهحهو سخط هللا تعاىل وغضبه، وأن يكَو

 التقوى مؤدين حقوق هللا وحقوق العباد.



قاذ أتباعه من وكم كان يسعى إلَ !أن يتحلى أتباعه ابلتقوى عليه السالمكم كان يريد املسيح املوعود 
يتضح ذلك من مقتبس من كالمه الذي قاله يف أحد اجملالس جاء  !سخط هللا وجلعلهم مؤمنني صادقني

 فيه:
 دقائ  تموسلك متقني، صرمت لو: "مرارا التايل الوحي هللا من تلقيتُ ( 6/1899/ 22 أي يف) "أمس
  ."معكم هللا لكان التقوى سبل
ا قليب يعتصر هذا "إن: عليه السالم قال

ً
 ابلتقوى اعتنامج تتحلى حىت أعمل ماذا َفسي يف وأقول. أمل

 ."؟!اْلقيقية والطهارة
 واملوت غماءاإل على أوشك حىت الضعف، يغلبين حىت الدعاء من ُأكِثر "إَين: عليه السالم قال  م

 .أحياًَن"
 ."أبًدا َصرتهو  أتييُده حيالفها ال تعاىل، هللا عند تقيةً  ما مجاعة   تصبح مل ما: "عليه السالم وقال
 الكرمي القرآن نإ. واإلجنيل والتوراة املقدسة الصحف كل  تعاليم ملخصُ  التقوى إن: "عليه السالم وقال
 ".الكامل ورضاه العظيمة هللا مرضاة عن واحدة بكلمة عّبَّ  قد

 املنقطعني الدَيا لىع الدين املؤثرين الصادقني املتقني مجاعيت من آخذ أن أفكر "إَين: عليه السالم وقال
 الدَيا هبموم مهمومني يظلون الذين من بغْيهم أابيل ال  م الدين، مهام   بعض إليهم وأفوض هللا، إىل

 (7 ص 22 عدد 3 جملد اْلكم جريدة) .هنار" ليل امليتة الدَيا اهذه طلبا أَفسهم ويرهقون
فهمها. إذا كنا َريد أن َنال دعواته فال يتأتى ذلك بدون فهم تعليماهفعلينا أن َصغي  اته ذه النصيحة َو

وبدون قضاء اْلياة وف  ما كان يريده منا. فينبغي على كل أْحدي أن جيعل هذه النصيحة األليمة 
 َص  أعينه. 

 عن عالمات املتقي وما هي األمور اليت ينبغي أن يتميز هبا: عليه السالم م يقول حضرته 
 .الكرمي آنالقر  هو ذلك الختبار واملعيار والتقوى، الطهارة يف تقد منا مدى دائما َفحص أن "علينا
: فقال أمورهم، تكفلوي الدَيا مكاره من ينجيهم تعاىل هللا أن املتقني عالمات من أن تعاىل هللا بنيَّ  لقد
 َْحْسُبهُ  فـَُهوَ  هللاِ  َعَلى تَـوَكَّلْ يَـ  َوَمنْ  حَيَْتِس ُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َويـَْرزُْقهُ *  خَمَْرًجا َلهُ  جَيَْعلْ  هللاَ  يـَتَّ ِ  َوَمن، أن أي 

. حيتس  ال يثح من الرزق أسباب له ويهيئ كل مصيبة وأزمة،  من خمرًجا له هللا جيعل هللا يتقي الذي
تولد عبثًا )أي ال ت .منها طائل ال اجاتإىل ح مضطرًّا جيعله ال تعاىل هللا أن املتقي عالمات من أن أي

 يتورع فال وزور، ذبك  بدون تزدهر لن جتارته أن مثالً  التاجر يزعم الدَيوية(ْلاجات يف ايف قلبه رغبة 
 وحيميه ملتقيا يتوىل َفسه هللا فإن متاما، ابطل هذا ولكن. ذلكإىل  مضطر َهأب ويتظاهر الكذب عن
 الشيطان وااله لرْحنا تركه ومن هللا، ترَكه هللا ترك من أن اعلموا. سح  ليس ما قولإىل  تضطره مواقف من

 .حتًما



 ألعاَكم أموركم يف هعلي توكلتم فلو املتنُي، الُقوى شديدُ  هو بل كال،  ضعيف، تعاىل هللا أن تظنوا ال
 توكاَ ودين، صالح أهل اآلّيت هذه يف املخاطَبني أول كان.  َحْسُبهُ  فـَُهوَ  هللاِ  َعَلى يـَتَـوَكَّلْ  َوَمنْ  يقينا
 .مهمع هأبَ هللا طمأهنم ولذلك تعاىل، هللا إىل دَياهم أمر فو ضوا وقد ،لدينل مهومهم جل  

 خدمة عن عيقهت اليت الصعاب من املتقي اإلَسان ينجي تعاىل هللا أن التقوى بركات من إن ابختصار،
 .الدين"

فاملتقي يتوكل على هللا تعاىل، أما إذا كان أحد يعتمد على شطارته وكفاءاته فال يعد  عمله هذا َنبًعا 
 هذا األمر فيقول: عليه السالمعن التقوى. يشرح حضرته 

 هللا خل ُ  اجلميع أن   اعلموا. هللا عظمة بتذك ر خائفني مجيعا تظل وا أن فينبغي املت قي، حي    تعاىل هللا إن  
ا، فاذكرو  )إنوجل ،  عز   ه. ملاذا؟ هللا دوما وينبغي أن متتلئ قلوبكم خبشية هللا وخوف اذات هللا عظيمة جدًّ

ألَه أخّب مسبقا أن هللا تعاىل حي  املتقي، واملتقي هو من يذكر عظمة هللا تعاىل أكثر من اجلميع 
 َتظلموا جل ، فالو  عز   هللا خل ُ  اجلميع أن   اعلموا :( وخياف من أن يسخط عليه هللا تعاىل. قال حضرته

. جلميعا إىل يسيء فإَه واحد سيئ شخص اجلماعة يف كان  إذا. أحدا تزدروا وال تغضبوا، وال أحدا،
 هذا ألن   ْلدة،ا هذه مصدر ملعرفة قلوبكم فتفح صوا والغض ، اْلدة إىل مائلة طبائعكم كاَت  فإذا
 (11/1911/ 30 يوم 9 - 8 عدد 11 جملد" بدر. )"خطْي جد   املقام

كل فعل من أفعال اإلَسان ينبغي أن يكون وف  مشيئة هللا تعاىل ألهنا اْلسنة أن   م يذكر حضرته 
يذكر ذلك  !اْلقيقية والتقوى بعينها. ولكن مىت يكون كل فعل اإلَسان مطابًقا ملشيئة هللا تعاىل؟

 حضرته فيقول:
 ما عنه يصدر فال أَنَيته، عن متخلًيا هللا مشيئة ويت بع النفس أهواء من يتطه ر حني اإلَسان أن اْل 
 . تعاىل هللا ملشيئة اتبعة كلها  أفعاله تكون بل جبائز، ليس

)أي ينبغي أن يتطهر اإلَسان من جذابت النفس ويتخلى عن َفساَيته وميشي ضمن إرادات هللا تعاىل. 
ذكرهتا سابقا، أي اَظروا إىل القرآن الكرمي واسلكوا وف  األحكام اليت  اليت فما هي إرادات هللا؟ هي

 رته:(فينبغي أن تنظروا فيها وتعملوا سحسبها. قال حض َواه   أعطاها هللا تعاىل فيه، منها أوامر ومنها
 تعاىل، مرضاته الفخ يكون بل هللا، ملشيئة موافًقا عمله يكون ال حني وعثرة ابتالء يف اإلَسان يقع إمنا

 لو ولكن. يعاَق ف احملاكم، إىل جير ه ما الغض  ثورة يف يرتك  فمثال أهواءه، يت بع اإلَسان هذا وِمثل
، يهإل رجوعال بعد إال خطوة أية يتخذ وأال هللا كتاب  ابستشارة إال عمالً  يعمل أال على اإلَسان صمم

 هللا ألن ،هللا كتاب  يرشده أن بد فال كتاب هللا وأحكامه تعاىل(  يفالنظر دون )أي ال يقوم أبي عمل 
)أي ليس من شيء إال وهو   (.60 األَعام) ُمِبني   ِكَتاب    يف  ِإالَّ  َّيِبس   َواَل  َرْط    َواَل : يقول تعاىل

مذكور يف القرآن الكرمي. فال حيدث موقف يف حياة البشرية ولن أييت بل ليست هناك إمكاَية أن حيدث 



تعاىل خبصوصه يف القرآن الكرمي مسبًقا، فكل مؤمن جيد إرشادًا له يف القرآن موقف مل يرشدَن هللا 
 يت بع الذي كنول يرشدَن، أن بد فال هللا كتاب  استشارة على العزم عقدَن فلو الكرمي. قال حضرته:(

 ذلك إزاء يقول عاىلت هللا ولكن. َفسها الدَيا هذه يف يؤاَخذ كثْية  أحيان ويف يتضرر، أن بد فال أهواءه
 تفاًَيا أقلَّ  املرء انك  فكلما. يف   متفاَون فهم معي ويتكلمون معي وميشون معي يعملون الذين أوليائي إن
 التقديَر، إمياَُه فاق ،أولياءه هللا وصف كما  هللا، يف تفاىن إذا ولكن. تعاىل عنه بُعًدا أكثرَ  صار هللا يف

 ألحد يتصدى نم أي ،"ابْلرب آذَُته فقد وليًّا يل عادى َمن: "الناس هؤالء مثل يف تعاىل هللا ويقول
 )هذا حديث َبوي( .أَن يل يتصدى فإمنا أوليائي
 هللا كإيذاء  يذاؤهإ كان  سحيث تعاىل هللا قرب يف بَلغ فَمن! مكاََته أعلى وما !املتقي درجةَ  أعظم فما

 !ويعينه هللا ينصره كيف  تتصوروا أن فيمكنكم
صْيا يفعِ واختاذه إّيه مُ هلل فال مالذ لإلَسان من املصائ  واملشاكل سوى خضوعه  مجيع الظروف  يًنا َو

ابملشاكل من مجيع النواحي. يسأل بعض الناس كيف ميكنهم إَقاذ أَفسهم من أخطار  حُماطًاولو كان 
 هذا األمر يف بيت شعر معناه: عليه السالمولقد ذكر املسيح املوعود  ؟!اْلرب

 م.العجائ  حمبواًب اه ذا  هذه النار مجيع الذين يتخذون هللا نَّ جَ يُ قادمة ولكن سَ  هناك َنر  
 اْل  مع هللا تعاىل.عالقة فال بد من 

 فيقول: أفراد اجلماعة ابلتمسك ابلتقوى بعد دخواهم يف بيعته عليه السالم م ينصح املسيح املوعود 
 مأمور أَه د عيي شخص إىل واَتموا ابيعوا قد فإهنم خاص، بوجه التقوى إىل اجةاْل أبمس مجاعتنا "وإن
 وصنوف واألحقاد األضغان أبَواع مصابني أكاَوا سواء كلها،  اآلفات من لينجوا ذلك تعاىل، هللا من

 .درجة أقصى إىل الدَيا على متكالبني كاَوا  أو الشرك،
 العناء تكب دو  مداواته تتم مل ما للشفاء يتماثل فال بسيطا، أو خطْيا مرًضا مرض إذا املرء أن تعلمون
 كذلك.  كله  لوجها وتسو د تكّب أن خمافة شديد قل  ألصابه سوداء بقعة وجهه على ظهرت فلو. للعالج
 .واالستهاَة التساهل جةَتي كبائر  إىل الصغائر وتتحول اإلَسان، قل  على سوداء بقعة ترتك املعصية فإن

االَتباه إىل  َتيجة تساهل اإلَسان وعدم كبائر)أی أن الذَوب اليت تبدو صغْية يف الظاهر تتحول إىل  
)هي  .كله  الوجه و دتس حىت تكّب اليت السوداء البقعة تلك هي والصغائر التخلص منها، قال حضرته:( 

عتّبوها عادية تأال  ضرته تلك التقصْيات واألخطاء اليت يعتّبها اإلَسان أمورًا عادية، يقول عنها ح
، فكما أن بقعة سوداء ميكن أن تسو د الوجه كله كذلك تتحول هذه كبائرألهنا سوف تتحول إىل  

دكم. فإن مل تسعوا جاهدين للتخلص من السيئات والتقصْيات الصغْية فتسو ِ  كبائرالصغائر إىل  
 .وابلتايل يسود هبا وجه اإلَسان وقلبه أيضا( كبائرفستتحول إىل  
 قال حضرته:



، ومن َنحية من َنحية )أي أن هللا تعاىل رحيم ورْحن وكرمي. ومنتقم قهار أَه وكرمي، كما رحيم هللا "إن
 كبْية  دعاءاتا تد عي مجاعة يرى حني إَه قهار ومنتقم يعاق  اآلمثني أيضا. قال حضرته:( هو أخرى
يعة وأهنم )أي أهنم يد عون أبهنم دخلوا يف البوغضبه،  غيظه فيثور ،هاادعاو  مع أعمااها تتف  ال ولكن

كل جهد لغلبة   ونلذبيوسالعامل الدين  ونعل مسي وأهنم آمنوا إبمام الزمان وابخلادم الصادق للنيب 
اإلسالم على العامل كله، ولكنها جمرد أقوال ينطقوهنا أبفواههم، فإن مل ترافقها األعمال فهو تصرف يثْي 

 حضرته:(غض  هللا تعاىل. قال 
 قُتلوا املسلمني نأ يعلمون التاريخ على املطلعني إن. على مثل هذه اجلماعة ملعاقبتها الكفار فيسلط 

 قد اىل كانتع بتدمْيهم، يف حني أن هللا خان وهوالكو خان يزكجن قام فمثالً  مرارا، الكفار أبيدي
رار أَه إذا هامجكم أحد أو حاول اإلض للمسلمني )كان وعد هللا تعاىل واْلماية  ابلنصرة املسلمني وعد

بكم فسأَصركم، ولكن ما الذي حدث؟ أصبح املسلمون ينهزمون على يد الكافرين، ذلك ألهنم كاَوا 
  مقصر ين يف أعمااهم. قال حضرته:(

 وم أيضا، إذ)وهذا ما َراه الي .مغلوبني صاروا ذلك واْلماية ومع ابلنصرة هللا تعاىل املسلمني وعد لقد
يطلبون  ،سلمةاملكومات غْي اْلكل حكومة إسالمية خاضعة بشكل أو آبخر أمام حكومة من   إن

منهم مساعدات يقتلون هبا املسلمني األبرّيء من بالدهم، كما أهنم يقتلون األطفال والنساء. ما هذا؟ 
رْحة للعاملني. فإذا كاَت مثل هذه النماذج  هذه كاَت تعاليم اإلسالم أن تقتلوا األبرّيء. كان النيب أ

تـَُقدَّم من قبل املسلمني فما هي النتيجة ملثل هذه التصرفات؟ النتيجة هي أن اْلكومات غْي املسلمة 
أيضا تطل  منهم تنفيذ شروط خاصة هبم. وهذا ما جيري اآلن مما أدى إىل سيطرة هؤالء على الثروات 

 قال حضرته:( الطبيعية اهذه الدول اإلسالمية.
 ال" نأب تشهد اجلماعة هذه أن يرى حني هللا ألن إال ذلك وليس مرارا، األحداث هذه مثل وقعت وقد
 .وغضبه قهره ليهمع فيحل   عمليا، الدَيا على متاما وهي متكالبة عنه، معرضة قلوهبا ولكن ،"هللا إال إله

 (1)امللفوظات ج
 فعَله وجد فلو وله،ق مع فعله تواف  مدى إىل املرء ينظر أن هي إمنا تعاىل هللا خشية : "إنعليه السالم م قال 

 طيبا، قولُه كان  امهم النجس القل  لصاح  قيمة ال إذ هللا، غض جه سيوا أَه فليعلم قوله مع متف  غْي
 .هللا" غض  يثْي سوف بل

أقول: هذا املوقف جدير بتفكْي رصني وعمي ، علينا أن َفحص أَفسنا، وهذا ما ميكن أن يفعله كل واحد. 
 هذا لعند هللا مهما قلتم وظننتم أَكم تقولون قوال حسنا ب قيمةفإذا كان القل  جنسا لن يكون ألقوالكم أية 

 هللا.   غض  يثْي سوف



وافيك كالبذر،  ألمن يهم جاءوين أهنم مجاعيت ولتعلمْ ويقول:  عليه السالميتابع حضرته   لذا مثمرة، شجرةً  َو
 ما خالف يقولون عيتمجا أبناء كان  فإذا وقلبه؟ ابطنه حالهي  كيف  ليعلم َفسه يف منكم واحد كل    فليتأملْ 
  ادعاءات تد عي مجاعةً  ىير  حني تعاىل هللا ألن حممودة، عاقبتهم تكون فلن -هللا مسح ال -قلوهبم يف خُيفون
 صرالن وكان ببدر، النصر َبوءة تلقى قد  النيب كان.  وال يبايل غين   هللا ألن هبا، يعبأ فال فارغة ، وقلوهباكبْية 
 الفتح وعدُ  كان  إذا:  الصدي  بكر أبو له فقال ابكيا، متضر ًعا تعاىل هللا دعا ذلك ومع ومؤكدا، مأموالً 
 بشروط مشروطا الفتحُ  يكون وقد غين، هللا إن:  النيب فقال واالبتهال؟ البكاء ذاإىل ه اْلاجة فما مؤكدا
. )مل تظهر علي، أو تكون متعلقة بكم ومل تتحق ، فال بد يل من الدعاء، وأن أسأل هللا تعاىل الفتح خفية

فهذا هو السر الذي  لفتح إىل الفتح اليقيين.الوعد ابابلنظر إىل الضعف البشري يف َفسي وفيكم ليتحول 
عطيه الغلبة وينشر َه معه وسيأب هللا تعاىل وعد املسيح املوعود أن ال شكفجي  أن جنعله َص  أعيننا دائما، 
ال لينا أعفيضا مع ذلك الوعد، منها أن تكون أعمالنا سحس  مقتضاه. أمجاعته ولكن هناك بعض الشروط 

لبيعة، وال ابل ال بد من العمل أيضا إىل جاَ   ، وهذا يكفي،عليه السالمسيح املوعود ملحنس  أَنا ابيعنا ا
كتاب هللا تعاىل قدر اإلمكان، عندها ميكننا أن َرضي هللا تعاىل، وعندها فقط سوف بد من العي  عاملني ب

 إىل سبل اخلروج من املشاكل، ويرينا سبال تفوق تفكْيَن. هللا يرشدَن 
تعاىل.  تهمرضا  سحسعلينا استخدامها أن القوى والقدرات اليت أعطاَن هللا إّيها جي   عليه السالم م وضح 
ذه القوى حملها وسحس  أوامر هللا تعاىل فستنمو وتزدهر ه التقوى اْلقيقية، وإذا كان استخدامها يف هذه هي

 : عليه السالموالقدرات إبذن هللا وتنال قوة أكثر فأكثر. فقال 
 وتطويرها، تنميتها وه اجلائز واستعمااها تعديلها إن بل لنضي عها، تليس إّيها هللا آاتَن اليت القوى كل  "إن
 وتزكية اجلائز مااهااستع على حث نا بل العني، ف ء أو الرجولية قوة على ابلقضاء اإلسالم أيمر مل ذلك أجل ومن

 .النفس"
تورط فيها ي التناسل، وهناك مواقع سوء النظر أعضاءوقد أعطى هللا اإلَسان مواقع الزَن،  كهناأقول: فمثال 

ها جائز وعندها استخدامها يف حملأن بل قال  أن أتلفوا تلك األعضاءمل يقل هللا تعاىل املرء بواسطة عينه، و 
 فحصوا أَفسكم هل هي طاهرة أم ال؟َفوسكم. فا ستتطهرفقط 
 ذكر  م املتقني حياة أوالً  هللا رسم أيضا فهنا املؤمنون أفلح قد تعاىل هللا قال : "كماعليه السالميقول 
  لصالةا ويقيمون ابلغي ، ويؤمنون التقوى، سبل يسلكون الذين أن أي املفلحون هم أولئك: وقال النتيجة

 ما رغم تفكْيو  تردد دون هذا هللا وكتاب السابقة ابلكت  ويؤمنون هللا، رزقهم مما وينفقون ،كلما اهنارت
 طري  لىع وسائرون ااهدى، على هم فأولئك اليقني، درجة إىل أخْيا لونويصِ  أفكار، من َفوسهم يساور
للسْي على  ". )ولكناملفلحون هم فأولئك الفالح، إىل ميوصله حىت ابستمرار األمام إىل ابإلَسان يؤدي



اإلميان و  أبوامر هللا تعاىل، ورفع مستوى العبادات وأداء حقوق خل  هللا،لعمل إىل اطري  الفالح هناك حاجة 
 ( يقول حضرته: أبوامر هللا كلها

 الفالح، إىل مهيوصل حىت ابستمرار األمام إىل ابإلَسان يؤدي طري  على وسائرون ااهدى، على هم "فأولئك
 أجل ومن .الطري  أهوال من مأمن يف صاروا قد والذين غايتهم إىل سيصلون الذين املفلحون هم فأولئك
 واعلجي أن مجاعتناراد أف على لذا. ابلتقوى الوصاّي فيه كتااب  وأعطاَن البداية، منذ ابلتقوى هللا أمرَن قد ذلك
 ."األخرى الدَيوية مهومهم كل  ااهم   هذا يفوق أن وجي  ال، أم التقوى أهل كاَوا  إذا ما ممهه أكّب

 كثْي  أحوال لكت ا يف سجلت لقد" م يقول حضرته أن على اإلَسان أن يزداد معرفة ابهلل عند َواله النجاح: 
. كليا  فتغْيوا ،دعاؤهم واستجي  دعوا ولكنهم أمرهم، أول يف جدا الدَيا على متهافتني كاَوا  الذين الناس من
 يزيد النجاح أن به لماملس من. هذه ورْحته هللا فضل اقدروا بل وجناحاتكم، أدعيتكم ابستجابة تفخروا فال لذا

 املعرفة هو إمنا نفعكمي ما أفضل ألن ابهلل، معرفة وتزدادوااملبدأ  هذا من تنتفعوا أن فيج  وعزمية، مهة صاحبه
 .تعاىل لفضله راد وال وكرمه، هللا فضل يف ابلتدبر تتيسر وهي اإلاهية،

 صاروا أَنسا أيتر  لقد". الوجه سواد الفقر" اْلديث يف ورد املصائ ، يف بصاحبه يلقي املدقع الفقر إن
هو  أخطائه إىل ايرجعه بل ضائقة، أية عند تعاىل ابهلل الظن يسيء ال املؤمن ولكن. الفقر َتيجة ملحدين
 العجز زمن ينسى ال فإَه بثمارها، أدعيته وأتيت الضي  ذلك ينقضى وعندما ورْحته، فضله من هللا ويسأل
 ."يتذكره بل ذلك والضي 

 ،اإلميانختبار عقوبًة، بل أتيت أحياَن ال هاالبتالء، وحتل به املشاكل ولكنها ال أتتي يواجه ال شك أن اإلَسان
نسى عندئذ يقبل هللا أدعيته وتزول مشاكله ومصائبه. ولكن الذي تُقبل أدعيته ال ي، حينذاك هللا فال يرتك

 : عليه السالمالزمن الساب  بل يبقى تواضعه قائما. يتابع حضرته 
 الذي ومبارك. لتقوىا سبيل فاسلكوا تعاىل، هللا إىل االحتياج من لكم بد ال أبَه تؤمنون كنتم  إذا ابختصار،"

 ".تعاىل هللا إىل يني  وال يتعثر الذي وشقي والفرحة، النجاح عند يتقي
 أن أداؤها لتقوىا أهل على جي  اليت الشروط شرطا جي  أن حيققه املتقون فقال: من عليه السالم م ذكر 
 التقوى.  من فرع هذا ومسكنة، بتواضع حياهتم يقضوا

املسكنة أن يكون اإلَسان فقْيا ماليا بل جي  أن يكون متواضعا وجي  أن خيل  املال والثروة ليس املراد من 
. عندما ميلك املرء حمله غْي يف الغض  وهذا هو فرع التقوى الذي به جي  أن حنارب ،فيه مسكنة وتواضعا

قوى غضبا ال يثور غضبا أيضا، ولكن علينا أن َقاوم ابلتو اإلَسان َفسه شيئا يظن فالتكّب،  فيهأمواال يدب 
 : عليه السالممّبر له. يقول املسيح املوعود 

 من يتولدان لغروروا فالُعج  .اجتناب الغض  يهوالصِ د يقني  العارفني لكبار واألصع  األخْية املرحلة"
ساُن غْيه )أي حني حيس  اإلَ والغرور، الزهو َتيجة يكون األحيان بعض يف الغض  إن   وكذلك، الغض ،



دا، جم هاهذا األمر  )إن إدراك ."غْيه من أفضل أَه املرء يظن عندما فقط الغض  ينشأ إذ أحقر منه(
 ( ر منهيُذكر واآلخرون أحقشيء أَه  ل َفسه على غْيه وحيس  َفَسهفاإلَسان يغض  حني يفض  

 أن أو سواهم، ِمن لأفض أَفسهم اجلماعة هذه أفراد بعض يعد   أبن أرضى ال إَين"ويقول:  عليه السالميتابع 
 الذي لتحقْيا من َوع زعةـالن هذه إن. رحقأ هو ومن أعظم هو مبن أعلم هللا. بعًضا بعُضهم يزدري أو يفاخر
 القوم كبار  قونيلت الناس بعض إن. صاحَبه ويُهِلك البذرة منوَّ  االزدراء هذا ينمو أن وأخشى االزدراء، يتضمن
 ْلديثه ويقيم ويواسيه ،وكأَه مثله متاما وتواضع مبسكنة املسكني إىل يستمع َمن الكبْي ولكن االحرتام، بفائ 
 منو  اإلميان بعد الفسوق االسم بئس ابأللقاب تنابزوا وال تعاىل هللا يقول. ويؤمله يستفز ه مبا ينط  وال وزَن،
 الذي إن. اروالفج   الفس اق دأب هذا فإن يستفزه، مبا بعضا بعضكم ينادي فال. الظاملون هم فأولئك يت  مل

 ".إخواَكم حتتقروا فال. ملثله يتعرض حىت ميوت لن غْيه يستفز  
ود سيئة. هذا إَذار شديد من قِبل املسيح املوعالسْية الأقول: من هم الفساق والفجار؟ إهنم الكاذبون وذوو 

ملثل هؤالء الناس. بل اْل  أن هللا تعاىل هو الذي قال ما مفاده أن اخلوض يف الذَوب بعد  عليه السالم
 التوبة ويستغفر هللا إىلاختيار اْلسنة ظلم عظيم يُصب ه اإلَسان على َفسه. لذا جي  أن يبقى املرء متوجها 

 َبع من تنهلون ممجيعك دام فما ،إخواَكم حتتقروا ال: "عليه السالمتعاىل دائما ويتوب إليه. يقول حضرته 
 القواعد سحس  معظما وال مكرما أحد يكون ال. الشراب هذا من حظًّا أكثرُ  أي كم يدريكم فما واحد،

 خبْي عليم هللا إن أتقاكم هللا عند أكرمكم إن: التقي   هللا عند كبْيكم  إمنا الدَيوية،
 األخالق: تطوير موج ها أَظارَن إىل  عليه السالم م يقول 

 أحد عاملهم ول أهنم يتذكروا أن عليهم". الكرامة فوق االستقامة" يقال إذ ُخلًُقا، يتطوروا أن مجاعتنا على"
 إن. اَتقاما لوو  والشدة القسوة إىل يلجأوا وال اإلمكان، قدر ولطف برف  عليه يردوا أن واجبهم فمن بقسوة

املرء  يتمالك ال األمارة النفس ففي حالة. املطمئنةو  واللوامة، األمارة،: أقسام ثالثة واها َفًسا، اإلَسان يف
يستعد  حني) أخالقيا. هذه هي النفس األمارة. ويسقط االعتدال حد عن وخيرج عواطفه وثوائره غْي املّبرة،

. َفسه ارك املرءفيتد اللوامة النفس يف حالة أما اإلَسان لالَتقام والشجار وكيل الشتائم على أبسط األمور(
 البيت إىل فعاد اْلا،ص رجالً  عض   كلبًا  أن فيها جاء ،"بوستان" كتابه  يف" سعدي" كتبها  حكاية هنا حتضرين

 ال ابنيت، ّي: قال أََت؟ تعض ه مل ملاذا: فقالت وبريئة، صغْية بنت بينهم من وكاَت ه،عضَّ  كلبا  أن أهلُه عِلمو 
 ،)أي إن العض  من طبيعة الكل ، ولكن اإلَسان ليس مثل الكل  .الكالب عمل يعمل أن لإلَسان ميكن

 يعرض أن ليهفع شرير شتمه فإذا املؤمن، يتصرف أن جي  هكذا بل هو إَسان فال بد أن يستخدم عقله(
 شديدا، إيذاء وأُوذوا ذيئةب لشتائم هللا إىل املقربون تعرض لقد. آَفا املذكور الكل  َمثل عليه سينطب  وإال عنه
 اإليذاء، أشد ، األكرم َبينا أي ،الكامل اإلَسان أوذي فقد. اجْلَاِهِلنيَ  َعنِ  أَْعِرضْ  :دوماهم أُمروا ولكن

 ذلك؟ اهجت متجسدا كرميا  ُخلًقا كان  الذي ذلك فعل ماذا ولكن الوقاحة، وأَواع والبذاءة للسباب وتعرض



 شرفه على حيافظو  سيعصمه فإَه اجلاهلني عن أعرض لو َهأب وعده قد تعاىل هللا كان  وملا. فقط اهم دعا لقد
  النيب رامةك  ميسوا أن على مناهضوه يقدر فلم متاما، كان  فهكذا أبذى، ينالوه أن السوقة هؤالء يقدر ولن
 .عينيه أمام هلكوا أو مهاَني أذالء قدميه على خر وا بل قط
 جاهل كمسب   لو َهأ يوميا ترون فإَكم أيضا، املشاكل يف َفسه يصلح صاحبها أن اللوامة النفس صفة فمن
 وتشابكتم هقاومتمو  وكلما شرفكم، على حافظتم عنه أعرضتم فكلما بكم، اإلضرار األوابش بعض حاول أو
 .لإلهاَة وتعرضتم تضررمت معه
  هللا سوى وعما َياالد عن وينقطع ،فيه طبًعا واخلْيات اْلسنات فعل فيصبح املطمئنة النفس صاح  أما
 أهلها يلتقيو  الدَيا يف ميشي فهو( )أي عندما يبلغ املرء هذه املرحلة األخْية أي النفس املطمئنة .كلية

 .(واألرض السماوات هذه غْيُ  وأرضه مساؤه آخر عامل يف يعي  بل حقيقة، بينهم يعي  ال ولكنه وجيالسهم،
 أن ميكن. ليهإ يسعى من جهود يضيع ال هللا إن .له هللا كان  هلل كان  : "منعليه السالم م يقول حضرته 

 تعاىل هللا إىل ساعيال ولكن امتحاَه، يف الطال  ويفشل عزله، بعد سيده اخلادم ويضر زرعه، الفالح يضيع
 .ُسبُـلَنَا لَنَـْهِديـَنـَُّهمْ  فِينَا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ : اْل  ووعده هللا وعد فقد أبدا، يفشل ال

 الطالب لىع َشف  كنا  إذا. أخْيا املنشودة غايته وصل هللا سبل عن سحث : فمنعليه السالمقال 
ْيا حىت الليايل )بعض الطالب من أهل الدَيا جيتهدون كث ساهرين الدَيوية لالمتحاَنت يستعد ون الذين

 هناية وال ْحهلرُ  د  ح ال الذي هلل ميكن فكيف يسهرون الليايل وجيتهدون ليل هنار حىت َشف  عليهم(،
، سعي يضيع ال هللا إن. كال   م كال،  إليه؟ أييت يضيع َمن أن ألفضاله  اَل  هللاَ  ِإنَّ : عاىلت هللا قال ساع 
 (.8 الزلزلة) يـََرهُ  َخْْيًا َذرَّة   ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َفَمنْ تعاىل:  وقال ،(120 التوبة) اْلُمْحِسِننيَ  َأْجرَ  ُيِضيعُ 
 فضل لكنو  السنوات وينتحرون، عّب بذلوها ومساع جهود ضياع على يبكون الطالب آالف أن َرى
حثيثا  عًياس يسعى الذي اإلَسان على أسفا فيا اإلَسان، عمل من ذرة مثقال يضيع ال فهو عميم هللا
 على واآلالم عاَنةامل أَواع آالف ومتكبدا راحته متناسيا هبا، يُفَت  ومهية ظنية أمور أجل من الدَيا يف
 موقنا ونيك ال أَه مع الربح أمل على اآلالف مئات مثال التاجر ينف  حيث !ابلنجاح ضئيل أمل

هللا تعاىل  لوصا يريدون من عند والسعي اْلماس هذا أرى ال )كثْي من الناس خيسرون( ولكين ابلربح،
 وعد أَه )إن هللا. إليه يسعون الذين جهود من ذرة مثقال يضيع لن أبَه وأكيدة يقينية وعوده الذي

وال يُبدي  قينيا،يالنجاح فيها ال يبدو ى اإلَسان لألمور الدَيوية اليت ، مع ذلك يسعسينيلكم الفالح
 املوت خيافون ال وملَ  هؤالء؟ يفهم ال ( ملَ عليه السالمذلك السعي واْلماس يف سبيل هللا تعاىل، قال 

 أثر ال اليت ارةاالتج هبذه يهتموا أن الفشل، أَواع رؤية بعد هبم، حرّي أليس يوما؟ همن اهم بد الالذي 
 النتيجة أن له نيضم من ولكن !الزراعة يف الفالح يتكبد كم  يقيين؟ فيها الربح بل فيها، للخسارة
 )امللفوظات( ؟!حتما الراحة ستكون



 وهو يُظهر رغبته يف رؤية التغْي الواضح فينا:  عليه السالم م قال املسيح املوعود 
 أقول أن يب يلي  ال أَه علنا أقواها إين ها. يكفي فهذا حية سليمة فطرة ذا واحد شخص صار "فلو
 أدري ال. داْلدو  أقصى إىل واألمل اْلماس َفسي يف أجد إين بل كال،.  الثواب يف طمًعا أقول ما لكم

قال . ف  كُ أَ  أن بلغ مبلغا ال أستطيع هذا اْلماس أن فيه شك ال مما أَه إال اْلماس، هذا وراء السب 
جليا   أن يكون ْي فيكم خفيا بل جييالتغ يكون الأ)أي ينبغي  خفيا، تغيْيا أريد ال : إينعليه السالم

( بليألن الدَيا حتتاج إىل تغ ،بوضوح يُرى  يرى ولكي املعارضون، دمين لكي بيِ نا، تغيْيا أريد ْي بنيِ 
ون هذا )ينبغي أن يك. ضالل يف أهنم ويدركوا معارضينا من وييأسوا وحدَن، طرفنا من الضوء الناس

التغْي مشهودا للعامل وال يكون للكّبّيء بل لنشر اإلسالم وتبليغه من خالل أسوة عملية وإلخبار العامل 
ي ينجدب الناس وذلك لك عليه السالمأن هذا التغْي اْلسن قد حدث فينا بعد بيعتنا للمسيح املوعود 

 ةالعظيم الثورةُ  أخجلتهم لقد ملاذا؟. كبار  أشرار  النيب يد على اتب : لقدعليه السالمإىل اْل ( قال 
ة التغْي اْلاصل )أي آمن كثْي من الناس برؤي .هبا ابلتأسي اْلَري ةُ  وأسوهُتم الصحابة، َفوس يف اْلاصلة

 )امللفوظات( .يف الصحابة(
 
 
 

قيم  عليه السالمكان املسيح املوعود  سلك دروب التقوى َو أيضا يتوقع منا أن َضرب مناذجنا َو
مستوّيت عليا يف العبادات واألخالق، حينها سيتوجه إلينا الناس، وحينها سيعرفون تعليم اإلسالم 
اجلميَل وحماسنه وحينها ُيسلمون، فاليوم يقول العامل غْي املسلم أشياء كثْية ضد اإلسالم، والوصمة اليت 

 سالم بسب  تصرفات بعض املسلمني من مسؤولية األْحديني أن يزيلوها اليوم. التصقت ابإل
 : عليه السالماآلخرة، فقال  إىل النظر مجاعتنا علىأن  عليه السالم م يقول حضرته 

 قاسًيا لبهق كان  لو أنْ  منكم واحد كل  على فلزاما. األمم من وغْيهم لوط قوم عاقبة كاَت  كيف  "اَظروا
موه أن )وإذا كان قل  أحد قاسيا جدا فعليكم أن تُفه واخلضوع، اخلشوع على ويروِ ضه يلومه أن فعليه
 معرفة تتلقى ألهنا جلماعتنا، جدا ضروري جتل  سخط هللا تعاىل فيج  جتنبها( فهذا سيئةهذه 

)إَه من مسؤولية مجاعتنا إفهام الدَيا وإرشادها وإَقاذها من النار ألَنا بواسطة املسيح املوعود . متجددة
يف صورة القرآن الكرمي ولكن كاَت أعمال املسلمني  املعرفة اليت َزلت على النيب  َلنا عليه السالم

 املعرفة املرء ادعى و: لعليه السالمإلينا بتحسينها( قال  ه السالمعليوأعادها املسيح املوعود ها تأخفقد 
 غفلة برؤية لتغف أال مجاعتنا على جي  لذلك فقط، لسان ثرثرة إال ليس فادعاؤه هبا، يعمل مل  م

 كثْية،  وأماين الآما قلبه يف يريب اإلَسان إن. اآلخرين ح  ِ  مخود برؤية خيمد حبها تدع وال اآلخرين،



 اْلياة سْيت )ال يعلم أحد مىت وماذا سيحدث( ال! الغي ؟ وراء املخفي والقدر ابلقضاء يعلم َمن ولكن
 القضاء عامل عن خمتلف األماين عامل )مل حيدث أن املرء َنل كل شيء متناه( إن. واآلمال األماين وف 

 والقدر القضاء املع ( وإنهطويال ولكن هللا تعاىل يُنفذ قْدر  يـَُعمَّر أنْ ك  ،)لإلَسان أمنيات كثْية والقدر،
خاطئة وابطلة( وهنا كت  بُ ثْـ يَـ و )ما يقضيه هللا تعاىل هو يثبت حقا وتتالشى أمنيات اإلَسان . اْل  هو

 عاىل(تعاىل، )اتريخ اإلَسان كله موجود عنده ت هللا عند هي اْلقيقية اإلَسان أعمال صحيفة أن اعلموا
 امللفوظات() .لينتبه أخرى بعد مرة قلبه يوقظ أن فعليه لذلك فيها، املكتوب هو ما يدريه وما

عليكم أن تتفكروا وتتأملوا يف أعمالكم، ماذا تعلمون وكيف ينبغي أن تقضوا حياتكم. ألن هللا تعاىل 
خبْي بكل ْلظة من حياة اإلَسان ويتم تسجيل صحيفة أعماله، لذا عليكم أن تعملوا الصاْلات 

 ابهتمام خاص وتتوجهوا إىل السلوك على دروب التقوى. 
من االبتالءات وكيف  ختلوأن جناحات الدَيا أيضا ال إىل  وهو يُنبِ هنا عليه السالم م يقول حضرته 

 ينبغي ملؤمن أن يتعلم منها: 
 ُلوَُكمْ لِيَـبْـ  َواْْلََياةَ  اْلَمْوتَ  َخَل َ  الكرمي القرآن يف تعاىل هللا قال ابتالء، من ختلو ال املادية النجاحات "إن
 فوزه خّبُ  ملرءَ ا يبلغ فعندما اْلياة، من َوع النجاح. واملمات اْلياة مياثالن والفشل النجاح. (3 امللك)

 كثْي  ويف ي،ح وهو ميوت فكأَه الفشل خّب وصله إذا أما جديدة، حياة ينال وكأَه اْلياة فيه تدب  
الضعيفة )بسماعهم خّب فشلهم، ويتوقف قل  بعض الناس عند  القلوب أصحاب ميوت األحيان من

العاديَّنْي  واملوت اةاْلي أن ابلتذكر : واجلديرعليه السالميف جتارهتم فيموتون( قال سارة خمساعهم خّب 
 سعادة يزدادف الفشل بعد ينجح والسعيد. شيء أصع  اجلحيميَّنْي  واملوت اْلياة ولكن سهل، أمر

 قدرة عجائ  يف يفكر حني يستمتع إمياَن( إَهيزداد السعيد حني ينجح بعد الفشل ف) تعاىل ابهلل وإمياَن
 اْلقيقي لنجاحهم بباس ألمثاله الدَيوية النجاحات وتصبح هللا، معرفة يف املادي جناحه فيتسب  ربه،
 يف يستل اْلقة والراحة اْلقة السعادة إن ،أقول واْل  اْل . اإلسالم اصطالح يف فالحا يسمى الذي
 مجيع يف جناحه مع الدائم والسرور اْلقة السعادة ينال لن اإلَسان أن الواقع. أبدا متعها ويف الدَيا

 حالة شبهت حالتهم أن الواقع ولكن دائما، بثرائهم يفرحون الثروات أصحاب أن ترون. اْلياة جماالت
اْل  أن  بل ،)أي ال تظنوا أن األثرّيء سعداء جدا جسمه، حك   يف الراحة جيد الذي ابجلرب املصاب

احة ابْلكة فيحك  جسده ويشعر بر  يشعر حالتهم مثل مريض اجلرب أو املصاب مبرض جلدي الذي
 ينـزف !مآله؟ يكون ماذا : ولكنعليه السالمجسده( قال  يف اْلك ويستمر يف ذلك حىت ينـزف

 سببا اجعلوها بل اْلقيقي، النجاح عن تبعدكم فرحة والعابرة املادية النجاحات هبذه تفرحوا فال. جسده
)هذه النجاحات املادية اليت حترزوهنا وتربح جتارتكم وتنالون وظائف جيدة وترون صحة  هللا، ملعرفة

أوالدكم وصحتكم وتتيسر لكم كل حاجات اْلياة فكل هذه األشياء جي  أن جتعلكم عارفني ابهلل وال 



 أن تظنوا وال ودكم،وجه هبمتكم تتباهوا : والعليه السالمتزعموا أهنا َتيجة فضيلتكم أو عقِلكم( قال 
 من ادقاص سعيا يضيع ال الذي الرحيم هللا أن فكروا بل ومساعيكم، كفاءاتكم  مثرة النجاحات هذه
كلهم   اَواكأ االمتحاَنت، يف يفشلون الطالب مئات أن يوم كل  ترون أفال وإال جهودكم، أمثر قد أحد
ون بعضهم إن بل كال،  أذكياء؟ غْي وأغبياء جمتهدين غْي  الناجحني معظم من وفطنة ذكاء أشد يكَو
 همعضكاَوا أغبياء بال عقل بل ب  أهنم )ومع ذلك يفشلون ولكن ال َستطيع أن َقول. االمتحان يف

ون أكثر ذكاء وعقال  سجود نم يكثر أن املؤمن على فلزاما : لذاعليه السالممن الناجحني( قال  يكَو
 سيجل  بل به، وإمياَن هلل حبًّا سيزيده الشكر وهذا جهوده، يضيع مل أَهعلى  جناح كل  عند هلل الشكر

 ِإبراهيم) َلَشِديد   َذايب عَ  ِإنَّ  َكَفْرمتُْ   َولَِئنْ  أَلَزِيَدَُّكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئنْ  يقول تعاىل هللا ألن النجاح، من مزيدا له
8 ) 

 أن املؤمن على نإ ،دوما أعينكم َص  املبدأ هذا : "فضعواقائال عليه السالماملسيح املوعود  ويستطرد
ر بل ينشأ فيه )وال خيّب العامل بتفاخ عليه، تفضل قد أَهعلى  تعاىل هللا وحيمد جناح كل  عند خيجل

له( قال هللا تعاىل وينس  كل جناحاته إىل منة هللا وفضوحيمد تواضع، املراد من اخلجل هنا أَه يتواضع 
 قدمه تالثب اَنإمي ويزداد قدما ميضي وهكذا عليه، تفضل قد أَهعلى  تعاىل هللا : وحيمدعليه السالم

 الكافر احجن أن اعلموا ولكن الرأي، ابدي متشاهبان املؤمن وجناح ااهندوسي جناح إن. ابتالء كل  عند
تعاىل ويشكره(  )ألَه َتيجة جناحه حيمد هللا. النعم أبواب عليه فيفتح املؤمن جناح أما الضالل، سبيل هو
 أما إاهـًا، كفاءتهو  وذكاءه جهوده يعد   بل تعاىل، هللا إىل يرجع ال ألَه الضالل إىل يؤدي الكافر جناح إن

 مع جديدة معاملة هل تكون جناح كل  بعد وهكذا جديدا، فاتعر   عليه ويتعر ف هللا إىل يرجع فإَه املؤمن
  أن اعلموا(. 129 النحل) اتَـَّقْوا الَِّذينَ  َمعَ  هللاَ  ِإنَّ  تعاىل هللا قال. وتغيْي ثورة فيه وتبدأ تعاىل، هللا

 هنا سبقها قدو  سبقتها، كلمة  إىل ابلنظر وتفسر كثْية،  مرات الكرمي القرآن يف وردت" التقوى" كلمة
 إَين. وااهوان اخلزي أَواع كل  من وينقذه رهثِ ؤْ يُـ  فاهلل تعاىل هللاَ  رثِ ؤْ يُـ  الذي أن هنا فمعناه ،"مع" حرف
 متقيا، بحيص أن وهو ،وحيد سبيل إال أمامه فليس والشدة الذلة أَواع كل  اجتناب أراد إذا املرء أن أؤمن

 .واحد انمك يف يقف فال قدما، به متضي املؤمن جناحات إن ابختصار،. شيء ينقصه لن وعندها
 )امللفوظات(

 قال: عامة فالخالق األو قواَني اْلكومة  َصائح متعلقة ابحرتام عليه السالمحضرته  قدَّم م 
ار ْحدي ألن األخالق الفاضلة تتسب  يف إظهأل)وهذا األمر أيضا ضروري ل ابْلسىن، اجلميع "عاملوا

  على فرض ماه والوفاء اْلكام طاعة إن ابْلسىن، اجلميع : عاملواعليه السالممنوذج حسن للعامل( قال 
 يطيع أال كّبىال اخلياَة من أن أرى. التامة الدينية اْلرية أعطوَن وقد سحمايتنا، يقومون إهنم. مسلم كل
  م اْلمايةاه ْلكومةاتوفر هذه البالد  إىل)فالذين أيتون . القل  بصدق اها مطيعا يكون وال اْلكومةَ  املرء



ضابط الشرطة آَفا أن قلبه تكدَّر بسب  أعمال املسلمني ولكن حني رأى األْحديني زالت  صرَّحكما 
وجاهز ألْحديني ا واليوم هو يكن يف قلبه احرتاما لإلسالم، لذلك هو يريد ْحاية املسلمني ة،ر و الكد ههذ

ه لنا من خدمات يستوج   لتقدمي كل َوع من التعاون، فما يقوم به رجال اْلكومة عموما وما يقدمَو
طيع اْلكام، وهذا ما يريده منا املسيح املوعود  قلُت ضابط  يلعل ِ ) عليه السالمعلينا أن َتقيد ابلقاَون َو

 أن غْي. ىنابْلس معاملتهم فيج  حقوق : ولألقاربعليه السالمالشرطة ولكنه مفوض الشرطة( قال 
 فأحسنوا ،جلميعىل اإ اإلحسان جي  أَه هو مبدأَن إن. تعاىل هللا مرضاة خيالف فيما يعتزاهم أن املرء على
 )امللفوظات(  .تعاىل هللا خل  كل  إىل

لذا  ،أن يعامل اجلميع ابْلسىن وحيسن إىل أقاربه وأحبابه ،أْحدي   كل هذا هو املعيار العظيم ألخالِق  
 أن عاملوا األقارب أيضا ابْلسىن.  عليه السالمقال املسيح املوعود 

 عن املواساة جتاه كل واحد وإظهار مناذج األخالق السامية:  عليه السالم م قال حضرته 
 ما أساعده أن دأُري فإَين صوته أذين إىل وتناهى الصالة، يف وكنت األمل من يعاين أحد كان  إذاف أما أَن

 .وسعي يف ما بكل   مواساته علي لزاًما وأجد الصالة، بنقض ولو استطعت
 وسعكم يف يكن مل إذا. شد ة من يُعاين الذي أو املكروب أخاه اإلَسانُ  ُيساعد أال   األخالق يُناقض ومما
 حىت ارسوهاومت األخالق هذه تطب قوا أن وعليكم. األقل على له تدعوا أن فعليكم له، شيء أي   ِفعل
 .نيُبالو  ال الذين من يكون أال   املرء على. فقط إخوتكم مع وليس أيضا وااهندوس األغيار مع

  م سرد ما حدث له فقال:
 يف قابلنا. راءهو وكنت  قليالً تقدمين ي وكاناألراضي  مسَّاح برفقيت وكان زهة،ـللن كنت ذاهبا  مرة ذات
ها اها ليقرأها رسالة أعطته عمرها، من والسبعني اخلامسة أو السبعني يف مسن ة سيدةً  الطري   وحن اها فوخب 
 مما. جيدا وشرحُتها اها هُتاوقرأ فتوق فتُ . الرسالةَ  السي دةُ  ينأعطتْ  م . فتلقيت من ذلك صدمة قلبية جاًَبا
 من مُحر و  حال أية على لوقوفإىل ا راضطُ  إذ قد منه صدر ما علىكثْيا   يندم املسَّاح ذلك جعل
 .األجر

فمن مقتضى األخالق السامية أن هنتم بسد حاجة أشد الناس فقرا، وهذه هي األخالق اليت علمناها 
كلم ّيت أن عجوزا أوقفته وظلت تتافقد حدث معه أيضا مثل هذه األحداث، فقد ورد يف الرو  النيب 

    .كالمها.  م أراَن خادمه املخلص األخالق َفسها أبعماله  حىت أهنت امعه فظل واقفا معه
ا تصدر من هذا اخلصوص أيضفبعن حسن معاشرة النساء ) عليه السالم م يقول سيدَن املسيح املوعود 
 الرجال اعتداءات أحياَن(: 

  ،الفحشاء عدا ما ،واإلساءة اخلُل  سوء من َوع كل  النساء من تتحملوا أن ينبغي"



 هو الذي مرُ األ رجااًل، تعاىل هللا خلقنا لقد. رجال وحنن النساء مع َتشاجر أن مطلًقا املروءة من ليس
 ."هبن َرف و  بلطف النساء َعامل أن منا يقتضي عليها والشكرُ  علينا، النعمة إمتام من اْلقيقة يف

فالبيوت اليت فيها َزاعات جي  أن يزيلوها. فأحد فروع التقوى، أن َسعى لتحسني األوضاع يف بيوتنا 
 .  خائفني هللاَ 

 :  عليه السالم م يقول حضرته 
  أدائها من له بد ال واجبات هي الفرائضف .والنوافل الفرائضمها  قسمان، املرء هبا يقوم اليت اْلسنات

أي إذا استدان أحد من غْيه فسدَّد هذا الدَّين، أو إذا ). إلحسانا جزاءَ  اإلحسان أو الدين دادسك
 حسنة كل  عم هناك الفرائض إىل وإضافة (أحسن إليكم أحد فأحسنتم إليه فهذا واج  وال يعد  حسنة

 أديتم فكأَكم أكثر إليه وأحسنتم أحد إليكم أحسن إذا أي) .عليه وج  مما أكثر ةحسن أي َوافُل،
 أي إذا عمل أحد سحقكم معروفا فعليكم أن) .فعل مما أبكثر اآلخر معروف على املرء يرد   كأن  (َفال

ا الفرائُض أي تكتمل هب) .اماهتمتم ِ و  لفرائضوهي مكمالت ا النوافلفهذا من  (ترد وه مبعروف أكّب
 املثال سبيل علىف وافل،لناب تكتمل الدينية هللا أولياء فرائض أن اْلديث يف وردفقد  (وترتفع معايْيُها

 هذه إن :تعاىل هللا يقولألمثال هؤالء، و  وليًّا تعاىل هللا يكون. الزكاة على عالوة الصدقات خيرجون إهنم
   .به يتكلم ذيال هلساََ  أكون حىتو وغْيمها،  هورجلَ يي لِ وَ  دَ يَ  أكونَ  حىت تتوث  والصداقة الوالية

ب والظلم رذيلة: إن الشيطان يدعو إىل الكذالخالق األ م يقول حضرته الفتا اَتباهنا إىل التخلي عن 
ة واحملوي إىل األخالق الفاضلة والصّب والثوائر والقتل وطول األمل والرّيء والتكّب. ويف املقابل يدعو هللا 

ُعه سليم وميلك . فالذي طباجلذبنيوالتفاين يف هللا واإلخالص واإلميان والفالح. واإلَسان بني هذين 
راحَته وقناعته وطمأَينته  السعادة فهو بّبكة طبعه الرشيد والسعادِة وحسِن النية يندفع إىل هللا وجيد فيه 

 دأُب املؤمن.عليه أن يكون والثوائر. وهذا ما جي  لشيطان من ارغم آالف الدعوات 
 يف موضع آخر:     عليه السالم م قال حضرته 

اْلجر  ُوِضعأَه كما  (ابهتمام وترسخوه يف القل  له أي جي  أن تستمعوا) ابهتمام قليب هتذكر  مما جيدر
ْلجر أي أن مكاَة قل  اإلَسان يف الصدر كا)يف الصدر.  ُعهضِ وْ مَ األسود يف بيت هللا كذلك القل  

لى الكعبة أي قد أتى ع)لقد جاء على بيت هللا زمان َوضع الكفار األصنام فيه،  (الكعبةاألسود يف 
وكان من املمكن أال أييت ذلك الزمن على  (حني  من الدهر حيث كان الكفار قد وضعوا فيها األصنام
جر األسود اْل . فإن قل  اإلَسان أيضا يشبهبيت هللا، ولكن هللا تعاىل مسح بذلك ليقدمه َظْيا ومثاال

أي أن )الكعبة،  مبنـزلة األصنام اليت ُوضعت يف وهما سوى هللا  التفكْي يفوصدرُه يشبه بيت هللا. وإن 
وقد ُكسرت أصنام  (مثل ما خيطر ببالنا من أفكار يف ما سوى هللا تعاىل كمَثل أصنام وُضعت يف الكعبة

العشرة  هؤالء لقد مس يمع عشرة آالف قدوسي، ومت فتح مكة.  مكة حني ذه  إليها رسول هللا 



الئكة واْل  أن شأهنم كان شأن امل (أي شُبِ هوا ابملالئكة)، يف الكت  السابقة مالئكةً  يبآالف صحا
يـَْفَعُلوَن َما املالئكة أهنم: ورد يف صفة إذ  من وجه ، زلة املالئكةـالقوى البشرية أيضا مبن إن متاما.
وارح مجيع القوى واجل فإن وكذلك .ؤمرما تُ  فعلا تفإهنكذلك هي خاصية القوى البشرية ،  يـُْؤَمُرونَ 
 فال بد لكسر األصنام املتمثلة يف ما سوى هللا والقضاِء عليها من شن ِ  وامر اإلَسان.اتبعة ألالبشرية 

أي )لنفس. ند إمنا جيهَّز بتزكية اوهذا اجل (أي قاِوموا ثوائر النفس وطهِ روا القلوب)هجوم مماثل عليها.
 إذا زكيتم َفوسكم وطهَّرمت قلوبكم وحتليتم ابلتقوى، واهتممتم بعبادة هللا وأديتم حقوقه وحقوق خملوقه

قوم ابلتزكية، وال ُيكت  النصر إال ملن ي (فبذلك سيتجهز اجلي  الذي يكسر األصنام يف كعبة قلوبكم
. وورد يف اْلديث الشريف أَه إذا صلح َقْد أَفـَْلَح َمْن زَكَّاَها: فقد قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي

أي إذا تطهَّر القل  تطهَّر اجلسد كله، فال تنشأ األفكار السيئة وال تصدر )القل  صلح اجلسد كله. 
وما أصدقه من قول، فإن العني واألذن والر ِجل واللسان وغْيها من األعضاء واجلوارح   (تصرفات سيئة

تعل  به أن فال يلبث العضو امل ماكلها تعمل يف اْلقيقة أبوامر القل . حيث ختطر ابلقل  فكرة 
 هلعضو  واسطةبأي تنشأ يف قل  اإلَسان فكرة سيئة أو حسنة فهو ينشط فورا لتنفيذها )ينفذها. 

القة هبا، فإذا كاَت تتعل  بيد أو عني أو عضو آخر فإن القل  أيمره لتنفيذ تلك الفكرة، لذا طهِ روا ع
 (قلوبكم

 :ه السالمعلي يف األخْي أقدم لكم مقتبسا آخر يزخر بنصائح صادرة من منتهى اْلرقة، فقد قال
 سيكون. كرامةظهر  يُ  فكأَه متاما، خمتلفا إَساَن صاريثبت له أَه و  أخالقه ا يفيْي غت جاره يُري الذي إن
 أبناؤها، حققه طورت أي َرى ال إَنا قائلني مجاعتنا على الناس يعرتض. جاره عظيم يف طي  أتثْي له
م ويرموهن (أي يقول بعض املعرتضني إن هؤالء الناس أصبحوا أْحديني فال َعرف أي تقدم أحرزوه)

 بعد أحرزوه قد مت أيَّ : يقولون الذين عارضنيامل عن عليه السالم يتحدث). والغض  والغيظ ابالفرتاء
 أفراد ذلك عثيب أال (والغيظ والغض  االفرتاء يف متورطني زالوا ما إذ األْحدية،اجلماعة  إىل اَضمامهم
تسب  يف ي الذي بار  ال االبن مثل ،صاْلة مجاعة ابعتبارها إليها اَضموا قد فإهنم جل؟!اخل على مجاعيت

 فإذا كان اعرتاض األغيار يف حمله فهو جال  اخلجل). االبن كميف ح املبايع ألن .والدهحسن مسعة 
للمبايعني، فقد بنيَّ حضرته من مثال أن مَثل املبايع كمثل االبن البار الذي يذيع صيت والده اْلسن، 

 املؤمنني، أمهاتِ  راتُ املطهَّ  النيب  أزواجُ  يتمس قد ذلك أجل ومن (فبعد البيعة يصبح املبايع كاالبن
 أن أيْ ). عاديةال اْلياة يف الدَيا إىل ابنه جميء يف يتسب  املادي األب. املؤمنني لعامة أب    وكأَه

 الدَيا يف تهلوالد وسيلة يكوَنن أهنما أي الدَيا، إىل هوجسمِ  الولد روح جميء يف يتسببان األبوين
 األصليركزه م إىل رشدهوي السماء إىل فْيفعه الروحاين األب أما (ينااها اليت الظاهرية اْلياة يف ويتسببان

ابلرتدد  أبيه، ةمسع ابن   هيشو ِ  أن رتضونأف ،(وهو مركزه األصلي هللا األب الروحاين يذه  به إىل أي)



 إىل تسيء يتال القبيحة األفعال من غْيها يف يتورط أو ؟!اخلمر وشرب القمار، ع لو  املومسات، على
أحد يقدر  الف املنكرات هبذه السيئ االبن أتى ما إذا ولكن بذلك، أحد يرضى ال أَه ألعلم إين !؟أبيه

هذه التصرفات املشينة وكان الناس على علم هبا فال ميكن  االبنارتك   إذا أي). اخلل  إجلامعلى 
 ذكر مع الناس ذكرهيفسوف  (العنان همتنلسأل ويُطلقون أصابعهم الناس يرفع سوفالناس، ف إجلام أفواه

 مسعة لط خي الذي هو الشرير االبن ذلك أن فاْل  .املنكرات هذه يرتك  فالن ابن إن ويقولون أبيه
 تعاليمها، وخالف وكرامتها، بعظمتها يبالِ  مل  م اجلماعة هذه إىل أحد اَضم ما إذا امتامً  كذلك.  أبيه
إىل  يقدم بل هلكة،الت يف فقط نفسهب يلقي ال فهو (أي سوف يبط  هللا به) هللا، عند ذمؤاخَ  فإَه
م، ومنْعهم أي يتسب  يف عثار اآلخرين وحرماهن) .وااهداية السعادةمن  وحيرمهم سيئا مثاالً  أيضا آلخرينا

 (من السْي على الطري  الصحيح
 وحيثما ومهة، قوة نم أوتيتم ما بكل تقصْياتكم من للتخلص واسعوا استطعتم، ما ابهلل فاستعينوا لذا

 ال واليقني، لصدقا وبدافع وخضوع خبشوع املرفوعة األيدي ألن ويقني، بصدق أيديكم فارفعوا عجزمت
دة أي إذا فقدمت السيطرة على َفوسكم فأَيبوا إىل هللا وارفعو أكفَّكم للدعاء واْدعوا يف السج) .خائبة د  تر 

 وقياما وقعودا وادعوا هللا خبشوع وخضوع، ألن األدعية اليت تُرفع خبشوع وخضوع ال ترد ، بل يتقبلها هللا
 ويطهِ ر اإلَسان من كل السيئات ) 

 يف جيد ال ذيال أن املؤكد من. جتاب تزال وال جيبتأ قد أدعييت آالف إن خّبيت على بناء أقول إَين
 والناس زمالئكمل املواساة ْحاس أَفسكم يف جتدوا مل إن أي) .خبيل فهو جنسه بين ملواساة ْحاًسا َفسه
 (خُبال قلوبكم يف أن يعين فهذا عامة،
 أحد كان  إذا أهتم ال. اصارخ إليه الناس أَندي أن واجيب فمن وخْي، صالح ا يؤدي إىلطريق رأيت إذا
 .ال أم َدائي يليب

اْل  وااهدى َشر الدعوة. و ولية ؤ مسفمن واجبنا أن َنادي الناس مبلء أفواهنا. فقد ألقى حضرته علينا 
م ال. وأطلعوه عليه دون أن تبالوا هل يستجي  لكم الناس أوالصدق الذي آمنتم به فاَشروه يف العامل 

ل بلد، واطن يف كواطن هنا، جي  أن َوصل هذه الرسالة إىل كل مُ فالرسالة جي  أن تصل إىل كل مُ 
 . عليه السالمألقاها علينا املسيح املوعود ولية ؤ املسوهذه 

لك علينا أن َُطلع ر قلوبنا، وبذإذن جي  أن تتذكروا أن علينا أن خنل  التقوى يف قلوبنا، علينا أن َطه ِ 
رفع معايْي أخالقنا، وخنل  لكل  حميطنا على حماسن اإلسالم من خالل أعمالنا، وعلينا أن َطهِ ر بيوتنا َو

وصل إىل كل إَسان رسالة حقيقية لإلسالم  األْحدية. و واحد وسائل الراحة والسهولة بدال من إيذائه. َو
س  ما البيعة سحس  ما يريد هللا منا وسح ح َّ  نَ اجلميَع لذلك حىت َكون حنن اجلميع مؤدِ ي َوفَّ  هللا 

  معم وال َكون من األْحديني الذين يقول الناس مشْيين إليهم إهن عليه السالمتوقَّع منا املسيُح املوعود 



َن هللا . سعليه السالمإىل املسيح املوعود ون ؤ ويسيكوهنم أْحديني يشو ِهون مسعة األْحدية،  على  ْيَّ
 تباعه. تعالوا َدُع. أل لسالمعليه امجيع األدعية اليت رفعها املسيح املوعود ا نَ ثَـ رَّ وَ وَ دروب التقوى دوما 

بلدا. وبسب  هؤالء الضيوف ارتفع عدد املشرتكني.  24، وجاء الضيوف من 3878عدد اْلضور 
. هذا ما حيدث يف 2300تقريبا وعدد الضيوف  1775عدد األْحديني من بلجيكا منهم هو 

أن جيعل مجيع  اجلماعات الصغْية أن عدد الضيوف يصبح أكثر من احملليني. على كل حال أسأل هللا 
ريدون وأعادكم إىل بيوتكم خبْي وعافية. ت ،عليه السالماملوعود ح سياملرثة جلميع أدعية اْلضور وَ 
 تفضَّلوا.   فاألَنشيد؟ 

 


