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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 
ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د

تسن اكإيو  ـالِّنيال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني� .
  (آمني).

� لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بوا كُتنَآم ينا الَّذها أَيقُونَيت١٨٤ :(البقرة �ت(   
، فأمهية �لَعلَّكُم تتقُونَ�لقد وجهنا اهللا تعاىل يف هذه اآلية إىل أمر يكفل حتسني دنيانا وعقبانا وهو قوله تعاىل: 

الصيام ال تتوقف على فرضيته يف األديان قبل اإلسالم بل على أن تتحلوا بالتقوى وتتجنبوا السيئات. ما هو 
الصوم؟ إمنا هو شهر البتغاء رضى اهللا بكف النفس عن األمور اجلائزة أيضا اليت يسمح ا يف األحوال العادية. 

ائزة أيضا يف هذا الشهر ابتغاء مرضاة اهللا فال يسعه ارتكاب األمور فعندما حياول اإلنسان االمتناع عن األمور اجل
املنهي عنها وكسب السيئات. ينبغي أن نقضي هذه األيام مؤثرين رضى اهللا تعاىل ومتجنبني ما أمر اهللا تعاىل 

نسعى للعمل بتجنبه، وعاملني مبا أمر اهللا تعاىل بالعمل به، فإن مل نصم مراعني هذه الروح كل حني وآن، وال 
بأنه ليس هللا حاجة أن جيوعكم ألن اهلدف احلقيقي من الصوم هو أن  �حبسبه فال جدوى من صيامنا. قال النيب 

 ي لكم شهر لتربية أنفسكم فزيدوا فيه مستوى تقواكم، ألن التقوى ترفع مستوياتتتقدموا يف التقوى. لقد أعط
وفقكم للتقرب إىل اهللا وبالتايل ستغفَر لكم ذنوب سابقة احلسنات لديكم وتقيمكم على احلسنات الدائمة وت

: "من صام رمضان إميانا واحتسابا (أي حماسبا نفسه) غفر له ما تقدم من ذنبه". فإنْ غُفر �أيضا. لقد قال النيب 
نشود من قضائه لإلنسان ما تقدم من ذنبه وحتلّى بتقوى اهللا وأقامها فإن مثل هذا اإلنسان جنح يف حتقيق اهلدف امل

فَاتقُوا �شهر رمضان، بل نال هدف حياته. أحد املنافع اليت ذكرها اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ورد يف قوله تعاىل: 
فمن ذا الذي ال يريد أن ينال الفالح؟ إن فالح الدنيا  )١٠١ :(املائدة �اللَّه يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلحونَ



يف الدنيا نفسها، أما الفالح الذي هو فالح الدنيا واآلخرة فإنه سينال من خالل إقامة  سيبقى فيهاوالنجاح 
  التقوى إن كنتم تعقلون. 

إن العلماء املزعومني اليوم يدفعون املسلمني حنو أعمالٍ ختالف رِضى اهللا تعاىل خمالفةً صرحيةً، وهي بعيدة كل البعد 
الذي أطلَعنا  �داء ألم وفِّقوا لإلميان بإمام الزمان.. أي اخلادم الصادق للنيب عن التقوى. ولكن األمحديني سع

على دقائق تعاليم اإلسالم. ما هي التقوى؟ وما هي األمور اليت بواسطتها ميكن أن تنال التقوى؟ وماذا كان 
ترت بعض املقتبسات من يتوقع من مجاعته ذا اخلصوص؟ لفهم هذه األمور واستيعاا اخ �املسيح املوعود 

، وأريد أن أقدمها أمامكم. إا تلك األمور املوجهة اليت تزيدنا إميانا وتقيمنا على �كالم املسيح املوعود 
التقوى، وتضع لنا خطة العمل لشهر التربية هذا الذي منر من خالله من أجل احلصول على التقوى. يقول سيدنا 

  :�املسيح املوعود 
بل بواسطتها يتصدى املرء للشياطني املسيطرين على قوى اإلنسان وقدراته الباطنية.  ،هنيبشيء التقوى ليست "

(أي تلك القوى اليت حتثّ على الشر والسيئة،  يف حالة النفس األمارة يف اإلنسان شياطني متمثلة فكل هذه القوى
ل الشيطان الداخلي دفعه إىل السيئات، فكل ذلك ميثّتمن احلسنات و لتمنعهاألفكار اليت تراود اإلنسان أا  أو

(أي إن مل تصلحوا تلك القوى اليت هي موجودة يف داخلكم بصورة ولو مل تنصلح  لإلنسان. قال حضرته:)
(قال جلعلت اإلنسان عبدا هلا.  النفس األمارة والشيطان أو ال تنصلح هي بنفسها، فما هي النتيجة يا ترى؟)

(العلم والعقل شيئان مجيالن، إذا كان اإلنسان  يء استخدام العلم والعقل لتحوال إىل شيطان.وإذا أُس حضرته:)
، ولكن لو تفاخر بعلمه وعقله وغدا يستخدمهما يف شر األعمال وجعل منهما سدا أمام عاقال أجنز أعماال كبرية

وإن مهمة املتقي هي تعديلهما وكذلك تعديل القوى  احلسنات فإما يتحوالن إىل الشيطان. قال حضرته:)
  )٤٨- ٤٧م، ص١٨٩٧(تقرير اجللسة، عام " األخرى كلها.

كالعلم والعقل والقوى -من التقي؟ وما هو عمله؟ إمنا عمله الصحيح هو أن يستخدم ما وهبه اهللا تعاىل 
، ويبعده من اهللا تعاىل لإلنسانضرر يف حملها املناسب، وإال فإن استخدامها يف غري حملّها يؤدي بال -األخرى

  :�ويقربه من الشيطان. مث يقول 
. رسخوا عظمة اهللا يف قلوبكم. من كان يف أعماله شيء مـن  لفهمهالتقوى أمر دقيق جدا، فاسعوا  موضوع إن"

لتصنع، فإن كان (ينبغي أال يكون الرياء يف أي عمل من أعمال اإلنسان، وأال يداخلها االرياء ردها اهللا يف وجهه. 
أو أيـة حسـنة    اصومللقرآن الكرمي أو كان ذلك تالوة  ، أو عبادة ياء فليست هي هللا تعاىل ولو كانتفيها الر

ـ   لكمن الصعب جدا أن يصري اإلنسان متقيا. فمثالً لو قال  :)�أخرى. قال  أحد: إنك سرقت القلـم، فلم 
 فإن صالحك تثور غضبا، ملاذا؟)دا ههنا كان موجو (أي إذا قال لك أحد بأنك سرقت قلمي الذيتغضب عليه 

(فإن كانت فيك احلسنة وإن كنت تتحلى بالتقوى فال بد أن تتجنب الغضب لوجه اهللا،  إمنا هو لوجه اهللا تعاىل.
ت لقد غضب فال تثريوا أنانيتكم على أتفه األمور بل ينبغي أن جتعلوا أعمالكم وفق رضى اهللا تعاىل. قال حضرته:)



(ملاذا استشطت غضبا؟ ألنه مل يكن هدفك ابتغاء مرضـاة اهللا بـل كنـت     كن متوجها إىل هللا تعاىل.ألنك مل ت
رد عليه موت بعد موت. املعجزات واإلهلامات أيضا فـرع  يال يكون اإلنسان متقيا ما مل  متوجها حنو أنانيتك.)

لوحي أو أنه يري املعجزات، فإا أمور فرعية تولّدت (إذا قال أحد بأنه يتلقّى اواألصل هو التقوى.  من التقوى
لذا ال تركضوا وراء اإلهلامات والرؤى، بل حاولوا أن تنالوا التقوى. من كان  من التقوى، واألصل هو التقوى.)

ا من الشيطان. ال تقيسو إذ ميكن أن يكون فيها نصيبتقيا كانت إهلاماته أيضا صادقة، وإال فال اعتبار هلا أيضا، 
ظنوا أن فالنا تقي جدا ألنه يرى رؤى كثرية أو أنه صاحل كبري ألنه يتلقى ت(ال  تقوى اإلنسان على كونه ملهما،

(إذا أردمت أن تعرفوا ما إذا كانت تلك الرؤى والـوحي  بل قيسوا إهلاماته على تقواه.  وحيا ويرى كشوفًا، كال)
 وا إن كان يتحلى بالتقوى أم ال. هناك أمور صغرية ذُكرت يف مثالأم ال فانظر صحيح هذا اإلنسان الذي يتلقاه

والغضب وإحلاق اإلضرار باآلخرين من  الغيظَ هذا املرء ب، فإن جتنيل أنه لو قيل ألحد: أنت سرقت شيئا سابق
رؤى صادقة وكشـوفًا   يرى كل ذلك من التقوى، فمن ال يتحلى ذه الصفات فإن ادعاءه بأنه ،أجل نيل حقه

حمض. قال حضرته بأال تقيسوا صالحه من خالل ادعائه بتلقى الوحي بل ينبغي أن تقيسوا وحيه على  سامية غلطٌ
اغمضوا العينني من كل جانب، واقطعوا أشواط التقوى أوالً. عليكم التأسي بأسوة األنبياء، فـإم  حالة تقواه.) 

". (امللفوظات، )٣٥ اَألنفال( �إنْ أولياؤه إال املتقون� مجيعهم كانوا يهدفون إىل تعليم التقوى. يقول اهللا تعاىل:
إن كمال نيب يقتضي كمال األمة، . "ولكن القرآن الكرمي علم سبال دقيقة للتقوى. )٣٠٢ - ٣٠١ص  ،٢جملد 

. خامت النبيني لذا فقد ختمت عليه كماالت النبوة، وخبتم كماالت النبوة ختمت النبوة أيضـا  �وملا كان النيب 
اهللا تعاىل ويرى معجزات وأمورا خارقة للعادة فعليه أن حيول حياته أيضا إىل حيـاة خارقـة    فمن أراد أن يرضي

  للعادة."
، وإن كنا من أمته، فإن أسوته احلسنة �هذا هو االنقالب الذي حنن حباجة إىل إحداثه. إن كنا نؤمن بالنيب 

   تعاىل وتنشأ فينا التقوى احلقيقية.ليست ألحد سوانا، ومن أجل التأسي ا ال بد أن تزداد عالقتنا باهللا
"اتقوا اهللا، فإن التقوى هي أصل كل شـيء.  مث قال حضرته مسلّطًا الضوء على أنّ أصلَ كل حسنة هو التقوى: 

واملراد من التقوى هو االتقاء من أدق أنواع الذنوب. إمنا التقوى أن يتجنب اإلنسان كلَّ ما فيه أدىن شائبة مـن  
   )٣٢١ص  ،٢ظات، جملد السيئة." (امللفو

  ليس املقصود هو جتنب السيئة الظاهرة فحسب، بل ينبغي أن تتجنبوا ما كان فيه شائبة من السيئة.
  قال حضرته: 

(هنـاك  تسمى باللغة احمللية "سووا" أو "راجبهـا".   إن مثل القلب كمثل قناة كبرية تتفرع منها قنوات صغرية"
تتفرع  :)�د وباكستان وهي تسمى باللغة احمللية بـ"سووا" أو "راجبها". قال قنوات صغرية يف البنجاب باهلن

(وهي اللسان واليد واألعضاء األخرى اليت تـؤثر أعماهلـا يف   من القلب أيضا قنوات صغرية مثل اللسان وغريه. 
القناة الصغرية فاسـدا  إذا كان ماء  تتفرع من القلب أيضا قنوات صغرية مثل اللسان وغريه.:) �القلب، قال 



وكدرا يقاس عليه أن يكون ماء القناة الكبرية أيضا فاسدا. فإذا رأيتم أن عضوا من أعضاء أحد مثل اللسـان أو  
  "اليد أو القدم سيئ فاعلموا أن قلبه كذلك.

فإذا كان أحد بذيء اللسان وال يرتدع عن الشجار واخلصام والسب والشتم رغم صومه، أو تصدر من يديـه  
  فعال قبيحة فاعلموا أن قلبه أيضا ليس صافيا وإنه بعيد عن التقوى.أ

  بالتواضع واملسكنة: احلياةمنبها إىل أنه ينبغي قضاء  �مث يقول 
"يشترط ألهل التقوى أن يقضوا حيام بتواضع ومسكنة. فهذا فرع من التقوى ندفع به الغضب الذي ال مـربر  

الغضب إذا كان يف حمله املناسب ولكن الذي ال جيوز  إظهار  ال مربر هلا. جيوز(أي ندفع به الغيظ والثورة اليتله. 
إن املرحلة األخرية واألكثر صـعوبة   :)�منه هو الغضب والشجار على أتفه األمور، فينبغي أن تتجنبوه. قال 

جتنب الغضب والسيطرة على املشـاعر،   هو (إن أصعب األمورلكبار العارفني والصديقني هي اجتناب الغضب. 
وباملثل، فـإنّ   (أي إن التكرب والغرور يتولدان من الغضب)إن التعايل والغرور يتولدان من الغضب،  :)�قال 

  الغضب يف بعض األحيان يكون نتيجة للزهو والغرور.
ا(يغضب اإلنسان ألن فيه كرب ألجل ذلك تنشأ  ،اضع واملسكنةوال يتحلى بالتو ،، وألنه يعترب نفسه شيئًااوغرور

حالة من الغضب، وإن هذا الغضب نفسه قد أدى إىل نشر فساد يف كل مكان من العامل بدًءا من البيوت ووصوال 
ينشأ الغضب فقط عندما يظن املرء أنه أفضل من غـريه. إنـين ال    :)�إىل مستويات عليا ونطاق أوسع. قال 

أنفسهم أفضل من سواهم، أو أن يفاخر أو يزدري بعضهم بعضا. إن اهللا أرضى بأن يعد بعض أفراد هذه اجلماعة 
أعلم مبن هو أعظم ومن هو أصغر. إن هذه النـزعة نوع من التحقري الذي يتضمن ازدراء، وأخشى أن ينمو هذا 

ن به، أو تنظرون (إذا كنتم حتتقرون أحدا أو تعتربونه أدىن منكم أو تستهزئواالزدراء مناء البذرة ويهلك صاحبه. 
إليه بنظرة االستخفاف فكل ذلك يدخل يف جمال حتقري اآلخرين، وإن جتذرت يف القلب بذرة التحقري هذه فإـا  

إن بعض الناس حني يلتقون كبار  :)�: ينبغي أن تتجنبوها. قال �تنمو والنتيجة أا لك اإلنسان، فقال 
ن يستمع إىل املسكني مبسكنة وتواضع، ويواسيه ويقـيم حلديثـه   الناس يبدون هلم فائق االحترام، ولكن الكبري م

ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الْإِميان ومن لَـم  �وزنا، وال ينطق مبا يستفزه ويؤمله. يقول اهللا تعاىل 
  ).١٢: (احلجرات �يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  فال ينادي بعضكم بعضا مبا يستفزه، فإن هذا دأب الفساق والفجار.
(أي أن ذكر الغري مبا يستفزه إمنا عملُ الذين يكونون بعيدين عن الدين والصراط املستقيم. من هو الفاجر؟ هـو   

  املنحرف عن الصراط املستقيم، والكاذب، السيئ األخالق واخلارج عن الطاعة)
 غري ه لن ميوت حىت يتعرض ملثله. فال حتتقروا إخوانكم، فما دمتم مجيعا تنهلون من نبع واحـد،  إن الذي يستفز

فما يدريكم أيكم أكثر حظا من هذا الشراب. ال يكون أحد مكرما وال معظَّما وفقًا للقواعد الدنيوية، إمنا املكرم 
  ).١٤ (احلجرات: ري)عند اهللا التقي: (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خب



  مث يبني املسيح املوعود عليه الصالة والسالم من هو املتقي فيقول: 
جند يف كالم اهللا تعاىل أن املتقني قوم ميشون حبلم ومسكنة، وال يتكلمون بكالم ينم عن الزهو والغرور، بل يكون 

  حديثهم كحديث الصغري مع الكبري.
الرجل الكبري أو كما يـتكلم   عون مع اجلميع كما يتكلم الولد الصغري م(أي أن املتقني هم أولئك الذين يتكلم 

  الفقري مع الثري، فرغم كوم أثرياء وكرباء القوم فإم يتحلّون بصفة التواضع اجلم. مث يقول عليه السالم) 
فمن اتقى بلغ الدرجة  علينا أن نعمل دوما ما فيه فالحنا. ليس اهللا حبكرٍ على أحد، وإمنا يريد اهللا التقوى خاصة،

 �العزة من أحد. ال جرم أننا نؤمن أن عبد اهللا والد النيب  �أو إبراهيم  �العليا. مل يرث أي من رسول اهللا 
مل يكن مشركا، إال أنه مل يورثه النبوة، وإمنا تشرف ا فضالً من اهللا بسبب أنواع الصدق الذي كان يف فطرته. 

، أيب األنبياء، هو ما جعله ال يتردد يف ذبح ابنه، كما أُلقي هو نفسه يف النـار.  �وإن صدق وتقوى إبراهيم 
، فقد حارب كل بدعة سيئة، وكابد صنوف املصائب �انظروا إىل صدق ووفاء سيدنا وموالنا حممد رسول اهللا 

  واآلالم، ولكنه مل يكترث هلا بتاتا، وبسبب هذا الصدق والوفاء أنزل اهللا عليه فضله. 
  ه هي األسوة احلسنة، وهي لنا أيضا.فهذ

  مث يبني املسيح املوعود عليه الصالة والسالم كيف تنال الفراسة احلقة والفطنة احلقيقية، فيقول:
ال تتيسر الفراسة احلقة والعقل احلقيقي أو الفطنة احلقيقية بدون الرجوع إىل اهللا تعاىل، ومن أجل ذلـك قيـل:    

  نظر بنور اهللا"."اتقوا فراسة املؤمن فإنه ي
  يبني حضرته أن الفراسة السليمة والفطنة احلقة ال تنال بدون التقوى. مث يقول عليه السالم: 

فإن كنتم تريدون أن تكونوا من الفائزين، فأعملوا العقل وتدبروا. فقد أوصى القرآن الكـرمي مـرارا بالتـدبر     
  والتفكر. 

كاءه استخداما خاطئا تسبب علمه وذكاؤه يف هالكه، ومن ناحية (فمن ناحية نرى أن املرء إذا استخدم علمه وذ
أخرى يقول اهللا تعاىل أَعملوا عقولكم أيضا، واستخدموا علمكم، وتدبروا وتفكروا، وهذا ما حيث عليه املسـيح  

وا املوعود عليه السالم هنا قائال إن القرآن الكرمي قد حث على التدبر وإعمال الفكر مرة بعـد أخـرى) فتـدبر   
(أي: إن القرآن الكرمي كتاب اهللا املكنون، فاسعوا ملعرفة مكنوناته الكتاب املكنون والقرآن الكرمي وكونوا متقني. 

وأسراره، واقرأوا ترمجة معانيه وتفسريه. يف أيام رمضان تتم تالوة القرآن الكرمي خاصة، كما تلقى دروس القرآن 
  أيضا، فعليكم أن تموا ا)

األمـرين فـيكم    ينهذ لوبكم واستخدمتم العقل السليم وسرمت يف سبل التقوى فسينشئ اجتماعفإذا تطهرت ق 
) ١٩٢ (آل عمران: �ربنا ما خلَقْت هذَا باطال سبحانك فَقنا عذَاب النارِ�حالة حبيث ينبعث من قلوبكم دعاء: 

على حقانية الصانع احلقيقي ووجوده، لكي تنكشـف  وعندها تدركون أن هذا املخلوقات ليست عبثا، بل تدل 
  أنواع العلوم واملعارف اليت تدعم الدين.



جند من ناحية أن العلم والعقل يبعدان أصحاب الثقافة اجلديدة املعاصرة عن اهللا تعاىل، ومن ناحية أخرى يقول اهللا 
وا أنه صاحب احلمد والثناء. ينكر الناس تعاىل أعملوا هذا العقل والعلم لينكشف عليكم وجود اهللا تعاىل وتدرك

عميـاء،   عنـدهم يف هذا العصر وجود اهللا سبحانه وتعاىل، واحلق أم ال يتمكنون من رؤية اهللا ألن عني الدين 
ويستخدمون عقوهلم وعلومهم مبعايري مادية فقط، ويهتمون بالدنيا فحسب. لقد ابتعدوا عن الدين ألن ديانـام  

ال يستطيعون أن يفكروا يف هذا األمـر  م هدي اهللا وإرشاده، لذا اجلدوى، وال يتيسر هل عدميةبالية  أصبحتقد 
ب يزخر بالعلوم واملعارف دوما.أما ديننا ففيه القرآن الكرمي، وهو كتا عملوا فيه عقوهلم.وي  

رالتدب يف اإلنسان يزداد عندما. عليه والثناء تعاىل اهللا محد إىل ويوجهه تقوى، املرء يزيد الكرمي القرآن يف لوالتأم 
 اجلبال قمم يف تعاىل اَهللا التقوى يف واملتقدم املتدبر فريى. عيانا اهللا يرى التقوىب هأن أي تعاىل، اَهللا يرى التقوى

 املؤمن. الكون يف ختلفةامل كواكبال ويف والنجوم القمر يف ويراه ،البحار ويف األار يف � ويراه الوهاد، ويف
 هذا نتحرى أن فعلينا. تعاىل باهللا العالقة بإنشاء نورا يقتبس بل السطحي واملنطق السطحي العقل يتبع ال احلقيقي

 اإلنسان على ينبغي أي املادية األشياء استهالك من التقليل هو الصوم من األساسي اهلدف ألن الصيام أيام يف النور
 يقول لذلك. اال هذا يف للتقدم جاهدين نسعى أن فعلينا ،حاينالرو الغذاء ويتحرى املادي الغذاء من يقلل أن

 إذا بأنه � فيقول. وقدراته قواه كافة وتطهري نفسه لتزكية يسعى أن اإلنسان على بأن � املوعود املسيح
 يريدها اليت التقوى هي فهذه. وزكُّوها فطهروها صحيحة بصورة وقدراتكم قواكم تستخدموا أن تريدون كنتم

  . منا اهللا
 أن فعليكم اإلسالم ختدموا أن وتريدون اجلماعة إىل انضممتم قد كنتم إذا أنه إىل األنظار املوعود املسيح وجه مث

 بد ال بل فقط والقال بالقيل اإلسالم ختدموا أن تستطيعون ال ألنكم ؛أوال والطهارة بالتقوى بأنفسكم تتمسكوا
 املوضوع املوعود املسيح ذكر أي( أخرى مرة األنظار أوجه: � فيقول. أوال والطهارة بالتقوى التحلي من

 اة املرابط يستعد كما تستعدوا أن جيب ):فقال �ورابطوا صابروا� قبل من حوله يدور احلديث كان الذي
 أردمت إذا أنكم بينت أن سبق لقد. باإلسالم فيضر احلدود العدو يتجاوز أن وحذار. احلدود يتجاوز ال حىت العدو

 عندئذ احلصني، اهللا حصن أنتم تدخلوا لكي والطهارة، بالتقوى أوال بأنفسكم فتحلَّوا وختدموه اإلسالم تؤيدوا أن
  ). بالتقوى وحتليتم أنفسكم أصلحتم ألنكم( ذلك وتستحقون وشرفها اخلدمة هلذه باجلدارة حتظون فقط
 كراهيةب األقوام إليهم ينظر إذ اخلارجية، املسلمني قوة ضعفت كم تالحظون: "ويقول � املوعود املسيح يتابع

 تطهروا أن عليكم. موشكة النهاية أن فاعلموا أيضا والقلبية الباطنية قوتكم واحنطّت ضعفت فإذا واحتقار،
 حيالف تعاىل اهللا فضل إن. احلدود على تربط خيول مثل وحمافظة قوية فتكون القدسية القوة إليها لتسري نفوسكم

 الطاحلني املسلمني إن. عار بوصمة اإلسالم يصم وسلوككم أخالقكم جتعلوا ال. فقط والصاحلني األتقياء دائما
 وهناك، هنا ويتقيأ مخرا مسلم يشرب فمثال. اإلسالم إىل الوصمة توجيه يف يتسببون اإلسالم بتعليم امللتزمني وغري

 خمزية بعقوبة الشرطة عليه حتكم. وجماريها اآلسنة املياه قنوات يف وهناك هنا ويسقط عنقه حول العمامة تكون



 فقط وحده له واالستهزاء السخرية جيلب ال الشرع خيالف الذي هذا فعله إن. والنصارى اهلندوس عليه ويضحك
  ."اخلفاء يف أيضا اإلسالم إىل تأثريمها يصل بل

 هؤالء وبسبب شائنة أعماال يرتكبون غريهم أو -قليلة قلة كانوا وإن - اإلرهابيني األيام هذه يف ترون: أقول
 الذين به يقوم سيء عمل فكل. التعليم هذا يعلم بأنه ويتهم اإلسالم إىل يساُء األحزاب بعض أو الناس من فنةاحل

  . اإلسالم إىل أصابعهمب ليشريوا فرصة واألعداء للمعارضني يهيئ اإلسالم إىل ينتسبون
 أرى وعندما. السجون عن والتقارير األخبار هذه مثل أقرأ عندما كثريا أتأمل: "ويقول � املوعود املسيح يتابع

 لديهم الذين هؤالء ألن ويقلق يضطرب قليب فإن السيئة، أعماهلم جراء والتوبيخ للعقاب تعرضوا قد املسلمني أن
 أقصد. لالستهزاء أيضا اإلسالم يعرضون بل فقط أنفسهم إىل ليس السيئة بأعماهلم يسيئون غدوا املستقيم الصراط

 ال اليت واملنهيات املمنوعة األعمال هذه يف يتورطون - مسلمني أنفسهم تسميتهم مع- املسلمني أن البيان هذا من
 حىت صاحلة وتصرفاتكم أعمالكم فاجعلوا. نفسه اإلسالم يف الشبهات تثري بل فقط الشخصية مسعتهم إىل تسيء

  ". احلقيقة يف اإلسالم يف طعن وهو فيكم، لطعنا للكفار يتسىن ال
 وما واالستكبار الرعونة، أي( العجب اجتناب مثل أجزاء عدة للتقوى إن: التقوى أجزاء موضحا � يقول مث

 بأن � املوعود املسيح يقول(. اخللق وسوء احلرام مال وأكل...  )نفسه وإبراز نفسه اإلنسان ومدح شاهما
 أخالقه يظهر الذي إن )التقوى حتت يندرج كله اخللق وسوء احلرام مال وأكل والزهو العجب املرء اجتناب
 اهلدي؟ هذا يعلّم ماذا اآلن، تأملوا. �أحسن هي باليت ادفع�: تعاىل اهللا يقول. أصدقاًء أعداؤه يتحول احلسنة
 أنه النتيجة فستكون اصربوا بل بالشتيمة عليه تردوا فال املعاند شتمكم إذا أنه اهلدي هذا من تعاىل اهللا يقصد

. انتقاما عليه تصبوها أن ميكن اليت العقوبة من بكثري أشد العقوبة وهذه بنفسه، وخيجل ويندم بأفضليتكم سيقتنع
 اخللق حسن بل. والتقوى اإلنسانية مقتضى من ليس ذلك ولكن األمور ألتفه الدماء يسفك أن لإلنسان ميكن
 فبحسن املعاملة، أحِسن: تعريبه ما بالفارسية شاعر قال ما نِعم. أيضا إيذاء الناس أكثر هو فيمن حىت تؤثر ميزة

  ."محيما صديقا أيضا الغريب يصبح املعاملة
 باالنتباه واجلدير احلقيقي األمر: والتقوى السعادة على يركّز أن اإلنسان على أن إىل األنظار موجها � يقول مث

 يغير ال اَهللا إِنَّ�. شيء يتم أن ميكن فقط عندها السعادة، سبل واختيار والتقوى السعادة إىل التوجه جيب أنه هو
 يرجع أن واملهم. متاما سخيف تصرف مربر دون اللسان وثرثرة السوء ظن إن �بِأَنفُِسهِم ما يغيروا حتى بِقَومٍ ما

  .السيئات عن وميتنع احلقوق إتالف وجيتنب الزكاة ويؤدي ويصلي احلق إىل املرء
 فاتركوا. كلهم مدينته وأهل بيته أهل هالك يف ويتسبب أحيانا سيئة يرتكب واحدا شخصا أن الواضح من... 

 لإلنسان ميكن إالم. وانصحوه ظنه سوء إلزالة فاسعوا الظن يسيء جاركم كان إذا. للهالك مدعاة ألا السيئات
 أن ميكن شخص كل ألن جياب املصيبة حلول قبل املرء به يدعو الذي الدعاء أن احلديث يف ورد لقد يتغافل؟ أن



 إىل ننتبه أن فعلينا." األمن حالة يف املرء يدعو أن هي السعادة. واالبتالء واخلطر اخلوف مواجهة عند اهللا إىل يرجع
  .جيدا األمر هذا
 يف قـرأت  لقد. املتقني يضيع ال تعاىل اهللا وأن اآلخرين يف تؤثر التقوى أن احلق: "� املوعود املسيح يقول مث

 جدا، املطهرة النفوس ذوي األمة أكابر من كان الذي عليه، اهللا رمحة اجليالين القادر عبد السيد حضرة أن كتاب
 رأت فلما. ةنوالطمأني السكينة سبل إىل يرشدين مرشد عن أحبث أن وأريد الدنيا، عن رغبت لقد: ألمه مرة قال
 وجـاءت  البيت دخلت مث وأودعك، بالذهاب لك أمسح إين حسنا،: له وقالت بقوله رضيت هلم نافعا يعد مل أنه

 لـذا  للشـرع،  وفقًا األكرب ألخيك وأربعني منها دينارا أربعني لك إن: له وقالت ادخرا، كانت دينارا بثمانني
لت له: استخرجها من هنا واصرفها عنـد  وقا اإلبط، مكان يف قميصه يف خاطتها مث دينارا، أربعني منها أعطيك

احلاجة بعد وصولك إىل مأمنك. فقال هلا: أَوصيين بشيء. قالت: اصدق القول وال تكذب أبـدا واعلـم أن يف   
الصدق بركات كثرية. وبعد مساع وصية أمه خرج للسفر، واتفق أنه مر بفالة يقيم فيها لصوص كانوا ينـهبون  

رأوه رجال فقريا، وسأله أحدهم مستهزئا: هل عنـدك  فرأوا السيد عبد القادر من بعيد اقتربوا منه املسافرين، وملا 
شيء؟ وملا كان قد خرج بعد مساع وصية والدته بأال يكذب، فما لبث أن قال: نعم عندي أربعون دينارا خاطتها 
أمي يف قميصي حتت مكان اإلبط. فظن اللص أنه يسخر منه. فقال له لص آخر: هل عندك شيء؟ فأعاد عليـه  

أنه يرد علينا برد واحد أن لديه أربعني  زعيمهمأله أحدهم أجابه باجلواب نفسه. فأخذوه إىل الرد نفسه. وكلما س
صه أربعني دينارا دهشوا، وقالوا مل نـر  يم: فتشوا ثيابه على األقل. فلما فتشوه ووجدوا يف قالزعيمدرمها. فقال 

الك هكذا؟ قال: كنت خرجت يف طلب دين اهللا، وأوصتين : ملاذا دللتنا على مزعيمهمشخصا غريبا مثله! فسأله 
أمي عند الوداع بأال أكذب أبدا، وكان هذا أول اختبار يل، فما كنت ألكذب. فأخذ سيد اللصوص يف البكـاء  
وقال: آه، مل أطع أمر ريب وال مرة واحدة! مث خاطب أصحابه وقال: إنّ كالم هذا الرجل وصدقه قد غيرين كليا، 

  ستطيع أن أبقى معكم، وأتوب. فتاب معه سائر اللصوص بسماع قوله". وال أ
ألن الدين كان قد فسد ومل  �أقول: هذا األمر يوجهنا أيضا إىل أن نفحص أنفسنا. لقد آمنا باملسيح املوعود 

تعليم اإلسـالم   دنا اتباعرأ يعد أحد يعمل حبسب تعليم اإلسالم الصحيح. فقد أُمرنا أن نتبع املسيح املوعود إنْ
. ولكن هل تركنا السيئات بعد ذلك؟ الكذب سيئة تبدو هينة يف بادي الرأي ولكنـها  �الصحيح، فآمنا به 

املذكورة آنفا لعلنا جند بعضنا متورطني يف هذه السـيئة.   القصةكبرية يف احلقيقة. فإذا اختربنا أنفسنا على حمك 
سيئة. إن كثريا من القادمني إىل هذه البالد من بالد أخرى قد جاؤوا فمن مقتضى البيعة والتقوى أن جنتنب هذه ال

إىل هنا ألسباب دينية فقط إذ مل يكن مسموحا هلم يف بالدهم أن يعملوا بدينهم ومل يكن مسموحا هلم أن يظهروا 
أي  منـهم وا حذرين جدا أال يصدر كونيوروبية بوجه خاص أن األبالد الني يف ندينهم حبرية. فيجب على الساك

م طرق غري استخدرائحة الكذب أو توحي با امنه كلمة قط تشم ألسنتهمعمل مهما كان صغريا وأال تصدر من 
  . فعلى كل واحد أن حياسب نفسه واضعا معيار التقوى يف احلسبان. بالكذبشرعية للحصول على املنافع 



، فباستخدامها باعتدالالفتا أنظارنا إىل أنه كيف ينبغي استخدام القوى املوهوبة من اهللا  �مث يقول حضرته 
ينمو ويترىب اإلنسان: "إن كل القوى اليت آتانا اهللا إياها ليس لنضيعها، بل إن تعديلها واستعماهلا اجلائز هو تنميتها 

] ها واحملافظة على سالمتها فيجب استخدامها الصحيحأي إذا كنتم تريدون تنميتها واالستفادة منوتطويرها، [
ومن أجل ذلك مل يأمر اإلسالم بالقضاء على قوة الرجولية أو إخراج العني، بل حثّنا على استعماهلا اجلائز وتزكية 

ال: النفس، كما قال اهللا تعاىل: (قد أفلح املؤمنون)، وهنا أيضا رسم اهللا أوالً حياة املتقني مث ذكر النتيجة وق
، كلما اارت(وأولئك هم املفلحون)، أي أن الذين يسلكون سبل التقوى، ويؤمنون بالغيب، ويقيمون الصالة 

ففي أثناء الصالة والعبادة حني تساورهم الوساوس ويفقدون التركيز يلتفتون إىل اهللا من وينفقون مما رزقهم اهللا. [
بهون إىل أداء الصالة يف صالة يف وقتها بعض األحيان، فينتأو حني يتغافلون عن ال ،جديد ويزيلون تلك الوساوس

] ويؤمنون بالكتب وقتها، ويصلحون أنفسهم،  فهؤالء هم الذين ينالون الفالح وينفقون يف سبيل اهللا مما أعطاهم.
لون أخريا إىل درجة اليقنيالسابقة وكتاب اهللا هذا بدون تردد وتفكري رغم ما يساور نفوسهم من أفكار، ويص .

] فأولئك هم على اهلدى، وسائرون على طريق يؤدي باإلنسان فحني يؤمنون بالغيب فيحصل هلم اليقني أيضا.[
إىل األمام باستمرار حىت يوصله إىل الفالح، فأولئك هم املفلحون، الذين سيصلون إىل غايتهم وقد جنوا من أهوال 

أي أعطانا ، وأعطانا كتابا فيه الوصايا بالتقوى. [الطريق. ومن أجل ذلك قد أمرنا اهللا بالتقوى منذ البداية
] لذا فعلى مجاعتنا أن جتعل أكرب مهها إذا كانوا أهل التقوى أم ال، وجيب أن يفوق النصائح عن التحلي بالتقوى

  هذا اهلم كل مهومهم الدنيوية األخرى."  
  : �مث يقول حضرته عن خشية اهللا 

يقول وماذا يفعل، فلـيفحص  أي ماذا ر املرء إىل مدى توافق فعله مع قوله، [إن خشية اهللا تعاىل تكمن يف أن ينظ
] فلو وجد فعلَه غري متفق مع قوله فليعلم أنه سيتعرض لغضب اهللا، إذ ال قيمة هل قوله وفعله متوافقني أم متباينني

فق قولَه فال قيمة لـه يف  أي إذا كان قلب املرء جنسا وعملُه ال يوالصاحب القلب النجس مهما كان قولُه طيبا، [
]. فلـتعلم  أعاذنا اهللا مجيعا من ذلـك ] بل سوف يثري غضب اهللا. [مهما تكلم كثريا عن الصاحلات �نظر اهللا 

مجاعيت أم جاءوين ُألمنّيهم كالبذر، فيكونوا شجرةً مثمرة، فليتأملْ كلُّ واحد منكم يف نفسه ليعلم كيف باطنه 
فلن تكون عاقبتهم حممودة، ألن  -والعياذ باهللا -وقلبه؛ فإذا كان أبناء مجاعيت يقولون خالف ما يخفون يف قلوم

قد تلقَّى  �ادعاءات واسعة وقلوا فارغةٌ، فال يعبأ ا، ألن اهللا غين. كان النيب اهللا تعاىل حني يرى مجاعةً تدعي 
] ومع بالفتح �قد تلقى الوعد احملتم من اهللا  �أي كان النيب نبوءة النصر ببدر، وكان النصر مأموالً ومؤكدا، [

مؤكدا فما احلاجـة هلـذا    النصرد : إذا كان وع�ذلك دعا اهللا تعاىل متضرعا باكيا، فقال له أبو بكر الصديق 
فاملوقف مدعاة للخوف : إن اهللا غين، وقد يكون الفتح مشروطا بشروط خفية. [�البكاء واالبتهال؟ فقال النيب 

بالتقدم واالزدهار والنجاح والغلبـة، إال أننـا    �قد وعد املسيح املوعود  �الكبري لنا أيضا. صحيح أن اهللا 
  ]يف ذلك نسهما حىت حباجة ماسة الختبار نفوسن



  : �مث يقول 
 وا إىل شخص قد أعلن أنه مـأمور مـن اهللا   و اجة إىل التقوىاحلوإن مجاعتنا بأمسم قد بايعوا وانتمخاصة أل

تعاىل، ذلك لينجوا من اآلفات كلها، سواء أكانوا مصابني بأنواع الضغائن واألحقاد وصنوف الشرك، أو كانوا 
أي كانوا مصابني بأمراض يف السابق لكنهم اآلن قد انتموا إىل رجل يعلن أقصى درجة. [متكالبني على الدنيا إىل 

  ]أنه مأمور من اهللا، فإمنا انتموا إليه ليتخلصوا من هذه اآلفات واألمراض
ما مل خيضع  -سواء كان مرضه خطريا أو بسيطا -إنكم تعلمون أن املرء إذا أصيب مبرض، فال يتماثل للشفاء

يتكبد العناء ملداواته. فلو ظهرت على وجهه بقعة سوداء ألصابه قلق شديد خمافة أن تكرب وتسود  للعالج ومل
أي أن املعصية والذنب والضعف الروحاين الوجه كله. كذلك فإن املعصية تترك بقعة سوداء على قلب اإلنسان. [

أي يرتكب اإلنسان لتساهل واالستهانة. [] إن الصغائر تتحول إىل الكبائر نتيجة امبنـزلة بقعة سوداء على القلب
األخطاء الصغرية والذنوب البسيطة، وإن مل يبال ا ومل يهتم للتخلص منها ومل يبذل اجلهد الكايف يف سبيل ذلك، 

] والصغائر هي تلك البقعة كبائرومل يستجب ألوامر اهللا كاملة، ومل يتق اهللا يف اجتناا، فهذه الصغائر تصبح 
  ]ا وتهلك اإلنسانيإمنا الذنوب الصغرية تكرب تدرجي تكرب حىت تسود الوجه كله. [السوداء اليت
، يف أجواء رمضان اخلاصة، لنكون من مجاعة املسيح �أن يوفقنا للتحلي بالتقوى حبسب ما أمرنا  �نسأل اهللا 
ن اهللا، لكي أولئك األشخاص الذين جيتنبون كل أنواع السيئات، وينجزون كل عمل لنيل رضوا �املوعود 

خنرج من هذا الشهر طاهرين ومتمسكني باحلسنات حىت ال تعاودنا أبدا السيئات اليت تركناها يف رمضان. وفقنا 
  اهللا لذلك. 

جنازتني، إحدامها حاضرة وهي للسيدة طاهرة محيد احملترمة زوجة املرحوم عبد احلميد، على بعد الصالة سأصلي 
بعد صراع طويل مع  ٨/٦/٢٠١٦سنة يف  ٦٠يف اململكة املتحدة. فقد توفِّيت عن عمر يناهز  كوفنتريمن 

، وكانت ٢٠٠١املرض، إنا هللا وإنا إليه راجعون. كانت من جهلم باكستان، وجاءت إىل اململكة املتحدة يف 
ت أوالدها أيضا لتكون صاحلة وحمافظة على الصلوات، وكانت هلا عالقة اإلخالص والتعظيم للخالفة، فقد رب

، وكانت منخرطة بفضل اهللا يف نظام الوصية. تركت باإلضافة إىل والدا ابنا قويةعالقتهم بنظام اجلماعة أيضا 
  ومخس بنات، غفر اهللا هلا ورمحها وأهلم ذويها الصرب. 

م من حمافظة أَتك يف باكستان. وهي للشهيد محيد أمحد احملترم ابن شريف أمحد احملتر ،غائبواجلنازة الثانية جنازة 
سنة، فقد قتله  ٦٣كان الشهيد محيد أمحد احملترم ابن شريف أمحد احملترم من سكان مدينة أتك وكان عمره 

إنا هللا وإنا إليه  ٤/٦/٢٠١٦معارضو األمحدية يف الساعة الثانية والنصف ظهرا خارج بيته بإطالق النار عليه يف 
  راجعون. 

أطلق وعند الوصول إىل بوابة البيت  ٤/٦/٢٠١٦ البيت بعد أداء صالة الظهر يف املسجد يف كان الشهيد عاد إىل
 مسافة وقبل أن تأيت ابنته لفتح الباب حلق به مهامجون جمهولو اهلوية وأطلقوا عليه النار عن ،الدراجة الناريةبوق 



من الرأس، فلفَظ الشهيد أنفاسه  جدا، وهربوا. أصابت الطلقةُ رأس الشهيد إذ دخلت من وجهه وخرجت ةقريب
  األخرية فورا، إنا هللا وإنا وإليه راجعون. 

كان جد الشهيد ميان حممد علي احملترم من قرية "لويري واال" يف حمافظة غوجرانواله أولَ أمحدي يف عائلته، حيث 
يف  "لويري واال"يف  ١٥/٥/١٩٥٣. كان الشهيد من مواليد �على يد سيدنا اخلليفة الثاين  ١٩٢٣بايع يف 

لوريا، مث توظف يف مصنع "سنجوال" يف أتك، وأثناء العمل ابكالحمافظة غوجرانواله، وهناك تلقَّى الدراسة إىل 
 هذا ميارس وكان ،)باثياهلوميو( باملثل العالج يف DHMSتابع الدراسة ونال شهادة جامعية باإلضافة إىل شهادة 

  . باملثل العالج عيادة وفتح تقاعد، سنة ٢٦ لـ العمل وبعد. العالج
 أقمشة" ربوة يف املشهور احملل صاحب احملترم أمحد بشري السيد ابنة احملترمة الكرمي أمة السيدة تزوج قد كان
 الكلية يف حماضرةً تعمل املرحومة وكانت مرض، إثر سنوات أربع قبل توفيت قد األخرى هي وكانت". ربوه

  . أتك يف احلكومية
 وإطاعة الفقراء ومواساة الضيف وإكرام اهللا، إىل الدعوة أبرزها ومن كثرية، محيدة خصال صاحب الشهيد كان

 يف تسابقه إىل باإلضافة بانتظام اإللزامية التربعات يدفع كان كما اهللا، إىل الدعوة يف نشيطا فكان. املسئولني
 إىل كلُها عائلته انضمت مث بدعوته زمالئه أحد بايع سنجوال، مصنع يف العمل أثناء. األخرى املالية املشاريع
 بيت يف يقيم كان. املصنع يف معارضته إىل أدى مما واحدة، عائلة من أفراد تسعة بايع بدعوته وكذلك اجلماعة،

 إىل سنجوال مصنع من اجلديد املبايع زميله مع املصنع إدارة نقلته وأخريا بيته املعارضون فرشق املصنع، أعطاه
 األشرار أحد حاول ٢٠١٥ يناير ففي مدة، منذ املعارضة يواجه الشهيد فكان. راولبندي حمافظة يف" واه" مصنع
 يومني وبعد. احلارس وصول ثرإِ هرب الشرير ذلك لكن الشهيد، وعيادة أتك يف اجلماعة مسجد يف النار إشعال

 أمحد نويد الشهيد ابن يقول. للشرطة وسلِّم عليه، القبض إلقاء ومت عيادته يف النار إشعال حماولةَ الشرير ذلك أعاد
 يف نشيطا وكان باسال، شجاعا وكان للخالفة مطيعا والدي كان: والده جنازة حضور يستطع ومل هنا يقيم الذي

 يوميا الكرمي القرآن يقرأ وكان أيضا، بذلك وينصحنا اخلمس الصلوات على حيافظ وكان اهللا، إىل الدعوة
 مسجد يف مجاعةً ليصلي جهده قصارى يبذل وكان السنوية اجللسة حلضور مرات عدة هنا إىل جاء لقد. بانتظام
 نداء كل يليب وكان الدنيا، على الدين يؤثر والدي كان: احملترمة نزهت سلمى الصغرية الشهيد ابنة تقول. الفضل

  . باحلسنات ينصحنا فكان. للحياة ضمان ال حبيبيت،: الشهادة من تقريبا أسبوع قبل يل وقال املركز، من
 ويرسلها ايه يت امي على مباشرة تبث اليت اجلمعة خطبة يسجل والدي كان: احملترمة "محيد فصاحت" ابنته تقول
 باحلسنات وينصح وبارا صاحلا والدي كان: أمحد سعيد اآلخر ابنه يقول. أب وتس عرب أصدقائه إىل صوتيا
 باكستان يف اهللا إىل الدعوة أن معلوم. نفسها احملاسن كلهم كتب فقد اهللا، إىل الدعوة يف ونشيطا شجاعا وكان
  . جدا صعبة مهمة



: يقول وهو الشخصي، يسكرتري مكتب يف هنا يعمل الذي احملترم أمحد ظهور الداعية أخت زوج الشهيد كان
 اإلمكان قدر طويال وقتا خيصص كان حيث واإلخالص، اجلهد مبنتهى اجلماعة يف املسئوليات ينجز الشهيد كان

 واحلب اإلخالص عالقة إلنشاء أوالده ينصح كان كما املركز، من صادر نداء كل يليب وكان اجلماعة، خلدمة
  . طويال ويدعو الليل قيام على يداوم وكان اجلماعة، ونظام باخلالفة

 ووفقهم ومحاهم اهللا حفظهم خطر، يف هناك فهم وكفالتهم، أوالده رعاية يف وكان الشهيد درجات اهللا رفع
  . الدوام على أبيهم حسنات التباع

             
    
  


