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بـده  أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممـدا ع              
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ، .  
�     ريشبو يرذن هنم نِي لَكُموا إِلَّا اَهللا إِندبعـوا  * أَلَّا توبت ثُم كُمبوا ررفغتاس أَنو

      مسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمي هإِنْ        إِلَيو لَهلٍ فَـضي فَضكُلَّ ذ تؤيى و
  )٤-٣هود  (�تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِريٍ
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إن الفساد اليوم منتشر يف كل مكان يف العامل بشكل أو بآخر، وذلـك ألن               
اإلنسان قد نسي الغاية املتوخاة من خلقه، وهي التوجه إىل اهللا تعاىل والسعي             

ولكن ما املراد مـن     . واملعلوم أن قرب اهللا ال ينال دون عبادة اهللا        . نيل قربه ل
ال بـد   بل  ، أداء الواجب ال يكفي    من باب العبادة؟ إن أداء الصلوات اخلمس      

وليكن معلوما أيضا أن جمرد أداء الصلوات خبشوع أيضا ال . أدائها خبشوعمن 
ها إىل اهللا تعاىل دائما ويف كل بل جيب أن يكون املرُء متوج. يؤدي حق العبادة

شيء، وأن يسعى لالصطباغ بصبغة اهللا إضافة إىل السعي الكامـل للتأسـي             
ه ي يف كل صغرية وكبرية، وأن جيعل صفات اهللا تعاىل نصب عين�بأسوة النيب 

وكذلك جيب أن يبذل قصارى جهده ألداء حقوق اهللا         . دائما ويعيش حبسبها  
ندما ينال اإلنسان هذه املرتبة عندها ميكن أن        ع. وحقوق عباده جهد املستطيع   

  : ذلك يف �يقول املسيح املوعود . يعد عابدا حقيقيا ويدعى مؤمنا حقيقيا
لى سؤال مقدر، أي ما هو ملخص ومغزى كل         ا ع لقد ذُكر أمر غريب جواب    "

فهناك تفاسري عديدة وتفاصيل كثرية، وهناك أحكام (. هذه التفاصيل املذكورة
أَال �:  فقـال )صها ومغزاهاخر كثرية يف القرآن الكرمي، ولكن ما هو مل  وأوام

هـذا  . ( واحلق أن الغاية املتوخاة من خلق اإلنسان هي العبادة         �تعبدوا إِال اهللاَ  
: كما يقول اهللا تعاىل يف آية أخـرى       ) هو اهلدف األساسي من خلق اإلنسان     

�     يإِال ل ساِإلنو الْجِن لَقْتا خمووندبمن املراد احلقيقي   ). ٥٧الذاريات   (�ع
ن كل قسوة واعوجاج وينـزه أرض قلبـه        عالعبادة هو أن يتخلى اإلنسان      

أي كما  : ر معبد مو: يقول العرب . )قبل الزرع (زارع األرض   كما ينـزه امل  
يجعل الكحلُ دقيقا جدا لكحل العيون كذلك عندما ال يبقى يف أرض القلب             
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.. عوجاج وتكون مستوية متاما وكأنه مل تبق فيه إال الروح فقـط           حجر أو ا  
فلو صقلت املرآة وجعلت نقية ذه الطريق لظهـرت         . سمى العبادة يهذا ما   ف

الصورة فيها، ولو عوجلت األرض على األسلوب نفسه لنبتت فيهـا أنـواع             
 أو حصاة   فاإلنسان الذي خلق للعبادة إذا طهر قلبه ومل يبق فيه حجر          . الثمار

 اهللا  جتـاه فالعبادة هي أن تصوبوا كلَّ ما لكـم         . أو اعوجاج لتجلى اهللا عليه    
اصـقلوا  . زارع قبل الزرع  ووا أرض القلب كما يفعل امل     سوجيب أن ت  . تعاىل

عندما يكون األمر   . ههقلوبكم كما تصقَل املرآة النقية اليت يرى فيها املرء وج         
  . نسان مثارا طيبة كما حتملها األرض املعبدةعلى هذا املنوال ستحمل روح اإل

ما مل تزيلوا احلصوات واحلجارة من أرض القلـب ومـا مل            : �مث يقول   
جتعلوها نقية ولينة مثل الكحل وما مل جتعلوا حالتكم على هذا النحو جيب أال              

   .بالدأوا وأال يستقر لكم 
ي أال يستقر للمـؤمن    أي ينبغ .  فاملطلوب هو أن تثابروا على السعي الدؤوب      

فهناك حاجة ماسة لتوطيد العالقة مع اهللا تعـاىل        . قرار ما مل يحرز هذه احلالة     
كثريا ما حيـدث أن     . بإخالص كامل الجتناب الفساد املنتشر يف هذه األيام       

اإلنسان ال يكون متورطا يف فساد أو شر مباشرة ولكن املفاسـد والـشرور              
رة غري مباشرة فيصري جزءا منها على حني غرة         املنشرة يف اتمع تؤثر فيه بصو     

ال يقتصر األمر على عدم أدائه حقـوق        ف ،بوجه من األوجه  منه ويتورط فيها    
املثال الواضح هلذا األمـر   . العباد بل يساهم يف الظلم أيضا من حيث ال يشعر         

هو ما جيري مع األمحديني يف بعض البالد وخاصة يف باكستان بسبب قانون             
 يف  � تستخدم كلمات غري الئقة حبق سيدنا املسيح املوعـود           الدولة حيث 
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إن عامة الناس يوقِّعون مثال على أوراق رمسية تستخدم         . مناسبات كثرية جدا  
إذًا، إن عبادات هؤالء الناس تصبح لنيل قرب        . �فيها كلمات نابية حبقه     

إـم  . أهل الدنيا من حيث ال يشعرون بدال من أن تكون خالصة هللا تعـاىل           
يصلّون الصلوات ظاهريا ولكنهم يسعون لنيل قرب أهل الدنيا وإن مل يكـن             

. ذلك قصدا منهم، وال يتوجهون إىل كسب احلسنات اليت وجه اهللا تعاىل إليها
واملعلوم أنه عندما يخلط الدين مع الدنيا ويتطرق الفساد إىل الـدين تـداس              

 ما حيدث يف تاريخ األديان      هذا. حقوق اهللا وحقوق العباد أيضا حتت األقدام      
 لذلك قد أبقـى اهللا تعـاىل        ، من الزمن  مدةإذ يتطرق إليها الفساد دائما بعد       

سلسلة جميء األنبياء جارية لكي يؤدي األنبياء دورهم عندما ينحرف الـدين            
، ن مساره الصحيح وتبدأ الروح فيه تتضاءل شيئا فشيئا بعد مرور الـزمن            ع

م إىل الدين الصحيح وإقامتهم علـى عبـادة اهللا          فيقوموا بإنذار األمم وإعاد   
 فعلّم املؤمنني �لقد أرسل اهللا تعاىل النيب . بتلقيهم اهلداية من اهللا تعاىل مباشرة

 نشأت فيـه    وقد كان اإلنسان الكامل     � ألنه   ،الصحيحةأساليب عبادة اهللا    
الرسول مث قال تعاىل إن هذا      .  نشوؤه يف اإلنسان   احلد املمكن صفات اهللا إىل    

على هذا الرسول العظيم تقتصر عبادة  مل  . اتباعهبأسوة لكم فلن تصلوا إيل إال       
بل كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله كان        ،  نوافلالاملكتوبة أو   الصلوات  

مع أن  . فعليكم أن حتاولوا الوصول إىل هذه املرتبة من العبادة        . عبادة حبد ذاته  
إال  � على شريعة جاء ا هذا النيب احلبيـب  الدين قد اكتمل إىل يوم القيامة  

 أيضا أن يعلن أنه كما ظل احلال يف األديـان منـذ    �أن اهللا تعاىل قد أمره   
 مـن الـزمن     مدةعن أسس الدين وأصوله بعد مرور        الناس   أن يبتعد بالقدم  
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 .كذلك سيتطرق الفساد إىل املسلمني أيضا ويبتعدون عن األسس واألصـول          
 هو كتاب الشريعة    � أن يأيت نيب بشريعة جديدة ألن كتابه         مع أنه ال ميكن   و

 يف  �يأيت من اهللا تعاىل خادم صادق للـنيب          هذه احلالة س   عند، إال أنه    األخري
وسيفعل كل . اتباعه لكي يقيم الدين يف الدنيا من جديد ويوضح حقيقة الدين       

ولكن مـن املؤسـف حقـا أن    . �ذلك لكونه خادما صادقا وخملصا للنيب     
ـ زالوا بعيدين    األغلبية من املسلمني مل يفهموا هذه احلقيقة إىل اآلن فما          ن ع

الذي يدعوهم إىل عبادة اهللا احلقيقية بل تتخذ كل فرقة منهم منهجا خاصا ا              
 األمر الذي ال يؤدي إال إىل انتشار الفساد يف الـدين  ..وتتبع طريقا خاصا ا  

وليس ذلك فحسب بل جيلـب      . مييف العامل كله وال سيما يف العامل اإلسال       
 عاما ١٤٠٠ كما كان نذيرا قبل �إن النيب . هؤالء الناس مسعة سيئة لإلسالم

: فقال اهللا تعاىل يف اية اآلية اليت تلوا قبل قليل         . كذلك هو نذير اليوم أيضا    
�    ريشبو يرذن هنم نِي لَكُمنـذير    إذًا، فإن زمنه ممتد إىل يوم القيامة وهـو         �إِن 

ولكـن  . وبشري إىل يوم القيامة، وهو نذير للمعارف ولألغيار على حد سواء          
ليس املراد من اإلنذار هو التخويف فقط بل التنبيه والتحذير أيضا، أي انتبهوا             

لكم مبعىن أين     بأين نذير  �وهذا ما يقوله    . واحذروا هذه املفاسد واملنكرات   
ين يم اإلسالم لتكبدمت اخلسائر يف الد     أُنذركم بأنكم لو ابتعدمت عن حقيقة تعال      

واعلموا أنكم لـو مل     . الشهادتني وإميانكم يب  والدنيا بغض النظر عن نطقكم      
ومـن  . تتمسكوا بالدين كما جيب ألمكن أن تصيبكم أيضا األضرار احملتملة         

ناحية أخرى إذا أدركتم احلقيقة أن املبعوث يف اآلخرين قد جاء ليقربكم إىل             
ليم القرآن الكرمي وليعلّمكم طرق العبادة فلكم البشرى يف احلياة          اهللا حبسب تع  
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 مبينا وسائل احلصول على قرب اهللا �يقول املسيح املوعود . الدنيا واآلخرة
  : تعاىل

صحيح أن اإلنسان ال يستطيع أن يعرب منازل هذا السلوك دون مساعدة نفس "
 أي  .. األسوة الكاملـة   ولتدبري ذلك وتوفري هذا األمر أرسل اهللا تعاىل       . زكية

كما أنه من الثابت املتحقـق      . ، مث بدأ سلسلة خلفائه الصادقني     �رسول اهللا   
 عمليـة   أثنـاء سوف يقطع النبتة األصـلية      فرع  ازم ابن   من مل يكن  متاما أن   
 كذلك ال ميكن للمرء أن يقوم بالزراعة الروحانية أيضا على وجه            ..التعشيب

 اختربوالذي يكون قد    . بية اإلنسان الكامل  احلقيقة ما مل يكن حتت جناح تر      
مراحل الزراعة والري والتعشيب كلها ميكن أن يعلَم منه بأن اإلنسان حباجة            

إن مثل عبادة اإلنسان بدون املرشد الكامل كمثـل طفـل      . إىل مرشد كامل  
ال .  ويزعم أنه يقوم بعملية التعشيب     الشتالتصغري جيلس يف املزرعة ويقطع      

كال، ال تتسىن لإلنسان سبل االنقطاع التـام        .  تلقائيا ىنالعبادة تتس تظنوا أن   
والتبتل إىل اهللا ما مل يعلّمها الرسول، وال ميكن التوجه احلقيقـي إىل اهللا دون               

  . تعليم الرسول
 �كيف تحلُّ هذه املشكلة؟ مث بين       : هنا يطرح السؤال نفسه بصورة طبيعية     

  .احلل بنفسه
فلو استغفرمت اهللا خملصني لـه      . تعاىل أن استغفروا ربكم   وحلها كما بين اهللا     

 وعقـدمت العـزم أنكـم       �الدين، واستغفرمت لذنوبكم متبعني رسـول اهللا        
. فارا حقيقيـا  غستبتعدون عن الذنوب يف املستقبل العترب ذلك االستغفار است        

 يقول بـأن اهللا تعـاىل   �ولكن جيب أن يكون واضحا أن املسيح املوعود      
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 مث أرسـل بعـده اخللفـاء       �فقد أرسل أوال النيب     . لفاء الصادقني يرسل اخل 
 هو اخلليفة الـصادق يف هـذا        �الصادقني الراشدين، وأن املسيح املوعود      

إذًا، فالذي يـستغفر  . العصر بل للعصور القادمة كلها أيضا وهو خامت اخللفاء        
 اهللا تعاىل   على وجه احلقيقة وحياول البلوغ إىل أعلى مستويات العبادة يرشده         

بنفسه بشرط أن يتبع اخلليفةَ الصادق اتباعا حقيقيا ويطيع أوامـره، ويـؤمن             
  . باملرسل من اهللا تعاىل ويعمل بتعليمه الذي يعلّمه

، إن اهللا تعاىل قال بـأن احلـلّ         �على أية حال، كما قال املسيح املوعود        
 الثانية اليت تلوا طريق وقد علّمنا يف اآلية. احلقيقي هلذه املشكلة هو االستغفار

  . االستغفار
لقـد  . فكما قلت إن اهللا تعاىل يهدي ويرشد من يستغفر اهللا حق االستغفار           

اسـتغفروا اهللا   : ذكر اهللا تعاىل هذه احلقيقة يف مستهل اآلية اليت تلوا وهـي           
تعاىل، واستعينوا به، وادعوه حىت يغسل صدأ قلوبكم وجيعلكم عبادا خالصني           

 ذلك يؤيد اهللا تعاىل العبد ويعينه وفق وعده، ولكن لو انتـهج أحـد        له، بعد 
              ا ومل يداوم على االستغفار فال حيقق  املطلـوبطريقًا اليوم وطريقًا آخر غد

فاالستغفار احلقيقي هو أن يدعو اَهللا تعاىل لتجنـب الثـوائر           . عند اهللا تعاىل  
فعنـد  .  اإلنـسان إليـه    واألفكار اليت ال حيبها اهللا تعاىل وحتول دون وصول        

الوصول إىل هذه احلالة وعند كسب اإلنسان القدرة على كبح مجاح الثوائر             
 احلالة اليت يداوم فيها اإلنسان على العمـلِ     أيينتقل إىل حالة التوبة احلقيقية،      

فتذكروا دوما أن . وفق أحكام اهللا تعاىل، ويف هذه احلالة يفوز بقرب اهللا تعاىل     
ي والتوبة اخلالصة ال تعين ترديد كلمـة التوبـة أو تكـرار             االستغفار احلقيق 
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بل ال بد لإلنسان من بذل السعي إلحداث التغيري يف حالتـه،            " أستغفر اهللا "
فعندما يحدث اإلنسان تغيريا يف نفسه      . وهو أمر يهب اإلنسان قرب اهللا تعاىل      

ألقـى  .  تعـاىل  ينال املنافع الدينية والدنيوية معا، ويصبح موردا ألفضال اهللا        
 ضوًءا على موضوع االستغفار من خالل شرحه اآليـة          �املسيح املوعود   
  :السابقة فيقول

 قـد  األمـة  هذه أن تذكروا) ٤هود   (� إِلَيه وأَن استغفروا ربكُم ثُم توبوا    �
 علـى  املكتسبة القوة إلظهار: والثاين القوة، الكتساب أوهلما شيئان، أُعطيت
أحد هذين الشيئني يعىن بإحراز القوة ليتجنب اإلنسان ارتكاب . (ليعم صعيد

السيئات واآلثام، وأعطي اآلخر من أجل إظهار هذه القـوة الـيت يكـسبها         
ويتمثل يف صريورة كل قول اإلنسان وعمله وفق أوامر اهللا تعاىل اليت يـؤدي              

سـتمداد  فاالستغفار هو الكتساب القوة وهـو اال      ). العمل ا إىل نيل رضاه    
أي أن االستغفار يعين طلب العون واإلمداد مـن اهللا          . (واالستعانة بتعبري آخر  

لقد كتب الصوفية أن الرياضة وممارسة متارين كمال األجسام واللياقة          ). تعاىل
البدنية تزيد من قوة اجلسم كذلك االستغفار مترين مـن متـارين الرياضـة              

حيسن احلالة الروحانية لإلنسان وميتعه      أي أن الدوام على االستغفار    . (الروحية
الروح ويستقيم بـه    ) أي باالستغفار (تتقوى به   : �يقول  ) بالقوة الروحية 

أي من يريـد أن يتقـوى       . (فمن يبتغي هذه القوة فعليه باالستغفار     . القلب
". سـتر "و" غطّى "هو" غَفَر "معىن إنّ) روحانيا فعليه اإلكثار من االستغفار    

. هاتاهللا وكب  إىل وصوله دون حتول اليت أهوائه ستر اإلنسان اولحي فباالستغفار
أي من يواظب على االستغفار فإنه ينجح يف كبح مجـاح تلـك الثـوائر               (
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واألفكار اليت متنع اإلنسان من اتباعه أحكام اهللا تعاىل وحتـول دون كـسبه              
سيح ولقد وردت هذه األحكام باملئات يف القرآن الكرمي، وقال امل         . احلسنات
 من ال يهتم بالعمل حبكم من أحكام اهللا تعاىل فهذا يعـين أنـه             �املوعود  

 تغلّـب  هو االستغفار فمعىن وهكذا: �قال  ). مقصر يف بذل سعيه الكايف    
ما هي هذه العناصـر     . (لكه أن شأا من اليت السامة العناصر على اإلنسان

 والنواهي املذكورة يف    السامة؟ هي هجمات الشيطان املختلفة، وبريق الدنيا،      
القرآن الكرمي اليت منع اهللا تعاىل من ارتكاا، وعبر عن عدم الكـف عنـها               

فإذا ركز اإلنسان على االستغفار استطاع جتنب الوقوع يف         . بالعناصر السامة 
: �مث قـال    .)  حسناته على سيئاته   فتغلبهذه النواهي والسيئات وبالتايل     

 العمل دون حتول اليت العقبات متجنبا عملية بصورة تعاىل اهللا أحكام ينفّذ وأن
.  نوعني مـن العناصـر     البشر يف خلق قد - وجل عز - اهللا أنّ تذكّروا .ا

يعين أحد هذين العنصرين هـو       (الشيطان يفَعله الذي السام، العنصر: امأولّه
 العنصر هو والثاين ) العنصر السام الذي يفعله الشيطان ويستخدمه ويرغّب فيه

 -وهذان العنصران   . أي العنصر املعالج الذي يتم به مداواة السيئات        (الترياقي
فإن مل تكبحـوا    .  موجودان يف اإلنسان   -أي العنصر السام والعنصر الترياقي      

مجاح السيئات بكسب احلسنات، وإن مل تستظلوا بغفران اهللا تعاىل مستعينني           
 املـرء  يتكّرب عندما: � قال   )به فستسيطر عليكم السيئات وتتحكم فيكم     

عنـدها  الشايف، الترياقي النبع من العون لطلب يسعى وال ،شيئًا نفسه ويعد 
فلو مل يكن هناك اسـتغفار لـتحكَّم التكـرب يف            (السام العنصر عليه يتغلب

 نفسه شيئًا عدأي .. فإذا تكرب اإلنسان. القلوب، وهو أيضا مينع من االستغفار     
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 يتغلب عليه العنـصر     وبذلكستغفار أي عن ينبوع الترياق      فإنه يعرض عن اال   
 العون إىل احلاجةَ هقمع يف ويشعر وحقريا ذليال نفسه دعي عندما ولكن) السام

 معـىن  هـو  هـذا .  منه منسابة روحه تتدفّق نبعا عندئذ له اهللا خيلق اإلهلي،
بـه الـروح    فما هو االستغفار احلقيقي؟ هو ذلك الذي تنساب         . (االستغفار
وال يتأتى ذلك بترديد كلمة االستغفار باللسان بل جيب أن يتـدفق            . وتذوب

من القلب بكل محاس، فعندما تذوب الروح باالستغفار مث تنساب خاضعة هللا            
 يعين: �قال  ) تعاىل من خالل ماء العني فإن ذلك حيدث انقالبا يف اإلنسان          

كما ذُكر سابقًا أن    (. السام العنصر على فيتغلّب القوة هذه املستغفر حيوز أن
اإلنسان يكتسب قوةً من خالل االستغفار الذي يقوم به باحلمـاس القلـيب             

، فهذا هو االستغفار احلقيقـي الـذي يحـدث تغـيريا يف          منه دمعا ويتدفق  
  .)اإلنسان

أوال : هذا يعين أن تعبدوا اهللا على النحو التايل       : �يقول املسيح املوعود    
ولكـن ال بـد أن      . استعينوا باهللا تعاىل دوما   : عوا الرسول، ثانيا  جيب أن تطي  

مث أطيعوا رسول اهللا تعـاىل  . ( إليهاتستعينوا باهللا أوال، فإذا أحرزمت القوة فتوبو 
. فأوال جيب أن ختضعوا هللا تعاىل مستعينني به مث أطيعوا الرسول          . كما أمركم 

 فإنه سيصل حالة مـذكورة يف        ظل اإلنسان خاضعا هللا تعاىل مستعينا به       افإذ
يقول .) ، فيتوب اهللا تعاىل عليه وجينبه ارتكاب السيئات       �توبوا إليه �كلمات  

  :ما يلي �توبوا إليه� وهو يسلط الضوء على مضمون �املسيح املوعود 
يعين . (وجه من التوبةَ االستغفار ويفوق. مهمان أمران واالستغفار التوبة"

 االسـتعانة  هو االستغفار ألن )وبة وأكثر أمهية منها   االستغفار متقدم على الت   
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االستغفار (. قدميه على اإلنسان وقوف  تعين والتوبة تعاىل، اهللا من واالستمداد
مقدم على التوبة ألن اإلنسان يستمد به القوة، ويذرف به الدموع أمـام اهللا              

هذا النحـو   فلو كان االستغفار على     . تعاىل، ويطهر به قلبه من كل الشوائب      
واخلطوة الثانية هي التوبة وهي وقـوف       . استمد به اإلنسان قوة من اهللا تعاىل      

وعند الوصول إىل هذه الدرجة ال بد من احملافظة علـى           . اإلنسان على قدميه  
وال يكفي التلفظ بكلمة التوبة وملـس       . التوبة باستمرار وااللتزام باالستغفار   

 اليوم يف بعض البالد، فإـا ليـست         جرائاألذنني تظاهرا باخلوف كما هو      
ال بد من استمداد القوة باالستغفار أوال مث الوصول إىل درجة قـرب         . بالتوبة

 فعندما. يصبو اإلنسان حنو كسب احلسنات وهذا ما يسمى بالتوبة        فاهللا تعاىل   
 االسـتغفار للمحافظـة      من كثاراإليصل املرء إىل هذه احلالة فال بد له من          

 إذا أنه اهللا سنة ومن: �يقول  .)  هذه احلالة اليت ارتقى إليها     واملداومة على 
وهكذا يكون قد أحرز     قدميه، على ا يقوم قوة له وهب اإلنسان به استعان

 فقد.  القرآنية اآلية يف" هيإل توبوا "بـ سمي الذي األمر احلسنات، لكسب قوة
ال ف دوما، باهللا لكالسا يستعني أن وهي للسالكني طريقا فيها تعاىل اهللا وضع

 للتوبة اإلنسان يوفَّق .وقوة طاقة � منه يستمد مليسع السالك فعل شيء ما      
 ذه استغفرمت فإن. االستغفار يصحبها مامل قوا التوبة تفقدو. االستغفار بعد

يمتعكُم � اهللا أن وهي النتيجة؛ على حتصلوا أن بد فال بالتوبة قمتم مث الطريقة
 ا حاعتى   ممسلٍ ما إِلَى أَجنهذه). ٤هود   (�س استغفرمت لو املستمرة؛ اهللا ةسن 

أي ( مثة إطار حمدد لكل حاسة أو قوة لإلنسان،          .مراتبكم نلتم اهللا إىل تبتم مث
قوة احلصول على شـيء أو      كهناك دائرة معينة لكل قوة من قوى اإلنسان،         
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. إلنسان مدارج رقيـه   حيقق فيه ا  ) الكشف عن شيء أو إحراز شيء وغريها      
. أي لكل إنسان إطار خاص به وفق كفاءاته وقدراته حيقق فيه مراتب رقيـه             (

وهو أمر ال شك فيه ألنه ال ميكن أن يرتقي اجلميع إىل مراتب النيب والصديق               
هـذا  . (ال شك يف أن التفاضل يف الدرجات أمر حق        : �يقول  ) والشهيد

.  مجيع مراتب الرقي والفـضيلة     صحيح، ألنه ليس بوسع كل واحد أن حيقق       
يقول اهللا تعاىل بـأن    : �يقول  .) وعليه فإن التفاوت يف الدرجات أمر حق      

 درجات ومراتـب    - باملواظبة على هذه األمور املذكورة       -كل سالك ينال    
أي لو واظب اإلنسان على هذه األعمال اليت أمره اهللا          . (وفق كفاءته وقدرته  

.  وسعه فال بد أن حيرز مرتبة توافق كفاءتـه         تعاىل ا، وبذل كل ما كان يف      
فعندما يواصل اإلنسان جهوده للوصول     . املواظبة تعين الدوام على بذل اجلهد     

) إىل اهللا تعاىل وفق قدراته فإنه ينال درجته وحيقق مرتبته يف التقـرب إىل اهللا              
ن اهللا  أي أ  ()٤هـود    (�ويؤت كُلَّ ذي فَضلٍ فَضلَه    �: وهذا هو معىن اآلية   

تعطَى لإلنـسان الربكـات الدينيـةُ    . تعاىل يعطي فضله لكل صاحب فضيلة  
.) والروحانية يف هذه الدنيا ويف األخرة أيضا بسبب هذه الفضيلة اليت حيرزها           

ولكن الذي يأيت بالزيادة فإن اهللا تعاىل يغدق عليه بالزيادة يف           : �مث يقول   
 تعاىل يؤتيه من يشاء وبقـدر مـا         هذا فضل اهللا  . (هذه ااهدة اليت يقوم ا    

هللا تعاىل أن يؤيت أحدا فضله بغري حساب فال مانع له إال أنـه  افلو أراد  . يشاء
بسبب االستغفار والتوبة وبسبب هذه ااهدة يؤتيه فضله أضعافًا مـضاعفة،           
فالشرط األول لنيل هذا الفضل هو أن يقوم املرء بااهدة واالستغفار والتوبة،            

ويف هذه احلال سينال فضله املقدر     : �يقول  ) د اهللا تعاىل له يف العطاء     مث يزي 
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إضافة ملكية ومعناهـا أن اهللا      " ذي فضل "إن إضافة   . الذي هو حقه الطبيعي   
أي أن اهللا تعاىل مالك وقوي وهذه الزيادة منه بصفته          . (تعاىل لن جيعله حمروما   

األمر الذي ال شك فيه     و. مالكًا حيث يؤيت فضله أضعافًا مضاعفة كما يشاء       
  .)سارعني للوصول إليههو أن اهللا تعاىل مين بفضله على املستغفرين وامل

إضافة ملكية ومعناها أن اهللا تعاىل لـن        " ذي فضل "إن إضافة   : �يقول  
يقول البعض ال نتطلع إىل أن نكون أولياء، فالـذين يقولـون            . جيعله حمروما 

، فاجلدير باإلنسان   )ذنبون وكافرون أي هم م  (بذلك هم كفار أدنياء الطبع،      
اهللا قانونا، فقد ترك باب االستغفار      قد سن   أن يعمل متمسكا بقانون الطبيعة،      

والتوبة مفتوحا، جيب العمل به والسعي له، فابذلوا قـصارى جهـودكم مث             
 امللفوظات( . اتركوا األمر لفضل اهللا فهو يكرم كل واحد حبسب سعته وقدرته

  )٦٩-٦٧ ص ٢ ج
ن بعد بيان األمور العلمية والروحانية أود أن أتناول بعض األمور من جمالس اآل

كان الناس يسألونه يف جملسه عن أمور خمتلفة،        ، إذ   �سيدنا املسيح املوعود    
ـ ففي أحد االس ألقى الضوء على أمهية االستغفار على النحو التايل             سأله ف

ك الزمن وال يزالون يشتاقون     فكان الناس يف ذل   -أحد أن يعلِّمه وردا يردده،      
أَكثر من االستغفار، فلإلنسان حالتـان إمـا أن ال   :  فقال-لترديد ذكْر معني 

أي ينبغي أن جيتنب املـرء      . اه وإما أن حيميه اهللا من شر عواقب       اآلثاميرتكب  
 فعليه  شر عواقبه، من أما إذا ارتكبه فليسأل اَهللا تعاىل أن يعصمه اإلمثارتكاب 

أي عندما تستغفرون ينبغي أن     (ع يف البال كال املعنيني عند االستغفار،        أن يض 
يكون يف بالكم كال األمرين املذكورين، فمن الوِرد العظيم أن جيتنب املـرُء             
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 فليدع اهللا   إمث، وإذا صدر منه     اإلمث أن يعيذه من ارتكاب      �، ويدعو اهللا    اإلمث
ب على املرء أن يسأل اهللا غفران فمن ناحية جي. تعاىل أن ال تظهر عاقبته السيئة

 يف اآلثـام السابقة، ومن ناحية أخرى فليسأل اهللا التوفيـق الجتنـاب      ذنوبه
املستقبل، إال أن االستغفار ال يكتمل بترديد الكلمات باللسان فقط، بل جيب            

. أن يكون من صميم الفؤاد، فادعوا اهللا يف الصالة بلغتكم، فهـو ضـروري             
  ) ٢:٣٢٠ملفوظات (

 والتوفيق الجتنابه،   اإلمثأي طلب العفو عن     .. ا هو اهلدف من االستغفار    فهذ
  .  مثة حاجة لتدبر أحكام القرآن الكرمياآلثاموملعرفة تفاصيل 

 �مث يف جملس آخر جاء شخص وقابل املولوي عبد الكـرمي الـسيالكويت              
ملوعود اجلالس هناك وكان من معارفه، فقدمه األخري بدوره إىل سيدنا املسيح ا        

إن هذا الرجل بقي يف صحبة كثري من املشايخ والزهاد وأصحاب           :  قائال �
الزوايا وظل على صالت معهم واآلن أخريا وصل إىل هنا، فـسأله سـيدنا              

لقد توجهت إىل كثري من     ! يا سيدي : ماذا تريد؟ فقال  : �املسيح املوعود   
احل عدت بعد حيثما ذهبت إىل أي ص: املشايخ ففي نفسي بعض العيوب، أوال

املكوث عنده لعدد من األيام، ومللت منه وسئمت، وطرأ الفتور على عالقايت            
 الغيبة، وثالثا ال أمتتع بالعبادة، باإلضـافة إىل عيـوب           عندي عادة : ثانيا. معه

قد فهمت، إن مرضك األصلي هـو التـسرع         : �فقال له   . أخرى كثرية 
ا كيف إن اإلنسان يف شئونه      انظرو. وعدم الصرب، وكل ما عداه فهي أعراضه      

املادية يبقى صبورا وينتظر العاقبة بالصرب، فلماذا يكون مستعجال عند التوجه           
 يف حـصاده يف   بأي حقـل الفالّح حني يلقي البذوريفكر ، فهل   �إىل اهللا   
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اليوم نفسه؟ أو هل يقول أي والد لولده يوم الوالدة أن يكرب فورا ويساعده؟              
د مناذج االستعجال والتسرع من هذا القبيل، ومن يريد         ففي سنن اهللا ال توج    

فمن اطلع على عيوبه واعتربها عيوبا      . أن يستعجل على هذا النحو سفيه جدا      
فسعيد جدا من متكن من النظـر إىل الـسيئات   (فينبغي أن يعد نفسه سعيدا،     

ـ        فالشيطانوالعيوب فيه، وإال     ا  يزين األعمال السيئة واملنكرات ويريـه إياه
 كبار فضائل املرء أن ينشأ لديه اإلحساس بأن فيـه كـذا مـن               فمن. مجيلة

. )السيئات، ألن الشيطان مشغول يف عمله فهو يري املساوئ أيـضا حـسنةً    
فانبذوا التسرع واسألوا اهللا التوفيق بالصرب والثبات واطلبوا منه العفـو عـن             

ضوره عنـد   أما الذي يقصد من ح    . دون ذلك ذنوبكم، فال يتحقق شيء من      
 فهو يريد أن يفرض السلطة على اهللا، وإمنا         يف ملح البصر  أهل اهللا أن يصلحوه     

 ال يتخلى عن كل أنواع السلطة فلن يتأتى له جيب ايء إليه حمكوما، وما دام   
أي ( ه،  يأي أمر، فحني يتوجه املريض إىل الطبيب يشرح له كثريا من شكاو           

 لكن الطبيب يدرك بعد الكشف      ،)يعانيهحني يزور املرء الطبيب يشرح له ما        
كذلك تعاين عدم الـصرب،     . والتشخيص ما هو املرض احلقيقي، فيبدأ عالجه      
أما حنن فمن إمياننا    .  شاء اهللا  إنوإذا عاجلته فسوف تزول بقية األمراض أيضا        
لى الطلب ما مل يـصل حالـة        أن ال ييأس املرُء من رمحة اهللا قط، ويداوم ع         

 فما دام اإلنسان ال     ،)ينبغي أن يستمر إىل آخر حلظة من حياته       أي  (  ،الغرغرة
فهذه هي النقطة األخرية للصرب     . (يوصل طلبه وصربه إىل هذه الدرجة ال يفلح       

 صحيح أن اهللا قادر على أن ،)أن يستمر يف بذل اجلهد إىل آخر نفَس يف حياته
ر نفَـس،   فليس من الضروري أن يستمر إىل آخ      (لحظة واحدة،   بحيقق آماله   
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 قادر على حتقيق اآلمال خالل حلظة يف أول دعاء يف سجدة واحـدة     �فاهللا  
لكن من واجب العاشق الصادق أن يواظب علـى الـسري يف طريـق              ) فقط

 )الشاعر الفارسي (فقد قال السعدي. أي ينبغي أن جيري ويسري بصرب   الطلب،  
ما يوجبـه عليـه   فأول  حبيبهما معناه أن اإلنسان إذا تعذر عليه الوصول إىل        

أي من الشرط األساسي للفـوز      عشقُه أن يلفظ أنفاسه األخرية يف الطلب،        
  . بوصاله أن يهلك نفسه يف الطلب

أي هناك نوعان من األمراض     (املرض نوعان أحدمها املستوي والثاين خمتلف،       
     ،ه وإمنا املراد أن النوع الثا" املختلف"ليس (فأحدمها مستوٍ والثاين خمتلفين امس

أي إذا شعر اإلنسان بأمل      فاملستوي ما يشعر فيه اإلنسانُ من اآلالم،         ،)خمتلف
، ويهتم اإلنسان بعالجه، أما املرض املختلف فال يبايل متزايد وظاهر فهو مستوٍ

 كذلك  أي بعض األمراض خفية ال يشعر ا اإلنسان وال يبايل ا،          .. به شيئا 
ان، ومن الذنوب ما ال ينـشأ حـىت         هناك بعض الذنوب اليت يشعر ا اإلنس      

. الشعور ا، هلذا جيب على اإلنسان أن يواظب على االستغفار كل حني وآن            
 القرآنَ الكرمي لإلصالح،    �فما الذي يفيد التوجه إىل القبور؟ فقد أرسل اهللا          

 � االصالح بنفخة واحدة فلماذا حتمل رسولُ اهللا         �فلو كان من سنة اهللا      
مل على مدى ثالثة عشر عاما؟ لم لَم يؤثِّر يف أمثال أيب جهل،             األذى يف مكة    

  �  الرسول ، ودعك أبا جهل، كان أبو طالب حيب       مل يدع له فيؤثر فيه فورا     
، باختصار إن التسرع ليس أمرا جيدا، فهو يؤدي إىل          لكن مع ذلك مل يسلم    

  ) ٣٢٦-٣٢٤: ٢ملفوظات .  (اهلالك
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لسه أن يدعو لتوفيقه لتسديد الديون، فقال        يف جم  هم أحد  منه ذات مرة طلب  
 أن يكثر من االستغفار، فهذا هو الطريق لتخلص اإلنسان من اهلموم،            �له  

أي الجتناب األحزان وإزالتها ينبغي اإلكثار من االسـتغفار، أي لتخفيـف            
 أي إن مفتـاح      التقدم، مفتاح، فاالستغفار   األحزان وتقليلها ينبغي االستغفار   

لكن ينبغي أن تتذكروا أن مفتاح االستغفار لن        هاركم االستغفار،   رقيكم وازد 
يفتح لكم أبواب التقدم واالزدهار إال إذا استغفرمت على النهج املذكور آنفا،            

  . أنه كيف جيب على اإلنسان أن ينيب إىل اهللا خملصا
أكثـر مـن    :  الدعاء أن يرزقه اهللا ذرية فقـال لـه         �أحدهم طلب منه    

باالستغفار تغفَر الذنوب ويهب اهللا األوالد أيضا، فاعلم أن اليقني          االستغفار، ف 
شيء عظيم، أي عندما تستغفرون جيب أن توقنوا باهللا كامال، فالذي يكـون             

  . كاملَ اليقني فإن اهللا يأخذ بيده
ينبغي أن يستغفر اإلنسانُ كثريا التقاء الثغرات، فمثل من     : �ذات مرة قال    

  . لذنوب كالسجني الذي يدفع الغرامة إلطالق سراحهيستغفر التقاء عذاب ا
علـيهم املـصائب    بعض الناس حتل    :  ناصحا �يف إحدى املناسبات قال     

 �يـره  شرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ ومن�كون نتيجة تصرفام    واآلالم لكن ذلك ي   
راقـب  فيجب على اإلنسان أن ينشغل يف االستغفار والتوبة وي        ). ٩ :الزلزلة(

نفسه ويستعرض أوضاعه، فحذار أن تتجاوز الذنوب حـدودها فتجـذب           
فحني ينظر اهللا إىل أحد بفضلٍ يلقي يف القلوب حبه بشكل عام،            . غضب اهللا 

ا إذا جتاوز   ، أم أي عندما ينـزل اهللا فضله على أحد يولِّد يف قلوب الناس حبه           
اهللا فور صدور قـرار     تقسو قلوب الناس حبسب مشيئة      شر اإلنسان حدوده    
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 القرار بأنه لن يبقي نظرة الفضل عليـه         �أي إذا اختذ اهللا     عدائه يف السماء،    
 يلجأ إىل أعتاب اهللا بالتوبـة       عندما لكنه   فإن قلوب الناس أيضا تقسو جتاهه،     

تلقَى بذور حبه يف قلوب النـاس دون أن         وواالستغفار فتنشأ له الرمحةُ سرا،      
   ،يصبح اإلنسان قاسي القلب وال يسعى ليبقـى وارثَ         أي حني   (يعرف أحد

، أما إذا تاب    عليهاألفضال اإلهلية وأبدى اهللا له كُرهه فإن قلوب الناس تقسو           
واستغفر بعد ذلك فإن اهللا يستجيب له ويقبل توبته، وينشئ يف قلوب النـاس      

باختصار إن . إن بذرة حبه تزرع يف القلوب  : �فقد قال   ) رمحةً له فيحبونه  
  . التوبة واالستغفار وصفَة ال ختطئ

فاليوم إمنا األعمال الفاسدة ألهل الدنيا اليت خلقت يف بعض البالد االضطراب            
والفتنة، فاحلكام الذين كانوا يعتربون أنفسهم أحباَء الشعب على حد زعمهم، 
قد أصبحوا يف نظر الشعب أسوأ خملوق، أما الذين يزعمون أم مـا زالـوا               

لى مكانتهم املرموقة وأن الشعب ما زال حيبهم، فاآلثار توحي بأن           حمافظني ع 
باختصار إن الفساد يعم بالد العامل وإن احلكومات اليت         . نوبتهم أيضا وشيكة  

ظهرت نتيجةَ هذا الفساد هي بدورها قد ضاعفت الفساد واالضطراب، فاهللا           
 علينـا أن   يف املستقبل، توشك على الظهور  أعلم كم من االضطرابات والفنت      

  . نركز على الدعاء أن حيمي اهللا العامل من االضطرابات والفنت
االستغفار إذا كان من ناحية حيقق هدف عبادة اهللا ويلفت انتباهنـا          إذا كان   ف

إىل أداء حقوق اهللا وعباده ويتسبب يف نشوء العالقة القوية مببعوث اهللا ويقي             
 ويسيره يف الطرق اليت تؤدي      اإلنسان من فنت الزمن، ويعيذه من غضب اهللا،       

                ه، فإنه يف الوقت نفسه يتـسبب يف سـدن دنياه وآخرتإىل قرب اهللا وحتس
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احتياجات اإلنسان الشخصية وإخراجِه من األزمات، كما مسعتم يف أحداث          
  . � نصح به سيدنا املسيح املوعود عندماكثرية 

 من اهللا علينـا حنـن       معدودة، لقد الالفباالستغفار يرث اإلنسان أفضال اهللا      
 الذي أرشدنا إىل العبادة والسعي      �األمحديني إذ وفَّقنا لإلميان بإمام الزمان       

لنيل قرب اهللا وجذْب أفضاله، إال أننا لالنتفاع منه على وجه حقيقي حباجـة            
إىل أن نداوم على االستغفار، فيجب على كل أمحدي أن جيعله نصب عينيـه              

  .   لذلك مجيعاوفَّقَنا اهللا. كل حني وآن
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