
òÈà¦a@òjĐ�@ @
�í�ÈÛa@ê‹—äi@¶bÈm@�a@ê‡íc@‡¼c@Šë‹�ß@aŒ‹ß@bã‡î�@µäßû¾a@�ßc@bçbÔÛc@

âý�Ûa@éîÜÇ@ð‡è¾a@âbß⁄aë@†ìÇì¾a@|î�àÜÛ@÷ßb©a@òÐîÜ©a@@ @

 ���١�/٠	/
٠١�  

 ���� ������ ��� ���� �  

����� 

 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله هعبد حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد     
 * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

اكإي دبعن اكإيو عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمِصر أَ الَِّذينتمعن ِهملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو 
الِّنيآمني ،�الض.   

 �املسيح املوعود لنا  فيها كيف قدم تناولت ،طرق اإلصالح العملي عن خطببضع ألقيت قبل أسابيع 
 قرب اهللا إحرازىل نا إياها، وكيف أرشدنا إ، وما هي طرق املعرفة اإلهلية واحلب اإلهلي اليت علمذات اهللا تعاىل

آليات اليت أنبأ عنها اهللا تعاىل حتقّقت  املعجزات وا أنّتعاىل، وما هو الكالم اإلهلي الذي نزل عليه، وكيف
 رقيا  وذلك لنـزداد� ينبغي أن نعلم عن كل هذه األمور على ضوء كالم املسيح املوعود .تصديقا له

  .وازدهارا يف اإلميان واألعمال
وأقواله اليت أرشدنا فيها إىل املعرفة  �اليوم بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود وعليه فسأقدم 

 معمقةقمنا بدراسة إذا ولو عرضنا أقوال حضرته يف هذا املوضوع الوحيد المتألت عشرات الصفحات . اإلهلية
 الضوء على بعض املقتبسات اليت تسلطاليوم على أية حال، سأقدم . املوضوع مئات الصفحات فسيتسع
   املعرفة اإلهلية؟ ما هي:  التايلالسؤال

ال شك أن األنبياء واألولياء حيوزون مقاما خاصا يف املعرفة اإلهلية ولكن ماذا ينبغي أن يكون مستوى املسلم 
  العادي فيها؟

الفهم أو تكون  صعببعضها كون يقد لقد حاولت بشكل عام أن أختار بعض املقتبسات السهلة، ولكن 
  :وهو يسلط الضوء على الطريق املوصل إىل اهللا �يقول املسيح املوعود . غتها صعبةل



القيام باألعمال : والثاينجتنب السيئة، : األول. ني اثنني للوصول إىل اهللا تعاىلاإلنسان حباجة إىل شيئَ"
 اإلنسان هاتان واألصل يف املوضوع أنه توجد يف فطرة. أما جمرد ترك السيئة فليس عمال جبارا. الصاحلة

  اهللا الكامِن حبنارحترق ، ومن ناحية ثانية  من ناحيةاإلمثعلى حتثه أهواء النفس ذلك أنّ . القوتان منذ خلقه
 النار الروحانية اليت حترق الذنوب ولكن اضطرام.  العشب والكألة املادي كما حترق الناراآلثام كلَّها يف فطرته

الشيء الذي ال تعرفون حسنه ومجاله و.  مبعرفتهه مرتبطٌ أي شيء وعشقَعرفة اإلهلية، ألن حبيعتمد على امل
وقد جرت سنة اهللا .  بنار احلباآلثامحتترق وه،  حبتولّدفإن معرفة حسن اهللا ومجاله . حق املعرفة لن تعشقوه

كل ما أُعِطيه األنبياء جيده عامة .  بنورهم النورن ينالوموأأن ينال عامة الناس هذه املعرفة بواسطة األنبياء، 
  )حقيقة الوحي. (الناس نتيجة اتباعهم

مث وضح حضرته وقال بأنين درست األديان كلها دراسة عميقة وبعدها توصلت إىل هذه النتيجة أن اإلسالم 
، وقال اهللا  اآلنه حييمه حي وتعل ألنه الدين الذي نبي،وحده يستطيع أن يولّد معرفة اهللا احلقيقة يف كل زمان

فيهاينـزل عليه كالم اهللا تعاىل حيوز درجة �ن يتبع هذا الرسول الكرمي تعاىل بأن م فتح له أبواب األنوار  وت
  . وميكنكم ذه الطريقة أن تنالوا فيوضا ربانية،اإلهلية

  : العالقة بني حقيقة اإلسالم واملعرفة اإلهلية فيقول� حضرته مث يوضح
جعل اهللا تعاىل العلم واملعرفة وسيلة إلدراك حقيقة اإلسالم، مع أن هناك وسائل أخرى أيضا قد ل"

إلدراكها؛ مثل الصوم والصالة والدعاء والعمل بكافة أوامر اهللا اليت تربو على ستمئة أمر، ولكن العلم بعظمة 
 الوسائل اليت تتوقف اجلمالية، هي أعظمه اجلاللية وه، واملعرفةُ بشؤونه وصفاِت ذاِتالبارئ عز امسه وبوحدانيِة

 هلي الطريقة املثلى اليت أي العلم بعظمة اهللا وبوحدانيته واملعرفة بآياته وصفاته(عليها الوسائل األخرى كلُها؛ 
كيف لغافل القلب واحملروم متاما من معرفة اهللا أن يوفَّق للصوم والصالة ) تتوقف عليها معرفة اهللا، وذلك ألنه

، أو يكسب اخلريات األخرى؟ إذ الدافع وراء كل هذه األعمال الصاحلة هو املعرفة، وهي منشأ والدعاء
وإن بداية هذه املعرفة هي بسبب صفة .  وهي مبنـزلة أبنائها وبنااالوسائل األخرى كلها، وهي تتولد منها

أي (، يقتضيهسبب ن له أي أن يكودون وفيض من اهللا الرمحانية وليست نتيجة أي عمل أو دعاء، بل هي هبة 
يهدي من :  قال اهللا تعاىل)إا نعمة تعطى دون أي سبب جالب للفيوض اإلهلية، وهذا ما يسمى بالرمحانية

هذه املعرفة : أوال(.  ولكن هذه املعرفة تزداد نتيجة األعمال الصاحلة وحسن اإلميان،يشاء ويضل من يشاء
ن ماذا ينبغي على اإلنسان إذا حصل على هذه املعرفة؟ هنا حيتاج ولك. ن اهللا حتت صفته الرمحانيةعطى ِمت

اجلمال وصارت أعماله ب واتسم إميانه حسنتحسني إميانه وجتميله، فإذا لاإلنسان إىل القيام باألعمال الصاحلة 
 يف زلـتن ىت حنتيجة األعمال الصاحلة وحسن اإلميان تزداد" )صاحلة فإن معرفته تزداد يوما بعد يوم، حىت إا

مرآة كماالت  (".اإلسالم يسمى الذي بنورها كله الصدر وتنور اهللا وكالم اإلهلام بصورة املطاف اية
  )١٨٩-١٨٧ ص،اإلسالم



ن اآلثام بواسطة املعرفة اإلهلية، والسعي لكسب التخلص مموضوع عن  �مث كتب املسيح املوعود 
  :لاالصاحلات وعن املستوى العايل للدعاء فق

 وال صادقا، حبا تعاىل اهللا حيب أن يسعه وال حقيقةً، الذنوب من يتخلص أن يستطيع أحد ال أنه احلق"
  . � عنده من قوة يوهبو ورمحته، فضله مبحض تعاىل اهللا مبعرفة حيظَ مل ما حقه هو كما اهللا خيشى أن ميكنه

 اإلنسان هلا يلقي اليت الدنيا أشياء يعمج إن. باملعرفة يتأتى واحلب اخلوف من نوع كل أن متاما الواضح من
 تتأتى ال املعرفة أن وال شك. فقط املعرفة بعد يأيت إمنا منها؛ الفرار أو خوفها أو حبها قلبه يف فتحدث باالً،
 باملعرفة مث اهللا، بفضل تأيت فاملعرفة. � منه فضلٌ يشمله مل ما تنفعه وال اإلنسان، على تعاىل اهللا فضِل دون
أي أن (. يغلَق وال الفضل، نزول تكرار بسبب مفتوحا الباب هذا يبقى مث.  ورؤيتهاحلق عن البحث باب يفتح

) فضل اهللا تعاىل ينـزل مرة بعد أخرى وال يغلق باب املعرفة هذا، بل بسبب نزوله املتكرر يظل مفتوحا
 ويرفع للغاية ووضاءة صافية عرفةامل جيعل الفضل إن. وحده بالفضل وتدوم بالفضل تأيت املعرفة إن باختصار،

 قوقعتها، من األمارة النفس ويخرج وحياة، قوةً الروح ويهب األمارة، النفس غبار ويزيل كلها، احلجب
 من فيتربأ ،تغير اإلنسان يف حيدث عندها ؛العارم أهوائها سيل من ويخرجها السيئة، األهواء قذارة من ويطهرها

  . الدعاء إىل التوجه هي الفضل نتيجة الروح يف ذلك بعد حتدث اليت األوىل ركةاحل إنو. القذرة احلياة
 املعرفة نتيجةَ ينبع الذي الدعاء ألن ،الدعاء هي إمنا نصلِّيها اليت الصالة وإن يوم، كل ندعو بأننا تظنوا ال

 إنه اإلفناء، على قادر الدعاء ذلك إن. متاما خمتلفة وكيفية خاصة، بصبغٍة يتميز تعاىل اهللا فضل ونتيجة احلقيقية
 عارم، لسيل إنه. املطاف اية يف احلياةَ يهب موت إنه. اهللا رمحة جتذب مغناطيسية قوةٌ إنه. القلب تذيب نار
 آخر يف ترياٍق إىل سم كل يتحول وبفضله ،ما اعوج كل يستقيم وبه النهاية، يف سفينة إىل يتحول أنه إال

   )سيالكوت حماضرة. (عرفة املوهذا هو مقام، األمر
  : تستويل النفس األمارة على قلوم، فيقول وملَ، اآلثام يف الناس يقع ملاذا �مث وضح املسيح املوعود 

ولكن كيف ينشأ هذا اخلوف؟ هذا يتطلب . هو عدم خشية اهللا يف القلوب اآلثامالسبب يف التجاسر على "
من كان أكثر : ثر كانت خشيته أكثر، كما يقول املثل الفارسيكلما كانت معرفة اهللا أك. معرفة اهللا تعاىل

األصل يف املوضوع هو املعرفة ونتيجتها اخلشيةُ فإذا كان اإلنسان حائزا على . معرفة باهللا كان أكثر خشية هللا
نسان أي إذا عرف اإل(ففي حالة املعرفة خياف اإلنسان أدىن أنواع الديدان أيضا . املعرفة كان خاشعا هللا أيضا

ولكن ملاذا . جتنااال فمثال إذا كانت لديه معرفة كافية بالقمل والبعوضة سعى )حقيقة دودة معينة خافها
فإذا تأملتم يف . يتشجع على نقض أوامر اهللا القادر والعليم والبصري الذي هو مالك السماوات واألرض

  )اآلثام املعرفة لذلك تنشأ لديه الرغبة يف ألنه ال يعرف اهللا حق(". املوضوع علمتم أن املعرفة غري موجودة
 أمرهم  فحصتمإذا حبثتم يف املوضوع أكثر لوجدمت أن هناك كثريين يقرون بوجود اهللا بلسام ولكن إذا

لذا من الضروري . لوجدمت اإلحلاد يف باطنهم ألم عندما يشتغلون يف أمور دنيوية ينسون غضب اهللا وعظمته



وهذا ال ميكن حدوثه .  املعرفة مستعينني بالدعاء إذ ال ميكن احلصول على اليقني بغريهاجدا أن تطلبوا من اهللا
عوا ال تدف للنجاة من الذنوب تقومون بالدعاءفحني . إال إذا علم اإلنسان أن يف قطع العالقة مع اهللا موته

 جانب ذلك استمروا يف األسباب أيضا تفلت من يدكم، واتركوا مجيع االس اليت ترغِّب يف الذنوب وإىل
  ".الدعاء

ك وفيسبالجيب أن نفكّر ما هي االس يف العصر الراهن اليت تقود إىل الذنوب؟ فمنها التلفاز واالنترنت وهناك 
نشر خرب قبل بضعة أيام أنه قد لقد و. لقد بدأ اآلن أناس ماديون أيضا يشعرون مبضرة هذه األشياء. وما شاها

  . هلم قلقًا واضطرابايف أمريكا ألا سببت ك وفيسبال على م حسا شخصمئة ألف ستغلق أ
عوا األسباب أيضا تفلت من يدكم واتركوا مجيع ال تدف  اهللاعونحني تد: " قائال�يتابع املسيح املوعود 

 واعلموا جيدا أنه ال ميكن ألحد أن. االس اليت ترغِّب يف الذنوب وإىل جانب ذلك استمروا يف الدعاء
  ".يتخلص من اآلفات اليت خيلقها اإلنسان بيده ما مل حتالفه نصرة اهللا

  : موضوع استحالة التخلص من الذنوب بغري معرفة اهللا أكثر فقال�مث شرح املسيح املوعود 
 األعظم فاهلدف. كامال إميانا تعاىل باهللا يؤمن كان إذا إال الذنوب من للتخلص يوفَّق ال اإلنسان أن تذكّروا

  . الذنوب براثن من يتخلص أن هو اإلنسان ةحليا
 ولكن أيضا، به يبطش أن بل بيده أخذه يف يرغب أن ميكن الطفل إن حىت املنظر، مجيل يبدو الثعبان أن ترون
. ثعبانا فيه أن يعلم مكانا يدخل لن بل أبدا، منه الدنو على يتجاسر لن ويهلكه؛ سيلدغه أنه يعرف الذي العاقل
 الذنوب من يتخلص أن لإلنسان ميكن ال متاما كذلك. يهلكه أنه يعرف من السم تناول على جيرؤ لن كذلك

أي ألن اإلنسان يعرف أن السم شيء خطري ( .املعرفة دون يتولد ال اليقني وهذا. زعاف سم أا يوقن مل ما
 تعاىل باهللا يؤمن أنه مع رجة،الد هذه إىل الذنوب على اإلنسان يتجرأ إذن فلماذا )وكذلك احلية لذلك جيتنبهما

وإن. الذنوب حترق فطرة ختلق اليت والبصرية املعرفة من حمروم أنه إال لذلك؛ سبب ال بالطبع. إمثا الذنب ويعد 
  . باهللا والعياذ احلقيقي، هدفه حتقيق عن وعاجز خاٍل اإلسالم أن االعتراف من بد فال احلالة؛ هذه تتولد مل

 بصورة اهلدف هذا حيقق الذي الوحيد الدين هو اإلسالم أن احلق بل مطلقا، كذلك ليس األمر إن أقول ولكنين
 الكامل اليقني ختلق وحدها ألا اإلهلية، واملخاطبات املكاملات وهو لتحقيقه؛ وحيد سبيل وهناك. كاملة

  . مرتكبها ويعاقب احلقيقة، يف الذنوب من يتربأ � اهللا أن يتبني  ومنها. � بوجوده
حماضرة (". املطاف اية يف الكفر إىل صاحبه يوصل حىت الكبائر، إىل يتحول مث الصغائر من يتولد سم لذنبا

  ) لدهيانه
  : عن ارتكاب اآلثام فيقول عليه السالم عن أمهية املعرفة اإلهلية للكفيتحدثمث 

 يهلك واألسد والثعبان الفأر سم أن مثال يعرف فالذي ،اإلمث ارتكاب من اإلنسان مينع أمر أيضا املعرفة إن
 إذا كذلك) منها يقترب ال لذا إلنسان،ل مهلكة األشياء هذه أن علم عنده أي (منها، يقترب فال اإلنسان



 هي فالصالة بالدعاء، يزداد وهو اليقني، تزيدوا أن يتطلب وذلك ،اإلمث من تقتربوا لن معرفة عندكم كانت
. فقط بالكالم تنال ال املعرفة لكن ،اآلثام  منالصختازددمت  هتمامزيد من اال مبالصالة فكلما أديتم أصال، الدعاء
 يف ذلك ذكرنا كما الدعاء، إىل ينتبهوا ومل املصنوعات، عند توقف نظرهم ألن اهللا تركوا الفالسفة كبار

: قال فقد )لبالتفصي األمحدية الرباهني يف املوضوع هذا على الضوء � املوعود املسيح سلط لقد(. الرباهني
 بالفعل أنه يثبت وال صانع، املصنوعات هلذه ه جيب أن يكونأن إىل اإلنسان يتوصل املصنوعات إىل بالنظر

 فعال أنه معرفة من اإلنسان يتمكن فال. متاما آخر أمر" فعال موجود هو"و أمر" يكون أن فينبغي. "موجود
 يتمكنون ال فقط العقل يستخدمون فالذين) فقط بالدعاء يتحقق موجود اهللا بأن العلم إن (بالدعاء، إال موجود

 أن ينبغي "بني الفرق جيدون فال فقط العقل على االتكال يريدون كانوا إذا أي" (فعال املوجود "علم من
 ال معناه ما) الفارسية باللغة (قيل فلذلك ،"فعال موجود "بأنه العلم حيرزون وال" فعال موجود هو"بني و" يكون
 الوسائل إن بل العقل، مبجرد يعرف ال أنه ،�الْأَبصار تدِركُه لَا� اهللا قول معىن هو وهذا به، إال اُهللا يعرف

 ِصراطَ * الْمستِقيم الصراطَ اهِدنا� من أفضل دعاء ليس ذلك ولتحقيق ،معرفته حيقق خالهلا من بينها اليت
الَِّذين تمعأَن ِهملَيع�.  

  : احلقيقية التوبة بيان يف ليقو مث
 العلوم حتصيل أن فمعلوم يراه، إنه أؤمن بل فحسب ذلك وليس جيده، ودوام بصرب اهللا عن يبحث الذي إن

 أن أي (الروحانية، العلوم حتصيل قواعد جبالء تبني العلوم فهذه الكثري، واملال الطويل الوقت بذل يتطلب املادية
  )أيضا الروحانية العلوم لنيل ضروري نفسه فاملبدأ اجلهود، ويبذل املادي عليمالت لنيل األموال ينفق اإلنسان

 إدراكا صفاته يدرك مث اهللا معرفة من يتمكن أن جيب أنه وه الروحانية العلوم يف املبتدئ حبق مذهبنا إن: قال
 قد أنه الداخل من هروح وستنطق الكاملة، وصفاته اإلهلية الذات على يطَّلع سوف عندئذ اليقني، درجة بالغا
 كأنه اإلنسان ويشعر اليقني درجة يبلغ الذي � باهللا اإلميان هذا يتحقق وعندما االطمئنان، بكامل اهللا وجد

 إىل مياال كان الذي والطبع الذنوب، من النفور لديه ينشأ فعندئذ صفاته رفةعم هل وحصلت تعاىل، اهللا رأى قد
  . التوبة هي هذهو ،ويكرهه عنه يبتعد بدأي سابقا الذنب

 * الْمستِقيم الصراطَ اهِدنا� الضوء أكثر على نيل معرفة اهللا تعاىل من خالل تفسريه لـ حضرته يسلط مث
  : �علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراطَ

  :مث يسلط حضرته مزيدا من الضوء على املعرفة اإلهلية من أجل كسب الصاحلات وجتنب السيئات فيقول
 الَِّذين ِصراطَ * الْمستِقيم الصراطَ اهِدنا�: دعاءال يوميا اخلمس الصلوات يف تتلى اليت الفاحتة سورة يف اهللا علّم

تمعأَن ِهملَيرفض فلماذا بالذات، النعمة هذه لنيل �عاليت النعمة هل النعمة؟ هذه األمة من أحد نوال إذًا ي 
 األنبياء أن املعلوم من والدنانري؟ الدراهم يف تتمثل األنبياء أُعِطيها واليت الفاحتة سورة يف تعاىل اهللا من طُلبت
 جتلّي وناب اليقني، حق مبلغ معرفتهم بلغت بسببها اليت اإلهلية واملخاطبة املكاملة نعمة نالوا السالم عليهم



) احلب ولشدة القرب إىل اهللا تعاىلأي أن جتلي مكاملة اهللا حلّت حمل رؤيته لشدة (. الرؤية مناب الكالم
 أن عسى ماذا النعمة تلك أيضا حنن نرث بسببه والذي املستقيم الصراط اهدنا: أي به ندعو الذي فالدعاء
   واملخاطبة؟ املكاملة شرف ربنا يا لنا هب أن إال معناه يكون

 اليت الصاحلة لألعمال ووفِّقنا قويا إمياننا اجعلْ أن يعين إمنا الدعاء هذا إن الفهم قليلي من بعض يقول هنا 
 أمور كلها اهللا مرضاة حبسب والعمل الصاحلة األعمال وكسب اإلميان تقوية أن يدرون ال ولكنهم. ترضاها

 واألعمال القوي اإلميان من احمروم يكون اهللا، معرفة من نصيبا نال ما الذي والقلب. الكاملة املعرفة نتيجة تأيت
. القلب يف اهللا حب يهيج فقط وباملعرفة. وحدها املعرفة نتيجة القلب يف تتولد اهللا شيةخ إن. أيضا الصاحلة

 واقفا األسد كان إذا فمثال. وحدها املعرفة نتيجة ينشأ حبه أو شيء كل خوف أن أيضا الدنيا يف يالحظ كما
 املكان من تفر أسد هأن تعرف حاملا ولكن أبدا، ابه لن خاروف أنه تظن بل وجوده تدرك أن دون جبنبك
 وحسبته الفالة يف مرميا اآلالف مئات مثنه يبلغ كرمي حجر هناك كان إذا كذلك. صوابك فاقد وكأنك عفويا
 كانون، حبه يف لصرت عظيم شأن ذو كرمي حجر أنه عرفت لو ولكن. اهتمام أدىن تعريه لن حمضا حجرا

ال واإلنسان. وحدها املعرفة على يعتمد كله واخلوف احلب نأ ذلك من فتبني. املستطيع جهد لنيله ولبذلت 
. حتته مدفونٌ كبريا كنـزا أن يوقن مكانا يهجر أن ميكنه وال سامةً، حيةً فيه أن يعرف جحر يف يده يقحم
 إذا إال كامل بوجه أيضا تعاىل هللا خيضع أن لإلنسان ميكن الف املعرفة على موقوفا كله واحلب اخلوف كان فلما

 على أوال ليطّلع )أي أن حب اهللا تعاىل وخوفه يتولد يف القلب نتيجة املعرفة احلقيقية( معرفته، لديه كانت
 على حائزا أحد كان إذا إال يتيسر ال املعرفة من النوع وهذا. الكاملة وقدراته احلسنة صفاته له تتبني مث وجوده
 فالنعمة. يشاء ما يفعل وقادر الغيب عامل � أنه اهللا من بإعالم اليقني حق يوقن مث. وخماطبته اهللا مكاملة شرف

أي أن اإلميان ( وخماطبته اهللا مكاملة هي إمنا - الصاحلة واألعمال اإلميان قوة عليها تتوقف اليت - احلقيقية
 ىعل يطّلع مث أوال � وجوده املرء يعرف بواسطتها اليت )واألعمال الصاحلة تعتمد على مكاملة اهللا وخماطبته

 عليهم النبيون أُعطيها اليت النعمة هي هذه. االطالع هذا حبسب عينيه بأم القدرات تلك يرى مث قدراته،
 النعمة هذه لنيل بالعطش ابتلي الذي فالقلب. فأعطيكموها النعمة هذه اسألوين أن األمة اُهللا أمر مث. السالم
  )اخلامس اجلزء  األمحدية،الرباهني. (حتما سيناهلا

  : موضحا ضرورة احلصول على معرفة اهللا لكسب احلسنات واالمتناع عن السيئات� مث يقول
هناك شيء واحد فقط مينع اإلنسان من األهواء النفسانية واألعمال . إن مدار السعادة كلها على معرفة اهللا"

هذه هي . لشديدعرفة اهللا اليت يعلم ا أن اهللا موجود، وهو قادر وذو العذاب امبالشيطانية وهو ما يسمى 
علها جت يف ملح البصر وفتهلكهاالوصفة الوحيدة اليت تتسبب يف سقوط الصاعقة على حياة اإلنسان املتمردة 

فإنّ خالصه من الذنوب " عرفت اهللا"ومل يدخل يف مرحلة " آمنت باهللا"فما مل خيرج اإلنسان من حدود . رمادا
الذنوب نتيجة معرفة اهللا واإلميان بصفاته، فهذه حقيقة ال أما القول بأنه كيف ميكننا اخلالص من . مستحيل



فمثال إذا علم أن احلية تلدغ ومن . إن جتربتنا اليومية تدل على أن اإلنسان ال يقترب مما خيافه. يسعنا تكذيبها
 احلية؟ لدغته احليةُ مات، فأي عاقل سيقترب حىت ِمن عصا قُتلت ا احلية السامة ناهيك أن يدِخل يده يف فم

وإذا علم أن هناك أسدا يف فالة فال ميكن أن يسافر فيها أو . ألنه يظن أن تأثري السم قد يكون باقيا يف العصا
أنه  أيضا هذا القدر من العقل والفهم أم خيافون ما أُكِّد هلم األطفاليوجد يف . يدخلها وحده على األقل

  . خطري
الذنوب ما مل تتولد لديه معرفة اهللا تتوقف  ولن ، أحد أو دم الفداءفلن خيلِّص املرَء شيء سواء أكان انتحار

اعلموا يقينا أن سيل الذنوب وحبر األهواء النفسانية ال ميكن أن يتوقفا دون أن حيظى . واليقني بسم الذنوب
سعه وما مل حيصل ذلك ال ي. على كل عاٍص كصاعقة يقع موجود وأن سيفه �اإلنسان بيقني ساطع بأن اهللا 

وإذا قال أحد إننا نؤمن باهللا ونؤمن أيضا بأنه يعاقب العصاة ومع ذلك ال نستطيع أن نتخلّص . اجتناب الذنب
فهناك عداوة بني اإلميان الصادق واليقني الصادق وبني . نفسهمن الذنوب، لقلت يف اجلواب أنه كذب وخداع 

  ) ٣، ص٣ ج،امللفوظات. (لن يبقى ذنبحيثما وِجدت معرفة صادقة ويقني ساطع باهللا تعاىل . الذنب
  :  يف مكان آخر�مث يقول 

جيب اإلسراع إىل إحراز معرفة اهللا، فال جيد لذة العالقة باهللا إال الذي يعرفه، والذي ال يتقدم إليه بصدق 
إذا تقدمتم إىل اهللا قليال فسوف . ووفاء، فال يتقبل دعاؤه بوضوح ويبقى شيء من الظالم مالزما له حتما

يتقدم إليكم أكثر، لكن جيب أن يظهر التقدم منكم أوال، فمن الفكرة الباطلة أن يتوقع املرء منه شيئا دون أن 
 - نتيجةً لذلك- يتقدم إليه، فالسنة اإلهلية املستمرة يف هذا اخلصوص أن فعال يصدر أوال من اإلنسان، مث يظهر 

هذا فعله، فسيترتب عليه فعلُ اهللا وهو أن يسود البيت فمثال إذا أغلق املرء مجيع أبواب بيته ف. فعلٌ من اهللا
على اإلنسان أن يتحلى بالصرب بعد الدخول يف هذا الطريق. ظالم .  

بعض الناس يشتكون أم أحرزوا مجيع احلسنات، فقد صلَّوا وصاموا وتصدقوا وجاهدوا ومل ينالوا شيئا، 
بية اهللا، وال هم يكونون قد أجنزوا كل األعمال ابتغاء مرضاة فهؤالء هم األشقياء من األزل، إذ ال يؤمنون بربو

. ه الدنيا أيضاأجره يف هذيقوم به اإلنسان لنيل رضوان اهللا، بل ال بد أن ينال عمل ال ميكن أن يضيع  هاهللا، ألن
وم من املعل. ولذلك يعيش معظم الناس حالة الشكوك والشبهات، وال يدركون وجود اهللا هل هو موجود أم ال

ختربنا عن الوقت إذا اليت أن املرء حني ينظر إىل الثوب املَخيط يدرك فورا أن له خياطا حتما، كما أن الساعة 
وجدها املرء حىت يف الغابة فسوف يفكر حتما أن هلا صانعا حتما، وعلى هذا املنوال جيب أن تنظروا إىل أفعال 

فمن ناحية هناك أدلة عقلية على وجود اهللا ! ب القدرةاهللا أنه كم من ساعات متنوعة قد صنعها، وكم له عجائ
ومن ناحية أخرى هناك آيات جتعل اإلنسان يقر بأن اهللا ذا القدرات العظيمة موجود، فهو يظهر مشيئته أوال 

  .   ةنبوعلى مقربه وهذا هو األمر العظيم الذي يأيت به األنبياء ويسمى 
  :مث يقول حضرته يف مكان آخر



 وعرفان النعماء اإلهلية، وفروعه األعمالُ الصاحلة وأزهاره األخالق الفاضلة �إن أصل الدين معرفة اهللا "
وإن التمتع بتلك الثمرة هلو الفوز . ومثاره الربكات الروحانية واحلب اللطيف جدا، الذي ينشأ بني الرب وعبده

  . بالتقدس الروحاين والطهارة
ل املعرفة وإن العشق اإلهلي يفور بقدر املعرفة، ويف اليوم الذي ينشأ فيه احلب إن كمال احلب ينبثق من كما

  ."نفسه أول يوم من الوالدة اجلديدة، وتلك الساعة تكون ساعة أوىل للعامل اجلديداليوم  يكون لذات اهللا
  :مث يقول حضرته

ألشياء الدنيوية بنظرة االحتقار والذلة إن اهللا تعاىل جوهرة وبعد احلصول على معرفته ينظر اإلنسان إىل ا"
فابتغوا معرفة اهللا تعاىل واخطوا حنوه، ففي ذلك يكمن . على نفسه عند النظر إليهاكراه واإلحبيث ميارس اجلرب 

  ."النجاح
  :مث يقول

وهذا يتوقف على فضل . احلق واحلق أقول إن تقوى اإلنسان وإميانه وعبادته وطهارته كلها تأيت من السماء"
فاملعرفة احلقيقية هي أن يعترب اإلنسان نفسه . اهللا تعاىل وحده، فإذا شاء ثبتها يف اإلنسان، وإذا شاء أزاهلا

مسلوب القوى، بل ال يعترب نفسه شيئا يذكَر، وخير على أعتاب اهللا تعاىل ويسأله فضله مبنتهى التواضع 
مث إذا . حنه بضياء وقوة ولوعة لفعل احلسناتوالتذلل، ويطلب نور املعرفة الذي حيرق أهواء النفس، ويش

حظي هذا اإلنسان بشيء من فضله تعاىل ومن انشراح الصدر وطمأنينة القلب فعليه أال يغتر وال يفتخر بذلك، 
فلو . نفسه ِصفرا نزلت عليه أنوار اهللا اليت به نورا وقوة عدبل ينبغي أن يزداد تواضعا وتذلالً، ألنه كلما 

إن اعتداد املرء بنفسه . نسان ذا املبدأ لكان من املرجو أن تتحسن حالته األخالقية بفضل اهللا تعاىلمتسك اإل
  ."يف هذه الدنيا كرب ويؤدي به إىل أن يلعن اآلخرين وحيتقرهم

أتكلم معكم يف هذه األمور مرة بعد أخرى ألن اهللا تعاىل أراد من تأسيس هذه اجلماعة أن : "يقول حضرته
  .مرة ثانية تلك املعرفة احلقيقية والتقوى والطهارة احلقيقية اليت ال تتوفر يف هذا العصريقيم 

  :مث يتابع حضرته املوضوع نفسه فيقول
مبا أن الفسق والفجور قد ازداد يف العامل يف العصر الراهن أيضا وال ترى سبل معرفة اهللا وطرق الوصول إليه 

عة مبحض فضله ورمحته وبعثين ُألطلع على وجود اهللا تعاىل الغافلني عنه لذلك فقد أقام اهللا تعاىل هذه اجلما
أي أن الذي سيأتيه بالصدق والصرب (. �ائيا، بل أقول هلم أن يأتوين بالصدق والصرب والوفاء فأريهم إياه 

 وأنا أنت مين: وألجل ذلك خاطبين اهللا تعاىل وقال:  مث قال).� بعد اإلميان به �والوفاء فسريى اهللا 
  .منك

 من أجله وهو أن يولّد فينا مثل هذه املعرفة اإلهلية حىت �فهذا هو اهلدف الذي بعث املسيح املوعود 
نصل إىل مرتبة وكأننا نرى اهللا تعاىل وأن جنعل حبه وخشيته نصب أعيننا يف كل عمل نقوم به، وأن تتولّد فينا 



وفقنا اهللا تعاىل لفهم روح هذه .  حنقق اهلدف من بعثة حضرتهتلك املعرفة اإلهلية اليت حترق مجيع آثامنا وبالتايل
  .األمور والعمل ا

   هل حضرت اجلنازة؟هنا سأل حضرته
 اإلخوة يف الطابق السفلي، بينما يظلّسأنزل إىل . سأصلي صالة اجلنازة بعد صالتي الظهر والعصر اآلن

وتويف . ان دينان دين وهو ابن عبد املنعبد السبحان منإا جنازة السيد . املسجد ويصلون صالة اجلنازة خلفي
يف لترا إجنكان من األوائل الذين جاؤوا إىل هنا، إذ جاء إىل . إنا هللا وإنا إليه راجعون.  عاما٧٢عن عمر يناهز 

 عاما، وكان من اخلدام القدامى ٣٠ يف شعبة اجللسة السنوية طيلة األمانات ظل خيدم يف قسم .١٩٤٥عام 
  .وسأصلي عليه اجلنازة بعد صالة اجلمعة. وهو ابن عم السيد نصري دين

  
  


