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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 ، .  
  )١٢٩ :النحل (�إِنَّ اَهللا مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ�

لقد جاء يف القرآن الكرمي تأكيد شديد علـى       : "�يقول املسيح املوعود    
 الشيء األساسـي الـذي      هيالتقوى  ف". كافة األوامر وعلى التقوى والورع    

لقد مسعتم ترمجة أردية لآلية اليت تلوا يف مـستهل          . يقرب املرء إىل اهللا تعاىل    
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 األمر األول املذكور يف     .�إِنَّ اَهللا مع الَّذين اتقَوا    �: اخلطبة إذ يقول اهللا تعاىل    
يكون مـع   هذه اآلية هو أن عليكم أن تسلكوا مسالك التقوى دائما ألن اهللا             

النوع األول هم أولئك    : فتبني من ذلك أيضا أن الناس يف الدنيا نوعان        . املتقني
 صاحلة بغية احلصول علـى      الذين يسلكون مسالك التقوى ويعملون أعماال     

رضا اهللا تعاىل، ويسعون بكل جهدهم لكسب احلسنات لينالوا رضا اهللا وقربه           
ض احلـسنات واألعمـال     والنوع الثاين هم أولئك الذين يكسبون بع      . �

الصاحلة ولكن ال يضعون اهللا تعاىل أمام أعينهم عند كسبها، أو ال يفكـرون              
فهـؤالء  . عند القيام باألعمال أن اهللا تعاىل يراهم ويراقبهم يف كل حني وآن           

الناس من النوع الثاين يوقنون باهللا تعاىل أو يعتقدون على األقل بأن اهللا تعاىل              
ألرض موجود، ولكن ال يكون احلصول على رضـا         الذي خلق السماوات وا   

وعندما يقومون بالعمـل وإن كـان       . اهللا نصب أعينهم عند القيام باألعمال     
  . صاحلا ال يكون هدفهم من وراء ذلك أن ينالوا رضا اهللا تعاىل

وهناك نوع آخر من الذين ال يؤمنون باهللا تعاىل ائيا وال يوقنون بوجوده             
 تعاىل عنهم بأين ال أكون معهم بل أكون فقط مـع            فيقول اهللا . بل ينكرونه 

. الذين يندرجون يف القسم األول أي أولئك الذين يسلكون سـبل التقـوى            
ولكن صفة اهللا الربوبية تفيد غري السالكني على سبل التقوى أيضا ببعض النعم     

ولكن هذه الفائدة تقتصر على األمور واألشياء الدنيوية فقط . كما تفيد املتقني
فيستفيد منها املؤمن واملتقي أيضا     . ا فيها اهلواُء وضوء الشمس وما إىل ذلك       مب

ومثال ذلك التقدم يف العلـوم      . بقدر ما يستفيد منها امللحد الذي ال دين له        
ففيما يتعلق بالتجارب العلميـة  . العلمانية أو غريها من الثقافة الدنيوية احلديثة  
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لحد أيضا مثرات جهده يف هـذا اـال    ينال امل ؛أو االكتشافات احلديثة مثال   
أو خذوا زراعة األراضي مثال فيستفيد منها امللحد        . مثلما ينال املتقي والورع   

والذين ال يتقون اهللا أو امللحـدون الـذين ال          . واملتقي أيضا على حد سواء    
يؤمنون باهللا لو مل تؤثر فيهم صفة اهللا املتعلقة بالربوبية والرمحانية السـتحال             

فلما خلق اهللا تعاىل اإلنسان يف هذه       . م البقاء على قيد احلياة حلظة واحدة      عليه
الدنيا وضع له طريقني اثنني، طريق احلسنة وطريق السيئة ولكـن يف بعـض              
األمور أعطى كال النوعني من الناس أي الصاحلني والطاحلني بعـض الـنِعم             

  . بالتساوي
ىل السائد يف الطبيعة واحـد      على أية حال، يتضح من هنا أن قانون اهللا تعا         

ولكن ال بد من التوضيح هنا أن اهللا تعاىل يثمر يف بعض األحيـان              . للجميع
مساعي املؤمن واملتقي اليت يقوم ا يف الظروف نفسها بثمرات أكثر من غريه             

على املستوى نفسه بادئ تكون  وتتشابه املزارعفمثال . بغية إظهار جتلي قدرته  
  . ملتقي تثمر أكثر بسب أدعيتهالرأي ولكن مزرعة ا

 يف باكستان    السند  األراضي يف إقليم   �عندما عمر سيدنا املصلح املوعود      
وكان منـهم املولـوي     . يف بداية األمر أرسل بعض اإلخوة لإلشراف عليها       

لقد ذكرت ذلك من قبل أيضا بأن سـيدنا املـصلح           .  أيضا �" قدرت اهللا "
تلك األراضي بنفسه وزار من بينها مزرعة        لزيارة    ذلك  ذهب بعد  �املوعود  

: �القطن وسأل املولوي احملترم الذي كان صحابيا لسيدنا املسيح املوعود           
 املزرعة؟ أي كم قطنا ميكن أن جنين من هذه املزرعة؟ فذكر  تقديراتك هلذهما 

 وبعض اإلخوة اآلخرون    �وكان معه املريزا بشري أمحد      . ما كان يف تقديره   
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فتبـادلوا  . وا أن تقدير املولوي احملترم كان خاطئا حبسب رأيهم        أيضا، وحسب 
احلديث فيما بينهم وقالوا بأن تقدير السيد املولوي احملترم أكثر من حصاد هذه 

سوف ترون أننا سنحصد    : مسع املولوي احملترم كالمهم وقال    . املزرعة احملتمل 
هذه جوانب  نوافل يف   من هذه املزرعة بقدر ما أقوله على األقل ألين أديت ال          

فكان .   لذا إنين على يقني بأن هذه النوافل سوف تزيد حصادها األربعةاملزرعة
ففي الظـروف نفـسها     . احلصاد يف النهاية بقدر ما قاله املولوي احملترم متاما        

س نفسه يبارك اهللا يف مزرعة املتقني حني تكون البـذرة هـي هـي               قوالط
ها مثل السماد وغريها ويزيد اهللا تعاىل يف       وتستخدم األشياء األخرى أيضا نفس    

  .   بذلك وجوده�حصادهم نتيجة أدعيتهم ليثبت 
ويف أمور الدنيا أيضا يالحظ املتقي معية اهللا تعاىل، ولكن الذي يؤمن باهللا             

ولكـن  .  العامل املادي  باإلضافة إىل تعاىل إميانا كامال فله العامل الروحاين أيضا        
إن . ئده ومتعته، واحلق أنه ليس بوسعهم أن يالحظوها       أهل الدنيا ال يرون فوا    

أفكار الذين يسلكون مسلك التقوى تكون أعلى وأمسى بكثري، فهم يفكرون           
املستقبل أيضا مترفعني عن هذه الدنيا ويؤمنون بالغيب ويؤمنـون بـاآلخرة            ب

وعندما يرفعـون األيـدي     . ويكنون يقينا كامال وإيقانا تاما بوعود اهللا تعاىل       
 �ويف هذا العصر علّمنا املـسيح املوعـود         . دعاء يرون آيات استجابته   لل

هناك كثري من األمحـديني     . أسلوب إنشاء هذه العالقة الصادقة مع اهللا تعاىل       
 تعاىل، وبسبب هذه العالقة     باهللالذين هم أصحاب التجربة يف جمال عالقتهم        

وف أن هـذا    الصادقة خيربهم اهللا تعاىل بواسطة الرؤى واألحـالم والكـش         
  . سيحدث يف املستقبل مث حيدث ذلك متاما
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 عـن    إياها كذلك املراد من معية اهللا تعاىل أن الوعود اليت أعطانا اهللا تعاىل           
فيقول اهللا تعاىل بأنه إذا ثبـت       . حياة اآلخرة بعد املمات سوف تتحقق حتما      

 يعمل  فحني. ويف اآلخرة أيضا  لنال اإلنعام يف هذه الدنيا      اإلنسان على التقوى    
املتقي أي عمل ابتغاء مرضاة اهللا ينال حسنات الدنيا واآلخرة، فهذا وعد من             

 -كما قلـت سـابقا    -اهللا، فالذين يعملون الصاحلات ابتغاء مرضاة اهللا هم         
فمن املهم جدا أن تعرفوا أن الذين حيرزون هذه األعمـال احلـسنة             . املتقون

 الذين يتحلون بـالتقوى     ويعملون هذه الصاحلات لنيل رضوان اهللا فقط هم       
هناك آخرون أيضا يعملون احلسنات واألعمال      . ويسريون على دروب التقوى   

احلسنة لكنها ال تكون بدافع احلصول على مرضاة اهللا، فهم ال حيرزون هـذه          
جيب أن جيتنب املرء كل صغرية وكـبرية        . األعمال احلسنة لنيل رضوانه تعاىل    

 املتقي، وال يكفـي     �املسيح املوعود   من الذنوب وفق ما عرف به سيدنا        
اجتناب السيئات فحسب بل جيب التقدم على درب احلـسنات والتخلـق            

، �مث ال بد من إنشاء عالقات الوفاء الصادق بـاهللا           . باألخالق النبيلة أيضا  
هنـا ينـشأ    . فإذا تيسرت كل هذه األمور فعندئذ ميكن أن يدعى املرُء متقيا          

أن يسعى املرء ألداء حق العبادة      : لصادق باهللا؟ فاجلواب  السؤال ما هو الوفاء ا    
 جهد املستطيع، وبعد حتقق هذه      �ويوظف كل املواهب لالمتثال ألوامر اهللا       

فاحملسن من يقدم   )). والذين هم حمسنون  ((احلالة ذكر اهللا يف هذه اآلية نفسها        
ون أي يكرمه دون أي جهد منه، فهـؤالء املكرِمـون يـدع           .. جائزة ألحد 

مث من معاين اإلحسان أن حيرز املرء الكمال يف عمله ويتقنـه، وأن             . حمسنني
األوضـاع  يأخذ املعلومات الوافية عن عمله، وينجز كـل عمـل حبـسب            
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ن يتأملون من أجل اآلخرين       م  :فكأن احملِسن على نوعني   . والظروف والوقت 
 عـن   ويستعدون خلدمتهم كل حني وآن وينصرفون إىل خدمتهم بغض النظر         

 جلّ مهّهم أن خيـدموا اإلنـسانية، مث         ومن كان  ،دينهم وأفكارهم، وشعبهم  
كلما اقتضت احلاجة بل يغتنمـون كـل   يتقدمون يف سعيهم خلدمة اآلخرين      

  .   ويسعون جاهدين لتقدمي التسهيالت املمكنة هلمفرصة خلدمتهم
فمن واجب كل أمحدي أن خيدم اإلنسانية ذا احلماس والعاطفة، وإن 

 خيدمون سلفا اإلنسانية ذا احلماس، فهم حيسنون �ألمحديني بفضل اهللا ا
إىل اآلخرين دون أن مينوا عليهم بذلك، أما الذين مينون فليسوا حمسنني ألنه 
إذا من املرء وذكر إحسانه فلم يتمسك باخللق احلسن والتقوى، إذ من 

ن إطالقا على من مقومات التقوى أن ال يذكر اإلنسان إحسانه أبدا وال مي
  .         أحسن إليه

فحني يتوجه مهندسونا الشباب واألطباء مثال أو املختصون يف جماالت متنوعة 
أخرى إىل أفريقيا متطوعني للعمل على مشاريع كثرية هناك، منها مثال تركيب 
املضخات لتوفري مياه الشرب للسكان ويسعون لتوفري الكهرباء أيضا ويبنون 

 لتتهيأ هلم الدراسة، ويفتحون العيادات واملستشفيات لتتوفر املرافق هلم املدارس
الصحية بسهولة وتزول معانام، مث إن األساتذة واألطباء يقيمون هناك يف 

ويضطرون لإلقامة يف بعض األماكن اليت أوضاع صعبة للخدمة سنني طويلة، 
دفوعني بعاطفة اخلدمة توفر فيها الكهرباء وال املاء، إال أم يقيمون هناك ميال 

  .من احملسننييف النهاية اليت جتعلهم 
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فإن هذه اخلدمة واملعاملة الطيبة لإلنسانية تكون خالصة هللا ونابعة عن تقوى 
  . مقابلهأخذ شيءخالية من أي طمع يف والقلب 

كذلك عند حدوث الكوارث الطبيعية يف البالد املختلفة يتوجه إليها بعض           
  منظمـة من مجاعتنا ويقدمون خدمام حتـت إشـراف  األطباء واملتطوعون  

ال يبتغـون مـن     بل  لقاء خدمام    يف شيء    يطمع هؤالء ال  . "اإلنسانية أوال "
ـ    . نيل رضا اهللا تعاىل   خالل سفرهم هذا إال      سدون هـذه   فإن هؤالء الذين ي

     األعمال اإلنسانية الطيبة من خالل ع ما اآلخرين إمنا    ولهم  لمهم وعم ينفعون
وكما ذكرت  .  هم املتقون واحملسنون   هؤالءن بذلك ابتغاء مرضاة اهللا،      يقومو

يف إحدى اخلطب املاضية أيضا أن املهندسني األمحديني قد أنشأوا يف بوركينا            
      بـوا يف طرقهـا     دوا طرقها وركَّ  فاسو قرية منوذجية تتوفر فيها الكهرباء وعب

واملناسـبات  لـربامج    ا وأزقتها األضواء، كما أنشأوا فيها قاعة كبرية لعقـد        
 تزرع الزراعية اليت الدفيئاتاالجتماعية على مستوى القرية، كما أقاموا بعض        

لشرب اضار وغريها لسد احلاجة احمللية، كما وفروا فيها املياه للري و          فيها اخلُ 
  امليـاه يف خمتلـف القـرى       مضخات ذلك فقد أقاموا     وباإلضافة إىل . أيضا

تظهر على وجـوه النـاس      هذه   اخلريية   مماهل أع ي هؤالء عندما ينه . األخرى
 عجيبة وهي جديرة باملشاهدة، وعندما يعـود هـؤالء           وفرحة احملليني سعادة 

 عظمة هذه املهـام الـيت        على ويأتون ببعض صور أعماهلم نتعرف بواسطتها     
هم فـرحت كما نرى يف هذه الصور      نرى أمهيتها ألهل تلك املناطق      و ،أجنزوها

 أو العاشرة من عمره  الثامنة البالغ   عند الطفل  فرحة كبرية    ال شك أا  العارمة،  
 يف متناوله    فأصبح املاء اآلن   مخسة أميال    مل دلو املاء من   الذي كان يضطر حلَ   
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ال تـتم هـذه     . عنده فهذه نعمة عظمى     ؛قرب بيته بعد جهود هؤالء اإلخوة     
ى أحد  األعمال كلها من أجل احلصول على أي شيء مقابله وال نفعله منا عل            

 عنـد     نظام اجلماعـة   بل على عكس ذلك إن أطباءنا ومهندسينا يشكرون       
ـ  هذه الفرصة للخدمـة وي     ألنه أعطاهم الرجوع من هذه املهام      ـم   عدون أ

  . مستعدين للذهاب مرة أخرى هلذا العمل التطوعيونسيكون
يف هذه السنة أيضا هناك مشروع إلقامة مخس قرى منوذجية يف بالد خمتلفة             

 ومنظمـة   أمريكاإن املنظمات الفرعية للجماعة يف بعض البالد مثل         .  اهللا بإذن
قرية إنشاء   قد وعدت بتحمل مجلة تكاليف        أيضا جملس أنصار اهللا يف بريطانيا    

أيضا يف إقامة بعـض     " اإلنسانية أوال "، كما سامهت املنظمة      واحدة منوذجية
   هذه العاطفة للخدمـة    ب ف .  أملانيا بذلك أيضا   مجاعة هذه القرى، وقد أوصيت

 احملسنني، كما أن الذين يوفرون املبالغ إلجناز        يف زمرة  ون هؤالء اخلادم  يدخل
إن األمحدي الذي آمن بإمام الزمان      . هذه األعمال أيضا يعتربون من احملسنني     

سعى جاهدا قدر املـستطاع للـسلوك يف دروب         يااللتزام بالتقوي   بوتعهد  
يقول اهللا تعاىل ألمثال هؤالء بأنين معهم وأبقـى          ، احملسنني معيكتب  لالتقوى  

عندما يعود هؤالء الشباب يذكرون بأنفسهم أيضا بأم واجهوا         . معهم دوما 
أعماهلم ولكن اهللا تعاىل أراهـم      إجناز  مشاكل عويصة يف بعض األحيان أثناء       

يقولون بأن هذه األمور قد     . جتلي قدراته فحلّت تلك املشاكل بطرق معجزة      
كذلك كما قلت إن املراد من احملسنني هنا        . نا يقينا وإميانا بذات اهللا تعاىل     زادت

جيعلـون  و علمهم ومعرفتهم لترقيةيسعون أوال مث   هم الذين يهتمون بأنفسهم     
 فكلما ارتقى علـم   . األعمال الصاحلة جزءا من حيام وينفعون ا اآلخرين       
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 وحقّقة عليا بني احملسنني  درجختطّىأحد وزادت معرفته وسعى لنفع اآلخرين 
فتح له طرق وآفـاق     نخيطو حنو األمام دوما وت    وبذلك   .معراجا يف اإلحسان  

ريى مناحي ومشاهد أخـرى     فجديدة تقوده حنو الرقي األخالقي والروحاين       
لمتقـوى ويزدهر يف ال  يزداد عالقة باهللا تعاىل ومعرفةً بصفاته       وة اهللا تعاىل،    عي، 

ـ     إىل اهللا تعاىل     ن اإلنسا توصل فإا دورةٌ  سنات ومعرفتـه   جراء كـسبه احل
ينتبه أكثر لكسب احلـسنات     وعندما يصل إىل هذه احلالة      بالصفات اإلهلية،   

 وذه األعمـال    .أداء حقوق اهللا وحقوق العباد    بعرفة  درجة عليا يف امل   فينال  
سنني واألفعال الدالة على اإلحسان يدخل اهللا تعاىل عباده يف زمرة أولئك احمل           

الذين ال مينون على اآلخرين صنائعهم بل يضحون بأنفسهم ويتحملون الشدة           
مث يتبعون أصالً ينطـوي     . إلراحة اآلخرين ويتنازلون عن حقوقهم من أجلهم      

  .على االهتمام بأداء حقوق اآلخرين بدال من التركيز على نيل حقوقهم
ملعترضـني علـى    كثريا ما أعرض على من أقابلهم من القادة والزعماء وا         

 أن جلّ اهتمام أهل الدنيا      - الذين ليس لديهم إملام بتعاليم اإلسالم        -اإلسالم  
ينصب على املطالبة حبقوقهم، فإم بعد االعتراف حبقوقهم يبذلون قـصارى           
جهودهم لنيلها، ولكن األسف أن املطالب حبقوقه ال يلتزم مبقتضيات العـدل           

 املـسلمون   -بيده زمام إعطاء هذه احلقـوق     والتقوى كما ال يلتزم ما من       
أما اإلسالم فيطالب   .  وهو ما يؤدي إىل الفساد     -وغريهم سواء يف هذا اال      

فلو عمل املسلمون به الختفى الفـساد       . املسلمني بالعمل ذا التعليم املذكور    
املستشري يف البلدان اإلسالمية، وهذا التعليم يتلخص يف أن تسعوا جاهـدين         

قوق اآلخرين قبل مطالبتهم بأدائها لكم، بل جيب أن حتسنوا إلـيهم            ألداء ح 
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لتعدوا من احملسنني بسبب سعيكم لترسيخ القيم اإلنسانية، فينبغي أن تمـوا            
 لقد ورد يف احلديث النبوي الشريف تأكيـد       . بقضاء حاجات اآلخرين أكثر   

لـو عمـل    ف. على حق اخلدم أن ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون         
اجلميع ذا األصل ملا بقي أحد جائعا يف العامل كله، وال ميكن أن يبقى أحد                

تعرض على التلفاز صور بعض     . بال كساء ولباس، وال تهضم حقوق الضعفاء      
األطفال األفارقة الذين يعانون العوز والفاقة، وكثري منهم أوشكوا على املوت           

إن األمهات أيضا يعـانني اجلـوع       . همجراء شح املواد الغذائية أو تضرر منو      
فلو فكر اجلميع يف أداء حقوق اآلخرين . والفاقة فال يستطعن إرضاع أوالدهن

وختلّى عن فكرة السيطرة على موارد غريه، بل سعى لتنمية كفاءات اآلخرين            
فلـو  . ومساعدة الضعفاء لنهوضهم لتالشت هذه املشاكل اليت متأل العامل كله         

البالد اإلسالمية، وكان اهتمام القادة بالشعب أكثر من راعت ذلك حكومات 
اهتمامهم برصيدهم يف البنك، وسعوا ليكونوا من احملسنني امللتزمني بالتقوى ملا 

. عانت بالدنا اإلسالمية هذه احلالة املأساوية من االضطراب والفقـر املـدقع   
 يـستغلها   ولكن مع األسف إن البالد اإلسالمية أكثر عرضة هلذه احلالة اليت          

فكلما ذكرت هذا األمر أمام هؤالء القادة والزعمـاء واملعترضـني           . األغيار
لو سعيتم حلل مشاكل بالدكم بالتزامكم بالعدل فسعيتم لوجدمت         : وقلت هلم 

أا تنتهي تلقائيا وبكل سهولة، فريد علي معظمهم معترفني أن ما قلته هـو              
ولكنهم عندما يعودون إىل    ! الميةاحلل الصحيح، وما أروع هذه التعاليم اإلس      

جمالسهم حتول مقاصدهم الشخصية دون تنفيذ ما اعترفوا به وما أُعجِبوا به،            
ال غبار لو بذل . أي أم يشتركون يف السباق من أجل املنافع القومية والوطنية
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الناس جهودهم من أجل مصاحلهم الوطنية إذا كانت جهودهم هذه مبنية على     
ست على غصب حقوق اآلخرين، ألن البديهي أن اإلنـسان  احلق والعدل ولي 

يهتم بنفسه أوال، فيمكن هلذه البالد أن تم بنفسها أوال؛ ولكـن جيـب أال               
يكون هذا االهتمام على حساب مصاحل البالد األخرى وثرواا، إنه أسلوب           
خاطئ أن يغصب أحد حقوق اآلخرين من أجل احملافظة على حقه هو، فإنه             

  .األنانية اليت ال تؤدي إال إىل نشر الفساديدلّ على 
على أية حال، من واجب كل أمحدي أن يلتزم بالتقوى ويسعى جاهـدا             
ليكون من احملسنني حىت يرى مشاهد قرب اهللا تعاىل، وحياول أن يـدخل يف              

هذا هو الطريق الوحيد الذي ميكن أن يساعدنا على إصـالح           . معية اهللا تعاىل  
ومن واجبنا أن نسعى للتـصبغ بـصبغة اهللا         . ا من الفساد  أنفسنا وإنقاذ حميطن  

لو انتبهنا إىل أداء حقوق العبـاد       . تعاىل والتخلق بأخالقه تعاىل وفق كفاءاتنا     
وكنا مستعدين له دوما لكانت نعماء الدنيا كلها خدما لنا، وهكذا سنـزدهر 

ىل فسيـصبح   وإذا قام اإلنسان ذه األعمال خالصة لوجة اهللا تعا        . يف التقوى 
باختصار، جيب أن يكون حمور أفكارنا من مجيع        . كل ما سواه شيئًا ثانويا له     

لقد ذكر اهللا تعاىل موضوع إنعامـه علـى         . النواحي هو نيل رضى اهللا تعاىل     
بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن فَلَـه         �: احملسنني بأسلوب آخر إذ قال    

  بر دنع هرونَ      أَجنزحي ملَا هو هِملَيع فولَا خو أي اعلموا   ،)١١٣البقرة   (�ه 
  . وكان حمسنا فأجره عند ربه ولن خياف ولن حيزن�أن من سلَّم نفسه هللا 

عندما أكون أنا حمطَّ أنظاركم إذْ ال تطوفون إال حويل وال : �يقول اهللا 
دفون إال إىل رضواين، أي حني يسلِّم العبد ه هللا فإن اهللااملؤمن املتقي نفس 
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 يكفله، وختتفي مجيع مهومه وأحزانه وال يبقى له أي قلق ووجل، فأي �
خوف وحزن يبقى ملن يفوض نفسه كلَّه إىل اهللا منيبا إليه حمسنا، ويكرس 
مجيع كفاءاته ومواهبه خلدمة اخللق واإلنسانية؟ فالتقوى احلقيقية تعرف ذين 

سيدنا يقول .  يضعان العبد يف احلضن اإلهلي ويكسبانه حبهالعملني اللذين
من الضروري إلحراز لقب املتقي، أن يعزم املرء على : �املسيح املوعود 

اجتناب كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وغصب احلقوق والرياء والعجب 
والتحقري والبخل ويهجرها ائيا وجيتنب األخالق الرذيلة كلها، ويتقدم 

بلَها يف التخلق باألخالق النبيلة إذ ينبغي أن يقابل الناس بدماثة وحسن مقا
 ويبحث عن مقام �خلق ومؤاساة، ويبدي الوفاء احلق والصدق مع اهللا 

حممود من اهللا، فبهذه األمور يسمى املرء متقيا، وإن الذين حيوزون هذه األمور 
دى هذه األخالق أي إذا كان أحد يتصف بإح(هم املتقون يف احلقيقة، 

واتصف غريه بأخرى فلن يسمى متقيا ما مل جتتمع فيه جمموعة هذه األخالق 
 فما �يحزنونَ هم ولَا علَيهِم خوف ال�ففي حق هؤالء الناس ورد ) الفاضلة

 وليا ألمثال هؤالء كما قال �الذي يريدونه أكثر من ذلك؟ إذ يكون اهللا 
�وهلَّى ووتا يالصنيحأي بوجود هذه احلسنات يكون  ()١٩٧ األعراف (�ل

 الَّتييهم يد، فقد ورد يف احلديث أن اهللا يكون أ)مع الصاحلني ويتوالهم
شطبا ونيبِه أوابصهيتالَّ مر رصبمبِهون ييتالَّ ا وآذا عمسابِهِ وني أومرجلَه 
من عادى يل وليا فقد آذنته "ويف حديث آخر ورد . بِهاون يمش الَّتي

  ".باحلرب
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عندما يهاجم أحد ويلَّ اهللا فإن اهللا ينقض عليه : �ويف موضع آخر قال 
  . كما تنقض اللبؤة بغضب على من غصب منها شبلها

، فإن الذين يكون اهللا وليهم فإن �فما أسعد حظ أولئك الذين يتوالهم اُهللا 
. لتفتون إىل إحراز احلسنات يف املستقبلمهومهم وأحزام تنجلي تلقائيا، في

إن اإلنسان بطبعه يكون خائفا على . وإذا كانت هلم أعمال سيئة سابقة فتغفر
مستقبله؛ الالجئون السياسيون كُثُر، فهم دوما قلقون على مستقبلهم 
ومصريهم، هل يقبل طلبهم للجوء أم يرفض، فقد الحظت بعضهم قد نقص 

خلوف، فحني يأتون لزياريت تكون وجوههم شاحبة، وزم كثريا بسبب ا
وبعضهم قلقون على ظروف جتارم ومستقبلها، كما أن الطالب خيافون 

باختصار إن األمور املستقبلية تخيف اإلنسان وتقلقه حىت . بسبب االمتحانات
وكذلك احلزنُ الذي يصيب اإلنسان على ما تعرض له . تظهر نتائجها النهائية

بعض أهل الدنيا حيزنون . اضي، فاإلنسان حيزن على قدر حجم اخلسارةيف امل
على اخلسائر يف التجارة لدرجة يصابون بسببها بأمراض دائمة، وبعضهم 
يفقدون  اتزام العقلي، وبعضهم يصابون بنوبة قلبية جتعلهم طرحيي الفراش 

 حبقه أن ال � أما املؤمن املتقي واحملسن فيقول اهللا. بشكل دائم، أو ميوتون
املتدين الذي يدرك صفات اهللا إدراكا حقيقيا، فخوف عليهم وال هم حيزنون، 

ال شك . ويسعى إىل العيش يف ضوء ذلك، ال تتسلط عليه اهلموم الدنيوية أبدا
أن الصاحلني أيضا يطرأ عليهم اخلوف واحلزن، إال أن مهومهم وأحزام ال 

، فهم �يف سبيل الفوز برضوان اهللا تكون مادية، فإمنا خيافون وحيزنون 
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 يف بيت شعر له باللغة �سيدنا املسيح املوعود خيافون غضب اهللا كما قال 
  :األردية حبق عباده اهللا الصاحلني ما معناه

 ارا  هو كيف يرضى عنهم ذلك احلبيبهم ليال وهمإن ما ي�  
اء وذكْر اهللا  يلفت انتباههم إىل الدع�فهذا القلق للفوز برضوان اهللا 

 فذكر اهللا نفسه )٢٩ الرعد (�الْقُلُوب تطْمئن اللَّه بِذكْرِ أَلَا�فيطَمئنهم نداُء 
يزيل عنهم ذلك القلق ويكسبهم الطمأنينة ويزيل مهومهم السابقة ويقنعهم بأن 

فخوف املتحلِّني بالتقوى يكون بدافع . ال خوف عليهم يف املستقبل أيضا
 ه ملتاعاخشية وهلفة جتعلعند املرء أن تكون ودة، واملراد من التقوى احلب وامل

واحلق أن هذا االضطراب هو الذي يقوي . للحصول على رضا اهللا تعاىل
وعلى النقيض من ذلك إن اضطراب . القلب ويكسب املرَء مرضاة اهللا تعاىل

يعد من والذي يسلك مسلك تقوى اهللا و. أهل الدنيا يهاجم قلوم ويغزوها
 دائما، وحياسب عينيهاحملسنني جيعل أداء حقوق اهللا وحقوق العباد نصب 

فهذا هو الفرق بني .  وبالنتيجة يكون مورد أفضال اهللا تعاىلنفسه على أعماله
فكل أمحدي حباجة إىل أن . خوف يصيب أهل الدنيا وخوف يواجهه املتقون

ك التقوى وتدخله يف عداد مسالعلى يحدث يف نفسه تغيريات تدفعه للسلوك 
احملسنني حىت حنظى بقرب اهللا تعاىل دائما الذي خيلّصنا من خماوف الدنيا 

وإذا كانت عندنا بعض املخاوف فلتكن من أجل ترسيخ حب اهللا . واآلخرة
عندما حنقق معايري . عندها ستكثر علينا إنعامات اهللا تعاىل. تعاىل يف القلوب

تعاىل معنا حتما وتزداد أفضاله علينا كما قلت من حب اهللا تعاىل سيكون اهللا 
 بصبغة وينصبغ يسعى جاهدا ليكون حمسنا هعندما يرى اهللا تعاىل أن عبد. قبل
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 علما أن ؟ ال أمطر عليه أفضايل وإنعامايتفيقول لم ه؛ بغية نيل مرضاتهصفات
ر فعندما تنـزل أفضال اهللا كاألمطا.  أضعافا مضاعفةهاهللا تعاىل يعطي عبد

يقول املسيح .  تعاىلاحتواء أفضالهتزول مهوم الدنيا كلها بل يتعذر على املرء 
  : ة الفتا أنظار املؤمنني إىل التقوى احلقيقي�املوعود 

إن التقـوى احلقيقيـة تكـون       . التقوى احلقيقية ال جتتمع مع اجلهل قط      "
نوا إِنْ تتقُـوا اَهللا     يا أَيها الَّذين آم   �: مصحوبة بالنور كما يقول اهللا جلّ شأنه      
     كُمئَاتيس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعجا   �: ، ويقول أيضا  �يورن لْ لَكُمعجيو

 ونَ بِهشمإذا متسكتم بصفة التقوى ورسختم عليهـا، سـيجعل اهللا           . �ت أي
 به يف مجيع    بينكم وبني غريكم فرقا واضحا وهو أنكم ستعطَون نورا تسلكون         

. مبعىن أن ذلك النور سيعم أفعالكم وأقوالكم وقواكم وحواسكم        . مسالككم
فسيكون يف عقولكم نور ويف كل ما تقولونه نور، ويف عيـونكم نـور، ويف     
آذانكم نور ويف لسانكم نور، ويف كالمكم نور، ويف كـل حركـة مـن               

فباختصار، . ةوالسبل اليت تسلكوا ستصبح نوراني . حركاتكم وسكناتكم نور  
  ."ستمأل كافة قواكم وحواسكم نورا وستمشون يف النور كليا

 فيهـا   للدخولفحني يكون عبد من عباد اهللا تعاىل يف هذه احلالة أو يسعى             
ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا للوصول إىل هـذا         . يقع أعداؤه يف بطش اهللا تعاىل     

تنب مكائد األعداء دائما    ننال الفيض ومنتع اآلخرين أيضا بالفيض وجن      فاملعيار  
عندما تسودنا هذه احلالة جنذب حب      . وأن ترد شرور املعارضني يف حنورهم     

نشاهد واهللا تعاىل وخندم البشرية خدمات عفيفة ونبلّغ دعوة اإلسالم إىل العامل            



 

- ١٦ -

وفقنا اهللا تعاىل لذلك ولالستمرار يف      .  اجلماعة أيضا  بأعداءمشاهد بطش اهللا    
  . آمني. ىل هذا املقامالدعاء والوصول إ

شهيد الدكتور حممد عامر الـذي      الاليوم أيضا سأصلي صالة الغائب على       
كان يـسكن يف  ) كان صيدالنيا ولكنه كان معروفا كطبيب   (،  صيدالنياكان  

لقد دخل بعـض اهـولني إىل       . قرية هرنائي يف إقليم بلوجستان بباكستان     
لقد . رصاص وأردوه شهيدا  م وأطلقوا عليه ال   ١/١٢/٢٠١١مستوصفه بتاريخ   

وصل خرب استشهاده متأخرا ألنه ليس يف قرية هرنائي فرع رمسي للجماعـة             
كانت زوجته أيضا تعمـل  . متأخرا إال استشهادهحادث  عن  لذلك مل يعرف    

لقد انضم إىل اجلماعة يف مدينة قائد آبـاد يف حمافظـة            . يف مستشفى هرنائي  
بعض أفراد عائلتـه    . د يف عائلته  خوشاب يف باكستان، وكان األمحدي الوحي     

ينتمون إىل منظمة معروفة يف باكستان بكوا منظمة إرهابيـة فمـا كـانوا              
وقد . ليتحملوا أن يبايع فرد من أسرم وينضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية      

هذه العائلة كانت من سـكان حمافظـة        .  استشهاده أسبابيكون ذلك أحد    
. م١٩٩٨م، وتزوج يف ١٩٩٤بايع الشهيد يف . بباكستان بداية" رهـغفرظم"

ندعو اهللا تعاىل أن . وكان طيب الفطرة وخملصا جدا    طفلَين  ترك الشهيد وراءه    
يتغمده مبغفرته ورمحته ويرفع درجاته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصرب           

  . والسلوان، آمني
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