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التقوى

﴾﴿

ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ
* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«

ما حقيقة  ذبح احليوان يوم العيد
ِدَماُؤَهــا  َواَل  حُلُوُمَهــا  الََّ  نَــاَل  يـَ لَــْن 
ِمْنُكــْم َكَذلِــَك  ْقــَوى  التـَّ َنالُــُه  يـَ َوَلِكــْن 
َمــا  َعلَــى  الََّ  ُوا  لُِتَكــرِّ َلُكــْم  رََها  َســخَّ
)احلــج   اْلُمْحِســِننَي ــِر  َوَبشِّ َهَداُكــْم 

)37
هــذه اآليــة مــن اآلايت الــي تتحــدث 
مــع  وُوضعــت  التضحيــات،  عــن 
اآلايت الــي ورد فيهــا موضــوع احلــج. 
لقد ُأمر املسلمون، سواء ذهبوا للحج 
هــذه  القرابــني يف  يذحبــوا  أم ال، أبن 
األايم حتمــا حــال قدرهتم على ذلك. 
وهلــذا الســبب يذبــح عشــرات املاليني 
مــن املســلمني يف العــال األنعــام قرابــنَي 
يف يــوم عيــد األضحــى الــذي حُيتفــل 
به إحياًء لذكرى قرابن ســيدان إبراهيم 
جملــرد  اإلنســان  لكــن  واحلــج.   
ذحبه األنعام قرابان ال يعّد مقبوال عند 
هللا بــل قــد بــنيَّ هللا  يف هــذا اآليــة 
ولفــت أنظــار املؤمنــني إىل أن األصــل 
األمــر  والتقــوى،  قلوهبــم  طهــارة  هــو 

 . الذي يقدره هللا
فــال يفرحــّن املؤمــن مبجــرد ذحبــه يــوم 
العيــد حيــواان مسينــا ومثينا. فإن ل تكن 
التضحيــات  وكانــت  التقــوى  لديكــم 
ال تلفتكــم إىل تطهــري القلــوب فمهمــا 
ذحبتم من األنعام فال قيمة له يف نظر 
هللا. لقد   بنيَّ ســيدان املســيح املوعود 
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خطبة عيد الضحية   
اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد 

أيده هللا تعاىل بنصره العزيز 
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

يوم 2017/09/2 
يف مسجد بيت الفتوح بلندن
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حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

 احلكمة من هذا املوضوع وعمقه 
وتفصيله يف شىت املواضع، فأقدم لكم 
حــول  مــن كالمــه  املقتبســات  بعــض 
أن  مبيِّنــا  قــال  فقــد  املوضــوع.  هــذا 
اإلســالم عبــارة عــن إلقــاء الــروح علــى 
عتبــات هللا  بكامــل الرضــا، وأن 
يتقدم اإلنســان للذبح، إن هذا املقام 
ُينــال بعــد الفــوز مبعرفــة هللا الكاملــة. 
وكيــف تتحقــق املعرفــة الكاملــة، يقول 

حضرته يف ذلك: 
إن أصــل اخلــوف واحلــب والتقدير هو 
املعرفة التاّمة. فمن ُأعِطي املعرفة الّتامة 
فقــد ُأعطــي اخلــوف واحلــب الكامَلني 
أيًضا. وكّل من ُأعطي اخلشية الكاملة 
واحلــب التــاّم فقــد جُنِّــي مــن كل ذنــب 

ينشــأ مــن التجاســر.)إذن فحــب هللا 
 وخوفــه وإدراك مقاِمــه وذاتِــه هــي 
األمــور الــي ختلــق املعرفة، وحني تنشــأ 
املعرفــة يتمكــن اإلنســان مــن اجتنــاب 
عندهــا  حضرتــه:  يقــول  ذنــب(  كل 
يتخلــص اإلنســان مــن الذنــوب، ألنــه 
 . حيرز الفهم الصحيح وإدراك هللا
لتحقيــق هــذا اخلــالص ال حنتــاج إىل 
أّي دم، وال إىل أّي صليب وال حاجة 
لنــا إىل أيــة كّفــارة، بــل حنن حباجة إىل 
تضحيــة واحــدة، أال وهــي التضحيــة 
بنفوســنا، تلــك التضحيــة الــي تشــعر 
فطرتنــا ابحلاجــة إليها. وهذه التضحية 
ُتدعــى بتعبــري آخــر »اإلســالم«. )أي 
ال يعــّد اإلنســان مســلما حقًّــا إال إذا 

ى بنفســه( واإلســالم يعي تسليم  ضحَّ
العنق للذبح. أي أن تضعوا أرواحكم 
على عتبة هللا طوًعا وانصياًعا. إنَّ هذا 
االســم اجلميل هو روح الشــريعة كلِّها 
ولــب مجيــع األوامــر. إن تســليم املــرء 
عنَقــه للذبــح برضــا وقناعــة حقيقيــني 
وعشــقا كامــال.  اتًمــا  حبًّــا  يتطلــب 
)أي ال يســتطيع املــرء أن يقــدم عنقــه 
برضا وســرور وال يقدر على التضحية 
إال إذا كان احلــب والعشــق كاملَــني( 
املعرفــة.  يتطلَّــب  الكامــل  فاحلــب 
فكلمة اإلسالم ُتشري إىل أّن التضحية 
احلقيقية تتاج إىل معرفة كاملة وحّب 
كامل، ال إىل شيء آخر. وإىل ذلك 
َناَل  قد أشار هللا تعاىل يف قوله: َلْن يـَ

فال يفرحــّن املؤمن مبجرد ذبحه يوم العيد 

حيوانا سمينا ومثينا. فإن مل تكن لديكم 

التقوى وكانت التضحيات ال تلفتكم إىل 

تطهري القلوب فمهام ذبحتم من األنعام 

فال قيمة له يف نظر اللــه. لقد بنيَّ ســيدنا 

املســيح املوعــود  الحكمة من هذا 

املوضوع وعمقه وتفصيله يف شتى املواضع...
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َنالُــُه  يـَ َوَلِكــْن  ِدَماُؤَهــا  َواَل  حُلُوُمَهــا  هللَا 
.ْقَوى ِمْنُكم التـَّ

أن ختشــوين  هــي  التضحيــة؟  هــي  مــا 
وتتقــوا مــن أجلــي. جيــب إدراك هــذه 
النكتة والفلســفة، فليس هللا  شــيئا 
مــن خشــيته، كال،  بــد  لــذا ال  خميفــا 
بــل خشــية هللا متاثــل خــوف املــرء مــن 
خيــاف  مثلمــا  أقاربــه،  أحــبِّ  عتــاب 
أمــه، فهــو ال  منــه  الولــد أن تســخط 
خيافها لكونا خميفة يف ذاهتا، كال، إمنا 
خيــاف ألن ال أحــد حيبــه كاألم، بــل 
للولــد عالقــة خاصــة ابألم. ولذلــك ال 
يطيــق ســخطها، ويعــرف كيــف يقــدر 
كل ما تقول له. فاألوالد الذين حيبون 
الوالدين ال يرضون حىت عندما يكرون 
أن يسخط منهم الوالدان، فهم يبذلون 

قصارى جهودهم إلرضائهم. 
املؤقــت  املــادي  احلــب  نــرى يف  كمــا 
كيف يتحمل املاديون دالل أحبائهم، 
فهــذا احلــب مؤقــت ينتهــي يف وقــت 
معــني، ويف أكثــر األحوال يتالشــى يف 
  وقــت مــن األوقــات. أما حب هللا
ــن الدنيا والعقىب كلتيهما. فهذا  فيحسِّ
اخلــوف الــذي أَمــران هللا أبن خنلقــه يف 
قلوبنا له، إمنا هو بسبب قدر مقام هللا 
. فقد قال : »ليس يف وســع 
اإلنسان أن خياف هللا خوفا حقيقيا ما 

 .» ل حيرز معرفته

فاإلنســان يرتكــب ذنــواب كثــرية ألنــه ل 
حيقق معرفة هللا، ومثل ذلك هو يّدعي 
بلســانه أنــه حيــب هللا لكــن يف أغلــب 
األحيــان حبُّــه لألشــياء املاديــة يفــوق 
  حبــه هلل، لذلــك ينســى أوامــر هللا
مــن أجــل املكاســب املاديــة. مث إن هللا 
مالــك القــوى كلِّهــا ويف الوقــت نفســه 
ُيعــرض اإلنســان عــن أوامــره يف أحيــان 
كثرية، إرضاء لألســياد املاديني، وكثريا 
مــا ترتســخ عاداتــه فريتكــب املعاصــي 
ببالــه  خيطــر  ال  إذ  متامــا،  مبــال  غــري 
مطلقا أن هناك إهلا يراه ويراقبه.          

ينالــون  التامــة  املعرفــة  ميلكــون  الذيــن 
وحبــه،  هللا  خلشــية  العــايل  املســتوى 
ال  املســتوى  هــذا  حيــرزون  والذيــن 
يزّكــون  بــل  الذنــوب  علــى  يتجــرؤون 
نــار  ليــل  ويفكــرون  منهــا  أنفســهم 
كيــف يرضــون حبيبهــم  ويســعون 
كل حــني للعمــل أبحكامــه تعاىل، وال 
ُيوثــرون مصاحلهــم املاديــة علــى أحكام 
هللا تعاىل، ولو اضُطروا إىل أن يضحوا 

أبنفســهم وأبمانيهــم مــن أجــل ذلــك 
ضحوا هبا، وهذا ما يســمى اإلســالم، 
ويف عهــد البيعــة نقــول »ســأقدم الدين 
علــى الدنيــا«، وال ميكــن نيــل مســتوى 
دون  مــن  الدنيــا  علــى  الديــن  تقــدمِي 
وذاتِــه  تعــاىل  مبقــام هللا  املعرفــة  إحــراز 
، وليكــن واضحــا كمــا بني املســيح 
ابلنفــس  التضحيــة  أن    املوعــود 
وعْهــَد تقــدمي الديــن علــى الدنيا ينبغي 
وبعــدم  اضطــرار  بســبب  يكــون  أال 
بصــدق  يكــون  أن  جيــب  بــل  الرغبــة 
القلب وعن رضى، وقال  يكون 
ذلــك حــني يّتقــي املــرء ربــه ، وقــد 
بــني  هــذا املضمــون يف مواضــع 

أخرى يف ُكتبه كما قال يف موضع: 
الشــريعة  يف  تعــاىل  هللا  وضــع  »لقــد 
اإلســالمية منــاذج كثــرية مــن األحــكام 
الضرورية، فقد ُأمر اإلنسان أن يضحي 
بنفســه يف ســبيل هللا بــكل قــواه وبــكل 
وجوده. فقد ُجعلت القرابني الظاهرية 
منوذجــا لتلــك احلالــة، ولكــن الغــرض 
احلقيقــي هــو هــذه التضحية كما يقول 
نَــاَل هللَا حُلُوُمَهــا َواَل  هللا تعــاىل:  لَــنْ يـَ
 .ْقــَوى ِمْنُكْم َنالُــُه التـَّ ِدَماُؤَهــا َوَلِكــْن يـَ
)يقول : إمنا ذبح الشياه واخلراف 
أنفســنا حــني نضحــي  لنســأل  منــوذج 
بشيء صغري هل حنن مستعدون لذبح 
أنفســنا يف ســبيله تعــاىل؟! فإنــا منــاذج 

وكــام تذبحون القرابني 

بأيديكم كذلك اذبحوا 

نفوسكم أيضا يف سبيل الله. 
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ظاهرية لكي حياســب اإلنســان نفسه( 
أي ال تبلــغ هللَا تعــاىل حلــوم قرابينكــم 
وال دماؤها ولكن تصله تقواكم، فاتقوا 
هللا وكأنكم تكادون متوتون يف ســبيله. 
وكمــا تذحبــون القرابني أبيديكم كذلك 
اذحبــوا نفوســكم أيضــا يف ســبيل هللا. 
وكلمــا كانــت التقــوى أدىن مــن هــذه 
الدرجــة كانت انقصة« )ينبوع املعرفة، 

ص91، احلاشية( 

املناســك  مجيــع  أســاس  التقــوى 
والشعائر

لقــد شــرح  هــذا املوضــوع أكثــر 
وهــو يبــني احلكمــة وراء ظاهر النســك 
والصــالة والصيــام والعبــادات، وســبب 
فــرض هــذه العبــادات الظاهريــة، فقال 

 :
»إن ل يصحب ظاهَر الصالِة والصوِم 
اإلخــالُص والصــدُق فــال مزيــة فيهمــا. 
يقومــون  أيضــا  واملتنســكون  الرهبــان 
مبجاهدات كبرية. يالَحظ يف كثري من 
األحيــان أن بعضهــم يتحملون مشــاق 
كثــرية ومصائــب شــديدة حــىت تضمــر 
يضــع  أي   : )قــال  ســواعدهم، 
املتنســكون أيديهم يف هيئة واحدة إىل 
عدة أايم أو عدة أشهر حىت تضمر يف 
مكانــا( ولكــن هــذه املشــاق ال هتــب 
هلم نورا وال ينالون ســكينة أو اطمئناان 

أكثــر  الباطنيــة  حالتهــم  تســوء  بــل 
مبجاهــدات  يقومــون  قبــل.  ذي  مــن 
وال  ابلباطــن  هلــا  عالقــة  ال  جســدية 
اجملاهــدة  )هــذه  روحانيتهــم،  يف  تؤثــر 
واملشــقة الــي يقومــون هبــا ال تؤثــر يف 
روحانيتهــم( لذلــك قــال هللا تعــاىل يف 
نَــاَل هللَا حُلُوُمَهــا  القــرآن الكــرمي: لَــْن يـَ
 .ْقــَوى التـَّ َنالُــُه  يـَ َوَلِكــْن  ِدَماُؤَهــا  َواَل 
احلــق أن هللا تعــاىل ال حيــب القشــر بــل 
القشــر  إىل  )ال حاجــة  املغــزى.  يريــد 
واجلمــاِل الظاهــري فقــط، بــل األصــل 
الــذي يريــده هللا تعــاىل هــو املغــزى( يف 
هــذا املقــام ُيطــرح ســؤال عمــا إذا كان 
اللحم والدم ال يصله، فما احلاجة إىل 
التضحيــات أصــال؟! كذلــك إذا كان 
الصــوم والصــالة ابلــروح فمــا احلاجــة 
 : إىل احلــركات الظاهريــة؟! )قــال

والصيــام،  الصلــوات  إىل  احلاجــة  مــا 
أال يكفــي أن تنشــأ عاطفــة يف القلــب 
أبننا نسجد هلل(. وجوابه أبنه صحيح 
متامــا أن الذيــن يتخلون عن اســتخدام 
وال  أيضــا  الــروح  تقبلهــم  ال  اجلســم 
يتولــد فيهــا اخلشــوع والعبودية الي هي 
اهلــدف احلقيقــي. )قــال : أي إن 
ــوا  ل تلقــوا جســدكم يف املشــقة ول متَُشُّ
اجلســَد مع الروِح وال الروَح مع اجلســِد 
فلــن ينشــأ فيكــم التواضــع والعبوديــة، 
وال يتولــد إحســاس أبنــه ينبغي الرجوع 
إىل هللا تعاىل وعبادته عند كل حاجة، 
قــال : ال تتولــد العبوديــة الي هي 
اهلدف احلقيقي، فاهلدف احلقيقي هو 
نشــوء اخلشــوع والعبوديــة، وأن نشــعر 
كل حني أبنه جيب أن خنضع هلل تعاىل 
مــن أجــل كل حاجــة ونعبــده وحــده، 
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وإذا ل ينشــأ هذان الشــيئان فال فائدة( 
والذيــن يســتخدمون اجلســد فقــط وال 
يشــركونه الــروَح هم أيضــا خمطئون خطأ 
كبــريا. والرهبــان واملتنســكون يدخلــون 
يف القســم نفســه. لقــد أقــام هللا تعــاىل 
عالقة بني الروح واجلسد. واجلسد يؤثر 
السلســلة  إن  الــروح... ابختصــار،  يف 
إىل  جنبــا  متشــيان  واملاديــة  الروحانيــة 
جنــب. عندمــا يتولــد التواضع يف الروح 
يتولد يف اجلسم أيضا، لذا عندما يتولد 
حقيقــًة  الــروح  يف  واخلضــوع  التواضــع 
تظهــر آثره يف اجلســم تلقائيــا، كذلــك 
عندما يقع أتثري خاص يف اجلسد تتأثر 
جملــد7،  )احلكــم،  أيضــا.«  الــروح  بــه 
رقــم8، عــدد 28/ 1903/2م، 2 - 
3( فــال بــد أن يتماشــى كالمهــا مًعــا، 
ابلعبــادات  يقــوم  أبن  مأمــور  واملؤمــن 
والنســك الظاهريــة لرفع تقــواه ولصالح 
روحــه ولتطهــري قلبه ونفســه، وأن يدرك 
ماهيــة التقــوى الــي هي اهلــدف األخري 
والــي جتعــل تضحياتنــا وعباداتنا مقبولة 

عند هللا تعاىل. 
وقــد بــني املســيح املوعــود عليــه الصــالة 
والســالم هــذا األمــر بصراحــة كبــرية يف 
مواضــع كثــرية مــن كتاابتــه وأقوالــه. فقد 

قال وهو يذكر شروط التقوى: 
التقــوى  أهــل  علــى  الشــروط  مــن  إن 
أن يقضــوا حياهتــم بتواضــع ومســكنة. 

وهــو فــرع مــن التقــوى جيــب أن حنــارب 
بــه الغضــب يف غــري حملــه. إن اجتنــاب 
الغضب يف غري حمله هو املرحلة األخرية 
ّديقني.  واألصعــب لكبار العارفني والصِّ
)أي أن كظــم الغيــظ وجتنُّــب الغضــب 
مرحلــة كبــرية وصعبــة، بــل هــي املرحلــة 
الكــرى عنــد العارفــني والصديقــني( إن 
الُعجــب والغــرور يتولــدان من الغضب، 
أحيــاان  يكــون  الغضــب  فــإّن  وابملثــل، 

نتيجة للزهو والتكر. 
مث قــال : ملــاذا يغضب املرء، ذلك 
ألنــه يصــاب ابلكــر والغــرور يف بعــض 
احلاالت وحيتقر غريه ويعّد نفسه كبريا، 
فيغضــب علــى خطــأ بســيط مــن غــريه، 
ولذلــك قــال  إن الغضــب يتولــد 
من الكر والغطرسة( إًذا ينشأ الغضب 
فقــط عندمــا يفّضــل املــرء نفســه علــى 

غريه.
مث يقــول : فالذيــن يثــورون غضبــا 
ويســتعّدون للخصــام والقتــال تدعوهــم 

هــذه العبــارة لوقفــة أتمليــة، ســواء أكان 
غضبهم يف األمور العائلية بني الزوجني 
أانس  مــع  االجتماعيــة  األمــور  يف  أو 
جيــب  هــذا  حيــدث  فحيثمــا  آخريــن، 
عليهم العمل هبذا النصح، والسيما يف 
مناســبة عيــد األضحــى هــذا، فنحــاول 
وحنســن  أيضــا  غضبنــا  علــى  القضــاء 

أنفسنا ابلتضحية هبا( 
إني ال أرضى أبن يعّد بعض أفراد هذه 
اجلماعة أنفسهم أفضل ِمن سواهم، أو 
أن يتفاخروا أو يتكروا ويزدري بعُضهم 
بعًضا. هللا أعلم مبن هو عظيم ومن هو 
حقــري. إن هــذه النزعة نوع من التحقري 
الذي فيه ازدراء، وأخشى أن ينمو هذا 
البــذرة وُيهلِــك صاحبَــه.  منــاَء  االزدراء 
ْلَقــْوَن كبــار القــوم بفائــق  بعــض النــاس يـَ
التعظيــم واالحــرتام، ولكــن الكبــري َمــن 
يســتمع إىل املســكني مبســكنة وتواضع، 
ويواســيه ويقيــم حلديثــه وزان، وال ينطــق 
مبا يستفزّه ويؤمله. يقول هللا تعاىل َواَل 

واملؤمن مأمور بأن يقوم بالعبادات والنسك الظاهرية لرفع تقواه 

ولصالح روحه ولتطهري قلبه ونفسه، وأن يدرك ماهية التقوى التي هي 

الهدف األخري والتي تجعل تضحياتنا وعباداتنا مقبولة عند الله تعاىل. 
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ــزُوا اِبأْلَْلَقــاِب ِبْئَس ااِلْســُم اْلُفُســوُق  َنابـَ تـَ
تُــْب َفُأولَئِــَك ُهــُم  ْعــَد اإْلِميَــاِن َوَمــْن لَْ يـَ بـَ
فــال  )احلجــرات12(.   اِلُمــوَن الظَّ
ينــادي بعضكــم بعضــا مبا يســتفزه، فإن 
هــذا دأب الفّســاق والفّجــار. إن الذي 
يستفّز غريه لن ميوت حىت يتعرض ملثله. 
فــال تتقــروا إخوانكــم. مــا دمتــم مجيعــا 
تنهلــون مــن نبــع واحــد، فمــا يدريكــم 
ا من هذا الشراب؟! ال  أّيكم أكثُر حظًّ
يكــون أحــد مكرمــا وال معظما حبســب 
القواعــد الدنيويــة، إمنــا كبريكــم عنــد هللا 
َقاُكــْم  التقــيُّ إنَّ َأْكرََمُكــْم ِعْنــَد الَِّ أَتـْ

ِإنَّ الََّ َعِليٌم َخِبرٌي)احلجرات:14(.

كيف تتأتى املعرفة احلقة؟!
بيـّــن املســيح املوعــود  أبن املعرفــة 
احلقة إمنا تتيســر ابلتواضع واالنكســار، 
فعلــى اإلنســان أن خيــر يف حضــرة هللا 
فقــال  يســتعني،  وبــه  التواضــع  مبنتهــى 

حضرته:

إن خــري ســبيل للتطهــر عنــدي - ولــن 
ُيعثَــر علــى ســبيل أفضــل وأمثــل منها - 
أال يتكر املرء وال يتفاخر أبي شــكل، 
احلســب وال  العلــم وال  مــن حيــث  ال 
العــني  يهــب هللا ألحــد  املــال. عندمــا 
قــادر علــى أن  نــور  يــرى أن كل  فإنــه 
ينــزل  إمنــا  الظلمــات  هــذه  مــن  ينجــي 
مــن الســماء. إن العــني املاديــة الي نرى 
هبــا إمنــا تعمــل عند تيســر الضــوء فقط، 
وهــذا الضــوء أيضــا أييت مــن الســماء. 
املــرء حمتــاج إىل نــور الســماء كل حــني، 
ســواء أكان النــور الروحــاين أو الضــوء 
املــادي. )فحضرتــه عليــه االســالم يبــني 
مــا ل  الرؤيــة  تقــدر علــى  العــني ال  أن 
يصلهــا ضــوء الشــمس الــذي أييت مــن 
الــذي  الباطــي  النــور  الســماء، كذلــك 
يبــدد كل نــوع مــن الظلمــات، والــذي 
ظلماهتــا  ويبــدد  القلــوب  نــور  هــو 
وميألهــا بنــور التقــوى والطهارة بداًل من 
الظلمات، هو اآلخر ينزل من السماء. 

مث يقــول حضرتــه ( إن تقــوى املــرء 
وإميانــه وعبادتــه وطهارتــه كلهــا أتيت من 
الســماء، وهــذا يتوقــف علــى فضــل هللا 
تعاىل، فإن شــاء أبقاها وإن أراد أزاهلا.  
املــرء  يعــّد  أن  هــي  إمنــا  احلقــة  فاملعرفــة 
نفســه مســلواًب وال شــيء مطلقــا )أي 
عليــه أن ال يعــّد نفســه شــيئا( وأن خيــّر 
يف حضــرة هللا ويســأله فضلــه ابلتواضــع 
واالنكســار، ويســأله نــور املعرفــة الــذي 
حيــرق أهــواء النفــس. )يقــول حضرتــه: 
فإلحراق أهواء النفس هناك حاجة إىل 
أن نســأل هللا نــور املعرفــة الــذي ال ُينال 
إال بفضلــه تعــاىل( إن نــور املعرفــة خيلــق 
يف ابطن اإلنســان نورًا وقوة وحرارة من 
أجل احلســنات )مث يقول حضرته: فإن 
كان هنــاك نــور املعرفــة فإنه حيرق أهواء 
النفــس كمــا يولــد يف القلــب نــورا وقــوة 
وحــرارة مــن أجــل فعــل اخلــريات( فــإن 
انل املــرء نصيبــا مــن فضــل هللا وتيســر 
لــه نــوع مــن االنبســاط وانشــراح الصدر 

فإلحراق أهواء النفس هناك حاجة إىل أن نسأل الله نور املعرفة الذي ال ُينال إال بفضله تعاىل، وإن نور 

املعرفة يخلق يف باطن اإلنســان نوًرا وقوة وحرارة من أجل الحســنات..... ويحرق أهواء النفس كام يولد 

يف القلــب نورا وقوة وحرارة من أجل فعل الخريات، فإن نال املرء نصيبا من فضل الله وتيرس له نوع من 

االنبساط وانرشاح الصدر .... فال تتكربوا عىل ذلك وال تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكسارا.
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)أي إذا نزل عليكم فضل هللا وانشــرحت قلوبكم وامتألت 
نــورًا فمــاذا عليكــم أن تفعلــوا( فــال تتكــروا علــى ذلــك وال 
تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكســارا. )أي كلما ازداد املرء 
نــورًا يف قلبــه فعليــه أن يــزداد تواضعــا وانكســارا ألن حضرتــه 
 يقــول( ألن املــرء كلمــا اعتــر نفســه حقــريا ال يســاوي 
شــيئا ازداد نــزول هــذه الكيفيــات واألنــوار عليه من عند هللا 
أكثر، وزادته نورًا وقوة. إذا اعتقد املرء هذا االعتقاد فهناك 
أمــل يف أن تتحســن أخالقــه بفضــل هللا تعــاىل. إن َعــدَّ املرء 
نفســه شــيئا أيضــا نــوع مــن الكــر، ويصيبــه ابلتكــر، فيلعن 

غريه وحيتقره.
 مث يقــول : أقــول هــذا الــكالم مــرارا وتكــرارا ألن هللا 
تعــاىل قــد جعــل اهلــدف من أتســيس هــذه اجلماعة أن يعيد 
إىل العــال املعرفــَة احلقيقيــة الــي غابت منه، ويقيم من جديد 
التقــوى والطهــارة احلقيقيــة الــي ُفقــدت يف العصــر الراهــن. 
االســتكبار منتشــر يف العــال بوجــه عــام. املشــايخ يعتــزون 
بعلمهــم ويســتكرون، أمــا املتنســكون فــإن حالتهــم أيضــا 
آخــذة صبغــة أخــرى متامــا، فلــم يعــودوا يهتمــون إبصــالح 
النفــس. بــل إن أهدافهــم مقتصــرة علــى األجســام فقــط لذا 
إن جماهداهتم قد أخذت صبغة أخرى متاما، مبا فيها »ذكر 
ارّه«*  وغريه الذي ال أثر له يف ســرية الني . لقد اخرتع 
النــاس يف هــذه األايم أذكارا مــن عــدة أنــواع، فيحســبون 
أنفســهم علمــاء وصوفيــة ولكنهــم اخرتعــوا مــن البدعات ما 
ال وجــود لــه يف ســرية النــي . أرى أنــم ليســوا منتبهــني 
إىل طهــارة النفــس قــط، بــل ُجــّل اهتمامهــم منصــبٌّ علــى 

اجلســم الــذي ل يبــق فيــه شــيء مــن الروحانيــة. فهــذا النــوع 
مــن اجملاهــدات ال ميكــن أن يطّهــر القلــوب أو يهب هلا نور 
املعرفــة احلقيقيــة، والــي خلــت مــن العصر الراهــن متاما. لقد 
ُترك االقتداء بعمل الني  بل ُجعل يف طي النسيان. يريد 
هللا تعاىل اآلن أن يعود عهد الني  من جديد وتتأســس 
التقــوى والطهــارة. وقــد أراد  أن ينشــرمها بواســطة هــذه 

اجلماعة. 

نصائح مثينة لرفع مستوى التقوى
تقــع مســؤولية كبــرية علــى أفــراد اجلماعــة األمحديــة، هــي أن 
خيلقوا يف أنفسهم تلك التقوى الي يتوقعها املسيح املوعود 
 منا. فمن واجبكم أن تتوجهوا إىل اإلصالح احلقيقي 
انصحــا    يقــول  مث   . لنــا  بّينــه  الــذي  ابألســلوب 

اجلماعة ابلتحلي ابلتقوى: 
»فيــا َمــن تعــّدون أنفســكم من مجاعي، امسعــوا وعوا مجيًعا، 
َعــّدوا مــن مجاعــي يف الســماء إال إذا ســلكتم  إنكــم لــن تـُ
ســبل التقــوى حقًّــا وصدًقــا. فَأدُّوا صلواِتكم اخلمس خبشــية 
وخضــوع كأنكــم تــرون هللا تعــاىل، وأمتُِـّـوا صيامكــم بصــدٍق 
الــزكاة  عليــه  وجبــْت  َمــن  وكّل  تعــاىل،  هللا  مرضــاة  ابتغــاَء 
فليؤدِّهــا، وكلُّ َمــن وجــب عليــه احلــج فليحــّج مــا دام ليــس 
هنــاك مانــع. افعلــوا اخلــري علــى أحســن وجــه، واتركــوا الشــر 
كارهني له. واعلموا يقيًنا أن كل عمٍل خاٍل من التقوى لن 
يصل إىل هللا تعاىل. إّن التقوى هي أصل كل حســنة، ولن 

َيضيَع عمل ل يُفْته هذا األصل«.
لقــد ورد يف احلديــث: إمنــا األعمــال ابلنيــات، عندمــا يعمل 
املــرء حبســن النيــة جيزيــه هللا تعــاىل حتمــا، أمــا إذا كانــت نيته 

سيئة فيعاَقب. 
مث يقــول : ال بــّد مــن أن متتحنــوا أبنــواع مــن احلــزن 

* »اره« نوع معني من الذكر ابتدعه املتصوفة املبتدعون 
خُيرجون عند ترديده صوات كصوت املنشار. )املرتجم(
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جيــدا  فانتبهــوا  قبلكــم.  املؤمنــون  امُتحــن  واملصائــب كمــا 
حــىت ال تتعثّــروا. إن األرض ال تقــدر علــى أن تلحــق بكــم 
ضــررا إن كنتــم علــى صلــة متينــة مــع الســماء. كّلمــا تعّرضتم 
لضــرر فإمنــا هــو أبيديكــم أنفســكم وليــس أبيــدي األعــداء. 
ولــو زالــت كرامتكــم األرضيــة كّلها لوهــب هللا لكم كرامة يف 
السماء ال تزول أبدا. فال ختذلوه... أخركم بكل سرور أن 
  إهلكــم موجــود يف احلقيقــة، مــع أن اجلميــع خلُقه ولكنه
يصطفــي َمــن خيتــاره وأيتيــه. فمــن عّظم هللَا تعــاىل وأاته أتى 

هللاُ إليه وأكرمه. 
فــإذا أنشــأمت الصلــة ابهلل تعــاىل فســيهب لكم العــزة وأيتيكم 
وجييــب أدعيتكــم أيضــا كمــا يقول املســيح املوعــود. فيجب 
على كل واحد منا أن يسعى جاهدا للتحلي هبذه الصفات 

لنحظى حبماية هللا ونوطد صلتنا ابلسماء. 
لقد نصح املســيح املوعود  مجاعته بكل إحلاح بشــأن 
إهلــام تلقــاه مــن هللا تعــاىل لرفــع مســتوى التقــوى فقــال: لقد 
تلقيــت مــن هللا تعــاىل البارحــة أي بتاريــخ 1899/6/22م 
مســالك  أدق  وتســلكوا  أتقيــاء  تصبحــوا  أن  مــرارا  إهلامــا 
التقــوى، كان هللا معكــم. إن األل يعتصــر قلــي وأفكــر مــاذا 
أفعــل حــىت تتحلــى مجاعــي ابلتقــوى والطهارة. مث قال: إني 
ُأكثــر مــن الدعــاء حــىت يغلبــي الضعــف أثنــاءه ويف بعــض 

األحيــان يبلــغ األمــر إىل حالــة اإلغماء. ال ميكن أن تالف 
.» نصرة هللا مجاعة ما ل تكن تقية يف نظره

فعلينــا أن ننتبــه إىل هــذه األمــور جيــدا. ندعــو هللا تعــاىل أن 
يوفقنــا لنخلــق يف قلوبنــا التقــوى احلقيقيــة مدركــني أملــا كان 
يعتصــر قلــب املســيح املوعــود ، وأن نــؤدي حــق حــّب 

هللا تعاىل، وفقنا هللا مجيعا لذلك. 
واآلن ســندعو معا، واذكروا يف دعائكم األســرى يف ســبيل 
هللا الذيــن يتحملــون مصاعــب األســر لوجــه هللا ويقدمــون 
هــذه التضحيــات لتقدميهــم الديــن علــى الدنيــا فقط. ندعو 
هللا تعــاىل أن يفــك أســرهم ســريعا، ويــرئ ســاحة الذيــن 
يواجهــون القضــااي يف احملاكــم. وادعــوا أيضــا لألمحديــني يف 
ابكســتان ويف اجلزائــر بــل حيثمــا كانــوا يســكنون يف العــال 
ويواجهــون املشــاكل بســبب انتمائهــم إىل األمحديــة. وادعوا 
كثــريا لتقــدم اجلماعــة بشــكل عــام وارتفــاع مســتوى التقوى 
عنــد أفرادهــا. وادعــوا ألبنــاء األمــة املســلمة أن يهــب هلــم 
العقل والفطنة ليدركوا املعى احلقيقي للتقوى ويفهموا املعى 
احلقيقــي للحــج والقرابــني، ويبايعــوا إمــام الزمــان وينالوا رضا 

هللا تعاىل. تعالوا ندع معا. 
عليكــم ورمحــة هللا  الســالم  للجميــع.  مبـــــــــارك  عيــد  أقــول 

وبركاته. 

 ال بّد من أن ُتتحنوا بأنواع من الحزن واملصائب كام امُتحن املؤمنون قبلكم. فانتبهوا جيدا حتى ال تتعّثوا. إن األرض 

ال تقدر عىل أن تلحق بكم رضرا إن كنتم عىل صلة متينة مع السامء. ... ولو زالت كرامتكم األرضية كّلها لوهب الله 

لكم كرامة يف السامء ال تزول أبدا. فال تخذلوه... أخربكم بكل رسور أن إلهكم موجود يف الحقيقة، مع أن الجميع خلُقه 

ولكنه  يصطفي َمن يختاره الّله ويأتيه. فمن عّظم اللَه تعاىل وأتاه أىت اللُه إليه وأكرمه. 


