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التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1440 هـ، كانون الثاني/ يناير  2019 م

من كالم اإلمام المهدي

»لقد خاطبين هللا  قائاًل: إن التقوى غرسٌة ينبغي زرعها يف الفؤاد، ألن املاء الذي تتغذى وتنمو به التقوى يـَْروي 
حديقَة النفِس أبمجعها. إمنا التقوى جذٌر إذا انعدم صار كل شيء بعده بال طائل، وإذا َسِلَم سلم كل شيء.

 ماذا عسى أن يستفيد اإلنسان من جمرد ثرثرة اللسان، فيّدعي أبنه يطلب هللا ولكن ال خيطو حنوه بقدم الصدق؟ 
احلق.. واحلق أقول: إنه هلالك من كان دينه مشواًب ببعض شوائب الدنيا. وإن جهّنم لقريبة جًدا ممن مل تكن نّياته 
كلها خالصة هلل، بل كانت بعضها هلل وبعضها للدنيا. فإن كانت نياتكم مشوبة بشوائب الدنيا ولو مثقال ذرة فإن 
عباداتكم كلها َعَبٌث، ففي هذه احلالة ال تتبعون هللا بل تّتبعون الشيطان. ال تتوقعوا أبدا، واحلال هذه، أن ينصركم 
هللا؛ بل ستصبحون يف هذه احلالة ديدان األرض، وهُتَلكون يف أاّيم معدودات كما هُتَلك الديدان وُتباد، فال يكون هللا 
معكم بل يرضى هبالككم. ولكن إذا ختليتم عن أهواء النفس حقيقًة يتجلى هللا فيكم ويكون معكم، وتتبارك الدار 

اليت تسكنوهنا، وتتنـزل رمحة هللا على جدران بيوتكم، حىت تتقّدس املدينة اليت يقطنها شخص مثلكم.
إن كانت حياُتكم ومماتكم، وكلُّ حركة من حركاتكم، ولِيـُنكم وشّدُتكم، لوجه هللا وحده، ومل متتحنوا هللَا عند كل 
مصيبة ومرارة، ومل تقطعوا عنه صلتكم، بل سرمت إليه ُقُدًما، فاحلق واحلق أقول .. إنكم ستصبحون بذلك أّمة هللا 
املختارة. إنكم بشر كمثلي، وإهلي هو إهلكم، فال ُتضيعوا قواكم القدسية. لو أنكم كنتم منيبني إىل هللا حقًّا فإين 
أخربكم تبًعا ملشيئة هللا.. أنكم ستصبحون أّمة هللا املختارة. اغرسوا عظمة هللا يف قلوبكم، وال تكتفوا ابإلقرار بتوحيده 
ابللسان فقط بل ابلعمل أيضا، ليجلي هللا عليكم لطفه وإحسانه بصورة عملية. اجتِنبوا البغض والضغينة، وعاِملوا بين 

البشر ابملواساة الصادقة. اسلكوا كل سبيل من سبل اخلري، ألنكم ال تدرون أبي السبل ُتقَبلون.
طوىب لكم! فإن ميدان التقّرب إىل هللا قد خال. كل أمة عاكفة على الدنيا، وأعرَض العامل عما يرضى به هللا. فالذين 
يريدون أن يقتحموا هذا الباب بكل قوة، فالفرصة ساحنة هلم لُيبدوا قدراهتم يف هذا اجملال وينالوا بركات هللا اخلاصة«. 
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