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  خطبة اجلمعة
  التي ألقاها أمري املؤمنني سيدنا مرزامسرور أمحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود و اإلمام املهدي عليه السالم
  ٢٢/٠٥/٢٠٠٩يوم  

  مسجد بيت الفتوح بلندن  يف
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن حممـد ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل    
 بسِم اهللا الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع ت

الِّنيال الضو هملَيوب عضغالْم.) آمني(   
     َِّإال اِحشالْفَواِإلثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذين       وِة هِفرغالْم اِسعو كبِإنَّ ر ماللَّم 

ةٌ ِفي بطُوِن أُمهاِتكُم فَال تزكُّوا      رِض وِإذْ أَنتم أَِجن   َألأَعلَم ِبكُم ِإذْ أَنشأَكُم ِمن ا     
  )٣٣ :النجم (أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى

 ال تدعوا أبدا أنكم تزكيتم وتطهرمت، فـاهللا        :سيدنا املسيح املوعود    يقول  
    يقول يف القرآن الكرمي    كُمفُسكُّوا أَنزفَال ت      ن هو املتقـيفهو أعلم م  .
فما هي التقوى إذن؟ أال إمنا التقـوى        . تطهر والتزكّي يتوقف على التقوى    فال

هي اجتناب كل أنواع السيئات ابتغاًء ملرضاة اهللا، والقيام بكل ما أمر اهللا بـه               
فلذلك قال اهللا تعاىل يف القرآن الكـرمي مـرات          . وتفادي كلِّ ما ى اهللا عنه     
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به عامرا بالتقوى احلقيقيـة وألي      أنا الذي أزكِّيكم وأعلم من كان قل      : عديدة
إن اهللا العليم بأسرار القلوب يعلم ما نبديه وهو أعلم مبا خنفيه            . مدى قد تزكَّى  

فقد ورد يف احلـديث إمنـا       . وال ميكن أن خيدع اَهللا أحد أبدا وال بأي طريقة         
إن اهللا املطّلع على خفايا القلوب عليم بنية العبد مـن وراء            . األعمال بالنيات 

وإن الذين يكسبون احلسنات وينشطون يف العبـادة ويـصومون          .  أعماله كل
فهم .. وحيجون البيت مرات كثرية يف الظاهر، واهللا تعاىل يرى يف نيام فسادا           

، وال ترفَض كـل هـذه       بسبب ذلك الفساد غري جديرين بالقبول عنده        
  جتلـب لـصاحبها    - كما يقول اهللا     -العبادات واحلسنات فحسب بل إا      

إنه ِمن منة اهللا علينا     . وهذا ما ذكره اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي       . اهلالك والدمار 
أنه إذا كان ينذرنا ويلفت انتباهنا وحيذرنا من ناحية، فمن ناحية أخرى يرينا             
بريق األمل أيضا انطالقا من رمحته الواسعة، وإن إنـذار اهللا وحتـذيره إيانـا               

 مطلـع  - كما قلت    -فاهللا تعاىل   . راط املستقيم لصاحلنا لكي يسيرنا على الص    
إذا : ولذلك قد بشرنا قائال   . على أسرار البال وهو عليم بسعة قدراتنا ومواهبنا       

 وسعيتم إلجناز األعمال ابتغاًء ملرضاة اهللا فسوف يـستر  نياتكماتقيتم وصفَّيتم  
لوـا علـى     يف اآلية اليت ت    برمحته الواسعة تقصرياتنا وعثراتنا كما يقول       
الَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر اِإلثْـِم     : مسامعكم يف مستهل اخلطبة، وهي كما يلي      

 اللَّمم ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرِة هو أَعلَم ِبكُم ِإذْ أَنـشأَكُم ِمـن              والْفَواِحش ِإالَّ 
هاِتكُم فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمـِن        رِض وِإذْ أَنتم أَِجنةٌ ِفي بطُوِن أُم      َألا

   اتقَى
 قد لفت انتباهنا يف هذه اآلية إىل اجتناب الـذنوب الكـبرية             إذا كان اهللا    

 علـى صـدور     -والفواحش، فهو يف الوقت نفسه قد بشرنا باملغفرة أيـضا           
ملغفرة، كما نبهنا    لكونه واسع ا   -الزالت البسيطة واألخطاء والتقصريات منا      
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وبين لنا أيضا مدى علمه ليزيدنا فهما للموضـوع         . أنه عليم بأسرار قلوبكم   
 يف هذه األرض آثار احلياة قبل خلق اإلنـسان          فحني خلق   . بوضوح أكثر 

مبليارات السنني فقد خلق املقومات الضرورية للحياة لبقاء اإلنسان، فهو أعلم           
لفطرة اليت كان سيفِطر عليها اإلنسانَ ومـا        مث ما هي ا   . بكم منذ ذلك الزمن   

هي القدرات واملؤهالت اليت سيزوده ا؟ هذا موضوع عميق تشري إليه بعض            
إنه أعلم بكم بقـدر مـا ال        : على كل حال يقول اهللا تعاىل     . اآليات األخرى 

وإن أغلبيتكم ال تدرك كنه عملية اخلَلق ومنـو احليـاة           . تعلمون به أنفسكم  
صحيح أن يف هذا العصر املتطور علميا قد كُـشفت          . إلحاطة ا ناهيك عن ا  

علينا بعض األمور ذا الصدد، لكنها ومع ذلك ال يدركها إال فئة معينة مـن               
 يقول إين أعلم منذ ذلك الـزمن        لكن اهللا   . اخلرباء يف جمال العلوم احلديثة    

. املستقبلبقدراتكم ومؤهالتكم وبنياتكم وماذا ستقومون به من األعمال يف          
مث ضرب اهللا لنا مثاال آخر وقال بأن الكثريين يعلمون عن منوكم الذي يتم يف               

 فيقول اهللا إين  أعلم بكم منذ ذلك الوقت الذي كنتم فيـه            . بطون أمهاتكم 
     اِتكُمهطُوِن أُمة ِفي بيف الوقت الـراهن    . وكانت أعضاؤكم يف طور النمو    أَِجن

 بلدان نامية أيضا قد تطور الطب حبيـث ميكـن           يف البالد املتقدمة بل حىت يف     
االطالع على خمتلف مراحل منو اجلنني عن طريق املوجات فوق الصوتية أثناء            

لذا يعلم معظم الناس عن هذه األمور ويطّلعون أيضا علـى جـنس             . احلمل
ذكرا أم أنثى، حيث يستطيع األطباء أن يعلموا بذلك حلد ما، غري أم             : اجلنني

 على كل حال يقول اهللا      . ستطعيون اجلزم يف املوضوع مئة باملئة     أيضا ال ي  
 يعلم ما هي القدرات واملـؤهالت الـيت         - منذ مروركم ذه املراحل      -إنه    

ستولَدون ا وما هي املراحل اليت مترون ا بعد الوالدة للوصول إىل الغايـة              
س بيئة تتـوفر     رغم كونه عامل الغيب هيأ للنا      لكنه  . املنشودة يف حياتكم  
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فمن أحرز احلـسنات    . فيها فُرص كسب احلسنات والسيئات على حد سواء       
فسوف يفوز برضوان اهللا، ومن ارتكب السيئات فيمكن أن يتعرض لبطش اهللا            

وما هي األعمال احلسنة؟ أال إمنا هي تلك اليت يقِدم عليهـا اإلنـسان              . تعاىل
م حني تقومون بعمـل حـسن       ولذا فقال تعاىل إنك   . خالصة لوجه اهللا تعاىل   

فيمكن أن تتولد يف قلوبكم مشاعر اإلعجاب بأنفسكم ومن مث ليس بوسعكم            
 وراء القيام بأي    نياتكمفإذا كانت   . أن حتكموا أنكم تقومون باألعمال احلسنة     

فاهللا تعاىل  . عمل صاحل حسنة فسوف تؤدي بصاحبها إىل قرب اهللا تعاىل حتما          
ينبغـي أن   : هلذا يقـول اهللا تعـاىل     . ال الصاحلة أعلم بالنيات من وراء األعم    

. يزيدكم كل عمل من أعمالكم تواضعا وتقوى بدال من التفاخر والعجـب           
فقد قال ال ميكن ألي إنسان أن يشهد لنفسه أنه قد حتلى بالتقوى وال جيـوز                

فال يسع ذلك إال اهللا وحـده ألن        . ألحد أن يشهد لغريه أنه قد حتلى بالتقوى       
هنا ال بد من توضيح املراد باللمم يف قولـه تعـاىل            . علم مبن اتقى  اهللا وحده أ  
     َِّإال اِحشالْفَواِإلثِْم و اِئرونَ كَبِنبتجي الَِّذين ماللَّم  .      إن هذا األمر حباجـة إىل

. شرح وتوضيح ألين قد رأيت أن بعض الناس يفسرون اآلية حسب رغبـام  
راد من اللمم أنه إذا ارتكب شيئا قلـيال مـن           فال خيطرنَّ ببال أحد أبدا أن امل      

بل إمنا املراد أنه مبا أن اإلنسان ضعيف        ! كبائر اإلمث والفواحش فال بأس، كال     
ومبكن أن يصدر منه يف بعض األحوال بعض الذنوب عن غري قصد وعمـد،              
فإذا حصل شيء من هذا القبيل فيجب أن يندم صاحبها على فعلتـه نـدما               

إذ إن اللمم يعين أنه لـو       . لب الكثري والكثري من االستغفار    وهذا يتط . حقيقيا
سنحت له الفرصة للميل إىل السيئة أو صدرت منه زلةٌ فينبغي أال يتعدى ذلك              

. زلة طفيفة أو خطأ مؤقتا وأال يصر أو يستمر عليه بل جيب أن يكون عارضا              
الشيطانية إذا   الوساوس   - بفضل اهللا تعاىل     -ومعناه أيضا أن يتفادى اإلنسان      
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فهـذا احلكـم    . تولدت يف الدماغ صدفة وال يدعها تترك يف ذهنه أي تأثري          
وملا كان اإلنسان خميرا بني اخلري أو الشر، ومبـا          . ينسجم مع الفطرة اإلنسانية   

أن هذه السيئات متفشية يف اتمع وتغري اإلنسان، حيث نرى التحـرر يف             
السيئة منتشرة هنا وهناك ويف كـل       كل مكان ويتراءى لنا الفحش واألخالق       

لذا إذا مال املرء إىل أي سيئة عرضا فليبذل جهده فورا الجتناب تلك             .. مكان
واهللا واسع املغفرة وهو الغفار التواب يقبل التوبـة،         . السيئة مستغفرا ربه    

فثمة حاجة إىل إنشاء هذه احلالة اليت تقود اإلنسان إىل التقوى احلقيقيـة، وإال    
لذا قد  . ن يتفاخر إثر القيام حبسنة صغرية ويعد نفسه قد تزكى وتطهر          فاإلنسا

 ال تزعموا أبدا أنكم تطهرمت وتزكيتم ألن اهللا         :سيدنا املسيح املوعود    قال  
           ن ذا الذي يسري على دروب التقوىر ومن تطهفثمة حاجة  .  وحده يعلم م

  . ماسة للخضوع أمامه واخلرور على عتباته
وأما ما  ".... :  موضحا هذا املوضوع أكثر    نا املسيح املوعود    سيديقول  

بني تزكية النفس وإظهار النعمة،      ق، ففر فَال تزكُّوا أَنفُسكُم  : قال اهللا تعاىل  
 الكمال إىل نفـسك ورأيـت       فإنك إذا عزوت  .  ظاهريا   متشاني وإن كانا 

تزكية النفس، ولكنك إذا     عليك فهذا    ن اخلالق الذي م    ونسيت ،كأنك شيء 
ك، ورأيت كل نعمة منه، وما رأيت نفسك عند رؤية             عزوتكمالك إىل رب 

  اهللا وقوته ومنـه وفـضله، ووجـدت        الكمال بل رأيت يف كل طرف حولَ      
 إليها شيئا من الكمال، فهذا هـو        ، وما أضفت  الغسال يف يد    نفسك كميتٍ 
  )محامة البشرى( ."إظهار النعمة

 :يقـول اهللا  . سيدنا املسيح املوعود يق جدا بينه فهذا فرق دق
فِْسهِ    وكَّى ِلنزتا يمكَّى فَِإنزت نم) مث يقول اهللا تعـاىل يف سـورة         )١٩ :فاطر 

 )١٥ :األعلى (قَد أَفْلَح من تزكَّى   األعلى اليت نقرؤها يف صالة كل مجعة        



 - ٦ -

 أي من زكَّى نفسه فقـد  )١٠:الشمس( اقَد أَفْلَح من زكَّاه وقال أيضا 
ففي هذه اآليات يقول اهللا تعاىل لنا إن فالحكم يتوقـف علـى             . نال الفالح 

وليس هناك أي تعارض بني هذه اآليات واليت تلوا يف بداية           . تزكية نفوسكم 
بل إنه فرق   . سيدنا املسيح املوعود    اخلطبة من سورة النجم واليت فسرها       

جيب أن تتذكروا دوما أنه قـد       ، و يدنا املسيح املوعود    سدقيق، كما قال    
أُمرمت بتزكية النفس فابذلوا املساعي لتحقيقها لكنكم رغم بذلكم املساعي ال           
تستطيعون أن تدعوا أنكم قد تطهرمت وتزكَّيتم أو قد أحرزمت أعمـاال ميكـن              

ليل من سـورة    فاجلزء الذي اقتبسته قبل ق    . بالنظر إليها أن تعدوا من األطهار     
وال  : فهو مأخوذ من هذه اآليةمن تزكَّى فَِإنما يتزكَّى ِلنفِْسِهو: فاطر أي

تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى وِإنْ تدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها ال يحملْ ِمنه شيٌء ولَو كَانَ               
     ي الَِّذين ِذرنا تمى ِإنبكَّـى         ذَا قُرزت ـنمالةَ ووا الصأَقَامِب ويِبالْغ مهبنَ روشخ

 ِصريِإلَى اِهللا الْمفِْسِه وكَّى ِلنزتا يمفَِإن)  ١٩فاطر(   
 خيشون رـم بالغيـب  فتبني من هنا أنه ال حيظى بتزكية النفس إال الذين        

       م وصلوام وأعماهلم الصاحلة   فحني تكون حالتهم هكذا عندها تكون عبادا
ومن حظـي ـذه     . األخرى متسمة خبشية اهللا ومن أجل نيل رضا اهللا تعاىل         

احلالة ِمن خشية اهللا ال ميكن أن يعترب نفسه طاهرا، بل يعتـرب كـل حـسنة                 
فمن حاسب نفسه   . لكسب احلسنات فضال من اهللا تعاىل     فرصة  يكسبها وكل   

ذه الطريقة وحاول تطهريها وتزكيتها وسلك مسلك التقوى يف حماولته هذه           
فلن يتمكن من   وإذا نسب حسناته إىل نفسه      . واملفِلح يف نظر اهللا   املتزكي  فهو  

فاملؤمن خيشى اهللا دائما ويبحث عن مناسبات كسب احلسنات         . تزكية النفس 
فيقول اهللا تعاىل بأنه لو حاولتم اجتنـاب        . كي ينال رضا اهللا تعاىل بالعمل ا      ل

ِإنْ : كما يقول . الذنوب ألزال اهللا عنكم سيئاتكم وألدخلكم مدخال كرميا       
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 تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخال كَِرميـا           
   )٣٢ :النساء(

 الكبـائر :  كلمـة  لقد قلت من قبل أيضا إنه قد وردت يف القرآن الكرمي          
 على اإلنسان تركُـه     استعصىولكن مل تحدد الصغائر والكبائر، بل كل ذنب         

لقد ذكر اهللا تعاىل بعض الذنوب وهي واضـحة         . فهو بالنسبة له من الكبائر    
جيد يف التخلـي عنـه      نسان هينا و  جلية، وعالوة عليها فكل ذنب يعتربه اإل      

حـاولوا تزكيـة    : لذا فقد قال تعاىل   .  فهو بالنسبة له من الكبائر     صعوبة بالغة 
فإذا كان اإلنسان خيشى اهللا تعـاىل فإنـه         . أنفسكم خاشعني هللا بالغيب أيضا    

، املتـزكني تتولد لديه كراهية للذنوب، وإذا حظي ذه احلالة عد عند اهللا من             
وإذا عد اإلنسان طاهرا يف نظر      . ى اإلنسان ذه احلالة فيعلمها اهللا     وحني حيظ 

اهللا فهذا هو املقام الكرمي احلقيقي الذي يدخله اُهللا اإلنسانَ بعد تزكيته، وليس             
  . أن يزكِّي اإلنسانُ نفسه بالرياء معجبا حبسناته

لَِّذين يجتِنبـونَ   وا: يف القرآن الكرمي إن من عالمات املؤمنني      تعاىل  يقول اهللا   
 هنا أيضا   )٣٨ :الشورى (كَباِئر اِإلثِْم والْفَواِحش وِإذَا ما غَِضبوا هم يغِفرونَ       

 ذكر اآلثام   ذكر اهللا تعاىل الذنوب والضعف اخلُلقي ونصح بتجنبها، ولكنه          
 أمرا  ويف ذلك عربة ملن يعد الغيظَ     . والفواحش وسوء األخالق مقرونة بالغيظ    

هينا لينا، بل إنه يتفاقم رويدا رويدا ويتحول إىل الكبائر، فالغيظ لـيس إمثـا               
ال شك  . صغريا، بل إذا مل يكظمه املرء وأظهره بغري وجه حق لعد من الكبائر            

أن اإلنسان يغضب أحيانا، ولكن ال يليق به أن يتغلب عليه الغيظ ويتملّكـه،              
أمـا  . يحة فهو يؤدي إىل اإلصالح فيما بينكم      بل عليه أن يظهره بطريقة صح     

. إذا متلّك الغضب اإلنسانَ وأخذ منه كل مأخذ فتتالشى تزكية النفس أيـضا            
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فال يظنن أحدكم بأين ما دمت أكسب احلسنات األخرى لذا فإن احلـسنات             
  . ستكفِّر عن الغيظ

 تريـدون   فقد قال تعاىل بأنه جيب أن تتخلوا عن هذا الزعم ائيا، وإذا كنتم            
تصلين الشكاوي بني حني وآخر     . التزكية احلقيقية فحسنوا حالتكم األخالقية    

السيطرة الزوج طورا   يفقد  أن شجارات حتدث بني الزوجني بسبب الغيظ، إذ         
كما حتدث  . على نفسه وتارةً تفقد الزوجة السيطرة على نفسها عند الغضب         

ملشادات يف امللعب أحيانـا،     اخلصومات يف اتمع ألتفه األسباب، أو حتدث ا       
وتنـشأ  . فيتولد الغيظُ يف قلوب الناس ضد بعضهم بعضا ويظـل يف ازديـاد           

فيقول اهللا تعـاىل    . الضغائن يف القلوب فيحاولون إحلاق الضرر ببعضهم بعضا       
وإذا . إن ذلك أيضا كبرية من الكبائر وميثل عائقا يف سبيل تزكيـة نفوسـهم             

ر عليكم عبور منازل التقدم والنجاح، ولـن        حال هذا العائق يف طريقكم لتعذ     
تنالوا مكانا كرميا عند اهللا، ألن اهللا تعاىل قد قال بوضوح إين أكـِرم الـذين                

فهذا هو اهلدف الذي جيب علينا أن نسعى لتحقيقه         . جيتنبون اإلمث والفواحش  
  . لكي ننال حظا وافرا من رمحة اهللا الواسعة وندخل جناِت رضوانه 

  : ملسيح املوعود يقول سيدنا ا
 فعلـى  قد أفلح من زكّاها :تذكروا أن التزكية احلقيقية هي كما قال  "

  ."يرى أن تغيري حالته واجب عليهكل واحد أن 
واإلنسان حباجة إىل فضل اهللا تعاىل إلحداث التغيري يف حالته، واخلضوع أمامه            

:  تعـاىل  لقـد قـال   .  واالستعانة به وطلب رمحته    على الدوام لنيل فضله     
   ورمحيت وسعت كل شيء     فعندما حنـاول   .  وقال إن مغفريت أيضا واسعة

جلب فضل اهللا تعاىل ونسعى جاهدين للقيام باألعمال الصاحلة ونسأله رمحته           
  .الواسعة عندها نكون من الفائزين
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 الطرق املؤدية إىل تزكية الـنفس ويرشـدنا إىل          يبني لنا املسيح املوعود     
 إنه مقتبس طويل    -ا ميكن احلصول على التقوى احلقيقية       السبل اليت بواسطته  

  :  فيقول -ولكن من الضروري يف الوقت نفسه أن يطلع عليه اجلميع 
هناك مشكلة أخرى وهي أن اإلنسان يترك السيئات املعروفة بسهولة، ولكن           "

هناك سيئات أخرى وهي دقيقة وخافية حبيث ال يطلع عليهـا اإلنـسان إال              
ومثَلُها مثَلُ التيفوئيد فإنه حمى خطـرية،       .  مث يتعذر عليه تركها    بصعوبة بالغة 

ومع ذلك ميكن عالجها بسهولة، أما السل الذي يأكل اإلنسان من الـداخل             
فهذا هو مثال السيئات الدقيقة واخلافية اليت حتـول         . فإن عالجه صعب للغاية   

 اإلنـسان عنـد     دون كسب اإلنسان الفضائلَ، وإا سيئات خلقية يواجهها       
التعايش مع الناس وتعامالته معهم حبيث يتولد يف القلوب البغض والـضغينة            
واحلسد واالستكبار والرياء ألتفه األمور وألبسط االختالف يف الرأي فيحتقر          

فمثال لو أحسن أحد أداء صالته لبضعة أيام ومدحه الناس على           . اإلنسان أخاه 
يؤدي ذلك إىل ضياع اإلخـالص وهـو        ذلك لتطرق إليه الرياء والعجب، ف     

وإذا كان اهللا تعاىل قد أعطى أحـدا ثـروة أو           ). من الصالة (اهلدف احلقيقي   
علما أو كانت عائلته حتظى بكرامة فيعترب أخاه الذي مل حيظَ ا حمتقَرا مهانا،              

ولالستكبار أنواع عـدة إذ     . ويغدو حريصا على أن يبحث عن عيوب أخيه       
ويف غريه بصورة أخرى، فمثال ميارسه العلماء بسبب        يوجد يف شخص بصورة     

إم باختصار  .. علمهم، ويسعون أن يسقطوا إخوم عن طريق الطعن العلمي        
يسعون ليهينوا إخوم ويضروهم بطريقة أو أخرى، كالطعن فيهم، ويظلـون           

. فهذه هي السيئات الدقيقة اليت يتعذر تركها      . يف البحث عن عيوم ليل ار     
وال يرتكبها عامة الناس فقط بل كـثريا مـا         . عةُ ال جتيز هذه التصرفات    الشري

. يرتكبها الذين ال يرتكبون الذنوب املعروفة بشكل عام ويعتربون من اخلواص          
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وما مل يتخلّص اإلنـسان مـن هـذه         . إن التخلص منها واملوت شيء واحد     
اٍت تأيت من   الذنوب ال تتزكَّى نفسه بصورة كاملة، وال يرث كماالٍت وإنعام         

إن بعض الناس يزعمون يف أنفسهم أم قد ختلصوا من          . اهللا بعد تزكية النفس   
الذنوب اخلُلقية، ولكن حني يتعرضون ملوقف حمرج ويواجهون سفيها يثورون          

وعندها يعرف أـم مل     . كثريا، فيظهر للعيان رجسهم مبا مل يكن يف احلسبان        
ويتبني من  . لنفس اليت جتعل اإلنسان كامال    ينالوا شيئا بعد ومل حيظوا بتزكية ا      

ذلك أيضا أن التزكية اليت تسمى تزكية األخالق أمر صعب جدا وال تنال إال              
ااهدة والسعي  : وجللب هذا الفضل هناك ثالثة أمور، أوال      . بفضل اهللا تعاىل  

  ."صحبة الصادقني: الدعاء، وثالثا: ثانيا
وقد -الذي هو إمام الزمان      وعود  ففي هذا العصر ألّف سيدنا املسيح امل      

 كتبا كثرية وهـي     - بعثه اهللا تعاىل إلصالحنا وإرشادنا إىل الصراط املستقيم       
مفيدة جدا يف جمال اإلصالح، فيجب قراءا ألا وسيلة للتزكية لكوا تفسريا            

قبل بضعة أيام كتبت إيل من أملانيا سيدةٌ كانت جتمع أوامر اهللا            . للقرآن الكرمي 
فقالت يف  . اىل الواردة يف القرآن الكرمي وقد مجعتها أيضا بكل جهد وسعي          تع

 بعد مجـع هـذه      رسالتها بأين عندما أقرأ كتب سيدنا املسيح املوعود         
وحني أقرأ القرآن الكرمي بعد     . األوامر يبدو يل وكأين أقرأ تفسري القرآن الكرمي       

ما عمقُهـا ألنـه      عندها أعرف ما هي أمهية هذه األوامر و        قراءة كتبه   
ففيما يتعلق بصحبة الصادقني، فإن كتب املـسيح        . يصعب فهمها بدون ذلك   

 متثل لنا نعمة كبرية يف هذا الزمن وجيب على أبناء اجلماعـة أن              املوعود  
  .يقرؤوها بكثرة

احلق أن هذه األرجـاس املتمثلـة يف األهـواء          ".... :  ويقول مث يتابع   
وال . وء اخللق واالستكبار والريـاء وغريهـا      النفسانية تظهر للعيان بصورة س    
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ميكن القضاء عليها بدون فضل اهللا، وال حتترق هذه املواد الردية ما مل حترقها               
وكلّ من حظي بنار املعرفة هذه ظل يتقدم يف جمال الـتخلص            . نار معرفة اهللا  

من تلك الذنوب اخللُقية ويعترب نفسه صغريا مع كونه كبريا وال جيد لنفـسه              
ة تذكر، وال يرى النور الذي يتلقاه بواسطة أنوار املعرفة نتيجةً ملوهبة أو             حقيق

  "......ميزة فيه وال ينسبه إىل نفسه بل يعتربه فضال من اهللا تعاىل ورمحته فقط
 إن هذا األمر يوجد يف األنبياء على وجه أمت، مث يف كل شخص              فيقول   

  .حسب استطاعته
 يصلّون ليومِني مث يستكربون، وكـذلك       ...هناك أناس "....:  مث يقول   

اعلمـوا أن   . فإن الصوم واحلج ال ينشئان فـيهم إال االسـتكبار والعجـب           
. االستكبار من الشيطان وحيول اإلنسان إىل شيطان ما مل يتخلَّ اإلنسان عنـه            

لذا جيب أال يتكرب اإلنـسان      . ويحول دون قبول احلق ونزول فيض األلوهية      
 ال من حيث العلم وال من حيث الثروة أو اجلاه أو مـن              بشكل من األشكال،  

حيث العائلة أو النسب ألن هذه هي األمور اليت تـؤدي إىل االسـتكبار يف               
وما مل خيلِّص اإلنسان نفسه من هذه األنواع من االستكبار لن           . أغلب األحيان 

ة للعواطـف   يعد من األصفياء عند اهللا وال يعطَى املعرفة اليت حترق املواد الردي           
لقد استكرب الشيطانُ واعتـرب     . اليت تأيت من الشيطان وال يرضى ا اهللا تعاىل        

 أَنا خير ِمنه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطـنيٍ         : نفسه خريا من آدم وقال    
   )١٣ :األعراف(

فقد ) وكان قد أُعِطي معرفةً   (أما آدم   . وكانت النتيجة أنه طُرد من حضرة اهللا      
اعترف خبطئه وورث فضل اهللا تعاىل ألنه كان يعرف أنه ال يـتم شـيء إال                

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وِإنْ لَم تغِفر لَنا وترحمنا لَنكُونن ِمـن           :  فدعاه بفضله  
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اِسِرينالْخ) لد    (")٢٤ :األعرافطبعـة   ٢٧٦ -٢٧٣ ص   ٧امللفوظات ا 
  )لندن

ومن هنا يتبني الفرق    . لنفسلتزكية احلقيقية   الو السر يف احلصول على      فهذا ه 
: لقد استكرب الشيطان وقال   . بني املؤمنني احلقيقيني وبني الذين يتبعون الشيطان      

أما آدم فقد أدرك هذه النقطة بسبب املعرفة اليت         . أنا خري منه، وتشدق بعظمته    
ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وِإنْ    : ئال يف خضوع وتذلل  قا     أعطاه اهللا إياها فدعاه     

      اِسِرينالْخ ِمن نكُونا لَننمحرتا ولَن ِفرغت لَم       فهذا الدعاء مدعاةٌ جللب رمحـة
اهللا الواسعة لنا اليوم أيضا، وينقذُ من السيئات ويستر اخلطيئـاِت والـزالِت             

  . ووسيلةٌ للحصول على رضا اهللا تعاىل
نا اهللا تعاىل لنحاسب أنفسنا دائما، ووفَّقنا لننسب كل عمل صاحل إىل اهللا             وفَّقَ

تعاىل وحناول تزكية أنفسنا من كافة السيئات والذنوب باستمرار ونطلب من           
                . وفّقنا اهللا تعاىل لذلك. اهللا تعاىل رمحته الواسعة دائما

  
  
  

                                     


