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

 الْمغضوب غَير علَيِهم عمتأَن الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.   

 من مقتبسات خالل من � اهللا وجود وحقيقة تعاىل وحبه اهللا معرفة طرق أبني ماضية خطب بضعة منذ
 اليت العلمي الكنـز هذا من األخرى املقتبسات بعض سأقدم أيضا واليوم. � املوعود املسيح كالم
 ما أيضا وذكر وأمهيته احلقيقي اهللا قرب على للحصول األساليب بعض فيها � املوعود سيحامل ذكر
  . عليه للحصول اجلماعة من يتوقعه كان
 أن اإلدراك من لكم بد فال تعاىل اهللا إىل تصلوا أن تريدون كنتم إذا  بأنكم � املوعود املسيح فقال
 على اإلنسان حيصل وبالنتيجة ،� بتعليمه العمل نتيجة منه ويأيت تعاىل اهللا بذات مرتبط احلقيقي الرب

  : � فيقول. وقربه اهللا إنعامات
 يورد ما بقدر لذا. كلها واحلسنات كلها الفاضلة األخالق فله تعاىل، اهللا سوى حقيقي بار من ما"

 صهشخ يف تنعكس احملض اخلري هو الذي الذات ذلك قرب وينال ومشيئته ذاته على الفناء اإلنسان
  .اإلهلية األخالق

 احلقيقة، وجه على قربه ينال الشخصية ورغباته نفسه عن مترفعا اهللا قرب لنيل أحد يسعى ما بقدر أي(
 ويسعى الشخصية رغباته عن اإلنسان يتخلى حني حتصل النتيجة وهذه. اإلهلية األخالق فيه وتنعكس

  )فأكثر أكثر بأوامره للعمل يوفَّق اهللا بصبغة املرء ينصبغ ما بقدر مث. اهللا صبغة تعلوه عندها اهللا، يف ليفىن
 أن جيب وهكذا ،� اهللا من قربه نتيجة حيرزه إمنا اإلنسان، حيرزه الذي الصادق والتحضر فامليزات 

 الذين قلوب يف تنعكس إمنا اإلهلية الفاضلة فاألخالق. ذاته حد يف يذكر شيئا ليس املخلوق ألن يكون؛
   .كليا القرآن يتبعون



  )كامال اتباعا الكرمي القرآن يتبعون الذين قلوب على وتظهر تنعكس إمنا الفاضلة اهللا أخالق أن أي(
 الذي الروحاين والذوق باحلب املليء واحلماس للصفاء نظري الدنيا يف يوجد ال أنه الصحيحة التجربة تبني

 بالتباهي العنان للسانه قويطل يدعي أن يستطيع شخص كل أن مع. منهم الفاضلة األخالق به تصدر
 فإذا اآلخرون أما. الضيِق الصحيحة التجربة باب بسالم يعربوا أن يستطيعون وحدهم ولكنهم والتفاخر،

 ويسعى اهللا بصبغة ينصبغ أن حياول الذي أي(. وتكلُّفا تصنعا فإمنا الفاضلة األخالق بعض يظهرون كانوا
 إمنا الظاهر يف أخالقا يظهرون الذين اآلخرون أما األخالق، هذه منه تظهر الكرمي القرآن بأوامر للعمل

  )...فحسب وتكلفا تصنعا يظهروا
 وما. الصدأ من يعلوهم ما خيفون أي(. الزائف التحضر ويبدون أسقامهم ويسترون شوائبهم ويخفون 

 يف أمرهم يفضحف )فقط وتصنع ظاهري متويه هو بل احلقيقية بأخالقهم خترب ال األعمال من منهم يظهر
  . االمتحانات أبسط

 أي وإىل أخالقهم وتتبني الباطل، من احلق ويتميز أمرهم يفتضح احملاكم يف القضايا ترفق عندما فمثال(
 قرر أنه مثال � املوعود املصلح ضرب لقد. يظهروا اليت أخالقهم هي وما احلق، وخيفون يكذبون مدى
 بغري فيها يتصرفون جلسة يعقدوا أن اتمع يف كبارا يعدون كانوا نالذي الكبار املثقفني جملس مرة ذات
 انكشفت وبذلك السخافة من نوع كل ارتكبوا أم التكلف من خلوها معيار فكان تكلّف، أدىن

  ) حقيقتهم
 دنياهم مجال يرون ذلك يف ألم األحيان، معظم يف الفاضلة األخالق إظهار يف ويتكلفون ويتصنعون 

  .حيام نظام وحسن
 ويف دنياهم يف إليها حباجة أم يشعرون ألم املزعومة؟ واألخالق والتصنع التكلف هذا يظهرون ملاذا(

  ) تعاىل اهللا رضا لنيل ذلك يفعلون وال التصرفات، تلك من ويستفيدون جمتمعهم
 أهواءهم اتبعوا لو أم بونحيس(. احلياة مهمات يف اخللل لوقع مكان كل يف الباطنية شوائبهم اتبعوا ولو 

 إال األخالق تلك إظهار من يهدفون ال لذا الدنيوية مشاغلهم تتضرر خمتلفة شوائب تشوم اليت النفسانية
 وال تعاىل اهللا رضا لنيل باألخالق عملهم يكون وال احلقيقة، يف األخالق تنفيذ وليس الشخصية منفعتهم

  )اآلخرين إلفادة
 أشواك حتت حمجوبة تبقى ولكنها الفطرية، مؤهالم بقدر األخالق بذرة اأيض فيهم توجد أنه ومع

 عنك دع النفسانية األهواء شوائب دون تعاىل اهللا لوجه خالصة للعيان تظهر وال النفسانية، األهواء
 والذين وحده، تعاىل هللا يصبحون الذين يف � هللا خالصة الكمال مبلغ تبلغ أا احلق. الكمالَ وصوهلا

 اهللا لوجه ذلك كل يفعلون أي(. الطيبة بأخالقه فيمألها كليا املغايرة شوائب من خالية نفوسهم اهللا جيد
  )الطيبة بأخالقه اهللا فيمألهم. ائيا اهللا غري فكرة من أي املغايرة من ويتطهرون



 وكأم فيه، فانني ملكو اهللا بأخالق التخلُّق مرتبة فينالون. � إليه حمببة هي كما قلوم إىل وحيببها
 من زالال ماء فيسقيهم وعطاشى جياعا � جيدهم. بواسطتها أخالقه تعاىل اهللا يظهر وسيلة يصبحون

   .اخلاصة عينه
 إال أحدا إليه يقرب فال يخدع، ال تعاىل اهللا: بأن اهللا قرب على احلصول طرق عن � حضرته قال مث

 كليا له ويصبحون مادي، حبر يف األمساك تسبح كما هللا حب حبر يف دائما بطبيعتهم يسبحون الذين
 يقول كما( أبدا أحد يتطهر ولن اهللا سوى بار من ما بأنه يقول أن لصاحل ميكن فال. طاعته يف ويفنون
 املعرفة بل. عبثا عباده خلق تعاىل اهللا وكأن )األديان بعض أتباع أقوال على � يعلّق فهنا البعض،
. للطهارة احلقيقي املصدر هو اهللا. عباده يطهر أنه هي البداية منذ البشر يف اهللا ةسن بأن توحي احلقيقية

 اليت الطهارة من ظلية بصورة نصيبا فينالون بصفاته اهللا يصبغهم والعبادة باحلب ذكره يف ينهمكون الذين
  . فيه موجودة هي
 لنا تعاىل اهللا قدمه الذي والتعليم هللا قرب على احلصول ووسائل واحلسنات الفاضلة األخالق بأن يقول مث

 ال أيضا املستقيم الصراط درجة أدىن بأن نؤمن: � فيقول. الكامل � اهللا رسول اتباع نتيجة ينال
 ميكننا ال. � الرسل بإمام االقتداء بغري عليا مدارج ينال أن ناهيك � اهللا رسول اتباع بغري اإلنسان يناهلا

 بصورة نناله إمنا نناله ما فكل ،� األكرم لنبينا والكاملة الصادقة الطاعة ريبغ وعزة شرف مرتبة ننال أن
  .� وبربكته ظلية

 يصل أن جيب اهللا قرب من درجة أي وإىل املسلم يكون أن جيب وكيف اإلسالم حقيقة مبينا يقول مث
  : املؤمن

 يف وفناؤه إراداته، مجيع اإلنسان وترك الشاة، مثل للذبح تعاىل اهللا إىل العنق تسليم هي اإلسالم حقيقة إن
 بصورٍة اهللا حب بصبغة واالصطباغُ اهللا، يف الفناء بعد لنفسه املوت من ضرب وقبولُ تعاىل، اهللا رضا

 إال تريان ال عينني على واحلصولُ آخر، سبب ألي وليس الذايت حبه نتيجة - بطاعته القيام مث كاملة،
 املَقام هو هذا. بإنطاقه إال ينطق ال ولساٍن وحده، هللا خاضع وقلٍب ،باهللا إال تسمعان ال وأذنِني باهللا،
  .إليها املوكولة املهام كافة أجنزت قد اإلنسانية القوى تكون حيث السلوك؛ أنواع كل إليه تنتهي الذي

 تعاىل اهللا إىل الوصول أجل من عليه الواردة املشاكل بكل مير أن جاهدا يسعى أن اإلنسان على أي(
  )تعاىل اهللا رضا لنيل جاهدا ىويسع

 احلي بكالمه جديدة حياة اإلنسانَ ذلك اهللا رمحة َب عندها كامل؛ موت اإلنسان نفسانية على ويطرأ 
 تكتشفه، أن للعقول ميكن ال الذي األدق النور فإن وعندها. العذب اهللا بكالم فيتشرف الساطعة، وأنواره

 ِمن ِإلَيِه أَقْرب ونحن�: تعاىل يقول كما. تلقائيا اإلنسان لبق إىل يقترب كنهه، إىل العيون تصل وال
 عيناه؛ وتستنري عماه فيه يزول وقت فيأيت بقربه، الفاين اإلنسان تعاىل اهللا يشرف فهكذا. �الْوِريِد حبِل



 الغاية تكتمل هاعند. � نوره برداء ملفوفًا نفسه وجيد صوته، ويسمع احلديدتني، العينني اتني ربه فريى
 ينتظر فال. النور لباس ويلبس � اَهللا رؤيته بعد السفلية احلياة لباس جسمه عن اإلنسان وخيلع الدين، من

 هذه يف اجلنة ونعماء ومكاملته � برؤيته حيظى بل فقط، باآلخرة يتعلق كوعٍد واجلنة تعاىل اهللا رؤية
   )الهور حماضرة(. الدنيا

 اهللا حب ترسيخ: األول: معنيني على الكرمي القرآن يف ورد اإلميان، جذور به تتقوى الذي االستغفار
 وطلب تعاىل، عنه االبتعاد حالة يف تثور اليت الذنوب صدور وردع - � به الصلة خالل من - القلب يف

  .فيه التفاين خالل من تعاىل اهللا من العون
 يستغفرون إم. عني لطرفة ولو هالكا اهللا عن االنفصال يعدون الذين املقربني استغفار هو هذا
 حال كل يف قلبه يف حبه ويترسخ تعاىل ربه املرُء يذكر لكي دائما االستغفار جيب(. حبه على اهللا ليثبتهم

  ). هلالكهم مدعاة عني لطرفة ولو اهللا عن البعد حيسبون الذين املقربني استغفار هو وهذا حني، كل ويف
 يف اهللا حب لترسيخ والسعي اهللا، إىل والفرار الذنوب من التخلص هو راالستغفا من الثاين والنوع

  .واهلالك اخلطيئة جفاف فيجتنب طيبة، تربية املرء يترىب لكي وذلك التربة، يف الثابتة كالشجرة القلب
  .باالستغفار النوعان هذان سمي

 أحسن على اهللا نعرف ا اليت هللا قرب مرتبة األعلى واملرتبة اهللا ملعرفة مراتب عدة هناك: � يقول مث
 ألن إهلاما تلقى أو كشفا أو الصادقة الرؤى بعض رأى أنه على فقط يفرح أال املرء على جيب لذا. وجه
 اهللا، قرب سبل عن تبحثوا أن جيب لذا ذلك من الرغم على تعثّر ولكنه إهلاما تلقى أيضا باعور بلعام

 فيصبح باستمرار بنوره قلبه اهللا ينور الذي اهللا بصِفي باالرتباط الإ اهللا قرب ينال ال اإلنسان أن واملعلوم
  . اهللا رضا هو العبد رضا

 كمثل مثله فقط النور هذا لوازم يرى فالذي �واألرض السماوات نور اهللا�: قال كما نور، اهللا: فيقول
 حترق اليت النار رقةوح الضوء، فائدة من حيرم لذا. النار ضوء يرى وال بعيد من الدخان يرى الذي

 حيرم بعيد من يرى الذي ولكن تعاىل، اهللا يف باالستغراق تنال والنور الضوء فوائد إن( البشرية شوائب
 وجود على أدلة يريدون فالذين )باإلنسان حتيط الذي البشرية شوائب حترق اليت احلرقة من وكذلك منها
 مواهبهم نتيجة تعاىل اهللا يعرفوا أن يريدون الذي أو السفةالف أو الظاهر علماء مثل وظنية وعقلية نقلية اهللا
 ونقلية عقلية أدلة ميلكون الناس هؤالء بأن هنا � يقول. (اهللا قرب نور من حيرمون ورؤى كشوف من

 يرون أم على روحانيتهم تقتصر الذين أو الفالسفة كذلك والرؤى، اإلهلامات على أحيانا ويعتمدون
 عنهم � املوعود املسيح يقول -ذلك على بناء باهللا فيؤمنون أحيانا الكشوفو الصاحلة الرؤى بعض
  ) اإلهلي القرب نور من حيرمون األشياء هذه كل مع بأم

 الدخان إىل نظرا النار بوجود يوقن بل النار ضوء يرى ال ولكن بعيد من الدخان يرى الذي كمثل مثلهم
  . فقط



  . تعاىل اهللا مع ةوالعالق القرب مدارج مبينا � يقول مث
 مقربا كان وإن أحد، تصدى فلو متفاوتة تعاىل اهللا مع والعالقة القرب مدارج كانت ملا أنه باالنتباه جدير

 األدىن أن النهائية النتيجة لكانت واحلب القرب درجة حيث من بكثري وأكرب منه أعلى كان ملن اهللا، إىل
 .موسى مقابل باعور بلعام مع حدث كما اناإلمي من حمروما ميوت بل فقط يهلك ال هللا قربا

 املكانةَ هذه � اهللا أعطى الراهن الزمن يف مث اهللا، رسول مقام هو اهللا عند القرب مقام أعلى أن أي(
 تعاىل اهللا قرب طلب فمن. � اهللا لرسول الكاملة وطاعته الكامل اتباعه بسبب � املوعود للمسيح

  ) باعور بلعام كعاقبة عاقبته ستكون وعودامل املسيح عن بعيدا الراهن العصر يف
 أجل من اآليات يظهر تعاىل فاهللا الكرمي القرآن باتباع إال ينال ال � اهللا قرب إن: � حضرته قال مث

 اتباعا الكرمي القرآن يتبع الذي يباري من كل: فقال. فقط فارغة ادعاءات تكون ال إذ القرب، ذا الفائز
 على كشف كما الكرمي، القرآن يتبع الذي عبده مع أنه املهيبة بآياته ليهع يكشف � اهللا فإن حقا،

 على � اهللا جيذب باختصار. مبوته اإلسالم صدق قد اهللا أن يتأكد كان حالة يف موته حدث إذ ليكهرام،
  .  العالية قربه منارة إىل ويرفعه باستمرار الكرمي القرآن متبع احلية بتصرفاته النحو هذا
 من خيلو شيء فال العامل إىل فانظروا منافع، شيء كل يف أن جيدا بالتذكر اجلدير": � حضرته وليق مث

 كانت سواء األشياء هذه فكل. والفئران الديدان إىل جدا السامة النباتات من لإلنسان واملنافع الفوائد
 فأخربوين فقط باملنافع تتمتع الصفات ظالل كانت فإذا وآثارها، اهللا صفات ظاللُ هي مساوية أو أرضية

 من نتضرر كنا إذا أنه تذكرن أن جيب هنا. والفوائد باملنافع متمتعة األصلية الذات تكون أن ميكن كم
 اإلنسان يتضرر حني بل كال. أصال ضارة ألا وليس الفهم، وسوء اخلطأ، نتيجة فإمنا أحيانا األشياء هذه

 كله � فاهللا وإال اهللا صفات ببعض معرفتنا لعدم أحيانا ملونتأ نتضرر ذلك فمثل(. فقط خبطئه فإمنا بشيء
 فهمنا وسوء بأيدينا للمصائب نتعرض أننا الدنيا هذه يف واملصاب لألمل ملواجهتنا فالسر وكرم، رمحة

 ذه يتمتع وإمنا يتصور، مما أكثر ونافعا وكرميا رحيما اهللا جند الصفات عني نافذة فمن )علمنا، وقصور
 ما فقدر. قربه على واحلائزون املتقون إال الدرجة هذه ينال وال منه، ويدنو أكثر إليه يتقرب من املنافع

 يبتعد ما وقدر خاص، نوع من ضوءا وعقله معلوماته يف خيلق الذي اهلدى نور ينال اهللا إىل املتقي يتقرب
 ويصري" يرجعون ال فهم عمي بكم صم "لـ مصداقا يصري حىت مهلك، ظالم وقلبه دماغه على حيلّ عنه
 فقد السامية، الدرجة من وعظمة راحة ينال مقابله والضوء بالنور املتمتع اإلنسان بينما واهلوان، الذلة حملَّ
  . �مرِضيةً راِضيةً ربِك ِإلَى ارِجِعي * الْمطْمِئنةُ النفْس أَيتها يا� نفسه، � اهللا قال

 أن حضرته وضح مث باهللا، الطمأنينة على احلائزة النفس أيتها يا أن ذلك نم املراد إمنا � حضرته يقول
 واألقارب بالذرية اآلخرون البعض يطمئن كما باحلكم، الظاهر يف الطمأنينة ينالون الناس بعض

 الطمأنينة هذه الظاهر يف حيرزون ما قدر بل الصادقة، الطمأنينة هلم يهيئ ال كله ذلك لكن واملعارف،



 وأخريا يطمئنون، وال) املتكرر الشديد العطش أي (السهاف مريض شاكلة على أكثر عطشهم يزيد
 الطمأنينة هذه نال الذي اإلنسان إن يقول � اهللا لكن املطاف، اية يف اإلنسانَ املرض هذا يهلك

 تكون فال ،� اهللا مقابل مباالة أي ا يبايل فال ضخمة ثروة على حائزا كان وإن فهو اهللا، إىل بالتقرب
  . � اهللا يف توجد اليت األصلية الراحة ينشد بل املتوخاة، غايته الدنيا

 يقطع حني أما وحبه، اهللا قرب يف تكمن لإلنسان راحة كل أن � اهللا فهمنا لقد: � حضرته قال مث
 اية يف هنميةاجل احلياة هذه على يطَّلع إنسان وكل جهنمية حياة فهي الدنيا إىل ومييل به عالقته اإلنسان
  . الدنيا عالقات كل تاركا موته حني عليها اطلع لو حىت له، وتتبني املطاف

  . املوت عند ذلك على املرء اطلع لو حىت جهنمية، الدنيا أن يطّلع املراحل من مرحلة يف باختصار،
  : � حضرته قال مث
 اجلنة وتسمى املغطى، الشيء على تطلق جلنةا. تعاىل اهللا يف تنال إمنا بعدها سعادة ال اليت السعادة أكرب إن

 اهللا جعـل  ذلك أجل ومن إليه، التردد عزو ميكن ال الذي اهللا هو احلقيقية واجلنة بالنعم، مغطاة ألا جنة
 ألذى عرضةً كبشر يظل اإلنسان إن). أكرب اهللا من ورضوان: (قال حيث رضوانه اجلنة نعم أعظم تعاىل

 ما وبقدر والسعادة، بالراحة ينعم اهللا بأخالق ويتخلق اهللا قرب ينال ما بقدر هولكن الدوام، على ما أمل أو
  . ذلك على يدل الرفع ولفظ حتما، اهللا نعم من نصيبا ينال تعاىل اهللا إىل يتقرب
  : تعاىل اهللا بقرب للفوز يسعون الذين مصري عن السالم عليه وقال
 تعاىل، اهللا قرب نبع من نصيبه ينلْ اخلريات لفعل يتحمسو سبيله يف حياته ويقف تعاىل هللا نفسه يسلم من
 وفعلـه  قولـه  ويصبح تعاىل اهللا سبيل يف كفاءاته مجيع يسخر الذي أن مبعىن حزن، وال عليه خوف وال

 تعـاىل  اهللا عند أجره جيد احلقيقي، الرب عمل يف نشطًا ويكون خالصة، هللا حياته وكل وسكونه وحركته
  . حيزن ولن خياف ولن

  : تعاىل اهللا بقرب للفوز الذريعة هو الذي الدعاء عن السالم عليه يقول مث
 تستطيع ال السمكة أن وكما يشاء، مىت منه ويرتوي املؤمن عليه جيلس عذب ماء كنبع الدعاء مثل إن

 احلقيقي احملل وإن. بدونه العيش ميكنه ال الذي الدعاء هو املؤمن ماء فإن كذلك املاء، بدون العيش
 جيدها اليت القصوى املتعة تساويهما ال اللذين والسرور الراحة املؤمن فيها جيد اليت الصالة، هو اءللدع

 اهللا من اإلنسان يتقرب وبالدعاء تعاىل، اهللا قرب هو الدعاء يف ما أكرب إن. حرام أي ارتكاب يف املستهتر
  .إليه وجيذبه تعاىل

 املـرء  عليها واظب إذا إال حقها أداء ميكن وال الصلوات، حق أداء من تعاىل اهللا بقرب للفوز بد فال لذا
  . تعاىل اهللا أمر كما وأداها

  : الدعاء يف املستوى أعلى بلوغ على حيثّ وهو والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول مث



 قلبـه  خال إذا أما تعاىل، اهللا عند قيمة ذا جيعله مما تعاىل، اهللا قرب لنيل شوقا اإلنسان قلب يلتاع أن جيب
 ألنـه  املهلـة  يعطي تعاىل اهللا إن. مهلة بعد يهلك فسوف فقط، فيها وما للدنيا ويلتاع اللوعة هذه من

 صلة تعاىل اهللا مع ينشئ أن اإلنسان سعادة فمن. به يفعل فماذا اإلهلي اِحللم يغتنم ال الذي ولكن رحيم،
 فما تعاىل اهللا إىل مييل ال ولكن العبادة يؤدي لبالق كان وإذا القلب، هو العبادة مركز إن. األقل على ما

 ولكـن  املساجد، آالف هناك انظروا. تاما ميال اهللا إىل القلب ميل من بد ال لذا العبادة، تلك من الفائدة
 اهللا يعبـدون  كـانوا  حيث النيب عصر يف اليهود حالة كانت كذلك. التقليدية العبادة إال فيها يوجد هل

 ففـي  اهللا، لعنهم ولذلك العبادة مغزى هو الذي للقلب احلقيقي امليل فيهم يكن ومل فقط، وتقليد كعادة
 فلـن  الطرق بآالف العبادة يف يتخبطون كانوا إذا أما القلوب، بطهارة الناس يهتم ال أيضا احلاضر العصر

 خـاب  قدو زكاها من أفلح قد� � اهللا قال ولذلك القلب، بطهارة األعمال بستان خيضر إمنا جتديهم،
 التراب يف يدسه سوف بل يطهره لن الذي أما قلبه طهر من إال األهداف من يتمكن لن أي �دساها من
 فلو اهللا، سبل تعترض العقبات آالف أن ننكر ال. وخاسرا خائبا فيبقى السفلية لألهواء مستودعا جيعله أي
 إال. فقط مسلمون مكان كل يف ولَتراءى مسيحي، وال هندوسي أي األرض سطح على كان ملا تكن مل
 بني التمييز على فيقدر اإلنسان وفَّق إذا � فهو فقط، اهللا من بفضل تتحقق أيضا العقبات هذه إزالة أن

  .    والقدرة القوة له ليهب � إليه املرء يتوب أن على املطاف اية يف األمر يتوقف لذا والسيئ، احلسن
  : التوبة على حيثّ وهو والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول مث

 هـذه  لنيل أهالً يعود وال تعاىل اهللا قرب يحرم بل فقط يهلَك وال آكلَه، يهِلك سم اإلمث أن جيدا اعلموا
 اهللا قرب نتيجة يتلقاه كان الذي النور عن وابتعد تعاىل، اهللا عن بعدا ازداد اإلمث يف املرء وقع كلما. النعمة
 العدو الشيطانُ عليه يسيطر حىت صوب، كل من والباليا لآلفات فريسة وأصبح لظلماتا يف ووقع تعاىل،
 من جنا السبب ذا استعان ومن الوخيم، املصري هذا لتفادي سببا هيأ قد تعاىل اهللا أن غري. ويهلكه األكرب

 أمساء من إن. الصادقة ةالتوب أو اهللا إىل الرجوع إنه السبب؟ ذلك هو ما. ثانية اهللا قرب ونال اهلالك هوة
 واهللا تعـاىل  اهللا عن ينأى اإلمث يرتكب حني اإلنسان أن الواقع. العبد إىل ويرجع يتوب فإنه التواب، اهللا

 يهيج ذنوبه، على نادما اهللا إىل وينيب يتوب حني أعين تعاىل، اهللا إىل يرجع حني ولكن عنه، يبتعد أيضا
 أيضا اهللا سمي ذلك أجل ومن توبته، قابالً إليه ويرجع عبده إىل هفيتوج وكرمه، الكرمي الرحيم اهللا رحم
  . برمحته إليه هو لريجع ربه إىل يرجع أن اإلنسان فعلى. توابا

  : والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول مث
 اهللا قـرب  عن املرء يبحث أن وهي األزل، منذ تعاىل اهللا جعلها اليت النجاة طريقة على يدل اإلسالم إن

 كله العذاب ألن ورضاه، بقربه للفوز ويسعى تعاىل، اهللا رضا يف وتفاٍن طاهر وعمل صادق باعتقاد تعاىل



 الطريقـة  وسلوك الصادقة بالتوبة ويرضيه تعاىل اهللا من اإلنسان يقترب فعندما. وغضبه تعاىل اهللا بعد يف
  .العذاب عنه يرفع احلقة، اهللا بوحدانية واإلميان الصادق واالتباع الصحيحة

 بقرب للفوز عموما الصاحلة باألعمال القيام إىل يدعونا وهو والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول مث
  :تعاىل اهللا
 بـالزلفى  فيحظى الصاحل، العمل نتيجة اإلنسان عن يرضى الكرمي اهللا إن. عظيمة نعمة الصاحل العمل إن

 العمـل  بركات فإن كذلك اخلمر من جرعة آخر يف يكون لسكْرا أن كما ولكن. األحدية احلضرة عند
 يتمتـع  الذي فهو كماله إىل الصاحل بالعمل ويبلغ النهاية إىل يواصل فالذي آخره، يف خفية تكون الصاحل
 تلـك  فيحـرم  املنشود كماله إىل يوصله وال الطريق يف صاحل عمل كل يترك الذي أما الربكات، بتلك

  . الربكاِت
  :والسالم الصالة عليه املوعود املسيح وليق مث
 اهللا كـالم  مسع تعاىل اهللا من قربا ازداد وكلما املالئكة، بصبغة ويصبغ يطهر املؤمن أن هو أعلَمه ما إن 

 أقـول  واحلق احلق املقام؟ هذا بلغ هل لريى قلبه يف يفكّر أن منكم واحد كل على واآلن. السكينة ونال
 اهلجمـات  صد واجيب من أن فكما. اللب يريد اهللا ألن قيمة، ذا ليس أنه مع فقط ربالقش قنعتم قد إنكم

  . املسلمني يف ولبه اإلسالم حقيقة خلق واجيب من كذلك اإلسالم، على اخلارجية
  :والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول مث
 عند مقربا يصبح وعندما تعاىل، اهللا بقرب يفوز أن هي إمنا له نعمة وأعظم ثروة وأكرب اإلنسان عزة إن 

 قريش سعت كم. أيضا األرض ومن السماء من الربكات هذه وترتل الربكات، آالف عليه ترتل تعاىل اهللا
 ولكـن  وحيدا، وسلم عليه اهللا صلى وكان شعبا كانوا لقد وسلم، وآله عليه اهللا صلى الرسول إلجاحة
  . للمقربني آية أكرب وتأييده اهللا نصر إن. بالفشل باء ومن انتصر من انظروا

  : تعاىل اهللا قرب مبرتبة الفوز على حيثنا وهو والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول مث
 يستطيع ال واملتكرب. تعاىل اهللا بقرب حيظى أن يستطيع ال الفاجر. وغيور قدوس فإنه كثريا، اهللا لعنة خافوا

 بقرب يفوز أن يستطيع ال واخلائن. تعاىل اهللا قرب ينال أن يستطيع ال والظامل. تعاىل اهللا بقرب حيظى أن
 كالكالب الدنيا على يتهافتون والذين. تعاىل اهللا بقرب يفوز ال � هللا يغار ال من وكل. تعاىل اهللا

 عاىل،ت اهللا عن بعيدةٌ جنسة عني كل. تعاىل اهللا قرب ينالوا أن يستطيعون ال ا واطمأَنوا والنسور والنمل
 أجله من بكى ومن منها، سينجى � أجله ِمن النار يف كان من. تعاىل عنه غافل جنس قلب وكل

 وِبقَدم الصدق وبكل القلب بكل اهللا أولياء كونوا. سيلْقاه ملرضاته الدنيا عن صلته قطع ومن سيضحك،
. السماء يف لترمحوا الفقراَء، نكموإخوا وأزواجكم أيديكم حتت هم من ارمحوا. لكم موىلً يكُن احلماس،

  )نوح سفينة. (لكم هو ليكون وصدقًا حقا - وتعاىل سبحانه - هللا كونوا



 علـى  يقـضي  وكيـف  ملقربيه تعاىل اهللا غرية تثور كيف والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يبني مث
  : معارضيهم

. ألوليائه اهللا غرية تثور النهاية، إىل اهللا مشيئة يف دراملق االبتالء ويصل منتهاها، واإليذاء اإلهانة تبلغ حني
 بأيـدي  وأُوذوا حـق،  بغري وكُفّروا وشتموا اضطُهدوا قد أم ويرى مظلومني، فيجدهم إليهم اهللا ينظر

 كل إليه ليتوجهوا قلوم يف فيلقي الصاحلني، عباده وينصر هلم، رمحته ويري سنته ليظهر فينربي اجلائرين،
 اهللا فيـذَر  هلـم،  وتأييده نصره ويأيت مقربيه، أجل من سنته فتظهر مساء، صباح إليه ويتضرعوا وجهالت

 وال يبـاركون،  بل يضيعون ال فإم للمخلصني، اهللا سنة جرت هكذا. والنمور لألسود طعاما أعداءهم
  . يعظَّمون بل يحقَّرون

 أذلّ حيـث  أيضا، والسالم الصالة عليه املوعود سيحللم ظهرت قد هذه اهللا سنة أن رأينا قد أننا شك ال
 األمحديـة  أعـداء  ذلة مشاهد ورأينا وتكرارا، مرارا بل مرتني، أو مرة ليس وأخزاهم، أعداءه تعاىل اهللا

 اليـوم  أذكِّر أن وأود. اليوم حىت املشاهد هذه نرى نزال وال. واألمصار البالد شىت يف ودمارهم وخزيهم
 حتما وسيحلّ األمحدية بأعداء سيحلّ اهللا عقاب بأن الباكستانيني األمحديني والسيما عةاجلما أبناَء أيضا

 هـذه  رؤيـة  أردمت إذا ولكـن  آلخر، حني من بسيط نطاق على ذلك مشاهد ونرى تعاىل، اهللا شاء إن
 اجةحب أنه بباكستان صلة له من أو باكستان يف مقيم أمحدي كل فليعلم وعاجال واسع نطاق على املشاهد

 بـال  تعـاىل  اهللا قرب جمال يف وتقدموا عنكم بعيدا الدنيا فادفعوا. تعاىل باهللا وصلة قربا يزداد ألن ماسة
. ميكـن  ما بأسرع املشاهد هذه نرى لكي اال هذا يف املستمر للتقدم جاهدين نسعى أن علينا. انقطاع

 العامل يف الشيطان حكم على ليقضى خاصة األمر ذا يهتموا أن كله العامل يف األمحديني على جيب كما
 عبـاده  يف وأدخلنا األدعية، ذه للقيام تعاىل اهللا وفّقنا. بسرعة تعاىل اهللا إىل املقربني حكم ويقوم عاجال،
  . آمني. املقربني

  
   
  

  


