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. ريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ش
حيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرن الرمحمِ اهللا الربس * دمالْح

 الَمنيالْع بحيم * هللا رن الرمحالك* الرين مم الدوي  * اكإيو دبعن اكإي
 عنيتسن *ساطَ الْمرا الصدناه قيمر * تغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
هذه اجللسات وسيلة . اجللسة السنوية يف كندا تبدأ اليومإنّ ، احلمد هللا

فمن املؤكد احملتم أن .  الربكات، وجيب أن يكون كذلكليناللألمحدي 
كر اهللا تعاىل واحلصول على ذ حبتة ول دينيةألهدافة االجتماع يف بيئة معين

 أيضا بوضوح أن �ولقد بين رسول اهللا . �رضوانه يسترتل أفضال اهللا 
ب اإلنسان أفضال اهللا وتؤدي به إىل االس اليت تعقد من أجل ذكر اهللا تكِس
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ا قَالُوا وما رِياض الْجنة إِذَا مررتم بِرِياضِ الْجنة فَارتعو: �فقد قال . جناته
أما جلساتنا .  حقافاالس اليت تؤدي إىل طرق اجلنة مباركة. قَالَ حلَق الذِّكْرِ

، ونلتفت إىل �زيدنا حبا هللا ما يفاهلدف الوحيد منها أن نستمع فيها إىل 
قوق الدعاء والعبادة ونتعلم أساليب ذلك، وبذلك ينشأ لدينا االهتمام بتأدية ح

مث هذا االهتمام باحلسنات وتأدية . العباد من أجل احلصول على حب اهللا
.  ذاكرين إياه بكثرة، ويقودنا إىل رياض اجلنة�احلقوق جيعلنا شاكرين له 

 هذا االهتمام بأداء احلقوق نتيجة يالحظحقوقه حني له  نؤدي منوإن 
فيجب .  والشكر لهضور يف مثل هذه االس ينتبه هو اآلخر إىل محد اهللاحل

. أن تتسم جمالس املؤمنني هذه وعالقاتهم املتبادلة وشكرهم هللا ذه امليزة
فالسعداء منا أولئك الذين يأتون هنا بسبب هذه الروح ومن أجل هذه الغاية، 

فال يفتحون نتيجة لذلك أبواب رياض اجلنة ألنفسهم . ويعملون حبسب ذلك
ن أيضا و اآلخرأن يرتععباد يتسببون يف فحسب بل بسبب تأديتهم حلقوق ال

يف رياض اجلنة، وبذلك حتصل هلم بركات أكثر، حبيث جيذب املؤمن أفضال 
اهللا، ألن الذي يدل اآلخرين على احلسنات أو يستلفت انتباه أحد إىل الشكر 

 من احلسنات اليت حيرزها ذلك  نفسهباإلحسان إليه فهو اآلخر يستحق القدر
سنة واحدة تكِسب اإلنسانَ ثواب احلسنات الكثرية بسبب فكأن ح. اإلنسان

فهذا هو إهلنا احلبيب الذي . نتائجها الرائعة وتنيله أفضالَ اهللا وبركاته أكثر
يثمر احلسنات مبئات األضعاف بل بآالف األضعاف، إذ يبارك يف السعي 

ث فيجب على كل مؤمن أن يبح.  اإلنسانا لعبده بركات ال يتصورهاملتواضع
سيدنا املسيح وكما أقول يف أغلب األوقات، إن . عن حب هذا اإلله احلبيب
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 بتأسيسه عقْد اجللسات قد فتح لنا سبل الربكات، وهيأ لنا �املوعود 
 يف رياض اجلنة، فالسعداء منا أولئك الذين حىت نرتعالوسيلة الواسعة الرائعة 

فيجب أن . �اهللا يستفيدون من هذا الس وهذه األجواء فينالون رضوان 
يسعى كل مشارك يف اجللسة لنيل هذا الرضوان اإلهلي سواء أكان رجال أو 

سيدنا املسيح املوعود كان قلب  ونقدر ما. امرأة أو شابا أو شيخا أو طفال
أبناء اجلماعة هذه املكانة،  من أجل أن حيرزوأمل  حرقة  به من يفيض�

 إنين أدعو اهللا � قاللقد ف ؛ذلك � اهللا وكان يدعو بكل التياع ليحقق
يطهر اهللا تعاىل قلوب مجاعيت، دعاء آخر إال أن من وليس تعاىل ما دمت حيا، 

 حنوه، ويرفع مجيع أنواع الشرور والضغائن فيميلهاوميد يد رمحته إىل قلوم 
من قلوم ويهبها حبا صادقا فيما بينهم، وإنين على يقني بأن دعائي هذا 

وأدعو إضافةً إىل ذلك .  حضرته ولن يضيع اهللا تعاىل دعوايتسيلقى القبول يف
 شقيا -يف علم اهللا تعاىل وإرادته-دعاًء آخر؛ وهو إذا كان أحد من مجاعيت 

 فحولْه عين كما ،مل يقدر له أن ينال الطهارة اخلالصة وخشية اهللاومن األزل 
  .سه تطلب الوصول إليك بغريه الذي يكون قلبه لينا ونفواستبدلهحتول عنك، 

فهذه الكلمات تفصح عن حرقته القلبية اليت ز القلوب، وتصيب اجلسم 
بالرعدة، وتميل اإلنسان إىل التوبة واالستغفار فيطلب من اهللا العفو واملغفرة 

فكل .  الذي نبهه إىل تأدية حقوق العباد� إىل اهللاعلى وجه حقيقي منيبا 
 والذكر �التوبة واالستغفار والصالة على النيب واحد منا بأمس حاجة إىل 

يوفِّقنا للتقدم على نا، وأن ندعو اهللا تعاىل أن يصون إميان. اإلهلي يف هذه األيام
درب اإلميان واإليقان باستمرار، حبيث يكون استغفارنا استغفارا خالصا، 
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اد خالصا وتصري صلواتنا وعباداتنا حقيقيةً، ويكون اهتمامنا بتأدية حقوق العب
  . لوجه اهللا

 صب أعيننا، حيث �سيدنا املسيح املوعود جيب أن نضع توجيههذا أيضا ن 
عقد األمل على السجود الظاهري ما مل يسجد القلب من ال جدوى : يقول

سجود التواضع الكامل، فكما أن دماء القرابني وحلومها ال تنال اَهللا وإمنا يناله 
جدة والركوع الظاهريني ما مل يسجد القلب التقوى، كذلك ال فائدة من الس

إن قيام القلب يعين أن يعمل املرء بأوامر اهللا تعاىل، واملراد . مومل يركع ومل يقُ
 اهللا يتفاىن يفمن الركوع أن ينيب إليه  سبحانه وتعاىل، واملراد من السجود أن 

  .تعاىل
قوه وآمنوا به أن  من أتباعه الذين صد�سيدنا املسيح املوعود فإن ما يريده 

نسأل اهللا التوفيق لتحقيق هذه . ينالوا التقوى، لذلك قد دعا اَهللا مبنتهى االلتياع
سيدنا املسيح سبيل حدوث هذا االنقالب لاملكانة املنشودة، وأال نعرقل 

 بسبب انغماسنا يف األعمال املادية وابتعادنِا عن التقوى، وال �املوعود 
ق اهللا وحقوق عباده وال نسبب األذى واألمل نكون من الذين يهملون حقو

ل الربكات من هذه اجللسة على وجه كامل، والكتساب ينفل. �لروحه 
 فيوضِ أدعيته وأمنيته جيب على كل أمحدي أن يعقد العزم من جديد على أن

  . يسعى بانتظام لرفع مستويات تقواه
لطرق  �نا املسيح املوعود سيدا عها منفال ميكن أن ننال املستويات اليت توقَّ

  .التقوى وبين معيار املؤمن احلقيقي إال بالبحث عنه والعمل به
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 قد ذُكر السري على درب التقوى يف القرآن الكرمي بشىت األساليبل 
 وسأتناول بعضا منها اآلن لكي يبقى كلُ واحد منتبها إىل فحص واملنطلقات،

، فاملراد من )٣ :النحل (�لَه إِلَّا أَنا فَاتقُونأَنه لَا إِ�معايريه، يقول اهللا تعاىل 
واختاذ الطرق الجتناب الذنوب، والتخلص من  اناالتقاء التجين وراء 

التقوى،  هي فهذه إذا عبدمتوين مؤدين حق عباديت �يقول اهللا . املشاكل
.  من املشاكلوخترجكم من الذنوب، وتعصمكم من كل ضرر اليت حتميكم

 حني يعبد ويؤدى حق عبادته فبذلك تنشأ يف املرء اخلشية �ضح أن اهللا ولْيت
اإلهلية واخلوف، وهذا اخلوف مبعثه احلب الذي يف قلب كل عابد حقيقي 

فيجب على كل . ، وهو بتعبري آخر يسمى التقوى�ومؤمن صادق به 
 ،�أمحدي أن يسعى ألداء حق العبادة لكي يسمى متقيا وفائزا برضا اهللا 

ما خلَقْت الْجِن و� �وهذا هو اهلدف األمسى من خلْق اإلنسان، يقول اهللا 
وندبعيإِلَّا ل سالْإِنإن : �، يقول سيدنا املسيح املوعود )٥٧ :الذاريات (�و

 بسبب قلة فهمهم أو ضعف -الناس مع اختالف طبائعهم قد عينوا حليام
ان اليوم أو من األزل يضع لنفسه أهدافا نرى أن اإلنس( أهدافا متباينة -مهتهم

ويظن أن ما وضعه بنفسه من أهداف تكفل رقيه وجناحه، وينسى ذلك اهلدف 
ال تتجاوز اجلري وراء األغراض الدنيوية  )الذي ألجله خلق اهللا تعاىل اإلنسان

وما �: ولكن ذكر اهللا يف كتابه العزيز الغاية من خلقه وهي. واألماين املادية
فبِناء على هذه .  أي ليعرفوين ويعبدوين�قْت الْجِن واإلنس إال ليعبدونخلَ

اآلية كان املقصد احلقيقي للحياة البشرية عبادةَ اهللا ومعرفته، وأن يصري 
ومن الواضح أن اإلنسان ال ميلك خيارا لكي يقرر غايةَ . اإلنسان هللا وحده
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وال هو تاركه  ، هذا العامل بإرادتهحياته من تلقاء نفسه، ألنه ال يأيت إىل
فالذي خلقه وخصه من بني مجيع احليوانات . مبرضاته، فما هو إال خملوق

وسواء فهمها اإلنسان أم . هو الذي قد قدر حلياته غاية معينة ،بأفضل امللكات
نه مما ال شك فيه أن غاية خلق اإلنسان إمنا هي عبادة اهللا، إمل يفهمها، ف

  )١١٤-١١٣فلسفة تعاليم اإلسالم، ص . (ء فيه تعاىلومعرفته، والفنا
 فهذا هو املستوى واملقام الذي جيب على كل أمحدي أن يصل إليه ويسعى له

ربية الدول الغففي هذا العصر حياول الناس يف . وإال تصبح حياته بال معىن
بوجه خاص إجياد أساليب خمتلفة وكثرية إلشباع هذه األهداف، وليست 

لقد احنطّت القيم اإلنسانية لدرجة ال يعد .  الوقاحة وفقدان احلياءنتيجتها إال
م أسوأ . رض أنواع الوقاحة على الناس بواسطة التلفاز عاراعبل بعض تصرفا

سكينة عن المن احليوانات أيضا، مث يبحثون يف تلك التصرفات الشائنة 
اىل حالة هؤالء الناس يذكر اهللا تع. ويزعمون أا هي الوسيلة الوحيدة للرفاهية

ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثريا من الْجِن واِإلنسِ لَهم �: يف القرآن الكرمي فيقول
قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين ال يبصرونَ بِها ولَهم َآذَانٌ ال يسمعونَ بِها 

لْ هامِ بعكَاَألن كلُونَأُولَئافالْغ مه كلُّ أُولَئأَض أي ال ) ١٨٠: األعراف( �م
وال تترسخ الروحانية يف قلوم،  ،يريد هؤالء الناس أن يسمعوا كالما روحانيا

وليست آذام معتادة على مساع الكالم الديين وال يتوجهون إىل رؤية األمور 
أمر اهللا تعاىل  عماوقفون وال يت. الروحانية اليت أمر اهللا تعاىل للتوجه إليها

وهذا يعين أن األهواء الدنيوية قد أخذت منهم كل مأخذ . التوقف عنهب
. فقال تعاىل بأم كاألنعام بل هم أضلّ، أولئك هم الغافلون. ومتكّنت منهم
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:  وقال أيضا)٤٤:الفرقان (�أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه�: وقال يف آية أخرى
�حت لُّ أَمأَض ملْ هامِ بعإِال كَاَألن ملُونَ إِنْ هقعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر بس

فكل هذه اآليات ترسم صورة أولئك الذين ال . )٤٥:الفرقان (�سبِيال
فكما قال املسيح املوعود . يدركون الغرض من خلقهم بل يتبعون أهواءهم

ض من خلقهم كما بينه اهللا تعاىل ويبحثون  إم قد نسوا خالقهم والغر�
من . عن أهداف أخرى إلشباع أهوائهم، مث قال تعاىل بأن مأواهم جهنم

 نياملعلوم أن الدواب لن تتعرض للحساب واملؤاخذة غري أن هؤالء الضال
  . م حتمانسوف يواجهون احلساب واملؤاخذة اليت ستوصلهم إىل جه

 �ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثريا من الْجِن واِإلنسِ�: فليتضح هنا أن اهللا تعاىل يقول
 -ولكن جيب أال يساء الفهم هنا ويظن أن هناك اختالفا يف كالم اهللا تعاىل 

 إذ يقول من ناحية أنه خلق اجلنة والناس للعبادة ومن ناحية -والعياذ باهللا
، بل املراد من ذلك أن �ا من الْجِن واِإلنسِذَرأْنا لجهنم كَثري�: أخرى يقول

 وأن رمحة اهللا واسعة ولكن األغلبية من ،اهللا تعاىل هيأ هلم أسباب اهلداية كلها
الناس ال يستفيدون منها، وال يصلحون دنياهم وعاقبتهم بأدائهم حق عبادة 

 اللغة لقد وضح علماء. باتباعهم أهواءهم اهللا تعاىل بل يسلكون طريق جهنم
شري إىل عاقبتهم ي، "جهنم "إىل" لِ" حرف إضافةفقالوا بأنه " منجله"كلمة 

فاإلنسان خيلق لنفسه سوء العاقبة نتيجة ابتعاده . وليس إىل الغرض من خلقهم
كما يفعل . �ن اهللا تعاىل وعدم أدائه حق عبادته وبعدم عمله بأوامره ع

يفة ويقومون بتصرفات أسوأ الناس يف العصر الراهن باتباعهم أهواءهم السخ
من احليوانات أيضا، وزد إىل ذلك أم يقومون بكل ذلك علنا فتشاهد هذه 
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أة للناس يكما أن األفالم اخلالعية مه. عامةالماكن األالتصرفات غري الالئقة يف 
 وبسببها صار الناس يقومون بسلوكات أسوأ من احليوانات ،بكل سهولة

 أحيانا أن بعض ىيد بأنين أتلقى الشكاوولكين أقول بأسف شد. أيضا
 ما دوا،سيئة أو  الفالمعلى مثل هذه األادون تأيضا معالكهول الشباب أو 

لقد قال اهللا تعاىل . فعليهم أن يتقوا اهللا وخيشوه. وهلذا السبب تتفكك البيوت
 أيضا بأنكم �ويقول املسيح املوعود . أن مأوى هؤالء الضالني هو جهنم

إن كنتم تريدون أن تبقوا معي فاتركوا اللغو واللهو وأهواء النفس وإال جيب 
 اويكونومثل هذه اجللسات  احيضروال  هؤالء أ مثلعلى. أن تنفصلوا عين

 وإذا حضروها ومسعوا هذا الكالم أو ،بعيدين عن اجلماعة أيضا بوجه عام
 أن ينفصلوا عن اجلماعة  أو،أبلغهم أقارم فعليهم أن يصلحوا أنفسهم

  . بأنفسهم قبل أن يتخذ نظام اجلماعة إجراءات حامسة ضدهم
 وال ،الشباب الذين يدخلون مرحلة الشباب ال مييز بعضهم بني احلسنة والسيئة

ينبههم أهلهم أيضا على ذلك وال يكونون مرتبطني مع نظام اجلماعة كما 
اء السيئة ومشاهدة مثل هذه  فأقول هلم بأن التورط يف مثل هذه األشي،جيب

 لذا عليهم أال ينشئوا صداقتهم مع املتورطني ،األفالم وغريها نوع من اإلدمان
ولو تورطّتم يف النجاسة . م أيضا تأثريا سلبياهيف هذه املساوئ ألا ستؤثر في

 �يقول املسيح املوعود .  التخلص منهاألصبح من الصعب جدامرة 
ذَرأْنا لجهنم كَثريا من �: يقول اهللا تعاىل: أعالهموضوحا اآليات املذكورة 

ألنفسهم ومل   بأن هؤالء الناس خيلقون جهنم�، مث يقول �الْجِن واِإلنسِ
خيلقها اهللا تعاىل هلم بل هم الذين خلقوها بأيديهم، واهللا يدعوهم إىل اجلنة 
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ب يسمع الكالم القلب الطي. إم يدعون إىل اجلنة: �مث يقول . فقط
إم يدعون إىل اجلنة .  فيعمل حبسب عقله األعمىئالطيب، أما اإلنسان السي

 القلوبالكالم الطيب والطاهر يؤثر يف ذوي . ولكنهم ال يكادون يسمعون
أنفسهم عقالء ويعتمدون على فطنتهم ويقولون  يعدونالطاهرة ولكن الذين 

. ظهر نتيجة تصرفام بصورة جهنم هلم ت،تطور العاملبأننا نريد االستفادة من 
.  بأم سيواجهون جهنم يف الدنيا واآلخرة أيضا�فيقول املسيح املوعود 

دنيوية ستكون دليال على جهنم الوأن جهنم  الدنيوية،فلن يتخلصوا من جهنم 
احلق أم يرون هذه اجلحيم ماثلة أمام أعينهم يف هذه الدنيا نتيجة . اآلخرة

  . تصرفامبعض أعماهلم و
ال تظنوا أن ثروة أو سلطة ظاهرية : الدنياهذه  موضحا جهنم �مث يقول 

أو كثرة املال واألوالد ميكن أن تكون مدعاة لراحتكم واطمئنانكم 
كال، بل احلق أن الطمأنينة والسكينة اليت .  يف اجلنة رأسافتكونواوسكينتكم، 

 إذا كانت حياة ىنل تتسب. توجد يف إنعامات اجلنة ال تنال ذه األشياء
 نوعا من الطمع ئإن ملذات الدنيا تنش. اإلنسان وموته من أجل اهللا تعاىل

  صاحبهاد غليلُخموال ي. اخلبيث وتزيد اإلدمان والعطش أكثر من ذي قبل
فإن نار هذه احلسرات .  مثل املصاب مبرض االستسقاء، وذلكحىت يهلك

اإلنسان أن يستقر له  قلباليت ال تدع فة أيضا نوع من النار يواألطماع السخ
فيجب أال يغيب هذا األمر . قرار بل تتركه مضطربا وقلقا يف تذبذب وتردد

أي جيب أن تنتبهوا جيدا إىل ما يقول املسيح املوعود (. عن أعني أصدقائي قط
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وجتعله مسودا ومظلما أكثر شويه  النار اليت حترق اإلنسان وتفإن هذه) �
  .  إمنا هي حب غري اهللا تعاىل،من الفحم أيضا

فيجب على كل مؤمن صادق أن يبذل قصارى جهده للسلوك على مسالك 
وال بد له من أن ينبذ من قلبه .  هللااالتقوى وجيعل كل عمل من أعماله خالص

 وأوثان السكينة الدنيوية املزعومة، عندها فقط ميكن أن  كلهاالرغبات الزائفة
لقد هيأ اهللا تعاىل لنا يف هذه األيام فرصة إلصالح . يصبح املرء مؤمنا حقيقيا

ليس ضروريا أن .  فمن واجبنا مجيعا أن ننتبه جيدا إىل إصالح أنفسنا،أنفسنا
يكون املرء متورطا يف سيئات كبرية مث يتوجه إىل إصالحها بل ال بد من نبذ 
 السيئات كلها على اإلطالق مهما كانت صغرية ألن السيئات الصغرية تبعد

فعليكم أن تركّزوا . اإلنسان عن التقوى وتورطه يف الكبائر يف بعض األحيان
 وابذلوا قصارى جهودكم لنيل قرب اهللا تعاىل بكثرة االستغفار ،على ذكر اهللا

كونوا عباد اهللا . ، وطهروا قلوبكم من حب غري اهللا�والصالة على النيب 
لقد فُتحت عليكم . عاىلالشاكرين ألن الشكر يصبح مدعاة جللب حب اهللا ت

 فاجعلوها ،أبواب أفضال اهللا من الناحية الدنيوية بعد استقراركم يف هذه البالد
يقول اهللا تعاىل . �سببا للحصول على قرب اهللا تعاىل وليس سببا لسخطه 

بأن تقواكم هي اليت ستجلب لكم اإلكرام والعزة ومل يقل بأن أموالكم 
إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه �: فيقول تعاىل. ستكون مدعاة لعزتكم وإكرامكم

قَاكُمنسمع هذا األمر كثريا ويذكره احملاضرون بكثرة يف اخلطب اليت . �أَت
لقى يف مناسبات اجللسات ولكن العمل به كما جيب مفقودفلو عمل الناس . ت
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 بالتقوى لزالت تلقائيا كثري من املشاكل والنـزاعات اليت تطل برؤوسها يف
  .اجلماعة

  :�يقول سيدنا املسيح املوعود 
 أي كلما سلك اإلنسان الدروب الدقيقة �إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم�"

فإن اختاذ التدابري واإلجراءات للوقاية .  اهللا تعاىلدرتبة عليا عنمبللتقوى حظي 
أي جيب على (." من األخطار قبل حلوهلا يعد من أعلى درجات التقوى

  )وهلالحث عن طرق إلنقاذ نفسه من األخطار قبل حاإلنسان أن يب
ال ميكن ألحد أن يصبح مكرما ومعظّما عند اهللا من خالل : "�مث قال 

  ."اتباعه األصول الدنيوية، بل التقي هو العظيم عند اهللا تعاىل
جيب أال تنظروا بنظرة االزدراء إىل الفقراء من إخوتكم يف : "�مث يقول 

حقريين  تعدوهمروا بأموالكم وثرواتكم على اآلخرين وال الدين، وال تتفاخ
  ."ألنه ليس املكرم عند اهللا تعاىل إال املتقي. وأذالء
إن النجاة ال تتوقف على االنتماء إىل قوم معني وال على حيازة : "�مث قال 

  ."على فضل اهللا تعاىل تتوقفاألموال بل 
إن األعمال : اهللا تعاىل فيقول ماذا جيب علينا فعلُه لنيل فضل �مث خيربنا 

أي (.  واألدعية جتذب فضل اهللا تعاىل�الصاحلة واالتباع الكامل لرسول اهللا 
  ) والدعوات جتذب فضل اهللا تعاىل �كامل للنيب  التباعاالصاحل والعمل الأن 

ليس هناك مكرم وال معظّم عند اهللا :  تنبيها شديدا حيث قال�مث وجه 
 ولن حيفظ اهللا تعاىل اآلن إال مجاعة األتقياء ويهلك من .تعاىل إال التقي

  ."سواها
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 هذا هو املقام اخلطري جدا ألنه ال ميكن أن يقف اثنان أي التقي والشرير أو
ومبا أن اهللا . النجس يف مكان واحد، فال بد أن يبقى التقي ويهلك اخلبيث

. وفٍ كبري للجميعتعاىل وحده يعلم من هو املتقي عنده لذلك فهذا مقام خ
  .فالسعيد هو املتقي، وشقي من يقع حتت اللعنة

.  هذه اليت قرأا عليكم تكفي لتهز كل أمحدي�فتعليمات املسيح املوعود 
 بأنه جيب علينا أن ننقذ أنفسنا من التعرض لألخطار قبل �فقد قال 

لرضى أن جنعل مجيع أقوالنا وأفعالنا خاضعة ذلك حلوهلا، والطريق الصحيح ل
كما أن هناك ثالثة طرق لكي يكتب اسم . اهللا تعاىل حىت نكتب يف الناجني

جيب اإلكثار من األعمال : األول: اإلنسان يف قائمة هؤالء الناجني وهي
تكم متجهة حنو كسب احلسنات، اأن تكون كل خطو: الصاحلة، والثاين

 اليت   � النيبوميكن معرفة احلسنات واألعمال الصاحلة من خالل اتباع أسوة
كان خلقه القرآن، فال بد من : تقول عنها السيدة عائشة رضي اهللا عنها

فيقول املسيح املوعود . الرجوع إىل القرآن من أجل كسب األعمال الصاحلة
 اتباعا كامال فستصلون إىل درجة كسب � بأنكم إذا اتبعتم النيب �

ينوها باخلضوع أمام اهللا األعمال الصاحلة، مث جيب أن حتسنوا أعمالكم وتز
هذه هي اجلماعة اليت .  وبالتركيز على الدعوات �تعاىل واتباع أسوة النيب

قُدر هلا النجاح والفالح، هؤالء هم الذين يسلكون دروب التقوى على الوجه 
فالسعداء من يفهمون هذا األصل واألساس . الصحيح والذين سيغلبون العامل

 الدنيوية بل يسعون لنيل رضى اهللا تعاىل والتحلى فال يهدفون إىل نيل الثروات
ال شك أن عددا كبريا من األمحديني بفضل اهللا تعاىل يسعى له، . بالتقوى
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ويترشح ذلك من خالل تعامل أفراد اجلماعة وسلوكيام وتضحيام، ولكن 
وفقنا اهللا تعاىل مجيعا لفهم هذه . هناك جمال واسع للتقدم يف هذا امليدان

مور، ولقضاء حياتنا متشبثني بالتقوى لناخذ حظا من حتقق الوعود اليت األ
وأحد الوعود اليت قطعها اهللا تعاىل مع املتقني . قطعها اهللا تعاىل مع املتقني

 أي أن املتقني هم الذين يلقون �والعاقبة للمتقني�: مذكور يف قوله تعاىل
  :�املسيح املوعود يقول سيدنا . الفالح والعاقبة احلسىن يف النهاية

جتنبوا مجيع الطرق الظاهرية والباطنية للحسد والضغينة والبغض والكرب "
والرعونة والفسق والفجور والكسل والغفلة، وتذكروا بأن العاقبة احلسىن 

  ." �والعاقبة للمتقني�: قُدرت للمتقني لقوله تعاىل
 يستفيد كل فيجب أن. لذلك جيب أن تسعوا جاهدين لتكونوا من املتقني

ننعم ا، وجيب على كل واحد منا أن ينظر  اليتواحد منا من أجواء اجللسة 
إىل سيئاته مث يسعى جاهدا للتخلص منها مجيعا وحياول العمل بكل أنواع 
احلسنات، وجيب أن نركّز ونسعى للوصول إىل تلك العاقبة اليت تكفل لنا 

صر هذا األمر على سعي األفراد مل يقت. النجاح وتوفقنا لنيل رضى اهللا تعاىل
ونيلهم العاقبة احلسىن بل إذا حاولت اجلماعة كلها للعمل باحلسنات وااللتزام 

 وهكذا ، أفضال اهللا تعاىل عليها من حيث اجلماعةنزولُر ثُكْيفسبالتقوى 
لمسيح لسنرى بأم أعيننا ويف حياتنا حتقق تلك الوعود اليت قطعها اهللا تعاىل 

 كما وعد األنبياء �لقد وعد اهللا تعاىل املسيح املوعود و. �املوعود 
 أي لقد قرر �كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي�: قولهيف اآلخرين وفق سنته تعاىل 

فال .  أنه سيكون الغالب يف النهاية ورسله أيضا سيكونوا غالبنيقطعااهللا تعاىل 
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ا من السالكني بد أن تتحق غلبة األمحدية أي اإلسالم احلقيقي، ولكن إذا كن
دروب التقوى فسنرى هذا االزدهار والغلبة تتحقق يف حياتنا، وسنرى  على

فال بد لكل . بأم أعيننا حتقق هذه العاقبة املقدرة للجماعة وعظمتها أيضا
أمحدي أن يواصل سعيه من أجل رفع مستويات التقوى يف نفسه حىت يرى 

  .تلك الغلبة يف حياته
  :ود عن رقي اجلماعة وازدهارها ومستقبلهايقول سيدنا املسيح املوع

أي أن اهللا تعاىل قد قال عن (. مما جيدر بالتذكر دوما أن األعمال باخلواتيم"
 إن سنة اهللا تعاىل .)والعاقبة للمتقني: العاقبة احلسنة بأا للمتقني لقوله تعاىل

  .جتري على هذا النحو بأن الصادقني يعرفون بعاقبتهم احلسىن
يتعرض األنبياء للزالزل يف البداية لدرجة ال يرى هلم أي سبيل : "�يقول 

  ." نسيم النصرة اإلهلية يف النهايةبُللنجاح، مث 
أتلقى وعودا صادقة :  عاقبة اجلماعة وحتقق البشارات اإلهلية فقال�ذكر 

  .كبشارات من اهللا تعاىل فيزول مهّي كله ويتجدد ا إمياين
 بأنين ملا �خيربه عن رقي اجلماعة وعاقبتها احلسىن فيقول أي إن اهللا تعاىل (

  )أتلقى مثل هذه األخبار يتجدد إمياين
  .إنين أشم رائحةً أننا سننال الفتح أخريا، إن شاء اهللا: �مث يقول 

فإن هذا الرقي والفتح قد قدر للجماعة اإلسالمية األمحدية، وال بد لنا أن نرفع 
  .ح جزًءا من هذا الرقي واالزدهارمستوياتنا يف التقوى لنصب

جيب على كل أمحدي أن يستفيد من هذه الفرصة ويسعى لرفع مستوياته يف 
وفقنا . التقوى يف أيام اجللسة ويف شهر رمضان أيضا الذي يبدأ بعد أيام قليلة
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اهللا تعاىل لذلك، ووفّق اجلميع لالنتفاع الكامل بأيام اجللسة هذه، وجلمع 
 ذه اجللسة، وأن تستجاب يف حقنا دعوات املسيح املوعود الربكات املنوطة

  . اليت دعا ا للمشتركني يف اجللسة وألفراد مجاعته�
جيب االستماع إىل كل برامج اجللسة : هناك بعض األمور اإلدارية أيضا، منها

بكل إصغاء، وجيب أن يكون اجلميع حاضرا هنا، مث جيب على اجلميع السعي 
معه من املواضيع العلمية والروحانية والتربوية، وجيب أن للعمل بكل ما سيس

  .وفقكم اهللا تعاىل مجيعا لذلك. جيعلها جزًءا من حياته العملية
كما أوجه هذه النصيحة جلميع املشتركني أن يتعاونوا مع املنسقني 
واملتطوعني،  وعلى املسوؤلني واملتطوعني أيضا أن يسعوا جاهدين ألداء حق 

يع الضيوف، إضافة إىل ذلك جيب على كل املتطوعني واملشاركني الضيافة جلم
وقانا اهللا تعاىل مجيعا من كل شر . على حد سواء أن يراقبوا ما حوهلم أيضا

  .آمني. وجعل هذه اجللسة مباركةً بكل معىن الكلمة
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