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التقوى

 Çلعر
ترIة: 
ملكتب 

ال  �حد&  
هللا  �ال  �له  ال   K) (شهد 
شريك لـه، �(شهد (K ¡مًد
 عبد& 
من  باهللا   Rفأعو بعد  (ما  ��سوله. 

لرجيم. ﴿بْسم 
هللا 
لرَّْحَمن  Kلشيطا


لرَّحيم * 
ْلَحْمُد هللا َ��ِّ 
ْلَعاَلمَني * 
ين*  
لرَّْحَمن 
لرَّحيم * َمالك َيْو� 
لدِّ

ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Sَيَّا��َ َنْعُبُد   Sَيَّا�

لَِّذيَن   �
ِصَر  * 
ْلُمْسَتقيَم   �َ
َر 
لصِّ
(َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير 
ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال 
لضَّ

خطبة $جلمعة 
$لH bلقاها سيدنا مر`$ مسر�� H_د Hيد] $هللا تعا\ بنصر] $لعزيز

� cملهد$ eإلما$� gخلليفة $خلامس للمسيح $ملوعو$
يو� ٢٧ /٢٠١٢/٠٧

Kلفتو» بلند
U مسجد بيت 

نعيش U هذ& 
أليا� بفضل 
هللا تعا� 
َمن   Aُ

لسعد� ،Sملبا�
  Kشهَر �مضا

لشـهر  
ينتفعـوK من بركاF هذ

لفضيل 
ل® ال ُتعطى �ال بعد معرفة 
 Nلالنتفا 
لسـعي   Í لصيا�
 حقيقة 
ֲדا حق 
النتفاN. ليس هناS شـكّ 
U (حقّية مـا قاله 
لنU � Ä بعض 

 َ'َخَل َشْهُر َ�َمَضاKَ ُفتَِّحْت Rَ�ِ :حديثه
َماAِ َ�ُغلَِّقْت (َْبَو
ُ� َجَهنََّم  
لسَّ �ُ
(َْبَو
 ،Pلبخا�
) ـيَاِطُني.  
لشَّ َ�ُسْلِسَلْت 
 �
كتا� 
لصو�) �لكن هل تفتح (بو
شياطُني  تصّفد  �هل  للجميع؟  
جلنة 
جهنم   �
(بو ُتغَلـق  �هل  
جلميع؟ 
للجميـع (يضا؟ كال ال �د� Rلك 
للجميع، بـل 
خلطا� هنا للمؤمنني 

لذP يطر»  4
فقط. �لكن 
لسـؤ
 Oر� K) نفسـه هو: هل ميكن ألحد
 Pلظاهر

لنجا» مبجـر' �ميانه  
هذ

إلسال� Í قيامه بالصو�؟  U خوله'�
 Kكا 
R� ملطلو� فقط؟
�هل هذ
 هو 

 ينّبه 
هللا تعا� Rملطلو� فلما
هذ
 هو 

لعمل 
لصا´ مر> بعد  �� Kإلميا
بعد 

 يؤكد على Rلك (ميا Rملـا�خر@؟ )
 A
تأكيد؟ بل �عـد 
هللا تعا� باجلز
 Kلصا´ (يًّا كا

حلسـن على 
لعمل 
'ين صاحبه؛ فإKَّ °ر' صوِ� (حدكم 
 
U �مضـاK (� °ر' مر��& من هذ

لشـهر ال عله من (صحا� 
جلنة، 
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حضرk مر`$ مسر�� H_د Hيد] $هللا

بـل هناS (مو� (خـر@ (يضا ال بد 
من 
لعمل ֲדـا، كما (K هناS بعض 

لشر�� (يضا 
ل® ب 
اللتز
� ֲדا، 
�ُيفـرV على 
ملؤمـن 
لعمل بكل 
هذ& 
ألمو�، ��ال فال يسـا�P شيًئا 

 من 
لصبا» Aًألكل بد

المتناN عن 

 من Yًكث Sهنا K� R� ؛Aملسـا
 gح�

لنا� يكتفوK بوجبة صباحية ��جبة 
مسـائية فقط، بل بعـض 
ملتصوفة 
على  (نفسـهم   Kضو�يرّ 
ملزعومني 

لفاقة أليا� U بعض � Nجلـو
تكبد 
 Aبشي Kيتحلو 
ألحياK، �لكنهم ال 
بعض   Sهنا� 
لصال»، � 
لعبا'>  من 


لنا� 
لذين ال يسـعهم (كل 
لطعا� 
ألسـبا� 'نيوية شـg، �ظر�9 
بعضهم ال تسمح Tم بأكل (كثر من 
�غيف �
حد يوميا، �ضافة �� Rلك 
 Nلنا� باالمتنا
ينصح 
ألطباA بعض 
من (كالF معينـة فيقضوK <ا�هم 
�كأ<ـم ال يأكلوK شـيئا، �بعض 
 Kال يأكلو Aلنسا

لنا� �ال سـيما 
طو4 
ليو� بسـبب 
ِحلْمَية 
لغذ
ئية؛ 
فقـد 
لتقت Ç قبـل يومني �حد@ 

ألمهاF �قالت بأK فكر> 
لرشـاقة 
قد سـا��R Fهن 
بنتها 
لشابة �� 
 
حد 
جلنو - K�Rلك ألK هناS تياً�


آلK لتخفيف 
لوKO �كسب  
سائًد

لرشاقة 
لبدنية- حيث تركت 
ألكل 
 K) ألّ� (كثر هو

لشر�، �ما (قلق �

ليو� كله �ال مر>  U بنتهـا ال تأكل


. �خال4  
حـد> �بكمية قليلة جدًّ�
شهر (� شهر �نصف قد متكنت من 
خسا�> قر
بة سبعة كيلوغر
ماF من 

ألمـر كاK مصد� قلق  
�O<ا. هذ
 Kآل

أل�، �لعـل تلك 
لفتـا> تظن 
بأ<ا لو صامت بد�K (كل 
لسحو� 
 KOلو
فإ<ـا باإلضافـة �� Ïفيف 
ستكسب حسـنًة (يضا، �مبا (نه قد 

لشـياطني لذلك فقد تظن  Fُصفِّد

هـل تفتـح أبـواب اجلنة 
للجميـع؟ وهـل تصّفـد 
وهل  اجلميـع؟  شـياطُني 
للجميع  أبواب جهنم  ُتغَلق 
أيضـا؟ كال ال :دث ذلك 
اخلطـاب  بـل  للجميـع، 
فقـط. للمؤمنـني  هنـا 
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التقوى

 pبالتا� 
بأ<ا سُتثا� على فعلها هذ
سـتضر� عصفو�ين �جر �
حد! 
 Kلذين يصومو
�(عر9 بعض 
لنا� 
Í ال يعملوK شـيًئا طـو4 
ليو� بل 
 
يظلـوK نائمـني لكي ال يشـعر�
 Kيظنو Rلك  �مع  
لعطش، �  Nباجلو
(<ـم نالو
 ثو
ًبا على هذ& 
حلسـنة. 
 Í بالصو� � Äلنـ
كال، بل (مرنا 

 َ'َخَل َشـْهُر َ�َمَضاKَ ُفتَِّحْت Rَ�ِ 4قا
َماAِ َ�ُغلَِّقْت (َْبَو
ُ� َجَهنََّم  
لسَّ �ُ
(َْبَو
َياِطُني، ��� جانب كل  َ�ُسْلِسَلِت 
لشَّ
Rلك (�صانا باألعما4 
لصاحلة (يضا. 
ال شك (نكم تتسّحر�K �قد (مركم 
 ،Aمسـا K�تفطر Í ،هللا تعا� بذلك

�لكن كما (خ�تكم (K بعض 
لنا� 
 

ضطر� 
R� ر 
لتسـحُّ K�' Kيصومو
 Kنكم ستنالو) 
لذلك، �لكن ال تظنو
 K) 

لصو� ֲדـذ
، �ال تظنو �
ثـو

لعمل، (�   
شيطانكم سـُيَصفَّد ֲדذ

جلنة بسـببه �حتر�  �
تفتح لكم (بو

عليكم جهنم. 

، ال يسـتفيد �ال يستفيض منه Rً�

لصاحلة  
ألعما4  يكسب   Pلذ
 �ال 
 U خشيته�هللا 
�يصو� �
ضعا تقو@ 

حلسـباK، ��� جانب Rلك �ا�4 
(K تكوK كل (عماله �سـب �ضا 
 � Äلن

هللا تعـا�. كذلك قـا4 

لذP يصو� ¡اسبا نفسه  Kيضا بأ)

له 
جلنة، �ُيصفَّد   Âُتد�سُيقبل منه 
شيطانه. 

فمحاسـبُة 
ملؤمِن نفَسـه �صوُمه 
 Fحلسنا
هه �� كسب  سو9 يوجِّ
(كثر من PR قبل، كما سيمنعه من 
 .Fلسيئا

ملنكر
F �يرشد& �� نبذ 
لذلك  
ملؤمن  �بالتاp سو9 اهد 
�يسعى جاهد
 لرفع مستو@ عبا'ته، 

لعبا'> 
ملكتوبة  A
�لن يقتصر على ('
فقط بل سـيتوجه �� 
لنو
فل (يضا 
�يسعى أل'
A حقها بالكامل، كذلك 

لعبا' ���  nحقـو A
يتنبـه �� ('

ملالية (يضا ���  Fلتضحيـا
تقدمي 

لفقر
A جهد 
ملستطيع.  nحقو A
')
عندها فقط يستطيع 
ملرK) A يستفيد 
من شهر 
لصيا� على �جه 
حلقيقة. 
 � Äلن

لر�
ياF عن  U '�� لقـد
 U ُينفق Kملالية (نه كا
 Fلتضحيا
عن 
 �

 على مدYكث nيتصد�هللا 
سـبيل 

لسنة (U P غY شهر �مضاK (يضا 

ملا4  
ملحتاجني �ينفق  �كاK يساعد 
U سبيل 
هللا بسـخاA ال حد�' له، 
�ما كاK ألحـد (K ا�يه R Uلك. 
(ما U �مضاK فكاK َ�ُسو4ُ 
ِهللا  َ� 
َ(ْجـَوَ' ِباْلَخْيِر ِمَن 
لرِّيِح 
ْلُمْرَسـَلِة. 
 O�مسـتو@ عبا'ته (يضا يتجا Kكا�
 � Äلن

حلد�' �هذ
 يع¯ (K عبا'> 

أليا�  U '�حلـد
ما كانت تعر9 

 .Kنك شـهر �مضا�'�لعا'ية (يضا 

�قد نّبهنا � بـأال تظنو
 (نه ها قد 
 Aكل شي Kفستنالو Kحّل شهر �مضا

لصو�  Kّ) شيئا �جة 
'�K) K تعملو

لغرV! فقد لفت  
�حد& يكفي Tذ
� (نظا�نا �� كيف ميكننا 
الستفا'> 

حلقيقية من شـهر 
لصيا� 
لفضيل، 
�هذ
 ما (�يد (K (لفت 
نتباهكم �ليه 
بوجه خا¼، فيقو4 
لنÄ �: َمْن َقاَ� 
 FكرR قد�ْحِتَساًبا- 
َ�َمَضاKَ ِ�ميَاًنا َ�
 U '�� قد�حلديـث من قبل- 
 
هذ

ية (نـه � قا4: َمْن َلْم َيَدNْ َقْو4َ ��

لزُّ�ِ� َ�
ْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس ِهللا َحاَجٌة ِفي 
َ(Kْ َيَدNَ َطَعاَمُه َ�َشَر
َبه. (P ال جد�@ 
من 
لصيـا� U هذ& 
حلالة. فعلينا (ال 

لشـيطاK ُصفِّد  K) نفر» فقط على
بل هناS حاجة ماسـة لرفع مستو@ 
 � Äلن

لصيـا� �('
A حقه. لقد نّبه 
�� (Kّ َمن ¿ يدN قو4 
لز�� �
لعمل 
به فال صو� له (صال. فبو
سطة هذ& 
 Fلسيئا

لوجيز> حّذ�نا من  Fلكلما

Iيعـا، صغY> كانت (� كبY>. لقد 
نصـح 
لنÄ � شـخصا الجتنا� 

لز�� U كل 
ألحو
4 �بذلك طّهر& 

لذنو� � Aألخطا
� F
Yلتقصـ
من 

لقبيل  
كلها. فتوجـد (مثا4 من هذ
 F
Yيع تقصI لـت
O يضا (نه قد)
 K) � Äلن

لشـخص 
لذP نصحه 
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يثبـت على 
لصدn، سـو
A كانت 

تـه (خالقيـة (� ��حانيـة، Yتقص
فبمجر' متسكه بالصدn تز�4 كلها. 

هللا تعا� قد عّد قو4  K) 

نظـر� Í

لز�� مثل 
لشـرS متاما كما U قوله 
 Kَِثا�ْألَْ
 ِمَن  
لرِّْجَس   
�: ﴿َفاْجَتِنُبو
َقْو4َ 
لزُّ�ِ�﴾. يقو4 
ملسيح   

ْجَتِنُبو�َ

ملوعو' � U شـر» هذ& 
آلية: 

 جناسـة 
أل�ثاK �جناسة �Oحتر
 P)

لكذ� (يضا، فهذ
 تفسY سلس Tذ& 

آلية، Í يقو4  �: 
جتنبو
 عبا'> 

لكذ�  K) P) .لكذ�

أل�ثاK �قو4َ 

لتوّكَل  
ملعتِمُد عليه   Sيتر (يضا �ثٌن 

َهللا  Kإلنسا
على 
هللا، فبالكذ� µسر 
�. فحني Rكـر 
لنK) � Ä َمن ¿ 
يَدN قو4 
لز�� �
لعمل به فلم يُصم، 
بأنه يصو�  
لصائم يدعي   Kفذلك أل

سـتجابًة ألمر 
هللا U قوله ﴿َيا (َيَُّها 
َياُ�﴾  
لَِّذيَن َ�َمُنو
 ُكِتـبَ َعَلْيُكُم 
لصِّ

لبقر>: ١٨٤)، Í يتخذ 
لكذ� �Tا )
مقابل 
لذP ِمـن (جله يصو�، فهذ& 


جية غY ممكنة. �'Oال

Í قا4 �سو4 
هللا � "ُكلُّ َعَمِل 
ْبِن 
ْوَ� َفِإنَُّه ِلي َ�(ََنا ُ(ْجز@  �َ'َ� َلُه ِ�الَّ 
لصَّ

إلنساK عمال  Oر� K) ِبِه" فال ميكن
من (جل 
هللا �بأمر منه �جذبا حلبه، 

هللا هو جز
Aَ صومه  Kيكو K) يرجو�

هللا حـني يكوK هو  K) معلـو�� -

 P) A

جلز 
نفُسـه جز
Aً فال تبقى Tذ
حد�'- Í يتسـر� 
لز�� U حياته 
 K) عمله. فاملالحظ�قوله  U ليومية


لنÄ � ¿ َيْنَه عن 
لز�� باللساK فقط 
بل قد (ضا9 �ليه 
لعمل بالز�� (يضا، 
�هو (K يقو4 
إلنسـاK ما ال يفعل. 
فيجب (K يرفع 
لصائم معايY عبا'ته 

إلنساK ال يسعى  Kكا 
R�� .فِله
�نو
لذلك بل يقضـي حياته 
لعا'ية كما 

ملاضي فهذ
 عمل سيئ. لقد  U Kكا

ْمُرÊٌ َقاَتَلُه َ(ْ� َشاَتَمُه  Kِ�ِ�َ � Äلن
قا4 
�ِنِّي َصاِئـٌم، فبذلك قد ('@  َفْلَيُقْل 

 �ّ' على 
ملقاتل R� لصيـا�، (ما
حق 

لشـامت فهو عمل بالز��، كذلك  �)

 كاK ال يؤ'P حقَّ عمله فهو (يضا R�
 P'ال يؤ Kكا 
R�� .��عمـل بالـز
 �يند� (يضا  
آلخرين فهـو  nحقو

لشـجا�  Kكا 
R� ،��لعمل بالز
 U

لز�جة مستمر
 �ال (حد � �بني 
لز�
منهما ُيحد� U نفسـه 
لتغيY �ميانا 

 
(نه ينبغي حتسـني 
لعالقاU F هذ

لشهر �
ملحافظة على 
حلب 
ملتبا'4 
 ،Kمضا� U � هللا
لكي يفوO �ب 

هللا نفُسه جز
A& فمهما  Kلكي يكو�
 Kبأ<ما صائما Kباللسا  Kيّدعيا كانا 
 
من (جل 
هللا فإKّ عملهما يكذِّ� هذ

.Aال'عا


لعمل  U �Í هناS (مو� (خر@ تند�

لتجا�>  Aُملر
بالز��، ��R�ُتها (K يؤثر 

ملكاسـب 
ملا'ية �
ملصا´ 
لدنيوية �
- مع صومـه- على 
لعبا'> �
لذكر 
 Kلقر�
 <A

لنو
فـل �قر A

إلTي �('
 Kلنا� يكذبو

لكـرمي. Kّ� Í بعض 
U معامالִדم من (جل 
حلصو4 على 
 Kفكأ 
ملا'ية،  
ملكاسـب � 
أل�با» 
 

أل�لوية للكذ� مقابل 
هللا �، فهذ

لقـو4 �
لعمل معد�'  U لكـذ�

ضمن 
لشرS، �قا4 
لنK� � Ä مثل 
 Nجلو

حلقيقة يتحّمل  U لصائم
 
هذ
عبثـا فقط، �R ال (Ðية له قط U نظر 


هللا. 
 �
�حد  ��  P'يـؤ  Kمضـا�  Kفإ

لنفـو�، فُيصّفد  U Pجذ� Yتغيـ
فيه 
لشـيطاK �ُتقرَّ� 
جلنة، �لكن 
 Yتغي �
أل�لئك 
لذين يسعوK إلحد
طيب U حالتهـم �يبذلوK قصا�@ 
جهو'هم إلخضـاN كل قو4 �فعل 
Tم لرضى 
هللا تعا� �يسعوK للتقر� 

أي أن الكـذب أيضا وثٌن 
يvك املعتِمُد عليه التوّكَل 
فبالكـذب  اهللا،  علـى 
.� اَهللا  اإلنسـان  xسر 
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التقوى

 

هللا �
خلضوN حلكمه حg ينتفعو ��
 '
بر¢ته �مغفرتـه 
لعميمة 
ل® تز'
U هذ& 
أليا� (ضعاًفـا باملقا�نة مع 

أليا� 
لعا'ية، �(K يسحقو
 ما جَعَلْته 
(نفسـهم من �Tة تقف (حياًنا منا�ئة 
هللا تعا� بطريقة شعو�ية (� الشعو�ية 

Tو
A. �لو بذ4 كل �
حد  U &ُ��َُيْذ�
 P'يؤ K) لنحو فال بد
 
سعيه على هذ

�� �حد
� تغيY جذ�U P نفسه. 
يتطلب  تعا�  
خلضوN حلكم 
هللا  K�
- �� جانـب 
لصيـا�- حتقيـق 

لعبا'>، �
إلكثا�  U عليا Fمسـتويا

لكرمي �
لتدبر فيه،  Kلقر�
من تال�> 
كما يتطلب (يضا (K يظهر تأثY هذ& 

لكرمي   Kلقر�
 تال�>   Yتأث�  F

لعبا'
 
U حالة 
إلنسـاK �(خالقه، �هكذ

سيظهر 
حلق عملًيا.
يقو4 سـيدنا 
ملسيح 
ملوعو' �: 
"ال (�@ هنـا حاجة ألنصحكم بأال 
تسـفكو
 'ًما، ألنه ما من (حد ُيقِد� 
على سـفك 
لد� بغـY حق �ال من 
 
كاK شـرير
. ��منا (قو4: ال تقتلو
باإلصر
� على عد� 
إلنصا9،  
حلق 
��K �جدمتـو& عند  
حلـق  

قبلو�

 �جدمت 
حلق عند R�� .Yطفل صغـ
خصمكم فاتركـو
 منطقكم 
جلا9 
فو�
. ((P ب (ال مينعكم من قبو4 

لقائل بـه معا�ضكم، بل  Kحلق أل


 K�' حلق ـب قبوله
عند �ضو» 
 Vخلو

للجوA �� (عـذ
� إلبطاله �
U نقاÒ عبثـي) �قومو
 على 
حلق 
. يقو4 
هللا  
شـهد�
 شـها'َ> حقٍّ�

لرِّْجَس ِمَن  
جّل شـأنه:  ﴿َفاْجَتِنُبو
 P) ،﴾�ِ�ُّلز

ْجَتِنُبو
 َقْو4َ �َ Kَِثـا�ْألَْ


لز��، ألنـه ليس (قل من  

جتنبـو
�جس 
أل�ثـاK. كّل مـا يصر9 
 U ثٌن�حلق فإنه 
�جوهكم عن ِقبلة 
سبيلكم. فاشـهد�
 شها'> حقٍّ �لو 
كانت علـى (بويكم (� �خوتكم (� 
(صدقائكـم، �ال متنعنَّكم عد
�> عن 

لعد4 �
إلنصاP)) 9 ب (ال تؤثر 
على متسـككم باحلق عد
�> (حد (يا 

كاK نوعها).
 K�" :� 'ملوعـو
يقو4 
ملسـيح 
Oلـة 
للسـاK (مر خطـY، �ألجل 
 U لتحكم
Rلك �ـر¼ 
لتقي على 
لسانه، فال Ïر� من فيه كلمة Ïالف 

لتقو@. فيجب (K حتكمو
 (لسنتكم 
 K�أللسـُن فتهذ
ال (K حتُكَمكـم 

".K�ִדذ��
هذ& هي 
لتقو@، �ال بد لنا (K نسعى 

لتقو@   ���'  U  Sللسلو جاهدين 
U �مضاK لنفـوO بقر� 
هللا تعا�، 
 Fجلنا
�يسهل لنا 
لدخو4 �� تلك 

ل® ُفتحت (بو
ֲדا. �
آلK لو حاسب 
كل �
حد نفسه فسيشعر تلقائًيا �� 

(P مد@ يعمل �فق نصائح سـيدنا 

ملسـيح 
ملوعو' � هذ& ��سالته 


ملليئة باحلرقة �
للوعة. 
فهـذ& 
لنصيحة قد �ّجهها 
ملسـيح 

لـة O�” كتابـه U � 'ملوعـو


أل�ها�“ �� (فـر
' Iاعته �(تباعه 
بوجه خا¼ بأنه لو متسك كلٌّ منهم 
بالعـد4 �
جتنب قتل 
لصدn ُحللَّت 
 Fخلصوما
نز
عاتنا 
ملنـزلية �كذلك 

ل® تنشأ بني 
إلخو> (حيانا �
لقضايا 

لـ® تصل¯ بني حني ��خر. (� على 
 Pأل¢د

ألقـل تز�4 مـن °تمعنا 

ملشـاكل 
ملالية 
ل® تطل بر(سها بني 

لفينـة �
لفينة. 
لو
قـع (K كل هذ& 

ملسائل ت�O للعياK بسبب قو4ِ 
لز�� 
�جعِل 
لناِ� (نانيَتهم فوn كل 
عتبا�. 
لذلك قـا4 
ملسـيح 
ملوعو' � 
�فعتم مسـتو@ صدقكم  لو  بأنكم 
 Yحلق من طفل صغ

 �عتم R� لد�جة
فيجب (K تقبلـو&، ففي هذ& 
حلالة 
 Kلن يكو� ،<Yكث Fسيئا Kستجتنبو
(نف (نانيتكم شـا¸ا لتقولو
 كيف 

لطفل 
لصغY، (� كيف  
ينصح¯ هذ
 Â'أل

لشخص  
يرشد£ �� 
حلق هذ
بقو4  م¯ مرتبة، �كيـف ينصح¯ 

، ال Rً� !Yلفق

لشخص  

لصدn هذ
بد من 
لتو
ضع (يضا U سبيل 
ختيا� 

لتو
ضع حسنة   K) 
ملعلو� �  .nلصد
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. فانظر�
 كم Yهللا تعا� كثـ
�بها 
تنتج من حسـناF (خر@ من حسنة 
 K�فتر .nلصد

حد> (ال �هو قو4 �
(K حسـنة تنجب حسناF (خر@، 
�هذ
 ما عل 
إلنساK مستحقا لنيل 

�ضا 
هللا تعا�. 
 U � 'ملوعو

ألهم ما بّينه 
ملسيح 

ملقتبس 
ملذكو� - �� جانب بعض 

جلزئياF - هو نصيحته (K ما �ِر9ُ 
 U ثن�حلق �منا هو 
�جهكم عن ِقبلة 
طريقكم. فإK كنا نريد (K نستفيد من 

ستفا'> حقيقية �من تصفيد  Kمضا�

جلحيم فال  �
(بو  nغال�� Kلشيطا

بد من (K نسد' ِقبلة (قو
لنا �� جهة 

 كانـت ِقبلتنا متجهة Rصحيحة. فإ
 K) حد& السـتطعنا�هللا تعـا� 
 ��
نسـتفيد من �عالنه (ن¯ قد فتحُت 
 .Kجلنة ب�كـة �مضا
 �
لكـم (بو

جلنة  �

علمـو
 بأنه لن ُتفتح لنا (بو


نتبهنا جيـد
 �عملنا بكال�   
R� �ال 
 Kملذكو� �نفا حيث قا4 بأ
 � Äلن

 nصد Fمسـتويا 
عليكم (K ترفعو
 �� 
تتنبهو  ¿ K�� ،عملكم�قولكم 
 
Rلك َفَلْيـَس ِهللا َحاَجٌة ِفي َ(Kْ تَدعو
َطَعاَمكم َ�َشـَر
بكم. فمن �¢ة 
هللا 
 nمنته علـى عبا'& (نه (خ�هم بطر�
¸تلفة لكسـب 
حلسـناÍ F �عد 
 U�  ،Fباإلنعاما عليها  
لسـالكني 
شهر �مضاK جعل 
حلصو4 على هذ& 
 F

إلنعاماF بال حد�' نتيجة 
لعبا'
 
�كسب 
حلسناF فيه. �قا4: تعالو
�لكن   ،Îمرضا  Fجنا  

'ُخلو�  pّ�

علمو
 جيد
 (نه ب (Ï Kتا��
 سبيل 

لقـو4 �
لعمل من (جل  U nلصد


لِقبلة  
ّتبعتم هذ&  
لدخو4 �ليها. فلو 
ستصلوK �� غايتكم 
ملتوخا> مباشر> 
كمـا تصلو<ا ÁهاO نظـا� حتديد 
 R� ؛(Navigation System) لطريق


 F

لسيا� U بة تكوK هذ& 
آللة مركَّ
عا'>، ��ال ستتيهوK �تتخبطوK خبط 
عشـو
U A �مضاK (يضـا. �
لو
قع 

لدنيوµ Pطئ (يضا  Oجلهـا
 
(K هذ
(حيانا (� ُتدَخل فيه معلوماF خاطئة 
يعرفها،  (� ُتصنع شو
�N جديد> ال 
�(حيانا يرشـد �� طريق طويل من 
 K) Aملر
بني طـرn ¸تلفة �يضطـر 
يد�� طويال (� يتيـه O) Uقة ¸تلفة 
�ثا عن 
لطريـق 
لصحيح (� يو
جه 
 Kإلنسا
 Kكا 
R� . (ما��ملر

O'حا� 
مّتجها �� 
هللا تعا� بصو�> صحيحة 
فإنه يصل �� با� 
جلنة �(سا. فيجب 
 Pجلا�
 Kشهر �مضا U يعاI علينا
(K نسـعى جاهدين لتْسديد 
جتاهنا 
 K)� فعالنا)� (قو
لنا  ��فع مسـتو@ 
نسعى للحصو4 على جناF مرضا> 

هللا تعـا�. ندعو 
هللا تعا� (K يوفقنا 

لذلك. 

فـإن رمضان يؤدي إZ إحداث تغيـg جذري c النفوس، فُيصّفد فيه الشـيطان 
وُتقـرَّب اجلنـة، ولكـن ألولئك الذين يسـعون إلحـداث تغيg طيـب c حالتهم 
ويبذلون قصارى جهودهم إلخضاع كل قول وفعل zم لرضى اهللا تعاZ ويسـعون 
للتقـرب إZ اهللا واخلضـوع حلكمه حـ{ ينتفعوا بر|تـه ومغفرتـه العميمة ... 


