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****** 
ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من حمم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لــــــــــــــه  وأشهد أن 

َِ ِمدهلل هلل ر ِّ هللا اِلع ال مني  * الرممِح ن الرمحيم * م الك يـ ِوم الد هللايجيم. الشــيطان الر   مهللا هللا الرممِح ن الرمحيم* ا ن * بســِ
ر اط ا ِست قيم  * صهللا ر اط  اِلمهلل ك  ن ِست عنيهلل * اِهدان  الص هللا ك  نـ ِعبهللدهلل و إَّيم هلُلوِّ ع ل ِيهِم لمذهللاين  أ نـِع ِمت  إَّيم ِْ َ رِي اِلم  ِم   ع ل ِيههللا

ُمال هللاني    .  آمنيو ال ال
 ي امهلل ك م ا كهللتهللاب  ع ل ى المذهللاين  مهللاِن قـ ِبلهللاكهللِم ل ع لمكهللِم تـ تـم ًما  *قهللون  َّي  أ يُـّه ا المذهللاين  آم نهللوا كهللتهللاب  ع ل ِيكهللمهلل الص هللا أ َّيم

ٍم أهللخ ر  و ع ل ى المذهللاين  يهللطهللايقهللون ههلل فهللا  ٌة مهللاِن أ َّيم ًُا أ ِو ع ل ى س ف ٍر ف عهللادم َ ع امهلل م ِعدهللود اٍت ف م ِن ك ان  مهللاِنكهللِم م رهللاي ِدي ٌة 
تهللِم تـ ِعل   ُ ان  المذهللاي  *ون  مهلل مهللاِسكهللانٍي ف م ِن ت ط ومع  خ رِيًا فـ ههللو  خ رِيٌ ل ههلل و أ ِن ت صهللومهللوا خ رِيٌ ل كهللِم إهللاِن كهللنـِ ش ِهرهلل ر م 

ِمههلل و م ِن ك ان  أهللِنزهللال  فهللايههللا اِلقهللِرآنهلل ههللًدى لهللالنماسهللا و بـ ي هللان اٍت مهللان  اِْلهللد ى و اِلفهللِرق انهللا ف م ِن ش ههللاد  مهللاِنكهللمهلل الشمِهر  فـ ِلي صهلل 
ٍم أهللخ ر  يهللرهللايدهلل هللاهلل بهللاكهللمهلل  ًُا أ ِو ع ل ى س ف ٍر ف عهللادمةٌ مهللاِن أ َّيم هللوا اِليهللِسر  و ال  يهللرهللايدهلل م رهللاي  بهللاكهللمهلل اِلعهللِسر  و لهللاتهللِكمهللالهللوا اِلعهللادمة  و لهللاتهللك رب هللا

  (186-184)البقرة  هللا  ع ل ى م ا ه د اكهللِم و ل ع لمكهللِم ت ِشكهللرهللون  
 ْلذه اآلَّيت مث قال:  األرديةقد م حُرته الرتمجة 

اآلية األوىل رمُان لرقينا الروحاين  و  سيبدأ هنا رمُان َدا بفُل هللا تعاىل  وقد كتب هللا صيام
اليت تلوهتا قال هللا تعاىل فيها أبن الصيام كهللتب عليكم لعلكم تتقون. وما هي التقوى؟ قال املسيح 

 اميانية اإل والعهود هللا أماانت مجيع اإلنسان يراعي أن التقوى من يف شرحها: "املراد املوعود 
 يف ما كلب جوانبها أبدق يلتزم أي استطاعته  بقدر والعهود املخلوق أماانت مجيع أيُا ويراعي
  (اخلامس اجلزء األمحدية  الرباهني) ".وسعه

أن يؤدي األماانت والعهود مراعيا أدق جوانبها ويلتزم هبا  وليس ذلك سهال. على اإلنسان أي جيب 
تطيع أن . إننا ال نسألصابه القلقْلا  فهرسٍ  اإلنسانهلل وِضع  لو ؟ما هي حقوق هللا وحقوق العباد

نؤدي حق عبادة هللا  ومن حق هللا تعاىل أن نشكره نظرا إىل مننه تعاىل علينا  وال نؤدي حق شكره 
 ذلك مع أنليها عمعظم الناس يتمتعون بنهللاع م هللا تعاىل دون أن يشكروه إن   .وال نستطيع أن نؤد يه

م من حالتنا وعدم شكران. مث إن  ا ال نفينواجب. وهذه أيُا منة هللا تعاىل أنه يهللكرمنا بنهللاعمه ابلَر



قوق اجلريان وحقوق الوالد ين وح خ لقهال نؤدي حقوق أننا   كما لعهود اليت قطعناها مع هللا تعاىلاب
كل أننا مأمورون أبدائها. فإذا استعرضنا بشمع  بصفة عامةوحقوق أبناء السبيل وحقوق اجملتمع 

ع فهرس َقوق َلبتهلل وضِ قد تبني لنا أننا ال نؤدي حقوق هللا تعاىل وال حقوق العباد. كنتهلل   دقيق
أو  تتُمن إال اَقوق الكبرية فصار عددها مثانية وعشرين الالعباد وحقوق خلق هللا تعاىل اليت 

 أصل اإلاميان ومقتُى التقوى أن تؤدوا بدقةٍ  وعود تسعة وعشرين. ابختصار  قال املسيح امل
 واوأد  ا بدقة وفوا بعهودكم مع اخللق أيُوت  العهود  اليت قطعتموها مع هللا تعاىل وتؤدوا حق األماانت

 حينها اميكن القول أبنكم مت قون.  ؛ابهتمام ْلم أماانهتم
اليت حدثت يف -صيامه لكي تسد وا النقائص ويقول هللا تعاىل قد جاءكم شهر رمُان ووهللج هتم إىل

متوجهني إىل هللا يف هذا الشهر واتركني األشياء -أداء هذه اَقوق خالل أحد عشر شهرا من السنة
املباحة لوجه هللا تعاىل ومتحملني اجلوع والعطش لوجه هللا وملتزمني بعبادته تعاىل أكثر من ذي قبل 

 خاص. وإذا فعلتم ذلك حتليتم ابلتقوى  وهي الْاية من رمُان ومهتمني أبداء حقوق العباد بوجه
والصيام. وإذا صام اإلنسان هبذه النية لنيل هذا اْلدف وقُى رمُان بهللاني ة حسنة فلن يكون هذا 
التْري مؤقتا بل سيكون دائما  وستتوجهون إىل أداء حقوق هللا وإىل أداء حق العبادات بشكل دائم 

ِْوها  وستنتبهون عموما إىل أداء حقوق الناس أيُا  ولن تكونوا ممن ولن تْلبكم أشْالهلل الد نيا ول
يْتصبون حقوق اآلخرين ملصاَهم الشخصية. وإذا مل ندخل رمُان هبذه النية وهبذا العزم فدخولنا 

 رمُان  عبث ال جدوى منه. 
 صحيح) خ رهللايًفا. س ِبعهللاني   لنمارهللا ا ع نِ  و ِجه ههلل  هللاهلل  بـ عمد   هللاهللا  س بهللايلهللا  يفهللا  يـ ِوًما ص ام   يف مناسبة: م نِ  قال النيب 
ا يعين أن هللا وهذ كاملةالفرتة بني خريف إىل خريف آخر هي سنة   (والسري اجلهاد كتاِّ  البخاري 

تعاىل يهللبع د بينه وبني النار ما يوازي سبعني سنة. هذه هي بركات رمُان  وهذه هي التقوى اليت 
  ولو ليوٍم واحد  بل للصيام اَقيقي  الصيامهلل التقوى لثالثني يوما فقطالصيام. ال يهللنشئ  يهللنشئها

كل صيام على  وجوِّ ال جند أنه منذ وبتلك املعاين وإذا نظران هبذا اَساِّ .أتثري إىل سبعني سنة
 روح اَقيقية للصياماليستفيد من الصيام استفادة حقيقية ويصوم مستوعبا  فإنهمسلٍم ابلٍغ الرشد  

ي ل حياته من الربكات اليت وضعها هللا تعاىل يف الصيام ويتحرى سبل التقوى اليت هايستفيدهلل َو و 
تمعنا كم سيكون جم  الْاية من الصيام  وهكذا سينجو من َُب هللا تعاىل وينال رضاه. تصوروا

د  وهذا هو الو كان فيه مثل هؤالء الصائمني الذين يؤدون حقوق هللا تعاىل وحقوق العب جمتمعاً رائعاً 
هذا. أما اَقوق ك  يهللنشئ جمتمعاً الذي يتمىن كل  مؤمن إنشاءه  بل يسعى كل إنسان أن  املثال  اجملتمع 



نه إفكل إنسان يريدها لنفسه بْض النظر عن عدم اهتمامه َقوق اآلخرين  ولكن اإلسالم يقول 
افظوا على مصاَكم أنتم فقط وال حتمثل هذا اجملتمع لآلخرين أيُا وال تنظروا إىل  تهللنشئواجيب أن 

 حقوق اآلخرين أيُا وهتتموا هبا. عليكم أن تراعوا بل   حقوقكم فقط
القانون  وهنا قوة ب بيوهتمر معظم  الناس يف حص   فإنه قدأما وابء الكوروان املتفشي يف هذه األَّيم 

وج هت كن مجاعتنا تنشأ شيء مجيل يف اجلماعة  وتوج ه إىل ذلك بعض الناس اآلخرين أيُا  ول
إىل ذلك بشكل خاص  وهو أن خدام األمحدية يف مجيع بلدان العامل يوصلون املساعدات والطعام 

وق ألداء اَقاألمثل إىل الناس حيثما دعت اَاجة  وهذا هو النموذج واألشياء األخرى األدوية و 
 أعين التوجه  ا هوهذ. به روناآلخرون أيُا ويتأث منهأفراد اجلماعة كما يستفيد  منهالذي يستفيد و 

يس بشكل جيب أن يبقى فينا دائما  ول فإنه ولد يف هذه األَّيمالذي قد ت  و التوجه إىل خدمة اخللق  
ن ائلني إق  ويكتب اإلخوة جر املنزلَارئ وعابر فقط. على كل حال  هناك فوائد أخرى ْلذا اَ

لقى مجاعة  وتهلل  يفالصلوات وصران نؤدي بيوتنا سادها جو َيب  لقد جلسنا يف البيوت منعزلني  
مي يت اي. ا قناةبعدها دروس دينية قصرية  ونستمع مًعا خلطب اجلمعة ونشاهد برامج أخرى على 

املنزل أكثر واستمر يف رمُان أيُا  ففي هذه اَالة جيب على أبناء اجلماعة  اَجرلو َال هذا 
ار البيوت ابهتمام أكثر من ذي قبل. عل هللاموا الصْ أن يسعوا ألداء الصلوات مجاعة وإلقاء الدروس يف

لمكم جيب أن تزيدوا على هذا النحو ع :مسائل دينية بسيطة  وكما قلت من قبل يف إحدى اخلطب
ذه األَّيم هوعلم األوالد أيُا  وأن هتتموا ابلدعاء خاصة  واسألوا هللا رمحته لكم ولسائر أهل الدنيا. 

ْي اَتنامها إىل أقصى اَدود. وكما قلت من قبل  جيب االهتمام بتحسني ببناليت هيأها هللا لنا 
هذا اجلو الطيب الذي خلقه هذا الوابء يف بيوتنا عموما  وليس أن تكون بيوتنا كبيوت أهل الدنيا 

صفة ب اليت يقال عنها أن حاالت اخلصام والفساد والقلق واالضطراِّ قد ارتفعت فيها يف هذه األَّيم
. أحياانً بسبب اخلري الذي نهللدعى إليهالطيب  يف هذا املناخبل جيب أن تتحسن أجواؤان  . كال عامة
الرجال جزًءا فعاال من هذا اجلو الديين الذي بدأ يتولد يف البيوت  ويف بعض األحيان  يكونال 

أخرى. إن هؤالء ال يدركون مطلقا مدى ضرورة اإلانبة إىل هللا تعاىل  أولوَّيتتكون للنساء أيُا 
وكسب رضاه يف هذه األَّيم  كما ال يعلمون أن هذا هو الوقت الذي اميكن فيه تقريب األوالد إىل 

ذا األمر أن يهتم كل بيت أمحدي هبإىل هللا تعاىل أكثر فأكثر. فهناك حاجة ماسة يف هذه األَّيم 
قيقة ذِّ حمبة هللا أكثر فأكثر  وتكون عاقبتنا حسىن. وفقنا هللا تعاىل إلدراك حكي جناهتماما كبريا  ل

 التقوى والتحلي هبا. 



لقد وض ح سيدان املسيح املوعود عليه الصالة والسالم دقائق التقوى بطرق شىت ويف مناسبات 
قد وضح لنا تعاليم العصر  و خمتلفة. إن حُرته عليه السالم هو اَصن اَصني واملالذ املنيع يف هذا 

اإلسالم اَقيقية بعد أن أرشده هللا إليها  وحث نا بكل حرقة ولوعة على الدخول يف هذا املالذ بعد 
ند ورسوله إليه. فمن واجبنا الوفاء بعهدان الذي عاهدانه عليه ع أن دل نا على السبيل الذي دعا هللاهلل 

ئة ابَرقة كالمه ونعمل به. علينا أن نتدبر يف كلماته امللي  سنصْي إىلانُمامنا إىل مجاعته وهو أبننا 
هلل  ىن يف الدنيا سواألمل ونعمل هبا  لكي نتمكن من الوفاء بعهدان  ولنكون من الذين ْلم العاقبة ا

 واآلخرة.
من كلمات سيدان املسيح املوعود عليه الصالة والسالم  مقتبساتٍ سوف أقرأ على مسامعكم اآلن 

مام أبناء اجلماعة يف خمتلف اجملالس من أجل رقينا يف الروحانية والتقوى. لقد قال عليه اليت ألقاها أ
ى وكيف نال: ال بد للمرء أن يدرك أوالً ما هي التقو التقوى وكيف تهلل  ماهيةالسالم يف جملس وهو يبني 

خذ التدبري تتهللنال؟ املراد من التقوى أن جيتنب املرء حىت أدىن أنواع الرجس. والسبيل لذلك هو أن ي
هللا تعاىل  وال يقرتِّ من حافة اإلمث  مث جيب أال يكتفي ابلتدبري  بل عليه أن يدعبصورة كاملة لكي

حرقًة.  عليه أن يكون دائم التفكري والدعاء  يف قعوده وسجوده وركوعه  حق الدعاء حىت يذوِّ
 وقيامه ويف صالة التهجد ويف كل حالة وآن أن ينجيه هللا تعاىل من خبث املعصية. 

مث يقول عليه السالم: ليس هناك نعمة أكرب من أن يصبح اإلنسان حمفوظا ومعصوما من اإلمث 
 والصادقني عند هللا تعاىل.  واملعصية  وأن يهلـلع د  من املتقني

ال نال ابلتدبري وحده وال ابلدعاء وحده  وإمنا تنمث يقول عليه السالم: ولكن هذه النعمة ال تهلل 
صورة كاملة لن ب تقوموا ابلتدبري والدعاء معاً نتيجة االحتاد الكامل بني الدعاء والتدبري  أي ما مل 

عاىل. كذلك التدبري فإنه يرتكب اإلمث وخيترب هللا  ت تنالوا هذه النعمة. إن الذي يدعو فقط  وال يتخذ
 من اختذ التدبري فقط  ومل يقم ابلدعاء  فإنه متجاسر  وكأنه يستْين عن هللا تعاىل ويريد أن ينال الرب

 أبسلوبه وبتدبريه وقوة يده. إن اخلريات ال تهللنال بقوة اليد. 
التدبري  به اختاذ التدبري والدعاء مًعا. إنه يتخذمث قال عليه السالم: أما املؤمن واملسلم الصادق فدأ

بشكل كامل  وأيخذ ابألسباِّ املادية كما ينبْي  مث يفوض األمر إىل هللا تعاىل ويدعوه. وهذا هو 
التعليم الذي عهللل مناه يف أول سورة يف القرآن الكرمي يف قول هللا تعاىل )إَّيك نعبد وإَّيك نستعني(. إن 

 فإنه ال يُيعها وينتهك حرمتها فقط  بل يرتكب اإلمث أيُا.الذي ال يستعمل قواه 



مث فص ل املسيح املوعود عليه السالم األمر  وقال: إن املؤمن الصادق يستعمل كل ما أعطاه هللا  
د بذلت أقصى ها ق رِّهللا   :من قوى وكفاءات استعماال كامال  مث يفوض النتيجة إىل هللا تعاىل  قائال

من التوفيق. هذا هو املراد من قوله تعاىل )إَّيك نعبد(. مث يقول املؤمن: جهدي حبسب ما آتيتين 
 )وإَّيك نستعني(  ويطلبهلل عونه فيما تبقى من املراحل.

ولكن جيب أن نُع يف اَسبان دوما أن هللا تعاىل يعلم مبا يف صدروان وجبميع أعمالنا  لذا على  
فإن  مثة  لكذاميكنه أن يستعني ابهلل تعاىل. ل املرء أن يبذل أقصى ما يف وسعه وتوفيقه  مث بعدها

 حاجة ماسة لفحص أنفسنا جيدا هبذا الصدد أيُا  لنرى ما إذا كنا نعمل بتقوى هللا أم ال؟ 
مث قال عليه السالم: ال شك أن اإلنسان ينتفع من التدبري  ولكن االعتماد الكلي على التدبري 

من التدبري إذا مل يكن مقروان ابلدعاء  وال فائدة من الدعاء ما هو منتهى الْباء واجلهالة. ال جدوى 
مل يكن معه التدبري. ال بد أوالً من إَالق النافذة اليت تدخل منها املعصية. )أي املنفذ الذي يدخل 

القه وإزالته ال بد من إَف  منه اإلمث واألمر الذي يتسبب يف الذنب واملعصية واالبتعاد عن الدين
ال يربح يف الدعاء للنجاة من جذابت النفس  ومن أجل ذلك قال هللا تعاىل على املرء أأوال(  مث 

 )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا(
مث قال عليه السالم: كم حثنا هللا تعاىل هنا على اختاذ التدبري. لكن على املرء أال ينسى هللا تعاىل 

 تعاىل )ادعوين أستجب لكم(. فإذا أراد اإلنسان عند اختاذ التدبري أيُا. ومن جانب آخر قال هللا
اَصول على التقوى الكاملة فعليه اللجوء إىل التدبري والدعاء كما ينبْي  وعندها سوف يشمله هللا 

  برمحته  ولكنه لو اختذ أحدمها دون اآلخر فسوف يظل حمروما.
 ابلتقوى نتيجة اجملاهدةشارحا املوضوع أكثر: اإلنسان يتمسك  مث يقول املسيح املوعود 

اإلنسان يثبت على التقوى هبذه الطريقة. ن إ فيقول والدعاء. إن تقوى هللا أصل كل عمل. 
ن كان م  مل. والدعاء. وإن تقوى هللا أصل كل ع اجملاهدةفما هي تلك الطريقة َّي تهللرى؟ أال إهنا 

  وبواسطتها رِّ هللاوبسببها ينال املرء ق ابلتقوى تنشأ الزينة يف األعمال التقوى فهو فاسق.  حمروما من
  إهللاِن أ ِولهللاي اؤهللههلل إهللاالم اِلمهللتـمقهللون   :يقول  .يصبح وليا هلل تعاىل

التقوى وحدها جزء من الوالية. فاقُوا حياتكم : موضحا هذه اآلية يقول املسيح املوعود و 
 . الكمالخائفني خاشعني هلل تعاىل  فلو نلتم هذه الدرجة لوصلتم إىل 

. والتقوى يدخل يف أولياء هللا فإنه حينها عندما ال تبقى مرحلة للتقوى الكاملة إال وقد عربها املرء
 عندما ختالفهلل  نكألالتقوى يف مرحلتها الكاملة متث ل موات  نعم   يف مرتبتها الكاملة نوع من املوت.



ية متوت النفس  لذلك قيل: موتوا قبل أن متوتوا. النفس حتب امللذات الظاهر س من مجيع اجلوانب النف
ة  بل متيل إىل يتدرك املتعة الروحانية والباَن ال متاما عن املتعة الباَنية. )أي أن النفس َافلةً وتكون 

ب فيها وحده  ( امْرَّيت الدنيا الظاهرية وتَر
لذات الظاهرية ملعلى ا املوتهلل  أن حيل   من الُرورينه إ: لقد قال هللا تعاىل لتنبيه النفس يقول 

وذج حياة اجلنة. املتعة الرابنية اليت هي من عندها ستنشأ ؛ابلـمهللت ع الباَنيةوأن تكون النفس على علم 
 بدأ حياة اجلنة( الباَنية ت )عندما تبدأ النفس ابلعثور على املتعة

ى النفس. عل دوا املوت  أفراد مجاعتنا أن يورهللا جيب على : بقوله انصحا مجاعته مث قال حُرته 
امة أفراد   بل هي موجهة إىل عفقط )هذه النصيحة ليست موجهة إىل أولياء هللا أو الصلحاء الكبار

هذا  قبل حتقيق. فال يظنن أحد أن اإلنسان حباجة إىل الوصول إىل مكانة معينة أيُا اجلماعة
ماعة بوجه عام  فقال: جيب على أفراد مجاعتنا أن هذه النصيحة ألفراد اجل بل قدم  اْلدف 

تعلمون ألوالد الصْار عندما يايوردوا موات على النفس وجياهدوا أوال للحصول على التقوى. كما أن 
ل الكتابة خبط مجيل يكتبون حروفا معوجة يف البداية  مث يشرعون بعد التدريب يف كتابة اَروف بشك

سريمحهم   تعاىل جهدهماد اجلماعة أن يتدربوا. عندما يرى هللاسليم وصحيح. كذلك جيب على أفر 
 تلقائيا(

املراد من اجملاهدة أن : والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا: قول ه تعاىل شارحا مث يقول 
ذلك املراد هللا تعاىل  عندها يرمحه هللا ويثمر مساعيه. ك إىل التدريب واجلهد والدعاء يستمر املرء يف

من اجملاهدة هنا التمرين مثلما يقوم به الطفل  فيجب عليه أن يدعو من انحية  ومن انحية اثنية 
 على أكمل وجه فينزل فُل هللا تعاىل يف هناية املطاف وخيمد محاس النفس أن يقوم ابجملاهدةجيب 

ت لون ابلنفس بولكن كثريا من الناس مهلل كأن ماًء قد صهللب  على النار.   حالةٍ ا وتصبح يف ثورهتهلل تربد و 
 ارة. األم  

بني أفراد  أحياان عن إصالح اجلماعة الداخلي: أرى أن النزاعات حتدث مث قال حُرته 
ل وينشأ بينهما ب  َريه نتيجة نزاع بسيط حتدث أنواع الشجار والبهللعد  ويهاجم أحد عهللارض  و اجلماعة  

مثة  ه؟ئما الُري إذا اعرتف أحد خبط  وجيب أال حيدث. َري الئقتصرف متاما . هذا كبري  خصام
إن من . هباهذه تصرفات جيب اجتنا. ألتفه األسباِّ وتذليلهمال يرتدعون عن مالحقة اآلخرين  م ن

لى أيُا  فلماذا ال يرحم املرء أخاه وال يعفو عنه وال يسرته؟ جيب ع" الست ار"أنه صفات هللا تعاىل 
هم الف َبعبسيطا خيإذا مسعوا شيئا  مازال يف مجاعتنا أانسوال يهتك عهللارضه.  أخاهاملرء أن يسرت 



هللالمهلل  اد الثورة ليحل  حمل هابينما ال بد من إمخ  فورا اثروا ا يبدأ نقاش . يالح ظ أنه حينمسامحوالت ا
ر عليه أبي شكل. ينتصخر و اآل على الفريقيسعى فريق ليتْلب على أتفه األمور  اثننيبني  حاد

اجتناِّ ثورة النفس يف مثل هذه املناسبات. بل جيب أن خيتار املرء الذلة لنفسه  لذلك فإنه جيب
الكبرية ونة أصل الرع عند املواجهة. إنأخيه  تذليلقصدا إلزالة الفساد يف أمور بسيطة  وأال حياول 

ل املرء لالنتصار على أخيه إمنا هي أص شيعه. )أي إن حماولةواملرض أن اميسك املرء خبطأ أخيه وي
ح   مث وض  به ويشه روهو أن يتمسك املرء خبطأ أخيه أوال أصل الرعونة  الرعونة. فقد ذكر 

ب ترَ هللا  الرعونة ن  إ :فقال  املرء لالنتصار على أخيه أصل الرعونة حماولة إنوقال  املوضوع أكثر
 اإلنسان يف إشهار عيوِّ أخيه( 
 هبا. اجتنا فسد بسبب هذه التصرفات فال بد منيتابع حُرته ويقول: إن النفس ت  

ابختصار  كل هذه األمور تدخل يف التقوى  والذي يسلك دروِّ التقوى يف األمور الظاهرية 
 التمرد.  املالئكة  ألنه ال يبقى فيه شيء من معوالباَنية يهللصنمف 

  من بالَّي الدنيا املتقي ويهللنق ذ لتقوى التحلهللا ي ابت كلها أتيت بعد التقوى ألن الربكا أن تنالواحاولوا ف
ستفيد من ومن مل يفعل ذلك ال يما مل يسلك هذا املسلك.  ويسرته هللا تعاىل. وال جيين أحد فائدةً 

يريد التزكية. إذا بقيت  تعاىلهللا  بشيء  بلرار البيعة ابللسان فقط ليس ل شيئا. اعلموا أن إق بيعته
  ؟مريكآلخرين فما الفرق بينكم وبني َم الرعونة والكرب والعهللجب وسرعة الُْب كما هي يف افيك

ا يففقال على النحو التال أيُاوقد وض ح املسيح املوعود هذا املوضوع   نفوسكم  : أ حدثهللاوا تْريُّ
ذا كان هناك شخص سعيد واحد يف القرية سيتأثر الناس كلهم أحرهللازوا مستوى عاليا من األخالق. إو 

ن اكان هناك شخص صاحل وسعيد الفطرة وينفع الناس ويتحكم يف عواَفه وك  بكراماته. )أي لو
 . وهذه أيُا وسيلة لتبليغ الدعوة. الصاحل الذي يكسب اَسناتمتواضعا لتأثر الناس من كراماته

 (أنه من أهل هللاويبدو جلياً يؤثر يف القلوِّ و ب ينشأ فيه نوع من الرعو خبشية هللا 
ون ؤ يبدو ه الناس عداوة سيصبحون اتبعني له تلقائيا رويدا رويدا ب  : مهما انص  يتابع حُرته 

 بتعظيمه بدال من حتقري شأنه.
اَق متاما أن الذي أييت من هللا فإن هللا يرزقه نصيبا من عظمته  و "من الصدق  :يقول حُرته 

 على أبسط األمور. إن النيب وإيذاؤهمإزعاج اإلخوة  ه ال جيوزنأوهذا هو َريق السعادة. فتذكروا 
  متمم مجيع األخالق  ويف هذا الزمن أقام هللا النموذج األخري ألخالقه   فسيكون من 

رين تتهموا اآلخاملؤسف جدا ومدعاة للشقاوة إن بقيت الوحشية نفسها قائمة اآلن أيُا  فال 



إن مل يكن فيه  ه بَريه اهتم الذي يكون قد نفسه   ألن اإلنسان أحياان يتورط يف العيب ابلعيوِّ
وإذا كان  (فسكوابلتال ستتورط فيه بن ظلمًا  )إن مل يكن ذلك العيب فيه فقد اهتمتهذلك العيب  

ن كانت فيه تلك بل إ  )مع كل ذلك لستم حباجة إىل اهتامهه إىل هللا. فعال مصااب بذلك العيب فأمرهلل 
من ف هب السيئة فاتركوا أمره هلل تعاىل  ولكن احذروا أنه إن مل يكن فيه ذلك العيب ومع ذلك تتهمه

ااملمكن   ضة له.(عر  تأن تكون أن جدًّ
من عادة الكثريين أهنم يلصقون هتما ابَلة شنيعة إبخوهتم دون أي تردد  فاجتنبوا : مث قال 

هذه األمور  وانفعوا بين البشر  وواسوا إخوتكم  أحسنوا إىل اجلريان  وعاشروا أزواجكم خبري  واجتنبوا 
بتاريخ  8 7صفحة  8رقم  8الشرك قبل كل شيء  فإنه اللبنة األساسية لبناء التقوى. )اَكم جملد 

10/3/1904) 
تنحصر ال تقوى ال ق الدقيقة للسيئة  لكن اعلموا أن: التقوى تعين أن جيتنب املرء الطر مث يقول 

املرء نفسه صاَا ألنه ال يسرق وال ينهب وال يْصب مال أحد وال يسيء النظر وال  يف أن يعدم 
هذه السيئات  أحد العارف ابهلل  ألنه إذا ارتكبيزين  فإن مثل هذه اَسنة مدعاة للُحك يف نظر 

وسرق أو قطع الطريق أو زىن لواجه العقوبة  فليست ْلذه اَسنة مكانة تهللذكر يف نظر العارف ابهلل  
عد اإلنسانية  ويظهر كامل الصدق والوفاء يف سبيل هللا  ويست املرء وإمنا الرب اَقيقي هو أن خيدم

نهللون   مِ ههلل  و المذهللاين   اتـمق ِوا المذهللاين   م ع   اّللم   نم إهللا : هللا  ولذلك قال هللا للجود حبياته أيُا يف سبيل   حمهللِسهللا
تعاىل مع  )أي أن هللااَسنات أيُا إىل جانب اجتناهبم السيئات.  يكسبونأي أن هللا مع الذين 

ذكروا جيدا أن ت أولئك الذين جيتنبون ارتكاِّ السيئات وإضافة إىل ذلك يكسبون اَسنات أيُا.(
 جمرد اجتناِّ السيئة ليس أمرا حممودا ما مل حيرز املرء اَسنات أيُا.

  فبقدر ما كان هو اإلاميان ابهلل  ر  : اعلموا يقينا أن أساس كل َهارة وبهللا مث يقول حُرته 
قوَّي ابهلل تعاىل   انهإاميإذا كان  ولكن  سب ب ضعًفا وتكاسال يف أعماله الصاَةإاميان املرء ابهلل ضعيفا 

 تعاىل  هللا جبميع صفات ان يقينه كامالقوَّي وك إاميان املرءأيُا حسنة  وكلما كان  أعمالهكانت 
على ارتكاِّ  ابهلل  اَقيقي املؤمنال اميكن أن جيرؤ . فأد ى إىل حدوث تْيري َريب يف أعماله

 جت عينا أحدٍ خرهللا فانظروا إذا أهلل  أيُا. الذنباالمث  ألن مثل هذا اإلاميان يقطع قواه النفسانية وأعُاء 
ت يداه فكيف رت العيون  وكذلك لو بهلل ترتكبه ء؟ وكيف يصدر منه ذنب نظرة السو  له أن ينظر فأىن  

نسان حني يكون اإلمتاًما  وهكذا حيدثيقدر على ارتكاِّ الذنوِّ اليت تصدر من هذه األعُاء  
هو ينظر وال ينظر  الرتكاِّ الذنب  ف بقى يف عيونه قوةٌ حائزا على النفس املطمئنة فإهنا تهللعميه وال ت



ينيه القدرة سلب من عت األهن نه ينظر ولكنه ال ينظر بنظرة السوء وال بنظرة الرتكاِّ االمث(أ)أي 
قة  وال َري الئ أموًراوكذلك يكون أصم مع وجود األذنني ألنه ال يسمع هبما  .على ارتكاِّ الذنب

ل ع مجيع قواه النفسانية والشهوانية وأعُاؤه الداخلية  وحيقط  يسمع أمورا تعد من الذنوِّ  كذلك تهلل 
املوت على مجيع القوى اليت كان ابإلمكان أن تصدر منها الذنوِّ  ويصبح كامليت متاما  ويكون 

إلاميان الصادق ا هللا تعاىل  إنهاتبعا ملرضاة هللا فقط  وال يستطيع أن خيطو خطوة واحدة بدون رضى 
وجيب أن يكون   اَمئناٌن كاملعطى للمرء ول د مثل هذه اَالة  ونتيجة لذلك يهلل ابهلل تعاىل الذي ي

 الْاية املنشودة لإلنسان.هو املقام  بلوغ هذا
انصًحا مجاعته: وإن مجاعتنا حباجة إىل مثل هذا االَمئنان  ولكن للحصول  مث قال حُرته 

لإلاميان الكامل  فإن الواجب األول على أبناء مجاعتنا مهلللح ة حاجة  هناكَمئنان الكامل على اال
 هو أن حيرزوا اإلاميان الصادق ابهلل. 

تسقط روحه على عتبة فعندما  : ال أحد يقدر على أن يتزكى ما مل يزك هللاه هللا مث قال حُرته 
دين  يفقها أبن من املتقني  وسيكون جدير  هللا ابلتذلل والتواضع فسوف يتقبل هللا دعاءه  ويصبح

ريها الدين وقيامه كلمات فإن ترديده  وبدون ذلك   النيب    يد اآلابءليس إال عادة وتقلابلعبادة َو
  دون أن تكون فيه أي روحانية وال حقيقة. )أي يقوم بذلك ألن آابءه وأجداده كانوا يفعلون ذلك(

فهذا هو املستوى املطلوِّ من التقوى والتفقه يف الدين والعمل بتعاليمه الذي نب هنا إليه املسيح 
ه ليوفقنا ومستعينني ب  خاضعني أمام هللا تعاىل  عمالناأبوعلينا أن نسعى جاهدين  ؛املوعود 

 .آمال املسيح املوعود حتقيق هللا تعاىل لتحقيق هذه املستوَّيت و 
بشكل  اليت توفق املرء ليستخدم الرخصة يف الصيام املذكورة يف اآلَّيت التاليةهي وإهنا التقوى نفسها 

ان أحد التقوى. فإن ك مراعاة  ألن هللا تعاىل ترك األمر وفق حالة كل إنسان ولكن بشرط صحيح
 ًُ ال جيوز أن  نأو منعه الطبيب من الصوم فعليه الفدية ولك  الصوما مبرض ال يقوى معه على مري

 اإلنسان يراعين أ البدأداء الفدية بدال من الصوم. فقد قال تعاىل أبنه  جتيز لهيبحث أحد عن حيل 
تعاىل  َائًعا هلل تعاىل وملتزًما ابألمور اليت أمر هللاوأن يكون عند كسب حسنة من اَسنات  التقوى

الصوم قًّا ما إذا كان ح يدركفسًبا نفسه فإن تعمق أحد يف املوضوع مراعًيا التقوى وحماس ؛للقيام هبا
 بشكل مؤقت.الفدية  حتل حملهأم  ا لهخريً 



ألن    يصومأال فعليهمث وضح هللا تعاىل األمر الحقا حيث قال من كان منكم مريُا أو على سفر 
هللا تعاىل ال يريد بكم العسر. ولكن عليكم أن تكملوا عدة الصيام اليت تركتموها عند زوال املرض 

 وانتهاء السفر حىت ولو أد يتم عنها الفدية أيُا. 
على أية حال  يعود األمر يف النهاية إىل النقطة نفسها وهي أنه علينا اختاذ القرار مراعني التقوى 

عل دركني أن هللا تعاىل يعرف حقيقة حالتنا. إن فعلتم ذلك فإن هللا تعاىل جيخاشعني هلل تعاىل وم
 .فُلىمن أمركم يسرًا ويظهر ألعمالكم نتائج 

ولكنه   ه حبلول رمُان وكان ينتظر ليحل رمُان فيصومهقلبهلل  : من سعديقول املسيح املوعود 
 .يف السماءلن يهلـلع د  حمروما من الصوم  أصابه  مل يقدر على ذلك بسبب مرض

إىل األعذار ويزعمون أهنم خيادعون هللا أيُا كما خيادعون أهل  يلجؤونمن الناس يف الدنيا  اكثري إن  
 (.أي يزعمون أنه اميكن خداعهلل هللا أيُا كما خيدعون أهل الدنيا)الدنيا. 

عد ون تلك فات ويالباحثون عن األعذار ينحتون املسألة من عند أنفسهم ويُيفون إليها التكل  
نها ليست ولك )يقولون حدث كذا وكذا ويعتقدون أهنم وجدوا التربير لإلفطار(الوسائل صحيحة 

نسان أراد اإل إذا عذر يولد أعذارا أخرى(ال أن )أي فات واسع جدا.صحيحة عند هللا. إن ابِّ التكل  
 تعاىل يعلم   ولكن هللاأبدام و صي الحياته و  لاَو جالسا  يصل  العمل بناء على التكلف فيمكن أن ي

تعامل )فاهلل عامل الْيب وهو مطلع على سريرتنا وهو أعلم بنياتنا وإراداتنا  فاهلل تعاىل يته. وإراد هتني
ل أما الذي يلجأ إىل األعذار فسوف يعام  . الذي يكنه يف قلبه الصدق واإلخالصمع املرء حبسب 

ه ثوااب ألن أمل يعلم هللا أن يف قلبه أملا فيزيدإلخالص (. فالذي يكن  الصدق واحبسبها  ألن هللا عليم
الباحثني عن  إن(. أما الباحث عن األعذار فال يكون يف قلبه أي أمل وحرقة)  القلب جدير ابلتقدير

 األعذار يعتمدون على التأويالت ولكن هذا االعتماد ال يعين عند هللا شيئا. 
أنه ال حرج على املسافر  فهذا هو املبدأ الذي جيب أن نُعه يف البال دوما. فقد وضمح هللا 

قال أيُا أن على املرء أن  واملريض  فليكملوا العدة فيما بعد. لكن سيدان املسيح املوعود 
 يعطي الفدية أيُا حتما يف هذه اَالة ألنه بربكتها سيوفمق للصيام.

  لفريوساب سيجف اَلق ويزداد االحتمال ابإلصابة الصيامبسبب أنه الناس  يف هذه األَّيم يسأل
ار ذلك  وإمنا أكتب يف الرد عموما: اختهللاذوا القر  يففهل يصومون أم ال؟ فأان عادة ال أحكم وال أفيت 

 أبنفسكم حبسب أوضاعكم  واستفتهللوا قلوبكم بصدق القلب والتقوى. 



ال يصوم  أما أن يهللفطر اإلنسان خوفا من أن على املريض أفمن هِدي القرآن الكرمي الواضح أن 
عذرا آخر العذر د يف هذه اَالة يولهللا  ن إ يصاِّ فهذا ابَل  كما قال سيدان املسيح املوعود 

 واَيلة ختلق حيلة أخرى. 
هناك احتماال ْلذه املشكلة  فقد َلبتهلل الرأي من شىت األَباء ن إاألَباء يقولون ن إإذا قال أحدهم 

املختصني  فآراء األَباء أيُا متباينة  فقد كتب األَباء املهرة أنه ليس من املؤكد أن الصيام يتسبب 
يف املرض حتما. إال أنه إذا ظهرت العالمات مثل السعال أو اَمى حىت لو كانت خفيفة أو الحظتم 

فال تصوموا  وإذا كنتم صائمني فأفطروا. أما األَباء الذين امييلون إىل اإلفطار أو أي عالمة أخرى 
َري  من األفُل أن ال تصوموا  فرأيهللهم أيُا هإىل أنيف هناية املطاف يقدمون الشروط اليت تؤدي 

. ملناسبا اميكن أن يصوم املرء مراعيا الطعامنه إواضح. فهم حيذ هللارون من انحية ومن انحية يقولون 
 .       املناسب أن يراعوا الطعام يستطيع الفقراءألي حد  لكنِ 

على كل حال فبعد االَالع على آراء خمتلفة نتوصل إىل االعتقاد أنه ال حرج يف الصيام  أما إذا  
كان هناك شبهة خفيفة لإلصابة فينبْي اإلفطار فورا. ويرى البعض أن البيت الذي فيه أي مريض 

ار صفعلى األصحاء فيه أيُا أن ال يصوموا  بينما يقول أَباء آخرون أنه ال جواز لذلك. ابخت
ينبْي شرِّ املاء عند السحور واإلفطار  والذين خيافون على أنفسهم فعليهم أن يتناولوا الطعام الذي 

 حيفظ املاء يف اجلسم مدة أَول إذا كانوا يهللطيقون. 
ابختصار ما دامت آراء األَباء من أمريكا وأملانيا وبريطانيا أيُا متباينة  فيجب أن حنذر من أن 

عنهم أهنم يعتمدون على التأويالت  َري  نهللعد  من الذين قال املسيح املوعود نهللفطر بناًء عليها و 
أن اَذر الزم. فالبعض يكون احتياجهللهم إىل املاء قليال أصال  فهم عادة قلما يشربون  وهم يصومون 

كان هناك رجل صاحل امسه شودري نذير أمحد  وكان يتجول َول اليوم هناك وهناك يف أيُا.  
ن يشرِّ قليال أو ما كان يشرِّ  أما حنن فكنا نندفع إىل املاء فور دخول البيت  فسألتهلله الصيف وكا

عدة مرات عن ذلك فكان يقول إن احتياجي إىل املاء قليل. فالطباع خمتلفة  ويف هذه األوضاع 
 جيب أن يقرر كل إنسان حبسب َبعه مستفتيا ضمريه. 

للناس عقال  دعاء يف هذه األَّيم عموما أن يهب هللا أن يوفقكم للصيام  وأكثروا ال اهللدعوا هللا 
ليعرفوه  وأن يرفع هذا البالء عن العامل عاجال  ويرمحهم وأن يوفقنا حنن األمحديني أيُا ألن نؤدي 

 نستفيد من بركات رمُان كاملة. أن حقوقه وحقوق عباده سالكني على دروِّ التقوى  و 



ا بسبب الوابء  فحني حيدث التدهورتذكروا أيُا أن أوضاع االقتصاد يف العا  مل قد تدهورت جدًّ
االقتصادي كما يف هذه األَّيم يزداد احتمال اَروِّ أيُا  فقد بدأ كثري من احملللني يتكلمون عن 
ذلك. مث إن اَكومات املادية تبحث عن اَلول ملشاكلها والوسائل لنيل مصاَها ابَيل املادية  

 الشعب عن املشاكل بتصرفات تقودهم إىل مشاكل أكثر  فيتقدمون فاَكام يقومون لصرف انتباه
 أن يهب العقل قد بدأ احملللون أيُا يتحدثون عن هذا. نسأل هللا  إىل دمار أكرب. فكما قلتهلل 

نت والدمار. إىل مزيد من الف جتر العاملللقوى الكربى  فتعمل ابلعقل وال ختطو أي خطوة  واَكمة
فهذه األمور اآلن تهلـلت داول يف اجلرائد علنا واحملللون أيُا يتكلمون عن ذلك. فقد هددت أمريكا 
إيران   كما تهلـلتمهم الصني أبهنا مل تهللقدم معلومات صحيحة  ومن مث جيب أن تهللرفع ضدها قُاَّي  وجيب 

ية ن. ابختصار جيب أن تتعقل اَكومة األمريككذا وكذا مع إيرابكذا  وأننا سنتصرف بأن تهللعام ل 
واَكومات األخرى أيُا  ويف هذه األوضاع بدال من أن تسوق العامل إىل مزيد من الدمار ابختاذ 

دعوا  به  وليىل هللا منيبني إليه ومستعيننيخطوة خاَئة  عليهم أن خيططوا بتفكري رصني راجعني إ
ألن  ق نا هللا وف عون للوصول إىل عالج هذا املرض.اء الذين يسعينوا العلميهللا التقاء هذا الوابء و 

الروحانية  وأن يوف هللاق العامل واَكومات الكربى أن تتخذ القرارات وخطة عمل  ن حالتناوحنس هللا  ندعو
   آمني.                     واَكمة للمستقبل ابلعقل

 
  

 
 


