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 م٢٢/٠٤/٢٠٢٢ معةاجل خطبةملخص 
ال بد لنا يف هذه العشرة األخرية من رمضان من أن جنتهد لكي حنقق الغاية األساسية وراء الصيام 

أن جينبنا كلَّ  �لنلجأ إىل هللا  أن جناهد، �َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ �يف قوله  �وضَّحه وهي التقوى، كما 
  .إن الصيام ُجنة �فقد قال النيب . نوع من السيئات

  :وقد وضح لنا املسيح املوعود عليه السالم التقوى
  . هي أن نتجنب كل السيئات، وال ميكننا ذلك ما مل نطلع على كل ما ZاY عنه القرآن من سيئات

سجلوا تفصيل األعمال السيئة مث اسعوا جاهدين أن جيب أن ت: املسيح املوعود عليه السالم فقال 
  .لتقوىأوىل مراحل اهذه هي ف. بفضل هللا وfييدهتنبوها جت

علينا أن نقرأ بنية أننا نتدبر أوامره ونواهيه وسوف جنتنب قففي رمضان هذا نقرأ القرآن الكرمي 
السيئات ونسعى إلحراز احلسنات والعمل nا، فقد بني حضرته lصرار أن عبادات اإلنسان وأدعيته 

  .  يتق ملال حترز القبول ما 
َا يـَتَـَقبَُّل هللاُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ �: هللا تعاىل يقولألن     .�ِإمنَّ

عن الفحشاء  وعبادة املرء تقبل حيث تظهر عليه fثريات هذه العبادة، فاملصلي الذي مل تنهه صالته
فاملرحلة األوىل والصعبة للذي يريد أن يكون مؤمنا هي أن جيتنب السيئات، ، و املنكر كمن مل يصل

إذا كانت عبادتنا وصيامنا وقراءتُنا القرآَن الكرمي مل تغري أعمالنا، ومل نسَع ، فلتقوىzهذا ما يسّمى 
علينا أن نستعرض ف. غاية من الصيام، فلم يتحقق اهلدف من الصيامالهي  يتالإلحراز التقوى 

وقد قدم حضرته بعض املقتبسات للمسيح املوعود عن  ؟عنا هل نشأت فينا التقوى أم الأوضا
  :قوىتال
وبدونه ال ميكن . األصل واملقصود احلقيقي هو التقوى، فمن أُعطيه يستطيع أن ينال كل شيء"

 . لإلنسان أن جيتنب الصغائر وال الكبائر
َك �واملراد من  َك نـَْعُبُد َوِإ�َّ أيضا هو التقوى مبعىن أنه مع أن اإلنسان يكسب بعض  �َنْسَتِعنيُ ِإ�َّ

  . يتشجع بسبب اخلوف أن ينسبها إىل نفسه بل يعّدها نتيجة االستعانة �z األعمال ولكن ال
َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا ا�َُّ ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل �: يقول القرآن الكرمي يف آية أخرى

ُتْم ُتوَعُدونَ � �. املتقوناملراد هنا أيضا  �َختَاُفوا َوَال َحتَْزنُوا املراد من اجلنة هنا  �َوأَْبِشُروا zِْجلَنَِّة الَِّيت ُكنـْ
: هللا تعاىلمث يقول  �َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنـََّتانِ �: هي جنة دنيوية كما جاء يف القرآن الكرمي

نـَْيا َوِيف اْآلِخَرةِ �   . �َحنُْن َأْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ



كانت فإذا  (إن أثر التقوى يبدأ يف الظهور يف املتقي يف هذه الدنيا نفسها، : وقال عليه السالم
يرسل يل . احلسنات والعبادات اليت يقوم nا املرء ال ترتك عليه أثرها فهذا األمر يبعث على القلق

واجلواب أن املرء إذا كان يزداد اهتماما . الناس أسئلة كثرية قائلني كيف يعرف املرء أن عباداته مقبولة
بفعل الصاحلات وzإلYبة إىل هللا تعاىل، فليدرك أنه يعملها لوجه هللا تعاىل وأن هللا يبارك يف أعماله 

  .)أيضا
املطلوب من التقوى حمال ما مل يبذل جهده ألداء  يبني أن بلوغ املرء املستوى �املسيح املوعود ف

  . حقوق هللا وحقوق العباد أيضا مبنتهى الدقة والتفصيل
حلسبان، وحتلينا &ألخالق السامية يف مجيع أعمالنا وجتاراتنا ووظائفنا  لو وضعنا هذا األمر يف ا

لوبنا &لتقوى وخشية هللا، ومعامالتنا اليومية مع الناس، ورفعنا مستوى عباداتنا، وسعينا لعمران ق

صامتة للدعوة والتبليغ صالح أنفسنا كما سيكون وسيلة    . فهذا سيساعدE على إ

، وكذلك أخرب زيدهابس اجليدة وأكل الطعام الطيب ال تنقص من التقوى شيئا بل تفارتداء املالإًذا 
عن األخالق االجتماعية أن حسن املعاملة مع األزواج أيضا ضروري واالهتمام zألوالد وتلبية  �

وهذه األمور أيضا من التقوى اليت أمر nا القرآن . أيضا ضروريوتربيتهم تربية حسنة حاجا£م 
  . فال بد من أداء كل من حقوق هللا وحقوق العباد .الكرمي

  : ملتقي يُعطى نورا من هللا تعاىل، فقالأن ا �مث بني املسيح املوعود 
إن التقوى احلقيقية تكون مصحوبة zلنور كما يقول هللا . التقوى احلقيقية ال جتتمع مع اجلهل قط

، ويقول �َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا َهللا َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقَاYً َوُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ �: جّل شأنه
لن (فسيكون يف عقولكم نور ويف كل ما تقولونه تقديرا نور، ، �َوَجيَْعْل َلُكْم نُورًا َمتُْشوَن بِهِ �: أيضا

يصدر أي تصرف خاطئ من الذي يتبع مشيئة هللا تعاىل، وإذا صدر فسيوّجه هللا تعاىل فورا إىل 
  )ه تقديرا نوريف كل ما تقولونسيكون و : �قال . إصالحه وينبهه إىل االستغفار

، وقواكم ستقوم ªعمال صاحلة، وستكون أفكاركم أيضا مجيع سبلكم ستوصلكم إىل الصالح واحلسنة
مثل هذا ا¬تمع يكون جمتمع السالكني على دروب نشأ يسيئة، وحني الفكار األصاحلة، وستنمحي 

  . التقوى
  :Yصًحا مجاعته خبصوص التقوى �مث يقول حضرته 

هللا تعاىل، ويكون املتقي حتت ظل هللا، ولكن جيب أن تكون  حيظى بتجل مناملتحلي zلتقوى 
وإذا كان هناك . التقوى خالصة وأال يكون فيها نصيب للشيطان، وإال فا� تعاىل ال حيب الشرك

  .نصيب للشيطان فيقول هللا أنه كله للشيطان



خوا عظمة . إلدراكهالتقوى أمر دقيق جدا، فاسعوا  مضمون إن من كان يف أعماله . هللا يف قلوبكمرسِّ
   .شيء من الر�ء رّدها هللا يف وجهه

ِإْن �: يقول هللا تعاىل. التقوى سر يهدفون إىل تعليم األنبياء الذين أتوا مجيعكان : � قال حضرته
يقتضي كمال إن كمال نيب . ولكن القرآن الكرمي عّلم السبل الدقيقة للتقوى. �َأْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتـَُّقونَ 

خامت النبيني فقد ُختمت عليه كماالت النبوة، وخبتم كماالت النبوة ُختمت  � األمة، وملا كان النيب
والذي يريد أن يُرضي هللا تعاىل ويرى املعجزات واخلوارق جيب أن جيعل حياته خارقة . النبوة أيضا

عندما يسلك اإلنسان . التقوى فكونوا جاهزين لتحّمل كل نوع من املشقة للفوز يف امتحان. للعادة
عندئذ يطرأ موٌت على . هذا املسلك يهامجه الشيطان بكثرة، ولكنه يتوقف أخريا يف مرحلة معينة

ر اإلنسان قواه كلها . حياة اإلنسان السفلية وµيت املرء حتت ظل هللا إن ملخص تعليمنا هو أن ُيَسخِّ
  )٣٠٢ -  ٣٠١ص  ٢امللفوظات، جملد . (� تعاىل

روح التقوى لمعاين التقوى وعمقها، ولنكون مدركني أعاننا هللا على فهم وأZى حضرته اخلطبة بداء 
  .احلقيقية وعاملني nا 

علينا أن نبذل بكل ما يف وسعنا يف هذه األ�م املتبقية من رمضان لندرك حقيقة التقوى وبتوجيهنا أن 
  .هللا تعاىل لذلك، آمنيونصبح من املؤدين حلقوق هللا وحقوق العباد، وفقنا 

 


