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 استهل حضرته اخلطبة بتالوة:
 ًما ماْعُدودااٍت فاماْن كاانا  * نا َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ُكِتبا عالاْيُكُم الصِ يااُم كاماا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َُّقو أاَيَّ

ٍم أُخارا واعالاى الَِّذينا يُِطيُقوناُه ِفْدياٌة طاعااُم ِمْسِكنٍي  ٌة ِمْن أاَيَّ ٌْْ لاهُ فا ِمْنُكْم مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدَّ ًا ف اُهوا خا ْْ َا خا ماْن تاطاوَّ
ُتْم ت اْعلا  ٌْْ لاُكْم ِإْن ُكن ْ ُداى وااْلُفْرقااِن شاْهُر راماضاانا الَِّذي أُْنزِلا ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس وا  *ُمونا واأاْن تاُصوُموا خا ْْ ب ايِ نااٍت ِمنا ا

ٍم أُخارا يُرِيُد  ٌة ِمْن أاَيَّ اْلُيْسرا واَلا يُرِيُد ِبُكُم  ِبُكُم للاُ فاماْن شاِهدا ِمْنُكُم الشَّْهرا ف اْلياُصْمُه واماْن كاانا مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدَّ
ُوا للاا عالاى ماا هادااُكْم والاعالَُّكْم تاْشُكُرونا    (186-184)البقرة  اْلُعْسرا والُِتْكِمُلوا اْلِعدَّةا والُِتكاّبِ 

 انية اإلمي والعهود للا أماانت مجيع اإلنسان يراعي أن التقوى من : "املراداملسيح املوعود مث شرح حسب ما قال 
 الّباهني) ".سعهو  يف ما بكل جوانبها أبدق يلتزم أي استطاعته  بقدر والعهود املخلوق أماانت مجيع أيضا ويراعي

  (اخلامس اجلزء األمحدية 
من حق للا تعاىل أن نشكره نظرا إىل مننه تعاىل علينا  وهذه منة للا تعاىل أنه ُيكرمنا بِنعمه ابلرغم من حالتنا وعدم 

 ران. شك
ويقول للا تعاىل قد جاءكم شهر رمضان وُوج هتم إىل صيامه لكي تسد وا متوجهني إىل للا يف هذا الشهر واتركني 
األشياء املباحة لوجه للا تعاىل ومتحملني اجلَو والعطش لوجه للا وملتزمني بعبادته تعاىل أكثر من ذي قبل ومهتمني 

تم ذلك حتليتم ابلتقوى  وهي الغاية من رمضان والصيام. وإذا صام اإلنسان أبداء حقوق العباد بوجه خاص. وإذا فعل
هبذه النية لنيل هذا اْدف وقضى رمضان بِني ة حسنة فلن يكون هذا التغْ مؤقتا بل سيكون دائما  وستتوجهون 

 .إىل أداء حقوق للا وإىل أداء حق العبادات بشكل دائم
وهذا يعين أن للا تعاىل  خارِيًفا. ساْبِعنيا  النَّارِ  عانْ  واْجهاهُ  للاُ  ب اعَّدا  للاِ  ساِبيلِ  يف  ي اْوًما صااما  يف مناسبة: مانْ  قال النيب 

 الصيام.  نشههايُ يُبع د بينه وبني النار ما يوازي سبعني سنة. هذه هي بركات رمضان  وهذه هي التقوى اليت 
نا نشأ شيء مجيل القانون  وهبقوة  بيوهتمر معظما الناس يف صا ح فإنه قدأما وابء الكوروان املتفشي يف هذه األَيم 

إىل اء األخرى واألشياألدوية و يف اجلماعة  وهو أن خدام األمحدية يف مجيع بلدان العامل يوصلون املساعدات والطعام 
تفيد أفراد اجلماعة كما يس منهالذي يستفيد و ألداء احلقوق األمثل الناس حيثما دعت احلاجة  وهذا هو النموذج 

 . به اآلخرون أيضا ويتأثرون منه
 :جيب على أبناء اجلماعة أنيف حالة هذا احلجر املنزيل 

  .يسعوا ألداء الصلوات مجاعة وإلقاء الدروس يف البيوت ابهتمام أكثر من ذي قبل 



   علِ موا الصغار مسائل دينية بسيطة 
  .أن هتتموا ابلدعاء خاصة  واسألوا للا رمحته لكم ولسائر أهل الدنيا 
  .اَلهتمام بتحسني هذا اجلو الطيب بسبب اخلْ الذي نُدعى إليه 
   اإلانبة إىل للا تعاىل وكسب رضاه يف هذه األَيم 
 بتنا حسىن. وفقنا للا قلكي جنتذب حمبة للا أكثر فأكثر  وتكون عا تقريب األوَلد إىل للا تعاىل أكثر فأكثر

 تعاىل إلدراك حقيقة التقوى والتحلي هبا. 
من كلمات سيدان املسيح املوعود عليه الصالة والسالم من أجل رقينا يف الروحانية  مقتبساتٍ  قدم حضرته

 :والتقوى
   املراد من التقوى أن جيتنب املرء حىت أدىن أنوَا الرجس. عليه أن يدعو للا تعاىل حق الدعاء حىت يذوب

 حرقًة.  عليه أن يكون دائم التفكْ والدعاء  أن ينجيه للا تعاىل من خبث املعصية. 
 مة تنال هذه النعولكن ...ليس هناك نعمة أكّب من أن يصبح اإلنسان حمفوظا ومعصوما من اإلمث واملعصية

 نتيجة اَلحتاد الكامل بني الدعاء والتدبْ. 
   املؤمن واملسلم الصادق دأبه اختاذ التدبْ والدعاء مًعا. يستعمل كل ما أعطاه للا من قوى وكفاءات استعماَل

التوفيق.  ها قد بذلت أقصى جهدي حبسب ما آتيتين من ربِ   :كامال  مث يفوض النتيجة إىل للا تعاىل  قائال
هذا هو املراد من قوله تعاىل )إَيك نعبد(. مث يقول املؤمن: )وإَيك نستعني(  ويطلُب عونه فيما تبقى من 

 املراحل.
 ل ذولكن جيب أن نضع يف احلسبان دوما أن للا تعاىل يعلم مبا يف صدروان وجبميع أعمالنا  لذا على املرء أن يب

أقصى ما يف وسعه وتوفيقه  مث بعدها ميكنه أن يستعني ابهلل تعاىل. لذا فهناك حاجة ماسة لفحص أنفسنا 
 جيدا هبذا الصدد أيضا  لنرى ما إذا كنا نعمل بتقوى للا أم َل؟ 

 ذابت ج َل بد أوَلً من إغالق النافذة اليت تدخل منها املعصية. مث على املرء أن َل يّبح يف الدعاء للنجاة من
 النفس  ومن أجل ذلك قال للا تعاىل )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا(

  ْقال للا تعاىل )ادعوين أستجب لكم(. فإذا أراد اإلنسان احلصول على التقوى الكاملة فعليه اللجوء إىل التدب
 .والدعاء كما ينبغي  وعندها سوف يشمله للا برمحته

  يقول  .عاىل  وبواسطتها يصبح وليا هلل تاألعمال  وبسببها ينال املرء قرب للاابلتقوى تنشأ الزينة يف : ِإْن
 .أاْولِيااُؤُه ِإَلَّ اْلُمت َُّقونا 

   لنفسمتوت اس من مجيع اجلوانب النف عندما ختالفُ ألنك التقوى يف مرحلتها الكاملة متث ل موات.  



 " أيضا  فلماذا َل يرحم املرء أخاه وَل يعفو عنه وَل يسرته؟ " الست ارإن من صفات للا تعاىل 
  ا يف نفوسكم  و أحرِزوا مستوى عاليا من األخالق. إذا كان هناك شخص سعيد واحد يف القرية أاحدثِوا تغُّْ

 بكراماته. سيتأثر الناس كلهم 
  مث يقول  وإمنا الّب احلقيقي هو أن خيدم املرء اإلنسانية  ويظهر كامل الصدق والوفاء يف سبيل للا :

  حُمِْسُنونا  مْ هُ  واالَِّذينا  ات َّقاْوا الَِّذينا  ماعا  اّللَّا  نَّ إِ  :ويستعد للجود حبياته أيضا يف سبيل للا  ولذلك قال للا 
  لإلميان الكامل  فإن الواجب األول على أبناء مجاعتنا ُملح ة حاجة هناك للحصول على اَلطمهنان الكامل

 هو أن حيرزوا اإلميان الصادق ابهلل. 
  َل أحد يقدر على أن يتزكى ما مل يزكِ ه للا  فعندما ستسقط روحه على عتبة للا ابلتذلل والتواضع فسوف

  .لنيبدين ايفقه يتقبل للا دعاءه  ويصبح من املتقني  وسيكون جديرا أبن 
وعلينا   فهذا هو املستوى املطلوب من التقوى والتفقه يف الدين والعمل بتعاليمه الذي نب هنا إليه املسيح املوعود 

أن نسعى جاهدين أبعمالنا  خاضعني أمام للا تعاىل  ومستعينني به ليوفقنا للا تعاىل لتحقيق هذه املستوَيت 
 .وحتقيق آمال املسيح املوعود 

  ألن شكل صحيحب اليت توفق املرء ليستخدم الرخصة يف الصيام املذكورة يف اآلَيت التاليةهي وإهنا التقوى نفسها 
قوى معه على ا مبرض َل يالتقوى. فإن كان أحد مريضً  مراعاةللا تعاىل ترك األمر وفق حالة كل إنسان ولكن بشرط 

داء الفدية بدَل أ جتيز لهأو منعه الطبيب من الصوم فعليه الفدية ولكن َل جيوز أن يبحث أحد عن حيل   الصوم
لكنه مل و   ه حبلول رمضان وكان ينتظر ليحل رمضان فيصومهقلبُ  : من سعدمن الصوم. يقول املسيح املوعود 

 .لن يُ عاد  حمروما من الصوم يف السماء أصابه  يقدر على ذلك بسبب مرض
 أنه َل حرج على املسافر واملريض  فليكملوا العدة فيما بعد. لكن سيدان املسيح املوعود  فقد وضَّح للا 

 قال أيضا أن على املرء أن يعطي الفدية أيضا حتما يف هذه احلالة ألنه بّبكتها سيوفَّق للصيام.
ْوس اَلحتمال ابإلصابةسيجف احللق ويزداد  الصيامبسبب أنه يف هذه األَيم يسأل الناس  فهل يصومون أم   ابلف

 َل؟ اخِتذوا القرار أبنفسكم حبسب أوضاعكم  واستفُتوا قلوبكم بصدق القلب والتقوى. 
فمن هْدي القرآن الكرمي الواضح أن على املريض أن َل يصوم  أما أن يُفطر اإلنسان خوفا من أن يصاب فهذا 

 .ابطل
الروحانية  وأن يوفِ ق العامل واحلكومات الكّبى أن تتخذ القرارات وخطة عمل  حالتنان وحنس ِ  ألن ندعو وفقانا للا 

   آمني.واحلكمة للمستقبل ابلعقل


