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التقوى

خطبة �لجمعة

 Þتر5ة: �ملكتب �لعر

ال  &حد�  �هللا  +ال  +له  ال   *� �شهد 
شريك لـه، &�شهد �* �مًد� عبد� 
من  باهللا   aفأعو بعد  �ما  &Kسوله. 
�لشيطا* �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا EKَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   eَيَّا+&َ َنْعُبُد   eَيَّا+
�لَِّذيَن   Çِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Çََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوE َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Fمني) َ&ال �لضَّ

رمضان.. شهر الر"ة، رمضان.. شهر الر"ة، 
املغفرة والعتق من الناراملغفرة والعتق من النار

خطبة �جلمعة
��د  
�ل� �لقاها �مP �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر.

�يدm �هللا تعا� بنصرm �لعزيز
� Gملهد� Sخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� .�إلما�

يو= ١٩-٠٩-٢٠٠٨
p مسجد بيت �لفتو�  بلند*

Kمضا*  بشهر  منر  �أليا=  هذ�   ~
متر  فاأليا=  �مس.  بد�  كأنه  &يبد& 
منه  �لثانية  &�لعشر�  كب#�  بسرعة 
�يضا على &شك �النتهاz حيث تبد� 
�لعشر� �ألخ#� بعد يومني �& ثالثة، 
Kمضا*  &�Ûية  فضيلة   07K& &قد 
�لتا� حيث  �لنحو  �حلديث على   p
�&له  شهر  هو   :� �هللا   bسوK  bقا

ة &�&سطه مغفر� &Fخر� عتق من K

 .Kلنا�
من  عد7  عن   d&K �حلديث  &هذ� 
تتفق  �لر&�يا0  5يع  لكن  �لر&��، 
 �Kملذكو� Kمضا*  �Ûية  aكر  على 
كما  �أليا=  هذ�   p £ن  فيها. 
بقي  �ل�  �لثانية  بالعشر�  منر   0fخ�
ستبد�  &بعدها  ثالثة   &� يوما*  منها 
حسب  ُ&ِصفت  �ل�  �لثالثة  �لعشر� 
 ،Kلنا� من  عتق  بأ�ا  �حلديث  هذ� 
�حلالية  �لعشر�  عن  سأتكلم  &�ليو= 
من Kمضا* &�لعشر� �لتالية �ا. فأبني 
لكم �لطرR &�ألساليب �ملختلفة �ل� 
�ملغفر�  طلب   )+ خال�ا  من  ُنّبهنا 
�مر  لقد   .Kلنا� من  &�لنجا�  &�لتوبة 
لفت  كما   Kباالستغفا �ملؤمنني  �هللا 
+ليه �نتباههم عن طريق �ألنبياz �يضا 
�ّثو�  بأ*  تعا(  �هللا  �مرهم  �لذين 
 bقا فلما   .Kالستغفا� على  �ملؤمنني 
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 p  bقا �َهللا﴾  ﴿ِ�ْسَتْغِفُر&�  تعا(  �هللا 
�آلية نفسها: ﴿ِ+*َّ �َهللا َغُفوKَ Kٌِحيٌم﴾ 
(�لبقر� ٢٠٠). +a* فإ�a كا* �هللا � 
قد طلب من Kسوb �هللا � �* يعلن 
 p بنفسه bهذ� شهر �ملغفر�، &قا *�
�لقرF* �لكرمي �* �طلبو� م¹ �ملغفر� 
فسو´ �غفر لكم فإ� غفوK Kحيم، 
فال بد �نه سيغفر لعبا�7 بعد +عالنه 
هذ�، &يستحيل �ال �صل على �ملغفر� 
َمن يستغفر&نه منيبني +ليه. &�لو�قع �* 
�لر
ة &�ملغفر� &�لعتق من �لناK هي 
�طا0 للوصوb +( ��د´ �لوحيد 
 Eهو �البتعا7 عن �لشيطا* &�لتقر&

ة fهللا � &�لفو¬ برضو�نه، ف� )+
من �هللا يناb �إلنسا* �لتوفيق للصيا= 
 Kألمو� عن   Æالمتنا� ح�& &�لعبا7ِ� 
�هللا  فإ*  مرضاته،   zبتغا� �ملشر&عة 
تقد=  ما  5يع  �لعبد  هذ�  ملثل  يغفر 
 Eلذنو�& &�لتقص0�#  �خلطايا  من 
&يستر� حتت z�7K مغفرته، فاملغفر� 

ة �هللا �، فبعد K هي �ألخر� من

ة �هللا K عشر� �ملغفر� ال تنقطع zبد
سلسلة  تعا(  �هللا  بفضل  تستمر  بل 
�لتوبة &�ملغفر� على �لد&�=. فاإلنسا* 
�لذd يد�&= على �لتوبة &نيل �ملغفر� 
&يسعى جاهد� أل* يصبح هللا فقط، 
Kضى   bتستنـز  bعما� منه   Kتصد

�هللا �، &ينجز �عماال صاحلة قد �مر 
 �aفإ .Kهللا بالقيا= ֲדا فينجو من �لنا�
كا* �حد يسعى على �لد&�= لتجنب 
نتيجة  �هللا  بر
ة  &�ظى   Eلذنو�
�ستغفا�K &يناb �لفيو� من جنا0 
 á�& بالنجا�  ظفر  فقد  Kضو�نه، 
للناp K هذ� �حلالة �* متسه؟! فهذ� 
�لعشر�0 �لثالÀ لرمضا* متالصقة 
ببعضها &مشر&طة باألعماb �ل� ال 
بد منها، &+ال فشهر Kمضا* p حد 
 Eته �& �المتناُ� عن �ألكل &�لشر�a
بني &قت �لسحوK &�إلفطاK ال �عل 
&مغفرته  �هللا  لر
ة  مستحقا  �حد� 
�هللا  كا*   �aفإ  .Kلنا� من  &�لعتِق 
تعا( ¥لق K pمضا* جوًّ� K&حانًيا 
 Kمميًز� ليتحقق لعبد� كلُّ هذ� �ألمو
فيصفِّد �لشيطاَ* &يتقرE +( عبا�7 
�يضا  �لعبا7  فعلى  7عو�ִדم،  إلجابة 
لتحقيق  جهو7هم  يستنـزفو�   *�
�ملسيح  سيدنا   bيقو كله.  aلك 

�ملوعو7 �: 
�لكرمي   *Fلقر�  p  bقا  � �هللا   *+"
 ،�
K من  تقنطو�  ال   d7عبا يا 
 ،Kغفا&  Kستا& كرمي  Kحيم  فإ� 

كم �كثر من �جلميع، &لن K� نا�&

كم، فأِحبُّو� K� كم �حد كما
ير
 p ألن¹  آلبائكم  حبكم  من  �كثر 

 �a+ منهم،  لكم  حبا  �كثر  �حلقيقة 
5يع  لكم  �غفر  فسو´  �تيتمو� 
�لذنوE، &+* تتوبو� �ستجب لكم، 
&+�a �تيتمو� ببطz فسآتيكم هر&لة، 
&َمن ºث ع¹ فسو´ �د�، &من 
تاE +� فسو´ �د باÞ مفتوحا له. 
كانت   *+& �لتائب   Eنوa �غفر  �نا 
عليكم   �
K&  ،bجلبا� من  �كثر 
 . كث#� &�لغضب قليل ألنكم ¿لوقيَّ


� ألن¹ خلقُتكم."K ِسَعْتكم&َ
 فإ�a كا* �هللا p �أليا= �لعا7ية Kحيًما 
 Kعلى تصّو Kذ� �حلد فال �حد يقد�
 zفالسعد� Kمضا*.   p 
ته K مد� 

ة K منا �&لئك �لذين �ستفا7&� من
من  �ملاضية  �أليا=   p &مغفرته  �هللا 
سا£ة  ¬�لت  ما  &�لفرصة  Kمضا*، 
�أليا=،  هذ�  فيو�   Eالكتسا
متو�ضعا  �إلنسا*  +ليه  ينيب  فعندما 
�د� Kحيما كما قاb سيدنا �ملسيح 
�ملوعو7 � بأ* �هللا تعا( يقوb ال 

كم �نا، فمن K� كم كما
�حد ير
حتّر�� فسو´ يفو¬ Þ، فللفو¬ بر
ة 
�هللا &مغفرته ال بد من �لبحث عنه، 
&هو يعلن �نه من ºث ع¹ &السيما 
p هذ� �أليا= فسيجد باÞ مفتوحا، 
+ن¹  بل  كال  متو�Kيا؛  خفيا  فلست 
�مامكم &�لباE مفتو�. فحني �كد 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان ١٤٣٠ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٩ م

٢٠

التقوى

صيا=  على  �لكرمي   *Fلقر�  p �هللا 
Kمضا* فقد قاb: ﴿+� قريب﴾ فاهللا 
 :�  bيقو مفتو�؛   Eلبا�& قريب 
�هللا   bيقو  Íمغفر  )+ &�جلأ&�  تعالو� 
 Æعلى �خللق قليل ح Èتعا( +* غض
 p كثر، �ما� �
K& أليا= �لعا7ية� p
�يا= Kمضا* هذ� فمن سن� �� �فتح 
 da من  �كثر  �لر
ة   Eبو��  sللنا
قبل &�سترهم برz�7 مغفرÍ. +* �هللا 
تعا( قد �بد� نوعا من �ألسف على 
�ًبا  َتوَّ �َهللا  ﴿َلَوَجُد&�  قوله   p �لعبا7 
Kَِحيًما﴾ (�لنساz ٦٥) �d +نK ¹حيم 
 z�7K كرمي &�قبل �لتوبة &�ستر حتت&
مغفرÍ لكن �إلنسا* Kغم aلك كله 
�ملغفر�.  يطلب م¹  نفسه &ال  يظلم 
 Æبش Kفإ* تنبيه �هللا لنا +( �الستغفا
 *� يفيد   Rلطر� &¿تلف  �ألساليب 
�هللا.  
ة K  bيستنـز �لعبد   Kستغفا�
 �  Kالستغفا�  *+  bيقو من  &¥طئ 
يفدهم شيئا، كما يقوb سيدنا �ملسيح 
�حلديث   )+ مش#�   � �ملوعو7 
 :� �هللا  فيه   bيقو  dلذ� �لقدسي 
�تيته هر&لة، &كما  �تا� مشيا  &من 
�لكرمي   *Fلقر�  p هللا � نفسه� bقا
لََنْهِدَينَُّهـْم  ِفيَنا  َجاَهُد&�  ﴿َ&�لَِّذيَن 

ُسبéَلَنا﴾ (�لعنكبو0 ٧٠).
هللا   Eلتقر� سبل  �حد   Kفاالستغفا

هو  ما  نعر´   *� �ب  لكن   ،�
�ل�  معانيه  لكم  �قد=   .Kالستغفا�
�؛  �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا  بيَّنها 
�ملعÃ �ألصلي  حيث يقوb حضرته: 
يلتمس   *� هو   Kلالستغفا &�حلقيقي 
 d� فيه  يظهر  �ال   � �هللا  من  �لعبد 
 *�&  ،dلبشر� �لضعف  من  نو� 
 p &ُيدخله  �لعبَد  بقوته  �هللا  يساند 
 *� فمعنا�  
ايته. & نصرته  حلقة 
 dلفطر� �لضعَف  بقوته  �هللا  يستر 

لإلنسا* �ملستغِفر." 
�حلق �نه ال بد �* يظهر من �إلنسا* 
بشر  فاإلنسا*   ،dلفطر� ضعُفه 
ضعيف &يظهر منه �لضعف بني حني 
كل  به  يتربص  &�لشيطا*  &Fخر، 
حني &F*. &عندما يضعف �إلنسا* 
فال   �Kفو �لشيطا*  يها5ه  K&حانيا 
ميكن �* ينجو �إلنسا* من هجما0 
 Kبالد&�= على �الستغفا �لشيطا* +ال 

�هللا  برضو�*  للفو¬  �ملساعي   bبذ&
 *� لإلنسا*  ميكن  &عندئذ  تعا(. 
&نصرته.  �هللا  
اية  حلقة   p يعيش 
 *+  � �هللا   bسوK  bقا فكما  &+ال 
wر�  �إلنسا*  من   dر� �لشيطا* 
�لد=، فحيثما حصل �لضعف ها5ه 
�لشيطا*. فلن تنفعنا �يا= �ملغفر� هذ� 
فيو� هذ�  �* جنعل  +�a حا&لنا  +ال 
�أليا= جز�z ال يتجز� من حياتنا، &ننتبه 
 Kضعفنا &نعاجلها باالستغفا Çنقا )+
&+ال  �هللا،  حلقة  �7خل  نبقى  لكي 
فكما �* �إلنسا* ال يشفى من بعض 
&ال  عالجها  Kغم  كاملة  �ألمر�� 
ال  ºيث  Õتفي  بل  جسد�   RKتفا
�لنظر   d7با  p عالماִדا   d� تظهر 
مر�  �ملريض  &تعا&7  تتنشط  لكنها 
�خر� �حيانا. &حني يصاE �إلنسا* 
مبر� Fخر �& حني يضُعف جسُد� 
تتنشط هذ� �ألمر�� �لقدمية �لنائمة 

املعـ� األصلي واحلقيقي لالسـتغفار هـو أن يلتمس 
العبد مـن اهللا � أال يظهر فيـه أي نوع من الضعف 
البشـري، وأن يسـاند اهللا بقوتـه العبـَد وُيدخلـه 
! حلقـة نصرتـه و"ايتـه. فمعنـاه أن يسـ� اهللا 
املسـتغِفر."  لإلنسـان  الفطـري  الضعـَف  بقوتـه 
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 bحلا� كذلك  جديد،  من  &ִדا5ه 
�لنفسية  �إلنسا*  ألمر��  بالنسبة 
&�ألخالقية &�لر&حانية. فما � يْسَع 
 �& Kللعمل بأحكا= �هللا باستمر� zُملر�
يكبح هذ� �حلاال0 �& هذ� �ألمر�� 
مستغفر�  تعا(  �هللا  بعو*  �لر&حانية 
جديد  من  �ألمر��  لتنشطت  +يا� 
حالته   )+ �إلنسا*  +عا�7  &حا&لت 
طلب  يع¹  ال   Kفاالستغفا �أل&(. 
بد  �لذنوE فقط، بل ال  �ملغفر� من 
 p Eمنه من �جل �لتجنب من �لذنو
يتبدb �لضعف  �ملستقبل �يضا، لكي 
متكنه  �ل�  بالقو�   Kباستمر�  dلفطر�
�هللا  Kضو�*   E&K7 على  �لس#  من 

� بصو�K كاملة. 
�مرنا  �نه  علينا  �لعظيم  �هللا  مّنة  فمن 
 E&·باجلهد �لد Kبالد&�= على �الستغفا
يدKّبنا  �خر�  ناحية  &من  ناحية،  من 
تربوية   �K&7  p �لعا=   p &�حد�  مر� 
 Eقر من  مبزيد  للفو¬  لنسعى  مكثفة 
 � حلقته   p ندخل �. &حني  �هللا 
مزيد   )+ للترقي  نسعى   *� مر� �ب 
من �لدKجا0 �لعليا �7خل تلك �حللقة. 
&عندما نطلب من �هللا �ملغفر� &�ضعني 
نصب �عيننا هذ� ��د´ �لسامي فعندئذ 
ستكو* هذ� �لعشر� �ل� منر ֲדا مدعا� 
لستر aنوبنا &خطايانا &تقريبنا +( �هللا 

�ذ�  مفهومنا  كا*  لو  لكن  تعا(. 
Kمضا*  صيا=  على  مقتصر�  �لعشر� 
�لنفل  Kكعا0  &بعض  �لصال�   z�7�&
ضربنا   Ò فقط،  Kمضا*  شهر   zثنا�
ما  �لسنة  �يا=  بقية   p �حلائط  عر� 
قمنا به من �لعبا0�7 �ثناz هذ� �لشهر 
�لفضيل فلن تكو* هذ� �لعشرُ� عشرَ� 
�ملغفر�. &ال ميكن �* نستفيد من هذ� 
�الستفا�7  حق  �لعشر�  &هذ�  �لشهر 
&ال ميكن �* ëر� منهما بنجا� +ال 
+�a عقدنا �لعز= &بذلنا �لسعي �ال نعيد 
 0Kخلطايا �ل� صد�& Eلذنو� Kنكر&
 Kالستغفا� هو  فهذ�  �ملاضي.   p منا 
 � �هللا  يريدها  �ل�  &�لتوبة  �حلقيقي 
�ثنتا*  &�لتوبة كلمتا*   Kالستغفا� منا. 
بينهما.   Rلفر� هو  ما  لكم  &سأشر� 
فكما يعر´ كل من يقر� �لقرF* �لكرمي 
 p هللا � �ستخد= هاتني �لكلمتني� *�
ُتوُبو�  ُثمَّ  Kَبَُّكْم  �ْسَتْغِفُر&�   *ِ�َ﴿ قوله: 

 Ïخلصو� هذ�   p&  (٤ (هو7  +ِلَْيِه﴾ 
يقوb سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: 

ُ�عِطيت  قد  �ألمة  هذ�   *� "تذكر&� 
�لقو�،   Eكتسا� �&�ما  شيئا*، 
على  �ملكتسبة  �لقو�   Kظها+ &�لثا�: 

صعيد عملي."
به  نقا&=  سال�   Kالستغفا�  *�  d�
�ستخد�=  فهي  �لتوبة  �ما  �لشيطا*، 
تلك  �ستخد�=   d� �لسال�،   e�a
&ال  عنا  �لشيطا*  ُتبعد  �ل�  �لقو� 
��د´  هذ�  &لنيل  نفسنا.  له  Õضع 
 Kملساعي باستمر�� bحاجة لبذ eهنا
إلحر�¬ �حلسنا0 &�ألعماb �ل� �مرنا 
 Kهللا � ֲדا. &+ال لن يسفر �الستغفا�
عليه  تترتب  &لن  مرضية  نتيجة  عن 
يصلي  �لصائم  كا*   �a+& �ملغفر�. 
�لنو�فل باإلضافة +( �لصال� �ملكتوبة 
سنحت   �a+& �لكرمي   *Fلقر� &يقر� 
 *Fلقر�  sK7  p �لس  �لفرصة  له 

فاالستغفار ال يع� طلب املغفرة من الذنوب فقط، بل 
ال بد منه من أجل التجنب من الذنوب ! املستقبل أيضا، 
لكي يتبدل الضعف الفطري باستمرار بالقوة ال� متكنه 
من السـk على دروب رضوان اهللا � بصورة كاملة. 
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التقوى

�يضا.. لكنه Kغم aلك كله لن يكو* 
�ستغفا�K �ستغفا�K حقيقيا +�a كا* ال 
تعا(  �هللا  �نز�ا  �ل�  باألحكا=  يعمل 
p �لقرF* �لكرمي حوb حقوR �إلخو� 
 *+& حقيقية،  ليست  توبته   *� كما 
�لصيا=  بركا0  من  لالستفا�7  سعيه 
�يضا ليس سعيا صا7قا. &لن يفيدكم 
�الستغفاK +ال +�a �ستخدمتم �لقو� - 
�ل� £صل عليها باالستغفاK- من �جل 
&هبنا  لقد   .Ïبإخال سبيله   p& �هللا 
&&ّفقنا   ،Eلذنو� للتخلص  قو�  �هللا 
لالستغفاK لكي جنعل قلوبنا فاKغة من 
�لذنوE فعلينا �* £ا&b �* منأل هذ� 
�لفر�ì باحلسنا0 فو�K، &£دÀ تغي#� 
 zظل +نا �a+ ال+& �Kفو sلنفو� p طيبا
�لشيطا*  ميلؤ�  فسو´  خاليا  �لقلب 
لذ�   .*�K7أل�&  sباألجنا �خر�  مر� 
فقد قاb �هللا � ﴿َيا �َيَُّها �لَِّذيَن Fَمُنو� 
ُتوُبو� +َِلى �ِهللا َتْوَبًة َنُصوًحا﴾ (�لتحرمي: 
لكم  �لب   dلذ�  Kفاالستغفا  (٩
يقتر*   dلذ�  e�a هو  �لد�ئم  �لغفر�* 
بالتوبة �لنصو�، &�لذd يزيِّنه �إلنسا* 
باحلسنا0 حيث يو� 7&ما حقوRَ �هللا 
&يقو=  �هتماما خاصا  �لعبا7   Rَحقو&

 .E&·7 ֲדذ� �لصد7 �هد
ما �لـذd �ب على �إلنسـا* فعله 
للتمكـن من �لتوبـة �لنصو�؟ ففي 

هذ� �لصد7 قد &ّجه سـيدنا �ملسيح 
،Kنا +( ثالثة �موKملوعو7 � �نظا�
�.�ا: �* كل سيئة &فكر� خبيثة تنشأ  
�&ال p �لدماì. &ما 7متم ال تبذلو* 
�ملساعي لتطه# �ألaها* فلن تتمكنو� 
wر7   dد� ال   a+ نصو�  توبة  من 
من   ÞK �هللا  "�ستغفر  باللسا*  �لنطق 
 àيتما ما �  +ليه"   Eتو�& aنب  كل 

�لذهن معه.
�لسيئة  �لفكر�  �ستولت   �a+ ثانيا:   
 *� فيجب  تفاKقه   �& �لذهن  على 
يقلق �إلنسا* بسببها &يند= باإلضافة 
 Eلذنو� &كلمة  لطر7ها.  �لسعي   )+
 *+ بل  فقط  �لكبائر  على  تقتصر  ال 
 Rمثل غصب حقو �لصغ#�   Eلذنو�
�يضا   Eباأللقا &�لتنابز  �آلخرين 
&هي   Eلذنو� قائمة  حتت   �Kيند
 *+ توبته.  ُتقبل   *� �إلنسا* من  حتر= 
 Rا&لو* هضم حقو� sكث#� من �لنا
�آلخرين، حÆ +* بعض �ألشقاz �يضا 

 b&بعضهم بعضا &�ا Rيسلبو* حقو
 �aفإ بعضا.  بعضهما  �لز&جا* خد�� 
�لتصرفا0  هذ�  مبثل  يقو=  �حد  كا* 
&+( جانب aلك يرجو من �هللا تعا( 
�ملغفر� &يزعم �نه يتوE +ليه � �يضا، 
فإ* ¬عمه هذ� باطل متاما &ال حقيقة 
له مطلقا. +* �لتوبة �حلقيقية &�لصا7قة 
هي �نه +�a صدK من �إلنسا* خطأ �& 
فإنه   – بسيطا  كا*  مهما   - تقص# 

يند= عليه ند�مة حقيقية. 
عزمية  �ملستغِفر  لد�  تكو*   *� ثالثا: 
ظن  فلو  �لسيئا0.   eتر على  قوية 
�حد �نه سيتحاشى �لسيئا0 &غْصَب 
حقوR �آلخرين  p شهر Kمضا* ألنه 
 )+ يعو7  سو´  &�نه  �ملغفر�،  شهر 
�هللا  فإ*  Kمضا*،  قبل  عليه  كا*  ما 
يغفر  ال   K&لصد� بذ�0  �لعليم  تعا( 
ملثل هؤالz �لناs. فقد قاb �هللا تعا( 
َتْوَبًة  �ِهللا  +َِلى  ﴿ُتوُبو�  تامة:  بصر�حة 
َنُصوًحا﴾ (�لتحرمي ٩) �d عليكم �* 

لكـي جنعل قلوبنا فارغة من الذنوب فعلينا أن �اول 
أن منـأل هذا الفراغ باحلسـنات فـورا، و�دث تغيkا 
طيبا ! النفـوس فورا وإال إذا ظل إنـاء القلب خاليا 
فسوف ميلؤه الشـيطان مرة أخرى باألجناس واألدران. 
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تتوبو� توبة خالصة &صا7قة ال تشوֲדا 
شائبة من �خلديعة. &�حلق �نه ال ميكن 

ألحد �* ¥د� �هللا �. 
 � �ملوعو7  �ملسيح  سيدنا   bيقو
�لثالثة:   Kألمو� ֲדذ�  يتمّسك  عّمن 
للتوبة  تعا(  �هللا  يوفقه  "عندها 
�خلالصة حÆ تز&b عنه تلك �لسيئا0 
�حلسنة   Rألخال� �لها  &حتل  كاملة 
aلك  &ُيعتَبر  �حلميد�.  &�أل&صا´ 
 Íيأ &ال  �لفاضلة،   Rلألخال  Kنتصا�
 �Kلتوفيق لذلك +ال من �هللا أل* �لقد�

&�لقو� كلها p يد� �."
لقد aكر �هللا تعا( p �لقرF* �لكرمي 
هذ� �لتوبة �لنصو� �ل� ُتبدbِّ �لسيئا0ِ 
حسنا0ٍ فقاb: ﴿+ال َمْن َتاF&َ Eََمَن 
bُ �ُهللا  َ&َعِمَل َعَمال َصاِلًحا َفُأ&لَِئَك ُيَبدِّ
 �Kًَغُفو �ُهللا  َ&َكاَ*  َحَسَنا0ٍ  َسيَِّئاِتِهْم 

Kَِحيًما﴾ (�لفرقا* ٧١) 
 Àإلحد� حاجة   eفهنا  ،*a+
�النقالp E �لنفوs، &هو �* �اهد 
�جل  من  �&ال   Kباالستغفا �إلنسا* 
تطه# �ألaها*، Ò يظهر �لند�مة على 
كل سيئة تصدK منه - مهما كانت 
صغ#� - Ò يعقد عزما صميما على 
كانت  مهما  �لسيئة   Eيقتر لن  �نه 
 0�zإلغر�� كانت  &مهما  �لظر&´ 
كل  �عل   *�  b&سيحا بل  قوية، 

 .� �هللا  ملرضا�  تابعا  &فعله  عمله 
هذ�  �لصيا=  �يا=   p  b&سيحا كما 
�ل� �تيحت له �* ير&ِّ� نفسه على 
�لصf &�لتضحية. &+* هذ� �ملحا&لة 
�ملخلصة هي �ل� سو´ تفيد� لنيل 
يثابر   *� عليه  لذ�  �لصيا=  بركا0 
عشر�  تنفعه  فقط  &عندها  عليها. 
 p& .نوبهa ُتغَتَفر �ملغفر� هذ� لكي 
على  �ملغفر�  تقتصر  لن  �حلالة  هذ� 
فقط  Kمضا*  من  �لوسطى  �لعشر� 
ستصبح  �يضا  �لثالثة  �لعشر�  بل 
�ألمر  يقتصر  لن   Ò ملغفرته.  مدعا� 
شهر  كل  بل  فقط  Kمضا*  على 
&كل سنة بل كل يو= من �يا= �لسنة 
سيكو* سببا ملغفرته. فعلينا �* نفهم 
 bقو p يكمن dجيد� هذ� �لسر �لذ

:bحيث قا � Èلن�
�.سطه مغفر�."" 

يقوb سيدنا �ملسيح �ملوعو7 �: "هل 
 Rإلنسا* +( �هللا بصد� Eُيعقل �* يتو
�حلق  بل  عليه؟  �هللا   Eيتو &ال  �لقلب 
للغاية  �لذd هو كرمي &Kحيم  �هللا   *�
يتوE على �لعبد �كثر من توبة �لعبد 
 *Fلقر�  p  07K& فقد  لذ�   ،� +ليه 
توبة   *+  ."Eلتو��" �هللا:  صفة  �لكرمي 
&�لتذلل  �لند=  طريق  عن  تكو*  �لعبد 
فتكو*   � �هللا  توبة  �ما  &�لتو�ضع. 

بالر
ة &�ملغفر�." 
�لذين  �&لئك  هم  منا   zفالسعد�
 �Kستغفا� تعا(  �هللا  يستغفر&* 
نصوحا،  توبة  +ليه  &يتوبو*  حقيقيا 
�نفسهم  على  تأث#�ִדما  يالحظو*   Ò
مشاهد  &يشاهد&*  Kمضا*  شهر   p


ة �هللا &مغفرته." K
�حلق �* �لتقص#�0 ال تصدK +ال من 
�لعبا7 فحسب، &+ال فكما قاb سيدنا 
تعا(  �هللا   *+  � �ملوعو7  �ملسيح 
يتوE على �لعبد �كثر من توبة �لعبد 
تعا(  �هللا   bيقو بل  بكث#.   � +ليه 
 Eيتو& +ليه  �لعبد  يعو7   *� يريد  �نه 
ُيِريُد  ﴿َ&�ُهللا   :bيقو كما  توبَته  فَيقبل 

 (٢٨ zلنسا�) ﴾َعَلْيُكْم Eََيُتو *ْ�َ
�هللا  ينجز   &� يفعل  �ال  ميكن  فكيف 
&�جب  فمن  بنفسه.   �Kختا� ما  تعا( 
�لعبد �* ¥ضع �ما= �هللا تعا( مستغفر� 
عليه  �هللا   Eيتو كيف  ير�   Ò +يا� 
 bيأتيه. ففي هذ� �لشهر، حني تنـز&
�كثر  عبا�7  على  &مغفرته  �هللا  
ة K
بكث# مقاKنة باألشهر �ألخر�، علينا 
&سعنا   p ما  بكل  منها  نستفيد   *�
�هللا   bقو �7ئما  �عيننا  نصب  &جنعل 
َفِإنَُّه  َصاِلًحا  َ&َعِمَل   Eََتا �: ﴿َ&َمْن 
َيُتوEُ +َِلى �ِهللا َمَتاًبا﴾ (�لفرقا* ٧٢). 
�لتوبة   *� �آلية  هذ�  من  يتضح  فكما 
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 bلصا7قة &�حلقيقية مشر&طة باألعما�
�لصاحلة.  

فكما قاb �لنÈ � �* �هللا تعا( قد جعل 
عشر�  Kمضا*  من  �لوسطى  �لعشر� 
�ملغفر�. &+* هذ� �ملغفر� سو´ ُتظهر 
تابعة  تأث#ها حني جنعل 5يع �عمالنا 
 bملرضا� �هللا �. فحني ندخل باألعما
�لصاحلة &�الستغفاp K �لعشر� �ألخ#� 
من Kمضا* تصبح هذ� �لعشر� مدعا� 
 bيقو .� Èلن� bكما قا Kلعتقنا من �لنا
َبُهْم  ُمَعذِّ �هللا  َكاَ*  ﴿َ&َما  تعا(:  �هللا 
 *+ (٣٤ :bألنفا�) ﴾*َ&ُهْم َيْسَتْغِفُر&َ
مبا  عديد�   Rبطر ينصحنا  تعا(  �هللا 
فيها بيا* �حد�À �لذين خلو� من قبل، 
&بيا* �حد�À �ألنبياz �لسابقني &تقدمي 
لنا  فيوضح   ،zألنبيا� بو�سطة  �لنصائح 
كيف ميكننا �* نستغفر� &كيف عامل 
معاملته  �خلالية &كيف ستكو*  �ألمم 

مع �ألمم �ملعاصر�.
&من �لبدهي �* �إلنسا* +�a كا* يسعى 
ألz�7 حقوR �هللا &حقوR �لعبا7 بتركيز 
&يزيِّنها  على صلو�ته  &�افظ   ،Ïخا
 ،Kالستغفا� على  &يد�&=  بالنو�فل، 
�ألخر�.  بالصاحلا0  للعمل  &يسعى 
فقد &p 7K �حلديث �لنبوd �لشريف 
�نه +�a خاصمه �حد �& شامته فال ير7 
عليه مبثله بل يقوb له: +� صائم، &�مّر 

�سعى   dلذ� �لر&حا�  �لتدKيب   p
�&�مر  طاعة  �جعل   *�  �zثنا� جاهد� 
�هللا تعا( جز�z من حياÍ �ليومية. فال 
بد �* شخصا مثل هذ� يفو¬ برضو�* 
تعا(  �هللا  Kضى   bنا &من  تعا(.  �هللا 
 7K&& .7خل �جلنة& ،Kفقد جنا من �لنا
 *� aكرته   dلذ� �حلديث  مستهل   p
كا*  �خل#  من  Øصلة  فيه   Eَّتقر َمن 
&من  سو��،  فيما  فريضة   �7� كمن 
 �7� كمن  كا*  فريضة  فيه   �7�
فيما سو��، &هو شهر  فريضة  سبعني 
&شهر  �جلنة،  ثو�ُبه   fُلص�&  .fلص�
�حز�*  �ملو�سا� &�ألخو� �d مشاطر� 
&لني،  بلطف  &معاملتهم  �آلخرين 
&�لعفو &�لصفح عنهم، &+قامة �لتآخي 
&+�ا  بينهم.  فيما  &�لتآلف  &�لتحابب 
 Rحقو z�7� �إلنسا* £و  تقو7   Kٌألمو
�لعبا7 &�كتساE �ألعماb �لصاحلة. بل 
 Rخر� هي نفسها تلك �حلقو� �Kبعبا
فيهم 5يع  فَمن �جتمعت   .bألعما�&
تعا(  �هللا  بشرهم  فقد   bخلصا� هذ� 
 �  Èلن� &بشرهم   ،Kلنا� من  بالنجا� 
باحلسنا0  �لتز�مهم  بسبب  باجلنة 
 fطاعتهم أل&�مر �هللا &متسكهم بالص&

مقابل �الضطها7 &�لظلم.
 zلعلما�  *� Kمضا*   p نالحظ 
 Rطر �ستخد�=  �ا&لو*  �ملزعومني 

&�الضطها7  �لظلم  ملماKسة  جديد� 
على �أل
ديني p باكستا*، &p �لبال7 
 zلعلما� فيها  �ستطا�  �ل�  �ألخر� 
�ملزعومو* +ضالb �لناs بشكل عا=. 
 *+ �ملاضية  �خلطبة   p قلُت  فكما 
يتعرضو* جلر� مشاعرهم  �أل
ديني 
&�ملا�  �لنفسي   �aأل� &يتحملو* 
�ملوعو7  �ملسيح  &لكن  &�الضطها7. 
 Eصانا �* نبقى متشبثني بأهد�&� �
�لصf &ال ندعه يفلت من �يدينا. &+* 
�ملؤمن �لذd يتحلى بالصK p fمضا* 
تعا(  �هللا  يبشر�  �لصاحلا0  &يعمل 
على  ينبغي  لذلك  باجلنة.  &Kسوله 
 dلتربو� �لشهر  هذ�   p  dد
� كل 
 bخال من  يسعى   *�  Ïخا بشكل 
�7عيته &�ستغفا�K &��7ئه �لنو�فل &حتّليه 
&نيِل  تعا(  �هللا  Kضى   Eجلذ  fبالص
 zهؤال  bألمثا تعا(  �هللا   bيقو جنته. 
&جنانه:  �هللا  Kضى  يرجو*  �لذين 
﴿َ&َجَز�ُهْم ِبَما َصَبُر&� َجنًَّة َ&َحِرير¶﴾ 
(�إلنسا*:١٣) �d +�م يوَهبو* �جلنة 
�حلسنا0  على  ثباִדم  بسبب  &�حلرير 
�أل
ديو*  يعر´   .fبالص &متسكهم 
&�الضطها7  للظلم  يتعرضو*  ال  ��م 
�ملنتَظر  باإلما=  Fمنو�  أل�م  +ال  �ليو= 
�لعد&  كا*   �aفإ �هللا.  ألمر  طاعًة 
 sKميا فدعو�  �لسبب  �ذ�  يضطهدنا 
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�ضطها�7، &عليكم �* تتحملو� بكل 
لنا  سيجلب  aلك  أل*  &ثبا0   fص
 *Fلقر� p Kضى �هللا تعا(. لقد تكرK
 �aللظاملني، &�هللا �علم ما Kلكرمي +نذ��
سيفعل ֲדؤالz �لذين يذكو* ناK �لعد�&� 
ضدنا، غ# �نه من &�جبنا p هذ� �أليا= 
�* نسترحم �هللا تعا( للبشرية عموما 
يظن  خصوصا.  �إلسالمية  &لألمة 
بعض �أل
ديني �نه ال ميكن �* Õر� 
كلمة �لدعاz للظاملني بعد �* ماKسو� 
مظاملهم. &لكن �ب �* نتذكر 7&ما 
 sماº يتحلو*  �ملسلمني  �غلبية   *�
�هلو*  &لكنهم  عا=  بشكل  لدينهم 
 Kعلو= �لدين �& ال يعرفو* +ال �لنـز
 zلعلما� ¥افو*  ��م   &� منها،  �لقليل 
 zسو� عن  ُيِضّلو�م  �لذين  �ملزعومني 
هذ�   p جاهدين  فاسعو�  �لسبيل. 
�لعشر �أل&�خر من Kمضا* لنيل K7جة 
�لناK &7خوb �جلنة متحلني  �لعتق من 
 z�7�& مرّكزين على �أل7عية& ،fبالص
�لنو�فل، &مستغفرين &تائبني &عاملني 
 �Kلو� Eلصاحلا0، &متشبثني بأهد��
�يضا  نسعى   *� &�ب  &�لتقو�. 
لالنتفا� من �يا= Kمضا* حق �النتفا� 
حÆ نصبح من �&لئك �لذين يقوb �هللا 
 َ تعا( عنهم: ﴿َ&ُ�ْ¬ِلَفِت �ْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقني
 Eٍ�َّ&�َ َِّغْيَر َبِعيٍد * َهَذ� َما ُتوَعُد&َ* ِلُكل

هو  &هذ�   ..(٣٢-٣٣  R) َحِفيٍظ﴾ 
&عد ملن ¥ضع �ما= �هللا تعا( &�افظ 
ºسب  &يعمل  �حلسنة،  �عماله  على 
فينبغي  &�حكامها.  �لشريعة  �&�مر 
�يا=   zلقضا منا  &�حد  كل  يسعى   *�
Kمضا* هذ� ºسب ما �مرنا �هللا تعا( 
�لعشر   p تعا(  �هللا  &ّفقنا  &Kسوله. 
�لصاحلة   bألعما� لكسب  �أل&�خر 
برضو�نه  &�لفو¬  �لfكا0  &جلمع 

&�لدخوp b جنانه، Fمني.
�ليو= �يضا سو´ �صلي صال� �لغائب 
صال�  �ملتوفني.........  بعض  على 
نصليها  سو´  �ل�  �لثانية  �جلنا¬� 
"مر&�  �لسوKية  ألختنا  هي  قليل  بعد 
 À7حا +ثر  توفيت  �ل�   "bلغالو�
 �Kسيا صدمتها  عندما  له  تعرضت 
بينما كانت متشي، فُنقلت +( �ملشفى 
 ٢٤ يناهز  عمر  عن  توفيت  حيث 

عاما. +نا هللا &+نا +ليه �Kجعو*.
 Ïكانت قد عملت بكل جد &+خال
�إلميا*"، حيث  "�جوبة عن  موقع   p
فيه.  �لصعبة   bألعما� بعض  �جنز0 
بعنو�*  كتابا  �لعربية   )+ &نقلت 
"�لزكا�" من موقعنا �ملركزd "�إلسال=" 
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 &كانت عند تعرضها للحا�a À7هبة 
+( �ملطبعة �& �d مكا* Fخر لطباعة 

نسخة �&( �ذ� �لكتاE. كانت &Kعة 
&تقية &متحمسة خلدمة �لدين، كانت 
�d عمل  +ليها  ُيعَهد   *� 7&ما  تطلب 
خلدمة �لدين. &هي خطيبة �لسيد �مد 
 p ¥د=   dلذ� لند*   p �ملقيم  ملص 
قريبا  �لعربية. &كانا سيتز&جا*  قناتنا 
غفر  �هللا.  مشيئة  كانت  هكذ�  &لكن 
�هللا تعا( �ا &Kفع K7جاִדا &��م �هلها 

�لصf &�لسلو�*.
من  ¿لص   ßأل �يضا  �لثالثة  �جلنا¬� 
سوKيا �لسيد سامي قزR �لذd توp قبل 
�يا= قليلة. كا* �بنا أل
دd فلسطي¹ 
فتر�   p *كا .Rقز ¿لص هو خضر 
 p  eشتر� متحمسا.  خا7ما  شبابه 
�جللسة �لسنوية بfيطانيا عا= ١٩٩٦= 

ه �هللا، K خلليفة �لر�بع� zحظي بلقا&
�لكر=  
ه �هللا معاملة K تلقى منه &ملا 
فلما  &+خالصا.  +ميانا   7�7¬� &�ملحبة 
له  ملكا  بيتا  �عطى  سوKيا   )+ Kجع 
هناe لُيستخد= ألغر�� �جلماعة 7&* 
 bقا& &�حد.  مليًما  مقابله  يأخذ   *�
عندما جاz +( �جللسة: �آل* عرفت ما 
هي �جلماعة �إلسالمية �أل
دية. كا* 
�ملعشر،  &طيب  لطيفا  صاحلا  +نسانا 
مساعد� للفقر�z &�ملحتاجني، Kفع �هللا 
 bللدخو �يضا  �&ال�7  K7جاته، &&فق 

p �أل
دية. Fمني.


