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التقوى

تعا�  �هللا  خلق  لقد 
لعـبا.ته،  �إلنسـا0 
'علمه `يع متطلباִדا، 
له  منح  �لك  من  �لرغم  على  لكنه 
 Bيتطو' طبيعية  حيا	  ليعيش  فرصا 
�ملؤمنني  على   Ïففر 'B'حيا.  ما.يا 
�ليو5   § صلو��  ÷س  �ملسلمني 
صيا5  عليهم  كتب  كما  '�لليلة، 
�لزكا	  '�يتا�  كامال  شهر�  Bمضا0 

'حج بيت �هللا.
عر�بيا جا�  0عن طلحة بن عبيد �هللا  
�� Bسو? �هللا � ثائر �لر× فقا? يا 
Bسو? �هللا خ�N ما�� فرÏ �هللا عليَّ 
�خلمس  قا?: �لصلو��  �لصال	؟  من 
مبا   �Nخ شيئا. قا?:   Øتطو  0 �ال 
قا?:  �لصيا5.  من  عليَّ  �هللا   Ïفتر�
 Øتطو  0 �ال  Bمضا0  شهر  صيا5 

�فترÏ �هللا  مبا   �Nخ قا?:  شيئا. 
�هللا  Bسو?   ¼Nفأخ �لزكا	.  من  علي 
'�لذ�  فقا?:  �إلسال5.  بشر�ئع   :�
كرمك ال تطوØ شيئا ال نقص مما 
فرÏ �هللا علي شيئا. فقا? Bسو? �هللا 
فلح �0 صد[ ' .خل �جلنة �0  :�
صد[. (سنن �لنسائي كتا> �لصيا5 

با> 'جو> �لصيا5)
فلقد فرÏ �هللا تعا� صيا5 شهر Bمضا0 
ُكِتَب  َ=َمُنو�  �لَِّذيَن  َيَُّها  ﴿َيا  'قا?:  
َيا5ُ َكَما ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن  َعَلْيُكُم �لصِّ
(�لبقر	:  َتتَُّقو0َ﴾  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن 
﴿َشْهُر  =خر  موضع   §'  (١٨٤
Bََمَضا0َ �لَِّذ� ُْنِزَ? ِفيِه �ْلُقْرَ=0ُ ُهًد¬ 
لِلنَّاِ× َ'َبيَِّناٍ� ِمَن �ْلُهَد¬ َ'�ْلُفْرَقا0﴾ 
�ملر�   �Bيد 'هكذ�  (�لبقر	: ١٨٦). 
لقد  �لفضيل.  �لشهر  عظمة  �ملتفكر 

قا? �ملسيح �ملوعو. �: "لقد كتب 
جد�  صا�  �لشهر  هذ�   0 �لصوفية 
�إلنسا0  فيه  'Úظى  �لقلب،  لتنوير 
تقو5  �لصال	   0� بكثر	.  بالكشو  
بتزكية �لنفس، 'ما �لصو5 فيحصل به 
�لتجلي على �لقلب. '�ملر�. من تزكية 
عن  معز?   § �لعبد  يص$   0 �لنفس 
ما �لتجلي ' ،	Bشهو�� �لنفس �ألما
0 ُيفتَح عليه باُ>  ôعلى �لقلب فيع
�لكشف ðيث Úظى بوصا? �هللا عز 

'جل."
من  �لصو5   0 تعا�  �هللا  با0   قد 
سبا> �لتقو¬، 'حقيقة �لتقو¬ فعل 
'�جتنا>  �ليه  '�ملند'>  به   Bملأمو�
عنه،  '�ملنـز¼  '�ملكر'¼  عنه  �ملنهي 
�لعبد  'قاية  �لتقو¬  من  �ملر�.  أل0 
نفسه  يقي  �منا  'هو   ،Bلنا� من  نفسه 

�لد�عية .�'. �د عابد
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 �� يؤ.�  فالصو5  �كر�،  مبا   Bلنا�
حقيقة �لتقو¬.

�لشمس،   	Bحر�  :ôيع '�لَرمض 
عن  �إلنسا0  يُكفُّ  ناحية  فمن 
�ألكل '�لشر> 'غ$ëا من �مللذ�� 
 § �لق  خر¬  ناحية  'من  �لبدنية، 
بأ'�مر  للعمل  '�اسا   	Bحر� نفسه 
 	Bحلر�� جتتمع  'هكذ�  تعا�،  �هللا 
�لر'حانية '�حلر�B	 �جلسمانية فصاBتا 

Bََمضا0."
كا0  كلما  نه  �إلنسا0  فطر	  من 
من  حًظا  كثر  كا0  �ألكل  قليل 
تزكية �لنفس 'بالتا� تز.�. فيه قو¬ 
بالصيا5  يريد  تعا�  فاهللا  �لكشف... 
=َخر.  من  'نكثر  غذ��  من  ُنقلل   0
.�ئما  يتذكر   0 �لصائم  على  Æب 
فقط،   ØوÆ  0  ôيع ال  �لصو5   0
بل عليه 0 يشتغل § �كر �هللا تعا� 
ح¦ Úصل له تبتل '�نقطاØ �ليه عز 
يستبد?   0 �ال  �لصو5  فليس  'جل. 
على  يساعد  �لذ�  بالغذ��  �إلنسا0 
به  َتشبع  بغذ�� =خر  منو �جلسم فقط 

�لر'� 'تطمئن.
�هللا  Bَُسوُ?  َقاَ?  َقا?:  ُهَرْيَرَ	  َِبي  َعْن 
�: َمْن َصاBَ 5ََمَضا0َ ِ�ميَاًنا َ'�ْحِتَساًبا 
(صحيح  َ�ْنِبِه.  ِمْن   5َ َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر 

�لبخا�B، كتا> �إلميا0)
َشْهَر  َ�َكَر  َنَُّه   � �ِهللا  Bَُسوِ?  َعْن 

َ'َقاَ?:   Bُِهو �لشُّ َعَلى  َلُه  َفَفضَّ Bََمَضا0َ 
 óََمَضا0َ ِ�ميَاًنا َ'�ْحِتَساًبا َخَرBَ 5ََمْن َقا
(سنن  مُُّه.  َ'َلَدْتُه  َكَيْو5ِ  ُ�ُنوِبِه  ِمْن 

�لنسائي، كتا> �لصيا5)
 � �هللا  Bسو?   0 هرير	   ú عن 
فتحت  Bمضا0  شهر  .خل  قا? ��� 
 Bلنا� بو�>  'غلقت  �جلنة  بو�> 
�لنسائي  (سنن  �لشياطني.  'صفد� 
شهر  فضل  با>  �لصيا5  كتا> 

Bمضا0)
''B § .B'�ية خر¬ قا? Bسو? �هللا 
 Ïفر �Bمضا0 شهر مباB تاكم �
صيامه تفتح  عليكم  'جل  عز  �هللا 
بو�>  فيه  'تغلق  �لسما�  بو�>  فيه 
هللا  فيه مر.	 �لشياطني  'تغل  �جلحيم 
فيه ليلة خ$ من لف شهر من حر5 
�لنسائي  (سنن  حر5.  فقد  خ$ها 

كتا> �لصيا5)
'� عن �لنِ» �،  úَعْن عبد �هللا بن 
َ'ُسُكوُتُه  ِعَباَ.	،  اِئِم  �لصَّ "َنْو5ُ  َقاَ?: 
َ'َعَمُلُه  ُمْسَتَجاٌ>،   ¼ُ ُ́ َ'ُ.َعا َتْسِبيٌح، 
ُمَتَقبٌَّل" . َلْفُظ َحِديِث �ْبِن َعْبَد�0َ، َ'ِفي 
Bَُسوُ?  َقاَ?  َقاَ?:  �هللا،  َعْبِد  َِبي  Bَِ'�َيِة 
ُمَضاَعٌف،  "َ'َعَمُلُه  َ'َقاَ?:   ،� �هللا 
ُ¼ ُمْسَتَجاٌ> َحتَّى ُيْمِسَي َْ' َحتَّى  ُ́ َ'ُ.َعا
ُيْصِبَح". (�لبيهقي شعب �إلميا0 �لبا> 
�إلميا0  شعب  من  '�لعشر'0  �لثالث 

فصل خباB 'حكايا� § �لصيا5)

�ملوعو.  �ملسيح  "يقو? سيدنا حضر	 
تر�  ال   ôن  Á.عا من   0�  :�
�لصحية  ��� كانت حال·  �ال  �لصو5 
سيئة لدBجة ال ُتطا[، '�0 طبعي ال 
أليا5  �Àا  �طالقا.  �لصو5  تر�  يقبل 
�هللا  فضا?  نز'?  يا5  مباBكة، 'هي 
'B�ته". (جريد	 "�َحلَكم" ٢٤ يناير 

(٥Ñ 5١٩٠١
'قا? حضرته § موضع =خر: "ليس 
جائًعا  �إلنسا0  يبقى   0 �لصو5 
حقيقته  لـه  بل  فقط،  'عطشا0 
�إلنسا0ُ  عليهما  يّطِلع  �للذ�0ِ  'تأث$¼ 
طبيعة  'من  �لتجربة.  خال?  من 
�إلنسا0 نه ُكّلما كل قليال حصلت 
 �.�.¹�' �لنفس،  تزكية  لـه 
 ٩ó (�مللفوظا�  �لكشفية".  قو�¼ 

(١٢٣Ñ
 ،� �ملوعو.  �ملصلح  سيدنا  يقو? 
�خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو. �، 

§ هذ� �لصد.:
 <Bيد نه  �لصو5  منافع   Nك "من 
'�لشد	  �ملشقة  حتمل  على  �إلنسا0 
§ سبيل �خل$.... �0 جسم �إلنسا0 
'عقله ال يبقيا0 فاBغني بد'0 عمل، 
 § ما  عمال  يعمل  �إلنسا0   0� بل 
لغو  عماله  بعض  'لكن  حني.  كل 
'لكن  'خ$.  مفيد  'بعضها   ،Bضا'
على  يَعوِّ.¼  ما  على  يدBبه  Bمضا0 
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التقوى

عما?   § '�لشد�ئد  �ملشا[  حتمل 
من  �لصائم  يتقي  'كذلك  �خل$.... 
قا?  كما  لسانه  بإمسا�  �لذنو> 
 B'قو? �لز Øيد Å ملصطفى �: "من�
 Ø0 َيَد'�لعمل به فليس هللا حاجة § 
كتا>   ،�Bلبخا�) 'شر�به."  طعامه 
�لصو5).. � ال يعô �لصو5 0 ميتنع 
طو?  '�لشر�>  �لطعا5  عن  �إلنسا0 
ÀاB¼، بل عليه Ú 0مي فمه من كل 
'ال  يكذ>  فال  B'حانيته،  يضر  ما 
�ألمر  يغتا> 'ال �تصم.  يسب 'ال 
به  �لعمل  'Æب  عا5،  �للسا0  ðفظ 
لسانه  Úفظ  �لصائم  'لكن  .'ما، 
بصفة خاصة، '�ال فسد صومه. '��� 
�للسا0  حفظ  على  �إلنسا0  تعّو. 
نفسه  حفظ  من  متّكن  كامل  لشهر 
يضا. هكذ� فإ0 �لصو5  Bسائر �لشهو
Úميه من �لذنو> على �لد'�5. 'قوله 
تعا�: ﴿لعلكم تتقو0﴾ يذكر منفعًة 
قد5  يثّبت  نه  'هي  للصيا5  خر¬ 
لـه  'يتيح  �لتقو¬،  على  �إلنسا0 
ح¦  �لعليا  �لر'حانية   óBملد�� نو�? 
'B. § �حلديث 0 �هللا تعا� يقو?: 
 0  � به"  جَز¬ ُ نا '  � "�لصو5 
�لصو5  ما  جر� خاًصا،  لكل حسنة 
فأنا �جلز�� للصائم. '��� فا¹ �إلنسا0 

باهللا فما�� يريد بعد �لك". 
-٣٧٢Ñ  ٢ó �لكب$،  (�لتفس$ 

(٣٧٣
'قا? § موضع =خر:

�ملؤمن   0 يضا  �لصيا5  منافع  "'من 
�لتخلي  على  �لشهر  هذ�   §  <Bيتد
 <Bيتد �نه  �ملشر'عة.  حقوقه  عن 
تر�  على  شهر�  عشر  حد  خال? 
�حلر�5، 'لكنه § �لشهر �لثا� عشر - 
Bمضا0 - ال يتر� �حلر�5 فقط، '�منا 
يتدB> على تر� �حلال? يًضا. 'كأننا 
§ غ$ يا5 �لصيا5 نقد5 منو�جا لتر� 
�لصيا5   § 'لكن  �هللا،  لوجه  �حلر�5 
نقد5 منو�جا لتر� �حلال? لوجه �هللا". 
(٣٧٦Ñ  ٢ó �لكب$،  (�لتفس$ 
يقو? سيدنا �خلليفة �لر�بع - B�ه �هللا - :

ال  �لشهر  هذ�  يصومو0  ال  "�لذين 
ُيحَرمو0  حسنا�  من  كم   0'Bيد
منها. �Àم Å يتجّشمو� �جلوØ لبضعة 
يا5  �لقيو. لبضعة  ياÅ' ،5 يتحملو� 

كب$	  ِنَعٍم  من  ُحرمو�  'لكنهم  فقط 
�لدنيا  سالسل   § 'ُقيِّد'�  'كث$	، 
ال  �لذ�  أل0  قبل،   �� من  كثر 
يتحمل قيو.� يفرضها Bمضا0 تتغلب 
يتسبب  نه  '�حلق  مر¼.  على  �لدنيا 
§ قيد نفسه بنفسه § حبا? �ملا.ية، 
للحيا	  عبيد�  �لنا×  هؤال�  'يص$ 
�لدنيا يوما فيوما، Ã ال يقدB'0 على 
فكِّ هذ¼ �لسالسل 'لو �B.'� �لك. 
يستعّد   0 مبكا0   	B'لضر� من  لذ� 
�إلنسا0 لتحمل قيو. Bمضا0 لبضعة 
يا5 بكل بشاشة 'سر'B.... 'سو  
�لقيو.  هذ¼  حتمل  بعد  تشاهد'0 
�ل·  �ملشا[  تنتهي.  ال  فو�ئد  Iا   0
äلف  سو   يا5  لبضعة  تتحّملوÀا 
�أليا5  هذ¼   Bا� فتأكلو0  `ة  فو�ئد 

�لقالئل طو�? �لسنة".
(خطبة �جلمعة بتاBيخ 5١٩٨٨/٤/١٥)

"... إنه يتدرب خالل أحد عشر شهرا على ترك احلرام، 
ولكنه R الشهر الثاt عشر - رمضان - ال يsك احلرام 
 R فقط، وإمنا يتدرب على تـرك احلالل أيًضا. وكأننا
غـ� أيام الصيام نقدم منوذجا لsك احلرام لوجه اهللا، 
ولكن R الصيام نقدم منوذجا لsك احلالل لوجه اهللا"
(حضر	 �خلليفة  �لثا� �)


