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 من باهللا فأعوذ بعد أما. سولهور عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * مستقيمالْ الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  

فقد بدأ ار اليوم بربكات .  الصوم من شهر رمضان الفضيل أياماليوم هو يوم اجلمعة املبارك، وهو أول
مث .  بركات هذه اجلمعة وأمهيتها، وقال بأن فيها ساعة جياب فيها دعاء املؤمن� النيب لقد بين.  كثرية
  ".مِإذَا دخلَ رمضانُ فُِتحت أَبواب الْجنِة وغُلِّقَت أَبواب جهن: " عن شهر رمضان�قال 

ولكن إىل .  اهللا وأفضاله كاملطرتاإذًا، إن رمحة اهللا تعاىل يج يف هذا الشهر وتنـزل على املؤمنني رمح
ال يرفُثْ وال :  بعض الشروط أيضا لالستفادة من هذه األفضال، منها�جانب ذلك بين رسول اهللا 

ؤرِإِن املْ وهجيأي فليتحاش  ،اِئمي صقُلْ ِإنفَلْي هماتش أَو لَهلوجه اهللا قَات وإذا .  كل جهٍل وشغب وشر
يصوم املرء ليحاول أن يعيش يف هذا الشهر حبسب أوامر اهللا . فعل ذلك لعرف حقيقة الصوم كما جيب

  .تعاىل
 الشهر وفرضية صومه وكيفيته، وما هي القيود اليت جيب على املرء أن يلتزم  أمهية هذا�لقد ذكر اهللا 

وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع �: ا، مث ربط هذا املوضوع بإجابة الدعاء، فقال
ِجيبتساِن فَلْيعونَِإذَا ددشري ملَّهوا ِبي لَعِمنؤلْيأي أن هذه األيام مباركة جدا فإذا سألك عبادي .. �وا ِلي و

إذًا، إن أيام . �دعاِنأُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا �. عين بعد قيامهم بالعبادات فقل هلم بأين قريب جدا منهم
ولكن اهللا . اجلمعة اليت تأيت يف شهر رمضان تتضاعف أمهيتها، وتتسم األيام والليايل مبزية إجابة الدعاء



 .تعاىل يقول بأنكم ال تدرون يف أية ساعة تجاب األدعية، لذا عليكم أن تقضوا األيام والليايل يف الدعاء
  . فعلينا أن نسعى جاهدين لالستفادة من هذه األيام أكثر ما ميكن

فيجب أن . لقد صفّد اُهللا الشيطان يف شهر رمضان بوجه عام، وفتح أبواب اجلنة واقترب من العباد
والدعاء األهم الذي جيب أن ندعو به يف هذه . نسعى جاهدين لالستفادة من أيام اجلمعة بوجه خاص

اللهم اجعلين من الذين ال تجاب أدعيتهم يف رمضان :  من التواضع وخالصة هللا هواأليام بأقصى درجة
فقط، بل جتاب يف بقية األيام أيضا يف النهار ويف الليل، وأدعوك يا رب أن يحدث شهر رمضان يف 

  . شخصي تغيريات حسنة وجيعلين أسلك مسلك التقوى وأن أكون من املهتدين بصورة دائمة
 تعاىل يف آياٍت سبقت اآلياِت اليت تلوتها آنفًا فرضيةَ الصيام على األمم السابقة، ولكن لقد ذكر اهللا

ليس املراد من ذلك أن تصوموا أنتم أيضا ألن األمم السابقة كانوا يصومون، بل قد ذُكر السبب يف اية 
وقد جاء يف اية .  أي كي تتقوا اهللا وجتتنبوا الضعف الروحاين واألخالقي�لعلكم تتقون�: اآلية فقال

داية  املراد من الرشد هو الصراط املستقيم والعمل السليم وطريق اهل�لعلهم يرشدون�: اآلية اليت تلوا
. واألخالق الفاضلة والعقل والذكاء القومي، واستخدامه على وجه صحيح، ودوام املرء وثبوته على حالته

فعندما خيضع اإلنسان أمام اهللا تعاىل خالصة له يرى مشهد استجابة األدعية ويتقوى ويزداد إميانا وإيقانا 
  .  تعاىلأكثر فأكثر قائما على التقوى واحلسنات، وبذلك جيذب أفضال اهللا

  . باختصار، إنّ يف رمضان بركاٍت كثرية، ولكن ال يناهلا إال الذين يعملون بأوامر اهللا ويزدادون إميانا
 فهذا - وأالّ يهتم بالعبادات فيما بعده-إذا كان أحد ينوي أن يلتزم بصالة اجلمعة يف شهر رمضان فقط

فإذا كانت هذه هي حالة إميان أحد . اإلميانليس عمال بأوامر اهللا، بل هذا التصرف ينم عن الضعف يف 
فالعبد احلقيقي الذي يبقى مضطربا للجوء إىل مالذ اهللا، جيب . فيجب أال يشكو من اهللا أنه ال جييب أدعيته

جيب أال يكون احلضور . عليه أن يقضي هذه األيام يف الدعاء بكمال التواضع معترفا بنقاط ضعفه وأخطائه
يظن بعض الناس بأن اهللا تعاىل يقول . وات األخرى مؤقتا ويف شهر رمضان فقطعند صالة اجلمعة والصل

بأنه يقترب يف هذه األيام، لذا فإن العبادة يف هذه األيام كافية، ولكن احلق أم بذلك خيدعون أنفسهم، 
. اىلوينبغي أن نسعى بكل تواضع لنكون عبادا هللا تعاىل ولننال قرب اهللا تع. فيجب أن نتجنب فعل ذلك

إن اهللا تعاىل ليس بعيدا على اإلطالق بل هو موجود يف كل مكان ويف كل حني، ولكن ال يتجلّى هذا 
وملا تكون هذه حالتنا فسوف . القرب من العبد ما مل يركع أمام اهللا تعاىل فقط حنيفًا ومتخلّيا عن غري اهللا

فيجب أن نفهم جيدا . فيد لنا عند اهللا تعاىلتستجاب أدعيتنا وننال كل ما نطلبه من اهللا تعاىل أو ما هو م
على صعيد -أننا ال نستطيع أن نصيب هدفنا من دون التزامنا بالرب والتقوى أبدا وبذلك سوف حنظى 

  .  بتلك الثمار اليت قدرها اهللا تعاىل لنا، إن شاء اهللا-الفرد واجلماعة



مث جاهدنا يف اهللا تعاىل فسوف تثمر وكما قلت لو أظهرنا تواضعا ومسكنة واعتـرفنا بأخطائنا 
وإن كانت يف اإلنسان أخطاء وكان آمثا وجمرما، ولكن ما دام يف قلبه خشيةُ اهللا . جهودنا بفضل اهللا تعاىل

تعاىل وما دام يعتـرف بأخطائه وما دام قلبه عامرا بالتقوى فسيستر اهللا تعاىل ذنوبه، وبالنهاية يوفّقه للتوبة 
 ألنفسنا وألقربائنا وألفراد اجلماعة هو أن حيظى كل واحد منا بتقوى  بها جيب أن ندعوفأكثر م. يوما ما

وإذا دعونا بعضنا لبعض حبرقة فسوف يشترك املالئكة يف أدعيتنا، ونكون ممن يشهدون مشاهد . اهللا تعاىل
  . حقيقية ودائمة لربكات رمضان

 وخشيته تعاىل فسيبقى اهللا تعاىل يستـر وما دام فينا خوف اهللا. ما هي التقوى؟ هي خشية اهللا وخوفه
 على الذنوب لدرجة ينمحي خوف -ال مسح اهللا–نقائصنا وذنوبنا وسنبقى يف أمانه تعاىل، إال إذا جترأنا 

ولكن لو ارتكب أحدنا ذنبا ِلضعفه، مث خشي اهللا تعاىل . اهللا تعاىل من قلوبنا أو من قلب أي شخص
فما دمنا مبِدين هذا احلب أو مكنني هذا احلب يف .  اهللا تعين حب اهللاإمنا خشيةُ. وخافه فإن اهللا غفور

إن اهللا عليم . قلوبنا فسوف نبقى حمفوظني من اهلالك شريطة أن يكون احلب صادقًا وال يكون جمرد خدعة
ا، إذا كان هذا احلب موجودا يف القلب فال بد أن يظهر يف مناسبة م. بذات الصدور فال ميكن خداعه

ومينع خوف اهللا تعاىل من فعل بعض األشياء بسبب ذلك احلب، وسنظل نعمل بأحكامه تعاىل بسبب هذا 
 ال يدع عبده يضيع بل يوفّقه للتوبة، لكن املرء - حلب عبادهيغارالذي –فإن اهللا تعاىل . احلب كيفما كان

  .  ائيا ويضيعها فيتلقى العقابعلى الذنوب كلّيا ويرتع بذرة التقوى من القلب أتجري عندما -كما قلت-
 الذي أوصى اجلماعة وأفرادها مرة بعد �إا لـمنة اهللا تعاىل علينا إذ وفقنا لإلميان باملسيح املوعود 

 على بذرة مث إن اهللا تعاىل أعطانا نظاما روحانيا يوجهنا دوما إىل احلفاظ. أخرى بأن يتمسكوا بالتقوى
مث علّمنا طرق . التقوى، مث جعل اهللا تعاىل لنا يف كل سنة شهر رمضان الذي يساعد على منو هذه البذرة

  . تنميتها وبشرنا بأنه سيجعلها ذات مثار
إذا كان اهللا . إذنْ جيب أن يسعى كلٌّ منا أن يكون عبدا هللا تعاىل لكي يستفيد من بركات هذا الشهر

من ولدها لبعض الوقت  تعضمتتنا لبعض الوقت بسبب سفاهاتنا، فمثله كمثل أم حنون تعاىل يؤخر أدعي
بغية إصالحه وال تكون غاضبة شديدة الغضب، فعندما يأتيها ولدها جراء حبه هلا حتتضنه، بل قبل ذلك 

 كل وعندما يأتيها الولد يزول. تنظر بطرف عينها إىل كيفية تصرف الولد وما إذا كان يأتيها أم ال
 إمنا يتـرقب مىت يأيت عباده إليه تائبني فيعفو -الذي هو أكثر غفرانا من األمهات–فإن اهللا تعاىل . سخطها

  .   بأن اهللا أَشد فَرحا ِبتوبِة الْعبِد ِمـمن وجد بِعريه التائه بفالة من األرض�قال النيب . عنهم
 اليت وذنوبه تقصرياته كل مع تعاىل اهللا إىل العبد أتى إذا أنه وهو أيضا رمضان شهر من الغرض هو اوهذ
 اهللا قال: � النيب قال لقد. ويعانقه يسارع أيضا تعاىل اهللا فإن توبته، اهللا يتقبل لكي السنة طول ارتكبها



 مشيا جاءين وإذا باعا، إليه تقربت ذراعا إيلَّ تقرب وإذا ذراعا إليه تقربت شربا إيلَّ عبدي تقرب إذا: تعاىل
 العبد توبة لقبول األسباب شىت أعد وقد الرءوم، األم من رأفةً أكثر تعاىل فاهللا. جريا أي هرولةً إليه جئت
 هذه أن شك ال. قلبه قسوةو شقاوته يف شك فال الرحيم الرب هذا من العبد ينتفع مل فإذا مسرورا، وجعِله
 نستطيع وال ينبغي، كما نرمسه أن من أمسى للعباد اهللا حب أن احلق ولكن للعباد، اهللا حب ترسم األمثلة
 أمسى لنا قدمت أمثلة األحاديث هذه يف أن شك ال. عباده إىل ا اهللا ينظر اليت والود احلب نظرة وصف
 تصفه أن من وأرفع أمسى للعباد تعاىل اهللا حب أن تبني نفسها األحاديث هذه أن إال اهللا، حلب تصور
 رفيع تعاىل اهللا بينما حمدود، وعلمه ضعيف اإلنسان إن. حمال احلب بذلك فاإلحاطة الدنيوية، األمثلة
 ظاهر على بناء أحد عن الرأي نتخذ إذ مثلنا، بشر قلوب كيفيات إدراك على نقدر ال إننا. جدا وعظيم
 املصلح سيدنا بني لقد. وأفكار مشاعر من أحد قلب يف خيتلج ما معرفة لنا جدا لصعبا من ولكن أعماله،
 على نقدر ال بأننا فقال تعاىل اهللا حب إدراك على اإلنسان قدرة مدى مجيل رائع بأسلوب � املوعود
 اليت الظاهرة األشياء كنه إدراك على نقدر ال أننا أي (حبه؟ كيفية ندرك أن لنا فأىن تعاىل، اهللا أفعال إدراك
  .) مادي بشيء ليس وهو حبه ندرك فكيف تعاىل، اهللا خلقها

 بضرب األفهام إىل حقيقته تقريب حناول أننا إال قلت، كما حمال اهللا حبب اإلحاطة إن حال، أية على
 مثاالً اآلن وأذكر منها، مثالني وذكرت أمثلةب لنا اهللا حب كيفية تقريب أيضا � النيب وحاول ،ألمثلةا

 ركوم يضربون الكفار أبطال وكان االنتهاء على احلرب وأوشكت العدو هزم ملا بدر غزوة يف. آخر
 ةامرأ هناك كانت ميكن، ما بأسرع املسلمني عن ليبتعدوا القتال ساحة من للفرار منهم سعيا بالسياط

 ولدا وجدت وكلما باجلنون، أشبه ومحاس قلق يف وكانت وجلة، وال خائفة غري املعركة مكان يف متشي
 وقد املفقود، ولدها عن تبحث إا لصحابته قال � النيب رآها وملا. غريه وأخذت تركته مث احتضنته،

 جتري كانت. حوهلا فيما منتشر الدمار وأن القتال ساحة يف بأا فلحت ال إا حبيث أمومتها عليه غلبت
 حىت ولدها، عن باحثة وتقدمت تركته هلا ليس أنه علمت وإذا احتضتنه، ولدا وجدت وإذا كانونة،
 يف بأا مكترثة وغري فيها وما الدنيا عن غافلة ترضعه جلست مث بصدرها، وألصقته فاحتضنته وجدته،

 النيب قال مث. بأذى تصاب قد وأا بعد، متاما تنته مل احلرب وأن حوهلا، مبعثرة اجلثث حيث لالقتا ساحة
 يف وهناك هنا جتري كانت أا مع ترضعه، مطمئنة جلست طفلها وجدت ملا أا كيف مرأيت قد �

. لوليدها منها هلم حبا أشد إنه بل لعباده، اهللا حب مثال هو هذا � قال مث. قبل من شديد اضطراب
 ولدها، تفقد اليت األم حزن فقده على حيزن تعاىل اهللا فإن وخطاياه معاصيه بسبب ربه يفقد الذي فالعبد

 مستعد فربنا. ولدها جتد حني األم تلك تفرح كما يفرح تعاىل اهللا فإن تائبا اهللا إىل العبد يرجع وعندما
 إليه، نتقدم مىت ينتظر إنه. غفرانه عن حبثا للخروج مستعدين أيضا حنن نكون أن شريطة حني كل لنا ليغفر



 إليه ويرجع تعاىل اهللا إىل ينيب الذي أما. منا إال التقصري وليس. قبلنا من هو فإمنا تأخري هناك كان فإن
  . مبغفرته يستره إنهف ذنوبه، على غفرانه وطالبا تائبا

 ذنوب تغطّي ال تعاىل اهللا مغفرة أن وهي اخلصوص ذا هامة نقطة � املوعود املصلح حضرة ذكر لقد
 من ليس ذلك وألجل. ذكرها أيضا اآلخرين تنسي بل فقط تنساها وال تنساها، بل فحسب، اإلنسان

 يتصف الذي هو أي وتكثر، الستر صفة فيه تتكرر الذي هو والستار الستار، هو بل" الساتر "اهللا أمساء
 غريه بذنوب  أحد علم اإذ أي ساترين، يكونوا أن من الدنيا أهل يعدو ال. بكثرة فيه الستر حالة بظهور
. ناآلخري بذنوب العلم الناس ذاكرة من يخرج أن أحد بوسع ليس ولكن يذكرها، وال يسترها أن فيمكن
 الستار، هو بل بساتر ليس بأنه هذه صفته عن قال ذلك ألجل كلها للصفات جامع تعاىل اهللا أن مبا ولكن

 يعودون فال الناس أذهان من أيضا ذكرها أُخرج بل فحسب العباد ذنوب أغفر ال بأنين قال كأنه أي
 اجلنة يف أمان للمذنب كان ملا استار تعاىل اهللا يكن مل لو. وكذا كذا إمثًا ارتكب قد فالنا أن يتذكرون

 عن أعفو بأنين يقول وهو ستار تعاىل فاهللا. كذا ذنيب عن يعلم هذا ويقول الناس سيترقّب كان ألنه أيضا،
 بستاريته أحد على ينعم أن تعاىل اهللا شاء فإذا. أيضا الناس ذاكرة يف أحتكّم ذلك جانب وإىل الناس ذنوب

 الذنوب وغفار العيوب ستار هو إهلنا فإن. البررة الطَّهرة من يعدونه بل ا،إمثً له يتذكرون الناس يعود فال
 كان فإذا. الدنيا هذه يف يقيمها بل أيضا، الضائعة كرامتنا إلينا يرجع بل فحسب ذنوبنا يغفر فال أيضا،

 نكون أن يلزمنا وكم حنوه، ونتقدم نضحي أن بنا حري فكم الرائعة الصفات هذه مبثل يتصف احلبيب إهلنا
 املبارك، الشهر هذا يف للذنوب والغفار للعيوب الستار اإلله هذا حنو للسعي ماسة حاجة فهناك! له عبادا

 أن وحياول منعطف كل عند يقف الشيطان إن. أمامه اخلضوع أجل من اجلهود تكثيف إىل حاجة وهناك
 أنفِسنا وبتحويِل اهللا إىل باللجوء خططه إفشالو هجماته وجتنب دفعه علينا ولكن مغرياته، حبائل يف يوقعنا

 هذا سيفيدنا. حقيقية استفاضة برمضان نستفيض أن نستطيع ذلك كل وبعد تعاىل، هللا حقيقيني عباٍد إىل
 اجلماعة أفراد صالح ألن أيضا، اجلماعة مستوى على له مثارا سنجين كما الشخصي املستوى على األمر

 اهللا بأفضال ننعم تعاىل اهللا قرب حنرز ما وبقدر. وازدهارها اجلماعة رقي إىل تؤدي وتقواهم وحسنام
  .اجلماعة رقي يف دورنا ودين وبالتايل تعاىل

 فعلينا. الدعوات طريق عن إال تتحقق لن وفتوحايت رقيي بأن قال � املوعود املسيح أن نعلم
 هلذا الدعاء من اإلكثار وينبغي للجماعة، واالزدهار الرقي حتقيق إياه سائلني تعاىل اهللا أمام الكثري باخلضوع

 بل فحسب أقاربنا على أو أنفسنا على دعواتنا نقصر أال ينبغي. الدعوات أيام هي اليت األيام هذه يف األمر
 املسيح مجاعة من كوننا حق أداء من سنتمكن هذا بكل العمل وبعد النطاق، هذا توسيع إىل حاجة مثة

 مجاعة إىل لالنضمام إيانا بتوفيقه علينا ا من اليت منته على تعاىل اهللا شكر حق وأداء ،� املوعود



 اجلماعة إىل انضممناو بايعنا أننا يكفي وال اجلماعة، يف دخولنا بعد مهمتنا تنته فلم. � حضرته
 � املوعود املسيح ووجه. عواتقنا على تعاىل اهللا ألقاها جسيمة مسئولية هناك بل األمحدية، اإلسالمية

من ونكون اجلماعة رقي يف نسهم لكي وذلك املسئولية، هذه أداء أجل من الدعوات إىل اجلماعة أفراد 
 مع ولكن أيضا كفاءتنا وعدم وتقصرياتنا بأخطائنا ونعترف وضعفاء متواضعون إننا. واملساعدين املعاونني

 بدون املسئولية هذه أداء ميكن وال عظيم، هدف حتقيِق مسئولية عليهم تعاىل اهللا ألقى قوم حنن ذلك كل
  . الدعوات على الكثري التركيز من بد فال تعاىل، اهللا فضل جذب
 ضعافًا كنا إذا: قال حيث جدا رائع بأسلوب إياه أفهمنا أو املوضوع هذا � املوعود املصلح ذكر لقد

 املطروح فالسؤال األمر، واقع يف أيضا وصعبة جدا هامة إلينا عهدت اليت املهمة كانت وإذا األمر، واقع يف
 حنن بينما إلمتامها هائلة طاقة تقتضي املهمة هذه ألن نا؟بواسطت املهمة هذه تنجز أن ميكن كيف: هو

 أن إما أي- خاطئ ادعاءينا أحد بأن نعترف أن إما األمرين؛ بأحد نعترف أن بد فال متخاذلون، ضعاف
 ولكن -خاطئ املهمة بصعوبة ادعاءنا أن أو احلد، هذا إىل ضعافًا ولسنا خطأ، احليلة عدميي بكوننا ادعاءنا

 أخرى ذرائع خلق قد جهودنا، إىل إضافة تعاىل، اهللا بأن التسليم من بد فال صحيحني الدعاءانا كان إذا
 أن بد وال إلينا، عهدت اليت املهام هذه تتم أن البد بأنه لَوعده وإنه تعاىل اهللا لكالم إنه. املهام هذه إلمتام

 املقدر فمن تتحقق، أن دون � اهللا يتركها ولن � املوعود املسيح بعث قد أجلها من اليت الغاية تتحقق
 قد ذلك ولتحقُّق. ذرة مثقال ذلك يف نشك وال اهللا، شاء إن العامل، يف واألمحدية اإلسالم غلبة تتحقق أن

 مبحاوالتنا أي بأيدينا اهلدف هذا يتحقق لن ربنا: قائلني � اهللا ادعوا أن الدعاء طريقة اهللا علَّمنا
 إال حتقيقها، على وجهودنا حماوالتنا تقدر فال. جدا عظيمة واملهمة وعاجزون، ضعفاء فنحن ومساعينا،

 لتحقيق حددا قد اليت يةاخلف الوسائل أيضا أنت تظهر أن ونرجو تضحية، لكل نستعد أوامرك حبسب أننا
 يف أداة جعلَنا قد اهللا أن أيضا احلقيقة إمنا. املستحيل العمل هذا يتحقق لكي لتأييدنا، وسخرها اهلدف هذا

 حتما حرقةٌ قلوبنا يف تتولد أن جيب لكن. متاما أخرى أداة هي  العامل ستفتح اليت األداة وإن فقط، الظاهر
 املصلح سيدنا بين ولقد. الدعاء صورة يف قلوبنا من تنبعث أن جيب احلرقة وهذه  االنتصارات، هذه لنيل

 رميت ما�: � اهللا ويقول بدر، يوم � النيب رماها اليت احلصى كمثل مثلنا إن وقال مثاال � املوعود
 قصرية، مسافة بعد لسقطت احلصى رميت قد أنت كنت فلو). ١٨: اَألنفال (�رمى اللَّه ولَِكن رميت ِإذْ

 الوقت ويف احلصى لرمي يده � النيب حرك ناحية فمن. رماها قد هو � اهللا كان بل ترِمها مل لكنك
 الكفار، عيون يف وألقتها احلصى ماليني طيرت اليت وهي العاصفة، أجرينا قد إنا � اهللا يقول نفسه

 يف تعمل اليت هي اإلهلية القوةُ احلصى من حفنة وراء كانت باختصار. اهلجوم شن يف وأخفقوا انغلقتف
 عيون فأعمت الكفار، على ورماها ببدر بيده � النيب أخذها اليت احلصى كمثل أيضا فوضعنا. احلقيقة



 طيرها اليت احلصى الكفار أعمت وإمنا الكفار تعِم مل � النيب رماها اليت احلصى أن احلقيقة لكن. الكفار
 اجلليلة، املهمة هذه ستنجز اليت غرينا أخرى أداة هناك بأن التسليم من لنا بد فال. العاصفة يف � اهللا

 الرائعة، النتائج هذه إلظهار أخرى وسائل خلقت قد بأنه التسليم من لنا بد وال. رائعة نتائج هلا وتظهر
 اإلسالم جعل ميكن بواسطتها اليت والسالح األداة وإن. األخرى األديان على منتصرا اإلسالم ستجعل اليت

. وحده اهللا بفضل ممكنا املستحيل يصبح ثَم ومن اهللا فضل جتذب اليت العبد أدعية هي العامل، على منتصرا
 األمر هذا تتذكروا أن جيب. حصرا جناحنا به قُدر الذي الشيء هذا إمنا � املوعود املسيح قال وكما
 أي األمحدية غلبة اهللا يعجل أن بالتزام تدعوا أن وجيب للدعاء، لنا اهللا هيأها اليت األيام هذه يف دوما

 احلاملة العاصفة أجرى قد � اهللا كان ملساعدته اليت � النيب بيد حصى نصبح أن ينبغي. احلقيقي سالماإل
  . الكفار وازم احلصى، ماليني

 نيل من متكِّننا أسبابا بفضله وخيلق وتقصرياتنا أخطائنا عن الطرف ويغض ناضعف يزيل أن � اهللا نسأل
 تقصرياتنا تتيح ال وأن ،ظهوره من بدال � اهللا جالل خيتفي أن يف وختاذلنا ضعفنا يتسبب ال وأن. مرامينا
 لظهور املهمة إلجناز املطلوبة القوة أيدينا يف منه ضالف خيلق أن تعاىل اهللا نسأل بل للفرحة، فُرصا لألغيار
 العدو وهزميِة اجلماعة ولتقدم ولآلخرين ألنفسكم اهللا اُدعوا. األيام هذه يف الدعاء فأكِثروا. وعزته جالله
 أن اهللا ونسأل رويدا، رويدا اهللا وجود إنكار إىل الدنيا تتقدم. وشأِنه اهللا جالل ولتجلي آماله، وخيبة

 اإلسالم جلعل نوظِّفها قوة نفوسنا يف ويولِّد وأخطائنا، تقصرياتنا عن اهللا يعفو وأن. تعاىل اهللا إىل تعرفت
 الطموحات تكون ال وأن لإلسالم، صادقا خادما منا واحد كل يكون وأن كلها، العامل أديان على غالبا

 خيلق أن تعاىل اهللا نسأل. الدين إلعالء اهبنامو مجيع سنوظف أننا بعزٍم قلوبنا تفيض وأن مهِّنا، أكرب املادية
 اهللا يغفر ال وأن مقابلها، وهينة معدومةً وقدرته العدو قوة تكون حىت وقدرة قوة وكفاءاتنا أعمالنا يف

 من نكون وأن أبدا، أوامره يف تعاىل اهللا نعصي ال حىت للذنوب كراهية قلوبنا يف يولد بل فحسب أخطاءنا
 حب قلوبنا يف ينشأ وأن ،"يب وآِمنوا ألوامري ِاستجيبوا: "أن قائال دعاهم إذا � هللا يستجيبون الذين

 كلُّ منا يصدر وأن غذاءنا وعشقه اهللا حب ويصبح بقوة، قلوبنا يف التقوى وتترسخ واخلريات، احلسنات
 رمضانُ لنا حيقق أن � اهللا نسأل. نأتيه عندما رضوانه وثيقة لنا يسلِّم وأن اهللا، مرضاة حبسب وقول عمل
  .      حقا وذاك هذا كلَّ

  
					 


