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عوذ باهللا من أما بعد فأ. ال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله     أشهد أن ال إله إ
* مالك يوم الدين * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسِم اهللا الرحمن الرحيم �. الشيطان الرجيم

 عنيتسن اكإيو دبعن اكإي * قيمتساطَ الْمرا الصدناه *ال ِصرو هملَيوب عضغر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اط الَِّذين
   .، آمني�لِّنيضاال

�ِمن لَى الَِّذينع ا كُِتبكَم اميالص كُملَيع وا كُِتبنَآم ا الَِّذينها أَيقُونَيتت لَّكُملَع ِلكُم١٨٤: البقرة (� قَب(  
هذا الشهر الذي يأيت . حنمد اهللا تعاىل على أنه وفقنا مرة أخرى بفضله احملض أن نشهد شهر رمضان الفضيل

 ملاذا فُرض؟ هل لكي جتوعوا .بربكاته اليت ال تعد وال تحصى يقول اهللا تعاىل عنه بأن صيامه فرض عليكم
األصل هو التقوى اليت جتعل اإلنسان مستحقا لربكات ال . وتعطشوا من الصباح إىل املساء؟ كال، بل لتتقُوا

  .حصر هلا
يه أن يشتغل ليس املراد من الصيام أن يبقى اإلنسان جائعا وعطشان فقط بل عل: "�يقول املسيح املوعود 

  ". �يف ذكر اهللا تعاىل حىت يتيسر له التبتل واالنقطاع إليه 
أي جيب أن يقطع اإلنسان يف . املراد من التبتل هو التعلُّق باهللا تعاىل ونبذ األهواء والرغبات الدنيوية جانبا(

  )ويسعى لنيل رضا اهللا تعاىل فقطتلك األيام مجيع عالقاته مع الرغبات الدنيوية 
املراد من الصوم أن يستبدل اإلنسان بالغذاء الذي يساعد على منو اجلسم : " ويقول�يتابع املسيح املوعود 

تقليد والذين يصومون لوجه اهللا تعاىل وال يصومون على سبيل ال. فقط غذاء آخر تشبع به الروح وتطمئن له
  ."  فقط عليهم أن يشتغلوا يف محد اهللا وتسبيحه والتهليل لينالوا به غذاء آخر

 أنهفال بد للمؤمن أن يتوجه إىل محد اهللا تعاىل يف هذه األيام أكثر من األيام األخرى ويسبحه أكثر ويثبت 
ام حق االستفادة، وهو عبد هللا ويسعى جاهدا لرفع مستوى عباداته؛ عندها فقط ميكن له أن يستفيد من الصي

الصوم جنة :  ما مفاده�يقول النيب . احلصول على قرب اهللا تعاىل متمسكا بأهداب التقوى كما قال اهللا تعاىل
ولكنه يصبح حصنا حصينا إذا كان كل عمل من أعمال اإلنسان لوجه اهللا . وحصن حصني للوقاية من النار

لقد وجه . ويبقى متوجها إىل نيل رضا اهللا تعاىل ويبذل أوقاته، ليل ار، يف األدعية وذكر اهللا ويتقي اهللافقط 
اهللا تعاىل األنظار إىل التقوى يف عدة آيات يف القرآن الكرمي، وقال بأن على اإلنسان أن يصوم واضعا يف 



ولياليه يف ذكر اهللا والدعاء وأن يتنبه جيدا إىل احلسبان أن من واجبه السلوك على دروب التقوى ويقضي أيامه 
فيقول اهللا تعاىل بأن يف هذه احلالة سيكون الصيام . أداء حقوق اهللا وحقوق العباد إىل جانب أداء حق العبادات

أي أن الصيام من هذا النوع يكون مدعاة لنيل رضا اهللا تعاىل ألن حسنات هؤالء . يل وسأكون أنا جزاؤه
فعلينا . تكون لشهر رمضان فقط بل تستمر بعد رمضان أيضا فيوصلون رمضان إىل رمضان القادمالصائمني ال 

أن نقضي رمضان واضعني هذا األمر يف احلسبان أي جيب أال تكون تقوانا مؤقتة وأال يكون صيامنا سطحيا وال 
 التهاين لبعضنا دون وجيب أال يكون املراد من رمضاننا أن نكتفي بتقدمي. يقتصر على اجلوع والعطش فقط

. إدراك روحه بل جيب أن يكون احلصول على التقوى وجهة نظرنا دائما عند السحور وعند اإلفطار كل يوم
ينبغي أن يرشدنا كل ار إىل ذكر اهللا، وكل ليلة إىل النوافل وإىل سبل التقوى، وأال نرد على املسيء إلينا 

إين صائم، وأن : ن نرد عليه سالكني مسلك التقوى ونقول لهبالصاع نفسه بل أن نسكت مقابله خشية هللا وأ
  . مقابل كل من يعتدي علينا أو يؤذينا" إين صائم: "خترج كلمات

تذكّروا جيدا أن شرفنا وعزتنا ال يكمن يف الرد على من يسيء إلينا بالعملة نفسها بل تكمن يف نيل رضا اهللا 
إن �: يقول اهللا تعاىل يف هذا الصدد. ن يعده اهللا مكرما وحمترماإن شرفنا وعزتنا يكمن يف أن نرى م. تعاىل

 يف هذا �هناك مقتبس من كالم املسيح املوعود . ، فهذا هو معيار اإلكرام عند اهللا�أكرمكم عند اهللا أتقاكم
  : �اال وهو يهز قلوب املتقني، يقول حضرته 

وسيحفظ اهللا تعاىل اآلن مجاعة األتقياء ويهلك من . ليس هناك مكرم وال معظّم عند اهللا تعاىل إال املتقي"
 أي التقي والشرير أو النجس يف مكان واحد، فال هذا موقف حساس جدا ألنه ال ميكن أن يبقى االثنان. سواها

وملا كان اهللا تعاىل وحده يعلم من هو املتقي يف نظره لذلك فهذا مقام خوٍف . بد أن يبقى التقي ويهلك اخلبيث
  ."فالسعيد هو املتقي، وشقي من يقع حتت اللعنة. كبري للجميع

 اهللا حق التقاة يف شهر رمضان، شهر الصيام ألنه ميثّل رمحة يقول اهللا تعاىل أن تتقوا. فهذا تنبيه مرعب للغاية
لقد خلقت لكم بعد تصفيد الشيطان أسبابا لتسلكوا مسالك التقوى :  ما مفاده�مث يقول . اهللا الكبرية بعباده

 بالعبادات يف الظاهر إىل جانب الصيام ولكن إذا كنتم تقومون. بكل سهولة فاسعوا للعمل بأوامري ونيل قريب
  . ومع ذلك كنتم واقعني يف شرك أنانيتكم الزائفة وكرامتكم املزعومة لن ينفعكم الصيام شيئا

يقول املسيح املوعود بأن الذي ال ميزق هذا الشرك وال يكسر هذه القوقعة بعد البيعة وال يتوجه إىل اهللا 
. واملعلوم أن اجتماع التقوى والنجاسة يف قلب واحد مستحيل.  فهي ازدواجية العمل�وتعاىل ورضاه وتقواه 
واحلق أن خوف اإلنسان يزداد حني يعلم أن احلكم يف .  بأنه موقف خميف للغاية�فيقول املسيح املوعود 

وإذا كان هذا احلكم بيد اهللا فال مندوحة لنا من التوبة . نسان بل يف يد اهللا تعاىلكيفية التقوى ليس بيد اإل
فدت نفوسنا . واالستغفار والتسبيح والتحميد والتمسك بوحدانية اهللا ومن أن نقضي أيامنا وليالينا خبشية اهللا

ا من هذا القرب بقدر ما وأرواحنا إهلنا احلبيب الذي يقول بأين قريب جدا من العباد يف رمضان فاستفيدو
  .تستطيعون، واسلكوا سبال بينتها لكم للحصول على التقوى حىت تتمكّنوا من حتسني دنياكم وعقباكم



هذه الدورة التربوية اليت عقدت يف شهر رمضان جيب أن تستفيدوا منها بقدر ما أمكن لكم ألن احلسنات 
.  مضاعفة مقارنة باحلسنات اليت تكسبوا يف أشهر أخرىاليت تكسبوا يف هذا الشهر تجزون عليها أضعافا

فاضوا وقوموا بالعبادات كما هو حقها واعقدوا عهدا مع أنفسكم أنكم ستؤدوا على أحسن ما يرام على 
فاضوا وزينوا أعمالكم وحبسب رضا اهللا تعاىل وتعهدوا أنكم سوف جتعلوا جزءا ال يتجزأ من . الدوام

اضوا واسعوا جاهدين أن تدركوا جيدا يف هذا الشهر عهدا قطعتموه إليثار الدين على .  الدوامحياتكم على
وال تشتروا بآيايت مثنا �: الدنيا، واضعني يف احلسبان أن هذا هو اهلدف من حياتنا واجعلوا أمر اهللا تعاىل القائل

واعلموا أن الدنيا شيء .  نصب أعينكم دوما، أي ال تتمنوا الدنيا مقابلي ومقابل الدين�قليال وإياي فاتقون
فلو نشأت هذه األفكار يف نفوسنا،  عندها فقط نستطيع أن نستفيد من رمضان على . حقري جدا مقابل الدين

 اتقوين وأنتم مأمورون بذلك، وإذا احنرفتم عن أوامري مث مل يكتف اهللا بأن يقول للمؤمنني أن. الوجه الصحيح
 فوائدها ومنافعها أيضا اليت يناهلا املرء يف هذه الدنيا �مث ذكر . ستعاقبون، بل قال بأن التقوى ستنفعكم أنتم

مث قال بأن أهل . ا سيكون اهللا وليكميقول اهللا تعاىل بأنكم إذا سلكتم مسلك الشريعة وعملتم . ويف اآلخرة
فبدال من البحث عن املالذ عند . �ِإنهم لَن يغنوا عنك ِمن اللَِّه شيئًا�الدنيا ال يستطيعون أن يفيدوكم شيئا 

مث يقول اهللا تعاىل بأن كل ما تعملونه من .  الذي هو ويل املتقني ومالذهم احلقيقيالناس جيب أن تبحثوه عند اهللا
إن اهللا �: أجلي وللحصول على رضائي واضعني خشييت يف احلسبان فاعلموا أن اهللا حيب الذين يفعلون ذلك

ومن نال حب اهللا تعاىل فماذا يريد بعد ذلك، ألنه قد نال نعماء العالـمني وحسنت دنياه . �حيب املتقني
فقال هذه هي . وقد بشر اهللا تعاىل بنفسه بالعاقبة احلسنة وقال بأن دنياكم وعقباكم أيضا ستتحسن. وعقباه

  .العاقبةعاقبة املتقني، واملعلوم أن الناس املاديني ال يستطيعون أن حيظوا ذا 
فالذين يصربون على إيذاء أهل الدنيا ويستعينون باهللا وحده وال ميدون أيديهم أمام أناس ماديني وال خيضعون 
أمامهم نظرا إىل قوم الظاهرية سوف يعطَون القوة يف هذه الدنيا وينالون الفتح واالنتصار يف اية املطاف بإذن 

  . اهللا
ى األمحديني يف باكستان ويف بعض البالد األخرى أيضا ويقال هلم أِن اتِبعونا يف هذه األيام تصب املظامل عل

، ولكن ينبغي أن وسنـزيل عنكم مصائبكم ومصاعبكم ونضمكم إىل صدورنا ولكن عليكم أن تقبلوا ما نقول
وإن السند . م عما قريبنتذكر أم خمادعون كلهم، والذي يعدونه جناحا هلم اليوم سيتحول إىل هزمية هل

فعليكم بالصرب . الدنيوي الذي ميارسون الظلم مستندين إليه اليوم سيتكسر كاخلشب املسوس ويسوى أرضا
إنه . حبسب قول اهللا تعاىل واخلضوع أمامه واالستعانة به، وإذا فعلتم ذلك فاعلموا يقينا أنكم سترثون األرض

 هو وعد مع املسيح � وبواسطته - � وهو وعد اهللا تعاىل مع النيب �وعد اهللا تعاىل مع املسيح املوعود 
، وستكون عاقبة املتقني هي احلسىن يف هذه �وعود  أنه سيتم إحياء الدين ببعثة املسيح امل- �املوعود 

ال بد من التضحيات، واحلقيقة أن هذه التضحيات تنري دروب النجاح، وهي اليت ترفع من . الدنيا واآلخرة
  .�لعاقبة للمتقنيوا�: مستويات التقوى وتبشر بتحقق قوله تعاىل



فلو أدرك أفراد األمة املسلمة هذا . فإننا فرحون مسرورون ألن اهللا تعاىل معنا وهو يبشرنا بالعاقبة احلسىن
 لتالشى االضطراب والقلق السائد  بدال من أن يكونوا معارضيه�السر وانضموا إىل أنصار املسيح املوعود 

على كل دولة مسلمة وعلى أفرادها، ولتحول ما انتشر فيما بينهم باسم اجلهاد من فساد وفنت وتناحر وتظامل 
فلم تبق التقوى ال يف الزعماء وال يف العلماء وبالتايل ال ميكن أن يدرك التقوى احلقيقية كل . إىل احلب والوئام

ء العلماء، بل إم قد وقعوا يف شرك هؤالء العلماء املزعومني واألحزاب املتشددة من يترىب على يد هؤال
لقد أثار هؤالء . فيقومون بأعمال خاطئة بعيدة كل البعد عن التقوى ظنا منهم أم يفعلوا ابتغاء مرضاة اهللا

ينتهجون ج الظلم، وليس العلماء مشاعر جيل الشباب وطمعوهم يف الفوز بالتقرب إىل اهللا وهكذا جعلوهم 
من أحد يفهم هؤالء الشباب واألمة املسلمة أن ما حتسبونه التقوى هو بعيد كل البعد عنها، وما ترونه حسنة 

بل إن قتلكم من يشهد بالشهادتني عملٌ . فليس باحلسنة، وليس باجلهاد احلقيقي الذي تقومون به باسم اجلهاد
، أي أم مفعمون مبشاعر الرمحة فيما "رمحاء بينهم"عاىل مسة املؤمنني أم لقد ذكر اهللا ت. يبعد عن التقوى

هل . فكيف ميكن أن يكون هؤالء سالكني سبل التقوى وهم يقطّعون القلوب وميارسون الظلم الشنيع. بينهم
ال حيب اهللا ! ؟ كالجيعل اهللا تعاىل العاقبة احلسىن ملثل هؤالء الناس؟ هل ميكن أن جيعلهم اهللا تعاىل وارثني لألرض

ومنهم من يرددون كثريا هتافات من أجل قيام اخلالفة، ولكن هل جيعلهم اهللا تعاىل خلفاء يف األرض؟ . الظلم
لظلم  رمحة للعاملني سيترك ا�هل اهللا الذي هو الرمحن ميكن أن يكون وليا للظاملني؟ هل اهللا الذي بعث النيب 

 بواسطة املسيح املوعود �إن اخلالفة احلقّة كانت ستقام حبسب نبوءات النيب ! ينتشر باسم نبيه احلبيب؟ كال
وكل اهلتافات إلقامة خالفة أخرى غري هذه اخلالفة احلقة ال دف إال إىل . وكانت ستقام بتأييد من اهللا ونصرته

  .ع الدنيوية والوصول إىل سدة احلكم والسيطرة عليهجين املناف
جاءين يوم اجلمعة املاضي فريق قناة تلفزيونية وسجلوا مقابلةً معي، ولقد قلت هلم أيضا بأن اخلالفة اليت 
ترقبون قيامها ليست باخلالفة احلقة، ألن اخلالفة احلقة قد أقيمت، ومل تكن لتقام بالظلم بل بتأييد اهللا، وهكذا 

ليت أفراد األمة املسلمة يفهمون هذا األمر فيتداركون الفساد واملكايد اليت يقعون فريسة هلا أثناء . مت حقاأقي
فال بد أن ندعو هلم أيضا يف رمضان هذا ألم يتيحون لغري املسلمني فرصة تشويه . تسابقهم إىل سدة احلكم

 إىل – الذين يتولون تدريس التعليم الديين -  لقد تطرق يف األيام املاضية أحد الربوفيسورات .�اإلسالم والنيب 
ال يهم العلماء املسلمني . �موضوع اخلالفة وتكلم كالما مسيئا قذرا عن اخللفاء الراشدين وعن النيب 

 إال إحراز القوة والسلطة واحلفاظ عليها، وصار هو شغلهم الشاغل، أما واملنظمات الدينية والزعماء والرؤساء
الرد على مثل هذه الترهات واإلساءات وإسكات هؤالء املسيئني فال يقوم به إال اجلماعة اإلسالمية األمحدية، 

ولقد . � إن مثل هؤالء املعارضني لإلسالم يكنون حقدا وضغينة للنيب. ولقد قمنا بالواجب ورددنا على ذلك
 �أنتج هؤالء فيلما جديدا اآلن ومسعنا أنه سيصدر اليوم من واشنطن وبرلني معا وهو يتعلق بسيدنا حممد 

 ولكنهم ال يعرفون أن هذا - والعياذ باهللا- �يظن هؤالء أم سينجحون يف االستهزاء بالنيب . والسيدة عائشة
  .سيودي بدنياهم وعقباهم، ال يفكر هؤالء يف عاقبتهم، ويقول اهللا تعاىل بأم سيلقون عاقبة سيئة



 أما ما نستطيع يف إطار القوانني من حماوالت أو رفع صوت احتجاج على مثل هذه اإلساءات فقد أمرت 
 أملانيا بالقيام به فور مساعي هلذا اخلرب باألمس، وعلى مجاعتنا يف أمريكا أيضا أن تستنفد جهودها مجاعتنا يف

 وعظمة مكانته تقتضي اليوم من كل أمحدي أن يكثر من الصالة �للقيام بالالزم، ولكن احلب احلقيقي للنيب 
  .سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم، اللهم صلّ على حممد وآِل حممد. �على النيب 

 ألنه هو الرد األمثل �ينبغي على كل أمحدي أن ميأل أجواء هذا اليوم وشهر رمضان هذا بالصالة على النيب 
، وليس من رد أفضل منه، كما أنه يولّد تقوى اهللا تعاىل اليت تبشرنا �نيب على هجمات األعداء على عرض ال

أي عندما ينسحق أعداء اإلسالم هؤالء . والْعاِقبةُ ِللْمتِقني: بعاقبتنا احلسنة عند اهللا تعاىل اليت قال عنها اهللا تعاىل
رون يف اهلواء فلن يإن . كتب عندئذ النجاح إال للمؤمنني احلقيقيني ولن تكون العاقبة احلسنة إال للمتقنيويتبخ

  .شاء اهللا
 - بكل مكٍر ودهاء- ينبغي على األمة اإلسالمية أن تدرك أن هذه القوى الشيطانية والدجالية جتعلهم 

يف تفريق مشل اإلسالم ملاذا برزت الفرق الكثرية فجأة؟ هناك قوى خارجية سامهت . يتحاربون فيما بينهم
إن هذه القوى تشن هجوما من الداخل من خالل إغارة . ليجدوا فرصةً لتشويه اإلسالم واملسلمني على الدوام

 وحياته واإلساءة إليها �بعض الفرق ضد بعضها، أما من اخلارج فيستهدفون تعاليم اإلسالم وذات النيب 
وإم يعلمون أن املسلمني سوف يثورون غيظًا وأملاً كردة فعل على مثل هذه األعمال، وستستغل . ههاوتشوي

ولقد خلَقت هذه القوى دوامة شيطانية ال . هذه القوى الفساد الناتج عن ردة فعل املسلمني لتشويه اإلسالم
فادعوا لألمة . أن املسلمني يرفضونهوهناك سبيل وحيد للتخلص منها إال . يستطيع أحد إخراج املسلمني منها

اإلسالمية كثريا من هذا املنطلق أيضا أن يهبهم اهللا العقل ليدركوا من هم الذين يبشرهم اهللا تعاىل بأن هلم 
  .أعينهم لريوا مشاهد انتصارات اإلسالم بأم �العاقبة احلسىن، وليتهم يؤمنون باملسيح املوعود 

 ونظام اخلالفة �أما ما قلته عن عاقبة اآلخرين فينبغي أال يبعثنا على الطمأنينة بأننا آمنا باملسيح املوعود 
موجود فينا، ونتبع نظاما واحدا، بل من خالل تنبيهنا إىل الصوم ورفِع مستويات التقوى جعلَ اهللا تعاىل من 

 يريد أن ينال حظا من بركات اجلماعة، وبركات اخلالفة، ويستفيد من بيعته للمسيح - يات كل فرد مسؤول
 أن –، ويريد أن يكون عبدا حقيقيا هللا تعاىل � استفادة كاملة، ويستفيض بكونه من أمة حممد �املوعود 

وإن شهر رمضان ذريعة لتحقيق الرقي يف التقوى، فاستفيدوا قدر ما تستطيعون من هذا . حيقق شرط التقوى
ألجل ذلك فعلى كل فرد من أفراد اجلماعة وعلى كل من يريد أن يكون مؤمنا أن يرفع مستوى تقواه . الشهر

وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا �: ولهولقد أرشدنا اهللا تعاىل إىل ذلك السبيل يف ق. حماسبا نفسه دوما
  ). ١٥٦اَألنعام (�لَعلَّكُم ترحمونَ

ا كنتم ترغبون يف أن تفتح فإذا كنتم تريدون أن تستفيدوا من رمضان وحتبون أن تروا عاقبتكم احلسىن، وإذ
عليكم أبواب الفالح، وإذا كنتم تريدون نيل رمحة اهللا تعاىل وأن ترثوا أفضال اهللا عز وجل، فينبغي أال تكونوا 
كالذين ال هادي هلم وال إمام، والذين هم متفرقون، ويقعون فريسة خلداع كل شخص يثري مشاعرهم باسم 

تدبروا يف أحكام . ل بالقرآن الكرمي والتدبر يف أحكامه واكتساب معرفتهاإلسالم وباسم الدين، بل عليكم بالعم



 الذي بعثه اهللا تعاىل يف هذا الزمان، ألن اهللا تعاىل علّمه، وقد علّمه �القرآن الكرمي بنظرة املسيح املوعود 
 بأن من يترك متعمدا حكما من أحكام القرآن �ولقد قال املسيح املوعود .  واتباعه له�بسبب حبه للنيب 

 الذي ذكرته �هذا هو فحوى كالمه . السبعمئة وال يهتم به فإنه عبثًا يدعي بيعيت والدخول يف مجاعيت
  .بكلمايت، فإن حضرته ال يعترب مثل هذا الشخص من مجاعته

 الرامحني، أرحم اهللا أن شك ال. لنا شديدا إنذارا يتضمنان هذا قبل عليكم قرأته آخر ومقتبس املقتبس وهذا
 سبل على سائرين أحكامي لطاعة يسعون للذين مفتوحة وتظل تفتح إمنا رمحيت أبواب أن أيضا يعلن ولكنه

 التقوى سبيل إىل يهديكم ما هو هذا ألن أوامري، من أمر بأي تستهينوا وال الربكات هذه فاغتنموا التقوى،
 عينه، حتجب املادية املنافع ألن عنايته تعاىل اهللا أحكام لبعض املرء يعري ال األحيان بعض يف. أتقياء وجيعلكم
 العادية األخالق عن بعيدة تصرفات هاحتصيل أجل من فيتصرف عنها، تغريه وغريها وجتارا الدنيا وأموال
 املادية املنافع هذه أجل من أحكامي وعن الدين عن تعرض كيف: له تعاىل اهللا ويقول. التقوى عن ناهيك
 كنت إذا غريك، مال يف باخليانة أو الدنيا ألهل بالتملق أو بالكذب املادية الفوائد ستجلب أنك تظن. املؤقتة
 كل منبع فهو تعاىل، اهللا عند من يأيت كله الرزق أن فاعلم ظلما اآلخرين قح بأكل مالك ستزيد أنك تظن
 وستقع لك، شرا تكون بل لك خريا تكون فلن مؤقتا نلتها ولو ذلك، اهللا يرد مل إذا الثروة تنال ولن ومال، ثروة

 احلالل الرزق يتيسر وال احلالل، الرزق فاطلب اهللا بطش من النجاة أردت فإذا. املطاف اية يف اهللا بطش يف
 * مخرجا لَه يجعلْ اَهللا يتِق ومن�: تعاىل اهللا قال. حيتسبون ال حيث من تعاىل اهللا عند من ويأتيهم للمتقني، إال

قْهزريو ثُ ِمنيال ح ِسبتحي نمكَّلْ ووتلَى ياِهللا ع وفَه هبسمن سببا له يهيئ اهللا فإن اهللا يتقي الذي أن أي ،�ح 
  : والسالم الصالة عليه املوعود املسيح يقول. يفكر ال حيث من إياه ويعطيه الرزق، أسباب
 بين لقد. الكرمي القرآن هو ذلك الختبار واملعيار والتقوى، الطهارة يف تقدمنا مدى يف دائما نفكّر أن علينا

 اَهللا يتِق ومن�: قال حيث أمورهم، ويتكفل الدنيا مكروهات من ينجيهم أنه املتقني عالمات من تعاىل اهللا
 حقا اهللا يتقي الذي أن أي ،�حسبه فَهو اِهللا علَى يتوكَّلْ ومن يحتِسب ال حيثُ ِمن ويرزقْه * مخرجا لَه يجعلْ

 اإلنسان عالمات من أن أي. حيتسب ال حيث من الرزق أسباب له ويهيئ املشاكل من خمرجا له جيعل اهللا فإن
 دون من تزدهر لن جتارته أن جرالتا يزعم املثال سبيل على. تافهة حلاجات يضطر يدعه ال تعاىل اهللا أن التقي

 يكون نفسه اهللا أن احلق. متاما باطل قوله ولكن لذلك، مضطر أنه حمتجا الكذب عن يتورع فال وزور، كذب
 اهللا، تركه اهللا ترك من أن اعلموا. احلق خالف هو ما قول إىل تضطره اليت املواقف من وحيميه للمتقي حمافظا

  )١ جملد امللفوظات.(يقينا نالشيطا وااله الرمحن تركه وإذا
 ليس اهللا ووعد عنده، من املتقي يرزق أنه تعاىل اهللا وعود من أن معناه ما أيضا والسالم الصالة عليه قال لقد

 دعوى يف كاذب أو احلرص، شديد جِشع أنه فإما بالتقوى، بالتحلي ادعائه رغم رزقه عليه ضاق فمن بكذب،
  . حال كل يف حق اهللا قول ألن التقوى،

 رخاء يف ويعيشون هائلة وثروات كثرية أمواال ميلكون الدنيا وأهل الكفار إن البعض يقول األحيان بعض يف
 عليه املوعود املسيح ويرد الدين، عن بعيدون أم مع املتع بأنواع ومنغمسني مسرورين فرحني العيش وحببوحة



 واحلقيقة احلقريين، الدنيا أهل عني يف بل الدنيا أهل عني يف مسرورون إم: ويقول ذلك على والسالم الصالة
 قد ولذلك الدنيا، حب نتيجة دائم قلق يف أم التجارب وتؤكد باطنهم، يف واآلالم احلرقة أنواع يعانون أم

 الدنيا حب هو املخدرات أنواع على البعض إدمان أسباب أكرب من إن. السكينة جللب الطرق أنواع اخترعوا
 لو. للسكينة جلبا املخدرات فيتعاطون الدائم، واالضطراب القلق هلم فتسبب تتحقق، ال اليت اءاألهو وأنواع

 غري رغبات من التخلص إن. قالئل أيام يف السكينة لنال تعاىل، اهللا برضا للفوز وساعيا حقا تقيا املرء كان
  .ربانية منة ذاته حد يف هلو ضرورية

 حبيث تقواه مستوى لرفع رمضان شهر يف فيسعى البال، يف أيضا األمر هذا يضع أن األمحدي املسلم فعلى 
 مراعيا يكسبه أن فيجب والثراء املال كسب أراد وإذا به، اهللا يأذن نطاق يف الدنيوية والرغبات املادية املتع جيعل

 أطالع أمس أول أو باألمس تكن. اهللا مرضاة ابتغاَء أمواله ينفق والثراء املال ميلك الذي التقي أن علما. التقوى
 القادة أحد بأن واقعة فيه وقرأت احملترم، خان اهللا ظفر تشودري عن احملترم رفيق بشري السيد ألّفه كتابا

 مرة وذات ولعائلته، لنفسه كامال جناحا فيه حيجز وكان فندق يف ويقيم لندن إىل يأيت كان األثرياء السياسيني
 كامال جناحا وأحجز ثري إنين وقال وحده، لنفسه الفندق من كامالً جناحا زوحج عائلته بدون لندن إىل جاء
 قال أنت؟ تقيم وأين: وقال التشودري حضرةَ سأل مث. ضيقة غرف يف هكذا العيش أستطيع ال ألين الفندق من

 أمواال اهللا آتاك لقد: الرجل فقال. عنده أيضا الطعام وأتناول رفيق بشري السيد شقّة يف غرفة يف أقيم: حضرته
 يسمع التشودري حضرة فظلّ. أنا أفعل كما بسخاء نفسك على أنفق هكذا؟ نفسك على تقتر فلماذا طائلة،
 لكي الطالب على ألنفق املال فأوفّر أنا أما نفسك، على اإلنفاق يف مسرف فإنك أنت أما: قال مث حديثه
 اليت والسكينة حيلة، ميلكون ال كثريين أناس على وأنفقه احملتاجني، حاجات لسد أنفقه كما دراسام، يكملوا
 السكينة، تلك على تطّلع أن تعاىل اهللا أدعو وإين املاديون، أنتم جتدوها أن يستحيل عليهم اإلنفاق يف أجدها
  . حاجام لسد الفقراء على دوما اإلنفاق وستتمىن هكذا، نفسك على اإلسراف ستعاف وعندها

 يف باجلنة اهللا بشرهم قد الذين هم األتقياء هؤالء ومثل كسبوها، أموال رغم ياالدن يف زهدوا قوم فهؤالء
  . اآلخرة ويف الدنيا

 يتجزأ ال حياتنا من جزًءا التقوى مستويات أعلى جيعل مبا رمضان صيام فيوض من حنظى أن تعاىل اهللا أدعو
 الدنيا يف احلسىن العاقبة لنا تكون وأن خرة،واآل الدنيا يف باجلنة وحنظى تعاىل، اهللا أفضال نرث وأن أبدا، عنها

 الصالة عليه املوعود املسيح بيعة يف دخلنا أن بعد لإلسالم حقيقية صورة لنعكس دائما نسعى وأن واآلخرة،
 نوصلها اليت وأدعيتنا وأفعالنا أقوالنا خالل من حنورهم يف ونردها اإلسالم أعداء هلجمات نتصدى وأن والسالم،

 عليه املوعود املسيح مجاعة إال مواجهتها على يقدر ولن اإلسالم ضد اليوم الشيطانية القوى احتدت دلق. املنتهى
 آخر أو بطريق الفخ يف املسلمني إليقاع اليوم خيططون اإلسالم أعداء إن آنفا قلت وكما. والسالم الصالة
 املسلمني قادة أما األعداء، ملؤامرات يفطنون ال املسلمني وعامة اإلسالمية، البالد على للهجوم مربرا ليجدوا
 باالستعانة سينجح أنه ويظن به، يفعل ما يدري فال حسنة نية ذا منهم كان ومن العموم، على النية طييب فليسوا

 هلؤالء نصحنا إن. دماره إال النتيجة تكون لن حبيث فأكثر أكثر اإلسالم أعداء فخ يف يقع أنه مع باألغيار،



 عالج فال بشدة، اإلسالمية األمة أجل من وتتأمل تقلق بل تتعاطف مجاعة يعادون إم بل نفعا، جيدي ال القادة
 ويرمحها األعداء، شرور من األمة حيمي أن تعاىل اهللا تدعوا أن عليكم هذا رمضان شهر ففي. الدعاء إال

 مكان، كل يف الظاملني ظلم من نياألمحدي املسلمني ينجي أن تعاىل اهللا ادعوا كما. والصواب العقل فيلِْهمها
 الدين أعداء أعيننا بأم ونرى برضاه نفوز لكي احلقيقية التقوى الشهر هذا يف يهبنا أن ذلك كل وفوق

 يف حقيقية ثورة نفوسنا يف يحِدث أن تعاىل اهللا أسأل. ونصرته اهللا بفضل خاسرين خائبني اإلسالم ومعارضي
  .آمني. هذا رمضان شهر
  

 
  

�����  
 


