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ا ِفي  �َّ َلُكْم ِفي �َألْنَعاِ� َلِعْبَرً� ُنْسِقيُكْم ِممَّ�ِ�َ﴿
ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرٍ( َ�َ)ٍ� لََبًنا َخاِلًصا َساِئًغا 
��َألْعَناِ/ َ �لنَِّخيِل  َثَمَر�3ِ  �ِمْن َ ا6ِِبَني  لِلشَّ
ِفي   َّ��ِ َحَسًنا  �6ِْ;ًقا َ َسَكًر�  ِمْنُه   �َ�َتتَِّخُذ
�َحى 6َبَُّك �َِلى ْBَ�َ *�Gَِلَك آلَيًة ِلَقْوٍ� َيْعِقُلو
�ِمَن َ ُبُيوًتا   Hِْلِجَبا� ِمَن   Jتَِّخِذ�  �ِBَ �لنَّْحِل 
ِمْن ُكلِّ  ُكِلي  ُثمَّ   * �َيْعِرُشوَ ا  �ِممََّ َجِر  �لشَّ
 Oَُيْخُر Gُُلًال  6َبِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  �لثََّمَر�3ِ 
 Sٌَْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفاB ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�ٌ/ ُمْخَتِلٌف
 ﴾�َ�ُر َيَتَفكَّ ِلَقْوٍ�  آلَيًة  Gَِلَك  ِفي   َّ��ِ  Xِلِلنَّا

(�لنحل:٦٧ -٧٠)
Bجعل   �B يوّ)  من صديق  6سالة   eصلت�
خلطبة  موضوعا  �لكرمية  �آليا3   iهذ من 
pعة. ��ملسألة �لB lثا6ها هي كيف kرِّ� 
 qلكرمي �خلمر، بينما يذكر �هللا تعا� �uلقر�
بعض  مع  �ملسكر  �لشر�َ/  �آلية   iهذ  x

�لنعم �إلzية؟ 
 X6لد�� �لع|�  فهُم  �ًال B ينبغي   :Hفأقو  
ليس   G� �آلية،   iهذ  x �ملذكو6  �ملستفا) 
�منا � �لربانية،  �لنعم  تعد�)  �آلية  موضو� 

 .X6تعلُّم �لد
� �هللا تعاq قد Gكر x هذi �ألمثلة B حلقيقة�
 Hملثا��  .�لإلنسا �تلفة  Bحو�ال  �لثالثة 
�أل�H هو تلك �حليو�نا3 �لl خلقها �هللا 
قا)�6 على �نتاO �للنب. ��ا تنتج كث�� من 
�للنب مع �Bا تتنا�B �(B Hنو�� �لطعا� من 
� � جتدها Bكلت ��حشائش �Bعشا/، 
�لشجر.   ��6�B� ��لقش  �جلا�  �لعشب 
فكل طعا� من B)� �ملر�تب هو طعا� zا. 
�هذ� هو موضو� �لع|� من �ألنعا�. فتلك 
 ،Sمة من �لذكا��ملخلوقا3 �لl نر�ها �ر
تتغذ�  لنفسها..  تفكر   �B تستطيع  �ال 
على B(6B �ألطعمة �تنتج لبًنا خالًصا سائغا 

للشا6بني.    
�على �لنقيض Gكر �هللا �إلنساَ� �لذJ جعل 

له �لطعا� �لر�قي من متر �عنب �غ��ا من 
�نتفاعا  به  ينتفع  من   Xلنا� �من  �لفو�كه، 
مفيد،  صحي  كطعا�  �يأكلها  صحيحا، 
�kيل  �ستعماله،   Sيسي من   Xلنا� �من 
)نيئة  ما)�   q� �لنافع  �لر�قي  �لطعا�  هذ� 
�لنفع �q سم  كريهة... من ما)� عظيمة 

 !�شديد �لضر6 باإلنسا
�هكذ� تتبني مكانة هذ� �لصنف من �لبشر  

باملقا6نة مع �ألنعا�. 
�ملنحطة،  �لكائنا3  من  ُتَعّد  �ألنعا�   
�ألنعا�  �ملخلوقا3.  6Bقى  ُيَعّد   ���إلنسا
تنتج  �منه  �لطعا�،   HشكاB Bحط  تأكل 
طعاما صحيا للغاية، فتنتفع به، �ينتفع به 
منعش،  بشر�/  فيستمتع  معها،   ��إلنسا
 ���إلنسا كب��.  غذ�ئية  فو�ئد  فيه  ��د 
x �ملقابل يأخذ �لفاكهة، �هي من Bطيب 
�ألنعا�   .SJ(6 Sشي q��لطعا�، فيحّوzا 
ال  �لبشر  �بعض  �لبشر،  لصا�  تعمل 
ما   �يصنعو بل  �آلخرين،  لصا�   �يعملو
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يضرهم �يفسد حياִדم!
� صلة �ثيقة G فسا)هم�� عقو� �لبشر � 
 JB  x قوما  جتد  فلن  �ملسكر�3،   H�بتنا
 ��يتَحّلو �لكحوليا3   �يشربو  �مكا
�قا3 B  x كانو�   ��� ��لتقو�؛  بالو�6 
 OGمنا بعض   ��ُيبد �لسكر  عن  �متناعهم 
يظلو� �ر�مني  Gلك  مع  فإ�م  �لتحضر، 
 Hحا �لطيبة  ��لقيم  �لرفيعة  �لسجايا  من 
�Bحط ما فيهم  BسوB يصد6 منهم�سكرهم، 
 ���لطغيا �لظلم  �Bحد�(   .�يثملو عندما 
6�با �Bمريكا �ليو� يتصل �B x جندها lل�
عر�  �نفصمت  �كلما  باخلمر.  معظمها 
�لشر  ينتشر  �بسببها  �خلمر،  فسببه  Bسر� 
 x تلقائيا  �لسلو¤   Sسو� ��لظلم  ��لزنا 

�لبيو3. 
فهنا¤   .X6لد�� �لع|�  نقطة  هي   iهذ  
�نو� �6ٍ�.  S¦( نو� :�نوعا� من �حليو�
 �(B مرتبة فإنه ُيعطى �(B يعد Jما �لذB
مفيد  صحي  طعا�   q� �kوله  �ألطعمة، 
 ��إلنسا Bيها  �Bنت  لك،  �يقدمه  لذيذ 
Bشر�  بل  )6جة،  منها  6Bفع  هو   Jلذ�
�ملخلوقا3، ُتعَطى Bفضل �ألطعمة فتحوzا 

!Sألشيا� B(6B q�
 بعد هذ� يأ§ مثاH �لنحل. �هو x �لو�قع 
 J�لذ مثال  �ُيضر/  عميق،  مغز�   �G
�ملرتبة �لعليا من �لبشر.. فقد جاG Sكرها 
بعد Gكر �إلنسا� لإلشا�6 �q �ألفضل من 
تغّير  �إلzي حد(  �لوحي  �نتيجة  بينهم. 
هنا¤ حشر�3  �لكائنا3.   iهذ  x عظيم
�لنحل،  من  �لعكس  على  �لكنها  Bخر�، 
 x تتشابه �6مبا  �لوحي،  هذ�  من  �ر�مة 
تتغذ�  �حد��ا  �لكن  �خلا6جي،  �ملظهر 
6حيق   H�تتنا ��ألخر�  �ألقذ�6،  على 
من  B©ى  شيئا  �أل;ها6   x  �� �أل;ها6. 

�لثما6، فهي حتمل 6�ª �لثمر�. ��ا طعا� 
�ال  للغاية،  لطيفة  خو�¬   �G 6�حا¦ 
ميكن تصو6 طعا� 6Bقى منه. �عندما يذكر 
�لذبا/،  صو�6  �لذهن   q� تقفز  �لنحل 
�يد6¤ �إلنسا� ما �لذJ فّر� بينهما. �نه 
فا6ُِ� �لوحي.. �نه فا�6 �لقر/ من �هللا. 

 (�ّ;ُ  �G�  J(لعا�  ��إلنسا  �B �ملثل  فوجُه   
� �عل منه طعاما B بطعا� صحي فبوسعه
� يتخذ منه طعاما صحًيا؛ B بوسعه�جنسا، 
 iتطوير� �لطيب  �لطعا�  حتويل  �لكن 
من  ليس  �لبشر  �ملنفعة  ��ضح  zد� 
من  �ظيفة  �نه   .J(لعا�  ��إلنسا �ظائف 
 �يقيمو �لذين  �إلzي..  �لوحي   �يتلقو
منـزلة   ��Sيتبو �لذين   ..qتعا باهللا  صلة 
Bنفسهم   ��يربطو �هللا،  من  بقرֲדم  سامية 
 Hبوسعك �لقو�بالوحي.. فتتبدH حاzم. 
حتويال  �لذبابة  يشبه  ما   Hِّوk �لوحي   ��
 �B لك�عجيبا، �ُيحد( ֲדا ثو�6 6�حية. 
 ��لذk Jد( لإلنسا �لتغي�  تتخيل ِعظم 
��G نـزH عليه �لوحي �إلzي! فقّد� �لنحل 
نو6   x �تقدمو�   ��ُغذ �لذين  للقو�  مثاال 

�لوحي.
�ًال B لُّك(B ،ّيها �لنحلةB :qهللا تعا� Hيقو 
�حلماية  نظا�  فيه   Jِّلُتِعد مسكنك  على 
ُكِلي  �لنقي. ﴿ُثمَّ  �لصحي   Sللغذ� �لال;مة 
ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�3ِ﴾. �هنا¤ حكمة ضمنية 
�ال  �لطيبا3   ��معو فالذين  عميقة، 
 � �ما  يضيعو�ا،  فإ�م  ±مايتها   �يهتمو
 x zم  حق  فال  �ملطلوبة  �حلماية   ��يوفر
جهة  من  �جلمع   �� �جليد�.   Sألشيا� pع 
��لتضييع من جهة Bخر� هو عد� �حتر�� 
 :qتعا �هللا   Hيقو لذلك  للطيبا3.  �تقدير 
تذهبني   ² �حلماية،  مها�6  نعّلمك  �ال B
ما  �هذ�  �لزهو6..   x ما  Bحسن  جلمع 

 

�لذبابة  يشبه  ما  �وِّ�  �لوحي   ��
ثو!�  ֲדا  'ُيحد$  عجيبا،  حتويال 
!'حية. 'لك 6� تتخيل ِعظم �لتغي. 
�=� نـز� عليه  ��لذ@ �د$ لإلنسا
 �لوحي �إلGي! فقّد �لنحل مثاال للقو
�لذين ُغذ'� 'تقدمو� I نو! �لوحي.

تفعله �لنحل.. �حيثما نوجه �ألنظا6 نر� 
��لعريشا3.  �ألشجا6  �³ل  �جلبل،  ³ل 
�ال B خللية� eكلها تتبع نفس �لطريقة: تب�
Gلك  بعد  �أل;ها6   q� تتجه   ² للحماية، 

جلمع �لرحيق.
ُسُبَل  ﴿َفاْسُلِكي   :qتعا �هللا   Hيقو  ²  
6بك  طر�   x  Jس�  JB 6َبِِّك﴾.. 
موضو�  توضح  �لعبا�6   iهذ� بتو�ضع. 
�آلية. فما �ملر�) من ﴿ُسُبَل 6َبِِّك Gُُلًال﴾؟ 
 �B منحها �هللا لكم، ينبغي lكل �لتعاليم �ل
تنتهجوها �تس��� على هديها، ألنكم لو 
� متا6سـوها فسُتـْحرمو� من �ملنـافع 

�لl تترتـب عليها لكم �لغـ�كم. 
�لثمر�3،  تأكلي من كل   �B �ال يكفي  
� تأكليها �متتصي معها 6حيق B منا ينبغي��
 �B �ليها،  ُهديت   lل� بالطريقة  �لزهو6، 
�لكرمي   �uلقر� �ليها   Jيهد  Jلذ� بالطريق 
)�ئما  يناسب  فاملثل   ..Sلسما� �حي   �B
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�لنحل �pاعة �ملؤمنني. 
ُمْخَتِلٌف  َشَر�ٌ/  ُبُطوِنَها  ِمْن   Oَُيْخُر﴿  
��أل;ها6  �لثمر�3   �تبد قد  Bَْلَو�ُنُه﴾. 
متشاֲדة، �لكن ما µرO من بطو� �لنحل 
 .��أللو� متنو�   �يكو سو�  �zضم  بعد 
للبشر،   Sشفا هو   ..﴾Xِلِلنَّا  Sٌِشَفا ﴿ِفيِه 
 Hيقو كما   Xللنا  Sشفا Bيضا  �هللا  �كلمة 
 Sٌَما ُهَو ِشَفا �ِuِمَن �ْلُقْر Hُُِّنَنز��هللا �: ﴿َ
 x موجو)   Sفالشفا لِْلُمْؤِمِنَني﴾.  �6َْحَمٌة َ
�الثنني، �لكنه Bحسن ما يكو� �نطباقا على 
�ألمم �لl تأسست على نو6 �لوحي �إلzي، 
��لl ترّبت �نشأ3 على هدJ من كلمة 
Bنشأها   lل� �ملسلمني  فجماعة   .qتعا �هللا 
سيدنا �مد �ملصطفى � ينطبق عليهم َمثل 

�لنحل هذ� متاما.
� تتفكر�� كي B ملجيد: عليكم� �uلقر� Hيقو
تفكرمت �شرعتم   �G�� �ملثل.  تد6كو� مع· 
 iمعنا عن  �لبحث   x �لعقل   Sضو على 
�حذ�6  �6ئعة.  معا¦  �آلية   x  ��فستجد
من �ملر�6 على هذi �آلية مر��6 سطحيا، 
 ..���تتفكر �تتأملو�  تتريثو�   �B ينبغي  بل 

ح¹ تعثر�� على �لرسالة �ملوجهة �ليكم. 
�موضو� �لتفكر يناسب باطن هذi �آلية  
طعاما  Bعطَي   �G� �ملؤمن   �B مبع·  Bيضا، 
�عندئذ  �يتأمله،  فيه  يتفكر  فإنه  6�حيا 
جديد�  بريًقا  �لطعا�  هذ�  على  يضفي 
يتفضل  �كلما  جديد.   Sشي عنه  �يتولد 
 iتكرk ال  فإنه  �ملؤمن  على   qتعا �هللا  به 
�عله  �منا � �kصرx i شخصه..  لنفسه، 
x منفعة �آلخرين، �يكو� بذلك مصد�6 

عظيما لشفاS بe �لبشر. 
 Sعلى ضو ���.. تفكر��x كل ما تتفكر 
�نكم   .6���لغر �ألنانية  بد�فع  ال  �لوحي، 
�ملجيد ֲדو�   �uلقر� uية من  تدبرمت  ��G ما 

�عندئذ  Bنفسكم.   �ºدعو فإمنا   6��غر
 �B ميكن  �ال  �لشيطانية،  �ألفكا6  تتولد 
� علما حقيقيا باملع· uجتنو� بذلك من �لقر
�لصحيح. ففي قوله تعاq: ﴿َفاْسُلِكي ُسُبَل 
 ��س� �ملع·.  عميقة  6سالة  Gُُلًال﴾  6َبِِّك 
�ثقتم �بتو�ضع x سبل �هللا �. لو �عتمدمت 
Bنفسكم من غ� BساX لذلك ��تبعتم   x
طريق �لتك| ��لغطرسة فلن يكو� بوسعكم 
 J6��لتوصل �q �ملع· �لر�حا¦. من �لضر
��لتو�ضع،  �حللم  سبيل   ��تتخذ  �B لكم 
تعاليم  تتبعو�   �B ��تكم، �ينبغي G منكرين
� �ملجيد ��لن« �ألكر� �مد �ملصطفى uلقر�
�، ² عليكم �لتأمل فيها مليًّا.. أل� �لتأمل 
بنو6   ���خذ �ألمر.   x �لنظر   ��معا  eيع
تطبيق  �ينبغي  �لتقو�.  مع  �لكن  �لعقل، 
�ليه من تلك �ملعا¦ لصا�  �كلِّ ما تتوصلو
 ��لبشر، �يكو� لديكم �إلميا� بأنه سيكو

شفاB Sكيد� zم. 
تفك�   �لوٍ �لكل  �تلفة،   �Bلو� �نكم   
�تلف. من حيث �لظاهر تشربو� 6حيقا 
�لكنها  �لربانية  �لتعاليم  6حيق  ��حد�.. 
 �ُتخرO من )�خلكم موضوعاB 3�G 3لو�
 Jتوk اz ��تلفة.. كل مع· zا، �كل لو
� سر �لقو� �لكلية للجماعة � .Sعلى �لشفا
�لزهو6  يكمن x هذ�. ��ا تشر/ 6حيق 
�لنبوية �تتخذ  6�) �ألحا)يث ���لقرuنية، 
 x لكG تقو� بكل�لنفسها عا)� �لتفكر، 
 ،6��لغر  �B  Sالستعال� عن   iمنـز تو�ضع 
مت|ئة من حوzا �قوִדا، معتمد� على �هللا 

تعاq مستعينة بنو6 �لوحي. 
 لقد عرضت َمَثل عسل �لنحل �لذJ يالئم 
عا�،  بوجه  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�لنحل   �� طريقة.  من  Bكثر   x �يناسبها 
حتو� بني �أل;ها6، �تصل �q ش¹ �أل;ها6 

�لعسل.  هو  طعاما  �تعد  عصا6ִדا،  متتص 
�zذ� �لعسل Bلو�� �تلفة، ُتعطي uثا�6 �تلفة 
�عندما تستعمل هذ� �لطعا� فإ�ا تنتج منه 
 �B  JB منه؛  6Bقى  �لطعا�  من  uخر  نوعا 
 �B لنحل تصنُع من �لعسل خالصَة �لعسل�
�ال تستبقي  ،)Royal Jellyمللكي (� Sلغذ��
هذ� �لغذ�S لنفسها، بل تقدمه مللكة �لنحل. 
�منا على � �لعسل،  تتغذ� على  فامللكة ال 
فيها  تتولد  لذلك  �لعسل، �نتيجة  خالصة 
 Oنتا� من  فتتمكن  عا)ية،  غ�  قد3�6 
� َمَثل B يتB6 يضاB من هذ� �جلانب��لنسل. 
�لنحل يناسب �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
متاما. فعندما يتفكر �أل�ديو� x كال� �هللا 
�أل;ها6  عص�   �يشربو عندما   JB  ،qتعا
على �ختال� Bنو�عها x �لعا� �لر�حا¦، 

�لقو� �لكلية للجماعة  � سـر �
يكمن I هذ�. �Pا تشـرO !حيق 
�لزهو! �لقرUنية، ''!'S �ألحاSيث 
�لنبوية 'تتخذ لنفسها عاS� �لتفكر، 
 Xتو�ضع منـز I بكل =لك 'تقو
عن �السـتعال[ 6' �لغر'!، مت\ئة 
من حوGا 'قوִדا، معتمد� على �هللا 

تعاb مستعينة بنو! �لوحي. 
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 ��يكتسبو� �لعقل من كل Gلك، ² يصنعو
نوعا من �لعسل يضعونه x خدمة �لدنيا، 
�هم Bيضا يستمتعو� به. ² من هذ� �لعسل 
�من كل �ملعا�6 �للطيفة - �لl �نو�ا  -
� يذكر�نه ¿ عند �للقاS. فما B ،َّ¿� �يكتبو
Bقدمه لكم هو x �حلقيقة هد�يا.. شا6كتم 
�ّ¿ 6حيقها،  �يصل  َّ¿� �6ساzا   x يعاp
على  ينطبق  �ملثل  �هذ�  بينكم.  �;عه B  ²
كل من يشغل منصب �خلالفة x �جلماعة 
� مقا� �خلليفة ليس ��إلسالمية �أل�دية. 
�منا �مقا� تقدمي �zد�يا لآلخرين فحسب، 
 iمن هذ�هو مقا� تلقِّي �zد�يا منهم Bيضا. 
تلك  مستمر�  بصو�6  Bتلقى  فإ¦  �لوجهة 
�ملعا¦ �لl هي خالصة عقل �جلماعة x كل 
³BاS �لعا�.  فإ�G ما كتب �¿ Bحد �إلخو� 
x مسألة ما، فإ¦ ال Bنظر �ليها Bبد� على 
� عقو� يستحق �إل�اH.. ظنا B 6��Bا غر
 eليس لديه ما يعلم J(لرجل �لعا� �B eم
من  منهم  �لقر�يني  بعض   ��� �ياi.. كال 
 ¿���6B �G) �لكتابة �ال µط حرفا ��حد�، 
 Sلبسطا� Sليكتب له.. من هؤال iغ� Hسأ
من يكتب �¿ نقاطا من �حلكمة ��ملعا�6 
عا6مًة،  نشو�  نفسي  يغمر  ما  �لربانية 
 �B ينبغي  لذلك  ֲדا.  �Bنتفع  �¦ ألتقبلها �
 �تتذكر�� �لغذ�S �مللكي �لذJ تصنعو�، فإ
خليفة �لوقت يستمد منه �لقو�، �تز)�) به 
)�ئما  تقدمو�   �B فعليكم  �لر�حية.  قد�6ته 

6حيق فكركم للخليفة. 
تقع x خطأ  فعندما  �ضافية.  ميز�  �هنا¤ 
ما �يهد) فكر¤ بإحد�( ضر6 ما �kس 
� فكر¤ هذ� x طريق B خلليفة بنو6 �لوحي�
عنه  kيد   �B 6بك﴾  ﴿سبل  مع  يتفق  ال 
فإ� �خلليفة سو� kّذ¤6 �ينبهك لتجنب 
هذ� �لنو� من �لزهو6، فال تشر/ منه ألنه 

 �G� له  مهلك  �لسم  هذ�   �B  �6B� سم، 
من  �ألسلو/  هذ�  عن  �يبتعد  يتوقف   �
يفهم  ح¹  له  Bبني   �B  H��Bحا �لفكر.. 
يظهر  نا)�6  قلة   Sباستثنا� عنه.  �يرجع 
�حلب  بكل  ��ابية  �ستجابة   ��أل�ديو
�خلطأ  B)6كنا  لقد  �هللا،  �يقولو�: جز�كم 

�لذJ كنا نرتكبه �نتو/ عنه. 
�ضحه B �B 3(6B Jهذ� هو �ملوضو� �لذ 

لكم على ضوS هذi �آليا3 �لكرمية. 
� ميكننا من �لتدبر ��لتفكر B � عسى �هللا 
� �عل كل B�Bكثر �Bكثر x هذi �ملو�ضيع 
 x فر) منا ³لة.. خاضعة لوحي �هللا، تس�
سبله بالتو�ضع، �تأكل من �لثمر�3 �لر�حية 
�لطيبة، �ُتخرO منها شر�با سـائغا شافيا، 

خاليا من �لفسا) ��لضالH؛ �للهم uمني. 
(ملخص خطبة �جلمعة بتا6يخ ٥-١-١٩٩٠)

� �لنحل تشر/ من B ال حتسبو��;هر سا�. 
�منا x حاال3 نا)�6 ��لزهو6 �لطيبة فقط، 
ال kد( Gلك. �ملا كا� �ملوضو� يتعلق 
 iهذ يرينا   qتعا �هللا   �فإ  ...Xللنا بالع|� 
�لتجربة x �لنحل. قد تصنع �لنحل عسًال 
شديد �خلطر بل قد يكو� قاتًال x بعض 
 �B لباحثني� �ألحو�H. لقد �كتشف بعض 
مثل هذ� �لعسل موجو) x بعض �ملناطق، 
�هللا  بفضل  هو  عامة  بصفة  �لعسل  �لكن 
 iهذ ��قصدJ من بيا .Xللنا Sشفا qتعا
ينتج  قد  "�لعسل"  عن  �لباحث   �B �خل|� 
� يبقى �ملرS حتت B J6�ً©ا. لذ� من �لضر
 Jلذ� �لوقت..  خليفة   JB �لوحي  هد�ية 
 Jلذ�� عليكم..  حفيظا   qتعا �هللا  Bقامه 
Bفكا6كم،  خالصة  �ليه  تقدمو�   �B ينبغي 
�ملَلكي..   Sَلغذ�� �ليه  مو�  َقدِّ uخر  بتعب�   �B
�لوال Gلك  .Sليه كل شي� تقدمو�   �B ال 
ما �جد خليفة �لوقت فرصة للتفكر. فلو 
�أل�ديني  �ملسلمني  من  ماليني  عشر�   �B
�هللا  بفضل  ��لباليني  �ملاليني   q� تضاعفو� 
�خلليفة كل شيS على   q� �كتبو�  ،qتعا
Bنه خالصة فكرهم.. فمن �ملستحيل عليه 
� يقرiB كله �لو قر��S سطحية متعجلة. B
عليك   �بأ تذكر¤  �مللكي   Sلغذ�� فمسألة 
تلّخص   ² �ألمو6،  تلك   x �لتفكر  �ًال B
ظفر3  Bنك  حتس  �عندما  جوهرها؛ 
بتوجيه من �هللا تعاq مبسألة علمية عظيمة 
على   Åلعر� تستحق  �Bا  �تر�  لطيفة.. 
kميك  �لسو�  �ليه  ْمها  فقدِّ �خلليفة.. 
�خلليفة من �خلطأ �B �Gحسَّ بأ� هنا¤ خطأ 
� �ختلط بفكر¤ بعض �لفكر B (غ� مقصو

�لسا� �لسو� يبينه لك. 
 Bحيانا يرسل �¿ بعضهم ما kسبه حكمة 
عظيمة، �ال يتمكن من Æ6ية ما فيها من 

شديد  عسًال  �لنحل  تصنع  قد 
بعض   I قاتًال   �يكو قد  بل  �خلطر 
 Xهذ  �بيا من  'قصد@  �ألحو��.... 
قد  "�لعسل"  عن  �لباحث   �6 �خل\� 
ينتج kًا. لذ� من �لضر'!@ 6� يبقى 
خليفة   @6 �لوحي  هد�ية  حتت  �ملر[ 
�لوقت.. �لذ@ 6قامه �هللا تعاb حفيظا 
عليكم.. '�لذ@ ينبغي 6� تقدمو� �ليه 
مو�  خالصة 6فكا!كم، 6' بتعب. Uخر َقدِّ
تقدمو�   �6 ال  �ملَلكي..  �لغذ�َ[  �ليه 
ما 'جد  =لك  'لوال  �ليه كل شي[. 
 �خليفة �لوقت فرصة للتفكر. فلو 6
عشر� ماليني من �ملسلمني �ألtديني 
تضاعفو� �b �ملاليني '�لباليني بفضل 
كل  �خلليفة   b� 'كتبو�   ،bتعا �هللا 
شي[ على 6نه خالصة فكرهم.. فمن 
'لو  كله   X6يقر  �6 عليه  �ملستحيل 

قر�[� سطحية متعجلة. 




