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التقوى

± ¡من %Iع فيه �ملؤ{خو? 
%نه كا? ¡منا حالكا غا{قا 
�قت   ±�  ،Dلظلما�  ±
كا\ �لفسا\ يعصف فيه مبستقبل �لبشرية 
@ليه  �لذ� كا? على شفا ها�ية \فعها 
على  %طبق  �ßطاÃ كب; �فسا\ عظيم 
�لنä � ليكو?  �لعا·، بعث �هللا تعا< 
�لبشرية، �ليكو?  للعاملني �لينقذ  {#ة 
¡من بعثته عالمة فا{قة %\D @< »ضة 
عظيمة �فجٍر جديٍد لإلنسانية. كانت 
تلك ليلة حالكة، �لكنها كانت تستر 
عظيمة   Dبركا ظالمها  ُجنح  حتت 
ما  سرعا?  للبشرية  تعا<  �هللا  قّد{ها 
كشف عنها �لفجر. كا? �لك �لفجر 
�لعا·  %نا{  �لذ�   � 3مد  فجر  هو 
��لفسا\  �لفسق   Dظلما من  �%خرجه 
�لتقو¥  نو{   >@ ��خلسر�?  ��لتبا{ 

��لصال� ��لفو¡ ��ال¡\ها{.

منفعة  �نتفع  قد  بأسر�  �لعا·   ?% �مع 
�لنä �؛ حيث حدثت  ببعثة  عظيمة 
�ملسلمني  بأيد�  �ما\ية  {�حية  ثو{! 
�علم  نو{  عصر   >@ �لبشرية  نقلت 
خاصة  �ملسلمني   ?% @ال  ��¡\ها{، 
كانو� َمن نالو� %عظم �ل�كاD بفضل 
لذلك   .�  äللن ��ّتباعهم  تصديقهم 
خاصة  نعمة  تشكل  �لبعثة  هذ�  فإ? 
�مّنة عظيمة من �هللا عليهم %{�\ �هللا %? 

.cُيذّكرهم ֲדا على �لد��
بالرسالة   �  äلن� تعا<  �هللا  كّلف 
ليلة   ±  �yقر �حي   ��% عليه  �%نز� 
كا?  �ملبا{�.  {مضا?  ليا¹ شهر  من 

��� �لوحي قوله تعا<: 
َخَلَق  َخَلَق *  �لَِّذ�  َ{بَِّك  ِباْسِم  ﴿ْقَرْ% 
 cُْإلِْنَساَ? ِمْن َعَلٍق * �ْقَرْ% َ�َ{بَُّك �ْألَْكَر�
* �لَِّذ� َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم �ْإلِْنَساَ? َما 

َلْم َيْعَلْم﴾ (�لعلق ٢-٦)

ففي هذ� �لوحي %علن �هللا تعا< %? هذ� 
�لكلماD من �لوحي سو¦ تنمو �تتطو{ 
 ?%� �لعلقة،  من  �إلنسا?  يتطو{  كما 
�سيحقق  3مد  يا  سيكّرمك  تعا<  �هللا 
ال¡\ها{  %ساسا  سيضع  �%نه  %مانيك، 
 vمكتو جديد  �علم  لإلنسانية  عظيم 
مرقوc بالقلم؛ {�حي �ما\�، · يعرفه 

�إلنسا? من قبل. �هذ� ما كا?!
�هللا  لكن   ،Dياy بضع  تلك  كانت 
تعا< قّد{ %? يتبعها نز�� yياD كث;! 
%صبحت فيما بعد �لقرy? �لكرمي؛ �لك 
 Dآليا� هذ�  فكأ?  �لكامل.   vلكتا�
�ل  �لعلقة  مبنـزلة  كانت  �أل�< 
صو{!   ± �لكما�   >@ لتصل   D}تطو
�ل  �لليلة  تلك  فكانت  �لكرمي.   ?yلقر�
قْد{  ليلة   Dلكلما� تلك  فيها  نزلت 

�لقرy? �لكرمي!
�لنä � �{با�  كا? �هللا تعا< قد %عّد 

�ملهند� متيم !بو �قة
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قلبه  �جعل  عظيم،  خلق  على  �جعله 
 ±� من;�،  سر�جا  �جعله  به،  معلقا 
تلك �لليلة قّد{ �هللا تعا< %? يرفع هذ� 
�لسر�¿ �ملن; �يضعه ± مد�{�، ليصبح 
فكانت  ��ملا\�.  �لر�حي  للعا·  óسا 
حيث   ،�  äلن� قْد{  ليلة  �لليلة  تلك 
كلفه �هللا تعا< مبا قّد{� له ��ضعه ± 

مكانته.
عاين  قد  قليلة   Dسنو� @ال  هي  �ما 
�ملسلمو? é �لعا· %Iع ما قّد{� �هللا تعا< 
خاصة  �ملسلمو?  �بد%  �لليلة.  تلك   ±
�لبعثة  لتلك  �ائلة �  Dكا�بال ينعمو? 

�ملبا{كة ± حياִדم �لر�حية ��ملا\ية.
�تذك;� ֲדذ� �لنعمة �لعظيمة، فقد قطع 
�هللا تعا< عهد� مع �ألمة �إلسالمية تعّهد 
�تلك  �لنعم  هذ�  على  Òافظ   ?% فيه 
باستمر�{  �م  Ñد\ها   ?%�  ،Dكا�ل�
لو قامو� مبا يترتب عليهم. ففر� على 
�ملسلمني %? يصومو� هذ� �لشهر �لكرمي 
- �لذ� �ضع فيه �هللا تعا< %سا¯ كل 
 �  äلن� ببعثة  ֲדا  ينعمو?  �ل  �لنعم 
��بتد% �حي �لقرy? ± {مضا?- �متنانا 
�شكر� هللا تعا<، é تعهد %نه سيكرمهم 
سينـز�  �لشهر  هذ�   ± خاصة  بليلة 
 Dبركا� خاصة  نعما  فيها  عليهم 
\عا�هم.  فيها  �يستجيب  عظيمة، 
 Dم فيها @ميا»م بإنز�� جتليا��سيجد\ 
 vبقر فيها  يستشعر�?  عليهم  خاصة 
يكشف  تعا<  �كأنه  منهم،  تعا<  �هللا 
تطلبون¾  من  يا  �يقو�:  �جهه  عن 

�تسألو? ع¾، ها %نذ�!
�هللا  قطعه  �لذ�  �لعهد  هذ�   È�}% فما 
�إلسالمية ֲדذ�  �ألمة  %سعد  �ما  تعا<! 
�م  فتح  �لذ�  لعبا\�  �ملتجد\  �إلله 
 Dجتليا�  Dياy يعاينو�  لكي  �لطريق 
�بركاD متجد\! تقو� @ميا»م �تقرֲדم 

من �ليقني!
ينبغي  �لفر\�،  �لصعيد  فعلى  �هكذ�، 
كامال  عامه  يقضى   ?% �ملؤمن  على 
سبيله   ± Ðاهد�  تعا<،  �هللا  طاعة   ±
�لشد�ئد،  عند  صابر�  �لشيطا?،  3ا{با 
منها  ظهر  ما  ��لفو�حش   éإل� متجنبا 
�ما بطن، é يدخل {مضا? تا{كا %يضا 
 cحلر�� �جتنب  بعدما  �حلال�  من  شيئا 
�هجر�. عندها سيكرمه �هللا تعا< بليلة 
�هللا   cكر% كما  منـزلته  �لقد{ حسب 
�لعظيمة.  قد{�  بليلة   � 3مد�  سيدنا 
 cلعا�  ± cلتقد� �يعطيه \فعة ملزيد من 
�لنعم  من  مزيد�  ير¥  كي  يليه،  �لذ� 

.Dكا�ل�� Dلتجليا��
�على صعيد �ألمة، فال شك %? �ألمة 
\�مسة  ليلة  ُجنح  حتت   ý¡تر �آل? 
من  كث;�  �ألمة   Dخسر� حالكة. 
حفظها   cعد نتيجة  ��لنعم   Dكا�ل�
تعا<  �هللا   ?% �كما  معها.  �هللا  لعهد 
ليلة   ±  �  äلن� بعث  قد  بر#انيته 
حالكة %صبحت ليلة �لقد{، فكا? لز�ما 
على �ملسلمني %? يد{كو� %? هذ� �لليلة 
بعثة  فيها  �هللا  قّد{  قد{ �م؛  ليلة  %يضا 
مبنـزلة  هو   �  äللن  vمند�� نائب 

�لقمر �ملن; �لذ� يعكس ضيا� �لشمس 
طريقهم  ير��  للمسلمني كي  �ملحمدية 
يعلن  �لقمر  هذ�   .Dلظلما� هذ�   ±
للمسلمني �للعا· %? �لشمس �ملحمدية 
موجو\!، �هذ� شي� من نو{ها %عكسه 
لكم، �لكنكم %نت %شحتم بوجوهكم 
�جوهكم  توجهو�   ?% فعليكم  عنها. 
فيكم  يشر�  كي  �لشمس  هذ�  تلقا� 

»ا{ جديد.
هي  �لكرمي   ?yلقر�  ± �لقد{  سو{!   ?@
@عال? متجد\ عن %? �هللا تعا< لن يتر� 
�لعا· يغر� ± �لظلماD، كما لن يتر� 
له.  »اية  ال  ليل   ± خاصة  �ملسلمني 
�لذ�  �لقد{  هذ�  ير�?  �ملسلمني  فليت 

قد{� �هللا تعا<.
@? �لعهد �إل�ي على صعيد �ألمة يتضمن 
تلك  تنا�  بو�جبها كي  �ألمة   cتقو  ?%
�ل  ��ملا\ية  �لر�حية  ��لنعم   Dكا�ل�
نالتها من قبل. فعلى �ألمة %? ترجع @< 
�إلسالc �حلق كي يتحقق �لوعد �إل�ي 
�ملجد  بعو\!  تعا<  �هللا  قد{  �يتحقق 
�لكن  من جديد.  للمسلمني  ��لسؤ\\ 
لن يتحقق هذ� @ال �فقا للخطة ��لقد{ 
@ال  �ألمة  يصُلح yخر هذ�  فلن  �إل�ي. 
للعو\! @<  كما صُلح %��ا. فال سبيل 
�إلسالc �حلق @ال بقبو� مبعو¸ �لسما� 
�لذ� جا� مند�با للنä � �خا\ما له.

�ملبا{كة،  �لقد{  ليلة  عهد  لنيل  فهلّم 
�ال  �%مًة،  %فر�\�  %�{عتنا  عن  �لنشّمر 

نكو? من �ملتقاعسني.


