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التقوى

ال  "حد�  �هللا  )ال  )له  ال   &� �شهد 
شريك لـه، "�شهد �& �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو^  بعد  �ما  "Jسوله. 
�لشيطا& �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا oJَِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو= �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   َ̀ َ")يَّا َنْعُبُد   َ̀ )يَّا
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوo َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة

 fKد KيدI �هللا تعاr بنصرI �لعزيز��لK uلقاها KمB �ملؤمنني سيدنا مر�� مسر

vعليه �لسال nملهد� vإلما���خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� 
يو=  ٢٦-  ٠٩ - ٢٠٠٨

�  مسجد بيت �لفتو¤ بلند&

يوم اجلمعة..يوم اجلمعة..
سيد األيام وأعظمهاسيد األيام وأعظمها

تر2ة: �لقسـم �لعرÊ باجلمـاعـة

ُنو9َ6ِ   �َ̂ (ِ �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
َفاْسَعْو�  �ْلُجُمَعِة  َيْوِ=  ِمْن  َالِ�  لِلصَّ
ِلُكْم  َ̂ �ْلَبْيَع   �"Ĵَُ "َ �هللا  ِْ̂كِر  )َِلى 
 �َ̂ َفِإ  * َتْعَلُموَ&  ُكْنُتْم   &ْ(ِ َلُكْم  َخْيٌر 
 ÃِJََْالُ� َفاْنَتِشُر"� ِفي �ْأل ُقِضَيِت �لصَّ
�هللا  ُكُر"�  ْ̂ �"َ �هللا  َفْضِل  ِمْن  َ"�ْبَتُغو� 
 �"ْ�َJَ  �َ̂ (ِ"َ ُتْفِلُحوَ&*  َلَعلَُّكْم   ��َكِثً
 َ̀ و� )ِلَْيَها َ"َتَرُكو ِتَجاJًَ� َ�ْ" َلْهًو� �ْنَفضُّ
َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد �ِهللا َخْيٌر ِمَن �للَّْهِو 
َ"ِمَن �لتَِّجاJَِ� َ"�هللا َخْيُر �لرَّ�ِ~ِقـَني﴾ 

(�جلمعة ١٠-١٢).
من  �جلمعة  صال�  �±ية  عِلمنا  لقد 
عليكم،  تلوִדا  �ل¬  �لقر�نية  �آليا- 
�جلمعة،   �Jسو من   ���ألخ "هي 
 � �جلمعة  �حكا=  �هللا   Cنز� حيث 
�لقر�&   � هنا`  منفصلة.   �Jسو
"عن  �لعبا�6-  عن  مفصلة  �حكا= 
�e�6 �لصال� بالتز�= "� مو�قيتها "� 
معينة  شر"�  من  "غ�ها  �ملسجد 
من "ضوe "طها�J، لكن �هللا � قد 
�نزC حكًما منفصًال عن �جلمعة �ل¬ 
عبا�6 "صال�. فصال�  �ألخر¥  هي 
�- �±ية بالغة جند تفاصيلها  �جلمعة̂ 
� �ألحا6يث �لنبوية "�قو�C �ملسيح 
�ملوعو6 �. "� �جلمعة �أل"% من 
�نتباهكم  لفتُّ  حني  Jمضا&  شهر 
^كر-  كنُت   eلدعا�  �J"ضر  %(



١٥

التقوىاجمللد احلادي والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٢٩ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٨ م

يو=   "� �جلمعة  صال�   �  &� �يضا 
 eلدعا� فيها   oجلمعة ساعًة يستجا�
خاصة Ðسب ما "6J � �ألحا6يث، 
قد  تكونو&  �غلبيتكم   &� "�توقع 
تلك  من   wلالنتفا جاهدين  سعيتم 
�لساعة بشكل خا� � �يا= �جلمعة 
�لفضيل.  �لشهر  هذ�   eثنا� �ملاضية 
يتيح  "�لصيا=  �جلمعة   wجتما�  &(
�هللا   %(  oلتقر� فرصة  لإلنسا& 
منر  tن  �ليو=   .eلدعا� "�ستجابة 
�خلامس  باليو=  تعا%  �هللا  بفضل 
Jمضا&،  من   ���ألخ �لعشر�  من 
شهر   �  ���ألخ �جلمعة  "هذ� 
قصو¥  �±ية   -�^  9Jجلا� Jمضا& 
�إلسالمية، حيث   Pلفر� بعض  عند 
يعتقد"& �نه Ôب حضوJها خاصة 
"يعتقد"&  �ملغفر�،  على   Cللحصو
 9�) �للو¤   �يص عندما  �نه  �يضا 
لو¤ �عماªم) نظيًفا مر� بسبب هذ� 
�ملغفر�، فلهم �& يعملو� بعدها كما 
�·م  بعضهم  Æسب  بل  ªم،  Æلو 
"�حد�  مر�  �جلمعة  )^� صلو� صال� 
بعد سنو�- عديد� فهي تكفيهم.. 
أل·م  عندهم،  سائد�  �لفكر�  هذ� 
عاجز"& عن )�J6` حكمة �حكا= �هللا 
تعا% بشكل صحيح، "^لك نتيجة 
Jفضهم للمسيح �ملوعو6 �. فِمن 
ِمنَّة �هللا �لعظيمة علينا tن �ملسلمني 

2عٍة  كل   e�6بأ ·تم  �ننا  �أل
ديني 
إل�J6كنا �±ية 2يع �حكا= �هللا �، 
 ��سو�e �كانت تتعلق برمضا& �" غ
أليا=  كانت   �^(" �لسنة.  �شهر  من 
�±ية   ُّ9� عندنا  Jمضا&   � �جلمعة 
فذلك أل& هنا` بشاJً� بأ& � يو= 
فيها  �هللا  يستجيب  ساعًة  �جلمعة 
بأ&   �Jبشا هنا`  �لعبد، كما  �6عية 
�هللا � يتقرo )% �لعبد � Jمضا& 
"يسمع �6عيته حيث حثَّنا على صال� 
�لتهجد "صال� �لنافلة �ألخر¥ بصفة 
�هتماما  يوليها  خاصة، "كل مسلم 
�جلمعة  فأيا=  �لعمو=.  على  خاصا 
� Jمضا& ^�- �±ية كA¥ حيث 
 � �لعبد  �6عية   � �هللا  يستجيب 

ًة منه، "يسمع �6عيته ليًال J Jلنها�
ندعو�   &� فيجب  منه.  فضًال  �يضا 
� �6ئًما للنجا� من جهنم � هذ� 
�لدنيا "� �آلخر� �يضا مغتنمني هذ� 
تعا%  �هللا  "سائلني  "�لليا�  �أليا= 
 e�6J مينا حتتÆ ¨ته �لد�ئمة ح
J
 � بالعبا�6  ·تم  ال  "ح¨  مغفرته، 
Jمضا& �" �يا= �جلمعة فيه �" �جلمعة 
بل  فحسب،  "حدها  منه   ���ألخ
يو=  �لسنة "كلُّ  حتثُّنا كلُّ 2عة � 
برضا  للفو~  �لسعي  على  �لسنة   �

د9 � مسلم  فكل  تعا%.  �هللا 
ֲדذ�  يتمسك   &�  %( �حلاجة  بأمس 

�يا=   &� يدJ` جيد�   &� عليه  �ملبد�. 
�جلمعة   "� Jمضا&  شهر   � �جلمعة 
�ألخ�� منها ليست "حدها جدير� 
باالهتما=، كما يظن �لذين يعتقد"& 
 e�6ملسجد أل� Jنه ال بد من حضو�
�جلمعة �ألخ�� من Jمضا& � كل 
حاC، "كما يعتقد بعضهم �آلخر"& 
�نه Ôب حضوJ �ملسجد يو= �لعيد؛ 
 Cِّينـز  ¡  � �هللا   &� برغم  "^لك 
بالعيد.  خاصة  �حكاما  �لقر�&   �
 ��صحيٌح �& لصال� �لعيد �±ية كب
�لن¯ � عليها "قد �مر  حيث �كد 
 Jٍلُعذ �للو�Ú ال يصلني   eلنسا� �يضا 
Þة  "ليس  �لعيد،  صال�  Æضر&   &�
تأكيد مثله على حضوJهن � صال� 
 Cلبا� عن  يغيّنب  ال  "لكن  �جلمعة. 
�لعيد  صال�   �  Jباحلضو �ألمر   &�
 � مر�  Jكعتني   e�6�  &� يع¿  ال 
�لعيد  �لسنة �" �الستماw )% خطبة 
 .oلذنو� بضع 6قائق يضمن مغفر� 
كال! بل �حلق �ننا tتفل بالعيد أل& 
"تقدمي  لعبا6ته  "فِّقنا  قد  تعا%  �هللا 
كا&   "�  -  � �جله  من  �لتضحية 
�لعبا�6-  ֲדذ�  �لقيا=  يو6  بعضنا 
لك طاعًة ألمر �هللا  "لكنه ¡ يستطع̂ 
فهو    ،Jٍُعذ نتيجة  )^ كا& مضطر� 
^لك   - �لعيد   JضوÐ  Jمأمو �يًضا 
لكي نشتر` � عبا�6 نؤ6يها شكًر� 
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التقوى

هللا � على ما "فقنا من �لعبا�6 ح¨ 
يوفقنا  بأ&  "ندعَو�  برضا�،  نفوَ~ 
�لعبا�6-   e�6أل �يضا  �ملستقبل   �
كلها، سو�e كانت فرًضا �" تطوًعا. 
"عندها فقط يكو& �حلضوJ � كل 
عيد نافًعا. "هذ� ما يتميز به �ملؤمن 
حيث يسعى �6ئًما �& Æتفل بالعيد 

ֲדذ� �لطريقة. 
�ملهم �& �جلمعة ªا �±ية بالغة، فقد 
 Cهرير� � قا Ê� 6 � �حلديث عنJ"
قاC �لن¯ �: )& �جر �حلسنا- يو= 
 �" .���جلمعة ُيضاَعف �ضعافا كث
J"�ية �خر¥ عن �Ê هرير� �& �لن¯ 
َ̂� َكاَ& َيْوُ= �ْلُجُمَعِة َكاَ&  (ِ :Cقا �
�ْلَمْسِجِد   oَِْبَو�� ِمْن   oٍَبا َعَلى ُكلِّ 
 �َ̂ َفِإ  ،Cََّ"َفاَأل  Cََّ"َيْكُتُبوَ& �َأل َمالِئَكٌة 
 �"eُُحَف َ"َجا َجَلَس �ِإلَماُ= َطَوْ"� �لصُّ
ِر  �ْلُمَهجِّ َ"َمَثُل  ْكَر.  �لذِّ َيْسَتِمُعوَ& 
(�9 �لذ9 يأÚ مبّكًر�) َكَمَثِل �لَِّذ9 
ُيْهِد9  َكالَِّذ9  ُثمَّ  �ْلَبَدَنَة،  ُيْهِد9 
َبَقَرً�، ُثمَّ َكالَِّذ9 ُيْهِد9 �ْلَكْبَش، ُثمَّ 
َجاَجَة، ُثمَّ َكالَِّذ9  َكالَِّذ9 ُيْهِد9 �لدَّ
مسلم،  (صحيح  �ْلَبْيَضَة.  ُيْهِد9 
كتاo فضل �لتهج� يو= � جلمعة)    
عليكم  �قر�  �خر¥  J"�ية  "هنا` 
ما   � �لن¯   Cقا حيث  منها   �eًجز
معنا�: �ال �خAكم بأفضل �أليا=؟ � 
�جلمعة،  يو=  �أليا=  �فضل   &(  :Cقا

Jمضا&،  شهر   Jلشهو� "�فضل 
(كنـز   .Jلقد� ليلة  �لليا�  "�فضل 

�لعماJ ،Cقم �حلديث ٣٥٣٤٣)
َعْبد  ْبن  لبابة   Ê� َعن  J"�ية:   �"
�لنَِّبي �: )& يو=   Cقا  ،Cََقا �ملنذJ؛ 
عند  "�عظُمها  �أليا=،  سيد  �جلمعة 
يو=  من  �هللا  عند  "هو�عظُم  �هللا، 
âُس  فيه  �لفطر.  "يو=  �ألضحى 
ِخالCٍ: خَلق �ُهللا فيه �6=، "�هبَط �هللا 
�هللا   ãَتو "فيه   ،ÃJأل�  %(  =6� فيه 
فيها  �هللا   Cيسأ ال  ساعة  "فيه   ،=6�
 Cيسأ  ¡ ما  �عطا�،  )ال  شيًئا  �لعبُد 
ِمن  ما  �لساعة.  تقو=  "فيه  حر�ًما، 
َمَلٍك مقّرo "ال Çاeٍ "ال �ÃJ "ال 
"هن  )ال  Ðر  "ال   Cجبا "ال  Jيا¤ 
ُيشِفْقن من يو= �جلمعة. (�بن ماجه، 
فيها،  "�لسنة  �لصال�  )قامة   oكتا

باo � فضل �جلمعة)
)& هذ� �ألحا6يث كلها تؤكد �±ية 
�هللا   &�  %( �نظاJنا  "تلفت  �جلمعة، 
�لكرمي:  �لقر�&   �  Cقا حني  تعا% 
الِ� ِمْن يَّْوِ= �ْلُجُمَعِة  َ̂� ُنو9َ6ِ لِلصَّ (ِ﴿
�ْلَبْيَع﴾   �"Ĵَُ "َ �ِهللا  ِْ̂كِر  )َِلى  َفاْسَعْو� 
فقد قاله لينّبهنا )% ما يوجد � هذ� 
�ليو= من بركا- خاصة. فال تظنو� 
�ألخر¥  "مشاغلكم  جتا�Jتكم   &�
 � كله   ��خل بل  كال!  لكم.   �خ

عبا6تكم � يو= �جلمعة. 

 &� �لشريف  �حلديث   �  6J" "لقد 
Jمضا&  ُيضاَعف �  �حلسنا-  �جر 
�حلسنا-   %"�ُ  &("  .��كث �ضعافا 
يتر`  حيث  تعا%  �هللا  طاعة  هي 
"جتاJته  �لدنيوية  مشاغله  �إلنسا& 
�ملسجد  "Æضر   Cملا� حب  "يتر` 
تعا%  �هللا  �جلمعة طاعًة ألمر  لصال� 
تكو&  �جلمعة  صال�   &( "حد�. 
�لظهر عا�6 حيث  �طوC من صال� 
 Cملشغو�" �يضا،  �خلطبُة  قبلها  ُتلقى 
عن   oغا  �^( �نه  يظن   �Jبالتجا
سيخسر،  �لطويلة  �لفتر�  هذ�  �له 
"لكن �هللا تعا% يقوC: لو �طعتمو� 
�هللا   Cيقو  .�Jألية خسا تعرضتم  ملا 
�لقر�&  من  �خر  مكا&   � تعا% 
َ"Jَُسوَلُه  �هللا  يُِّطِع  ﴿َ"َمْن  �لكرمي: 
ُهُم  َفُأ"لَِئَك  َ"َيتَّْقِه  �هللا  َ"َيْخَش 
�ْلَفاِئُز"َ&﴾ (�لنوJ: ٥٣). فهكذ� قد 
نّبهنا �هللا تعا% �& �لذين يطيعونه � 
�لظر"x �لعا6ية �يضا ينالو& �لفو~، 
�ما يو= �جلمعة فتجلب لكم فيه هذ� 
�لطاعة بركا- ال ُتعدُّ "ال ُتحصى. 
)منا Æضر �ملسجد لذكر �هللا �لذين � 
قلوֲדم خشية �هللا "تقو��. "من "صل 
هذ� �لدJجة � عبا�6ته ال ُيَر6ّ صفَر 
�ليدين. )& �لذ9 يأÚ �ملسجد لوجه 
�هللا فقط ضاJًبا �شغاله ُعرÃ �حلائط 
يقوC �لن¯ � �نه حني يأÚ للعبا�6 
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بقلب خاشع هللا تعا% فإنه يناC �جر� 
�ضعافا مضاعفة. 

ِلُكْم َخْيٌر َلُكْم  )^&، فقوC �هللا �: ﴿َ̂
يكو&   &� َتْعَلُموَ&﴾ Ôب  ُكْنُتْم   &ْ(ِ
مدعا� للطمأنينة لكل من يؤمن بأ& 
"�نه  كلها   �Jلقد�" �لقو�  ميلك  �هللا 
oّJ �لعاملني. فاهللا تعا% ¶Aنا �نكم 
جتنو·ا  بركا-  من  كم   &"Jتد ال 
نتيجة حضوJكم صال� �جلمعة. "لو 
علمتم �لAكا- �لكث�� �ل¬ تنالو·ا 
 Jباحلضو Jضيتم  ملا  �جلمعة  بصال� 
� �جلمعة �ألخ�� �" �ُجلَمع �ألخر¥ 
�نتظرمت  بل  فقط،  Jمضا&  شهر   �
 Jجلمعة )% �جلمعة، "سعيتم للحضو�
� �ملسجد مبّكًر� لتنالو� �جر تضحية 
 &� �ألقل  على   "� �لبقر،   "� �َجلمل 
 oمن �ألجر "�لثو� eُيكَتب لكم شي
� سجال- �ملالئكة قبل �& يغلقوها، 
"لبذلتم جهدكم للبحث عن ساعة 
�جلمعة  صال�  "آلثرمت  �الستجابة، 

على كل شيe �خر. 
فعلينا tن �أل
ديني �& نع� �هتماما 
 ¥Aا �±ية كª &ليو= �جلمعة، أل ��كب
باأل"لني  �آلخرين   Pحلا( حيث  من 
� �لعصر �لر�هن �لذ9 بلغ فيه حبُّ 
�ملا6ية منتها�، "Æا"C �لشيطا& مْنعنا 
�هللا   %( يقرِّبنا  من كل عمل حسن 
حني   .� Jضا�  لنا  "Ôلب  تعا% 

 � �ملوعو6  �ملسيح  سيدنا  حتد§ 
عما بني بعثته "بني هذ� �ليو= "هذ� 
منكريه،   Jحّذ" عالقة  من  �لعصر 
كما نصح �تباَعه �يضا بلهجة ملؤها 

 :� Cأل¡ فقا�
هذ�  تعا%  �هللا  هيأ  لقد   ،Cقو�"
�حلظ.   eلسعد� �ملو�تية  �لفرصة 
يغتنمو·ا  �لذين  �"لئك  فمباJكو& 
�لعالقة  �نشأمت  من  فيا  ينبغي.  كما 
معي، ال تغتّر"� ظانني �نكم قد نلتم 
�نكم  نائلني. صحيح  كنتم  ما  كل 
�قرo )% �لسعا�6 من �لذين �نكر"� 
"�سخطو� �هللا تعا% بشد� )نكاJهم 
�نكم  بأمر�، "صحيح  "�ستخفافهم 
 ¥Jقصا "بذلتم  �لظن  �حسنتم 
جهدكم إلنقا^ �نفسكم من غضب 
�قتربتم  )منا  �نكم  �لو�قع  "لكن  �هللا، 
ر� �هللا تعا% خللق  من �لنبع �لذ9 فجَّ
تشربو�   &� "بقي  �ألبدية،  �حليا� 

منه." 
)& هذ� �جلملة جلدير� باهتما= خا�، 

"فيها حتذير شديد لنا 2يعا. 
ح¨  فضله  من  تعا%  �هللا  "فاسألو� 
ال   ^(  ،wلينبو� هذ�  من  ير"يكم 
 �( .� �هللا  يتم شيe بد"& فضل 
من   oسيشر �لذ9   &� يقينا  �علم 
هذ� �لنبع لن يهلك، أل& ما�e يهب 
من  �ªال` "Æمي  من  "ينقذ  �حليا� 
هجما- �لشيطا&. "لكن ما �لسبيل 
لالJتو�e من هذ� �لنبع؟ )منا سبيله �& 
�هللا  �"جبهما  �للَذين  �حلقَِّني  تؤ6"� 
عليكم �حسن �e�6، �حد±ا حق �هللا 

"ثانيهما حق �َخللق."
)^&، فقد صر¤ � بوضو¤ تا=: 
كإما=   Ê �منتم  قد  �نكم  صحيح 
�لزما& "�حسنتم Ê �لظن، "�عترفتم 
�لزمن   � �إلما=  هذ�  بعثة  بأ±ية 
 &� مهامه  من  كا&  "�لذ9   ��ألخ

اهتمامـا  أن نعـ�  فعلينـا �ـن األ"ديـني 
كبـ�ا ليـوم اجلمعـة، ألن �ا أهميـة ك�ى من 
حيـث إحلـاق اآلخريـن باألولـني ! العصـر 
الراهـن الـذي بلـغ فيه حـبُّ املاديـة منتهاه.
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ُيلِحق �آلخرين باأل"لني، حني تكو& 
"لكن   ،¥Aية ك±� �يضا  للعبا�6- 
�لكث�ين  هنا`  أل&  يكفي،  ال  هذ� 
 -���لذين ¡ Æدثو� � �نفسهم تغي
مطلوبة )% �آل&، "كث� منهم Ðاجة 
 e�6بأ يتعلق  فيما   �كب �نتبا�   %(
حقوP �هللا "حقوP �لعبا6. ")^� كا& 
�لذين  يقوC هذ� عن �صحابه   �
عاصر"� "نالو� بركة �لتربية على يد� 
مباشر�، فكم باحلر9ّ بنا �& tاسب 
جاهدين  "نسعى   ،Jباستمر� �نفسنا 
ألe�6 حق هذ� �جلمعة �لعظيمة �ل¬ 
حظينا بAكاִדا بسبب )مياننا باملسيح 
 %( ننتبه  �ال  "Ôب   !� �ملوعو6 
هذ� �ألمر مر� "�حد� � �لسنة فقط 
بل  فحسب،  Jمضا&  شهر   �  9�
كر  ينبغي �& نسعى �6ئما ألe�6 حق̂ 
 Pحقو e�6من حقوقه "أل ���هللا "غ
 eا �ثناª خلقه. "�حلسنا- �ل¬ ُ"فِّقنا
شهر Jمضا& �ملباÔ `Jب �& تصبح 
جز�eً من حياتنا ال يتجز�. لقد جتنبنا 
�أليا=  هذ�   �  Jلشجا�" �خلصومة 
خاصة قائلني: ")� صائم"، فيجب 
�& نتجنبها بعد مر"J Jمضا& �يضا. 
هذ�   Cخال �لصلو�-  �لتزمنا  لقد 
يصبح   &� فيجب  �لفضيل،  �لشهر 
ال  حياتنا  من   �eًجز ֲדا  �لتز�منا 

يتجز�. 

قر�ُته  �لذ9  �حلديث  من  يتضح 
�أليا=  �فضَل   &� مسامعكم  على 
شهر   Jلشهو� "�فضَل  �جلمعة،  يو= 
 ،Jلقد� ليلة  �لليا�  Jمضا&، "�فضَل 
فمن "�جبنا �& نستفيد من يومنا هذ� 
"ندعو �هللا تعا% - )% جانب �6عية 
�خر¥ كث�� - �& يوفقنا لالستفا�6 
من �يا= �جلمعة �ملقبلة �يضا فنحد§ 

تغي��- طيبة � نفوسنا.
 � )ننا منّر � هذ� �أليا= بأفضل شهر 
¡ يبق منه سو¥ بضعة �يا=، فعلينا 
لنا  ميّد   &�  ��كثً فيها  �هللا  ندعو   &�
بركاِتها Ðيث تنفعنا )% حلوC شهر 
Jمضا& �ملقبل، � نرتقي )% مر�تب 
يليه،  �لذ9  �خر¥ � شهر Jمضا& 
"tظى بقرo �هللا تعا% "Jضا� �كثر 
من ^9 قبل، "لتبقى معنا )% �ألبد 
سلسلة غ� مقطوعة من �حلسنا-، 
 e�6بل بعد "فاتنا يتغمدنا �هللا تعا% بر

مغفرته يو= �لقيامة. 
 �خُ �لسابقة  �لر"�ية   � ُ̂كَرْ-   �
 eجا "قد   ،Jلقد� ليلة  "هي  ليلة، 
 � �لن¯   &� �لر"�يا-   � عنها 
�َألَ"�ِخِر  �ْلَعْشِر  ِفي  �لتمِسوها   :Cقا
 �  :Cقا بعضها   �" Jََمَضاَ&،  ِمْن 
 oكتا  ،9Jلبخا�) �أل"�خر.  �لسبع 
�آل&  منّر  "ها tن  �لتر�"يح).  صال� 
من Jمضا&. �  �أل"�خر  �لعشر  من 
”�ْطُلُبوَها  �لر"�يا-:  بعض   � 6J"
 oكتا (مسلم،  ِمْنَها“  �ْلِوْتِر  ِفي 
�لصيا=). فمن هذ� �ملنطلق Ôب �& 
أل·ا  �لدعو�-  على  تركيزنا  يكو& 

ليلة �ستجابة �لدعو�-.
 �"6J"�ُ &� 6 هنا تعريًفا "جيز� بليلة 
�لقدJ بكلما- �ملسيح �ملوعو6 �، 

:Jلقد� �Jسو �فقد قاC � تفس
”هنا` ليلة �لقدJ �ل¬ تكو& � �ªزيع 
�هللا  يتجلى  �لليل، حيث  من   ��ألخ

هـذه   ! والشـجار  اخلصومـة  جتنبنـا  لقـد 
األيـام خاصـة قائلـني: "إ^ صائـم"، فيجـب 
أيضـا.  رمضـان  مـرور  بعـد  نتجنبهـا  أن 
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تعا% "يقوC ما6ًّ� يد�: هل ِمن �حد 
يدعو "يستغفر ح¨ �جيب 6عا�e؟ 
"لكن Þة معÅ �خر لقوله تعا% ﴿)نا 
�نزلنا� � ليلة �لقدJ﴾.... "هو �ننا 
�لظال=  ليلة حالكة  �لقر�& �  �نزلنا 
عظيما".  مصلحا  تدعو  كانت 
 �Jملسيح �ملوعو6 �، سو� �(تفس

(Jلقد�
�كثر  �ألمر  هذ�   � �"ضح   �
يقتضي  كا&  �لزمن  ^لك   &(  Cقا"
بعثة �لن¯ � "نز"C �لقر�& �لكرمي، 
�لقيامة.  يو=   %( �آل&  ميتد   xلسو"
 ﴾Jية ﴿)نا �نزلنا� � ليلة �لقد� &("
تAهن على ما كا& �لزمن ÆتاÂ )ليه 
� �لو�قع. "هذ� موضوw مستقل � 
�ته ال ميكن¿ �خلوÃ � تفاصيله  حد̂ 
 C"أل�  eجلز� �آل&   C"تنا� بل  �آل&، 
�نًفا، حيث   Jملذكو�  � من قوله 
قاC )& �هللا تعا% يقوC ما6ًّ� يد�: هل 
من �حد يدعو "يستغفر ح¨ �جيب 
مثل  نتحر¥   &� لنا  فينبغي  6عا�e؟ 
بركاִדا.  �لليا� "نستفيض من  هذ� 
"من �ملحاC �& ننتفع من �لصو= "ال 
ما   Jلقد� ليلة  من  "ال  Jمضا&  من 
¡ tد§ � حياتنا تلك �لثو�J �ل¬ 
تساعدنا على حتقيق �ªدx �حلقيقي 
من خْلقنا، �9 �& نصبح من �لذين 
"عبا�6ִדم.  صلو�ִדم  على  يد�"مو& 

")^� حتقق ^لك فلن نذكر �هللا تعا% 
� يو= �جلمعة فحسب، بل سنكو& 
من �لذين يعّطر"& �لسنتهم بذكر �هللا 

� كل حني "�&. 
�آليا-   � تعا%  �هللا  نّبهنا  لقد 
�لسابقة )% �ألمر نفسه، حيث �مرنا 
بعد  "جتا�Jتنا  �عمالنا   %( نرجع   &�
صال� �جلمعة، "لكن هذ� ال يع¿ �& 
�ألعماC ح¨  بتلك  منهمكني  نظل 
نذكر   &� �ملر�6  بل  �لقا6مة،  �جلمعة 
بذكر�  �لسنتنا  "نعّطر  تعا%  �هللا 
"جتا�Jتنا  بأعمالنا  قيامنا   Cخال  �
جنعل   &� "Ôب  �يضا،  "مشاغلنا 

�يضا مشر"عة، )^ من �ملستحيل �& 
فضل  ِمن   w"مشر  �غ عمل  ُيَعّد 
تكونو�  ال   :Cيقو تعا%  فكأنه  �هللا. 
�لذين   Âحلجا�" �ملصّلني  كأ"لئك 
�لظاهر�  عبا�6ִדم  من  ينتهو�   &ْ( ما 
 � "�لغش   wخلد��  %( يعو6"�  ح¨ 
من  بد  فال   �ً̂ ( "جتا�Jִדم.  �عماªم 
^كر �هللا تعا% لبقاe �لقلب "�لذهن 
حتريك  Ûر6   &( صافَيِني.  نقيَّني 
�هللا  ^كر  من  ليس  �ملسبحة  حبا- 
� شيe، بل Ôب �& يتذكر �لقلب 
"ِنعَمه "صنائعه  �هللا   Cفضا� "�لذهن 
 ،eيث يوّلد �لتقو¥ �حلقيقية � �ملرÐ

ومـن احملـال أن ننتفـع مـن الصـوم وال مـن 
رمضـان وال مـن ليلـة القدر مـا } �دث ! 
حياتنـا تلك الثـورة الq تسـاعدنا على حتقيق 
ا�ـدف احلقيقي مـن خْلقنـا، أي أن نصبح من 
الذيـن يداومـون علـى صلواتهـم وعباداتهم. 

نصب  �خلمس  بالصلو�-  �اللتز�= 
�عيننا. قاC �هللا تعا% ֲדذ� �خلصو�: 
ُكُر"� �هللا  ْ̂ ﴿َ"�ْبَتُغو� ِمْن َفْضِل �هللا َ"�
(�جلمعة  ُتْفِلُحوَ&﴾  َلَعلَُّكْم   ��َكِثً
مما  �هللا،  فضل  حترَّ"�   :Cفقا  ..(١١
�لدنيوية  �عمالكم  تكو&   &�  Åيع

�ألمر �لذ9 فيه فال¤ �إلنسا& "جناحه 
Ðسب قوC �هللا تعا%.

كيف Ôب �& نذكر �هللا تعا%؟ لقد 
"6J هذ� �ملوضوw � �لقر�& �لكرمي 
�ملثاC ^كر  بطرP ش¨. على سبيل 
�هللا تعا% � سوC� �J عمر�& �خلْلَق 
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 :Cقا"  eلسما�"  ÃJأل�" "�لكوَ& 
َ"ُقُعو�6ً  ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر"َ&  ﴿�لَِّذيَن 
َخْلِق  ُر"َ& ِفي  َ"َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َ"َعَلى 
َما َخَلْقَت  Jَبََّنا   ÃِJَْأل�"َ َماَ"�ِ-  �لسَّ
 oََعَذ� َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك  َباِطًال  َهَذ� 

�لنَّاJِ﴾ (�C عمر�& ١٩٢)
 eُي �& يتذكر �ملرª9 )منا �لذكر �إل�
فإ&   .&�" حني  كل   � تعا%  �َهللا 
 %( �نتباهنا  �"ًال  لفت  قد  تعا%  �هللا 
 &( Cقا � ÃJلسما"�- "�أل� خلق 
�لذين يفكر"& � خلقهما ال يلبثو& 
 oََعَذ� َفِقَنا  ﴿ُسْبَحاَنَك  يقولو�:   &�
�هللا  ^لك أل&  يقولو&  ")·م   .﴾Jِلنَّا�
تعا% خالُق كل شيe، "عليه تعتمد 
 eلسما� بني   eشي "كل  حياتنا، 
كا&  فإ^�   .� بيد�  ُخلق   ÃJأل�"
 ÃJكل ما � �لسما"�- "ما � �أل
شيًئا  �إلنسا&  يوهب  "ال  تعا%،  هللا 
منه )ال بفضل �هللا تعا%، فكيف يسع 
�لناَ� �& يتركو� هذ� �لرo "يتوجهو� 
)% غ��. فلو �شركو� باهللا شيئا فإنه 
تعا% ال يغفر �& ُيشَر` به، ")& جعلو� 
جتا�Jִדم شريًكا له � فلن يغفر ªم 
^لك، "بالتا� يدخلو& �لناJ. "ألجل 
^لك يدعو هؤالe قائلني: ﴿ُسْبَحاَنَك 
تعا%  �هللا   &(  .﴾Jِلنَّا�  oََعَذ� َفِقَنا 
بأفضاله كل حني "�&،  علينا   Pيغد
 eفعلى �إلنسا& �& يو�ظب على �لدعا

قائال: �للهم ال جتعْلنا نقع � �لشر`، 
لك �  ما شريكا  �9 ال جنعل شيئا 
حياتنا. ""فِّْقنا �& نكو& لك عابدين 
ال  ح¨  �لد"�=،  على  ^�كرين  "لك 
 � عذ�بك  "نأمن  �لدنيا،   � äز¥ 

�آلخر�.
 :Cيقو حني  تعا%  �هللا  فإ&   �ً̂ (
�هللا  ُكُر"�  ْ̂ �"َ �هللا  َفْضِل  ِمْن  ﴿َ"�ْبَتُغو� 
منافعكم   &� يذّكرنا  فكأمنا   ﴾��َكِثً
�Jتباطكم   &(" بيد9،  "خسائركم 
تنتفعو&   ^( لسعا6تكم،  مدعا�   Ê
J"حانيا "ما6يا. يقوC �ملسيح �ملوعو6 

 :�
�آلية  هذ�   � تعا%  �هللا  ^كر  "لقد 
�"لو  ليس  �نه  "هو  �يضا،  �خر  �مًر� 
�لسليمة   Cلعقو�  oصحا�"  oأللبا�
)ال �لذين يذكر"& �هللا قياما "قعو�6. 
Ôب �ال يظن �حد �& �لعقل "�لفر�سة 
يتيسر�& Æ &� &"6ر` �حد ساكنا. 

�لعقل  يتيسر   &� ميكن  ال  بل  كال، 
 wلرجو�  &"6 �حلقيقيا&  "�لفر�سة 
قيل:  ^لك  "ألجل  تعا%،  �هللا   %(
فالفر�سة  �ملؤمن....  فر�سة  �تُقو� 
�لتقو¥.“  بد"&  توهب  ال  �حلقيقية 
 �Jسو ،� �ملوعو6  �ملسيح   �(تفس
خلق   �  &( تعا%  قوله  عمر�&،   C�

(ÃJلسما"�- "�أل�
�نه يدير جتاJته  فإ^� كا& �حد يزعم 
فهو  "عقله  ^كائه  مبحض  "�عماله 
Äطئ. ال شك �& �إلنسا& )^� �جتهد 
للنو�ميس  "فًقا  ُجهو�6  Þر�  "جد 
�إلªية، "لذلك فالذين ال يؤمنو& باهللا 
�يًضا  عالقة  معه  تربطهم  "ال  تعا% 
 � "جهو6هم  بتجا�Jִדم  ينتفعو& 
�لدنيا، "لكن Ôب �& يتذكر �ملسلم 
بإما=  �إلميا&  بعد  �نه  6"ًما  �أل
د9 
�لزما& لن يناC بركة "لن تز6هر �عماله 
�لقيا= ֲדا  تعا% عند  �هللا  )^� ^كر  )ال 

لقد بدأ بعضهم جتارته بدراهم معدودة، ومع ذلك 
ازدهـرت جتارته وبلغت املاليني، وقد حققوا هذا 
الرقي اخلارق بسبب أمانتهم وفراستهم وفوق كل 
ذلك فضل اهللا تعا�. وبتعب� آخر كانوا متحلني 
باألمانة والفراسة مما استنـزل فضل اهللا تعا�...
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كر� � مر�عًيا  "يتقيد £ميع شر"�̂ 
 eَينفع �ملر &� Cتقو¥ �هللا، )^ من �ملحا
 .Pبعد �إلميا& مببعو§ �هللا �لعمُل بنفا
Ôب �& نتأسى � هذ� �لصد6 بأسو� 
�هللا  ^كر  ينسو�   ¡ فإ·م  �لصحابة، 
تعا% � جتا�Jִדم "�عماªم. لقد بد� 
بعضهم جتاJته بد�Jهم معد"�6، "مع 
^لك �~6هر- جتاJته "بلغت �ملاليني، 
"قد حققو� هذ� �لرقي �خلاPJ بسبب 
كل   Pفو" "فر�ستهم  �مانتهم 
�خر   �"بتعب تعا%.  �هللا  فضل  ^لك 
مما  "�لفر�سة  باألمانة  متحلني  كانو� 
�ستنـزC فضل �هللا تعا%، فنالو� Jقيا 
�لسعي  ننسى  �ال  فعلينا   .�J6ها~�"

تعا%  �هللا  فضل   oجلذ  o"eلد�
نكو&  ح¨  عبا�6تنا  مستو¥  "لرفع 
 Jملقّد� من  كا&  6"ما.  �ملفلحني  من 
 Cعما�" �لزمن  هذ�   -�Jتؤثر جتا  &�
�للهو "�للعب على قلوبنا، لذلك نّبهنا 
�هللا تعا% )% �نه "حد� خ� �لر�~قني، 
�ملنافع   &� كما   ،�خ كل   Úيأ "منه 
�لتجاJية "�åا^ �لقر��J- �لصائبة فيها 
تر"&  تعا%.  �هللا  بفضل  )ال  تتأتى  ال 
�ناًسا يقومو& بأعماC "جتا�J- على 
نطاP "�سع، "لكنهم �حيانا ُيفِلسو& 
نتيجة فشلهم � �åا^ قر�J صائب � 
�خر¥.   oألسبا  "� �ملناسب  �لوقت 
�نظر"� كم من بنو` كب�� تفلس � 

هذ� �أليا= نتيجة �لظر"x �القتصا6ية 
�ملتر6ية. فيجب �& ال تع�"� �هتماما 
أل9 شيeَ�~( e عبا�6 �هللا "^كر�، أل& 
تعا%.  �هللا  بفضل  منو�   eشي كل 
"فَّقنا �هللا تعا% ليس فقط ألe�6 صال� 
باهتما=  �ُجلَمِع  هذ� �جلمعة، بل كل 
 َ̀ خا�، فقد قاC �لن¯ �: "َمْن َتَر
َثالَ§ ُجَمٍع َتَهاُ"ًنا ِبَها َطَبَع �هللا َعَلى 
�بو�o �جلمعة  �لترمذ9،  َقْلِبِه. (سنن 

عن JسوC �هللا)
هجما-  من  تعا%  �هللا  حفظنا 
Jعايته  كنف   � "جَعلنا  �لشيطا&، 
تعا%  �هللا   Cفضا� عن  نبتعد  ال  ح¨ 

�بد�. �مني.

ا حبًّ الــقــلــِب  ـــــغــاَف  ِش لكم  ــُت  ــرش ف

أرٍض ــلِّ  ــك ب ــاِم  ــم ــغ ــال ك ـــُر  ـــافِ أس

حتى ــِر  ــع ــش ال روُض  ــيَّ  ــل ع ــــرفُّ  ي

ـــدوٌد ص طــبــعــي  مـــا  ـــرُت  ـــصَّ ق وإْن 

ــا مـــآٌب ــي ــدن ـــاِس فـــي ال ـــن ــلِّ ال ــك ل

ـــذًرا ـــروُر  ع ـــس ـــا  م ـــــوالَي  ي ـــا م أي

أراكـــــم أن  نفـسي  منَّيـُت  ــم  وك

َعساكم) ــل  (ه أدري   - واهللا   - وال 

ــم ــذاك أشــــمُّ كــــرَمي نُــبــٍل فــي ش

ــن يـُـغــفــل ِرضــاكــم ـــاَب م ــَك خ ــقِّ وح

جـانــحـاكـم تــفــيــُؤ  ويــكفيــنــي 

أتاكم هــل  ــِري)  ــع (ِش ــوِق  ــش ال رســـوُل 
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