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. بده ورسولها عه، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
الْحمد *  بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 الَمنيالْع بحيم* هللا رن الرمحين*  الرم الدوالك يم *  اكإيو دبعن اكإي
عنيتسن * قيمتساطَ الْمرا الصدناه  * يناط الَّذرر صغَي هِملَيع تمعأَن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(  
بعض اآليات اليت " الويل"يف اخلطبة املاضية تناولت انطالقا من صفة اهللا 

 ،استشهد ا أهل املعاجم يف قواميسهم وفسرت لكم آيتني أو ثالث منها
 بعض اآليات األخرى اليت ذكر اهللا وسأتناول اليوم آية من املتبقية باإلضافة إىل

لقد ذكر اهللا يف مواضع عدة . ومل أذكرها يف اخلطبة املاضية" الويل"فيها صفته 
من القرآن الكرمي أنه الويل واملوىل، وال أستطيع أن أتناول مجيع اآليات، وإمنا 
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 �سيدنا املسيح املوعود أتناول بعضا منها كما قلت آنفا، يف ضوء تفسري 
 انتباه املؤمنني وغري املؤمنني انطالقا من صفته �لقد لفت اهللا . آلياتهلذه ا

لَه معقِّبات من � يف سورة الرعد �يقول اهللا . هذه بل قد حذَّر الكفار أيضا
يغيروا بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ اِهللا إِنَّ اَهللا ال يغير ما بِقَومٍ حتى 

 نم ونِهد نم ما لَهمو لَه دروًءا فَال ممٍ ساُهللا بِقَو ادإِذَا أَرو فُِسهِما بِأَنم
   أربعة أمور، -كما رأينا- يف هذه اآلية � لقد بين اهللا )١٣ :الرعد(�والٍ
  لقد توىل اهللا بنفسه محاية كل شيء : أوال
  األمم حسب أعماهلم إن اهللا حيدد مصري : ثانيا
  حني يصري اإلنسان يف نظره مستحقا للعقاب فال مرد له : ثالثا
  .   هو وحده احملافظ والويل والرقيب والنصري احلقيقي�إن اهللا : رابعا

لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن � يف تفسري �سيدنا املسيح املوعود يقول 
 نم هفَظُونحي هلْفرِ اِهللاخن من اهللا حراس حيفظون عباده من كل : "�أَميلقد ع

  ." جانب حراسةً ظاهرية وباطنية
؟ فالظاهر اجللي أن اهللا اجلميعفمن هم الذين يفوزون ذه احلماية اإلهلية قبل 

 بعد والدة � حيمي وحيفظ مبعوثيه ورسله مث إن أحب الناس إىل اهللا �
 قوله يف حياة النيب من الوالدة إىل �، وقد حقق � هو حضرته �النيب 

. الوفاة، وعند كل مناسبة، ويف كل موضع حتقيقا ال جند له نظريا يف العامل
له ( أرى أن ضمري الغائب يف قوله : "�يقول حضرة املصلح املوعود 

 له يف كل موضع �حيث نرى حراسة اهللا  ".�يعود  على النيب ..) معقبات
 �ا على كل مطَّلع على تاريخ اإلسالم أن اهللا يف كل مناسبة، ويتبني جلي
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 �حرسه وعصمه يف كل موضع ويف كل مناسبة يف احلياة اليت قضاها النيب 
 يف مكة يوم �وسورة الرعد اليت قرأت عليكم آية منها نزلت عليه . يف مكة

، غري أن اهللا قد حرسه حسب وعده حىت يف أوجهاكانت العداوة قد بلغت 
.  واخلطرة جدا حيث مل ينجح العدو يف أهدافه املنشودة قطاألوضاع املخيفة

  .مث رأينا يف معركة بدر مشهدا رائعا لنصرة اهللا الظاهرة والباطنة
مع صاحب قدم املدينة ) وكان زعيما(طفيل الأن عامر بن وقد ورد يف رواية 

بعد أن أسلمت؟ ) أي اخلالفة(أجتعل األمر يل :  فقال له عامر�  إىل النيبله
فغضب . هوال قومن يفوز باخلالفة من وضع هذا الشرط ل: �فرد عليه النيب 

والعياذ ) يلقنونك درسا لن تنساه (ألمألن البالد عليك خيالً ورجاال: قالو
فلما خرجا . فرجعا غاضبني.  هلذا أبدا�لن يوفقك اهللا : �فقال النيب . باهللا

إين جع إىل حممد حيث قال له صاحبه لقد نشأت يف قليب فكرة، فتعال نر
 فقال له عامر الذي كان أكثر سأُهلي حممداً عنك باحلديث فاضربه بالسيف،

إن يف ذلك خطرا كبريا إذ سوف : حذرا منه ويبدو أنه كان أعقل منه أيضا
: يقتلنا أصحابه بعد قتله فقال له صاحبه الذي كان شيطاين الفطرة كثريا

يا حممد، : عامرصاحب فقال .  راجعنيوقفال سندفع هلم الدية، فاقتنع عامر،
فبينما هم يف احلديث أراد عامر . فقام معهما إىل اخلارج. قم معي أُكلّمك

.  ولكنه مل يستطع رفع يده� أن يسل السيف لقتله �الواقف وراء النيب 
 بل وقف �ألقى اهللا يف قلبه الرعب، فلم جيرؤ على اهلجوم على النيب حيث 

النيب نظر إىل اخللف فوجد عامراً واضعاً يده على ني استدار حو. منبهراً مبهوتاً
فرجعا خائبني . مقبض السيف، فتنحى من مكانه إىل الوراء دون التعرض هلما
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 من ناحية �فتركهما ينصرفان دون أن يقول هلما شيئا لكن اهللا . خاسرين
 يف الطريقعلى صاحبه  الصاعقةنزلت  مث انتقم منهما حبيث �حفظ النيب 

انظر الدالئل أليب نعيم واملعجم (. ، بينما مات عامر نتيجة دمل كبريفمات
  ) الكبري للطرباين

 يف األزمان املختلفة، بل �فهذا مثال واحد، ونرى فيه أحداث حراسة اهللا له 
إن حياته حافلة بأمثال هذه األحداث حيث نالحظ نصرة اهللا تعاىل له عن 

 تعاىل قد وعده بالنصر يف مكة أكد على ذلك طريق املالئكة، فحني كان اهللا
    )٦٩ :املائدة (�واُهللا يعصمك من الناسِ�لطمأنينته يف املدينة أيضا حيث قال 

 من القتل على يد أحد � النيب حفْظإن : �سيدنا املسيح املوعود يقول 
مي من األعداء ميثل معجزة عظيمة ويشكل برهانا قويا على صدق القرآن الكر

 وهذه النبوءات قد �واُهللا يعصمك من الناسِ�:ألن القرآن الكرمي قد تنبأ 
.  أن نيب آخر الزمان لن يقدر على قتله أحد أيضاسجلت يف الكتب السابقة

 -  هم أيضا كانوا � أن صحابة النيب �لقد كتب حضرة املصلح املوعود 
عن ن أجنزوا وعدهم مبقاتلة العدو  من املعقِّبات، الذي-باإلضافة إىل املالئكة 

ه، بل قد حفظه الصحابة بأمر من اهللا خلفمن  وهبني يديمن  وهوعن مشاله ميين
 حيفظه �أي حيفظون بأمر من اهللا، فكان " من أمر اهللا"فحني قال اهللا . �

 قلوب املؤمنني ليبقَوا مستعدين كل حني وآن لتقدمي ربطباملالئكة أوال، مثّ 
، وأن يكونوا دوما حاضرين معه �لتضحية من أجل حضرته كل نوع من ا

حلراسته، ويقدموا هذه التضحية بسبب اإلميان الذي ترسخ يف قلوم باهللا 
 لعنصرية قَبلية أو بدافع أي �، فهم مل يدعموه �تعاىل عن طريق النيب 
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داوة  فهناك من يوايل املرء عنادا وتعصبا رد اشتراكه يف ع- عصبيةصداقة أو 
 لتعصب وعناد، � للقتال من أمامه ومن ورائه  هؤالءلم يستعد ف- أعدائه 

 بسبب �وما كانوا مضطرين بسبب خوفهم من حكومة، بل قاموا حلمايته 
فقد هيأ اهللا تعاىل أسبابا حلماية . �إميان خلقه اهللا يف قلوم ولنيل رضاه 

لحماية ينطبق على وهناك معىن آخر أيضا ل.  أكثر من أي شيء آخر�النيب 
فهناك . كل شخص ألن اهللا تعاىل قد وفّر احلماية لكل شخص بشكل عام

جراثيم يف اجلو تدخل جسم اإلنسان مع نفَسه وتسبب أمراضا معدية خمتلفة 
وهناك نظام املناعة الذي خلقه اهللا يف اإلنسان . وإن مل تكن هناك أوبئة متفشية

 أولياَءه يف �عالوة على ذلك يري و. فيمنع اجلراثيم من اإلضرار جبسمه
وهؤالء . بعض األحيان بواسطة هؤالء احلراس أو احلماة مناذج محايته كآية
فنرى يف . احلماة ال حيمون املرسلني من اهللا فحسب بل حيمون أتباعهم أيضا

هذا العصر أن اهللا تعاىل حني أظهر آية الطاعون إلثبات صدق املسيح املوعود 
فحني طلبت احلكومة التطعيم . منه وأتباعه احلقيقيني أيضا وعد حبمايته �

" سفينة نوح" هذا األمر يف كتابه �ضد الطاعون ذكر املسيح املوعود 
  : فقال

نقول للحكومة احملسنة بكل احترام بأنه لومل يكن لنا مانع مساوي لكنا أول "
و أن اهللا يريد واملانع السماوي ه. الناس تطعيما مبصل الطاعون من بني الرعايا

ستحفَظ من : أن يري الناس يف هذا العصر آية الرمحة السماوية، فخاطبين قائالً
الطاعون أنت وكلُّ من كان داخل جدران دارك، ومن تفاىن فيك بكامل 
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وإن ذلك يكون آيةً من اهللا يف هذه األيام . االتباع والطاعة وخبالص التقوى
  )٢- ١ص١٩وحانية الدسفينة نوح، اخلزائن الر." (األخرية

وقد رأت الدنيا كيف مشلت محاية اهللا املسلمني األمحديني بفضله ورمحته رغم 
تفشي الطاعون على نطاق واسع وصولته إىل سنوات طويلة امتدت إىل مخس 

  . أو ست سنوات تقريبا
وعالوة على األمراض هناك صدمات أخرى كثرية يتعرض هلا اإلنسان بني 

 مثل صدمة مالية أو صدمة من قبل األوالد أو ما يتعلق الفينة والفينة،
وال يقدر على حتملها إال من أعطي قوة من اهللا تعاىل، وإال قد . باألعراض

فهذا أسلوب آخر حلماية اهللا . يصاب باجلنون متأثرا ذه األحزان والصدمات
، ويف بعض األحيان يتراءى تأثري هذه الصدمات على الناس بوضوح. تعاىل

فمنهم من يفقدون أحيانا إميام باهللا بعد . وتطرأ على أذهام حالة غريبة
فهذه . تعرضهم ملثل هذه الصدمات، وال يتورعون عن احلديث ضد اهللا تعاىل

األمور اليت يريها اهللا تعاىل أحيانا جيب أن تكون مدعاة لتوجيه األنظار إىل أنه 
اإلنسان البقاء على قيد احلياة أيضا، لوال فضل اهللا تعاىل ومحايته لتعذر على 

إن اهللا تعاىل يعامل عباده . ألن كل حلظة من حياته مرهونة برمحة اهللا تعاىل
وكلما . معاملة خاصة، فيجعلون رضا اهللا نصب أعينهم يف كل األحوال

تعرضوا لصدمة أو حلَّت م مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون، فتشملهم 
  .  ميهم من التأثريات السيئة لكل آفة ومصيبةرمحة اهللا وحت

واملعلوم أن رمحة اهللا حميطة بكل املخلوقات وكلِّ الناس مبن فيهم املؤمنون 
ويف ذلك درس للكافرين أيضا الذين يرفضون طاعة أوامر اهللا، وهو . وغريهم
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ر أنه لو متاديتم يف الشر فإن اهللا الذي يهيئ لكم الراحة والسكون وحيميكم قاد
ويف هذه احلالة سيكون . أيضا على أن يرفع عنكم محايته يف أي وقت يشاء

إِنَّ اَهللا �: يقول اهللا تعاىل يف اآلية اليت حنن بصددها. الدمار احملتوم يف نصيبكم
فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغواملراد من ذلك أن )١٢ :الرعد (�ال ي 

وما .  يغير معاملته مع الصاحلني بل يستفيدون من أفضاله دائمااهللا تعاىل ال
داموا ثابتني على احلسنات وعاملني بأوامر اهللا تعاىل، وما داموا يؤدون حقوق 
اهللا وحقوق العباد أيضا على أحسن وجه، وما داموا قائمني على احلسنات من 

إن أفضال اهللا ورمحته وإنعاماته . يث اجلماعة سيظلون يرثون أفضال اهللاح
حني تفتقَد . �ترفع عن الناس حني جيعلون الشيطان وليا هلم بدال من اهللا 

احلسنات ويستشري الظلم وتطفح ظاهرة سفك الدماء على السطح، وتسلَب 
ور، ويرنو كل احلقوق، ويتجاوز عمال احلكومة كل احلدود يف الرشوة واجلَ

عندها يرفع اهللا أمانه .. واحد إىل أموال اآلخرين، وتسفَك الدماء باسم الدين
  . ومحايته

فال يقتصر معىن هذا اجلزء من اآلية على أن اهللا ال يعامل األشرار باحلسىن، بل 
 ما مل حيرموا أنفسهم - من معانيه أيضا أنه تعاىل ال يغير معاملته مع الصاحلني 

العادي ال التاريخ .  هذه هي سنة اهللا- ا بالتورط يف السيئات واملنكرات منه
خيربنا ذه العاقبة اليت يظهرها القدر اإلهلي، أما تاريج األديان فيشهد على 

لقد بني لنا القرآن الكرمي هذا األمر جبالء تام، وقال بأنه . ذلك بكل وضوح
سنات باالنقراض يرفع أمانُ اهللا حني تبدأ السيئات بالنشوء يف األمم وتبدأ احل

مل يقل اهللا تعاىل يف أي مكان إنكم إذا نطقتم بالشهادة مرة . ومحايته
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أمرا مبدئيا وقال إن الشرط وبين بل قد حذَّر . فستحظون حبماييت إىل األبد
 وهذا األمر مذكور يف �آمنوا وعملوا الصاحلات�: األساسي يف املوضوع هو

  . رآن الكرميأماكن عدة من الق
فاآلن هناك وفقة تأملية لألمة كلها وخاصة للبالد اليت تزداد ظلما واعتداء 

ففي هذه . يوما إثر يوم، حيث حتاك املؤامرات للقضاء على الشرفاء من الناس
وأهل . األيام هناك حاجة للتدبر والتأمل فيما قاله اهللا تعاىل يف هذه اآلية

وإِذَا �: يقول اهللا تعاىل. تغفار بوجه خاصباكستان بأمس حاجة للتوبة واالس
لَه دروًءا فَال ممٍ ساُهللا بِقَو اد١٢ :الرعد (�أَر(  

. فعلينا أن نعيد مسار عاداتنا وتصرفاتنا لتكون صاحلة قبل نزول احلكم النهائي
يقول املسيح املوعود . ليت أصحابنا يفهمون هذا األمر، ويدركه أهل البالد

� :  
إِنَّ اَهللا ال يغير ما �: ب حيل بالناس بسبب الذنوب دائما، يقول اهللا تعاىلالعذا"

فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حفحني أثار الناس غضب اهللا )١٢ :الرعد (�بِقَو 
بسبب أفعاهلم وغيروا حالتهم بسوء أعماهلم حبيث تركوا كافة سبل خشية اهللا 

ختاروا كل أنواع الفسق والفجور وختلَّوا عن اإلميان والتقوى والطهارة، وا
باهللا كليا، وأحاط اإلحلاد بالدنيا كلَيلة حالكة الظالم، وحجبت وجه اهللا 
النوراين حتت الظلمة فأنزل اهللا تعاىل ذلك العذاب حىت يرى الناس وجه اهللا 

  )٣ ص ١٩٠٤ يوليو ١البدر عدد  (."تعاىل ويرجعوا إليه
ب اهللا تعاىل إال إذا سادت مثل هذه احلالة اليت ذكرها املسيح فال حيل عذا

  .�املوعود 
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  :مث يقول حضرته
من يريد أن ييتخلص من العذاب واآلالم وهو أن يف السماء حدث له تغري 

 إنْفحدث تغيريا يف نفسه،  فواجبه األول أن ي،املترتبة على أعماله السيئة
احلكم . ( عذابه وآالمهيبدلسب وعده أحدث ذلك التغيري فإن اهللا تعاىل حب

 يبدأ باالستفاضة من اهللا  يف هذه احلالةأي أنه )٢ ص١٩٠٤ سبتمرب ٧١عدد 
 ه، وتزول عنه آثار سخط تعاىل، وتنـزل عليه أفضاله بسبب حسناتهتعاىل

 إىل  األمة املسلمة يف عصرنا هذافهذا األمر يدعو. الناجتة عن أعماله السيئة
 وعلى .، وهبهم اهللا تعاىل العقل والفهمر واالستغفار الكثريالتدبر والتفكّ

وهم هذا األمر يف حميطهم ومعارفهماملسلمني األمحديني أن يفهم.  
، فإذا مل يكن أي )١٢الرعد  (�وما لَهم من دونِه من والٍ�: يقول اهللا تعاىل

، وال �عنه فال بد من البحث سوى اهللا حافظ أو نصري أو منقذ من كل شر 
فإذا مل تكن تظهر النتائج املطلوبة . بد من معرفة مراده وكيفية احلصول عليه

طاط ال يزال سائدا على مستوى من الصلوات رغم القيام ا، وإذا كان االحن
األمة رغم قيامها بالصيام، وإذا مل تكن تلوح آثار التحسن رغم حج مئات 

ا ما قد حدث يف أداء كل هذه  فال بد أن هناك نقص،األلوف من الناس
مجيعا إىل سالمية أن تفهم هذا األمر فريجعون ق اهللا تعاىل األمة اإلوفّ. العبادات
ذَلك �: لقد ذكر اهللا تعاىل هذا املوضوع يف سورة األنفال كالتايل. اهللا تعاىل

تمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنما نِعريغم كي لَم بِأَنَّ اللَّه أَنَّ اللَّهو فُِسهِما بِأَنوا مريغى ي
يملع يعم٥٤األنفال  (�س(  
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 ال يغري نعمته ما مل يغري الناس ه أن، أيأكثرهنا   وضح اهللا تعاىل األمرفقد
 فال ينـزع اهللا تعاىل من . تلك النعمةتقتضي حرمام من إىل حالة حالتهم
ماله ب أعع تلك النعم بسبسان نفسه يضي بل اإلنا نعمةً أعطاه إياهاإلنسان

أقوام  يف القرآن الكرمي جمرد قصص فليس ما ورد. السيئة وشقائه وسوء حظه
. روا هذه النعمة الكربى حق قدرها بل فيه إنذار للمسلمني حىت يقد،سابقة

دة املائ (�وأَتممت علَيكُم نِعمتي�  بقولهلقد ذكر اهللا تعاىل عن هذه النعمة
 ، بصورة كتاب الشريعة األخريةها تلقيناهذه النعمة اليت أي كملّت عليكم )٤

قنا فّفإذا عملنا حبسبها و.  وأُمرنا بالعمل بتعليماته،صورة القرآن الكرمييف أي 
 كما ألعمال الصاحلة فإن اهللا تعاىل سريعانا،لألعمال الصاحلة، وإذا قمنا با

ومن هنا يظهر بكل . واليتهينا مشاهد ريس و، موالناوسيثبت لنا أنهذُكر، 
  : ما معناهاعترف بقولهحيث " حايل"جالء صدق قول الشاعر 

  .لقد أضعنا ما توارثناه من األسالف
أي أم ملا أضاعوا هذه النعمة . وكانت النتيجة أم حرموا من حفظ اهللا تعاىل

 يفهم املسلمون أفال. م اهللا أيضا، فأخذ األغيار حيكموارتفع من بينهم حفظُ
تلك األمة اليت أعلن اهللا ملاذا تحرم من نِعم اهللا تعاىل غري األمحديني إىل اآلن 

 ملاذا هي ؟)١١١آل عمران  (�كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ�تعاىل عنها 
 الناس؟ ذلك ألم لنفعخلقها اهللا تعاىل حمرومة من أفضال اهللا تعاىل وقد 

رقاب بعضهم البعض، أو يقومون بتفجري القنابل عن طريق التحكم يضربون 
" بيشاور"قبل يومني أو ثالثة يف مدينة الذي حدث نفجار ال كا-  عن بعد

ذون عمليات تفجري انتحارية، أو  أو ينفّ-  وراح ضحيته كثري من األبرياء
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على املسلمني األمحديني وبعض باسم الدين ميارسون الظلم واالضطهاد 
 بعض املشائخ باعيف ات ما هذا اخلري الذي يوزعه هؤالء الناس .خرين أيضااآل

 هذا األمر يدعو ؟ما هو هذا اخلري الذي يدعون بنشره يف العاملواملزعومني؟ 
إىل التفكري، فال بد هلم من تغيري أحواهلم، وإال فعندما يتحرك قدر اهللا األخري 

أيضا تبعث اإلنسان على اذج اآلخرين إن من. فال مرد لعاقبتهملعقام واحلاسم 
 أن  أيضا فمن واجب األمحديني-   وهكذا جيب أن يكون- إصالح نفسه

حياسبوا أنفسهم ويدعو اهللا تعاىل أن يوفقهم للسلوك يف الصراط املستقيم، 
لنكون دوما مراقبني أعمالنا ونكون شاكرين يوفقنا وللعمل بأوامر اهللا تعاىل، و

على الدوام مشاهد كونه حصل ذلك فإن اهللا تعاىل يرينا فلو . هللا على نعمه
فَأَقيموا �يقول اهللا تعاىل .  جبماعتنا، وليس بوسع أحد أن يضرموالنا ونصرينا

 �كُم فَنِعم الْمولَى ونِعم النصريعتصموا بِاللَّه هو موالتوا الزكَاةَ واةَ وآالصال
 املؤمن احلقيقي أن يقيم الصالة كما أمره اهللا تعاىل،  من واجب،)٧٩احلج (

مث جيب أن . وبفضل إقامته الصالة سوف حتدت التغيريات الطيبة يف نفسه
يركز على التضحية املالية يف سبيل اهللا ويزكي أمواله أيضا، ويعتصم بأحكام 

 تعاىل أوامره كلها ألن العمل بأوامره سيربهن على أننا نؤمن باهللاهللا تعاىل و
 كل  وموىل يف لنا ولياسيظلأنه وحده ب وموالنا، وحنن على يقني وليناأنه 

كر املوضوع نفسه يف مكان آخر من القرآن الكرمي حيث لقد ذُ. حني وآن
 ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ إِنما وليكُم اُهللا�قال تعاىل 

 ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ *الزكَاةَ وهم راكعونَ ويؤتونَ 
عابدون هللا " راكعون" ومعىن )٥٧- ٥٦املائدة  (� هم الْغالبونَحزب اِهللا
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ال تشوب أعماهلم الدينية أية شائبة من فن عليه وحده ووخاضعون له ومتوكل
ؤالء ورسوله هل ا اهللا تعاىل وليكانإذا حصل ذلك . شوائب الشرك وغريه

هؤالء هم املؤمنون حقا وهم مجاعة املؤمنني اليت قُدر هلا أن كان أيضا، و
  ألن اهللا تعاىل يكون وليا ألوليائه، ذلكتكون هي الغالبة يف اية املطاف

 عن -   وهو حديث قدسي-  ورد يف حديث نبوي شريف. فيهبهم الغلبة يقينا
 آذَنته فَقَد وليا لي عادى من قَالَ اللَّه إِنَّ � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ هريرةَ أَبِي

ما هي  (علَيه افْترضت مما إِلَي أَحب بِشيٍء عبدي إِلَي تقَرب وما بِالْحربِ
من أعظم الفرائض يف و. الفرائض؟ جيب البحث عنها يف القرآن الكرمي

 أُحبه حتى بِالنوافلِ إِلَي يتقَرب عبدي يزالُ وما )العبادات الصلوات اليومية
 يبطش الَّتي ويده بِه يبصر الَّذي وبصره بِه يسمع الَّذي سمعه كُنت أَحببته فَإِذَا
 وما لَأُعيذَنه استعاذَنِي ولَئن لَأُعطينه سأَلَنِي وإِنْ بِها يمشي تيالَّ ورِجلَه بِها

تددرت نٍء عيا شأَن لُهي فَاعددرت نفْسِ عنِ نمؤالْم هكْري توا الْمأَنو هأَكْر 
هاَءتسفإن . د يعتين اهللا تعاىل بعبده فإىل هذا احل)البخاري، كتاب الرقاق. (م

 التقوى دائما مراعيا وأدى حقوقه، وعمل بأوامره بكل إخالصخضع له العبد 
 لنا من خالل احلديث تبينفإن اهللا تعاىل يكون موىل ملثل هؤالء العباد كما 

وفقنا اهللا تعاىل أن .  حتت تصرف اهللا تعاىلمالسالف، وتصبح مجيع أعماهل
نا وموالنا احلقيقي لنرى نبقى مرتبطني بوليأن لصاحلة ونركز على األعمال ا

 .مشاهد تأييد اهللا تعاىل ونصره يف كل حني وآن، آمني
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