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التقوى

 Åتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   Vحد� �هللا  �ال  �له  ال   LY Yشهد 
 Vمًد� عبد� LY شهدY� ،شريك لـه
من  باهللا   mفأعو بعد  Yما  �سوله. �
�لشيطاL �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�sِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو� �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   zََ��يَّا َنْعُبُد   zَيَّا�
�لَِّذيَن   Âِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Âََر� �لصِّ
Yَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوs َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (oمني) َ�ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�لU %لقاها سيدنا مرS� مسر.? %Rد %يد� �هللا تعاP بنصر� �لعزيز

� Vملهد� Yإلما�. Aملوعو�خلامس للمسيح �خلليفة �
يو� ١٩ /٢٠١٣/٠٧

Lبلند rمسجد بيت �لفتو N

ِفيِه  Yُْنِزَ'  �لَِّذ3   Lََمَضا�َ ﴿َشْهُر 
ِمَن  َ�َبيَِّناٍ�  لِلنَّاِ	   Wُهًد  Lُoْلُقْر�
�ْلُهَدW َ��ْلُفْرَقاLِ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم 
َمِريًضا   Lََكا َ�َمْن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  �لشَّ
Yَُخَر  Yَيَّاٍ�  ِمْن   Tٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى   �ْYَ
ُيِريُد �ُهللا ِبُكُم �ْلُيْسَر َ�َال ُيِريُد ِبُكُم 
َ�لُِتَكبُِّر��   Tَ �ْلِعدَّ َ�لُِتْكِمُلو�  �ْلُعْسَر 
َ�َلَعلَُّكْم  َهَد�ُكْم  َما  َعَلى  �َهللا 

(١٨٦ :Tلبقر�) ﴾Lََتْشُكُر�
 Tحيا  N يأ¾   Lمضا� شهر   L�
�ملسلم مر�� كثTA، ��ملسلم �لعامل 
 Yلكرمي بد� Loلقر� LY يضاY _يعر
يعر_  كما   ،Lمضا�  N ينـز' 
 LY بالعلو�  ��ملّلم  �لعامل  �ملسلم 
 N  �  ªلن�  	�يد�  Lكا ج�يل 
 Lلكرمي �لذ3 كا� Lَoلقر� Lمضا�
 N �ال  �حلني،  mلك   �� نز'  قد 
� حيث  �لعا� �ألخA من حياته 
�لكرمي   Loلقر� نز�'  مت  قد   Lكا
�هللا  من   Wلبشر� تلقَّى  قد   Lكا�
Xِيَنُكْم  َلُكْم  Yَْكَمْلُت  ﴿�ْلَيْوَ�   �
�ِضيُت َ�َ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  Y�ََْتَمْمُت 
 ،(٤ :Tملائد�) ﴾يًناXِ �ََلُكُم �ْإلِْسَال
 ªلن� قا'   Aألخ� �لعا�  هذ�  ففي 
�ضي  عائشة  ���ية  §سب   �
 Loمعه �لقر Yج�يل قر L� هللا عنها�
�لكرمي   Loفللقر مرتني.  �لكرمي 
عالقة متميزT برمضاL، فحني يأ¾ 

ÏË›]ïŸÖ’\;ôÊË�’\;Ït\Â;∫ÏË›]ïŸÖ’\;ôÊË�’\;Ït\Â;∫
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حضرT مر�g مسر�� �Yد - YيدV �هللا - 

Yنظا�نا  يلفت  عا�  كل   Lمضا�
�� LY هذ� هو �لشهر �لذ3 نز' 
 Lمضا� Lلكرمي، فكأ� Loفيه �لقر
فيوضه  منح   �� -باإلضافة  يأ¾ 
 Loلقر�  LY رنا  ليذكِّ �بركاته- 
�ليو�  �لشهر.  هذ�   N 'نز �لكرمي 
�أل�'   fجلز� عن  Yتكلم  سو_ 
من �آلية �لJ تلوִדا عليكم ال عن 
 LY رنا �جلزf �ألخA. فرمضاL يذكِّ
 Wلعظيم يتضمن ��د� sهذ� �لكتا
رنا  يذكِّ �هو  للنا	،   Xشا���إل
بني  �لفر1  ُكشف  بو�سطته   LY
�آليا�  طريق  عن  ��لباطل  �حلق 
بأ«ية  Yيضا  رنا  �يذكِّ �لبينا�، 

 LY ينبغي   Jل� �بالكيفية  �لصيا� 
Yيضا  يذكرنا  كما  ֲדا،  نصو� 
جامع  �لكرمي   Loلقر� تعليم   LY
 Vهذ بكل   Aلتذك� لكن  �كامل. 
نعي  كنا   �m� �ال  يفيد  ال   ��ألمو
 Lال فرمضا�� .Aلتذك� ��r هذ� 
يأ¾ كل عا� �سيظل يأ¾، �كلما 
بينه   Tملميز� بالعالقة  ر  يذكِّ يأ¾ 
 rلكرمي �سنظل نفر� Loبني �لقر�
باالستماF �� هذV �أل«ية، �لكن  
لن ينفعنا هذ� �لتذكA �ال ��m طبقنا 

هذV �أل«ية على Yعمالنا. 
�ال  ��د_  هذ�  يتحقق  فلن 
 �فو �لكرمي   Loلقر� Yمسكنا   �m�

 Lََمَضا��الستماo �� Fية ﴿َشْهُر َ
�لَِّذY 3ُْنِزَ' ِفيِه �ْلُقْرLُo﴾ ��هتممنا 
يتحقق  فلن  فأكثر،  Yكثر  بقر�fته 
هذ�   Lمضا�  Aتذك من  ��د_ 
 z��Xإل جاهدين  نسعى  حني  �ال 
 N لكرمي �تدبُّرها� Loمطالب �لقر
علينا  تنكشف  لكي  �أليا�،   Vهذ

حقيقة ”هدW للنا	.“
 Lمضا� به  يذكرنا  ما  Y«ية   L�
  Loمن عالقة �ثيقة بينه �بني �لقر
 Loلقر� Yحكا�  عن  نبحث  حني 
هذ�   N �ملساعي  ببذ'  �لكرمي 
 Lبأ رنا  يذكِّ  Lفرمضا �لشهر، 
�لكرمي،   Loلقر� Yحكا�   Wنتحر

إن أهمية ما يذكرنا به رمضان 
وبني  بينه  وثيقة  عالقة  من 
القرآن  حني نبحث عن أحكام 
 L القرآن الكرمي ببذل املساعي
يذكرنا  فرمضان  الشهر،  هذا 
نطبق  أن  إ�  أنظارنا  ويلفت 
على  الكرمي  القرآن  أحكام 
وجنعلها  اكتشافها  بعد  حياتنا 

جزءا ال يتجزأ من حياتنا ....
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Yنظا�نا  �يلفت  يذكرنا   Lمضا�
�� LY نطبق Yحكا� �لقرLo �لكرمي 
على حياتنا بعد �كتشافها �جنعلها 
 Lمضا�جز�f ال يتجزY من حياتنا، 
 Loلقر� تعليم   fضو  N رنا  يذكِّ
Yكثر من   Xنبذ' �جلهو  LY �لكرمي 
�هللا، �هو ال  لتأXية حق  قبل   3m
�هذ�  عباXته،  حق   f�Xبأ �ال  يتم 
 Tلصال�  f�Xبأ �ال   WَّXيؤ ال  �حلق 
�بكامل  مو�عيدها   N� بانتظا� 
�لشر��XY� ،Âئها �بتغاfَ مرضاT �هللا 
��لذكر  �لنو�فل  على  بالتركيز   �
�إل�ي. فاسعو� ألf�X هذ� �حلق لكي 
 ،I 3 لتنالو� قربهY تقتربو� �� �هللا
 .Vلكي تزيلو� �لبعد بني �هللا �عبد
رنا باالعتصا� باحلبل  �مضاL يذكِّ
�لذY 3حُد طرفيه بيد �هللا    �

 Wيتحر ملن   a��أل  �� به   �XY�
به  Yمسك  فمن   ،VXعبا من  قربه 
رنا  يذكِّ  Lمضا� �هللا.   �� �صل 
بقو' �هللا � "فإ� قريب“ فنالو� 
 Aبرفع معاي sلفيض من هذ� �لقر�
ببْذ'  يذكرنا   Lمضا� عباXتكم. 
�ملساعي ألf�X حقو1 �لعباY Xكثر 
فاسعو� ألf�X �يع  قبل،   3m من
�لكرمي   Loلقر�  N TX��لو� �حلقو1 
 Tلقد لفت �هللا �نتباهنا بشد .Xللعبا
�� f�XY حقو1 �ألغيا� Yيضا، Yما 

�هتما� �ملسلمني بأf�X حق بعضهم 
فقد  شديد  عليه  فالتركيز  �لبعض 
بينهم﴾،   fا��﴿ بأ�م  ُ�ِصفو� 
 Lينسو �لبعض   LY �ملالحظ  لكن 
حقو1 بعضهم بل ينسوL حقو1 
عالقة  ֲדم  تربطهم  �لذين  Yقا�ֲדم 
Xموية. Yحيانا تصلk �لرسائل من 
�لو�لدين  معاملة   LY �لبنا�  بعض 
مع �ألبناf ~تلف عنها مع �لبنا� 
 ،��ال سيما عندما يقسموL �لعقا
Yحيانا  �لبنا�   Lرمو\ ��م   m�
�ثبا�  �ألجل   .fألبنا� �يعطونه 
مصد�قية موقفهم يسألوL �لبنا�: 
 �هل لديكّن مانع من تسليمنا �لعقا
من  بعض   َّU� فتكتب  لالبن؟ 
 :fًننا نقو' �ستحياY لبنا�� fهؤال
على  لدينا   aعتر�� �ال   ،Aال ض
oباÑهن  يزعم  �بذلك  mلك. 
�لعد'  مقتضى  حققو�  قد  �Yم 
��إلنصا_. �لكن هذ� ليس عدال 
بل هو ظلم �¿الفة صر\ة ألمر 

�هللا تعا�. 
ما \ّير� هو LY هناo zباN f �لزمن 
�لر�هن Yيضا يرتكبوL هذ� �لظلم، 
Yيضا  يسر�   WخرY ناحية  �من 
نفسه  �لعصر   N بنا�   zهنا  LY
oبائهن.   TXجل سعاY يضحني من
ب على �آلباLY f يتذكر��  �لكن́ 

 Jل� �لتضحية   Vهذ كانت   �m� Yنه 
ليست   fألبنا�  �Y �لبنا�  تقدمها 
مصحوبة بسعاTX قلبية فإ�ا جتعل 
 fني. فأقو' ألمثا' هؤالÒo fآلبا�
�هللا،  ¸افو�   LY �لظاملني   fآلبا�
 fهؤال مثل  على  ´ب  �كذلك 
 Xحلد��  L�gيتجا� �لذين   Tإلخو�
 Lيسيطر�� ��جلشع  �لطمع   N
 fبالضغط على �آلبا ���على �لعقا
يتذكر��   LY Yخو�ִדم   Lرمو\�
فعليهم   .��نا بطو�م   Lميأل� �Yم 
�يصلحو�  تعا�  �هللا  ¸افو�   LY
�Yيت  حا'،  Yية  على  Yنفسهم. 
بياL هذ� �لتفصيل ضر��يا فبينته. 
 Fملوضو� صلب   ��  XعوY  Lآل��
´ب   Jل�  ��ألمو هي  ما  �Yبني 
 Lمضا�علينا �النتباV �ليها N شهر 
�لفضيل. فعندما \ل �مضاL فإمنا 
مسلم  كل  على   LY رنا  ليذكِّ \ّل 
�لتضحية   r��نفسه   N لق¸ LY
 LY� ،لكرمي� Loتعليم �لقر fضو N
يسعى جاهد� للوفاf بعهدV �لذ3 
قطعه مع �هللا تعا� للتضحية بنفسه 
�ماله ��قته �شرفه حلماية خالفة 
�أل�دية،  �إلسالمية  �جلماعة 
 3ّY  �� نفسه  \اسب   LY �´ب 
 3ّY  ��� هذ�   Vبعهد يفي   Wمد
 fنفسه عاطفة للوفا N توجد Wمد
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 Jل� �أل��مر  هي  �ما  �لعهد،  ֲדذ� 
 Vلكرمي عن هذ� Loلقر� N �X��
 Loحكا� �لقرY لتضحية؟ �ما هي�
Yجل  من  �لتضحية  عن  �لكرمي 

�آلخرين. 
Yنظا�نا، كم  ليلفت   Lمضا�يأ¾ 
كاL سيدنا �موالنا �مد �ملصطفى 
 ��لدما من   yلعا�  mإلنقا  yيتأ  �
 ªعا �لنX غضب �هللا تعا�، �كم�
 Fهللا تعا� بالتضر� Tحضر N �
�كيف   ،aلغر� �ذ�   rإلحلا��
�حلق؟  هذ�   3Xنؤ  LY علينا  ينبغي 
 LY ليذّكرنا z��يدخل �مضاL �ملبا
�ملهمة �لJ �ّكل �هللا تعا� ֲדا سيَدنا 
 VمرY � fحر� ��سو' �هللا � N غا
بأL ¸ر� منه �ينجزها هي نشر 
مليئة  بأXعية  �لكرمي   Loلقر� تعليم 
نفكر   LY فعلينا   .Fلتضر��  yباأل
كيف ميكننا LY ننجز هذV �ملهمة 
 ،VمرY�  �  ªلن�  TسوY §سب 
بتعليم  نعمل   LY ميكننا  �كيف 
�لقرLo �لكرمي �لذ3 ُطلب منا فيه 
 N سالة �هللا ��حد�نيته�LY ننشر 
 TعوX ننشر  LY� ،�باستمر�  yلعا�
”هدW للنا	“ بوجه عا�. فشهر 
 �m� نكمY لفضيل يذّكرنا� Lمضا�
 �جعلتم �قائع عزلة �لنN � ª غا
فقط  عندها  Yعينكم  نصب   fحر�

�لدين على  تفهموL حقيقة تقدمي 
�لشهر  هذ�  \ل  كذلك  �لدنيا. 
 Lتّدعو كنتم   �m� Yنه  ليذكرنا 
تسعو�   LY فعليكم   �  ªلن� حب 
جاهدين للتأسي بكل جانب من 
جو�نب من Yسوته �. فيأ¾ هذ� 
 Wنتحر LY لشهر �لفضيل ليذكرنا�
كيف حاY gصحاs �لنª � لقب 
�هللا عنهم ��ضو� عنه“،  �ضي ”
ألL �لصحابة �ضي �هللا عنهم Yيضا 
 Lرنا هذ� �لشهر بأ YسوT لنا. فيذكِّ
نسعى للوصو' �� gمن �سو' �هللا 
�. مما ال شك فيه Yننا ال نستطيع 
ماXيا  �لزمن  mلك   �� نصل   LY
 Xلكرمي موجو� Loلكن تعليم �لقر�
فينا بصو�ته �ألصلية �يسهِّل علينا 
�لزمن.  mلك   �� �لوصو'  طر1 
 �Ô Lرنا بأ يأ¾ هذ� �لشهر ليذكِّ

�لكرمي   Loلقر� تعليم   LY  yلعا�
 yلعا� N يضمن �قامة �ألمن Vحد�
 yلعا� �Ô LY� ،على �جه �حلقيقة
إلقامة  �لكاملة   Tألسو�  LY كله 
 TسوY هي  �منا   yلعا�  N �ألمن 
�سو' �هللا � �حدV. �يأ¾ هذ� 
�لكرمي   Loلقر�  LY ليذّكرنا  �لشهر 
 Àلوحيد �لذ3 يتحد� sهو �لكتا
عن كل Yمر من ��Yمر �هللا بالدليل، 
 N للتأمل  ماسة  §اجة  Õن  لذ� 
 ،VAتفس ��سة X� �لكرمي   Loلقر�
�لذين   �� �النضما�   �� �§اجة 
 Loلقر�  N عنهم  تعا�  �هللا  يقو' 
 sَْلِكَتا� oَتْيَناُهُم  ﴿�لَِّذيَن  �لكرمي: 
 L�Xيؤ  3Y ِتالَ�ِتِه﴾،  َحقَّ  َيْتُلوَنُه 
�لتدبر  حق   L�Xيؤ�  Tلتال�� حق 
Yيضا  �لعمل  حق   L�Xيؤ  � فيه، 
مبا قر�Y ��Y ¯عو� �Y تدبر�� فيه. 

فشهر رمضان الفضيل يذّكرنا أنكم إذا جعلتم وقائع عزلة 
الن` � L غار حراء نصب أعينكم عندها فقط تفهمون 
حقيقة تقدمي الدين على الدنيا. كذلك 4ل هذا الشهر 
ليذكرنا أنه إذا كنتم تّدعون حب الن` � فعليكم أن تسعوا 
جاهدين للتأسي بكل جانب من جوانب من أسوته �. 
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�حلقو1   Vهذ  3Xنؤ ال  كنا   �m��
 Xرº �إلسال�  �XعاÑنا  فيصبح 
�لذين  من   Lنكو�  ،Ö�فا  fعاX�
��X�g قلق �لرسو' صلى �هللا عليه 
 N Lسلم، ��لذين كانو� سيولد��
 ��ملقد من   Lكا�  ،Aألخ� �لزمن 
 Loلقر�  Tتال� حق   ��Xيؤ ال   LY
عنهم  تنبأ  ��لذين  به،  ��لعمل 
�لقرLo كاآل¾: ﴿َ�َقاَ' �لرَُّسوُ' َيا 
 Lَoَقْوِمي �تََّخُذ�� َهَذ� �ْلُقْر َّL�ِ ِّs�َ
َمْهُجوً��﴾.��m� �mً كاL هذ� �لشهر 
 ،TAكث  ���ببشا يبشرنا  �لفضيل 
 ،TAفإنه يلقي علينا مسئوليا� كث
نفحص   Lبأ �يذكرنا  �\ذ�نا 
Yنفسنا باستمر��، فنرW مدW عمِلنا 
بتعاليم �لقرLo �لكرمي، �مدW سعينا 
إل�gلة قلق �لرسو' صلى �هللا عليه 
 Lمضا�ينفعكم  �سلم، ��ال فلن 
�ال �لقرLo شيًئا. لقد بني �هللا تعا� 
N �لقرLo نوعية  �ألنا	 ��ملؤمنني 
�لذين يريد منا LY نكوY Lمثا�م، 
� N �لقرo Loال_ �أل��مر  �قد قدَّ
من Yجل mلك، � N هذ� �لعصر 
 Xملوعو� �ملسيح  بو�سطة  نّبهنا  قد 
 rلسال� �� �صال�� Tعليه �لصال
تعاليم  تطبيق  Yنفسنا، �حّثنا على 

�لقرLo �جلميلة على Yنفسنا.
لقد لَفتُّ Yنظا�كم بإ´اg �� بعض 

 Loلقر��  Lمضا� �ليه  يوجهنا  ما 
تبلغ   Jل� �ألحكا�  من  �لكرمي 
�لبحث  قلت، �علينا  �ملئا� كما 
عنها �صياغة حياتنا على ضوئها. 
�لكن هذ� لن يتأتى �ال بفضل �هللا 
تعا�، فلكي يشملنا بفضله ال بد 
 X�Y لفرصة� Vֲדذ� .fلنا من �لدعا
فقط  Yمرين   �� Yنظا�كم  توجيه 
Yمرنا �هللا   Jل� من مئا� �ألحكا� 
ֲדا N �لقرm� ،Lo عّد«ا من ميز�� 
�ملؤمن. mYكر هذين �ألمرين خاصة 
عالقاتنا  لسالمة   Lيا�أل�ما ضر�
ما   �� �ضافة  ºتمعنا،  �سال� 
فيهما من نفع حقيقي شأY Lحكا� 
�هللا �ألخرW �ل�m� J عملنا ֲדا قّربْتنا 
�� �هللا تعا�. ��Y' هذين �ألمرين 
��حلق   .���النكسا �لتو�ضع  هو 
 L� .من �ملشاكل Aما حل لكث�Y
�صف   Jل� �خلصائص   gبرY من 
 Lلذين هم مسلمو�  VXعبا ֲדا  �هللا 
حقا،  يعبد�نه  ��لذين  حقا، 
��ته، � فضله   Lيريد� ��لذين 
هو �لتو�ضع، حيث قا' �هللا تعا�: 
 Lََيْمُشو �لَِّذيَن  �لرَّْحَمِن   Xَُ�ِعَبا﴿
 :Lلفرقا�) َهْوًنا﴾   aِ��ْألَْ َعَلى 
ُتَصعِّْر  ﴿َ�َال  Yيضا:  �قا'   ،(٦٤
 aِ�zَ لِلنَّاِ	 َ�َال َتْمِش ِفي �ْألَْ َخدَّ
�قا'   ،(١٩  :Lلقما) َمَرًحا﴾ 

 Lَهللاََّ َال ُيِحبُّ َمْن َكا� َّL�ِ﴿ :تعا�
 ،(٣٧  :fلنسا�)  ﴾��َفُخوً ُمْخَتاًال 
كل  \ب  ال  تعا�  �هللا   LY  3Y
 y  �m�  Lإلنسا�� �متفاخر.   Vمتبا
منه  ُيقبل   y تعا�  �هللا  \َظ §ب 
3Y عمل، �y يشمله عوُنه تعا�. 
�من �m �لذ3 يدعي Yنه مؤمن باهللا 
 Lكا �m� UباY تعا� � يقو' �� ال
�هللا تعا� \ب�Y k ال. بالتأكيد ال 
يفعل mلك 3Y عاقل �3Y مسلم. 
�مع mلك نرW على صعيد �لو�قع 
يوميا LY �لك� هو ���f كثA من  
�لذ3   L� ��خلصوما�.  �ملشاكل 
 Xلعنا� Vك�، �ليس عند Vليس عند
معامالته   Aتس �لك�  من  �لناتج 
على ما ير��. �L �لك� هو �لذ3 
يصّعب  �لذ3   Xلعنا�  �� يدفع 
من  بدًال  ��ملعامال�   ��ألمو
من   �Aكث  L� �تيسAها.  تسهيلها 
�خلصوما� �لJ ترفع Yمامي Yجد 
LY معظمها ال تنتهي بسبب ك� 
 �mبعض �ألطر�_. فإ Xنانية �عناY�
§اجة  نفسه   Wير  Lإلنسا�  Lكا
نفسه  �يعّد  تعا�،  �هللا  حب   ��
 kقو' مسلًما فأعY مسلما -عندما
به �ملسلم �أل�د3 قبل غVA- فال 

 .sلعيو� Vبد له من جتنُّب هذ
�منا  �لرمضانية   aلفيو�  LY �علمو� 
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بتعاليم  عامًال   Lكا �m�  fملر� ينا�ا 
 Lمضا��لقرLo �لكرمي، �LY صيا� 
�منا ينفع �ملر�m� f كاL يعمل بتعاليم 
تطو'  فالذين  لذ�  �لكرمي،   Loلقر�
 Xلعنا�� �لك�   Xملجر خصوماִדم 
�خلصوما�   LY علًما   - ��ألنانية 
��ألنانية-  �لك�  بسبب  تنشأ  �منا 
 Lمضا�  N يتو�ضعو�   LY فعليهم 
�يسعو�  للصلح،  Yيديهم  �ميّد�� 
�لر�ن   Xعبا  N يدخلو�  لكي 
هوًنا،   a��أل على   Lميشو �لذين 
�هم  تعا�،  �هللا  §ب  ليحظو� 
�ضا  على  �Xًما   Lرصو\ �لذين 

�هللا عنهم �لو تضر��� ماXيا.
توجيه   X�Y �لذ3  �لثا�  ��ألمر 
صلة   �m Yيًضا  �ليه  Yنظا�كم 
�لص�.  �هو  Yال  �أل�'،  باألمر 
﴿َ��ْسَتِعيُنو�  تعـا�:  �هللا  قا' 
 ،(٤٦ :Tلبقر�) ﴾Tَِال ْبِر َ��لصَّ ِبالصَّ
بالص�  �هللا  من   Lلعو� �طلبو�   3Y
�لذ3 ال \تا�   �m فمن   .fلدعا��
�� عوL �هللا تعا� كل حني �Lo؟ 
�ال   Lلعو� هذ�   Lإلنسا� ينا'  ال 
تعا�  �هللا  يقو'   .fلدعا�� بالص� 
�لص�  f�XY حق  يقد� على  Yنه ال 
لقوله   Lملتو�ضعو� �ال   fلدعا��
َعَلى  ِ�الَّ   TٌAََلَكِب ﴿َ��ِنََّها  تعا�: 

 3Y  (٤٦  :Tلبقر�) �ْلَخاِشِعَني﴾ 
ملن  �ال  �ألمر  هذ�  حتقق  يصعب 
كاL خاشًعا متو�ضًعا، فهنا ُجمع 
�يعة m ُجعال � fبني �لص� ��لدعا
 L3 ُينا' عوY .هللا تعا�� Lلنيل عو
�لدعو��  بالتركيز على  �هللا تعا� 
 Vبااللتز�� بالص�، �ال يتحلى ֲדذ�
يتسم  �ال   ،Lملتو�ضعو� �ال   Tمليز�
مبيزT �لتو�ضع �ال �لعاملوL بأحكا� 
�هللا تعا� ��لعابد�L له. فإ�m تو�ضع 
حياته،  مستويا�  كل   N �لعبد 
�WXّY �يع �حلقو1 �لJ بينها �هللا 
 ���الصطبا  fبالدعا ملتزًما  تعا� 
�هو  تعا�  �هللا   sبا على  �خّر 
N غاية �لتذلل ��خلضوF فسينا' 
عوL �هللا تعا�. ���m �ستعنتم باهللا 

 Jل� Xتعا� فيما يتعلق §قو1 �لعبا
برحابة  �حتليتم  تعا�  �هللا  mكرها 
�هللا  Yفضا'   Lفسترثو  ��لصد
 Aتعا�. فال بد من �لتو�ضع �لكب
�لكامنة  تعا�  �هللا  Yفضا'   sجلذ
 Tحليا� �N �لعباN� ��X �يع Yمو
فيكم  حتقق   �m� مستوياִדا.   Øبش
 Vبعد تعا�  �هللا   Lفإ �ألمر  هذ� 
�لدنيوية،  �خلسائر  من  سينقذكم 
Yيضا،   fألعد�� على  �ينصركم 
�يزيدكم ��حانية، �نتيجة لذلك 
�الجتماعية  عالقاتكم  ستتسم 
�لعبد  �يوفق  ��جلما'،  باُحلسن 
ما  �هو  تعا�،  �هللا  �ضى  لنيل 
 Lتكو  LY �ينبغي  �ملؤمن  يبتغيه 

هذV غاية �جلميع.

ويأ� هذا الشهر ليذّكرنا أن القرآن الكرمي هو الكتاب 
الوحيد الذي يتحدث عن كل أمر من أوامر اهللا بالدليل، 
لذا �ن Xاجة ماسة للتأمل L القرآن الكرمي ودراسة 
اهللا  يقول  الذين  إ�  االنضمام  إ�  وXاجة  تفس7ه، 
اْلِكَتاَب  آَتْيَناُهُم  ِذيَن  ﴿الَّ الكرمي:  القرآن   L عنهم  تعا� 

َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه﴾، 
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١٨

التقوى

 LY هذ�   Lمضا�  N فعلينا 
Õاسب Yنفسنا على ضوf �ألحكا� 
oنًفا  لكم  mكرִדا   Jل� ��لنو�هي 
 N خّططنا   Wمد  3Y  ��  z�لند
 N  Aتغي  Àإلحد� �لشهر  هذ� 
تعا�،  �هللا  تعليم  §سب  Yنفسنا 
حتقيق  تقّدمنا Õو   Wمد  3Y  ���
�مضاL يأ¾  Lهذ� ��د_، ��ال فإ
 N كل سنة �سيظل �ألمر كذلك
ما   - �سنسمع  Yيضا،  �ملستقبل 
حيينا - كل سنة من خال' مر��نا 
ֲדذ� �لشهر �لبحوÀ �لعلمية �ملتعلقة 
�لشهر  هذ�   N  Loلقر� بنـز�' 
تعا�  �هللا   LY حني   N �لفضيل، 
ينبهنا بقوله: ﴿هدW للنا	﴾ �� 
�لكلما�   N Yنفسنا  LY ال Õصر 
 N منشغلني  نظل  §يث   Tلظاهر�
 Xملر��  N �نفكر  �لعلمية   Àلبحو�
�لشهر،  هذ�   N Loلقر� نز�'  من 
بل  �لكلما�!   Vهذ مفاهيم   N�
�لتعاليم   Vهذ  N نتعمق   LY ينبغي 
� ��د�ية من Yجل �X نبحث عن�

حتسني Xنيانا �عقبانا.
:� Xيقو' �ملسيح �ملوعو

�لكرمي   Loلقر�  LY "�علمو� 
�يعة m� �حلقيقية  لل�كا�   �مصد
 fهؤال خطأ  �من   .Tللنجا حّقة 
 Loبالقر  Lيعملو ال  �Yم  �لنا	 

ال  �لذين   fهؤال �من  �لكرمي. 
تعاليمه حزsٌ ال  يعملوL §سب 
كال�  \سبه  �ال   Loبالقر يؤمن 
 Lبعيد� ��م   Uبالتا� تعا�،  �هللا 
� عنه. Yما �y �m يعمل به من  جدًّ
يؤمنوL بأنه كال� �هللا تعا�، �Yنه 
 Tصفة شافية للحصو' على �لنجا�
�لتعجب  على  يبعث  Yمر  فهو 
 y ألسف �لشديدين. منهم من��
يقرY �لقرLo مرT ��حدN T حياته. 
كال�  عن  �ملتغافلني   fهؤال �مثُل 
كَمَثِل  به  �ملبالني   Aغ� تعا�  �هللا 
Òة   LY �ليقني  علَم  يعلم  شخص 
ماÑها   ،TX��با عذبة  صافية  عيًنا 
 ،aمن �ألمر� Aتريا1 لكث� fشفا
 �m� Yجهله  �ما   VشقاY ما  �لكن 
كاL ال يتوجه �� هذV �لعني مع 
علمه z�m، �على عطشه ��صابته 

 LY ينبغي له Lكا !TAكث aبأمر�
يضع فاV على هذ� �لينبوF �يرتو3 
مع  �لكنه  �لشافية.  �لعذبة  مبياهه 
ال  كمن  عنه  بعيٌد  فإنه  علمه 
بعيد�  �يظّل  شيئا،  عنه  يعر_ 
حØ يأتيه �ملو� �ينهي Yجله. ال 
�لشخص  هذ�  حالة   N  LY شك 
ع�T كبTA �ِعظة. هذV هي حالة 
�ملسلمني �ليو�. ��م يعلموL يقينا 
كلِّه   rلنجا�� �لرقي   rمفتا  LY
 LY �لذ3 ´ب  �لكرمي   Loلقر� هو 
 ÙXY لك ال يولونهm يعملو� به، مع

�هتـما�.
قا' حضرته: ينبغي للمسلمني، 
يعّد��   LY �م   3�ضر� هو  بل 
 Lلشأ� عظيمة  نعمة   Fلينبو� هذ� 
�قد�ها  قد�ها.  يقد��ها   LY�
 � �لتعاليم،   Vֲדذ يعملو�   LY

إن كث7ا من اخلصومات ال� ترفع أمامي أجد أن معظمها 
ال تنتهي بسبب ك� وأنانية وعناد بعض األطراف. فإذا 
كان اإلنسان يرى نفسه Xاجة إ� حب اهللا تعا�، ويعّد 
نفسـه مسلما -عندما أقول مسـلًما فأع� به املسلم 
األ�دي قبل غ7ه- فال بد له من جتنُّب هذه العيوب. 
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rخل مسجد بيت �لفتو�X مشهد عا�

تعا�  �هللا  ُيبعد  كيف  لينظر�� 
عنهم مصائبهم �مشاكلهم. ليت 
 LY N Lيتدبر�� Lملسلمني يفكر��
 Aهللا تعا� قد جعل �م سبيل خ�

فليستفيد�� بسلوكه."
�إلسالمي   yلعا�  TXقا ليت 
�شعبه يستمعوL �� قو' مهد3 
بتعاليم   Lيعملو�  Lلزما� هذ� 
تنتهي   Øح  Vهذ �لكرمي   Loلقر�
 Jل�  Xلفسا�� �لفتنة  Yعما'  تلقائيا 
�ملسلمني  مئا�  ضحيتها  يذهب 
يوميا §يث يضرs بعض �ملسلمني 
�قاs بعض. ندعو �هللا تعا�  Lآل�
LY يهب �ملسلمني �لعقل �يوفقهم 
للعمل بتعاليم �لقرLo �لكرمي. �لكن 

�ملسيح �ملوعوX � �ّجه �لنصح 
 ��Yقر�" قا':  حيث  Yيضا  �لينا 
من   fشي كل  ففيه  بتدبر   Loلقر�
 fألنبا�� ��لسيئا�  بياL �حلسنا� 
�ملستقبلية. �نه يقد� Xينا ليس ألحد 
 k´ Lإلنسا� Lعليه أل aيعتر LY
كل  �لطاgجة  �Òر�ته  بركاته  من 
�لدين  يبني   y �إلجنيل   L� حني. 
 LY �ملمكن  من  كاملة.   T�بصو
يكوL تعليمه مناسبا لذلك �لزمن 
لألبد  يصلح  ال  �لكنه  فحسب، 
 Tملفخر�  Vهذ� �حلاال�.  �جلميع 
�هللا   LY  Vحد�  Loلقر� نصيب  من 
 ،aمر لكل  عالجا  فيه  بني  قد 
طرًقا  �بني   ،Wلقو� �يع  �ّمنى 

لتجنب �لسيئا�. لذ� فثابر�� على 
�هللا  ��Xعو�  �لكرمي،   Loلقر�  Tتال�
حتت  تصرفاتكم  ��جعلو�  �Xئما، 

تعليم �لقرLo �لكرمي."
فهذV �لنصيحة موجهة لنا Yيضا 
 Loبالقر �لعمل  لنا من  بد  ألنه ال 
��لسعي  تعاليمه  �تنفيذ  �لكرمي 
 �Yمو �يع   N �ا   Fللخضو
حياتنا، �mلك لكي تتحسن Xنيانا 
جلعل  تعا�  �هللا  �فََّقنا  �عقبانا. 
 �fًجز �لعظيم   sلكتا� هذ�  تعليم 
من حياتنا فنتمكن من نيل �ضى 
�مضاL هذ�  N X�Xهللا تعا�، �نز�
معرفًة باهللا تعا� �قرًبا له Yكثر من 

3m قبل. oمني.


