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مقدمــة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب عديبده وهديبأد ه ال ليب ال
حممدا رسول  ...هما عدد:
وهدأد ه
ً
يبورا و يب ًيبدى للنيبيباك كميبيبا تيبيبال ديبيبا :
فقيبيبد هن يب ل عيب وج يب كتاعيب القيبيبال النيبيباا نيب ً

اَّلل نـوٌ ََََْــكم مٌـ * يَـهـد ِــه ه
ـكُْم مـ َن ه
{قَـد َجـ َ
اَّلل َمــن اتهـٌَ َـْ ٌَـ َـوانَه ــٌ َ

سـ َـم َْــرجهم مـن الظُّلمــك َل َ الوُّــوٌ ْهنــه َيـهــديهم َل َ مــر ي
اِ مســََق ييم}
ََ
َ َ
ال ه َ
َ
[سورة املائدة.]51-51 ،
أخيت الغكلية...
من بارك و دا على ذه األمة ذ هرس ليأا هفض رسل وهن ل عليأا
فقد ّ
خري كتب و نفيب يبو سيببهان هفويب وتيبد هميبا عيب وجيب عتالو يب و يبدعاه والدميب
ع وهنا عن جاه والتهاكم على غريه لذلك كتبت ذه الاسالة ألخيت املسلمة من
ابب تول دا ََ { :هَْر فَإ هن الذْ َرى تَـوـ َفْ المؤمو َ } [الذارايت.]11 :
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تعليم القرآن

دليبيبيم القيبيبال هو مدارسيبيبت ريبيبو الأيبيباا ليب م
يبك هوتأيبيبا املسيبيبلمة و يب من ليبيبة عويميبيبة
يبك ،ه يب م
وندميبيبة ميبيبن علييب م
حفيبيبت القيبيبال و دلم يب ومدارسيبيبت ميبيبن خيبيبالل
يبداك
لك عندما حتققني من ليبة األ لييبة اليبيت خص م
مدارك حتفيت القال  ،ندم ن الأاا م
يبك
هبيبيبا ومي يب مك هبيبيبا عيبيبن النيبيباك أل الاسيبيبول  وقيبيبولَ« :لن هلل أهل ـ مــن الوــك
قكلواَ :من هم اي ٌ ول هللا؟ قكل :أه القرآن هم أه هللا َخكمَه»(.)1

وألج حتقيق ذه األ لية ال نو ال اب باعيب  يف كيب ديب  ،فهنيب  كميبا
عنأا حني سيبهلرا سيبدد عيبن أيبام عيبن قخليبق النيب
تالت عن السيدة عائأة رض

فقالت« :ألست تقرأ القرآن فإن خلق الر ول ْ كن القرآن»(.)2
فالواجيب يبيبي علييب يبيبك اي هميب يبيبة ه حتميب يبيبدة عليب يبيبى يب يبيبذه الندميب يبيبة وهنيب يب م
يبت قيب يبيبوم
ابلأيبيبنا هلل ابلقيبيبول والفد يب  ،وه ونيبيبو القيبيبال ابلنسيبيببة ليب م
يبك كيبيبالنور اليبيبذة وسيبيباة يف
يبك ووأ يبيبا ن يبيبوره عل يبيبى وجأ يب م
دم يب م
يبك ،وه حتمل يب همان يبيبة الق يبيبال الن يبيباا دلم يباً و دليميب يباً
وحفواً و ا يالً و طبيقاً وامتثاالً ،و تخذو منأجاً عمليا سيبري علييب حيا يبك و قيبوم عيب
م
عباد ك ومدامال م
هخالتك و اودون ع رضا وحده والدار اآلخاة.
ك وهتذوي

َقفك ال ِد موهك
مفا يم هساسية ملن هراد ه وتهلثا ابلقال :
ه حيسيبن نوا يب للقيبيبال وونويبيبا ليب عليبيبى هنيب كتيبيباب ديبيبام وميبيبنأ حييبيباة متناميب ،
فه ال اووة اليت ونوا منأا والصورة اليت وامسأا للقال ما بطة ار باطاً مباديبااً يف كيفييبة
التدام مع القال والتهلثا ع .

( )1رواه اإلمام همحد يف مسنده .55111
( )2رواه مسلم يف صالة املسافاون .641
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وااللتفيب يبيبات األ يب يبيبداا األساسيب يبيبية للقيب يبيبال وعيب يبيبدم الوتيب يبيبوا فق يب يب عنيب يبيبد عد يب يب
األ داا الفاعية هو اليت ال واود ا القال وال وأدا را .واأل داا الائيسية للقال
تمث يف:
دا وعيا التوحيد.
ارداوة
عيا األحنام الأاعية وما وصلح هحوال الناك.
جياد الأخصية اإلسالمية املتناملة املتوازنة.
جياد اجملتمع اإلسالم القالين األصي .
تيادة األمة املسلمة يف مداكتأا مع اجلا لية من حورا.
االلتفيبيبات املأميبيبة الدملييبيبة للقيبيبال  :فدنيبيبدما وديبيباا األ يبيبداا األساسيبيبية للقيبيبال
حتميبيبا سيبيبيداا ه مأميبيبة يبيبذا القيبيبال ورسيبيبالت عملييبيبة
ميبيبن خيبيبالل ت يباا ة القيبيبال فهن يب ً
واتدية.
احملافوة على جو النص القالين وعدم االنأغال أبة داغ هثنا اليبتالوة وحييبا
على ه حيضا ك هجأ ة وهدوات االستجاعة والتهلثا واالنفدال.
الثقيبيبة املطلقيبيبة ابليبيبنص القيبيبالين و خضيبيبامل الواتيبيبع املخيبيبال ل يب  ،فميبيبثالً ليبيبو كيبيبا واتيبيبع
عديب املسيبيبلمني ًال ًفيبيبا لنصيبيبو ميبيبن القيبيبال هو وطبقيبيبو عديب األميبيبور عطاوقيبيبة يبيبال
النص القالين فال نقول :يبذا ميبن القيبال  ،و منيبا يبو ميبن عيبدم الفأيبم الصيبهيح ميبن
ؤال املسلمني للقال .
االعتنا مبداين القال اليت عادأا الصهاعة عمليا وحماولة االتتدا هبم.
الأدور أب اآلوة موجأة ل و ،وه اخلطاب ودني و دخصيا.
حتاويبيبا النصيبيبو القالنييبيبة ميبيبن تييبيبود ال ميبيبا واملنيبيبا فأيبيبو صيبيبا لنيب زميبيبا ومنيبيبا
و وجيأا لن الناك ال ما ورد في استثنا هو صيص هو قييد.
ه ال ونيبيبو يب ّيبم القيبيبارك كثيبيباة القيباا ة هو االنتأيبيبا منأيبيبا أبتصيبيبا وتيبيبت فقيب  ،فأيبيبذا
ميند من دعاه والتهلم في .
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ه وصيبيباحي ميبيبن وداون يب عليبيبى يبيبذا اخليبيبري وودل يب عليبيبى الصيبيبد ومنيبيبارم األخيبيبال

فهن يب ل يب هكيبيبت األثيبيبا يف دمييبيبق ت يباا ة القيبيبال والتيبيبهلثا ع يب  ..تيبيبال ديبيبا { ََْونــوا َمـ َـْ

صكدق َ } [التوعة.]551 :
ال ه

َقفة مْ دٌا ة القرآن
هخيبيبيت املسيبيبلمة عيبيبدم الت اميبيبك رداب القيبيبال وهخيبيبال الدارسيبيبني ليب جيديب منيبيبك
مثيبيباالً سيبيبيًا مليبيبن ويبيبدرك القيبيبال أل النيبيباك ونويبيباو نويبيباة خاصيبيبة مليبيبن يبيبذ ي و يبيبتدلم
وحتفت كتاب ههنيبا عدييبدة كيب البديبد عيبن األخيبال البذو يبة والسيبلوك السيبي وحجيبة
علي يبيبك و يبيبوم القيام يبيبة وت يبيبد ذك يبيبا

ه
ين آ ََمو ــوا َ
ع يب وج يب يف كتاع يب َ { :اي أَيُّـ َه ــك ال ــذ َ

تَـقولو َن َمك َال تَـف َعلـو َن * ٌَْـ َـر َمقَاـك نوـ َد ه
اَّلل أَن تَـقولـوا َمـك َال تَـف َعلـو َن} [الصيب :

.]1 ،2

أيَهك األخت الفكَلة؛ اعلم ه ديبا تبيبول الدميب عنيبد ه ونيبو خالصيباً
لوج الناا ،ومتاعداً لاسول النيباا ،فدلييبك اي هميبة ه لصيب النييبة هلل عيب وجيب
يف حفت كتاع ومدارس علوم والدعوة لي يف ك هحوالك.

دٌَك أيَهك األخت الغكلية
ه نوين تدوة لغريك يف اجملتمع وه تذكاة دائماً ه وجيبودك مبدرسيبة التهفيبيت
ندمة من ع وج  ،وتاا ك للقال فض من عليك ال حيص علي كثري ميبن
النيبيباك ،ففيب الوتيبيبت اليبيبذة درسيبيبني فييب القيبيبال فيبيبه غيب م
يبريك ميبيبن النيبيباك مأيبيبغول ابللأيبيبو
والفساد والبدد عن .
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ِشرى لك اي قكٌئة القرآن
ورد يف فض القال الناا واحلث على الو و يبدعاه والتيبهلثا عيب لايت وهحادويبث
وهتوال لسلفنا الصا كثرية جدا ننتف عذكا عدضأا مما وؤدة الغاض املقصود و
هعلم.
أَالا :اآلاي اليت تدنو لَمَة القرآن َتدِره َالَأثر ِه:
 -5تيبيبال

ديبيبا  { :ه
شــع ُّر
شــكًاك همثَــكََ تَـق َ
سـ َن اْلـَـدي ََْــك ا ُّمََ َ
اَّلل نَ ـ هل َل أَس َ

 -2تال

ه
ين َلهَا هْ َـر ه
اَّلل ََجلَـت قـلـوِـهم َََلهَا
دا َ{ :ل هَّنَك المؤموو َن الـذ َ

ه
شو َن ٌَِهـهم ُثه تَل جلودهم ََقـلوِـهم َل َ هْر ه
ك ه َدى
ين َْ َ
اَّلل هَل َ
موه جلود الذ َ
اَّلل فَمك لَه من َه ي
ه
كد} [ال ما.]21 :
اَّلل يَـهد ِه َمن يَ َ
شكُ َََمن يضل ه َ
ه
ص َمةَ ََِمهك
ين يقيمو َن ال ه
تليَت َنلَيهم آ ََايته َز َ
ادتـهم َلميَ اكًن ََ َنلَى ًٌَم يَـََـ َوهْلو َن * الذ َ
ك هم المؤموو َن َس ًّقك ََلم َد ٌَ َجك نوـ َد ًٌَـم َََمغف َـرة ٌََز
ٌََزقـوَكهم يـوفقو َن * أَلَئ َ

َْري} [األنفال.]4-2 :

 -1تيبيبال ديبيبا َ{ :ل هن َه ـ َذا القــرَآ َن يَـهــد للهــيت هـ َـم أَق ـ َـو ََيـٌَشــر المــؤمو َ
ه
ه
ين َال يـؤموــو َن آلَخـ َـرة
ين يَـع َمل ـو َن ال ه
صــكْلَك أَ هن ََلــم أَجـ اـرا ٌَْ ـ اا * ََأَ هن الــذ َ
الــذ َ

يمك} [اإلساا ]51 ،1 :
أَنََد ًَن ََلم َن َذا ا أَل ا

ـكٌك ليَ ـ هدِهـرَا آ ََايتــه ََليَـََ ـ َذ هْ َر أَلــو
 -4تيبيبال ديبيبا ََْ{ :ــكم أَنـ َللوَــكه َللَيـ َ
ـك مٌَـ َ

األَلٌَكم} [ .]21 :
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صــد انك
 -1تيبيبال ديبيبا { :لَــو أَنـ َللوَــك َهـ َذا القــرَآ َن َنلَــى َجٌَـ ي لهَرأَيـََــه َخكعـ اـعك ُّمََ َ

من َخشيَة ه
ك األَمثَكل نَضرِـ َهك للوهك لَ َعلههم يَـََـ َف هكرَ َن} [احلأا.]25 :
اَّلل ََتل َ

ئ القرآَن فَك ََمعوا لَه ََأَنصـَوا لَ َعلهكـم تـر َُـو َن}
 -1تال دا َََ { :ل َها قر َ

[األعااا.]214 :
اثنياك :األسكدي اليت تدنو لَمَة القرآن َتدِره َالَأثر ِه:
 -5روى البخيبيبارة ،ومسيبيبلم ،والوميبيبذة ،والنسيبيبائ  ،وهعيبيبو داود عيبيبن ه موسيبيبى
األديبيبداة  ه رسيبيبول

 تيبيبال« :مثـ املــؤمن الــذ يق ـرأ القــرآن مثـ األتــر

جةٌ :حيهك طيب َطعمهك طيبَ ،مث املؤمن الذ ال يقرأ القرآن مث الَمـرة ال
ٌيح َلك َطعمهك سلوَ ،مثـ املوـكفق الـذ يقـرأ القـرآن مثـ الرحيكنـة ٌحيهـك طيـب

َطعمهك مرَ ،مث املوكفق الذ ال يقرأ القرآن ْمث اْلوظلة ال ٌيح َلك َطعمهـك
مر».
 -2وحذر  األمة من نسيبيا القيبال حتيبذوااً ديبدوداً ،روى البخيبارة ،ومسيبلم
عيبيبن ه موسيبيبى األديبيبداة  تيبيبال :تيبيبال رسيبيبول « :تعكهــدَا هــذا القــرآن فــو
الذ نفس حممد ِيده َلو أعد تفلَاك من اإلِ يف نقلهك».
عنأيبا تاليبت :تيبال رسيبول
 -1روى البخارة ،ومسلم عن عائأة رض
« :الــذ يق ـرأ القــرآن َهــو مــكهر ِــه مــْ الســفرة الك ـرا ال ـ ٌةَ ،الــذ يق ـرأ
القرآن َيََعَْ فيه َهو نليه عك له أجران».
 -4روى الومذة عن عبد

عن مسدود  تيبال :تيبال رسيبول

« :مـن

قـرأ سرفاــك مــن َْــكم هللا؛ فلــه سســوة َاْلســوة ِعشــر أمثكَلــك ،ال أقــول أ ســر ،
َلكن ألف سر َ ،ال سر َ ،ميم سر »(.)1

( )1صهيح اجلامع.1411 :
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 -1روى البخيبارة ومسيبيبلم عيبيبن عبيبيبد

عيبيبن عميبا عيبيبن اخلطيبيباب رضيب

عنأميبيبا

عيبيبن الن يب  تيبيبال« :ال سســد َلال يف اثوَ ـ ٌ :ج ـ آله هللا القــرآن فهــو يقــو ِــه
آًنُ اللي َآًنُ الوهكٌٌَ ،ج آله هللا مكالا فهو يوفقه آًنُ اللي َآًنُ الوهكٌ».
 -1روى مسلم وهعو داود عيبن ه

اويباة  ه رسيبول

 تيبالَ ...« :مـك

اجَمْ قو يف ِيت من ِيو هللا يَلوَن َْكم هللا ن هل َجـ هَ ،يَداٌ ـونه ِيـوهم
َلال نللــت نل ــيهم الس ــكيوةَ ،رش ــيَهم الرُ ــةَ ،سف ــَهم املمئك ــةَ ،هْ ــرهم هللا

فيمن نوده».
 -6روى مسلم عن ه ذر  تيبال :تيبال رسيبول

َ« :لن ًن ا ـك مـن أمـيت

ــيمكهم الَيليــق يقــرقَن القــرآن ال قــكَز سلــوقهم ميرقــون مــن الــدين ْمــك ميــر
السهم من الرمية ،هم عر اخللق َاخلليقة».

أخيت الفكَلة قفم مْ نفسك ْلظة

يبك يف حيبق وحيبق اإلسيبالم وحيبق نفس م
ما مضى من الدما من قصري من م
يبك
يبك وهخوا يب م
وه ل يب م
يبك املس يبيبلمات م يبيبن الس يبيبأ ه دوض يبيبي عد يبيبد وفي يبيبق وال يبيبدعا ل يب يب
يبهتك ،فدلييب م
يبك وصيب م
سيبيببهان أب وبيبيبارك لن يب يف وتتيب م
يبك هوتأيبيبا الغالييبيبة ه سيبيبتغل ك يب
حلوة ميبن عم م
يباك يف فديب الطاعيبات ومدافيبة كسيبي احلسيبنات والصيبدتات اجلارويبة اليبيت
م
م
م
م
دافدا لتهدود
نفدك عدد مو ك ،و ما دلمين من دراستك من القال ونو لك ً
م
دفك يف احلياة وتيبد ذكيباه

سـك َن لَفـم
عيب وجيب يف كتاعيب ََ { :ال َعصـر * َل هن اإلن َ

ه
صـ }
امـوا ل ه
ين آ ََموـوا ََ َنملـوا ال ه
امـوا ْلَـق ََتَـ َو َ
صـكْلَك ََتَـ َو َ
خس ير * َل هال الـذ َ
[الدصا.]1-5 :
وهذك يب م
يباك ه
نديبيبم هخ يبيبيت الغالييبيبة اإلمي يبيبا الصيبيباد والدم يب الصيبيبا وال يبيبدعوة
العيبيبد ه نيبيبو عليبيبى عليبيبم وعصيبيبرية كميبيبا تطليبيبي صيبيبت عليبيبى امليبيبدعوون
اليبيبدعوة
ويف كيب هحوال م
و م
يبك لج يب
لك يف رسول هسيبوة حسيبنة ،وه ديبددة التوعيبة
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وال ددل دراستك للقال من جاني و م
داملك مع الناك يف جانيبي نيبونني
ذاً هعدد الناك عن القال .

َمن مثرا العم ِكَكم هللا
حتقيق الدبودوة هلل وحده ،واخلأية من و نفيذ هواميباه واال تيبدا عنالميب وتيبد وعيبد

عباده ابألمن ذا طبقوا هحنام  ،تال دا َ { :اي نٌَكد َال َخو َنلَيكم اليَـوَ
ه
ين آ ََمووا ِبَ َايتوَك َََْكنوا مسلم َ } [ال خاا.]11 :
َََال أَنـَم ََت َلنو َن * الذ َ

وميبيبن الثميباات هوضيباً هتيبيبذوي اليبيبنفن و نمييبيبة اليبوازمل اليبيبدوة ليبيبدى دراسيبيبة القيبيبال أب
وقوة اإلنسا صلت عاع وجيدل رتيباً علي يف ك هحوال القولية والدملية فأ عدييبدة
عيبيبن الغيبيبيبة والنميميبيبة والغ يب واخليبيبدامل والغم يب واللم يب والتجسيبيبن عليبيبى هح يبوال النيبيباك،
وهذكا م
لك هخيت املسلمة تصة الماهة دخلت املستأفى الدسناة يف الاايض وكانت
يف حاليبة خطيبرية ميبن امليباض وجيبا ت اللهويبة احلاجيبة حلويبة سيبناات امليبوت ريبا واعنأيبيبا
ونويبيبا ليأيبيبا و يب يف سيبيبناات امليبيبوت ولنيبيبن حيبيباج منأيبيبا رائهيبيبة عجيبيبيبة ليسيبيبت رائهيبيبة
املسك وال الطييبي اليبذة ندافيب رائهيبة فيبو الوصيب يباج ميبن فمأيبا ،وعديبد حلويبات
نط يبيبق لس يبيباهنا عنلم يبيبة الأ يبيبأادة وتال يبيبت :هد يبيبأد ه ال ل يب ال  ،وهد يبيبأد ه حمم يب ًيبدا
رسيبيبول م ما يبيبت ،ولنيبيبن رليبيبت الاائهيبيبة ابتييبيبة يف الغافيبيبة ويبيبومني ميبيبن ديبيبدهتا ،وسيبيبهلل
احلاضاو اعنأا ما و عملأيبا وميبا كانيبت علييب  ،تيبال :هميب منيبذ ه عافتأيبا ال غتيباب
هحيبيبداً وال سيبيبمح ألحيبيبد ه وغتيبيباب يف ألسيبيبأا هعيبيبداً ،و ذا اغتبنيبيبا هحيبيبداً همامأيبيبا هنا نيبيبا
وذكات ما نغتاع ابلنالم الطيي عطات لساهنا عذكا فدطا فأمأا أبحسن
رائهة.
م
وصلك خت فالعد ه حتسة الون
هخيت املسلمة ال نس هنك تدوة للناك فهذا
إبخوانيبيبك وهخوا يبيبك وه تثبيبيبيت ميبيبن اخليبيبري تب يب ه تنلم يب هو فدل يب ديبيبي اً و يبيبذكاة
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ه
ين آ ََموــوا اجََوٌــوا َْث ـ اا مـ َـن الظهــن َل هن َِـع ـ َ الظهــن َلُث َََال
اآلويبيبةَ { :اي أَيُّـ َهــك الــذ َ

َس ــدْم أَن ََيْـ ـ َ َْل ـ َـم أَخي ــه َميـَا ــك
ض ــك أَحي ـ ُّ
ََتَ ه
سس ــوا َََال يَـغََ ــب َِـعض ــكم َِـع ا
ـب أ َ
اَّللَ َل هن ه
فَ َكرهَموه ََاتهـقوا ه
اَّللَ تَـ هوام ٌَسيم} [احلجاات.]52 :

أخيت الفكَلة تذْر
ال نس يب حيبيبدوث الاسيبيبول « :املــرُ نلــى ديــن خليلــه فليوظــر أســدْم مــن

ْكل ».

فخيبذة ميبن الافقيبيبة ميبا ودين م
يبك عليبيبى طاعيبة واعتديبدة عيبيبن الافقيبة السيبو  ،فالافقيبيبة
م
الطيبيبيبة وتديبيباونو مديب م
يبذكاونك ذا غفليبيبيت
يبك عليبيبى األميبيبا ابملديبيباوا والنأيب عيبيبن املننيبيبا ويب
م
مدك على نصاة ذا الدون و فاو كاابت املسلمني.
ووتداونو

أثر القرآن يف سيكة املسلمة مْ َالديهك
واض يبيبح جلييب يبا ع يبيبا الوال يبيبدون يف كت يبيباب

والنيب يب حيف يبيبت اآلو يبيبة و يب يب توليب يب د يبيبا :

ـكًن َل همــك يَ ـٌـلغَ هن نوـ َد َك الكٌَ ـ َـر
ضــى ٌَُِّـ َ
{ ََقَ َ
سـ ا
ـك أ هَال تَـعٌــدَا َل هال َل هايه ََ ل َوالـ َدين َلس َ
َسدُهَك أََ ْ َمُهَك فَ َم تَـق ََل َمك أ ي َََال تَـوـ َهرُهَك ََق هَل َمك قَــواال َْرمياـك * ََاخفـ
أَ
مــغ اا} [اإلس يباا :
كح الـ ُّـذل مـ َـن ال هرَُــة ََق ـ هٌم اٌ َُه َمــك َْ َمــك ٌَِهـيَــكَ َ
ََل َمــك َجوَ ـ َ
.]24 ،21
امل يباهة التقييبيبة الواعييبيبة اليبيبيت اسيبيبتنارت عصيبيبريهتا عنيبيبور القيبيبال النيبيباا و ديبيباا ه اليبيبذة
فيبيباض عليأيبيبا الص يبيبيام والصيبيبالة واحل يب والك يبيباة هما يبيبا عيبيبت وال يبيبدوأا فأ يب دائم يباً طل يبيبي
رضا م ألهنا داا جيداً ههنم هحن النيباك عليأيبا وهحيبي النيباك ريبا ،فواجيبي علي م
يبك
هوتأيبيبا املسيبيبلمة طاعيبيبة واليب م
يبدوك يف املديبيباوا كميبيبا تيبيبال عيب وجيب واعلميب هنيب «ْمــك
تدين تدان» واجل ا من جنن الدم
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أثر القرآن يف سيكة املسلمة مْ أقكًٌك

هخيب يبيبيت..ال حف يب يبى علييب يب م
يبك ه صيب يبيبلة اليب يبيباحم هميب يبيبا هبيب يبيبا

يف كتاع يب يب حييب يبيبث وقيب يبيبول:

{ ََانٌــدَا ه
ـكمى
سـ ا
ـكًن ََِــذ القــرَى ََاليَـََـ َ
اَّللَ َََال تشــرْوا ِــه َع ـيـئاك ََ ل َوال ـ َدين َلس َ

سـٌي }
سكْ ََاْلَكٌ ه القرَى ََاْلَـكٌ اْلوـب ََال ه
صـكسب ْلَوـب ََاِـن ال ه
ََال َم َ
[النسا .]11 :
ع يب وج يب و قيبيبوة عالتيبيبة األسيبيبا عدضيبيبأا عيبيببد حييبيبث
فبص يبلة اليبيباحم اض يب
التديبيباط وال يبواحم ،و قوويبيبة اجملتميبيبع ميبيبن قوويبيبة األسيبيبا عدضيبيبأا عيبيببد  ،وتطيديبيبة اليبيباحم
فنيك للمجتمع ،وال نسى من صلة الاحم دعوة األتيبارب ديباليم القيبال و بيبامل
الاسيبيبول ،وه زاير يبيبك ريبيبم ابلنتيبيباب والأ يباو اإلسيبيبالم والنصيبيبح واإلرديبيباد يب ميبيبن
و بليغ دون يف األرض.
الدعوة

و ذكاة تول الاسول ِ« :لغوا نين َلو آية».
يبك أب دلس يب يب ميب يبيبع هتارعيب يب م
يبك ل تيب يبيبارب فيب يبيبتح ميب يبيبن علييب يب م
ف اير يب يب م
يبك ميب يبيبن النسيب يبيبا
مفتاحا للخري ومغالتًا للأا.
و دلمينأن و نونني عذلك ً

أثر القرآن يف سيكة املسلمة مْ أَالدهك
األم ال يبيبيت يبيبدرك الق يبيبال يبيبدرك جي يبيبداً مس يب وليتأا الن يبيبتى د يبيباه هوالد يبيبا فأ يب
غاك فيأم منارم األخال ومبادك اإلسالم.
ذا حض يبيبات الص يبيبالة ن يبيبو يب يب هول م يبيبن ون يبيبادة ابلص يبيبالة يف البي يبيبت للبن يبيبات،
وحتميبيبن البنيبيبني لليبيبذ اب املسيبيبجد ،و ذا نلميبيبت كيبيبا صيبيبادتة يب هوالً و دلمأيبيبم
الص يبيبد و ذا حض يبيبا الطد يبيبام يبيبذكا م رداب الطد يبيبام ،اات يبيبي هوالد يبيبا م يبيبن الص يبيبهبة
السي ة وحتذر م منأم.
رمل فيأم مااتبة ع وج  ،وحتثأم على عدم االعتيبدا عليبى اآلخيباون ،ودائميباً
دعو ألوالد ا ابرداوة والصالح ،وال دعو عليأم.

أثر القرآن يف توجيه املرأة املسلمة
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حتمسيبيبأم عليبيبى احلفيبيبت و ااجيبيبع مدأيبيبم ميبيبا حفويبيبت يب  ،و ضيبيبع ريبيبم مسيبيباعقات مليبيبن
حيفت وحتف م ابجلوائ .
دائميب يباً يبيبذكا م عندم يبيبة عل يبيبيأم و دل يبيبم األم ه م يبيبا رعيب يب الي يبيبوم حتص يبيبده غ يبيبداً،
فيبيبانواة اي هخيبيبيت ميبيباذا يب رعني و يب حتيب ه لبس يب ج الوتيبيبار ويبيبوم القياميبيبة .تيبيبوم
عتهفيت هوالدك كتاب

و ذكاة حدوث الاسول األمني« :مرَا أَالدْم لصمة

َهم أِوكُ ٌْ و َاَرِوهم نليهك َهم أِوكُ نشر» رواه همحد.

أثر القرآن يف سيكة املسلمة مْ زَجهك
تمي املسلمة الدراسة لنتاب رهبا ههنا داا فض زوجأا ،وال دهد حقيب  ،وال
هتم يب هميبيباه ،وال دص يب ل يب طلب يباً ميبيبا دام يف املديبيباوا عدييبيبدة عيبيبن كيبيبالم دعيبيباة التهيبيبار،
و ديبيباا ه زوجأيبيبا ل يب حيبيبق القواميبيبة فأ يب مطيديبيبة ل يب ابرة ع يب تيبيبودد لي يب وحتيبيبا عليبيبى
رضاه دين على طاعة  ،ق جبانب يف الساا والضاا  ،أجد على اإلنفيبا يف
سبي  ،ت ون ل  ،حتقق ليب اريبدو والااحيبة ،ال نلفيب هكثيبا ميبن طاتتيب  ،يبذكا ه ليب
خبري كالم ،حتوم مأاعاه وال ف هسااره ،ذا غضي وك حىت وأده،مبدؤ ا احلوار
يف هة مأنلة ،ال تنت علي  ،داا ما حيي وما كاه ،ال اج ال إبذن  ،دعو ليب
ليك هخيت ذه القصة لدلأا نو غرية م
ابرداوة والتوفيق ،و م
لك.
«كانيبت هم حمميبد سيبيبمع عيبن مدرسيبة حتفيبيبيت القيبال ميبن اجليبريا فقيب فيبيبهلرادت هم
حممد ه ذ ي مدرسة التهفيت واختارت الفوة الصباحية لديبدم وجيبود هحيبد يف
املن يب ل ف وجأيبيبا تيبيبد ذ يبيبي عليبيبى عمل يب واألوالد يف املدرسيبيبة فقاليبيبت :مسديبيبت عنأيبيبا ك يب
خيبيبري فيبيبهل هو النيبيباك ابخليبيبري .ويف السيبيبنة األو غيبيبري عنيبيبد ا هديبيبيا كثيبيبرية ،اسيبيبتبدلت
منا اجمللة الفاسدة املصه  ،وعدل داو األغيباين ديباو القيبال  ،وعيبدل جلسيبات
اجلريا يف كالم ال ونفع هخذت حتفت هوالد ا القال و ااجيبع ريبم وعيبده التغيبري عليأيبا،
حتافت على الصالة يف وتتأيبا ومميبا هوالد يبا ابلصيبالة ،اكيبت اليبدل والتلفيباز ويف كيب
وتت سمع القال .
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فقكل َلك زَجهك :تادم لينا ضيوا فاستددة الستقبارم .فقالت :ال هسلم على
الاجال وال هدخ عليأم هعداً أل ذلك ًال للأامل.
فقكل َلك :ما الذة غري همور البيت واألوالد على ذا احلال منذ زما .
فقكلــت :كنيبيبا ال نديبيباا احليبيبالل ميبيبن احليباام وتيبيبد ميب ّيبن
من .

علينيبيبا و دلمنيبيبا فأيبيبذا فضيب

فقــكل َلــك :السيبيببي يب مدرسيبيبة التهفيبيبيت يب اليبيت غيبيبريت هحواليب م
يبك .فقاليبيبت:

األفض وهلل احلمد.
فقكل َلك :ال ذ

ما دامت تد غريت هحو م
الك.

فقكلت له :اي هاب حممد ا ق

فاملدرسة خري لنا و دلمنا فيأا النثري من اخلري.

فقــكل َلــك :ال يبيبذ  .وجلسيبيبت هم حمميبيبد يبيبدعو

ل يب ابرداويبيبة

ه ديبيباح

ص يبيبدره وهذ ر يبيبا ابل يبيبذ اب وم يبيبع م يبيباور األايم ع يبيبده هع يبيبو حمم يبيبد وااج يبيبع ر يبيبا م يبيبا حفو يبيبت
و أجد على احلفت فقال :حقا هنا مدرسة اخلري فقد كا البييبت عدي ًيبدا عيبن القيبال
ووأتن اجلريا من صوت الغنا فلل احلمد املنة.

أثر القرآن يف سيكة املسلمة مْ ج اهنك
األخيبت الدراسيبة لنتيباب رهبيبيبا فأيب ميبع اجليبريا ديبيبي ابملديباوا ،ال دليبن مدأيبيبم
ال وجيمدأم ذكا  .ذا هرادوا اجللوك سواي فالدرك مداوا وتداونو ميبع عدضيبأم
يف مس يبيباعدة الفق يباا  ،الغيب يبيبة والنميم يبيبة ال د يبيباا ر يبيبم طاو يبيبق ،حت يبيبي اخل يبيبري جلرياهن يبيبا ،ال
ؤذوأم وال داح ددور م ور املاو و واسي و نأا اخلري عني النيباك ،و ذا علميبت
عيبن عديب اجليبريا ًاصيبمة ومأيبيباحنة سيبيبدت للصيبيبلح عييبنأم و يبيبذكا م عااعطيبيبة اإلسيبيبالم
والواحم عينأم .دائماً حدوث املصطفى « :مـك زال ج يـ يومـيين ْلـكٌ سـ
ظووت أنه يوٌثه» [متفق علي ].

األخيبيبت الدراسيبيبة للقيبيبال صيبيبت عليبيبى ويبيبذا خرياهنيبيبا و قاعل يب ابحلسيبيبنة و يبيبدعو ريبيبم
ابرداويبيبة ،و ذا مسديبيبت ميبيبن عييبيبتأم الغنيبيبا هرسيبيبلت ريبيبم البيبيبدو األفض يب د يباو القيبيبال ،
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واجملليبيبة اخلليديبيبة سيبيبتبدرا ريبيبم مبجليبيبة سيبيبالمية ،ولنيبيبا يف رسيبيبول هسيبيبوة حسيبيبنة .وعصيبيبت
األخت املسلمة على جرياهنا ضاب رم مثال األخت اليت ذهبا القال ورفدأا على
ع وج واليبدار اآلخيباة يف كيب
سفاس األمور وجد را غاوة غالية و رض
ما فدل مع جرياهنا فأ كالنخلة ،الناك واموهنا ابحلجارة و اميم ابلاطي.

أثر القرآن يف سيكة املسلمة مْ أخواهتك املسلمك
األخيبيبت الدارسيبيبة للقيبيبال فأ يب يبيبدعو ريبيبم يف كيب وتيبيبت ه حيفوأيبيبم ووثبيبيبتأم عليبيبى
يبيبذا اليبيبدون و يبيبدعو ريبيبم ابرداويبيبة و تميبيبأ ه ونيبيبو يف كيب منيبيبا ميبيبن عليبيبدا املسيبيبلمني
مدرسة لتهفوأم كتاب رهبم وونالوا الأاا عدراسة القال .
واألخت الدراسة للقال داا متاماً ه الدال على اخلري كفاعليب فأيب يبدعو كيب
م يبيبن دل يبيبن مد يب يف هة من يبيبا لل يبيبذ اب ملدرس يبيبة التهف يبيبيت و يبيبدل عل يبيبى اخل يبيبري حي يبيبث
كانت و ذا جلست يف ألن عينيبت للهاضيباات عوميبة القيبال وهجيبا تاا يب والفوائيبد
من دراست و أاح رم عد اآلايت ميبع احلنميبة ميبن نيب ول اآلويبة ،و وضيبح ريبم كييب
حفت لنا كتاعة الد و ميبن التهاويب وتيبد ميبا عليبى ن وليب هكثيبا ميبن هليب وهرعدمائيبة
سيبيبنة و بيبيبني ألخواهتيبيبا عد يب هحنام يب وحيبيبىت الصيبيبغار ريبيبم ميبيبن تصيبيبص القيبيبال نصيبيبيي
أبسلوب مبس أاح رم تصص الساعقني حىت وتأوتوا تاا ة القال ودراست .

مك نَموكه لك أيَهك الغكلية
ه ن يبيبوين حس يبيبنة اخلل يبيبق ص يبيبادتة ال أ يبيبأدة زوراً ص يبيبهة يبيبدا عل يبيبى اخل يبيبري ،ال
غأيب وال يبيبدع وال غيبيبدرة أبحيبيبد ،موفييبيبة ابلوعيبيبد متسيبيباحمة ال حتقيبيبدة عليبيبى هحيبيبد،
حليميبة عليبى اجلا ليبة ،دميب عليبى نفيبع النيباك و يبيبدفع الضيبا عيبنأم ،ال أيبمت أبحيبيبد،
متسيبيبك لسيبيباهنا عيبيبن الغيبيبيبة والنميميبيبة ،تجنيبيبي السيبيبباب والنيبيبالم البيبيبذة  ،بتديبيبد عيبيبن
اخليبيبوض يف هع يبااض الن يبيباك و تبيبيبع ع يبيبوراهتم ،دتنيبيبي ريبيبن الس يبيبو  ،عادليبيبة يف حنمأ يبيبا،
عديدة عن املبا يباة وحيبي الوأيبور ،حتفيبت السيبا ،ال تنيبت عليبى هحيبد ،قيبدر املديباوا
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و أنا علي  ،دود املاو  ،هتتم أبما املسلمني ،مدتدلة يف لباسأا وموأا ا ،دخ
الساور على القلوب ،دعو احلق دائماً ،يبال النسيبا و صيبت عليبى هذا يبم ،مميبا
ابملداوا و نأ عن املننا ،دادا النسا الصاحلات ،دعو ألخواهتا عوأا الغييبي،
ال قاطع هختأا وال هتجا ا ال لسبي داع ذا ما نتمناه م
لك.

نصيييت لك أيَهك الغكلية
اآلداب منأا ما و واجي ،ومنأا ما و مستهي ابلنص ،ومنأا ما و ماغي
في عند عد الدلما ولين في نص..
أَالا :آدام قلٌية:

 -5ه حل يبص هلل يف تاا يب أب وقصيبيبد هبيبيبا رضيبيبى وثواع يب ووستهضيبيبا عوميبيبة
من يب ل القيبيبال يف القليبيبي ،فنلميبيبا عويبيبم تلبيبيبك وخاف يب تلبيبيبك وهحب يب عويبيبم القيبيبال
لدوك ،وه وتنب ه ما وقاؤه لين من كالم البأيبا وه ال وطليبي ابلقيبال ديباا
املن لة عند هعنا الدنيا.
تال اعن مسدود  :ال وسهلل عبيبد عيبن نفسيب ال القيبال فيبه كيبا حييبي القيبال
فهن حيي ورسول .
 -2التوعيبيبة واالعتديبيباد عيبيبن املداص يب عموم يباً فأ يب يبيبذ ي عنيبيبور اإلمييبيبا يف القليبيبي
والوجيب يب و يبيبو ن القل يبيبي ومتاضيب يب و ض يبيبدف  ،فالقل يبيبي امليب يباو هعد يبيبد الن يبيباك ع يبيبن الت يبيبهلثا
ابلقال  ،وعلى وج اخلصو ونبغ على الدبيبد ه وبتديبد عيبن مداصيب هدوات التيبهلثا
ابلقيبيبال و يب القليبيبي والسيبيبمع واللسيبيبا والبصيبيبا ،فاسيبيبتخدام يبيبذه األدوات يف احل يباام
وداضأا لددم االنتفامل هبا يف احلق.
وم يبيبن هخط يبيبا املداصيب يب وهعومأ يبيبا ص يبيبدا ع يبيبن الت يبيبهلثا ابلق يبيبال و يبيبدعاه ،مس يبيبامل الغن يبيبا
واملوس يبيبيقى ولالت الط يبيباب واللأ يبيبو ال يبيبيت ص يبيبد القل يبيبوب ع يبيبن الق يبيبال و يبيبذه م يبيبن هعو يبيبم
منائيبيبد عيبيبدو عليبيبين اليبيبيت كيبيباد هبيبيبا كثيبيبري ميبيبن النيبيباك فهلعديبيبد م عيبيبن القيبيبال و فأم يب
والتهلثا ع .
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 -1ه حيضا القلي ووطاد حدوث النفن هثنا التالوة ووصو ودو عن الدبث
وعيني عن فاوق نوامها من غري حاجة.
 -4التدعا وحماولة استيداب املديبأ ألهنيبا هواميبا رب الديباملني اليبيت جييبي ه نأيب
الدبد نفيذ ا عدد فأمأا و دعا ا.
 -1ه وتفاع تلبيب ميبع كيب لويبة مبيبا ولييبق هبيبا فيتهلميب يف مديباين همسيبا وصيبفا
حسيبيبي فأيبيبم السيبيبل ووتهلسيبيبى أبحيبوال األنبييبيبا والصيبيباحلني وودتيبيبت أبحيبوال املنيبيبذعني..
و نذا.
 -1ه وستأدا القارك أب ك خطاب يف القال موج لي دخصيا.
 -6التهلثا فيتجاوب مع ك لوة وتلو ا فدند الوعيد وتضيبا ل خيفيبة ،وعنيبد الوعيبد
يبوعا ،وعنيبيبد ذكيبيبا النفيبيبار
فاحيبا ،وعنيبيبد ذكيبيبا وصيبيبفا وهمسائيب وتطهلطيبيبهل خضيب ً
وستبأيبيبا ً
وتل يبيبة هدهب يبيبم ودع يبيباووأم حفيب يب ص يبيبو ووننس يبيبا يف ابطنيب يب حي يبيبا م يبيبن تبيب يب مق يبيبالتأم،
ووأتا للجنة عند وصفأا ،ووا دد من النار عند ذكا ا.
 -1ه وتيب يب يبته م يب يبيبن حوليب يب يب وتو يب يب يب ذ ال ح يب يبيبول وال ت يب يبيبوة ال ابهلل الدليب يب يب الدو يب يبيبيم
ووتهادى النوا نفس عدني الاضا والتكية.
 -1حتاد موانع الفأم مث ه وصاا مه كل دوويبد احليباوا وغيبري ذليبك،
هوضا حصا مداين لايت القال فيما لقن من فسري.
وجيي علي ً
اثنياك :آدام ظكهرية:

 -5وسيبيبتهي ه وتطأيبيبا ووتوضيبيبهل تب يب الق يباا ة مليبيبا روى ه عميبيبا  تيبيبال :تيبيبال

رسول « :ال ميس القرآن َلال طكهر»(.)1
 -2ه وستاك فيطيي وونو فم ابلسواك ألن طاوق القال .
 -1األفض ه وستقب القبلة عند تاا يب ألهنيبا هديباا اجلأيبات و ي وسيبتقب
القبلة فال حاج يف ذلك.
( )1صهيح جامع.6116 :
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 -4ه وتدوذ ابهلل من الأيطا الاجيم ووقاه عسم
هول السورة.
 -1ه وتدا د القاا ة ابملواربيبة عليبى تاا يب وعيبدم داوضيب للنسيبيا  ،وونبغيب ه
ال ميض علي ووم ال ووقاه في دي اً من القال حىت ال ونساه ،وال وأجا املصه .
 -1عدم تطع القاا ة عنالم ال فائدة فييب واجتنيباب الضيبهك واللغيب واحليبدوث
كالميبا وضيبطا لييب  ،وليقتيبد مبيبا رواه البخيبيبارة عيبن فيبيبع تيبال :كيبا اعيبيبن عميبا رضيب
ال ً
عنأما ذا تاه القال ي وتنلم حىت وفاغ من .
 -6ه حيس يبيبن ص يبيبو ابلق يبيبال م يبيبا اس يبيبتطامل «زيو ــوا الق ــرآن م ــواتكم ،ف ــإن

الصو اْلسـن يليـد القـرآن سسـواك»( ،)1وه وا يب تاا يب  ،وتيبد ا فيبق الدلميبا عليبى
استهباب الو ي ٌَََ { :ت القرَآ َن تَـرت ايم}.

ا من ه هتاه
عنأما تال :أل هتاه سورة هر لأا هحي ّ

وعن اعن عباك رض
القال كل .
وعيبيبن أا يبيبد هنيب سيب عيبيبن رجليبيبني تيباه هحيبيبدمها البقيبيباة ،ولل عميباا  ،واآلخيبيبا البقيبيباة
وحيبيبد ا ،وزمنأميبيبا وركوعأميبيبا وسيبيبجودمها وجلوسيبيبأما واحيبيبد س يبوا فقيبيبال :اليبيبذة ت يباه
البقاة وحد ا هفض .
 -1ه حيوم املصه فال وضد يف األرض ،وال وضع فوت دي اً ،وال وام ع
لصاحب ذا هراد ه وناول ايه وال ميس ال و و طا ا.
 -1اختييبيبار املنيبيبا املناسيبيبي مث يب املسيبيبجد هو منيبيبا ً يف عيت يب عدييب ًيبدا عيبيبن املوانيبيبع
عميبا
والأواغ والتأوو  ،هو حدوقيبة هو غيبري ذليبك ..وجييبي ه ونيبو املنيبا عدي ًيبدا ّ
وبدد املالئنة من صور مدلقة وهجااك ..اخل.

( )1رواه همحد وهعو داود واعن ماج وصهه األلباين يف صهيح اجلامع .1111
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-51اختي يبيبار الوت يبيبت املناس يبيبي وال يبيبذة وتجل يبيبى فييب يب عل يبيبى عب يبيباده و تنيب يب ل فييب يب
فيوضيبيبات رمحت يب  ،وهفض يب الق يباا ة ميبيبا كيبيبا يف الصيبيبالة ،وهميبيبا الق يباا ة يف غيبيبري الصيبيبالة
فهلفضلأا تاا ة اللي  ،والنص األخري من اللي هفض من األول ،وهميبا تيباا ة النأيبار
فهلفضلأا عدد صالة الفجا.
 -55ادود اآلوة للتدعا والتيبهلثا هبيبا ،وتيبد ثبيبت عيبن ه ذر  تيبال« :قـك الوـ

ِ بية يرددهك س أمٌح»( )1واآلوةَ{ :لن تـ َعذِـهم فَـإنهـهم نٌَـكد َك} [املائيبدة:
هوضيبا ادويبد لايت مدينيبة لتيبدعا ا
 .]551وتد ثبت عن كثيبري ميبن الصيبهاعة والسيبل
ً
والتهلثا هبا.
-52البنيبيبا هثنيبيبا اليبيبتالوة وخباصيبيبة عنيبيبد ت يباا ة لايت الديبيبذاب هو امليبيباور مبأيبيبا ده،
وذل يبيبك عن يبيبدما وستهض يبيبا مأ يبيبا د القيام يبيبة وهح يبيبدال اآلخ يبيباة ومو يبيبا ا ار يبيبول فيأ يبيبا م
والحيبيبت قصيبيبريه و فاوط يب  ،فيبيبهذا ي وسيبيبتطع البنيبيبا فليهيبيباول التبيبيباك  ،والتبيبيباك يبيبو
اسيبتجالب البنيبيبا  ،فيبيبه عجيب عيبيبن البنيبيبا والتبيبيباك فليهيبيباول ه وبنيب عليبيبى نفسيب
وضيبيبا عقسيبيبوة القليبيبي
يبيبو وعليبيبى تلب يب وروح يب لنون يب
حماوم يبا ميبيبن يبيبذه اليبيبندم الاابنييبيبة ما ً
ً
وجهود الدني.
-51على املستمع للقيبال ه وتيبهلدب ابآلداب السيباعقة كلأيبا وو ويبد عليأيبا حسيبن
السيبيبمامل وحسيبيبن اإلنصيبيبات والتيبيبدعري وحسيبيبن التلق يب وه ال وفيبيبتح هذني يب فق يب ع يب ك يب
ئ القرآَن فَك ََمعوا لَه ََأَنصَوا لَ َعلهكـم
مأاعاه وهحاسيس  ،تال دا َََ { :لهَا قر َ

تـر َُو َن} [األعااا.]214 :

( )1رواه النسائ واعن ماج .
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َلليك أخيت املسلمة أهد َلليك هذه القصة
كانت همسا دي يف عيت مدللة ،الن ودي حسي ما واى ،كا ريبا غافتأيبا
اخلاصة عديدة عن الصالة والقال لين لدوأا ما وأغلأا ال هحدل هفالم الفيدوو.
ويف ويبوم ميبن األايم جلسيبت سيبتمع هحيبد األفيبالم وتيبد انتأيبى يف وتيبت متيبهلخا
فهلرادت ه فتح فيبذة الغافيبة لتغيبري جيبو الغافيبة وويبدخ اريبوا ليأيبا .وفتهيبت النافيبذة

ـكُ
و ذا هب يبيبا س يبيبمع م يبيبام املس يبيبجد اجمل يبيباور وقيب يباه يف ص يبيبالة الفج يبيباَ ََ { :ج ـ َ

َ ــك َرة

ـك يَــو ال َونيــد}
ـت موــه ََتيــد * ََنفـ َ يف ُّ
الصــوٌ هَلـ َ
ال َمــو ْلـَـق هَلـ َ
ـك َمــك ْوـ َ
[  ]21 ،51 :ولنن ي سمدأا أبذنيأا ع مسدتأا عقلبأا وجلست تفنا املوت،
القيبيبت ،احلسيبيباب .فبنيبيبت ونويبيبات د يباائ الفييبيبدوو وحطمتأيبيبا وهلقيبيبت هبيبيبا يف سيبيبلة
املأم يبيبالت و وض يبيبهلت وع يبيبدهت ص يبيبل و بنيب يب  :اي رب وع يبيبة هتبلأ يبيبا م يبيبة تبيب يب فيب يبوات
األوا  .وذاتت طدم الااحلة ولذة الدبادة ،وكا سببأا لوة مسدتأا عقلبأا.
فييبا دراسيبة القيبيبال ليبينن دراسيب م
يبتك للقيبال دراسيبيبة علمييبة وعملييبيبة ليبك عنيبيبد كيب لويبيبة
وتفة ،م
لك عند ك تصة يف القال عتة.
هخيت الفاضلة ما ت حدى الصاحلات ودفنت فاهت اعنتأا الصغرية همأا يف رؤاي
قول را :ال افوا عل فهل يف خري وندمة ولنن هوصينم عنثاة تاا ة القال .

ِع

أقوال أه العلم يف توق القرآن َاسرتامه

ــؤال :ين هحيبيباول ه هتيباه القيبيبال النيبيباا وهحيبي كتيبيباب كثيبيبرياً ولنيبيبن صيبيبدرة
وضيق عل فال هستطيع ه هكم التالوة وفما و احل (. )1
اْلــوام :أجــكم فضــيلة الشــي مــك الفــوزان :احليب فميبيبا هرديبيبد

عيب وجيب

لي يف تول { :فَإ َها قَـ َرأ َ القرَآ َن فَك ََعذ هَّلل م َن ال ه
س
شيطَكن الـ هرجيم * َلنهـه لَـي َ
( )1فتاوى الفوزا  ،دعا القال .
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ه
ه
ين
ين آ ََموــوا ََ َنلَــى ًٌَــم يَـََـ َوهْلــو َن * َل هَّنـَـك ــلطَكنه َنلَــى الــذ َ
لَــه ــلطَكن َنلَــى الــذ َ
ه ه
ين هم ِه مشرْو َن} [النه .]511 -11 :
يَـََـ َولونَه ََالذ َ
ع وج تب ه نتلو القال ه ستديذ ابهلل من الأيطا الاجيم ميبن
هردد
هج ه وطاد عنأا ذا الددو وه وبدده عنا.
وعليك ابلتدعا فهنك ذا دعا فه ذا مما جيلي لك اخلأيبومل ووا مّغبيبك ابلقيبال
الناا وال ونو ك مهك كمال السورة هو ختم اجل هو ما هدب ذليبك عيب ونيبو
مقص يبيبودك يبيبو الت يبيبدعا والتفن يبيبا فيم يبيبا ق يباه م يبيبن لايت ع يب وج يب وك يبيبا  وطي يب
القاا ة يف صالة اللي  ،وال مييبا عليبى لويبة رمحيبة ال وتيب وسيبهلل  ،وال مييبا رويبة فيأيبا
ذكا الدذاب ال وت واستداذ ابهلل مما ودل عليبى هنيب  كيبا وقيباه عتيبدعا وحضيبور
تلي.

نليك حبسن الوية َاإلْثكٌ من تمَة القرآن
ــؤال :حفويبيبت ميبيبن القيبيبال النيبيباا جيب هون ،وكلميبيبا حفويبيبت سيبيبورة نسيبيبيت عد يب
اآلايت ميبيبن السيبيبورة اليبيبيت حفوتأيبيبا تيبيببالً ،فهلفييبيبدوين عأ يب في يب دوا وديبيبفا عيبيبن يبيبذا
الدا الذة و النسيا ج اكم خرياً (. )1

اْلوام :أجكم فضيلة الشي مك الفوزان:
هوالً :عليك هسن النية يف دلمك القال الناا.
اثنياً :علييبك ابإلكثيبار ميبن يبالوة القيبال النيباا فيبه القيبال النيباا كميبا وبيبني النيب
 حيتاج دا د وكثاة تاا ة ألن هدد فلتيباً ميبن اإلعيب يف عقلأيبا فيهتيباج منيبك
دا د وكثاة الوة ،فهذا حفوت سورة فيبهلكثا ميبن الوهتيبا و ادويبد ا ه ثبيبت
وال نتق عنأا ال ذا ه قنت حفوأا.

( )1فتاوى الفوزا  ،النتق (.)15-11/5
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فكْلكم ـ أَالا :جييبيبي علييبيبك حسيبيبا النييبيبة والدم يب مبيبيبا علميبيبك  ،و

ديبيبا

اَّللَ ََيـ َعلمكم ه
وقولََ { :اتهـقوا ه
اَّلل} [البقاة.]212 :
َالثكَ :عليك عنثاة التالوة.

َاثلثـكا :علييبيبك إب قيبيبا احلفيبيبت هييبيبث ال نتقيب ميبيبن لويبيبة

هخيبيباى ،وميبيبن سيبيبورة

هخاى ال عدد قاهنا وثباهتا يف ذاكا ك.

ؤال :سكم تعليق آاي القرآن نلى اْلدٌان.

اْلوام :أجكم فضيلة الشي حممد ِن نثيم :

احلمد هلل محداً كثيبرياً كميبا هميبا ،وهديبناه وتيبد مذ ابليب ايدة مليبن ديبنا ،وهديبأد ه
ال ل يب ال وحيبيبده ال د يباوك ل يب  ،وليبيبو كيبيباه ذليبيبك ميبيبن هديبيباك ع يب وكفيبيبا ،وهديبيبأد ه
حممداً عبده ورسول  ،سيد البأا الأافع املأفع يف احلأا ،صلى علييب وعليبى لليب
وهصيبيبهاع خيبيبري صيبيبهي ومدأيبيبا ،وعليبيبى التيبيباعدني ريبيبم إبحسيبيبا ميبيبا عيبيبدا الفجيبيبا وهنيبيبور،
وسلم سليماً ،هما عدد (:)1
فهنة هرود ه هنب على هماون وتدلقا ابلقال الناا:
أس ــدُهك :ه كث يبيبرياً م يبيبن الن يبيباك ودلق يبيبو اآلايت النامي يبيبة عل يبيبى اجل يبيبدرا يف هم يبيباكن
جلوسأم ،و ذا التدليق ودتت من البدمل اليت ي اد عن الصيبهاعة وال عيبن التيباعدني ريبم
إبحسا  ،وال هدرة ملاذا ودلقو ذه اآلايت ! ودلقوهنا دويميباً للقيبال فليسيبوا
هديبيبد دويم يباً للقيبيبال ميبيبن صيبيبهاعة الاسيبيبول  والتيبيباعدني ريبيبم إبحسيبيبا  ،وي ويبيباد عيبيبنأم
ههنم كانوا ودلقوهنا.
يب ودلق يبيبو يبيبذه اآلايت لت يبيبدفع ع يبيبنأم الأ يبيباور ف يبيبه ذل يبيبك ل يبيبين وس يبيبيلة ل يبيبدفع
الأاور عنأم منا الوسيلة ه وقاه اإلنسا ما ورد يف السنة أبن ودفع الأا وقاه ذليبك
علسيبيبان  ،كميبيبا تيبيبال الن يب « :مــن ق ـرأ آيــة الكر ــم يف ليلــة يــلل نليــه مــن هللا
( )1كلمة لفضيلة الأيخ حممد عن عثيمني :وزمل وعليأا وتيع فضيلت .
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سكفظ َال يقرِه عيطكن سـ يصـٌح»( .)1و يب توليب ديبا  { :ه
اَّلل َال َللَـهَ َل هال ه َـو
سـ َـم َكَا َََمــك يف األٌَْ َمــن هَا
اْلـَ ُّـم ال َقيُّــو َال َُخــذه ــوَة َََال نَــو لهـه َمــك يف ال ه
شـم يُ
الهذ يَش َفْ نو َده َل هال ْهنه يَـعلَـم َمـك َِـ َ أَيـديهم َََمـك َخل َفهـم َََال حييطـو َن ِ َ
ْ َََال يَـئـوده سفظه َمـك ََه َـو
ـكُ ََ َـْ ْر ـيُّه ال ه
س َـم َكَا ََاألٌَ َ
من نلمه َل هال ِبَـك َع َ

ال َعلـ ُّـم ال َعظــيم} [البقيبيباة .]211 :فتدلييبيبق يبيبذه اآلويبيبة هو غري يبيبا ميبيبن اآلايت ال وغيبيبة
عنأم دي اً.
م واويبدو ه وتتكيبوا عتدلييبق القيبال عليبى اجليبدار فيبالتتك ابلقيبال عليبى يبذا
الوج لين مأاوعاً ع

و هما مبتدمل ،وتد تال الن ِ ْ« :دنة َملة» .

رفع رهس لي ولنن ذا هما ذا
هم واودو عذلك ه وتذكا اإلنسا القال
طبقتيب عليبيبى الواتيبيبع ي ديبيبد ليب هثيبيبااً فيبيبه اجمليبيبالن كلأيبيبا ال يبيباى هحيبيبداً ميبيبن اجلالسيبيبني وافيبيبع
رهس ليتلو ذه اآلوة هو ألج هين ذكا ما فيأا ميبن احلنيبم واألسيباار ،ولقيبد اختليب
السل رمحأم دا  :جيوز لإلنسا امليباو ماضيباً نفسيبياً هو جسيبميّاً يب ه
ودلق على صدره هو جيد حتت وساد دي اً من القال من هج ه وقأفى ع أل
ذه الطاوقة ي اد عن الن .
هم واود ؤال الذون ودلقو اآلايت النامية ه ودلقو يبا عبثيباً ومنويبااً فيبه القيبال
ال ونبغيب ه وتخيبيبذ عبثيباً ومنويبيبااً ونيبيبو زونيبيبة فقيب  ،القيبيبال هجيب ّ ديبيبهل ً وهعويبيبم تيبيبدراً
من ه وقتخذ لل ونة والتهل ع يف اجلدرا .
وليب يب يبيبذلك ه هدعيب يب يبيبو ك يب يب يب خوانن يب يب يبا اليب يب يبيبذون علقو يب يب يبيبا ه و ولو يب يب يبيبا أل ك يب يب يب يب يب يبيبذه
االحتماالت اليت مسدتمو ا كلأا دل على ه دليقأا هما ال ونبغ .

( )1هخاج البخارة من حدوث ه
الوكالة ،ايب (.)51

اواة  عاتم ( ،)2155الفتح ،111/4 :كتاب
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هميبيبا األميبيبا الثيبيباين اليبيبذة هرويبيبد ه هنب يب وهخيبيبص ع يب اخلطيبيباطني اليبيبذون حطيبيبو للنيبيباك
عليبيبى الورتيبيبات هو عليبيبى غري يبيبا فأيبيبو ا يبيباذ اخلطيبيبا ميبيبن اآلايت النامييبيبة خطوط يباً غيبيبري
اخل الدثماين وتخذو ذه اخلطو على صفة نقيبول حيبىت نيبة مسديبت ه عدضيبأم
ـكٌ َنلَ ــى
هه ــكٌ ََي َك ــوٌ الوـ َ
هراد ه ونت يبيبي توليب يب د يبيبا { :ي َك ــوٌ اللهيـ ـ َ َنلَ ــى الوـ َ
هه ـ َ

اللهي } [ال ميبا ]1 :فنتيبي اليبواو كهلهنيبا كيبورة ،فيبهلراد ه ونتيبي القيبال عليبى حسيبي
ميبيبا دل علييب ميبيبن املديبيبأ و يبيبذا عيبيبال ديبيبك حميبام فيبيبه هلفيبيباق القيبيبال النيبيباا ال ونبغيب ه
تخذ دنالً ودل عليبى عبقاويبة كا بأيبا هو ونيبو الفتيباً ل عصيبار عنقأيبتأا أل القيبال
ي ويباد لل خافيبيبة والنقيبول .وميبيبن كيبا عنيبيبده ديب ميبيبن ذليبك فدلييب ه حياتيب هو وطمسيب
واً.
ل ال تخذ لايت
جيوز ه ونتي القال عغري اخل الدثماين
ولقد اختل ه الدلم رمحأم
حىت للصبيا اختلفوا يف ذلك على ثالثة هتوال.
هما وضد هبذه النقول فهن ال دك يف حتامي .
فدلينا هوأا اإلخوة ه حنوم كتاب وه ندوم وه نتخذه فيميبا نيب ل ميبن هجليب
من كون موعوة ودفا ملا يف الصدور و ًدى ورمحة للميبؤمنني واسيبتمدوا احلنميبة ميبن
ـكٌك ليَـ هدِهـرَا آ ََايتــه ََليَـََـ َذ هْ َر أَلــو
ن اليب يف توليب ديبيبا ََْ{ :ــكم أَنـ َللوَــكه َللَيـ َ
ـك مٌَـ َ

األَلٌَكم} [  .]11 :ليبين زالً أل ودليبق عليبى اجليبدرا  ،وليبين زالً ألجيب ه

وتخذ نقوداً يف كتاعت .
كميبيبا ه دليق يب عليبيبى اجليبيبدرا حمو يبور لخيبيبا ال هريبيبن ه هحيبيبداً جيأل يب  ،فيبيبه يبيبذه
اجملالن اليت علمّق فيأا ديب ميبن القيبال تيبد نيبو أيبالن لغيبو حميبام تيبد سيبمع فيأيبا
الغيبة ،تد وسمع فيأا النيبذب ،تيبد وسيبمع فيأيبا الأيبتم ،تيبد ودميب فيأيبا احمليبام فينيبو
ذا استأ ا ً فدليا عنتاب حيث ونو فو رؤوك ؤال احلاضاون و م ودصو
دا همام لايت كتاب .
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واعلموا رمحنم ه خري احلدوث كتيباب  ،وه خيبري اريبدة يبدة حمميبد 
وه دا األمور حمداثهتا ،وك حمدثة عدعة ،وك عدعة ضاللة ،وك ضاللة يف النار.

ال يوٌغم ا َخدا القرآن يف األرراْ الدنيئة
ؤال :ووجد عد

علي لبيع األلبا ومنتوب على الدلبة عد

لوة من القال

صك َ كئغاك لل ه
شكٌِ َ } [النه .]11 :
الناا و{ :لٌََـواك َخكل ا
ومصيبيبري يبيبذه الدليبيبي عديبيبد االسيبيبتدمال الاميب يف النناسيبيبات وامتأاهنيبيبا فيبيبه كيبيبا ال
جيوز وضدأا على الدلي وال رميأا يف األتذار فهلفيدوين ألعليبغ ابعيبة األلبيبا ليهتيباطوا
يف ذلك و حيفونم (. )1
اْلـ ــوام :هجاعيب يبيبت اللجنيب يبيبة مبيب يبيبا ول يب يب :

يب يبيبؤال خيب يبيبذو كلميب يبيبات ميب يبيبن القيب يبيبال

واحليبيبدوث وال وقصيبيبدو عيبيبذلك حناوتأيبيبا عليبيبى ههنيبيبا تيبيبال هو حيبيبدوث وليبيبذلك ي وقوليبوا
تال ديبا وال تيبال النيب  ،و منيبا هخيبذو ا استهسيبا ً ريبا ،وملناسيببتأا ميبا تصيبدوا
اس يبيبتدمارا فييب يب م يبيبن جدلأ يبيبا يف الفت يبيبة هو اس يبيبتدمارا يف الدعاو يبيبة م يبيبا كتب يبيبت علييب يب ،
وعذلك خاجت يف كتاعتأا عن ه نو تال ً هو حدوثاً ،ومث يبذا وسيبمى اتتباسيباً،
و يبيبو عنيبيبد علميبيبا البيبيبدوع هخيبيبذ ديب ميبيبن القيبيبال هو احليبيبدوث عليبيبى غيبيبري طاويبيبق احلناويبيبة
ليجد ع النالم نثيبااً هو نوميباً ،وعليبى يبذا ال ونيبو حنميب حنيبم القيبال ميبن حتيباا
محل هو مس على غري املتطأا ،هو حتاا النطق ع على ما كا جنباً ،ولنيبن ال ولييبق
ابملسلم ه وقتبن دي اً من القال هو احليبدوث ل غيبااض الدني يبة ،هو ونتبيب عنيبوا ً هو
دعاوة لصناعة هو مأنة هو عم خسين ملا يف نفن االتتباك لذلك من االمتأا .

( )1فتاوى اللجنيبة الدائميبة :فتيبوى رتيبم ( .)214عبيبد عيبن منييبع (عضيبو) ،وعبيبد عيبن
غيبيبداي (عضيبيبو) وعبيبيبد اليبيبازا عفيف يب ( ئيبيبي ال يبائين) ،و عيباا يم عيبيبن حمميبيبد لل الأيبيبيخ
(الائين).
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وهما رم األورا املنتوعة هو الدلي هو األواين املنتوب عليأا يف األتيبذار وحنو يبا
هو استدمارا فيما في امتأا را فال جيوز ،و كا املنتيبوب تيبال ً كيبا ذليبك هديبد
خطااً ،و تصد عام ما في القال امتأانق هو كا مستأواً عقذف يف القاذورات هو
ابستدمال فيأا كا ذلك كفااً.
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.

األَ ترك هذه األعيكُ
ــؤال :جييبيباة عييبيبع لوحيبيبات دلّيبق عليبيبى احليبيبائ منتيبيبوب عليأيبيبا لويبيبة الناسيب دلّيبق
عليبيبى الغيبيباا نامييباً وافتخيبيباراً ابلقيبيبال النيبيباا ،يب مثيب يبيبذه اللوحيبيبات حميبيبام عيدأيبيبا يف
األسوا واسترياد ا اململنة (. )1
اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول  :احلمد هلل وحده والصالة والسيبالم عليبى
رسول ولل وصهب  ،وعدد:
القيبيبال نيب ل لينيبيبو حجيبيبة عليبيبى الديبيباملني ودسيبيبتوراً ومنأاجيباً جلمييبيبع هفيبااد املسيبيبلمني،
حيليب يبيبو حالل يب يب وحياميب يبيبو حاام يب يب  ،وودمليب يبيبو هنم يب يب  ،ووؤمنيب يبيبو مبتأيب يبيباهب  ،قحيفيب يبيبت يف
الصدور ،وونتي يف املصاحي والاتع واأللواح وحنو ا للاجومل لي و الو منأا عند
احلاجة ،ذا و الذة فأم املسلمو األوائ ودرج عملأم علي .
هما ما عده ووأا يف ذه األزمنة من كتاعة عد القال على لوحة هو رتديبة كتاعيبة
م خافة و دليقأا يف داخ غافة هو سيارة هو حنو ذلك فأذا لين من عميب السيبل ،
وت يبيبد ون يبيبو يف ذل يبيبك م يبيبن املفاس يبيبد هعو يبيبم مم يبيبا تص يبيبد النا يبيبي هو املدلمّ يبق م يبيبن دويم يب
واالفتخيبيبار ع يب ميبيبن ديبيبغ املدتنيبيبني عيبيبذلك عيبيبن اال تميبيبام أبغ يبااض القيبيبال اليبيبيت ن يب ل ميبيبن
( )1فتاوى اللجنة الدائمة :فتوى رتم ( .)5165عبد عن تدود (عضو) ،وعبد عن
غيبيبداي (عضيبيبو) وعبيبيبد اليبيبازا عفيف يب ( ئيبيبي ال يبائين) ،و عيباا يم عيبيبن حمميبيبد لل الأيبيبيخ
(الائين).
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هجلأيبيبا ،فيبيباألو ابملسيبيبلم ه ويبيبوك يبيبذه األديبيبيا ووبتديبيبد عيبيبن التدام يب فيأيبيبا ،و كيبيبا
األصيب فيأيبيبا احليب ّ خأيبيبية ه ونثيبيبا اسيبيبتدمارا والتداميب فيأيبيبا فتأيبيبغ النيبيباك عميبيبا يبيبو
املقصود من القال .
وابهلل ابلتوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.

ال قوز لف املَكع يف أٌَا نليهك قرآن أَ أسكدي
ؤال :ميبا حنيبم ميبن وضيبع متاعيب هو حاجيا يب هو ولفأيبا يف كتيبي هو ور حيتيبوة
على سور ولايت من القال الناا والسنة املطأاة ،فهلننا علي دخص ابلقيبول ،فيباد
علي فقال -هة الذة وضع البضاعة :-ال أبك هبيبذا وال ضيبار يف ذليبك ،واسيبتما يف
عمل يب يبيبذا وتيبيبال ال هجيبيبد غيبيبري يبيبذا اليبيبور  ،ميبيبع الدليبيبم هن يب وق يباه وونتيبيبي و يبيبذه ريبيبا اة
ديبائدة عنيبد  ،فميبا حنيبيبم يف يبذا الدميب و يب هسيبيبري يف الأيبارمل راكديباً جلميبع ليبيبك
اآلايت والسيبيبور اليبيبيت كثيبيبا رميأيبيبا عليبيبى األرض يف حيبيبني ه النيبيباك سيبيبخا فميبيباذا هفد يب
إلزالة ذا املننا املنتأا (. )1
اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول :
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول ولل وصهب  ،وعدد:
أَالا :ال جيوز ه وضع املسلم متاع هو حاجتيب يف هورا كتيبي فيأيبا سيبور ولايت
من القال النيباا هو األحادويبث النبوويبة ،وال ه ولقيب ميبا كتيبي فييب ذليبك يف الأيبوارمل
واحلارات واألماكن القذرة ملا يف ذلك من االمتأا وانتأاك حامة القال واألحادوث
النبوويبيبة وذكيبيبا  ،ودعيبيبوى هن يب ال جييبيبد غيبيبري يبيبذا اليبيبور دعيبيبوى ون يبذهبا الواتيبيبع ،فيبيبه

( )1فتيباوى اللجنيبة الدائميبة :السيبؤال األول ميبن الفتيبوى رتيبم .)1115( :عبيبد عيبن منييبع
(عضيبيبو) ،وعبيبيبد عيبيبن غيبيبداي (عضيبيبو) وعبيبيبد اليبيبازا عفيف يب ( ئيبيبي ال يبائين) ،وعب يبد
الد و عن عبد عن ابز (الائين).
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وسائ صيانة املتيبامل كثيبرية وفيأيبا غنييبة عيبن اسيبتدمال ميبا كتيبي فييب القيبال واألحادويبث
النبووة هو ذكا و منا و النس وضد الدون.
اثنيكا :ونفيك للخاوج من اإلم واحليباج ه نصيبح النيباك عديبدم اسيبتدمال ميبا ذكيبا
فيأيب يبيبا في يب يب امتأيب يبيبا وه حتيب يبيبذر م ميب يبيبن لقيب يبيبا ذليب يبيبك يف سيب يبيبالت القماميب يبيبة ويف الأ يب يبوارمل
واحلارات وحنو ا ،ولست منلفاً مبا في حاج عليك من جد نفسك وتفاً على مجع
ميبيبا نيبيباثا ميبيبن ذليبيبك يف الأيبوارمل وحنو يبيبا و منيبيبا افيبيبع ميبيبن ذليبيبك ميبيبا يسيبيبا منيب دو مأيبيبقة
وحاج .وابهلل التوفيق.

ال قوز َللقكُ اْلرائد يف الل ال
ــؤال :ويبيبذكا السيبيبائ ه عد يب

ام ابلأوارمل وعد

اجلاائيبيبد ونتيبيبي فيأيبيبا عسيبيبم

الناك وستملأا للتنوي فما حنم ذلك

اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول :

اليبيبامحن اليبيباحيم م
()1

.

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول ولل وصهب  ،وعدد:
كتاعيبيبة عسيبيبم اليبيبامحن اليبيباحيم مأيبيباوعة يف هول كتيبيبي الدليبيبم والاسيبيبائ فقيبيبد جيبيباى
عليبيبى ذليبيبك رسيبيبول  ،يف منا با يب واسيبيبتما عليبيبى ذليبيبك خلفيبيباؤه وهصيبيبهاع ميبيبن
عدده ،وسار علي الناك وومنا ذا ،فتدويمأا وصيانتأا واجبا  ،و انتأا حمامة،
واإلم عليبيبى ميبيبن وأينأيبيبا ،ألهنيبيبا لويبيبة ميبيبن كتيبيباب ج يب وعيبيبال وعد يب لويبيبة ميبيبن سيبيبورة
النم  ،وال جيوز ألحد ه وستدملأا يف التنوي هو ا اذ ا سفاة هو ملفيباً للهيبوائ ،
كما ال جيوز لقاؤ ا ابل عالت والقمائم.
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.

( )1فت يبيباوى اللجن يبيبة الدائم يبيبة .عب يبيبد
الائين) ،وعبد الد و عن عبد

ع يبيبن غ يبيبداي (عض يبيبو) وعب يبيبد ال يبيبازا عفيفيب يب ( ئ يبيبي
عن ابز (الائين).
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قوز دخول اْلمك ملصيف للضرٌَة
ــؤال :هحيبيبد حيميب املصيبيبه يف جيبيب ورمبيبيبا دخيب عيب اخليبيبال فميبيبا حنيبيبم ذليبيبك
هفيدو

()1

.

اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول :
احلم يبيبد هلل والص يبيبالة والس يبيبالم عل يبيبى رسيب يبول ولليب يب وص يبيبهب  ،وعد يبيبد :محيب يب املص يبيبفح
ابجليي جائ  ،وال جييبوز ه ويبدخ الأيبخص احلميبام ومديب مصيبفح عيب جيديب املصيبفح
يف منيبيبا الئيبيبق عيب دويميباً لنتيبيباب واحواميباً ليب  ،لنيبيبن ذا اضيبيبطا اليبيبدخول عيب
خوفاً من ه وسا ذا اك خارجاً جاز ل الدخول ع للضاورة.
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.

َلها نسيت فم َلُث نليك
ؤال :ه همح املصه الأاو يف جييب ودخليبت دورة املييباه ونسيبيت هنيب يف
جي فما احلنم يف ذلك (.)2
اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول :

احلميبيبد هلل وح يبيبده والصيبيبالة والس يبيبالم عل يبيبى رس يبول ولل يب وصيبيبهب  ،وعد يبيبد :ذا ك يبيبا
الواتع كما ذكات النسيا فال م عليك.
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.
( )1فتاوى اللجنيبة الدائميبة :السيبؤال الثيباين ميبن الفتيبوى رتيبم .)2241( :عبيبد عيبن تديبود
(عضيبيبو) ،وعبيبيبد عيبيبن غيبيبداي (عضيبيبو) وعبيبيبد اليبيبازا عفيف يب ( ئيبيبي ال يبائين) ،وعبيبيبد
الد و عن عبد عن ابز (الائين).
( )2فتيبيباوى اللجنيبيبة الدائميبيبة ،السيبؤال اخليبيبامن ميبيبن الفتيبيبوى رتيبيبم .)51111( :عبيبيبد اعيبيبن
غداي (عضو) وعبد الازا عفيف ( ئي الائين) ،وعبد الد ويب عيبن عبيبد عيبن ابز
(الائين).
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ال قوز تمَة القرآن يف اخلمُ
ؤال :مع كثيباة يبالول للقيبال النيباا واحلميبد هلل ،عنيبدما هدخيب
نفسيب وعيبيبدو ديبيبدور هذكيبيبا يف نفسيب عديب
ذلك (. )1

اخليبال هجيبد

اآلايت اليبيبيت دلقيبيبت ابليبيبذ ن ،ميبيبا حنيبيبم

اْل ــوام :هج يبيباب فض يبيبيلة الأ يبيبيخ ص يبيبا الف يبيبوزا  :ذك يبيبا ه يب يب الدل يبيبم هنيب يب ال جي يبيبوز
لإلنسا ه وتلو القال و و جالن وقض حاجت أل يف ذليبك امتأيبا ً ليب  ،وعلييب
يبيبذا املنيبيبا وهنيبيبت يف ديبيبدور م يبيبدرك ميبيبا
فيجيبيبي علييبيبك ه يبيبتهفت وه يبيبدخ
ق يبيبول وال و يبيبؤدة ع يبيبك الوس يبواك ح يبيبىت ق يباه د يبيبي اً م يبيبن الق يبيبال  ،هة هين هت يبيبول :اض يبيبب
نفسك ذا دخلت ذا ملنا حىت ال قاه دي اً من كتاب ع وج .

قوز ُ املصيف َل ِمد الكفكٌ
ؤال:

جيوز مح املصفح – القال  -ال عالد النفار

()2

.

اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول :
احلم يبيبد هلل والصيب يبيبالة والسيب يبيبالم عل يبيبى رس يب يبول ولل يب يب وص يبيبهب  ،وعديب يبيبد :مح يب يب املسيب يبيبلم
املص يب يبيبه – الق يب يبيبال – ع يب يبيبالد النف يب يبيبار م يب يبيبن املس يب يبيبائ ال يب يبيبيت اختل يب يب الفقأ يب يبيبا يف
حنمأا ،فقال مجاعيبة ميبنأم جبيبواز محليب عالد يبم ،وتيبال لخيباو مبنيبع ذليبك لنأيب
الن يب  عيبيبن السيبيبفا ع يب ال عالد يبيبم خأيبيبية ه ميتأنيبيبوه هو حيافيبيبوه هو وأيبيببأوا عليبيبى

( )1فتاوى الفوزا نور على الدرب عداد فاو موسى هعو ديخة اجل الثاين.
( )2فتاوى اللجنة الدائمة ،من الفتوى رتيبم ( .)2111عبيبد عيبن تديبود (عضيبو) ،وعبيبد
عن غيبداي (عضيبو) وعبيبد اليبازا عفيفيب ( ئيبي اليبائين) وعبيبد الد ويب عيبن عبيبد
عن ابز (الائين).
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املسلمني في  ،روى البخارة ومسلم عن اعن عما رض

عنأما« :أن ٌ ول هللا

 هنى أن يسكفر لقرآن َل أٌْ العدَ» (.)1
َقــكل آخــرَن :جييبيبوز محل يب

عالد يبيبم لليبيببالغ و تاميبيبة احلجيبيبة عليبيبيأم ،ولليبيبتهفت

واليب يبيبتفأم ألحنام يب يب عنيب يبيبد احلاجيب يبيبة ذا كيب يبيبا للمسيب يبيبلمني تيب يبيبوة هو سيب يبيبلطا هو ميب يبيبا وقيب يبيبوم
مقامأما من الدأود واملواثييبق وحنيبو ذليبك مميبا ونفيب حفويب ووقاجيبى مديب اليبتمنن ميبن
االنتفيبامل عيب يف اليببالغ واحلفيبت والدراسيبة ،ووؤويبد ذليبك ميبا ورد يف لخيبا حيبدوث النأيب
عن السفا ع عالد م من التدلي  ،و ذا األخري و األرجح حلصول املصلهة مع
انتفا املفسدة اليت خأيأا الن .
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.

ه قوز َلٌ كل املصيف ل يد َل ِمد الكفكٌ؟
ــؤال :ه مس يبيبؤول ع يبيبن عاو يبيبد املوس يبيبم وووج يبيبد يف يبيبذه البل يبيبدة املغوع يبيبو وغ يبيبري م
فيهل و هحيا ً عواوا ويف داخ الواوا مصه متوسيب احلجيبم وواويبدو رسيبارا
عالد غيبري عاعييبة والغاليبي عليبى ه لأيبا النفيبا ،فأيب جييبوز رسيبال القيبال النيباا
عنأميبيبا« :هنــى

يبيبذه اليبيببالد ميبيبع الدليبيبم هن يب ورد يف البخيبيبارة عيبيبن اعيبيبن عميبيبا رض يب
ٌ ول هللا  ،أن يسكفر لقرآن َل أٌْ العدَ» متفق علي

()2

.

اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول  :احلمد هلل وحده والصالة والسيبالم عليبى
لل وصهب  ،وعدد:

( )1هخاجيب يب البخ يبيبارة ع يبيباتم ( ،)2111الف يبيبتح ( ،)511/1كت يبيباب اجلأ يبيباد والس يبيبري ،ابب
( )521وهخاج مسلم عاتم [ ،])5111( -12كتاب اإلمارة ،ابب (.)24
( )2فت يبيباوى اللجن يبيبة الدائم يبيبة ،فت يبيبوى رت يبيبم .)1416( :عب يبيبد

ع يبيبن تد يبيبود (عض يبيبو) ،وعب يبيبد

غيب يبيبدون (عضيب يبيبو) وعبيب يبيبد اليب يبيبازا عفيف يب يب ( ئيب يبيبي ال يب يبائين) وعبيب يبيبد الد و يب يب عيب يبيبن عب يب يبد
(الائين).

ع يبيبن
عيب يبيبن ابز
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ذا كا املاس لي املصفح مسلماً فال حاج يف رسال سوا كا البلد عاعيا هو
غري عا  ،وسوا كا ه لأا مسلمني هم غري مسلمني ألنيب واحليبال ميبا ذكيبا ال ناليب
هودة النفار ألن ي واس ليأم وال خطيبا علييب ميبنأم ،ال ذا كيبا البليبد اليبذة فييب
املسلم املاس لي املصه علداً عاعياً ،هو ال ويبق ْؤم قن على املصه ميبن هخيبذ النفيبار
ل يب ميبيبن ويبيبد املاس يب لي يب هو ميبيبن ميبيبوزمل التويبيبد ،فهن يب مينيبيبع رسيبيبال املصيبيبه لي يب عم يبالً
ابحلدوث الصهيح املذكور يف السؤال.
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.

ال ميسه َلال املطهرَن
ــؤال :جيبيبات عيننيبيبا مناتأيبيبة البارحيبيبة حيبيبول جيبواز تيباا ة القيبيبال غيبًيبا هو ميبيبن كتيبيباب

حييبيبوة عديب

اآلايت القالنييبيبة ليبيبو كيبيبا الأيبيبخص غيبيبري طيبيبا ا ميبيبع ه

– سيبيببهان -

سه َل هال المطَههرَ َن} [الواتدة ]61 :فما احلنم يف ذلك
وقولَ { :ال ميََ ُّ

()1

.

اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول  :احلمد هلل والصالة والسالم على من ال
ن عدده ،وعدد:
ميبيبن هراد ميبيبن املصيبيبه ميبيبن املسيبيبلمني فدلي يب ه وتطأيبيبا ميبيبن احليبيبدل األصيبيبغا
واألكيبيبت ،واحليبيبدل األصيبيبغا ميبيبا هوجيبيبي وضيبيبو اً ،واحليبيبدل األكيبيبت ميبيبا هوجيبيبي غس يبالً
سه َل هال المطَههرَ َن} [الواتدة .]61 :وملا جا يف كتاب
لدموم تول دا َ { :ال ميََ ُّ

عماو عن ح م« :ال ميس القرآن َلال طكهر» .وهما تاا غيباً فيجوز ممن لين علييب
حدل هكت ،فاجلني – مثالً  -ال وقاه القال ال غيباً وال نوااً.
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.
( )1فت يبيباوى اللجن يبيبة الدائم يبيبة ،السيب يبؤال الااع يبيبع م يبيبن الفت يبيبوى رت يبيبم .)2256( :عب يبيبد
(عضو) ،وعبد الد و عن عبد عن ابز (الائين).

ع يبيبن غ يبيبداي
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ال قوز مس املصيف َلال نلى طهكٌة ََلهداُ القراُة لألموا

يرد ِه

دلي
ؤال :عندما وقاه اإلنسا القال

وتوضيبهل وضيبو ه للصيبالة ،و يب جييبوز ليب ه

مييبيبن املصيبيبه ووتليبيبو القيبيبال و يبيبو غيبيبري متوض يب ألن يب جيبيبا يف القيبيبال النيبيبااَ { :ال
سـ ــه َل هال المطَهـ ــرَ َن} [الواتد يبيبة ]61 :و يب يب وتطأ يبيبا اإلنس يبيبا ذا هراد ه مي يبيبن
ميََ ُّ
القال هم املااد ابلتطأا ذا كا جنباً فق و جيوز لإلنسا عندما وقيباه ديبي اً ميبن
هكثيبيبا ميبيبن مييبيبت
القيبيبال  -وليبيبو كيبيبا وسيبيبرياً -ه وأيبيبدة ث يبواب ميبيبا وق يباه ميبيبن القيبيبال
واحد و وفيد ذلك للميت (. )1
اْلوام :هجاب فضيلة الأيخ صا الفوزا  :هما تضيبية ميبن املصيبه  ،فهنيب ال
جيوز لإلنسا ه مين املصه ال على طأارة من احلدثني :األصغا واألكت لقوليب
س ــه َل هال المطَه ــرَ َن} [الواتد يبيبة .]61 :ذا فق مّس يبيبا النت يبيباب املنن يبيبو
د يبيبا { :اله ميََ ُّ

ابملصيبيبه  ،ولقوليب  ،كميبيبا يف حيبيبدوث عميبيباو اعيبيبن حيب م« :ال ميــس املصــيف َلال
طكهر».
فيأ يبيبو مل يبيبن املص يبيبه الأ يباو ه ون يبيبو اإلنس يبيبا عل يبيبى طأ يبيبارة م يبيبن احل يبيبدل
األصغا واألكت ،وال جيوز ل ه ميس و و على غري طأارة ال من ورا حائيب كيبهل
ميس مباداة فأذا ال جيوز.
حيمل يف كيس هو يف غالف  ،هما ه ّ
وهميبيبا القضيبيبية الثانييبيبة و يب يبيبدا ث يبواب الق يباا ة األم يبوات فأيبيبذا ي ويبيباد ع يب دلي يب
فيميبيبا هعليبيبم عيبيبن الاسيبيبول  ،ي ويبيباد هنيب وقيباه القيبيبال ووأيبيبدة ثواعيب األميبوات ،و
هجيبيباز يبيبذا عديب ه يب الدليبيبم ،ولنيبيبن الصيبيبهيح ه ذليبيبك ليبيبين مبأيبيباومل ولديبيبدم اليبيبدلي
عليبيبى ذليبيبك ،و منيبيبا اليبيبذة ورد اليبيبدعا ل م يبوات والتصيبيبد عيبيبنأم واحليب هو الدميبيباة عيبيبن
( )1فتاوى الفوزا  ،نور على الدرب ،عداد فاو موسى هعو ديخة ،اجل األول.
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املييبيبت يبيبذا اليبيبذة وردت ع يب األدليبيبة عيبيبن رسيبيبول  فدليأيبيبا ويبيبدل ه هتيبيبدة ث يبواب
القاا ة ه دم دي اً من ذه األعمال :ما الدعا واالسيبتغفار للمييبت ،هو الصيبدتة
عن  ،هو احل والدماة عن ذا همنن.

حير مس املصيف نلى اْلوب َاْلكئ
ؤال :ه مدلمة هعلم مادة القيبال  ،يب جييبوز ميبن القيبال  ،وه يف وتيبت الديبادة
الأأاوة مع الدلم أبين ذا ي هدرك القال رذه الفوة سوا نتهلخا يف القيبال  ،وهوضيباً
كتي التفسري جيوز مسأا (. )1
اْلــوام :هجيبيباب فضيبيبيلة الأيبيبيخ اعيبيبن ج يبتون :حييبيبام ميبيبن املصيبيبه عليبيبى احمليبيبدل

واجلني ،لنن جيوز للمدلمة يف زمن الدادة ه مذ للطالبات يف القاا ة و فتح عليبى
ميبيبن غليب ميبيبنأن ابلنلميبيبة وحنو يبيبا ،وريبيبا ه نويبيبا يف املصيبيبه و تصيبيبفه عديبيبود وحنيبيبوه
دو ملسيب  ،وريبيبا ميبيبن التفاسيبيبري والنتيبيبي اليبيبيت فيأيبيبا ديب ميبيبن القيبيبال  ،وهجيبيباز عدضيبيبأم
تاا هتا خأيت نسيان وحنو ذلك.

قوز لك أن تقرئم القرآن َأنت سكئ
ؤال :مسدت يف «نور على الدرب» هن جيوز للهائ

عااب القال وه هعليبم

ا ميبن هميباكن عدييبدة وونيبو وتيبتأن حميبدوداً ،يب حييب ا
املسلمات التجوود و ني ّ
ه هعلمأن التجوود وهصهح رن عد لايت من القال  ،هو ه لو رن هثنا احليبي ،
وكيبيبذلك احليبيبائ ميبيبنأن يبيبتدلم هم نتويبيبا حيبيبىت تطأيبيبا ،هفتيبيبو ميبيبهلجورون ،وه هت يباه ميبيبن
ذا جائ هم األحو الوك (. )2
كتي التفسري اجمل هة هثنا احلي
اْلوام :هجاعت اللجنة الدائمة مبا ول :
( )1أمومل فتاوى ورسائ الأيخ اعن جتون.
( )2فتاوى اللجنة الدائمة ،السؤال الثاين من الفتوى رتيبم .)1412( :عبيبد اليبازا عفيفيب ( ئيبي
الائين) وعبد الد و عن عبد عن ابز (الائين).
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اْلمد هلل َسده َالصمة َالسم نلى ٌ وله َآله َميٌهَِ ،عد:

جييبيبوز ليبيبك ه قائيب القيبيبال وهنيبيبت حيبيبائ  ،وه دلميب احليبيبي اليبيبتالوة والتجوويبيبد
حيبيبال احليبيبي لنيبيبن دو ميبيبن للمصيبيبه  ،وللهيبيبائ ه متيبيبن كتيبيبي فسيبيبري القيبيبال
و تداا على اآلايت منأا يف هصح توا الدلما .
وابهلل التوفيق ،وصلى على نبينا حممد ولل وصهب وسلم.
جيوز للهائ تاا ة النتي اليت فيأا لايت وهحادوث وغري ذلك.
ــؤال :ه ـ قــوز لليــكئ

آاي قرآنية ()1؟ .

ق ـراُة األدنيــة يــو نرفــة نلــى الــررم مــن أن ًــك

اْل ــوام :هج يبيباب فض يبيبيلة الأ يبيبيخ اع يبيبن ابز :ال ح يبيباج ه قيب يباه احل يبيبائ والنفس يبيبا
األدعية املنتوعة يف مناسك احل  ،وال أبك ه قاه القال على الصهيح هوضاً ألن
ي واد نص صهيح صاوح مينع احلائ والنفسا من تاا ة القال  ،منيبا ورد يف اجلنيبي
خاص يبيبة أب ال وق يب يباه الق يبيبال و يب يبيبو جنيب يبيبي حل يبيبدوث عل يب يب  وهرض يبيباه .هميب يبيبا احليب يبيبائ
والنفسيبيبا فيبيبورد فيأميبيبا حيبيبدوث اعيبيبن عميبيبا« :ال تق ـرأ اْلــكئ

َال اْلوــب عــيئكا مــن

القــرآن» ولنن يب ضيبيبدي أل احليبيبدوث ميبيبن رواويبيبة مساعييب عيبيبن عييبيبال عيبيبن احلجيبيبازوني
و و ضدي يف رواوت عنأم .ولننأا قاه عدو ميبن املصيبه عيبن رأيبا تليبي ،هميبا
اجلني فال جيوز ل ه وقاه القال ال عن رأا تلي وال من املصه حىت وغتس .
والفيبيبا عينأميبيبا ه اجلنيبيبي وتت يب وسيبيبري ويف منان يب ه وغتس يب يف احليبيبال ميبيبن حيبيبني
وفاغ من يا ه ل فمد ال طول واألما يف وده ميبىت ديبا اغتسيب  ،و عجيب عيبن
امليبيبا يبيبيمم وصيبيبلى وت يباه ،هميبيبا احليبيبائ والنفسيبيبا فليبيبين عييبيبد ا و منيبيبا يبيبو عييبيبد ،
واحليبيبي حيتيبيباج هايم والنفيبيباك كيبيبذلك ،وريبيبذا هعيبيبيح رميبيبا ت يباا ة القيبيبال ل يب ال نسيبيبياه
ول ال وفوهتم فض القال و دلم األحنام الأيباعية ميبن كتيباب  .فميبن ابب هو ه

( )1فتاوى اعن ابز :فتاوى سالمية (.)251/5
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قاه النتي اليبيت فيأيبا األدعييبة املخلوطيبة ميبن اآلايت واألحادويبث
و الصواب و و هصح توا الدلما رمحأم يف ذلك.

قوز لليكئ
ــؤال :ن يبيبة هت يبيبوم عقيب يباا ة عد يب

غيبري ذليبك .يبذا

القراُة يف َْب الَفس
فاس يبيبري الق يبيبال مثيب يب كت يبيباب (ص يبيبفوة التفاس يبيبري)

ولسيبيبت عليبيبى طأيبيبارة  . .كاليبيبدورة الأ يبأاوة ميبيبثالً ،فأ يب يف ذليبيبك حيبيباج عل يب
ولهقة م على ذلك هفتوين ج اكم خرياً (.)1
اْلوام :هجاب فضيلة الأيخ اعيبن ابز مبيبا وليب  :ال حيباج عليبى احليبائ

و يب
والنفسيبا

يف تيباا ة كتيبيبي التفاسيبيبري وال يف تيبيباا ة القيبيبال ميبيبن دو ميبيبن املصيبيبه يف هصيبيبح تيبيبوا
الدلميبا  ،هميبيبا اجلنيبي فليبيبين ليب تيباا ة القيبال مطلقيباً حيبىت وغتسيب وليب ه وقيباه يف كتيبيبي
التفسيبيبري واحليبيبدوث وغريمهيبيبا ميبيبن دو ه وق يباه ميبيبا يف ضيبيبمنأا ميبيبن اآلايت ي ثبيبيبت عيبيبن
النيب  هنيب كيبيبا ال حيجيب ه ديب عيبيبن تيباا ة القيبيبال ال اجلناعيبيبة ،ويف لفيبيبت عنيب «هنيب
تيبيبال يف ضيبيبمن حيبيبدوث رواه اإلميبيبام همحيبيبد إبسيبيبناد جييبيبد« :فأمــك اْلوــب فــم َال آيــة»

(.)2

سكم قراُة اْلوب َاْلكئ

َالوفسكُ للقرآن

ؤال :حنن الطالبات يف كلية البنات علينا مقيبار حفيبت جيب ميبن القيبال فهلحييبا ً
ل موعيبيبد االختبيبيبارات ميبيبع موعيبيبد الديبيبادة الأيبيبأاوة فأيب وصيبيبح لنيبيبا كتاعيبيبة السيبيبورة عليبيبى
ورتة وحفوأا هم ال (. )3

( )1فتاوى اعن ابز ،فتاوى سالمية (.)251/5
( )2هخاجيب همحيبيبد ،)551/5( :وهعيبيبو ودليبيبى ،)111/5( :والبيأقيب  ،)61/5( :ورجاليب موثوتيبيبو
كما تال اريثم يف أمع ال وائد.)261/5( :
( )3فتاوى اعن ابز ،كتاب الدعوة (الفتاوى) (.)41 ،11/5
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اْلوام :هجاب فضيلة الأيخ اعن ابز :جيوز للهيبائ

والنفسيبا تيباا ة القيبال يف

هصيبيبح تيبيبوا الدلميبيبا لديبيبدم ثبيبيبوت ميبيبا ويبيبدل عليبيبى النأ يب عيبيبن ذليبيبك لنيبيبن عيبيبدو ميبيبن
املصه  ،ورما ه ميسناه هائ كثوب طا ا ودبأ و نذا الورتة اليت كتي فيأيبا
القال عند احلاجة ذلك.
هما اجلني فال وقاه القال حىت وغتسيب ألنيب ورد فييب حيبدوث صيبهيح ويبدل عليبى
املنيبيبع .وال جييبيبوز تي يبيباك احليبيبائ والنفس يبيبا عليبيبى اجلنيبيبي أل م يبيبدهتما طيبيبول خب يبيبالا
اجلني ،فهن وتيسا ل الغس يف ك وتت من حيث وفيباغ ميبن موجيبي اجلناعيبة ،و
وا التوفيق.

أثر القرآن يف الوفو
هما مثريه يف نفوك هعدائ فيتمث فيما ول :
أَالا :ه ؤال املأاكني مع حاهبم للقال ونفور م مما جيبا عيب كيبانوا وتسيبللو يف
جيبيبنح الويبيبالم ليبيبيالً السيبيبتمامل القيبيبال والاسيبيبول  وهصيبيبهاع وتليبيبو القيبيبال يف عييبيبوهتم،
فيتالتيبو يف الطاويبق متالوميبيبني مسيبتخفني كميبيبا ذكيباه البيأقيب يف دالئيب النبيبوة ( )1عيبيبن
ال يبيباة ،وذكيبيبا تصيبيبة ه جأيب وه سيبيبفيا واألخيبيبنن عيبيبن ديباو يف اسيبيبتماعأم ليبيبيالً
سيبيباا للقيبيبال و التيبيبيأم يف الطاويبيبق عنيبيبد الفجيبيبا وليبيبوم ك يب ميبيبنأم لصيبيباحب و ن يباار ذليبيبك
هكثيبيبا ميبيبن ميبيباة ،وميبيبا ذليبيبك ال أل ّ القيبيبال تيبيبد اسيبيبتو عليبيبى مأيبيباعا م عاوعيبيبة عيان يب ،
ومجال نوم وهسلوع و دااي  ،ولنن هىب عليأم عناد م وكت م ه ونصيباعوا للهيبق:

كُهم ْلَق ََأَْثَـرهم لل َيق َْكٌهو َن} [املؤمنو .]61 :
{َِ َج َ
اثنياـك:

مثيبيبري القيبيبال يف نفيبيبوك املأيبيباكني يبيبو اليبيبذة هنطيبيبق عديب

صيبيبنادود تيباو

عنلمة احلق .مث الوليد عن املغرية ،عندما استمع القال من النيب  فنهلنيب ر ّ ليب
فبلغ ذلك هاب جأ فهل علي ه وقول يف القال توالً وبلغ توم هنيب مننيبا ليب  ،فقيبال
( )1دالئ النبوة للبيأق جيب،2

 ،211 :والبداوة والنأاوة العن كثري جيب،1

.65 :
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الوليد عن املغرية :وماذا هتول فو ميبا ميبننم رجيب هعيباا ابألديبدار ميبة ،وال هعليبم
عاجيب ه وال عقصيبيبيده ميبيبة ،وال أبديبيبدار اجليبيبن  . .و ميبيبا وأيبيبب اليبيبذة وقيبيبول ديبيبي اً ميبيبن
يبيبذا ،و و ّ لقول يب ال يبيبذة وقول يب حل يبيبالوة ،و علي يب لط يبيبالوة ،و نّ يب ملثم يبا هع يبيباله،
مغد هسفل و ن ليدلو وال ودلى علي  ،و نّ ليهطم ما حتت  . .خل (.)1
وملا طلبت تاو (عتبة عن رعيدة) ه ونلم الن  يف دهل القال وعدم نأاه
عييبنأم ،فلميبيبا جيبا النيب

 وكلميبيبة يف يبذا األميبيبا يبيبال علييب رسيبيبول

ِ{ :ســم

ه
اَّلل ال ـ هرَُن ال ـ هرسيم} {ســم * تَـولي ـ مـ َـن ال ـ هرَُن ال ـ هرسيم} {ََْــكم فص ـلَت
آ ََايتــه ق ــرآ اًَن َن َرِيًّــك ل َقــوي يَـعلَمــو َن}

ه عليبيبغ {فَــإن أَن َرَــوا فَـق ـ أَن ـ َذٌتكم

م ــكن َقةا مثـ ـ م ــكن َقة َن ـ ي
ـود} عندئ يبيبذ همسيبيبك عتب يبيبة عليبيبى يف رس يبيبول
ـكد َََمث ـ َ
َ َ
َ



و ديبيبده اليبيباحم ه ون يب عن يب  ،وي حيبيباج ه ل يب واحتيبيببن عيبيبنأم ..ومليبيبا جيبيبا ه هعيبيبو
جأ والم على ذلك  . .تص علي القصيبة  ..وتيبال :تيبد علميبتم ه حمميبداً ذا تيبال
دي اً ي ونذب فخفت ه ون ل علينم الدذاب (.)2
ومنأا ما ثبت يف صهيح البخيبارة ه جبيبري عيبن قمطديبم مسيبع النيب صيبلى علييب
وسلم وقاه يف املغاب ابلطور فلما علغ ذه اآلوة{ :أَ خلقوا من رَ َعم يُ أَ هم
ـك
اخلَكلقون * أَ َخلَقوا ال ه
ْ َِ هال يوقوون * أَ نو َدهم َخ َـلائن ٌَِ َ
س َم َكَا ََاألٌَ َ

صيطرَن} [الطور.]16-11 :
أَ هم الم َ

( )1انوا دالئ النبوة للبيأق جيب،2
( )2انوا السرية النبووة العن كثري ،جيب،5
.211

.511 :
 111 - 112 :ودالئ النبوة للبيأقيب ج يب،2

:
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قكل جٌ  :كاد تل وطري (.)1
وجبري عن مطدم عندما مسع ذه اآلايت كا مأاكاً وذلك عند تدوم عدد وتدة
عدر يف فدا األسارى فنيبا مساعيب ريبذه السيبورة ميبن مجليبة ميبا محليب عليبى اليبدخول يف
اإلسالم عدد ذلك (.)2
اثلثاـ ـك :ه هئم يبيبة النف يبيبا م يبيبنأم ك يبيبانوا جيتأ يبيبدو يف ص يب ّد رس يبيبول
القال يف املسجد احلاام ويف أاميع الداب وهسواتأم ،وكذلك كانوا مينديبو املسيبلمني
م يبيبن رأ يبيباره ح يبيبىت لق يبيبد يبيبارم م يبيبن ه عن يبيبا ه وص يبيبل ع يب يف فن يبيبا داره ،وذل يبيبك أل ّ
لأ .
األوالد والنسا كانوا جيتمدو علي وستمدو علذة و ّ
 ع يبيبن ت يباا ة

ٌاِعـكا :ههنيبم ذعيبيباوا ليب ذعيبيبااً ديبدوداً عنيبدما رهوا تيبيبوة مثيبريه ونفيبيبوذه

النفيبوك عليبيبى

الاغم من صد م عن واضطأاد م ملن هذعيبن ليب  ،فتواصيبوا عليبى هال وسيبمدوه و داتيبدوا
عليبى ه ولغيبو فييب ذا مسديبوه كميبا تيبال

عيبيبنأمَ{ :قَ َ ه
ين َْ َفـرَا ال تَسـ َـمعوا
َ
ـكل الـذ َ

َلَ َذا القرآن ََالغَوا فيه لَ َعلهكم تَـغلٌون} [فصلت.]21 :

خكمسك :ه عديب ديبجدا الديباب وصيبنادود م كيبا الواحيبد ميبنأم حيمليب طغيانيب
ا
واي القضا عليبى دعيبوة القيبال
وكفاه على ه حاج من عيت دا ًاا سيف مدلنًا غدره ً
ومن جا ابلقيبال  ،فميبا ولبيبث حيبني دركيب حمليبة ميبن حمليبات الدناويبة اإلرييبة وونصيبت
مس يبيبامل الق يبيبال يف س يبيبورة هو لايت م يبيبا ولب يبيبث ه ويب يبذل لله يبيبق ،وحأ يبيبع تلبيب يب  ،و س يبيبنن
نفس  ،ووؤمن ابهلل ورسول  ،و هردت دا داً على ذا فاستداض تصة سالم عما
عن اخلطاب  و مأأورة.

( )1صهيح البخارة :جيب.511 : ،1
( )2انوا فسري اعن كثري :جيب.244 : ،4
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ومن الاوائع هوضاً تصة سالم سدد عن مداذ وهسيد عن حضري وملخصأا:
ه النيب  عنيبيبدما تيبيبدم النفيبيبا ميبيبن ه يب املدونيبيبة وابوديبيبوه عيديبيبة الدقبيبيبة هرسيب مدأيبيبم
املدونيبيبة مبديبيبوثني جليليبيبني ودلميبيباهنم اإلسيبيبالم ومهيبيبا (مصيبيبدي عيبيبن عميبيبري) و (عبيبيبد
عنأميبيبا ،وتيبيبد تهيبيبا يف مأمتأميبا هكيبيبت تيبيباح مميبيبا جديب سيبيبدد
عيبن هم منتيبيبوم) رضيب
عيبيبن مديبيباذ سيبيبيد تبيليبيبة األوك جييب مل ريبيبذا األميبيبا فقيبيبال العيبيبن هخييب هسيبيبيد عيبيبن حضيبيبري ،هال
ذون الاجلني الذون ه ييبا وسيبفأا ضيبدفا فت جامهيبا ،فلميبا انتأيبى ليأميبا
ذي
هسيد عن حضري تال رم :ما جا عنما سفأا ضيبدفا م يبددمها وتيبال :اعتيب ال
كانيبيبت لنميبيبا يف هنفسيبيبنما حاجيبيبة .فقيبيبال مصيبيبدي عيبيبن عميبيبري  يف وتيبيبار امليبيبؤمن
وثبات الواثق عاع  :هو دلن فتسيبمع فيبه رضيبيت هم ًيباا تبلتيب و كا تيب كففنيبا عنيبك
ما ناه ،م تاه مصدي القال وهسيد وسمع ،فما تام ميبن ألسيب حيبىت هسيبلم ،م كيبا
راجديباً سيبيبدد فقيبيبال ليب  :و ميبيبا رهويبيبت ابليبيباجلني أبسيباً ،فغضيبيبي سيبيبدد وذ يبيبي يبيبو
يبيدا وانتأيبيبى األميبيبا إبسيبيبالم
عنفسيب اثئيب ًيباا
مأتاجيبيبا ،فاسيبيبتقبل مصيبيبدي مبيبيبا اسيبيبتقب عيب هسيب ً
ً
هوضاً ،م كا سدد راج ًدا توم فجمدأم وتال رم :ما ددوين فينم تيبالوا سيبيد
واعن سيد  .فقال سدد :كالم رجيبالنم ونسيبائنم عليب ّ حيباام حيبىت سيبلموا .فهلسيبلموا
مجيدا (.)1
ً
و نذا كا مثري القال الناا يف نفوك املخالفني ل .
هما مثريه يف نفوك املؤمنني ع فقد كا هكت وهعوم لقد استو على مأاعا م
وغري ما هبم ميبن مفاسيبد اجلا لييبة ،فكيبى نفوسيبأم ،ومسيبا أبفنيبار م ،وتيبد عنفيبوا علييب
وا لون يب  ،ووتفأمون يب  ،ووتدافيبيبو هحنام يب وماامي يب  ،ومميبيبا ورد يف صيبيبفة الصيبيبهاعة  ه ّ
دوة النه من الوة القال  ،وتد ابليبغ
الذة كا ميا عبيوهتم ليالً وسمع منأما مث
ّ

( )1انو يبيبا س يبيبري هع يبيبالم الن يبيببال ج يب يب،5
.111 -114

 ،211 :وانو يبيبا منا يب يب الداف يبيبا لل رت يبيباين ،ج يب يب،2

:
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عدضأم فنا وقيبوم اللييب كليب ابلقيبال حيبىت ديبنا م نسيباؤ م فنأيبا م رسيبول
عن ذلك.
وكا رسول  حيي مسامل القيبال ميبن غيبريه كميبا فديب ذليبك ميبع عبيبد
مسدود فقال عبد  :هتاا عليك وعلييبك هقنيب ل تيبال رسيبول


عيبن

َ« :لَ أسـب أن

أمسعه من ر » تال اعن مسيبدود :فقيباهت سيبورة النسيبا حيبىت ه ييبت

يبذه اآلويبة:

ش ــه ي
ـك َنلَ ــى َهـ ــؤالُ َع ــهي ادا}
ـف َلهَا جئـوَ ــك م ــن ْـ ـ أ هم ـ يـة ِ َ
{فَ َكي ـ َ
يد ََجئـوَ ــك ِ ـ َ
[النسا  .]45 :فقال« :سسٌك اآلن» فهذا عيناه ذرفا (.)1
وكيبا التفاضيب عيبيبني امليبؤمنني األوائيب مبقيبيبدار ميبا حيفويبو ميبيبن القيبال  ،وكانيبت امليباهة
اضيبى عيب غتيبيبب ه ونيبيبو مأا يبا سيبيبورة ودلمأيبيبا اي يبيبا زوجأيبا ميبيبن القيبيبال  ،لقيبيبد متثليبوا
القال يف دؤو حياهتم طيبة عذلك نفوسأم طيّدة سخية هودوأم وهرواحأم.
لق يبيبد اجتأ يبيبدوا و س يبيباعقوا عل يبيبى نأ يبيبا الق يبيبال وال يبيبدفامل عنيب يب وهخلصيب يبوا وص يبيبدتوا م يبيبا
الديبيباي فيبيبهلخاجأم عيب ميبيبن الولميبيبات
عا يبيبدوا علييب  ،ومحليبوا يبيبذا النيبيبور اإلريب
النيبيبور وفته يبوا مل يبيبك كسيبيباى وتيص يبيبا فنان يبيبت ريبيبم راايت يف املغ يبيباب وهخ يباايت يف
املأا لنأا دون يف الداملني ،ذه همة الداب رعا الأاة والبدري وتهولو هبيبدة
القال والسنة تادة ددوب وساسة همم.
هما غري الداب ،فه عبطتأم ابلفتوحات اإلسالمية كانيبت عويميبة أل الفيباحتني
فتهيبوا تليبيبوهبم للأيبيبدى ودويبيبن احليبيبق ورفديبوا عيبيبنأم الوليبيبم واالضيبيبطأاد اليبيبذة كانيبيبت ديبيباين
منأ يبيبا د يبيبدوهبم ،يف ر يب اإلمتاط يبيبورايت واملمال يبيبك الطاغي يبيبة لن يبيبذاك وانض يبيبم هول يبيبك م يبيبع
الداب حتت ليبوا واحيبد وللأيبم راويبة التوحييبد ودمدأيبم عقييبدة اإلمييبا و يباعطأم راعطيبة
األخوة اإلسالمية ،ال فا عني عا وال عجم ال ابلتقوى.

( )1صهيح البخارة ،جيب،1

.551 :
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كا من ه البالد املفتوحة علميبا هجيبال خيبدموا اليبدون واللغيبة والدليبم يف هوسيبع
ميادونيب  ،وجا يبيبدوا ميبيبع خيبواهنم جأيبيباد األعطيبيبال فنيبيبا ميبيبنأم القيبيبدوة  . .وكيبيبا ميبيبنأم
الدلميبيبا  ،همثيبيبال البخيبيبارة ومسيبيبلم وهئميبيبة النهيبيبو كسيبيبيبوو وغيبيبري يبيبؤال كثيبيبري ميبيبن علميبيبا
التفسيبيبري واحليبيبدوث واللغيبيبة ،ن يب القيبيبال اليبيبذة جيميبيبع عليبيبى اريبيبدى وال وفيبيبا  ،ووبيبيبة وال
وأيبيبدم ،عيبيبأ الفيبيباد املسيبيبلم عقييبيبدة وسيبيبلوكاً ،وعيبيبأ األسيبيباة ااعط يباً وهخالت يباً ،وعيبيبأ اجملتميبيبع
كيا ً ودولة افع راوة التوحيد و نأا دون يف الداملني.
لقد عن املسلمو من غري الداب كهخواهنم الداب عليبى كتيباب وتلونيب ل
اللي وهطااا النأار ،وجدلأم وتهولو من عادهتم و قاليد م وتومياهتم دويبن
اخلالد.

سفظت القرآن يف الثمكن
َتَفرغ ْلفظ اْلدي
هم صا عما ا  12عاماً  ..عدهت يف حفت القال و يف ال يب  61ميبن عما يبا
 ..مأوار ا مع احلفت في النثري من املداين اجلميليبة كدليبو ارميبة واملصيباعاة والتضيبهية
والصت.
قيبول هم صيبيبا يف حيبوار هجا يب مدأيبيبا حميبيبارة صيبيبفهة األسيباة مبجليبيبة اليبيبدعوة :كانيبيبت
همنييت ه هحفت القال الناا منذ صغاة  . .وكا ه وتمأ ه هكو ميبن احلفويبة
مثل يب يبيبو و خ يبواين النب يبيبار  ..حفو يبيبت  1هج يب ا وحينم يبيبا علغ يبيبت  51عام يباً وج يبيبت
وانأغلت ابلبيت واألوالد و فاغت لوعيتأم و دليمأم ،وحينما كتوا و وجوا فاغيبت
لنفس  ،وهول ما سديت ل وعذلت من هجل النفين حفت كتاب .
ضيبيبي هم صيبيبا  :خيبيبالل  4سيبيبنوات حفويبيبت  52ج يب اً وذليبيبك مبسيبيباعدة اعنيبيبيت
الصغاى اليت عذلت جأداً مديب وعنيبدما وجيبت ديبجدتة يب وزوجأيبا فبهثيبت عيبن
مدرسة طيبة لتنم مد املأوار فهلمتمت احلفت عتوفيق من .
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ِعد انَهكئك من سفظ القرآن الكري أال تفكرين يف سفظ األسكدي ؟
قيب يبيبول هم صيب يبيبا  :هحفيب يبيبت اآل سيب يبيبدني حيب يبيبدوثاً وسهلواص يب يب املسيب يبيبري ديب يبيبا ،
وهعتميبيبد يف احلفيبيبت فيأيبيبا عل يبيبى األديبيباطة و ذاعيبيبة القيبيبال  ،ويف هناو يبيبة ك يب هسيبيببومل اعن يبيبيت
سمع ا ثالثة هحادوث وهحاول اآل ه هحفت هكثا.
وميبيباذا ق يبولني الم يباهة يف مثيب عميبيباك يبيبود ه حتفيبيبت ولنيبيبن وسيبيبيطا عليأيبيبا يبيباجن
اخلوا من عدم القدرة على ذلك
يف ك يب
هتيبيبول :ال أبك ميبيبع الد مييبيبة الصيبيبادتة  ..تيب ّميبوة راد يبيبك واع م يب وادع يب
وتيبت واعيبيبدئ  ..لقيبيبد مضيبى الدميبيبا يف هدا املسيبيبؤوليات املن لييبة والوعوويبيبة وال وجييبيبة ول
األوا أل تفاغ يب لنفسيبيبك ،وليبيبين يبيبذا عنثيبيباة اخليبيباوج ميبيبن البييبيبت والنيبيبوم والافا ييبيبة
والااحة منا ابلدم الصا وحسن اخلتام.

قصة َن ة
ِريطكنية َتفظ أِوكُهك القرآن!!
خاليبيبد ديبيباب عيبيبا مسيبيبلم ،سيبيبافا عاوطانييبيبا ،و نيبيباك ديب ّيباا عليبيبى فتيبيباة عاوطانييبيبة
كيبيبا امسأيبيبا مار ينيبيبا م هسيبيبلمت وغيب ّيبريت امسأيبيبا فاطميبيبة ،و يب وج خاليبيبد ميبيبن فاطميبيبة
ورزتأما دا عثالثة هعنا يف عاوطانيا ،وكانت فاطميبة ال ديباا ميبن الداعييبة سيبوى
كلميبات تليليبيبة!! ،وعديبيبد فيبوة سيبيبافا خاليبيبد وفاطميبة التوطانييبيبة ،حيبيبدى دول اخلليبيبي
ليدم فيأيبا ،واصيبطهبا مدأميبا هطفارميبا الثالثيبة ،وديبي األطفيبال وكيبتوا ،وعلغيبوا سيبن
الدراسة ،فبهث رم هعو م خاليبد عيبن مدرسيبة خاصيبة ،ذات منيبا طيبيبة ،ومدرسيبني
هفاض يب لييبيبوىب وويبيبتدلم هوالده فيأيبيبا وعديبيبد جأيب عيبد جأييبيبد ،عثيبيبا عليبيبى املدرسيبيبة املطلوعيبيبة،
وفا ح زوجت فاطمة يف هميبا يبدرون هوالده يف ليبك املدرسيبة ففيبوج هبيبا يباف ذليبك
عأدة!!.
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فلما تأأا ،تاليبت ليب علأجتأيبا اإلتلي ويبة :ه وهنيبت مسيبلما  ،وهنيبت عيبا وه
عاوطانييبيبة ،وهنيبيبت مسيبيبلم منيبيبذ عأ يباات السيبيبنني ،وه ي مي يب عليبيبى سيبيبالم ال سيبيبنتني
مد يبيبدودة ،وهن يبيبت د يبيباا اللغ يبيبة الداعي يبيبة ،وه ال هفأ يبيبم م يبيبن الداعي يبيبة ال كلم يب ع
يبات وس يبيبرية،
ولننة هعاا دي اً واحداً ،و و ه القال النيباا يبو دسيبتور ومنأجنيبا ،و يبو طاويبق
عّم و قدمنا!! ،فلماذا ال هنتم ابلقيبال النيباا هوالً!! ،م عديبد ذليبك ندلّيبم هعنيبا عقييبة
هة د يب  ،ه هعلمّ يبم هعنيبيبائ القيبيبال النيبيباا حفو يباً
الدليبيبوم األخيبيباى!! ،نيبيبة هرويبيبد تب يب مّ
ودووداً و الوًة و فسرياً!! ،وعقية الدلوم لن فوهتم!!.
رف خاليبد الفنيباة ،هجيبة ههنيبم ميبا زاليبوا هطفيباالً صيبغاراً ،فنييب حي ّفوأيبم القيبال ،
هصات عليبى ذليبك صيبااراً عجيبيباً ،وثبتيبت عليبى موتفأيبا ثبيبا ً
ولنن فاطمة التوطانيةّ ،
ال ع عيب اجلبيبيبال ،واحتيبيبدم النقيبال عينأيبيبا وعيبيبني خاليبد ،ودام النقيبيبال لييبيباا وهايم ،و يب
ديبا ديباح صيبدر خاليبد لاهوأيبا،
متمسنة عاهوأا قا دون حيبىت امليبوت!! ،م
فوافيبيبق عليبيبى فناهتيبيبا ،وابلفديب هخيبيبذ وبهيبيبث عيبيبن مدرسيب عيبة متخصصيبيبة يف حتفيبيبيت القيبيبال
الناا.
مأقة كبريةع ،عثيبا عليبى املدرسيبة املطلوعيبة ،ولنيبن الديبائق الوحييبد ،ههنيبا كانيبت
وعدد ع
مدرسة داخلية ،مبديبأ ه األطفيبال وبقيبو طيبوال هايم األسيببومل يف سيبنن املدرسيبة ،وال
وسيبيبمح أل لأيبيبم عيبيباؤوتأم وزايرهتيبيبم ال ووميباً واحيبيبداً يف األسيبيببومل ،وكيبيبذلك يف اإلجيبيبازات
واألعياد.
فهلخت خالد فاطمة عذلك ،عسى ه واجع عن فناهتا لك ،فقاليبت ليب علسيبا
املؤمن يبيبة الص يبيبادتة :سهلص يبيبت عل يبيبى كيب يب حام يبيبا ع !! ،وس يبيبهلحتم كيب يب ميب يباارةع!! ،يف س يبيببي
القال  ،ومن هج القال هتو الصداب!!.
وابلفديب دخيب األطفيبيبال ،مدرسيبة حتفيبيبيت القيبال  ،وانتوميبوا فيأيبيبا!! ،وتاسيبى خاليبيبد
وفاطمة هي وماارة حاماهنم من هطفارم!! ،ومضت السنني على ذلك.

أثر القرآن يف توجيه املرأة املسلمة

17

وابلفد درسوا و دلّميبوا وحفويبوا ،وعديبد سيبنني ّاجيبوا ميبن املدرسيبة حفويبةً لنتيباب
 ،قمتقنيبيبني لقاا يب ابلتجوويبيبد والو ي يب  ،ع يب ّ هحيبيبد م ليبيبو ت يباه متنييبيبت هال وسيبيبنت،
حلسن تاا !!.
قكل خكلد :حقيقةً لقد رعتة فاطمة التوطانية  -اليت ال داا ميبن الداعييبة سيبوى

كلمات تليلة – على حي القال  ،والتضهية يف سيببيل عنيب ديب !! ،وكيبهل األو
 -وه املسلم الدا  -ه هكو ه الذة هقرعيأا على ذلك!!.

َأقــول تعليق ـكا نلــى هــذه القصــة :كيبيبم الفيبيبا عيبيبني فاطميبيبة التوطانييبيبة األعجمييبيبة،
وعني كثري وكثري من عنا نا املنتسبات اإلسالم ،الليبوال حتيبا الواحيبدة ميبنأن عليبى
اعييبيبة عناهتيبيبا وهطفاريبيبا عليبيبى اليبيباتص واملوسيبيبيق والبالي يب واللغيبيبات األجنبييبيبة !! ،حق يباً كيبيبم
عني الثّاى والثااي!!.
ع ـ ـ ـَهكن ِ ـ ـ ـ مشـ ـ ــر ي َمغـ ـ ــر ي
م
ـ ــكٌ مشـ ــرقةا َ ـ ــر مغـ ــر ا

قصة َن ة
فرنسية نت نفسهك هلل!!
نأيبيبهلت الفتيبيباة الفانسيبيبية «كيبيبا اون» يف هسيبيباة كاثولينييبيبة متدصيبيببة ليبيبدونأا النص يبااين،
هدد التدصي ،وكا والدا ا متدونني دوناً ددوداً!! ،ولقد حاصا منذ صغا ا ،على
لقينأا و دليمأا هصول الدون النصااين يف البيت ،وكا وذ با هبا ك ووم هحيبد
الننيسة ،وكا حيفواهنا اإلتي !! ،وي ند بلغ الداديباة ميبن عما يبا ،حيبىت حفويبت
هكثاه !!.
لقيبيبد كيبيبا وديب ّداهنا لتنيبيبو را بيبةً كبيبيبرية ،يف الننيسيبيبة الناثولينييبيبة ،متاميباً كميبيبا كانيبيبت
ج ّدهتا « لي اعيث» اليت وفيت تب سنوات مديبدودة!! ،وألجيب ذليبك ،فقيبد هدخال يبا
مدأداً من املدا د الدونية املتخصصة ،يف عداد و او الا با والقساوسة!!.
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وكانيبيبت «كيبيبا اون» مطيديبيبة متام يباً لواليبيبدوأا يف ك يب ميبيبا وفدالن يب هبيبيبا!! ،وكانيبيبت منيبيبذ
طفولتأا املبناةً ،تلفة عن عقية تاوناهتا وزميالهتا!! ،فقد كانت ادئة الطبامل ،كثرية
الص يبيبمت ،عدي يبيبدةً ع يبيبن اللأ يبيبو والدب يبيبث واجمل يبيبو !! ،لق يبيبد كان يبيبت «ك يبيبا اون» أ يبيبدا يف
داخلأا عاغبة عميقة يف التدون!! ،لقد كانت موتنة ه الدودة الدون ،و الدالج
الوحيد ،لن املأاك النفسية واالجتماعية واالتتصادوة ،اليت هفازهتا احلضارة الغاعييبة
املادوة !!.
يباح اب يبيبا !! ،و يب يب يف
ّاج يبيبت «ك يبيبا اون» يف ذل يبيبك املدأ يبيبد ال يبيبدوة ،عتف يبيبو ع وت يب ع
الساعدة عأاة من عما ا!! ،وكانت حم عجاب و دادة وثنا  ،ميبن مجييبع ّم
مدرسيبيأا
وزمالئأيبيبا!! ،وعليبيبى الفيبيبور سيبيبارمل واليبيبد ا ،إبحلاتأيبيبا عيبيبدورةع خاصيبيبة ابملو يبيبوعني والنيبيباعغني
م يبيبن الط يبيبالب!! ،إلع يبيبداد م لت يبيبوا املااكيب يب القيادو يبيبة واملناص يبيبي املأم يبيبة ،يف النن يبيبائن
الناثولينية ،واملدا د الدونية ،والبدثات التنصريوة ،املنتأاة يف ًتل هحنا الداي!!.
همضيبيبت «كيبيبا اون» يف ليبيبك اليبيبدورة ،ثيبيبالل سيبيبنوات متواصيبيبلة!! ،م ّاجيبيبت فيأيبيبا
ع
وعاضت عليأيبا -نتيجيبة لنبوغأيبا و فوتأيبا البيبا ا -عيباوض وريفييبة ًتلفيبة،
عتفو !! ،ق
ولننأا اختارت أال «الدعوة النصاانية» ،عن طاوق «البدثات التنصريوة» ،فقيبد
ددات ه ذا الطاوق دو سواه ،و و الذة سيهقق را ما بهث عنيب ميبن سيبدادة
وطمهلنينة!!.
وابلفد يب  ،ع ديينأ يبيبا رئيس يبيبة لبدث يبة نص يبريوة متوجأ يب عيبة هدغ يبيبال هفاوقي يبيبا!! وم يبيبن
الدجييبيبي ه «ك يبيبا اون» ،يب نفس يبيبأا اليبيبيت اخت يبيبارت اليبيبذ اب هدغ يبيبال هفاوقي يبيبا!!،
ذلك املنا املوح الذة ال توافا في هعس مقومات احلياة الدادوة!! ،مع هنيب تيبد
قعاضت عليأا هماكن هخاى ،هكثا راحة ورفا ييبة ،وهتيباب ا صيباالً ابلديباي اخليبارج !!.
لقيبيبد اختيبيبارت «كيبيبا اون» ه قضيبيبه عااحتأيبيبا اجلسيبيبدوة ،وليبيبذاهتا الأيبيبباعية ،وهمنياهتيبيبا
وهحالمأيبيبا الوردويبيبة ،واختيبيبارت هدغيبيبال هفاوقييبيبا ،ذليبيبك املنيبيبا اليبيبذة ونفيبيبا ووأيبيباب ميبيبن
م
م
املنصيب يباات ،لص يبيبدوعة احلي يبيباة في يب  ،ومأ يبيبقة التنقيب يب ع يبيبني
املنص يباون و ّ
ال يبيبذ اب لييب يب هكث يبيبا ّ
هج ائ  ،وانددام وسائ احلياة املدنية عني جنبا !! ،ولننيب التهيبدة النيبامن يف نفيبن
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م
الص يبداب،
«كيبيبا اون»!! ،هنيبيبا الاغبيبيبة اجلاحميبيبة يف داخ يب تلبأيبيبا ،يف نسيبيبري احل يبواج و ّ
وحتطيم املدوتات ،ونأا الدون النصااين يف دىت هصقامل األرض البديدة!!.
منص يب يباون لخ يب يباون!!،
وابلفد يب يب  ،س يبيبافات البدثيب يبيبة املنون يبيبة ميب يبيبن «ك يبيبا اون» ومخسيب يبيبة ّ
متوجأيبةً ميبيبن «فانسيبيبا» ،ذليبيبك البليبيبد األفاوقيب !! ،م وجأيبوا ابلسيبيبيارة وسيب طيبيبا
ااعييبيبة رملييبيبة وعيبيباةع ،ووسيب ههنيبيبا عر وأيبيبارة مائييبيبة ديبيباتة ،حيبيبىت وصيبيبلوا مقيبيبا البدثيبيبة يف
تاويبيبة ميبيبن تيبيباى األدغيبيبال األفاوقييبيبة!! ،و نيبيباك انضيبيبموا زمالئأيبيبم اليبيبذون سيبيببقو م يف
لك األدغال املوحأة.
اجمل
و ولت «كا اون» على الفيبور ،مأميبة تييبادة البدثيبة والتخطيبي لدملأيبا ،واإلديبااا
على مأاوعاهتا وعااأأا!!.
يبث مسومأيب يبيبا
وعيب يبيبدهت ليب يبيبك احلمليب يبيبة التنص يب يبريوة ،متيب يبيبارك نأيب يبيباطاهتا التنص يب يبريوة ،و بيب يب ّ
وهفنار يبيبا ،عيبيبني الفق يباا األفارتيبيبة املسيبيبلمني ،حتيبيبت سيبيبتار « قيبيبدا املسيبيباعدات اإلغاثييبيبة
واملدو ت اإلنسانية» ،للمننوعني والفقاا  ،الذون وقدانو اجملاعة ودو الدي !!.
ولقيبيبد كانيبيبت «كيبيبا اون» بيبيبذل جأيبيبوداً جبّيبارة جيبيبدا يف يبيبذا اجمليبيبال!! ،فقيبيبد كانيبيبت
هول من وستيقت من هفااد البدثة التنصريوة ،تب طليبومل الفجيبا ،وكانيبت يب لخيبا ميبن
وديبيبود يف اللييب  ،عليبيبى مقيبيبا البدثيبيبة!! ،وكانيبيبت دميب هميب ع
يباك منقطيبيبع النويبيبري!! ،وكانيبيبت
يبه ابلنثيبيبري والنثيبيبري ميبيبن وتتأيبيبا وجأيبيبد ا وراحتأيبيبا ،ألج يب مبادئأيبيبا اليبيبيت
بيبيبذل و ضيب ّ
يبيبدعو ليأيبيبا!! ،ع يب لقيبيبد كانيبيبت يبيبذ ي هميبيباكن وتيبيباى ئييبيبة ،يف وس يب األدغيبيبال
السيبيبهيقة!! ،ال جييبيباؤ عليبيبى اليبيبذ اب ليأيبيبا هحيبيبد ميبيبن هفيبااد البدثيبيبة ،عيب لقيبيبد كانيبيبت ،يف
يبت يف مقيبيبا البدثيبيبة ،ع يب بييبيبت يف عد يب القيبيباى النائييبيبة ،اليبيبيت
كثيبيبري ميبيبن اللي يباا ،ال بييب ق
ذ ي ليأا ،لتدعو فيأا داينتأا النصاانية الباطلة!!.
ومضيبيبى عليبيبى وصيبيبورا ذليبيبك البليبيبد األفاوق يب  ،تااعيبيبة السيبيبتة هديبيبأا ،ولقيبيبد غيبيبريت
مالحمأا كثرياً!! ،عفد اجلأيبد الأيبا اليبذة بذليب  ،والأيبمن احملاتيبة اليبيت دميب فيأيبا،
لقد ضد جسمأا كثرياً ،ونقص وزهنا ،وعيبدا عليأيبا اريب ال والأيبهوب ،ولننأيبا رغيبم
كيب ذليبك ،ي نيبيبن بيباا عأيبنلأا هو مجاريبيبا هو موأا يبا!! ،منيبا كانيبيبت ليبذذ عتهقييبيبق
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دفأا ومقصود ا الذة سدى لي  ،هال و و نصري هكت ع ع
يبدد ممنيبن ميبن ه يب ليبك
القاى واألدغال.
وعديبيبد ميبيباور الس يبنة قاوب يباً ،غيبيبادر مجييبيبع هف يبااد البدثيبيبة عائيبيبدون فانسيبيبا ،يف جيبيبازة
هصات على البقا
ستغا ثالثة هدأا !! ،ولنن «كا اون» رفضت الدودة مدأم ،و ّ
يف ليب يبيبك األدغيب يبيبال املوحأيب يبيبة ،لتسيب يبيبتما يف جأود يب يبيبا التنص يب يباوة ،ورغيب يبيبم حليب يبيباح واليب يبيبد ا
ووال يبيبدهتا الأ يبيبدودون عليأ يبيبا ،ع يبيبت ار يبيبا والاس يبيبائ التودو يبيبة ،لنيب يب حتض يبيبا ل يبيبيأم!!،
ولننأيبيبا رفضيبيبت ك يب ذليبيبك ،وضيبيبهت عسيبيبدادهتا األس يباوة والدائلييبيبة ،يف سيبيببي يبيبدفأا
الذة سدى من هج حتقيق !!.
مضيبيبى اآل عليبيبى «كيبيبا اون» عليبيبى ليبيبك احليبيبال سيبيبنتا !! ،ومل يبا و يب ن واليبيبد ا ميبيبن
حضور ا «فانسا» ،جا ا أبنفسأما ليأما يف لك األدغال األفاوقية ،لرياي ا!!،
وكم اند أا حني رهاي ا ألول ماة!! ،لقد غري فيأا ك د  ،حىت ههنميبا ي ودافا يبا
الغضيب يبة!! ،وهص يبيببهت هد يبيبب
ألول و ل يب عيبة!! ،لق يبيبد غ يبيبريت «ك يبيبا اون» اجلميل يبيبة األنيق يبيبة ّ
ابليبيبوردة احملوتيبيبة!! ،فهيبيباوال ه وديبيبودا هبيبيبا مدأميبيبا «فانسيبيبا» ،ولننأيبيبا رفضيبيبت ذليبيبك
عن صاار!! ،وي وقطيبق األعيبوا صيبتاً عليبى ريباوا احلييباة القاسيبية يف ليبك األدغيبال،
فدادا «فانسا» وحيدون!!.
همسيبامل «كيبا اون»
ومضت الأأور واألعوام على ذليبك ،ويف ذات ميباةع ،وصيب
ه وفداً من عد اري ات اخلريوة اإلسالمية ،واويبد القييبام عيب ايرة عديب القيباى ،يف
ليبيبك األدغ يبيبال األفاوقي يبيبة ،فج عيبيبت ج ع يباً د يبيبدوداً ،خوف يباً م يبيبن ه وفس يبيبدوا أأوداهت يبيبا
الأيبيباتّة ،وونسيبيبفوا تاحاهتيبيبا الدويميبيبة اليبيبيت حققتأيبيبا منيبيبذ وصيبيبورا ليبيبك األدغيبيبال!!،
وحاوليبيبت «كيبيبا اون» منيبيبع ليبيبك اليب ايرة ،عنيب ميبيبا هقو ييبيبت ميبيبن تيبيبوةع وحيليبيبة!! ،ولننأيبيبا ي
قفلح يف ذلك!! ،ومتت ال ايرة ابلفد  ،وكا وفد لك اري ة اخلريوة اإلسالمية منو ً
من ثالثيبة هديبخا فقيب !! ،داعييبة مسيبلم ميبن ارنيبد ،يف منتصيب الدميبا ،امسيب «عبيبد
القيوم» ،واثنا مداو ل من األفارتة املسلمني.
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و اكت ال ايرة هثااً طيباً ،يف نفوك البسطا القاووني!!! ،و نا هحست «كا اون»
ه ميبيبا كانيبيبت أيبيباه ،ووديبيبك عليبيبى الوت يبومل ،وه ميبيبا عنت يب يف سيبيبنني ،وحتمليبيبت ألجل يب
الغاع يبيبة واملأ يبيبقة ،وض يبيبهت يف س يبيببيل عااحتأ يبيبا وس يبيبدادهتا ومبا جأ يبيبا!! ،وود يبيبك عل يبيبى
االهنيار والضيامل!! ،فقارت ه تخذ جاا حامساً حازماً!!.
وابلفد يب  ،اعوضيبيبت يب وعد يب هف يبااد عدثتأيبيبا ،طاويبيبق ذليبيبك الوفيبيبد اليبيبدعوة ،و يبيبو
حيبيبدى القيبيباى اجمليبيباورة لليبيبدعوة اإلسيبيبالم ،وتاميبيبت يب وميبيبن مدأيبيبا ميبيبن
متج يب
املنصيب يباون ،عتأدو يبيبد م ابلقتيب يب ذا يبيبم ع يبيبادوا ل يبيبك األدغ يبيبال األفاوقي يبيبة!! ،ولن يبيبن
الأيبيبيخ «عبيبيبد القييبيبوم» دام يب ميبيبع املوت يب هنميب عيبة وحننيب عيبة!! ،فطليبيبي مقاعليبيبة رئيبيبين
البدثة النصاانية ،و دجي حني علم ه رئيسة البدثيبة يب «كيبا اون» نفسيبأا ،وعيباض
عليأا ه جيلن مدأا وحد ا ،عافقة هحد مداوني  ،مليبدة سيباعة واحيبدةع فقيب  ،يف مقيبا
ذه األدغال مطلقاً!!.
اري ة اإلسالمية يف تاوة أاورة!! ،وعدد ا لن ودود
وافقيبيبت «كيبيبا اون» عليبيبى ذليبيبك الديبيباض!! ،وابلفد يب ع اللقيبيبا املوعيبيبود ،واستفسيبيبا
منأا الأيخ «عبد القييبوم» عيبن سيببي عيبدائأا لإلسيبالم ولدعو يب !! ،وامتيبدت اجللسيبة
الفجا!! ،ديباح فيأيبا الأيبيخ «عبيبد القييبوم» ل يب «كيبا اون» الصيبورة
من عدد الدأا
احلقيقييبيبة لإلسيبيبالم!! ،وعيب ّيبني ريبيبا هنيب اليبيبدون احليبيبق ،اليبيبذة ليبيبن سيبيبدد اإلنسيبيبانية ال عيب !!،
وليبيبن يبيبتخلص ميبيبن اجلفيبيباا الاوحيب اليبيبذة ديبيباين منيب ال اب باعيب  ،وصيبيبهح ريبيبا الصيبيبورة
املأو ة اليت رمسأا الغاعيو عن ذا الدون الدويم.
و لليبيبت اللقيبيبا نقاديبيبات عووصيبيبة ،وأيبيبادالت طووليبيبة ،وديبيببأات كثيبيبرية!! ،وردود
متنوعيبيبة ،واعواضيبيبات متديبيبددة!! وميبيبا كيبيباد نيبيبور الفجيبيبا وتيبيبنفن!! ،حيبيبىت كانيبيبت يبيبن
اإلسيبيبالم ،ونيبيبور ارداويبيبة ،تيبيبد هديبيباتا عليبيبى تليبيبي «كيبيبا اون» الفانسيبيبية ،فيبيبانفجات ابكييبةً
ح يبني مسديبيبت لايت القيبيبال النيبيباا تليبيبى عليأيبيبا!! ،وهخيبيبذت يبيبادد :هرويبيبد ه هسيبيبلم!!
ذا و الدون احلق!!.
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وابلفديب علّمأيبا الأيبيخ «عبيبد القييبيبوم» ،كييب يبدخ يف اإلسيبالم!! فهلسيبيبلمت
هلل رب الديبيباملني ،وغيب ّيبريت امسأيبيبا «همس يبيبا »!! ،وحلّقيبيبت عاوحأيبيبا ف يبيباطا األرض
والسما !!.
ووصيب خيبيبت سيبيبالمأا هفيبااد البدثيبيبة النصيباانية!! ،اليبيبذون واجأو يبيبا عيب  ،فاعوفيبيبت
ريبيبم إبسيبيبالمأا ،فأيبيبددو ا ابلقتيب  ،فقاليبيبت ريبيبم :افدليبوا ميبيبا ديب تم!! ،فيبيبهل ال هخيبيباا ال
من !!.
وهكبّ يبت «همسيبيبا » عليبيبى الفانسيبيبية ،يبيبتدلم دونأيبيبا عن يب محاسيب عيبة ومهيب عيبة عالييبيبة!! ،لقيبيبد
كانت ال نام يف اليوم ال ساعتني هو ثالاثً ،من ددة حاصأا و تباريبا و لأفأيبا عليبى
د يبيبا  ،و دو يبيبن
دل يبيبم اإلس يبيبالم!! وجبان يبيبي ذل يبيبك ،فق يبيبد د يبيباعت يف ال يبيبدعوة
اإلسيبيبالم احليبيبق!! ،و يبيبدى عليبيبى ويبيبد ا النثيبيبري ميبيبن النيبيباك ،ميبيبن الداينيبيبة «النصيباانية»
«اإلسالم»!! ولسا حارا وقول :ألكفا عن ك حلوة ،تضيتأا يف الدعوة
«النصاانية»!!.
ووص خت سالم «كا اون» ،ألن البدثات التنصريوة ،فغضبوا لذلك هديبد
الغضيب يبيبي ،ال سيب يبيبيما وه «كيب يبيبا اون» كانيب يبيبت دتيب يبيبت ميب يبيبن هنأ يب يب وهتيب يبيبح الاا بيب يبيبات يف
ورد يبيبا (الصيبواب!!)،
عملأيبا!! ،فقيبيباروا رسيبيبال أموعيبة ميبيبن القساوسيبيبة ،ملناتأيبتأا ّ
هو القب عليأا و رسارا «فانسا» ،لتتم حماكمتأا ناك وسجنأا!!.
ووصيب يب يبيبلت األخب يب يب يبيبار الأ يب يب يبيبيخ «عبيب يب يبيبد القي يب يب يبيبوم» و «همس يب يب يبيبا » ،أب القساوس يب يب يبيبة
الصليبيني ،سيصلو عدد هايم مددودة األدغال األفاوقية ،وهحن «عبد القييبوم»،
ابخلطيبيبا الأ يبيبدود ال يبيبذة هت يبيبدد يبيبذه املؤمن يبيبة الدائ يبيبدة رهب يبيبا!! ،فد يبيباض عليأ يبيبا «عب يبيبد
القيوم» ه وساعد ا على اراب ،هة علد لخا اغي يف الذ اب لي !! ،ولنن
«همسا » رفضت ذلك تائلة عن ميا وعّة:
ههفا منأم !! وه على احلق!! ،و م على الباط !!.
ولنيبيبن الأيبيبيخ «عبيبيبد القييبيبوم» تيبيبح يف تناعأيبيبا ،أب اهبيبيبا ميبيبن م يبواجأتأم ،ليبيبين
اوابً منأم وجبنيباً عيبن لقيبائأم ،عيب يبو نيبومل ميبن دنيبي املداكيبة غيبري املتناف يبة!! ،وههنيبم
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!! ،واتتند يبيبت «همس يبيبا »
ذا تبضيب يبوا عليأ يبيبا فسيهبس يبيبوهنا وحياموهن يبيبا م يبيبن ال يبيبدعوة
عنالم  ،ولنن املأنلة ههنا كانت ال داا هون يبذ ي !! و هويبن هتيباب !! ،وال
كي تصاا !!.
وهدرك الأ يبيبيخ «عب يبيبد القي يبيبوم» ه م يبيبن اخلط يبيبهل الدو يبيبيم ،يبيباك فت يبيباةع د يب ع
يباعة يف مقتب يب
عما يبيبا ،واج يب يبيبذه األعبيبيبا والتنيبيبالي واملأميبيبات اجلسيبيبام ،يف عيبيباعي ال ديبيباا عن يب
دي اً!! ،و نا عاض عليأا الأيخ «عبيبد القييبوم» ه وت وجأيبا ،م وأيبااب مديباً هة
ع
علد مسل عم ،ووديأا ناك عسالم!!.
ووافقيبيبت «همسيبيبا » الفانسيبيبية عليبيبى الفنيبيباة ،فأ يب ليبيبن ديبيبد زوج يباً هفض يب ميبيبن يبيبذا
الاج يب الصيبيبا  ،اليبيبذة يبيبدا ا عليبيبى ودو يب  ،وابلفد يب ع ال يب واج عليبيبى عج يب !! ،ويف
اليوم التاا سافا مدأا ارعني جأة غري مدلومة!!.
لقيبيبد وجأيبيبا عديب األدغيبيبال البدييبيبدة ،ومنثيبيبا فيأيبيبا فيبيبوةً ميبيبن اليب من ،ويبيبدعوا
ديبيبا  ،وعاديبيبا نيبيباك حييبيباة ان يبيبة ادئيبيبة!! ،م مليبيبا ديبيبداا أب ختمهيبيبا تيبيبد وصيب
أليبيبن البدثيبيبات التنص يبريوة ،وههنيبيبم رمبيبيبا وقبضيبيبو عليأميبيبا عيبيبني سيب ع
يباعة وهخيبيباى!! ،سيبيبارعا
عليبيبى الفيبيبور ،ابلسيبيبفا ميبيبن ليبيبك األدغيبيبال عليبيبد هفاوق يب عيبيبا مسيبيبلم ،ليديأيبيبا نيبيباك
عسالم!!.
ولنن ي وند ميضيب هسيببومل عليبى دخورميبا  ،ليبذلك البليبد الديبا املسيبلم ،حيبىت ع
القيبيبب عليبيبيأم ،وع سيبيبليمأما السيبيبلطات الفانسيبيبية ،اليبيبيت تاميبيبت عتسيبيبليمأما
الننيسة الفانسية !!ليواجأا املصري اجملأول !!.
فهلما الأيخ «عبد القيوم» فقد حبن فوة قارب السيبنة  ،د ّيباض خالريبا لصيبور
ورحليبوه عليبى الفيبور عليبده
دىت ميبن التديبذوي الوحأيب املاويبا!! ،م هطلقيبوا سيبااح ّ ،
األفاوق !!.
وهما «همسا » الفانسيبية ،فقيبد حيباولوا يف البداويبة تناعأيبا ابلاجيبومل عيبن اإلسيبالم!!،
وهحضاوا ريبا كبيبار القساوسيبة ملناتأيبتأا ،فغلبيبتأم وخصيبمتأم ،فاسيبتنتوا وعانيبدوا ،م
هحضاوا را واليبدا ا ،لدلأيبا ذا رههتيبم ه يبا و ليبني ريبم ،ولننأيبا ي واجيبع عيبن دونأيبا
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و سيبيبالمأا ومبادئأيبيبا!! ،فيبيبانتقلوا هسيبيبلوب التأدويبيبد والو ييبيبي ،فهبسيبيبو ا يف غافيبيبة
مولمة ،ومارسوا مدأا هعأع صنوا التدذوي والوحأيبية ،حيبىت ههنيبم ي ووكيبوا موضيبداً
يف جسيبيبد ا ،ال واليبيبدما ن يب ا من يب !! ،و يب م يبيبع ك يب ذليبيبك ص يبيباعاة حمتسيبيببة!! ،ت يبيبد
ّفوضت هما ا موال ا!!.
وكان يبت «همس يبيبا »الفانس يبيبية ،كلميبيبا اد يبيبتد عليأ يبيبا اليبيببال والد يبيبذاب ،يبيبذكات ت يبيبدوهتا
عنأيبا ،اليبيت كانيبت
الدويمة الصهاعية اجلليلة «مسية عنيبت خييبا هم عميبار» رضيب
يب وزوجأيبيبا واعنأيبيبا ود يب ّذعو يف رمضيبيبا منيبيبة ،فيميبيبا عليبيبيأم الاسيبيبول  فيقيبيبول ريبيبم:
«م ا آل اي ر!! ،فإ هن موندْم اْلوة».
لقد كانت «همسيبا » و يب يف سيبجنأا ،تيبذكا دائميباً ،األميبة الصيباحلة «لسيبية عنيبت
ميب احم» رمحأيبيبا  ،زوجيبيبة «فاعيبيبو » الطاغييبيبة ،اليبيبيت هسيبيبلمت هلل رب الديبيباملني ،فديب ّذهبا
«فاعو » هدد الدذاب ،وكيبا ميبا ابلصيبخاة الدويميبة ه لقيبى عليبى صيبدر ا ،و يب
ميبيبع ك يب ذليبيبك صيبيباعاة حمتسيبيببة ،يبيبادد و قيبيبولٌَ { :م اِــن ِل نو ـ َد َك َِـيـَاــك يف اْلَوهــة

َََنين من فر َنو َن ََ َن َمله َََنين م َن ال َقو الظهكلم }[التهاا.]55 :
لقيبيبد كانيبيبت «همسيبيبا » تخييب دائم يباً ،مأيبيبأد الصيبيبها اجللييب «عيبيبالل عيبيبن رابح»،
و يبيبو جييبيبا عليبيبى رمضيبيبا منيبيبة ،يف ديبيبدة احليبيبا ،و وضيبيبع احلجيبيبارة الثقيليبيبة عل يبى صيبيبدره
لريجع عن سالم ودون  ،فنا وادد ووقول «هحد!! هحد!!».
لقيبد كانيبيبت «همسيبيبا » تيبيبذكا دائميباً ،ليبيبك النلميبيبات اخلاليبيبدة ،اليبيت تاريبيبا ريبيبا زوجأيبيبا
«عبيبيبد القييبيبوم» ،حيبيبني ره يب آلخيبيبا ميبيباةع يف حياهتيبيبا ،حييبيبث تيبيبال ريبيبا« :همسيبيبا  :هصيبيبتة
واحتسيب !! ،وتيبيبد ال نلتقيب عديبيبد اآل يف اليبدنيا!! ،ولنيبن املوعيبيبد جنيبيبات النديبيبيم –
دا .»-
يف ذات صباح ،دخ هحد اجلالدويبن ،عليبى غافيبة «همسيبا » ليبيبده ،مأمتيب املدتيبادة
يف دليقأيبيبا ابلسيبيبق  ،م ضيباهبا ابلسيبيبيا حيبيبىت وغميب عليأيبيبا ،ولننيب وجيبيبد ا  -عليبيبى
غيبيبري عادهتيبيبا -ئم يبةً يف فاديبيبأا ،فاكلأيبيبا عاجل يب الغليويبيبة عقيبيبوةع ،فليبيبم تهيبيباك!! فنأ يب
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الغطا عن وجأأا ،فهذا عينا ا داخصتا !! ،فنادا ا وصاخ فيأا أبعلى صو  ،فلم
دب !!.
لقد ما ت «همسا » الفانسية  ،الطا اة الدفيفة التقية النقية !!.
لقيبيبد ما يبيبت «همسيبيبا » الفانسيبيبية املؤمنيبيبة الصيبيبادتة  -الصيبيباعاة عليبيبى اليبيببال – عتيبيبهلثري
داضيبيبت ليب !! ،لقيبيبد ذ بيبيبت رهبيبيبا ،ديبيبأيدة-
الديبيبذاب والتننييب الوحأيب اليبيبذة ّ
دا  -يف سبي  ،و اكت ذه الدنيا الفانية ال ائلة ،لتصدد روحأا الطيبا اة
ع
جنات وهن عا ،يف مقدد صد ع  ،عند ع
دا !!.
مليك مقتدر!! ،إبذ
لق يب يبيبد تيب يب يب ّدمت «همس يب يبيبا » حياهت يب يبيبا وروحأ يب يبيبا ،نيب يب يباً ل يب يبيبدونأا ال يب يبيبذة اعتنقتيب يب يب عص يب يبيبد ع
و خال !! ،حني ذاتت حالوة اإلميا  ،وحني خالطت عأادة الطاعة تلبأا!!.
فامحأا رمحة واسدة!!».
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