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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  "حد´  �هللا  uال  uله  ال   V
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
H Vمًد� عبد´ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاV �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ�bِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو] �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"uيَّاَ�  َنْعُبُد  uيَّاَ� 
�لَِّذيَن   òِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   òََر� �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضوb َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (cمني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�لs 1لقاها 1مE �ملؤمنني 

سيدنا مر�� مسر#
 y1د 1يدu �هللا تعاw بنصرu �لعزيز
� zملهد� gخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� #�إلما�

يو] ٠٣ /٢٠١٠/٠٩

لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"�  ﴿َ"�لَِّذيَن 
�ْلُمْحِسِنَني﴾  َلَمَع  �هللا   َّVuِ"َ ُسُبَلَنا 
هذ´   « نعيش   .(٧٠ (�لعنكبو|: 
 ،Vمضا� من  �أل"�خر  �لعشَر  �أليا] 
"%ذ� �لشهر - كما يعر« كل مسلم 
�لدعا¼،  باستجابة  خاصة  عالقة   -
لال�تقا¼  خاصة  
�ية  �لعشر�  "%ذ´ 
ليلة  "فيها  �لدعا¼،  �ستجابة  قمة   ru
بالتفصيل  عنها  تكلمُت  �ل®  �لقد� 
يوٌ]  
يضا  "�ليو]  �ملاضية.  �خلطبة   «
�جلمعة  يو]   �
 �هللا  نظر   « مبا�� 
يوٍ]  كَل  بركاته  �ميع   éيأ �لذ� 
معينة  ساعة  "فيه  �ألسبو�   « سابع 
هذ´  فكل  
يضا.  �لدعا¼  الستجابة 
�ل�كا| تتوفر » هذ´ �أليا]، "تلفت 
�نتباهنا ru منن �هللا تعاr على عبا�´، 
"هذ� �النتبا´ Îب 
ال يكوV مؤقتا بل 
Îب 
V تد�"مو� بص� على �الهتما] 
ֲדذ� �ألمر �ملذكو� » هذ´ �آلية �ل® 
تلوִדا عليكم cنفا "هو بذ� �ملساعي 
جنحْت   ��u"  .� �هللا  عن  للبحث 
 Vإلنسا� ُتكسب  فهي  �جلهو�  هذ´ 
قرbَ �هللا "ُتحد� فيه �نقالبا. "كيف 
تنجح هذ´ �ملساعي �ل® ֲדا يهدينا �هللا 

نه ال بد من  �لبديهي  سبَله؟ Vu من 
"ُتقربنا  �هللا  ¿بها  �ل®  �ألمو�  مر�عا� 
� - كما قلت  �هللا  منة  uليه. فمن 
�خلاصة  �ألجو�¼  ¨لق  
نه   - سابقا 

∞]¬h;!\;ÌîÑ;◊Ë›;◊eà̌∞]¬h;!\;ÌîÑ;◊Ë›;◊eà̌
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للتقد] uليه �. "» هذ´ �أليا] يهيئ 
لنا شهُر �مضاV �لفرصة �لساÃة لبذ� 
 ru  bللتقر "�ملساعي  �جلهو�  هذ´ 
�لعبا��  
نو�ُ� "  Vمضا� فصيا]  �هللا. 
 ru Vاهد� تقو� �إلنساæ فيه تشكل
�هللا � ��u قا] ֲדا مد�كا لبها. ففي 
 V
 ينبغي  �لر"حانية  �ألجو�¼  هذ´ 
نبذ� �جلهو� للفو� ملرضا� �هللا بصفة 

متميز�. 
"�آلV سأتكلم �نطالقا من مقتبسا| 
عن   � �ملوعو�  �ملسيح  كال]  من 
هذ�   « ��اُ�ها  Îب  �ل®  �ألمو� 
ֲדا  "�الهتماِ]  با�ا�ها  "�ل®  �ملجا� 
من  "ُنعّد  �هللا،   ru  bلتقر� نستطيع 

"لئك �لذين "َصفهم �هللا باملحسنني 

بأنه مع �ملحسنني. 
� مع  رهم  "بشَّ
"�لذين  �لصاحلا|   Vيعملو �لذين 
 Vيبحثو" �حلسنا|  على   Vيد�"مو
�لك  تفصيل   ªسنر" ُسُبلي.  عن 
قلت- » ضو¼ كال] سيدنا  -كما 
ُنعدُّ  حيث   ،  � �ملوعو�  �ملسيح 
�لذين يصاِحبهم  
"لئك  ضمن �مر� 
�هللا.  برضا  يفو�"�   V
 بعد  �"ما  �هللا 
"لقد فسر سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
cيا|  بعض  �ملوضو� » ضو¼  هذ� 
�لقرVc �لكرمي. لكنä �آلV كما قلت 
سأتكلم من منطلق هذ´ �آلية بالذ�| 

حيث فسرها » مو�ضع èتلفة. 
Vu قد��| كل uنساV "مو�هبه �تلف 
 Jلتفك� عن غJ´، كما 
V �جتاها| 

تتباين من uنساc ru Vخر، 
ما �لقد��| 
"�ملو�هب فقد حد� �هللا قد��| كل 
uنساV "مو�هبه حسب مستو�´ "هي 
 V
 
ِمرنا ُ 
ننا   Jغ  ،´Jغ عن  �تلف 
ُ��قنا  حسبما   � �هللا  عن  نبحث 
من مو�هب. "��u فعلنا �لك فسو« 
 Jحا� �لتفك ��u نه
 Jيهدينا سبله، غ
�إلنسا< �"V توظيف هذ´ �لقد��| 
 |
"بد �هللا  عن  للبحث  بأكملها 
�لنفس تتحرª عن 
عذ�� èتلفة لعد] 
�لبسيط  �جلهد  "åّى  uليه،  �لوصو� 
æاهد� فال ميكن له بذلك �لفوُ� باهللا 
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  يقو�   .�
للمتكاسل  
ّنى ” موضع:   «  �

V يستفيد من فيو� �هللا  Àلالمبا�"

إن لقرب اهللا تعاS درجات متفاوتة 
ينا�ـا اإلنسـان �ـذب الفضل 
اإل�ي نتيجة السـعي الـدؤوب... 
الكامل  فاإلميـان بالغيب واإلميـان 
بقدرات اهللا وقواه وصفاته احلسنة 
يدفع اإلنسان إS بذل هذا السعي 
الـدؤوب. أمـا إذا حاول اإلنسـان 
معرفة اهللا مبقياس العقل فلن يتمكن 
من رؤية اهللا ولن يهديه اهللا سبَله. 

سيدنا مر�� مسر#
 y1د 1يدu �هللا تعاw بنصرu �لعزيز
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التقوى

�لذ�  �لشخص  يستفيد  مثلما   rتعا
يبحث عنه � بكامل �لعقل "كامل 
�لقو� "كامل �إلخالë.“ فإV �لذين 
يبحثوV عن �هللا بإخالë هم �لذين 
نستطيع   "
 � حصر�.  به   V"يفو�
��جا|   rتعا �هللا   bلقر  Vu �لقو� 
متفا"تة ينا%ا �إلنساV �ذb �لفضل 
�إل%ي نتيجة �لسعي �لدb"î. فللفو� 
بقرb �هللا � �ة حاجة ماسة لبذ� 
�ملساعي �حلثيثة باتبا� �ألساليب �ل® 
 Vبالغيب "�إلميا Vياها، فاإلمياu علَّمنا
"صفاته  "قو�´  �هللا  بقد��|  �لكامل 
هذ�  بذ�   ru  Vإلنسا� يدفع  �حلسنة 
حا"�   ��u 
ما   .b"îلد� �لسعي 
�إلنساV معرفة �هللا مبقياÁ �لعقل فلن 
يهديه �هللا  يتمكن من �îية �هللا "لن 
 Vإلنسا� من  تصد�   V
 Îب  سبَله. 
�هللا   bبقر للفو�  �لسعي  با���  
"ال 
� "�لبحث عن سبله. ¶ يتر� � 

جل  �لظال] من  يتخبط »   Vإلنسا�
�لبحث عن سبله، بل قّد] لنا - ليس 
�لعصر فحسب بل بد¼� من  » هذ� 
�من �لن� � ru يو] �لقيامة - 
سو� 
�لن� � "�لقرVَc �لكرمي لنبحث فيه 

عن سبل �هللا.
"قبل �لك 
يضا َظّل �هللا � يهد� 
�إلنساV سبله من خال� بعثة �ألنبيا¼ 
على مّر �لتا�يخ ß قد] �ل��هني على 

"جو�´ بإ��¼� �آليا| "�لعجائب على 
نتعر«  لكي  �ألنبيا¼،  
"لئك  
يد� 
ru سبل �هللا من خال� هذ´ �ألشيا¼. 
لقد "ضح سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 
هذ´ �ملسألة حيث يقو�: ”يقو� �هللا 
�: ﴿َ"�لَِّذيَن َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم 
ناحية  "من  منه،  "ْعد  فهذ�  ُسُبَلَنا﴾ 
 òََر� �لصِّ ﴿�ْهِدَنا  �عا¼  علَّمنا   ªخر

 V
 Vْلُمْسَتِقيَم﴾ فينبغي على �إلنسا�
فيدعو   Vحلسبا�  « �آلية  هذ´  يضع 
 Vيكو V
بإحلا³ "يرجو  �لصال�   «
 ،�Jلبص�" �لرقيَّ  حا�"�  �لذين  من 
لئال ميو| » هذ� �لعا¶ 
عمى "عدمي 

.“�Jلبص�
فإ�� تدبرمت هذ� �لدعا¼ �لذ� تر��"نه 
» كل �كعة من كل صال� 
ثنا¼ قر�¼� 
�لفاحتة، "�عومت �هللا � مبنتهى �أل¶ 
"�حلرقة 
V يهديكم �لصر�ò �ملستقيم 
"كما  سبله،  "يريكم  فسيهديكم 

نبيا¼ �هللا "�سله يأتوV بآيا|  Vu قلت
"خو��� ليلفتو� �نتبا´ �لناru Á بذ� 
�ملساعي للبحث عن سبله لنيل قربه. 
"من �لو�ضح �جللي 
V عاقال عندما 
ُيقد] على عمل ما نتيجة لْفت 
حٍد 
ينشئ  بالطبع  فهو  به  "ينتفع  �نتباَهه 
�نتباهه  لفت  من  مع   ëخالu عالقة 
 �u ،ينشئ V
ru �لك �لعمل "Îب 
من مقتضى �لعقل 
V ينتفع به 
كثر. 

فال بد من �ستيعاb هذ´ �لنكتة، "من 

نبيا¼  Vu ستوعبها جنح. "كما قلت�
 � سبله   ru  Vيوّجهو "�سله  �هللا 
 Vينشئ �إلنسا Vبأ Áلنا� �جد
فهم 
�لعاقل 
"�صر �إلخالë "�لوفا¼ معهم 
بالتمسك ֲדم. "» هذ� �لزمن Îب 
�ملهد� "�ملسيح  �اللتفا| ru �إلما] 
�ملوعو� � 
يضا �لذ� كاV سُيبعث 
عالقة  لينشئ   � �لن�  لنبو¼�  حتقيقا 
�ملر¼ بربه. "�لدعا¼ 
يضا موجو� 
ما] 
�ملسلمني "هم ير��"نه، فكم باحلر� 

Î Vربو� �لبحث عن سبل �هللا بإنشا¼ 
�لعالقة به � بدال من �لتما�� » 

 .Vتفكر "تأ V"� فضه�
كتب  فقد   � �ملوعو�  �ملصلح  
ما 
» موضع: ”لقد قلت لغJ �ملسلمني 
﴿�ْهِدَنا  �عا¼   �"
يقر  V
 مر���  
يضا 
ُعلِّمنا´.  �لذ�  �ْلُمْسَتِقيَم﴾   òََر� �لصِّ
تر�يد   Vيستطيعو ال  كانو�   ��u"
 V
 فبإمكاÔم  �لعربية  �لكلما|  هذ´ 
يدعو� �هللا ليهديهم �لصر�ò �ملستقيم 
 ëبإخال �لك  فعلو�   ��u" بأسلوֲדم 
حضرته  "كتب  يهديكم“.  فسو« 
 V"Jلكث� 
خَ�<  ”لقد  مر�فا: 
منهم 
V ֲדذ� �لدعا¼ تبني %م صد� 
 Jغ بعض  يعتنق   ¶  ��u  ß �إلسال]، 
نظر�   "
 خوفا  �إلسالَ]  �ملسلمني 

نه من  Jخر، غc مر
ملصاحلهم فهذ� 
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عليهم“.  يتجلى  �لصد�   V
 �ملؤكد 
Îربو�   V
 فيجب   Vملسلمو� 
ما 
يكسبو�  كي  خصيصا  �لوصفة  هذ´ 
سبال  "يكشفو�   � �هللا   Vضو��
بدال   � �هللا   ru للوصو�  جديد� 
من 
V يشتر"� سخطه "لومه. يتحتم 
علينا Ãن �أل(ديني 
يضا �لذين cمّنا 
بالبيعة فقط  
ال نكتفي   Vلزما� بإما] 
بل ينبغي 
V نو�ظب على �لسعي ¹ثا  
"�هتمو�  قربه.  "نيل   rتعا �هللا  عن 
�لقليلة  �أليا]  هذ´   « خاصة  بذلك 

 .Vمضا�ملتبقية من �
 :� �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  يقو� 
”يقو� �هللا تعاr: ﴿َ�بُُّكْم َ
ْعَلُم ِبَما 
ِفي ُنُفوِسُكْم Vْuِ َتُكوُنو� َصاِلِحَني َفِإنَُّه 
(�إلسر�¼:  َغُفوً��﴾   َ ِلَأل"َّ�ِبني  Vََكا
٢٦)، فإ�� كنا 
"�بني له "�ستغفرنا´ 
خاضعني فسو« يفي بوعد´ "سُيرينا 
سبال "�ضحة 
كثر فأكثر تؤ�� uليه 
uجنا�� لوعد´ "يرفع �لد�جا| 
كثر. 
 V"اهدÎ هللا � "َعد �لذين� V
فكما 
فيه 
نه سيهديهم سبله، فإV سنة �هللا 
يبتعد  َمن  حق   « تظهر  �لك  مثل 
عن �هللا حيث يسقطوV » �لظلما| 
 Vcكما قا� �هللا � » �لقر �باستمر�
ا َ��ُغو� َ
úَ��َ �هللا ُقُلوَبُهْم  �لكرمي ﴿َفَلمَّ
�ْلَفاِسِقَني﴾  �ْلَقْوَ]  َيْهِد�  ال  َ"�هللا 

(�لصف: ٦)“

سيدنا  يقو�  �آلية  هذ´   Jتفس  «"
 « ”نالحظ   :� �ملوعو�  �ملسيح 
حياتنا �لدنيوية �ال¼ 
نه كما تترتب 
على كل فعل لنا نتيجة ال�مة، "هي 
�لسنة �إل%ية نفسها  فعُل �هللا كذلك 
 � �هللا  بيَّن  كما  �لدين،  
مو�   «
﴿َ"�لَِّذيَن  �ملثالني  هذين   « بوضو³ 
ُسُبَلَنا﴾  لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"� 
 �
ا َ��ُغو� َ
úَ��َ �هللا ُقُلوَبُهْم﴾  "﴿َفَلمَّ
للبحث  �لسعي  �لذين سعو� حق   Vu
عن �هللا � يترتب على فعلهم فعُلنا 
�لذين  
ما  سبَلنا،  Ôديهم  
ننا  "هو 
 «  Jلس� يريد"�   ¶" �لزيغ  ��ذ"� 
�لطريق �لقومي فيترتب عليه فعُلنا "هو 
ة، فمن  
ننا ُنزيغ قلوֲדم "جنعلها معوجَّ


نه يبتعد عن �هللا.“ Vشقا"� �إلنسا
قبل بضعة 
يا] جا¼ لزيا�é صديق لنا 
 äفسأل Vأل(ديني من باكستا� Jمن غ

ثنا¼ �للقا¼: ما سبب ما ¿د� »  «

باكستاV "م± "كيف سو« تنصلح 

V نضع »  له Îب  فقلت  �ألمو�؟ 
�هللا   V
 
"%ما  فقط،  
مرين   Vحلسبا�
يقو� جاِهد"� »َّ "تعالو� Àّu "�سعو� 
�آلية-  هذ´  له  -"�كر|  جاهدين 
عن  �لبحث   « جهد�  تّدخر"�  "ال 
�لسبل.  سأ�يكم  فأنا  �ضا�  سبل 
�حلالة  هذ´   ªتر هل  
نت،  فَأخِبر< 
 Vu بل  كال  قا�:  هنا�؟  سائد� 
�لوضع على �لعكس متاما. قلت له: 
��u كانت �ملو��ين مقلوبة �
سا على 
�هللا  يصد�  �حلالة  هذ´  ففي  عقب 
 V
 بد  فال  cخر.  
يضا حكًما   rتعا
حيث  من  
فكا�نا  �جتاها|   bِّنصو
 Vهل باكستا
 Vكا ��u" .يضا
�لقو] 
 V
] �لبال� فينبغي عليهم  يريد"V تقدُّ
ينتبهو� ru هذ� �ألمر بصد� �لنو�يا. 
Vu "سائل �إلعال] �لباكستانية تصر� 
 "
 Vبأعلى صوִדا، سو�¼ » باكستا

السعي  بادرة  أوال  اإلنسان  من  تصدر  أن  rب 
للفوز بقرب اهللا � والبحث عن سبله. � ي�ك 
� اإلنسان يتخبط ! الظالم من أجل البحث عن 
سبله، بل قّدم لنا - ليس ! هذا العصر فحسب 
بل بدءا من زمن النe � إS يوم القيامة - أسوة 
النe � والقرآَن الكرمي لنبحث فيه عن سبل اهللا.
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 �Jشيا¼ كث
» �خلا�� 
يضا، "ُتَبثُّ 
 äلك" ،Vحو� ما ¿د� » باكستا

خو� » تفاصيلها هنا.  V
ال 
�يد 
جا��  مبحا"لة  
حد  يقو]  ال  "لكن 
لد�¼ �لظلم "�لوحشية �ملنتشر� » كل 
ندعو   ،Vباكستا  «  bصو"  bحد


V يرحم هؤال¼ �لقو].  rهللا تعا�
يقو� سيدنا �ملسيح �ملوعو� � » 
�لفطر�:  مع سليمي  �هللا  معاملة  �كر 
حاال|   Vإلنسا� قلب  على   
"تطر
�ملطا«  Ôاية   «" 
نو��،  عد�  من 
�لطبائع   �"� تعاr ضعف  �هللا  يزيل 
"�لقو�  �لطها��  "يهبهم  �لسليمة، 
يكرهه  ما  كلَّ   Vفيكرهو �ل�.  على 
تعاr �لك  �هللا  �هللا. (
� حني يهب 
"�ل�،  �لطها��  على  قوً�   Vإلنسا�
يقو]  �ل®  �لبسيطة  يبا�� » مساعيه 
ֲדا فيفتح عليه �ألبو�b كلها) "¿ب 
�يع �لسبل �ل® ¿بها �هللا، "ينا� قو� 
ال  (اسا  "ُيعَطى  بعدها،  ضعف  ال 
كسل بعد´، "يوهب تقوª ال معصية 
�لكرمي   bلر� به  "يرضى  بعدها. 
لد�جة ال يصد� منه خطأ بعد �لك. 
"لكن هذ´ �لنعمة توهب بعد مد� من 
 Vلزمن. ففي بد�ية �ألمر يتعّثر �إلنسا�
 ru ضعفه هو، "يسقط òبنقا  �Jكث
جتذبه  �لعليا  �لقو�   V
  Jغ �ألسفل 
سعي  هنا�   �
) صا�قا.  جتد´  حني 

 ß مر�   Vإلنسا� يسقط   �u  ،b"î�
�لدنيا  جتذبه   ß �هللا،  عتبا|   ru  éيأ
�لدنيا  عن  يتنحى   ß �هللا،  فيبتعد عن 
�لسعي  هذ�  "يبقى  �هللا،   ru "يعو� 
 V
باستمر��. "حني يرª �هللا  جا�يا 
 b"î� عبد´ مستمر » �لسعي �هد
عندها جتذبه �لقو� �لعليا 
� قو� �هللا) 
فإr هذ� �ألمر يشJ �هللا جّل شأنه » 
قوله: ﴿َ"�لَِّذيَن َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم 
ُسُبَلَنا﴾ (�لعنكبو|:٧٠) فهذ´ æاهد� 
طويلة "سعي �b"î قد شرحه � 
» �للغة �لعربية فقا�: "
� نثبِّتهم على 
�لتقوª "�إلمياÔ" Vديّنهم سبل �ملحبة 
 |�Jلفعل �خل رهم  "�لعرفاV، "سنيسِّ
"تر� �ملعاصي."  (�ملكاتيب �أل(دية، 
�٥ �قم ٢ ë ٤٧ �ملكتوb �ملوّجه 

ru �خلليفة �أل"� �) 
فهذ� �لسعي �لدb"î ينتج عن �لد"�] 
 Vإلنسا� "¿ر�   ،Vإلميا�"  ªلتقو�  «
 ru لثبا| "�لصمو� عليهما "يهتد��
 ru سبل حب �هللا "معرفته، "يتوجه
فعل �خل�J| "تر� �ملعاصي "ينصر´ 
�هللا على �لك ��ئما كما "عد �. 

ß يقو� � » موضع cخر شا�حا 
�آلية نفسها: "Vu �ألمر كله يعتمد على 
�ملجاهد�، يقو� �هللا تعاr: ﴿َ"�لَِّذيَن 
 V"َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾ "بد
�ملجاهد� ال يتم شي¼. èد"عوV هم 

�لقا��  عبد  �لشيخ   Vu  Vيقولو �لذين 
�لسا��  من  �هللا جعل  �جليال< �(ه 
�ألمو�  هذ´   Vu �لبصر.  ملح   « "ليًّا 
 Vيزعمو �u ،Áلنا� �ل® 
هلكت  هي 

V يصJ "ليا نتيجة  Vنه ميكن لإلنسا

(لقد  مثال.  له  متيمة  
حد  يكتب   V

نطا� "�سع  �ملسلمني على  ��� بني 

صحاֲדا  Vملقابر "يطلبو� V"�"م يزÔ

ليسّد"� حاجاִדم، "يطلبوV �لتمائم من 
منهم   Vيطلبو" �ملزعومني،  �ملرشدين 
 Vيزعمو" مصاعبهم،  حلل  �لدعا¼ 
 Vu" �لطريقة  ֲדذ´  ُتغتفر  cثامهم   V

 � حضرته  يتابع  قط).  يصلُّو�   ¶
"يقو�:  "�لذين يتسرعوV » �ملعاملة 
مع �هللا يهلكوV. كل شي¼ » �لدنيا 
�حلا�  "كذلك  تد�Îا،  �لتقد]  ¿ر� 
يتم  فال  "�حلسنة.  �ل�   ru بالنسبة 
 V
 Îب  �ل®  �ملجاهد�   V"� شي¼ 
 V
 "ليس  �هللا،  تعليم  حسب   Vتكو
مثل  نفسه  عند  من  �ملر¼  ¨ترعها 
�ملهمة  هي  هذ´  �ملزعومني.  �لنسا� 
�ل® بعثä �هللا من 
جلها ألِّ"ضح للدنيا 

V يصل ru �هللا.  Vكيف ميكن لإلنسا
من  �جلميع  ُيحر]  
ال  �هللا  سنة  فمن 
�%د�ية "
ال تكوV » متنا"� �جلميُع." 
(جريد� "�حلكم" �٤ �قم ١٦ �لعد�: 

(٦ ë ١٩٠٠ �يا
 �
�لذكر،  æالس   V"يعقد  Áنا
 هنا� 
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 V
 Vلشكا"� بعض �ألحيا� äتصل"
 V"يرّكز 
يضا  �أل(ديني  من  بعضا 
على �لك كثVu" ،�J كانو� قلة قليلة 
» بعض �ألماكن فقط. يقو� �ملسيح 
 Vكل عمل تقومو Vملوعو� � بأ�
به بعيد� عن �لسنة ال ميكن 
V ينيلكم 
æر�   V
 ظن  "َمن   .rتعا �هللا   bقر
�لتفو´ باسم �هللا ِمَر�ً�� 
" عقد æالس 
 äُيغ �ملزعومة  �أل�كا�  لبعض  طويلة 
"�لو�جبا|  "�لصلو�|  �لعبا��  عن 

�ألخرª فهو èطئ. فيقو� �: 

ال يتجشمو� مشقة  Vلذين ¿بو� Vu"

فكا�هم   Vفإ مبجاهد�  يقومو�  "ال 
 rتعا �هللا  قا�  لقد  "الغية.  عبثية 
تامة:  بصر�حة  �لكرمي   Vcلقر�  «
لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"�  ﴿َ"�لَِّذيَن 
ُسُبَلَنا﴾. يتبني من �لك 
V �ملجاهد� 
�هللا  معرفة   bبو�
 لفتح  ضر"�ية 
 Vتكو  V
 Îب  "لكن   .rتعا
�ملجاهد� حسبما عّلمها �هللا �. "» 
 .Vسو� �لن� � كفاية » هذ� �لشأ


سو�   V"ينبذ  Áلنا� من   �Jكث  Vu
 Vيذهبو" ظهو�هم   ¼��"  � �لن� 
 V
 ��جني  �ملزعومني  �ملرشدين   ru
ملح   « ُيذكر  شي¼   ru ¿وِّلوهم 
�لبصر. هذ´ فكر� "�هية، Vu �لذين 
 Vبأ"�مر �لشريعة "يقومو Vال يلتزمو
بإ�عا¼�| فا�غة مثلها يرتكبوV �نبا 

على  يتفوقو�   V
  V"يريد"  ،�Jخط
�هللا "�سوله مرتبًة. Vu �%د�ية » يد 
 Vيّدعو  Áلنا� هؤال¼   V
  Jغ �هللا، 
من  حفنة  كوÔم  مع   V"يهد 
Ôم 
 ٩� "�حلكم"  (جريد�   ."bلتر��
متو� ١٩٠٥  �لعد�: ١٠   ٢٤ �قم 

(٩ ë
Vu هؤال¼ �ملرشدين "�لنسا� �لز�ئفني 

Ôم قا��"V على �%د�ية من  Vيزعمو
 "
�"V �هللا، �u يكتبوV للناÁ متائم 
ما شابه �لك "يقولوV %م: قد حلَّت 
�يع مشاكلكم "لن تتعرضو� لشي¼ 
 Vستثُبتو"  Vآل� بعد  �لقبيل  هذ�  من 

على �حلسنا|. ß يقو� �: 
�لذين   V
 �لصا�ُ�  �ِهللا  َلَوْعُد  "uنه 
�لقلب  بصد�  �هللا  سبل   V"يتحر
عليهم  �هللا  يفتح  �لنية  "حسن 
يقو�:  كما  "�ملعرفة،  �%د�ية  سبل 
لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"�  ﴿َ"�لَِّذيَن 
ِفيَنا﴾  ُسُبَلَنا﴾ "�ملر�� من ﴿َجاَهُد"� 

�هللا  مرضا�  عن   Vيبحثو �لذين  هم 
�لنية  "حسن   ëإلخال� مبحض 
 ��u 
ما  
عينهم.  نصب  �هللا  جاعلني 
فقط عن  �الختبا�  يقصد  
حد   Vكا
فيبقى  "�لسخرية  �الستهز�¼  طريق 
�ستمر�مت  فلو  Hر"ما.  �لشقي  هذ� 
�لقلب  بصد�  "�لسعي  �لدعا¼   «
لوجدمت   Áملقد� �ألصل  هذ�  ¹سب 

حد  Vكا ��u ما
�هللا غفو�� �حيما، 
 ".äغ  � 
نه  فليعلم  مكترٍ�   Jغ
�لعد�: ٣١  "�حلكم" �٨   (جريد� 

  (٢ ë ١٩٠٤ �يا

�ملسيح  كال]  من  مقتبس  كل  ففي 
�ملوعو� هنا� بعض �ألمو� �إلضافية 
لذ� قر
| عليكم �ملقتبسا| �ملختلفة. 
"كما �كر| من قبل 
V �%د�ية » 
يد �هللا، فهي تأé من �هللا تعاr ��ئما. 

حد يشك » 
مر شخص  Vكا ��u"
يّدعي كونه من �هللا تعاr "ال يطمئن 
 V
لآليا| �ل® تظهر تأييد� له فعليه 

وَمن ظن أن ¢رد التفوه باسـم اهللا مَراًرا أو عقد 
¢الس طويلة لبعـض األذكار املزعومة يغ£ عن 
العبادة والصلوات والواجبات األخرى فهو ¦طئ.
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ملعرفة   rتعا �هللا  من  �%د�ية  يطلب 
حقيقته. "لكن لو جعل 
حٌد �ملّدعَي 
عرضة للسخرية "�الستهز�¼ فإنه ¿ر] 
�ألمر  يقتصر  ال   ß طبعا،  �%د�ية  من 
على حرمانه من �%د�ية فقط بل يقع 
�هللا  بطش  حتت  �لشخص  هذ�  مثل 
�ملوعو�  �ملسيح  يقو�  
يضا.   rتعا
يتصبغ كل   V
 �هللا  "يريد   :Vمكا  «
خلق  ألنه  معرفته،  بصبغة   Vنساu
فيقو�  بصبغته.  ليتصبغ   Vإلنسا�
�ِهللا  �لكرمي: ﴿ِصْبَغَة   Vcلقر�  « rتعا
َلُه  َ"َنْحُن  ِصْبَغًة  �ِهللا  ِمَن  
ْحَسُن َ َ"َمْن 

َعاِبُد"Vَ﴾ (�لبقر�: ١٣٩)
V�u، فيجب على �جلميع 
V ¿ا"لو� 
"بذلك  �هللا،  بصبغة   úالصطبا�
�هللا   bقر نيل  سبل  
مامه  ُتكَشف 
من  �ملر��  لعبو�ها.  "يوفَّق   rتعا
صبغة �هللا 
V يسعى �إلنساV ليخلق 
» نفسه صبغة صفاته �. "ما ��] 
بذلك   Vإلنسا� 
مر  قد   rتعا �هللا 
فطر�   ��"
 قد   � 
نه   äيع فهذ� 
�إلنساV قد�ً� على �الصطباú بصبغة 
�هللا تعاr. كذلك قا� �لن� � 
يضا 

V �هللا تعاr قد خلق �إلنساV على 
 [�c V
صو�ته. "�ملر�� من �لصو�� 
 [�c يتحلى بصفاته �، "�ملر�� من
هنا هو �إلنساV بشكل عا]، 
� كل 
صفاٍ|  عد�   rتعا هللا   Vفإ  .Áلنا�


يضا  V"، فعلى �إلنسا�منها: "�لستا
 Vإلمكا� �يتحلى ֲדذ´ �لصفة قد V

"يستر �آلخرين. ß من صفاته �: 
 V
 
يضا   Vإلنسا� فعلى  "�لشكو�"، 
يكوV شكو��. عندما ُتستعَمل هذ´ 
�لكلمُة » حق �هللا تعطي معc êخر 
"�لقد�� كلها.  �لقو�  �هللا ميلك   Vأل
فإنه   rتعا هللا  �لعبد  يشكر  فعندما 
 ´� يقدِّ  �
 �لك  على  يشكر´   �
 ªخر
"ُشكَر´. "كذلك هنا� صفة 
"هي  �لعاملني"   b�"  �
  ،rتعا هللا 
 Vإلنسا� فعلى  جد�.  �لنطا�  "�سعة 
�بًّا   Vليكو جاهد�  يسعى   V
 
يضا 
�لصفة  هذ´  "�ضعا  عمله  ��ئر�   «
�آلبا¼  فمثال   .Vحلسبا�  « �إل%ية 

 « bٌبا�
يرّبوV �أل"ال�، فهم 
يضا 
��ئر�  
يضا  %م   �
 عملهم،  ��ئر� 

�بابا.  �لعمل "�لصالحيا| لكوÔم 
 �Jكث  ªخر
 صفا|  هنا�  كذلك 
هللا تعاr، فلو حا"� �إلنساV �لتحلي 
ֲדا ألعانه �هللا على �لك. فكما يقو� 
�ملسيح �ملوعو� � » مكاc Vخر 
بأنه حني يقو] �إلنساV باملحا"لة » 
مساعيه.   « �هللا  يبا��  �لصد�  هذ� 
¹ثتم  لو  بأنه  
يضا   � "يقو� 
عن �هللا بإخالë �لقلب لوجدمتو´. 
له  èلصني  لذلك  حا"لتم   ��u  �

uليه.   Vستصلو �لنية  "بصد�  �لدين 
"�ملر�� من هذ´ �ملحا"لة 
V حتا"لو� 
�الصطباú بصبغة �هللا. Vu �هللا �حيم 
"�(اV، "�(ته Hيطة بكل شي¼. 
�لظلَم  �لفسا�   Vيعيثو �لذين  "لكن 
�نتمائهم  مع  �هللا  باسم  "�لوحشية 
يهتد"�   V
 %م  
ّنى  �هللا   ru �ملزعو] 

ru سبل �هللا؟ 
من   VزH خ�  "صلنا  
يضا  �ليو] 
�إل�هابيني   V
 فيه  جا¼   Vباكستا
�جلمعة  يو]   - �ليو]  ها�و�  قد 
 "V��ََمْر" مدينة   « مسجدنا   -
خطُتهم  فشلت  "لكن  �لباكستانية، 
�ملوقف  باحتو�¼  قامو�   Áحلر��  Vأل
يستطع  فلم  �ملناسب،  �لوقت   «
�ملسجد  يدخلو�   V
  Vهابيو�إل�

املراد مـن صبغة اهللا أن 
يسـعى اإلنسـان ليخلق 
! نفسـه صبغة صفاته 
 Sومـا دام اهللا تعـا .�
قـد أمر اإلنسـان بذلك 
فهـذا يع£ أنـه � قد 
اإلنسـان  فطـرة  أودع 
قـدرًة علـى االصطباغ 
 .Sتعـا اهللا  بصبغـة 
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 «" يد"ية.  قنابل  
لقو�  
Ôم   Jغ
�إل�هابيني،  
حد  ُجر³  �ألثنا¼  هذ� 
 ru  ª�
 مما  �حلا�،  نفسه »  ر  ففجَّ
هْدِ] بو�بة �ملسجد "بعض جد��Ôا. 
�أل(دية  خد�]  æلس  
عضا¼   Vكا
بعضهم  فُجر³  �ملسجد   Vرسو¿
"�سُتشهد 
حُدهم » �%جو]، uنا هللا 

 .Vجعو��ليه u ناu"
��جا|  يرفع   V
  rتعا �هللا  ندعو 
بالشفا¼  �جلرحى  على  "ميّن  �لشهيد 

�لعاجل. 
�ملها�ني  بقية  ال�  حا�،  
ية  على 
�لوضَع.   Áحلر�� ��عند تد� �بالفر�
 ُّ�
 هو:  باختصا�  قوله  
�يد  فما 
نو� من �ملسلمني هؤال¼ �لقو] �لذين 
�إلسال]  باسم  �لك  كل   Vيفعلو
نتحلى  
ننا   Vيزعمو  ß �هللا،  "باسم 
 Vبصفا| �هللا؟ فهؤال¼ �لذين يها�و
�ֲדم   V"يعبد �لذين  على  �هللا  باسم 
و� من 
هل �هللا على  ال ميكن 
V يسمَّ
�إلطال� "بشكل من �ألشكا�. "قد 

ينا 
نه قد هو�ت تظاهر� خر� ֲדا �

�هقت ُ 
يا] "قد  �لشيعة قبل بضعة 
م��  �"منا  بريئة   ³�"�
 �%جو]   «
كما ُجر³ كثc V"Jخر"V. فهؤال¼ 
لد�جة  قلوَبهم  �هللا   ú��
 قد   Áنا

ما  على  سبيل  من  لعو�ִדم  يعد   ¶
تقع  �جلر�ئم  هذ´  "مسؤ"لية  يبد". 

 ru باإلضافة  
يضا  مناصريهم  على 
"�حلكومة  �لسلطة  
يديهم  �لذين » 
"ال  ساكنا   Vركو¿ ال  "لكنهم 

يبطشوV ֲדم.
من  �لبلد  ينجي   V
  rتعا �هللا  ندعو 
هؤال¼ �لظاملني، بل ينجي منهم �لعا¶ 
كله ألÔم منتشر"V » �لعا¶ كله. 

للسعي  مثال  �ملوعو�  �ملسيح   bضر
فقا�:  �هللا   ru للوصو�  "�ملجاهد� 
يصل  فينا  Îاهد  من   � �هللا  "قا� 
uلينا » Ôاية �ملطا«. كما 
V �لبذ�� 
تبقى  "�لر�ِّ  �ملجهو�  بذ�   V"�

يضا، كذلك  êعدمية �ل�كة بل تف
كلَّ  �لعهد  هذ�  
نتم  ر"�  تذكَّ  ¶ لو 
يو]، "¶ َتْدعو� �هللا تعاr لينصركم، 
�لتغيُّر  ينـز� فضله. "حد"�  فلن 
(جريد�  Hا�“.  �هللا  نصر�   V"بد

نوفم�   ١٧  ru  ١٠ بتا�يخ  �حلكم 
  .(٦ ë ١٩٠٤

”ال بد للبذ�� �ل® تصبح شجر� مثمر� 
كنتم   ��u لذلك  "جو�ها،   äتف  V

مثمر�  شجر�  تصبحو�   V
  V"تريد
من  بد  فال   rتعا �هللا   Vضو�� "تنالو� 
 Vفعلتم �لك فستنالو ��u" ،لتفا< فيه�
�ضى �هللا تعاr كما ستتحلى ��ياتكم 

ال  فيجب  بالدين.  �اللتز�]  بر"³ 
تكوV هذ´ �جلهو� "�ملساعي مؤقتة بل 
متو�صل "Îب  عبا�� عن جهد  هي 
�لقيا]  على  يد�"]   V
 �ملؤمن  على 
�هللا  سبيل   « �لتفا<  من  بد  فال  به. 
على شاكلة �لبذ�� �ل® تصبح شجر� 
مثمر�، "ال يتأتى �لك uال ��u "ضعتم 
نصب 
عينكم عهدكم �ل® قطعتمو´ 
"ال   .rتعا �هللا  "مع   Vلزما� uما]  مع 

V حتر�"� 
� جنا³ ما ¶  Vتستطيعو
تعاr: ﴿َ"�لَِّذيَن  قوله  
مامكم  تضعو� 
ُسُبَلَنا﴾“.  لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"� 
 Jتفس  � �ملوعو�  �ملسيح   Jتفس)
لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد"�  cية: ﴿"�لَِّذيَن 

ُسُبَلَنا﴾)
ß قا� حضرته موضًحا �ألمر نفسه: 

 Vcلقر� تعليم  ¹سب  �ألمر  ”هذ� 
�لكرمي يبد" لنا على هذ� �لنحو 
V �هللا 
تعاr يذكر » �لقرVc �لكرمي صفا| 
كرمه "�(ته "لطفه "
فضاله "يظهر 

”ال بد للبذرة الª تصبح 
شـجرة مثمـرة أن تف£ 
وجودهـا، لذلك إذا كنتم 
تصبحـوا  أن  تريـدون 
شـجرة مثمـرة وتنالـوا 
رضـوان اهللا تعـاS فال 
فيه..“ التفـا�  مـن  بد 
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التقوى

ناحية  "من  ناحية،  من   V(ا�كونه 
 Vِِلْإلِْنَسا لَْيَس   Vْ
َ"َ﴿ يقو�:   ªخر

uِالَّ َما َسَعى﴾ (�لنجم ٤٠). "بقوله: 
﴿َ"�لَِّذيَن َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾ 
 Vu .فيضه بالسعي "�ملجاهد� òيشتر
عمل �لصحابة 
سو� حسنة "منو�� 
طالعو�   .ëخلصو� هذ�  لنا »  
مثل 
نالو�  هل  �لصحابة،  حيا�   �Jس
صلو�ִדم  مبجر�  �لعليا  �ملد���  تلك 
لنيل  يبالو� ¹ياִדم  �لعا�ية؟ كال، ¶ 
�ضى �هللا تعاr فاستشهد"� » سبيله 
هذ´  كل  بعد   ß "�ألغنا]  كالشيا´ 
�لتضحيا| نالو� تلك �لرتبة �لسامية. 
 V"يريد  Áلنا� من   �Jكث 
ينا � لقد 

V ينالو� تلك �لد�جا| �لعليا مبجر� 
نفخة "�حد� "يصلو� ru عرþ �هللا 

.rتعا

فضل من �لن�  Vيكو V
من ميكن 
�؟ فهو 
فضل �لبشر "
فضل �لرسل 
�لتغّير  هذ�  ¿د�   ¶  Vفإ "�ألنبيا¼، 

V يفعل  V�u بنفخة "�حد� فمن يسعه
�لك؟ �نظر"� كم من æاهد�| قا] 
 ru »حر�¼، "ال نعر �ֲדا � » غا

� مدª ظّل يتضر� "يبتهل، "كم 
�"حية  "�ياضا|  تضحيا|  من 
شاقة قا] ֲדا من 
جل تزكية �لنفس 
 .rتعا �هللا  فيو�  عليه  نزلت  ح± 
"�حلق 
نه ما ¶ يو��  �إلنساV على 

نفسه حالة من �لفنا¼ "�ملو| ال يلقى 
 ªهتماًما منه �. "لكن عندما ير�
 ª�قصا بذ�   Vإلنسا�  V
  rتعا �هللا 
على  �ملو|   ��"
 uنه  ح±  جهد´ 
"يرفعه  "يكرمه  له  فيتجلى  نفسه 
�ملسيح   Jتفس) ".� بإ��¼ته قد�ته 
﴿"�لَِّذيَن  cية:   Jتفس  � �ملوعو� 

َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾)
ß يقو� حضرته: 

يب 
بد� �ملجاهد » �هللا، "هذ�  ”ال̈ 
"عد´ �حلّق 
V ﴿�لَِّذيَن َجاَهُد"� ِفيَنا 
 ªحتّر من   �
 ُسُبَلَنا﴾  لََنْهِدَينَُّهْم 
بلغ   rتعا �هللا   ru �ملوصلة  �لسبل 
كنا   ��u �ملطا«.  Ôاية   « مر�مه 
نشفق على حالة �لطالb "مشّقتهم 
من  بالنها�  �لليل   Vيو�صلو عندما 

جل �لنجا³ » �المتحانا| �لدنيوية 
حد"�  ال  �لذ�   - �هللا  يضيع  فهل 
يقصد´  من   - لفضله  "ال  لر(ته 

"يسعى للوصو� uليه؟ كال، ß كال، 
�لساعني.“  Vu �هللا ال يضيع مسعى 
 Jتفس � �ملوعو�  �ملسيح   Jتفس)
cية: ﴿"�لَِّذيَن َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم 

ُسُبَلَنا﴾)
�لفر�  يبني  يقو� حضرته "هو   ß 
من �لناحية �لعلمية بني �حلالة �إلميانية 
�لعا�ية لإلنساV "بني نيله قرb �هللا 

.rتعا
”Vu تأييد �"³ �لقدÁ �ل® ¿ظى ֲדا 
 ،rمنا يناله فضال من �هللا تعاu ملؤمن�
"ال ُيعطى uال ملن يؤمن بصد� �لقلب 
بالن� � "بالقرVc �لكرمي. ال يوهب 
�لتأييد مبجاهد� ما، uمنا يوهب  هذ� 
 Vيكو  V
 شريطة   Vإلميا� مبجر� 
"مستقيما  uميانه   « صا�ًقا   Vإلنسا�
 .Vخطو�ته "صابر� "قت �المتحا «
"لكن �%د�ية �للدّنية �ملذكو�� » هذ´ 
�آلية ﴿"�لَِّذيَن َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم 

طالعوا سـRة حيـاة الصحابـة، هل نالـوا تلك 
املـدارج العليـا مبجـرد صلواتهم العاديـة؟ كال، 
 Sتعـا اهللا  رضـى  لنيـل  ®ياتهـم  يبالـوا   �
فاستشـهدوا ! سـبيله كالشـياه واألغنام̄  بعد 
كل هذه التضحيـات نالوا تلك الرتبة السـامية.
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من  باملجاهد�.  uال  ُتنا�  ال  ُسُبَلَنا﴾ 
�ألعمى  مثل   Vيكو باملجاهد�   
يبد
"�سع  æا�  هنا�   �
) بد�يتها   «
"هنا�  �ملجا�)  هذ�   « للتقد] 
 Vيكو  V
 "بني  بينه  شاسعة  مسافة 
 Áلقد�  ³"� تأييد   V
 uال   ،�Jبص
Îعله ¿سن �لظن "يهبه قوً� لJغب 
�هللا  
� من Îاهد » ) �ملجاهد�   «
ليمضي قدما »  يوهب قو� خاصة 
 Vإلنسا� "يوهب   .(b"�لد� هذ´ 

قوª من  ªخر
بعد �ملجاهد� �"ًحا 

V هنا�  äهذ� ال يع V
�أل"u rال 
"�حد�  �لر"³  بل  �ثنتني  �"حني 
"�لفر� بينهما هو فر� مر�تب �لقو� 

قل ��جة من  r"لر"³ �أل� V
 �
)
��جة  �لعبد  ينا�  فعندما   ،ªألخر�
"معرفة  قو�  ينا�   r"أل� من  
على 
 ru كثر من �� قبل، فيهتد�
u%ية 
 (rهللا تعا� ru سبل جديد� للوصو�
كما 
نه ليس هنا� u%اV �ثناV بل هو 
�هللا "�حد، uال 
V هذ� �إلله نفسه ال 
ُير� لآلخرين عجائب قد�ته �خلا�قة 
�ملذكو�ين  %ؤال¼  ُير�  كما  للعا�� 
جتلياته �خلاصة "يكوV ناصًر� "مرّبًيا 
%م.“ (تفسJ �ملسيح �ملوعو� � 
ِفيَنا  َجاَهُد"�  ﴿"�لَِّذيَن  cية:   Jتفس

لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾)
ß يقو� حضرته: 

عليه  �هللا   bتا �هللا   ru  bتا ”من 

V يبذ� قصا�ª جهد´  òيضا بشر

تبلغ  فعندما  ناحيته،  من  يقّصر  "ال 
 .rتعا �هللا  نو�   ªير مساعيه ��"ته 
"ru هذ� تشJ �آلية �لكرمية ﴿َ"�لَِّذيَن 
 V
 �
َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾ 
يبذ� �لعبد سعيه �لو�جب عليه ¹يث 
 ru ملا¼ ¿تا�� ru لوصو�� Vكا ��u
حفر �أل�� عشرين قدًما فال يفقد 
بل  فحسب،  قدمني  ¹فر  عزميته 
مفتا³ �لنجا³ » كل 
مر من �ألمو� 
يفقد 
حدكم عزميته، "هنا�  
V ال 
"عد من �هللا تعاr مع هذ´ �ألمة 
نه 
��u �لتز] 
حد بالدعا¼ "سعى لتزكية 
�لوعو�  كل  له  فستتحقق  �لنفس 
"لكن  �لكرمي،   Vcلقر�  « �ملذكو�� 
 V
 بد  فال  �ألصل  هذ�  ¨الف  من 
غيو�،   rتعا �هللا   Vر"ًما، ألH يبقى 
uليه  مؤ�ية  سبًال  عّين  
نه  شك  ال 

uال 
نه جعل 
بو�ֲדا ضيقة، فال يصل 
uليه uال من يتكبد �ملشا� » سبيله. 
يتحمل �لناÁ �آلال] من 
جل �لدنيا 
"بعضهم ميوتوV بسببها "لكنهم ال 
يتحملوV شوكة يشاكوÔا » سبيل 
�هللا. فكيف تظهر cثا� �لر(ة من �هللا 
�لصد�  cثا�  �لعبد  من  تظهر   ¶ ما 
"�لص� "�لوفا¼ له؟“ (تفسJ �ملسيح 
﴿"�لَِّذيَن  cية:   Jتفس  � �ملوعو� 

َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾).
فهذ� هو �ألمر �لذ� Îب �النتبا´ uليه، 
�ملتو�صل  �لسعي  بذ�  �ملؤمن  "على 
للوصو� ru �%د« �ملذكو�. يقو� 

حضرته:
 Vأل�يا� عن  �إلسال]  مييز  ما   Vu”
�ألخرª هو 
V �إلسال] يقد] �ملعرفة 
حيا�  على  تقضي  �ل®  �حلقيقية 
�إلنساV �مللّوثة بالذنوb، "توهب له 
حيا� جديد� تكوV حيا� 
هل �جلنة. 

”واحلق أنه ما � يورد  اإلنسان على نفسه حالة من 
الفناء واملوت ال يلقى اهتماًما منه �. ولكن عندما 
جهده  قصارى  بذل  اإلنسان  أن   Sتعا اهللا  يرى 
ح° إنه أورد املوت على نفسه فيتجلى له ويكرمه 

ويرفعه بإراءته قدرته �."  (من تفسJ �ملسيح �ملوعو� �)
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قا�:   � �هللا  �سو�  قا� åعت   �

صحا�  فيه  ¨تلف  فيما   �� سألت 
 Vu يا Hمد،   :Àّu فأ"حى  بعد�  من 
 « �لنجو]  مبنـزلة  عند�  
صحابك 
�لسما¼ بعضها 
كثر uنا�� من بعض، 
من  عليه  هم  مما  بشي¼  
خذ  فمن 
 .ªهد على  عند�  فهو  �ختالفهم 
(كنـز �لعما� �قم �حلديث ٩١٧)، 
�سو�   V
 
يضا   � عمر  عن   ��""
َكالنُُّجوِ]،  
ْصَحاِبي َ قا�:   � �هللا 
ِبَأيِِّهُم �ْقَتَدْيُتْم �ْهَتَدْيُتْم. (كشف �خلفا 
للعجلو< �قم �حلديث ٣٨١). فهذ´ 
�هللا  ֲדا  مّن  �ل®  �لسامية  �ملكانة  هي 
تعاr على �لصحابة بسبب æاهد�ִדم 
�لدb"î من 
جل  �ملتو�صلة "سعيهم 

تزكية نفوسهم.
نصحنا �ملسيح �ملوعو� � "قا�: 

 V
 �لبيعة  هذ´  من  �حلقيقي  ”�لغر� 
 rتعا �هللا  حب   ru �ملبايع   bينجذ
�حلسنا|  "حتل   bلذنو� من  "ينفر 
Hلها. فمن ال يضع هذ� �لغر� نصب 
عينيه "ال يسعى حق �لسعي "ال Îاهد 
إلحد�� تغيJ » نفسه بعد �لبيعة "ال 
يدعو كما هو حقه، فإنه يسي¼ uسا¼� 
كبru �J هذ� �لعهد �لذ� قطعه مع �هللا 
تعاr فJتكب �uًا عظيًما "يستوجب 
�لعهد  هذ�   V
 تظنو�  فال   .bلعقا�
يكفي لكم "ال حاجة ru بذ� �جلهد 

"هنا ينشأ �لسؤ��: ��u كاV هذ� هو 
يتمتع  ال  فلما��  �إلسال]  به  ميتا�  ما 
كل شخص ֲדذ� �ألمر؟ "جو�به: من 
�ألمر  هذ�  ُينا�  ال   V
  rتعا �هللا  سنة 
�لتا]،  "�لتبتل  "�لتوبة  باملجاهد�  uال 
َجاَهُد"�  ﴿َ"�لَِّذيَن   :rتعا �هللا  فيقو� 
ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾، 
� لن Îد هذ� 
باملجاهد�   Vيقومو �لذين  uال  �لسبيل 
» سبيلنا. فكيف يفتح هذ� �لباb ملن 
يعرضوV عنه � "ال يعملوV بأ"�مر´ 
�ملوعو�  �ملسيح   Jتفس) ""صايا´.“ 
َجاَهُد"�  ﴿"�لَِّذيَن  cية:   Jتفس  �

ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾)
 �
ß يقو� حضرته: ”ß قا] هؤال¼ (
 ³"� بتأييد  باملجاهد�|  �لصحابة) 
�لقدÁ لكي يغلبو� �لشيطاV فاختا�"� 
�ملجاهد�|  تلك   rتعا �هللا  إل�ضا¼ 

V يتصو� 
شق  Vل® ال ميكن لإلنسا�
منها. ما َقَد�"� 
نفَسهم » سبيل �هللا 
"هكذ�   ،bلتر��" �لغبا�  َقْد�   rتعا
 « �لقبوَ�  �ملطا«  Ôاية   « َحُظو� 
حضر� �هللا تعاr فّ�
 قلوֲדم كلية من 
�لذنب "مألها حبًّا بالّ� "�خلJ، كما 
ِفيَنا  َجاَهُد"�  ﴿"�لَِّذيَن   :rتعا يقو� 
لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾. "لقد نا� �لصحابة 
�هللا  سبيل   « �ملجاهد�  هذ´  بسبب 
�ملذكو��  �لعظيمة  �ملكانة  تلك   rتعا
 bخلطا� بن  عمر  عن  �حلديث.   «

من  معر"«:  مثل  هنا�  "�ملساعي. 
جّد "جد، "من طر� �لباb ُيفتح له، 
﴿َ"�لَِّذيَن  قا�:  
يضا  �لكرمي   Vcلقر�"
َجاَهُد"� ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴾ 
� من 
 V"اهدÎ" uلينا  �لوصو�   ru  Vيسعو
فينا نفتح %م سبلنا "نوفقهم للسلو� 
ملن   õ
 "لكن  �ملستقيم.   òلصر��  «
ال يقو] بالسعي "�ملجاهد� 
V يهتد� 
 « �لسر  هو  هذ�  �لسبيل؟  هذ�   ru
�لوصو� ru �هللا "لنيل �لنجا³ "�لنجا� 

ال يتأخر »  Vحلقيقَيني. على �إلنسا�
�ملجاهد� » سبيل �هللا تعاr "ال ُيظهر 

� تعب 
" ضعف » هذ� �ملجا�.“ 
 Jتفس  � �ملوعو�  �ملسيح   Jتفس)
لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  cية: ﴿"�لَِّذيَن َجاَهُد"� 

ُسُبَلَنا﴾)
"فقنا �هللا �يعا الستيعاb هذ´ �لر"³ 
لنا  ��فعة  مساعينا  "جعل  للمجاهد� 
بالعهد  �لوفا¼  فيها "»  قدًما  للمضي 
مع �ملسيح �ملوعو� "» نيل �ضى �هللا 

ال نبد� 
� نو� من �لضعف " ،rتعا
فنو�جه  مساعينا   « "ال  عهو�نا   «
 rندعو �هللا تعا .rما] �هللا تعا
 �لند] 
 bللتقر" بعهو�نا  للوفا¼  يوفقنا   V

�أليا]  �لكث�J » هذ´  uليه، "لأل�عية 
�هللا   Vيكو  V
"  ،Vمضا� من  �ملتبقية 
تعاr لنا ُجّنة "يهيئ �ألسباb للبطش 

بأعد�ئنا، cمني.

                       


