



ينية غ� سياسية،  هي �اعة سالمية 
هدفها �لتجديد � �إلسال� �� �جا� 
�ل"  �لدين �حلنيف ظاهًر� -باطًنا ( صو�ته �ألصلية 
�حضر; ֲדا ( �لدنيا سيد �خللق ��عني سيدنا 4مد 
�ملصطفى �، F نشر; � كل �لعاB. -قد �سس حضر< 
�إلسالمية  �جلماعة   �  Mيا
�لقا �Oد  غال�   �Pمر
مدينة   � سنة �١٨٨٩  تعا(  �هللا  من  بأمر  �ألOدية 
 
قا
ياX� ،Yند معلًنا �نه �ملسيح �ملوعو
 -�ملهد� �ملعهو
 Zلديانا� �هل   Yلزما� [خر   � ظهو�;  ينتظر  �لذ� 

�لسما-ية �يعا.

�إلسالمية �ألOدية -حيد< bد �aִדا �ل"  
 cبالطر  Bلعا�  dاe�  � �إلسال�  تنشر 
�لسلمية، -باحلجة -�لhهاY، -هي �لنموga �ألمثل � 
Pمننا هذ� للمجتمع �إلسالمي �لقومي �لذ� �قامه سيدنا 

4مد � -�صحابه �ضو�Y �هللا عليهم.

-�ألخالقي    nلدي�  oملستو� �فع  على 
بني  -�ألخوية  �لو
ية  �لعالقة   dنشا-
حالq �لسال� �حلقيقي � �لعاa- Bلك على - rلشعو�

.dلتعاليم �إلسالمية �لصحيحة �لسمحا� dضو

�ملالية من تhعاZ �بنائها ال غ�، حيث 

خله  من  معلو�  بقد�   
فر يت�h كل 


فع �لزكا<.- oخر� Zعاhجانب ت )�لشهر� 

�لكرمي   Y]لقر�  Mمعا تر�جم  �جلماعة 
-كثً��  
ينية  -كتًبا   yش عاملية   Zبلغا

من �ملجالZ -�جلر�ئد �إلسالمية. 

بنعم  �هللا 4طة فضائية تفخر ֲדا حتديثا 
�هللا على �~ا �-q فضائية سالمية، تبث 
بر��ها على مد�� �لساعة ( �يع �قطا� �أل�� ُمقدمًة 

�إلسال� �لصحيح �لذ� �تى به سيد �خللق �.
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فريقيا -[سيا كث� من �ملد���  q-
 yش �
�لنا�  خل�  تعمل   .Zملستشفيا�- -�ملعاهد 

.�
-تعليمهم -تثقيفهم -لرفع مستو�هم �لر-حاM -�ملا

�جل  من  �اهد�  حياته  كل  مؤسسها 
-�قتال�  -�لكفر،  �لشر�  صليب  كسر 
بني   �-�الختال �لفرقة  عو�مل  �Pلة -  ،
�إلحلا جذ-� 
 Zلكث� من �إلسر�ئيليا� rلنا� كنتيجة مباشر< لتسر�
-�ملفاهيم �خلاطئة ( �لعقائد �إلسالمية.. كما �عتصر 
�لبشر  من  كب�  قطا�  بني  �لتوحيد  لضيا�  �ملًا  قلبه 
�هللا  مع  ��ذ-�   -� Xا،  �لعاجز   Yإلنسا� جعلو�  �لذين 
  .
[Xة �خرo، �- �نكر-� -جو
 �هللا -مالو� ( �إلحلا
فألف حضرته بعوY �هللا -تأييد; �كثر من �انني كتابا 
 .

فاعا عن �إلسال� من بينها ثالثة -عشر-Y بلغة �لضا
-�ثبت بتأييد من �هللا بطالY �لعقائد �لفاسد< �ل" -�ثها 
�هل �أل
ياY �ألخرo عن �آلباd -�ألجد�
، -�نشأ هذ; 
 hها على �ل
�جلماعة لتحمل �للو�d من بعد;، -�قا� �فر�
-�لتقوo، -�باهم على ما �� �سوq �هللا  � صحابته 

 .cلكر�� من مكا�� �ألخال�
  

 )  � �ملهد�  �إلما�  حضر<   qنتقا�
�هللا  حقق   �١٩٠٨ عا�  �ألعلى  �لرفيق 
تعا( ما -عد به �سـوله �لكرمي سيدنا 4مد �ملصطفى 
�لنبو<   gمنها على  �لر�شـد<  �خلالفة   >
عو مـن   �
� �ألمة �إلسالمية، فكاY موالنا نو� �لدين � خليفته 
 
�أل-q، تبعه �خلليفة �لثاM حضر<  مر�P بش� �لدين 4مو
�Oد  � F تال; �خلليفة �لثالث حضر< مر�P ناصر �Oد 
 �Pتال; �خلليفة �لر�بع حضر< مر F - )ه �هللا تعاO� -
 � Yـن �آلe- - )ه �هللا تعاO� - ـدO� طاهـر
مسر-�   �Pمر حضر<  �خلـامس  خلليفته  �ملبا��  �لعهد 

�Oد �يد; �هللا تعا( بنصر; �لعزيز.
 
�جلماعة   مالمح  شديد..  باختصا�  هي.. 

�إلسالمية �ألOدية.
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التقوى

كلمة �لتقو�

�إلسالمي  �لعر�  �لشا��  يزخر 
مغرية  uعالنية  بعر"�  سنة  كل 
"�ملشر"با|  �لغذ�ئية  �لسلع  عن  
"�ملسلسال|  �لفو��ير  عن  
ما  "�ملأكوال|. 
�لو  حيث  حر�،  "ال  فحد�  �لرمضانية 

جن�   �
 يظن  
حيانا. "قد  بثها  �لشو��� عند 
نعيش   
ننا  �لفضيل  �لشهر  خال�  �لبال�  يز"� 
مهرجانا لألكل "�لشرb "مشاهد� "�للْغويا|". 
�لرياضيا|  بلغة  فإنه  
حد  على  ¨فى  ال  "كما 
يكوV �لغر� من �لصيا] تقليل "جبة من طعامنا 
�ستهال�   ªنر 
ننا  �لعجب  "لكن  يو]،  كل   «
�لطعا] يتضاعف 
ضعافا خال� هذ� �لشهر. "ال 
 « uال   ªخر
" �"لة  بني  �لسلو�  هذ�  ¨تلف 

نو�� �ألطبا� "�حللويا| �ل® متتد مو�ئدها منذ 
V��c �ملغرb ح± مطلع �لفجر. "هكذ� فقد حتو� 
شهر �لصيا] "�لقيا] ru مهرجاV إلهد�� �ملليا��| 
على �ملأكوال| "�ملسلسال|. "كأV صيامنا لن 
ُيقبل uال ֲדذ´ �ملظاهر �لبعيد� كل �لبعد عن �"³ 
�لصو] "مغز�´. "¶ يتوقف �ألمر ru هذ� �حلد بل 
موضة جديد�  فرضت   �Jألخ� �لسنو�|  خال� 
"هي  �الستهالكية..  �ملظاهر  هذ´  على  نفسها 
�%و�تف  �لتهنئة من  موضة u�سا� مئا| �سائل 
  « مبا�يا|  نشأ|  �خلضم  هذ�   «" �ملحمولة. 
كتابة �لرسائل �ملسجوعة 
" ��| �لرسو]، "هي 
من ناحية جتا�� ��¹ة لشركا| �%و�تف �لنقالة، 

"من ناحية 
خرª هي هد� "تبذير لألمو�� �ل® 
من �حلر� 
V ُتصر« على �ملحتاجني. 


غر��  
هم  من   Vفإ 
حد  على  ¨فى  ال  فكما 
من  مزيد�  �ملر¼  يكتسب   V
 هو  "�لقيا]  �لصيا] 
�حلسنا| للتقرru b �هللا عز "جل "يت�� للسائل 
ما  "لكن  "غذ�¼.  
مو��  من  يوفر´  مبا  "�ملحر"] 
�لفضيل  �لشهر   V
 هو  �لو�قع   ��
 على  ¿د� 
 Àبالتا" �ملا�ية  للقد��|  تبذير  شهر   ru حتو� 

حد� نزيفا » جسد �ألمة �ملتر�مية �ألطر« �ل® 
تستو�� خالله 
طنانا uضافية من �ملنتجا| �لغذ�ئية 

لتغطية �حلاجيا|. 
�ينية   Áطقو من   ªملغز� ضا�  قد  
نه  يبد" 

◊ö]e’\;◊·^;g^Ä;;flŸ;ÏfiË¡

‹]ËŒ’\Â;‹]Ëë’\;Ö‚å;\ÂÑ đÖt̨‹]ËŒ’\Â;‹]Ëë’\;Ö‚å;\ÂÑ đÖt̨
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منها » �حا] موضا|  �لغاية  عظيمة "تبخر| 
�الستهال� "�لتقليد �ألعمى. "ها Ãن نرفع من 
�لنابع من غJتنا على  �لند�¼  "�لتقوª" هذ�  من� 

مصاÆ �ألمة: حّتا] هذ� �لضيا�؟ 
فيه  �ملبالغ  �الستهال�  
مة   V
  Vثنا� ¨تلف  فال   
 Vمضا� V
"�%ز� هي 
مة مهز"مة.  "ال شك 
هو �ملنقذ » هذ� �خلضم، حيث ير� 
بنا¼ �ألمة 
 ،Vللسا� عفة  على  "يد�ֲדم  "�لقناعة  �جلّد  على 
�ألحقا�   V���
 من  "تطهJها   ،bلقلو� "نقا¼ 

"�لبغضا¼، "�حلسد "�لغّل "�لشحنا¼.
"ال شك 
V كل منا ¿تا� ru فتر�| من �لصفا¼ 
"uصال³   Vإلميا� معا¶  لتجديد  "�لنقا¼  "�لر�حة 

ما فسد، "Vu شهر �مضاV �ملبا�� يشكل فتر� 
 ªطة لتعبئة �لُقوH نهu .³حية "فرصة لإلصال"�
مسلم.  كل  uليها  ¿تا�  �ل®  "�ُخلُلقية  �لر"حية 
لتجديد �إلمياV، "ִדذيب �ألخال�،  uنه مد�سة 
"ضبط   ،Áلنفو� "uصال³  �أل�"�³،  "شحذ 

�لغر�ئز، "كبح �لشهو�|. 
uنه حر� بكل فر� مسلم 
Î Vعل من هذ� �لشهر 
�لفضيل نقطة حتوُّ�، من حيا� هجر� �هللا "تعاليمه 
 Vيكو V
ru حيا� �الستغفا� "�لتوبة �لنصو³. "
"�ألفكا�  �ملناهج   « تغّير  مرحلة  �لشهر  هذ� 
"�آل��¼، لتكوV مو�فقًة للمنهج �حلق لكتاb �هللا 

�بيا|  Vu" .� عز "جل "سنة نبيه �ملصطفى
 bجلماعة �إلسالمية �أل(دية لتزخر برحيق �لكتا�
"�لسنة،  فهلُّمو� يا مشعر �ملسلمني "�Ôلو� منها ما 
يشفي غليلكم "يطمئن قلوبكم، كي تكونو� ممن 
"�لصيا] من ظاهـر�  �لقيـا]  ¿ر�"V شـهر 

.Vملهرجـا�

V ُيعيد علينا شهر �مضاV �ملبا��  rنسأ� �هللا تعا
"Ãن » 
حسن حا�، "
V ُيعيد علينا �لعيد "Ãن 
�ملقبولني عند´  برفقة �لصديقني، "
Î Vعلنا من 
"��ية �إلسال] �حلق ترفر« » �يع 
Ãا¼ �لعا¶، 
 rّيد´ �هللا تعا
» ظّل خالفة موالنا مسر"� 
(د، 
بنصر´ �لعزيز، cمني يا �bّ �لعاملني. "cخر �عو�نا 

V �حلمد هللا �b �لعاملني "�لصال� "�لسال] على 

سيدنا Hمد "على cله "صحبه 
�عني.

وإن أدبيـات اجلماعـة اإلسـالمية 
األ"ديـة لتزخر برحيـق الكتاب 
والسـنة،  فهلُّموا يا مشعر املسلمني 
وانهلوا منها ما يشفي غليلكم ويطمئن 
قلوبكم، كي تكونوا ممن ]ررون شهر 
القيام والصيام من ظاهرة املهرجان.
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التقوى

 حضر� مر�� بشJ �لدين Hمو� 
(د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا< حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما] �ملهد� �

:Á"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

ِلُرُسـِلِهْم  َكَفُر#�  �لَِّذيـَن  ﴿َ#َقاَ, 

َلُنْخِرَجنَُّكْم ِمـْن 1َْ
ِضَنا 1َْ# َلَتُعوُ�/َّ 

ِفـي ِملَِّتَنا َفَأْ#َحـى ِ�َلْيِهـْم َ
بُُّهْم 

(١٤ (�آلية:   ﴾ اِلِمـنيَ �لظَّ َلُنْهِلَكنَّ 

:Bلكلما� Cشر
: عا� ru كذ� "له: صاَ� uليه  َلتعوُ�/َّ
 Vكا بعدما  uليه  ��تّد  "قيَل:  "�جَع؛ 

عر� عنه. "�لعرbُ تقو�: عا� علّي 
 Àّu منه  صاَ�   �
 مكر"ٌ́   Vٍفال من 

 (bألقر�)
ِملَِّتنا: �ملِّلُة: �لَشريعُة 
" �لديُن، "قيَل: 
ِمن  �سٌم  "هي  سو�ٌ¼،  "�لطريقُة  �ملِلَُّة 

صو�  ru ُنقلْت  ß ،bَلكتا� 
مليُت 
�لشر�ئع باعتبا� 
Ôا ُيمليها �لنّ�، "قد 
مّلٌة  "�لُكفُر  كـ  �لباطل  على  ُتطَلُق 
 ru هللا "ال� ru »ُحد�"، "ال ُتضا�"

   (bألقر�) حا� �ألّمةc

:Eلتفسـ�

نبيا¼ �هللا "�اعاִדم  Vا�لوÎ �لكفا� Vu
باالنتصا�،  ��عائهم  على   àسخط

نفسهم:  قر���   «  Vَيتمنَّْو "لكنهم 
�ملر"نة  بعض   V"يبد هؤال¼  ليت  يا 
ُتمس  ال  ح±  موقفهم   « "�للِّني 
"قد  صفوفهم.   ru فننضم  كر�متنا 
 ،àيض
حد� �لك » �من �لن� � 
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طالب   �
 عمه   ru �لكفا�  جا¼   �u
بعَض   ªبد
  ãمدH V
 لو  له:  "قالو� 
يذكرها  فال  c%تنا  Ãو  "�للِّني  �لرفق 
"تصاحلنا  معا�ضته  لتركنا  بسو¼، 
معه. "لكن �لن� � �ّ� على عرضهم 
بكل صر�حة "قا�: ""�هللا، لو "ضعو� 
يسا��   « "�لقمر   äميي  « �لشمس 

تر� هذ� �ألمر ح± ُيظهر´  V
على 
 �Jهلك فيه، ما تركُته" (�لس
 "
�هللا 

البن هشا]).  
"بعد åا� �ّ�´ هذ� شّن �لكفا� على 
�لكر�]  
صحابه  "على  �لشريفة  ��ته 
�حلملَة �لشرسة �ل® 
�| ru �%جر�.

هذ´  مثل  يو�جه  ن�  كل   V
 "�حلق 
 ru �إلشا��  متت  "لقد  �ألحد��. 
من  "�لتهديد�|  �ألما<  هذ´  مثل 
�لكفا� » �آلية �لسابقة 
يضà، "لذلك 
 ªخر
 بعد  مر�  �ألنبيا¼  عليهم   �ّ�
شئتم،  ما  فاصنعو�   ،Jَبقو%م: ال ض
 V"بنا، "مستعد�على  Vفإّنا متوكلو
للصمو� 
ما] �ضطها�كم "تعذيبكم. 
فأ��� �لكفا� بذلك 
V هؤال¼ �لرسل 
�ساالִדم،  تبليغ   «  ãبد
  Vاليتها"نو
موقفهم،   « مر"نة   V"يبد "ال 
نبيَّنا   Vملكّيو� به  هّد�  مبا  فهّد�"هم 
 ru ينضم V
�لكرمي حني خيَّر"´: uمَّا 

" ُيطَر� من 
�ضهم. "¶  äينهم �لوث�
�لطر� عندهم æر� نفي "uبعا�  يكن 

"uمنا هو ִדديد بالقتل 
يضà. "�لو�قع 

V قو%م هذ� يعu äعالÔم عن قطع 
 Vم يقولوÔعالقة مع �ألنبيا¼، "كأ �

%م: ما �متم ال ترَضوV بتصاÆ ُمرٍ� 
 .àمع نعيش   V
 �ملحا�  فمن  معقو� 
فإ��  �ألكثرية،  "Ãن  بلدنا،  "�لبلد 
كنتم ال ترَضوV بقر��نا هذ�، فال حّق 

لكم » �لعيش » 
�ضنا.
كل   « �لباطل  
هل   b
� هو  هذ� 
من  عندهم  مبا   Vيتباهو فإÔم  �من. 
على  Îب  معلنني:   "منعة،  قو� 
�لفريق �آلخر uما 
V يقتنع مبا نرضى 
بلدنا.  من  ¨رجو�   "
 عقائد  من  به 
"هكذ� متامà يفعل معنا Ãن �ملسلمني 
�أل(ديني قطاٌ� من �ملسلمني، ¹يث  
يؤ�"ننا "يعذبوننا "يهد�"ننا صر�حًة 
 "
قائلني: uما 
V تتوبو� عن �أل(دية 

�رجو� من بلدنا. 
 bبعض �لكّتا V
"من سخرية �لقد� 

�%ند"Á يوجهوV هذ� �لتهديد نفَسه 
ru مسلمي �%ند. فيّتحد هؤال¼ �جلهلة 
èتلف  بني  �خلالفا|  ُشقة  ليوسعو� 
 Vُيقحمو  �u م��،   V"بد �لطو�ئف 

.àلدين » �لسياسة عبث�
"�علم 
نه تعاr ¶ يقل هنا (لَُنهِلكّنهم) 
املني﴾،  "»  �لظَّ قا�: ﴿لُنهِلكّن  بل 

نه كاV �ملقد� لبعضهم  ru ��شاu هذ�
لذلك  �%ال�،  من  فينجو�  يؤمنو�   V

قا� uننا سو« Ôلك منهم فقط من 

يبقى مصّرã على ظلمه.
﴿لُنهلكّن  بقوله  �هللا  
شا�  كما 
با�عائهم  �لكفا�   V
  ru �لظاملني﴾ 
 Vُيخرجو "سو«  بلدهم  �لبلد   Vبأ
قد  بقر��هم..  يرضى  ال  من  منها 
�لو�قع،   « ظاملني  بأنفسهم  صا�"� 
ملكà %م،  "ليست  �أل�� هللا    Vأل
فال بّد 
Ô Vلك هؤال¼ �لظاملني "فق 

قر��هم هم.

هـذا هـو دأب أهـل الباطـل ! كل زمـن. فإنهـم 
يتباهون مبـا عندهم من قوة ومنعـة، معلنني:  rب 
علـى الفريـق اآلخر إمـا أن يقتنع مبـا نرضى به من 
عقائـد أو yرجوا من بلدنا. وهكـذا متامًا يفعل معنا 
{ـن املسـلمني األ"ديني قطـاٌع من املسـلمني... 
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" لَتعوVّ�ُ » ِملَِّتنا﴾ ﴿ rما قوله تعا

 :éكاآل ´Jفيمكن تفس

�لصغر  منذ   Vيكو ن�  Vu كل  
"ًال: 
Hميà معصومà بعناية �هللا عن �لشر� 
"ال يكوV من ِملة �ملشركني، فاملر�� 
من قو%م هو: ليس 
مامك 
� خيا� 
 Jتص" ِملتنا   ru تنضم   V
  ªسو
مشركà مثلنا. �لك ��u �عت�نا �لعو�� 

 .��"Jلص� êمبع
 àهذ� موجه �قو� �لكفا Vملا كا :àثاني

تبا� �لن� 
يضà، "كانو� قبل uمياÔم  ru
به من ضمن �ملشركني فلذ� قا� %م 
�لرجو�  من  لكم   ëمنا ال  �لكفا�: 
 ��u �لك  �لسابقة.  "ِملتكم  ِملتنا   ru


خذنا �لعو�� مبعê �لرجو�.
منذ   Vيكو �لن�   V
 شك  ال   :àثالث
�لفاسد�  �لعقائد  من   àبريئ �لصغر 
 àُعرف ُيعت�  "لكنه  �لوثنية،  "�ألعما� 
من �مللة �ملشركة كونه قد ُ"لد بينهم، 
"لذلك خاطبو´ "
تباعه: ال بّد لكم 
فيها  كنتم  �ل®  ملتنا   ru �لعو��  من 

من قبل.

َبْعِدِهْم  ِمْن   Jَ
�َألْ ﴿َ#َلُنْسِكَننَُّكُم 

 Lََخا#َ َمَقاِمي   Lََخا ِلَمْن  Pَِلَك 

َ#ِعيِد﴾ (�آلية: ١٥)

 :Bلكلمـا� Cشر
"موِضُعها  �إلقامُة  �ملقاُ]:  مقامي: 

(bألقر�) لُةíا؛ �ملÔما�"
 « قالو�  "عيد�).  
صُلُه: ) #عيِد: 
�خلJِ: "عَد´ "عدã "ِعَدً�، "» �لشّر: 
�لوعِد   « "�ُخللُف   .ãعيد" "عَد´ 
عند �لعرb كذbٌ "» �لوعيِد كرٌ]. 

(bألقر�) لوعيُد: �لتهديُد�"

 :Eلتفسـ�
 rتعا �هللا  �ستخد]  ملا��   :�îتسا هنا 
» هذ´ �آلية "�ل® قبلها صيغ �جلمع 
للمتكلم، مع 
V �لذ� ُيهلك �لكفا� 

" ُيبقي "ُيسكن 
هل �حلق » �أل�� 
 bسلو
هو �bّ "�حد؟ �جلو�b: هذ� 
للتعبJ عن عظيم قد�� �هللا "سلطانه 

كثر  Vجلماعة تكو� Vu �u ،ج�"ته"
قو� "قد�� من فر� "�حد. "قد �تبع 
�هللا هذ� �ألسلوb ��ئمà عندما قصد 
"ك�يائه،  ج�"ته   ru �ألنظا�  لفت 

��� uظها� غنا´ فإنه �سخد]  ��u ما


لنفسه صيغة �ملفر�. 
 rتعا uنه  �لصوفية:  بعض  قا�  لقد 
عن  �حلديث  عند  �جلمع  بصيغ   éيأ
�ألمو� �ل® ينجزها بو�سطة �ملالئكة، 
�حلديث  عند  �ملفر�  صيغ  "يستخد] 

عما ينجز´ ðالص 
مر´.
 Vإلميا� 
هَل  �لكفا�  هّد�  عندما 

بطر�هم من 
�ضهم "ملكهم، �ّ� �هللا 
Ôلكهم  سو«  هذ�:  ִדديدهم  على 
لُنسكَن �سَلنا "�ملؤمنني » 
��ضيهم 


مالكهم. "
َمقامي  خاَ«  ِلَمن  ﴿�لك  قا�:   ß
"عد   V
  �
 "عيِد﴾..  "خاَ« 
حق   « يتحقق  uّنما  "�لغلبة  �لنجا³ 
uنذ���.  "¨ا«  عظم®   bيها من 
حق   « �إل%ي  �لوعد  uجنا�   Vكأ"
 Vبشرطني: بأ ò"اعة �ألنبيا¼ مشر�
تبقى عظمة �هللا مستولية على قلوֲדم 

V ال ي�حو� خائفني حِذ�ين " ،àئم��
مما حّذ�هم �هللا منه. "هذ� يؤكد خطأ 
�لذين ينتظر"V حتقق �لوعو� �إل%ية » 
صاحلهم مبجر� كوÔم 
فر��ã من 
مة 

�لن�.

 
َجبَّاٍ ُكلُّ   Uََخا#َ ﴿َ#�ْسَتْفَتُحو� 
َعِنيد﴾  (�آلية: ١٦)

 :Bلكلمـا� Cشر
فَتحه.   :bَلبا� �سَتفتَح  �ستفَتحو�: 
به.   ´
�بتد بكذ�:  �لشيَ¼  �سَتفتَح 
�ستفتَح فالVٌ: طلَب �لفتَح "�ستنصَر، 
جا¼كم  فقد  تستفِتحو�   Vْu﴿ "منه: 
َفر. "كذ�:  �لفتح﴾ 
� Vْu طلبتم �لظَّ

(bألقر�) Vهو يستفتُح عليَّ بفال
َيظفر   ¶ خْيبًة:  ¨يُب   bَخا  :Uَخا
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 bَخا 
مُله.  �نقطَع  كَفر؛  طلَب؛  مبا 
(bألقر�) َسعُيه: ¶ ينجح

 rتعا �هللا  ِصفا|  من  �جلّباُ�:   :
جّبا
"يُسدُّ  فسد  ما  ُيصلح  �لذ�   �

"�جلباُ�:  بكثر�.  �ملحتاجني  حاجا| 
على  يقتُل  �لذ�  متمّر�؛  عاٍ|  كلُّ 

(bألقر�) لغضب�
عنيد: َعَند عن �لطريِق "�لقصِد: ماَ� 
"عَد�. "�لعنيُد: �ملخالُف للحق �لذ� 

 (bألقر�) ير�ُّ´ "هو يعرفه
 

:Eلتفسـ�
كلمة   « �لغائب   Jضم  V
 �علم   
 ãعائد  Vيكو  V
 ميكن  (�ستفتحو�) 

يضا،  �لكفا�  على   "
 �ملؤمنني  على 
�لعربية  �للغة  قو�عد  ¹سب  �لك 
"¹سب �لسيا� 
يضا. فما ��] �لكفا� 
قد هّد�"� �ملؤمنني بالطر� من 
�ضهم 
كاV ال بّد من 
V يدعَو �ألنبياُ¼ �ֲדم 

V ¿ميهم من شر"� �لكفا� "يكتب 

%م �لنصر "�لغلبة عليهم.
"لو سأ� سائل: لقد سبق 
V "عد �هللا 
�ملؤمنني بالفتح » قوله: ﴿"لُنسِكننَّكم 
 Vَ� من بعِدهم﴾، فما �لد�عي أل�أل�
للغلبة؟ فاجلو�Vu :b �هللا  uليه  يبتهلو� 
فعليه  بشي¼  �ملؤمَن  َيِعد  عندما   rتعا

V يز��� �عاً¼ "�بتهاًال لتحقُّقه، ألنه 
��u ُحر] من تلك �لنعمة �غم �لوعد 

فا�³   Jتقص على  �ليل  فهذ�  �إل%ي 
منه "على شقائه �لشديد. 

�غم  ما  ألمٍر   àطلب �لدعا¼  "ضر"�� 
بّين  ظاهٌر  بإجنا�´   rتعا �هللا  َ"ْعد 
بدليل قو� �ملؤمنني » �لقرVc �لكرمي: 
﴿�بنا "cتنا ما َ"َعدتنا على �ُسِلك﴾ 
�ملؤمن  فعلى   .(١٩٥  :Vعمر�  �c)
 õيتو� "ال  �لسعي   « يتكاسَل  
ّال 
ما   rتعا �هللا   V
 منه   àظّن �لدعا¼   «
 V
 من  بّد  فال  ֲדذ�  "عد<  قد   [��

كثر  ´��
يتحقق، بل عليه 
V يشد 
به،  ُ"عد  ملا   Jلتدب�" "�لعمل  للدعا¼ 
ملا  �إلسا¼�   ru  ´Jتقص يؤ��  كيال 
"عد �هللا تعاr. "�حلق 
V �ألنبيا¼ ما 
 V"يتخذ" rهللا تعا� ru Vلو� يبتهلو��
به،  ُ"عد"�  ما  إلجنا�   Jلتد�ب� شّتى 
�ليل على ضعف   �
"ليس » هذ� 
�إلمياV فيهم "uمنا هو �ليل على قوִדم 
لقد  كّلية.  هللا  "�ستسالمهم  �إلميانية 

ُ"عد �لن� �لكرمي � بفتح مكة  قبل 
 Vّu﴿ :rيهاجر منها، » قوله تعا V

 ru �ُّلر�� Vَcلقر� �لذ� فرَ� عليك 
َمَعاٍ�﴾ (�لقصص: ٨٦)، uّال 
نه � ¶ 
يز� متوسًال ru �به 
V يكوV فتحها 
شّتى   ãمتخذ يد´،  على  "تطهJها 
�لوسائل "�لتد�بJ ح± uنه خاَ� من 
معركًة.  عشرين   Àحو� �لك   
جل 
�لتد�بJ ألمٍر  ��ا�  فلو كانت مسألة 
جائز�   Jغ مسألًة  به  �هللا  "َعَد  قد 
¿ّر�   V
  V"� عاطًال  �لن�  جللس 
"لكنه  مكة،  فتح  سبيل   «  àساكن

V هذ� ظنُّ  يؤّكد  ممَّا  �لنقيض،  فعل 
�جلهلة �لذين ليس %م نصيب » فهم 

حقائق �لدين. 
 « �لغائب   Jضم 
�جعنا   ��u 
ما 
فاملر��  �لكفا�،   ru ﴿"�ستفتحو�﴾ 
 Vيتمنو Vال يز�لو �لكفا� V
من �آلية 
لذلك   V"يتخذ" "�النتصا�  �لغلبة 

علـى املؤمـن أّال يتكاسـَل ! السـعي وال يتـوا~ ! 
الدعـاء ظّنـًا منـه أن اهللا تعاS مـا دام قد وعد� 
بهـذا فال بّد مـن أن يتحقق، بل عليه أن يشـد أزره 
أكثـر للدعـاء والعمـل والتدبR ملـا ُوعد بـه، كيال 
.Sاإلسـاءة ملـا وعـد اهللا تعا Sه إRيـؤدي تقصـ
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التقوى

هؤال¼  "لكن  "�حليل،  �لوسائل  شّتى 
�ملاضي،  بأمثلة   V"يعت� ال  �حلمقى 
كل   « �لرسل  
عد�¼   bخا حيث 
من  على  بالغلبة   Vلمو¿ بل  مر�، 

�صطفا´ �هللا "�ختا�´.

 Yٍَما ِمْن  َ#ُيْسَقى  َجَهنَُّم  
�ِئِه َ#َ ﴿ِمْن 
َصِديٍد﴾  (�آلية ١٧)    

:Bلكلمـا� Cشر
 Vيكو ما  
كثُر  �لو��ُ¼  
�ئه: # ِمن 
 ،Àلك » �ملو�قيت من �أليا] "�لليا�
 Vإلنسا� مضّي  بعد   éيأ �لوقت   Vأل
 Vُإلنسا� 
��كه   Vu"  ،´¼��"  Vفيكو
ُقّد�مه. فهو "��¼ �إلنساV على   Vكا
تقدير ُلحوقه باإلنساV، "هو بني يد� 
 Vإلنسا� ُلحو�  تقدير  على   Vإلنسا�
 Vتكو"  .Vلوجها� جا�  فلذلك  به، 
 ¼َ��" �بتغى  مبعê ِسوÃ ªو: ﴿"َمن 

(bألقر�) لك� ªسو �
�لك﴾ 
�لرقيُق  �جلر³ِ  ماُ¼  �لصديُد:  صديد: 
�ِملّد�.  تغلظ   V
 قبل  بالد]  �ملختلُط 
"قيل: هو �لقيُح �ملختلط بالد]. "قيَل: 

(bألقر�) غِلي ح± َخَثر
�حلميُم ُ
    

:Eلتفسـ�
"��ئه  ﴿ِمن   rتعا قوله  من  �ملر��   
مضطر  �لشخص  هذ�   V
 جهّنم﴾ 

ملو�جهتها ألÔا حتاصر´ "تالحقه.
ما¼  ِمن  ﴿"ُيسقى   rتعا قوله  
ما 
�ملا¼  بالصديد هنا  ُير��  فقد  َصديد﴾ 
 V""يتد� Áلنا� V
�ملغلي فعًال. "كما 
 «  Vيكو فقد  �ملغلي  باملا¼  �لدنيا   «
�ملغلي  �ملا¼  يشابه  ما   àيض
 جهنم 
ُيعاَلجوV به من 
سقامهم �لر"حانية. 

Ôم  "�ملر��   ،ãا�æ هذ�   Vيكو "قد 
على  يقد�"�  لن  �لوسائل  ر  تيسُّ �غم 
ال  �لذ�  �ملغلي  �ملا¼  مثل  �ستغال%ا، 
يستطيع �لظمآV شربه إلطفا¼ ظمئه، 

مع 
نه ما¼ �"V شك . 
�لقيح   êمبع ﴿صديد﴾   Vكا  ��u 
ما 
نتيجة  كانت  معاصيهم   V
 فاملر�� 
شهو�ִדم �لّدِنية �لفاسد� �ل® هي مبثابة 
�لقيح �ملتكوV » جر"حهم �لباطنية، 
ألÔا ِنتاٌ� لفسا� �لقلب، "نفس هذ´ 
�ألهو�¼ �لفاسد� سو« تتمثل %م » 
 V"يتجرعونه "ال يكا� àآلخر� قيح�

ُيسيغونه. 
 �u ru عالجهم،   àيض
  Jيش "�لقيح 

�لعال� » هذ´  
فضل طر�   V
 جند 
 "[Jسب"  " "فيكسني"  هي:  �أليا] 
 Vيصنعو حيث  "بيكتر"فيج"،   "
�لد"�¼ من جر�ثيم �ملر� نفسه، فقد 
تكوV �آلية uشا�� ru �لعال� باملثل، 
"�ملر�� 
V �لُعصا� سو« يعاجلوV من 

مر�ضهم �لر"حانية بعال� متكوV من 
ما�� ُ
خذ| من شر"�هم "cثامهم. 


" �ملر�� 
V جناساִדم "
���Ôم نفسها 
فيكرهوÔا  
مامهم  توضع  سو« 
بعد،  فيما  uليها  �لتطلع  من   V"ينفر"
 Vلنفسيو� �ألطبا¼  يفعل  كما  "هذ� 
�ملجرمني  ملعاجلة  �حلديث  �لعصر   «
�الندفا�  عن  �ملجرمني  ُيبعد"�  كي 

"�لتقرÃ bو �إلجر�] .
  

ُيِسيـُغُه  َيَكاُ�  َ#ال  ﴿َيَتَجرَُّعُه 
َ#َيْأِتـيِه �ْلَمْوBُ ِمْن ُكلِّ َمَكاٍ/ َ#َما 
ُهَو ِبَميٍِّت َ#ِمْن َ#َ
�ِئِه َعَذ�Uٌ َغِليٌظ﴾ 

(�آلية: ١٨)

واملراد أن الُعصاة سوف يعاجلون من أمراضهم الروحانية 
بعالج متكون من مادة أُخذت من شـرورهم وآثامهم. 
أو املراد أن جناسـاتهم وأدرانهم نفسـها سوف توضع 
أمامهم فيكرهونها وينفرون من التطلع إليها فيما بعد... 
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:Bلكلمـا� Cشر
يتجّرعه: جتّرَ� �ملاَ¼: �بتلعه شيئà بعد 
من  ﴿ُيسقى   Vcلقر�  « "منه  شي¼، 
يتكّلـُف   �
 يتجّرعه﴾  صديد  ماٍ¼ 
كـظَمه  �لغيَظ:  "جتّرَ�  َجرَعـه. 

(bألقر�)
ُيسيُغه: ساúَ �لشر�bُ » �حللق: َهَنَأ 
"سِلَس "سُهَل َمدخُله. "
ساúَ �لطعاَ] 
 úساغًة: سّهَل َمدخله » �حللق "ساu

(bألقر�) له �خوُله فيه
غليظ: �لغليُظ: �" �لغالظة؛ ِخالُ« 
شديٌد  غليٌظ:  
مٌر " "�لسِلس.  �لليِِّن 
صعٌب. "عذ�bٌ غليٌظ: شديُد �أل¶ 

(bألقر�)
  

:Eلتفسـ�

ما قوله تعاr ﴿"يأتيه �ملوُ| ِمن كّل  
 Vسيتلقو �ملؤمنني   V
 فكما   ،﴾Vمكا
�لسال] » �جلنة من كل باb، (�لرعد: 
�لكفا�  سيو�جه  كذلك   (٢٤-٢٥
 V
  êمبع   .. طر«  كل  من  �ملو| 
سو«  فيها  "قعو�  �ل®  �آلثا]  
نو�� 

تتمثل %م » 
شبا³ �ملو|.
لن  
Ôم   àيض
 "ّضح  قد   rتعا "لكنه 
يستهد«   bلعذ��  Vأل بذلك،  ميوتو� 
 « Vصالحهم، "لذلك سو« يتلقوu
ُخلقو  قد  �لذ�  �لسالَ]  �ملطا«  cخر 
 r"ّال �ملوتة �ألu جله، "لن ميوتو�
من 

�ل® سبق 
V ��قوها » �لدنيا.
هنا� 
مر لطيف Îب مالحظته هنا، 
فقد �ستخد] كلمة (باb) » "صف 
 Vجلنة، حيث قا� ﴿"�ملالئكة يدخلو�
عليهم ِمن كّل باb.. سال] عليكم﴾ 
�ستخد]  بينما   ،(٢٤-٢٥ (�لرعد: 
كلمة (مكاV) » "صف �جلحيم. �لك 

V �لسال] يأé من �خلا�� 
� من عند 
�هللا "بفضله، "
ما �%ال� فيترتب على 
 Vu نفسه. "لذلك قا� Vعما� �إلنسا

�لسال] سو« ي�í على 
هل �جلنة من 
كل باVu" ،b �%ال� سو« ينبع من 

كل ش� من مكاu Vقامتهم.
 bعذ� "��ئه  ﴿"من   rتعا قوله  
ما 

Ôم  منه  �ملر��   Vيكو فقد  غليظ﴾ 
 bلعذ�� 
نو��   «  Vُيلَقو سو« 
�هللا   bقر من   Vكاِحلرما  ،ªألخر�
"غJها.  "�حلسر�  "�لند�مة،   ،rتعا

V عذ�ֲדم لن يز"� بسرعة،  äقد يع"

بل سيال�مهم لزمن طويل.

﴿َمَثُل �لَِّذيَن َكَفُر#� ِبَربِِّهْم 1َْعَماُلُهْم 
 gٍَيْو ِفي  �لرِّيُح  ِبِه   Bْ �ْشَتدَّ َكَرَماٍ� 
ا َكَسُبو� َعَلى  َعاِصٍف ال َيْقِدُ
#َ/ ِممَّ
�ْلَبِعيُد﴾  َالُ,  �لضَّ ُهَو  Pَِلَك   Yٍَشْي

(�آلية: ١٩)

:Bلكلمـا� Cشر
يعُصُف  �لزَّ�َ�  َعَصَف  عاصٍف: 
َعصفà: جزَّ´ قبل 
V ُيدِ��. َعَصفت 
 :àعصوف"  àَعصف تعِصف  �لريُح 
"عاصفٌة.  عاصٌف  فهي  �شتّد| 
%م.  َكَسَب  عياَله:   Vٌفال َعَصف 
"عَصفت �حلرbُ بالقو]: �هبْت ֲדم 
 ��u ֲדم  �لدهُر  "عَصَف  
هلكتهم. "
بر�كبها:  �لناقُة  "َعَصفت  
با�هم. 

سرعت �لسJَ به. "َعَصَف �لشيُ¼: 

سرَ�.  �لرجُل:  َعَصف  ما�. 
�لعاِصُف: �ملائُل من كل شي¼. "يوٌ] 
عاصف 
� تعِصُف فيه �لريح، "هو 

قال  اجلنة، حيث  ! وصف  (باب)  كلمة  استخدم  فقد   
ِمن كّل باب.. سالم عليكم﴾  ﴿واملالئكة يدخلون عليهم 
(الرعد: ٢٤-٢٥)، بينما استخدم كلمة (مكان) ! وصف اجلحيم. 
ذلك أن السالم يأ� من اخلارج أي من عند اهللا وبفضله، 

وأما ا�الك في�تب على أعمال اإلنسان نفسه. 
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التقوى

فاعٌل مبعê مفعو� فيه مثل قو%م: 
ليٌل نائم، "�ُع �لعاصف �لعو�صف 

(bألقر�)

 :Eلتفسـ�
قوله تعاr ﴿�لذين كفر"� برّبهم﴾ 
ُمنكرين  كانو�  �لقو]   V
  äيع ال 
�ملر��  "uمنا   ،rتعا  û�لبا� "جوَ� 

نكر"�   "
 �ֲדم  بنعم  كفر"�  
Ôم 
"جو� هذ´ �لقوª "�لصفا| » �هللا 

.rتعا
 Vلذين يؤمنو� Áمن �لنا Jهنا� كث
 Vيوقنو ال  "لكنهم   ،rتعا باهللا 
هذ�   V"بتصرفه "سلطانه على شؤ
�أليا]  هذ´   « "مثا%م   ،Vلكو�
�لعلمانيوV عندنا، �لذين 
َثَّر| فيهم 
�لثقافة �لغربية سلبيà، فرمبا ال يوجد 
بني �ملائة منهم شخص "�حد يؤمن 
%ذ�  �ملدّبر  �ملتصر«  هو  �هللا   Vبأ
 Vيؤمنو هؤال¼   Vكا  Vu"  ،Vلكو�
جتدهم  "لذلك   .rتعا �هللا  بوجو� 
لكسب   "
 ألنفسهم،   Vيعملو
�بتغاً¼  ال  �لدنيا،  
هل  من  �لصيت 
عقابه.  من   àخوف  "
 �هللا  ملرضا� 
"عن هؤال¼ "
مثا%م يقو� �هللا جّل 

عما%م ال تنفعهم  منفعة  Vu :شأنه
�"حانية، بل Ôuا عدمية �جلد"ª من 

�ملنظو� �لر"حا<، شأÔا شأV �لرما� 
�لذ� ִדب عليه �لريا³ "�لعو�صف، 
كذلك  
ثر،  من  للرما�  ُتبقي  "ال 
سو« يبطل �هللا 
عما%م » �آلخر�. 

جل  �ملر¼ من  به  يقو]  ما   V
 �لك 
نفعه  ينحصر   V
 Îب  فقط  �لدنيا 
فيها فحسب. "ال ظلم "ال uجحا« 
أل�  �حلقيقي  �جلز�¼   Vأل �لك،   «
عمل uمنا هو �لك �لذ� يترتب عليه 
"فق �لنو�ميس �لطبيعية، "يستو� » 
هذ� �جلز�¼ �ملؤمُن "�لكافر. فمثًال من 
�جلز�¼  نا�  "ساعدهم  �لفقر�َ¼  َتَفّقَد 
» �لدنيا؛ �u يشكر"نه "يقدموV له 
خدماִדم بشّتى �لطر�، بل "َيفد"نه  
باأل�"�³ 
حيانà. "من كاV صا�� 
�حلديث يثق به �لناÁ، فينتفع بثقتهم 
بشّتى �لصو�. V�u فما ��] �ملر¼ ينا� 
�لدنيا  �لطبيعي على عمله »  �جلز�¼ 
 V
 �هللا  على  حق   �
 له  يبقى  فال 

.àيض
Îزيه عليه » �آلخر� 
�بتغاَ¼   Jخل� يعمل  �لذ�  "لكن 
بعملني:  يقو]  فكأنه  �هللا  مرضا� 
عمل ظاهر� "عمل cخر باطä هو 
�إلخالë "�لطاعة هللا تعاr، "لذلك 
 �
  ،àمز�"ج جز�ً¼  عليه  يستحق 
جانب   ru لعمله،  �لطبيعية  �لنتيجة 
جز�¼ uضا» cخر عند �هللا، "هو ما 

يسمى بالثو�b » �آلخر�. "�لبديهي 
يستحقه  ال  �إلضا»  �جلز�¼  هذ�   V

�لظاهر�  عمله   Vيكو �لذ�  uال 
مصحوبà بعمل باطä هو �لرغبة » 
 ´Jما غ
 .bضى �لّر�حلصو� على �
 « ناله  ما  uّال  �جلز�¼  من  له  فليس 

�لدنيا.
 V
 "هو  لآلية  cخر   êًمع "هنا� 
ضّد  �حلق  
عد�¼  يبذ%ا  �ل®  �جلهو� 
�ين �هللا تعاr سو« تبو¼ بالفشل، 
 bهو �ملسبب لألسبا rهللا تعا� Vأل
مكائدهم  يد�  فكيف  "خالقها، 

تنجح ضّد �ينه � .
 rهللا تعا� V

نه Îب 
V نتذكر  Jغ
 àُفرص  àيض
 �ينه  ألعد�¼  يهيئ  قد 
 àحيان
  Vققو¿  �u �لكا�بة  للفرحة 
لكي  �لك  عابر�،  مؤقتًة  �نتصا��ٍ| 
يتجلى �هللا بقد�ته "جالله بعد �لك 
"لكي   ،àضوح" 
كثر  صو��  على 
�لسليمة  �لطبائع   bألصحا ُيتيح 

.Vفرصة �لتوبة "�إلميا
�لّضال�  هو  تعاr﴿�لك  قوله  
ما "
هنا�  ليس  
نه  منه  فاملر��  �لبعيد﴾ 
من   àمقت 
ك� " بشاعًة  
شّد  هال� 
 V"� كلية  �ملر¼  جهو�  تضيع   V

عليه  تنقلب  بل  ُمرضية،  نتائج   �


.àمساعيه "باًال "عذ�ب
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من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

�ألسو� �لحسنة


ِبي ُهريرَ� َقاَ�: قاَ� �لنَّ� �: َمْن َلْم َيَد� َقوَ� �لزُّ"ِ� "�لَعَمَل ِبِه َفَليَس ِهللا َحاجٌة ِفي 
Vْ َيدَ�  ‡¬
َطَعاَمه "َشَر�َبه. (صحيح �لبخا��، كتاb �لصو])

 Vََمَضا�َيْعَتِكُف �ْلَعْشَر �ْألََ"�ِخَر ِمْن َ Vَلنَِّبيَّ  َ� َكا� َّV
¬‡ ُعْرَ"َ� ْبِن �لزَُّبْيِر َعْن َعاِئَشَة َ�ِضَي �هللا َعْنَها َ
َحتَّى َتَوفَّاُ́ �هللا ُثمَّ �ْعَتَكَف َ
ْ�َ"�ُجُه ِمْن َبْعِدِ́. (صحيح �لبخا��، كتاb �العتكا«)


ْجَوَ� َما َيُكوVُ ِفي َ�َمَضاVَ ِحَني َيْلَقاُ́ َ Vََكا"َ ،Áِْجَوَ� �لنَّا
¬‡ �ْبِن َعبَّاÁٍ َقاَ�: َكاVَ َ�ُسوُ� �هللا �َ  َ
ِجْبِريُل. َ"َكاVَ َيْلَقاُ́ ِفي ُكلِّ لَْيَلٍة ِمْن َ�َمَضاVَ َفُيَد�ِ�ُسُه �ْلُقْرVَc. َفَلَرُسوُ� �هللا � َ
ْجَوُ� ِباْلَخْيِر ِمَن �لرِّيِح 

�ْلُمْرَسَلِة. (صحيح �لبخا��، كتاb بد¼ �لوحي)
 

ُه  ُه ِمْن ِصَياِمِه �ْلُجوُ� َ"�ْلَعَطُش َ"ُ�bَّ َقاِئٍم َحظُّ 
َِبي ُهَرْيَرَ� َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ� �هللا �: ُ�bَّ َصاِئٍم َحظُّ ‡¬
َهُر. (مسند 
(د بن حنبل، باقى مسند �ملكثرين) ِمْن ِقَياِمِه �لسَّ

َباُ�  َما  َقا�:  �ْلَماُ¼،  َعَلْيِه   ُّþُيَر ِبَرُجٍل ِفي ِظلِّ َشَجَرٍ�  َمرَّ  
Vَّ َ�ُسوَ� �هللا � َ �ِهللا  َعْبِد  ْبن  ¬‡ َجاِبر 
َفِر، َ"َعَلْيُكْم  َصاِحِبكم َهَذ�؟ َقاُلو�: َيا َ�ُسوَ� ��هللاِ، َصاِئٌم. َقاَ�: uِنَُّه لَيَس ِمَن �ْلِبرِّ َ
Vْ َتُصوُمو� ِفي �لسَّ

َص َلُكْم َفاْقَبُلوَها. (سنن �لنسائي، كتاb �لصيا]) ِبُرْخَصِة �ِهللا �لَِّتي َ�خَّ
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من كال� �إلما� �لمهد�

ª"�%د �ظَهر �خلسـو« "فيه نـو
هّبـْت �يـا³ �لنصر مـن  Hبوبنا
ْ|  ثيـاbُ  َغمامها »  ليلـٍة  ُقـدَّ
قمٌر  ُمعـُني  �لصـا�قـني مبا�ٌ�
�ِ�« �لكسـوُ« خسـوَفه من �بنا
ÿس �لضحـى بر�ْ| برعـِب ُمباِ�ٍ�

سـقطْت على �
Á �ملخالف صخرٌ�    

 uنـا صفحنا عن تفاُحــِش قوِلِه
لكـْن ُمؤيُِّدنا �لذ�  هـو ناظـٌر
نصـٌر مـن �هللا �لقـريـب بفضله

ُقِضي �لنــز�ُ� "شـاهد�V تظاهَر�      
بَدالله قمــٌر كمـثل (ـامـٍة 
كأÔا  bلقلـو� ִדد�  ِقْطعـاُتهـا 

" مثـل  "�ÿـٍة  َ
َسـفَّ  َنُؤ"ُ�ها
يا 
يهـا  �ملتـجرمـوV  بعجـلٍة
َبْهِمكم ــَل  
سـًفا تأجُّ ªكنا نر
�لُغوُ� جوهـَر عقله "قد �سـتبا³ 
Vu �لسـعيد Îـي¼ ملتِقـَط �لنُّهى
uنا سـلخنا شـهر �مضـاV �لذ�
�لقمـٌر سـا�يٌة "مثـُل عشــّيٍة
هـذ�  مـن  �هللا �ملهـيمـن cيـٌة

خـJٌ لنـا "خلـJنـا 
مـٌر بد�
مشـمولٌة  قد  بّر�| حـرَّ  �لِعد�
بـرُ� �لر"�عد كاV فيهـا  ُمْرِجد�
��َ َحكـٌم  ُمِهُني �لكا�بـني  ִדـدُّ
لُيِهَني  فّتاًنا   شـرير�  مفســد�

فتلك َ
ْ] سـيٌف  مبيـد  ُجـرَِّ��
ªكاُملد  "
 ه  َشـجَّ ـْمَهرّيِة  كالسَّ

قلنـا َجهوٌ� قد َهـَذª متجـّلد�
ما شـا¼ 
V يؤ�� �لعبيـُط ُمؤيَّد�
ــر موعد� Vu �ملهيمـن ال يؤخِّ


åَد�  � دَّ 
لـََ  rـت �ملـو ليبـكِّ
 ÿس بتبشـJٍ ُتشـاِبُه ُهـْدُهـد�
ªـسٍ مقتَدÿ þَُ�َبـٌر جتـّد نقو

غيد� ""جًهـا  � كمخد"�  خـدًّ
حسـًد� َتَجرََّ] غيُمكـم "تقـدَّ��
�� فاليـو] َصفُّ �ملفـسـدين  تبدَّ
ح± �نثــê ِمن 
مـر´ متـرّ���
"لقيطُة �لشـيطاVِ يـز�� ملحد�
تفّرَ�� �لكسـو«  فيه �خلسو« مع 
ªلشـمس غاٍ� ُمدِجٌن َقْطَر �لند�"
 لُيبيـد َمن تر� �%ـدª متعـّمد�

  (من كتاb نو� �حلق، �لثا<)
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بنا¼ �جلماعة ru "ªسر� "�لتقو
مبزيد من �حلزV "�ألسى تنعى 
 حفيدَ� سّيِدنا �ملسيح �ملوعو� عليه �لصال� "�لسال]،
 "كرميَة حضرِ� �ملصلح �ملوعو� �ضي �هللا عنه، 

""�لدَ� حضرِ� 
مJ �ملؤمنني �خلليفِة �خلامس نصر´ �هللا،
 �لسيدَ� سّيد� ناصر� بيغم

 حيث �نتقلت ru �(ة �هللا تعاr مساَ¼ �جلمعة �لتاسَع "�لعشرين من يوليو/متو�
 » �لساعة �لسابعة uال ُ�بًعا » �بو� بباكستاV، عن عمر يناهز مئة عا]. 
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"قد متْت صال� �جلنا�� "�لدفن يو] �لسبت بعد صال� �لعصر » �بو�.
تغمد �هللا �لفقيد� �لغالية بو�سع �(ته "
سكنها فسيح ِجنانه 

عند قدَمْي سيِدنا "موالنا Hمٍد �ملصطفى صلى �هللا عليه "cله سلم 
"خا�ِمه سّيِدنا �ملسيِح �ملوعو� عليه �لصال� "�لسال].

 cمـني.
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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



١٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد الرابع - رمضان ١٤٣٢ هـ  - آب / أغسطس ٢٠١١ م

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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�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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التقوى

 �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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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.
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تعالو� نرتب 
فكا�نا لعل �هللا يهدينا، فإV �مضاV فرصة فريد� ال��ها� �بيع �أل�"�³ �ملستعد�.
"بعد´ قد تنا� �لر"³ تصريح �إلقامة » جنب �هللا،  للتقد] » �ال��ها� بال خريف ح± لقا¼ �هللا.

.Vهدية �ملعني �ملستعا Vcموسم �لقر Vمضا�هللا "جعل � bملن يستعني �هللا فقد �ستجا" 
"�لقرVc ما¼ �لسما¼ ¿يي به �هللا 
�� �لر"³ بعد موִדا.
"لكن �ملـا¼ ال يفـعل شيـئا لو ¶ Îـد �لبـذ��،

Vu ß �لبذ�� ال تنبت لو كاV �لسوÁ قد توغل فيها "صا�| بذ�� �ر�.
"�لبذ�� �لسليمـة » هذ� �ملقا] هي �لصد� �ملطلق، "�لتو�ضع �لذ�ئب،

 "�خو� �لر"ru ³ �ֲדا » �لصلو�| "�لتال"� "�لتهجد متخـلية عن كل َمن حولـها،
"عن كل �للغو �لثائر حول	ـها. "خاصة �لصد� » قر�¼�: �هدنا �لصر�ò �ملستقيم،

 صا��� من جذ� �لقلب،  فبها ستتقبل �لر"³ �لصا�قني بتو�ضع ح± "لو كانو� من بال� �%ند �لبعيد�.
نعم بكلمة "�حد� تتغJ ليلة 
� شعب من 
مة Hمد صلى �هللا عليه "سلم.  

"�لقرVc فيه سر كامن، "هو خ� �ملهد� عليه �لسال]، "قد 
نزله �هللا ليلة �لسعد "�لسعو�،
"ضمنه خ� �ملهد� �ملعهو�،  "جعل فيه �لفرصة �لكاملة
لنقل 
هل �لعد] ru �لرفعة "�لقد� �ملحـتر] "ru �لوجو�.
ليـلة قد� تتجد� » عصر �لغلياV "�لزال�� �ملشهـو��.

ال صيا] مع كذb �للساV "تر�يد´ بني �لناÁ، "خاصة عن 
"ليا¼ �هللا،
"ال صيـا] مع تغـذيـة �لعـقـل بالكـذå ،bاعا "تصـديقا. 

،Áكله من �لنا bجلو« عن تنا"� �لكذ� Vلصيا] يشمل صو� Vu
 .Áما] �لنا
 bلعني، "يشـمل عد] تقـيؤ �لكذ� "
 Vمن �أل�

gفتحي عبد �لسال 

◊ö]e’\;◊·^;g^Ä;;flŸ;ÏfiË¡

‹]ËŒ’\Â;‹]Ëë’\;Ö‚å;\ÂÑÖt

‡]pÖ‚∏\;ÎÖ·]Ω;flŸ

Ô]⁄â’\;Ô]Ÿ;‡`ÖŒ’\Ô]⁄â’\;Ô]Ÿ;‡`ÖŒ’\
]‚hÊŸ;Å¬d;{ÂÖ’\;ôÑ^;!\;„d;ÈË´;]‚hÊŸ;Å¬d;{ÂÖ’\;ôÑ^;!\;„d;ÈË´;

‡]ïŸÑ;∫;”e÷Õ;j�ià\

‡]ïŸÑÂ;‡`ÖŒ’\Â;;;;;;;8fi’\

�



اجمللد الرابع والعشرون، العدد الرابع - رمضان  ١٤٣٢ هـ  - آب / أغسطس ٢٠١١ م

٢٦

التقوى

هذ�  علينا  هّل  كلما 
َكُثر|  �لفضيل  �لشهر 
�لناÁ، "كُثر  �ستفتا¼�| 
متعتهم   V"دÎ لذين�  ª"لفتا� Hترفو 

"مكانتهم » �إلجابا| �ملطّولة.
طاملا �ستغربُت من هذ� �لفقه �لذ� هو 
علما¼ "æتهدين "Hترفني   ru ¹اجة 
» قر�¼� (
مها| �لكتب)! فما ��مت 
�آليا| �لقرcنية �ل® تتحد� عن �لصيا] 
Hد"�� جد�، "مثلها �ألحا�يث، "ما 
فلما��  �لعربية،   Vيفهمو  Áلنا�  [��
�ِحلرفة؟! 
ال تكفي هذ´ �آليا|  هذ´ 

"�ألحا�يث؟ 
هي معقد�؟
عن  تتحد�  �ل®  �آليا|  لننقل 

�لصيا]:
َعَلْيُكُم  ُكِتَب  cََمُنو�  �لَِّذيَن  
َيَُّها  ﴿َيا 
َياُ] َكَما ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  �لصِّ

َفَمْن  
َيَّاًما َمْعُد"َ��ٍ|   * Vََتتَُّقو َلَعلَُّكْم 
 �ٌ َكاVَ ِمْنُكْم َمِريًضا َ
ْ" َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُيِطيُقوَنُه  �لَِّذيَن  َ#َعَلى  
َخَر ُ 
َيَّاٍ]  ِمْن 
َفَمْن َتَطوََّ� َخْيًر�  ِفْدَيٌة َطَعاُ] ِمْسِكٍني 
 Vْuِ َتُصوُمو� َخْيٌر َلُكْم Vْ
َفُهَو َخْيٌر َلُه َ"َ
�لَِّذ�   Vََمَضا�َ َشْهُر   *  Vََتْعَلُمو ُكْنُتْم 
�ْلُقْرVُcَ ُهًدª لِلنَّاÁِ َ"َبيَِّناٍ|  ِفيِه  
ُْنِزَ� 
ِمَن �ْلُهَدª َ"�ْلُفْرَقاVِ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم 
 "ْ
َ َمِريًضا   Vََكا َ"َمْن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  �لشَّ
ُيِريُد  
َخَر ُ 
َيَّاٍ]  ِمْن   �ٌ َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى 
�ْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َ"َال  �ْلُيْسَر  ِبُكُم  �هللا 
َ� َ"لُِتَكبُِّر"� �هللا َعَلى َما  َ"لُِتْكِمُلو� �ْلِعدَّ
َتْشُكُر"Vَ﴾  (سو��  َ"َلَعلَُّكْم  َهَد�ُكْم 

�لبقر�)
uَِلى  �لرََّفُث  َياِ]  �لصِّ لَْيَلَة  َلُكْم  
ِحلَّ ُ﴿
 Áٌلَِبا 
َْنُتْم "َ َلُكْم   Áٌلَِبا ُهنَّ  ِنَساِئُكْم 
 Vََتْخَتاُنو ُكْنُتْم  
َنَُّكْم  �هللا  َعِلَم  َلُهنَّ 

َعْنُكْم  َ"َعَفا  َعَلْيُكْم   bََفَتا 
َْنُفَسُكْم 
َما َكَتَب �هللا  َ"�ْبَتُغو�  َباِشُر"ُهنَّ   Vَََفاْآل
َيَتَبيََّن َلُكُم  َلُكْم َ"ُكُلو� َ"�ْشَرُبو� َحتَّى 
�ْألَْسَوِ�  �ْلَخْيِط  ِمَن  �ْألَْبَيُض  �ْلَخْيُط 
�للَّْيِل  uَِلى  َياَ]  و� �لصِّ 
َِتمُّ �ْلَفْجِر ُثمَّ  ِمَن 
ِفي   Vََعاِكُفو 
َْنُتْم "َ ُتَباِشُر"ُهنَّ  َ"َال 
�ْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُد"ُ� �هللاَِّ َفَال َتْقَرُبوَها 
َلَعلَُّهْم   Áِلِلنَّا cَياِتِه  �هللا  ُيَبيُِّن  َكَذِلَك 

َيتَُّقوVَ﴾ (سو�� �لبقر�).
تبني فضل   �Jحا�يث كث
 ß جا¼| 
عن  �المتنا�  
نه  "توضح  �لصو]، 
طو��  "�جلما�   bلشر�" �ألكل 

.�J، كما » �آلية �ألخ�لنها�
ما�� بقي æهوال؟ ملا�� يسألوV؟ ملا�� 

يتحدثوV عن 
شيا¼ ال قيمة %ا؟
 « uسال]   äب� من  يطلب   Á�ُّمد
مقاال   
يقر  V
  Áلسا�� �لصف 

 ها{ طاهر
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هي  فما  �لصيا].  مباحا|   :Vبعنو�
 Áُ�ملد� كتبها  �ل®  �لصيا]  مباحا| 
�لسباحة،  Ôuا:  نقال؟  نقلها   "
  äالب
"�الكتحا�، "�ملضمضة "�الستنشا�، 
"بلع  �لشرجية،  "�حلقنة  "�حلجامة، 

�لريق!!!

� �ستفز��! ملا�� يتحد� عن �حلقنة 

حد  �بن  يستفيد  "ما��  �لشرجية؟ 
طر  عشر عاًما من هذ� �لكال]؟ "هل̈ 
�لسباحة   V
 بساطة   Áلنا� 
شد  ببا� 
�ملباحا|  بقية  "كذلك  
حد�؟  تفطر 

�ل® �كرها؟
خذ هذ´ �ألسئلة �ملوجهة البن عثيمني 

"�بن با�:
١. خر"� �لد] من �لصائم هل يفطر؟

٢. هل Îو� للصائم 
V يقبل �"جته 
 Vمضا�هو » " þيد�عبها » �لفر�"

�لصو]  �لصائم » Ôا�  �حتلم   ��u  .٣
من �مضاV فما حكم صومه ؟

٤. هل Îو� �ستعما� �لطيب، كدهن 
Ôا�   « "�لبخو�  "�لكولونيا  �لعو� 

�مضاV؟
قو�  �غتسل "بسبب  ٥. �جل صائم 
من  جوفه   ru �ملا¼  �خل  �ملا¼  ضغط 

غJ �ختيا�´ فهل عليه �لقضا¼؟
 « يفطر   Áلنا�  bغتيا� هل   .٦

�مضاV؟
٧. هل يبطل �لصو] بتذ"� �لطعا]؟

على  �إلجابة   Áلنا� يستطيع  ال  ملا�� 
Vu البن  قا� %م  �ألسئلة؟ "من  هذ´ 
على  قد�ִדم  عن  تزيد  قد��  با� 

uجابتها؟
فنسأ� سائله:  �أل"�:  �لسؤ��  لنأخذ 

ال  مفطًر�؟  �لد]  خر"�   Vيكو ملا�� 
عن  �المتنا�  هو  �لصيا]   V
 تعر« 
طو��  "�جلما�   bلشر�" �ألكل 
 ،V�u .جتهل �لك V
�لنها�؟ ال ميكن 
ما عالقة خر"� �لد] من �للثة 
" من 


" من 
� جر³؟ Á
�لر
"هكذ� يقا� للسائل �لثا<، فما �ملانع 
لكن  ِجماًعا؟  ليس   [�� ما  �لك  من 
�لصائم ¿ا"� 
V يستغل Ôا�´ » طاعة 

�هللا، ال فيما يقترb من �ملمنو�. 
 Vيقا� للثالث "�خلامس: ملا�� تسأال"
بسبب  �ملر¼  يفطر  هكذ� سؤ��؟ هل 

شي¼ ال �خل له به؟
"ُينهر �لر�بع على سؤ�له عدمي �لقيمة، 
�لعطر   Vيكو  V
 بباله  ¨طر  فلما�� 

مفطًر�، 
هو طعا] "شر�b؟
�لغيبة  بعد]  �كتِف   :Áللسا� "يقا� 
تسأ�  "ال   Vمضا�  Jغ"  Vمضا�  «
يقو]  �ملر¼  ظّل   ��u سؤ��.  هكذ� 
قيمة  فال   ،Vمضا�  « بالسيئا| 
�لنتيجة  ¿د�  من  "لسنا  لصيامه. 
�لنهائية للحسنا| "�لسيئا|. "�لغيبة 
��جا|، "�ملحرما| كلها ��جا|، 

 .ßu �
 Á�ال ميا V
"�لصائم ¿ا"� 
"كفى.

"يقا� للسابع: 
ال تعر« معê �لصو]؟ 
للجو«؟  �لتذ"�  هذ�  يدخل  هل 
"هكذ�  "حد�.  �إلجابة  �عر« 

�ألسئلة �ألخرª مهما كثر|.
هذ´   Vُيسألو �لذين  �لفقها¼  "ليت   
ما   �Jفكث عليها!   Vيتفقو �ألسئلة 
�لعو�ّ] 
كثر قد��   V
 äظ" .Vتلفو¨
ليسو�  ألÔم  منهم،   ªلفتو� على 

حد  يقو�  ال  �ألقل  فعلى  مبُتخمني. 
من �لعو�ّ] 
c Vية » �لصيا] منسوخة، 
�لفقها¼!!!  من  عد�  هذ�  يقو�  بينما 
�لعظيم عن   Vcلقر�  Vفالعو�ّ] ينـزهو

مثل هذ�.

يها �ملشايخ، حتدثو� عن �حلكمة من 
فسا�  عن  �ألخال�..  عن  �لصيا].. 
بد�   ..Jلتغي�  bجو"" �ملجتمعا| 

�حلديث عن فقه ُمتخم.
�ألحكا]  سهولة  على   Áلنا� َعّو�"� 

يديهم،  متنا"�   « 
Ôا " �لشرعية، 
 Vu نفسهم

V %م قد�� على uجابة "
�تقو� �هللا، ألV �هللا يقو�: ﴿"�تقو� �هللا 
ليس  "�لفقه  �لدين  �هللا﴾.  "يعلمكم 
 ru علم ُمتخم، بل ¹اجة ru ¹اجة
من  يستفيد  ال  �ملتقي   Jغ"  .ªتقو
تستطيعوV جلم شهو�ته  �لفتوª، "ال 

 .ª"بفتا
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بني  �لعالقة  فهم  لعل 
�لن� � "�لقرVc �لكرمي 
 Áألسا� �ملحو�  هو 
�لفكر   Á�مد� حوله  توّ�عت  �لذ� 
�إلسالمي "تباينت. "بقد� ما فّرقت 
هذ´ �ملد��Á بني �لن� "�لقرVc بقد� ما 
�بتعد| عن جا�� �لصو�b. "�حلقيقة 

V �لقرVc هو مر�c قلب �لن� � �ل® 
يستطيع   � له  
بدية  صو��  تعكس 
قيا]   ru بتأملها  ¿ظو�   V
  Vملؤمنو�
�ملهد�  �إلما]  جا¼  "قد  �لساعة. 
على  مؤكد�   � �ملوعو�  "�ملسيح 
�لتوحد بني �لن� � "�لقرVc �لكرمي، 
"كاV هذ� �ألمر عالمة فا�قة » فكر 
�جلماعة �إلسالمية �أل(دية، "مفتاحا 
�ملعضال|،  من   Jكث حلل  عظيما 

"للحكم فيما �ختلفت فيه �لفر�.
على  �لكرمي   Vcلقر� نز"�  يكن  فلم 
 rتعا �هللا  
عد´   V
 بعد  uال   � �لن� 
عينه،  على  "صنعه  كامال،  uعد��� 
 V
 يستطيع  ��سخا  جبال  "جعله 
�لذ�  �لوحي  هذ�  نز"�  يتحمل 
خاشعا  ألصبح  جبل  على  نز�  لو 
متصدعا من خشية �هللا. "قد 
شا� �هللا 

تعاru r هذ´ �حلقيقة » قوله:
َجَبٍل  َعَلى   Vَcْلُقْر� َهَذ�  
َْنَزْلَنا  ﴿َلْو 
ًعا ِمْن َخْشَيِة �هللا  َلَر
َْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ
َلَعلَُّهْم   Áِلِلنَّا َنْضِرُبَها  �ْألَْمَثاُ�  َ"ِتْلَك 

ُر"Vَ﴾ (�حلشر ٢٢) َيَتَفكَّ
كذلك كاV �هللا تعاr قد صنع فطرته 
من �جاجة فائقة �للمعاV "�لشفافية، 
بنو�  يضي¼  يكا�  نقيا  �يتا  
"�عها "

�لوحي "لو ¶ ينـز� عليه، كما قا� 
:rتعا

﴿َيَكاُ� َ�ْيُتَها ُيِضيُ¼ َ"َلْو َلْم َتْمَسْسُه 
َناٌ� ُنوٌ� َعَلى ُنوٍ� َيْهِد� �هللا لُِنوِ�ِ́ َمْن 
َيَشاُ¼ َ"َيْضِرbُ �هللا �ْألَْمَثاَ� لِلنَّاÁِ َ"�هللا 

ِبُكلِّ َشْيٍ¼ َعِليٌم﴾ (�لنو� ٣٦)
�ضي  عائشة  �لسيد�  �ختصر|  "قد 
�لن�  بني  �لتوحد  هذ�  عنها  �هللا 
ُخُلُقُه   Vََكا﴿ بقو%ا:   Vcلقر�"  �
باقي   bكتا 
(د،  (مسند   ﴾Vَcْلُقْر�
�لصو��  "�ُخلُلُق هو  �ألنصا�).  مسند 
�َخلْلق  يطلق  بينما  للَخْلق،  �لد�خلية 

على �لصو�� �خلا�جية.
"هكذ� فليس �ألمر- كما ¿ا"� بعض 
 V
 يصو�"´-   V
 �ملسلمني  �ملفكرين 
 Vنساu عظيم نز� على bكتا Vcلقر�

متيم 1بو �قة
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uثبا| صد�   Vا"لو¿" ، 
ّميٍّ بسيط 
¿تويه  ما   V
 على  بالتأكيد   Vcلقر�
�لن�  قد��   « هو  مما  ليس   Vcلقر�
� "�ستطاعته 
" مما يقع » مد��� 
 V
 عندهم  يثُبت  "هكذ�  فهمه! 

�õ شك.   V"� من عند �هللا Vcلقر�
مغالطة   « هؤال¼  يقع  �لو�قع،   «"
عظيمة، كما 
Ôم يسيئوV �أل�b من 
�لن� �؛ "من 
سا¼ �أل�b من �لن� 
� تباعد من �ضا �هللا تعاr، "قطع 
�ملتدفق  �لنبو�  �لعلم  بينبو�  صلته 
�جلّم مع   bأل�� متطلباته   �"
 �لذ� 
�ملقا] �لعظيم للن� �. "من �لطبيعي 
ما   Vسرعا هؤال¼  
مثا�   ªتر  V

 �ٍ�" « V"يهو ß بفكرهم Vيتخبطو

من �جلهالة سحيق.
نابع  هذ�  قو%م   Vفإ �لو�قع،   «"
خْلق  بني  للعالقة  فهمهم  عد]  من 
 Vكو�يد ال  
Ôم  كما  "كلمته،  �هللا 
بني  �لعالقة  "طبيعة  �لوحي  حقيقة 
فلله  عليه.  يتنـز�  "َمْن  �لوحي 
 Vإلنسا� "خْلق  "�ألمر؛  �خلْلق   rتعا
"تكوينه "تركيبه �جلسد� "�لنفسي 
هو فعل �هللا، بينما �لوحي هو كلمة 
�هللا �ل® هي من 
مر´ �لذ� يتشكل من 
خالله �خلْلق "¨ر� ru حيز �لوجو�. 
تناقض  هنالك   Vيكو  V
 "يستحيل 
"خلقه،  �هللا  كلما|  بني  تباين   "


"ال  �لنو�   ru �خلْلق ال ¨ر�   Vu  �u
يتشكل بصو�� ما uال بكلمة �هللا �ل® 
تطابقه. كذلك فإV �هللا تعاr قد 
عّد 
لصفاته  � "جعله عرشا  �لن�  قلب 
تعاr بكلماته، ß �ستوª عليه "
نز� 
�لكرمي.   Vcلقر� صو��   « كالمه 
�لكرمي   Vcلقر� 
نز�  قد   rتعا فاهللا 
�لن�  شخصية  على  نتعر«  كي 
ֲדا،  "نقتد�  "نتمثلها  "نفهمها   �
"�ل® هي » حقيقتها مرc´ لصفا| 
 ¶ "لو  لعرشه.  "مظهر�   rتعا �هللا 
ينـز� �لقرVc لبقيت هذ´ �لشخصية 
من  �لعظيمة كنـز� èفيا، "ألصبح 
�ملتعذ� على �لناÁ �لسلو� » طريق 
�لوصو� ru �هللا �لذ� ¶ يكن ألحد 


V يشقه سوª �لن� �.
uمنا  هؤال¼  من   �Jكث  V
 شك  "ال 

Ôم  منهم  ظنا  هذ�  بقو%م  قالو� 
بذلك ُيظهر"V معجز� �لقرVc �لكرمي 


حقية 
نه من �هللا تعاr. "لكن هذ� "
 Vبأ �العتر�«   ru  ª�
  Vu �لقو� 
 « 
نه  uال  �هللا،  عند  من  هو   Vcلقر�
من  �الستفاضة  طريق  يسد  �حلقيقة 
 « يولد  "ال  �لكرمي،   Vcلقر� فيو� 
نفس �إلنساV (اسة "حبا "�حتر�ما 
 Vإلنسا� ¿ر]  مما   ،� للن�  "تقدير� 

من فيوضه � "قوته �لقدسية.
�ملجا�  يفتح  �لقو�  كذلك فإV هذ� 
�لكرمي   Vcلقر� على  لالعتر�� 
"�لتشكيك فيه. فلو 
V �لقرVc �لعظيم 
قد نز� �"V مناسبة مع خْلق �لن� � 
"خُلقه V�u لكاV من �ملقبو� �عتر�� 
ُنزَِّ�  َلْوَال  �لكافرين بقو%م: ﴿َ"َقاُلو� 
�ْلَقْرَيَتْيِن  ِمَن  َ�ُجٍل  َعَلى   Vُcْلُقْر� َهَذ� 

َعِظيٍم﴾ (�لزخر« ٣٢)!!
على   Vcلقر� نز"�   V
 �عمو�  فقد 
 « �حلكمة  من  ليس  بسيط  شخص 
 Áلنا� سيحر]  �لك   Vu  �u شي¼. 

فـإن اهللا تعاS قد أعّد قلب النe � وجعله عرشـا 
لصفاتـه تعـاS بكلماتـه، ¯ اسـتوى عليـه وأنزل 
كالمه ! صـورة القرآن الكرمي. فـاهللا تعاS قد أنزل 
 eالقـرآن الكـرمي كـي نتعـرف على شـخصية الن
� ونفهمهـا ونتمثلهـا ونقتـدي بهـا، والـª هي ! 
حقيقتها مـرآه لصفات اهللا تعاS ومظهرا لعرشـه.
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 Vأل �لقرVc؛  من  �الستفا��  من 
�لشخص �لذ� نز� عليه بسيط قد ال 
يستطيع �لقيا] بو�جباته بسبب ضعفه 
"بساطته، 
" قد ال يعر« قْد� ما نز� 

عليه – حاشا هللا!
�لن� � ¶ يكن بسيطا   V
"�حلقيقة 
 "
 �لعلم  من  Hر"ما  يكن   ¶ كما 
 rهللا تعا� Vu خر. بلc ¼شي �
من 
بعثته  قبل  بقومه  تكفل  قد  
جله  من 
من  "cمنهم  جو�  من  
طعمهم "
مبئا|  بعثته  قبل  �لك   Vكا" خو« 
بنفسه  يعلمه   V
  ���
 "قد  �لسنني. 
 V"� ´ بربوبيته �خلالصة�مو
"يتكفل 
 "
 تعليمه   « فضل  ألحد   Vيكو  V

تد�  عظيمة  cية  تلك   Vلتكو تربيته 
�هللا  �بوبية  صفة  "ُتظهر  صدقه  على 
تعاr بأكمل صو�ها. "هذ� �ألمر ال 
بل  �لكرمي،   Vcلقر� معجز�  من  يقلل 
مقر"¼�  نسخة  نسختْين؛  منه  يقد] 
�لك   « متجسد�  "نسخة  متلو�، 

�لن� �لعظيم �.
 ،Vcلقر� هذ�  نز"�   
بد  Vمضا�  «"
�لوحي  بنا�  �لنقي  �لزيت  "�شتعل 
ح±  �لعا¶  بإنا��   
"بد �لسما"�، 

صبح سر�جا "هاجا "ÿسا » كبد 
 Vمضا� « Vcلسما¼. "قد نز� �لقر�
 V
 ru باإلضافة �
"قتا "موضوعا؛ 
 Vمضا�  «  Vكا  Vcلقر� نز"�  بد¼ 

"مغز�´   Vcلقر� موضو�   Vفإ كذلك 
 Vcلقر� Vكأ" ،Vمضا�يتمثل » شهر 

�يته.   Vتبيا  «" �كر´   « نز�  قد 
قد  �لشهر  هذ�   «  Vأل �لك   Vكا"
تصاعد| حر��� قلب �لن� كالرمض 
توقا ru لقا¼ �هللا، كما تولد فيه حر��� 
"(اÁ لعمل مزيد من �لصاحلا| لنيل 
مزيد من �لقرb �إل%ي؛ فكاV �لرمُض 

!Vمضا�ِّي �لشهر å" ،مضْين�
 « �ملؤمن  من   bملطلو�  Vفإ "هكذ� 
يتمثل صفا|   V
 �لكرمي  �لشهر  هذ� 
Îد´  �لذ�  �لكرمي  "خلقه   � �لن� 
�لكرمي،   Vcلقر�  « صو��  بأكمل 

ولـو � ينـزل القـرآن لبقيت هذه الشـخصية 
العظيمـة كنــزا ¦فيـا، وألصبح مـن املتعذر 
على الناس السـلوك ! طريـق الوصول إS اهللا 
.� eالـذي � يكـن ألحد أن يشـقه سـوى الن

ينبغي 
V ¨لق » نفسه حر���  كما 
"حر���   rتعا �هللا   ru "تو�  شو� 
�لن�  �غبة لعمل �لصاحلا| �ل® قد] 
 Vفإ � منو�جا كامال %ا » حياته. 
من  شيئا  نا�  �لك   ru �ملؤمن  سعى 
فيض �لن� � "نا� نصيبا من �لوحي 
 .� �لن�  ُخُلق  من   bقتر� ما  بقد� 
�هللا  "بركة جعلها  فأ� فضل "�(ة 
تعاr لنا ببعثة هذ� �لن� �! جعلنا �هللا 
"ممن  قد�´،  � حق  �لن�  يقد�  ممن 
�"ما،  بأسوته   Vيتأسو" به   V"يقتد
"ممن ينالوV فيوضا عظيمة من بركاته 

"من قوته �لقدسية. cمني.

وهذا األمـر ال يقلل مـن معجزة القـرآن الكرمي، 
بل يقدم منه نسـختْني؛ نسـخة مقـروءة متلوة، 
ونسـخة متجسـدة ! ذلـك النـe العظيم  �.
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* ُيسعد 1سر� "�لتقو�" 1/ حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  1نه بإمكا�م 
�ملؤمنني   E1م يلقيها    sل� �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر#
 y1د (1يدu �هللا)
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة #
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجاY �يا
� �ملوقع #�لضغط على 1يقونة خطب �جلمعة

 Bلعديد من  �لتسجيال� Eكما يسعدها �حاطتهم علما 1نه مت مؤخر� توف *
�ملرئية ل��مج �لفضائية �ألyدية M�A3 على موقع �جلماعة �لر�ي 
�لعر�، #من �1ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر y1د (
yه 

.Uمع �لعر Yهللا)، لقا�
للتنـزيل  �لرجاY �يا
� �ملوقع #�لضغط على 1يقونة 1
شيف �لفيديو.

www.islamahmadiyya.net
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التقوى

حتتل �ألمر�� �لقلبية 
 r"لوعائية �ملرتبة �أل�
�لوفـا�،   bسبا
  «
للمر�ضـة  �ئيس  سبـب  "هي 

» �لعـا¶.

مر�� نقص �لتر"ية �لقلبية  éتأ"
 « �إلكليلية  �لقلب  
مر��   "


Ôا  "يعتقد  �ألمر��  هذ´  طليعة 
تصلب  بسبب  �لغالب   « حتد� 
هنا�   V
 uال  "تضيقها  �لشر�يني 

سبابا 
خرª مثل تشنج �لشر�يني 
�ملر"ية للقلب �لذ� يؤ�� ru ما 
"بريـتـز  ðّنا�   àطبي يسمى 

ميتـا�".

تصلب �لشر�يـني
:(HEROSCLEROSRS)

"ميله مر"نته   Vلشريا� فقد   äيع 
 للصالبة، "¿د� هذ� طبيعيà مع
متفا"تة، بد�جا|  بالسن   �لتقد] 
 uال 
نه �ة عو�مل تسر� حد"ثه،
كالتدخني تعديله  ميكن  ما   منها 
(��تفا� �لشريا<  �لتوتر   òفر" 
 ضغط �لد]) "��تفا� شحو] �لد]
 "�لبد�نة، "
خرª ال ميكن تعديلها

 .كالسن "�لعو�مل �لو��ثية
 Jلتفس عديد�  نظريا|  ُ"ضعت 

�ها  �لشر�يني،  تصلب  ظاهر� 
 Respond)  نظرية �الستجابة لأل�ية

to Injury)، حيث تؤ�� 
�ية بطانة 

 ru تلفةè لشر�يني، بفعل عو�مل�
 Vلسما³ للدهو� ß ضعافها، "منu
باختر�قها  �لد]   « �ملوجو�� 
�جلد��  على  �لوقت  مع  فتترسب 
ملعته  فتضيق   Vللشريا �لد�خلي 
يترسب  "قد  �لد�خلي)،  (قطر´ 

عليها �لكالسيو] فتز��� صالبة.
�ملنتظم   Jغ �لسطح   V
 كما 
 « �لعصيد�  �لتصلب  لطبقة 
لتفعيل  يؤ��  قد   Vلشريا� بطانة 
 ªحدu لدموية "هي� �لصفيحا| 
مكونا| �لد] �ملسئولة عن �لتخثر 
يؤ��  �لذ�  �ألمر  (�إل�قا¼) 

�لدكتو
: �يهاy Uو�

a—…–W6îWÄ‘Y‡6Á„’ùWa—…–W6îWÄ‘Y‡6Á„’ùW



٣٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد الرابع - رمضان ١٤٣٢ هـ  - آب / أغسطس ٢٠١١ م

�لصفيحا|  من  �ملزيد  لتجمع 
فيضيق   ªألخر� �لد]  "مكونا| 
تتشكل خثر�  
كثر "قد   Vلشريا�
تسد �لشرياV كليà فيحد� نقص 

�لتر"ية.

كثر�لشر�يني عرضة للتصلب هي 
 úلدما�" للقلب  �ملغذية  �لشر�يني 
�لساقني. تدعى �أل"عية  "شر�يني 
بالشر�يني  للقلب  �ملغذية  �لدموية 
تضيق  يصل  "عندما  �إلكليلية، 
ال  ��جة   ru �إلكليلية  �لشر�يني 
يعو� �لد] �ملا� ع�ها كافيà لتلبية 
من  �لقلبية  �لعضلة  �حتياجا| 
�لغذ�ئية  "�لعناصر  �أل"كسجني 
تز���  �ل®  �لظر"«   « "خاصة 
لأل"كسجني  �لقلب  حاجة  فيها 
يسمى  ما  ¿د�  �جلهد،  
ثنا¼ 
سريريà بالذ¹ة 
" �خلنا� �لصد��  
"يتظاهر بأ¶ صد�� ¿د� 
ثنا¼ 
بالر�حة.  "¨ف  عا��  �جلهد 
تا]  �نقطا�  حد"�  حا�   «"

" شبه تا] للتر"ية �لدموية لفتر� 

جز�¼  بعض  عن   àنسبي طويلة 
�لقلب ¿د� ما يسمى �الحتشا¼ 
�لقل� "هنا يكوV �أل¶ 
شد "ال 
تعر�  "يصاحبه  بالر�حة  يز"� 
غزير "شحوb » �لوجه مع شعو� 

بالقلق "�خلو«. Vu خنا� �لصد� 
"�الحتشا¼ �لقل� يشكالV معà ما 

يسمى مبر� �لقلب �إلكليلي.

�لكوليستر#,  
تفا� � عالقة 
باأل�ماB �لقلبية: 


"ًال ما هو �لكوليستر"�؟ 
(�لشحمية)  �لدåة  �ملو��  من  هو 
"يدخل »  �جلسم،  �ألساسية » 
"خاصة  �ألنسجة  كل  تركيب 
كما  "�ملخ،  �لعصبية  �ألنسجة 
�%رمونا|  تركيب   « يدخل 
�جلنسية �لذكرية "�ألنثوية "كذلك 
�لصفر�"ية  �لعصا��  تركيب   «

�لضر"�ية %ضم �لدسم. 
�لكولستر"� من مصد�ين   éيأ  
�جلسم  يركبه  ��خلي  
ساسيني: 
» �لكبد "خا�جي يأé من �لغذ�¼ 
"خاصة �ألغذية �حليو�نية كاللحم 

  ru باإلضافة  �أل(ر،  "خاصة 
مشتقا| �حلليب " صفا� �لبيض. 
�ملا¼   « ينحل  ال  �لكولستر"� 
لذلك ينتقل » �لد] Hموًال على 
معها  يشكل  بر"تينية  حو�مل 
تسمى  �ملا¼   « �"�بة  جزيئا| 
"هنا�  �لشحمية،  �ل�"تينا| 

�ها : �ل�"تني  عد� 
نو�� منها 
 ،(LDL) لشحمي منخفض �لكثافة�
"�ل�"تني �لشحمي مرتفع �لكثافة 

 . (HDL)


شا�| ���سا| عديد� 
جريت 
 « �ملاضي   Vلقر� منتصف  منذ 
�لواليا| �ملتحد� �ألمJكية "على 
 V
  ru �ملرضى  من   �Jكب 
عد�� 
�لكوليستر"� »   ªمستو خفض 
خطر  ��فا�   ru يؤ��  �لد] 
قا�|  �لقلبية،  �أل�ما|  حد"� 
�لد��سا| ru طر³ فرضية  هذ´ 

داخلي  أساسيني:  مصدرين  من  الكولس�ول  يأ� 
الغذاء  من  يأ�  وخارجي  الكبد   ! اجلسم  يركبه 
األ"ر،  كاللحم وخاصة  احليوانية  األغذية  وخاصة 
البيض.  وصفار  احلليب  مشتقات    Sإ باإلضافة 
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التقوى

 r"أل� للمر�  (�حلمية-�لقلب) 
عا] ١٩٥٣ » جامعة مينيسوتا، 
"تقو� �لفرضية 
V �حلمية �لغذ�ئية 
�لتصلب  حد"�   «  �"� %ا 
 V
�لعصيد� للشر�يني �لذ� ميكن 
�إلكليلية،  �لقلب  
مر��  يسبب 
�ملحتوية  �ألطعمة  من  فاإلكثا� 
"�لدسم  �لكولستر"�  على 
�ملشبعة �ل® توجد بشكل �ئيسي 
كاللحم  �حليو�نية  �ملنتجا|   «
توجد  كما  "�لبيض  "�حلليب 
"�يت  �لنخيل  �يت   «  àيض

 Jجو� �%ند، "قلة تنا"� �لدسم غ
�ئيس  بشكل  توجد  �ل®  �ملشبعة 
�لبحرية  "�حليو�نا|  �ألåا�   «
 Vلزيتو� كزيت  �لنباتية  "�لزيو| 
"�لذ�� "�"�� �لشمس، يرفع نسبة 
�لكولستر"� �لضا� "بالتاÀ �يا�� 
�لشريا<  �لتصلب  حد"�  خطر 


مر�� �لقلب."
هذ´  كانت  �حلني  �لك  "منذ 
بني   Jكب جد�  مثا�  �لفرضية 
�أل�لة   V
 uال  "معا��،  مؤيد 
تز��  ما  �لفرضية  %ذ´  �لد�عمة 
"�خلطر   ãجد �ملبكر  "من  قوية 
للمرضى  �لطبية  �لنصائح   Jتغي

عو�مل  لديهم  �لذين  "خاصة 
خطو�� 
خرª لإلصابة بالتصلب 
�لشريا< "
مر�� �لقلب �لوعائية 
�لضغط  "��تفا�  �لسكر�  مثل 

�لشريا< "�لقصة �لعائلية.
منخفض  �لشحمي  �ل�"تني   Vu
يترسب  �لذ�  هو   (LDL) �لكثافة 
تد�Îيà » جد��V �لشر�يني عندما 
ترتفع كميته » �لد] مسببà �لتصلب 
لذلك   (Atherosclerosis) �لعصيد� 

يدعى بالكولستر"� �لسيئ.
فيحـمل   (HDL) �لـ  
ما 
"جد�  �لد]  من  �لكوليستر"� 
يدعى  "%ذ�  �لكبد   ru �لشر�يني، 
��تفا�   Vu" �جليد،  بالكوليستر"� 
مستو�´ » �جلسم ¨فض من خطر 
"�لعكس  �لقلبية  �أل�ما|  حد"� 

صحيح. 
تظهر �ملعلوما| �لوبائية 
V خطو�� 
�لد�¼  �لد�¼ �إلكليلي "بقية 
شكا� 
ترتفع  �لعصيد�  �لتصل�  �لوعائي 
�لد]   �"Jكوليست ��تفا�  مع 
"السيما نسبة �لكوليستر"� �لكلي 
�لكثافة   Àعا �لكوليستر"�   ru
�لد��سا|  
ظهر|  كما   .HDL

�ملجر�� على نطا� "�سع 
V خفض 

تركيز �لكوليستر"� �لكلي "تركيز 
�لكثافة  منخفض  �لكوليستر"� 
(LDL) ينقص نسبة �حلو��� �لقلبية 

"�حتشا¼  �ملو|  فيها  مبا  �لوعائية 
�لعضلة �لقلبية.

 ٢٧ مبر�جعة  قامت  ���سة   «

لف   ٣١ Ãو  (ÿلت  ���سة 
شخص)، ֲדد« ���سة 
ثر �فيض 
نسبة  على  �لغذ�¼  �سم  تعديل   "

�لوفيا| �إل�الية "تلك �لناجتة عن 
خال�  �لوعائية  �لقلبية  �ألمر�� 

نه  �لنتائج  فتر� ٦ 
شهر، 
ظهر| 
¶ يكن هنا� تأثJ مهم على نسبة 
�لوفيا| �لكلية، لكنها 
ظهر| ميًال 
للحماية من �لوفا� بأمر�� �لقلب 
�حلو���  من  "(اية  �لوعائية، 
�لقلبية �لوعائية. "» �لد��سا| �ل® 
�متد| �ملتابعة فيها ru عامني ظهر 
�حلو���  معد�   « ها]  ��فا� 
من  للحماية  "ميل  �لوعائية  �لقلبية 
��جة   Vu" �إل�الية.  �لوفيا| 
�حلماية من �حلو��� �لقلبية �لوعائية 
كانت متشاֲדة » �ملجموعا| عالية 
"منخفضة �خلطو��، "لكنها كانت 
�ملجموعا|   «  àحصائيu مهمة 
"خلصت  فقط.  �خلطو��  عالية 
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 Jتش �ملوجو��|   V
  ru �ملر�جعة 
 Vلكن قد يكو" Jخفض صغ ru
�لقلبية  �ألمر��  خطر   «  àمهم
�لوعائية » �لد��سا| �ل® �متد| 
 Vفإ  Àبالتا" سنتني.  من  ألكثر 
لكل  �حليا�  بنمط  �ملتعلقة  �لنصائح 
�لعالية ألمر��  من �"� �خلطو�� 
�لوعائية ("خاصة حيث ال  �لقلب 
تتوفر 
�"ية خفض �لكولستر"�)، 
 V
"�"� �خلطو�� �ملنخفضة، Îب 
تبقى كما هي ¹يث تشمل تقليل 
�لدسم �لغذ�ئية �ملشبعة "�الستبد�� 

�جلزئي بالدسم غJ �ملشبعة.  
"فيما يتعلق بد"� �أل�"ية �ملسّما� 
�لستاتني  (statins) �خلافضة لشحو] 
�لد] "�لكولستر"� » �لوقاية من 
�ألمر�� �لقلبية �لوعائية، 
ظهر| 
 ªسا| فو�ئدها خاصة لد��عد� �
سابقة  قصة  لديهم  �لذين   Áلنا�
ملر� قل� "عائي. "لكن �لدالئل 
 « لد"�ها  بالنسبة   àضوح" 
قل 
 Áلنا�  ªلد  �
 �أل"لية  �لوقاية 
uصابة  سو�بق  لديهم  ليس  �لذين 
قلبية "عائية، "الختبا� �لك قامت 
æموعة من �لباحثني مبر�جعة ١٤ 

لف شخص  (ÿلت ٣٤  ���سة 

تقريبا) 
جريت بني عامي ٢٠٠١ 
ru ٢٠٠٧. منها ١١ ���سة متت 
على مرضى لديهم حاال| Hد�� 
�لسكر�،  �لد]،  شحو]  (��تفا� 
�أللبومني  بيلة  �لضغط،  ��تفا� 
 V
 �لنتائج  
ظهر|  �ملجهرية). 
�لستاتني  مركبا|  �ستخد�] 
�لوفيا|  معد�  خفض   ru  ª�

بالنسبة  �ألمر  كذلك  �إل�الية، 
سو�¼  �لوعائية  �لقلبية  لألمر�� 
 Vنه كا
�ملميتة 
" غJ �ملميتة. uال 
هنا� �الئل على "جو� �نتقائية » 
تسجيل �لنتائج، "�لفشل » �صد 
 ru باإلضافة  �جلانبية،   |�Jلتأث�
�شتما� �لعينا| على 
ناÁ لديهم 

صًال uصابة قلبية "عائية. "لذلك 

نه   ru �ملر�جعة  خلصت  فقد 
فقط  Hد"��  �الئل  هنا�  يوجد 
باستخد�]  �لوقاية �أل"لية   V
 على 
 Vتكو V
مركبا| �لستاتني ميكن 
æدية "حتسن نوعية حيا� �ملريض. 
"صفها   « �حلذ�  توخي  " Îب 
 Áلنا� عند  �أل"لية  �لوقاية  بغر� 
�ملنخفضة لإلصابة  �"� �خلطو�� 

بأمر�� قلبية "عائية.
 ªخر
 خطو��  عو�مل  هنا� 

لإلصابة باألمر�� �لقلبية �لوعائية 
منها:

قصة  ""جو�  �لسن   « �لتقد] 
"عائية  قلبية  ألمر��  عائلية 
�لشريا<  �لتوتر  "�لتدخني "��تفا� 
 òلنشا� "نقص  �لسكر�  "�لد�¼ 
تنا"�   «  òإلفر��" "�لبد�نة  �لبد< 

�لكحو�.
بعض  �كر  من  البد   ãJخ
"
�لقلب  لسالمة  �لغذ�ئية  �لنصائح 
�ألغذية  تنا"�  من  �لتقليل  "منها 
�حلا"ية على �لدسم �ملشبعة كالبيض 
�لدسم  كاملة  �حلليب  "مشتقا| 
�ملختلط  "خاصة  �أل(ر  "�للحم 
�ألåا�  تنا"�  �لدهن،  من   Jبكث
�جللد،  منـز"�  �لدجا�  "حلم 
"�لتقليل 
يضà من �ستخد�] �لسمن، 
كزيت  �لنباتية  �لزيو|  "�ستخد�] 
�لذ�� "�يت �"�� �لشمس كبديل. 
�ستخد�]  من   àعموم "�لتقليل 

كثر  "�العتما�  �لطهي   « �لقلي 
�لشي. كما ينصح   "
 �لسلق  على 
�لزيتوV "تنا"�  باإلكثا� من �يت 
�خلضا� "�لفو�كه، "مما�سة �لتما�ين 
�ملنتظمة كاملشي �لسريع، "بال شك 

�إلقال� عن �لتدخـني.
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التقوى

عند   �
"�ملر �ا�ها،  من  �لشجر�  ُيعرفن �مس:  �س 
عند  "�ملؤمن  �لشد�،  عند  "�لصديق  �"جها،  �فتقا� 

�البتال¼، "�لكرمي عند �حلاجة.
 ru لزنا، "�لطمع� ru س: �لعني� w� س يؤ�ين�#
�ملعرفة،   ru �لسفر  �لرضا، "كثر�   ru "�لقناعة  �لند]، 

"�جلد� ru �خلصا].
"�لسفر  �لعيش،  برغد  �لصحة  �مس:  يطنب  #�س 
بر�حة  "�لنو]  �ُخللق،  "�جلما� ¹سن  �لصحبة،  ¹سن 

�لبا�، "�لليل بذكر �هللا.
�لغضب،  يصر«  �لكال]  لني  �ًسا:  يصرفن  #�س 
"�الستعا�� باهللا تصر« �لشيطاV، "�لتأ< يصر« �لند�مة، 

"uمسا� �للساV يصر« �خلطأ، "�لدعا¼ يصر« �لشر.
�لبا�، "�لز"جة �لصاحلة،  #�س قرֲדن سعا��: �البن 

"�لصديق �لو»، "�لبا� �ملؤمن، "�لعا¶ �لفقيه!

1
بعة: كونية إلصال³ �جلسم، "
�بية إلصال³  gلعلو� *
إلصال³  "�ينية  �لفكر،  إلصال³  "نظرية   ،Vللسا�

 .Vنساu لر"³، "�ملر¼ بالر"³ ال باجلسم�

1
بعة حتفظ من 1
بعة: �لعفة من �حلر�]، "�ملعرفة من   *
�آلثا]، "�ملر"¼� من �لغد�، "�لديانة من �لشر. 

"كثر�  �جلهو�،  صحبة  �جلهل:  على  تد,  1
بعة   *
�لفضو�، "��uعة �لسر، "uثا�� �لشر.

* �البتسامة كلمة طيبة من غJ حر"«، فهي ال تكلف 
.bفهي جو�� �لسفر للقلو ،Jلكث� äشيئا "لكنها تع

"Hطة"  على   �Jًكث يتوقف  حياتك  قطا�  َتَدْ�  ال   *
�ليأÁ، "�حتفظ �"ًما بـ "تذكر�" �ألمل.

* قد تنسى َمن شا�كك �لضحك، لكنك لن تنسى من 
شا�كك �لبكا¼.

بدينـِه uال   Vُإلنسـا� مـا  لُعمـر� 

Áٍ�فـا  Vََسـلما �إلسـالُ]  �فـَع  فقـد 

فـال َتتـر�  �لتقـوª �تِِّكاًال على �لنسـِب

ـريَف 
َبـا َلهٍب "قد "ضـع �لِشـرُ� �لشَّ

Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt;;;Ñ̌Ä\Ê›Â;€“ Žt;;;

* عن علي بن 
� طالب كر] �هللا "جهه 
نه قا�:
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