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التقوى

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

�خلليفة �لثا< حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما^ �ملهد� �
:Å"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

َشَكْرُتْم  َلِئْن  
بُُّكْم َ َتَأ*ََّ&   *ْ�ِ,َ﴿
َعَذ�ِبي   َّ&�ِ َكَفْرُتْم  َ,َلِئْن  َألِ�يَدنَُّكْم 

َلَشِديٌد﴾ (�آلية: ٨)

شر< �لكلمـا8: 
 Z�ّتأ 
قَسم.  �لرجُل:   Z�ّتأ َتَأ*ََّ&: 
 :Åلنا� ¡ Jألم� Zَّعلمه. تأ�
�ألمر: 

نا�¯ فيهم يهّد� "ينهى.
�هللا  "بنعمة  �هللا  نعمة  َكَفَر  َكَفرُتم: 
"هو  "َسَترها،  َجَحَدها   :àكفر�ن
�لكفُر:  �لكلّيا~:   ¡" �لشكر.  ضدُّ 
تغطيُة نعم �ملنعم باجلحو� (�ألقر²). 
�آلية �قم ٦ من  
يضà شر�  (��جع 

سو�� zبر�هيم). 
 

�لتفســ?: 
��ئعة  هامة  بقاعد�  �آلية  تذّكرنا 
�ملا��  بنوعيه  �لرقي   Zّ
 "هي  
ال 
"�لشكر  بالشكر.   ãمنو "�لر"حا< 
-كما 
سلفنا- هو �عتر�فك بالصنيع 
يشكر  "zمنا  صانعه.  على  "ثنا·� 

حسن   ��z نعمه  على  �به   Zإلنسا�

حد��z å "هب لك  Zستخد�مها، أل�
فمهما  هبته  �ستخد�^  فأسأ~   àشيئ
بلسانك  عليه  
ثنيت " عليها  شكرته 
فهو ثنا� فا�æ ال قيمة له. بل �لشكر 
هديته  �ستخد�^  حتسن   Z
 �حلقيقي 
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"¡ Hلها. هذ° �لقاعد� نفسها سا�ية 

حسنت   ��z كلها.  �ملجاال~   ¡
 ��z" ،àعلم ~��c� ستخد�^ علمك�
جسمك  
عضا�  �ستخد�^  
حسنت 
من يد "عني "
نف "
�Z "غJها فال 
بّد من 
Z تز��� هذ° نشاطà "فاعلية. 
عامة،  قاعد�  
سلفت-  -كما  فهذ° 
سو��  "�قي،  جنا�  لكل  سّر  "هي 

فيها �%ند"سي "�ملسلم "�ملسيحي. 
�ستغال�   Zيسيئو �ليو^  �ملسلمني   Zz
بينما   ،àقتصا�ي�  Z"�ّفيتر 
مو�%م 
�ستخد�مها   Å"ند%� ُيحسن 
بالنسبة  �حلا�  "نفس   .Z"فيز�هر
 ZÉلقر� خذ"�  �لر"حانية.  لألمو� 
مثًال، فلما كاZ �ملسلموZ يعملوZ به 
عمًال صحيحà فاقو� �لعا¥ كله بفضل 
تعاليمه، "¥ تستطع 
ية مّلة "ال طائفة 
�لوقو¼ ¡ "جههم، سو�� �لفالسفة 

هل �ملنطق 
" �ليهو� 
" �لنصا�¯  "


" غJهم. "لكن �نظر"� �ليو^ كيف 
"�إلجنيل  "�لتو���  �لفيد�  
هل   Z

كتبهم  بفضل   àمامهم كذب
  Zيتباهو
على �لقرZÉ، "من جهة 
خر¯ 
صبح 
�لعلمانيني  %جما~   àهدف  ZÉلقر�

هل �لعلو^ �لعقلية، "لكن �ملسلمني "
-لسو� 
عما%م- ال يستطيعوZ �لر� 
عليهم. لقد كاZ �إلسال^ ¡ �ملاضي 
�لكفر   Zفإ �ليو^  
ما  �لكفر،  يبتلع 

«ا"� 
Z يبتلع �إلسال^.

نفسهم "�إلسالَ̂"  Zملسلمو� Zها
لقد 
 Zيقولو صا�"�  بعضهم   Z
 لد�جة 

حكا^  من  "كذ�  كذ�   Zبأ �ليو^ 

صبح عقيمà ال جد"¯ منه،  ZÉلقر�

Z كيت "كيت من تعاليم �إلسال^ "

صبح قدميà ال يصلح للعمل به �ليو^. 
�إلسال^   vz يعز"�  فال  �هللا،  هد�هم 
 Zم ال يعملوÓִדم. فإ�Jعيوֲדم "تقص
 ،àصحيح عمًال   ZÉلقر� بتعاليم 
نتائج  سو�  zليه   Zينسبو �لك  "مع 


عما%م!

﴿َ,َقاEَ ُموَسى ِ�ْ& َتْكُفُر,� Cَْنُتْم َ,َمْن 
َلَغِنيٌّ  �هللا  َفِإ&َّ  َجِميًعا   Pِ
�ْألَْ ِفي 

َحِميٌد﴾ (�آلية: ٩)

شر< �لكلمــا8:
ضدُّ  "َغناً�:   ìًِغ  Zٌفال غِنَي   :ٌّRغ

 :°Jفٍر. غِنَي به عن غ" �� Zفَقَر، "كا
 .�cملكتفي من �لر� :ُّíكتفى به. �لغ�
(�ألقر²)  مستغٍن   �
 عنه   íهو غ"

�لِغì: عدُ̂ �حلاجا~.

�لتفسـ?:
يقو� سيدنا موسى: Öب 
ّال تغتّر"� مبا 
يهيئ �هللا لكم من 
سبا² �%د¯ ببعث 
 cنه يفعل �لك عن َعو
�ألنبيا� فتظنو� 
�لرسل  يبعث  zنه  بل  كال،  "حاجة. 
 íغ ألنه  لنفسه،  ال  
نتم،  لصاحلكم 
 àïحا  å�ّ� تقد^  فاآلية  �لعاملني.  عن 
ملا يثJ° �لعلمانيوZ ¡ هذ� �لعصر من 
يدعو   vتعا �هللا   Zّبأ قائلني  �عتر�³ 
�ليل  "هذ�  �سالته،  لقبو�  �لعبا� 
على كونه Hتاجz àليهم. "لكن �آلية 
 íلغ� «تا¾   Ïم"  ،íغ �هللا   Z
 تعلن 
vz غJ°؟! كما 
نه تعاv (﴿(يد﴾، 

يريد zنقا� �لغرقى �لر"حانيني.
�ألنظا�  هنا  �لكرمي   ZÉلقر� لفت  لقد 

وإمنا يشكر اإلنسان ربه على نعمه إذا أحسن استخدامها، 
ألن أحدًا إذا وهب لك شيئًا فأسأت استخدام هبته فمهما 
شكرته عليها وأثنيت عليه بلسانك فهو ثناء فارغ ال قيمة 
له. بل الشكر احلقيقي أن حتسن استخدام هديته و! 9لها.
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من  ليس  
نه  "هو  
ال  ها^  
مر   vz
بكل   Zإلنسا� يقو^   Z
 �لضر"�� 
هنا�  بل  �لشخصي،  لصاحله  عمٍل 
 vz àحسانz Zعما� يقو^ ֲדا �إلنسا

"لكن  حلاجاִדم.   åسّد" �آلخرين 
�آلخرين  
عما�   Zيقيسو �ملغرضني 
 Z
 خطًأ   Zفيظنو هم،  ñشعهم 
�إلنساZ ال يقو^ بأ� عمل zال لنفسه. 
"شّتاZ بني ما يفعله 
حد عن حاجة 
 °Jملصلحة شخصية "بني ما يفعله غ"

zحسانz" àكر�مà لآلخرين. 
                   

 Uَِلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َقْوCَ﴿
ُنوٍ< َ,َعاٍ� َ,َثُموَ� َ,�لَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم 

ُسُلُهْم ُ َجاZَْتُهْم  �هللا  ِ�الَّ  َيْعَلُمُهْم  َال 
ِباْلَبيَِّنا8ِ َفَر�ُّ,� Cَْيِدَيُهْم ِفي Cَْفَو�ِهِهْم 

ِسْلُتْم ِبِه َ,ِ�نَّا ْCُ َقاُلو� ِ�نَّا َكَفْرَنا ِبَما,َ
ا َتْدُعوَنَنا ِ�َلْيِه ُمِريٍب﴾  َلِفي َشكٍّ ِممَّ

(�آلية ١٠)

شر< �لكلمـا8:
نبأ  
تا<  ُيقا�:  �خل�،  �لنبأ:  نبأ: 
�لنبأ  �لكليا~:   ¡ "قا�  �ألنبا�.  من 
له  ملا  zال   ZÉلقر�  ¡ ير��   ¥ "�ألنبا� 

"قٌع "شأZ عظيم (�ألقر²).

" من 
طر�¼  ، Cيدَيهم: �ليُد: �لكفُّ


يٍد  "�جلمُع  �لكتف،   vz �ألصابع 

كثُر " 
ياٍ�.  �جلمع:  "�ع   . "ُيِد�ٌّ
�ستعما� �أليا�� ¡ يد �لنعمة. "�ليد 
يٌد  له  "ُيقا�:  "�لوقا�،  �جلاُ°   :àيض

�لطريُق؛  "قْدٌ�؛  جاٌ°   �
  Åلنا� عند 
ُيقا�:  "�لوالية،   Zلسلطا�" �لقد�ُ� 
�ملِلُك؛  "اليٌة؛    �
 يد  عليه  لك  ما 
 Zإلحسا�" �لنعمُة  �لغياُ�؛  �جلماعُة؛ 
 ¡ �
تصطنعه. يقا�: هذ� ¡ يد� 

� ¡ تصرفه.  Zِملكي، "�ألمر بيد فال

"يُد �لريح: سلطاÓا (�ألقر²).

cعجه " 
قلقه   :åيدc  ²َ��
 ُمريب: 

(�ألقر²).

�لتفسـ?: 
ال  بعدهم  ِمن  ﴿"�لذين  قوله   ¡
�سلهم  جا�ִדم   * �هللا  zال  يعلمهم 
 ¡ �لرسل  بعثة   vz zشا��  بالبيا~﴾ 

مم 
خر¯، �لذين ¥ ير� �كرهم ¡ 
�لقرZÉ "�لتو���، �z بد
 بعد عا� "õو� 

 ZÉلنسُل �إلبر�هيمي �لذ� سّجل �لقر�
"�لتو��� تا�يخ �ألنبيا� �ملبعوثني فيهم. 
من  ﴿"�لذين   vتعا قوله  من  فاملر�� 
�ل§  �ألخر¯  �لشعو²  بعدهم﴾ 
ال  "�ل§  zبر�هيم،  نسل  من  تكن   ¥
ل 
حو�%م  يعلمها zال �هللا 
� ¥ تسجَّ
تز��  ال  �ل§  �لسما"ية  �لكتب   ¡
Hفوظة من يد �لتحريف vz حد ما. 
 vهللا تعا� Z
فاآلية تشكل �ليًال على 
¥ يز� يبعث �ألنبيا� ¡ هذ° �لشعو² 

نبيا�  فيها  يبعث   Zل§ كا� �لفتر�   ¡
Éخرين ¡ �لنسل �إلبر�هيمي. "تقو� 
�لنسل   Z
 �لتا�¸ية  �ملصا��  بعض 
�لنسل  مع   àمتز�من  Zكا �إلبر�هيمي 
�لقو�  هذ�   Zكا  ��z" �لثمو��. 
صائبà فمعì �لك 
نه حÏ منذ �لفتر� 
�لثمو�ية ¥ يز� �هللا يبعث �لرسل ¡ 

.àيض

مم 
خر¯ 
 ¡  åJكث  Z"ملفسر� �ختلف  لقد 
 ¡ 
يديهم  ﴿فرّ�"�   vتعا قوله   ìمع

فلما كان املسـلمون يعملـون به عمًال صحيحـًا فاقوا 
العـا( كلـه بفضـل تعاليمه، و( تسـتطع أيـة مّلة 
وال طائفـة الوقـوف ! وجههـم، سـواء الفالسـفة 
أو أهـل املنطـق أو اليهـود أو النصـارى أو غ~هـم.
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فو�ههم﴾، "قد "قعو� ¡ هذ° �ملشكلة 
بسبب حر¼ �ّجلر (¡). فقا� بعضهم 
بأZ �ملر��: 
Z �ملعا�ضني عندما ïعو� 
قو� �ألنبيا� �ّ�"� 
يديهم ¡ 
فو�ههم، 
 ����cִדم �ملمز"جة باالJعن ح åJتعب
�بن كثJ). "هذ°   Jلسخرية (تفس�"
 ¡ �لنسو�  لد¯  بكثر�  شائعة  �لعا�� 
 Zٌفال قو%م:  مياثل  بال�نا. "�مبا هذ� 


مر°. ¡ Jحت �
لطم "جهه 
"قا� غJهم: Zz (¡) قد جا�~ هنا 
مبعì (على). "هذ� Öوc لغًة، "�ملر�� 
"ضعو�  �ألنبيا�  قو�  ïا�  عند  
Óم 
zليهم  مشJين  
فو�ههم  على  
يديهم 

Z يكفو� عن مثل هذ� �حلديث (فتح 

.(Zلبيا�

ما 
نا فأ�¯ 
ننا نستطيع حّل �ملشكلة 
بالنظر vz معا< كلمة "�أليد�" �ل§ 

يضà �لصنيع "�إلحساZ "�لنعمة.  íتع
فنظرvz å هذ� �ملعì سيكوZ �ملر�� 
Óم 
�ّ�"� vz �ألنبيا� صنيعهم هذ� قائلني: 
نصح،  "ال  "عظ   �
 منكم  نريد  ال 
بالرفض  �ألنبيا�  تعاليم  قابلو�  "هكذ� 
 àيض
  Zيقولو لغتنا   ¡" "�الحتقا�. 

ֲדذ� �ملعì" عطاِ� ُتو بلقا�تو".
هذ�  يؤيد  �آلية  من   ºلتا� "�جلز� 
zّنا  ﴿"قالو�   :��" حيث  �ملفهو^ 
كفرنا مبا ُ
�سلتم به "zنا لفي شكٍّ مما 

تدعوننا zليه مريٍب﴾

َفاِطِر  Cَِفي �هللا َشكٌّ  
ُسُلُهْم ُ ﴿َقاَلْت 
َماَ,�8ِ َ,�ْألَْ
Pِ َيْدُعوُكْم ِلَيْغِفَر  �لسَّ
ِ�َلى  َرُكْم  َ,ُيَؤخِّ ُ*ُنوِبُكْم  ِمْن  َلُكْم 
َبَشٌر  ِ�الَّ  Cَْنُتْم   &ْ�ِ َقاُلو�  ُمَسمًّى  Cََجٍل 
ا َكاَ&  ,َنا َعمَّ Cَْ& َتُصدُّ ُتِريُد,َ&  ِمْثُلَنا 
ُمِبٍني﴾    ِبُسْلَطاٍ&  َفْأُتوَنا  mَباlَُنا  َيْعُبُد 

(�آلية ١١)    

شر< �لكلمـا8:
شقَّه.   :åَفْطر �لشيَ�  فَطر  فاِطر: 
 ¥" من ساعته  �ختبز°  �لعجَني:  فَطر 
 °
"�بتد �خترعه  �ألمَر:  فَطَر  ر°.  ُيخمِّ


نشأ° (�ألقر²)"
�ملُعيَّن  �ملعلو^  �ُملَسمَّى:  ُمَسمًّى: 

(�ألقر²)
�لتَسلُط؛  ُة؛  �ُحلجَّ  :Zُلطا �لسُّ ُسلطا&: 

ُقد�ُ� �ملِلك (�ألقر²)

�لتفسـ?:
ما   ���
 ال  كنت   :Åعبا �بن  قا� 
 Ïح "�أل�³  �لسما"�~  فاطر  هو 

تا< 
عر�بياZ ¸تصماZ ¡ بئر. فقا� 
�بتد
ִדا  
نا   �
 فطرُتها:  
نا  
حدùا: 

(�ألقر²).
يبد" من هذ° �لر"�ية 
Z كلمة "فاطر" 
�خللق.  من   v"أل� �ملر�حل   vz  Jتش

"قد �كر �لقرZÉ �لكرمي 
�بع مر�حل 
:Ñللخلق كاآل

�ملرحلة �أل,n: "هي عندما ¥ يكن 
 .vأل� شي� "جو� سو¯ �هللا تعا

�ملرحلة �لثانية: "هي �ل§ ُخلقت فيها 
�ملا��.

�ملرحلة �لثالثة: "هي �ل§ 
خذ~ فيها 
هذ° �ملا�� ¡ �لتفاعل "�لتشّكل نتيجة 
�الجتما�، "بد
~ تنشأ فيها طاقا~ 
شّتى  قو�نني  فيها  "تترتب  Ýتلفة، 

ُيسّمى �كتما%ا �لسنن �لطبيعّية.
تكّر�~  �ل§  "هي  �لر�بعة:  �ملرحلة 
�لسنن  هذ°  نتيجة  �خللق  عملية  فيها 
�لتو�لد  سلسلة   ~
بد  íع
 �لطبيعّية، 
من  يولد   Zإلنسا� "َشَرَ�  "�لتناسل 
من  تنبت  �لغال�  
خذ~ "  Zنساz

غال�. 
على  تد�  �لفطو�  كلمة   Z
 "مبا 
 Z
 ¯�
خر"¾ شي� من شي�، فلذ� 
�ملرحلة   vz  Jتش هنا  (فاطر)  كلمة 

�لثانية للخلق.
 Zننا نعظكم ألz :قا� �لرسل ألقو�مهم

مرنا ֲדذ�، "ال نقّد^ لكم هذ�  vهللا تعا�
 Zنفسنا. "ِلَم تُشّكو
�لوعظ من عند 
¡ قد�ته � على zنز�� �لوحي على 
 Zأل باطل،  هذ�  ظّنكم   Zz �لبشر؟ 
�لذ� 
تقن خلق �لسما"�~ "�أل�³ 
 Z
على هذ� �ملنو��، كيف ُيتوّقع منه 
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التقوى

 Z"�  ً̄ سد يتركهم   Ç �لبشر  ¸لق 
 Jنه من غz" هد�ية �"حانية. هذ�، 
�ملعقو� 
Z ¸لق �هللا �لسما� "�أل�³ 
�لسما�  úلق  يهتم  "ال  �ملا�يتني 

"�أل�³ �لر"حانيتني.
ليغفر  ﴿يدعوكم  �لرسل:  قا�   Ç
 vz "يؤّخركم  �نوبكم  من  لكم 
يقو�  قد  
نه  �لك  مسّمى﴾.  
جل 
�هللا  قد��   ¡ نشّك  ال  بأننا  �لكفا� 
نقو�  "zمنا  �%د¯،   vz على �عوتنا 
zنه 
ïى "
عظم من 
Z يدعونا Òن 
هذ�   Z
 �لعلم  مع  �ملحتقرين،  �لبشر 
لد¯   àيض
 شائع  �ملريض   Jلتفك�
على  �ألنبيا�  فّر�  �ليو^.  �لعلمانيني 
"قالو�: ال شّك  هذ°  �لكفا�   Zظنو

نه ال يليق بالعظيم 
Z يدعو من هم 
يدعوهم   Z
 "لكن  لينصر"°،  �"نه 
�لعظيم ليساعدهم فهذ� ال يقد� ¡ 
شأنه "عظمته شيئà، بل Zّz هذ� ما 
 vننا ال نقو� بأنه تعاz .تقتضيه عظمته
َبَعَثنا  "zمنا  له،  ملصلحة  يدعوكم 
حاجاتكم  ليسّد  لصاحلكم،  zليكم 
لكم  "يهب  �نوبكم،  لكم  "يغفر 

حقيقية.  جديد�  حيا� 
�ألمر   Zكا لو  �لكفا�:  عليهم  فرّ� 
لرسالته  �هللا  الختا�   Z"تعتقد كما 

ما 
نتم فبشر مثلنا،  ،àجًال عظيم�
�لعظيم  �إلله  يبعثكم   Z
 ميكن  "ال 

 Zنكم تلّفقو
zلينا �سًال. فال شّك 

نفسكم  عند  من  �ألمو�  هذ° 
"تصرفونا  علينا  �حلكم  لتما�سو� 
طاعتكم.   vz Éبائنا  طاعة  عن 
تؤكد  "معجز�~  بآيا~  فْأتونا 
هذ°.  Ýا"فنا  "تزيل  علينا  فضلكم 

﴿َقاَلْت َلُهْم ُ
ُسُلُهْم ِ�ْ& َنْحُن ِ�الَّ َبَشٌر 

 Zُِمْثُلُكْم َ,َلِكنَّ �هللا َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشا

َنْأِتَيُكْم   &ْCَ َلَنا  َكاَ&  َ,َما   qِ�ِِعَبا ِمْن 

�هللا  َ,َعَلى  �هللا  ِبِإْ*ِ&  ِ�الَّ  ِبُسْلَطاٍ& 

ِل �ْلُمْؤِمُنوَ&﴾  (�آلية: ١٢) َفْلَيَتَوكَّ

لتفسـ?:  �

ننا  جر^  ال  �سلهم:  فأجاֲדم 
 Z"تفكر 
ال  "لكن  مثلكم،  بشٌر 
 Zسيكو �هللا  ¸تا�°  من  كل   Z

 Zتكو "لن  Ýلوقاته،  من   åحد

له.  z%ية  هبة  zال  "كفا��ته  قو�° 
�ملرسل  هذ�   Zيكو  Z
 ميكن  "ال 
 �z ،لوقاتهÝ Jمن غ "
شريكà هللا 
ملوجو�  "جو�  "ال  له  شريك  ال 
�ألمر   ^�� "ما  َخْلقه.  من  zال 
تعترضو�   Z
 بكم  يليق  فال  هكذ� 
لرسالته  �هللا  �ختا�  ملا��  بالقو�: 
شا�  من  �ختا�  لقد  مثلنا؟   åبشر


نتم حÏ حتّد�"�  "من  عبا�°،  من 
�خليا�  سلطة  تسلبو�   "
 �ختيا�° 

"تعاv؟! سبحانه  منه 
 Zب�ها نأتيكم   Zبأ مطالبتكم  
ما 
 Jغ 
مر  فهي  عليكم،  فضلنا  على 
بأننا  قط  نّدِ�   ¥ ألننا  معقو�، 
"zمنا  �لبشر،  من  غJنا  من  
فضل 
"ُ�سًال   åبشر كوننا  عن  نعلن 

Z �هللا تعاv قد �ختا�نا  ìفقط، مبع
"تكمن  
يدينا،  على  Éياته  لُيظهر 
هو،  نصرته  على  �لتوكل   ¡ قوتنا 
"ال نّدعي 
بدå  بأننا قا��"Z على 

نفسنا.  عند  من  �ملعجز�~  zظها� 
��تية  فضيلة  لنفسه  cعم  من  بل 
 ،àمؤمن ُيعّد   Z
 ميكن  فال  كهذ° 
 Ûملبا�� "فق  "�لك  كافر،  هو  بل 

zليها. ندعو  �ل§ 

َل َعَلى �هللا  ﴿َ,َمـا َلَنـا Cَالَّ َنَتـَوكَّ
َ,َلَنـْصِبَر&َّ  ُسـُبَلَنا  َهـَد�َنا  َ,َقْد 
َعـَلى َمـا mََ*ْيُتـُموَنـا َ,َعـَلى 
ُلـوَ&﴾  �ْلُمـَتَوكِّ ِل  َفْلَيتrَوكَّ �هللا 

(�آلية: ١٣)

شر< �لكلمـا8:
َهد�نا: (��جع شر� �لكلما~ لآلية 

�قم ٢٨ من سو�� �لرعد). 
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  �لتفسـ?: 
�ملستحيل  من  zنه  �لُرُسل:  
ضا¼ "
�لقد��  مشاهد  
ينا � "قد  علينا، 
 vz اجةÔ vنه تعا
�إل%ية، 
Z نتوهم 
معونة مّنا، بل Zz �·يتنا لقد�ته هي 
�ل§ �فعتنا ألZ نسّخر ¡ سبيله كل 
ما Éتانا من مو�هب "كفا��~ كما 

Éتاها غJنا.
"¡ قو%م ﴿قد هد�نا ُسُبلنا﴾ zشا�ٌ� 
ليس   °Jغ على   üلن� فضل   Z
  vz
فضله  يكمن  "zمنا   àشخصي فضًال 
¡ كونه يؤكد بأعماله على حاجة 
"بالتاº على  �لبشر لسند خا�جي، 

ضر"�� �ملعونة �لسما"ية %م.
لنا  تكشف  (ُسُبلنا)  كلمة   Z
 كما 
سّرå عظيمÉ àخر، "هو 
Z �لشريعة 
zمنا تأمرنا مبا فيه خJنا "فالحنا Òن، 
ألÓا ִדدينا vz ما Òن Ôاجة zليه من 

جل �قينا، "ليس 
Z �هللا تعاv هو 

Ôاجة zلينا.
كما 
شا� �هللا باستخد�^ صيغة �جلمع 
من   vتعا 
نزلُه  ما   Z
  vz (ُسُبل) 
شر�ئع من "قت آلخر كانت تر�عي 
شÏ �حلاجا~ �لبشرية، "
Óا كانت 
متطلبا~   vz  åنظر مكتملة  تعاليم 

تلك �لعصو�.
 �z بضعفهم   àعتر�ف� �لرسل  يز���   Ç
يقولوZ: ("لنص�Zّ على ما �Éيتمونا) 


ننا ال نّدعي بأ� قد�� "تفوُّ� ¡  �

نقّر   فنحن  �لعكس  على  بل  
نفسنا، 
�لوسائل  حيث  من  علينا  بتفوقكم 
سو¼  
نكم  "نعلم  "�ألسبا²، 
"لكننا  �أل�¯،  
نو��  علينا   Zتصّبو
نقو^ ֲדذ� �لو�جب بأمر من عند �هللا 

��كم  نتحمل  سو¼  لذلك   ،vتعا
بص� "َجَلد "عزمية، لنؤكد لكم 
ننا 
ال نريد عليكم من فضل "ال Óد¼ 

vz مصلحة شخصية.
فليتوّكل  �هللا  قالو�:﴿"على   Ç

Z كّل zنساH Zتا¾  �
 ﴾Zملتوّكلو�

حد  ال   �z عليه،  يعتمد  سند   vz
يستطيع سد حاجاته مبفر�°. "ما ��^ 
�ألمر كذلك فلما�� نبحث عن سند 
عا��؟ بل سنتوكل على �هللا "حد°، 
�لذ� تغí قد�ته عن كل سند Éخر.
تعّلمنا هذ° �آلية عد� ��"Å منها:

 Zيكو  Z
 باملؤمن  يليق  zمنا  �أل"�: 
للغيظ،   àكاظم �أل�¯  على   å�صبو

�لص�  �لتمييز بني  "لكن مع مر�عا� 
"بني عد^ �لغ�J. فعليه بالص� فيما 
ميس مبصاحله �لشخصية، "لكن عليه 
 vتعا �هللا  �ين  على   �Jلغ��بإظها
بكل جر
� "(اz ،Åال 
Z �لتعبJعن 
 àيض
 يتم   Z
 Öب  �لدينية   �Jلغ�

بطر� مشر"عة.
نفسه:  يطر�  سؤ��  هنا�  �لثا<: 
سند   vz ��ئم  �حتيا¾   ¡ Åلنا�  Zz
يعتمد"Z عليه ¡ حياִדم، "مع �لك 
ال يتوكلوZ على �هللا، ملا��؟ "�جلو�²: 
من  Hر"مني   Zيكونو ألÓم  �لك 
 Zبينما يكو vليقني �لكامل باهللا تعا�
�إل%ية  �أللطا¼  �خت�  قد   üلن�
"شاهدها، لذلك يتوّكل هو "
تباُعه 
 .Åبكل  قناعة "(ا vعلى �هللا تعا
بعث  من  �حلقيقية  �لغاية  هي  "هذ° 
 Åلقو� ¡ قلو² �لنا¸ Zألنبيا�، بأ�
�ليقني �لكامل باهللا تعاÖ" ،vعلوهم 

متوكلني عليه �.

بينما يكون الن^ قد اخت� األلطاف اإل�ية وشاهدها، لذلك 
يتوّكل هو وأتباُعه على اهللا تعا� بكل  قناعة و"اس. وهذه 
هي الغاية احلقيقية من بعث األنبياء، بأن �لقوا ! قلوب 
الناس اليقني الكامل باهللا تعا�، و�علوهم متوكلني عليه �.




