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التقوى

 حضر� مر�� بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا& حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما[ �ملهد� �

:º"�� من

في �حا� �لقر��

(سو��  �بر�هيم)

َكَشَجَرٍ�  َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة  ﴿َ.َمَثُل 
َخِبيَثٍة �ْجُتثَّْت ِمْن َفْو3ِ �ْألَْ�0ِ َما 

َلَها ِمْن َقَر�ٍ�﴾  (�آلية ٢٧)    

شر< �لكلما>:
�لر��ُ�  �لنِجس؛  �خلبيُث:  خبيثة: 
 «" حر�[.  كلُّ  �ملـستكَر�؛ 
شي�  كل  َنْعُت  �خلبيُث  "�لتا¾": 
فاسٍد، "منه: كالٌ[ خبيث. "�حلر�ُ[ 
 bُملا�"  ،Üخبيث ُيسمى  حُت  �لسُّ
مما  
شبههما  "ما  "�لدُ[  �حلر�ُ[ 
حّرمه �هللا. ُيقاb » �لشي� �لكريه 
"�لبصل  �لثو[  مثل  خبيٌث  عم  �لطَّ

كَل  َمن  قيل:  "لذلك   ،Áلُكّر��"
من هذ� �لشجر� �خلبيثة فال يقربنَّ 

Ýلسنا (�ألقر�).
فاملر�� من ﴿كلمة خبيثة﴾: 

يستطيع  ال   ���� قبيح  كال[   (١
�إلنساÞ Yاعه.

٢) كال[ يوّلد �لنفو� » �لنفس.
٣) كال[ يأمر �هللا باجتنابه.

٤) كال[ ال يأ¬ بنتائج جيد�.
�حلسن  فيه  �ختلط  كال[   (٥
بالقبيح، âيث ينفع �لفر� "لكن ال 

ينفع �لقو[.
"منه  �قتلعه،  �جتثَّه:  �جُتــثَّْت: 
كشجرٍ�  خبيثٍة  كلمٍة  ﴿"مثُل 
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�أل�ِ�﴾  فو�  من  �جُتّثت  خبيثة 

� �سُتؤِصلْت (�ألقر�)

َثَبت   :ã�قر�  Yباملكا قرَّ  َقر��: 
"سَكن. "�لَقر�ُ�: ما ُقرَّ فيه؛ �ملستَقرُّ 

�لثابت (�ألقر�).

:Bلتفسـ�
لقد �كر �هللا هنا عالما~ �لديانا~ 
ֲדا  للعمل  �لصاحلة   Nغ  "
 �لباطلة 

"هي كما يلي:

®ا تكوY قبيحة �ملنظر.  -١

�لسامية  �لتعاليم  بني  åلط   -٢
"�لتعاليم �لر�يئة.

بنتائج ُمرضية سامية،  ٣- ال تأ¬ 

®ا غN قا��� على 
Y ُتمّكن  Éمبع
باهللا   bلوصا� من  مببا�ئها  �لعاملني 

.vتعا
خذ"� مثًال "�لبهائية" �ل¸ قد مضى 
على تأسيسها ما يقا�� ٩٠ سنة، 
"�لبا�"،  �عو�  من   ãبد� "�لك 
"ال   èح 
تباعها  بني  ليس  "لكن 
بأنه  ُيعلن   Y
 "�حد ميكن  شخص 
 éمببا� �لعمل  طريق  عن   Âستطا�
 Y
" vهللا تعا� vz يصل Y
�لبهائية 
معه.  باحلديث  يشرِّفه   vتعا �هللا 
جند  �لك  من  �لنقيض  على  بينما 
مؤسس �جلماعة �إلسالمية �أل-دية 

 Üمهدي  Üمامz �هللا  بعثه  �لذ�   �
"مسيحÜ موعو�ã لألمة �إلسالمية، 
"قت  zال  بعثته  على  ميِض   ¿ فإنه 
ميكن  �ليو[  Çن  "ها   ،ãجد  Nقص

Y ندb على مئا~ �ألشخا¦ من 
�هللا  بكال[   Yيتشرفو �لذين  
تباعه 

.vتعا
 Yلبيا جا�  ﴿�جُتّثْت﴾  فعل   Yz
عالما~ �لكلمة �خلبيثة 
� �لديانة 

:uلباطلة على �لنحو �لتا�
 Áكتا� تلك �لديانة يتحد Yّz -١
يعرفه  مما   ãجّد سطحية  
مو�  عن 

مو�  عن  "ليس   ،Üعموم  ºلنا�

�"حانية �قيقة.
ال  مؤقتة   Yتكو تعاليمه   Yّz  -٢

هو  "هذ�  "�لثبا~.  �لد"�[  تعر¯ 

جا�  لقد  �لبهائية.  تعاليم   bحا
 ،(ºألقد�) تني
"�لبها�" �لز"�¾ بامر

لغى " بعد�   "ºعبا" جا�  "لكن 

هذ� �حلكم.

ما[  تصمد  ال  
حكامه   Yz  -٣
مبا�ئه  على  �عترضت  فإ��  �لنقد. 
تر� 
تباعه ال íد"Y �جلو�� عليه، 
فيضطر"Y لالنسحا� من موقفهم 
هو  "هذ�  ُمغاير.  موقف  الåا� 
z®م   .Üيض
 �لبهائية  �لتعاليم   bحا
بل  "�حد،  مبوقف   Yيتمسكو ال 
يغY"N موقفهم ��ئمÜ عند مو�جهة 

�لنقد "�العتر��. 
�ألمد   Nقص تعاليمه   Nتأث  Yz  -٤

 jغ أو  الباطلة  الديانات  عالمات  هنا  اهللا  ذكر  لقد 
الصاحلة للعمل بها وهي كما يلي:

١- أنها تكون قبيحة املنظر. 
٢- wلط بني التعاليم السامية والتعاليم الرديئة.

٣- ال تأ| بنتائج ُمرضية سامية، مبعx أنها غj قادرة 
.kعلى أن ُمتّكن العاملني مببادئها من الوصال باهللا تعا
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لكن   .Üسريع �لقلو�  منه  "تنفر 
�لتعليم �حلق هو ما ُيكتب لُه �خللوُ� 
هذ�   bمثا" �لبعيد.   �Nتأث بسبب 
�لباطل » فجر �إلسال[ ما  �لتعليم 
َعَرَضه مسيلمة �لكذ�� "غ�N من 
ما  �لعصر  هذ�   « "مثاله  تعاليم. 

تباعه 
نفسهم  Yعّلمه "�لبها�"، أل
ال  zنه   èح بتعاليمه،   Yيعملو ال 
�لبهائية  �لقر�  من   �
  « يوجد 
âسب  تعمل  �لبهائيني  من  �اعة 

تعاليم �لبها�.
 .. Üا"يÞ Üيتلقى �عم zنه ال   -٥

تباعه ال يتشرفوY بالوحي  Yّ
 Éمبع

�لسما"�.
�لر"حانية  شجرته   Â"فر  Yz  -٦

نه ال  Éعالية باسقة، مبع Yال تكو
يعّلم �ألخال� �لسامية �لفاضلة، "ال 
�حليوية  �لقضايا  كل  عن   Áيتحد

�ل¸ ִُדّم �إلنسانية �عا�.

ما قوله تعاv ﴿ما %ا من قر��﴾ 
فقد 
شا� به vz مزيد من �لعالما~ 

للدين �لباطل "هي:

- zنه ال يتمكن من تثبيت جذ"�� 
ال   vتعا 
نه   Éمبع  ..��
 
ية   «
 Yبأ �لديانا~  هذ�  ملثل  يسمح 
 ºلنا� فيخت�  بلد   �
  « تتوطد 
تعاليمها بالعمل ֲדا، بل متو~ هذ� 

�لديانة �"منا جتربة "�ختبا�.
 Y"هل هذ� �لدين يضطر
 Yz -�
حني  من  
صوله " مبا�ئه   Nلتغي
منذ  �إلسال[  
علن  لقد  آلخر. 
Jمد  �هللا  zال  zله  "ال   Yْ
 �لبد�ية 
 �
 فيه   Áد»  ¿" �هللا"،   bسو�
 .ãبد
 �لك  بعد  تبديل  "ال   Nتغي
 Üلباطلة تضطر ��ئم� �لديانة  "لكّن 
فلو  مبا�ئها.   «  Nلتغي�  Áإلحد�
 Y"يغّير فإ®م  مثًال  �لبهائيني  
خذنا 
ªخر.   vz بلد  من  �لبهائية   bصو

بال�   Yير�z �لبهائيني »  فإ�� ��~ 
 éلك مبا� Yلشيعة، جتدهم يقّدمو�
 Üلبهائية "تعاليمها بشكل مغايٍر متام�
zسالمية   بال�  
هل   vz يقدمونه  ملا 
من �لسنيني.كذلك åتلف مبا�ئهم 

مريكا عّما هي عليه » zجنلتر�،  «
  Yهل هذ� �لبلد�
�لك لكي íتذبو� 
 bصو
 حسا�  على  "لو  zليهم 
�لبهائية. فعندما ��~ zجنلتر� جر� 
حو�� بيó "بني سيد� ֲדائية » 
حد 
�جلديد  هو  ما  فسألتها:  �ملجالس 
zنه  قالت:  "�لبها�"؟  قّدمه  �لذ� 

مَر بالز"�¾ من �مر
� "�حد� فقط. 
باثنتني؟  تز"¾  نفسه  "لكنه  قلت: 
قبل  باألخر�  تز"¾  لقد  فقالت: 
zعالY �عو��. قلت: ما ��[ "�لبها�" 

فر�  فال   ،Ü%z بكونه  يّدعي   Yكا
 "
 �لدعو�  قبل  يتز"جها   Y
 بني 
 Y
 íب  �لعليم  �إلله   Yأل بعدها، 
سيعر�  ما��  �لبد�ية  منذ  يعر¯ 
"تعاليم،  
حكا[  من   ºلنا� على 
 Yz  � بنفسه!  Íالفها  
ال  فيجب 
�لبها� قد Þح البنه عباº بالز"�¾ 
 v"أل� 
خر�، ألY �"جته  بسيد� 

¿ تقد� على �إلجنا�!
zير�نية،  "كانت هنا� سيد� ֲדائية 
صاحبتها   Y�
  « هذ�  فهمسْت 
�åذ   Yكا "�لبها�"   Yبأ �إلجنليزية 
بعد  له   Üخت
 �ألخر�  �"جته 
�لدعو�، فأعا�~ �لسيد� �إلجنليزية 
"لكن  %ا:  فقلت  �لكال[.  نفس 
"�لبها�" ُ��� �أل"ال� من �المر
تني 
 .Üيض
كلتيهما، "�لك بعد �عو�� 
فهل تظنني 
نه كاY ينجب �أل"ال� 
�لدهشة  فأخذْتها  
خته؟!  من 
�إلير�نية  صديقتها   vz "�جتهت 
تسأ%ا: هل هذ� صحيح؟ فقالت: 

.Üيع� �نعم. فضحك �حلضو
 Y"ُيغّير �لبهائيني   Yفإ "باختصا�، 

صو%م "مبا�ئهم » كل بلد جديد. 
للمسيحية،  بالنسبة   bحلا� "نفس 
 Üكتب  Y"ينشر �ملسيحيني   Yz  èح
íب  كيف  �عاִדم  فيها   Yيوصو
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مو� �ملسيح � 
ما[ شعب  
Y يقدِّ
 « Áمعني » بلد معني. "قد حد
 Yلر"ما� Y

"�ئل تا�يخ �ملسيحية، 
عندما طالبو� �لقسيسني �ملسيحيني 

í Yعلو� "�لسبت" يو[ �ألحد بدًال 
�لسبت �حلقيقي، �ضخو�  يو[  من 
�لسبت  "حّولو�   ،Yلر"ما� لطلب 

.ãحد

تعاليمه  �يع   Yفإ �إلسال[،  
مَّا َ  
�لو�حد  
صلها  على  قائمة  ثابتة 

.Yمنا �يا�� "ال نقصا"�

Hَمُنـو�  �لَِّذيـَن  �هللا  ﴿ُيَثبِّـت 
�ْلَحَياِ�  ِفـي  �لثَّاِبـِت   Mِِباْلَقـْو
ْنَيـا َ.ِفي �آلِخـَرِ� َ.ُيِضلُّ �هللا  �لدُّ
 ﴾Tَُيْفَعُل �هللا َما َيَشـا.َ اِلِمَني  �لظَّ

 (�آلية ٢٨)  
 

شر< �لكلما>:
ُيثبِّت: َثَبَت �ألمُر عند فالY: حتقق 
�ألمر:  على   Yٌفال َثَبَت  "تأكد. 
جعله  
ثَبَته: " ثبَّته  ""�َظَبه.  ��َ"َمه 

ثابتÜ » مكانه (�ألقر�)
ُيضّل: 
ضلَّه: 
هَلَكه (�ألقر�) 

 
 :Bلتفسـ�

�هللا  به  ُيَثبُِّت  �لذ�  �لثابت   bلقو�

�لطيبة،  �لكلمة  ¥ر�  هو  �ملؤمنني 
باإل%ا[  يؤيدها   vتعا �هللا   Y
  Éمبع

vz �لعاملني ֲדا.
 "Üثابت"  bلقو� �هللا هذ�  لقد "صف 
ألY هذ� �إل%ا[ يتلقا� هؤال� �ليو[ 
"سيتلقا� 
جيا%م غدã، "لن تنقطع 

.ãبد
سلسلة �إل%ا[ هذ� 
لوصف   Üيض
 ªخر  سبب  "هنا� 
هذ�   Y
 "هو   "Üثابت"  bلقو� هذ� 
هذ�   « به  �لعاملني  ينفع  �لوحي 
 « سينفعهم  "كذلك  �لدنيا، 
 Yترعه �ملدعوÍ آلخر�، "لكن ما�

كذبÜ ال ينفع 
حدã بعد �ملو~. 
�هللا  ﴿"يضلُّ   vتعا "قوله 
�لظاملني﴾.. فاعلْم 
Y �لظاملني هم 

"لئك �لذين يريد"z Yحد�Á �لِعو¾ 
» كال[ �هللا تعاv، "يصـد"Y عن 

سـبيلـه.
�هللا  تعاv: ﴿"يفعل  قوله     óيع"
 Y
 بّد  ال   vتعا �هللا   Y
 يشا�﴾  ما 
ينجز "عد� فيما يتعلق بنشر �سالة 
�لعا¿  "توطيدها »  �لكرمي   Yªلقر�

"هال� 
عد�ئه. 

ُلو� ِنْعَمَة �ِهللا  
ََلْم َتَر ِ�َلى �لَِّذيَن َبدَّ﴿
ُكْفًر� َ.َ\َحلُّو� َقْوَمُهْم َ��َ� �ْلَبَو�ِ�﴾  

(�آلية:٢٩)

شر< �لكلما>: 
�لَبو��: باَ� يبو� َبْو�ã "َبو��ã: َهَلك. 
كَسَد~.  لعُة:  "�لسِّ �لسوُ�  باَ�~ 
�أل�ُ�  با�~  بَطَل.  �لعمُل:  باَ� 
 :ãعمر �يٌد  باَ�   .Â�َُتز  ¿  :ã�َبْو
نبوُ�  كّنا  "منه:  "�خت��،  جرَّبه 
"�لَبـو�ُ�:   . عليٍّ âـبِّ  
"الَ�نا 

�%الُ�؛ �لَكسـاُ� (�ألقر�) 
 ��� �لَبو��﴾:   ���﴿ من  فاملر��   
�الختبا�   ��� "�خلر��؛  �%ال� 
�لكسـا�   ��� "�المتـحـاY؛ 

.Yخلـسر��"

:Bلتفسـ�
 �ملر�� من قوله تعاv ﴿"بّدلو� نعمة 
�هللا كفرã﴾ هو 
Y �هللا تعاv خّصهم 
"صنع  جحد"ها،  "لكنهم  بالنعم 
"�لكلمة  بإعطائهم   Üمعر"ف ֲדم 
�لطيبة" "لكنهم تنكر"� له "تسببو� 

» هال� �لقو[. 

�ْلَقَر�ُ�﴾  ﴿َجَهنََّم َيْصَلْوَنَها َ.ِبْئَس 
(�آلية:٣٠)

 شر< �لكلما>:
�لكلما~   øشر (��جع  �لقر��: 

لآلية �قم ٢٧ من هذ� �لسو��) 
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 :Bلتفسـ�

z Yنكا� �لكلمة �لطيبة يؤ��  �

 Y
"  ،Üحتم �%ال�   vz بصاحبه 
هذ� �%ال� مؤ¿ «ر� قلب �ملنكر 

.Üئم��

ِلُيِضلُّو�  َ\ْنـَد�ً��  هللا  ﴿َ.َجَعُلـو� 
َتَمتَُّعـو�  ُقـْل  َسـِبيِلِه  َعـْن 
�لنَّاِ�﴾  ِ�َلـى  َمِصBَُكـْم   َّbَفـِإ

 (�آلية: ٣١)

شر< �لكلما>:
�ملِثُل، "ال  �لنِّد "هو:  \ند��d: �ُع 
ندٌّ  له  ما   :bُيقا  ،Üالفû zّال   Yيكو


� ما له نظNٌ (�ألقر�)

 :Bلتفسـ�
 óتع 
Y كلمة ﴿
ند��ã﴾ ال  �علم 
 Y
 �للغو�  معناها  ُيوهم  كما  هنا 
 « �هللا   YالفوÍ �لشركا�  هؤال� 
 Y
 Yملشركني يزعمو� Y
 "
�لو�قع 
 ،vهللا تعا� Y"هؤال� �لشركا� يعا�
هللا  شركا�  "جو�   Y
 �ملر��  "zمنا 
 Yأل  ،vتعا �هللا  عظمة  مع   üيتنا
بوجو� شركا�  �عتقد   ��z  Yإلنسا�
مع �هللا �، ¿ َيُعِد �هللا Ü%z. "كأنه 
تعاv يقوb %م: ملا�� ُتعرضوY عن 

هذ�   «  Yتقعو" �لطيبة  �لكلمة 
�ألعماb �لعابثة �ل¸ ال معÉ %ا.

ِلِعَباeَ�ِ �لَِّذيَن Hََمُنو� ُيِقيُمو�  ﴿ُقْل 
�لصـالَ� َ.ُيْنِفُقو� ِممَّـا َ�َ�ْقَناُهْم 
ِسـرًّ� َ.َعالِنَيًة ِمْن َقْبـِل َ\bْ َيْأِتَي 
﴾Mٌال َبْيـٌع ِفيـِه .ال ِخَال kٌَيـْو

 (�آلية:٣٢)            

شر< �لكلما>:
ُمخالًَّة  خالَّه  ُخلَّة.  �ُع   :Mِخال
"ªخا�.  صاَ�قه  "َخالًال:  "ِخالًال 
�ُخللَُّة: �ملحبُة "�لصد�قُة ال َخَلل فيها 

(�ألقر�)

 :Bلتفسـ�
 ��z مد للمؤمنني بأ®مJ قل يا �


Y تسرÂ %م �لكلمة  Y"�ّكانو� يو
يؤ�"�   Y
 فعليهم  بثما�ها  �لطيبة 

شر"طها  مر�عني   ،Üم"� �لصال� 
كلَّها، "
Y ينفقو� 
مو�%م » سبيل 

�هللا سّرã "عالنية. 

�� بناً� على هذ� �ألمر �إل%ي " 
"لو   ãمتعمد �لصال�  تر�  من   Y

صالً� "�حد�، فال ميكن 
Y يسّمى 

.Üحقيقي Üُمصلي

ـَماَ.�ِ>  ﴿�هللا �لَّـِذe َخَلَق �لسَّ
 Tًَما Tِـَما َ.�ْألَْ�0َ َ.َ\ْنَزMَ ِمَن �لسَّ
َفَأْخَرnَ ِبِه ِمَن �لثََّمَر�ِ> ِ�ْ�ًقا َلُكْم 
َر َلُكُم �ْلُفْلَك ِلَتْجِرeَ ِفي  َ.َسـخَّ
َر َلُكُم �ْألَْنَها�*  �ْلَبْحِر ِبَأْمِرrِ َ.َسخَّ
ـْمَس َ.�ْلَقَمَر  َر َلُكُم �لشَّ َ.َسـخَّ
َر َلُكُم �للَّْيَل َ.�لنََّها�﴾ َ��ِئَبْيِن َ.َسخَّ

(٣٣"٣٤ :Yآليتا�) 

شر< �لكلما>:
 Üب
ْ�  �ُ
َيدَ 
َ� » عمله َ�َ ��ئَبني: 

وأرى بنـاًء علـى هـذا األمـر اإل�ـي أن من 
تـرك الصـالة متعمـدًا ولـو صـالًة واحدة، 
حقيقيـًا. ُمصليـًا  يسـّمى  أن  ميكـن  فـال 
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عليه  "�ستمّر  "تعب  جدَّ   :Üَب
�"
(�ألقر�)

 
:Bلتفسـ�

 لقد حتّدÁ �هللا هنا عما َمنَّ به على 
ليذّكرهم  "بركا~  ِنَعم  من  �لعبا� 
"�لظو�هر  �ألشيا�  هذ�  خلق  
نه 
ملنفعتهم، "لو 
®م بد
"� » عبا�ִדا 
جهًال منهم، بدًال من 
Y يسّخر"ها 
ملصاحلهم، فسو¯ ُيعت�"Y ناكر� 
�جلميل "سو¯ ُتنـزÂ هذ� �لِنَعم 

من 
يديهم.
ِملٌك  �لِنَعم  هذ�   Yz %م  بّين  كما 
 Yآل� ֲדا  ُنَمتِّع  سو¯  فلذ�  لنا، 
�لذين يتبعوY كلمتنا. "بالفعل فقد 
سّخر �هللا هذ� �لنَِّعم خلدمة �إلسال[ 
"�ملسلمني حè ملكو� �أليا[ "لياليها 

"�لبحاَ� "سفنها.
 Yمر�
 �لسالفة  �آلية   «  ��" لقد 
مما  "ُينفقو�  �لصال�  ﴿يقيمو�  µا: 
ֲדاتني  "عالقتهما  ��قناهم﴾، 
 óتع �لصال�  zقامة   Y
 هي  �آليتني 
نفَي �لِشر�، "كأY �هللا تعاv حّذ� 
�ملسلمني سلفÜ بأننا سو¯ مننحكم 
عن قريب ِنَعمÜ كث�N، فحذ�ِ� من 

Y تتو�نو� » �لصال� بسببها "تقعو� 

» �ألعماb �لوثنية.

�لسالفة  �آلية   « 
مرهم  كما 
"كأنه  ��قناهم﴾  مما  ﴿"ينفقو� 
كالذين  يكونو�  ال   Y
 حّذ�هم 
ª%ًة،  �لنِّعم  هذ�  بعض   Y"يتخذ
فقط.  %م   Üِملك بعَضها   Y"يعت�"
خلدمتكم  كّلها  سّخرناها  لقد  بل 
تتخذ"ها  فال   ،Üيع� "منفعتكم 
�آلخرين  حترمو�  ال  كما  ª%ًة، 
فقط،  لكم  ِملٌك  
®ا  منها، ظاّنني 
�ملخلوقا~،  فيها كل  شاِ�كو�  بل 
"ªتو� كل "�حد نصيبه منها، ألننا 
"ليس  �جلميع  ملنفعة  خلقناها  قد 

لطائفة معينة.      

 rَُسَأْلُتُمو َما  ُكلِّ  ِمْن  ﴿َ.Hََتاُكْم 
ُتْحُصوَها  ِنْعَمَة �هللا ال   �. َتُعدُّ  bْ�ِ.َ
َكفَّاٌ�﴾   kٌَلَظُلو  bَْإلِْنَسا�  َّb�ِ

(�آلية:٣٥)  

:Bلتفسـ� 
ما  تعاª"﴿ vتاكم من كلِّ  قوله   
قد   vتعا �هللا   Y
  óيع سألتمو�﴾ 
هّيأ للفطر� �إلنسانية كلَّ ما كانت 

نه  منه  �ملر��  "ليس  zليه،  âاجة 
سألو�،  ما  كل   ºَلنا� ªتى   vتعا
 Yلإلنسا «قق  ال   vتعا �هللا   Yأل
��ئمÜ ما يريد� منه، "لكن كلَّ ما 
تقتضيه �لفطر� �إلنسانية فإنه يهيئه 
 vهللا تعا� Yكا ��z فمثًال .Üا ��ئم%
 Nَمَلَكة �لتأث Yفطرَ� �إلنسا Â�"
قد 
فإنه تعاv قد خلق هنا� » �خلا�¾ 
 Yكا ��z" ،Yشيا� تؤثر » �إلنسا

خلق فيه َمَلَكة �لتأثN فإنه قد جعل 
هنا� 
شيا� تقبل تأث�N. فإ�� جعل 
�هللا لإلنساY �لعني ل�N ֲדا، فإنه قد 
�لذ�  �خلا�جي  �لنو�  ���zها  جعل 
تبصر به، "�ملناظر �خلالبة �ل¸ تتمتع 

قولـه تعـاk ﴿وآتاكم مـن كلِّ ما سـألتموه﴾ 
يعـ� أن اهللا تعاk قد هّيأ للفطرة اإلنسـانية 
كلَّ مـا كانـت �اجـة إليـه، وليـس املراد 
منـه أنه تعـاk آتى النـاَس كل ما سـألوه... 
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ֲדا،  ليسمع   Yأل�� له  "جعل  ֲדا. 
يوصل  �لذ�  �%و��  ���zها  "خلق 
خلق  كما   ،Yأل��  vz �ألصو�~ 

حلانÜ �يلًة عذبًة يتمتع ֲדا. "خلق 
�لقا���  �ملنوية  �حليو�نا~  �ملر�   «
على �إلخصا�، "جعل ���zها » 
فتنجب.  �ملا��  يقبل هذ�  ما   �
�ملر
لّبى  قد  �هللا   Yz  bلقو� "خالصة 
�إلنسانية.  للفطر�  مقـتًضى  كلَّ 

"هـذ� هو �ملـر�� مـن �آلية.
 « �ملاضي  �لفعل   Yz قلنا   ��z 
ما "
ما  كل  من  ﴿"ªتاكم   vتعا قوله 
 Â�ملضا�  Éقد جا� مبع سألتمو�﴾ 
به  نعدكم  ما   Y
 فاملر��   ،ãتأكيد
به..  �لوفا�  ّمت  قد  "كأنه  �عتِبر"� 
 Y"ملضطهد�  Yملؤمنو� 
يها   Éمبع
�لعلم  �لكفا� » مكة -مع  بأيد� 
 Yتتمنو مكية-  �لسو��  هذ�   Y

من  لتتمكنو�   Üض�
 نعطيكم   Y

âرية،  فيها   Yªلقر� تعاليم  نشر 
عائق،   Y"� فيها  �سالته  "توّطد"� 
�ألمنية،  هذ�  لكم  حققنا  قد  فها 
ما  كل  خلدمتكم  نسّخر  "سو¯ 
"®يئ  �أل��،  "ما »  �لسما�   «
سو¯  "سهولة.  سبب  كل  لكم 
فيها   Yتتمتعو  Üض�
 نعطيكم 
بتعـاليم  فيها   Yتعملـو" âرية، 

لإلسـال[  لنكتـب  �ينكـم، 
�ال��هـا�. 

عصٍر   «  Üيض
 �ليو[  نعيش  "zننا 
 Yªلقر� بتعاليم  �لعمل  فيه  قد تعذ� 
�لكرمي بصو�ٍ� كاملٍة "âريٍة تامة. 
بل Yz هنا� بال�ã كالبال� �لر"سية 
�ل¸ ال ُيسمح فيها للمسلم 
Y يعيش 
�إلسالمي.   Âلشر� âسب  حياته 
�لعا¿   « 
خر�  مناطق  "هنا� 
 ،Yªلقر� �سالة  تبليغ  فيها  يصعب 

نه من �ملستحيل 
Y ننشر  ��
بل 
�إلسال[   óع
 �خلالص..  �حلق 
 Yمكا  �
  « �لشو�ئب..   Y"بد
�ملسلمني  علما�   Yz  �z �لعا¿،  من 

عيا®م "
سيا�هم "
تباعهم كلهم "
âسب  �لدين  
حكا[  غّير"�  قد 
�غباִדم "
هو�ئهم، "لو 
��نا نشر 

�لزيا��~  هذ�  عن   Üم�َّه �إلسال[ 

�خلها  �ل¸   Âلِبد�" "�لشو�ئب 
هؤال� » �لتعاليم �إلسالمـية  ملا 
�ستطعنا vz �لك سبيًال » 
� بلد. 
"لذلك فعلى كل مؤمن 
Y يعمل 
""يقيمو�  �لقائلة:  �لربانية  بالوصية 
 vz  vتعا �هللا  "يدعو  �لصال�"، 
�سالة  لتبليغ  �لفر¦  له  يتيح   Y

 « �إلسـال[  "توطيد   Yªلقـر�

�لعـا¿. 
"�علمو� 
Y �هللا تعاz vمنا يتقبل هذ� 
�أل�عية من �لذين يقيموY �لصال�.. 
 Y"� ئها��

� �لذين يو�ظبوY على 
عن   Yيتخلفو �لذين  
ما   ،Âنقطا�
 �
  Y"� باجلماعة  �لصال�   ���

ُيستجا�  فال  شديد  حقيقي  عذ� 
لن  كذلك  قليًال.  zال  �عا�هم 

وتذّكروا أنه عندما �ـُد أبناء اجلماعة اإلنفاَق 
على أنفسـهم صعبًا، بينما �دونه ! سـبيل 
الدين سهًال وكأنه عاطفة طبيعية.. عندها هذا 
ستنفتح على �اعتنا أبواب الرُّقي واالزدهار. 
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�إلسال[  لنشر  �لدعا�  يستجا� 
zال ِمن �لذين يقوموY بالتضحيا~ 
نصر�  سبيل   «  Üيض
 �ملالية 
�إلسال[. ال شكَّ 
Y �اعتنا تؤ�� 
�لتضحيا~ �ملالية » zطا� �لت�عا~ 
 Y
 تعلمو�   Y
 "لكن íب  �لعامة، 
 Yلشأ� هذ�   «  Üشاسع  Üَبون هنا� 
 .�  bلرسو� صحابة  "بني  بيننا 
لينفقو�  �لفقَر   Y"يؤثر كانو�  فإ®م 
من 
جل �لدين. "ما ¿ ننفق ֲדذ� 
لقد  مستحيل.  ُ�ِقيَّنا   Yفإ  ø"لر�
"قّد[  باإلنفا�،   vتعا �هللا  
مرنا 
﴿عالنيًة﴾  على   ﴾ãسّر﴿ كلمة 
zّنما  �حلقيقي  �إلنفا�   Y
 لنا  ليبّين 
يتم بشكل طبيعي تلقائي ال تشوبه 
شائبة من �لريا� "�لسمعة "غµNا. 
"�ملعلو[ 
نه » حالة �إلنفا� �لطبيعي 
إل�غا[   Yإلنسا� «تا¾  ال  �لتلقائي 
نفسه، بل يتم �لك بطريق تلقائي، 
ما  zخفا�   Yإلنسا�  b"ا» "قد  بل 
ينفق. فاآلية تدعونا vz هذ� �إلنفا� 
 Y
  vz "ليس  �لتلقائي،  �لطوعي 
ننفق على 
نفسنا "من 
جل ��حتنا 
تنقبض  بينما  "�غبة،  شو�  بكل 
�آلخرين  vz حث  نفوسنا "Çتا¾ 
لكي ننفق » سبيل �هللا. "تذّكر"� 


نه عندما íُد 
بنا� �جلماعة �إلنفاَ� 
بينما íد"نه   ،Üنفسهم صعب
 على 
» سبيل �لدين سهًال "كأنه عاطفة 
طبيعية عندها ستنفتح على �اعتنا 


بو�� �لرُّقي "�ال��ها�. 
نعمَة  تعّد"�   Yْz"﴿  vتعا "قوله 

نكم   óيع ال  ُتحصوها﴾  ال  �هللا 
�هللا  ِنَعم  ُتحصو�   Y
  Yتستطيعو ال 
هذ�   Yأل لديكم،  �ملتوفر�  �لظاهر� 
 ،Yنساz كل  يعرفه  بسيط   Éملع�

جسامنا  �ملتمثلة »  �لنَِّعم   Yz  èح
�إلحصا�.  حدِّ  عن  åر¾   Üيض

�لنِّعم   vz zشا��  �آلية   Y
 �حلق 
"�ألفضاb �ل¸ سيمنحهم �هللا zّياها 

 :vهللا تعـا� bملستقبل، "يقـو� «
 Üِنعم عليـكم  منطـر  سو¯ 
توقعاتـكم  تفـو�  "بـركا~ 

"تصـو��تـكم. 
 Yإلنسا�  Yّz﴿ :vتعا بقوله  
شا� "
 Y"ִדا َمن   Y
  vz كّفا�﴾   لظلوٌ[ 
�لتمتع  بعد  �إلسال[  خدمة   «
 .ã�كّفا"  Üظلوم  Yيكو �لنِّعم  ֲדذ� 
 « يتسبب  ألنه   Üظلوم  Yسيكو
�لطاهر  �لر"حا&  �لعا¿  خر�� 
�إلسال[،  طريق  عن  خلقنا�  �لذ� 
"سُيعت� كّفا�ã ألنه يتنكر لنا بعد 
 bتينا� كلَّ هذ� �لنِّعم "�ألفضاª Y


"�ل�كا~.

إنَّ َمن تهاون ! خدمة اإلسالم بعد التمتع بهذه النِّعم 
يكون ظلومًا وكّفارًا. سيكون ظلومًا ألنه يتسبب 
! خراب العاR الروحاV الطاهر الذي خلقناه 
عن طريق اإلسالم، وسُيعت� كّفارًا ألنه يتنكر لنا 
بعد أن آتيناه كلَّ هذه النِّعم واألفضال وال�كات.


