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ا عبـده   ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
 بسِم اهللا الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . هورسول

 *     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عنيتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  تمعأَن اط الَِّذينـر    ِصرغَي ِهملَيع 

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(  
الذي يسع ِرزقُه خلْقَه كلَّه، والـذي       : ومعناه" الواسع "�من أمساء اهللا    

رمحته حتيط بكل شيء، والذي ِغناه يغطي كل حاجات الناس، ومن معانيها            
ذي حييط بكل شيء وهو عليم      ال: وعند البعض . الكثري العطاِء يسع لَما يسأل    

 . بكل شيء
واآلن سوف أقرأ . وكل هذه املعاين هلذه الصفة اإلهلية مذكورة يف القرآن

عليكم بعض اآليات من القرآن الكرمي اليت لفت اهللا فيها انتباه املـؤمنني إىل              
 ". الواسع"بعض األمور اليت بينها يف سياق بيان صفته 
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الشيطَانُ �: يف سياق إغواء الشيطان للناس     يف سورة البقرة     �يقول اهللا   
            اِسـعاُهللا وال وفَضو هةً ِمنِفرغم كُمِعداُهللا ياِء وشِبالْفَح كُمرأْميو الْفَقْر كُمِعدي

ِليم٢٦٩:البقرة (�ع(  
لقد بين اهللا تعاىل يف هذه اآلية أسلوبِني يستخدمهما الشـيطان إلبعـاد             

اإلفالس وقلة املال، وثانيهما أي ، أولُهما التخويف من الفقر � اهللا الناس عن
 .أنه يأمرهم بالفحشاء

 �وكان الشيطان قد قال هللا .  أما التخويف من الفقر فله أشكال كثرية
إنه سيسعى إلغواء الناس عن الصراط املستقيم بالقعود هلم يف كـل صـراط              

 . يق هدفهوباختاذ كل تدبري، فلم يدخر جهدا لتحق
ولكن قعوده يف كل صراط مل يكن بناء على قوته الشخصية بل كان اهللا              

إذا كنت مصرا على ذلك فافعلْ ما شئت، لكن         :  قد مسح له بذلك؛ فقال     �
  )٨٧:ص (�َألمَألنَّ جهنم ِمنك وِممن تِبعك ِمنهم أَجمِعني�: اعلم أنه

يف القرآن الكرمي جبالء، حيث قـال إذا         للناس   �هذا ما صرح به اُهللا      
سـتبدو لكـم    . كنتم تريدون أن تكونوا عبادي فاجتنبوا الشيطان واحذروه       

أساليب الشيطان لإلغواء مغرية وجذابة ومجيلة، لكن نتائجها لن تكـون يف            
 . صاحلكم

 يف عدة مواضع أن جنتنب الشيطان، وبين األضـرار          �لقد نصحنا اهللا    
ويِريد الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضـالال      �عن إغوائه حيث قال     واملساوئ الناجتة   

   )٦١ :النساء (�بِعيدا
مث أخرب اهللا تعاىل إن الشيطان سيعرضكم للخسائر واألضرار متنكِّـرا يف            

 .حلَّة صديق
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. )٢٣ :األعراف (�ِإنَّ الشيطَانَ لَكُما عدو مِبني    � مث قال يف آية أخرى      
طاب هنا موجه إىل آدم وحواء عليهما السالم، لكن األمر ال يقتصر عليهما اخل

وقد قيل إن الشـيطان     . فقط، بل اآلية تتضمن حتذيرا جلميع الذكور واإلناث       
. عدو مبني لكال النوعني من اجلنس البشري، فليحذروا من إغوائه وإغراءاتـه           

 .هتماما الئقالذا عليهم أن يعملوا أعماال صاحلة ويولوا عبادم ا
 إن الِقصص واألخبـار والوقـائع       �لقد قال سيدنا املسيح املوعود      

املذكورة يف القرآن عن األنبياء السابقني وأممهم ليست من قَِبيل األساطري اليت            
بل إنه مبرتلة نبوءات    ! حدثت يف املاضي وأعيد ذكرها يف القرآن الكرمي، كال        

ني صادقني فاحذروا هذه األمـور، ألن       لذا إذا كنتم مؤمن   . ستقع يف املستقبل  
 . حدوثها ميكن أن يتكرر يف املستقبل

فكل خمترع  . اعلموا أن أساليب هجوم الشيطان ظلت تتغري مبرور الوقت        
جديد وصناعة جديدة إذا كانت تنفعنا مبا فيها من ميزات، فإا يف الوقـت              

هللا تعـاىل إن    نفسه يستخدمها الشيطان أيضا يف عملية إغواء، ولذلك يقول ا         
الشيطان سيسبب لكم اخلسارة واخلسران، وإذا اتبعتموه فسـوف تظلـون           

 يف اآلية اليت تلوا على مسامعكم من        �لقد قال   . تسقطون يف هوة الضالل   
سورة البقرة إن الشيطان خيوفكم من الفقر، ومن معاين الفقر اإلفالس وقلـة             

ىل إن الشيطان خيوفكم أنكـم إذا  يقول اهللا تعا. املال وانكسار العمود الفقري 
أقدمتم على العمل الفالين فلن تبقى فيكم قوة حىت تقوموا مسـتقيمني، وإذا             
أقدمتم على العمل الفالين فسوف تتعرضون للفقر واإلفالس وسوف تتخلفون       
عن ركب التطور والتقدم يف هذا العامل عاملَِ التقـدم املـادي، وإذا قـدمتم               

 .انة مرموقة يف اتمعالتضحيات فلن تنالوا مك
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 إذن فالشيطان يستخدم أساليب شىت لتخويفنا من التضحيات، فتـارةً          
خيوف بقوله إن الوقت وقت عمل، وال ينبغي أن تضـحوا ـذا الوقـت               
لعبادتكم، وتارة خيوف من الفقر واإلفالس ليمنعكم من التضحية املالية، حيث 

 اآلن فسوف تتعرض جتـارتكم      يزرع الشكوك يف القلوب ويقول إذا أنفقتم      
إذا تربعتم ذا املبلغ يف الصندوق الفالين فسـوف         : للخسارة، وأحيانا يقول  
 . لكن عباد اهللا حقا ال يتأثرون بتخويفه. يتعرض أوالدكم للجوع

لقد قرأت يف جريدة الفضل مؤخرا مقاالً حول اإلنفـاق يف سـبيل اهللا              
 قصة أحد أفراد اجلماعة يف ربوة أنه        والتضحية املالية، وقد ذكر صاحب املقال     

ذهب إىل حمل اللحام واشترى منه اللحم، ويف هذه األثناء مر به سكرتري املال              
على الدراجة، فتوقف عنده ليذكّره أنه قد وعد بدفع كـذا مـن املبلـغ يف                
الصندوق الفالين ومل يدفع شيئا إىل اآلن واملدة احملددة لدفع هذا التربع قـد              

فسأله عن املبلغ املستحق عليه، وحني أخربه سكرتري        .  االنتهاء أوشكت على 
املال عن املبلغ دفعه فورا وأخذ منه الوصل، وأعاد اللحم الذي كـان قـد               
اشترى قبل حليظات إىل اللحام قائال اليوم ال نستطيع أكل اللحـم ونكتفـي      

 . بالطعام البسيط العادي
سلطان، وال تـؤثر فـيهم      هؤالء هم العباد الذين ليس للشيطان عليهم        

ما هذا الذي تفعله؟ إن لك أوالدا يريدون        : وساوسه حني يقول لبعضهم مثال    
هناك بفضل اهللا تعاىل مئـات      . أن يأكلوا اللحم اليوم وأنت حترمهم من ذلك       

من أمثال هؤالء املخلصني يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية، وليس هذا إال مثاال            
حم فقط من أجل اإلنفـاق يف سـبيل اهللا، بـل            واحدا للذين ال يتركون الل    

إم يعرضون أنفسهم للجوع حىت ال يتخلفـوا عـن       . يتحملون اجلوع أيضا  
 .التضحية املالية
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 مث هناك التضحية بالنفس والروح، وتاريخ اجلماعة اإلسالمية األمحديـة     
تسقط يف باكستان يف هذه األيام مئات الضحايا        . حافل مبثل هذه التضحيات   

 أحداث شىت من قبيل العمليات اإلرهابية والتفجريات، وال يعرف املرء مىت            يف
أما األمحديون هنالك فيضحون بأرواحهم إذ يعلمون       . يصبح عرضة للرصاص  

سلفًا أن حيام مهدده باخلطر نتيجة عمل معني أو إقامة يف منطقة معينـة أو               
ماعـة اإلسـالمية    نتيجة السري يف طرق معينة، وذلك رد انتمائهم إىل اجل         

 . األمحدية، ولكنهم مع ذلك ال ينفكّون يقدمون هذه التضحيات يف سبيل اهللا
وهناك يف تاريخ اجلماعة تضحيتان بارزتان يف زمن سيدنا املسيح املوعود           

السيد عبد  ) يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية   ( أعين استشهاد سيد الشهداء      �
.  خنقًا يف كابول�املولوي عبد الرمحن  رمجا، واستشهاد تلميِذه �اللطيف 

وقد أثبتت هذه التضحيات للعامل أن هؤالء هم عباد الرمحن الذين ال يتخلفون         
عن أن جيودوا بأرواحهم من أجل حتقيق هدف نبيل، ومن أجل الفوز برضـا              

إن األمحـديني مل    . وهناك عشرات األمثلة على هذه التضـحيات      . اهللا تعاىل 
مل يتشرفوا باستشهاد نتيجة هجوم مباغت وكـانوا يف         يضحوا بأرواحهم أو    

غفلة عن املخاطر اليت تواجههم ، بل ضربوا أمثلة سامية هلـذه التضـحيات              
 .حيث ضحوا بأرواحهم بكل شجاعة وبسالة متمسكني بدينهم

 عن الشيطان إنه خيوفكم من التضحية، فيقـول         �باختصار، يقول اهللا    
فالس، ويقول تارةً لن تستقيم أمور أبنائكم       طورا إنكم ستتعرضون للفقر واإل    
وحينما خيوفهم الشيطان مـن التضـحية       . لو ضحيتم بأرواحكم وسيضيعون   

بالنفس يوسوس هلم أن أوالدهم يف هذه احلالة سيصبحون يتامى بال معيـل،             
يف العصر الراهن يسمى االقتصاد أيضا العمود الفقري، والذين         . وسيتشردون

 وأمواهلم وأوقام خيوفهم الشيطان من تـدهور حالتـهم        يضحون بأرواحهم 
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االقتصادية وتعرضهم وأوالدهم لإلفـالس، لكنـهم يسـتمرون يف تقـدمي            
وهناك أنواع كثرية للتضحيات اليت يقدمها . التضحيات وال يتأثرون من إغوائه

فمثال هناك تضحية بالوقت فكل أمحدي      . الناس مع أن الشيطان خيوفهم منها     
رف أن مجيع املنخرطني بنظام اجلماعة من أبنائها ال بد وأن يضحوا بالوقت             يع

فهم يضحون بأوقام للحضور إىل االجتماعات املختلفـة        . من أجل اجلماعة  
وأغلبية ساحقة من أفراد اجلماعة حتضر صالة اجلمعة كل أسبوع          . على األقل 

هذا أيضـا   ضاربني وساوس الشيطان عرض احلائط حني مينعهم من ذلك، و         
لكن هناك أناس آخرون ال حيضرون صالة اجلمعة وقـد ال           . يتطلب تضحية 

أمـا  . يلتزمون بأداء صاليت العيد أيضا، ويؤثرون جتارام على هذه العبادات         
فهناك عدد كبري   . فيما يتعلق باحلضور يف املساجد للصالة فهذا ما يثري القلق         

 .  ام ألداء الصلواتمن األمحديني أيضا ال يهتمون بالتضحية بأوق
إذن، فإن للكسل يف العبادة أسبابا، وأمهها اماك النـاس يف أشـغاهلم             

فيقـول  . وجتارام؛ فال يضحون عندئذ بأوقام وال يوفروا ألداء الصلوات        
اهللا تعاىل عندما تقومون بالتضحيات خيوفكم الشيطانُ منها بأساليب شـىت،           

ن التضحيات، وتارة مينع من تـوفري الوقـت         فتارة خيوف من الفقر ومينع م     
ويأمرنا اهللا تعاىل أن حتذروه دائما كونكم مـؤمنني         . للصالة بأساليب أخرى  

 . حقيقيني
باختصار، يستخدم الشيطان طرقا خمتلفة إلبعاد الناس عـن اهللا تعـاىل،            

فيقول اهللا تعاىل إن الشيطان خيوفكم من الفقـر   . فيظل جيرا عليهم باستمرار   
من ناحية ليمنعكم من التضحيات، ومن ناحية ثانيـة يـأمركم بالفحشـاء             
وجيعلكم تبذلون املال والوقت يف هذا السبيل، وبالتايل فإن الغافلني منكم عن            

إن الشـيطان   . الدين يقعون فريسة إغوائه ويهدرون أمواهلم على أمور تافهة        
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لعب مثـل اخلمـر     يرغِّب دائما شخصا ماديا غري مؤمن لإلنفاق يف اللهو وال         
فالذين يتبعـون الشـيطان ينفقـون يف        . والقِمار وما شاهما من املنكرات    

السيئات واملنكرات بال هوادة، وال يشعرون مبا يفعلون ألن الشيطان حيرضهم           
على الشهوات وامللذات اآلنية حبيث ال يعي كثري منهم أم يرتِكبون خطيئةً،            

ال �: لكن اهللا تعاىل يوجه املؤمنني ويقول و. فيتبعون الشيطان وهم ال يشعرون    
 ألنه يبذل كل ما يف وسعه ليبعدكم عن اهللا، فـال            �تتِبعوا خطُواِت الشيطَانِ  

تتوقعوا منه خريا، بل من الغباء حقا أن خيطر ببال أحد أنه ميكنه نيل أي خٍري                
 واملنكرات ويأمره   من الشيطان ألنه ال يهمه إال أن يدفع اإلنسان إىل الفحشاء          

: لو سألنا أي إنسان عادي يف الدنيا عن تصوره للشيطان لقال من فـوره       . ا
أعوذ باهللا منه، ولكن الشخص املادي الغافل عن الدين الـذي جيـري وراء              
الشيطان بعيدا عن التضحيات منغمسا يف الفحشاء غري مدرك ماذا يفعل، فإن            

اليت أعلن عنها إذ قـال إنـه سـيبعد          الشيطان يستقطب أمثاله ليحقق بغيته      
لذلك قال تعاىل احذروا من مكائد الشيطان وخداعه        .  الكثريين من اهللا تعاىل   

 هو  � وعودوا إىل اهللا تعاىل، فالعودة إليه        - فإنه يقوم مبكر كبري ليغويكم       -
 تائبني،  �اهلدف احلقيقي من خلقكم، والسبيل إىل ذلك هو أن ختضعوا له            

ففي هذه احلالة يعدكم اهللا تعاىل باملغفرة، فسيغفر لكم ما تقدم من ذنـوبكم              
 . وأخطائكم ويوفقكم للحسنات يف املستقبل ويرزقكم مغفرته وفضله

، وبذلك قد طَمأَنَ العبـاد      "يِعدكم: "لقد استخدم اهللا تعاىل هنا الكلمة     
التأكيد، وال يقتصر األمر على     أم إذا تابوا توبة صادقة فسيحظون باملغفرة ب       

 . املغفرة فقط بل ستفتح هلم أبواب رمحته من حيث ال حيتسبون
لقد ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن أول ما يقوم به الشيطان هو ختويف               

وكما . الناس من الفقر، أي أنه خيوفهم من اإلفالس لو قدموا التضحيات املالية
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 بدون العمود الفقري كذلك خيِّوف الشيطانُ       أن اإلنسان ال يستطيع الوقوف    
الناس قائال ستواجهون نتيجة التضحيات فقرا مدقعا وسوَء حاٍل حبيث لـن            

 . تعودوا قادرين على الوقوف على أقدامكم
فيقول اهللا إن الشيطان كاذب وسيخِلف وعده ويتراجع يوم القيامة عما           

 وبالتايل سوف يغدق علـيكم      قاله، ولكن اهللا تعاىل يعدكم أنه سيغفر لكم،       
 أنه سيستر اإلنسان يف رداء مغفرتـه يف         �إنعاماِته يف الدنيا، كما وعد اهللا       

الشيطان يأمر اإلنسان بالفحشاء فـإذا ارتكبـها واجـه          . حياة اآلخرة أيضا  
مشاكل كثرية يف الدنيا، فمثالً يصاب بأمراض كـثرية نتيجـة تورطـه يف              

تلفة يف الدنيا، مث له العذاب يف اآلخرة عقابا         املنكرات، كما يتعرض خلسائر خم    
ولكن اهللا تعاىل قد وعد املؤمنني أنه سيزيد هلم أفضاله          . على ارتكابه الفواحش  

 يف  �على الدوام ويفتح عليهم أبواب بركاته، األمر الذي سـيقربهم إليـه             
هللا الذي  يقول اهللا تعاىل إنه وعد من ا      . الدنيا والعقىب ويرفع درجام باستمرار    

هو مالك السماوات واألرض، وهو واسع وميلك كنـوزا مـن األفضـال             
 . والربكات ال تنتهي

إن كل مسلم أمحدي يقوم اليوم بأية تضحية يدرك جيدا أن اهللا تعـاىل              
ينـزل عليه بعد كل تضحية أفضاال تفوق التصور ويبارك له من حيـث ال              

لقد بورك : سائلهم ويقولونحيتسب، وهذا ما يكتب إيل كثري من اإلخوة يف ر 
والـذين يضـحون    . يف أمواهلم وأرزاقهم لدرجة مل تكن يف حسبام قـط         

. بأرواحهم يبارك اهللا تعاىل يف أمواهلم ونفوسهم بركات تفوق تصور أوالدهم          
هناك كثري من العائالت اليت نال بعض أفرادها درجـة الشـهادة يف سـبيل               

أقارم على أن اهللا تعاىل قد أنـزل        اجلماعة، ويشهد أوالد هؤالء الشهداء و     
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عليهم بسبب تلك الشهادة رمحة وبركات ال تعد وال تحصى، وشاهدوا ما ال 
 . يعد وال يحصى من مشاهد نزول أفضال اهللا الواسع العليم

 أنظارنا إىل أنـه أعلـم       �هنا قد وجه اهللا     " عليم"وباستخدامه كلمة   
كم اهللا الواسع حظا من أفضاله أوسع وأوفر بتضحياتكم وأعمالكم، لذا سيعطي

بكثري مما تتوقعون؛ ملا تقومون به من أعمال صاحلة يف املستقبل أيضا ابتغـاء              
 . هذه هي النقطة األساسية اليت جيب أن نضعها يف االعتبار دائما. مرضاته

مث انظروا كيف مين اهللا على املؤمنني ويزيد إحساناته عليهم، فال تتسبب            
وبتهم واستغفارهم وأعماهلم الصاحلة وتضحيام وحدها يف مغفرة ذنـوم،        ت

 املالئكة ليستغفروا للذين يؤمنـون  - برمحته الواسعة -بل قد سخر اهللا تعاىل      
ويتوبون وحياولون السلوك يف سبل رم ويقدمون التضحيات ابتغاَء مرضاته،          

 الْعرش ومن حولَـه يسـبحونَ       الَِّذين يحِملُونَ �: فيقول تعاىل يف سورة غافر    
ِبحمِد ربِهم ويؤِمنونَ ِبِه ويستغِفرونَ ِللَِّذين آمنوا ربنا وِسعت كُلَّ شيٍء رحمةً    

 ) ٨: الغافر (�وِعلْما فَاغِْفر ِللَِّذين تابوا واتبعوا سِبيلَك وِقِهم عذَاب الْجِحيِم
وقد ذكر اهللا تعاىل يف سـورة احلاقـة         . وحملَة العرش هنا هم املالئكة    

ويحِملُ عرش ربك   �: بوضوح أن املالئكة سيحملون العرش يوم القيامة فقال       
 )١٨ :احلاقة( �فَوقَهم يومِئٍذ ثَماِنيةٌ

ارهـا  واملراد من العرش هي الصفات اإلهلية اليت أُِمـر املالئكـةُ بإظه           
وهذه الصفات األساسية مذكورة يف سورة الفاحتة وهي الـرب،          . وكشفها

والذين . والرمحن، الرحيم، ومالك يوم الدين، وهي تنفع الناس يف هذه الدنيا          
يؤمنون مث يتوجهون إىل التوبة بعد اإلميان وخيضـعون أمـام اهللا ويعملـون              

ة الذين أمرهم اهللا تعاىل     الصاحلات يستغفر هلم املالئكة أيضا، وال سيما املالئك       
علما أن كلَّ مالك يدعو اهللا تعاىل بواسطة        . بإظهار هذه الصفات على عباده    
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فاملالئكة يسـتغفرون للـذين آمنـوا، مث        . صفة ربانية معينة كُلِّف بإظهارها    
حياولون بعد ذلك أن ينالوا قرب اهللا ويتقدموا يف درجات القرب دائما تائبني             

 . األعمال، لكي يتجنبوا هجمات الشيطانهللا وقائمني بصاحل 
كذلك فإن املالئكة الذين يعملون حتت املالئكة الكبار الذين حيملـون           

 علما أن هناك مالئكةً مسؤولني يف نظام املالئكة         -العرش أي الصفات اإلهلية     
 هـم اآلخـرون     -الذي أقامه اهللا، وهناك مالئكة آخرون يعملون حتتـهم          

وهذا يعين أن اهللا تعاىل قد جعـل نظـام   . اد اهللا حقا  يستغفرون للذين هم عب   
املالئكة أيضا نشيطا ليعطي عباده الصاحلني أجورا كبرية على أعماهلم احلسنة؛           
إذ أمر املالئكة أن يستغفروا هلم، األمر الذي يتسبب يف ازدياد أجورهم مـن              

 والتوبة بسبب   ناحية، ومن ناحية ثانية يوفَّقون دائما للقيام باألعمال الصاحلة        
 . استغفار املالئكة هلم

من املعلوم أن العبد مفطور على اخلطأ والتقصري، فلو صدرت منه أخطاء            
 متوسلني بصـفاته    -مث تعرض للعثار مؤقتا لدعا املالئكةُ رم        .. غري متعمدة 

 أن يغفر له ويوفِّقه أن حيظى       -احلسنة وعلِمه الذي ال يعرف احلدود والقيود        
 .  يف املستقبل أيضامبغفرته

لقد ذُكرت الرمحةُ أوالً مث ورد الدعاء للمغفرة ألنه ال ميكن احلصول على 
نرجوك يا رب أن اغفر هلـم       : املغفرة إال بفضل اهللا تعاىل، لذا يقول املالئكة       

إن علمك واسع يا ربنا وأنت أعلم       . وأَعِطهم نصيبا وافرا ِمن غفرانك الواسع     
علم مبا سيكسبه الناس من أعمال فيما بعـد أيضـا           مبا يف صدورهم، فأنت ت    

وحتيط م علما، وتعلم ما إذا كانوا سيفسدون يف املستقبل ليصبحوا حطب            
جهنم، ومع ذلك ندعوك يا رب أن توسع رمحتك هلم وأن تـدمي أعمـاهلم               
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وإذا . احلسنة حىت يكونوا ميالني وراغبني يف احلسنات دائما ويتقوا نار جهنم          
 .تهم برمحتك فسيوفَّقون لتحقيق هذا اهلدفمشلْ

هذا هو ربنا الرمحن والغفور الرحيم الذي يستخدم كل أسلوب ملغفـرة            
عندما يرتكب اإلنسانُ ذنبا يعاقَب بقدر ذنبه       . اإلنسان وتثبيته على احلسنات   

وفيما يتعلق بالتضحيات فقـد  . فقط، أما إذا كسب حسنة يثاب بعشِر أمثاهلا     
 واسـع   �تعاىل إنه جيازي عليها إىل سبعمائة ضعف أو أكثر، ألن اهللا            قال  

ولكن انظروا إىل اإلنسان كم هو كَفور ونـاكر         . وجيزي عباده بغري حساب   
الذي ال حدود وال اية ملا عنـده مـن          .. إذ يعِرض عن هذا الرب    ! للجميل
 .تةفيقع يف شراك إغواء الشيطان ويسرع إىل األجور املؤق.. األجور

 فيقـول يف    �مث يذكر اهللا تعاىل رمحته اليت نزلت نتيجة دعاء موسى           
واكْتب لَنا ِفي هِذِه الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة ِإنا هدنا ِإلَيك قَالَ            �: كتابه ايد 

         هبأَكْتٍء فَسيكُلَّ ش تِسعِتي ومحراُء وأَش نِبِه م ذَاِبي أُِصيبقُونَ   عتي ا ِللَِّذين
 )١٥٧ :األعراف(�ويؤتونَ الزكَاةَ والَِّذين هم ِبآياِتنا يؤِمنونَ

 أن  - كما ذكرت من قبل أيضا       - �لقد بني سيدنا املسيح املوعود      
قصص األنبياء املذكورة يف القرآن الكرمي إمنا هي مبنـزلة األنباء املستقبلية، لذا 

 األدعيةُ مث يذكر اهللا تعاىل رمحته فهذا يعين أن هذه الرمحـة             حني تذكر هذه  
واسعةٌ اليوم أيضا كما كانت واسعةً يف املاضي شريطة أن يسـعى اإلنسـان            

الـيت ال   .. يقول اهللا تعاىل يف بيان رمحته     . للعمل بالشروط اليت بينها اهللا تعاىل     
 جانب ذلك وجه     إىل �إا وسعت كلَّ شيء، ولكنه      .. حدود هلا وال اية   

صحيح أن رمحيت وِسعت كل شيء      : اإلنسان إىل اهلدف من وراء خلقه فقال      
ولكن هناك بعض املسؤوليات أيضا اليت قد كُلِّفتم ا فأدوها بأحسن وجه وال 

ومن تلك املسؤوليات أن تتحلَّوا بالتقوى واعبدوين       . تتبعوا خطوات الشيطان  
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 العالقات األخرى، وقدموا تضحياٍت ماليـةً       وأَِحبوين حبب ال يوجد يف مجيع     
إن بعثـة املرسـلني مـن اهللا    . ألداء حقوق اهللا وحقوق العباد، وآِمنوا بآيايت    

واألصفياء إىل الدنيا أيضا من آيات اهللا ورمحته ألن بعثتهم تكون مصـحوبة             
، فنرى يف العصر احلاضر أيضا أن اهللا تعاىل قد أظهر    �بسلسلة من آيات اهللا     

 الذي هو حمـب صـادق       � يزال يظهر من آياِته ببعثة املسيح املوعود         وال
،  فشاهدنا هذه اآليات بصورة الكسوف واخلسـوف أحيانـا ويف            �للنيب  

مث إن االكتشافات احلديثـة الـيت       . شكل الزالزل أو الطاعون أحيانا أخرى     
كانت قد أُنِبئ عنها مسبقا هي األخرى تشكل آيات باهرات تتحقق يف كل             

م جديد، وال يزال اهللا تعاىل يري هذه اآليات منذ زمن بعثة املسيح املوعود              يو
ويعترف معارضونا أيضا بأن الزالزل كثرت واألمراض انتشرت أكثر         . �

ال شك أن هذه الزالزل واألمراض كانت موجودة من قبل أيضا . من ذي قبل
ا كـان   مث إذ . ولكن وطأا مل تكن شديدة كما هي اآلن حبسب اعتـرافهم          

املدعي موجودا ويعلن أن هذه األحداث ستقع حتما وستكون تأييدا له فعندئذ 
أمِعنوا يف آيايت وآِمنوا ـا وال       : يقول اهللا تعاىل  . يشكل وقوعها آية يف حقه    

تستهزئوا مبن أرسلته، فلو عملتم بذلك لشملتكم رمحيت اليت ال حـدود هلـا              
أما ما  .  الذين يعملون الصاحلات   وسيمتد نزوهلا عليكم، وستنـزل حتما على     

يعذِّب من يشاء ويغفـر     .. عدا ذلك فاألمر بيد اهللا تعاىل، فهو املالك والقادر        
ولكن اهللا تعاىل جعل رمحته تسع كلَّ شيء لذا جيب على اإلنسان            . ملن يشاء 

وهذا ما جيب على املؤمِن     . أن يأمل يف مغفرته دائما وحياول االمتثال ألوامره       
 وال يليق به أن يعرض عما أوجب اهللا على نفسه ويظن أنه ميكنه بوجه خاص،

كال بل إن ظنه هذا     . أن يفعل ما يشاء وسيغفر له حتما ألن رمحة اهللا واسعة          
 . ظن خاطئ، بل إنه لظن األغبياِء وسببه عدم إدراِك صفاِت اهللا تعاىل ليس إال
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يتضح مـن   : "ائال هذا املوضوع ق   �لقد وضح سيدنا املسيح املوعود      
هذه اآلية أن الرمحة شاملةٌ وواسعةٌ، أما الغضب الناجم عن صفة العدل فيحل             

 ."وتظهر هذه الصفة حني يتجاوز الناس حدود قانون اهللا. لسبب معني
. ال شك أن رمحة اهللا واسعة، وأن غضبه ال حيل إال حني يقتضيه العدل             

تضي هذه املناسبة حلول غضبه،     أي عندما حيكم اهللا تعاىل يف أمر ما بالعدل تق         
وعندما خيالف اإلنسانُ قانونَ اهللا تعاىل ويتجاوز حدوده عندها تتجلى صـفة            

 حبسب قانون الطبيعة الذي     -إذن فاهللا تعاىل يعاقب     .  املتعلقة بالعدل  �اهللا  
 إن رمحيت تشـمل     �لذا مل يقل اهللا     .  قوما يتجاوزون احلدود   -وضعه بنفسه 

ل قال إن رمحيت تشمل املتقني الذين يؤتون الزكاة والـذين           اآلمثني املذنبني، ب  
فمن واجب املؤمن أن يسعى دائما للحصول على رمحة اهللا . يؤمنون بآيات اهللا

 . ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعا لذلك، آمني. تعاىل مث يرجو رمحة ربه الواسعة
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