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كلمة �لتقو�٢

عندما تغاd4 �لتقوh �لقلوgَ �حلجريَة "تبتعد 
منها ُبعد �لثريا عن �ألjd، يغيب �لسال8 
مشاعر  مكاlما  "nل  "�ملا4]  �لر"حي 
"�ملو�4  �ملحبة  ُتو�4ُ  "هكذ�  "�لبغض   cلشحنا�" �ألنانية 
 .tdكائز �ستقر�d ر8 �ملجتمع �إلنسا< من �همnُ" &ألما�"
�لر�
ني  �dحم  يبعث  �لعصيبة  �أل"قا-   tهذ مثل   x"
�ألنبياc ملو�سا� �ملعذبني "�ملحر"مني "�ليائسني من ظلمة 
�لزما& لترتقي عقو|م "ترتو] نفوسهم بالتقوh لتخَضّر 
بساتني �لقلوg بعد جفافها، "يثمر �لسال8 ~ر�ته �لطيبا-، 
�لكائنا-.   gd صفا-  "تتجلى  ين،  �لدِّ ُصْبُح  "ُيْسِفر 
"بالتحديد فإ& هذt هي مقاصد �لبعثة �ملحمدية �لعظمى 
باعتباdها جتليا عظيما من �هللا �ملنا& لكي يعر� �لنا� 4ين 
�هللا �لقومي، "مييلو� كل �مليل )% dֲדم �لرحيم "يتركو� سبل 
�لشيطا& �لرجيم، �لذ] �شا� بني �نصاtd �لفنت "�ملفاسد، 
ُيْفَتْح   &�  gللبا �لسال8، فحا&  ينابيع  قلوֲדم   x فجّفّف
 .jdأل� x َمِعني يسقي كّل من cلرَّحيم مبا� gَّيأ� �لر"
فكانت شريعته �لغرc�َّ �ألخ�� على �لن� � سفينة �لنجا� 
إلنقاG �لدنيا من هذ� �لفسا4. لقد علمنا تعليمه طرK تأ4ية 
حقوK �هللا تعا% "حقوK �لعبا4 �ل� قد نسيها ح� �تبا� 
�لكتب �ملقدسة "�لشر�ئع �لسابقة مبا لوثته �يديهم �لنجسة 
�ل� جتلت فيها بصما- �ألحباd "�لرهبا& مبا تقشعر له 
�إلنسا&  نو�  فطر�  ترتضيها  ال  جائر�  بتعاليم  �ألبد�& 
�لعاملني "ال من صفاته عز "جل   gd ليست من عند"
مطلقا. فشّتا& بني تعليم �لقر�& �لكرمي �لذ] قد بيَّن لنا 
كل نوٍ� من �ألحكا8 �ملنصبغة بالتقوh "�لسال8 "نو��� 
�خل� "عّلمنا كيفية تأ4ية كل �حلقوK، "لفت �نظاdنا )% 
Gلك �ألمر �|ا8.. "بني ما عبثت به �أليا4] غ� �ألمينة 

 !!��x �لكتب �ملقدسة قليال كا& Gلك �8 كث

لقد �عطى تعليم �إلسال8 �ألمل بأ& �إلنسا& ميكن �& يكو& 
مظهًر� لصفا- �هللا تعا% � يعكسها على �إلنسانية �ملتعطشة 
 .gّ4" حلضر� �إل|ية فيحل �لسال8 على كل من هب� dلنو
 tdا~�" �ملخضر�،   tdشجا�  �dبذ" �لسال8  "�حة   hفالتقو
�ليانعة، "��هاtd �ملُنو�dََّ. كما �& �لتقوh هي �ألسا� لكل 
�بو�g �لسال8 "هي �حلصن �حلصني حلماية �إلنسا& من كل 
�لذ] ميكنه  �لقر�< هو  �لتعليم  سيئة "�hG. "�ليو8 نفس 
�& £ر¢ �إلنسانية من �لظلما- )% �لنوd.. "نفس �لتعليم 
ميكن �& يقضي على فسا4 �لعا¤ �لذ] ¤ تفلح هيئاته "ال 
منظماته �لد"لية من )حالY �لسال8 فيه بني �لشعوg "نز� 
فتيل �حلر"g "�لدماd، فما nد¥ على مرئًى "مسمٍع من 
 tعلى خيبة تلك �ملؤسسا- "فشلها، "هذ Yجلميع.. يد�
�خليبة "�إلخفاK سببها ِقلَّة �لتقوh فيها "�لبعد عن "�هب 
�لسالG( ،8 كيف ملن �ستولت عليه نزعة �لتفاضل �ملا4] 
"�لقومي "�لتك_ "�لغر"d "�4عاc �لعز� "�لسيا�4 �& يتعر� 

الّلهم أنت السالم
 ومنك السالم..

َالِم َويَْهِدي َمن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط مُّْسَتقِيٍم﴾  ﴿واهللا يَْدُعو إِلَى َداِر السَّ
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على �لسال8 �لذ] هو من صفا- �هللا تعا%.. "كيف مبن 
ظن نفسه �على من باقي �لشعوg �لفق�� �لضعيفة "كانت 
هذ�  "فق  عالقاته   -dصا" للعبيد  �ألسيا4  نظر�  نظرته 
�ملقيا� �لظا¤ �& يتعر� على �لسال8 �" ينعم به �" ينجح 

 .tنشر x
)& �لسال8 ال يستتب مع غياg �لتقوh.. "ال ميكن �&  
يسو4 عامليا )�G كا& �ألمر على �لنحو  �لذ]  نر�t �ليو8. 
نقض  ما ¤  عليه  ُيقضى  لن  �لعا¤   x gالضطر�� "هذ� 
على �لشعوd بالتك_ "�ألفضلية "�لتفاخر.. "ال ميكن �& 
 gقلو x لعا¤ ما ¤ يترسخ� x 8يستتب �ألمن "�لسال
كل �ألمم �lا على حد سو�c من dGية "�84" "�& عليها 
�ملصطفى  بعث  �لذ]  �حلق  �لسال8  "�هب  على  �لتعر� 


ة للعاملني.d �
 K4سل �هللا تعا% �لعاشق �لصاd� 8هذ� �لسال dمن �جل )قر�"
 jdملسيح �ملوعو4 �.. ليعم �لسال8 �أل� ..� Yللرسو

ثانية بتعاليم �ملصطفى � �حلقيقية. "�ليو8 نرh �& �لذين 
قد �منو� باملسيح �ملوعو4 � "يعملو& بالتعليم �لصحيح 
�لسال8 ")يصاله  �ستعا�4  �لقي على عاتقهم  قد  لإلسال8 
للبشرية. )& مسئولية �ملسلمني �أل
ديني x كل مكا& 
 &�"  cأل±ا� هذx t كل  �لسال8  dسالة  ينشر"�   &� هي 
ليس  �إلسال8   &� "يثبتو�  �جلميع..   gقلو  x يرسخوها 
4ين �لعنف؛ بل هو 4ين �ألمن "�لسال8 "ير4"� على تلك 
"يثبتو� |م  �إلسال8..  ير44ها خصو8  �ل�  �لظاملة  �لفرية 
�لضما&  �ملستويا-  2يع  على  تقد8  �إلسال8  تعاليم   &�
�حد  هو  �لدي³  "�لسال8  �نو�عه.  بكافة  "�لسال8  لألمن 
يعلم   ¤ فما  �لديانا-.  بني  �ملفتقد  �لسال8  هذ�   �نو�� 
"سعا�4  �لسال8  مقاصدها  من  �لتعاليم   &� �لدين   Yجاd
�الضطر�با-  تنتهي  فلن  �خلالق  �هللا   Yصا"" �إلنسا& 
�هل  يتصف   ¤ فما  �لدفينة،  "�ألحقا4  �لطائفية  "�لفنت 
بلغة  �لتحريض  لغة  يستبدلو�   ¤ "ما   hبالتقو �أل4يا& 
�حلو�d مع �آلخر ±و مقاصد عليا x تنـزيه �هللا عن كل 
 �cنقص "عيب "تنـزيه تعاليمه من كل "حشية �" 4نا
�ألخالx K �نبيائه  فلن nل �لسال8 "�لوئا8. "قد سعت 
تعاليم �لقر�& )% هذ� �لتنـزيه "4فع كل شبهة عن �هللا 
"dسله، "بدعوته �هل �لكتاg )% كلمة سو�c باحلس·، 
"lيه عن مبد�  �إلكر�x t �لدين "حرية �العتقا4 كمبد� 
 hعا8 يسر] على كل �ملعتقد�-، فاإلسال8 على �ملستو
8 �لتعليم تلو  �لعملي �ثبت للشعوg �ل� قبلته جد�dته "قدَّ

�لتعليم بصو�d ال تنافسه فيها �] 4يانة �" فلسفة.
"خ� ما ¸تم به كلمتنا 4عاc �ملصطفى �.. �للهم �نت 
"�إلكر�8.  Yجلال�  �G يا  تباdكت  �لسال8  "منك  �لسال8 

"صحبه  �له  "على  �مد  سيدنـا  على  �للهم  "صلى 
"سلم.

فمـا Y يتصف أهـل األديـان بالتقوى 
ومـا Y يسـتبدلوا لغـة التحريض بلغة 
احلـوار مـع اآلخر ^ـو مقاصـد عليا 
a تنـزيـه اهللا.....  ونهيـه عـن مبـدأ  
اإلكراه a الدين وحريـة االعتقاد كمبدأ 
عـام يسـري علـى كل املعتقـدات... 




