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أما بعد فأعوذ باهللا .  عبده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا
مالك * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسِم اهللا الرحمن الرحيم �. من الشيطان الرجيم

 أَنعمت علَيِهم غَير ِصراط الَِّذين* اهدنا الصراطَ الْمستقيم * إياك نعبد وإياك نستعني * يوم الدين 
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني، �الْم .  

من ِقبل الذين وخاصة  يف قلوب الشباب خاصة وأفراد اتمع عامة  بتزايد يف هذه األيامهناك سؤال يثار
. لصحيحة لعدم توفر القيادة ا أيضا�قد ابتعدوا عن الدين بل عن اهللا الذين  أو ،يعارضون الدين

إذا كان اإلنسان متحليا بأخالق نبيلة أو إذا كان التعليم املادي يقود إىل األخالق النبيلة : هوالسؤال و
ويقول . فما احلاجة إىل الدين؟ ألن الدين أيضا يدعي أنه يعلِّمكم األخالق أو يقول بذلك أتباع األديان

ناس األبل يقال إن أخالق غالبية .  أي دين أيضاهؤالء املعترضون إنا قد حتلَّينا باألخالق دون اتباع
ومن هذا املنطلق يجعل اإلسالم عرضة هلذا االعتراض بصفة . اديني أحسن بكثري من أتباع األديانامل

 وحيدالدين الغالبية أتباع األديان األخرى قد انقطعوا عن الدين تقريبا، أما اإلسالم فهو إن خاصة، إذ 
لذا فاهلجوم . باالنتماء إليه وإن مل يطبقوه  بإسالمهم أو باألحرى يعلنونسبني إليه تعلن غالبية املنتالذي

موجه يف احلقيقة إىل اإلسالم وحده، وتبذَل اجلهود لتسميم أذهان أطفالنا وشبابنا بتقدمي النكات املختلفة 
ثريا على البحث وهو وإن منهج التدريس يف البالد الغربية يركز ك. بشىت األساليب إلبعادهم عن الدين

على كل حال حني .  لكن جيب أن يكون املنهج له أيضا صحيحا، إذ جيب االهتمام بالبحث،جيد
التساؤالت املثارة أو  إجابات على إىل الوالدين أو كباِرهم حبثا عن - شبابا وبناٍت-يتوجه املراهقون 

 انشغاهلم يف تأمني الضرورات االقتصادية الناشئة يف القلوب، فإما ال جيد الوالدان وقتا للرد عليها بسبب



سكام دون دليل عادةً بدال من الرد على إلواالجتماعية، أو ال يكون لديهم علم، ومن مث يسعون 
 يدعي أنه صادق ويقدم احلل - حىت لو كان اإلسالم-أسئلتهم، وبذلك يظن األوالد اليافعون أن الدين 

 أعمال الكبار  تنايفوحيدث أيضا أن. يقدم حلوال عمليا الراهن ال جلميع املسائل والقضايا لكنه يف العصر
 باالستماع إىل التعليم، لكنهم حني يتمتعون مؤقتااألمور اليت يعلَّمها األوالد، حبيث يسكت األوالد 

الذين يبعدوم عن الدين، وهلذا السبب نرى يف املسلمني شرك باحلرية يبتعدون عن الدين ويقعون يف 
  . أناسا ينكرون الدين ووجود اهللا رغم كون اإلسالم دينا حيا وذا تعليم مجيلأيضا 

ففي هذه األوضاع كل واحد منا بأمس حاجة إىل االهتمام كيف ميكن أن جنعل أنفسنا عاملني بالدين 
ن ال شك أن اإلسالم دين كامل ويقدم حلول القضايا املختلفة، وأن القرآ. ونتدارك أجيالنا القادمة أيضا

 أسوة كاملة للعمل به، وهذه األسوة قد أحدثت انقالبا �الكرمي كتاب كامل وشامل وقد قدم لنا النيب 
لكنهم . فقد فِهم الصحابة الدين واألخالق أيضا بل قد أحرزوا التقدم املادي أيضا. �يف حياة الصحابة 

األخالق وما هو التقدم مع ذلك أحرزوا إدراك وضع كل شيء يف حمله، أي ما هو موضع الدين وأين 
وذلك ألن مسئولية  -  إذن جيب أن يتذكر شبابنا واألوالد اليافعون والكبار أيضا بصفة خاصة. املادي

 نفهم العالقة بني إصالح األخالق والتقدم املادي  علينا أنأن -تدارك األجيال القادمة تقع عليهم
. ا األجيال القادمة أيضاة فيمكن أن يتداركوإذا فِهم الكبار هذه النقط. والدين، مث نعيش حبسب ذلك

مجال يدرك الشباب هذه النقطة ستنفتح عليهم طرق التقدم الديين واملادي، وسوف يتبني هلم وعندما 
هذه املسألة اليت تثار يف العصر الراهن بشدة أكثر . اإلسالم، وأن الذين يتكلمون ضده هم كاذبونتعليم 

دين ليست جديدة، فقد ظلت تثار األسئلة من هذا القبيل بني حني وآخر من قبل امللحدين أو معارضي ال
يف السابق أيضا، فقد ظل املعترضون على الدين يثريون دوما هذه املسألة واألمور املشاة، ليعترضوا على 

بقة  قد أوقعوا الطني علماء الدين املزعوم وإنّ.ألم مل حياولوا قط أن يفهموا الدين بوجه صحيح ،الدين
 �ولقد من  اهللا . املثقفة يف تعقيد أكثر بتقدمي احلل اخلاطئ من اختراعهم أو لعدم فهمهم هلذا الدين

ولقد خلق حضرته فينا .  يف هذا العصر إلزالة تعقيدات هذه املسائل�علينا بإرسال املسيح املوعود 
 �ولقد ألقى سيدنا املصلح املوعود . القدرة على فهمها، ومن مث سهل علينا فهم هذه املسائل وحلُّها

ذات مرة خطبة يف ضوء ذلك وبين فيها ما هي العالقة بني إصالح األخالق والتقدم املادي والدين، 
 ن لنا النيبنظر إليها اإلسالم؟ وكيف بيحقيقته من خالل أسوته وعمله�وكيف ي  .  

ر، واليوم سوف أقدم لكم هذا املوضوع فقد بين حضرته ذلك يف اخلطبة كما قلت وشرحه باختصا
 إن اإلسالم دين أرسله اهللا حبسب الفطرة -وهو حق بالتأكيد- نقول للعامل . مستفيدا من تلك اخلطبة

إن الدين :  واضعا يف البال إن اإلسالم دين الفطرة�يقول حضرة املصلح املوعود . اإلنسانية متاما



فالذي . فصلها مشتركة ومتداخلة حبيث يصعب -قة جبسمهاليت هلا عال-واألخالق وحاجاِت اإلنسان 
يؤمن بالدين ال يستطيع أن يفصله عن األخالق، كما ال ميكنه القول إن الدين قد أغناه عن الدنيا، فلم 

فكل هذه . التقدم اإلنساين املاديفتتوقف عجلة ألنه إذا فكّر أنه مل يعد حباجة إىل شيء . يعد حيتاج إليها
فالذين ال يؤمنون . يضالدين واألخالق والتقدم املادي مترابطة، ومع ذلك فيها اختالف أاألمور أي ا
لكن املسلم احلقيقي . ون بالقول إن األخالق احلسنة والتقدم املادي من حاجات اإلنسانبالدين يتذرع

بني فهذا هو الفَرق . سوف يقول إن هناك حاجة للدين أيضا، ألنه يري السبيل للوصول إىل اهللا
كيف ننظر إىل هذه األشياء، وكيف نظهر االرتباط بينها، فاألديان األخرى ميتة، إمنا اإلسالم . ينالتفكري

إال أن غالبية املسلمني ربطوا الدين باألمور املتعلقة باألخالق . وحده قادر على إظهار االرتباط بينها
وبذلك يتسببون يف إبعاد الناس عن الدين بدال واألمور املتعلقة باملادة بأسلوب خاطئ وبالغوا فيه كثريا 

  .   وذلك لعدم فهمهم حلقيقة الدين حسب ظنهممن جذم إليه بتقدميهم الدين يف صورة مجيلة
اجتماع عقد املادية من تأسيس هيئة أو احلاجات إن  - إضافة إىل الصالة والصيام-يقول املشايخ عادة 

  .      هو كافر ومرتدففيها  ومن ال يشترك أيضا من اإلسالم،
هذا ما نالحظه يف العصر الراهن يف العامل اإلسالمي، مث حيدث فيه التوسع وحييط بكل شيء، وخيرج 

وهلذا السبب تنشغل . رتداد إىل اندالع احلروب، فلكل فرقة فتاوىاالاألمر من نطاق االام بالكفر و
 على أخالقهم أو قوانينهم املزعومة اليت م بنوهإلسالشىت الفئات املتطرفة يف القتل وسفك الدماء تطبيقا 

والعراق وأفغانستان وباكستان يقتل هؤالء املتطرفون الناس باسم الدين بناء على سورية ففي . سنوها
  .               القوانني اليت اخترعوها هم أنفسهم

 كما -  تلك البالد مؤخراوقد زار صحفي فرنسي. والعراق سوريةإسالمية مزعومة قائمة يف  دولةهناك 
 وشاهد هنالك بعض األشياء وقوانينهم اليت مل تطابق التعاليم اإلسالمية بقدر ما - ذكرت من قبل أيضا

كان لدى هذا الصحفي من إملام بتعليم اإلسالم، وما كان قرأه من القرآن واألحاديث، فقال لبعض 
يف ولني ئاملسفكان جواب العاملني أو . شيءالناس هنالك بأن ما تعملونه ليس من تعليم اإلسالم يف 

اإلسالمية املزعومة الذين واجههم الصحفي بأننا ال نعلم ماذا يقول القرآن واألحاديث ولكن هذا  الدولة
  . فهكذا قد أفسدوا تعليم اإلسالم. هو قانوننا وحنن نعمل حبسبه

فتاوى اليت يصدروا من عندهم مث ما حيدث يف اليمن سببه عائد إىل أم يطلقون اسم الدين على ال
صحيح أن كال الفريقني املتحاربني هناك خمطئ ولكن ليس حلّ هذه القضية . يقصفون األبرياء بالقذائف
 كما هو ملحوظ يف تاريخ اإلسالم -وإذا تأملنا يف املوضوع أكثر لوجدنا. أن يقتل األبرياء دون مربر

 أن شيخا يتبنى مذهبا خاصا به وشيخا آخر يتبىن مذهبا آخر - موال تزال هذه املمارسة جارية إىل اليو



وبذلك مل تعد حقيقة اإلسالم ملحوظة يف . خاصا به، أي كل شيخ قد اخترع لنفسه مذهبا خاصا
ب بساإلسالم ب عنمن املسلمني  الغالبيةوبالنتيجة قد ابتعدت . إسالمهم املزعوم الذي يعملون به

. وال يعرف ما الذي حيدث باسم الروحانية وباسم اإلسالم. اب الفتاوىتقليدهم هؤالء املشايخ وأصح
ومقابل ذلك هناك أناس بعيدون عن الدين يف البالد املتقدمة مثل أوروبا ولكنهم يسعون ليجعلوا األمور 

.  البشرولو تأملوا يف اإلهلام عرضا لقالوا بأنه جزء من أفعال. الروحانية واألخالقية جزءا من الدنيا املادية
وإذا تأملوا يف األخالق لفعلوا ذلك من أجل املنفعة الدنيوية، وإذا أمعنوا النظر يف الدين الكتفوا بالقول 

 بسيطة جدا فينجون من ارتكاب معمن يتبعونه بأم أناس من الدرجة الدنيا وغري مثقفني أو ثقافته
ن على االستفادة من الدين شيئا فهي تقتصر مبعىن أم إذا كانوا قادري. اجلرائم إىل حد ما باسم الدين

أما الذين يتحلّون . على حتسن أخالقهم إىل حد ما خمافة الدين، وذلك إذا عملوا بالدين بصورة صحيحة
الذين يتحلون باألخالق سلفا ما حاجتهم إىل الدين؟ ولكن إذا أمعنا : بالِقيم األخالقية سلفا فيقولون

ن األمور املادية واألخالق والدين قريبة جدا من بعضها لدرجة أن عامة الناس النظر يف املوضوع لوجدنا أ
 للعثور على ذلك ونتأمل فيها �عندما ندرس سرية النيب . نتهيتوأين  تبدأ حدودهاأين من ال يدرون 

إن حياته .  كان مصلحا ماديا ومصلحا أخالقيا أيضا للعامل إىل جانب كونه مصلحا روحانيا�جند أنه 
الدعاء مخ العبادة، ومن ناحية ثانية يركز على : �فمن ناحية يقول . طيبة جامعة هلذه األمور كلهاال

ال يصح الظن أن األمر ينتهي مبجرد أداء الصالة بل ال بد من اجتياز مدارجها . إكمال الروحانية
. القة بني الطفل وأمه من حيث الدعاء كمثل العالعبد وربهالعالقة بني . املختلفة والتقدم يف الروحانية

من املعلوم أن املرء ال يدعو عدوه .  سينصرهالذي يدعىالداعي يقوم بالدعاء عندما يكون موقنا بأن 
  ؟ حالتناأن ندعو كيف جيب أن تكون عندما ندعو أو نريد . للنصرة

  .  أنه جيب أن يتحلى دعاؤنا مبزايا ثالث�يرى سيدنا املصلح املوعود 
جيب أن يكون الداعي واثقا من أن : ون القلب مفعما بيقني أن دعاءه سيجاب، وثانياجيب أن يك: أوال

كلّ جهة  عنواألمر الثالث هو الرغبة الطبيعية اليت تصرف اإلنسان . الذي يدعوه قادر على نصرته
نه إذا مل األمر األول والثاين مبنيان على مقتضى العقل أل. أخرى وتدفعه إىل اهللا تعاىل أو إىل الذي حيبه

يكن املرء موقنا بأن ما يدعوه سوف يسمع، وإن مل يكن واثقا من أن الذي يدعوه قادر على نصرته 
األمر الثالث هو الرغبة الطبيعية أو احلب الفطري الذي . من الغباوة استنجاده، وكان الدعاء عبثا أصالف

ه مثال الطفل وأمه كما ذكرت من لذلك ينطبق علي. يصرف املرء عن كل جهة أخرى ويدفعه إىل حبيبه
إن عالقة الطفل مع أمه إمنا هي عالقة فطرية فالطفل يدعوها دائما بغض النظر إذا كانت األم قادرة . قبل

 البحر وكانت أمه بالقرب منه على نصرته أم ال، لدرجة إذا كان هناك طفل على وشك الغرق يف



 �هذه عالقة عاطفية، وقد قال النيب . السباحة أم ال وحدها دون غريها سواء أكانت تعلم انجدهتسيف
 �إذًا، فقد شبه النيب . الدعاء مخ العبادة، أي ال يكتمل إميان املرء دون الدعاء: مشريا إىل هذا املوضوع

  .  غري آني بأي شيء سواه� بالعالقة بني الطفل وأمه، أي جيب أن تفروا إليه العبد وربهالعالقة بني 
 أمورا وجوانب أخالقية دقيقة جدا �اين هو األخالق، ويف هذا املوضوع نرى يف حياة النيب األمر الث

  . �لدرجة ال يقدر على إدراكها حىت من يرى بنظر دقيق ما مل يستفد من هديه وإرشاده 
خذوا على سبيل املثال حسن املعاملة مع الزوجات وإظهار احلب جتاههن، علما أنه ضروري جدا لبثّ 

كان . إن حسن املعاملة مع الزوجات من مقتضيات األخالق االبتدائية. نـزيلاملو اجلعادة واحلبور يف الس
 يهتم مبشاعر زوجاته بدقة متناهية، لدرجة قد ورد أنه إذا شربت إحدى زوجاته يف إناء مث أراد �النيب 
وهذا األمر يبدو . من اإلناء  شرب املاء كان يضع فمه يف املكان الذي وضعته زوجته عند شرا�النيب 

بسيطا ظاهريا ولكنه ميثّل نقطة دقيقة جدا توحي أن حب اإلنسان ال يتبني من عظام األمور فقط بل 
 �وليس ذلك فحسب بل إذا درسنا سريته الطاهرة تبين لنا بوضوح أنه . يظهر من األمور البسيطة

خالق  األسدر قدكأنه ووته أمثلة يبدو بقراءا أعطى يف عظام األمور األخالقية أيضا تعليما وضرب بأس
على مدى حياته وعلّمها اآلخرين، مبا فيها العالقات املتبادلة بني الناس عامة وبني األقارب،  فقط

 وتعليمه كامل متاما يف كل املواضيع مثل اجتناب الكذب �إن أسوته . وتفاصيل سلوك اإلنسان
 اليت قدمها لنا � يسع أحدا أن يقدم عشر معشار مقابل أسوته واخليانة وسوء الظن وغريها لدرجة ال

  .  عشرات احليواتولو نال
 يرشدنا إىل هذا املوضوع أيضا، مثل إبقاء �األمر الثالث هو األمور املادية، ونرى أن تعليم النيب 
السكنية اجلديدة  اتعندما تعمر املدن والقطاع. الشوارع مفتوحة لسكان املدن، وتوفري املاء النقي هلم

 إليها وإىل نظافة الشوارع �الكبار، بينما قد وجهنا النيب  واملصممونيفكر يف هذه األمور املهندسون 
فقد أرشدنا إىل كافة . اهلواءدخلها  يحبيثبيوت واسعة  أنظارنا إىل بناء �كذلك لفت . والطرق سلفا

كومية أو االجتماعية أو كانت تتعلق بالتجارة األمور املادية والدنيوية سواء أكانت تتعلق باألمور احل
. �وميكن العثور على تفاصيلها يف سريته . والصناعة، فقد بين كل شيء حبسب مقتضى األمر واملناسبة

فمثال ذات .  من الدين مثلما يفعله الزعماء الدينيون يف هذه األياما مل حيسب كل شيء جزء�ولكنه 
 علما أن يف النخيل - حني الذين كانوا يأبرون النخيل يف بستان النخيل على بعض الفال�مرة مر النيب 

يف السنة و .فَتركُوه ،الرياح عن طريق  ذلكألنه سيتم ،خيرا كَانَ تفْعلُوا لَم لَو لَعلَّكُم قَالَف - ذكرا وأنثى
 مل �إنه بسبب منعك من التأبري، فقال النيب :  عن السبب قالوا� مثارها، فلما سأهلم النيب نقَصت التالية

  . بل أنتم أعلم بأمور دنياكم به،آمركم



أيضا كان ذلك .  الدينعن أمور فصل األمور املادية �يبدو هنا وكأن النيب : �يقول املصلح املوعود 
  وكان اللسان نفسه ينطق بأحكام اهللا تعاىل؛اخير كَانَ تفْعلُوا لَم لَو لَعلَّكُم:  الذي نطق�لرسول السان 
 بأنكم للناس اهللا مع ذلك فقد اعترب األمور املادية ماديةً وقال  منومع أن هذا اللسان كان لرسول. أيضا

مث إذا  غري الئق قول إذا خرج من أفواه مشايخ اليوم  على عكس ذلكأعلم مين ذه األمور، ولكن
  .كفره وخروجه عن اإلسالم وارتدادهب فتاوى  ضدهأحد أثريترفضه 
 ترى بعدم ضرورة أا - ألقوام املتحضرة ا اليت تزعم أا أو-  نرى األقوام الغربيةناحية أخرىويف 

  .  وال حتترم تعليم الدين وال األخالق، بل تعترب كل شيء ماديا،اإلميان بالدين
كيف خلق اهللا الكون؟ بل : س السؤاللي:  قال فالسفتهم يف هذا العصر:�يقول املصلح املوعود 

نتيجة لالرتقاء كان يرى هؤالء أن السؤال عن اهللا .  والعياذ باهللا- كيف خلق اإلنسانُ اَهللا:  هوالسؤال
يرى هؤالء أن . لإلنسان العقليالبشري، وإذا كان وجود اهللا حقيقة فإا ليست إال حلقة أخرية للرقي 

 صورة يف ذهنه مس له، وملا فشل يف البحث عنه يف الناس رثلأماإلنسان أراد أن يبحث عن منوذج 
مل تفلح حماولته األوىل لرسم هذه الصورة، ولكنه كلما تعمق يف املوضوع . ه خارج إطار الناسِروتصو

البعض يزال  ذلك الزمن وال هذا رأي فالسفِة. "اهللا" ا كاملة وامسه صورةًم رسأكثر زاد رقيا إىل أنْ
 ذه الفكرة عن اهللايقول.  

لقد اختذ فالسفة العصر . وهكذا فقد جعل هؤالء اَهللا تعاىل أيضا من املادة: �يقول املصلح املوعود 
 بعدهم من الفالسفة الذين من أتى مث .الراهن إهلًا صنعوه بأنفسهم، وكثريون منهم كانوا يؤمنون به أيضا

وفالسفة اليوم أيضا مالوا إىل . املادي رويدا رويدامسوا أنفسهم متحضرين أكثر ابتعدوا عن هذا اإلله 
، بل وإن معظم سكان البالد الغربية ينكرون وجود بنفسهاإلحلاد ظنا منهم أن اهللا شيٌء خلقه اإلنسان 

ون موإن مشايخ اليوم يدع. األخالق والرقي املادي كل شيءوحيسبون اهللا باسم العلم والتنوير العقلي 
إىل نظرنا فلو . هم جزًءا من الدين وبالتايل ينشرون اجلهل أفكارجبعلهملحدين نظريات هؤالء امل

 دياالدين ماحيسبون ن موخمطئونَ أيضا  ،وجدنا علماء اليوم أيضا خمطئنيلاملوضوع من هذا املنطلق 
  .وينكرونه

نا حيث قال أنقذنا من كل هذه األمور وهداف � املسيح املوعود  أرسلحنن األمحديني سعداء ألن اهللا
 فقد أوصانا باالعتدال يف كل شيء �أما النيب . �إذا كنتم تريدون معرفة احلقيقة فانظروا إىل النيب 

 ألا ، بأنه ال شك أن العبادة ضرورية بل هي ضرورية جدا�قال . وأداء حقه، وهذا هو الدين احلقيقي
وجك عليك حقا وجلارك عليك  ولكن مع كل ذلك إن لنفسك عليك حقا ولز،غاية خلق اإلنسان

  .ولتحقيق هذا األمر ال بد من استخدام ثالثة أنواع من الذرائع الضرورية هلا. حقا



، والتفكري يف كبح مجاحهاوضبط النفس، : األمر األول هو الدعاء واخلضوع هللا تعاىل والعبادة، والثاين
  .الثقافة الدنيويةحيازة املهنة ومعرفة العلوم واألمانة يف العمل وبلتزام اال: علم النفس البشري، والثالث

إذا تعمقنا يف األمر وجدنا أن الدعاء والعالقة مع اهللا ضروريان من أجل أداء حق النفس، وال بد من 
التغلب على العواطف، ألن العواطف أحيانا حترم اإلنسان من حقوق النفس إذا خرج عن التحكم فيها 

 وبالتزامنا باألمانة يف أعمالنا نستطيع أن حنسن حالتنا الروحانية العلمتزودنا بفب. تثريه على الظلمأا أو 
  .واألخالقية واملالية أيضا

 التحكم يف املشاعر وحماولة حتقيق احلاجات الذي هودعاء ألداء حق األهل والعيال جيب االلتزام بالمث 
  .املادية

تطيع أداء حق اتمع ما مل ندع له ونسعى أي ال نس. أداء حق جاركم أيضا بأن عليكم �كذلك قال 
طلعه  أن ن أيضاومن حق اتمع.  رسالة الدين اليت نريد تبليغها لهتبليِغه طبيعته مث  وفهِمهذا احلقألداء 

هذا األمر . يف رقي البلد بشكل عامنسهم على الدين مث من خالل الرقي يف العلم واالجتهاد يف العمل 
، فإذا كان اجلميع يسعون لتحقيق هذا األمر ذا التفكري املذكور فإن اتمع ارأيضا يدخل يف حق اجل

ومن أسباب احنطاط . كله يتحول إىل منوذج مثايل جلميع أنواع الرقي الروحاين واألخالقي واملادي
اءهم النفسية  دين اهللا تعاىل، بل مسوا أهومؤثرين - اليت ذكرا آنفا- املسلمني أم مل يهتموا ذه األمور
لو آثروا هذا الدين الهتموا باألمور األخرى املذكورة له اهللا تعاىل؛ فدينا، فلم يؤثروا الدين الذي أنز

يعملون به، والنتيجة هي أم بدال من أن خيربوا اآلخرين أخذوا فإم مسوا أهواءهم النفسية دينا و. أيضا
ذا الدين الذي اخترعوه هل من خالل اتباعهم ضابععن مزايا اإلسالم أصبحوا يضربون رقاب بعضهم 

وهكذا خسروا الدين والدنيا معا، وأصبحوا ميدون يد املسألة أمام أهل الدنيا يف كل . بأهوائهم النفسية
صحيح أن األقوام الغربية جعلوا الدين تابعا للدنيا، وال . هذا ما نراه يف العامل اإلسالمي اليوم. قضاياهم

وا يئًا عندهم بل  شميثّل الدينال شك . الدنيا كل شيء، مع كل ذلك فقد فازوا بالدنيا على األقلعد
 أما ؛ كانوا على اخلطأوإن ،أم ضلوا عن جادة الصواب ولكنهم نالوا اهلدف الذي كانوا يقصدونه

  .املسلمون فقد خسروا الدين والدنيا
ويبعث اهللا . ح هذين النوعني من الناس إلصال�على أية حال، لقد بعث اهللا تعاىل املسيح املوعود 

 مكاا واألخالق يف حملّهتعاىل مأموريه يف مثل هذه الظروف، فريشدون إىل الصواب وجيعلون الدين يف 
إم يأتون بالرسالة الروحانية يف الظاهر ولكن هناك عالقة وطيدة بني األمور الثالثة . مكااوالدنيا يف 

واحملافظة على األخالق ال بد . روحانية ال بد أن يتضمن تصحيحا لألخالقإن الكمال يف ال. املذكورة
 أحرز كل شيء؛ ه أنةرورمن كانت أمور دنياه سليمة فال يعين بالضأن يشمل تصحيحا للمادية، ولكن 



 أيضا، وال يلزم أن من كانت أخالقه  حيقق رقيا يف الدنيا تكون أخالقه سليمةوليس ضروريا أن من
والسبب يف ذلك هو أن اهللا تعاىل يريد أن يرجع إليه اإلنسان، وهذه . دينه أيضا صحيحأن يكون  سليمة

 ىيتلقّ لكي سالمة األخالق والرقي املادي تابعا للدين، وذلك  اهللا تعاىلهي غاية خلقه، ألجل ذلك جعل
 أنواع الرقي، أما الذين يقول اهللا تعاىل بأن املؤمن الكامل يتلقى مجيع. ن يسعى لهمكل شيء تلقائيا 

 أي أن )١٠٥: الكهف (�الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا�: يهتمون بالدنيا فقط فيقول تعاىل عنهم
ن يقبل الروحانية كأن م:  مثاال له فقال�ضرب املصلح املوعود . يف الفوز بالدنيامجيع جهودهم تضل 

  فال سلّماألعلى إىل األسفل يصعد من  يريد أن أما الذي، جيد سلّما-لاألسف إىل األعلىأي يأيت من -
  .له

ا هذه الثالثة فثبت أن يف الدنيا وسائل خمتلفة لتحقيق هذه األمور الثالثة، ولكن هناك وسيلة حتر ز
بالسعي ا، والسعي لتهذيب األخالق حيرز اإلنسان رقيا أخالقيب. كلها، وهي العالقة الكاملة مع اهللا تعاىل

 الرقي املادي، ولكن السعي لكل من هذه األمور تكون نتائجه حمدودة يف لكسب األمور املادية حيرز
الصحابة مل يكونوا يبايعون على . نطاقه فقط، أما الذي حيسن حالته الروحانية فيحرز األمور الثالثة كلها

من األمور املادية، بل كانوا يبايعون على بالنظافة أو غريها أن يهتموا ، أو مفتوحة الشوارع أن جيعلوا
شهادة أال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وكان هذا يساعدهم على ذيب أخالقهم، وبتحسني 

لقد بلغوا من الصدق حىت صاروا منوذجا للصدق، وكانوا أمناء . أخالقهم كانوا حيرزون الدنيا أيضا
أيديهم بال خوف، وكانوا عادلني مع الرعايا حبيث كان الناس  يف محبيث كان أهل الدنيا يضعون جتارا

يف عهد سيدنا عمر رضي اهللا عنه اضطر املسلمون للخروج من مدينة يف . يريدون أن حيكمهم املسلمون
الشام لعدم قدرم على الصمود أمام اجليوش الرومانية الكثرية، فكان أهل املدينة يبكون عند خروجهم 

هم وأم سينصروم ويقاتلون العدو معهم، وذلك مع أن أهل الشام ت يغادروا مدينويصرون عليهم أال
هؤالء كانوا مسيحيني كما كان الرومان مسيحيني، ولكن حسن أخالق املسلمني وحسن حكمهم 

  .  الذين كانوا إخوام يف الدينالرومانجعلهم يستعدون لنصرة املسلمني ضد 
لقد نالوا احلكم بفضل الدين، وكانوا . لك املسلمني مل يكن ماديافمع أن املُلك شيء مادي، ولكن م

يديرونه وفق أحكام الدين، ولذلك حتلّوا ذه احملاسن واملزايا حىت إن رعاياهم املسيحيني كانوا يريدون 
ال شك أن املسلمني نالوا احلكم بفضل شهادم أن ال إله إال اهللا . استمرار حكمهم وملكهم عليهم

بلسام فقط، وإمنا بفضل صدقهم يف إميام، ألن هذا سول اهللا، إال أم مل ينالوه مبجرد ادعائهم حممد ر
تتحسن أخالقه فالذي يقوم ذا االدعاء باللسان فقط يفقد الدنيا أيضا، أما الذي يتبع الدين احلق حقا 

  . فيديروا احلكم على هذا النحوليت احلكام املسلمني املعاصرين يدركون هذا األمر، . وينال الدنيا أيضا



كان املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يقص علينا قصة : يقول حضرة املصلح املوعود رضي اهللا عنه
ترك تاجر أمواالً طائلة عند قاضي : تاجر تبيانا لضرورة إنشاء عالقة قوية مع اهللا تعاىل، فكان يقول

ا منه عند العودة، وملا عاد من السفر سأل القاضي كيس املدينة قبل خروجه يف سفر على أن يستلمه
أمواله، فأنكر القاضي أن عنده أية أمانة له وقال إين ال أحتفظ بأية أمانات للناس، فعن أي كيس تسأل 

. وأي أمانة تطلب؟ فذكر له التاجر عالمات كثرية للكيس ولكنه ظل ينكر وجود أية أمانة له عنده
 وأخريا أشار عليه البعض أن املِلك جيلس للناس يف يوم كذا وكلُّ واحد من فأصاب التاجر قلق كبري،

 ميلك أية بينة، فقال مل يكنففعل، ولكنه . الرعايا ميكن أن يبلّغه شكواه، فاذهب إليه وارفع إليه شكواك
كيب يف مث دلّه امللك على حيلة وقال سوف أخرج يف مو. له امللك ال أستطيع مؤاخذة القاضي بدون بينة

املدينة يف اليوم الفالين، فقُم يف الطريق بالقريب من القاضي بني كبار القوم الذين يكونون يف استقبايل، 
وعندما أمر بك سأتكلم معك غري متكلف، وعليك أيضا أن تتكلم معي كصديق غري متكلف بدون 

لة، فعليك أن تقول يل يف خوف وال تفكر بأين مِلك، وسوف أقول لك ملاذا مل تقابلين منذ مدة طوي
 عند شخص، وأنا ااجلواب كنت يف سفر أوال، وملا رجعت من السفر ذهبت الستالم أمانة كنت تركته

فأقول لك أمام القاضي الواقف جبنبك مل مل .  وأحاول استرداد أمانيت منههايف خصام معه ألنه ال يعطيني
فخرج املِلك يف موكبه . تيكم إذا مل تنحلّ املشكلةتأتين لكي أخلصك من هذا املأزق، فقلْ يل حسنا سآ

يف اليوم املوعود وعمل التاجر مبا قاله له امللك، وجرى بينهما احلوار الذي مسعه القاضي الذي جاء 
الستقبال امللك أيضا، وملا رجع امللك جاء القاضي إىل التاجر وقال له كنت جئتين يوما وحتدثت عن 

فأعاد عليه التاجر العالمات اليت كان . ضعيفة، فهال ذكرت يل بعض عالمااأمانة لك، ولكن ذاكريت 
: قد ذكرها له من قبل، وحيث إن القاضي قد رأى معاملة امللك مع التاجر، فلم يلبث أن قال للتاجر

  .إن أمانتك حمفوظة عندي وسوف آتيك ا حاال. ملاذا مل تذكر يل هذه العالمات من قبل
امللك الدنيوي الذي قوته حمدودة جدا ميكن أن تنفع اإلنسان حبيث يهابه كبار القوم، فما دامت صداقة 

فباتباع الدين احلق .  فكيف ال ختر الدنيا على قدمي مثل هذا اإلنسان؟فما بالك بصداقة اهللا لإلنسان
يه وسلم من الدنيا إن ما ناله الصحابة بواسطة النيب صلى اهللا عل. حقا ميكن أن حيرز اإلنسان الدنيا كلها

مل ينالوه باتباع الوسائل املادية، بل نالوا هذه الدنيا باتباعهم للدين، ولكن هذا يتطلب إميانا حقيقيا 
لو حتلى . ومن حاز اإلميان الكامل كيف ميكن أن يتخلى عن األخالق الفاضلة. يورث رضوان اهللا تعاىل

ن صدق وأمانة وورع وطهارة وما إىل اإلنسان بكل شعب األخالق التصف بكل خصلة حممودة م
احلتمية لذلك أنه حيرز  ذلك، وبالتايل لنال العلم واملهارة والذكاء واجلدارة واالجتهاد، ولكانت النتيجة

لذا فعلى املؤمن أن يهتم بالروحانية وإنشاء عالقة احملبة مع اهللا تعاىل، وال يكون كالذين . الدنيا أيضا



باللسان فحسب، ألن اإلنسان ال حيب اهللا تعاىل بلسانه فقط، بل حيبه بقلبه، ولو يرون الكفاية يف اإلقرار 
ة والكمال فيما يعمل، ويف روال يفوز املرء باإلنعام ما مل يبلغ الذ. فعل ذلك صار كل شيء يف قبضته

ملوعود كان املسيح ا. الدين أيضا ال ينفع اإلنسان إال الكمال وبلوغ الذروة، لذا فعليه أن يسعى لذلك
 بلغ الكمال والذروة يف أمرنا سلبا أو إجيابا، حيث قول ال ينتفع منا اليوم إال الذيعليه الصالة والسالم ي

ة يف معارضتنا مثل املولوي ثناء اهللا األمرتسري، أما املشايخ روينتفع منا املعارضون الذين بلغوا الذ
ن يف اإلخالص، بينما العالقة البسيطة معنا فال أو ينتفع الكاملو؛ اآلخرون الصغار فال يلوي إليهم أحد

وهذا متيسر .  اليت لقيها األولون نفسهالو أن اإلنسان سار إىل اهللا تعاىل للقي منه املعاملة. تنفع صاحبها
إن اهللا تعاىل ال يعادي أحدا، إمنا احلاجة إىل أن . اليوم أيضا شريطة أن يسعى اإلنسان لذلك حق السعي

 أمام اهللا تعاىل كلية، وخنر على أعتابه، وعندها سننال كل شيء، وسنحرز الرقي الضروري نلقي بأنفسنا
الدفء حتما، فكيف ميكن أن يأيت بفما دام اجلالس قريبا من النار تشعر كل أعضاء جسده . لنا حتما

هدنا للفوز باهللا  لذا علينا أن نبذل ج شيء مث ال ينال نصيبا من أفضاله؟اإلنسان إىل اهللا تعاىل تاركا كل
تعاىل، وندرك حقيقة الدين الذي أنزله، وجنعل حب اهللا حبا فطريا، وهذا ما سريفع مستوى أخالقنا، 

ظينا بالفيض الرباين حللو سعينا لالقتباس من نور اهللا تعاىل . كما حنرز به الرقي املادي أيضا باستمرار
ائيا من الكذب الذي هو ظلمة من له، لتخلصنا تلقوواالستنارة بنور اهللا تعاىل حبب لو حاولنا . فعال

اعلموا أن الكسل والغش وهضم حقوق اآلخرين وغريها من السيئات كلها ظلمات، وسوف . الظلمات
. نتخلص منها تلقائيا بربكة نور اهللا، وسوف يرتفع مستوى أخالقنا باضطراد، وحنرز الرقي املادي أيضا

 يف هذا اتمع فال بد لنا من أن نشرح هلم وحنن نعيشن تأثري املادية فإذا كنا نريد أن حنمي أجيالنا م
لذا . العالقة بني الدين واألخالق، ونربطهم بالدين مؤكدين بعملنا أن الرقي املادي تابع للدين احلقيقي

  .وفقنا اهللا تعاىل لذلك. فعلينا بذل اجلهد إلنشاء عالقة حقيقية باهللا تعاىل
  

					 


