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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  $حد)  �هللا  ,ال  ,له  ال   �! !شهد 
شريك لـه، $!شهد !� �مًد� عبد) 
من  باهللا   Rفأعو بعد  !ما  $�سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوL �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ$,يَّا4َ  َنْعُبُد  ,يَّا4َ 
�لَِّذيَن  ِصَر�×   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ×  �لصِّ
!َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (¤مني) َ$ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�لm �لقاها سيدنا مر�d مسر�G �`د �يدE �هللا تعاj بنصرE �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعوF ��إلماa �ملهد? �
٢٠١٥/٠٤/٢٤ Lيو

 � مسجد بيت �لفتو� بلند�

 Lيثا� بتز�يد � هذ) �أليا Mهنا4 سؤ�
$!فر��  خاصة  �لشبا�  قلو�   �
�ملجتمع عامة $خاصة من ِقبل �لذين 
يعا�ضو� �لدين، !$ �لذين قد �بتعد$� 
 Lعن �لدين بل عن �هللا � !يضا لعد
 Mلسؤ��$ �لصحيحة.   Jلقيا�� توفر 
متحليا  �إلنسا�  كا�   �R, هو: 
�لتعليم  كا�   �R,  $! نبيلة  بأخال? 
�ملا�k يقو� ,� �ألخال? �لنبيلة فما 
!يضا  �لدين  �لدين؟ أل�   �, �حلاجة 
 Mيّدعي !نه يعلِّمكم �ألخال? !$ يقو
 Gهؤال M. $يقو�أل�يا� Hُتبا! بذلك 
باألخال?  حتلَّينا  قد  ,نا  �ملعترضو� 
 Mين !يضا. بل يقا� k! Hتبا�  �$�
�ملا�يني  �ألنا�  غالبية  !خال?   �,
�أل�يا�.   Hتبا! من   Tبكث !حسن 
 Lإلسال� ُيجعل  �ملنطلق  هذ�  $من 
عرضة gذ� �العتر�� بصفة خاصة، 
!تباH �أل�يا� �ألخر�  ,� غالبية   R,
!ما  تقريبا،  �لدين  عن  �نقطعو�  قد 
 kلذ� �لوحيد  �لدين  فهو   Lإلسال�
تعلن غالبية �ملنتسبني ,ليه بإسالمهم 
,ليه   Gباالنتما يعلنو�  باألحر�   $!
ه  لذ� فاgجوL موجَّ $,� { يطبقو). 
$حد)،   Lإلسال�  �, �حلقيقة   �
$ُتبَذM �جلهو� لتسميم !Rها� !طفالنا 
�ملختلفة   Fلنكا� بتقدمي  $شبابنا 
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حضرS مر�d مسر�G �`د - �يدE �هللا بنصرE �لعزيز - 

عن  إلبعا�هم  �ألساليب   Âبش
�لدين. $,� منهج �لتد�يس � �لبال� 
�لغربية يركز كث�T على �لبحث $هو 
بالبحث،   Lالهتما� 1ب   R, جيد، 
لكن 1ب !� يكو� �ملنهج له !يضا 
صحيحا. على كل حاM حني يتوجه 
 �,  -Fٍبنا$ -شبابا  �ملر�هقو� 
 Fثا عن ,جاباÄ لو�لدين !$ كباِ�هم�
على �لتسا¸الF �ملثا�J !$ �لناشئة � 
$قتا  �لو�لد��  1د  ال  فإما  �لقلو�، 
للر� عليها بسبب �نشغاgم � تأمني 
�لضر$��F �القتصا�ية $�الجتماعية، 
 � $من  علم،  لديهم  يكو�  ال   $!

 Jًعا� �ليل   �$� إلسكاִדم  يسعو� 
بدال من �لر� على !سئلتهم، $بذلك 
- �لدين   �! �ليافعو�  �أل$ال�  يظن 

!نه  يّدعي   -Lإلسال� كا�  لو   Âح
�ملسائل  جلميع  �حلل   Lيقد$ صا�? 
�لر�هن ال  �لعصر  لكنه �  $�لقضايا 
يقدL حلوال عمليا. $�د� !يضا !� 
تنا� !عماM �لكبا� �ألمو� �ل� يعلَّمها 
�أل$ال�، Äيث يسكت �أل$ال� مؤقتا 
باالستماH ,� �لتعليم، لكنهم حني 
يتمتعو� باحلرية يبتعد$� عن �لدين 
ُيبعد$_م  �لذين  شَر4   � $يقعو� 
 � نر�  �لسبب  $gذ�  �لدين،  عن 

�لدين  !ناسا ينكر$�  !يضا  �ملسلمني 
$$جو� �هللا �غم كو� �إلسالL �ينا 

حيا $�R تعليم �يل. 
منا  $�حد  كل   Hأل$ضا� هذ)  ففي 
كيف   Lالهتما�  �, حاجة  بأمّس 
ميكن !� جنعل !نفسنا عاملني بالدين 
ال  !يضا.  �لقا�مة  !جيالنا  $نتد��4 
 Lين كامل $يقد� Lإلسال� �شك !
حلوM �لقضايا �ملختلفة، $!� �لقر¤� 
 Lلكرمي كتا� كامل $شامل $قد قد�
لنا �لن« � !سوJ كاملة للعمل به، 
$هذ) �ألسوJ قد !حدثت �نقالبا � 
حياJ �لصحابة �ضي �هللا عنهم. فقد 

كان  إذا  هـو:  والسـؤال 
بأخالق  متحليا  اإلنسـان 
نبيلة أو إذا كان التعليم املادي 
يقـود إ` األخالق النبيلة 
فمـا احلاجـة إ` الدين؟ 
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التقوى

فِهم �لصحابة �لدين $�ألخال? !يضا 
!يضا.   kملا��  Lلتقد�  �$bبل قد !حر
لكنهم مع Rلك !حرb$� ,���4 $ْضع 
كل شيG � �له، !k ما هو موضع 
 Lلدين $!ين �ألخال? $ما هو �لتقد�
يتذكر شبابنا   �! ,R� 1ب   .kملا��
!يضا  $�لكبا�  �ليافعو�  $�أل$ال� 
بصفة خاصة - $Rلك أل� مسئولية 
تد��4 �ألجياM �لقا�مة تقع عليهم- 
!� علينا !� نفهم �لعالقة بني ,صال� 
�ألخال? $�لتقدL �ملا�k $�لدين، � 
نعيش Äسب Rلك. ,�R فِهم �لكبا� 
يتد��كو�   �! فيمكن  �لنقطة  هذ) 
�ألجياM �لقا�مة !يضا. $عندما يد�4 
�لنقطة ستنفتح عليهم  �لشبا� هذ) 
 rسو$ ،kلدي� $�ملا�� Lطر? �لتقد
 �!$ ،Lتعليم �إلسال Mم �اg يتبني
يتكلمو� ضد) هم كاRبو�.  �لذين 
�لعصر   � تثا�  �ل�  �ملسألة  هذ) 
�لر�هن بشدJ !كثر من قبل �مللحدين 
 ،Jجديد ليست  �لدين  معا�ضي   $!
فقد ظلت تثا� �ألسئلة من هذ� �لقبيل 
بني حني $¤خر � �لسابق !يضا، فقد 
 �$Tيث �لدين  على  �ملعترضو�  ظل 
�ملشاֲדة،  �ملسألة $�ألمو�  �$ما هذ) 
ليعترضو� على �لدين، أل_م { �ا$لو� 
قط !� يفهمو� �لدين بوجه صحيح. 

قد  �ملزعومني  �لدين   Gعلما  �ّ,$
!$قعو� �لطبقة �ملثقفة � تعقيد !كثر 
�ختر�عهم  من  �خلاطئ  �حلل  بتقدمي 
!$ لعدL فْهمهم gذ� �لدين. $لقد منَّ  
�هللا � علينا بإ�ساM �ملسيح �ملوعو� 
 Fلة تعقيد��bهذ� �لعصر إل � �
هذ) �ملسائل. $لقد خلق حضرته فينا 
سُهل   � $من  فْهمها،  على   Jلقد��
علينا فْهم هذ) �ملسائل $حلُّها. $لقد 
 F�R � لقى سيدنا �ملصلح �ملوعو�!
مرJ خطبة � ضوR Gلك $بيَّن فيها 
ما هي �لعالقة بني ,صال� �ألخال? 
$كيف  $�لدين،   kملا��  Lلتقد�$
َينظر ,ليها �إلسالL؟ $كيف بيَّن لنا 
!سوته   Mخال من  حقيقته   � �لن«ُّ 

$عمله. 
فقد بيَّن حضرُته Rلك � �خلطبة كما 

 rسو Lقلت $َشرحه باختصا�، $�ليو
!قدL لكم هذ� �ملوضوH مستفيد� من 
تلك �خلطبة. نقوM للعا{ -$هو حق 
بالتأكيد- ,� �إلسالL �يٌن !�سله �هللا 
 Mإلنسانية متاما. يقو� Jسب �لفطرÄ
$�ضعا   � �ملوعو�  �ملصلح   Jحضر
 �, :Jين �لفطر� Lإلسال� �, Mلبا� �
�لدين $�ألخال? $حاجاFِ �إلنسا� 
مشتركة  µسمه-  عالقة  gا  -�ل� 
فصلها.  يصعب  Äيث  $متد�خلة 
 �! يستطيع  ال  بالدين  يؤمن   kفالذ
يفصله عن �ألخال?، كما ال ميكنه 
�لقوM ,� �لدين قد !غنا) عن �لدنيا، 
فلم يُعد �تا� ,ليها. ألنه ,�R فّكر !نه 
{ يعد Äاجة ,� شيG فتتوقف عجلة 
هذ)  فكل   .kملا�� �إلنسا§   Lلتقد�
 Lلدين $�ألخال? $�لتقد� k! ألمو��

إال أن غالبية املسلمني ربطوا الديَن باألمور املتعلقة 
باألخالق واألمور املتعلقة باملادة بأسـلوب خاطئ 
وبالغوا فيه كثpا وبذلك يتسببون c إبعاد الناس عن 
الدين بدال من جذبهم إليه بتقدميهم الديَن c صورة 
�يلة حسب ظنهم وذلك لعدم فهمهم حلقيقة الدين.  
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فيها  Rلك  $مع  متر�بطة،   kملا��
يؤمنو�  ال  فالذين  !يضا.   rختال�
بالدين يتذ�عو� بالقوM ,� �ألخال? 
 Fمن حاجا kملا��  Lحلسنة $�لتقد�
 r. لكن �ملسلم �حلقيقي سو�إلنسا�
!يضا،  للدين  هنا4 حاجة   �,  Mيقو
�هللا.   �,  Mللوصو �لسبيل   kُير ألنه 
فهذ� هو �لَفر? بني �لتفكTين. كيف 
ننظر ,� هذ) �ألشياG، $كيف ُنظهر 
�ألخر�  فاأل�يا�  بينها،  �ال�تبا× 
قا�� على  ,منا �إلسالL $حد)  ميتة، 
,ظها� �ال�تبا× بينها. ,ال !� غالبية 
�ملسلمني �بطو� �لديَن باألمو� �ملتعلقة 
 Jباملا� �ملتعلقة  $�ألمو�  باألخال? 
 �Tكث فيه  $بالغو�  خاطئ  بأسلو� 
$بذلك يتسببو� � ,بعا� �لنا� عن 
�لدين بدال من جذֲדم ,ليه بتقدميهم 
�لديَن � صو�J �يلة حسب ظنهم 
$Rلك لعدL فهمهم حلقيقة �لدين.  

 �, -,ضافة   Jعا� �ملشايخ   Mيقو
�لصالJ $�لصياL- ,� �حلاجاF �ملا�ية 
 Hجتما� عقد   $! هيئة  تأسيس  من 
يشتر4  ال  $من   ،Lإلسال� من  !يضا 

فيها فهو كافر $مرتد.      
هذ� ما نالحظه � �لعصر �لر�هن � 
�لعا{ �إلسالمي، � �د� فيه �لتوسع 
$�يط بكل شيd$ ،Gر� �ألمر من 

 �, $�ال�تد��  بالكفر   Lالִדا� نطا? 
�ندالH �حلر$�، فلكل فرقة فتا$�. 
 Fلفئا�  Âش تنشغل  �لسبب  $gذ� 
 Gلدما� $سفك  �لقتل   � �ملتطرفة 
!خالقهم  على  بنو)   Lإلسال تطبيقا 
سّنوها.  �ل�  �ملزعومة  قو�نينهم   $!
$!فغانستا�  $�لعر�?  سو�ية  ففي 
�ملتطرفو�   Gهؤال يقتل  $باكستا� 
�لناَ� باسم �لدين بناG على �لقو�نني 
�ل� �خترعوها هم !نفسهم.               

هنا4 �$لة ,سالمية مزعومة قائمة � 
صحفي   ��b $قد  $�لعر�?.  سو�ية 
كما  مؤخر�-  �لبال�  تلك  فرنسي 
$شاهد  !يضا-  قبل  من   FُكرR
$قو�نينهم   Gألشيا� بعض  هنالك 
�إلسالمية  �لتعاليم  تطابق   } �ل� 
�لصحفي  هذ�  لد�  كا�  ما  بقد� 
كا�  $ما   ،Lإلسال� بتعليم   Lملا, من 
 Mفقا $�ألحا�يث،  �لقر¤�  من  قر!) 
لبعض �لنا� هنالك بأ� ما تعملونه 
 .Gشي  �  Lإلسال� تعليم  من  ليس 
�ملسئولني   $! �لعاملني  فكا� جو�� 
�لذين  �ملزعومة  �إلسالمية  �لد$لة   �
 �Rجههم �لصحفي بأننا ال نعلم ما�$
يقوM �لقر¤� $�ألحا�يث $لكن هذ� 
هو قانوننا $�ن نعمل Äسبه. فهكذ� 

 .Lقد !فسد$� تعليم �إلسال

عائد  سببه  �ليمن   � �د�  ما 
على  �لدين  �سم  ُيطلقو�  !_م   �,
�لفتا$� �ل� ُيصد�$_ا من عندهم � 
يقصفو� �ألبرياG بالقذ�ئف. صحيح 
هنا4  �ملتحا�بني  �لفريقني  كال   �!
¿طئ $لكن ليس حّل هذ) �لقضية 
 �R,$  .�oم  �$�  Gألبريا� ُيقَتل   �!
لوجدنا-  !كثر   Hملوضو�  � تأملنا 
 Lتا�يخ �إلسال � Øكما هو ملحو
 �, جا�ية  �ملما�سة  هذ)   Mتز� $ال 
�ليوL- !� شيخا يتبّنى مذهبا خاصا 
¤خر  مذهبا  يتب�  ¤خر  $شيخا  به 
 Hكل شيخ قد �ختر k! ،خاصا به
 } $بذلك  خاصا.  مذهبا  لنفسه 
 � ملحوظة   Lإلسال� حقيقة  تعد 
يعملو�   kلذ�  Lملزعو� ,سالمهم 
�لغالبية   Fبتعد� قد  $بالنتيجة  به. 
بسبب   Lإلسال� عن  �ملسلمني  من 
$!صحا�  �ملشايخ   Gهؤال تقليدهم 
�لفتا$�. $ال ُيعرr ما �لذk �د� 
 .Lإلسال� $باسم  �لر$حانية  باسم 
$مقابل Rلك هنا4 !نا� بعيد$� عن 
�لدين � �لبال� �ملتقدمة مثل !$�$با 
�ألمو�  ليجعلو�  يسعو�  $لكنهم 
�لر$حانية $�ألخالقية جز�G من �لدنيا 
�إلgاL عرضا  تأملو� �  $لو  �ملا�ية. 
�لبشر.   Mفعا! من   Gجز بأنه  لقالو� 
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$,�R تأملو� � �ألخال? لفعلو� Rلك 
من !جل �ملنفعة �لدنيوية، $,�R !معنو� 
�لنظر � �لدين الكتفو� بالقوM عمن 
يتّبعونه بأ_م !نا� من �لد�جة �لدنيا 
$غT مثقفني !$ ثقافتهم بسيطة جد� 
 �, �جلر�ئم  ��تكا�  من  فينجو� 
 �R, !_م  مبع�  �لدين.  باسم  ما  حد 
من   Jالستفا�� على  قا��ين  كانو� 
ن  �لدين شيئا فهي تقتصر على حتسُّ
�لدين،  ¿افة  ما  حد   �, !خالقهم 
 Jبصو� بالدين  عملو�   �R, $Rلك 
بالِقيم  يتحّلو�  �لذين  !ما  صحيحة. 
�لذين  فيقولو�:  سلفا  �ألخالقية 
يتحلو� باألخال? سلفا ما حاجتهم 
,� �لدين؟ $لكن ,�R !معّنا �لنظر � 
�ملا�ية  �ألمو�   �! لوجدنا   Hملوضو�
من  جد�  قريبة  $�لدين  $�ألخال? 
ال  �لنا�  عامة   �! لد�جة  بعضها 
$!ين  تبد! حد$�ها  !ين  يد�$� من 
تنتهي. عندما ند�� سJT �لن« � 
جند  فيها  $نتأمل  Rلك  على  للعثو� 
!نه � كا� مصلحا ما�يا $مصلحا 
!خالقيا !يضا للعا{ ,� جانب كونه 
�لطيبة  حياته   �, �$حانيا.  مصلحا 
فمن  كلها.  �ألمو�  gذ)  جامعة 
 ،Jمخ �لعبا� Gلدعا� :� Mناحية يقو
 Mثانية يركز على ,كما ناحية  $من 

�ألمر   �! �لظن  يصح  ال  �لر$حانية. 
بد  �لصالJ بل ال   G��! ينتهي مبجر� 
 Lمد��جها �ملختلفة $�لتقد bمن �جتيا
� �لر$حانية. �لعالقة بني �لعبد $�به 
من حيث �لدعاG كمثل �لعالقة بني 
 Gبالدعا  Lيقو �لد�عي  $!ّمه.  �لطفل 
عندما يكو� موقنا بأ� �لذk ُيدعى 
ال   Gملر�  �!  Lملعلو� من  سينصر). 
يدعو عدّ$) للنصرJ. عندما ندعو !$ 
نريد !� ندعو كيف 1ب !� تكو� 

حالتنا؟ 
!نه   � �ملوعو�  �ملصلح  ير� سيدنا 
1ب !� يتحلى �عا¸نا مبز�يا ثال�. 
�لقلب مفعما  !� يكو�  !$ال: 1ب 
$ثانيا:  سُيجا�،   (Gعا�  �! بيقني 
من  $�ثقا  �لد�عي  يكو�   �! 1ب 
نصرته.  على  قا��  يدعو)   kلذ�  �!
�لطبيعية  �لرغبة  هو  �لثالث  $�ألمر 
�ل� تصرr �إلنسا� عن كّل جهة 

 �,  $! تعا�  �هللا   �, !خر� $تدفعه 
$�لثا§   M$أل� �ألمر  �به.   kلذ�
 �R, ألنه  �لعقل  مقتضى  على  مبنّيا� 
يدعو)  ما  بأ�  موقنا   Gملر� يكن   }
سوr ُيسَمع، $,� { يكن $�ثقا من 
نصرته  على  قا��  يدعو)   kلذ�  �!
 Gلدعا� �ستنجا�)، $كا� J$فمن �لغبا
�لرغبة  �لثالث هو  عبثا !صال. �ألمر 
 kلذ�  kلفطر� �حلب   $! �لطبيعية 
!خر�  جهة  كل  عن   Gملر�  rيصر
$يدفعه ,� حبيبه. لذلك ينطبق عليه 
من   FُكرR كما  $!ّمه  �لطفل   Mمثا
,منا  !مه  مع  �لطفل  عالقة   �, قبل. 
يدعوها  فالطفل  فطرية  عالقة  هي 
 Lّأل� كانت   �R, �لنظر  بغض  ��ئما 
 �R, ال، لد�جة L! على نصرته Jقا��
كا� هنا4 طفل على $شك �لغر? 
منه  بالقر�  !مه  $كانت  �لبحر   �
غTها   �$� $حدها  فيستنجدها 

ولكـن إذا أمعّنـا النظـر c املوضـوع لوجدنـا 
قريبـة  والديـن  واألخـالق  املاديـة  األمـور  أن 
جـدا مـن بعضهـا لدرجـة أن عامـة الناس ال 
يـدرون من أيـن تبـدأ حدودهـا وأيـن تنتهي.
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ال.   L! �لسباحة  تعلم  !كانت   Gسو�
�لن«   Mقا $قد  عاطفية،  عالقة  هذ) 
 Gلدعا� :Hهذ� �ملوضو �, �Tمش �
 Gملر� �ال يكتمل ,ميا k! ،Jمخ �لعبا�
�$� �لدعا�Rً, .G، فقد شبه �لن« � 
بالعالقة بني  �لعبد $�به  بني  �لعالقة 
�لطفل $!مه، !k 1ب !� تفّر$� ,ليه 

� غT ¤ֲדني بأkّ شيG سو�). 
هذ�  �ألخال?، $�  هو  �لثا§  �ألمر 
 � �لن«   Jحيا  � نر�   Hملوضو�
�قيقة جد�  !خالقية  !مو�� $جو�نب 
 Âكها ح���, على  يقد�  لد�جة ال 
َمن ير� بنظر �قيق ما { يستفد من 

هديه $,�شا�) �. 
خذ$� على سبيل �ملثاM حسن �ملعاملة 
مع �لز$جاF $,ظها� �حلب جتاههن، 
 Jجد� لبّث �لسعا� k�$علًما !نه ضر
$�حلبو� � �جلّو �ملنـزÈ. ,� حسن 
 Fمن مقتضيا Fملعاملة مع �لز$جا�
 � �لن«  كا�  �البتد�ئية.  �ألخال? 
متناهية،  بدقة  يهتّم مبشاعر b$جاته 
لد�جة قد $�� !نه ,�R شربت ,حد� 
b$جاته � ,ناG � !��� �لن« � شر� 
 kلذ� �يضع فمه � �ملكا �كا Gملا�
 .Gجته عند شرֲדا من �إلنا$b ضعته$
$هذ� �ألمر يبد$ بسيطا ظاهريا $لكنه 
ميّثل نقطة �قيقة جد� توحي !� حب 

�ألمو�   Lعظا من  يتبني  ال  �إلنسا� 
فقط بل يظهر من �ألمو� �لبسيطة. 
��سنا   �R, بل  فحسب  Rلك  $ليس 
!نه  لنا بوضو�  تبيَّن   Jلطاهر� سTته 
� !عطى � عظاL �ألمو� �ألخالقية 
!مثلة  بأسوته  $ضر�  تعليما  !يضا 
 ��ّ� قد  $كأنه  بقر�Gִדا  يبد$ 
حياته  مد�  على  فقط  �ألخال? 
 Fعّلمها �آلخرين، مبا فيها �لعالقا$
$بني  عامة  �لنا�  بني  �ملتبا�لة 
�ألقا��، $تفاصيل سلو4 �إلنسا�. 
,� !سوته � $تعليمه كامل متاما � 
�لكذ�  �جتنا�  مثل  �ملو�ضيع  كل 
$�خليانة $سوG �لظن $غTها لد�جة 
ال يسع !حد� !� يقدL عشر معشا� 
مقابل !سوته � �ل� قّدمها لنا $لو 

 .Fحليو�� Fعشر� Mنا
�ملا�ية،  �ألمو�  هو  �لثالث  �ألمر 

يرشدنا   � �لن«  تعليم   �! $نر� 
 Gبقا, مثل  !يضا،   Hملوضو� هذ�   �,
�ملد�،  لسكا�  مفتوحة   Hلشو���
ُتعَمر  عندما  gم.  �لنقي   Gملا�  Tتوف$
 Jجلديد� �لسكنية   Fلقطاعا�$ �ملد� 
�ملهندسو�  �ألمو�  هذ)   � يفكر 
$�ملصممو� �لكبا�، بينما قد $ّجهنا 
 Hلشو��� نظافة   �,$ ,ليها   � �لن« 
 � لفت  كذلك  سلفا.  $�لطر? 
!نظا�نا ,� بناG بيوF $�سعة Äيث 
يدخلها �gو�G. فقد !�شدنا ,� كافة 
�ألمو� �ملا�ية $�لدنيوية سو�G !كانت 
تتعلق باألمو� �حلكومية !$ �الجتماعية 
!$ كانت تتعلق بالتجا�J $�لصناعة، 
مقتضى  بّين كل شيÄ Gسب  فقد 
على  �لعثو�  $ميكن  $�ملناسبة.  �ألمر 
 � $لكنه   .� سTته   � تفاصيلها 
{ �سب كل شيG جز�G من �لدين 

وقـد قـال النـS � مشـpا إ` هـذا املوضوع: 
الدعـاء مخ العبادة، أي ال يكتمـل إميان املرء دون 
الدعـاء. إًذا، فقـد شـبه النـS � العالقـة بني 
العبـد وربه بالعالقة بني الطفـل وأمه، أي fب 
أن تفـّروا إليـه � غp آبهني بأّي شـيء سـواه. 
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مثلما يفعله �لزعماG �لدينيو� � هذ) 
�ألياL. فمثال F�R مرJ مّر �لن« � 
كانو�  �لذين  �لفالحني  بعض  على 
�لنخيل-  بستا�   � �لنخيل  يأبر$� 
$!نثى-  Rكر�  �لنخيل   �  �! علًما 
فَقاMَ َلَعلَُّكْم َلْو َلْم َتْفَعُلو� َكاَ� َخْيًر�، 
�لريا�،  طريق  عن  Rلك  سيتّم  ألنه 
َنَقَصْت  �لتالية  �لسنة   �$ َفَتَرُكوُ). 
عن   � �لن«  سأgم  فلما  Ùا�ها، 
�لسبب قالو�: ,نه بسبب منعك من 
�لتأبT، فقاM �لن« � { ¤مركم به، 

بل !نتم !علم بأمو� �نياكم.
يقوM �ملصلح �ملوعو� �: يبد$ هنا 
$كأ� �لن« � فصل �ألمو� �ملا�ية عن 
�لدين. كا� Rلك !يضا لسا�  !مو� 
َلْو  َلَعلَُّكْم  نطق:   kلذ�  �  Mلرسو�
َلْم َتْفَعُلو� َكاَ� َخْيًر�؛ $كا� �للسا� 
نفسه ينطق بأحكاL �هللا تعا� !يضا. 
$مع !� هذ� �للسا� كا� لرسوM من 
�هللا مع Rلك فقد �عتo �ألمو� �ملا�ية 
م�  !علم  بأنكم  للنا�   Mقا$ ما�يًة 
ֲדذ) �ألمو�، $لكن على عكس Rلك 
 Mقو Lخر� من !فو�) مشايخ �ليو �R,
 FْTث! !حد  �فضه   �R,  � الئق   Tغ
عن  $خر$جه  بكفر)  فتا$�  ضد) 

�إلسالL $��تد��).
$� ناحية !خر� نر� �ألقو�L �لغربية 

 Jملتحضر� Lل� تزعم !_ا �ألقو�� $! -
�إلميا�   J�$ضر  Lبعد تر�  !_ا   -
$ال  �لدين  تعليم   Lحتتر $ال  بالدين، 
�ألخال?، بل تعتo كل شيG ما�ًيا. 
 Mقا  :� �ملوعو�  �ملصلح   Mيقو
ليس  �لعصر:  هذ�   � فالسفتهم 
�لسؤ�M: كيف خلق �هللا �لكو�؟ بل 
�إلنساُ�  خلق  كيف  هو:   Mلسؤ��
 �!  Gهؤال ير�  باهللا.   Rلعيا�$ �َهللا- 
 Gنتيجة لال�تقا �عن �هللا كا Mلسؤ��
�لبشر�R,$ ،k كا� $جو� �هللا حقيقة 
للرقي   JTخ! حلقة  ,ال  ليست  فإ_ا 
 �!  Gهؤال ير�  لإلنسا�.  �لعقلي 
 �Rيبحث عن منو  �!  ���! �إلنسا� 
!مثل له، $ملا فشل � �لبحث عنه � 
�لنا� َ�َسَم صو�R � Jهنه $تصّوِ�) 
خا�� ,طا� �لنا�. { تفلح �ا$لته 
$لكنه   ،Jلصو�� هذ)  لرسم  �أل$� 
 ��b !كثر   Hملوضو�  � تعمق  كلما 
�قيًّا ,� !ْ� �َسَم صو�Jً كاملة $��ها 
"�هللا". هذ� �!k فالسفِة Rلك �لزمن 
 Jلفكر� �لبعض يقوM ֲדذ)   Mال يز�$

عن �هللا.
$هكذ�   :� �ملوعو�  �ملصلح   Mيقو
فقد جعل هؤالG �َهللا تعا� !يضا من 
�ملا�J. لقد �xذ فالسفة �لعصر �لر�هن 
,gًا صنعو) بأنفسهم، $كثT$� منهم 

!تى  من   � !يضا.  به  يؤمنو�  كانو� 
ّ�و�  �لذين  �لفالسفة  من  بعدهم 
�بتعد$�  !كثر  متحضرين  !نفسهم 
�$يًد�.  �$يًد�   kملا�� �إلله  هذ�  عن 
$فالسفة �ليوL !يضا مالو� ,� �إلحلا� 
ظنًّا منهم !� �هللا شيGٌ خلقه �إلنسا� 
بنفسه، بل $,� معظم سكا� �لبال� 
باسم  �هللا  $جو�  ينكر$�  �لغربية 
$�سبو�  �لعقلي  $�لتنوير  �لعلم 
 .Gكل شي kملا�� $�لرقي  �ألخال? 
 Fنظريا �يدعمو Lمشايخ �ليو �,$
!فكاَ�هم  µعلهم  �مللحدين   Gهؤال
ينشر$�   Èبالتا$ �لدين  من   �Gًجز
�جلهل. فلو نظرنا ,� �ملوضوH من 
هذ� �ملنطلق لوجدنا علماG �ليوL !يضا 
¿طئني، $¿طئوَ� !يضا َمن �سبو� 

�لدين ما�يا $ينكر$نه.
�ن �أل�ديني سعد�G أل� �هللا !�سل 
�ملسيح �ملوعو� � فأنقذنا من كل 
 �R,  Mقا حيث  $هد�نا  �ألمو�  هذ) 
كنتم تريد$� معرفة �حلقيقة فانظر$� 
,� �لن« �. !ما �لن« � فقد !$صانا 
باالعتد�M � كل شيG��!$ G حقه، 
 �  Mقا �حلقيقي.  �لدين  هو  $هذ� 
بأنه ال شك !� �لعبا�J ضر$�ية بل 
غاية خلق  �، أل_ا  هي ضر$�ية جدًّ
 �, Rلك  كل  مع  $لكن  �إلنسا�، 
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لنفسك عليك حقًّا $لز$جك عليك 
حقًّا $جلا�4 عليك حقًّا. $لتحقيق 
هذ� �ألمر ال بد من �ستخد�L ثالثة 

!نو�H من �لذ��ئع �لضر$�ية gا.
�ألمر �أل$M هو �لدعاG $�خلضوH هللا 
تعا� $�لعبا�J، $�لثا§: ضبط �لنفس، 
علم   �  Tلتفك�$ �احها،  $كبح 
 Lاللتز�� $�لثالث:   ،kلبشر� �لنفس 
$معرفة  $�ملهنة  �لعمل   � باألمانة 

�لعلوL $حياJb �لثقافة �لدنيوية.
 Gلدعا� �تعمقنا � �ألمر $جدنا ! �R,
$�لعالقة مع �هللا ضر$�يا� من !جل 
!��G حق �لنفس، $ال بد من �لتغلب 
على �لعو�طف، أل� �لعو�طف !حياًنا 
 �R, من حقو? �لنفس �إلنسا� Lحتر
 (Tخر� عن �لتحكم فيها !$ !_ا تث
على �لظلم. فبتز$�نا بالعلم $بالتز�منا 
باألمانة � !عمالنا نستطيع !� �سن 
$�ملالية  $�ألخالقية  �لر$حانية  حالتنا 

!يضا.
حق   Gأل��  Gبالدعا  Lاللتز�� 1ب   �
�لتحكم  هو   kلذ�  Mلعيا�$ �ألهل 
 Fملشاعر $�ا$لة حتقيق �حلاجا� �

�ملا�ية.
كذلك قاM � بأ� عليكم !��G حق 
 G��! نستطيع  ال   k! !يضا.  جا�كم 
له $نسعى   Hملجتمع ما { ند� حق 

أل��G هذ� �حلق $فهِم طبيعته � تبليِغه 
له.  تبليغها  نريد  �ل�  �لدين  �سالة 
ُنطلعه   �! !يضا  �ملجتمع  حق  $من 
 � �لرقي   Mخال من   � �لدين  على 
�لعلم $�الجتها� � �لعمل ُنسهم � 
�ألمر  هذ�   .Lعا بشكل  �لبلد  �قي 
!يضا يدخل � حق �جلا�، فإ�R كا� 
�جلميع يسعو� لتحقيق هذ� �ألمر ֲדذ� 
كله  �ملجتمع  فإ�  �ملذكو�   Tلتفك�
 Hجلميع !نو� Èمثا �Rمنو �, Mيتحو
 .kلرقي �لر$حا§ $�ألخالقي $�ملا��
!_م  �ملسلمني  ��طا×  !سبا�  $من 
{ يهتمو� ֲדذ) �ألمو� - �ل� Rكرִדا 
¤نفا- مؤثرين �ين �هللا تعا�، بل ّ�و� 
يؤثر$�  فلم  �يًنا،  �لنفسية  !هو�Gهم 
�لدين �لذk !نزله �هللا تعا�؛ فلو ¤ثر$� 
هذ� �لدين الهتمو� باألمو� �ألخر� 

�ملذكو�J !يضا. فإ_م �و� !هو�Gهم 
به،  يعملو�  $!خذ$�  �يًنا  �لنفسية 
 �$od �! لنتيجة هي !_م بدال من�$
�آلخرين عن مز�يا �إلسالL !صبحو� 
من  بعضا  بعضهم  �قا�  يضربو� 
 kلذ� �لدين  gذ�  �تباعهم   Mخال
�لنفسية. $هكذ�  بأهو�ئهم  �خترعو) 
خسر$� �لدين $�لدنيا مًعا، $!صبحو� 
ميد$� يد �ملسألة !ماL !هل �لدنيا � 
كل قضاياهم. هذ� ما نر�) � �لعا{ 
 Lألقو�� �صحيح ! .Lليو� �إلسالمي 
�لغربية جعلو� �لدين تابًعا للدنيا، $ال 
عّد$�  بل  عندهم  شيًئا  �لديُن  ميّثل 
�لدنيا كل شيG، مع كل Rلك فقد 
فاb$� بالدنيا على �ألقل. ال شك !_م 
$لكنهم  �لصو��   Jجا� عن  ضلو� 
نالو� �gدr �لذk كانو� يقصد$نه، 

صحيح أن األقوام الغربية جعلوا الدين تابًعا للدنيا، 
وال ميّثل الديُن شـيًئا عندهم بل عـّدوا الدنيا كل 
شـيء، مع كل ذلك فقد فازوا بالدنيا على األقل. 
ال شـك أنهم ضلوا عـن جادة الصـواب ولكنهم 
نالـوا اnدف الذي كانوا يقصدونه، وإن كانوا على 
اخلطأ؛ أما املسـلمون فقد خسـروا الدين والدنيا.
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$,� كانو� على �خلطأ؛ !ما �ملسلمو� 
فقد خسر$� �لدين $�لدنيا.

!ية حاM، لقد بعث �هللا تعا�  على 
إلصال�   � �ملوعو�  �ملسيح 
$يبعث  �لنا�.  من  �لنوعني  هذين 
هذ)  مثل   � مأمو�يه  تعا�  �هللا 
�لصو��   �, فTشد$�   ،r$لظر�
$�ألخال?  �ّله   � �لدين  $1علو� 
,_م  مكا_ا.   � $�لدنيا  مكا_ا   �
يأتو� بالرسالة �لر$حانية � �لظاهر 
بني   Jطيد$ عالقة  هنا4  $لكن 
 Mلكما� �, .Jألمو� �لثالثة �ملذكو��
يتضمن   �! بد  ال  �لر$حانية   �
تصحيًحا لألخال?. $�ملحافظة على 
�ألخال? ال بد !� يشمل تصحيًحا 
!مو�  كانت  َمن  $لكن  للما�ية، 
�نيا) سليمة فال يع� بالضر$�J !نه 
ضر$�يا  $ليس  شيG؛  كل   bحر!
تكو�  �لدنيا   � �قيًّا  �قق  من   �!
 �!  Lيلز $ال  !يضا،  سليمة  !خالقه 
َمن كانت !خالقه سليمة !� يكو� 
 � $�لسبب  صحيح.  !يضا  �ينه 
Rلك هو !� �هللا تعا� يريد !� يرجع 
,ليه �إلنسا�، $هذ) هي غاية خلقه، 
تعا� سالمة  �هللا  Rلك جعل  ألجل 
�ألخال? $�لرقي �ملا�k تابًعا للدين، 
$Rلك لكي يتلّقى كل شيG تلقائيا 

بأ�  تعا�  �هللا   Mيقو له.  يسعى  َمن 
 Hنو�! �يع  يتلقى  �لكامل  �ملؤمن 
بالدنيا  يهتمو�  �لذين  !ما  �لرقي، 
﴿�لَِّذيَن  عنهم:  تعا�   Mفيقو فقط 
ْنَيا﴾  �لدُّ  Jِْلَحَيا� ِفي  َسْعُيُهْم  َضلَّ 
�يع   �!  k!  (١٠٥ (�لكهف: 
بالدنيا.   bلفو�  � تضل  جهو�هم 
ضر� �ملصلح �ملوعو� � مثاال له 
 k!- َمن يقبل �لر$حانية �كأ :Mفقا
1د  �ألسفل-   �, �ألعلى  من   Ñيأ
ُسّلًما، !ما �لذk يريد !� يصعد من 

�ألسفل ,� �ألعلى فال سّلَم له.
¿تلفة  $سائل  �لدنيا   �  �! فثبت 
$لكن  �لثالثة،  �ألمو�  لتحقيق هذ) 
�لثالثة  هذ)  ֲדا   bحتَر $سيلة  هنا4 
كلها، $هي �لعالقة �لكاملة مع �هللا 
�ألخال?  لتهذيب  بالسعي  تعا�. 
�رb �إلنسا� �قيا !خالقيا، $بالسعي 
�لرقي   bر� �ملا�ية  �ألمو�  لكسب 
من  لكل  �لسعي  $لكن   ،kملا��
 J�$د� نتائجه  تكو�  �ألمو�  هذ) 
�سن   kلذ� !ما  فقط،  نطاقه   �
�ألمو�   bفيحر �لر$حانية  حالته 
يكونو�   } �لصحابة  كلها.  �لثالثة 
 Hلشو��� 1علو�   �! على  يبايعو� 
 $! بالنظافة  يهتمو�   �!  $! مفتوحة، 
�ملا�ية، بل كانو�  غTها من �ألمو� 

يبايعو� على شها�J !ال ,له ,ال �هللا 
�هللا، $كا� هذ�   Mمد� �سو� �!$
!خالقهم،  ִדذيب  على  يساعدهم 
 �$bر� كانو�  !خالقهم  $بتحسني 
بلغو� من �لصد?  �لدنيا !يضا. لقد 
للصد?،  منوRجا  صا�$�   Âح
$كانو� !مناÄ Gيث كا� !هل �لدنيا 
بال  !يديهم   � جتا��ִדم  يضعو� 
�لرعايا  مع  عا�لني  $كانو�   ،rخو
 �! يريد$�  �لنا�  كا�  Äيث 
�كمهم �ملسلمو�. � عهد سيدنا 
عمر �ضي �هللا عنه �ضطر �ملسلمو� 
 Lلعد  Lلشا� مدينة �  من  للخر$� 
 Êجليو�  Lما! �لصمو�  على  قد�ִדم 
�لر$مانية �لكثJT، فكا� !هل �ملدينة 
$يصر$�  خر$جهم  عند  يبكو� 
$!_م  مدينتهم  يغا��$�  !ال  عليهم 
سينصر$_م $يقاتلو� �لعد$ معهم، 
 Gهؤال  Lلشا� !هل   �! مع  $Rلك 
كانو� مسيحيني كما كا� �لر$ما� 
!خال?  حسن  $لكن  مسيحيني، 
جعلهم  حكمهم  $حسن  �ملسلمني 
ضد  �ملسلمني   Jلنصر يستعد$� 
 � ,خو�_م  كانو�  �لذين  �لر$ما� 

�لدين. 
ما�k، $لكن   Gملُلك شي�  �! فمع 
لقد  ما�يا.  يكن   } �ملسلمني  ُملك 
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�لدين، $كانو�  بفضل  �حلكم  نالو� 
يدير$نه $فق !حكاL �لدين، $لذلك 
 �, Âحتّلو� ֲדذ) �ملحاسن $�ملز�يا ح
يريد$�  كانو�  �ملسيحيني  �عاياهم 
�ستمر�� حكمهم $ملكهم عليهم. 
�حلكم  نالو�  �ملسلمني   �! شك  ال 
�هللا  ,ال  ,له  ال   �! شها�ִדم  بفضل 
�مد �سوM �هللا، ,ال !_م { ينالو) 
مبجر� ��عائهم هذ� بلسا_م فقط، 
,ميا_م،   � صدقهم  بفضل  $,منا 
 Gال�عا� ֲדذ�   Lيقو  kلذ� أل� 
!يضا،  �لدنيا  يفقد  فقط  باللسا� 
حقا  �حلق  �لدين  يتبع   kلذ� !ما 
فتتحسن !خالقه $يناM �لدنيا !يضا. 
�ملعاصرين  �ملسلمني   Lحلكا� ليت 
يد�كو� هذ� �ألمر، فيدير$� �حلكم 

على هذ� �لنحو. 
يقوM حضرJ �ملصلح �ملوعو� �ضي 
�هللا عنه: كا� �ملسيح �ملوعو� عليه 
قصة  علينا  يقّص   Lلسال�$  Jلصال�
عالقة   Gنشا,  J�$لضر تبياًنا  تاجر 
 :Mيقو فكا�  تعا�،  �هللا  مع  قوية 
تر4 تاجر !مو�ًال طائلة عند قاضي 
على  سفر   � خر$جه  قبل  �ملدينة 
$ملا   ،Jلعو�� عند  منه  يستلمها   �!
عا� من �لسفر سأM �لقاضي كيس 
!مو�له، فأنكر �لقاضي !� عند) !ية 

بأية  !حتفظ  ال   §,  Mقا$ له  !مانة 
 Mكيس تسأ k! للنا�، فعن Fمانا!
�لتاجر  له  فذكر  تطلب؟  !مانة   k!$
ظل  $لكنه  للكيس   JTكث  Fعالما
ينكر $جو� !ية !مانة له عند). فأصا� 
�لتاجر قلق كبT، $!خ�T !شا� عليه 
 Lملِلك 1لس للنا� � يو� �لبعض !�
كذ� $كلُّ $�حد من �لرعايا ميكن !� 
يبّلغه شكو�)، فاRهْب ,ليه $��فع ,ليه 
شكو�4. ففعل، $لكنه { يكن ميلك 
!ستطيع  ال  �مللك  له   Mفقا بينة،  !ية 
�ّله  بينة. �  �لقاضي بد$�   Jمؤ�خذ
�مللُك على حيلة $قاM سوr !خر� 
� موك« � �ملدينة � �ليوL �لفال§، 
فُقْم � �لطريق بالقريب من �لقاضي 
 � يكونو�  �لذين   Lلقو� كبا�  بني 
سأتكلم  بك  !مّر  $عندما   ،Èستقبا�
معك غTَ متكلف، $عليك !يضا !� 
متكلف   Tغ كصديق  معي  تتكلم 
مِلك،  بأ§  تفكر  بد$� خوr $ال 
تقابل�   }  �Rملا لك   Mقو!  rسو$
 È Mتقو �طويلة، فعليك ! Jمنذ مد
� �جلو�� كنُت � سفر !$ال، $ملا 
 Lالستال Rهبُت  �لسفر  من  �جعت 
شخص،  عند  تركتها  كنُت  !مانة 
$!نا � خصاL معه ألنه ال يعطينيها 
 Mستر��� !مان� منه. فأقو� M$حا!$

µنبك  �لو�قف  �لقاضي   Lما! لك 
{ { تأت� لكي !خلصك من هذ� 
 �R, حسنا سآتيكم È فقْل ،?bملأ�
�ملِلك  فخر�  �ملشكلة.  تنحّل   }
� موكبه � �ليوL �ملوعو� $عمل 
$جر�  �مللك،  له  قاله  مبا  �لتاجر 
�لقاضي  �لذk �عه  �حلو��  بينهما 
!يضا،  �مللك   Mالستقبا Gجا kلذ�
 �, �لقاضي   Gجا �مللك  �جع  $ملا 
يوما  له كنَت جئت�   Mلتاجر $قا�
$لكن  لك،  !مانة  عن  $حتدثَت 
 È  FَكرR فهال  ضعيفة،   Ñكر�R
بعض عالماִדا. فأعا� عليه �لتاجر 
له  �ل� كا� قد Rكرها   Fلعالما�
قد  �لقاضي   �, $حيث  قبل،  من 
�لتاجر،  مع  �مللك  معاملة   �!�
 } �Rللتاجر: ملا Mقا �فلم يلبث !
تذكر È هذ) �لعالماF من قبل. 
 rسو$ kمانتك �فوظة عند! �,

¤تيك ֲדا حاال.
 kلدنيو� �مللك  صد�قة  ��مت  فما 
 �! قوته �د$�J جد� ميكن   kلذ�
كبا�  يهابه  Äيث  �إلنسا�  تنفع 
�هللا  بصد�قة  بالك  فما   ،Lلقو�
لإلنسا�؟ فكيف ال xّر �لدنيا على 
 Hفباّتبا �إلنسا�.  هذ�  مثل  قدمي 
 bر�  �! ميكن  حقا  �حلق  �لدين 
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ناله  �لدنيا كلها. ,� ما  �إلنسا� 
�لصحابة بو�سطة �لن« صلى �هللا 
ينالو)   } �لدنيا  من  $سلم  عليه 
نالو�  بل  �ملا�ية،  �لوسائل   Hباتبا
للدين،  باتباعهم  �لدنيا  هذ) 
حقيقيا  ,ميانا  يتطلب  هذ�  $لكن 
$من  تعا�.  �هللا  �ضو��  يو�� 
�لكامل كيف ميكن  حاb �إلميا� 
!� يتخلى عن �ألخال? �لفاضلة. 
شعب  بكل  �إلنسا�  حتلى  لو 
خصلة  بكل  التصف  �ألخال? 
 H�$$ من صد? $!مانة Jمو��
 Èبالتا$ Rلك،   �, $ما   Jطها�$
 Gلذكا�$  Jملها��$ �لعلَم   Mلنا
$لكانت  $�الجتها�،   Jجلد���$
 bر� !نه  لذلك  �حلتمية  �لنتيجة 
�لدنيا !يضا. لذ� فعلى �ملؤمن !� 
عالقة   Gنشا,$ بالر$حانية  يهتم 
يكو�  $ال  تعا�،  �هللا  مع  �ملحبة 
كالذين ير$� �لكفاية � �إلقر�� 
باللسا� فحسب، أل� �إلنسا� ال 
�ب �هللا تعا� بلسانه فقط، بل 
صا�  Rلك  فعل  $لو  بقلبه،  �به 
 bيفو ال  قبضته.   �  Gشي كل 
 J$لذ�� يبلغ   } ما   Lباإلنعا  Gملر�
$�لكماM فيما يعمل، $� �لدين 

 Mلكما� ,ال  �إلنسا�  ينفع  ال  !يضا 
�لذ�$J، لذ� فعليه !� يسعى  $بلو° 
عليه  �ملوعو�  �ملسيح  كا�  لذلك. 
منا  ينتفع  ال   Mيقو  Lلسال�$  Jلصال�
 J$لذ��$ Mبلغ �لكما kال �لذ, Lليو�
� !مرنا سلًبا !$ ,1ابا، حيث ينتفع 
 J$لذ�� بلغو�  �لذين  �ملعا�ضو�  منا 
�هللا   Gثنا  kملولو� مثل  معا�ضتنا   �
�آلخر$�  �ملشايخ  !ما   ،kألمرتسر�
 $! !حد؛  ,ليهم   kيلو فال  �لصغا� 
 ،Åإلخال�  � �لكاملو�  ينتفع 
تنفع  �لبسيطة معنا فال  �لعالقة  بينما 
صاحبها. لو !� �إلنسا� سا� ,� �هللا 
�ل�  نفسها  �ملعاملة  منه  للقي  تعا� 
 Lليو� متيسر  $هذ�  �أل$لو�.  لقيها 
�إلنسا�  يسعى   �! شريطة  !يضا 
لذلك حق �لسعي. ,� �هللا تعا� ال 
يعا�k !حًد�، ,منا �حلاجة ,� !� ُنلقي 
$Ýّر  كلية،  تعا�  �هللا   Lما! بأنفسنا 
كل   Mسننا $عندها  !عتابه،  على 
شيG، $سنحرb �لرقي �لضر$�k لنا 
حتما. فما ��L �جلالس قريبا من �لنا� 
 Grبالد جسد)   Gعضا! كل  تشعر 
حتما، فكيف ميكن !� يأÑ �إلنسا� 
,� �هللا تعا� تا�كا كل شيG � ال 
يناM نصيبا من !فضاله؟ لذ� علينا !� 

تعا�،  باهللا   bللفو جهدنا   Mنبذ
$ند�4 حقيقة �لدين �لذk !نزله، 
فطريا،  حًبا  �هللا  حب  $جنعل 
$هذ� ما سTفع مستو� !خالقنا، 
!يضا   kملا�� �لرقي  به   bر� كما 
لالقتبا�  سعينا  لو  باستمر��. 
من نو� �هللا تعا� حلظينا بالفيض 
 Jلربا§ فعال. لو حا$لنا �الستنا��
بنو� �هللا تعا� Äب َ$َ$له، لتخلصنا 
تلقائيا من �لكذ� �لذk هو ظلمة 
من �لظلماF. �علمو� !� �لكسل 
�آلخرين  حقو?  $هضم  $�لغّش 
كلها   Fلسيئا� من  $غTها 
منها  نتخلص   rسو$  ،Fظلما
 rسو$ �هللا،  نو�  بoكة  تلقائيا 
يرتفع مستو� !خالقنا باضطر��، 
$�رb �لرقي �ملا�k !يضا. فإ�R كنا 
 Tتأث من  !جيالنا  �مي   �! نريد 
�ملا�ية $�ن نعيش � هذ� �ملجتمع 
فال بد لنا من !� نشر� gم �لعالقة 
$نربطهم  $�ألخال?،  �لدين  بني 
�لرقي   �! بعملنا  مؤكدين  بالدين 
لذ�  �حلقيقي.  للدين  تابع   kملا��
عالقة   Gإلنشا �جلهد   Mبذ فعلينا 
حقيقية باهللا تعا�. $فقنا �هللا تعا� 

لذلك.


