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حــن كنــت طفــا كــم مــرة ســمعت ( نــم مبكـرا ) ويــوم كنــت تلميــذا كــم مــرة
ســمعت ( ذاكــر دروســك ) وعندمــا كنــت مريضــا كــم مــرة ســمعت ( تنــاول
دوائــك ) وقتهــا مــن كان احــوج اىل االخــر انــت ام والــداك ومعلمــك وطبيبــك ؟
اجــل انــه انــت  ،فليــس كل طلــب يعنــي احتياجــا مــن الطالــب او نقصــا فقــد
يطلــب منــك مــن هــو مســتغن عنــك مــا فيــه مصلحتــك محبــة منــه وحرصــا
وفضــا ً مــاذا اذا عــن الخالــق العظيــم مــن اوجدنــا مــن العــدم واوهبنــا مــا ال
يحــى مــن النعــم  ،هــل هــو بحاجــة الينــا ؟ تأمــل مقــدار حجمــك  ،كائــن حــي
بــن مليــارات الكائنــات عــى ذرة يف ســديم هــذا الكــون الهائــل  ،هــل يتصــور ان
مــن ابــدع كل هــذا بحاجــة اىل مخلــوق متناهــي يف الصغــر ؟ وان كان العاقــل
منــا ال يصنــع شــيئا عظيــا دون هــدف فهــل يخلقنــا الحكيــم العظيــم عبثــا دون
هــدف ؟ كال  ،بــل لغايــة عظيــم ومهمــة جليلــة ألجلهــا بعــث الرســل انهــا عبــادة
اللــه وحــده مبــا فيهــا مــن شــعائر تعبديــة وعــارة لــارض وصالحــا للبرشيــة
فصالتــك هــو دراســتك ووظيفتــك حتــى ابتســامتك كل ذلــك تحقيــق للعبــادة
مــا دمــت مســتحرضا لتلــك الغايــة العظيمــة  ،ولكــن مــا دام الخالــق العظيــم
غنيــا عنــا فلــم يأمرنــا بالعبــادة دعونــا نفكــر لــو أن شــخصا احســن اليــك كث ـرا
ثــم طلــب منــك امـرا ً لــن تشــك يف غايــة طلبــه او تــردد يف تلبيتــه كيــف اذا كان
املحســن اليــك طيلــة حياتــك هــو ربــك وكان طلبــه مــن اجلــك ليجــود عليــك
ـت
برحمتــه وفضلــه  ،طأمنينــة يف الدنيــا ونعيــا ابديــا ً يف االخــرة َ ( ،و َمــا َخلَقـ ُ
ـس إِ َّل لِ َیع ُبـ ُدونِ ** َمــا أُرِیـ ُد ِمن ُهــم ِّمــن ِّرزق َو َمــا أُرِیـ ُد أَن یُط ِع ُمــونِ
ٱل ِجـ َّن َوٱ ِإلنـ َ
** إِ َّن ٱللَّ ـ َه ُه ـ َو ٱل ـ َّرز َُّاق ذُو ٱل ُق ـ َّو ِة ٱمل َ ِتی ـ ُن ) .
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