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حــن كنــت طفــا كــم مــرة ســمعت ) نــم مبكــرا ( ويــوم كنــت تلميــذا كــم مــرة 

ــاول  ــرة ســمعت ) تن ــم م ــت مريضــا ك ــا كن ــر دروســك ( وعندم ســمعت ) ذاك

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 

ــه وحرصــا  ــة من ــك محب ــه مصلحت ــا في ــك م ــك مــن هــو مســتغن عن ــب من يطل

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 

ــل  ــوق متناهــي يف الصغــر ؟ وان كان العاق ــدع كل هــذا بحاجــة اىل مخل ــن اب م

منــا ال يصنــع شــيئا عظيــا دون هــدف فهــل يخلقنــا الحكيــم العظيــم عبثــا دون 

هــدف ؟ كا ، بــل لغايــة عظيــم ومهمــة جليلــة ألجلهــا بعــث الرســل انهــا عبــادة 

ــة  ــا للبرشي ــارض وصاح ــارة ل ــة وع ــن شــعائر تعبدي ــا م ــا فيه ــه وحــده مب الل

ــادة  ــق للعب ــك تحقي ــى ابتســامتك كل ذل ــك حت ــك هــو دراســتك ووظيفت فصات

ــم  ــق العظي ــا دام الخال ــة العظيمــة ، ولكــن م ــك الغاي ــا دمــت مســتحرضا لتل م

غنيــا عنــا فلــم يأمرنــا بالعبــادة دعونــا نفكــر لــو أن شــخصا احســن اليــك كثــرا 

ثــم طلــب منــك امــراً  لــن تشــك يف غايــة طلبــه او تــردد يف تلبيتــه كيــف اذا كان 

ــك  ــك ليجــود علي ــه مــن اجل ــك وكان طلب ــك هــو رب ــة حيات ــك طيل املحســن الي

ــُت  ــا َخلَق ــا ً يف االخــرة ، ) َوَم برحمتــه وفضلــه ، طأمنينــة يف الدنيــا ونعيــا ابدي

زق َوَمــا أُِریــُد أَن یُطِعُمــوِن  ــن رِّ ٱلِجــنَّ َوٱإلِنــَس إاِلَّ لِیَعبُــُدوِن ** َمــا أُِریــُد ِمنُهــم مِّ

ِة ٱملَِتیــُن ( . ــوَّ ــَه ُهــَو ٱلــرَّزَّاُق ُذو ٱلُق ** إِنَّ ٱللَّ


