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٢٦

التقوى

�N مقاًال صغàF كهذ� 
ُيحصي   �� ميكن  ال 
على  �فضائله  �لرجل  �لك  مناقب 
��لفكر  Dبشكل عا dلفكر �لبشر�

�إلسالمي بشكل خا�. 
u يكن بشF �لدين Pمو$ �Vد �  
 Fفولت  �� �سو � جا{  جا�  مثل 
شاعر   �� �جتماعي  مصلح  <ر$ 
عصر   , بفكر+  �لنا¡  تأثر  مفكر 
�لعصو�. �u يكن <ر$ �جل  من 
 ��$يٍن متفلسف مثل �لقديس �م�
فكرִדم  �لدين  لرجا�  حد$   dلذ�
��لد�لة،  �لكنيسة  بني  �لعالقة  عن 
 Dقّد  dلذ�  D�Fج �لقديس   ��
�لغربية،  للكنيسة   nلالتي� �إلجنيل 
 yصا  dلذ� �جستني � �لقديس   ��

الهو? �لكنيسة.
 ،vهؤال كل  عن  Ôتلف  �جل  Nنه 
�صفه �هللا � ,  dنه �لرجل �لذN

�حيه للمسيح �ملوعو$ �:

بـغـالٍ<  uنبـّشـر ”�ّنـا 
��لُعَلـى،  �حلـّق  َمظَهـِر   
.١"jكأ2ّ �هللا نـز} من �لّسـما

�قد  نفسه"  عن  قا�   dلذ� �هو 
كّلم- �d �هللا- هذ� �لعبَد �ملتو�ضع 

��ثبت �جو$+ باأل$لة".٢ áيض�
معظم  بأ�  نفسه  عن  قا�   dلذ��
�حا¨  قد  �لقر�نية  ��حلقائق   Dلعلو�
��� �هللا تعا�  Dֲדا عن طريق �إل�ا
�موسوعية  معرفية  �حا � �هبه 

�فهما عميقا للقر�� �لكرمي �موهبة 
 , �لكثFين  حتد=  �قد   ،Âإلقنا�
 �� يستطع   u  àحد�  �� Nال  �لك 

يقف �مامه.
�7ن نسعى , هذ� �ملقا� �ملختصر 
N �Nلقاv �لضوv بشكل Åتصر على 
 , �لفريد#  �لشخصية  هذ+  �عما� 

.Wلتا�يخ �إلنسا�
عن  باختصا�  نتكلم   �� �ميكننا 
 � �ملوعو$  �ملصلح  �فضا�  بعض 

على �لفكر �لبشرd، فنقو�:
١. �ثبا� �جو\ �هللا � ٣

�� من قبله �من بعد+ Fتكلم �لكث
�ملحاضر�?  ��لقو�  �لكتَب  ��ّلفو� 
, تقدمي �أل$لة على �جو$ �هللا �، 
 Âموضو  , كلها  �7صر?  �قد 

dFلزه� Wها
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خلق  �كا�   vسو�  +��Nعجا �خللق 
�لكو� �� خلق �إلنسا�، ��� فطر# 
بوجو$  �إلميا�   �N تدعو  �إلنسا� 
�ملوعو$  �ملصلح  �لكن   .� �هللا 
 u كتيٍب   , �$لة  عشر#   Dقّد  �
يقدمه   u ما  صفحة   ٢٦  ��يتجا
�َمن  <لد�?،   , �ملسلمني   vعلما
يد�{  �لعشر#  �أل$لة  هذ+  يقر� 
مد= تعّمقه � , علوD �لفلسفة 
��ملنطق ��لتا�يخ ��أل$يا�. كذلك 
يد�{ مد= قو# �لعالقة �لc تربطه 

باهللا �4 �لعاملني �.
�ستخرجها   cل� �$لته  فقد  ع , 
من �لقر�� �لكرمي بني �أل$لة �لعقلية 
�أل$يا�   Âا N عن  تكّلم  عندما 
�حديثá على �جو$ Nله  áكلها قدمي
�كذلك  �لكو�.  �ذ�   p�� خالق 
 vلصاحلني �ألتقيا� Âا N تكّلم عن
�جو$+  على  �لتا�يخ  ع�   vألنقيا�
� بل �كالمه معهم ��تصاله ֲדم. 
تكّلم  عندما  �لفلسفية  �أل$لة  �بني 
عن �لفطر# �ملوجو$# , كل Nنسا� 
حÈ �مللحدين �نفسهم ال يستطيعو� 
�مثلة على  �� Ôرجو� عنها �سا� 
�كر�هية �لشر،  Fلك من حب �خل�
 cما هي �أل$لة �ل” � �vتسا �
سبق   cل�_  vَألشيا� هذ+  جعلت 
 ��N كرها_ قبيحَة �ملنظر , عينيه؟�

u يكن , قلبه هيبٌة من قوٍ# عليا، 
فلما�� �تر� منها؟“.

�من �أل$لة �لفلسفية �لc �ستخرجها 
 � �هللا   �� �لكرمي هي  �لقر��  من 
�هو �لقو# �ُملحركة  ��هو �لعّلة �أل
 oستخر� �قد  �لكو�،  ما ,  لكل 
هذ� �لدليل من �ية قصF# , كتا4 
َ�بَِّك  Nَِلى   َّ��َ�َ﴿ �هي   � �هللا 
قد توصل  �نه  �ْلُمْنَتَهى﴾. , حني 
�N هذ+ �لنتيجة كبا� �لفالسفة بعد 
��لد��سة  �لفكر  من  �سنني   vعنا

��لبحث.
ساقها   cل� �لعقلية  �أل$لة  �من 
�لثابت   d��إلعجا  Dلنظا� هو   �
�ملنضبط لقو�نني �لكو� �نو�ميسه، 
يرّ$  تعا�  �هللا  لكن   "  � �قا� 
 vعليهم , هذ+ �آليا? بأّ� �ألشيا
�لÔ cتلط بعضها ببعض صدفًة ال 
بل   ،Dنظا تسلسل �ال  فيها  يكو� 
�لصو�ُ#  تتكّو�  عشو�ئية.  تكو� 
 ��N �لكن  Åتلفة،  �لو��   oبامتز�
 ��� على  �ملختلفة  �أللو��  �ميتم 
�يتكو�  صو�#؟  تصبح  فهل 
من  �لعديد   Âجتما� من  �ملنـز� 
�للبنا?  �ميتم   ��N �لكن  �لّلِبنا?، 
فو� بعضها �لبعض فهل سيتشّكل 
بعض  بأّ�  فرًضا  �قر�نا   ��N بناv؟ 
�يًضا،  صدفًة   Çحتد �لو�قعا? 

�لكن بعد مشاهد# نظاD �لكو� ال 
ميكن ألN dنسا� �� يقو� �N هذ� 

كله حدÇ بنفسه". 
Nثبا?  على  تا�Ôية  �$لة   Dقّد  �
�جو$ �هللا � �منها خزd �لكافرين 
�باإلضافة   "� فقا�  �هزميتهم، 
 ��  ���مللحد يستطع   u �لك   �N
�بًد�،  �لدنيا   , �لة $  d� ُيقيمو� 
 vعلما� ��ملصلحو�  �لفاحتو�  بل 
باهللا  يؤمنو�  ّممْن  كلهم  �لتا�يخ 
 Dُعد�تعا�. ��ُّ �مللحدين �خزيهم 
��  كأّمة.. �ال �قد�ִדم على �� ي�

يعn �لك كله شيًئا!".  
ع�  �ملؤمنني  �نتصا�  �يضا   Dقّد�
�لتا�يخ $ليال على �جو$ �هللا �، 
فقا� �" ��N كا� هذ� كلُّه صدفًة 
فيجب �� يكو� هنا{ مرَسٌل �تى 
�لدنيا،  ��خزْتُه  �هللا  �لوهية  إلثبا? 
�هللا  �سم  لرفع  �تى  من  كل  لكن 

صا� مكّرما �Pترما". 
على  �حانية � �$لة  ثالثة   Dقّد  �
�ستجابة  �هي   � �هللا  �جو$ 
��هللا يعلن  ،Dإل�ا���لدعاv، �لوحي 
 jيتعر  �� يريد  ملن  نفسه  عن 
 vملر� يدعو  عندما   "� فقا�  Nليه. 
فإنه  ��ضطر��   Âشو× تعا�  �به 
�هذ� �ألمر ليس  .+vَيستجيُب $عا
َمشاِهد+  بل  خاّ�،  بزمن  متعلًقا 
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٢٨

التقوى

موجو$# , كل �ما�". 
�قا� �يضا" فإ�� كا� �هللا يكلِّم عدً$� 
كب�Fً من �لبشر , كل �ما� فكيف 

ميكن �� يصّح Nنكا�+؟". 
�قا� �يضا" ���N كا� , قلبه شوٌ� 
�هللا  يدعو   �� فيجب  �حلق  ملعرفة 
�Nي  يا   �� �متضّرًعا  مبتهًال  تعا� 
يقو�  كما  موجوً$�  فعًال  كنَت   ��N
 vشي كل  على  �نك  بك  �ملؤمنو� 
��لِق  سبيلك   Wهِد��  nVْفا� قدير 
, قل� �إلميا� ��ليقني لكي ال �بقى 
Pر�ًما. فإ�� $عا �حٌد هكذ� بصد� 
يوًما  ��بعني   vبالدعا  Dقا� �لقلب 
$ينه  كا�  �يًّا  �لعاملني   ُّ4� فليهدينَّه 
��يًّا كا� بلد+، �سَير= �� �هللا تعا� 
 ��تز بطريقة  �جوَ$+  له  سُيثبت 
ْبهة  ��لشُّ �لشّك  جناسة  قلبه  من  ֲדا 

متاًما".
٢. مشكلة �ألخالW �منبعها

 ����ملفكر �لفالسفُة  غا�  لقد 
��ملتصوفة �علماvُ �ملسلمني على مر 
�إلنسانية  �لنفس  �عما�   , �لتا�يخ 
�منشأها،  �ألخال�  �صل  عن   áث�
 Èش نظريا?   ,  vهؤال �تفّر� 
�ملنبع   �N صلو��ظنá منهم �rم قد 
�ألصلي لألخال�، �كتبو� �ملقدما? 
��صطلحو�  �لنتائـج  ��ستنتـجو� 
نظرية  �لكن u حتظ  �ملصطلحا?، 

��حد# منها على �لتو�فق بل تعرضت 
 يع �لنظريا? للنقد.

كتابه   , برجسو�   dهنر هو  فها 
ُيقّسم  ��لدين)  �ألخال�  (منبعا 
�حركية،  سكونية   �N �ألخال� 
�يتكلم عن �لطبيعة ��ملجتمع ��لفر$ 
 Âخلضو�� �ملجتمع  مو�جهة   ,
�لتلقائي ��إللز�D �ألخالقي، ��فا¼ 
�لد�فعة. ��سترسل  �النفعا�  قو#   ,
�عمليا?  مصطلحا?   Íشر  ,
 �N هنية معقد# من �جل �� يصل�

منبع �ألخال�.
قد حّل   � �ملوعو$  �ملصلح  �لكن 
 vعلما �خت ّ$  cل� �ملعضلة  هذ+ 
  � �ّضح  فقد  �لتا�يخ،  ع�  �لدنيا 
منبَع �ألخال� مبنأ= عن كل تعقيد 
فلسفية  �فكا�   , �Nسها4   Fتنظ�
تؤيدها  �ال   vالستقر�� على  تعتمد 

�لتجربة �لو�قعية.
 oكتابه �لر�ئع منها , � Âفاستطا
لألخال�   áتعريف يضع   �� �لطالبني 
�ضع تعريفá للخلق  � ،Dبشكل عا
�لذd نبع  تنا�� �ملصد�   ��حلسن، 
 u  dلذ� �ألمر  �هو  �ألخال�،  منه 

يسبقه Nليه �حد. فقا� �:
 ،Âملوضو� هذ�   , تدبرُ?  ”لقد 
موضوعا  بفضله  تعا�  �هللا   nفهم��
��سا  �ألخال�  قضية  قّلب  جديًد� 

 ��جذ  �� �حلقيقة  عقب.  على 
يتمتع  قو=  عن  عبا�#  �ألخال� 
�لنباتا?  بل  ��حليو�نا?  �لنا¡  ֲדا 
�يضا، بل هي موجو$#  ��جلما$�? 
تتكو�   cل� �لذ��?  تلك   , �يضا 
 �N  ��فانظر �جلما$�?.  هذ+  منها 
ببعض  يتمتع  �يضا  فهو  �حليو��، 
�إلنسا�،   , �ملوجو$#  �لصفا? 
�يضا،  ��حليو��  يغضب  فاإلنسا� 
��إلنسا� �ب ��حليو�� كذلك“.٤

من  يظهر  ”باختصا�،   � قا�   �
 , �rا  �إلنسانية  �ألخال�  مطالعة 
خلصائص  متطو�#  صو�#  �حلقيقة 
��تقائها  بسبب  �حتولت  �ملا$#، 
ترّكبت   �� ما$ية   Fغ صو�#   �N
هذ�   �N فاستناً$�  �خر=.  صو�   ,
سبق  فيما  �كرته   dلذ� �ألصل 
�ألخال�  حقيقة   Íبوضو �$�كنا 
 �N �كثر  �ستفدنا  بل  �جذ��ها، 
عِلمنا �� حسن �ألخال� �� قبحها 
على  يتوقف  بل  ��تيا،  �مًر�  ليس 
هذ+  أل�  �ستخد�مها  �Pّل  طريقة 
�خلصائص ليست حسنة �ال سيئة , 
بذلك �جو$  �يثبت  بل  ��ִדا؛  حّد 
هذ+  أل�  �يضا،  �لكو�  هذ�  خالق 
ميكن  ال  لألخال�  �لعميقة   ���جلذ
مر�عا#  ميكن  �ال  تلقائيا،  تتولد   ��
هذ� �ألمر بد�� فعل �لقا$� ��ملدبر 
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��ملتسم باإل��$# منذ بدv هذ� �لكو� 
�ألخال�  يترسخ جذ�   �� �جل  من 
�لعميق , قلب �إلنسا� �سوًخا ال 
�إل�ية  فالذ�?  عنه.  �لتخلي  يسعه 
 , �ألخال�  مزجت  قد   cل� هي 
 , تأثFها  ليقبل  �إلنسا�  فطر# 
 يع مر�حل عمر+ �ظر�j حياته، 

�ليميل فطريا 7و �ألخال�“.٥ 
٣.توضيح �8ية �إلميا2 باملالئكة٦

يؤمن  يع �ملسلمني بل ��هل �أل$يا� 
قامت  �قد  باملالئكة،  �ألخر= 
��عتبا�ها  بعبا$ִדا  �لقدمية  �لشعو4 
�هللا   #$��N عن  مستقلة   #$��N �ا  ��ة 
 áملسلمو� �هتمام� vيعر �لعلما u .�
 �� من  �لرغم  على  باملالئكة،   áكافي
�إلميا�  �صو�  من  باملالئكة  �إلميا� 
عند �ملسلم، �ال يكو� �ملرv مسلمN áال 
��N �من باملالئكة. �, �لفتر# �لزمنية 
�ملمتد# من �سو� �هللا � �N �ملسيح 
مسلٌم   uٌعا يتكلم   u  � �ملوعو$ 
, موضوÂ �ملالئكة. �لكن �ملصلح 
�ملوعو$ � �جز�+ كل خF فتح هذ� 
بالتفصيل لكي  فيه  �تكلم  Âملوضو�
�مر+ ,  من  بينة  على  �ملسلم  يكو� 
Nميانه باملالئكة �ليعلم �Mية �جو$ها 
, حياته. فقّدD , كتا4 له كل ما 
يتعلق باملالئكة من �Ðيتها ��نو�عها 
من  �صفتها  �عصمتها  �طبقاִדا 

�طاعتها �قد�ִדا  Fلتأث��حيث �لتأثر 
�طاقتها  �$�جاִדا  �عد$ها  ���N$ִדا 
سبع  ��كر  �إلنسا�،  لطاقة  بالنسبة 
�ملالئكة  �ظائف  من  �ظيفة  عشر# 
على  �أل$لة   Dقّد �كذلك  ��عما�ا، 

�جو$ها.
٤.تفس! �لقر2I �لكرمي

لقد �عتمد �ملسلمو� ع� تا�Ôهم , 
�لر��يا?  �لكرمي على  �لقر��   Fتفس
�ملنقولة عن �لصحابة �ضي �هللا عنهم 
��يا? � �هي  �لتابعني،  ��يا? ��
 vعلما �لكن   ،Dباالحتر� جدير# 
 ,  àFكب  àجهد يبذلو�   u �ملسلمني 
�لر�حية  �لقيم   �N �لوصو�  Pا�لة 
�لكرمي،  �لقر��  �يا?   , �لكامنة 
�ملوعو$  �ملصلح  عليه  �ّكز  ما  �هذ� 
قر�نية  �ية  فرصًة ,  يتر{  فلم   ،�

Nال ��ظهر ما فيها من قيم ��حانية 
تزيد Nميا� �إلنسا� �ترفع ��حانيته.

�N �لتفسF �لكبF ال تصلح معه هذ+ 
�ّضح  لقد  عظمته.  لبيا�  �لُعجالة 
�لقر��   ��  � �ملوعو$  �ملصلح 
كما  �إلنسا�   Í�� Ôاطب  �لكرمي 
 Dكل �ألحكا �N اطب جسد+، بلÔ
يقوD ֲדا  �لكرمي  �لقر��  �ملذكو�# , 
 , كلها  �حلقيقة   , �لكنها  �جلسد 
 Fتفس مميز�?  �من   .Í��لر خدمة 

�ملصلح �ملوعو$ للقر�� �لكرمي:
�خلر�فـا�  عـلى   j١.�لقضـا

��ألساط!
كتب  يقر�  َمن  على   áخافي ليس 
�لتفسF �لقدمية ما فيها من خر�فا? 
عليهم   vألنبيا� �حاطت   Fساط��
�قو�مهم،  مع  �قصصهم   Dلسال�

z يتكلـم عـاzٌ مسـلٌم ' موضـوع املالئكـة. ولكن 
املصلح املوعـود � وجزاه كل خC فتح هذا املوضوع 
وتكلم فيـه بالتفصيل لكـي يكون املسـلم على بينة 
مـن أمـره ' إميانه باملالئكـة وليعلم أهميـة وجودها 
' حياتـه. فقّدم ' كتـاب له كل ما يتعلـق باملالئكة 
من رؤيتهـا وأنواعهـا وطبقاتها وعصمتهـا وصفتها
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التقوى

حضر# مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد �

 ،vألنبيا� معجز�?  �يضا  ��حاطت 
�لنا¡ ��  لد�جة �� ترسخ , �هن 
عصو� �ألنبياv كانت عصو�à سحرية 
خا�جة عن �لسنن ��لقو�نني �إل�ية. 
هذ+   � �ملوعو$  �ملصلح   ���� �قد 
 , Wعقال Fلفكر# مبا قّدمه من تفس�
سياقا? تا�Ôية ُمجمع عليها �يتو�فق 
مع ما تقر�+ �للغة �لعربية �مبا يتو�فق 

مع حكمة �هللا �. 
٢.�لقضاj على �لدجل ��لشعو/^

 Í����أل� Íلقد سيطر? فكر# �ألشبا
�لشرير# على  يع �ألمم، �ال يكا$ 
Ôلو تر�Ç ُ�مة من �ألمم من �لتعا�يذ 
 Íألشبا� من  �ملؤمنني  حتمي   cل�
صفو  �تعكر  �جسا$هم  تسكن   cل�
 � �ملوعو$  �ملصلح   Dفقّد حياִדم. 
 $��  cل� لآليا?  �لصحيح   Fلتفس�
فيها كلمة (�جلن) , �لقر�� �لكرمي، 
�بّين �� �هللا � Ô uلق Nنسانá ليعبد+ 
 Í����أل� Íيطه بقبائل من �ألشبا� �

�لشرير# �لc تتربص به �لد��ئر.
��لعلم  �لدين  بني  �لتوفيق   .٣

��لتاVيخ
��جهت   cل� �ملشكلة  هي  �هذ+ 
 �� �هي  �لتا�يخ،  ع�  �أل$يا�  كل 
مع  تتعا�¼  �لعلمية  �الكتشافا? 
جتد  ال  �لكن  �ملقدسة،  �لنصو� 
 dدVلفكر �أل� , àذ+ �ملشكلة �ثر�

�تفسF �ملصلح �ملوعو$ 
فقد  �لكرمي،  للقر�� 
 �� يثبت   ��  Âستطا�
�لكرمي  �لقر��  نصو� 
�لعلم  مع  تتعا�¼  ال 
��ملجا�  ��لتـا�يخ. 
لضر4  هنا  يتسع  ال 

�ألمثلة على �لك.
٤. ت�يه �ألنبياj عليهم 
�لسال< مما ُنسب �ليهم 

��jمن �سا
 �N ُنسب  ما   àFكث
 Dهللا عليهم �لسال� vنبيا�
ما  �لقدمية   Fلتفاس�  ,
ال يليق مبقاماִדم �لعالية 
سليما�  فالن�  �لرفيعة، 

سبأ،  ملكة  عر�  يسر�   �
��لن� $��$ � يقتل قائد جنو$+ 
�جته، � على  �حلصو�  �جل  من 
يكذ4   � Nبر�هيم  ��لن� 
 � لو¨  ��لن�  مر�?،   Çثال
�كنـا  عنـد+  ليس  بأ�  يقو� 
شـديد� يأ�N dليه، ��لن� �يو4 
� يقسم , حلظة ִדو� ��نفعا� 
 .áم�ح áجته ضرب��على ضر4 
 � �ملوعو$  �ملصلح   Fتفس  vفجا
�مÛهá هؤالv �لصاحلني  áمـد�فع

�ألخيا�. 

٥. مكونا� �لدين �تعريفه
�لذين  ��لباحثني   vلعلما� بعُض  ير= 
فكر#  من  �لشق  هذ�   , تكلمو� 
�لدين،�� , هذ� �ملستو= من �حلديث 
 �N ينقسم  �لدين   �� �لدين،  عن 

مكونا? �ساسية �مكونا? فرعية.
فهي  �ألساسية  �ملكونا?  �ما 
��ألسطو�#.  �ملعتقد،�لطقس 
�ألخال�  هي  �لفرعية  ��ملكونا? 
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��لشر�ئع.
�لتقسيما?  هذ+   �� �ألمر  �حقيقة 
حقيقة  يفهمو�   u �rم  على  تد� 
على  �لتقسيما?  هذ+  �بنو�  �لدين، 
معلوما?  من  �يديهم  بني  توفر  ما 
 Dعد�خاصة بتا�يخ �أل$يا� �نشأִדا. 
�مصد�ها،  �ألخال�  طبيعة  َفْهِم 
��لشريعة  �ألخال�  �ضعو�  �لذلك 
�ليست  للدين  فرعية  كمكونا? 
�لعلماv من  ��نفق كبا�  فيه.   áساس�
�شلوماخر  سبنسر  هربر?  �مثا� 
��كهامي $ �Nميل  فريز�  �جيمس 
تفصيل   , �عما�هم  Nليا$،  �مFسيا 
هذ+ �لظاهر# �لدينية �شرحها �تقسيم 
مكوناִדا، , حني �� �ملصلح �ملوعو$ 
بساطة  بكل  �ألمر  هذ�  �ضح   �
كتابه   , ��حد#   لة   ,� �سهولة 
���كر ”  � فقا�  �لطالبني   oمنها
�ألخال�  شّقا�:  �لدين   �� باملناسبة 

��لر�حانية“.٧ 
� قا� � ”�ألخالُ� هي ما يتعلق 
جنسه،   nبب �إلنسا�  �عما�  من 
�عماله  من  تعا�  باهللا  يتعلق  ما  �ما 
يكذ4  من  بالر�حانية.  فيسّمى 
�ما  �ألخال�،  سيئ  فهو  �لعبا$  على 
من يكذ4 على �هللا تعا� فهذ� يد� 
على �� ��حانيته ميتة. فَمْن سِلم له 
��لتقي.  �ملتدين  فهو  �جلانبا�  هذ�� 

تعاليم  مع  �ألخال�  تو�ُفق  فإّ� 
بالر�حانية يسمى  ��لتقاvها  �لشريعة 
$ينا. �ما صد�� �ألعما� نفسها من 
يكو�   ��  ��$  - متحضر  شخص 
فيها نصيب من �لر�حانية - فيجعله 

خلوًقا فقط“.٨ 
�ملوعو$  �ملصلح   oخر� هنا  �من 
�لدين،  مكونا?  من   Fألساط�  �
ضمن  ��لطقو¡  �ملعتقد  ��$خل 
تعريف  ظهر  هنا  �من  �لر�حانية، 
�لدين �لبسيط ��لسهل ��� �لدين هو 
�لشريعة  تعاليم  مع  �ألخال�  تو�فق 

��لتقاvها بالر�حانية.
كل  ليس  �ملقا�  هذ�   , �كرنا+  ما 
يتوفر   u  vشيا� من   vشي بل   ،vشي
 cل�  Dفالعلو لذكرها،   Dملقا� لنا 

بب�  اإلنسان  أعمال  من  يتعلق  ما  هي  ”األخالُق 
فيسّمى  أعماله  من   nتعا باهللا  يتعلق  ما  أما  جنسه، 
سيئ  فهو  العباد  على  يكذب  من  بالروحانية. 
يدل  فهذا   nتعا اهللا  على  يكذب  من  أما  األخالق، 
اجلانبان  هذان  له  سِلم  فَمْن  ميتة.  روحانيته  أن  على 
تعاليم  مع  األخالق  تواُفق  فإّن  والتقي.  املتدين  فهو 
أما صدور  دينا.  بالروحانية يسمى  والتقاءها  الشريعة 
األعمال نفسها من شخص متحضر - دون أن يكون 
فقط“  خلوًقا  فيجعله   - الروحانية  من  نصيب  فيها 

 oحتتا  � �ملوعو$  �ملصلح  تركها 
 Èح vلعلما���N �لباحثني ��ملؤ�خني 
يبينو� ما فيها من ��عة � ا� �قو# 

.uجه �لعا� Fقا$�# على تغي
حقN áنه �لرجل �لذd كلمه �هللا �. 

�ملر�جع
١ كتا4 �خلز�ئن �لدفينة

 iجو$ �لبا��٢ كتا4 �أل$لة �لعشر# على 

تعا�
 iجو$ �لبا��٣ من كتا4 �أل$لة �لعشر# على 

تعا�
٤ كتا4 منهاo �لطالبني للمصلح �ملوعو$ � 

٥ �ملرجع �لسابق

٦ كتا4 حقيقة �ملالئكة للمصلح �ملوعو$ � 

٧ �ملرجع �لسابق

٨ �ملرجع �لسابق


