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التقوى

ال شك �� �لد�سة �ملستفيضة لتايخ �لديانا� تكشف 
�لغطا) عن عو�ئق عديد" صد� �ال ��لت تصد �إلنسا� 
 ،� �هللا  من   ���ملأمو به  يأ1  �لذ2  �حلق  قبو5  عن 
��لبص8"  �لبيِّنة  من  �ملجر;  �ألعمى  �لتقليد  يأخذ  حيث 
مأخذL ِممن عميت قلوֲדم، فيأخذ �الستكبا �طاغو� 
 MاN فيصدها عن L) مأخذ�لثر�� Lجلا��الفتتا� باملركز �
صو� �حلق �قبوله. �ال تتوقف قائمة �ألمر�U �ألخالقية 
 ��Wج�يا; طغيا� ;��لفتاكة ]Z هذ� �حلد �لكنها تز;�; با
 Wُتعت ظاهر"  على   �لسطو  Lهذ  Wع �سنركز  �إلنسا�. 
�لفكر2   �لغر� �هي  �ال  �ألسقا`   Lذa �لفقر2  �لعمو; 
 L�بقو bملفر�إلنسا� � cغالبا بأنه ]عجـا eلذ2 ُيعر�
عليها  ��ئفة  عصمة  �]ضفا)  بر�يـه  ��فتـتانه  �لعقلية 

فيتدخل h ما ال يعنيه �g hاال� ال باM له فيها.
�طيد"  صلة  aا  بالنفس   cإلعجا��  �لغر� مشاعر   �[
�خللق  بد)  منذ  �لشيطا�  �بر�ها   lل� �جلهنمية  بالعقلية 
 �لعصو  Wع �جد  فقد   mبالتا� منه"،  خ8  "�نا  ��علن 
 h منفذ� لوسوسته فـي �ستد�o كل من لديهم غر�
عقـوaم ��فتتا� بعــلومهم، فاستهو�هم ��يَّن aم ��  
qوضو� فيما ليس aم به علم ��� يتهجمو� �يستهزئو� 

بكل مبد� ال يتماشى مع ما تنصه  عقوaم.
ال   �� على  �لكر�`  صحابته   � �ملصطفى   c; �لقد 
يقعو� h هذ L�aا�ية �tلك باالستنا" بنو �لوحي �إلaي 
�هللا ֲדا عليهم.  �لl منَّ   uvلر� حيث كا� يسأaم عن 
�h هذ� ]شا" ��ضحة جلية على حتكيم �لعقل مبدئيا 
 �� y �السترشا; بنو �حلضر" �ألحدية قبل �xاt �لقر�
�لتوصل ]Z نتيجة zائية. �هكذ� تبقى هذL �لسنة �لفكرية 
قائمة بذ�ִדا �صفاִדا ]Z �� يأخذ �هللا �ألU �من عليها. 

على  �لضو)   � �|د  مر�� غال`  �لقى حضر"  �لقد 
هذ� �ملبد� حيث tكر �� عقل �إلنسا�  عبا" عن غرفة 
�لغرفة   Lهذ تنتعش  �ال  �لنو�فذ،  مغلقة  �لظال`  حالكة 
 بالنو ]ال عندما يقر صاحبها فتح نافذִדا فيدخل �لنو
�هد�ية  توضيح  هو  �ملقا`  هذ�   h  ��لنو خالaا.  من 
 .Lملوثقة بتأييد�لصحيحة �ملعرفة �هللا � ملسلك �شا; [�
 2�لسا �ملبشر��  �حي  طريق  عن  �ألمر  هذ�  �يتم 
�ملفعوh 5 �ألمة. فاملد�� �لعقلية مهما بلغت من نضج 
�حنكة ]ال �zا تبقى ناقصة معرضة للخطأ �لفاحش ما 

� َتحَظ بتوجيه �عاية c �لعز". 
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�لl تصد عن سبيل  �لفئة   ��  uإلسال` نر�منذ فجر �
�لنو �إلaي قالت بانقطاM �لوحي �ميع �نو�عه �كفَّر� 
كل من قا5 بغt 8لك. �ֲדذ� �لصنيع حجبت نو �aد�ية 
��لرعاية �لسما�ية على �ألمة فتسرc لفكرها �معتقدها 
باخلر�فا�.  �لتفاس8  كتب  ��متأل�  ��لسمني  �لغث 
ُلقبت  منصرمة  عقو;   h "لظاهر�  Lهذ �ستفحلت  �قد 
معتقد��  ظهر�  خالaا  من   lل�� �لظلما�   بعصو
هد�مة غاية h �خلطو" مثل �لناسخ ��ملنسو� h �لقر�� 
�حيا" �ملسيح h �لسما) ��لطعن h شرe �ألنبيا) �هلم 
جرًّ� من �لتفاس 8�aد�مة �ملخالفة للنص �لقر�� �لصريح. 

فض  �لذ2  �لفكر2   �لغر� ظل   h هذ�  كل  حد� 
متعمد� �� تكو� مرجعيته نو �aد�ية �لربانية عن طريق 

�حي �aد�ية ��إلشا;. 
�لدين فحسب  يتوقف �إلشا; �إلaي على جا5  �ال 
�ملا;ية  �الختصاصا�  علما)  ليشمل  tلك   uيتعد بل 
 Z[ �لوصو5  عن  عاجز�  �لعقل  يبقى  حيث  �ملتشعبة 
�ملع�  هو  �هذ�  قد�ته..  على  كلية  معتمد�  �ألما�  بر 
 h جا;�  �ملر)  يسعى  حيث  �هللا  على  للتوكل  �حلقيقي 
�وثه �;�ساته �مساعيه �ال يباm بإقحا` �لقوu �إلaية 

كي تضع �للمسا� �ألخ8" على عمله.
 cملصا� �ملتبحر  �لعا�  �سا� ;� ��ا�   �� شك  �ال 
�aا�ية  �و  �يد�  �يد�  به  تؤ;2  �لفكر2   بالغر�
على  ��ألمثلة  �لعا�.  ��من  سال`  هد`   h �ُتستعمل 
 "�لذ �لبحو� g hاال�  �سُتغلت  tلك كث8" حيث 

��لبيولوجيا h �ضر� �خيمة h حق �إلنسانية.
�h مقابل tلك جند �� �لعا� �لربا� �ملتحلي �شية �هللا 
 Zهللا تعا�لذ2 قا5 �لسال` فهو ��ألمن �ال يزيغ عن مبد� 
h حقه: ﴿]ِنََّما َيْخَشى �هللا ِمْن ِعَباِ;Lِ �ْلُعَلَماُ)﴾ �ال شك 
�� مساعيه تعم فائدִדا "�خللق" �لذين هم "عيا5 �هللا". 

�هكذ� يبقى �لغر� �لفكر2 �كW عائق h قبو5 �حلق 
كما تبني �آلية �لقر�نية �لكرمية:

ا َجاَ)ْتُهْم ُُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِ� َفِرُحو� ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن  ﴿َفَلمَّ
ا ََ�ْ�� َبْأَسَنا  �ْلِعْلِم َ�َحاَ¢ ِبِهْم َما َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئوَ�* َفَلمَّ
َقاُلو� �َمنَّا ِباهللا َ�ْحَدLُ َ�َكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِه ُمْشِرِكني* َفَلْم 
ا ََ�ْ�� َبْأَسَنا ُسنََّة �هللا �لَِّتي َقْد َخَلْت  َيُك َيْنَفُعُهْم ِ]ميَاُنُهْم َلمَّ

ِفي ِعَباِ;Lِ َ�َخِسَر ُهَناِلَك �ْلَكاِفُر�َ�﴾ (غافر:٨٤-٨٦)
 ندعو �هللا � �� ين8 بصائرنا �©علنا من |لة مشعل نو

ªمد �ملصطفى صلى �هللا عليه ��له �سلم.

وبهـذا الصنيـع حجبـت نـور ا�داية 
والرعاية السـماوية على األمة فتسـرب 
لفكرها ومعتقدها الغث والسمني وامتألت 
كتب التفاس3 باخلرافات. وقد استفحلت 
هذه الظاهرة 8 عقـود منصرمة ُلقبت 
بعصـور الظلمـات والـ? مـن خال�ا 
ظهرت معتقدات هدامة غاية 8 اخلطورة




