
اجمللد اخلامس والعشرون، العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

٢٨

التقوى

يقو7   “2+�
0” كا2 
Kا  كا2  
ل§  برحلته 

لفكر   � تأث& خط& 

إلنسا� متز
منا مع 
لرحلة 
لر+حية 

هللا  2µ+ ملهد� �. لقد
لإلما7 

ألمو�، +قر�� حكمة 
هللا تعا� 
بعث 
ملسيح 
لذ� تنتظر¾ 
لبشرية 

`يعا.. نص& "مد �. 
 � Dلك 
لوقت كا2 
هللا فيه يهب 

إلنسانية +عيا جديد
 عن 
لكو2، 
+يوحي  ما0ية،  علوما  +Üد0 
فهم   � 
عقد تفك  
ل§  باألفكا� 
+يلهم  +كيما+ية،  فيزيائية  �مو� 

ملتفرغني  
لفكر  لرهبا2  شا¹  ما 

لعلمية،  
الهتماما�  صو
مع   �
كي تصلح ֲדا حيا� 
لنا/ 
ملا0ية، 


آل2 +
لنا/  ¾
+لينتهي 
ألمر ملا نر
يتصلو2 ببعضهم، +
لنفو/ تتناظر 
Kم  يفتح  مبا  +تتعا�×   ،å+
+تتز

لتعا�× من Öفا^ �+حية، �قو=: 
يهب  نفسه  
لوقت   � 
هللا  +كا2 
 �+
+Üد0 
لعلو7 
لر+حية، كي يد

آلثا� 
جلانبية للتقد7 
لعلمي، +كي 
ال éد´ 
لنا/ من يستغل 
لعلو7 

هللا   Â
عو عن  ليصرفوهم  
ملا0ية 

لر+حانية. +نز= +حي من 
لسما¹ 
 
+هذ 
لعلمي،  
لوحي  مقابل 

لوحي نز= على عبد 
هللا 
ملتفر÷ 
هللا +Dكر¾ +حتميد¾، ليجذ¿ �ليه 
معا20  من  شاكلته  على  هو  من 
 ¿

لنا/ 
ملخلصني،  +ليزيل 
لتر
على  
لدين  علما¹  �هاله  
لذ� 

تأ+يل 
لت�يل، +تتضح حقيقة 0ين 
جذ
بة  
جلما=  بالغة  ناصعة  
هللا 

للقلو¿.  
+بصر× 
لنظر عما � 
ستنتاجا� 
+�خطا¹،   �
ثغر من  0
�+ين“ ”

لباحثني  بعض  عليها  ب¥  +عما 
من  0+كي�“  ”�يتشا�0  �مثا= 
فكر +�حلا0، فقد عمل 
هللا حسابا 

لبشر  يساعد  كي  شي¹،  لكل 

جلانبية  
آلثا�  من   
يتخلصو  2�

لذ�  
لعلم،   �
�سر النكشا× 

أللبا¿،  تبهر  كشوفه  كانت 
فتضل بعض 
لعقو= من شد� 
لنو� 


ملبهر.

حلديث  
لعلم  كشو×   2� 
حلق 

0 من سطو´ +جو0 
هللا، لكن µ

cفتحي عبد �لسال 
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هللا  �2 شد� سطو´ +جو0  يبد+ 
- نتيجة آليا� 
لعلو7 -  تعمى 

لعيو2 
ملحدقة � هذ¾ 
آليا�، مما 
ة 
ألشعة،  +تظلم µ ميلؤها من
يدýها من µخم  ملا  
لسبل  عليها 


لنو�. 
لقد كا2 من عجائب �ة 
هللا   
�نه بالتو
�µ مع موهبة �+ مع فتنة 
معلما  
هللا  +ضع  
لعلمي،  
لتقد7 
على +جو0¾ مع عبد صا�، معلم 
يوجب تفس& كل شي¹ � نطا^ 

هللا  فعل  فكيف  +متجيد¾.  د¾ 

Dلك؟!
��سل 
هللا 
ملسيح عيسى بن مرمي 
+يرشدهم  عقلهم  للنا/  ليكمل 
 
Dما Kم  +ليقو=  
لعلو7،  حلقيقة 
+ما  
لعلو7،   نعمة  جتا¾  ֲדم  يليق 

هو 
لتقد7 
حلق.

خللق +ال ºر7  من  
هللا ال éا× 

لنا/ 
لعلم، بل 
هللا يعلم �2 
لعلم 
�غلفة  ل�´  +يقو0  �ليه،  يؤ�0 
عن  
لعمى  جلو0  +سلخ  
خلر
فة 

هللا  هيأ  لذلك  
لعاملني،  عيو2 
للعلما¹ جناحا تتكامل به ��كانه، 
+هيأ تعا� لد
�+ين �حلته 
لبحرية 
بينما  ساملا  منها  +�عا0¾  
لبحثية، 
+لقد  �مثاله،  من  كث&  يعو0  ال 
كشف له بعض معاÂ بد¹ 
خللق، 

�شعة  بعض  لنيوتن  كشف  كما 
 Oيعت  Åح 
لفيزيا¹،   حقائق  من 
 �Oلع
 أل2  مكث،  على  
لنا/ 
بنهايا� 
ألمو� +كلياִדا، +مآالִדا 

ل§ تبقى � 
أل�¡، ال �زئياִדا 

ملوقوتة، فهو Áث علمي يتضمن 
للتسر´  للبنا¹ عليها، ال   �
�شا�

لعصو�  ÃوÁ حلماقا�، تثر�
+

لكر�  سكا2   �
+تطو� 
أل�ضية 

أل�ضية، متناغما مع Áث مقابل 

لبنية 
لكونية،  =
له عن تطو� �حو
+تطو�
� �جيا= 
لبنية 
لسما+ية، 
 �
�
+ما نتج عنه من علو7 بنا¹ مد


لذ�
� +تكوين 
لعناصر.
يدفع  قبل  من   2Öلقر
 جا¹  لقد 

لعليا،   �

لقفز 0فعا  و  
لبشرية 
+يقو= Kا 
قتحمي 
لعقبة، +لطاملا 

من  
إلنسا2  لتحرير  
لنظر  لفت 
مع  بد
هة   2D�  2Öفالقر 
لعبو0ية، 

هللا  ألمر  يفي¹  بشر�  جهد  كل 


لسبيل. 
� هذ

حلركا�  Çمن هنا نفهم سر جنا+
غر¡  مع  
ملتو
µية  
إلنسانية 

لقر2Ö، مثل حركة حترير 
لعبيد، 
بصر× 
لنظر عن غر¡ 
ملتقاتلني 
Öلة �   

لعبيد، فهم كانو لتحرير 
فيه  ºيا  عصر   ôليأ تعا�  
هللا  يد 
بOكة +جو0   ،
�
�حر 
لعبيد  �بنا¹ 


ملسيح بينهم.
+جا¹ 
لقر2Ö لنشر 
لفكر +
لتأمل، 
+لطاملا لفت 
لنظر للد�
سة +عمق 

لطبيعة. لقد جا¹   �
تأمل معجز

لقر2Ö +لطاملا لفت 
لنظر لتحرير 

جلمو0، + 
لتقليد  من  
لعقو= 

وجـاء القرآن لنشـر الفكـر والتأمـل، ولطاملا لفت 
النظـر للدراسـة وعمق تأمـل معجـزات الطبيعة. 
لقـد جاء القرآن ولطاملا لفـت النظر لتحرير العقول 
مـن التقليـد واجلمود، فالقـرآن إذن بداهـة مع كل 
جهد بشـري دراسـي حتريري. ألنه يفتح للناس آفاق 
الفـرص لتحرير ملكاتهـم وإبراز كنوزهـم الداخلية. 
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٣٠

التقوى

فالقر2D� 2Ö بد
هة مع كل جهد 
بشر� �0
سي حترير�. ألنه يفتح 
للنا/ Öفا^ 
لفر� لتحرير ملكاִדم 

+�بر
µ كنوµهم 
لد
خلية. 

لوقت 
لذ� كا2 ”0
�+ين“  �+ 
يقو7 برحلته،  +
ملر
صد تأخذ � 
لرصد  +�صفى   Oك� مر
يا  صنع 

لتحكم  
خلا�جي، +علو7  
لكو2 
حني  
ألمتتة،   و  +تتقد7  ستنمو 
 2+0 �+توماتيكيا  
ملصانع  تعمل 
سبحانه  
هللا  كا2  عامل،  �ëية 
ستثو�  
لشبها�   2� يعلم  +تعا� 

لنا/   Êير عندما  +جو0¾  حو= 
�+عة 
ألمتتة � بنا¹ 
لكو2، +هو= 
 Ã

ألحد ÊرÔ � لال�ائي

لتنظيم 

لكونية، +�2 هذ¾ 
لشبهة ستضل 
يبحثو2  من  خاصة  
لكث&ين، 
مبا  "تفظني   
ليظلو 
لشبهة  عن 

لقليل،  
لدنيا  متا´  من   

ختطفو
+�بنا¹هم  
لنا/   
خدعو +مبا 
سبحانه  فقا7  
لتخييل،    2
بألو

لتكنولوجيا  تقد7  مع   �µ
بالتو

أل�كيـولوجيا + 
لبيولوجـيا +
+جو0¾،  حلقيقة  كامل  بإثبا� 
+�نز= �0لة +جو0¾ 
حلي مع عبد 
صا� هند�.   +عندما نقر� قصة 

لطاعو2 
لذ� 
نتشر � 
لبنجا¿ 
لغاية 7١٩٠٦  عا7 7١٨٩٨  منذ 


لتطعيم  
لنا/ �غم  +كيف هلك 

ملسيح  `اعة  
هللا  حفظ  +كيف 

ملوعو0 �غم 
المتنا´ عن 
لتطعيم، 
+0قائق   Êلتقو
 
تبا´  بسبب 

لتعليم، عندما نقر� 
لقصة نعلم �2 
 2+0 بالشفا¹  �علن  موجو0،  
هللا 
يأمرها  
جلر
ثيم،   ¿�  2� تطعيم 

ألسبا¿  خال^  +هو  فتطيعه، 
+عند¾ �سبا¿ �خرÊ +سنن لعمل 


لبد2 ال يعلمها 
لبيولوجيو2. 
+توقف  
حلا=،  جتمد  من  بدال   
+بالغة  
لقا=، + 
لقيل  �ما7  
لعقل 
فقد قطعت   ،=

جلد 
مللحدين � 
خطيب،  كل  قو=  
هللا  حكمة 
+جو0¾  عن  +�فصح  
هللا  +تكلم 
Ôد0
، +�ثبت نفسه �Kا حيا ²يعا، 

ختا� �جال متو
ضعا طيبا +�نشأ +

 ��) مستحيال  يبد+  مشر+عا  به 

لفكر  نظر   � 
لصعوبة   � غاية 
معه خلق  +�عا0  
لعا�0)، ++فقه 
+��ضه،  بسما+
ته  جديد  كو2 

+بد�¾ كونا جنينيا بسيط 
لبد
ية.
 �
كنو 
ملهد�  
هللا  ��سل   
للمشر+´، ليبني عن نفسه �2 
هللا 
هو  0ينه   2�+ 
حلي  
لقد+/  هو 


لدين 
حلي.
حدثت  
ل§  
لتو
�يخ  Ôمو´   2�
منذ بعث 
هللا 
ملسيح 
ملوعو0 � 
كو2  خلق  جال=  عن  يقل  ال 

جديد.
 �
لقد جند 
هللا معه جنو0 
لسما+

لعبد   
هذ فيزيا¹  ºمي  كي 
+كيميا¹¾، ملا قامت 
لبيئة 
ملحيطة 
به  
الستهانة + +تكف&¾  بتحديه 

بدال من جتمد احلال، وتوقف العقل أمام القيل والقال، 
وبالغة امللحدين > اجلدال، فقد قطعت حكمة اهللا قول 
كل خطيـب، وتكلم اهللا وأفصح عـن وجوده  ددا، 
وأثبت نفسه إ�ا حيا سميعا، واختار رجال متواضعا طيبا 
وأنشأ به مشروعا يبدو مستحيال (أي غاية > الصعوبة > 
نظر الفكر العادي)، ووفقه وأعاد معه خلق كون جديد 
بسـماواته وأرضه، وبدأه كونا جنينيا بسـيط البداية.
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بنيانه  ִדد7  كي  تدم&¾،  +"ا+لة 
فقد  
لر+حي.  عن  فضال  
ملا�0 
 

لعلما¹ بكفر¾ +شجعو �فÅ كل 
له   
+لفقو قتله،  على  
لغوغا¹ 

لقضية تلو 
لقضية، +
ختا�+
 �ثقل 
نصر¾  
هللا  لكن  +�بشعها،  
لتهم 

هللا  +جو0  �ال  له  تفس&  ال   
نصر
تعا� بصفاته 
ملذكو�� � كتا¿ 

ل§  
حلس¥  +�²ائه   ،2Öلقر
 
هللا 

.2
عملت +جتلت � Dلك 
مليد
+مما �ثبت 
هللا به +جو0¾ �2 علمه 

لبكر،  
ألصلي   óلعر
 
للسا2 
لغة  ألعظم  عميقا  تعليما  +كا2 
 .Âلعا
+�صعب لغة +��قى لغة � 
بالغ   
نثًر
 +شعر ֲדا  يكتب  فصا� 


لرقي.
 óلعر
 باإلنشا¹   كا2 عد7 علمه 
حقيقة ملموسة، +كانت تآليفه ֲדا 
بعد 
لتعليم حقيقة ملموسة تد�� 

بسهولة.
 +�2 �+عة �نشائه 
لعرó، +كتبه 

ل§ التقل �+عة عن حد
ئق +��ا� 

لدليل على �2 
هللا جا¹ هنا +مر� 

لد�+¿،  هذ¾  على  كلماته 
سحابا�  من  
ألمطا�  +هبطت 
ته على تلك 
حلقو= 
ملخضر�.   �
+ها هو ينشر فهم 
لنï "مد �  
كيو7  
هللا  0ين  +Üد0  للتوحيد، 
نز=، ليغد+ 0ين 
إلسال7 هو 
لدين 

جلدير  
آل2  
أل�¡   � 
لوحيد 

باالتبا´. 
إلله  حقيقي  د  هللا،  فيه  
حلمد 
متعا= � ت�هه، +ها هي شريعته 
مظلمة   ��D عن  متعالية  تعا� 
عن  م�هة  لإلنسا2،  +مهانة 
سيمفونية  
حد، + تناقض  حر× 
متر
بطة الئقة به متناسبة مع `اله 
"مد  هو  +ها  +جالله،  +كماله 
� � كتابا� 
ملهد� � يتألق 
� س&ته 
ملكتوبة من جديد +قد 

ل§   �
¹

الفتر كل  من  جتر�0 

ملفسر+2 + 
ملؤ�خو2  به  �لصقها 
 

ستعملو ممن   ،�

لر++ 
لفقها¹ +
 � 
لسابقة  
لعصو�  +سائل  نفس 


ملحصن،  
لطاهر، +قذ×  تلويث 

تبا´ كل + ،¹�Oلظن بال
+سو¹ 


عة.   D� لغنا¹ مع كل
�شاعة +
يعلن 
هللا عن نفسه مع عبد¾ +0عا¹ 
عبد¾ 
خلالص بعد �2 �خلص 
لعبد 
`اعة   2� +تو
ضعه.  عبو0يته 

ملهد� � هي كخلق كو2 تا7 
++لد  كاجلنني  +تكونت  
لصنع، 

+منا حÅ شب +يبلغ  �شّد¾.
 � 
هللا  +جو0  على  آلية  +��ا 
حتديها للمحا= +جناحها � ûطي 
كل 
حلو
جز 
لبيئية، +�2 صمو0ها 
مائة سنة بعد �مامها لبيا2 من 
هللا 

لصمد �نه موجو0 هنا بصمديته، 

لعد=  
ملنصف  على  يوجب  مما 

لعلمية  بالطريقة  �2 يفسر 
ألمو� 

لعا0لة، فها هو 
هللا بصفاته يتجلى 
مع   
هكذ يتجلى   2� +الميكن 
 
�جل ظاÂ فاجر فاسق، فأحسنو

ألمو�  
به 
لظـن �2D +فسـر+
صـفاته  بكل  يلـيق  نطا^   �


لعلى.

 

  "!!Jُال َيُمو aَخْذنا ِعْلَمَنا عن �َحلّي �لذOَ�  !َخْذُتْم ِعْلَمُكْم َمْيًتا عن َميٍِّتOَ"

�بو يزيد 
لبسطامي �0ًّ
 على مشايخ عصر¾       


