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التقوى

كلمة �لتقو�

تداعياتتداعيات
 الغرور الفكري الغرور الفكري

  Gلديانا� لتا|يخ  �ملستفيضة  �لد|�سة 
�مو�نع  &سبا�  عن  �لغطا�  تكشف 
 Bال ��لت تصد �إلنسا� Gعديد" صد
�هللا  من   B�|ملأمو� به  يأ�  �لذ�  �حلق  قبو�  عن 
�لبيِّنة  من   bملجر� �ألعمى  �لتقليد  فيأخذ  �جل.  عز 
تتحكم  كما  قلوֲדم،  عمت  ِممن  مأخذ£  ��لبص<" 
 Gلسيئة ¦ �لنفو¥ فيصد �الستكبا| �طاغو� G�bلعا�
�الفتتاB باملركز ��جلا£ ��لثر�� عن ªا¨ صوG �حلق 
�قبوله. �ال تتوقف قائمة �ألمر�¬ �ألخالقية �لفتاكة 
 G��ج� Bطغيا bياbبا�  b�bهذ� �حلد �لكنها تز AC
�إلنساB. �سنركز ع� هذ£ �لسطو| على ظاهر" ُتعت� 
�لعموb �لفقر� �ذ£ �ألسقاj &ال �هي �لغر�| �لفكر� 
�لذ� ُيعر¯ غالبا بأنه Cعجـا� �إلنساB �ملفر® بقو�£ 
عليه  ��ئفة  �Cضفا� عصمة  بر&يـه  ��فتـتانه  �لعقلية 

فيتدخل ¦ ما ال يعنيه �¦ ±االG ال با¨ له فيها.
BC مشاعر �لغر�| ��إلعجا� بالنفس �ا صلة �طيد" 
بالعقلية �جلهنمية �ل³ &بر�ها �لشيطاB منذ بد� �خللق 
�&علن "&نا خ< منه"، �بالتا´ فقد �جد ع� �لعصو| 
منفذ� لوسوسته فـي �ستد|�¶ كل من لديهم غر�| 
فاستهو�هم  بعــلومهم،   Bفتتا�� عقـو�م   ¦
 B&� علم  به  �م  ليس  فيما  ·وضو�    B& �م  ��يَّن 
يتهجمو� �يستهزئو� بكل مبد& ال يتماشى مع ما ينصه  

عقو�م.
لقد بّيـن �َحلكم �لعد� حضر" مر�� غالj &$د عليه 
�لسالB& j عقل �إلنساB هو عبا|" عن غرفة حالكة 

�لغرفة بالنو|  �لنو�فذ، �ال تنتعش هذ£  �لظالj مغلقة 
�لنو|  فيدخل  نافذִדا  فتح  صاحبها  يقر|  عندما  Cال 
من خال�ا. ��لنو| ¦ هذ� �ملقاj هو توضيح �هد�ية 
�C|شاb �هللا عز �جل ملسلك �ملعرفة �لصحيحة �ملوثقة 
�ألمر عن طريق �حي  هذ�  �يتم  بتأييد£ عز �جل. 
�ملبشر�G �لسا|� �ملفعو� ¦ �ألمة. فاملد�|� �لعقلية 
ناقصة  تبقى  &¿ا  Cال  �حنكة  نضج  من  بلغت  مهما 
معرضة للخطأ �لفاحش ما Á َتحَظى بتوجيه �|عاية 

|� �لعز".
بانقطا¨  قالت  فئة  �لنو| �إل�ي  �قد صد عن سبيل 
�لوحي Ãميع &نو�عه �كفَّرG كل من قا� بغ< �لك 
�بالتا´ حجبت نو| ��د�ية ��لرعاية �لسما�ية على 
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��لسمني  �لغث  �معتقدها  لفكرها  فتسر�  �ألمة 
��متألG كتب �لتفاس< باخلر�فاG. �قد �ستفحلت 
 Gمنصرمة ُلقبت بعصو| �لظلما bهذ£ �لظاهر" ¦ عقو
 ¦ غاية  هد�مة   Gمعتقد�  Gظهر خال�ا  من  ��ل³ 
�حيا"   BÇلقر�  ¦  Èملنسو�� �لناسخ  مثل  �خلطو|" 
�ملسيح ¦ �لسما� ��لطعن ¦ شر¯ �ألنبيا� �هلم جرًّ� 
 BÇللقر �لصريح  للنص  �ملخالفة  �د�مة � �لتفاس<  من 
�لكرمي. كل هذ� حدË ¦ ظل �لغر�| �لفكر� �لذ� 
|فض متعمد� &B تكوB مرجعيته نو| ��د�ية �لربانية 

 .bد�ية ��إل|شا�عن طريق �حي �
�ال يتوقف �إل|شاb �إل�ي على |جا� �لدين فحسب 
بل يتعد} �لك ليشمل علما� �إلختصاصاG �ملاbية 

 AC �لوصو�  عن  عاجز�  �لعقل  يبقى  حيث  �ملتشعبة 
 Íمعتمد� كلية على قد|�ته.. �هذ� هو �ملع Bبر �ألما
 ¦ �bحلقيقي للتوكل على �هللا حيث يسعى �ملر� جا�
�لقو}   jبإقحا يبا´  �ال  �مساعيه  �b|�ساته  Ïوثه 

�إل�ية كي تضع �للمساG �ألخ<" على عمله.
�ال شك &Ï& Bاb� Ë|�ساG �لعاÁ �ملتبحر �ملصا� 
�ا�ية � Ðو  |�يد�  |�يد�  به   �bتؤ �لفكر�  بالغر�| 
�لعاÁ. ��ألمثلة على  �ُتستعمل ¦ هدj سالj �&من 
�لك كث<" حيث �سُتغلت �لبحوË ¦ ±االG �لذ|" 

��لبيولوجيا ¦ &ضر�| �خيمة ¦ حق �إلنسانية.
�¦ مقابل �لك جند &B �لعاÁ �لربا� �ملتحلي Ñشية 
�هللا ال يزيغ عن مبد& �ألمن ��لسالj فهو �لذ� قا� �هللا 
تعاA ¦ حقه: ﴿Cِنََّما َيْخَشى �هللا ِمْن ِعَباbِِ£ �ْلُعَلَماُ�﴾ 
�ال شك &B مساعيه تعم فائدִדا "�خللق" �لذين هم 

"عيا� �هللا". 
�هكذ� يبقى �لغر�| �لفكر� &ك� عائق ¦ قبو� �حلق 

كما تبني �آلية �لقرÇنية �لكرمية:
ِعْنَدُهْم  ِبَما  َفِرُحو�   Gِِباْلَبيَِّنا ُ|ُسُلُهْم  َجاَ�ْتُهْم  ا  ﴿َفَلمَّ
ا  َفَلمَّ  *Bََيْسَتْهِزُئو ِبِه  َكاُنو�  َما  ِبِهْم  َ�َحاَ~  �ْلِعْلِم  ِمَن 
َ|َ&ْ�� َبْأَسَنا َقاُلو� Çَمنَّا ِباهللا َ�ْحَدُ£ َ�َكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِه 
ا َ|َ&ْ�� َبْأَسَنا ُسنََّة  ُمْشِرِكني* َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم Cِميَاُنُهْم َلمَّ
 ﴾Bََ�َخِسَر ُهَناِلَك �ْلَكاِفُر� £ِbِهللاَِّ �لَِّتي َقْد َخَلْت ِفي ِعَبا�

(غافر:٨٤-٨٦)
ندعو �هللا عز �جل &B ين< بصائرنا �Üعلنا من $لة 
مشعل نو| >مد �ملصطفى صلى �هللا عليه �Çله �سلم.

الفكـري  الغـرور  يبقـى  وهكـذا 
أكـ7 عائـق ! قبـول احلـق كما 
الكرميـة القرآنيـة  اآليـة  تبـني 


