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التقوى

كلمة �لتقو�

لتا}يخ  �ملستفيضة  �لد}�سة   BC
�إلسالs على �متد�b &}بعة عشر 
 Gإلجنا��� B& ��قرنا �ملنصرمة ُت
 � �ملسلموB خصوصا  �ا  توصل  �ل�  �لعلمية 
�لقر�B �أل�A كانت نتيجة مباشر" حلث �تأكيد 
�لعقلية   Gمللكا�  sستخد�� على  �حلنيف  �لدين 
� �لبحث �لعلمي �� �ملجا_ �لدي� على حد 
سو�¢. فالعر¡ �لذين � يكن �م &� صيت �ال 
مكانة على ساحة �لعا� �ملعر�¤ £نذ�� نر�هم 
�لعا�  �عامة  تصد}��  �جيز"  �منية  فتر"   ��
على مستوياG عديد". �من &هم �ملقوماG �ل� 
لعبت �لد�} �لرئيس هي حرية �لعقيد" �ل� نص 
عليها �لدين �حلنيف ��ضع �ا ضو�بط �&سًسا 
ترعاها �حتافظ عليها على مد{ حيا" �إلنسانية. 
�� ��قع �ألمر BC حرية �ملعتقد هي &سا كل 
حرية يصبو Cليها �إلنساB السيما حرية �لتفك< 
�ا �النتعا® � كنف Cطا}  sل� ضمن �إلسال�
bي� متسامح فتح &بو�¡ �إلبد�¯ على مصرعيه. 
فما كاB للعا�  �ملتحضر �ليوB& s يصل AC ما  
 Bقي � �ملجا_ �لعلمي بد�{� sهو عليه من تقد

.Bألسس �لعلمية �ل� �ضعها �ملسلمو�
�لشديد نر{ &B &ك� عائق عطل  �لكن لألسف 
£لياG �لتفك< هو ما ُعر¤ بإLا¯ �لعلما¢ �لذ� 
جوهرية  قضايا   �  bالجتها�� �لتفك<  با¡  &غلق 
عد"، �بالتا¶ &صا¡ �لتفك< �لدي� بالشلل �جعله 

عقيما ال &مل منه �ال فيه. حد· كل هذ� خالفا 
�حث  حيث شجع   � �لكرمي  �لن¸  به  �صى  ملا 
 � منطقية  بطريقة  �أل¹ا·   ºطْر� �لتفك<  على 
ظل حو�} نزيه يسوb½ �حتر�s �لر&� �آلخر �تقبل 
�لنقد بصد} }حب.. حو�} &ساسه تقو{ �هللا فقا_ 
�: "�ختال¤ &م� }$ة." �بالفعل فإB �الختال¤ 
يفتح  £نفا  �ملذكو}"  �لظر�¤  ظل   � �لر&�   �
ألنه   sلتقد�  GاالÀ �يفسح  للتأمل  كث<"  &بو�ًبا 
 B& لعامة على �خلاصة عال�" على� يقدs �ملصلحة 
 Gتقو{ �هللا عز �جل. �لكن حاال &هم مقوماته 
�لفوضى �ل� شهدִדا �ألمو} على مر �لعصو} كانت 
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 }b& ¶لتقيد ֲדذ� �ملبد& �بالتا� sنتيجة مباشر" لعد
�الختال¤ AC �خلال¤ �كما ال Äفى على &حد 
 bمنا �ملر�C� ،ملنا�عة� Æمل معÇ الختال¤ ال� Bفإ
�د¤ ��حًد�، � Bتلف �لوسيلة مع كوÈ B& منه
 Æمع على  ينطو�  �لذ�  للخال¤  مغاير  �هو 
�لشقا� ��لنـز�¯ ��لتباين � �لر&� b B�bليل. 
��لتمز�  �لشقا�  ظهر  �لظر�¤  هذ½  ظل   ��
�هللا  قو_  فيهم  �حق  ��لفر�  �ألحز�¡   Gكثر�
ِحْزٍ¡  ُكلُّ  ُ�ُبًر�  َبْيَنُهْم  َ&ْمَرُهْم  ُعو�  ﴿َفَتَقطَّ  :Aتعا
 � �ملآسي  هذ½   Gظهر  .﴾Bََفِرُحو َلَدْيِهْم  ِبَما 
�لدين  صميم  من  مستوحى  bي�  �عي  غيا¡ 

 Gلدين آلليا� ��لك نتيجة مباشر" لتعطيل }جل 
&صبح  �لنا �خاصتها حيث  عامة  لد{  �لتفك< 
هو �ملرجعية �ألخ<" � �لفصل � �لقضايا. فتا}" 
يقو_ بأمر على &نه LCا¯ &� ال ُيسمح مبناقشته 
&خر{  �تا}"  هو،  كما  مبهما  قبوله  يتوجب  بل 

يكفر كل من �ختلف معه � �لر&�.
�ل�  �لفزعة  �لتعب<  BC صح   �& �لفوضى  حالة   BC
مرحلة  ُتعت�  طويلة   Bلقر� �ألمة  فيها  Èبطت 
�نتقالية ضر�}ية. فما &B &يقن �جليل �جلديد �لذ� 
�لدينية  �ملعا}¤   B& عقال�  مبنظا}  �ألمو}  يقيس 
�لعقال�  �لفهم  ُتالمس  ال  �لساحة  على  �ملتد��لة 
�ملعاصر، باإلضافة Õ& ACا حتتو� على غث �Ôني 
يبحث   Gبا  Gخزعبال�  Gخر�فا من  فيها  ملا 
�ل�  �لعلمية  �ملقاييس  مع  يتماشى  بديل  فهم  عن 
هي &سا تفك<½. �بالتا¶ حر} نفسه من قبضة 
}جل �لدين �من بر�ثن �النتما¢�G �لطائفية �سلك 
�ليقني"..  طريق  "�لشك  �ملجدbين  &حد  مسلك 
على  �َعَرضه  �مو}�·  متد��_  هو  ما   � شكَّ 
طالبا  ساجد�  خرَّ   × �ليقني  مبقيا  �قاسه  �لعقل 
�د�ية من }¡ �لعز" فما ضل سعيه �ما �� Bلعو�
كاB من �خلاسرين بل هد�½ �هللا ��ضع يد½ � يد 
ُمحيي �لدين �خلاsb �لكامل لسيد �ملرسلني فأصبح 

من خد�s �لدين متحليا بعني �ليقني.
ممن  �جعلنا  �يرضا½  Çبه  ملا  �Cياكم  �هللا  هد�نا 

يستمعوB �لقو_ فيتبعوB &حسنه.

االختالف ال aمل مع` املنازعة، وإمنا 
املراد منه أن dتلف الوسـيلة مع كون 
اiـدف واحـًدا، وهو مغايـر للخالف 
الـذي ينطـوي علـى مع` الشـقاق 
والنـزاع والتباين ! الـرأي دون دليل.




