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التقوى

كلمة �لتقو�

�لعلم  +يننا �حلنيف على �كتسا�  لقد حّث 
&�ملعرفة &شجع معتنقيه على بلو� هذ� �Sد� 
 MجاBلنبيل &�عد� من يسعى 6; �لك بالد�
�لعلى. &� نفس �لوقت حث �ملؤمنني على �لرقي &�لتقد1 
� عا� �لر&حانية. &� �حلقيقة 6. هذ� �ملو��نة هي �ل� 
تقو+ 6; ترسيخ &تعميق �إلميا. &�لك لقوله تعا;: ﴿َيْرَفِع 
 .  ﴾MٍَجاBَ+َ �ْلِعْلَم  ُ�&ُتو�  َ&�لَِّذيَن  ِمْنُكْم  ¨َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا 
فالعلم علما. علم �أل+يا. &علم �ألبد�.. فمن خال� علم 
�أل+&ية  &6¬ا+   Mملخلوقا� كنه  فهم  لنا  يتس®  �ألبد�.  
لألسقا1 &�أل&بئة 6; جانب حتسني مستو= �حليا�. كما 
يقو+ �لتفكر &�لتمعن � هذ� �ملجا� 6; تقوية مستو= 6ميا. 

�لفر+ &توثيق صلته باهللا �. 
ال شك �. <يع �ملعا�B ضر&Bية باعتباBها &��ًعا مشترًكا 
على  نفعها  يعو+  على حد سو�¶، حيث  �لبشرية  تتقا·ه 
�للو.   &� �لدين  �لنظر عن  بالرقي &�لسعا+� بغض  �جلميع 
�ملسلمو.  �ملفكر&.  به  قا1  ما   َّ.6& �لعرقي..  �النتما¶   &�
 º منها  &�لتحقق  عصرهم   �Bمعا +�Bسة  من  �أل&�ئل 
تر<تها للغة �لضا+ Sو 6جنا� عظيم. &� يتوقفو� عند هذ� 
�حلد بل �ضافو� 6; هذ� �ملا+� �لعلمية ما توصلو� 6ليه من 
ÁوÀ علمية منقطعة �لنظ#. فصاB عملهم �إلبد�عي هذ� 
ما+� نافعة لبÃ نوÂ �إلنسا. نظر 6ليه �ملنصفو. من �عال1 
�ضحت  &هكذ�  &�ستحسا..  بإعجا�   fلشر�& �لغر� 
�لنظر� �لتقليدية �لشائعة �ل� حتصر �لعلم � �لعلو1 �لدينية 
فقط نظر� قاصر� ال تر�عي �إلسال1 حق Bعايته. &لعل هذ� 
�لوسطى.   Bلعصو�  Mكتابا تأث#  &ليد�  كانت  �لنـزعة 
+قيق  فهم  مبنية على  �لكو.  �فكاBها عن  تكن  حيث � 
للقر¨. �لكرمي، &�نَّى Sم �لك ¨نذ�� �. يبلغو�  كنه �لعديد 
كانت  عصرهم   �Bمعا  .6 حيث  �لعلمية،  �حلقائق  من 

 � �لغريب  &لكن  �خلر��...  �لتفس#  عليها  يغلب  بد�ئية 
�ألمر هو �. يتمسك ֲדذ� �آل�B¶ &�لتحليالM بعض �بنا¶ 
عصرنا بالرغم من كل ما توصل 6ليه �لعلم �حلديث &كشفه 

من حقائق علمية!!
6. مثل هذ� �لعقلياM � �ماننا ال ُيرجى منها نفع لإلسال1 
&�لبشرية. &يتحسر �ملر¶ على &جو+ بعض �ملسلمني �ليو1 
من يعانو. من هذ� �لتعاÎB �لوÍي � كث# من �ملسائل. 
 �Bلصو�  .� يعتقد  من  هنا�  �حلصر  �ملثا� ال  سبيل  فعلى 

�رمة &يشد+ &يعمم هذ� �ألمر.
يوميا Sا  نستعملها  �ل�  &�لوسائل   M�&+أل�  .� &ال شك 
 .Ïعن هذ� �ملقيا �Bلصو� ÐرÑ ال& Òلسل�& Óجانبها �إل¬ا
&�ملنكر  �لفحشا¶   � �ستعماSا  نستنكر  �ننا  نؤكد  &6ننا 
�لوقت  نفس   � &لكن  �حلديثة،  �لوسائل   Wع خصوصا 
�لعلمية  &�مليا+ين  &�لفلك  �لطب  �Íيتها � Ôا�  ننكر  ال 
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�ألخر=. فأضحت �لصو�B �+�� يستحيل �الستغنا¶ عنها، 
&�لتو�صل   Âإلبد��& &�لتعليم  �لتربية   ��+� �صبحت  حيث 

�لعلمي &�إلعالمي. 
 � عصرنا   �  �Bلصو�  .� هؤال¶  ��ها.  عن  غا�  &Bمبا 
 M�Bتصو& M�+ا �لك �لشكل �لبد�ئي �ملرتبط باعتقاS يعد
�ملاضي. &� هذ� مثا� صاB× لفهم خاطئ للدين �حلنيف 
ي�W تعاBضا بني �لدين &�لعلم &Øر1 �ألجيا� من �جلو�نب 
.Óإل¬ا� EBإل¬ابية &يعزله عن �لتفاعل �إلنسا� &�حلضا�

6. �إلميا. &�لعلم من �هم Bكائز بنا¶ �ألمة بشكل متكامل 
علينا  &جب   Hبالتا& &�ملا+ية،  �لر&حية  حاجياִדا   Òيل
من  &هذ�  عليها  &�حلث  &�كتساֲדا  �ملعرفة  مبد�  ترسيخ 
صميم �إلسال1 �لذE حض على �لِعلم &+فع �ملؤمنني 6; 
�لترقي � Ôاالته. &هذ� ما تؤكد� �آلية �لقر¨نية �لقائلـة: 

﴿6ِنََّما َيْخَشى �هللا ِمْن ِعَباِ+ِ� �ْلُعَلَماُ¶﴾

تاBيخ   Wع تظهر   � �لعلمية   Mالختر�عا�&  Mفاالكتشافا
 .E&ا·  Àمبعو  Bظهو تلي  كانت  بل  صدفة  �إلنسانية 
&هكذ� تز�منت مع �لبعثة �لسما&ية كي تتكامل �فضا� �هللا 
 ÐرÚ حانية &�فضا� علمية.  &ال&B على �إلنسانية.. �فضا�
عن هذ� �لقاعد� �لتقد1 �لعلمي �ملنقطع �لنظ# خال� �لقر. 
�ملنصر1. بل ��6 تأمل �ملر¶ بكل �مانة &مصد�قية �نه لقر&. 
طويلة كانت �إلنسانية � حا� ُسباM علمي &ها هي تقفز 
قفز� عمالقة. &لقد تز�من كل هذ� �لتقد1 مع �لبعثة �لثانية 
 � �ملوعو+  �ملسيح  حضر�  شخص   �  � للمصطفى 
�لدعا¶ �لذ= علمه �هللا � �لوحي "�Bِّ كل  �لذE علمنا 
 E�  .."Ã
B�& &�نصر�   Ãفاحفظ  ِّ�B خا+مك،  شي¶ 
كل �ختر�Â �& �كتشا� &كل ما هو موجو+ على �لبسيطة 
�Sد� �ألساسي منه هو خدمة &نشر +عو� �حلق. &�كد 

حضرته � على هذ� �ألمر قائال:
�جلديد�  �لعلو1  تتعّلمو�   .� �ليو1  ماسة  حاجة  "هنا� 
خلدمة �لدين &6عال¶ كلمة �إلسال1، &�. تتعلموها باجلهد 

&�سعو� فيها."
مستفيضة  +�Bسة  �لعد+  هذ�  +�خل  جتد   ßBلقا�  Eعزيز
حو� هذ� �ملوضوÂ من خال� خطبة �جلمعة حلضر� �م# 
ر  ُنذكِّ  .� 6ال  �ملقا1  هذ�  يسعنا �  �هللا. &ال  �يد�  �ملؤمنني 

�بنا¶ �ألمة:
هال àرنا عن سو�عد �جلد &هجرنا �لِسَنة &�لرقا+ &جفونا 
غر� �لدB+شة &�لتسكع � �لشو�ÂB &�ألسو�f &�خلوÎ مع 
�خلائضني � سبيل حتصيل �لعلم �لذE به ستتقدمو.. فالعلم 

عزٌّ ال متحقه �للياH &�أليا1 &ال ִדمشه �لدهوB &�ألعو�1.  
هد�نا �هللا &6ياكم ملا Øبه &يرضا�، &¨خر +عونا �. �حلمد 
�ملرسلني  �شر�  على  &�لسال1  &�لصال�  �لعاملني   �B هللا 

سيدنا �مد &على ¨له &صحبه �<عني.

هال شـمرنا عن سـواعد اجلد وهجرنا 
الِسـَنة والرقاد وجفونا غرف الدردشة 
والتسكع _ الشوارع واألسواق واخلوض 
مع اخلائضني _ سبيل حتصيل العلم الذي 
به ستتقدمون. فالعلم عزٌّ ال متحقه الليا� 
واأليام وال تهمشـه الدهـور واألعوام.  


