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التقوى

2X �لعالقة بني �لعلم '�لدين هي من كثر 
�ملسائل جدال، 'من هم �لقضايا Xثا;	. 
�لسما'ية  �لديانا\  تا;يخ  تصفحنا  فإ=� 
�ملنطقي  باجلانب  �لر'حي  �جلانب  �نسجا6  سنالمس 
�لذ. ال ¥الف �لعقل '�لسنن �لطبيعية �لM 'ضعها �هللا 
 Qتعا@. 'على �لنقيض من =لك جند § عبا;�\ جد
'�لسنن  '�ملنطق  �لعقل  ¥الف  ما   Sألنبيا� معا;ضي 
مو�قف  من  بعضا  �لكرمي  �لقر<2   2َّ'/ 'لقد  �إل`ية. 
�ملنطق   2 قاطبة  لإلنسانية  ليتبني  'الفيهم،   Sألنبيا�
ال   Sجز فعال  هو  �لعلمية  �ملعا;®  سا:  هو  �لذ. 

يتجز من �ملفاهيم �لدينية.
ُبنيت على  'ال شك 2 �أل/يا2 �لسما'ية § صو`ا 
سس سليمة متو�±نة قبل 2 تفعل ֲדا يا/. �ملحرفني 
لإلنسانية  موجهة  تكن   ² تعاليمها   2 'مبا  فاعلة. 
�ندثر\  فقد  ';عايتها،  ´فظها  �هللا  َيعِد   ²'  ،SعاC

هذ· �حلقائق 'تالشت مع �لزمن.
2X �لقر<2 �لكرمي كال6 �هللا �، 'ما ¸ر. § �لكو2 
هو فعله �لذ. يتم حسب نو�ميس 'َضَعها � 'هي 
غ$ قابلة للتغ$. Xال نه 'X@ يومنا هذ� º ²َظ �إلنسا2 
يفتح  'هكذ�  �لعز	.   ¼; له  يسر  ما  باكتشا®  Xال 
�لقر<2 �لكرمي �آلفا| على �ملؤمنني كي ُيبحر'� § �يط 
�لعلو6 مستن$ين بنو;· 'مسترشدين ֲדديه. كما نه من 
خالQ معا;فه 'سلوبه 'كنو±· �لظاهر	 '�لباطنة، يقو6ِّ 
�لفكر �إلنسا� 'ينميه '¸عل �إلنسا2 كثر قد;	 على 

.Sية حقائق �ألشياÁ;
فالسنن �لطبيعية 'سر�; �حليا	 �ملنكشفة منها '�خلفية، 
�لكتا¼  حو�ها   Mل� �ُملسلَّما\  Âالف   2 يستحيل 

Âاطب  /عو	  هو  �لكرمي  فالقر<2  '`ذ�  �لكامل. 
�أللبا¼ . �لعقوQ، 'تدين �لتقليد '�لتسليم /'منا /ليل 
' برها2. فللعقل § �لقر<2 �لكرمي مكانة ;�قية كدִדا 

<يا\ عديد	 مثنية على �لذين يتفكر'2 'يتدبر'2. 
فالدين �إلسالمي ºتر6 �لعقل �لبشر. 'ال يعطله كما 
�لتا;يخ.   bلكهنو\ ع�  Qلكهنة '�لرهبا2 ';جا� فعل 
�ملسلمني   § ُنفخت   Mل�  Æ'لر� تلك  سر  هو  'هذ� 
من  �نبعثت   Mل� �إلنسانية  �حلضا;	  معا²  فوضعت 
�حلجا±، بغد�/، /مشق، Çرقند '�ألندلس 'غ$ها من 
للمسلمني سبق §  كا2  'هكذ�  �إلسالمية.  �ألمصا; 
�ملعا;® '�لعلو6 على باقي مم �أل;È. فمن ² يسمع 
'�بن  ;شد  '�بن  '�خلو�;±مي  �`يثم  '�بن  سينا  بابن 
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سا:  �لذين 'ضعو� حجر  �لكث$'2  'غ$هم  خلد'2 
�لعلو6 �ملعاصر	. 

2X �لفكر �إلسالمي �أل�د. �لبديع /;� مكانة �لعقل 
�لM نص عليها �لقر<2 �لكرمي 'بالتاW 'فَّر مناخا مناسبا 
لقبوQ '�نتشا; /بياִדا شرقا 'غربا، مؤيدين 'مؤمنني، 
ما  'لعل  �إلسال6.   § �لتجديدية  ;سالتها   Qخال من 
قدمته من شر'حا\ 'خدما\ 'Xجنا±�\ كانت كافية 
لسد فو�· �لطاعنني § صد| �لقر<2 �لكرمي 'تعاليمه. 
هذ� § �لوقت �لذ. عجز فيه ;جاQ �لدين �لتقليديو2 
عن تقدمي Xسال6 يتجا'¼ مع �لقضايا �ملعاصر	، 'تقدمي 

حلوQ `ا.
'ليس ما نقوله هو �ض كال6، بل 2X نتاÊ ما ساهم 

�لعلمية §  Xثر�S �ملحاصيل  بناS �جلماعة §  به ثلة من 
�لر�سخ  XمياËم  عصرنا �حلاW ألحسن /ليل على حث 
Xياهم للتبحر § �ملجاال\ �لعلمية. 'خ$ مثاQ على =لك 
ما صرÆ به �بن �جلماعة �لبا;، �لفيزيائي �لشه$ �لدكتو; 
عبد �لسال2X ..6 /;�سته �لعميقة للقر<2 �لكرمي مهد\ 
نا;\ طريقه § �لبحث �لعلمي. 'لو ال نص �لكتا¼ '
�حلكيم ملا توصل X@ �كتشافه �لعظيم �لذ. حر± من 
خالله جائز	 نوبل § �لفيزياS. '�جلدير بالذكر نه كا2 

'Q عاX ²سالمي ºر± هذ· �جلائز	.
فر�/ها على  �خللفاC § Sاعتنا على  'لقد كد Cيع 
هذ�  ليس  �لنا:.  ينفع  ما  '�ستعماله §  �لعلم  حتصيل 
فحسب بل 2X �خللفاS �لكر�6 كانو� 'Q من ظهر منهم 
 Qخال من  '=لك  �ألمو;  بدقائق  '�ملعرفة  �لعلم   Bمد
/منا  'ما  'كتبهم.  معهم  �ملنعقد	  '�ملجالس  خطبهم 
§ هذ· �ألياÏ 6تفل بذكرB حتقق نبوS	 �البن �ملوعو/ 
لسيدنا �ملسيح �ملوعو/ � سنختصر �حلديث § هذ� 
�لعد/ عن خصاQ هذ� �إلما6 �`ما6 � 'ما ظهر عليه 
من مدB �لعلم '�ملعرفة من علو6 ظاهرية 'باطنية. جتد 
عزيز. �لقا;Ñ § هذ� �لعد/ خطبة Cعة حلضر	 م$ 

.Òيد· �هللا بنصر· �لعزيز - ֲדذ� �خلصو�ملؤمنني - 
بالعلم  بأنه  نستخلص   2 Xال  �ملقا6  يسعنا § هذ�  'ال 

'�لدين ُنبحر § طريق �ليقني.
نسأQ �هللا تعا@ 2 ¸علنا 'Xياكم من 'W �أللبا¼ 'من 
�ملتفكرين �ملتدبرين § <ياته. '<خر /عو�نا 2 �حلمد هللا 
�ملرسلني  شر®  على  '�لسال6  '�لصال	  �لعاملني   ¼;
سيدنا 'موالنا �مد �ملصطفى 'على <له 'صحبه Cعني، 

<مني.

إال  املقـام  هـذا   W يسـعنا  وال 
بالعلـم  بأنـه  نسـتخلص  أن 
والديـن ُنبحر W طريـق اليقني.


