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التقوى

ال شك �� ما �حر�� 	لتقد
 	لعلمي خال� 
	لقر� 	ملنصر
 قد ساهم ! تقريب 	ملسافا� 
*	لنهو1 باملستو. 	لفكر+ *	لعلمي، )ال 
�نه �خفى بني طياته فتنة توحي بأ� 	لكو� ميضي حسب 
Gليا� تعمل من تلقاD E	ִדا. نتج عنه ُعمي 	إلنسا� عن 
LMية ُمشغل Gليا� 	لكو�، *�فر� فكر	 يشH( I �� 	لكو� 
مت *جوR �R*� خالق �* �� 	خلالق خلقة **ضع 	لقو	نني 
*تركه يعمل تلقائيا *بعباYM �*ضح Wلى عنه *V يبا� به 

*بالتاa فإ� مصI 	إلنسا� 	_ال^ 	لـُمحتم.
*! هذ	 	خلضم تسرb 	لغر*H( M عقل 	إلنسا� *هيمن 
بقو	نني  لإلحاطة  *	لبحث  	لتعلم  عليه   �� فظن  عليه؛ 
	لطبيعة لكي يتحكم ! كل *سائل 	حلياY *بالتاa 	لتخطيط 
لتحديد مصI 	لعاV كله. n تطرm لدM	سة 	لنفس 	إلنسانية 
*)ثاMִדا  فيها  	لتحكم  ميكن  pر^   �	D Gلة   qُتعت  rل	
*	ستخد	مها *	ستغال_ا. ُتخوsَّ *ُتغر. حسب 	لطريقة 
	لr تقبل 	خلضوv *حسب 	_دs 	ملنشوR. *بالتاa فتحت 
 rل	لعرقية 	لوطنية *	ئز 	لغر	لنظرية بابا للتحكم ! 	هذ� 
ير. كل منها نفسه هو 	ألعلى *	أل*H بالبقاE *	لتحكم. 
*	لسؤ	� 	لذ+ يطرz نفسه ! هذ	 	ملقا
: ما هي 	لنتائج 
	لr طلعت على 	لبشرية عامة *على 	ملسلمني خاصة من 
هذ� 	لنطرية؟ كما Dكرنا Gنفا لقد شاv 	لتصوM �� 	لكو� 
 E	جلز	هٌم ** Yآلخر	يدبر�، *��  bM �*ميضي *حد� بد
ال �مل فيه، *�� 	لدعاE ال �د+.. *هكذ	 	نتشر 	لفكر 
	لنظرY 	إلحلاRية !  	إلحلاR+ علًنا *سرًّ	. �+ مت تشجيع 
	حلياY *)عطاLها 	ملMq	� 	لثقافية. *بطبيعة 	حلا� نتج عن 
 .Yحليا	ليقي� ! 	 �Mستحضا	 
هذ	 	لبعد عن 	هللا تعاH *عد
فانفر�R 	لغر	ئز بالشباb *	لرجا� *	لنساE *حتكمت ! 
�يع 	ملسلمني، 	ألمر 	لذ+ جعلهم ال يتلقو� 	ملعونة 	إل_ية 

	خلاصة 	ملرصوYR للصاحلني. بل �صبحو	 مسرz �حد	� 
	لعاV من خال� ما يعرضه من DM	ئل *�هو	� ال�خالقية.

عنه  Wلى   n 	إلنسا�  �لق   V  Hتعا 	هللا   �� شك  *ال 
*تر^ مص�I للقو	نني بل هو حي قيو
 كتب على نفسه 
عنايته *مر	عاY مصاحله *خصص له مصI	 عظيما بشر� 
حسن 	لتصرs ! هذ	 	لعاV.. تصرs 	إلنسا� مع �خيه 
 	Iبط  � كثM إلنسا� مع خالقه. *قد	 sإلنسا� *تصر	
*	لشر�   .Eبالدعا *	لqكا�  	لطيبة  	لكو�  �حد	�  من 
	ألساسي للدعاE 	الستقامة *هي 	لوعاE 	لذ+ تت�� عليه 

	لqكا� 	لr ُتثقف n ترعى 	ألخالm *حتافظ عليها.
على   sيشر  
قيو حي   Vلعا	  mخال 	هللا   �� شك  *ال 
توصيلنا لغاية خلقنا.. �ال *هي تكميلنا  �+ Mفع مستو	نا  

Ô]⁄â’\;∫;ÎÖ}â∏\;3Ş’\

Ö|`;‹ÊÕ;‘˜·Â;‹ÊÕ;Ñ]ëi›\;∞b;áŸÑ

; fi€ Ž÷—̨;È·
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مع  تتو	صل  Mبانية  كائنا�  حالة   H(  
	ألنعا حالة  من 
*عي   Rִדد 	لدنيئة  	ألخالقية  	حلالة  *لكن  خالقها. 
	إلنسا�  بالتحو� حلالة 	لغابة 	لكاملة 	لr من جر	ئها يتم 
 
pو 	لصالz من 	لوجوR. *بعباmR� YM هد
 	لعاV لعد
	ستحقاm 	لبقاE. ففي 	حلقيقة V يتخلَّ 	هللا عن 	لبشرية 
*لكن 	لبشرية هي 	لW rلت عن 	حلضرY 	ألحدية. فال 
بالصلح معه سبحانه   
	لقيا )ّال  لنا ! هذ� 	حلالة   Mخيا
	ِحلربة  تلك  بو	سطة  	لصلح  هذ	  يتم  *حتما   .Hتعا*
	لسما*ية 	لr حتقق �هد	s مستعمليها ! كل مرY *ال 
	لذ+ له �كq 	ألثر *هو   Eلدعا	 Wيب Gما_م �ال *هي 
�حد �كq 	لقو	نني 	لكونية، كما �� له نظاًما كما لكل 
قانو� طبيعي نظا
 للوصو� )H 	لنتيجة.. *	لذ+ يدعو 

*ير	عي قانو� 	لدعاE �عل 	هللا له صفة 	إلجابة تتجلى 
*تثمر  بالر�انية   mخلال	 	هللا  صفا�  تتجلى  كما  متاًما 

نتائج 	لقو	نني 	لطبيعية...
)� هنا^ �حد	ًثا عدY مؤملة حتد� ! 	لطبيعة ميكن جتنبها 
فيغالبها *حتما سيغلبها، كما �� هنا^ �حد	ًثا   Eبالدعا
سعيدY ! 	لسماE مربوطة بشر� 	لدعاE تنـز� )D	 صعد 

.Eلدعا	
	لنا�  ير.  	لبعث   �Dمنو يكو�  ملن  	ليو
 �اجة   Vلعا	
� حني  تتجلى صفاته  	هللا *معه   Rمعه عالما� *جو
	لذ+ ��  	حلي  	هللا  �ثر صفة  من   Yجديد Yحيا تتخلق 
	ملوتى *ليس فقط �لق 	حلياY �*� مرY كما يتصوM 	لفهم 

	لسطحي.. 
عزيز+ 	لقا�M لقد عرضنا عq هذ� 	لسطوM حتليال نفسيا 
 YIلغف	  Rحلشو	 تلك  ُنوقظ   �� Gملني  *Rينيا  *	جتماعيا 
	لr فقد� 	ألمل من تدخل 	لر�ة 	ألحدية  *كي نبعث 
 :Hمتنا*_م كما قا� تعا ! Yلنجا	ألمل �� 	فيها بصيص 
﴿قْل َما َيْعَبُأ ِبُكْم Mَبِّي َلْوَال RَُعاLُُكْم﴾ (	لفرقا� ٧٨). 
*بطبيعة 	حلا� للدعاE متطلبا� *ضو	بط تضمن قبوليته. 
*للمزيد من 	الطالv على هذ	 	ملوضوv 	لغاية ! 	أل§ية 
جتد R	خل هذ	 	لعدR خطبة 	جلمعة حلضرY �مI 	ملؤمنني 
�يد� 	هللا 	لr عر1 فيها بيا� 	ملسيح 	ملوعوR � حو� 
�نه ال  *�كد   .� فيه   Eلفنا	  n 	هللا *عشقه *من  حب 
	لصافية  pبته  تعاH *ال  باهللا  	لقوية  	لصلة   Eللمر تتيسر 
ما V تتيسر له معرفة بوجو�R. *كل من يف¨ ! Mضا� 

يصبح مظهر	 لقدMته سبحانه *تعاH 	إلعجا�ية. 
نسأ� 	هللا �� يهدينا *)ياكم )H سو	E 	لسبيل *يرحم �مة 
للتخلص من  قاRִדا *شعوֲדا  *ينI بصائر   � 	ملصطفى 

مآbM 	لشيطا�.

والـذي يدعو ويراعي قانـون الدعاء 
%عل اهللا له صفة اإلجابة تتجلى متامًا 
كما تتجلى صفات اهللا اخلالق بالر'انية 
وتثمـر نتائـج القوانـني الطبيعيـة..


