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 احللقة الرابعـة 

 اإلميان سفينـة العقل 
____________________________ 

 

اتريخ الفكر البشري حافل ابلتجارب املفيدة واخلربات اليت تورث احلكمة ملن حيسن التفكري فيها والتعرف إىل أسرارها . إن هذا      
الفكر الذي يتعاقب متزوداً ابجلديد من اخلربات يف كل جيل من األجيال املتحضرة يسلط الضوء على حقيقة أساسية هي أن العقل أو 

 ع به من القدرات يعجز عن وضع احللول العملية ملشكالت األجيال كلها يف كل مرة ينفصل فيها عن اإلميان. القلب رغم كل ما يتمت

وإذا كانت أكثر احملاوالت اليت قام ويقوم هبا العقل لتقدمي احللول وطرح املناهج الفكرية قد ابءت ابلفشل فألن هذا العقل قد      
 ذاهب وانبهت أمامه الطريق.عمي عن ضوء اإلميان فالتبست عليه امل

وإذاً فنحن نصّر على الدعوة إىل استخدام العقل ألنه هو الذي ميكننا من استيعاب ما جيري حولنا ... وهو الذي يوجهنا لصنع       
 ضوئه كل أشياء احلضارة ... بفضله نتعرف إىل مصادر الرزق حني نبحث عنها يف الرب والبحر... وبفضله اخرتعنا احملراث ... ويف

استخدمنا احلجارة فسويناها واملعادن فاستخرجناها وميز� فيها الربونز من النحاس واحلديد,ومبدد منه أقمنا الصروح وبنينا البيوت 
وحصلنا على آالف من التسهيالت املعيشية ولواله ملا استطعنا اليوم أن نستمتع بكل هذا الغيض من اإلجنازات التكنولوجية وأن نتعلم 
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لكن العقل وحده مل حيمل إلينا السالم ومل ميكّنا من إجياد البيئة النفسية واالجتماعية اليت ينتفي هبا التناقض والتصادم بني الناس      
 واليت تقضي على بواعث الفتنة يف األرض. 

المه عليهم ليست قصة الرجال الذين صنعوا اآللة إن قصة كبارهواة اإلنسانية وال سيما قصة األنبياء والرسل صلوات هللا وس     
 .  وطّوروها ولكنها قصة اهلواة الذين عّلموا األجيال فن تنمية الباطن اإلنساين .. والذين �دوا ابإلميان شعار حياة وابحلب وسيلة آتلف

حتتويه وتتصف به من النظافة  لقد سلط الضوء على أعماق الشخصية اإلنسانية فكشفوا عما فيها من الثراء وبسطوا ما     
ّمارة واالستقامة والنبل. لقد جعلوا من اإلميان ابهلل الذي هو املثل األعلى رفيقًا للعقل ودليًال له ونوراً يهتدي به يف ظلمات النفوس األ

وألقه ملكة ابردة فاقدة  ابلسوء, هو وحده الذي يصنع املصري املطلوب لألجيال املتعاقبة. ذلك ألن العقل املنفصل عن ضوء اإلميان
اإلرادة فهو ال يتدخل يف فرض احللول املطلوبة لكل مشكلة عارضة. ذلك أنه لتحقيق الغاية منه يف حاجة إىل نور البصرية والوالء 

هوات واأل�نيات الباطين للقيم الرفيعة ولفطرة احملبة واخلري اليت زودت هبا العناية اإلهلية كل البشر القتحام احلواجز اليت تقيمها الش
 وضالالت الغرور والكرب�ء. 

وقد قيل : اإلميان يغسل القلوب من أدرا�ا ويزود العقول ابحلرارة فيمنح هذه وتلك القدرة على الفعل ويوفر هلا العزمية على اختيار      
نعة الصواعق وهو وحده الصلة الوثيقة بني األفضل وعلى التحّرر من ضغوط الغرائز العمياء. فالقلب أو العقل املؤمن أشبه ما يكون مبا

السماء واألرض أو بني نور اليقني وظالم الكفر واليأس. إن املطلوب هو احليلولة دون انفصال العقل عن اإلميان، إذ ال بقاء حلضارة 
دامت ال تتمتع بنور اليقني وبصرية  البشر إال ابقرتان هاتني امللكتني وارتباطهما . فالعقل ملكة املعرفة ولكن املعرفة تبقى يف متاهة ما

 اإلميان. 

هكذا نستطيع أن نصنع جمتمع املستقبل الذي تتعاون على صنعه ملكة الفهم وأخالق االستقامة . وال شك أن انصراف كل منا      
فحات السماء وبني ضرورات إىل نفسه متدبرًا متفكرًا فاحصًا خفا� نفسه هو الذي يعينه على حتقيق التوازن بني عقله ويقينه, بني ن

األرض امللحة والضاغطة عليه . والفشل يف هذه احملاولة هو تعبري عن عجز البصرية العمياء. وقد صدق هللا عز وجل حني قال : " إ�ا 
 ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور .". 

 

 


