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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اَّللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة "" َلَقْد  
 

 صدق هللا العظيم
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 الناشرمقدمة   

 

قمُت بكل مسلم ينشد عودة أمة اإلسالم للرايدة من جديد أن يطلع لإنو 
ال ينضب من اٟتكمة والعلم ، على كتاابت العالمة دمحم قطب وينهل من معُت 

الغراء و٘تده األرض بسيل رقراق من ا١تفاىيم اليت تشع  عةمعُت يستقي من ْتر الشري
 نورا ينَت طريق الظلمات مهما أشتد ظالمو.

حباه  قدو ، دمحم قطب أيدينا درة من درر ا١تكتبة اإلسالمية خطها العالمةبُت 
ع، ٭تلق ألدب الريياب امطّرز  احسن وبياان زال سلسا مشرقاج اندرة وأسلواب ةعبقريهللا 

ًب ابنا يف سَتة خَت األانم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، معاتبا أجياال خلفت من سبق يلم تويف ٠ت
مة عت ٙتنو األلك ضعفا وتراجعا ديذبة واالتباع، يكان نقمة احمل يفاألنبياء حقو 
اتباعو  و حىت تعود عودة كاملة وقوية حملبة نبيها ملسو هيلع هللا ىلص وٍب لن ٗترج منالثمن األغلى 
وبصَتة مع كل كلمة وكل حركة يشع ْتكمة  اة ييو وال خوف، اتباعاتباعا ال ٞتلج

 سَتتو العطرة الزكية. يف ةسكنكل و 
لنا يف لفهم واقعنا وتقييم مكانة رسو قدم العالمة دمحم قطب ما يكفي قد و 

 ع هبا دروب ا١تسَت يف سبيل هللا.شعل احملبة لتشقظ ا٢تمم ويقلوبنا وما يو 
 

كل من قرأ لو ل تو نرباسا ىدايةكلما   عن أمة دمحم ا٠تَت كلو وجعلهللااه يجز 
ن كاميف كل عصر و اٟتمد هلل على نعمة القلم لتصل بو الدعوة هلل و  ونقل عنو..

 وصلى هللا على خَت من اقتدى بو بشر.
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 ُمقّدَمة الطبَعة الصرعّية اخلاِمَسة

 
ىددد و و ددى علددة مقربددة مددى  ايددة القددرن  6398تصدددر ىددله الطبعددة   عددام 

 الرابع عشر اهلجري وبداية القرن اخلامس عشر ..
أن نراجااع مسااَتتنا خااالل  -حياتنااا ذه الفااًتة الدقيقااة ماان ايف ىاا -ومااا أحوجنااا 

تلاااك القااارون ، علاااى ضاااوء الكتااااب والسااانة ، اللاااذين أخرجاااا مااان قبااال " خاااَت أماااة 
أخرجت للناس " واللذين ٫تا معيار خَتية ىذه األمة . يعلى قدر استقامتها عليهماا 
تتحقق خَتيتها ، وعلى قدر ا٨ترايها عنهما تظل تنحدر حىت تصاَت إذل ذلاك الغثااء 

يبة بنااااور الااااوحي   ك الفااااًتة العصااااوىااااو ياااارى تلاااا -ث عنااااو الرسااااول ملسو هيلع هللا ىلص الااااذي ٖتااااد
يوشااك أن تااداعى علاايكم األماام كمااا تااداعى األكلااة إذل قصااعتها . قااالوا   أماان قلااة "

 ٨تن يومئذ اي رسول هللا ؟ قال   ال ! إنكم كثَت ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل .. "
حركاات بعاإ إساالمي يف   -لسنة كذلك على ىدي الكتاب وا -واليوم تقوم 

اَر ) وتعياده كل أرجاء العادل اإلسالمي ، يرجى أن تنقاذ ىاذا الغثااء مان وىدتاو ،  َخياْ
 .( أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ 

يما أحوجنا أن نتعرف على كتاب ربنا الكار  ، وماا أحوجناا كاذلك أن نقاب  
 م هبا ما أعوج يف حياتنا من خطوات ..نقوّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -" قبسات من الرسول " 

ومااااا زلاااات أرجااااو أن يصاااادر مزيااااد ماااان الكتااااب والدراسااااات الاااايت يتناااااول ييهااااا 
وأحاديثااو ابلطريقااة الاايت تقرهبااا ٢تااذا اٞتياال ، وتقاارب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الكتاااب سااَتة الرسااول 

 ىذا اٞتيل كذلك من اإلسالم .
 .وهللا ا١تويق إذل ما ييو ا٠تَت

دمحم قطب
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 مقدَِّمة الِكتاِب

 
 -ال أحسب أحداُ من البشر انل من اٟتب واإلعجاب ما انلو دمحم رساول هللا 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص 
هللا ٢تاام أن يتوجهااوا  يال ٯتاانعهم ماان تقديسااو شاايء إال  اا ياا ن أتباعااو ا١تاا منُت

 ابلعباادة والتقاادي  ألحاد سااواه . وماع ذلااك ياا ن درجاة اٟتااب الايت يتوجهااون هبااا إذل
ا ىاااذا اتكاااد تفلاات أحياااانُ يف قلااوب بعااال ا١تساالمُت يااال ٯتسكهاا -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرسااول 

النهااي إال ّتهااد جهيااد ! وإن بعضااهم لتصاايبو حاااالت ماان الوجااد يف حااب الرسااول 
حاىت لينساى نفساو ، وٗتاتلا مشااعره وقسامات وجهاو ، وتنهمار عينااه ابلاادموع ، ٍب 

" ا١تسااالمُت قلبااااُ ، وأغلظهااام مشااااعر ) إن ال يفياااق مااان قرياااب ! حاااىت باااُت " أجااا  
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -صااأ أ اام مساالمون مااع ذلااك ! ( ، لاان ٕتااد ماانهم ماان ال يتوجااو للرسااول 

 ابٟتب والتعظيم ، ولو كان يعبد هللا على حرف ، وال يقيم كثَتاُ من قواعد الدين !
يمة مان ىا الء أما غَت أتباعو يقد ىاٚتو كثَت منهم ، ومع ذلك ي ن أغلبية عظ

دل ٘تلااك نفسااها ماان اإلعجاااب بشرصااو ، بصاارف النظاار عاان دينااو ، يقااالوا عنااو إنااو 
 رجل عظيم ، وقالوا إنو ٯتلك الصفات اليت ٖتبب إليو الناس .

نعااام .. ال أحساااب أحاااداً مااان البشااار انل مااان اٟتاااب واإلعجااااب ماااا انلاااو دمحم 
 . -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

أن كثاااَتاً مااان ا١تسااالمُت ، وخاصاااة يف ىاااذه األعصااار وماااع ذلاااك يااا   أحساااب 
حاىت ىت وىام يتوجهاون إلياو ابٟتاب ، بال اٟتديثة ، ال يقدرون الرسول حق قدره ، ح

 وىم ينحريون هبذا اٟتب إذل لون من التقدي  !
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 ذلك أنو حب سليب ال صدى لو يف واقع اٟتياة !
ا١تسااالمُت لتعاااا  عزلاااة وجدانياااة يف قلاااوب ىااا الء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وإن صاااورة الرساااول 

 عميقة .
إنو ىنالك يف أعمق أعماقهم . إنو روح نورانية شفيفة ، إناو ساٌَت مشارق ، إناو 

رائق والشعاع ا١تتألق . إنو روح ساارية يف حناااي القلاب ويف أ٨تااء لومضات من النور ا
 الكون .. ومع ذلك يهو لي  حقيقة واقعة !

الوجاادان ، واصاالة إذل أخاار أعماقااو ، ولكنااو  إنااو حقيقااة " صااويية " منعزلااة يف
لااااي  صااااورة حيااااة متحركااااة يف واقااااع اٟتياااااة ، شاخصااااة بلحمهااااا ودمهااااا ، وأيكارىااااا 
 ومشاعرىا ، وتنظيماهتا وتوجيهاهتا ، وىدمها وبنائها ، ومادايهتا وروحانياهتا سواء !

 وال شك أن ٢تذه العزلة أسباابً اترٮتية ...
منعازاًل يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  - عنهما دل يكان الرساول يفي عهد أيب بكر وعمر رضي هللا

 وجدان ا١تسلمُت .
كان ا١تسلمون قرييب العهد بو ، ما زالوا يعيشون ماع ذكاراه اٟتياة يف نفوساهم ، 
وصوره الشاخصة يف ٥تيلتهم ، يف غدوه ورواحو ، وحربو وسلمو ، وعبادتاو وعملاو . 

 عماق الضمَت ويف واقع اجملتمع على السواء .صورة متكاملة تشمل اٟتياة كلها يف أ
ولكااان قااارب العهاااد دل يكااان وحاااده السااابب يف إحسااااس ا١تسااالمُت باااو حيااااً يف 
نفوساااهم ، متكااااماًل يف مشااااعرىم . وإ٪تاااا كاااان إذل جاناااب ذلاااك سااابب علاااى أعظااام 
جانب من األ٫تية ، ىو امتداد تعاليم الرسول ومنهجو الًتباوي يف تصاريات أيب بكار 

 ة سياستهما ألمور ا١تسلمُت .وعمر وطريق
حااي بتعاليمااو ومنهجااو ، حااىت وإن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لقااد أحاا  ا١تساالمون أن الرسااول 
 غابت ذاتو الرييعة عنهم يف عادل اٟت  .
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 وما عادل اٟت  من واقع النف  ؟
إن األشاااياء ال تقااااس بوجودىاااا أو عااادم وجودىاااا يف عاااادل اٟتااا  . وإ٪تاااا تقااااس 

يف عاااادل الااانف  ، واب١تسااااحة الااايت تشاااغلها مااان ا١تشااااعر واأليكاااار  ٔتقااادار ماااا توجاااد
 والسلوك .

كان " موجوداً " يف نفوس ا١تسلمُت علاى عهاد   -ملسو هيلع هللا ىلص  -وال شك أن الرسول 
أيب بكاار وعماار ، وعلااى ماادار األجيااال الاايت دل تااره بعااد ذلااك ، أضااعاف أضااعاف مااا  

مااان ا١تشاااركُت ، ٦تااان رأوه رأي العاااُت ، ي نفااا  أيب جهااال أو غاااَته اكاااان موجاااوداً يااا
 وجالدىم وجالدوه ، ولكنهم دل ي منوا بو ، ودل يقووا على حبو يأبغضوه .

يف نفااوس ا١تاا منُت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعلااى ىااذا األساااس وحااده نقااي  وجااود الرسااول 
 وغَت ا١ت منُت .

وحو ، وكان وعلى عهد الشيرُت كانت اٟتياة كلها ٤تكومة بتعاليم اإلسالم ور 
هتما ، ، يتطلع الناس إليهماا يف تصاريا -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشيران على قمة البشرية بعد دمحم 

وأيكار٫تاااا ييااادركون القاااب  ا٠تالاااد الاااذي يقبساااان مناااو ، وسااالوكهما ، ومشااااعر٫تا ، 
لهمااا مااع رأي الواقااع يف قلبيهمااا الكبااَتين ، ييعيشااون يف ظ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وياارون الرسااول 

الرسااول يااوق مااا يعيشااون معااو يف ذكاارايهتم ا٠تاصااة ، ووجااداانهتم الاايت كاناات باادورىا 
 قد شحنت بتلك القبسات ا١تشرقة من قبسات الرسول .

وجااااء عثماااان   يساااار يف أول عهاااده علاااى ىااادي الشااايرُت ماااا اساااتطاع ، 
لى اٟتكم ، وعثماان ولكن رويداً رويداً أخذ نفوذ مروان بن اٟتكم ومنهجو يغلبان ع

  تثقلو السن . وبدأ ا١تسلمون ٭تساون ابياًتاق الطرياق . وبادأت الصاورة ا١تتكاملاة 
تنحساااار شاااايئاً يشاااايئاً إذل داخاااال النفااااوس ، بعااااد أن كاناااات ماااالء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للرسااااول 

 النفوس وملء اٟتياة معاً وعلى نسق واحد .
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صلى هللا علياو  -ا١تشهود وبُت تعاليم الرسول  وكلما انفرجت الشقة بُت الواقع
ر اوس ا١تسالمُت ، حاىت ينتهاي األماو ا٨تسااراً يف نفااوتوجيهاتاو ، زادت صورتا -وسلم 

إذل أن تصبأ " مثااًل " متألقاً يف أعماق الوجدان ، ال صورة حية يف العياان ، مثاااًل 
  يتجااااو الشااااعور إليااااوم منهجهااااا ، والمنعااازاًل عاااان واقااااع اٟتياااااة ، ال ٭تكمهااااا وال يرسااا

 لتسيَت ديتها !
ولكاان أجيااااًل متطاولااة مضاات قباال أن تااتم العزلااة يف صااورهتا العنيفااة الاايت تقااوم 

 اليوم يف قلوب ا١تسلمُت .
 -رغاام بعااده التاادر٬تي عاان روح اإلسااالم  -كااان اٟتكاام يف الاابالد اإلسالمياااة 

 يقوم ابسم اإلسالم !
 !وكان اجملتمع إسالمياً رغم يساد اٟتكام 

نعم . لقد ظل اجملتمع يف الري  وا١تدن البعيدة عن العواصم إسالمياً قرابة أل  
دوى مان العاصامة ا١تنحلاة الايت ييهاا بفساد اٟتكم ، وال تصل إليو الع سنة ، ال يتأثر

 القصور ا١تاجنة ، وصور اٟتياة الدنسة .
سم سياسة ا١تال ، ولكناو  م يف العاصمة ، وال ير اال ٭تك -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكان الرسول 

كان ٭ُتِكم الروابط باُت قلاوب ا١تسالمُت يف الريا  وا١تادن البعيادة ، يتقاوم بينهاا ٤تباة 
اإلسالم وتكايل اإلساالم وتاراحم اإلساالم ، يف الوقات الاذي كانات " البيئاة الزراعياة 

، ك كلو" ا١تماثلة يف أوراب تقوم على عالقة السادة والعبيد   سادة ٢تم األمر كلو وا١تل
 وعبيد لي  ٢تم من األمر شيء سوى العبودية ا١تطلقة واالنعدام الذليل .

دل تنعاااازل بعااااد يف وجاااادان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف تلااااك األثناااااء كاناااات بقيااااة ماااان صااااورتو 
ورغاام أن ا١تااذاىب " الصااويية " كاناات نشاايطة يف اجملتمااع اإلسااالمي كلااو ا١تساالمُت . 

بعااد عاان ٣تالاادهتا ، إال أن إذل العزلااة عاان اٟتياااة وال يف ذلااك الوقاات ، والصااويية ٕتاانأ
ذاىب قد أدت دوراً اترٮتياً يف منع اجملتمع اإلسالمي من التفكاك ، واإلبقااء ىذه ا١ت
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عليااو مًتابطاااً "  خااوة " الصااويية كمااا أ ااا يف غااَت قلياال ماان األحيااان كاناات تاادخل 
 معًتك السياسة ولو من وراء ستار ..

ا١توحشااة ا١ترىوبااة ، يقااد ٘تاات وأحكماات حلقاهتااا حااُت بَاُعااَد أمااا العزلااة الكاملااة 
اٟتكاام واجملتمااع كال٫تااا عاان اإلسااالم   اٝتااو وروحااو ، وصااار الغاارب ىااو الااذي ٭تكاام 
السياسة واجملتمع   ابٝتو الصريأ حيناً ، وعلى يد صنائعو النايرين من اإلسالم حيناً 

. أليكار الغريبة عان اٟتيااةأخر . وصار اجملتمع اإلسالمي صورة متحللة ياسدة من ا
ال ىاااي إساااالمية كماااا كانااات ، وال ىاااي نسااايا واحاااد متمياااز ، وال ٘تلاااك حاااىت القاااوة 

 ا١تادية اليت ٯتلكها الغرب ، وإ٪تا ىي مسخ مشوه ال وحدة لو وال كيان .
" موجوداً " أصالً يف واقع اٟتياة . دل يعد كياانً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عندئذ دل يعد الرسول 

حيااااً شاخصااااً بلحماااو ودماااو ، وأيكااااره ومشااااعره ، وتنظيماتاااو وتوجيهاتاااو ، ومادايتاااو 
وروحانياتااو .. وا٨تصاار وجااوده يف مشاااعر الناااس الساالبية ، يف أعمااق أعماقهااا .. يف 

صااورة مثاليااة . ال ٯتسااكها إال اٟتااب  جااد وا٢تيااام .. أصاابأ صااورة .. ٣تااردحاااالت الو 
 يال ! العني  أن تكون أسطورة ٤تلقة يف ا٠ت

 اي حسرة على العباد !
كي  جاز ٢تم أن يصنعوا ذلاك ؟ كيا  جااز ٢تام أن يباددوا أكارب طاقاة بشارية  
 -كونياة يف ىااذا الوجاود ، يينحسااروا هباا يف عزلااة عان اٟتياااة ؟! وىال رسااول هللا دمحم 

ىااو الااذي يصاانع معااو ىااذا الصاانيع ؟ الرسااول الااذي كااان طاقااة حيااة متحركااة  -ملسو هيلع هللا ىلص 
الة ىادمة بناءة ال تك  ٟتظة عن النشاط ؟ الرجل الذي كان كلاو حيااة يف واقاع يع

 األرض ، يصبأ معزواًل عن واقع األرض ؟! و٦تن ! من أتباعو و٤تبيو !
 يف صومعتو .. -ملسو هيلع هللا ىلص  -و عاش ل

 لو كان " ييلسوياً " ٦تن ينشئون األيكار ويعجزون عن التنفيذ ..
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ن عاان " األحاالم " اٞتميلااة و " ا١تثال " الرييعااة وال يباُت ٢تاام لاو كاان ٦تاان ٭تادثو 
 يف واقع األرض كي  تكون الطريق .

 لو أنو كان " شاعراً " أو " كاىناً " ...
وه اوه يف وجاادا م ، ييمنحاااٞتاااز للناااس أن يعزلااو او كااان شاايئاً ماان ىااذا كلااالااو أناا

لياو وىام يواجهاون عاادل الواقاع إاٟتب " النظري " واإلعجاب اجملرد ، ٍب .. ال يلتفتاوا 
 ربون يف مناكب األرض .ويض

أمااا وىااو الااذي بااُت ٢تاام كياا  يضااربون يف مناكااب األرض .. أمااا وىااو الااذي 
أمسك ا١تعول بيده يهدم الباطل أمام أعينهم وبٌت بدلو صرح اٟتق .. أما وىو الذي 

شااااىقاً ال حاااارب معهااام وأقاااام السااالم .. وشااايد بنااااء الدولاااة ٢تااام لبناااة لبناااة حاااىت قاااام 
يطاولاااو بنااااء علاااى األرض .. وأكااال معهااام وشااارب ، وصاااحبهم وصاااحبوه ، وعااااش 

من ٟتظات اٟتياة ، وكل وجدان من وجداانهتا وكل سلوك ، ورأوه  هم كل ٟتظةمأما
" يتصرف " يف كل شأن من الشئون كبَتىا وصغَتىا ، ليكون تصريو سنة ٖتتاذى ، 

 ويكون ييو أسوة حسنة للناس ..
ا كلااو يااأي جاارم يف تبديااد ىااذه الطاقااة البشاارية الكونيااة الكااربى ، أمااا وىااو ىااذ

 وحصرىا يف داخل الوجدان ؟!
لينعزل يف الوجدان ، والدين الاذي جااء باو ىاو الادين  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وىل جاء دمحم 

 الذي أيىب االنعزال يف الوجدان ؟!
ساواء . ال يرضاى  إن أبرز ٝتة يف ىذا الدين أنو دين الظاىر والباطن على حاد

ظيفاااً والباااطن غااَت نظياا  ، ييصاابأ ر ء الناااس . وال يرضااى أن أن يكااون الظاااىر ن
يكون الباطن نظيفا وال صدى لو يف الظاىر ييفقد مهمتاو ومعنااه . إناو الادين الاذي 

ىااو الرسااول الااذي ظاال حياتااو كلهااا يتعبااد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -٬تعاال العماال عبااادة .. ورسااولو 
 . العمل ا١تثمر النايع الظاىر للعيان .ابلعمل .
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يكي  جاز بعد ىذا كلو أن يتحول يف قلوب ا١تسلمُت إذل مثال منعزل ، ولاو  
 كان أريع مثال على األرض وأنبل مثال ؟!

*     *     * 
ساام ، ال ولقااد كااان إحساسااي ابلرسااول الكاار  دائماااً ىااو إحساسااي ابلواقااع اجمل

 اب٠تيال احمللق يف الفضاء .
  عروية يف كتب السَتة كلماا قرأهتااا١تز وجدا  ىزاً عنيفا ىذه الصورة نت هتوكا

 خياااارل صاااورة رائعاااة ، حياااة " كاااان ٯتشاااي وكأناااو يتقلاااع مااان األرض ... " وترتسااام يف
٦تتلئااة ابٟتيويااة ، متااويزة النشاااط .. عظيمااة يف ىااذا كلااو عظمااة ال ٖتااد .  شاخصااة ،

أرى النور الرائق الصاايف يشاع مان أعمااق وانظر إذل الصورة اليت ٕتسمت يف خيارل ي
، وينفاااذ إذل أعمااااق نفساااي ، ويغلباااٍت الوجااادان وأان أنظااار إذل ىاااذه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -روحاااو 

الااروح الصااايية العميقااة الشاافاية ا١تشااعة ، ومااع ذلااك يااال تلبااإ صااورتو أن تتحاارك .. 
راه .. ٔتقاادار مااا تطيااق روحاااي أن ٯتشااي وكأنااو يتقلااع ماان األرض . أ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأراه 

يف قااااوة وثبااااات  وتصاااال إليااااو .. متحركاااااً يضاااارب يف مناكااااب األرض ، ويشااااق طريقاااا
، ويقيم البناء كلو لبنة لبنة .. وأراه يف مواقفو النفسية الدقيقة العميقة ، يأكااد و٘تكن

ماان أ١تاا  الاانف  اٞتياشااة ا١تتحركااة الدايقااة . وأراه يف ٟتظااات تعبااده ، والنااور يتااألق 
روحاااو ومااان طلعتاااو ، ياااأح  كاااأن ىاااذا الناااور يتحااارك .. يتحااارك ٦تتاااداً حاااىت يشااامل 

 الفضاء .
 ملسو هيلع هللا ىلص . -الرسول اٟتركة اٟتية ا١تتويزة ىي يف نفسي صورة 

 ومن ٍب ال أح  هبا منعزلة يف الوجدان ..
ٍب أرى العزلة الايت تعانيهاا صاورتو يف وجادان ا١تسالمُت ، يأعجاب للنااس كيا  

بونااو كاال ىااذا اٟتااب ، ٍب ال يتاادبرون حياتااو للقاادوة واألسااوة كمااا قااال ٢تاام رهباام يف  ٭ت
 كتابو ا١تبُت ؟!
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*     *     * 
 ! -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولي  ىذا كتاابً يف سَتة الرسول 

وإ٪تا ىو جهد متواضع كل ٫تي منو أن أحاول إخراج صورة الرسول من عزلتها 
 ا١توحشة يف قلوب ا١تسلمُت .

، وانظاااروا كيااا    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىاااديف أن أقاااول للنااااس تااادبروا بعاااال أقاااوال الرساااول 
 كانت كل كلمة يقو٢تا منها تربية ومنها سلوك ومنها تفكَت ومنها حياة ..

إ ا ٥تتارات متفرقة من األحاديإ ، أو " قبسات من الرسول " كما أٝتيتهاا ،  
الضااربة يف إلساالم ، مفاىيماو الواقعياة كل منها يصلأ أن يكاون أحاد " مفااىيم " ا

 مناكب األرض ، ا١تتلبسة بصميم اٟتياة .
وليساات ىااذه ا١ترتااارات استقصاااء لكاال ا١تفاااىيم ، وال استقصاااء لكاال مااا قياال 
يف أي من ىذه ا١تفاىيم . وإ٪تا ىي ٣ترد ٥تتارات كتبتها كما خطرت ببارل ، وحسيب 

 منها أن تفتأ الطريق .
وزعااٍت أن اشااكر نعمتااك الاايت أنعماات علاايَّ .. إ  ١تااا أنزلاات اللهاام ويقااٍت .. وأ
 إرلَّ من خَت يقَت ...

دمحم قطب
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 ا .. !دهفَدْليغرسَ 
 

ياسااتطاع أال تقااوم حااىت يغرسااها ، " إن قاماات الساااعة وبيااد أحاادكم يساايلة ، 
 (1)يليغرسها يلو بذلك أجر " 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولعااال أخااار ماااا كاااان يااادور يف ذىااان الساااامعُت أن يقاااول ٢تااام الرساااول 
 ذلك اٟتديإ !

ولعلهم توقعوا أن يقاول ٢تام الرساول الاذي جااء لياذكر النااس ابوخارة ، و٭تاثهم 
على العمل ٢تا ، ويادعوىم إذل تنظيا  ضامائرىم وسالوكهم مان أجال الياوم األكارب   
يااوم اٟتساااب الااذي تاادان ييااو النفااوس .. لعلهاام توقعااوا أن يقااول ٢تاام   يليساارع كاال 

و علاااى او هلل بااادعوة خالصاااة أن ٯتيتااااليساااتغفر رباااو عماااا قااادمت ياااداه ، وليتوجااامااانكم ي
اإلٯتاااان ويقبااال توبتاااو ويبعثاااو علاااى ا٢تااادى .. ولعلهااام توقعاااوا أن يقاااول ٢تااام   أسااارعوا 

وا أياااديكم مااان تاااراب األرض .. وتطهاااروا . اتركاااوا كااال أماااور الااادنيا وتوجهاااوا ايانفضااا
طكم ابألرض . اذكاااروا هللا وحاااده . بقلاااوبكم إذل اوخااارة . انقطعاااوا عااان كااال ماااا يااارب

ذا ذىبتم إذل ربكم ، ذىبتم وقاد ، حىت إ إليو خالصُت من كل رغبة يف اٟتياةتوجهوا 
 ل إال ظلو .اخلصت نفوسكم إليو ، ييقبل أوبتكم ويظلكم بظلو ، حيإ ال ظ

 ولو قال ٢تم ذلك يهل من عجب ييو ؟!
 يوا للحظة ا١ترىوبة ؟ألي  الطبيعي وقد تيقن الناس من القيامة أن ينصر 

                                                           
ذكره عمي بن العزيز في المنتخب بإسنند  سسنن عنن  ننس رهللني ا  عننو د " عمن ة ال ندرئ فني  نرح  نسي    (1)

 البخدري لب ر ال ين العيني ، بدب السرث والزراعة " د
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ألااي  الطبيعااي وا٢تااول ا١تهااول علااى األبااواب أن ينساالخ الناااس ماان كاال وشاايجة 
تاااربطهم ابألرض ، ويتطلعاااوا يف رىباااة ا٠تاااائ  وذىاااول ا١ترٕتااا  إذل قياااام الياااوم الاااذي 
تذىل ييو كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات ٛتل ٛتلها وترى الناس سكارى 

  شديد ؟!وما ىم بسكارى ، ولكن عذاب هللا
  ال تقفوا مذىولُت مرجاويُت مرعاوبُت ، ولكان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -م الرسول اي ذا قال ٢ت

توجهااوا إذل هللا أن ينقااذكم ماان ىااذا الكاارب العظاايم ، أخلصااوا لااو الاادعاء يهااو قريااب 
تيأساوا مان روح هللا إناو ال يياأس مان روح هللا إال  ال٬تيب دعوة الاداعي إذا دعااه . و 

 الكايرون . ىلموا تطهروا ، وصلوا إذل هللا خاشعُت ..القوم 
إذا قااال ٢تاام الرسااول ذلااك وضااع البلساام الشااايف علااى األرواح ا١تكلومااة . وقااد 
وضااع يااده اٟتانيااة يرباات هبااا علااى النفااوس ا١تهتاازة ا١تزلزلااة الراجفااة يتطماائن . وقااد يااتأ 

واألمان والرجااء  الكوة اليت يطال منهاا علاى القلاوب ا١تكفهارة ا١تاذعورة بصاي  األمال
.. 

 دل يقل شيئاً من ذلك كلو الذي توقعو السامعون . -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولكن رسول هللا 
 بل قال ٢تم أغرب ما ٯتكن أن ٮتطر على قلب بشر !

ن يغرسها قبل أن تقوم الساعة قال ٢تم   إن كان بيد أحدكم يسيلة ياستطاع أ
 .. يلو بذلك أجر !رسها يليغ

وماااا ىاااي ؟ يسااايلة النرااال الااايت ال تثمااار إال بعاااد سااانُت ؟  !يغرساااها ؟اي أهلل ! 
 طريقها إذل أن تقوم ؟ وعن يقُت ؟!والقيامة يف 

 اي هللا ! لن يقول ىذا إال نيب اإلسالم خاًب النبيُت !
اإلسالم وحده ىاو الاذي ٯتكان أن يوجاو القلاوب ىاذا التوجياو ، ونايب اإلساالم 

 ا٢تدي ، ويهدي بو اوخرين !وحده ىو الذي ٯتكن أن يهتدي ىذا 
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 وىذا اتريخ األرض كلها .. لي  ييو مثل ىذه القبسة من قبسات الرسول !
*     *     * 

رغام  -صنعة ، وال " تفانن " . كلماة  الوىي كلمة بسيطة ال غموض ييها ، و 
ٗتااارج بسااايطة كبسااااطة الفطااارة ،  -غرابتهاااا ألول وىلاااة ، وبااادىها للفكااار علاااى غااارة 

لفطااارة ، شااااملة واساااعة يسااايحة ، تضااام باااُت ديتيهاااا مااانها حيااااة .. عميقاااة كعماااق ا
 منها اٟتياة اإلسالمية .

 كم من معٌت تسترلصو النف  من الكلمات البسيطة العميقة يف أن .
أول مااا ٮتطاار علااى البااال ىااو ىااذه العجيبااة الاايت يتميااز هبااا اإلسااالم   أن طريااق 

 اوخرة ىو طريق الدنيا بال اختالف وال ايًتاق !
وإ٪تاا ىاو طرياق    أحد٫تا للادنيا واوخار لرخارة ! إ ما ليسا طريقُت منفصلُت

 ، ويربط ما بُت ىذه وتلك . واحد يشمل ىذه وتلك
 لي  ىناك طريق لرخرة اٝتو العبادة . وطريق للدنيا اٝتو العمل !

وإ٪تا ىو طريق واحد أولو يف الدنيا وأخره يف اوخرة . وىو طريق ال يفاًتق يياو 
ماال عاان العبااادة وال العبااادة عاان العماال . كال٫تااا شاايء واحااد يف نظاار اإلسااالم . الع

 وكال٫تا يسَت جنباً إذل جنب يف ىذا الطريق الواحد الذي ال طريق سواه !
العمل إذل أخر ٟتظة من ٟتظات العمار . إذل أخار خطاوة مان خطاوات اٟتيااة 

 ! يغرسها والقيامة تقوم تقوم ىذه اللحظة . عن يقُت !
وكيد قيمة العمال ، وإبارازه واٟتاال علياو ، يكارة واضاحة شاديدة الوضاوح يف وت

مفهوم اإلساالم . ولكان الاذي يلفات النظار ىناا لاي  تقادير قيماة العمال يحساب ، 
 وإ٪تا ىو إبرازه على أنو الطريق إذل اوخرة الذي ال طريق سواه .
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  ييهااا وقااد ماارت علااى البشاارية يااًتات طويلااة يف ا١تاضااي واٟتاضاار ، كاناات ٖتاا
ابلفرقة بُت الطريقُت . كانت تعتقد أن العمل لرخرة يقتضي االنقطااع عان الادنيا ، 

 والعمل للدنيا يزحم وقت اوخرة !
عميقاااة اٞتاااذور يف نفااا  البشااارية ، ال وكانااات ىاااذه الفرقاااة باااُت الااادنيا واوخااارة 

شري تق  عند ىذا ا١تظهر وحده ، وإ٪تا تتعداه إذل مفاىيم أخرى تتصل ابلكيان الب
 يف ٣تموعو .

 يالدنيا واوخرة مفًتقتان .
 واٞتسم والروح مفًتقان .

 وا١تادي يفًتق عن " الالمادي " .
 ا١تيتاييزيقا .تفًتق عن  -بلغة الفالسفة  -والفيزيقا 

اٟتياااة ا١تثاليااة أو عاان مفاااىيم األخااالق . إذل أخااار واٟتياااة العمليااة تفااًتق عاان 
طة واحدة ، ىاي التفرقاة باُت الادنيا واوخارة ، أو ىذه التفرقات اليت تنبع كلها من نق

بُت األرض والسماء . وحُت تعيش البشرية على ىذه الفكارة ا١تفرقاة ا١توزعاة ، تعايش 
وال جرم يف صراع دائم ٤تَت مضلل . تعيش موزعة النف  منهوباة ا١تشااعر . ال ٖتا  

 ال تعرف السالم .بوحدة ٕتمع كيا ا ، أو رابط يربط أشتاهتا . يال تعرف الراحة و 
والفرقة بُت األىداف ا١تتعارضة شقوة قدٯتة وقعت ييهاا البشارية وماا تازال واقعاة 

. 
وقد كانت ت دي يف القد  إذل عزلة بعال الناس وتنساكهم ، وتكالاب أخارين 
، علااى اٟتياااة ٬تعلو ااا ٫تهاام األوحااد ، ينتهبااون مااا ييهااا ماان متعااة قباال وقاات الفااوات 

أن  يسااهم منهااا ، وتقااتلهم يف  ايااة األماار .. يسااتو لكااون نفواهتم وال ٯتياتملكهم شااه
 توردىم موارد اٟتت  ، أو تشقيهم ابلتعلق الدائم الذي ال يهنأ وال يستقر .
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د اي العادل اٟتاديإ . ولكنهاا تزيااا تلك ياة ت دي إذل نتائجهاوما تزال ىذه الفرق
سااًتاي ، وضااغط الاادم يف " ماادنيتنا " اٟتاضاارة حااىت تبلااجل مبلااجل اٞتنااون ! وحاااالت ا٢ت

ظاااال اٟتضااااارة  واضااااطراب األعصاااااب ، واٞتنااااون الكاماااال ، واالنتحااااار .. تتزايااااد يف
طاارة تاا ذن بتاادمَت الطاقااة البشاارية وتفتيتهااا ، وىااي صاادى لتلااك اٟتديثااة إذل درجااة خ

  (2)الفرقة اليت توزع النف  الواحدة يف وجهات شىت ٍب ال تربط بينها برابط 
 .. وحدة . او اليت يطره هللا عليهوالكيان النفسي ْتكم يطرت

وحادة تشامل اٞتساام والعقال والاروح . تشاامل " ا١تاادة " و " الالماادة " تشاامل 
شااهوات اٞتسااد ورغبااات الاانف  وقمااالت العقاال وساابحات الااروح . تشاامل ناازوات 

 اٟت  الغليظة وقمالت الفكر الطليقة وريريات الروح الطائرة .
 ارضة ، وأن كاًل منها جانأ يف إتاه ..وال شك أن جزئيات ىذا الكيان متع

 ذلك إذا تركت وشأ ا ، ينبت كل انبت منها على ىواه !
ولكاان العجيبااة يف ىااذا الكيااان البشااري ، عجيبااة الفطاارة الاايت يطااره هللا عليهااا ، 
أن ىذا الشتات الناير ا١تنتثر ، ٯتكن أن ٬تتمع ، ٯتكن أن يتوحاد ، ٯتكان أن ياًتابط 

يف وحدتو تلك وترابطو ، أكرب قوة على األرض ! ذلك  -ب من عج -، ٍب يصبأ 
حاااُت تقاااب  الاااذرة الفانياااة مااان حقيقاااة األزل ا٠تالااادة ، يتشاااتعل وتتاااوىا ، وتصااابأ 

 طليقة ، كالنور .. ٘تتزج ييها ا١تادة والالمادة يهما سواء !
والطرياق األكاارب لتوحيااد ىاذا الشااتات الناااير ا١تنتثاار ، وربطاو كلااو يف كيااان ، ىااو 

 يد الدنيا واوخرة يف طريق !توح

                                                           
رة فني المدةنة منن ايمنريكيين م ندبون بدل ن ائ الن اةم كمنرن ،  ي  ننو لنيس جدء في إس ندء ببني  ن ع ن  (2)

نمد ىو   ائ  اةم ال ي فى ! ثم قدل الت رير إن ىذه النسنبة خخنذة فني  ال  ائ البدرئ الذي ت فيو المسكندت ، وا 
 االرتفدئ د
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ال تتوزع النف  جسماً وروحاً عندئذ ال تتوزع اٟتياة عماًل وعبادة منفصلُت . و 
 لُت . وال تتوزع األىداف عملية ونظرية ، أو واقعية ومثالية ال تلتقيان !منفص

حُت يلتقي طريق الدنيا بطرياق اوخارة ، وينطبقاان يهماا شايء واحاد ، ٭تادث 
خل النف  ، يتقًتب األىداف ا١تتعارضاة . ويلتقاي الشاتات ا١تتنااثر ، مثل ىذا يف دا

تلتقي  -بكيا ا ا١توحد  -ٍب ينطبق اٞتميع يهو شيء واحد . وتلتقي النف  ا١تفردة 
بكيان اٟتياة األكرب ، وقد توحدت أىداياو وارتابط شاتاتو ، يتتالقاى معاو ، وتساًتيأ 

كمااا يساابأ الكوكااب ا١تفاارد يف يضاااء إليااو ، وتنسااجم يف إطاااره ، وتساابأ يف يضااائو  
 الكون ال يصطدم بغَته من األيالك ، وإ٪تا يربطها ٚتيعاً قانون واحد شامل يسيأ .

 يصنع ىذه العجيبة ! واإلسالم
 ويصنعها يف سهولة ويسر !

 يصنعها بتوحيد الدنيا واوخرة يف نظام .
اَر اْوِخَرَة َوال)  ُ الدَّ نْاَيا َوابْاَتجِل ِييَما أاَتَك اَّللَّ  (3)(  تَاْنَ  َنِصيَبَك ِمَن الدن
قُااْل َمااْن َحاارََّم زِينَااَة اَّللَِّ الَّاايِت َأْخاارََج لِِعبَاااِدِه َوالطَّيِّبَاااِت ِمااَن الااّرِْزِق قُااْل ِىااَي لِلَّااِذيَن ) 

نْاَيا َخاِلَصًة يَاْوَم اْلِقَياَمِة   (4)( أَمُنوا يف اْٟتََياِة الدن
الًتٚتة الكاملة الصادقة للحقيقاة اإلساالمية . ومان  - ملسو هيلع هللا ىلص -وقد كان الرسول 

 ٍب كانت الدنيا واوخرة يف نفسو طريقاً واحداً و جاً واحداً و " حسبة " واحدة .
 مقصوداً بو وجاو هللا واوخارة ؟ نادل يك -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي عمل من أعمالو 

 عمل يف الدنيا ، والعمل إلصالح األرض ؟عن ال -ملسو هيلع هللا ىلص  -واي ٟتظة ك  

                                                           
 [ د 77سورة ال  ص ]   (3)

 [ د 23سورة ايعراف ]   (4)
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حااىت الصااالة .. أدل يكاان صاالوات هللا وسااالمو عليااو يسااتعُت ييهااا هللا أن ٯتكنااو 
رض ، ليعرياوا من أداء رسالتاو على الوجو األكمل ، ورسالتاو ىي ىداية النااس يف األ

 هللا واليوم اوخر ؟!
 اوخرة ، واألرض وا١تساء !حلقة واحدة ال تنقطع   العمل والعبادة ، والدنيا و 

ىااو القاادوة واألسااوة اٟتساانة ، وىااو واضااع ا١تنهاااج العملااي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرسااول 
دل يعتاازل الناااس ليتطهاار لربااو يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لتحقيااق اإلسااالم يف عااادل الواقااع . والرسااول 

 ذا كاان ٮتلاو إذل رباو معزل . يعباداتو يقضيها أمامهم ومعهم وىم يف صاحبة مناو . يا
قاات ، وكاال رية هتفااو إذل ا٠تلااوة حيناااً ماان الو يف جاانأ اللياال يتعبااد ، يكاال نفاا  بشاا

نف  ٘تلك أن تصفو يف ىذه ا٠تلوة يوق ما تصفو يف حضرة اوخرين . ولكن ا١تهم 
 أنو يف أعمق خلواتو وأصفاىا ال ينسى أنو رسول هللا ، ا١تكل   داء رسالة هللا .

يف سابيل هللا . ويساادل يف سابيل هللا . ويادعو النااس إذل سابيل والرسول ٭تاارب 
هللا . وأيكااال ابسااام هللا . ويتااازوج علاااى سااانة هللا . ويهااادم ويباااٍت ، و٭تطااام وينشااا  ، 

خاار ، يااوم يلقااى هللا . يكاال ويهاااجر ويتااوطن .. كااال ذلااك يف ساابيل هللا ، واليااوم او
و طريااق واحااد .. ىااو الطريااق إذل ذن عبااادة يتوجااو هبااا إذل هللا . والطريااق أمامااعملااو إ
 هللا ...

وىو يسَت يف ىذا الطريق األوحاد الاذي ال طرياق غاَته ، يساَت قادماً ال يتلفات 
 وال يتحول .. وال يك  عن ا١تسَت ..

 كان يسَت يف الطريق .  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إذل أخر ٟتظة من حياتو 
 ة ابلعمل يف األرض .كان يعمل يف الدنيا وىو يبغي اوخرة ، ويعمل لرخر 

اْليَاااْوَم َأْكَمْلااُت َلُكااْم ِديااَنُكْم َوأَْ٘تَْمااُت َعلَااْيُكْم نِْعَماايِت  )حااىت حااُت نزلاات اويااة   
ْسااالَم ِديناااً  أ ااا النهايااة ياادمعت عيناااه ..  -   -وأحاا  عماار ( َوَرِضاايُت َلُكااُم اأْلِ
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لااو انشااغالو  مااور الاادنيا .. حااىت يف ماارض ا١تااوت .. حااىت يف اللحظااة األخااَتة دل يزاي
 ماااور النااااس .. ألصاااالح األرض .. هبداياااة البشااارية .. برسااام ا١تااانها الاااذي يساااَتون 

 عليو .. بتوطيد أركان الدين وتوثيق عراه ..
" إيتاو  بكتااب أكتاب لكام كتااابً ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكان يقول والوجع يشتد عليو 

 تضلوا بعده أبداً .. " .
  يده الفسيلة وكان يغرسها ..كانت يف

 حىت ياضت روحو الكرٯتة الطاىرة إذل مواله .. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودل يدع يديو منها 
*     *     * 

وإن يف ذلك لدرسااً يقتادي يياو ا١تسالمون بنبايهم ، ويهادون باو البشارية الضاالة 
 إذل سواء السبيل .

 رة .يتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق اوخ
يتعلماون أن الاادين لااي  عزلااة عاان اٟتياااة ، وإ٪تاا ىااو صااميم اٟتياااة . لااي  عزلااة 

 عن تيار اٟتياة الصاخب ا١تضطرب يال يركبون ييو مركبهم مع الراكبُت .
 م ال يرضاون رهبام وال ٮتادمون ديانهم إذا أحساوا أناو ينبغاي علايهم أن ينساوا وأ

 صالح األرض .هللا والدين إذا دخلوا معًتك اٟتياة وعملوا إل
ا هللا ولااان ٮتااادموا الااادين إذا دخلاااوا ا١تدرساااة أو اٞتامعاااة أو ا١تعمااال أو و لااان يرضااا

ا١تصنع أو ا١تتجار ويف حسااهبم أ ام اون يعملاون لايرض ويعملاون للادنيا ، وأ ام يف 
إذل هللا ،  -إذا عااااادوا  -ٟتظااااة أخاااارى حااااُت يفرغااااون ماااان عماااال األرض ساااايعودون 

 ييعبدونو ويتوجهون إليو !
 كال ! لي  ذلك من اإلسالم !
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إ٪تا اإلساالم أن أيكلاوا ابسام هللا ، ويتزوجاوا ابسام هللا ، ويتعلماوا ابسام هللا ويف 
ل هللا ، ويعملااوا وينتجااوا ويتقااووا ويسااتعدوا .. يف ساابيل هللا . ال تشااغلهم الاادنيا اسبياا

 عن اوخرة ، وال اوخرة عن الدنيا ، أل ما طريق واحد ال يفًتقان .
ياااتعلم ا١تسااالمون ذلاااك   حاااُت يتعلماااون أ ااام إذا درساااوا الطاقاااة الذرياااة  وحاااُت

واسااتردامها يف الساالم واٟتاارب ٯتكاان أن يكونااوا متصاالُت ابهلل ويف ساابيل هللا . حااُت 
أو يتعلمون أ م وىم يدرسون النظم السياسية واالقتصاادية واإلصاالح االجتمااعي ، 

أن يكوناااوا متصااالُت ابهلل ويف  يطبقو اااا علاااى النااااس وىااام يسوساااون أماااورىم ، ٯتكااان
ساابيل هللا . حااُت يتعلمااون أ اام وىاام يف خلااوهتم مااع أزواجهاام ٭تققااون ىاادف اٟتياااة 

 األكرب ، ٯتكن أن يذكروا اسم هللا ويكونوا يف سبيل هللا ..
حااُت يتعلمااون أن عماااًل واحااداً ماان أعمااال األرض الكثااَتة ا١تتفرقااة ال ٯتكاان أن 

ا أقدم عليو اإلنسان وىو مسلم م من ابهلل متوجاو إذل ٮترج عن الطريق إذل اوخرة إذ
 هللا ..

بااال حاااُت يتعلماااون أناااو ال ٯتكااانهم أن ٮتااادموا اوخااارة إال ألصاااالح الااادنيا ، وال 
يصاااالوا لرخاااارة إال عاااان طريااااق األرض ، وأن علاااايهم أن يظلااااوا إذل أخاااار ٟتظااااة ماااان 

 ان هللا .. ذل رضو ، وإال يلن يصلوا إحياهتم يعمرون األرض ويغرسون يسائلها 
  حقاً ..حُت ذلك يكونون مسلمُت

وحُت ذلك يكوناون قادوة ليمام كلهاا علاى ساطأ األرض ، كماا كاان الرساول 
 ىو قدوهتم . -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 ( . لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ  )
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الغاارب  دل كلااو ، وللغاارب ا١تفتااون خاصااة .عندئااذ يكااون لااديهم مااا يعلمونااو للعااا
الااذي أصااابو اٞتنااون يقااام ْتااربُت متااواليتُت يف ربااع قاارن ، وىااو اليااوم يسااتعد لتاادمَت 

 األرض !
يساتطيعون أن يقولااوا للنااس يف كاال األرض   لقااد ألغياتم " هللا " ماان حسااابكم 

الل طاقاة ألنكم ظننتم أنو يعّوقكم عن تعمَت األرض ، وعن تعلم العلم ، وعان اساتغ
 األرض ، وعن االستمتاع ابٟتياة !
 ولكنو يف الواقع لي  كذلك !

قُااْل َمااْن َحاارََّم زِينَااَة اَّللَِّ الَّاايِت َأْخاارََج ) إنااو ياادعو إذل كاال ىااذا الااذي هتفااون إليااو   
وإ٪تا يرياد يقاط أن توحادوا طاريقكم ، ياال ٕتعلاوا طريقااً ( لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزِق 

للدنيا وطريقاً لرخرة منفصلتُت ، وإ٪تا طريق واحدة للدنيا واوخرة ، ىي الطريق إذل 
 هللا .

*     *     * 
 ولي  ىذا ىو الدرس الوحيد الذي نتعلمو من ىذا اٟتديإ العجيب .

 يال أيس مع اٟتياة !
 والعمل يف األرض ال ينبغي أن ينقطع ٟتظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة !

حُت تكون القيامة بعد ٟتظة ، حُت تنقطع اٟتياة الدنيا كلها ، حاُت ال يحىت 
تكون ىناك ٙترة مان العمال .. حاىت عندئاذ ال يكا  النااس عان العمال وعان التطلاع 

 للمستقبل ، ومن كان يف يده يسيلة يليغرسها !
 إ ا ديعة عجيبة للعمل واالستمرار ييو واإلصرار عليو !

 أن ٯتنع من العمل !ال شيء على اإلطالق ٯتكن 
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كل ا١تعوقات .. كل ا١تيئسات .. كل " ا١تستحيالت " .. كلها ال وزن ٢تا وال 
 حساب .. وال ٘تنع عن العمل .

 ؤتثل ىذه الروح اٞتبارة تعمر األرض حقاً وتشيد ييها ا١تدنيات واٟتضارات .
،  كل ما يف األمار أن اإلساالم وىاو يادعو لتعماَت األرض ، والعمال يف سابيلها

ال ينحااارف ابأليكاااار وا١تشااااعر عااان طرياااق هللا وطرياااق اوخااارة ، ألناااو ال يفصااال باااُت 
كمااا يقااول   -الادنيا واوخاارة ، وال باُت اٟتياااة العمليااة و " األخاالق " . إنااو ال يقاول 

ييعماار األرض ، وال يعنيااٍت أن ترتفااع أخااالق الناااس أو هتاابط ،  -الغاارب ا١تنحاارف 
! ال هتمااٍت أخاااالق الرجاال ماااا دام " إنتاجاااو "  يللعماال مقاااايي  وليخااالق مقاااايي 

بنتاو يف أجياال يعجبٍت ! يهذه النظرة ا١تبتسارة ا٢تابطاة ال تلباإ أن تادمر يف ٟتظاة ماا 
. وأن ٖتيل العمار كلو إذل خراب ! بل إن ىذه النظرة ا١تبتسرة ا٢تابطة لتوزع النفاوس 

النتيجة القريبة ىي األمراض واأليكار بُت ا٠تَت والشر ، وبُت الواقع وا١تثال ، يتكون 
العصاابية واٞتنااون واالنتحااار ، وذلااك وحااده تاادمَت للنفااوس وتبديااد للطاقااة ، ولااو دل 

 ٭تدث الدمار الشامل وا٠تراب الرىيب .
ي مناااون بااادينهم ويعملاااون باااو يبناااون أروع حضاااارات  وقاااد كاااان ا١تسااالمون وىااام

 . ينحريون عن طريق هللا الاألرض وينشئون أريع مفاىيمها .. و 
كاناااات طاقااااة " العماااال " تااااديعهم لونشاااااء والتعمااااَت ، والفااااتأ واالنسااااياح يف 
األرض ، يبلغوا يف حملة خاطفة من الزمن ما دل يبلغو غَتىم يف قرون ، وأقااموا يف كال 

غريبة على البشرية ، ينظرون إليها   -وما تزال  -مكان مثالً للعدالة اإلنسانية كانت 
  .كما ينظرون ليحالم واألساطَت

حُت أعاد أبو عبيدة اٞتزية ألىل الشام يوم علم ابحتشاد جايش الاروم وخشاي 
أال يقادر علاى ٛتاايتهم ، وقاال ٢تام   " إ٪تاا رددان علايكم أماوالكم ألناو بلغناا ماا ٚتااع 
لنااا ماان اٞتمااوع . وإنكاام قااد اشااًتطتم علينااا أن ٪تاانعكم ، وإان ال نقاادر علااى ذلااك . 
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٨تان لكام علاى الشارط وماا كتبناا بينناا وبيانكم إن وقد رددان عليكم ما أخاذان مانكم و 
 نصران هللا عليهم " .

حُت صانع ذلاك كاان يقاوم ألحادى ا١تعجازات الايت أنشاأىا اإلساالم علاى وجاو 
األرض . يعمل . و٬تتهد يف عملو إذل أقصى الغاياة ، ويضارب يف مناكاب األرض . 

فاًتق طريقاو يف الادنيا و٭تارب ويغزو . وال ينسى هللا ٟتظاة واحادة يف ذلاك كلاو وال ي
 عن طريقو إذل اوخرة ، ألنو يعمل ذلك كلو يف سبيل هللا .

يف اٟتاروب الصاليبية وأمكناو هللا مان أعاداء ديناو وحُت ًب النصر لصالح الدين 
الااذين غاادروا ماان قباال بعهااد هللا ، وذْتااوا ا١تساالمُت داخاال البياات ا١تقاادس ، واعتاادوا 

.. دل يثأر لنفسو ، ودل ٯتثال هبام ، ودل يعمال بغلظة ووحشية على كل حرمات البشرية 
ع السماء واألرض معاملًة اب١تثال وىو مأذون بذلك من كل شرائ -لسي  يف رقاهبم ا

 بل صفأ وعفا ، وارتفع على نفسو وعلى النف  " البشرية " كلها .. -
حُت ذلك كان يقوم ٔتعجزة أخارى مان معجازات اإلساالم .. يعمال ويعمال .. 

  ، وال يفًتق طريقو يف األرض عن طريقو إذل اوخرة .وال ينسى هللا
 وبذلك كان اإلسالم يذاً يف التاريخ ..

وكان البناء الذي بناه اإلسالم يريداً ابلرغم ٦تاا أصاابو مان ضارابت مان الاداخل 
 ومن ا٠تارج على السواء .

لقااد كااان ا١تساالمون يقتاادون برسااو٢تم وىااو ٭تااثهم علااى العماال لتعمااَت األرض ، 
ماااا يف أياااديهم مااان يساااائل تثمااار حاااُت يشااااء ٢تاااا هللا ، وإ٪تاااا علااايهم يقاااط أن  وغااارس

يغرسوىا ، وٯتضوا إذل غَتىا يغرسون يف مكان جدياد ! ويقتادون باو ييغرساون باو ماا 
جهاون إذل هللا وحاده وإذل اوخارة . نبتاات ا٠تاَت يف كال مكاان ، وىام يتيغرسون من 

 ، وال شهوات النف  ا١تنبتة عن تقوى ال تديعهم مطامع األرض ا١تنبتة عن طريق هللا
 هللا .
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وبااذلك ٘تياازوا وسااادوا ، وكااانوا النااور ا١تشاارق يف ظلمااات األرض ، والقاادوة يف  
كاال سااوك وكاال عماال وكاال علاام وكاال نظااام . وأوراب يف ظلمااة اٞتاىليااة قكلهااا الفرقااة 
واٟتااااروب والتااااأخر واال٨تطاااااط .. حااااىت قبساااات قبسااااات ماااان اإلسااااالم يف اٟتااااروب 

ية ، يأياقااات مااان غفوهتاااا وبااادأت " تااانهال " .. ولكااان علاااى غاااَت طرياااق هللا الصاااليب
وطرياااق اوخااارة .. ومااان ٍب ال تقاااوم إال كمااان يتربطاااو الشااايطان مااان ا١تااا  .. تنطلاااق  

 كاجملنون وا٢توة يف أخر الطريق .
وإن أماااام ا١تسااالمُت الكسااااذل الياااوم قااادوة يف رساااول هللا تااانفعهم إذا يتحاااوا ٢تاااا 

نيهاااا . إن علااايهم أن يعملاااوا دائمااااً وال يكلّاااوا .. يعملاااوا جهاااد بصاااائرىم وتااادبروا معا
طاااقتهم ، ويااوق الطاقااة ليعوضااوا القعااود الطوياال . يعملااوا يف كاال مياادان ماان ميااادين 
العمل   يف ميادان العلام وميادان الصاناعة وميادان التجاارة وميادان االقتصااد وميادان 

 السياسة وميدان الفن وميدان الفكر ..
 وماذا ٯتكن أن نصل إليو ؟قولوا   ما قيمة العمل ؟ يعملوا وال ي

يغرساااوا الفسااايلة ولاااو كانااات القياماااة تقاااوم اللحظاااة . ي ٪تاااا علااايهم أن يعملاااوا ، 
 وعلى هللا ٘تام النجاح !

*     *     * 
 والدعاة خاصة ٢تم يف ىذا اٟتديإ درس أي درس !

 إذل الثبات !يالدعاة ىم أشد الناس تعرضاً لنوابت اليأس ، وأشدىم حاجة 
قد ييأس التاجر من الكسب ، ولكن ديعة ا١تال ال تلبإ أن تديعو مارة أخارى 

 إذل السَت يف الطريق .
قاد ييااأس السياساي ماان النصاار ، ولكان تقلبااات السياسااة ال تلباإ أن تفااتأ لااو 

 منفذاً ييستغلو لصاٟتو .
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والتادقيق   قد ييأس العادل من الوصول إذل النتيجة .. ولكن ا١تثاابرة علاى البحاإ
 كفيلة أن توصلو إذل النهاية .

وىام يف حاجاة إذل التشاجيع  كل ألوان البشر احملًتياُت حرياة معرضاون للياأس ،
م مع ذلك ليساوا كالادعاة يف ىاذا الشاأن ، يأىادايهم اواٟتإ الطويل ، ولكنه الدائم

 قابلة للتذليل .وعوائقهم غالباً ما تكون قريبة ، غالباً ما تكون 
 ا١تصلحون .ولي  كذلك 

إ م ال يتعاملون مع ا١تادة ولكان ماع " النفاوس " والنفاوس أعصاى مان ا١تاادة ، 
 وأقدر على ا١تقاومة وعلى الزيجل واال٨تراف .

والسااام الاااذي أيكااال قلاااوب الااادعاة ىاااو انصاااراف النااااس عااان دعاااوهتم ، وعااادم 
مان اٟتاق اإلٯتان ٔتا ييها من اٟتق ، بل مقاومتها يف كثَت من األحيان بقادر ماا ييهاا 

 ، وعصيا ا بقدر ما ييها من الصالح !
 عندئذ ييأس الدعاة .. ويتهاوون يف الطريق .

إال مان أطاقات  مان األياق األعلاى ا١تشارق الطلياق .إال من قبست روحو قبسة 
 روحو أن يغرس الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة عن يقُت !

*     *     * 
 -رس . أحاوج النااس أن يتعلماوا عان الرساول الدعاة أحوج الناس إذل ىذا الاد

ىااذا التوجيااو العجيااب الااذي تتضاامنو تلااك الكلمااات القليلااة البساايطة ا٠تاليااة  -ملسو هيلع هللا ىلص 
 من الزخرف والتنسيق .

لرساول ىاذه اللمحاة ا١تضايئة الكاشافة اىم أحوج الناس أن يقبسوا من قبسات 
يأس ، وتغرس يف نفوسهم نبتة األمال ، كماا الدايعة ا١توحية ، يتنَت يف قلوهبم ظلمة ال

 تغرس الفسيلة يف األرض لتثمر بعد حُت .
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إنو يقاول ٢تام   لاي  علايكم ٙتارة اٞتهاد ، ولكان علايكم اٞتهاد وحاده ، اباذلوه 
 وال تتطلعوا إذل نتائجو !

ابااذلوه ألٯتااان كاماال أن ىااذا واجاابكم وىااذه مهمااتكم ، وأن واجاابكم ومهمااتكم 
 عند غرس الفسيلة يف األرض ، ال يف التقاط الثمار !ينتهيان بكم ىناك ، 

وىو إذ يقول ٢تم ذلك ال يغرر هبم وال يضحك علايهم ! إ٪تاا يقاول ٢تام الشايء 
 الواحد الصواب !

يحاااااُت تساااااأل نفساااااك   ماااااىت تثمااااار الفسااااايلة وكيااااا  تثمااااار ، وحو٢تاااااا الااااارايح 
 واألعاصَت والشر من كل جانب ؟

لفساايلة جانباااً وتاانفال منهااا يااديك .. وحااُت يصاال بااك التفكااَت إذل أن تطاارح ا
 حينئذ كي  تثمر ؟ وأَّنَّ ٢تا أن تعيش ؟

 أما قتلتها أنت حُت أيلّتها من يديك ؟
ولكنااااك حااااُت تغرسااااها يف األرض وتريااااع يااااديك هلل ابلاااادعاء .. حينئااااذ تكااااون 

 أودعتها مكا ا اٟتق ، وعهدت هبا إذل اٟتق الذي يرعاىا ويرعاك .
تكاااون الثماااار ؟! لاااي  ىاااذا مااان عملاااك أنااات .  وال يشاااغلك أن تساااأل   ماااىت

لاو علمتاو  -لست مهيمناً علاى األقادار . ولاي  لاك علام الغياب . و ال يف طوقاك 
 أن ٘تسك نفسك من الدوار ! -

 ومن تكون أنت يف ملك هللا الواسع الفسيأ الذي ال حد لو وال انتهاء ؟!
مكاان يف اترياخ و كياان ولاو وزن وقاوة و اوإ٪تا أنات أنات   ٥تلاوق حاي متحارك لا

األرض ، حاااُت تقاااب  روحاااك قبساااة مااان صاااانع األرض وصاااانع الكاااون ، وصاااانعك 
 أنت من بُت ىذا الكون الكبَت .
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أيال تدع لو إذن كصَتك مطمئناً إليو ؟ أو ال تدع لاو كاذلك ىاذه الفسايلة الايت 
ورك ا١تطلاااوب مناااك يف طلاااع ٢تاااا الثماااار ؟! أو ال تكتفاااي بااادغرساااتها يرعاىاااا لاااك وي

ا٢تائال الفسايأ ، وٖتماد هللا أن دل ٭تّملاك ساوى دورك ىاذا احملادود ا١تيساور  وتاا١تلك
 ؟!

 وحُت تصنع ذلك تطلع الثمار !
 ال عجب يف ذلك وال سحر !

وإ٪تاااا أنااات تااا دي دورك و٘تضاااي ، ييجااايء غاااَتك ييعجاااب باااك وماااا صااانعت ، 
 ييحبك ، ييذىب يتعهد يسيلتك اليت غرست ، يتنمو ، وتطلع الثمار .

ساااعيداً " ٔتقاااايي  األرض ، ياااًتى الثمااارة وأنااات حاااي يف عمااارك  وقاااد تكاااون "
 احملدود .

 وقد ٘تضي قبل أن ترى الثمار ..
 ولكن أين ٘تضي ؟ ىل ٘تضي ألحد غَت هللا ، إذل جوار غَت جوار هللا ؟

و ، أن تكااون قااد رأياات الثماارة ىنااا ، أيماااذا إذن عليااك حااُت تصاال إذل ىناااك 
  النهاية سيان .تراىا وأنت ىناك ؟ كال ! إ ما يف

وإ٪تا ترضى وأنت يف جوار ربك أنك غرست الفسيلة يف األرض ودل تدعها من 
 يدك يقتلها اليأس واإل٫تال .

*     *     * 
للنااس   إن كاان يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ليست إذن دعوة يف ا٠تياال حاُت يقاول الرساول 

 يد أحدكم يسيلة يليغرسها .
. اٟتاااق الواقاااع يف األرض ، ا١تشاااهود علاااى مااادار  وإ٪تاااا ىاااي صاااميم دعاااوة اٟتاااق

 التاريخ .
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والاادعاة يف كاال األرض أحااوج الناااس إليهااا حااُت تضاايق هباام الساابل ويصاال إذل 
 قلوهبم سم اليأس القتال .

 وىم أوذل الناس أن يتدبروا سَتة الرسول نفسو .
 لقد كان يغرس الفسيلة وىو ما يدري ما يكون بعد ٟتظات !

 ش يتقتلو .قد ق٘تر بو قري
 قد يهلك جوعاً يف الشعب ىو ومن معو من ا١ت منُت .

قااد يلحااق بااو الكفااار وىااو يف طريقااو إذل الغااار يااال يكااون ٙتااة غااد .. أو تكااون 
القيامااة بعااد ٟتظااة .. ومااع ذلااك يغاارس الفساايلة ، ويتعهاادىا ابلرعايااة حااىت ياا ذن هللا 

 ا١تطلوب . ابلثمار ، وىو مطمئن دائماً إذل هللا ما دام ي دي الواجب
أن يقتدوا بو حُت يادعون إذل اإلصاالح إذل ذلك ىو ا١تثل الذي ٭تتاج الدعاة 

. 
 من كان يف يده يسيلة يليغرسها !

وال يسأل نفسو   كي  تنماو وحو٢تاا الارايح واألعاصاَت والشار مان كال جاناب 
 ؟

 ال يسأل نفسو ، يلي  ذلك شأنو ..
 يليدع ذلك هلل 

ا اٟتاااق ، وعهاااد هباااا إذل اٟتاااق الاااذي يرعاىاااا ولتطلاااب نفساااو أناااو أودعهاااا مكا ااا
 ويرعاه .
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 طَلُب الِعلم َفريَضة

 
 . (5)" طلب العلم يريضة على كل مسلم " 

العلم .. ىذا النور الذي يهدي هللا بو يف مسالك األرض ، وينَت ٢تم السبيل   
 ذا " إن مثل العلماء يف األرض كمثل النجوم يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحار ، يا

  (6)انطمست النجوم أوشك أن تضل ا٢تداة " 
العلاام .. تلااك النايااذة الضاارمة ا١تفتوحااة علااى " اجملهااول " والشااعاع النايااذ إذل 

 الظلمات .
العلاام .. تلااك الطاقااة ا٢تائلااة الاايت ٯتااد هبااا اإلنسااان حياتااو ، ويوسااع كيانااو ، يااال 

ال ينحصر يف جيلو ينحصر يف ذات نفسو ، وال ينحصر يف واقعو الضيق القريب ، و 
. وإ٪تاااا يشااامل ىاااذا كلاااو ويزياااد الاااذي يعااايش يياااو . بااال ال ينحصااار يف ٤تااايط األرض 

، يينفااذ إذل ا١تاضااي ، و٭تاااول أن يفهااام ا١تسااتقبل علااى ضااوء اٟتاضاار ، ويرقاااب عليااو
الكون على اتساعو من خالل مناظَته ونظرايتو .. وينطلق .. كما تنفلات " ا١تاادة " 

يف اويااااااق .. " األناااااي  يف ضااااايق وتصااااابأ شاااااعاعاً يااااادور احملسوساااااة مااااان نطاقهاااااا ال
، والصاحب يف الغربة ، واحملدث يف ا٠تلوة ، والادليل علاى الساراء والضاراء ، الوحشة

 والسالح على األعداء ..
 (7)وبو يعرف اٟتالل من اٟترام . وىو إمام العمل والعمل اتبعو .. " 

                                                           
 رواه ابن مدجو د  (5)

 رواه  سم  عن  نس بن مدلك د  (6)

 من س يث رواه ابن عب  البر عن معدذ بن جبل رهللي ا  عنو د  (7)
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نحهاااا هللا لونساااان ، وكّرماااو هباااا العلااام .. تلاااك ا١تنحاااة الرابنياااة العجيباااة الااايت م
 ويّضلو . وىي إحدى معجزات ا٠تلق . ٪تر هبا غايلُت ألننا تعودانىا !

وال نفااتأ أيواىنااا ماان العجااب ، وال ٗتفااق قلوبنااا ماان البهاار إال حااُت يقااع العلاام 
علاااى سااار ىائااال مااان أسااارار الكاااون ، أو يفاااتأ ابابً جدياااداً علاااى اجملهاااول .. ماااع أن 

والكباااَت ساااواء ! كشاااأن " اٟتيااااة " تُعجاااز يف ا٠تلياااة ا١تفاااردة كماااا ا١تعجااازة يف الصاااغَت 
 تعجز يف أعقاد األحياء !

ىذا العلم .. لقد كان اإلسالم حرايً أن ٭تتفل باو ويعظماو ، وىاو الاذي ٭تتفال 
بطاقااات اٟتياااة كلهااا ويعظمهااا ، وىااو الااذي يوجااو القلااوب لكاال منحااة منحهااا هللا ، 

 وكل أية من أايت هللا ..
و احااارايً أن ٭تاااإ علاااى العلااام ويرياااع منزلتاااو ، وىااا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ان الرساااول ولقاااد كااا

ْنَسااَن  الَّاِذي َعلَّاَم اِبْلَقلَامِ  اقْااَرْأ َورَبناَك اأْلَْكاَرمُ ) الذي نزل علياو الاوحي يعلماو    َعلَّاَم اأْلِ
من ىذا  يتلو و بو اوياق . ٍب ىو الذييذاق حالوة العلم ، وتفتحت ل(  َما دلَْ يَاْعَلمْ 
 الوحي  
َا ٮَتَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء )   (8)( ! ِإ٪تَّ

وىاو ٭تاإ علاى العلام ، يظال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولكن التعباَت الاذي اساتردمو الرساول 
عجيباً مع ىذا كلو ، وتظل لو دالالتو ا٠تاصة وإ٭تاءاتاو ا٠تاصاة ، وتوجيهاتاو الايت ال 

 رسول ، وصول ابهلل ، واصل إذل ٛتاه !تصدر إال عن 
 طلب العلم " يريضة " !

ىااذه الكلمااة ا١تفااردة تشااع وحاادىا أمواجاااً ماان النااور ، وتفااتأ وحاادىا أياقاااً ماان 
 اٟتياة .

                                                           
 [ د 32سورة فدبر ]   (8)
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 يريضة .. يلننظر ما تعٍت الفريضة يف قلوب ا١ت منُت .
 إ ااا أوالً    واجااب مفااروض علااى اإلنسااان أن ي ديااو . ال ٬تااوز أن تشااغلو عنااو

 ا١تشاغل . وال أن تقعده العقبات .
وىي اثنياً   واجب ي دياو اإلنساان إذل هللا ويتعباد باو إلياو ، ومان ٍب يهاو ي دياو 

  مانة . وي ديو بنظاية . وي ديو ألخالص .
وىي اثلثاً   عمل يقرب العبد إذل الرب ، يكلماا قاام اإلنساان هباذه الفريضاة ، 

هللا . ييااازداد باااو إٯتااااانً وتعلقااااً ، ويااازداد لاااو  أو هباااذه العباااادة ، أحااا  أناااو يقاااًتب مااان
 خشية وحباً ، ويزداد إحساساً ابلرضا يف رحابو ، والشكر على عطاايه .

تلك بعال معا  " الفريضة " يف القلب ا١ت من . وتلك كانت معا  " العلم " 
 يف نفوس ا١تسلمُت !

*     *     * 
ساسهم عن اوخرة أو أن الدين دل يشعر ا١تسلمون قط أن الدنيا تنفصل يف إح

 ينفصل عن اٟتياة .
  -الااايت وجههااام ٢تاااا هللا ورابىااام عليهاااا رساااولو  -وهباااذه الاااروح الشااااملة الواصااالة 

كااانوا أيخااذون شاائون اٟتياااة كلهااا ، ماان عماال وعبااادة ، وأيكااار ومشاااعر ، وشااريعة 
 ونظام ..

أناو " يريضاة "  وهبذه الروح الشاملة الواصلة ذاهتاا كاانوا أيخاذون العلام .. علاى
 تصل األرض ابلسماء ، وتصل العمل ابلعقيدة ، وتصل " ا١تعرية " .. ابهلل .

كااااان للعلاااام يف " عقااااو٢تم " ىااااذا ا١تاااادلول الشااااامل .. يهااااو لااااي  علاااام األرض 
وحااااادىا . ولاااااي  علااااام الساااااماء وحااااادىا . ولاااااي  علااااام النظااااارايت وحااااادىا أو علااااام 

 ومرتبطاً ابهلل . التطبيقات . ولكنو ذلك كلو ، مشمواًل ابلعقيدة
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وماان ٍب امتاادت " العلااوم " يف نظاارىم حااىت  لاات ا١تعريااة كلهااا . يمنهااا علااوم 
ة االاادين ماان يقااو وشااريعة وتوحيااد وكااالم . ومنهااا علااوم اللغااة . وعلااوم الفلااك والطبيعاا

 والكيمياء والرايضيات .. إذل أخر ما كان معروياً يومئذ من العلوم .
أمااة علاام ، ودل يكاان تااراثهم ٭تماال شاايئاً ذا  -سااالم قباال اإل -كاان العاارب ودل ي

قيمااة ماان ا١تعريااة . إ٪تااا كااان ٫تهاام الشااعر والرباعااة اللغويااة .. ولكاان ا٢تاازة اٞتبااارة الاايت 
 -ا يف كيااا م ، وأطلقهااا اأحاادثها اإلسااالم يف نفوسااهم ، والطاقااة العجيبااة الاايت ٚتعهاا

كال ميادان . يف   رب يفايف يجاج األرض ، قد حولتهم إذل قوة ىائلة تضا -من بعد 
 ميدان العقيدة . وميدان اٟترب . وميدان السياسة . وميدان ا١تعرية كذلك .

لقد أحسوا ابلرغبة الشديدة يف ا١تعرية تتأجا يف كيا م   ا١تعرية من كل لون . 
ويف كل ميدان . يشرقوا وغربوا يطلبون العلم ، ويستحوذون على كال ماا ٬تادون مناو 

ذلك كلااااااو ، ويهضاااااامونو وٯتثلونااااااو ويصاااااابغونو بصاااااابغتهم يف الطريااااااق . ويتفتحااااااون لاااااا
اإلسالمية اليت تربط اٟتياة كلها بارابط العقيادة . ٍب يضافون إلياو جدياداً قيمااً يشاهد 

 ٢تم ابٞتد والعزٯتة ، كما يشهد ابلرباعة وا١تقدرة ، والقوة والنماء .
رس ماان كاناات ا١تعريااة يف وقااتهم مزدىاارة يف اليااوانن ماان انحيااة ، ويف ا٢تنااد ويااا

انحيااة . كمااا كاناات الصااُت كااذلك زاخاارة ابلعلااوم . ويف اٟتكمااة القائلااة   " أطلباااوا 
صالى هللا  -العلم ولو يف الصاُت " ماا يشاَت إذل ىاذه اٟتقيقاة ، وكاان توجياو الرساول 

للمسلمُت أن يبذلوا أقصاى الطاقاة يف سابيل العلام ، ينشاطوا يف سابيل  -عليو وسلم 
 ذلك ال يبالون الصعاب .

ساارعة خاطفااة أدل اإلسااالم هبااذا كلااو ، وتفقااو ا١تساالمون يف معااارف األرض  ويف
ا١تعروية يف ذلك اٟتُت ، ٍب أخذوا يف البناء واإلضاية ، وظهر من بينهم حشاد ىائال 

والفقاااو يشااامل األسااا  النظرياااة  -مااان العبااااقرة يف كااال جاناااب . عبقااارايت يف الفقاااو 
 -ساااالم وتنظاااايم اجتماااااعي للحياااااة كلهااااا ٔتااااا ييهااااا ماااان اقتصاااااد وسياسااااة وحاااارب و 
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وعبقااااارايت يف العلاااااوم النظرياااااة ويف العلاااااوم العملياااااة   يف الرايضاااااة والفلاااااك والطبيعاااااة 
يعاااات اب١تعريااااة البشاااارية فااااظ ماااانهم التاااااريخ أٝتاااااء خالاااادة ، دوالكيمياااااء والطااااب ، ٭ت

أسااتاذاً يف مادتااو  -كاٟتساان باان ا٢تيااثم   -خطاوات جبااارة إذل األمااام . وظاال بعضااهم 
 حىت القرن التاسع عشر ، يتتلمذ عليو األوربيون .وكشويو العلمية 

م اإلساالمي او " الاروح " الايت  لات العلام يف العالااولكن ا١تهام يف ذلاك كلاو ىا
 .. روح " الفريضة " .

ل حياااهتم وتساايطر لااكاناات التعاااليم الاايت اسااتقوىا ماان هللا والرسااول ىااي الاايت تظ
 دو اااا ، بااادايع الفريضاااة ويف علاااى مشااااعرىم . وكانااات ا١تعرياااة يف وجااادا م يريضاااة ي

 صورة الفريضة .
ة تشمل ا١تعلم كماا اقداسة كقداسة العقيدة . قداسكان للعلم يف نفوس الناس 

تشامل الطاالب . كال٫تاا ٭تاا  ابلرىباة ، و٭تا  ابلتقااوى ، و٭تا  ابلنظاياة ، و٭تاا  
 ابلراحة والفرحة يف رحاب هللا .

 من األعماق .إنو واجب مقدس ، ي دى " من الداخل " . ي دى 
 األستاذ ٭تّصل العلم ألنو يريضة . وي ديو إذل الناس ألن أداءه يريضة كذلك .

 والطالب يسعون إذل طلبو ، كما يسعون إذل ا١تسجد للصالة .
 كال٫تا ٥تل  وكال٫تا نظي  .

ساااواء أعجبناااا الياااوم و٨تااان  -واحملصاااول العلماااي الاااذي خلفاااو أولئاااك ا١تسااالمون 
٤تصول يشهد  -رف اٟتديثة أم دل " نتفضل " عليو ابإلعجاب ننظر إليو بعقلية ا١تعا

 ابٞتهد الصادق العني  الذي بذل ييو ..
دل يكااان واحاااد ي لااا  ليكساااب ! يكساااب الشاااهرة أو يكساااب النقاااود ! وإ٪تاااا 

 ي ل  ألنو ْتإ وجد واستنبط ، يوصل إذل " شيء " يأذاعو على الناس .
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ىاااذا الصااادق الاااذي ال تفساااده و " االنقطااااع " للعلااام كاااان وحاااده دلاااياًل علاااى 
 األغراض .

ودل يكن الصدق واإلخالص ٫تا السمة الوحيدة يف " علم " ا١تسلمُت . يذلك 
 ال يستنفد كل معا  " الفريضة " !

وإ٪تااا كاناات ىناااك مزيتااان أخااراين ، تركتااا طابعاااً أصااياًل يف اٟتياااة اإلسااالمية مااا 
 يقرب من أل  عام .

كااان يقاارب القلااوب إذل هللا .. وال   -" يريضااة "  وىااو -ا١تزيااة األوذل أن العلاام 
 يبعدىا عن ىداه .

 نعم .. دل ٖتدث يف اإلسالم تلك الفرقة البغيضة بُت العلم والدين !
وكيااا  ٖتااادث والعلااام يريضاااة يتقااارب هباااا اإلنساااان إذل هللا ؟ كيااا  يتقااارب إلياااو 

 ابلبعد عنو والنفور منو ؟!
جااازة الااايت وىبهاااا لونساااان . وىاااي أوذل كاااال ! إن العلااام ناااور هللا . موىبتاااو ا١تع

 ابلشكر ال ابلكفران !
و . يهااو قاااد اوا أن يف رقاااهبم ، دينااااً هلل ي دوناااوكااذلك أحاا  ا١تسااالمون . أحساا

وىااااب ٢تاااام " اٟتكمااااة " و " ا١تعريااااة " . وىااااب ٢تاااام العقاااال الااااذي يفكاااار ويكتشاااا  
 لشااعاعويساتنبط . وىااب ٢تاام القاادرة علاى االسااتفادة ماان التجربااة . وىاب ٢تاام ذلااك ا

الاذي دل يكان ليوجاد لاوال أن هللا نفاخ يف اإلنساان مان روحاو .. يعلايهم لقااء العلاوي 
 ذلك دين . ىو الشكر . الشكر هلل ا١تنعم الوىاب .

 ومن ٍب كان العلم يزيدىم إٯتاانً . ويزيدىم تعلقاً ابهلل  
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اااااااَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخاااااااِتالِف اللَّْياااااااِل َوا)  لناََّهااااااااِر َوايٍت أِلُورل ِإنَّ يف َخْلاااااااِق السَّ
الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياماً َوقُاُعوداً َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَاتَاَفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت  اأْلَْلَبابِ 

 (9)(  َواأْلَْرِض رَباََّنا َما َخَلْقَت َىَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َيِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

من الذي " يتعلم " . الذي يتفكر يف خلق السماوات واألرض . تلك روح ا١ت  
ويصل من تفكره ذلك إذل قوانُت ونظارايت وحقاائق وتطبيقاات ، تزياد " معلوماتاو " 

يياادعوه  (10)وتفيااده يف تعمااَته األرض وىااو ٯتشاااي يف مناكباااها وأيكاال ماان رزق هللا 
لساماوات واألرض . القصاد ة هللا . ومعرياة " القصاد " يف خلااق ااذلك كلاو إذل معري

ييسااابأ هللا . ويتقااارب إلياااو . ويتاااوقى الناااار  (َماااا َخَلْقاااَت َىاااَذا اَبِطااااًل  )" اٟتاااق "   
ْعنَااا ُمَناِديااويطلااب ٖتقيااق وعااد هللا ابلنعاايم   )  اً يُانَاااِدي ِلْوِٯتَاااِن َأْن أِمنُااوا ارَباَّنَااا ِإناَّنَااا ٝتَِ

َمنَّااا رَباَّنَااا يَاااْغِفْر لَ  ااْر َعنَّااا َساايَِّئاتَِنا َوتَاَوياَّنَااا َمااَع اأْلَبْاابِااَربُِّكْم يََ رَباَّنَااا َوأتِنَااا َمااا  َرارِ انَااا ُذنُوبَانَااا وََكفِّ
 . (11)(  ا َعَلى ُرُسِلَك َوال ُٗتْزاَِن يَاْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك ال ُٗتِْلُ  اْلِميَعادَ اَوَعْدتَانَ 

أو يبحإ يف الفلاك ودل ٭تدث يف التاريخ اإلسالمي أن عا١تاً يبحإ يف الطب 
أو يبحإ يف الطبيعة أو يبحإ يف الكيمياء .. وجد نفسو معزواًل عان العقيادة ، أو 
وجااد أن العقياادة تعطلااو عاان البحااإ العلمااي الاادقيق ! ودل تقاام اٟتاارب وا٠تصااومة يف 
قلااب مساالم بااُت العلاام والعقياادة أو بااُت العلاام والاادين . وإ٪تااا عاااش العلاام يف ظااالل 

ط ، ويصل إذل كشوف علمياة ىائلاة ، أقار هباا ا١تتعنتاون أنفساهم العقيدة يتقدم وينش
 ٭تدث الشقاق . واب ، دون أن يفًتق الطريق ٟتظة أو من علماء أور 

ذلاااك أن العلااام كاااان " يريضاااة " إذل هللا ، تااا دى كماااا تااا دى الصاااالة والصااايام 
 والزكاة !

*     *     * 
                                                           

 [ د 090 - 091سورة خل عمران ]   (9)

 [ 01 ]الممك  سورة" ددد َفدْمُ وا ِفي َمَندِكِبَيد َوُكُموا ِمْن ِرْزِقِو "   (10)

 [ د 091 - 092سورة خل عمران ]   (11)
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أ اا  -مان كاون العلام يريضاة الناشئة كاذلك  -وا١تزية الثانية يف علوم ا١تسلمُت 
 دل تستردم قط يف الشر أو اإليذاء !
 وىو يريضة وعبادة ؟وكي  يستردم العلم يف الشر 

بيأ ، ساااتاااو تكر ا " تعلماااوا العلااام ، يااا ن تعلماااو هلل خشاااية ، وطلباااو عباااادة ، ومذ
 . (12)والبحإ عنو جهاد ، وتعليمو ١تن ال يعلمو صدقة ، وبذلو ألىلو قربة " 

لشار يف ىاذا الطرياق الاذي ٖتفاو خشاية هللا ، وعبادتاو ، وتسابيحو ، يأين ينبجل ا
 والتقرب إليو ؟

ولقاااد ٮتطااار علاااى الباااال أن علاااوم ا١تسااالمُت دل تساااتردم يف الشااار أل اااا كانااات 
بدائية بسايطة ال تصالأ للشار ، إذا قيسات بطاقاة الاذرة وعلاوم " التادمَت " يف القارن 

 العشرين !
يف مصار  -أدَّن مان علاوم ا١تسالمُت وأبساط  والواقاع لي  كاذلك ! يا ن علومااً 

 كانت تقدر على الشر وتستردم ييو !  -الفرعونية واببل 
 -وكاااانوا يف األغلاااب ىااام العلمااااء  -يقاااد اساااتردم الكهناااة يف مصااار القدٯتاااة 

استردموا معارف الكيمياء والطاب والنجاوم يف الساحر ، واالساتحواذ علاى األماوال 
ا١تطلق علاى القلاوب واألرواح واألجساام والعقاول ،  ابلباطل ، والتوصل إذل السلطان

 والتحكم يف كل أمور الناس ابلعبودية واإلذالل .
وكاااااانوا يساااااتأثرون هباااااذا العلااااام ال يبيحوناااااو للنااااااس ، إيثااااااراً ألنفساااااهم ابلنفاااااع ، 
واساااتحواذاً علاااى السااالطان الكااااير الاااذي ياااذلون باااو العبياااد .. عبياااد يرعاااون وعبياااد 

 " كلو بال تفريق .الكهان ، وىم " الشعب 

                                                           
 د 2رقم  12ص  0رواه ابن عب  البر عن معدذ : الترغيب والترىيب ج   (12)
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شااااار يلااااام تكااااان لتمااااانعهم بسااااااطة ولاااااو أراد ا١تسااااالمون أن يساااااتردموا العلااااام لل
 ، وال تعجزىم عن عمل السوء ..علومهم

 أقرب الشر أن يصريوا بو القلوب عن هللا .
 وأن يضحكوا بو على السذج واٞتهالء يينالوا ا١تال ا١تتديق وينالوا السلطان .

 وأن ٭تبسوه عن العامة ..
 ن يتزلفوا بو إذل ا١تلوك والسالطُت ..وأ

 وأن يلتووا بو ليربروا مظادل السلطان .
وىذا ىو التاريخ .. صفحة رائقاة مشارقة مضايئة .. تشاهد أن العلام اإلساالمي 
دل يسااع للشاار ودل يسااتردم للشاار . باال أراد دائماااً وجااو هللا وتوجااو إذل ا٠تااَت . ووقاا  

 البو ْتق هللا وحق الكادحُت ..يف مرات كثَتة أمام السلطان اٞتائر يط
 ذلك أنو كان يريضة إذل هللا ، يتقرب هبا العلماء إذل ٛتاه .

*     *     * 
ة أخاااارى .. اواون نطااااوي تلااااك الصاااافحة ا١تشاااارقة ا١تضاااايئة لنطلااااع علااااى صفحاااا

 صفحة الغرب .
أوراب ىاااي وريثاااة اإلمرباطورياااة الرومانياااة والثقاياااة اإلغريقياااة . وماااا تااازال حضاااارهتا 

ادية وتياراهتا الفكرية تستمد من ىذين ا١تنبعُت ، بشعور من األوربيُت أوبغَت شعور ا١ت
. 

طريقااااة إحساسااااها ابهلل  -ييمااااا ورثتاااااو ماااان اترٮتهااااا ا١تبكاااار  -وقااااد ورثاااات أوراب 
 واعتقادىا يف الدين .
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وينبغي أن نعرف أن أوراب دل تكن نصرانية حقة يف ياوم مان األايم ! علاى الارغم 
ساااايحية ييهااااا ، وتعصااااب األوربيااااُت ٢تااااا يف اٟتااااروب الصااااليبية و٤تاااااكم ماااان انتشااااار ا١ت

التفتيش . وعلى الرغم ٦تا ال يزال يرد علاى بعاال األلسانة الغربياة حاُت تتحادث عان 
 " اٟتضارة ا١تسيحية " !

كااااال ! دل تكااااان تطباااااق الااااادين اٟتاااااق يف يااااوم مااااان األايم . وإ٪تاااااا كاااااان قصاااااارى 
ا١تعباااد ، وتتاااأثر أرواحهااام  نغامهاااا الساااجية  ا١تسااايحية عنااادىم أن تلاااُت ٢تاااا قلاااوهبم يف

وساابحاهتا الروحيااة ا١تريريااة ، ولكنهااا ال ٖتكاام اٟتياااة العامااة ، وال ٖتكاام يف أماار ىااذه 
األرض . يا ذا خاارج الناااس ماان صااالهتم يف ا١تعباد ارتاادت عاانهم روح الاادين ، وعااادوا 

ومشااااااعرىم ،  إذل الوثنياااااة الرومانياااااة اإلغريقياااااة القدٯتاااااة ، يستماااااادون منهاااااا أيكاااااارىم
 وتشريعاهتم وتنظيماهتم وكل حضارهتم ا١تادية العريقاة .. !

ٖتاات القشاارة ا١تساايحية  -وأايً مااا كااان األماار يقااد ظلاات يف ال شااعور األوربيااُت 
ع إحساساهم اتلك النظرة اإلغريقية إذل هللا ، تا ثر يف وجادا م ٨تاوه ، وتطبا -الرقيقة 

 الديٍت يف األعماق .
 اإلغريقية تصور هللا .. أو او٢تة ؟ يكي  كانت األسطورة

لااان نساااتعرض ىناااا األسااااطَت كلهاااا ، وال الصاااورة الزرياااة الااايت كانااات تعااارض هباااا 
بشااااراً يااااائقي القااااوة ، ولكاااان نفوسااااهم  -علااااى أحساااان تقاااادير  -او٢تااااة ، يتصااااورىم 

مشااحونة ابلنااازوات الطائشااة واال٨تراياااات النزقااة الااايت يتااورع عنهاااا البشاار العااااديون .. 
تعرض أسطورة واحدة ذات داللة يف موضوع " العلم " ىي برومثيوس سارق وإ٪تا نس

 النار ا١تقدسة !
ىاااذه األساااطورة تصاااور العالقاااة باااُت البشااار واو٢تاااة عالقاااة صاااراع دائااام وضاااغينة 
وأحقاد . عالقة ال ترف ييها مشاعر الرٛتاة أو العطا  أو ا١تاودة .. وال يهادأ أوراىاا 

 حىت يشتعل من جديد .
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ئماة علاى الناار ا١تقدساة   انر " ا١تعرياة " ! البشار يريادون أن يساتولوا وا١تعركة قا
على ىذه النار ا١تقدسة ، ليعريوا أسرار الكون كلها ، ويصبحوا أ٢تاة ! واو٢تاة تاردىم 

 عنها يف وحشية وعن  ، لتنفرد وحدىا ابلقوة ، وتتفرد دو م ابلسلطان !
ىااام العالقااة الاايت اندساات يف أو هللا ! تلااك إذن ىااي طبيعااة العالقااة بااُت البشاار و

بياااُت ، وصااااارت تصااارف أيكاااارىم ومشااااعرىم بغاااَت وعاااي . العجاااز وحاااده ىاااو و األور 
الذي ٮتضعهم ١تشيئة هللا ! وىم غَت راضيان عن ىذا العجز وال ساكتيان عناو . يهام 
يف ٤تاولاااة دائماااة يطلبااااون " القاااوة " ويطلباااون " ا١تعرياااة " . ٭تااااولون دائمااااً أن يقهاااروا 

 -بلغاتهم الالشاعورية أيضااً  -قاوة الطبيعاة . أو  -بلغتهم  -العجز . أو يقهروا ىذا 
" ينتزعون " األسرار ! ينتزعو ا من اإللو الوثٍت القد  الذي كانوا ٭تاولون أن ينتزعوا 

 منو انره ا١تقدسة !
 -أعماق الالشاعور  يف -وهبذا الدايع ا٠تفي ا١تطبوع يف أعماق النف  الغربية 

غربيااون أن كااال خطااوة ٮتطوىااا " العلااام " تريااع اإلنسااان ياااوق نفسااو درجاااة ، ٭تاا  ال
 وتنزل اإللو من عليائو بنف  القدر !

وتظل " ا١تعركة " ىكذا دائرة   كل يتأ جديد من يتوحات العلم ٮتفاال اإللاو 
ويريع اإلنسان ، حىت قٌب اللحظة ا١ترقوبة اليت يتحلب ٢تا ريق الغارب ويتلها  إليهاا 

 اليت " ٮتلق " ييها اإلنسان اٟتياة ، ويصبأ ىو هللا !، اللحظة 
ولي  ىذا التعبَت مان عنادان نصاور باو أيكاار القاوم . يهاو نا  تعباَتىم ، قالاو 
جوليان ىكسلي يف كتابو " اإلنسان يف العادل اٟتديإ " . كما قالو غَته من العلماء 

 بيُت وىم ينددون بفكرة هللا ويكرة الدين !و األور 
  *     *   * 

ىذا الدايع ا٠تفي ا١تطبوع يف أعماق الانف  الغربياة كاان خانسااً ال شاك ٖتات 
القشرة ا١تسايحية الايت ظلات تطباع النفاوس األوربياة بضاعة قارون . وماا كاادت القشارة 
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تتفتت بفعل الصراع العني  الذي قام بُت الكنيساة ودارون ، أو باُت الادين ٔتفهوماو 
السطأ ما كان متوارايً من قبل ، وصار " العلماء الرٝتي وبُت العلم ، حىت برز على 

" ٬تهاارون ابلعااداوة السااايرة ، ويتعماادون البعااد عاان الاادين والعقياادة ، وينشاارون ىااذه 
اوراء الكايرة اليت تقول إن اإلنسان ىو الذي خلاق هللا ، ولاي  هللا ىاو الاذي خلاق 

 اإلنسان !!
من أجل  -ت يف ظاىرىا ولو تدين -ومن أجل ىذه الروح الوثنية يف حقيقتها 

ىااذه الااروح النااايرة ماان العقياادة ، ا١تسااتكربة علااى العبااادة ، ٧تااد ىااذه ا١تفارقااة العجيبااة 
باااُت اٟتسااان بااان ا٢تياااثم يف اإلساااالم ودارون يف أوراب . يبينماااا اٟتسااان بااان ا٢تياااثم وىاااو 

يف موضوع علمي ْتت جاف ال تريرف حولو نداوة ا١تشاعر  -يكتب يف البصرايت 
يبدأ حديثو ابسم هللا ، و٭تمده ويطلب منو التوييق ، ٧تد دارون  -العقيدة وال أنوار 

وىاااو يكتاااب عااان " اٟتيااااة " و " األحيااااء " و " التطاااور " ، عااان موضاااوع يشاااهد  -
ٔتعجزة ا٠تلق ويكشا  عان ياد ا٠تاالق ا١تبدعاة يف كال خطاوة ، ويستجيااش الوجادان 

يستًت يف " الطبيعة " اليت يقاول  ٧تده ينفر من ذكر هللا ، ويروح -اب٠تشوع والعبادة 
عنها " إ ا ٗتلق كل شيء وال حد لقدرهتا ! " سبحان هللا ! وماا هللا إذن إن كانات 
ىذه ىي الطبيعة ؟ وكي  تقسو القلوب حىت ٘تناع نفساها منعااً مان ذكار هللا بصاريأ 

يتعمااى  -وىااو واضااأ الداللااة  -لفظااو وصاافتو يف ىااذا ا١تقااام ؟! وال يكتفااي بااذلك 
تو عن القصد والتدبَت يف خلاق ا٠تاالق ا١تادبر ، ياَتوح يصا  إ٢تاو اٞتدياد الاذي بصَت 

وىو البشر  - نو ٮتبط خبط عشواء ! لغَت شيء سوى أنو  -الطبيعة  -يسجد لو 
 أن يدرك كل أسرار اٟتياة ! عدل يستط -احملدود الطاقة الضئيل العلم 

 وما نريد أن نظلمهم .. أولئك العلماء !
ظاارويهم احملليااة يف أوراب ىااي الاايت كفاارهتم ماان الاادين ! ورٔتااا كاناات يرٔتااا كاناات 

ة الااااايت كانااااات الكنيساااااة األوربياااااة تعامااااال هباااااا العلمااااااء مااااان أمثاااااال  اة البشعااااااالوحشيااااا
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كوبرنيكاااوس وجااااليليو ، يتعاااذهبم وٖترقهاااام مااان أجااال نظااارايهتم العلمياااة الااايت ٗتاااال  
ا كاناات ىااذه الوحشااية ىااي ا١تعلومااات " ا١تقدسااة " الاايت تتشاابإ هبااا الكنيسااة .. رٔتاا
 اليت أوجدت ا٠تصومة والبغضاء بُت " العلماء " والدين !

 ولكننا نتبع يقط حوادث التاريخ ..
يمنااذ حاادثت ىااذه الفرقااة العنيفااة بااُت الاادين والعلاام يف أوراب .. منااذ سااار كاال 
منهمااا يف طريااق ٮتااال  اوخاار ويناصاابو العاااداء ..  لاات الغاارب كلااو يلساافة مادياااة 

يرة ، ال تاا من ابهلل ، وال ٖتّكمااو يف أماار ماان أمااور اٟتياااة ، ويف أماار العلاام ملحاادة كااا
 خاصة من بُت كل أمور اٟتياة !

ومضااات ا١توجاااة الااايت أطلقهاااا دارون قخاااذ أخااار ماااداىا .. يتجااارف مااان طرياااق 
 العلم كل الًتاث اإلنسا  ا٠تالد من عقيدة وأخالق وتقاليد ..

ومااااارك  يلااااواثن العقياااادة ويصااااوران وطلااااع إذل الوجااااود ماااان بعااااد دارون يرويااااد 
الاانف  اإلنسااانية صااورة بشعاااة مليئااة ابألقااذار .. أقااذار اٞتاان  عنااد يرويااد ، وأحقاااد 

 الصراع الطبقي عند مارك  .
وطلااااع علماااااء كثااااَتون .. يف الطبيعااااة والكيمياااااء والفلااااك والرايضااااة والطااااب .. 

 -لعلاوم .. ولكانهم يشتملون على عبقرايت جبارة ، ويفتحون أياقاً جبارة يف ىاذه ا
ىدداياة هللا  -عان عماد  -يريضون السَت يف طريق العقيدة ويتنكبون  -مع األس  

! 
لقااد وعاات أوراب جانباااً ماان الاادرس ، حااُت اختلطاات اب١تساالمُت يف األناادل  ، 

 ونقلت عنهم ا١تعارف وطريقة الدراسة .
 والكفاح .واٞتلد أخذت عنهم اٞتد والقصد والعزٯتة .. والصرب 

 عنهم احًتام العلم والتوير على البحإ واإلخالص يف الدراسة . أخذت



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 46  

 ولكنها أبت أن قخذ هللا ، وقخذ العقيدة .
 ُتماااان أياااادي ا١تساااالمُت حاااا -ة ا١تعريااااة شااااعل -ولقااااد وقعاااات الشااااعلة ا١تقدسااااة 

شغلتهم الفنت واللذائذ عن ا١تضي يف الطريق .. يتلقفتها أوراب . وسارت هبا قدماً .. 
 يف كل ميدان . حىت يجرت الذرة وأطلقت طاقتها يف الفضاء ..خطوات جبارة 

ولكنهاااا دل تكااان تساااَت يف طرياااق هللا . دل تكااان قخاااذ العلااام يريضاااة كماااا وصااافو 
 . يريضة ت دى إذل هللا ، ويتقرب هبا اإلنسان من ٛتاه . -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرسول 

باااو يف طرياااق الشااار ،  يقاااد تلقفاااو الشااايطان .. وساااار وإذا ٗتلاااى العلااام عااان هللا
 وأبعد يف طريق الضالل .
يصاااابأ أداة الكفاااار ، ويبعااااد  -منحااااة هللا إذل اإلنسااااان  -أول الشااااار أن العلاااام 

 اإلنسان عن هللا !
يصاااابأ ذريعااااة الناااااس إذل  -النااااور الااااذي يهاااادي اإلنسااااان إذل اٟتااااق  -والعلاااام 

قتصاااادية الباطااال ، يف كااال منحاااى مااان منااااحي اٟتيااااة ! يف البحاااوث االجتماعياااة واال
 والسياسية واألدبية والفكرية والروحية ، وكل ْتإ من البحوث !

يصااابأ أداة الفساااق وا٠تاااروج  -الاااذي " يعااارف باااو اٟتاااالل واٟتااارام "  -والعلااام 
 على األخالق ، بنظرايت " علمية " ت يد الفساد !

يصابأ أداة التحطايم ٢تاذه البشارية  -طريق اإلنسان إذل ا٠تَت البشري  -والعلم 
ددىا اب١توت ا١ترعب كأبشع ماا شاهده اإلنساان .. وماا تازال ٕتربتاو " الصاغَتة " ، يه

 يف األذىان !ماثلة يف ىَتوشيما و٧تازاكي 
 .. ذلك ألنو دل يعد " يريضة " .. وإ٪تا مطية من مطااي الشهوات !

*     *     * 
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وا١تسااااالمون الياااااوم يف حاجاااااة إذل حكماااااة رساااااو٢تم يتااااادبرو ا ، ويتشااااااربو ا إذل 
 ألعماق .ا

يف حاجااة ألن يُرجعااوا إذل العلاام قداسااتو واحًتامااو . وقااد صاااروا يتلهااون بااو يف 
 عبإ ياضأ ال يليق ابلبشر العاديُت يضاًل عن ا١تسلمُت .

إ م أيخذونو يف استرفاف العابإ .. إن كانوا طلبة يف ا١تدارس وا١تعاىد ، أو 
أو الشاااهرة مااان أقااارب " أسااااتذة " يدرساااون للطاااالب ! غايتاااو الوظيفاااة أو الكساااب 

 طريق . ووسيلتو الغش وا٠تداع والتلفيق !
إ ام ال يعطوناو مان اٞتاد والعناياة واالحاًتام حاىت ماا تعطياو أوراب الكاايرة   وىاام 
أوذل مااان األوربيياااان ابلتقالياااد العلمياااة العريقاااة الااايت ساااار عليهاااا جااادودىم حاااُت كاااانوا 

 .يعيشون يف ظل اإلسالم ، ويستمدون من روح اإلسالم 
، يردىم إذل احاًتام العلام وتقاديره  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لذلك ىم يف حاجة ٢تدي الرسول 

 ، ويعيدىم لروح اٞتد واإلخالص .
وىاام يف حاجااة إليااو كااذلك ليعياادوا السااالم للقلااب البشااري ا١تماازق بااُت الاادين 
 -والعلاام ، والاادين واٟتياااة ، الغااارق ماان جااراء ذلااك يف تيااار الشاار والضااالل ، وىاام 

قاد الساالم يف الاذين يساتطيعون ع -مناون  نفساهم وحدىم ، حاُت ي مناون ابهلل وي  
وطريااق العلاام .. باال  توحااد ذلااك القلااب ، بعقياادهتم الفرياادة الاايت توحااد طريااق الاادين 

 األرض ، وتصل العمل ابلعبادة والدنيا ابوخرة   وتصل ا١تعرية بطريق هللا .و السماء 
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 جيبْ قَدْبدَل أن تَددعوا َفاَل أ

 
يعرياات يف وجهااو أن قاااد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عاان عائشااة ل قالاات   دخاال علااايَّ الناايب 

حضااره شاايء ، يتوضااأ ومااا كلاام أحااداً ، يلصااقت ابٟتجاارة أسااتمع مااا يقااول ، يقعااد 
علااى ا١تناارب ، يحمااد هللا وأثااٌت عليااو ، وقااال   " اي أيهااا الناااس . إن هللا يقااول لكاام   

وا اااوا عااان ا١تنكااار قبااال أن تااادعوا ياااال أجياااب لكااام ، وتساااألو  ياااال  ماااروا اب١تعاااروف
أعطيكم ، وتستنصرو  ياال أنصاركم " . يماا زاد علايهن حاىت نازل . رواخ ابان ماجاة 

 (13) وابن حبان يف صحيحو
*     *     * 

اي هللا ! أو حقاً يدعو الناس يال يستجيب هللا ٢تم ؟ هللا الذي يقول   وساعت 
هللا الذي يقول   وإذا سألك عبادي عٍت ي   قريب أجيب دعوة  رٛتيت كل شيء ؟
 الداع إذا دعان " ؟
 ٭تدث ذلك ؟ نىل ٯتكن أ

 صدق هللا . وصدق رسولو . وما ٯتكن أن يكون ذلك إال حقاً !
   يرقاً ويقشعر الوجدان رعباً .فوإنو ٟتق ترٕت  لو الن

ن دو م رٛتة هللا ؟ و١تان وماذا يبقى للناس إذن ؟ ماذا يبقى ٢تم إذا أوصدت م
يلجئون يف ىذا الكون العريال كلو وقد أوصد الباب األكرب الذي توصد بعده ٚتيع 
األباااواب .. ويبقاااى اإلنساااان يف العاااراء . العاااراء الكامااال الاااذي ال يساااًته شااايء ، وال 

 ٭تميو شيء من لفحة ا٢تاجرة وقسوة الزمهرير ؟
                                                           

 د 39رقم  03ص  1الترغيب والترىيب د ج   (13)
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اتو أن يتريلاو .. ألناو أيظاع مان أن إنو ا٢تول البشع الذي يتحامى ا٠تيال ذ أال
 يطيقو ا٠تيال .

ا٠تيط الاذي ٯتساكو ابلقادرة القااىرة القاادرة قاد انقطاع .. ياراح يهاوي . يهاوي 
إذل حيااااإ ال يعلاااام أحااااد وال يالحقااااو خيااااال . يهااااوي يف الظلمااااات . يتقلااااب علااااى 
. الدوام . يصطدم يف كل شيء . يتحطم .. تتمازق أوصاالو .. يتنااثر يف كال إتااه .

ااَماِء  م مااا ال يطيااق   )وكاال " جاازء " ماان نفسااو يااذوق ماان اوال َااا َخاارَّ ِمااَن السَّ َيَكَأ٪تَّ
ُر َأْو تَاْهِوي بِِو الرِّيُأ يف َمَكاٍن َسِحيقٍ   . (14)(  يَاَتْرطَُفُو الطَّياْ

ذلااك ىااو ا١ترلاااوق البااائ  الااذي يدعااااو هللا يااال ٬تيبااو ، ويساااألو يااال يعطياااو ، 
 ويستنصره يال ينصره .

الاااذين يدعوناااو  -ا١تسااالمُت  -هاااال كتاااب هللا ذلاااك ا٢تاااول البشاااع علاااى عبااااده ي
 ويسألونو ويستنصرونو ؟! 

نعاام .. حااُت يكفااون عاان األماار اب١تعااروف والنهااي عاان ا١تنكاار .. ولااو  ضااع  
 اإلٯتان .

*     *     * 
 لقد اقتضت إرادة هللا أن يكون اإلنسان خليفة يف األرض .

ىاو  -الاذي يساتمد قوتاو مان هللا  -ون اإلنسان واقتضت إرادتو كذلك أن يك
 القوة الفعالة يف ىذا الوجود .

 . (15)( َوَسرََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ) 

                                                           
 [ د 20سورة السج ]   (14)

 [ د 02سورة الجدثية ]   (15)
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اإلنسان ىو الذي يعمل . واإلنسان ىو الذي ينتا . واإلنسان ىو الذي غَت 
 ضاع .الواقع ، واإلنسان ىو الذي ينش  النظم ويقيم األو 

اإلنسان ىو القاوة اإل٬تابياة يف األرض ، يف ذات اللحظاة الايت يسالم كياناو كلاو 
هلل . باال ماان ىااذا اإلسااالم الكاماال هلل ، يسااتمد اإلنسااان طاقتااو اإل٬تابيااة كلهااا علااى 

يعاً ِمْنُو األرض ! )   (16)( َوَسرََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ٚتَِ
ُسااْبَحانَُو ِإَذا  ) أن يكااون اإلنساان ىاو أداتااو العاملاة يف األرض . لقاد اختاار هللا

َااا يَاُقااوُل لَااُو ُكااْن يَاَيُكااونُ  وعلااى ذلااك جاارت ساانتو منااذ خلااق األرض  ( َقَضااى أَْمااراً يَِ ٪تَّ
 واإلنسان .

" مقيااداً " بساانتو علااى النحااو الااذي يتصااوره العقاال لااي  وهللا ساابحانو وتعاااذل 
 الطبيعيااااة " ١تغلااااق البصااااَتة ، وىااااو يتحاااادث عاااان " القااااوانُتالغااااريب اٞتاحااااد الضاااايق ا

 ن أن تتغَت .. ومن ٍب ينكر ا١تعجزات !كوحتميتها اليت ال ٯت
كاال ! لاي  هللا مقيادا بساانتو وال ٤تكومااً هباا ، سابحانو وتعاااذل عان ذلاك علااواً  

 ، وياق حكمتاو الايت يعلمهاا كبَتاً . والدليل أنو يصنع ا٠تاوارق وا١تعجازات حاُت يرياد
 حده وال يطلع عليها أحداً من خلقو .و 

ولكاان مشاايئتو ساابحانو ىااي الاايت اقتضاات أن تسااَت األمااور علااى ىااذه الساانة ، 
حىت يعرف الناس النتائا حاُت يعرياون األساباب ، ييساَتوا يف األرض علاى بصاَتة ، 

 حىت وىم ال يعلمون الغيب احملجب عن األبصار .
 وكان ذلك رٛتة ابلناس وىدى لبصائرىم .

                                                           
يج التربينننة انظنننر " السنننمبية واةيجدبينننة " فننني ف نننل " خبنننوات مت دبمنننة فننني الننننفس الب نننرية " منننن كتننندب " منننن  (16)

 اةسالمية " د
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الايت شااءت إرادة هللا اٟتارة القاادرة أن تكاون  -على أساس ىذه السانة الثابتاة ي
يستطيع الناس تفهم الكون من حو٢تم ، والتعرف على أسراره ، والتوييق بُت  -اثبتة 

 أنفسهم وبُت الكون واٟتياة .
ي اوكل " العلم " الذي علمو الناس منذ البدء حاىت الياوم ، وكال ا١ترًتعاات التا

ا ، وكال الفوائاد الايت جنوىاا ، وا٠تادمات الايت حصالوا عليهاا دل تكان لتوجاد اخًتعوى
 لوال ثبوت السنة واطرادىا وعدم ٗتلفها .

وكذلك اٟتياة اإلنسانية يف ٤تيطها الشامل .. يكل النظم القائماة علاى ٕتاارب 
وال البشارية   الانظم السياسيااة واالقتصاادية واالجتماعياة والعمرانياة .. دل تكان لتقاوم لا

ثبااوت ىااذه الساانة واطرادىااا . يهااذا وحااده ىااو الااذي ٬تعاال للتجربااة قيمااة ، و٬تعلهااا 
 ٣تااًل للفائدة و٤تاًل لالعتبار .
إذا كانت   -علمية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية  -وإال يما قيمة التجارب 

كل ٕتربة منقطعة عن غَتىا ، قائمة بذاهتا ، ال تتصل بشيء وال تنتهي إذل شيء ؟ 
ضااااوا عاااان األول ويقبلااااوا علااااى يااا  يااااتعلم الناااااس أن ىااااذا ضااااار وىاااذا انيااااع ، ييعر وك

 ؟األخَت
ىي رٛتاة هللا إذن ابلنااس أن ٬تعال ٢تام سانة اثبتاة ، و٬تعلهاا واضاحة ، و٬تعلهاا 

 ٤تاًل للعربة ، ويوجو إليها الضمائر ، ويوقظ ٢تا القلوب  
أْلَْرِض يَاااااْنظُُروا َكْيااااَ  َكاااااَن َعاِقبَااااُة قَااااْد َخلَااااْت ِمااااْن قَاااااْبِلُكْم ُسااااَنٌن َيِسااااَتُوا يف ا) 

  (  17)(  َىَذا بَاَياٌن لِلنَّاِس َوُىدًى َوَمْوِعظٌَة لِْلُمتَِّقُتَ  اْلُمَكذِِّبُتَ 
*     *     * 

                                                           
 [ د 022 - 027سورة خل عمران ]   (17)
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أن يكااون البشاار ىاام أدوات العماال يف  -كمااا قلنااا   -وقااد اقتضاات ىااذه الساانة 
 األرض وىم كذلك أدوات التغيَت  

ُوا َما ِ َنْاُفِسِهْم ِإنَّ اَّللََّ ال ) ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يُاَغَتِّ  (18)(  يُاَغَتِّ

ولااااان يعجاااااز هللا سااااابحانو أن يغاااااَت ماااااا ابلقاااااوم دون أن يغاااااَتوا ماااااا  نفساااااهم . 
يالسااماوات واألرض ومااان ياايهن ملكاااو . وىاااو القاااىر ياااوق عباااده . وىاااو ا١تتصااارف 

 وحده يف اٞتميع ٔتا يشاء وكيفما يشاء .
يكااون اإلنسااان عنصااراً إ٬تابياااً يف اٟتياااة . وأن يكااون  ن.. أولكنااو ىكااذا شاااء 

مرتبطااااً ألرادة اإلنسااان ، مقضاااياً عاان طريقاااو ، انيااذاً مااان  -وىااو إرادة هللا  -التغيااَت 
 خاللو ، ٦تتزجاً بكيانو كلو من عمل ويكر وشعور .

واٟتمد هلل من اإلنسان أن جعل لو كل ىذه القيمة يف األرض .. وإال يما ىو 
ذاتو لوال ىذا العط  الراب  عليو ؟ لاوال تلاك النفراة اإل٢تياة الايت جعلات مناو ماا يف 

ىو عليو . ألاي  ىاو مان طاُت ىاذه األرض ، يساتوي يف ذلاك ماع الصرصاار اٟتقاَت 
 والوحش الكاسر واٟتيوان البهيم ؟

 ولكن ٢تذا التكر  تبعاتو ومقتضياتو ..
وأن يعماال ٔتقتضااى ذلااك يف واقااع تبعاتااو أن يكااون اإلنسااان قااوة إ٬تابيااة حقاااً ، 

 اٟتياة .
تبعاتاااو أن يعمااال ، وأن يكاااايأ ، وأن يصاااارع ، وال يسااالِّم ، وال ينراااذل ، وال 

 يستكُت .
اااَر أُمَّاااٍة تبعاتاااو أن أيمااار اب١تعاااروف وينهاااى عااان ا١تنكااار ويااا من ابهلل   )   اااُتْم َخياْ ُكناْ

َهْونَ   . (19)( َعِن اْلُمْنَكِر َوتُاْ ِمُنوَن اِبَّللَِّ  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َقُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَاناْ
                                                           

 [ د 00سورة الرع  ]   (18)
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ره .. بيااااده ، ياااا ن دل يسااااتطع يبلسااااانو .. ياااا ن دل ايغياااا نتبعاتااااو إذا رأى ا١تنكاااار أ
 يستطع يبقلبو .. وىو أضع  اإلٯتان .

*     *     * 
ولي  ا١تعروف أو ا١تنكار شايئاً ٤تادوداً يف ىاذه األرض ، أو مياداانً دون ميادان 

. 
، ٯتكاان أن ٬تااري اب١تعااروف وٯتكاان شاائون الناااس ، كارب أو صااغر  كال شااأن ماان

٬تااري اب١تنكاار . وتبعااات اإلنسااان تسااتلزم مالحقتااو ٢تااذه الشاائون كلهااا ، والرقابااة  نأ
عليهاااا ، والتأكاااد مااان جريهاااا اب١تعاااروف وبعااادىا عااان ا١تنكااار ! وإال .. يالنتيجاااة ىاااي 

 الفساد !
راقاب النااس شائون األرض ، تلك أيضاً ىي سنة هللا . يقاد اقتضات سانتو أن ي

َولَااْوال َديْااُع اَّللَِّ  ويااديع بعضااهم بعضاااً إذل الصااالح والرشااد ، وإال يساادت األرض   )
 . (20)(  النَّاَس بَاْعَضُهْم بِبَاْعاٍل َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ اَّللََّ ُذو َيْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمُتَ 

كنهاا كاذلك ىاي السابيل األوحاد وإ ا لتبعاة ثقيلاة تناوء ْتملهاا األكتااف .. ول
ور ، يحااُت ياا دي كاال إنسااان واجبااو ماان األماار اب١تعااروف والنهااي عااان االنتظااام األماا

. عيش ، وال ٬ترؤ ا١تنكر أن يستأسدال ٬ترؤ الباطل أن ي -مع اإلٯتان ابهلل  -ا١تنكر 
 ويظل اٟتق ىو القوة الغالبة الفعالة اليت تسيطر على األمور .

ذا الواجااب ا١تقاادس يالشاار يغااري ، والشاار يهاايا ، والشاار أماااا حااُت ينااام عاان ىاا
 يسيطر على اٟتياة .

 وقد جرت سنة هللا بذلك يف التاريخ ..

                                                                                                                                                                      
 [ د 001سورة خل عمران ]   (19)

 [ د 310سورة الب رة ]   (20)
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أٯتا أمة حية متيقظة ، ترقب شائو ا بنفساها ، وٖتارص علاى أداء كال واجاب ، 
 وتنفر من كل تقصَت ، يهي األمة الناجحة ، وىي اليت ٘تلك السلطان .

ون النااااس يلااام يسااايطر علاااى شااائ لااات ، وتركااات الباطااالوأٯتاااا أماااة تراخااات وأ٫ت
 ، يهي األمة الفاشلة ، وىي األمة اليت حل هبا الدمار .تنصره

 وقوة اجملتمع وضعفو رىُت هبذا وذاك .
يااااجملتمع الاااذي يتناصاااأ النااااس يياااو اب٠تاااَت ويتنااااىون عااان ا١تنكااار ، ىاااو اجملتماااع 

حثيثااً ، وينتقال مان خاَت إذل خاَت ، ا١تًتابط ا١تتساند القوي ، الذي يتقدم إذل األمام 
ْتكااام تضااااير الطاقاااة وتوجههاااا إذل اإلصاااالح . واجملتماااع الاااذي أيٌب ا١تنكااار يياااو كااال 
إنسان على مزاجو ، ويًتكو اوخرون ١تا يفعال ، ىاو اجملتماع ا١تفكاك ا١تنحال ، الاذي 
ٯتضاااااي إذل الاااااوراء حتمااااااً ، وينتقااااال مااااان ضاااااع  إذل ضاااااع  ، ْتكااااام تبااااادد الطاقاااااة 

 إذل الشر . وانصرايها
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبٍِت ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َماْرَ َ َذلِاَك ٔتَاا ) 

(  َكااانُوا ال يَاتَانَاااَىْوَن َعااْن ُمْنَكااٍر يَاَعلُااوُه لَبِااْئَ  َمااا َكااانُوا يَاْفَعلُااونَ  َعَصااْوا وََكااانُوا يَاْعتَااُدونَ 
(21)  

 يف التاريخ اٟتديإ .وكذلك لعن الغرب 
أمااا ا١تساالمون األوائاال ، الااذين كااانوا خااَت أمااة أخرجاات للناااس ، والااذين كااانوا 

. يقد كانوا أمة قوية قااىرة غالباة أيمرون اب١تعروف وينهون عن ا١تنكر وي منون ابهلل ،
أمة متينة البناء وثيقة األسااس . أماة اساتطاعت أن تكاايأ كال قاوى الشار وتعايش . 

مات الظا١تاة مان داخلهاا ، والغازاة الربابارة مان خارجهاا ، مان التتاار مارة تكايأ اٟتكو 
 . وتصمد ٢تذا الشر كلو وتتغلب عليو ..والصليبيُت مرة 

                                                           
 [ د 79 - 72سورة المدة ة ]   (21)
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يلمااا كفااوا .. ١تااا تعبااوا ماان األماار اب١تعااروف والنهااي عاان ا١تنكاار .. ١تااا عااادوا ال 
ينهااا ٢تاام هللا يتناااىون عاان منكاار يعلااوه .. جاارت علاايهم الساانة األبديااة ا٠تالاادة الاايت ب

وحااذرىم منهااا .. يصاااروا يتااااتً متهاااوايً تلتقمااو قااوى الشاار ماان الااداخل وا٠تااارج علااى 
 السواء .

ولقد يبدو ألول وىلة أن العادل اإلسالمي قد ضع  وىان واساُتعمر ألناو غارق 
يف اٞتهالة والتأخر واال٨تطاط واٞتمود . وألنو انقسم على بعضو يتنازعتو األحقااد . 

و الطغااااة كاااانوا مشاااغولُت بلذائاااذىم عااان أن يلتفتاااوا إلصاااالح الشاااعب . وألن حكامااا
وألن ا١تظادل االجتماعية واالقتصادية قسمت الناس إذل طغمة ظا١تاة مان ا١تاالك ٘تلاك  
كاال شاايء ، وعبياااد ماان الشاااعب ال ٯتلكااون شااايئاً غااَت الاااذل والفقاار وا٢تاااوان . وألن 

وا٨تسارت بينماا كانات أوراب تصاعد  القوة اٟتربية واإلنتاجية للعادل اإلسالمي تضاءلت
 يف كل ميدان ..

وإنااو لكااذلك حقاااً وصاادقاً .. ولكاان مااا ذاك ؟ مااا ىااو يف حساااب اٟتقااائق إال 
 السكوت عن ا١تنكر وعدم األمر اب١تعروف ؟!

 (22)( َوِإَذا َحَكْمُتْم بَاُْتَ النَّاِس َأْن َٖتُْكُموا اِبْلَعْدِل  أدل أيمر هللا ابلعدل   )
ِإنَّ الَّااِذيَن تَاَويَّاااُىُم اْلَمالِئَكااُة ظَاااِلِمي أَنْاُفِسااِهْم قَاااُلوا ت للظلاام   ) وعاادم السااكو 

ااُتْم قَاااُلوا ُكنَّااا ُمْسَتْضااَعِفَُت يف اأْلَْرِض قَاااُلوا أدلَْ َتُكااْن أَْرُض اَّللَِّ َواِسااَعًة يَاتُاَهاااِجُروا  يِاايَم ُكناْ
ولكاانهم تركاوا حكااامهم يظلمااو م ( 23) ( َمِصاَتاً  ِييَهاا يَُأولَئِااَك َماْأَواُىْم َجَهاانَُّم َوَساااَءتْ 

 واستكانوا ٢تم يلم يغَتوا عليهم ؟

                                                           
 [ د 12سورة النسدء ]   (22)

 [ د 97سورة النسدء ]   (23)
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َماااا اْساااَتطَْعُتْم ِماااْن  َوَأِعااادنوا ٢َتُااامْ أدل أيمااار هللا ألعاااداد العااادة واستحضاااار القاااوة   ) 
بوا ابٞتهااد يف ولكنهم سكتوا عن االستعداد وضعفوا واساتكانوا ، ودل يطاال (24)( قُاوَّةٍ 

 جهوا إليو ؟ ودل يتسبيل هللا
ْنَساااَن َمااا دلَْ  الَّااِذي َعلَّااَم اِبْلَقلَاامِ  اقْاااَرْأ َورَبنااَك اأْلَْكااَرمُ أدل يكاارم هللا العلاام   )  َعلَّااَم اأْلِ

يلاام يسااعوا إذل العلاام ( 26)وحااال عليااو رسااولو   " طلااب العلاام يريضااة "  (25)(  يَاْعلَاامْ 
 وغرقوا يف اٞتهالة ؟

يًتكاوه دولاة باُت  (27) ُدولَاًة بَااُْتَ اأْلَْغِنيَااِء ِماْنُكْم ( ل )أدل أيمر هللا  ال يكون ا١تا
اإلقطاعيُت ودل يثوروا عليهم إحقاقاً لكلمة هللا يف األرض ، وإحقاقاً للعدل الذي أمر 

 بو هللا ؟
وُىنَّ اِبْلَمْعاااُروِف ( َوَعاِشااارُ  أدل أيمااار هللا الرجاااال أن يعاشاااروا النسااااء اب١تعاااروف )

ظلاااااام وأجحفااااااوا ْتقااااااوقهن ، وتركااااااوىن طعمااااااة للجهاااااال واناااااازواء يعاشااااااروىن ابل (28)
يررجااات مااان باااُت أياااديهم  -وىااان صاااانعات الطفولاااة  -الشرصاااية وضاااَلة الكياااان 

 أجيال من البشر ىابطة األنف  ٤تدودة اوياق ضئيلة اإلنسانية ؟
 يأي معروف أمروا بو وأي منكر  وا عنو ، وأي إٯتان ابهلل ؟

. وغضب عليهم هللا .. ياستعبدوا وىم األعلاون عندئذ جرت عليهم سنة هللا .
ُتْم ُمْ ِمِنُتَ لو كانوا م منُت   )   . (29) ( َوال هَتُِنوا َوال َٖتَْزنُوا َوأَنْاُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكناْ

*     *     * 
                                                           

 [ د 01سورة اةنفدل ]   (24)

 [ د 1 - 2سورة العمق ]   (25)

 انظر الف ل السدبق بيذا العنوان د  (26)

 [ د 7سورة الس ر ]   (27)

 [ د 09سورة النسدء ]   (28)

 د [ 029خل عمران ] سورة   (29)
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تلااااك ساااانة هللا .. أيماااارون اب١تعااااروف وينهاااااون عاااان ا١تنكاااار .. أو يدعونااااو ياااااال 
  يعطيهم ، ويستنصرونو يال ينصرىم ..يستجيب ٢تم ، ويسألونو يال

ىااام أدوات هللا يف األرض . وعااان طاااريقهم  -شااااءت حكمتاااو ذلاااك  -أل ااام 
ُوا َماااا ) ينفاااذ هللا أماااره . كاااذلك اقتضااات سااانتو    ُ َماااا بَِقاااْوٍم َحاااىتَّ يُاغَاااَتِّ ِإنَّ اَّللََّ ال يُاغَاااَتِّ

 تلاك األدوات ، أو بغااَت عاان التغياَت بغاَت -سابحانو  -ال عجازاً مان هللا  نْاُفِساِهْم ( َِ 
أدوات على اإلطالق ، ولكن تكرٯتاً ٢تذا ا٠تليفة يف األرض ، ومنَحو حرية التصارف 

 وحرية السلوك .
صالى هللا  -وحُت نفهام ىذه السنة نفهم ذلك اٟتديإ الذي نطق بو الرساول 

 . -عليو وسلم 
ياا ن الساانة ياا ذا كاناات األدوات جاااىزة للعماال ، متوجهااة إليااو ، متااويرة لااو .. 

 ، والعمل ينفذ ، واإلصالح يتم .٘تضي 
كذلك يف طريقهاا . وإذا كانت األدوات معطلة أو ياسدة .. ي ن السنة ٘تضي  

٘تضي ابإلبقاء على الفساد ، والزايدة ييو ، وعدم التغبَت عليو ، وعدم اإلصالح يياو 
. 

،  وعناادما ياادعو الناااس وىاام قاعاادون عاان العماال ، وحااُت يسااألون وىاام كساااذل
وحُت يستنصرون وىم ال يعدون عدة النصار .. يعناد ذلاك ال يساتجيب هللا ٢تام وال 

 يعطيهم وال ينصرىم ..
 أل م ال يستحقون النصر ..

 وكي  يستحقون وىم قاعدون ؟!
 وكي  يثبتون عليو لو منحهم هللا إايه ؟!
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ياااأنزل علااايهم النصااار وىااام قاعااادون . َأَو  -سااابحانو  -ىاااب أن هللا غاااَت سااانتو 
اسااااادون مفسااااادون ، متهاااااالكون فظوناااااو ؟ أيااااادوم ٢تااااام ؟ وكيااااا  ٭تفظوناااااو وىااااام ي٭ت

 ، ال قدرة ٢تم وال عزٯتة وال دراية  مر من األمور ؟متهاوون
ُ لِاااَيْظِلَمُهْم َوَلِكاااْن َكاااانُوا أَنْاُفَساااُهْم مااان أجااال ذلاااك ال ينصااارىم . )  َوَماااا َكااااَن اَّللَّ

 . (30) ( ْظِلُمونَ يَ 
ر واضااحة . إن هللا قااد اختااار أن يكااون اإلنسااان إن طريااق النصاار واالسستنصااا

 ، ويهتااادي إلياااو ، ويعمااال مااان ىاااو أداتاااو ا١تنفاااذة يف األرض ، حاااُت يساااتقيم إذل هللا
 ، و٭تبو وٮتشاه .أجلو

يمن أراد النصر ، من أراد أن يدعو هللا ييجيبو ، ويسألو ييعطيو يلايكن حياإ 
 وينفع العطاء .، النصر  عل عليو نصره وعطاءه يينفيريده هللا ، وحيإ يُاْنزِ 

وطريق هللا واضحة . والنصر والعطاء من ىذا الطريق وحاده . يمان أراد النصار 
يليسر يف الطريق وليمال قادماً . ي ناو ماالق وعاد هللا اٟتاق . وال ٮتلا  هللا وعاده . 
أمااا إن ىجاار الطريااق األوحااد ، وراح يتسااكع يف كاال طريااق غااَته ، يماان أياان يصاايبو 

 صرف عنو وموليو األدابر ؟النصر ، وىو من
*     *     * 
اٞتانب الذي نسيو ا١تسلمون  -ولقد وعت أوراب جانباً من سنة هللا يف األرض 

 اٞتانب الذي وعاه ا١تسلمون ! -اليوم . ونسيت منها جانباً أخر 
اإلنسان ىو القوة الفعالاة يف األرض . وأن الطاقاة البشارية  نولقد وعت أوراب أ

ح . مان أجال ذلاك إتهات ٫تاتهم لتجنياد ىاذه الطاقاة ، وتوجيههاا ىي أداة اإلصاال
 إذل العمل ا١تنتا يف واقع اٟتياة .

                                                           
 [ د 11سورة العنكبوت ]   (30)
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لااااادأب ا١تناااااتا ط والتنظااااايم واووصااااالوا يف ذلاااااك إذل درجاااااة معِجباااااة مااااان النشاااااا
 .العجيب

ذلاااك ماااا نسااايو ا١تسااالمون الياااوم وىااام يتواكلاااون ويتقاعساااون ، وينتظااارون وىااام 
 قاعدون .

  !ولكن أوراب نسيت هللا
 نسيت أن تعمل يف سبيلو ، وتعيش يف سبيلو ، وتنتا يف سبيلو .

 ومضت بطاقتها اإلنتاجية الضرمة يف سبيل الشيطان .
 ومن ٍب قام ىذا الصراع الرىيب الذي يوشك أن يدمر وجو األرض .

 وا١تسلمون يعريون هللا .
 " . (31)ولكنهم يعريونو يف ظاىر قلوهبم وال ٭تفظونو   " احفظ هللا ٭تفظك 

يعريونو وال أي٘ترون  مره وال ينتهاون بنهياو وال يعملاون يف سابيلو ، ويشاركون باو  
ومااا  ( َوَمااا قَااَدُروا اَّللََّ َحااقَّ قَااْدرِهِ ) كثااَتاً ماان قااوى األرض ا١تاديااة أو البشاارية سااواء . 

 عبدوه حق عبادتو . ومن ٍب يهم ال يسَتون بعد على الطريق .
كانت سانتو   نيعمل و٬تتهد يصل إذل شيء .. وإن وقد اقتضت سنة هللا أن م

قد اقتضت كذلك أنو يضيع ىذا الشيء يف النهاية ما دل يسار يف الطرياق الاذي رٝتاو 
 هللا . وىو ما يوشك أن ٭تدث يف الغرب اليوم .

يعاارف هللا  -نظاارايً  -ولكاان ماان ال يعماال ال ٬تااد علااى اإلطااالق .. ولااو كااان 
 ويدعوه ويسألو العطاء !

                                                           
 س يث رواه الترمذي د  (31)
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وََكااااَذِلَك ون ىاااام ا١تكلفااااون أن يهاااادوا البشاااارية الضااااالة إذل الطريااااق   ) وا١تساااالم
(  (32)َشِهيداً  َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكمْ 

. 
ولان يهادوا النااس حاىت يهتادوا ىام أواًل إذل هللا ويساَتوا علاى الطرياق . والطرياق 

عروف كما رٝتو هللا   " إن هللا يقول لكم   مروا اب١تعروف وا وا عن ا١تنكر قبل أن م
 " .تدعوا يال أجيب ..

                                                           
 [ د 012سورة الب رة ]   (32)
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 (33)ال تفدّكروا ِف ذاِت هللا 

  
 سبحانو ، وىل يطيق بشر أن يفكر يف ذاتو ؟

ىل تطيق الاذرة ا٢تائماة التائهاة الفانياة احملادودة أن ٖتايط ْتقيقاة األزل واألباد ، 
 ال أخر ٢تا وال حدود ؟!اليت 

وصاالت واتصاالت ابهلل .. يمااا حاجتهااا إذل " التفكااَت " يف  نوإن اىتاادت .. إ
 ذات هللا وىي واصلة إذل ٛتاه ؟!

وىاال ياارن اإلنسااان ماان تاادبر أساارار الكااون ، ليفكاار يف ذات ا٠تااالق ساابحانو ، 
 لي  كمثلو شيء ؟

لكاون ؟ أم إناو ىل وصل يف " علمو " إذل حقيقة جوىرياة واحادة مان حقاائق ا
 ما يزال يف ٤تيط " الظواىر " ال ٬ترؤ على الدخول يف األعماق ؟

لقاااد ديعاااو اإلقااادام مااارة يتقااادم يحطااام الاااذرة وكااااد يصااال إذل اجملهاااول .. ولكناااو 
 يجأة تراجع .. من ىول االنفجار !

دل يكاان تفجاار الااذرة وانطااالق طاقتهااا ا٢تائلااة ا١تروعااة ىااو الااذي أصااابو ابلااذعر 
ول ! وإ٪تاااا كاااان " الكشااا  " اٞتدياااد الاااذي وصااال إلياااو ، يأعااااده إذل وأصاااابو ابلاااذى

 حيإ كان من أسرار الوجود .
ذه الطاقاة اة " ، وأن ىااة " ماادة " ، وإ٪تاا ىنااك " طاقااد اكتش  أنو لي  ٙتاالق

 ، ٍب عاد من حياإ بادأ ُتإ عنو ألوياً من السنُت أو ماليي " اجملهول " الذي ْتاى
 واىر األشياء .، دل يزد علماً إال بظ

                                                           
 فكروا في خمق ا  وال تفكروا في ا  " دعن ابن عبدس رهللي ا  عنيمد " ت  (33)
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األشياء ا١توجودة يف الكاون ال يعارف اإلنساان " ذاهتاا " . ال يعارف جوىرىاا . 
 وإ٪تا يعرف من صفاهتا ومظاىرىا .

ياااأي قفااازة يف الفضااااء ٣تنوناااة تلاااك الااايت تديعاااو إذل أن ياااًتك األشاااياء ا١ترلوقاااة 
ات اإل٢تياة ، ط ابلاذاة ذاهتاا ، ييحااول أن ٭تياارة ، اليت يعجز عن معرياااحملدودة الصغي

 ل إذل " حقيقتها " ؟!اويص
 خبل اليستقيم مع التفكَت السليم .

يأبسااااط قواعااااد " ا١تنطااااق " أنااااك إذا عجاااازت عااان الصغياااار يأنااات أعجاااز عااان 
الكبااااَت . وإذا عجاااازت عاااان أن تسيااااار مااااياًل يسااااتهلكك مئااااات األميااااال يضااااااًل عاااان 

 األلوف وا١تاليُت .
 ال ..والكون أمام اإلنسان واسع ىائل عري

يهااال ياارن ماان أمااره ؟ ىاال وصاال إذل أخاار أبعاااده ؟ ىاال أحاااط بااو علماااً ، باال 
 تصوراً وخيااًل ؟

 يلنسمع ىنا كالم العلم الرٝتي ي نو وحده يبهر ا٠تيال ويذىل الرءوس !
" إن أقاارب ٧تااام إليناااا يبعاااد عاان الشاام  يااوق األرباااع ماان الساانوات الضااوئية . 

 الثانياة ، يقطاع ا١تسايااة مان الشام  إذل ميال يف 000111أي أن النور ، وسارعتو 
‚ 111‚ 111و علاااى مسايااااة تبلاااجل ٨تااااواً مااان أقااارب ٧تااام يف ٨تاااو أرباااع سنااااوات . إنااا

ميل . إناك لاو مثلات الشماا  بنقطااة أخاارى تبعااد عاان النقطااة  60‚ 111‚ 111
 .( 34)أمياال "  4األولاى بنحاو 

وقطاار القاارص ٨تااو  ...وىااي قاارص مفاارطأ ، كااالرغي   ." اجملاارة قاارص عظاايم 
ملياااون ملياااون  0سااانة ضاااوئية . والسااانة الضاااوئية مسااااية مقااادارىا  011‚ 111مااان 

                                                           
 عن كتدب " مع ا  في السمدء " تأليف ال كتور  سم  زكي د  (34)
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أل  مليون مليون ميل . وارتفاعو ٨تو عشر  011ميل . يقطر ىذا القرص ٨تو من 
 (35)ذلك " 

 وىناك ٣ترات أخرى كثَتة يف الكون غَت اجملرة اليت تتبعها ٣تموعتنا الشمسية .
، اليت تشبو ٣ترتناا .. كام عاددىا ؟ مائاة ؟ ألا  ؟ ألفاان ؟ ال " ىذه الدنييات 

. إ ا مائة مليون مان اجملارات . مائاة ملياون جزيارة يف يضااء ىاذا الكاون الواساع وقاد 
 (36)تزيد " !! 
يف " احمليط ا٠تارجي " للكون . وىو مظهر واحاد يعجاز عان ٛتلاو ا٠تياال  ىذا

 وتعجز العقول .
لااك الااذرة ا٢تائمااة يف الفضاااء . ىباااءة منثااورة يف يلننظاار يف األرض وحاادىا . ت

 ٤تيط الكون ، ال ٘تسكها إال القدرة القادرة ا٠تالقة ا١تبدعة .
كم جباًل هبا وكم  راً وكام ْتاراً وكام ْتاَتة ؟! كام كهفااً يف جبا٢تاا وكام حفارة يف 

يال أراضيها ؟ كم نقطة من ا١تطر هتبط إليهاا وكام ذرة مان البراار تصاعد منهاا أانء الل
 وأطراف النهار ؟

 وكم هبا من أنواح اٟتياة ؟ اٟتياة النباتية واٟتيوانية واإلنسانية ؟
كاام ألفاااً ماان صاانوف النبااات علااى وجااو األرض ؟ وأي دقااائق تفاارق بااُت نبااات 

 ؟"ونفضل بعضها على بعال يف األكل ونبات ٥تتل  ألوانو " يسقى من ماء واحد
شاارات يف الساااهول والفياااايف والقفاااار وكاام ألفااااً مااان صاانوف اٟتياااوان والطاااَت واٟت

 والوداين والغاابت ؟
 وكم مليوان من البشر من ٥تتل  األلوان واللغات والعقائد واأليكار ؟

                                                           
 عن كتدب " مع ا  في السمدء " تأليف ال كتور  سم  زكي د  (35)

 د المرجع السدبق  (36)
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الواحااد .. كاام ييااو ماان معجاازات لواحااد واٟتيااوان الواحااد واإلنسااان باال النبااات ا
 ا٠تلق ؟

 ؟سان من قملهاالزىرة الواحدة البديعة التناسق ا١تعجزة التلوين . ىل يفرن اإلن
إن أمهاار ا١تصااورين وأقاادر الرسااامُت ليعجااز عاان اإلحاطااة " ابلفاان " الااذي ٘تثلااو 

 زىرة واحدة من تلك الزىور .
ي ن ما ييهااا مان تعاداد األلاوان ، وتادرجها ، وتناساقها ، وماا ييهاا مان جاذبياة 
اء للعُت واٟت  ، زائداً كلاو عان عنصار الضارورة الاذي يساتلزم أعضااء التاذكَت وأعضا

 التأنيإ وال زايدة .. إن ىذا كلو وية تبهر النفوس .
و " الترصاا  " الااذي ٯتيااز عضااواً ماان عضااو يف كيااان النبااات اٞتااذر والساااق 
واألوراق والزىااور .. وكلهااا ماان حبااة واحاادة تباادو للعااُت شاايئاً واحااداً ال ٗتصاا  ييااو 

 وال ٘تييز !
 " مادة " !وعملية التمثيل الضوئي اليت ٖتول " طاقة " الشم  إذل 

وتااااوزع النبااااات علااااى سااااطأ األرض ْتسااااب توزياااااع اٟتاااارارة والااااربودة واٞتفاااااف 
والرطوبااة .. بال ْتساب توزيااع الناور والظاالم ! يقاد أثباات العلام أن " اخاتالف اللياال 
والنهاااار " ٔتعاااٌت انتظاااام دورهتماااا الااايت ٮتلااا  ييهاااا أحاااد٫تا اوخااار ، ؤتعاااٌت اخاااتالف 

نبااات علاى ساطأ األرض ! يلكال نباات زىاارة . طو٢تماا كاذلك .. ىاو الاذي ياوزع ال
والزىرة تتكون يف يًتة اإلظالم ال يف يًتة النهار ! وكل زىرة ٖتتاج إذل يًتة معيناة مان 
الظااالم حااىت تطلااع ! وماان ٍب تتااوزع أنااواع النبااات علااى أطااوال اللياال والنهااار ْتسااب 

 عشاارة ساااعة حاجااة كاال زىاارة إذل الظااالم ! وإذا أخااذت نبااااتً ٭تتاااج إذل ظلمااة اثناايت
لكااي يزىااار ، وزرعتاااو يف مكاااان ليلاااو ال يزياااد عااان عشااار سااااعات ، ي ناااو قاااد ينبااات ، 

 ولكنو ال يزىر ، ومن ٍب ال يصل إذل اإلٙتار !
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 واٟتيوان الواحد كم ييو من موايقات عجيبة ومعجزات ؟!
اٟتواس وحدىا معجزة . واٞتلاد والشاعر معجازة . واألنيااب واألظااير معجازة . 

 والتنف  واإلنسال كلها معجزات . وجهاز ا٢تضم
كاال عضااو ٥تصاا  لوظيفااة . وىااي كلهااا يف األصاال بويضااة واحاادة أو حيااوان 

 غَت ٦تيز األجزاء . -يف رأي العُت  -منوي 
واإلنسااااان .. قماااة اٟتيااااة علاااى سااااطأ األرض وسااايد ا١ترلوقاااات ييهاااا .. كاااام 

 معجزة يف خلقو ؟
يف كاال منهااا مااا ٭تااَت العقاال نيااة " كلهااا ، وإن كااان او يودعااك ماان خواصااو " اٟت

ويااذىل الفكاار ، ماان شاادة الدقااة وعجيااب التناسااق وعظمااة القاادرة الاايت هتياا  لكاال 
 خلق ما يصلأ لو وما يعينو على أداء وظيفتو .

ودعااك ماان أن ىاااذه ا٠تصااائ  الااايت يشااًتك ييهاااا مااع اٟتياااوان قااد ارتفعااات يف 
 اإلنسان وصارت أروع وأعجب وأدق وأكمل .

 تفرد هباا و٘تياز علاى كال ا٠تلاق . انظار إذل عقلاو وانظار وانظر يف خصائصو اليت
 إذل روحو . أي إعجاز . أي إعجاز !

ما العقل ؟ كي  يفكار ؟ كيا  يصال إذل اٟتقاائق ؟ كيا  يرتاب بعضاها علاى 
 بعال ويستنبط بعضها من بعال ؟

وماااا التفكاااَت ؟ كهااارابء ىاااو أم ماااادة ؟ أم طاقاااة ؟ وكيااا  ٘تيااازت عااان الطاقاااات 
 ردت عنها ؟األخرى كلها وتف

 وما الروح ؟ ذلك اجملهول ؟ 
، دود الطاقة ، احملدود مدى اٟتاواسكي  يتسٌت لونسان الضعي  القوة ، احمل
 أن يتصل ابجملهول األعظم ويقب  منو قبسات ؟



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 66  

كياا  ٭تاادث التليباااثي ) التراااطر ماان بعااد ( كمااا حاادث لعماار باان ا٠تطاااب 
 ألوف األميال ؟ حُت صاح اي سارية اٞتبل ! وٝتعو سارية على بعد

كياا  ٭تاادث اٟتلاام التنبئااي الااذي يكشاا  جانباااً ماان اجملهااول الااذي دل ٭تاادث 
 بعد يف ٤تيط اٟتواس ؟

بل كي  ٭تدث " ا١تعلوم " من حب وكره ، ونسيان وتاذكر ، وخصاام وألفاة ، 
 ونثر وشعر ، وعمل وتفكَت ؟

*     *     * 
 بل نرجع إذل الوراء خطوة لنسأل  

يباااة الكامناااة يف الباااذرة ، يااا ذا ىاااي تنماااو ، وإذا ىاااي ٗتااارج ماااا تلاااك القاااوة العج
شاااطئاً ينفاااذ مااان ابطااان األرض بقاااوة ليظهااار علاااى الساااطأ ، ٍب يطاااول وياااورق ويزىااار 

 ويثمر ٍب ٯتوت ؟
وماااا تلاااك القاااوة العجيباااة الكامناااة يف البويضاااة واٟتياااوان ا١تناااوي ، يااا ذا لقاؤ٫تااااا 

 ا١تعجزة الكربى اليت تنش  اٟتياة ؟
ة الكامنااة يف ا٠تليااة اٟتيااة . ا٠تليااة ا١تفااردة الواحاادة الاايت باادأت باال مااا تلااك القااو 

 اٟتياة منها على سطأ األرض ؟
بل ما تلك القوة العجيباة الكامناة يف ا٠تلياة اٞتامادة أو الايت ٗتاال جامادة يف " 

 الذرة " اجملسمة يف ا١تادة ، أو ا١تنطلقة يف اإلشعاع .
 يصل إذل األسرار ؟ىل يعرف اإلنسان ما تلك القوة أو ٯتلك أن 
*     *     * 

 ذلك مبلجل اإلنسان من " العلم " ومبلغو من " اٟتقيقة " .
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 ومع ذلك ال يعرف قدر نفسو ، ويروح يشطأ يف اوياق .
 يريد أن يعرف " اٟتقيقة " الكربى . يريد أن ٭تيط بذات هللا . يهل يقدر ؟

ل ؟  يااة أداة وأيااة ىااب أن أحاادا دل ٯتنعااو ودل ينهااو ماان التفكااَت .. يكياا  يصاا
 وسيلة ؟

 العقل ؟
، إن احملدود ال ٭تيط بغاَت احملادودأو لي  العقل ذاتو ىو الذي قال لونسان   

 والفا  ال ٭تيط ٔتكن ال يدركو الفناء .
 ييم إذن تسرَت العقل ييما يقول العقل ذاتو إنو مستحيل ؟

 ستحيل ؟وىل وصل الناس إذل شيء حُت سرروا عقو٢تم لذلك ا١تبحإ ا١ت
ىاال وصاالت " الفلساافة " يف ٚتيااع أطوارىااا وٚتيااع ٤تاوالهتااا إذل حقيقااة واحاادة 
 مستقرة تكش  للناس عن اجملهول ؟ أم ابءت كلها ابلفشل اٞتازم والعجز احملتوم !

وىال ىاذه التربطااات الايت كتبهااا الفالسافة يف شاأن هللا حقيقااة  ن ينظار إليهااا 
 عاقل ويوليها شيئاً من اىتمامو ؟

 م ىذا العناء كلو ؟! ما وراء النطأ يف الصررة اليت ٖتطم الرءوس ؟!ويي
أيريااد أن " يصاال " إذل هللا ؟ ساابحان هللا ! يمااا لااو ال يصاال عاان الطريااق ا١تعبااد 

 ا١تفتوح ؟ ما لو يل  ويدور ، ويعود " كا١ترووت " الذي ركبو ا٠تبال !
أمااا يااًتك العنااان يريااد أن يصاال إذل هللا ؟ أمااا ٭تاا  يف أعماااق نفسااو الساابيل ؟ 

يااة طريقهااا إذل ار ؟ أمااا ياادع روحااو ٖتلااق وحاادىا ، ع للفطاارة وىااي تصاال بااو إذل ىناااك
 النور الذي قبست منو وىي كائنة يف علم هللا منذ اوزال واوابد .. ؟

 الطريق ىو اإلٯتان !
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 والفطرة تعرف الطريق !
ا بقياااود أن يااادع يطرتاااو علاااى ساااجيتها . ال يكبلهاااإذل وماااا ٭تتااااج اإلنساااان إال 

مصاااطنعة مااان يلسااافة منحرياااة أو علااام يطاااَت . وال يغشااايها بركاااام الشاااهوات الغليظاااة 
 والنزوات ا٢تابطة اليت ٖتجب شفاييتها و٘تنع عنها النور .

 وىي وحدىا هتديو إذل هللا .. ألن هللا يطرىا على ا٢تدى إليو !
األكارب ىاو  وانً للفطرة وىي يف الطريق إذل هللا .. يليكن ذلك العونعوإن أراد 

 اٟتايلة اب١تعجزات . تدبر أايت ا٠تلق ، والبحإ عن أايت القدرة يف صفحة الكون
 يذلك ىو الذي يطيقو . وذلك ىو الذي يعينو على السبيل .

اااااااَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخاااااااِتالِف اللَّْياااااااِل َوالناََّهااااااااِر َوايٍت أِلُورل )  ِإنَّ يف َخْلاااااااِق السَّ
َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياماً َوقُاُعوداً َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَاتَاَفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت  الَِّذينَ  اأْلَْلَبابِ 

 (37)(  َواأْلَْرِض رَباََّنا َما َخَلْقَت َىَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َيِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
وضاااة يف وأايت هللا يف الكاااون عميقاااة الغاااور جاااداً ، وىاااي يف الوقااات ذاتاااو معر 

 وضوح ويسر لكل عُت متفتحة وكل قلب طليق .
 . (38) ( َويُرِيُكْم أاَيتِِو يََأيَّ أاَيِت اَّللَِّ تُاْنِكُرونَ ) 

إن الكون كلو أياة هللا . ويف كل شيء منو أية ١تان أراد التاذكر أو ألقاى السامع 
 وىو شهيد .

نبتاااة اٟتيااااة الليااال والنهاااار . الشاااام  والقمااار واألياااالك . السااااحاب وا١تطااار . ال
و النباات اي إلياار العاُت ( واٟتطاام ا١تيات الاذي ينتهااا٠تارجة مان اٟتباة ا١تيتاة ) يف ظاىا

إذل  ي . األرض " ا١تيتااة " الاايت ٗتاارج اٟتياااة واٟتياااة الاايت تفضااي يف األحياااء ٚتيعاااً ااٟتاا

                                                           
 [ د 090 - 091سورة خل عمران ]   (37)

 [ د 20سورة غدفر ]   (38)
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ا١تااوت . اإلنسااان الااذي صااوره هللا يأحساان تصااويره . األرض الاايت بااإ ييهااا ماان كاال 
واياااق باااُت اٟتيااااة واألحيااااء يبااادو يف األشاااعة الكونياااة الااايت يرسااالها الفضااااء داباااة . الت

ليرض يال تقوم بدو ا اٟتياة ، كما يبدو يف النسب ا١تضبوطة من البحر والياب  ، 
واألكسجُت واإليدروجُت والنًتوجُت .. ومدى صالبة القشرة األرضية ، ومدى قثر 

وماادى ساارعتها أمامهااا .. إذل أخاار األرض ابٞتاذبيااة ، وماادى بعاادىا عاان الشاام  
 ىذه ا١توايقات .

ياادعو الناااس إذل تاادبر أايت هللا يف ا٠تلااق . والقاارأن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرسااول الكاار  
الكر  يفصل ىذه اوايت تفصيالً ، ال تكاد سورة واحدة ٗتلو من ذكر أية منها أو 

 أايت ..
َوى ٮُتْاارُِج اْٟتَاايَّ ِمااَن اْلَميِّااِت َو٥ُتْاارُِج اْلَميِّااِت ِمااَن اْٟتَاايِّ ِإنَّ اَّللََّ يَاااِلُق اْٟتَاابِّ َوالناَّاا) 

ُ يَاَأَّنَّ تُاْ َيُكاونَ  ْصاَباِح َوَجَعاَل اللَّْياَل َساَكناً َوالشَّاْمَ  َواْلَقَماَر ُحْساَباانً  َذِلُكُم اَّللَّ يَااِلُق اإْلِ
َلُكاُم الننُجاوَم لِتَاْهتَاُدوا هِبَاا يف ظُُلَمااِت اْلبَاارِّ  َوُىاَو الَّاِذي َجَعالَ  َذِلَك تَاْقِديُر اْلَعزِياِز اْلَعلِايمِ 

َوُىَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَاْفٍ  َواِحَدٍة َيُمْستَاَقرٌّ  َواْلَبْحِر َقْد َيصَّْلَنا اْوايِت لَِقْوٍم يَاْعَلُمونَ 
ي أَنْااَزَل ِماَن السَّاَماِء َمااًء يََأْخَرْجنَاا َوُىَو الَّاذِ  َوُمْستَاْودٌَع َقْد َيصَّْلَنا اْوايِت لَِقْوٍم يَاْفَقُهونَ 

بِِو نَاَباَت ُكلِّ َشْيٍء يََأْخَرْجَنا ِمْنُو َخِضراً ٩ُتْرُِج ِمْنُو َحّباً ُمتَاَراِكباً َوِمَن النَّْراِل ِماْن طَْلِعَهاا 
َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّيْاُتوَن َوالرنمَّاَن ُمْشَتِبهاً  َر ُمَتَشاابٍِو اْنظُاُروا ِإذَل َٙتَارِِه  ِقناْ َوَغياْ

  (39)َقْوٍم يُاْ ِمُنوَن ( ِإَذا أَْٙتََر َويَاْنِعِو ِإنَّ يف َذِلُكْم َوايٍت لِ 
ااَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخااِتالِف اللَّْيااِل َوالناََّهاااِر َواْلُفْلااِك الَّاايِت َٕتْاارِي )  ِإنَّ يف َخْلااِق السَّ

ااَماِء ِمااْن َماااٍء يََأْحيَااا بِااِو اأْلَْرَض بَاْعااَد  يف اْلَبْحااِر ٔتَااا ُ ِمااَن السَّ َفااُع النَّاااَس َوَمااا أَنْاااَزَل اَّللَّ يَاناْ

                                                           
 [ د 99 - 91دم ] سورة اينع  (39)
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اااَماِء  اااَحاِب اْلُمَسااارَِّر بَااااُْتَ السَّ َمْوهِتَاااا َوبَاااإَّ ِييَهاااا ِماااْن ُكااالِّ َدابَّاااٍة َوَتْصااارِيِ  الاااّراَِيِح َوالسَّ
 . (40)(  َواأْلَْرِض َوايٍت لَِقْوٍم يَاْعِقُلونَ 

َوِعْنَدُه َمَفاِتُأ اْلَغْيِب ال يَاْعَلُمَهاا ِإالَّ ُىاَو َويَاْعلَاُم َماا يف اْلبَاارِّ َواْلَبْحاِر َوَماا َتْساُقُط ) 
ِمااْن َوَرقَااٍة ِإالَّ يَاْعَلُمَهااا َوال َحبَّااٍة يف ظُُلَماااِت اأْلَْرِض َوال َرطْااٍب َوال اَيبِااٍ  ِإالَّ يف ِكتَاااٍب 

 . (41)(  ُمِبُتٍ 
َتِشاااُرونَ َوِمااا)  َوِماااْن أاَيتِاااِو َأْن  ْن أاَيتِاااِو َأْن َخَلَقُكاااْم ِماااْن تُااااَراٍب ٍُبَّ ِإَذا أَنْااااُتْم َبَشاااٌر تَاناْ

اَنُكْم َماَودًَّة َوَرْٛتَاًة ِإنَّ يف َذلِاَك  َهاا َوَجَعاَل بَاياْ َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْاُفِسُكْم أَْزَواجاً لَِتْساُكُنوا ِإلَياْ
اااارُ  ااااَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخااااِتالُف أَْلِسااااَنِتُكْم  ونَ َوايٍت لَِقااااْوٍم يَاتَاَفكَّ َوِمااااْن أاَيتِااااِو َخْلااااُق السَّ

َوِمْن أاَيتِِو َمَناُمُكْم اِبللَّْيِل َوالناََّهاِر َوابِْتَغاؤُُكْم ِماْن  َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف َذِلَك َوايٍت لِْلَعاِلِمُتَ 
َوِمْن أاَيتِاِو يُارِيُكُم اْلبَااْرَق َخْويااً َوَطَمعااً َويُانَااّزُِل  ْسَمُعونَ َيْضِلِو ِإنَّ يف َذِلَك َوايٍت لَِقْوٍم يَ 

َوِماْن  ِمَن السَّاَماِء َمااًء يَاُيْحيِاي بِاِو اأْلَْرَض بَاْعاَد َمْوهِتَاا ِإنَّ يف َذلِاَك َوايٍت لَِقاْوٍم يَاْعِقلُاونَ 
 ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اأْلَْرِض ِإَذا أَنْاُتْم َٗتُْرُجاونَ أاَيتِِو َأْن تَاُقوَم السََّماُء َواأْلَْرُض ِ َْمرِِه ٍُبَّ 

ااَماَواِت َواأْلَْرِض ُكاالٌّ لَااُو قَااانُِتونَ  َوُىااَو الَّااِذي يَاْباادأُ ا٠ْتَْلااَق ٍُبَّ يُِعيااُدُه َوُىااَو  َولَااُو َمااْن يف السَّ
 . (42)(  ْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيمُ َأْىَوُن َعَلْيِو َوَلُو اْلَمَثُل اأْلَْعَلى يف السََّماَواِت َواأْلَ 

َهاااا َحبّااااً َيِمْناااُو أَيُْكلُاااونَ )  َناَىاااا َوَأْخَرْجنَاااا ِمناْ تَاااُة َأْحيَاياْ َوَجَعْلنَاااا  َوأيَاااٌة ٢َتُاااُم اأْلَْرُض اْلَمياْ
ااْراَن ِييَهااا ِمااَن اْلُعيُااونِ  رِِه َوَمااا َعِمَلْتااُو لِيَااْأُكُلوا ِمااْن َٙتَاا ِييَهااا َجنَّاااٍت ِمااْن ٩تَِيااٍل َوَأْعنَاااٍب َوَيجَّ

ُسااااْبَحاَن الَّااااِذي َخلَااااَق اأْلَْزَواَج ُكلََّهااااا ٦تَّااااا تُاْنبِااااُت اأْلَْرُض َوِمااااْن  أَيْااااِديِهْم أَيَااااال َيْشااااُكُرونَ 
ْمُ  َوالشَّا َوأيٌَة ٢َتُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُو الناََّهااَر يَاِ َذا ُىاْم ُمْظِلُماونَ  أَنْاُفِسِهْم َو٦تَّا ال يَاْعَلُمونَ 

ْراَنُه َمنَاازَِل َحاىتَّ َعااَد َكااْلُعْرُجوِن  َٕتْرِي ِلُمْستَاَقرٍّ ٢َتَا َذِلَك تَاْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  َواْلَقَمَر َقدَّ
َبغِااي ٢َتَااا َأْن تُااْدرَِك اْلَقَمااَر َوال اللَّْيااُل َساااِبُق الناََّهاااِر وَُكاالٌّ يف يَالَااٍك  اْلَقااِد ِ  ااْمُ  يَاناْ ال الشَّ

                                                           
 [ د 001سورة الب رة ]   (40)

 [ د 19سورة اينعدم ]   (41)

 [ د 37 - 31سورة الروم ]   (42)
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َوَخَلْقنَاااا ٢َتُاااْم ِماااْن ِمْثلِاااِو َماااا  َوأيَاااٌة ٢َتُاااْم َأانَّ َٛتَْلنَاااا ُذرِّياَّاااتَاُهْم يف اْلُفْلاااِك اْلَمْشاااُحونِ  َبُحونَ َيْسااا
َقاااُذونَ  يَارَْكبُاااونَ  َمَتاعااااً ِإذَل ِإالَّ َرْٛتَاااًة ِمنَّاااا وَ  َوِإْن َنَشاااْأ نُاْغااارِقْاُهْم يَاااال َصااارِيَخ ٢َتُاااْم َوال ُىاااْم يُاناْ
 . (43) (ِحُتٍ 

ىكذا وىكذا ال ٗتلو ساورة مان إشاارة عاابرة أو مفصالة وايت القادرة القاادرة و 
 ا١تبدعة ا١تعجزة ا١تدبرة ا١تريدة .

وهللا ىو ياطر ىذه النف  البشرية العادل بدروهبا ومنسرابهتا ، ؤتا يصلحها وماا 
يصاالأ ٢تااا . وقااد اقتضاات حكمتااو أن تكااون الفطاارة ذاهتااا مهتديااة إذل هللا ، ابلطريقااة 

دو٪تاا   (44)ُو ٍُبَّ َىاَدى ( َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَ فية اليت ىدى هبا كل شيء إليو   ) ا٠ت
كااد وال جهااد وال عناااء يف االىتاااداء إليااو ، كمااا يساااَت الكهاارب يف الااذرة يف مسااااره 
ا١ترسااااوم ، وتسااااَت الااااذرة يف مادهتااااا يف مسااااارىا ا١ترسااااوم ، وتسااااَت األرض والكواكااااب 

رسوم ، ال ٖتمل عنااء الساَت ، وال تشاق نفساها يف اساتكناىو واأليالك يف مسارىا ا١ت
 ، وإ٪تا تسلم نفسها هلل العزيز العليم ..

وقاااد خلاااق لونساااان عقااااًل ميااازه باااو مااان ساااائر ا٠تلاااق  -كماااا اقتضااات حكمتاااو 
ء إذل هللا مساندة الفطرة ا٠تفية اديكون دور العقل الواعي يف االىت أن -الذي نعريو 

" مساارىا ) أي جعلاو واعيااً واضاحاً مفهومااً (   ورسام لاذلك ا١تسارب ، و " توعية 
 منهجاً واضحاً وطريقاً مستقيماً .. ىو تدبر أايت هللا يف الكون .

وحقاً إنو لكذلك .. يما يتدبر اإلنسان ىذه اوايت بوعي يقظ وقلاب متفاتأ 
 إال ىدتو من يورىا إذل هللا ، خالق الكون واٟتياة .

إال وسااعها .. إن هللا دل يكلاا  الناااس أن يبحثااوا يف ذاتااو وال يكلاا  هللا نفساااً 
أ م لن يقدروا عليو قاط ، وأن  -سبحانو  -سبحانو . دل يكلفهم اٞتهد الذي يعلم 

                                                           
 [ د 11 - 22سورة يس ]   (43)

 [ د 11سورة  بو ]   (44)
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قصااارى مااا ٭تاادث ٢تاام حااُت ٭تاااولون أن تنفجاار طاااقتهم وتتباادد ، كمااا تنفجاار طاقااة 
 ريق !الذرة اليت ا٨تريت عن مسارىا ، يتتحطم وٖتطم ما تلقاه يف الط

وحااُت  ااى الرسااول الكاار  أتباعااو عاان أن يفكااروا يف ذات هللا كاايال يهلكااوا ، دل 
 ٭تجر على تفكَتىم أو يضع عليهم القيود . -ملسو هيلع هللا ىلص  -يكن 

كال ! إ٪تا كان يوير جهدىم للنايع مان األعماال . كاان يصاون ىاذا اٞتهاد أن 
بعااد أن  -س أن ينفقااوا طاااقتهم يتباادد ساادى ، وياا دي إذل الضااالل . كااان يريااد للنااا

يف تعمااااَت األرض  -يقضااااوا حظهاااام ماااان تاااادبر أايت هللا يف الكااااون واالىتااااداء إليااااو 
وزايدة " اإلنتاج " . اإلنتاج ٔتعناه الواسع الشامل العميق . اإلنتاج الروحي والفكري 
وا١تااااادي . يف مياااادان العقياااادة ومياااادان اٞتهاااااد ومياااادان العماااال ٔتعناااااه االصااااطالحي 

 وم .ا١تفه
 ولقد حدث ذلك ابلفعل ...

وتتنااااثر يف أوديااة الضاااالل ..  حااُت صااان ا١تسااالمون طاااقتهم أن تتبااادد وتنفجاار 
ُت يقااس ٔتقيااس الازمن ومقيااس كان ٢تم إنتاج ضرم ، ىو أكرب إنتاج يف التاريخ ح

عااة ومقياااس القاايم ومقياااس اٟتضااارة ا١تاديااة ومقياااس العلاام .. وكاال مقياااس يصاالأ الرق
 للقياس .
امتاااد العااادل اإلساااالمي مااان احملااايط إذل ثياال ٢تاااا يف التااااريخ ياااًتة قصاااَتة ال م يفااي

احملاايط ، وامتاادت معااو مبااادئ اإلسااالم الشاااملة للسااماء واألرض و العماال والعبااادة 
والاادنيا واوخاارة . وقاماات " نظاام " للحكاام والسياسااة وا١تااال واالقتصاااد غااَت مساابوقة 

ماعيااة ، وتنشاا  ٣تتمعاااً مًتابطاااً متكاااياًل ماان قباال ، ٖتماال يف أطوائهااا العدالااة االجت
متحاااابً متااواداً ظاال ألاا  ساانة علااى ترابطااو وتكايلااو حااىت بعااد أن يساادت اٟتكومااات 
وابتعدت عن روح الدين . وامت  اإلسالم كل ما وجده انيعاً من اٟتضارات ا١تادية 

رض وقاد السابقة لو وا١تعاصرة لو ، ٍب أعطاىا اٟتياة .. يانطلقت تعمال يف تعماَت األ
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اصطبغت بصبغة اإلسالم وتشربت روحو ، يصارت تعمل يف األرض وىي تتجو إذل 
ماان طااب  -السااماء . وتبااٌت اإلسااالم كاال مااا وجااده ماان العلاام لاادى اإلغريااق وا٢تنااود 

ويلااك ورايضااة وطبيعااة وكيمياااء .. إخل ، ٍب أضاااف إليااو إضااايات شااىت ْتيويتااو وقوتااو 
 الدايقة الدايعة إذل األمام ..

ييماا عادا  -كن " الفكر " اإلسالمي عاطاًل وال ٤تجوراً عليو . وإ٪تا كاان ودل ي
 -القلاااة الشااااذة الااايت ا٨تريااات بتاااأثَت الفلسااافة اإلغريقياااة بعاااال اال٨تاااراف ) ال كلاااو ( 

يتجو إذل خَت الناس يف األرض ، ويساعى إذل ساعادهتم بكال وساائل الساعي . ويارى 
وحاااُت يتعماااق يف الفقاااو الاااذي  -يقياااة البحتاااة أو التطب -أناااو حاااُت يبحاااإ يف العلاااوم 

يشمل سياسة اٟتكم وسياسة االقتصاد وموق  الفرد وموق  الدولة وموق  اجملتماع 
، العامةاٟتياة وعالقات بعضهم ببعال يف كل صغَتة وكبَتة من شئون اٟتياة اليومية و 

كما يشمل العبادات بكل تفريعاهتا ، وحُت يعمل يف ميادان اٞتماال الفاٍت يف صاوره 
ن رساام وزخريااة وعمااارة وشااعر ونثاار .. إخل يكااون قااد قااام اي كاناات ميساارة ٢تاام ماااالتاا

بواجبو األمثل وحقاق وجاوده الكامال . وأناو تارجم التادبر يف أايت هللا إذل يكار انياع 
وعمل انيع وقيم حياة متحركاة يف واقاع األرض ، ال يف األباراج العاجياة ، وال يف عاادل 

 ا١تثاليات .
 التو اليت استمدىا من كتاب هللا وسنة رسولو .وكان انجحاً يف رس

*     *     * 
 وم دل ينتصحوا بنصيحة هللا والرسول ..ولكننا نقلب صفحة أخرى لق

ينفقاااون طاقاااة علماااائهم ومفكاااريهم يف البحاااإ يف ذات هللا راحاااوا قاااوم يف أوراب 
 وما أشبو ذلك من األمور .

 موضوعيا " ينجد ال شيء !ونعرض إلنتاجهم الفكري يف ىذا الباب عرضاً " 
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ومن كان يف شك من ذلك يليقارأ كال ماا كتبتاو الفلسافة يف ىاذا ا١توضاوع ، ٍب 
ليسااأل نفسااو   ىاال زاد معريااة ابهلل عاان ىااذا الطريااق ؟ ىاال " وضااحت " لااو ا١تعااادل ؟ 
ىاال " وصاال " إذل شاايء دل يكاان يصاال إليااو وىااو يتاادبر أايت هللا يف الكااون ويفااتأ 

 عجزة يف كل إتاه ؟بصَتتو على القدرة ا١ت
أم العكا  ىااو الصااحيأ ؟ اختلطاات يف ذىنااو الشاايات وا١تالمااأ ، والتصااورات 

 واأليكار ؟ واته يف ٤تيط من اٞتدل ا١تتناقال الذي ال يركن إذل قرار ؟!
لعماال أولئااك الفالساافة ! تلااك ماارأة المعااة يبصاار ييهااا تتمثاال صااورة يف ذىااٍت 

عااة " مغبشااة " ىنااا أو قطعااة مطموسااة ا قطاو بكاال دقائقااو ، ولكاان ييهااااإلنسااان وجهاا
اك ، يَتوح ىذا " الفيلسوف " ٭تاول أن " ٬تلوىاا " ييمساأ  صاابعو وجاو ا١تارأة اىن

، ي ذا القذر من أصابعو قاد غابش الصافحة كلهاا ، وإذا الصاورة الايت كانات واضاحة 
 دل تعد تبُت !

..   ودعااك ماان القيمااة ا١توضااوعية ٢تااذه األيكااار ، وانظاار كياا  كاناات النتيجااة
 كي  كان عاقبة الذين أبوا أن ينتصحوا  مر هللا ويهتدوا بسنة رسولو .

لقد " حلق " ا١تفكرون والفالسفة يف أبراجهم العاجياة وتركاوا النااس يف األرض 
.. تركاااوا النااااس أيكلهااام الظلااام واإلقطااااع واٞتهااال واٞتماااود والتفكاااك . يهاااذه ا١تظاااادل 

وىام صااغرون مغلوباون علاى أمارىم .. ترتكب كل يوم ، والكادحون ُ٘تات  دمااؤىم 
بينماا السااادة ا١تفكاارون يف جاادل أخاارق ال ىااو يهتاادي إذل نتيجااة ، وال ىااو يناازل إذل 

 األرض لَتى أالم الناس و٭تاول أن يبحإ ٢تم عن عالج ..
 وكفر الناس .. وحق ٢تم أن يكفروا ..

ل ، وتااًتك واقااع كفااروا ابلفلساافة " ا١تثاليااة " الاايت ٖتلااق يف عااادل ا٠تيااال وعااادل ا١تثاا
 األرض ا١تننت ينغل ييو الدود ..
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 وقاموا ٭تطمون ىذه " ا١تثالية " ا١تتعفنة اليت ال قلب ٢تا وال ضمَت .
 يكرة هللا والعقيدة . -مع األس   -ومع ا١تثالية ا٠تاوية حطموا 

ل اا تصااادور حااول يكاارة هللا ، وتاازعم أ اااة كاناات تاااوىا ، ألن ىااذه ا١تثالياااحطماا
 " العقيدة . إذل " جوىر

ماااات انقاااااض الفلساااافة ا١تثاليااااة ا٠تاويااااة قوعلااااى أنقاااااض يكاااارة هللا والعقياااادة ، وأ
 يلسفة مادية جاحدة ال تعرف هللا وال ت من ابلعقيدة .

 وتشعبت تلك الفلسفة حىت  لت كل جوانب اٟتياة ..
دارون ، ومااااااارك  ، ويرويااااااد ، والتجريبيااااااون والساااااالوكيون .. التفسااااااَت ا١تااااااادي 

االقتصادي للتاريخ .. والوجودياة واال٨تاللياة والالدينياة والالخلقياة والاال .. والتفسَت 
 إنسانية !

 ومضت أوراب يف طريقها اجملنون الذي ال ينتا إال الدماء يف  اية الطريق .
إن أوراب دل تتقاادم يف مياادان العلاام والعماال إذل حااُت أخااذت بشااق ماان نصاايحة 

ذات هللا ، ووجهات طاقتهاا لتعماَت األرض يف الرساول الكار  ، يانتباذت التفكاَت يف 
 واقع اٟتياة .. وخطت خطوات جبارة يف ىذا السبيل .

دل قخااااذ نصاااايحة الرسااااول كاملااااة ، ودل هتتااااد هبديااااو  -مااااع األساااا   -ولكنهااااا 
 خذ منها عبادة هللا ، والتوجو إذل هللا .ق السليم . دل

انطلقاااات تعبااااد  -تزاياااادة بقوهتااااا ا١تاديااااة ا٢تائلااااة الناميااااة ا١ت -وماااان ٍب انطلقاااات 
 الشيطان .

 ( ! َو٭َتَْسُبوَن أَناَُّهْم ُمْهَتُدونَ  )
َا ٨َتُْن ُمْصِلُحونَ )   ( ! َوِإَذا ِقيَل ٢َتُْم ال تُاْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإ٪تَّ



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 76  

وكاناات النتيجااة ىااي القااوة ا١تاديااة ا٢تائلااة الاايت تتمتااع هبااا أوراب ، والضااالل ا١تبااُت 
 الذي تغرق ييو .

 الرأٝتالية ىنا والشيوعية ىناك ..
كال٫تا ا٨تراف عان اساتقامة البشارية ، وكال٫تاا قاائم علاى أسا  مادياة خالصاة 

 ال ت من ابهلل اإلٯتان اٟتق . وال ٖتكمو يف أمر من أمور البشرية .
اٟتقيقة عندىم ىي ما تستطيع اٟتواس أن تدركو . وكل ما ال تساتطيع اٟتاواس 

 ساب .إدراكو يهو ساقط من اٟت
وأمور العقيدة يف عادل الغرب الرأٝتارل أمور " تساتعمل مان الظااىر " ولاي  ٢تاا 
يف واقع اٟتياة نصيب . ال يف التوزياع االقتصاادي العاادل الاذي يرضاي هللا ورساولو ، 
 والااذي ال يكااون ييااو ا١تااال " دولااة بااُت األغنياااء ماانكم " وال يف األخااالق الاايت تريااع

 حيوانية الغريزة .و  اإلنسان عن مقاذر الشهوة
ون الااوالء  ار الدولااة ، حااىت يكاااور العقياادة يف الشاارق الشاايوعي مصااادرة  ماااوأماا

ألساباب سياساية ،  -و " للدولة " . وحُت ريع اٟتظر ىناك عن الادين والعقيادة اكل
يقد ريع بعد أن صار اإلٟتاد يدرس رٝتياً يف  -للدعاية يف الشرق اإلسالمي خاصة 

اإلذاعاااة وكااال وساااائل الدعاياااة ، لاااو الكتاااب والصاااحاية والساااينما و عو ا١تااادارس ، وتاااد
 وصار الشباب الذي ترىب يف ظل ا١تذىب ٤تصناً ضد " جرثومة " الدين !

والنتيجة األخَتة ىي ىذا الصراع ا١تدمر الرىيب بُت الشرق والغرب ، وبُت كل 
 قوى األرض .

 حرابن يف ربع قرن .. والثالثة على األبواب !
َولَااْو َأنَّ َأْىااَل اْلُقااَرى ) ..  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لناااس إذل حكمااة الرسااول الكاار  ماا أحااوج ا

 ( . َواأْلَْرضِ  أَمُنوا َواتاََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَارََكاٍت ِمَن السََّماءِ 
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 تعبدُد هللا كأنك تَدَراه !

 
ه ، ي ن دل تكان " .. قال   يأخرب  عن اإلحسان . قال أن تعبد هللا كأنك ترا

  (45)تراه ي نو يراك " 
*     *     * 
 اإلحسان .. أن ٖتسن الشيء يتجعلو حسناً .

 أن تعبد هللا كأنك تراه !  واإلحسان 
كان الس ال قبل ذلك عن اإلسالم ، ٍب عان اإلٯتاان . اإلساالم درجاة واإلٯتاان 

وإٯتاناك   بعد ذلك درجة ، وىذه ىي درجة اإلحسان . لكي يكون إسالمك حساناً 
 كذلك .

 تعبد هللا كأنك تراه ..
 تعبَت عجيب ٭تمل يف بساطتو حقيقة ىائلة .

                                                           
رواه مسمم د من س يث بويل عن عمر بن الخبدب رهللي ا  عنو ، قدل : " بينمد نسن جموس عن  رسول   (45)
  ال عر ال يرى عميو  ثر اذات يوم إذ بمع عميند رجل   ي  بيدن الثيدب   ي  سو  -ا  عميو وسمم  مى  -ا  

فأسنن  ركبتينو ووهللنع كفينو عمنى فخ ينو  - نمى ا  عمينو وسنمم  -السفر وال يعرفو مند  س  ستى جمس إلى النبي 
: اةسنالم  ن ت ني   ال إلنو إال  -سنمم  نمى ا  عمينو و  -وقدل : يد مسم   خبرني عن اةسالم د ف دل رسول ا  

ا  و ن مسم ًا رسول ا  وت يم ال الة وتؤتي الزكدة وت وم رمهللدن وتسنج البينت إن اسنتبعت إلينو سنبياًل د قندل 
:   قت د فعجبند لو يسألو وي  قو د قدل : فأخبرني عن اةيمدن د قدل :  ن تؤمن بند  ومالةكتنو وكتبنو ورسنمو 

ؤمن بدل  ر خيره و ره د قدل :   قت د قدل : فأخبرني عنن اةسسندن د قندل :  ن تعبن  ا  كأننك واليوم اآلخر وت
 تراه ، فإن لم تكن تراه فإنو يراك دد " د  
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أناو يفاجئاك وأنات تقلاب وجهاك  -وقاد يكاون ىاذا قثاراً  -وأروع ما يروعٍت 
يف اوياااق ، ابحثاااً عاان اإلجابااة ، يفاجئااك ابلقبلااة الاايت ينبغااي أن تتجااو إليهااا ! ياا ذا 

 نور ..ترى ال -على غَت توّقع منك  -أنت 
 النور الذي يبهر العُت والقلب ويبهر الروح .

 ترى هللا ...
اااَماَواِت َواأْلَْرِض )  ُ نُاااوُر السَّ ُ لِنُاااورِِه َماااْن َيَشااااُء  ...اَّللَّ نُاااوٌر َعلَاااى نُاااوٍر يَاْهاااِدي اَّللَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  ُ اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواَّللَّ  ( . َوَيْضِرُب اَّللَّ
    *     * * 

ىااي أن تعبااد هللا كأنااك    يقاايم عليهااا اإلسااالم بناااءه كلااو القاعاادة الكااربى الاايت
 تراه .

 يقيم عليها نظمو ٚتيعاً ، وتشريعاتو وٕتيهاتو ٚتيعاً ..
نظاااام السياسااااة . نظااااام االقتصااااد . نظااااام اجملتمااااع . موقااا  الفاااارد ماااان الدولااااة 

، معااامالت الاادول يف  وموقاا  الدولااة ماان الفاارد . نظااام األساارة . معااامالت األيااراد
 اٟترب .. كل شيء يف ىذه اٟتياة !يف السلم و 

أن ىااذه عبااادة ! أليساات ىااي   أن "  -أول مااا ٮتطاار  -ولقااد ٮتطاار لونسااان 
 تعبد هللا " ؟!

بل قد ٮتطر لونسان أ ا العبادة القصوى ، اليت ينقطع ييها اإلنساان عان كال 
داناو وحساو وقلباو .. ىنالاك يف عزلاة شيء يف اٟتيااة ، ليرلاو إذل رباو ، ٮتلاو لاو بوج

 عن اوخرين !
 وإ ا لعبادة حقاً ، ما يف ذلك شك ، وإ ا ألقصى العبادة كذلك .
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لتعود من عزلتهاا وخلوهتاا ، يتتساع  -وىي أقصى عبادة العبد للرب  -ولكنها 
 وتتسع حىت تشمل كل ٤تيط اإلنسانية !

ي الناور السااطع الاذي يضايء ٢تا -منذ ٟتظتها األوذل ، ويف خلوهتاا  -بل إ ا 
 جنبات اٟتياة ، يف ذات اللحظة اليت يضيء ييها جنبات النفوس .

حقيقة واحدة ظاىرة وابطنة ، تشمل الفرد وحاده وتشاملو يف ٤تايط اٞتماعاة ، 
 ي ذا ىي شعور وسلوك ، وعبادة وعمل يف أن !!

 اإلسالك كلو ىذه اٟتقيقة .
دة عمااااًل والعمااال عباااادة ، والاااذي ىاااو الاااذي ٬تعااال العباااا -وحاااده  -اإلساااالم 

 يربط النف  واٞتسم ، والسماء واألرض ، والدنيا واوخرة كلها يف نظام .
*     *     * 

 تعبد هللا كأنك تراه ..
إنااو عااادل واسااع يفاايال ابٟتااب ، ويفاايال ابلتقااوى ، ويفاايال ابألماال ، ويفاايال 

 ابلرىبة ، ويفيال ابلنور .
جهاااااة الاااااذات العظماااااى ا٠تالقاااااة القااااااىرة اإلنساااااان يف مواجهاااااة ماااااواله . يف موا

يغمااره  -نااور السااماوات واألرض  -ا١تسااتعلية ا١تشاارية علااى ٚتيااع الكائنااات . والنااور 
 من كل جانب ، وينفذ إذل أعماقو ، ييضيء ثنااي قلبو ، ويستقر ييو .

بكال جوارحهاا وكال خلجاهتاا .  .. بنفساو ٚتيعااً ..اإلنسان يف مواجهاة ماواله 
 ما ىو أخفى من األسرار ..و ، بدقائقها ولطائفها ،  سرارىا  بظاىرىا وابطنها

 وكلها مكشوية هلل .. " ي ن دل تكن تراه ي نو يراك " !
 اي هللا ! إ ا الرىبة والقشعريرة ٘تي النفوس .
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عاااُت هللا البصاااَتة الناياااذة إذل كااال شااايء يف ىاااذا الوجاااود ، إذل كااال  ماااة وكااال 
تاراك وترقباك . ساواء كنات متيقظااً ٢تاذه ا١تراقباة  خاطرة وكل يكرة وكل شعور .. إ اا

 أم غاياًل عنها . وسواء أعددت نفسك ٢تا أم كنت من ا١تعرضُت .
وإنااو ٠تااَت لااك أن تاارى هللا كمااا يااراك .. خااَت لااك أن تتوجااو إذل حيااإ ترقبااك 

 العُت البصَتة النايذة . يتأمن ا١تفاجأة !
وذل العزيااز العلاايم القااوي اٞتبااار .. إ ااا الرىبااة يف اٟتااالُت .. الرىبااة يف حضاارة ا١تاا
 ولكنها الرىبة واألمل ىنا ، والرىبة والذعر ىناك !

 الرىبة واألمل وأنت متوجو إذل هللا ، ٥تل  لو قلبك ، عامل على رضاه ..
والرىباة والااذعر حاُت تتوجااو بعياداً عنااو وىااو مان ورائااك ٤تايط ! يرااَت لااك إذن 

 أن تعبد هللا كأنك تراه !
إلياو بنفساك ٚتيعااً ، ظاىرىاا وابطنهاا ، وسارىا و٧تواىاا .. وحاُت وحُت تتوجو 

تتوجاااو إلياااو ويف نفساااك شاااعور التقاااوى ا٠تاشاااعة والرىباااة العميقاااة .. ياااال شاااك أناااك 
 ستنظ  نفسك وٖترص على نظايتها .

إن هللا ال ٗتفاااى علياااو خايياااة . يكيااا  تساااتًت مناااو وأنااات مقبااال علياااو ؟ كيااا  
 اه ؟ٯتكن أن تعمل عماًل واحداً ال ير 

يَاْعلَااُم )  (46)(  َونَاْعلَاُم َماا تُاَوْساِوُس بِاِو نَاْفُساُو َو٨َتْاُن أَقْااَرُب ِإلَْياِو ِماْن َحْباِل اْلَورِيادِ  )
ااااارَّ َوَأْخَفاااااى)  (47) ( ُدورُ اَخائِنَاااااَة اأْلَْعاااااُُتِ َوَماااااا ُٗتِْفاااااي الصنااااا يَاْوَمئِاااااٍذ )  (48) ( يَاْعلَاااااُم السِّ

 . (49)(  َيةٌ ْم َخايِ اوَن ال َٗتَْفى ِمْنكُ اتُاْعَرضُ 

                                                           
 [ د 00سورة ق ]   (46)

 [ د 09سورة غدفر ]   (47)

 [ د 7سورة بو ]   (48)

 [ د 02سورة السدقة ]   (49)
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اي هللا ! حىت خائنة األعُت ! ا٠تائنة اليت يظن اإلنسان أنو وحده الاذي ٭تساها 
 ويعريها ، وأال أحد يف الوجود كلو يراىا أو يفهمها ؟

حااىت الوسوسااة الاايت ال يطلااع عليهااا أحااد ، وصاااحبها نفسااو قااد ينساااق معهااا 
 دون أن يتيقظ ٢تا ؟

، ا٠تطرات التائهة يف مسارب الانف حىت السر . بل ما ىو أخفى من السر . 
 ال تصل إذل ظاىر الفكر ، وال يتحرك هبا اللسان للتعبَت !

 اي هللا ! إنو ال سًت إذن وال استرفاء .
كل نفسك مكشوية وأنات مقبال علياو . أياال تنظا  نفساك إذن قبال االٕتااه 

 يها ؟ك. أال تز 
َوَقْد َخاَب َمْن  َقْد أَيْاَلَأ َمْن زَكَّاَىا َوتَاْقَواَىا يََأ٢ْتََمَها ُيُجوَرَىا َونَاْفٍ  َوَما َسوَّاَىا) 
 ( . َدسَّاَىا

يأما إن كنت معرضاا عناو غاَت متوجاو إلياو . إن كنات ال تنظا  لاو نفساك وال 
 تزكيها . يلن يغَت ذلك شيئا من األمر !

إناااو ياااراك ! ياااراك بكااال ماااا تصااانع بنفساااك مااان " تدساااية " ومااان ساااوء . ياااراك 
 . يعلم خائنة األعُت وما ٗتفي الصدور . ٓتبائثك وأوضارك
بااااال ماااااا الفائااااادة مااااان اإلعاااااراض  ؟ماااااا الفائااااادة يف التساااااًت واالختفااااااء ياااااراك . ي

بِيَاااِدِه َمَلُكاااوُت ُكاااالِّ َشاااْيٍء َوِإلَْيااااِو  "ملاااك هللا تااااذىب ؟ و  واالنصاااراف ؟ ا١تلاااك غااااَت
" .  َأْن َيْسِبُقواَن َساَء َما ٭َتُْكُماونَ  أَْم َحِسَب الَِّذيَن يَاْعَمُلوَن السَّيَِّئاتِ " ؟! "  تُاْرَجُعونَ 

 أم حسبوا أ م معجزون يف األرض ؟ أم حسبوا أن يفلتوا من العقاب ؟
 كال ! ما شيء من ذلك ٔتستطاع . يرَت لك أن تراه وىو يراك !  

 وإنو ال يكلفك من أمرك رىقاً !
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ُ . )  (50) ْن َحارٍَج (ْم َوَماا َجَعاَل َعلَاْيُكْم يف الادِّيِن ِمااُىَو اْجتَاَباكُ  ) ال ُيَكلِّاُ  اَّللَّ
 . (52) (.. يَاتاَُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم . )  (51) ( نَاْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها

إن رٛتة هللا واسعة . وإنو ليعلم ضع  اإلنسان وما ركاب يف طبيعتاو مان حاب 
َواْلَبنِاَُت َواْلَقنَااِطَِت اْلُمَقْنطَاَرِة ِماَن  زُيَِّن لِلنَّااِس ُحابن الشَّاَهَواِت ِماَن النَِّسااءِ الشهوات   ) 

. ويعلام أن اٞتهاد شااق  (53) (..  الذََّىِب َواْلِفضَِّة َوا٠ْتَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْاَعاِم َواْٟتَْرثِ 
 والسفر طويل .

 " ..يَاتاَُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم لذلك يقول   " 
ييماااا  -ادعاااو  ادعاااو  لكااال شاايء ! و " . ْب َلُكااْم اْدُعاااوِ  َأْساااَتجِ  ل   "ويقااو 

 ألعينكم على تنظي  أنفسكم من وعثاء الطريق ! -تدعونٍت إليو 
 ىل جربت أن تستعينو يف ىذا األمر ؟

 صدق هللا وصدق وعده اٟتق .
ما يتوجو لو إنساان يساتعينو علاى نظاياة الانف  وطهاارة القلاب ، إال اساتجاب 

 لو وأعانو على ما يريد !
وما ىو بسحر ساحر ! ولكن ىكذا ٭تدث حُت يتجو القلب إذل هللا وٮتلا  
يف دعاااواه . إناااو ٬تاااد األمااار علياااو ىينااااً ، و٬تاااد نفساااو أكااارب مااان ا١تغااارايت وأقاااوى مااان 

أن هللا ىااو الااذي يعينااو وييساار لااو  -إحساساااً ملموساااً ٣تسااماً  -ا١تعوقااات . و٭تاا  
 السبيل !

                                                           
 [ د 72سورة السج ]   (50)

 [ د 320لب رة ] سورة ا  (51)

 [ د 00سورة التغدبن ]   (52)

 [ د 01سورة خل عمران ]   (53)
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ر قااواك . يهاال يلفظااك ماان رٛتتااو ومااع ذلااك كلااو يقااد تضااع  يف الطريااق وٗتااو 
 و٭تل غضبو عليك ؟

 كال ! ما دمت دل تنك  على عقبيك ودل تتنكب الطريق .
 إنو يغفر . يغفر الذنوب ٚتيعا ، وسعت رٛتتو كل شيء .

ُ ٭تُِ )  اَّللََّ وا يَاِحَشاًة َأْو ظََلُماوا أَنْاُفَساُهْم ذََكاُروا اَوالَّاِذيَن ِإَذا يَاَعلُا بن اْلُمْحِساِنُتَ اَواَّللَّ
ُ َودلَْ ُيِصارنوا َعلَاى َمااا يَاَعلُاوا َوُىاْم يَاْعَلُمااونَ   يَاْساتَاْغَفُروا لِاُذنُوهِبِْم َوَماْن يَاْغِفااُر الاذننُوَب ِإالَّ اَّللَّ

ِاْم َوَجنَّااٌت َٕتْااأُولَِئَك َجاَزاُؤُىْم َمْغِفا ْعاَم ا َونِ ااُر َخالِاِديَن ِييَهاارِي ِماْن َٖتِْتَهاا اأْلَنْاَهااَرٌة ِماْن َرهبِّ
  (54)(  َأْجُر اْلَعاِمِلُتَ 

ُ َساايَِّئاهِتِْم َحَسااَناٍت )  ِإالَّ َمااْن اَتَب َوأَمااَن َوَعِمااَل َعَماااًل َصاااِٟتاً يَُأولَئِااَك يُابَاادُِّل اَّللَّ
ُ َغُفوراً َرِحيماً   . (55)(  وََكاَن اَّللَّ

وا ِمْن َرْٛتَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يَاْغِفُر ُقْل اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُيوا َعَلى أَنْاُفِسِهْم ال تَاْقَنطُ ) 
يعاً (   ( 56) الذننُوَب ٚتَِ

كااال ! لاان يلفظااك ماان رٛتتااو مااا دماات ابقياااً علااى الطريااق . ومااا عليااك إال أن 
 تقوم من عثرتك وتنفال ثوبك وتتجو إليو من جديد ...

*     *     * 
ساك وٖتارص علاى وحُت تتوجو إلياو . حاُت ترقباو كأناك تاراه . حاُت تنظا  نف

خشية ان تكون  أال تتلوث يف الطريق . حُت ٖتاسب نفسك على كل صغَتة وكبَتة
قد حدت . حُت تراجع كل عمل عملتو وكل كلمة قلتها وكال خااطرة وسوسات هباا 

 نفسك وكل حركة ٖتركتها جارحة من جوارحك ..
                                                           

 [ د 020 - 021سورة خل عمران ]   (54)

 [ د 71سورة الفرقدن ]   (55)

 [ د 12سورة الزمر ]   (56)
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 حينئذ يستقيم األمر كلو يف ىذه اٟتياة .
رد واجملتمع . وا١ترأة والرجل . والوالاد والولاد . واألماة أمر اٟتاكم واحملكوم . والف

 واألمم على أوسع نطاق .
كيااا  يظلااام اٟتااااكم حاااُت يرقاااب هللا كأناااو ياااراه ؟ كيااا  تتجاااو نفساااو إذل الشااار 

َوِإَذا َحَكْمااُتْم بَاااُْتَ النَّاااِس ) ( 57) اْعااِدُلوا ُىااَو أَقْاااَرُب لِلتاَّْقااَوى ( والاابطش وهللا يقااول   )
وكياا  يضااع يف مكااان العاادل الااذي يطلبااو هللا نزواتااو ىااو  (58)( وا اِبْلَعااْدِل َأْن َٖتُْكُماا
 وىواه ؟

اساااة اٟتكااام ، والعااادل ابلنسااابة للحااااكم ميااادان واساااع يسااايأ ، يشااامل كااال سي
ومعامالتو " الشرصاية " . وىاو ماأمور يف  " معامالتو " الرٝتية  وسياسة ا١تال ، وكل

 ه .كل منها أن يرقب هللا ، ويعبده كأنو يرا
 ال ٯتكن حينئذ أن يتعدى حدود هللا أو يعتدي على حرمات هللا .

يال ٯتكن ماثاًل أن يعلان اٟتارب أو ياربم السالم إال يف سابيل هللا و يف حادود ماا 
اااابن اْلُمْعتَااااِدينَ  )باااُتَّ هللا . وهللا يقااااول    َوال ) ويقااااول    ( . َوال تَاْعتَااااُدوا ِإنَّ اَّللََّ ال ٭تُِ

ُتْم ُمْ ِمِنُتَ هَتُِنوا َوال ٖتَْ  َتطَْعُتْم َوَأِعدنوا ٢َتُْم َما اسْ ) ويقول    ( . َزنُوا َوأَنْاُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكناْ
 ( .ِمْن قُاوٍَّة 

ال يَاتَِّرِذ اْلُمْ ِمُنوَن ) وال يركن إذل أعداء هللا وال يترذ بطانة منهم ياهلل يقول   
ْ ِمِنَُت َوَمااْن يَاْفَعااْل َذلِااَك يَالَااْيَ  ِمااَن اَّللَِّ يف َشااْيٍء ِإالَّ َأْن اْلَكاااِيرِيَن َأْولِيَاااَء ِمااْن ُدوِن اْلُماا

ُهْم تُاَقاًة  اَي أَيانَهاا الَّاِذيَن أَمنُاوا ال تَاتَِّراُذوا ِبطَانَاًة ِماْن ُدوِنُكاْم ال ) . ويقاول    (تَاتاَُّقوا ِمناْ
َضاُء ِمْن أَيْاَواِىِهْم َوَما ُٗتِْفي ُصُدوُرُىْم َأْكبَاُر أَيُْلوَنُكْم َخَبااًل َودنوا َما َعِنتنْم َقْد َبَدِت اْلبَاغْ 

ُتْم تَاْعِقُلونَ   .(  َقْد بَاياَّنَّا َلُكُم اْوايِت ِإْن ُكناْ
                                                           

 [ د 2سورة المدة ة ]   (57)

 [ د 12سورة النسدء ]   (58)
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و كلهااا ، منااذ يتساالم توىكااذا وىكااذا حااىت يشاامل ذلااك ساالوكو كلااو ، وتصااريا
 رغباة األمانة حىت يسلمها إذل هللا أو إذل الناس . ال يفلت عمال واحاد وال يكارة وال

 من رقابة هللا ورقابة الضمَت .
*     *     * 

 وا١تعبود كذلك حُت يعبد هللا كأنو يراه .
يعليو عملو ي دياو ابألماناة الالزماة واالجتهااد الواجاب . ال ٮتادع وال يغاش وال 
يتكاسل وال يتشاغل . وال " يسادد ا٠تااانت " دون إنتااج حقيقاي . وال يعمال علاى 

يف األرض . وال يسااااتغل مااااال وال يبغااااي الفتنااااة وال الفساااااد الضاااارر وىااااو عااااادل بااااو . 
 . وال يطمع ييما لي  لو .الدولة

وال يقباال الظلاام كااذلك ! يهااو مكلاا  أن يااذود الظلاام عاان نفسااو وعاان غااَته ، 
ِإنَّ الَّااِذيَن تَاَويَّاااُىُم اْلَمالِئَكااُة ) وإال يمااا ىااو ٔتاا من ابهلل ، وال ىااو يعبااده كأنااو يااراه ! 

ااُتْم قَاااُلوا ُكنَّااا ُمْسَتْضااَعِفَُت يف اأْلَْرِض قَاااُلوا أدلَْ َتُكااْن أَْرُض ظَاااِلِمي أَناْ  ُفِسااِهْم قَاااُلوا يِاايَم ُكناْ
 ( . اَّللَِّ َواِسَعًة يَاتُاَهاِجُروا ِييَها يَُأولَِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصَتاً 
 يف زوجهااا . والوالااد والاازوج الااذي يرعااى هللا يف زوجتااو . والزوجااة الاايت ترعااى هللا

 والولد . واٞتار والصديق . واٞتندي والقائد . والصغَت والكبَت ...
إن اجملتمااع كلااو كلااو ... ال شاايء ييااو البتااة ٮتاارج ماان ىااذه الكلمااة الصااغَتة الاايت 

 تشمل كل شيء   تعبد هللا كأنك تراه !
*     *     * 

و كانت تلاك األماة العجيباة وحُت كان ا١تسلمون األوائل يعبدون هللا كأ م يرون
َهْوَن َعاِن ) الفريدة يف التاريخ !  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َقُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَاناْ ُتْم َخياْ ُكناْ
 . (اْلُمْنَكِر َوتُاْ ِمُنوَن اِبَّللَِّ 
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كااان اٟتاااكم يقااول   " اٝتعااوا وأطيعااوا مااا أطعاات هللا ياايكم . ياا ن عصاايت هللا 
  طاعة رل عليكم " .ورسولو يال

 وكان يقول   " إن أحسنت يأعينو  ، وإن أسأت يقومو  " 
وكااان وىااو ٭تااارب كساارى وقيصاار ، ويواجااو أكاارب إمرباطااوريتُت يف التاااريخ ، ال 
يضيق ابلتقو  الذي طلبو من الناس بنفسو . ييقبل من رجل من ا١تسالمُت أن يقاول 

باال  ،تبااُت لنااا كااذا وكااذا . يااال يغضااب  لااو   ال ٝتااع لااك علينااا اليااوم وال طاعااة حااىت
 ٬تيبو يف اٟتال إذل طلبو ويبُت لو .

 وكان يقول   لو أن بغلة بصنعاء عثرت لرأيتٍت مسئواًل عنها !
ألول مارة  -وكان يعمل على توطيد العدالة االجتماعية يف اجملتمع حىت أمكناو 

باان عبااد العزيااز ! أن يلغااي الفقاار ماان اجملتمااع ، كمااا حاادث أايم عماار  -يف التاااريخ 
وكااان اٞتناادي يقااول   ألااي  بيااٍت وبااُت اٞتنااة إال أن أقتاال ىااذا الرجاال أو يقتلااٍت ؟ ٍب 

 يقتحم ا١تعركة ليصيب إحدى اٟتسنيُت !
وكان القائد يُعزل يف زىوة النصر يال يضطغن وال يتمرد وال يًتك ميادان القتاال 

 ال سلطان .. وإ٪تا يستمر ٬تاىد يف سبيل هللا جندايً ال إمارة لو و 
وكاان البااائع يسااتحي ماان هللا أن يكساب مااا لااي  لااو ْتاق ، يااَتد نقااوداً أخااذىا 
صبيو دون علم منو من أحاد ا١تشاًتين . ويصار علاى ردىاا إلياو حاىت وا١تشاًتي ٭تلا  
ابهلل أناااو ديعهاااا راضاااياً وأن البضااااعة يف نظاااره تساااتحق . وكاااان الااازوج يعاشااار زوجتاااو 

هااااا يف غيبتااااو . ييااااذىب إذل مياااادان القتااااال اب١تعااااروف ، والزوجااااة تصااااون عاااارض زوج
 ويغيب ابلشهور وىو مطمئن إذل بيتو وعرضو ومالو . ال يقرهبا السوء !

 وكان اجملتمع نظيفاً ...



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 87  

 ال تقااوم عالقااات الناااس علااى الغااش يف البيااع والشااراء . ال يعهااد اإلنسااان إذل
يو أو يسارق وج  منو خيفة أن يغشو أو يدل  علالعامل أو الصانع ابلعمل وىو مت
 األمانة ويذىب إذل غَت رجوع ! 

ال يتحادث الرجال إذل الرجال وىاو يعلام أناو يكاذب علياو وٮتدعاو . ويبادلاو يف 
 الوقت ذاتو الكذب وا٠تداع !

ال يكاااذب الوالاااد علاااى أبنائاااو يااايعلمهم الكاااذب ابلقااادوة السااايئة . وال يكاااذب 
 ع هللا !االبن على الوالد ، ألنو ال يتعامل معو ، وإ٪تا يتعامل م

وال يساارق الشاااب عاارض اماارأة متزوجااة أو يتاااة غرياارة . وال ٗتاارج الفتاااة متربجااة 
 يف سوق الفتنة ٖتاول أن توقع الشباب !

دل يكن الناس مالئكاة ! كاانوا بشاراً ماا يزالاون ! ولكانهم بشار مساتقيمو الفطارة 
 والتقااوى ال ال ِعااَوج يف نفوسااهم وال التااواء . متحااابون إذل هللا . متعاااونون علااى الاارب

 متعاونون على اإلٍب والعدوان .
وكاناااات ىناااااك جرٯتااااة .. ياااا ن وجااااو األرض دل ٮتاااال ماااان اٞترٯتااااة يف وقاااات ماااان 
األوقاااات . ولكنهاااا كانااات الشاااذوذ الاااذي يثبااات القاعااادة . ودل تكااان القاعااادة ىاااي 

 الشذوذ !!
*     *     * 

 ومن ٍب انطلقت ىذه األمة تنش  اترٮتاً دل يسبق يف التاريخ !
ي  الفاااتأ وحاااده ىاااو الاااذي يلفااات النظااار ، وإن كاااان حقيقااااً ابلتساااجيل يف لااا

سرعتو ا٠تاطفة اليت ال مثيل ٢تا من قبال وال مان بعاد يف التااريخ . يفاي ٜتساُت عامااً 
كااان العااادل اإلسااالمي الااذي باادأ ماان ال شاايء قااد امتااد ماان احملاايط للمحاايط . وكااان  
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انقلاب ٤تاارابً يف سابيلها ال يهادأ قد اعتناق العقيادة اٞتديادة ، و  -أو معظمو  -كلو 
 حىت يراىا قد بلغت إذل أيق جديد !

وإ٪تاا الااذي يلفاات النظار ىااو تلااك القمام العاليااة الاايت بلغهاا يف كاال إتاااه . قماام 
العدالااة الشااا٥تة والعظمااات النفسااية والروحيااة الاايت تتكاااثر وتتواكااب يف ىااذه اٟتقبااة 

 الصغَتة من التاريخ .
 .والسالم . يف السياساة واالجتمااع  وياق . يف اٟتربواتساع اٞتوانب وتعدد ا

يف اٟتضاارات ا١ترتلفااة الاايت اساتوعبها اإلسااالم ، ومثلهااا ٘تثااياًل رائعااً يااامت  مااا ييهااا 
 من خَت ، وألقى ابلزبد إذل الفناء .

يف الروابط القوية ا١تتينة اليت  لت العادل اإلسالمي كلو ، وياضت مناو إذل غاَت 
م يكياادون للاادين . وحااىت وىاام ٭تاربونااو أبشااع حاارب وأدنسااها يف ا١تساالمُت حااىت وىاا
 أايم الصليبيُت .

ىذه الروابط ا١تتيناة الايت صانعت معجازة دل تتكارر يف غاَت اإلساالم . إذ يسادت 
ولكان اجملتماع ظال إساالمياً ،  -مبكراً ، على أيدي األمويُت والعباسيُت  -اٟتكومة 

 ة وا١تودة ما يقرب من أل  من السنُت !!متماسكاً ، متكاياًل ، تربطو روح األخو 
*     *     * 

 تراه ! ابادة اٟتقة ، اليت تعبد هللا كأ ذلك كلو كان أثر الع
ولقد كان القدوة الكربى يف ذلك دون شك ىو الرسول األعظم ، منش  ىذه 

 األمة ومريب قادهتا وجنودىا على ىدي هللا وىدي اإلسالم .
يرى هللا كل ٟتظاة مان ٟتظاات حياتاو الطويلاة العريضاة الشااملة  - ملسو هيلع هللا ىلص -كان 
 الفسيحة .
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يتطيقاااو نفساااو وتساااتوعبو إذل  -سااابحانو  -كاااان ياااراه وىاااو يتلقاااى الاااوحي عناااو 
 األعماق .

وكااان يااراه وىااو ينطلااق يف مناكااب األرض ياادعو الناااس إذل ىااذا الااوحي لكااي 
 يهتدوا بو إذل هللا .

 وأاب ورب أسرة . وكان يراه وىو يف بيتو زوجاً 
 ويراه وىو مع الناس وقريباً ومعلماً وىادايً إذل سواء السبيل .

 ويراه وىو يقاتل يف سبيل هللا ، وىو يعقد السلم ويرجع من جهاد إذل جهاد .
 وال نتحدث عن العبادة يف ا٠تلوة يهي يف غَت حاجة إذل حديإ .

، وكاال خلجاهتااا يااراه . ويعاايش معااو كاال ٟتظااات حياتااو ، وكاال مشاااعر نفسااو 
 وكل سرىا و٧تواىا .

ي ، وال يضاااع  قلباااو عااان اساااتيعاب الناااور الاااذي وال تضاااع  نفساااو عااان التلقااا
 ره كلما رأه .ايغم

 .وخاًب النبيُت وسيد ا١ترسلُت - ملسو هيلع هللا ىلص -ىكذا كان رسول هللا 
*     *     * 

 يم .ٍب كان أصحابو الذين صنعهم على عينيو ، ورابىم تربية خبَت عل
كااانوا ياارون هللا بقاادر مااا تطيااق نفوسااهم وبقاادر مااا تصااطرب علااى األيااق األعلااى 

ن تقااااب  قبسااااات ماااان ياااايال هللا ا١تشاااارق ا١تضاااايء الااااذي ال ٖتتملااااو النفااااوس ، إال أ
 ، وقبسات من الرسول .الغامر

ٍب كانت نفوس على مادار الازمن تتفارق أحيااانً ، وٕتتماع أحيااانً ، تعايش علاى 
 سبيلو ، وعبادتو كأ ا تراه . حب هللا والعمل يف
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وما تزال ىاذه النفاوس حيثماا لقيهاا اإلنساان ، ٭تا  يف اٟتاال ابلفاارق اٟتاسام 
بينهااا وبااُت الااذين ال يعباادون هللا ، أو الااذين يعبدونااو علااى حاارف ياا ن أصاااهبم خااَت 

 اطمأنوا بو وإن أصاهبم شر انقلبوا على أعقاهبم .. خسروا الدنيا واوخرة .
" إنسااان " . إنسااان هبااذا  مأحااداً ماانهم أنااك أمااا ىور حااُت تلقااٖتاا  علااى الفاا

ا١تعااٌت الااذي كرمااو خالقااو ويضاالو علااى كثااَت ٦تاان خلااق . إنسااان قناا  إليااو وتسااًتيأ 
عنده ، تسًتيأ يف تعاملاك معاو ويف عالقاتاك . تساًتيأ إذل االساتقامة النظيفاة الايت 

 ال عوج ييها وال التواء .
 وٖتبو ..

 ولو خالفك يف أيكارك وأعمالك ومشاعرك وإتاىاتك . ال ٘تلك إال أن ٖتبو
أن تقفاو خطااه  -إن اساتطعت  -ٖتبو ألن ييو قبساة مان ناور هللا ... وٖتااول 

.. 
ومن ٍب كان حرص اإلسالم ونيب اإلسالم ، وىاو يعلِّام النااس ديانهم . أن يباُت 

اه " . ٢تااام اإلحساااان . ويصااافو ٢تااام يف أخصااار لفاااظ  وأٚتلاااو . " تعباااد هللا كأناااك تااار 
 " ي ن دل تكن تراه ي نو يراك " .  لوهبم بوجدان التقوى وخشية هللا ويوقظ ق

ومن ٍب كذلك كان حرص اإلسالم ونايب اإلساالم ، علاى أال يقا  النااس عناد 
أول مراتب اإلسالم وال أول مراتب اإلٯتان . إ٪تا ٭تاولون بلون اإلحسان ، و٭تااولون 

 على الدوام !
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 تو !... َو ليُدرح ذبديحَ 

 
" إن هللا كتاااب اإلحساااان علاااى كااال شااايء   يااا ذا قتلاااتم يأحسااانوا القتلاااة ، وإذا 

 .( 59)ذْتتم يأحسنوا الذْتة ، وليحد أحدكم شفرتو ، ولَتح ذبيحتو " 
*     *     * 

 اي هللا ! اي رٛتة نبيو .. !
 " ولَتح ذبيحتو " .. ومىت ؟ وىو مقدم على ذْتها !!

 إ ا روح هللا . أال إ ا رٛتة أنبياء . أال
إنو مرتقى للمشاعر البشرية يبلجل القمة اليت لي  وراءىا شيء . إال ذلاك الناور 

 األعظم الذي ينَت الكون كلو وينفذ إذل قلوب الكائنات .
إ ا الرٛتة اليت ال تقا  عناد األانساى مان ا٠تلاق ، وال ٭تكمهاا ا٨تيااز اإلنساان 

اجملااال الواسااع الفساايأ الااذي يشاامل كاال  لنفسااو واعتااداده ّتنسااو . وإ٪تااا تتعااداىا إذل
 األحياء يف الكون .

وإ٪تاااا ترتقاااي درجاااة  -وىاااو يف ذاتاااو قماااة عالياااة  -ٍب ال تقااا  عناااد ىاااذا ا١تااادى 
 أخرى !

يالرٛتااة ابألحياااء درجااة " مفهومااة " علااى أي حااال ، سااواء ويااق إليهااا القلااب 
 البشري أم ا٨ترف عنها وشذ .

                                                           
 ن مدجو درواه مسمم و بو  او  والترمذي والنسدةي واب  (59)
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صااافور . ي ناااو ضاااعي  مساااكُت . وىاااو مفهاااوم أن تقاااول رل   ال تقتااال ىاااذا الع
 ٚتيل لطي  ال يستحق القتل .

ومفهوم أن تقول رل   ال تقتل ىذه الفراشة الطائرة القايزة الرشايقة ، ي ناك لان 
تسااتفيد شاايئاً ماان قتلهااا ، وىااي يف رشاااقتها اللطيفااة ٚتااال ٭تساان أن ٘تتااع بااو حسااك 

 وروحك .
حاىت إن كانات ال تتاأدل  -لة بل مفهوم أن تقول رل   ال تقتل ىذه الزىرة اٞتمي

 .ل منها يف يدك أو يف عروة ثيابك يهي على غصنها ىكذا ٚتيلة .. أٚت -للقتل 
كااال ذلاااك مفهاااوم . والقلاااب البشاااري الطياااب ٯتكااان أن يوجاااو إلياااو يف يسااار ، 

 ييعتاده ييصبأ من طباعو .
أن أقاااول لاااك   ىاااذه  -أعلاااى وأشااا   -وراء ىاااذا ا١تفهاااوم  -ولكنهاااا درجاااة 

ليت ستذْتها ، واليت لن تكون حية بعد ٟتظات .. أْحِسْن ذْتتها وال تطل الذبيحة ا
أالمهااا وال " ٘تتهااا مااواتت " كمااا ذكاار البراااري يف حااديإ قريااب ماان ىااذا اٟتااديإ 

(60 ). 
 ولَتح ذبيحتو !

إ ا كلمة هتاز الوجادان ىازاً وىاي تاذبأ . وىاي تسااق إذل العادم . إذل الفنااء . 
 .إذل حيإ ال توجد وال تشعر 

ما القيمة " العملية " إلراحة الذبيحة ىذه الثوا  ا١تعدودة الايت تنتقال ييهاا مان 
عادل الوجود إذل عادل الفناء ؟ بال ماا قيماة إراحتهاا وأنات مقبال علاى إيالمهاا أشاد أدل 

 ٯتكن أن تتعرض لو وىو الذبأ ؟
 يف الظاىر .. ال شيء !
                                                           

 "  تري   ن تميتيد موتدت ؟ ىال  س  ت  فرتك قبل  ن تهللجعيد ؟ "  (60)
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 ويف الباطن .. كل شيء !
رحتهااا أم دل ترحهااا . وىااي متأ١تااة متأ١تااة ، سااواء قطاار إن الذبيحااة ميتااة ميتااة . أ

قلبااك رٛتااة هبااا أم كناات تااذْتها ٣تاارد القلااب ماان ا١تشاااعر متلبااد الوجاادان . وىااي لاان 
ن كناااات ٦تااان يفهمااااون عااان ىااااذه تلقااااك بعاااد اليااااوم يتشاااكو إليااااك عنفاااك معهاااا ، إ

وىاااي  -، و٬تااااوبون ماااا يصااادر عنهاااا مااان األحاساااي  . ولااان يضاااَتىا كثاااَتاً ا٠تالئاااق
شاايئا ماان  -قباال ذلااك بلحظااة  -إ ااا ذاقاات  -مسااوقة إذل الفناااء الكاماال الوشاايك 

 الغلظة أو شيئاً من اٞتفاء !
 إذن يما القيمة العملية ابلنسبة للذبيحة .. ال شيء !

 ولكن القيمة " العملية " لك أنت .. كل شيء !
 وىل ٙتة شيء أكرب من أن يكون لك قلب إنسان ؟!

*     *     * 
 لشأن يف أمر القتل ..وكذلك ا

 " ي ذا قتلتم يأحسنوا القتلة " .
ال يقتاااال إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا١تراطااااب هبااااذا القااااول ماااان جانااااب الرسااااول  -وا١تساااالم 

ُ ِإالَّ اِبْٟتَاااقِّ (ابٟتاااق   )  َوِعبَااااُد الااارَّْٛتَِن الَّاااِذيَن )  (61) َوال تَاْقتُالُاااوا الاااناَّْفَ  الَّااايِت َحااارََّم اَّللَّ
َوالَّااِذيَن ال يَااْدُعوَن ..  وَن َعلَااى اأْلَْرِض َىااْوانً َوِإَذا َخاااطَبَاُهُم اْٞتَاااِىُلوَن قَاااُلوا َسااالماً ٯَتُْشاا

ُ ِإالَّ اِبْٟتَاقِّ ( َماْن قَاتَاَل نَاْفسااً )  (62) َمَع اَّللَِّ ِإ٢َتاً أَخاَر َوال يَاْقتُالُاوَن الاناَّْفَ  الَّايِت َحارََّم اَّللَّ

                                                           
 [ د 22سورة اةسراء ]   (61)

 [ د 02 - 02سورة الفرقدن ]   (62)
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يعاااً (بِغَااَْتِ نَاْفااٍ  َأْو َيَسااا َااا قَاتَااَل النَّاااَس ٚتَِ " كاال ا١تساالم علااى   (63) ٍد يف اأْلَْرِض َيَكَأ٪تَّ
 .  (64)ا١تسلم حرام   دمو وعرضو ومالو " 

تحق للقتااال . مساااتحق ال شااابهة إذن يف أن الشااار  الاااذي يقتلاااو ا١تسااالم مسااا
، أو مفسد يف األرض ، مثَت للفتنة مرتد ، أو قاتل ، أو زان ٤تصن ، وألنو كاير ، أ

 خارج على السلطان القائم على شريعة هللا .
َوَحرِِّض ن هللا . بل  مر منو وٖتريال   )ن ىذا القتل يتم ألذن مأوال شبهة يف 

 (65) اْلُمْ ِمِنَُت (
 أيمر ألحسان القتل ! -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومع ذلك يالرسول 

 ونعود إذل قصة الذبيحة ينراىا تنطبق مرة أخرى على القتيل .
مفاااارق الااادنيا . واألدل  يد شااايئاً مااان أن ٖتسااان قتلتاااو . يهاااوإن القتيااال لااان يساااتف

واقاااع باااو ماااا لاااو عناااو مااان ٤تاااي  . ييساااتوي أن ٖتسااان أو ال ٖتسااان أو أن الفاااارق يف 
 اٟتقيقة ضئيل .

 يما القيمة العملية من إحسان القتل ابلنسبة للقتيل ؟ ال شيء بطبيعة اٟتال !
ىي لك أنت . ىي أن يكاون لاك قلاب  -خرى مرة أ -ولكن القيمة الكربى 

 إنسان !
*     *     * 

ولكاان حااديإ الرسااول الكاار  ال يقاا  عنااد ىااذين األماارين   الذْتااة والقتلااة ، 
 وإ٪تا يسوقهما يقط على سبيل ا١تثال .

                                                           
 [ د 23سورة المدة ة ]   (63)

 رواه ال يخدن د  (64)

 [ د 21سورة النسدء ]   (65)
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وبسبب ىذين ا١تثالُت قد يغلب على الظن أن الرٛتة وحدىا ىاي ا١تقصاود مان 
 اٟتديإ .

. يا١تقصااود ىااو " اإلحسااان " . والرٛتااة صااورة ماان  ولكاان األماار لااي  كااذلك
 صور اإلحسان .

ىنا ، كما يف اٟتديإ  -" إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء " واإلحسان 
 ىو األداء اٟتسن . األداء الكامل . األداء ا١تتقن . األداء اٞتميل . -السابق 

 اه إذل " اإلنسانية " .ٕتاه . االٕتوا١تثاالن ا١تذكوران ٫تا ا١تشَت الذي يبُت اال
إن ا٠تالصة ا١تستفادة من ا١تثالُت   أن اإلنساان ال ينبغاي أن يناديع ماع دوايعاو 

ئل الطبيعياااة وياااًتك ٢تاااا العناااان . إ٪تاااا ينبغاااي وىاااو أيخاااذ يف التنفياااذ أن يهاااذب الوساااا
 تكر  هللا لو وا٠تالية يف ىذه األرض .بوينظ  األداء ، ليكون جديراً 

 سع شامل يشمل كل عمل وكل يكرة وكل شعور .ومن ٍب ياٟتديإ وا
إناو باان  اللفااظ يشاامل " كال شاايء " . ىكااذا علااى االتسااع . وىااو يعاارب عاان 

 يكرة إسالمية أصيلة ، أو يكرتُت تلتقيان عند ىدف واحد .
ة صاورة ، وإ٪تاا اعلى أي -كل األعمال   -ي  داء األعمال اأن اإلسالم ال يكتف

 . يتطلب " اإلحسان " يف األداء
وإنو ال يقنع من الناس أن ي دوا ضروراهتم بال زايدة ، ْتجاة أ اا ضارورة ، وإ٪تاا 

 يتطلب اإلحسان يف التنفيذ .
هللا ٭تااااااب إذا عماااااال  ن  " إ -ملسو هيلع هللا ىلص  -ول ا١تعااااااٌت األول واضااااااأ يف قااااااول الرساااااا

 وواضأ كذلك يف أمر الذْتة والقتلة . (66)أحدكم عماًل أن يتقنو " 

                                                           
 رواه البيي ي د  (66)
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ىااو اإلتقااان الااذي تصااحبو مشاااعر اإلنسااانية . ويصااحبو اإلحساااس يااا١تطلوب 
ابهلل يف قاارارة الضاامَت ، والعماال ماان أجاال خشاايتو وماان أجاال مثوبتااو ورضاااه . " تعبااد 

 هللا كأنك تراه " .
وا١تعاٌت الثاا  واضاأ يف ساَتة الرساااول وأحاديثاو الكثاَتة الايت هتادف إذل هتااذيب 

 يظة اليت لي  عنها ٤تي  .النف  ، خاصة وىي ت دي ضروراهتا الغل
ونضااارب مثاااالُت مااان أدق األمثلاااة وأد٢تاااا علاااى ماااا نرياااد   قضااااء " الضااارورة " 

 وشئون اٞتن  .
قااال   ال يتناااجى اثنااان علااى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -" عاان أيب سااعيد ا٠تاادري   أن الناايب 

ذلاك " رواه أباو  غائطهما ، ينظر كل واحد منهما إذل عورة صاحبو ، ي ن هللا ٯتقت
 داود وابن ماجو .
، العن الثالث   الارباز يف ا١تاوارد  اتقوا ا١ت -ملسو هيلع هللا ىلص  -ر   عن النيب ا" عن جاب

 وقارعة الطريق والظل " رواه أبو داود وابن ماجو 
تى أحدكم الغائط يال يستقبل القبلاة وال يو٢تاا ظهاره . أوعن أيب أيوب   " إذا 

 قوا أو غربوا " رواه البراري .شر 
القبلاااة ودل   مااان دل يساااتقبل  - ملسو هيلع هللا ىلص -" وعااان أيب ىريااارة قاااال   قاااال رساااول هللا 

 يستدبرىا يف الغائط كتب لو حسنة و٤ُتي عنو سيئة " رواه الطربا  .
واألحاديااإ يف ىااذا ا١توضااوع كثااَتة ماان أن تااورد كلهااا . وىااديها كلهااا واحااد . 

القيام هبذه الضرورة ، وإحاطتها آبداب معينة تلط  غلظتها وٗتف  من ىو هتذيب 
 معٌت " الضرورة " ييها . إذ ٕتعلها سلوكاً وأدابً ييو " اختيار " وتريع .

الداللاااة الكاملااة ٢تااذه التوجيهااات . إذ صااار لقضااااء  -وقااد ال تباادو لنااا اليااوم 
ويف  -يف ا١تديناااااة الضااااارورة أدوات نظيفاااااة ووساااااائل مهذباااااة . وماااااع ذلاااااك يماااااا زال 
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قوم يقضون حاجاهتم علاى قارعاة الطرياق وأماام النااس . أماا الريا   -العاصمة ذاهتا 
! ... 

ولكااان الداللاااة النفساااية ال ينبغاااي أن تفوتناااا علاااى أي حاااال . يالتهاااذيب ييهاااا 
واضااأ . وواضااأ كااذلك ٤تاولااة ريااع " اإلنسااان " عاان مسااتوى اٟتيااوان ، حااىت وىااو 

 ييها مع اٟتيوان .يقضي ضرورتو اليت يشًتك 
 أما اٞتن  يأمره أعجب وأوضأ داللة .

 لي  يف األرض شريعة وال نظام يعًتف ابٞتن  نظيفاً كرٯتاً كاإلسالم .
يكفي ان نذكر يقط أن اإلسالم وىو أيٌب زوجو يذكر اسم هللا الكر  . ولي  

 يف اإلسالم أقدس من ذكر هللا ، وال أنظ  ٦تا يقرأ اسم هللا عليو .
أوضااأ ماان أن ٖتتاااج إذل  -يف حاادوده الشاارعية ، أي الاازواج  -ابحااة ييااو واإل
 دليل .
ُتْم )   (67)( ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم يَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشئاْ

" إن يف بضاااع أحااادكم ألجاااراً . قاااالوا اي رساااول هللا إن أحااادان لياااأٌب شاااهوتو ٍب 
رام أكااااان عليااااو ييهااااا وزر ؟ يكااااون لااااو ييهااااا أجاااار ؟ قااااال   أرأيااااتم لااااو وضااااعها يف حاااا

 . (68)يكذلك إذا وضعها يف اٟتالل كان لو أجر " 
 وغَتىا وغَتىا كثَت ...

قااااد أخااااذ ماااان ىااااذا ا١تباااااح بقسااااط كاماااال ال شاااابهة ييااااو ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرسااااول 
 واستمتع منو بكل ما ٭تل ١تسلم أن يستمتع بو يف ىذه اٟتياة .

 ...كان األمر   ذلك يلينظر كي ومع 
                                                           

 [ د 332سورة الب رة ]   (67)

 رواه مسمم د  (68)
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كااان يغطااي وجااو زوجتااو حااُت يضاااجعها يف الفااراش   -ملسو هيلع هللا ىلص  -تااروي السااَتة أنااو 
كااااان يغطااااي رأسااااو   -ملسو هيلع هللا ىلص  -.. وروى ا٠تطيااااب ماااان حااااديإ أم ساااالمة أن الرسااااول 

 ويغال صوتو ويقول المرأتو   عليك ابلسكينة .
*     *     * 

 اٟتياء والًتيع إذل ىذا اٟتد !
  شااهوة اٟتيااوان اٞتااائع الااذي ال ٯتلااك نفسااو أن ينااديع ىائجااا إذل لااي  اٞتاان

 التنفيذ .
 ولي  غلظة الشبق اليت تتلمظ على متاع لذيذ .

 ولي  نزوة اٞتسد الفائر اليت ٗتتنق يف ٓتارىا عاطفة القلب وإشراقة الروح .
وة إذل عادنسي دل تكان ومع ذلك ي ن دعوة الرسول للناس أن يهذبوا العمل اٞت

 ىادة أو إطفاء ا١تتعة أو تربيد حرارهتا .الز 
كااال ! علااى العكاا  ماان ذلااك . لقااد كااان ياادعوىم إذل ا١تتاااع و٭تباابهم ييااو باال  

ن ٢تفااة او ماااد ماان متعتااو ، حااُت يريعاااو يف الاانف  ، ويزياااكااان يف الواقااع يوسااع مساحتاا
 مودة " .و "  مشاعر "و الصة إذل " عواط  " " اٞتسد ا٠ت

ة دون رسول يسبقها وٯتهد ٢تاا مان مداعباة وعواطا  يقد كان ينهى عن ا١تواقع
 جياشة .

وليست ىذه دعوة الذي يريد أن ٭ترم الناس مان ا١تتااع أو يفساده علايهم . بال 
دعااوة مااان يريااد هتاااذيبهم وريعهاام مااان مسااتوى اٟتياااوان إذل مسااتوى اإلنساااان ، ماااع " 

كال عناصار   إحسان " تلذذىم هباذا ا١تتااع ، حاىت يصابأ متاعااً " ٚتاياًل " تادخل يياو
 النف  ، ويدخل ييو " الفن " بتعبَته اٞتميل .
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علاااى أ اااا " ساااكن " و " ماااودة "   والقااارأن يصااا  الصااالة باااُت الرجااال وا١تااارأة 
َهااا َوَجَعااَل ) ااَنُكْم َمااَودًَّة َوِمااْن أاَيتِااِو َأْن َخلَااَق َلُكااْم ِمااْن أَنْاُفِسااُكْم أَْزَواجاااً لَِتْسااُكُنوا ِإلَياْ بَاياْ

و يشاملها يف ال كل صالت اٞتان  ، ولكناا. وىو تعبَت ٚتيل أخاذ يشم (69)( َوَرْٛتَةً 
 ع . يف مستوى " اإلنسان " .اا األريامستواى

*     *     * 
ذلاااك ىاااو اإلحساااان يف شااائون اٞتااان  . وىاااو أمااار واضاااأ الداللاااة علاااى نظااارة 

 اإلسالم ٢تذه األمور .
وايع الفطرية يف الضرورة تُقضى . نعم . ال كبت وال حجران . وال استقذار للد

ذاهتاااا . وال اإلحسااااس ابلاااذنب عناااد اإلتياااان . ولكناااو التنظيااا  رغااام ذلاااك وهتاااذيب 
 الوجدان .

مظناة أن تكاون األداين  -من كثارة ماا أبادى يف شاأنو يروياد وأعااد  -واٞتن  
تستقذره وتنّفر منو . واإلساالم ٓتاصاة ال ٬تانأ ٟتظاة واحادة ٢تاذا االساتقذار . لكناو 

٭تاال كاذلك علياو يف شائون اٞتان  ،  -إلحسان يف كل شايء وىو ٭تال على ا -
 حىت وإن كان يشًتك يف الضرورة مع اٟتيوان .

والااادليل القااااطع علاااى أن ىاااذه قاعااادة عاماااة يف اإلساااالم ال ٮتااات  هباااا اٞتااان  
وحده ، وإ٪تا تشمل كل تصريات اإلنساان وضاروراتو ، الادليل علاى ذلاك ىاو أداب 

 الطعام .
وَُكلُااوا يلااي  ٙتاات شااك ياااي أن الطعاااام طاااىر نظياا  مباااح . باال مأماااور باااو ) 

 .( 70)(  َواْشَربُوا

                                                           
 [ د 30سورة الروم ]   (69)

 [  20سورة ايعراف ]   (70)
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ومع ذلك يلاو أداب . أداب هتاذب تناولاو ، وتكسار شاراىتو ، وترتفاع باو عان 
 ٤تيط اٟتيوان إذل ٤تيط اإلنسان .

تانف  يف اإلانء  اى أن يُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -" عن ابان عبااس رضاي هللا عنهماا أن النايب 
 أو ينفخ ييو " رواه أو داود والًتمذي .

 -" عن أيب جحيفة   قال   أكلت ثريدة من خبز وٟتم ٍب أتيت رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص يجعلت إٔتشأ ، يقال   اي ىذا ك  عنا من جشائك ! ي ن أكثار النااس شابعاً 

 رواه اٟتاكم وقال صحيأ اإلسناد .يف الدنيا أكثرىم جوعاً يوم القيامة " ! 
 يهو اإلحسان إذن . ولي  ا١تنع واٟتجران .

*     *     * 
 -أحاوج ماا نكاون إذل ىاذه اٟتكماة مان الرساول  -يف القرن العشرين  -و٨تن 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص 
إننا نعايش يف قارن يا من ابإلحساان يف العمال ٔتعاٌت اإلخاالص واإلتقاان . وإن  

ماا  -لاذي تلقاى عان نبياو ىاذا التوجياو يف العاادل اإلساالمي ا -ألسا  كنا ٨تن ماع ا
 نزال بعيدين عن ىذه الروح .

و٨تن نعيش كذلك يف قرن ي من ابلتهذيب يف كثَت من أماور الدنيا   يف تنااول 
الطعاااااام ، وقضااااااء الضااااارورة ، والوقاااااوف يف الصااااا  أثنااااااء شاااااراء تاااااذاكر الساااااينما ، 

 ، وإزجاء الشكر على أبسط ا٠تدمات . واالعتذار ا١ت دب عن أقهل ىفوة
 ولكنو مع ذلك ال ي من ابلتهذيب يف شئون اٞتن  . ويقول عنو إنو نفاق ! 

وال نقصاد ابلتهااذيب ماا كااان يصانع الرسااول يف يراشاو . يااذلك مرتقاى رييااع ال 
 يطيقو الكثَتون .
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وال نقصاااد كاااذلك ماااا أوصااااىم باااو يف يراشاااهم مااان ٖتويااال اٞتااان  إذل مشااااعر 
أخااااذ وعطاااااء .. يااااذلك شااااأ م غاااان أرادوا أن يسااااتفيدوا بنصاااايحة الرسااااول ومااااودة و 

يينفساااهم الفائااادة ، وىااام الاااذين سااايزدادون متعاااة وىااام يوساااعون مسااااحة اٞتااان  يف 
عالقة نفوسهم ، يال تق  عند متعة اٞتسد ، بل تصبأ عالقة جسد وعالقة قلب و 

 روح كلها يف أن .
اٞتماعاة كلهاا ال ْتيااة األياراد  وإ٪تا نقصد مستوى أدَّن مان ذلاك وألصاق ْتيااة

. 
تلااااك ىااااي " الفضاااايلة " ٔتعناىااااا االجتماااااعي . أن يكااااون اٞتاااان  يف حاااادوده 

 ا١تشروعة وال يكون  باً مباحاً ليجساد الظامئة على قارعة الطريق ..
 ذلك ىو الذي يسمونو نفاقاً يف القرن العشرين !

 ال شأن لو ابألخالق !و١تاذا ىو نفاق ؟ ألن اٞتن  " ضرورة " بيولوجية ، ي
 وي !؟ والطعام لي  ضرورة ؟ وا١تلب  لي  ضرورة ؟

يلماااذا ٖتتفلااون كاال ىااذا االحتفااال " آبداب " ا١تائاادة و " أصااول " ا١تلااب  وال 
 تكتفون ييهما بقضاء الضرورات ؟

*     *     * 
 و٨تن نتحدث ىنا عن " اإلحسان " وال نتحدث عن األخالق !

ى الضارورة . نرياد أن نتاذوق اويااق العلياا الايت يريعناا نريد أن نرتفاع عان مساتو 
 إليها اإلسالم .

نريد أن نتذوق طعم " اإلنسانية " ي ناو وهللا طعام ٚتيال حاُت تتوجاو لاو الانف  
 ، وحُت ي من اإلنسان أنو إنسان !

 اٞتمال يطرة " الطبيعة " . يطرة اٟتياة اليت خلقها هللا .



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 112  

ة ، ولكنهااااا هتاااادف دائماااااً إذل اإلحسااااان يف واٟتياااااة ال تكتفااااي بقضاااااء الضاااارور 
 األداء .

 أرأيت ىذه الزىرة اٞتميلة الفياحة الشذى ا١تتناسقة األلوان ؟
 أتظن أن ذلك " ضرورة " ؟

قالوا   لتجتذب إليها النحل يينتا منها العسل غذاء وشفاء للناس ! وتسااعد  
 كذلك يف تلقيأ النبات !

لقيااس إذل النحال أن يكاون يف الزىارة  يهل تظن ذلك ؟ ىل من " الضرورة " اب
 كل ىذا اٞتمال ؟

كال وهللا ! يالنحل َخْلق متواضع ! وإنو ليحط على الزىرة الرائعة التناسق كما 
 ٭تط على الزىرة العادية اٞتمال 

يلي  ٚتال الزىرة إذن ضرورة ! وكل األىداف " البيولوجية " ٯتكان أن تاتم يف 
 زىار .أبسط زىرة كما تتم يف أٚتل األ
 ورأيت ىذه " الطبيعة " ؟

 يت ٚتال الصبأ الوليد ؟أرأيت ٛترة الشفق ا١تبدعة ور 
 رأيت روعة اٞتبال تبهر األنفاس وهتز الوجدان ؟

والبحر ا١تمتاد إذل غاَت  اياة منسارب ا١تاوج ، تاراه يف الليال السااكن كأ٪تاا تعماره 
 األطياف .. أو األشباح ؟

" ؟ و " ذقاااات " طعاااام السااااحر يف ضااااوئها ، والليلااااة القمااااراء .. ىاااال " ذقتهااااا 
 وظلها ، وأطيايها الساربة وحديثها ا١تهموس ؟

 ىل تظن ذلك ضرورة ؟
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 وأين ىي الضرورة يف ذلك كلو ، واٟتياة ٦تكنة ومستطاعة بغَت ىذا اٞتمال ؟
 ورأيت ىذا الوجو الرائع ؟

لاك التقاطيااع ىااتن العينان اٟتا١تتان اللتان يطل منهما عادل عمياق األغوار .. ت
 ا١تنسقة .. ىذا ا١تعٌت ا١تعرب .. تلك " الروح " اليت تطل من وراء القسمات ؟

 تظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟
العمليااات " البيولوجيااة " ماان طعااام وشااراب وتاانف  تااتم يف أقاابأ كاال أليساات  

 وجو وأٚتل وجو على السواء ؟
النظار عان  ذكار بصارف  يتحقق يف كل أنثى وكالبل .. نداء اٞتن  ذاتو . أال

 ذلك اٞتمال ؟
 كال . إنو لي  " ضرورة " .. وإ٪تا ىو " ٚتال " .

 ىو " إحسان " يف األداء ال ٣ترد األداء !
 تلك يطرة اٟتياة كما خلقها هللا .. يطرة " الطبيعة " .

 واإلسالم دين الفطرة ..
يااة ، وخاالق يلتقي مع انموس اٟتياة األكرب . ألنو منازل مان عناد هللا خاالق اٟت

 الفطرة اليت يسَت عليها الكون واٟتياة .
لذلك ال يكتفي اإلسالم من اإلنسان ٔتجرد أداء الضرورة . ألنو حينئاذ يكاون 

 مترلفاً عن اٟتياة ، انشزاً عن يطرهتا ، متاخراً إذل الوراء .
يريااااد أن يكاااااون اإلنسااااان واصاااااًل إذل اٟتياااااة ،  -وىااااو اٟتياااااة يف أعلااااى أياقهااااا 

 اً معها ، مساوقاً ٢تا ، ملتقياً معها يف كل إتاه .منسجم
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لذلك يعمد إذل هتاذيب النفاوس . يادخل يف أعماقهاا ، ويساكن يف أطوائهاا ، 
إذل اإلحسااااان . اإلحسااااان يف كاااال ويوجههااااا ماااان ابطنهااااا . يوجههااااا إذل اٞتمااااال . 

 . اإلحسان يف األعمال واإلحسان يف األيكار واإلحسان يف ا١تشاعر .شيء
 هللا كتب اإلحسان على كل شيء " .. " إن

وحااُت تتجااو الاانف  إذل اإلحسااان . حااُت تتهااذب ا١تشاااعر وينظاا  الساالوك . 
حاااُت ٗتااارج الضااارورة عااان قهرىاااا القااااىر يتصااابأ سااالوكاً مهاااذابً " ٗتتااااره " النفاااوس ، 

 وتتفاضل يف أدائو ..
 حينئذ يلتقي اإلنسان مع الكون واٟتياة ..

شاملة رييعة . اٝتها اإلحسان . أو اٝتها اٞتمال يلتقي معهما يف نظرة واحدة 
. 

 وهللا ٚتيل ٭تب اٞتمال .
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 َوتَبسُّمك ِف َوجِو أخيَك َصدقة

 
قااال   لااي  ماان نفاا  اباان أدم إال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -" عاان أيب ذر   أن رسااول هللا 

أين لنا صادقة  عليها صدقة يف كل يوم طلعت ييو الشم  . قيل   اي رسول هللا من
التهليال نتصدق هبا ؟ يقاال   إن أباواب ا٠تاَت لكثاَتة   التسابيأ والتحمياد والتكباَت و 

األمر اب١تعروف والنهي عن ا١تنكر ، و٘تيط األذى عن الطريق وتسمع األصم وهتدي و 
اللهفان ا١تستغيإ ،  عل عن حاجتو . وتسعى بشدة ساقيك ماألعمى وتدل ا١تستد

ع الضعي  . يهذا كلو صدقة منك علاى نفساك . رواه ابان وٖتمل بشدة ذراعيك م
حبااااان يف صااااحيحو والبيهقااااي ٥تتصااااراً . وزاد يف روايااااة   وتبساااامك يف وجااااو أخيااااك 
صدقة ، وإماطتك اٟتجر والشوكة والعظم مان طرياق النااس صادقة ، وىاديك الرجال 

   ( 71)يف أرض الضالة لك صدقة " 
*     *     * 

اإلنسان أن ٯتر بو دون أن يق  عناده ٟتظاات  ىذا اٟتديإ العجيب ال ٯتلك
 يتدبر بعال معانيو .

، ويلط  ، حىت يصل إذل أعماق النف وإن لو إل٭تاءات شىت ، يدق بعضها 
إذل قاارار الوجاادان ، ييهزىااا ىاازاً ، ويوقاااع علااى أواتر القلااب ٟتناااً صااايياً مشاارقاً ٚتااياًل 

 أيخذ ابأللباب .

                                                           
 د 7رقم  290ص  1الترغيب والترىيب ج   (71)
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الااايت ياااوحي هباااا اٟتاااديإ معنياااُت رئيسااايُت   وسااانرتار ىناااا مااان ا١تعاااا  الكثاااَتة 
أو٢تمااا تفجااَت مناباااع ا٠تااَت يف الاانف  البشاارية ، واثنيهمااا   ربااط اجملتمااع باارابط اٟتااب 

 وا١تودة واإلخاء . وقد نلم ببعال ا١تعا  األخرى يف أثناء اٟتديإ .
*     *     * 

الفقاَت ،  الصدقة يف مفهومها التقليدي نقود وأشياء ٤تسوساة يسااعد هباا الغاٍت
وٯتنحهااا القااوي للضااعي  . وىااي هبااذا ا١تعااٌت ضاايقة ا١تفهااوم جااداً ، وأثرىااا يف حياااة 

مظهراً من مظااىر التكايال االجتمااعي ،  ةدود . ولو أ ا ظلت قروانً طويلاجملتمع ٤ت
ورابطاااً ماان روابااط اجملتمااع ، وأداة لتطهااَت األغنياااء ماان الشااأ ، وإعانااة الفقااراء علااى 

 اٟتياة ..
النظاااار عاااان ىاااادف اإلسااااالم األصاااايل يف أن يكتفااااي الناااااس بعملهاااام وبصاااارف 

ذلاك ا٢تادف الاذي ٖتقاق يف عهاد عمار بان عباد  -ا٠تاص ياال ٭تتااجون للصادقات 
العزيز إذ يقول ٭تِت بن سعيد   " بعثٍت عمر بن عبد العزياز علاى صادقات إيريقياة ، 

، ٧تد من أيخذىا مناا ياقتضيتها ، وطلبت يقراء نعطيها ٢تم ، يلم ٧تد هبا يقَتاً ، ودل
 يقد أغٌت عمر بن عبد العزيز الناس .. "

بصارف النظر عن ىذا ا٢تدف النهائي ، يقد كانت الصدقات وسيلة احتياطية 
كماا ٘تكنات يف عهاد   -يف اجملتمع ، طا١تا أن الفقر موجود ، وإذل أن تتمكن الدولاة 

 من إغناء الناس عن غَت ىذا الطريق . -عمر بن عبد العزيز 
ولكن اٟتديإ النبوي ٮترج ابلصدقة من معناىا التقليدي الضيق . مان معناىاا 

 اٟتسي ، إذل معناىا النفسي . وىنا تنفتأ على عادل رحيب ليست لو حدود .
 كل خَت صدقة .. وعلى كل امرئ صدقة ..

 ىكذا يف  ول واسع ال يًتك شيئاً وال يضيق عن شيء !
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 كل خَت صدقة . أو لي  ذلك حقاً ؟!
 ومن أين تنبع الصدقة التقليدية ٔتعناىا اٟتسي الضيق اٟتدود ؟

أو ليسات تنباع ماان معاُت ا٠تااَت يف الانف  البشاارية ؟ بلاى ! إن ىااذا ىاو معينهااا 
الوحيااد . وإال يهاااي رايء كااااذب ، وىاااي دنااا  ال يصااادر عااان نفااا  نظيفاااة . ولاااي  

 ذلك بطبيعة اٟتال ىو ا١تقصود .
٠تاَت ، يا ن حاديإ الرساول الكار  ال يزياد ي ذا كانت الصادقة تنباع مان معاُت ا

علااااى أن يرجااااع مباشاااارة إذل ىااااذا ا١تعااااُت ، يستجيشااااو ويسااااتدره ، ليتفااااتأ ويفاااايال ، 
 ويتديق يف كل إتاه .

ج  ماان ىااذا با٠تااَت ىااو معااُت الصاادقة . يلاايكن كاال خااَت صاادقة ! كاال مااا يناا
٤تققاااً لااو يف ا١تعااُت . كاال مااا ٮتاارج ماان ىااذا النبااع الطاااىر النظياا  ، ىادياااً إذل ا٠تااَت 

 واقع اٟتياة .
 والصدقة ما ىي ؟ أليست " إعطاء " ؟

بلااااى ، إ ااااا كااااذلك يلاااايكن إذن كاااال إعطاااااء صاااادقة ! حااااىت تبساااامك يف وجااااو 
 أخيك .. صدقة !

 إنو ذات ا١تنبع   وىي عملية نفسية واحدة يف ٚتيع األحوال !
قاارش إن " اٟتركااة " النفسااية الاايت ٖتاادث يف داخاال الاانف  وأناات هتاام ألعطاااء ال

للرجاال احملتاااج ، أو تعااُت عاااجزاً علااى اجتياااز الطريااق ، أو تساااعد إنساااانً علااى ريااع 
ٛتال .. إ اا ىاي ذاهتاا الايت ٖتادث يف نفساك وأنات ترياع حجاراً مان الطرياق حاىت ال 

جهاك حاُت تارى وجاو أخياك و لايت تاديع االبتساامة إذل يعثر ييو الناس ، وىي ذاهتا ا
.. 
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يتريلتهاا جساوماً متحركاة .. لرأيات صاورة إنك لو جّسمت مشاعر النفاوس ، 
 واحدة يف كل مرة   صورة " النف  " وىي ٖترك يدىا من الداخل حركة اإلعطاء !

 خذ ! خذ ىذا القرش . أو خذ ىذه ا١تعونة .. أو خذ ىذا الشعور !
 منبع واحد . وحركة واحدة يف ٚتيع األحوال .

 ودايع واحد ..
محتااااج ىااااو شااااعور " إنسااااا  " . وقااااد يالاااذي يااااديعك إذل إعطاااااء الصاااادقة لل

يكون من الصعب أن ٖتدد معٌت ٢تذا اللفظ الدقيق . يهو يف بساطتو و ولو معجاز  
 كاإلنسانية !

قد يكون شاعورك واضاحاً   ىاذا أخاوك يف اإلنساانية . ٖتا  بيناك وبيناو ىاذه 
لوثياق اوصرة اليت تربط أيراد اٞتن  الواحد ، وتقارب بيانهم ، وتادعوىم إذل التعااون ا

. 
وقاااد يكاااون شاااعورك مبهمااااً . وجااادان غاااامال . خياااوط خفياااة تنباااع مااان قلباااك 
حاىت تصال إذل قلباو ، ياًتبط بينهماا بارابط دقياق . أو ىازات كاا٢تزات ا١تغناطيسااية أو 

 الكهرابئية اليت تنتشر يف اٞتو ، حىت " يلتقطها " ا١تستقبل من بعيد .
يديعك إذل إعطااء الصادقة  الذي -الواضأ أو ا١تبهم  -ىذا الشعور اإلنسا  

للمحتاج ، ألي  ىو ذاتو الذي ٭تنيك على اٟتجر يتلتقطو بعياداً عان أقادام ا١تاارة ؟ 
 الناس ؟! ىلذي يشيع البسمة يف وجهك حُت تلقأو لي  ىو كذلك ا

 ىي عملية واحدة يف داخل النف  .. ولكننا ال ندركها دائماً على حقيقتها .
يثو إليها . يلفتنا إذل ىذه اٟتقيقة النفسية الواحدة والرسول الكر  يلفتنا يف حد

اليت تكمن وراء كل عمل من أعمال ا٠تَت . لنعارف أناو ا٠تاَت يف منبعاو وإن تعاددت 
 صوره وزواايه .
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 ملسو هيلع هللا ىلص ال يريدان أن " نعرف " يحسب ! - ولكن الرسول
ساااالم وال مااان يا١تعرياااة الااايت ال تنتهاااي إذل شااايء ليسااات ىااادياً مااان أىاااداف اإل

 أىداف اٟتياة العملية !
ينبغي أن تكون لو غاية . وغاية الغااايت يف األرض أن يكاون ا٠تاَت  ءكل شي

 ىو ا١تسيطر على حياة البشرية . يا٠تَت ىو كلمة هللا . وكلمة هللا ىي العليا .
 ي األرض والسماء ، والدنيا واوخرة يف رصيد اإلسالم .قتومن ىنا تل

" يعريناا " إايه يحساب  نأن " يعاودان " علاى ا٠تاَت ، ال أ يريد والرسول الكر 
. 

 " وعلى كل امرئ صدقة .. " .
إنو يريد كاًل منا أن تتحرك نفسو اب٠تَت . يريد أن يستثَت تلاك اٟتركاة الداخلياة 
الااايت ٘تاااد يااادىا ابلعطااااء . واٟتيااااة عاااادة . والعاااادة تعااادى مااان نفااا  إذل نفااا  . بااال 

 ر يف ابطن النف  !تعدى من شعور إذل شعو 
حااُت تتعااود الاانف  أن تسااتيقظ ، أن تاانهال ماان سااباهتا وتتحاارك ، و٘تااد ياادىا 
من الداخل بعمل أو شعور . حُت ٭تدث ىذا مارة ، يساوف ٭تادث مارة بعاد مارة . 

ساااع نطااااق .. حاااىت تشااامل يف وساااتتعدد صاااور اإلعطااااء حاااىت تشااامل مااان الااانف  أو 
 وكل شعور . رفتص لالواقع ك

ل يف توساااايع ماااادى ا٠تااااَت ، وتعديااااد صااااوره وأشااااكالو ، وتباااادو حكمااااة الرسااااو 
 وتبسيطها كذلك حىت تصبأ يف متناول كل إنسان !

يلااو كاناات " الصاادقة " أو ا٠تااَت قاصااراً علااى احملسوسااات واألمااوال ، يساايعجز 
عنها كثَت من أيراد البشرية ، وتبقى ينابيع ثارة يف ابطان النفاوس ، ال يساتثمرىا أحاد 

 ها الغزير .، وال يستنبط من معين
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ولكن اليد اٟتكيمة ا١تاىرة تعرف كي  تسيل ا٠تَت من ىاذه النفاوس . ١تساات 
 رييقة حانية من ىنا ومن ىناك تفتأ ا١تغلق وتبعإ ا١تكنون .

والرسااول الكاار  يلطاا  يف معاملااة البشاارية كاااألب اٟتنااون يلطاا  مااع أوالده ، 
مر . ويوحي إليهم أنو يف وىو ٮتطو معهم خطوة خطوة يف الطريق . إنو ييسر ٢تم األ

 مقدورىم بال تعب وال مشقة . وحينئذ يصنعونو ولو كان ييو مشقة !!
 تلك أيضل وسائل الًتبية وأحبها إذل النفوس .

 وىي ليست ضحكاً على الناس وال استدراجاً ٢تم ! حاش هلل !
 صورة واحدة . ه نبع واحد داخل النف  . وكل صور إ ا كلها حقيقة . يا٠تَت

د نظاان ، ألول وىلااة ، أن بعااال ىااذه " الصاادقات " أىااون ماان أن تكااون ولقاا
 صدقة . وأ ا ال ٬توز أن تدرج مع غَتىا يف سلك يشمل اٞتميع .

  وتبساامك يف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقااد يكااون أقاارب شاايء إذل ىااذا الظاان قااول الرسااول 
 وجو أخيك صدقة . وإيراغك من دلوك يف دلو أخيك صدقة .

 رهبا إذا أردت . أو تتبعها يف ٤تيط الناس ..ومع ذلك يج
يوضاع يف  نالذي يبدو لك ىيناً حىت ماا يصاأ أإن تبسمك يف وجو أخيك ، 

 الصدقات .. ٢تو أشق شيء على النف  اليت دل تتعود ا٠تَت ودل تتجو إليو !
ىنااااك أانس ال يتبساااامون أبااااداً ، وال تنفاااارج أساااااريرىم وىاااام يلقااااون غااااَتىم ماااان 

 الناس !
شااريرون أو يف نفوسااهم ماارض . وينااابيع ا٠تااَت مغلقااة يف نفوسااهم وعليهااا إ اام 
 األقفال .

 !١تاء اٟتقيقي ال على سبيل اجملازوىناك انس يبرلون عليك بقطرة من ماء ! ا
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إن ا١تسااألة ليساات البساامة وال نقطااة ا١تاااء . إ ااا اإلعطاااء . إ ااا اٟتركااة الاايت تااتم 
ٖتااارك الياااد النفساااية وانبسااااطها إذل  ولاااق . أنف  . إ اااا ياااتأ القفااال ا١تغيف داخااال الااا

 األمام ..
عملية واحدة يف ٚتياع اٟتااالت .. إماا أن توجاد ، يتقادر الانف  علاى ا٠تاَت . 
تقدر على اإلعطاء وا١تودة . وإما أال توجد ، ييستوي ا٢تُت والعظيم ، وتغلق الانف  

 عن ٚتياع الصدقات .
*     *     * 

يعريناااا ٔتناااابع ا٠تاااَت يحساااب ، وال أن يعاااودان علاااى والرساااول ا١تاااريب ال يرياااد أن 
ا٠تااَت يحسااب . ولكااٍت أ١تااأ ماان وراء تعديااد الصاادقات ، وتبساايطها حااىت تصاابأ يف 

 متناول اٞتميع ، معٌت أخر ..
 اإلعطاء حركة إ٬تابية . ولذلك قيمة كربى يف تربية النفوس .
. بعكا  الانف  يالنف  اليت تتعود الشعور ابإل٬تابية نف  حية متحركة ياعلة 

 اليت تتعود السلبية يهي نف  منكمشة منحسرة ضئيلة .
يرياااد للمسااالم أن يكاااون قاااوة إ٬تابياااة ياعلاااة ، ويكاااره لاااو أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرساااول 

 يكون قوة سلبية حسَتة .
والشعور والسلوك صنوان يف عادل الانف  ، كال٫تاا يكمال اوخار ويزياد يف قوتاو 

. 
علااااى أن يصاااا  حااااىت األعمااااال الصااااغَتة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ول ومااان ىنااااا حاااارص الرساااا

 وا٢تينة   ا صدقة .   ا إعطاء .
 مرة أخرى كاألب مع أبنائو ..
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يأنت حُت توحي لطفلاك أن الادور الاذي قاام باو يف العمال دور ىاام ومثمار ، 
ا . أماا وقاد أدى إذل نتيجااة ، ي نااك تشااجعو علااى مزيااد مان العماال ومزيااد ماان اإلنتاااج

عره أن أعمالااو اتيهااة ابلقياااس إذل ا١تطلااوب منااو ، شااتإذا رحاات تصااغر ماان شااأنو ، و 
ي نااك تشااجعو علااى اال٨تسااار داخاال نفسااو ، واالنصااراف عاان كاال عماال ٭تتاااج إذل 

 ٣تهود .
والرسول يشاجع النااس علاى اإلحسااس أل٬تاابيتهم ، حاىت يف األعماال الايت قاد 

تحقق يف عادل الواقع ، يف عاادل السالوك تبدو صغَتة يف ظاىرىا ، ليحسوا أن كيا م ي
. ييزياااادىم ذلااااك إقبااااااًل علااااى العماااال يف مياااادان ا٠تااااَت ، ويشااااجعهم علااااى الصااااعود 

 ابستمرار .
 ويف تسمية ىذه األعمال " ابلصدقات " أمر أخر من وراء التعبَت .

يالصاادقات ٔتعناىااا اٟتسااي الضاايق ، تقساام الناااس أخااذين يف جانااب ومعطااُت 
حي إذل اوخااذين الشااعور ابلضااَلة والضااع  ، وتغااري ا١تعطااُت يف جانااب . وقااد تااو 
 اب٠تيالء والغرور .
 لمجتمع سي  غاية السوء .ل موذلك تقسي

ولكاان توساايع نطاااق الصاادقات حااىت تشااامل كاال شاايء وكاال عماال متجاااو إذل 
 -بصرف النظر عان يقاره وغنااه  -ا٠تَت ، يلغي التقسيم األول ، ويتيأ لكل إنسان 

 -ْتركاااة واحااادة  -ىبااااً لرخااارين . ومااان ٍب ٬تعااال النااااس كلهااام أن يكاااون معطيااااً وا
 أخذين ومعطُت على قدم ا١تساواة ، وشركاء يف ميدان واسع يسيأ !

وذلك وال شك منها ابرع يف تربياة النفاوس ، ياوق أناو يقارر مفهومااً أخار مان 
مفاااااىيم اإلسااااالم األصاااايلة   أن القاااايم الاااايت ٖتكاااام اٟتياااااة ليساااات ىااااي القاااايم ا١تاديااااة 

. أو االقتصااادية وحاادىا . وإ٪تااا القاايم الشااعورية والوجدانيااة كااذلك . باال ىااذه حادىاو 
 األخَتة ىي األصل الذي تقوم عليو عالقات البشرية !
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*     *     * 
وقااد ايتاانت الناااس دائماااً ابلقاايم ا١تاديااة وحساابوىا قااوام اٟتياااة . القاادماء يف ذلااك 

منااابع ا٠تااَت اٟتقيقيااة ، وتنحساار واحملاادثون سااواء . وحااُت تاانطم  بصااائر الناااس عاان 
نفوسهم عن حقيقة الكون الواسعة ، ي  م ال يرون إال القيم ا١تادية ، وال يدركون إال 
ماااا تدركاااو اٟتاااواس . ولكااان اإلساااالم حااارص علاااى توسااايع اٟتيااااة وٕتليتهاااا يف صاااورهتا 
و اٟتقيقياااة . دل يهمااال عاااادل ا١تاااادة ، ودل يهمااال ضااارورات اٟتيااااة . بااال أعطا٫تاااا عنايتاااا

الكاملة كما يتضأ يف التفصيالت الدقيقة اليت يشملها الشرع ، واإلضايات الدائمة 
الااايت أضاااايها الفقاااو اإلساااالمي علاااى مااادى القااارون ولكناااو دل يقااا  عناااد ىاااذه األماااور 
وحاااادىا ، ألن اٟتيااااااة يف واقعهاااااا ال تقاااا  ىنااااااك . وإ٪تاااااا تتعااااداىا إذل أيااااااق أوساااااع 

 وأرحب ، وإذل مستوايت أكرب وأعلى .
ساااالم ديااان اٟتيااااة الكامااال ، ومااان ٍب يشااامل اٟتيااااة كلهاااا يف ٚتياااع اويااااق واإل

 وٚتيع ا١تستوايت ، على نظاية يف األداء ونظاية يف السلوك .
إنااو كصاااحب األرض ا٠تصاابة ال ياازرع منهااا جانباااً ويهماال اٞتانااب اوخاار ، أو 

يناة ، لقيماة الكاربى لتلاك األرض الثمابيدعو تنبت ييو حشائش السموم . إنو ٭ت  
و٭ت  اب٠تسارة اليت تنشأ من تعطيلها أو إ٫تال بعضاها ، ومان أجال ذلاك ينقاب يف  
كل مكان يف النف  حىت ٯتكان أن تنبات يياو نبتاة ا٠تاَت ، ييزرعهاا و٬تاٍت مان زرعهاا 

 الثمار .
وحُت ٭ترص اإلسالم على أن يظل ينبوع ا٠تاَت يف الانف  اإلنساانية ثارفا يفايال 

بكثااَت وأوثااق ماان  ضاامن أن تقااوم بااُت البشاار روابااط أماانتاب٠تااَت وال ينضااب ، ي نااو ي
يقيمهاااا االقتصااااد أو تقيمهاااا العالقاااات ا١تادياااة . بااال يضااامن أن  نتلاااك الااايت ٯتكااان أ

تكون رابطة حية وخاَتة ، ال أيكلهاا اٟتقاد ، وال تساري إذل القلاوب ماع " تنظيماهتاا 
 " الصالدة واٞتفاف .
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*     *     * 
 قلوب أقوى من ا١تودة واٟتب ؟وأي رابطة ٯتكن أن تربط ال

يعااً َماا أَلَّْفاَت بَااُْتَ قُالُاوهِبِْم ) .. ..  َوأَلََّ  بَاُْتَ قُاُلوهِبِْم َلْو أَنْاَفْقَت َما يف اأْلَْرِض ٚتَِ
نَاُهْم   . (72)( َوَلِكنَّ اَّللََّ أَلََّ  بَاياْ
 إ ا ىبة هللا ..

 والنعم ا١تادية أو االقتصادية كذلك ىبة هللا .
 وميزان اٟتياة !ية تضع كاًل يف مكانو يف ميزان القلوب ولكن او

ة ا. وال تكفااااي التنظيمااااات االقتصاديااااال يكفااااي ا١تااااال وحااااده لتااااألي  القلااااوب 
 واألوضاع ا١تادية .

ال بد أن يشملها ويغلفها ذلك الروح الشفي  ا١تستمد من روح هللا . أال وىو 
 اٟتب .

ا الصادر وتنفارج القسامات .. اٟتب الذي يطلق البسمة من القلاب يينشارح ٢تا
 ييلقى اإلنسان أخاه بوجو طليق .

ذلك اٟتب ىو الذي يصنع ا١تعجزات . ىو الاذي ي لا  القلاوب . ىاو الاذي 
 يقيم البناء الذي ال يهدمو شيء وال يصل إليو شيء . 

   واأعارايب يومااً يطلاب مناو شايئاً يأعطااه ، ٍب قاال لا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذل النايب إ" جاء 
أحسنت إليك ؟ قال   ال وال أٚتلت ! يغضب ا١تسلمون وقاموا إليو ، يأشار إلايهم 
أن كفوا . ٍب دخل منزلو يأرسل إذل األعرايب وزاده شيئاً . ٍب قال . أحسنت إلياك ؟ 

  إنااك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عشااَتة خااَتاً . يقااال لااو الناايب ماان قااال نعاام . يجاازاك هللا ماان أىاال و 
يف نفا  أصاحايب شايء مان ذلاك ، يا ذا جئات يقال باُت أياديهم ماا قلت ما قلات و 

                                                           
 [ د 02سورة اينفدل ]   (72)
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قلت بُت يدي ، حىت يذىب من صدورىم ما ييها علياك . قاال   نعام ، يلماا كاان 
إن ىااذا األعاارايب قااال مااا قااال ، ياازدانه ، ياازعم    -ملسو هيلع هللا ىلص  -الغااداة جاااء ، يقااال الناايب 

جاازاك هللا ماان أىاال وعشااَتة خااَتاً . أنااو رضااي . أكااذلك ؟ يقااال األعاارايب   نعاام . ي
ملسو هيلع هللا ىلص   إن مثلاااي ومثااال ىاااذا األعااارايب كمثااال رجااال لاااو انقاااة وشاااردت علياااو ،  -يقاااال 

ب الناقاااة   خلاااوا بياااٍت وباااُت يتبعهاااا النااااس ، يلااام يزيااادوىا إال نفاااوراً ، ينااااداىم صااااح
يأخااذ ٢تااا ماان  ، ياا   أريااق هبااا وأعلاام . يتوجااو ٢تااا صاااحب الناقااة بااُت يااديها ،انقاايت

قمااام األرض ، يردىااا ىااوانً ىااوانً ، حااىت جاااءت واسااتناخت ، وشاااد عليهااا رحلهااا ، 
 خل النار !دحيإ قال الرجل ما قال يقتلتموه  ستوى عليها . وإ  تركتكماو 

يشارح  -مان سالوكو العملاي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىذا الدرس العجياب مان حيااة الرساول 
 اديثو ا١تروية يف ىذا االٕتاه .لنا القيم اليت أودعها أح

بعااد مااا   -يف ظاااىر األماار  -قااد يكااون ا١تااال الزائااد ىااو الااذي أرضااى األعاارايب 
 كان ساخطاً على العطاء القليل .
 ولنفرض جداًل أنو كذلك .

أكاان  -من جاناب ا١تعطاي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولكن يلننظر إذل األمر من جانب النيب 
 دل يكن ىذا ا١تعُت الفياض ابلرٛتة وا١تودة واٟتب ؟ يزيد يف عطاء الرجل لو

نكاارة اٞتاحادة .. أَو قااد  ولننظار إذل األماار خاصاة بعااد أن قاال األعاارايب قولتاو ا١ت
القلب الكبَت وىذا الروح الشفي  ٯتكن أن يقبل القولاة اٞتارحاة ويارد  ىذاكان غَت 

 عليها بعطاء جديد ؟
حقيقاااة ا١توقااا  ! إ اااا ٣تااارد التعباااَت  إن الصااادقة " ا١تادياااة " الزائااادة ليسااات ىاااي

ا١تادي اجملسم للشعور السامق النبيل . إ اا ترٚتاة ليصال وليسات ىاي األصال ! إ اا 
 الصدى والقلب ىو اٟتقيقة !
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ىذا القلب ىو الذي يربيو الرساول الكار  ىاذه الًتبياة ا١تبدعاة ليقايم علياو رابط 
 البشرية .

برغمنا !  -أمر روابط البشرية ! ولكنا وما نريد أن ندخل حقائق " العلم " يف 
ال ٧تاد ٤تيصاااً مان اإلشااارة إذل ىاذه اٟتقااائق الايت غااَتت كال ا١تفاااىيم " ا١تادياة " الاايت 

ت ىناااك " مااادة باات العلاام أنااو ليسااسااادت تفكااَت البشاار يف القاارون األخااَتة . يقااد أث
 روابط " !! إ٪تا اٟتياة كلها " قوى " و " "

ية مساااتقرة ملموساااة ظهااار أ ااااا  بااال أ اااا ماااادة راسااااالاااذرة الااايت كاااان يظااان ماااان ق
! أ اااا طاقاااة كهرابئياااة ساااالبة وموجباااة . وأن الااارابط الاااذي يشاااد بعضاااها إذل كهاااارب

 بعال ىو اٞتاذبية ..
 وذلك ىو كل بناء الكون !

 ال جرم يكون كذلك ىو بناء البشرية !
اس لاااي  " ا١تاااادة " . ولاااي  " االقتصااااد " ! لاااي  شااايئاً ٦تاااا تقااا  عناااده اٟتاااو 

 وتظنو اٟتقيقة ! وإ٪تا ىو شيء أعمق وألط  وأدق ..
 اٟتب رابط البشرية . والقلوب ىي طاقتها .

وكمااا تصااطدم الطاقااات يف الااذرة يتضااطرب وتتناااثر حااُت تفقااد رابطهااا القااوي 
، حااُت تفقااد رابط اٞتاذبيااة ، كااذلك تصااطدم القلااوب يف إذل بعااال  هايشاادىا بعضاا

ُت تفقاااد رابطهاااا القاااوي الاااذي يشااادىا بعضاااها إذل اٟتيااااة البشااارية يتتنااااير وتتنااااثر حااا
 .. حُت تفقد احملبة .بعال 

 واإلسالم دين هللا .
 هللا الذي خلق ا٠تلق وىو أعلم ٔتن خلق .
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وىو دين الفطرة . الدين الذي يسااير الفطارة أٚتال مساايرة ، ويصال مان ذلاك 
 إذل أٚتل النتائا .

األول واألوثاااااق يف حيااااااة واإلساااااالم ىاااااو الاااااذي ٬تعااااال رابط احملباااااة ىاااااو الااااارابط 
 -ماان ماديااة واقتصااادية واجتماعيااة ويكريااة وروحيااة  -، ويقاايم الوشااائا كلهااا البشاارية

 على ىذا األساس ا١تتُت .
يعااً َوال تَاَفرَّقُاوا َواذُْكاُروا نِْعَماَت ( . ) َوأَلََّ  بَاُْتَ قُالُاوهِبِْم )  َواْعَتِصاُموا ِْتَْباِل اَّللَِّ ٚتَِ

ُتْم َأْعَداًء يَأَلََّ  بَاُْتَ قُاُلوِبُكْم يََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواانً اَّللَِّ َعَلْيُكْم   . (73)( ِإْذ ُكناْ
يادرك بفطرتاو ا١تلتقيااة  -وىاو اوياة البشارية الكونياة الكاربى  -ورساول اإلساالم 

مااع يطاارة الكااون األعظاام ، ؤتااا أدبااو ربااو يأحساان قديبااو ، أن الرٛتااة وا١تااودة واإلخاااء 
ىا الااايت ٯتكااان أن يقاااوم عليهاااا البنااااء اٟتاااي القاااوي ا١تتماساااك ، ييااادعو إذل ىاااي وحاااد

و٬تلااو القلااوب ( 74)اٟتااب   " ال ياا من أحاادكم حااىت ٭تااب ألخيااو مااا ٭تااب لنفسااو " 
 لتفيال ابٟتب ، ويعلمها الوسيلة لكي ِٖتبَّ وَٖتب   أن تلقى أخاك بوجو طليق !

 حر !وإن ىذه االبتسامة على الوجو الطلق لتعمل عمل الس
 جرهبا !

جرب أن تلقى الناس بوجو طلق وعلى يمك ابتسامة مشرقة . ولان تنادم علاى 
 التجرباة قط !

أن تفتأ مغاالق النفاوس وتنفاذ إذل األعمااق . تنفاذ  -وحدىا  -إ ا لتستطيع 
إذل القلااااب ! إذل الطاقااااة ا١تكنونااااة يف الكيااااان البشااااري ، يااااًتبط بينهااااا وبينااااك باااارابط 

 اٞتاذبية !

                                                           
 [ د 012سورة خل عمران ]   (73)

 رواه البخدري ومسمم د  (74)
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 قطعااة ماان الكااون األعظاام ، دائاارة معااو يف يلكااو الفساايأ ، ألنااك حينئااذ تصااَت
 تلتقي بفطرتك الصحيحة مع يطرتو اٟتقة ، يتلتقيان يف الناموس الكبَت !

 وحينئذ ترى هللا !
 يهذا ىو الطريق !
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 ... فَقليدلُو َحدَرام

 
 (75)" ما أسكر كثَته يقليلو حرام " . 

 ىي ا١تقصودة ابٟتديإ .لعل ظاىر اللفظ يوحي  ن ا٠تمر وحدىا 
ولكٍت أ١تأ أنو قاعادة تشاريعية شااملة ، تنطباق علاى ا١تمناوع كلاو واٟتارام كلاو ، 
وتنطبااق علااى ا٠تماار والااراب ، والساارقة والغصااب ، والغمااز واللمااز ، والغيبااة والنميمااة ، 

 والكذب والنفااق .. وعلى اٞترٯتة ا٠تلقية خاصة !
  ضرر ييو ..وقليل ا٠تمر ال يسكر . وقليل كل شيء ال

 ما شربة ٜتر ؟ ما كأس بُت اٟتُت واوخر ؟ يف اٟتفالت مثاًل واأليراح ؟!
 وما كذبة بُت اٟتُت واٟتُت بيضاء أو غَت بيضاء ؟

 وما القروش القليلة ٮتتلسها من مبلجل ضرم ال ٯتكن أن ت ثر ييو ؟
ياال وما الضرر يف قليل مان النفااق تساَت باو األماور و " تشاحم " عجلاة اٟتيااة 

 يقع ييها احتكاك وال صدام ؟
 وما نظرة عابرة إذل يتاة ؟

 أو ابتسامة ؟
 أو كلمات ؟

 أو شيء قليل من ا١تداعبة ال يبلجل حد اٞترٯتة .. قبلة أو ضمة أو ما أشبو ؟
 يلتكن اٞترٯتة !

                                                           
 رواه  بو  او  د  (75)
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جرٯتاة عااابرة .. تااتم يف الظااالم ، خلسااة ، ال يعلام هبااا أحااد ، وال تاا ثر يف خااط 
 تنهد الدنيا إذا حدث ذلك أو تنهار األخالق ؟سَت اٟتياة .. ىل 

لزم التشديد وال توجب كذلك تبدو األمور للوىلة األوذل .. سهلة ىينة ال تست
 االىتمام !

ومااع ذلااك يهااي حكمااة ابلغااة تلااك الاايت نطااق هبااا الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص ، ودرايااة عميقااة 
َتة ، وال عناد الفارد الواحاد ، ابلنف  البشرية ، ونظر بعيد ال يق  عند اٞتزئية الصغ

 وال اٞتيل الواحد من األجيال !
إ اا النظارة الفاحصاة الشاااملة الايت قخاذ يف حساااهبا الفارد واجملتماع ، واإلنسااان  

 كلو على امتداد حياتو يف تلك األرض .
نظاااارة القلاااب ا١تااادرك البصاااَت الاااذي ينفاااذ إذل صاااميم اإلساااالم ييساااتلهم روحاااو 

 فتأ لو مغاليق اٟتكمة وغوامال األسرار .العميقة الدقيقة ، وتن
درك روح اإلسالم النقية الصايية ، ويًتجم اومن غَت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أجدر  ن ي
و يأحسن قديبو ، وشارح صادره .. شارح اعنها ، وىو نيب هللا وصفيو ، الذي أدبو رب

لنمااااوذج الكاماااال صاااادره لوسااااالم ، وللحااااق ا١تاثاااال يف الكااااون الكبااااَت ، يكااااان ىااااو ا
 لوسالم ، والقمة البشرية ؟!

*     *     * 
اإلدمااان أول شاايء ٮتطاار علااى البااال حااُت تااذكر ا٠تماار ، ويااذكر القلياال ييهااا 

 والكثَت 
خطاار ماثاال أمااام البشاارية حااُت تباايأ  -كمااا تثباات التجربااة العلميااة   -واإلدمااان 

 الكثَتة ا١تتعددة . لنفسها ا٠تمر ، وحُت تبيأ لنفسها أي أداء من أدواء اجملتمع



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 121  

وعلااى أساااس نفسااي   -جسااما   -وىااو يف ا٠تماار يرتكااز علااى أساااس عصاايب 
 . (76)كذلك 

ذي قثااااَت معااااُت علااااى األعصاااااب ، منبااااو أو  -باااال كاااال دواء  -كاااال شااااراب 
مسااكن أو مثااَت أو ملطاا  ، يفقااد أثااره علااى األعصاااب بعااد قلياال ، أل ااا تتحصاان 

إذل زايدة اٞترعاااااة أو تغياااااَت "  -الاااااة ال ٤ت -ضاااااده وتتبلاااااد علياااااو . و٭تتااااااج اإلنساااااان 
 الصن  " لكي ٭ت  لو ٔتفعول .

ة . أمااا ماان الوجهااة النفسااية يهناااك العااادة . والاانف  يبىااذا ماان الوجهااة العصاا
وتشااتاق ١تااا تعتاااده  -كااذلك يطرىااا هللا ٟتكماة ىااو عا١تهااا   -تساًتيأ ١تااا تتعااود عليااو 

ثر األعصاب ومتعة النف  على من اٟتركات واأليعال واأليكار وا١تشاعر ، ييلتقي ق
 األمر الواحد يف اللحظة الواحدة ، ييتجاوابن ، ويديع كل منهما اوخر ويقويو !

وىاااذا أمااار ينطباااق علاااى كااال شااايء ! حاااىت لقماااة ا٠تباااز وجرعاااة ا١تااااء ، وضاااجعة 
السااارير وجلساااة ا١تقعاااد ، وحاااديإ اإلنساااان إذل نفساااو أو حديثاااو إذل النااااس ، ورؤياااة 

 و أل  شيء من األشياء !يالن أو صحبة مكان أ
 -ولكن بعال ىذه األماور تاداوي نفساها بنفساها يتكاون ٔتنجااة مان اإلدماان 

كماااا أن بعضاااها ال يصااال إذل حاااد ا٠تطااار ولاااو وصااال إذل   -ٔتعاااٌت اإلساااراف ا١تضااار 
 اإلدمان !

الطعاااام والشاااراب عاااادة يتعودىاااا اٞتسااام وتتعودىاااا الااانف  ، مااان حياااإ الكااام 
ٕتاد الفرامال الضاابطة يف إحسااس  -يف اٟتالة الساوية  -واألنواع وا١تواعيد . ولكنها 

 الشبع وامتالء الفران احملدود .
 ومع ذلك يقد تنحرف إذل َشَرٍه  ٍَِم مسعور !

                                                           
 س والمجتمع " دانظر ف ل " النفس والجسم " من كتدب " في النف  (76)
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 ولكنها ضرورة ! ال تقوم اٟتياة إال هبا يف حالتها ا١تعقولة السوية . 
َواْشااَربُوا َوال  وَُكلُااوا وماان ٍب أبياااأ القااول ا١تعقااول ، وحاارم الزائااد عاان ا١تعقااول   )

ودل ٬تعل التحر  بتشاريع ألن ذلاك مساتحيل . وإ٪تاا تارك أماره للتوجياو  (77)( ُتْسرُِيوا 
 والتهذيب وخشية هللا وتقواه .

مًتيااة أو  -والنااوم والراحااة عااادة ماان حيااإ ا١تواعيااد وا١تقاادار والطريقااة والوساايلة 
ضااابطة يف النشاااط الااذي ٕتااد يراملهااا ال -يف اٟتالااة السااوية  -ولكنهااا  -غااَت مًتيااة 

 ٖتدثو ، والرغبة الذاتية يف تصري  ىذا النشاط .
 ومع ذلك يقد تنحرف إذل كسل وتراخ ويتور .

وحرم الًتف والتكاسل  -إن لبدنك عليك حقاً  -ومن ٍب أبيأ القدر ا١تعقول 
 والقعود .

ف ورؤيااة الناااس و٥تااالطتهم عااادة . ولكاان ٢تااا ضااوابطها الذاتيااة الاايت ٘تنااع اإلساارا
وىاي رغباة اإلنساان يف التقلاب باُت نزعتاو الفردياة ونزعتااو  -يف اٟتالاة الساوية  -ييهاا 

 اٞتماعية لَتضي ىذه وتلك .
مااا داماات يف  -وإلاا  األمكنااة واألشااياء عااادة .. وال ضاارر يف اإلدمااان عليهااا 

ري أصيل ، ٭تد بطريقة طبيعياة مان ومع ذلك يا١تلل ، وىو عنصر بش -ذاهتا نظيفة 
 ليها واإلسراف ييها ..إلدمان عا

 ولكن ا٠تمر وغَتىا من األدواء لي  كذلك !
حاُت ٭تادث اإلدماان يليسات لاو ضاوابط . وكال شاارب عرضاة لودماان . ألن 

 األعصاب ليست ٢تا حصانة من قثَت السموم !

                                                           
 [ د 20سورة ايعراف ]   (77)
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ومع ذلك يسنفًتض أن أغلبية من الناس تستطيع أن تشرب دون أن تبلجل حد 
يمااااع ذلاااك لااااي  ىاااذا بياااات  -مااار يف واقااااع األ وىااااو قاااول غااااَت صاااحيأ -اإلدماااان 
 !القصيد

 بيت القصيد ىو األجيال القادمة ...
يولاااادون وياااايهم يف مسااااألة ا٠تماااار ابلااااذات ، يقااااول الطااااب إن أبناااااء السااااكارى 

لكااااوا اسااااتعداد مااااوروث لشاااارب ا٠تماااار ، ينتقاااال إلاااايهم عاااان طريااااق النطفااااة قباااال أن ٯت
 ُت !بحون يف الكرب مدمنألنفسهم القياد ! ومن ٍب يص

يصابون ابضطراابت نفساية وعصابية عنيفاة ويقول علم النف  إن أبناء السكَت 
تااا ثر يف مساااتقبل حيااااهتم . يالولاااد ينظااار إذل شرصاااية والاااده علاااى أناااو ا١تثااال األعلاااى 
الكاماال الااذي يتلااب  بااو و٭تاااول أن ٭تتذياااو . ياا ذا رأى يف ساالوكو خلاااًل ياا ن ذلاااك 

اان مان قبال ما تلفُت بال متالبساُت ، ٭تدث يف داخل نفسو انقساماً بُت شرصُت كا
٫تاااا شرصااايتو وشرصاااية والاااده . ومااان ٍب ٭تااادث نااازاع داخلاااي عنيااا  ، ينتهاااي إماااا 

، إماااا باااربوزه يف ىيئاااة ٣تااارم  ابنطاااواء الولاااد علاااى نفساااو واعتزالاااو اٟتيااااة اٟتياااة ا١تتحركاااة
 ، ٭تطم كل مقدس ، ويلوث كل نظي  .صغَت

ي هبااا إذل كراىيااة الرجااال ٚتيعاااً ، أمااا الفتاااة ييصاايبها صااراع ماان نااوع أخاار ينتهاا
نسااية ٥تتلفااة ، أو جيصاااحب ذلااك ماان عقااد والنفااور يف ا١تسااتقبل ماان الاازواج ، ومااا 

 ينتهي إذل ا٨ترايها ا٠تلقي ووقوعها يف مهاوي الرذيلة .
 وىو أمر غَت صحيأ ! -وسنفًتض مرة أخرى أن ذلك كلو لن يقع 
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٠تماار وىاو واغااال يف الظلمااات سنفتاارض أن النطفااة دل تنقال إذل اٞتنااُت عادوى ا
. وسااانفرض أن الوالاااد دل يطاااع أوالده علاااى ساااوء مناااو ، يلااام يعلماااوا أناااو ( 78)الاااثالث 

 يشرب ا٠تمر ودل ٭تدث يف نفسهم االضطراب .
 اتقاءه األجيال ! عيبقى بعد ذلك كلو شيء دل تستط

 ما موقا  األب الذي يعاقر ا٠تمر حُت يعلم أن أبناءه قد وقعاوا ييماا وقاع ىاو
 ييو من قبل ؟

 أيزجرىم ؟ أم يرخي ٢تم العنان ؟
ال ياا من  ن ىناااك ضاارراً يف  -بينااو وبااُت نفسااو  -و١تاااذا اي تاارى يزجاارىم وىااو 

األماار ؟ باال إنااو لياا من أن ٕتربتااو الشرصااية خااَت شاااىد علااى مااا يقااول ! ىااا ىااو ذا 
ر يشرب . يماذا حدث لو ؟ دل يبلجل حد اإلدماان . دل يفصال مان عملاو نتيجاة التاأخ

يف الصباح أو اإل٫تال وشرود البال . دل ي ثر الشرب يف مركازه االجتماعي . دل تتلا  
أعصااابو ودل تفسااد قدرتااو علااى التفكااَت . وإ ااا كلهااا كااأس بااُت اٟتااُت واوخاار .. يف 
اٟتفاالت ويف األيااراح !! يمااا الضااَت علاى األوالد إذا ساااروا يف نفاا  الطريااق ، وعنااد  

 مور ... ؟!كربىم " يعقلون " وتسَت األ
 ىنا موطن ا٠تطر ال يدركو الشارب يف أول جيل !

إناااو ينساااى ! ينساااى أناااو ىاااو شرصاااياً قاااد نشاااأ يف بيئاااة ٤تايظاااة تساااتنكر ا٠تمااار 
مساتمدة مان ىاذه  -وتَاْنفر منها وتنَافِّر منها ، وأنو نشأ ويف عقلو الباطن يرامل قوياة 

ُت اإلسراف واإلدماان . وب -دون أن يشعر  -ىي اليت حالت بينو  -البيئة احملايظة 
يف أعمااااق نفساااو شااار  معناااوي أو شااار  ٣تسااام ، ٯتساااك لاااو العصاااا و٭تاااذره ، 

 ريع الضمَت .يف صورة تق -إذا ٕتاوز اٟتدود  وينهال عليو ضرابً 

                                                           
َيدِتُكْم َخْم ًد ِمْن َبْعِ  َخْمٍق ِفي ُظُمَمدٍت َثالٍث "   (78)  [ 0الزمر ] سورة " َيْخُمُ ُكْم ِفي ُبُبوِن ُ مَّ
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وصااااحيأ أن ىااااذا الشاااار  دل يبلااااجل ماااان القااااوة يف نفسااااو أن ٯتنعااااو البتااااة ، ودل 
شاااك يف وجاااوده . ولاااو يساااتطع أن يقفااال علياااو الطرياااق ولكناااو ماااع ذلاااك موجاااود ال 

 الفضل كلو يف الوقوف بو عند درجة معينة ال تصل إذل اإلدمان البغيال .
أماااا األبنااااء ياااأين ىاااذا الشااار  يف نفوساااهم ؟ مااان غرساااو يف أخالدىااام وىااام 

 صغار ؟
 أبوىم ؟ أو اجملتمع الذي يسرح ييو أابء كأبيهم ؟

لزواجااار الااايت كاااال ! لقاااد وجااادت القااادوة السااايئة وانتهاااى األمااار ، ٍب دل توجاااد ا
 منعت اٞتيل األول من اإلسراف !

 أو قد توجد ، ولكنها أضع  من الزواجر يف أول جيل ..
ومااااان ٍب يشااااارب األبنااااااء ييساااااريون عااااان ذي قبااااال ، ألن الشااااار  الاااااذي يف 

 نفوسهم ، والعصا اليت يف يده لينة ال تًتك أثراً يف الضمَت .
داً ذلااك الشاار  ماان وينشااأ بعااد ذلااك جياال ٍب أجيااال .. وٮتتفااي رويااداً روياا
 الضمَت . وينديع الناس بال حاجز ، ويسريون بال حدود .

 تلك قصة ا٠تمر على مدار األجيال ..
 جيل متقيظ يف أول األمر ، عيونو على اٞترٯتة .

 ٍب أيراد يتسللون خفية من وراء الستار ...
، يثم  ي ذا ظلوا يف استتارىم ، ال يتبجحون ابإلٍب وال يسمأ ٢تم اجملتمع بذلك

نظيفاااً ماان اٞترٯتااة يااًتة طويلااة ماان الزمااان . أمااا إذا  -يف عمومااو  -أماال بقاااء اجملتمااع 
أَِمنااوا زجاار اجملتمااع ، يررجااوا ماان خفيااتهم ، وقعاادوا علااى قارعااة الطريااق ، يهنااا ينشااأ 
أول جيل منحرف . وىو ا٨تراف بسايط يف أول األمار ال يناذر اب٠تطار وال يبادو يياو 
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 -اف البساايط ٯتتااد ، كمااا ٯتتااد ذراعااا الزاويااة ماان نقطااة الصاافر النكااَت . ولكاان اال٨تاار 
 حىت تنفرج الشقة ويبعد الذراعان .. -نقطة االبتداء 

 وا٢تاوية احملتومة يف  اية الطريق !
*     *     * 
 وىي قصة كل جرٯتة من جرائم األخالق ..

 قصة الكذب وا٠تداع والنفاق والغش والتدلي  .
 و ش األعراض وكش  العورات .قصة الغيبة والنميمة 

 قصة الرشوة والظلم والفساد .
 قصة القعود عن نصرة اٟتق واٞتهاد يف سبيلو .

 قصة الًتف والسرف والفجور واجملون .
وىاااي علاااى األخااا  قصاااة " التقالياااد ييماااا ٮتااات  ابلرجااال وا١تااارأة واالخاااتالط 

 واٞترٯتة ...
 تالط وال يتهاون يف اٞترٯتة .يبدأ اجملتمع " نظيفاً " متحفظاً ال يسمأ ابالخ

وال نقصاد " ابلنظايااة " أنااو ٣تتماع ماان ا١تالئكااة األطهااار قاد خااال ماان اٞترٯتااة . 
 يهذا شيء دل ٭تدث يف التاريخ !

ولكنااا نقصاادىا ٔتثاال ا١تعااٌت الااذي يسااتردم يف الشاائون الصااحية . يحااُت تقااول 
د صبئة ا٠تطرة ، وال تقظيفة من األو ا٢تيئات الطبية إن ا١تدينة " نظيفة " تقصد أ ا ن
 أ ا خالية من حاالت يردية من ىذه األمراض .
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يف ىذا اجملتمع النظي  توجد حاالت يردية غَت نظيفة . ولكنها قليلة ومستًتة 
وعاااادواىا ٤تاااادودة . وذلااااك نتيجااااة اٟتاااارص الاااادائم الااااذي يبذلااااو اجملتمااااع يف عمليااااة 

 التنظي  .
 ولكنو يف وقت من األوقات يًتاخى ...

 أيخذ الوابء يف االنتشار التدر٬تي البطيء . عندئذ
 ويف حالة األوبئة اٞتسمية ينتشر ا١ترض بسرعة وبطريقة ملموسة ٦تيتة .

وماان ىناااا يهااب الناااس للوقايااة والكفاااح يف أساارع وقاات ويتساااندون ويتكاااتفون 
 لوق  الوابء .

 ولكن األوبئة النفسية ذات طبيعة أخرى .
حااُت  -ٞتساام . وا١تناعااة النفسااية الالشااعورية يااالنف  بطبيعتهااا اسااتجابة ماان ا

 تستطيع أن تقاوم ا١ترض أو على األقل ٗتف  حدتو القاتلة مدى أجيال . -توجد 
ولاااذلك يالفسااااد ا٠تلقاااي بطااايء ا١تفعاااول جاااداً . وقاااد ٘تااار أجياااال كاملاااة علاااى 
٣تتمااع منحاال األخااالق قباال أن ينهااار . باال إن اال٨تااالل قااد يستشااري يف جياال ماان 

ألخَتة إذل حاد يعيياك يياو البحاإ عان ٚتاعااة واحادة ياضالة . وماع ذلاك األجيال ا
ابلظن أن كل الناذر  ٍب يغرى الناسيقد ال تقع الكارثة يف ىذا اٞتيل ابلذات . ومن 

 خراية ، وأ م مستمتعون بكل ما يشتهون ، ٍب انجون ٦تا كانوا ٭تذرون !
 ة يف التاريخ !ولكن سنة هللا يف النهاية تتحقق ! دل تترل  مرة واحد

دل ٭تااادث أن اساااتمتع النااااس بشاااهواهتم الزائااادة إذل غاااَت حاااد ، ٍب اساااتمروا إذل 
 األبد أقوايء متماسكُت قادرين على اٟتياة !
 وىذه صفحة التاريخ مفتوحة ١تن يريد .



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 128  

صاافحة اليااوانن القدٯتااة ورومااا القدٯتااة ويااارس القدٯتااة ، والعااادل اإلسااالمي حااُت 
 حة الغرب يف جاىليتو ا١تعاصرة .غرق يف الشهوات ، ٍب صف

 تبدأ اٞترٯتة بسيطة خفيفة لطيفة ..
 اختالط بريء ٖتت إلشراف اوابء أو غَتىم من ا١تشريُت ..

ونزىاااات لطيفاااة أو ناااواد ظريفاااة ، وال  س ييهاااا مااان إاتحاااة شااايء مااان ا٠تلاااوة " 
 الربيئة " بُت شاب ويتاة .

 الرقيااااب علااااى بعااااد ومااااا الااااذي ٯتكاااان أن ٭تاااادث يف خلااااوة كهااااذه بريئااااة وعااااُت
 خطوات .. أو حجرات ؟!

 ابتسامة من ىنا وكلمة إعجاب من ىناك ؟
وضاااامة خاطفااااة يف غفلااااة ماااان الرقيااااب ؟ وقبلااااة طااااائرة تطفاااا  الغلااااة أو تشااااعل 

 اللهيب ؟
 " اي سيدي " !

 ٍب ٭تدث ما ٭تدث يف ا٠تمر ..
 اإلدمان ..

 كأس اثنية .الكأس األوذل تصبأ بعد حُت اتيهة ضئيلة ا١تفعول . ال بد من  
والقبلة األوذل تغري دائماً اب١تزيد ، ال ٯتكن أن تتوق  ، لاي  ذلاك مان طباائع 

 .األشياء 
ولكاااان اٞتياااال األول مااااع ذلااااك ال يساااارف يف اٞترٯتااااة ، وال يصاااال إذل اإلدمااااان 

 اجملنون .
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ىنالك الشر  الواق  يف داخل الانف  اب١ترصااد ، ومعاو العصاا يناذر و٭تاذر 
. وىنالاك التقالياد الايت تاربط اجملتماع وال يساهل ا٠تاروج عليهاا ويهدد بعظاائم األماور 

ديعة واحدة . ومن ٍب ال ٖتدث اٞترٯتة كاملة يف أول جيل ، وإ٪تا " يتبحبأ " الناس 
 قلياًل ويفكون القيود .

 -حااىت اون  -وٯتضااي اجملتمااع يف طريقااو منتشااياً ال ٭تاا  اب٠تطاار ، وال خطاار 
 ىناك .

أنااو قااادر علااى ذلااك إذل غااَت  ايااة . قااادر علااى أن  -نظاارايً  -ويظاان اجملتمااع 
 يفك القيود ومع ذلك ال يقع يف اٞترٯتة أو ال يصل إذل اإلسراف ا١تعيب .

وىاااو ٥تلااا  يف عقيدتاااو تلاااك الضاااالة ألناااو يقاااي  علاااى نفساااو ويغفااال حقيقاااة 
 األمور .

يغفاال الضااوابط ا٠تفيااة الاايت أنشااأىا يف أعماااق نفسااو اٞتياال السااابق ا١تااتحفظ . 
ليت لن ٮتلفها ىو للجيل ا١تقبل ألنو غاَت ما من هباا ، يظنهاا تشادداً باال ضارورة وال وا

 لزوم !
متحفظااة ال ٗتااتلط ابلرجااال ، ورأىااا مكتسااية ال أمااو ينسااى الرجاال أنااو قااد رأى 

يتعاارى ماان جساامها شاايء ، وماان ٍب تقاومااو ىااذه الصااورة علااى غااَت وعااي منااو وىااو 
وىا إذل تعرياة نفساها أو جسادىا ليساتمتع يدعو يتاة غريبة إذل االخاتالط باو ، ويادع

 بو .
 نعم تقاومو حىت وىو منديع الشهوة ، يال يسرف ، وال يتبجأ ابإلٍب .
النفساي  -والفتاة اليت رأت أمها متحشمة وزرعت يف نفسها النفور من العاري 

، حىت وىي هتم ابالنازالق -غَت وعي و ببوعي منها  -تتحفظ كذلك  -ٞتسدي وا
  تتبجأ ابإلٍب .يال تسرف وال
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 ٍب يًتاجع ىذا اٞتيل ..
و٬تاايء جياال جديااد تربيااة األم الاايت ذاقاات يف شااباهبا " متعااة " التحلاال البساايط 

 من القيود ، واألب كذلك .
واألم  -األم واألب اللاااذان ذاقاااا شااايئاً مااان ا١تتعاااة ودل يساااقطا الساااقوط الكامااال 

 ًتام .لن ينظرا إذل التقاليد " ا١تتزمتة " بعُت االح -خاصة 
عالم التشادد ؟ أدل ينفلتاا ٫تا من ىذا التشادد ودل ٭تدث شيء ؟ " يليتبحبأ " 

 األوالد " قلياًل " وال ضَت !
ومااان ٍب ينشاااأ اٞتيااال اٞتدياااد وقاااد ضاااع  الشااار  الواقااا  يف داخااال الااانف  
اب١ترصاد ، والنت العصا يلم تعد تاًتك أثاراً يف الضامَت ، وتفككات التقالياد يلام تعاد 

 ظور .٘تنع احمل
 ويًتاجع ىذا اٞتيل ..

ن ارت ، مااان شااايء مااان الثيااااب وشااايء ٦تاثااال مااااة قاااد تعاااال يااارى أمااااوأيٌب جيااا
 الفضيلة ) واٞتسم والنف  صنوان يف ىذه األمور ! ( 

الولااااد الااااذي ياااارى أمااااو عاريااااة ال تثااااور يف نفسااااو ٩تااااوة الرجولااااة واٟتاااارص علااااى 
يباح للعياون ، وبعاد ذلاك  األعراض ، يقاد زالت يف نفسو حرمة اٞتسد ، وصار  باً 

 ١تا ىو أكثر من العيون .
 والبنت اليت ترى أمها عارية ال ت من ابلقيد .

ويلتقااي ىاا الء األوالد والبنااات ، يلتقااون علااى شااهوة اٞتسااد الفااائرة ، ويلتقااون 
 بال ضابط وال حدود ، وتتم الدورة احملتومة ، وا٢تاوية يف أخر الطريق .

*     *     * 
 !، وقلياًل ما تتدبر عربة التاريخقلياًل ما تتذكر  -حُت تًتك وشأ ا  -والبشرية 
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كال جيال يديعاو الغارور مان انحياة ، والنشاوة الفاائرة مان انحياة أخارى ، يايظن 
 أن ٕتربتو جديدة دل ٘تر على أحد من قبل ، وأنو لي  مقيداً بسنة التاريخ .

رت لكاذا ، أو الشار  ما أسهل ماا يقاول لنفساو   إن األماة الفالنياة قاد ا اا
.  غلطتو ولن ٭تدث رل ما حدث ىناكالفال  قد ٖتطم لكيت . أما أان يلن أقع يف

لااان يفلااات ماااٍت الزماااام . لااان أدع شااايئاً يغلباااٍت . سأصاااحو قبااال أن أبلاااجل ا٢تاوياااة . أان 
 شيء أخر غَت الناس من قبل .

ٮتيِّاال ٢تاام و٬تاايء " العلاام " يف القاارن العشاارين يياانفخ يف الناااس نفرااة كاذبااة . 
أ اام خلااق غااَت مااا ماار ماان األجيااال يف التاااريخ كلااو . خلااق ال تنطبااق عليااو ساانة وال 
ٮتضاااع لساااابقة . إناااو عصااار الاااذرة وعصااار الصااااروخ . عصااار يكتاااب اترٮتاااو بنفساااو ، 

تتفاتأ مان قبال   " يقهار " ينشئو على مزاجو ، ٮتلق جديداً كل يوم   يفتأ أياقاً دل 
ىاااي الااايت تقهاااره وتساااَته مرغمااااً يف طرياااق دل ٮتاااًته  الطبيعاااة ويساااررىا بعاااد أن كانااات

 لنفسو وال يد لو يف تكييفو !
 كذلك ينفخ " العلم " يف نفوس الناس . أو ينفخ ييهم شيطان الغرور  

اااْيطَاَن ِإنَّااُو َلُكاااْم َعااُدوٌّ ُمبِاااُتٌ )  َوَأِن  أدلَْ َأْعَهااْد ِإلَااْيُكْم اَي بَاااٍِت أَدَم َأْن ال تَاْعبُااُدوا الشَّ
 (79) ( َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِباّلً َكِثَتاً أَيَاَلْم َتُكونُوا تَاْعِقلُاونَ  ُبُدوِ  َىَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ اعْ 
. 

ولقد أضل الشيطان ىذا اٞتيل من البشرية كما دل يضل أحداً من البشر ، ألنو 
َاااا أُوتِيتُاااُو َعلَاااى ِعْلااامٍ  أعااارض ّتانباااو و ى عااان هللا . وقاااال   ) ٍُبَّ ِإَذا َخوَّْلنَااااُه  ( ! ) ِإ٪تَّ

َنٌة َوَلِكنَّ َأْكثَاَرُىْم ال يَاْعَلُمونَ  َا أُوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم َبْل ِىَي ِيتاْ  .( 80)(  نِْعَمًة ِمنَّا قَاَل ِإ٪تَّ

                                                           
 [ د 03 - 01سورة يس ]   (79)

 [ د 19سورة الزمر ]   (80)
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وىااذا اٞتياال ماان البشاارية ٮتياال لااو أن انج ماان ساانة هللا الاايت خلاات ماان قباال . 
اب . وانج مان ا٢تاوياة الايت تفغار ياىاا يف وانج من حتمية النتاائا حاُت توجاد األساب

  اية الطريق !
 ىذا وىو يرى بعينيو أن العادل كلو مهدد ابلدمار وا٠تراب الرىيب !

 أي غفلة تصيب الناس حُت ينأون عن طريق هللا وحُت يغًتون ويستكربون ؟!
نَاٌة َوَلِكانَّ ) ..  َا أُوتِيتُاُو َعلَاى ِعْلاٍم بَاْل ِىاَي ِيتاْ قَاْد قَا٢َتَاا ُىْم ال يَاْعَلُماوَن َأْكثَاارَ  قَاَل ِإ٪تَّ

ُهْم َماااا َكاااانُوا َيْكِساااُبونَ  يََأَصاااابَاُهْم َسااايَِّئاُت َماااا َكَساااُبوا  الَّاااِذيَن ِماااْن قَااااْبِلِهْم َيَماااا َأْغاااٌَت َعاااناْ
 .( 81) ( َوالَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َىُ الِء َسُيِصيبُاُهْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُىْم ٔتُْعِجزِينَ 

*     *     * 
نعم . حُت تًتك البشرية وشأ ا يقلياًل ما تتذكر ، وقلياًل ما تتدبر عربة التاريخ 

. 
أن ىااذا الطويااان ا٢تائاال ماان الفساااد  -وال يرياادون أن يصاادقوا  -إ اام ال ياارون 

قااد باادأ ماان نقطاااة الصاافر ! ماان النقطااة الاايت ينفاارج ييهااا ذراعااا الزاويااة ، يرجااة بساايطة 
 مبدإ األمر ، ٍب تتسع الشقة كلما مضى الزمن وتتابعت األجيال .للغاية يف 

أن الكاأس األوذل تتبعهااا الثانياة . والقبلااة  -وال يريادون أن يصاادقوا  -ال يارون 
 األوذل تفتأ الطريق للجرٯتة .

أن البشرية دل تق  يوماً عند القليل الذي  -وال يريدون أن يصدقوا  -ال يرون 
نو ال يضر ! وإ٪تا ٕتاوزتو حتمااً إذل يحو على أنو أمر واقع ، وأدامت تبال يضار ، ما 

 الكثَت الذي يغرق كالطويان .

                                                           
 [ د 10 - 19سورة الزمر ]   (81)
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وىو النهر الذي يشرب منو  -أن اجملتمع  -وال يريدون أن يصدقوا  -ال يرون 
ال ٯتكن أن يظل ٔتنأى عان التلاوث بينماا األقاذار تلقاى علاى الادوام يياو ،  -اٞتميع 

 بون على سالمتهم وىم يشربون األقذار .وال ٯتكن أن يظل الشار 
 ولكن اإلسالم يصدق ىذا ألنو يراه .

اإلسالم كلمة هللا يف األرض . وهللا ىو الذي خلق ا٠تلق وىو أدرى ٔتا يطرىم 
 عليو  
 . (82)َوُىَو اللَِّطيُ  ا٠ْتَِبَُت(  َأال يَاْعَلُم َمْن َخَلقَ ) 

ابلعاااُت  -، ألناااو يااارى  وقاااد حااارص اإلساااالم حرصااااً شاااديداً علاااى ىاااذا األمااار
تسلساااال البشاااارية وتعاقااااب األجيااااال و٘تاثاااال النتيجااااة عنااااد ٘تاثاااال  -البصااااَتة النايااااذة 

 األسباب .
اليت تبدأ من نقطة الصفر . ٍب تبعد الشقة بُت ذراعيها بُاْعَد ما باُت يرى الزاوية 

 األبيال واألسود ، واٟتالل واٟترام .
ة األوذل تااا دي إذل اٞترٯتاااة . ومااان ٍب يااارى الكاااأس األوذل تتبعهاااا الثانياااة ، والقبلااا

يقاا  يف يقظااة دائمااة لكاال كااأس عااابرة وكاال قبلااة حاارام . وال يقباال يف ذلااك حجااا 
 ا١تستهًتين كلهم وما يتمسحون بو من التعلالت .

ال يقبل قول الاذي يقاول   اٝتاأ رل هباذه واطمائن أناٍت لان أسارف ييهاا ، ولان 
 إٔتاوزىا إذل جديد !

 رصيد من الواقع ، وكلو أوىام ! ال يقبلو ألنو لي  لو
، وىو الذي يشرح  عمالو وأقوالاو الصاورة ا١تفصالة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد كان الرسول 

لوسالم ، و٬تلوىا يف عادل الواقع .. كان الرسول علاى ذكار دائام وبصاَتة كاملاة هباذا 
                                                           

 [ د 01سورة الممك ]   (82)
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وٚتاعاااات ، التسلسااال الاااذي ياااربط أجياااال البشااارية ، والوحااادة الااايت تشاااملها أياااراداً 
 وأجيااًل إثر أجيال .

كااان علااى بصااَتة ماان انتقااال العاادوى ماان شاار  إذل شاار  وماان جياال إذل 
جياال . باال ابنتقااال العاادوى يف الاانف  الواحاادة ماان يكاارة إذل يكاارة وماان شااعور إذل 

 شعور !
 وكان الدائم التنبيو ٢تذا األمر  

مان اتقااى الشاابهات " اٟتاالل بااُّت ، واٟتارام بااُّت . وبينهمااا أماور متشاااهبات ، ي
 . (83)اٟتمى أوشك أن يقع ييو ! " حول يقد استربأ لدينو ، ومن حام 

" إن أول ما دخل النق  على بٍت إسرائيل أن كان الرجل يلقاى الرجال ييقاول 
  اي ىااذا اتااق هللا ودع مااا تصاانع ، ي نااو ال ٭تاال لااك . ٍب يلقاااه ماان الغااد وىااو علااى 

ريبو وقعياده ، يلماا يعلاوا ذلاك ضارب هللا وشا، يال ٯتنعو ذلاك أن يكاون أكيلاو حالو 
 . (84)قلوب بعضهم ببعال " 

 من أجل ذلك قال   ما أسكر كثَته يقليلو حرام .
قهااؤىم إن وسايلة ي وأخذ عنو ا١تسالمون ىاذه القاعادة التشاريعية الشااملة يقاال

ا أل اااا تااا دي إلياااو . يالفاحشاااة حااارام ، والنظااارة إذل األجنبياااة حااارام أل ااااحملااارم ٤ترماااة 
 ت دي إذل الفاحشة .

وسااارت ىاااذه القاعااادة يف كااال التشاااريع .. وسااارت كاااذلك إذل صاااميم اجملتماااع . 
يكااان كاال ياارد دائاام اليقظااة إذل الناااس ٭تااذر أن توجااد الكااأس األوذل الاايت تاا دي إذل 

 الطويان . " أنت على ثغرة من ثغر اإلسالم يال ي تُت من قبلك " !

                                                           
 رواه البخدري د  (83)

 رواه  بو  او  د  (84)
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*     *     * 
ٯتااااة ولاااان يلغاااي الفاحشااااة ماااان صاااانع يلاااان يبطااال اٞتر  واإلساااالم يعلاااام أنااااو مهماااا

 !البشرية
نعم . يعلام ذلاك علاى اليقاُت . وال يادين رأساو كالنعاماة يف الرمال ويقاول   ماا 

 دمت ال أراه يهو غَت موجود !
ال يعاااًتف ابٞترٯتاااة كاااأمر واقاااع ، وال يقبلهاااا علاااى ىاااذا  -ماااع ذلاااك  -ولكناااو 

 الوضع !
 على وقاية الناس من األمراض . موق  ابلضبط كموق  الطبيب ا١تشرف

إنو يعلم أنو مهما صنع يلن ٯتنع ا١تارض مان الوجاود ، ولان يصبااأ النااس كلهام 
 ٤تصنُت !

 ومع ذلك يال ينهزم أمام ا١ترض وال يًتكو يتفشى ييتحول إذل وابء .
 مهمتو الدائمة ىي العراك مع األمراض .

نفاع ييهاا الوقاياة ، وقاد ال ويعلم علم اليقُت أنو ستظل ىناك حاالت يردية ال ت
 ينفع كذلك العالج .

إن  -وىاو صاادق  -ولكنو يصر على ا١تقاوماة ، وال يلجاأ إذل ا٢تزٯتاة ، ويقاول 
 ا١تدينة " نظيفة " ما دامت خالية من الوابء .

 وكذلك يصنع اإلسالم يف وقاية البشرية .
ا مهمااا يقاا  لكاال جرٯتااة مفااردة ليحاااول منعهااا ماان االنتشااار ، وال يسااتهُت هباا

تكاان ماان الضااَلة يف مباادإ األماار . يجرثومااة الكااولَتا الواحاادة ا١تفااردة تقتاال يف النهايااة 
 وجرثومة الفساد الواحدة تقتل شعباً  كملو . .مئات األلوف ومئات ا١تاليُت 
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 وىو يق  للجرٯتة بكل وسائل الوقوف .
 يق  ٢تا داخل الضمَت . يا١تناعة تنبت من داخل النف  .

 لضمَت ويهذبو ويربطو ابهلل   " تعبد هللا كأنك تراه " .ينظ  ىذا ا
ويقااا  ٢تاااا يف اجملتماااع ألقاماااة التقالياااد الااايت ٕتعااال الفضااايلة عاااادة وٕتعااال اٞترٯتاااة 

 منكرة  مرىوبة .
 ٍب يق  ٢تا ابلتشريع الذي يعاقب على اٞترٯتة .

فااع وحااُت تقااع اٞترٯتااة يف ىااذا اٞتااو ، يهااي كحالااة ا١تاارض ا١تفااردة الاايت قااد ال تن
ييها الوقاية وال ينفع ييها العالج . ولكان الوقاياة والعاالج يفلحاان يف مناع انتشاارىا 

 وٖتو٢تا يف النهاية إذل وابء .
 وقد أمر هللا ٔتنع الفاحشة ووضع لذلك اٟتدود .

الشاارح ا١تفصاال للحاادود حااُت قااال   " مااا  -يضااع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٍب جاااء الرسااول 
 ام " .أسكر كثَته يقليلو حر 

 متشدداً ، متزمتاً بال ضرورة . -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودل يكن 
 إ٪تا كانت اٟتكمة ا٠تالصة اليت يتأ ٢تا قلَبو اللطي  ا٠تبَت .
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 إدرُءوا احلُدُدود ابلّشبَهات

 
 . (85)" ادرءوا اٟتدود ابلشبهات " 

سابيلو ، " ادرءوا اٟتدود عن ا١تسلمُت ما استطعتم ، يمن كان لو ملجاأ يرلاوا 
 . (86)ي ن اإلمام إن ٮتط  يف العفو خَت من أن ٮتط  يف العقوبة " 

*     *     * 
 " الشك يفسر يف صاحل ا١تتهم " .

 تلك ىي القمة اإلنسانية اليت بلغتها أوراب بعد اإلسالم  كثر من أل  عام !
ومااع ذلااك يهااي دل تصاال إليهااا يف سااهولة ويساار ، ودل تصاادر ييهااا عاان مشاااعر 

، تو ، وتقدر حرمتاو وكرامتاو وحقوقاوية خالصة ، ٖت  بقيمة " اإلنسان " يف ذاإنسان
وتعطاااا  عليااااو حااااىت وىااااو ٮتطاااا  يف حااااق اٞتماعااااة ، ويهاااابط عاااان ا١تسااااتوى الالئااااق 
ابإلنسان .. وإ٪تا جاء ذلك بعد صراع مساتمر عنيا  ، جارت يياو أ اار مان الادماء 

 وطاحت ييو كثَت من الرءوس !
يف أوراب ياااًتة طويلاااة مااان الزماااان ، يقسااام النااااس إذل كاااان الوضاااع الاااذي اساااتقر 

سااادة يف جاناااب وعبياااد يف جاناااب . سااادة مااان " األشاااراف " ٬تاااري يف عاااروقهم دم 
مقاادس ! ماان لااون غااَت دماااء البشاار العاااديُت ! سااادة ىاام الااذين ٯتلكااون و٭تكمااون 
ويشااارعون . وعبياااد ال ٯتلكاااون شاااييئاً ، وال يشااارعون شااايئاً ، وكاااا ماااا ٢تااام ىاااو الاااذل 

 وا٢توان ا١تقيم .
                                                           

 رواه عب  ا  بن عبدس ) ور  في كتدب الكدمل البن ع ي وفي مسن   بي سنيفة لمسدرثي ( د  (85)

 ذكره  دسب م دبي  السنة في ال سدح د  (86)
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وحىت القانون الروما  ا١تشهور بعدالتو " ا١تثالية ! " والذي يعتارب األصال الاذي 
تسااتمد منااو القااوانُت األوربيااة اٟتديثااة يف كثااَت ماان ا١تسااائل ، حااىت ىااذا كااان قااانوانً " 

ا ىاام ! أمااا بقيااة حقااوق ا١تااواطن الرومااا  . وقلياال مااللرومااان يقااط " ! الااذين ٯتلكااون 
نفسها ، ودع عنك ا١تستعمرات وا١تلحقات والابالد ا١تغلوباة ، يلام  إيطاليا الشعب يف

تكن تستمتع هبذا العادل الروماا  ، ودل تكان ٢تاا حصاانة مان العسا  واالضاطهاد . 
والفاارق ا٢تائاال بااُت عاادد األحاارار وعاادد العبيااد يرينااا إذل أي حااد كاناات القلااة القليلااة 

ق . م  614كاان األحارار يف روماا سانة تستمتع على حساب الكثرة ا١تغلوبة . يقد  
 ! إيطاليا ، غَت بقية ا١تستعمراتمليوانً من البشر يف 61ألفاً ، وكان العبيد  604. 

قاااوانُت صااار٭تة  -يف أوراب وياااارس وا٢تناااد وساااواىا  -ووجااادت يف بقااااع األرض 
تفاارق باااُت الشاااري  والعباااد يف طريقاااة ا١تعاملااة أماااام القضااااء . وتااان  علاااى اخاااتالف 

وبة على العمل الواحد . يالعبد السراق يقتل ، والشري  السارق يكتفاي بارد ماا العق
يالعُت ابلعُت والسن ابلسان  -إن كان شريفاً مثلاو  -لديو ! وا١تعتدي على الشري  

. أمااا ا١تعتاادي علااى العبااد يجاازاؤه الغرامااة ! والغرامااة ال تاا دى إليااو إ٪تااا تاا دى للساايد 
عان " إتاالف " بعاال ٦تتلكاتاو ! أماا السايد ذاتاو يلاو  الذي ٯتلك العبد ، تعويضاً لاو

علااى عبااده حااق القتاال واإلابدة والتعااذيب ! وحااىت حااُت كاناات القااوانُت ٗتجاال ماان 
ىااذه الصااراحة يااالتطبيق كااان أيخااذ نفاا  الااروح   يالشااري  ال ي خااذ ابلظنااة ، وال 

ي أ -٭تااااكم إال حاااُت تثبااات علياااو التهماااة ، و٭تكااام علياااو  خااا  العقااااب . والعباااد 
الشاااعب .. يساااام التنكيااال ألقااال شااابهة ، ويعاااذب بوحشاااية ليعاااًتف ، ٍب يوقاااع علياااو 

 العقاب البشع الذي ال يتناسب مع اٞترم وال يتناسب مع " اإلنسانية " !
ولكن استمرار اٟتال على ىذه الصاورة البشاعة دل يكان مان ا١تساتطاع ، ياال باد 

 منهم السكوت .. أن يثور العبيد لكرامتهم مهما طال عليهم األمد وطال
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وقاماااات الثااااورات ابلفعاااال مزلزلااااة ماااادمرة وأطاحاااات ابلاااارءوس .. رءوس ا١تلااااوك 
بعااااال حقااااوق  -نظااااراي علااااى األقاااال  -وا١تلكااااات واألشااااراف والناااابالء .. وتقااااررت 

اإلنسااااان . تقااااررت لااااو حرماتااااو وحقوقااااو وضااااماانتو . وكااااان ماااان ىااااذه الضااااماانت   
يال يعتدى عليو بغَت اٟتق . وضمانة  وضمانة اٟتياةضمانة اٟتياة يال ٯتوت جوعاً . 

القول واالجتماع والسفر واختيار وضمانة اٟترايت   حرية العيش يال ٯتوت جوعاً . 
العماال . وضااامانة العدالاااة يف القضاااء ياااال ي خاااذ ا١تااتهم ابلشااابهة ، وال يااا ثر علياااو يف 

ياااو التحقياااق ابلوعياااد وال ابلوعاااد .. ويفسااار الشاااك يف صااااحل ا١تاااتهم ، ياااال ٭تكااام عل
 يل القاطع الذي ال شبهة ييو .لابلعقوبة الكاملة إال حُت تثبت التهمة ابلد

 ٍب كانت الثورة الصناعية يف ا٧تلًتا ، وتلتها اٟتركة الرأٝتالية يف بالد أوراب ..
وللشااايوعية رأي يف الرأٝتالياااة   أ اااا اساااتعباد مااان رءوس األماااوال للكاااادحُت ، 

عارق والادماء والادموع ليتحاول إذل ثاراء يااجر وامتصاص ٞتهدىم الذي يبذلون يياو ال
 يف يد الرأٝتاليُت العتاة ..

 وإ ا لكذلك ..
حركااااة ىائلااااة ماااان التحاااارر يف يااااًتة  -رغاااام ذلااااك  -ولكاااان التاااااريخ قااااد وعااااى 

الرأٝتالية ، نقلت الشعب من مقاع العبودية ا١تطلقة وا٢تاوان الكامال ، إذل وضاع أقال 
السياسااية واالجتماعيااة والقانونيااة مااا يعااًتف مااا يقااال عنااو إنااو ٭تماال ماان الضااماانت 

 بكرامة الفرد ويرد اعتباره إليو ..
إنااو ٭تماال ماان الضااماانت السياسااية واالجتماعيااة والقانونيااة مااا يعااًتف بكرامااة 

 الفرد ويرد اعتباره إليو ..
ودل يكااان ذلاااك تفضااااًل مااان " الساااادة " اٟتكاااام وا١تاااالك وا١تشااارعُت . وال كاااان 

كاان َت الفيااض يف نفوساهم ، والتقادير " اٟتار " لكراماة اإلنساان  إحساساً مانهم اب٠تا
صراعاً طوياًل عنيفاً اصطدمت ييو القوى من اٞتانبُت كما حادث مان قبال يف صاراع 
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العبياااد ضاااد اإلقطااااع .. وإن كانااات دل تصاااحبو الثاااورات الدموياااة مااان الشاااعوب ضاااد 
 يبااق سااوى التنفيااذ ، اٟتكااام ، ألن الثااورة الفرنسااية كاناات قااد قااررت ٢تاام ا١تبااادئ ودل

وألن العماااااال كاااااانوا ٯتلكاااااون الساااااالح الاااااذي يواجهاااااون باااااو الرأٝتالياااااة وىاااااو ساااااالح 
 اإلضراب !

*     *     * 
عور كال ! دل تصل أوراب إذل العدالة عان تقادير صاادق للكراماة اإلنساانية ، وشا

ناااات خطااااوة خطااااوة يًتاجعهااااا السااااادة اٟتاااااكمون اكصااااادق بقيمااااة اإلنسااااان ! وإ٪تااااا  
 ا الشعب اٟتاقد الغضبان !ليكسبه

وزال عنهااا  -بعااال الشايء  -وحاىت يف العصار اٟتااديإ حاُت اسااتقرت األماور 
شيء من شعور اٟتقد ، وأصبحت العدالة من أمور اٟتياة العادية البديهية ا١تقاررة .. 
وصار القبال علاى شر  واحد يف إ٧تلًتا مثاًل بدون هتمة ، أو اعتقالو يوماً بادون 

لاااابالد كلهااااا ، ويقيمهااااا ويقعاااادىا ، وتسااااتجوب عنااااو اٟتكومااااة أمااااام ٖتقيااااق ، يثااااَت ا
الشاااااعب .. حاااااىت عندئاااااذ دل يصاااااطبجل القاااااانون األوريب أو الغاااااريب عاماااااة ابلصااااابغة " 
اإلنسانية " . يما تزال ييو السمة الرومانية البغيضة اليت كانت تقصر العدالة من قبل 

، الااذي يساااتمتع األبااايال علااى ا١تااواطن الروماااا  ، وىااي اليااوم تقصااارىا علااى الرجاال 
اإلنسان . والشواىد البشعة على ذلاك بٍت وحده ابٟتقوق اإلنسانية و٭ترم منها بقية 

وماااا زال مسااايطراً علياااو ، يف يف كااال مكاااان علاااى ظهااار األرض وطئاااو الرجااال األبااايال 
 أيريقيا وأسيا وأمريكا .. وبُت البيال وا١تلونُت يف كل مكان !

 الثاااورة ا١تزلزلاااة الااايت هتااارق الااادماء وتقطاااع أماااا اإلساااالم يلااام يكااان يف حاجاااة إذل
 الرءوس !

 بل دل يكن يف حاجة إذل ٣ترد ا١تطالبة ابٟتقوق !
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بل لقد كان ىو الذي ٯتنأ الناس الكراماة اإلنساانية ، و٭ترضاهم علاى التشابإ 
 هبا ، واحملايظة عليها ، والكفاح من أجلها يف وجوه الطغاة والظا١تُت !

ق منحاااو للنااااس قبااال أن يطلباااوه ، ورابىااام علاااى ٯتنحهاااا متفضااااًل .. ككااال حااا
  -يف ظال العقيادة  -اعتناقو يف ظل العقيدة ، كجزء مان العقيادة ، وطاالبهم ألقامتاو 

 كفرض من الفروض !
وال عجااب يف ذلااك . ياإلسااالم كلمااة هللا . وهللا ىااو ا١تااانأ ، وا١تتفضاال علااى 

 البشر بكل نعمة من نعم اٟتياة !
 ق والعدل قوام اٟتياة ...وقد قضى هللا أن يكون اٟت

َخلَااَق اٟتااق الااذي ىااو صاانعة هللا . والااذي خلااق هللا بااو السااماوات واألرض   ) 
اااَماَواِت َواأْلَْرَض اِبْٟتَاااقِّ  ) ( 88) رَباَّنَاااا َماااا َخَلْقاااَت َىاااَذا اَبِطااااًل ُساااْبَحاَنَك ( ) (87)(  السَّ

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم  ُتْم أ٪تَّ َنا ال تُاْرَجُعونَ أََيَحِسباْ ُ اْلَمِلُك اٟتَْقن ال ِإَلَو ِإالَّ  ِإلَياْ يَاتَاَعاذَل اَّللَّ
در عن إرادة هللا ، ا. اٟتق الذي ىو صفة كل شيء ص (89)(  ُىَو َربن اْلَعْرِش اْلَكِر ِ 

ِإنَّ اَّللََّ أَيُْماااُر وا باااو كاااذلك   ) اأن ٭تكمااا -و يف األرض اوالاااذي ينبغاااي للبشااار خلفائااا
َوال ٬َتْارَِمنَُّكْم )  .( 91) ( ْدلِ اوا اِبْلعَ اَوِإَذا َحَكْمُتْم بَاُْتَ النَّاِس َأْن َٖتُْكمُ  ) (90) ِل (اِبْلَعدْ 

يَاْعااِدُلوا َولَااْو َكاااَن َذا  )( 92)(  َو أَقْاااَرُب لِلتاَّْقااَوىاوا ُىاااوا اْعِدلُاااَشااَنَُن قَاااْوٍم َعلَااى َأالَّ تَاْعِدلُاا
 (93)(  قُاْرىَب 

                                                           
 [ د 1سورة الزمر ]   (87)

 [ د 090سورة خل عمران ]   (88)

 [ د 000 - 001سورة المؤمنون ]   (89)

 [ د 91سورة النسل ]   (90)

 [ د 12سورة النسدء ]   (91)

 [ د 2سورة المدة ة ]   (92)

 [ د 013سورة اينعدم ]   (93)
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دل أن يتساااوى الناااس كلهاام أمااام القااانون ، ألن الناااس  وقااد اقتضااى اٟتااق والعاا
، وصدورىم عن نف  واحدة خلقهاا هللاكلهم متساوون يف صدورىم عن إرادة هللا ، 

اَي أَيانَها النَّاُس اتاَُّقوا رَبَُّكُم الَّاِذي َخَلَقُكاْم ِماْن ومتساوون أخَتاً يف مصَتىم إذل هللا   ) 
ُهَمااا رَِجااااًل َكثِااَتاً َوِنَساااًء (نَاْفااٍ  َواِحااَدٍة َوَخلَااَق ِمناْ  اَي أَيانَهااا )  (94) َهااا َزْوَجَهااا َوبَااإَّ ِمناْ

َد النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْاَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقَاَباِئَل لِتَاَعاَرُيوا ِإنَّ َأْكاَرَمُكْم ِعْنا
ياٌع لَاَديْاَنا ٤ُتَْضاُرونَ َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا)  (95) اَّللَِّ أَتْاَقاُكْم ( " أناتم بناو أدم . وأدم  (96)(  ا ٚتَِ
 . (97)من تراب " 

ماان ىااذه ا١تساااواة ا١تطلقااة يف ا١تنشاا  وا١تصااَت قاماات ا١تساااواة كاملااة يف اإلسااالم 
 أمام الشريعة . ال يرق بُت سيد وعبد ، وال بُت شري  وحقَت .

 ام كاانوا إذا سارق يايهم يقول الرسول الكر    " إ٪تا أىلاك الاذين مان قابلكم أ
الشاري  تركااوه ، وإذا ساارق يايهم الضااعي  أقاااموا علياو اٟتااد . وأ  هللا لااو أن ياطمااة 

ييضع بذلك حداً للمظادل اليت كانت قائمة يف ( 98)بنت دمحم سرقت لقطعت يدىا . 
بعاد ذلاك  لا  عاام ! ويضاع حاداً  -واليت ظلت قائماة يف غاَت اإلساالم  -األرض 

. ، وتفرق بينهم بعد ذلك يف اٟتقوقضة اليت تفرق بُت الناس يف ا٠تلقة للرراية البغي
ودل يكن ذلك القول خطبة ٛتاسية ٚتيلة السًتضاء الشعوب ، وال مبدأ مثالياً ٚتياًل 
معلقاً يف الفضاء . وإ٪تا كان حقيقة واقعة شهدىا التطبيق العملي يف حياة ا١تسلمُت 

و ، أي ياادعو الناااس للقصاااص منااو إذا  ايقيااد ماان نفساا - ملسو هيلع هللا ىلص -. يقااد كااان الرسااول 
كاان أحادىم يظاان أناو قاد ظلمااو أو اعتادى علياو !! وكااان عمار ٬تلاد اباان عمار ألنااو 

 شرب ا٠تمر ، وىو ابنو وىو شري  من قريش !
                                                           

 [ د 0سورة النسدء ]   (94)

 [ د 02سورة السجرات ]   (95)

 [ د 23سورة يس ]   (96)

 مسمم و بو  او  د  (97)

 رواه الستة د  (98)
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أما العبيد األرقاء ابلفعل ، يقد عمل اإلسالم على ٖتريرىم ، وسالك إذل ذلاك 
د بقيت منو بقية يف نطااق ضايق ياذلك ألن األمار كاان مسالك شىت . وإن كانت ق

يارتبط ارتباطااً أساسااياً  سارى اٟتارب ، وا١تعاملااة يايهم اب١تثال ، وكااان الارق ىاو مصااَت 
 . (99)أسرى اٟترب يف معظم األحوال 

وىاااو يعاااًتف  -أن اإلساااالم  -و٨تااان بصااادد التطبياااق القاااانو   -ولكااان ا١تهااام 
دل يابأ " للساادة " أن ٯتيازوا  -لاى ا٠تاالص منهاا ابلرق كضرورة م قتاة يعمال دائمااً ع

 أنفسهم على عبيدىم ، ودل يبأ ٢تم التصرف " اٟتر " يف ى الء العبيد  
" ماااان قتاااال عبااااده قتلناااااه ، وماااان جاااادع عبااااده جاااادعناه ، وماااان أخصااااى عبااااده 

 (100)أخصيناه " 
اء . ودل يكن ذلاك أيضااً كلماة تقاال يف ا٢تاواء ، وال مباداً مثاليااً معلقااً يف الفضا

وإ٪تا كان حقيقة واقعة شهدىا التطبيق العملي يف حياة ا١تسلمُت . يقاد أمار الرساول 
ابلقصاااص ماان رجااال جااّب عبااده . وقصاااة عماار مااع الشاااري  الااذي لطااام  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

عبداً ألنو داس عفواً على ذيلو أثناء الطواف يف اٟتا معروية ، يقاد أصار عمار علاى 
العباااد ذلاااك الشاااري  .. وظااال الشاااري  يرجاااو ويشااافع  القصااااص .. علاااى أن يلطااام

 وعمر يصر .. حىت ير الرجل أخَتاً وارتد عن اإلسالم !
أمااا الاابالد ا١تفتوحااة ، يقصااة القبطااي الااذي جاااء يشااكو اباان عماارو باان العاااص 
ألنو ضرب ابنو بغَت حق ، يأمر عمر  ن يضرب القبطي اباَن عمارو ويقات  مناو .. 

 ليل !ىذه القصة وحدىا ٖتمل الد
*     *     * 

                                                           
 سالم والرق " في كتدب "  بيدت سول اةسالم " دانظر بدلتف يل ف ل " اة  (99)

 ال يخدن و بو  او  والترمذي والنسدةي د  (100)
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تلاك أوذل مراحال العدالااة يف اإلساالم ! ا١تساااواة باُت النااس كلهاام أماام الشااريعة 
.. 

 ولكنها درحة واحدة وبعدىا درجات ..
ياإلساااالم ال يكتفاااي  ن تكاااون ا١تعاملاااة للجمياااع واحااادة .. ولكناااو يعطاااي إذل 

ال يعارف قاول  جانب ذلك شريعة ىي يف ذاهتا عادلة يال يظلام وال ٭تيا  . يالشارع
 القائلُت   ا١تساواة يف الظلم عدل ! وإ٪تا ىو العدل ، وا١تساواة يف العدل !

ولاااي  ىناااا ٣تاااال التفصااايل يف عدالاااة الشااارع اإلساااالمي .. يقاااد عرضااانا ذلاااك 
التفصاايل يف يصاال " اٞترٯتااة والعقاااب " يف كتاااب " اإلنسااان بااُت ا١تاديااة واإلسااالم " 

إن الشااارع اإلساااالمي يبلاااجل قماااة  -ع مااان إ٬تااااز بغاياااة ماااا نساااتطي -ولكناااا نقاااول ىناااا 
العدالة حُت ينظر إذل الفرد واجملتمع يف أن واحد ، ليتأكاد مان أن كااًل منهماا أيخاذ 
حظااو ماان اٟتقااوق ، وياا دي نصاايبو ماان الواجبااات . وأن أاي منهمااا ال يظلاام ٟتساااب 

 اوخر ، أو يفتات على أخيو .
وماااا زالااات يف الااادول اٞتماعياااة يف  -يبينماااا كانااات القاااوانُت يف الااادول القدٯتاااة 

تشتط يف عقاب اجملرم ، ألنو وىو يرد ضاائع ال كياان لاو ، يعتادي  -الوقت اٟتاضر 
على الكياان ا١تقادس ، كياان اٞتماعاة   ويُتراذ ذلاك ساتاراً للتنكيال بكال يارد ٖتدثاو 

 نفسو اب٠تروج على السادة ذوي القداسة والسلطان ..
رأٝتالية يف إابحة اٟترية للفرد ، على أساس أناو ىاو وبينما تبالجل الدول الغربية ال

وال قداسة للجماعة وال كيان ، وينشأ من ذلك ٗتفي  العقوبة علاى ا١تقدس  الكائن
اجملاارم وتلماا  األعااذار لااو .. ٧تااد اإلسااالم ٯتسااك ا١تياازان ماان منتصاافو ، يااال ٯتياال يف 

منفصالُت ، وال يعترب٫تاا  جانب الفرد وال جانب اٞتماعة ، ألنو ال يرا٫تا يرداً وٚتاعاة
معساااكرين متقاااابلُت تقاااوم بينهماااا العاااداوة والبغضااااء ، ويرغاااب كااال منهماااا يف ٖتطااايم 
اوخر والقضاء عليو .. بل ينظر إذل الفرد واٞتماعة علاى أ ماا كالٌّ متجااوب موحاد 
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الغايااة متعاااون يف األداء .. ياا ذا شااذ ي نااو يُقااوَُّم لكااي ياارد إذل الساابيل   وسااواء جاااء 
وذ ماان الفاارد ٔتفاارده أو جاااء ماان اٞتماعااة .. يكال٫تااا ٥تطاا  وكال٫تااا ينبغااي أن الشااذ

 يرد إذل الصواب !
وىاااو إذ ينظااار مااارة بعاااُت اٞتماعاااة ، ياااَتى حقهاااا يف الطمأنيناااة علاااى نفساااها ، 
واحملايظاة علااى حقوقهاااا ، ييمنااع العاادوان عليهااا ، ويعاقااب ا١تعتاادين .. ي نااو ينظاار يف 

ى دوايعاااو إذل اٞترٯتاااة ، ساااواء كانااات منبعثاااة مااان داخااال ذات الوقااات إذل الفااارد ، ياااَت 
النف  ، من نزوة الغريزة ، وديعة الشهوات ، أو من الظروف ا٠تارجية ، االجتماعية 
واالقتصاااادية ، ييقااادر ىاااذه الااادوايع ، وينظااار إليهاااا بعاااُت االعتباااار .. ويعمااال علاااى 

ي يكفاال الضاارورات إزالتهااا بكاال طريقااة ٦تكنااة قباال أن يوقااع العقوبااة   ابلتشااريع الااذ
، والتشااااريع الااااذي يصااااون اٟترمااااات ماااارة ، والًتبيااااة الاااايت هتااااذب الاااانف  وتنظاااا  ماااارة

مسااارهبا ، وٕتعاال روح اٟتااب والتعاااون والتكاياال ىااي الااروح السااائدة يف اٞتماعااة .. 
أواًل وأخَتاً ابلعقيادة الايت تاربط القلاب ابهلل ، وتوجهاو ٠تشايتو والعمال علاى رضااه .. 

مر عن إزالة الدوايع ألي سبب من األسباب ، أو ساورتو يف ذلك ي ذا عجز ورل األ
 شبهة ، يعند ذلك يدرأ اٟتدود ابلشبهات !!

 دالة ؟!أي عدالة ٯتكن أن تبلجل ىذه الع
" روي أن غلماانً البن حاطب بن أيب بلتعة سرقوا انقة لرجل من مزينة ، يأتى 

رده . ٍب قاال    وذل، يلماا  هبم عمار ، ياأقروا ، ياأمر كثاَت بان الصالت بقطاع أياديهم
أما وهللا لوال أ  أعلم أنكم تستعملو م وٕتيعاو م حاىت إن أحادىم لاو أكال ماا حارم 

أيب بلتعاة يقاال هللا عليو ٟتل لو ، لقطعت أيديهم . ٍب وجو القاول البان حاطاب بان 
دل أيعااال ذلاااك ألغرمناااك غراماااة توجعاااك ! ٍب قاااال   اي ماااز  ، بكااام    واٯتااان وهللا إذ

دت منااك انقتااك ؟ قااال    ربعمائااة . قااال عماار الباان حاطااب   اذىااب يأعطااو أرياا
 ٙتا٪تائة " !
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يهاااذه حادثاااة واضاااحة الداللاااة علاااى أن " اجملااارم " ال ي خاااذ بذنباااو حاااىت ينظااار 
اٟتااااكم أواًل يف دواياااع اٞترٯتاااة ، ييز اااا ٔتيااازان اٟتاااق والعااادل ، ويبحاااإ عااان ا١تسااائول 

وقد كان ا١تسائول يف ىاذا اٟتاادث ىاو " السايد اٟتقيقي ييها ، ييوقع العقوبة عليو . 
" اجملاارم " ماان العقاااب ، ألنااو اعتااربه واقعاااً ٖتاات  أعفااى" الااذي ٯتثاال ا١تااالك ! بينمااا 

و إذل اال٨تاراف . وىاي كاذلك اضغط الضرورة اليت تغلاب اإلنساان علاى نفساو وتديعا
 شبهات .  ادرءوا اٟتدود ابل - ملسو هيلع هللا ىلص -ديإ الرسول تطبيق عملي ٟت

وإن الااادول " اٟتااارة " الااايت تعطااا  الياااوم علاااى اجملااارم ، وتاااتلم  لاااو ا١تعااااذير ، 
ىاذه الادول  -بعد أن كانت تشتد عليو وتقسو  -وٗت  عنو العقوبة أو تريعها عنو 

تصااانع ذلاااك باااروح أخااارى غاااَت روح اإلساااالم ! يعلااام الااانف  التحليلاااي ، وغاااَته مااان 
زاء ان إاالياوم علاى أسااس سالبية اإلنسا ةاٞترٯتاالدراسات النفسية واالجتماعية ، ياربر ا

. دام " اإلرادة " الاايت تقااوم عليهااا " ا١تساائولية " اة ، وانعاااة أو ا٠تارجياااالادوايع الداخلياا
ولكن اإلسالم ال يهبط إذل ىذا ا١تستوى يف نظرتاو إذل اإلنساان . إناو ال يلغاي كياناو 

 -ماع ذلاك  -نساان . وإ٪تاا ىاو اإل٬تايب الفاعل ا١تريد . وال يسقط عنو مسائوليتو ك 
يعطااا  علياااو يف ٟتظاااة الضاااع  ، ويااادرأ عناااو اٟتااادود ابلشااابهات .. يهاااو يف الواقاااع 

وىااااو  -ابلنساااابة للمسااااتوى الرييااااع الااااذي يطالااااب بااااو اإلنسااااان  -عطاااا  مضاااااع  
عط  أكرم وال شك من ذلك الذي ٘تارساو الادول " اٟتارة " علاى كاائن ال إرادة لاو 

 يف نظرىا وال كيان !
لدول اٞتماعية اليت تكفل للناس حاجاهتم ، وٕتعل الدولة مسائولة عنهاا ، أما ا

عاان اٞترٯتااة ، ي  ااا قخااذ ٙتاان ذلااك دكتاتوريااة بشااعة ،  -ييمااا تقااول  -وتغااٍت الناااس 
الذي طبق ىذا  -وٖتكماً يف كل صغَتة وكبَتة ، واستعباداً للدولة . بينما كان عمر 

ىاو الاذي  - (101)ية الدولة عن حاجة األيراد ا١تبدأ ، مبدأ مسئولية اٞتماعة ومسئول
                                                           

رهللني  -مب   كفدلة ال ولة لألفرا  ومسةوليتيد عن جميع  منورىم مبن    نري  فني اةسنالم ، وقن  كندن عمنر   (101)
وِّ لينند البريننق ! وي ننول ابننن سننزم فنني م  سننلَنن ِلننمَ ي ننول : لننو  ن بغمننة عثننرت ب نننعدء لكنننت مسننةواًل عنينند  -ا  عنننو 
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يقول   " إن أحسانت ياأعينو  ، وإن وجادًب يف اعوجاجااً لقومنااه ْتاد الساي  ! " 
 يال يغضب ، بل يقول يف ىدوء وطمأنينة  

 " اٟتمد هلل الذي جعل يف رعية عمر من يقومو ْتد سيفو ! " .
*     *     * 

 ١تساواة على اٞتميع .الشريعة عادلة يف ذاهتا ، ومطبقة اب
 ولكن ىذا وذاك ال يستنفدان كل معا  العدالة يف شريعة اإلسالم .
  ضاامانة مااا زالاات ىناااك " الضااماانت " ا١ترتلفااة للفاارد الااذي يوجااو لااو االهتااام 

لتنفيذ ايف االهتام ذاتو . وضمانة حسن التحري . وضمانة التحقيق وضمانة  الصدق
. 

نُاااوا ِإْن َجااااءَُكْم يَاِساااٌق بِنَابَاااٍأ يَاتَابَاياَّنُاااوا َأْن ُتِصااايُبوا قَاْومااااً ِّتََهالَاااٍة اَي أَيانَهاااا الَّاااِذيَن أمَ ) 
 . (102) ( يَاُتْصِبُحوا َعَلى َما يَاَعْلُتْم اَنِدِمُتَ 

يهااذه الضاامانة األوذل .. ال ي خااذ أحااد ابلظنااة . وال بااد أن يااوزن االهتااام ذاتااو 
حرمااهتم ا١تصاونة وكرامااهتم الايت ال لنااس لغو من الصدق ومبلغو من اٞتد ، يللَتى مب

 ٬توز أن ٘ت  .. إال ابٟتق .
 (103)( َوال َٕتَسَُّسوا  )

 يهذه ىي الضمانة الثانية .. ال تكون اٞتاسوسية من وسائل اإلثبات !
وقااد روي أن عماار ماار ببياات رابتااو منااو أصااوات .. يتسااور اٞتاادار يوجااد قوماااً 

و صااحب االادار يقاال عمار   وماا ذاك ؟ يشربون ويغنون يأراد أن يعاقبهم .. يقام ل
                                                                                                                                                                      

ن ل نسنندن  ن ي دتننل مننن فنني ينن ه بعدمننو  و  ننرابو ) إذا   ننراسة إن ) الجمدعننة ( مسننةولة عننن كننل فننر  فيينند ، وا 
ن قتل ت فع ال ي دم عميو الس  !  منعو عنو ( فإن قتل يىمو ال ية ، وا 

 [ د 0سورة السجرات ]   (102)

 [ د 03سورة السجرات ]   (103)
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َوأْتُاوا  )وأنت ٕتسست علينا . ويقول    (َوال َٕتَسَُّسوا  )قال   إن هللا تعاذل يقول   
 وأنت تسورت علينا ! يلم ٬تد عمر أمامو إال أن يستتيبو !( اْلبُاُيوَت ِمْن أَبْاَواهِبَا 

الايت دل تبلغهاا اإلنساانية ساالم إذل القماة ضماانت التحقيق .. وىنا يرتفع اإل ٍب
يف غااَت اإلسااالم إال منااذ يااًتة قريبااة ، وباادايع الصااراع الاادموي الطوياال الااذي يصاالناه 
 من قبل ، ال بدايع اإلنسانية الطليقة اليت تكرم " اإلنسان " حىت يف ٟتظة ا٢تبوط !
وال  إن احملقق ليست مهمتاو اإليقااع ابجملارم وتضاييق ا٠تنااق علياو يف التحقياق !

 ز لو أن يستردم وسيلة من وسائل اإلرىاب تنتهي ابالعًتاف .٬تو 
(   " حادثنا عباد الوىااب بان ّتادة  090ص  4داود ) ج  جاء يف سانن أيب

.. أن قوماً من الكالعيُت سرق ٢تم متاع . ياهتموا أانساً مان اٟتاكاة ، ياأتوا النعماان 
ٍب خلااى ساابيلهم . يااأتوا النعمااان يحبسااهم أايماااً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -باان بشااَت صاااحب الناايب 

يقااالوا   خلياات ساابيلهم بغااَت ضاارب وال امتحااان ؟  يقااال النعمااان   مااا شاائتم ! إن 
مثااال ماااا  .. يااا ن خااارج متااااعكم ياااذاك ، وإال أخاااذت مااان ظهاااوركم شااائتم أن أضااارهبم

أخذت من ظهورىم ! يقالوا   ىذا حكمك ؟ يقاال   ىاذا حكام هللا وحكام رساولو 
 .( 104)"  - ملسو هيلع هللا ىلص -

عجاااب  قماااة الااايت وصااال إليهاااا اإلساااالم بشاااأنوأماااا الاااذي يعاااًتف بنفساااو .. يال
 عاجب يف التاريخ !

ُأٌبَ بل  قد اعاًتف اعًتاياااً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -" حدثنا موسى بن إٝتاعيل .. أن النيب 
رقت ؟! " قااال     " مااا إخالااك ساا -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودل يوجاد معااو متااااع ، يقااال رساول هللا 

 . (105)بلى ! يأعاد عليو مرتُت أو ثالاثً ، ٍب أمر يأقيم عليو اٟتد " 

                                                           
 واه  بو  او  در   (104)

  بو  او  د  (105)
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أما قصة ماعز بن مالاك الاذي اعاًتف علاى نفساو ابلازان يهاي قصاة مشاهورة . 
يارده ، حاىت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يقد ظل ٬تيء إذل الرسول مرة بعاد مارة يعاًتف لدياو والرساول 

يفااتأ لااو  سااألو ويستوضااحو وينفااي لااو التهمااة أوالرسااول ي اعااًتف أربااع ماارات ، يعاااد
   " لعلك قّبلت ، أو غمزت ، أو نظرت " . ولطريق ا٠تالص ! ييقول 

" أزنياات ؟ " قااال   نعاام ! قااال   " يهاال ر ويقااول ال ! يقااال لااو   اوماااعز يصاا
ر . يما أقاام علياو اٟتاد حاىت اطماأن اطمئنااانً كااماًل أناو يصا (106)تدري ما الزان ؟ " 

 على االعًتاف وال يريد أن يدرأ عن نفسو العذاب !
ياا ذا كااان ىااذا ىااو جااو التحقيااق يااال ٣تااال بطبيعااة اٟتااال لشاايء ماان الوسااائل 

 البشعة اليت تترذ يف غَت اإلسالم .
أما التنفيذ بعاد كال ىاذه الضاماانت .. التنفياذ يف ٣تارم تثبات علياو التهماة مان 

عادلااة ، ووقعاات ألنااو ال شاابهة يف اٞترٯتااة  غااَت إكااراه ، ووقعاات عليااو عقوبااة يف ذاهتااا
 تديع عنو اٟتد .. التنفيذ بعد ذلك كلو ٭تمل ضماانتو !
" إذا ضاااارب   قااااال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حاااادثنا أبااااو كاماااال .. عاااان أيب ىرياااارة عاااان الناااايب 

 .( 107)أحدكم يليتق الوجو " 
 . ( أي النار )( 108)  " ال تعذبوا بعذاب هللا "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقال 
 .( 109)  " ي ذا قتلتم يأحسنوا القتلة "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقال 

 ولكن ىذا لي  كل ما ىناك ...
 لقد بلغنا العدالة ودل نبلجل بعد قمة اإلسالم !

                                                           
  بو  او  من روايدت متع  ة د  (106)

  بو  او  د  (107)

  بو  او  د  (108)

 انظر ف ل " وليرح ذبيستو " د   (109)
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إن اجملااارم إذا وقعااات علياااو العقوباااة بعاااد ىاااذا االحتيااااط كلاااو .. اجملااارم الاااذي ال 
 عاذر لاو يف ارتكاهباا .. وإ٪تاا ىاي نازوة مان نازوات شبهة يف جرٯتتااو .. اجملارم الاذي ال

 النف  الشريرة ، وديعة من ديعات ا٢تبوط ..
ذلااك اجملااارم دل ٮتاارج بعاااد ماان دائااارة اإلنسااانية ، بااال دل ٮتاارج مااان دائاارة اٞتماعاااة 
اإلسالمية ! إنو ال ينبذ وال يضطهد .. وال يعَّت ّترٯتتو .. وال يذّكر هباا .. وال ٭تاول 

اتئبااً منيبااً إذل هللا ، ييقبال  -يف ٟتظتاو  -وباُت أن يعاود إذل اٞتماعاة شيء قاط بيناو 
 ييها وتفتأ لو القلوب .

أتااى برجااال  -هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -رسااول  " حاادثنا قتيبااة باان سااعيد .. عاان أيب ىرياارة أن
رب بيااده ، والضااارب اوه " . قااال أبااو ىرياارة ، يمنااا الضااقااد شاارب ، يقااال   " اضاارب

ب بثوبو . يلماا انصارف قاال بعاال القاوم   أخازاك هللا ! يقاال رساول ر اوالضبنعلو ، 
 (110)  " ال تقولوا ىكذا . ال تعينوا عليو الشيطان "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

ويف حااادث السااارق الااذي ماار ذكااره ، والااذي أماار الرسااول ألقامااة اٟتااد عليااو ، 
فر هللا وأتاوب إلياو ، يقاال     اساتغ قال لو الرسول   " استغفر هللا وتب إليو " يقال

 . (111)لهم تب عليو اللهم تب عليو " ثالث مرات " ال
نعم إن اإلسالم ال ٭تب أن يفقد نفساً واحدة ٯتكن أن تتاوب إذل هللا وهتتادي 
إليااو . إنااو ال يصاار علااى ٟتظااة الضااع  الاايت تصاايب ياارداً ماان البشاار ، وال يُعِنتُااُو ماان 

و لكااي يعاود .. يعاود إذل هللا ويعاود إذل اٞتماعاة ، يينطلااق أجلهاا . وإ٪تاا يفاتأ لاو اببا
ييماااا ىاااي منطلقاااة مااان ا٠تاااَت ، وأيخاااذ لنفساااو مااان ذلاااك ا٠تاااَت بنصااايب . وال تقااا  
اٞترٯتاااة العاااابرة حااااجزاً يف حياتاااو ، وال تسااامم أحاسيساااو وأيكااااره ، وال توصاااد أماماااو 

                                                           
  بو   او  د  (110)

  بو  او  د  (111)
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غَت قصد . وذلك معٌت األبواب ييصبأ ٣ترماً مصراً على اإلجرام بعد أن كان ٣ترماً ب
 " ال تعينوا عليو الشيطان " .قول الرسول الكر    

ومااع ذلااك ياا ن تكاار  الرسااول الكاار  للبشاارية .. " لونسااان " الااذي خلقااو هللا 
لااو مااا دام ال يف أحسان تقااو  .. حاىت وىااو يرتاد يف ٟتظااة ألسافل سااايلُت .. تكرٯتاو 

ألحياااء الااذين يرجااوىم للجماعااة ، يصاار علااى اإلٍب وال ٯتاارد عليااو ، وال يقاا  عنااد ا
ويساتبقيهم ٠تاَت ٯتكاان أن يصانعوه يف األرض ، أو ليتقااي شاراف ٯتكاان أن يصادر عاانهم 

وإ٪تااا يتجاااوز ذلااك إذل أياااق أخاارى ، ريايااة  -أي ألىااداف " عمليااة " واقعيااة !  -
 شفيفة ، نسيجها الرٛتة ا٠تالصة ، والتكر  ا٠تال  .. لوجو هللا !

صالى هللا  -ن مالك   " .. ياأمر باو يارجم ، يسامع النايب جاء يف قصة ماعز ب
رجلُت من أصحابو يقول أحد٫تا لصاحبو   انظار إذل ىاذا الاذي ساًت  -عليو وسلم 

هللا عليو يلم تدعاو نفسااو حاىت رجام رجام الكلاب . يساكت عنهماا ، ٍب ساار سااعة 
   ٨تان ذان ّتيفة ٛتار شائل برجليو ، يقال   " أيان ياالن وياالن ؟ " يقااال مرحىت 

من ، اي رسول هللا . قال   " انزال يكال من جيفة ىذا اٟتمار " . يقاال   اي نيب هللا 
مااا نلتمااا ماان عاارض أخيكمااا أنفاااً أشااد ماان أكااٍل منااو . أيكاال ماان ىااذا ؟ قااال   " ي

 والذي نفسي بيده إنو اون لفي أ ار اٞتنة ينغم  ييها " .
 اي هللا .. واي نيب هللا .

يااااق ماااا بعااادىا أيااااق .. أال إناااو الناااور الاااذي يشاااع مااان ىاااذا القلاااب أال إ اااا أ
  ، ٍب يفيال ابلرٛتة وا٢تدى على عباد هللا ..الكو  الذي يتصل ابهلل

وذلااك كلااو قباال أن يقااول قولتااو علاام االجتماااع وعلاام االقتصاااد ، وعلاام الاانف  
كثر من أل  التحليلي وعلم  اٞترٯتة ، قبل أن يتفلس  ا١تتفلسفون يف ىذا ا١تيدان  

 عام .
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 َسفيدَنة اجمْلدتَمع

 
" مثل القائم يف حدود هللا والواقع ييها كمثل قوم استهموا على سفينة ، يصار 
بعضهم أعالىا وبعضاهم أسافلها ، يكاان الاذين يف أسافلها إذا اساتقوا مان ا١تااء ماروا 

وقنااا ! ياا ن علااى ماان يااوقهم ، يقااالوا   لااو أاّن خرقنااا يف نصاايبنا خرقاااً ، ودل ناا ذ ماان ي
تركاااوىم وماااا أرادوا ىلكاااوا ٚتيعااااً ، وإن أخاااذوا علاااى أياااديهم ٧تاااوا ، و٧تاااوا ٚتيعااااً " . 

(112) 
*     *     * 

صورة عجيبة تلك اليت تتمثل يف الانف  مان قاراءة ىاذا اٟتاديإ .. صاورة حياة 
 شاخصة موحية معربة .

ىااذه الساافينة  وإن ىناااك ٞتمااااًل بااديعاً يف ىااذا التشاابيو ابلساافينة . ياٟتياااة كلهااا
ا١تاااخرة يف العباااب ، ال تكاااد تسااكن ٟتظااة حااىت تضااطرب ماان جديااد . ولاان يكتااب 
٢تا السالمة واالستواء يوق ا١توج ا١تضطرب حىت يكون كال شار  ييهاا علاى حاذر 

 ٦تا يفعل ، ويقظة ١تا يريد .
، وا١تتاااايقظ واجملتمااااع كلااااو ىااااذه الساااافينة .. يركااااب علااااى ظهرىااااا الاااارب والفاااااجر 

وىاااااي ٤تكوماااااة اب١تاااااوج  -ىاااااي ٖتملهااااام ٚتيعااااااً لاااااوجهتهم .. ولكنهااااااا والغفاااااالن ، و 
لتتاأثر بكال حركاة  -ا١تضطرب والرايح من جانب ، وما يريده ٢تاا الارابن مان جاناب 

تقع ييها ، يتهتز مرة ذات اليمُت وهتتز مرة ذات الشمال ، وقاد تساتقيم علاى األياق 
 أحياانً أو ترسب أحياانً إذل األعماق .. !

                                                           
 رواه البخدري والترمذي د  (112)
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ىذه اٟتقيقة . ينسى سافينة اجملتماع  -يف غمرتو  -من الناس لينسى  وإن كثَتاً 
 أو سفينة اٟتياة .

 ينسى . ييريل إليو أنو اثبت على الرب ، راكز راسخ ال يضطرب وال يزول .
 ومن أجل ذلك يفجر أو يطغى ..

ولو تذكر من استكرب وطغى أنو لي  راكزاً على الرب   لاي  دائمااً يف مكاناو ، 
اً يف سطوتو ، وإ٪تا ىي رحلة قصَتة على سفينة اٟتياة .. لو تذكر ذلك ماا وال خالد

اسااتكرب وال طغااى ، وال اغااًت بقوتااو الزائلااة عاان اٟتقيقااة ا٠تالاادة ، ولعاااد ١تصاادر القااوة 
اٟتقيقيااة يف ىااذا الكااون ، يسااتلهم منااو ا٢تاادى ، ويطلااب منااو الرشاااد ، ويسااَت علااى 

 النها الذي أمر بو وارتضاه للناس .
ا ىاو منطلاق علاى اي  راكزاً علاى الارب ، وإ٪تالو او تذكر من يفجر وينحرف أنول

العباااب .. وأن كاال حركااة أيتيهااا تتااأثر هبااا الساافينة يتهتااز .. لااو تااذكر ذلااك ١تااا تاارك 
نفساو لشاهواتو وال٨تراياتاو ، ولعمال حسااابً لكاال خطاوة ٮتطوىاا وكال حركاة يتحركهااا 

 حرصاً على ٧تاتو ىو و٧تاة اوخرين ..
كنها الغفلة السادرة اليت ٗتيم على البشرية .. إال من أمن واتقاى وعارف رباو ول

 واىتدى إليو .
يااادرك ىاااذه الغفلاااة الااايت تااارين علاااى قلاااوب النااااس ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرساااول الكرياااام 

ييحذرىم منها ، ويصورىا ٢تم يف صاور شاىت ، مان أعجبهاا أبلغهاا ىاذه الصاورة الايت 
 إ ، صورة السفينة ا١تاخرة يف العباب ..يرٝتها ىذا اٟتدي

*     *     * 
 حُت قال اإلقطاعيون ألنفسهم   ٪تلك األرض وكل من عليها عبيد ..
 وحُت قال الرأٝتاليون ألنفسهم   ٪تلك ا١تصانع والعمال ييها عبيد ..
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 وحُت قال األابطرة ا١تقدسون   ٪تلك ا١تلك والرعااي عبيد ..
من الظا١تُت مثل قاولتهم ، دل تكان غاَت نتيجاة واحادة  وحُت قال غَتىم وغَتىم

 يف كل مرة ، غرقت السفينة ا١ترروقة ، وغرق من عليها من سادة ومن عبيد !
وانظر يف ثورات األرض ا١تزلزلة اليت أطارت الرءوس وأجرت الدماء ، وانظر إذل 

اية طبيعية   اٟتروب ا١تدمرة اليت قكل األخضر والياب  وتسمم اٟتياة ، دل تكن غَت
 فينة ، تتديق عن طريقو ا١تياه ..للررق ا١ترروق يف الس

*     *     * 
ويقااوم شاااب مفتااون ينجاارف يف تيااار الشااهوات ، يقااول   ماان ٭تاارُِّج علااّي ييمااا 

 أصنع ؟ أيعل ما بدا رل ، ولي  ألحد عليَّ سلطان .
 ويًتكو الناس !

 . يًتكونو يفسق ويفجر ، وينشر الفاحشة يف اجملتمع
يًتكونااو خوياااً وطمعاااً إن كااان ماان زماارة السااادة األثاارايء . أو يًتكونااو استصااغاراً 

 لشأنو واستهتاراً بعواقب األمور .
وقااد يقااول يف نفسااو يااربر يجااوره   وىاال ٯتكاان أن أؤثاار يف اجملتمااع وأان شاار  
واحد مفرد الكيان ؟ ىل أان إال قطرة يف ا٠تضم ؟ يلتكن قطارة سام ! يكيا  تفساد 

؟! ىل قبلة يف ا٢تواء ، أو ضمة ٥تتلسة يف الظالم ، أو سااعة ٦تتعاة يف خلاوة ا٠تضم 
 ، ىل ىذه ٯتكن أن ت ثر يف اجملتمع وهتدم األخالق ؟!

 وإنو لينسى .. والساكتون عليو ينسون ..
وينسى  -قطرة واحدة يف ا٠تضم  -إنو يتصور نفسو شرصاً واحداً يف اجملتمع 

ذلاك وىاو يلقاى القطارة الساامة يف ا٠تضام .. وال  والناس ينسون أن كل واحاد يقاول
 بد أن تتجمع يف النهاية السموم .
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باال قااد يتاابجأ الفااىت زايدة ييحاادث نفسااو أو ٭تاادث الناااس   وىاال أان وحاادي 
الذي سأصلأ اجملتمع الفاسد ؟ لقد يسد وانتهى األمر . يهب أنٍت امتنعت وحدي 

األعصاااب .. ياأي جاادوى  عان اٞترٯتاة واحتملاات وحادي اضااطراب الانف  واحاًتاق
 من ذلك وأي نتيجة ؟ أحًتق يف النهاية وحدي ويستمتع اوخرون .. !

 وقد يكون ذلك حقاً !
ولكناااو دل يكااان كاااذلك حاااُت يجااار أول يااااجر وتركاااو النااااس ! حاااُت خااارق أول 
مفتون مكانو يف السفينة يلم أيخذوا علاى يدياو . حاُت ظان أول خاارج علاى اجملتماع 

 أنو لن يضر الناس شيئاً ، وأنو ٮترق مكانو وىو حر ييو ..واألخالق والتقاليد 
وحُت يصبأ حقاً ما يقولو الفىت .. حُت يكون اجملتمع ياسداً إذل ا١تدى الاذي 
ال يصاالحو امتناااع ياارد ، وال تاا ثر ييااو نظاياااة ضاامَت .. حااُت ذلااك تصاادق سااانة هللا 

كلاااو ، وتغااارق السااافينة الطايحاااة .. ينهاااار اجملتماااع   -ملسو هيلع هللا ىلص  -وتصااادق كلماااة الرساااول 
 اب١تياه .

*     *     * 
وتقااوم يتاااة مسااتهًتة ، تتقصااع يف مشاايتها ، وتتكساار يف حااديثها ، وتعااري مااا 
٭تلو ٢تا من جسدىا ، وتتعرض للشباب تثاَت يتناة اٞتان  وناوازع اٟتياوان .. تقاول   

 ان .من ٭ترج عليَّ ييما أصنع ؟ أيعل ما بدا رل ، ولي  ألحد عليَّ سلط
 ويًتكها الناس !

وأي شايء أصانع ؟ ىال أقتال وقد تقول لنفسها أو تقول للناس تربر جرٯتتهاا   
نفسي كبتاً وأترىنب ؟ أريد أن أنطلق . أريد أن أستمتع ابٟتيااة . ىاذا حقاي ! كيا  

أماااا تااارون كااال شااايء حاااورل يساااد واشاااتد باااو اً إذا أردت ؟ اأانلاااو ؟ كيااا  أانلاااو نظيفااا
كي  أعيش ؟ كي  أحصال علاى نصاييب ا١تشاروع مان متعاة الفساد ؟ ي ن تطهرت ي
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القلب ومتعة اٞتسد ومتعة اٟتيااة ؟ وىال أان الايت أيسادت ىا الء الشابان أم إ ام ىام 
الفاسدون ؟ إ م حيواانت . إ م ذ ب ! إ م ىم يسعون إذل الصيد ويوقعاون بكال 

 أان عن التيار !غرة ال تعرف وسائل الذ ب . يلست بدعاً يف اجملتمع . ولن أصده 
 وقد يكون يف كالمها شيء من اٟتقيقة .

ولكنااو دل يكاان حقيقااة يااوم يجاارت أول يتاااة يًتكهااا الناااس . حااُت خرجاات أول 
يتاة مستهًتة عابثاة ٖتطام التقالياد وهتازأ ابألخاالق .. ياوم خرقات مكا اا يف السافينة 

 وقالت ىو مكا  ولن يضر غَتي من الناس .
اة حقاً .. حُت يفسد اجملتمع إذل ا١تادى الاذي ٖتا  وحُت يصبأ ما تقول الفت

، اٟتياة .. حينئذ تتحقاق سانة هللا الفتاة النظيفة أ ا ال ٕتد نصيبها ا١تشروع من متعة
 وي ذن اجملتمع كلو ابال يار .

*     *     * 
ويقااوم كاتااب ياازين الفاحشااة و٭تساانها للناااس ، يقااول   أان حاار ييمااا أكتااب . 

 أكتب ما بدا رل . ولي  ألحد عليَّ سلطان . أين حرية الرأي ؟
 ويًتكو الناس .

ساااااموم يف النفاااااوس . يساااااتهًتون يًتكوناااااو يعياااااإ يف األرض يسااااااداً ، وينشااااار ال
، أو يشاااغلون عناااو يف زٛتاااة اٟتيااااة . ويهااازون أكتاااايهم يقولاااون   ىااال ٨تااان باااو  ماااره

 مكلفون ؟
بعااال األوساااط .  ويسااتفيد ذلااك الكاتااب .. يسااتفيد شااهرة وثااراء ، ونفااوذاً يف

وال عجب يف ذلك يتجار ا١ترادرات وٕتاار األعاراض يصالون إذل الشاهرة وإذل الثاراء 
. 
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ويغاااري النجااااح غاااَته مااان الكتااااب يينغمساااون يف تياااار اٞترٯتاااة ، ويقولاااون إ ااام 
تقااااادميون . يقوماااااون برسااااااالة مقدساااااة ، رسااااااالة القضااااااء علااااااى التقالياااااد " الباليااااااة " 

 والتحضَت جملتمع جديد .
تبجأ كاتب أو صاحب صحيفة يربر اٞترٯتة لنفسو ، أو يربرىا للناس .. وقد ي

يقاااول   مااااذا أصااانع ؟ لقاااد تسااامم اٞتاااو كلاااو وصاااار القاااراء ال يقبلاااون علاااى األدب " 
األبايال " والكاالم النظيا  . لقااد تعاودوا علاى الصااح  العارياة والقصا  العاريااة ، 

ن من اإلنتاج . ىب أنٍت أصادرت واأليكار العارية . ودل يعد ي ثر ييهم غَت ىذا اللو 
صحيفة نظيفة يكي  تعيش ؟ مان يقرؤىاا ؟ كيا  تغطاى نفقاهتاا ؟ أال يكااون ذلاك 
انتحاااراً ؟ أو غفلااة ؟ أو جنااوانً ال يقاادم عليااو عاقاال ؟ وماااذا يصاانع كاتااب واحااد أو 

ن يفشااال ويثاااَت بفشااالو  اتاااة  التياااار ا١تساااموم ؟ ىااال يصااانع إال أصاااحيفة واحااادة يف
 الشامتُت ؟!

 قد يكون ىذا حقاً !و 
خرج أول كاتاب يادعو إذل الفاحشاة وتركاو النااس .  ولكنو دل يكن كذلك حُت

 يوم ىزوا أكتايهم وقالوا   ىل ٨تن بو مكلفون ؟
وحااااُت تصاااال األمااااور إذل ىااااذا اٟتااااد .. يااااوم يصاااابأ الكاتااااب النظياااا  ال ٬تااااد 

يفة النظيفاة ر لو .. ياوم ال تساتطيع الصاحشر الذي يقرؤه أو الصحيفة اليت تناٞتمهو 
أن تعيش .. يومئذ تكون السفينة قد أثقلات ٔتاا ييهاا مان ا١تااء ، واضاطربت ٦تاا ييهاا 

 من ا٠تروق .. وتتحقق سنة هللا يف األرض ، وي ذن اجملتمع كلو ابال يار .
ويقوم والد ضعي  الشرصية ٖتكمو امرأتو ، أو ٭تكماو الاًتف واالساًتخاء .. 

يقول   ىم أوالدي وأان حر ييهم ! أيعل ماا بادا رل ،  يًتك أوالده يعيثون بال رقابة ،
 ولي  ألحد عليَّ سلطان .
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ي النهاياة او استرفاياً ، يقولون   ىو ينويًتكو الناس .. يًتكونو ٘تلقاً ، أو يًتكو 
 ا٠تاسر ، وما لنا عليو من سبيل .

 ويستمتع األوالد .. يستمتعون ابلتحلل من الضوابط واالنفالت من القيود .
 يستمتعون بلذة ا٢تبوط !و 

وىي ال شك متعة للمزاج ا١تنحرف والكيان ا١تقلوب ! يمن الثابات أن الكياان 
٬تاانأ إذل  -حااُت ال يكّماال ابلطريااق الصاااحل ، وال يوجااو التوجيااو السااليم  -الناااق  

ن طرياااق ىاااابط ، و٭تااا  " ابلنضاااوج " " والتمياااز " " وا١تتعاااة " مااان ىاااذا االتكملاااة مااا
 الطريق !

عااااة تغااااري غااااَتىم ماااان األوالد يينجريااااون يف الطريااااق .. ٬تاااادون اللااااذة وىااااذه ا١تت
ا١تنشااااودة ، والنضااااوج ا١تنحاااارف ، والتميااااز بااااُت األقااااران .. ويروحااااون يتمااااردون علااااى 

 أىليهم وينفلتون من القيود .
اوز حادودك . مان اويقول الولد ألبيو   أنات رجعاي . أنات متاأخر . أنات تتجا

جل مثلك . أان أٖتمل مسئولية نفسي . ترياد أن تظنٍت أمامك . لست طفاًل . أان ر 
تستعبد  ٔتا تنفق علايَّ ؟ كاال ! إناك ملازم ابإلنفااق . ولكناك ال ٘تلاك التادخل يف 
شئو  . أان أدرى ٔتا يضر وما ينفع . أان أعيش بعقلياة جديدة متحاررة متطاورة . أان 

.. يلاااي  لاااك علااايَّ  أيهااام ماااا ياااادور يف اجملتماااع وأتطلاااع إذل ا١تساااتقبل .. إذل األماااام
 سلطان !

ة اٞتيال الغاابر اون ! إنكام تعيشاون بعقليااوتقول الفتااة ألبيهاا وأمهاا   أيان تعيشا
.. ا١تتااأخر .. الرجعااي .. أمااا أان يااأعيش بعقليااة متحااررة . ماااذا ترياادون مااٍت ؟ ىاال 
تظنااون أنكاام أنااتم الرقباااء علاايَّ إن أردت أن أيسااد ؟ وأن وصااايتكم علاايَّ ٖتميااٍت ماان 

وط ؟ أان القّيم على نفسي . وأان الرقيبة على أخالقاي ! وليسات األخاالق ىاي السق
ا١تالبااا  أو ىاااي العزلاااة عااان اجملتماااع ! ماااا الاااذي سااايحدث حاااُت أكشااا  ذراعاااّي أو 
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ساقّي ؟ أو أكش  جزءاً من صادري ؟ ىل ستنق  مٍت قطعاة ؟ ومااذا سيصانع رل 
ساااتررب األرض ؟ إنكااام الشااابان حاااُت ينظااارون إرلَّ أو يكلماااونٍت يف الطرياااق ؟ ىااال 

تتصورون األمور بعقلية جامدة ال تفهم " التطور " وال تفهم اٟتياة ! وعلى أي حال 
 يذلك شأ  وحدي . ولي  ألحد عليَّ سلطان !

ويشكااااو اوابء ! يشاااكون أن أبنااااءىم ٘تاااردوا علااايهم ، ودل يعاااد يف مقااادورىم أن 
 عليهم األوالد !يردوىم إذل السبيل ! ويقولون إن اجملتمع ياسد يفسد 

 وقد يكون ذلك حقاً !
 يسد أول جيل من األبناء يًتكوىم يفسدون ! يومولكنو دل يكن كذلك 

وحُت ٭تدث ذلك .. حُت ينفلات األوالد باال ضاابط ، ال ٭تكمهام أىلاوىم ، 
وال ٭تكمهم مدرسوىم يف ا١تدرسة ، ألن الوالد قد أيسد على ا١تدرس مهماة التوجياو 

 سنة ا١تاضية ، وتغرق السفينة وكلها خروق !.. حينذاك تتحقق ال
*     *     * 

ويقاااوم طالاااب يغاااش يف االمتحاااان ، يقاااول   أصااانع ماااا بااادا رل . ولاااي  ألحاااد 
 عليَّ سلطان .

 ويًتكو الناس .
 يًتكونو " إشفاقاً على مستقبلو " ! أو يًتكونو استرفاياً ابٞترٯتة .

 لبسيط التكالي  ..وينجأ الطالب ، ويستمتع هبذا النجاح ا١تيسر ا
ويغااري النجاااح غااَته .. يَتوحااون يعبثااون العااام كلااو ، يتسااكعون يف الطرقااات ، 
اارون "  و٬تاارون كااالكالب الشاااردة وراء الفتيااات .. ٍب يسااهرون األساابوع األخااَت ٭تضِّ

 الربشام " من أجل االمتحان .
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، لىم يسهرون العاام كلاو يف العماو٭ت  اوخرون من الشرياء أ م مظلومون ! 
ما يبلغو الغشااش بغشاو ، وقاد يانجأ وىام يرسابون  -ة اابٞتد واألمان -ٍب ال يبلغون 

 ! وقد يصل إذل " الوظيفة " وىم قاعدون !
 دق ، وينقلبااون إذل ٥تاادعُتال جرم ينصرف أغلبهم عان النشاااط العلماي الصاا

 غشاشُت !
 -وعاد وال جرم ٕتد بعد ذلك ا١توظ  الذي يذىب يف ا١توعاد وينصارف يف ا١ت

 وال يعمل عمال طيلة وقت " الديوان " ! -إن شدد عليو يف اٟتضور واالنصراف 
وال جاااااارم ٕتااااااد ا١تهناااااادس الااااااذي ال يوايااااااق علااااااى " مواصاااااافات " البناااااااء أو " 

ى أقال منهاا  ا١تواصفات الصحية " وأنت ت ديهاا علاى وجههاا األكمال ، ٍب يواياق علا
 " ا١تعلوم " ! كثَتاً إن دسست يف يده

ٕتد الطبيب الذي ال يعطيك العاالج الكامال الاذي يشافيك مان أول وال جرم 
مااارة ، وياااروح يطيااال العاااالج ويطلباااك ٘تااار علياااو مااارة بعاااد مااارة ليااازداد مناااك كساااباً ، 

 وتكسب معو معامل األدوية اليت " يتعامل " معها أو يكسب ا١توردون !
 كلهم غشاشون !

 كلهم ذلك الطالب األول الذي تركو الناس غايلُت .
 يصاااابأ الغااااش ىااااو " العملااااة " السااااارية يف اجملتمااااع ، يااااال جاااارم يااااذىب وحااااُت

 اجملتمع أسفل سايلُت !
ويقوم موظ  يرتشي .. يقول   من ٭ترِّج عليَّ ييما أصنع ؟ أيعل ما بدا رل ، 

 ولي  ألحد عليَّ سلطان .
 ويًتكو الناس !
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إن كان من يًتكونو بدايع اٟتاجة إذل ما يف يده من ا١تصاحل ، أو بدايع ا٠توف 
 ذوي النفوذ .

 ويستفيد ذلك ا١ترتشي .. يستفيد ثروة سهلة ا١تأخذ مضمونة الورود .
ويغااري الثااراء غااَته ماان ا١تااوظفُت ، يينااديعون يف تيااار الشااهوة ينهلااون ماان ىااذا 

 ا١تنهل الدن  ، ويلغون يف دماء احملتاجُت .
َتىاا توصاد وقخذ ا١توجة ماداىا .. حاىت تصابأ األماور كلهاا ابلرشاوة ، ومان غ

 األبواب يف وجو أصحاب اٟتقوق .
وقااااد يتاااابجأ موظاااا  يااااربر اٞترٯتااااة لنفسااااو أو يربرىااااا للناااااس ، يقااااول   ىاااال أان 
وحاادي الااذي أرتشااي ؟ ىاال أان وحاادي الااذي أشاايع الفساااد .. يهاال تنااتظم مصاااحل 

، أنٍت أحرم نفسي من ا١تعاُت ا١تتااحالناس كلها ، وتفتأ ٢تم األبواب ؟ كل ما ٭تدث 
 قَتاً وأان رب أسرة وصاحب عيال .وأظل ي

 وقد يكون ىذا حقاً ..
ولكنااو دل يكاان كااذلك حااُت باادأت الرشااوة أول ماارة وسااكت عنهااا الناااس ، أو 

 شجعوىا وأغروا هبا ا١ترتشُت .
وحاُت تصاال األمااور إذل ىاذا اٟتااد .. حااُت تصاابأ الرشاوة ىااي األصاال والنظايااة 

تمع كلاو مان القواعاد ، ياال يلباإ أن ىي الشذوذ .. حينذاك تقع ا٢تزة اليت تزلزل اجمل
 يتهاوى إذل القرار ..

*     *     * 
 صدق رسول هللا . وصدقت حكمتو  

 ما أسكر كثَته يقليلو حرام ..
 مروا اب١تعروف وأ وا عن ا١تنكر قبل أن تدعو يال أجيب ..
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إن حاااديإ السااافينة ٬تماااع ماااا يف اٟتاااديثُت الساااابقُت ، ولكناااو يضاااي  إليهماااا 
 ى جديرة ابلتدبر والتفكَت ..معا  أخر 

وإن أول مااااا يسااااتلفت النظاااار يف اٟتااااديإ أن الرسااااول الكاااار  دل يقّساااام ركاااااب 
الساافينة ْتساااب أماااكنهم الظاىرياااة يف اجملتمااع ، علاااواً وساافال ، وثاااراء ويقااراً ، وباااروزاً 

ل " السادة " ىم األعلون و " الشعب " ىو األسفل . كال . يما  اوتواضعاً .. دل ٬تع
نطااق ْتكمااة هللا ويبلااجل رسااالة ذه القاايم ىااي الاايت تقساام الناااس عنااد رسااول يكاناات ىاا

 .هللا
إن األعلااااى يف تقاااادير هللا ورسااااولو " ىااااو القااااائم يف حاااادود هللا " . ىااااو ا١تنفااااذ 
لشااريعة هللا . ىااو ا١تهتاادي هباادي هللا . أايف كااان مكانااو الظاااىري يف اجملتمااع . يااالقوة 

وال من القيم األرضاية ا١تنقطعاة عان هللا . إ٪تاا اٟتقيقية ال تستمد من عرض األرض ، 
َوال هَتِنُااوا َوال َٖتَْزنُااوا َوأَنْاااُتُم  ان بااو واالعتاازاز هبااذا اإلٯتااان . )تسااتمد ماان هللا . ماان اإلٯتاا
ُتْم ُمْ ِمِنُتَ  ياإلٯتان ىو القوة اٟتقة ، وىو مصادر " العلاو " ومصادر  ( اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكناْ
 واه زائفة ال تلبإ أن تضيع .التوجيو . وكل قيمة س

أما " الواقع ييها " يهم العصاة ا١تنحرياون يف كال جاناب مان جواناب العصايان 
واال٨تاااراف ، بصااارف النظااار عااان مركااازىم " الظااااىري " يف اجملتماااع . يهاااذا ا١تركاااز ال 

ل إنااو ال باايساااوي شاايئاً ، وال يقااي ماان هللا شاايئاً حااُت ياا دي إذل ا١تياال عاان الطريااق . 
اً يف واقااع األرض ، وال يقااي ماان النتيجااة احملتومااة حااُت أيذن هللا بتحقيااق يساااوي شاايئ

السااانة يف أوا اااا ا١تعلاااوم ! يحاااُت تغااارق السااافينة مااان شااادة الفسااااد ال يقاااول الساااادة 
 للشعب   اغرقوا أنتم وحدكم و٨تن انجون من ا٢تالك !

 وحااُت يطلااب الرسااول ماان القااائمُت يف حاادود هللا أن أيخااذوا علااى يااد الااواقعُت
مهماتهم ٔتراكازىم الظاىرياة يف اجملتماع ، وإ٪تاا  مااكنهم اٟتقاة يف سافينة  دييها ال ٭تد

اجملتمااع وساافينة اٟتياااة ، يمااا دامااوا ماا منُت يهاام القااوة اٟتقااة . القااوة ا١توجهااة . القااوة 
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اوخذة على أيدي العابثُت . وىذه مهماتهم ، علايهم أن يعريوىاا بصارف النظار عان 
 .. زن األمورتهم أو مرءوسيتهم .. يما هبذا تو ر سثرائهم أو يققرىم ، و 

*     *     * 
، وإن بااااادت ا١تصااااااحل ظااااااىرة  واألمااااار الثاااااا  ىاااااو وحااااادة ا١تصااااالحة يف اجملتماااااع

 !ا٠تالف
إن كااال األمثلاااة الااايت أوردانىاااا حاااول ٤تاااور واحاااد ، مساااتمد مااان معاااٌت حاااديإ 

ة " يساااتنفعون منهاااا علاااى حسااااب ملسو هيلع هللا ىلص . يهااا الء قاااوم ٢تااام " مصااااحل قريبااا -الرساااول 
اوخااارين . ولاااو تاااركهم اجملتماااع حقباااة مااان الااازمن يساااوف يساااتفيدون حتمااااً مااان ىاااذا 
السااكون . يسااتفيدون تااويَت اٞتهااد ، وتااويَت مغالبااة الشااهوات . وأيتاايهم رزقهاام قريباااً 

 سهال ميسراً ال يتعبون ييو .
اد يف ٍب أيخاااااذ الفسااااا -طويلاااااة أو قصاااااَتة  -ولكااااان حقباااااة مااااان الااااازمن ٘تضاااااي 

االنتشااار وتباادأ الساافينة يف  ايااة ا١تطاااف .. تغاارق وقخااذ معهااا الظااا١تُت وا١تظلااومُت 
على السواء ! ومن ٍب يا١تصاحل النهائية واحدة . واألخطار النهائية واحدة .. ليست 
ىناك مصلحة لفرد ىي مصلحتو وحده وشأنو ٔتفرده . كال مصالحة ىاي مصالحتهم 

عن مسئوليتو يف ىاذا  .. وال يستطيع أحد أن يترلى يعاً ٚتيعاً وكل ضرر يصيبهم ٚت
 السبيل .

اَي أَيانَها الَِّذيَن أَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْاُفَسُكْم وىنا تربز بعال اٟتَتة إزاء اوية الكرٯتة   ) 
. وىاااي حاااَتة وقاااع ييهاااا ا١تسااالمون األوائااال ( 113)( ال َيُضااارنُكْم َماااْن َضااالَّ ِإَذا اْىتَاااَديْاُتْم 

 ينبههم إذل طريق الصواب . -   -أبو بكر أنفسهم يقام 

                                                           
 [ د 011سورة المدة ة ]   (113)
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صالى  -قال   أييها النااس إنكام تقارءون ىاذه اوياة .. وإ  ٝتعات رساول هللا 
يقاول   إن النااس إذا رأوا الظاادل يلام أيخاذوا علاى يدياو أوشاك أن  -هللا عليو وسالم 

 يعمهم هللا بعقاب من عنده ) رواه أبو داود والًتمذي ( .
علااايكم أنفساااكم " علااايكم اجملتماااع الاااذي تعيشاااون يياااو . ولاااي  علااايكم نعااام " 

نكم ماااىت اىتاااديتم و ر راد غاااَت ا١تساالمُت . يهااا الء ال يضاااغااَتكم مااان اجملتمعاااات أو األيااا
الايت يقاوم هباا ا١تسالمون يف اجملتماع ا١تسالم يلاي  وعملتم ٔتا يرياده هللا . أماا األعماال 

ساابة ٢تااذا اجملتماااع . ي مااا أن ٭تااا  حكمهااا كااذلك . إ اااا مسااألة حياااة أو ماااوت ابلن
ماااان أي نااااوع كااااان ظلمااااو   لنفسااااو أو  -بوحاااادة ا١تصاااالحة ييأخااااذ علااااى يااااد الظااااادل 

يينجو اجملتمع كلو ، وإما أن يًتك األمر خوياً وطمعاً أو استهتاراً وهتااوانً  -لرخرين 
 .. يتحدث الطامة اليت تغرق اٞتميع .

*     *     * 
ابط باااُت أياااراد اجملتماااع ترابطااااً ال يترلرااال وال ومااان وحااادة ا١تصااالحة ينشاااأ الاااًت 

تنقطاع عراه . إ م ركاب سفينة واحدة ، انجية أو غارقة ، يكيا  ٯتكان ان ينفصال 
 بعضهم عن بعال أو يتجاىل بعضهم وجود بعال ؟

٢تو يف الوقت  -وىو ترابط ا١تصلحة الواحدة اليت يلتقي عندىا اٞتميع  -وإنو 
والنهي عن ا١تنكر واإلٯتاان ابهلل . تارابط التعااون علاى الارب ذاتو ترابط األمر اب١تعروف 

 والتقوى ولي  ترابط التعاون على اإلٍب والعدوان .
*     *     * 

ترابط ال يقول ييو إنسان   ما شأ  أان بفالن ، يليصنع ما يشااء ولان أتادخل 
 يف أمره !



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 165  

تتاادخل يف  وال يقااول ييااو إنسااان وخاار   مااا شااأنك يب ! سأصاانع مااا أشاااء وال
 أمري !

كال ! إن أمور اجملتمع ال ٯتكن أن تستقيم كاذلك .. ال باد مان يقظاة كال يارد 
 ألعمال أخيو ، وال بد من رده عن ا٠تطأ واإلسراف ييو .

 ولي  معٌت ذلك أن يتحول اجملتمع إذل منازعات ومشاحنات !
 كال ! يلي  ىذا ىو الطريق !

َوال  ا ِإذَل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاِٟتاً َوقَاَل ِإنٍَِّت ِمَن اْلُمْساِلِمُتَ َوَمْن َأْحَسُن قَاْواًل ٦تَّْن َدعَ ) 
نَ اَتْسَتِوي اٟتََْسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَيْع اِبلَّيِت ِىَي َأْحسَ  َنُو َعاَداَوٌة َكأَنَّاُو اُن يَِ َذا الَِّذي بَاياْ َك َوبَاياْ

يمٌ   . (115)( َك اِبٟتِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اٟتََْسَنِة ادُْع ِإذَل َسِبيِل رَبِّ )  (114) ( َورلٌّ ٛتَِ
 ىذا ىو الطريق ..

 إن الًتابط ىو ترابط اٟتب . ال البغضاء .
وإن النصاايحة لتصاادر ماان ىااذا ا١تنبااع العااذب . أان أنصااأ أخااي ألنااٍت أحبااو . 

ْتجاازه أن يقااع يف النااار ! وىااو يتقباال مااٍت  ذألنااٍت أريااد لااو ا٠تااَت . ألنااٍت أرياااد أن أخاا
 لنصيحة على ىذا الوضع .. ألنو ٭تبٍت ويثق يف نظاية النصأ والتوجيو .ا

أماااا " األخاااذ علاااى الياااد " ٔتاااا ٖتملاااو مااان معاااٌت الزجااار أو العنااا  يليسااات أول 
 الطريق !

 إ٪تا ىي النهاية حُت تفشل الوسائل كلها وال يتبقى غَت ىذا الطريق !
*     *     * 

                                                           
 [ د 21 - 22سورة ف مت ]   (114)

 [ د 031رة النسل ] سو   (115)
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الااااة الفااااىت ا١تسااااتهًت أو الفتاااااة مق -عاااان إخااااالص نيااااة  -ورب قائاااال أن يقااااول 
 ا٢توجاء  

 -حاااُت أومااان وأعمااال صااااٟتاً  -وىااال أان وحااادي سأصااالأ اجملتماااع . ىااال أان 
 سأنقذ السفينة ا٢تاوية إذل القرار !

 كال !
يحااُت توجااد يف ٣تتمااع يوشااك أن يااتحطم ، يف ساافينة توشااك علااى ا٢تااالك ، 

 من ا٢تالك . يلن تقفها وحدك عن النهاية احملتومة ، ولن تنقذىا وحدك
 نعم . ولكنك تنقذ نفسك !

 حاااُت ينفاااذ الوعاااد اٟتاااق يحاااىت حاااُت تتحقاااق السااانة الااايت ال تترلااا  .. حاااىت
 فينة .وتتحطم الس

 حىت حينئذ .. يشتان بُت غريق وغريق !
 غريق يف جهنم ألنو ياجر .
 وغريق يف اٞتنة ألنو شهيد .

يف حاُت  -وىاو يغارق  -يمن ذا الذي يبيع اوخرة ابلدنيا ، ويساعى إذل الناار 
 أن يسعى إذل النعيم ؟! -حىت وىو يغرق  -ٯتلك 
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 أندُتم أْعدَلم أبُمور ُدنيَداكم !

 
 قصة ىذا اٟتديإ معروية ..

علاى قاوم يا برون النرال يف ا١تدينة  -صلى الللو عليو وسلم  -يقد مر الرسول 
تلقايأ النرال  يقال   " لو دل يفعلاوا لصالأ لاو " ياامتنع القاوم عان -أي يلقحونو  -

يف ذلك العام ظناً منهم أن ذلك من أمر الاوحي ، يلام يناتا النرال إال شيصااً ) أي 
علاااى ىاااذه الصاااورة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بلحااااً غاااَت ملقاااأ ، وىاااو مااار ال ي كااال ( يلماااا رأه النااايب 

سأل عما حدث لو يقالوا   " قلت كذا وكذا .. " قال   " أنتم أعلام  ماور دنيااكم 
عائشة وعن اثبت وعن أنا  (   ويف صاحيأ مسالم عان موساى بان طلحاة  " ) عن

عااان أبياااو أن النااايب ملسو هيلع هللا ىلص قاااال   " ماااا أظااان يغاااٍت ذلاااك شااايئاً " .. ٍب قاااال   " إن كاااان 
يااانفعهم ذلاااك يليصااانعوه . يااا   إ٪تاااا ظننااات ظنااااً ياااال ت اخاااذو  ابلظااان . ولكااان إذا 

 حدثتكم عن هللا شيئاً يرذوا بو " .
  *   *     * 

 تلك قصة اٟتديإ ..
وىاااي واضاااحة الداللاااة ييماااا تركاااو الرساااول ملسو هيلع هللا ىلص للنااااس مااان أماااور يتصاااريون ييهاااا 
ٔتعريتهم ، أل م أعلام هباا وأخارب بادقائقها . إ اا ا١تساائل " العلمياة الفنياة التطبيقياة " 

يم سياسااي أو عاان كاال عقياادة أو تنظااالاايت تتناو٢تااا خااربة الناااس يف األرض ، منقطعااة 
اجتماااعي أو اقتصااادي . وىااي يف الوقاات ذاتااو تصاالأ للتطبيااق مااع كاال عقياادة وكاال 
تنظاايم ، أل ااا ليساات جاازءاً ماان أي عقياادة أو أي تنظاايم .. باال إ ااا حقااائق علميااة 
٣تاااااردة عااااان وجاااااود اإلنساااااان ذاتاااااو بكااااال عقائاااااده وكااااال تنظيماتاااااو . كحقيقاااااة اٖتااااااد 
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. كذا مئوية  قيقة انصهار اٟتديد يف درجةء ، وحاألكسجُت واإليدروجُت لتكوين ا١تا
ىااي حقااائق ليساان انشاائة عاان وجااود اإلنسااان . وإ٪تااا ىااي سااابقة لااو ، موجااودة منااذ 
وجاادت ىااذه العناصاار يف الكااون . وقصااارى " تاادخل " اإلنسااان ييهااا أن يكتشاافها 

 ويعريها ، ٍب يستغلها لصاٟتو ، ويطبقها يف حياتو العملية .
كو ااا حقيقااة علميااة اكتشاافها اإلنسااان يطبقهااا يف وقصااة النراال ال ٗتااارج عاان  

حياتاااو العملياااة   حقيقاااة التلقااايأ واإلخصااااب يف عاااادل النباااات . وىاااي عملياااة ال ياااتم 
دل يقطع ييها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بدو ا تكون الثمرة ونضجها على النحو ا١تعروف . والرسول 

ظننت ظناً " . ولعل الشك  وإ٪تا قال   " إ٪تا -كما ىو ظاىر من اٟتديإ   -برأي 
ون قاد أودع يطارة اٟتيااة الذي سااوره ملسو هيلع هللا ىلص قاد جااء مان اعتقااده  ن هللا ال باد أن يكا

ر عملياهتاا " البيولوجياة " دون حاجاة إذل تادخل اإلنساان .. ! وطا١تاا خطا ما تتم باو
ت الايت ال ان يلقاأ النريال ، وينقال يساائل النباااتيف نفسي أان ىاذا السا ال   مان كا

تنماااو بغاااَت التنقيااال ، قبااال أن يوجاااد اإلنساااان علاااى ظهااار األرض ، والنباااااتت كلهاااا 
سابقة لونسان يف ا٠تليقة ؟! وال شك أن علماء النباات لاديهم ٢تاذا السا ال جاواب 

 ط   إ ا خاطرة جديرة  ن ٗتطر على قلب إنسان !ٍت أقول يق. ولك
باَتان العلماي اٟتاديإ . ا١تساائل الايت ىي إذن ا١تسائل " التكنيكياة " البحتاة بتع

أو إتاااه  . وال تاا ثر بااذاهتا يف عقياادة القلاابيتحصاال عليهااا ا١ت منااون والكفااار سااواء 
 الشعور .

ومع ذلك ي ن يريقااً مان النااس يريادون أن يفهماوا منهاا غاَت ماا قصاده الرساول 
وتطبيقاهتاا وحدده . يريدون أن يبسطوىا حىت تشمل اٟتياة الدنيا كلهاا ، بتشاريعاهتا 

، ابقتصادايهتا واجتماعياهتا ، بسياسااهتا وتنظيماهتاا . ياال يادعون لادين هللا ولرساول 
هللا مهمة غَت " تنظي  القلب البشري وىدايتو " اب١تعٌت الروحي ا٠تال  ، الذي ال 
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شااأن لااو بواقااع اٟتياااة اليااومي ، وال شااأن لااو بتنظاايم اجملتمااع وسياسااة األمااور ييااو . ٍب 
 شاىداً عليو !! -ىو  -اللون من التفكَت للرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، و٬تعلونو  يسندون ىذا

! يقااد يكااون ىااذا الفريااق ماان الناااس ٥تلصاااً يف ومااا أريااد أن أابدر بسااوء الظاان 
وقااد يكااون ذلااك ابلنساابة إليااو مهاارابً " ال شااعورايً " ماان ضااغط تفكااَته مطمئناااً إليااو ! 

عاااان الاااادين ماااان جانااااب ، و " العلااااوم "  -شاااارقية الغربيااااة أو ال -ا١تفاااااىيم األوربيااااة 
االقتصاااادية واالجتماعياااة ا١تنقطعاااة عااان الااادين مااان جاناااب أخااار . مهااارابً يلجاااأ إلياااو 
العااااجزون ا١تغلوباااون ، ليحتفظاااوا بعقيااادهتم الشرصاااية يف هللا ، ٍب يكوناااوا بعاااد ذلاااك 

 تقدميُت أو ٖترريُت !!
تفكاااَت الصاااائب والتقااادير ولكااان قلاااياًل مااان النظااار كاااان جاااديراً أن ياااردىم إذل ال

، يتلاوي أيكاارىم الصحيأ ، ويريع عنهم ىذه الذلة الفكرية اليت يعانو ا إزاء الغرب 
 وتفسد مشاعرىم يينحريون عن السبيل . -أو بغَت وعي  بوعي -

ا١تعاٌت الوجادا   -لو كان اإلسالم رسالة " روحية " اب١تعٌت ا١تفهوم ٢تاذا اللفاظ 
يفيم إذن كان ىذا اٟتشد ا٢تائل من  -واقع اٟتياة اليومي ا٠تال  الذي ال شأن لو ب

  التشريعات والتوجيهات يف القرأن واٟتديإ ؟
وُل َيُراُذوُه َوَماا نَاَهااُكْم اَوَماا أاَتُكاُم الرَُّسا وييم إذن يقاول هللا سابحانو وتعااذل   )

َواتاَُّقاوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ  ة ابلتهدياد للمراالفُت   )اي نف  اوياٍب يعقب ي! ( ُو يَانْاتَاُهوا اَعنْ 
 ؟!( 116)( ُد اْلِعَقابِ اَشِدي

 ييم ىذا كلو إذا كانت ا١تسألة ىي " تنظي  القلب " لي  غَت ؟!
*     *     * 

                                                           
 [ د 7سورة الس ر ]   (116)
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ة دون شااااك .. مهمااااة ٖتتاااااج إذل وإن تنظياااا  القلااااب البشااااري ١تهمااااة ضاااارم
 !رسول

اساااتقامتها ي الضااامان األول لساااالمة اٟتيااااة كلهاااا و ٢تااا -حاااُت تااانجأ  -وإ اااا 
 ونظايتها . ي ن أخفقت .. يال ضمان !

واإلسااالم يوجااو ٢تااذا القلااب أكاارب عنايااة ٯتكاان أن يوجههااا إليااو نظااام أو دياان . 
يهااو يربطااو دائمااا ابهلل ، ويوجهااو دائماااً ٠تشاايتو وتقااواه والعماال علااى رضاااه . ٍب ىااو 

عماااال يتتباااع ىاااذا القلاااب يف كااال نزعاااة مااان نزعاتاااو ، وكااال ميااال مااان ميولاااو .. يف األ
الظاااىرة وا١تشاااعر ا١تسااتًتة .. يف الساار الااذي ٮتفااى علااى الناااس وال ٮتفااى علااى هللا ، 

.. يتتبعاو  (117)بل ييما ىو أخفى من السر ، من ا١تشاعر الساربة يف حنااي الضامَت 
يف كااال ذلاااك ، عمااااًل عمااااًل وخااااطراً خااااطراً ويكااارة يكااارة .. يينظفهاااا ٓتشاااية هللا ، 

الااايت اليغيااااب عنهاااا شااايء يف األرض وال يف السااااماء ..  واٟتيااااء مااان رقابتااااو الدائماااة
ويوجهااو إذل صاافحة الكااون الواسااعة ، ومااا ييهااا ماان أايت القاادرة ا١تعجاازة ، ليمسااأ 
عنااو الغلظااة الاايت ٖتجاار ا١تشاااعر ، والغاابش الااذي ٭تجااب عنااو النااور .. ويطلقااو ماان 

صااااييا إساااار الشاااهوات والضااارورات الااايت تثقلاااو وتشاااده إذل األرض ، لينطلاااق خفيفاااا 
 شفيفا يسبأ هللا ويفرح هبداه ..

 .ذلك اٞتهد الضرم كلو " لتنظي  القلب "  سالمنعم .. يبذل اإل
يعاارف أساارار الفطاارة ييقاادم ٢تااا مااا الااذي دياان الفطاارة .. الاادين  ولكاان اإلسااالم

يلصأ ٢تا وما يصلحها . الدين الذي يعاجل الفطرة على أحسن وجاو وأنساب طريقاة 
ا تساتطيع أن ٘تنحاو مان ا٠تاَت . الادين الاذي يتلاب  ابلفطارة ، ليررج منها  قصى ما

ييمل ىا كلها وال يًتك يراغاً واحداً ال ينفذ إليو . الدين الذي أيخذ الفطرة كماا ىاي  
كالف واحداً ال يتجزأ ، كااًل يشامل اٞتسام والعقال والاروح ، ييعاٞتهاا العاالج الشاامل 

                                                           
 [ انظر ف ل : " تعب  ا  كأنك تراه " د 7"  َيْعَمُم السِّرَّ َوَ ْخَفى " سورة بنو ]   (117)
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مرتبطااااً بعضاااها بااابعال يف نظاااام الاااذي أيخاااذ يف حساااابو اٞتواناااب كلهاااا . وأيخاااذىا 
 وثيق ..

وماان ٍب ال أيخااذ شااعور اإلنسااان ويااًتك ساالوكو . ال أيخااذ " مبادئااو " ويااًتك " 
تطبيقو " . ال أيخذ أخرتو ويدع دنياه .. وإ٪تا يعمل حساب ذلك كلاو يف توجيهاتاو 

 وتشريعاتو سواء .
*     *     * 

مااان تنظيماااات . ويرسااام  اإلسااالم يتنااااول اٟتيااااة كلهاااا ، بكااال ماااا تشاااتمل علياااو
 للبشر صورة كاملة ١تا ينبغي أن تكون عليو حياهتم يف ىذه األرض .

إنو يتناول اإلنسان من يقظتو يف الصباح الباكر حىت يسلم جنبو للنوم يف أخار 
ا١تساء . يعلمو ويلقنو ماذا يصنع وماذا يقول أول ماايفتأ عينياو ، ٍب حاُت يقاوم ، ٍب 

 ياا دي صااالتو ، ٍب حااُت يضاارب يف مناكااب األرض حااُت يقضااي ضاارورتو ، ٍب حااُت
ابحثااااً عااان رزقاااو   زارعااااً أو صاااانعاً أو عااااماًل أو ابئعااااً أو شاااارايً .. ٍب حاااُت يتنااااول 
طعامو ، ٍب حُت يساًتيأ مان القيلولاة ، ٍب حاُت يعاود يف أخار الياوم ، ٍب حاُت يلقاى 

ل إذا صحا كذلك زوجو وأطفالو ، ٍب حُت يضع جنبو ، ٍب حُت أيخذ يف النوم .. ب
 يف وسط النوم يزعاً أو غَت مفزّع !

حوالااو ، يقااد تناولااو كااذلك وىااو يعاايش يف مااا تناااول اإلنسااان ياارداً يف ٚتيااع أوك
اجملتمع مع غياره مان األياراد . يعلام اجملتماع ولقناو كيا  تكاون الصاالت باُت أياراده ، 

اٟتااااب ، وكياااا  تكااااون العالقااااات . وكياااا  ينشاااا  تقاليااااده علااااى ا١تااااودة واإلخاااااء و 
٬تااٍت . وكياا  والتكاياال والتعاااون . وكياا  يشااًتي وكياا  يبيااع . وكياا  ياازرع وكياا  

 ٯتلك وكي  يوزع الثروة بيان األيراد .
تنااول كاذلك " الدولاة " ٦تثلاة اجملتماع . ياأعطى ورل وكما تنااول الفارد واجملتماع 

 قايمولقناو كيا  ٭تكام النااس ، وكيا  ياألمر حقوقاً وأوجب عليو واجبات . وعلمو 
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بيااانهم العااادل ، وكيااا  ياااوزع ا١تاااال بيااانهم ،  ي نساااب وعلاااى أي الفئاااات ومااان أي 
ا١تاااااوارد . وكيااااا  يعلااااان اٟتااااارب وكيااااا  يقااااايم السااااالم ، وكيااااا  يتعامااااال ماااااع الااااادول 

 واٞتماعات واأليراد ..
اٟتيااااة كلهاااا ّتمياااع دقائقهاااا وتفصااايالهتا . اٟتيااااة ا١تادياااة والفكرياااة والروحياااة . 

عيااة . اٟتياااة بكاال مااا تشااملو ماان مفاااىيم . وكاناات تلااك ىااي اٟتياااة الفرديااة واالجتما
 طريقة اإلسالم الفذة يف " تنظي  القلب  " !

أَو يعجب الناس من ىاذا القاول ؟! أيقولاون ماا للقلاب والاروح بواقاع األرض ؟ 
 ابالقتصاد والسياسة واالجتماع ؟!

 ويأ الناس !
لقااارن العشااارين أن " أليساااوا ىااام الاااذين " اكتشااافوا " يف القااارن التاساااع عشااار وا

 ادي وبعالقات اإلنتاج ؟!مرتبطة بوضعهم االقتص مشاعر " الناس
يااايم العجاااب إذن إن قيااال ٢تااام إن اإلساااالم وىاااو " ينظااا  القلاااب " يضاااع يف 
حسابو إقامة نظام اقتصادي عادل ، ونظام اجتماعي متوازن ، ونظام سياسي راشد 

 ٤تكم الرابط ؟
و٭تسااابون أ ااام وحااادىم الاااذين أدركاااوا ىاااذه  بعلمهااام ؟ أم ىااام يُاااِدّلون علاااى هللا

اٟتقيقااة ، بينمااا هللا الااذي خلااق ا٠تلااق وىااو أدرى بااو ، قااد ياتااو إدراكهااا ؟! ساابحانو 
 وتعاذل عما يصفونو علواً كبَتاً ..

 كااال ! إن اإلسااالم قااد تناااول ىااذه اٟتقااائق كلهااا قباال أن يصااحو ٢تااا الناااس .
داخاال القلااب معزولااة ال ٯتكاان أن تااتم يف  وبااُتَّ أن اٟتياااة السااليمة النظيفااة ا١تتكاملااة

الوجدان وا١تشاعر إن دل يكن ٢تا رصيد مواز ٢تا عن واقع اٟتياة . ال ٯتكن أن تتم يف 
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مااان العمااال والسااالوك . ومااان ٍب دل ٬تعااال الااادين " عقيااادة " كامناااة يف الضااامَت . وإ٪تاااا 
 جعلها نظاماً قائماً على عقيدة ، و٣تتمعاً قائماً على ىذا النظام .

صااحيأ أنااو دل يناازل يف ذلااك إذل مهاااوي ا١تاديااة ا٢تابطااة وا١تااذاىب االقتصااادية 
التااابع الااذليل الااذي ال ٯتلااك ا١تنحرياااة . دل ٬تعاال ا١تااادة ىااي األصاال ، واإلنسااان ىااو 

صاد واإلنتااج .. وإ٪تاا جعال اإلنساان ىاو األصال . فسو إزاء التطورات اٟتتمية لالقتن
تصاادر عنااو الطاقااة ويصاادر عنااو اإلشااعاع . جعاال القلااب البشااري ىااو ا١تصاادر الااذي 

ولكنو يف الوقت ذاتو دل يشأ أن ٬تعلو معلقاً يف الاربج العااجي ، يطلاق شاحنتو ا٢تائلاة 
يف الفضاااء يف قفاازات ا٠تيااال وساابحات الااروح . وإ٪تااا أراد ٢تااذه الطاقااة الضاارمة أن 

 ي ماانالعقياادة وىاادي ماان اتنااتا يف واقااع األرض ، وأن تنشاا  ٣تتمعهااا ونظامهااا بوحاا
هللا ، ييتوازن بذلك الشعور والعمل ، والوجدان والسلوك ، ويتوازن بذلك " اإلنسان 

. " 
 وكان ىذا ىو األمر الطبيعي ما دام اإلسالم " دين الفطرة " .

إن ا١تشاعر ا١تريرية والوجدان ا١تشرق واأليكار اٞتميلة ال قيمة ٢تاا إذا دل تتحاول 
ا دل تتحول إذل حقيقة ظاىرة ملموسة ٭ت  هبا الناس إذل قوة ابنية يف عادل الواقع ، إذ

. 
واألعمال " العظيمة " واإلنتاج البااىر واٟتركاة الفاعلاة ال قيماة ٢تاا إذا دل تساتند 
 إذل شعور عميق اب٠تَت ، وإحساس حي بروابط األخوة اإلنسانية وااللتقاء إذل هللا .

 بشرية  ينقلبان إذل شر مدمر لل -بدون ىذا التزاوج  -بل ٫تا 
 األوذل تنقلب إذل زىادة وعزلة تتوق  هبا اٟتياة .

 والثانية تنقلب إذل طغيان كاير يدمر اٟتياة على وجو األرض .
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وال بد منهما معاً لتستقيم اٟتياة ، مرتبطُت متمازجُت ، ال انفصاال بينهماا وال 
 ايًتاق !

 تلك ىي " الفطرة " البشرية .
 . واإلسالم دين الفطرة وكلمة هللا

أن ٬تعاال يف حسااابو  -وىااو " ينظاا  القلااب البشااري "  -وماان ٍب دل يكاان بااد 
 الباطن والظاىر ، والشعور والعمل ، والوجدان والسلوك .

 بذلك واقعي إذل أقصى حدود الواقعية ... وىو
إناااو يعاااٌت أشاااد العناياااة بعاااادل الاااروح ونظاياااة الضااامَت . وإناااو يثاااق يف أن القلاااب 

ال يفاًتض يف النااس   -مع ذلك  -اإلشعاع . ولكنو  البشري مصدر الطاقة ومصدر
كلهم أ م من أورل العزم ! ال يفًتض ييهم أ م يساتطيعون دائمااً أن يعيشاوا بقلاوب 

غااَت عااادل ، أو ٭ترصااوا ، أو ٯتارسااوا العدالااة يف ٣تتمااع  نظيفااة يف ٣تتمااع غااَت نظياا 
 على الفضائل يف ٣تتمع ٭ترص على ا١تنكرات .

َوُخلِااَق  بشاارية ضااع  ٭تتاااج إذل سااند و٭تتاااج إذل معونااة   )يفااي " الفطاارة " ال
ْنَساُن َضِعيفاً   ( . اإْلِ

 ىناك ثقلة الضرورة وديعة الشهوات .
 وىي " واقع " ال مصلحة يف ٕتاىلو ، وال سبيل إذل نكرانو .
أن يفارن مان ضاغطو وال بد من تنظيمو .. ال بد من تنظيمو ليستطيع اإلنساان 

 عر . وينطلق حيإ يشاء ، حيإ يليق ٓتليفة هللا أن يكون .١تشاعلى األعصاب وا
من أجل ذلك ٭ترص اإلسالم على واقاع اجملتماع أن يكاون نظيفااً ليعااون الفارد 
علااى نظاياااة الضاامَت . ولاان تكااون نظايااة اجملتمااع إال بنظااام اقتصااادي عااادل ، ونظااام 
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يحة واإلٯتااان اجتماااعي متااوازن ، ونظااام سياسااي راشااد ٤تكاام الاارابط ابلعقياادة الصااح
 الصحيأ .

*     *     * 
ماان صااميم مهمااة الاادين إذن يف تنظياا  القلااب كاناات ىااذه التشااريعات وىااذه 
التوجيهاات الايت تتناااول األسارة واجملتمااع ، وسياساة اٟتكام ، وسياسااة ا١تاال . يسااتوي 
يف ذلاااك التشاااريع االقتصاااادي ، والتشاااريع السياساااي ، والتشاااريع اٞتناااائي ، والتشاااريع 

 .. والتوجيهات العديدة ا١تتعلقة بكل ىذه الشئون .والتشريع الدورل  ،ا١تد  
وىااااو جاااااد يف تناااااول اإلنسااااان واٟتياااااة البشاااارية ابلتنظاااايم  -ودل يكاااان اإلسااااالم 

ليغفاال ىااذه الشاائون الواقعيااة كلهااا ، وينصاارف إذل هتااذيب الضااامَت يف  -والتنظياا  
 ليترلاااى عااان مهمتاااو ا٢تائلاااة يف عاااادل ا١تثااال واألحاااالم . ودل يكااان رساااول اإلساااالم ملسو هيلع هللا ىلص

ذلك الشأن ، وينفال يدياو منهاا ، ويقاول للنااس   " أناتم أعلام  ماور دنيااكم " أي 
تصاااريوا أناااتم يف تشاااريعاتكم وتنظيمااااتكم ، يف سياساااة ا١تاااال ويف سياساااة اٟتكااام ، يف 

 وانُت اليت تنظم اٟتياة ..قات اجملتمع ، ويف القعال
ساااالة هللا . وهللا ىاااو لاااك . ولاااو يعااال يماااا أدى إذن ر كاااال ! دل يكااان ليفعاااال ذ

اَك َعلَااى َشاارِيَعٍة ِمااَن اأْلَْمااِر يَاتَِّبْعَهااا َوال اٍُبَّ َجَعْلنَاايف ٣تااال التكلياا    )  ولااالااذي يقااول 
 . (118)(  تَاتَِّبْع َأْىَواَء الَِّذيَن ال يَاْعَلُمونَ 

*     *     * 
ا ، أو يريقااااً غاااَته يقاااول   إن مااان النااااس الاااذي ذكااارانه أنفااا ولكااان ىاااذا الفرياااق

اٟتياة تتطور . يكي  إذن ٯتكن أن يشرع هللا أو يشرع رسولو ليجيال التالية لعصار 
القرأن ؟ إن ما كان يصلأ منذ أل  وأربعمائة عام ال يصالأ الياوم . وماا كاان حركاة 

التطاور  تقدمية ثورية يف ذلك التاريخ يصبأ اليوم أمراً رجعياً عتيقاً متجماداً ال ٬تااري
                                                           

 [ د 02سورة الجدثية ]   (118)
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ىذه الكلمة ليفتأ الباب للتطور  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وال يصلأ للحياة .. ومن ٍب قال الرسول 
، وال يق  ابلناس عند تشريعات وتنظيمات قد اقتضتها بيئة معينة وظروف معينة ، 

 وإ٪تا يًتكهم يشرعون وينظمون ييما ىم أدرى بو من األمور .
 لتطور !" التطور " .. ويأ الناس من ا

إنااو ىااوس يصاايب ىااذا القاارن العشاارين ! ىااوس ٮتيِّاال إلاايهم أن اٟتياااة كلهااا بااال 
 قواعد ، والكون كلو بال انموس !

لقااد كاناات يكاارة التطااور اكتشاااياً جديااداً ابلنساابة ألوراب يف اترٮتهااا اٟتااديإ ، 
بعد أن غرقت يًتة طويلة يف ظالم العصور الوسطى ، ال تعلام شايئاً وال تسااير ركاب 

ٟتياة . ويف القرن التاسع عشر امتيت رءوس ا١تفكرين والعلمااء بفكارة التطاور ، يف ا
العلاام والسياسااة واالقتصاااد واالجتماااع ، ٍب تلقفتهااا اٞتماااىَت يف  ايااة القاارن الفائاات 

يشابو اللوثاة .. تفسار هباا كال شايء وتفساد هباا   اويف خالل ىاذا القارن .. تلقفتهاا ٔتا
 كل شيء !

سالمي دل يكن غريباً عن يكارة التطاور وأاثره يف حيااة اٞتماعاة . بينما العادل اإل
يقااد يطاان إليهااا اباان خلاادون يف مقدمتااو وعاٞتهااا عالجاااً " علمياااً " وايياااً يشااهد لااو 
ابلرباعة والتدقيق . ولقد يطن إليها عمر بن عبد العزيز يف صدر اإلسالم إذ يقاول " 

قضاااي " ويطان إليهاا الفقاو اإلساالمي  ٬تّد للناس من األقضية بقدر ما ٬تد ٢تم مان ال
كلو ، وىو يضع التفريعاات الدائماة يف كال شائون اٟتيااة النامياة ا١تتجاددة جاياًل بعاد 

 جيل .
ولكن الفكر اإلسالمي دل ٮتارج عان صاوابو وىاو ٭تا  ابلتطاور ويسااوق خطااه 

أن . يلم يفهام مان التطاور أن اٟتيااة باال قواعاد ، والكاون باال انماوس ! دل يفهام مناو 
 ينفصل عن األصول الثابتة وينطلق بال دليل !
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وجااااء " العلااام " يف القااارون األخاااَتة ي ياااد الفهااام اإلساااالمي للتطاااور ، وال ي ياااد 
اللوثة اليت أصابت اٞتماىَت يف أوراب ، وأشاباه العلمااء ىنااك ، وانتقلات عان طاريقهم 

 إذل الشرق يف عصران األخَت .
*     *     * 

، والكون كلاو يتطاور .. نعام ! ولكان ىاذا ال ينفاي وجاود  اٟتياة البشرية تتطور
، ها ، وأقرهبا إذل البديهاةا وأبسطقواعد اثبتة يف ىذا الكون ويف اٟتياة البشرية .. أو٢ت

صدور الكون كلو عن إرادة هللا ا٠تالق ا١تدبر ، وانتظام ساننو ونواميساو انتظامااً دقيقااً 
 يد شعرة يف ىذا الفضاء ا٢تائل الرىيب !معجزاً ال ٮتل اثنية وال اثلثة ، وال ق

السدم تتطاور إذل ٧توم .. والنجوم تتطور وىو تدور ، يتسرن وتربد ، وتتكاور 
.. ولكن شيئاً واحداً من ذلك ال ٭تدث بال قانون ، وشيئاً وتنبعا . وتسرع وتبط  

  ال ٭تاادث ٥تالفاااً للناااموس الناااموس الااذي يكشاا  العلاام طرياااً منااو حااداً ماان ذلااكوا
 كلما تيسرت لو الوسائل وأتيحت لو األدوات .
زء منهااا ، تتبااع نااوامي  الكااون وىااي جااو٣تموعتنااا الشمسااية الصااغَتة الاايت ٨تاان 

تتطور ، وتسَت على النها الذي أراده ٢تا هللا مناذ األزل ، ال تنحارف عناو ٟتظاة إذل 
 ٯتُت أو  ال .

  األزلية اليت ٖتكم النوامي -ياي تطورىا  -واألرض اليت نعيش عليها ٖتكمها 
 الكون ، ييسَت كل شيء على سطحها كما أراده هللا ويق قانونو الذي ارتضاه .

األكساااااجُت ىاااااو األكساااااجُت .. واإليااااادروجُت ىاااااو اإليااااادروجُت . يف األرض 
) والشم  وٚتيع النجوم سواء . وا١تاء قدر من األكسجُت وقدران من اإليادروجُت 

ركاااب ا١تااااء يف ا١تعمااال أم ىطااال مااان الساااماء ..  ( ال تتغاااَت ىاااذه النسااابة ساااواء 6أياااد
وا١تطاار ىااو ا١تطاار .. ٓتااار يصااعد ماان البحاار ، يينطلااق إذل اٞتااو ، ييتكاااث  ، ييًتكااز 
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ويثقااال ، يينااازل إذل األرض .. ساااواء حااادث  ذلاااك " طبيعيااااً " أم أنااازل صاااناعياً مااان 
 موس .انينو ، وال ٮتتل يف مساره عن الناماء .. ال يتغَت قانون واحد من قو الس

واٟتياة على األرض كذلك .. تطورت .. ال نعلم علام اليقاُت كيا  ، وإن كناا 
٨تاول أن نصل إذل اليقُت .. ولكنا ٧تاد مان أْتااث العلام ماا ي كاد لناا قكياداً قاطعااً 
أن اٟتيااااة دل تنشاااأ علاااى األرض مصاااادية ، ودل يكااان اساااتمرارىا مئاااات األلاااوف مااان 

ت بااااو جاااة النظاااام احملاااادد ا١تقااارر الااااذي بنيااانتيالسااانُت كاااذلك اب١تصااااادية . وإ٪تاااا ىااااو 
الشمساية وأخاذت باو مساارىا يف الفضااء . ْتياإ لاو اختلات نسابة واحادة اجملموعة 

ماااان النسااااب النعاااادمت بااااذلك اٟتياااااة .. يهااااي إذن إرادة اا٠تااااالق ، وتاااادبَته الاااادقيق 
 (119)ا١تعجز . ولواله دل تقم حياة 

العلم .. وأصابتو لوثاة التطاور واإلنسان بعد ذلك .. اإلنسان الذي ميه غرور 
.. ذلك اإلنسان يتطور . تتغَت حياتو يوماً بعد يوم ، ويستحدث جدياداً كال ياوم . 
ولكناو مااع ذلااك خاضاع للنااوامي  . النااوامي  الاايت تادخل التطااور يف حساااهبا ، ياا ذا 

 التطور ذاتو جزء من القانون الثابت الذي ٭تكم الكون و٭تكم اٟتياة !
*     *     * 

تطااور الكااون .. يهاال تغااَتت طبيعتااو ؟ ىاال تغااَت تكوننااو ماان طاقااة أو ٣تموعااة ي
 من الطاقات ؟

العلماااء ! وإ٪تااا تتغااَت " صااوره " و " حاالتااو "  كااال ! دل يقاال بااذلك أحااد ماان
 ويظل جوىره اثبتاً على ما ىو عليو .

ٍب .. ىااال تغاااَتت اٟتقيقاااة الساااابقة علاااى ذلاااك .. حقيقاااة األزل واألباااد وىاااي 
 وجود عن إرادة هللا ؟صدور ال

                                                           
انظننر بدلتف ننيل فنني ىننذا ال ننأن كتنندب " العمننم ينن عو ل يمنندن " تننأليف   د كريسنني موريسننون وترجمننة مسمنن    (119)

  دل  الفمكي وكتدب " مع ا  في السمدء " تأليف ال كتور  سم  زكي د
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العقاااالء ! ياااالكون يف وجاااوده ، كاااالكون يف  كاااال ! ال يقاااول باااذلك أحاااد مااان
تطوره . كالكون يف ينائو حاُت يقادر لاو الفنااء ، صاادر عان إرادة هللا ، مارتبط دائمااً 

 ألرادة هللا .
واإلنسان كذلك يتطور .. يهل تتغاَت طبيعتاو ؟ أم تتغاَت صاوره وحاالتاو ويثبات 

 لذي ييو ؟اٞتوىر ا
 ىل تتغَت اٟتقائق األزلية يف تكوينو  

ي اأْلَْرِض اِة ِإّ ِ َجاِعااٌل يِاااَوِإْذ قَاااَل رَبنااَك لِْلَمالِئَكاا) َك   ادر عاان إرادة رَبنااانااو صااأ
 .( 120) ًة (اَخِليفَ 

 اَي أَيانَها النَّااُس اتاَُّقاوا رَبَُّكاُم الَّاِذي َخَلَقُكامْ وأن البشر ٚتيعاً من نف  واحدة   ) 
 .( 121) ِمْن نَاْفٍ  َواِحَدٍة (

يكملهااا قااد خلااق " الاازوج " الااذي  -أي ماان جنسااها  -وأن ماان ىااذه الاانف  
َها َزْوَجَها ( ي هبا ويوائمها   )قتويل َوِمْن )  (122) َخَلَقُكْم ِمْن نَاْفٍ  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمناْ

ااَنُكْم َمااَودًَّة َوَرْٛتَااًة (أاَيتِااِو َأْن َخلَااَق َلُكااْم ِمااْن أَنْاُفِسااُكْم أَْزَواجاااً لَِتْساا َهااا َوَجَعااَل بَاياْ  ُكُنوا ِإلَياْ
(123) . 

َخَلَقُكااْم  وأن ماان ىااذه الاانف  وزوجهااا انبااإ ا٠تلااق كلهاام والقبائاال والشااعوب )
ُهَمااا رَِجااااًل َكثِااَتاً َوِنَساااًء ( َهااا َزْوَجَهااا َوبَااإَّ ِمناْ  . ) (124) ِمااْن نَاْفااٍ  َواِحااَدٍة َوَخلَااَق ِمناْ

 . (125) ُشُعوابً َوقَاَباِئَل لِتَاَعاَرُيوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْاَقاُكْم ( َوَجَعْلَناُكمْ 
                                                           

 [ د 21سورة الب رة ]   (120)

 [ د 0سورة النسدء ]   (121)

 [ د 0سورة النسدء ]   (122)

 [ د 30سورة الروم ]   (123)

 [ د 0سورة النسدء ]   (124)

 [ د 02سورة السجرات ]   (125)



 حمند قطب/ عليه وسله  من الرسول صلى اهللقبسات 

 181  

وأن اإلنساااان قبضاااة مااان طاااُت األرض ونفراااة مااان روح هللا . قبضاااى مااان طاااُت 
األرض تتمثاااال ييهااااا عناصااااار األرض ا١تاديااااة ماااان حديااااد و٨تاااااس وكلساااايوم ويوساااافور 

ت األرض ودوايااع األرض . ونفرااة ماان وأكسااجُت وإياادروجُت ، وتتمثاال ييهااا شااهوا
روح هللا تتمثل ييها روح اإلنساان الشافيفة القاادرة علاى السامو والريعاة ، كماا تتمثال 

ْنَسااَن ِماْن ُساالَلٍة ِماْن ييها اإلرادة الضابطة والقدرة على االختيار   )  َوَلَقْد َخَلْقنَاا اأْلِ
 (127) ( ِماااْن ُروِحاااي يَاَقُعاااوا لَاااُو َساااااِجِدينَ  يَاااِ َذا َساااوَّيْاُتُو َونَاَفْراااُت ِيياااوِ )  (126)(  ِطاااُتٍ 

َوقَاااْد َخااااَب َماااْن  قَاااْد أَيْالَاااَأ َماااْن زَكَّاَىاااا يََأ٢ْتََمَهاااا ُيُجوَرَىاااا َوتَاْقَواَىاااا َونَاْفاااٍ  َوَماااا َساااوَّاَىا)
 . (128)( َدسَّاَىا

ىااااذه اٟتقااااائق األزليااااة مهمااااا تغااااَتت " مظاااااىر " اٟتياااااة ؟ أم تتغااااَت ىاااال تتغااااَت 
 ل يف ثبوتو ال يزال ؟ ا١تظاىر واألص

وىااال اإلنسااااان يف ذلاااك إال بضااااعة مااان الناااااموس األكااارب الااااذي ٭تكااام الكااااون 
 و٭تكم اٟتياة ؟ بضعة ٤تكومة بذلك الناموس ، خاضعة إلرادة هللا ؟

و ؟ ار أن هللا قد ميز ىذا ا١ترلوق وكرمو حُت نفاخ يياو مان روحااكل ما يف األم
التطاااور . وجعااال لاااو اإلرادة الااايت ٮتتاااار هباااا يجعلاااو " واعيااااً " لعملياااة الثباااوت وعملياااة 

طريقاو   ماع ا٠تاط الواصال ا١تهتاادي إذل هللا ، أو ماع ا٠تاط الضاال ا١تنقطاع عاان هللا . 
 وجعل ىذا االزدواج يف طبيعتاو ىو الناموس الثابات ابلنسبااة لادوره يف اٟتيااة ، الاذي

 . ( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا َقْد أَيْاَلَأ َمْن زَكَّاَىا يًتتب علياو اٞتزاء يف أخراه   )
*     *     * 

                                                           
 [ د 03سورة المؤمنون ]   (126)

 [ د 39السجر ] سورة   (127)

 [ د 01 - 7سورة ال مس ]   (128)
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تطااورت  يف اإلنسااان إذن عنصاار اثباات ال يتغااَت مهمااا تغااَتت ظرويااو ، ومهمااا
 يتصل ْتقائق أزلية ال يدركها التغيَت . حياتو على األرض . ألنو

و إذل جاناااب ذلاااك عنصااار متغاااَت . أو قااال   " صاااور " متغاااَتة مااان اٞتاااوىر اوييااا
" متطورة للكياان الادائم . ولكنهاا يف تغَتىاا وتطورىاا ال ٗتارج  الثابت ، و " حاالت

ابإلنسان عن كونو اإلنسان . وال تنفصال يف ٟتظاة واحادة عان كياناو الادائم ، ْتكام 
 ترابط النف  اإلنسانية و و٢تا لكل ما يشتمل عليو اإلنسان .

 -وىااي كااذلك يطاارة الكااون  -وماان ىااذا الثبااوت وىااذا التطااور يف يطاارة البشاار 
  -يف تغَتىااا  وّتانبهااا أحااوال متغااَتة ، ولكنهااانشااأت يف حياااة اإلنسااان قواعااد اثبتااة 

 ال تنفصل عن القواعد الثابتة يف اٟتياة . -كما أسلفنا 
يصااارت مثهااا خالاادة يقااد ترتااب علااى اٟتقااائق األزليااة ا٠تالاادة حقااائق أخاارى ، 

 دائمة ال تتغَت .
٭تسااوا بعظمااة هللا  -ليمة بفطاارهتم مااا داماات ساا -ترتااب عليهااا أن ٭تاا  ا٠تلااق 

 ابلقياس إذل ضَلتهم ، ييعبدوه ، ويستمدوا منو العون يف اٟتياة .
اللاذان خلقهماا هللا مان نفا  واحادة ْتنااُت  -وترتاب عليهاا أن ٭تا  الزوجاان 

 والتصاق بعضهما ببعال ، وأن وجود٫تا ال يتكامل إال متحدين متوادين مًتاٛتُت .
 -ُت تصااافو ساااريرهتم وتنظااا  نفوساااهم حااا -وترتاااب عليهاااا أن ٭تااا  النااااس  

ابألخااااوة يف اإلنسااااانية ، إذ ىاااام ٚتيعاااااً ماااان نفاااا  واحاااادة ذات رحاااام مااااع اٞتميااااع ، 
 ييتعاونوا ويتشاركوا ياي ا٠تَت ..

 أل ا ترتكز على أس  دائمة .تلك عناصر دائمة 
نتيجااة تطااور ا١تعلومااات البشاارية ، والتفاعاال ، وٙتااة عناصاار أخاارى ٕتااّد كاال يااوم 

 العقاال والكااون ، ٭تاااول أن يتعاارف أسااراره ، ويسااتكنو كنهااو ، ويسااتررج  الاادائم بااُت
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كناااوزه ، ويساااررىا ١تنفعتااااو ، يتقاااوم أوضااااع جديااادة ، وينتقااال النااااس مااان باااداوة إذل 
 حضارة ، ومن زرع إذل صناعة ، ومن صناعة إذل ... ؟

 اً . واإلسالم دين الفطرة ٬تاري البشرية يف جانبيها ٚتيعاً ، ٔتا يناسبهما ٚتيع
اٞتانب األول يعطيو شرائع اثبتة . واٞتانب اوخر يعطيو أسساً اثبتة ، ٍب يًتك 
لاااو ٣تاااال التطاااور الااادائم يف إطاااار ىاااذه األسااا  الثابتاااة ، متمشاااياً يف ذلاااك ماااع يطااارة 

 الكون ويطرة اٟتياة .
 اٞتانب األول يعطيو العقيدة ..

ياااع الااادايانت مناااذ والعقيااادة ليسااات اثبتاااة يف اإلساااالم وحاااده ، بااال اثبتاااة يف ٚت
أرسل هللا الرسل للناس يربو م ، ويعلمو م حقيقة أزلية واحدة   أن هللا واحاد . وأن 

 يعبدوه وٮتلصوا لو الدين . ن. وأن حق األلوىية على العباد أ ا٠تلق كلو خلقو
وتلك العقيدة الواحدة ال تتغَت ، ألن األساس الذي تقاوم علياو اثبات ال يتغاَت 

رأن ببيان ىذه اٟتقيقة ، وخاصة يف السور اليت تستعرض رسالة الرسل الق عٍت. وقد 
 الواحدة ا١تكررة على مر األزمان كسورة ىود وسورة األعراف .

وإذل جانااااب العقياااادة يعطيااااو كااااذلك تشااااريعات الاااازواج والطااااالق ، واٟتاااادود . 
 وتشريعات مدنية ٥تتلفة .

عنصار اثبات لاو تشاريع  -ة امأو العالقة بُت الرجل وا١ترأة عا -الزواج والطالق 
اثباات ، ألنااو يرتكااز علااى أساا  ال تتغااَت . ىااي الرجاال ماان جهااة وا١تاارأة ماان جهااة ، 

 والعالقة الشديدة اليت ٕتذب كاًل منهما لرخر وتشده إليو .
واالقتصااد يتغاَت . ونظام التعلايم تتغاَت .  . واٟتيااة تتغاَت ظرويهاا   اجملتماع يتغاَت

ال يغَت شيئاً من اٟتقيقة اليت ٖتكمها الفطارة بوظائفهاا والسياسة تتغَت . ولكن ذلك 
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مرأة ، وال غٌت إوعملياهتا اٟتيوية ، وغددىا وكيماوايهتا ، وىي أن الرجل رجل وا١ترأة 
 .( 129)ألحد٫تا عن اوخر ، وال انفصال وال استقالل ! 

عنصار اثبات كاذلك ، ألناو  -أي العقاوابت ا١تفروضاة علاى اٞتارائم  -واٟتدود 
أو عالقاااة الفااارد  -ز علاااى شااايء اثبااات   ىاااو عالقاااة اإلنساااان  خياااو اإلنساااان يرتكااا

 وحرمة كل إنسان اليت ال ٬توز أن يعتدي عليها اوخرون . -ابجملتمع 
واٟتياااااة تتغااااَت ظرويهااااا   ارتباطااااات العماااال تتغااااَت . وعالقااااات اإلنتاااااج تتغااااَت . 

. ولكاان ذلااك ال يغااَت وعالقااات اإلنسااان " ابولااة " تتغااَت . والاانظم السياسااية تتغااَت 
شاايئاً ماان اٟتقيقااة الثابتااة الاايت ٖتكمهااا وقااائع التاااريخ البشااري . وىااي أن الناااس كلهاام 

 . (130)من نف  واحدة ، وعالقة الرحم تربط اٞتميع 
وكاااذلك بعاااال التشاااريعات ا١تدنياااة ٢تااااا صااافة الثباااوت كاااالبيع واإل٬تاااارة والاااارىن 

. و٦تاا يلفات النظار يف ىاذا الشاأن  والدين والوكالة .. إخل يكانت ٢تا تشريعات اثبتاة
أن التشااريع الفرنسااي اٟتااديإ يف ا١تسااائل ا١تدنيااة قااد أخااذ كثااَتاً عاان يقااو مالااك ، إذ  

إذل يرنسااااا بسسااااب انتشااااار مذىبااااو يف الشاااامال  -جغرايياااااً  -كااااان أقاااارب الفقهاااااء 
اإليريقي ! كما أن الفقو األوريب كلو قد أخذ عن الفقو اإلساالمي حاُت أعطاى ا١تارأة 

 .( 131)اً جداً حق ا١تلك والتعامل والتصرف اٟتر يف الشئون ا١تدنية أخَت 
                                                           

فنني كتنندب "  ننبيدت سنننول اةسننالم " فنني ف نننل : اةسننالم والمننر ة ، بسننث تف نننيمي لعالقننة الرجننل والمنننر ة   (129)
وببيعتيننند فننني اةسنننالم ، وقننن  بيننننت ىنننندك كينننف عننندلج اةسنننالم ايمنننر فننني ع النننة كدممنننة ، وكينننف  ن " التبنننور " 

يذه الع الة  مد التبور بمعنى الفسد  الخم ي  و بمعنى المسدواة اآللية بنين المنر ة والرجنل المزعوم ال يهلليف  يةًد ل
 وليس " قيمة " س ي ية من ال يم اةنسدنية د - رستيد ىندك  -، ف   كدنت لو ظروف مسمية في  وربد 

المجتمننع ، والجريمننة فنني كتنندب " اةنسنندن بننين المد يننة واةسننالم " بسننث مف ننل فنني نظننرة اةسننالم لمفننر  و   (130)
والع دب د وفي ىذا الكتدب ف ل عنوانو " ا رءوا الس و  بدل بيدت " يعرن المعدني اةنسندنية الرفيعنة فني ت نريع 

 الس و  اةسالمي د

ت ننول ال ننيوعية إن ىننذه العالقنندت كمينند ال وجننو  لينند إال سيننث توجنن  الممكيننة الفر يننة د وسيننث تمغننى الممكيننة   (131)
ه الت ريعدت د وىذا سق د ولكن ال يوعية ذاتيد ق  بن  ت تبني  الممكينة الفر ينة منن ج ين  د والب ينة الفر ية تزول ىذ

 تأتي !
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أمااا اٞتانااب ا١تتطااور ماان اٟتياااة البشاارية ، وىااو يف الوقاات ذاتااو متصاال ابٞتانااب 
الثابت ، يهو سياساة اٟتكام وسياساة ا١تاال ، و " شاكل " اجملتماع أو شاكل البيئاة ، 

  .من بدوية إذل زراعية إذل ٕتارية إذل صناعية ... إخل
وتلك أمور كما قلنا تتطور بتطور العقال البشاري وتفاعلاو ماع الكاون ، ولكنهاا 
يف تطورىاااا ال تنفصااال عااان األصااال الثابااات ، وال ٯتكااان أن تنفصااال ، ْتكااام وحااادة 

 اإلنسان وترابطو ، واستحالة ٕتزئتو وتقطيعو ويصل بعضو عن بعال .
بياااً لللفطاارة ، م ايااة اٟتكمااة ، مساااوقاً ويف ىااذه األمااور كااان اإلسااالم حكيماااً غ

ٟتاجاهتاااا ، يوضاااع ا٠تطااااوط العريضاااة ودل يضاااع التفصاااايالت . أو وضاااع " اإلطااااار " 
ا١تتعاقباة أن الذي يريد للبشرية أن تتطور يف حادوده ، وتارك لكال جيال مان األجياال 

الصااورة الاايت تناساابو ، وتتفااق مااع ظرويااو ا١تاديااة يضااع " الصااورة " يف داخاال اإلطااار . 
ن تكاون الصاورة علاى قادر اإلطاار ، نتاج . بشارط واحاد   ىاو ألعلم واإلومبلجل من ا

 ال أكرب منو ييتحطم ، وال أصغر منو ييبدو حو٢تا الفران .
 يف سياسة اٟتكم وضع أساسُت   العدل والشورى  

   (132)اِبْلَعْدِل ( َوِإَذا َحَكْمُتْم بَاُْتَ النَّاِس َأْن َٖتُْكُموا  )

نَاهُ َوأَْمُرُىْم ُشوَرى  )  . (133)ْم ( بَاياْ
. وىل يكون ٣تل  واحد أو ٣تلسان . وىل ينترب ٍب دل ٭تدد طريق الشورى 

اجمللاا  أو يعااُت . وىاال يكااون التمثياال شرصااياً أو مهنياااً .. إخل .. إخل وتاارك ذلااك 
 للتجارب البشرية واجتهادىا يف التطبيق .

ويف سياسااااة ا١تااااال وضااااع ٣تموعااااة ماااان األساااا  ذات طااااابع واحااااد ٬تمعهااااا يف 
 ية . ىو ضرورة اشًتاك الناس يف ا٠تَت ، ْتيإ ال يكون ىناك ٤تروم .النها

                                                           
 [ د 12سورة النسدء ]   (132)

 [ د 22سورة ال ورى ]   (133)
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أِمنُااوا اِبَّللَِّ ) ، وىااو أعطاااه للجماعااة   قاارر القاارأن أن ا١تااال يف األصاال مااال هللا 
َمااااِل اَّللَِّ الَّاااِذي َوأتُاااوُىْم ِماااْن  ) (134)ِفَُت ِيياااِو ( َوَرُساااولِِو َوأَْنِفُقاااوا ٦تَّاااا َجَعَلُكاااْم ُمْساااَتْرلَ 

 .( 135) (اَتُكْم أ
وقاارر أن اٞتماعااة ىااي صاااحبة اٟتااق األول ييااو ، وأن الفاارد " موظاا  " ييااو ، 
يسااتحقو ْتساان قيامااو عليااو ، ياا ذا دل ٭تساان القيااام عليااو عاااد حااق التصاارف ييااو إذل 

ُ َلُكْم ِقَياماً (اٞتماعة   )   . (136) َوال تُاْ ُتوا السنَفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اَّللَّ
قرر أن هللا يكره حبسو يف يد يئة قليلة من الناس تتداولو ييما بينها و٭ترم مناو و 

  (137) َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بَاُْتَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم (  ٣تموع األمة )
وقرر يريضة الزكاة على األموال حقاً معلوماً للفقراء ، قخذه ٢تم الدولة وتعطيو 

َها .. (  ا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكُِت َواْلَعاِمِلُتَ ِإ٪تََّ ٢تم من بيت ا١تال   )  َعَلياْ
(138) 

يقاااول   " النااااس شاااركاء يف ثاااالث   ا١تااااء والكاااي والناااار "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والرساااول 
(139) 

ويقول   ألن ٯتنأ أحدكم أخااه ) أرضاو ( خاَت لاو مان أن أيخاذ خرجااً معلومااً 
 "(140) 

اب   يقااااول   " لااااوال أخاااار ا١تساااالمُت مااااا يتحاااات قريااااة إال وعماااار باااان ا٠تطاااا
 . (141)خيرب "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قسمتها بُت أىليها . كما قسم النيب 

                                                           
 [ د 7سورة الس ي  ]  (134)

 [ د 22سورة النور ]   (135)

 [ د 1سورة النسدء ]   (136)

 [ د 7سورة الس ر ]   (137)

 [ د 01ة التوبة ] سور   (138)

 ذكره  دسب م دبي  السنة في السسدن د  (139)

 رواه البخدري د  (140)

 رواه البخدري د  (141)
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ٍب دل ٭تدد طريقة اشاًتاك النااس يف ماال هللا الاذي أعطااه للجماعاة وىال تكاون 
ال ، أم تكااون ألعطااائهم بتااأميم ا١ترايااق العامااة . أم تكااون ألشااراك العمااال يف رأس ا١تاا
علاى حديثاو   "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األجور الايت تكفال حاجااهتم الضارورية الايت بينهاا الرساول 

لنا عماًل ولي  لو منزل يليترذ منزاًل أو ليست لو زوجة يليتراذ زوجاة ، أو  ورلمن 
 . (142)لي  لو خادم يليترذ خادماً ، أو ليست لو دابة يليترذ دابة " 

يف دد صورة معينة من ىذه الصور ، وترك األجيال ا١تتعاقباة تفكار لنفساها دل ٭ت
يف سياسااااة ا١تااااال أو  -الصااااورة الاااايت تناساااابها ، وتااااتالءم مااااع إمكانياهتااااا . ودل يضااااع 

يف أحاوال  دتفصيالت اثبتة جامدة ، لكي ال تصطدم ابلنماو ا١تطار  -سياسة اٟتكم 
ذلااك دل ياادع ىااذه األمااور تفلاات ماان لتطااور ا١تسااتمر ييهااا . ولكنااو مااع ااٞتماعااة ، و 

" األصول الثابتة . ودل يدعها للناس يتصريون ييها بال دليل ، ْتجة أ م أعلم  ماور 
ار اإلسااالمي اا ، ويف خااارج اإلطااايف أورباا -دنياااىم " ! يقااد كااان ىااذا التصاارف اٟتاار 

يف أوراب ة " ا١تتطاورة " ! كاان اإلقطااع اشناعة بشعة يندى ٢تا جبُت اإلنسانيا -ة اعام
وكال٫تاا حارام يف نظار ٍب كانت الرأٝتالية بكل ما ييها من مظادل غنية عن الوصا  . 

دولاااة بااااُت  -ساااواء يف صااااورة أرض أو رأس ماااال  -اإلساااالم ، يهماااا ٬تعااااالن ا١تاااال 
 -األغنياااء وحاادىم ، و٭تاارم منااو بقيااة الناااس . ٍب كااان ا٠تااالص منهمااا ىااو الشاايوعية 

 الدكتاتورية ا١تطلقة على األيراد ! أي العبودية ا١تطلقة للدولة ،
دل يكااان  -كلمااة هللا ٞتمياااع البشاار علااى األرض وٞتمياااع األجيااال   -واإلسااالم 

ليًتك الناس ١تثل ىذا " التطور " الذي يرسفون يياو يف األغاالل ، وإ٪تاا أيخاذ بيادىم 
دائماااً ويرشاادىم ، حااىت وىااو يااًتك ٢تاام حريااة النمااو وحريااة التكياا  مااع مااا ٬تااّد ماان 

ضااع ، لكايال يشاردوا عاان الطرياق ، ولكاي ٭تتفظااوا بتحاررىم الوجادا  الاادائم يف األو 
 ٚتيع األوضاع وٚتيع األحوال .

                                                           
 رواه  سم  و بو  او  د  (142)
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*     *     * 
الاايت ُجااّن هبااا الناااس يف القاارن العشاارين ! تطااور يف أشااكال تلااك قصااة التطااور 
 يف األصول .. ياإلسالم دل يغفل ذلك التطور -مع ذلك  -اٟتياة الظاىرة ، وثبات 

ماان حسااابو . دل يقاا  يف ساابيلو . ويف الوقاات ذاتااو دل ينحساار عنااو ويااًتك الناااس بااال 
دلياال . إنااو يساااوق التطااور علااى الاادوام و٭تفظاااو ماان التعثاار واال٨تااراف . ٭تفظااو باارده 
إذل القواعد الثابتة يف اٟتيااة البشارية . إذل هللا والعقيادة . واإلطاار الادائم الاذي يرسام 

حاااد ، الاااذين انبثقاااوا مااان نفااا  تكاااون باااُت أياااراد اٞتااان  الوا العالقاااة الااايت ينبغاااي أن
 ، وما تزال تصل بينهم األرحام .واحدة

 وبذلك يكون اإلسالم دين الفطرة .
 .( 143)وىو كذلك منها اٟتياة 
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