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 ٢١ .............................................. الله سبيل عن صد هي البشرية النظم أمام الروحية الهزيمة

 ٢٤ .............................................. الطريق أول من الهزيمة يعني واحدة خطوة الجاهلية مجاراة
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 شروح كتاب معالم في الطريق

  

 بعيدة نُقلة

 مقدمة

 وبعد ��ٔرض،ا عن السماء كبعد بعيدة نُقلة وهو للجاهلية، كبيراً  تحدياً  يمثل وهو الكتاب، لب هو -أعتقد فيما- الفصل هذا

 .الحياة عن الموت وبعد الحيوانية، عن ا�ٕ�نسانية وبعد الدنيا، عن ا��آخرة

 من ل�ٕ�نسان قلةن ولكنها. ا�ٕ�نسان حياة في تغييراً  تُحِدث اجتماعية نُقلة و�� ا��ٔرض، في فقط تحدث أرضية نُقلة ليست فهي

 ..الوجود إلى الضياع من أو الحياة، إلى الموت

 كتب أن ومي الجاهلية بها يواجه الله رحمه سيد ا��ٔستاذ كان التي المت��حقة التحديات من مجموعة بأنه الفصل هذا ويتميز

 أول لالرج بهذا التقينا حينما قرأه من كل على جداً  كبير أثر له كان الفصل وهذا. الكتاب هذا كتب أن ويوم الفصل، هذا

 .مرة

 وهي الدين، عليها يقوم التي الحقائق وضوح من كبيرة درجة وعلى ا��ٔهمية، من كبيرة درجة على السابقة الفصول كل أن ورغم

 على قاطالن يضع فهو. كلها السابقة الفصول ثمرة هو الفصل هذا كأن ولكن. وإصرار قوة وبكل ج��ء، بكل الدين هذا توضح

 من يخرجهمل قومه إلى يأتي الذي الداعية أو الرسول، مشاعر وتصو�ر. الطريق هذا ترتاد التي الرائدة النفسية ويحدد الحروف،

 .كام��ً  إظ��ماً  أظلمت أن بعد الحياة هذه جنبات ويضيء حولهم، من الحياة ط��سم لهم يفك لكي ويأتي. النور إلى الظلمات

 أن وأخشى. افاتإض و�� توضيحاً  يحتاج يكاد �� حتى بطبيعته، مستوفٍ  أنه شعرت أنني حتى.. كثيراً  الفصل هذا مع وقفت

 سيد تاذا��ٔس بها يواجه التي المواجهة حرارة من تقلل أو قطب، سيد كتبها التي الكلمات حرارة من أقولها إضافات أي تقلل

 .الوجود إلى التصور هذا وخرج الكتاب هذا خرج أن يوم يواجهه كان الذي الواقع

 دين إلى يدعو كأنه أو النبوة، يد�عي إنه فقالوا ؛١٩٦٥ عام في عليه قبضت حينما الجاهلية به اتهمته ما أفهم أكاد لذلك

 النبوة، لميراث المجدد بٕاحساس للواقع جاء وأنه. النبوة مشاعر من قريبة مشاعر قلبه في يحمل الرجل أن أدركوا كأنهم. جديد

 .الحق نور إلى ظلماتها من الجاهلية هذه ليخرج

 الحق ٕالى الدعاة ��ٔداء المصاحب الشعور

 أن مكني ما بكل الشديدة ا��ستهانة وعلى الواقع، تحدي وعلى الحقيقة، توضيح على قدرته خ��ل من الجاهلية وأحست

 قيملي جاء أنه يحس كان ��ٔنه افتراًء، كله ليس ا��ٔمر وهذا. وا��ٔنبياء الرسل موقف يقف الرجل هذا كأن متاعب، من يواجهه

 بين إلى تكون ما أحوج كأنها المعاصرة الجاهلية هذه أو الواقع هذا وأن ل�ٕ�س��م، الثانية الغربة هي هذه وأن جديد، من الدين



 العاشرالفصل 

 ٢ 

 الذي الجيل هذا لكان ذلك ولو��. القراآن بعد كتاب و�� ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد بعد نبي �� أن علمه في شاء وجل عز الله أن لو�� جديد،

 .ا�ٕ�يمان ط��قة إلى الشيطان أسر من يخرجه نبي أو رسول يأتيه ��ٔن ا��ٔجيال أحوج من نعيشه

 كونواي أن لهم بد �� وكان. وضوحها وبكل ثقلها بكل المهمة هذه ليحملوا والدعاة المجددون يأتي أن وجل عز الله تقدير وكان

 . بالجاهلية ا��ستهانة وبهذه التحدي، وبهذا القوة وبهذه التجرد بهذا وجل عز الله من مزودين

 .شك و�� سيد ا��ٔستاذ شخصية مفتاح هي بل ا��ٔساسية، الصفات من -قلت كما- كانت الصفات وهذه

 إلى اجيحت �� بحيث التحديات، هذه في يفّصل وهو. موجة بعد موجة المت��حقة، التحديات من مجموعة هو الفصل فهذا

 أنها ظنأ  ما التي وا�ٕ�شارات، التنبيهات من الضروري ونضيف الفصل، هذا نقرأ  أن سنحاول ولكن. إضافات و�� شرح من مزيد

 .السابقة الفصول مع حدث كما جديداً  شيئاً  جوهره إلى ستضيف

 يقولها أن ريدي التي الحقائق كل ذكر سيد ا��ٔستاذ استوفى أن بعد جاء أنه نتيجة نشأت الفصل هذا في الخاصية هذه ولعل

 نفسية تكون فوكي الدعاة؟ مشاعر تكون لكيف تصوراً  يضع بأن الحقائق، هذه يتو�ج الفصل هذا جاء ثم. فصول من سبقه فيما

 لجاهلية؟ا هذه مع التعامل وكيفية الب��غ، وظيفة أو المبل�غ منهج يكون وكيف الجاهلية؟ مع خطابهم يكون وكيف الدعاة؟

 لما وضيحوت له، استكمال هما بعده ا��آتيان والفص��ن. الكتاب هذا ولُب الكتاب، هذا ثمرة هو -قلت كما- الفصل هذا ويعتبر

 .الدين هذا وحقيقة ا�ٕ�س��م حقائق أدرك أن بعد الداعية عليه يكون أن ينبغي

 مستقل صورت على مبنية ٕانسانية حياة ينشأ  ٔان ا��ٔولى ا�ٕ�س��م وظيفة

 متفرد رباني ومنهج

 :الفصل أول في يقول

 والذين به نيؤمنو  الذين: للناس ا�ٕ�س��م نقدم ونحن تماماً  نفوسنا في واضحة تكون ٔان ينبغي ٔاولية، حقيقة هناك"

  ."تاريخه من وتنبع ذاته، ا�ٕ�س��م طبيعة من تنبثق الحقيقة هذه.. السواء على به يؤمنون ��

 الحقيقة هذه نأ  يتحدث ��ٔنه الب��غ، بحقيقة مرتبط الك��م هذا وأن وخطيراً، كبيراً  ك��ماً  سيتكلم بأنه يعني الك��م أن وواضح

 وقضية بالجاهلية، ةالع��ق وقضية الب��غ، بقضية مرتبطة قضية فهي للناس، ا�ٕ�س��م نقدم حينما واضحة تكون أن ينبغي ا��ٔولية

 .للناس الحقيقة هذه يُبل�غ وهو المسلم الداعية أو المسلم ا�ٕ�نسان وطبيعة ا�ٕ�س��م، بها يَُقّدم التي الطريقة

 متميزة خصائص ذو والحياة للوجود ا�ٕ�س��مي التصور

 مستقل اتيذ منهج منه ينبثق ثم�  ومن متميزة، خصائص ذو كامل تصور والحياة، للوجود مستقل تصور ا�ٕ�س��م ٕان"

 ."معينة خصائص ذو نظام عليه ويقوم وارتباطاتها، مقوماتها بكل كلها، للحياة



 بعيدة نُقلة

 ٣  

 بتصور لناسل جاء أنه الداعية يدرك أن ينبغي.. للدعاة تماماً  واضحة تكون أن ينبغي عليها يؤكد التي ا��ٔولية الحقيقة وهذه

.. معينة ائصخص ذو نظام عليه ويقوم وارتباطاته، مقوماته بكل أيضا مستقل منهج من وينبثق المتميزة، خصائصه له جديد،

 يقابل ��ٔن مستعداً  يكون وأن واليقين، ا�ٕ�حساس بهذا ممتلئاً  يكون أن بد �� الجاهلية إلى يأتي الذي المسلم الداعية ��ٔن

 . عليه هي ما وبين به جاء ما بين الكامل التميز وبهذا الوضوح بهذا الجاهلية

. كلها للحياة ملوكا مستقل منهج أيضا منه وينبثق وكام��ً، مستق��ً  تصوراً  يكون أن بد �� رباني، ومنهج تصور أنه بما فا�ٕ�س��م

 يأتي أو سولالر  يأتي فحينما. بشرية ومناهج بشرية تصورات إ�� تملك �� سبق، فيما جاهلية كل وكذلك ا��آن، البشرية ��ٔن

 الرباني لتصورا وهذا. رباني مصدر من نابع به يأتي ما ��ٔن عليه، هي عما تماماً  مختلف بتصور الجاهلية يأتي إنما فهو الداعية

 . وحديثاً  قديماً  الجاهلية التصورات سائر أساسية مخالفة يخالف

  ..الواضحة بتعبيراتها الفاصلة، الخطوط ووضع الشديد، التمييز في جداً  دقيقٌ  سيد ا��ٔستاذ أن دائماً  ون��حظ

 التصورات هذه مع يلتقي وقد. وحديثاً  قديماً  الجاهلية التصورات سائر ٔاساسية مخالفة يخالف التصور هذا" يقول

 من البشرية تهعرف ما سائر عن مختلفة الجزئيات هذه منها تنبثق التي ا��ٔصول ولكن جانبية، عرضية جزئيات في

 ."نظائرها

 له ع��قة �� اً،تمام مخالف بشيء جاء بأنه اليقين؛ بهذا الجاهلية يواجه الذي الداعية يتسلح أن بد و��.. أساسية مخالفة فهي

 .الجاهلية لهذه يبرزه وكيف المخالف، التصور هذا يحقق كيف ذلك بعد سيبين.. الجاهلية عليه بما

ٕارادة وجهد علم ٕالى يحتاج ٕاس��مية حياة بناء  و

 في قيمي ؤان واقعية، صورة في وتمثله التصور، هذا توافق ٕانسانية حياة ُينشئ ٔان هي ا��ٔولى ا�ٕ�س��م ووظيفة"

 "..عليه وتقوم لتمثله المسلمة ا��ٔمة هذه يخرج وهو الله، اختاره الذي الرباني المنهج يتبع نظاماً  ا��ٔرض

 وإلى إرادة وإلى علم إلى تحتاج شديدة، إيجابية في ويتمثل.. بناء عملية أنه معناه ا�ٕ�نشاء وهذا.. يُنشئ أن هو ا�ٕ�س��م وظيفة

 وبدون اراختي وبدون علم بدون مسلماً  ا�ٕ�نسان يصبح أن يمكن �� أنه ا�ٕ�س��م؛ طبيعة هي وهذه. إصرار وإلى اختيار وإلى نية

 تكون أن ماماً ت ينفي وهذا. تصوره عليه ويقوم إدراكه عليه يقوم علم ب�� مسلماً  و�� بالوراثة، مسلماً  يصبح أن يمكن و��. إرادة

 . ومقتضياتها محتواها يعلمون �� كانوا وإن الناس، يتوارثها كلمة مجرد الله إ�� إله ��

 تفهمونها تكونوا مل لو حتى الله، إ�� إله �� تقولوا أن بمجرد مسلمون إنكم للناس ليقولوا بالعلماء أنفسهم يسمون من يأتي وحينما

 ا�ٕ�س��م ��ٔن.. إس��ماً  يكون أن يمكن �� هذا ��ٔن مخطئون فهم.. المقتضيات بهذه تعملوا لم ثم ومن مقتضياتها، تعرفون أو

 . وبٕارادة بنية مصحوبا يكون أن بد ف�� بناء دام وما بناء،

 وإرادة، نية تاجويح علماً، يحتاج وهذا. وجهد عمل وعن مسبق، تصميم عن يتم البناء ��ٔن. تلقائية بصورة أبداً  يقوم �� والبناء

 . النظري التفكير بمجرد و�� ا��ٔماني، بمجرد وحده يقوم �� فالبناء. البناء هذا يقوم لكي إصراراً  ويحتاج
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 ٤ 

 هاوية في قطليس وروابطه ا�ٕ�نسان ضوابط لتفكك تأتي ا�ٕ�س��م، بعكس فالجاهلية.. هذا كل إلى تحتاج �� الجاهلية بينما

 ا�ٕ�نسان اجيحت ف��. سيسقط لهواه ا�ٕ�نسان تترك أن بمجرد فقط، الهدم هي الجاهلية وظيفة أن أي. والغرائز والشهوات الهوى

 في والسير ه،وشهوات لغرائزه استس��م مجرد فهي. جاهلياً  ليكون الحق عن يتخلى أن فقط عليه إنما.. جاهلياً  ليكون يبني أن

 ليكون ةني إلى يحتاج و�� جاهلياً، ليكون علم إلى الجاهلي يحتاج ف��. جاهلياً  فيصبح الشهوات، ودهاليز الهوى مسارب

 .لياً جاه يصبح تضبطه التي والضوابط القيود يفك أن فبمجرد.. جاهلياً  ليكون إيجابية إلى يحتاج و�� جاهلياً،

. يارواخت وإصرار علم إلى ويحتاج.. جهد إلى ويحتاج.. قوة إلى يحتاج.. بناء ا�ٕ�س��م.. ذلك عكس على ا�ٕ�س��م بينما

 في يتمثله أنو  التصور، لهذا مدركاً  يكون أن بد ف��. التصور هذا على تقوم إس��مية حياة ينشئ أن هي ا��ٔولى ا�ٕ�س��م فوظيفة

 بد و��. الله هاختار  الذي الرباني المنهج يتبع نظاماً  ا��ٔرض في يقيم وأن وبعمل، بجهد مصحوباً  يكون أن بد ��. واقعية صورة

 .وجل عز لله تجرد وعن إدراك وعن وعي عن هذا يكون أن

ةٍ  َخْيرَ  ُكْنتُمْ ﴿  فيقول العزيز كتابه في هذا عن يعبر وجل عز والله  تكن لم ا��ٔمة فهذه].. ١١٠: عمران اآل[ ﴾ لِلن�اسِ  ا�ْخرَِجتْ  ا�م�

 خرجوت ا��ٔمة هذه تقوم لكي مجهود فهناك.. ا�خرجت أمة فهي.. وموازينها وقيمها بأخ��قها و�� بمنهجها و�� بتصوراتها موجودة

ن�اُهمْ  إِنْ  ال�ِذينَ ﴿  ا��ٔمة هذه صفة في وجل عز الله يقول وكما. الوجود إلى َ��ةَ  ا�َقاُموا اْ���ْرضِ  فِي َمك� َكاةَ  َواآَتُوا الص�  َوا�َمُروا الز�

 ].٤١: الحج[ ﴾ اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَنَهْوا بِاْلَمْعُروفِ 

 يصبح الله عن بعيداً .. دعوة و��ٔي.. غريزة و��ٔي.. فكرة و��ٔي.. هوى ��ٔي ا�ٕ�نسان يستجيب فحين.. ذلك تفعل �� والجاهلية

 . له مختاراً  ويكون ا�ٕ�س��م، بحقيقة عالماً  يكون أن بد �� مسلماً  يكون لكي فا�ٕ�نسان. جاهلية في

 .. إنسانية حياة ينشئ أن ا��ٔولى ا�ٕ�س��م فوظيفة

 السائدة الجاهلية راتالتصو  مع يصطلح ٔان ا�ٕ�س��م وظيفة ليست

 القائمة ةالجاهلي ا��ٔوضاع و�� ا��ٔرض، في السائدة الجاهلية التصورات مع يصطلح ٔان ٕاذن ا�ٕ�س��م وظيفة وليست"

 .."المستقبل في و�� اليوم وظيفته هذه تكون ولن جاء، يوم وظيفته هذه تكن لم.. مكان كل في

 كنت ولم. أوضاعها مع و�� تصوراتها مع ليصطلح يأتِ  ولم. الجاهلية محل ليحل جاء ا�ٕ�س��م ��ٔن.. جداً  واضحة قضية وهذه

 .ملسو هيلع هللا ىلص محمد جاء يوم و��.. جميعا الله أنبياء جاء يوم و��.. جاء يوم وظيفته هذه

 تنباطواس الحياة، في ا�ٕ�لهي المنهج وعن وحده لله العبودية عن ا��نحراف هي الجاهلية الجاهلية، هي فالجاهلية"

 هو �ما�ٕ�س�.. ا�ٕ�لهي المصدر غير اآخر مصدر من والموازين والقيم والتقاليد والعادات والقوانين والشرائع النظم

 "!ا�ٕ�س��م ٕالى الجاهلية من الناس نقل هي ووظيفته ا�ٕ�س��م،
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 يأتي.. ا��ٔوحال يف البشرية مر�غت قد الجاهلية تكون أن فبعد وتصحيحه، الواقع لتعديل انق��بية، وظيفة هي ا�ٕ�س��م فوظيفة

 يخرجهاو  القمة، إلى السفح من البشرية ليرفع. المستنقعات هذه من الناس ويخلّص الوحل، هذا من الناس لُيخل�ص ا�ٕ�س��م

 .والرقي الرفعة إلى ا��نحطاط من وأخ��قها البشرية ضمير وينقي النور، إلى الظلمات من

. ا�ٕ�ط��ق على تالجزئيا من جزئية في ولو ليغيره، جاء الذي الواقع مع يصطلح لكي أبداً  يأتي �� فهو. انق��بي منهج فا�ٕ�س��م

 ..مكان كل في القائمة الجاهلية ا��ٔوضاع و�� ا��ٔرض، في السائدة الجاهلية التصورات مع يصطلح أن ا�ٕ�س��م وظيفة فليست

 متقاب��ن وجهان

 التي لصورةا كانت ما كائنة الله، به ئاذن لم ما للناس الناس بعض بتشريع: للناس الناس عبودية هي الجاهلية"

 ! التشريع هذا بها يتم

 موازينهمو  وقيمهم وقوانينهم وشرائعهم وعقائدهم تصوراتهم وحده منه بتلقيهم وحده لله الناس عبودية هو وا�ٕ�س��م

 "!العبيد عبودية من والتحرر

 هذهف المشتركة الجاهلية سمات عن قبل من تحدثنا وكما. لت��قيهما ا�ٕ�ط��ق على فرصة هناك ليست.. متقاب��ن وجهان

 با�ٕ�س��م ��و  ا�ٕ�نسان بٕانسانية لها صلة �� بصفات يتصف متكامل، كيان فالجاهلية.. ا�ٕ�س��م لسمات تماماً  مقابلة السمات

 .. بعيد أو قريب من

 من بثقةالمن الحقيقة هذه".. متميز مستقل وتصور منهج أنه حقيقة "..ا�ٕ�س��م طبيعة من المنبثقة الحقيقة هذه"

 �� والذين به يؤمنون الذين: للناس ا�ٕ�س��م بها نقدم ٔان يجب التي هي ا��ٔرض، في دوره وطبيعة ا�ٕ�س��م، طبيعة

 "!السواء على به يؤمنون

 للناس يقدمه أن فقبل. للناس ا�ٕ�س��م يقدم أن قبل الداعية قلب في جداً  راسخة الحقيقة هذه تكون أن بد �� الحال وبطبيعة

 يجب ثم ومن. هب يحيون وبما الناس يعيشه بما له صلة �� تماماً، جديداً  شيئاً  حناياه بين يحمل أنه تيقن قد هو يكون أن بد ��

 و�� برضى، الجاهلية تقبلها لن التي الصارخة المواجهة هذه على يترتب ما لكل وا��ستعداد ا�ٕ�دراك من كبير قدر على يكون أن

 .تهادنها أن حتى

 الجاهلية مع الحلول ٔانصاف يقبل �� ا�ٕ�س��م

  سبقت؛ التي كالتحديات الجاهلية به يواجه تحدٍ  .."الجاهلية مع الحلول ٔانصاف يقبل �� ا�ٕ�س��م ٕان"

 هذا نم المنبثقة ا��ٔوضاع ناحية من و�� التصور، ناحية من ��. الجاهلية مع الحلول ٔانصاف يقبل �� ا�ٕ�س��م ٕان"

ٕاما ٕاس��م فٕاما.. التصور .. رضاهوي ا�ٕ�س��م يقبله جاهلية، ونصفه ٕاس��م نصفه اآخر وضع هنالك وليس. جاهلية و
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 لبسللت قابلين غير فهما. الض��ل فهو الحق هذا ماعدا ؤان يتعدد، �� واحد الحق ٔان في واضحة ا�ٕ�س��م فنظرة

ٕاما الله حكم ٕاما ؤانه. وا��متزاج ٕاما الجاهلية، حكم و ٕاما الله، شريعة و  "..الهوى و

 تفاهملل و�� للقاء فرصة ا�ٕ�ط��ق على لها يدع ف�� الجاهلية، به الداعية يواجه أن يجب الذي هو التحدي وهذا الوضوح هذا

 يقول كماف.. الجزئيات بعض في عرضي تشابه هناك كان وإن حتى يتشابها، أن في أمل أي هناك يكون أن و�� للمساومة، و��

 .الجزئيات لهذه با��ٔصول و�� بالجذور، لها صلة �� مصادفة مجرد العارض التشابه هذا إن: ذلك بعد

 مساومة يأ  يقبل ولن الحلول، أنصاف يقبل لن إنه. التحدي وهذا ا�ٕ�صرار وهذا الوضوح بهذا متسلحاً  الداعية يكون أن بد ف��

 .الض��ل هو ذلك ماعدا وأن يتعدد، �� واحد الحق أن من يقين على ��ٔنه. ا�ٕ�ط��ق على الجانب هذا في

 ا�نْ  َذْرُهمْ َواحْ  ا�ْهَواَءُهمْ  َتت�ِبعْ  َوَ�� الل�هُ  ا�ْنَزلَ  ِبَما َبْيَنُهمْ  اْحُكمْ  َوا�نِ ﴿ : كثيرة متواترة المعنى هذا في القراآنية وا��آيات"

 ﴾ ا�ْهَواَءُهمْ  َتت�ِبعْ  َوَ�� ا�ِمْرتَ  َكَما َواْسَتِقمْ  َفاْدعُ  َفِلَذلِكَ ﴿ ]. ٤٩: المائدة[ ﴾ ٕاَِلْيكَ  الل�هُ  ا�ْنَزلَ  َما َبْعضِ  َعنْ  َيْفِتُنوكَ 

نِ  ا�َضل�  َوَمنْ  ا�ْهَواَءُهمْ  َيت�ِبُعونَ  ا�ن�َما َفاْعَلمْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا َلمْ  َفٕاِنْ ﴿ ]. ١٥: الشورى[  الل�هِ  ِمنَ  ُهًدى ِبَغْيرِ  َهَواهُ  ات�َبعَ  ِمم�

الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْهِدي َ�� الل�هَ  ٕاِن�   ا�ْهَواءَ  َتت�ِبعْ  َوَ�� َفات�ِبْعَها اْ���ْمرِ  ِمنَ  َشِريَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناكَ  ثُم� ﴿ ]. ٥٠: القصص[ ﴾ الظ�

ٕاِن�  َشْيًئا الل�هِ  ِمنَ  َعْنكَ  ُيْغُنوا َلنْ  ٕاِن�ُهمْ ۞  َيْعَلُمونَ  َ�� ال�ِذينَ  الِِمينَ  َو  ﴾ ِقينَ اْلُمت�  َولِي�  ل�هُ َوال َبْعضٍ  ا�ْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  الظ�

 ].٥٠: المائدة[ ﴾ ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ  ُحْكًما الل�هِ  ِمنَ  ا�ْحَسنُ  َوَمنْ  َيْبُغونَ  اْلَجاِهِلي�ةِ  ا�َفُحْكمَ ﴿ ]. ١٩-١٨: الجاثية[

ٕاما والرسول، لله ا��ستجابة ٕاما. لهما ثالث �� ٔامران فهما ٕاما الله حكم ٕاما. الهوى اتباع و  ٕاما. الجاهلية حكم و

ٕاما كله الله ٔانزل بما الحكم  مجال انهسبح الله من الجازم الصريح التوكيد هذا بعد وليس.. الله ٔانزل عما الفتنة و

 "..للمحال ٔاو للجدال

 رقمف على دائماً  وهو ا��ختيار، من حالة في دائماً  فهو. أحدهما يختار أن وعليه الطريقان، أمامه دائماً  ا�ٕ�نسان أن نعلم وكما

 في سواء ا��ٔخرى؛ ويترك ناحية يختار أن وعليه ازدواج، أمامه دائماً  فا�ٕ�نسان. ا�ٕ�نسان تقابل دائماً  ا��زدواجية وهذه. طريق

 .الحياة شئون في يتناوله فيما أو طبيعته،

 َوَنْفسٍ ﴿  �زدواجا� هذا فيه أيضا الداخلي وتركيبه. باستمرار بينهما يختار أن وعليه الباطل، وطريق الحق طريق أمامه دائماً  فهو

اَها َوَما  وفيما داخله في فا�ٕ�نسان].. ١٠: البلد[ ﴾ الن�ْجَدْينِ  َوَهَدْيَناهُ ﴿ ].. ٨-٧: الشمس[ ﴾ َوَتْقَواَها فُُجوَرَها َفا�ْلَهَمَها۞  َسو�

: الكهف[ ﴾ فَْلَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْليُْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ ﴿ .. يشاء ما يختار أن دائماً  وعليه طريق، مفرق في دائماً  حياته في يقابله

٢٩ .[ 

 في سلب أو غموض هناك ليس.. جديد تحدٍ  .."البشرية قيادة من الجاهلية ٕاقصاء هي ٕاذن ا�ٕ�س��م وظيفة": يقول ثم

 من نوع أي ليقبل و�� معه، ليصطلح ��. الجاهلي الواقع على وثورة بانق��ب جاء أنه المسلم يدرك أن بد ��. ا��ٔمور هذه

 ا�ٕ�س��م ينب مشتركة أرض هناك وليس. مشتركة أرض على ل��لتقاء حوار ��ٔنه -الجاهلي بالمفهوم- حوار هناك وليس.. التناز��ت
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 جاهليةال هذه ليهدم جاء قد فهو. ا�ٕ�ط��ق على ذلك في با��ٔمل إحساس أي للجاهلية يعطي أن للمسلم يجوز و��. والجاهلية

 .ا��لتقاء هذا في أمل أي يعطيهم ف��. الوجود عن ويقصيها

 قلالمست الخاص، منهجه على القيادة هذه وتولي البشرية، قيادة من الجاهلية ٕاقصاء هي ٕاذن ا�ٕ�س��م وظيفة"

 البشرية رد نم ينشأ  الذي الخير. واليسر للبشرية الخير الرشيدة القيادة بهذه يريد.. الخصائص ا���صيل الم��مح،

 المستقل، ،الخاص منهجه على القيادة هذه وتولي البشرية، حركة بين التنسيق من ينشأ  الذي واليسر خالقها، ٕالى

 ٔالهس حين عامر بن ربعي قال كما ٔاو. الهوى حكم من وتخلص لها، الله ٔاراده الذي الكريم المستوى ٕالى ترتفع

 الله بادةع ٕالى العباد عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا الله: "جوابه فكان بكم؟ جاء الذي ما: الفرس قائد رستم

 "".ا�ٕ�س��م عدل ٕالى ا��ٔديان جور ومن وا��آخرة، الدنيا سعة ٕالى الدنيا ضيق ومن وحده،

 لكي ��ٔنفاسا ��لتقاط فرصة يعطيها أ�� ويجب. للجاهلية التحدي وبهذا ا�ٕ�صرار وبهذا اليقين بهذا يكون أن بد �� فالمسلم

 . دينه أو الداعية نفس إلى َمنفذاً  تجد

 : يقول.. جديد وتحدٍ 

 وعاداتهم ؤاوضاعهم ؤانظمتهم تصوراتهم في الممثلة الناس شهوات على ليربت ٕاذن ا�ٕ�س��م يجيء لم"

.. واءس الغرب في ٔاو الشرق في ا��آن، فيه البشرية تخوض ما ٔاو ا�ٕ�س��م، مجيء عاصر ما منها سواء.. وتقاليدهم

 لحياةا لينشئ جاء. الخاصة ٔاسسه على البشرية الحياة ويقيم نسخًا، وينسخه ٕالغاًء، كله هذا ليلغي جاء ٕانما

 ."ارتباطاً  بمحوره وترتبط انبثاقًا، منه تنبثق حياة لينشئ. ٕانشاءً 

 مع طابهخ وفي نفسه في المسلم يقرر التحدي وبهذا ا��ستع��ء، وبهذا ا�ٕ�صرار، وبهذا الدقيق، الحسم وبهذا الوضوح، بهذا

 .. بها جاء التي الخاصة أسسه على الحياة ويقيم نسخاً، وينسخها الجاهلية هذه ليلغي جاء أنه الجاهلية

. منها ليستو  هي، ليست ولكنها. الجاهلية في الناس يعيشها التي الحياة في جزئيات منه جزئيات تُشاِبه وقد"

 شجرة تلك. تماماً  مختلف فهو الشجرة ٔاصل ٔاما. الفروع في الجانبي الظاهري التشابه هذا مصادفة مجرد هي ٕانما

ي�ُب  َواْلَبَلدُ ﴿ : البشر ٔاهواء تطلعها شجرة وهذه الله، حكمة تطلعها ْذنِ  َنَباتُهُ  َيْخُرجُ  الط�  َيْخرُجُ  َ�� َخُبثَ  َوال�ِذي َرب�هِ  ِبٕاِ

 .."]٥٨: ا��ٔعراف[ ﴾ َنِكًدا ٕاِ���

 لىع يكن لم ما يمكن ف��.. الحقيقة في لله عابداً  أو جاداً، يكون أن لديه واضحاً  ا��ٔمر هذا يكن لم إذا للمسلم يمكن ��

 غييراً ت البشرية يغير لكي الله من رسالة حام��ً  يكون وأن السماء، في هي كما ا��ٔرض في الله ألوهية يحقق أن ا��ٔمر لهذا إدراك

 .كام��ً 
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ٕان خبثت ٔانها الجاهلية حقيقة  مظاهرها اختلفت و

.." ؤاصله همغرس في واحد ولكنه وشكله، مظهره في خبثها يختلف.. حديثاً  وَخُبثت قديماً  َخُبثت الجاهلية وهذه"

 كشفهاوي حقيقتها، على ويراها ا�ٕ�دانة، هذه ويدينها الحد، هذا إلى يحتقرها الداعية أن الجاهلية ترى حينما.. اآخر تحدٍ  وهذا

 من لحا بأي النجسة أرضها إلى الطاهرة أرضه من الداعية هذا تزحزح أن في أمل لها يكون �� بحيث.. الشديد الوضوح بهذا

 . ا��ٔحوال

 بمقام و�� سبحانه، هيتهبألو  تليق �� تصورات عنه ويتصورون بالله، يكفرون حينما: التصور في خبث الجاهلية؛ في الذي والَخَبث

 . الظنون به يظنون أو الشركاء، له يّدعون حين.. ا��ٔلوهية هذه

 أخ��قيات عملتست فهي أهدافها، إلى بها تصل أن الجاهلية تحاول التي الوسائل وفى المنهج، في وخبثٌ  الفكر، في وخبثٌ 

 .مغالطة أو افتراًء، أو كذباً  ذلك كان سواء منحطة، وقيم

 ولكنها. دقهمص ا��ٔنبياء تاريخ من وتعلم ا��ٔنبياء، طهر وتعلم حق، على أنهم تعلم وهي ا��ٔنبياء تواجه الجاهلية كانت ودائماً 

 وبين بينهم انواك ولكنهم. ا��ٔنبياء على لخبثهم إسقاط بعملية يقومون كانوا لو كما الخبيثة، الصفات بكل وتتهمهم تغالط

 .والكاذبون الضالون هم أنهم يعلمون أنفسهم

: ألهمس حينما ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع ونراه الرسل، من وغيرهم وإبراهيم نوح حوار في نراه.. أقوامهم مع ا��ٔنبياء حوار في واضح وهذا

 َبْينَ  َلُكمْ  ِذيرٌ نَ  فٕانّي: قَالَ  كذباً، َعَلْيك جربَنا َما: َقالُوا مصدقي؟ ا�ُكْنتُم ،.اْلَجَبل َهَذا سفح من تخرج خي��ً  ا�ن ا�ْخَبرتُكم َلو ا�َرا�ْيتُم

 ١جمعتَنا؟ ا�لَِهَذا َلك َتب�ا: َلهب ا�بُو َفَقالَ  َشِديد َعذابٍ  َيَديْ 

 ثُم� ۞  لظ�الُِمونَ ا ا�ْنتُمُ  إِن�ُكمْ  َفَقالُوا ا�ْنُفِسِهمْ  إَِلى َفرََجُعوا﴿  يعبدونها التي ا��ٔلوهية حقيقة في قومه الس��م عليه إبراهيم جادل ولما

 المغالطة على يصرون ولكنهم الحقيقة، يعرفون فهم].. ٦٥-٦٤: ا��ٔنبياء[ ﴾ َيْنِطُقونَ  َهُؤَ��ءِ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ  ُرءُوِسِهمْ  َعَلى نُِكُسوا

 .��آلهتهم ينتصروا لكي

إل الظلم إلى بها ينـزلقون.. ا��ٔخ��قية الحياة في وخبث والقيم، الوسائل في وخبث التصور، في خبث فهو  وإلى العدوان ىو

 .حديثاً  وَخُبثت قديماً  َخُبثت فالجاهلية.. مختلفة بمكاييل الناس مع الكيل

ال البشر هوى ٕانه"  ٔاو منهم ٔافراد ومصلحة وغرضهم، جهلهم من التخلص يملكون �� الذين المغرضين، الجه�

 تشر�عو  كله، هذا فتنسخ الله شريعة تجيء حتى. والخير والحق العدل على يغلبونها ٔاجناس ٔاو ٔامم ٔاو طبقات

 ."منهم فريق مصلحة به تميل و�� هواهم، يلو�ثه و�� البشر، جهل يشوبه �� تشريعاً  جميعاً  للناس

                                                           
 .٣٥١ص. ١ج. هشام ابن سيرة ١
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 لجاهليةا هذه هي التاريخ جاهليات أخبث أن شك و��. كام��ً  خبثاً  خبيثة أنها الجاهليات؛ كل في كثيرة هذا على وا��ٔمثلة

 .اليوم نعيشها التي

  منهجه مع منهجاً  يقبل �� فهو به؛ يشرك ٔان يغفر �� الله ٔان كما

 واحد، ظامن في بينهما ا��لتقاء يستحيل فٕانه الناس، ومناهج الله منهج طبيعة بين ا���صيل الفارق هو هذا و��ٔن"

 �� الله ٔان وكما .هناك من ونصفه هنا من نصفه منهج تلفيق ويستحيل. واحد وضع في بينهما التوفيق ويستحيل

 جهو  على تلك هي هذه ��ٔن. بسواء سواء كتلك هذه.. منهجه مع منهجاً  يقبل �� هو فكذلك. به ُيشَرك ٔان يغفر

 ."اليقين

 الحياة وخلوص وجل، عز الله لعبادة ا�ٕ�نسان خلوص هو التوحيد معنى.. الشرك ومفهوم التوحيد مفهوم في دقيق معنى وهذا

 .وجل عز الله وهيمنة الله لسلطان

 كتشار  أو تختص أنْ  لقوة أو ��ٔحدٍ  أن�  الناس اد�عى فٕاذا. صفاته أو خصائصه إحدى في الله مع شيء أي دخول هو والشرك

 .وجل عز الله يقبله �� الذي الشرك فهو خصائصه إحدى في الله

 اْلَخْلقُ  لَهُ  ا�َ�� ﴿ منهجه غير منهج اتخاذ في به يشرك أن يقبل �� أيضاً  فهو الخلق، في أحد به يشرك أن يغفر �� الله أن فكما

 ]٥٤:ا��ٔعراف[﴾  َواْ���ْمرُ 

 ذلكك عطف وفي وقوة، ثقة في للناس تقدم ٔان يجب ا�ٕ�س��م حقيقة

 ورحمة

 في لجلجنت �� بحيث للناس، ا�ٕ�س��م نقدم ونحن نفوسنا في والوضوح القوة من تكون ٔان ينبغي الحقيقة هذه"

ل ٕاليه ئونيفي حين ا�ٕ�س��م ٔان يستيقنوا حتى نتركهم و�� منها، شك في الناس َنَدع و�� نتلعثم، و�� بها ا�ٕ�د��ء  سيبد�

ل.. تبدي��ً  حياتهم ل كما. كلها الحياة عن تصوراتهم سيبد�  .."كذلك ٔاوضاعهم سيبد�

 و�� تلعثمن و�� نتلجلج أ�� يشترط ولكن.. بوضوح الحقيقة يقدم بأن يكتفي �� حيث.. التحدي مظاهر من مظهر أيضاً  هذا

 أن ستيقنواي حتى نتركهم و�� واضحة، غير أنها أبداً  الناس يظن لكي�� الحقيقة، هذه على نُلح نظل بل.. تقديمها في نتردد

 ليهمع غريب الجدة، تمام جديد بشيء جئناهم أننا للناس نؤكد لم وما هذا، يحدث لم وما. تبدي��ً  حياتهم سيبدل ا�ٕ�س��م

 .يرضاه الذي الحق الب��غ الله عن بل�غنا قد نكون �� فٕاننا تماماً،

إِنْ  َرب�كَ  ِمنْ  إَِلْيكَ  ا�ْنزِلَ  َما َبل�غْ  الر�ُسولُ  ا�ي�َها َيا﴿  القراآن في كثيرة ذلك على وا��ٔدلة  َيْعِصُمكَ  الل�هُ وَ  رَِساَلَتهُ  َبل�ْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  َلمْ  َو

 ]..٦٧: المائدة[ ﴾ اْلَكافِرِينَ  اْلَقْومَ  َيْهِدي َ�� الل�هَ  إِن�  الن�اسِ  ِمنَ 
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ْنِجيلَ  ْوَراةَ الت�  تُِقيُموا َحت�ى َشْيءٍ  َعَلى َلْستُمْ  اْلِكَتابِ  ا�ْهلَ  َيا قُلْ ﴿   أنهم رغم].. ٦٨: المائدة[ ﴾ َرب�ُكمْ  ِمنْ  إَِلْيُكمْ  ا�ْنزِلَ  َوَما َواْ�ٕ�ِ

 الذين �آنا� يفعل وكذلك.. ا��ٔشياء بعض ويحر�مون والمعابد، الكنائس إلى ويذهبون يصلون، كانوا حيث أشياء، على كانوا

 مع ركأش فكأنما جزئية في الله مع يشرك الذي ��ٔن شيء، على ليسوا أنهم يفهموا أن بد �� ولكنهم مسلمون، أنهم يزعمون

 .﴾ َشْيءٍ  َعَلى َلْستُمْ ﴿  كام��ً  شركاً  الله

 ].. ٦: الكافرون[ ﴾ ِدينِ  َولِيَ  ِدينُُكمْ  َلُكمْ ﴿  وجل عز الله ويقول

إِن�ا﴿   ]..٢٤: سبأ [ ﴾ ُمِبينٍ  َضَ��لٍ  فِي ا�وْ  ُهًدى َلَعَلى إِي�اُكمْ  ا�وْ  َو

َ��لُ  إِ��� اْلَحق�  َبْعدَ  َفَماَذا﴿   ].. ٣٢: يونس[ ﴾ الض�

 ].. ٢: التغابن[ ﴾ ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكافِرٌ  َفِمْنُكمْ  َخَلَقُكمْ  ال�ِذي ُهوَ ﴿ 

 ].. ٣٥: القلم[ ﴾ َكاْلُمْجِرِمينَ  اْلُمْسِلِمينَ  ا�َفَنْجَعلُ ﴿ 

ي�َئاتِ  َيْعَملُونَ  ال�ِذينَ  َحِسَب  ا�مْ ﴿   ].. ٤: العنكبوت[ ﴾ َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  َيْسِبُقوَنا ا�نْ  الس�

ي�َئاتِ  اْجَترَُحوا ال�ِذينَ  َحِسَب  ا�مْ ﴿  الَِحاتِ  َوَعِملُوا اآَمنُوا َكال�ِذينَ  َنْجَعَلُهمْ  ا�نْ  الس�  ﴾ َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  َوَمَماتُُهمْ  َمْحَياُهمْ  َسَواءً  الص�

 ]..٢١: الجاثية[

 هذه هوايُواجَ  أن بد �� وأنهم اآخر، شيء على وهم شيء على أننا تردد أدنى دون تحدد وهي الكريم، القراآن في يرةكث فا��آيات

إِن�ا﴿ ..﴾ ِدينِ  َولِيَ  ِدينُُكمْ  َلُكمْ ﴿ .. ﴾ َشْيءٍ  َعَلى َلْستُمْ ﴿  المواجهة  ..﴾ ُمِبينٍ  َضَ��لٍ  فِي ا�وْ  ُهًدى َلَعَلى إِي�اُكمْ  ا�وْ  َو

ل ليهإ  يفيئون حين ا�ٕ�س��م ٔان يستيقنوا حتى نتركهم و��".. ا��ٔمر هذا بيان في لجلجة و�� غمغمة هناك ليست  سيبد�

 منها يراً خ ليعطيهم سيبدلها. كذلك ٔاوضاعهم سيبدل كما. كلها الحياة عن تصوراتهم سيبدل.. تبدي��ً  حياتهم

لها. ُيقاس �� بما  بحياة ال��ئق الكريم المستوى ٕالى ٔاقرب ويجعلهم ٔاوضاعهم، ويرفع تصوراتهم ليرفع سيبد�

 .."فيها هم التي الهابطة الجاهلية ٔاوضاع من شيئاً  لهم يبقي ولن. ا�ٕ�نسان

 لجزئياتا بعض جانب في أو.. البحت العلمي الجانب في أو.. المعرفة في سواء ا�ٕ�ط��ق؛ على خير أي من هذا يحرمهم ولن

 عن تماماً  يختلف كبير أصل إلى مشدودة ستكون ��ٔنها -قلنا كما- هي تكون لن ولكنها ا�ٕ�س��مي، النظام مع تتشابه قد التي

 .والحق الطهر ا�ٕ�س��م وأصل.. والنكد الخبث الجاهلية فأصل... الجزئيات هذه إليه تشد الذي ا��ٔصل

 ٔانه كما الوضعية، ا��جتماعية المذاهب من مذهب ٔاي هو ليس ا�ٕ�س��م ٔان يدركوا حتى الناس ندع ٔا���  يجب"

ٕانما.. جميعاً  وراياتها وشياتها ٔاسمائها بشتى.. الوضعية الحكم ٔانظمة من نظام ٔاي ليس  .."!فقط ا�ٕ�س��م هو و

 .. والقوة ا��ستع��ء مطلق هذا

 ..جميعاً  اوراياته أسمائها بشتى الجاهلية أنظمة من نظام أو مذهب أي مع إس��منا يتشابه أن تماماً  نرفض أننا يعرفوا أن بد ��
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 يحقق لذيا ا�ٕ�س��م. المستقلة ؤاوضاعه المستقل، وتصوره المستقلة بشخصيته ا�ٕ�س��م".. فقط ا�ٕ�س��م هو وإنما

 مباشرة الصادر الجميل المتناسق النظيف الرفيع ا�ٕ�س��م. ا��ٔوضاع هذه وراء من كله به تحلم مما خيراً  للبشرية

 ."الكبير العلي الله من

 البشرية ا��ٔنظمة مع مقابلة كفة في ا�ٕ�س��م يضعوا أن للمسلمين يجوز و��. الكبير العلي من صادراً  ا�ٕ�س��م يكون أن شرفاً  وكفى

 . ا�ٕ�ط��ق على الجاهلية

 لهم قدمن ونحن الناس نخاطب سيجعلنا بطبيعته ا�ٕ�دراك هذا فٕان النحو، هذا على ا�ٕ�س��م حقيقة ندرك وحين"

 .."ورحمة كذلك عطف وفى وقوة، ثقة في ا�ٕ�س��م،

 . الب��غ هذا حقيقة عن تحدث أن بعد الب��غ منهج عن يتحدث هنا بدأ 

 هذا فٕان.. والمواجهة والقوة ا�ٕ�صرار من الداعية به يتسلح أن ينبغي ما ندرك وحينما الصورة، بهذه ا�ٕ�س��م حقيقة ندرك وحينما

 يستيقن الذي ثقة.. ورحمة كذلك عطف وفي وقوة، ثقة في".. للناس ا�ٕ�س��م نقدم ستجعلنا القوة وهذه الواضح ا�ٕ�دراك

 .يسعدهم كيف يعرف وهو البشر، شقوة يرى الذي وعطف. الباطل هو الناس عليه ما ؤان الحق هو معه ما ٔان

 "!هدى بعده ليس الذي الهدى ٔاين يعرف وهو الناس ض��ل يرى الذي ورحمة

 وهو ا�ٕ�نسان يمنع �� ا�ٕ�س��م، به جاء ما وبين الجاهلية أهل عليه ما وبين.. الجاهلية وبين ا�ٕ�س��م بين التميز بهذا ا�ٕ�دراك هذا

 البشرية لىع يعطف أن من ذلك يمنعه ��.. الخبيثة حقيقتها على الجاهلية ترى التي النظرة وبهذه القوة، وبهذه الثقة بهذه

 . عليها العطف وعين الرحمة عين لها الحق هذا بيان في ��ٔن يرحمها، وأن كذلك

 لذنبا ومن والمعاناة، الشقاء وهدة من شقوتها في الغارقة الشقية الجاهليات هذه مثل لينقذوا جاءوا قد ا��ٔنبياء أن شك و��

 .الرفعة وإلى الرحمة وإلى الخير إلى حياتها، جوانب كل في يسري الذي

 عدمو  ا�ٕ�س��م، مع ا��لتقاء في أمل أي الجاهلية إعطاء وعدم الكامل، والوضوح الكاملة الصراحة منهج.. الواضح المنهج فهذا

 إلى ينقلهم نأ  على يحرص فهو.. الجاهليين لذوات احتقار أي أو قسوة أي الداعية قلب يحمل أن يعني �� البيان في اللجلجة

 .همبأنفس أنفسهم من بهم أرحم -العكس على- فهو. به َنِعم الذي الخير وإلى أحسه، الذي الهدى وإلى عرفه، الذي الحق

 غاية عهمم صرحاء سنكون.. المنحرفة وتصوراتهم شهواتهم على نربت ولن تدسسًا، با�ٕ�س��م ٕاليهم نتدسس لن"

 بشيء ناجئ أننا تماماً  لها نوضح وأن تُدعى، ماذا إلى تعرف أن ينبغي فالجاهلية. الب��غ منهج صلب هو فهذا "..الصراحة

 .عليه هي عما تماماً  يختلف

 ضاعا��ٔو  هذه.. يطهركم ٔان يريد والله نجس فيها ٔانتم التي الجاهلية هـذه.. الصراحة غاية معهم صرحاء سنكـون"

 الذي هذا. .يرفعكم ٔان يريد والله دون، تحيونها التي الحياة هذه.. يطي�بكم ٔان يريد والله خبث، فيها ٔانتم التي

 كمتصورات سيغير وا�ٕ�س��م.. ويسعدكم ويرحمكم عنكم يخفف ٔان يريد والله ونكد، وبؤس شقوة فيه ٔانتم
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ٕالى تعيشونها، التي الحياة هذه معها تنكرون ٔاخرى حياة ٕالى وسيرفعكم وقيمكم، ؤاوضاعكم  ٔاخرى ٔاوضاع و

ٕالى ومغاربها، ا��ٔرض مشارق في ٔاوضاعكم معها تحتقرون  ـيف السائدة قيمكم مـن معها تشمئزون ٔاخرى قيم و

 .."جميعاً  ا��ٔرض

 بحيث لناس،ل ا�ٕ�س��م تقديم في والصراحة الوضوح ثم.. ابتداءً  الداعية نفس في يكون أن ينبغي الذي الوضوح وبهذا هكذا،

 أن زيجو  ف�� ا�ٕ�س��م، بهذا أخذوا هم إذا عليه مقبلون هم ما حقيقة يخفي و�� يجاملهم، و�� إليهم يتدسس و�� يخدعهم ��

 ونهاتعيش التي الحياة هذه وأن. ونجسها الجاهلية هذه خبث من الناس ليطهر جاء ا�ٕ�س��م وأن نجس، الجاهلية هذه أنّ  نخفي

 العدالة ليقيم جاء ا�ٕ�س��م هذا وأن ا��ٔرض، هذه في الخ��فة مرتقى إلى يرفعكم أن يريد الله وأن الحيوان، حياة من أحط حياة

 تعيشون لذيا والنكد الشقوة هذه عن بعيداً  والرِفعة وا��ٔخوة ا�ٕ�نسانية بمشاعر تشعرون ويجعلكم الكفاية، ويقيم ا��ٔمن ويقيم

 قيم تعرفون اوحينم. تعيشونها التي ا��ٔوضاع وهذه القيم هذه من ويرفعكم كبشر، بكم تليق وموازين قيما لكم فيجعل فيه،

 . جميعاً  ا��ٔرض في السائدة قيمكم من وتشمئزون فيها، كنتم التي أوضاعكم ستحتقرون فيها وتعيشون ا�ٕ�س��م وموازين

: أيضا لهم يقولوس. الكاملة بصورته للناس يوضحه أن عليه ثم أو��ً، نفسه داخل الوضوح بهذا متسلحاً  الداعية يكون أن بد ف��

ٕاذا"  ونيتكتل -الدين هذا ٔاعداء- ٔاعداءكم ��ٔن ا�ٕ�س��مية، للحياة واقعية صورة تروا لم -لشقوتكم- ٔانتم كنتم و

د ودون الحياة، هذه قيام دون للحيلولة  نم ضمائرنا في ممثلة -لله والحمد- رٔايناها قد فنحن الصورة، هذه تجس�

 "!مجيئه في نشك �� الذي للمستقبل المبدع وتصورنا وتاريخنا وشريعتنا قراآننا خ��ل

 ثقة في ليقو  أن يستطيع حتى.. به وعاش وتذوقه، القراآن، وهذا الدين هذا ظ��ل في عاش قد المسلم الداعية يكون أن بد ��

 يقوم أن وند يحولون ا�ٕ�س��م أعداء كان وإذا. ا�ٕ�س��م إلى ينتقلون حينما ويتنعمون ويفرحون سيسعدون أنهم: المدعوين لهؤ��ء

 يعيشون نالذي الدعاة فٕان. الخير وهذا الجاهلية أهل بين حال مما -محيط في جزيرة على ولو ا��ٔرض، من بقعة في ولو- ا�ٕ�س��م

 ومع هم،سلف ومع تاريخهم مع عاشوه قد فهم.. المسلم المجتمع يقم لم وإن حتى النعمة هذه تذوقوا قد حياتهم في ا�ٕ�س��م

 .الدين هذا قيم ومع القراآن مع يتعامل حينما ا�ٕ�نسان قلب في تنبت التي المشاعر

 التي الصورة هي هذه و��ٔن الحقيقة، هي هذه ��ٔن ا�ٕ�س��م، لهم نقدم ونحن الناس نخاطب ٔان ينبغي هكذا"

 .."مرة ٔاول الناس بها ا�ٕ�س��م خاطب

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هلرسول الله علمه الذي الرباني المنهج هو وهذا. مرة أول الناس ا�ٕ�س��م خاطب فهكذا.. للناس الحقيقة نقول أن بد ف��

 . ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول ونتأسى نرتبط أن مطالبون ونحن. به وأمره

 إلى موهدته من سينقلهم فا�ٕ�س��م ناحية؛ من الحقيقة هي هذه ��ٔن الصراحة، وهذه الوضوح بهذا الناس نخاطب أن فينبغي

 ..ا��ٔمر هذا في مخيرين لسنا فنحن ا�ٕ�س��م، بها نُبلّغ أن الله أمرنا التي الطريقة هي الطريقة هذه و��ٔن القمة، هذه

. يةللبشر  الله كلمة وهو رباني، منهج فا�ٕ�س��م .".الحقيقة هي هذه ��ٔن عل، من ٕاليهم نظر" مرة أول جاء حين وا�ٕ�س��م

 فوق من همليبلغ رسوله وأرسل. الكتاب أهل من بقايا إ�� وعجمهم عربهم جميعاً  الناس فمقت جميعها، البشرية إلى نظر والله
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 جاء أنه تأكداً م يكون أن بد ��.. ومستعلية عالية نظرته تكون أن للداعية بد ف��. الحقيقة هذه العرش فوق ومن سماوات، سبع

 من جزء كوني أن بد �� بالحق ا��ستع��ء وهذا. الجاهلية أفق من وأعظم وأطهر أعلى أفق من.. البشرية هذه إلى الله من مبتعثاً 

 .الحقيقة هي هذه ��ٔن عل، من إليهم ينظر أن بد ��.. الداعية شعور

 قوامهم،أ  يكرهون �� والدعاة وا��ٔنبياء الرسل ��ٔن .."طبيعته في كذلك حقيقة ��ٔنها والعطف الحب بلغة وخاطبهم"

 وأن لهم، ةالحقيق هذه يوصلوا أن أجل من المتاعب من كثير لتحمل ومستعدون عليهم، ويعطفون يحبونهم هم بالعكس، وإنما

 . الشقاء هذا من البشرية هذه ينقذوا

 و�� فيها موضغ �� كاملة مفاصلة فاصلهم نفسه الوقت وفي حقيقته، من جزء هي التي والعطف الحب بلغة خاطبهم فا�ٕ�س��م

 هو نهوأ  الله، عند من جاء الدين هذا بأن العميق وا�ٕ�حساس ا��ستع��ء، واحد؛ مزيج في كله هذا. طريقته هي هذه ��ٔن تردد،

 من البشرية هذه ذينق أن يريد -فع��ً - ��ٔنه والعطف، الحب بلغة ومخاطبتهم الجاهلية، فيه تعيش الذي الباطل مقابل في الحق

 . البائس واقعها

 الكاملة المفاصلة من كذلك بد �� والرحمة والعطف والقوة الثقة مع

 .طبيعته في كذلك حقيقة ��ٔنها والعطف الحب بلغة وخاطبهم. الحقيقة هي هذه ��ٔن عل، من ٕاليهم نظر"

 تهمحيا يمس لن ٕانه: ٔابداً  لهم يقل ولم.. طريقته هي هذه ��ٔن تردد و�� فيها غموض �� كاملة مفاصلة وفاصلهم

 بعضنا قولي كما.. ٔالفوها التي ؤاوضاعهم نظمهم يشبه ٔانه ٔاو! طفيفة بتعدي��ت ٕا�� وقيمهم وتصوراتهم ؤاوضاعهم

 اشتراكية" عنوان تحت ومرة"! ا�ٕ�س��م ديمقراطية: "عنوان تحت مرة.. ا�ٕ�س��م ٕاليهم يقدم وهو للناس اليوم

 لتعدي��ت ��إ  ا�ٕ�س��م من تحتاج �� عالمهم في القائمة والقانونية والسياسية ا��قتصادية ا��ٔوضاع بأن ومرة"! ا�ٕ�س��م

 "!الشهوات على والتربيت الناعم التدسس هذا اآخر ٕالى!!! طفيفة

 داعالخ ومن الكذب من الناس ليرفع جاء إنما فهو. يتملق أن و�� يخدع أن و�� يكذب أن يمكن �� فا�ٕ�س��م.. اآخر تحد وهذا

. الله عند نم جاء كما با��ٔمر يصدع أن بد �� الحقيقة؟ غير لهم ليقول يأتي فكيف. الصدق وإلى الحقيقة إلى التملق، ومن

 تغييرال وأن بسيط، ا��ٔمر وأن حياتهم، من يغير لن بأنه يخدعهم أن و�� بنظمهم، نظمه يشب�ه أن و�� إليهم، يتدسس أن ��

 على لتربيتوا الناعم التدسس هذا اآخر إلى.. كثيراً  تخسروا ولن سهلة، ستكون الحياة وأن بعيدة، ليست النقلة وأن طفيف،

 .الشهوات

.. ليةالجاه تملق أو الشهوات، على التربيت ذلك يمارس أن و�� وخداع، كذب ��ٔنه التدسس ذلك يمارس أن للمسلم يجوز ��

إِنْ  َرب�كَ  ِمنْ  إَِلْيكَ  ا�ْنزِلَ  َما َبل�غْ  الر�ُسولُ  ا�ي�َها َيا﴿  الله على كذب قد يكون وإ��  ِمنَ  ْعِصُمكَ يَ  َوالل�هُ  رَِساَلَتهُ  َبل�ْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  َلمْ  َو

 .الناس من يعصمك والله.. منهم تخش و��.. تتملقهم و��.. إليهم تتدسس ��].. ٦٧: المائدة[ ﴾ الن�اسِ 
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 بعيدة واسعة نقلة ا�ٕ�س��م واحة ٕالى الجاهلية شقوة من النقلة

 دة،بعي واسعة نقلة ا�ٕ�س��م ٕالى ا��ٔرض وجه تعم التي الجاهلية هذه من وا��نتقال. جداً  مختلف ا��ٔمر إن. ك��"

 لن بشريةال تعانيها التي الشقوة وهذه. وحديثاً  قديماً  الجاهلية الحياة لصور تماماً  مغايرة ا�ٕ�س��مية الحياة وصورة

. البعيدة لواسعةا النقلة تلك ٕا�� منها البشر جيُين ولن. وا��ٔوضاع النظم جزئيات في طفيفة تغييرات عنها يرفعها

 رب محك ٕالى العبيد ٔاحكام ومن البشر، رب نظام ٕالى البشر نظم ومن الخالق، منهج ٕالى الخلق مناهج من النقلة

 . العبيد

 ."لبس و�� منها شك في الناس ندع ؤا�� ونصدع، بها نجهر ٔان يجب مثلها وحقيقة. حقيقة هذه

 ما قيقةح يدرك ولم بعد، ا�ٕ�س��م فهم قد يكون لن ذاته هو فٕانه واسعة نقلة أنها الداعية يشعر لم وإذا.. جداً  هائلة فالنقلة

 .إليها الناس يدعو أن ينبغي التي النقلة هذه هو ينتقل ولم إليه، الناس يدعو

 نقلة أنهاب نخدعهم أن ينبغي و��.. واسعة نقلة وأنها.. بعيدة نقلة أنها الناس يعرف أن بد و��. جداً  وهائلة.. جداً  واسعة النقلة

 .وواسعة ضخمة نقلة أنها الحقيقة وإنما. الحقيقة ليست هذه.. بسيط تغيير أو قليلة خطوات أو بسيطة

 .��ئم لومة الله في نخشى و�� ونصدع، بها نجهر أن بد �� مثلها وحقيقة

 نهم ؤاشفقوا هذا مثل كرهوا كذلك الناس ولكن. ويشفقون منه يجفلون وقد ا��ٔمر، ٔاول في هذا الناس يكره وقد"

ر ٔان واآذاهم ٔاجفلوا. ا�ٕ�س��م ٕالى بالدعوة العهد ٔاول في  اعهم،ٔاوض وينكر اآلهتهم، ويعيب تصوراتهم، ملسو هيلع هللا ىلص محمد ُيحق�

 وقيمها ليةالجاه ٔاوضاع غير وتقاليد وقيماً  ٔاوضاعاً  معه المؤمنة وللقلة لنفسه ويتخذ وتقاليدهم، عاداتهم ويعتزل

 . وتقاليدها

 نْ مِ  َفر�تْ ۞  ُمْسَتْنِفَرةٌ  ُحُمرٌ  َكا�ن�ُهمْ ﴿ : منه ٔاجفلوا والذي مرة، ٔاول يعجبهم لم الذي الحق ٕالى فاءوا ثم ماذا؟ ثم

 .."]٥١-٥٠: المدثر[ ﴾ قَْسَوَرةٍ 

 قد الذي هو جداً  وبعيدة هائلة النقلة بأن الصراحة وهذه الحسم وهذا الوضوح وهذا الصدع هذا إن: ذلك بعد سيقول وكما

 . ا��ستقامة إلى الناس يدفع

 فىو  ل��ٔخ��قيات، المنحطة الصور هذه ومع ا��ٔكاذيب، هذه ومع الباطل هذا مع الطويلة حياتها عاشت التي الجاهلية ولكن

 قدرتهم عن تماماً  بعيداً  ويرونه مقبول، وغير غريباً  ويرونه منه، يجفلون الحق يأتيهم حينما.. قيود بأي المقيدة غير الحرية هذه

 . له يستجيبوا وأن معه يلتقوا أن على
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 الحق من ينفرون فهم.. ﴾ قَْسَوَرةٍ  ِمنْ  فَر�تْ ۞  ُمْسَتْنِفَرةٌ  ُحُمرٌ  َكا�ن�ُهمْ ﴿  لشأنهم محقراً  وصفاً  وصفهم قد القراآن أن شك و��

 من رتف مستنفرة حمر كأنهم الحق من ويهربون يجرون فهم.. وتجري منه فتخشى يهاجمها، أسداً  ترى حينما الحمر تنفر كما

 . قسورة

 وهم ةً عاتي حرباً  وحاربوه. مكة في ضعاف وهم شديداً  عذاباً  أهله وعذبت. قوة بكل ا�ٕ�س��م حاربت قد الجاهلية أن شك و��

 .المدينة في أقوياء

 ٔان العاتية الجاهلية حاولت مهما الدعوة في كامنة القوة عناصر

 بها تعصف

 تىح اليوم منها أقوى ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد في الدعوة تكن ولم. ذلك قبل كانت مما أضعف وضع في ليست ا��آن والدعوة

 أنهمو  قوة، أكثر كانوا معه ومن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأن ضراوة، أقل كانت القديم الزمن في الجاهلية بأن اعتذار أو شبهة هناك تكون

. .ا��آن منها ٔافضل و�� ٔاقوى وضع في عهدها ٔاول في الدعوة تكن ولم"... الصريحة المواجهة هذه على قادرين كانوا

 والسلطان الجاه ٔاصحاب من مطاردة مكة، شعاب في محصورة وكانت الجاهلية، من مستنكرة مجهولة كانت

 بادئهام كل تنكر عاتية ضخمة ٕامبراطوريات بها تحف وكانت كله، العالم في زمانها في غريبة وكانت فيها،

 .."قوية غداً  هي وكما قوية، اليوم هي كما قوية، كانت كله هذا مع ولكنها. ؤاهدافها

 كما وسيظل كان الجاهلية من الدعوة وموقف الدعوة من الجاهلية موقف

 هو

 المنهج هذا كان ولذلك. أفضل كانت الماضي في ا��ٔوضاع بأن اعتذار أي هناك يكون أن يجوز و�� ُشبهة، هناك فليست

 . هي هي أيضا الجاهلية ��ٔن هو هو المنهج. ا��آن الواقع مع يتناسب

 تكن ولم التاريخ، من نعلم كما عنيفاً  موقفاً  منه وقفوا وإنما. يسر في الناس يتقبله ولم بسهولة، ينتشر لم ا�ٕ�س��م أن رأينا وكما

 . المعاصرة الجاهليات من عتوا بأقل الروم و�� الفرس إمبراطورية

 في كامنة الحقيقة القوة عناصر ٕان.. قوية غداً  هي وكما قوية، اليوم هي كما قوية، كانت كله هذا مع ولكنها"

 هذا في تكمن ٕانها. حرجاً  ٔاشدها وفى الظروف ٔاسوأ  في تعمل ٔان تملك فهي ثم�  ومن. ذاتها العقيدة هذه طبيعة

. واضحة ورةبص مرة أول الجاهلية أدركته وقد. يدركوه كي جهداً  الناس من يحتاج �� بسيط فالحق .."الواضح البسيط الحق

 .الشعواء الحرب هذه يحاربونه هم هذا أجل ومن كذلك، واضحة صورة في ا��آن الجاهلية وتدركه
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 تقاوم ٔان تملك �� التي الفطرة مع تناسقها وفي. عليه تقوم الذي الواضح البسيط الحق هذا في تكمن ٕانها"

 أن طيعتست �� ولذلك. أعماقها من تعرفه الفطرة، مع تجاوب وله الفطرة، على سلطان له الدين فهذا .."طوي��ً  سلطانها

 .. حين بعد ولو له تخضع أن بد ف��. طوي��ً  تقاومه

 .باستمرار أرقى وإلى أعلى وإلى ا��ٔمام إلى .."التقدم طريق في صعداً  البشرية قيادة على قدرتها وفي"

  ..والسياسية والعسكرية وا��ٔخ��قية والروحية المادية الحياة أوجه كل في الناس يرفع أنه دائماً  أثبت الدين فهذا

 .ذلك دبع ومعلميه العالم سادة ليكونوا العربية الصحراء في كانوا الذين ا��ٔعراب هؤ��ء رفع حينما قبل من هذا حدث وقد

 شهوات على يربت �� الدين فهذا .."المادية قواها بكل الجاهلية تواجه وهي هذه صراحتها في تكمن ٔانها كما"

 .وبركة ورحمة خير بأنه الناس إشعار مع صدعا، بالحق يصدع إنما. تدسسا إليها يتدسس و�� الجاهلية،

 . الحق هذا إلى الناس يدعو حينما الداعية يجمجم أ�� الطبيعي من تجعل والتي الدين، هذا بها يتميز التي القوة عناصر هذه

 صريحةال الصورة بهذه الجاهلية سيقابل أيضا وهو المعارضة، بنفس الدين هذا ستقابل وقت كل في الجاهلية أن شك و��

 .الناصعة الواضحة

 ��و  تملق دون الكامل الواضح للحق ٕا�� تستجيب �� البشرية النفس

 تدسس

. صدعاً  الحقب تصدع حين تستجيب كيف ويعلم قلوبهم ومداخل تكوينهم طبيعة يعلم البشر خلق الذي والله"

 تدسس دونب بالحق يواجه حينما ا�ٕ�نسان هذا أن يعلم -وتعالى سبحانه- والله "!وصوصة و�� تلعثم وب�� وقوة صراحة في

 مالمتلعث المتردد الدعوة صاحب من نفسه إلى أقرب هذا يكون واضحاً، صريحاً  الحق هذا إليه يقدم وحين تملق، وبدون

 في هذا.. الصدق ويحترم الصراحة ويحترم القوة، ويحب الوضوح يحب بطبيعته فا�ٕ�نسان. تدسساً  إليه يتدسس الذي الخائف،

 ويضفي ليها،إ  يدعو التي الدعوة طبيعة من ليس ضعفاً  نفسه إلى يضيف فٕانه الداعية يجمجم حينما ولذلك ا�ٕ�نسان، فطرة

 .أص�� الدين هذا من ليس هواناً  دينه على

 يصدع نأ  يستطيع بحيث الخوف، وعدم والتجرد والقوة وا��ستع��ء اليقين درجة إلى وصل قد أو��ً  هو يكون أن بد �� ثم ومن

 يتدسس ينماح الله سبيل عن الناس يصد قد القوي الصدع هذا بغير ��ٔنه الموقف، هذا يقف ف�� ذلك يستطع لم فٕان بالحق،

 .. بالحق الصدع في يتلعثم حينما أو يتملقهم، حينما أو إليهم،

 التعدي��ت من عليها ٔايسر يكون قد وذلك. حياة ٕالى حياة من الكامل ل��نتقال ا��ستعداد فيها البشرية النفس ٕان"

 ما هل انتقال ؤانظف، ؤاكمل منه ٔاعلى اآخر نظام ٕالى حياة نظام من الكامل وا��نتقال.. كثيرة ٔاحيان في الجزئية

 ا�ٕ�س��مي النظام كان ٕاذا ا�ٕ�س��م، نظام ٕالى الجاهلية نظام من ا��نتقال يبرر الذي ما ولكن.. النفس منطق في يبرره
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 على ��ٔنه. قالمنط ٕالـى ٔاقرب المٔالوف النظام على البقاء ٕان هناك؟ طفيفاً  وتعدي��ً  هنا، طفيفاً  تغييراً  ٕا�� يزيد ��

 ٔانه مادام مطبق، و�� قائم غير نظام ٕالى وا��نتقال لطرحه، ضرورة ف�� والتعديل، ل�ٕ�ص��ح قابل قائم، نظام ا��ٔقل

 "!خصائصه معظم في به شبيه

 ا��ستعداد ويكون يير،التغ النفس تقبل وحينها التضحية، يستحق ا��ٔمر فٕان ا�ٕ�نسان يحوزه لما تماماً  نقيضاً  البديل يكون فحينما

 .. النفس إلى أقرب التكاليف لتحمل

 أعلى أفق.. رحمةً و  وبركةً  خيراً  أكثر أفق ولكنه.. فيه هي عما تماماً  يختلف اآخر أفق إلى ستنتقل أنها تعرف أن بد �� فالبشرية

 .ومقبول منطقي أمر هذا ��ٔن أو��ً، عق��ؤها ينتقل أو الجاهلية، تنتقل قد حينذاك.. شيء كل في

 يضيفه؟س الذي الجديد فما.. اشتراكي ا�ٕ�س��م أن أو ا��شتراكيين، يناسب ا�ٕ�س��م إن بالقول الناس يتدسس حينما ولكن

 !ديمقراطية في نحن الجديد؟ فما! ديمقراطياً  ا�ٕ�س��م كان وإذا.. لله والحمد اشتراكية في فنحن

 أيضاً؟ الجديد فما ليبرالياً  ا�ٕ�س��م كان وإذا

 تعدي��تال هذه إلى حاجة في لسنا نحن: سيقولون ��ٔنهم. الله سبيل عن يصدهم بل الناس، ينفع �� الناعم التدسس وهذا

.. احداً و  ا��ٔمرُ  مادام نحن كما القائم نظامنا في ونحن التعدي��ت هذه فلنضع لتعدي��ت حاجة ثمة هناك كان وإذا البسيطة،

 .اآخر شيء أي أو الليبرالية أو الشيوعية أو الديمقراطية أو ا��شتراكية وهو

 هناك ونيك فعندها عظيم، شيء إلى سننقلكم ونحن.. وانحطاط وضياع وخبث نجس فيه أنتم ما إن لهم يقال حينما ولكن

 .ينتقلوا ��ٔن مبرر

 المخلصين من الكثير فيه يقع فادح خطأ 

 مع صادقاً  يكون �� أنه عن فض��ً .. قضيته يخون أنه عن فض��ً .. الله سبيل عن يصد الحقيقة في فٕانه يجمجم حينما فالداعية

 .. وتعالى سبحانه ربه

 بين منو ! عنه التهمة دفع هم يحاولون متهم كٔانه للناس يقدمونه ا�ٕ�س��م عن يتحدثون الذين بعض نجد كذلك"

 في- يئاً ش يصنع لم ا�ٕ�س��م ؤان مثله، ا�ٕ�س��م على تعيب مما وكذا كذا تفعل الحاضرة ا��ٔنظمة ٔان به يدافعون ما

 ! عام ؤاربعمائة ٔالف بعد الحديثة" الحضارات" تصنعه ما ٕا�� -ا��ٔمور هذه

 "!دفاعاً  ذلك وساء! دفاعاً  ذلك وهان

 .متهماً  ا�ٕ�س��م كان لو كما التهم، عنه فيدفعون الدين، هذا بحقيقة جهلهم نتيجة ذلك يفعلون الدعاة وبعض

 الوقت نفس في الكتاب هذا صدر وقد عثمان، لفتحي) الدفاع موقف في الدين( كتاب مثل كتباً  كتبوا قد الكتاب بعض ونجد

 .التعبيرين بين واضحة المفارقة فكانت) الدين لهذا المستقبل( سيد ا��ٔستاذ كتاب فيه صدر الذي
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 عن همةالت يدفعوا أن يريدون فهؤ��ء).. ا��تهام قفص في الله( أو ،)ا��تهام قفص في الدين( محمود مصطفى كتب وكما

 .عنه التهمة يدفعوا أن يحاولون وهم متهما ا�ٕ�س��م كان لو كما ا�ٕ�س��م،

 هذه عضب فيه كان وإن حتى ا�ٕ�س��م إن لهم ليقولوا السيئة الجاهلية أفعال إلى يستندون ا�ٕ�س��م عن يدافعون حينما وهم

 !!تهاجمونه ولماذا با�ٕ�س��م، تضيقون فلماذا.. عندكم التي السيئات مثل فهي السيئات

 تعدد يهاف ليس النصرانية وأن حيوانية، الزوجات تعدد عملية وأن شهواني، دين بأنه ا�ٕ�س��م يُهاَجم عندما أنه ذلك أمثلة ومن

 من أفضل مفلست الشهوات، في غارقون وأنتم جنسي وشذوذ خلي��ت عندكم أنتم: لهم ليقول عليهم يرد من يخرج.. للزوجات

 .دفاعاً  ذلك وهان.. ذلك في ا�ٕ�س��م

 وأن دون، نظرة المرأة إلى تنظرون وأنتم والمرأة، الرجل بين نسوي نحن: لنا يقولون فعندما.. الرجل قوامة موضوع في وأيضا

 فيقال. .حقيرة نظرة للمرأة تنظرون فأنتم النساء، على يتزوج الذي وهو يطل�ق، الذي هو والرجل النساء، على قوامون الرجال

 تصورونهاي التي النقائص بنفس وكذا، كذا أنتم كله، كيانها عن وتتنازل الرجل باسم تسمى المرأة زالت ما عندكم أنتم: لهم

 .. ا�ٕ�س��م في نقائص

 أيضاً  وأنتم: لقولبا فيردون.. فتحها التي الب��د استعمر وأنه والقوة، بالسيف انتشر بأنه ا�ٕ�س��م يتهمون الجهاد موضوع وفي

 ..ا��ستعمار مارست أوربا دول وأغلب كذلك، وأمريكا وبريطانيا مستعمرة دولة الرومانية الدولة ذلك، تفعلون

 .. به يدافعون مهزوماً  حواراً  لحوارا فيكون.. عملتموه مما أكثر يعمل لم فا�ٕ�س��م

 يصنع مل ا�ٕ�س��م ؤان مثله، ا�ٕ�س��م على تعيب مما وكذا كذا تفعل الحاضرة ا��ٔنظمة ٔان به يدفعون ما بين ومن"

 !عام ؤاربعمائة ٔالف بعد الحديثة" الحضارات" تصنعه ما ٕا�� -ا��ٔمور هذه في- شيئا

 ! دفاعاً  ذلك وساء! دفاعاً  ذلك وهان

 التي" راتالحضا" وهذه. منها تنبعث التي النكدة والتصرفات الجاهلية النظم من له المبررات يتخذ �� ا�ٕ�س��م ٕان

 تقاس حين هابطة مهلهلة معيبة نظم وهي. صميمها في جاهلية نظم سوى ليست ٔارواحهم وتهزم الكثيرين تبهر

"! يا�ٕ�س��م العالم" ٔاو ا�ٕ�س��مي الوطن يسمى فيما السكان حال من بخير ٔاهلها حال بٔان عبرة و��.. ا�ٕ�س��م ٕالى

 "..مسلمون ��ٔنهم �� ل�ٕ�س��م بتركهم البؤس هذا ٕالى صاروا فهؤ��ء

 الحضاري بالمقياس متخلفة هابطة جاهليات هي الحضارات هذه وأن الجاهلية هذه أن ا��ٔمر؛ هذا المسلم يدرك أن بد ��

 ..وا��نحطاط التخلف هو دونه ما وأن الحضارة، هو ا�ٕ�س��م أن باعتبار ا�ٕ�س��مي،

 وفي لقائمة،ا المذاهب بعض وفي القائمة، ا��ٔنظمة بعض في مشابهات ل�ٕ�س��م نتلمس ٔان الهزيمة بنا تبلغ ف��"

 نحطةم ��ٔنها كلها نرفضها ٕاننا.. سواء الغرب في ٔاو الشرق في ا��ٔنظمة هذه نرفض فنحن. القائمة ا��ٔفكار بعض

 ".ٕاليه بالبشرية يبلغ ٔان ا�ٕ�س��م يريد ما ٕالى بالقياس ومتخلفة
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 فهم.. لمهزومينا هؤ��ء نظر في ا�ٕ�س��م في السيئات من -بزعمهم- يقابلها بما الجاهلية في التي بالسيئات يتحججون فكما

 ونحن يةديمقراط عندكم فأنتم ا��ٔخرى؛ المذاهب في الموجودة بالحسنات يقارنونها ا�ٕ�س��م في القوة يتلمسون حينما أيضا

 هو ا�ٕ�س��مو  المادي للرقي تعملون أنتم. المساواة أيضاً  عندنا ونحن الناس بين تسوي نظرة عندكم أنتم. الشورى نظام عندنا

 جعلوا لذينا المعتزلة عندنا ونحن العقل، إلى تحتكمون أنتم. المادي با�ٕ�بداع اهتم الذي وهو التجريبي المنهج أنتج الذي

 تهمال من ا�ٕ�س��م أنقذ الذي هو ا��عتزال مذهب أن ويعتبرون ذلك، يقولون ا��آن وإلى.. النقل على وقدموه الحكم هو العقل

 عندكم انك إذا الفلسفة؛ وكذلك. عظيماً  إبرازاً  الجانب هذا وأبرزوا المعتزلة فجاء.. العقل يحترم �� بأنه له تكال أن الممكن

 نتلمس أن لهزيمةا بنا تبلغ ف��. يجوز �� كله وهذا.. وغيرهم وغيرهم رشد وابن والفارابي سينا ابن عندنا فنحن وأف��طون أرسطو

 .القائمة المذاهب بعض وفى القائمة ا��ٔنظمة بعض في مشابهات ل�ٕ�س��م

 في ملديه يكون الشامل، ا�ٕ�س��مي للتصور العقيدية القاعدة لهم ونقدم الحقيقة، بهذه الناس نخاطب وحين"

 حين نعةمق بحجة نخاطبهم �� ولكننا. وضع ٕالى وضع ومن تصور، ٕالى تصور من ا��نتقال يبرر ما فطرتهم ٔاعماق

 ٕاليكم حجتهو . قلي��ً  ٕا�� القائم نظامكم في يغير �� مطبق، غير اآخر نظام ٕالى فع��ً  قائم نظام من تعالوا: لهم نقول

 شهواتكم،و  ؤاوضاعكم عاداتكم من القليل تغيير ٕا�� يكلفكم و�� هو، يفعل مثلما وذاك ا��ٔمر هذا في تفعلون ٔانكم

 !!خفيفاً  مساً  يمسه و�� منها عليها تحرصون ما كل لكم وسيبقى

 ا�ٕ�س��م نأ  فالحقيقة.. الحقيقة هو ليس ٔانه على فض�� طبيعته، في مغريا ليس ظاهره، في سه�� يبدو الذي هذا

 بصلة يمت �� ٔاساسياً  تبدي��ً  والقوانين الشرائع يبدل كما وا��ٔوضاع، النظم يبدل كما والمشاعر، التصورات يبدل

 عبادة ٕالى بادالع عبادة من وتفصي��ً  جملة ينقلهم ٔانه ويكفي.. البشرية تحياها التي الجاهلية، الحياة قاعدة ٕالى

 .. وحده الله

 .].٢٩: الكهف[ ﴾ َفْلَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ ﴿ 

 .."]٩٧: عمران اآل[ ﴾ اْلَعاَلِمينَ  َعنِ  َغِني�  الل�هَ  َفٕاِن�  َكَفرَ  َوَمنْ ﴿ 

 للبنات درسةم في مث��ً  أحدهم يخطب حين. ا��شمئزاز تثير مهلهلة بطريقة ا�ٕ�س��م يعرضون حين الدعاة بعض يفعله ما هذا

 .المشكلة وتنتهي وتلبسينه، حجاب تشتري بسيط بملغ جداً  سهل ا�ٕ�س��م: للطالبات فيقول

 !! مسلمة فتصبح المرأة رأس على ستوضع قماش قطعة مجرد.. شكل مجرد هو ا�ٕ�س��م كأن

 أكثر نم الزواج عليكم تحرم التي النصرانية من ينقذكم سوف ا�ٕ�س��م" شهواتهم خ��ل من الجاهلية يدعون الدعاة من وكثير

 وبعد.. مأزواجك لتبدلوا تطلقوا ثم يوم، كل تتزوجوا أن حقكم فمن.. أربع من أكثر تتزوجون يجعلكم سوف بل واحدة، من

 .الدين لهذا جدا ًمهين عرض وهذا. الناس شهوات فيدغدغون.." والجواري الرقيق هناك يكون الحروب في ذلك

 . وقاراً  لله يقيمون و�� الدين، هذا قدر يعرفون �� حين أو ينهزمون، حينما الدعاة من كثير يفعله ما هذا
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 وله كاليفه،ت وله منطقه له جديد، واقع إلى واقعهم من يتحولوا أن بالناس تؤدي التي الدعوة تلك هي الصحيحة الدعوة ولكن

 .به الناس سيقنع ما أيضاً 

 ].٢٩: الكهف[ ﴾ َفْلَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ ﴿ 

 ].٩٧: عمران اآل[ ﴾ اْلَعالَِمينَ  َعنِ  َغِني�  الل�هَ  فَٕاِن�  َكَفرَ  َوَمنْ ﴿ 

 جديد من ا�ٕ�س��م ٕالى الجاهلية من الناس استنقاذ اليوم الدعاة واجب

ٕايمان، كفر مسٔالة هي حقيقتها في والمسٔالة" ٕاس��م جاهلية مسٔالة وتوحيد، شرك مسٔالة و  نأ  ينبغي ما وهذا. و

عون كما- مسلمين ليسوا الناس ٕان.. واضحاً  يكون ٕاذا. الجاهلية حياة يحيون وهم -يد�  ٔان يحب من فيهم كان و

 نخداعها ولكن. ذلك فله الجاهلية هذه مع يستقيم ٔان يمكن ا�ٕ�س��م ٔان فيعتقد ا��آخرين، يخدع ٔاو نفسه يخدع

 لترد تقوم ٕانما اليوم والدعوة. مسلمين هؤ��ء وليس ٕاس��مًا، هذا ليس.. شيئاً  الواقع حقيقة من يغير �� خداعه ٔاو

 .".جديد من مسلمين منهم ولتجعل ا�ٕ�س��م، ٕالى الجاهلين هؤ��ء

 سيد نإ  يقولون الذين على يرد الذي الوضوح منتهى وهذا. تماماً  الحروف على النقاط لوضع الفصل في التحدي قمة هذه

 هم الذي غير اآخر شيء الناس إليه ندعو الذي ا�ٕ�س��م أن واضح فا��ٔمر. يقول ما غير يقصد كان وأنه واضحاً، يكن لم قطب

 با�ٕ�س��م نونيؤم �� -الحقيقة في- به يؤمنون أنهم يزعمون والذين. يؤمنون �� الذين أو به، يؤمنون أنهم يزعمون الذي سواء عليه؛

 جهلوال. الظن أحسنا إذا الجاهلون أو المضللون، لهم صنعه إس��م. هذا غير اآخر بشيء يؤمنون إنما. العالمين رب أنزله الذي

  .حقيقته على ا�ٕ�س��م ليعرفوا الله أنزل ما إلى يؤوبوا أن عليهم ولكن. ا�ٕ�س��م صفة للناس يعطي �� الض��ل أو

 هي ا��آن القضية أن الكلمات؛ هذه خ��ل من نرى كما الصراحة وهذه الوضوح بهذا يكون أن بد �� اليوم الدين هذا وعرض

 ونتك وأن ا��ٔعلى، الدين هو دينه يكون وأن الواحد، الحاكم هو يكون أن السلطة، لله يكون أن قضية وإيمان، كفر قضية

 الدين، صميم يف هو وإنما الكماليات، باب في و�� الفقه باب في وليس العقيدة، باب في يدخل أمر هذا. السائدة هي شريعته

 . وإس��م جاهلية أو وتوحيد، شرك أو وكفر، إيمان مسألة وهي

 هؤ��ء. .وموازينها قيمها ويعتقدون لها، ويصفقون ويوالونها، مصادرها، من ويستمدون الجاهلية، حياة يعيشون الذين والناس

 أو صوم وأ  ص��ة من المظاهر ببعض أنفسهم يخدعوا أن يريدون كانوا وإذا. يدعون كما مسلمين وليسوا الجاهلية، حياة يحيون

 احتكامو  وجل، عز لله استس��م هو حقيقته في ا�ٕ�س��م ��ٔن. شيئا عنهم يغني �� ذلك كل فٕان مساجد أو أذان أو عمرة أو حج

 حللي الذي وهو وشرائعهم، وموازينهم قيمهم لهم يضع الذي الناس حياة في الوحيد السلطة صاحب هو يكون وأن وحده، إليه

 ..شيئا الحق من يغني �� ا��نخداع هذا فٕان ثم ومن. وتعالى سبحانه وحده يُطاع الذي وهو يُواَلى الذي وهو ويحرم،
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 كان مهما مسلمين هؤ��ء وليس القائمة، الدعاوى كانت مهما.. إس��ماً  ليس هذا أن يقرره؛ الذي النهائي الحكم هو وهذا

 كره لوو  جديد، من مسلمين منهم ولتجعل ا�ٕ�س��م، إلى الجاهليين هؤ��ء لترد تقوم إنما اليوم والدعوة. يقولونه الذي الزعم

 .الكافرون

 فليتركوا وإ��.. ��ما�ٕ�س رواد يتبناها أن ينبغي التي الحقيقة ولكنها. والمحاكم المشانق لها وتقيم الجاهلية، تبغضها القضية وهذه

 .الطريق

 الله ٕالى الداعية دوافع

 صاً خا شيئاً  نريد و�� فسادًا، و�� ا��ٔرض في علواً  نريد و�� ٔاجرًا، منهم لننال ا�ٕ�س��م ٕالى الناس ندعو �� ونحن"

 همل ونريد نحبهم ��ٔننا ا�ٕ�س��م ٕالى الناس ندعو نحن ٕانما. الناس على ليس ؤاجرنا وحسابنا ٕاط��قًا، ��ٔنفسنا

 منا يعلموا ٔان يجب ثم�  ومن.. دوافعه هي وهذه ا�ٕ�س��م، ٕالى الداعية طبيعة هي هذه ��ٔن.. اآذونا مهما.. الخير

 ٔان يجب كما .لهم يحمله الذي العميق الخير مقابل في ٕاليهم، سيطلبها التي التكاليف وحقيقة ا�ٕ�س��م، حقيقة

 ما" الهوى" ٕانها. ا�ٕ�س��م من شيء في وليست الجاهلية ٕانها.. الجاهلية من عليه هم ما حقيقة في رٔاينا يعرفوا

 "!الض��ل ٕا�� الحق بعد فماذا.. الحق هي ليست ٔانها مادام" الض��ل" ٕانها". الشريعة" هي ليست ٔانها دام

 ودوافع الداعية، عدواف عن هنا يتحدث الب��غ، في الداعية منهج أيضا بيّن أن وبعد الب��غ، وفحوى الب��غ، حقيقة بي�ن أن بعد

 .للناس والخير والرحمة الحب طياتها في تحمل وتعالى، سبحانه لله وعبودية وجل، عز الله ��ٔمر امتثال إنها. الدعوة بهذه القيام

 أجرهم وإنما .��ٔنفسهم سلطة و�� ا��ٔرض، في علواً  يريدون و�� الناس، من ا��ٔجر يطلبون �� -ا��ٔنبياء كان كما- الداعية أن ويبين

 الله ��ٔمر امتثا��ً  الناس ندعو فنحن]. ٥١: هود[ ﴾ َتْعِقلُونَ  ا�َفَ�� َفَطَرنِي ال�ِذي َعَلى إِ��� ا�ْجرِيَ  إِنْ ﴿  وتعالى سبحانه الله على

 وهم بالمرصاد، للدعاة يقفون دائماً  وهم الله، إلى الدعاة يؤذون دائماً  وهم اآذونا، مهما الخير إلى نهديهم أن نريد ��ٔننا ثم أو��ً،

 نم أو لعدل،ا جانب من أو ا�ٕ�نسانية جانب من سواء إنسان؛ يتخيله �� ما بهم ويصنعون ذمة، و�� إ���  الدعاة في يألون ��

 ذيال الحر العالم في موجودة أنها يّدعون التي الصور من صورة أي في أو ا�ٕ�نسان، حقوق جانب من حتى أو الرحمة، جانب

 .ا�ٕ�نسان حقوق ويعرف ا�ٕ�نسانية يعرف

 . ذّمة و�� إ���  فيهم يرعون �� فهم. الهدف هم المسلمون يكون حين يغيب كله هذا

 يمنعنا �� أنه اكم ا�ٕ�س��م، بها يطالبهم التي التكاليف بحقيقة نصارحهم أن من يمنعنا �� عليهم الصبر وهذا للناس الحب وهذا

 .ضياع ومن ض��ل من عليه هم ما حقيقة بيان من

 الله سبيل عن صد هي البشرية النظم ٔامام الروحية الهزيمة

 .يحمله بما وفخر واستع��ء عزة في المسلم يكون أن بد �� الجاهلية هذه مع المواجهة منهج وفي



 العاشرالفصل 

 ٢٢ 

 نتلعثم ما ٔاو ًا،تدسس للناس به نتدسس ما فيه وليس عنه، للدفاع نضطر وما منه، نخجل ما ٕاس��منا في وليس" يقول

 هي وهناك هنا الجاهلية ٔاوضاع ؤامام الشرق ؤامام الغرب ٔامام الروحية الهزيمة ٕان.. حقيقته على به الجهر في

 ٔاعمال من لمسيت ٔاو. البشرية النظم من جزئية موافقات ل�ٕ�س��م يتلمس".. المسلمين.. "الناس بعض تجعل التي

 "..ا��ٔمور في وقضاءه ا�ٕ�س��م ٔاعمال به يسند ما الجاهلية" الحضارة"

 اداته،اعتق من اعتقاد أي في أو شعائره، من شعيرة أي في أو أحكامه، من حكم أي في منه؛ نخجل شيئا ا�ٕ�س��م في ليس

 . الباطل دونه وما الحق، فهو. تصوراته من تصور أي في أو

 عالم في أو العقائد، عالم في سواء ؛ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أو الله به يأمر شيء أي من المسلم ا�ٕ�نسان يخجل أن يجب �� ثم ومن

 .العادات عالم في أو السلوك،

 الفكر وكو��توبروت اآداب من ليس ��ٔنه. عليه الناس يط�لع أن ويخشى ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول به أمر ما يفعل أن يستحيي الناس من كثير

 ويتصورن ،الجاهلية بالعادات ليظهروا عاداتهم كل يخفون فٕانهم أوروبا إلى" المسلمون" ذهب فٕاذا. الغربية الحضارة أو الغربي

 الحضارة، وهو الرقي، وهو الحق، هو المسلم عليه ما ��ٔن.. هزيمة أنها والحقيقة. المداراة من ونوع الحكمة، من نوع هذا أن

 . تعبيراتهم نستعمل أن بد �� كان إذا" ا�ٕ�تيكيت"و" البروتوكول" وهو

 مجالس ورحض عن يمتنع وأن الخمور، عن يمتنع وأن بيمينه، يأكل وأن أمامهم، يصلي أن في قوياً  يكون أن ينبغي والمسلم

 نهأ  الدين هذا على أمامهم الشهادة أقام قد وأنه معه، الحق أن يعلموا حتى.. يفعلونه مما شيء أي عن يستعلي وأن اللهو،

 لهال توقير وعدم به، الحقيقي ا�ٕ�يمان عدم وهو واحداً؛ معنىً  إ�� يحمل �� الدين هذا تكاليف من شيء من فالخجل. حق

 .للناس ا�ٕ�س��م يقدموا أن يستطيعوا لن الدعاة ينهزم وحينما. هؤ��ء أمام والهزيمة وتعالى، سبحانه

 يقدم الذي هو فليس وا��عتذار والتبرير للدفاع يحتاج من هناك كان ٕاذا ٕانه" يقول ذلك من أكبر جديد تحدٍ  وفي

ٕانما. للناس ا�ٕ�س��م  .."عيوبوال وبالنقائص بالمتناقضات المليئة المهلهلة الجاهلية هذه في يحيا الذي ذاك هو و

 فهم. لحيوانا من أضل بل الحيواني، الدرك في تعيش التي المتخلفة، المنحطة الجاهلية هذه هي الدفاع إلى يحتاج فالذي

 ا��ٔفضل حنون ا��ٔعلى، نحن أننا يعلموا أن بد ��. الركن هذا في نحن ننحصر أن �� الدفاع، ركن في نحصرهم أن ينبغي الذين

 . شيئاً  يقول أن �و� رأساً  يرفع أن فيه يعيش لمن يجب �� الذي المنتن، المستنقع في يعيشون الذين هم وأنهم وا��ٔقوى، وا��ٔطهر

 قضيتها يالت السنوات في ٔامريكا في -ا�ٕ�س��م ٕالى المنتسبين الق��ئل نحن- يواجهوننا كانوا هؤ��ء بعض" يقول

.. غربيةال للجاهلية المهاجم موقف ٔاتخذ العكس على وكنت.. والتبرير الدفاع موقف يتخذ بعضنا وكان.. هناك

 "..المؤذية وا��ٔخ��قية وا��قتصادية ا��جتماعية ٔاوضاعها في ٔاو.. المهلهلة الدينية معتقداتها في سواء

 في تستقيم �� أنها شك �� التي "..الفداء وعن الخطيئة وعن ا��ٔقانيم عن التصورات هذه" -يقول كما- يهاجمهم كان

 ب�� يؤمنوا أن المؤمنين دائماً  تطالب وهي للناس، شرحها عن عاجزة أمامها وقفت نفسها الكنيسة أن حتى ضمير، و�� عقل
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 والجامعات، المدارس كل أبطلت أوروبا على الكنيسة سيطرت وحينما. ا�ٕ�يمان رأس بها الجهل أن ويعتبرون مناقشة، و�� تفكير

 بها اءتج التي العقائد من كثير مناقشة المسيحي يحاول أن وإلحاداً  وكفراً  هرطقة واعتبرته ا��ٔمور، هذه في النقاش ومنعت

مه وأنه لله، المسيح بنوة وأولها الكنيسة،  ممكن غير رتصو  التصور فهذا. الخطيئة من يخلصها لكي البشرية عن للفداء قد�

 فكر، ��و  عقل ب�� يؤمنوا بأن الناس يطالبون ولذلك واحد، إله في الث��ثة ا��ٔقانيم تلك خاصة الفهم، ممكن وغير الشرح،

 . وعبادة طاعة ويعتبرونها ا�ٕ�يمان، أمام الفكرية الحرية ويصادرون

 وميق ��ٔنه جدا، بشع نظام الرأسمالية أن شك و�� "..كالحة بشاعة من فيها وما وِرَباها باحتكارها الرٔاسمالية وهذه"

. الناس بقية في مونيتحك الناس من قليل يد في شيء كل احتكار على ويقوم. الوسيلة تبرر الغاية أن على ويقوم ا��نتهازية، على

 . شيء في نجاملها تجعلنا و�� أصحابها، تشرف �� الرأسمالية فهذه

 والحب كافلالت معنى هناك الناس يعرف �� "..القانون مطارق تحت ٕا�� التكافل معها ينعدم التي ا��ٔثرة الفردية وهذه"

 سانإن كل يرعاهم، من يجدون �� أيضاً  وا��ٔبناء يرعاهم، من يجدون �� السن في يكبرون حينما ا��آباء ونجد ا�ٕ�ط��ق، على

 .ا��آخرين دون وبأثرته بذاته ويهتم شهوته، ووراء مصلحته وراء يجري

 تصبح وصاً خص المعاصرة ا��ٔوروبية الحضارة وفي عموماً، الجاهلي الفكر في "..للحياة الجاف التافه المادي التصور وهذا"

 رالمشاع تطمس التي المادية هذه. المجتمع في التقدم مقياس وهي شيء، كل هي المادية والرفاهية شيء، كل هي المادة

 .هناك عاشوا الذين يعلمها كما العواطف وتطمس الروح وتطمس

 أن شك و�� ""..المرٔاة حرية" يسمونها التي الرقيق وسوق".. ا��خت��ط حرية" يسمونها التي البهائم وحرية"

 الطهر اجت الناس رؤوس على الله وضعه الذي التاج ذلك سحب يقصد كان إنما المرأة حرية وفكرة ا��خت��ط فكرة اخترع الذي

 وقد- قصدوني كانوا إنما والمرأة الرجل بين والمساواة وا�ٕ�باحية الجنسية الحرية الناس بين أشاعوا حينما فهم. والرِفعة والعفاف

 الفساد إلى قالطري هو ا��خت��ط وجعلوا للرجال، سائغة لقمة وتركه جسدها، واستعباد المرأة استعباد -تماماً  مقصدهم في نجحوا

 .يصرحوا أن دون بها يعترفون والتي المقنعة، الدعارة وإلى

 الحرية وأن د،قي الزواج أن تعتبر التي الجاهلية هذه تفاهة على د��لة وغيرها، الكنيسة في .."والط��ق الزواج نُُظم" وكذلك

 ا��ٔحيان بعض في بل �دبا��ٔو� ويأتيا معا يعيشا أن بعد الزانيان يتزوج أن يمكن وأنه الشرعي، الزواج عن تنفصل أن ينبغي الجنسية

 زوجية، خيانة هناك كانت إذا إ�� ممنوع عندهم الط��ق أن كما!!! عرسهما ويحضرون أبويهما زواج -الزنا من- ا��ٔو��د يشهد

 وهذا. ونالقان وأمام الكنيسة أمام الط��ق يتم لكي خيانةال أو الزنا في الزوجة أو الزوج �ٕ�يقاع خاصة مكاتب هناك تجد ثم ومن

 .الجريمة إلى ويؤدي الحقد، إلى ويؤدي الحرج، إلى يؤدي الحياة، لواقع مضاد تكلف كله

 هناك العنصري ريقالتف أن تجد الحرية وبلد العدل بلد أنها أمريكا فيه تدعي الذي الوقت ففي .."العنصري التفريق" وكذلك

 .مكان كل في ليةالجاه تعيشها التي المنتنة العصبية هذه بسبب العنصري التفريق هذا تجد العالم كل وفي. يكون ما أبشع
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 هو كان عنه، الدفاع إلى با�ٕ�س��م المتسمين بعض ويُلجئون ا�ٕ�س��م يواجهون الذين المهاجمين يواجه سيد ا��ٔستاذ فكان

 .كلها المجا��ت هذه في بالهجوم يواجههم

 في ضتعر  حين ٔاصحابها تُخِجل كانت حقائق وهي.. الغربية الحياة واقع في نواجهها حقائق هذه وكانت" يقول

 لمسونليت حتى الجاهلية، فيه تعيش الذي النتن ذلك ٔامام ينهزمون -ا�ٕ�س��م يّدعون- ناساً  ولكن.. ا�ٕ�س��م ضوء

 الشرق يف البشعة المادية الشناعة تلك وفي. الغرب في البائس المضطرب الركاب هذا في مشابهات ل�ٕ�س��م

 "!ٔايضاً 

 تعجز اقاآف إلى وتطلّع وبشاشة، وإنسانية وسمو منطق من فيه وما ا�ٕ�س��م يعرض كان البشعة الحقائق هذه أو الصور هذه وأمام

 . إليها الوصول عن فع��ً  عجزت قد هي أو البشرية،

 الجاهلية ئيُلجِ  أن عليه بل. عنه للدفاع يضطر و�� منه، يخجل ف�� عنده، ما إلى ومطمئناً  عزيزاً  المسلم يكون أن يجب لذلك

 .المهلهلة أوضاعها وعن نفسها عن الدفاع إلى

 الطريق ٔاول من الهزيمة يعني واحدة خطوة الجاهلية مجاراة

 :سطور في الفصل هذا يلخص وأخيراً 

 اهليةالج نجاري ٔان لنا ليس للناس، ا�ٕ�س��م نقدم الذين نحن ٔاننا: ٔاقول ٔان ٕالى هذا بعد حاجة في ولست" يقول

  .علينا ضغطها يشتد مهما. تقاليدها من شيء في و�� ٔاوضاعها، من شيء في و�� تصوراتها، من شيء في

 هذا حققيت ولن. الجاهلية هذه مكان في ا�ٕ�س��مية والتقاليد ا�ٕ�س��مية التصورات ٕاح��ل هي ا��ٔولى وظيفتنا ٕان

 ٕاع��ن معناه هذا ٕان.. منا البعض ٕالى يخيل قد كما الطريق، ٔاول في خطوات معها والسير الجاهلية بمجاراة

 .."الطريق ٔاول منذ الهزيمة

 أو ينهاقوان أو أنظمتها، من شيء بشرعية أو بوجودها لها ا��عتراف في أو الجاهلية، مجاملة في واحدة خطوة السير أن شك و��

 اعترافاً  منا تنصتق أن في أمل أي الجاهلية نعطي أن -الفصل أول في قلنا كما- يجب ف��. الطريق أول من الهزيمة تعني تقاليدها

.. ا�ٕ�س��م يف ا��ٔمور بعض مع عندها الجزئيات بعض تشابهت لو حتى. شر عندها ما فكل. عندها خير بأي اعترافاً  أو بوجودها،

 .مختلف -قلنا كما- المصدر ��ٔن.. هي هي فليست

 دنيا في ةوبخاص عنيف، ساحق ضغط الشائعة، ا��جتماعية والتقاليد السائدة، ا��جتماعية التصورات ضغط ٕان"

 .".حقاً  مشؤوماً  قاسياً  ضغطاً  الجاهلية هذه في تواجه المسلمة والمرٔاة. المرٔاة

 نأ  منها مطلوب ��ٔنه.. هائ��ً  ضغطاً  تعاني أنها شك ف�� المسلمة المرأة أما يتخفى، أن يمكنه فالرجل.. تماماً  واضح وهذا

 الجاهلية طضغ عن بعيدا تعيش وأن للزواج، إليها يتقدمون الذين الرجال من معينة نماذج ترفض أن منها ومطلوب تتحجب،
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 الله بيلس في ضغط لكنه. المسلمة المرأة على ضغطاً  يمثل شك ب�� هذا وكل.. الحياة أمور من كثير وفي الوظائف، أمر في

 .وجل عز

 لرسولا مثّلها والتي الجاهلية، في المسلم يواجهها التي المحن وهذه ا��بت��ءات فهذه "..بد منه ليس مما بد �� ولكن"

 ..٢)الجمر على كالقابض دينه على فالقابض.. (دينه على يقبض أن يريد من عليها يقبض التي بالجمرة ملسو هيلع هللا ىلص

 يف العزة وأمام النار، من النجاة وأمام الجنة، وأمام وجل، عز الله رضوان أمام قليل ثمن أنها نعرف أن بد �� ا��بت��ءات هذه

 شيء مامأ  جدا رخيصة أثمان هي واآ��م عذابات من نعانيه وما ضغوط، من نعانيه وما ل�ٕ�س��م، نقدمه فما. النفس واحترام الدنيا

 . وتعالى سبحانه عنا وسيدنا ربنا يرضى أن وهو نؤمله؛ مما واحد

َرك قيقةح الجاهلية نُري ٔان بد و�� ثانيًا، نستعلي ٔان بد و�� ٔاو��ً، نثبت ٔان بد ��. بد منه ليس مما بد �� ولكن"  الد�

 ."نريدها التي ا�ٕ�س��مية للحياة المشر�فة العليا ا��آفاق ٕالى بالقياس فيه هي الذي

 بأن اليقينو  كتابه، مع والحياة طوي��، الله مع والحياة الحق، بهذا والتشبث الحق، على ا��ستقامة خ��ل من إ�� يأتي �� وهذا

 .الكبير العلي هو الله وأن الباطل، هو دونه ما وأن الحق، هو الله

 الثانية ا�ٕ�س��م غربة في الجاهلية مع التعامل منهج

 عنها وننـزوي ا��آن نقاطعها بٔان يكون لن ٔانه كما الخطوات، بعض في الجاهلية نجاري بٔان هذا يكون ولن"

 وبين بيننا يكون أن بد ف�� البشرية إلى السماء رسالة نحمل أننا فبما. الجاهلية مع التعامل منهج في هنا يتكلم وهو "..وننعزل

 نأ  بد و�� معام��ت، هناك تكون أن بد و�� ع��قات، هناك تكون أن بد ��. الحق هذا للناس نوصل لكي جسور المجتمع هذا

 الهيئة من وجزء المجتمع، هذا من جزء ��ٔننا خطوة، أول من المجتمع هذا من ا��نس��خ على قادرين غير أص��ً  أننا نعرف

 ندعو أن يوه مهمتنا؛ مع يتناقض أنه عن فض��ً  هذا. نستطيع فلن ا��عتزال أردنا لو فحتى. المجتمع هذا في ا��جتماعية

 الله هدانا الذي الحق هذا وحب ومودة عطف في لهم نبين أن ونحاول.. بهم نرأف وأن الحق، لهم نبين وأن للحق، الناس

 .إليه

 �ٕ�صرارا من بد ف��. اآخر شيء فهذا. الخطوات بعض في الجاهلية نجاري أن يجوز ف��. الحق حساب على يكون �� هذا ولكن

 لب��غ،ا يكتمل لكي منه بد �� هذا. القاطعة ومفاهيمه الصحيحة، وصوره الحقيقي، وبمذاقه الحقيقي، بشكله الحق على

 بهذه لهم دعونص لهم، نبين أن فيجب. ل�ٕ�س��م وا��نتقال الحق لمعرفة مبرراً  يروا ولكي الحق، معرفة إلى الناس يصل ولكي

 نقاطعهم، ��و  فيه، عنهم ننـزوي �� الذي الوقت نفس في.. الضياع من فيه هم وما الخبث، من فيه هم ما لهم ونبين.. الحقائق

 .الناس إلى الحق إيصال ومن الدعوة، ومن الب��غ، من مهم جزء هذا ��ٔن

                                                           
 .ضعف وفيه لهيعة ابن غير الصحيح رجال ورجاله وأحمد حسن، وقال الترمذي رواه ٢
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 بيعةوط ناحية، من الواقع بطبيعة مخالطة هناك ولكن.. تمي�ع هناك يكون ف�� ..".التمي�ز مع المخالطة هي ٕانما ك��،"

 جيرانال نخالط أن بد ��.. المجتمع نخالط أن بد ��.. وأو��دنا وأمهاتنا واآباءنا أهلنا نخالط أن بد ��. أخرى ناحية من الدعوة

 هذه تؤدي أ�� يجب ولكن. الوقت نفس في منا ومطلوبة علينا، مفروضة المخالطة هذه. مكان كل وفي العمل في والزم��ء

 �� بحيث أخ��قنا،ب متميزين بعقيدتنا، متميزين نكون أن بد ��.. شخصيتنا ضياع إلى أو التميع، وإلى الذوبان إلى المخالطة

 .ينناد به يسمح فيما إ�� نشاركهم �� أننا واضحاً  يكون أن ينبغي وإنما. الجاهلية سلوكيات أو الجاهلية، دعاوى في نذوب

.. ونبيع نشتري وأن تجارة، في نشاركهم وأن أعمال، في معهم نعمل أن مضطرون نحن "..الترفع مع والعطاء وا��ٔخذ"

 نع نتنازل أن الى الحاجة أو ا��ٔموال تلجئنا أو لهم، نتنازل أن أو لهم، نخضع أن ��.. مترفعون ونحن يحدث هذا كل ولكن

 .ا��ٔخذ هذا أجل من أو العطاء هذا أجل من أخ��قنا أو شرفنا عن أو ديننا

 ۞ َطَغى إِن�هُ  فِرَْعْونَ  إَِلى اْذَهَبا﴿  وهارون موسى وجل عز الله أمر كما الحق كلمة نقول أن "..مودة في بالحق والصدع" 

 الدعوة وأ  الحوار ففي. رفق في الحق نقول أن معناه لكن. الحق نقول أ�� يعني �� فاللين].. ٤٤-٤٣: طه[ ﴾ َلي�ًنا َقْوً�� َلهُ  َفُقوَ��

 .إنسان كل ومع موقف، كل في المناسب الدعوة أسلوب المسلم يختار

 يجب ولكن. حقال على وأننا عليه، نحن بما معتزون أننا الناس يُشِعر الذي ا��ستع��ء "..تواضع في با�ٕ�يمان وا��ستع��ء"

 تواضعاً  أكثر أنناو  الحق، إلى بانتمائنا تواضعاً  أكثر أننا يشعروا أن يجب بل. نحتقرهم أن و�� عليهم، نتعالى أن إلى هذا يؤدي أ��

 .إليه وصلنا الذي المقام هذا إلى نرفعهم لكي ورفق، ببر نعاملهم وأننا العبودية، معنى بٕادراكنا

 دسسيت و�� منه، يستحي �� وأنه عليه، هو مما واثق المسلم أن يرون دائماً  الناس يجعل با�ٕ�يمان ا��ستع��ء هذا أن شك و��

 .معه بما إليهم

 اهلية،الج هذه من طريقاً  ٔاهدى ؤاننا جاهلية، وسط في نعيش ٔاننا وهي. الواقعة بالحقيقة كله هذا بعد وا��مت��ء"

ٕانها ا�ٕ�س��م، ٕالى الجاهلية من النقلة هذه واسعة، بعيدة نقلة ؤانها  في قاءل��لت معبر فوقها ُيقام �� فاصلة هوة و

 "..ا�ٕ�س��م ٕالى الجاهلية ٔاهل عليه لينتقل ولكن الطريق، منتصف

 الحركة مجال في يعملون الذين نرى فنحن. قصيرة وقفة عندها نقف أن بد ��.. الجاهلية مع التعامل قضية القضية؛ هذه

 :الجاهلية مع للتعامل مناهج ��ٔنفسهم يخترعون ا�ٕ�س��مية

 كام��ً، عالياً ت عليها ويتعالوا كاملًة، مقاطعةً  ويقاطعوها كام��ً، هروباً  الجاهلية هذه من ويهربوا تماماً، الجاهلية عن ينعزلوا أن فٕاما

 بل. الله دين يف يحببونهم و�� وضيئة، بصورة لهم ا�ٕ�س��م يقدمون ف��.. الناس وبين بينهم والع��قات الجسور تنقطع بحيث

 بعد إ�� يحدث �� الكامل والتميز فالمقاطعة. الدعوة بداية في الدين هذا عرض في المناسب الوجه هو ليس بوجه يواجهونهم

 با��نزواء، يه تشعر أن على ويجبرونها الجاهلية يقاطعون وحينذاك. دولتهم يقيموا أن واستطاعوا تمكنوا قد المسلمون يكون أن

 .المسلمون ينـزوي أن ��
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 جانب- الجانب هذا يأخذون فالذين. جسور هناك يكون أن بد �� الطريق بداية ففي. ا��آن ليس ولكن.. يحدث أن بد �� وهذا

 يفهمون لناسا يجعلون �� فٕانهم منه؛ يُمك�نون و�� عليه يقدرون �� أنهم على فض��ً  -الكاملة العملية والمفاصلة الكامل ا��نفصال

 .الله سبيل عن يصدون بذلك وهم. سليماً  فهماً  ا�ٕ�س��م

 وا��ٔدبية والتنفيذية يةالتشريع أجهزتها في ويذوب تعام��تها، من كثير في الجاهلية ويقل�د ويجاملها، الجاهلية في ينغمس اآخر وفريق

 الذوبان، إلى يؤدي .يعاً متم منهجاً  المنهج هذا يكون وبذلك. القضية عرض في منطقه ويفقد تميزه ي�فقد بحيث. وغيرها والنقابية

 . نعمل مثلما ونوتعمل نعيش، كما تعيشون فأنتم.. جديداً  لنا تقدموا لم وأنتم تدعون ماذا إلى: الجاهلية لهم تقول أن إلى ويؤدي

 بالعقيدة اً تميز  الطريق أول في التميز يكون وأن. العقيدة أمر إلى ندعو أن: ا�ٕ�س��م إياه علمنا الذي هو الصحيح المنهج ولكن

 .فيها سعة ا��آن ا�ٕ�س��م أعطانا فقد أمور من ذلك يلي ما أما. سلوكيات من العقيدة تقتضيه ما وبكل أو��ً،

 بما مرحلة لك لحاجات يستجيب الذي الحركي الفقه يعطينا ا�ٕ�س��م أن ووجدنا ذلك، قبل المرحلية قضية عن تحدثنا وقد

 .العقيدة وبيان والب��غ الدعوة فرض وهو ا��ٔول؛ الفرض يعطل �� وبما يكافئها،

 الوضوح بهذا ليةالجاه مع التعامل ويكون. سابقا عنها تحدثنا التي الشعورية المفاصلة هذه تحدث أن بد �� العقيدة أمر في لكن

. واضعت في با�ٕ�يمان واستع��ء. مودة في بالحق وصدع. الترفع مع وعطاء وأخذ. التميز مع مخالطة أنها هنا؛ يصفه الذي

 هذه من ريقاط أهدى وأننا الجاهلية، هذه وسط في نعاني وأننا المجتمع، هذا في غرباء أننا: الواقعة بالحقيقة هذا بعد وا��مت��ء

. إليها نرفعهم أن نريد التي القمة وبين فيه يعيشون الذي السفح بين جداً  بعيدة نقلة هي وإنما قريبة ليست النقلة وأن الجاهلية،

 .ا�ٕ�س��م إلى الجاهلية أهل عليها لينتقل ولكن الطريق، وسط في ل��لتقاء معبر فوقها يقام �� فاصلة هوة وأنها

 ننتقل الذين حنن ولسنا ا�ٕ�س��مية، قاعدتنا إلى تنتقل أن للجاهلية فرصة نعطي أن بد ف�� جسور هناك يكون أن بد �� كان فٕان

 ٔاو مسلمون، ٔانهم ويزعمون ا�ٕ�س��مي، الوطن يسمى فيما يعيشون ممن كانوا سواء".. الجاهلية القاعدة هذه إلى

 هم التي الشقوة هذه من ولينجوا النور، ٕالى الظلمات من وليخرجوا ،"ا�ٕ�س��مي" الوطن غير في يعيشون كانوا

ٕا��.. به نعيش ٔان وحاولنا ا�ٕ�س��م عرفنا الذين نحن ذقناه الذي بالخير وينعموا فيها،  سبحانه به لهال ٔامر ما فلنقل و

 ..."﴾ ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ ﴿ : يقوله ٔان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 منهجهاب الدعوة هو منا المطلوب وإنما. نريد لما الناس يستجيب أن علينا فرض هناك فليس. الناس يؤمن أن مطالبين لسنا

 .يؤمنون �� أو الناس يؤمن قد ذلك وبعد الصحيح، با��ٔسلوب والب��غ الصحيح،

 السابقين نع ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أخبرنا وكما. الناس قلوب على السلطة نملك و��. ا�ٕ�س��م على الناس نرغم أن مطالبين لسنا ونحن

 قد هؤ��ء وكل. ٣)أحد معه وليس والنبي والرج��ن الرجل ومعه والنبي الرهط ومعه النبي فرأيت ا��ٔمم علي عرضت( ا��ٔنبياء من

 الحق وونالمدع رفض فٕاذا. وتعالى سبحانه الله وكافأهم عنهم، الله ورضي عليهم، ما وأدوا الب��غ، بأمر وقاموا بالدعوة، قاموا

                                                           
 .عنهما الله رضي عباس ابن حديث من وأحمد الشيخان أخرجه ٣
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﴿  هيقول أن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ا�ِمر ما يقولوا أن الدعاة على وإنما.. الحق على المساومة و�� الدعاة، من للتنازل مبرراً  هذا فليس

 .﴾ ِدينِ  َولِيَ  ِدينُُكمْ  َلُكمْ 

 التي فةالعني الضغوط تحت من الخروج قضية عن تحدث عندما المقومات كتاب في سيد ا��ٔستاذ كتبه ما هنا ويحضرني

 ضغطال هذا عن يرتفعوا أن بد �� وأنهم جدا، ضاغط واقع فيه يعيشون الذي الواقع وأن ا�ٕ�س��م، ودعاة المسلمون يعيشها

 .عليه ويستعلوا

 ا�ٕ�صرارو .. والحماسة وا��ستع��ء.. والكفاية وا�ٕ�دراك.. والطاقة القدرة من فيهم.. رّواد من ل�ٕ�س��م بد ��": فيقول

 ضغطو  الواقع، هذا ضغط من ٔانفسهم يخلصوا لكي. ا�ٕ�يمان بهذا والثقة ا�ٕ�يمان، من فيهم ما بقدر.. والص��بة

 ٔان -لالمضل والتوجيه المضلل الواقع هذا من الرغم على- يملكوا ولكي التصور، على وذاك هذا واآثار التوجيهات،

 في لكذ بعد يتحركوا ؤان الجاهلية، تصورات كل من طموحا ؤاكثر حيوية ؤاكثر ٔاعمق وتصورا واضحة، رؤية يروا

 ."اآخر واقع �ٕ�نشاء ا��ٔساليب، المنوعة والتوجيهات له، المصاحبة والتصورات الواقع، هذا

 الجاهلية شدهاتح التي الصعوبات كل يواجهوا أن يستطيعوا لكي جدا الهامة الصفات بهذه يتصفوا أن بد �� الرواد أن شك ف��

 .المصاعب هذه يتحملوا أن يستطيعوا لكي هائلتان وطاقة قدرة لديهم يكون أن بد �� بها، تهزمهم لكي أمامهم

 على تعمل أنو  تتكيف أن تستطيع التي والكفاية. الجاهلية وحقيقة ا�ٕ�س��م لحقيقة والوعي ا�ٕ�دراك عندهم يكون أن بد ��

 في المقاومة لىع القدرة وتشعل بقوة ا�ٕ�يمان تشعل التي والحماسة ا��ستع��ء لهم يتوفر وأن. حياتهم في الدين هذا تطبيق

 واضطهاد عذاب ومن وإغراءات، إغواءات من له يتعرضوا أن يمكن ما كل يتحملوا أن في والص��بة وا�ٕ�صرار. الرواد نفوس

 رارا�ٕ�ص من عندهم يكون أن بد ف��. سيواجهونه أنهم يعلموا أن ينبغي هذا فكل. وأموالهم وأزواجهم وأو��دهم ��ٔنفسهم وحرمان

 كل بعد يعوايستط لكي. تعالى الله وجه ابتغاء إ�� هذا يصنعون و��. ا�ٕ�يمان بهذا والثقة ا�ٕ�يمان، من عندهم ما بقدر والص��بة

 المسلم فلصر  تحتشد التي التوجيهات كل واقع ومن الجاهلي، الواقع ضغط من أنفسهم ويَُخل�صوا َيْخلصوا أن الصفات هذه

 لتصوراتا من وطموحا حيوية وأكثر وأرفع أكمل تصورا يروا وأن واضحة، رؤية يروا أن أنفسهم هم يستطيعوا ولكي. ا�ٕ�س��م عن

 الواقع بٕانشاء التصورات وهذه الواقع هذا وجه في يتحركوا أن -الصفات بهذه- يستطيعون ذلك وبعد. بهم تحيط التي الجاهلية

 . وتعالى سبحانه الله يريده الذي الجديد

 وأن صفات،ال بهذه يتصفوا أن بد ف��. واسعة وأنها بعيدة، وأنها هائلة، النقلة أن سيعلمون -ذلك يدركون حينما- أنهم شك و��

 الناس يأخذوا ثم.. قالطري ويعرفوا عليها، يتدربوا ثم. البعيدة النقلة هذه ابتداءً  هم ينتقلوا حتى الوضوح، بهذا الدين هذا يفهموا

  .فيه يعيشون الذي الهابط السفح ذلك من الصاعد المرتقى هذا إلى الطريق نفس في بهم لينتقلوا ذلك بعد

 ]٢١: يوسف[ ﴾ َيْعَلُمونَ  َ�� الن�اسِ  ا�ْكَثرَ  َوَلِكن�  ا�ْمرِهِ  َعَلى َغالِبٌ  َوالل�هُ ﴿ 
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