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 شروح كتاب معالم في الطريق

  

 الحضارة هو ا�ٕ�س��م

 مقدمة

 ما بكل طنحي أن على يوفقنا أن وجل عز الله ونسأل وا�ٕ�يحاءات، والمعلومات بالقضايا مزدحم جديد، فصل عن نتحدث ا��آن

 .المزدحم الكبير الفصل هذا في جاء

 تركيزا، تاجيح أنه أحس ولذلك. كثيرة أياماً  فيها عشت التي الفصل هذا إيحاءات أبين أن إلى يوفقني أن وجل عز الله وأسأل

 .المعركة قضية وأيضا السلوك، قضايا وبين والمنهج، التصور قضايا بين يجمع فهو

 هو والله.. والفهم لقيالت في ودقة التعبير، في دقة تحتاج والتي المهمة، القضايا من كثيراً  طياته بين يجمع مزدحم، فصل فهو

 .الموفق

 يستول.. الحضارة صانع هو ليس".. الحضارة هو ا�ٕ�س��م" ومثير جديد وانعن وهو.. الفصل عنوان يقابلنا ما أول يقابلنا

. اتهذ ا�ٕ�س��م هي أو.. ا�ٕ�س��م وجوه من وجه الحضارة أن لو كما مباشرا تصورا يعطي التعبير ولكن. نتائجه أحد الحضارة

 وربانيا، ونياك بُْعداً  ويعطيها الحضارة، ةكلم مع به يتعاملوا أن الناس تعو�د مما أكبر كبيرة، ضخمة مكانة للحضارة يعطي وهذا

 ذونيأخ الذين ا��ٔديان أصحاب من أو الجاهلية، أهل من كان سواء إنسان؛ أي يحسه ما غير اآخر شيئا المؤمن حس في يجعلها

 .دينهم كان أيا سطحية بصورة أديانهم

 تحتاج لماتهوك والواسعة والقريبة البعيدة عماقهابأ  الحقيقة يعيش كان أنه -الكتاب هذا في سيد ا��ٔستاذ عوّدنا كما- شك و��

 تفهم دق ا��ٔحيان بعض وفي. جدا مختصرة بصورة تُفهم أن الممكن ومن. العميقة بأبعادها تُفهم كي واسع شرح إلى دائما

 داً،ج ختصرالم الكتاب هذا في عو�دنا كما وأبعادها وجذورها أعماقها الكلمات لتلك أن شك �� ولكن. سطحية بصورة كلماته

 الفرحةو  وا��ستع��ء، ا�ٕ�يمان من مزيجا يقرؤها فيمن تنفخ التي الروح تلك توجد ا��زدحام وراء ومن. بالقضايا جداً  والمزدحم

 مع أو شيطان،ال مع ا��ٔرض في معركته في المؤمن به يتسلح أن ينبغي ما كل أيضا فيه وتنفخ الحق، لهذا والحماس وا�ٕ�صرار

 .حوله من يةالجاهل مع أو نفسه،

 بالنسبة والسلوكي والمعنوي المادي الكمال مظهر هو ا�ٕ�س��م كان فٕاذا. كبيرا أمرا يعني وهذا".. الحضارة هو ا�ٕ�س��م"

رة الكمال درجات أعلى إلى ا�ٕ�نسان يرفع فٕانه ل�ٕ�نسان،  أن لكذ ومعنى. وسلوكياً  ومادياً  معنوياً  ا��ٔرض، في ل�ٕ�نسان المقد�

 هي الحضارة أو الحضارة، هو ا�ٕ�س��م كان فٕاذا. والسلوكي والمعنوي المادي الكمال مظهر تكون أن أيضا ينبغي الحضارة

 .والسلوكي والمعنوي المادي الكمال لهذا مظهرين فيكونان والحضارة ا�ٕ�س��م يلتقي أن فينبغي ا�ٕ�س��م،



 السابعالفصل 

 ٢ 

 للحضارة اللغوي المعنى

 القرية ومن حضر،ال إلى البادية من ينتقلون الناس كان فحينما. للبداوة را��آخ الوجه وهو التحضر، من جاء لغوي كتعبير الحضارة

 صفات تسبونيك قليل بعد وإنما عليه، كانوا الذي بكيانهم ينتقلون �� فٕانهم المدينة، أو المركز إلى الصحراء ومن المدينة، إلى

 التقاليد في كذل ويظهر معنوياً  أو ماديا، كان اءسو  الرقي؛ من جديد نوع حياتهم في ويبدأ  جديد، مستوى إلى وينتقلون جديدة،

 للباس،ا أو الك��م، طريقة في سواء البداوة، وأهل الحضر أهل بين نلحظه أن تعو�دنا الذي الفارق ذلك هناك ويكون. والعادات

 .وا��ٔدوات ا��آ��ت استعمال أو

 .ل�ٕ�نسان بالنسبة الرقي مفهوم تساوي فالحضارة وبذلك. الرقي معنى مجمله في يحمل التحضر

 شفيكت ا�ٕ�نسان أن حيث سبحانه،" البديع" ��سمه ا�ٕ�لهي ا�ٕ�بداع مظهر أيضا فالحضارة الرقي، هي الحضارة كانت وإذا

 .ا�ٕ�لهي ا�ٕ�بداع من جديدا شيئا اكتشف الحضارة سلم في ا�ٕ�نسان انتقل وكلما. رصيده إلى يضيفه جديدا إبداعا يوم كل

 .ا�ٕ�بداع هذا لمصدر واعيا يكون الذي ا�ٕ�نسان ويعيشه ا�ٕ�نسانية، الحضارة هذه في يظهر "البديع" تعالى اسمه وكأن

 على اطلع وكلما جديدا، قانونا أو جديدا ناموسا عرف كلما أو جديداً، شيئاً  اكتشف كلما وجل عز الله مع ا�ٕ�نسان فيعيش

 في لالكما درجة تبلغ التي الصورة وبهذه. وخ��ياه هجسم وأسرار الكون، هذا وأسرار الكون، توافق في ا�ٕ�لهي ا�ٕ�بداع ذلك

 .وا��ٔداء الوظيفة

 تنق��ته راحلوم حضارته، مراحل بين ا�ٕ�نسان يربط فحينما. ا�ٕ�لهي ا�ٕ�بداع معنى ا�ٕ�نسان ��كتشاف السجل هي الحضارة فكأن

 .يكون أن يجب هكذا أو وجل، عز لله العبودية سلم في ينتقل الحقيقة في هو فٕانما الحضارة، سلم في

 أسباب من سببو  اليقين، أسباب من سبب فهي. الله إلى ليصل ا�ٕ�نسان فيه يعرج الذي المعراج هي الحضارة تكون أن ينبغي

 المعراج ذلك هي الحضارة ��ٔن مفهوما، يكون ا��ٔمر فٕان ا�ٕ�س��م هي الحضارة أو الحضارة، هو ا�ٕ�س��م يقال فحينما. ا�ٕ�يمان

 يرقى -لحضارةا سلم في يرقى وهو- ا�ٕ�نسان فيصبح. ويبتكره ويعيشه يراه ما خ��ل من ا�ٕ�نسان نفس في ا�ٕ�س��م يحقق الذي

 .للعباد الله يريدها الذي الصحيح بشكلها الحضارة أخذ إذا العبودية سلم في الحقيقة في

 يبدو قد ما غمر  الله، إلى ٕ�نسانا� معراج هي الحضارة تصبح حيث مفهوما،" الحضارة هو ا�ٕ�س��م" العنوان في التعبير إذن يبدو

 .واحدة مشكاة من نابع ��ٔنه واحد، الجوهر لكن الصورة، أو الشكل في اخت��ف من) والحضارة ا�ٕ�س��م أي( ظاهرهما في

 تتحول حيث رة،الحضا لمعنى المسلم مفهوم بين فيه سيد ا��ٔستاذ يربط. ورائع.. وحقيقي.. وجديد.. مثير العنوان أن شك و��

 .وجل عز للها عن ُمبعداً  أو عائقاً  تصبح أن إلى الحضارة تنقلب و�� الله، إلى ليصل ل�ٕ�نسان معين وإلى معراج، إلى الحضارة

 يدالجد المعنى بهذا المفهوم هذا يشرح أن يحاول كله والفصل.. عنده نقف أن منا يستحق عنوان" الحضارة هو ا�ٕ�س��م"

 . سبحانه له العبودية وتحقيق الله، إلى معراجا تصبح أن ىإل الحضارة فيه ا�ٕ�س��م رفع الذي والمحدد،



 الحضارة هو ا�ٕ�س��م

 ٣  

 هذه أن شك ��].. ٦١: هود[ ﴾ فِيَها َواْسَتْعَمَرُكمْ  اْ���ْرضِ  ِمنَ  ا�ْنَشا�ُكمْ  ُهوَ ﴿  كتابه في يقول حينما وجل عز الله أن شك و��

 أي- فيها للها استعمره وقد. ا��ٔرض في ليفةخ ويكون عبدا، ا�ٕ�نسان وليكون وجل، عز لله ا�ٕ�نسان لتعبيد نشأة كانت النشأة

 .ا��ٔرض على ا�ٕ�نسان نشأة أسباب من جزء هو ل��ٔرض، التعمير وهو ا��ستعمار، وهذا -عمارتها منه طلب

 مْ َواْسَتْعَمَركُ  اْ���رْضِ  ِمنَ  ا�ْنَشا�ُكمْ  ُهوَ ﴿ .. ا�ٕ�نسان له خلق الذي ا��ٔول الهدف عن بعيدا ليس ا��ٔرض، هذه وتعمير فالحضارة

 ].٦١: هود[ ﴾ فِيَها

 للرقي مقومات ث��ث

 عندما فٕاننا ..الكون لهذا تعميره خ��ل من العبودية معراج في ا�ٕ�نسان ترقي تعني والحضارة الرقي، يعني التحضر كان وإذا

 . العلم: المقومات تلك من سنجد والتحضر للرقي ا��ٔولية المقومات نستعرض

 . العلم خ��ل من إ�� -معنوياً  و�� مادياً - حّضرت ف��. التحضر أبواب من باب فالعلم

 الله وضعها التي القوة تلك حضارة ليصبح العلم تغذي التي ا��ٔشياء هذه أهم ومن العلم، تغذي كثيرة أشياء هناك أن شك و��

 لشيءا يتخيل ��ٔنه ا�ٕ�نسان، بها الله زود التي الطاقات أروع من الطاقة هذه. الخيال طاقة أو الخيال، قوة وهي ا�ٕ�نسان؛ في

 واقع في تنفيذه إلى ىويسع إقامته إلى يسعى وبالتالي يقع، أن قبل الواقع ويتخيل تصميمه، قبل الشيء ويتخيل وقوعه، قبل

 .ا��ٔمر

 .الحضارة هذه إقامة وأمر الحضارة أمر في جدا كبيرة مهمة يؤديان الخيال طاقة مع فالعلم

 التعبو  العجز وقيود الجهل قيود القيود؛ من ا��نط��ق في ا�ٕ�نسان رغبة هو. لتحررا: والحضارة الرقي مقومات من سنجد كما

 تجعله أهدافا حققي ولكي يرتقي، لكي حوله التي ا��ٔشياء لتسخير بالسعي القيود هذه من يتحرر أن ا�ٕ�نسان فيحاول. والنصب

 .والحياة العيش في سهولة وأكثر تحررا أكثر

 .وغرائزه شهواته ومن اآفاته من ا�ٕ�نسان يتحرر حيث أيضاً  معنوي هو بل فقط ماديا تحررا ليس هنا والتحرر

 تمقوما من مقومات هذه كل.. القيود من وغيرها والشقاق، ا��ٔنانية قيود ومن والتخلف، والعجز الجهل قيود من التحرر هذا

 .وأحسن أكبر رقيا ليحقق متحررا، يكون أن بد �� راقيا إنسانا يصبح فلكي. الرقي

 حوله، من لوجودا وبين فطرته بين التوافق.. ا�ٕ�نسان سعادة إلى يؤدي الذي التوافق ُمقو�م والتحضر الرقي مقومات من سنجد كما

 .مادياً  الحياة تُرق�ي أسباب من يخترعه ما وبين وقيم مشاعر من به يشعر ما بين والتوافق

 .�ٕ�نسانا سعادة مفتاح هو ا��ٔمور هذه بين والتوفيق التوافق، هذا

 .ضلأف بصورة للسعادة محققا كان كلما المادية ا��ٔسباب وبين ووجدانه مشاعره بين توافق من ا�ٕ�نسان يحقق ما وبقدر



 السابعالفصل 

 ٤ 

 .الفصل هذا في سنشرح كما ا�ٕ�س��مي المقياس خ��ل من لها ننظر حينما جديدا طعما تأخذ الحضارة أن نجد لذلك

 لهما ثالث �� نوعين المجتمعات

 في سواء أجمعها،ب البشرية يمث��ن الحقيقة في هما.. البشرية الحياة في مجتمعين عن سيد ا��ٔستاذ يتحدث انالعنو  هذا بعد

 .الحديث في أو القديم

 إلى البشرية بتقسيم إ�� يعترف �� وا�ٕ�س��م. جاهليا يكون أو إس��ميا، المجتمع يكون أن إما دائما البشري الواقع في إنه حيث

 الراقية بالمجتمعات الجاهلية المجتمعات فيسمون. جاهليتهم في الناس يعرفهما لم وإن.. لمجتمعاتا من المجتمعين هذين

 . اآخر اسم أي عليها يطلقون أو المتحضرة، أو

... اتالمجتمع من اثنين نوعين ٕا�� يعرف ��".. منظاره من ينظر حينما فا�ٕ�س��م. اآخر شيء والواقع شيء، المغالطة هذه

 .. جاهلي جتمعوم ٕاس��مي، مجتمع

.. وكاً وسل وخلقاً  ونظامًا، وشريعة وعبادة، عقيدة.. ا�ٕ�س��م فيه ُيطبق الذي المجتمع هو" ا�ٕ�س��مي المجتمع"

 وازينه،وم وقيمه وتصوراته، عقيدته تحكمه و�� ا�ٕ�س��م، فيه يطبق �� الذي المجتمع هو" الجاهلي المجتمع"و

 "..وسلوكه وخلقه وشرائعه، ونظامه

 مجرد و�� قانون، مجرد و�� ��فتة، مجرد و�� شعار، مجرد و�� راية، مجرد ليس ا�ٕ�س��مي المجتمع يصبح الواضح ريفالتع بهذا

 ف�� المجتمع، وهذا ا�ٕ�نسان هذا جوانب جميع ويملك وجل، عز الله عند من يأتيه بقانون يعيش مجتمع دائماً  هو إنما.. عادة

 . العقيدة هذه عن أو الدين، هذا عن ا�ٕ�نسان حياة في واحد نشاط يتخلف

 قلنا كما وقوانين، شرائع وتنظّمهما. مختلفين تصورين على يقومان مجتمعان ك��هما الجاهلي والمجتمع المسلم فالمجتمع

 .ا�ٕ�س��م وعن الجاهلية عن حديث في ذلك قبل

 وقانون د،وتقالي وعادات وتصور، ةعقيد من إليه يحتاجون ما بكل وأفرادها حياتها تغذي متكاملة، مؤسسة الجاهلي المجتمع

 .وجل عز الله يُرضي �� الذي المنحرف ا��تجاه في ولكن وموازين، وقيم ونظام،

 بالشعارات ا��نخداع وعدم المجتمع ماهية تحديد في الحزم ٔاهمية

 : فيقول ا�ٕ�س��مي المجتمع ماهية سيد ا��ٔستاذ ويشرح

 هي تليس ا�ٕ�س��م شريعة بينما ،"مسلمين" ٔانفسهم يسمون ممن ناساً  يضم الذي هو ا�ٕ�س��مي المجتمع ليس"

ٕان المجتمع، هذا قانون  ٕاس��ماً  لنفسه يبتدع الذي هو ا�ٕ�س��مي المجتمع وليس! الحرام البيت وحج وصام صلى و

 ""!المتطور ا�ٕ�س��م" مث�� ويسميه -ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وفصله سبحانه، الله قرره ما غير- نفسه عند من
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 يُخدعون �� ينالذ الرواد نفس وفي الله، إلى الدعاة نفس في يكون أن بد �� التوصيف، في والص��بة التصور، في الحزم هذا

 .الشعارات هذه غير اآخر شيء الواقع بينما ترفع، بشعارات و�� بادعاءات و�� بأشكال

 كله فهذا ..قلي��ً  إ�� ٕ�س��ما� بشريعة يحكمون أنهم يظنون أو.. مسلمون وأنهم ا�ٕ�س��م، على أنفسهم يظنون الناس كان فسواء

 تخلف ٕاذاف. وسلوكا وخلقا ونظاما، وشريعة وعبادة، عقيدة ا�ٕ�س��م فيه يطبق الذي هو ا�ٕ�س��مي المجتمع ��ٔن.. له قيمة ��

 سواء وجل، عز الله دين ورد�  ا�ٕ�س��م، من خرج قد المجتمع ذلك أن هذا دل المجتمع هذا حياة في ا��ٔشياء هذه من شيء

 .كلية في أو جزئية في

 .الحقيقة وليس الحقيقة، حول ا��لتفاف من نوع فهذا.. اآخر نوع أي من إس��ما أو متطورا، إس��ما يسمونه كانوا وسواء

 .والتوصيف التصور في الحزم بهذا يُفهم أن بد �� المسلم فالمجتمع

 الله ودوج ينكر مجتمع صورة في يتمثل قد: -جاهلية كلها- شتى صور في يتمثل قد" الجاهلي المجتمع" و(

 .نظاماً " العلمية ا��شتراكية" يسميه ما ويطبق جدليًا، مادياً  تفسيراً  التاريخ ويفسر تعالى،

 ��ٔرض،ا ملكوت عن ويعزله السماوات، ملكوت له يجعل ولكن تعالى، الله وجود ينكر �� مجتمع في يتمثل وقد

 ٔان للناس يبيحو البشر، حياة في ثابتة قيماً  هو جعلها يالت قيمه يحك�م و�� الحياة، نظام في شريعته يطبق ف��

 وهو ياتهم،ح في الله شريعة بتحكيم يطالبوا ٔان عليهم يحر�م ولكن والمساجد، والكنائس الِبَيع في الله يعبدوا

َماءِ  فِي ال�ِذي َوُهوَ ﴿ : تعالى قوله عليها ينص التي ا��ٔرض، في الله ٔالوهية يعطل ٔاو ينكر بذلك  اْ���ْرضِ  فِيوَ  ٕاَِلهٌ  الس�

 ]).٨٤: الزخرف[ ﴾ ٕاَِلهٌ 

 عيشوني حينما ��ٔنهم. يت�بعونه الذي الجهل هذا مع منطقيون فٕانهم بالحقيقة، جه��ً  الله وجود ينكر ا��ٔول المجتمع كان وإذا

 هذا خالفوني ثم لهال وجود ينكرون �� الذين من منطقية أكثر فهم. فوقهم شيء �� أنه معتقد تحت يعيشون فهم أهوائهم على

 . حياتهم في ا�ٕ�له

 تسير أمورا ذاه الجاهل معتقده على يرتب فهو الجهل، هذا مع منطقية حياته فٕان بالحقيقة، جاه��ً  الشيوعي المجتمع كان فٕاذا

 .عليها قام التي القاعدة مع

 فهي ياتهاح تدعيه الذي والعلم رفةالمع هذه على ترتب �� ثم به، وتؤمن الله تعرف أنها وتدعي تعلن التي المجتمعات أما

 ..منطقية غير مجتمعات

 .منطقي غير علم هذا علمها فٕان

 رةصو  -ك��هما- يمثل ا�ٕ�س��م، يدعون من عند للمنطق المعاكس العلم وهذا الشيوعيين، عند المنطقي الجهل ذاك إن ثم

 .ا��ٔوضاع من وضع في الجاهلية
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 الحقيقة، من جزءاً  أو الوجود من جزءاً  له يخصصون ولكنهم الله بوجود يعترفون كانوا أو. ابتداءً  الله ينكرون الناس كان فسواء

َماءِ  فِي ل�ِذيا َوُهوَ ﴿  تقرر التي الربانية الحقيقة مع يتناقض واقعهم ��ٔن.. جاهلية في يعيشون الحالتين تلك في فٕانهم  إَِلهٌ  الس�

 إِنِ ﴿  يقرر الله دين إن حيث وجل، عز الله دين في يكون �� المجتمع هذا نفإ  ثم ومن]. ٨٤: الزخرف[ ﴾ إَِلهٌ  اْ���رْضِ  َوفِي

ينُ  َذلِكَ  إِي�اهُ  إِ��� تَْعبُُدوا ا���� ا�َمرَ  لِل�هِ  إِ��� اْلُحْكمُ   الله بوجود يؤمن الذي المجتمع هذا يكون وبذلك].. ٤٠: يوسف[ ﴾ اْلَقي�مُ  الد�

 ��ٔنهم وجل، زع لله التعبدية الشعائر يقدمون الناس ترك لو حتى لله، فيه الحكم يكن لم إذا جاهليا مجتمعا ذلك، ينكر و��

 .شريعته وينقضون الحكم عن الله يعزلون

 "المتحضر المجتمع" وحده هو" ا�ٕ�س��مي المجتمع"

 هاصور  بكل- الجاهلية والمجتمعات ،"المتحضر المجتمع" وحده هو -تلك بصفته-" ا�ٕ�س��مي المجتمع"" 

 ."الكبيرة الحقيقة لهذه ٕايضاح من بد و��! متخلفة مجتمعات -عددةالمت

 لمةك فحذف عنه التالي ا�ٕ�ع��ن في عاد ثم" متحضر إس��مي مجتمع نحو" بعنوان له كتاب عن مرة أعلن إنه يقول ثم

 الكاتب- يزائر ج كاتب نظر لفت التعديل هذا إن ويقول ،"إس��مي مجتمع نحو" الكتاب عنوان يكون بأن واكتفى" متحضر"

 داخلية يةنفس دفاع عملية" من ناشئ أنه على" متحضر" لكلمة حذفه أو سيد، ا��ٔستاذ تراجع فسر الذي -نبي بن مالك هو

 لىع المشكلة مواجهة من سيد ا��ٔستاذ تمنع -نبي بن مالك يقول كما- الواعية غير العملية هذه ��ٔن وأسف ،"ا�ٕ�س��م عن

 .حقيقتها

 نفوس في يكون أن بد �� وكأنه. عنه يدافع أن إلى ويحتاج اتهام، موقف في يقف ا�ٕ�س��م إن القول ريدي نبي بن مالك وكأن

 عن لغف قد" متحضر" كلمة حذف عندما سيد ا��ٔستاذ وأن. دفاع حالة في أنهم دائم إحساس الحاضر واقعنا في المسلمين

 ا��ٔستاذ يرى كان حين في متحضر، ا�ٕ�س��م أن ا��ٔوروبية يةالجاهل من ا�ٕ�س��م ��ٔعداء ويؤكد يقول أن عليه ينبغي وكان ذلك

 ثمة يكون أن يمكن أنه بعيد من ولو يوحي ��ٔنه عليه ا�ٕ�بقاء في الضرورة بل له ضرورة �� زائد وصف" متحضر" كلمة أن سيد

 .ل�ٕ�س��م منفك غير م��زم وصف فهي الحضارة ُوجدت ا�ٕ�س��م ُوجد حيث أنه الحقيقة أن حين في متحضر غير إس��م

 سيد ا��ٔستاذ قولي فحينما. ذاته ا�ٕ�س��م قضية في وليست ل�ٕ�س��م، المنتسبين الناس في هي -حقيقتها في- المشكلة وإنما

 ندع من جاء الذي الحق ا�ٕ�س��م صورة على يقوم أن ينبغي الذي المجتمع ذلك عن يتحدث فهو" إس��مي مجتمع نحو"

 مشكلة وليست ا�ٕ�س��م يّدعون الذين الناس مشكلة فهي اآخر أمر فهذا صحيحة بصورة �ما�ٕ�س� يقيمون �� الناس كون أما. الله

 المشكلة نأ  تصور نبي بن مالك ولكن. الصحيحة بصورته المسلم المجتمع يقوم يوم قائمة المشكلة هذه تكون ولن ا�ٕ�س��م

 تمعالمج حياة في مشكلة هناك بأن ترافاع إلى يحتاج واقع.. عنه يدافع أن إلى يحتاج واقع ا��آن ا�ٕ�س��م واقع أن هي

 .مسلمة نفسها تسمي التي المجتمعات في أو.. المسلم

 كثيرا متأثر فهو. غربي منظور من ولكن. ل�ٕ�س��م والحماسة با�ٕ�س��م ا��هتمام فيها كلها وكتبه.. علينا غريبا ليس نبي بن ومالك

 :الحضارة لتحقيق السبيل راآها معينة معادلة وردأ " والحضارة ا�ٕ�س��م" كتابه ففي. الغربية بالمفاهيم جدا
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 حضارة=  زمن+  تراب+  إنسان

 ٕ�بداعا� ��ٔن. حضارة سينشئ الزمن مع التراب مع فا�ٕ�نسان. السماء هدي و�� وجل، عز الله دين المعادلة هذه في يدخل ولم

 مأ  ا�ٕ�س��م هو هل دينه؛ عن النظر ضبغ إنسان لكل ممكن وهذا. وسيطرة مادي وتقدم قوة عن عبارة الغرب عند ا�ٕ�نساني

 .غيره

 وليست ادي،م تقدم عندهم وليس أقوياء، ليسوا المسلمين أن وبما. الغربي الفكر في الحضارة بمفهوم متأثر نبي بن فمالك

 تنكروت شعاراً  ا�ٕ�س��م ترفع التي المجتمعات هذه في تكمن المشكلة أن عنه وغاب متخلفين هؤ��ء يصبح فٕاذن.. سيطرة هناك

 .الطيبة ثمراته يعطيها و�� ا�ٕ�س��م بركة تنال �� فٕانها ثم ومن واقعاً  له

 عليه هو يفكر الذي النحو على ٔافكر كنت.. قبل من مثله كنت لقد.. الكاتب هذا ٔاعذر ٔانا" سيد ا��ٔستاذ يقول

 هي -اليوم ندهع هي كما- عندي المشكلة وكانت! مرة ��ٔول الموضوع هذا عن الكتابة في فكرت عندما.. ا��آن

 ""!الحضارة تعريف: "مشكلة

 . لمالك تجاهله في قاسيا كان سيد ا��ٔستاذ أن شك و��

 بعد قال ثم ".."بالفرنسية يكتب" جزائري كاتب" عنه فقال اسمه ذكر عدم تعمد عندما التجهيل ذلك يتعمد كان ولعله

 بن مالك هةمواج في ويقرره ينشره أن يريد الذي الحقب استع��ءه يبرز لكي ذلك تعمد لعله "..الكاتب هذا ٔاعذر ؤانا" ذلك

 .. العربي القارئ عند مكانة أيضا له كانت الذي الرجل ذلك نبي؛

 ""!الحضارة تعريف: "مشكلة هي -اليوم عنده هي كما- عندي المشكلة وكانت" سيد ا��ٔستاذ يقول ثم

 معنى �ٔدرك� ا�ٕ�س��م عرف أنه فلو". ا�ٕ�س��م تعريف" لةمشك هي بل.. الحضارة تعريف في ليست عنده المشكلة إن أقول وأنا

 .الحضارة

 الصحيح ومالمفه بهذا عليه الله فتح فلما. ا�ٕ�س��م حقيقة عرف بعدما إ��" الحضارة" معنى يعرف لم نفسه سيد وا��ٔستاذ

 تعريف" يف سواء خطئه؛ على ظل وبالتالي ا��ٔمر، هذا إلى يصل لم نبي بن ومالك". الحضارة" معنى خ��له من عرف ل�ٕ�س��م

 .كليهما" الحضارة تعريف" في أو ،"ا�ٕ�س��م

 ا��ٔوروبي الفكري الغزو مواجهة في الهزيمة

 رواسب وهي ي،والنفس العقلي تكويني في الثقافية الرواسب ضغط من بعد تخلصت قد ٔاكن لم" سيد ا��ٔستاذ يقول

 كذل في الواضح ا�ٕ�س��مي اتجاهي من غمالر  وعلى.. ا�ٕ�س��مي حسي على غريبة.. ٔاجنبية مصادر من اآتيه

 -بيا��ٔورو الفكر في هو كما-" الحضارة" تصور كان! وتطمسه تصوري تغ�بش كانت الرواسب هذه ٔان ٕا�� الحين،

 ."ا��ٔصيلة الواضحة الرؤية ويحرمني تصوري، ويغبش لي، يخايل
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 ��ميا�ٕ�س الشرق أوروبا استعمرت فحينما. ��ٔوروبيا الفكري الغزو مواجهة في الهزيمة شهد الذي الجيل شأن كان ا��ٔمر وهذا

 الحضارةو  الرقي أن ظنوا وحيث.. السابق الجيل ذلك عاشها التي الهزيمة تلك ا��ستعمار ذلك مع حدث كله ا�ٕ�س��مي والغرب

 .. ا��ٔوروبي النموذج ذلك في هو

 هذا على كلهم أقرانه وكان. سيد ا��ٔستاذ فيه شأ ن الذي الجيل لذلك بالنسبة المستويات جميع على جداً  مريرة كانت فالهزيمة

 والمأزق رره،يب ما له وليس يفسره، ما له حقيقي مأزق في كانوا فهم. حينذاك الشرقي العالم في الوضع أمام الهزيمة من النمط

 بُعداً  بعيداً  مواقعه كانو . بالدين مستمسكين غير وكانوا. المادي الجانب في أو الديني، الجانب في سواء فقيراً؛ كان الواقع أن

 لمنحرفةا الكثيرة وا��ٔفكار والِفرق التصوف وكان. الصحيحة ا�ٕ�س��مية الممارسة وعن الصحيح، ا�ٕ�س��مي التصور عن هائ��ً 

 يحسون ما وصار الك��مية والِفرق الصوفية بثتها تصورات من يعانون فكانوا. الحقيقي ا�ٕ�س��م صورة طمست أنها بحيث موجودة،

 أن يحس سلمالم وكان. الكنيسة تجاه ا��ٔوروبي يجدها كان التي لتلك مشابهة ا�ٕ�س��م يظنونها التي التصورات تلك اهتج به

 اءج عندما موجوداً  الديني المأزق فكان. وا��نفتاح بالحرية ا�ٕ�نسان �ٕ�حساس ومعوق للرقي، ُمعو�ق -هذه بصورته- ا�ٕ�س��م

 . ا�ٕ�س��مي العالم إلى الغربي المستعمر

 .والمادي والعسكري العلمي الضعف هناك كان.. متخلفاً  كان -أيضا- المادي الواقع وكذلك

 الجيل كذل أهل وجد المادي، التحضر في الفخامة مع المادي العلم مع العسكرية القوة تحمل ا��ٔوروبية القوات جاءت فعندما

: بقوله سينح طه عنه عبر ما وهو ا��ٔوروبي، والنمط ا��ٔوروبي النموذج يتبنوا أن يحاولوا أن من مناصا يجدوا ولم. مأزق في نفسه

 .وشرها وخيرها ومرّها، بحلوها فيها، ما بكل ا��ٔوروبية الحضارة نأخذ أن ينبغي إننا

 اريخت في نعلمهم الذين المشاهير كل أو العقاد، أو حسين، طه أو نبي، بن مالك كان كيف لنا يفسر الذي هو المأزق هذا

 .الغربي بالنموذج وا��نبهار ا�ٕ�عجاب تحت واقعين كلهم كانوا العربية، هضةبالن يسمى ما

 دمحم أن حتى. به معجبين أو ا��ٔوروبي، النموذج لهذا خاضعين كلهم كانوا.. وا��ٔفغاني عبده محمد كان -أيضا- وكذلك

 . إس��م �ب� مسلمين فوجدت هنا إلى وجئت مسلمين، ب�� إس��ما فوجدت أوروبا إلى ذهبت: يقول عبده

 يف والحرية المادي، التقدم أن تصور ولكنه.. إس��ماً  أوربا في شاهده الذي ذاك يكن فلم. تماما هذا في مغالط أنه شك و��

 عبيدا سواولي لله، عبيدا الناس يكون أن وهو اآخر؛ شيء ا�ٕ�س��م أن ونسي.. ا�ٕ�س��م هو هذا أن تصور.. والديمقراطية التعبير،

 !!ا�ٕ�له موت أعلنت أنها حتى ترى، أوروبا كانت كما ��ٔنفسهم

 دق والديمقراطية الحرية وهذه المادي التقدم بهذا أوروبا أن تصور -بشعة منكرة هزيمة مهزوما كان ��ٔنه- عبده محمد ولكن

 ةمغالط وهي. مسلمين الناس بقي وإن ا�ٕ�س��م، هو الشرق عن غاب الذي بينما. مسلمين غير كانوا وإن.. ا�ٕ�س��م حققت

 محمد هجمن عن بعيدة ليست كبيرة، مغالطة فهي مسلمين؟ ذلك بعد الناس يكون ثم إس��م هناك يكون �� فكيف.. أخرى

 .يسمونه كما! ا��ٔعظم ا�ٕ�مام.. عبده
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 ٕاذن" رالمتحض" فكلمة". المتحضر المجتمع" هو" المسلم المجتمع.. "الصورة انجلت ثم" سيد ا��ٔستاذ يقول ثم

 التي ربيةالغ ا��ٔجنبية الظ��ل تلك القارئ حس ٕالى الكلمة هذه تنقل العكس على.. ديداً ج شيئاً  يضيف �� لغو،

 من بد �و�".. الحضارة تعريف" على ٕاذن ا��خت��ف! ا��ٔصيلة الواضحة الرؤية وتحرمني تصوري، تغبش كانت

 "!الحقيقة لهذه ٕاذن ٕايضاح

 سنكتشف إننا قلت وكما. ا�ٕ�س��م يراها كما" الحضارة اتمقوم" عنوان تحت الحقيقة لهذه التوضيح نلخص أن نستطيع ونحن

 ."الحضارة هو ا�ٕ�س��م" الفصل لهذا الرائع العنوان لدينا يتأكد لكي ا�ٕ�س��م، عن الحديث هو الحضارة عن الحديث أن

 ا�ٕ�س��م منظور من" الحضارة مقومات"

 الله لغير العبودية من ا�ٕ�نسان تحرير: ا��ٔول المقوم

 .وجل عز الله لغير العبودية من ا�ٕ�نسان تحرير بمعنى هنا التحرر ويأتي". التحرر" هو الحضارة قوماتم من مقوم أول

 لصورةا هي هذه تكون -ا�ٕ�لهية الشريعة سيادة في متمثلة- وحده لله مجتمع في العليا الحاكمية تكون حين"

" ا�ٕ�نسانية الحضارة" هي هذه وتكون.. للبشر العبودية من وحقيقياً  كام��ً  تحرراً  البشر فيها يتحرر التي الوحيدة

 فرد للك المطلقة الكرامة ومن ل�ٕ�نسان، الكامل الحقيقي التحرر من ٔاساسية قاعدة تقتضي ا�ٕ�نسان حضارة ��ٔن

 ٔارباب ضهبع مجتمع في -ٔافراده من فرد كل في ممث��ً - ل�ٕ�نسان كرامة و�� -الحقيقة في- حرية و��.. المجتمع في

 "!يطيعون عبيد وبعضه يشرعون،

 لشريعته عونيخض وحينما وحده، وجل عز لله بالعبادة جميعا الناس يتوجه فحينما. ل�ٕ�نسان وسجن ذل الله لغير فالعبودية

 الذي وهو خلقهم، الذي هو الله ��ٔن. الخضوع بهذا جدير هو ولمن الخضوع، يستحق لمن خاضعون إذن فهم وحدها،

 نأ  كله، الوجود ومن كلهم، الله خلق من يستحق والذي شيء، كمثلها ليس التي الذات هو الله أن عن فض��.. يملكهم

 يتخلص نأ  هو الحقيقي فالتحرر. متحرر غير أنه أو ذليل، أنه منهم واحد يشعر �� له يخضعون حين وهم سبحانه، له يخضع

 سعادته أنو  متوفرة، ا�ٕ�نسانية رامتهك أن لله يخضع حينما ويحس وحده، لله يخضع وأن الله، لغير وذل خضوع كل من ا�ٕ�نسان

 .متوفرة أيضا

 كوني لله الخضوع يرفض حينما ا�ٕ�نسان وإن تحرر، وعدم وقيد ذل هو لله والخضوع بالله ا�ٕ�يمان إن يقولون ممن والعجب

 خضع. ناا�ٕ�نس وأولها شتى؛ لمعبودات خضعوا لله عبوديتهم عن خرجوا حينما نجدهم حين في! عليه سيطرة كل من متحرراً 

 نم ا��آن نرى كما كلها ا��ٔرض في يتحكم أن يمكن واحدا فردا تجد.. الطواغيت فيهم وتحكمت لبعض، بعضهم الناس

 الحكام أنش في بل الدول، وشأن الشعوب شأن في تقرر التي الوحيدة السلطة صاحبة هي تكون أن المتحدة الو��يات محاولة

 تخطفهمو  الحكام تغير ونجدها.. عقابه يتلقى أن عليه يعجبه �� والذي.. اءتش ما وتنفذ تشاء، ما تقرر فهي.. تريده ما
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 و�� كلها، لعالما شعوب في يتحكم ا��ٔبيض البيت في واحدا فردا فكأن.. تريد كما ا��ٔمور لتغير بجيوشها وتدخل وتحاكمهم،

 .يعترض أن أحد يستطيع

 .شيء لكل وخاضعين أذ��ء أصبحوا وإنما الحقيقة، في يتحرروا مل الله سلطان من يتحرروا أن الشيطان لهم زين حينما فالناس

 واوقع وحده، لله الخضوع ومن وحده، الله عبادة من خرجوا حينما فهم.. متعددة ��آلهة يخضعون المجا��ت جميع في وهم

 الجوانب في داا��قتص ووزراء ل��قتصاد ويخضعون السياسي، الجانب في للحكام يخضعون فهم العبودية من شتى ألوان في

 تخضعهم متعددة شتى ��آلهة شتى عبوديات في دخلوا نجدهم وهكذا.. الفن أمور في الفن و��ٔهل للفنون ويخضعون المادية،

 .واحد �ٕ�له يخضعون و�� لها،

 فوضى إلى خرجوا بل للدين، خضوعهم ومن لله عبوديتهم من خرجوا حينما زعموه الذي الهدف يحققوا لم الحقيقة في فهم

 .المذلة العبودية هذه من يخرجوا أن يستطيعوا ولم شتى، اآلهة فعبدوا العبادة، في

 ا��ٔذهان في يقالض المفهوم هو كما- القانونية ا��ٔحكام في فقط ينحصر �� التشريع ٔان فنبين نبادر ٔان بد و��" يقول

 ا��ٔفراد عيخض تشريع كلها.. دوالتقالي والعادات والموازين، والقيم والمناهج، فالتصورات -الشريعة لكلمة اليوم

 يكون �� مجتمع، في منهم ا��آخر البعض لها ويخضع الضغوط، هذه -لبعض بعضهم- الناس يصنع وحين. لضغطه

 ٔاو.. متخلف مجتمع -ثم من- وهو -ٔاسلفنا كما- عبيد وبعضه ٔارباب بعضه مجتمع هو ٕانما متحررًا، المجتمع هذا

 ""!جاهلي مجتمع" ا�ٕ�س��مي بالمصطلح

 أو ع،والشرائ ا��ٔحكام أو والتقاليد، العادات أو ا��عتقاد، قضية في سواء وجل، عز الله عند من جاء ما كل هو ا�ٕ�لهي لشرعوا

ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َشرَعَ ﴿ .. وجل عز الله شرع كلها.. المشاعر  . ا�ٕ�نسان حياة في شيء كل شرع].. ١٣: الشورى[ ﴾ الد�

 للناس عتض فالجاهلية. شيء كل في ا��آلهة لهذه يخضعون.. شتى اآلهة ويعبدون الله، ألوهية عن يخرجون الذين أن شك و��

 كل من التحرر فيصبح. قيما لهم تضع وإنما.. والجنائية وا��قتصادية المدنية حياتهم تحكم قوانين فقط وليس وأخ��قا، قيما

 تصنعها قيماً  فالشري غير والتنافس عليها، قيود �� التي الفردية والملكية الجنسي، والتحرش الزنا، ويصبح.. قيمة ا��ٔخ��ق

 .ا��ٔفراد لها ليخضع الجاهلية

 شيء كل يوف.. ا��ٔحذية لبس في.. الشعر تسريحة في.. الملبس في.. المأكل في: شيء كل في موضات أيضا لهم تضع

 ..تتدخل الجاهلية نجد

 أن ونجد. مالقي ومن ا��ٔخ��قيات ومن الموضات من ائجه بحر في نفسه يجد لله عبوديته من ا�ٕ�نسان يخرج عندما فٕانه لذلك

 ..ا��آلهة لهذه العبودية من نفسه يحرر لم طالما لها يخضع أن مضطر ا�ٕ�نسان

 ..ladies first و يدها ويقبل للمرأة الرجل ينحني أن: اآداب لهم تضع

 ..ازدراء موضع يكونون وإ�� يصنعوها أن بد �� اآداب هذه كل
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 و�� معها، رقصي لكي تطلبه امرأة له تقدمت إذا إ�� رجل يرقص أ��.. بعضا بعضهم يراقص أن.. الخمر وايشرب أن عليهم تفرض

 ".. جنتلمان" كان إذا يرفض أن له يجوز

 وفي.. دارنا عقر يف هنا إلينا تصل ا��ٔوروبية التقاليد أن ا��آن نرى كما وا��ٔفراح، الجنائز في معينة بصورة تقاليد عليهم تفرض

 يقبلهاو .. كذلك وتسقيه الفرح، نخب يسقيها أن بد و��.. المدعوين أمام العروس مع العريس يرقص أن بد �� ا��آن حا��ٔفرا

 .. المدعوين أمام وتقبله

 .وجل عز الله غير اآلهة اتخذوا قد ��ٔنهم فاتبعوها، لهم صنعوها تقاليد هذه كل

 التسلية،و  اللهو أنماط ا��قتصاد، أنماط ا��قتصادية، أو لعسكريةا أو السياسية للسيطرة سواء.. أهدافاً  الجاهلية لهم وتصنع

 الفيديو أجهزة ليناع تفرضها.. معينة وأشعاراً  معينة، قصصاً  وتنشر معينة، أف��ما التلفزيونية القنوات وتعرض ا��سته��ك، أشكال

 .. وا�ٕ�نترنت

 صادا��قت يخص فيما أوروبا من أحكاما نأخذ أن جردم الجاهلية فليست. متكاملة مؤسسة ��ٔنها.. الجاهلية تصنعها هذه كل

 على شعب ويطغى أمة، على أمة تطغى أن يحدث ا��ستعمار، يحدث وبالتالي.. أهدافنا في الجاهلية تتدخل وإنما. والسياسة

 .خاماته يسرق أو لبضائعه سوقاً  منه يصنع أن لمجرد.. شعب

 .وجل عز الله شرعها التي ا��ٔهداف غير أهداف هناك أصبح

 الوسائل نيرفعو  بل. الوسيلة تبرر الغاية وعندهم. أخ��ق أو بقيم تتمسك �� جدا، مرنة الجاهلية فوسائل الوسائل، وكذلك

 زعيما سقطت التي هي الزانية المومس وتصبح والزنا، المخادنة شأن من يرفعون كما. مقدسة وسائل تصبح أن إلى الخسيسة

 .قديسة لتصبح ا��ٔغ��ل من شعبا تحرر أو سياسيا،

 ..فقط المدنية أو ا��قتصادية أو الجنائية الحياة تنظم التي وا��ٔحكام القانون هي ليست فالشريعة

 .ويلوّنها ويصرفها الناس حياة يحكم لكي يُشر�ع ما كل هي الشريعة إنما

 . لله عبوديتهم مع متماشيين ويجعلهم الناس، حياة يلون الذي شرعه له وجل عز فالله

 وقيمهم هموأخ��ق وفنونهم واآدابهم وتقاليدهم وأهدافهم -قلنا كما- حياتهم وتلون له، الناس تُخضع شرعا تضع أيضا هليةوالجا

 أو عادة جردم يصبح و�� دينا، يصبح شيء كل في الجاهلية مخالفة على ا�ٕ�س��م حرص فٕان ثم ومن. شرعها مع تتمشى كي

 الجاهلية دينل تسرب الحقيقة في هو العادة أو الملبس أو التسريحة أو الكلمة في التقليد ��ٔن كمالي، شيء مجرد أو تقليد،

 إنسان زي يرتغ فٕاذا.. ا�ٕ�نسانية ا��جتماعية الفلسفة وفي ا�ٕ�نساني، الواقع في معروف وهذا. نحس لم أم أحسسنا قلوبنا، إلى

 .الجديد الزي مع يتواءم أن بد �� ��ٔنه وتفكيره، عقله سيتغير



 السابعالفصل 

 ١٢ 

 تغيير على �ٕ�س��ميةا للب��د استعمارها في ا��ٔوروبية الجاهلية حرصت ثم ومن. وطبيعته ا�ٕ�نسان حقيقة تعرف ��ٔوروبيةا فالجاهلية

 ا��ٔوروبي التأثير ظلسي المرأة مع وتعام��تهم الك��م في وطريقتهم بأزيائهم ملتزمين المسلمون ظل لو ��ٔنه والزي، والتقاليد العادات

 .فّعا��ً  وليس قلي��ً 

 ،..لقبعةا يلبس رجل أول.. ا�ٕ�فرنجي الملبس تلبس امرأة أول.. أتباعهم من ُرواداً  يصنعون كانوا ولذلك.. يتغيروا أن بد ��

 من يتلون لكي tea الشاي وعلى café القهوة عن يقول لك، شكرا من بد�� thank you مث��ً .. العربية اللغة تعبيرات تبديل

 قد كان إذا إ�� سلوك مكان سلوك و�� كلمة مكان كلمة يغير ��.. معجباً  كان إذا ��إ  ذلك يصنع �� ا�ٕ�نسان ��ٔن الداخل،

 مساء" ترى أنك معناه" الخير مساء" إلى" عليكم الس��م" كلمة نغير عندما.. القديم بالسلوك واستهان الجديد بالسلوك أعجب

 نحرص أن جبي ولذلك. والعادات وا��ٔشكال الزي تغييرب ا�ٕ�س��مية العقلية يغير أن حريصا ا��ستعمار كان وهكذا. أفضل" الخير

 في تباطأ ن أن من أقل ف�� القديم في زينا إلى نرجع أن نستطع لم إذا بحيث ا�ٕ�مكان، بقدر هذا من نحررها أن على أنفسنا مع

 العورة يظهر يقاض نابنطلو  نلبس أن يجوز ��. مقاييسنا أو مشاعرنا بعض مع يت��مس تغييرا كان إذا وخاصة للموضة، تغيير كل

 ��.. سهيلب أن برجل تليق �� رسومات عليه مرسوم قميصا نلبس أن يجوز ��.. الموضة هذه نرفض ��ٔننا الخلف، أو ا�ٕ�مام من

 .ممثلة أو خليع بممثل المعجبين طابور في تجعلنا تسريحة نسرح أن يجوز

 ا��ٔو��د من وعي دون- ستشكل أنها نرى التي الموضة م��حقة من ا�ٕ�مكان بقدر نقلل بأن ��ٔو��دنا تربيتنا في نحرص أن بد ��

 .وتصوراتهم ومشاعرهم عقولهم -منا وعي ودون

 تصورات هو لكنو  الشريعة، عن الضيق المفهوم في هو كما القانونية ا��ٔحكام في فقط ينحصر �� التشريع إن يقول سيد وا��ٔستاذ

 أربابا البعض ويصبح �آخر،ا� البعض ليتلقى البعض فيشرع ليتغيروا، الناس لىع بها يضغطون وتقاليد وعادات وموازين وقيم ومناهج

 .متخلفا مجتمعا يكون ذلك يقبل الذي والمجتمع عبيدا، وا��آخر

 ىٕال العباد عبادة من الناس فيه ويخرج واحد، ٕاله عليه يهيمن الذي المجتمع وحده هو ا�ٕ�س��مي والمجتمع"

 كرامته يهف وتتمثل ا�ٕ�نسان، حضارة ٕاليه ترتكز الذي الكامل، الحقيقي لتحررا يتحررون وبذلك. وحده الله عبادة

 ."..ا��ٔعلى الم��ٔ  في تكريمه كذلك ويعلن عنه، ا��ٔرض في خ��فته يعلن وهو له، الله قدرها كما

 إنسان يصنعها ��ف والتقاليد، والشعائر والشرائع العقيدة منه يتلقون واحد، �ٕ�له الكل فيه يدين الذي المسلم المجتمع ففي

 .بعضل بعضهم يخضع أن من ويتحررون العبودية، مقام في جميعا يكونون.. جميعا للبشر الله يصنعها وإنما �ٕ�نسان،

 .ا�ٕ�س��م مقومات من ا��ٔول المقوم نرى كما وهو الله، لغير العبودية من التحرر الحضارة؛ مقومات من ا��ٔول المقوم هو وهذا

 .الله إ�� هإل �� أن شهادة تحقيق يعني وهذا الله؛ لغير العبادة من يتحرروا وأن وحده، لله عبيدا اسالن يكون أن هو فا�ٕ�س��م
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ٕاع��ء تحقيق: الثاني المقوم  ا�ٕ�نسان تميز التي الخصائص و

 كله ذاه ويكون الحياة، ومنهج والفكرة والتصور العقيدة هي مجتمع فـي ا��ٔساسية التجمع اآصرة تكون وحين"

.. للبشر البشر بوديةع فيها تتمثل ٔارضية ٔارباب من صادراً  وليس للبشر، العليا السيادة فيه تتمثل واحد، ٕاله من صادراً 

 "..والفكر الروح خصائص.. خصائص من" ا�ٕ�نسان" في ما ��ٔعلى ممث��ً  التجمع ذلك يكون

 .واناتالحي بقية وعن �ٔرضية،ا� المخلوقات بقية عن ا�ٕ�نسان تميز التي الخصائص وإع��ء تحقيق هو الثاني فالمقوم

 فٕان ا�ٕ�نسان في العليا الخصائص تمثل �� التي الروابط من غيرها أو ا��ٔرض أو اللون أو الجنس هي التجمع اآصرة تكون فحينما

 هي ليست الروابط تلك ��ٔن وذلك متحضر غير مجتمعاً  يكون ا��ٔواصر تلكم من واحدة فيه التجمع اآصرة التي المجتمع

 �� بينما قيدته،وع فكره يغير أن يستطيع فا�ٕ�نسان.. ا�ٕ�نسان يخترها لم قسريه روابط هي بل ا�ٕ�نسان تميز التي الخصائص

 .قوم أو جنس أو أرض أو لون من ا��ٔخرى الروابط تلك يغير أن يستطيع

 .. يأكله الذي وبالغذاء ها،يؤدي التي بالوظيفة ومرتبط فيها، يعيش التي با��ٔرض مرتبط فالحيوان. الحيوان روابط هي الروابط فهذه

 في حرا كان إذا اناإنس يعيش أن ويستطيع. وفكره عقيدته تغيير على القدرة يملك كان إذا إنساناً  يعيش أن يستطيع وا�ٕ�نسان

 .ا��ٔمور هذه في ا��ختيار

 صائصهخ أجل من االعلي خصائصه بذلك يطمس وإنما حرا، يكون لن فهو يغيرها أن يستطيع �� لروابط مستعبدا كان إن أما

 .ا��ٔخرى السفلى

 ��ٔخرىا الخصائص فيه تحكم أن ��. والفكر الروح خصائص وهي ا�ٕ�نسان؛ في العليا الخصائص إع��ء هي الحضارة فمهمة

 .العبادة إلىو  العقيدة إلى العليا نوازعه فيه تحرك و�� مترفعاً، وغير عبداً  ا�ٕ�نسان تجعل وحيوانية، جاهلية روابط هي التي

 ومن.. -رالمتحض غير أو- المتخلف ا�ٕ�نسان عن المتحضر ا�ٕ�نسان تميز التي هي القاهرة غير ا��ختيارية الروابط أن شك و��

 .تقيده يالت ا��ٔخرى بالخصائص تقييده وعدم ا�ٕ�نسان، في العليا الخصائص إع��ء هو ا�ٕ�س��مية الحضارة أساس من كان ثم

 . ا��ٔخرى المجتمعات بقية عن متميزا وتجعله تغيره، المسلم، ا�ٕ�نسان حياة في مهمة نقطة هذه أن شك و��

 وبذلك. الغريزةو  الجسد خصائص وتعلي والفكر، الروح خصائص عن تبعد أنها هو اليوم البشرية تعيشه الذي الحضاري والمأزق

 المأزق هو وهذا. الدنيا خصائصه أجل من العليا خصائصه يدفن الشكل بهذا ا�ٕ�نسان ��ٔن. حقيقي سجن في ا�ٕ�نسان يظل

 من هالل أخرجه عندما ا�ٕ�نسان الشيطان به توعد الذي الشيطاني المأزق وهو إليه، ا�ٕ�نسانَ  عمومها في الجاهليةُ  تقود الذي

تِكَ ﴿  فقال.. الجنة  ].٨٢: ص[ ﴾ ا�ْجَمِعينَ  َ���ْغوَِين�ُهمْ  َفِبِعز�

 السفلى صهخصائ وحل في لتمرغه العليا خصائصه من ا�ٕ�نسان تسحب حينما دائما الجاهليات بها تقوم التي هي الغواية هذه

 . عنها يرتفع أن له الله أراد التي
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 العقيدة فيه رتعتب والذي ا��ٔساسية، التجمع رابطة العقيدة فيه تمثل الذي المجتمع هو وحده ا�ٕ�س��مي والمجتمع"

 ٔاجناس سائرو  والحبشي والفارسي والرومي والعربي وا��ٔصفر وا��ٔحمر وا��ٔبيض ا��ٔسود بين تجمع التي الجنسية هي

 ٔامر لىع يلتقون ٔانداد فيها والكل ا��ٔتقى، هو فيها وا��ٔكرم وحده، له وعبوديتها الله، ربها واحدة، ٔامة في ا��ٔرض

 "!العباد من ٔاحد يشرعه ولم لهم، الله شرعه

 مقبلة هي مما ا��آن ةالبشري تعانيه ما إلى يلفتنا هذا فٕان ا�ٕ�نسان حياة في القاهرة والروابط ا��ختيارية الروابط عن نتحدث وحينما

 ..ا�ٕ�نسان إرادة َغل من عليه

 ا�ٕ�نسان، رادةإ  شل هو العاجل القريب في جلية اآثاره ستظهر والذي العصر، هذا في البشرية له تتعرض الذي الحضاري المأزق

 . عليه تضغط التي القاهرة الضغوط من الهروب على قادر غير ا�ٕ�نسان يصبح بحيث

 والتي إليها، يسعون لتيا ا��ستنساخ وعمليات الرئيسية، ا�ٕ�نسان صفات وتغيير الجينات، أمر في بدأت التي البيولوجية فالثورة

 الثورة ذهه.. يشتهون كما معينة بصورة ا�ٕ�نساني المخلوق يخرجوا لكي الجنين في الجينات يغيروا أن خ��لها من يريدون

 ل�ٕ�نسان نسبةبال التيه من نوع يحدث أن يمكن بحيث ا�ٕ�نسان، حياة في جدا الرهيبة الفوضى من حالة ستحدث البيولوجية

 . البشر حياة في التحكمات من الخضم هذا في

 بحيث ليه،ع التجسس يمكن شيء كل أصبح فقد.. الفردية الخصوصية إلغاء إلى ستؤدي التي ا��تصا��ت ثورة أيضا وهناك

 . الخاصة بأسراره ا��حتفاظ على قدرة ا�ٕ�نسان عند يصبح ��

 ا�ٕ�نسان هذا لسيجع عسكرية، أو سياسية أو اقتصادية كانت سواء العالم؛ على للسيطرة الظالمة القوى بين الهائل الصراع وهذا

 . القوى هذه يد في لعبة الضعيف

 ا�ٕ�رادة إلغاء لىإ  سيؤدي للشعوب لعسكريوا وا��قتصادي السياسي والقهر ا��تصا��ت، وثورة البيولوجية، الثورة من ا��ٔمور؛ فهذه

 .ا��ٔرض في ا�ٕ�نسان مسؤولية مع ويتنافى يتناقض الذي ا�ٕ�لغاء هذا.. ا�ٕ�نسانية

 فٕان.. أراد اإذ ا��ٔصلح إلى ليصل وا��ٔهداف، الوسائل واختيار الطريق، اختيار على قادرا ليكون ا�ٕ�نسان خلق قد الله كان فٕاذا

 جدا فيمكن. هنفس في التحكم على ا�ٕ�نسان قدرة تشل المعاصرة البشرية تعانيه الذي الحضاري المأزق تمثل التي ا��ٔمور هذه

 ومعروضة حواري،وال الشوارع في معروضة القذرة ا��ٔشياء كل تصبح أن إلى وا��نترنت والكمبيوتر ا��تصا��ت ثورة في يصلوا أن

 قذر ماخور إلى حياته تحيل التي تسليته تصبح حيثب جيبه في يضعها أن البنت أو للولد يمكن جدا، دقيقة أجهزة في

 يسمم أن إ�� شاب أي أو طفل أي يستطيع و�� أو��دك، تربي أن تستطيع �� بحيث ا�ٕ�نسانية، كرامته منه فيسحبوا.. باستمرار

 حبالى مةالقاد وا��ٔيام قلناه لما تجسيد إ�� اليوم الذكية الهواتف وما واقع أمر هو إنما متوقعاً  أمراً  ليس وهذا. ا��ٔولى سنواته منذ

 .حيوانيته وتعلي ا�ٕ�نسان، إنسانية تئد... والفضيلة الخلق تمحق وداهية عجيبة بكل
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 إلى لنمي يجعلنا حضاري مأزق شك �� كله وهذا. المختلفة ا��ٔمور في التحكم على ا�ٕ�نسانية القدرة يبطل هذا أن شك و��

 إنهاء وأ  ا�ٕ�نسان، على السيطرة عن ا��ٔشرار أيدي ويكف المعادلة، هذه ليصحح وقدريٌ  ربانيٌ  تدخل هناك يكون أن بد �� أنه

 . عمله خ��ل من المرتقبة نهايته إلى إنسان كل يذهب لكي البشرية الحياة

 مؤشراتال ضمن من وهذا. ا��ٔرض هذه في معنى ا�ٕ�نساني للوجود يصبح لن فٕانه ا�ٕ�رادة، هذه ُغل�ت أو إرادته، ا�ٕ�نسان فقد فٕاذا

 وجوده �ٕ�نسانل ويعيد المعادلة، يصحح قدري رباني تدخل هناك يكون أن بد �� القادمة الفترة خ��ل أنه إلى نميل تجعلنا التي

 على معنى هل يكون لن الهائلة الضغوط هذه تحت ا�ٕ�نساني الوجود فٕان وإ��. للمحاسبة واستحقاقه مسؤوليته ثم ومن وإرادته،

 . ا�ٕ�ط��ق

 تماما، بضتهاق في ا�ٕ�نسان ليصبح ا��ختيارية، الخصائص من وتقلل القهرية، الخصائص قدر من ترفع أن تحاول فالجاهلية

 َرُهمْ ا�ْكثَ  تَِجدُ  َوَ�� َشَمائِلِِهمْ  وََعنْ  ا�ْيَمانِِهمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  ا�ْيِديِهمْ  َبْينِ  ِمنْ  َ��آتَِين�ُهمْ  ثُم� ﴿  الشيطان لوعيد مصداقا هذا ويكون

تِكَ ﴿  ،]١٧: ا��ٔعراف[ ﴾ اِكرِينَ شَ   لكي للشيطان، مطلب هو ا�ٕ�نسانية ا�ٕ�رادة فغل].. ٨٢: ص[ ﴾ ا�ْجَمِعينَ  َ���ْغوَِين�ُهمْ  َفِبِعز�

 الشيطان لعم من هي أو الشيطان، تعين وسائل هي ستحدث، والتي المعاصرة، فالوسائل. حتفه إلى كا��ٔعمى ا�ٕ�نسان يقود

 ثم منو  يختار، أن على قادر غير ا�ٕ�نسان ويصبح إرادته، لشل كام�� تحكما ا�ٕ�نسان في تحكمي لكي ووسوسته، وإيحائه

 . ا�ٕ�نسانية خصائصه أولى هي التي إرادته تنمحي

 . ا�ٕ�نسان إرادة يميز والفكر الروح خصائص إع��ء على يحرص حينما ا�ٕ�س��م أن شك و��

 المجتمع هو المسلم والمجتمع. الحضارة هو ا�ٕ�س��م يجعل. يحضار  عمل باختياره ا��ٔرض في ا�ٕ�نسان عمل أن شك و��

 تمثل ي،الماد التقدم قمة تمثل والتي ا��آن، نعيشها التي الجاهلية هذه وخاصة الجاهلية، المجتمعات هذه بينما. المتحضر

 .البشري التخلف دركات أحط أيضا

 ل�ٕ�نسان التكريم مقاييس: الثالث المقوم

 الجاهلية؟ عتهاصن التي المقاييس تلك هي هل التكريم؟ مقاييس هي ما.. ل�ٕ�نسان التكريم مقاييس في يكمن: الثالث المقوم

 حولت متخلفة، مقاييس ا��ٔمر حقيقة في هي الجاهلية المقاييس هذه أن وكيف ل�ٕ�نسان؟ الله أرادها التي المقاييس هي أم

 ا�ٕ�س��م بحيص ثَمّ  ومن.. الم��ئكة فوق ما إلى ا�ٕ�نسان ترفع يةا�ٕ�س��م المقاييس بينما. حيوان من أقل أو حيوان، إلى ا�ٕ�نسان

 .الحضارة لمعنى الدقيق ا�ٕ�س��مي بالمفهوم الحضارة هو

" ا�ٕ�نسانية" الخصائص وتكـون مجتمـع، فـي العليا القيمة هـي ا�ٕ�نسان" ٕانسانية" تكـون وحيـن" سيد ا��ٔستاذ يقول

 هي -ةصور  ٔاية في-" المادة" تكون حين فٔاما.. متحضراً  المجتمع هذا يكون وا��عتبار، التكريم موضع هي فيه

 كما" لماديا ا�ٕ�نتاج" صور في ٔاو! للتاريخ الماركسي التفسير في كما" النظرية" صورة في سواء.. العليا القيمة
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 صائصوالخ القيم سبيلها في تهدر عليا قيمة المادي ا�ٕ�نتاج تعتبر التي المجتمعات وسائر ؤاوروبا ٔامريكا في

 "!جاهلياً  مجتمعاً  ا�ٕ�س��مي بالمصطلح ٔاو.. متخلفاً  مجتمعاً  يكون المجتمع هذا فٕان.. وا�ٕ�نسانية

 ..أخرى صورة أي في و�� المادي، ا�ٕ�نتاج صورة في و�� النظرية، صورة في �� المادة؛ يحتقر ا�ٕ�س��م ��ٔن ذلك وليس

 في ٕ�نسانا� أهداف أحد يعتبره وإنما المادي، ا�ٕ�نتاج يحتقر و��. هامع التعامل ويوجه يوجهها وإنما المادة، يحتقر �� فا�ٕ�س��م

 ٕ�نسانا� يْحرم �� وهو. وترقيتها الحياة تسهيل أجل من وتسخيرها نواميسها، مع والتعامل ورقيها، ا��ٔرض عمارة وهي ا��ٔرض؛

 .ومقومات وداحد الحرية لهذه يضع ولكنه يريد، الذي طريقه يختار بأن الحرية؛ من كبير قدر من أيضا

 الخصائص وأ  ا�ٕ�نساني، الكيان تجعل الجاهلية هذه بينما. الرفيعة صورتها ا��ٔمور هذه يعطي -متحضر كمجتمع- إذن فا�ٕ�س��م

 لتيوا -الجاهلي بمفهومها- بالحرية ا�ٕ�نسان إحساس أجل من أو المادي، ا�ٕ�نتاج أو المادة، أجل من تذوب أو تقهر ا�ٕ�نسانية،

 ينماب. ومقوماته ا�ٕ�نسان خصائص من يُعلي ��ٔنه متحضر، مجتمع إذن ا�ٕ�س��مي فالمجتمع. لشرودوا التخلف عين هي

 .المادي ا�ٕ�نتاج في الوفرة لتحقق والحرمات والفضائل العليا القيم تهدر الجاهلية المجتمعات

 ا�ٕ�س��م في ا��ٔخ��ق مفهوم: الرابع المقوم

 يكون ع،مجتم في السائدة هي عليها، تقوم التي" ا�ٕ�نسانية �قا��ٔخ�" و" ا�ٕ�نسانية القيم" تكون وحين": يقول

 يماً ق كذلك وليست مائعة غامضة مسٔالة ليست ا�ٕ�نسانية وا��ٔخ��ق ا�ٕ�نسانية والقيم. متحضراً  المجتمع هذا

 تزعم وكما خ،للتاري المادي التفسير يزعم كما ٔاصل، ٕالى ترجع و�� حال على تستقر �� متبدلة، متغيرة" متطورة"

 "!العلمية ا��شتراكية"

ي التي وا��ٔخ��ق القيم ٕانها  هذا فيه َغل�بتُ  والتي الحيوان، دون بها يتفرد التي ا�ٕ�نسان خصائص ا�ٕ�نسان في تنم�

ي التي وا��ٔخ��ق القيم هي وليست الحيوان، عن ويعزله يميزه الذي الجانب  يشترك لتيا الجوانب وتَُغل�ب فيه تنم�

 ."الحيوان مع فيها

 رفيعة عليا وانبج هي وا�ٕ�رادة والمروءة والنظافة وا��ختيار والعدالة والحرية كالعقل الحيوان دون بها يتفرد التي ا�ٕ�نسان ائصخص

 التي ائصالخص تلك ا�ٕ�نسان في تنمي التي هي ا�ٕ�س��م في وا��ٔخ��ق فالقيم. فيه ينميها أن ا�ٕ�س��م يحرص ا�ٕ�نسان، في

 القيم على صتحر  فهي الجاهلية أما.. الحيوان عن ويرفعه يميزه الذي الجانب ذلك فيه تغلب والتي الحيوان، دون بها ينفرد

 النفس عن دفاعوال والشراب والطعام كالجنس الحيوان؛ مع فيها يشترك التي الجوانب ا�ٕ�نسان في وتغلب تنمي التي وا��ٔخ��ق

 .. البروز وحب

 .الحيوان مع فيها ا�ٕ�نسان يشترك أخ��ق كلها وهذه
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 وحب �ٔنانية،وا� ا��عتداء، في والرغبة والشراب، الطعام في والشراهة الجنسية، الغريزة فيه تنمي ا��ٔمور؛ هذه تنمي والجاهلية

 فتراساا أكثر حيوانا تجعله التي الخصائص كل فيه وتنمي وجهدهم، عرقهم وأكل ا��آخرين، حقوق وإهدار والسيطرة، التملك

 .الحيوان من ووحشية

 في بل.. ا�ٕ�رادةو  والمروءة، والعدالة، والنظافة، والحرية، وا��ختيار، العقل، من العليا؛ الخصائص تلك فيه ينمي ��ما�ٕ�س بينما

 إنسانية، ��قاأخ وجعلها رائعا، تدخ�� ا�ٕ�س��م فيها تدّخل قد الحيوان مع ا�ٕ�نسان فيها يشترك التي الجوانب أن نجد الحقيقة

 ل�ٕ�نسان بالنسبة فالطعام. الحيوانية بصورتها وليس ا�ٕ�نسانية، بصفتها الحيوان مع المشتركة الجوانب تلك ا�ٕ�نسان بها يمارس

 كيف يشرب، فكي يأكل، كيف اآدابا؛ الطعام لهذا ويصنع الحرام، ويترك الح��ل فيه يختار ا��ختيار، مجال في يصبح المسلم

 ...طعامه على للها يحمد كيف اليمنى، بيده يأكل كيف ا��ٔكل، قبل وجل عز الله يسمي

 ..عليه الله اسم ويذكر المسكين، منه يحرم و�� وحده، يأكل �� بحيث واآداباً، فضائل لها ويضع

 اشتهى لماك أو أكل، جاع كلما كالحيوان، الغريزي الدافع لهذا استجابته تكون ف�� وشرابه، طعامه أمر في إرادة له -أيضا- وهو

 . والطريقة والصنف الوقت يختار إراديا، تعام�� الطعام مع لهتعام تجعل إرادة عنده وإنما.. استجاب

 كانت ول حتى.. الخام الشيء يأكل لكي�� الطعام، من جدا عديدة أصنافا يخترع بحيث طعامه، يصنع إنسان -أيضا- وهو

 ..أطباق في ووضعها وتنظيفها تجميلها في يتدخل فاكهة

 ليس. .طعامه فيه ا�ٕ�نسان يختار الذي الواسع المجال عن فض��ً  هذا. وانالحي يأخذه كما يؤخذ ا�ٕ�نسان حياة في شيء ف��

 أن يستطيع إنسان، هو إنما.. الدماء مصاصي أو الحشرات، اآكلي من أو الحشائش، اآكلي من أو اللحوم، اآكلي من حيوانا

 . يشاء كما ويختار جدا، كثيرة أشياء يأكل

 تنسي فيعة،ر  إنسانية ممارسات إلى يحولها كي يعلمه ا�ٕ�س��م نجد الحيوان مع ا�ٕ�نسان فيها يشترك التي الجوانب هذه فحتى

 . الحيوان مع فيها مشترك أنه قليل بعد ا�ٕ�نسان

 .الحيوان نع بها يتفرد التي العليا ا�ٕ�نسان خصائص ا�ٕ�نسان في تُنمي التي القيم هي ا�ٕ�س��م في ا��ٔخ��ق أن شك ف��

 التي مستمرةال التمييع عملية يقبل ��" وثابت" وحاسم فاصل خط فيها يبرز الوضع هذا المسٔالة توضع وحين"

 ""!العلميون ا��شتراكيون" و"! التطوريون" يحاولها

 اتفاقات ومع ية،الماد تطوره مراحل ومع ا�ٕ�نسان، رغبة مع تتغير وإنما ثابتة، غير متغيرة ا��ٔخ��ق هذه تجعل أن تريد فالجاهلية

 .ثابتة وأخ��ق قيم أنها يرى ا�ٕ�س��م بينما.. واختياراته ا�ٕ�نسان

 .."ا��ٔخ��قية القيم يحدد الذي هو وُعرفها البيئة اصط��ح يكون �� عندئذ"

 :نظريات الجاهلي الفكر في هناك
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 بيئة في إنسان فكل. تشكله التي هي أو ا�ٕ�نسان، تخلق التي هي البيئة أن يرى الذي" رايكن" بقيادة الحتمية النظرية: إحداها

 .وهكذا.. المدن سكان غير الريف، سكان أخ��ق غير معينة، أخ��ق لهم الجبال سكان أن بحيث بيئته، ناب هو

 مستقلة إرادة له يستل للبيئة، عبد هو ا�ٕ�نسان وكأن والتقاليد، والعادات ا��ٔخ��ق في تتحكم التي هي البيئة تجعل النظرية فهذه

 .به محكوم هو ما غير اآخر شيئا يبتكر أو ،..ا��ٔمور بين بها يختار

 في كميتح الذي هو ا�ٕ�نسان أن تعتبر والتي ،"هامبور" يسمى وزعيمها ا�ٕ�مكانية، وهي تماما، لها مخالفة أخرى نظرية وهناك

 .فيه يتحكم أن أحد يستطيع و�� شيء، بأي محكوما ليس وأنه يغير، أن يستطيع الذي وهو شيء، كل

 من كثير على غلبيت أن كبيرة بصورة يستطيع وهو ومتأثر، مؤثر ا�ٕ�نسان ��ٔن خطأ،ال في مغرقة الحال بطبيعة النظريتان وك��

 من يستبقي أن ىعل قادر نفسه، سيد هو النهاية في لكنه عليه، وبصماتها اآثارها ا��ٔولى للنشأة أو للبيئة تظل ولكن العقبات،

 يبتكر أن عويستطي نفسه، إلى إضافات مكان يأ  من يجلب أن ويستطيع الباقي، يرفض وأن صالح، أنه يعتقد ما ا��آثار هذه

 .جديداً  مكسباً  ويجعله يحوله اآخر شيئا

 وا�ٕ�رادة العقل أعطاهو . ا��ختيار على قادرا ليكون خلقه سبحانه الله ولكن. وأهوائه لشهواته عبدا و�� للبيئة، عبدا ليس فا�ٕ�نسان

 .وجل عز الله مشيئة وبعد الله بٕاذن يريد ما تنفيذ على قادرا ليكون

 النقيض، إلى لنقيضا من يتأرجحون ويظلون. لها يتحمسون نظريات ويعتبرونها ا��ٔفكار، هذه يمارسوا أن كثيرا لهم يحلو فالغربيون

 . ا�ٕ�ط��ق على الحقيقة عند يقفون و��

 تغير إلى ؤديي ا�ٕ�نتاج ةوسيل تغير وأن رعوية، وأخ��قا صناعية، وأخ��قا زراعية، أخ��قا هناك إن ليقول الشيوعي الفكر جاء ثم

 من -ثم من- الخ وأنه والتصورات، التغيرات وسجين البيئة سجين هو دائما ا�ٕ�نسان وكأن.. ا��ٔزياء وتغير ا��ٔفكار وتغير ا��ٔخ��ق

 . مسؤو��ً  يكون حتى قدرة عنده ليس بل مسئول غير فهو المسؤولية،

 أن �ٕ�نسانل يريد إنه حيث خاصة، بصورة المادي التصور ومع ،الجاهلي التصور مع عمومه في يتمشى التصور هذا أن شك و��

 للطواغيت بداع يكون ثم ومن. للرغبات عبدا أو للجنس عبدا يكون لكي كالحيوان يسوقونه الذين المنظرين لهؤ��ء عبدا يكون

 .فيه يتحكمون الذين

 .صحيحة غير تصورات كلها التصورات هذه

 يزانم البيئة اخت��ف وراء يكون ٕانما ا��ٔخ��قية، القيم يحدد الذي هو هاوعرف البيئة اصط��ح يكون �� عندئذ"

 ؤاخرى" رٔاسمالية" ؤاخ��ق قيم و��"! صناعية" ؤاخرى" زراعية" ؤاخ��ق قيم هناك تكون �� عندئذ.. ثابت

 ىتو ومس البيئة صنع من ٔاخ��ق هناك تكون و��"! صعلوكية" ؤاخرى" برجوازية" ؤاخ��ق قيم و�� ،"اشتراكية"

 قيم -هكل ذلك وراء من- هناك تكون ٕانما.. والشكلية السطحية التغيرات هذه اآخر ٕالى.. المرحلة وطبيعة المعيشة
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 ؤاخ��ق قيم: ا�ٕ�س��مي بالمصطلح ٔاو -!التعبير هذا صح ٕاذا-" حيوانية" ؤاخ��ق وقيم" ٕانسانية" ؤاخ��ق

 .""جاهلية" ؤاخ��ق وقيم" ٕاس��مية"

 من الناس قنعواي أن يستطيعون القيم أو ا��ٔخ��ق تضع التي هي ا��قتصادية المرحلة أو البيئة إن يقولون الذين أن نعرف ونحن

 .صحيح ما حد إلى يقولونه ما أن الجاهلية الممارسات خ��ل

 ذات ا��ٔسرة صبحت وبذلك وحضورا، وجودا أكثر الرجل ويكون ونظافة، عفافا أكثر تكون الزراعية المرحلة وفي الريف، في فالمرأة

 على صصاتالتخ بتفريق متخصصة بصورة العمل هذا ��ٔداء تتكاتف كلها ا��ٔسرة ��ٔن والزراعي، الريفي المجتمع في قيمة

 .ا��ٔسرة

 عليها حرصي التي جدا المهمة الفضائل من العفة هذه ويعتبر الزراعي، المجتمع عليها يحرص قيمة تمثل كانت المرأة فعفة

 .ومقوماته المجتمع قيم من ��ٔنها فيها تفرط أن من المرأة وتخشى وا��ٔو��د، الرجل اانتهاكه أجل من ويغضب المجتمع،

 فطرية صورة هي القيم وهذه فطرية، صورة وا��ٔخ��قيات فطرية، صورة هي ا��ٔسرة ��ٔن للفطرة، ا��ٔسرة استجابة الحقيقة في وهذه

 .طبيعيا تطبيقا الزراعية المرحلة في يطبقونها أيضا،

 هناك يعد ولم .ا��ٔسرة في الرجل يتحكم أن داع هناك يعد لم الصناعية المرحلة إلى انتقل حينما ا�ٕ�نسان إن عيةالشيو  لهم تقول

 قيمة إذن العفة بحتص ف��. الرجل سيطرة من تتحرر أن المرأة تستطيع ثم ومن يعمل، أن يستطيع فيها فرد كل ��ٔن ل��ٔسرة، داع

 إنسان كلو  السيطرة، من التحرر وهي جديدة، أخ��قا له صنع الصناعي المجتمع ��ٔن الصناعي، المجتمع في العليا القيم من

 هوو  الرجل هو ��ٔنه المرأة تحاسب كما يحاسب �� خطيئة ارتكب إذا الريفي المجتمع في الرجل أن وكما. يشاء ما يفعل

 حرة كونت أن القانون وأصبح.. تماما هذا من تحررت الصناعي المجتمع في المرأة فكذلك ويحمي، ينفق الذي وهو المسيطر

 .-زعمهم في- المرحلة حسب تتغير إذن فا��ٔخ��ق. عفته في حر الرجل أن كما عفتها في

 مالقي كل وانهارت. ذئاب مجتمع إلى كله الصناعي المجتمع تحول ذلك صنعوا حينما ��ٔنهم صحيح، غير الك��م وهذا

 .التفسخات لهذه نتيجة هاكل تنهار ��ٔن عرضة نفسها الحضارة بل.. وا��ٔخ��قيات

 وراء يقفون الذين هم والنصارى اليهود من التخطيط وراء يقفون الذين ا��ٔشرار وإنما. المنفلتة ا��ٔخ��ق هذه تتطلب �� الصناعة

 ظروف لىع احتجاجا المضربين العمال بها يضربوا كي الناشئة الصناعات في العمل مجال لدخول المرأة دفعوا فلما. ا��ٔمر هذا

 الفاحشة يعوايش لكي الرجل سلطة من المرأة لتحرر المنحل المفهوم هذا الوقت نفس في أشاعوا المتدنية، وا��ٔجور السيئة عملال

 .العمال بين

 وتكون ه،أسرت يربي كي بيته إلى ويعود يعمل، الذي هو الرجل، على وقفا الصناعي المجتمع يظل أن جدا الممكن من وكان

 راعيا، أو زارعا،م كان سواء الرجل؛ قوامة من شيء يتغير ف�� ا��ٔسرة، ويرعى ينفق الذي وهو أو��دها، تربي لكي انتظاره في المرأة

 هال يضعون ثم الحياة، يشكلون الذين هم كانوا الستار وراء هم الذين الشياطين ولكن. ذلك غير أو عام��، أو سياسيا، أو
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 ثم أيديهم،ب الواقع صنعوا الذين هم بينما يغذيها، الواقع ��ٔن وحتمية، صحيحة القوانين هذه بأن الناس فيخدعون القوانين،

 .القوانين له شكلوا

ي التي ٔاي-" ا�ٕ�نسانية" هذه ؤاخ��قه قيمه يقرر ا�ٕ�س��م ٕان"  عن زهوتمي تفرقه التي الجوانب ا�ٕ�نسان في تنم�

 المجتمعات هذه كانت سواء عليها يمنيه التي المجتمعات كل في وصيانتها وتثبيتها ٕانشائها في ويمضي -الحيوان

 ةحضري مجتمعات ٔاو الرعي على تعيش بدوية مجتمعات كانت وسواء الصناعة، طور في ٔام الزراعة طور في

 من هاويحرس ا�ٕ�نسانية، بالخصائص صعداً  يرتقي ٕانه.. غنية ٔاو فقيرة المجتمعات هذه كانت وسواء مستقرة،

 عالمرتف ٕالى الحيواني الدرك من يمضي وا��عتبارات القيم في اعدالص الخط ��ٔن.. الحيوانية ٕالى النكسة

 هو ٔاو" التخلف" هو ٕانما! حضارة ذلك يكون فلن -المادة حضارة مع- الخط هذا انتكس فٕاذا.. ا�ٕ�نساني

 ""!الجاهلية"

 مكان كل يف �ٕ�نسانا يخاطب فا�ٕ�س��م. الحيواني الدرك إلى ا�ٕ�نساني المرتقى من فينحدر الخط، هذا ينتكس الجاهلية في

 كان أياً  لواقعا في يخرجها وأن يمارسها أن يستطيع التي الثابتة أصوله يخاطب.. أحواله من حال وكل بيئة وكل زمان كل وفي

 يتسفل أن أراد ذاإ  ا�ٕ�نسان إرادة هو يغيرها الذي إنما. الواقع مع تتغير �� كينونته في ثابتة أخ��ق هذه ��ٔن يعيشه، الذي الوضع

 . يترقى أن أراد أو

 �� حتميات فهي ير،يتغ أن يستطيع �� وأنه للظروف، وعبد للمجتمع وعبد للبيئة عبد ا�ٕ�نسان إن تقول أن تريد الجاهلية لكن

 .عنها يخرج أن يستطع

 ا�ٕ�نسان فهو يارهاخت حسب يتسفل أو يترقى أن يستطيع الذي ا�ٕ�نسان بينما. متخلف إنسان الحتميات تحت يعيش والذي

 . ا�ٕ�رادة يملك ذيال

 بينما. حضراً مت مجتمعاً  يكون ا�ٕ�نساني المرتقى إلى الحيواني الدرك من بها ويصعد ا�ٕ�نسانية، ا��ٔخ��ق ينمي الذي والمجتمع

 أن واضحا ونيك وبهذا. متخلفة مجتمعات تكون أنها شك �� أسفل إلى أعلى من با�ٕ�نسان تنتكس التي الجاهلية المجتمعات

 .شيء في الجاهلية دعاوى مع ليست الحضارة

 ا��ٔسرة قضية: الخامس المقوم

 .للمجتمع كقاعدة ومهماً  ضرورياً  أمراً  ا��ٔسرة يرى وا�ٕ�س��م

. لعملا في الزوجين بين" التخصص" ٔاساس على ا��ٔسرة هذه وتقوم. المجتمع قاعدة هي" ا��ٔسرة" تكون وحين"

 هذا على ا��ٔسرة ٔان ذلك.. متحضراً  المجتمع ذاه يكون.. ا��ٔسرة وظائف ٔاهم هي الناشئ الجيل رعاية وتكون

ى تنشأ  التي البيئة هي تكون -ا�ٕ�س��مي المنهج ظل في- النحو  ٔاشرنا التي "ا�ٕ�نسانية" وا��ٔخ��ق القيم فيها وتَُنم�

 .."ا��ٔسرة حدةو  غير ٔاخرى وحدة في تنشأ  ٔان يستحيل والتي الناشئ، الجيل في ممثلة السابقة، الفقرة في ٕاليها



 الحضارة هو ا�ٕ�س��م

 ٢١  

 لفترات ��ٔسرةا وظلت وحواء، باآدم.. ا��ٔسرة بهذه تاريخها بدأت والبشرية. ل�ٕ�نسان الطبيعي المأوى هي ا��ٔسرة أن يرى س��مفا��ٕ 

 .ا�ٕ�نسانية الحضارة دو��ب وفي ا�ٕ�نسانية، الحركة دو��ب في وضرورياً  ورئيسياً  مرموقاً  مكاناً  تحتل طويلة

 وهذا. والمرأة الرجل هامن خلق التي الفطرة مع تتوافق ��ٔنها. الزوجين بين ظيفةالو  في التخصص أساس على ابتداءً  تقوم وا��ٔسرة

 هناك تكون أن -تبالذا المعاصرة الجاهليات تريد كما- المستحيل من يجعل جداً  كثيرة أشياء في الجنسين بين الهائل التباين

 .شيء كل في والمرأة الرجل بين مساواة

 ظيفته،و  فريق لكل يكون بحيث الوظائف، في وتكامل تكافؤ هناك يكون وإنما شيء، لك في مساواة هناك يكون أ�� ا��ٔصل

 .ا��آخر الجنس يؤديها التي الوظيفة مع تتكامل والتي يؤديها، التي مهمته جنس ولكل

 . الوظيفي ا��ٔداء ويفسد التخصص، هذا فسينمحي متشابهة وظائف أداء في والمرأة الرجل انخرط إذا أما

 ت��حظه وفيما ا��ٔمر، واقع في لنا يبدو فيما حكمته لنا وتظهر با�ٕ�نسان، وتعالى سبحانه الله علم على مبني التخصص وهذا

 ..القدراتو  الطاقات في أو المشاعر، في أو الخارجية، الصورة في سواء والرجل؛ المرأة بين والتباين ا��خت��ف من البشرية

 .والرعاية التربيةو  وا�ٕ�نفاق الحماية واجبات وعليه القوامة، يملك فالرجل.. ا��ٔسرة حياة في جداً  مهم التخصص أن يعتبر فا�ٕ�س��م

 .وا��ٔو��د زوجلل ظليلة واحة البيت وجعل الزوج، ومعاونتها وتنشئتهم، ل��ٔطفال والرعاية والو��دة، الحمل أعباء تتحمل والمرأة

 ثَمّ  ومن والقبيلة ةالعشير  تربط التي الوجدانية الوحدة أيضاً  مثلت أنها كما. المجتمع في التربوية الوحدة تمثل ا��ٔسرية والوحدة

 .ببعض بعضه كله البشري المجتمع تربط

 أجلها، من ا�ٕ�نسان خلق التي ا��ٔخرى المهمة يؤديا لكي الزوجين عمل في جداً  مهم التخصص أن يرى ا�ٕ�س��مي والمنهج

 الذي ٕ�نسانا� يتكون كي الناشئ الجيل رعاية وهي الوجود، في سانيا�ٕ�ن النوع ويستمر ا��ٔطفال، يوجد أيضاً  أجلها من والتي

 عز لله عبيداً  كونواي لكي لتربيتهم ا��ٔطفال وتحتضن القيم تحفظ التي ا��ٔسرة خ��ل من إ�� ذلك يكون و�� وجل، عز الله يعبد

 .وجل

 هو هاعلي الحرص يكون بينما. تخلفاً  يكون ا��ٔسرة إهدار فٕان ثم ومن ا�ٕ�نساني، المجتمع ضرورات من ضرورة إذن فا��ٔسرة

 . التحضر

 الجاهلية عاتالمجتم بينما. ا��ٔسرة نظام على ا��جتماعية قاعدته يقيم ��ٔنه متحضراً، مجتمعاً  ا�ٕ�س��مي المجتمع يكون ثم ومن

 .تحطيمها وإلى ا��ٔسرة تفكك إلى تدعو -المعاصرة الجاهلية وخاصة-

 تقوم نحي.. المجتمع قاعدة هي) الشرعي غير( والنسل) يسمونها كما رةالح( الجنسية الع��قات تكون حين فٔاما"

 في الوظيفي والتخصص الواجب ٔاساس على �� وا��نفعال، والنـزوة الهوى ٔاساس على الجنسين بين الع��قات

 رعاية في ��ٔساسيةا وظيفتها عن المرٔاة تتخلى وحين.. والفتنة والغواية الزينة هي المرٔاة وظيفة تصبح حين.. ا���سرة
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ثِر الجديد، الجيل  طاقتها نفقت حين! طائرة ٔاو سفينة ٔاو فندق في مضيفة تكون ٔان -المجتمع لها ُيْؤثِر ٔاو- هي وتُْؤ

 غلىأ  يومئذ المادي ا�ٕ�نتاج ��ٔن"! ا�ٕ�نسانية صناعة" في تنفقها و��" ا��ٔدوات صناعة" و" المادي ا�ٕ�نتاج" في

 هي تكون ٔاو.. ا�ٕ�نساني بالقياس" الحضاري التخلف" هو هذا يكون ئذعند ،"ا�ٕ�نساني ا�ٕ�نتاج" من ؤاكرم ؤاعز

 "!ا�ٕ�س��مي بالمصطلح" الجاهلية"

. المربياتو  الحاضنات أيدي بين يتنقلون.. يولدوا أن منذ مشردين ا��ٔطفال ويخرج مجتمع، أي في مهدرة ا��ٔسرة تكون حين

 الجاهلي، معالمجت في الهبوط هذا أصداء على ا��ٔطفال ينشأ  وحينما .الرذيلة مراتع في يشاءان كما والمرأة الرجل يرتع وحينما

 والمجتمع رةا��ٔس في يحدث الذي والتفلت الجاهلي المجتمع في يحدث الذي الضياع من النهائية النتيجة تحدث أن بد ��

 ترك أو وتون،يم تركهم أو ا��ٔطفال قتل إلى ا��ٔحيان بعض في تؤدى التي والقسوة ا�ٕ�نسان، طمأنينة يقتل الذى والشك كله،

 .يرعاهم �� أحداً  ��ٔن المدفئة تحرقهم أو البرد من يموتون العجائز وا��ٔمهات ا��آباء

 كل في ا��ٔعراض تنتهك حينما ا��ٔخرين، حساب على ولو نفسه يمتع أن يريد ا�ٕ�نسان ��ٔن شيء كل الجريمة تجتاح حينما

 ،وا��نحطاط الشقاء يحدث هذا يحدث حينما ابنته، أو نفسه على رجل يأمن و�� نفسها، على امرأة تأمن �� بحيث مكان

. الرقي معنى إلى بعيد أو قريب من تمت �� التي النتائج هذه كل إلى أدى ��ٔنه متخلفاً، مجتمعاً  بالضرورة المجتمع هذا ويكون

 ��ٔنه يضاً،أ  سعادته ويضمن رقيه منويض ا�ٕ�نسان، يرق�ي المهمة لهذه رؤيته في ا�ٕ�س��مي والمنهج ا�ٕ�س��مي التصور نجد بينما

 .الخبير العليم صناعة من

 جاهلي ر،متحض ٔام متخلف.. المجتمع صفة تحديد في حاسمة قضية الجنسين بين والع��قات ا��ٔسرة وقضية"

 تكون نأ  يمكن �� الع��قة هذه في الحيوانية والنـزعات وا��ٔخ��ق القيم فيها تسود التي والمجتمعات! ٕاس��مي ٔام

 قياس يف يخطئ �� المقياس هذا ٕان! والعلمي وا��قتصادي الصناعي التفوق من تبلغ مهما متحضرة، عاتمجتم

 ".. ا�ٕ�نساني" التقدم مدى

 التميزب ع��قة له ما كل عن يتخلى بحيث ؛"ا��ٔخ��قي" المفهوم ينحسر الحديثة الجاهلية المجتمعات وفي

 حتى و��- الشرعية غير الجنسية الع��قات تعتبر �� معاتالمجت هذه ففي"! الحيواني" الطابع عن" ا�ٕ�نساني"

- ا��قتصادية المعام��ت في ينحصر يكاد ا��ٔخ��قي المفهوم ٕان.. ٔاخ��قية رذيلة -الشاذة الجنسية الع��قات

 .."-"الدولة مصلحة" حدود في ٔاحياناً  والسياسية

 شاذاً  كان سواء ؛الجنس ممارسة نتيجة فيها اللوم يكون �� الغربية المجتمعات في تحدث التي الجنسية الفضائح أن نرى ونحن

 .المحكمة أمام وأ  للدولة الع��قة بهذه يعترف لم أو عليها، كذب أو رفيقته، أو زوجته خان أنه في الجريمة تكون وإنما طبيعياً، أو

 كريستين مع عشرينال القرن نم الستينات في البريطاني الدفاع وزير بروفيميو فضيحة أن كما صارخ، مثال كلينتون وفضيحة

 كذب ��ٔنه إنماو  الجنسي، الفعل ارتكابه في ليست ارتكبها التي الجريمة كانت الكتاب، هذا سيد ا��ٔستاذ كتب أن أيام كيلر،
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 كان الذي الروسي العسكري بالملحق ع��قة على أيضاً  كانت الفتاة هذه ��ٔن الع��قة، هذه من خطراً  هناك و��ٔن الدولة، على

 .للدولة عدواً  ريعتب

 وبدون وضوح يف ارتكبه إذا أما الجنسي، الفعل مرتكب بها يعترف �� التي ا�ٕ�جراءات في ينحصر أوروبا عند ا��ٔخ��قي فالمفهوم

 .عيباً  ليس فهذا تستر

 تياتللف صريحة يقولونها وهناك هنا الجاهلية المجتمعات في والروائيون والصحفيون والُكت�اب": يقول لذلك

 الفتاة خدعت ٔاو رفيقته الفتى يخدع ٔان ا��ٔخ��قية الرذيلة. ٔاخ��قية رذائل ليست) الحرة( ا��تصا��ت ٕان: جاتوالزو 

! دتخم قد لزوجها الحب شهـوة كانت ٕاذا عفتها على الزوجة تحافظ ٔان الرذيلة بل الود، له تخلص و�� رفيقها

 اتالتوجيه ومئات! محورها هذا القصص من عشرات! بٔامانة جسدها تعطيه صديق عن لها تبحث ٔان والفضيلة

 .. ٕايحاءاتها هذه والفكاهات والنكت الكاريكاتورية والرسوم ا�ٕ�خبارية

 التقدم خط وبمقياس" ا�ٕ�نسان" نظر وجهة من.. متحضرة غير.. متخلفة مجتمعات المجتمعات هذه مثل

 ""..ا�ٕ�نساني"

 :فيقول.. كبيرة أهمية ذات نقطة إلى ينتقل ثم

 ٔاساس لىع" ا��ٔسرة" نطاق في وحصرها الحيوانية، للنـزوات" الضبط" اتجاه في يسير ا�ٕ�نساني دمالتق خط ٕان"

ٕانما غايتها، اللذة ليست" ٕانسانية وظيفة" بذلك لتؤدي" الواجب"  الحاضر لالجي يخلف ٕانساني جيل ٕاعداد هي و

 "..ا�ٕ�نسانية الخصائص بروز يميزها التي" ا�ٕ�نسانية" الحضارة ميراث في

 به كلفم وواجب وظيفة فهي. ا�ٕ�نسان بهذا ا��ٔرض تعمر بحيث ا�ٕ�نسان، انتاج هو فيها ا��ٔصل والمرأة الرجل بين الع��قة إن

 .الرباني التكليف خ��ل من وجل عز لله العابد ا�ٕ�نسان وجود يستمر ولكي ا�ٕ�نساني، النوع يستمر كي ا�ٕ�نسان

 ٕ�نسانيا� التقدم خط كان لذلك الواجب، وهذا التكليف هذا إلى بيلوس طريق هي وإنما.. غاية وليست هدفاً، ليست اللذة

 وتنظم �ٕ�نسان،ا حياة تنظم التي الشرعية الزوجية الع��قة خ��ل من الجنسية الشهوة هذه تؤَدى حيث الضبط، بعملية مرتبطاً 

 .والمرأة الرجل بين والحدود الجنسية، الع��قات

 علم ويعرف. ذلكك حضارياً  ميزاناً  ليس والكبت حضارياً، ميزاناً  ليس فالتفلت. تالكب أو التفلت �� حضاري، ميزان فالضبط

 لمتشددةا المذاهب أو الكنيسة صنعته الكبت فهذا. مارسه ولو حتى الجنسي الدافع وازدراء استحقار بأنه الكبت النفس

. الجنسية لممارسةا عن يترفع أن يجب الكريم انوا�ٕ�نس هابطة، حقيرة ع��قة أنها على الجنسية الع��قة إلى نظرتها في النصرانية

 على دالتمر  إلى يؤدي أو البشرية، الحضارة اضمح��ل إلى يؤدي أو الجريمة، إلى فيؤدي الشهوة هذه كبت إلى إما يؤدي وهذا

 .الحيواني ا��نط��ق وإلى ا��ٔمر، هذا

 .. التفلت و��.. الكبت يعرف �� وا�ٕ�س��م
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 الذي الوقت لىإ  الغريزي الدافع تأجيل أو المناسب، الوقت في الغريزي للدافع ا��ستجابة هو والضبط الضبط، يعرف ا�ٕ�س��م

 في به اعتراف إنماو .. الغريزي للدافع احتقاراً  وليس الغريزي، للدافع مصادرة ليس فهو. شرعية بصورة فيه يؤد�ى أن يستطيع

 .عليه المسيطر هو يكون إنما الدافع، لهذا عبداً  نسانا��ٕ  يكون �� حتى المناسب، وقته في ليؤد�ى وتأجيله النور،

 ا��ٔكل عن عويمتن فيه، يأكل أن يقرر الذي الوقت في يأكل غرائزه، وكل نوازعه كل يضبط وا�ٕ�نسان. حضاري ميزان فالضبط

 حراما، كانت إذا نعويمت وح��ل، منتجة التجارة هذه أن يرى الذي الوقت في بالمال يتاجر فيه، يمتنع أن يقرر الذي الوقت في

 .وجل عز الله شرعه الذي المناسب المكان في يكون وحينما المناسب، الوقت في يكون حينما الجنس يمارس وكذلك

 أو لرهبانية،ا نزعاتها في الكبت إما تمجد والجاهلية انحراف، والكبت انحراف، التفلت بينما حضاري، ميزان هو إذن فالضبط

 عليها عطيي بل الغرائز، هذه ويحترم الشهوة، هذه يحترم الذي الدين هو ا�ٕ�س��م بينما. العلمانية نزعاتها في التفلت تمجد

: َقالَ  ا�ْجٌر؟ َهافِي َلهُ  َوَيُكونُ  َشْهَوتَهُ  ا�َحُدَنا ا�َيأتِي اللِه، رَُسولَ  َيا: َقالُوا َصَدَقٌة، ا�َحِدُكمْ  بُْضعِ  َوفِي" ملسو هيلع هللا ىلص قال كما عليها ويثيب ا��ٔجر

 يضبطها ذاته الوقت في لكنه.. ١"ا�ْجرٌ  َلهُ  َكانَ  اْلَحَ��لِ  فِي َوَضَعَها إَِذا َفَكَذلِكَ  وِْزٌر؟ فِيَها َعَلْيهِ  ا�َكانَ  َحَرامٍ  فِي َوَضَعَها َلوْ  ْيتُمْ ا�َرا� «

 .هاقيمت ل��ٔعراض ويحفظ نظافته، للمجتمع ويحفظ كرامته، له ويحفظ قوته، ل�ٕ�نسان يحفظ معين، مسار في

. حضارياً  مجتمعاً  سلي الكبت إلى أو التفلت إلى أفراده يدفع الذي فالمجتمع. الضبط اتجاه في يسير إذن ا�ٕ�نساني مفالتقد

 وا�ٕ�س��م. حضرالمت المجتمع هو نظيفة منتجة بطريقة ويصرفها ا�ٕ�نسان قوى وعلى ا�ٕ�نسان غرائز على يحافظ الذي والمجتمع

 .تماماً  العكس تصنع الجاهلية بينما ذلك، يصنع الذي هو

 ويكون. با�ٕ�نسان ال��ئقة هي ا�ٕ�س��مية والضمانات وا�ٕ�يحاءات وا��ٔخ��ق القيم تكون كله ذلك ٔاجل من"

 يتميع �� الذي الثابت المقياس بذلك.. المتحضر المجتمع هو ا�ٕ�س��مي المجتمع ويكون" الحضارة هو ا�ٕ�س��م"

 .""يتطور" �� ٔاو

 الخ��فة: السادس المقوم

 ..ومادياً  معنوياً  التقي ا�ٕ�نساني التقدم تساوي المسلم ا�ٕ�نسان حس يف والخ��فة

 بٔان :الصحيح وجهها على ٔارضه في" الله" عن بالخ��فة" ا�ٕ�نسان" يقوم حين فٕانه ؤاخيراً ": قطب سيد يقول

 يره،غ منهج ةبشرعي ا��عتراف ويرفض وحده الله منهج يحقق ؤان لغيره، العبودية من ويخلص لله عبوديته يخلص

 قررها لتيا وا��ٔخ��ق بالقيم يعيش ؤان سواها، شريعة تحكيم وينكر كلها حياته في وحدها الله شريعة ُيَحك�م ؤان

 في الله هأاودع التي الكونية النواميس ٕالى كله ذلك بعد يتعرف بٔان ثم. المدعاة وا��ٔخ��ق القيم ويسقط له الله

 الله هأاودع التي ؤاقواتها ؤارزاقها ا��ٔرض خامات استنباط وفي ة،الحيا ترقية في ويستخدمها المادي، الكون هذا

 في له يلزم الذي بالقدر ا��ٔختام هذه فض على القدرة ا�ٕ�نسان ومنح ٔاختامها، الكونية النواميس تلك وجعل ٕاياها،

                                                           
 .٦٩٧ص. ٢ج مسلم صحيح ١
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 يصنعو الرزق، ينابيع يفجر وهو ويصبح وشرطه، الله عهد على ا��ٔرض في بالخ��فة ينهض حين ٔاي.. الخ��فة

 في ا�ٕ�نسان يهاعل حصل التي الفنية الخبرات كل له تتيحه ما ويستخدم المتنوعة، الصناعات ويقيم الخامة، المادة

 يومئذ -للها عبادة- النحو هذا على الله عن بالخ��فة يقوم" ربانياً " كله هذا يصنع وهو يصبح حين.. كله تاريخه

 "..الحضارة قمة بلغ قـد مجتمعال هذا ويكون الحضارة، كامل ا�ٕ�نسان هذا يكون

 ا�ٕ�نساني لكمالا تحقيق أنها الحضارة مفهوم عن الحديث عند الفصل بداية في قلنا فكما.. الحضارة لقضية رائع تلخيص وهذا

 معنويال الجانب وفي السلوك في ا�ٕ�نساني الكمال تحقيق أيضاً  هو ا�ٕ�س��م وأن والسلوكي، والمادي المعنوي الجانب في

 .الواقع في الحقيقة هذه فيها وتصاغ تتبلور التي الصورة هي الخ��فة إن هنا ونقول. والمادي

 ا�ٕ�نسان وتجعل الله، لغير عبوديته من ا�ٕ�نسان تخلص التي الخ��فة خ��ل من ومادياً  معنوياً  ا�ٕ�نساني والكمال التكامل ويتحقق

 .ا�ٕ�س��م قررها التي �ٔخ��قوا� بالقيم يعيش ا�ٕ�نسان وتجعل الله، شريعة إلى إ�� يتحاكم ��

رَ ﴿  له الله أراد كما ا��ٔرض فيسخر الكونية، والقوانين النواميس كل على الوقت ذات في ويتعرف َماَواتِ ا فِي َما َلُكمْ  َوَسخ�  لس�

 ]. ١٣: الجاثية[ ﴾ ِمْنهُ  َجِميًعا اْ���ْرضِ  فِي َوَما

 . �ٕ�نسانيةا الحضارة قمة في أصبح قد ا�ٕ�نسان يكون ا��ٔرض في الله ألوهية إقامة وفي الله، عبادة في كله هذا يستخدم وحين

 كرذ وقد.. الجاهلية معه وتكون يكون فقد.. حضارة ا�ٕ�س��م في يسمى ف�� -وحده- المادي ا�ٕ�بداع فٔاما": يقول

  :نماذج الجاهلية وصف معرض في المادي ا�ٕ�بداع هذا من الله

ٕاَِذا۞  َتْخُلُدونَ  َلَعل�ُكمْ  َمَصانِعَ  َوَتت�ِخُذونَ ۞  َبثُونَ َتعْ  اآَيةً  رِيعٍ  ِبُكل�  ا�َتْبُنونَ ﴿   الل�هَ  َفات�ُقوا۞  نَ َجب�ارِي َبَطْشُتمْ  َبَطْشُتمْ  َو

ُكمْ  ال�ِذي َوات�ُقوا۞  َوا�ِطيُعونِ  ُكمْ ۞  َتْعَلُمونَ  ِبَما ا�َمد�  َعَلْيُكمْ  ا�َخافُ  ٕاِن�ي۞  َوُعُيونٍ  َوَجن�اٍت ۞  َوَبِنينَ  ِبا�ْنَعامٍ  ا�َمد�

 ]. ١٣٥-١٢٨: الشعراء[ ﴾ َعِظيمٍ  َيْومٍ  َعَذاَب 

 ُيوتًابُ  اْلِجَبالِ  ِمنَ  َوَتْنِحُتونَ ۞  َهِضيمٌ  َطْلُعَها َوَنْخلٍ  َوُزُروعٍ ۞  َوُعُيونٍ  َجن�اٍت  فِي۞  اآِمِنينَ  َهاُهَنا َما فِي ا�تُْتَرُكونَ ﴿ 

: الشعراء[ ﴾ نَ ُيْصِلُحو  َوَ�� اْ���ْرضِ  فِي ُيْفِسُدونَ  ال�ِذينَ ۞  اْلُمْسِرفِينَ  ا�ْمرَ  تُِطيُعوا َوَ��۞  َوا�ِطيُعونِ  الل�هَ  َفات�ُقوا۞  َفارِِهينَ 

١٥٢-١٤٦ .[ 

ا﴿  ُروا َما َنُسوا َفَلم� َذا َتةً َبغْ  ا�َخْذَناُهمْ  ا�وتُوا ِبَما َفِرُحوا ٕاَِذا َحت�ى َشْيءٍ  ُكل�  ا�ْبَواَب  َعَلْيِهمْ  َفَتْحَنا ِبهِ  ُذك� ۞  ِلُسونَ ُمبْ  ُهمْ  َفٕاِ

 ].. ٤٥-٤٤: ا��ٔنعام[ ﴾ اْلَعاَلِمينَ  َرب�  لِل�هِ  َواْلَحْمدُ  َظَلُموا ال�ِذينَ  اْلَقْومِ  َداِبرُ  َفُقِطعَ 

ي�َنتْ  زُْخُرَفَها اْ���ْرضُ  ا�َخَذِت  ٕاَِذا َحت�ى﴿   َحِصيًدا َفَجَعْلَناَها َنَهاًرا ا�وْ  َلْيً�� ا�ْمُرَنا اا�َتاهَ  َعَلْيَها قَاِدُرونَ  ا�ن�ُهمْ  ا�ْهُلَها َوَظن�  َواز�

 ."]٢٤: يونس[ ﴾ ِباْ���ْمسِ  َتْغنَ  َلمْ  َكا�نْ 



 السابعالفصل 

 ٢٦ 

 عليه مغضوباً  ويصبح البشرية، على لعنة يصبح وبالتالي المعنوي، ا�ٕ�بداع عنه تخلف الذي المادي ل�ٕ�بداع نماذج هذه وكل

 لتيا الجاهلية المجتمعات أو المادية، الحضارات بهذه الله صنعه الذي هذا نم علمنا كما محتومة، نهايته وتصبح الله، من

 . مادياً  تقدمت

. لله عبداً  وعظمته، رونقه قمة في ا�ٕ�نسان يكون وحينذاك. ومادياً  معنوياً  يتقدم الذي التقي ا�ٕ�نساني التقدم هي الخ��فة إذن

 فٕاذا نوي،المع الجانب في هي الحقيقية القيمة ��ٔن قيمة، و�� جما��ً  ا�ٕ�نسان الجاهلية تزيد �� حين المادي التقدم قيمة فما

 . قيمة المادي التقدم بجواهر التزين ا�ٕ�نسان يزيد فلن معنوياً  منتكساً  الجانب هذا كان

 هراتمجو  نم الخارجية الزينة كل عن عاطلة أصبحت أنها لو الفاضلة فالمرأة المرأة، بزينة نمثله أن نستطيع المادي والتقدم

 جاء وإذا فاسدة، امرأة ستظل ا��ٔرض جواهر بكل تزينت لو الفاسدة المرأة بينما فاضلة، امرأة ستظل فٕانها كلها الزينة وأدوات

 حينما ولكن. الجواهرب تزينت التي الفاسدة المرأة يختار ولن ،"الخيش" تلبس التي الفاضلة المرأة سيختار ليختار، عاقل إنسان

 . ا�ٕ�نساني وجمالها ا��ٔنثوي جمالها أبهى في ستكون والزينة بالجواهر لةالفاض المرأة تتزين

 فاضلة، ظلوست جوهرها، في ذلك يؤثر ف�� المرأة منها عطلت وإذا. جوهراً  تمثل �� إضافية، زينة إذن الخارجية الزينة فتصبح

 .الزينة وغطتها الحلي عليها تكاثرت مهما فاسدة، ستظل الفاسدة المرأة بينما

 مجتمعاً  يظل فهو المادي، التقدم نحو ا��ٔولى أطواره في مازال كان إذا كثيراً  يضيره �� -تقياً  كان إذا- هكذا البشري لمجتمعوا

 المجتمع نع ذلك في يختلف �� المادي التقدم من ينقصه كان ما مع متحضراً  مجتمعاً  كان الصحابة فمجتمع متحضراً؛ راقياً 

. تحضراً م مجتمعاً  كان فك��هما عظمتها، وفي قمتها في ا�ٕ�س��مية الحضارة كانت حيث جري،اله الرابع القرن في ا�ٕ�س��مي

 التقوى نم حظه ��ٔن ،..."يلونهم الذين ثم قرني القرون خير: "ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول حديث بنص أفضل كان الصحابة مجتمع ولعل

 .وأرفع أعظم كان

 .ليهإ  وصلت ما كل رغم متخلفة مجتمعات فهي المادي تقدمال قمة إلى وصلت التي المعاصرة الجاهلية المجتمعات أما

 .ومادياً  معنوياً  التقي ا�ٕ�نساني التقدم هي الخ��فة أن شك ��

- مالتقد من اللون هذا يجعل هو ٕانما المادي، ا�ٕ�بداع يحتقر و�� المادة، يحتقر �� -ٔاسلفنا كما- ا��س��م ولكن"

 :طاعته على جزاء به يبشرهم ده،عبا على الله نعم من نعمة -الله منهج ظل في

اًرا َكانَ  ٕاِن�هُ  َرب�ُكمْ  اْسَتْغِفُروا َفُقْلتُ ﴿  َماءَ  ُيْرِسلِ ۞  َغف�  ُكمْ لَ  َوَيْجَعلْ  َوَبِنينَ  ِبا�ْمَوالٍ  َوُيْمِدْدُكمْ ۞  ِمْدَراًرا َعَلْيُكمْ  الس�

 ]. ١٢-١٠: نوح[ ﴾ ا�ْنَهاًرا َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجن�اٍت 

َماءِ  ِمنَ  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهمْ  َلَفَتْحَنا َوات�َقْوا اآَمُنوا اْلُقَرى ا�ْهلَ  ن� ا�  َوَلوْ ﴿  ُبوا َوَلِكنْ  َواْ���ْرضِ  الس�  ْكِسُبونَ يَ  َكانُوا ِبَما َفا�َخْذَناُهمْ  َكذ�

 ]. ٩٦: ا��ٔعراف[ ﴾
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 جموعهام من يتٔالف التيو  المجتمع، تسود التي والقيم الصناعي، التقدم عليها يقوم التي القاعدة هو المهم

 ""..ا�ٕ�نسانية" الحضارة خصائص

 أي تقياً، ياً إيمان -التعبير جاز إذا- التقدم كان فٕاذا. وهابط حقير تقدم وهناك إيمانيا، تقدما هناك إن نقول أن نستطيع ولذلك

 كان لماديا والكمال المعنوي كمالال بين أو المادي، والرقي المعنوي الرقي بين أو المادي، والتقدم المعنوي التقدم بين يجمع

 .وتقواه طاعته على بها ويجزيه بها، وجل عز الله ويكرمه ا�ٕ�نسان، يعيشها نعمة ذلك

 : القراآن يقرر كما وجل عز الله بلعنة مرهون فهو الروح، من خالياً  فحسب مادياً  التقدم كان إذا أما

 ْغنَ تَ  َلمْ  َكا�نْ  َحِصيًدا فََجَعْلَناَها َنَهاًرا ا�وْ  َلْيً�� ا�ْمُرَنا ا�تَاَها َعَلْيَها َقاِدُرونَ  ا�ن�ُهمْ  ا�ْهلَُها َوَظن�  ي�َنتْ َواز�  زُْخُرفََها اْ���رْضُ  ا�َخَذتِ  إَِذا َحت�ى﴿ 

 ]..٢٤: يونس[ ﴾ بِاْ���ْمسِ 

 والرقي الحضارة مقومات من "ا��ٔولى الحقيقةـ"ب العلم

 �فةالخ� مقوم هو ذكرناه مقوم اآخر وكان ا�ٕ�س��مي، التصور في الحضارة مقومات عن الفصل هذا من ا��ٔول الجزء في تحدثنا

 . ومادياً  معنوياً  التقي ا�ٕ�نساني التقدم تعني أنها وكيف ا��ٔرض، في الله عن

 . سيد ا��ٔستاذ عنها تحدث كما الستة المقومات هذه هي الحضارة مقومات أن شك و��

 . ا�ٕ�نسان سعادة إلى يؤدى الذي والتوافق والتحرر، العلم،: أنها وقلنا. الرقي مقومات عن حديثاً  قبلها قدمنا قد وكنا

 والتوافق .أجله من خلق الذي الهدف وبين طاقات، من ل�ٕ�نسان وجل عز الله أعطى ما بين توافق هو فصلناه الذي والتوافق

 مع ويتكامل اآلفيت وكيف المعنوي الجانب بين اً أيض والتوافق. ا�ٕ�نسان قدرات وبين والحياة، الكون وناموس قوانين بين أيضاً 

 .يعاديه و�� يضاده ف�� المادي، الجانب

 يجهل وهو متحضراً  مجتمع أي أو إنسان أي يكون أن يستحيل أنه وهو ؛◌ً  جدا مهما إيحاء يضيف العلم مقوم أن شك و��

 الحقيقة مع المجتمع أو ا�ٕ�نسان يعلم ما يتفق نأ  الحضارة، مقومات أولى وهذه. الوجود هذا عليها يقوم التي ا��ٔولى الحقيقة

 بصفات ةا�ٕ�حاط وعدم بالله، العلم عدم أن شك ف��. جاهل فهو الصحيحة صورتها على الواقعة الحقيقة يدرك لم فٕاذا. الواقعة

 طبيعةو  أجله، نم خلق الذي والدور ا��ٔلوهية، هذه من ا�ٕ�نسان وموضع ا��ٔلوهية، معنى وحقيقة وأسمائه، وتعالى سبحانه الله

 إنسان شك �� فهو ما، مجتمع جهلها أو ما، إنسان جهلها إذا ا��ٔمور هذه كل.. الكون هذا وبين الوجود هذا بين الع��قة

 . وحدها القضية هذه خ��ل من بذلك عليه نحكم أن ونستطيع متخلف، مجتمع أو متخلف،

 ا�َوَلمْ ﴿  -القراآن يقول كما- بحيث شيء، كل على نفسها رضوتف العقل، على نفسها تفرض التي الكبرى الحقيقة إدراك فعدم

 يءش فليس. وتعالى سبحانه ذاته على الدليل وهو الشهيد، هو فالله].. ٥٣: فصلت[ ﴾ َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكل�  َعَلى ا�ن�هُ  بَِرب�كَ  َيْكفِ 

 الفطرة علىو  العقل على نفسها تفرض ،عظمى حقيقة الله أن يحس ا�ٕ�نساني والكيان. الفطرة عليه تدل ما بقدر عليه يدل
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 لتيا ا��ٔولى الحقيقة هذه -حضارة نفسها تسمي ما أو- ما حضارة تجهل أو ما، مجتمع أو ما، إنسان يجهل فحينما. ا�ٕ�نسانية

 في ابعةق تكون حيث الحضارة معنى ا��ٔولى اللحظة منذ تفقد أنها شك ف��.. كله الوجود هذا عليها يقوم التي القاعدة هي

 كلها الحضارة وماتمق بقية أيضاً  عليها يترتب والتي والعظمى، الكبرى الظاهرة بالحقيقة الجهل درجة إلى ومتخلفة الجهل زوايا

 . سيد ا��ٔستاذ شرحها كما

 البديهيةو  ا��ٔولى، والحقيقة العظمى، بالحقيقة العلم ابتداءً  به نقصد العلم، وهو الرقى، مقومات من المقوم هذا أن شك ف��

 حياته وأقام جاهلهات فٕاذا. ا�ٕ�لهية والعظمة ا�ٕ�لهي الوجود د��ئل ويستعمل وفطرته، عقله يستعمل إنسان أي يدركها أن ينبغي التي

 .التخلف إلى متحضراً  يكون أن من وانتقل الجهل، إلى العلم من انتقل قد ابتداءً  فهو أخرى قاعدة على

 ما همأ  العضوي نالتكوي وطبيعة ا��نط��ق وقاعدة التلقي مصدر

 المسلم المجتمع يميز
 من ورةبالضر مفهوم أو ابتداًء، مفهوم معنى وأنه بديهي، أنه يبدو ما رغم جديد، موضوع فهو ا��آن عنه نتحدث أن نريد ما أما

 نماحي ليناع نفسها تفرض التي النفسية اآثاره خ��ل من جديد أنه عنه نقول أن يمكن معنى لكنه.. الله عن التلقي ناحية

 .عنه نتحدث

 منه جع��نت العضوي، تكوينه وطبيعة ا�ٕ�س��مي، المجتمع انط��ق قاعدة فٕان.. وبعد": الله رحمه سيد ا��ٔستاذ يقول

 .."العضوي وينهاتك وطبيعة الجاهلية المجتمعات قيام تفسر التي النظريات من ٔاية عليه تنطبق �� فريداً  مجتمعاً 

 ودالوج عن خارج مصدر من ينطلق ا�ٕ�س��مي ا�ٕ�نساني المجتمع أن هي -مرة من أكثر اعنه الحديث يكرر التي- القاعدة هذه

 اءهوج العقيدة، هذه وجاءته التكاليف، هذه جاءته أو ا�ٕ�س��م، هذا جاءه قد ا�ٕ�نسان وأن. ا��ٔرضي الوجود عن وخارج البشري،

 مصدر من ا��ٔمر هذا جاءه وإنما. ا�ٕ�نسان قعاتتو  من وليس ا�ٕ�نسان، اجتهاد من هو فليس عنه، خارجي مصدر من الدين هذا

 الخاص طارهاإ  في وتعيش اجتهادها، من وتتلقى داخلها، من تنبثق الجاهلية المجتمعات كل بينما. خارجي مصدر من.. أعلى

 . ا�ٕ�س��مية المجتمعات عن جذريا اخت��فا تختلف فهي ثم ومن. ا��ٔرضي البشري المحلي

 . خارجي مصدر من.. الخارج من التلقي خ��ل من يتحرك مجتمع -ابتداء- ا�ٕ�س��مي المجتمع

 المجتمع على وانعكاسه ٔاعلى مصدر من التلقي

 : كثيرة أشياء عليها ينبني القضية هذه أن شك و��
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 ن،ا�ٕ�نسا نم اختيارا ليس فهو. كله -ا�ٕ�نسان نوع- ا�ٕ�نسان على الحقيقة هذه يفرض الخارجي المصدر هذا أن: أو�� عليها ينبني

 من ادراص الفكر ويكون بعض، من بعضهم يتلقون حينما والبشر. الخارج من جاء ��ٔنه عليه، ل��خت��ف مجال هناك وليس

 .طبيعيا أمرا البشري الفكر هذا على ا��خت��ف يكون البشر،

 القضية هي هذه. لتلقيا هذا وأمام المصدر هذا أمام كلها البشرية تتساوى الله، والمصدر أعلى، من التلقي يكون حينما ولكن

 عن ارجوخ ا�ٕ�نسان، عن خارج أعلى، مصدر من تكليفه ويتلقى فكره يتلقى المسلم المجتمع هذا أن قضية وهي.. ا��ٔولى

 ... ا��ٔخرى التصورات وبقية ا��ٔخرى، ا��ٔفكار بقية عن تفردا يعطيه وهذا. كله البشري المجتمع

 فارق القهمخ وبين مجموعهم، في البشر بين الفرق ��ٔن. البشر لكل ملزما يصبح الخارجي المصدر هذا يفرضه ما أن: ثانيا

 أعلى من تيا��آ  ا�ٕ�لهي المصدر هذا فيصبح لهم، يقرر وبما يرى، بما مخلوقاته ويلزم عباده، يلزم أن وجل عز لله الحق يعطي

.. �ٕ�لههم لناسا يخضع أن جدا طبيعي أمر هو اوإنم. الكريه ا�ٕ�لزام و�� المصطنع، ا�ٕ�لزام وليس الطبيعي، ا�ٕ�لزام طياته في يحمل

 النعمو  القدرات، ونعمة الرعاية ونعمة الصيانة ونعمة الوجود نعمة منحهم لمن المخلوقون يخضع أن.. خلقهم لمن يخضعوا أن

 ا�ٕ�حساس و�� بر،كال و�� التململ من نوع أي فيه البشر يجد و�� ملزما، بطبيعته المصدر هذا فيصبح. لهم الله أتاحها التي كلها

 . يرفضوا أو يختاروا أن في بالحق

 الله نعمة ونيرفض الذين تجعل التي وهي. وجل عز لله الطاعة ضرورة البشرية على تفرض التي هي هذه ا�ٕ�لزام قوة أن شك و��

 رفضوا ��ٔنهم. امةالقي يوم الخالد وعذابه ولعنته عليهم الله غضب ثم من ويستحقون الله، على متمردين الله طاعة ويرفضون

 ما إنسان ضرف فٕاذا. ا��ستكبار لهذا مقومات أي لديهم وليس عليه، يستكبروا أن أو يرفضوه أن لهم يحق �� أمر عن واستكبروا

 له؟ عأخض ولماذا أطيعه؟ فلماذا بشر، فك��هما موجودة، هنا ا��ستكبار ومقومات مفهوم، أمر فهذا مثله إنسان من اآتيا تصورا

 هو فالله .ا��ستكبار مقومات وكل الذاتية، مقومات وكل الكبر، مقومات كل تنمحي الله وبين بيني ا��ٔمر يكون حينما ولكن

 يدفعه بسب أي نفسه في يجد �� فا�ٕ�نسان.. حياته وأوجد.. إرادته وأوجد.. عقله أوجد.. ابتداء ا�ٕ�نسان هذا بيده أوجد الذي

 . هذا بباله يخطر أن أو الله، على ما إنسان يستكبر أن يمنعان والواقع فالحقيقة ا��ستكبار، إلى

 هذا يجدونو  مثلهم، لبشر يذلوا أن ويقبلون بعض، أرباب بعضهم يكون أن يقبلون نراهم.. الجاهلية في العكس نرى ولكننا

 . ويستكبرون هذا في ويجادلون كام��، قلبا ا��ٔمر فيقلبون.. الله وسلطان الله و��ية ويرفضون منطقيا،

 قوماتم كل فيه يفتقدون الذي الوقت في ��ٔنهم ولعنته، الله غضب بجدارة يستحقون يجعلهم الذي هو هذا أن شك و��

 البداهة وضد الحقيقة ضد يسيرون فهم. ويذلون يخضعون ا��ستكبار مقومات فيه تتوفر الذي الوضع وفي يستكبرون، ا��ستكبار

 . ا��ٔمور مقاييس أو الفكر، أو عقل،ال مفاهيم من عليه يصطلح ما كل وضد الفطرة، وضد

 وهذا. نهاع خارجي أعلى مصدر من تُتلقى أنها ا�ٕ�س��مية الحياة وفي ا�ٕ�س��مية الحضارة في ا��ٔولى الخاصية تصبح وبذلك

 أي أو اآخر، كرف أي بينما. المصدر لهذا الراضي الخضوع وخصائصه صفاته بطبيعة عليها يفرض عنها الخارج ا��ٔعلى المصدر

. الله يند في موجودة ذاتية قوة ا�ٕ�لزام يكون وبذلك. المقوم هذا يحمل �� فٕانه البشري الوجود من وينبثق ينتج اآخر بمذه
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 عز الله زةفمبار .. بالمعاصي الله يبارزون فهم تمرد، وعن لله، محاداة وعن استكبار، وعن إصرار، عن يرفض يرفض؛ فالذي

 أمر من يملك �� الذي الهزيل المخلوق وهو يبارزه.. وجل عز الله مواجهة في تهوجبرو  وقوته سيفه شهر كمن بالمعاصي وجل

إَِذا﴿  الله أمام يقف وأن الله، يواجه أن قادر أنه ويظن شيئا، نفسه  �آِخَرةِ بِا�ْ  يُْؤِمنُونَ  َ�� ال�ِذينَ  قُلُوبُ  اْشَما�ز�تْ  َوْحَدهُ  الل�هُ  ُذِكرَ  َو

إَِذا  ]. ٤٥: الزمر[ ﴾ َيْسَتْبِشُرونَ  ُهمْ  إَِذا ونِهِ دُ  ِمنْ  ال�ِذينَ  ُذِكرَ  َو

 هومامف ا��ٔعلى المصدر لهذا الرفض وجريمة الله، لمنهج الرفض وجريمة الله، على الكبر جريمة جزاء يجعل هذا أن شك و��

 . المصير هذا تماما ويستحق كله، الكوني التيار عكس يسير الجريمة هذه يرتكب فالذي جدا؛

 العقيدة هذهو  الدين فهذا. اعتنقه إذا به يتحرك أن ا�ٕ�نسان على ذاتيا فرضا يفرض الله عند من جاء الذي الدين هذا إن: ثالثا

 لبق العقيدة هذه تدخل أن يمكن و�� الدين، هذا ما إنسان يتلقى أن يمكن ف��. خام�� ا�ٕ�نسان تترك �� أنها طبيعتها من

 إقامة يحاول أو يقيم، أن بد ��.. الحق هذا إلى يدعو أن بد ��.. يتحرك أن دب ��.. ينطلق أن بد ��. ساكنا ويظل ما إنسان

 يعيش بأن له يسمح و�� خامدا، إنسانا يترك �� أنه الدين؛ هذا طبيعة من كله هذا. العقيدة هذه أساس على حياته في المجتمع

 . الدين هذا �ٕ�قامة يتحرك لكي وحركته هوقلب ومشاعره ا�ٕ�نسان هذا طاقات يطلق أن بد �� -بطبيعته- هو وإنما ساكنا،

 أنه عميز  وهو العقيدة هذه تحركه و�� الدين، بهذا يتحرك �� الذي ا�ٕ�نسان وأن الحركة، العقيدة هذه معالم من أن ندرك وبذلك

 فهي تحركي مل فٕاذا. بها واآمن اعتنقها من تحرك أنها العقيدة هذه طبيعة من ��ٔن ذلك، زعمه في كاذبا يكون فٕانه اعتنقها قد

 .موجودة غير إذن

 ل��آخرين رفتهممع في أو قلوبهم، في ا�ٕ�يمان وميزان ��ٔنفسهم معرفتهم في سواء للمؤمنين؛ واضحا معلما يعطي -أيضا- ا��ٔمر وهذا

. ينالد ابهذ يؤمن الذي الفرد طبيعة من والحركة العقيدة، هذه طبيعة من فالحركة. ا�ٕ�س��م يّدعون أو ا�ٕ�يمان يّدعون الذين

 . وطبيعية ذاتية حركة أنها بمعنى ضرورية؛ حركة العقيدة بهذه الحركة تصبح وبذلك

 منه جع��نت العضوي، تكوينه وطبيعة ا�ٕ�س��مي، المجتمع انط��ق قاعدة فٕان" ا��ٔمر هذا في سيد ا��ٔستاذ يقوله ما نقرأ 

 .."العضوي وينهاتك وطبيعة الجاهلية تالمجتمعا قيام تفسر التي النظريات من ٔاية عليه تنطبق �� فريداً  مجتمعاً 

 مقومات على ا�ٕ�نسان حياة تقيم وكلها باطلة، كلها نجدها ا�ٕ�نسانية المجتمعات قيام تفسر التي النظريات نستعرض وحينما

 . به ترتبط و�� قبالح تتصل �� ضالة غيبية تصورات فهي غيبية تصورات على أقامتها إذا وحتى بشرية، وتصورات بشرية

 التي البشرية وأ  المادية النظريات من أو الضالة، الغيبية النظريات من سواء نظرية؛ أية ا�ٕ�س��مي المجتمع على تنطبق �� لكولذ

 .ضوئها على المجتمعات يفسروا أو يقيموا أن ف��سفتها يحاول

 الحركة وليد ا�ٕ�س��مي المجتمع

 ومن يمهم،وق فيه ا��ٔشخاص ٔاقدار تعين التي وهي ،مستمرة فيه والحركة الحركة، وليد ا�ٕ�س��مي المجتمع": يقول

  .ومراكزهم فيه وظائفهم تحدد ثم
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.. شريالب المحيط خارج ومن ا��ٔرضي، النطاق خارج من اآتية حركة ابتداء المجتمع هذا عنها يتولد التي والحركة

 وتحدد والغايات، والقيم التاريخو  والحياة للوجود خاصاً  تصوراً  لهم تنشئ للبشر، الله من اآتية عقيدة في تتمثل ٕانها

 من و�� اسالن نفوس من منبثقة ليست الحركة تطلق التي ا��ٔولى الدفعة.. التصور هذا يترجم للعمل منهجاً  لهم

 المميز هو وهذا.. البشري المحيط خارج ومن ا��ٔرضي، النطاق خارج من لهم اآتية -قلنا كما- ٕانها.. الكون مادة

 . وتركيبه س��ميا��ٕ  المجتمع لطبيعة ا��ٔول

 ".المادي الكون محيط وعن ا�ٕ�نسان محيط عن خارج عنصر من ينطلق ٕانه

 بشيء مرتبطا سلي وأنه با��ٔمن، شعورا.. با��ٔحقية شعورا.. بالطمأنينة شعورا.. بالعزة شعورا المسلم ل�ٕ�نسان يعطي المعني هذا

 التي ةالعقيد هذه من ينطلق فهو. كله الكون هذا خلقت التي العظمى بالقوة مرتبط هو وإنما الناس، يرتبط كما ا��ٔرض من

 المسلمة ةوالجماع المسلم المجتمع نفوس وفي المسلمين نفوس في الحركة تطلق التي ا��ٔولى فالدفعة. الخارج من جاءته

 ومن ضيا��ٔر  النطاق خارج من جاءتهم وإنما فيها، يفكروا ولم يصنعوها، ولم يختاروها، لم فهم.. نفوسهم من منبثقة ليست

 .البشري المحيط خارج

 كوني ٔان ودون حسابه، يحسب ٔاو يتوقعه، البشر من ٔاحد يكن لم الذي الغيبي القدري العنصر وبهذا": يقول

 .."-ا��ٔمر ابتداء في- فيه يد ل�ٕ�نسان

 ينـزّل نم اختار الذي وهو قدره، الذي هو وتعالى سبحانه الله كان وإنما ا�ٕ�نسان، يختره لم الذي الغيبي القدري العنصر هذا

 دين،ال هذا عليها سيقوم التي ا��ٔرض واختار التكليف، هذا حمله الذي النبي أو الرسول اختار الذي وهو الوحي، هذا عليه

 قدر وهو .هذا كل يصنع الذي هو سبحانه الله.. ا��ٔمر هذه فيه يتحقق الذي الزمان واختار به، سيكلفهم الذين القوم واختار

 فهم.. نبي ظهور يتوقعون ملسو هيلع هللا ىلص النبي مجيء قبل الناس بعض كان كما يتوقعه ا�ٕ�نسان كان إذا حتى فيه، يد �ٕ�نسانل ليس غيبي

 التاريخ، و�� اليوم �� بالضبط، متى يعرفون يكونوا لم ولكنهم.. السابقين الرسل عن علم من لهم بقي بما ذلك يتوقعون كان إنما

 العالم يخلصل الله سيبعثه فيمن وأمارات ع��مات عامة، مواصفات فقط رفونيع ولكنهم سيبعث، الذي الشخص يعرفون و��

 .والجورـ والظلم والض����ت ا��ٔهواء من فيه غرق مما

 سيبعث، يالذ الرسول بشخص مرتبطاً  أو ونزوله، الوحي بساعة مرتبطاً  هذا كان سواء وغيبي؛ قدري عنصر -دائما- العنصر هذا

 . بالزمان أو بالمكان أو الرسالة، هذه ليتلقوا الله ئهميهي الذين بالقوم مرتبطاً  أو

: يقول الله من غيبي بقدر وينشأ  ينبت فهو. مسلم تجمع أي أو مجتمع، أي على -أيضا- ينطبق الغيبي القدري العنصر وهذا

 يد ان�ٕ�نسل يكون ٔان ودون حسابه، يحسب ٔاو يتوقعه، البشر من ٔاحد يكن لم الذي الغيبي القدري العنصر بهذا"

 .."ا�ٕ�س��مي المجتمع قيام في الحركة خطوات ٔاولى تبدأ  -ا��ٔمر ابتداء في- فيه

 نسانإ  أي قلب يم��ٔ  الذي والله يختار، الذي الله.. قدرية حركة هي ا��ٔولى والحركة يحرك، الذي وهو يدفع، الذي هو القدر

 .الحركة ليبدأ  هذا ا�ٕ�نسان يدفع الذي والله الحق، بهذا
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 لجاريةا الغيبي، المصدر ذلك من له ا��آتية العقيدة بهذه يؤمن ٕانسان. ٔايضاً " ا�ٕ�نسان" عمل معها ويبدأ ": يقول

 ٕان).. حكماً ( ا�ٕ�س��مي المجتمع وجود يبدأ  العقيدة بهذه الواحد ا�ٕ�نسان هذا يؤمن وحين. وحده الله بقدر

 الحركة ةطبيع.. طبيعتها هذه.. ابه سينطلق ٕانه.. نفسه على وينطوي العقيدة هذه يتلقى لن الواحد ا�ٕ�نسان

 بها وصلت تيال الحية الدفعة ٕان! حتماً  ستتجاوزه ٔانها تعلم القلب هذا ٕالى بها دفعت التي العليا القوة ٕان.. الحية

 ".قدماً  طريقها في ستمضي القلب هذا ٕالى العقيدة هذه

 إنسان ؤمني وحينما. دفعا وتدفعه تحركه فهي إنسان قلب إلى صحيحا دخو�� دخلت وإذا العقيدة، لهذه ذاتية صفة فالحركة

 لمسلما المجتمع إن: نقول بحيث ،)حكما( المسلم المجتمع هو ويكون البداية، لنقطة ممث�� يكون فٕانه العقيدة بهذه واحد

 .مسلم قلب من يبدأ  ا�ٕ�س��مي المد إن: فيقول كتبه أحد في قطب محمد ا��ٔستاذ يعبر كما ابتدأ 

 حي، قلب من يبدأ  ولكنه. ا��ٔرض حدود اآخر إلى ينتهي قد الذي ا�ٕ�س��مي المد يبدأ  قلب في العقيدة هذه تسكن أن فبمجرد

 وبدأ  تحقق،ي ا�ٕ�س��مي المجتمع بدأ  وحينها وجل، عز الله من الغيبية الدفعة هذه تلقى أن بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قلب في بدأ  كما

 . ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عاشها التي القليلة ا��ٔعوام هذه مدى على ذلك بعد ا�ٕ�س��مي المد

 ومن ي،ا��ٔرض النطاق خارج من جاءته عقيدة على يقوم أنه وهي فريدة، قاعدة ا�ٕ�س��مي المجتمع عليها يقوم التي فالقاعدة

 الذي ا�ٕ�نسان لزمت بطبيعتها وهي الكون، مادة من و�� الناس، نفوس من منبثقة ليست حركة تطلق فهي البشري، المحيط خارج

 . بها والعمل كةبالحر  يتلقاها

 . ا�ٕ�س��مي المد يبدأ  هنا ومن قام، قد المسلم المجتمع أن تعني إنسان قلب في تقوم حين وهي

. تكلفةم بشرية صناعة هو وإنما الخالق، من اآتيا ليس البشري فالفكر. بشري فكر أو مذهب أي عن يختلف هذا أن شك و��

 الذي المصدر ن��ٔ  يطبقوه، أن للناس ملزما ليس أيضا هو ثم البشري، صوروالق البشري والجهل البشري الهوى على قائم إنه ثم

 مع يتغير أن يمكن أنه ثم. يوافقوا أو يرفضوا أن حقهم فمن البشر، كبقية بشر هو وإنما البشر، على سلطة يملك �� أنشأه

 عن يبحثوا أن لناسا فيضطر رغباتهم، تحقيق في يفشل أو الناس به يضيق حينما الزمن مع ويتغير المصالح مع ويتغير ا��ٔهواء

 .يناسبهم اآخر شيء

 عند نم.. الخبير العليم عند من جاءت فهي. الله عند من جاءت التي العقيدة و�� الله، منهج في توجد �� كلها ا��ٔمور هذه

 ينبغي والذي ،القهلخ بطبيعته الخاضع الله خلق هم الذين البشر إلى وجاءت. الوجود هذا على الحقيقي السلطان صاحب الله

.. ائهمأهو  مع و�� الناس مصالح مع يتغير �� أنه المنهج وهذا العقيدة هذه طبيعة أن كما بيديه، خلقه لمن نفسه يسلم أن

 .كبير فالفارق

 ىإل أصحابها عتدف أ�� جدا يمكن البشرية المذاهب بينما الحركة، وإلى العمل إلى ا�ٕ�نسان تدفع بطبيعتها العقيدة هذه إن ثم

 هي بطبيعتها ا�ٕ�س��مية العقيدة هذه لكن. أصحابها تحرك و�� القلب، وزوايا العقل زوايا في قابعة فتظل العمل، إلى و�� الحركة

 . الحركة إلى -صادقا كان إذا- صاحبها تدفع أو الناس، تدفع التي
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 ".ماً قد طريقها في ستمضي القلب هذا ٕالى العقيدة هذه بها وصلت التي الحية الدفعة ٕان"

 َخَلْوا ال�ِذينَ  فِي الل�هِ  ُسن�ةَ  لَهُ  الل�هُ  َفرَضَ  فِيَما َحرَجٍ  ِمنْ  الن�بِي�  َعَلى َكانَ  َما﴿ .. وجهه في يقف أن أحد يملك �� غالب قدر هذا

 ].٣٨: ا��ٔحزاب[ ﴾ َمْقُدوًرا قََدًرا الل�هِ  ا�ْمرُ  َوَكانَ  َقْبلُ  ِمنْ 

 مجتمع مع،مجت ا��آن ٔانتم: لهم تقول ذاتها العقيدة هذه فٕان نفر، ث��ثة لعقيدةا بهذه المؤمنون يبلغ وحين" يقول

 القيم- يةا��ٔساس قيمها فيه تسود و�� العقيدة، لهذه يدين �� الذي الجاهلي المجتمع عن منفصل مستقل، ٕاس��مي

 ")!فع��ً ( ُوِجدَ  قد ا�ٕ�س��مي المجتمع يكون وهنا -ٕاليها ا�ٕ�شارة ٔاسلفنا التي

 ومن ل،وج عز الله تأييد خ��ل من ولكنهم.. قليل وهم.. ث��ثة هم.. متفردا ووضعا خاصا وصفا الث��ثة لهؤ��ء ييعط وهذا

 ا��ٔرض، يف ��ٔوليائه وممثلين ا��ٔرض، في لدينه كممثلين لهم الله اعتماد خ��ل ومن بهم، وتعالى سبحانه الله اعتراف خ��ل

 البداية هم ونواليك البشرية هذه بين من الله اصطفاهم الذين ا��ٔخيار المصطفين هم يكونون ا��ٔمر حقيقة في الث��ثة هؤ��ء فٕان

 جودهمو  ومستمدين الله، قدرة إلى مستندين الحقيقة في ولكنهم قلة، وهم.. ث��ثة. منهم وجل عز الله يريده لما المباركة

 بالحقائق يتمتع �و� ا�ٕ�لهي، با��عتراف يتمتع �� شيطاني نبت ا��ٔرض بها تموج التي الجاهلية بينما. وجل عز الله من الشرعي

 .ا�ٕ�لهية الرعاية و�� ا�ٕ�لهية،

 كما البشر واجهةم في قوة يعطيهم وهذا. عنهم ورضاه الله بو��ية يفرحوا وأن وجل، عز الله بو��ية يشعروا أن الث��ثة لهؤ��ء فحق� 

 حدثي �� وهذا. كلها البشرية ليواجهوا فرادى وحدهم يقفون كانوا.. ا��ٔنبياء وكل وهود، نوح.. وجل عز الله أنبياء من حدث

 يجازف أن حقيقية وةلق مستند غير ضعيف لبشر يمكن ف��. حقيقية بقوة حقيقا ارتباطا مرتبطاً  الفرد هذا يكون حينما إ�� أبدا

 أن إ�� معها، النـزال ويستعجل ا،ويتحداه البشرية ليواجه يقف أن أبدا يمكن ف�� عاق�� كان إذا إما مجنونا، يكون أن إ�� بنفسه

 معجزة نع العلماء يقول كما.. معجزة ذاتها في وهذه. معه الله قوة أن يحس أن بالله يقينه وصل قد مؤمنا يكون أو نبيا، يكون

 َجِميًعا َفِكيُدونِي﴿  لهم ليقول حوله من الجاهلية متحديا وحده وقفه الذي الموقف هذا في فقط كانت إنها -الس��م عليه- هود

 ]. ٥٥: هود[ ﴾ تُْنِظُرونِ  َ�� ثُم� 

 ٔالفًا، عشر نىاث يصبحون وا��ٔلف ٔالفًا، يصبحون والمائة مائة، يصبحون والعشرة عشرة، يصبحون والث��ثة" يقول

 "!ا�ٕ�س��مي المجتمع وجود ويتقرر ويبرز

 ا�ٕ�س��مي البناء سيكولوجية

 "..ا�ٕ�س��مي البناء سيكولوجية" نسميها أن نستطيع أخرى، نقطة إلى سيد ا��ٔستاذ ينتقل ثم

 بقيمه فصلوان وتصوره، بعقيدته انفصل الذي الوليد المجتمع بين قامت قد المعركة تكون الطريق وفي" يقول

 .."-ٔافراده منه ٔاخذ الذي- الجاهلي المجتمع عن وكينونته، بوجوده وانفصل واعتباراته،
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 منه جزءا كانت ذيال المجتمع وبين بينها الكاملة الشعورية بالمفاصلة �ٕ�حساسا لحظة يبدأ  المسلمة للجماعة النفسي فالبناء

 بقلبه انفصل إنماو .. منه بجزء ينفصل لم.. بعمومه انفصل قد أفراد ث��ثة أو.. فرد يمثله الذي الوليد المجتمع فهذا ذلك، قبل

 الله دين تلقىي حينما الجاهلي فا�ٕ�نسان. ا�ٕ�نسان هذا في فجأة تغير قد شيء فكل.. وقوانينه وخواطره ومشاعره وحركته وعقله

 واضحة بصورة اعروالمش وا�ٕ�حساس والشكل المضمون في جذريا اخت��فا يختلف جديد، عالم إلى بكليته ينتقل فٕانه به، ويؤمن

 إله �� قيقةح- ةا�ٕ�يماني الحقيقة تلقيه لحظة منذ يحس فهو المسلم؛ ل�ٕ�نسان الجديد التكوين بداية هي وهذه. فيه كان عما

 وية،معن و��دة ولد وإنما جسمانية و��دة يولد لم.. كاملة جديدة و��دة ولد قد أنه ويشعر.. كاملة جدة جديد إنسان أنه -الله إ��

 يعيش؟ انك كيف يحس؟ كان كيف يفكر؟ كان كيف يتعجب؛ فٕانه ماضيه إلى نظر فٕاذا. شيء كل في جديدا كيانا جعلته

 هادةش.. المباركة الشهادة هذه تحدثه الذي النفسي البناء هو وهذا. كلية جديدا إنسانا صار قد ��ٔنه ا��ٔمور؟ يزن كان كيف

 وجنبات نفسه، اتوجنب قلبه في والثبات اليقين تضيء وجل، عز الله نور من شحنة ا�ٕ�نسان قلب في فتقذف.. الله إ�� إله أ��

 .اآخر شخص إلى فتغيره حوله من كله الوجود

 خامدا، تلقيا ونيك الدفعة لهذه تلقيه فٕان.. الهائل التغيير وبهذا ا�ٕ�شراقة، وبهذه الحية، الدفعة بهذه ا�ٕ�نسان سيح �� وحين

 .شئت ما فيه قل أو مزيفا، أو ناقصا، أو

 غيرته تيال الرائعة مضةالو  بهذه ويشعر بالفرحة، يشعر أنه شك �� ويدخله الحق فيعرف بصيرته الله ينير حينما الجاهلي فا�ٕ�نسان

 وتغيرنا به، نافاآم الحق هذا علينا ُعرض حينما أنفسنا في ن��حظه كما ا��ٔوائل، الصحابة إيمان في ن��حظه ما وهذا. كام�� تغييرا

 تغيرا ورا��ٔم تغيرت وهكذا.. نحبه نكرهه كنا ما وأصبح منه، نتقزز نعشقه كنا ما وأصبح نكرهه، نحبه كنا ما وأصبح تماما،

 ْيًتامَ  َكانَ  ا�َوَمنْ ﴿ .. جديدة بصورة نفوسنا دخلت قد حياة هناك أن الوحيد تفسيرها يكون أن إ�� مفهومة، رغي بصورة كام��

 ]. ١٢٢: ا��ٔنعام[ ﴾ ِمْنَها بَِخارِجٍ  َلْيسَ  الظ�لَُماتِ  فِي َمَثلُهُ  َكَمنْ  الن�اسِ  فِي بِهِ  َيْمِشي نُوًرا َلهُ  َوَجَعْلَنا َفا�ْحَيْيَناهُ 

 فكل. البشرية لحياةا في اآخر دين يصنعها �� صناعة يصنع الذي هو المتفرد ا�ٕ�س��مي البناء سيكولوجية أو.. النفسي فالتكوين

 جديدة روحا هفي تخلق و�� كله، ا�ٕ�نسان تغير �� لكنها ا�ٕ�نسان، من أجزاء تغير قد البشر اجتهادات من تنبثق التي المذاهب

 الذي وعيفالشي. هي هي ذلك بعد حياته وتبقى.. مادي جانب.. جوانبه من جانب في يتغير ا�ٕ�نسان نجد إنما الجدة، كاملة

 الهندي كوكذل. ا��آخر عن يختلف �� الواقعية حياته في ك��هما.. بعقيدة يؤمن أنه يدعي الذي والرأسمالي إله، بكل يكفر

 . بعض عن عضهاب تختلف -انتماءاتهم تعرف أن دون- العملية حياتهم أن تحس ��.. الوثن يعبد الذي والوثني البقر، يعبد الذي

 . المسلم وا�ٕ�نسان عمومه في الجاهلي ا�ٕ�نسان بين جدا هائل الفارق أن شك �� لكن

 يعرف أن ستطيعي فا�ٕ�نسان. الحقيقي ا�ٕ�يمان ومعايير ومقاييس معالم أحد أيضا هي النفسية، والسيكولوجية النفسي، البناء هذا

 ومن مشاعره، خ��ل من.. كاذب أم صادق هذا زعمه هل الناسُ  يعرف أن ويستطيع يؤمن؟ لم أم الحق بهذا اآمن هل نفسه؛

 المنافق، ا�ٕ�نسان فكأن]. ٣٠: محمد[ ﴾ اْلَقْولِ  َلْحنِ  فِي َوَلَتْعرِفَن�ُهمْ ﴿ .. سلوكه خ��ل ومن حركته، خ��ل ومن كلماته، خ��ل
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 تصدر أن يمكن �� الكلمة هذه أن تدرك أن تستطيع منهما أي هاينطق كلمة من القول؛ لحن من يظهران المسلم وا�ٕ�نسان

 .مؤمن قلب من إ�� تصدر �� الكلمة هذه أن أو مؤمن، قلب من

 منو  ا��ٔرض خارج من جاء الذي التصور هذا يصنعه والذي الله، إ�� إله �� قضية تصنعه الذي النفسي التكوين أن شك ��

 .المتفرد المسلم ا�ٕ�نسان تكوّن التي قةالعمي النفسية اآثاره له الكون هذا خارج

 بقيمه فصلوان وتصوره، بعقيدته انفصل الذي الوليد المجتمع بين قامت قد المعركة تكون الطريق وفي" يقول

 قطةن من الحركة وتكون -ٔافراده منه ٔاخذ الذي- الجاهلي المجتمع عن وكينونته، بوجوده وانفصل واعتباراته،

 هذا يف ومكانه وزنه ؤاعطته المجتمع، هذا ٔافراد من فرد كل ميزت قد المستقل البارز دالوجو  نقطة ٕالى ا��نط��ق

 ٔاو سهنف يزكي ٔان دون المجتمع من به له معترفاً  هذا وزنه ويكون -ا�ٕ�س��مي وا��عتبار الميزان حسب- المجتمع

 ا��ٔنظار عن هنفس واريلي يومئذ عليه لتضغط مجتمعه وفي نفسه في السائدة وقيمه عقيدته ٕان بل عنه، يعلن

 "!البيئة في ٕاليه المتطلعة

 لذيا الرباني المصدر ومن وا��ٔرض، الوجود هذا عن خارج مصدر من التلقي نقطة هي والتي ا��نط��ق، نقطة من الحركة تكون

 عن تقلالمسو  البارز.. ا��ٔرض في المستقل البارز الوجود نقطة إلى ا��نط��ق نقطة من الحركة هذه تكون.. شيء كمثله ليس

 .فيه كان الذي المجتمع

 في سائدةال وقيمه عقيدته ٕان بل. عنه يعلن ٔاو نفسه، يزكي ٔان دون المجتمع، من به له معترفا هذا وزنه ويكون"

 !"البيئة في ٕاليه المتطلعة ا��ٔنظار عن نفسه ليواري يومئذ عليه لتضغط مجتمعه وفي نفسه

 . تكوينه وطريقة ا�ٕ�س��مي، المجتمع فراد��ٔ  النفسي التكوين في اآخر معلم أيضا وهذا

 هي عيشها،ي التي الحركة ثم منها انطلق التي ا��نط��ق نقطة من ا�ٕ�س��مي، المجتمع بروز خ��ل الوجود إلى برز الذي والفرد

 يف وزنه تعطيه التي هي -يحمله الذي ا�ٕ�يمان وزن خ��ل ومن.. سلوكه خ��ل ومن.. عمله خ��ل من- فرد كل تعطي التي

 .ا�ٕ�س��مي وا��عتبار الميزان حسب المجتمع

 إن بل. نفسه يزكي أن دون الحق، بهذا ارتباطه خ��ل ومن حركته، خ��ل من يتحدد الوليد المجتمع هذا في إنسان كل فوزن

 . إليه المتطلعة ا��ٔنظار عن يتوارى أن تدعوه العقيدة هذه

 إنكار: ركائزها من التي.. التقوى خ��ل من وجل عز الله هو زنهو  يعطيه الذي ��ٔن.. مبارك وزن فرد كل وزن يكون وهكذا

 من يبونص مكان ل�ٕ�نسان يكون أن في والرغبة والحضور، الوجود إلى والتطلع الذات، تضخم إن: دائما نقول ولذلك. الذات

 يتطلعوا أن أفرادها من تريد �� التي دة،العقي هذه طبيعة مع ابتداءً  يتنافى أمر.. كبيرا أو صغيرا العلو هذا كان مهما والعلو، الظهور

 يرتفعون ذلك يفعلون حين وأنهم].. ٤٩: النساء[ ﴾ َيَشاءُ  َمنْ  يَُزك�ي الل�هُ  َبلِ ﴿ .. أنفسهم يزكوا أن و�� الدنيا، أمور من أمر إلى

 .ويأملون يتصورون كانوا مما أكثر ويأخذون
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 ذلك يف تغذيهم وبالباطل، بالحق المجتمع على يفرضوها أن يحاولونو  وطموحات، أهدافا ��ٔنفسهم يقررون الذين هؤ��ء أما

 �� والتي لمشروعة،ا غير الوسائل بهذه يرتفعوا أن حاولوا وكلما. الصعود حاولوا وإن ينـزلون فهؤ��ء الظهور، في والرغبة البروز نزعة

 .ويذلهم الله يخفضهم الله دين يقرها

 .. الذات تضخم من دائما نحذر ولذلك

 اخلوالمد البروز، هذا وألوان مظاهره، عن نتحدث لكي مستفيض، بحث إلى ويحتاج جدا، كثيرة ألوان له الذات تضخمو 

 ويحتاج يدرسه، أن منا كل من يحتاج موضوع وهذا.. الواقع في التضخم هذا واآثار التضخم، لهذا والمعلنة والخفية المدسوسة

 .ل��آخر يوضحه أن إنسان كل من

 ابتغاء مع- ضعي ��ٔنه.. التجرد هذا ينافي والتضخم. التجرد وعلى التقوى، على قائمة ا�ٕ�س��مي البناء ولوجيةسيك أن شك ف��

 ا��ٔسباب ريقط غير عن بنفسه يرتفع أن يحاول والذي منه، بالله نعوذ خفي شرك وهذا. المخلوقين ووجه النفس، وجه -الله وجه

 .ا��ٔسفل الدرك لىإ  بنفسه يهبط فٕانه الله شرعها التي المشروعة

 ديبتع أن يحاول فٕانه الهدف هذا يضاد ما وكل. وجل عز الله إرضاء إ�� هدف الدنيا هذه في له يكون �� المتجرد والمسلم

 .عنه

 ابتغاء ياتهمح أقاموا قد فع��، مباركين أفرادا إ�� فيه الله يُبرِز �� المسلم المجتمع نجد ولذلك. فع�� مبارك وزن.. الوزن فهذا

 إقناعهم، و�� ضاهمر  يحوز �� الحقيقة في فٕانه ا��آخرين على البشرية بأساليبه نفسه يفرض أن يريد الذي أما. وجل عز الله هوج

 َوا�رَْضى ْنهُ عَ  تعالى الله رَِضيَ  الن�اسِ  بَِسَخطِ  الل�هِ  رَِضى اْلَتَمسَ  َمنِ : "يقول حين ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وصدق. النهاية في وسيسقط

 .٢"الناس عليه َوا�ْسَخطَ  َعَلْيهِ  الل�هُ  َسَخطَ  الل�هِ  بَِسَخطِ  الن�اسِ  رَِضا اْلَتَمسَ  َوَمنِ  هُ َعنْ  الن�اسَ 

 ؤادوارهم ا��ٔفراد مقادير تحدد الدائبة الحركة

 ٔاحداً  تدع �� منها، انبثق الذي المجتمع هذا وطابع ا�ٕ�س��مية، العقيدة طابع هي التي" الحركة" ولكن" يقول

 في والحركة دمه، في والحركة عقيدته، في الحركة! يتحرك ٔان بد �� المجتمع هذا ٔافراد من فرد كل ٕان! يتوارى

 من فوسن وفي نفسه في رواسبها من وبقية حوله، من الجاهلية ٕان.. العضوي المجتمع هذا تكوين وفي مجتمعه،

  .القيامة يوم ٕالى ماض والجهاد مستمرة، والمعركة حوله،

 التكوين تموي وظيفته، وتتحدد المجتمع، هذا في فرد كل وضع يتحدد الحركة، ٔاثناء وفي ة،الحرك ٕايقاعات على

 ".وظائفه ومجموعة ٔافراده مجموعة بين بالتناسق المجتمع لهذا العضوي

                                                           
 .٥١٠ص. ١ج حبان ابن صحيح ٢
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 لحركةا خ��ل ومن يتحرك، أن بد �� فا�ٕ�نسان.. المنهج هذا وببركة وجل، عز الله بفضل صافيا حقه فرد كل يأخذ وهكذا

 فمن الجماعة لهذهو  للناس، وأنفع الدين لهذا أنفع يكون ثم ومن. به يقوم أن يستطيع الذي والدور يستحقه، الذي الدور ينيتب

 . ينفعها لكي المنظومة هذه قمة أو رأس على الله يضعه.. وجل عز لله كلها وطاقته كله جهده يصرف

 تنميةل خاضعا كله ذلك يجعل و��.. العالمين رب لله يملك ما وكل كله، ووقته كلها، وطاقته كله، جهده يعطي �� الذي أما

 وبعيدا جماعته، يف الفائدة جوانب عن وبعيدا القيادة، أماكن عن بعيدا سيظل فٕانه مجتمعه، في الحق وتنمية نفسه في الحق

 .الفتن ووقت المحن وقت في الثبات إلى تشده التي الحبال عن أيضا

ر حين وإنما.. ناجيا تكون أن القضية وليست.. شخصية قضية القضية يستفل.. جدا مهمة المسألة وهذه  في ٕ�نسانا� يُقص�

ر وحين صحيحا، استغ���� وقته استغ��ل ر وحين صحيحا، استغ���� طاقته استغ��ل في يُقص�  والجهد الوقت غ��لاست في يُقص�

 . كلها بشريةال وعلى أو��ده وعلى الجماعة وعلى نفسه ىعل تقع هذا مضرة فٕان الله، وجه به يبتغي استغ����ً  والعقل والمال

 بوقتكو  وبمالك بعقلك وتبخل لك، الله أعطاه الذي بجهدك تبخل حينما.. وجل عز الله حق في تقصير -واآخرا أو��- هو

 لذيا الله قح في تقصير فهذا.. ولذاتك ولشهوتك الشخصي، ولمزاجك الشخصية، لطموحاتك وتعطيها الله، على وبصحتك

 .وجل عز الله يريد الذي مكانه غير في تصرفه ذلك بعد أنت ثم هذا، بكل عليك منّ 

 ..وجل عز لله عبودية مسألة المسألة.. اجتهاد مجرد أو نشاط، مجرد تكون أن من أكبر فالقضية

 موظف كمال.. لهل موظفا وقتك يكون أن بد ��.. وجل عز الله لغير شيء نفسك في يكون أ�� بد �� حقا عابدا تكون لكي

 عليه لكذ يفعل �� الذي وا�ٕ�نسان. لله موظفة مشاعرك.. لله موظفة حياتك.. لله موظفون أو��دك.. لله موظف بيتك.. لله

.. وجل زع الله حق في ومقصراً .. أجلها من خلق التي الغاية حق في مقصراً  يكون وقصوره وكسله خموله بمقدار أنه يعلم أن

 في مأماكنه ا��ٔفراد يأخذ لله المجرد البذل هذا خ��ل ومن. الناس يعلمها أن بد و�� قط، مؤمنان يهاعل يختلف �� قضية وهذه

 منه فيدليست مكانه وبعلمه وبٕاخ��صه وبجهده بتقواه يفرض من كل ستختار المسلمة الجماعة ��ٔن المسلمة، الجماعة سلم

 .المسلم المجتمع

 بالكذب، يأتي �و� النفس، بتزكية يأتي �� العليا للمقامات الوصول أن في الجاهلي المجتمع عن يختلف المسلم فالمجتمع

 .. ىالهو  على القائمة العشوائية با��ختيارات يأتي و�� با��ٔهواء، يأتي و�� بالمحسوبيات، يأتي و�� وبا�ٕ�ع��نات،

 هذال الله تزكية خ��ل ومن الحق، بهذا ا��لتزام بركة خ��ل من جدارة عن تؤخذ المسلم المجتمع داخل في والمراكز المواقع

 -السادسة السنة يف ا�ٕ�س��م دخل وقد- عمر رأينا لذلك. بتقواه القمة إلى القاع من يرتفع ويتجرد الله يتقي حينما. ذاك أو الفرد

 كل.. وسبق.. وسبق العوام، بن والزبير عوف، بن الرحمن وعبد وقاص، أبي بن سعد سبق.. بكر أبا إ�� سبقوه من كل يسبق

 . بقوته دخل ا�ٕ�س��م دخل فحينما. بقوة شيء كل يأخذ كان ��ٔنه عمر، سبقهم هؤ��ء
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 وإنما.. ادياقتص مستوى و�� ثقافي، مستوى قضية و�� سن، قضية و�� الجماعة، في ِقَدم قضية ليست القضية أن شك ف��

 . التقوى مستوى هو

 من طاقاته لك ويستخدم لحظة، كل في وجل عز الله أجل نم يعيش أن إلى صاحبه يدفع الذي هو القلب في التقوى مستوى

 إنسان أخذي �� هذا وبغير. وجل عز لله كاملة عبوديته يحقق لكي وكذلك.. المجتمع هذا ورفع إس��ميا، بناءً  نفسه بناء أجل

. الخبث قبلي و�� ف،الزي يقبل �� المسلم فالمجتمع. يرتفع أن حاول مهما ا�ٕ�س��مي الواقع في يستحقه الذي غير مكانا ما

 الط�ي�بِ  ِمنَ  ْلَخِبيثَ ا َيِميزَ  َحت�ى َعَلْيهِ  ا�ْنتُمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ  لَِيَذرَ  الل�هُ  َكانَ  َما﴿  باستمرار خبثه وينفي باستمرار، نفسه يميز وإنما

 الذي هو وجل عز فالله].. ١٧٩: عمران اآل[ ﴾ َيَشاءُ  َمنْ  رُُسِلهِ  ِمنْ  يَيْجَتبِ  الل�هَ  َوَلِكن�  اْلَغْيبِ  َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  الل�هُ  َكانَ  َوَما

 ويسقط لهل يتجرد أن دون الجماعة في دور أو الجماعة في مكان إلى يتطلع أن يحاول منا إنسان وأي. يرفع الذي وهو يجتبي،

 �� مكانا فردل تعطي �� المسلمة والجماعة. فيه له الله يبارك ولن عليه، يعان فلن ناله وإذا المكان، هذا ينال فلن الرغبة هذه

 يطمح و�� ه،الل عند فيما وليطمح التقوى، في فليطمح طموح ا�ٕ�نسان لدى كان وإذا. ا��ٔمر هذا في أبدا تجامله و�� يستحقه،

 .لله ردامتج را��ٔم يكون أن بد ف��.. نفسه الدين هذا نصر كان لو وحتى.. الجماعة في مكانا كان لو حتى الناس، عند فيما

 التكوين يتمو وظيفته، وتتحدد المجتمع، هذا في فرد كل وضع يتحدد الحركة، ٔاثناء وفي الحركة، ٕايقاعات على"

 ."وظائفه ومجموعة ٔافراده مجموعة بين بالتناسق المجتمع لهذا العضوي

 يصاغ أن دب ��. متفردة المسلم جتمعالم وظائف مجموعة ��ٔن مهمة، قضية أيضا وظائفه ومجموعة أفراده مجموعة بين والتناسق

 والنهي المعروفب وا��ٔمر لله، والعبودية الله، توحيد المجتمع وظائف من كان فٕاذا. المجتمع أهداف مع متناسقين ليكونوا ا��ٔفراد

 يدينبع نيكونو  و�� ا��ٔهداف، لهذه مهيئين أيضا ا��ٔفراد يكون أن بد ف�� الحق، إقامة أجل من ا��ٔرض واستعمار المنكر، عن

 تمعالمج حركة مع متناسقا هذا هدفه يكون أن يجب اقتصاديا، نفسه ليكو�ن المسلم المجتمع داخل يعمل فالذي.. عنها

 يحدث أن بد و�� المسلم، المجتمع وظائف خ��ل من ولكن يريدون، ما ل��ٔفراد يحقق المسلم فالمجتمع. ووظائفه المسلم

 داخل إنسان ارس فٕاذا. فيه ينشؤون الذي المجتمع ووظائف أهداف وبين أشخاصه فيو  مجموعه في ا��ٔفراد تكوين بين تناسق

 الذي الرجل كذلك له، ثواب ف�� حقق وإن يريد، ما يحقق لن فٕانه الله، يريدها التي ا��ٔهداف تلك غير بأهداف المجتمع

 هو( همل يقول ملسو هيلع هللا ىلص الله برسول فٕاذا اء،الشهد قمة في أنه المسلمون وظن هائ��، ب��ء وأبلى ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع المعركة دخل

 واتكأ  ثدييه ينب سيفه فوضع جراحاته، عليه زادت حينما قليل، بعد يظهر ذلك ولكن لذلك، الصحابة ويتعجب).. النار في

 رأيت لقد ،الله رسول وأنك الله إ�� إله أ�� أشهد: يقول بنفسه ذاك فعله شاهد الذي الصحابي فجاء.. نفسه قتل حتى عليه

 ..٣وكذا كذا فعل قد وجدته فيه، لقولك تعجبنا والذي النار في أنه قلت الذي رجلال

 بشكل العبرة ستفلي. النار في ولكنه.. بسببه انتفع قد ا�ٕ�س��م ولعل حسنا، ب��ء وأبلى وجرح، وقاتل المعركة دخل رجل فهذا

 يريد الذي فا�ٕ�نسان .وأهدافه المجتمع وظيفة مع وتتناسق ،وأهدافهم ا��ٔفراد وظيفة تتكافأ  أن بد ف��. بالنيات العبرة إنما العمل،

                                                           
 .بيرالك في الطبراني أخرجه ٣



 الحضارة هو ا�ٕ�س��م

 ٣٩  

 الله ركيبا هدفه هذا كان فٕاذا.. وهكذا.. المسلمة الجماعة يقوي ولكي المسلم، المجتمع يثري لكي ينجح كتاجر ينجح أن

 جمل عمائةسب بها فلةقا عن ويتنازل ماله، من العسرة جيش يجهز -عنه الله رضي- عثمان كان كما.. قدره من ويرفع ماله، في

 في ا��قتصادية قةالطب وجهاء وكانوا ا��قتصاديين، أعظم كانوا هؤ��ء.. شيئا منها" جيبه" يدخل ف�� الله، سبيل في كلها لينفقها

 في ونيضع مما أكثر ا��ٔموال من ينفقون كانوا.. عوف بن الرحمن وعبد العوام بن الزبير كان وهكذا. ا��ٔول المسلم المجتمع

 ما مأمواله من يدفعون المسلم، المجتمع خزانة يجعلهم وجل عز الله كان ولذلك. ويعملون يتاجرون كانوا ولكنهم هم،خزائن

 .المجتمع حاجات يبعد وما المجتمع، ضرورات يدفع

 بين ناسقت يحدث أن بد ف��. سعيدا وليس شقي إنسان فهذا بنفسه هو يثرى لكي المسلم المجتمع يستغل الذي ولكن

 .يريد وما المسلم المجتمع وظائف مجموعة وبين وسعيهم، وأهدافهم ا��ٔفراد عةمجمو 

 يبه،وترك وجوده تُميزان تُميزانه، ا�ٕ�س��مي المجتمع خصائص من خاصيتان التكوين، وهذا النشٔاة، هذه" يقول

 .."ٔايضاً  النظام لهذا التنفيذية وا��جراءات نظامه وتُميزان وشكله، طابعه وتُميزان

 وطريقة د،والعق الحل أهل اختيار طريقة ثم ا�ٕ�مام، اختيار أول من المسلم؛ المجتمع في وكبيرة صغيرة كل على طبقين وهذا

 الرياضة، هومومف التعليم، ومفهوم المرأة، ووضع الرعية، وعامة وا��ٔئمة الو��ة بين التعامل وشكل ا��ٔمصار، عمال واختيار الشورى،

 كل يف المسلم حركة يظلل ا�ٕ�س��م أن وسنجد. والكبيرة الصغيرة في تماما؛ ختلفام سنجده شيء كل.. التوسع ومفهوم

 قال ليهع دخ�� وعندما بينهما، يقضي كي الصحابة ��ٔحد فاحتكما الناس، أحد مع الخطاب بن عمر اختصم فحينما.. لحظة

 أن من الخطاب بن عمر ومنعه الجور، لأو  هذا: عمر له فقال الوسادة، هذه على المؤمنين أمير يا اقعد: المحك�م الصحابي

 لىإ  ا��نحطاط من الموازين يقلب أنه في ا�ٕ�س��م طريقة وهذه المؤمنين، أمير نفسية هذه.. عمر حياة طوال كقاضي يحكم

 خليفة،ال ��ٔنه يكرمه أن يريد المحك�م والرجل.. يختصمه الذي وهذا عمر ويقف ا��ٔمر، هذا شديدة ببساطة فيقرر الرفعة، هذه

.. المقصود يرغ الخطأ  هذا فأخطأ .. المتخاصمين بين يسوي أن ينبغي فالقاضي موضعه، في ليس ��ٔنه التكريم، هذا فيأبى

 ��ٔن المسلم، المجتمع في مكانه يأخذ لم القاضي فهذا.. كله عمر عهد في قاضيا يكون أن من حرمه الخطأ  هذا ولكن

 . مسلمال المجتمع أهداف مع يتناسق ولم يتماش لم توجهه

 يريدها خطوة لك في الله سيخذله بل الله، يمك�نه ولن أبدا، مكانه يأخذ لن أنه فليعرف الحق متحر بصدق يسير �� فرد فأي

 وليحذر. الله هوج به يبتغي �� عم�� يعمل أن إنسان كل وليحذر. ذاته تضخم من إنسان كل فليحذر. الصحيح ا��تجاه غير في

 و�� صحيح،ت بكلمة و�� توجيه، بكلمة يضيق و�� الله، وجه ابتغاء خالصا عم��ً  وليعمل دنيوية، طموحاته تكون أن إنسان كل

 . وجل عز الله وجه مقصوده مادام شيء بأي يضيق

 ..حياته ا�ٕ�نسان على يفسد الذي التضخم هذا فلنحذر

 يبه،وترك وجوده ميزانتُ  تُميزانه، ا�ٕ�س��مي المجتمع خصائص من خاصيتان التكوين، وهذا النشٔاة، هذه" يقول

 لهاك الم��مح هذه وتجع��ن ٔايضًا، النظام لهـذا التنفيذية وا�ٕ�جراءات نظامه وتُميزان وشكله، طابعه وتُميزان
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 بٕاجراءات نفذت و�� طبيعتها، عن غريب منهج وفق تدرس و�� عنها، ٔاجنبية اجتماعية بمفهومات تعالج �� مستقلة،

 "!اآخر نظام من مستمدة

 ا��ٔمر يحتاجف ا��آن أما. والمعام��ت العقود من جدا كثيرة أشياء لتنظم العدول من اثنين شهادة يكفي كان المسلم عالمجتم في

 عودواي لم والناس. وضاعت ارتفعت قد ا��ٔمانة ��ٔن ذلك. ا��ٔعصاب وترهق والجهد، الوقت تضيع جدا، طويلة إجراءات إلى

.. لدولةا بختم ومختوم موظفين، عدة من وموقع نسخ، عدة ومن مكتوبا، ءشي كل يكون أن بد �� ولذلك. أتقياء أو صادقين

 معالمجت في لكن. ا��ٔمور هذه بكل ت��عبوا شاءوا وإذا ا��ٔمانة، أيضا يضمنون و�� العدل، أيضا يضمنون �� كله ذلك ورغم

 ضبع وفي.. شيء أي أو.. رةتجا أو ط��قا، أو زواجا، كان سواء.. يمضي لكي أمر على اثنان يشهد أن يكفي كان المسلم

. �ٔوراقا� في وليست القلب، في موجودة ا��ٔمانة ��ٔن.. بعضهم مع المسلمون يتعامل حينما تكفي الكلمة كانت ا��ٔحيان

 والروح الشكل في الجاهلي؛ المجتمع في عنها وكبيرة صغيرة كل في تماما تختلف إجراءات المسلم المجتمع في فا�ٕ�جراءات

 يعالج أ�� غيينب ولذلك. الجاهلي المجتمع عن ومطلقا كام�� تميزا يتميز المسلم المجتمع أن نعلم أن ئمادا فينبغي. والهدف

 غير اآخر امنظ من مستمدة اجراءات فيه تنفذ أن و�� طبيعته، عن غريب منهج وفق و�� عنه، أجنبية بمفهومات المجتمع هذا

 .وأهدافه وعقيدته المجتمع هذا طبيعة مع متمشية ا��جراءات هذه تكون أن بد ف��.. فيه مطبق

 المستقبل ؤامل الحاضر ُطْلبة هو المسلم المجتمع

 صورة مجرد ليس -للحضارة المستقل تعريفنا من يبدو كما- ا�ٕ�س��مي المجتمع ٕان": الله رحمه سيد ا��ٔستاذ يقول ثم

 تشرفهتس ٔان يمكن هدف ٕانه. لالمستقب ؤامل الحاضر ُطْلبة هو ٕانما الماضي، ذكريات في عنها يبحث تاريخية،

 المتقدمة ما��ٔم الجاهلية هذه في سواء فيها، تتردى التي الجاهلية وهدة من به لترتفع وغدًا، اليوم كلها البشرية

 ."ٔايضاً  المتخلفة وا��ٔمم واقتصادياً  صناعياً 

 السعادة ملتأ  -دائما- فالبشرية. للبشرية ا��ٔمل هو يكون وأن باستمرار، موجودا يكون أن مطلوب مجتمع ا�ٕ�س��مي فالمجتمع

 صورة يسل المسلم فالمجتمع. ا�ٕ�س��مي المجتمع في إ�� ذلك يكون ولن.. والتعاضد والتحابب وا��ٔمن والكفاية والطمأنينة

 . المستقبل وأمل الحاضر طُْلبة ولكنه.. للمتعة تُذكر الماضي عن ذكريات وليس مضت، تاريخيه

 .مرحلة وكل تطور كل ومع بيئة، كل وفي مكان، كل في يتحقق أن يمكن المسلم المجتمع وهذا ا�ٕ�س��م هذا إن

". ا�ٕ�س��مية ضارةالح" فترة في ٕا�� ا�ٕ�نسانية تبلغها لم ٕانسانية، قيم هي ٕاجما��ً  ٕاليها ٔاشرنا التي القيم تلك ٕان" يقول

 وليست لقيم،ا تلك فيها وافرتت التي الحضارة ٕانها".. ا�ٕ�س��مية الحضارة" بمصطلح نعنيه ما ٕالى ننبه ٔان ويجب

 قيم هي إانم" خيالية مثالية" ليست القيم وهذه عنه القيم تخلف مع علمي ٔاو اقتصادي ٔاو صناعي تقدم كل هي

 كل في قهاتحقي يمكن ،-الصحيحة ا�ٕ�س��مية المفهومات ظل في- البشري بالجهد تحقيقها يمكن عملية، واقعية

 بل- تعارض �� فهي.. والعلمي وا��قتصادي الصناعي تقدمها وعن فيها، ئدةالسا الحياة نوع عن النظر بغض بيئة

 في اليدين وفةمكت تقف �� ذاته الوقت في ولكنها الخ��فة، حقول كافة في التقدم -ذاته العقيدي بالمنطق تشجع
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 بهذه قومت ..بيئة كل وفي مكان كل في تقوم ٔان يمكن الحضارة ٕان. بعد الحقول هذه في تتقدم لم التي الب��د

 فع��ً  ابه الموجودة المقدرات تستخدم بيئة كل في ��ٔنها لها، حد ف�� تتخذها التي المادية ٔاشكالها ٔاما. القيم

 ".وتنميها

- هو وإنما لواقع،ا متطلبات تحت ينضغط و�� الخيالية، ا��ٔماني مع يتعامل �� وا�ٕ�س��م. ذلك قبل عنها تحدثنا قضية والواقعية

 .المتاحة الحقيقية وإمكانياته قدراته خ��ل من المثال، إلى الواقع يرفع أن يحاول -دائما

 تقف �� تهذا الوقت في ولكنها. ا�ٕ�نساني النشاط حقول كافة في التقدم وتشجع تعضد القيم وهذه العقيدة وهذه الدين هذا

 بمستوى و�� عين،م تقدم بمستوى رتبطةم ليست ا�ٕ�نسانية القيم فهذه. بعد الحقول هذه في متقدمة تكن لم إذا اليدين مكتوفة

 .والعلمية ا��قتصادية الناحية من أو المادية، الناحية من معين إنساني

 أن تطيعيس المجتمعات هذه من مجتمع أي -الرفيعة التكنولوجيا مجتمعات إلى والبدو، الرعي مجتمعات من- مجتمع فأي

 .المجتمع هذا عليها يكون التي المادية الحضارة مرحلة مستوى عن النظر بصرف فيها ا�ٕ�يمانية القيم هذه يقيم

 ناحية نم المجتمع مستوى أما. القيم هذه تقوم أن فالمهم. القيم بهذه تقوم. بيئة كل وفي مكان كل في تقوم الحضارة إن

 الموجودة اتمقدر ال تستخدم بيئة كل ��ٔن لها، حد �� وهي تتخذها، التي المادية أشكالها باخت��ف فيختلف الحضارة أشكال

 .وتنميها فع��، بها

 هي هذه ��ٔن أو��، قيمه ليقرر.. عندها يقف التي النقطة من مجتمع، أي ومع ا�ٕ�نسان، مع يلتقي -الرفيعة بقيمه- فا�ٕ�س��م

 يلتقي التي النقطة من العليا، ا��آفاق إلى صعدا المجتمع هذا يأخذ ثم ا�ٕ�نساني، المجتمع عليها يقوم التي ا�ٕ�نسانية ا��ٔسس

 شكالهاأ  في تختلف أن يمكن ا�ٕ�س��مية فالمجتمعات. ا�ٕ�س��مية الحضارة أشكال تختلف ثَم ومن. المجتمع هذا مع فيها

 .ا�ٕ�نسانية قيمها في تختلف �� ولكنها الحضارية،

 ثابتة يمق ٕالى يرتكن ولكنه ثابتة تاريخية صورة ليس المسلم المجتمع

 .."بتةثا تاريخية صورة ليس -فيه السائدة الحياة ونوع وحجمه شكله يةناح من- ٕاذن ا�ٕ�س��مي المجتمع" يقول

 المجتمعات من مطلوبا ليس ولكن. إس��مي مجتمع هو الراشدة، الخ��فة وعهد ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد في ا��ٔول فالمجتمع

 مخالفتها يجوز �� هثابت يخيةتار  صورة المجتمع هذا يصبح بحيث المجتمع، لهذا تماما مطابقة" كربونية" صورة تكون أن التالية

 عنها ختلفي أن يمكن ولكن.. عليها قامت التي الثابتة ا��ٔسس في مخالفتها هو يجوز �� الذي وإنما.. الحضاري الشكل في

 .الحضارية ا��ٔشكال في

 قد قيمال هذه نأ  ٕا�� نعني ��" تاريخية: "نقول وحين.. ثابتة تاريخية قيم ٕالى يرتكنان وحضارته وجوده لكن" يقول

ٕا��.. معين تاريخ في عرفت  حقيقة هإان.. طبيعتها في بالزمن لها ع��قة و�� التاريخ، صنع من ليست فهي و

 ."ٔايضاً  المادي الوجود وراء ومن. البشري الواقع وراء من.. رباني مصدر من البشرية ٕالى جاءت
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 القيم هذه بيستصح أن تطوره في ا�ٕ�نساني معالمجت ويستطيع. ثابتة قيم فهي. اآدم خلق مع ُعرفت ا�ٕ�نسانية القيم هذه

 .البشرية الحياة في والمتطور الثابت مفهوم يدخل وهنا. باستمرار أيضا الحضاري شكله من ويغير باستمرار،

 الحضارة؛ لشك يختلف أن يمكن ولكن). وهكذا.. أهدافه أخوته، أخ��قه، قيمه، المجتمع، عقيدة( تتغير �� ثابته أشياء هناك

 الذي -موازينهو  بقيمه- ا�ٕ�نسان نفس هو الفضاء سفينة يدير الذي وا�ٕ�نسان. السحاب ناطحات في الحياة إلى الغابة، اةحي من

 هي، يه وا��ٔخوة هي، هي والعقيدة الخلق، هو الُخلُق. م��بس و�� نسيج هناك يكن لم حينما عار شبه الغابة في يعيش كان

 .للحضارة الخارجي الشكل في يكون ا��خت��ف ولكن. كذلك والشرائع والشعائر والمشاعر

 التميع يعني �� ا�ٕ�س��مية الحضارة ٔاشكال تنوع

 والقيم ولا��ٔص ولكن والتشكيلي، المادي تركيبها في متنوعة ٔاشكا��ً  تتخذ ٔان يمكن ا�ٕ�س��مية والحضارة" يقول

. فيه ةالعقيد اآصرة على والتجمع .وحده لله العبودية: الحضارة هذه مقومات هي ��ٔنها ثابتة، عليها تقوم التي

 وحرمة.. تهحيواني �� ا�ٕ�نسان ٕانسانية تنمي التي ا�ٕ�نسانية القيم وسيادة. المادة على ا�ٕ�نسان ٕانسانية واستع��ء

 هذه شؤون في وحدها وشريعته الله منهج وتحكيم.. وشرطه الله عهد على ا��ٔرض في والخ��فة. ا��ٔسرة

 ..."الخ��فة

 .الحضارة مقومات هي والتي ذلك، قبل عنها تكلمنا التي الستة ا��ٔمور هذه

 ا��قتصاديو  الصناعي التقدم بدرجة تتٔاثر الثابتة، ا��ٔسس هذه على تقوم التي ا�ٕ�س��مية الحضارة" ٔاشكال" ٕان"

 تختلف نأ  بد ��.. ٔاشكالها تختلف ٔان بد �� ثم�  ومن.. بيئة كل في فع��ً  منها الموجود تستخدم ��ٔنها والعلمي،

 .."ا�ٕ�س��مي ا�ٕ�طار في والمستويات البيئات كافة لدخول الكافية المرونة تضمنل

 حضارة،ال هذه يستغلوا أن يستطيعون ��ٔنهم الحضارة، أشكال من شكل أمام مترددين يقفون �� المسلمون والرواد فالمسلم،

 أي عم للتعامل التشك�ل، على والقدرة المرونة، منهج.. ا�ٕ�س��مي المنهج من جانب وهذا. ا�ٕ�س��مي القالب في ويصيغوها

 . الثابتة ا��ٔسس عن تخرج و�� تتناقض �� بحيث مراحله، من مرحلة أي في مجتمع

 الحضارة، اتمنجز  كل ويستخدم. ا�ٕ�س��مية بالروح المتقدم الحضاري الشكل يصبغ أن يستطيع ا�ٕ�س��مي والمنهج فا�ٕ�س��م

 ويرفعها ل،الباط القديم التصور موروثات كل من الحضارة هذه أشكال وينقي ه،لل العبودية وهي العظمى؛ الغاية تخدم بحيث

 .الجديد الغرض تخدم لكي

 المنحرفة، فيةوالسل الصوفية، مثل ل�ٕ�س��م؛ المنتسبة المذاهب بعض تركته مما كثيرا ��ٔن. معلومة تكون أن بد �� المرونة هذه

 بحيث.. كذاو  كذا يقبل و�� السيارة، و�� الطائرة يقبل �� وأنه الجديدة، ريةالحضا بالمنجزات يقبل �� ا�ٕ�س��م أن الناس أوهمت

 . باطل التصور وهذا.. التكنولوجية التسهي��ت ويعادي المادي، التقدم يعادي ا�ٕ�س��م أن الناس تصور
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 التواؤم هذا لكن. إليها ليص التي أو يواجهها، التي الجديدة الحضارة أشكال مع يتفق حتى ا�ٕ�س��م طبيعة من يغير �� فالمسلم

 بأشكال شكلليت الكافية المرونة ا�ٕ�س��مي المجتمع تعطي فهي ا�ٕ�س��مية، العقيدة طبيعة من هو الجديدة الحضارة أشكال مع

 لحضارةا بأشكال نأخذ كي ا�ٕ�س��م عن نتنازل لن فنحن الثابتة با��ٔصول -الوقت نفس في- ملتزما يكون ولكن متعددة،

 فوق حضاريةال ا��ٔشكال تتعدد ذلك بعد ثم ثابتة، أصو�� هناك أن نعرف نحن إنما.. نرفضها حتى متجمدين ولسنا الجديدة،

 . لواضحةا الثابتة ا�ٕ�س��مية التربة من رحيقها تمتص إس��مية، حضارة الحضارية ا��ٔشكال هذه لتصبح الثابتة، ا��ٔرض

 !"جداً  بعيد بينهما والفرق.. التميع هي ليست المرونة لكن" يقول

 ا�ٕ�س��مية، الحركة وفي ا�ٕ�س��مي التاريخ في ويميعون. الثابتة ا��ٔصول حساب على المرونة هذه يأخذون المنهزمين من وكثير

 .الثابتة القيم يمسوا حتى الحرية دائرة فيوسعون الحرية، يناقض �� ا�ٕ�س��م إن ويقولون

 احيةن ومن لله، العبودية ناحية ومن القيمة، ناحية من للرجل مساوية وأنها المسلم، المجتمع في مكرمة المرأة إن يقولون

 .مي�عالت من نوع وهذا.. شيء كل في حرة يجعلوها ولكي الوظائف، في بينهما ليسووا ا��ٔمر هذا يوسعون ثم.. التكليف

 على كانت إنو  حتى م،تحك التي هي ا��ٔغلبية ديموقراطية؛ تصبح أن إلى الشورى أمر يغيرون ثم.. الشورى إلى يدعو ا�ٕ�س��م

 . الباطل

 أخرىو  للرجال خاصة مواص��ت نعمل لماذا.. فطري ا�ٕ�س��م.. معقدا ليس ا�ٕ�س��م إن يقولون.. والمدارس المواص��ت أمر في

 تة،الثاب القيم فيفقدونها الثابتة، بالقيم المحكومة المرونة هذه ويوسعون للنساء؟ وأخرى للرجال خاصة مدارس نعمل لماذا للنساء؟

 .ويميعونها

 الخارجية ا��ٔشكال نم وتشكيل تغيير أي يقبل أن على قادرا المسلم المجتمع تجعل التي المرونة وبين هذا بين كبير فرق هناك

 وأشكا��ً  كةمبار  أشكا��ً  الحضارية ا��ٔشكال هذه تصبح ذلك يفعل وحينما. الثابتة قيمه من واحدة ذرة يفقد أن دون للحضارة،

 .طيبة

 ا��ٔجسام تُكتسى هناك وجوده بمجرد ��ٔنه.. العراة بين ٕافريقيا ٔاواسط في الحضارة ينشئ ا�ٕ�س��م كان قدل" يقول

 .."المباشر ا�ٕ�س��مي التوجيه يتضمنها التي اللباس حضارة فـي الناس ويدخل العارية

 و�� لباس �� حيث.. الحيوانية وإلى ا��نتكاس، إلى تدعو الجاهلية بينما. الحضارة هي وهذه عوراتهم، فيستر ا�ٕ�س��م يدخل

 فقط ليست اهن والعورات العورات، تُكسى أن جاهلية بيئة أي يدخل حين ا�ٕ�س��م يعمله شيء أول يكون بينما.. للعورات ستر

 وعالم الرجال عالم وبين والمرأة، الرجل بين والع��قة والحركات، الكلمات وشكل الملبس، شكل في وإنما العورة، شكل في

 أناسا بحوايص أن إلى بالحيوان التشبه من الناس ترفع التي ا�ٕ�س��مية الحضارة في يدخل هذا كل.. النكاح وأشكال ،النساء

 .ا�ٕ�يمانية القيم على يحرصون

 .."لماديا الكون كنوز ��ستغ��ل الموجه العمل نشاط ٕالى البليد الخمول من كذلك الخروج في الناس ويبدأ " يقول
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.. قطف ويتقاتلون الخمر ويشربون أشعارا ينشدون العرب كان أن بعد.. الحركة وإلى العمل، إلى دائما يدعو.. ا�ٕ�س��م كذلك

 كلها، اةالحي جوانب في ا�ٕ�س��مي بالمنهج أخذوا حينما الحضارة أسس وضعوا الذين وهم العالم، سادة ذلك بعد العرب أصبح

 .المعاصر العلمي والتقدم المعاصرة، ديةالما الحضارة عليه تقوم ما كل في رئيسية مساهمة وساهموا

.. وأصبح ،وطب ورياضيات فلك وعلماء وكيميائيون علماء هناك فأصبح وا��نحطاط، الخمول ذلك من وخرجوا أنفسهم، اكتشفوا

 .ةلعاليا الطموحات عن البعد وإلى الخمول إلى يميل العربي كان أن بعد ونشاطا، حركة ا�ٕ�س��مية الحياة وامت��ٔت.. وأصبح

 .."ا��ٔمة طور ٕالى -العشيرة ٔاو- القبيلة طور من كذلك ويخرجون" يقول

 .وتقاليد وزمانا.. مكانا.. الضيقة عناصرها بكل هذه القبيلة".. القبيلة.. "بداخله يعيشون كانوا الذي الضيق هذا

 قبيلة من ينتقل نأ  يستطيع ف�� خارجها، ينطلق أن ا�ٕ�نسان يستطيع و�� داخلها، تستعبده.. ا�ٕ�نسان محبس هي كانت فالقبيلة

 إلى منضما فردا انك إذا الوقت نفس وفي.. له قبيلة �� الذي بالصعلوك ويُسمى وفضيحة، انحطاطا هذا يصبح وإ��.. قبيلة إلى

 :استعبدته قبيلة

 غوت إن غزية من إ�� أنا وهل

 

 أرشد غزية ترشد وإن غويت

 
 . العرب قبائل كل وتطرده صعلوكا، يصبح ممارستها، عن ضائهر  لعدم القبيلة، على يتمرد أن أحد أراد فٕاذا

 النظر بصرف واحدة، عقيدة على تقوم واحدة، أمة كلها فصارت. ا��ٔمة طور إلى والعشيرة القبيلة طور من هؤ��ء نقل وا�ٕ�س��م

 .اآخر شيء أي أو اللون، أو اللغة أو الجنس عن

 الكون سعة لب كلها، ا��ٔرض سعة إلى والمكان، القبيلة ضيق فيه؛ يعيش كان الذي الضيق هذا من با�ٕ�س��م ا�ٕ�نسان فينتقل

 بين جمعت قد ا�ٕ�س��مية ا��ٔمة أن رأينا وكما. لغة أو أرض أو لون أو جنس من حدود ب�� كلها، ا��ٔرض في فينساح.. كله

 .نوباج النيل منابع ىإل شما�� البلطيق وبحر فيينا أسوار ومن الصين، أسوار إلى ا��ٔطلسي المحيط طرف من دفتيها

 فارق قد نهأ  واحدة للحظة يشعر ولم.. مستهجن أنه أو ضيف، أو غريب أنه الهائلة الرقعة هذه في ينتقل وهو المسلم يشعر ولم

 .أهله هؤ��ء أن يشعر -قوم كل ومع مكان كل في- هو بل أهله، فارق أو قومه

 العلم، يف إماما يصبح علم رجل الرجل كان فٕاذا الجديد، المكان في مكانته فيجد الشرق، إلى الغرب من ينتقل الرجل وكان

 إلى لعبادا عبادة من البشرية أخرج ا�ٕ�س��م أن شك و�� موطنه، عن النظر بصرف القضاء، في ينّصب القضاء يستحق كان وإذا

 .ةوا��آخر  الدنيا سعة إلى الدنيا ضيق ومن ا�ٕ�س��م، عدل إلى ا��ٔديان جور ومن وحده، الله عبادة

 .معانيها بكل الحضارة ينشئ كان أرض، أي يدخل ا�ٕ�س��م كان حينما أنه شك ف��

 .."العالمين رب عبادة ٕالى المنعزلة الطوطم عبادة من وينتقلون" يقول



 الحضارة هو ا�ٕ�س��م

 ٤٥  

 قير،ح شيء لكل العبادة وهدة ومن الض��ل، وهدة من وينقذه ا�ٕ�نسان يخلع حين ا�ٕ�س��م، يصنعه رقي أكبر هذا أن شك و��

 .وحريته كرامته سبحانه معه ا�ٕ�نسان يجد والذي وحده، للعبادة المستحق الحق، الله يعبد أن إلى

 يعبد واكب،الك يعبد الحشرات، يعبد مثله، إنسانا يعبد ا��ٔحجار، يعبد.. دونه هو ما كل ا�ٕ�نسان يعبد الجاهلية؛ في لكن

 .شيء كل ويعبد.. وا��ٔساطير ا��ٔوهام يعبد ا��ٔشجار،

 كل منو  وا��ٔساطير، ا��ٔوهام هذه كل من التحرر من السامقة القمة هذه إلى وقلبه وعقله ا�ٕ�نسان بيد يأخذ كيل ا�ٕ�س��م ويأتي

 .الوقت نفس في ا��ٔرض في سيدا ويكون وحده، الله يعبد حرا، إنسانا يكون لكي. والقيود ا��ٔغ��ل هذه

 الحضارة مصدر هو دائما ا�ٕ�س��م: خاتمة

.. ع��ً ف القائمة ٕامكانياتها على تعتمد التي البيئة، هذه حضارة ٕانها هذا؟ هي تكن لم ٕان الحضارة هي فما" يقول

 فيه تخدميس الحضارة ٔاشكال من اآخر شك��ً  -الثابتة بقيمه- ينشئ فٕانه ٔاخرى بيئة في ا�ٕ�س��م يدخل حين فٔاما

ٕامكانياتها البيئة هذه موجودات  ".وينميها الفعلية و

 أوربا، أو أمريكا في تكنولوجيا المجتمعات أعلى دخل أو أفريقيا، أواسط في البدائية بائلالق مجتمع إلى ا�ٕ�س��م دخل فسواء

 بٕانسانيتهم، يرتقون كيف الناس ليعلم اآخر، عالم من قادم سيد أنه يشعر العكس، على بل.. متخلف أنه يشعر �� المسلم فٕان

 هذه نظفلي جاء أنه يشعر. والتقدم الحضارة مقومات من عليهم به الله أنعم ما أو أنجزوه، ما كل الوقت نفس في ويستخدمون

 المرح لمجرد ليسو  لله، الناس لتعبيد والجهد الوقت يوفر لكي والتسهي��ت التقدم هذا ويستغل ويغيرها، ويطهرها، المجتمعات،

 .فقط النفسية أو الجسدية والمتعة

 .الحضارة يعطي الذي هو وإنما الحضارة، يأخذ الذي هو ليس. الحضارة مصدر هو دائما ا�ٕ�س��م يصبح وبذلك

 �قتصاديوا� الصناعي التقدم من معينة درجة على -ومنهجه ا�ٕ�س��م بطريقة- الحضارة قيام يتوقف �� وهكذا" يقول

ٕانْ . والعلمي . ٔاهدافه وترفع دفعًا، ا��ٔمام ٕالى وتدفعه -وجوده عند- التقدم هذا تستخدم تقوم حين الحضارة كانت و

 "..واطراده نموه وتكفل.. يكون �� حين ٕانشاءً  شئهتن ٕانها كما

 هذه كانت إنو  العلمي، أو ا��قتصادي أو الصناعي التقدم من معينة درجة على يتوقف �� -ا�ٕ�س��مي بمفهومها- الحضارة فقيام

 نموه كفلوت جودا،مو  يكن لم إن تنشئه أنها كما أهدافه، وترفع ا��ٔمام، إلى وتدفعه التقدم، هذا تستخدم تقوم حين الحضارة

 لحضاريةا القيم تلك على تقوم حينما الكامل، تميزها على المستقلة، أصولها على قائمة حال كل في تظل ولكنها. واطراده

 .الحضارية وا��ٔشكال المادي التقدم أعراض من عرض أي أمام عنها تتنازل �� فهي. ذلك قبل أوردناها التي

 وتتشكل صبغتها،ب وتصطبغ القيم، لهذه لتخضع الحضارية ا��ٔشكال تأتي ذلك بعد ثم تة،ثاب قائمة القيم هذه تكون أن بد ��

 ليةالشك والمكاسب المادية المكاسب كانت مهما يقبلوها، أن المسلم المجتمع هذا على للقائمين يجوز ف�� وإ��. بروحها
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 والجانب ا�ٕ�يماني الجانب في ونماء مون أي تعطل أو تعارض كانت إذا الحضارية ا��ٔشكال هذه يرفضون فهم. الحضارية

 .المعنوي

 وتركيبه ،الخاص طابعه ا�ٕ�س��مي للمجتمع ويبقى. المستقلة ٔاصولها على قائمة حال كل في تظل ولكنها" يقول

 َوَمنْ  ل�هِ ال ِصْبَغةَ ﴿ .. الجاهلية مجتمعات كل من بها يتميز التي ا��ٔولى، انط��قه نقطة عن الناشئان العضوي،

 "]..١٣٨: البقرة[ ﴾ ِصْبَغةً  الل�هِ  ِمنَ  نُ ا�ْحسَ 

 إلهي مصدر.. علوي مصدر.. المادي الكون عن وخارج ا��ٔرض، عن خارج مصدر عن تصدر أنها هي ا��ٔولى ا��نط��ق فنقطة

 التي يةلجاهلا المجتمعات كل عن به تتميز معينا، ووجودا معينة وروحا معينا شك�� لتحقق المنطلق هذا من تنطلق وأنها. رباني

 .البشري وبالتخلف البشرية با��ٔهواء حياتها وتتشكل أرضية مصادر من تنطلق

 تمعاتمج فهي.. المتخلفة المجتمعات هي الجاهلية المجتمعات وتصبح َبي�نا، كما الحضارة هو ا�ٕ�س��م يصبح ثم ومن

 .التنظيمي وحتى والعقلي والسلوكي فسيالن بانحطاطها ونهاية وا��ٔولى، العظمى بالحقيقة الواضح لجهلها ابتداءً  متخلفة

 دا،ج منحطة ممارسة نفسها ل�ٕ�دارة الجاهلية ممارسة نجد لكننا -مث��- ا�ٕ�دارة علوم في الهائل التقدم رغم أنه نرى فنحن

 يءش وممارستها شيء فا�ٕ�دارة وتحطيمهم، ا��آخرين استغ��ل ومحاولة والخداع، وا��ٔهواء والمحسوبية المؤامرات فيها تتدخل

 .اآخر

 و�� حطاطهاان من تقلل �� عارضة، زينة وهي. المادي التقدم بزينة تزينت وإن وماديا، معنويا متخلفة مجتمعات أنها فالواقع

 اتخاذ لىع وتلح تدعو ا�ٕ�س��مية العقيدة كانت وإن الزينة، هذه من عاط��ً  كان إذا المسلم المجتمع ذلك ينقص و��. تخلّفها

 .وا�ٕ�س��مية ا�ٕ�يمانية بالقيم ا��لتزام وهي منها؛ بد �� لتيا بشروطها الزينة هذه

 تكون هافحين" والنفسي المعنوي والمقوم" ،"والتكنولوجي المادي المقوم: "المقومين هذين ا�ٕ�س��مية الحضارة تأخذ وحينما

 .كمالها قمة وفي صورها أقصى في

 والمادي المعنوي الكمال تحقيق هي والحضارة.. لسلوكيوا والمادي المعنوي الكمال تحقيق هو ا�ٕ�س��م إن: قلنا وكما

 " الحضارة هو ا�ٕ�س��م أن" واضحة بمعادلة نخرج ثم ومن. والسلوكي

 ].١٣٨: البقرة[ ﴾ ِصْبَغةً  الل�هِ  ِمنَ  ا�ْحَسنُ  َوَمنْ  الل�هِ  ِصْبَغةَ ﴿ 
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