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مؤلفاتا محمد قطب كتب وأبحاث منهاج السنة منبر التوحيد والجهاد
جاهلية القرن العشرين

العشرين     القرن     جاهلية
السإلما من بد ل
]قطب     محمد: الكاتب[

الذي العصر انتهى المشهورة: " لقد كلمته راسل برتراند قال حين
كان " بنبوءة.. وإنما " يتنبأ يكن لم... " البيض الرجل فيه يسود
" المعاصر الفيلسوف كان الرض. حقيقة في واقعة حقيقة يقرر
على البشر من الدهماء يراها ل كان الثاقب. وإن " بذهنه يراها

"! " المثقفين دهماء مقدمتهم وفي الرض، سطح

جزئية رؤية كانت - وإن الفيلسوف ذلك يراها كان التي والحقيقة
ويتأثر الحديثة، الجاهلية ظل في يعيش ذاته هو لنه كاملة، غير

تؤذن كلها الجاهلية هذه أن هي الحقيقة - هذه وتياراتها بمفاهيمها
..بالنهيار

الهبوط من مداها أخذتا " قد البيض " الرجل حضارة إن
..تنهار أن لها بد فل ثم ومن.. والنحراف

عليه يترتب - ل السابق الفصل نهاية في قلنا - كما انهيارها ولكن
! البشرية مقادير الخير يحكم - أن - آليا

الفرصة يتيح أن فقط عليه - يترتب جاهلية - أي الجاهلية انهيار إن
الله، منهج إلى يهتدون الخير.. حين على حياتهم ليقيموا للناس،

..الخلصا سبيل وأنه ربهم، من الحق بأنه ويؤمنون
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مـــــــــطــــــــويــــــــ
اتا

فــــــرق
ومـــــذاهــــــب

التوحيد صوتا

مـــــــرئــــــيـــــــــــــا
تا

ســـلســل
عــــلـمـــيـــة

خـطـب
ومــحـــاضـــــراتا

حـــــــداء
الـــمــجــاهـــد

الكلم عيون

مــخـتــاراتا
شــرعـــيـــة

الــجـهــاد
والــشــهـــادة

الخــــلق
والـــرقــائـــق

الـــواقــع
الــمــعــاصـــر

مــوضــوعـاتا
مــتـنـوعـة

ًا يسعوا الفرصة.. ولم هذه الناس ينتهز لم فإذا إلى جادا سعي
حياة - في - آليا الخير يحكم الرض.. فلن في الله منهج إقامة

إلى طاغوتا ومن جاهلية، إلى جاهلية من ينتقلون الناس.. وإنما
.جديد طاغوتا

* * *

!للختيار مجال ل أنه المرة هذه في نرى أننا غير

أن يمكن نظام كل الحديثة الجاهلية هذ في البشرية جربت لقد
والجماعية.. الرأسمالية النسان.. الفردية بال في يخطر

..ملكية والل والشيوعية.. الملكية

والمشرب المأكل غاية.. في بل المنطلق الحسي المتاع وجربت
..والملبس.. والجنس والمسكن

المتأله.. النسان.. والنسان صنع " من " إله بكل اليمان وجربت
..إله بكل واللحاد

ثم..؟

وخلخلة واضطرابها وشقاؤها حيرتها تجربة كل مع ازدادتا ثم
!تجن كادتا أو جنت روابطها.. حتى

!للختيار مجال هناك يعد ثم.. فلم ومن

!النهيار الله.. وإما إما

* * *

ًا يحدث بما نتنبأ ولسنا ..للبشرية غد

َلُم ل ُقْل"  ْع َواتِا ِفي َمْن َي َْلْرِض الّسَما ْيَب َوا َغ ْل ّلُه ِإّل ا ].109" [ ال

ِري َوَما"  ْد ْفٌس َت َذا َن ْكِسُب َما ًا َت ] 110" [ َغد

ّنَة سنة نستقرئ فقط ولكننا ِه الله: " ُس ّل ِذيَن ِفي ال ّل ْوا ا َل ِمْن َخ
ْبُل َلْن َق َد َو ِة َتِج ّن ِه ِلُس ّل ً ال ِديل ْب ].111" [ َت

بها مرتا التي المريرة التجارب هذه - بعد توحي الله وسنة
..الدمار وإما الهدى إما - بأنه الحديثة الجاهلية في البشرية

المنبر في قريبا

مجموعة رسائل لعلماء
العراق - من عرب

في بيان كفر - وأكراد
...طائفة الرافضة، منها

على صب العذاب   
/من سب الصحاب

تاليف؛ علمة العراق
محمود شكري

. اللوسي
اليمنياتا المسلولة   

على الرافضة
تأليف؛/ المخذولة

العابدين بن الشيخ زين
يوسف الكردي، مفتي

بغداد، من علماء القرن
. العاشر الهجري

رسالة في كفر   
طائفة الرافضة وبيان

/أن دارهم دار حرب
العلمة عبد الله تأليف؛

الربتكي الكردي، من
علماء القرن العاشر

. الهجري
النكت الشنيعة في   

بيان الخلف بين الله
تأليف؛/ تعالى والشيعة

العلمة إبراهيم بن
صبغة الدين الحيدري،

مفتي بغداد، من علماء
القرن الثاني عشر

. الهجري
الجوبة العراقية على   

/اللهورية السئلة
تأليف؛ العلمة محمود

. شكري اللوسي
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حتى متناثر، خير من فيها ما بمقدار تعيش، تظل الجاهلياتا إن
أن يستطيع يكاد ول الخير فيختنق طاغ، شر من فيها ما يغلب

..يتنفس

الله، إرادة تتدخل السوء، من الحد هذا إلى المور تصل وحين
:وحركتهم البشر سعي خلل من تحدثه التغيير. ولكنها فتحدث

ّلَه ِإّن"  ّيُر ل ال َغ ٍم َما ُي ْو َق ّتى ِب ّيُروا َح َغ ِهْم َما ُي ُفِس ْن َأ ]112" [ ِب

ًا تدخل تتدخل ..كله بالطغيان الرض فتخسف حاسم

ًا الناس الله.. فيدخل إلى الناس أو.. تهدي .الله دين - في - أفواج

اللهية الرادة تدخلتا من سافر تدخل أبواب على ونحن
حاسم. حد إلى وصل الرض في الحاكم الطاغوتا الحاسمة.. لن

ًا يملك ل حسيرا الخير وانقلب ..الطاغوتا ظل في أمر

..لنفسهم يختارون والناس

والطمأنينة الشرود من فيه هم فيما ظلوا إن الشامل التدمير إما
.والستقرار

- الله أن نظن أن من الله، وبقدر بالبشرية، ظنا أحسن ونحن
!الدمار البشرية على كتب - قد سبحانه

.السلم من بد وإذن. فل

ّديَن ِإّن"  َد ال ْن ِه ِع ّل ِْلْسلُم ال ].113" [ ا

* * *

وحيرتهم، وشقائهم وضللهم، جاهليتهم من للناس مخلص ل
ومشاعرهم.. إل وأفكارهم حياتهم وتمزق واضطرابهم، وقلقهم
!بالسلم

كله.. إل تاريخهم في الجاهلية من مخلص للناس يكن ولم
ِلسلم الواسع بمعناه بالسلم نوح به جاء الذي الشامل.. ا
.عليهم وسلمه الله صلواتا ومحمد وعيسى وموسى وإبراهيم

..الخير الله دين " في " السلم اكتمل وقد



ْوَم"  َي ْل ْلُت ا ْكَم ُكْم َأ ُكْم َل َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ْعَم ُكُم َوَرِضيُت ِن َل
ِْلْسلَم ًا ا ].114" [ ِدين

ِلسلم وهذا الوحيد العلج - هو المكتملة الخيرة صورته - في ا
.التخصيص وجه على الحديثة الجاهلية ولهذه الرض، جاهلياتا لكل

به انحرفت ما لكل الصحيح الوضع يعطي الذي هو السلم إن
والجتماع السياسة والسلوك. في التصور الجاهلية: في

في شيء الجنسين.. وكل وعلقاتا والفن الخلق والقتصاد.. في
..النسان حياة

- لنرى المور، هذه في السلم مفاهيم الفصل هذا في وسنتتبع
ِلنسان كيان كل تفسد الحديثة الجاهلية شهدنا أن بعد وحياته، ا

ِلسلم يرد - كيف شئونه جميع في والضطراب الخلل وتشيع ا
حياة المستقيم.. فتستقيم الواضح، الحق، مكانها إلى المور

مكانها في والجزئياتا الكلياتا تستقر حين مجموعها، في النسان
.الصحيح

..والنسان والحياة والكون لله، تصورها في الجاهلية انحرفت

كله: في سلوكها في انحرفت التصوراتا هذه في انحرافها ومن
..والفن والخلق والجتماع والقتصاد السياسة

في التصور يستقيم حين كلها المور هذه تستقيم كيف وسنرى
عنه ينشأ الذي الصل هو التصور وضميره.. لن النسان فكر

..يستقيم أو بانحرافه فينحرف السلوك،

رسول يدي البشرية.. على حياة في مرة التصور هذا استقام ولقد
عينه، على رباها التي المسلمة والمة وسلم، عليه الله صلى الله

ُتْم فيها قال والتي ْن ُك ْيَر خالقها: "  ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروَن ِلل َت
ْعُروِف ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُنوَن ا ْؤِم ُت ِه َو ّل وعندئذ].. 115" [ ِبال
وميادينها.. وقامت فروعها جميع في كلها، الحياة شئون استقامت

..التاريخ في بعث حركة أكبر

كل في الهدى تنشر الله، بمنهج المهتدية الحركة وانطلقت
..الرض

هذا عن تدريجي انحراف من المسلمين أصاب مما الرغم وعلى
ًا قبسا ظلوا فقد المنهج، ّلمون الرض، كل في منير الناس يع

أنفسهم، داخل في انحسروا السبيل.. حتى سواء إلى ويهدونهم



الجاهلية عليهم انقّضت والنطلق.. وعندئذ الحركة عن وكفوا
دين من خرجوا الطغيان.. حتى في البالغ بظلمها تغمرهم الحديثة

]..116[ الشيطان خطواتا واتبعوا الله

ول بهم مقيدا ليس " اليوم.. فالسلم " المسلمين أمر يكن ومهما
ًا !عليهم متوقف

..النسان بني لكل المفتوح البشرية.. والباب لكل الله نور السلم

َناَك َوَما"  ْل ّفًة ِإّل َأْرَس ّناِس َكا ًا ِلل ًا َبِشير ِذير َن َوَما117[ َو  " " [
َناَك ْل َلِميَن َرْحَمًة ِإّل َأْرَس َعا ْل ].118" [ ِل

* * *

..السلم يصححه الحديثة الجاهلية به انحرفت ما كل

ما عليه وترتب كلها، الجاهلية أنشأ الذي الكبر النحراف كان وقد
الناس حياة في وشقاء والسلوك، التصور في فساد من ترتب
"، " الله حقيقة تصور في انحرافهم هو.. واضطراب وحيرة وقلق
وحده منهجه اتباع في المتمثلة الله، عبادة عن انحرافهم ثم ومن
.الحياة في

..بالذاتا النقطة هذه من يبدأ والسلم

سنة عشرة ثلث القرآن أنفق أن اعتباطا، ول مصادفة يكن ولم
اللوهية.. وقضية قضية أصيلة: هي واحدة قضية تقرير في كاملة،

.العتقاد

..فحسب الوثنية في مغرقين كانوا العرب لن ذلك يكن لم

القضية هذه - أن ذلك وقبل ذلك جانب - إلى السبب كان ولكن
تستقيم ول بناء لها يقوم كلها. ل البشرية الحياة ارتكاز محور هي
ورسخت الناس، نفوس في القضية هذه استقامت إذا إل حياة لها
..البناء كل عليه يقوم الذي الساس هي وصارتا ضمائرهم، في

الحقيقة. رأينا هذه مصداق الحديثة الجاهلية واقع من رأينا ولقد
نفوسهم في انحرفت أن لمجرد كلها الناس حياة انحرفت كيف

أو يهتدون عادوا وما السبل، بهم فتفرقت اللوهية، قضية
.يطمئنون أو يستقرون

ًا للناس يقول ل كله المكي القرآن ظل لذلك قضية سوى شيئ



.العتقاد وقضية اللوهية

صار المدينة، في المسلمة والدولة السلمي المجتمع نشأ لما ثم
والمعاملتا، العباداتا في والتوجيه، بالتشريع يتنزل القرآن

لتقوم المسلمة المة على فرضت التي المختلفة والفروض
لم العتقاد وقضية اللوهية قضية للبشرية. ولكن الكبرى برسالتها

والتوجيهاتا، التشريعاتا لهذه الطريق لتفسح مكانها عن تتخل
الساس هي ظلت بل لحظة، آخر حتى لها مصاحبة ظلت وإنما
والمعاملتا الشعائر في والتوجيهاتا، التشريعاتا عليه تقام الذي
].119[ سواء

اللوهية شأن في واضحة قضية الناس السلم أعطى وقد
..والعتقاد

هو الرازق. والله هو المدبر. والله هو الخالق. والله هو الله
..المعبود هو المسيطر. والله هو المالك.. والله

.والوضوح واليسر البساطة في غاية قضية

.العتقاد قضية في غبش ول اللوهية، طبيعة في تعقيداتا ل

إل والرض، السمواتا في كله، الكون في إله الله.. ل إل إله ل إنه
له شريك غيره.. ول مدبر ول غيره مالك ول غيره خالق الله.. ل

..التدبير أو الخلق أو الرزق أو الملك من شيء في

ًا يكون أن لغيره ينبغي غيره.. ول معبود فل ثم ومن كل في معبود
.الكون

عليها قام التي هي الواضحة اليسيرة البسيطة القضية تلك
تاريخ عليها وقام المسلمة، المة عليها وقامت كله، السلم
.السلم

من العبودية له تكون - أن - سبحانه الله ألوهية على ترتب وقد
.والنسان فيهن ومن والرض الخلق: السمواتا كل

وحده، الخالق هو دام فما.. واضحة يسيرة بسيطة أخرى قضية
الذي ذا وحده.. فمن والمسيطر وحده، والرازق وحده، والمالك

بالعبودية يتجهون غيره. وكيف بالعبودية الخلق له يتجه أن يمكن
!معه؟ أحد غيره.. أو أحد إلى

من..؟



هو الله الله؟ خلق من خلقا ليس النسان؟! أو النسان؟! وما
في وما السمواتا في ما له وسخر والتمكين، القوة منحه الذي

وما والرض السمواتا خلق - الذي النسان-  هو هل الرض؟
وهل عليها؟ يسير التي قوانينه للكون وضع الذي هو هل فيهن؟
ًا يغير أن يملك أن يستطيع هل أراد؟ لو النواميس هذه من شيئ
التي قوانينها غير على ينشئها أو خواصها، غير خواصا المادة يمنح

ًا يكون إذن فكيف الله؟ بها خلقها ًا أو الله، دون من معبود معبود
!الله؟ مع

من..؟

حتميتها وأعطاها حتمها الذي الحتمياتا؟! من تلك وما! الحتمياتا؟
َدر هي ليست حتمياتا؟! أو حقا أنها فرض على الكون في الله َق

وليست الله، قدر من فيها بما حتمية وهي والشياء؟ والناس
ًا تكون إذن الله.. فكيف يشاء أن إل ذاتها في حتمية من معبود

ًا أو الله، دون !الله؟ مع معبود

من..؟

الله؟ إل بالعبودية الخلق له يتوجه أن يمكن الذي ذا من

* * *

يأخذ وأن وحده لله الحاكمية تكون أن العبودية مقتضياتا ومن
..الله عن تشريعهم الناس

!الناس تاريخ في جاهلية كل المر هذا في جادلت ولقد

الله.. حتى"  " تعرف تقول: إنها كانت التي الجاهلياتا حتى
الجاهلياتا " الله.. حتى " تعبد تقول: إنها كانت التي الجاهلياتا

كانت الجاهلياتا لله.. كل الحقة العبادة تؤدي أنها تظن كانت التي
عن يختلف أمر لله العبودية أن وتظن المر، هذا في تجادل
.سواه دون الله عن التشريع وأخذ وحده لله بالحاكمية القرار

َدُروا َوَما"  ّلَه َق ّق ال ِه َح ِر ْد ] 120" [ َق

غير عن حياتهم نظام يأخذون - ثم زعمهم - في الله يعبدون كيف
الله؟

ًا يكون هذا كان أنه لو لهم. أو يشرع لم الله أن لو معقول فرض



!دوني من لنفسكم لهم: شرعوا قال

ُكْم َلْم َوَمْن: " شريعتي لهم: أطيعوا وقال لهم، شرع وقد أما َيْح
ْنَزَل ِبَما ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأو ِفُروَن ُهُم َف َكا ْل ُكْم َلْم َوَمْن] ".. " 121[ ا ِبَما َيْح

ْنَزَل ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأو ِلُموَن ُهُم َف ّظا ُكْم َلْم َوَمْن] ".. " 122[ ال ِبَما َيْح
ْنَزَل ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأو ُقوَن ُهُم َف َفاِس ْل َأِن123" [ ا َو ُكْم ].. "  ُهْم اْح َن ْي ِبَما َب
ْنَزَل ّلُه َأ ْع َول ال ِب ّت ُهْم َت َء َوا ْه ُهْم َأ َذْر ُنوَك َأْن َواْح ِت ْف ْعِض َعْن َي ْنَزَل َما َب َأ

ّلُه ْيَك ال َل ّنى124" [ ِإ الله؟ أنزل ما بغير يحكموا أن لهم يكون ] فأ

ًا القضية هذه تقرير على القرآن ركز لقد ًا تركيز ًا شديد مكرر
قضية هي التشريع قضية أن: التشريع سور كل في واضحا

صاحب-  - وحده فهو ثم " ومن " الله - هو - وحده اللوهية: الله
- كذلك هو - باللوهية، - سبحانه الله تلك. إفراد من التشريع. هذه

في يكون أن لحد يكون بالحاكمية. فما - إفراده الوقت ذاتا في
وأصبح الله، مع نفسه أشرك فقد الله. وإل مع حاكما الرض

].125[ مشركون اتبعه ومن مشركا،

" عن " الشريعة فصلت حين الكبرى ضللتها الجاهلية ضلت ولقد
". اللوهية"  " عن " الحاكمية فصلت ". حين " العقيدة

.الناس حياة في طغيان من ترتب ما كل ذلك على ترتب ثم

!النتيجة هذه غير نتيجة هناك وليس

" إذن نفسه من اتخذ فقد الله، غير من للناس أحد يشرع حين إنه
".. طاغوتا"  إذن نفسه من اتخذ وقد ؛ ويحرم يحلل "، إلها

ًى الله. وهو حكم غير حكم كل هو فالطاغوتا جميع " في " هو
الحاكمة.. ولقد المة أو الجماعة أو الطبقة أو الفرد حالته. هوى

صار حين الطاغوتا صار - كيف الحديثة الجاهلية واقع - من رأينا
الله.. دون من له بالعبودية الناس رضي وحين الناس، حكم إليه
صارتا الله.. كيف دون من لهم يشرع أن له سمحوا حين أي

.وطغيان الطاغوتا من وذلة. وتجبر الناس من عبودية إلى المور

" " الديمقراطية في! النتيجة هذه غير نتيجة هناك وليس
]126سواء! [ الدكتاتورية وفي المزعومة،

* * *

هذا والحاكمية.. يبسط لللوهية الصحيح التصور السلم يعطي وإذ
.والنسان والحياة الكون فيشمل التصور



ًا: وليس ليس الكون إن .تدبير ول غاية بل مخلوقا كذلك إله

لنفسه.. وإنما حتى حتمية ذاته من يستمد ذاته. ول في ُيعبد ل إنه
.الله من وجوده وحتمياتا وجوده يستمد

بمقتضى لله.. يسير عابد ذاته فهو ثم ومن خلقه، الذي هو الله
.بهداه ويهتدي سنته،

َوى ُثّم"  َت َلى اْس ِء ِإ ِهَي الّسَما َقاَل ُدَخاٌن َو َها َف َْلْرِض َل ِل َيا َو ِت ْئ ًا ا ْوع َط
ْو ًا َأ َتا َكْره َل َنا َقا ْي َت ِعيَن َأ ِئ ] ".127[ َطا

". " بالحق خلق باطل.. وإنما ول عبثا، يخلق لم الكون إن ثم

َق َما"  َل ّلُه َخ َواتِا ال َْلْرَض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي ّق ِإّل َب ْلَح ] ". 128[ ِبا

َنا َوَما"  ْق َل َء َخ َْلْرَض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي ً َب ِطل ] ".129[ َبا

ْلِق ِفي ِإّن"  َواتِا َخ َْلْرِض الّسَما ِتلِف َوا ْيِل َواْخ ّل ِر ال َها ّن َلياتٍا َوال
ِلي َباِب، ُِلو ْل َْل ِذيَن ا ّل ُكُروَن ا ْذ ّلَه َي ًا ال َيام ًا ِق ُعود ُق َلى َو َع ِهْم َو ِب ُنو ُج

ّكُروَن َف َت َي ْلِق ِفي َو َواتِا َخ َْلْرِض الّسَما َنا َوا ّب ْقَت َما َر َل َذا َخ ً َه ِطل َبا
َنَك ْبَحا ] ".130[ ُس

به خلقت " الذي " الحق هذا - مدى - بعقله النسان يدرك ل ولقد
يعجز ما الكون.. ولكن في العميقة أبعاده ول والرض، السمواتا

- الله. فهي إلى المهتدية الروح. الروح به تتكفل إدراكه عن العقل
المشاركة له، الحية بالمشاركة وإحساسها الكون، مع تجاوبها في
والمشاركة الخالق، لله إلى التوجه في والمشاركة العبادة، في
الكون به خلق ما لمحة في - تدرك الواحد الله عن الصدور في
وأبعاده والرض، السمواتا في الحق هذا وعمق الحق، من

.الكون بنية في العميقة

البعاد بهذه علمه زاد " النسان " معلوماتا اتسعت وكلما
- " العظم " بالحق الحاطة عن قاصرة ستظل ولكنها.. والماد

الموكلة هي الروح وستظل.. الشياء بظواهر تتصل معلوماتا فهي
.والنسان والحياة الكون الله به خلق الذي العظم الحق بذلك

* * *

..عبثا ليست والحياة

ُتْم"  ْب َفَحِس ّنَما َأ ُكْم َأ َنا ْق َل ًا َخ َبث ُكْم َع ّن َأ َنا َو ْي َل ُعوَن ل ِإ ] ".131[ ُتْرَج



مجزأة ويعرضها اكتمالها، من الصورة يقطع ل السلم إن
.هازلة عابثة مشوهة فتبدو مشطورة،

وغائيتها جديتها الحال في مكتملة.. بشطريها.. فتتبدى يرسمها إنه
.والباطل والعبث اللهو عن وتنزهها

هو فيها يقع ما الحياة. وليس هي - ليست وحدها-  الدنيا الحياة
!الريح وقبض باطل فهي الحداث. وإل نهاية ول الصورة نهاية

". النتيجة"  عليها تترتب " التي " المقدمة هي الدنيا الحياة وإنما
.الحقة"  " الحياة لذلك والنتيجة. وهي التكملة هي الخرة والدار

ِإّن"  ّداَر َو َة ال ِهَي اْلِخَر َواُن َل َي ْلَح ْو ا ُنوا َل َلُموَن َكا ْع ] ".132[ َي

والحياة"  " للبتلء المخصصان والزمان المكان هي الدنيا الحياة
". " للجزاء المخصصان والزمان المكان هي الخرة

ّنا"  َنا ِإ ْل َع َلى َما َج َْلْرِض َع َنًة ا َها ِزي ُهْم َل َو ُل ْب َن ُهْم ِل ّي أ
ً َأْحَسُن َ [ َعَمل

133." [

ُكْم"  ُلو ْب َن ِر ِبالّشّر َو ْي ْلَخ َنًة َوا ْت َنا ِف ْي َل ِإ ُعوَن َو ] ".134[ ُتْرَج

ِذي"  ّل َق ا َل ْوتَا َخ ْلَم َة ا َيا ْلَح ُكْم َوا َو ُل ْب َي ُكْم ِل ّي ً َأْحَسُن َأ ] ".135[ َعَمل

َق"  َل ّلُه َوَخ َواتِا ال َْلْرَض الّسَما ّق َوا ْلَح ُتْجَزى ِبا ِل ْفٍس ُكّل َو ِبَما َن
َبْت ُهْم َكَس َلُموَن ل َو ْظ ] ".136[ ُي

ْفٍس ُكّل"  َقُة َن ِئ ْوتِا َذا ْلَم ّنَما ا ِإ ْوَن َو ّف َو ُكْم ُت ْوَم ُأُجوَر ِة َي َياَم ِق ْل ]137[ ا
."

كذلك البشري القلب التصور. ويطمئن في الصورة تكتمل وبذلك
.ويستقر

نهاية ول الصورة نهاية ليست الحياة هذه أن النسان يعرف فحين
:آن في كلها حياته تعتدل الحداث

التي الرض. اللهفة متاع على المجنونة اللهفة يتلهف ل ناحية فمن
أنها أعماقه في يستقر - حين محالة - ل البشري القلب تتملك
تضيع. أن وإما تهتبل أن تتكرر. إما - ل - ذاهبة واحدة فرصة

.المتاع"  " تملك على مجنون صراع ذلك على ويترتب



الذي المميت والشقاء القاتل اليأس يدركه ل أخرى ناحية ومن
وانحرافاتها، الرض مظالم يرى حين البشري القلب يتملك

وصارع حاول - مهما فيها له حيلة ل التي وعذاباتها، واضطراباتها
وليس الخيرة، النهاية أنها يحس - ثم الصراع في واستيأس

ول الجائرة، للمظالم رد ول الفاسدة، للوضاع تصحيح وراءها
رغم اتقاءه، ول دفعه يستطع لم الذي الشقاء عن تعويض

.الحياة من له المعطاة الفترة في والستبسال، المحاولة

الزليين.. فل والعدل بالحق إيمانه ول ضميره، يفسد ل ناحية ومن
الوسيلة ويبرر ؛ الظلم ويتقبل وأخلقه: يظلم سلوكه في ينحرف
..الوسيلة نظافة ول الغاية نظافة يتحرى ل ثم بالغاية،

ملقيه.. فيعمل بد ل دام ما ويتقيه، " الله " يخشى ناحية ومن
..الفساد واتقاء والنظافة بالتطهر اللقاء، هذا حساب

البشري القلب على شديدا تركيزا السلم يركز ذلك أجل من
ووصلها وإبرازها، مشاهدها، وتجسيم وتصويرها، الخرة، بذكر

هذه وترتيب الخرة، إلى الدنيا من الطريق وتوحيد الدنيا، بالحياة
ضبطه على الوتر يضبط " الذي " المفتاح هو هذا تلك.. لن على

.النشاز النغمة عنه تصدر فل الصحيح،

* * *

..النسان دور يجيء ثم

..وأبدعها صورة أروع في يقدمه والسلم

ًا.. وما ليس النسان إن بالشيطان!.. بالحيوان.. ول كذلك هو إله
"! " إنسان هو وإنما

القدر.. إنه رفيع كريم مميز، فريد الله.. ولكنه خلق من خلق إنه
!الله خليفة

من فجعلت شتى، تخبطاتا الحديثة الجاهلية تخبطت وبينما
ًا، النسان في جعلته ثم حيوانا، الوقت ذاتا في منه جعلت ثم إله
ًا النهاية المادة آلهة بإزاء طول ول له حول ل خانعا سلبيا عبد

".. " الحتمياتا والقتصاد.. آلهة

يتخبط ول به ينحرف ل الذي الحق موضعه في يضعه السلم فإن
..الجاهلياتا تخبط



ْذ"  ِإ ّبَك َقاَل َو ِة َر َك ِئ ْلَمل ّني ِل َْلْرِض ِفي َجاِعٌل ِإ َفًة ا ِلي ].138" [ َخ

ْذ"  ّبَك َقاَل ِإ ِة َر َك ِئ ْلَمل ّني ِل ٌق ِإ ِل ًا َخا َذا ِطيٍن، ِمْن َبَشر ِإ ُتُه َف ْي ّو َس
َفْخُت َن ِه َو ُعوا ُروِحي ِمْن ِفي َق ِديَن َلُه َف ].139" [ َساِج

ْد"  َق َل َنا َو ِني َكّرْم َدَم َب ُهْم آ َنا ْل َبّر ِفي َوَحَم ْل ِر ا َبْح ْل ُهْم َوا َنا ْق ِمَن َوَرَز
َباتِا ّي ّط ُهْم ال َنا ْل َفّض َلى َو ٍر َع ِثي َنا ِمّمْن َك ْق َل ً َخ ْفِضيل ].140" [ َت

ُكْم"  ّوَر َأْحَسَن َوَص ُكْم َف َوَر ]...141" [ ُص

* * *

الجاهلية مرغته كما الوحل في النسان يمرغ ل السلم إن
..الحديثة

:الداروينية أشارتا كما " منشئه " حقارة إلى أشار لقد نعم،

ْد"  َق َل َنا َو ْق َل ْنَساَن َخ ِْل ْلَصاٍل ِمْن ا ٍأ ِمْن َص ُنوٍن َحَم ].142" [ َمْس

َلْم"  ُكْم َأ ْق ُل ٍء ِمْن َنْخ ِهيٍن َما ].143" [ َم

والماء المتعفن المنشأ.. الطين في حقارة ذلك بعد وليس
!ولكن؟.. المهين

اليماني؟ التوجيه يعطيه الذي اليحاء ما

من لنها قاطعة نهائية حقائق - وهي الحقائق بتلك يدلي ل إنه
بتلك يدلي - ل اليقين علم المور يعلم الذي الوحد المصدر
في دوره ضآلة أو قدره، ضآلة أو النسان، بحقارة ليوحي الحقائق
كل صاغوا الذين أتباعها إلى الداروينية به أوحت مما الحياة،

الخرى بالحقائق ذلك يردف للنسان.. إنما الحيوانية التفسيراتا
للمانة والختيار التصوير وحسن التفضيل حقائق لها، المكملة

في أمران التوجيه بهذا فيتحقق الله، عن الخلفة الكبرى: أمانة
الحقيقتان هاتان النسان. وتعمل ورفعة الخالق واحد: عظمة وقت
ًا الكريم المستوى إلى ورفعه بالله، النساني الكائن لربط مع

المردي الغرور من الوقت ذاتا في وصيانته الله، بخليفة اللئق
.الذميم والتمرد

الطبيعة، المزدوج الكائن ذلك هو السلم تصوير في النسان
الله، روح من ونفخة الرض طين من قبضة من المكون



طين قبضة يكون ل ثم منفصلتين. ومن غير مترابطتين ممتزجتين
ّله خالصة روح نفخة ول الحيوان، أو كالجماد فيهبط خالصة أو فيؤ

ّله! إنما ّونان الروح، ونفخة الطين من مزاج هو يتأ الكيان هذا يك
". " النسان الخلق.. كيان كل عن المتميز الخلق، كل في المتفرد

.الهبوط على قدرته الرتفاع على قادر المتفرد الكيان وهذا

ْفٍس"  َن َها، َوَما َو ّوا َها َس َهَم ْل أ
َ َها َف َها، ُفُجوَر َوا ْق َت ْد َو َلَح َق ْف َها، َمْن َأ ّكا َز

ْد َق َها َمْن َخاَب َو ].144" [ َدّسا

ُه"  َنا ْي َد َه ْيِن َو َد ّنْج ].145" [ ال

ّنا"  ُه ِإ َنا ْي َد ِبيَل َه ًا ِإّما الّس ِكر ِإّما َشا ًا َو ُفور ].146" [ َك

على قدرته فبمقتضى.. والجزاء البتلء يكمن الخاصية هذا وفي
لحظة كل - في بها ليختار له الممنوحة والرادة والرفعة، الهبوط

في ُيترك ذلك بمقتضى والرفعة، الهبوط - بين حالة كل وفي
.الجزاء يوم عمله على يجازى ثم ليعمل، الرض

* * *

..موهوب كيان إنه ثم

:أدواتها له وهب للخلفة الله خلقه فحين

ّلَم"  َع َدَم َو َء آ َْلْسَما َها.. " [ ا ّل ]147ُك

َعَل"  ُكُم َوَج َع َل ْبَصاَر الّسْم َْل َة َوا َد ِئ ْف َْل ] 148" [ َوا

ويتفرد بالخلفة، ويكلف الرض، بعمارة يقوم المواهب وبهذه
:المانة بحمل

ّنا"  َنا ِإ َنَة َعَرْض َْلَما َلى ا َواتِا َع َْلْرِض الّسَما َباِل َوا ْلِج ْيَن َوا َب أ
َ َأْن َف

َها َن ْل ْقَن َيْحِم َف َأْش َها َو ْن َها ِم َل ْنَساُن... " [ َوَحَم ِْل ]149ا

ًا ل الرض، في فعال عنصرا يكون أن كله ذلك مقتضى ومن كّم
يعمل ذليل. إنما خاضع أمامها " وهو " الحتمياتا فيه تتحكم مهمل

:وعمله النسان حركة خلل من الرض في الله قدر

ّلَه ِإّن"  ّيُر ل ال َغ ٍم َما ُي ْو َق ّتى ِب ّيُروا َح َغ ِهْم َما ُي ُفِس ْن َأ ].150" [ ِب



ْول"  َل ُع َو ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدتِا ِب َفَس َْلْرُض َل ]151" [ ا

القوة هو والنسان للنسان، مسخرا كله الكون الله يجعل ثم
:إليه بالنسبة الموجبة

ُكْم َوَسّخَر"  َواتِا ِفي َما َل َْلْرِض ِفي َوَما الّسَما ًا ا ْنُه َجِميع " [ ِم
152[

الهائل المدى هذا إلى النسان السلمي التصور يرفع وحين
يحبه ويبغضه.. وإنما يصارعه لله خصما يجعله ل الرفيع.. فإنه

!ويخشاه

!والعرفان الشكر - إل - بداهة تستدعي ل للنسان الله موهبة إن
الله، خليفة نفسه جعل ول المزايا، هذه نفسه يمنح لم فالنسان

- سبحانه أراد - لو الله استطاعة في وكان! ابتداء نفسه خلق ول
فالرد ثم أصل. ومن المواهب هذه يعطيه ول أصل، يخلقه - أل
كما والصراع البغضاء وليس والتعبد، الشكر، هو العطايا هذه على

ظللها وألقت واللهة، البشر بين العلقة اليونانية الجاهلية صورتا
للعلقة تصورها في العشرين، القرن جاهلية على عميقة طويلة

.والله النسان بين

* * *

- كائن فطرته حقيقة في هو - كما السلم نظر في والنسان
فيه. ليس الروح وعنصر الطين عنصر بين انفصال مترابط. فل

ًا ًا جسد ًا ول خالص وسلوكه. شعوره بين انفصال خالصة. ول روح
ُثله وأخلقه. ول عمله ول دنياه وشريعته. ول عقيدته وواقعه. ول ُم

..وآخرته

!واحدة وحسبة واحد، مزاج كلها

.آن في روحية وحدة: جسمية وروحه جسمه

ًا سلوكية وحدة: شعورية وسلوكه وشعوره .الوقت ذاتا في مع

.انفصال بل خلقية وحدة: عملية وأخلقه وعمله

". " الدين هو واحد شيء وشريعته وعقيدته

في ليس متصلة واحدة حياة من متكاملن جزآن وآخرته ودنياه
.انقطاع داخلها



.يتوازن أن ينبغي أو-  متوازن كائن وهو

.الروح على فيه يغلب الجسد ل

..الخيال على الواقع ل

..الجماعية نزعته على الفردية نزعته ل

..اليجابية نزعته على السلبية نزعته ل

..آخرته على دنياه ل

..للسماء رفرفته ول الرض نحو ثقلته ل

والتصور والمجتمع، الفرد يتوازن المتوازن الكيان هذا ومن
...والسلوك

* * *

النسان.. ضمير في المضيء الواضح التصور هذا يستقيم حين
.الرض على كلها حياته تستقيم

الله صلى الله عبد بن محمد نفس في التصور هذا استقام ولقد
فحدثت عينه، على رباها التي المسلمة والمة وسلم، عليه

:التاريخ في لها مثيل ل الرض في معجزاتا

..مسلمة أمة فصارتا الجاهلية القبائل تجمعت

َفها الجاهليُة النفوُس وتركت ولذاذئها وسلوكها، وعرفها وعاداتها، إل
على وخرافاتها.. واستوتا وأساطيرها وشهواتها، المنحرفة

ًا ولدتا كأنما إنشاء السلم أنشأها جديدة الصراط.. نفوس
الحقيقي " كله.. المولد للنسان"  الجديد المولد اللحظة.. على

..الله ظل في

غير نمط على إنشاء واقعها تنشئ المسلمة النفوس هذه وقامت
من ول البيئة، هذه وحي من ليس ملحوق. نمط مسبوق.. ول

" وحي من الجاهلي. وليس سلوكها من ول عرفها من ول عاداتها
..الرض ضروراتا كل " من ضرورة

دنيوي ول بيئي سبب الطاغوتا.. لغير " من " النسان تحرر قامت



!التحرير هذا إلى يدفعها

السنواتا؟ هذه غضون في تغير الذي فما

ِلسلم؟ الناس.. غير حياة في جديد جد هل ا

- البشرية لللوهية.. وهذه التصور صفاء الناس يمنح جديد جد هل
القرن حتى اللوهية تصور في تتخبط تزال - ما السلم غير في

!العشرين؟

للناس.. وهذه العبودية من التحرر الناس يمنح جديد جد هل
ًا، بعضها يعبد تزال - ما السلم غير - في البشرية بالخضوع بعض

يرتئيه بما ويلزمهم هواه، حسب لهم يشّرع البشر من لبشر
ًا هواه.. فيخرون " وإرهاب"  " الدولة بسطوة منفذين، سجد

على البروليتاريا ودكتاتورية المال رأس دكتاتورية " في القانون
!السواء؟

لشهواتهم.. وهذه العبودية من التحرر الناس يمنح جديد جد هل
تزيد بل لشهواتها، تستعبد تزال - ما السلم غير في-  البشرية
ًا !وهداه؟ الله منهج عن انحرفت كلما الشهواتا لهذه استعباد

- البشرية وهذه.. الكون " من " النسان وضع يصحح جديد جد هل
تمنحه النسان.. فتارة وضع في تتخبط تزال - ما السلم غير في

وتارة الجوف، الغرور إل الواقع من لها رصيد ل زائفة ألوهية
الكون: تتناوشه هذا من الذليلة العبودية موضع في تضعه

مستخذ ذليل صابر وهو الوحل، في وجهه فتمرغ اللهة الحتمياتا
!السلطان؟ هذا من نفسه يملك ل الباطل، للسلطان

غير - في البشرية النسان.. وهذه أخلق يصحح جديد جد هل
ًا فتجعلها أخلقها، في تتخبط تزال - ما السلم " " خصوصية أخلق

ًا - للبيض تارة على تتدهور تظل تارة.. ثم نفعية فقط!! - وأخلق
!الدوام؟

من والمجتمع المجتمع، من الفرد وضع يصحح جديد جد هل
من تتخبط تزال - ما السلم غير - في البشرية الفرد.. وهذه

الفرد لحساب المجتمع فتفتت اليسار، أقصى إلى اليمين أقصى
!مراتا؟ المجتمع لحساب الفرد وتسحق مرة،

غير - في البشرية الجنسين.. وهذه علقاتا يصحح جديد جد هل
ًا الجنسين علقاتا تجعل تزال ما-  السلم ًا حيوانيا متاع ل مسعور
!النسان؟ طاقاتا هذا في يهدأ.. وتبدد أو يسكن



ًا الحاكم يمنع جديد جد هل ًا أو طبقة أو - فرد يحكم أن - من شعب
- ما السلم غير - في البشرية بالطغيان.. وهذه ويحكم بهواه
" الزائفة " الديمقراطياتا ظل في بأهوائه الطاغوتا يحكمها تزال

!؟سواء الدكتاتورياتا أو

السنواتا؟ تلك غضون في جد ماذا

السلوك استقامة عنها ينشأ التصور، استقامة شيء.. سوى ل
!الحياة واستقامة

* * *

الله عبد بن محمد عينه على رباها التي المسلمة المة قامت
..السلم وحي إنشاء.. من واقعها تنشئ وسلم عليه الله صلى

.الناس سلوك في عجيبة استقامة تنشئ قامت

بشريتهم! على الناس زال الفطري. نعم. ما البشر ضعف فيها
البشرية.. وهي الطاقة تتيحه ما أقصى إلى يستقيمون ولكنهم

.كثير - على الحق السلم ظل - في تقدر

ًا تنشئ قامت ًا ترابط ..الناس بين عجيب

: "الخير لنفسه يحب إنسان الفطري. نعم. كل البشر ضعف فيه
ّنُه ِإ ِر ِلُحّب َو ْي ْلَخ ٌد ا ِدي أن استطاعوا الناس هؤلء ] ولكن153" [ َلَش

التاريخ: " في لها مثيل ل بدرجة لبعض بعضهم نفوسهم تصفو
ّبوَن ِهْم َهاَجَر َمْن ُيِح ْي َل ُدوَن َول ِإ ِهْم ِفي َيِج ِر ُدو ُتوا ِمّما َحاَجًة ُص ُأو

ِثُروَن ْؤ ُي َلى َو ِهْم َع ُفِس ْن ْو َأ َل ِهْم َكاَن َو ّنَما154". [ َخَصاَصٌة ِب ِإ  " [
ُنوَن ْؤِم ْلُم ٌة ا َو ُنوَن155" [ ِإْخ ْؤِم ْلُم َوا َناتُا ] "  ْؤِم ْلُم ُهْم َوا ْعُض ُء َب َيا ِل ْو َأ

ْعٍض ].156" [ َب

ًا تنشئ قامت ُكْم َول. " كافة الناس " نحو " إنسانيا شعور ّن ِرَم َيْج
َنآُن ٍم َش ْو َلى َق ُلوا َأّل َع ِد ْع ُلوا َت ِد ْع َو ا ْقَرُب ُه َوى َأ ْق ّت ]. " ل157" [ ِلل
ُكُم َها ْن ّلُه َي ِذيَن َعِن ال ّل ُكْم َلْم ا ُلو ِت َقا ّديِن ِفي ُي َلْم ال ُكْم َو ِرُجو ِمْن ُيْخ
ُكْم ِر َيا ُهْم َأْن ِد َبّرو ُطوا َت ْقِس ُت ِهْم َو ْي َل َول158" [ ِإ ُكْم ]. ( ّن ِرَم َنآُن َيْج َش

ٍم ْو ُكْم َأْن َق ّدو ِد َعِن َص ْلَمْسِج ِم ا ْلَحَرا ُدوا َأْن ا َت ْع ].159.. " [َت

ًا نتشئ قامت كيانه له والمجتمع.. الفرد الفرد فيه يتوازن مجتمع
المكلف الوزن، المحسوس اليجابي الطغيان، من المتحرر البارز،

بالمعروف والمر والمجتمع، الحاكم على - بالرقابة - بفرديته



توجيه في كيانه - له - المترابط المنكر. والمجتمع عن والنهي
حرماتا وصيانة الحق، على وأفكارهم نفوسهم وصوغ الفراد،

.الله

ًا تنشئ قامت على ويقوم والمغانم، المغارم فيه تتوازن اقتصاد
مسئول بعضها واحدة أمة المالكين، وغير المالكين بين التكافل

بالمال: " قليلة فئة تستبد ل الخير، في شركاء والكل بعض، عن
ُكوَن ل َكْي َلًة َي ْيَن ُدو ِء َب َيا ِن ْغ َْل ُكْم ا ْن المجتمع في يبقى ] ول160" [ ِم

.الجميع عن - مسئول المال - بيت فالدولة محروم،

من أمر كل الرض.. في تاريخ في " عجيبة " أخلقا تنشئ قامت
.المور

داخل في والمحكومين الحاكم الخلق. بين على تقوم السياسة
بالعهد الوفاء في عداها، ومن المسلمة المة المسلمة. وبين المة

الخلق. والقتصاد على تقوم المجتمع المواثيق.. وعلقاتا وحفظ
والجماعي. وعلقاتا الفردي التعامل في الخلق، على يقوم

يشهدها لم النظافة من بدرجة الخلق، على تقوم الجنسين
.التاريخ

ًا، بناء تنشئ المة هذه انطلقت ثم ومن..  من يكفي راسخ
كل فيها عملت عام، ألف من أكثر في يتهدم لم أنه رسوخه
!العداء جميع وبيد والخارج، الداخل من الهدم، وسائل

* * *

- هو العربية الجزيرة داخل في-  السلمي المجتمع واقع يكن ولم
..الدين هذا في الوحيدة العجيبة

وتقيم الله بدين تبشر الرض، في المسلمة المة انساحت فقد
من قرن نصف في فوصلت.. فيه حلت مكان كل في عدله قواعد

اليوم، حتى الباحثين تذهل تزال ما بسرعة المحيط، إلى المحيط
!التاريخ في أخرى حركة أية إلى بالمقارنة

والشعوب.. والمم الرض من الواسع المدى ذلك من وأنشأتا
!واحدة أمة

التاريخ.. المبراطورية في " كثيرة " إمبراطورياتا قامت لقد
.الهندية الفارسية. والمبراطورية والمبراطورية الرومانية،

المبراطورية قامت الحديث العصر الصينية.. وفي والمبراطورية
والروسية... الخ البريطانية



"! " امبراطورية أمر يكن لم السلم في المر ولكن

أن عن عاجزة وهي انهدمت ثم قامت المبراطورياتا هذه فكل
كل من الرغم على واحدة أمة والشعوب المم من تجعل

أمة صار فقد " السلمي " العالم تبذلها. أما التي المحاولتا
!!الحاكمين من محاولة ول ضغط بغير واحدة

.بسيط والسبب

ثم لنفسها.. ومن الشعوب تخضع أن تحاول المبراطورياتا هذه
صبغتها تفقد وأنها أمرها، على مغلوبة أنها الخرى الشعوب تحس

قطيع على المسيطرة الدولة أو الم، الدولة لحساب الخاصة
.الشعوب

أحست ثم لله! ومن خاضعة كانت مجموعها في المسلمة والمة
- بصبغاتها شاءتا - كما مغلوب! واحتفظت ول غالب ل أنه

شعور في كلها السلم.. وارتبطت مع تتعارض لم طالما الخاصة،
يربطها زال ما ذلك أجل ومن. لله عقيدتها في واحد: ارتبطت

وتبذل بذلت الذي الجبارة المحاولتا كل رغم الواحدة المة شعور
..شعار وكل سبيل بكل المة هذه لتفتيت

...بانية رفيعة " إسلمية " حضارة وقامت

بداوتهم، كثير.. ففي الحضارة مقوماتا من العرب لدى يكن لم
الفرصة تكن لم والعلمية، والقتصادية الجغرافية وظروفهم

..حضارة لنشاء واسعة أمامهم

الرغم الجزيرة.. وعلى في سابقة حضاراتا قيام من الرغم وعلى
التاريخ شهده الذي والفرس.. فالواقع بالرومان العرب اتصال من
ل آخر شيئا كانت حضارتهم إنشاء في المسلمين انطلقة أن

به يقاس ل كما الجزيرة، شبه في كله العرب ماضي به يقاس
.الحين ذلك في معاصرة أخرى أمة أية جهد

ًا المسلمون اقتبس نعم. لقد من الدارية التشكيلتا من كثير
هذه يستخدم الذي النظام قاعدة والفرس. ولكن الروم

أدخل ما كل من الرغم إسلمية! على ظلت الدارية التشكيلتا
نحو المتطاول التاريخي المدى على الغريبة الشوائب من عليها
مصدر الحضارة.. وهي هي حضارتهم كانت عام. حتى ألف

.الغربيون يشهد كما كلها الجديدة الوربية الحضارة



Making of Humanity النسانية " بناء كتاب في بريفولت يقول
."

ويمكن إل الوربي الزدهار نواحي من واحدة ناحية ثمة ليس إنه" 
" [ قاطعة بصورة السلمية الثقافة مؤثراتا إلى أصلها إرجاع
161.[

في علمية حركة - أكبر وقتها - في هي علمية حركة كذلك وكانت
.التاريخ

إليه.. إذ اهتمامهم العرب وجه مما يكن - لم خاصة - بصفة والعلم
ًا مشغولين كانوا فيه.. وإنما كله همهم يجعلون القول، بفن دائم
.السلم هو كان العلمية الحركة وينشئون يتعلمون بعثهم الذي

المم من الدنيوي العلم - كل - كذلك المسلمون اقتبس وقد
وعلم الرومان، وعلم القديم، اليونان لهم: علم المجاورة

والطبيعة والطب والرياضة الفلك الهنود.. في وعلم المصريين
.والكيمياء

..النوع في ول الكم في اقتبسوه.. ل ما عند يقفوا لم ولكنهم

- أنشأوا حين العلم، وجه غيروا - الذين المسلمين-  هم كانوا فقد
عليه تقوم الذي التجريبي - المذهب السلمي التوجيه من بهدى

!استثناء بل أوربا في الحاضرة العلمية الحركة

:إليه أشرنا الذي كتابه في بريفولت يقول

[يقصد العربية الحضارة به جادتا ما أهم العلم كان لقد" 
ثمة ليس أنه من الرغم الحديث.. وعلى العلم السلمية!) على

أصلها إرجاع ويمكن إل الوربي الزدهار نواحي من واحدة ناحية
المؤثراتا هذه فإن قاطعة، بصورة السلمية الثقافة مؤثراتا إلى

التي الطاقة تلك نشأة في تكون، ما وأهم تكون، ما أوضح توجد
ّون المصدر وفي ثابتة، متمايزة قوة من الحديث للعالم ما تك
.العلمي البحث وروح الطبيعية العلوم في لزدهاره: أي القوي

المسلمين!] ليس [يقصد العرب لعلم علمنا به يدين ما وإن... 
يدين مبتكرة. بل لنظرياتا مدهشة كشوف من إلينا قدموه فيما
بوجوده لها يدين هذا: إنه من بأكثر العربية الثقافة إلى العلم هذا

وجود. وعلم فيه للعلم يكن - لم رأينا - كما القديم نفسه. فالعالم
من استجلبوها أجنبية، علوما كانت ورياضياتهم اليونان عند النجوم
اليام، من يوم في تتأقلم ولم سواهم، من وأخذوها ؛ بلدهم خارج



ًا فتمتزج .اليونانية بالثقافة كليا امتزاج

النظرياتا، ووضعوا الحكام وعمموا المذاهب اليونان نظم وقد
اليجابية المعلوماتا وجمع وأناة، دأب في البحث أساليب ولكن

الدقيقة والملحظة للعلم، التفصيلية والمناهج وتركيزها
عن تماما غريبا كان ذلك التجريبي.. كل والبحث المستمرة،

نتيجة أوربا في ظهر " فقد " العلم ندعوه ما اليوناني. أما المزاج
من مستحدثة، الستقصاء من ولطرق جديدة، البحث من لروح
إلى الرياضياتا ولتطور والمقاييس، والملحظة التجربة طرق
العلمية، المناهج وتلك الروح، اليونان.. وهذه يعرفها لم صورة
]162" [ الوربي العالم المسلمين!] إلى [يقصد العرب أدخلها

". والدين العلم بين " النزاع كتابه في المريكي دريبر ويقول

يؤدي ل النظري العقلي السلوب أن من المسلمين علماء تحقق" 
ًا يكون أن يجب الحقيقة وجدان في المل التقدم. وأن إلى معقود

أبحاثهم في شعارهم كان ثم ذاتها. ومن الحوادث بمشاهدة
] 163التجريبي... ". [ السلوب

يتدبروا أن للمسلمين الله لتوجيه العملية الترجمة هو هذا كان لقد
أن لهم الكون. وتوجيهه في الله آياتا عن ويبحثوا الله، خلق

!الخيال نظرياتا في ل الواقع في الحياة يعيشوا

* * *

استقام حين الرض واقع في المسلمة المة انطلقة كانت تلك
!الله في عقيدتها واستقامت لله، تصورها

!سواء النوع حيث ومن الكم حيث التاريخ.. من له يذهل شيء

ًا المسلمة المة انحرفت ولقد..  ..الله منهج عن كثير

عن العقيدة الجاهلية. ففصلت - جهالة - بالتدريج أدركتها
منقطعة القلب، في مستسرة " عقيدة " الدين الشريعة.. وأخذتا

منهج يعد الله! فلم دين غير دين يحكمه الواقع بينما الواقع، عن
" أمة تعد لم ثم السلمية.. ومن المة واقع في المحكم هو الله

- وتصلي المسلمين، بأسماء تتسمى تزال ما كانت " وإن مسلمة
ًا !- وتصوم أحيان

الفردية.. العلمية وحاستها حضارتها - فقدتا - كذلك إنها ثم
والهوان.. فزادتا للضعف تستسلم نفسها، داخل في وانزوتا



ًا بذلك ..السلم عن بعد

في تستقيم تخلص. ول تصدق. ول تعد أخلقها.. فلم وانحلت
". " النسان روابط بينها تقوم المعاملة. ول

!يهود مصيدة الجارف.. في الجنس تيار في فانزلقت زادتا ثم

!السلم كل عن خرجت وبذلك

* * *

!هؤلء عن بعيد والسلم

الله عبد بن محمد على نزل الذي الخالد، الرباني النهج هو السلم
.البشرية بانحرافاتا ينحرف وسلم. ل عليه الله صلى

..تكون وكيف تكون حيث"..  " للنسانية الباعث وهو

النور. من إلى الظلماتا من الناس يخرج الذي المنهج هو السلم
.الله إلى الطاغوتا

الرهيبة.. التي الطاغية الراهنة الجاهلية من للناس المخلص وهو
.النسان كيان تدمر

* * *

..السلم إل يصلحه ل الجاهلية انحرافاتا من شهدناه ما كل

.السلوك رأينا.. يستقيم الذي النهج على التصور يستقيم حين

الصراط.. على حياتها تستقيم الله، إلى الضالة البشرية تعود حين
الجنسين وعلقاتا والخلق والقتصاد والجتماع السياسة في

!شيء والفن.. وكل

ًا الجاهلية وضعت ولقد ًا حجاب ...الله ومنهج البشرية بين كثيف

!التطور

ًا سار قد التطور إن قالت ًا شوط ًا بالبشرية بعيد الدين! عن بعيد
يصلح ل عام وأربعمائة ألف قبل للناس يصلح كان ما إن وقالت
!متطورون لنهم.. اليوم للناس



السلوك.. الذي وفي التصور في المروع الفساد هذا والتطور.. هو
ًا يدع لم الكتاب! والذي من السابقين الفصلين في صحبناه جانب

ًا !انحراف بل النسانية النفس ول البشرية الحياة جوانب من واحد

!الدمار على بالبشرية أشرف الذي التطور.. هو

"! مهتدون أنهم ويحسبون" 

الجاهلية.. من نزل.. المخلص منذ هو كما الله.. فهو منهج أما
!الدمار من والمنقذ

يؤمنون هداه.. حين ويتبعون الله، منهج إلى الناس يهتدي حين
ًا به يشركون ل عبادته حق يعبدونه الحق.. حين اليمان بالله شيئ
شريعته بترك الله على يتبجحون الرض.. ل طواغيت من

من هي التي الحاكمية لنفسهم يغتصبون لنفسهم.. ل والتشريع
والشقاء والمظالم، النحرافاتا كل تزول وحده.. حينئذ الله شأن

وسواء العقيدة سواء عن انحرفوا حين بالناس حل الذي والعذاب
ًا بعضهم واتخذ الحاكمية، واغتصبوا العبادة، دون من أربابا بعض

!يطيعون وهؤلء يشرعون، الله: هؤلء

لنحرافاتا المصحح - هو نزل يوم - كعهده السلم يزال وما
..الصراط إلى والهادي البشرية،

الحق بين - الفيصل عام وثلثمائة ألف قبل كان - كما اليوم وهو
..والطغيان للنحراف والهادم الرشيدة، للنسانية والباني والباطل،

..وتستقيم حياتهم الناس.. تعتدل به يؤمن وحين

* * *

- في - بالتفصيل السلم مفاهيم لعرض كهذا بحث يتسع ول
الجنسين وعلقاتا والخلق والجتماع، والقتصاد السياسة

!شيء والفن... وكل

رءوس فقط يعرض المفاهيم، لهذه مختصر لعرض يتسع ولكنه
"! " المفاتيح المسائل.. يعرض

كلها.. من المور هذه في الجاهلية انحرافاتا قبل من أوضحنا لقد
الذي بالقدر إل فيها الجاهلية لتفصيلتا نعرض ". لم " مفاتيحها

نعرض حين الختلل.. وكذلك وعقدة النحراف مكمن إلى يوصلنا



القدر إل التفصيلتا من نذكر لن كلها الشئون هذه في الله منهج
.النحراف لتصحيح السبيل لنا ينير الذي

والقتصادية السياسية السلمية المفاهيم في التفصيلي البحث أما
كل في مستقلة كتب فمجاله والفنية.. الخ، والخلقية والجتماعية
موجود الكتب هذه مختصون. وبعض يقدمها متخصصة باب.. كتب

..للمزيد-  - دائما مفتوح والباب بالفعل،

وكتاب المودودي " للستاذ السياسية السلم " نظرية كتاب هناك
في والحكم المال " و" سياسة السياسية وأوضاعنا السلم" 

وسيد للمودودي كتب وهناك عودة القادر عبد " للستاذ السلم
التطور"  ]. وكتب164[ السلمي القتصاد منهج تبين قطب

التربية " منهج " و النسانية النفس في " دراساتا " و والثباتا
اجتماعية موضوعاتا " تعالج السلمي الفن " منهج و"  السلمية

.السلمية النظر وجهة من وفنية وتربوية ونفسية

.السبيل ينير الذي بالقدر إل التفصيلتا هذه نبحث ل هنا ولكن

* * *

!الله أنزل بما تحكم ل أنها السياسة في الجاهلية عقدة

ًا النظر وبصرف هذا في الله أنزل ما تفصيلتا - عن - مؤقت
- الله أنزل بما الحكم عدم - أن - أول نتبين أن ينبغي فإنه الشأن،

البشر يضعه بما الحكم لن النحراف ينشئ الذي - هو ابتداء
ًا معناه الناس، بقية على الناس من معينة طائفة - حكم - حتم
بقية مصالح على الناس من معينة طائفة مصلحة حكم ثم ومن

!الناس

!الخاصة نظرنا وجهة نحن.. من ليس ذلك يقول والذي

" وشهد بعض على بعضهم أنفسهم، الجاهليين شهادة كل! إنها
"! أهلها من شاهد

والجتماع السياسة - في - عندهم المقررة القواعد من إن
الوقت في هي تملك، التي"  " الطبقة - أن - مجتمعة والقتصاد

الطبقاتا"  بقية ضد هي لصالحها وتحكم تحكم، التي الطبقة ذاته
."

" أو العمال ضد الرأسماليين لصالح تملك.. وتحكم فالرأسمالية
". الكادحين



ضد البروليتاريا لصالح تملك.. وتحكم.. تحكم والبروليتاريا
.المالكين

من المزايا وتسلب لنفسها، المزايا على تحصل منهما وكل
.الخرين

لكل الناس من طائفة تحكم أن البشر حكم في قط يحدث ول
!الناس كل ولمصلحة! الناس

ل حينئذ الله. لنه أنزل بما الناس يحكم حين فقط ذلك يحدث إنما
لله الحكم يكون الناس! وإنما من طائفة لية الحكم يكون

مصلحة أجلها. ول من يشرع طائفة ول طبقة لله سبحانه. وليس
" " الناس رب هو طائفة! إنما ول طبقة - عند - سبحانه له

!الناس لجميع هو جميعهم.. وحكمه

* * *

باللوهية وإفراده وحده، عبادته إلى الناس دعا حين الله إن
لم بصورة والتحرر، والعزة الكرامة إلى يدعوهم كان والحاكمية،

!الله عبادة في إل قط تعهد

!سبحانه.. إليهم لحاجته الناس يتعبد ل الله إن

ُد َما"  ِري ُهْم ُأ ْن ُد َوَما ِرْزٍق ِمْن ِم ِري ِعُموِن َأْن ُأ ْط ]165" [ ُي

في أمرهم ومالك ورازقهم، خالقهم نحو الخلق واجب إن وحقيقة
.يعبدوه ومماتهم.. أن محياهم

في جعل عليهم، وفضله بعباده رحمته - من - سبحانه الله ولكن
الله الناس ذاته.. فيعبد الخير هو جعله بل العباد، خير الواجب هذا

لخيرهم عبادته تكون ثم وإلههم، وربهم، خالقهم، هو أنه بحكم
:العباد عن المستغني الله لصالح ل وصالحهم،

َد َوَمْن"  َه ّنَما َجا ِإ ُد َف ِه ِه ُيَجا ْفِس َن ّلَه ِإّن ِل ِنّي ال َغ َلِميَن َعِن َل َعا ْل " [ ا
166.[

ول وبالحاكمية، باللوهية يفردوه أن الناس إلى الله طلب فحين
في وحده الله أنزل بما يحكمون وإنما منهم، أحد بشريعة يحكموا

:وسلم عليه الله صلى لرسوله وقال ؛ شيء كل



ُهْم"  َذْر ُنوَك َأْن َواْح ِت ْف ْعِض َعْن َي ْنَزَل َما َب ّلُه َأ ْيَك ال َل ]167" [ ِإ

عبودية من ينقذهم أن يريد كان ذلك، الناس إلى الله طلب حين
" " الطاغوتا من العبودية هذه على يترتب ومما لبعض، بعضهم

جاهلية كل وفي الحديثة، الجاهلية في منه بشعة نماذج رأينا الذي
.التاريخ في

أن يمكن ل الذي الحقيقي، بالتحرر يحسوا أن لهم يريد كان
فيه وتستعبد لنفسهم، البشر يصنعه آخر نظام أي في به يحسوا
حساب على هي لصالحها وتحكم الناس، بقية الناس من طائفة
!الناس صوالح

حين إل السان لبني تتحقق ل التي الكرامة لهم يريد كان
ًا يتساوون أحد بينهم من يبرز فل لله، الحقيقية العبودية في جميع
أخضع الناس. أنا على أسيطر للناس. أنا أشرع يقول: أنا بطاغوته،

!الناس - حياة رغبتي - على أصنع الناس. أنا لرادتي

منهم كل يحس حين إل للناس تتحقق ل التي العزة لهم يريد كان
صلة عن واحدة ذرة تقل ل الحقيقي التشريع بمصدر صلته أن

بمقدار الناس - لجميع - حقيقة متاحة الصلة هذه الناس. وأن بقية
أكرمكم إليه: " إن التقرب في الخاصا بجهدهم هم يجتهدون ما

أو قوة أو ملك من أحدهم يد في ما بمقدار ". ل أتقاكم الله عند
!سلطان

الحقيقية بالعزة الناس فيه يحس - الذي - الوحيد النظام هذا وفي
- منهم أمر ولي للناس يكون الحقيقي، والتحرر الحقيقية والكرامة
ًا ينتخبونه ًا، انتخاب ولي - ولكن أمرهم ويولونه حرة، بيعة في حّر

رقاب يملك ول يشرع أن له يحق ول لنفسه، يشرع ل هذا المر
له يحق ول لرادته الناس يخضع يملك. ول أن له يحق ول الناس

من يبايع التي مهمته الله. وكل أنزل بما يحكم يخضعهم.. إنما أن
لم التي الله، شريعة تنفيذ هي أجلها من السلطان ويملك أجلها،
طائفة. إنما أو طبقة مصلحة فيها تراع ولم طائفة، أو طبقة تضعها

.الناس لجميع وضعت

..غير ل الناس من واحد هذا المر وولي

- طبقة انتخابه على تساعد - أو تنتخبه ول.. معينة طبقة يمثل ل
ًا تبايع أن في طبقة أي مصلحة ما أنه معينة. إذ ًا إنسان من معين

ما-  المر لتولي الحقيقية صلحيته - إل غيره على وتفضله الناس
الطبقة لهذه يشرع أن يملك - ل السلطان إلى يصل - حين دام
الناس؟ مصالح فوق مصلحتها يضع أن ول



العلم، وسائل من أوتيت - مهما معينة طبقة تستطيع وكيف
تغري أن تستطيع كذلك! - كيف التشويش بل والغراء، والتأثير،

ما هي، لصالحها معين واحد اختيار أو معين، واحد بترك الناس
!الناس؟ بها تستعبد زائدة - سلطة ظله - في تملك ل دامت

ل رجل الناس يبايع أن " البشري " الضعف ظل في يحدث نعم،
ًا يكون وتقواه، صلحه في مخدوعين ويكونوا المر، لولية صالح

أو الفق ضيق أو التجربة قليل أو الرادة ضعيف أنه لهم فيتكشف
الكاملة تبعتهم هم يتحملون الرأي.. نعم. وعندئذ في موفق غير
هم اختاروه.. ثم - الذين الحرة - بإرادتهم هم لنهم الختيار، في

اخترناك له: لقد أيديهم. يقولون في دائما المر.. فهو يملكون
ًا ونختار فسنعزلك. للتبعة تصلح ل ولكنك !آخر شخص

الحرية-  النظرياتا عالم في ل الواقع عالم - في تتحقق بذلك
.للناس الحقيقية والكرامة الحقيقية والعزة الحقيقية

المنزلة الله شريعة أن معه، الناس ويجد المر، ولي يجد ولقد.. 
ذلك ]. فعند168[ تواجههم معينة مسألة في بالنص تسعفهم لم

ًا يسلكون - يريدونه الذي الحكم استنباط في تعينهم بعينها، طرق
ومن إجماع ومن السنة، في بحث - من هنا تفصيلها في ندخل ل

الشورى: " وأمرهم أساس بالرأي.. على اجتهاد ومن قياس
القضية حل إلى وتوجيهه الله بإذن يهتدوا " حتى بينهم شورى

.عليهم المعروضة

البارزة الحقائق هذه نقرر - أن المفاتيح نضع - ونحن المهم إنما
:الله منهج ظل في السياسي النظام في

.الناس حساب على لصالحها وتحكم تملك طبقة توجد ل أنه

من معينة طبقة يتبع ل حرة مبايعة يبايع الذي المر ولي أن
.الناس من معينة لطبقة يشرع أن يملك ل الناس. وأنه

الذي السلطان إل له سلطان ول الله أنزل بما فقط يحكم أنه
.الله شريعة تنفيذ من يستمده

هواه، يتبع ول يشطح، ل المنزلة الشريعة في النص يجد ل حين أنه
ًا النهاية في حكمه تجعل مقررة قواعد يتبع إنما ما حدود في سائر

..الله أنزل

التي الوحيدة هي الله منهج على السياسة في العامة القواعد تلك



الناس عن وتمنع والكرامة، والعزة الحقيقية الحرية للناس تضمن
!الطاغوتا يتملكهم أن

كلها، الجاهلياتا تعانيه الذي الواقع ضوء - على القواعد وتلك
أن ينبغي لنا: لماذا تبين التي - هي خاصة بصفة الحديثة الجاهلية

!التشريع صاحب وحده ويكون بالحاكمية، وحده الله ينفرد

ألهت ".. حين بالنسان"  وفتنتها غرورها في الحمقاء الجاهلية إن
استنكفت الله.. حين وصاية عن استغنى قد أنه وزعمت النسان

الحاكمية.. قد لنفسها واغتصبت وحده، الله بحاكمية تعترف أن
- في - اليوم يتمثل غائل، طغيان من إليه وصلت ما إلى وصلت

من الناس يذوقه وما البروليتاريا، ودكتاتورية المال رأس دكتاتورية
.الدكتاتورياتا هذه ظل في والمهانة المذلة

هذه من الناس ينقذ - الذي - وحده هو بالحاكمية الله وإفراد
ًا ويردهم الطاغية، الدكتاتورية أمهاتهم. ويجعل ولدتهم كما أحرار

ركبهم الله. فإن شريعة ظل في أنفسهم، أمر هم أيديهم في
ًا يملكون هم.. وهم عليهم ذلك فتبعة البشر، من طاغية رده.. دائم

معينة طبقة بمصلحة يركبهم ول " زائفة، بحتمية"  يركبهم ل لنه
تهاونوا لنهم يركبهم وإنما. التاريخ في الحتمي دورها تأخذ منهم

ًا يملكون الله. وهم شريعة إلى رده في فيردوه يعودوا أن دائم
لخطار! وتعرضوا تضحياتا ذلك في تحملوا الله.. ولو شريعة إلى

التي التضحياتا من التحقيق وجه على - أقل النهاية - في فهي
" ول " بالحتمية يحكمهم البشر من لطاغوتا المذلة ثمن يدفعونها
!الفرار حتميته من يملكون

والخلق والجتماع القتصاد نستعرض ونحن-  نعرف أن وبقي
بها يحكم التي هذه الله شريعة - أن والفن الجنسين وعلقاتا

الخالص والخير الكامل العدل هي الله، منهج ظل في الناس
ل أنه - الهامة، - السياسية الحقيقة هذه أول نبرز ولكنا.. للبشرية

لنفسهم، يشرعوا أن من البشر بمنع إل-  - ابتداء للناس حرية
ًا - وهو الجائر السلطان هذا من وعزلهم يعطونه - الذي جائر دائم
.الله أنزل بما يحكمون ل حين لنفسهم

وفاعليتهم ووعيهم البشر كرامة ينتقص يكن لم الله شرع إن
يشرعوا أن عليهم حرم - حين وتقدمهم... الخ ونضوجهم

- لتحرير غيرها وسيلة ل - التي الوسيلة يضع كان لنفسهم.. إنما
ًا الناس ...طغيان كل من حقيقيا تحرير

* * *



أن لها ينبغي - كما أذهاننا في وتستقر الحقيقة هذه لنا تتأكد وحين
في ومنهجه الله شريعة من نماذج عرض إلى - ننتقل تصنع

.والخلق... الخ والجتماع القتصاد

- بالقتصاد يتعلق فيما-  الجاهلية في الطغيان مصدر كان لقد
تملك التي الطبقة وكون ناحية، من التملك اثنين: طريقة أمرين

.أخرى ناحية من تحكم التي هي

.الناس أمور يصلح بما معا، المرين يعالج الله ومنهج

بتقريره تتجبر، أن تريد طبقة كل السلطان عن يعزل أول فهو
.الحاكمية من الناس ومنع وحده، الله حاكمية

ًا وهو .الملكية مسألة في موضوعية عدالة يعطي ثاني

حد.. بغير الفردية الملكية تطلق الرأسمالية الجاهلية كانت فإذا
..المالكين غير استعباد عليه يترتب مما

البتة.. مما الفردية الملكية تمنع الجماعية الجاهلية كانت وإذا
]..169[ المالكين غير استعباد كذلك عليه يترتب

!حدود بل يطلقها البتة.. ول الفردية الملكية يمنع ل فالسلم

كلهم الناس أرزاق يجعل ذلك لن البتة، الفردية الملكية يمنع ل إنه
!العيش بلقمة للدولة يستعبدهم ".. وبالتالي " الدولة يد في

على والجتماعي والقتصادي السياسي نظامه يقيم والسلم
يتابعون المر، ولي على الرقباء " هم " الناس يكون أن أساس

تنفيذها، في أخطأ إذا ويوجهونه الله، لشريعة تنفيذه مدى
:الله شريعة عن خرج إذا عليهم سلطانه ويسقطون

ُكْن"  َت ْل ُكْم َو ْن ُعوَن ُأّمٌة ِم ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي َو
ِر َعِن َك ْن ْلُم ]170" [ ا

ًا منكم رأى من"  فبلسانه. يستطع لم بيده. فمن فليغيره منكر
] " 171[ اليمان أضعف فبقلبه. وهو يستطع لم فمن

فل ورسوله الله عصيت فيكم. فإن الله أطعت ما أطيعوني" 
] "172[ عليكم لي طاعة

بلقمة للدولة مستعبدين كلهم الناس كان إذا يتأتى ل كله وهذا



..الخبز

الملئكية. ول الناس في يفترض ل واقعي.. فهو نظام والسلم
يتعامل العزم! إنما أولي من كلهم يكونوا أن كذلك فيهم يفترض

ورفعتها. وقوتها. وهبوطها واقعها: بضعفها في البشرية النفس مع
الناس ويساعد البشري، الواقع هذا أساس على نظمه يضع لذلك

ًا المتجبر.. فيحرصا السلطان إزاء ضعفهم في ًا حرص - شديد
بأيديهم يطولونها أرزاق موارد للناس يكون أن - على أساسيا
منفذ الدولة يجعل الذي للدولة، الكامل التحكم عن بعيدة مباشرة

..الناس إلى الوحيد الرزق

إباحية من ينشأ ما واقعيته في السلم يقدر آخر جانب من ولكن
الناس بعض من وطغيان ظلم من إطلقها، على الفردية الملكية

.الناس سائر على

ًا يضع لذلك ُعفه المال تزايد تمنع موضوعية قيود َتضا أيدي في و
بوسائل ابتداء الملكية وسائل تحديد الناس. منها من قليلة فئة

على الثروة تفتت التي الميراث طريقة نظيفة. ومنها طيبة حلل
كل وربحه المال رأس من تأخذ التي الزكاة جيل. ومنها كل رأس

المر ولي يد في وضع والحتكار.. كما الربا تحريم عام. ومنها
ول مخالفة النحراف. دون إلى جنحت كلما الوضاع تصحيح سلطة

يكون أن السلم. وهو في الحياة عليه تقوم الذي للصل هدم
المانع تحكم الدولة فيها تتحكم ل خاصة رزق موارد للفراد
..المانح

مكناها إذ الطاغية، الرأسمالية مصيبة هما والحتكار الربا كان ولقد
ًا ًا رويد الناس سائر وحرمان أيديها في الثرواتا تجميع من رويد
.منها

من منزل المنهج هذا أن على شهادة إلى حاجة في المر كان ولو
الشهادة! فمصائب هذه لكفت البشر، عند من ل الله، عند

بشع واستعمار للخلق، وإذلل وفساد، طغيان كلها: من الرأسمالية
نزل يوم للبشر واضحة تكن الرض. لم لشعوب واستغلل

على ستقوم الرأسمالية هذه أن لديهم واضحا يكن السلم. ولم
.الحتكار على الربا.. ثم

- - وحده يكفي الرباني، المنهج هذا في والحتكار الربا وتحريم
إلى لمر احتاج - لو له ويشهد المنهج، هذا ربانية يثبت لن

.الله عند من منزل أنه - على الشهادة

- القتصاد. فذلك في السلم منهج في التفصيل مجال هنا وليس



.الموضوع في المتخصصة الكتب - موضعه قلنا كما

ًا عرضا هنا نعرض إنما :السلم منهج في الرئيسية للمفاتيح ملخص

الله أن أساس على تقوم السلمي للقتصاد العامة النظرية" 
مال المال وأن الرض، - في - كنوع النسان استخلف سبحانه

الواردة الله شروط وفق فيه، مستخلفة النسانية والجماعة الله،
- جزئية تشريعاتا أو كلية مبادئ صورة في سواء شريعته، في

تقوم المال، هذا في موظف الفرد - وأن الكثر هي والولى
المال هذا من لجانب الفردية الملكية أساس على فيه وظيفته
- بما الملكية هذه في التصرف حسن وبشرط يبذله، جهد مقابل

الله شروط حدود وفي بخير، كلها الجماعة وعلى نفسه على يعود
حق استخدام وأساء سفه هو الخير. فإن يتحقق ل بدونها التي

الجماعة، إلى هذا التصرف حق وعاد التصرف حق قيد الملكية
الرض. وهذا في الله عن خلفتها من المستمد الول الحق صاحبة

كله السلم نظام عليها يقوم التي الفردية الملكية بقاعدة يخل ل
القاعدة هذه يحيط فقط - ولكنه وحده القتصادي النظام - ل

ويحفظ الملكية، هذه في التصرف حسن تكفل التي بالقيود
التكاليف من وغيرها بالزكاة الفراد مال في المقرر حقها للجماعة

عدا الفراد. فيما ملكية على البقاء مع وبحسبها، المة حاجة بقدر
:عامة ملكية تبقى التي العامة الموارد بعض

ُهْم"  ُتو ِه َماِل ِمْن َوآ ّل ِذي ال ّل ُكْم ا َتا ]173" [ آ

ُتوا َول"  ْؤ َء ُت َها َف ُكُم الّس َل َوا ِتي َأْم ّل َعَل ا ّلُه َج ُكْم ال ًا َل َيام ].174" [ ِق

:الجماعة في المال لتوزيع قاعدة هناك يجعل ثم

ُكوَن ل َكْي"  َلًة َي ْيَن ُدو ِء َب َيا ِن ْغ َْل ُكْم ا ْن ]175" [ ِم

توزع أن صورة. يجب أية في الغنياء أيدي تحتكره أن ينبغي فل" 
المال دورة تتم وكي تتداوله، كي الكثيرة اليدي في ملكيته

.المة من عدد أكبر أيدي في الطبيعية

حقا الجماعة تتقاضاه والمحرومين، المعوزين حق وهناك" 
:إليه المحتاجين على وتوزعه مفروضا،

ِفي"  ِهْم َو ِل َوا ّق َأْم ِئِل َح ِم ِللّسا ْلَمْحُرو ].176" [ َوا

كلما بحسبها يؤخذ التي الطارئة التكاليف ووراءه. الزكاة حق هو" 
". الغنياء أموال من وجدتا



هذا يجيء فيه. فل والتعامل المال لكسب قواعد هناك ثم" 
وجه أي من مضارة فيها بطريقة التعامل هذا يتم ول الكسب،

والسرقة والنهب النصب يحرم ثم الجماعة. ومن في أكثر أو لفرد
ًا الوسائل هذه أبشع وهو الربا يحرم والحتكار. كما والغش .جميع

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا َذُروا ال ِقَي َما َو ُتْم ِإْن الّربا ِمَن َب ْن ُك

ِنيَن، ْؤِم ِإْن ُم ُلوا َلْم َف َع ْف ُنوا َت َذ ْأ ِه ِمَن ِبَحْرٍب َف ّل ِه... " [ ال ِل ]177َوَرُسو

ِإْن": "  " النظيفة بالمعاونة أمر وهناك"  ٍة ُذو َكاَن َو ٌة ُعْسَر ِظَر َن َف
َلى ٍة ِإ ْيَسَر َأْن َم ُقوا َو ّد ْيٌر َتَص ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل ْن َلُموَن ُك ْع ]178" [ َت

القتصاد فيه ينمو الذي الطار هو عامة. وهذا قواعد تلك" 
].179" [ النحراف تمنع التي العوائق عائق. إل بل السلمي

في القتصاد أمور الرباني المنهج بها يعالج التي الطريقة هي وتلك
الناس يجعل ول الظلم، الناس عن فيمنع أطواره من طور كل

...الرض في طاغية لقوة عبيدا

* * *

أخرى حقيقة العامة القواعد تلك إلى نضيف أن لنا ينبغي أنه غير
.القتصاد أمور في الرباني المنهج بها يتميز كبيرة

ًا النسان يجعل ل السلمي التصور إن أي " من " للحتمياتا عبد
.التاريخ حتمية أو المادة حتمية نوع.. سواء

مجتمعهم ينشئون الذين - هم السلم " - في " الناس إن
ًا تأخذ حتمية أطوار هناك ليست واقتصادهم. إنه ًا قالب في معين

الحتمية تمنحها بما طبقة، على طبقة وتغلب الناس، حياة
!السلطان من تمنحها وما التملك من القتصادية

!الله منهج عن المنحرفة الجاهلية ظل في فقط يحدث هذا إن

وحده.. ول الله يعبدون فالناس الرباني، المنهج ظل في أما
!الحتمياتا هذه يعبدون

الناس انحراف - رغم الرباني المنهج حال أن بالفعل حدث ولقد
ًا انحرافا عنه ّي في البشعة الوربية بصورته القطاع قيام - دون جزئ

صورته يفرض أن القطاع هذا يستطع السلمي. ولم العالم أرجاء
!المسلمين حياة " الحتمية! " على



- كله السلم. والكون تصور في الفاعلة القوة هو النسان إن
:له - مسخر جميعا بطاقاته

ُكْم َوَسّخَر"  َواتِا ِفي َما َل َْلْرِض ِفي َوَما الّسَما ًا ا ْنُه َجِميع " [ ِم
180[

ويتصور. بإرادته هو يعتقد حسبما اقتصاده النسان ينشئ ثم ومن
ًا يكون الله. ول إياها منحه التي ً عبد ًا ذليل القتصاد لطوار خاضع

خاضع وهو حتميتها عليه وتفرض صاغر، وهو " تستعبده " الحتمية
.ذليل

فهو الفاعلة، اليجابية هذه النسان الرباني المنهج يمنح وحين
فيجعل السلوك عالم في خطاه ويصحح التصور عالم في يكرمه

ًا النساني مجتمعه .والفساد والنحراف الظلم من بريئ

* * *

بين بدء ذي بادئ التوازن يقيم الجتماع أمور في الرباني والمنهج
أدق المجتمع في والمرأة الرجل علقة ينظم ثم والمجتمع، الفرد
].181[ تنظيم

!السلم نظر في متقاتلين معسكرين والمجتمع الفرد ليس

!كذلك يكونا أن لهما ينبغي وما

ًا " تشمله " للنسان الله منحها " التي " الخلفة إن وتشمله فرد
.الوقت ذاتا في والمجتمع الفرد " يشمل و" النسان جماعة،

هذا بين الغلبة على تشاحن بغضاء.. ول ول عداوة فل ثم ومن
!وذاك

ًا المجتمع تصور التي والقضية ّو سحقه إلى يسعى للفرد عد
الخير منع إلى يسعى للمجتمع عدوا الفرد تصور أو وتحطيمه،

!والنحراف الشذوذ حالتا في إل الحقيقة تصور عنه.. ل

الفرد.. من والمجتمع المجتمع من فالفرد الستواء حالتا في أما
!انفصال ول بينهما انقطاع ل

كان - أيا الطاغي الفرد يوجد فقط والشذوذ النحراف حالتا في
الخ.. الجشع والفرد المنحل، والفرد الفاسد، - والفرد طغيانه لون



تحقيق وبين بينه تحول المتماسكة المجتمع روابط أن يرى الذي
المجتمع هذا تفكيك إلى فيسعى عليه، المسيطر النحراف
.النحراف نوع واستغلله.. بحسب عليه السيطرة إلى أو وتفتيته،

- والمجتمع الطغيان صور من - بصورة الطاغي المجتمع ويوجد
الفرد من يطيق ل الذي السبيل، سواء عن المنحرف الفاسد

الستقامة، إلى إياه دعوته منه يطيق ل أو استقامته، المستقيم
.وتحطيمه سحقه إلى فيسعى

- فهناك كليهما والمجتمع الفرد - من الستواء حالة في أما
والمشاعر، والفكار الهداف عنده تلتقي الذي الطبيعي التجاوب
.سليم متكامل كيان منها ليتكون وتترابط، وتتآلف

الستواء، حالة إلى الوصول إلى - يسعى الحال - بطبيعة والسلم
حالة تقويم إلى ويسعى الوقت، ذاتا في والمجتمع الفرد في

.السواء على والمجتمع الفرد من والنحراف، الشذوذ

* * *

والمجتع، الفرد بين التوازن من حالة إيجاد إلى السلم يسعى
المجتمع كيان وإبراز ناحية، من المستقل الفرد كيان بإبراز

.استواء على ناحية. كلهما من المترابط

تبعاتا، عليه ويلقي حقوقا ويعطيه مباشرة، السلم يخاطبه الفرد
.المستقل الفردي كيانه النهاية في تبرز

عليها ويلقي حقوقا ويعطيها كذلك، السلم يخاطبها والجماعة
.المترابط المجتِمع كيانها تبرز تبعاتا

ويناجيه وسيط. يخاطبه بل مباشرة بالله يتصل السلم في فالفرد
ًا إليه، ويتقرب ويعبده .متخصص محدد كيان ذا مستقل فرد

ًا له الله برعاية الدوام على يشعره والسلم كاملة. - رعاية - فرد
هو له محدد الله من بقدر أبويه، لقاء - من فردا-  يخلقه الذي فهو

كان - وإن كذلك - فردا يرزقه الذي هو سواه.. ثم لحد ل شخصيا،
كما-  الجماعة فيها تشترك التي الظاهرة السباب لرزقه يسبب

له مكتوب ذاته، هو له محدد رزق - ولكنه كله الكون فيها يشترك
يستجيب الذي هو الله سواه. ثم أحد يناله ل الله، عند من شخصيا

- أو شاء - إن الدنيا الحياة في حاجته فيجيب يدعوه، حين له
الفردي لدعائه يستجيب الحالين في ولكنه الخرة، في له يكتبها

فردا: " النهاية في الله يلقى هو سواه. ثم فرد كل عن المستقل
ُهْم ّل ُك ِه َو ِتي ْوَم آ ِة َي َياَم ِق ْل ًا ا نفسه عن إل يسأل ] ول182" [ َفْرد



ْفٍس ُكّل: " الذاتية وأعماله َبْت ِبَما َن َنٌة َكَس ِهي َول183" [ َر ِزُر ]. "  َت
ٌة ِزَر الشعوري الساس يتحقق كله ].. وبذلك184" [ ُأْخَرى ِوْزَر َوا

.بالله المباشر التصال طريق عن المستقلة، الذاتية للفردية

- - شخصيا ذاتيته. فهو تبرز فردية تكاليف الفرد السلم يكلف ثم
يدعو وشرائعه. وأن الله شعائر يقيم أن - مكلف بمفرده فرد كل
أن مكلف هو ثم إقامتها، - إلى الفراد من غيره " - أي المجتمع" 

ما - بكل الفراد من غيره من - أي المجتمع من المنكر يقاوم
هذا دون يقف إيمان. ول من نفسه في ما وبقدر طاقة، من يملك

القضايا"  " يتبنى أن - ينبغي فرد - كل فالفرد حائل، التكليف
العامة والقضايا الخاصة قضيته هي تصبح بحيث للجماعة العامة

وإقامة راشد، حكم إقامة الله. أي شريعة تنفيذ هي السلم في
في الخلقية القيم وإشاعة راشد مجتمع وإقامة راشد، اقتصاد

فساد كل من وتطهيره المجتمع تنظيف على والشراف المجتمع،
الجنسية] على [الفاحشة الضيق ومعناه الواسع، - بمعناه خلقي

عن تنحرف ل أنها لضمان الحاكم، أعمال على - والرقابة السواء
كله للجميع.. وبذلك الشامل والعدل الحق عن أي الله، شريعة

عالم في ل الحياة واقع في فاعلة إيجابية شخصية له تبرز
واجتماعيا وخلقيا نفسيا " الفرد " تربية طريق عن النظرياتا. تبرز

.المهام هذه بكل ليقوم

ذاتيته له فيبرز الفردية، الملكية حق الفرد يعطي السلم إن ثم
عالم في الملك هذا له تحقق آخر. وسواء جانب من المستقلة

قائمة. والحق كذلك قائم. والفرصة فالحق يتحقق، لم أم الواقع
ناحية من فهو المستقلة، الذاتية للفرد يحققان كلهما والفرصة

بوجوده، الفرد فيه ويحس الفرد، بشخص يتعلق شخصي، ملك
مقربة - على الله من له - الممنوح رزقه يجعل أخرى ناحية ومن
الذاتي. ومن بالوجود فيه فيشعر بيده، يطوله الفردي، كيانه من

يقاوم أن بها يستطيع ارتزاق وسيلة يده في يجعل ثالثة ناحية
المنحرف المجتمع أو الحاكم جانب من له يتعرض حين الطغيان

.سواء

ووجود الحق وجود - رغم الواقع عالم في الملك يتحقق ل وحين
تنسحق الفردية شخصيته يدع ل كذلك - فالسلم النظرية الفرصة
من تحميه-  المال بيت - من الدولة كفالة له يرتب وإنما وتضيع

لعمل إعداده تشمل السلم مفهوم في الدولة الضياع. وكفالة
إذا مواردها من عليه النفاق نافع. أو عمل في وتوظيفه نافع،

أو للضعف العمل عن هو عجز أو له العمل إعداد عن عجزتا
مفروضا " له " حقا يأخذ كله هذا في الطفولة] وهو [أو الشيخوخة

ل الناس. فالناس من أحد " من " إحسانا يأخذ ول الله من
" " مفروضا نصيبا منه الله. خصص رزق هو إنما أنفسهم يرزقون



.الله بحق له المستحقون يأخذه

الرض في يطبق نظام إليه يصل أن يمكن ما أقصى كله وذلك
.سوية فردية ذاتية لبراز

.." الجماعة " شخصية السلم يبرز الخر الجانب ومن

على ألقى فكذلك الفردية، ذاتيته لثباتا تكاليف، الفرد كلف فكما
.المترابطة.. الجماعية ذاتيتها تثبت تبعاتا الجماعة عاتق

والرقابة وتنفيذها الله شريعة - بإقامة - كمجموعة مكلفة فهي
..تنفيذها على

البيعة منه تسحب أن تملك التي المر.. وهي ولي تولي التي هل
وترده وتحاسبه، الحكم، في سيره تراقب التي الفراد!] وهي [ل

.المشورة له وتؤدي الصواب، إلى

ُكْن"  َت ْل ُكْم َو ْن ُعوَن ُأّمٌة ِم ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي َو
ِر َعِن َك ْن ْلُم ].185" [ ا

ُهْم"  َأْمُر ُهْم ُشوَرى َو َن ْي ] ".186[ َب

ُهْم"  ِوْر ِر ِفي َوَشا َْلْم ] ".187[ ا

متكررة: " يا عديدة نداءاتا " المسلمة " الجماعة القرآن وينادي
.. ":آمنوا الذين أيها

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ِتَب آَم ُكُم ُك ْي َل ِقَصاصُا َع ْل َلى ِفي ا ْت َق ْل ] ".188[ ا

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا آَم ْدُخ ِم ِفي ا ْل ّفًة الّس ] ".189[ َكا

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا ل آَم ُك ْأ ُكْم َت َل َوا ُكْم َأْم َن ْي ِطِل َب َبا ْل ] ".190[ ِبا

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا آَم ُكْم ُخ ْذَر ِفُروا ِح ْن َباتٍا َفا ِو ُث ِفُروا َأ ْن ًا ا [ َجِميع
191." [

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ّنَما آَم ْلَخْمُر ِإ ْيِسُر ا ْلَم ْنَصاُب َوا َْل َْلْزلُم َوا ِرْجٌس َوا

َطاِن َعَمِل ِمْن ْي ُه الّش ُبو ِن َت ] ".192[ َفاْج

- ليقوموا تشريعاتهم لهم يضع المتكررة النداءاتا هذه وفي
عليها وينشئوا كجماعة، عليها - ليربيهم - وتوجيهاتهم بتنفيذها



ًا " المجتمع " أفراد و وأولدهم أنفسهم تكاليف - ويكلفهم جميع
:مجتمعين بها ينهضون

َتِصُموا"  ْع ْبِل َوا ِه ِبَح ّل ًا ال ُقوا َول َجِميع َفّر ] ".193... [َت

ُنوا"  َو َعا َت َلى َو ِبّر َع ْل َوى ا ْق ّت ُنوا َول َوال َو َعا َلى َت ِم َع ْث ِْل َواِن... [ ا ْد ُع ْل َوا
194." [

مترابطة.. ومهيمنة متماسكة"  " جماعة وجود تقتضي أمور وكلها
.المور سير على الوقت ذاتا في

التي المؤمنة الجماعة الفراد.. فهذه من الجماعة يقيم والسلم
َدى الفراد من تنشأ التكاليف هذه عليها وتقع النداءاتا هذه تنا

- بالله ومتصل حدة على مؤمن منهم واحد كل - الذين المؤمنين
ًا - التي الجماعة هذه يعطي السلم - ولكن حدة - على فرد

ّونت ًا الطريقة بهذه الفراد من تك ًا - كيان ًا متميز " كجماعة متبلور
قد الذي للفرد المستقل الكيان يوازن ما الهيمنة من " ويعطيها

رقيبة السبيل. فهي سواء عن ينحرف أن واستقلله فرديته تغريه
الله من لها المخولة السلطة يدها وفي لعماله، موجهة وهو عليه
ّوم - أن المر - ولي ممثلها طريق - عن وترده المنحرف الفرد تق
المجتمع - في السلطة بهذه طغيانها من يمنع الصواب. ولكن إلى

هواها ل الله - شريعة الحوال جميع - في تنفذ - أنها السلمي
على والجماعة ".. الفرد " للنسان منزلة الله الخاصا. وشريعة

.السواء

وأهله.. وشريعته السلم أرض حماية المكلفة هي كذلك والجماعة
.متناسق مترابط مجتمع ككيان

التي الولى، المال - صاحبة النظرية الوجهة - من هي والجماعة
استرداد تملك العملية الوجهة للفرد.. ومن فيه التصرف حق تمنح
: المال على القيام يحسن ل الذي الفرد من التصرف حق

ُتوا َول"  ْؤ َء ُت َها َف ُكُم الّس َل َوا ِتي َأْم ّل َعَل ا ّلُه َج ُكْم ال ًا َل َيام ُهْم ِق ُقو َواْرُز
َها ُهْم ِفي ْكُسو ُلوا َوا ُقو ُهْم َو ً َل ْول ًا َق ْعُروف ].195" [ َم

وحمايتهم، الضعاف أفرادها - بكفالة بينها - فيما المكلفة هي ثم
في ثم أول، السرة حدود الخير. في الموئل هي التي الدولة قبل

السلمية المة حدود في ثم حدة على محلية جماعة كل حدود
.عامة

شخصية تتوازن ثم استواء، على الجماعة شخصية تبرز كله وبذلك



!استواء على الجماعة وشخصية الفرد

بها تكتب التي بالسهولة ليس الناس واقع في المر إن وحقيقة
!اللفاظ هذه

ًا، يطغى الفرد أن الواقع حقيقة في يحدث فالذي والجماعة أحيان
ًا تطغى .أخرى أحيان

!النظام إلى " وليس الناس"  إلى مردها الحقيقة هذه ولكن

مقابل للنحراف، استعداد من فطرتهم في بما ينحرفون، الناس
.للستواء لستعدادهم

ًا والعملية النظرية الوجهة - من كبير والفرق الوضع، هذا - بين مع
ًا النحراف يكون أن وبين يملك ل حيث ذاته، النظام في قائم

.جديد نظام وإقامة أساسه، من النظام بتغيير إل ردا له الناس

يملك ول النظام، بطبيعة الفرد يطغى الرأسمالية النظرية في
في وأما جذوره من الرأسمالي النظام غيروا إذا إل رده الناس

أن ول طغيان، من عليهم يقع ما يردوا أن يستطيعون فل ظله
ّوموا .الطغاة يق

يملك ول النظام، بطبيعة الجماعة تطغى الجماعية النظرية وفي
التي المروعة، الهائلة النظام ثقلة تحت ينسحق أن إل الفرد

على خارج الحقيقة في عليه. أو خارج فرد كل طريقها في تكتسح
التي الصريحة بالدكتاتورية الدولة يدير الذي المقدس الزعيم
.البروليتاريا دكتاتورية تسمى

بطبيعة الجماعة أو الفرد من طغيان يقع فل السلم في أما
النظام. وعندئذ عن الجماعة أو الفرد انحرف إذا يقع إنما النظام،

هذا تقويم أنفسهم. وعليهم على الناس انحراف تبعة تقع
ورسوله.. الله إلى والرجوع أنفسهم في الواقع النحراف
.المور فتستقيم

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُعوا آَم ِطي ّلَه َأ ُعوا ال ِطي َأ ِلي الّرُسوَل َو ُأو ِر َو َْلْم ا
ُكْم ْن ِإْن ِم ُتْم َف ْع َناَز ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر ِه ِإ ّل ُتْم ِإْن َوالّرُسوِل ال ْن ُك

ُنوَن ْؤِم ِه ُت ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا ].196" [ اْلِخ

السلطة هما والرسول الله أن هنا إليه الشارة ينبغي ومما
طاعة لهما والطاعة المور، جميع في إليها يرجع التي التشريعية

ورسوله. الله بطاعة متعلقة فهي المر أولي طاعة أما. مباشرة



طاعة وأدمج الرسول، ومع الله " مع " أطيعوا الفعل كرر لذلك
ثم. مستقل فعل بغير الرسول وطاعة الله طاعة في المر أولي
الله هو شيء، على المؤمنين بين التنازع حالة في المرجع جعل

.للتشريع الوحيد الصل هو تشريعهما باعتبار وحدهما والرسول

متقابلين معسكرين والمجتمع الفرد يكون ل التصور هذا ظل وفي
حقيقة في هما - كما متداخلتين قوتين يكونان وإنما متقاتلين،

في - متحدتين المر يكون أن ينبغي - كما - متعاونتين الواقع
يحدث ول الصراع يحدث فل ؛ والفكار والمشاعر الهداف
...الطغيان

* * *

شديد فالسلم وأطفال، ونساء رجال من المجتمع أفراد أما
التي الصالحة النشأة تنشئتهم على الحرصا شديد بهم، العناية

َعُه انحراف، من الجاهلية في لهم وقع ما تمنع ِب والعذاب الشقاء َت
.والضطراب والحيرة

والختصاصاتا: الرجل للعمل شامل، عام تقسيم هناك فأول
وسياسة.. والمرأة اقتصاد من عنه ينتج وما المادي بالنتاج مكلف
وتربية السرة رعاية من عليه يترتب وما البشري، بالنتاج مكلفة
الرعاية ينالون صالحة.. والطفال أسس على الجديد النشء

.الفطري الطبيعي محضنهم السرة، ظل في والتقويم والتربية

من قاطعا صارما ناحية. وليس من تعسفيا التقسيم هذا وليس
.أخرى ناحية

الطبيعي واستعدادهما المرأة وفطرة الرجل فطرة يرعى إنه
..الصيل

والولدة - للحمل - البيولوجي الفطري باستعدادها فالمرأة
ًا تركيبا ركبت فقد والرضاع، ّي ًا، نفس العاطفي الجانب يجعل معين

لكيانها الملك وهو للستثارة، والقرب والغزر، القوى هو فيها
خارج في للعمل صلحية أية تصلح ل أنها ذلك معنى كله.. وليس

من رأينا الفطرية.. ولكنا الوظيفة هذه نطاق وخارج البيت، نطاق
المرأة فعلت كيف السابق الفصل في النمساوية الطبيبة شهادة
وظائفه جميع في الرجل " مع المساواة"  إلى سعت حين بنفسها

أجهزتا فضمرتا البيولوجي، كيانها على هذا أثر وكيف وأعماله،
ً - ول امرأة المرأة تعد ولم ووظائفها، المومة في تمنت كما رجل
ًا نفسها! - وإنما داخلية ًا جنس ًا إلى طريقه في ثالث الظهور! جنس
ًا ًا حائر ًا قاق !مستقر غير مضطرب



الجاهلية لحماقاتا تخضع ل التي الحاسمة الفطرة عقوبة إنها
هداه ثم شيء كل خلق الذي الله، صنع من الفطرة وأهوائها..لن

!تبديل بل ووجهته فطرته إلى

لها يقوله أو "، " الحديثة المرأة تقوله ما كل فارغة وحماقة
الفطرية، الطبيعية مملكتها من للخروج يستهويها الذي الرجل
حّمى في نزواته إجابة إلى وأقرب منال، أسهل يديه بين لتكون

شهادة أمام فارغة بالنزواتا! حماقة الهائج المختلط المجتمع
تقدمت " قد الساعة " عقارب أن تعرف ل الفطرة.. فالفطرة

للفطرة الوراء!! فليس إلى ترجع أن يمكن ل أنها أو المام إلى
توازنها اختل حين هذه الساعة وعقارب! الساعة بعقارب علقة

الرجل وكذلك ذاتها، المرأة معها جّرتا ضابط، بل فاندفعت
إلى شاردة المرأة خرجت والشقاء! فحين التشرد إلى والطفال
ديورانت. [ ول وصفه كما كله المجتمع في المر صار الطريق،

! استقرار ول أسرة ول بيت مدمر.. ل وضياع شامل، ] شقاء197

..وحماقاتها الجاهلية أهواء ليتبع السلم يكن ولم

المحير الضائع الثالث الجنس ذلك تكون أن للمرأة يرد لم إنه
يسعده فلم الله، فطرة عن الجاهلية انحراف من نشأ الذي

.والستقرار السعادة تحقيق إلى به وصل ول انحرافه،

- الوظيفة هذه - في لها الفطرية.. وكفل وظيفتها إليها وكل لذلك
.وصيانة ممكنة رعاية كل

.العمل إلى يحوجها أن رزقها.. دون لها كفل

.النساني احترامها لها وكفل

.والبيت الخارجي العمل بين ما يتبدد أن جهدها صيانة لها وكفل

المختلط المجتمع في للفتنة تتعرض فل أخلقها صيانة لها وكفل
لتدمير البشرية أعداء يستغلها فتنة هي تصبح ول ضابط، بل

.البشرية

داخل وفي والزواج الخطبة بالنفاق. في المكلف هو الرجل
لها مكفول الملك - وحق مال من للمرأة يكن ومهما. السرة
لها مكفول الملك في المباشر التصرف وحق السلم، بشريعة

الجاهلية في تنله لم الذي الحق وهو الشريعة، هذه في كذلك
ًا أخيرا إل الحديثة ّد سبيل في كامل! - وفقدتا غير زال - وما ج



مال من لها يكن - مهما وأخلقها وفطرتها أنوثتها عليه الحصول
ًا منه تنفق أن تكلف فل .تريد حين الكامل برضاها إل شيئ

.والتوجيهاتا التشريعاتا تكفله النساني والحترام

:مكفول فيه المباشر والتصرف الملك فحق

ُبوا ِمّما َنِصيٌب ِللّرَجاِل"  َتَس ْك ِء ا ّنَسا ِلل ْبَن ِمّما َنِصيٌب َو َتَس ْك " [ ا
198[

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم َيِحّل ل آَم ُثوا َأْن َل ِر َء َت ّنَسا ًا ال َول َكْره

ُهّن ُلو ْعُض ُبوا َت َه ْذ َت ْعِض ِل َب ُهّن.. " [ َما ِب ُتُمو ْي َت ]199آ

:الله عند من مكفولة النسانية في والمساواة

ًا َعِمَل َمْن"  ِلح ٍر ِمْن َصا َك ْو َذ َثى َأ ْن َو ُأ ُه ْؤِمٌن َو ّنُه ُم َي ِي ُنْح َل ًة َف َيا َح
َبًة.. " [ ّي ]200َط

َتَجاَب"  ُهْم َفاْس ُهْم َل ّب ّني َر ُع ل َأ ُكْم َعاِمٍل َعَمَل ُأِضي ْن ٍر ِمْن ِم َك ْو َذ َأ

َثى ْن ُكْم ُأ ْعُض ْعٍض ِمْن َب ].201" [ َب

:مكفول السرة داخل في والحترام

ُهّن"  َعاِشُرو ْعُروِف َو ْلَم ]202" [ ِبا

!الكراهية حالة في حتى

ِإْن"  ُهّن َف ُتُمو ْه ِر َعَسى َك ُهوا َأْن َف ْكَر ًا َت ْيئ َعَل َش َيْج ّلُه َو ِه ال ًا ِفي ْير َخ
ًا ِثير ]203" [ َك

تتفرغ - أن واجتماعيا واقتصاديا وعمليا، - شعوريا لها يكفل وبذلك
أفسدته الذي الفطري كيانها وتحقق إرهاق، بغير الولى لوظيفتها
"  " المساواة بقضية الحديثة الجاهلية

بالنسبة قاطعا صارما للعمل التقسيم هذا فليس ذلك ومع
يستريح ل أمر محرما.. ولكنه ول ممنوعا ليس للمرأة.. فالعمل

والجتماعية الفردية الضرورة.. الضرورة حالة في إل السلم، إليه
.فحسب الضرورة هذه حدود معا. وفي

وروحيا وفكريا واقتصاديا - اجتماعيا كلها البشرية الحياة إقامة أما
مدمرة جاهلية المرأة.. فحماقة تعمل أن أساس - على وخلقيا



بأن ينذر الذي الثالث الجنس هذا في ونذرها، آثارها بالفعل رأينا
ًا العاملة، المرأة إليه تتحول العقلي الشذوذ أنواع لكل حاوي

من جيل نشأة وفي والجنسي، والخلقي والوجداني والعاطفي
في أو الخدم، أيدي على يتربى متفرغاتا أمهاتا بغير الطفال

من النواع هذه لكل الخر هو فيتعرض الصناعية، المحاضن
ًا منه الشذوذ.. ويتكون في يحملون بما. ورجاله المجتمع نساء غد

!الشذوذ من أطوائهم

المادي، النتاج من قدر سبيل في كله، البشرية كيان ندمر أننا أي
" الجوهر في الكبرى الخسارة إلى بالقياس تافه فهو عظم مهما

النتاج في يزيد ما كل يعوضه ل كريم جوهر الفذ.. وهو النساني" 
ًا طريقها في اللكترونية المادي.. واللتا بمعظم القيام إلى غد

! النتاج هذا

* * *

..وحماقاتها الجاهلية أهواء السلم يتبع كل! ل

..الصحيح مكانه في كل والطفال والمرأة الرجل يضع إنما

..واقتصاد سياسة من عليه يترتب وما المادي للنتاج يتفرغ الرجل
وتربية حضانة من عليه يترتب وما البشري للنتاج تتفرغ والمرأة

ل الذي الطبيعي المحضن في الرعاية يلقون وتنشئة.. والطفال
رباطها يربط التي المستقرة الهادئة السرة وهو غناءه، غيره يغني

.الكيان مستقرة العواطف مستقرة امرأة الوجداني

على القتضاء عند المادي النتاج في المرأة تعمل أن هذا يمنع ول
فيها " تبدد " قضية ول للجنس، دائمة مشغلة هذه تكون أل

..الخلق فيها وتفسد الطاقاتا

ًا - لقاء كلهما والمرأة الرجل يلتقي ثم السرة، حدود في مباشر
ًا ولقاء ّي جادة اجتماعية أهداف - على المجتمع محيط في حكم

.مستقيمة نظيفة

الحيوان.. ول مستوى على والستمتاع والعبث للهو يلتقيان ل إنها
صالح مجتمع لقامة يلتقيان وهناك.. إنهما هنا من بالفتنة للشتغال

.رشيد

.ذلك ومثله.. تصنع السلم أخلق على أبناءها تربي التي والم

..كذلك جانبه من والرجل



- الفتنة نوزاع إثارة إل هدف - بل المجنون الختلط إلى حاجة بغير
في والفتياتا والفتيان والمرأة الرجل طاقة يبدد الذي الختلط

..السبيل هذا

في والجهد الوقت من تنفق كم نفسها الحديثة الجاهلية ولتسأل
غير النهاية..؟ في ماذا سبيل في والحفلتا، والنوادي المراقص
!الخلق وفساد الحيواني الستمتاع

البيولوجي-  المرأة كيان فساد " كله.. إل " المجتمع أصاب وماذا
!الطفال؟ وفساد الرجل - وفساد ذاته

* * *

..تعاملته " في " المجتمع عليها يسير التي القواعد هي والخلق

ما يصيبها ل حتى"..  " لناس الخلق هذه أمر يترك ل والسلم
!وانحراف تقلب من الناس يصيب

ًا تفترق ل الله.. إنها صنع من-  السلم - في الخلق إن عن شيئ
!الحياة ينظم الذي التشريع

وتفرده باللوهية الله تفرد حقيقة على يركز السلم أن وكما
وما الله، هو للخلق الوحيد المصدر يجعل فكذلك بالحاكمية،

.النهاية في واحدة قضية الله.. لنها يقرره

والحاكمية، باللوهية الله إفراد عن انحرفت حين الجاهلية أن وكما
الفصل في وصفناها التي والختللتا الضطراباتا تلك في وقعت

انحرفت حين فكذاك والجتماع والقتصاد السياسة في السابق،
فيه وقعت فيما وقعت الله، منهج من الخلقية قواعدها أخذ عن
.النهاية في واحدة قضية والختللتا.. لنها الضطراباتا من

والقتصاد السياسة في الناس يحكم " الذي الطاغوتا"  إن
الذي الطاغوتا ذاتا هو الله، منهج عن ينحرفون حين والجتماع

!الطاغوتا ذاتا قواعدها.. هو لهم ويضع أخلقهم يوجه

الخلق؟ فما

الوضع انعكاس بأنها للتاريخ المادي التفسير فسرها لقد
تتبع لنها التطور، " وحتمية " متطورة إنها القتصادي.. وقال

..الحدوث الحتمية القتصاد أطوار



ناحية في صادق أنه - إل ضخم باطل أنه - ولو التفسير وهذا
:واحدة

- تتبع المنحرفة الجاهلية - في الخلق أن واقعة حقيقة إنها
أمر ذلك لن لماذا؟! ل " معه! ولكن " تتطور و القتصادي التطور
لن للتاريخ. ولكن الجاهلي التفسير يزعم كما وطبيعي حتمي
القتصاد قواعد يضع الذي الطاغوتا أن المر واقع في يحدث الذي

الذي ذاته الناس! - هو سائر حساب على معينة طبقة - لصالح
سائر حساب على الطبقة نفس لصالح الخلق، قواعد يضع

التفسير بها ينظر التي المقلوبة للنظرة يبدو ثم الناس! ومن
ارتباط هو والخلق، القتصاد بين الرتباط أن للتاريخ الجاهلي
- في بينهما القائم الرتباط أن المر والنتيجة. وحقيقة السبب

وتلك.. هذه عنه تصدر الذي المصدر توحد - هو المنحرفة الجاهلية
!الطاغوتا وهو

والقتصاد السياسة بين كذلك الرتباط يقوم الله منهج وفي
ارتباط - ليس أخرى مرة-  الخلق! ولكنه والجتماع.. وبين

التفسير نظرة المقلوبة، النظرة تراه كما والنتيجة السبب
عنه تصدر الذي الواحد المصدر ارتباط هو وإنما للتاريخ، الجاهلي

!الله وتلك.. وهو هذه

!كذاك إل المور تكون ول

بأجمعها: في حياتهم للناس يشرع الذي هو واحد مصدر إنه
.الجنسين.. الخ وعلقاتا والخلق والجتماع والقتصاد السياسة

!الطاغوتا هو يكون أن الله.. وإما هو يكون أن إما

معينها عن الحديثة الوربية الجاهلية في الخلق انفصلت وحين
انحراف.. بطيء من أصابها ما أصابها الله، منهج وهو الصلي،

الخلق، أمور في الشأن هو هذا - لن جدا وتدريجي جدا،
ول تتحرك ل التي الداخل، من البشرية النفس بأعماق المرتبطة

الذي الضطراب من درجة إلى وصل قد السطح يكون حتى تمور
.النهاية في حاسم يطاق! - ولكنه ل

القتصاد. انفصل بدء. ثم ذي بادئ الخلق عن السياسة انفصلت
ثم.. في وأنانية، نفعية الخلق صارتا الجنس. ثم انفصل ثم

يد على ذاتها النانية النفعية الخلق هذه تتداعى أخذتا النهاية
..بالنهيار الغرب.. مؤذنة في الناشئ الجيل

الخلق! لن جميع تنهار أن الوقاتا من وقت أي في يحدث ولن



أن يمكن - ل المزدوجة - بطبيعتها البشرية يحدث! فالنفس
الخير من ألوان تبقى - للشر. وإنما كله - بمجموعها تتمحض
هو يصبح حتى الشر يزداد أن يحدث وهناك.. ولكن هنا متناثرة

.البناء ينهار الغالب.. وعندئذ

الطبيعي موضعها في المور - يضع الخلق شأن في-  والسلم
هو الوحيد - مصدرها الحياة منهج في شيء - ككل الحق.. الخلق

الطاغوتا، تلعب من وقاية في تصبح ثم الله. ومن ومنهج الله،
ًا يسمى الذي على الفساد الطاغوتا! ولييسر " ليستر " تطور
!البشرية نفس

ل فهي البسشر، صنع من أخلق " ل " ربانية أخلق أنها أجل ومن
تتحول ول الراسخة، قواعدها عن تتحول ول للهواء، تتعرض
ًا كذلك تنحل الناس.. ول من طائفة أو طبقة لخدمة للهواء اتباع

!الزياء تتغير كما " متغيرة " موداتا تصبح والشهواتا.. ول

إنسانية"!  " إنسانية أخلق فهي "، " ربانية أخلق أنها أجل ومن
المصلحة أساس على النسان. ل بني كل مع تتعامل أنها بمعنى

من لون أي الدينية.. أو العصبية أو العنصرية، المصلحة أو القومية
عن انحرفت حين " الغربية الخلق"  أصاب الذي النحراف ألوان
.الله منهج

فوارق عن النظر إنسان.. بصرف أنه على النسان مع تتعامل إنها
" النفس"  من مشتق والطبقة.. والعتقاد.. إنسان والعنصر اللون

وبث زوجها منها وخلق بدء، ذي بادئ الله خلقها التي الواحدة
:والنساء الرجال منهما

َها َيا"  ّي أ
ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ْفٍس ِمْن َخ ٍة َن َد َق َواِح َل َوَخ
َها ْن َها ِم ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسا ].204" [ َو

ُكْم"  َنا ْل َع ًا َوَج ُعوب ِئَل ُش َبا َق ُفوا َو َعاَر َت ُكْم ِإّن ِل ْكَرَم َد َأ ْن ِه ِع ّل ُكْم ال َقا ْت " [ َأ
205.[

لنها والسياسة، القتصاد تطور على ثابتة، الخلق قواعد وتظل
في الناس مساواة وهي البشرية، حياة في ثابتة قضية من تنبع

].206[ العدوان عن صيانتها ووجوب حرماتهم وتكافؤ النسانية،

" " الخلق هذه من رائعة نماذج السلمي الواقع عرف وقد
القائمة النانية النفعية الغربية الخلق وبين بينها الفرق توضح
على معين شعب أو معينة طبقة ومصلحة ؛ المصلحة أساس على

.الناس بقية حساب



السلم على اليهود يشنها كان التي الخبيثة الحرب وسط في" 
من الجديدة العقيدة واقتلع المؤمنين زلزلة يحاولون مهده، في

الراجيف، ونشر والكيد والدس الرض، في ترسخ أن قبل جذورها
والمسلماتا المسلمين وإياذء بعض، في بعضهم الناس وتشكيك

فيها تستخدم التي الرسمية الحرب إلى بالضافة.. أعراضهم في
والنتهاك المواثيق ونقض الحرب هذه في الغدر مع القتال، أدواتا

ًا السلم يقبل ل ذلك كل وسط الحرماتا.. في على وقع عدوان
أجلها، من عليه يحكم وكاد ظالمة بتهمة ُرِمَي إذ اليهود، من واحد

ّنا الياتا هذه في بتبرئته الوحي فيتنزل ِإ َنا البيناتا: "  ْل ْنَز ْيَك َأ َل ِإ
َتاَب ِك ْل ّق ا ْلَح ُكَم ِبا َتْح ْيَن ِل ّناِس َب ّلُه َأَراَك ِبَما ال ُكْن َول ال ِنيَن َت ِئ ْلَخا ِل
ًا، ِر َخِصيم ِف ْغ َت ّلَه َواْس ّلَه ِإّن ال ًا َكاَن ال ُفور ًا، َغ ِدْل َول َرِحيم َعِن ُتَجا

ِذيَن ّل ُنوَن ا َتا ُهْم َيْخ ُفَس ْن ّلَه ِإّن َأ ًا َكاَن َمْن ُيِحّب ل ال ّوان ًا، َخ ِثيم َأ

ُفوَن َتْخ ّناِس ِمَن َيْس ُفوَن َول ال َتْخ ِه ِمَن َيْس ّل َو ال ُه ُهْم َو َع ْذ َم ُتوَن ِإ ّي َب ُي
ْوِل ِمَن َيْرَضى ل َما َق ْل َكاَن ا ّلُه َو ُلوَن ِبَما ال ْعَم ًا، َي ُتْم َها ُمِحيط ْن ِء َأ ُؤل َه

ُتْم ْل َد ُهْم َجا ْن ِة ِفي َع َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِدُل َفَمْن ال ّلَه ُيَجا ُهْم ال ْن ْوَم َع ِة َي َياَم ِق ْل ا
ُكوُن َمْن َأْم ِهْم َي ْي َل ِكيلً، َع ْعَمْل َوَمْن َو ًا َي ْو ُسوء ِلْم َأ ْظ ْفَسُه َي ُثّم َن

ِر ِف ْغ َت ّلَه َيْس ِد ال ّلَه َيِج ًا ال ُفور ًا، َغ ْكِسْب َوَمْن َرِحيم ًا َي ْثم ّنَما ِإ ِإ ُبُه َف ْكِس َي
َلى ِه َع ْفِس َكاَن َن ّلُه َو ًا ال ِليم ًا، َع ِكيم ْكِسْب َوَمْن َح َئًة َي ِطي ْو َخ ًا َأ ْثم ُثّم ِإ
ِم ِه َيْر ًا ِب ِريئ ِد َب َق َتَمَل َف ًا اْح َتان ْه ًا ُب ْثم ِإ ًا، َو ِبين ْول ُم َل ِه َفْضُل َو ّل ْيَك ال َل َع

ُتُه َهّمْت َوَرْحَم َفٌة َل ِئ ُهْم َطا ْن ّلوَك َأْن ِم ّلوَن َوَما ُيِض ُهْم ِإّل ُيِض ُفَس ْن َوَما َأ
َنَك ٍء ِمْن َيُضّرو ْنَزَل َشْي َأ ّلُه َو ْيَك ال َل َتاَب َع ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح ّلَمَك َوا َع َما َو

ُكْن َلْم َلُم َت ْع َكاَن َت ِه َفْضُل َو ّل ْيَك ال َل ًا َع ِظيم نزلت ].. وقد207" [ َع
المكرر، الشديد والتوكيد والبيان التفصيل بهذا التسع الياتا هذه

هذا على الحكم من وسلم عليه الله صلى الرسول لتحمي
وكان تتهمه، - كلها - الظاهرة القرائن كانت الذي البريء اليهودي

الواقع عالم في بذلك السلم التهام! ووضع من بريء أنه الحق
في الصورة بهذه قط يوجد ل الذي.. الخالد النساني المبدأ هذا
]208السلم! " [ غير

..العصبية! " الدينية"  مجال في هذا

من عمر موقف " الداخلية " السياسة مجال في بنا مر وقد
وأعدائه السلم بين الحاسمة المعركة يخوض وهو المعارضة

.مكان كل من به المتربصين

".. الخارجية " السياسة مجال في مثال فهذا

[أبو أبرمها التي المعاهدة هذه في سجل أن حدث وكذلك" 
منعناكم فإن: " للحيرة المجاورة المدن أهالي بعض عبيدة] مع

بذلك العرب قائد عبيدة أبو علم "... فلما فل وإل الجزية فلنا



في المفتوحة المدن عمال إلى لمهاجمته] كتب هرقل [بتجهيز
هذه من الجزية من جبي ما عليهم يردوا بأن يأمرهم الشام

لنه أموالكم عليكم رددنا يقول: " إنما الناس إلى وكتب المدن،
نمنعكم. أن علينا اشترطنا قد الجموع. وإنكم من لنا جمع ما بلغنا
لكم منكم. ونحن أخذنا ما عليكم رددنا ذلك. وقد على نقدر ل وإنا

]209" [ عليهم الله نصرنا إن بيننا كتبنا وما الشرط على

مبرر يوجد ول الخلق، إطار في " بشقيها " السياسة تدخل وهكذا
!الخلق إطار من " لنزعها " ميكيافيلي

له علقة ل أن كذلك الحديثة الجاهلية زعمت فقد القتصاد أما
" خير فيها يقال ل التي"  " الحتمية قوانينه تحكمه بالخلق! وإنما

مقياس ".. إنما " رذيلة " و " فضيلة فيها يقال ".. ول " شر " و
يسير الذي الحتمي الطور دخل دام ما ذاته، في كامن شيء كل

وركب الول الميزان انقلب حتمية بصورة الطور انتهى فيه. فإذا
ًا بالمس المناسب الصالح وصار جديد، ميزان ًا ملعون في منبوذ
طوره في أخلقي! فالقطاع أساس غير على الجديد.. ولكن اليوم

الحتمي طوره انقضى ذاته! فإذا مقياس ومقبول! وهو مناسب
الحق يجافي لنه ومرذول.. ل بشع فالقطاع الرأسمالية وجاءتا
له! المقدر موعده بعد يعيش لنه الزليين.. ولكن والعدل

في دامت آثام.. ما من اقترفت صواب... مهما والرأسمالية
الميزان.. وهكذا عليها انقلب انتهت ".. فإذا الطبيعي"  طورها

على ذاته.. والخلق خارج لشيء مقياس التاريخ! ل ممر على
!!المور به تقاس شيء آخر هي الخصوصا وجه

!!والرتفاع والتقدم الرقي شدة - من شك ول-  وهذا

ًا بأن ابتداء يعترف ل فإنه-  الله - كلمة السلم أما في ما شيئ
ًا حياة علقة له يكون أل يمكن اقتصاد، غير أو الناس.. اقتصاد

!بالخلق

التي اللحظة ذاتا في أخلقي أساس على الربا حرم ذلك أجل من
والخلق القتصاد بين فرق اقتصادي! ل أساس على فيها حرمه

!الحياة واقع في ول التشريع أصل في

َها َيا"  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا َذُروا ال ِقَي َما َو ُتْم ِإْن الّربا ِمَن َب ْن ُك

ِنيَن، ْؤِم ِإْن ُم ُلوا َلْم َف َع ْف ُنوا َت َذ ْأ ِه ِمَن ِبَحْرٍب َف ّل ِه ال ِل ِإْن َوَرُسو ُتْم َو ْب ُت
ُكْم َل ُؤوُس َف ُكْم ُر ِل َوا ِلُموَن ل َأْم ْظ َلُموَن، َول َت ْظ ِإْن ُت ٍة ُذو َكاَن َو ُعْسَر

ٌة ِظَر َن َلى َف ٍة ِإ ْيَسَر َأْن َم ُقوا َو ّد ْيٌر َتَص ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل ْن َلُموَن، ُك ْع ُقوا َت ّت َوا
ًا ْوم ُعوَن َي ِه ُتْرَج َلى ِفي ِه ِإ ّل ّفى ُثّم ال َو ْفٍس ُكّل ُت َبْت َما َن ُهْم َكَس ل َو

َلُموَن ْظ ].210" [ ُي



والقتصاد.. بالسياسة بالتشريع. والخلق التوجيه يختلط وهكذا
.انفصال بغير

واجتماعي.. وفي اقتصادي ظلم.. ظلم أنه على يحرم فالربا
من المستوى نفس أخلقية. على فاحشة أنه على ذاته الوقت

تحريمه من أكثر او أقل أخلقية كفاحشة تحريمه التحريم. فليس
ًا ول اقتصادية، كفاحشة الربا يكافح ذاته الوقت عنه. وفي متميز
كما مثوبته، في والترغيب الله تقوى إلى بالتوجيه أخلقية مكافحة

له المسلمة الدولة بمحاربة أي ورسوله الله من بالحرب يكافح
نفس والقضائية.. الخ. على والدارية السياسية أجهزتها بجميع

أو أقل الخلقي بالتوجيه مكافحته المكافحة. فليست من المستوى
القتصاد وبإقامة والعقوبة، والقانون بالتشريع مكافحته من أكثر
إلى المبدأ من واحد شيء ربوي.. كلهما غير أساس على كله

!افتراق ول انفصال المنتهى.. بل

أسس على القتصاد إقامة من المتكامل المزدوج النحو هذا وعلى
السلمي المجتمع قام القتصادية، بالسس الخلق وربط أخلقية،

ركيزة وعلى الخلق، إطار داخل في اقتصادياته ببناء الول
.سواء والجماعي الفردي التعامل في واضحة أخلقية

الربا تحريم أساس على اقتصادياته السلمي المجتمع أقام
والغش، والسرقة والسلب والنهب الغصب وتحريم والحتكار،

الحق.. استعمال إساءة وتحريم أجره، الجير توفية عدم وتحريم
- لقامة السلم منهج - في منها بد ل واضحة أخلقية أسس وكلها
..القتصادي البناء

هي الله منهج أقامها التي الخلق هذه عن النحراف كان وقد
وويلتا القطاع وحشية إلى الغربي بالقتصاد أدتا التي

لم الجاهليون كان وإن. الجماعية النظم وبشاعة الرأسمالية
ل والذي كله ذاقوه الذي أن ليعرفوا جاهليتهم، من بعد يفيقوا
النظم هذه في والطغيان والعسف الظلم من يذوقونه يزالون

الخلقي.. المنهج عن النحراف هو الول سببه القتصادية
القتصاد بأن-  - الجاهلي والخلق.. والظن القتصاد بين والفصل

!!بالخلق لها علقة ل التي " الخاصة " الحتمية قوانينه له

- الولى المثالية فترته - في عرف - فقد الله - منهج السلم أما
في لها مثيل ل القتصاد عالم في الخلقية النظافة من درجة

عن العام المال في والنصار المهاجرون اشترك كله.. حين التاريخ
ًا خاطر، طيب تسابق تدخل. وحين ول الدولة من أمر بغير تطوع

في الجتماعي التكافل - ضريبة الزكاة أداء إلى المسلمون



ًا السلمي المجتمع ًا الله إلى - تقرب من ملحقة دون واحتساب
في المرسوم الحد عند النفاق يقف لم مطاردة. وحين ول الدولة

ًا الناس تطوع بل الزكاة، الله. سبيل في كله - بمالهم - أحيان
منه! يرتزق عمل عن خليفة! - يبحث - وهو بكر أبو قام وحين
بذاك. فقال: فمن يصلح ل المر هذا المسلمون: إن له قال حتى
وأهله، هو بها يعيش المال بيت من دارهم له أعيش؟! فجعلوا أين
ًا كلها اعتبرها ثم يوزع عمر قام وفاته! وحين قبل فردها عليه دين

الضئيل الرسمي معاشه من غلمه له اشتراها السمن من عكة
يعيش مال له يكن لم إذ المال بيت من المسلمون له فرضه الذي

- من يأكل أن له يحل ل لنه المسلمين فقراء على منه.. يوزعها
!يجد ما يجدون ل المسلمون - وفقراء الضئيل الرسمي معاشه
الذي الدقيق جريب على يختم طالب أبي بن علي قام وحين
أعرف! ما إل بطني يدخل ل حتى: يقول المال بيت من له يخرج
إياه أقطعه ما المسلمين على يرد العزيز عبد بن عمر قام وحين

..الناس من أمية بنو اغتصبه ما كل ويرد حق، بغير مروان بنو

انحراف من الرغم - على الكبرى المثالية فترته - بعد عرف ثم
- القطاع قيام دون يحول - كيف كثيرة جزئية انحرافاتا عنه أهله

- الل البشعة الوربية بصورته السلمي العالم الحتمي!! - في
ًا عنه الناس انحراف من الرغم - على - لنه أخلقية ًا انحراف ّي جزئ

النظم الخلق.. بينما أساس على القتصاد إقامة عن يتخل - لم
و النظافة طعم اقتصادياتها في تعرف - لم أخلقية الل-  الجاهلية

ول القطاع في الطويل.. ل تاريخها في واحدة " مرة " النسانية
" فترتها في - حتى الجماعية النظم في الرأسمالية.. ول في

- فقام الجديد للمبدأ الناس حماسة القل!.. في " على المثالية
لنفسه يرتب الماركسية اعتنق بلد كل في الشيوعي الحزب
ًا ويسكن ويلبس ويشرب الناس: فيأكل لبقية ليست خاصة حقوق

والستشفاء.. المرض يشربون. وحتى وما الناس يأكل ما غير
من المستورد المضمون بالدواء الشيوعي الحزب أعضاء يتداوى
بالدوية تتداوى الشعب وجماهير الصعبة، بالعملة الخارج

يكن وكيفما النتائج تكن روسيا.. كيفما داخل في المصنوعة
!!الدواء

تؤمن القتصاد! وإنما بأخلقية تؤمن ل كلها النظم هذه أن ذلك
ل بالغاية.. ثم الوسيلة تبرر التي الهابطة الجاهلية بالمكيافيلية

!الخلق بمقاييس ذاتها الغاية تقيس

الفساد.. حين ذلك من الوحيد المخرج - هو الله - منهج والسلم
" يمنع " إنساني أخلقي أساس على القتصادي نظامه يقيم

..الطاغوتا تحكم دون ويحول الظلم



المجتمع.. محيط في الحديثة الجاهلية تعرفها " التي " الخلق أما
وأمانة، صدق من الغربية الحضارة في " القائمة " الفضائل وبقية

حاجة في أحسبنا فل التعامل، في واستقامة العمل، في وإخلصا
أوربا تعلمت إسلمية.. وقد أخلق صميمها في إنها نقول لن

الذين كان [وإن السلمي بالعالم احتكاكها من منها الكثير
منها!] وانسلخوا اليوم نبذوها " قد " مسلمين أنفسهم يزعمون

المستوى عند تقف ل السلم في نقول: إنها لن حاجة في ولكننا
.أوربا في الخلق عليه تقوم الذي الناني النفعي

- صورها جميع في الخلق هذه على احتوائه - مع السلم إنما
ل الذي " العلى، " النساني مستواها في عليها يحتوي فإنه

" مستواها على يحتويها لنه العصبية، ول المصلحة على يتوقف
" النسان بني لجميع.. الناس لجميع القواعد يضع " الذي الرباني

."

فستكون الله، بمنهج الواقعية حياتهم في الناس يأخذ وحين
على ولكن منها، بطرف الغرب يحتفظ التي الخلق، هذه عندهم

للناس يعرض ما كل الخلق نطاق في يدخل ثم. العلى مستواها
والجتماع.. والجنس. والقتصاد السياسة في حياتهم، شئون من

هي الخلق لن الخلق، محيط عن واحد شيء يشرد ل بحيث
هذه في شأن دون بشأن خاصة العامة. وليست السلوك قواعد
!الحياة

* * *

!الطراف متشعب حديث خاصة بصفة الجنس عن والحديث

عادة عليها يطلق التي الضيقة الزاوية من عنه نتحدث أن نريد وما
"! " الخلق اسم

التي الضيقة النظرة من جدا أوسع السلم نظر في الخلق إن
ويقصدون الخلق، عن يتحدثون وهم بها ينظروا أن الناس اعتاد

.عليه تكون أن ينبغي عما الجنسين بين العلقة انحراف

بربه ارتباطاته كله... كل"  " النسان هي السلم نظر في الخلق
وحدها.. ول الجنس شئون تشمل ل وبالناس.. إنها وبنفسه

المشاعر حتى تشمل وحدها.. ولكنها الناس مع المعاملتا
يفصح ل التي حتى بل للناس، النسان عنها يفصح ل التي الداخلية

لن الخلق أصول على تستقيم أن ينبغي ذلك لنفسه.. ومع عنها
َلُم الله ْع َي َفى الّسّر "  َأْخ َلُم211" [ َو ْع َي َنَة ] "  ِئ ُيِن َخا ْع َْل ُتْخِفي َوَما ا

ُدوُر ما كل في الله إلى النسان يتطهر أن ]. وينبغي212" [ الّص



السلم في توجد فل ثم ونجواه! ومن سره من منه، الله يعلمه
ًا بها يتعامل أخرى وأخلق بمفرده للفرد أخلق !الناس - مع - نفاق

ًا يكن فلم كله ذلك ومع - ربطوا القدم - منذ الناس أن اعتباط
ًا ًا ربط على يغلب كاد حتى الخلق، وبين الجنس شئون بين شديد

.التخصيص وجه على الجنس أخلقياتا هي الخلق أن حسهم

ًا ذلك يكن لم في صواب غير على كانوا - وإن الناس من اعتباط
تعلموا - لنهم الضيق النطاق هذا في الخلق مفهوم حصر

- إذا الواسع - بمفهومها للخلق بقاء ل أنه الطويلة بالتجربة
شئون في ينحرف الذي الجنس. وأن شئون في الناس انحرف
!أخلق له تظل - أن الطويل المدى على-  يمكن ل الجنس

ً الحديثة الجاهلية جادلت وقد ًا جدل الموضع، هذا في جدا عنيف
للناس الطلق! وإن على بالجنس لها علقة ل الخلق إن لتقول

ذلك مع ويظلوا الجنس، شئون في يشاءون ما يصنعوا أن
"! " الخلق على محافظين

كيف ورأينا الجاهلية، عن نتحدث ونحن لرائهم عرضنا قبل ومن
.الشهواتا تيار في الناس ينحرف حين الحتمية الله سنة تسير

المقابل الوجه عن نتحدث.. السلم عن نتحدث هنا ونحن
.الجنس - لشئون الزاوية هذه - من للجاهلية.. ونعرض

الناس عليها يطلق التي الضيقة الزاوية من لها نعرض أن نريد ول
"! " الخلق لفظة عادة

وهو السلم يقصده الذي الشامل الخلقي بالمفهوم نعرضها إنما
" كله.. " النسان بكيان يرتبط الذي الخلق.. المفهوم عن يتحدث
عن وخاصة الخلق، من غيره عن النسان هذا يميز والذي

.الحيوان

الخلقية قواعده تخالف لنها الجنسية الفاحشة يحرم ل السلم إن
المستوى عن النسان بكيان تهبط لنها ولكن الضيق، بمعناها
الواسع " بالمفهوم " الخلق تخالف ثم ".. ومن " بالنسان اللئق

.للخلق

أبت حين " وحده " المانة حمل الله.. الذي النسان.. خليفة
كلف منها.. الذي وأشفقن يحملنها أن والجبال والرض السمواتا

والعدل.. الحق فيها: إقامة الراشدة الخلفة وإقامة الرض عمارة
الراشد.. والمجتمع الراشد والقتصاد الراشدة السياسة إقامة



.جهاد من كله لذلك بد ل لنه كله، ذلك في الجهاد وكلف

!الجنس؟ مباءة في يغرق حين يصبح النسان.. كيف هذا

ّنى ّنى الخلفة له وأ !الجهاد؟ له الراشدة.. وأ

ّنى ثم أن يملك ل الحيوان.. وهو وبين نفسه بين يفرق أن له وأ
!الرتفاع؟ على القدرة منحه قد الله بينما الحيوان، ذلك عن يرتفع

عن يتخلى - وهو الواسع " - بمفهومها " أخلق له تظل هل
!الرتفاع؟ على قدرته ويهدر الصيلة رسالته

التي الجسد شهوة وراء كالمسعور ينطلق وهو أخلق له تظل هل
الكبرى"  " النسانية طاقته - ويبدد تشبع أن يمكن - ول تشبع ل

ل مستوى الحيوي.. وعلى نشاطه جوانب من واحد جانب في
الله ميزه التي الرادية ضوابطه على ويتخلى.. الحيوان بغير يليق

ضوابط حتى يملك ل وهو فيصبح الخلق، من غيره على بها
!الحيوان؟ يملكها التي الفطرة

أن النسان! يريد إكرام يريد إنما.. الفاحشة يحرم حين السلم إن
!الله عن الخلفة الكريم.. مقام المقام ذلك إلى يرفعه

ًا التحريم.. أو في شهوة الفاحشة يحرم ل إنه !العباد على تضييق

!النسان الله يعامل النحو هذا على ليس

َو"  ُكْم ُه َبا َت َعَل َوَما اْج ُكْم َج ْي َل ّديِن ِفي َع ].213" [ َحَرٍج ِمْن ال

ُد َما"  ِري ّلُه ُي َعَل ال َيْج ُكْم ِل ْي َل ِكْن َحَرٍج ِمْن َع َل ُد َو ِري ُكْم ُي ّهَر َط ُي ِتّم ِل ُي ِل َو
َتُه ْعَم ُكْم ِن ْي َل ُكْم َع ّل َع ُكُروَن َل ].214" [ َتْش

ّلُه"  ُد َوال ِري ُتوَب َأْن ُي ُكْم َي ْي َل ُد َع ِري ُي ِذيَن َو ّل ُعوَن ا ِب ّت َواتِا َي َه َأْن الّش

ُلوا ً َتِمي ْيل ًا، َم ِظيم ُد َع ِري ّلُه ُي ّفَف َأْن ال ُكْم ُيَخ ْن َق َع ِل ْنَساُن َوُخ ِْل ا
ًا ِعيف ].215" [ َض

ّلُف ل"  َك ّلُه ُي ًا ال ْفس َها ِإّل َن َع ]216" [ ُوْس

َعُل َما"  ْف ّلُه َي ُكْم ال ِب َذا َع ُتْم ِإْن ِب َكْر ُتْم َش ْن َكاَن َوآَم ّلُه َو ًا ال ِكر ًا َشا ِليم َع
] "217[

عليهم.. ولكن ليضيق العباد على الفاحشة الله يحرم كل! ل



" قد " النسان "! و " النسان مستوى إلى ليرفعهم.. ليطهرهم
:خلق ممن كثير على وفضله الله كرمه

ْد"  َق َل َنا َو ِني َكّرْم َدَم َب ُهْم آ َنا ْل َبّر ِفي َوَحَم ْل ِر ا َبْح ْل ُهْم َوا َنا ْق ِمَن َوَرَز
َباتِا ّي ّط ُهْم ال َنا ْل َفّض َلى َو ٍر َع ِثي َنا ِمّمْن َك ْق َل ً َخ ْفِضيل ].218" [ َت

:تكوينه طرقة في متفرد خلق هو ثم

ْذ"  ّبَك َقاَل ِإ ِة َر َك ِئ ْلَمل ّني ِل ٌق ِإ ِل ًا َخا َذا ِطيٍن، ِمْن َبَشر ِإ ُتُه َف ْي ّو َس
َفْخُت َن ِه َو ُعوا ُروِحي ِمْن ِفي َق ِديَن َلُه َف ]219" [ َساِج

- في فهو والروح، الطين من المزدوجة الطبيعة هذه أجل ومن
ًا يكون - ل السوية حالته ضابط.. ول بل " منطلقة " شهوة أبد
ًا يكون !الروح بإشراقة ممتزجة غير جسد دفعة أبد

..الجنس بينها أعماله.. ومن جميع في

ومن أعماله، جميع السلم.. في له وضعها " التي الخلق"  و
تكون ل التي المزدوجة الطبيعة هذه"  " قانون الجنس.. هي بينها
ًا ًا تكون ول ضابط، بل منطلقة - شهوة السوية حالتها - في أبد أبد

!الروح بإشراقة ممتزجة غير جسد دفعة

ًا ليست السلم في الخلق إن ًا قانون ً بذاته، قائم عن منفصل
ًا للنسان، الواقعي الكيان فرض نفسه خارج من عليه مفروض
لهذا السوية الطبيعة قانون هي والسلطان! إنما والتحكم القهر

من ل المتميزة، الخاصة هو طبيعته من ذاته.. مستمدة النسان
!سواه كائن أي طبيعة

التعبير هذا نستخدم أن صح الحيوان.. إن وأخلق الملئكة، فأخلق
ًا-  ًا مختلف آخر شيء والحيوان، الملئكة - مع مجاز عن تمام

يلتزمها.. الذي المخلوق كيان من نابعة أخلق النسان.. كل أخلق
!النسان أخلق وكذلك

َلك من - النابعة كذلك.. وأخلقه إرادة له.. ول دوافع ل مخلوق الَم
ْعُصوَن - هي: " ل طبيعته ّلَه َي ُهْم َما ال ُلوَن َأَمَر َع ْف َي ْؤَمُروَن َما َو " [ ُي

ّبُحوَن220 ُيَس ْيَل ] "  ّل َهاَر ال ّن ُتُروَن ل َوال ْف ].221" [ َي

إل ضوابط له. ول إرادة ول الدوافع عارم مخلوق والحيوان
- هي طبيعته من النابعة-  الواعية. وأخلقه غير الفطرية الضوابط

تلك حدود في وعي ول تدبر ول تفكير بل الدوافع هذه تلبية
.الضوابط



له - الذي الله خلق من نعلم - فيما الجديد المخلوق هو والنسان
قبضة من المزدوجة طبيعته من ناشئة واعية، وضوابط دوافع
في طبيعته مع المتمشية وأخلقه]. 222[ الروح ونفخة الطين
تمسكه مقدور بقدر ولكن الدوافع يلبي أن هي السوية، حالته

دفعة يلبي وأن طبيعته، في الواعية الرادية الفطرية الضوابط
..الروح بإشراقة ممتزجة الجسد

قط-  أعماله تكون ضوابط. ول - بل - قط أعماله تكون ل ثم ومن
غليظة جسد - دفعة - قط تكون مصاحب. ول هدف - بل

.كالحيوان

بينها ومن أعماله، كل للنسان.. في بالنسبة"  " الخلق و
ووجود الضبط، وجود مع الفطرية الدوافع تلبية الجنس.. هي

بدفعة تمتزج التي الروح إشراقة ووجود المدرك، الواعي الهدف
..الطين

شيء كل - كأخلقياتا للنسان بالنسبة الجنس فأخلقياتا ثم ومن
يلبي أن - هي واجتماع.. الخ واقتصاد سياسة من حياته، في آخر
" مستوى على " وإنما الشهوة"  مستوى على ل الجنس دافع

ًا الجنس يكون ". ول العاطفة النسان، جهد يشغل ذاته في هدف
تحكمه ضابط.. إنما بل يكون لهدف. ول وسيلة يكون وإنما

..للمجموع مفسدة ول للفرد مهلكة تجعله ل التي الضوابط

النسان: حياة في آخر شيء كل أخلقياتا - هي بذاتها وتلك
[ والبروز والقتال، والملك، والمسكن، والملبس المأكل أخلقياتا

223.[

ًا.. وبغيرها النسان يصبح الخلقياتا وبهذه وأضل أسوأ يصبح إنسان
:الحيوان من

ُهْم"  ُلوٌب َل ُهوَن ل ُق َق ْف َها َي ُهْم ِب َل ُيٌن َو ْع ْبِصُروَن ل َأ َها ُي ُهْم ِب َل َذاٌن َو ل آ
ُعوَن َها َيْسَم ِئَك ِب َل ِم ُأو َعا ْن َْل ِئَك َأَضّل ُهْم َبْل َكا َل ُلوَن ُهُم ُأو ِف َغا ْل " [ ا

224.[

قواعد للجنس يخصص ل - الذي الشامل الساس هذا وعلى
شئون السلم - يعالج النسان نشاط لبقية يخصصه ما غير خاصة

". " النسان عليها ويربي الجنس،

ول يستقذره ذاته.. ل في الجنس يحرم - ل دء ذي - بادئ إنه
ّفر ول يستنكره الهندوكية تفعل كما البشري الحس منه ين



من وغيرهما الكنيسة، صاغتها التي صورتها في والمسيحية
الجسد بكبت والرتفاع التطهر تحاول التي المنحرفة المفاهيم
الفطرية الدوافع كل يبيح يبيحه.. كما هو نشاطه. وإنما واستقذار

..الحيوي النشاط وكل

..ينظفه فقط إنما

المباحة! فالباحة الدائرة في تنظمه.. حتى التي الضوابط له يضع
يمنع الذي فقط.. الخط العريض الظاهر الخط هما والمنع

" تليق التي الجنس، أخلقياتا كل هو ليس التهلكة.. ولكنه
"! بالنسان

ًا ليس هذا في والجنس ..بدع

من الصل طبق صورة وسنجدها.. الطعام أخلقياتا فلنأخذ
.الجنس أخلقياتا

..به.. محرماتا الله لغير أهل وما الخنزير ولحم والميتة الدم

ًا ليس الباقي ولكن !إطلقه على مباح

ًا! ول يكون - أل ذلك - بعد ينبغي فالطعام ًا! مغتصب مسروق
ًا !مسرف

ُلوا"  َباتِا ِمْن ُك ّي ُكْم َما َط َنا ْق ] ".225[ َرَز

ُلوا"  ُك ُبوا َو ُفوا َول َواْشَر ِر ] ".226[ ُتْس

من شرا وعاء آدمي أوتي آداب: " ما له تكون أن كذلك وينبغي
ابن وعن] ". 227[ صلبه يقمن لقيماتا آدم ابن بطنه. بحسب

أن نهى وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي عباس
.فيه ُينفخ أو الناء في ُيتنفس

ًا الحس.. ليصبح غلظ عن الطعام يرتفع وهكذا يناسب حيويا نشاط
.آن في وروحه جسمه فيه ".. يشترك النسان" 

..النسان حياة في شيء كذلك.. وكل والجنس

..محرماتا توجد الجنس في

ُكْم ُحّرَمْت"  ْي َل ُكْم َع ُت َها ُكْم ُأّم ُت َنا َب ُكْم َو ُت َوا َأَخ ُكْم َو ُت َعّما ُكْم َو ُت َوَخال



َناتُا َب َْلِخ َو َناتُا ا َب َناتُا َو ْلُمْحَص َوا ُْلْخِت...  ِء ِمَن ا ّنَسا ].228.. " [ال

ًا ليس المباح ولكن !إطلقه على مباح

- غالبة جسد دفعة - وهو وترفعه تطهره التي التوجيهاتا فهناك
!خالصة جسد دفعة يكون أن عن

َنَك"  َألو َيْس ْلَمِحيِض َعِن َو َو ُقْل ا ًى ُه ُلوا َأذ ِز َت ْع َء َفا ّنَسا ِفي ال
ْلَمِحيِض ُهّن َول ا ُبو ْقَر ّتى َت ُهْرَن َح ْط َذا َي ِإ ّهْرَن َف َط ُهّن َت ُتو ْأ ْيُث ِمْن َف َح

ُكُم ّلُه َأَمَر ّلَه ِإّن ال ِبيَن ُيِحّب ال ّوا ّت ُيِحّب ال ِريَن َو ّه َط َت ْلُم ].229" [ ا

الحس. وقد غلظ من تلطف التي والمداعباتا القوال تصاحبه ثم
صلى الله رسول حال من عنها الله رضي عائشة السيدة روتا
.ويؤكده المعنى هذا يثبت ما معها وسلم عليه الله

ّكر ثم ًا، له بأن النسان يذ ًا هو وليس هدف ذاته: " نساؤكم في هدف
النسل إلى أي.. والنباتا البذور إلى إشارة ذلك ". وفي لكم حرث

.المجاز بطريق

:جسدية علقة كونه جانب إلى ووجدانية روحية علقة ُيجعل ثم

ِه َوِمْن"  ِت َيا َق َأْن آ َل ُكْم َخ ُكْم ِمْن َل ُفِس ْن ًا َأ َواج ُنوا َأْز ُك َتْس َها ِل ْي َل َعَل ِإ َوَج
ُكْم َن ْي ًة َب ّد َو ].230" [ َوَرْحَمًة َم

شك ول الفاحشة " تبدو " النساني الترفع من المستوى هذا وفي
ً ً " النسان مقاييس بكل هابطا عمل صفة له تتوفر ل "! عمل

بدفعة الممتزجة الروح إشراقة النسان! ل صفاتا من واحدة
يحسب الذي الواعي التفكير الضبط. ول على القدرة الجسد. ول

الخلفة حدود في المجتمع علقاتا وينظم الهداف، حساب
.بالنسان الله ناطها التي الراشدة

لنه الله! ل بخليفة تليق ل لنها السلم! يحرمها يحرمها ولذلك
!النسان على التضييق يريد

الختلط إليها.. يحرم ويدفع ويزينها يسهلها ما كذلك ويحرم
الفتنة. ويحرم إلى يدفع الذي التبرج ضرورة. ويحرم بل المجنون

.المحارم لغير الزينة إظهار

ً واللفظة الفاحشة النظرة ويحرم العمل عن الفاحشة.. فضل
.الحال بطبيعة الفاحش



.الزواج النظيف.. طريق الواحد الطريق يبيح ثم

إن تقول التي السطورة عن ] تحدثت231[ الكتاب هذا غير وفي
في الناس يحياها " التي " المتطورة الحياة " في ممكن " غير هذا

!العشرين القرن

ًا ّق في الناس يحياه الذي البهائم عالم في ممكن غير إنه. ح
.العشرين القرن في الحديثة الجاهلية

ًا ولكنه " مستوى إلى يرتفع النسان.. حين عالم في ممكن دائم
"! النسان

الجتماعية والضروراتا القتصادية الضروراتا عن يقال ما وكل
ْهٌم بملذاتا أهلها.. لتفتنهم نفوس في الجاهلية حسمته باطل َو

برقابهم يمسك الذي الطغيان حقيقة عن وشهواته الجسد
.ويستعبدهم

أن والجتماعية، القتصادية"  " الضرورة ليست أنها على والدليل
وتطعمهم الفراد تكفل التي هي روسيا في الجماعية الدولة

!وتلبسهم.. وتزوجهم وتسكنهم وتسقيهم

كل تملك لنها ذلك تملك - وهي بتزويجهم تبادر ل فهي ذلك ومع
ًا تتركهم - وإنما الناس حياة في شيء ًا ويعيثون يلهون زمن فساد

!القتصاد ضروراتا من ضرورة ضابط.. وبغير بل الجنس دنيا في

لتلهيهم البهائم شهوة للناس تترك التي الطاغية الجاهلية كل! إنها
!للطغيان العبودية عن

- الجنس انحرافاتا سبيل في الحواجز يضع حين فهو السلم أما
- فهو فطرية دفعة كل انحرافاتا سبيل في الحواجز يضع كما

نظافة على الفطرة دوافع ليلبوا للناس، النظيف الطريق ييسر
.وارتفاع

وروحيا.. وفكريا واجتماعيا عليه.. اقتصاديا ويشجع الزواج ييسر
!الله إلى النسان بها يتقرب عبادة ويجعله

:واحد وقت في كثيرة أشياء يضمن وبذلك

.الضمير وراحة العصاب راحة للناس يضمن

كان [وإن الغلبة الفطرية الدفعة بمقاومة أعصابهم يرهق ل فهو



على الصطبار تجعل التي الفتنة من المجتمع تنظيف إلى يسعى
سبيلها. لهم ييسر النسان] وإنما قدرة عن خارجة الجنس دفعة

.الضمير تتعب ل نظافة في وييسره

..الستقرار كذلك لهم ويضمن

يفقد كيف الحديثة الجاهلية عن ديورانت ول شهادة من مر وقد
مع يطيرون حين والروحي والعصبي النفسي الستقرار الناس
.والفكار المشاعر مشتتي الجنس شهوة

.السرة استقرار ويضمن

حين السرة رباط تحطم كيف كذلك الشهادة هذه في مر وقد
معرضين كلهما، والمرأة الرجل وتشرد الجنس ضابط انفلت

.للعاصير

من جو في ينشأوا - أن السرة محضن - في للطفال ويضمن
.والشذوذ النحراف الغصة نفوسهم عن يمنع والمودة الحب

إلى يرفعه الذي الوقت النسان.. في حاجاتا كل يلبي وبذلك
"! " النسان يكون أن ينبغي حيث

* * *

.الله لمنهج يستقيم أن ينبغي كذلك والفن

ً ردا " رددتا السلمي الفن " منهج كتاب وفي ً طويل على مفصل
ًا أفواههم يفغرون الذين بمنهج علقة أي للفن يكون أن واستنكار

!الله

!صفحاتا في كامل كتاب حكاية يمكن ول

ًا نبحث ل هذا في أننا إلى قبل من أشرنا ولكنا في مفصلة بحوث
والشارة فقط، المفاتيح نضع وإنما الحياة، في السلمي المنهج

.الطريق تنير التي

والقتصاد السياسة في الله منهج مفاتيح عن تحدثنا وكما
مفاتيح عن نتحدث فكذلك الجنسين، وعلقاتا والخلق والجتماع

.بالفن يتعلق فيما المنهج هذا

ًا أفواههم يفغرون للذين فنقول ونبادر ًا: إن عجب الفن واستنكار



نشاط كل كان فإذا الحياة، في النسان به يقوم بشري نشاط
نطلق في يدخل وأخلق واجتماع واقتصاد سياسة من النسان

اللئق المستوى إلى ويرفعه ينظمه ما الله منهج وفي الله، منهج
بشري نشاط - وهو كذلك الفن يكون أن إذن عجب فل بالنسان،

ً-  آخر نشاط ككل ما الله منهج في يكون وأن الله، بمنهج متصل
..بالنسان اللئق المستوى إلى ويرفعه ينظمه

ًا أفواههم يفغرون للذين - فنقول أخرى - مرة نبادر ثم عجب
ًا لن الله بمنهج الفن التزام إن الطبيعي، المر هذا من واستنكار

صورة يعطي يجعله منبرية.. ولن وخطب دينية مواعظ إلى يحوله
!متعال مترفع نظيف طاهر أبيض كلها للنسان، مزورة

الجاهلي الذهن على إل تخطر ل التفكير في سذاجة كل! فهذه
.الله منهج نطاق في الفن يتصور حين

الطلقة حدود أقصى إلى الفن يطلق للفن السلمي المنهج إن
حياته.. ثم جوانب شتى في "، " للنسان الله منهج يتيحها التي
!ذلك.. الواقعية على يزيد

!استثناء بل كله.. كله الوجود يتتبع إنه

السلمي.. الفن مجال والكون.. والحياة.. والنسان.. هي.. الله
!التساع على

السلمية. لن الرصد زاوية - من الحال - بطبيعة مأخوذة كلها
اليقاع لتصوير البشر محاولة هو-  المختلفة أشكاله - في الفن
جميلة صورة في الوجود، حقائق من حسهم في يتلقونه الذي

.مؤثرة موحية

وعلقته. بالحياة بالكون. وعلقته بالله. وعلقته النسان فعلقة
المنهج في الفني.. سواء التعبير في مجاله وبالخرين.. هي بنفسه

..سواه منهج أي في أو السلمي

العلقاتا هذه أن السلمي بالمنهج الفن يلتزم حين يحدث ما فكل
المشاعر خلل السلمية.. ومن الرصد زاوية من سترصد كلها

.السلمية

واليقاعاتا المشاعر عن سيعبر المسلم بديهية.. فالشخص وتلك
..الناس من غيره أحد يحسها التي يحسها.. ل التي

الحب علقة هي المسلم يحسها التي واليقاعاتا والمشاعر



للكون. وعلقة الحية والمشاركة الحب لله. وعلقة والخشية
شاملة وكونها وأغراضها، لهدافها الواعي الدراك مع للحياة الحب
القطع ذلك الدنيا الحياة عند مقطوعة غير والخرة، الدنيا للحياة
دللة. ذاتا غير مظلمة مزعجة محرفة شائهة تبدو يجعلها الذي

!الصراع علقة للناس.. وكذلك المودة وعلقة

ْول الذي المنهج واقعي.. وهو منهج نعم. فالسلم َل َو ُع يقول: "  ْف َد
ِه ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدتِا ِب َفَس َْلْرُض َل َيا232" [ ا ] ويقول: " 
َها ّي أ

ْنَساُن َ ِْل ّنَك ا ِدٌح ِإ َلى َكا ّبَك ِإ ًا َر ْدح ِه َك ِقي ] ويقول: "233" [ َفُمل
ْد َق َنا َل ْق َل ْنَساَن َخ ِْل ٍد ِفي ا َب ]..234" [ َك

تجد إنك للنسان يقول الرض! ول على مثالية بجنة يوهم ل فهو
وكبد كدح الحياة إن له يقول قدميك! إنما تحت الدنيا في النعيم
..وصراع وتدافع

إنه عنه يقول ل ذاته. فهو للنسان بالنسبة واقعي منهج هو وكذلك
َلك ذوي من كلهم الناس إن يقول الصراط! ول على مستو رفيع َم

َق: " يقول العزم. إنما ِل ْنَساُن َوُخ ِْل ًا ا ِعيف ] ويقول: " كل235" [ َض
]!236" [ خطاء آدم بني

صورة يعطي لن السلمي بالمنهج يلتزم الذي فالفن ثم ومن
صورة حالمة.. ول وردية صورة يعطي والنسان. لن للحياة مزورة
!إنسان خيال أنها على بيضاء.. إل مثالية

الرض، في الناس لصراع واقعية حقيقية صورة يعطي هو إنما
والشر، الخير بين حياتهم واضطراب وتعقدها، حياتهم ومشكلتا
..والهبوط والرتفاع

كان إذا الجاهلية، فنون عن السلمي الفن يميز الذي وإذن.. فما
النحو؟ هذا على المر

]!237[ الحقيقة في كثيرة أمور

تمارسها التي الضيقة الواقعية هي السلمية الواقعية أن أولها
الحيواني التفسير من تستمد التي الحديثة الجاهلية الفنون

وهو. " للنسان " النساني التفسير من تستمد للنسان. وإنما
قبضة والشر. يشمل الخير والرفعة. ويشمل الهبوط يشمل تفسير
ًا.. الروح ونفخة الطين .الوقت ذاتا في مع

!التركيز نقطة والثاني: هو



تشمل البشرية للحياة السلمي الفن يرسمها التي فالصورة
الحياة.. نعم.. ولكن واقع في هما كما ممتزجين والسود البيض

!التركيز يكون أيهما على

الحيواني، التفسير على تركز التي الحديثة الجاهلية الفنون فأما
السود الجانب على تركز فهي الجاهلية، التفسيراتا من وغيره

!الحياة هو كأنه

في هو كما " الضيق " الخلقي الجانب بالسود، نقصد ولسنا
!الناس عرف

..السلمي المنهج زاوية من بيناها كما المور نأخذ إنما

ًا النسان يرسم فحين ًا خاضع يستعلي ل القاهرة - للضرورة - أبد
من السود الجانب هو فذلك يستعلي، أن يستطيع ول عنها،

!النسان

ًا يرسم وحين ًا خاضع والجتماعية القتصادية - للحتمياتا - أبد
له عزيمة ول تجاهها، له إيجابية ول منها، متحرر غير والتاريخية،

الجانب هو فذلك اتجاهها، تصحيح أو وقفها، أو مقاومتها، في
! النسان من السود

ًا يرسم وحين ول غاية، ول معنى، لها يدرك ل الحياة في تائه
ًا التيه دوامة في يدور حقيقة، ضميره يستقر ول يهتدي، - ول - أبد

.النسان من السود الجانب هو النور.. فذلك يبصر ول

الممسكة الغليظة الجارفة الشهوة لحظة في يرسم حين وكذلك
السود الجانب هو منها.. فذلك يفيق أن يملك ول تفلته ل بخناقه

!النسان من

بالنسبة-  الحياة! ولكنه واقع موجود.. نعم.. في الجانب وهذا
- أهدافه وحقيقة طاقاته وحقيقة كيانه لحقيقة للنسان.. بالنسبة

أن ينبغي الذي الصل هو ليس وكذلك الدائم، الواقع هو ليس
!النسان عليه يكون

- نرسم السلمي المنهج ظل في واقعيتنا - في فنحن ثم ومن
من المستمدة كذلك بواقعيتنا-  نراه.. ولكنا كما الواقع كذلك

ل بحيث الضواء - نوزع الله منهج ظل في النسان لحقيقة إدراكنا
!النسان من السود الجانب هذا على تركز

واقع أنه على انحراف.. ل واقع أنه على السود الواقع هذا نرسم



النسان بعدها ضعف.. يفيق لحظة أنه على النسان! ونرسمه
بالعجاب توحي ل ضعف لحظة فهي ارتفاعه.. أو إلى ويعود

إن النسان هذا - على القل - على بالسف يوحي والتقدير. إنما
َيا بالستنكار.. كقوله يكن لم ًة تعالى: "  َلى َحْسَر ِد َع َبا ِع ْل ِهْم َما ا ِتي أ

ْ َي
ُنوا ِإّل َرُسوٍل ِمْن ِه َكا ُئوَن ِب ِز ْه َت ].238" [ َيْس

الجاهلية الفنون ترسمه " كما " بطولة ليس البشري الضعف إن
.الحديثة

!الطريق مفرق هو وهذا

..منها بريء كذلك السلمي الفن فمنهج الخرى النحرافاتا أما

الله بين الكريه الصراع ذلك المسلم حس في هناك فليس
الصراع. ذلك مثل يعكس لن السلمي فالفن ثم والنسان.. ومن

- فسيرسمه منحرف إنسان نفس في واقع أنه - على وجد فإن
.انحراف أنه على السلمي الفن

..الله لغير تأليه هناك وليس

يتلقى البشري والحس الصور، ببدائع ومحبوبة جميلة فالطبيعة
صنعت كما الطبيعة يؤله ل المعجباتا.. ولكنه العاجيب عنها

تحقق وثني إله عن الباحثة الكنيسة، إله من الهاربة الرومانتيكية
ًا عبادته في ذاتها "! الدين رجال"  عن بعيد

ًا.. وما ليس كذلك والنسان ذو يكون.. وهو أن له ينبغي إله
من له وموهوبة الله، صنع من كلها ضخام. نعم! ولكنها طاقاتا

واقع يشكر.. فهذا ولم كفر لله. فإن الشكر هو عليها الله. ورده
.انحراف أنه على.. السلمي الفن يوجد.. ويرسمه قد منحرف

تذل أن تكون.. ول أن لها ينبغي آلهة! وما ليست كذلك والحتمياتا
بالمذاهب التزمت التي والفنون الداب تصورها كما النسان

..للتاريخ الجاهلي والتفسير الجتماعية

ً السلمي الفن يجد ذلك وخلل ًا مجال ..للتعبير جدا واسع

..الحياة أمور من واحد أمر يفوته ل

في يأخذ الذي الطلق. الفن على للفن مجال أوسع هو بل
ًا بينها يقوم والنسان.. وما والحياة، والكون، حسابه: الله، جميع

.ارتباط من



مترفع. مأخوذ. الله.. متوازن. نظيف منهج في شيء - ككل ولكنه
الله.. مع لخليفة ينبغي الذي العلى.. المستوى المستوى على

خلفته عن النسان انحراف الوقت ذاتا في تغفل ل التي الواقعية
ل الذي الفطري ضعفه كذلك تغفل الحياة! ول في الراشدة

.النسان دائرة من يخرجه

* * *

السياسة. النسان: في حياة كل الله منهج يشمل وهكذا
وفي.. الجنسين. والفن والقتصاد. والجتماع. والخلق. وعلقاتا

!شيء كل

الرض على نشاط من النسان به يقوم مما واحد شيء ليس
ًا .الله منهج عن خارج

النقص من برئ الذي الوحيد المنهج - هو أمر كل - في الله ومنهج
.والنحراف والقصور

في صحبناها التي النحرافاتا تلك جاهلية.. فكل كله عداه وما
الشر من البشر حياة في صنعت كم ورأينا السابقين، الفصلين
..والعذاب والشقوة والفساد

وينفذوا به ويؤمنوا الله، إلى يرجعوا حتى الناس حياة تعتدل ولن
.الحياة في منهجه

ْو"  َل ْهَل َأّن َو ُقَرى َأ ْل ُنوا ا ْوا آَم َق ّت َنا َوا َتْح َف ِهْم َل ْي َل َكاتٍا َع ِء ِمَن َبَر الّسَما
َْلْرِض ِكْن َوا َل ُبوا َو ّذ ُهْم َك َنا ْذ َأَخ ُنوا ِبَما َف ُبوَن َكا ْكِس ].239" [ َي

:الطريقين هذين أحد إل الناس أمام وليس

السماء من بركاتا عليهم الله فيفتح ويتقوا، يؤمنوا أن إما
..والرض

..يكسبون كانوا بما الله فيأخذهم يكذبوا أو

..ذلك ومع
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