
 طاوَس ًةمَّم ُأعلناُكَجكذِلَك و

 فاتن صبريبقلم:  

 يا:ْنالدُّ َنِم صيبَكَن َسْنوال َت
 

على تمتد حديقة عامة عبارة عن  ، وهي"العالمنافذة على "حديقة لفي زيارة لنا لدولة الصين، قمنا بزيارة 

جد في ركن من نألبرز مزارات العالم، حيث في توزيع متقن  متراصة اتوتضم مجسم ،شاسعةات مساح

وفي جانب  ،أيقونة لندن "بيغ بن"جد نموذجًا لساعة ن، وعلى مقربة منهما "ايفل"لبرج  ًاجسمُم مثاًل،الحديقة 

جد مسقطًا مائيًا هائاًل تنهمر مياهه محاكيًة نآخر  ألهرامات مصر، وفي جزٍء ًاآخر ًاجسمُم حديقةآخر من ال

زياء شرق أولبس لالتيني مثاًل تذوق أكل الطعام الفرصة الُتعطي هذه الزيارة األمريكية. و "شالالت نياجرا"

 م بأسره.كتشاف العاَلالعطي الفرصة باأللباب وُيوقع يأخذ َم .ةفريقيالتقاليد األ عايشةآسيا وُم
 

كثيرا في  أرددهنت ؤااًل ُكتذكرت سططططُطزوجي بالتقاط الصطططططور التذكارية،  ِقياموفرحة أبنائي، وووسطططططل ذهولي 

، تع الدنيا  تحقيق ُمو التعرف على ثقافات وحضطططططططارات العالم    التوازن بين تحقيق  إمكانية  عن وهوغري، صطططططِط

َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر      "تذكرت اآلية الكريمة،    ، وحينها  في الوقت نفسططططططه  والحرص على الفوز في اآلخرة

 عدت كثيرًا.وُس ،1" َوَلا َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيَك اْلآِخَرَة

 :سطًاَو مًةُأ

قال في كتابه  -حمد أسد ُملوغيَّر اسمه واعتنق اإلسالم  ترك اليهوديةالذي  -ليوبولد فايس  مساويالنِّ الفيلسوف

 رق": فترق الطُّ"اإلسالم على ُم

إنَّ سفففا في هذ  ال للميلم ٌ  ر رففف جزءٌ جيجار إ مي ُذ    سفففن أ ل ٌ    ٌي  حلا  ين لانيق لةف فففين  ن أر  "

 تمظنم للميفبلنس   يلا  ميلر هذ لةسفف ل لجٌفهي  ن أن للولسفف أ إلى يي أ ه، ٌ  ف َسعنْظ ىٌ جلك   مب ٌالَّ 

حت،يز للانيق للاء َ م ء     لٌ جال ه، ذ هذ  ال للميَلم   لل يدِّءٌ   ي  و هذ للَغْ ب للاد ثٌ للاء  ،ول:   لكت       

إنَّ لةس ل  تخنَّ  هذ حلا ط  ً،ي جسً يٌ جلالا  نملِّ  ي     ال للميَلم.هذ على ل ين لل ص لفنأ: إن   لكتذ لن ْت    

ال ف ى ٌنَّ َ ْدز  ال للميلم ج ي ٌ ج ك2 "َز ََّ ي آِتَ ي ِهذ للدُّْفَني َح فففَفَ ًأ َجِهذ لَِةَ ِق َح فففَفَ ًأ "لل، آن ٌن فدعو ه ،ول 

إنَّ لل ميح لل يدء   يوبر هنهٌ جلك َّه لنس       ال  ،ف َحَم  عث ق هذ سفففففففدن  يهودفي لل ُّجحنأ.     ٌتيع هنه     َ 

  ِّ   ففلم ٌن   ظ  إلى فا فِفه على ٌفَّه   ففصجل  ففخصففن ي ع  فةفْف  لل ففميدق حوَلهٌ جٌن     هملى فا ففهٌيي ًأ هذ 

 نْ تنْم َةْنَ  ٌنَ ٍأ ٌنْةِ َيْت ": لَ أ صففففدلَب حلاجِ   كينٌ  ففففمى إلى إ  لز للاوإٌ جإ  يب للديط  هذ   ِّ   ين ج

 .3" ِلل َّيِس َتْأ ن نجَن ِ يْلَ ْم نجِف َجَتْ َهْوَن َعِ  لْل نْ َك 

 :ٌ ضًي ج يل للانل وف لل   يجء   ي  م يه

لم  اثَّ علنه حبُّ لل فففن  قٌ جلنس هنه  فففذا    ل فيفنأ لال تصفففيد أ ٌج  لفتةفففيز لةسففف لللا ص على إنَّ "

جلم  ن،صفَفد   ه هذ  ول      آة . ٌسففديب زهي نت ي للخيةففَّأ على ح ففيب  ففمبٍ  لل  ع هذ   يدق لل،و نأٌ جال 

ل  يل إ  له ين  لل ص  ن  على للدُّةول هذ لةس لٌ ل،د  نِصد  ه دلئً ي  ي  ن،َصد  ه للنول      يا إطيز عيل ذ   

تاِ ض على  -ح ففَب تميلنم لةسفف ل  - ْح فَف   ي   ك     للت وُّز لل ُّجحذ لسف ففينٌ إنَّ لل م هأ  يلاضففيئ   
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اثٍّ على لل   يْن   ٌا ففِفه للم    يلاضفففيئ ٌ جٌ َّي للاصففف  ل ه طوفذ  ن  للخن  جللةففف   لةف فففين ِ   تل،يا ف

 ."عظنم او للة ٌِّ هإفه ِهْ ور  يدق للخن ٌ جَ 

هو وجود تناقضات في   ،لم وحدهن الدين واللجوء الى األخذ بالِعمن أحد األسباب التي تدعو الناس للنفور مِ إن 

شعوب بعض المفاهيم الدينية عند بع سة التي تدعو الناس      فإنه لذلك  ،ض ال سمات واألسباب الرئي إلى من أهم ال

 . لةس  ذ وهذا ما نجده بوضوح في الدين ، هو وسطيته وتوازنه.اإلقبال على الدين الصحيح

 ، والتي نشأت من تحريف الدين الصحيح الواحد:األخرىالديانات مشكلة إن 

 .واالنعزال انيةلرهباعلى أتباعها  شجعُتو ،رفهِصروحية  ن تكونأما إ

  .ةوإما أن تكون مادية بحت

 لل السابقة. وهذا ما تسبب في صرف كثير من الناس عن الدين عمومًا في كثير من الشعوب وأصحاب الِم 

 :ْمُكلوا في ديِنْغال َت
 

شدد  ، ن التطرفإ ساً   الصحيح   نهى عنها الدينصفات قد   إال هيما  ،والتعصب الت سا دعا القرآن الكريم وقد . أ

 واألخذ بمبدأ العفو والتسامح. ،طف والرحمة في التعامللألخذ باللكثيرة آيات في 
 

ْسَتْغِفْر   ۖ  َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َلانَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك   ۖ  َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اللَِّه ِلنَت َلُهْم  " - َفاْعُف َعْنُهْم َوا

ْلَأْمِر   َلُه لَِّه        ۖ  ْم َوشططططططَطاِوْرُهْم ِفي ا كَّْل َعَلى ال ْمَت َفَتَو ِحبُّ اْلُمَتَوكِِّليَن"     ۖ  َفِإَذا َعَز لََّه ُي .) آل عمران: ِإنَّ ال

159) 

ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم  ۖ  َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن  ۖ  َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة  ۖ  "اْدُع ِإَلى -

 (125)النحل: . َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن"  ۖ  ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه 
 

في القرآن الكريم وضططططوح ِبُذكرت عدودات التي لَمحرمات اباسططططتثناء بعض الُم ،حاللهو الاألصططططل في الدين 

 والتي ال يختلف عليها أحد.

ُقْل  (31ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمسطْطِرِفيَن) ۖ  "َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمسطْطِجٍد َوُكُلوا َواشطْطَرُبوا َوَلا ُتسطْطِرُفوا   -

قطُطْل ِهَي ِللططَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحيطَطاِة الططدُّْنيطَطا  ۖ  َمْن َحرََّم ِزينطَطَة اللططَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعبطَطاِدِه َوالطَّيِّبطَطاِت ِمَن الرِّْزِق 

َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ُقْل ِإنََّما َحرَّ (32) ِلَك ُنَفصطططططُِّل اْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَنۖ  َكَذ ۖ  َخاِلصططططَطًة َيْوَم اْلِقَياَمِة 

َوَأن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِمْنَها َوَما َبَطَن َواْلِإْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأن ُتشططْطِرُكوا ِباللَِّه َما َلْم ُيَنزِّْل ِبِه سططُطْلَطاًنا   

 (33 – 31: األعراف) .("33َما َلا َتْعَلُموَن)

 اوالدين منه ،الدين الى أفعال شططيطانية ُهسططبَن غير دليل شططرعي،و التحريم بألى التطرف والتشططدد إيدعو ما  نَّإ

 برئ. 

َطاِن                  " - َلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشططططططَّْي ًبا َو ًلا َطيِّ َلا ْلَأْرِض َح نَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفي ا َها ال َعُدوٌّ مُِّبين     ۖ  َيا َأيُّ نَُّه َلُكْم   ِإ

-168 البقرة:) .("169) ْأُمُرُكم ِبالسططططططُّوِء َواْلَفْحشطططططَطاِء َوَأن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُمونَ      ِإنََّما يَ   (168)

169) 

 الشطَّْيَطانَ  َيتَِّخِذ َوَمن ۖ   اللَِّه َخْلَق َفَلُيَغيُِّرنَّ َوَلآُمَرنَُّهْم اْلَأْنَعاِم آَذاَن َفَلُيَبتُِّكنَّ َوَلآُمَرنَُّهْم َوَلُأَمنَِّينَُّهْم َوَلُأضِطلَّنَُّهمْ  " -

 (119" )النساء : مُِّبيًنا ُخْسَراًنا َخِسَر َفَقْد اللَِّه ُدوِن مِّن َوِليًّا



 

 

 

 

 
 

 

 :رًسالُي ْمُكِباهلل  ريُدُي
 

 وقبلفي الجاهلية فها على أنفسططهم. نفرضططويمن القيود التي  ًاخفف عن الناس كثيرلُي األصططل يأتي إن الدين في

أنواع من الطعام للذكور  وتحليلالبنات  مارسططات بغيضططة كوأد انتشططرت ُم  د تكان ،لامثعلى سططبيل الاإلسططالم 

رب الخمور وأكل مال يتة والزنا وشطُطأكل الَمإضططافة إلى  ،اإلناث من الميراث حرمانو، إلناثتحريمها على او

 با وغيرها من الفواحش. م والرِّياليت
 

إلى  التي ُنسططبتو ،مارسططات الخاط ةمن التشططريعات واألحكام والُم َاالشططعوب األخرى كثيربعض كما نجد عند 

ناس عليها   كذريعة إلجبار      ،لدين ا  ،طريوعن مفهوم الدين الفِ  ،والتي انحرفت بهم عن طريق الصططططططواب   ،ال

ية      درة على القطُ   من النطاس كثير  َدقطَ َفبطالتطالي   و التفريق بين المفهوم الحقيقي للطدين والطذي ُيلبي الحطاجطات الفطر

من ِقبل والممارسات الموروثة  والتقاليد والعادات وبين القوانين الوضعية   ،يختلف عليها أحد التي اللإلنسان و 

  .لم الحديثبالِع الدين باستبدال إلى المطالبة مما أدى الحقًا، الشعوب
 

 

التي تشطططريعات وال حكاماألع ضططَطَيلو عاناة عنهم،ورفع الُم عن الناسللتخفيف ن الدين الصطططحيح هو الذي يأتي إ

 لتيسير على الناس.اتهدف بالدرجة األولى 
 

 (185 البقرة:) .ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَلا ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر ....."....." -

 (28: النساء) .َوُخِلَق اْلِإنَساُن َضِعيًفا" ۖ  ُيَخفَِّف َعنُكْم ُيِريُد اللَُّه َأن  " -

 (29. )النساء:ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما"  ۖ  ".....َوَلا َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم  -

 (195 البقرة:) .اْلُمْحِسِنيَن"َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  ۖ  ....َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة . " -

 َعَلْيِهْم ..." ) َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْلَأْغَلاَل الَِّتي َكاَنْت...." -

 (157 األعراف:
 

 :وله عليه الصالة والسالمقو

 . 4" َجاَل تنَ اِّ نجل ٌ َجَ ةِّ نجلٌتنَم ِّ نجل َ  ِّ نجل َجاَل" -

: ٌ إي ٌفي هإفإذ ٌةلذ لللإن  ٌ دلٌ  حيث قال أحدهم ،فيما بينهم وأذكر هنا قصة الثالثة رجال الذين كانوا يتحادثون 

ةففلى ل  ج يل آة : ٌفي ٌةففول للدإ   جال ٌه  ٌ ج يل آة : ٌفي ٌعتجل لل إ ففيا ه  ٌتججإد ٌ دلٌ هميا زسففول ل  

ٌفتم للإا    لتم  ال ج ال؟ ٌ ي جل  إفإذ  ةةففففففي م   جٌت،ي م لهٌ لك إذ ٌةففففففول جٌه  ٌ ": إلنهم ه،يل علنه جسفففففلم

 5".ع  س إتذ هلنس   إذ زِيَب دٌ جٌتججإد لل إ ياٌ ه   جٌةلذ جٌز

 ( 107)األنبياء:  ."َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن" -
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ج د ةففف ح لل دذ ةفففلى ل  علنه جسفففلم  الا لمدد ل     ع  ج ج د  لغه ٌفه  ،ول لللن   لهٌ ج صفففول للد     

ه  َتْاَمْ ٌ  نْم جَفْمٌ جةففففففنْم جٌَْهِ ْ ٌ هإنَّ ِلَم فففففَفِدَح َعَلْنَا َح، يٌ جإنَّ ِلَمْنِ َا  "ه،يل: لهٌ ج ختم لل، آن هذ    لنله 

 .6"َعَلْنَا َح، يٌ جإنَّ ِلَجْجِزَح َعَلْنَا َح، يٌ جإنَّ ِلَجْجِيَا َعَلْنَا َح، ي

 

 

 

 أيضًا:محمد أسد النمساوي الفيلسوف يقول 

سطططائر النُُّظم المدنيةن ألنه يشطططمل الحياَة بأسطططرها، إنَّه يهتم اهتماًما واحًدا بالدنيا    نحن نعدُّ اإلسطططالم أسطططمى من "

حال، ولكنَّه َيهدينا إلى أن نسططططتفيد حملنا على طلب الُمإنَّه ال ُي واآلخرة، وبالنفس والجسططططد، وبالفرد وبالمجتمع،

ستعداد، وإلى أن نصل إلى         ِشقاَق وال عداَء      أحسَن االستفادة ممَّا فينا من ا سمى من الحقيقة، حيث ال  مستوى أ

سبيل.      سُُّبل، ولكنَّه ال سبياًل بين ال وإنَّ الرجل الذي جاء بهذه التعاليم ليس هادًيا  بين الرأي وبين العمل، إنه ليس 

سططططُطنَّته، فهو طرح  طرحعيِنه، وأما بمن الُهداة، ولكنَّه الهادي، فاتِّباعه في كلِّ ما فعل وما أمر، اتِّباع  لإلسطططططالم 

وِمن بين سائر األديان نجُد اإلسالَم وحَده ُيتيح لإلنسان أن يتمتَّع بحياته الدنيا إلى     ويقول أيًضا:  لحقيقِة اإلسالم. 

 ".أْقصى حدٍّ، من غير أن يضيع اتجاهه الرُّوحي دقيقًة واحدة، وهذا يختلف كثيًرا عن وجهة النظر النصرانية

 :في إعطاء الحقوقالتوازن 
 

المرأة المسططططططلمة أن ترتدي    هل بمقدور    قائلة:   نيلتسططططططأوأذكر هنا حوار طريف لي مع زائرة التينية كانت قد      

سؤال وقُ        شدة هذا ال ساء. وقد أضحكني ب ن البشر، ال تختلف  سلمة مِ لت لها: المرأة الُمأقراط في أذنيها كبقية الن

ميز بين الحقوق والواجبات وإعطاء األوليات، وعمل التوازن في     وتسططططططتطيع أن ُت ،نة ِطعن نسططططططائكم، لكنها فَ  

 الغربية عن القيام به.الالتينية وذهلة، والتي قد عجزت المرأة صطلحات بصورة ُمالُمهذه تطبيق 
 

 ؟ماذا تقصدين :قالت

فعندما أحبت أبيها وأخيها وابنها وزوجها،  جيدًا، "خصططططوصططططية ال "صطططططلحقلت لها: المرأة المسططططلمة فهمت ُم

ذي حق  منهم له خصطططوصطططية، فحبها لزوجها وحبها ألبيها أو أخيها يتطلب منها إعطاء كلَّ   فهمت أن حب كاًل

فهي تفهم جيدًا متى   فحق والدها عليها من االحترام والبر ليس كحق ابنها من الرعاية والتربية وهكذا.            حقه.  

ظهر بنفس الهي ة  ها، فهي ال ترتدي في لقاءها مع الغريب كما ترتدي مع القريب، وال تَ        بدي زينت ولمن ُتوكيف 

  للجميع.

قلت أيضططًا: المرأة الُمسططلمة هي امرأُة ُحرة، رفضططت أن تكون أسططيرة ألهواء غيرها وللموضططة، ترتدي ما تراه 

أسططيرًة للموضططة ودور   في الغرب وُيرضططي خالقها، انظري كيف أصططبحت المرأة    ،لها وُيسططعدها هي  مناسططب  

الموضططططة هذا العام هي لبس البنطال القصططططير الضططططيِّق، تسططططارعت المرأة الرتدائه،   إن مثاًل:األزياء، إن قالوا 

 ه.بغض النظر عن مالءمته لها أو حتى شعورها بالراحة عند ارتدائه ِمن َعدِم

عندما تحولت إلى ِسلعة، ويكاد ال يخلو إعالن أو منشور من صورة     هاوضع  ييخفاك نه القلت لها مسترسلة: إ  

 . بقيمتها في هذا العصر للمرأة الغربيةغير مباشرة عطي رسالة امرأة عارية، مما ُي
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سانة ذي  إن بإخفاء المرأة المسلمة لزينتها، تكون هي التي قد أرسلت رسالة للعالم،       قيمة، ُمكرَّمة وهي: أنها إن

ها، أن يحكم على عِ        مل مع عا فاتن                 من اهلل، ويجب على من يت كارها، ليس على م ها وأف عات نا ها، ق قافت ها، ث لم

 جسمها.

 دعى لدينا باإلتيكيت.قالت: عجيب! هذا ُي

نتها فهمت أيضطططًا الطبيعة البشطططرية التي خلق اهلل الناس عليها، فهي ال ُتظهر زيالمرأة المسطططلمة قلت لها: نعم، و

فتخرة بإظهار  نكرين حقيقة أن كل فتاة جميلة مُ   للغرباء لحماية المجتمع وحماية نفسططططططها من األذى، وال أظنك تُ     

 ارتدين الحجاب. العالم فاتنها للعلن، عندما تصل لسن الشيخوخة تتمنى لو أن كل نساءَم

 . %100قالت: هذا صحيح 

عدالت الوفاة والتشويه الناجمة عن عمليات التجميل؟ ما الذي دفع حصائيات ُمإعن  ِتأقلت لها متسائلة: هل قر

عن الجمال  وضطططًاقاسطططي كل هذا العذاب؟ ألنهم أجبروها على خوض مسطططابقة الجمال الجسطططدي عِ  المرأة ألن ُت

  .أيضًا الفكري، مما أخسرها قيمتها الحقيقية بل وحياتها

 قبل.  جدًا، هذه فلسفة عجيبة لم أسمع عنها منقالت: جميل 

 ساواة مع الرجل؟الُم للمرأةاإلسالم  حققوهل  ،وقالت: حسنَا

 قوقهارًا من ُحيفقدها كثسلمة تبحث عن العدالة وال تبحث عن المساواة، فمساواتها بالرجل تُ    قلت لها: المرأة الُم

 .وتميزها

 قالت: عجيب! وكيف ذلك؟

 لكلِّ صيسططنة. وأردِت شططراء قم 18سططنوات واآلخر  5رض أن لديك ابنان، أحدها يبلغ من العمر تقلت لها: لنف

لكن  أحدهما،، مما يتسطططبب في ُمعاناة القميصطططين بنفس المقاسلهما  تشطططتري في أنتتحقق  سطططاواة هنا، فالُممنها

 ، وبالتالي تتحقق السعادة للجميع.المناسب قاسهالعدالة أن تشتري لكل واحد منهما َم

 ي  امله لل ي . ين  ٌفه هذ    ايجل لل  ٌق هذ  ال للج   إثديت ٌفه  إ كيفهي ٌن تام  تن :ُمسطططططتطردة قلت لها

ل،د   ٌن  ،ول  ه لل ي .   ك  ال  ن ي  لل  ٌق تا،د تا د ي جل تني  ي هذ  اه للايلأ. هإن ل  ةل،هي لت،ول              ٌللول ع

،ي    ال م ذ لل  ٌق للتك  م لل  لوب  نٌ جييا للد   لنن فففففدقن آالل للورفففففع جلةفميب    ٌ ث  لَالل ٌثدت 

زوجها معها مالها الخاص كما  يتقاسم ٌن ٌ ٌج حتى م نهي للاو  مدل تا لهي ل  صجلنأ لل ا،أ جللم   للتمبٌ ج ن

مود على ةفففففففن دزقل للوالدقٌ لك  ٌع يه لل،ن  ل  لل ي  لل،وق على تا   آال   مِ جهذ حن  لم  ن .الحال لديكم  هو 

 للمديل  ثً .

  يل ي  ت ي ًي. م  حلاٌ جٌست نع ِهٌن ٌةمد للمديل حبٌ  ذ يلت: لك 

 ٌن تصمدء للمديل  يل ي  جتم لذ جتكدإءٌ لك  هذ لل هي أ ٌفِت    سنضع ل طايل    إ كيفا  لت لهي: ح  ًيٌ  

ضففيعف ج ال  مهود  نٌ ولل ال   ففت نع لل،نيل  هالهيل ي  هذ    ل حٌ ج ،ول   عي تهم جإزرففيعهمٌ ٌ ضففًي

 . إ كيفا تايد ه ين  علنِاٌ

هو أنه إذا أرادت امرأة مسطططلمة المطالبة بحقوقها من خالل األمم المتحدة، والتنازل عن ، ما ال يعرفه الكثيرون

فاإلسططالم ُيحقق التكامل الذي  إلسططالم.حقوقها في اإلسططالم، فسططتكون خسططارة لها، ألنها تتمتع بحقوق أكثر في ا  

  .وفر السعادة للجميعلق من أجله الرجل والمرأة مما ُيُخ



 ة:يَّضارة اإلسالِمالَح حساْنِإ

عن رغبتهما الشططططططديدة بعبادة اهلل وحده، لكنهما ال        ،وزميلتها في العمل  كولومبيا  أخبرتني يومًا زائرة من دولة   

ريدان بخس ُتالمسيح عيسى في الدعاء، حيث أنهما ال    ّمستطيعان التخلص من رغبتهما في ذكر السيدة مريم أُ  ت

 ريم عليهما.حق السيدة َم

 النبي حقهما. ّمدون أن يبخس النبي أو ُأبادته، التوازن في ِع سلم يستطيع تحقيقالُمقلت لهما: 

 ؟كيف: قالتا

الذي  منهجالباتباع  تكون ،رسططوللل محبة الُمسططلموه حقه في عبادته وحده، اأحب خالقه وأعطسططلم الُم قلت لهما:

  ، وليس عبادة الرسول نفسه.عبادة الخالق كما فعل الرسولوهو ، جاء به الرسول من عند اهلل

اسططم السططيدة مريم   والتي تشططتمل على ،ها في الدعاء إلى اهللتسططتخدمانالعبارات التي ما هي  تسططائلة:ُمقلت لهما 

 ؟ الرغبة في استخدامها التخلص منوال تستطيعان 

 ساعدها.بارك في مريم وُياألولى: اهلل ُي الزائرة قالت

الصطططالة والسطططالم، ومريم ، فإننا نقول صطططلى اهلل على النبي محمد، وعيسطططى عليه قلت لها: هذا صطططحيح وسطططليم

 كذلك.

 يا مريم باركيني وساعديني.نقوُل أيضًا،  :قالت األخرى

 قلت لها: هذا غير صحيح.

 وما الفرق؟ :قالتا

فباستطاعتكما  وفي الثاني طلب منها، وال يحق الطلب إال من اهلل.طلب للسيدة مريم قلت لهما: في الدعاء األول 

 ولكن عليكما التوقف عن استخدام الصيغة الثانية. التمسك في الصيغة األولى للدعاء، 

تركان ذكر السططططططيدة مريم. وطلبتا  تا وجدتا أن عبادتها هلل مباشططططططرة لن تجعلهما      م ألنه ،ابتهجتا الزائرتين كثيراً 

 .باشرًةاعتناق اإلسالم ُم

ُأمَّة عيسططى عليه السططالم   فبينما رفعت من األمم والحضططارات فشططلت في تحقيق هذا التوازن،  أن كثيرًا نجدإننا 

موسططططى عليه السططططالم  قوم رفض كان قد إلى درجة األلوهية،  وأمه الصططططديقة مريم قدر عيسططططى عليه السططططالم 

سلم وحقق التوازن الَمطلوب، وآمن ب      ، موقدَّره معيسى واحترمه موسى و االعتراف بعيسى كرسول، فجاء الُم

 الصحيحة وعبادة اهلل كما عبد جميع األنبياء اهلل. موذلك بتصديق رسالته

إن الحضططططارة اإلسططططالمية قد أحسططططنت التعامل مع خالقها، ووضططططعت العالقة بين الخالق ومخلوقاته في المكان  

 كفرت به، وأشططركتالتعامل مع اهلل، فقد األخرى  أسططاءت فيه الحضططارات البشططرية  ذيفي الوقت ال ،الصططحيح

 خلوقاته في اإليمان والعبادة، وأنزلته منازل ال تتالءم مع جالله وقدره. َم معه

والمسططططططلم الحق ال يخلل بين الحضططططططارة والمدنية، فينهج منهج الوسطططططططية في تحديد كيفية التعامل مع األفكار  

 :والعلوم، والتمييز بين

  .يم السلوكية واألخالقيةِقالالمتمثل بالشواهد العقائدية، العقلية، الفكرية، و :العنصر الحضاري •

  .المتمثل في اإلنجازات العلمية، واالكتشافات المادية، والُمخترعات الصناعية :العنصر المدني •



 مفاهيمه اإليمانية والسلوكية. إطار واالختراعات فيفإنه يأخذ من هذه العلوم 

 ؤمن باهلل، ولكنها ُتنكر صفة الوحدانية والوجود له، وتصفه بأنه ال يعمل وال ُيريد.ة ُتفالحضارة اليوناني

 ستها.والحضارة الفارسية قبل اإلسالم، كفرت باهلل وعبدت الشمس من دونه وسجدت للنار وقدَّ

المقدس، والمتكون من والحضطططارة الهندوسطططية، تركت عبادة الخالق وتعبد اإلله المخلوق، والُمتجسطططد بالثالوث  

ثالث صططور إلهية: اإلله " براهما" في صططورة الخالق، واإلله "فشططنو" في صططورة الحافظ، واإلله " سططيفا" في  

 صورة الهادم. 

 لإلله الخالق، وجعلت من بوذا المخلوق إلهًا لها. توالحضارة البوذية تنكر

بعض الطوائف باستثناء   وا الكواكب والنجوم.وحضارة الصاب ين، كانوا من أهل الكتاب وتنكروا لربهم، وعبد  

 الُموحدة الُمسلمة التي ذكرها القرآن الكريم.

درجة كبيرة من التوحيد والتنزيه لإلله في عهد أخناتون، إال أنها لم تتخل عن الحضطططططارة الفرعونية ومع بلوغ 

ذروته الُكفر باهلل له. وقد بلغ صور التجسيم والتشبيه لإلله ببعض مخلوقاته كالشمس وغيرها، فكانت رمزًا لإل      

 شرع األول.عندما ادعى فرعون في زمن موسى األلوهية من دون اهلل، وجعل من نفسه الُم

 وحضارة العرب التي تركت عبادة الخالق وعبدت األصنام.

كفرت بوحدانية اهلل، وأشططركت به المسططيح عيسططى وأمه مريم، وتبنت عقيدة   ذكرنا  النصططرانية كماوالحضططارة 

 وهي اإليمان بإله واحد متجسد في ثالثة أقانيم )اآلب، االبن، الروح القدس( ،لتثليثا

لنصططططرانية، حيث دخلت عقائدها ا، وأشططططركت به عند اعتناقها والحضططططارة الرومانية التي تنكرت للخالق بدايًة

 ظاهر الوثنية، من عبادة األوثان ومظاهر القوة.َم

لخالقها، واختارت إلهًا خاصطططًا بها، وعبدت العجل، ووصطططفوا اإلله في كتبهم والحضطططارة اليهودية التي تنكرت 

 بصفات بشرية غير الئقة به.

 ،حضطارتين ال دينيتين إلى  انيةوالنصطر  اليهودية وتحولت الحضطارة وكانت قد اضطمحلت الحضطارات السطابقة،    

هلل والحياة عقائديًا وفكريًا، فإنهما ووفقًا ألسطططاليب تعامل هاتين الحضطططارتين مع ا .وهما الرأسطططمالية والشطططيوعية

روة في التقدم المدني،   تقدمتين، ويتسططططططمان بالوحشططططططية وغير األخالقية، مع وصططططططولهما الذُ          تخلفتين وغير ُمُم

  قاس تقدم الحضارات.العلمي والصناعي، وليس بهذا ُيو

الصطططحيحة عن اهلل واإلنسطططان والكون إن معيار التقدم الحضطططاري السطططليم، يسطططتند إلى شطططواهده العقلية، والفكرة 

ل إلى المفاهيم الصططططحيحة عن اهلل وعالقته بمخلوقاته، وصطططِطهو الذي ُي ،والحياة، والتحضططططر الصططططحيح الراقي

تقدمة بين ويضططع هذه العالقة في مكانها الصططحيح. وبالتالي نصططل إلى أن الحضططارة اإلسططالمية هي الوحيدة المُ  

 .7التوازن المطلوب هذه الحضارات، ألنها ببساطة حققت

 ودولة:اإلسالم دين 
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أن هذا المنهج الرأسططمالية ادعت َرسطَطَمت الرأسططمالية منهجًا حرًا لإلنسططان، َوَدَعْتُه للسططير على هديه، حيث   لقد  

 وجد نفسه في نهاية المطاف يقبع في مجتمعٍ  إلنسان ا للسعادة الخالصة، لكن   إلنسان ا المنفتح هو الذي سيوصل  

  .للُملتزم أخالقيًا ُمدقعًا، أو فقرًا يقوم على الظلم للغير فاحشًانًا ِغ ، فإماطبقي

 جتمعات أكثر فقرًاوجاءت الشيوعية فألَغْت كل الطبقات، وحاولت أن ترسم مبادئ أكثر صالبة، لكنها خلقت مُ   

 .وألما، وأكثر ثورية من غيرها

عظيمًا  نظامًالإلنسطططانية  تاألمة اإلسطططالمية هي األمة الوسطططل، فقدم  كانت، ويةالوسططططفقد حقق اإلسطططالم وأما 

 .العظيمة بقيم اإلسالمااللتزام في من َقصَّروا المسلمين هناك من  لكن بشهادة أعداء اإلسالم.

 غير مفهوم. حيث قال:  َاعّما اعتبره تناقضدبلوماسي فرنسي  يومَا وكان قد سألني

أنا ال أفهم كيف يكون الدين اإلسالمي حسب وصفِك لي بهذه المنطقية، في حين يخوض كثير من المسلمين في 

 ؟. أليس هذا تناقضوقد ابتعدوا عن النظام واألخالق هذه العشوائية

أصططول القيادة السططليمة،  له: وأين التناقض هنا؟ وهل ارتكاب سططائق سططيارتك الفخمة حادث ُمرّوع لجهله ب  قلُت

 ُيناِقض حقيقة فخامة السيارة؟ 

فعلَّق فورَا ُمرافقه الخاص وقد كان فرنسططيَا من أصططول عربية قائاًل: فعاًل الُمسططلم الفاشططل ال ُيمثل إال نفسططه. وقد 

ولم س من ِقبل غير المسطططلمين، حيث قالوا: وجدنا اإلسطططالم تحدث الكثيرون عندما وجدوا أخالق اإلسطططالم ُتماَر

 نجد المسلمين.

وعلى الرغم من تطرفه  ،"شاخت جوزيف"في الدراسات العربية واإلسالمية األلماني والباحث ستشرق الُم

  :إال أنه لم يستطع إال القول بالحق في تقييمه للدين اإلسالمي، فكان مما قال ،في بعض آرائه
 

اإلسالمي بتأثيره بقوة في الثقافات القانونية   والفقهالشريعة اإلسالمية     تتميز، وتميز اإلسالم بأنه دين ودولة "

في ، فوالدولة اتخذ أشططططططكاال مختلفة      إن النزاع بين الدين   .الدولة   التي جاوزته، وكانت سططططططلطتها فوق سططططططلطة        

 ،المسيحية كان هناك صراع من أجل السلطة السياسية من جانب هي ة كنسية منظمة تنظيما متدرجا ومتماسكا         

 قل مافلم يكن هناك  ،أما في اإلسالم  .القانون الكنسي أحد أسلحتها السياسية      ُيعتبر كان ،لياُعاسة  ئإلى ر ينتهي

طلقا إلى تأييد قوة منظمة، وعلى ذلك فلم ينشأ قل في اإلسالم    فالشريعة اإلسالمية لم تستند مُ     ة". يكنس ال" شبه ُي

نظم الناحية القانونية أن ُي ينبغيوظل المبدأ القائل بأن اإلسططالم هو دين  ،للقوى بين الدين والدولة حقيقياختبار 

 ."قائما ال يتحداه أحد ،حياة المسلمين في
 

 ":"شاخت ستشرقللُم راءاآلمن بعض و

يسططمى "الشططريعة"، والشططريعة اإلسططالمية    الذيمن أهم ما أورثه اإلسططالم للعالم المتحضططر قانونه الديني،  إن "

ميز أسططططلوب الحياة تختلف اختالفا واضططططحا عن جميع أشططططكال القانون. إن الشططططريعة اإلسططططالمية هي أبرز ما يُ 

عده قانونا على ذلك ما ُن فيوعالقاتهم بعضهم ببعض، بما  ،لجميع أفعال البشر ، وتفرده يعود لنظرتهاإلسالمية

  ".ساس المفهومات التالية: الواجب والمندوب والمتروك والمكروه والمحظورأ
 

 

 

 :"شاخت"ويقول 

عميقا في جميع فروع القانون عند أهل الديانات األخرى، من اليهود  اإلسالمي تأثيرا لقد أثر التشريع" -

شوا           الدولة اإلسالمية. فاليهودي موسى بن ميمون     فيوالنصارى، والذين شملهم تسامح اإلسالم وعا

دونته ُم فيتنظيمه للمادة القانونية  فيم( قد تأثر ببعض مالمح المؤلفات اإلسالمية 1204 -هـطططططط 601)



 نصططرانيةفي ال اليعاقبة والمونوفيزية ، ولم يترددتوراة( وهو عمل لم يسططبقه إليه أحد من اليهودشططنة )ِم
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 :"فظ لت هذ تيز خ لةس ل " ج يل لل صزخ للهول دء ز  هيزدت دج ء هذ  تي ه

َلِ،َنت    لرففففففف هيد حكو أ     يفت  د تمددقٌ   إلى  ال ب ونهذ للةففففففف ب   ت  صفففففففيزى للييلدنأ   ،د  ينل"

ت ح لهم  -ج   طدنمته للت ي ح جلةةيا  -لل،    ن نأ جإع يتهي  ي ٌز و ٌةايَ هي إز يً يٌ هل ي ييا لةس ل 

  ي جى  ن هم هذ للا،وب على لةت ف َ ال دهمٌ جيللا  أ للتي َّأ هذ للد،يا على د  همٌ جَظلَّلهم  ا ي تهٌ جسفففففف

لةسففف ل   هيٌ جلم  ا ض ٌعاي م ه،د دهع رففف لئب هيدحأ لس د لطوز لل ُّج يفذٌ ٌفَّهم  يفول  ضففف     إلى 

 ."  و ٌحًدلمتدلأ ال تنج أ  نعلنهم إال ِي

 المفهوم اإلسططالمي فيإن  سططابقا، بلبالمعنى المفهوم في الفكر الغربي  "دينية"ليسططت دولة الدولة في اإلسططالم 

 . الرئيس خدمة مصالح الناس دولة واجبهاوهي البشر، لكل عصمة أو قداسة لفعل  ع ْزَن

مفهوم الدولة المدنية أو مفاهيم الحداثة، بل يجب  نافي إطالقًاسططططططالمية للدولة ال ُيإلاالنطالق من المرجعية ا إن

 .أن يكون سبيال لالعتزاز بهويتنا ومكانتنا الحضارية والتاريخية

 تكونو الدولة،الدين عن  فصل: لماذا ال ُيقائاًل سألنييومًا، كان قد الفرنسيين في حواري مع أحد العلمانيين 

الفصل واألخذ ب ؟الغربيةكما هو الحال في الدول  ،فقل جهة نظرهالمرجعيات في المجتمع لرأي االنسان وِو

 .التجربة الفرنسية مثالللدين عن الدولة وحياة الناس وسلوكهم، كما في  التام
 

اييأ إلى   في الواقع نحن !مزاجهوتقلبات  هواء اإلنسان ورغباتهمرجعيات تعود أل: تقصد ُمبتسمة قلت له
 ي   ي هملول هذ تالن  لل ِّ ٌال تتغن   ا ب ل  ولاٌ ج يسب لةف ين هذ    ٌحوللهتنٌ ثي تأز يفنأ    مأ 
 تضمان    ي هذ لل ظيل لل ٌس يلذٌ جال  نوعنأ ،  على لل نل  و يا لتكون ِثتنكَتب    ِ د  ثلنأٌ جال جللِ 
 ميزض للا  ق هذ لل يدأ هذ للت لا.تن
 

على ُمقدرات الشعب  والدولةفعل على تسُلل وتحالف الكنيسة  ةجاءت كردقلُت له ُمستطردة: التجربة الفرنسية 

العالم اإلسالمي لم ُيواجه هذه المشكلة قل، نظرًا لَعملية وَمنطقية النظام  .الوسطى وعقولهم في العصور

 اإلسالمي.
 

 

 قال: إذَا فإنكم ال تعترفون في الديمقراطية.
 

 قلت له: لدينا ما هو أفضل من الديمقراطية، لدينا الشورى.
 

 قال: وما الفرق؟
 

  خص  صففن ء   لز هذ ٌ ثَ  لالعتديز  من  اسفف ِتٌن ٌه لد ي نع زٌء تأةا ع د ي  ذ للد  ، لطنأ له:  لت
 للاكنمٌ للمد إلى ل طايل ز يض هذ طا     حك تهٌ ٌج   هعن ٌج للا د  ال ةد ق ع  لل ظ   غض سفف قٌل ن
 ٌةفففايبج ٌجلل ،يل لل ففف   ديز السفففتةفففيزق ويهاتن ههذ للةفففوزى ٌ ي لل، لز. لتخيح هذ آزلئهم  ن   فففيجءجتن

 ح.صلنَ  ال ٌج حصلنَ  ل ي للخد ق
 

 
 .األرثوذكسية القبطية الكنيسة ) ةالمصري الميافيزية للكنائس نينتمو)الذين ، لل ص لفنن  عن البرادعييعقوب  نسبه للمطران السرياني 8
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  مض هذ للة عنأ  إع يا  و ٌ يلد  ، لطنأ  ي ةا للخل  على دلن  جٌ د  يدًلٌ جلرح  للا ب م،دأ: ن له  لتن

  يلل ِّج للم  ففففففنأ ثلنأللِ   ث  جللت،يلندٌ جل ع لف جللد   للا  ق خيلاأ ن حلتهي حد هذ  ذ ٌلتصفففففف هيت للدجل

 ت يدء للتذ ل ةولت  ج كث ق ٌللتصو ت  هذ ل يلدنأ على للاصول  ل نم د ٌلل ،نتأ  يزسيت لل ن    جين  ي

 ٌة  نأ. ال  نمت ميت ةلو هذ سي  ت  د للد  ، لطنأ  يفت ل ة  ذٌ  يالفا ل

 هذ لل فففففنيدق   صفففففدز ةيص و  ٌللغ  نأ للد  ، لطنأج لةسففففف  نأ للةفففففوزى  ن  للا ب إن :ٌ ضفففففًي له  لت
 هذ لل نيدق هإن لةس  نأ للةوزى ٌ ي ٌجل  أ للةمب ل تدلًا للتة  ع هذ لل نيدق تمم  هيلد  ، لطنأ ٌللتة  ع
 هذ لسف فففين ج ي ٌ ةففف  ًي فتييًيإ لن فففت ج ذ ٌللةففف  مأ هذ تم فففدت ٌجتميلى سفففدايفه    ذ ل تدلًا للتةففف  ع
 س يجءٌ    ع  هنه ل ِجَ  لم  ي  لاليتهيد سل أ  له ج الا لةلهنأٌ ة  مأ لل  اه على للد يا سل أ  إال للتة  ع 

 .للة عذ جللا لل للا ل  إطيز اكو أَ  ة  أللَد ل ألل ُّ تظ  ٌن     أ
 

عارض نه من حيث الجوهر ال ُيإال أقانون ديني،  هبالرغم من أنف فوعهٌ    ه  د لةسففففففف  ذ للتةففففففف  ع  يل:

ظمه المتعددة مترابطة بعضطططها مع يؤلف مذهبا متماسطططكا، وُن وهو ذو منهج منظم، ،الوجوهالعقل بأي وجه من 

 .لل، آن هذ جزدت للتذ دجدللان رد لك  ذ، بعض
 

 لل،ت  حيالت هذ  تنم َّ ٌفهي  دلن  ل زضٌ هذ لةه فففففيد  ،صفففففد    لم،يبج لل دع رفففففمتجن للادجد له:  لت
  ويود  و  ي ج  هي مت عٌلل ن لا ي أ ل سفففيس هذ ج ذ للةفففد دقٌ جللاييأ للموع   فففدب لل ففف  أ ٌج للخ أ
 لةعدلل.  اد للا ف ذ لل،يفون هذ ٌةً 

 

 للا ف ذ؟ لل،يفون هذ لةعدلل حكم  ويود ح،َي ج    يل:
 

 ٌة ى. دجل هذ للورمنأ لل،ولفن      ثن  هذ ج ويود فممٌ له:  لت
 

  ثً ٌ لالفت،يل ٌج لل فف  أ  هدف ٌحد م  د على تلول ن  د سفف تاٌن ٌه لد جتمد ل  جلا تمود  ففااف تخن  له:  لت
 ج  تاع هنهي  أ    صففففن قٌ ٌج  يفت طو لأ ٌ من أ ل دق  يل ففففم  علنه جتاكم علنه لت،دض  يتلنلل ففففن جييات
 للض لئب. دهع ط  و ع    ا ا ٌفت  توهن  ي  ي متن جللتذ لل مونٌ هذ لل ويودق  يلخد يت

 

 على اإلدمان أو للُجنون، األمر بك ينتهي سوف اللحظة؟ هذه في فعلك ردة تكون سوف ماذا ُمستطردة: له قلت

 تصططرف يكون سططوف اإلسططالمية، الشططريعة ُتطبق دولة في حدث لو نفسططه الموقف إن آالمك. لتنسططى المخدرات

 أن إما الجاني، هذا شطططأن في القرار عطاءإل عليهم، يالمجن أهل إلى بالُمجرم نيأتو سطططوف ُمختلف، لطاتالسطططُّ

 أو المال الواجب بقتل آدمي حرٍّ، عوضطططططًطا عن دمه      وهي الدية   دفع أو بعينه،  العدل  وهو بالقصططططططاص،  وايأخذ  

 الكريم. القرآن في جاء كما أفضل والعفو العفو،
 

 (14: "َوِإن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإنَّ اللََّه َغُفور  رَِّحيم " . )التغابن -

ضعت  ، والتي ُواتياآل العشر  آية، وآيات الحدود ال تتجاوز 6348 سترسلة: عدد آيات القران الكريم   لت له ُمُق

أنت بحكمة بالغة من لدن حكيم خبير. هل تخسططططر فرصططططة االسططططتمتاع بقراءة وتطبيق هذا المنهج الذي تعتبره   

 ؟اتآيعشرة فريد من نوعه، فقل ألنك تجهل الحكمة من وراء 

 

 :في االقتصاد نواُزالتَّ
 

سألني أحد وأذكر  صاد   أن  سمالية      الالتينيين المهتمين باالقت عن الفرق بين النظام االقتصادي في اإلسالم والرأ

 واالشتراكية.
 



سمالية ، ُقلت له: بخصوص حرية التملك  الملكية  ،في االشتراكية  أما .الملكية الخاصة هي المبدأ العام  ،في الرأ

 متنوعة:بملكيات ذات أشكال السماح  ،في اإلسالم .العامة هي المبدأ العام
 

 .الملكية العامة: وهي عامة لمجموع المسلمين مثل األراضي العامرة

 .ومعادنملكية الدولة: الثروات الطبيعية من غابات 

 هدد التوازن العام. تكتسب فقل عن طريق العمل االستثماري بما ال ُي :ملكية خاصة

 

 ؟االقتصاديةقال: وماذا بخصوص الحرية 
 

الحرية االقتصططادية  ةصططادرُم ،في االشططتراكيةأما  .حدود بال االقتصططادية الحرية تركُت ،في الرأسططماليةقلت له: 

 تمثل في:ييعترف بالحرية االقتصادية في نطاق محدود  ،في اإلسالمأما  .تماًما
 

 

 بناًء على التربية اإلسططططالمية، وانتشططططار المفاهيم اإلسططططالمية في المجتمع من أعماق النفس النابع  ذاتيال التحديد

با، ر، والرِّيسطِطتمنع أعمااًل محددة مثل: الغش، والَمالتي محددة التشططريعات لاالذي يتمثل ب موضططوعيال والتحديد

  وغيرها.

 

 واآلخرة،ضططططططهدين لقبول الظلم والمعاناة، ويتركهم يحلمون بالجنة الفقراء والُم اهفيون، يتعاطكاألالدين  قال:

 سلمين، وغيرهم من المتدينين.، مما تسبب بتخلف وفقر الُمثرواتلالستحواذ على الألغنياء لُيعطي الفرصة ل
 
 

جلك   لد هيٌ  لأ لل ولزدإ  يفهي ٌج حتى   دب مت ميت للدة  أ لم تةهد للا،  جللظلم لاليت يعذ لل ن قلت له:
 .للايحش  ىإال   دب للِغ ظه  ع ال  دهيلا،  لل ن  ولزد يٌ سوا تو  عمد ي ع  د  هي ج  دب  ن

 
 

 

 تجددة.تلبية احتياجات اإلنسطططان الُمعدم قدرة الموارد الطبيعية على ب ،الرأسطططماليةفي  إنه في حين سطططاد االعتقاد

لق اهلل تعالى َخأن  اإلسالمن بيَّكان قد التوزيع، وى اإلنتاج وعالقات التناقض بين ُقبوجود  االشتراكيةوتحدثت 

ن في اإلنسان ذاته شكلة تكُمأن الُمولبي احتياجاتها جميًعا دون قصور ونفاد.  للبشرية من الثروات الطبيعية ما يُ 

 عدالة التوزيع.التزامه ب، وعدم بشكل سليم لثروات الطبيعيةلامه بعدم استخد

حاسبة ُمعلى الُمؤمن يحث و ُمتيقظًا، ضميريجعل الالتزام ومسؤولة، إنه  الدين الواقع هو أن ستطردة:قلت له ُم

وهو يأخذ السططبيل، بر اععن ؤمن مسططؤول عن نفسططه وأسططرته وجاره وحتى  صططغيرة وكبيرة، الُمكل في  هنفسطط

 فات ُمدمني األفيون. ِص منهذه وال أظن أن باألسباب ويتوكل على اهلل، 

 ُقلت له: أفيون الشعوب الحقيقي هو اإللحاد وليس اإليمان. 

 ضحك وقال: لماذا؟

ُقلت له: ألن اإللحاد يدعو أتباعه للمادية، وتهميش عالقتهم مع خالقهم برفضهم للدين والتخلي عن المسؤوليات 

، مله يحلو ما وا، فيفعل، بغض النظر عن العواقبهاوناللحظة التي يعيشططططاالسططططتمتاع بوحثهم على  ،واجباتوال

 .حساب أورقيب أو حسيب، وال بعث  وجود بعدمين معتقد

 دمنين حقًا؟وسألته ُمباشرة: أليس هذا وصف للُم

 قال: نعم صحيح.
 

 

 

 

 قال: وكيف حقق اإلسالم التوازن االجتماعي؟
 



لأ َج تخلاون هنهٌ جٌال تكون ل  ولل دن    لل،ولعد للمي أ هذ لةس لٌ ٌن لل يل  يل ل  جلل يس  ن إن  له: نلت 
 ٌللا، لا جلل  فففي ن  ع  ط  و للج يق  هإفايب ف فففدأ   فففن أ ِ  دجن لةسففف ل   ج لل يل  َ   عج ٌل ي نيا ن  

 ج ذ عديدق ت يعد لةف ين على تغلنب ةايت للدال جللم يا على فول ع للةح جللدخ .
 

 َواْبِن َواْلَمَساِكيِن ۖ  َواْلَيَتاَمى ۖ  اْلُقْرَبى َوِلِذي َوِللرَُّسوِل َفِللَِّه ۖ  اْلُقَرى َأْهِل ِمْن َرُسوِلِه ۖ  َعَلى اللَُّه َأَفاَء مَّا " -

 ۖ    َفانَتُهوا َعْنُه َنَهاُكْم َوَما َفُخُذوُه الرَُّسوُل آَتاُكُم َوَما ۖ    ِمنُكْم اْلَأْغِنَياِء َبْيَن ُدوَلًة َيُكوَن َلا َكْي السَِّبيِل

 (7".)الحشر : اْلِعَقاِب  ُدَشِدي اللََّه ِإنَّ ۖ    اللََّه َواتَُّقوا

 َأْجر  َلُهْم َوَأنَفُقوا ِمنُكْم آَمُنوا َفالَِّذيَن ۖ    ِفيِه مُّْسَتْخَلِفيَن َجَعَلُكم ِممَّا َوَأنِفُقوا َوَرُسوِلِه ِباللَِّه آِمُنوا " -

 (7".)الحديد : َكِبير 

 (34ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم ".)التوبة:الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَلا ..." -

 .للم   لك   يدزلةس ل على  اثج   ي 

 َفُيَنبُِّ ُكم َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاِلِم ۖ  ِإَلى َوَسُتَردُّوَن ۖ    َواْلُمْؤِمُنوَن َوَرُسوُلُه َعَمَلُكْم اللَُّه َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوُقِل " -

 (105".)التوبة : َتْعَمُلوَن ُكنُتْم ِبَما

 
 

 ى لنس على ٌن  اهول لةس ل للغِ  لل منةأٌ   توى  لضد       توى ل ه لد جلزتاع لةس لف  لةس ل  جح ل 
 ج تججد ج اج ج تصدب ٌ ًضي.  ج  ك  تلدنأ للايييت للض جز أ ه،     ٌن   لا لةف ين  ي  أ   ج لدس

 
 (67"َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما". )الفرقان :  -

 
 

  كِّ ه    إ فففديع حيييته للضففف جز أ ج   ي هيلا،ن  هذ فظ  لةسففف ل  و    لم  ظا     فففتوى    لل منةفففأ   
 ين هإحل  ٌٌ ج ،دز  ي  ت فففع   فففتوى لل منةفففأ  ت فففع لل دلول للول مذ للا،  ح فففب   فففتوى لل منةفففأ هذ  لده 
من أ ٌسفف ق  نعدل حصففول ٌةففدح   ثً ٌ  هي   ففت،   جل َعلى عيئلأ    حني ق لل تميزف علنه هذ  نمت ٍع  ي 

 ين ٌل  )  فففففلً يجعلى  ال هيلتول ن  م ذ إي يا    ه د  ٌ للا،ٌلولن لوًفي     نمتد   هيٌ  فففففت،  على   جل  ن
 مت ع هذ حلا للو ت. يل،دز للاء  ت يسب جإ كيفنيت لل ن ح ًني(

 
 

هيل  لم ٌةو لل  لم ٌ للميلللتكيه   لل مت ع. ج تا،و حلا    ة ل تلدنأ حيييت ي نع ٌه لدج ض   لةس ل 
 .جإال ٌث ول ي نًمي محتاج ٌال  ظه   ن هم  ج ايلته جليدأ علنه ج     ي هإن على لل  ل ن 

 

 ل   ين ٌةنه حييأ هذ  ين ج    نْ ل هٌ جال  ظل ه ال لل  لم ٌةو لل  لم": علنه للص ق جلل  ل لل دذ ل ي
 ل  ست ه   ل ي ست  ج   لل،ني أٌ  ول    يت       أ ع ه ل  ه د    أ   لم ع  ه د ج   حييتهٌ هذ
 .11 "لل،ني أ  ول
 

 ،بنائها المراهقين وصططططططديقتها لزيارة المركز    أجاءت مع  كولومبية، قد  ةيضططططططا لزائرأقصططططططة جميلة   أذكر هنا 

، وقد محيث كانت نهاية الدوام، ولم أتمكن من اإلجابة على جميع أسطط لته ،ولألسططف جااوا في وقت متأخر جدًا

مرا. في صطططباح اليوم التالي أخفي ن السطططيدة الكولومبية ُتأدقيقة، لكنني شطططعرت  15ما بوسطططعي خالل  شطططرحُت

ى أن ُأكمل حواري معك، ألنني عندي نني ُمصططره علإوقالت لي:  ،عادت السططيدة وأوالدها فقل بدون الصططديقة 

 وُأريد أن أجد إجابة على هذه األس لة. ،سالم منذ سنواتإلأس لة تمنعني من ا
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 .معي اليوم كامال ،أس لتكنا جاهزة للرد على أ ،ي سؤالأقلت لها: ال تترددي في طرح 
 

سا ء جت ،لذ  ع  ٌ  ي ه،يلت: ٌفي تم هت على ةد ،ه  ن ل أ هذ  لدٍ    س ل  ة جيذٌ جٌةد ت ذ ٌفه هذ لة ل 

 ت ع  هاه لل ، أ    ٌفي لم  ٌج ٌمنب دعيئ ي    ن فدعو ل  هنن ٌ كاذ  ٌلى طدنب ع د ي ف  ض    إفا ب   علن ي ٌن  لنس 

 ن فففأةففاٌف ففي  مففب ٌ فففي  ففيعت،ففيدءأهفف ٌ  مت ذ     دول  ففال للففد  لل ،ففيا للتذ   ج ففيفففت  ففاه لل ، ففأ ِ  ٌ ففدًلٌ

 . ي سديب

ها بحاجة لمن يشرح  نَّأو ،سلمة خت الُما تعرفه هذه األّمتعرفين عن االسالم أكثر مِ  ِتلألسف أن  عاللها: ِففقلت 

وقال سبحانه وتعالى"   ،دين عمل في الواقع ، فاإلسالم علومة الصحيحة الَم عطيِكسلمة لم تُ خت الُماأل ،لها دينها

فالتوكل يقتضططي العزم  ،بالتوكل وليس بالتواكل يأمرنا واهلل سططبحانه وتعالى. 12"اعملوا فسططيرى اهلل عملكموقل 

  .كمهم التسليم بعد ذلك لقضاء اهلل وُحواألخذ باألسباب، ُثوبذل غاية الطاقة 

، وبهذا يكون 13"اعقلها وتوكل ":على اهلل توكاًل ةن يترك ناقته سائب أراد ألمن  لاوالنبي صلى اهلل عليه وسلم ق  

 التوازن المطلوب.الُمسلم قد حقق 

 

وأذكر أنني أمضططيت معها يومًا كاماًل في اإلجابة على أسطط لتها، فقالت في نهاية    ،كثيرًا بإجابتيالزائرة فرحت 

نها فوج ت قبل ستة سنوات بإسالم زوجها الذي لم يكن يعتنق أي دين من قبل، ولم يكن له اهتمامات     إ ر:الحوا

، لكنها  لده، وقد دعاها لإلسططططططالم     جميع األسطططططط لة التي طالما دارت في خَ     بررًا لها أنه وجد أجوبة على    دينية، مُ 

ترددت، ألنها ال زالت لديها شططططُطكوك واسطططططتفسطططططارات عن نقاط كثيرة، وأخبرتني أنها وهلل الحمد وجدت جميع  

 اإلجابات على أس لتها خالل حواري معها.
 

 

 الخالصة:
 

ي الحاجات الروحية لبِّتوازن ُين ما يتطلع اليه الناس هو دين ُمإ تكونٌٌن لالسففففف ل   ظ  للانيق   ي   دغذ ٌن 

د عليه وهو المبدأ الذي شططدَّلوسطططية، إلى ا الحاجات المادية لإلنسططان. الدين يدعو همِّشوال ُي ،نى عنهاالتي ال ِغ

صطططحح الخطأ الذي وقعت فيه لُي ،محمد صطططلى اهلل عليه وسطططلم  الدين السطططماوي الخاتم الذي جاء به خاتم النبيين

 ،لخرافاتاوبالتالي أدَّى إلى انتشططار  ،فقل فهوم الدين وربطه بالروحانياتَملتشططويه والذي أدى  ،األمم السططابقة

ومآرب هداف ألتحقيق ُمسطططططتغاًل أن الدين أصطططططبح إلى  إضطططططافَةلية. صطططططرف الناس عن الدين بالُكإلى ى أدَّا ّمِم

ما ُيدعى "العلمانية دفع كثير من الدول التباع نهج ما ضغل على الشعوب، وهذا   للكوسيلة   ُمستخدماً و ،خاصة 

 فصل الدين عن الدولة."، وهو 

لكن ابتعاد المسططططلمين عن دينهم الصططططحيح و ،والشططططيوعيةفشططططلت الرأسططططمالية ، بينما اإلسططططالم كمنهج نجح وقد

نسطططططبة الملحدين بازدياد األخيرة في العقود سطططططاهم ، اإلسطططططالم بصطططططورة صطططططحيحةوعجزهم عن نشطططططر مبادئ 

لجهلها بالدين الصطططحيح وفسطططاد ما ُيعرض  والمشطططككين والحائرين في العالم، وَبَدَأت البشطططرية تكفر بكل العقائد

رف بأن إال واعت –مهما كان موقفة منه  -درس اإلسططالم وحضططارته إنه ما من ُمسططتشططرق   عليها من ُمعتقدات.

 .اإلسالم دين ودولة
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