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التقوى

كلمة �لتقو�

هذ�   � �حيم  'قلب  َيِقٍظ  ِضمٍ$  من  ما 
�ملا/ية  لطغيا1  قلقه  عن  'ُيعر�  �ال  �لعا� 
�إلنسا1  سلو�   � �ألخالقية  �ملبا/�  على 
�تلف  على  �لعاملية  �لساحة  على  ¡د   'ما  �حلديث. 
شاهد  خ$  '�لسياسية  '�القتصا/ية  �الجتماعية  �ألصعد	 

على هذ�.
�لر'حية  �لقيُم  هو  �ملا/ية  �لعقلية  �ستهدفته  ما   ;'  1�
'�ملبا/� �ألخالقية حيث جعلت �ملصلحة �ملا/ية على هر4 
ما   �>� Fا  قيمة  ال  '�إلنصا¥  '�حلق  فالعد;  �هتماماִדا. 
ِقيست مبقياª �لربح '�خلسا�	  'مبقياª �لشعا� �لز�ئف: 

�لغاية ت�8 �لوسيلة.
'ال شك 1 �حلضا�	 �لغربية قد بلغت <�'ִדا � �مليا/ين 
�لعلمية ''صلت  �� مستويا� جد عالية من حيث كمها 
'نوعها. فبقد� ما تز/�/ �هتماًما باملا/يا� بقد� ما تنحد� 
تلقائيا على �ملستو± �ألخالقي '�لر'حا� °و �حلضيض � 

هو	 سحيقة باطنها �لفسا/ '�ال°ال;!!
 ��1 ما يسو/ �ملجتمعا� �لغربية �الستهالكية من متناقضا
خالقية على �لصعيد �الجتماعي من تفكك سر� 'نسبة 
بالرجل  �لرجل   ´�'µ' �لشرعية  غ$   �للوال/� مرتفعة 
هذ·  مب¸   � �لعميقة  �لشر'¹   �� يش$   ،	باملر  	'�ملر
 1 �صطالحا  يليق  ال   ��لتر/يا هذ·  ظل   �' �حلضا�	. 
من  �ملع¸  هذ�   � مبا  "حضا�	"  �حلضا�	  هذ·  نسمي 
/الال� لغوية. �1 �حلضا�	 تشمل � لبها �لتعريفي �ملبا/� 
� �لسامية �لº تنهض باإلنسا1 ما/يا �µألهد�¥ '�إلجنا�'
خيه  كر�مة  �حتر�4  معا�  فيه  ُتثقف  'بالتا�  'سلوكا. 
�إلنسا1 'مؤ��µته. 'هكذ� يكتسب �لسعا/	 'يعم �لسال4 
�لعا�. '�لسؤ�; �لذ� يطر½ نفسه � هذ� �ملقا4: هل تتمتع 

�حلضا�	 �لر�هنة ֲדذ· �ملو�صفا�؟

يفرقو1  �لغربية ال  �حليا	  بنمط  �ملعجبني  �لكث$ من   1�   
�لبعض  لذلك جند  �حلقة 'مظاهر �حلضا�	،  بني �حلضا�	 
 Âشبا�  �'شعا�� 'ما/يته  �لعيش  برفاهية  �حلضا�	  ُيقيِّم 
 ºل� �ألخالقية  '�ملو�قف  للقيم  �عتبا�   Å/  1'/ �حلاجة 
 ºإلسالمية �ل� 	1 تر�فق كل تطو� ما/�. فاحلضا�Æب 
مع¸  �لبشريَة  لقَّنت   ºل�' منجز�ִדا  بشمس  �لدنيا   �نو�
�ال  �لرفيع  �ملقا4  هذ�   �� تصل   1 Fا  كا1  ما  �لتحضر 
�أل'�ئل  �ملسلمني  فكر   � �حلنيف  �لدين  مقاصد  بترسيخ 
كل   � ¡دثو1  جعلتهم   ºل� �ألخالقية  �ملبا/�  'ترسيخ 
�لصعيد  على  'علمي  فكر�  �نقال�  عظم   ��ملجاال
�ملا/�  بني  ]ع  �لذ�   ÉاÆإل� تأث$·  بلغ  'لقد  �لعاملي. 
�ملذ�هب   Ìش بتقدير  �لسمو  من  عالية  /�جة  '�لر'حي 
�إلسال4  خصو4  يفتخر  حني   � '�الجتماعية.  �لفكرية 
صحا� �حلضا�	 �لر�هنة مبا حرµ'· من �قي 'تقد4 � 
Ïاال� علمية عديد	، 'يعزلو1 �لقيم '�إلميا1 عن �لفكر 
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غ$  من  �إلسالمية  باحلضا�	  �ملعجبني   1 '�لسلو�، جند 
َيعز'Ðا �� �إلسال4  �جنا�µִדا  �ملسلمني حينما يستذكر'1 
'ليس �� �لفكر �لبشر�. 'يطلقو1 عليها تسمية "�إلسال4 

“Islam  Empire of Faith” -  "1إلميا� 	حضا�
 �'ال شك 1 جنا½ �ملنهج �لربا� � �شباÂ كل �لنـزعا
�ملصلحة  ¡قق   1µمتو� بشكل  '�لر'حية  '�ملا/ية  �لفكرية 
�حلقيقية لإلنسا1 كفر/ 'كمجتمع. �1 عاملنا �ليو4 يعا� 
�حلائط 'شوهت   Öبالقيم عر خالقية ضربت  µمة  من 
�لضم$  صحو	  ند�ُ×  صا�   Ìح �لنبيلة  �إلنسانية  �ملفاهيم 
�ملظلومني '�ملستضعفني فوضى،  '�لفضيلة غوغاً× 'نصرُ	 

'�لعيُش � كنف �طا� /يØ �جعيًة.
'�حلر� بنا 1 نتسا×; � ظل ما تشهد· �لساحة �لعاملية 
عند  '�لعد�لة  '�لسال4  �خل$  قو±  ين  طويلة:  فتر	  منذ 
حضا�	   1 شك  فال  �ملستضعفة؟  �لشعو�  على  �حلكم 
حضا�	  باألحر±   ' مزعومة  حضا�	  هي  �ليو4  �لعا� 

�لدجل �لº بيَّن �ملصطفى � بأفصح 'صٍف 'كلم ما/يتها 
حيثما   �'�خل$�  �للثر'� '�ست�Ùفها  'سطوִדا  'جو�ها 
/جلها  �لر�هن  عصرنا   � '�ضحا  صبح  فقد  كانت. 
'معدÐا، �< فرضت على �لشعو� �لضعيفة �قًّا �قتصا/يا 
فأين عد�لة  �ستعمرִדا 'Ðكت مقوماִדا.  بعدما  'سياسيا 
�حلضا�	 �ملعاصر	 من  عد�لة �إلسال4 �لº حرمت �الستعبا/ 

'�لطغيا1 '�الستغال; � شÌ صو�·؟
 �� قر�  �لسلوكية  �لناحية  من  �µلت  ما  �ليو4  فالبشرية 
عصو� �ملاضي �لذ� فتك �لَقو� فيها بالضعيف. 'بالتا� 
فإ1 �لعقلية �ملا/ية 'سلوكيتها هي حالة خالقية متر/ية ال 
ترتبط بزما1 ' مكا1، بل جند Üثا�ها � حضا��� غابر	 

عند �لبحث � سبا� سقوطها '�Ðيا�ها.
لقد �سم �لدين �حلنيف لإلنسانية ]عا× �ملنهج �لسليم � 
 X'مسلكا، 'جعل من �ألخال 	لتفك$ '�لسلو�.. عقيد�
'�لقيم لبنة � تقد4 حضا�� سليم 'عا/;. 'ֲדذ� �لصد/ 
سد�ها   ºل� �خلالد	  �لتا�Ýية  �لنصيحية   �� نش$   1 نو/ 
 ªلكنغر� عضا×   �� �هللا-  -�يد·  �ملؤمني  م$  حضر	 
حيث  مؤخر�،  ملقر·  حضرته  µيا�	  خال;  �ألمريكي 
كل   � بالعد;  تتمسكو�   1 "عليكم  تلخيصه:  ما  قا; 
�ألحو�;، '�1 � تقيمو� �لعد; فلن تتمكنو� من �ملحافظة 
 1على حكوماتكم مهما كانت قوية. فعلى �ألمم �لقوية 
تر�عي �ألمم �لضعيفة، 'هذ� ضر'�� جد� إلقامة �ألمن. 
فيجب 1 جتلس �ألمم كلها � Ïلس �ألمن 'هيئة �ألمم 
�ملتحد	 على قد4 �ملسا'�	. 'Æب ال ميّد بلد عينه �� ثر'	 

بلد Üخر." 
'فقنا �هللا '�ياكم إلحال; �ألمن � عاملنا �ملضطربة حو�له، 
 �� �حلمد هللا   1 /عونا  'Üخر  'يرضا·.  ¡به  ملا  'هدنا 
�لعاملني '�لصال	 '�لسال4 على شر¥ �ملرسلني سيدنا �مد 

اإلسـالمية  باحلضـارة  املعجبـني   ...
مـن غa املسـلمني حينما يسـتذكرون 
إجنازاتهـا َيعزونهـا إ� اإلسـالم وليس 
إ� الفكـر البشـري. ويطلقـون عليها 
تسـمية "اإلسـالم حضـارة اإلميـان" 


