
ُتنظم  �لسامية  �ألخالقية  �ملبا��   �� معلو� 
�لو  �ال  ��لشعو�،  �ألفر��  بني  �لعالقا& 
�لثقافا& منها / تر�ثها �معتقد�ִדا مع �ختال' 
�لسنتها ��لو�6ا مما 4عل �لقيم �ألخالقية لغة مشتركة بني 
�منا � �ألفئد8  �تستوعبها  �لعقو;  تتفهمها  �إلنسا�  ب@ 
حاجة IJ ترHا� يشرحها �� يكشف كنهها لآلخرين. 
�لرحيم على Pلك �لذM يترفق  �لبشر يطلقو� ِسَمة  فكل 
�Yة �لعا�; على من ينصف �ملظلو�، �غP Vلك  ،Zبالضعفا
من ِسَماٍ& خيِّر8ٍ _مو�8 جند �لنا[ قد تو�فقت نظرִדم / 
Jطالh هذf �ملسميا& على من تنطبق عليه / �خلصائص 

.jلسلو����ملز�يا 
�قد يتساZ; �لبعض كيف �مكن للبشر �إلHاl على �� 
 �J فيها!؟  �لكثVين   pسقو من  بالرغم  مذمومة  �لرP�ئل 
 qته، مبعsجل �لنا[ على صو�مرّ� Pلك هو خلق �هللا عز 
قابلية ��ستعد�ً�� لالنصباw بصفا&  �نه ���l / فطرִדم 
��لفضيلة ��مليل Jليها فطريا، كما Pكر سيدنا _مد  Vخل�
�ملصطفى �: "خلق �هللا }�� على صوsته". ففي ��قع �ألمر 
�لرPيلة   �P� �لفضيلة  �ستحسا�   / �لبشر  تو�فق  ِسرَّ   �J
�لنفس   / �لد�خلي  �لنظا�  هذ�  هو   Mلفكر�  lاHباإل
 w8 على �النصباsلقد� Iجد فيه �هللا تعا�� Mإلنسانية �لذ�
�ل�  �لتشبيهية  ��التصا' بصفاته  Iتعا�بصبغته سبحانه 
 �� له   8sنه ال مقد� ��عًما  منها  ل  �لتَّنصُّ �حد  ال يستطيع 
تر �J.. فكما �� �هللا جل  يتصف بالر�ة �� �لشكر ��  �لسِّ
 s�مبقد كذلك   ..sستا�  sشكو� �sحيم  �sا�  جالله 
�إلنسا� من حيث �لفطر8 ��لسلوj �� يعمل ֲדذf �لفضائل 
قا;  �لفطر8،  �ين  �إلسال�   fيؤكد ما  �هذ�  ֲדا.  �تصافا 
َلُه  �َنْحُن َ ِصْبَغًة  �هللا  ِمَن  َ�ْحَسُن  �َمْن َ �هللا  ﴿ِصْبَغَة   :Iتعا

َعاِبُد�َ�﴾ (�لبقر8: ١٣٩)

  لقد شكك كثV من �لفالسفة �علماZ �الجتماl �لغربيني 
�إلنسانية  �لفطر8  مع  ��لفضائل  �لقيم  تو�فق  Jمكانية   /
��عمني �6ا قيو� يتوجب نزعها �كسرها، �عللو� �فكاsهم 
علم   sستا ��هية حتت   &�Vنظ� كالمية  بسفاسف   fهذ

!lعلم �الجتما lقنا��لنفس 
 Vفكث ،Zلدهشة / شي� � �J هذ� �ألمر ليس من �لغر�بة �
�يتبنو�  �ملنحى  هذ�  ينحو�  �ملسيحي  �لغر�  �ساتذ8  من 
�ملعرفة �لباعث �حلقيقي �ذf �لنظرية �جرثومة  .Z�sآل� fهذ
 ;�منوها 4دs بالقا�s �للبيب �� يعر' �� �ملسيحية هي �
�لبشرية �تو��s �لذنب!  من قالت بنظرية جناسة �لفطر8 
�هي P�ִדا �ل� �صر& على مقولة �ستحالة خال� �إلنسا� 
 &����من �ملعصية بتعاليم �لشريعة ��عما; �ل� ��لتوبة بل 

�لطني بلة حينما �عت�& شر�ئع �هللا �ملقدسة لعنة!!؟
ما  �ل�  ��لقو�   &�sلتيا��  Z�sباآل يعج  �ليو�  عا�   �J
�نفكت حتاs� �لفضيلة بالرPيلة مبختلف �أل���& ساعية 
 sطاJ / جنسي� Mفكر sحتر IJ لد�عية� حتقيق نظرياִדا 
 fجت هذ�s حلاجة، فكلنا يعر' كيف� lشباJ &�sشعا
بعصر  �إلنسانية  لتبشر  �لصيحا&   fتعالت هذ��لدعو�& 
جديد  تنمحي فيه �لقيم ��ألخالh �ل� sسختها منظومة 

تربُّع الرذيلة
فوق أنقاض الفضيلة
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كلمة �لتقو�٢



تعاليم �لسماZ لتحل _لها قيم جديد8 �طر�� حيا8 �تلف 
يسو� �لعا� / نظا� �خالقي عاملي جديد تتربع على عرشه 

�لرPيلة فوh �نقا� �لفضيلة!!؟
ع�  �جلديد8  �لثقافة   fهذ �جوهنا حاصرتنا  �لينا  فحيثما 
�تلف �لوسائط لنجد �نعكاساִדا �}ثاsها �لسلبية قد غز& 
�حلضاsية  �شخصيتها  هويتها  مسخت  صاعد8  �جياال 
��لثقافية ��لر�حية مبا جنم عنها من �سقا� على �ملجتمع، 
�بانعد�� �لتوعية ��لتوجيه ��لتربية �لدينية �لصحيحة ��خل 
�لألسف  �ملختلفة  �إلعال�  �سائل  �ع�  �خاsجه  �لبيت 
��إلسالمية  �لعربية  �ملجتمعا&  من   Vكث َفَقد&  �لشديد 
خصائصها �لذ�تية �خسر& جيال كامال كا� َحرًيا ֲדا �� 
حتافظ عليه �متنحه من سبل �لوقاية ��ملناعة ما يقيه �يؤهله 
لفهم كيفية مو�كبة �لثو8s �ملعلوماتية ��لثقافية ��ائلة �ذ� 
�لدينية  ��اللتز�ما&  �ألخالقية  بالقيم  �لتمسك  مع  �لعصر 
 Msننا نأسى �ذ� �حلا; �ملزJ .ال بديل��ل� ال غq عنها 
�لتنبيه  من  بالرغم  �ناشئتها،  �ألمة   hخال� �صا�   Mلذ�
�لعظيم �لذM شد� على ضر�8s �هتما� �ملسلمني  �لقر}§ 
��جباִדم �لر�حية �صيانة ¨تمعاִדم ��جيا�م �بأخالقياִדم 
من �ال©ر�' ��مناp حيا8 �عا��& غJ Vسالمية. Jنه ملن 
��عي �لدهشة ��حل8V �� جند ¨تمعاتنا �ملسلمة �هي على �
ما هي عليه من �نسالª تا� عن ��بيا& �ألخالh �ملحمدية 
�لغر�Z / حني ال »رj �ملشرفو� على صحة �خالh �ألمة 
ساكنا �ال يبد�� �M �هتما� �� Jحسا[ بالغ8V على كر�مة 
سيد �ألطهاs سيدنا _مد �ملصطفى  � �لذM كانت بعثته 

!hألخال� �sمتاما ملكاJ
�لطال¬   IJ ال  �لصال¬   IJ �ملسلمني  معشر  يا  فهلمو� 
�سنة  �هللا  كتا�  على  �تصرفاتكم  �خالقكم  ��ْعِرضو� َ
sسوله �لكرمي لَِتَرْ� ما �نتم عليه من سوZ منقلب! ��يقنو� 

حق �ليقني �� صالحكم فيه صال¬ �لعا� �فسا�كم من 
�حد�  �كيف   � �ملصطفى  6ج  �sستم  فهال   ،fفسا�
��لعمي  Zجعلت �ألمو�& �حيا �لقلو�  / 8sصالحه ثو

!fفيضو��يبصر��! فاقتبسو� من ضياZ �ملصطفى 
فالبشرية �ما� منـزلق �خالقي خطV يهد�ها بفعل �نعد�� 
صفوفا  �خذ&  �ل�  �لرPيلة  �مذ�هب  �ملنكر  عن  �لتناهي 
متقدمة / �تلف �جلبها& نتيجة سعي �لعا� �Z�s �ملا�يا& 
��ملصا¯ ��ملكاسب ��� �M �لتز�� بضو�بط �لقيم ��ملبا�� 
� �حلث عليها!؟ �قد ال »تا° �حد منكم كثVً� من �لتدليل �
�عتدمت s±يته �Yاعه  ما  ��ل��هني على  � سوh �حلجج �
من �حو�; �لعا� �الجتماعية ��لسياسية �هيئاته �ألممية �ل� 
�مبا�� �لعد; ��لنـز�هة  hسقطت �بسط قو�عد �ألخال�

من تعامالִדا ��سسها.
 ;�  �J كر�مة �إلنسا� / خطر ما ��مت عالقا& �ألمم ��لد
 sلضر� hحلاJ حلرما& بغية� jنتها�� jلشر��يشوֲדا �لظلم 
��لد��Z كوسيلة للضغط ��البتز��،  Z�منع �لغذ �� �Pأل��
فالسبيل   .�����لعد ��لقهر  �لظلم  مظاهر  من  Pلك   Vغ�
�أل�حد �لذM على �ألمم �لعمل من �جله لدفع �لشر هو 
 Mيلة بسال¬ �لفضيلة، فهي �لسال¬ �لوحيد �لذPبة �لرsا_
�J �ستخدمته �إلنسانية ³د �Jخال� �مكنها تغيV �لعا� 
�هز� كل �لشر�s �ملنبعثة من �لرP�ئل �ملستحكمة. فاملجا; 
�لسال¬  ֲדذ�  �لشعو�  تسلحت  فم´  للجميع،  مفتو¬ 
Jنسا�  نفس كل  قابلية /  له  �هللا  �جد �  Mلذ� �ألخالقي 
شريطة تزكية �لقلو� من �لشر�s، �مكنها }نذ�j �لنجا¬ 
��إلقر�s بأ� sسالة �إلسال� قد جاZ& صدقا �حقا حينما 
�sبعة  منذ  �حلقيقة   fֲדذ  � �ملصطفى  _مد  sسو�ا   Zجا
ُبعثت ألمتم  عشر قرنا مفصحا عن مقاصد sسالته: "Jمنا 

."hألخال� �sمكا

٣
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