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التقوى

كلمة �لتقو�

املناخ االجتماعي � اإلسالماملناخ االجتماعي � اإلسالم
تفقد   ،yال�ال�  �  Dملجتمعا� تبد%  عندما 
@فر�طها  بسبب  لالنقال�  �تتعر�  تو���ا 
ينـزلق  �حليو�نية..  للغر�ئز  �الستجابة   �
�لنا� � ها�ية �لتر\� ��النتكا�. �قد ال ُيالَحظ هذ� 
على مستو�  �ألنشطة �الجتماعية ��لثقافية، �لكنه يكو? 
��ضحا على �ألغلب � �لعالقاD �إلنسانية، ��لك من 
 ?�\ Dسلو� �لتفك;  �ملنصا£ @< تلبية �لرغبا% yخال
هذ¥   Dفحا� ما\ية،   �% %خالقية  حو�فز  بأ�   bالهتما�
عنها  عّبر  �ملستهلكة   Dملجتمعا� لقب  على   Dملجتمعا�

فنا? حا�~ بأ�ا نا} ملتهبة تلتهم كل ما حو�ا.
�عال�! على �لك %صبح � �لغر� مفهوb �عتبا} �جلنس 
حافز� طبيعيا ينبغي �الستجابة له \�? %� مو�نع هو �لر%� 
 � �لتقليد�  �حليا»   yيتحو� �لعصر.  مع  متاشي¬  �ألكثر 
�حلديث بني �لنسا» @< شي» مهجو} من %مو} �ملاضي، 
�ملكشوفة   Dملناقشا��  ،yلتبذ�� ��لسفو}  �لعر�  �يعت� 
عن   bعا تعب;  °ر\  حتفظ..  بال  �لفاضحة   Dالعتر�فا��

�حلقيقة.
عن  ²تلف  �جتماعي  منا³  خلق   >@  bإلسال� يهد´ 
 yهذ� �لر%�.. �ختال´ �لربيع عن �خلريف. فمن خال
�حلنيف  �لدين   ?% نتعلم  للمجتمع..  �إلسالمي   bملفهو�
بال  ُتركت  لو  �ل¶  �لطبيعية..   Dلرغبا� �يهذ�   bِّيقو
ضابط ألشاعت �لفسا\ � كافة �لعو�طف �لبشرية على 
 Dحتقيق تلك �لرغبا bِّ¹َر �% bختالفها. �يرفض �إلسال�
�ل¶ تؤ\� – � �لتحليل �لنهائي – @< شقا» � �ملجتمع 

%كثر مما حتدثه من مسر!. 
���قا جديد!، �يوّلد % bنفس �لوقت يغر� �إلسال ��
��لرضا من  �ملتعة  �ستخال¾  �ملقد}! على  �إلنسا?   �

 bقد تبد� بال لو? %� نكهة %� طعم � نظر من ُحر yفعا%
�تتهذ�   ،~����أل بذلك  فتتلطف  ��لتربية..  �لتثقيف 
 >@ Dلتصبح طموحا Àلشهو�نية �لفجة، �تتر� Dلرغبا�

ما هو %Áى. 
�لكن �لقضية هي كيف نثبت بأ? �الجتاهاD �الجتماعية 
للمجتمع؟  صحية  ليست  حاليا  �لسائد!  �ملعاصر! 
��جلو�� %مر يس;. ُيحَكم على �حلالة �لصحية للمجتمع 
بنفس �ألعر�� �ل¶ ¹كم ֲדا على صحة �ألفر�\. عندما 
متدنيا �   �% %Æ ��ضطر�� غ; عا\�  �ملر» �  يكو? 
}\�\ فعله، %� عندما يتغلب �لقلق على سالb �طمأنينة 
 �% بالغ �حلكمة  �حلاy }جال  يتطلب  فال  �قلبه..  عقله 
ص بأ? مثل هذ� �إلنسا?  طبيبا متمرسا ليقر} %� يشخِّ
جد مريض. �كل هذ¥ �ألعر�� جلية بينة � �ملجتمع 

�ملعاصر. 
 :yملسيح عيسى � عندما قا� Dما %صد~ كلما

«من Êا}هم تعرفو�م. هل Éنو? من �لشو� عنبا %� من 
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�حلسك تينا؟ هكذ� كل شجر! جيد! تصنع %Êا}� جيد!. 
�%ما �لشجر! �لر\ية فتصنع Êا}� }\يَّة. ال تقد} شجر! 
جيد! %? تصنع %Êا}� }\ية، �ال شجر! }\ية %? تصنع 

(٧: ١٦-١٨ Ðم) «!ا}� جيدÊ%
 ،bليو� %Êا}  مر�}!  من  صر�خا  %صو�ִדم  �لنا�  بحَّ  لقد 
�لكنهم ال ير�? %? هنالك حاجة �  �ستبد�y �لشجر! 
بو�حد! %حسن منها. ��لك لعجزهم � @\}�� %? �لعيب 

ليس � �لشجر!، �@منا � �لثما} �ل¶ حتملها. 
�ينهض نظاb �ملجتمع � �إلسالb الجتثاÕ شجر! �لشر 
��}£ شجر! %خر� لتحل 3لها.. هي %كثر منها صحة 

�سالمة �نفعا. 
�طبًقا للقرÖ? �لكرمي، عندما حرِّمت على سيدنا Ê b\Öا} 
يبينه  ما  هو  �لك  من  �ملر�\   Øملع� كا?  �لشجر!..  هذ¥ 

�لقرÖ? �لكرمي � قوله: 
َكَشَجَرٍ!  َطيَِّبًة  َكِلَمًة  َمَثًال  �هللا  َضَرَ�  َكْيَف  َتَر   Æْ%َ﴿
ُ%ُكَلَها  ُتْؤِتي   * َماِ»  �لسَّ  � َ�َفْرُعَها  َثاِبٌت  َ%ْصُلَها  َطيَِّبٍة 
َلَعلَُّهْم  لِلنَّاِ�   yَْألَْمَثا� �هللا  َ�َيْضِرُ�  َ}بَِّها   ?ِ�ِبِإْ ِحٍني  ُكلَّ 

ُر�َ?﴾(@بر�هيم: ٢٥-٢٦) َيَتَذكَّ
عن   ãبوضو  ?Öلقر�  Õيتحد� }مز.  °ر\  هنا  �لشجر! 
�للغة  بنفس  �لصاحلة  �لفلسفة  مقابل   � �لطاحلة  �لفلسفة 

:yلكافر فيقو� yلرمزية. �يصف �لشجر! �لفاسد! �حا�
َفْوِ~  ِمْن  �ْجُتثَّْت  َخِبيَثٍة  َكَشَجَرٍ!  َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة  ﴿َ�َمَثُل 
 yِِباْلَقْو Öََمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ُيَثبُِّت  َقَر�ٍ}*  ِمْن  َلَها  َما  �ْألَْ}ِ� 
 َ اِلِمني ْنَيا َ�ِفي �ْآلَِخَرِ! َ�ُيِضلُّ �هللا �لظَّ �لثَّاِبِت ِفي �ْلَحَياِ! �لدُّ

َ�َيْفَعُل �هللا َما َيَشاُ»﴾ (@بر�هيم: ٢٧-٢٨)
«�لكلمة» � هذ� �ملجاy مستخدمة للداللة على �لفلسفة، 
��لنظاb، ��جلها�.. مثلما �ستعملت «�لكلمة» مبضمو? 

%�سع � مستهل @جنيل يوحنا: «� �لبد» كا? �لكلمة. 
��لكلمة كا? عند �هللا. �كا? �لكلمة �هللا» (١/١)

مكتو� على فالسفة �لشر �%نظمته %? يكو? مص;هم 
�ختبا}  �جتيا�  عن  تعجز  �ل¶  �لشر  شجر!  مص;  هو 
"�لبقا» لألصلح"، �� �لنهاية ُتقتلع �تتقا�فها �ألعاص; 

�ائجة من مكا? آلخر. �
�� �جلانب �آلخر، ُيضر� مثاy �لنظاb �لصحي �لسليم 
على %نه شجر! صحية سليمة ثابتة �جلذ�} � %عما~ 
@< جو  لتصل  عالية  �فر�عها  �ميتد جذعها  �أل}�، 
نقي Áا��، تتغذ� بنو} �لسما»، �حتمل Êر�D صحية 

نافعة � كل موسم. 
�يصف �لقرÖ? �ملؤمنني بأ�م %هل @ميا? }�سخ باهللا تعا<، 
�%ما?   Dبثبا قائم  ��لسلوكي  �ألخالقي  بنا»هم   ?%�
�إلسالمي   bملفهو� على  ُيسبغ  �هذ�  �إلميا?.  هذ�  على 
لألخال~ ��لسلو� كماال مطلقا.. ال يسمح بالتعصب 
على %� مستو� من �لتقسيماD �الجتماعية %� �لدينية 

%� �لعنصرية �ملعر�فة. 
�يع� �لقرÖ? عن �ملبد% �ملرشد �لذ� يطبَّق على �ألنشطة 

 :yإلنسانية كافة فيقو�
َماDِ��َ َ��ْألَْ}ِ� َ�@ِلَْيِه ُيْرَجُع �ْألَْمُر ُكلُُّه  ﴿َ�هللا َغْيُب �لسَّ
َتْعَمُلوَ?﴾  ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  َ}بَُّك  َ�َما  َعَلْيِه  ْل  َ�َتَوكَّ َفاْعُبْدُ¥ 

(هو\: ١٢٤)
 :yكذلك يقو�

�ْلَعاَلِمَني﴾   ُّ�{َ �هللا  َتَباَ}َ�  َ��ْألَْمُر  �ْلَخْلُق  َلُه  ﴿َ%ال 
(�ألعر�´: ٥٥)

�تبد% كل �لفلسفة �إلسالمية �ìتتم بأ? �لسلطا? �ملطلق 
هللا تعا<.. �لر� �خلالق للكو?. 


