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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه الملك الحق  ــه إال الل ــهد أن ال إل ــن، وأش ــه رب العالمي ــد لل الحم
ــن، اللهم صل  ــوله خاتم النبيي ــداً عبده ورس ــهد أن محم المبين، وأش
ــى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما  على محمد وعل
صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض 
ــائر عبادك  ــار المنتجبين، وعن س ــن أصحابه األخي ــم برضاك ع الله

الصالحين.
ــا  ــز، أمتن ــلم العزي ــن المس ــعبنا اليم ــوات، ش ــوة واألخ ــا اإلخ أيه

اإلسالمية، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديثنا اليوم هو عن حقبة ما قبل البعثة وقبل مولد النبي صلوات 
ــن نبي الله  ــدة ما بي ــن الفترة الممت ــى آله، ع ــالمه عليه وعل ــه وس الل
ــر األنبياء  ــرائيل، وآخ ــالم آخر األنبياء في بني إس ــى عليه الس عيس
ــل  ــم فيما قدمه عن الرس ــم وحركته ــرآن الكريم نبوته ــق الق ــن وث الذي
ــالمه عليه وعلى  ــول الله محمد صلوات الله وس ــاء ما قبل رس واألنبي
ــالمه عليه وعلى آله، الفترة  آله، إلى حين مولد النبي صلوات الله وس
ــض التقديرات  ــر من 500 عام في بع ــدت على مدى أكث ــذه التي امت ه
ــرات الكبيرة في  ــات والمتغي ــابها الكثير من االنحراف ــة، وش التاريخي
ــمية  ــي والتس ــف القرآن ــب التوصي ــمى حس ــري تس ــع البش المجتم
ــذا التعبير، الجاهلية، ال يعني  القرآنية بالجاهلية، ومدلول ومفهوم ه
ــرأون وال يكتبون،  ــن ال يق ــال أو الناس الذي ــي، أو األجي ــط األمة الت فق
ــن الدول  ــة، ألن كثيرا م ــراءة والكتاب ــة في الق ــق باألمي ــل المتعل الجه
والكيانات آنذاك لم تكن تعاني من أمية القراءة والكتابة، مجرد القراءة 
ــذاك، أن كانت  ــع العربي آن ــا طغت في الواق ــذه حالة ربم ــة، ه والكتاب
ــدا ولكن هناك مثال  ــبة ضئيلة ج ــراء والكتاب من العرب نس ــبة القُ نس
الروم الفرس، كيانات أخرى، كانت تنتشر فيها ظاهرة القراءة والكتابة 
ــة وضمن العهد  ــن الجاهلي ــوبة ضم ــف، ومع ذلك كانت محس والتألي
الجاهلي، الجاهلية لها مدلول من المهم استيعابه ومن المهم التركيز 
ــاط  ــادت في أوس ــي حالة االنفالت التي س ــة هي تعن ــه، الجاهلي علي
ــرعية واألخالقية وأصبحت  ــط الش ــردت فيها عن الضواب ــر فتج البش
متبعة لألهواء والتوجه الغريزي بدون أي ضوابط شرعية وال أخالقية 
ــبحانه وتعالى إال في حاالت محدودة  ــزام بتعليمات الله س وال أي الت
ــان في  ــاة الناس، اإلنس ــر والجلي في حي ــرك أثرها الظاه ــدا، ال تت ج
واقعه السلوكي والعملي هو إما أن يكون إنسانا ملتزما يضبط ويحكم 
ــط األخالقية  ــه بالضواب ــه تحركاته، مواقف ــه أعمال ــه توجهات تصرفات
ــقف األخالقي وله صلة وارتباط بنهج الله سبحانه وتعالى  وتحت الس
ــانا منفلتا ال ضوابط  ــبحانه وتعالى، وإما أن يكون إنس وأنبياء الله س
ــه وغرائزه بالمقدار الذي  ــه وال التزام لديه، ينجر وراء رغبات نفس لدي
ــن بعض التصرفات وبعض  ــتطيع ويتمكن، ال يرده فيما قد يرده ع يس
ــان إما في واقعه  ــان، ألن اإلنس ــز، كذلك نظرة اإلنس ــياء إال العج األش
ــلوكي وإما في تصوراته لألمور لألشياء، في فكره والفكر  العملي والس
ــكاره تصوراته،  ــان، أف ــة العملية لإلنس ــا بالحال ــا وثيق ــط ارتباط مرتب
ــه، الجاهلية  ــى تصرفاته وتوجهاته ومواقف ــي الحاكمة عل قناعاته، ه
تعني حالة االنفالت وحالة االبتعاد عن نهج الله سبحانه وتعالى عن 
نوره، لذلك كانت فعال عصرا ظالميا بكل ما تعنيه الكلمة، فالتصورات 
ــلوكيات  ــا من تصرفات وس ــا ابتنى عليه ــكار، ثم م ــادات واألف واالعتق
ــت ظالمية، كانت باطلة، كانت  ــادات وتقاليد ومواقف إلى آخره كان وع
ــق وبعيدا عن  ــن الح ــرة، وبعيدا ع ــن مقتضى الفط ــدا ع ــة، بعي جهال
ــف بالجهالة،  ــة هي توص ــة، الحالة االنحرافي ــذه الحال ــة، وه الحقيق
ــان مثال في عصرنا هذا،  توصف بالجهالة، يعني يمكن أن يكون اإلنس
ــن أن يكون  ــورا، يمك ــن أن يكون بروفس ــا، يمك ــون جامعي ــن أن يك يمك
ــتوى  ــتوى عال من القراءة على مس ــن أن يكون على مس ــا، يمك معلم
ــب ونحو ذلك، ولكنه في  ــن الكتابة واالطالع على مقروءات وكت عال م
ــلوكي جاهل، يتعامل بجهالة، نبي الله لوط  ــلوكه، في انحرافه الس س
ــوم تجهلون) وصف  ــالم لقومه: (بل أنتم ق ــال لقومه، قال عليه الس ق
ــف حالة  ــا وص ــم أيض ــرآن الكري ــة، الق ــة بالجهال ــم االنحرافي حالته
ــه للذين يعملون  ــا، (إنما التوبة على الل ــة لله بالجهالة أيض المعصي
ــوء بجهالة) جهالة يعني بعدا عن مقتضى الفطرة، عن مقتضى  الس
ــن مقتضى  ــى اإلنصاف، ع ــدل، عن مقتض ــن مقتضى الع ــة ع الحكم
ــى العقل، عن  ــائد، عن مقتض ــب تعبيرنا الس ــة والمنطق حس الحكم
ــات اإللهية التي فطر  ــا تقتضيه الفطرة ويقتضيها التعليم مقتضى م
الله الناس على تقديسها وعلى االعتراف بها، وعلى االحتكاك عليها 
ــن الجهالة، هذه  ــذه الحالة م ــواب والعقاب، فه ــذم والث ــي المدح وال ف
ــن وجود  ــائدة بالرغم م ــة الس ــت هي الحال ــن االنفالت كان ــة م الحال
ــكل دول، من وجود الكثير من الشخصيات التي لها ثقلها  كيانات بش
ــتوى عال من  في المجتمع ينظر إليها في المجتمع إلى أنها ذات مس
ــن اإلدراك من الفهم،  ــية، م ــة من الحنكة السياس التفكير، من السياس
ــذات في العلوم  ــخصيات علمية، وبال ــا إما بالنظر إليها كش ــا وزنه له
ــار أهل الكتاب، علمائهم، علماء  ــرعية، في العلوم الدينية من أخب الش
الدين لديهم، أو حتى في الوسط العربي مثال، شخصيات تعرف بأنها 
ذات وزن بناء على إدراكها فهما، نضجها، يعني مثل ما يوجد مثال في 
زمننا هذا الكثير من الشخصيات التي تنشط في المجتمع ولها وزنها 
ــخصيات وازنة ذات نضج معرفي، ذات نضج  االجتماعي باعتبارها ش
ــلوك، يعود الناس إليها  ــري، ذات نضج في القرار والموقف والس تفكي
ــد، ذات  ــا ذات حكمة، ذات رش ــر ألنه ــر من الجماهي ــط بها الكثي يرتب
ــة، ذات تصورات صحيحة، هناك كثير  ــرارات صائبة، ذات أفكار متزن ق
ــط بها جماهير  ــخصيات التي يرتب ــرى الكثير من الش ــي اليوم، ت يعن
ــا ويرتبط بها  ــا أطرها التي تجمع أصحابه ــعة، ولها كياناتها وله واس
ــى قراراتها،  ــاس، يطمئنون إل ــع من الن ــا جمهورها الواس ــى ضوئه عل
ــى  ــون عل ــا، يطمئن ــى أفكاره ــون إل ــا يطمئن ــى مواقفه ــون إل يطمئن
ــن يرى فيهم المجتمع  ــاط المجتمع م تصوراتها، فكان يوجد في أوس
ــم المجتمع أصحاب  ــرى فيه ــم المجتمع قادة، وي ــرى فيه ــالء، وي عق
ــؤالء كانوا موجودين في  ــديدة وغير ذلك، ه قرارات صائبة وقرارات س
ــيون ومن كل فئات المجتمع موجودون في أوساط  المجتمع، السياس
ــك الخرافات، كل  ــك الظلمات، كل تل ــع، وموجود معهم كل تل المجتم
ــتغلون،  ــم الرعاة لها، الرعاة لها، والمس ــك األباطيل، بل أصبحوا ه تل
ــتفيدين  ــتغلين لها في واقع الحياة والمس ــوا هم الرعاة والمس أصبح
ــي التعبير القرآني  ــة الجاهلية األولى ف ــكل أو بآخر، فالحال ــا بش منه
ــك العهد  ــق القرآني يصف ذل ــي الح ــي والمحق، ف ــم والحقيق الحكي
ــذه النظرة لكي  ــم، يجب أن ننظر ه ــذه الكلمة مدلول مه ــي، ه الجاهل
ــأنه، الجاهلية  ــون حذرين فيما يعنيه واقعنا فيما مثال نتحدث بش نك
ــالمه عليه وعلى آله  األخرى التي تحدث عنها النبي صلوات الله وس
ــر من  ــه: "بعثت بين جاهليتين، أخراهما ش ــا قال فيما روي عن حينم
ــراً وخطورة، فهذا العهد الجاهلي بالرغم  ــد، وأكثر ش أوالهما" فهي أش
ــوز، وعلماء  ــرة وقادة ورم ــفة وعباق ــا فيه من فالس ــن كل من فيه وم م
ــن مختلف فئات  ــك، زعامات م ــى غير ذل ــيين وإل ــن، وسياس ومفكري
ــا الكثير من الناس،  ــن الناس، يرتبط به ــع، يثق فيها الكثير م المجتم
يطمئن إلى نظرتها وإلى تفكيرها وإلى أقوالها الكثير من الناس، وجد 
ــات، لماذا؟  ــاالت واألباطيل واالنحراف ــك الخرافات والجه ــا كل تل فيه
مهما كان يوجد في الوسط البشري من قادة أو زعامات أو مفكرين أو 
ــن ان تهدي  ــره، لما يمك ــى آخ ــاء أو أو أو إل ــن أو علم ــراء أو باحثي خب
ــرية إذا لم تكن مرتبطة بقنوات الهداية ومصادر الهداية، األنبياء  البش
ــح، ما إذا  ــكل صحي ــكل صحيح، وبش ــالم وكتب الله وبش ــم الس عليه
ــا تحريفات،  ــابتها أيض ــليمة وش ــاط هذه غير س ــة االرتب ــت عملي كان
ــح االنتماء إلى  ــن هذا، فال فائدة آنذاك، يصب ــنأتي في الحديث ع وس
األنبياء في منهجهم، في دينهم، هدايتهم انتماء شكليا وغير صحيح 
ــتثناء أشياء تكون عادية وبسيطة أو محدودة تفقد  وغير واقعي، باس
فاعلياتها وتأثيرها لفقدان ما هو مهم ومرتبط بها، العهد الجاهلي هذا 
ــت للحديث عنها بكلها  ــع الوق كان فيها جملة من االنحرافات ال يتس
وإنما نتحدث عن بعض من أبرزها، أول وأكبر وأبرز ظاهرة كانت قائمة 
ــذاك وال زالت قائمة اليوم وإن لم تكن في بعض المناطق، أو كان لها  آن
ــرى، هي ظاهرة  ــكلها في مناطق أخ ــكل في مناطق يختلف عن ش ش
ــدد اآللهة، هذه  ــاه االعتقاد بتع ــبحانه وتعالى، ومعن ــرك بالله س الش
ــرية  ــدة، كانت قد طغت في واقع البش العقيدة الباطلة الظالمة الفاس
ــتثناءات ال تكاد  ــتثناءات اس ــري وقد تكون االس ــملت الواقع البش وش
تذكر ، قد تكون إما أشخاصا معدودين، أو كذلك يعني بطوناً محدودة 
ــرك بالله  ــت في الواقع العالمي هي ظاهرة الش ــدا، الحالة التي طغ ج
ــبحانه وتعالى وهو االعتقاد الصريح الواضح بتعدد اآللهة يعني لم  س
تكن حالة الشرك يعني حالة إلزامية، يلزمهم مثال من القول بكذا أنهم 
ــي عقيدتهم هذه، كان  ــريكا مع الله، ال، كانوا صريحين ف قد جعلوا ش
المشركون من كل الفئات والتيارات القائمة آنذاك، كانوا صريحين في 
ــت إلهاً واحداً  ــم هذه، وكانوا يعتقدون بتعدد اآللهة وأنها ليس عقيدته
ــب زعمهم  هو الله اإلله الحق، وإنما يعتقدون بجود آلهة أخرى بحس
ــبحانه  ــبحانه وتعالى، وإن كان الله س ــم وباطلهم مع الله س وافترائه
ــر ولكن كانوا يتوهمون أو  ــى عندهم في اعتقادهم هو اإلله األكب وتعال

ــاعد،  ــون بدون مس ــبه ما يك ــة هي أش ــك اآلله ــال أن تل ــدون باط يعتق
ــة، إله يظنونه  ــا اختصاصات معين ــي بعض الحاالت له ــة، أو ف ومعين
ــألة معينة،  ــب زعمهم متفرغاً لمس متفرغاً لموضوع معين وإلهاً بحس
ذاك عليه أن يرزق وذاك عليه أن يرزق البشر باألطفال، وذاك عليه أن 
ــرغ لعملية  ــر، وذاك متف ــرغ لعملية النص ــى، وذاك متف ــفي المرض يش
ــاالت وخرافات كثيرة، حالة  ــكري، وذاك متفرغ، يعني جه الدعم العس
الشرك هذه انتشرت في الوسط العربي آنذاك وهي طارئة طرأت حتى 
على ذرية نبي الله إسماعيل، ما عدا القليل جدا منهم ممن بقوا على 
ــة اإلبراهيمية، على نهج إبراهيم ودين إبراهيم في التوحيد لله  الحنفي
ــلم عليه  ــى، إال قليل جدا من آباء النبي صلى الله وس ــبحانه وتعال س
ــع من  ــش وما هو أوس ــب حتى في قري ــداده، وإال فغل ــه وأج ــى آل وعل
ــط البشري بشكل عام، وحالة  قريش، مثال كنانة، وامتد هذا في الوس
ــرك هذه ال يفوتنا أن ننبه على أنها حالة طارئة ليست أصيلة في  الش
ــري، ولكن طغت، يعني  ــري، طرأت في المجتمع البش المجتمع البش
اعتنقها الكثير من الناس، تأثر بها الكثير من الناس، وفي شكوى نبي 
ــاَم . رَِبّ ِإنَُّهَنّ  ــَد اْألَصْنَ ــي َوَبِنَيّ أَن نَّْعُب ــه، (َواْجنُْبِن ــه إبراهيم ودعائ الل
ــاِس) كثير من الناس ضلوا بهذا، واعتقدوا بتعدد  َن النَّ ــَن كَِثيرًا ِمّ أَْضلَلْ
اآللهة وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، في الواقع العربي كان اعتقادهم 
ــمى باألصنام، تنوعها يعني أكثرها  ــمات، أصنام، ما يس على المجس
ــن الحجار من  ــة كانوا ينحتونها م ــة، أصنام حجري ــا حجري ومعظمه
ــن هدي الله  ــان إذا ابتعد ع ــيء عجيب، اإلنس ــر، والحظوا، ش الصخ
ــلبي  ــالل وألي خرافة مهما كانت، والدور الس ــه قابلية ألي ض يكون ل
ــرية، ألنهم هم  ــاط البش جدا جدا للذين يرعون حالة الضالل في أوس
ــه العرب آنذاك  ــرية التي اتج ــاس، ألن األصنام البش ــن يلعبون بالن م
لعبادتها، والبعض من الخشب، يصنعون من الخشب، والبعض أيضا 
ــه صنم تمرية، وإذا  ــبر ل يصنعون حتى من الكعب والتمر، تمرية، يس
حصلت ظروف صعبة يأكله، يعني إذا جت أزمة شديدة جدا، وحاالت 
ــون لهم  ــل قد ينحت ــض القبائ ــض المناطق، وبع ــي بع ــي ف ــا يعن منه
ــترون أصناما، يعني يشتريه هو بفلوسه هو، يعني بذهبه  والكثير يش
ــم ثم يقومون بااللتفاف حوله  ــتري الصن أو بفضته أو بإبله، يعني يش
واعتقاده آلهة، خرافة رهيبة وواضحة جدا، عندما ينحتون ويصنعون 
صنما من صخر معين، أو يشترونه من سوق معين، وهم يرون فيه تلك 
الكتلة الصخرية التي ال تبصر وال تسمع وال تتحرك وال تفعل شيئا وال 
ــيء، أو كان من الخشب مثال أو  ــا وال شعورا وال أي ش تمتلك إحساس
كان من العجين أو أي شيء، من أي معدن، اختالف المعادن وتنوعها، 
ــمعهم وال يبصرهم وإن  يرونه أمامهم ال يملك لهم ضرا وال نفعا وال يس
ــتطيع أن  ــن ورجلين ال يس ــكل يدي ــرية مثال ش ــكال بش ــه أش كان لدي
ــتطيع أن يدافع عن نفسه، وعرفوا  ــيئا، وال يس يتحرك بها وال يفعل ش
ــوه وعمل من  ــغل من نحت ــة النحت، لش ــال ضمن عملي ــه نحت أص أن
ــا تنحتون"، يعني  ــه نبي الله إبراهيم: "أتعبدون م ــوه، مثل ما قال نحت
ــرت  ــؤالء كيف تتوجهون لعبادتهم، فاألصنام انتش ــم من صنعتم ه أنت
ــب األخبار واآلثار  ــي الكعبة ومحيطها حس ــكل كبير، حتى كان ف بش
أكثر من 360 صنما، زحمة أصنام ألن القبائل العربية كل قبيلة تطرح 
ــاك خاص إذا حجت أو ذهبت إلى الحج  ــا هناك صنم، يبقى لها هن له
ــه وتكاثرت حالة  ــا في التوجه إلي ــتأخذ بعين االعتبار صنمه ــي س فه
ــك القبيلة لديها  ــتوى القبائل تل ــى مثال على مس ــام هذه بمعن األصن
ــة األخرى لديها  ــا صنمها الخاص والقبيل ــا وتلك القبيلة لديه صنمه
ــتوى بعض األسر أو بعض  صنمها اآلخر وأحيانا على حتى على مس
ــتري له صنم خاص به عنده  ــخاص إذا عنده ثروة ومرتاح با يش األش
ــتي يتعبد أكثر  ــي البيت وإال عنده زيادة تفاعل روحاني وديني يش ف
ــرت في الواقع العربي  ــده تركيز على هذا الجانب الحالة هذه انتش عن
ــكل كبير جدا وطغت عليه والحالة األخرى لدى اليهود والنصارى  بش
ــام الحجرية  ــخاص بدال من األصن ــك ولكن في تأليه أش ــراف كذل انح
تأليه أشخاص إما من األنبياء مثلما هو الحال بالنسبة للنصارى في 
ــول الله وعبده فاعتقدوه إلها مع الله  ــالم رس ــى عليه الس تأليه عيس
ــي اتخاذهم  ــق في اليهود ف ــه، أو فيما يتعل ــى وربا مع ــبحانه وتعال س
ــت أيضا لدى  ــه وحالة حصل ــن دون الل ــا م ــم أرباب ــم ورهبانه أحباره
ــبحانه  ــألة عزير، التصورات الخاطئة نحو الله س ــارى وفي مس النص
ــبة مثال في  ــة بنات الله هذا بالنس ــي اعتقادهم بأن المالئك ــى ف وتعال
ــي االلتفات إليها أن كل  ــائل التي ينبغ الحالة العربية طبعا من المس
ــم تكن تنكر وجود الله  ــركة هي كانت معترفة بالله ل تلك الفئات المش
ــاب وبالذات  ــر من الكت ــده ألن الكثي ــم تكن توح ــا ل ــه ولكنه وال ألوهيت
ــالت التاريخية يخطئون يعني  ــن حتى في بعض المسلس المعاصري
ــيئا  يتصورون أن أولئك كانوا ينكرون الله نهائيا ولم يكونوا يعرفون ش
ــود الله  ــوا ينكرون وج ــم كان ــه أبدا وأنه ــمه الل ــيء اس ــن الله وال ش ع
ــكاره نهائيا واإللحاد التام وهذا غير صحيح هم  ويكفرون به بمعنى إن
ــموات واألرض ومالك  كانوا مقرين بالله مقرين بربوبيته وبأنه رب الس

الكون وووإلخ.
ــأَلْتَُهم  ــج عليهم في القرآن بهذه (َولَِئن َس ــأنه كان يحت الله جل ش
ــَماَواِت َواْألَرَْض  ــأَلْتَُهْم َمْن َخلََق الَسّ ْن َخلَقَُهْم لََيقُولَُنّ اللَُّه) (وَلَِئْن َس َمّ
ــورة المؤمنين  ــُم) بل آيات كثيرة في س ــَنّ الَْعِزيُز الَْعلِي ــَنّ َخلَقَُه لََيقُولُ
ــورة يونس اعترافهم بأن الله هو الذي يرزق ويدبر األمر ويدير  وفي س
ــه وله ملكوت  ــر وال يجار علي ــه من يجي ــموات واألرض وأن ــؤون الس ش
ــياء كثيرة معترفين بها، سواء كان بالنسبة  ــموات واألرض إلخ أش الس
ــبة  ــن يعتنقون الوثنية وعبادة األصنام أو بالنس ــركي العرب الذي لمش
ــرية  ــاط البش ــارى الحالة القائمة في أوس ــبة للنص ــود أو بالنس لليه
ــب فيها هذا اإلقرار بالله بألوهيته بربوبيته بملكه بخلقه بتدبيره  الغال
ــكلة اآلخرين أنهم يعتقدون بوجود آلهة  ــع برزقه إلخ ، ولكن مش الواس
ــب  ــريكة في األلوهية بحس ــريكة في الملك وش ــرك لها دور ش ــا ش له
ــي العبودية يتوجهون  ــريكة بالتالي ف جهلهم وباطلهم وادعائهم وش
ــموات  ــركا في الس ــدون أن لها ش ــريكة فيهم يعتق ــادة ش ــا بالعب إليه
ــتوى في نظرهم من الله ولكن يعتقدونها  واألرض وفيهم وأنها اقل مس
ــه اآلن لدى المنحرفين  ــدون بربوبيتها كما هو الحال علي ــة ويعتق آله
ــى عليه السالم ينطقون  من النصارى عندهم هذه العقيدة تجاه عيس

بها يسمونه ربا ويعتقدونه شريكا إلخ.
ــر والذنب  ــو الجهل األكب ــرا وه ــذا الجهل الكبير كان منتش ــإذاً ه ف

األعظم من الشرك هذا ظلم عظيم لماذا؟
ــألة، أكبر  ــة وانحرافاً بأكبر مس ــوداً بأكبر حقيق ــه جح أوالً.. أن في
ــق والرازق  ــك واإلله والخال ــأنه هو المل ــه وحده جل ش ــة أن الل حقيق
ــاد بعض المخلوقات  ــرب ال رب غيره وال إله إال هو ، فاعتق ــر وال والمدب
ــه وملِكه  ــن ملك ــى التي يظ ــبحانه وتعال ــه س ــة لل ــة المملوك الضعيف
ــاءة  ــي األلوهية فيه إس ــه ف ــركاء مع الل ــا ش ــه باعتقاده ــة ل والعبودي
ــى وإعطاؤها ما ليس لها  ــبحانه وتعال ــرة إلى الله وانتقاص لله س كبي
ــه إليها ففيه  ــي أن يوجه إال ل ــق حصري لله ال ينبغ ــه ماهو ح وتوجي
ــبحانه  ــاءة بالغة لله س ــبحانه وتعالى وإس ــود كبير وتنكر لله س جح
ــي وإال فليس في  ــي الواقع العمل ــه الكبيرة جدا ف ــى ثم خطورت وتعال
ــه ضياع ولكن  ــارغ ال حقيقة له تي ــرد كالم ف ــا يضر الله هو مج ــك م ذل
ــان يبني على  ــان أما الله فال ضر عليه أبدا اإلنس خطورته على اإلنس
ــى عليها انصراف تام عن  ــرك يبن هذا انحرافاته الباقية ألن حالة الش
ــان وحدة  ــريع الله ينفرط عند اإلنس ــن هدي الله عن تش ــج الله ع نه
ــات التكليف في هذه  ــد يعتبر أن عليه أن يتلقى التعليم ــي لم يع التلق
ــريع والحالل  ــؤوليته في هذه الحياة تحديد التش ــاة تحديد مس الحي
ــبحانه  ــن جانب الله س ــرف واحد م ــة واحدة من ط ــن جه ــرام م والح
ــق الحصري في ذلك  ــأنه ليس له الح ــى بل يرى أن الله جل ش وتعال
ــان عن الله  ــن لهم عالقة بذلك يبنى عليه انصراف اإلنس ــاك م وأن هن
ــا يطلب من اآلخرين من تلك  ــي ذلك وضياعه في ذلك ألنه يطلب م ف
األصنام الحجرية أو البشرية ما ال تملكه وليس لديها واليوجد عندها 
ــاعره  ــتغرق في ذلك ويتوجه إليها بكل مش وال يمكن أن تقدمه له فيس
ــه بينما هو  ــة يضيع نفس ــك اليصل إلى نتيج ــع بذل ــه فيضي واهتمام
ــيء إلى الله سبحانه وتعالى ويعصي الله سبحانه وتعالى ففيها  يس
حالة انحراف كبير على المستوى العملي على مستوى التلقي على 
ــتوى التوجه على مستوى االرتباط التشريعي وفيها أيضا ضياع  مس
لإلنسان والله شبه حالة هؤالء الضايعين في توجههم إلى العبيد إلى 
ــيئا  ــمات التي التملك ش ــن وإلى أحيانا الجمادات والمجس المملوكي
ــتَِجيُبوَن لَُهم ِبَشْيٍء ِإَالّ كََباِسِط  بحال ( َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َال َيْس
ــبههم بهذه الحالة ألنهم  ــاِء لَِيْبلَُغ فَاُه َوَما ُهَو ِبَبالِِغِه) ش ــِه إلى الَْم كَفَّْي
ــط كفيك  ــيء وأن حالهم هو هذا الحال عندما تبس ــون إلى ش ال يصل
ــوطة  هكذا وتحملها بالماء ثم ترفعها ليصل الماء إلى فمك وهي مبس
هكذا لم يصل وال حاجة معه وماهو ببالغه لم يصل يعني ضياع سراب 
ــه عبث خرافة جهالة وانصراف عن االلتزام العملي بتوجيهات الله  تي
ــق أكبر وأعظم  ــران ألكبر حقيقة وأكبر ح ــات الله وجحود ونك وتعليم
ــي الملك وفي  ــي األلوهية ف ــه عليه ف ــو حق الل ــان ه ــق على اإلنس ح
ــاد ربوبية ألي أحد  ــان في اعتق ــة وفي أن ال يتوجه هذا اإلنس الربوبي
إال الله ألنه وحده الرب وألنه وحده الملك وألنه وحده اإلله جل شأنه 
ــدا وهي قضية منافية للفطرة طرأت في الواقع  كانت قضية خطيرة ج

ــده الله جل  ــان على االعتراف بربوبيته وح ــري الله فطر اإلنس البش
ــي آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم  ــم (َوِإْذ أََخَذ َرُبَّك ِمن َبِن ــأنه قال في كتابه الكري ش
َيّتَُهْم وَأَْشَهَدُهْم َعلَٰى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت ِبَرِبّكُْم � قَالُوا َبلَٰى � َشِهْدنَا � أَن  ُذِرّ
ــرََك آَباؤُنَا  َذا َغاِفلِيَن . أَْو تَقُولُوا ِإنََّما أَْش تَقُولُوا َيوَْم الِْقَياَمِة ِإنَّا كُنَّا َعْن َهٰ
ــَل الُْمْبِطلُوَن) يحتج  ن َبْعِدِهْم � أَفَتُْهلِكُنَا ِبَما فََع ــًة ِمّ َيّ ــن قَْبُل َوكُنَّا ُذِرّ ِم
ــان في فطرته وفي  ــرية في نفس اإلنس الله بأنه أودع في الفطرة البش
ــبحانه  ــة بأن ربه الواحد هو الله س ــعور وهذه المعرف ــه هذا الش أعماق
وتعالى وبالتالي ليس أن يحتج في شركه بأنه كان يجهل هذا موجود 
في فطرته، وال بأنه تأثر اجتماعياً نشأ في بيئة مشركة ، نشأ في بيئة 
ن َبْعِدِهْم �  ــًة ِمّ َيّ ــا ِمن قَْبُل َوكُنَّا ُذِرّ ــرََك آَباؤُنَ ــركة (أَْو تَقُولُوا ِإنََّما أَْش مش
ــة من داخله من  ــوَن) ال ، حجة عليه قائم ــَل الُْمْبِطلُ ــا فََع ــا ِبَم أَفَتُْهلِكُنَ

أعماق نفسه، فطرته التي أودعها الله فيه.
ــي ، كيانات دول  ــر، التأثير السياس ــي تأثير كبي ــر االجتماع التأثي
زعامات شخصيات يرتبط بها الناس تسوغ لهم ذلك تدفعهم إلى ذلك 
ــر أو المجتمعات جيال بعد جيل حتى تصبح مسالة  تربى عليه البش
من المسلمات وحتى يستغرب الناس عندما يأتي ما يختلف مع تلك 
ــد ينكر ما أحد  ــأوا فيها ما أح ــم التي قد ألفوها ونش ــلمات لديه المس
يعارض ما أحد يبين ما أحد يذكر حالة من الصمت حالة من السكوت 
حالة من التجمد تصبح المسألة عادة وتقليداً فيتشبث بها المجتمع 
ــمع صوتا آخر. الحظوا كيف كان اإلنكار عندما  ــتنكر عندما يس ثم يس
ــَة ِإلًَٰها َواِحًدا �  ــه (أََجَعَل اْآللَِه ــول الله صلى عليه وعلى آل تحرك رس
ــْيٌء ُعَجاٌب) يعني يستنكرون هذا استنكاراً كبيراً، وينطلق  َذا لََش ِإَنّ َهٰ
ــوا َواصِْبُروا َعلَٰى  من يرعى هذا االنحراف (َوانطَلََق الَْمَألُ ِمنُْهْم أَِن اْمُش
ــلطوي في  ــْيٌء ُيرَاُد) المأل هم أصحاب النفوذ الس َذا لََش آلَِهِتكُْم � ِإَنّ َهٰ
ــلطة  ــلطة لهم تأثير في المجتمع من خالل هذه الس ــع لهم س المجتم

وهذا النفوذ يرعون انحرافات معينة .
ــتري في أصنام يجي منها  مثال كان بعضهم يكون تاجراً يبيع ويش
ــاح و " مداقل"  ــوم يتأخروا ماعد جاله أرب ــتي الق ــل كبير وما يش بدخ
ــلطوي  ــتي تجارة ، أو البعض نفوذه الس ــي األصنام ذي يبيعها، يش ف
ــرت عقيدة  ــوذ لو تغي ــيفقد هذا النف ــور أنه س ــى ذلك وتص ــى عل ابتن
ــن االرتباط  ــر، انزعاج كبير م ــوا اتجاها آخ ــه أو اتجه ــاس من حول الن
ــديد ألن الطغاة والظالمين و الجاهلين  ــرعه انزعاج ش بمنهج الله وش
ــلطانهم على  ــن بغير الحق من يبنون نفوذهم وس ــن والنافذي والعابثي
ــد الناس انزعاجا من  ــلط هم أش ــاد على تس باطل على ظلم على فس
العودة إلى منهج الله واالرتباط بشرعه ليش؟ الرجال ما يشتي يتقيد 
ــيمنع  ــلط هذا س ــارق ظالم طاغية متجبر متس ــالل وحرام لص س بح
ــيقيد عن ذلك فهو لن يقبل بهذه  ــرع الله س عليه في منهج الله في ش
ــوبون عليها  ــه ممن هم محس ــا عنوانا ويصلح مع ــل به ــة إذا قب الحال
ــن ممن هم في يده جاهزين إلصدار  ــاء دين أو أّياً كان من العناوي لعلم
الفتاوى المناسبة حسب الرغبة والطلب البأس مثلما يحصل المفتي 
السعودي حتى عندما تكون المسالة مسالة عالقة مع إسرائيل جائز 
يصدر فتوى محرم قتل اإلسرائيليين يجوز الزيارة لإلسرائيليين جاهز 
ــذه الحالة ما عندهم مانع  ــم الدين ه أي توجه يصدر عليه فتوى باس
ــيلة لهم الستغاللهم ماعنده مشكلة كثير  عندما يصبح الدين آله ووس
ــرك واالنحراف  ــائدة لديهم حالة الش من الناس فالحالة هذه كانت س
ــديد  ــف الش ــدا أكبر انحراف وأكبر ضالل وأكبر باطل، لألس الكبير ج
تعلمون اليوم في الواقع البشري أغلب البشر ما يزال اليوم على حالة 
ــرك ليس الشرك باإللزام ليس حالة تكفيرية مثلما يفعل الوهابية  الش
ــلمين ال، بمعنى أن من لديهم هذه العقيدة الشركية بكل  يكفرون المس
ــد مخطئا وقد  ــا يعتبرون الموح ــوح يجادلون عليه ــة بكل وض صراح
ــرك  ــه مثلما يحصل في ميانمار، حالة الش ــون على قتله وإبادت يعمل
ــة أو غيرها و  ــواء في البوذي ــن للوثنية س ــوام المعتنقي ــن خالل األق م
ــرة  ــرك لدى مثال النصارى لدى كثير من األقوام حالة منتش حالة الش
ــي عصر التقدم  ــا باعتبار ف ــا خرافة مع أنن ــي األرض ، مع أنه ــوم ف الي
ــمات تتوجه لها  ــور ، مع أن الدول والبلدان التي زالت لها مجس والتط
ــيون لديهم مفكرون  بالعبادة وأصنام لديهم أيضا عباقرة لديهم سياس
ــا  والخرافة قائمة مع كل ذلك يعتبرون الموروث الديني موروثا مقدس
ــبثون به ويستمرون عليه ويسعون للحفاظ عليه، جزء رئيسي  ويتش
ــباب وجود هذه الظاهرة وانتشارها على هذا النحو هو تقصير  من أس
ــي الذي كان  ــوذج الموحد الراق ــم النم ــلهم في تقدي ــلمين وفش المس
ــلوكه في  ــا الكبير أثرها الكبير في حياته في س ــدة التوحيد أثره لعقي
ــف الواقع لدى المسلمين اليوم ليس واقعا جذابا أبدا ألي  واقعه لألس
أمم أخرى في األرض واقع منفر وبشع وسيئ وساحة مليئة بالمظالم 
ــاط األخالقي  ــرات ومليئة باالنحط ــد ومليئة بالمنك ــة بالمفاس ومليئ
ــف واقع غير  ــتبداد والتخل ــرة واالس ــان واألث ــم والطغي ــة بالظل ومليئ
ــجع لألقوام األخرى ال يرون في المسلمين جمال اإلسالم وعظمة  مش
ــذي يبني الحياة الذي  ــالم النافع، البناء ال ــالم وعظمة وأثر اإلس اإلس
ــان في سلوكه في فهمه في أخالقه  ــالم الذي يرتقي باإلنس يبني اإلس
في تصوراته في معامالته دين يرتقي باإلنسان عقيدة التوحيد يبنى 
ــا تلقي التوجيهات والتعليمات اإللهية الحقة وبناء واقع الحياة  عليه
ــى عليها تصرفات  ــس التي تبن ــا وحينها تكون المداميك واألس عليه

الناس هي األخالق والقيم والمبادئ العظيمة والسامية.
ــالم ليس واقعا يسهم في تغيير هذه العقيدة وإال الدين   واقع اإلس
ــى كل األديان  ــود بالظهور عل ــو دين موع ــن التوحيد ه ــالمي دي اإلس
ــولَُه ِبالُْهَدٰى َوِديِن الَْحِقّ لُِيظِْهرَُه  ــَل رَُس الباطلة األخرى (ُهَو الَِّذي أَرَْس
ــركون لو كرهوا وابتنى على  ــرِكُوَن) المش يِن كُلِِّه وَلَْو كَرَِه الُْمْش َعلَى الِدّ
كفرهم هذا مواقف عسكرية سياسية اقتصادية بكل أشكال المواجهة 
ــذوا على الفطرة،  ــلون ألنهم هم من ش ــذا الدين هم فاش ــدي له والتص
ــلمون اليوم معنيون بتغيير واقعهم وإصالح واقعهم على أساس  المس
ــي أضاعوها ، فأضاعوا بإضاعتها جمال  األخالق والقيم والمبادئ الت
ــالم في  ــي الحياة وأثر اإلس ــالم ف ــالم وأثر اإلس ــالم وعظمة اإلس اإلس
ــي عالقاتهم  ــي تصرفاتهم ف ــي معامالتهم ف ــي أخالقهم ف ــهم ف أنفس
ــلمون اليوم بحاجة أن يعودوا إلى إسالمهم في  باألمم األخرى ، المس
ــي عدله أين هو  ــي أخالقه الضائعة، ف ــه في مبادئه ف ــم في قيم واقعه
ــرة منتمية  ــالم أنظمة وحكومات كبي ــو عدل اإلس ــالم أين ه عدل اإلس
ــركين في  ــر و متفوقة على كثير من المش ــالم هي من أظلم البش لإلس
ــتبدادها و انعدام حالة  ــادها واس ــا وجبروتها وإفس ــا وطغيانه ظلمه
ــركين ، نعم  ــوأ مما هي عليه بعض المش ــلطة بأس العدل عندها ومتس
ــكل كبير  ــرة اليوم في الجاهلية األخرى بش ــرك حالة منتش حالة الش
الشرك باألصنام الحجرية واألصنام البشرية والطواغيت نعم الحالة 
ــا بنى عليها أيضا  ــن الحاالت واالنحرافات الكبرى أيض هذه واحدة م
ــكل  انعدام الرحمة ، المجتمع الجاهلي مجتمع انعدم فيه الرحمة بش
ــا ولذلك  ــف يابس جاف جفت فيه الرحمة فكان مجتمعا متوحش ناش
ــية  ــم اإلقدام على قتل األطفال بكل وحش ــت حالة التوحش لديه بلغ
ــى ولدت  ــن كونها أنث ــات م ــن كونهن بن ــات للتعيب م ــن البن ــل دف مث
ــاة وطفلة  ــى قيد الحي ــي يدفنها وهي عل ــا يعن ــل على وأده ــه فيعم ل
ــن ذلك في  ــد أن يتمكن م ــا بع ــا أمها وإم ــب أن تلده ــا عق ــرة إم صغي
ــية رهيبة انعدام  ــى قيد الحياة وحش ــة معينة فيدفنها وهي عل مرحل
ــاالت متعددة منها حالة  ــة أو قتل األوالد الذكور في ح ــب للرحم عجي
ــرب إلى الصنم تقرب  ــتي يتق ــن إلى األصنام يعني بعضهم يش القرابي
ــم يذبحه تقرباً إلى  ــه ويذهب به إلى ذلك الصنم ث ــر يأخذ بيد ابن كبي
ــرَكَاؤُُهْم  ــرِكِيَن قَتَْل أَوْالِدِهْم ُش ذلك الصنم (َوكََذلَِك َزَيَّن لِكَِثيٍر ِمَن الُْمْش
ــال لِكَِثيٍر  ــرة ولهذا ق ــوا َعلَْيِهْم ِدينَُهْم) وحالة منتش ــْم وَلَِيلِْبُس لُِيرُْدوُه
ــد يكون أبنه  ــح طفله أو أبنه وبعض ق ــرِكِيَن قَتَْل أَوْالِدِهْم ذب ــَن الُْمْش ِم
ــير يذبحه عند  ــه ويذبحُه يكتفه ويس ــراً يعني ويذهب ب ــد يكون كبي ق
ــة البعض إما  ــروف االقتصادي ــرى نتيجًة للظ ــاالت أخ ــم في ح الصن

ــي يخاف على أبنه الفقر  ــية إمالق كما ورد في القرآن الكريم يعن خش
انه ال يكبر ويعاني من الفقر وعندهم عقده شديدة من الفقر فيتصور 
ــون أبنائهم  ــو أن يقتل ابنُه ويقتل ــكلة ه ــل الجذري لهذه المش أن الح
ــم َوِإّياكُم) الله هو  ــه (نَحُن نَرزُقُُه ــَيَة ِإمالٍق قال الل ــية الفقر َخش خش
الرزاق (ال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم) الله وعد برزقهم 
ــه هو الذي  ــكلًة عليكم ألن الل ــا عليكم مش ــوا ال عبئ ــم يكون ــم فل وإياك
يتولى الرزق لعباده ولم يكونوا ضائعين هم في أنفسهم بدون رزق ألن 
ــوة المتين والغني الحميد، كذلك البعض  الله هو الرزاق الكريم ذو الق
ــه هو يعاني من  ــتقبل للفقر إنما ألن ــيًة على ابنه من المس ــس خش لي
ــة على ابنه فيقتل ابنُه ولهذا  ــروف صعبة وال يريد أن يتكلف بالنفق ظ
ــم) هذه الحالة  ــن إمالق نحن نرزقهم وإياك ــال (وال تقتلوا أوالدكم م ق
ــكان على هذا  ــه الرحمة ف ــع انعدمت في ــي مجتم ــرة يعن ــت منتش كان
ــه وتجاه طفلته  ــاه ابنه وتجاه طفل ــك الرحمة حتى تج ــو ال يمتل النح
كيف سيكون تجاه اآلخرين إذا ما عاد في رحمة حتى تجاه ابنه وبنته 
في مرحلة الطفولة كيف سيكون تجاه اآلخرين، الوضع األخالقي كان 
ــة الجريمة  ــار كبير للفواحش الفاحش هناك انحطاط كبير جداً انتش
ــرة بشكل كبير جداً وبدون أي تحاٍش، أصبحت  األخالقية كانت منتش
ــة لديهم هي مذمومة ال تزال مذمومة  ــألة اعتيادية ولو أنها مذموم مس
ــين  ــتياء ولكن ماش ــار واالس ــن االزدراء واالحتق ــا بعي ــرون إليه وينظ
ــر ظاهرة األوالد غير  ــكل كبير ولذالك كانت تنتش ــرة بش عليها ومنتش
ــع آنذاك مهدداً بالتفكك  ــرعيين والتفكك االجتماعي كان المجتم الش
ــي وكانوا أحيانا يتنازعون على المولود الواحد يتنازع عليه  االجتماع
ــبه ما  ــة إذا كان ذكراً كل منهم يدعي أنُه والده حالة أش أربعة أو خمس
ــرة كانت  ــرياً األس ــوا مجتمعاً بش تكون بحالة الحيوانات وكأنهم ليس
مهددة بالتفكك وهي اللبنة األساسية في الفطرة البشرية التي يتكون 
منها المجتمع إن سلمت كان في هذا سالمة المجتمع وإن تضعضعت 
ــاس بنيانه  ــاس ضرب المجتمع بمعول الهدم في أس وضربت من األس
ــكل فظيع بما فيها من دنس نفسي  ــرة بش ــرة فكانت منتش وهي األس
ــرار اجتماعية كبيرة جداً تهدد  ــي وأخالقي ومن أض من انحطاط نفس
ــكه األسري وفي تكوينه أيضاً واليوم يسعى أعداء  المجتمع في تماس
ــعون دائماً  ــاء وأعداء المنهج اإللهي يس ــج اإللهي أعداء األنبي المنه
ــاط المجتمعات في عصرنا هذا  ــر الفاحشة والرذيلة في أوس إلى نش
يستفيدون من اإلمكانات الكثيرة والوسائل الكثيرة واألساليب الكثيرة 
ــلوك جاهلي باطل قذر  ــار الفاحشة وهي س ــاعد على انتش التي تس
ــد المجتمع البشري يفسد أخالقُه يفسد قيمُه يفسد بنيتُه  دنس يفس
ــتويات حتى صحياً اليوم واحد  االجتماعية، لها أضرار على كل المس
ــار بعض األمراض الخطيرة جداً ومنها مرض  من أكبر األسباب النتش
االيدز هي هذا االنحراف االنحراف الفاحشة انتشار الفاحشة إضافة 
ــي والعقوبات اإللهية الكبيرة جداً على  ــخط اإلله إلى أنها تجلب الس
ــراً حتى  ــر الخمر كان منتش ــار الخمر والميس ــاً انتش ــع، أيض المجتم
ــادة جداً  ــة والمعت ــبه الضروري ــروبات آنذاك ش ــح من المش ــُه أصب أن
ــى القيم وعلى  ــداً خطير عل ــي والخمر خطير ج ــي المجتمع العرب ف
ــماه النبي صلوات  ــرة ورهيبة إلى درجة أنه س ــده كثي األخالق، ومفاس
ــث، مصدر لبقية الخبائث  ــه عليه وعلى آله بأم الخبائث أم الخبائ الل
ــرب الخمر  ــان الذي يعتاد ش ــلوكية اإلنس ــد الس ــات المفاس االنحراف
ــتقامته الفكرية، يصبح عنده خلل كبير في التفكير وفي  يتأثر في اس
ــتهترة عابثة َدِنيئة  ــه تافهة مس ــية دنس ــية التي يحملها نفس النفس
منحطة، أيضاً كذلك على مستوى الواقع السلوكي عادًة من يعتادون 
ــة  ــلوك األخالقي، يعتادون ممارس ــم منفلتون في الس ــرب الخمر ه ش
ــرب  ــار فاحش عادًة يعني يتالزم ش ــكالها، الخم ــة في كل أش الفاحش
الخمر مع ارتكاب الفواحش والعياذ بالله، وهكذا االتزان السلوكي في 
ــر طبيعي أعصابه  ــان عدواني غي ــرب الخمر إنس التعامل المعتاد لش
ــليم،  ــليمة تفكيره تفكير غير س ــية غير س ــيته نفس غير طبيعية نفس
ــر الجاهلي األول وفي الجاهلية  ــوا مثالً آنذاك واليوم في العص والحظ
ــرى كثير ممن هم في مقام قيادات مثالً أو قادة دول أحياناً رئيس  األخ
ــؤولية المهمة أو زعامات  ــن مواقع المس ــؤول معين في موقع م أو مس
اجتماعية أحياناً، وال نقصد بهذا التعميم أبداً ال نقصد بهذا التعميم، 
ــم طاهرون عن مثل هذه  ــات والمكونات هناك َمْن ه ــي في كل الفئ يعن
ــون إما رئيس أو ملك  ــد من هذا النوع َمْن يك ــل، لكن يوجد، يوج الرذائ
ــتويات ومواقع المسؤولية،  ــؤول أو أمير أو في أي موقع من مس أو مس
ــرب الخمر  ــر من ش ــر وُيكث ــرب الخم ــن على ش ــر وُيدم ــرب الخم يش
ــي كثيرها وفي قليلها،  ــا وفي كثيرها وملعونة ف ــي خِطرة في قليله وه
ــن يفعلون  ــا، لكن يوجد م ــا أو كثيره ــربها في قليله ــْن يش ــوٌن م وملع
ــكلة كبيرة  ــم يكونون مش ــن االنحراف ث ــذا النحو م ــم على ه ــك وه ذل
ــرب الخمر  ــؤول يش ــى المجتمع ألن إذا كان به رئيس خمار أو مس عل
ــرب الخمر أو زعيم اجتماعي  ــرب الخمر أو مثقف يش ــي يش أو سياس
ــرب الخمر لهذا انعكاس على قراراته على تفكيره على  زعيم قبيلة يش
ــيئة مواقف غير  ــه مواقف س ــتكون مواقف ــى مواقفه، فس ــه عل تصرفات
ــر على  ــر لديه ألن له تأثير مباش ــليمة، باختالل التفكي ــة غير س متزن
ــة الفكرية لدى  ــية الحال ــان والحالة النفس ــة التفكير لدى اإلنس حال
ــوم أن كثيرا  ــان، وأنا أعتقد الي ــية لدى اإلنس ــان والحالة النفس اإلنس
ــر المتزنة لكثير  ــر المتزنة والقرارات غي ــاكل والتصرفات غي من المش
ــالمي  ــي عالمنا العربي واإلس ــيين والزعامات ف ــادة والسياس من الق
ــأها إدمانهم على الخمر، تجعل قراراتهم قرارات غير صائبة أبداً  منش
ــتهترين عبثيين  ــاً مس ــاً، ألنهم يصبحون بهذا أناس ــليمة نهائي وال س
ــم وال في  ــي تصوراته ــي تفكيرهم وال ف ــن ال ف ــر طبيعيي ــن وغي تافهي
ــياتهم، ودنيئين جداً ومستهترين ما عنده مشكلة قد يتخذ قراراً  نفس
ــكلة  ــد كبيرة له تداعيات خطيرة ما عنده مش فيه ظلم كبير فيه مفاس
ــكران الهي، يفقد الجّدية يفقد االتزان يفقد الشرف  مستهتر عابث س
ــليمة للقرار السليم،  يفقد الحرص على الناس يفقد كل المقومات الس
ــيته مختلة وأنا أنصح  ــية الثقافية الفكرية ،نظرته مختلة نفس النفس
ــن زعماء أو  ــرب الخمر م ــه كل الذين يعتادون على ش ــوم انصح لل الي
سياسيين أو مفكرين أو ناس عاديين أن يتركوا هذه الظاهرة أن يتركوا 
هذه الجريمة أن يتركوا هذه المعصية أن يتركوا هذا المحرم هذا محرم 
شرعاً، الله سمى الخمر رجس من عمل الشيطان قال عنه (رجس من 
ــم تفلحون) رجس ال يتقدر  ــيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلك عمل الش
ــان بها ألن البعض يروج لها ويدافع عنها ويغضب ويعتبرها من  اإلنس
ــائل الحريات الشخصية بل بعضهم يعتبرها من عادات التحضر  مس
ــف وانحطاط ودناءة كانت  ــت عادة حضارية عادة جاهلية وتخل ليس
منتشرة ودمرت وأفسدت المجتمع ولها نتائجها الكارثية في المجتمع 
ــر كذلك  ــر في زمن الجاهلية األولى، الميس وهي من أبرز ما كان منتش
ــة والمدمرة  ــراره االقتصادي ــة، الربا بكل أض ــده االقتصادي ــكل مفاس ب
ــيات  ــر اليوم حتى أصبح واحداً من أساس ــو كذلك بلى طغى وانتش ه
ــة االقتصادية لمعظم الدول العربية واإلسالمية بكل ما ترتب  السياس
ــة وإفقار للمجتمع وتحميل لالقتصاد  عليه من ثراء فاحش لفئة قليل
في كل بلد عربي وإسالمي يمارس ذلك أعباء رهيبة جداً نتيجة للربا.

ــألة التحريم  ــن مس ــي لم تك ــوي يعن ــل الفوض ــم والتحلي التحري
ــي ال، اليزالون آنذاك  ــي العهد الجاهل ــطبت نهائياً ف والتحليل قد ش
ــالل لكن بالمقلوب  ــياء ح ــياء حرام وبعض األش يعتبرون بعض األش
ــتحلوا بعض المحرمات  ــالل وأحلوا من الحرام، واس ــوا من الح فحرم
جعلوها شبيهة بالحالل ما عاد هناك أي تحرج في مسألة ممارستها 
ــنتكم الكذب هذا حالل وهذا  ولهذا الله قال (وال تقولوا لما تصف ألس
ــتحلوا الميتة وهي محرمة  ــروا على الله الكذب) ، مثالً اس حرام لتفت
ــري  ــذوق الفط ــدام لل ــة وانع ــاط، أكل الميت ــف، وانحط ــرة تخل وظاه
ــدة  ــة مؤك ــت حرم ــس الوق ــي نف ــرام، ف ــي ح ــليم وه ــري والس والبش
ــتحلوه وأكلوه وهو محرم ، لحم الخنزير  ــتحلوها وأكلوها، الدم اس اس
ــض البقر بعض  ــوا بعض اإلبل بع ــو محرم، حرم ــتحلوه وه كذلك اس
ــض الماعز العتبارات معينة، ألنها عدد كذا من المولود وإال  الغنم بع
ــائبة و الوصيلة والحام  أنتجت كذا مثلما هو الحال في البحيرة والس
ــى كان عندهم في التحليل والتحريم  ــن اإلبل والبقر والغنم، ففوض م
ــار  ــك ، إضافة إلى انتش ــى ذلك وحكمت ذل ــة أثرت عل ــة مزاجي وحال
ــي الحالة  ــار البغ ــاء وانتش ــفك الدم ــتباحة س ــدوان واس ــرة الع ظاه
ــوم ، بالطبع كما هي اليوم  ــرة كما هي الي ــة كانت حالة منتش العدواني
ــف عادي قبيلة تعتدي على أخرى طمعاً في ثروتها أو مالها أو  لألس
ــال كبير  ــياء واقتت ــه األش ــباب ألتف ــط األس ــا أو ألبس ــا أو غنمه إبله
ــلطة للنهب  ــكل كبير للس ــف، الحالة العدوانية كانت قائمة بش وعني
للسلب لالستيالء على ثروة الغير لألحقاد حاالت الثأر الجاهلي غير 
ــد القاتل أو غير  ــى قبيلة القاتل أو بل ــي قتل أي منتم إل ــط ف المنضب
ذلك من الظواهر التي انتشرت آنذاك بشكل كبير انعدام لحالة األمن 
وكذلك انتشار للفوضى انعدام لحالة األمن واالستقرار نهائياً الحالة 
ــع بالذات في  ــع االقتصادي كذلك في وض ــة مهددة الوض االجتماعي
ــا كان الوضع مثالُ في  ــع ومتدن فيم ــرة العربية على نحو فظي الجزي
ــة والكعبة  ــداً في مكة ، مك ــادي كان جي ــتوى االقتص ــة على المس مك
البيت الحرام بقي لها حرمتها ومكانتها الكبيرة في أوساط المجتمع 
ــوا ال يزالون يدعون أنهم  ــرب يعظمون الكعبة ويحجون وكان وكان الع

ــرك ومنكرات وأباطيل  على ملة إبراهيم بالرغم من كل ما معهم من ش
ــام باألزالم وعبادة لألوثان وخرافات كثيرة وانحرافات كثيرة  واستقس
ــالُ اعتنق  ــم مث ــم البعض منه ــة إبراهي ــى مل ــم عل ــى أنه ــون عل يدع
ــيحية البعض منهم اعتنق اليهودية البعض منهم له توجه هنا  المس
أو هناك لكن اآلخرين برغم ما هم عليه من وثنية وشرك كلهم يدعون 
ــارى كذلك  ــك والنص ــون كذل ــم واليهود يدع ــة إبراهي ــى مل ــم عل أنه
ــي انتمائه إلى  ــن عليه كل يدع ــى إبراهيم متنازعي ــاجرين عل ومتش
ــا وَلَكِْن كَاَن  ــم َيُهوِدًيّا وَال نَْصرَاِنًيّ ــه (َما كَاَن إبراهي ــه ولهذا قال الل ملت
َحِنيفًا ُمْسلًِما َوَما كَاَن ِمَن الُْمْشرِكِيَن) كال كانوا على غلط متشاجرين 
ــبة لليهود والنصارى  ــاجرين بالنس ــه وما هو حوله كلهم ، ومتش علي
ــم متجهين اتجاه آخر ، العرب كان  ــى الجنة وما هم حولها كلهم ه عل
ــوأ العقائد لديهم إنكار البعث والقيامة والجحد بالمعاد وكانوا  من أس
ــاد لحالة  ــة للبعث والمع ــة واإلنكاري ــذه العقيدة الكفري ــتغلون ه يس
ــي الحالة  ــاط ال ف ــدم االنضب ــونها وع ــي يعيش ــث الت ــت والعب التفل
ــد  ــون ويظلمون والمفاس ــدون ويعبث ــا يعت ــي هم عليه ــة الت العدائي
ــأل أيان يوم  ــان ليفجر أمامه يس ــة وغير ذلك بل يريد اإلنس األخالقي
القيامة، كانت الحالة التي هم عليها من اإلنكار الشديد للبعث سرها 
ــى وعدم  ــتمرار في الفوض ــى االس ــرار عل ــذا اإلص ــا ه ــع وراءه والداف
ــوي  ــزم يقول لك ما بش جنة وال نار خلينا نس ــتي يلت االلتزام ما يش
ــاة هنا نعبث فيها  ــتي وهي حي ــتي ونتصرف مثل الذي نش الذي نش
ونسوي الذي نشتي ونكيف ونحصل على ما نرغب وبس ما عاد بش 
أفق ما عاد به مستقبل آخر ما عاد به جنة وال به نار نخاف منها كانوا 
ــتضعاف قدرته  ــذا النحو ينكرون البعث وكذلك كفر بالله باس على ه
ــة البيت  ــا كان هناك الكعب ــاك أيض ــة كانت هن ــث ، في مك ــى البع عل
ــاط العرب آنذاك  ــتمر الحج في أوس ــرام المقدس والحج إليه اس الح
ــط  ــى بمكانة اجتماعية كبيرة في الوس ــش في مكة تحظ ــت قري وكان
ــؤوليتهم في إدارة شؤون الحج والكعبة وبطبيعة  العربي بطبيعة مس
ــماعيل عليهما  ــم وإس ــن ذرية إبراهي ــم الصفوة م ــون ه ــم ال يزال أنه
ــم حضورهم في  ــكان له ــن إبراهيم ف ــماعيل اب ــل إس ــالم من نس الس
ــم أي  ــي وال يناله ــط العرب ــي الوس ــم ف ــي واحترامه ــط العرب الوس
استهداف من جانب القبائل العربية األخرى التي تعرف أنها ستحج 
ــع قريش قريش أيضا  كان  ــكلة م وهي تريد أن تحج وال يكون لها مش
ــة في  ــى اليمن وإلى الحبش ــاط تجاري إل ــالت تجارية ونش ــم رح له
ــف يعني رحلة  ــتاء والصي ــام رحلة الش ــف ولهم أيضا إلى الش الصي
ــة كانت واحدة  ــام ورحلة منها إلى اليمن أو إلى الحبش منها إلى الش
منها في الصيف واألخرى في الشتاء رحالت تجارية تعود لهم بوفرة 
ــاعد  ــة وثروة اقتصادية ضخمة واإلقبال إليهم للحجيج يس اقتصادي
ــال الله (ِإلِيَالِف قَُرْيٍش .  ــى هذه الثروة وتنامي هذه الثروة ولهذا ق عل
ــِت . الَِّذي  َذا الَْبْي ــُدوا رََبّ َهٰ ــِف . فَلَْيْعُب ْي ــتَاِء َوالَصّ ــَة الِشّ ــْم رِْحلَ ِإيَالِفِه
ْن َخْوٍف)، فحظوا بنعمة األمن واالستقرار  ن ُجوٍع وَآَمنَُهم ِمّ أَطَْعَمُهم ِمّ
ــروة ولكن لم  ــاء والث ــة والبن ــرة االقتصادي ــا بنعمة الوف ــوا أيض وحظ
ــذه النعمة، وكانوا هم أيضا ضائعين  ــكروا الله على هذه الثروة وه يش
ــد األخالقية إلى  ــرك حالة الكفر المفاس ــال غيرهم في حالة الش كح
ــع العربي هي اإلباء  ــي كانت ال تزال في الواق ــر ذلك المميزات الت غي
ــأة لهذا  ــت موجودة ومهي ــالق ال زال ــرم يعني بعض األخ ــزة والك والع
ــرة بني  ــط قريش كانت أس ــالة اإللهية في وس ــع لتلقي الرس المجتم
ــول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبيته الذي ولد  ــم أجداد رس هاش
ــول الله صلوات  ــوا أيضا مختلفين مثالُ عبد المطلب جد رس منه كان
ــم كانوا على  ــرف عنهم أنه ــم أيضا ع ــه كما هاش ــه وعلى آل ــه علي الل
ــرك مثلما كان عليه  ــم يكونوا على الش ــة إبراهيم موحدين، ول حنيفي
حال قومهم ، وأيضا متسمون أسرة متسمة بالشرف والطهارة والبعد 
ــد األخالقية والصيانة من المفاسد األخالقية وهذا شيء  عن المفاس
ــزه عن  ــرة تتن ــذاك أنهم أس ــي آن ــط العرب ــى في الوس ــه حت ــوا ب عرف
ــها من هذه ، وهذا لحفظ الله  ــرة تصون نفس ــد األخالقية وأس المفاس
ــل طاهر ال يتلوث  ــرف حتى يأتي هذا المولود طاهراً من نس لهذا الش
ــالم إلى إبراهيم  ــبه إلى إسماعيل عليه الس ــل طاهر يصل به نس نس
ــن ذرية من دون أي دنس أخالقي أو  ــالم من ذرية إبراهيم م عليه الس
ــل المبارك، فرسول الله كان حقاً  ــد أخالقية تنحرف بهذا النس مفاس
ــل  ــا ولدتني بغي قط، يعني طول نس ــماعيل كما قال م ــل إس من نس
ــه وعلى آله إلى  ــي الله محمد صلوات الله علي ــماعيل من لدن نب إس
ــد ،  ــن هذه الرذيلة وهذه المفاس ــالم طهره الله م ــماعيل عليه الس إس
ــال كما ورد عن  ــش فكان الح ــوة داخل مجتمع قري ــرة هي الصف وأس
ــة فيما روته  ــا روته األم ــى اله كم ــه عليه وعل ــه صلوات الل ــول الل رس
مذاهب األمة ومحدثو األمة في أهم مصادرها إن الله اصطفى من ولد 
ــة واصطفى من  ــماعيل كنان ــماعيل واصطفى من ولد إس إبراهيم إس
ــي من بني  ــم واصطفان ــش واصطفى من قريش بني هاش ــة قري كنان
ــم، ألنه كما قلنا قبل األمس تقريباً في كلمة سابقة سنة الله مع  هاش
ــى  ــي حت ــداد التكوين ــاب اإلع ــار االنتج ــاء االختي ــه االصطف أنبيائ
ــن خيار من  ــة أخرى (خياراً م ــا كما في رواي ــا بعد فان ــل فيم والتأهي
خيار)، يعني صفوة الصفوة الصفوة من ذرية إسماعيل عليه السالم 
ــر يأتي إليهم برسول من بيئة طاهرة ونقية وسليمة  وهذا تكريم للبش
ــوهاً برصيد ومحيط سيئ وفاسد وإال لم يكن مقبوالً  ــوالً مش ليس رس
يقولوا له رح لك من أنت شوف أتذكر من أنت منه يكفي أن يقول هكذا 
ــنة الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على  يعني، فهي س
ــت اصطفاء للتكبر على  ــي اصطفاء للناس يعني ، ليس ــن وه العالمي
الناس ال يصطفي للناس ليقدم لهم شيئا عظيماً وصالحاً ليكون لهم 
ــى هدايتهم في  ــي العمل عل ــي مصلحتهم ف ــول لهم هو وف ــم ورس له
ــر، مرحلة ما قبل والدة  ــي طريق الله وفي طريق الخي ــلوك بهم ف الس
ــر وساءت  ــاءت أوضاع البش النبي صلوات الله عليه وعلى اله وقد س
ــري بشكل عام وتعاظمت وتفاقمت مشاكل البشر  أوضاع الواقع البش
ــاكل  ــاكل االجتماعية المش نتيجة الجاهلية القائمة ألنها تنتج المش
ــه جيداً الواقع  ــاكل االقتصادية هذا ما يجب أن نعي ــية المش السياس
ــم األنبياء  ــادئ وقي ــه غابت عنه مب ــه نهج الل ــاب عن ــري إذا غ البش
ــياً تسوده شريعة الغاب، القوة الطمع  وأصبح مجتمعاً جاهلياً وحش
ــية  ــاكله االجتماعية والسياس ــل، فتفاقم وتعظم مش ــد الرذائ المفاس
ــن زاوية واحدة  ــية وحلها ال يتأتى م ــية والنفس واالقتصادية والنفس
ــدة أو حل ال البد من حل جذري  ــي أو حل اقتصادي لوح حل سياس
ــالق وإعادتها إلى حياة الناس  ــود إلى أصل القيم والمبادئ واألخ يع
ــه  ــيء تصرفات ــان كل ش ــح اإلنس ــح إذا صل ــاس، فيصل ــالح الن إلص
ــكاره يصلح يصلح واقعه يعني في النهاية ، في ظل ذروة  اتجاهاته أف
ــن وجاهلية  ــات وفت ــاكل وأزم ــي عليه من مش ــاع فيما ه ــك األوض تل
وظلمات أتت حادثة اسمها حادثة الفيل ، في عام سمي بعام الفيل ، 
عام الفيل هذا اتجهت فيه قوة عسكرية جبارة بقيادة أبرهة الحبشي 
وأبرهة هذا من الحبشة وله جيش كان من الحبشة ومن مرتزقة العرب 
ــش ضخم اتجه  ــن الجزيرة جي ــن غير اليمن م ــن اليمن أو م ــواء م س
ــي يغفل عن الكثير من أصحاب  بهدف هدم الكعبة وبهدف آخر رئيس
السيرة والمؤرخين الهدف اآلخر هو ما قد اثر من بشارات وأخبار عن 
ــقط  ــر وجه هذا العالم ويس ــه نبي جديد يغي ــن عام يولد ب ــن أو ع زم
ــاد والظلم واالنحراف  ــتكبار والفس الكيانات القائمة للطاغوت واالس
ــرات  ــاس أن المؤش ــه على أس ــع بكل ــذا الواق ــر ه ــيقدم ويغي ــي س نب
ــه عام  ــده في ذلك العام وفعالً كان العام نفس ــار تدل على مول واألخب
ــه ، فذهب وكان معه فيل  ــه صلوات الله عليه وعلى آل ــول الل مولد رس
ــا فيل كبير  ــي بعض األخبار بينه ــة من الفيلة كما ف ــر أو مجموع كبي
ــذاك والكيانات  ــدى بعض الدول آن ــكريا ل ــتخدم عس والفيل كان يس
ــوا يخافون جداً من  ــو حال الروم والفرس والعرب كان المتمكنة كما ه
ــكرياً غير مألوف  ــكرياً يعني يرون فيه عتادا عس الفيل ينهزمون عس
بالنسبة لهم فيخافون منه وينهزمون بسرعة وال تثبت أمامه الخيول 
ــكرياً ومعه الفيل هذا واألفيال تلك وفعالً مع العظمة التي  فاتجه عس
ــرام ، لكن الفجيعة من  ــة والتقديس الذي كان للبيت الح ــت للكعب كان
ــة البيت وعن التصدي  ــل خالهم يتنصلوا كلهم العرب عن حماي الفي
ــكرية تلك  ألصحاب الفيل وغفلتهم عن الهدف الرئيس للحملة العس
التي هي حملة كما كانت حملة فرعون لالستباق لوالدة موسى بقتل 
ــبحانه وتعالى  ــلت ألن الله س ــال ، ذهبت تلك الحملة وفش كل األطف
ــر األبابيل التي  ــالل الطي ــي من خ ــا وكان التصدي اإلله ــدى له تص
ــر وأهم  ــا من أكب ــي أيض ــش كانت ه ــك الجي ــادة ذل ــه إلب ــلها الل أرس
ــام ، أربعين يوما في  ــد بعد أي ــود القادم الذي ول ــات هذا المول إرهاص
ــض األخبار ، البعض أكثر البعض أقل لكن في نفس ذلك العام ولد  بع
ــالمه عليه وعلى آله، نتحدث في الغد إن  ــول الله صلوات الله وس رس
شاء الله عن رسول الله في مولده ما بعد مولده في بداية أمر اإلسالم 
ــالم في واقع العرب وفي الواقع  في التغيير العظيم الذي صنعه باإلس
ــى كل أنحاء الدنيا وإلى  ــري امتدت تأثيراته العظيمة إل العام والبش
ــوم وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد  الي

لله رب العالمين.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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