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 َكِلَمة في المْنهج
 "إنَّ هذا الُقْرآَن َيْهدي للتي هَي أْقَومُ "

 

 مسألة ضرورية، ألسباب كثيرة:"  … (1)تحديد "خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته

ضرورية ألنه البد للمسلل  ملت تيسلير للامو للو لوع، يتعاملو الل  عساسله ملج دل ا الو لوع 

قللا  .. البللد مللت تيسللير إلقللرهب إلعرا لله ابيعللة الحقللائي المبللره التللي يتعامللو مع للا، وابيعللة العال

ون. واالرتبااا  بيت د ه الحقائي: حقيقة األلودية. وحقيقة العبوعإلة )ود ه تشتمو ال  حقيقلة المل

 وحقيقة الحياة. وحقيقة اإلنسان( .. وما بين ا  ميعًا مت تعامو وارتباط.

 وضرورية ألنه البد للمسل  مت معرفة حقيقة مركز اإلنسان في د ا الو وع الموني، وغاإلة

اني.. فمت د ه المعرفة يتبيت عور "اإلنسان" فلي "الملون" وحلدوع اختصاهلاته كل ل . و وعه اإلنس

 وحدوع االقته بخالقه وخالي د ا المون  ميعًا.

وضللرورية ألنلله بنللاذ اللل  سللل  التيسللير الشللامو، واللل  معرفللة حقيقللة مركللز اإلنسللان فللي 

ظلا  الل ي إلحقلي دل ا الملن ج. الو وع الموني وغاإلة و وعه اإلنساني، يتحدع من ج حياته، ونوع الن

فنللوع النظللا  اللل ي إلحيلل  الحيللاة اإلنسللانية ردلليت بلل ل  التيسللير الشللامو، والبللد عن ينبثللي منلله انبثاقللًا 

ساتيًا وإال كان نظامًا ميلتعاًل، قريلا الول ور، سلريج الل بول. واليتلرة التلي إلقلدر لله في لا البقلاذ، دلي 

ت د ا النظا  وبيت اليطرة البشرية، وحا ا  "اإلنسان" فترة لقاذ "لإلنسان"، كما عن ا فترة هدا  بي

 –بللللال اسللللتثناذ  –الحقيقيللللةم األمللللر اللللل ي ينطبللللي اليللللو  اللللل   ميللللج األنظمللللة فللللي األر  كل للللا 

 م " (2)وبخاهة في األم  التي تسم  "متقدمة

وضرورية ألن د ا الديت  اذ لينشئ عمة سا  اابج خاص متميز متيرع. ودي فلي الوقل  

ساته عمة  اذ  لقياعة البشرية، وتحقيي من ج هللا في األر ، وإنقاس البشرية مما كان  تعانيه مت 

ني اليلو  مثلله ملج اخلتال  ودلو ملا تعلا -القياعا  الضلالة، والمنلادج الضلالة، والتصلورا  الضلالة
                                                           

 را ه تح  انوان: "فمرة اإلسال  ات هللا والمون والحياة واإلنسان".( د ا البحث دو ال ي سبي الواد بإخ1)

ارة" ( را للج كتللاب "اإلنسللان سللل  المو للول" تللأليي عكتللور علمسللي" كاريللو، وكتللاب: "اإلسللال  ومشلليال  الحضلل2)
 لصاحا د ا البحث.
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وإعراك المسللل  لطبيعلللة التصللور اإلسللالمي، وخصائصللله ومقاومتلله، دلللو  –فللي الصللور واأللللليال 

ال ي إلييو له عن إليون انصرًا هالحًا في بناذ د ه األمة، سا  الطلابج الخلاص المتيلرع المتميلز، 

تو يه المبره، إل   انا النظا  وانصرًا قاعرًا ال  القياعة واإلنقاس. فالتصور االاتقاعي دو ععاة ال

الواقعي ال ي ينبثي منه، ويقو  ال  عساسه، ويتناول النشاط اليرعي كله، والنشاط الوملااي كلله، 

 في لت  حقول النشاط اإلنساني. 

*     *     * 

ولقد كان القرآن المري  قد قد  للناس د ا التيسير الشامو، في الصورة المامللة، التلي تقابلو 

ر المينونلللة اإلنسللانية، وتلبلللي كللو  وانب لللا، وتتعامللو ملللج كللو مقومات لللا .. تتعامللو ملللج  للو اناهلل

وملللج سلللائر اناهلللر اإلعراك البشلللري، والمينونلللة … "الحللل"" و "اليملللر" و "البدي لللة" و "البصللليرة" 

كملللا تتعاملللو ملللج الواقلللج الملللاعي لإلنسلللان، دللل ا الواقلللج الللل ي ينشللل ه وضلللعه  –البشلللرية بو للله الللا  

سلللوب اللل ي إلخااللا، ويللوحي، ويو لله كللو اناهللر دلل ه المينونللة متومعللة، فللي فللي األ -المللوني

 تناسي، دو تناسي اليطرة كما خر   مت يد بارئ ا سبحانهم

وب ل ا التصللور المسلتمد مبالللرة ملت القللرآن، تمييل  الومااللة المسللمة األوللل . تمييل  سللل  

 –ريلدة، التلي لل  تعلر  ل لا البشلرية التميي اليريد. وتسللم  قيلاعة البشلرية، وقاعت لا تلل  القيلاعة الي

سلواذ فلي الال  الضلمير والشلعور، عو فلي  -نظيرًا. وحقق  في حياة البشرية -مت قبو وال مت بعد

سللل  النمللوسف اليلل  اللل ي للل  إلع للده التللاري . وكللان القللرآن دللو المر للج األول  -اللال  الحركللة والواقللج

ادرة فللي تللاري  الحيللاة البشللرية:  للادرة لتللل  الومااللة. فمنلله انبثقلل  دللي سات للا.. وكانلل  عاوللا  لل

انبثاق عمة مت خالل نصوص كتابم وبه اال . واليه ااتمد  في الدر ة األول . بااتبلار عن 

–"السللنة" ليسلل  لللي ًا آخللر سللوه الثمللرة الماملللة النموس يللة للتو يلله القرآنللي. كمللا لخصللت ا اائشللة 

فتويللا تللل  اإل ابللة  - اليلله وسللل هللل  هللا -ودللي تأسللأنل اللت خلللي رسللول هللا -رضللي هللا ان للا

 الوامعة الصاعقة العميقة: " ان خلقه القرآن" .. )عخر ه النسائي(.

*     *     * 
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ولمت الناس بعدوا ات القرآن، وات عسلوبه الخاص، وات الحيلاة فلي  اللله، الت مالبسلة 

ملللا  التلللي إلشلللابه  وذدلللا الولللوذ الللل ي تنلللزهل فيللله القلللرآن .. وم البسلللةأ دللل ه األحلللداا األحلللداا والمقوه

ما ، وتننسذ أ  ودا الواقعي، دلو وحلده الل ي إلوعلو دل ا القلرآن مألدرن ًا وموحيلًا كل ل . فلالقرآن  والمقوه

ال يدركلله حللي إعرا لله مللت إلعلليا خللالي البللال مللت ميللان الو للد والو للاع السللت نا  حيللاة إسللالمية 

ومعانلاة المشلاار المختليلة التلي  حقيقة، ومت معاناة د ا األمر العسير و رائره وتضحياته وآالمه،

 تصاحا تل  الميابدة في اال  الواقج، في موا  ة الوادلية في عي زمانم

ليسلل  دللي ف لل  عليا لله واباراتلله،  -فللي إعراك مللدلوال  دلل ا القللرآن وإإلحاذاتلله-إن المسللألة

ني" كمللا ااتللدنا عن نقللولم المسللألة ليسلل  دلل ه. إنمللا دللي اسللتعداع اللل -ليسلل  دللي "تيسللير" القللرآن

برهلليد مللت المشللاار والمللدركا  والتوللارب، تشللابه المشللاار والمللدركا  والتوللارب التللي هللاحب  

نزوللله، وهلللاحب  حيلللاة الومااللة المسللللمة ودلللي تتلقللاه فلللي خضللل  المعتللرك .. معتلللرك الو لللاع .. 

  اع الني" و  لاع النلاس.   لاع الشل وا  و  لاع األالداذ. والبل ل والتضلحية. والخلو  والر لاذ. 

والقللوة. والعثللرة والن للو ..  للو ميللة، والللداوة الناللل ة، والقلللة والضللعي، وال ربللة بلليت  والضللعي

عا والحصار، والووع والخو ، واالضط اع والمطارعة، واالنقطاع إال ات هللا..  الناس ..  و الشَّ

و ثلل   للو المدينللة:  للو النشللأة األوللل  للموتمللج المسللل ، بلليت الميللد والنيللاق، والتنظللي  والميللا  ..  لل

"بلللدر" و "عحلللد" و "الخنلللدق" و "الحديبيلللة". و لللو "اليلللتو"، و "حنللليت" و "تبلللوك". و لللو نشلللأة األملللة 

المسلللمة ونشللأة نظام للا اال تمللااي واالحتمللاك الحللي بلليت المشللاار والمصللالو والمبللاع  فللي ثناإلللا 

 النشأة وفي خالل التنظي .

كلان للململا  وللعبللارا  فلي دل ا الولو اللل ي تنزلل  فيله آإلللا  القلرآن حيلة نابضلة واقعيللة.. 

عالالت للا وإإلحاذات للا. وفللي مثللو دلل ا الوللو اللل ي إلصللاحا محاولللة اسللت نا  الحيللاة اإلسللالمية مللت 

  ديد إليتو القرآن كنوزه للقلوب، ويمنو عسراره، ويشيج اطره، وييون فيه دده ونور ..

 لقد كانوا يوم   يدركون حقيقة قول هللا ل  :

: ال تمّنوووا يلووّي إسووالمهللا  بوو  ي يموو  يلوويهللا  أن هووداك  َيمنُّووون يليوو  أن أسوولموا. قوو "

 (17)الحورا :  "..لإليمان إن كنت  صادقي 
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 وحقيقة قول هللا ل  :

يا أيها الذي  آمنوا استجيبوا ي وللرسول إذا دياك  لموا ييويهللا . وايلمووا أن ي ييوول "

لوذي للمووا مونخ  خاصوة، وايلمووا بي  المرء وقلبه، وأنه إليه تيشرون. واتقوا فتنة ال تصيبّ  ا

أن ي شوووديد العقووواك. واذكوووروا إذ أنوووت  قليووو  م،تتوووعنون فوووي امر ، ت وووافون أن يوووت  نخ  

 ".الناس. فآواك  وأيدك  بنصره، ورزقخ  م  ال يبات لعلخ  تشهللارون 

 (26-24)األنيال: 

 وحقيقة قول هللا ل  :

 "..  تشهللارون ولقد نصرك  ي ببدر وأنت  أذلة فاتقوا ي لعلخ"

 (123)آل امران: 

 وحقيقة قول هللا ل  :

وال تهنوا وال تيزنوا وأنت  اميَلون إن كنوت  مونمني . إن يم،،وهللا  قورد فقود موم القووم "

قرد مثله. وتل  اميام نداولها بي  الناس. وليعل  ي الذي  آمنوا، ويت ذ منخ  شوهداء. هللاي ال 

نوووا ويميووك الخووافري  أم ح،ووبت  أن توودخلوا الجنووة ولمووا ييووا اللووالمي . ولوويميص ي الووذي  آم

يعل  ي الذي  جاهدوا منخ  ويعل  الصوابري . ولقود كنوت  َتَمنَّوون المووت مو  قبو  أن تلقووه، فقود 

 …" رأيتموه وأنت  تنلرون 

 (143-139)آل امران: 

 وحقيقة قول هللا ل  :

خ  كثورتخ  فلو  ت و  يونخ  شوي ا ، لقد نصرك  ي في مواط  كثيرة. ويوم حني  إذا أيجبت"

وضاقت يلويهللا  امر  مموا رحبوت، وو  َوليوت  مودبري . وو  أنوزل ي سوهللاينته يلول رسووله ويلول 

 " ..المنمني ، وأنزل جنودا  ل  تروها، ويذك الذي  كنروا. وذل  جزاء الخافري 

 (.26، 25)التوبة: 

 وحقيقة قول هللا ل  :
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ت،ومُعّ  مو  الوذي  أوتووا الختواك مو  قوبلخ  ومو  الوذي  لتبَلُون فوي أمووالخ  وأنن،وهللا ، ول"

 "..أشركوا أذى كثيرا . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذل  م  يزم اممور

 (186)آل امران: 

 انوا يدركون حقيقة قول هللا ل   في دل ا كلله، ألنله كلان إلحلدث   الت واقعيلا  فلي حيلات   

مالبسللا  للل  يبعللد ب للا الللزمت، ف للي  االللودا، واللت سكريللا  فللي نيوسلل   للل  ت للا معالم للا، واللت

 تعيا في سا  الويو..

وال يت إلعانون اليو  وغدًا مثو د ه المالبسا ، د  ال يت يدركون معاني القلرآن وإإلحاذاتله. 

ودلل  اللل يت يتلل وقون حقللائي التصللور اإلسللالمي كمللا  للاذ ب للا القللرآن. ألن ل للا رهلليدًا حاضللرًا فللي 

 ويدركون ا ال  ضوئه.. ود  قليو..مشاارد  وفي توارب  ، يتلقون ا به، 

 -وقد بعد الناس ات القرآن ببعدد  ات الحياة الواقعية في مثلو  لوه –ومت ث  ل  إليت بد 

عن نقلد  ل لل  حقلائي: "التصللور اإلسلالمي" اللت هللا والملون والحيللاة واإلنسلان مللت خلالل النصللوص 

نلل  دلل ا غنللاذ القللرآن فللي مخاابللة القرآنيللة، مصللحوبة بالشللر  والتو يلله، والتوميللج والتبويللا. ال لي 

وليسلاادد  اللل  عن يتلل وقوه،  -الل  قللدر اإلميللان -القللوب والعقللول. ولمللت ليصلو النللاس بللالقرآن

 ويلتمسوا فيه بأنيس   حقائي التصور اإلسالمي المبيرم

الللل  عننلللا نحلللا عن ننبللله دنلللا إلللل  حقيقلللة عساسلللية كبيلللرة. . إننلللا ال نب لللي بالتملللاس حقلللائي 

ي، مورع المعرفلة الثقافيلة. ال نب لي إنشلاذ فصلو فلي الميتبلة اإلسلالمية، إلضلا  التصور اإلسالم

إل  ما ار  مت قبو باسل  "اليلسلية اإلسلالمية". كلالم إننلا ال ن لد  إلل  مولرع "المعرفلة" البلارعة، 

التللي تتعامللو مللج األسدللان، وتحسللا فللي رهلليد "الثقافللة"م إن دلل ا ال للد  فللي ااتبارنللا ال إلسللتحي 

يهم إنه دد  تافه رخيصم إنما نحلت نبت لي "الحركلة" ملت وراذ "المعرفلة". نبت لي عن اناذ الو د ف

تسللللتحيو دلللل ه المعرفللللة قللللوة عافعللللة، لتحقيللللي مللللدلول ا فللللي اللللال  الواقللللج. نبت للللي استوالللللة ضللللمير 

"اإلنسلللان" لتحقيلللي غاإللللة و لللوعه اإلنسلللاني، كملللا يرسلللم ا دللل ا التصلللور الربلللاني. نبت لللي عن تر لللج 

وإل  من وه ال ي عراعه ل ا، وإلل  الحيلاة المريملة الرفيعلة التلي تتيلي ملج المراملة البشرية إل  رب ا، 



 

-8- 

التي كتب ا هللا لإلنسان، والتي تحقق  في فترة مت فترا  التاري ، ال  ضوذ د ا التصور، اندما 

 استحال واقعًا في األر ، يتمثو في عمة، تقوع البشرية إل  الخير والصال  والنماذ.

عن احتملللل  الحيللللاة اإلسللللالمية  -اللللور مللللت عاللللوار التللللاري  اإلسللللالمي فللللي –ولقللللد وقللللج 

األهلية، المنبثقة مت التصور اإلسالمي الصحيو، بألوان الحياة األخره التي و ددا اإلسال  في 

 البالع الميتوحة، وفيما وراذدا ك ل . ث  بالثقافا  السائدة في تل  البالع.

خلللل  حيلللات   ملللت دملللو  الو لللاع، واستسللللموا وقلللد  -واللللت و النلللاس فلللي الرقعلللة اإلسلللالمية

لمو لللا  الرخلللاذ .. و لللده  فلللي الوقللل  ساتللله فلللي حيلللات   ملللت  لللراذ األحلللداا السياسلللية وغيردللللا 

كان بعض ا في وقل  مبيلر منل  الخلال  المشل ور بليت اللي  -مشيال  للتيمير والرعي والم دبية

ة التللي تومعلل  حللول المسلليحية، الللت و النللاس باليلسللية اإلغريقيللة وبالمباحللث الالدوتيلل -ومعاويللة

والتي تر م  إل  الل ة العربية .. ونشأ ات د ا االلت ال ال ي ال إلخلو ملت الابج التلر  العقللي 

فلللي ا لللد العباسلللييت وفلللي األنلللدل" عإلضلللًا، انحرافلللا  واتوادلللا  غريبلللة الللل  التصلللور اإلسلللالمي 

حرافلللا ، وملللت مثلللو دللل ه األهللليو. التصلللور الللل ي  لللاذ ابتلللداذ إلنقلللاس البشلللرية ملللت مثلللو دللل ه االن

االتوادا ، ورعدا إل  التصور اإلسلالمي اإلإلولابي اللواقعي، الل ي يلدفج بالطاقلة كل لا إلل  مولال 

الحيللاة، للبنللاذ والتعميللر، واالرتيللاع والتط يللر. ويصللون الطاقللة عن تنيللي فللي الثرثللرة. كمللا إلصللون 

 اإلعراك البشري عن إلطو  به في التيه بال عليو.

اذ المسلللللميت عن البللللد مللللت موا  للللة آثللللار دلللل ا االحتمللللاك، ودلللل ا وو للللد  مااللللة مللللت الملللل

وهلللياته. وحلللول القضلللاذ والقلللدر.  -سلللبحانه-االنحلللرا ، بلللرعوع وإإلضلللاحا  و لللدل حلللول سا  هللا

وحول امو اإلنسان و زائه، وحول المعصية والتوبة.. إل  آخر المباحث التلي ثلار حول لا الولدل 

لمختليلة خلوارف ولليعة ومر  لة. قدريلة و بريلة. سلنية في تلاري  اليملر اإلسلالميم وو لد  اليلرق ا

 إل  آخر د ه األسماذ.…. ومعتزلة

وبخاهللة لللرو  فلسللية  - لل ل  و للد بلليت الميمللريت المسلللميت مللت فللتت باليلسللية اإلغريقيللة

و نللوا عن  –"الميتافيزيقيللة"  -وبالمباحللث الالدوتيللة -عو المعللل  األول كمللا كللانوا إلسللمونه -عرسللطو

مي" ال إلستممو مظادر نضو ه وا تمالله، عو مظلادر عب تله واظمتله، إال إسا ارتلده "اليمر اإلسال
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وكانللل  لللله فيللله ممليلللا م وكملللا إليلللتت ملللت اليلللو  نلللاس بأزيلللاذ  -زي التيلسلللي واليلسلللية -دللل ا اللللزي 

التيمير ال ربية، فم ل  كان  فتنت   بتلل  األزيلاذ وقت لا. فحلاولوا إنشلاذ "فلسلية إسلالمية" كاليلسلية 

 ية. وحاولوا إنشاذ "ال  المال " ال  نسي المباحث الالدوتية مبنية ال  منطي عرسطوماإلغريق

وبداًل مت هلياغة "التصلور اإلسلالمي" فلي قاللا ساتلي مسلتقو، وفلي ابيعتله المليلة، التلي 

تخااا المينونة البشرية  ملة، بيو مقومات ا وااقات ا، وال تخااا "اليملر البشلري" وحلده خطابلًا 

وبًا فللي قالللا المنطللي اللل دني.. بللداًل مللت دلل ا فللإن   اسللتعاروا "القالللا" اليلسلليي ليصللبوا بلارعًا مصللب

فيه "التصلور اإلسلالمي"، كملا اسلتعاروا بعلص التصلورا  اليلسليية سات لا، وحلاولوا عن يوفقلوا بين لا 

 وبيت التصور اإلسالمي.. عما المصطلحا  فقد كاع  تمون كل ا مستعارةم

هلليلة بلليت مللن ج اليلسللية  ومللن ج العقيللدة، وبلليت عسلللوب اليلسللية ولمللا كانلل  دنللاك  يللوة ع

وعسلوب العقيدة، وبيت الحقائي اإلإلمانيلة اإلسلالمية وتلل  المحلاوال  الصل يرة المضلطربة الميتعللة 

 مللللا –التللللي تتضللللمن ا اليلسلللليا  والمباحللللث الالدوتيللللة البشللللرية.. فقللللد بللللد  "اليلسللللية اإلسللللالمية" 

ت العقيللدة المتناسلليم ونشللأ مللت دلل ه المحللاوال  تخلللي  كثيللر، لللاب نشللازًا كللاماًل فللي لحلل -سللمي 

 هياذ التصور اإلسالمي، وهير مساحته، وعهابه بالسطحية.

سل  مج التعقيد والويا  والتخلي . مما  عو تل  "اليلسلية اإلسلالمية" ومع لا مباحلث الل  

 سلوبهمالمال  غريبة غربة كاملة ال  اإلسال ، وابيعته، وحقيقته، ومن وه، وع

سللواذ مللت كثيللر مللت المشللت ليت  -الل  األقللوم –وعنلا عاللل  عن دلل ا المللال  سلليقابو بالددشللة 

انلدنا بملا إلسللم  "اليلسلية اإلسلالمية" عو مللت المشلت ليت بالمباحلث اليلسلليية بصلية ااملة.. ولمنللي 

، عقرره، وعنا ال  إلقيت  از  بلأن "التصلور اإلسلالمي" للت إلخللص ملت التشلويه واالنحلرا  والمسل 

إال حيت نلقي انه  ملة بيو ما عالي اليه اس  "اليلسلية اإلسلالمية". وبيلو مباحلث "الل  الملال " 

وبيللو مللا ثللار مللت الوللدل بلليت اليللرق اإلسللالمية المختليللة فللي لللت  العصللور عإلضللًام ثلل  نعللوع إللل  

عه القرآن المري ، نستمد منله مباللرة "مقوملا  التصلور اإلسلالمي". ملج بيلان "خصائصله" التلي تيلر 

مللج  –التللي توضللو دلل ه الخصللائص  -مللت بلليت سللائر التصللورا . وال بللأس مللت بعللص الموازنللا 
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عملللا مقوملللا  دللل ا التصلللور فيولللا عن تسلللتق  ملللت القلللرآن مباللللرة، وتصلللا   -التصلللورا  األخلللره 

 هياغة مستقلة .. تمامًا.

 ولعله مما إلحت  د ا المن ج ال ي علرنا إليه عن ندرك ثالا حقائي دامة:

عول ملا وهلو إلل  العلال  اإلسللالمي ملت مخليلا  اليلسلية اإلغريقيلة والالدللو   األولل : عن

المسيحي، وكان له عثر في تو يه الودل بيت اليرق المختلية وتلوينه، ل  إليت سلوه للرو  متلأخرة 

لليلسية اإلغريقية، منقولة نقاًل مشودًا مضطربًا في ل ة سقيمة. مما ينشأ انه اضطراب كثيلر فلي 

 رو منقو د ه الش

والثانية: عن املية التوفيي بيت لرو  اليلسية اإلغريقية والتصور اإلسالمي كان  تن  ات 

س ا ة كبيرة، و  و بطبيعة اليلسية اإلغريقيلة، واناهلردا الوثنيلة العميقلة، والد  اسلتقامت ا الل  

 نظلللا  فملللري واحلللد، وعسلللاس من ولللي واحلللد. مملللا إلخلللالي النظلللرة اإلسلللالمية ومنابع لللا األهللليلة..

فاليلسية اإلغريقية نشأ  فلي وسل  وثنل  مشلحون باألسلااير، واسلتمد   ل وردا ملت دل ه الوثنيلة 

 - لان–ومت د ه األسااير، ول  تخو مت العناهر الوثنية األسطورية ق . فمت السل ا ة والعبلث 

محاولللللة التوفيللللي بين للللا وبلللليت التصللللور اإلسللللالمي القللللائ  اللللل  عسللللاس "التوحيللللد" المطلللللي العميللللي 

تح  تأثير ما نقو إلي    -خطأ–د.. ولمت المشت ليت باليلسية والودل مت المسلميت، ف موا التوري

ال إلميت عن إليونوا  -ود  فالسية اإلغريي –مت الشرو  المتأخرة المتأثرة بالمسيحية عن "الحيماذ" 

وثنيلللليت، وال إلميللللت عن إلحيللللدوا اللللت التوحيللللدم ومللللت ثلللل  التزمللللوا امليللللة توفيللللي متعسللللية بلللليت كللللال  

 "الحيماذ" وبيت العقيدة اإلسالمية. ومت د ه المحاولة كان ما إلسم  "اليلسية اإلسالمية"م

تللل  التللي عثللار  سللل  الوللدل منلل   –والثالثللة: عن المشلليال  الواقعيللة فللي العللال  اإلسللالمي 

قللد انحرفلل  بتللأويال  النصللوص القرآنيللة، وباألف للا  والمي ومللا   -رضللي هللا انلله–مقتللو اثمللان 

لللديدًا. فلمللا بللدع المباحللث لتأييللد و  للا  النظللر المختليللة، كانلل  تبحللث امللا يميللددا مللت  انحرافللاً 

فلي  لو  -اليلسيا  والمباحث الالدوتية، بحثلًا م رضلًا فلي ال اللا وملت ثل  لل  تعلد تلل  المصلاعر

تصلللللو عساسللللًا للتيميللللر اإلسللللالمي الخللللالص، اللللل ي ينب للللي عن يتلقلللل  مقوماتلللله  -تللللل  الخالفللللا 

النص القرآنلي الثابل ، فلي  لو خلالص ملت اقابيلو تلل  الخالفلا  التاريخيلة. وملت ومي وماته مت 
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ث  إلحست ازل سل  التلراا  مللةم الت مي ومنلا األهليو لإلسلال ، وعراسلته عراسلة تاريخيلة بحتلة، 

لبيان زواإلا االنحرا  فيه، وعسباب د ا االنحلرا ، وتونلا نظائردلا فيملا نصلوغه اليلو  ملت مي لو  

 ، ومت عوضاع وعليال ومقوما  النظا  اإلسالمي عإلضًا..التصور اإلسالمي

*     *     * 

ولقد سار  منادج اليمر ال ربلي فلي اريق لا الخلاص. مسلتمدة ابتلداذ ملت اليملر اإلغريقلي 

 موما فيه مت لوثة الوثنية، ث  مستمدة عخيرًا مت ادائ ا للمنيسة، وللتيمير المنسي في ال الا

يملللر منللل  اصلللر الن ضلللة، ودلللو معارضلللة المنيسلللة الماثوليييلللة وكلللان الطلللابج العلللا  ل للل ا ال

معارضلللللة المنيسلللللة إاالقلللللًا، ومعارضلللللة التصلللللور اللللللديني  مللللللة..  -فيملللللا الللللد–وتصلللللورات ا. ثللللل  

للل  تمللت فللي يللو  مللت األإلللا  تمثللو النصللرانية الحقيقيللة. فللإن  -بصللية اامللة –والتصللورا  المنسللية 

دولللة الرومانيلللة الوثنيللة، ثللل  التللي هلللاحب  المالبسللا  التللي هلللاحب  نشللأة النصلللرانية فللي  لللو ال

عخول الدولة الرومانية في النصرانية قد  ن  ال  النصرانية الحقة  ناإلة كبلره، وحرفت لا تحرييلًا 

للللديدًا. حرفت لللا ابتلللداذ بملللا ععخلللل  في لللا ملللت رواسلللا الوثنيلللة الرومانيلللة. ثللل  بملللا عضلللافته المنيسلللة 

إلل  األهلو اإلل لي فلي  -ملج األسلي–لتلي ضلم  والموامج بعد سل  مت التأويال  واإلضافا  ا

النصرانية، لمواراة األحلداا السياسلية، واالختالفلا  الم دبيلة، ولمحاوللة توميلج المل ادا وتوميلج 

م ممللا  عللو (1)القطااللا  المتعارضللة فللي الدولللة الرومانيللة فللي ملل دا واحللد يرضلل  انلله الوميللج

"النصلرانية" تعبيلرًا اللت "التصلور المنسلي" ع ثللر مملا دلي تعبيللر الت الدإلانلة النصللرانية المنزللة مللت 

 اند هللا.

ث  كان مت  راذ احتضان المنيسة ل  ه التصلورا  المنحرفلة، وملت  لراذ احتضلان ا كل ل  

ا دلللو ملللت لللأن البحلللوا والدراسلللا  مللم -لمثيللر ملللت المعلومللا  الخاا لللة عو الناقصلللة اللت الملللون 

يًا ادائيًا خشنًا مت العلماذ الطبيعييت حيت قاموا إلصلححون دل ه عن وقي  موق -والتوارب البشرية

المعلوملللا  "البشلللرية" الخاا لللة عو الناقصلللة. ولللل  تمتلللي بلللال وو  اليملللري اللللي  ، بلللو اسلللتخدم  

 الدينية والعلمية ال  السواذم سلطان   الماعي ببشااة في التنميو لمو المخالييت لتصورات ا
                                                           

 .52تر مة العربية ص( يرا ج كتاب "الداوة إل  اإلسال " تأليي " . و. عرنولد" ال1)
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ومنلللل  سللللل  التللللاري ، وإللللل  اليللللو ، اتخلللل  "اليمللللر األوربللللي" موقيللللًا اللللدائيًا ال مللللت األفمللللار 

والتصورا  المنسية التي كان  سائدة يوم اك، بو مت األفمار والتصورا  الدينيلة الل  اإلالالق. 

اللللديني بوملتلللهم واتوللله اليملللر بلللو تولللاوز العلللداذ األفملللار والتصلللورا  الدينيلللة إلللل  ملللن ج التيميلللر 

األوربللي إللل  ابتللداع منللادج وملل ادا للتيميللر، ال للر  األساسللي من للا دللو معارضللة مللن ج الميللر 

الللديني، والللتخلص مللت سلللطان المنيسللة، بللالتخلص مللت إللله المنيسللةم ومللت كللو مللا يتعلللي بلله مللت 

فللللي الموضللللواا  عفمللللار ومللللت منللللادج للتيميللللر عإلضللللًا" وكمللللت العللللداذ للللللديت وللمللللن ج الللللديني، ال 

واليلسليا  والمل ادا التلي عنشلأدا اليملر األوربلي، بلو فلي هلمي  دل ا اليملر، وفلي هلمي  المنللادج 

 التي يتخ دا للمعرفة.

ومللت ثلل  للل  إلعللد نتللاف اليمللر األوربللي، وال منللادج التيميللر األوربيللة تصلللو ألن تتخلل  عساسللًا 

يملريت المسللميت عنيسل   .. وسليره كملا إلعبلر بعلص الم –لليمر اإلسالمي، وال لتوديد دل ا اليملر 

عنله ال سلبيو السلتعارة منلادج الميلر ال ربلي، وال اسلتعارة نتلاف  -بعلد فلرا  منله –قار  د ا البحلث 

 د ا اليمر ال ي قا  ال  عساس د ه المنادج، لليمر اإلسالميم

*     *      * 

نسلللتل   من ونلللا إسن فلللي دللل ا البحلللث الللت: "خصلللائص التصلللور اإلسلللالمي ومقوماتللله" عن 

الولو  -وعن نستحضلر بقلدر اإلميلان –بعد الحياة في  الل القرآن الوياًل  –القرآن المري  مبالرة 

الللل ي تنزلللل  فيللله كلملللا  هللا للبشلللر، والمالبسلللا  االاتقاعإللللة واال تماايلللة والسياسلللية التلللي كانللل  

 لا الت ال لدي البشرية تتيله في لا وقل  عن  اذدلا دل ا ال لده. ثل  التيله الل ي ضلل  فيله بعلد انحراف

 اإلل يم

ومن ونللا فللي اسللتل ا  القللرآن المللري ، عال نوا  لله بمقللررا  سللابقة إاالقللًا. ال مقللررا  اقليللة 

نحللللا   إلي للللا –مللللت رواسللللا الثقافللللا  التللللي للللل  نسللللتق ا مللللت القللللرآن ساتلللله  –وال مقللللررا  لللللعورية 

 نصوهه، عو نستل   معاني د ه النصوص وفي تل  المقررا  السابقة.

لينشلئ المقلررا  الصلحيحة التلي يريلد هللا عن تقلو  الي لا  -ابتلداذ–ص القرآنلي لقد  اذ الن

تصللورا  البشللر، وعن تقللو  الي للا حيللات  . وعقللو مللا إلسللتحقه دلل ا التيضللو مللت العلللي المبيللر، ودلل ه 
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عن يتلقودلا وقلد فرهغلوا ل لا قللوب   واقلول    -دلو ال نلي الت العلالميت–الرااإلة ملت هللا سي الولالل 

قللدإلم ا وحللديث ا –عخيللو، ليقللو  تصللورد  الوديللد نظييللًا مللت كللو رواسللا الوادليللا  مللت كللو غللبا 

 مستمدًا مت تعلي  هللا وحده. ال مت  نون البشر، التي ال ت ني مت الحي لي ًام -ال  السواذ

ت مليس  دناك إسن مقررا  سابقة نحا   إلي ا كتاب هللا تعال . إنما نحت نستمد مقرراتنا 

دلللو الملللن ج  -وحلللده –ذ، ونقلللي  الللل  دللل ه المقلللررا  تصلللوراتنا ومقرراتنلللام ودللل ا دللل ا المتلللاب ابتلللدا

ماته.  الصحيو، في موا  ة القرآن المري ، وفي استل امه خصائص التصور اإلسالمي ومقوه

*      *     * 

 ث  إننا ال نحاول استعارة "القاللا اليلسليي" فلي الر  حقلائي "التصلور اإلسلالمي" اقتناالاً 

لقاللا. ك ارتبااًا وثيقًا بيت ابيعة "الموضوع" وابيعة "القالا". وعن الموضوع يتأثر بامنا بأن دنا

وقللد تت يللر ابيعتلله ويلحق للا التشللويه، إسا اللر  فللي قالللا، فللي ابيعتلله وفللي تاريخلله اللداذ و يللوة 

وغربة ات ابيعتهم األمر المتحقي في موضوع التصور اإلسالمي والقالا اليلسيي. وال ي يدركه 

 وق حقيقة د ا التصور كما دي معروضة في النص القرآنم.مت يت 

نحت نخالي "إقبال" في محاولته هياغة التصور اإلسالمي في قالا فلسيي، مستعار مت 

القوالللللا المعروفللللة انللللد ديوللللو مللللت "العقليلللليت المثللللالييت" وانللللد عو سلللل  كونلللل  مللللت "الوضللللعييت 

 الحسييت".

تخااللللا المينونللللة اإلنسللللانية  -بو لللله خللللاص-والعقيللللدة اإلسللللالمية -إاالقللللاً –إن العقيللللدة 

بأسللللوب ا الخللللاص، ودلللو عسلللللوب إلمتلللاز بالحيويللللة واإلإلقلللاع واللمسللللة المباللللرة واإلإلحللللاذ. اإلإلحللللاذ 

بالحقللائي المبيللرة، التللي ال تتمثللو كل للا فللي العبللارة. ولمللت تللوحي ب للا العبللارة. كمللا إلمتللاز بمخاابللة 

المعرفة في ا. وال إلخااا "اليمر" وحده في الملائت  المينونة اإلنسانية بيو  وانب ا وااقات ا ومناف 

البشري.. عما اليلسية فل لا عسللوب آخلر. إس دلي تحلاول عن تحصلر الحقيقلة فلي العبلارة. ولملا كلان 

فضاًل ات  وانا عساسية –نوع الحقائي التي تتصده ل ا إلستحيو عن ينحصر في منطوق العبارة 
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فلإن اليلسلية – (1)ال الل ي إلعملو فيله "اليملر" البشلري مت د ه الحقائي دي بطبيعت ا ع بلر ملت المول

 تنت ي حتمًا إل  التعقيد والتخلي  والويا ، كلما حاول  عن تتناول مسائو العقيدةم

ألملا  ومت ث  ل  إليت لليلسية عور ي كر في الحياة البشرية العامة، ول  تدفج بالبشرية إل  ا

 ًا مما عفعت ا العقيدة، التي تقدم  البشرية ال  حدائ ا في تيه الزمت، و ال  الطريي.لي 

البللد عن تعللر  العقيللدة بأسلللوب العقيللدة، إس عن محاولللة ارضلل ا بأسلللوب اليلسللية إلقتل للا، 

 ويطيئ إلعاا ا وإإلواذدا، ويقصردا ال   انا واحد مت  وانا المينونة اإلنسانية المثيرة.

التعقيلد والويلا  واللنقص واالنحلرا  فلي كلو المباحلث التلي تحلاول الر  ومت دنلا يبلدو 

 العقيدة ب  ا األسلوب ال ريا ال  ابيعت ا، وفي د ا القالا ال ي إلضيي ان ا.

ولسنا حريصيت ال  عن تمون دنلاك "فلسلية إسلالمية"م لسلنا حريصليت الل  عن يو لد دل ا 

ص فلي قواللا األعاذ اإلسلالميةم ف ل ا ال يلنق اليصو في اليمر اإلسالمي، وال عن يو د د ا القاللا

 اإلسللال  لللي ًا فللي نظرنللا، وال يللنقص "اليمللر اإلسللالمي". بللو يللدل عاللللة قويللة اللل  عهللالته ونقائلله

 وتميزهم

*         *        * 

 …وكلمة عخره في المن ج ال ي نتوخاه في د ا البحث عإلضًا 

المي، افا  اليمر اإلسلالمي، عو الواقلج اإلسلإننا ال نستحضر عمامنا انحرافًا معينًا مت انحر 

ثلل  ندالله إلسللت رق ادتمامنللا كللله. بحيللث إلصللبو الللرع اليلله وتصللحيحه دللو المحللرك الملللي لنللا فيمللا 

نب له مت   د في تقرير "خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته".. إنما نحت نحاول تقرير حقائي 

كامللة للاملة، متوازنلة متناسلقة، تناسلي دل ا ا القلرآن الملري ، كما  اذ ب  -ي سات اف–د ا التصور 

 المون وتوازنه، وتناسي د ه اليطرة وتوازن ا.

سل  عن استحضار انحرا  معيت، عو نقص معيت، واالست راق في عفعه، وهياغة حقائي 

التصللور اإلسللالمي للللرع اليلله .. مللن ج لللديد الخطللر، وللله معقباتلله فللي إنشللاذ انحللرا   ديللد فللي 

 دفج انحرا  قدإل  .. واالنحرا  انحرا  ال  كو حال مممالتصور اإلسالمي ل
                                                           

 ( يرا ج في د ا المتاب فصو: "الربانية".1)
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ونحت نود نماسف مت د ا الخطر في البحوا التي تمتا بقصد "اللدفاع" الت اإلسلال  فلي 

نله مو ه الم ا ميت له، الطاانيت فيه، مت المستشرقيت والملحديت قدإلمًا وحديثًا. كملا نولد نملاسف 

 ت، في بي ة معينة، في زمان معيتمفي البحوا التي تمتا للرع ال  انحرا  معي

 يتعمد بعص الصليبييت والص يونييت مثاًل عن يلت   اإلسلال  بأنله عيلت السليي، وعنله انتشلر

 بحد السيي.. فيقو  منا مدافعون ات اإلسال  يدفعون انه د ا "االت ا "م وبينما دل  مشلتطون فلي

نطاقله ويعتل رون اللت كلو حركللة حماسلة "اللدفاع" إلسللقطون قيملة "الو لاع" فللي اإلسلال ، ويضلليقون 

وينسلون عن  –بمعناه االهطالحي الحاضلر الضلييم  –مت حركاته، بأن ا كان  لمورع "الدفاع"م 

حقلله األهلليو فللي عن إلقللي  "نظاملله" الخللاص  –بوهلليه المللن ج اإلل للي األخيللر للبشللرية  –لإلسللال  

في عاخو د ا النظا   –رع في األر ، لتستمج البشرية كل ا بخيرا  د ا "النظا ".. ويستمتج كو ف

حرية العقيدة  التي إلختاردا، حيلث "ال إ لراه فلي اللديت" ملت ناحيلة العقيلدة .. عملا إقاملة "النظلا  ب –

ع اإلسالمي" ليظلو البشرية كل ا مملت إلعتنقلون اقيلدة اإلسلال  ومملت ال إلعتنقون لا، فتقتضلي الو لا

ال إائدد  الخاهة فلي نطاقله. وال يلت  سلل  إلنشاذ د ا النظا  وهيانته، وترك الناس عحرارًا في اق

بإقامة سلطان خير وقانون خير ونظا  خير إلحسا حسابه كو مت إليمر في االاتداذ الل  حريلة 

 الداوة وحرية االاتقاع في األر م

وللللي" دللل ا إال نموس لللًا واحلللدًا ملللت التشلللويه للتصلللور اإلسلللالمي، فلللي حماسلللة اللللدفاع ضلللد 

 مدوو  ما ر، ال   انا مت  وانبه

عما البحوا التي كتب  للرع ال  انحرا  معيت، فأنشأ  دي بلدوردا انحرافلًا آخلر، فلأقرب 

ملللا نتمثلللو بللله فلللي دللل ا الخصلللوص، تو ي لللا  األسلللتاس اإلملللا  الشلللي  "محملللد ابلللده". ومحاضلللرا  

 .(1)"إقبال" في موضوع: "تحديد اليمر الديني في اإلسال "

سللتاس اإلمللا  الشللي  محمللد ابللده، بي للة فمريللة  امللدة، عغلقلل  بللاب "اال ت للاع" لقللد وا لله األ

وعنمر  الل  "العقلو" عوره فلي ف ل  للريعة هللا واسلتنباط األحيلا  من لا، وا تيل  بالمتلا التلي علي لا 

تعتملد الل  الخرافلا  والتصلورا   -في الوقل  ساتله –المتأخرون في اصور الوموع العقلي ودي 
                                                           

 ( تر مة األستاس اباس محموع.1)
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كمللا وا لله فتللرة كللان "العقللو" في للا إلعبللد فللي عوربللا ويتخلل ه عدل للا إل للًا، وخاهللة بعللد  الدينيللة العاميللةم

اليتوحللا  العلميللة التلللي حصللو في لللا العللل  الللل  انتصللارا  اظيمللة، وبعلللد فتللرة كللل ل  مللت سلللياعة 

اليلسية العقلية التي تمله العقوم وسل  مج دوو  مت المستشرقيت ال  التصور اإلسالمي، واقيدة 

در فيلله، وتعطيللو العقللو البشللري والو للد البشللري اللت اإلإلوابيللة فللي الحيللاة بسللبا دلل ه القضللاذ والقلل

ال . فلما عراع عن يوا ه د ه البي ة الخاهة، بإثبا  قيمة "العقو" تواه "النص". وإحياذ … العقيدة 

 فمللرة "اال ت للاع" ومحاربللة الخرافللة والو للو والعاميللة فللي "اليمللر اإلسللالمي".. ثلل  إثبللا  عن اإلسللال 

كما يزا  "اإلفرنج" عنه قض  ال  المسلميت"  – عو للعقو قيمته وامله في الديت والحياة، ولي" 

بالوبر" المطلي وفقدان "االختيار" .. لما عراع عن يوا له الوملوع العقللي فلي الشلرق، واليتنلة بالعقلو 

ًا للوحي في دداإلة اإلنسان، ولل  إلقلي بله انلد  عن إليلون   لازًا في ال رب،  عو "العقو" البشري نده

فلي المللائت البشلري، يتلقلل  اللوحي. ومنللج عن إلقلج خللال  ملا بلليت مي لو  العقللو ومللا  –ملت ع  للزة –

 –إلوئ به الوحي. ول  إلقي بالعقو انلد عن يلدرك ملا يدركله، ويسلل  بملا دلو فلوق إعرا له، بملا عنله 

لميللان، بينملللا غيللر كللللي وال مطلللي، ومحلللدوع بحللدوع الزملللان وا -دللو والمينونلللة اإلنسللانية بوملت لللا

الللوحي يتنلللاول حقلللائي مطلقللة فلللي بعلللص األحيللان كحقيقلللة األلوديلللة، وكيييللة تعللللي اإلراعة اإلل يلللة 

بخللللي الحلللواعا.. وللللي" الللل  العقلللو إال التسللللي  ب للل ه المليلللا  المطلقلللة، التلللي ال سلللبو لللله إلللل  

 للا مللت فعللو الرغبللة فللي تقللوي  سللل  االنحللرا  البي للي م.. وسللاق حوللة تبللدو منطقيللة، ولمن(1)إعرا  للا

 الخاص ال ي إلحتقر العقو وي مو عوره.. قال رحمه هللا في رسالة التوحيد.

 فللي "فللالوحي بالرسللالة اإلل يللة عثللر مللت آثللار هللا. والعقللو اإلنسللاني عثللر عإلضللًا مللت آثللار هللا

 عض ا بعضًا"..الو وع. وآثار هللا إلوا عن ينسو  بعض ا مج بعص، وال إلعار  ب

ودلل ا هللحيو فللي اموملله.. ولمللت يبقلل  عن الللوحي والعقللو ليسللا نللديت. فأحللددما ع بللر مللت 

اآلخللر وعلللمو. وعحللددما  للاذ لييللون دللو األهللو اللل ي ير للج إليلله اآلخللر. والميللزان اللل ي إلختبللر 

 -وال للل –اآلخللر انللده مقرراتلله ومي وماتلله وتصللوراته. ويصللحو بلله اختالالتلله وانحرافاتلله. فبينمللا 

توافللي وانسللوا . ولمللت اللل  دلل ا األسللاس. ال اللل   عسللاس عن مللا نللدان متعللاعالن، وكيللو عحللددما 
                                                           

 ( يرا ج د ا البحث فصو: الربانية.1)
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تمامًا لآلخرم فضاًل ات عن العقو المبرع مت النقص وال وه ال و وع له في عنيا الواقج، وإنما  دو 

 "مثال"م

ميل ه المرحلو  وقد تأثر تيسير األستاس اإلما  لوزذ ا  ب  ه النظرة تأثرًا واضلحًا. وتيسلير تل

الشي  رليد رضا وتيسير تلميل ه األسلتاس الشلي  الم ربلي لولزذ "تبلارك" حتل  هلر  ملرا  بو لوب 

تأويللو الللنص ليوافللي مي للو  العقللوم ودللو مبللدع خطللر. فللإاالق كلمللة "العقللو" يللرع األمللر إللل  للليذ 

مطلي ف ناك اقلي واقل  واقو فالن واقو االن .. ولي" دنال  اقو  - ما قلنا–غير واقعيم 

ال يتناوبه النقص وال وه والش وة والو و إلحا   اللنص القرآنلي إلل  "مقرراتله". وإسا عو بنلا التأويلو 

 ليوافي النص د ه العقول المثيرة، فإننا ننت ي إل  فوض م

 -فلي ساتله –وقد نشأ د ا كله مت االست راق في موا  ة انحلرا  معليت.. وللو عخل  األملر 

ه بللدون غلللو وال إفللراط، وبللدون تقصللير وال تيللري  كلل ل . واللر  لعللر  للعقللو ميانلله وموللال امللل

 للوحي مواله. وحيظ  النسبة بين ما في ميان ا الصحيو..

إن "العقو" لي" منييًا وال مطروعًا وال م ماًل فلي مولال التلقلي الت اللوحي، وف ل  ملا يتلقل  

ه ك ل  لي" دو "الحي " وإعراك ما مت لأنه عن يدركه، مج التسلي  بما دو خارف ات مواله. ولمن

األخير. وما عا  النص مأحيمًا، فالمدلول الصريو للنص مت غيلر تأويلو دلو الحيل . والل  العقلو 

عن يتلق  مقرراته دو مت مدلول د ا النص الصريو. ويقلي  من وله الل  عساسله )وفلي هللا دل ا 

 البحث تيصيو وا  للحد المأمون والمن ج اإلسالمي المستقي (.

إقبللال" فللي العللال  الشللرقي بي للة فمريللة "تائ للةم" فللي غيبوبللة "إلللراقا " التصللو  ولقللد وا لله "

"العوملللي" كملللا إلسلللميهم .. فراغللله دللل ا "الينلللاذ" الللل ي ال و لللوع فيللله لل اتيلللة اإلنسلللانية. كملللا رااتللله 

"السلللبية" التللي ال امللو مع للا لإلنسللان وال عثللر فللي دلل ه األر . ولللي" دلل ا دللو اإلسللال  بطبيعللة 

ا ه مت ناحية عخره التيمير الحسي في الم دا الوضعي، وم دا التوريبييت في كما و  –الحال 

العللال  ال ربللي. كلل ل  وا لله مللا عالنلله نيتشلله فللي "ديلل ا قللال زراعللل " اللت مولللد اإلنسللان األاللل  

 )السوبرمان( ومو  اإللهم وسل  في تخبطا  الصرع التي كتب ا نيتشه وسمادا بعض   "فلسية"م.
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ليمر اإلسالمي" وات "الحيلاة اإلسلالمية" سلل  الضلياع والينلاذ والسللبية. وعراع عن ينيص  "ا

 ما عراع عن يثب  لليمر اإلسالمي واقعية "التوربة" التي إلعتمد الي ا الم دا التوريبي ث  الم دا 

 الوضعيم

ولمللت النتيوللة كانلل   موحللًا فللي إبللراز ال اتيللة اإلنسللانية، اضللطر معلله إللل  تأويللو بعللص 

يللة تللأوياًل تأبللاه ابيعت للا، كمللا تأبللاه ابيعللة التصللور اإلسللالمي. إلثبللا  عن المللو  النصللوص القرآن

انللد -لللي" ن اإلللة للتوربللة. وال حتلل  القيامللة. فالتوربللة والنمللو فللي اللل ا  اإلنسللانية مسللتمران عإلضللاً 

بعد الونة والنار. مج عن التصور اإلسلالمي حاسل  فلي عن اللدنيا عار ابلتالذ واملو، وعن   -إقبال 

رة عار حساب و زاذ. وليس  دنال  فرهة للني" البشلرية للعملو إال فلي دل ه اللدار. كملا عنله اآلخ

ال موال لعمو  ديد في الدار اآلخرة بعد الحساب والوزاذ.. ولمت د ا ال لو إنما  لاذ ملت الرغبلة 

  الوازفلللة فلللي إثبلللا  "و لللوع" ال اتيلللة، واسلللتمراردا، عو عللللل "عنلللا" كملللا اسلللتعار إقبلللال ملللت اهلللطالحا

 ديوو اليلسيية.

ومت ناحية عخره اضطر إل  إاطاذ اهطال  "التوربة" ملدلواًل عوسلج مملا دلو فلي "اليملر 

ال ربي" وفي تاري  د ا اليمر. لمي إلمد مواله إل  "التوربة الروحيلة" التلي يزاول لا المسلل  ويتل وق 

يلت عن تشلمو الوانلا ب ا الحقيقة المبره. "فالتوربة" بمعنادا االهطالحي اليلسليي ال ربلي، ال إلم

 الروحي عهاًلم ألن ا نشأ  ابتداذ لنب  كو وسائو المعرفة التي ال تعتمد ال  التوربة الحسية.

ومحاولة استعارة االهطال  ال ربي، دي التي قاع  إل  د ه المحاولة. التلي يتضلو في لا 

 الشد والو ب والويا  عإلضًا. حت  مج لاارية إقبال الحية المتحركة الرفافةم

ولس  عبت ي عن عنقص ملت قلدر تلل  الو لوع العظيملة المثملرة فلي إحيلاذ اليملر اإلسلالمي 

وإن اضه التي ب ل ا األستاس اإلما  وتالمي ه، والتي ب ل ا الشاار إقبال .. رحم   هللا رحمة واسعة 

ًا .. وإنمللا عريللد فقلل   التنبيلله إللل  عن عفعللة الحماسللة لمقاومللة انحللرا  معلليت، قللد تنشللئ دللي انحرافلل

آخر. وعن األْول  في من ج البحلث اإلسلالمي، دلو الر  حقلائي التصلور اإلسلالمي فلي تمامل لا 

 الشامو، وفي تناسق ا ال اع . ووفي ابيعت ا الخاهة وعسلوب ا الخاص..

*       *       * 
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وعخيلللرًا فلللإن دللل ا البحلللث للللي" كتبلللًا فلللي "اليلسلللية" وال كتابلللًا فلللي "الالدلللو " وال كتابلللًا فلللي 

 افيزيقا".. إنه امو إلمليه الواقج. ودو إلخااا الواقج عإلضًا.."الميت

لقللد  للاذ اإلسللال  لينقلل  البشللرية كل للا مللت الركللا  اللل ي كللان ينللوذ بأفماردللا وحيات للا ويثقل للا. 

ومت التيه ال ي كان  عفماردا وحيات ا لارعة فيه. ولينشئ ل ا تصلورًا خاهلًا متميلزًا متيلرعًا، وحيلاة 

 هللا القوي . فإسا بالبشرية كل ا اليو  ترتم" إل  التيه وإل  الركا  المريهمعخره تسير وفي من ج 

ولقد  اذ اإلسال  لينشئ عمة، إلسلم ا قياعة البشرية،لتنأه ب لا الت التيله وانلا لركلا .. فلإسا 

د ه األمة اليو  تترك ميان القياعة، وتترك من ج القياعة، وتل ث وراذ األم  الضاربة فيا لتيه، وفي 

 ركا  المريهمال

ولقللد  للاذ اإلسللال  لينشللئ عمللة، إلسلللم ا قيللاعة البشللرية، لتنللأه ب للا اللت التيلله واللت الركللا .. 

فللإسا دلل ه األمللة اليللو  تتللرك ميللان القيللاعة، وتتللرك مللن ج القيللاعة، وتل للث وراذ األملل  الضللاربة فللي 

 التيه، وفي الركا  المريهم

ومقوماته، التي ينبثي من ا من ج د ا المتاب محاولة لتحديد خصائص التصور اإلسالمي 

وعستور النشلاط اليملري والعلملي والينلي، الل ي البلد عن إلسلتمد ملت  -كما عراعه هللا -الحياة الواقعي

التيسلللير الشلللامو الللل ي إلقدمللله سلللل  التصلللور األهللليو. وكلللو بحلللث فلللي  انلللا ملللت  وانلللا اليملللرة 

 ل  فمرة اإلسال .اإلسالمية عو النظا  اإلسالمي، البد له مت عن يرتمت عواًل إ

والحا للة إللل   للالذ تللل  اليمللرة دللي حا للة العقللو والقلللا. وحا للة الحيللاة والواقللج. وحا للة 

 األمة المسلمة والبشرية كل ا ال  السواذ.

ودللل ا القسلللل  األول ملللت البحللللث يتنللللاول "خصلللائص التصللللور اإلسلللالمي" وسلللليتناول القسلللل  

 ل اعي والمعيت[.الثاني: "مقوما  التصور اإلسالمي" ]وهللا الموفي وا
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 تيه وركام
 أفم  َيمشي ُمخّبا  يلل وجهوه أهودى؟ ”

 ؟"أم م  ِيْمشي َسِويا  يلل صراٍط ُم،تقي 

 

 للاذ اإلسللال ، وفللي العللال  ركللا  دائللو، مللت العقائللد والتصللورا ، واليلسلليا ، واألسللااير، 

الحي بالبااو، والصحيو واألفمار واألودا ، والشعائر والتقاليد، واألوضاع واألحوال.. إلختل  في ا 

 –تحلل  دلل ا الركللا  ال ائللو  –بللالزائي، والللديت بالخرافللة، واليلسللية باألسللطورة.. والضللمير البشللري 

بتلللأثير دللل ا الركلللا   –يتخللب  فلللي  لملللا  و نلللون، ال إلسلللتقر من لللا اللل  إلقللليت. والحيلللاة اإلنسلللانية 

 تليلي باإلنسلان، بلو ال تتخب  في فساط وانحالل، وفي  لل  وسل، وفلي للقاذ وتعاسلة، ال -ال ائو

 تليي بقطيج مت الحيوانم

وكان التيه الل ي ال عليلو فيله، وال دلده وال نلور، وال قلرار وال إلقليت .. دلو سلل  التيله الل ي 

إلحلللي  بتصلللور البشلللرية إلل  لللا وهللليات ت واالقتللله بلللالمون واالقلللة الملللون بللله، وحقيقلللة اإلنسلللان، 

ومن ج تحقيقه ل  ه ال اإلة .. ونوع الصللة بليت هللا ومركزه في د ا المون، وغاإلة و وعه اإلنساني، 

واإلنسان ال  و ه الخصوص.. ومت د ا التيه ومت سل  الركا  كان ينبعث الشر كله فلي الحيلاة 

 اإلنسانية، وفي األنظمة التي تقو  الي ا.

وللل  إليللت مسللتطااًا عن إلسللتقر الضللمير البشللري اللل  قللرار فللي عمللر دلل ا المللون، وفللي عمللر 

غاإلة و وعه وفي من ج حياته، وفي االرتبااا  التي تقو  بيت اإلنسان والمون، والتلي  نيسه، وفي

تقو  بيت عفراعه دو وتومعاته.. ل  إليت مستطااًا عن إلستقر الضمير البشلري الل  قلرار فلي لليذ 

مت د ا كله، قبو عن إلستقر ال  قرار في عمر اقيلدت ت وفلي عملر تصلوره إلل له، وقبلو عن ينت لي 

 واضو، في وس  د ا العماذ الطاخي، ود ا التيه المضو، ود ا الركا  الثقيو. إل  إلقيت

كمللا إلقللول  –وللل  إليللت األمللر كلل ل  ألن التيميللر الللديني كللان دللو اللابج القللرون الوسللط  

كللال .. إنمللا كللان األمللر كلل ل  ألن دنللاك  –ميمللرو ال للرب، فيتلقللي قللولت   دلل ه بب للاوا  الشللرقم 

 للحياة البشرية، وللني" البشرية، ال  كو حال، وفي كو زمان: حقيقتيت عساسيتيت، مالزمتيت
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ال إلملل  عن إلسلتقر فلي دل ا الملون ال ائلو سرة  -بيطرتله–الحقيقة األولل : عن دل ا اإلنسلان 

تائ ة ميلتلة ضلائعة. فالبلد ملت ربلاط معليت ب ل ا الملون، إلضلمت لله االسلتقرار فيله، ومعرفلة ميانله 

بد له إسن مت اقيدة تيسر لله ملا حولله، وتيسلر لله ميانله فيملا في د ا المون ال ي إلستقر فيه. فال

حوله. ف ي ضرورة فطرية لعورية، ال االقة ل لا بمالبسلا  العصلر والبي لة.. وسلنره حليت يتقلد  

بنللا دلل ا البحللث كلل  كللان لللقاذ اإلنسللان وحيرتلله وضللالله حلليت عخطللأ دلل ا االرتبللاط، وحقيقللة دلل ا 

 التيسير.

نلللاك تالزملللًا وثيقلللًا بللليت ابيعلللة التصلللور االاتقلللاعي، وابيعلللة والحقيقلللة األخلللره: دلللي عن د

النظللا  اال تمللااي .. تالزمللًا ال ينيصللو، وال يتعلللي بمالبسللا  العصللر والبي للة.. بللو إن دنللاك مللا 

دو ع ثلر ملت اللتالز .. دنلاك االنبثلاق الل اتي.. فالنظلا  اال تملااي دلو فلرع الت التيسلير الشلامو 

فيه وو ييته، وغاإلة و وعه اإلنسلاني. وكلو نظلا  ا تملااي ال إلقلو  ل  ا الو وع، ولمركز اإلنسان 

ال  عساس د ا التيسير، دو نظا  مصطنج. ال إلعيا. وإسا ااش فتلرة للق  بله "اإلنسلان"، ووقلج 

 التصاع  بينه وبيت اليطرة اإلنسانية حتمًا.. ف ي ضرورة تنظيمية، كما عن ا ضرورة لعورية.

مللت لللدن نللو  إللل  ايسلل  .. قللد بينللوا للنللاس  -ة والسللال الللي   الصللال –ولقللد كللان الرسللو 

دلل ه الحقيقللة، وارفللود  بللإل    تعرييللًا هللحيحًا، وعوضللحوا ل لل  مركللز "اإلنسللان" فللي المللون، وغاإلللة 

و لوعه .. ولمللت االنورافللا  الدائمللة الت دلل ه الحقيقللة، تحلل  ضل   الظللرو  السياسللية والشلل وا  

تلل  الحقيقلة، وعضلل  البشلرية ان لا، وعدالل  الي لا البشيرة، والضعي اإلنساني، كانل  قلد غشل  

ركامللًا ثقللياًل إلصللعا رفعلله ب يللر رسللالة  ديللدة كاملللة لللاملة، ترفللج دلل ا الركللا ، وتبللدع دلل ا الظللال ، 

وتنير د ا التيه، وتقر التصور االاتقاعي ال  عساس ملت الحلي الخلالص، وتقلي  الحيلاة اإلنسلانية 

و. وملا كلان إلميلت عن ينصلر  عهلحاب التصلورا  ال  عساس مستقر ملت سلل  التصلور الصلحي

المنحرفة في األر  كل ا، وعن ينيموا امها د  فيه، إال ب  ه الرسالة، وإال ب  ا الرسول .. وهلدق 

 هللا العظي :

م  أهو  الختواك والمشوركي  مننخوي  حتول تواتيه  البينوة. رسوول  –ل  يهللا  الذي  كنروا "

 (2، 1: )البينة                "..م  ي يتلو صينا  م هرة
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وال يدرك اإلنسان ضرورة د ه الرسالة، وضرورة دل ا االنيملاك الت الضلالال  التلي كانل  

البشلرية تائ للة فلي  لمات للا، وضللرورة االسلتقرار اللل  إلقلليت واضلو فللي عمللر العقيلدة .. حتلل  إلطلللج 

 ال  ضخامة سل  الركا ، وحت  يرتاع سل  التيه، ملت العقائلد والتصلورا ، واليلسليا  واألسلااير،

واألفمار واألودا ، والشعائر والتقاليد، واألوضاع واألحلوال، التلي  لاذ اإلسلال  فو لددا تلريت الل  

الضللمير البشللري فللي كللو ميللان، وحتلل  يللدرك حقيقللة البلبلللة والتخلللي  والتعقيللد. التللي كانلل  تتخللب  

المصلللاعر  في للا بقاإللللا العقائلللد السللماوية، التلللي عخل لللا التحريللا والتأويلللو، واإلضلللافا  البشللرية إلللل 

 اإلل ية، والتي التبس  باليلسيا  والوثنيا  واألسااير سواذم

دللو اللر  التصللورا ، إنمللا دللو اللر  التصللور  -فللي دلل ا البحللث–ولمللا للل  إليللت قصللدنا 

اإلسالمي، وخصائصه ومقوماته.. فإننلا نمتيلي بعلر  بعلص النملاسف ملت التصلورا  الدينيلة فلي 

وبعللص النمللاسف مللت التصللورا  الوادليللة  -وزيللرة مللا وهللل  إللل  اللرب ال–الي وعإلللة والمسلليحية 

 العربية التي  اذ اإلسال  فوا   ا دناك.

بالتصللللورا  الوثنيللللة، وباللوثللللة القوميللللة اللللل   -الي وعإلللللة–لقللللد حيللللل  عإلانللللة بنللللي إسللللرائيو 

وفلي  - لاذت   رسلل  –ودلو إلعقلوب بلت اسلحاق بلت إبلرادي  اللي   السلال   -السواذ. فبنلو إسلرائيو

بالتوحيد الخلالص، الل ي الم ل  إإللاه عبلود  إبلرادي . ثل   لاذد  نبلي   األ بلر  -رائيوعول   عبود  إس

بللداوة التوحيللد عإلضللًا مللج الشللريعة الموسللوية المبنيللة اللل  عساسلله. ولمللن    -اليلله السللال –موسلل  

انحرفوا ال  مده الزمت، ودبطوا في تصورات   إلل  الوثنيلا ، واثبتلوا فلي كتلب   )المقدسلةم( وفلي 

ال ترتيج الت عحل  التصلورا  الوثنيلة  -سبحانه–لع د القدإل ( عسااير وتصورا  ات هللا هلا )ا

 لإلغريي وغيرد  مت الوثنييت، ال يت ل  يتلقوا رسالة سماوية، وال كان ل   مت اند هللا كتاب..

اقيلللدة خالصلللة  -اليللله السلللال  –ولقلللد كانللل  اقيلللدة التوحيلللد التلللي عسسللل ا  لللدد  إبلللرادي  

ماملللة وا لله ب للا الوثنيللة موا  للة حاسللمة كمللا هللوردا القللرآن المللري ، ووهلل  ب للا ناهللعة لللاملة مت

 إبرادي  بنيه كما وه  ب ا إلعقوب بنيه قبو عن إلمو :

وات  يليه  نبا إبراهي . إذ قال مبيوه وقوموه موا تعبدونوه؟ قوالوا نعبود أصوناما  فنلو  لهوا "

رون؟ قالوا: ب  وجدنا آماءنا كذل  ياكني ! قال: ه  ي،معونخ  إذا تديون؟ أو يننعونخ  أو يت
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ينعلون! قال: أفرأيت ، ما كنت  تعبدون، أنت  وآماؤك  امقدمون؟ فإنه  يدو لي إال رك العالمي . 

الذي خلقني فهو يهدي . والذي هو ي عمني وي،قي . وإذا مرضت فهو يشني . والوذي يميتنوي 

رك هوووا لوووي حهللاموووا  وأليقنوووي وووو  يييوووي . والوووذي أطمووو  أن ي نووور لوووي خ ي توووي يووووم الووودي  .. 

مالصاليي . واجع  لي ل،ان صدق في اآلخوري . واجعلنوي مو  ورووة جنوة النعوي . واينور مبوي 

إنه كان م  التالي . وال ت زني يوم يبعثون. يوم ال ينن  مال وال بنون. إال م  أتول ي مقلوا 

 ".سلي 

 (89-69)الشعراذ 

ولقود اصو نيناه فوي الودنيا، وإنوه فوي  وم  يريا يو  ملوة إبوراهي  إال مو  سونه نن،وه؟"

اآلخرة لم  الصواليي . إذ قوال لوه ربوه: أسول . قوال: أسولمت لورك العوالمي  ووصول بهوا إبوراهي  

بنيه ويعقوك يا بني إن ي اص نل لخ  الدي ، فوال تمووت  إال وأنوت  م،ولمون. أم كنوت  شوهداء 

قووالوا: نعبوود إلهوو  وإلووه آمائوو  إذ حتوور يعقوووك الموووت؟ إذ قووال لبنيووه: مووا تعبوودون موو  معوودي؟ 

 ".إبراهي  وإسمايي  وإسياق، إلها  واحدا  وني  له م،لمون 

 (133-130)البقرة 

وملللت دللل ا التوحيلللد الخلللالص، ودللل ه العقيلللدة الناهلللعة، ودللل ا االاتقلللاع فلللي اآلخلللرة انلللتم" 

 ديلد..  األحياع. و لوا في انتماس   حت   اذد  موس  اليله السلال  بعقيلدة التوحيلد والتنزيله ملت

لبني إسرائيو، وي كر  -اليه السال –والقرآن المري  ي كر عهول د ه العقيدة التي  اذ ب ا موس  

 ترا ع   ان ا:

وإذ أخوووذنا ميثووواق بنوووي إسووورائي : ال تعبووودون إال ي وبالوالووودي  إح،وووانا ، وذي القربووول "

اة. و  تووليت  إال قلويال  مونخ  واليتامل والم،اكي . وقولوا للناس ح،نا . وأقيموا الصالة وآتوا الزك

وأنووت  معرضووون. وإذا أخووذنا ميثوواقخ  ال ت،وونخون دمووائخ ، وال ت رجووون أنن،ووهللا  موو  ديووارك  ووو  

أقووررت  وأنووت  تشووهدون. ووو  أنووت  هوونالء تقتلووون أنن،ووهللا  وت رجووون فريقووا  موونخ  موو  ديوواره ، 

 …".تلاهرون يليه  ماإلو  والعدوان

 (85-83)البقرة 
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مالبينووات ووو  ات ووذت  العجوو  موو  معووده وأنووت  لووالمون. وإذ أخووذنا  ولقوود جوواءك  موسوول"

ميثاقخ ، ورفعنا فوقخ  ال ور. خذوا موا آتينواك  مقووة واسومعوا. قوالوا: سومعنا ويصوينا، وأشوربوا 

 ".في قلوبه  العج  مهللانره . ق : ب ،ما يامرك  مه إيمانخ  إن كنت  منمني 

 (93-92)البقرة: 

اليلله السللال  بلليت ع  للرد  .. مللت سللل  ابللاعت   للعوللو اللل ي ولقللد بللدا انحللراف  ، وموسلل  

هنعه ل   السامري، مت ال دا الل ي حمللوه مع ل  ملت حللي نسلاذ المصلرييت. ودلو العولو الل ي 

وا اقللا خللرو    مللت مصللر، اللل  قللو   علللير إليلله فللي اآلإلللا  السللابقة.. وقبللو سللل  كللانوا قللد مللره

 عن إلقي  ل   هنمًا إلعبدونهم إلعبدون األهنا ، فطلبوا إل  موس  اليه السال 

وجاوزنا ببني إسرائي  البير فاتوا يلل قوم يعهللانون يلل أصونام لهو . قوالوا: يوا موسول "

اجع  لنا إلها  كما له  آلهة. قال: إنخ  قوم تجهلون. إن هنالء متّبر ما ه  فيه وباطٌ  ما كوانوا 

 ".يعملون 

 (139-138)األارا : 

 حراف   وسوذ تصورد  هلل سبحانه ولرك   ووثنيت  :وك ل  حي  القرآن المثير ات ان

 " ..وقالت اليهود يزير اب  ي"

 (30)التوبة: 

وقالت اليهود: يد ي م لولة: ُيلت أيديه  وُلعنووا مموا قوالوا: بو  يوداه مب،ووطتان يننوك "

 "..كيف يشاء

 (64)المائدة: 

ء. سوونختا مووا قووالوا وقووتله  لقوود سووم  ي قووول الووذي  قووالوا: إن ي فقيوور ونيوو  أينيووا"

 "..امنبياء م ير حك. ونقول: ذوقوا يذاك اليريك

 (181)آل امران: 

وإذ قلوووت : يوووا موسووول: لووو  نووونم  لووو  حتووول نووورى ي جهووورة، فاخوووذتخ  الصوووايقة وأنوووت  "

 (55)البقرة:          ".تنلرون 
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فلللي  وملللت لوثلللة القوميلللة وااتقلللاعد  عن إل  للل  إلللله قلللوميم ال إلحاسلللب   بقلللانون األخلللالق إال

ف لللو ال إلحاسلللب   مع للل  الللل  سللللوك  -غيلللر الي لللوع–سللللوك   ملللج بعضللل   اللللبعص. عملللا ال ربلللاذ 

 معيام .. مت د ه اللوثة كان قول   ال ي حياه القرآن المري :

ومنه  م  إن تامنه بدينار ال ينده إلي  إال ما دمت يليه قائما . ذلو  موانه  قوالوا لويم "

 ".ي الخذك وه  يعلمون  يلينا في امميي  سبي . ويقولون يلل

 (75)آل امران: 

وقللد تضللمن  كتللب   المحرفلللة عوهللافًا إلل  لل  ال ترتيللج كثيلللرًا اللل  عوهللا  اإلغريللي فلللي 

 وثنيت   آلل ت :

 اذ في اإلهحا  الثالث مت سير التمويت: )بعد ارتماب آع  لخطي لة األملو ملت الشلورة. 

 لشر(:ودي كما إلقول كاتا اإلهحا : لورة معرفة الخير وا

"وسمعنا هو  الرب اإلله ماليًا في الونة اند دبوب ريو الن ار. فاختبأ آع  وامرعته ملت 

و ه الرب اإلله، في وس  لور الونة. فناعه الرب اإلله آع . وقال لله: عيلت عنل ؟ فقلال: سلمع  

هللوت  فللي الونللة، فخشللي  ألنللي اريللان، فختبللأ . فقللال مللت عالملل  عنلل  اريللان؟ دللو ع للل  مللت 

 التي عوهيت  عال تأ و من ا؟. الشورة

"وقال الرب اإلله: دو سا اإلنسان قد هار كواحد منا، اارفًا الخير والشر، واآلن لعله إلمد 

يلده ويأخل  ملت للورة الحيلاة عإلضلًام ويأ لو ويحيلا إلل  األبلد.. فأخر له اللرب اإللله ملت  نلة اللدن، 

نلة الدن الملروبي  ول يلا سليي ليعمو فلي األر  التلي عخل  من لا. فطلرع اإلنسلان. وعقلا  للرقي  

 متقلا، لحراسة لورة الحياةم".

 وات سبا الطوفان  اذ في د ا السير نيسه:

"وحلللدا لملللا ابتلللدع النلللاس إليثلللرون الللل  األر ، ووللللد ل للل  بنلللا ، عن عبنلللاذ هللا رعوا بنلللا  

النللاس عن للت حسللنا . فاتخلل وا ألن لل  نسللاًذ مللت كللو مللا اختللاروا. فقللال الللرب: ال يللديت روحللي فللي 

اإلنسان إل  األبد. لزي انه. دو بشر. وتمون عإلامه م ة واشريت سنة.. كان في األر  ا اة في 
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تل  األإلا  .. وبعد سل  عإلضًا. إس عخو بنو هللا ال  بنا  الناس وولدن عوالعًا. دمالذ د  الوبابرة، 

 ال يت من  الددر سوو اس ممم

تصلللور عفملللار قلبللله إنملللا دلللو  "ورعه اللللرب عن للللر اإلنسلللان قلللد كثلللر فلللي األر . وعن كلللو

لللرير كللو يللو . فحللزن الللرب امللو اإلنسللان فللي األر . وتأسللي فللي قلبلله. فقللال الللرب عمحللو اللت 

و له األر  اإلنسللان الل ي خليتلله. اإلنسللان ملج ب للائ  وعبابلا  وايللور السللماذ. ألنلي حزنلل  عنللي 

 املت  . وعما نو  فو د نعمة في ايني الرب".

 ت سير التمويت )بعد ما امر  األر  ب رية نو (:و اذ في اإلهحا  الحاعي اشر م

"وكان  األر  كل ا لسانًا واحدًا ول ة واحدة. وحدا فلي ارتحلال   للرقًا عن ل  و لدوا نعملة 

فللي عر  لللنعار، وسللينوا دنللاك. وقللال بعضلل   لللبعص: دللل  نصللنج لبنللًا ونشللويه للليا، فمللان ل لل  

لوا: دللل  نللبت ألنيسللنا مدينللة وبر للًا رعسلله اللللبت ميللان الحوللر. وكللان ل لل  الحمللر ميللان الطلليت. وقللا

بالسماذ. ونصنج ألنيسنا اسمًا ل ال نتبدع ال  و ه كو األر .. فنزل الرب المدينة والبرف الل يت 

 لللان بنلللو آع  يبنون ملللا. وقلللال اللللرب: دلللو سا للللعا واحلللد ولسلللان واحلللد لومللليع  ، ودللل ا ابتلللدا د  

إلعمللوه. دلل  ننلزل ونبلبلو دنلاك لسلان  ، حتل  ال بالعمو. واآلن ال إلمتنلج اللي   كلو ملا ينلوون عن 

إلسللمج بعضللل   لسللان بعلللص. فبلللدعد  الللرب ملللت دنلللاك اللل  و للله كلللو األر . فميللوا الللت بنيلللان 

المدينة. ل ل  عا  اسم ا )بابو( ألن الرب دناك بلبو لسان كو األر  وملت دنلاك بلدعد  اللرب 

 ال  و ه كو األر "ممم

  الرابج والعشريت: "فوعو الرب وباًذ في إسرائيو و اذ في سير هموئيو الثاني: اإلهحا

سلبعون عللي ر لو. وبسل   -ملت عان إلل  ب لر سلبج–مت الصبا  إل  الميعلاع. فملا  ملت الشلعا 

المللللالك يللللده اللللل  عورللللللي . فنللللد  الللللرب اللللت الشللللر. فقللللال للمللللالك الم للللل  الشللللعا: كيلللل  اآلن 

 رويدكم"..

ج الي وعإللة. بلو كلان األملر ععدل  وعملر.. ول  تمت الحلال ملج النصلرانية خيلرًا مملا كانل  مل

ابر  النصرانية إل  الدولة الرومانيلة الوثنيلة فلي عللد اصلور الوثنيلة واالنحلالل فلي دل ه الدوللة. 

ميالعإللة. وملت ثلل   305ثل  عخل   تنتشلر حتلل  اسلتطاا  عن تلولي قسللطنطيت امبراالورًا فلي سللنة 
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للنصلللرانية. ولملللت لتخضلللج النصلللرانية  عخلللل  اإلمبرااوريلللة الرومانيلللة فلللي النصلللرانية. ال لتخضلللج

 لوثنيت ا العريقة. وفي د ا إلقول الماتا األمرييي: عرابر في كتابه: "الصراع بيت الديت والعل "

"عخلللل  الوثنيلللة والشللللرك فلللي النصلللرانية بتللللأثير المنلللافقيت، الللل يت تقلللللدوا و لللائي خطيللللرة، 

لل  ولل  إليونلوا إلحيللون بلأمر اللديت. و ومناها االية في الدوللة الرومانيلة، بتظلادرد  بالنصلرانية. 

إلخلصللوا للله يومللًا مللت األإلللا . وكلل ل  كللان قسللطنطيت .. فقللد قضلل  امللره فللي الظللل  واليوللور، وللل  

 ميالعإلة. 337يتقيد بأوامر المنيسة الدينية إال قلياًل في آخر امره سنة 

  ولمن لا "إن الومااة النصرانية، وإن كان  قد بل   مت القوة بحيث ول  قسلطنطيت الملل

 ل  تتميت ملت عن تقطلج عابلر الوثنيلة، وتقتللج  رثومت لا. وكلان نتيولة كياح لا عن اختلطل  مباعئ لا

 ونشأ مت سل  عيت  ديد، تتول  فيه النصرانية والوثنية سواذ بسواذ.. دنالل  إلختللي اإلسلال  الت

 غبا. النصرانية، إس قض  ال  منافسه )الوثنية( قضاذ باتًا، ونشر اقائده خالصة ب ير

"وإن د ا اإلمبرااور ال ي كان ابدًا للدنيا، وال ي ل  تمت اقائده الدينية تساوي لي ًا، رعه 

عن يوحللددما ويملللي  -النصللراني والللوثني –لمصلللحته الشخصللية، ولمصلللحة الحللزبيت المتنافسلليت 

دون عن بين ما. حت  عن النصاره الراسلخيت عإلضلًا لل  ينملروا اليله دل ه الخطلة. ولعل ل  كلانوا إلعتقل

الدإلانللة الوديللدة سللتزعدر إسا اعملل  ونقحلل  بالعقائللد الوثنيللة القدإلمللة، وسلليخلص الللديت النصللراني 

 ".(1)ااقبة األمر مت ععناس الوثنية وعر اس ا

–مت عناس الوثنية وعر اس ا، وتصلورات ا األسلطورية ولمت الدإلانة الوديدة ل  تتخلص ق  

ب" بالخالفا  السياسلية والعنصلرية والطائييلة، تلبسل ا فقد  ل  تتل - ما عمهو النصاره الراسخون 

 باألسااير الوثنية والتصورا  اليلسيية. ووقج انقسا  في التصور ب ير حد:

واالبلت ورو  القلدس إن دلي قال  فرقة: إن المسيو إنسلان محلص. وقالل  فرقلة: إن األب 

مركلا ملت عقلاني  ثالثلة: األب ورو   -بلزام  –إال هور مختلية عالت هللا ب ا نيسله للنلاس. فلاهلل 

القدس؟ )االبت دو المسيو( فانحدر هللا، ال ي دلو األب، فلي هلورة رو  القلدس وتوسلد فلي ملري  

ليلًا كلاألب بلو دلو مخللوق ملت إنسانًا، وولد من لا فلي هلورة إلسلوع. وفرقلة قالل : إن االبلت للي" عز 
                                                           

 ( تر مة األستاس السيي عبو الحست الندوي في كتابه: "ماسا خسر العال  بانحطاط المسلميت".1)
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قبلللو العلللال ، ولللل ل  دلللو عون األب وخاضلللج لللله. وفرقلللة عنملللر  كلللون رو  القلللدس عقنوملللًا .. وقلللرر 

عن االبللت ورو  القللدس مسللاويان  381ميالعإلللة، ومومللج القسللطنطينية سللنة 325مومللج نيقيللة سللنة 

لقدس منبثي ملت األب لألب في وحدة الالدو ، وعن االبت قد ولد من  األزل مت األب، وعن رو  ا

بلللأن رو  القللدس منبثللي ملللت االبللت عإلضلللًا. فاختليلل  المنيسلللة  589.. وقللرر مومللج اليطللللة سللنة 

الشرقية والمنيسة ال ربية اند دل ه النقطلة و لتلا مختليتليت .. كل ل  عل ل   ماالة ملن   ملري  كملا 

 عله و المسيو اليه السال  ..

لعللرب لمصلر. تر مللة األسللتاس محملد فريللد عبللو ويقلول الللدكتور عليلرع بتلللر فللي كتابله: "فللتو ا

 حديد":

كانلللللا ا لللللد نضلللللال متصلللللو بللللليت المصلللللرييت  -الخلللللام" والسلللللاعس–"الللللت سينللللل  القلللللرنيت 

والرومانييت. نضال ي كيه اختال  في الون"، واختال  في الديت. وكان اختال  الديت علد مت 

الملمانيلللة والمنوفيسلللية.  اخلللتال  الولللن". إس كانللل  اللللة العللللو فلللي سلللل  الوقللل  تلللل  العلللداوة بللليت

حللزب مل دا الدوللة اإلمبرااوريللة وحلزب المللل   -كملا يلدل اليلله اسلم ا –وكانل  الطائيلة األوللل  

الل  حليت عن الطائيلة  -ودي ازعواف ابيعلة المسليو -والبالع وكان  تعتقد العقيدة السية الموروثة

لعقيللدة وتسللتيظع ا، كانلل  تستبشللج تللل  ا -عدللو مصللر–ودللي حللزب القللب  الموفيسللييت  –األخللره 

وتحارب لا حربلًا انييلة. فللي حماسلة دو لاذ، إلصللعا الينلا عن نتصلوردا، عو نعللر  كن  لا فلي قللو  

 إلعقلون، بله يممنون باإلنويوم".

ويقللول "سللير . و. عرنولللد" فللي كتابلله: "الللداوة إللل  اإلسللال " اللت دلل ا الخللال ، ومحاولللة 

 درقو لتسويته بم دا وس :

قبللللللو اليللللللتو اإلسللللللالمي بم للللللة اللللللا  فللللللي عن إليسللللللا  Justinian"ولقللللللد عفلللللللو  سللللللتنيان 

اإلمبرااوريللللة الرومانيللللة مظ للللرًا مللللت مظللللادر الوحللللدة. ولمن للللا سللللراان مللللا تصللللدا  بعللللد مللللوت ت 

وعهبح  في حا ة ماسة إل  لعور قومي مشترك، يرب  بيت الوالإلا  وحاضرة الدولة. عما درقو 

ة رب  الشلا  بالحيوملة المركزيلة. ولملت ملا اتخل ه فقد ب ل   وعًا ل  تصاع  نواحًا كاماًل في إااع

مت وسائو اامة في سبيو التوفيي قد ععه لسوذ الحظ إل  زياعة االنقسا  بلداًل ملت القضلاذ اليله. 



 

-29- 

ول  إليت ثمة ما إلقو  مقا  الشعور بالقوميلة سلوه العواالي الدينيلة. فحلاول بتيسليره العقيلدة تيسليرًا 

إلقي كو ما إلميت عن إلشلور بعلد سلل  بليت الطوائلي المتنلاحرة إلستعيت به ال  ت دئة النيوس، عن 

مللت خصللوما ، وعن يوحللد بلليت الخللار يت الللل  الللديت وبلليت المنيسللة األرثوسكسللية، وبيللن   وبللليت 

 الحيومة المركزية.

  "عن المسليو ينب لي عن إلعتلر  بأنله يتمثلو 451"وكان مومج خلقيدونه قلد عاللت فلي سلنة 

مللا ا، وال ت يللر وال توللز ، وال انيصللال. وال إلميللت عن ينتيللي اختالف فللي ابيعتلليت، ال اخللتالط بين ملل

بسبا اتحاعدما. بلو األحلره عن تحلتيظ كلو ابيعلة من ملا بخصائصل ا، وتوتملج فلي عقنلو  واحلد، 

و سد واحد، ال كملا للو كانل  متوزئلة عو منيصللة فلي عقنلوميت. بلو متومعلة فلي عقنلو  واحلد: دلو 

 .سل  االبت الواحد وهللا والملمة

وا: "وقد رفص اليعاقبة د ا المومج. وكانوا ال إلعترفون في المسليو إال بطبيعلة واحلدة. وقلال

عد تإنه مركا األقالي ، له كو الصيا  اإلل ية والبشرية. ولمت الماعة التي تحمو د ه الصيا  ل  

 ثنائية، بو عهبح  وحدة مركبة األقاني .

يت بليت اائيلة األرثلوسك" وبليت اليعاقبلة الل  "وكان الودل قد احتد  قرابة قرنيت ملت الزملان

ازعدروا بو له خلاص فلي مصلر والشلا ، واللبالع الخار لة الت نطلاق اإلمبرااوريلة البيزنطيلةن فلي 

الوق  ال ي سع  فيه درقو في إهال  سا  البيت ات اريي المل دا القائلو بلأن للمسليو مشلي ة 

ا إلعتلر  بو لوع الطبيعتليت، إسا بله : فيي الوق  ال ي نود د ا المل دMonotheletismواحدة: 

 يتمسل  بوحلدة األقنللو  فلي حيللاة المسليو البشلرية. وسللل  بإنملاره و للوع نلوايت ملت الحيللاة فلي عقنللو 

يللة واحللد. فالمسلليو الواحللد، اللل ي دللو ابللت هللا، إلحقللي الوانللا اإلنسللاني، والوانللا اإلل للي. بقللوة إل 

 احدة في الملمة المتوسدة.إنسانية واحدة. ومعن  سل  عنه ال يو د سوه إراعة و 

"لملت درقلو قلد لقلي المصللير الل ي انت ل  إليله كثيلرون  للدًان مملت كلانوا إللأملون عن إلقيمللوا 

عاائ  السال ، سل  عن الودل ل  إلحتد  مرة عخره كأاني ما إليون االحتدا  فحسا. بو إن درقو 

 م(1)نيسه قد وه  باإللحاع، و ر ال  نيسه سخ  الطائيتيت سواذ"
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وقد ورع في القرآن المري  بعص اإللارا  إل  د ه االنحرافا ، ون   ألدو المتلاب ان لا، 

وتصلللحيو حاسللل  ل لللا، وبيلللان ألهلللو العقيلللدة النصلللرانية كملللا  لللاذ  ملللت انلللد هللا، قبلللو التحريلللا 

 والتأويو:

و الم،وويا ابوو  مووري . وقووال الم،وويا: يووا بنووي إسوورائي  لقوود كنوور الووذي  قووالوا: إن ي هوو"

ايبدوا ي ربي وربهللا ، إنه م  يشرك ماهلل فقد حرم ي يليه الجنة، وماواه النار، وما لللالمي  

م  أنصار.. لقد كنر الذي  قالوا: ي  ي والث والوة. وما مو  إلوه إال إلوه واحود وإن لو  ينتهووا 

وا موونه  يووذاك ألووي . أفووال يتوبووون إلوول ي وي،ووت نرونه، هللاي يمووا يقولووون ليم،وو  الووذي  كنوور 

ينور رحي ؟ ما الم،يا اب  مري  إال رسول قد خلت م  قبله الرس ، وأمه صديقة كانا يواكالن 

ال عام. انلر كيف نبوي  لهو  اآليوات، وو  انلور أنول ينفخوون. قو : أتعبودون مو  دون ي موا ال 

هوو ال،ومي  العلوي . قو : يوا أهو  الختواك ال ت لووا فوي ديونخ  ييور  يمل  لخو  ضورا  وال ننعوا ؟ هللاي

 …"اليك وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا م  قب ، وأضلوا كثيرا ، وضلوا ي  سواء ال،بي 

 (77-72)المائدة: 

وقالووت اليهووود يزيوور ابوو  ي. وقالووت النصووارى الم،وويا ابوو  ي. ذلوو  قوووله  مووافواه ، "

 …؟"وا م  قب . قاتله  ي أنل ينفخون يتاه ون قول الذي  كنر 

 (30)التوبة: 

وإذا قوال ي: يوا يي،ول ابوو  موري ، أأنوت قلوت للنوواس: ات وذوني وأموي إلهوي  موو  دون "

ي؟ قال سبيان ! ما يهللاون لي أن أقول ما ليم لي ميك. إن كنوت قلتوه فقود يلمتوه. تعلو  موا 

. موا قلوت لهو  إال موا أمرتنوي موه: أن في نن،وي وال أيلو  موا فوي نن،و  إنو  أنوت يوالم ال يووك

ايبوودوا ي ربووي وربهللاوو . وكنووت يلوويه  شووهيدا  مووا دمووت فوويه . فلمووا توووفيتني كنووت أنووت الرقيووا 

يليه ، وأنت يلل ك  شيء شهيد. إن تعوذبه  فوإنه  يبوادك، وإن ت نور لهو  فإنو  أنوت العزيوز 

 …"اليهللاي 

 (118-116)المائدة: 
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و اللللل  النصللللرانية، مللللت  للللراذ تللللل  المالبسللللا  "وديلللل ا نللللره مللللده االنحللللرا  اللللل ي عخلللل

التاريخيلللة، حتلللل  انت لللل  إلللل  تللللل  التصللللورا  الوثنيللللة األسلللطورية، التللللي عار  الللللي   الخالفللللا  

 والم ابو ادة قرونم

عما الوزيلرة العربيلة التلي نلزل في لا القلرآن، فقلد كانل  تعلج بركلا  العقائلد والتصلورا . وملت 

إلي ا مت اليوعإلة والمسيحية فلي هلورت ما المنحرفلة.. مضلافًا  بين ا ما نقلته مت اليرس وما تسرب

إلللل  وثنيت لللا الخاهلللة المتخليلللة ملللت االنحرافلللا  فلللي مللللة إبلللرادي  التلللي ورث لللا العلللرب هلللحيحة ثللل  

 حرفودا سل  التحريا. والقرآن إلشير إل  سل  الركا  كله بوضو :

عو تماثيل للا  -بللدوا المالئمللةثلل  ا -مللج كللراديت   دلل  للبنللا م–زامللوا عن المالئمللة بنللا  هللا 

 معتقديت عن ل ا اند هللا ليااة ال ترع، وعن   يتقربون ب ا إليه سبحانه: -األهنا 

وجعلوا له م  يباده جزءا . إن اإلن،ان لخنور مبي . أم ات ذ مما ي لك بنات وأصوناك  "

مو  ينشوا فوي  مالبني  وإذا مشر أحده  مما ضرك للرحم  مثال  ل  وجهه م،ودا  وهو كلي . أو

إناووا . أشوهدوا  -الذي  ه  يباد الورحم –اليلية وهو في ال صام يير مبي ؟! وجعلوا المالئخة 

خلقهو ؟ سووتختا شووهادته  وي،ووالون. وقوالوا: لووو شوواء الوورحم  مووا يبودناه . مووا لهوو  بووذل  موو  

 …"يل ، إن ه  إال ي رصون 

 (20-15)الزخر : 

دونووه أوليوواء مووا نعبووده  إال ليقربونووا إلوول ي  أال هلل الودي  ال ووالص. والووذي  ات ووذوا موو "

زلنل. إن ي ييهللا  بينه  فيما ه  فيه ي تلنوون، إن ي ال يهودي مو  هوو كواذك كنوار. لوو أراد 

 "..ي أن يت ذ ولدا  الص نل مما ي لك ما يشاء. سبيانه هو ي الواحد القهار

 (4-3)الزمر: 

 يننعه ، ويقولون: هونالء شونعاؤنا ينود ي.قو : ويعبدون م  دون ي ما ال يتره  وال"

 "..أتنب ون ي مما ال يعل  في ال،ماوات وال في امر ؟ سبيانه وتعالل يما يشركون 

 (18)يون":
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ملن   هلاحبة. وللد   -سلبحانه–وبيت الونلة نسلبًا. وعن لله  -سبحانه–وزاموا عن بيت هللا 

ي فللي كتللاب األهللنا : " انلل  بنللو مللليو مللت خزااللة للله المالئمللةم وابللدوا الوللت عإلضللًا.. قللال الملبلل

 .(1)إلعبدون الوت"

 و اذ في القرآن المري  ات د ه األسطورة:

 فاستنته : ألرب  البنات وله  البنون؟ أم خلقنا المالئخة إناوا  وه  شاهدون؟."

 ؟ موا لبنوات يلول البنويأال إنه  م  إفخه  ليقولون: ولود ي. وإنهو  لخواذبون. اصو نل ا

. لخوو ؟؟ كيووف تيهللامووون؟ أفووال تووذكرون؟ أم لخوو  سوول ان مبووي ؟ فوواتوا مهللاتووامهللا  إن كنووت  صووادقي 

 …"نون وجعلوا بينه وبي  الجّنة ن،با ، ولقد يلمت الجنة إنه  لميترون. سبيان ي يما يص

 (159-149)الصافا : 

بيان ! كوانوا يعبودون؟ قوالوا: سوويوم ييشره  جميعا ، و  يقوول للمالئخوة: أهونالء إيواك  "

 …"أنت ولينا م  دونه . ب  كانوا يعبدون الج  أكثره  به  منمنون 

 (41-40)سبأ: 

، ولاا  بين   اباعة األهنا  إما بوهي ا تماثيو للمالئمة، وإما بوهلي ا تماثيلو لأل لداع

للل  إس كانلل  تحتللوي اوإمللا للل ات ا. وكانلل  المعبللة، التللي بنيلل  لعبللاعة هللا الواحللد، تعللج باألهللنا ، 

 ثالثمائة وستيت هنمًا. غير األهنا  المبره في   ا  متيرقة. ومن ا ملا سكلر فلي القلرآن باالسل 

  الال  والعزه ومناة. ومن ا دبو ال ي ناعه عبو سييان باسمه يو  "عحد" قائاًل: ااوأ دبوم

 القلرآن فلي سلورةومما يدل ال  عن الال  والعزه ومناة كان  تماثيو للمالئمة ما  اذ فلي 

 النو :

أفوورأيت  الوواّلت والعووّزى، ومنوواة الثالثووة امخوورى؟ ألخوو  الووذكر ولووه امنثوول؟ تلوو  إذن ق،وومة "

ضيزي! ي  هي إال أسماء سميتموها أنت  وآماؤك  ما أنزل ي بها مو  سول ان. إن يتبعوون إال 

؟ فللووه اآلخوورة اللوو  ومووا تهوووى امننووم، ولقوود جوواءه  موو  ربهوو  الهوودى. أم لإلن،ووان مووا تمنوول

وامولوول. وكوو  موو  ملوو  فووي ال،ووماوات ال ت نووي شوونايته  شووي ا . إال موو  معوود أن يوواذن ي لموو  
                                                           

 .34( كتاب األهنا : ص1)
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يشاء ويرضل. إن الذي  ال ينمنون ماآلخرة لي،مون المالئخوة ت،ومية امنثول. وموا لهو  موه مو  

 …"يل ، إن يتبعون إال الل ، وإن الل  ال ي ني م  اليك شي ا  

 (28-19)النو : 

 حط  اباعة األهنا  في   حت  كانوا إلعبدون  ن" الحورموان

روه البخاري ات عبي ر اذ العطارعي قال: " نا نعبلد الحولر. فلإسا و لدنا حولرًا دلو خيلر 

منه علقيناه وعخ نا اآلخرم فإسا ل  نود  معنا  ثوة مت تراب، ث    نا بالشاة فحلبنا اليله، ثل  اينلا 

 .(1)به"

وقال الملبي في كتاب األهنا : كان الر و إسا سافر فنلزل منلزاًل عخل  عربعلة عحولار فنظلر 

 .(2)إل  عحسن ا، فوعله ربهًا، و عو ثالا عثافيه لقدره. وإسا ارتحو تركه"

ر قللال هللااد: كانلل  حميلل-كمللا ارف لا اليللرس مللت بلليت ابلاعات   –وارفلوا ابللاعة الموا للا 

تعبد الشم". وكنانة القملر. وتملي  اللدبران. ولخل ذ وحل ا ذ المشلتره. وايلئأ سل ياًل. وقلي"أ الشلعري 

 .(3)العبهور. وعسدذ اطارع"

 وقد  اذ ات د ا في سورة فصل :

 …"جدوا هلل الذي خلقه  إن كنت  إياه تعبدون ال ت،جدوا للشمم وال للقمر. واس"

 (37)فصل : 

 و اذ في سورة النو :

 …"وأنه هو رك الشعرى "

 (49)النو : 

  وكثر  اإللارا  إل  خلي النولو  والموا لا وربوبيلة هللا سلبحانه ل لا كبقيلة خالئقله. وسلل

 لنيي علودية الموا ا واباعت ا..

                                                           

 ازي.( الوامج الصحيو كتاب الم 1)

 .34( األهنا  للملبي ص2)

 )نقاًل ات كتاب: ماسا خسر العال  بانحطاط المسلميت(. 430( ابقا  األم  لصااد ص3)
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حيات  . فقام  الل  عساسل ا الشلعائر الياسلدة،  وال  العمو  فقد ت ل ل  اقائد الشرك في

التللي علللار إلي للا القللرآن المللري  فللي مواضللج كثيللرة.. مللت سللل   عل لل  بعللص ثمللار الللزروع، وبعللص 

وعحيانللًا إلحرمون للا اللل   -سللبحانه–نتللاف األنعللا  خاهللًا ب لل ه اآلل للة المللدااة، ال نصلليا فيلله هلل 

 . عو إلمنعلللون   لللور بعلللص األنلللا  الللل  عنيسللل  . عو إلحرملللون بعضللل ا الللل  إنلللاث   عون سكلللورد

الركوب عو ال بو. وعحيانًا إلقلدمون عبنلاذد  سبلائو ل ل ه اآلل لة فلي نل ر. كالل ي روه الت نل ر ابلد 

المطلا عن ي بو ابنه العالر، إن ودأا اشرة عبناذ إلحمونه. فمان العالر ابد هللا.. ث  افتداه ملت 

 لشعائر كل ا للموادت والم انماآلل ة بم ة ناقةم.. وكان عمر اليتوه في د ه ا

 وفي د ا إلقول القرآن المري :

وهذا لشركائنا.  -بزيمه –وجعلوا هلل مما ذرأ م  اليرث وامنعام نصيبا . فقالوا: هذا هلل "

فما كان لشركائه  فال يص  إلل ي. وما كان هلل فهوو يصو  إلول شوركائه . سواء موا ييهللاموون! 

قتو  أوالدهو  شوركاؤه ، ليوردوه ، وليلب،ووا يلويه  ديونه . ولوو  وكذل  َزيَّ  لخثير مو  المشوركي 

شاء ي ما فعلوه. فذره  وما ينترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث ِحجر، ال ي عمهوا إال مو  نشواء 

سويجزيه   -افتوراء يليوه–وأنعام حرمت لهورها. وأنعوام ال يوذكرون اسو  ي يليهوا  -بزيمه –

في م ون هذه امنعام خالصة لذكورنا، وميرٌم يلول أزواجنوا. وإن  مما كانوا ينترون. وقالوا: ما

يهللا  ميتة  فه  فيه شوركاء.. سويجزيه  وصونه  إنوه حهللاوي  يلوي . قود خ،ور الوذي  قتلووا أوالدهو  

 "..سنها م ير يل ، وحرموا ما رزقه  ي افتراء يلل ي. قد ضلوا ما كانوا مهتدي 

 (140-136)األنعا : 

حيد الخالص دي علد األفمار غرابة اندد ، دي وفمرة البعث سلواذ. سلل  وكان  فمرة التو 

وعنله الخلالي للسلماوا  واألر  وملا بين ملا. ولملن   ملا  -سبحانه وتعال –مج ااتراف   بو وع هللا 

 للللانوا يريللللدون عن إلعترفللللوا بمقتضلللل  الوحدانيللللة دلللل ه ودللللو عن إليللللون الحيلللل  هلل وحللللده فللللي حيللللات   

نلله وحللده الحللالل والحللرا ، وعن إليللون إليلله وحللده مللرع عمللرد  كللله فللي الللدنيا ولللمون  ، وعن يتلقللوا م

واآلخرة. وعن يتحا موا في كو ليذ إل  لريعته ومن وه وحده .. األمر ال ي ال إليون ب يره عيلت 

 وال إإلمان. يدل ال  سل  ما حياه القرآن المري  مت معارضت   الشديدة ل اتيت الحقيقتيت:
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 ذر مونه . وقوال الخوافرون: هوذا سواحر كوذاك. اجعو  اآللهوة إلهوا  ويجبووا أن جواءه  منو"

ا واحوودا ؟ إن هووذا لشوويء يجوواك. وان لووك المووم موونه : أن امشوووا واصووبروا يلوول آلهووتخ  إن هووذ

 …"لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة اآلخرة، إن هذا إال اختالق

 (7-4)ص: 

ك إنخو  لنوي خلو -مزقت  كو  مموزق  ذاإ–وقال الذي  كنروا: ه  ندلخ  يلل رج  بنب خ  " 

تووالل جديوود؟ أفتوورى يلوول ي كووذما  أم مووه جنووة؟ بوو  الووذي  ال ينمنووون موواآلخرة فووي العووذاك وال

 "..البعيد

د ه دي الصورة الشائ ة للتصورا  فلي الوزيلرة العربيلة نضليي ا إلل  سلل  الركلا  ملت بقاإللا 

ال لرب، يلو   لاذ اإلسلال ، فتتوملج من لا العقائد السماوية المنحرفة، التي كان  سائدة في الشلرق و 

هللورة ميتملللة للل ل  الركللا  الثقيللو، اللل ي كللان إلوللث  اللل  ضللمير البشللرية فللي كللو ميللان، واللل يت 

 .(1) ان  تنبثي منه عنظمت   وعوضاا   وآعاب   وعخالق   ك ل 

ومللت ثللل  كانلل  اناإللللة اإلسلللال  المبللره مو  لللة إللل  تحريلللر عملللر العقيللدة، وتحديلللد الصلللورة 

حيحة التللي إلسللتقر الي للا الضللمير البشللري فللي حقيقللة األولوديللة، واالقت للا بللالخلي، واالقللة الصلل

الخلللي ب للا.. فتسلللتقر الي للا نظم للل  وعوضللاا  ، واالقللات   اال تماايلللة واالقتصللاعإلة والسياسلللية، 

 وآعاب لل  وعخالق لل  كلل ل . فمللا إلميللت عن تسللتقر دلل ه األمللور كل للا، إال عن تسللتقر حقيقللة األلوديللة،

يت خصائصللل ا واختصاهلللات ا. وانلللي اإلسلللال  اناإللللة خاهلللة بإإلضلللا  ابيعلللة الخصلللائص وتتبللل

 والصللللليا  اإلل يلللللة المتعلقلللللة بلللللالخلي واإلراعة وال يمنلللللة والتلللللدبير .. ثللللل  بحقيقلللللة الصللللللة بللللليت هللا

ي واإلنسللان.. فلقللد كللان معظلل  الركللا  فللي سللل  التيلله اللل ي تخللب  فيلله العقائللد واليلسلليا ، ممللا يتعللل

 لخطير األثر في الضمير البشري وفي الحياة اإلنسانية كل ا.ب  ا األمر ا

                                                           

يملر ال ربلي والحيلاة ( عما التصورا  واليلسيا  والم ادا التي و لد  بعلد اإلسلال ، وبخاهلة التلي قلا  الي لا ال1)
… ال ربية، والتي تعيا ب ا البشرية اليو  في غرب عوروبا وفي لرق ا ك ل .. فل  توئ بخير مت دل ا الركلا 

 وسنتناول بعض ا بالبيان في مواضعه المناسبة في فصول المتاب.
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بملللا إلعلللد تصلللحيحًا لوميلللج عنلللواع  -ودللل ا ملللا إلسلللتحي االنتبلللاه والتأملللو–ولقلللد  لللاذ اإلسلللال  

البلبلللة، التللي وقعلل  في للا الللدإلانا  المحرفللة، واليلسللليا  الخابطللة فللي الظللال . ومللا إلعللد رعًا الللل  

في لا تلل  اللدإلانا  واليلسليا  .. سلواذ ملا كلان من لا قبلو   ميج االنحرافلا  واألخطلاذ التلي وقعل 

اإلسال  وما  ده بعده ك ل  .. فمان  د ه الظادرة العويبة إحده اللدالئو الل  مصلدر دل ا اللديت 

.. المصدر ال ي إلحي  بيو ما دو" في خلاار البشلرية وكلو ملا ي ول"، ثل  يتناولله بالتصلحيو 

 والتنقيوم

–طلاول الل ي ب لله اإلسلال  لتقريلر كلملة اليصلو فلي سا  هللا وال ي يرا ج سل  الو لد المت

وفي هياته. وفي االقته بالخلي واالقة الخلي به .. سل  الو د ال ي تمثله النصوص  -سبحانه

 في القرآن الميي بصية خاهة، وفي القرآن كله ال  و ه العمو .. - ثرة ملحو ة–المثيرة 

يرا لللج سلللل  الركللللا  الثقيلللو، فللللي سلللل  التيلللله  الللل ي يرا لللج سللللل  الو لللد المتطللللاول، عون عن

الشامو، ال ي كان  البشرية كل ا تخب  فيه، وال ي  ل  تخب  فيه عإلضًا كلما انحرف  ات من ج 

 هللا عو هد  انه، واتبع  السبو، فتيرق  ب ا ات سبيله الواحد المستقي ..

الحا ة إلل  كلو دل ا ال ي يرا ج سل  الو د، عون عن يرا ج سل  الركا ، قد ال يدرك مده 

البيان الممكلد الميلرر فلي القلرآن، وإلل  دل ا التلدقيي الل ي يتتبلج كلو مسلال  الضلمير وكلو مسلال  

 الحياة.

ولملت مرا علة سلل  الركلا  تمشلي الت ضلرورة سلل  الو لد، كملا تمشلي الت اظملة الللدور 

يمللر البشللري اللل ي  للاذ  دلل ه العقيللدة لتمعإللله فللي تحريللر الضللمير البشللري وإاتاقلله، وفللي تحريللر ال

 وإاالقه، وفي تحرير الحياة. والحياة تقو  ال  عساس التصور االاتقاعي كييما كان.

اندئ  ندرك قيمة د ا التحرر في إقامة الحياة ال  من ج سلي  قوي ، إلستقي  به عمر الحياة 

 رضلي هللا–البشرية، وتنوو به اليساع والتخب  ومت الظل  عو االست الل .. وندرك قيمة قول امر 

"يلللنقص اإلسلللال  الللروة الللروة ملللت نشلللأ فلللي اإلسلللال  ولللل  إلعلللر  الوادليلللة".. فالللل ي إلعلللر   -انللله

الوادلية دو ال ي يدرك قيمة اإلسال ، ويعر  كيي إلحلرص الل  رحملة هللا المتمثللة فيله، ونعملة 

 هللا المتحققة به.
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 للا .. إن دلل ا إن  مللال دلل ه العقيللدة وكمال للا وتناسللق ا، وبسللااة الحقيقللة المبيللرة التللي تمثل

 -السلابقة لإلسلال  والالحقلة– لله ال يتولل  للقللا والعقلو، كملا يتولل  ملت مرا علة ركلا  الوادليلة 

اندئ  تبدو دل ه العقيلدة رحملة .. رحملة حقيقيلة .. رحملة للقللا والعقلو. ورحملة بالحيلاة واألحيلاذ. 

ليطللرة مبالللر رحمللة بمللا في للا مللت  مللال وبسللااة، ووضللو  وتناسللي، وقللرب وعنلل"، وتوللاوب مللج ا

 اميي..

 وهدق هللا العظي :

 ؟".أفم  يمشي مهللابا  يلل وجهه أهدى؟ أم م  يمشي سويا  يلل صراط م،تقي "

 

 

*** 
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 خصائص التصور اإلسالمي
 ؟"صب ة ي وم  أح،  م  ي صب ة"

 

للتصللللور اإلسللللالمي خصائصلللله المميللللزة، التللللي تيللللرعه مللللت سللللائر التصللللورا ، وتوعللللو للللله 

 ته الخاهة، التي ال تتلب" بتصور آخر، وال تستمد مت تصور آخر.لخصيته المستقلة، وابيع

د ه الخصائص تتعدع وتتوزع، ولمن ا تتضا  وتتومج اند خاهية واحدة، دي التي تنبثي 

 من ا وتر ج إلي ا سائر الخصائص .. خاهية الربانية..

لللاه "اإل نسلللان" إنللله تصلللور ربلللاني.  لللاذ ملللت انلللد هللا بيلللو خصائصللله، وبيلللو مقوماتللله، وتلقه

 اماًل بخصائصه د ه ومقوماته، ال ليزيد اليه مت انده لي ًا، وال لينقص كل ل  منله للي ًا. ولملت 

 ليتميي دو به وليطبي مقتضياته في حياته..

تصلور غيلر متطلور فلي ساتله، إنملا تتطلور البشلرية فلي إالاره، وترتقلي فلي  -مت ث –ودو 

نملو وتتقلد ، ودل ا اإلالار إلسلع ا عائملًا، ودل ا إعرا ه وفي االستوابة لله. وتظلو تتطلور وتترقل ، وت

التصلللور إلقوعدلللا عائملللًا. ألن المصلللدر الللل ي عنشلللأ دللل ا التصلللور، دلللو نيسللله المصلللدر الللل ي خللللي 

اإلنسان. دو الخالي المدبر، ال ي إلعل  ابيعة د ا اإلنسلان، وحا لا  حياتله المتطلورة الل  ملده 

يلبللي دلل ه الحا للا  المتطللورة فللي  الزمللان. ودللو اللل ي  عللو فللي دلل ا التصللور مللت الخصللائص مللا

 عاخو د ا اإلاار.

فللي معللزل اللت  –وإسا كانلل  التصللورا  والملل ادا واألنظمللة التللي إلضللع ا البشللر ألنيسلل   

تحتللاف عائمللًا إللل  التطللور فللي عهللول ا، والتحللور فللي قوااللددا، واالنقللالب عحيانللًا الي للا –دللدي هللا 

ي حا ات لللا المتطلللورة.. إسا كانللل  تلللل   ل لللا حللليت تضللليي الللت البشلللرية فلللي حوم لللا المتطلللورم وفللل

التصورا  والم ادا واألنظمة التي دي مت هلنج البشلر، تتعلر  ل ل ا وتحتلاف إليله، فل ل  ألن لا 

ملللت هلللنج البشلللرم الشلللر القصلللار النظلللرم الللل يت ال يلللرون إال ملللا دلللو ميشلللو  ل للل  ملللت األحلللوال 

–األر .. ر يلة في لا واألوضاع والحا ا  في فترة محدوعة مت الزملان، وفلي قطلاع خلاص ملت 

قصلللور اإلنسلللان و  لللو اإلنسلللان، ولللل وا  اإلنسلللان، وتلللأثرا  اإلنسلللان. فأملللا التصلللور  -ملللج دللل ا
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ف و إلخالي في عهو تموينه وفي خصائصه، تل  التصورا  البشرية، ومت  -بربانيته–اإلسالمي 

ملللان إلللل  التطلللور والت يلللر .. فالللل ي وضلللعه يلللره بلللال حلللدوع ملللت الز  -فلللي ساتللله –ثللل  ال إلحتلللاف 

والميان. ويعل  بال اوائي مت الو و والقصور. ويختار بال تأثر مت الشل وا  واالنيعلاال . وملت 

ث  إلضج للمينونة البشلرية كل لا، فلي  ميلج عزمان لا وعاواردلا .. عهلاًل ثابتلًا، لتلدور الحيلاة البشلرية 

مللو وترتقللي. حوللله، وتتحللرك فللي إاللاره. ودللو مصللنوع بحيللث إلسللع ا عائمللًا ويشللددا عائمللًا. ودللي تن

 ودي تتطور وتتحرك إل  األما .

كامللو متمامللو. ال إلقبللو تنميللة وال تمملليال، كمللا ال إلقبللو "قطللج غيللار" مللت  -مللت ثلل –ودللو 

خار لله. ف للو مللت هللنعة هللا، فلللال يتناسللي معلله مللا دللو ملللت هللنعة غيللره. واإلنسللان ال إلملللل  عن 

اذ ليضليي إلل  قلبله واقلله، وإلل  إلضيي إليه لي ًا، وال إلمل  عن إلعلدل بله عائملًا إلل  األملا  ..  ل

حياته وواقعه.  اذ ليوقظ كو ااقا  اإلنسان واستعداعاته، ويطلق ا تعمو في إإلوابية كاملة، وفي 

ضللب  كلل ل  ودداإلللة، وتللمت  عقصلل  ثمرات للا الطيبللة، مصللونة مللت التبللدع فللي غيللر ميللدان ا، ومللت 

وملت اليسللاع بللأي مللت اوامللو  التعطلو اللت إبللراز مينون للا، وملت االنحللرا  اللت ابيعت للا وو  ت للا،

إللل  اسللتعارة مللت خار لله، وال إللل  ع  غيللر عمللهم وال إللل   -فللي دلل ا كللله–اليسللاع.. ودللو ال إلحتللاف 

مللن ج غيللر من ولله. بللو إنلله ليحللت  عن يتيللرع دللو فللي حيللاة البشللر، بمي وماتلله وإإلحاذاتلله ومن ولله 

وال تصلطد   –فلي إالاره الل ي تعليا  -ووسائله وععواته. كي تتناسلي حيلاة البشلر ملج حيلاة الملون 

 حركته بحركة المون فيصيب ا العطا والدمارم.

لامو متلوازن منظلور فيله إلل  كلو  وانلا المينونلة البشلرية عواًل. ومنظلور  -مت ث –ودو  

فيه إل  توازن د ه الووانا وتناسق ا عخيرًا. ومنظور فيه ك ل  إل   ميلج عالوار الولن" البشلري، 

عًا. بما عن هانعه دو هانج د ا اإلنسان .. ال ي خلي، وال ي إلعل  وإل  توازن د ه األاوار  مي

مو لول بعيلد الت آفلاق النظلر ملت حيلاة  -سلبحانه–مت خلي، ودو اللطيلي الخبيلر. فللي" عمامله 

دللل ا الولللن"، وملللت كلللو المالبسلللا  التلللي تحلللي  ب للل ه الحيلللاة .. وملللت ثللل  فقلللد وضلللج لللله التصلللور 

مو عاوار حياته.. المتوازن مج كو  وانا كينونته ومج الصحيو. الشامو لمو  وانا كينونته، ول

  و عاوار حياته. الواقعي المتناسي مج كينونته ومج كو  رو  حياته.
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الميللزان الوحيللد اللل ي ير للج إليلله اإلنسللان فللي كللو ميللان وفللي كللو زمللان،  -مللت ثلل  –ودللو 

عل  عيلللت دلللو ملللت بتصلللوراته وقيمللله، ومنادوللله ونظم لللت وعوضلللااه وعحوالللله، وعخالقللله وعامالللله.. للللي

الحللي. وعيللت دللو مللت هللا. ولللي" دناللل  ميللزان آخللر ير للج إليلله، ولللي" دناللل  مقللررا  سللابقة وال 

مقللررا  الحقلللة ير للج إلي لللا فللي دللل ا الشللأن .. إنملللا دللو يتلقللل  قيملله وموازينللله مللت دللل ا التصلللور، 

للل  ويييهللي ب للا اقللله وقلبلله، ويطبللج ب للا لللعوره وسلللوكه، وير للج فللي كللو عمللر إلعللر  للله إللل  س

فإن تنازيت  في شيء فردوه إلل ي والرسول إن كنت  تنمنون ماهلل واليوم اآلخر. ذل  الميزان: "

 ".خير وأح،  تاويال  

 (59)النساذ: 

وفللي سللائر الخصللائص  -التللي تحللدع ابيعتلله–وفللي خاهللية التصللور اإلسللالمي األساسللية 

، ووضللو  لخصلليته بحيللث التللي تنبثللي من للا .. يللره بوضللو  تيللرع دلل ا التصللور، وتميللز مالمحلله

إلصبو ملت الخطلأ المن ولي األهليو محاوللة اسلتعارة عي ميلزان، عو عي ملن ج ملت منلادج التيميلر 

للتعامو ب لا ملج دل ا التصلور الخلاص المسلتقو األهليو.  -في اال  البشر–المتداولة في األر  

 عو االقتباس من ا واإلضافة إل  سل  التصور الرباني المامو الشامو.

 ا بوضو  كلما تقدمنا في دل ا البحلث. فنمتيلي اآلن بتقريلر دل ه القاالدة التلي ال وسنره د

بللد مللت مرااات للا  يللدًا فللي كللو بحللث إسللالمي، فللي عي قطللاع مللت قطااللا  اليمللر اإلسللالمية عو 

 المن ج اإلسالمي .. ف  ا دو ميرق الطريي..

ن لا، بشليذ ملت واآلن فلننظر في د ه الخاهلية األساسلية، وفلي الخصلائص التلي تنبثلي م

 البيان والتيصيو..

 

*** 
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 الربانيووة
 "ق : إنني هداني ربي إلل صراط م،تقي "

 

الربانية عول  خصائص التصور اإلسالمي، ومصدر د ه الخصائص ك ل .. ف لو تصلور 

ومحصللور فللي دلل ا المصللدر ال إلسللتمد مللت غيللره .. وسللل   -سللبحانه–ااتقللاعي مللوح  بلله مللت هللا 

سيية التي ينش  ا اليمر البشري حول الحقيقة اإلل ية، عو الحقيقة المونية، تمييزًا مت التصورا  اليل

عو الحقيقلللة اإلنسلللانية، واالرتباالللا  القائملللة بللليت دللل ه الحقلللائي، وتمييلللزًا لللله كللل ل  ملللت المعتقلللدا  

 الوثنية، التي تنش  ا المشاار واألخيلة واألودا  والتصورا  البشرية.

: إن التصور اإلسالمي دو التصور االاتقاعي -طم تودو م–ويستطيج اإلنسان عن إلقول 

الوحيد الباقي بأهله "الرباني" وحقيقته "الربانية". فالتصورا  االاتقاعإلة السماوية، التي  اذ  ب ا 

كملا رعينلا. وقلد عضليي  إلل  عهلول  -فلي هلورة ملت الصلور –الدإلانا  قبله، قد عخل لا التحريلا 

ال  وزيلللاعا ، ومعلوملللا  بشلللرية، ععموللل  فلللي هللللب ا، المتلللا المنزللللة، للللرو  وتصلللورا  وتلللأوي

محيلو  األهلول، لل  إلشلا نبعله األهليو كلدر،  -وحلده–فبدل  ابيعت ا "الربانية". وبقي اإلسال  

 ول  يلب" فيه الحي بالبااو. وهدق واد هللا في لأنه:

 …" إنا ني  نزلنا الذكر، وإنا له ليافلون "

 (9)الحور: 

 التي توعو ل  ا التصور قيمته اليريدة.ود ه دي الحقيقة المسلمة، 

عن التصلللور  -بصلللية ااملللة–وميللرق الطريلللي بللليت التصللور اليلسللليي والتصلللور االاتقللاعي 

لمحاوللة تيسلير الو لوع واالقلة اإلنسلان  –مت هنج د ا اليمر  –اليلسيي ينشأ في اليمر البشري 

ف للو  -فللي اموملله–الاتقللاعي بلله. ولمنلله يبقلل  فللي حللدوع المعرفللة اليمريللة البللارعة. فأمللا التصللور ا

تصور ينبثي في الضمير، ويتيااو مج المشاار، ويتلب" بالحياة. ف و وليوة حيلة بليت اإلنسلان 

 والو وع. عو بيت اإلنسان وخالي الو وع.
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 مللا –بأنلله  -فللي اموملله–ثل  يتميللز التصللور اإلسللالمي بعللد سللل  الت التصللور االاتقللاعي 

نسان. ولي" مت هنج اإلنسان. تتلقاه المينونة اإلنسانية تصور رباني، هاعر مت هللا لإل -عسلينا

بوملت للا مللت بارئ للا. وليسلل  المينونللة اإلنسللانية دللي التللي تنشلل ه، كمللا تنشللئ التصللور الللوثني، عو 

وامللو اإلنسللان فيلله دللو تلقيلله وإعرا لله والتميللي بلله،  -اللل  اخللتال  مللا بين مللا–التصللور اليلسلليي 

 .وتطبيي مقتضياته في الحياة البشرية

الل  عنله كلله ملت  -ودلو القلرآن الملري –وينص المصدر اإلل ي ال ي  اذنا ب  ا التصلور 

مملثاًل ابتلداًذ فلي فملر –اند هللا. دبة لإلنسان ملت لدنله، ورحملة لله ملت انلده. وعن اليملر البشلري 

بااتبار عن    ميعلًا عرسللوا ب ل ا التصلور  –عو فمر الرسو كل    –هل  هللا اليه وسل  –الرسول 

ل  إلشارك في إنشائه. وإنما تلقاه تلقيًا، لي تدي به وي دي. وعن د ه ال داإلة اطية مت  –في عهله 

في لأن د ا التصور، دي مولرع  -عي رسول–هللا ك ل ، إلشر  ل ا الصدور. وعن و يية الرسول 

 –بشلري النقو الدقيي، والتبليغ األميت، واد  خل  الوحي ال ي يوحي إليه مت اند هللا بأي تيمير 

عو كمللا إلسللميه هللا سللبحانه بللال وهم عمللا دداإلللة القلللوب بلله، ولللر  الصللدور للله، فللأمر خللارف اللت 

 اختصاص الرسول، ومرعه إل  هللا وحده في الن اإلة:

وكذل  أوحينا إلي  روحا  م  أمرنا. موا كنوت تودري موا الختواك وال اإليموان ولخو  جعلنواه "

لتهدي إلل صراط م،تقي . صراط ي الذي له موا فوي نورا  نهدي مه م  نشاء م  يبادنا. وإن  

 …"ال،موات وما في امر . أال إلل ي تصير اممور

 (53-52)الشوره: 

والنج  إذا هوى. ما ض  صاحبهللا  وما يووى. وموا ين وك يو  الهووى. إن هوو إال وحوي "

 …"يوحل

 (4-1)النو : 

  لق عنوا منوه الووتي . فموا مونخ  ولو تقّول يلينا معض امقاوي . مخذنا منه ماليمي . وو"

 …"م  أحد ينه حاجزي 

 (47-44)الحاقة: 
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 …"يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي  م  رب . وإن ل  تنع  فما بل ت رسالته"

 (67)المائدة: 

 …"إن  ال تهدي م  أحببت، ولخ  ي يهدي م  يشاء، وهو أيل  مالمهتدي "

 (56)القصص: 

رد صوودره لإلسووالم. وموو  يوورد أن يتووله يجعوو  صوودره ضوويقا  فموو  يوورد ي أن يهديووه يشوو"

 …"حرجا  كانما يّصّعد في ال،ماء

 (125)األنعا : 

ود ا التوكيد ال  مصدر د ا التصور، دو ال ي إلعطيه قيمته األساسية، وقيمته المبره.. 

وه .. ف لو وحلده منلاط الثقلة فلي عنلله التصلور المبلرع ملت اللنقص، المبللرع ملت الو لو، المبلرع ملت ال لل

دللل ه الخصلللائص المصلللاحبة لملللو املللو بشلللري، والتلللي نرادلللا موسلللمة فلللي  ميلللج التصلللورا  التلللي 

هلللاغ ا البشلللر ابتلللداذ ملللت وثنيلللا  وفلسللليا . عو التلللي تلللدخو في لللا البشلللر ملللت العقائلللد السلللماوية 

السابقةم ودو ك ل  مناط الضمان في انه التصور الموافي لليطرة اإلنسانية، الملبلي لملو  وانب لا، 

حقي لمو حا ات لا. وملت ثل  ف لو التصلور الل ي إلميلت عن ينبثلي منله، ويقلو  اليله، عقلو  ملن ج الم

 للحياة وعلمله.

ولملللت إسا كلللان اليملللر البشلللري لللل  ينشلللئ دللل ا التصلللور، فإنللله للللي" منييلللًا ملللت موالللله، وال 

اة .. محظورًا اليه العملو فيله. بيلد عن املله دلو التلقلي واإلعراك والتميلي والتطبيلي فلي واقلج الحيل

دي د ه .. إنه  –كما علرنا في " لمة ات المن ج"  –غير عن القاادة المن وية الصحيحة للتلقي 

لللي" لليملللر البشلللري عن يتلقلل  دللل ا التصلللور بمقللررا  سلللابقة، إلسلللتمددا مللت عي مصلللدر آخلللر، عو 

قلل  إلسللتمددا مللت مقوالتلله دللو نيسلله، ثلل  إلحللا   إلي للا دلل ا التصللور، ويزنلله بموازين للا.. إنمللا دللو يتل

موازينلله ومقرراتلله مللت دلل ا التصللور ساتلله، ويتميللي بلله، ويسللتقي  اللل  من ولله. كمللا يتلقلل  الحقللائي 

الموضواية في د ا التصور مت المصدر اإلل ي ال ي  اذ ب ا، ال مت عي مصدر آخلر خار له. 

ثلل  دللو الميللزان اللل ي ير للج بيافللة مللا إلعلليت للله، مللت مشللاار وعفمللار، وقللي  وتصللورا ، فللي موللره 

 لواقعية ك ل . ليزن ا انده، ويعر  حق ا مت باال ا، وهحيح ا مت زائي ا:حياته ا
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 …"فإن تنازيت  في شيء فردوه إلل ي والرسول"

 (59)النساذ: 

ععاة قيمة واظيمة، يوكلو  -في ميزان د ا التصور –وفي الوق  ساته إلعتبر اليمر البشري 

ماتله  وتحييم لا فلي كلو  -مصلدردا اإلل لي مسلتقاة ملت –إلي ا إعراك خصلائص دل ا التصلور ومقوه

مللا حوللله مللت القللي  واألوضللاع. عون زيللاعة الي للا مللت خار  للا، وعون نقللص كلل ل  من للا .. ويبلل ل 

ملللن ج التربيلللة اإلسلللالمي ل للل ه األعاة العظيملللة ملللت الرااإللللة والعناإللللة، لتقويم لللا وتسلللديددا وابتعاث لللا 

 .(1)للعمو، في كو ميدان دي م يأة له .. الشيذ المثير

 ال  عن "اليمر" لي" وحده ال ي يتلق  د ا التصور. إنما دو إلشارك فلي تلقيله. فميلزة دل ا

نه يلبي المينونة اإلنسانية بوملت ا .. ويدخو ك ل  فلي ع -المنبثقة مت خاهية الربانية –التصور 

عللل ر ة إعرا  لللا.. والللل ي ال تدركللله منللله إعراك ماديللة وحقيقلللة، عو إعراك اليللله عو كيييلللة .. ال يتعائللر 

ة اليه التسلي  به في امأنينة. لنله عاخلو فلي مي لو  منطق لا المعقلول. منطق لا الل ي إلسلل  بالحقيقل

مللللا فيلللله مللللت حقيقللللة اللللل ا  اإلل يللللة ب –البسلللليطة: حقيقللللة عن الموللللال اللللل ي يتناوللللله دلللل ا التصللللور 

ع بر وعوسج مت المينونة اإلنسانية بوملت لا. ف لو  –وهيات ا، ومت تعلي إراعة هللا بالخلي وكيييته 

 –كيو ما دو مخلوق حاعا  –موال السرمدإلة األزلية األبدإلة الملية المطلقة. والمينونة اإلنسانية 

ملت بلاب عولل  متحيزة في حدوع مت الزمان والميلان، ال تملل  مواوزت لا الل  اإلالالق، وال تملل  

 اإلحااة بالملي المطلي بأي حال:

. ال يا معشر الج  واإلنم إن است عت  أن تننذوا م  أق ار ال،وماوات وامر  فاننوذوا"

 …"تننذون إال م،ل ان

 (33)الرحمت: 

 … "تدركه اممصار، وهو يدرك اممصار، وهو الل يف ال بير ال"

 (103)األنعا : 

                                                           

 يرا ج بتوسج فصو: "تربية العقو" في كتاب: "من ج التربية اإلسالمية" )لمحمد قطا(.( 1)
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الللل  العملللو خلللارف دللل ه  -ال اليملللر وحلللده –شلللرية بوملت لللا وملللت ثللل  فلللال قلللدرة للمينونلللة الب

الحدوع. إنما و ييت ا عن تتلق  مت ال ا  اإلل ية المطلقة المحيطة بلالو وع. وعن تتلقل  فلي حلدوع 

 ابيعة اإلنسان، وفي حدوع و ييته.

ونزيللد دلل ه الوملللة األخيللرة إإلضللاحًا.. فاإلنسللان محيللو  عواًل، بطبيعتلله: ابيعللة عنلله مخلللوق 

ا. لللي" كليللًا وال مطلقلًا. لللي" عزليللًا وال عبللدإلًا. وملت ثلل  فللإن إعرا لله البلد عن إليللون محللدوعًا بمللا حلاع

تحده به ابيعته .. ثل  دلو محلدوع بو ييتله. و ييلة الخالفلة فلي األر  لتحقيلي معنل  العبلاعة هلل 

اعة .. ومت ث  فقد ودأا مت اإلعراك ملا يناسلا دل ه الخالفلة. بلال نقلص وال زيل - ما سيوئ–في ا 

إعراك –ودناك عمور كثيرة ال إلحتاف إلي لا فلي و ييتله دل ه. وملت ثل  لل  يودلا القلدرة الل  إعرا  لا 

وإن كللان مودوبللًا عن يللدرك إميان للا. وعن إلحيللو دلل ا اللل  معرفتلله بطالقللة  -ماديللة عو إعراك كيييللة

كللي وال  المشي ة اإلل ية مت ناحية، ومت ناحية عخره ال  معرفتله بأنله دلو مخللوق حلاعا، غيلر

 عن إلحي  بخصائص األزلي األبدي، ال ي دو بيو ليذ محي . -مت ث –مطلي، فال إلميت 

ع  ع دل ه الووانللا، التلي لل  يللزوَّ والقلرآن الملري  إلشللير إلل  بعلص دلل ه الووانلا، التلي للل  يلزوَّ

علة اإلنسان بالقدرة ال  اإلحااة ب ا .. بماديت ا عو بييييت ا .. إملا ألن لا ال تلدخو فلي حلدوع ابي

البشللرية المحللدوعة. وإمللا ألن للا ال تلللز  للله فللي الن للو  بو ييتلله المحللدعة كلل ل  .. كمللا إلشللير إللل  

 اريقة اليطرة السليمة المممنة في تلقي د ه الووانا، واريقة اليطرة المنحرفة الزائ ة:

 مت د ه الووانا مسألة كنه ال ا  اإلل ية. فالمينونة اإلنسانية ال تدرك ا ولي" مما تعرفله

 ليذ إلماثل ا فيميت عن تقابل ا به، وتقيس ا اليه:

             "..ال تدركه اممصار وهو يدرك اممصار"

 (103)األنعا : 

       " .. ليم كمثله شيء"

 (11)الشوره: 

      … " فال تتربوا هلل اممثال"

 (74)النحو: 
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 ومن ا مسألة المشي ة اإلل ية وكييية تعلق ا بالخلي:

عو  موا أنل يهللاون لي يالم، وقد بل ني الخبور وامرأتوي يواقر؟ قوال: كوذل  ي ينقال: رك "

 "..يشاء

 (40)آل امران: 

ا قالت: رك أنل يهللاون لي ولد، ول  يم،،وني مشور؟ قوال: كوذل  ي ي لوك موا يشواء. إذ"

 …" قتل أمرا  فإنما يقول له ك  فيهللاون 

 (47)آل امران: 

راك المينونلة البشلرية. وكلو ملت عراع ملت البشلر بيانلا دي ا عون بيلان للميييلة، ألن لا فلوق إع

 .م(1)لمييية تخب  وخله ، ألنه قاس ا ال  كيييا  امو اإلنسان، ولتان لتان

 واذ كان المقصوع ب ا: "الحياة" عو " بريو" عو "الوحي":س –ومن ا مسألة الرو  

 …" وي،الون  ي  الرود. ق : الرود م  أمر ربي. وما أوتيت  م  العل  إال قليال  "

 (85)اإلسراذ: 

 :ال بالقدر ال ي إلأسن به هللا لمت إلشاذومن ا مسألة ال يا المحووب ات العل  البشري، إ

 …"وانده مياتو ال يا ال إلعلم ا إال دو"

 (59)األنعا : 

 "..يال  ال يا فال يلهر يلل ييبه أحدا . إال م  ارتتل م  رسول"

 (27، 36)الوت: 

 … " ق : ال أقول لخ  يندي خزائ  ي وال أيل  ال يا"

 (50)األنعا : 

 …" يدا ، وما تدري ننم ماي ار  تموتوما تدري ننم ماذا تخ،ا "

 (34)لقمان: 

                                                           

( وكلل ل  عخطللأ عرسللطو وعخطللأ عفلللوايت وغيردمللا حينمللا عراعوا ان يبينللوا كيييللة تعلللي امللو الخللالي بالمخلوقللا ، 1)
 اإلنسان بما إلعمله .. وهللا لي" كمثله ليذ.. ألن   قاسوه بما إلعرفونه مت كييية تعلي امو
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 ومت د ا ال يا خاهة مسألة مواد السااة:

 …"إن ي ينده يل  ال،اية"

 (34)لقمان: 

ي،الون  ي  ال،اية: أيان مرساها؟ في  أنت م  ذكراهوا! إلول ربو  منتهاهوا. إنموا أنوت "

 "..ضياها منذر م  ي شاها. كانه  يوم يرونها ل  يلبثوا إال يشية أو

 (46-24)النازاا : 

 …" ب  تاتيه  م تة فتبهته ، فال ي،ت يعون ردها وال ه  ينلرون "

 (40)األنبياذ: 

كيلللي ينب لللي تلقلللي دللل ه وعمثال لللا، مملللا دلللو فلللوق ملللدركا  المينونلللة  -سلللبحانه–ويبللليت هللا 

 البشرية:

ات. فاموا هو الذي أنزل يلي  الختاك، منه آيات ميهللامات ه  أم الختاك. وأخر متشابه"

وما يعل  تاويله إال  –الذي  في قلوبه  زيغ فيتبعون ما تشامه منه، ابت اء النتنة وابت اء تاويله 

 -وموا يوّذكر إال أولووا املبواك -والراس ون في العل  يقولون: آمنا موه، كو  مو  ينود ربنوا –ي 

 "..هاكربنا ال تزغ قلوبنا معد إذ هديتنا، وها لنا م  لدن  رحمة إن  أنت الو 

 (8-7)آل امران: 

مللداو  -عو اإلعراك البشللري بتعبيللر علللمو –وفيمللا اللدا دلل ه الووانللا فللإن اليمللر البشللري 

للتللدبر والتيمللر، والنظللر واالاتبللار، والتميللي والتللأثر، والتطبيللي، فللي اللال  الضللمير واللال  الواقللج، 

 لشامو المبير.لمقتضيا  د ا التصور، واإلإلوابية في العمو والتنيي  وفي د ا التصور ا

وملللا ملللت عيلللت احتيلللو بلللاإلعراك البشلللري، وإإلقا للله، وتقلللوي  من وللله فلللي النظلللر، واستواللللته 

للعمو، وإاالقه مت قيوع الود  والخرافة، وتحريره مت قيوع الم انلة واألسلرار المحظلورة.م وهليانته 

عيت فعو سل   في الوق  ساته مت التبديد في غير مواله، ومت الخب  في التيه بال عليو .. ما مت

  ما فعله اإلسال ..
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وملللت ملللت عيلللت و للله النظلللر إلللل  سلللنت هللا فلللي األنيللل" واآلفلللاق، وإلللل  ابيعلللة دللل ا الملللون 

وابيعلللة دللل ا اإلنسلللان، وإلللل  ااقاتللله المللل خورة وخصائصللله اإلإلوابيلللة، وإلللل  سلللنت هللا فلللي الحيلللاة 

لللج الللل  اإلعراك فلللي دللل ا لللج  البشلللرية معروضلللة فلللي سلللوو التلللاري  .. ملللا ملللت عيلللت وسه كلللله ملللا وسه

 اإلسال .

 في تربية وتقويمه وتقوي  من ج النظر والحي :

 "..وال تقف ما ليم ل  مه يل . إن ال،م  والبصر والنناد. ك  أول   كان ينه م،نوال  "

 (36)اإلسراذ: 

 " ..يا أيها الذي  آمنوا اجتنبوا كثيرا  م  الل  إن معض الل  إو "

 (12)الحورا :

 " ..لنا، إن الل  ال ي ني م  اليك شي ا   يتب  أكثره  إال وما"

 (36)يون": 

 " .. ما له  بذل  م  يل  إن ه  إال ي رصون "

 (20)الزخر :

 وفي النظر إل  آإلا  هللا في األني" واآلفاق:

 " ..ق : انلروا ماذا في ال،ماوات وامر "

 (101)يون": 

 ؟"وفي امر  آيات للموقني ، وفي أنن،هللا . أفال تبصرون "

 (21-20اريا : )ال 

 " ..سنريه  آياتنا في اآلفاق وفي أنن،ه  حتل يتبي  له  أنه اليك"

 (53)فصل : 

 وفي النظر إل  سنت هللا في الحياة البشرية وفي مصائر مت قبل   وعاللت ا التاريخية:

ق : سيروا في امر  فانلروا كيف بدأ ال لك و  ي ينشئ النشاة اآلخرة. إن ي يلل "

 (20)العنمبو :                 …" قدير ك  شيء
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  أو ل  ي،يروا في امر  فينلوروا كيوف كوان ياقبوة الوذي  مو  قوبله ؟ كوانوا أشود مونه"

للمه  وأوواروا امر  ويمروهوا أكثوور مموا يمروهووا، وجواءته  رسووله  مالبينوات، فمووا كوان ي لووي

ا كانوا بهو ت ي ولخ  كانوا أنن،ه  يللمون. و  كان ياقبة الذي  أساءوا ال،وأى أن كذبوا مآيا

 …" ي،تهزئون 

 (10-9)الرو : 

ري  سوأول  يروا أنا ناتي امر  ننقصها م  أطرافها؟ هللاي ييهللا  ال معقا ليهللاموه وهوو "

 …"الي،اك

 (41)الراد: 

وعمثللال دلل ه التو ي للا  كثيللر كثللرة ملحو للة فللي القللرآن المللري ، يتمللون من للا مللن ج كامللو 

 . وستأتي منه نماسف كثيرة في اليصول التالية.(1) هلتربية اإلعراك البشري وتقويمه وتو ي

ت الل  عن هللا، فللاار دل ا اإلنسللان، العلال  بحقيقللة ااقاتلله، كلان إلعللل  عنله بقللدر ملا ودبللة ملل

  الملللون فلللي دللل ا المولللال، لتسلللخيردا فلللي القلللدرة الللل  إعراك قلللوانيت الملللاعة، والتعلللر  إلللل  ااقلللا

وعسلللرار  -كن  لللا وكيييلللة و وعدلللا وتصلللرف ا –الخالفلللة .. بقلللدر ملللا روه انللله ملللت عسلللرار "الحيلللاة" 

تموينه الروحي والعقلي. وحت  تموينه الوسمي المتصو بنشااه الروحلي والعقللي ال يلزال معظمله 

العشللريت اللال  مللت ع بللر العلمللاذ خافيللًا اللل  الملله وإعرا لله، اللل  نحللو مللا كشللي لنللا فللي القللرن 

المتخصصلليت فللي إخللالص وهللراحة. ودللو الللدكتور "المسللي" كاريللو" فللي كتابلله: "اإلنسللان سللل  

 المو ول" ودو إلقول:

لقد ب ل الون" البشلري مو لوعًا  بلارًا لملي إلعلر  نيسله. ولملت بلالرغ  ملت عننلا نملل  " …

يللج راذ وكبللار العلمللاذ الروحللانييت فللي  م نللزًا مللت المالحظللة التللي كدسلل ا العلمللاذ واليالسللية والشللع

إننلا  األزمان، فإننا استطعنا عن ني    وانا معينة فق  مت عنيسلنا .. إننلا ال ني ل  اإلنسلان كيلو..

نعرفلله اللل  عنلله ميللون مللت ع للزاذ مختليللة. وحتلل  دلل ه األ للزاذ ابتللدات ا وسللائلنام فمللو واحللد منللا 

 ة مو ولةمميون مت موكا مت األلبا ، تسير في وسط ا حقيق
                                                           

 ( يرا ج بتوسج فصو "تربية العقو" في كتاب: من ج التربية اإلسالمية لمحمد قطا.1)
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"وواقلللج األملللر عن   لنلللا مطبلللي. فأغللللا األسللل لة التلللي يلقي لللا الللل  عنيسللل   عول للل  الللل يت 

يدرسلون الولن" البشلري تظللو بلال  لواب، ألن دنللاك منلااي غيلر محلدوعة فللي عنيانلا الباانيلة مللا 

 اإل ابة ال  عس لة كثيرة مثو: -حت  اآلن–زال  غير معروفة.. فنحت ال نعر  

 ا  المواع الميماوية لمي تمون المركا واألاضاذ الممقتة للخلية. يي تتحد  زئي 

المو لللوعة فلللي نلللواة البويضلللة الملقحلللة هللليا  اليلللرع  -وحلللدا  الوراثلللة– يلللي تقلللر "الويلللن""  

 المشتقة مت د ه البويضة؟

 يللي تنللتظ  الخالإلللا فللي  مااللا  مللت تلقللاذ نيسلل ا، مثللو األنسللوة واألاضللاذ؟ ف للي كالنمللو  

مقللدمًا الللدور اللل ي قللدر ل للا عن تلعبلله فللي حيللاة المومللوع وتسللااددا العمليللا   والنحللو تعللر 

 المييانييية الخيية ال  بناذ  س  بسي  ومعقد في الوق  ساته.

ما دي ابيعة تمويننا النيساني واليسيولو ي؟ إننا نعر  عننا مركا ملت األنسلوة واألاضلاذ،  

 والم  ما زال  ل زًا.. والسوائو، والشعور ولمت العالقا  بيت الشعور

إننا مازلنا بحا ة إل  معلوما  كاملة تقريبًا ات "فسيولو ية" الخالإللا العصلبية..إل  عي ملده  

تلللللمثر اإلراعة فلللللي الوسللللل ؟ كيلللللي يتلللللأثر العقلللللو بحاللللللة األاضلللللاذ؟ الللللل  عي و للللله تسلللللتطيج 

اة، والمللواع الخصلائص العضللوية والعقليلة، التللي يرث لا كللو فلرع، عن تت يللر بواسلطة اريقللة الحيل

 الميماوية المو وعة في الطعا ، والمناخ، والنظ  النيسية واألعبية؟

إننا ما زلنا بعيديت  دًا مت معرفة مادية العالقا  المو لوعة بليت ال ييلو العظملي والعضلال   

واألاضللاذ، وو لللوه النشلللاط العقللللي والروحلللي.. وملللا زلنللا نو لللو العواملللو التلللي تحلللدا التلللوازن 

 ومة التعا، والميا  ضد األمرا .العصبي، ومقا

 إننا ال نعر  كيي إلميت عن يزعاع اإلحساس األعبي، وقوة الحي ، والورعة. 

 وال ما دي األدمية النسبية للنشاط العقلي األعبي. ك ا النشاط الديني. 

 عي ليو مت عليال النشاط مسمول ات تباعل الشعور عو الخواار؟ 

امللو فسلليولو ية واقليللة معينللة دللي التللي تقللرر السللعاعة عو التعاسللة. ال للل  مطلقللًا فللي عن او  

 النوا  عو اليشو.. ولمننا ال نعر  ما دي د ه العوامو.
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إننللا ال نسللتطيج عن ن للا عي فللرع سللل  االسللتعداع لقبللول السللعاعة بطريقللة هللنااية وحتلل  اآلن  

 وتقدمه..فإننا ال نعر : عي البي ا  ع ثر هالحية إلنشاذ الر و المتمديت 

دلللو فلللي اإلميلللان كبللل  رو  الميلللا  والمو لللوع، وملللا قلللد نحللل" بللله ملللت انلللاذ بسلللبا تمويننلللا  

 اليسيولو ي والروحي؟

  يي نستطيج عن نحول عون تددور اإلنسان وانحطااه في المدينة العصرية؟ 

بالنسبة لنلا. ولمن لا سلتظو  ميعلًا بلال  لواب .. فملت الواضلو عن  ميلج ملا حققله العلملاذ 

تقللد  فيمللا يتعلللي بدراسللة اإلنسللان مللا زال غيللر كللا ، وعن معرفتنللا بأنيسللنا مللا زاللل  بدائيللة فللي  مللت

 ..(1)ال الا"

حللللده الحقللللائي التللللي يتللللألي من للللا التصللللور إ –دلللل ا دللللو مللللده   لنللللا بحقيقللللة "اإلنسللللان" 

بو   لنا بأه ر وع  ر  انلا ملت  وانلا دل ه الحقيقلة .. كملا إلقلرره الال   –قاعي الشامو االات

مت ع بر العلماذ في القرن العشريت، غير مت   فلي المله، وغيلر منلازع فلي ميانتله فلي العلالميت: 

 القدإل  والوديدم

في عما عسباب د ا الو و، مت و  ة نظره القائمة ال  "المن ج العلمي" كما دو معرو  

ال رب، وال  انطباااته فلي  لو بي تله ال ربيلة وفلي  لو "البحلث العلملي"، وفلي حلدوع "العلل " كملا 

إلقرر دو في مقدمة المتاب .. عما عسباب د ا الو و مت و  ة نظره د ه، التي نوافقه في بعض ا 

 ونخاليه في بعض ا. ف ي كما إلقول:

 عنا. وإللل  ابيعتنللا المعقللدة. وإللل "قللد إلعللزه   لنللا فللي الوقلل  ساتلله، إللل  اريقللة حيللاة ع للدا

 تركيا اقلنا..".

ت ويتحللدا اللت السللببيت األوللليت حللديثًا عقيقللًا، ولمنلله ال إلعنينللا دنللا. فننتقللو إللل  حديثلله الل

 السبا الثالث:

 إلقول:

                                                           

 .18-6( اإلنسان سل  المو ول: تأليي عكتور علمسي" كاريو وتر مة لييي عسعد فريد: ص1)
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"وثل  سلبا آخلر لللب ذ الل ي اتسلم  بله معرفتنلا ألنيسلنا. وسلل  عن تركيلا اقولنلا إلوعلنللا 

بسيطة. إسا عننا نشعر بضرب مت النيور حيت نضطر إل  تولي حو نبت ج بالتيمير في الحقائي ال

يتصي بعوز  - ما إلقول بر سون –مشيلة معقدة مثو: تركيا المائنا  الحية واإلنسان.. فالعقو 

ابيعلللي الللت ف للل  الحيلللاة .. وبلللالعي" فإننلللا نحلللا عن نمتشلللي، فلللي  ميلللج العلللوال ، تلللل  األلللليال 

. إن عقللة النسللا الباعإلللة فللي تماثيلنللا وإتقللان آالتنللا إلعبللران ال ندسللية المو للوعة فللي عامللال لللعورنا .

ات هية عساسية لعقلنلا .. فال ندسلة غيلر مو لوعة فلي عنيانلا، وإنملا عنشلأنادا نحلت. إس عن وسلائو 

الطبيعللة ال تمللون عبللدًا بالدقللة التللي تتصللي ب للا وسللائو اإلنسللان ممم فللنحت ال نوللد فللي العللال  سللل  

ي ب لللا تيميرنلللا .. وملللت ثللل  فإننلللا نحلللاول عن نسلللتخلص ملللت تعقلللد الوضلللو  وتلللل  الدقلللة التلللي يتصللل

الظللوادر، وبعللص الللنظ  البسلليطة التللي تحمللو اناهللر، إلحللدادا بللاألخره االقللا  معينللة، تمللون 

قابلة للوهي حسابيًا .. وقدرة االستخالص د ه التي يتمتج ب ا العقلو البشلري، مسلمولة الت سلل  

 عة والميمياذ..التقد  الرائج ال ي عحرزه الماذ الطبي

الميماويلة للمائنلا  الحيلة نواحلًا مملاثاًل. فقلوانيت الطبيعلة  –"ولقد لقي  الدراسلة الطبيعيلة 

كملا خطلر ببلال كللوع برنلار منل  عملد  –والميميلاذ، متماثللة فلي الال  المائنلا  الحيلة والال  الوملاع 

 عن اسلتمرار قلويلة ود ه الحقيقة توضو لماسا ا تشي ال  و لائي األاضلاذ الحلديث ملثالً  –بعيد 

اللد  وملاذ المحللي  تيسلردا قلوانيت متماثلللة، وعن النشلاط الل ي تسللت لمه العضلال  المتقلصلة إلقدملله 

الميماويلة للمائنلا  الحيلة إلسل و تقريبلًا فحصل ا،  –الل  .. إن النلواحي الطبيعيلة … تخمر السير 

وتلل  الم ملة التلي نولو الل   مثو تل  النواحي في األلياذ األخره المو وعة في العال  الملاعي ..

 و ائي األاضاذ في تحقيق ا.

عي تللل  الظللوادر التللي تنللتج مللت تنظللي  المللائت  –"إن عراسللة الظللوادر اليسلليولو ية الحقللة 

توا للله اقبلللا  ع ثلللر عدميلللة. إس عن للللدة ضلللبلة األللللياذ التلللي إلولللا تحليل لللا، توعلللو ملللت  -الحلللي

والميميلاذ.. فلأي اريقلة إلميلت عن تمشلي القنلاع المستحيو استخدا  الينون العاعإلة لعلمي الطبيعلة 

اللت التركيلللا الميمللاوي لنلللواة الخليلللة الونسللية، والمروموسلللوما ؟ والويلللن" "نللاقال  الوراثلللة" التلللي 

تملللي دلل ه المروموسللوما ؟.. م مللا إليللت .. إن المومللوع الملللي للمللواع الميماويللة لللديدة الضللبلة، 
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.. كملللا عن قابليلللة  (1)مسلللتقبو اليلللرع والولللن"الللل  عاظللل   انلللا ملللت األدميلللة، ألن لللا تحتلللوي الللل  

ة الحيلاة عنسوة معينة لسراة العطا، مثو الماعة العصبية، اظيمة إل  عر ة عن عراست ا فلي حالل

مسللتحيلة تقريبللًا .. ونحللت ال نمللل  عي فللت إلميننللا مللت النيللوس إللل  عامللاق الملل  وغوامضلله، عو إللل  

االتحللاع المتناسللي بلليت خالإلللاه. واقلنللا اللل ي إلحللا سللل  الومللال البسللي  للترا يللا الحسللابية، ينتابلله 

التلي يتملون من لا اليزع حينما إليمر في تل  األ داس ال ائللة ملت الخالإللا واألخلالط واإلحساسلا ، 

اليللرع، ومللت ثلل  فإننللا نحللاول عن نطبللي اللل  دلل ا المخلللوط، األفمللار التللي ثبتلل  فائللدت ا فللي مململلة 

الطبيعللة والميميللاذ والمييانيييللا . كلل ا فللي الللنظ  اليلسلليية والدينيللة.. ولمللت مثللو دلل ه المحاولللة ال 

ي كيميللائي. عو إللل  كيللان تلقلل  نواحللًا كبيللرًا. ألن ع سللامنا ال إلميللت عن تختللزل إللل : نظللا  ابيعلل

روحي.. بالطبج. إن ال  الل  اإلنسلان عن إلسلتخد  آراذ  ميلج العللو  األخلره. ولملت اليله عإلضلًا 

 عن ينمي آراذه الخاهة ألنه ال   ودري، مثو الو  الوزئيا  وال را  واإللمترونا ".

 وين ي د ا اليصو بقوله:

إسا قورن بالتقد  الرائج في الو   –ان "هيوة القول: عن التقد  البطئ في معرفة بني اإلنس

الطبيعلللة واليللللل  والميميلللاذ والمييانييللللا، إلعلللزه إللللل  حا لللة ع للللداعنا إلللل  وقلللل  اليلللرا . وإللللل  تعقللللد 

 الموضوع. وإل  تركيا اقولنا..

 "ود ه العقبا  عساسية. ولي" دناك عمو في ت ليل ا. وسليظو الت للا الي لا للاقًا، إلسلتلز 

   وعًا مضنية..

عنيسنا لت تصو عبلدًا إلل  تلل  المرتبلة ملت البسلااة المعبلرة، والتولرع، والوملال،  إن معرفة

التي بل  ا ال  الماعة. إس لي" مت المحتمو عن تختيي العناهلر التلي عخلر  تقلد  الل  اإلنسلان.. 

 .(2)فعلينا عن ندرك بوضو ، عن ال  اإلنسان دو عهعا العلو   ميعًا"

                                                           

( ب ل  عخيرًا محاوال  في د ا الحقو. ولملت الملده ال يلزال بعيلدًا  لدًا، رغل  األخبلار التلي تل اع بقصلد الدااإللة 1)
 مت مرا ز الدااإلة للم ادا الماعإلةم

 .23-18( المصدر السابي ص2)
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دللو تعليللو سللل  الو للو بحقيقللة اإلنسللان، عو بأهلل ر وع  للر  انللا مللت  وانللا دلل ه دلل ا 

العال  ال ربي المبير .. وم ما نختلي معه في اريقة النظر إل  القضية  مت و  ة نظر -الحقيقة

ودو ابيعة تملويت اقلنلا  – ل ا .. فإننا نمتيي ب  ه الش اعة. ونراه قد لم" في ا السبا األساسي 

ودللي تقتضللي عن إليللون  –و ييللة الخالفللة  –ويت مللرتب  بو ييللة اإلنسللان فللي األر  ف لل ا التملل –

تركيللا اقللله اللل  دلل ا التصللمي  ألنلله عنسللا تصللمي  للقيللا  بالو ييللةم وسلليتقد  فللي إعراك قللوانيت 

 الماعة وتسخيردا، كما سيتقد  في معرفة  وانا مت "حقيقة اإلنسان" ع ثر مما ار . ولمت عسرار

ي سللتظو خافيلللة اليلله عبلللدًا .. سلليظو سلللر الحيللاة، وسلللر المللو ، خلللافييت تماملللًا. التمللويت اإلنسلللان

ته وسيظو سر الرو  اإلنساني بعيدًا ات موال إعرا ه .. ألن لي ًا مت د ا كله ال يلزمه في و يي

 األساسية.

 برز لنا حقيقتان  ادرتان:ت -حدداو –وال  عإلة حال، فإنه مت خالل د ه الش اعة 

بو لله دلل ا الل ي إلشلل د بله اللال  –رحمللة هللا ب ل ا اإلنسللان، حليت للل  يداله عوالدملا: حقيقلة 

الاتقلللاعي لنيسللله. ودللل ا التصلللور إلشلللتمو اإلصلللنج تصلللوره  - بيلللر ملللت المائللله فلللي القلللرن العشلللريت

إلنسلللان المو وللللة لللله فحسلللا، ولملللت كللل ل  الحقيقلللة األلوديلللة المبلللره ال لحقيقلللة ا -تيسللليرًا للللامالً 

 –ة، وسللائر االرتبااللا  بلليت دلل ه الحقللائي  ميعللًا .. وحلليت للل  يدالله ولحقيقللة المللون وحقيقللة الحيللا

ولم لا تقتضلي … إلصنج من ج حياته ولليو نظامله، وللريعته وقوانينله  –بو له د ا بحقيقة ساته 

نسان. المًا كاماًل لاماًل. ال بحقيقة اإلنسان وحددا. ولمت ك ل  بحقيقة المون ال ي إلعيا فيه اإل

فيله وملت  ينتسا إلي ا. ث  بحقيقة القوة المبره الخالقة المدبرة ل ل ا الملون وملاوبحقيقة الحياة التي 

 …فيه 

 -قلدإلمًا وحلديثاً  -وثانيت ما: حقيقة التلبوو الل ي تبوحله كلو ملت تصلده ملت  لن" البشلر

لوضج سل  التيسير الشامو للمون والحياة واإلنسان. ولوضج منادج للحيلاة وعنظملة للنلاس وللرائج 

ثللو دلل ا الو للو، اللل ي ال إلميللت عن يللمعي، إال لمثللو مللا ععه إليلله مللت تيلله وركللا  فللي لحيللات  .. بم
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التصورا . ومت فساع وقصور في المنادج. ومت لقاذ وتعاسة في الحياة.. ف  ه كل ا دي النتائج 

 .(1)الطبيعية والثمار المرة ل ل  التبوو المريهم ول ل  الو و العميي

إن التصللور الربللاني اللل ي يتلقللاه اإلنسللان مللت "هللا" دبللة لدنيللة خالصللة.. قللد عايلل  البشللر 

  الضعا  الو ال مت المد في ا، ووفر الي   د ه إنشائ ا، وتبديلد الاقت   فلي دل ا المولال الل ي لل

سلًا خاسدا عسا  ا، والتميي ب ا، ، واتي ب   هللا عليله وال ععاته.. وسل  لييرغوا لتلقي د ه ال بة وإعرا

وخبطلوا  لمن ج حيات  ، وميزانًا لقيم  ، وعلياًل داعإلًا إلصللون بله ومعله.. فلإسا فلارقوه ضللوا وتلادوا،

وخلطوا، و اذوا بما إلضح  ويبيي مت التصورا  واالنحرافا ، ولقوا وتعسوا بالمنلادج واألنظملة 

 ييم ومت سل  الخب  والتخلي م التي إلقيمون ا ال  عساس مت سل  الو و العم

وفللي دلل ا إلقللول األسللتاس عبللو الحسللت النللدوي فللي كتابلله القللي : "مللاسا خسللر العللال  بانحطللاط 

 المسلميت":

س اللت سا  هللا وهللياته وعفعاللله. واللت عخبللروا النللا -الللي   السللال –"وقللد كللان األنبيللاذ 

يلوًا تاد  ال  سل  كلله بواسلطت   ابداإلة د ا العال  ومصيره. وما ي و  اليه اإلنسان بعد موته. وع

بلدون تعللا. وكيللود  ممونللة البحلث واليحللص، وفللي الللو  للي" انللدد  مباعئ للا، وال مقللدمات ا التللي 

ا يبنون الي ا بحث  ، ليتوهلوا إلل  مو لول. ألن دل ه العللو  وراذ الحل" والطبيعلة، وال تعملو في ل

 ألولية.حواس  ، وال يمعي إلي ا نظرد ، وليس  اندد  معلومات ا ا

لمت الناس ل  إلشيروا د ه النعمة، وعااعوا األمر   اًا، وبدعوا البحث عأنيلًا، وبلداوا رحللت   

يتاً  . وكانوا في سلل  ع ثلر ضلالاًل، وعللد تعبلًا  (2)في منااي مو ولة، ال إلودون في ا مرلدًا وال ِخره

ه العل  اإلنساني في الو رافية، وملا حلدع وعاظ  الت ااًل باليضول .. مت رائد ل  إلقتنج بما ععه إلي

وضب  في الخرائ  ال  تعاقا األ يال، فحاول عن إلقي" ارتياع الوبال وامي البحار مت  ديد، 

ويختبر الصحاره والمسافا  والحدوع بنيسه .. ال  قصلر املره، وضلعي قوتله، وفقلدان آلتله .. 

 كرا  وإللارا  مختللة.. وكل ل  الل يت فل  يلبث عن انقطع  به مطيتله، وخانتله ازيمتله، فر لج بمل

                                                           

 يال  الحضارة" للمملي.( يرا ج بتوسج كتاب. "اإلسال  ومش1)

 ( خبيرًا.2)
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خاضلللوا فلللي اإلل يلللا ، ملللت غيلللر بصللليرة، والللل  غيلللر دلللد ت  لللاذوا فلللي دللل ا العلللل  بلللبراذ فولللة، 

 .(1)ومعلوما  ناقصة، وخواار سانحة ونظريا  مستعولة.. فضلوا وعضلوا"

اتقاعإللة ملت انلد عنيسل  ، عو إنشلاذ تصلورا  ال  عن عمر ال يت حلاولوا إنشلاذ تصلورا  ا 

ر فلسلليية لتيسللير الو للوع وارتباااتلله كللانوا علللد ضللالاًل مللت دلل ا اللل ي هللوره األسللتاس النللدوي، وع ثلل

وبخاهلة –خطرًا ال  حياة البشرية. عما األخطر مت د ا كله، فمان دو تحريا العقائد السلماوية 

ن باس  د ه النصرانية المحرفة، وتيلر  تصلورات ا قيا  كنيسة في عوربا تمل  السلطاو  -النصرانية

الباالة بالقوة كما تير  معلومات ا الخاا ة والناقصة ات المون الملاعي، وتعلار  بوحشلية خل  

 البحث العلمي في ميدانه األهيو، بمقوال  تعطي ا اابج الديت. والديت من ا بر .. 

تأويللو والتحريللا لألهللو الربللاني وقلد نشللأ دلل ا كللله مللت تللدخو اليمللر البشللري باإلضللافة وال

 للعقيدة النصرانية وللتصور النصراني. وإلحاق د ا كله باألهو الرباني والعقيدة السماوية.

ان فإسا نحت تمرنا عن  ميج النزاا  األوربية، التي نشأ  معاعإلة للديت ولليمر الديني، كل

االنحللرا .. "مللت اقليللة  منشللمدا دللو دلل ا االنحللرا ، ودلل ه األوضللاع التللي قاملل  اللل  عسللاس دلل ا

ي إلعل  مثالية" إل  "وضعية حسية" إل  " دلية ماعإللة" ..  إسا تل كرنا دل ا ععركنلا عن دل ا اللبالذ الل 

البشللرية كل للا اليللو ، إنمللا نشللأ مللت اقابيللو تللدخو اليمللر البشللري، فللي عهللو التصللور الربللاني. ودللو 

 بالذ ال إلعد له بالذ آخر في تاري  البشرية الطويو ..

عن ن كر خالهلة  –لتمون د ه النقطة واضحة وضوحًا يناسا خطورت ا  –إلحست ولعله 

ملللو زة للخللل  الللل ي سلللار فيللله اليملللر األوربلللي، بوهللليه نتيولللة ابيعيلللة مباللللرة النحلللرا  التصلللور 

 ة.الديني. بتدخو اليمر البشري فيه، وبإخضااه للعوامو السياسية، والخالفا  العنصرية والم دبي

تمشلللي لنلللا الللت حيملللة هللا وراايتللله فلللي حيلللظ عهلللول التصلللور ولعلللو دللل ه الخالهلللة عن 

اإلسلالمي بعيللدة اللت تحريللا البشلر. واللت خطللورة عإلللة محاوللة باسلل  "التوديللد الللديني" عو "التطللور 

فللي اليمللر الللديني" عو غيردمللا، إلعخللال عي انصللر بشللري اللل  التصللور الربللاني .. ف لل ا التصللور 

                                                           

 .68( ماسا خسر العال  بانحطاط المسلميت ص1)
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لبشر وقصورد  ودو وحده مالس البشرية، لتيلئ إليله دو الوحيد الباقي مت غير عن إلعبث به   و ا

 في يو  مت األإلا . فنود انده ال ده والسيينة واالام نان.

في اتواه مضاع للمنيسة وتيميردا  –وسنمتيي في د ا التلخيص لخ  سير اليمر األوربي 

فلي كتابله  بمقتبسا  مت اليصو ال ي كتبه الدكتور محمد الب ي بعنوان: "الديت مخلدرم" –الديني 

 "اليمر اإلسالمي الحديث وهلته باالستعمار ال ربي":

"الصراع بيت الديت والعقو والح" في تاري  اليمر ال ربي: عربج مراحلو فلي تلاري  التيميلر 

األوربي، من  القلرن الرابلج اشلر إلل  اآلن. لل د  في لا العقليلة األوربيلة هلرااًا فمريلًا، واتوادلا  

تبرير" مصدر ملت مصلاعر المعرفلة، التلي ارفت لا البشلرية فلي تاريخ لا اقلية مختلية، تدور حول "

حت  الوق  الحاضر. ودي: اللديت. والعقلو. والحل" عو الواقلج، وفلي كلو مرحللة ملت دل ه المراحلو 

ينشلأ سلمال الت "قيملة" عي واحلد ملت دل ه الثالثلة كمصلدر للمعرفلة الممكلدة، عو اليقينيلة. ثل  إليلون 

ابًا عو سلبًا. ومت السمال وما يدور حوله مت  دل، وعخ  ورع، تتملون الوواب ال  د ا السمال إإلو

 الم ادا اليلسيية التي تعبر ات قيمة المصدر، ال ي وضج لالختبار والتقدير.

"سللياعة اللللنص عو اللللديت" كللان اللللديت عو اللللنص اللوال القلللرون الوسلللط  سللائدًا فلللي تو يللله 

علة. وكلان إلقصلد باللديت "المسليحية"،  وكلان اإلنسان في سلوكه وتنظي   مااته، وفي ف مله للطبي

يلللراع ملللت المسللليحية "المثلملللة"، وكانللل  المثلملللة تعبلللر الللت "البابويلللة". والبابويلللة نظلللا  كنسلللي ركلللز 

فلللي يلللد البابلللا، وقصلللر حلللي تيسلللير "المتلللاب المقلللدس" الللل  البابلللا  -باسللل  هللا –"السللللطة العليلللا" 

االاتبار بيت نص المتاب المقلدس وعف لا  وعاضاذ مولسه مت الطبقة الروحية المبره، وسوه في 

المنيسللة الماثوليييللة، و علللو اقيللدة "التثليللث" اقيلللدة عهلليلة فللي المسللليحية، كمللا  عللو "االاتلللرا  

بالخطأ" و "هيوك ال يران" مت رسو  العباعة وغير سل  مما يتصلو بالماثوليييلة كمل دا وكنظلا  

 الدوتي.

حلروب الصلليبية تثملر ثمرت لا اإلإلوابيلة "حت  كان القرن الخام" اشلر، وحتل  ابتلدع  ال

- ( وكلافو "تعلالي  الشليطان"  1453-1546) (Luther)في العقلية األوربية. فقلا  ملارتت للوثر 

ودلللي تعلللالي  البابويلللة والمنيسلللة الماثوليييلللة، فحلللارب هللليوك ال يلللران، ونظلللر إلي لللا  - ملللا سلللمادا



 

-58- 

رب سللطة البابلا. و علو السللطة الوحيلدة  وسائو للرق والعبوعإلة. وحارب اقيدة "التثلي "، كملا حلا

فلي المسليحية دلي المتلاب المقلدس، وكلملة هللا: "اللنص" وااللا بالحريلة فلي بحلث المتلاب. ولملت 

ليسلل  عإلللة حريللة اللل  العمللو . ومللج سللل   عللو المتللاب المقللدس نيسلله دللو مصللدر الحقيقللة فيمللا 

ذ آخللر اللداه، مللت العقللو عو يتصللو باإلإلمللان. ثلل   عللو اإلإلمللان فللي االاتبللار، سللابقًا اللل  عي لللي

 الطبيعة.

 ( واقلر للوثر الل  عن 1509-1564) (Calvin)كلاليت  -فلي اريقله–" و اذ بعد لوثر 

 اإلنويو وحده دو المصدر "للحقيقة المسيحية" وعن اقيدة التثليث ال تقبل ا المسيحية الصحيحة.

هلللللبح  " و بحركللللله للللللوثر وكلللللاليت اإلهلللللالحية تعرضللللل  المسللللليحية للولللللدل اليملللللري، وع

موضواًا للنقاش العقلي، والم ادا اليلسيية.. والمسليحية التلي تعرضل  لل ل  دلي المسليحية التلي 

تناول ا لوثر بإهالحه. عي الماثولييية البابويلة. وملت عنملر ملت اليالسلية الل  اللديت عن تملون لله 

عو متناقضيت، "سلطة" عنمر سلطة البابوية. ومت وضج العالقة بيت الديت والعقو كشي يت متقابليت 

وبلليت العقللو  –ومللا في للا مللت اقيللدة التثليللث ومراسلل  هلليوك ال يللران  –حللدع العالقللة بلليت المثلمللة 

اإلنسللللاني العللللا . ومللللت عافللللج اللللت المسلللليحية مللللت اليالسللللية، ك ويللللو، عافللللج اللللت "التعللللالي  النقيللللة 

 للمسيحية" التي احتضن ا لوثر، في مقابو تعالي  المنيسة الماثولييية.

"الديت" ال ي  عو موضواًا للصراع العقلي األوربي، نوالًا خاهلًا ملت اللديت،  "ودي ا كان

واللل ي قبللو منلله باسلل  اليلسللية، كللان  ملللة خاهللة مللت تعاليملله، واللل ي رفللص منلله باسلل  اليلسللية 

 عإلضًا، كان ك ل   ملة خاهة مت تعاليمه.

تحديلللد  "سلللياعة العقلللو": اسلللتمر ااتبلللار اللللوحي، كمر لللج عخيلللر للمعرفلللة، الللل  خلللال  فلللي

تعاليمه، حت  كان النصي الثاني مت القرن الثامت اشر، ودو اصر "التنوير" في تاري  اليلسلية 

األوربية. واصلر التنلوير لله اابعله المشلترك فلي اليملر األلملاني واإلنوليلزي واليرنسلي، فلي اليتلرة 

 ل ي ار  به..الزمنية التي تحدعه، وله فالسية في عوائر اليمر الثالا كونوا الطابج اليمري ا

 "واابعه اليمري:
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تزايد لعور العقو وإحساسه بنيسه، وبقدرته الل  عن إلأخل  مصلير مسلتقبو اإلنسلانية فلي يلده،  (أ)

 .(1)بعد عن يزيو كو ابوعإله ورث ا دو، حت  ال تحوبه ات التخطي  الواضو ل  ا المصير

الشوااة والولرعة التلي ال تتلأر و فلي إخضلاع كلو حلدا تلاريخي المتحلان العقلو. وكل ل  فلي  (ب)

ألسلل" تمللويت الدولللة والومااللة، واالقتصللاع، والقللانون، والللديت، والتربيللة، تموينللًا  ديللدًا، اللل  ا

 ليمة المصياة، التي لمو واحد من امالس

ة اإلإلمان بتعاون  ميج المصالو والمنافج، وباألخوة في اإلنسانية، ال  عسلاس ملت دل ه الثقافل (ج)

 العقلية، المستمرة في التطور..

غيللره اللل ي ينازالله اللل  غيللره. و  -كمصللدر للمعرفللة –"ومعنلل  سللل  كللله: سللياعة "العقللو" 

ر  المسليحية الماثوليييلة عواًل. وقلد تملون مع لا البروتسلتانتية، كمل دا "السياعة" دو اللديت. عي ال

 لإلهال  الديني دناك.

"فللعقللو الحللي فلللي اإللللرا  اللل  كلللو اتوادللا  الحيلللاة، ومللا في للا ملللت سياسللة، وقلللانون، 

 وعيت، و "اإلنسانية" دي دد  الحياة للوميج.

لعصللر اإلنسللاني"، وكلل ا "وكمللا إلسللم  دلل ا العصللر بللل "اصللر التنللوير" إلسللم  عإلضللًا بللل "ا

عي اصللر اإلإلمللان اليلسلليي بإللله، لللي" للله وحللي، وغيللر خللالي للعللال . إس كللو  Deismبعصللر الللل 

مسلللميا  دللل ه األسلللماذ تعتبلللر ملللت خواهللله. فلللالتنوير ال إلقصلللد بللله إال إبعلللاع اللللديت الللت مولللال 

اوضللًا اللت التو يلله، وإحللالل العقللو فيلله محللله. واإلنسللانية التللي يبشللر ب للا دلل ا العصللر ليسلل  إال 

ي "القرب  مت هللا" ك د  لإلنسان في سلوكه في الحياة. واإلله، ال ي للي" لله وحلي وال خللي، يتيل

 مج تحيي  العقو وحده، والا سياعته ال  عحداا الحياة واتوادات ا.

"وإسن فللي اصللر التنللوير كانلل  الخصللومة اليمريللة بلليت الللديت والعقللو. واتولله التيميللر فيلله 

قو. ول ل  اد زمت د ا العصلر فتلرة سلياعة العقلو. كملا الد العصلر السلابي إل  إخضاع الديت للع

 اليه فترة سياعة الديت ..

                                                           

العقلو الحقيقيلة باإلنسلان، ال فلي القلرن الثلامت  ( ولقد رعينا فيما اقتبسناه مت الدكتور علمسي" كاريو مده معرفة1)
 اشر. بو في القرن العشريت عإلضًا.
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"وملللت دللل ا يتضلللو عن هلللراع العقلللو ملللج اللللديت، دلللو هلللراع اليملللر اإلنسلللاني ملللج مسللليحية 

المنيسة. وعن عوافج د ا الصراع دي الظرو  التي عقامت ا المنيسة في الحياة األوروبية. سواذ فلي 

 …التو يه والبحث، عو في موال السياسة، عو نطاق العقيدة واإلإلمانموال 

"سياعة الح"": انت   اصر التنوير بانت اذ القرن الثامت اشر تقريبًا، وابتدع اصر آخلر 

مت اصور اليمر األوربي، وبظ ور فور القرن التاسلج اشلر. وموضلوع الصلراع واحلد لل  إلختللي 

طبيعللة. ولملت تميللز القلرن التاسللج اشلر بيلسللية معينللة. ألن الت سي قبللو، دلو: الللديت، والعقلو، وال

اتوللاه اليمللر فيلله مللال إللل  "سللياعة الطبيعللة" اللل  الللديت والعقللو، وإللل  اسللتقالل "الواقللج" كمصللدر 

للمعرفلللللللة اليقينيلللللللة إزاذ اللللللللديت والعقلللللللو. تميلللللللز القلللللللرن التاسلللللللج اشلللللللر بأنللللللله اصلللللللر "الوضلللللللعية" 

(Positivism)  فلللي عائلللرة "المعرفلللة". وقامللل  فلللي  لللو معللليت، . والوضلللعية نظريلللة فلسللليية نشلللأ

والللل  عسلللاس خلللاص، عملللا  ودلللا المعللليت ف لللو عواًل وبالللل ا  سللليطرة الرغبلللة الللل  بعلللص العلملللاذ 

واليالسلية فلي معارضلة المنيسلة. والمنيسللة تملل  نوالًا خاهلًا مللت المعرفلة، وتسلت له فلي خصللومة 

دلمالذ المعارضليت فتلرة ملت اللزمت. المعارضيت لنيوسدا مت العلماذ والبلاحثيت. وقلد تسلوع بله الل  

عو دلو المعرفلة  - ملا سلبي عن سكلر–ود ا النوع دو "المعرفلة المسليحية الماثوليييلة" بو له خلاص 

الدينية، عو المعرفة الميتافزيقيلة بو له الا . إلضلا  إلل  دل ه الرغبلة القويلة فلي معارضلة المنيسلة، 

ر" ودلللي اليلسلللية "العقليلللة" عو ومعارضلللة ملللا تملللل  ملللت معرفلللة خاهلللة، عن فلسلللية اصلللر "التنلللوي

فيملللا عراع  عن تصلللو إليللله: ودلللو إبعلللاع  –فلللي نظلللر فالسلللية "الوضلللعية"  –"المثالثلللة" قلللد عفلسللل  

التو يه المنسي كلية ات تو يه اإلنسان، وتنظي  الومااة اإلنسانية. فقد مال  دل ه اليلسلية الل  

 ا د "ديوو" إل  تأييد الوحي والديت مت  ديد ممم

وللللل  للملللل دا الوضللللعي، مللللت منطقللللة، دللللي معارضللللة المنيسللللة، عو معارضللللة "فال اإللللة األ

معرفت للا. ومللت بللاب الت طيللة باسلل  "العللل "م دللي معارضللة الميتافيزيقللا )مللا وراذ الطبيعللة( والمثاليللة 

العقلية. وإال فالم دا الوضعي في الوق  ال ي ينمر فيه عيت المنيسة إلضج عينًا  ديدًا بدلله، دلو 

ولللله قداسلللة  –كملللا تقلللو  المسللليحية  –مبلللره"، ويقلللو  الللل  "ابلللاعة" و "اقلللوس" عيلللت "اإلنسلللانية ال

 واحترا  ال  نحو ما للمثلمةم 



 

-61- 

"وعمللللا األسللللاس الخللللاص اللللل ي قاملللل  اليلللله الوضللللعية ف للللو تقللللدير "الطبيعللللة" والطبيعللللة، 

ال كمصدر مستقو  –والحقيقة، والواقج، والح".. كل ا سواذ في نظر الوضعييت. وتقدير الطبيعة 

بو كمصدر فريد للمعرفة اليقينية عو المعرفة الحقة. ومعن  تقدير الطبيعة ال   –ا للمعرفة فحس

د ا النحو: عن الطبيعلة دلي التلي تلنقا الحقيقلة فلي اقلو اإلنسلان، ودلي التلي تلوحي ب لا، وترسل  

ن اقللو اإلنسللان. واإلنسللان  ال إلملللي اليلله مللت خللارف  -ل لل ا–معالم للا الواضللحة. ودللي التللي تمللوه

علللة، مملللا وراذدلللا، كملللا ال إلمللللي اليللله ملللت ساتللله. إس ملللا إللللأتي ملللت "ملللا وراذ الطبيعلللة" خلللداع الطبي

للحقيقة، ولي" حقيقةم وما يتصوره العقو مت نيسه ود  وتخيو للحقيقة، ولي" حقيقة عإلضًام وبناذ 

خداع. دو وحي سل  المو وع، الل ي ال إلحلدعه وال  –ال  سل : الديت ودو وحي "ما بعد الطبيعة" 

للله كللائت مللت كائنللا  الطبيعللة. دللو وحللي هللا الخللارف اللت دلل ه الطبيعللة كليللة.. وكلل ل  "المثاليللة مث

العقلية" ود  ال يتصو بحقيقة د ا الو وع الطبيعي. إس دي تصورا  اإلنسان ات نيسه، مت غيلر 

 عن إلستل   في ا الطبيعة المنثورة، التي إلعيا في ا، وتدور حوله.

كيلائت لخصلي، الت اإلنسلان، كموضلوع للوهلي. عو ملا  "وإسن ما يتحلدا بله اإلنسلان،

مسللتمدًا حديثله اللت  –يتحلدا بله اإلنسللان الت الطبيعللة التلي إلعلليا في لا، كموضلوع للحيلل  الي لا 

دلو حلديث بشليذ غيلر حقيقلي، الت لليذ حقيقلي.  –د ه عو ساك مت معلار  اللديت، عو المثاليلة 

الللديت بحيلل  التقاليللد، عو إللل   دللو حللديث غيللر هللاعق، خضللج فيلله اإلنسللان المتحللدا إللل  خللداع

 "الود " بحي  غرور اإلنسان بنيسهم

وليد الطبيعة، التي تتمثو في: الوراثة، والبي ة،  -عي ما فيه مت معرفة–"إن اقو اإلنسان 

والحيللاة االقتصللاعإلة، واال تماايللة.. إنلله مخلللوق. ولمللت خالقلله الو للوع الحسللي .. إنلله إليمللر. ولمللت 

… ي  بله. . إنله مقيلد موبلر. وهلانج القيلد والوبلر دلو حياتله الماعإللةات تيااو ملج الو لوع المحل

لي" دناك اقو سابي، كما عنه ليس  دناك معرفة سابقة لإلنسان. اقو اإلنسان ومعرفته بو دان 

 تبعًا لو وع اإلنسان. دما انطباع لحياته الحسية الماعإلة.

ا. إسا عراع عن إلعلليا "الطبيعللة تنطللي اللت نيسلل ا. ويوللا اللل  اإلنسللان عن إلعتمللد منطق لل

ال منطلللي الملللمدليت، وال منطلللي العقليللليت، وال منطلللي عهلللحاب النظريلللة  –في لللا. ومنطق لللا وحلللده 
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دلو الل ي إلخل  الطريلي المسلتقي  فلي حيلاة اإلنسلان في لا. ودلو  –السييولو ية في معرفلة اإلنسلان 

 ال ي إلحدع عددافه في ام

، وينت للي بالومااللة، وإسن: اليللرع "واريللي اإلنسللان فللي حياتلله الطبيعيللة يبتللد  مللت اليللرع

نيسه لي" غاإلة. وحياته التي إلعيش ا ليس  ددفًا لسعيه. إنما غايته األخيرة التي إلولا عن إلسلع  

 –كمللا يلل دا العابللد الصللوفي، هللاحا اقيللدة "االتحللاع" فيمللا يمدللله ويعبللده  –إلي للا، ويلل دا في للا 

رة، ف ي معبوعه، وت دا حريته، لتبق  دي "الومااة" واالما كان  الومااة دي غاإلة اليرع األخي

 ".(1)ل ا الحريةم وتين  حياته لتبق  ل ا الحياةم

يللة ماعإلللة، تللأثر في للا بيوملل  )مللت فالسللية ولمللارك" نظر  -عإلللةالودليللة الما-"الماركسللية": 

الوضللعية(. ودللو ال ينمللر و للوع "العقللو" كمللا ينمللره الملل دا المللاعي المييللانييي. ولمنلله ال يللداي 

 و، بللو عإلضللًا المللاعة ع ثللر عدميللة وااتبللارًا مللت العقللو متوقللي اللل فحسللا عن المللاعة تو للد قبللو العقلل

الماعة في و وعه، وال إلميلت عن يو لد منيصلاًل ان لا. ونتيولة سلل : ان ملارك" ال يلرفص فقل  عن 

مرة األساسية في الديت. ودي بو يرفص الي -كما ي كر الديت –يبق  العقو )عو الرو ( بعد الوس  

يلت ي مستقو تمامًا ومتورع تماملًا الل  الملاعة.. وكحقيقلة واضلحة: كلو عاإلإلمان باهلل. كمو وع عزل

 عنة. ودو إلحدثنا عن " و عيت مخدر للشعا"مل -ت حيث المبدعم –بالنسبة لمارك" 

"وتبعيللة العقللو للمللاعة، إلصللوردا مللارك" فللي هللورة: عن العقللو انعيللاس للمللاعة، ولللي" كمللا 

إلعنللي عن العقللو نللوع مللت المللرآة العا سللة للعللال  إلصللر  "ديوللو" بللأن المللاعة انعيللاس للعقللو. ودلل ا 

المللللاعي. ودلللل ا التصللللور الماركسللللي للحقيقللللة الماعإلللللة، اللللل  عن للللا األهللللو، إلشللللمو امللللو  منطللللي 

الماركسية كو األحداا الطبيعية وما إلحي  ب ا مت و  ة نظر متعدعة، دي القوة الماعإلة الرئيسية 

قيللللة، ف للللي انعيللللاس لألحللللداا االقتصللللاعإلة عإلضللللًا. عمللللا األحللللداا السياسللللية واال تماايللللة، واألخال

الرادنللة. ومللارك" وإنولللز، اللت و للدا م للزه التللاري  فللي عحللداا الحيللاة اال تماايللة بصللية اامللة، 

                                                           

( ومت دنا م انة اليرع في النظ  التي قام  ال  عساس دل ا المل دا، وإدلدار كلو مقوماتله ال اتيلة بلو مقوماتله 1)
اإلنسللان" فللي اإلنسللانية كلل ل م وسلليرع الحللديث اللت دلل ا بالتيصلليو فللي هلللا دلل ا البحللث انللد المللال  اللت "

 التصور اإلسالمي )في القس  الثاني مت د ا البحث(.
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لمن ما ينظران إل  الوانا االقتصاعي بال ا ، مت بيت عحداا دل ه الحيلاة. واألحلوال االقتصلاعإلة 

ن البواالث األخيلرة، تبعًا ل لمت دي العوامو المحدعة في كلو الحلاال  اال  تماايلة، ودلي التلي تملوه

 لمو األامال اإلنسانية في تاري  الومااة البشرية.

الللل  حيلللاة الدوللللة، والللل   –وحلللده  –"وت يلللر األحلللوال االقتصلللاعإلة وتطوردلللا يلللمثر لللل ل  

سياسللللت ا، وكلللل ل  اللللل  العللللل ، والللللديت. وديلللل ا كللللو اإلنتللللاف الثقللللافي واللللل دني فللللرع اللللت الحيللللاة 

 .(1)وكو التاري  ل  ا إلوا عن إليون تاري  اقتصاع"االقتصاعإلة. 

وديلللل ا انت لللل  محاولللللة ال للللروب مللللت المنيسللللة، وتصللللورات ا الدينيللللة ال المحرفللللة المشللللوبة 

ة ة المثاليلباألفمار البشرية، وسوذ است الل ا لسلطان ا باس  الديت .. انت   عواًل إلل  اليلسلية العقليل

. وبلليت .  اتوادات للا مللا بلليت معارضللة الللديت وإاللالن سلليطرة العقللو فللي رعي فيشللته الل  اخللتال –

ث  انت   ثانيًا إل  اليلسية الحسية  –ديوو  اقوم في رعي -سبحانه–تأييد الديت  بااتبار عن هللا 

 الوضعية ال  يد كوم  والتيت تال. ث  إل  الودلية الماعإلة ال  يد كارل مارك" وزميله إنولز.

دل ا الخل  الطويلو ملت االنحلرا  فلي اليملر األوربلي نتيولة مباللرة لتشلويه التصلور وكان 

اللللديني بمقلللوال  وتصلللورا  بشلللرية، ملللت هلللنج المنلللائ" والمولللامج المتواليلللة. دللل ه المقلللوال  التلللي 

 است لت ا المنيسة سل  االست الل المنير الب يص.

باحلث المتثبل  عن ال لاربيت وإال فإن نظرة إلل  دل ا التخلب  فلي خطواتله المتعثلرة تمشلي لل

ل  إلصلوا إل  عإلة  حقيقة "مضبواة" إلصو عن تمون  –لمي ي ربوا مت قبضة المنيسة  –مت "هللا" 

 ا رًا عو حوة لمت يريد عن إلقول: إنه يلوأ إل  د ا دروبًا مت معميا  ما وراذ الطبيعةم

 مللا دللو دلل ا "العقللو"وإال فلأي للليذ "مضللبوط" وهللل  إليله اليلسللية العقليللة المثاليللة ملثاًل؟ 

ال ي وكلل  إليله عملر المعرفلة بعيلدًا الت هللا والت الطبيعلة؟ ملاسا تعلر  الت ماديلة العقلو عو الت 

خصائصه؟ وماسا تعلر  الت اريقلة املله وتأثراتله وتأثيراتله؟ عيلت إلقلج دل ا العقلو؟ عيلت يو لد؟ ملا 

 مابيعته؟ ما قانونه؟ .. كل ا عس لة ال  واب الي ا حت  في القرن العشريت

 ث  د ه المقوال  التي ابتدات ا د ه اليلسية، و علت ا حتمية، وبن  الي ا كو قضاإلادا؟
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ملا  –وال ي ااتملد اليله كلارل ملارك" فيملا بعلد  –"مبدع النقيص" ال ي قا  اليه الم دا 

 دو ؟ ما قيمته الواقعية؟ إنه لي" سوه مقولة اقلية مورعة، ال تتعامو مج الواقج في ليذ:

 ته" مبدع النقيص ال  النحو التالي.استخد  "فيش

طريي. وعلبه بالمقدما  التي تستلز  نتائو ا، دو بداإلة ال -وحده–"تصور اإلنسان لنيسه 

ا ال  النحو ال ي حدع به غاإلة فلسيته. فإسا تصور اإلنسلان نيسله، عي إسا "عنلا" تصلور  "عنلا" نشل

ت و لوع ا "عنلا" ودنلا عإلضلًا "للي" عنلا". ولملانه عن "عنا" دو "عنا" و "ملا للي" عنلا" دلو "غيلر عنلا" ف نل

" دلو "لي" عنا" منطو في و وع "عنا الحقيقي" وإسن "عنا" بااتبار عنه إلطوه في ساته و وع "لي" عنلا

 و ثالثيةمع –"عنا ولي" عنا" .. وتصور اإلنسان لنيسه عنتج إسن خطوا  ثالثًا في اليمر 

نسان نيسه، إال "عنا" فاألللياذ الخار لة "وبما عنه لي" دناك في األهو، اندما تصور اإل

نتصوردا فق  ات اريي عن "عنا" إلطوه في نيسه  –عي األلياذ التي دي "لي" عنا"  –ات عنيسنا 

حقيقة عخره، ودي: "لي" عنا". ود ه األلياذ الخار ة ات عنيسنا ليس  منطويلة فقل  فلي "عنلا" بلو 

 م(1)دي امو لل "عنا" ومت إنتا ه"

ا" دلو وحلده المو لوع. وعن إليلون "للي" عن إليلون "عنل -ملت الواقلج–واآلن .. ما ال ي إلحت  

 عنا" ال و وع له ابتداذ، إنما دو مت امو "عنا" ومنطو في "عنا"؟ ومت إنتا ه؟

ذ مورع تحي  اقلي مت "فيشته" لبنا ماسا إلحت  د ه المقولة مت الواقج؟ ال ليذم وإنما دو

ملل دام ومللت دنللا إليللون دلل ا األسللاس العقلللي "المثللالي" ال يتعامللو مللج الواقللج فللي للليذ. ولللي" للله 

رهلليد فللي حيللاة البشللرم وكللان مللت حللي المدرسللة الوضللعية عن تسللخر مللت دلل ه "المثاليللة" التللي ال 

ا دلو عن لا لل  تسلخر من لا لتلأتي بمل مدلول ل ا فلي عنيلا الواقلج، وال فااليلة ملا فلي حيلاة النلاسم للوال

 خير. بو بما دو علد إحالة وعبعد ات الصوابم

 لا بإن فيشته يتخ  مت المبدع السابي، ال ي ال رهيد له مت الواقج كما رعينا، قاادة يثب  

 عن العقو دو المو وع الحقيقي ال ي ال يتوقي و وعه ال  غيره.
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عن العقللو مسللتقو تمامللًا  –سللتخدمه فيشللته اللل  دلل ا النحللو اللل ي ا –"ومنطللي دلل ا المبللدع 

ات غيره. ومو وع مت ع و نيسه. وو لوعه دلو و لوعه دلو، ال و لوع غيلره. وماديلة العقلو تتضلو 

إسن ملت العقللو نيسلله. وليسلل  ممللا دللو خللارف انله. إس لللو توقللي العقللو اللل  غيللره الخللار ي انلله، 

للعقلو نيسله، قبلو عن إلصلو إلل   لمان معن  سلل  عن "للي" عنلا" دلو نقطلة البداإللة. وفلي سلل  إل لاذ

 م(1)غيره. ألنه ال معن  لو وع "لي" عنا" إال نيي و وع "عنا" عي نيي العقو"

  و وع "لي" عنلا" دلو نيلي و لوع "عنلا"؟ ولملاسا عن إليون معن -مت الواقج–فما ال ي إلحت  

 يتخلص مت إسار الم دام د ا التحتي ؟ إنه مورع تحي  ينقضه العقو ساته، حيت

ا" مو للوعًا و "لللي" عنللا" مو للوعًا كلل ل ، و عن إليللون "عنلل -اقللالً –فإنلله لللي" دنللاك مللا إلمنللج 

 يتوقي و وع عحددما ال  و وع اآلخر مم

ولمللت المسللألة كل للا كانلل  دللي إقامللة إللله آخللر، غيللر إللله المنيسللةم إللله لللي" للله ك نللة وال 

ل للد  ادلل ا "العقللو" إل للا، ال سللدنة لله وال ك نللةم ودلل ا دللو  راعللة وال بابللا وال كنيسللةم ومللت ثلل  عقلي  

 الن ائي المقصوع ممم

 لل ل  اسللتخد  ديوللو مبللدع النقلليص، مللج اسللتخدا  مصللطلحا   ديللدة غيللر مصللطلحا  

 فيشته:

"وإسا كان فيشته قد استخد  مبدع "النقيص" في عا  سياعة العقلو كمصلدر للمعرفلة، مقابلو 

ستخد  ني" المبلدع لتأ يلد قيملة العقلو. ثل  للدا  فل "ديدل" ا -عينار ال  نحو ما –الديت عو الطبيعة 

ل فمرة األلودية مت  ديد، وتأ يلد "اللوحي" كمصلدر عخيلر "للحقيقلة" الل  ااتبلار عن هللا اقلو. وبلد

المصطلحا  الثالثة التي تعر  لل "فيشته" في استخدامه مبدع النقيص، والتي تعبر الت الخطلوا  

إلعبللر ديوللو اللت سللل  بعبللارا  خاهللة بلله، دللي: الللداوه. ومقابللو  –يقلله الللثالا لليمللر انللد تطب

 الداوه. و امج الداوه ومقابل ا.

عن دنلللاك فملللرة مطلقلللة عسلللمادا "العقلللو المطللللي"  –فلللي مولللال "اليملللرة"  –"فقلللد تصلللور … 

ول لل ا العقللو المطلللي و للوع ساتللي عزلللي قبللو خلللي الطبيعللة وقبللو خلللي العقللو المنت للي. دلل ا العقللو 
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و هللا. وقلد انبثقل  منله "الطبيعلة" ودلي ت يلره. إس عن لا بعيلدة متيرقلة بينملا العقلو المطللي المطلي دل

واحد وحدة مطلقة مت كو قيد. وبو وع الطبيعة   ر  عو انتقل  "اليملرة" فلي العقلو المطللي غيلر 

 المحدع، فيما و وعه مقيد محدع. فالطبيعة دي خلروف "اليملرة" ملت عائرت لا األولل . وملت ع لو سلل 

دللي ضللرورة وهللدفة. ولللي" في للا حريللة واختيللار. وتعتبللر بلل ل  مقللاباًل ونقيضللًا لليمللرة فللي العقللو 

المطلي. وإسا كان العقو المطلي "عاوه" فالطبيعة اندئ  "مقابو اللداوه". و "اليملرة" بل ل  انتقلل  

مللت المطلللي إللل  المقيللد، عو مللت النقلليص إللل  نقيضلله. فللاليمرة مللت حيللث دللي فمللرة، انطللو  اللل  

نقيض ا، حت  اآلن، ولمت "اليمرة" في الطبيعة، تسع  مت  ديلد لتمسلا الوحلدة، بعلد عن افتقلدت ا 

فلللي تيلللرق المائنلللا  في لللا، وتسلللع  لتحصللليل ا وتحقيق لللا. وتحصللليل ا دلللو "العقلللو المولللرع". والعقلللو 

 .(1) المورع دو ن اإلة الطبيعة وغايت ا. ودو اندئ   امج الداوه ومقابو الداوهم"

ودللل ا نملللوسف كللل ل  ملللت "المثاليلللة" التلللي ضلللاق  ب لللا "الوضلللعية" فلللي عوربلللا. وحلللي ل لللا عن 

تضييم ودي دي ا تتعامو مج تصورا  اقليلة مولرعة، وملج مصلطلحا  ال رهليد ل لا ملت الواقلج 

 ة الواقعيةموال االقة ل ا باإلنسان الواقعي وال بالحيا

 ولملت السلاعة الوضللعييت حليت كيللروا ب لله المنيسلة، ثلل  كيلروا بإللله "العقلو"، لل  إللل  ملا دللو

عدلللده. لقلللد عقلللاموا ملللت الطبيعلللة إل لللا .. ولملللت ملللا دلللي دللل ه الطبيعلللة؟ ملللا دلللي دللل ه الطبيعلللة التلللي 

  كلية؟ ع"خلق " العقو، والتي كما إلقولون: "تنقا الحقيقة في العقو"؟ عدي كائت محدع؟ عدي سا  

دي د ه "األلياذ" المتيرقة مت ع را  وعليال وحركا  ودي ا ؟ عدلي لليذ لله حقيقلة مسلتقلة الت 

تصور العقو اإلنساني ل ا؟ ع  دي الصورة التي تنطبج فلي العقلو الت المحسوسلا  التلي يلدرك ا؟ 

 بق ا؟ع  دي ليذ له حقيقة في ساته، وما ينطبج من ا في العقو قد إلطابي حقيقت ا وقد ال إلطا

وإسا كانلل  دلل ه الطبيعللة دللي التللي "خلقلل " العقللو البشللري، ف للو دللي "خللالي" للله إإلوابيللة 

 "الخللي" ملت العللد ؟ ولملاسا إسن خلقلل  العقلو فللي اإلنسلان ولل  تخلقلله فلي الحيللوان؟ عو فلي النبللا ؟

 عدي سا  إراعة مميزة مختارة؟ تختار كائنًا بعينه مت المائنا  لتمنحه د ه المنحة اليريدة؟
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ما إسا كان  حقيقت ا ال تتول  إال في اليمر البشري. عفلال إليلون   لور دل ه الحقيقلة إسن ع

متوقيللًا اللل  و للوع العقللو البشللري؟ فميللي تمللون دلل ه الطبيعللة "خالقللة" للله، بينمللا دللي ال تظ للر إال 

 فيه؟م

ثللل  إن دلللمالذ السلللاعة إلحيلوننلللا الللل  معمللل  ال ضلللاب  لللله وال حلللدوع .. ودللل  إلشللليرون إلللل  

 مممالطبيعة 

فمللا الطبيعللة؟ عدللي مللاعة دلل ا المللون؟ ومللا دللي ماديللة دلل ه المللاعة؟ إن مللا كللانوا إلسلللمونه 

"الماعة" ويحسبونه لي ًا ثابتًا قد تبيت ل ل  دل  عنيسل   عن ل  ال إلسلتطيعون تحديلد ماديتله. إن الملاعة 

 -ل والطبيعللة كلل –تنحللو فللإسا دللي إلللعاع. ف للو اإللللعاع دللو الطبيعللة. ودللو المللاعة؟ ع  إن المللاعة 

دي الصورة التي يتوس  في ا د ا اإللعاع؟ إنله ال يثبل  الل  حلال دل ا اإلللهم فبينملا دلو متوسل  

إسا دو منطلي. وبينما دو منطلي إسا دو متوس م فيي عي حالة مت حاالته إلا تره تمون لله القلوة 

ملت إللعاع  الخالقة للعقو البشري؟ ودو دو ال ي إلخلي ك ل  هورة نيسه المتوالية المتحركة عبدًا؟

وعع انللل   –إلللل  سرا . وملللت سرا  إلللل  كتلللو.. وملللت كتلللو إلللل  سرا . وملللت سرا  إلللل  إللللعاعم 

متلل  إليللون ل لل ا اإلللله قللوة الخلللي؟ فللي عي حاالتلله؟ ومللت  -الحيللاة والخليللة الحيللة والحيللاة المترقيللةم

ه بعلد ال ي خلي اإلنسان ال ي تخللي الطبيعلة اقلله؟ عدلي خلقتله ابتلداذ؟ ع  ا تيل  بلأن تخللي اقلل

 و وعه؟م

وإسا كان  الطبيعة دي التي "تنقا الحقيقة في العقو اإلنساني" .. فلماسا العقلو اإلنسلاني 

باللل ا ؟ عليسلل  تنطللي وتسللمع ا كللو المائنللا  الحيللة؟ ف للو إلللا تللره تللنقا دلل ه الحقيقللة كلل ل  فللي 

فلي اقلو البب لاذ  اقول الب ال والحمير والبب اوا  والقروع ع  ال تنقش ا؟ ودو الحقيقة التي نقشلت ا

 عو اقو القرع دي سات ا التي نقشت ا في اقو "عو س  كوم " عو اقو كارل مارك"؟م

وإسا كانلللل  الطبيعلللللة دللللي التلللللي تللللنقا الحقيقلللللة فللللي العقلللللو اإلنسللللاني فملللللا دللللي الحقيقلللللة 

الصللحيحة؟ دللو كانلل  دلل ه الحقيقللة والعقللو إلوللز  بللأن األر  مركللز المللون؟ ع  ودللو إلوللز  بأن للا 

هل ير ملت توابلج الشلم"؟ دلو كانل  والعقلو إلولز  بلأن الملاعة دلي دل ه األللياذ  ليس  سوه تابج

الصلللبة المحسللة؟ ع  ودللو إلوللز  بللأن المللاعة ليسلل  سللوه ااقللة متومعللة، فللي هللور متحولللة؟ دللو 
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 ان  والعقو إلوز  بأن الطبيعة ليس  لي ًا سوه "امو العقو"؟ ع  دو إلوز  بأن العقلو للي" للي ًا 

 سوه انطباع الماعة؟

د ه المقررا  العقلية كان  دي الحقيقة التي نقشت ا الطبيعة في العقو البشلري؟ ترادلا  عيه 

تخطئ في النقا؟ ع  عن العقو نيسله دلوا لل ي إلشلوه اللنقا؟ ودلو لله إسن فااليلة ساتيلة ولخصلية 

 مستقلة؟ في حيت إلقول الساعة الوضعيون: إنه لي" لي ًا آخر سوه ما تنقشه د ه الطبيعة؟م

إللل  موضللج مناقشللة دلل ا السللر فللي التصللور  - مللا قلنللا–ة ونشللأت ا وعسللراردا ونللدع الحيللا

اإلسللالمي والتصللورا  األخللره.. نللدع الحيللاة وعسللراردا فللال نناقشلل ا دنللا ونسللأل: عي إللله دلل ا اللل ي 

إلقدمه لنا الساعة الماعيون؟ إننا ال نود بيت عيدينا وال في اقولنا وال في واقعنا منه لي ًا "مضلبواًا" 

إلا تلره نختلاره ونللوس بله. ودلو دبلاذ ال يثبل  الل  اللمل"، وال يثبل  الل  الر يلة، وال يثبل   فلماسا

 لسنا داربيت مت المنيسة؟مم –والحمد هلل  –ال  النظر العقلي عإلضًا؟ نحت 

عملللا دللل ا المسللل  الللل ي يثيلللر االللللم زاز فلللي تصلللور كلللارل ملللارك" وانوللللز للحيلللاة البشلللرية 

يلله، وحصلردا فللي حولر "االقتصللاع" فللإن الشلعور بااللللم زاز منلله وعوافع لا وموال للا الل ي تتحللرك ف

يزعاع، اندما إلقي اإلنسان عما  اظمة المون الماعي نيسه. وما فيه مت موافقا  اظيمة اويبة، 

يبلللدو في لللا كل لللا كأنملللا دلللي تم يلللد للحيلللاة البشلللرية بو للله خلللاص: فلللال يتمالللل  نيسللله ملللت االحتقلللار 

ير، ولمثو د ا الشعور ال ي ال ترواه اظمة دل ا الملون ساتله، وااللم زاز لمثو د ا التيمير الص 

وال ترواه الموافقا  المامنة فيه السلتقبال الحيلاة البشلرية.. فلإسا بله يلدير   لره لملو دل ه العظملة، 

ال بوهلللي ا غاإللللة لإلنسلللان  -ولملللو دللل ه الروالللة، ليخلللن" فلللي حولللر االقتصلللاع، واآلللللة واإلنتلللاف

 ل  العلة األول ، واإلله الخلالي، واللرب المتصلر ، المصلره  ولمت بوهي ا ك –ومحركًا فحسا 

 ل  ه الحياةم

إنما  اذ ثمرة  -مت مبدئه إل  ن ايته –ولمنا نعوع بعد سل  كله فن كر عن د ا البالذ كله 

ابيعية النحلرا  المنيسلة والمولامج بالتصلور الربلاني. ومحاوللة اليملر األوربلي عن إللأبي ملت و له 

 ي تستطيو بهم فنحمد هللا عن  و التصور اإلسالمي "الربلاني" محيو لًام وإن لل  المنيسة وإل  ا ال
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تق  اليه كنيسةم وإن ل  إلقج بينه وبيت العقو البشري والعل  البشري سل  الصدا ، ال ي قاع  اليمر 

 األوروبي إل  د ا التيه ود ا الركا م

 –ميدانلله واسللعًا كللاماًل  ونلل كر عن التصللور اإلسللالمي يللدع العقللو البشللري وللعللل  البشللري 

ماتلله  وال إلقللي عون العقللو إلصللده اللت البحللث فللي المللون. بللو دللو  –فيمللا وراذ عهللو التصللور ومقوه

يداوه إل  د ا البحث ويدفعله إليله عفعلًا. وال إلقلي عون العلل  البشلري فلي المولال الملوني. بلو دلو 

  البشلري.. ونلدرك مقلدار للعقلو البشلري وللعلل -في حدوع التصلور الربلاني–إليو عمر الخالفة كله 

نعمللة هللا ومقللدار رحمتلله فللي تيضللله الينللا ب لل ا التصللور الربللاني، وفللي إبقائلله وحيظلله اللل  عهللله 

 الرباني..

 

 

 

 

 

*** 
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 الّثبات
 فاق  وجه  للدي  حنينا  ف رة ي التي ف وور "

 " ذل  الدي  القّي الناس يليها ال تبدي  ل لك ي

 

تنبثللي سللائر الخصللائص  -خاهللية الربانيللة –مللت الخاهللية األساسللية للتصللور اإلسللالمي 

األخللره. وبمللا عنلله "ربللاني" هللاعر مللت هللا، و ييللة المينونللة اإلنسللانية فيلله دللي التلقللي واالسللتوابة 

نللة، وال فتللرة مللت والتميللي والتطبيللي فللي واقللج الحيللاة. وبمللا عنلله لللي" نتللاف فمللر بشللري، وال بي للة معي

الزمت خاهة، وال اوامو عرضية ال  و ه العمو  .. إنما دو سل  ال ده المودلوب لإلنسلان دبلة 

 لدنية خالصة مت خالي اإلنسان، رحمة باإلنسان..

بمللا عنلله كلل ل . فمللت الخاهللية فيلله تنشللأ خاهللية عخللره.. خاهللية: "الحركللة عاخللو إاللار 

 ثاب  حول محور ثاب ".

قومللا " دلل ا التصللور األساسللية، و "قيملله" ال اتيللة. ف للي ال تت يللر وال دنللاك "ثبللا " فللي "م

تتطللور، حينمللا تت يللر " للوادر" الحيللاة الواقعيللة، و "عللليال" األوضللاع العمليللة .. ف لل ا الت يللر فللي 

  وادر الحياة وعليال األوضاع، إلظو محيومًا بالمقوما  والقي  الثابتة ل  ا التصور..

بللو –ة اليمللر والحيللاة. ولمنلله إلقتضللي السللما  ل للا بالحركللة وال إلقتضللي دلل ا "توميللد" حركلل

 ولمت عاخو د ا اإلاار الثاب ، وحول د ا المحور الثاب .. -عفع ا إل  الحركة

دللي اللابج الصللنعة  -سللمة الحركللة عاخللو إاللار ثابلل  وحللول محللور ثابلل  –ودلل ه السللمة 

 ده.ال في التصور اإلسالمي وح -فيما يبدو لنا –اإلل ية في المون كله 

سواذ كان  دي ال رة عو اإلللعاع البسلي  المنطللي انلد تحطيم لا، عو  –"ماعة" د ا المون 

 ثابتة المادية. ولمن ا تتحركت فتتخ  عليااًل عائمة الت ير والتحور والتطور. –عإلة هورة عخره 

 وال رة سا  نواة ثابتة تدور حول ا اإللمترونا  في مدار ثاب .

ه، يتحلرك فيله حلول محلوره، حركلة منتظملة، محيوملة بنظلا  وكو كوكا وكو نو  له ملدار 

 خاص.
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و "إنسللانية" دلل ا اإلنسللان، المسللتمدة مللت كونلله مخلوقللًا فيلله نيخللة مللت رو  هللا ا تسللا ب للا 

 ا . ولمللت دلل(1)إنسللانيته المتميللزة اللت سللائر ابللائج المخلوقللا  حوللله.. إنسللانية دلل ا اإلنسللان ثابتللة

"اإلنسللان" إلمللر بللأاوار  نينيللة لللت  مللت النطيللة إللل  الشلليخوخةم ويمللر بللأاوار ا تماايللة لللت ، 

يرتقي في ا وينح  حسا اقترابه وابتعاعه مت مصدر إنسانيته. ولمت د ه األاوار وتل  ال تخر له 

 ته.مت حقيقة "إنسانيته" الثابتة. ونوازا ا وااقات ا واستعداعات ا المنبثقة مت حقيقة إنساني

ونلزوع دل ا اإلنسلان إلل  الحركلة لت ييللر الواقلج األراضلي وتطلويره .. حقيقلة ثابتلة كلل ل  .. 

منبثقللة عواًل ملللت الطبيعلللة المونيلللة العاملللة، الممثللللة فلللي حركلللة الملللاعة المونيلللة األولللل  وحركلللة سلللائر 

ألر . األ را  في المون. ومنبثقة ثانيًا مت فطرة د ا اإلنسان. ودي مقتض  و ييته في خالفلة ا

ف لل ه الخالفللة تقتضللي الحركللة لتطللوير الواقللج األرضللي وترقيتلله .. عمللا عللليال دلل ه الحركللة فتتنللوع 

 .(2)وتت ير وتتطور

محلور ثابل " سلمة اميقلة فلي الصلنعة  ودي ا تبدو سمة: "الحركلة عاخلو إالار ثابل  حلول

 اإلل ية كل ا. ومت ث  ف ي بارزة اميقة في ابيعة التصور اإلسالمي.

ونحلت نسلبي السلياق دنلا، فنسلتعر  نملاسف ملت المقوملا  والقلي  الثابتلة فلي دل ا التصلور 

)سللليوئ تيصللليو الملللال  ان لللا فلللي موضلللعه فلللي القسللل  الثلللاني ملللت دللل ا البحلللث( ودلللي التلللي تمثلللو 

 الثاب " ال ي يدور اليه المن ج اإلسالمي في إااره الثاب . "المحور

ة، وثاب  ثاب  الحقيق -ودي قاادة التصور اإلسالمي –إن كو ما يتعلي بالحقيقة اإلل ية 

 المي و  عإلضًا. وغير قابو للت يير وال للتطوير:

دبيره ألملر قدرتله، وديمنتله، وتلو  -يلو إللعااات اب–حقيقة و وع هللا، وسرمديته، ووحدانيته 

 الخلي، واالقة مشي ته .. إل  آخر هيا  هللا الياالة في المون والحياة والناس..

                                                           

ن اإلنسان مخلوق فريد مت الناحيلة البيولو يلة، وملت النلواحي العقليلة ( بدع  الدراوينية الحديثة القدإلمة. فتقرر ع1)
والنيسللية كلل ل . وعنلله فللي دلل ا يتميللز تميللزًا تامللًا اللت  ميللج الحيوانللا  .. وبلليت دلل ا وبلليت القللول بللأن اإلنسللان 

 خاهية ثابتة فيه من  البدذ .. خطوة .. وإن كان ال يزال إلعز ال  الداورينييت عن إلخطودام

( يرا ج بتوسج في ار  د ه القاادة كتاب "معركلة التقاليلد" لمحملد قطلا الطبعلة األخيلرة )عار الشلروق( ص 2)
82-83. 
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فملان.  -سلبحانه–مت خلي هللا وإبدااه. عراعه هللا  -علياذه وعحياذه–وحقيقة عن المون كله 

منلة. ولي" لشيذ وال لحي في د ا المون، عثارة مت عمر الخلي في د ا الملون، وال التلدبير وال ال ي

 وال مشاركة في ليذ مت خصائص األلودية بحال..

وحقيقة العبوعإلة هلل .. ابوعإلة األلياذ واألحياذ .. وامو  د ه العبوعإلة للناس  ميعًا. بملا 

ابوعإلة مطلقة، ال تتلب" ب ا عثارة ملت خصلائص األلوديلة.  -الي   الصالة والسال –في   الرسو 

 مج تساوي   في د ه العبوعإلة..

ومالئمتله وكتبله ورسلله واليلو   –بصليته التلي وهلي ب لا نيسله  –عن اإلإلمان باهلل  وحقيقة

اآلخر والقدر خيره ولره.. لرط لصحة األامال وقبول ا. وإال ف ي باالة مت األساس، غير قابلة 

 للتصحيو، ومرعوعة غير محتسبة وغير مقبولة ..

 -سللللبحانه–ال  معنللللاه إفللللراع هللا وحقيقللللة عن هللا ال إلقبللللو مللللت النللللاس عينللللًا سللللواه. وعن اإلسلللل

باأللوديللة وكللو خصائصلل ا. واالستسللال  لمشللي ته، والرضلل  بالتحللا   إللل  عمللره ومن ولله ولللريعته. 

 وعن د ا دو عينه ال ي ارتضاه. ال عي عيت سواه.

مخللوق ميلر  الل  سلائر الخالئلي فلي األر  مسلتخلي  -بونسله –وحقيقة عن "اإلنسان" 

ما في ا. ومت ث  فليس  دناك قيمة ماعإللة فلي دل ه األر  تعللو قيملة  مت هللا في ا. مسخر له كو

 د ا اإلنسان، عو ت در ن  ع ل ا قيمته..

متسلاوون. وعن القيملة  -ملت دل ه الناحيلة–وحقيقة عن الناس مت عهو واحد. وملت ثل  ف ل  

ره، مللت دللي التقللوه والعمللو الصللالو. ال عإلللة قيمللة اخلل -فيمللا بيللن   –الوحيللدة التللي يتياضلللون ب للا 

 نسا، عو مال، عو مركز، عو ابقة، عو  ن" .. إل  آخر القي  األرضية.

وحقيقة عن غاإلة الو وع اإلنساني دي العباعة هلل .. بمعن  العبوعإلة المطلقة هلل وحده. بيو 

فللي كللو عمللور الحيللاة هلل يردا وكبيللرا والتو لله  -وحللده–مقتضلليا  العبوعإلللة، وعول للا االئتمللار بللأمره 

عو  -بيو نية وكو حركة، وكو خالوة وكو امو. والخالفة في األر  وفي من وله -وحده–إليه 

 إس دما تعبيران متراعفان ات حقيقة واحدة.. –بتعبير القرآن وفي عينه 
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وحقيقة عن رابطة التومج اإلنساني دي العقيدة، ودي د ا المن ج اإلل ي .. ال الون"، وال 

ة، وال المصلللالو االقتصلللاعإلة عو السياسلللية، وال عي ااتبلللار القلللو ، وال األر ، وال الللللون، وال الطبقللل

 آخر مت االاتبارا  األرضية ..

وحقيقلللة عن اللللدنيا عار ابلللتالذ واملللو. وعن اآلخلللرة عار حسلللاب و لللزاذ. وعن اإلنسلللان مبتلللل  

وممتحت في كو حركة، وفي كو املت وفي كو خير يناله عو لر، وفي كو نعملة وفلي كلو ضلر 

 كل ا إل  هللا.... وعن مرع األمور 

التللي سللنعر  ل للا بالتيصلليو فللي مواضللع ا فللي  –دلل ه وعمثال للا مللت المقومللا  والقللي  … 

 ل للا ثابتللة، غيللر قابلللة للت يللر وال للتطللور .. ثابتللة لتحللرك  للوادر –القسلل  الثللاني مللت دلل ا البحللث 

ور الحيللاة وعللليال األوضللاع فللي إااردللا، وتظللو مشللدوعة إلي للا. ولترااللي مقتضلليات ا فللي كللو تطلل

ألوضللللاع الحيللللاة، وفللللي كللللو ارتبللللاط إلقللللو  فللللي الموتمللللج، وفللللي كللللو تنظللللي  ألحللللوال النللللاس عفللللراعًا 

 و مااا ، في  ميج األحوال واألاوار.

وقلد تتسللج المسللاحة التللي تتولل  في للا مللدلوال  دلل ه المقوملا  والقللي ، كلمللا اتسللع   وانللا 

  الميللادي  التللي تتوللل  في للا دلل ه الحيللاة الواقعيللة، وكلمللا اتسللج موللال العللل  اإلنسللاني، وكلمللا تعللدع

 المقوما  والقي . ولمت عهل ا إلظو ثابتًا. وتتحرك في إااره تل  المدلوال  والميادي .

تتول  في هور لت  .. تتول  في  -مثالً –حقيقة عن اإلنسان مستخلي في د ه األر  

تيي في سل   هورته ودو يزرع األر . ألن عوضاع حياته ومده تواربه توعو الزرااة دي التي

الطور باحتيا اته الضرورية، وب ا تتحقلي الخالفلة.. وتتولل  كل ل  فلي هلورته ودلو إليولر الل رة، 

ويرسو األقمار الصنااية لتمشلي لله ابيعلة ال لال  الولوي للألر ، عو ابيعلة الموا لا والتوابلج 

ابلللة هللور مللت هللور الخالفللة فللي األر ، ق -ومللا بين مللا ومللا بعلددما –ملت حوللله .. دلل ه وتللل  

عائمًا للزيلاعة واالتسلاع. ولملت  حقيقلة الخالفلة فلي األر  ثابتلة الل  كلو حلال. إلقتضلي مي وم لا 

الثاب  عال إلحال بيت اإلنسان ومزاولة حقله فلي الخالفلة وفلي ملن ج  هللا المرسلو . وعال إلعللوا لليذ 

، عو ليضللااي فلي دلل ه األر  اللل  "اإلنسللان". وعال ت للدر قيمتلله "اإلنسللانية" لينشللئ قمللرًا هللنااياً 

 اإلنتاف الماعي م ف و سيد األقمار الصنااية، وسيد اإلنتاف الماعيم
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تتمثلللو فلللي كلللو نشلللاط يتوللله بللله  -ملللثالً –وحقيقلللة عن غاإللللة الو لللوع اإلنسلللاني دلللي العبلللاعة 

اإلنسان إل  هللا. وعلوان النشاط غير محدوعة. ف ي تابعلة لمقتضليا  الخالفلة الناميلة المتولدعة .. 

يتلله هلل وحللده، بالتحللا   إللل  من ولله وحللده، فللي كللو لللمون الحيللاة. ودلل ه الشللمون وتتمثللو فللي ابوع

غير محدوعة. ف ي ك ل  تابعة لمقتضيا  الخالفة النامية المتودعة .. ولمت حقيقة ال اإلة ثابتة ال 

تت ير. فإسا ل  يتوه إل  هللا بيو نشاط. وإسا ل  يتحا   إل  من ج هللا في كو لأن، فقد عخلو ب ل ه 

قيقلللة الثابتلللة، وخلللرف الللل  غاإللللة و لللوعه اإلنسلللاني. وااتبلللر املللله بلللاااًل غيلللر قابلللو للتصلللحيو الح

 المستأني، وال بالقبول مت المممنيت.

تتسللج مسللاحة مللدلوال  دلل ه المقومللا ، وتتنللوع الصللور التللي  -اللل  دلل ا النحللو –وديلل ا 

ر وال التطللور اللل  كللو تتوللل  في للا .. ولمن للا دللي ثابتللة فللي التصللور اإلسللالمي، ال يتناول للا الت يلل

 حال.

وقيمللة و للوع تصللور ثابلل  للمقومللا  والقللي  اللل  دلل ا النحللو، دللي ضللب  الحركللة البشللرية، 

كمللا وقللج فللي الحيللاة األوربيللة انللدما  –والتطللورا  الحيويللة. فللال تمضللي لللارعة اللل  غيللر دللده 

اللألالذ الملاسب، فانت   إل  تلل  الن اإللة البائسلة، سا  البريلي الخلاعع و  –عفلت  مت اروة العقيدة 

 ال ي إلخيي في اياته الشقوة والحيرة والنمسة واالرتماس.

وقيمته دي و وع الميزان الثاب  ال ي ير ج إليه "اإلنسان" بيو ما إلعلر  لله ملت مشلاار 

وعفمار وتصورا ، وبيو ما إلوده في حياته مت مالبسا  و رو  وارتبااا . فيزن ا ب ل ا الميلزان 

بعللددا مللت الحللي والصللواب.. ومللت ثلل  إلظللو عائمللًا فللي الللدائرة المأمونللة، ال الثابلل . ليللره قرب للا عو 

 إلشرع إل  التيه، ال ي ال عليو فيه مت نو  ثاب ، وال مت معال  داعإلة في الطرييم

وقيمته دي و وع "مقوه " لليملر اإلنسلاني مقلوه  منضلب  ب اتله. إلميلت عن ينضلب  بله اليملر 

لملللمثرا . وإسا لللل  إليلللت دللل ا المقلللو  الضلللاب  ثابتلللًا. فميلللي اإلنسلللاني. فلللال يتلللأر و ملللج الشللل وا  وا

 ييملا –وعار ملج الواقلج البشلري  - ييملا عار–ينضب  به ليذ إاالقًام إسا عار مج اليمر البشلري 

فميللي تصللبو امليللة الضللب  ممينللة. ودللي ال تر للج إللل  ضللاب  ثابلل . إلمسلل  ب لل ا اليمللر  -عار

 الدوهار؟ عو ب  ا الواقج الدوهار؟م 
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ضرورة مت ضرورا  هيانة الني" البشرية، والحياة البشلرية، عن تتحلرك عاخلو إالار إن ا 

ثاب ، وان تدور ال  محور ال يدورم إن ا ال  د ا النحو تمضي ال  السنة المونية الظادرة في 

 المون كله، والتي ال تختلي في  ر  مت األ را م

دلل ا األهللو الثابلل ، وعفللل  إن للا ضللرورة ال تظ للر كمللا تظ للر اليللو . وقللد تركلل  البشللرية 

زمام ا مت كو ملا إلشلددا إلل  محلور. وعهلبح  عللبه بولر  فلملي خلرف ملت ملداره، وفلارق محلوره 

 ال ي يدور اليه في د ا المدار. ويول  عن إلصدك  فيدمر نيسه ويصيا المون كله بالدمار.

 ..". ولو اتب  اليك أهواءه  لن،دت ال،ماوات وامر  وم  فيه "

 (71)المممنون: 

والعاقللو "الللوااي" اللل ي للل  إلأخلل ه الللدوار اللل ي إلأخلل  البشللرية اليللو . حلليت ينظللر إللل  دلل ه 

البشرية المنموعة يرادا تتخب  في تصورات ا، وعنظمت ا، وعوضاا ا، وتقاليددا، وااعات ا، وحركات لا 

ا وتتخللب   ل للا تخبطللًا منمللرًا لللنيعًا .. يرادللا تخلللج ثياب للا وتمزق للا كللالم ووسم وتتشللنج فللي حركات لل

وتتلللب  كالممسللوس  .. يرادللا ت يللر عزياذدللا فللي اليمللر واالاتقللاع، كمللا ت يللر عزياذدللا فللي المالبلل"، 

وفلللي عدلللواذ بيلللو  األزيلللاذم .. يرادلللا تصلللرخ ملللت األلللل ، وتولللري كالمطلللارع، وتضلللح  كلللالمونون، 

ق ر وتعربد كالسيير، وتبحث ات الليذم وتوري وراذ عخيلهم وتق   بأثمت ما تمل ، وتحتضت ع

 ما تمس  به يدادا مت عحوار وعوضارم

 لعنةم لعنة كالتي تتحدا ان ا األساايرم

 إن ا تقتو "اإلنسان" وتحوله إل  آلة .. لتضااي اإلنتافم

إن للا تقضللي اللل  مقوماتلله "اإلنسللانية" واللل  إحساسلله بالومللال والخلللي والمعللاني السللامية 

 ، ومنتوي األفال  السينمائية وبيو  األزياذ.لتحقيي الربو لعدع قليو مت المرابيت وتوار الش وا 

وتنظللر إللل  و للوه النللاس، ونظلللرات  ، وحركللات  ، وعزيللائ  ، وعفمللارد ، وآرائ لل ، وعالللوات  . 

فيخيللو إليلل  عن لل  دللاربونم مطللارعونم ال يلللوون اللل  للليذ، وال يتثبتللون مللت للليذم وال يتريثللون 

م داربون مت نيوس   التي بيت  نلوب  م ليروا لي ًا ما ر ية واضحة هحيحة .. ود  داربون فعالً 

داربون مت نيوس   الوائعة القلقة الحائرة، التي ال تستقر ال  ليذ "ثاب " وال تدور ال  محلور 
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ثاب ، وال تتحرك فلي إالار ثابل .. واللني" البشلرية ال تسلتطيج عن تعليا وحلددا للاسة الت نظلا  

ة، ال تطمل ت إلل  عليلو دلاع، وال تسلتقر الل  المون كله. وال تمل  عن تسعد ودي دي ا للارعة تائ ل

 قرار مربوم

وحلللول دللل ه البشلللرية المنملللوعة زملللرة ملللت المسلللتنيعيت ب للل ه الحيلللرة الطاغيلللة، ودللل ا الشلللروع 

 لا لالقاتو.. زمرة مت المرابيت، ومنتوي السينما، وهانعي األزياذ والصحيييت، والمتاب.. ي تيلون 

ا تعبللل  وكلللل  خطادلللا، وحنللل  إلللل  الملللدار المنضلللب  بالمزيلللد ملللت الصلللرع والتخلللب  واللللدوار، كلمللل

 والمحور الثاب ، وحاول  عن تعوعم

زمللرة ت تللي ل للا .. التطللور .. االنطللالق .. التوديللد .. بللال ضللواب  وال حللدوع .. وتللدفع ا 

  بيلتللا يللدي ا إللل  المتادللة كلمللا قاربلل  مللت المثابللة .. باسلل  التطللور .. وباسلل  االنطللالق .. وباسلل

 التوديد..

 م(1)ا الوريمة. الوريمة المنمرة في حي البشرية كل ا. وفي حي د ا الويو المنموعإن 

وفمللرة "التطللور" المطلللي، لملللو األوضللاع، ولمللو القللي ، وألهلللو التصللور اللل ي تر للج إليللله 

ن، وفلي بنلاذ اليطلرة. وملت ثل  ينشلأ لواضلو فلي بنلاذ الملو األهلو ا -ملا قلنلا –القي . فمرة تنلاقص 

ان للا اليسللاع اللل ي ال ااهلل  منلله .. إن للا تمللنو حللي الو للوع، ومبللرر الو للوع، لمللو تصللور، ولمللو 

قيمللة، ولمللو وضللج، ولمللو نظللا . مللا عا  تاليللًا فللي الو للوع الزمنلليم ودللو مبللرر تافلله، ارضللي، ال 

ا . إنملا ينب لي عن إليلون ينب ي عن إليون له وزن في الحيل  الل  تصلور عو وضلج عو قيملة عو نظل

 الوزن لمقوما  ساتية في سا  الوضج عو سا  النظا .

فللي دروبلله مللت المنيسللة، ورغبتلله الخييللة والظللادرة فللي  –ونحللت نعللر  عن اليمللر األوربللي 

–اسلتعا  ان لا فملرة "التطلور"  و  -الل  اإلالالق–يلي  فملرة "الثبلا " نقد مال إل   -خلج نيردا

دة والشريعة. بو لقلد كانل  فملرة ثبلا  مقوملا  العقيلدة  ا عهو العقيل  إلستثت من  -ال  اإلاالق

 والشريعة بال ا  دي التي يريد التيل  من ا والتملص والخالصم

                                                           

 ( يرا ج بتوسج كتاب: "اإلسال  ومشيال  الحضارة"..1)
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وسلللوك اليمللر ال ربللي دلل ا المسللل  مي للو  لنللا  يللدًا مللت خللالل االسللتعرا  السللابي. ومللا 

للو  اليملر ال ربلي الل  موقيله نحت ال نشتد فلي و  –إن ل  إليت له ما يبرره ال  إاالقه و  –إليسره 

ر د ا. وإن إليت موقيًا خاا ًا معيبًا. فقد هاع  اقيدة محرفلة مشلودة مشلوبة بالوثنيلا  واألسلااي

منلل  اللحظللة األوللل . ثلل  وا لله كنيسللة مسللتبدة فاسللدة فللي الوقلل  ساتلله، تسللتطيو اللل  اليمللر والعللل  

 تة"موالناس باس  د ه الخرافا  التي توعل ا عساس العقيدة "الثاب

إلولا عن  -فلي الوقل  ساتله–نحت ال نشتد في لوما ليمر ال ربي ال  د ا الموقي. ولمننلا 

"التطلور" المطللي،  لت ليلا فملرة -عو  موحله –نيطت إل  األسلباب الحقيقيلة لونلو  اليملر ال ربلي 

 ةاللل ي ال يتقيللد بللأي عهللو ثابلل ، وال بأإلللة قيمللة ثابتللة، وال بأإلللة حقيقللة ثابتللة. فليسلل  دلل ه "حقيقلل

 المية" وإنما دي ل وة  امحة، ودوه لارع، مبعثه الرغبة في التملص مت وثاق المنيسة الوبارم

للل  إليللت يبحللث، وللل  إليللت  –ودللو إلقللرر ملل دا التطللور فللي خلل  سللير الحيللاة  –إن عارون 

بحثلله يتنللاول، إال  زئيللة سللطحية مللت  زئيللا  دلل ا المللون، تبللدع بعللد و للوع الحيللاة. وال تمتللد إللل  

 –وال إللل  اإلراعة التللي هللدر  ان للا الحيللاة.. وحتلل  اللل  فللر  هللحة نظريتلله  مصللدر الحيللاة،

فإن خل  التطلور يثبل  عن دنلاك إراعة ثابتلة ملت  – (1)واآلن تو ه معاول ال د  إل  هلا النظرية

ورائه. وعنه يت  وفي خ  مرسو  ال موال للمصلاعفة فيله. وعنله  لزذ ملت "الحركلة" التلي دلي قلانون 

مت قوانيت المون. وحركة المون كما قلنا ليس  فوض ، وإنما دي تت  حول قاادة "ثابتة" وتت  في 

 إاار "ثاب م".

حللال فللل  إليللت ال "المللن ج العلمللي" وال "الحقللائي العلميللة" دللي التللي عمللل  اللل   واللل  عإلللة

عن ي لرب ملت رعدلا إللل  هللا.  -حليت لل  ي تلد إلل  سلر الحيلاة، وللل  إلسلتطج تعليل لا الميلاً  –عارون 

وو وعدللا ساتلله إلحللت  االاتللرا  بللأن مو للددا البللد عن إليللون مريللدًا مختللارًا فيمللا يريللد، اليمللًا خبيللرًا، 

ال  تحقيي ما يريد .. ولمت عارون كان داربلًا ملت "هللا" ألنله كلان داربلًا ملت المنيسلة وإل  لا  قاعراً 

التلي ال حلد لقلدرت ا كملا إلقلولم  –ال ي تصول باسمه وتوول .. ومت ثل  رع الحيلاة إلل  "الطبيعلة" 

                                                           

( را للج  وليللان ديسلللي فللي كتابلله: "اإلنسللان والعللل  الحللديث"، وكريسللي موريسللون فللي كتابلله "اإلنسللان ال إلقللو  1)
 ل  اإلإلمان"..وحده" تر مة محموع هالو اليلمي بعنوان: "العل  يداو إ
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بينمللا بحثلله كلله كللان فللي عائللرة خلل   -اللل  اإلاللالق–وملت ثلل  حللاول عن يللود  عن ال ثبللا  لشليذ 

 م(1)سير الحياة. بعد و وع الحياة. ول  إليت يتناول " و ليذ" ال  اإلاالق

والملل دا الماركسللي، دللو علللد الملل ادا "الوضللعية" معارضللة لحقيقللة "الحركللة عاخللو إاللار 

االاتللرا  ب لل ه الحقيقللة البللارزة فللي ابيعللة المللون "المللاعي" ساتلله،  ثابلل  وحللول محللور ثابلل "، ألن

 إليقد الم دا ركيزته األول  التي إلقو  الي ا، ويحط  عاواه في "التقدمية" كما إلي م ام

ومنطلللللي اسلللللتخد  فيللللله مبلللللدع "النقللللليص" الللللل ي الللللر   (Dialektik)"وملللللارك" لللللله  لللللدل 

سلتخدمه فلي مولال آخلر غيلر مولال "التصلور" للييلسوفيت األلملانييت قبلله: نيتشله وديولو. ولملت ا

انللد نيتشلله وغيللر موللال "اليمللرة" انللد ديوللو اسللتخدمه فللي موللال "االقتصللاع" مسللتندًا إللل  تللاري  

 الومااة.

" فمللو "للليذ" فلللي نظللره يتضلللمت نقيضلله. بحيلللث عن كللو "لللليذ" ي للد  نيسللله.. ودلل ا دلللو 

اللل  وقللوع ان يللار "الومااللا " التصللوير العللا  لمبللدع النقلليص .. ولمللت مللارك" إلسللتخدمه للتللدليو 

التلللللي قامللللل  الللللل  "الرعسلللللمالية". فالوماالللللا  السلللللابقة الي لللللا. ودلللللي عول المللللللوك، والوماالللللا  

ألن ا تضلمن  انصلر  –بناذ ال  تيمير مارك"  –اإلقطااية )عهحاب المزارع المبيرة( ان ار  

إل   "الرعسمالية" وتتحولالمقابلة عو النقيص. وال  د ا النحو ك ل  ستن ار د ه الومااة الحديثة 

 المقابو والنقيص. ودو الومااة "الشيواية" سا  الطبقة الواحدة مت العمال.

"ومج عن مبدع النقيص ال إلقي بتحول الشيذ إل  مقابله فق . بو سيتحول الشليذ ومقابلله 

… إللل   للامج ل مللا. ثلل  دلل ا الوللامج إلصللير إللل  "للليذ" يتحللول عإلضللًا إللل  مقابلللة. ثلل  إللل   للامج 

ديللل ا. ملللج عن منطلللي دللل ا المبلللدع دلللو االسلللتمرار فلللي التحلللول .. فالماركسلللية تقلللي بترقلللا تحلللول و 

اللت ان يللار الوماالة الشلليواية وسللقوا ا، ودللد   –فضللاًل الت عن تترقللا  –الوماالة. وال تتحللدا 

 نيس ا في  مااة مقابلة. بناذ ال  عن كو ليذ يتضمت نقيص نيسه، وفيه اامو ال د  لنيسهمم

ل ل ا )عي للتحلول اللدائ  الل ي إلقلي بله ملارك" انلد الشليواية تحيملًا ودلوًه( "وكنتيوة … 

عن اللل ي إلعتقللد بللالقي  األزليللة دللو مصللدق بألللياذ ال تو للد. حتلل  دللمالذ اللل يت إلعتقللدون عن بعللص 
                                                           

 ( يرا ج بتوسج كتاب: "اإلنسان بيت الماعإلة واإلسال " وكتاب "معركة التقاليد" لمحمد قطا.1)
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القي  للوق  الحاضر، عو للحال الرادت، إلوا عن إلحتيظ ب ا، د  مصدقون بما ال إلقلج. فلإسا ااتقلد 

  ير. فمت الس ا ة عن إليون محافظًا"ملخص عن كو ليذ يت

"والللل  نحلللو هلللنيج ديولللو فلللي هلللياغة مبلللدع النقللليص، توضلللو الماركسلللية عن كلللو لللليذ 

يتضلللمت قلللوتيت رئيسللليتيت متقلللابلتيت: واحلللدة تسلللم  "اللللداوه" واألخلللره تسلللم  "مقابلللو اللللداوه". 

امج الللداوه وداتللان القوتللان ت للد  إحللدادما األخللره. ولمللت ينشللأ مللت ال للد  حالللة  ديللدة تسللم  " لل

ومقابل لا" ثلل  إلسلق  دلل ا الولامج ويتحللول إلل  مقابللله. واندئل  نحصللو الل  عاللوه ومقابلو الللداوه 

 .(1)مت  ديد. ث  ينشا مت تقابل ما وتناقض ما  امج  ديد. في تسلسو ال ن اإلة له

 وهياغة مبدع النقيص في د ه العبارا  تناسا تطبيقه فلي عائلرة "الوماالة" التلي اختارت لا

بيللي. كمللا تناسللا "الصللراع" بلليت الطبقللا  فللي الومااللة، التللي حرهلل  دللي الماركسللية موللااًل للتط

عإلضللًا اللل  عن إليللون مصللطلحًا ل للا، بللداًل اللت "التقابللو" بلليت الشلليذ ومقابللله، اللل ي اهللطلو اليلله 

 نيتشه وديوو مت قبو في لر  النقيص.

 الل  عطي لا علليالً إل -ما اختلار  الماركسلية –"واستخدا  مبدع النقيص في عائرة "الومااة" 

لقيملللة مللت كلللو  ماالللة و للد  سلللابقًام فالوماالللة سا  ادلللي عسللم  فلللي  - وماالللة–عن الشلليواية 

مل  مت  انا والعبيلد واليقلراذ ودو حيا  ال -النظا  الملمي سقط ، وتحول  إل  الوانا المقابو

ن الوللامج بلليت الشلليذ ومقابللله  –مللت  انللا آخللر  دللو و –ومللت الميللا  بلليت اليللريقيت المتقللابليت تمللوَّ

ودللي قللوة المللالك مللت  انللا  –  اإلقطللاع فللي القللوة المقابلللة وبعللد سللل  سللق -الومااللة اإلقطاايللة

يت المللللالك واليالحلللليت نشللللأ  الرعسللللمالية .. وتريللللد بللللومللللت الميللللا   -واليالحلللليت مللللت  انللللا آخللللر

ودلللي قلللوة  –الماركسلللية عن تقلللول اآلن:إن الرعسلللمالية )فلللي الصلللنااة( ستسلللق  فلللي القلللوة المقابللللة 

والوماالة الوديلدة دلي الوماالة االللترا ية  – انا وعهحاب العمو ملت  انلا آخلر  العمال مت

 الماركسية سا  الطبقة الواحدةم

                                                           

يواية" ثل  تبطلله بعلد ( ولمت الماركسية كما رعينا تقي بقانون ا ساته اند دوادام فال تعمله إال فيما قبلو قيلا  "الشل1)
عن تبلغ "غرض ا" منهم وتسم  د ا تيميرًا الميًام.. وسلل  فلوق ملا فلي مبلدع النقليص ساتله ملت تحيميلة نظريلة 

 ال رهيد ل ا مت الواقج كما عسلينام
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"ولمت عإلقي "مبلدع النقليص" انلد دل ه الوماالة الوديلدة؟ ع  ستسلق  دلي بلدوردا فلي مقابلو 

 ضرورة حتمية في الو وع؟م ك -ما دي ضرورة منطي د ا المبدعك –ل ا 

الللة ملللت حلللال إلللل  حلللال إلصلللحبه فلللي نظلللر الماركسلللية التطلللور فلللي "القيملللة" "وانتقلللال الوما

فاإلقطاع عسم  مت عولة المل . والرعسمالية عسم  مت اإلقطاع. والشيواية عسلم  ملت الوماالا  

 الرعسماليةم

"واعاللاذ عن كلللو  مااللة عسلللم  مللت سلللابقت ا مصللدر بلللراق للدااإلللة الشللليواية. وكثيللر ملللت 

اية، ألن   إلعتقدون عن ل  إلعمللون ملت ع لو الال  عحسلت ملت عي الال  الناس إلصيرون عتبااًا للشيو 

 ممم(1)و د قبو سل "

و للادر مللت دلل ا العللر  ألهللول الملل دا الماركسللي عنلله قللائ  اللل  "الللتحي " اللل ي تمليلله 

 .تائج معينة مرسومة مت قبوم ال ال  الواقج. وال ال  تتبج د ا الواقجالرغبة في الوهول إل  ن

مولرع "تحيل " تصلوري فملري،  –كما دلو فلي فلسلية نيتشله وديولو  –فمبدع النقيص ابتداذ 

ارل مللارك" اللل  تللاري  الومااللة البشللرية، كللوحلليت إلطبقلله  - مللا عسلللينا–ال رهلليد للله مللت الواقللج 

إسا  – " الومااا  البشرية، التي إلميلت عن إلولري في لا التحلول إلعتمد عواًل عن إلسق   ميج "مقوما

 -ودلو الل  كلو عدميلة –ويعتمد فق  المقوه  االقتصاعي ويشر  التحول فيله  –هو مبدع النقيص 

دللي  –ال إلمثللو كللو مقومللا  الحيللاة اإلنسللانية.. ثلل  دللو بعللد سللل  كللله إلعتمللد تللاري   مااللة معينللة 

اري  د ه الومااة الخاهة. فيختار نقطًا معينة فيه. فضاًل ت ث  دو يتحي  في -الومااة األوربية

دا ال  استحالة إعراك فرع واحد، في  يو مت األ يال، لوميج العوامو والممثرا  التي لعب  ععوار 

في حياة د ه الومااة ال  مدار القرونم فيختار مظ رًا واحدًا ملت مظلادر نشلاا ا وي ملو سلائر 

علة عو خامسللة عو االلرة، فيعتبللر عن كلو وضللج تلال خيللر ملت الوضللج المظلادرم ثلل  يلتحي  مللرة راب

السابي له ال  اإلاالق. ومج سل  ال يريد عن يدع العولة تمضي إلل  وضلج خيلر ملت الشليواية 

 .. بو يوقي سير التاري  اند د ه النقطةم ويضحي بالخير اآلتي ممم

                                                           

 .315-311( "اليمر اإلسالمي الحديث وهلته باالستعمار ال ربي" للدكتور محمد الب ي ص 1)
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قلد هلحبته لوثلة فلي وزن ومج د ا الت اف  في بناذ الم دا الل  مولرع اللتحي  وال لوه، ف

القي  ل  تقتصر ال  معتنقيه، بو تواوزت   إل  المعارضيت له ك ل : في عوربا وفي عمرييلام لوثلة 

التخلي ات كو ما دو سابي، والتقاط كو ما دو الحي. ولوثة التحلو مت كو قيمة تصد الش وا  

خالقية وغير األخالقية. اللوثة ات االنطالق بال حدوع وال قيوع. ولوثة السخرية مت ثبا  القي  األ

التللي كللان للماركسللية مللت ورائ للا دللد  خللاص، وغاإلللة مرسللومة سللليًا. وللل  تمللت دللي بلل ات ا نتيوللة 

 منطقية ألإلة عراسة "المية"م

فالتطور المطلي دو مورع املية تبرير لمو ما يراع امله. ودو عواًل وقبو كو ليذ املية 

حيث ال إليون دناك مبدع ثاب ، وال قيملة ثابتلة، يللوس ب لا األفلراع تبرير لما تريده "الدولة" باألفراع، ب

في موا  ة الدولة. وبحيث ال إليون دناك "حي ثابل " إليلئ إليله الوميلج، وال عسلتور ثابل  يتحلا   

 إليه الوميجم

وفلي نظيللر إاللالق يللد الدولللة توللاه األفللراع مللت كللو قيللد، تطلللي الدولللة "للل وا " األفللراع مللت 

ي دلل ا االنطللالق "الحيللواني" تعويضللًا اللت قلليم   المسلللوبة، وحريللات   المسلللوبة،  لو قيللد. ليوللدوا فلل

 وحقوق   المسلوبةم

انطلالق حيلواني للشل وا ، إلقابلله انطلالق اسلتبداعي للسللطة.. واحلدة بواحلدة .. وبلداًل مللت 

عن تقو  د ه الصيقة ال  مورع االهطال  العرفي الصام  بليت اليلريقيتم فإن لا تقلو  الل  مبلدع 

 "فلسيي"م وال  م دا "المي"م تقو  ال  "مبدع النقيص" وتقو  ال  "الماعإلة الودلية"م

ود ا دو الم دا ال ي يزا  عن "الديت مخدر" وعن ثبا  القي  في اللديت مقصلوع بله خدملة 

 الطبقة الحا مةم

فضللللاًل اللللل  عنلللله امتللللداع للنظللللا   –إن "الثبللللا " فللللي مقومللللا  التصللللور اإلسللللالمي وقيملللله 

دو ال ي إلضمت للحياة اإلسالمية خاهية "الحركة عاخو إاار ثاب  حلول محلور ثابل "  -الموني

فيضللمت لليمللر اإلسللالمي وللحيللاة اإلسللالمية مزيللة التناسللي مللج النظللا  المللوني العللا ، ويقيلله لللر 

اليسللاع اللل ي إلصلليا المللون كللله لللو اتبللج عدللواذ البشللر، بللال ضللاب  مللت قااللدة ثابتللة ال تتللأر و مللج 

 األدواذ.
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الللل ي إلقلللي اليملللر اإلسلللالمي ويقلللي الموتملللج اإلسلللالمي مثلللو تلللل  اللوثلللة فلللي اليملللر  ودلللو

الماركسللي وفللي الومااللة الشلليواية. ودللي اللوثللة سات للا التللي عهللاب  اليمللر ال ربللي والموتمعلللا  

وسلل  منل   –حت  ودي تعار  الماركسية مت الناحية الم دبية والسياسلية  –ال ربية بصية اامة 

 قيدة، في  و تل  المالبسا  النمدة..عفلت  مت نطاق الع

ودللو اللل ي يبللث الطمأنينللة فللي الضللمير المسللل ، وفللي الموتمللج المسللل  .. الطمأنينللة إللل  

ثبا  اإلاار ال ي تتحلرك فيله حياتله، وثبلا  المحلور الل ي تلدور حياتله حولله. فيشلعر عن حركتله 

يلو  إللل  ال لد. ناميللة مطللرعة إلل  األمللا ، ثابتلة الخطللو، موهلولة الخللي ، ممتلدة مللت األمل" إللل  ال

 النمو. هاادة في المرتق  المرسو ، بالتقدير اإلل ي القوي .

ال ي إلضمت للمسل  في الموتمج اإلسالمي مباع  ثابتة يتحا   إلي ا  -في الن اإلة–ث  دو 

دللو وحياملله اللل  السللواذ. فللال إلطلللي دللمالذ عيللدي   فللي مقوماتلله وحرياتلله وحقوقلله، فللي مقابللو عن 

 حرية الش وا  والنزوا  الحيوانية للومادير الميبوتة في قماق  االستبداعم إلطلقوا د 

إلقلو  الل  عسلاس عن دنلاك حلالتيت اثنتليت للحيلاة  -ملت ثل  –وبعد فإن التصور اإلسلالمي 

البشرية. وال االقة للزمان عو للميان في تقدير قيمة دلاتيت الحلالتيت. إنملا القيملة لل ا  كلو حاللة. 

 هللا الثاب ، ال ي ال يتأثر بالزمان والميان.. ولوزن ا في ميزان

حالتللان اثنتللان تتعللاوران الحيللاة البشللرية اللل  مللده الزمللان واخللتال  الميللان: حالللة ال للده 

م ملا تنوال  عللوان  –حاللة الحلي وحاللة الباالو  –م ما تنوال  عللوان الضلالل  –وحالة الضالل 

حالة الشريعة وحالة ال وه م ما  -وان الظال م ما تنوا  عل -حالة النور وحالة الظال  –البااو 

م مللللا تنوالللل  علللللوان  –حالللللة اإلسللللال  وحالللللة اإلسللللال  وحالللللة الوادليللللة  –تنوالللل  علللللوان ال للللوه 

وإما يلتز  النلاس اإلسلال  عينلًا  –م ما تنوا  علوان المير  –حالة اإلإلمان وحالة المير  -الوادلية

 ر والوادلية وال وه والظال  والبااو والضالل.)عي من وًا للحياة ونظامًا( وإال ف و المي

      … " إن الدي  يند ي اإلسالم"

 (19)آل امران: 

 (85)آل امران:       …" وم  يبتغ يير اإلسالم دينا  فل  يقب  منه"
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      …؟ فماذا معد اليك إال التالل"

 (32)يون": 

  …" الذي  ال يعلمون  و  جعلناك يلل شريعة م  اممر فاتبعها، وال تتب  أهواء"

 (18)الواثية: 

 …"وأن هذا صراطي م،تقيما  فاتبعوه، وال تتبعوا ال،ب  فتنرق مهللا  ي  سبيله"

 (153)األنعا : 

ي ولي الذي  آمنوا ي رجه  م  الللمات إلل النوور. والوذي  كنوروا أوليواؤه  ال وايوت "

 …" ي رجونه  م  النور إلل الللمات

 (257)البقرة: 

          …"ييهللا  مما أنزل ي فاول   ه  الخافرون  وم  ل "

 (44)المائدة: 

 ؟"أفيهللا  الجاهلية يب ون؟ وم  أح،  م  ي حهللاما  لقوم يوقنون "

 (50)المائدة: 

 " ..فإن تنازيت  في شيء فردوه إلل ي والرسول إن كنت  تنمنون ماهلل واليوم اآلخر"

 (59)النساذ: 

عن تتحللرك فللي  –فمللرة وتصللورًا وواقعللًا ونظامللًا  –اا  الحيللاة فللإسا ثبلل  دلل ا اإلاللار اسللتط

عاخللله بحريللة ومرونللة، واسللتوابة لمللو تطللور فطللري هللحيو، مسللتمد مللت التصللور الملللي الثابلل  

 القوي .

والقيمة المبره ل  ه الخاهية، دي تثبي  األهو ال ي إلقو  اليه للعور المسلل  وتصلوره، 

ج اإلسللالمي فللي اسللتقرار وثبللا . مللج إاللالق الحريللة للنمللو فتقللو  اليلله الحيللاة اإلسللالمية والموتملل

 –الطبيعللي فللي األفمللار والمشللاار، وفللي األنظمللة واألوضللاع. فللال تتومللد فللي قالللا حديللدي ميلل  

وال تنيلللل  كللل ل  ملللت كلللو ضلللاب  انيلللال  اللللنو   – الللل ي عراعتللله المنيسلللة فلللي العصلللور الوسلللط  
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فللي الم لمللة المقطواللةم كمللا هللنع  عوربللا فللي ال اللل  مللت مللداره وفلمللهم وانيللال  القطيللج الشللارع 

 تاريخ ا الحديث، حت  انت   إل  سل  التيمير الشائهم

ولعو د ه الخاهية دلي التلي ضلمن  للموتملج اإلسلالمي تماسليه وقوتله ملده عللي الا . 

اللل  الللرغ  مللت  ميللج ال للزا ، ومللت  ميللج الضللربا ، ومللت  ميللج ال ومللا  الوحشللية اليلله مللت 

ه في كو ميان .. ول  يبدع تيميه وضعيه إال من  عن تخل  الت دل ه الخاهلية عادائه المحيطيت ب

فللي تصللوره، وإال منلل  عن عفلللو عاللدا ه فللي تنحيللة التو يلله اإلسللالمي، وإحللالل التو ي للا  ال ربيللة 

 .(1)ميانه في العال  اإلسالمي

  ي إلوللري عائمللًا وراذ تصللورا  متقلبللة عبللدًا، ال تسللتند إلللوممللا ال للل  فيلله عن الموتمللج اللل 

عهللو ثابلل  إاالقللًا، تنبللج مللت اليمللر البشللري المحللدوع المعرفللة، الظنلل  المعرفللة كلل ل ، اللل ي يبنللي 

لحللدس والخللرص، واليللرو  المتقلبللة عبللدًا .. ثلل  إلوعللو مللت دلل ا اللل  الظللت وا -م مللا اللل –الملله 

 .المتقلا إل ًا، يتلق  منه التصورا  والقي  والموازيتالعل  الظني إل ًا، او إلوعو مت ال وه 

ي مما ال ل  فيه عن موتمعلًا ك ل ا معلر  عائملًا لل لزا  العنييلة، واألر حلة المسلتمرة، التل

تنشئ في اقله الحيرة، وفي ضميره البلبلة، وفي عاصابه التعلا، وفلي حياتله الشلروع، وفلي كيانله 

 اليساع.

  األوروبية الميلتة مت كو عهو ثاب . ودل ا دلو الل ي ود ا دو ال ي حدا في الموتمعا

 م(2)تشق  به البشرية كل ا اليو . ودي تخب  في التيه، وراذ الموتمعا  األوروبية الشارعة

البد مت تصور ثاب  المقوما  والقي ، إلوئ مت مصدر ثابل  العلل  واإلراعةم مصلدر يلره 

ال كللله، والخلل  كللله، فللال تخيلل  اليلله منحنيللا  الللدرب، وال إلقللدر اليللو  تقللديرًا إلظ للر فللي غللد المولل

خطمه ونقصه، وال تتللب" بله لل وة عو دلوه يلمثر فلي موازينله وتقديراتله .. وال ضلير بعلد دل ا ملت 

الحركلللة، والت يلللر، والتطلللور، والنملللو والترقلللي.. بلللو تصلللبو كل لللا مطلوبلللة، وتصلللبو كل لللا مأمونللله، 

كل ا تلبية لليطرة: القائمة ال  الحركة عاخو إاار ثاب  حول محور ثاب . ولمن ا حركلة وتصبو 

                                                           

 ( يرا ج كتاب: "دو نحت مسلمون؟" لمحمد قطا.1)

 ( يرا ج كتاب "اإلسال  ومشيال  الحضارة".2)
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رالللدة واايللة، مدركللة لل اإلللة الثابتللة التللي تتولله إلي للا، فللي خطللو متللزن، مسللتقي  راسلل .. ودلل ا دللو 

 ضمان الحياة الطويلة المده، المتناسقة التصمي .

، ونحلت نستمسل  ب ل ه الخاهلية فلي وال نحتاف إل  الحيطة ضلد التوملد فلي قاللا حديلدي

فخللاار التومللد ال  –خاهللية الحركللة عاخللو إاللار ثابلل  حللول محللور ثابلل   –التصللور اإلسللالمي 

يرع ال  مثو د ا التصور، وال ال  الحياة التي تتحرك في إالاره. فالحركلة كملا قلنلا دلي القاالدة 

وال إلأست وال إليسد وال يركد. ف و فيه، كما عن ا دي القاادة في التصمي  الموني. والمون ال يتومد 

فللي حركللة عائمللة، وفللي ت يللر عائلل ، وفللي تطللور عائلل ، وفللي تشلليو مسللتمر فللي كللو لحظللة. ولمنلله 

 يتحرك مج استبقاذ حقيقته األهيلة كما قلنا في مطلج د ه اليقرة.

وحيت نطالج م ادا اليمر ال ربي، فنره الطابج ال الا الي ا دو ااتبار "التطور" المطلي 

فيولا عن نمللون وااليت للعواملو التاريخيلة التلي  علل  دلل ا  –ون الر لوع إلل  عي عهلو ثابل  ع –

دي ا. ويوا عن نيطت لما انلدس فلي دل ا اليملر ملت الداذ اميلي كلامت  -عو إلومو–اليمر إلونو 

للتيمير الديني ال  اإلاالق، واألسباب القابعلة وراذ دل ا العلداذ. ويولا عن نلدرك عن منلادج دل ا 

ال تصللو للتطبيلي الل  منادونلا اإلسلالمية، وال  –ما اندس فلي هللب ا ملت دل ا العلداذ ب –اليمر 

 تصلو لالستعانة ب ا في بحوثنا اإلسالمية ك ل م

تارة منادوه، وتارة النتائج التي وهو إلي ا، وتارة رقعًا ممزقلة  –إننا نقتب" مت د ا اليمر 

الموتملج، عو اللت منلادج اليملر والنظللر.. ثل  نخلل  دلل ا كلله بحلديثنا اللت اإلسلال ، عو الت  –منله 

ود ه كل ا   الة تتبادي ودي تتبده في ثياب المعرفةم وعحيانًا إلضا  إل  الو الة التيادلة وسلوذ 

 النية ك ل م

إلقللول األسللتاس الم تللدي محمللد عسللد )ليوبولللدفاإل"( فللي كتابلله القللي : )اإلسللال  اللل  ميتللرق 

 الطرق":

اإلنسلللانية، و ميلللج الملللدنيا ، ع سلللا  اضلللوية تشلللبه  "إلخبرنلللا التلللاري  عن  ميلللج الثقافلللا 

المائنا  الحية.. إن ا تمر في  ميج ععوار الحياة العضوية، التي إلوا عن تمر ب ا. إن ا تولد، ث  
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تشا وتنضج، ثل  يلدرك ا البلل  فلي آخلر األملر. فالثقافلا  كالنبلا  الل ي يل وه ثل  إلسلتحيو ترابلًا. 

 ل لثقافا  عخر ولد  حديثًا.تمو  في عواخر عإلام ا، وتيسو الموا

"عد ه إسن حال اإلسال ؟ ربما   ر  ك ل  اند إلقاذ عول نظرة سطحية.. مما ال ل  فيله 

عن الثقافللة اإلسللالمية للل د  ن ضللة مويللدة، وا للدًا مللت االزعدللار. وكللان ل للا مللت القللوة مللا يل لل  

  عواًل  ديللدة .. ثلل  الر للال  الئللو األامللال، وعنللواع التضللحية. ولقللد غيللر  معللال  الشللعوب، وخلقلل

سين  وركد ، وعهبح  كلمة  وفاذ .. ودا نحت عوالذ اليو  نش د انحطاا ا التلا  وانحالل لا .. 

 ولمت دو د ا كو ما في األمر؟

"إسا كنا نعتقد عن اإلسال  لي" مدنية مت المدنيا  األخر، ولي" نتا ًا بسيطًا آلراذ البشر 

الشللعوب فللي كللو ميللان وزمللان، فللإن الموقللي يتبللدل  و  للوعد ، بللو دللو لللرع سللنة هللا لتعمللو بلله

 تمامًا.

نتيوة التباانلا للراًا منلزاًل.. فإننلا حين ل  ال  –في ااتقاعنا  –"وإسا كان  الثقافة اإلسالمية 

نسللللتطيج عبللللدًا عن نقللللول: إن للللا كسللللائر الثقافللللا ، خاضللللعة لمللللرور الللللزمت، ومقيللللدة بقللللوانيت الحيللللاة 

 في اإلسال  لي" إال موتًا وخالذ إلحالن في قلوبنا، التلي بللغ العضوية .. ث  إن ما إلظ ر انحالالً 

مت خمول ا وكسل ا عن ا ال تستمج إل  الصو  األزلي .. ث  لي" ثمة االمة  ادرة تدل ال  عن 

قللد اسللتطاا  عن تشللا اللت اإلسللال .. إن للا للل  تسللتطج عن  -مللج نمودللا مللج الحاضللر –اإلنسللانية 

سلاس امللي، كملا اسلتطاع اإلسلال  عن إليعلو، حينملا عتل  بيملرة تبني فمرة اإلخاذ اإلنسلاني الل  ع

القومية العليلا: "األملة" .. إن لا لل  تسلتطج عن تشليد هلرحًا ا تماايلًا يتضلاذل التصلاع  واالحتملاك 

بيت عدله فعاًل ال  مثال ما ت  فلي النظلا  اال تملااي اإلسلالمي .. إن لا لل  تسلتطج عن ترفلج قلدر 

 لعوره باألمت، وال في ر ائه الروحي وسعاعته.اإلنسان، وال عن تزيد في 

"فيللي  ميللج دلل ه األمللور نللره الوللن" البشللري فللي كللو مللا وهللو إليلله، مقصللرًا كثيللرًا امللا 

تضللمنه المللن ج اإلسللالمي .. فللأيت مللا يبللرر القللول إسن بللأن اإلسللال  قللد سدبلل  عإلاملله؟ عسللل  ألن 

لمت إسا رعينلًا نظاملًا بنلي الل  اللديت، عسسه عينية خالصة. واالتواه الديني زي غير لائج اليو ؟ و 

قد استطاع عن إلقد  من ا ًا امليًا للحياة عت  وعمتت وعهللو للملزاف النيسلاني فلي اإلنسلان، ملت كلو 
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ليذ آخر إلميت العقو البشري عن إلأتي به ات اريي اإلهال  واالقترا  .. عفلال إليلون دل ا نسله 

 حوة بال ة في ميدان االستشرا  الديني؟

بمللا وهللو إليلله اإلنسللان مللت عنللواع  –ولللدينا  ميللج األعلللة اللل  سللل   –د اإلسللال  "لقللد تأيلل

 اإلنتاف اإلنساني، ألن اإلسال  كشي ان ا، وعلار إلي ا، الل  عن لا مسلتحبة، قبلو عن إلصلو إلي لا

 الناس بزمت اويو.

ملا وقللج فللي عثنلاذ التطللور اإلنسللاني ملت قصللور وعخطللاذ ب -اللل  السللواذ–"ولقلد تأيللد عإلضلًا 

را . ألنله كلان قلد رفلج الصلو  االيلًا واضلحًا بالتحل ير من لا، ملت قبلو عن تتحقلي البشلرية عن واث

كلو  –ملت و  لة نظلر اقليلة محلص  –د ه عخطاذ.. وإسا هرفنا النظر ات االاتقاع الديني نود 

 …تشويي إل  عن نتبج ال دي اإلسالمي، بصورة املية، وبثقة تامة"

ألن  -كما إلظت بعص المسلميت –ال  اإلسال  نحت ال نحتاف إل  فر  إهال  …. " 

ولة اإلسال  كامو بنيسه مت قبو. عما ال ي نحتاف إليه فعاًل، ف و إهال  موقينلا ملت اللديت، بمعال

 … سلنا، وغرورنا، وقصر نظرنا، وبيلمة واحدة: معالوة مساوئنا 

ر فلي غن  ات كو تحسيت. وإن كو ت يي -كممسسة روحية وا تمااية –"إن اإلسال  … 

وللو -مثو د ه الحلال إلطلرع الل  مدركاتله، والل  تنظيمله اال تملااي، بافت لا  ملت ثقافلة ع نبيلة  

 .(1)سييون مدااة إل  األسي الشديد، وستر ج الخسارة حتمًا الينا نحت" -بإلراق ض يو

ج اللل  ولمن للا سللتر  -نحللت المسلللميت وحللدنا –الخسللارة لللت تر للج الينللا ونحللت نقللول، إن 

 البشرية كل ا .. ستر ج ال  البشرية كل ا بتشويه وتحريا المصلدر الوحيلد البلاقي ل لا ملت دداإللة

المورع الوحيد، الل ي إلميلت عن تسلتقي منله ال لده الربلاني الخلالص ..  –عو تسمي   –هللا. وتمدير 

 بحرمان للا دلل ه المثابللة الثابتللة المسللتقرة، فللي األر  المر ر للة التللي تمللوروسللتر ج البشللرية كل للا 

ال إباألدواذ. والتي   ر في ا اليساع في البر والبحر بملا كسلب  عيلدي النلاس. ولل  تعلد ل لا منولاة 

 في د ه المثابة اآلمنة المستقرة، الموهولة باهلل..

                                                           

 .112ص-109( اإلسال  ال  ميترق الطرق. تأليي محمد عسد، تر مة: امر فروخ ص 1)
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ديللد واإلهللال  والتطللور، عو باسلل  واللل يت إلحللاولون زازاللة دلل ه المثابللة .. سللواذ باسلل  التو

الللتخلص مللت مخليللا  القللرون الوسللط م عو تحلل  عي لللعار آخللر، دلل : عاللدا نا الحقيقيللون. دللل  

عالداذ الولن" البشللري. ودل  الل يت ينب للي عن نطلارعد ، وعن نطللا إللل  الولن" البشلري مطللارعت   

   ل م

الللون إلقتللاتون اللل  نتللاف إن لل  يتحللدثون باسلل  "التقدميللة" ضللد "الر عيللة" فللي حلليت عن لل  ال يز 

ولل  إلصللوا بعلد إلل  نتلاف  –نتلاف عوربلا ال نتلا   م  –القلرن التاسلج اشلر، عو القلرن الثلامت اشلر 

القللرن العشلللريت" إن للل  متخليلللون فلللي تيميلللرد  نصلللي قللرن الللل  األقلللو. لللل  إلعلملللوا بعلللد عن التيميلللر 

ألوربللي نيسلله، بينمللا دلل  المضللاع للماركسللية، وللحيوانيللة، قللد عخلل  يبللدو كظللادرة اامللة فللي اليمللر ا

يتعبلللللدون لماعإللللللة و دليلللللة اليملللللر الماركسلللللي ومشلللللتقاتهم ولنشلللللوذ وارتقلللللاذ عارون ومشلللللتقاتهم إن للللل  

"ر عيون" يزامون عن   "تقدميون"م بينما "التقدمية" الحقيقية اليو  تود نيس ا مضطرة عن تعوع إل  

 قلي والشروع خالل ثالثة قرونمالديت. تتطلا انده الطمأنينة والراحة واليقيت. بعد الحيرة وال

ونحت ال يت وقانا هللا لر تل  المالبسا  التاريخية التلي للرع  اليملر ال ربلي فلي موادلو 

التيه.. نمون عحمي الحمق  إسا نحت لرعنا في التيه مختاريت بدون ا ر وال سبا وال مالبسة مت 

 مالبسا  التاري م

نمون مضيعيت للبشرية كل ا، حيت نأيقددا وال نمون مضيعيت ألنيسنا في التيه فحسا، بو 

المثابة الثابتة، التي إلميت عن تيئ إلي ا سا  يلو . فنولد انلددا األملت والطمأنينلة واالسلتقرار، بعلد 

 اول الشروع والقلي والعثار.

 فلنقدر تبعتنا الخطيرة تواه عنيسنا وتواه البشرية كل ا في د ا األمر الخطير.

 

 
*** 
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ُمول  الشُّ
 "يناه في إماٍم ُمبي وكّ  شيء أحص"

 

والخاهية الثالثلة ملت خصلائص التصلور اإلسلالمي دلي .. الشلمول .. ودلي كل ل  نالل ة 

مت ابيعة الخاهلية األولل : خاهلية عنله ربلاني، ملت هلنج هللا ال ملت هلنج اإلنسلان.. والشلمول 

 اابج الصنعة اإلل ية األهيوم

والميلان .. إس دلو حلاعا زملت، يبلدع فاإلنسان ألنله عواًل محلدوع المينونلة ملت ناحيلة الزملان 

بعد اد ، وينت ي بعد حدوا. ومتحيز في ميان، سواذ كان فرعًا عو كلان  لياًل عو كلان  نسلًا، ال 

كملللا عنللله ال يو لللد إال فلللي زملللان وال ينطللللي وراذ  –يو لللد إال فلللي ميلللان، وال ينطللللي وراذ الميلللان 

ة واإلعراك .. يبلللدع المللله بعلللد حدوثللله، وألنللله محلللدوع المينونلللة ملللت ناحيلللة العلللل  والتوربللل –الزملللان 

 ما –ويصو مت العل  إل  ما يتناسا مج حدوع كينونته في الزمان والميان، وحدوع و ييته ك ل  

محيلو  بضلعيه وميلله وللل وته  -ب لل ه االاتبلارا  كل لا –وألنله فلوق عنله محلدوع المينونلة  -عسللينا

 …فوق ما دو محيو  بقصوره و  له –ورغبته 

 ه  روفه، حينما إليمر في إنشاذ تصور ااتقاعي مت سا  نيسه، عو في إنشاذ اإلنسان ود

ملن ج للحيللاة الواقعيللة مللت سا  نيسلله كلل ل ، إلوللئ تيميلره محيومللًا ب لل ه السللمة التللي تحيلل  كينونتلله 

 ل للا .. إلوللئ تيميللره  زئيللًا .. إلصلللو لزمللان وال إلصلللو آلخللر. ويصلللو لميللان وال إلصلللو آلخللر. 

آلخللر، ويصلللو لمسللتوه وال إلصلللو آلخللر .. فللوق عنلله ال يتنللاول األمللر  ويصلللو لحللال وال إلصلللو

الواحد ملت  ميلج زواإللاه وعارافله، و ميلج مالبسلاته وعالواره، و ميلج مقوماتله وعسلبابه .. ألنله دل ه 

 ل لا ممتللدة فللي الزملان والميللان، وممتللدة فلي األسللباب والعلللو، وراذ كينونلة اإلنسللان ساتلله، وموللال 

فوق ما إلعتور د ا التيمير مت اوامو الضعي وال وه ودما سمتان إنسلانيتان  إعرا ه .. وسل  كله

 عهيلتانم

وكلل ل  ال إلميللت عن توللئ فملللرة بشللرية، وال عن توللئ مللن ج ملللت هللنج البشللرية يتمثللو فيللله 

"الشمول" عبدًا .. إنما دو تيمير  زئي. وتيمير وقتلي. وملت  زئيتله إلقلج اللنقص، وملت وقتيتله إلقلج 
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ت  الت يير، ويتمثو في األفمار التي استقو البشر بصنع ا، وفي المنادج التي االضطراب ال ي إلخ

 استقو البشر بوضع ا عوا  "التناقص" عو عوا  "الودل" المتمثو في التاري  األوربيم

سلللل  كلللله .. فلللإن التصلللور االاتقلللاعي، وكللل ل  الملللن ج  -سلللبحانه–فأملللا حللليت يتلللول  هللا 

يت ملللت كلللو ملللا إلعتلللور الصلللنعة البشلللرية ملللت القصلللور واللللنقص الحيلللوي المنبثلللي فيللله، إلوي لللان بلللري 

 والضعي والتياو  .. ودي ا كان "الشمول" خاهية مت خواص "التصور اإلسالمي".

 وتتمثو خاهية الشمول التي يتس  ب ا د ا التصور في هور لت :

وكلو إحده د ه الصور وع بردا: رع د ا الو وع كله .. بنشأته ابتداذ، وحركته بعد نشلأته، 

انبثاقللة فيلله، وكللو تحللور وكللو ت يللر وكللو تطللور. وال يمنللة اليلله وتللدبيره وتصللرييه وتنسلليقه .. إللل  

إراعة الللل ا  اإلل يلللة السلللرمدإلة األزليلللة األبدإللللة المطلقلللة .. دللل ه الللل ا . المريلللدة، القلللاعرة، المطلقلللة 

، وكلو تحلور، المشي ة، المبداة ل  ا المون، ولمو ليذ فيه ولمو حي، ولمو حركلة، وكلو انبثاقلة

 وكو ت ير، وكو تطور. بقدر خاص .. وكو انبثاق وليد ..

ودلل ه دللي حقيقللة "التوحيللد" المبيللرة، التللي دللي المقللوه  األول للتصللور اإلسللالمي .. وتقريللر 

د ه الحقيقة إلش و مساحة واسعة مت القرآن المري . ال نملل  عن نستعرضل ا دنلا. فسليوئ بعضل ا 

د ا القس . كما سيوئ بعض ا اآلخلر انلد سكلر خاهلية التوحيلد  اند سكر خاهية "اإلإلوابية" في

مللا   فللي ن اإلللة دلل ا القسلل  مللت البحللث. ثلل  إلوللئ التيصلليو المامللو بوهللي ا المقللوه  األول مللت مقوه

التصور اإلسالمي، في القس  الثاني مت د ا البحث الخاص بالمقوما . فنمتيلي دنلا بتقلدير قيملة 

 د ه الخاهية:

إلمل  عن إلعطينا تيسيرًا  –اريي خاهية الشمول في هورت ا د ه ات  –إن د ا التصور 

اللل  -ويعطينللا  … مي ومللًا. لو للوع دلل ا المللون ابتللداذ. ثلل  لمللو حركللة فيلله بعللد سللل  وكللو انبثاقللة 

تيسليرًا مي وملًا النبثلاق  لادرة "الحيلاة" فلي الملاعة الصلماذ. ودلي بلدون لل  لليذ آخلر  -األخص

ئ اويا. ولئ مقصوع. وبيت خصائصه الماعة الصماذ مت غير الماعة الصماذ. لئ دائو. ول

 األبعاع، ما يلي مبالرة ما بيت العد  والو وع مت األبعاع.
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إن دلل ا المللون يوا لله المينونللة اإلنسللانية ابتللداذ بو للوعهم ويتطلللا من للا إعرا للًا وتيسلليرًا ل لل ا 

 -و عن تللأتي ب للا المصللاعفةالتللي إلسللتحي –الو لوع. ثلل  يوا   للا بتناسللقه وتوازنلله وموافقاتلله العويبلة 

. ويتطلللا من للا (1)فللمصللاعفة كلل ل  قللانون إلسللتحيو معلله عن تتومللج دلل ه الموافقللا  كل للا مصللاعفة

 …إعرا ًا وتيسيرًا ل  ا التناسي والتوازن والموافقا  العويبةم

إن لللل  تلللزع –كللل ل  توا للله المينونلللة اإلنسلللانية بعالملللا  اسلللتي ا  كثيلللرة، ال تقلللو  –والحيلللاة 

 ت االما  االستي ا  التي يثيردا المون بو وعه وبتناسقه:ا -امقاً 

لعويبللة اسلليرت ا دلل ه  -وتسللير–لميتللة؟ وكيللي سللار  دلل ه الحيللاة كيللي انبثقلل  فللي المللاعة ا

 المحواة ببال  الموافقا  والموازنا  والتقديرا  المرسومة المحسوبة ب  ا الحساب الدقيي؟

ن إلقلللد  لنلللا التيسلللير المي لللو  لملللو دللل ه الللل ي إلملللل  ع -وحلللده–إن التصلللور اإلسلللالمي دلللو 

ات  تيسيرًا نوا ه به كو االمة استي ا الموافقا  في "تصمي  المون". دو ال ي إلمل  عن إلقد  لنا 

ثلاق و وع د ا المون ابتداذ، وات كو انبثاقة تقج فيه. كما عنه دو ال ي إلمل  عن إليسر لنا سلر انب

 الحياة في الماعة الميتة، وسر سيرت ا د ه السيرة العويبة. عون عن نضطر إل  ال روب مت سلمال

كاإلحالللة إلللل   –إلللل    للا  غيللر محللدعة المي للو  واحللد، عو إللل  المماحيللة والمماحلللة واإلحاللللة 

 الطبيعةم

ال ؟ إن المسافة بيت الو وع والعد  مسافة ال إلياع إلعبردا العقو البشري. فميي و د د ا الع

 يللي و للد  دلل ه "الطبيعللة" إن كللانوا إلعنللون ب للا الو للوع المللاعي؟ كيللي إلعبللر العقللو البشللري دلل ه 

  اعة المبدالللة، التلللي تقلللول للشللليذ: كلللت فييلللون؟ إنللله إسا للللالمسلللافة ال ائللللة إال باإلحاللللة الللل  اإلر 

  إلعتر  ب  ه اإلراعة المبداة اوز تمامًا ات التعليو والتيسير. عو تخلب  تخلب  اليالسلية فلي للت

 العصورم

                                                           

( را للج فصللو "المصللاعفة" فللي كتللاب: "العللل  يللداو إللل  اإلإلمللان" تللأليي: ا. كريسللي موريسللون وتر مللة محمللوع 1)
 ول .مت التر مة العربية ابعة ميتبة الن ضة: الطبعة األ 194-191هالو اليلمي ص



 

-92- 

والمسافة بيت الماعة الوامدة والخلية الحية تلي المسافة التي بيت الو وع والعد . إن ا ك ل  

العقللو البشللري إال باإلحاللة اللل  تلل  اإلراعة المبداللة، التللي تنشلئ مللا تريللد  مسلافة دائلللة ال إلعبردلا

 إنشاذ، وتبداه إبدااًا. إراعة هللا "ال ي عاط  كو ليذ خلقه ث  دده".

والعقللو البشللري، والمينونللة البشللرية كل للا توللد فللي دلل ا الوللواب مللا يللريو. ألنلله ميللر مللت عن 

غيلر الملاعة الميتلة الياقلدة للحيلاة. فياقلد الشليذ ال  توئ الحياة إلل  الملاعة الميتلة ملت مصلدر آخلر

إلعطيلله. وال إلميللت القللول بللأن الحيللاة خاهللية مللت خللواص المللاعة المامنللة في للا .. وإال فميللي  للل  

 امنللة في للا مللا ال إلحصلل  مللت السللنيت، لتظ للر فللي وقلل  معلللو ، عون مللدبر وراذدللا وعون قصللد 

 مرسو ؟م

فللي دلل ا الموضللج، فسلليوئ المللال  الميصللو ان للا وحسللبنا دلل ه العوالللة اللت المللون والحيللاة 

في موضعه في القس  الثاني. ولنعد إل  خاهية الشمول التي نتحدا ان لا، والتلي تتولل  فلي رع 

 للو للليذ فللي دلل ا المللون إللل  هللا. ولللمول إراعتلله وتللدبيره وديمنتلله وسلللطانه لمللو للليذ.. فنللورع 

 بعص النصوص القرآنية التي ترس  د ه الخاهية:

       "  شيء خلقناه مقدرإنا ك"

 (49)القمر: 

"خلك ك  شيء فقدره تقديرا" ًً            

 (2)اليرقان:  

         "وك  شيء ينده ممقدار"

 (8)الراد: 

       "الذي أي ل ك  شيء خلقه و  هدى"

 (50)اه:  

          ".إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له ك  فيهللاون "

 (40)النحو: 
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الذي خلوك ال،وماوات وامر  فوي سوتة أيوام، وو  اسوتوى يلول العور ، ُي شول إن ربهللا  "

اللي  النهار ي لبه حثيثا ، والشمم والقمر والنجوم م، رات مامره، أال له ال لوك واممور، تبوارك 

           ".ي رك العالمي 

 (54)األارا : 

لم،وتقر لهوا. ذلو   وآية له  اللي  ن،لخ منه النهار فإذا هو  مللموون. والشومم تجوري "

تقدير العزيز العلي . والقمر قدرناه منازل حتل ياد كالعرجون القدي . ال الشومم ينب وي لهوا أن 

       ".تدرك القمر، وال اللي  سابك النهار، وك  في فل  ي،بيون 

 (40-37)إل": 

هللاي خلووك كوو  دامووة موو  موواء. فموونه  موو  يمشووي يلوول م نووه، وموونه  موو  يمشووي يلوول "

 " نه  م  يمشي يلل أرب . ي لك ي ما يشاء. إن ي يلل ك  شيء قديررجلي ، وم

 (45)النور: 

            "وجعلنا م  الماء ك  شيء حي"

 (30)األنبياذ: 

إن ي فالك اليا والنوى. ي رج اليي م  الميت، وم رج الميوت مو  اليوي. ذلو  ي، "

والشومم والقمور ح،وبانا . ذلو  تقودير العزيوز فانل تنفخون! فالك اإلصباد، وجع  الليو  سوهللانا ، 

العلي . وهو الذي جع  لخ  النجوم لتهتدوا بها في للموات البور والبيور. قود فصولنا اآليوات لقووم 

يعلمون. وهو الذي أنشاك  م  ننم واحدة فم،تقر وم،تودع. قد فصلنا اآليات لقوم ينقهون. 

شويء، فاخرجنوا منوه ختورا ، ن ورج منوه  وهو الذي أنزل م  ال،ماء ماء، فاخرجنا مه نبات ك 

حبا  متراكبا . وم  الن   م  طلعها قنوان دانية، وجنات م  أينواك، والزيتوون والرموان مشوتبها  

 ".ويير متشامه. انلروا إلل ومرة إذا أومر وينعه، إن في ذلخ  آليات لقوم ينمنون 

 (99-95)األنعا  

إلعنللي التصللور اإلسللالمي برعدللا إللل   وحتلل  األحللداا التللي يبللدو في للا سللبا قريللا  للادر،

 إراعة اله مت وراذ األسباب القريبة.



 

-94- 

وني  خلقناك  فلوال تصدقون؟ أفرأيت  ما تمنون؟ أأنت  ت لقونه أم ني  ال القون؟ ني  "

قدرنا بينخ  الموت وما ني  مم،بوقي . يلول أن نبودل أمثوالخ  وننشو خ  فيموا ال تعلموون. ولقود 

وال تذكرون! .. أفرأيت  ما تيروون! أأنت  تزريونه أم ني  الزاريون؟ لو يلمت  النشاة امولل، فل

نشاء لجعلناه ح اما  فللت  تنخهون! إنا لم رمون! ب  نيو  ميروموون! .. أفورأيت  المواء الوذي 

تشربون؟ أأنت  أنزلتموه م  المزن؟ أم ني  المنزلون؟ لوو نشواء جعلنواه أجاجوا  فلووال تشوهللارون! 

التووي تووورون؟ أأنووت  أنشووات  شووجرتها أم نيوو  المنشوو ون؟ نيوو  جعلناهووا تووذكرة .. أفوورأيت  النووار 

    "..ومتايا  للموقي  .. ف،با ماس  رب  العلي 

 (74-57)الواقعة:  

ولخ  ي رمول. وِلُيبلول المونمني   -إذا رميت–فل  تقتلوه ، ولخ  ي قتله . وما رميت "

               ".منه بالء  ح،نا  

 (17 )األنيال:

في تصلوير خاهلية الشلمول فلي  –ع ثر مت د ا  –وال نمل  في د ا الموضج عن نمضي 

فسلليوئ تيصليل ا فللي القسلل  الثلاني مللت المتللاب انلد المللال  اللت  –هلورة التوحيللد  –هلورت ا دلل ه 

 "مقوما  التصور اإلسالمي" .. فحسبنا د ا المومو في بيان د ه الخاهية..

 -اللت اريللي دلل ه الخاهللية فللي هللورت ا دلل ه –سللالمي وحسللبنا عن نقللول: إن التصللور اإل

كملا دلي  –إلمنو القلا والعقو راحة وامأنينة، واتصلااًل بحقيقلة الملمثرا  اليااللة فلي دل ا الو لوع 

ويعيلل  اليمللر البشللري مللت الضللرب فللي التيلله بللال عليللو، ومللت اإلحالللة  –فللي اللال  الحقيقللة والواقللج 

كاإلحاللة الل  "الطبيعلة"م عو اإلحاللة الل   -وعةوعحيانلًا غيلر مو ل –ال  عسباب غيلر مضلبواة 

"العقو"م عو اإلحالة ال  كائنا  عسطورية كالتي تصورت ا الوثنيا ، وتلبس  ب لا اليلسليا ، الل  

 مدار التاري .

وسلللل  كلللله فضلللاًل الللل  العنصلللر األخالقلللي الللل ي ينشللل ه دللل ا التصلللور ويثبتللله، فلللي القللللا 

يللوط المللون والحيللاة كل للا إللل  يللد هللا، ورقابتلله، وديمنتلله، البشللري وفللي الحيللاة البشللرية. ودللو يللرع خ

 وسلطانه )مما سنيصو الحديث انه في خاهية اإلإلوابية(.
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وهورة عخره مت هور خاهية الشمول في التصلور اإلسلالمي .. ف لو كملا يتحلدا الت 

ه، والحقيقة حقيقة األلودية وخصائص ا وآثاردا وهيات ا، بااتباردا الحقيقة األول ، والحقيقة المبر 

األساسية في د ا التصور.. ك ل  يتحدا ات حقيقة العبوعإلة وخصائص ا وهيات ا. يتحدا ات 

د ه الحقيقة ممثلة في المون، والحياة، واإلنسان. فيتحدا الت حقيقلة الملون، والت حقيقلة الحيلاة، 

ا، واالقات لا ابيعت ا ونشأت ا وهيات ا وعحوال ل -في د ا الحديث –وات حقيقة اإلنسان، ويتناول 

 فيما بين ا، ث  االقت ا بالحقيقة اإلل ية المبره.

ويللرب  بلليت مومللوع تللل  الحقللائي، مللت  ميللج  وانب للا، فللي تصللور واحللد منطقللي فطللري، 

 يتعامو مج بدي ة اإلنسان وفمره وو دانه، ومج موموع المينونة البشرية في إلسر وس ولة.

دللل ا التصلللور فلللي للللمول وسلللعة وعقلللة  وديللل ا تتملللون ملللت موموالللة الحقلللائي التلللي يتناول لللا

وتيصيو، وهورة كاملة لاملة، وتيسير  امج ميصو، ال إلحتاف إل  إضافة مت مصدر آخر. بو 

ال إلقبو إضافة مت مصدر آخر. ألنه عوسج وعللمو، وععق وعاملي، وع ثلر تناسلقًا وتملاماًل ملت كلو 

 مصدر آخر..

التخللي ، حينملا للاذ  ماالة مملت ولقد وقج اليساع فلي التصلور اإلسلالمي، ووقلج التعقيلد و 

ارفلللوا فلللي التلللاري  باسللل  "فالسلللية اإلسلللال " عن إلسلللتعيروا بعلللص التصلللورا  اليلسللليية اإلغريقيلللة، 

 –وبخاهلللللة ملللللت عرسلللللطو وعفللللللوايت وبعلللللص الالدلللللوتييت المسللللليحييت  –وبعلللللص المصلللللطلحا  

 ويدخلودا في  س  "التصور اإلسالمي"م

دقللة والعمللي، ومللت األهللالة والتناسللي بحيللث إن دلل ا التصللور مللت الشللمول والسللعة، ومللت ال

يللرفص كللو انصللر غريللا اليلله، ولللو كللان دلل ا العنصللر "إهللطالحًا" تعبيريللًا مللت االهللطالحا  

التي تقتضي ا عزياذ التيمير األ نبية. فمو اهطال  له تاري  معيت، وله إإلحلاذا  معينلة مسلتمدة 

زف بلله فللي موللال  ديللد، منقطللج اللت مللت سللل  التللاري ، وال إلميللت توريللده مللت دلل ه المالبسللا ، واللل

تاريخللله.. وللتصلللور اإلسلللالمي اهلللطالحاته الخاهلللة المتيقلللة فلللي ابيعلللة اللللتقاق ا الل لللوي، وفلللي 

مالبسات ا التاريخيلة والموضلواية، ملج ابيعتله وإإلحاذاتله .. ودل ه  لادرة عقيقلة، تحتلاف إلل  حل" 

 لتعبير.لطيي، يدرك مقتضيا  د ا التصور في الشعور، ومقتضياته ك ل  في ا
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إن دلل ا التصللور إلقللو  ابتللداذ اللل  تعريللا النللاس بللرب   تعرييللًا عقيقللًا كللاماًل لللاماًل إلعللرهف   

ب اتلله سللبحانه، ويعللرف   بصللياته، ويعللرف   بخصللائص األلوديللة المتيللرعة، التللي تنْيِرق للا تمامللًا مللت 

العللوال   خصللائص العبوعإلللة. كمللا إلعللرف   بللأثر دلل ه األلوديللة فللي المللون، وفللي النللاس، وفللي  ميللج

واألملل  الحيللة. ويللت  دلل ا التعريللا اللل  نطللاق واسللج  للدًا فللي القللرآن المللري ، إلصللبو معلله الو للوع 

اإلل ي في الني" البشلرية، و لوعًا ع يلدًا واضلحًا، موحيلًا، ملمثرًا، إلأخل  اللني" ملت عقطاردلا  ميعلًا، 

ه، ألنللله ملللت القلللوة وتعللليا معللله اللللني" مشلللدوعة إليللله، ال تملللل  التيلللل  منللله، وال نسللليانه، وال إغيالللل

 والوضو  والياالية، بحيث يوا ه الني" عائمًا، ويتراذه ل ا عائمًا، ويمثر في ا عائمًا:

 ".اليمد هلل رك العالمي . الرحم  الرحي . مال  يوم الدي "

 (4-2)الياتحة: 

ي ال إلووه إال هووو اليووي القيوووم. ال تاخووذه سوونة وال نوووم. لووه مووا فووي ال،ووموات ومووا فووي "

م  ذا الذي يشن  ينده إال مإذنه؟ يعل  ما بي  أيديه  وما خلنه ، وال ييي ون مشيء  امر .

موو  يلمووه إال مموووا شوواء. وسووو  كرسوويه ال،وووماوات وامر . وال يوونوده حنلهموووا. وهووو العلوووي 

                ".العلي 

 (255)البقرة: 

لموا بوي  يديوه، وأنوزل ي ال إله إال هو اليي القيوم. نّزل يليو  الختواك مواليك مصودقا  "

التوراة واإلنجي ، مو  قبو  هودى للنواس، وأنوزل النرقوان. إن الوذي  كنوروا مآيوات ي لهو  يوذاك 

شديد، هللاي يزيز ذو انتقام. إن ي ال ي نل يليه شيء في امر  وال في ال،ماء. هوو الوذي 

    ".يصورك  في امرحام كيف يشاء. ال إله إال هو العزيز اليهللاي 

 (6-2امران: )آل 

قوو : اللهوو  مالوو  الملوو ، توونتي الملوو  موو  تشوواء، وتنووزع الملوو  مموو  تشوواء، وتعووز موو  "

تشاء، وتذل م  تشاء، بيدك ال يور. إنو  يلول كو  شويء قودير. توولج الليو  فوي النهوار وتوولج 

النهووار فووي الليوو ، وُت وورج اليووي موو  الميووت وُت وورج الميووت موو  اليووي، وتوورزق موو  تشوواء م يوور 

 (27-26ران: )آل ام                     "ح،اك
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ق : لم  ما في ال،ماوات وامر ؟ ق : هلل. كتا يلل نن،ه الرحمة ليجمعنخ  إلل يوم "

القيامة ال ريا فيه. الذي  خ،روا أنن،ه  فه  ال ينمنون. وله ما سهللا  في الليو  والنهوار وهوو 

 . ق ؛ إنوي ال،مي  العلي . ق : أيير ي أت ذ وليا  فاطر ال،ماوات وامر ؟ وهو ُي ع  وال ُي ع

أمرت أن أكون أول م  أسل ، وال تخون  م  المشركي . ق : إني أخاف إن يصيت ربوي يوذاك 

يوم يلي . م  ُيصرف ينه يوم ذ فقد رحموه، وذلو  النووز المبوي . وإن يم،،و  ي متور فوال 

كاشف له إال هو، وإن يم،،  م ير فهو يلل ك  شيء قدير. وهو القواهر فووق يبواده، وهوو 

ال بير. ق : أي شيء أكبر شهادة؟ ق : ي شهيد بيني وبينخ ، وأوحل إلول هوذا القورآن اليهللاي  

منذرك  مه وم  بلغ. أئنخ  لتشهدون أن م  ي آلهوة أخورى؟ قو : ال أشوهد. قو : إنموا هوو إلوه 

 "واحد، وإنني برئ ما تشركون 

 (19-12)األنعا : 

توزداد، وكو  شويء ينوده ممقودار.  ي يعل  ما تيم  ك  أنثول، وموا تنويض امرحوام وموا"

يووال  ال يووا والشووهادة الخبيوور المتعووال. سووواء موونخ  موو  أسووّر القووول وموو  جهوور مووه وموو  هووو 

 -مو  أمور ي–م،ت ف ماللي  وسارك مالنهار. له معقبات م  بي  يديه وم  خلنوه يينلونوه 

وءا  فال مورد لهو  وموا لهو  إن ي ال ي ير ما مقوم حتل ي يروا ما مانن،ه ، وإذا أراد ي مقوم س

م  دونه م  وال. هو الذي يريهللا  البورق خوفوا  وطمعوا ، وينشوئ ال،وياك الثقوال. وي،وبا الريود 

ميمده والمالئخة م  خينته، ويرس  الصووايك فيصويا بهوا مو  يشواء، وهو  يجوادلون فوي ي، 

مشوويء إال وهووو شووديد الميووال. لووه ديوووة اليووك، والووذي  يووديون موو  دونووه ال ي،ووتجيبون لهوو  

وموا ديوواء الخوافري  إال فوي ضووالل. وهلل  -ومووا هوو ببال وه –كباسو  كنْيوه إلول الموواء ليبلوغ فواه 

ي،جد م  في ال،ماوات وامر  طويا  وكرها  ولالله  مال دو واآلصال. ق : مو  رك ال،وماوات 

قو : هو   وامر ؟ ق : ي. قو : أفات وذت  مو  دونوه أوليواء ال يملخوون منن،وه  ننعوا  وال ضورا ؟

ي،ووتوي اميموول والبصووير؟ أم هوو  ت،ووتوي الللمووات والنووور؟ أم جعلوووا هلل شووركاء خلقوووا ك لقووه 

 (16-8)الراد:      ".فتشامه ال لك يليه ؟ ق  ي خالك ك  شيء، وهو الواحد القهار
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وله م  في ال،ماوات وامر ، وم  ينده ال ي،تخبرون يو  يبادتوه وال ي،تي،ورون. "

والنهار ال ينترون. أم ات ذوا آلهة م  امر  ه  ينشرون؟ لو كان فيهما آلهة ي،بيون اللي  

 ".إال ي لن،دتا، ف،بيان ي رك العر  يما يصنون! ال ي،ال يما ينع  وه  ي،الون 

 (23-19)األنبياذ: 

سووبا هلل مووا فووي ال،ووماوات وامر  وهووو العزيووز اليهللاووي . لووه ملوو  ال،ووماوات وامر ، "

و يلل كو  شويء قودير. هوو امول واآلخور واللواهر والبواط ، وهوو مهللاو  شويء ييي ويميت، وه

يلي . هو الذي خلك ال،ماوات وامر  في ستة أيام، و  استوى يلل العر ، يعل  ما يلج في 

امر ، وما ي رج منها، وما ينزل م  ال،ماء، وما يعرج فيها، وهو معهللا  أينما كنت  هللاي مموا 

ماوات وامر ، وإلل ي ترج  اممور. يولج اللي  في النهار ويولج تعملون مصير. له مل  ال،

         ".النهار في اللي ، وهو يلي  بذات الصدور

 (6-1)الحديد: 

 …ال  … ال  … 

ويعللره  النللاس بطبيعللة المللون اللل ي إلعيشللون فيلله، وخصائصلله، وارتباالله بخالقلله، وعاللتلله 

ال . في عسلوب مي و  … األحياذ، وتسخيره ل   بإسن هللاال  خالقه، واستعداعه لنشأة الحياة فيه و 

لليطرة، مي و  للعقو، إلود مصداقه في الواقج المحسوس، كما إلود مصداقه في اليطرة المينونلة.. 

إلعللرف   بلله اللل  نطللاق واسللج. ويللداود  لمعرفتلله، وإعراك ناموسلله وعسللراره. والتعامللو معلله معامللله 

 عار  والتواوب:هحيحة، نال ة ات سل  اإلعراك والت

. وأنووزل موو  ال،ووماء موواء فوواخرج مووه موو  " الووذي جعوو  لخوو  امر  فراشووا . وال،ووماء بنوواء 

           ".الثمرات رزقا  لخ . فال تجعلوا هلل أندادا  وأنت  تعلمون 

 (22)البقرة: 

اليمد هلل الذي خلك ال،ماوات وامر ، وجع  الللمات والنور. وو  الوذي  كنوروا بوربه  "

          ."يعدلون 

 (1)األنعا :
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ي الووذي رفوو  ال،ووماوات وامر  م يوور يموود ترونهووا، ووو  اسووتوى يلوول العوور ، وسوو ر "

الشمم والقمر، ك  يجري مج  م،ومل، يودبر اممور ينصو  اآليوات لعلخو  بلقواء ربهللاو  توقنوون. 

 ، وهو الذي موّد امر  وجعو  فيهوا رواسوي وأنهوارا ، ومو  كو  الثمورات جعو  فيهوا زوجوي  اونوي

ي شل اللي  النهار، إن في ذل  آليات لقوم يتنخرون. وفي امر  ق   متجاورات، وجنات مو  

أيناك، وزرع ون ي  صنوان ويير صنوان ي،وقل ممواء واحود، وننتو  معتوها يلول معوض فوي 

          ".امك ، إن في ذل  آليات لقوم يعقلون 

 (4-2)الراد: 

راك ومنه شجر فيه ت،يمون. ينبت لخ  موه هو الذي أنزل م  ال،ماء ماء، لخ  منه ش"

الزرع والزيتون والن ي  واميناك، ومو  كو  الثمورات، إن فوي ذلو  آليوة لقووم يتنخورون. وسو ر 

لخ  اللي  والنهار والشومم والقمور، والنجووم م،و رات موامره. إن فوي ذلو  آليوات لقووم يعقلوون. 

لقووم يوّذكرون. وهوو الوذي سو ر البيور وما ذرأ لخ  في امر  م تلنا  ألوانه. إن في ذلو  آليوة 

لتاكلوا منه ليما  طّريا ، وت،ت رجوا منه حليوة تلب،وونها، وتورى النلو  موواخر فيوه، ولتبت ووا مو  

فتله، ولعلخ  تشهللارون. وألقل في امر  رواسي أن تميد مهللاو ، وأنهوارا  وسوبال  لعلخو  تهتودون. 

    ؟".أفال تذكرون  ويالمات وبالنج  ه  يهتدون. أفم  ي لك كم  ال ي لك؟

 (17-10)النحو: 

أول  ير الذي  كنروا أن ال،ماوات وامر  كانتوا رتقوا  فنتقناهموا، وجعلنوا مو  المواء كو  "

شيء حي، أفال ينمنون؟ وجعلنوا فوي امر  رواسوي أن تميود بهو ، وجعلنوا فيهوا فجاجوا  سوبال . 

عرضون. وهو الذي خلوك الليو  لعله  يهتدون. وجعلنا ال،ماء سقنا  مينولا ، وه  ي  آياتها م

      ".والنهار والشمم والقمر، ك  في فل  ي،بيون 

 (33-30)األنبياذ: 

أل  تر أن ي س ر لخ  ما في امر ، والنل  تجري في البيور موامره، ويم،و  ال،وماء "

   ".أن تق  يلل امر  إال مإذنه. إن ي مالناس لرؤوف رحي 

 (65)الحج:  
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سوب  طرائوك، وموا كنوا يو  ال لوك يوافلي . وأنزلنوا مو  ال،وماء مواء  ولقود خلقنوا فووقخ "

مقوودر، فاسووهللاناه فووي امر ، وإنووا يلوول ذهوواك مووه لقووادرون. فانشووانا لخوو  مووه جنووات موو  ن يوو  

          … ".وأيناك، لخ  فيها فواكه كثيرة، ومنها تاكلون 

 (19-17)المممنون: 

يجعلوه ركاموا ، فتورى الوودق ي ورج مو  أل  تر أن اله يزجوي سوياما ، وو  ينلوف بينوه، وو  "

خالله؟ وينزل م  ال،ماء م  جبال فيها م  برد، فيصيا مه مو  يشواء ويصورفه يمو  يشواء، 

 ".يهللااد سنل برقه يذها ماممصار. يقلا ي اللي  والنهار. إن في ذل  لعبرة مولي اممصار

 (44-43)النور: 

اكنا ، وو  جعلنوا الشومم يليوه دلويال ؟ أل  تر إلل رب  كيف مد الل ، ولو شاء لجعلوه سو"

و  قبتناه إلينا قبتا  ي،يرا . وهو الذي جع  لخ  اللي  لباسا ، والنوم سباتا  وجع  النهار نشورا . 

وهو الذي أرس  الرياد مشرا  بي  يدي رحمته، وأنزلنا مو  ال،وماء مواء طهوورا . لنييوي موه بلودة 

       ".كثيرا  ميتا ، ون،قيه مما خلقنا أنعاما  وأناسّل 

 (49-45)اليرقان: 

وآية له  امر  الميتة أحييناهوا وأخرجنوا منهوا حّبوا  فمنوه يواكلون. وجعلنوا فيهوا جنوات "

م  ن ي  وأيناك وفجرنا فيها م  العيون. لياكلوا م  ومره وموا يملتوه أيوديه ، أفوال يشوهللارون؟ 

ا ال يعلموون. وآيوة لهو  سبيان الوذي خلوك امزواج كلهوا، مموا تنبوت امر  ومو  أنن،وه  وممو

الليوو  ن،وولخ منووه النهووار فووإذا هوو  مللمووون. والشوومم تجووري لم،ووتقر لهووا، ذلوو  تقوودير العزيووز 

العلي . والقمر قدرناه منازل حتل ياد كالعرجون القدي . ال الشمم ينب وي لهوا أن تودرك القمور، 

         ".وال اللي  سابك النهار، وك  في فل  ي،بيون 

 (40-33)إل": 

أئنخ  لتخنرون مالذي خلك امر  يومي ، وتجعلون لوه أنودادا . ذلو  رك العوالمي . ق : "

وجع  فيها رواسي م  فوقها، وبارك فيها، وقّدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لل،ائلي . و  

استوى إلل ال،ماء، وهي دخان، فقال لها ولمر : ائتيوا طويوا  أو كرهوا . قالتوا: أتينوا طوائعي . 



 

-101- 

  سب  سماوات في يومي ، وأوحل في ك  سماء أمرهوا. وزينوا ال،وماء الودنيا ممصوابيا فقتاه

          ".وحنلا ، ذل  تقدر العزيز العلي 

 (12-9)فصل : 

أفلوو  ينلووروا إلوول ال،ووماء فوووقه  كيووف بنيناهووا وزيناهووا، ومالهووا موو  فووروج. وامر  "

هويج. تبصورة وذكورى لخو  يبود منيوا. مددناها، وألقينا فيهوا رواسوي وأنبتنوا فيهوا مو  كو  زوج ب

ونزلنا م  ال،ماء ماء مباركا  فانبتنا مه جنات وحا اليصيد. والن   ماسوقات لهوا طلو  نتويد. 

            "رزقا  للعباد، وأحيينا مه بلدة ميتا  كذل  ال روج

 (11-6)ق:  

 …ال  … ال  … 

ألحيللللاذ، ولللللي ًا مللللت ويحللللدث   اللللت الحيللللاة واألحيللللاذ. فيعللللرف   مصللللدر الحيللللاة ومصللللدر ا

خصائصلل ا كلل ل ، بالقللدر اللل ي تسللمو مللدارك البشللر بمعرفتلله. ويعقللد بيللن   وبلليت األحيللاذ  ميعللًا 

آسرة العبوعإلة هلل، ووليوة القرابة في خلق ل  كل ل  بإراعتله، وفلي اللترا    فلي بعلص الخصلائص، 

ويلل كرد  بنعمللة هللا الللي   التللي تشللير إللل  اإلراعة الواحللدة المبداللة، وإللل  الصللنعة الواحللدة البللارزة. 

 في تسخير المثير مت د ه األحياذ ل  .

            ".وجعلنا م  الماء ك  شيء حي"

 (30)األنبياذ: 

هللاي خلووك كوو  دامووة موو  موواء فموونه  موو  يمشووي يلوول م نووه، وموونه  موو  يمشووي يلوول "

 ".     رجلي  ومنه  م  يمشي يلل أرب . ي لك ي ما يشاء، إن ي يلل ك  شيء قدير

 (45)النور: 

وما م  دامة في امر  وال طائر ي ير مجناحيه إال أم  أمثوالخ . موا فرطنوا فوي الختواك "

 ".م  شيء

 (38)األنعا :  
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وما م  دامة في امر  إال يلل ي رزقها ويعل  م،وتقرها وم،وتوديها، كو  فوي كتواك "

             ".مبي 

 (6)دوع: 

   ".  …، ي يرزقها وإياك  وكاي م  دامة ال تيم  رزقها"

 (60)العنمبو : 

وتوورى امر  هاموودة. فووإذا أنزلنووا يليهووا الموواء اهتووزت وربووت وأنبتووت موو  كوو  زوج "… 

             ".بهيج

 (5)الحج: 

ي وورج اليووي موو  الميووت وي وورج الميووت موو  اليووي، وييووي امر  معوود موتهووا وكووذل  "

                ".ت رجون 

 (19)الرو : 

له  امر  الميتة أحييناهوا وأخرجنوا منهوا حّبوا  فمنوه يواكلون. وجعلنوا فيهوا جنوات وآية "

م  ن ي  وأيناك، وفجرنا فيها م  العيون. لياكلوا م  ومره وما يملته أيديه ، أفوال يشوهللارون؟ 

 ".سبيان الذي خلك امزواج كلها مما ُتنبت امر ، وم  أنن،ه ، ومما ال يعلمون 

 (36-33)إل": 

ماوات وامر  جعوو  لخوو  موو  أنن،ووهللا  أزواجووا ، وموو  امنعووام أزواجووا ، يووذرؤك  فوواطر ال،وو"

         ".فيه، ليم كمثله شيء وهو ال،مي  البصير

 (11)الشوره:  

والذي ّنزل م  ال،ماء ماء مقدر، فانشورنا موه بلودة ميتوا ، كوذل  ت رجوون، والوذي خلوك "

ن. لت،وتووا يلول لهووره، وو  توذكروا نعموة امزواج كلها، وجع  لخ  م  النل  وامنعام ما تركبو

 ".ربهللا  إذا استويت  يليه، وتقولوا: سبيان الذي س ر لنا هذا، وما كنا له مقرني 

 (13-11)الزخر : 
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فلينلر اإلن،ان إلل طعامه. أّنا صببنا الماء صبا. و  شققنا امر  شقا. فانبتنا فهيوا " 

 ".يلبا . وفاكهة وأّما . متايا  لخ  ومنعامهللا  حبا . وينبا  وقتبا . وزيتونا  ون ال . وحدائك

 (32-24)اب": 

سبا اس  ربو  اميلول.. الوذي خلوك ف،ووى. والوذي قوّدر فهودى. والوذي أخورج المريول. "

             ".فجعله يثاء أحوى 

 (5-1)األال : 

وهلل ي،وجد مووا فووي ال،ووماوات ومووا فووي امر  موو  دامووة، والمالئخووة وهوو  ال ي،ووتخبرون. "

      ".ن ربه  م  فوقه ، وينعلون ما ينمرون ي افو

 (50-49)النحو:  

أل  تر أن ي ُي،با له ما في ال،ماوات وامر ، وال ير صوافات، كو  قود يلو  صوالته "

               ".وت،بييه هللاي يلي  مما ينعلون 

 (41)النور: 

 …ال  … ال  … 

ومنشلللأه، وابيعتللله وخصائصللله،  ويحلللدث   الللت اإلنسلللان حلللديثًا مستييضلللًا، يتنلللاول مصلللدره

ومركزه في د ا الو وع، وغاإلة و وعه، وابوعيته لربه ومقتضيا  دل ه العبوعإللة. ثل  نلواحي ضلعيه 

وقوتلله، ووا باتلله وتمالييلله. وكللو هلل يرة وكبيللرة تتعلللي بحياتلله فللي دلل ه األر ، ومبللله فللي العللال  

 اآلخر.

ول فلي التصلور القرآنلي، ال بيلان ولما ل  إليت قصدنا في د ه اليقرة إال بيلان خاهلية الشلم

فإننلللا نمتيلللي  –ف لل ه ل لللا ميان لللا فلللي القسللل  الثللاني ملللت المتلللاب  –حقللائي دللل ا التصلللور ومقوماتللله 

كمللا  –كمللا عثبتنللا بعلص اآلإلللا  اللت حقيقلة اإلنسللان  –بإثبلا  بعللص اآلإللا  اللت حقيقللة اإلنسلان 

ة الحيللاة، مللر  يت الحللديث عثبتنللا بعللص اآلإلللا  اللت الحقيقللة اإلل يللة، واللت حقيقللة المللون، وحقيقلل

 الميصو ان ا إل  موضعه في القس  الثاني ات "مقوما  التصور اإلسالمي".
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ولقود خلقنووا اإلن،ووان موو  صلصووال موو  حمووا م،ونون. والجووان خلقنوواه موو  قبوو  موو  نووار "

ال،ووموم. وإذ قووال ربوو  للمالئخووة إنووي خووالك مشوورا  موو  صلصووال موو  حمووا م،وونون. فووإذا سووويته 

ي فقعووا لوه سواجدي . ف،وجد المالئخوة كلهو  أجمعوون. إال إبلويم أبول أن ونن ت فيه مو  روحو

 ".يهللاون م  ال،اجدي 

 (31-26)الحور: 

ولقد خلقنوا اإلن،وان مو  سواللة مو  طوي . وو  جعلنواه ن نوة فوي قورار مهللاوي . وو  خلقنوا "

اه الن نة يلقة، ف لقنا العقلة مت ة، ف لقنا المتو ة يلاموا ، فخ،وونا العلوام ليموا ، وو  أنشوان

 ".خلقا  آخر، فتبارك ي أح،  ال القي . و  إنخ  معد ذل  لميتون. و  إنخ  يوم القيامة تبعثون 

 (16-12)المممنون: 

وما خلقت الج  واإلنم إال ليعبدون. ما أريد منه  م  رزق وما أريد أن ي عمون. إن "

             ".ي هو الرزاق ذو القوة المتي 

 (58-56)ال اريا : 

ذ قال رب  للمالئخة إني جاي  في امر  خلينوة، قوالوا: أتجعو  فيهوا مو  ين،ود فيهوا وإ"

 ".     وي،ن  الدماء وني  ن،با ميمدك ونقدس ل ؟ قال: إني أيل  ما ال تعلمون 

 (30)البقرة: 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناه  في البر والبير، ورزقناه  م  ال يبات، وفتولناه  يلول "

            ".نتيال  كثير مم  خلقنا ت

 (70)اإلسراذ: 

قلنا اهب وا منها جميعا . فإما ياتينخ  مني هدى. فمو  تبو  هوداي فوال خووف يلويه  وال "

 ".ه  ييزنون. والذي  كنروا وكذبوا مآياتنا، أول   أصياك النار ه  فيها خالدون 

 (39-38)البقرة: 

الصوواليات، وتواصوووا موواليك والعصور. إن اإلن،ووان لنووي خ،وور. إال الووذي  آمنوووا ويملوووا "

 )سورة العصر(            ".وتواصوا مالصبر
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 ".ولقد خلقنا اإلن،ان ونعل  ما توسوس مه نن،ه، وني  أقرك إليه م  حب  الوريد"

 (16)ق: 

         ".لقد خلقنا اإلن،ان في كبد"

 (4)البلد: 

    ؟م". أول  ير اإلن،ان أنا خلقناه م  ن نة فإذا هو خصي  مبي "

 (77)إل": 

            م"وكان اإلن،ان أكثر شيء جدال  "

 (54)الم ي: 

إن اإلن،وووووان خلوووووك هلويوووووا . إذ م،وووووه الشووووور جزويوووووا . وإذ م،وووووه ال يووووور منويوووووا  إال "

 …".المصلي 

 (22-19)المعارف: 

           ".يريد ي أن ي فف ينخ  وخلك اإلن،ان ضعينا  "

 (28)النساذ: 

نا لجنبه أو قايدا  أو قائما . فلما كشننا ينه ضره مور كوان وإذا مم اإلن،ان التر ديا"

                … ".مل  يدينا إلل ضر م،ه

 (12)يون": 

ول   أذقنا اإلن،ان منا رحموة وو  نزيناهوا منوه، إنوه لي ووس كنوور. ولو   أذقنواه نعمواء "

         ".معد ضراء م،ته ليقول : ذها ال،ي ات يني. إنه لنرد ف ور

 (10-9: )دوع

 ".ويديو اإلن،ان مالشر دياءه مال ير. وكان اإلن،ان يجوال  "

 (11)اإلسراذ: 

           ".كال إن اإلن،ان لي  ل. أن رآه است نل"

 (7-6)العلي: 
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 ".وننم وما سواها. فالهمها فجورها وتقواها. قد أفلا م  زكاها. وقد خاك م  دساها"

 (10-7)الشم": 

ح،  تقووي . وو  رددنواه أسون  سوافلي . إال الوذي  آمنووا ويملووا لقد خلقنا اإلن،ان في أ"

            ".الصاليات فله  أجر يير ممنون 

 (6-4)التيت:  

وديل ا إلوللد اإلنسللان مللت كثلرة النصللوص القرآنيللة وتنوا للا حلول دلل ه الحقللائي األساسللية مللا 

للاملة للتصلور اإلسلالمي إلشعره بالقصد إل  بيان ا وتحديلددا، والتوسلج في لا، لتملون قاالدة كامللة 

مللت المصللدر الربللاني المضللبوط، الموثللوق  -كمللا إلسللتمد تصللميمه –المسللتقو، اللل ي إلسللتمد لبناتلله 

بصحت ت وبعلمه وخبرت ت في ن  كاملو الت االسلتمداع ملت عي مصلدر آخلر  زئلي المعرفلة  نليه 

 المعرفة، إلضرب في التيه بال عليوم

المي. ف و إس يرع عملر الملون كلله. وعملر وهورة ثالثة مت هور الشمول في التصور اإلس

الحيللاة واألحيللاذ، وعمللر اإلنسللان واأللللياذ.. إللل  إراعة واحللدة لللاملة.. وإسا يتنللاول الحقللائي المليللة 

وحقيقة المون، وحقيقة الحياة، وحقيقة  -الحقيقة األول  والمبره واألساسية – ل ا: حقيقة األلودية 

 ا إليه ..اإلنسان، بمثو سل  الشمول ال ي علرن

إلخااللا  -بيللو معللاني الشللمول–دلل ا التصللور إسا يتنللاول األمللور اللل  دلل ا النحللو الشللامو 

المينونة اإلنسانية بيو  وانب ا، وبيو علواق ا، وبيلو حا ات لا، وكلو اتوادات لا. ويرعدلا إلل    لة 

واحللدة تتعامللو مع للا.   للة واحللدة تطلللا انللددا كللو للليذ، وتتو لله إلي للا بيللو للليذ.   للة واحللدة 

ر ودا وتخشادا، وتتقي غضب ا وتب ي رضادا.   ة واحدة تمل  ل ا كو ليذ، ألن ا خالقة كلو ت

 ليذ، ومالمة كو ليذ، ومدبرة كو ليذ..

 لل ل  يللرع المينونللة اإلنسللانية إللل  مصللدر واحللد، تتلقلل  منلله تصللورات ا ومياديم للا، وقيم للا 

في ا، ودي توا له الملون والحيلاة  وموازين ا، ولرائع ا وقوانين ا. وتود إ ابة ال  كو سمال إلويا

 واإلنسان، بيو ما يثيره كو من ا مت االما  االستي ا ..
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اندئ  تتومج د ه المينونلة .. تتوملج للعورًا وسللوكًا، وتصلورًا واسلتوابة. فلي للأن العقيلدة 

والملن ج. وللأن االسللتمداع والتلقلي. ولللأن الحيلاة والملو . ولللأن السلعي والحركللة. وللأن الصللحة 

ق. ولأن الدنيا واآلخرة. فال تتيلرق مزقلًا، وال تتوله إلل  للت  السلبو واآلفلاق، وال تسلل  للت  والرز 

 الطرق ال  غير اتياقم

والمينونللة اإلنسللانية حلليت تتومللج اللل  دلل ا النحللو، تصللبو فللي خيللر حاالت للا، ألن للا تمللون 

حقيقللة الخللالي   حين لل  فللي حالللة "الوحللدة" التللي دللي اللابج الحقيقللة فللي كللو مواالت للا.. فالوحللدة دللي 

والوحلدة دلي  -ال  تنوع المظادر واأللليال واألحلوال–والوحدة دي حقيقة د ا المون  -سبحانه-

والوحللدة دللي حقيقلللة اإلنسللان اللل  تنلللوع –الللل  تنللوع األ نللاس واألنلللواع  -حقيقللة الحيللاة واألحيللاذ

نللوع موللاال  اللل  ت -ودللي العبللاعة–والوحللدة دللي غاإلللة الو للوع اإلنسللاني  -األفللراع واالسللتعداعا 

 ودي ا حيثما بحث اإلنسان ات الحقيقة في د ا الو وع .. -العباعة ودي ات ا

وحيت تمون المينونة اإلنسانية في الوضج ال ي إلطلابي "الحقيقلة" فلي كلو مواالت لا، تملون 

مج "حقيقة" د ا المون ال ي تعيا فيه، وتتعاملو  -  ل –في عوف قوت ا ال اتية، وفي عوف تناسق ا 

مج "حقيقة" كو ليذ في د ا الو لوع، مملا تلمثر فيله وتتلأثر بله .. ودل ا التناسلي دلو الل ي معه، و 

 يتيو ل ا عن تنشئ عاظ  اآلثار، وعن تمعي عاظ  األعوار.

وحينما بل   دل ه الحقيقلة عو  لا فلي الموموالة المختلارة ملت المسللميت األوائلو، هلنج هللا 

 الو وع اإلنساني، وفي كتاب التاري  اإلنساني.. ب ا في األر  ععوارًا، اميقة اآلثار في كيان

سيصلنج هللا ب لا المثيلر.  -ودلي البلد كائنلة بلإسن هللا –وحيت تو د د ه الحقيقة مرة عخلره 

م ما إليت في اريق ا مت العراقيو. سل  عن و وع د ه الحقيقة فلي ساتله ينشلئ قلوة ال تقلاو : ألن لا 

 مبدع ل  ا المون عإلضًا..مت همي  قوة د ا المون، وفي اتواه قوة ال

ومللت مظللادر سللل  التومللج فللي المينونللة اإلنسللانية، عن إلصللبو النشللاط اإلنسللاني كللله حركللة 

واحللدة، متو للة إللل  تحقيللي غاإلللة الو للوع اإلنسللاني .. العبللاعة .. العبللاعة التللي تتمثللو في للا ابوعإلللة 

 اإلنسان هلل وحده في كو ما ين ص به مت لمون الخالفة..
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نيسلللي والحركلللي دلللو ميلللزة اإلسلللال  المبلللره. بملللا عنللله يتنلللاول بالتيسلللير كلللو ودللل ا التوملللج ال

الحقائي التي توا ه الني" البشرية في المون كله، ويتناول بالتو يه كو  وانا النشلاط اإلنسلاني. 

إلمللل  اإلنسلللان عن إلعلليا لللدنياه ودلللو إلعلليا آلخرتللله، وعن إلعمللو هلل ودلللو  -وحلللده –فيللي اإلسللال  

ي كماله اإلنساني ال ي إلطلبه الديت، في مزاولة نشااه اليومي فلي خالفلة إلعمو لمعاله، وعن إلحق

األر ، وفللي تللدبير عمللر الللرزق. وال يتطلللا منلله دلل ا إال عمللرًا واحللدًا: عن إلخلللص العبوعإلللة هلل فللي 

الشعائر التعبدإلة وفي خالوة، وكو امو وكلو نيلة، وكلو نشلاط وكلو اتولاه. ملج التأ لد ملت عنله ال 

الل الواسللعة، التللي تشللمو كللو ايبللا  الحيللاة.. فللاهلل خلللي اإلنسللان بيللو ااقاتلله يتوللاوز عائللرة الحلل

لتنش  كل ا، وتعمو كل ا، وتمعي عوردا.. ومت خالل امو د ه الطاقا  موتمعة، إلحقي اإلنسلان 

 غاإلة و وعه، في راحة ويسر، وفي امأنينة وسال ، وفي حرية كاملة منش ودا العبوعإلة هلل وحده.

لو اإلسال  عن إليون من ج حياة لاماًل متماماًل. من وًا إلشمو االاتقلاع وب  ه الخاهية ه

بلو فلي تلراب  وتلداخو إلعلز فصلله،  -ال بلدون تعلار  بين ملا –في الضمير، والتنظي  فلي الحيلاة 

 ألنه حزمة واحدة في ابيعة د ا الديت، وألن فصله دو تمزيي وإفساع ل  ا الديت.

اعا " و "معلامال " مسلألة  لاذ  متلأخرة انلد التلأليي إن تقسي  النشاط اإلنساني إل  "اب

موللرع التقسللي  "الينللي"، اللل ي دللو  -فللي عول األمللر–فللي مللاعة "اليقلله". ومللج انلله كللان المقصللوع بلله 

بعلد  –عنشأ فيملا بعلد آثلار سلي ة فلي التصلور، تبعتله  -مج األسي–اابج التأليي العلمي، إال عنه 

كل لللا. إس  علللو يترسلللا فلللي تصلللورا  النلللاس عن هلللية  آثلللار سلللي ة فلللي الحيلللاة اإلسلللالمية –فتلللرة 

"العباعة" إنما دي خاهلة بلالنوع األول ملت النشلاط الل ي يتناولله "فقله العبلاعا ". بينملا عخل   دل ه 

الصية تب   بالقيلاس إلل  النلوع الثلاني ملت النشلاط، الل ي يتناولله "فقله المعلامال "م ودلو انحلرا  

 يتبعه انحرا  في الحياة كل ا في الموتمج اإلسالمي.بالتصور اإلسالمي الل  فيه. فال  ر  

لللي" فللي التصللور اإلسللالمي نشللاط إنسللاني ال ينطبللي اليلله معنلل  العبللاعة. عو إلطلللا فيلله 

 تحقيي د ا الوهي. والمن ج اإلسالمي كله غايته تحقيي معن  العباعة، عواًل وعخيرًا.

  االقتصللاع والتشللريعا  ولللي" دنللاك مللت دللد  فللي المللن ج اإلسللالمي لنظللا  الحيلل ، ونظللا

 …الونائية، والتشريعا  المدنية وتشريعا  األسرة.. وسائر التشريعا  التي يتضمن ا د ا المن ج
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لي" دناك مت دد  إال تحقيي معن  "العبلاعة" فلي حيلاة اإلنسلان .. والنشلاط اإلنسلاني ال 

دي غاإلة الو وع اإلنساني  التي إلحدع القرآن عن ا –إليون متصيًا ب  ا الوهي، محققًا ل  ه ال اإلة 

باأللوديللللة،  -سللللبحانه–إال حلللليت يللللت  دلللل ا النشللللاط وفللللي المللللن ج الربللللاني، فيللللت  بلللل ل  إفللللراع هللا  –

واالاترا  له وحده بالعبوعإلة.. وإال ف و خروف ات العبلاعة. ألنله خلروف الت العبوعإللة. عي خلروف 

 مات غاإلة الو وع اإلنساني كما عراعدا هللا. عي خروف ات عيت هللا

الل   –وعنواع النشلاط التلي عاللي الي لا "اليق لاذ" اسل  "العبلاعا " وخصوهلًا ب ل ه الصلية 

حلليت ترا للج مواضللع ا فللي القللرآن تتبلليت حقيقللة بللارزة ال إلميللت  –غيللر مي للو  التصللور اإلسللالمي 

إغيال ا. ودي عن ا ل  تولئ ميلرعة وال معزوللة الت عنلواع النشلاط األخلره التلي عاللي الي لا اليق لاذ 

سللل  "المعلللامال " .. إنملللا  لللاذ  دللل ه وتلللل  مرتبطلللة فلللي السلللياق القرآنلللي ومرتبطلللة فلللي الملللن ج ا

التو ي ي. بااتبار د ه كتل  لطرًا مت ملن ج "العبلاعة" التلي دلي غاإللة الو لوع اإلنسلاني. وتحقيقلًا 

 باأللودية. -سبحانه –لمعن  العبوعإلة، ومعن  إفراع هللا 

عللو بعللص النللاس إلي مللون عن لل  إلململلون عن إليونللوا   -مللج مللرور الللزمت–إن سللل  التقسللي  

بينمللللا دلللل  يزالللللون كللللو نشللللاط  -وفللللي عحيللللا  اإلسللللال –"مسلللللميت" إسا دلللل  ععوا نشللللاط "العبللللاعا " 

"المعللامال " وفللي مللن ج آخللر. ال يتلقونلله مللت هللا. ولمللت مللت إللله آخللرم دللو اللل ي إلشللرع ل لل  فللي 

 لمون الحياة، ما ل  إلأسن به هللام

اللل  دلل ا  –إلسللال  وحللدة ال تنيصلل . وكللو مللت إليصللمه إللل  لللطريت ودلل ا ودلل  كبيللر. فا

 فإنما إلخرف مت د ه الوحدة. عو بتعبير آخر إلخرف مت د ا الديت.. -النحو

ود ه دي الحقيقة المبيرة، التي إلوا عن يلقي باله إلي لا كلو مسلل  يريلد عن إلحقلي إسلالمه، 

 ويريد في الوق  ساته، عن إلحقي غاإلة و وعه اإلنساني.

وإن كللللو دلللل ا  –دلللل ه الحقيقللللة ليسلللل  عدميت للللا فقلللل  فللللي تصللللحيو التصللللور اإلإلمللللاني  إن

بلو إن عدميت لا تتولل  كل ل  فلي  –التصحيو في ساتله غاإللة ضلخمة، إلقلو  الي لا بنلاذ الحيلاة كلله 

حست ت وق الحياة، وبلو  د ا الت وق عال  عر ا  الممال والتناسي. فقيمة الحيلاة اإلنسلانية سات لا 

 لزذًا مللت دلل ه  -هل ر ع  كبللر–و كل للا ابلاعة هلل، وحلليت إلصلبو كللو نشلاط في للا ترتيلج حلليت تصلب
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 -سللبحانه –العبللاعة، عو كللو العبللاعة، متلل  نظرنللا إللل  المعنلل  المبيللر المامللو فيلله، ودللو إفللراع هللا 

باأللودية، واإلقرار له وحده بالعبوعإلة.. د ا المقلا  الل ي ال يرتيلج اإلنسلان إلل  ملا دلو عالل  منله، 

غ كماللله اإلنسللاني إال فللي تحقيقلله. ودللو المقللا  اللل ي تلقلل  الللوحي مللت هللا. وحالللة اإلسللراذ وال يبللل

 والمعراف عإلضًا:

 ".          "تبارك الذي نزل النرقان يلل يبده ليهللاون للعالمي  نذيرا  

 (1)سورة اليرقان:

ا سوبيان الووذي أسوورى معبووده لوويال  موو  الم،ووجد اليوورام إلوول الم،ووجد امقصوول الووذي ماركنوو"

            ".حوله  لنريه م  آياتنا، إنه هو ال،مي  البصير

 (1)اإلسراذ: 

ويتحلللدا األسلللتاس الم تلللدي محملللد عسلللد )ليوبوللللدفاإل"( فلللي كتابللله: "اإلسلللال  الللل  ميتلللرق 

الطرق" حديثًا عقيقلًا الت اليلرق بليت التصلور اإلسلالمي والتصلورا  األخلره فلي دل ا الشلأن، والت 

للو  بودإلة الحياة وعدمية كلو حركلة في لا، بااتبلاره الوسليلة الوحيلدة لب عثر سل  التصور في الشعور

اإلنسللان عقصلل  عر للا  الممللال اإلنسللاني فللي دلل ه الحيللاة الللدنيا. فيقللول فللي فصللو بعنللوان: "سللبيو 

 اإلسال ": 

.. إن العبلاعة فلي اإلسلال   (1)"إلختلي إعراك العباعة في اإلسال  اما دو في كلو عيلت آخلر

ليسلل  محصللورة فللي عامللال مللت الخشللوع الخللالص، كالصللالة والصلليا  مللثاًل، ولمن للا تتنللاول " للو" 

العمليلة عإلضلًا. وإسا كانل  ال اإللة ملت حياتنلا الل  العملو  "ابلاعة هللا" فيلزمنلا حين ل ،  حياة اإلنسلان

ضللرورة، عن ننظللر إللل  دلل ه الحيللاة فللي مومللوع مظادردللا اللل  عن للا تبعللة ععبيللة، متعللدعة النللواحي، 

اللل  عن للا ابللاعا ، وعن نأتي للا  -حتلل  تللل  التللي تظ للر تاف للة-وديلل ا إلوللا عن نللأتي عامالنللا كل للا

واللل  عن للا تملللي  للزذًا مللت سللل  المن للاف العللالمي اللل ي عبدالله هللا. تللل  حللال ينظللر إلي للا بللواي، 

                                                           

لي ا وإال فإن عيت هللا كلله واحلد فلي عساسله. وفلي ااتبلار العبلاعة ( دو إلقصد األعإلان في هورت ا التي هار  إ1)
 هلل بمعن  العبوعإلة له في كو ليذ، وإفراعه باأللودية، والتو ه إليه بيو نشاط.
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الر و العاعي ال  عن ا مثو عال  بعيد. ولمت علي" مت مقاهد د ا الديت عن تتحقي المثو العليلا 

 في الو وع الواقج؟

اعة هللا الدائمة، "إن موقي اإلسال  في د ا الصدع ال إلحتمو التأويو. إنه إلعلمنا عواًل عن اب

والمتمثلة في عامال الحياة اإلنسلانية المتعلدعة  ميع لا، دلي معنل  الحيلاة نيسل ا. ويعلمنلا ثانيلًا عن 

بللللو  دللل ا المقصلللد إلظلللو مسلللتحياًل ملللا عمنلللا نقسللل  حياتنلللا قسلللميت اثنللليت: حياتنلللا الروحيلللة، وحياتنلللا 

لتملون " لال " واحلدًا متسلقًا .. إن  الماعإلة.. إلوا عن تقترن داتان الحياتان فلي واينلا وفلي عامالنلا،

فمرتنللا اللت وحدانيللة هللا إلوللا عن تتوللل  فللي سللعينا للتوفيللي والتوحيللد بلليت المظللادر المختليللة فللي 

 حياتنا.

"دنلللاك نتيولللة منطقيلللة ل للل ا االتولللاه. دلللي فلللرق آخلللر بللليت اإلسلللال  وسلللائر اللللنظ  الدينيلللة 

أن إلأخللل  الللل  ااتقللله تحديلللد الصلللالة ال إليتيلللي بللل -الللل  عنللله تعللللي –المعروفلللة. سلللل  عن اإلسلللال  

بمثللو دلل ا التوكيللد –المتعلقللة بمللا وراذ الطبيعللة. فيمللا بلليت المللرذ وخالقلله فقلل . ولمللت إلعللر  عإلضللًا 

للصالة الدنيوية بيت اليرع وبي ته اال تماايلة .. إن الحيلاة اللدنيا ال ينظلر إلي لا الل   -ال  األقو

لآلخرة، التي دي آتية ال ريلا في لا، ملت غيلر  عن ا هدفة ااعإلة فارغة، وال ال  عن ا ايي خيال

عن تملللون منطويلللة الللل  معنللل  ملللا. ولملللت الللل  عن لللا وحلللدة إإلوابيلللة تاملللة فلللي نيسللل ا. وهللا تعلللال  

"وحده" ال في  ودره فحسا. بو في ال اإلة إليه عإلضلًا.. ملت ع لو سلل  كلان خلقله وحلده، ربملا فلي 

  ودره، إال عنه وحدة في ال اإلة منه بيو تأ يد.

تملي في اإلسال  معن  الحيلاة اإلنسلانية  - ما لرحنا آنياً –اباعة هللا في عوسج معاني ا "و 

وملت  -فلي إالار حياتله الدنيويلة اليرعإللة –.. د ا اإلعراك وحده يرينا إميان بللو  اإلنسلان المملال 

يا .. إلعللت عن المملال اليلرعي مميلت فلي الحيلاة اللدن -وحلده–بيت سائر النظ  الدينية نره اإلسلال  

إن اإلسللال  ال يم لللو دللل ا المملللال إللل  ملللا بعلللد إماتلللة الشلل وا  "الوسلللدإلة"، وال دلللو إلعلللدنا بسلسللللة 

وال  –كملا دلو الحلال فلي ال ندوكيلة  –متالحقة الحلقا  مت "تناس  األروا " ال  مراتا متدر لة 

وزئيلة وانيصلا  دو يوافي البوسإللة التلي تقلول بلأن المملال والنولاة ال يتملان إال بعلد انعلدا  اللني" ال

االقات لللا الشلللعورية ملللت العلللال  .. كلللال. إن اإلسلللال  يمكلللد فلللي إاالنللله عن اإلنسلللان إلسلللتطيج بللللو  
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الممللال فللي حياتلله الللدنيا اليرعإلللة. وسللل  بللأن إلسللتييد اسللتياعة تامللة مللت و للوه اإلميللان الللدنيوي فللي 

 .(1)حياته دو"

و لليطللرة البشللرية، ألنلله يوا   للا بمثللو فللوق عنلله مللري -بيللو هللوره–وبعللد فللإن دلل ا الشللمول 

اه ل يلر ابيعت ا الموحدة، وال إليلي ا انتًا، وال إليرق ا مزقًا.. دو في الوق  ساته إلعصم ا مت االتو

يلر سللطان هللا، وفلي حلدوع هللا في عي لأن وفي عإلة لحظة، عو قبول عإلة سليطرة تسلتعلي الي لا ب 

ي من ج هللا ولريعته. في عي  انا مت  وانا الحياة. فلي" األمر وال يمنة والسلطان هلل وحده فل

بو األمر وال يمنة والسلطان هلل وحده، في  –وحددما –عمر "العباعا " اليرعإلة، وال في عمر اآلخرة 

ي ال  الش اعة. فلي العملو والصلالة.. وفلالدنيا واآلخرة. في السماوا  واألر . في اال  ال يا وا

  و ننين"، وكو حركة، وكو خالوة، وكو خطوة، وكو اتواه:

        … ". وهو الذي في ال،ماء إله وفي امر  إله"

 (84)الزخر : 

 
 
 

*** 

                                                           

 الدكتور امر فروخ. مت التر مة العربية بقل  23-21( اإلسال  ال  ميترق الطرق ص1)
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 التوازن 
 "ما ترى في خلك الرحم  م  تناوت"

 

اتلله، والتللوازن فللي والخاهللية الرابعللة فللي دلل ا التصللور دللي .. التللوازن .. التللوازن فللي مقوم

إإلحاذاتللله. ودلللي تتصلللو بخاهلللية "الشلللمول" التلللي سلللبي الحلللديث ان لللا. ف لللو تصلللور للللامو. ودلللو 

 لمول متوازن.

وقد هانته د ه الخاهية اليريدة مت االندفااا  دنا ودناك، وال لو دنا ودناك، والتصاع  

ليلسللليية، عو دنلللا ودنلللاك. دللل ه اآلفلللا  التلللي لللل  إلسلللل  من لللا عي تصلللور آخلللر. سلللوذا التصلللورا  ا

لتلله  التصلورا  الدينيللة التلي لللودت ا التصلورا  البشللرية، بمللا عضلافته إلي للا، عو نقصلته من للا، عو عوه

 تأوياًل خاا ًا، وعضاف  د ا التأويو الخاائ إل  هلا العقيدة

 وتتمثو د ه الخاهية في ادة موازنا ، ن كر من ا عبرزدا:

نة اإلنسانية لتدركله وتسلل  بله، وينت لي امل لا دناك التوازن بيت الوانا ال ي تتلقاه المينو 

فيللله انلللد التسللللي ، والوانلللا الللل ي تتلقلللاه لتدركللله، وتبحلللث حووللله وبرادينللله، وتحلللاول معرفلللة اللللله 

 وغاإلاته وتيمر في مقتضياته العملية، وتطبق ا في حيات ا الواقعية.

اًل، موعالًا في لا ودلي واليطرة البشرية تستريو ل  ا ول  ا، ألن كلي ما يلبي في ا  انبًا عهي

تخرف مت يد بارئ ا. وقد ال  هللا عن اإلعراك البشري للت يتسلج لملو عسلرار دل ا الو لوع، وللت إلقلوه 

ال  إعرا  ا كل ا، فأوعع فطرته االرتيا  للمو ول، واالرتيا  للمعلو ، والتوازن بيت د ا وساك في 

  يان ا، كالتوازن بيت د ا وساك في همي  الو وع.

دة التلي ال غيلا في لا وال مو لول، وال حقيقلة ع بلر ملت اإلعراك البشلري المحلدوع، إن العقيل

ليس  اقيلدة، وال تولد في لا اللني" ملا يلبلي فطرت لا، وعللواق ا الخييلة إلل  المو لول، المسلتتر وراذ 

الحوا المسدلة .. كما عن العقيدة التي ال ليذ في لا إال المعمهيلا  التلي ال تلدرك ا العقلول ليسل  

م فالمينونلللة البشلللرية تحتلللوي الللل  انصلللر اللللواي. واليملللر اإلنسلللاني ال بلللد عن يتلقللل  للللي ًا ةاقيلللد
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مي وملًا للله، للله فيله امللو، إلمللل  عن يتللدبره ويطبقله.. والعقيللدة الشللاملة دللي التلي تلبللي دلل ا الوانللا 

 وساك، وتتوازن ب ا اليطرة، ودي تود في العقيدة كياذ ما دو موعع في ا مت ااقا  وعلواق.

سا كانللل  ماديلللة الللل ا  اإلل يلللة. وكيييلللة تعللللي إراعة هللا بلللالخلي وحقيقلللة اللللرو  .. ملللت فلللإ

ف نللاك خصللائص الللل ا  اإلل يللة: ملللت (1)- مللا عسللللينا–الحقللائي التللي ال سلللبيو إللل  اإلحااللة ب لللا 

مللر البشللري فللي إعرا لله، وكل للا ممللا إلعمللو الي… و للوع، ووحدانيللة، وقللدرة، وإراعة، وخلللي، وتللدبير 

ومملللا إلسللللتطيج عن يلللدرك ضللللرورته ومقتضللللياته فلللي الو للللوع. واإلسللللال  إلعلللر  دلللل ه الخصللللائص 

ببرادين لللا المقنعلللة.. ودنلللاك "الملللون" وحقيقتللله، ومصلللدر و لللوعه، واالقتللله بخالقللله، وابوعيتللله لللله، 

ة" بشلت  عنواا لا واستعداعه الستقبال الحياة، واالقته باإلنسلان واالقلة اإلنسلان بله.. ودنلاك "الحيلا

وع ناسلل ا وعللليال ا وعر ات للا، ومصللدردا، واالقت للا بطبيعللة المللون، واالقت للا بمبدالله ومبللدا ا.. 

ودنللاك "اإلنسللان" وحقيقتلله، وخصائصلله ومصللدره، وغاإلللة و للوعه، ومللن ج حياتلله.. وكل للا تللرع فللي 

 لقبول والتسلي :منطي مي و  واضو، مريو للعقو والقلا. مدا  بالبراديت التي تتلقادا اليطرة با

 أم ُخِلُقووووا مووو  ييووور شووويء؟ أم هووو  ال وووالقون؟ أم َخلُقووووا ال،وووماوات وامر ؟ بووو  ال"

           ".يوقنون 

 (36-35)الطور: 

يان أم ات ذوا آلهة م  امر  هو  ينشورون؟ لوو كوان فيهوا آلهوة إال ي لن،ودتا، ف،وب"

 : قوأم ات وذوا مو  دونوه آلهوة؟ ي رك العر  يما يصنون! ال ي،ال يما ينع  وه  ي،والون. 

 ".ن هاتوا برهانخ . هذا ذكر م  معي وذكر م  قبلي. ب  أكثره  ال يعلمون اليك فه  معرضو

 (24-21)األنبياذ: 

أوليم الذي خلوك ال،وماوات وامر  مقوادر يلول أن ي لوك موثله ؟ بلول وهوو ال والق "

       ".العلي . إنما أمره إذا أراد شي ا  أن يقول له: ك  فيهللاون 

 (82، 81)إل":  

                                                           

 .43( را ج خاهية: "الربانية" ص1)
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وضوورك لنووا مووثال  ون،ووي خلقووه. قووال: موو  ييووي العلووام وهووي رمووي ؟ قوو : يييهووا الووذي "

          ".أنشاها أول مرة، وهو مهللا  خلك يلي 

 (79، 78)إل": 

أم مو  خلووك ال،وماوات وامر ، وأنووزل لخوو  مو  ال،ووماء موواء، فانبتنوا مووه حوودائك ذات "

أإلوه مو  ي؟ بو  هو  قووم يعودلون! أم مو  جعو  امر  بهجة، موا كوان لخو  أن تنبتووا شوجرها! 

قوورارا ، وجعوو  خاللهووا أنهووارا ، وجعوو  لهووا رواسووي، وجعوو  بووي  البيووري  حوواجزا ؟ أإلووه موو  ي؟ بوو  

أكثره  ال يعلمون! أم مو  يجيوا المتو ر إذا ديواه، ويهللاشوف ال،ووء، ويجعلخو  خلنواء امر ؟ 

ديهللا  في للمات البر والبير؟ ومو  يرسو  الريواد ُمشورا  أإله م  ي؟ قليال  ما تذّكرون! أم م  يه

بووي  يوودي رحمتووه؟ أإلووه موو  ي؟ تعووالل ي يمووا يشووركون! أم موو  يبوودأ ال لووك ووو  يعيووده؟ وموو  

 ".يرزقخ  م  ال،ماء وامر ؟ أإله م  ي؟ ق : هاتوا برهانخ  إن كنت  صادقي 

 (64-60)النمو: 

ا أنت  مشر تنتشرون. وم  آياته أن خلك لخ  مو  وم  آياته أن خلقخ  م  تراك و  إذ" 

أنن،هللا  أزواجا  لت،هللانوا إليها، وجع  بينخ  مودة ورحمة، إن في ذل  آليات لقوم يتنخرون. وم  

آياتووه خلووك ال،ووماوات وامر  واخووتالف أل،وونتخ  وألوووانخ . إن فووي ذلوو  آليووات للعووالمي . وموو  

له، إن في ذل  آليات لقووم ي،ومعون. ومو  آياتوه آياته منامهللا  ماللي  والنهار وابت اؤك  م  فت

يريهللا  البرق خوفا  وطمعا ، وينوزل مو  ال،وماء مواء فيييوي موه امر  معود موتهوا، إن فوي ذلو  

آليات لقوم يعقلون. وم  آياته أن تقوم ال،ماء وامر  مامره، و  إذا دياك  ديووة مو  امر  

 ".إذا أنت  ت رجون 

 (25-20)الرو : 

مت الحوج الملزمة، واآلإلا  المعروضة في األني" واآلفاق، ودي معروضة ودي ا ودي ا  

للنظر والتدبر، كما عن لا معروضلة للبردنلة والحولة.. واإلعراك البشلري مطللي للنظلر في لا، والتلقلي 

ان للا، ومناقشللة حويت للا اللل  القضللاإلا المسللوقة إلثبات للا .. وكل للا فللي عائللرة النظللر، وفللي مسللتوه 

 اإلعراك.
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د اليطلللرة البشلللرية فلللي التصلللور اإلسلللالمي ملللا يلبلللي عللللواق ا كل لللا: ملللت معللللو  وديللل ا توللل

ومو لول، ومللت غيلا ال تحللي  بله األف للا  وال تلراه األبصللار، وميشلو  توللول فيله العقللول وتتللدبره 

القلللوب. وملللت موللال عوسلللج ملللت إعرا  للا تستشلللعر إزاذه  للالل الخلللالي المبيلللر، وموللال إلعملللو فيللله 

 مة اإلنسان في المون وكرامته ال  هللا.إعرا  ا وتستشعر إزاذه قي

وتتوازن المينونة اإلنسانية ب  ا وسلل ، ودلي تلممت بلالمو ول المبيلر، ودلي تتلدبر المعللو  

 المبير..

والتللوازن بلليت االقللة المشللي ة اإلل يللة وثبللا  السللنت المونيللة.. فالمشللي ة اإلل يللة اليقللة، ال 

 ملة. ودلي تبلدع كلو لليذ بمولرع تو   لا إلل   يرع الي ا قيد ما، مما إلخطر ال  اليمر البشري 

إبدااه. وليس  دنال  قاادة ملزمة، وال قالا ميرو  تلتزمه المشي ة اإلل ية، حيت تريد عن تيعو 

 ما تريد:

         ".أن نقول له: ك . فيهللاون  -إذا أردناه–إنما قولنا لشيء "

 (40)النحو: 

وامرأتي ياقر؟ قوال: كوذل  ي ينعو  موا  قال: رك أّنل يهللاون لي يالم، وقد بل ني الخبر"

 ".يشاء

 (40)آل امران: 

قالت: رك أنل يهللاون لي ولد ولو  يم،،وني مشور؟ قوال: كوذل  ي ي لوك موا يشواء. إذا "

         ".قتل أمرا  فإنما يقول له: ك . فيهللاون 

 (47)آل امران: 

قالوت: يوا ويلتوا وامرأته قائمة فتيهللات. فبشرناها مإسياق، وم  وراء إسياق يعقوك. "

 ؟".أألد وأنا يجوز وهذا معلي شي ا ؟ إن هذا لشيء يجيا! قالوا: أتعجبي  م  أمر ي

 (73-71)دوع: 

إن مث  يي،ل يند ي كمث  آدم، خلقه م  تراك، و  قال لوه: كو  فيهللاوون. اليوك مو  "

 (60-59)آل امران:            ".رب ، فال تخ  م  الممتري 
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إسرائي  أني قد ج تخ  مآية م  ربهللا : أني أخلك لخ  م  ال ي  كهي وة ورسوال  إلل بني "

 -موإذن ي–وأبرئ امكمه وامبور  وأحيوي المووتل  -مإذن ي–ال ير، فاننخ فيه، فيهللاون طيرا  

 ".وأنب خ  مما تاكلون وما تدخرون في بيوتخ . إن في ذل  آلية لخ ، إن كنت  منمني 

 (49)آل امران: 

قوال: أّنول يييوي هوذه ي معود  -وهوي خاويوة يلول يروشوها – يلل قريوة أو كالذي مرّ "

موتها؟ فاماته ي مائة يام و  معثه. قال: كو  لبثوت؟ قوال: لبثوت يوموا  أو معوض يووم! قوال: بو  

ولنجعلوو  آيووة –لبثووت مائووة يووام! فووانلر إلوول طعاموو  وشوورام  لوو  يت،وونه. وانلوور إلوول حمووارك 

نشزها و  نخ،وها ليما . فلما تبي  له، قال: أيلوُ  أن ي يلول وانلر إلل العلام كيف ن -للناس

              ". ك  شيء قدير

 (259)البقرة: 

قووالوا: حرقوووه وانصووروا آلهووتخ  إن كنووت  فووايلي . قلنووا: يووا نووار كوووني بووردا  وسووالما  يلوول "

      ".إبراهي . وأرادوا مه كيدا  فجعلناه  امخ،ري 

 (70-68)األنبياذ: 

ا توووراءى الجمعوووان قوووال أصوووياك موسووول: إنوووا لمووودركون. قوووال: كوووال إن معوووي ربوووي فلمووو"

 ".سيهدي . فاوحينا إلل موسل أن اضرك معصاك البير، فاننلك فخان ك  فرق كال ود العلي 

 (63-61)الشعراذ: 

            " ال تدري لع  ي ييدث معد ذل  أمرا  "… 

 (1)الطالق: 

المشلي ة اإلل يلة، والد  تقيلددا بقيلد ملا، مملا إلخطلر الل  ودي ا. وديل ا. مملا إلقلرر االقلة 

 اليمر البشري، مما إلحسبه قانونًا الزما، وحتمية ال فماك من ا..

فلللي هلللورة  –الللاعة  –وفلللي الوقللل  ساتللله للللاذ  اإلراعة اإلل يلللة الملللدبرة، عن تتبلللده للنلللاس 

   وفق ا، ويتعلاملوا ملج نوامي" مطرعة، وسنت  ارية، إلملمون عن يرقبودا، ويدركودا، وييييوا حيات

اليقللة،  -مللج دلل ا –المللون اللل  عساسلل ا.. اللل  عن يبقلل  فللي تصللورد  ومشللاارد  عن مشللي ة هللا 
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تبللدع مللا تشللاذ، وعن هللا إليعللو مللا يريللد، ولللو للل  إليللت  اريللًا اللل  مللا ااتللاعوا دلل  عن يللروا المشللي ة 

عن دللل ه  -ذ السلللنت كل لللاورا–متوليلللة فيللله، ملللت السلللنت المقلللررة والنلللوامي" المطلللرعة. فسلللنهة كللل ل  

وملللت ثللل  يو للله هللا األبصلللار  –المشلللي ة مطلقلللة، م ملللا تولللل  فلللي نلللوامي" مطلللرعة وسلللنت  اريلللة 

بقلدر ملا إلملل  اإلعراك  –والبصائر إل  تدبر سننه في المون، والتعامو مع ا، والنظر في مبالت لا 

 واالنتياع ب  ا النظر في الحياة الواقعة: -البشري 

 يوواتي مالشومم موو  المشورق. فووات بهوا موو  الم ورك فبهووت الووذي قوال إبووراهي : فوإن ي"

                ".كنر

 (258)البقرة: 

 ".                ال الشمم ينب ي لها أن تدرك القمر وال اللي  سابك النهار"

 (40)إل": 

      ".سنة ي في الذي  خلوا م  قبل  ول  تجد ل،نة ي تبديال  "

 (62)األحزاب: 

 ".خلت م  قبلخ  سن ، ف،يروا في امر  فانلروا كيف كان ياقبة المهللاذبي قد "

 (137)آل امران: 

أو ل  يهد له  ك  أهلخنا قوبله  مو  القورون يمشوون فوي م،واكنه ؟ إن فوي ذلو  آليوات "

               م"أفال ي،معون 

 (26)السودة: 

نتقمنوا مو  الوذي  أجرمووا. ولقد أرسلنا م  قبل  رسال  إلل قوومه ، فجواءوه  مالبينوات فا"

              ".وكان حقا  يلينا نصر المنمني 

 (47)الرو : 

ولقد أهلخنا القرون م  قبلخ  لما للموا، وجاءته  رسله  مالبينات، وموا كوانوا لينمنووا. "

              ".كذل  نجزي القوم المجرمي 

 (13)يون": 
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  بركات مو  ال،وماء وامر ، ولخو  كوذبوا، ولو أن أه  القرى آمنوا واتقوا لنتينا يليه"

         "فاخذنه  مما كانوا يهللا،بون 

 (96)األارا :  

وبيت ثبا  السنت واالقة المشي ة، إلقي الضمير البشري الل  ار  ثابتلة مسلتقرة، إلعملو 

في للا، ودللو إلعللل  ابيعللة األر ، وابيعللة الطريلللي، وغاإلللة السللعي، و للزاذ الحركللة. ويتعللر  إلللل  

ن، وسللنت الحيللاة، وااقللا  األر ، وينتيللج ب للا وبتواربلله الثابتللة في للا مللن ج المللي نللوامي" المللو 

ثاب . وفي الوق  ساته إلعليا موهلول اللرو  بلاهلل، معللي القللا بمشلي ته ال إلسلتمثر الي لا للي ًا، 

وال إلستبعد الي ا لي ًا، وال يي " عما  ض   الواقج عبدًا. إلعيا اليي التصور، غير محصور في 

محصورة في ام ودي ا ال يتبلد  -سبحانه–دإلة، إلضج في ا نيسه، ويتصور عن مشي ة هللا قوالا حدي

 حسه، وال إلضمأر ر ا ه، وال إلعيا في إلي ميرورم

والمسللللل  إلأخلللل  باألسللللباب، ألنلللله مللللأمور باألخلللل  ب للللا، ويعمللللو وفللللي السللللنة، ألنلللله مللللأمور 

سببا  والنتائج. ف و يرع األمر كلله بمرااات ا. ال ألنه إلعتقد عن األسباب والوسائو دي المنش ة للم

إلللل  خلللالي األسلللباب، ويتعللللي بللله وحلللده ملللت وراذ األسلللباب، بعلللد ععاذ وا بللله فلللي الحركلللة والسلللعي 

 والعمو واتخاس األسباب .. اااة ألمر هللا.

ودي ا ينتيج المسل  بثبا  السنت في بناذ تواربه العلمية وارائقه العملية، فلي التعاملو ملج 

وااقاته ومدخراته. فال إليوته ليذ مت مزاإلا العلو  التوريبية والطرائي العملية. ودو المون وعسراره 

فلللي الوقللل  ساتللله موهلللول القللللا بلللاهلل، حلللي القللللا ب للل ا االتصلللال. موهلللول الضلللمير بالمشلللاار 

األعبية األخالقية، التي ترفج العملر وتباركله وتزكيله، وتسلمو بالحيلاة اإلنسلانية إلل  عقصل  المملال 

 ل ا في األر ، وفي حدوع ااقة اإلنسان.المقدر 

والتللوازن بلليت موللال المشللي ة اإلل يللة الطليقللة، وموللال المشللي ة اإلنسللانية المحللدوعة.. ودللي 

القضية المش ورة في تاري  الودل في العال  كلله، وفلي المعتقلدا  كل لا، وفلي اليلسليا  والوثنيلا  

 ر.  ل  باس  قضية "القضاذ والقدر" عو الوبر واالختيا
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ويثبل  ل لا اليااليلة التلي ال فااليلة  - ملا عسللينا–واإلسال  يثبل  للمشلي ة اإلل يلة الطالقلة 

وفلي  –كما بينهلا سلل  فلي خاهلية الشلمول وكملا سليوئ فلي خاهلية اإلإلوابيلة  –سوادا، وال مع ا 

 –كمللا سنيصللو سللل  فللي خاهللية "اإلإلوابيللة"  –الوقلل  ساتلله يثبلل  للمشللي ة اإلنسللانية، اإلإلوابيللة 

يوعو لإلنسان الدور األول في األر  وخالفت ا. ودو عور ضخ ، إلعطي اإلنسلان مركلزًا ممتلازًا و 

فللي نظلللا  الملللون كلللله، ويمنحللله مولللااًل دلللائاًل للعملللو واليااليلللة والتلللأثير. ولملللت فلللي تلللوازن تلللا  ملللج 

. وسللل  االاتقللاع بطالقللة المشللي ة اإلل يللة، وتيرعدللا باليااليللة الحقيقيللة، مللت وراذ األسللباب الظللادرة

بااتبار عن النشلاط اإلنسلاني دلو عحلد دل ه األسلباب الظلادرة. وبااتبلار عن و لوع اإلنسلان ابتلداذ، 

وإراعته وامله، وحركته ونشااه، عاخو في نطاق المشي ة الطليقة، المحيطلة ب ل ا الو لوع وملا فيله 

 ومت فيه )ال  نحو ما سنيصو في خاهية "اإلإلوابية"(.

 المري :ويقرع اإلنسان في القرآن 

ما أصواك مو  مصويبة فوي امر  وال فوي أنن،وهللا  إال فوي كتواك مو  قبو  أن نبرأهوا إن "

              ".ذل  يلل ي ي،ير

 (22)الحديد:  

 "ق : ل  يصيبنا إال ما كتا ي لنا هو موالنا، ويلل ي فليتوك  المنمنون "

 (51)التوبة: 

وإن تصبه  سي ة يقولووا هوذه مو  ينودك. وإن تصبه  ح،نة يقولوا: هذه م  يند ي. "

          ".ق : ك  م  يند ي. فمال هنالء القوم ال يهللاادون ينقهون حديثا  

 (78)النساذ: 

 ".ق : لو كنت  في بيوتخ  لبرز الذي  كتا يليه  القت  إلل متاجعه "

 (154)آل امران: 

         ".أينما تخونوا يدركهللا  الموت، ولو كنت  في بروج مشيدة"

 (78)النساذ:  

 ويقرع ك ل  في الوانا اآلخر:
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           ".إن ي ال ي ير ما مقوم حتل ي يروا ما مانن،ه "

 (11)الراد: 

 ".ذل  مان ي ل  ي  م يرا  نعمة أنعمها يلل قوم حتل ي يروا ما مانن،ه "

 (53)األنيال: 

 ".ب  اإلن،ان يلل نن،ه مصيرة، ولو ألقل معاذيره"

 ".وما سواها. فالهمها فجورها وتقواها. قد أفلا م  زكاها. وقد خاك م  دساهاوننم "

 (10-7)الشم": 

          ".وم  يهللا،ا إوما  فإنما يهللا،به يلل نن،ه"

 (111)النساذ: 

 ث  إلقرع بعد د ا وسل :

كال إنوه توذكرة. فمو  شواء ذكوره. وموا يوذكرون إال أن يشواء ي، هوو أهو  التقووى وأهو  "

           .الم نرة"

 (56-54)المدثر: 

 ".إن هذه تذكرة فم  شاء ات ذ إلل ربه سبيال. وما تشاءون إال أن يشاء ي"

 (30-29)اإلنسان: 

أو لما أصابتخ  مصيبة قد أصبت  مثليها قلت : أّنل هذا؟ ق : هوو مو  ينود أنن،وهللا ، إن "

    ه".ي يلل ك  شيء قدير. وما أصامهللا  يوم التقل الجمعان فبإذن ال 

 (166-165)آل امران: 

إلقرع اإلنسان عمثلال دل ه الموموالا  المنوالة الثالثلة، فيلدرك من لا سلعة مي لو  "القلدر" فلي 

التصلللور اإلسلللالمي، ملللج بيلللان المولللال الللل ي تعملللو فيللله المشلللي ة اإلنسلللانية فلللي حلللدوع دللل ا القلللدر 

 المحي .



 

-122- 

وللل  تعللد إال بللالحيرة  -ةفللي دلل ه القضللي–لقللد ضللرب  اليلسلليا  والعقائللد المحرفللة فللي التيلله 

والتخلي . بما في سل  مت خاضوا في د ه القضية مت متملمي المسلميت عنيس  .. سل  عن   قلدوا 

 من ج اليلسية اإلغريقية، ع ثر مما تأثروا بالمن ج اإلسالمي، في االف د ه القضية.

لله األمللر بم ي للو  دلل ا فللي التصللور اإلسللالمي ليسلل  دنللاك "مشلليلة" فللي الحقيقللة، حلليت يوا ن

 التصور وإإلحائه:

إن قدر هللا في الناس دو ال ي ينشئ ويخلي كو ما ينشأ وما إلأخلي مت األحداا واأللياذ 

للر  حيللاة النللاس ويييهي للا. لللأن   فللي دلل ا لللأن دلل ا الو للوع كللله.. كللو  واألحيللاذ .. ودللو اللل ي إلصه

اس يتحقلي ملت خللالل لليذ فيله مخللوق بقللدر، وكلو حركلة تللت  فيله بقلدر .. ولمللت قلدر هللا فلي النلل

 إراعة الناس وامل   في سا  عنيس  ، وما إلحدثون في ا مت ت ييرا .

           ".إن ي ال ي ير ما مقوم حتل ي يروا ما مانن،ه "

 (11)الراد: 

وكللون ملللرع األملللر كلللله إلللل  المشلللي ة اإلل يلللة المطلقلللة، ال يبطلللو دللل ا وال إلعطلللله. فلللاألمران 

اللللنص القرآنلللي الواحلللد، كملللا رعينلللا فلللي الموموالللة الثالثلللة ملللت دللل ه إلوي لللان موتمعللليت عحيانلللًا فلللي 

 النماسف.

ونحللت إنمللا نيتللر  التعللار  والتنللاقص، حلليت ننظللر إللل  القضللية بتصللور معلليت نصللوغه 

ملللت انلللد عنيسلللنا، الللت حقيقلللة العالقلللة بللليت المشلللي ة المبلللره، وحركلللة اإلنسلللان فلللي نطاق لللا. إال عن 

نا في د ا األملر ملت مقلررا  اقليلة سلابقة. بلو عن نسلتمد المن ج الصحيو: دو عال نستمد تصورات

مت النصوص مقرراتنا العقلية في مثو د ه الموضواا ، وفيملا تقصله الينلا النصلوص ملت للأن 

 التقديرا  اإلل ية، في موال ال ي ال عليو لنا فيه، غير ما إلطلعنا هللا اليه منه ..

 قال: "وما إلشاذون إال عن إلشاذ هللا" .. ف و قال: "فمت لاذ اتخ  إل  ربه سبياًل" .. ودو

ب  اإلن،ان يلل نن،ه مصيرة ولو ألقل معاذيره" .. وهو قال: "فم  يرد ي أن ودو قال: "

يهديه يشرد صدره لإلسالم، وم  يرد أن يتله يجع  صدره ضيقا  حرجا  كانما يصّعد في 

 (125)األنعا :                                            ".ال،ماء
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         ".وما رب  ملالم للعبيديسه: "ودو قال في الوق  ن

 (46)فصل : 

ملت عن  –وفي تصور المسل  إلل ه وادله في  زائه، وللمول مشلي ته وقلدره  –فال بد إسن 

تمللون حقيقللة النسللا بلليت مللدلوال  دلل ه النصللوص فللي حسللاب هللا، مللت لللأن ا عن تسللمو لإلنسللان 

ليلي والولزاذ، عون عن يتعلار  دل ا القلدر بقدر مت اإلإلوابيلة فلي االتولاه والعملو، إلقلو  اليله التم

 مج موال المشي ة اإلل ية المطلقة، المحيطة بالناس واأللياذ واألحداا.

  يي؟

 يييللا  فعللو هللا كل للا، وكيييللا  اتصللال مشللي ته بمللا يللراع خلقلله وإنشللا ه كل للا.. لللي" فللي 

 –ي، والتدبير المطلي مقدور العقو البشري إعرا  ا. والتصور اإلسالمي إلشير بترك ا للعمو المطل

فللالتيمير البشللري المحللدوع بحللدوع الزمللان  –مللج الطمأنينللة إللل  تقللدير هللا وادللله ورحمتلله وفضللله 

لا ودل ه الميييلا ، وللي"  والميان، وبالتأثرا  الوقتية وال اتية، لي" دلو الل ي يلدرك مثلو دل ه النهسن

النشللاط اإلنسللاني. إنمللا دلل ا كللله دللو اللل ي إلحيلل  فللي العالقللا  واالرتبااللا  بلليت المشللي ة اإلل يللة و 

متللروك لللإلراعة المللدبرة المحيطللة والعللل  المطلللي المامللو .. متللروك هلل اللل ي إلعللل  حقيقللة اإلنسللان، 

وتركيا كينونته، وااقا  فطرته وامله الحقيقي، ومده ما فيله ملت االختيلار، فلي نطلاق المشلي ة 

  زاذ.المحيطة. ومده ما يترتا ال  د ا القدر مت االختيار مت 

وب  ا وحلده إلقلج التلوازن فلي التصلور، والتلوازن فلي الشلعور، واالام نلان إلل  الحركلة وفلي 

 من ج هللا، والتطلج مع ا إل  حست المصير.

   ل  الحال فيما إلسمونه: "مشيلة الشر واألل ".

 ليس  دناك مشيلة مت و  ة النظر اإلسالمية لألمر.

واملو. وإن اآلخلرة عار حسلاب و لزاذ. والحيلاة فلي إن اإلسال  إلقول: إن الدنيا عار ابلتالذ 

دلل ه األر  مرحلللة محللدوعة فللي الرحلللة الطويلللة. ومللا إلقللج لإلنسللان فللي دلل ه األر  لللي" خاتمللة 
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الحساب وال ن اإلة المطا . إنما دو مقدمة ل لا ملا بعلددا. واختبلار تقلدر لله عر تله دنلاك فلي عار 

 الحساب.

 ه المشلليلة فللي الضللمير البشللري، وييسللا فيلله ب ل ا إلحللو اإلسللال  الوانللا الشللعوري مللت دلل

الطمأنينة واالستقرار. فاألل  ال ي يلقاه الخيهر في د ه األر  مت  راذ و وع الشر والنقص في لا، 

لي" دو كو نصيبه، ف ناك النصيا ال ي إلعاعل بيت كيتي الميزان في لطري الرحللة، والشلطران 

 ملا حيل  واحلد ال ينلد الت المله لليذ وال إلختلو موهوالن. تسيطر الي ما إراعة واحدة. ويحي  في

 في ميزانه ليذم

ودلللي عن … ثلل  دلللو إلخاالللا الحقيقلللة الشلللعورية التلللي إلوللددا اإلنسلللان فلللي عاملللال ضلللميره 

 –لللعور المللممت الخيهللر اللل ي إلحقللي مللن ج هللا فللي حياتلله، ويوادللد لتحقيقلله فللي حيللاة البشللر، إلوللد 

رًا مياف لًا ملت الرضل  والسلعاعة فلي دل ه اللدنيا، للعو  –ودو إلعاني األل  ملت  انلا الشلر واألللرار 

قبو عن إلود  زاذه الملدخر لله فلي اآلخلرة. للعورًا نالل ًا الت إحساسله بأنله يرضل  هللا فيملا إليعلو، 

ودلللي لللل اعة ملللت سا  البنيلللة الحيلللة، وملللت ابيعلللة اليطلللرة … وعن هللا يرضللل  الللت   لللاعه الخيهلللر 

نسللللان، إلوللللد  للللزاذه الحاضللللر فللللي كيللللا  الشللللر البشللللرية، اللللل  عن هللا  عللللو التمللللويت اليطللللري لإل

والبااو، ونصرة الخيلر والحلي، وعن لله ملت التل اسة الميلا  فلي دل ا الطريلي،  لزاذ ساتيلًا ملت كيانله 

اللللداخلي، فلللي سا  اللحظلللة التلللي يتحملللو في لللا األلللل ، ودلللو يوا للله الشلللر والباالللو، وييافح ملللا ملللا 

ان إلل  حسلت الولزاذ فلي اللدنيا واآلخلرة. استطاع. وعن العو  كامت في سا  اليطرة وفي االام ن

 ول  ا االام نان عثره حت  قبو يو  الحساب الختامي في عار الحساب.

 ".الذي  آمنوا وت م   قلوبه  بذكر ي. أال بذكر ي ت م   القلوك"

 (28)الراد: 

 "أفم  شرد ي صدره لإلسالم فهو يلل نور م  ربه؟ فوي  للقاسية قلوبه  م  ذكر ي

 ".أول   في ضالل مبي 

 (22)الزمر: 
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إن الووذي  قووالوا: ربنووا ي وووو  اسووتقاموا تتنووزل يلووويه  المالئخووة أال ت ووافوا وال تيزنووووا، "

وأمشروا مالجنة التي كنت  تويدون. ني  أولياؤك  في الييواة الودنيا وفوي اآلخورة. ولخو  فيهوا موا 

   ".حي تشتهي أنن،هللا ، ولخ  فيها ما تديون. نزال  م  ينور ر 

 (32-30)فصل : 

   ".وال تهنوا وال تيزنوا وأنت  اميلون إن كنت  منمني "

 (139)آل امران: 

ق : ه  تربصون بنا إال إحدى الي،نيي ، وني  نتربص مهللا  أن يصيبهللا  ي معذاك م  "

 ".ينده أو مايدينا. فتربصوا إنا معهللا  متربصون 

 (52)التوبة: 

شأ انله ملت األلل  فلي كلو هلورة. ولملاسا يو لد، وهللا قلاعر عما و وع الشر في ساته، وما ين

ال  عال يو لده ابتلداذ، وللو للاذ ل لده النلاس  ميعلًا، وللو للاذ لخللي النلاس كل ل  م تلديت ابتلداذ 

 ؟؟؟ عما د ا السمال فال موضج له البتة في التصور اإلسالميم 

 –يت عو ات غير اريقه ات اريي د ا الد –إن هللا قاعر ابعًا ال  تبديو فطرة اإلنسان 

عو خلقه بيطرة عخره. ولمنه لاذ عن إلخلي اإلنسان ب  ه اليطرة وعن إلخلي الملون الل  دل ا النحلو 

الل ي نلراه. وللي" ألحللد ملت خلقله عن إلسلأله لمللاسا للاذ دل ا؟ ألن عحلدًا مللت خلقله للي" إل لًام ولللي" 

للملون. ولمقتضليا  دل ا النظلا  فلي للنظا  الملي –وال إميان العل  واإلعراك  –لدإله العل  واإلعراك 

 ابيعة كو كائت في د ا الو وع، وللحيمة المامنة في خلقه كو كائت بطبيعته التي خلي الي ا.

وهللا وحلده دلو اللل ي إلعلل ، لنلله وحلده دللو الل ي خللي المللون وملت فيلله وملا فيلله، ودلو وحللده 

 للخلي فينش ه فيه:ال ي يره ما دو خير فينش ه ويبقيه، ودو وحده ال ي إلقدر عحست وضج 

          ".فتبارك ي أح،  ال القي "

 (14)المممنون: 

        ".الذي أي ل ك  شيء خلقه و  هدى"

 (50)اه: 
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لول ي إولو شاء ي لجعلخو  أموة واحودة، ولخو  ليبلووك  فيموا آتواك ، فاسوتبقوا ال يورات "

           ".مرجعهللا  جميعا ، فينب خ  مما كنت  فيه ت تلنون 

 (48)المائدة:  

ولوووووال دفوووو  ي النوووواس معتووووه  بووووبعض لن،وووودت امر . ولخوووو  ي ذو فتوووو  يلوووول "

              ".العالمي 

 (251)البقرة:  

          ".ونبلوك  مالشر وال ير فتنة، وإلينا ترجعون "

 (35)األنبياذ: 

اع .. الملللممت مال ال إلسللأله مللممت  للاع، وال إلسللأله ملحللد  للسلل -ي دلل ا المقللا فلل-"ولمللاسا، 

 –اللل ي إلعرفلله مللت التصللور اإلسللالمي ب اتلله وهللياته  –الوللاع ال إلسللأله، ألنلله ع ثللر ععبللًا مللج هللا 

 الوألنله ع ثللر معرفللة بملده إعرا لله البشللري الل ي للل  ي يللأ للعملو فللي دلل ا المولال .. والملحللد الوللاع 

 -سلبحانه–عن دل ا للأنه إلسأله ك ل . ألنه ال إلعتر  باهلل ابتداذ فإن ااتر  بألوديته ار  مع ا 

 وعن د ا مقتض  علوديته، وعن اختياره د ا دو الخير قطعًا.

ولمنلله سللمال إلسلللأله ميللابر لولللوف، عو مللائج دلللازل .. ومللت ثللل  ال إلوللوز المضلللي معلله فلللي 

محاولللة تبريللر دلل ا الواقللج بمعللايير اقليللة بشللرية، ألنلله بطبيعتلله ع بللر مللت مسللتوه العقللو البشللري، 

إلعمللو فيلله العقللو. فللإعراك عسللباب دلل ا الواقللج إلقتضللي عن إليللون اإلنسللان وعوسللج مللت الموللال اللل ي 

إل للًا. ولللت إليللون اإلنسللان إل للًا. وال بللد للله مللت عن إلسللله  ب لل ه البدي يللة الواقعيللة، ويسللل  بمقتضلليات ا 

 .(1)  ل 

الشللر والضللالل دللو مللا يللدفج إللل  و  -فأمللا البااللث اللل  الشللر، وتعللر  اإلنسللان لضلل طه

فاإلسللال  إلقللرر عنلله عضللعي مللت عن إليللون مسلللطًا اللل  اإلنسللان تسلللي  ق للر وغلبللة..  –والخطي للة 

إنما دو تسللي  امتحلان وابلتالذ، ف لو يتمثلو فلي المعركلة بليت اإلنسلان والشليطان. وعون الشليطان 

 بينيه. وال لبة في د ه المعركة حا ز قوي مت اإلإلمان وسكر هللا واالستعاسة به، واللياس
                                                           

 .43( ترا ج خاهية "الربانية" ص1)
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قووال: رك ممووا أيووويتني مزيوون  لهوو  فووي امر ، وميوووينه  أجمعووي . إال يبووادك موونه  "

الم لصي . قال: هذا صراط يلوّي م،وتقي . إن يبوادي لويم لو  يلويه  سول ان. إال مو  اتبعو  

                  ".م  ال اوي 

 (42-39)الحور: 

ينخ  مني هدى، فم  ابتو  هوداي قال: اهب ا منها جميعا : معتهللا  لبعض يدو. فاما يات"

فال يت  وال يشقل، وم  أير  ي  ذكري فإن له معيشة ضونخا ونيشوره يووم القياموة أيمول. 

قووال: رك لوو  حشوورتني أيموول وقوود كنووت مصوويرا؟ قووال: كووذل  أتتوو  آياتنووا فن،وويتها، وكووذل  اليوووم 

          ".تن،ل

 (126-123)اه: 

دك  ويد اليك، وويدتخ  فاخلنتخ . وموا كوان وقال الشي ان لما قتل اممر: إن ي وي"

 ".لي يليهللا  م  سل ان. إال أن ديوتخ  فاستجبت  لي. فال تلوموني ولوموا أنن،هللا 

 (22)إبرادي : 

فإذا قرأت القرآن فاستعذ ماهلل م  الشوي ان الورجي  .. إنوه لويم لوه سول ان يلول الوذي  "

 ".ولونه والذي  ه  مه مشركون آمنوا ويلل ربه  يتوكلون. إنما سل انه يلل الذي  يت

 (100-98)النحو: 

             ".إن كيد الشي ان كان ضعينا  "

 (76)النساذ: 

دلو الل ي إلخللي كلو إنسلان. باسلتعداعا   -سلبحانه–ث  إنه يبق  بعد سلل  عنله إسا كلان هللا 

ب هللا معينة، دي التي توعلله إلميلو إلل  الخيلر وال لده، عو إلميلو إلل  الشلر والضلالل، فميلي إلعل 

 الشرير الضال، وييافئ الخيهر الم تدي، في الدنيا عو في اآلخرة سواذ؟

–إلقابلللله ويصلللححه ملللا إلقلللرره القلللرآن ملللت عن هللا  -فلللي هلللورته دللل ه –ودلللو سلللمال خلللاعع 

خلي اإلنسان ابتداذ في عحسلت تقلوي ، وعنله ال يلزول الت ميانله دل ا إال ب يلتله الت هللا.  -سبحانه
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ملج االسلتعانة بلاهلل، الل ي إلعليت –. وعن فيه االسلتعداع للتلر يو واالختيلار وعنه مبتلي بالخير والشر

 مت إلوادد لرضاهم

لقد خلقنا اإلن،ان في أح،  تقووي . وو  رددنواه أسون  سوافلي . إال الوذي  آمنووا ويملووا "

             ".الصاليات. فله  أجر يير ممنون 

 (6-4)التيت: 

 ".واها. قد أفلا م  زكاها. وقد خاك م  دّساهاوننم وما سّواها، فالهما فجورها وتق"

 (10-7)الشم": 

إنا خلقنا اإلن،ان م  ن نة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا  مصيرا . إنا هديناه ال،بي  إموا "

            ".شاكرا  وإما كنورا  

 (3-2)اإلنسان: 

وأموا  إن سعيهللا  لشوتل .. فاموا مو  أي ول واتقول، وصودق مالي،ونل، ف،ني،وره للي،ورى "

          ".م  م   واست نل، وكذك مالي،نل، ف،ني،ره للع،رى 

 (10-4)الليو: 

       ".والذي  جاهدوا فينا لنهديّنه  سبلنا وإن ي لم  المي،ني "

 (69)العنمبو : 

ويقابلله كلل ل  ويصللححه مللا سللي تقريللره مللت عن قلدر هللا فللي النللاس يتحقللي فللي   مللت خللالل 

 وفي الحياة مت حول  .إراعت   في سا  عنيس  ، 

 ويرع األمر في الن اإلة إل  ما عسلينا مت الحديث ات قدر هللا في مطلج د ه اليقرة.

اللل  عن التصللور اإلسللالمي إلعلهلل  المسللل  عن هللا فللر  اليلله تمللاليي واضللحة، ون للاه اللت 

يلا عمور ك ل  واضحة. ود ه وتل  محدعة ال لب ة في لا وال غلبا. ميشلوفة للعلل  اإلنسلاني ال غ

في ا وال مو ول. ود ه وتل  دي التي إلحاسبه الي لا. عملا عملر ال يلا والقلدر وملا دلو مخبلوذ وراذ 

النظر، فأمور ل  إليلي هللا المسل  بالبحلث في لا، ولل  إللأمره بشليذ يتعللي ب لا، غيلر االاتقلاع بقلدر 

 هللا خيره ولره.
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–ملاليي الواضلحة ومت ث  فطريي المسل  الواضو محدع مسلتقي  .. اريقله عن يلن ص بالت

وعن إلوتنا النوادي المحدعة كما نأ ي. وعن إلشت و بمعرفلة ملا عملر هللا بله، وملا ن ل   -ما استطاع

 هللا انه. وال يبحث في ليذ وراذدما مت عمر ال يا المحووب ات إعرا ه المحدوع.

ري ات لييليه لي ًا إلعل  عن ال ااقة له به، عو عنه ممنوع بمانج ق  -سبحانه–وما كان هللا 

لين اه ات ليذ، إلعل  عن ال ااقة له باالمتناع انه، عو عنه  -سبحانه–الن و  به. وما كان هللا 

 مدفوع بدافج ق ري ال إلقاو  إلتيانهم

 (286)البقرة:        ".ال يهللالف ي نن،ا  إال وسعها. لها ما ك،بت ويليها ما اكت،بت"

هللاي أمرنوووا بهوووا. قووو  إن ي ال يوووامر وإذا فعلووووا فاحشوووة قوووالوا: وجووودنا يليهوووا آماءنوووا "

مالنيشاء أتقولون يلل ي ماال تعلمون؟ ق  أمر ربي مالق،  وأقيموا وجوههللا  يند ك  م،وجد. 

              ".واديوه م لصي  له الدي 

 (29-28)األارا : 

 وما يممت باهلل مت ال يممت بأن هللا ال إليليه بشيذ فلوق ااقتله، وال ين لاه الت لليذ للي"

 في مقدوره االنت اذ انه .. وفي د ه المياإلة.

ب  ا يت  التوازن في االاتقاع والشعور، كما يت  التوازن في النشاط والحركة. فيثير التصور 

اإلسللالمي فللي الضللمير الرغبللة فللي الخيللر واالسللتقامة، وفللي الحركللة واليااليللة. مللج االسللتعانة بللاهلل 

 ال ي بيده كو ليذ.

اإلر اذ والسلبية، واإلحاللة الل  مشلي ة هللا فلي المعصلية، عو الشللو وب  ا إلقطج التعطيو و 

والومللوع والسلللا.. وقللد اللل  عن هللا ال يرضلل  لعبللاعه الميللر. وعنلله ال إلحللا عن تشلليج الياحشللة فللي 

اللل يت آمنللوا. وال يرضلل  عن يتللرك المنمللر بللال   للاع، وال عن يتللرك الحللي بللال نصللرة، وال عن تتللرك 

ال  عن اإلنسان في د ه الدنيا لالبتالذ بالخير والشر، ولالمتحان في كلو األر  بال خالفة. وقد 

حركللة وكللو حالللة. وعنلله موللزي اللل  الحسللنة واللل  السللي ة فللي عار الحسللاب والوللزاذ.. وعنلله كلل ل  

مستخلي في د ه األر ، وعن له ميانه في د ا المون، وله عوره في ما إلقج في د ه األر  ملت 
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فمثلللاب. وإملللا نا لللو التبعلللة  -وفلللي ملللن ج هللا –نلللادص ب للل ه الخالفلللة ت ييلللر وتطلللوير. وعنللله إملللا 

 فمعاقا. ولو كان النمول خوفًا مت التبعة، وفرارًا مت االبتالذم

والتلللوازن بللليت ابوعإللللة اإلنسلللان المطلقلللة هلل، ومقلللا  اإلنسلللان الملللري  فلللي الملللون.. وقلللد سلللل  

ي تعلاور  المل ادا والمعتقلدا  التصور اإلسالمي في د ا الصدع مت كلو ال لزا  واألر حلا  التل

 والتصورا  .. ما بيت تأليه اإلنسان في هوره المثيرة. وتحقير اإلنسان إل  حد الزراإلة والم انة.

إن اإلسال  يبدع فييصو فصاًل تامًا كاماًل بيت حقيقة األلودية، وحقيقة العبوعإلة. وبيت مقا  

ئص العبوعإلللة. بحيللث ال تقللو  لللب ة عو األلوديللة ومقللا  العبوعإلللة. وبلليت خصللائص األلوديللة وخصللا

 غبا حول د ا اليصو الحاس  الواز :

 فال إلشاركه عحد في مادية عو حقيقة.… "ليم كمثله شيءهللا" 

 " فال إلشاركه عحد في و وع.هو امول واآلخر واللاهر والباط وهللا "

 حد في بقاذ." .. فال إلشاركه عك  م  يليها فان، ويبقل وجه رب  ذو الجالل واإلكرامو "

 " .. فال إلشاركه عحد في سلطان.ال ي،ال يما ينع  وه  ي،الون وهللا "

 " .. فال إلشاركه عحد في خلي.خالك ك  شيءو "

 " .. فال إلشاركه عحد في رزق.ي يب،  الرزق لم  يشاء ويقدرو "

 " .. فال إلشاركه عحد في ال .هللاي يعل  وأنت  ال تعلمون و "

 " .. فال إلشاركه عحد في مقا .دول  يهللا  له كنوا  أح"

؟ " .. فللال إلشللاركه عحللد فللي أم لهوو  شووركاء شووريوا لهوو  موو  الوودي  مووا لوو  يوواذن مووه ي"

 ودي ا في كو خاهية مت خصائص األلودية.… التشريج للناس 

 واإلنسان ابد هلل كيو مخلوق في د ا الو وع.

اليلله –منيسللة اللت المسللو ابللد ال إلشللارك هللا فللي حقيقللة وال خاهللية.. ولللي" كمللا تقللول ال

 إن له ابيعة الدوتية هافية، عو الدوتية ناسوتية، ال  اختال  الم ادا والتصورا . -السال 

   " إن هو إال يبد انعمنا يليه وجعلناه مثال  لبني إسرائي "

 (59)الزخر : 
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  ".ل  ي،تنخف الم،ا أن يهللاون يبدا  هلل وال المالئخة المقربون "

 (172)النساذ: 

  . "  م  في ال،ماوات وامر  إال أتل الرحمان يبدا  إن ك"

 (93)مري : 

كلللري  الللل  هللا. فيللله نيخلللة ملللت رو  هللا. ميلللر  فلللي  –بعبوعيتللله دللل ه هلل  –ولملللت اإلنسلللان 

 عن إلسودوا له سووع التمري . –ود  اباعه المقربون  –المون، حت  ليأمر هللا المالئمة 

ا  موو  صلصووال موو  حمووا م،وونون. فووإذا سووّويته وإذ قووال ربوو  للمالئخووة: إنووي خووالك مشوور "

 ".ونن ت فيه م  روحي فقعوا له ساجدي . ف،جد المالئخة كله  أجمعون 

 (30-28)الحور: 

ودللو مسللتخلي فللي دلل ه األر ، مسللل  اللل  كللو مللا في للا، مسللخر للله األر  ومللا في للا 

 ومحسوب حسابه في تصمي  د ا المون قبو عن إليون:

جاي  في امر  خلينة. قالوا: أتجع  فيهوا مو  ين،ود فيهوا  وإذ قال رب  للمالئخة: إني"

وي،وون  الوودماء، ونيوو  ن،ووبا ميموودك ونقوودس لوو ؟ قووال: إنووي أيلوو  مووا ال تعلمووون. ويّلوو  آدم 

امسماء كلها، و  يرضه  يلل المالئخة، فقال: أنب وني ماسماء هنالء إن كنت  صادقي . قالوا: 

أنت العلي  اليهللاي . قوال: يوا آدم أنبو ه  ماسومائه . فلموا سبيان ! ال يل  لنا إال ما يلمتنا، إن  

أنباه  ماسمائه ، قال: أل  أقو  لخو : إنوي أيلو  ييوا ال،وماوات وامر ، وأيلو  موا تبودون وموا 

          ؟".كنت  تختمون 

 (33-30)البقرة:  

 (13)الواثية:         ".وس ر لخ  ما في ال،ماوات وما في امر  جميعُا منه"

 " ل في امر  رواسي أن تميد مهللا  وأنهارا  وسبال  لعلخ  تهتدون وألق" 

 (15)النحو: 

أل  تر ان ي س ر لخ  ما في امر ، والنل  تجري في البيور موامره. ويم،و  ال،وماء "

 (65)الحج:           ". أن تق  يلل امر  إال مإذنه؟ إن ي مالناس لرؤوف رحي 
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ي عرفلللج مقاماتللله، وفلللي خيلللر حاالتللله، حللليت إلحقلللي مقلللا  إليلللون فللل - ملللا عسللللينا–واإلنسلللان 

إليلللون فلللي عقلللو  حلللاال  فطرتللله، وعحسلللت حلللاال  كمالللله،  -فلللي دللل ه الحاللللة–العبوعإللللة هلل. إس عنللله 

 وعهدق حاال  و وعه.

فلي مقلا  اللوحي  -هل  هللا اليه وسلل –ومقا  العبوعإلة هلل دو ال ي وهي به رسول هللا 

ودللو اللل ي  عللله هللا غاإلللة الو للوع اإلنسللاني ودللو  -رنللا مللت قبللو مللا سك–ومقللا  اإلسللراذ والمعللراف 

 إلقول: "وما خلق  الوت واإلن" إال ليعبدون".

 مللا عن قيللا  النللاس فللي دلل ا المقللا ، دللو اللل ي إلعصللم    ميعللًا مللت ابوعإلللة العبيللد للعبيللد، 

 باد   فال ودو ال ي إلحيظ ل   كرامات    ميعًا، ال  اختال  مرا زد  الدنيوية، ودو ال ي يرفج 

ات االستمبار في األر  ب ير الحي، والعللو  -في الوق  ساته–تنحني إال هلل، ودو ال ي إلييي   

في ا واليساع، ويستويا في قلوب   التقوه للمول  الواحد، ال ي يتسلاوه عمامله العبيلد. ويلرفص عن 

سلطان مت هللا،  يدا  عحد العبيد لنيسه خصائص األلودية، فيشرع للناس في لمون حيات   ب ير

 ويوعو ساته مصدر السلطان، وإراعته لريعة لبني اإلنسانم

بلليت رفعللة اإلنسللان واظمتلله وكرامتلله  -فللي التصللور اإلسللالمي–ومللت ثلل  فإنلله ال تعللار  

 وتيرع هللا باأللودية وبخصائص ا  ميعًا. -سبحانه–وفااليته، وبيت ابوعيته هلل 

عن تخلج انه ابوعيته هلل، عو تضا   –وتمريمه اندما يراع رفج اإلنسان  –وال حا ة إسن 

إل  ناسوتيته الدوتية ليس  له، كما احتاف ر ساذ المنيسة والموامج المقدسلة عن إليعللوا، ليعظملوا 

 وييبِهروهم -اليه السال –ايس  

ولقوود كنوور الووذي  قووالوا: إن ي هووو الم،وويا ابوو  مووري . وقووال الم،وويا: يووا بنووي إسوورائي  "

ي وربهللاوو . إنووه موو  يشوورك موواهلل فقوود  حووّرم ي يليووه الجنووة. وموواواه النووار، ومووا ايبوودوا ي ربوو

لللالمي  م  أنصار. لقد كنر الذي  قالوا: إن ي والث والوة. وما م  إله إال إله واحد. وإن لو  

ينتهوا يما يقولوون ليمّ،وّ  الوذي  كنوروا مونه  يوذاك ألوي . أفوال يتوبوون إلول ي وي،وت نرونه؟ 

ينور رحي . ما الم،يا اب  مري  إال رسول قد خلت م  قبلوه الرسو ، وأموه صوديقه، كانوا  هللاي

 (75-72)المائدة:    ".ياكالن ال عام. انلر كيف نبي  له  اآليات، و  انلر أنل ينفخون 
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إذ قال ي يا يي،ل اب  مري ، أأنت قلوت للنواس: ات وذوني وأموي إلهوي  مو  دون ي؟ "

يهللاون لي أن أقول ما ليم لي ميك. إن كنت قلتوه فقود يلمتوه. تعلو  موا فوي قال: سبيان ! ما 

نن،ي، وال أيل  ما في نن، ، إن  أنت يالم ال يوك. ما قلت له  إال ما أمرتني مه: أن ايبدوا 

ي ربي وربهللا . وكنت يليه  شهيدا  ما دمت فيه ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيا يليه ، وأنت 

 ".إن تعذبه  فإنه  يبادك. وإن ت نر له  فإن  أنت العزيز اليهللاي يلل ك  شيء شهيد. 

 (118-116)المائدة: 

لوو  ي،ووتنخف الم،وويا أن يهللاووون يبوودا  هلل وال المالئخووة المقربووون. وموو  ي،ووتنخف يوو  "

            ." يبادته وي،تخبر ف،ييشره  إليه جميعا  

 (172)النساذ: 

كلما عريد تعظي  اإلنسان، وإاالن رفعة  -ال سبحانه وتع–  ل  ال حا ة إل  تص ير هللا 

مقامه في د ه األر ، وسيطرته وفااليته. وكلما فلتو هللا لإلنسلان فتحلًا فلي عسلرار الملاعة. وكلملا 

 سخر له ااقة مت ااقا  المونم

واإلنسان ليسا كيويت وال نديتم وال متصارايتم وال ير و عحددما ليشيو  -سبحانه–إن هللا 

 لا عحددما لي ز  اآلخرماآلخرم وال إل 

لقلد تركل  األسلااير اإلغريقيللة، واألسلااير العبريلة، دل ا التصللور القبليو التافله فلي عسدللان 

 األوروبييت. فظو إلسيطر ال  تصورات  ، حت  بعد ما عخلوا في المسيحيةم

األسطورة اإلغريقية التي تصور كبير اآلل ة "زيوس" غاضلبًا الل  اإللله "برومثيلوس" ألنله 

سللر النللار المقدسللة )سللر المعرفللة( وعاطللاه لإلنسللان، وراذ   للر كبيللر اآلل للة. اللل ي للل  إليللت سللرق 

يريد لإلنسان عن إلعر ، ل ال يرتيج مقامه في ب  مقا  كبير اآلل ة، وي ب  معه مقا  "اآلل ة"م ومت 

 ث  عسلمه إل  عفظج انتقا  وحش  رايام

بعلد  -إلأ و اإلنسان مت لورة الحياة،  واألسطورة العبرانية التي تصور اإلله خائيًا مت عن

فيصلبو كواحلد ملت اآلل لةم وملت ثل  إلطلرع اإلنسلان ملت الونلة، ويقلي   –ما ع و مت لورة المعرفلة 

 عونه لورة الحياة حراسًا لداعًا ول يا سيي متقلام
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واألسطورة التي عالق ا "نيتشه" ودلو يتخلب  تخلب  الصلرع فلي كتابله: "ديل ا قلال زراعلل " 

   اإلله" ومولد اإلنسان األال  )السوبرمانم(ليعلت "مو 

 "..كبرت كلمة ت رج م  أفواهه  إن يقولون إال كذما  "

إلأخللل  ميانللله الحقيقلللي عائملللًا فلللي دلللدوذ، وفلللي دلللواعة، وفلللي  -فلللي اإلسلللال  –إن اإلنسلللان 

مقلا . امأنينة .. إنه ابد هللا. وإنه ب  ه العبوعإلة ع ر  خلي هللا. ودلو فلي مقلا  العبوعإللة فلي عرفلج 

 وفي عسعد مقا . وفي عهلو مقا .

عن التصللللورا  األوربيللللة التللللي كمنلللل  في للللا تللللل   -مللللت دلللل ه الخاهللللية–ويبقلللل  عن نأخلللل  

التصللورا  األسللطورية المختليللة، وعخللل  فللي هللميم ا، بللو عخللل  فللي منللادج تيميردللا .. عن دلل ه 

 ادا وعفملار.. كل لا التصلورا  األوربيلة، وملا قلا  الي لا ملت منلادج التيميلر، وملا نلتج من لا ملت مل

مللج التصللور اإلسللالمي، ومنللادج اليمللر اإلسللالمية، وعن عي  -اهللطدامًا  للادرًا عو خييللاً –تصلطد  

اسلللتعارة ملللت تلللل  التصلللورا ، عو منلللادج التيميلللر، عو نتا  لللا ملللت المللل ادا واألفملللار، تحملللو فلللي 

القتبللاس من للا عو هللميم ا اللداذ ابيعيللًا للتصللور اإلسللالمي، ولليمللر اإلسللالمي، وال تصلللو بتاتللًا ل

االستعانة ب ا .. بو دي كالس  ال ي يتلي األنسوة، ويمسي األاضاذ، ويقتو في الن اإلة إسا كثلر 

 المقدارممم

والتوازن في االقة العبد بربه، بيت موحيلا  الخلو  والردبلة واالسلت وال، وموحيلا  األملت 

نللاس واألحيللاذ، تومللج بلليت دلل ا والطمأنينللة واألنلل".. فصلليا  هللا الياالللة فللي المللون، وفللي حيللاة ال

 اإلإلحاذ وساك. في توازن تا .

ويقرع المسل  في كتاب هللا المري  مت هيا  ربه ما إلخلج القلوب، ويزللزل اليلرائص، وي لز 

 الميان، مت مثو قوله تعال :

 "             وايلموا أن ي ييول بي  المرء وقلبه، وانه إليه تيشرون "

 (24)األنيال: 

                    " ئنة اميي  وما ت ني الصدور"يعل  خا

 (19)غافر: 
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 "ولقد خلقنا اإلن،ان ونع  ما توسوس مه نن،ه وني  أقرك إليه م  حب  الوريد"

 (16)ق: 

          "وايلموا أن ي يعل  ما في أنن،هللا  فاحذروه"

 (235)البقرة: 

           ".واتقوا ي وايلموا أن ي شديد العقاك"

 (196)البقرة: 

      ".سن،تدرجه  م  حيث ال يعلمون. وأملي له  ي  كيدي متي "

 (45-44)القل : 

             "إن م ش رب  لشديد"

 (12)البروف: 

           "هللاي يزيز ذو انتقام"

 (4)آل امران: 

         ".وكذل  أخذ رب  إذا أخذ القرى وهي لالمة. إن أخذه ألي  شديد"

 (102وع: )د

ة ا  ذا يصوذرني والمهللاذبي  أولل النعمة ومهلهو  قلويال . إن لودينا أنخواال  وجييموا ، وطعامو"

   "ويذاما  أليما . يوم ترجف امر  والجبال، وكانت الجبال كثيبا  مهيال  

 (14-11)المزمو: 

 .(1)وهور الع اب في مشادد القيامة رايبة رايبة

يقللرع المسلللل  كلل ل  ملللت هلليا  ربللله، ملللا إلمللأل قلبللله امأنينللة وراحلللة، وروحلله عنسلللًا وقربلللًا، و 

 ونيسه ر اذ وعمال. مت مثو قوله تعال :

 ".    وإذا سال  يبادي يني فإني قريا، أجيا ديوة الدايي إذا ديان"

 (186)البقرة:  
                                                           

 ( يرا ج كتاب: مشادد القيامة.1)
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 ؟".إله م  يأم م  يجيا المت ر إذا دياه ويهللاشف ال،وء ويجعلخ  خلناء امر ؟ أ"

 (62)النمو: 

الشووي ان يعوودك  النقوور ويووامرك  مالنيشوواء، هللاي يعوودك  م نوورة منووه وفتووال ، هللاي واسوو  "

 (268)البقرة:                ".يلي 

        ".وما كان ي ليتي  إيمانخ : إن ي مالناس لرؤوف رحي "

 (143)البقرة: 

          ".ضعينا   يريد ي أن ي فف ينخ  وخلك اإلن،ان"

 (28)النساذ:  

       ".ما ينع  ي معذامهللا  إن شهللارت  وآمنت ؟ وكان ي شاكرا  يليما  "

 (147)النساذ: 

          ".  إن الذي  آمنوا ويملوا الصاليات سيجع  له  الرحم  وّدا  "

 (96)مري : 

             "وهو ال نور الودود"

 (14)البروف: 

             ".عبادي رؤوف مال"

 (207)البقرة: 

 ".ويبشر المنمني  الذي يعملون الصاليات أن له  أجرا  ح،نا  ماكثي  فيه أبدا  "

 (3-2)الم ي:               

 وهور النعي  في مشادد القيامة رخية رخيةم

وملللت دللل ا وساك إلقلللج التلللوازن فلللي الضلللمير بللليت الخلللو  والطملللج، والردبلللة واألنللل"، واليلللزع 

أنينة.. ويسير اإلنسان في حياتله، إلقطلج الطريلي إلل  هللا، ثابل  الخطلو، ميتلو  العليت، حلي والطم

القلا، موهول األمو. ح رًا مت المزالي، هاادًا عبدًا إل  األفي الوضئ. ال إلست تر وال إلست يت، 

 ال وال إل يو وال ينس . ودو في الوق  ساتله للاار برااإللة هللا واونله، ورحملة هللا وفضلله، وعن هللا
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يريد بله السلوذ، وال يلوع لله العنل ، وال يوقعله فلي الخطي لة ليتشلي  باالنتقلا  منله .. تعلال  هللا الت 

 سل  الوًا كبيرًا.

وحلليت تللوازن بلليت دلل ا التصللور اإلغريللي لمبيللر آل للت مت القاسللي الحسللوع الشلل وان العربيللد، 

المتعصا، البطاش المت لور. المضط ت الحقوع. عو تصور اإلسرائيلييت المنحر  إلل ت   ال يور 

عو تصور عرسطو إلل ة المترفج ال ي ال إلعني نيسه بلأمر الخللي الل  اإلالالق، وال إليملر إال فلي 

ساته، ألنه علر  ال وا ، وال يليي باإلله عن إليير إال في علر  سا م عو تصور الملاعييت إلل  ل  

الوانلللا المتلللوازن فلللي التصلللور  "الطبيعلللة" الصلللماذ العميلللاذ الخرسلللاذم .. اندئللل  تبلللدو قيملللة دللل ا

اإلسالمي، وعثره الواقعي في حياة البشر، وعثره ك ل  في من ج حيات   وعخالق   ونظام   العملي. 

 )وسيأتي ليذ مت تيصيو د ا اإل مال في اليصو التالي ات خاهية: اإلإلوابية(.

مشلل وع، والتلوازن بلليت مصللاعر المعرفلة: مللت وراذ ال يللا المحوللوب، وملت هلليحة المللون ال

 عو بتعبير آخر: مت الوحي والنص، ومت المون والحياة.

وقللد رعينللا فللي مطلللج دلل ا البحللث كيللي تقلبلل  التصللورا  فللي عوربللة، بلليت اتخللاس الللنص )عو 

 -وحلللددا–مصلللدرًا، واتخلللاس الطبيعلللة  -وحلللده–مصلللدرًا للمعرفلللة، واتخلللاس العقلللو  -وحلللده–اللللوحي( 

ه، ونيلللي المصلللاعر األخلللره إاالقلللًا، وإل لللاذ مصلللدرًا كللل ل م وتعسلللي كلللو فريلللي فلللي "تأليللله" مصلللدر 

 و وعدا إل اذم

فأما اإلسال  في لموله، وفي توازنه، وفلي ااتبلاره لوميلج "الحقلائي" الواقعلة، عون تعسلي، 

 …وعون دوه، وعون ل وة، وعون غر ، وعون   و، وعون قصور 

احلللدًا ملللت فلللل  إل يلللو مصلللدرًا و  -فلللي امأنينتللله إلللل  الحلللي، الماملللو الشلللامو –عملللا اإلسلللال  

مصاعر المعرفة لل  إلعطله ااتبلاره، ولل  إلضلعه فلي ميانله الل ي إلسلتحقه، وعر تله التلي دلي لله فلي 

 الحقيقة، في عقة وتوازن وامأنينة.

يللرع األمللر كللله ابتللداذ إللل  هللا وإراعتلله وتللدبيره، يللرع الخلللي كللله إللل   - مللا سللبي–فاإلسللال  

وملت ثل  ال إلولد  -، ود ا اإلنسان واقله ومداركلهومت الخلي د ا المون وما فيه –إراعة هللا الواحد 

 –وعن إليلون للحيلاة وعوضلاا ا  -عو للطبيعلة كملا إلسلمي ا ال ربيلون  –تناقضًا في عن إليون للملون 
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عور فلي إملداع "اإلنسلان" بالمعرفلة الت اريلي "العقلو" وسلائر  –وفي ا االقتصاع إلله كلارل ملارك" 

ج هللا .. ف للي ملت انللده. كمللا عن اللوحي مللت انللده الملدارك الموعاللة فيله بااتبللار الوميللج ملت هللن

   ل .

نع  إن اإلسال  إلعتبر مصدر الوحي دو المصدر الصاعق، ال ي ال إلأتيه البااو مت بليت 

يدإللله وال مللت خليلله، وال إلخضللج لل للوه، وال يتللأثر ب للت ومللت ثلل  ف للو عاللل  المصللاعر. ولمنلله فللي 

ثرا  والمعلار  التلي تتلقادلا المينونلة اإلنسلانية وال يل لي الملم  -اندئل –الوق  ساته ال يل ي العقلو 

 ل للا، ممللا حول للا فللي المللون.. فللالمون كلل ل  كتللاب هللا الميتللو  اللل ي إلصللا المعرفللة فللي المينونللة 

مللج فللارق واحللد: دللو عن المعرفللة التللي يتلقادللا اإلنسللان بمداركلله  –كمللا إلصللب ا الللوحي  –اإلنسلانية 

عملا ملا يتلقللاه ملت الللوحي  –ملا عن للا ملت املو اإلنسللان ب –ملت دل ا المللون، قابللة للخطلأ والصللواب 

 ف و الحي اليقيت ..

لقد خلي هللا د ا اإلنسلان متوافقلًا فلي فطرتله وتموينله ملج دل ا الملون، وملج سلائر األحيلاذ. 

 فمل   مت خلي هللا، وكل   يتلق  مت هللا، وكل   يتمتج ب داه. 

        ".قال: ربنا الذي أي ل ك  شيء خلقه و  هدى"

 (50)اه: 

       "سبا اس  رب  اميلل، الذي خلك ف،وى، والذي قّدر فهدى"

 (3-1)األال : 

        "وم  ك  شيء خلقنا زوجي  لعلخ  تذكرون "

 (49)ال اريا : 

         ".وما م  دامة في امر  وال طائر ي ير مجناحيه إال أم  أمثالخ "

 (38)األنعا : 

      ".وسل  لخ  فيها سبالالذي جع  لخ  امر  مهدا ، "

 (53)اه: 

 (55)اه:      ".منها خلقناك  وفيها نعيدك  ومنها ن رجهللا  تارة أخرى "
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 ".سبيان الذي خلك امزواج كلها مما تنبت امر  وم  أنن،ه  ومما ال يعلمون "

 (36)إل": 

 "فاطر ال،ماوات وامر  جع  لخ  م  أنن،هللا  أزواجا  وم  امنعام أزواجا  "

 (11ره: )الشو 

ترع نصوص قرآنية  -وفي   اإلنسان –وفي التوافي والتناسي والتعاون بيت خلي هللا  ميعًا 

 ثيرة. سا  إإلحاذ قلوي بالوحلدة والتضلامت والتناسلي فلي ابيعلة التملويت وفلي االتولاه العلا ، نل كر 

 من ا القليو:

نوومهللا  سوباتا . وجعلنوا  أل  نجع  امر  مهادا ؟ والجبال أوتادا ؟ وخلقناك  أزواجوا  وجعلنوا"

اللي  لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا فوقخ  سبعا  شودادا . وجعلنوا سوراجا  وهاجوا . وأنزلنوا مو  

           ".المعصرات ماء وجاجا . لن رج مه حبا  ونباتا . وجنات ألنافا  

 (166)النبأ: 

ي وش ليلهوا وأخورج ضوياها. أأنت  أشد خلقا  أم ال،ماء: بناها. رف  سومهللاها ف،وواها. وأ"

 ". وامر  معد ذل  دحاها. أخرج منها ماءها ومرياها. والجبال أرساها. متايا  لخ  ومنعامهللا 

 (33-27)النازاا : 

فلينلر اإلن،ان إلل طعامه: أنا صببنا الماء صبا. و  شققنا امر  شوقا. فانبتنوا فيهوا "

 ".وفاكهة وأما .. متايا  لخ  ومنعامهللا  حبا. وينبا وقتبا. وزيتونا  ون ال. وحدائك يلبا .

 (32-24)اب": 

"هللاي أنوووزل مووو  ال،وووماء مووواء، فاحيوووا موووه امر  معووود موتهوووا إن فوووي ذلووو  آليوووة لقووووم 

ي،معون. وإن لخو  فوي امنعوام لعبورة، ن،وقيهللا  مموا فوي م ونوه مو  بوي  فورث ودم، لبنوا  خالصوا  

منه سهللارا  ورزقا  ح،نا . إن في ذل  آليوة  سائ ا  للشاربي . وم  ومرات الن ي  واميناك تت ذون 

لقوم يعقلون. وأوحل رب  إلل الني  أن ات ذي م  الجبال بيوتا ، ومو  الشوجر ومموا يعرشوون. 

و  كلي م  ك  الثمرات، فاسولخي سوب  ربو  ذلوال، ي ورج مو  م ونهوا شوراك م تلوف ألوانوه فيوه 

 (69-65و: )النح      ".شناء للناس، إن في ذل  آلية لقوم يتنخرون 
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هللاي جعوو  لخوو  موو  بيوووتخ  سووهللانا ، وجعوو  لخوو  موو  جلووود امنعووام بيوتووا  ت،ووت نونها يوووم "

لعنخ  ويوم إقامتخ ، وم  أصوافها وأوبارها وأشعارها أواوا  ومتايا  إلل حي . هللاي جع  لخ  مما 

نعمتووه  خلووك لووالال، وجعوو  لخوو  موو  الجبووال أكنانووا ، وجعوو  لخوو  سوورابي  تقوويهللا  ماسووهللا . كووذل  يووت 

                  ".يليهللا  لعلخ  ت،لمون 

 (81-80)النحو: 

وعمثال د ه النصلوص كثيلر، سنيصلو الحلديث انله انلد الملال  الت حقيقلة الملون وحقيقلة 

 اإلنسان في التصور اإلسالمي..

والم للل  اآلن عن نقلللول: إن اإلسلللال  بنلللاذ الللل  تقريلللره عن دنلللاك اتياقلللًا وتناسلللقًا بللليت الملللون 

عو اللت  – عللو المللون و عللو الحيللاة واألحيللاذ مللت بلليت مصللاعر المعرفللة ل لل ا اإلنسللان واإلنسللان، 

 وات اإلنسان ساته. ف و مصدر مت مصاعر التأمو والمعرفة ل اتهم – تاب المون الميتو  

فنوللللد فللللي التو يلللله إللللل  المصللللدر األول األهلللليو الصللللاعق، الم لللليمت اللللل  كللللو مصللللاعر 

 :المعرفة األخره .. عمثال د ه النصوص

             " إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"

 (9)اإلسراذ: 

 ".و  جعلناك يلل شريعة م  اممر فاتبعها وال تتب  أهواء الذي  ال يعلمون "

 (18)الواثية: 

إنا أنزلناه قرآنا  يربيا  لعلخ  تعقلون. ني  نقص يلي  أح،  القصص مما أوحينوا إليو  "

           ".لم  ال افلي هذا القرآن، وإن كنت م  قبله 

 (3-2)يوسي: 

وقلنا اهب وا منها جميعا ، فإما ياتينخ  مني هدى، فم  تب  هداي فال خووف يلويه  وال "

 ".ه  ييزنون. والذي  كنورا وكذبوا مآياتنا أول   أصياك النار ه  فيها خالدون 

 (39-38)البقرة: 

 (93)البقرة:    ".تيناك  مقوة واسمعواوإذا أخذنا ميثاقخ  ورفعنا فوقخ  ال ور. خذوا ما آ"
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ثللل  نولللد فلللي التو يللله إلللل  التلقلللي والمعرفلللة ملللت كتلللاب الملللون الميتلللو ، وملللت كتلللاب اللللني" 

 المينون، الشيذ المثير .. المثير:

 ؟".      وفي امر  آيات للموقني ، وفي أنن،هللا . أفال تبصرون "

 (21-20)ال اريا : 

       ".حتل يتبي  له  أنه اليك سنريه  آياتنا في اآلفاق وفي أنن،ه "

 (53)فصل :  

أفووال ينلوورون إلوول اإلبوو  كيووف خلقووت؟ وإلوول ال،ووماء كيووف رفعووت؟ وإلوول الجبووال كيووف "

 ".نصبت؟ وإلل امر  كيف س يت؟ فذكر إنما أنت مذكر

 (21-17)ال الية: 

أل  يروا إلول ال يور م،و رات فوي جوو ال،وماء موا يم،وهللاه  إال ي؟ إن فوي ذلو  آليوات "

               ".لقوم ينمنون 

 (79)النحو:  

إن في خلك ال،ماوات وامر ، واختالف الليو  والنهوار، والنلو  التوي تجوري فوي البيور "

مما ينن  الناس، وما أنزل ي م  ال،ماء م  ماء فاحيا موه امر  معود موتهوا وبوث فيهوا مو  

 ".ر ، آليات لقوم يعقلون ك  دامة، وتصريا مالرياد وال،ياك الم، ر بي  ال،ماء وام 

 (164)البقرة: 

وفي التو يه إل  استخدا  العقو للمعرفة، إما بتدبر آإلا  هللا في المون، وإما بتدبر حقائي 

 الوحي وحقائي الحياة، نود ك ل  في القرآن نصوهًا لت :

قوو : إنمووا أيلهللاوو  بواحوودة: أن تقوموووا هلل مثنوول وفوورادى، ووو  تتنخووروا. مووا مصوواحبهللا  موو  "

      ".، إن هو إال نذير لخ ، بي  يدي يذاك شديدجنة

 (46)سبأ: 

 ".أفال يتدبرون القرآن؟ ولو كان م  يند يير ي لوجدوا فيه اختالفا  كثيرا  "

 (82)النساذ: 
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أفل  ي،يروا في امر  فتخون له  قلوك يعقلون بها؟ أو آذان ي،معونه بهوا؟ فإنهوا ال "

     ".لتي في الصدورتعمل اممصار، ولخ  تعمل القلوك ا

 (46)الحج: 

إن فووي خلووك ال،ووماوات وامر  واخووتالف الليوو  والنهووار آليووات مولووي املبوواك الووذي  "

يذكرون ي قياما  وقعودا  ويلل جنوبه ، ويتنخرون فوي خلوك ال،وماوات وامر  ربنوا موا خلقوت 

        م"هذا ماطال  سبيان 

 (191-190)آل امران:  

".م ون أمهاتخ  ال تعلمون شي ا ، وجع  لخ  ال،م  واممصار وامف دةهللاي أخرجهللا  م  "

                

 (78)النحو: 

وديلللل ا تتللللوازن دلللل ه المصللللاعر .. كللللو بحسللللبه .. وتتناسللللي فللللي إمللللداع المللللائت اإلنسللللاني 

بالمعرفة. ويتلوازن التصلور اإلسلالمي، فلال إلشل  وال إلضلطرب وال يتلأر و بليت دل ه المصلاعر، وال 

 ما لي" من ا بإلهميملهه 

وممللا يالحللظ بوضللو  فللي مللن ج التربيللة القرآنللي كثللرة تو يلله اإلعراك البشللري إللل  مللا فللي 

المللون، ومللا فللي األنيلل"، مللت عمللارا  وآإلللا ، وتو يلله دلل ا اإلعراك إللل  مصللاحبة هللنعة هللا فللي 

انج ملت فلوق عن لا تنبله اإلعراك البشلري إلل  معرفلة الصل–األني" واآلفاق. سل  عن د ه المصلاحبة 

ف لي فلي الوقل   –هنعته، وإ الله بإعراك اظمته مت اظمة هنعه، وحبه بإعراك اظملة عنعمله 

ساتلله تطبللج اإلعراك اإلنسللاني بخصللائص تللل  الصللنعة: مللت عقللة وتناسللي وانتظللا ، ال خلللو فيلله وال 

 تصاع  وال تياو . كما تطبعه بموحيات لا كل ل  ملت سلنت وحقلائي ومقلررا  .. وللي" بالقليلو ملثالً 

ان ينطبج في ح" اإلنسان ولعوره مت متابعة الت ير المستمر في عحوال د ا المون، وفي عحوال 

البشلللر، وفلللي عحلللوال اللللني"، عن اللللدوا  هلل وحلللده، الللل ي إل يلللر وال يت يلللر. وعن كلللو لللليذ حائلللو عو 

زائو، إال الحي ال ي ال إلمو . الصمد الثاب  المقصلوع.. وللي" بالقليلو ملثاًل عن ينطبلج فلي حل" 

اإلنسلان وللعوره ملت مالحظلة ثبلا  السلنت التلي تحيل  سلل  الت يلر، وثبلا  النلاموس الل ي يلت  بلله 
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التبدل والتحور، عن األمور ال تمضي  زافًا، وعن الحياة ل  تو د سده، وعن اإلنسلان غيلر متلروك 

 صير..لق . وإنما دو التدبير والتقدير، واالبتالذ والوزاذ، والعدل الصار  الدقيي في تقدير الم

 ودي ا .. ودي ا .. مما سن كر منه المثير.  

 ومت ث  إليثر التو يه إل  د ه المصاعر، والظلادرة فلي الملون والمينونلة فلي اللني"، لتلقلي

ج يت المعرفة مت كتاب هللا الميتو ، كتلقي المعرفة مت كتاب هللا المقروذ. في تناسي وتوازن، إلوم

تعلللار ، وفلللي غيلللر تأليللله وال تحقيلللر، وفلللي غيلللر  مصلللاعر المعرفلللة كل لللا، فلللي غيلللر تصلللاع  وال

 خصوما  ه يرة، كتل  الخصوما  التي رعينا عمثلة من ا في تاري  اليمر ال ربي الص يرم

إل لاذ اإلعراك البشلري، كملا  –كمصلدر عساسلي للمعرفلة  –ومت ث  ال إلقتضي قيلا  اللوحي 

ال وتنللللزه اللللت التصللللورا  و والللل لللل –ال إلقتضللللي و للللوع المللللون إل للللاذ دلللل ا العقللللو، عو إل للللاذ هللا 

 المطموسة البائسة، التي يتعبد ل ا ال ربيونم وابيد ال ربييتم

ل  سلوالتوازن بيت فاالية "اإلنسلان" وفااليلة الملون. وبليت مقلا  اإلنسلان ومقلا  الملون. وقلد 

التصللور اإلسللالمي فللي دلل ه النقطللة مللت  ميللج األر حللا ، و ميللج التقلبللا  التللي هللاحب  اليمللر 

 انحر  ات من ج هللا. البشري، كلما

وتتضلللو اسلللتقامة التصلللور اإلسلللالمي تولللاه الملللون واإلنسلللان، حللليت يرا لللج ركلللا  اليلسللليا  

 والتصورا  والمعتقدا  المختلية.

 لقد كان عفالاون إلضج الماعة في الدرك األسيو مت القيمة واالاتبار.

قللة المللاعة عو "فللالو وع فللي ملل دا عفالاللون ابقتللان متقابلتللان: ابقللة العقللو المطلللي، واب

"ال يللولي". والقلللدرة كل لللا ملللت العقلللو المطللللي، والعولللز كللله ملللت ال يلللولي. وبللليت سلللل  كائنلللا  الللل  

 عر ا  تعلو بقدر ما تأخ  مت العقو، وتسيو بمقدار ما تأخ  مت ال يولي.

 (1)"فال يولي مقاومة للعقو المورع، وليس  مو دة بمشي ته مت العد "

                                                           

 .137قاع ص( ات كتاب "هللا" لألستاس الع1)
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إلوعللو المللاعة فللي الللدرك نيسلله. فالواحللد الحللد خلللي  -فللي األفالاونيللة الحديثللة–وعفلللوايت 

العقللو، والعقللو خلللي الللرو ، والللرو  خلقلل  مللا عون للا مللت المو للوعا ، اللل  الترتيللا اللل ي ينحللدر 

 (1)اورًا عون اور إل  اال  ال يولي، عو اال  الماعة واليساع"

عي الال   –كلله مملثاًل فلي الال  الوسلد  ااتبلر  الشلر - ما هنعت ا المنيسة–والنصرانية 

الخيللر كللله ممللثاًل فللي اللال  الللرو . ومللت ثلل  اقتضلل  األمللر احتقللار كللو مللا دللو مللاعي،  –المللاعة 

 وال رب منه للنواة مت الشر واليساع.. وك ل  فعل  ال ندوكية مت قبو في م دا برادما ..

اسلج الماعة ينب  دل ا النبل  فلي بعلص اليلسليا  والمعتقلدا ، إلقلو  فلي القلرن الت"وبينما اال  

اشر، مت إلوعو ملت "الطبيعلة" إل لًا، ويوعلو ملت العقلو البشلري مخلوقلًا ملت مخلوقلا  دل ا اإلللهم 

 – ملا فعللو " ومل " و "نيتشلله" مللت زاملاذ الملل دا الوضللعي، وملت إلوعللو  انبللًا ملت اللال  المللاعة 

  واآلعاب واألخلللالق.. كملللا فعلللو كلللارل ا، إلخللللي العقلللول واألعإللللان واليلسلللياإل للل –ودلللو االقتصلللاع 

مللا مللارك"م ويحلل  مللت قيمللة اإلنسللان توللاه دلل ا اإلللله، فيوعللله اللاماًل سلللبيًا ال إلقللد  وال يللمخر، وإن

 يتلق  فق  ويتأثرم

بللليت دللل ه الشخصللليا  المتأر حلللة، وبللليت دللل ا ال للللو ملللت دنلللا وملللت دنلللاك إلقلللي التصلللور 

الملون و قاادة الحقيقة المستقرة الثابتة.. هللا دو الخلالي المبلدع الم ليمت الملدبر .. اإلسالمي ال  

 فلي واإلنسان مت إبداع هللا. وبين ما مت التياالو، وبين ملا ملت التناسلي، ملا إلوعلو لملو من ملا عوراً 

دع يبلحياة اآلخر .. واإلنسان دو األ ر ، ودو األ ثر فاالية وإإلوابية. ودو المسلل  الل  الملاعة، 

ا ملفي ا وينشئ، وي يهر في ا ويطلوهر، ويظ لر ملت عسلراردا ملا عوعاله هللا، ويتلقل  ملت دل ه األسلرار 

 يمعي إل  العظة واالاتبار.

إلنسللان مقاملله إلييللو ل لل ا ا -مللج اللد  احتقللار الو للوع المللوني –وتمللري  الو للوع اإلنسللاني 

ماته ع ر  مت عن تم"ه في سبيو تلوف  ير عإللة قيملة ماعإللة عخلره. وسلل وكرامته، ويوعو حياته ومقوه

 مج اد  اإلخالل بالقي  الماعإلة وباإلبداع في اال  الماعة.

                                                           

 .188( المصدر السابي ص1)
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ودنلاك علللوان للت  مللت دلل ا التلوازن فللي التصلور اإلسللالمي، ال نمللل  تتبع لا وارضلل ا دنللا 

إنملللا نحلللت نثبلل  دللل ه النملللاسف، لتمللون دلللي اإلللللارة التلللي  –وال حتللل  مولللرع اإللللارة  –بالتيصلليو 

 …(1) ر في د ا المن ج، إل  ن اإلة الطريييتبع ا النا

 

 

 

 

 

 

 

*** 

                                                           

 ( يرا ج فصو "خطوط متقابلة" في كتاب: "من ج التربية اإلسالمية". لمحمد قطا.1)
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 اإليجابيوووة
 "وق  ايملوا ف،يرى ي يملخ  ورسوله والمنمنون "

 

ي التصللور اإلسللالمي دللي .. اإلإلوابيللة .. اإلإلوابيللة الياالللة والخاهللية الخامسللة البللارزة فلل

بللالمون والحيللاة واإلنسللان. واإلإلوابيللة الياالللة كلل ل  مللت ناحيللة اإلنسللان  -سللبحانه–فللي االقللة هللا 

 ساته. في حدوع الموال اإلنساني .. كما علرنا إل  سل  مت قبو إلارا  موملة..

س  هيا  سلبية. والمملال اإلل لي للي" فلي إن الصيا  اإلل ية في التصور اإلسالمي لي

الصلللورة السللللبية التلللي  الللل  فلللي تصلللور عرسلللطو. وليسللل  مقصلللورة الللل  بعلللص  وانلللا الخللللي 

والتدبير كما تصور اليرس في هليا  "درملز" إلله النلور والخيلر واختصاهلاته وهليا  "عدرملان" 

تصللور عفلللوايت. إللله الظللال  والشللر واختصاهللاته. وليسلل  محللدوعة بدر للة مللت عر للا  الخلللي ك

وليسلل  محللدوعة بحللدوع لللعا كتصللورا  بنللي إسللرائيو. وليسلل  مختلطللة عو متلبسللة بللإراعة كينونللة 

عخللره، كللبعص تصللورا  اليللرق المسلليحية. وليسلل  معدومللة اللل  اإلاللالق، كمللا تقللول الملل ادا 

 إل  آخر د ا الركا ..… الماعإلة، التي تنيي و وع اإلله الحي المريد 

عر  التصور اإلسالمي الواضو الصريو المريو، عن نثب  موملاًل ولعله إلحست قبو عن ن

سريعًا ل  ه التصورا  التي علرنا إلي ا. عو ل  ا الركلا ، الل ي عللرنا إلل  لليذ منله فلي عوائلو دل ا 

 المتاب وفي ثناإلاه:

"ملل دا عرسللطو فللي اإلللله عنلله كللائت عزلللي عبللدي، مطلللي الممللال، ال عول للله وال آخللر، وال 

راعةم م  كان العمو البًا لشيذ. وهللا غني ات كلو اللا. وقلد كانل  اإلراعة اختيلارًا امو له وال إ

بلليت عمللريت، وهللا قللد ا تمللج انللده األهلللو األفضللو مللت كللو كمللال، فللال حا للة إللل  االختيللار بلليت 

عن  -فللي رعي عرسللطو–هللالو وغيللر هللالو، وال بلليت فاضللو وميضللول. ولللي" ممللا يناسللا اإلللله 

، ألنلله عيللدي سللرمدي، ال إلطللرع اليلله اللار  يللداوه إللل  العمللو، وال إلسللتود يبتللد  العمللو فللي زمللان

اليه مت  ديد في و وعه المطلي بال عول وال آخر، وال  ديد وال قدإل . وكو ما يناسا كماله ف لو 
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السعاعة بنعمة بقائه، التي ال ب يلة وراذدلا، وال نعملة فوق لا وال عون لا، وال تخلرف ملت نطاق لا اناإللة 

 تعنيهم

ودللي –للله المامللو المطلللي الممللال، ال إلعنيلله عن إلخلللي العللال ، عو إلخلللي ماعتلله األوللل  "فاإل

ولمت د ه "ال يولي" قابلة للو وع، إلخر  ا مت القوة إل  اليعو لوق ا إل  الو لوع، الل ي  -ال يولي

إليليص الي للا ملت قبللو اإلللله، فيلدفع ا دلل ا الشللوق إلل  الو للوع، ثل  يللدفع ا مللت اللنقص إللل  الممللال 

سللتطاع فللي حللدوعدا، فتتحللرك وتعمللو، بمللا في للا مللت الشللوق والقابليللة، وال إلقللال ان للا: إن للا مللت الم

 .(1)خلقة هللا، إال عن تمون الخلقة ال  د ا االاتبار"

"درملللز". قدرتللله واختصاهللله  واليلللرس كلللانوا إلعتقلللدون بالثنويلللة، ويوعللللون للخيلللر إل لللًا دلللو

مقصوران ال  اال  النور والخير. ويوعلون للشر إل ًا دو "عدرمان" قدرته واختصاهله مقصلوران 

 ال  اال  الظال  والشر. ودما عخوان مولوعان إلله قدإل  اسمه "زروان"م

"وزاموا عن مملمة النور ومملمة الظال  كانتا قبو الخليقة منيصلتيت، وعن درملز ايلي فلي 

مملمته إلخلي اناهر الخير والرحمة. وعدرمان غافلو انله فلي قلراره السلحيي. فلملا نظلر سا  يلو  

ليستطلج خبر عخيه، رااه اللمعان مت  انا مملمة عخيه، فأليي ال  نيسه مت العاقبة. وال  عن 

النللور ولللي  عن ينتشللر ويسللتييص، فللال يتللرك للله مللالسًا إلعتصلل  ب للت ويضللمت فيلله البقللاذ. فثللار، 

فأحبطل  سلعي درملزم وملأل  الملون  -ودي لياايت الشلر واليسلاع –  معه خالئي الظال  وثار 

 واحتدم  المعركة وما تزال(. .. ال "(2)بالخبائث واألرزاذ

عما "عفلوايت" ال ي ااش في السلنوا  األولل  ملت القلرن الثاللث للمليالع .. فإنله إل للو فيملا 

راه تنزي للا إلل لله األحللد، حتلل  يتوللاوز كللو معقللول. فللإسا كللان عرسللطو يللره عن مللت كمللال إل لله عال يلل

إلشللعر ب يللر ساتلله، وعال إليمللر إال فللي ساتلله ال إليمللر إال فللي علللر  المو للوعا . وساتلله دللي علللر  

المو وعا . وعنه ال إلعل  المو وعا  ألن ا عقو مت عن إلعلم ا.. إسا كان تنزيه عرسلطو إلل له وقلي 

                                                           

 .34-33( ات كتاب: "حقائي اإلسال  وعباايو خصومه" لألستاس العقاع: ص 1)

 .188( ات كتاب: "هللا" لألستاس العقاع ص2)
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به اند د ا الحد، فإن عفلوايت را  يزا  عن مت كمال إل ه األحد عنه ال إلشلعر ب اتله كل ل م ألنله 

 يتنزه ات سل  الشعورم

"وبدإللله عن المللل دا إلقتضلللي وسلللائ  متعلللدعة للللرب  الصللللة بللليت دللل ا اإللللله "األحلللد" المطللللي 

ي الحيلوان المركلا فلالصياذ، وبت المخلوقا  العلوية، ود ه المخلوقلا  السليلية. وال سليما خالئلي 

 األ ساع.

"وديلل ا لللز  عفلللوايت عن إلقللول: إن الواحللد خلللي العقللو. وإن العقللو خلللي الللرو . وإن الللرو  

خلق  ماعون ا مت المو وعا . ال  الترتيا ال ي ينحدر اورًا عون اور، إل  الال  ال يلولي، عو 

 .(1) ال  الماعة واليساعم"

ي خلي العقو.. ث  تنت ي م مته اند ف -ند عفلوايتا –اختصاص اإلله  ومت ث  ينحصر

 ساكم

ف لو إلله إسلرائيو الخلاصم  –كما ترسمه تصلورات   المنحرفلة  –عما إله بني إسرائيو "ي وا" 

ال ي إل ار مت اباعة لعا إسرائيو لآلل ة ال ريبلة، فيثلور وي ضلا ويحطل  وينلتق . حتل  إسا الاع 

  . وكا ات النقمة والتدمير. وند  ال  ما فعو بشعبه المختارمالشعا إليه رض  واسترا

والتصورا  المنسية ات ابيعة المسيو وإراعته، وتلبس ما بالالدوتية، سلبي عن عللرنا إلي لا 

في فصو "تيه وركا "، ودي توعو إراعة هللا متلبسة عو متوسمة في إراعة المسيو .. إلل  عخلر دل ا 

 م(2)الركا 

وكللل ل  عللللرنا إلللل  تصلللورا  الوضلللعييت الملللاعييت المختليلللة بملللا فيللله المياإللللة. فير لللج إلي لللا 

 .(3)دناك

 واآلن ننتقو مت د ا الركا  المتناثر إل  التصور اإلسالمي المستقي  الواضو المريو: 

                                                           

 .188( المصدر السابي: ص1)

 المتاب.مت د ا  33-28( ص 2)

 مت د ا المتاب 71-62( ص 3)
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ع. خلللالي. مريلللد. ملللدبر. يتعاملللو ملللج إلللله مو لللو  -فلللي التصلللور اإلسلللالمي –إن اإلنسلللان 

م يمت. قاعر. فعال لما يريد.. كامو اإلإلوابية والياالية.. إليه ير ج األمر كله. وإل  إراعته ير ج 

خلي د ا المون ابتداذ، وكو انبثاقة فيه بعد سل ، وكو حركة. وكو ت ير وكلو تطلور. وال يلت  فلي 

مباللر بإراعتله والمله وتلدبيره  -سلبحانه–د ا المون ليذ إال بإراعته والمله وتقلديره وتلدبيره. ودلو 

 لمو ابد مت اباعه، في كو حال مت عحواله ولمو حي ولمو ليذ وفي د ا الو وع ك ل .

ويحيللو القللرآن المللري  بتقريللر دلل ه الحقيقللة األساسللية المبيللرة فللي التصللور اإلسللالمي، بيللو 

ي كلو هلورة ملت هوردا وعليال ا، وي ت  بعلر  مظادردلا فلي كلو  انلا ملت  وانلا الملون، وفل

 هوردا المتودعة التي ال تحص :

إن ربهللا  ي الذي خلك ال،ماوات وامر  في ستة أيام، و  استوى يلل العر ، ُي شل "

اللي  النهار ي لبه حثيثا ، والشمم والقمر والنجوم م، رات مامره، أال له ال لوك واممور، تبوارك 

                 ".ي رك العالمي 

 (54)األارا : 

 "."وما كان ي ليعجزه م  شيء في ال،ماوات وال في امر ، إنه كان يليما  قديرا  

 (44)فاار: 

ق : الله  مال  المل ، تنتي المل  م  تشاء، وتنزع المل  مم  تشاء، وتعز م  تشاء "

وتذل م  تشاء، بيدك ال ير، إن  يلل كو  شويء قودير. توولج الليو  فوي النهوار، وتوولج النهوار 

 ".للي ، وت رج اليي م  الميت، وت رج الميت م  اليي، وترزق م  تشاء م ير ح،اكفي ا

 (26،27)آل امران: 

           ".وهو القاهر فوق يباده، وهو اليهللاي  ال بير"

 (18)األنعا : 

ي يعل  ما تيم  ك  أنثول، وموا ت ويض امرحوام وموا توزداد. وكو  شويء ينوده ممقودار. "

الخبيوور المتعووال. سووواء موونخ  موو  أسوور القووول وموو  جهوور مووه، وموو  هووو يووال  ال يووا والشووهادة 

م  أمور ي.  -يينلونه–م،ت ف ماللي  وسارك مالنهار له معقبات، م  بي  يديه وم  خلنه 
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إن ي ال ي ير ما مقوم حتل ي يروا ما مانن،ه . وإذا أراد ي مقوم سووءا  فوال مورد لوه. وموا لهو  

يريهللا  البورق خوفوا  وطمعوا ، وينشوئ ال،وياك الثقوال. وي،وبا الريود  م  دونه م  وال. هو الذي

ميمده والمالئخة مو  خينتوه، ويرسو  الصووايك فيصويا بهوا مو  يشواء. وهو  يجوادلون فوي ي 

           … ".  وهو شديد الميال

 (13-8)الراد: 

          "."يميو ي ما يشاء ويثبت، وينده أم الختاك

 (39)الراد:  

يم،،  ي متر فال كاشوف لوه إال هوو، وإن يم،،و  م يور فهوو يلول كو  شويء وإن "

                ".قدير

 (17)األنعا :  

هلل مل  ال،ماوات وامر ، ي لك موا يشواء، يهوا لمو  يشواء إناووا ، ويهوا لمو  يشواء "

   ".الذكور. أو يزوجه  ذكرانا  وإناوا ، ويجع  م  يشاء يقيما  

 (49،50)الشوره: 

 يتوفل الوننم حوي  موتهوا. والتوي لو  تموت فوي منامهوا. فيم،و  التوي قتول يليهوا ي"

 (42)الزمر:            ".الموت، ويرس  امخرى إلل أج  م،مل

ما يهللاون م  نجوى والوة إال هو رامعه . وال خم،ة إال هو سادسوه  وال أدنول مو  ذلو  "

 ".وا يوم القيامة. إن ي مهللا  شيء يلي وال أكثر إال هو معه  أينما كانوا. و  ينب ه  مما يمل

 (7)المواعلة: 

واسللتقرار دلل ه الحقيقللة فللي ضللمير اإلنسللان وفللي حياتلله، يتوقللي اليلله كللو للليذ فللي عمللر 

العقيلللدة. كملللا عنللله دلللو الللل ي إلملللد الحيلللاة البشلللرية بيافلللة المشلللاار األخالقيلللة. بوااث لللا وموازين لللا، 

د المال  الت حقيقلة األلوديلة فلي القسل  الثلاني ملت والسلطان القائ  الي ا )وسيأتي تيصيو سل  ان

 د ا المتاب(.
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ا، دلي ميلرق الطريلي بليت العقيلدة بخالئقله كل ل -سلبحانه–إن د ه اإلإلوابية في االقلة هللا 

الودإلللة المللمثرة، والعقيللدة الصللورية السلللبية. ولللمول دلل ه اإلإلوابيللة وتوحللددا، دللو ميللرق الطريللي 

 ا إلنسلانية والنشلاط اإلنسلاني، والتملزق فلي دل ه المينونلة ونشلاا  ل ، بليت التوملج فلي المينونلة ا

 الحيوي.

وتصللور اإلنسللان إلل لله، وتعلللي هللياته بالحيللاة اإلنسللانية، دللو اللل ي إلحللدع قيمللة دلل ا اإلللله 

 في نيسه، كما إلحدع نوع استوابته ل  ا اإللهم

عو ال  –ه وفللرق كبيللر بلليت اإلنسللان اللل ي يتصللور عن إل لله ال إلحيللو بلله، وال إلحلل" بو للوع

واإلنسللان اللل ي إلحلل" ويعللل  عن هللا دللو خالقلله  –إلعللل  بو للوعه عهللاًل كمللا إلقللول بعللص اليالسلليةم 

 ورازقه، ومال  عمره كله في الدنيا واآلخرة..

تيرقلة معو مج آل ة  -كما إلقول اليرس –وفرق ك ل  بيت ال ي يتعامو مج إل يت متنازايت 

بلاعه مج إله واحد. له إراعة واحدة، ومن ج واحلد. إلعلل  ا ما تقول الوثنيا  األخره، وال ي يتعامو 

 ال  و ه الضب  والتحديد ما يريده من   فيرض ، وما إليرده من   فيسخ م

وفللرق كلل ل  بلليت اللل ي يتعامللو مللج إللله للل واني. متعوللر .  للال . مت للور. متقلللا األدللواذ 

"حقلللوعًا. للللدوعًا. مشللل واًل : "زيلللوس" عو " لللوبيتير" الللل ي كلللانوا إلصلللورونه -بلللزام  – إلللله اإلغريلللي 

بشلل وا  الطعللا  وال للرا . ال يبللالي مللت لللمون األربللاب والمخلوقللا  مللا إلعينلله اللل  حيللظ سلللطانه، 

ألنله يلداوي المرضل ،  -بلزام  –والتماعي في ا يانه. وكان إل ضلا الل  "اسلقوالب" إلله الطلا 

للل  بللاات ال اويللةم فيحرملله  باإلللة الضللريبة اللل  عروا  المللوت  اللل يت ينتقلللون مللت   للر األر  إ

ألنلللله إلعلهلللل  "اإلنسللللان" ان  -بللللزام  –وكللللان إل ضللللا اللللل  "برومثيللللوس" إللللله المعرفللللة والصللللنااة 

إلسلللتخدما لنلللار فلللي الصلللنااة، وعن يتخللل  ملللت المعرفلللة قلللوة تضلللارع قلللوة األربلللاب. وقلللد حيللل  اليللله 

عللوان العل اب بالعقاب الدائ ، فل  إلقنج بموته، وال بإقصائه ات حظيرة اآلل ة، بو تيلنت فلي اختلراع 

للله. فقيللده إللل   بللو سللحيي، وعرسللو اليلله  للوار  الطيللر تللن ا كبللده اللوال الن للار، حتلل  إسا  للت 

الليو الاع  سلليمة فلي بدنله، لتعلوع الولوار  إلل  ن شل ا بعلد مطللج الشلم" وال يلزال ديل ا عواليل  
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وعنله كلان إلخلاعع زو تله "ديلرة" ويرسلو … "  (1)في الع اب الدائ  مرعوع الشيااة مرفو  اللدااذ"

لمدارة الشم" في مطلع ا، حل رًا ملت دبلوب زو تله ال يلره اليله ملج مطللج  -بزام  –إله ال ما  

 ..(2)الن ار، وميا أته بيت اشيقاته ال  ارش "األوليما"

، إلله ك ل ا ويسلتمد منله عخالق لت والل ي يتعاملو ملج "هللا" العلاعلفرق بيت ال ي يتعامو مج 

المللري ، الللرحي  اللل ي إليللره اليللواحا مللا   للر من للا ومللا بطللت، وين لل  اللت السللوذ. ويحللا التللوابيت 

 ويحا المتط ريت..

وعخيلللرًا .. ف نلللاك فلللارق دائلللو بللليت اإلنسلللان الللل ي إلظلللت عن إل للله دلللو "الطبيعلللة" الخرسلللاذ 

مير ضللبه بعقيدة وال لعيرة، وال من ج وال نظلا  حيلاة، وال خللي وال ععب، وال الصماذ، التي ال تطا

وال سلوك. وال تح" بو وعه عهاًل. ولي" ل ا دي إعراك ابتلداذ. وملت ثل  ف لي ال تحل" وال تعلي، 

ر .. واإلنسان ال ي إلعلر  عن إل له لال  خير عو  -مت ث –وال تدري بخير عو لر. وال تحاسا 

ال إلمو . الصمد المقصلوع فلي الحا لا . الرقيلا الل ي ال إل يلو. الحسليا الل ي  "هللا" الحي ال ي

ال ينس . العاعل ال ي ال إلظل . الرحي  ال ي إلويا المضطر إسا عااه وييشي السلوذ.. إلل  آخلر 

 هيا  هللا وعسمائه الحسن ..

المي إن األمر مختلي  دًا .. ومت ث  د ه القيمة المبره ل  ه الخاهية في التصور اإلسل

.. ولقللد انلل  اإلسللال  اناإلللة بال للة بتقريللر دلل ه الحقيقللة فللي تصللور المسلللميت وتوكيللددا. وتقريللر 

"و للوع" هللا سللبحانه فللي حيللات   وتوسلليعه وتعميقلله .. وكانلل  حيللاة الومااللة المسلللمة األوللل  فللي 

  لللالل اللللوحي المتالحلللي، المتعللللي بواقلللج حيلللات  ، وبملللا ي وللل" كللل ل  فلللي ضلللمائرد ، ملللثاًل حيلللًا،

وسللمعه  واينلله تلحللظ، تتللدخو   للرة، -سللبحانه–وتر مللة امليللة، ل لل ه الحقيقللة.. فقللد رعينللا يللد هللا 

 يرا ، عحوال   اليومية، وعامال   الشخصية، وحيات   اليرعإلة والومااية.

 هللالقد ل دنا العناإلة اإلل ية تتدخو االنية في لأن عسرة ه يرة فقيرة م مورة لتقلرر حيل  

 ي ا رعإلًا:ف -ل  هللا اليه وسل ه–ة وزو  ا. حيت ل  إلود الرسول في قضية بيت امرع 

                                                           

 .41-40باايو خصومه" لألستاس العقاع ص ( مت كتاب: "حقائي اإلسال  وع1)

 ( المصدر السابي.2)
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"قد سم  ي قول التي تجادل  في زوجهوا وتشوتخي إلول ي. هللاي ي،وم  تياوركموا. إن 

              ال ". … ي سمي  مصير

 (1)المواعلة: 

هل  هللا اليه – ما ل دنادا في لأن الر و األام  اليقير ابت ع  ميتو ، مج رسول هللا 

 في د ه الصورة الرائعة: -وسل 

يبم وتولل. أن جواءه اميمول. وموا يودري  لعلوه يزكول. أو يوذكر فتننعوه الوذكرى. أموا "

م  است نل فانت لوه تصوّدى! وموا يليو  أال يّزكول. وأموا مو  جواءك ي،وعل وهوو ي شول. فانوت 

                ".ينه تلّهل؟ كال! إنها تذكرة. فم  شاء ذكره

 (12-1)اب": 

 ول دنا د ا التدخو في األحداا المره سواذ بسواذ:

 ل دناه في ال ورة .. حيث إلقول هللا تعال :

إال تنصروه فقد نصره ي إذ أخرجه الذي  كنروا، واني اوني  إذ هما في ال ار. إذ يقوول "

هوا. وجعو  كلموة لصاحبه ال تيزن. إن ي معنوا، فوانزل ي سوهللاينته يليوه، وأيوده مجنوود لو  ترو 

         ".الذي  كنروا ال،نلل، وكلمة ي هي العليا. هللاي يزيز حهللاي 

 (40)التوبة: 

 ول دناه في بدر .. حيث إلقول هللا تعال :

كمووا أخرجوو  ربوو  موو  بيتوو  موواليك، وإن فريقووا  موو  الموونمني  لخووارهون. يجادلونوو  فووي " 

لرون. وإذ يعدك  ي إحدى ال ائنتي  أنها اليك معد ما تبي ، كانما ي،اقون إلل الموت وه  ين

لخ ، وتودون أن يير ذات الشوكة تخون لخم  ويريود ي أن ييوك اليوك مهللالماتوه، ويق و  دابور 

الخافري . لييك اليك ويب   الباط  ولو كره المجرمون. إذ ت،ت يثون ربهللا ، فاستجاك لخ  أنوي 

 مشرى ولت م   موه قلووبهللا . وموا النصور إال ممدك  مالف م  المالئخة مردفي . وما جعله ي إال

م  يند ي. إن ي يزيز حهللاي . إذ ي شيهللا  النعاس أَمنة  منوه، وينوزل يلويهللا  مو  ال،وماء مواء 

لي هرك  مه، ويذها ينخ  رجز الشي ان، وليرب  يلل قلوبهللا  ويثبت موه امقودام. إذ يووحي ربو  
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لقي في قلوك الوذي  كنوروا الورك، فاضوربوا فووق إلل المالئخة إني معهللا ، فثبتوا الذي  آمنوا، سا

         ".اميناق، واضربوا منه  ك  بنان

 (12-5)األنيال: 

 ول دناه في "عحد" حيث إلقول هللا تعال :

ولقد صدقخ  ي ويده إذ تي،ونه  مإذنه، حتل إذا فشلت  وتنازيت  في اممر، ويصويت  "

لودنيا، ومونخ  مو  يريود اآلخورة، وو  صورفخ  يونه  م  معد ما أراكو  موا تيبوون: مونخ  مو  يريود ا

ليبتلوويهللا ، ولقوود ينووا يوونخ ، هللاي ذو فتوو  يلوول الموونمني . إذ تصووعدون وال تلوووون يلوول أحوود، 

والرسول يديوك  فوي أخوراك ، فاووامهللا  يموا م و ، لخوي ال تيزنووا يلول موا فواتخ  وال موا أصوامهللا ، 

  أمنة نعاسا  ي شل طائنة منخ ، وطائنوة قود هللاي خبير مما تعملون. و  أنزل يليهللا  م  معد ال 

أهمته  أنن،ه ، يلنون ماهلل يير اليك ل  الجاهلية، يقولون: هو  لنوا مو  اممور مو  شويء؟ 

قوو : إن امموور كلووه هلل. ي نووون فووي أنن،ووه  مووا ال يبوودون لوو . يقولووون: لووو كووان لنووا موو  امموور 

كتوا يلويه  القتو  إلول متواجعه .  شيء ما قتلنا هاهنا. قو : لوو كنوت  فوي بيووتخ  لبورز الوذي 

 ".  وليبتلي ي ما في صدورك ، وليميص ما في قلوبهللا ، هللاي يلي  بذات الصدور

 (154-152)آل امران: 

 ول دناه في كو موقي مت مواقي المسلميت المبره.

ول  إليت د ا التدخو اإلإلولابي وقيلًا الل  دل ه الموموالة ملت المسللميت. ف لو للأن هللا فلي 

اللي    –ي، وفي كو عمر، وفي كو حال .. وقد كان منه ما كان في لأن الرسو  ميعلًا  و موق

 ال  كو الومااة المسلمة في د ا القرآن.. -سبحانه–مما قصه هللا  -الصالة والسال 

 ان منه فلي للأن موسل  اليله السلال ، ملج فرالون ومل له، ملا إلصلور دل ا التلدخو السلافر 

 المبالر:

وسول وفريوون مواليك لقووم ينمنوون. إن فريوون يوال فوي امر  نتلو يليو  مو  نبوا م"

وجعوو  أهلهووا شوويعا ، ي،تتوو ف طائنووة موونه ، يووذما أبنوواءه  وي،ووتييي ن،وواءه . إنووه كووان موو  

المن،دي . ونريد أن نم  يلل الذي  استتعنوا في امر ، ونجعلهو  أئموة ونجعلهو  الوواروي . 
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ما منه  ما كانوا ييذرون. وأوحينا إلل أم ونمهللا  له  في امر ، ونرى فريون وهامان وجنوده

موسوول أن أرضووعيه، فووإذا خنووت يليووه فالقيووه فووي الوويم  وال ت ووافي وال تيزنووي، إنووا رادوه إليوو  

وجوووايلوه مووو  المرسووولي . فالتق وووه آل فريوووون ليهللاوووون لهووو  يووودوا  وحزنوووا ، إن فريوووون وهاموووان 

، ال تقتلووه ي،ول أن يننعنوا أو وجنودهما كانوا خاط ي . وقالت امرأة فريون: قرة يي  لوي ولو 

واصبا فناد أم موسل فاريا ، إن كادت لتبدي مه لوال أن رب نوا  -وه  ال يشعرون  –نت ذه ولدا  

يلل قلبها لتخون م  المنمني . وقالت مخته قصيه، فبصورت موه يو  جنوا وهو  ال يشوعرون. 

ه لخوو ، وهوو  لووه وحرمنووا يليووه المراضوو  موو  قبوو ، فقالووت: هوو  أدلخوو  يلوول أهوو  بيووت يهللانلونوو

ناصيون؟ فرددناه إلل أموه، كوي تقور يينهوا وال تيوزن، ولوتعل  أن ويود ي حوك، وال أكثوره  ال 

                 ".يعلمون 

 (13-2)القصص: 

 وكان منه في لأن نو  اليه السال :

كووذبت قووبله  قوووم نووود، فخووذبوا يبوودنا وقووالوا: مجنووون، وازدجوور. فووديا ربووه أنوول م لوووك "

نتينا أبواك ال،ماء مماء منهمر. وفجرنا امر  ييونوا ، فوالتقل المواء يلول أمور قود فانتصر. ف

 ".قدر. وحملناه يلل ذات ألواد ودسر. تجري ماييننا جزاء لم  كان كنر

 (14-9)القمر: 

 وكان منه في لأن إبرادي  اليه السال : 

بووردا  وسووالما  يلوول قووالوا: حرقوووه وانصووروا آلهووتخ  إن كنووت  فووايلي . قلنووا: يووا نووار كوووني "

إبووراهي . وأرادوا مووه كيوودا  فجعلنوواه  امخ،ووري ، ونجينوواه ولوطووا  إلوول امر  التووي ماركنووا فيهووا 

للعالمي ، ووهبنا له إسيك ويعقوك نافلة وكالًّ جعلنا صاليي . وجعلنواه  أئموة يهودون مامرنوا، 

 "ا يابدي وأوحينا إليه  فع  ال يرات، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة وكانوا لن

 (73-68)األنبياذ: 

   ل  ل دناه في عمر المون كله، وفي لأن سائر الخالئي واألحياذ فيه:
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إن ي يم،  ال،ماوات وامر  أن تزوال، ول   زالتوا إن أم،وهللاهما مو  أحود مو  معوده. "

         ".إنه كان حليما  ينورا  

 (41)فاار: 

يم،وهللاه  إال ي؟ إن فوي ذلو  آليوات  أل  يروا إلول ال يور م،و رات فوي جوو ال،وماء موا"

               ".لقوم ينمنون 

 (79)النحو:  

 "وكأيهٍّ مت عابة، ال تحمو رزق ا. هللا يرزق ا وإإلا  ، ودو السميج العلي ".

 (60)العنمبو : 

أفرأيت  موا تيرووون؟ أأنوت  تزريونوه أم نيو  الزاريوون؟ لوو نشواء لجعلنواه ح اموا  فللوت  "

   )إل  آخر اآلإلا (  … " رمون. ب  ني  ميرومون تنخهون. إنا لم

 (73-63)الواقعة: 

أول  يروا أنا ناتي امر  ننقصها م  أطرافها؟ هللاي ييهللا  ال معقا ليهللامه، وهو سري  "

              ".الي،اك

 (41)الراد:   

ودلي  -بعلد التوحيلد–والقرآن كله معلر  دل ه "اإلإلوابيلة" ودلي عسلاس التصلور اإلسلالمي 

تي تتول  في ا حقيقة التوحيد. فالتوحيد اإلسالمي إلمتاز بأنه توحيد الياالية والتأثير ولي" مورع ال

 التوحيد السلبي ال ي إلصيه عرسطو، عو إلصيه عفلوايتم

واستقرار دل ه الحقيقلة فلي ضلمير الوماالة المسللمة األولل  دلو الل ي عنشلأ دل ه الموموالة 

اللل  اإلاللالق، وبللدون اسللتثناذ. فقللد االللوا دلل ه الحقيقللة.  اليريللدة الممتللازة فللي تللاري  البشللرية كللله

االودا حية في نيوس  . االودا ليو ن ار، وهبا  مساذ. االودا كما إلعيشون حيات   اليومية 

الواقعة. االوا مج هللا. إلحسلون و لوعه فلي نيوسل   وفلي حيلات   عاملي ملت حل" اللمل" والر يلة. 

تتللدخو  -سللبحانه–اينلله وفللي رقابتلله. والتمسللوا يللده االللوا فللي كنيلله وفللي راايتلله. واالللوا تحلل  

لو خطلاد ، وترقب لا، وترللدد ، وتعقهلا اللي    تدخاًل مبالرًا في الص ير والمبيلر ملت عملورد ، وتنقه
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فللي الصلل يرة وفللي المبيللرة.. ومللت ثلل  كللانوا دلل ا اللل ي كللانوا: مللت الحساسللية والطمأنينللة معللًا. ومللت 

يااليلة معلًا. وملت الخلو  والطملج معلًا. وملت التواضلج والعلزة اليقظة والراحلة معلًا. وملت التوكلو وال

الخضللوع هلل واالسللتعالذ اللل   –ومللت الخضللوع واالسللتعالذ معللًا  -التواضللج هلل والعللزة بللاهلل–معللًا 

وملت ثل  هلنج هللا ب ل  فلي دل ه األر  ملا هلنج ملت الصلال  والعملار، وملت الرفعللة  –عالداذ هللا 

 …في تاري  بني اإلنسان والط ارة، مما ل  إلسبي ول  يلحي 

والصلليحة األخللره لإلإلوابيللة فللي التصللور اإلسللالمي .. دللي إإلوابيللة اإلنسللان فللي المللون. 

 وإإلوابية المممت ب  ه العقيدة في واقج الحياة ال  و ه خاص.

إن د ا التصور ما إلياع إلستقر في الضمير، حت  يتحرك ليحقي مدلوله في هورة املية، 

اقعية. والمممت ب  ا الديت ما إلياع اإلإلمان إلستقر في ضميره حتل  إلحل" وليتر   ساته، في حالة و 

 عنه قوة فاالة ممثرة. فاالة في سا  نيسه، وفي المون مت حوله.

إن التصور اإلسالمي لي" تصورًا سلبيًا إلعيا في اال  الضمير. قانعًا بو وعه دنلاك فلي 

" لواقلللج مطلللوب إنشلللا ه، وفلللي دللل ا هللورة مثاليلللة نظريلللةم عو تصللوفية روحانيلللةم إنملللا دللو "تصلللمي 

التصمي . واالما د ا الواقج ل  يو د فال قيملة لل ل  التصلمي  فلي ساتله، إال بااتبلاره حلافزًا ال ي لدع 

 لتحقي ساته.

ومللت ثلل  إلوللد عائمللًا داتيللًا ملحللًا فللي … دلل ا مللا يثيللره التصللور اإلسللالمي فللي لللعور المسللل 

يا الواقج، ويمرقه، حت  ي لا للعملو، وييلر  ااقتله عاماقه، ي ا به إل  تحقيي د ا التصور في عن

اإلإلمانيللة كل للا فللي دلل ا العمللو اإلإلوللابي البنللاذ. وفللي إنشللاذ واقللج تتمثللو فيلله دلل ه العقيللدة فللي حيللاة 

 الناس.

وحيثما سكر اإلإلمان في القرآن عو سكر المممنون، سكلر العملو، الل ي دلو التر ملة الواقعيلة 

إنملللا دلللو مشلللاار تأيلللرَّ  فلللي حركلللة، إلنشلللاذ واقلللج، وفلللي  لإلإلملللان، فللللي" األملللر مولللرع مشلللاار.

 "التصمي " اإلسالمي للحياة، عو وفي التصور اإلسالمي للحياة ..

وجاهودوا موامواله  وأنن،وه   -وو  لو  يرتوابوا –إنما المنمنون الذي  آمنوا ماهلل ورسووله "

 (15)الحورا :           ".في سبي  اله. أول   ه  الصادقون 
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الووذي  آمنوووا موونخ  ويملوووا الصوواليات لي،ووت لننه  فووي امر  كمووا اسووت لف ويوود الووه "

. الووذي  موو  قووبله ، وليمهللاوون  لهوو  ديوونه  الووذي ارتتوول لهوو ، وليبوودلنه  موو  معوود خوووفه  أمنووا  

    ".يعبدونني ال يشركون بي شي ا . وم  كنر معد ذل ، فاول   ه  الناسقون 

 (55)النور: 

 ".ون مالمعروف وتنهون ي  المنخر وتنمنون ماهللكنت  خير أمة أخرجت للناس تامر "

 (110)آل امران: 

فاسووتجاك لهوو  ربهوو  أنووي ال أضووي  يموو  ياموو  موونخ  موو  ذكوور أو أنثوول، معتووهللا  موو  "

نه  يوومعوض، فالووذي  هوواجروا، وأخرجوووا موو  ديوواره ، وأوذوا فووي سووبيلي، وقوواتلوا وقتلوووا مكنوورن 

،وو  حار، ووامووا  موو  ينوود ي، هللاي ينووده سووي اته ، ومدخلوونه  جنووات تجووري موو  تيتهووا امنهوو

          ".الثواك

 (195)آل امران: 

ك والعصور. إن اإلن،ووان لنووي خ،وور. إال الووذي  آمنوووا ويملوووا الصوواليات، وتواصوووا مووالي"

             ".وتواصوا مالصبر

 )سورة العصر(

تر ملة ل لا  فلي" دنال  إإلمان دو مورع مشاار فلي الو لدان، عو تصلورا  فلي الل دت، ال

في واقج الحياة. ولي" دنال  إإلمان دو مورع لعائر تعبدإلةن لي" مع ا امو إلييي من وا لحياة 

 .(1) له ويخضعه لشريعة هللا

مطاللا بلأعاذ لل اعة ل ل ا  -لخصلياً –ملت وحلي تصلوره اإلسلالمي عنله  –ث  إلح" المسل  

ريو ضللميره، وال إلطملل ت باللله، وال إلستشللعر عنلله ععهه حللي نعمللة هللا اليلله باإلسللال . الللديت، ال إلسللت

إال عن يللمعي دلل ه الشلل اعة … فللي النوللاة مللت الل اب هللا فللي الللدنيا واآلخللرة  -مللت ثلل –وعنلله إلطمللج 

 .(2) املة، بيو تماليي ا في الني" والو د والمال

                                                           

 مت د ا البحث. 118-95( ترا ج خاهية الشمول: ص1)

 عي عمير الومااة اإلسالمية ببا ستان.( ترا ج رسالة "ل اعة الحي" للسيد عبي األال  الموعو 2)
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 ".وكذل  جعلناك  أمة وس ا ، لتخونوا شهداء يلل الناس، ويهللاون الرسول يليهللا  شهيدا  "

 (143)البقرة: 

         ؟".وم  ألل  مم  كت  شهادة ينده م  ي"

 (140)البقرة:  

اقلج حياتله الشخصلية، ودو يمعي د ه الش اعة .. عواًل .. في سا  نيسه: بلأن إلطلابي بليت و 

فللي كللو  زئيللة مللت  زئيللا  نشللااه، وبلليت مقتضلليا  التصللور اللل ي إلقللو  اليلله ااتقللاعه. فليسلل  

دنال  حركة واحدة مت حركا  حياته، إال ودو مطالا بأن إلش د في ا ل ل ا اللديت. لل اعة امليلة. 

لإلإلملللان، ال لللل اعة اللسلللان وحلللده، وال لللل اعة القللللا معللله كللل ل . ولملللت لللل اعة العملللو المصلللدق 

 الموسه  للعيان، المنشئ آلثاره في اال  الواقج وفي عنيا الناس.

في عاوة اآلخريت إل  د ا المن ج، وبيانه ل  . مسوقًا في د ه الداوة  -ثانية–ودو يمعي ا 

ود ا البيان بدوافج كثيرة عول ا: عافج ععاذ الش اعة لينوو مت هللا، وليلمعي حلي نعمتله اليله ب دايتله 

ال .. وثاني ا: حا الخير للناس، وددايت   إل  د ا الخير ال ي دألِدين دلو إليله، والل ي ال إل  اإلس

إلحتونه لنيسه، وال ألسرته، وال لعشليرته، وال لقومله، وال لونسله. ألنله يلتعل  ملت دل ا التصلور ساتله 

ااتقله إنملا تقلج الل   -إسا ضللوا –عن البشر كل   إخوة.. وثالث ا: لعوره بأن تبعة ضلالل النلاس 

ودي تبعة ثقيلة تنوذ بضميره، وتنوذ بيادله، وقلد الل   -بعد ما ار  وتبيت–دو، ما ل  يبيت ل   

وعنلله دللو مسللتخلي في للا اللت الرسللو، ومسللمول  -هلللوا  هللا وسللالمه الللي   –عن للا تبعللة الرسللو 

 ان ا بعدد .

 " ..رسال  مبشري  ومنذري ، ل ال يهللاون للناس يلل ي حجة معد الرس "

 (165ساذ: )الن

          ".وما كنا معذبي  حتل نبعث رسوال  "

 (15)اإلسراذ: 

ودو يمعي ا .. عخيرًا .. بالعمو ال  تحقيي من ج هللا في حياة الناس، وإقامة النظلا  الل ي 

ينبثي مت سل  التصور، وإقامة حياة الومااة اإلنسلانية الل  عسلاس دل ا النظلا . بااتبلار عن دل ا 
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لعلللال  واقعللي، يلللراع إخرا للله وتحقيقلله، ليتحقلللي و للوع اإلسلللال  فلللي األر ،  التصللور دلللو "تصللمي "

ولتخلص األلودية هلل، إس ال و وع لإلسال  بدون قيا  موتمج إلعيا ب  ا النظا ، ويعتر  هلل وحده 

باأللودية، فال يتلق  في من ج حياته األساسي إال مت هللا. ث  ليستحي المسلمون نصر هللا وتأييده 

   إإلاه. ولرط له لراًا واضحًا ال اوف فيه:ال ي وادد

ولينصوورن ي موو  ينصووره، إن ي لقوووي يزيووز. الووذي  إن مهللانوواه  فووي امر  أقوواموا "

 ".الصالة وآتوا الزكاة، وأمروا مالمعروف ونهوا ي  المنخر، وهلل ياقبة اممور

 (41، 40)الحج: 

وللة الحركلة اإلإلوابيلة، لتحقيلي وفي ابيعة التصور اإلسالمي ساتله ملا إلحيلز اإلنسلان لمحا

عن "اإلنسلان" قلوة إإلوابيلة  -ملت تصلوره اإلسلالمي –د ا المن ج في هورة واقعية. فالمسل  إلعر  

فاالة في د ه األر ، وعنه لي" ااماًل سلبيًا في نظام ا ف و مخلوق ابتداذ ليستخلي في ا. ودلو 

ويعمللر، ولي يهللر ويطللوهر، وليصلللو، مسللتخلي في للا ليحقللي مللن ج هللا فللي هللورته الواقعيللة: لينشللئ 

للي. ودللو معللانذ اللل  دلل ه الخالفللة: معللانذ مللت هللا سللبحانه بوعللو النللوامي" المونيللة وابيعللة  وينمه

 المون ال ي إلعيا فيه معاونة له.

وهو الذي أنزل م  ال،ماء ماء، لخ  منوه شوراك، ومنوه شوجر فيوه ت،ويمون ينبوت لخو  "

م  ك  الثمرات، إن في ذل  آلية لقووم يتنخورون. وسو ر مه الزرع والزيتون والن ي  واميناك و 

لخ  اللي  والنهار، والشمم والقمر، والنجوم م،و رات موامره، إن فوي ذلو  آليوات لقووم يعقلوون. 

وما ذرأ لخ  في امر  م تلنا  ألوانه، إن في ذلو  آليوة لقووم يوّذّكرون. وهوو الوذي سو ر البيور 

نه حليوة تلب،وونها، وتورى النلو  موواخر فيوه، ولتبت ووا مو  لتاكلوا منه ليما  طريا . وت،ت رجوا م

فتله، ولعلخ  تشهللارون. وألقل في امر  رواسي أن تميد مهللاو ، وأنهوارا  وسوبال  لعلخو  تهتودون. 

       ".ويالمات وبالنج  ه  يهتدون 

 (16-10)النحو: 

يللله عملللر ودلللو مأعلللان ملللت هللا كللل ل  بملللا ودبللله ملللت القلللوه واالسلللتعداعا  ال اتيلللة، ودلللو إليل

 الخالفة:
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هللاي أخرجهللا  م  م ون أمهاتخ  ال تعلمون شي ا ، وجعو  لخو  ال،وم  واممصوار وامف ودة "

                ".لعلخ  تشهللارون 

 (78)النحو: 

 ولرط د ه الخالفة اند المسل  معرو :

قلنا اهب وا منها جميعا . فإما ياتينخ  مني هدى، فمو  تبو  هوداي فوال خووف يلويه  وال "

  ".يزنون. والذي  كنروا وكذبوا مآياتنا أول   أصياك النار ه  فيها خالدون ه  ي

 (39، 38)البقرة: 

ولعوره بأنه ميلي بالعمو، ومعانذ اليه، ينيي انه الشعور بالسلبية فلي نظلا  دل ا الملون 

اتيلة ف نالل  االسلتعداعا  ال –سواذ بالقياس إل  القلوه المونيلة، عو بالقيلاس إلل  قلدر هللا تعلال   –

المودوبلللة لللله، ودنلللاك تسلللخير القلللوه المونيلللة لمسلللاادته، ودنلللاك التلللوازن بللليت مشلللي ة هللا المطلقلللة 

 وحركة اإلنسان اإلإلوابية. كما عسلينا.

وانتيللاذ الشللعور بالسلللبية ي ي لله للحركللة والتللأثير واليااليللة. غيللر عن اإلسللال  ال إليتيللي بللأن 

بلدوافج الحركلة اإلإلوابيلة كل ل . إس إلعلهمله عن قلدر يدفج ات المسل  الشعور بالسلبية. بلو دلو إلملده 

 هللا يني  فيه واألر  مت حوله، ات اريي حركته دو ساته:

         (11)الراد:   ".إن ي ال ي ير ما مقوم حتل ي يروا ما مانن،ه "

قوواتلوه  يعووذبه  ي مايووديهللا ، وي ووزه  وينصوورك  يلوويه ، ويشووف صوودور قوووم موونمني ، "

     ".لوبه  ويتوك ي يلل م  يشاء، هللاي يلي  حهللاي ويذها ييظ ق

 (15، 14)التوبة: 

ل   ل  ينته المنافقون والذي  في قلووبه  مور  والمرجنوون فوي المدينوة لن رينو  بهو ، "

          ".و  ال يجاورون  فيها إال قليال  

 (60)األحزاب:  

 ". ذو فت  يلل العالمي ولوال دف  ي الناس معته  ببعض لن،دت امر  ولخ  ي"

 (251)البقرة: 
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لهر الن،اد في البر والبير مما ك،بت أيدي الناس، ليذيقه  معض الذي يملوا، لعله  "

 (41)الرو :                ".يرجعون 

 مللا إلعلهمللله ان هللا ال يرضللل  منلله الشلللعور فلللي الضلللمير، والململلة الللل  اللسلللان. وال يداللله 

عًا، إلحاسبه اليه، ويوازيه بحسبه .. حت  ال ده ملت هللا إنملا ينالله حت  يتر   سل  في حياته واق

  زاذ ال  الو د فيه:

      ".والذي  جاهدوا فينا لنهدينه  سبلنا، وإن ي لم  المي،ني "

 (69)العنمبو : 

 ".أم ح،بت  أن تدخلوا الجنة، ولّما يعل  ي الذي  جاهدوا منخ  ويعل  الصابري "

 (142)آل امران: 

وق  ايملوا ف،يرى ي يملخ  ورسوله والمنمنون. وستردون إلل يال  ال يا والشهادة "

            ".فينب خ  مما كنت  تعملون 

 (105)التوبة: 

ب ل ا كلله إلستشلعر المسلل  عن و للوعه الل  األر  للي" فلتلة اللابرة، إنملا دلو قلدر مقللدور، 

ل  األر  إلقتضيه حركة واماًل إإلوابيًا، وعن و وعه ا… مرسو  له اريقه وو  ته وغاإلة و وعه 

فللي سا  نيسلله. وفللي اآلخللريت مللت حوللله. وفللي دلل ه األر  التللي دللو مسللتخلي في للا، وفللي دلل ا 

وعنلله ال يبلللغ لللير نعمللة هللا اليلله بللالو وع، ونعمللة هللا … المللون المحسللوب حسللابه فللي تصللميمه 

 بلللأن يلللمعي عوره اإلإلولللابي فلللي اليللله باإلإلملللان، وال إلطملللج فلللي النولللاة ملللت حسلللاب هللا وا ابللله، إال

خالفة األر ، وفي للرط هللا ومن وله، وتطبيلي دل ا الملن ج فلي حياتله وفلي حيلاة غيلره، والو لاع 

للدفج اليسلاع الت دل ه األر  التلي دلو قلي  الي لا واليسلاع فلي األر  إنملا ينشلأ الت الد  تطبيلي 

واقلج  -حليت إلقلج–ر د ا اليساع وعن وز  –من ج هللا في اال  الواقج، وعنيا الناس، حياة الومااا  

 ال  ااتقه دو، ما ل  يمع الش اعة هلل في نيس ت وفي غيره، وفي األر  كل ا مت حوله.

ر المسل  لألمر ال  د ا النحلو، ال  لر  يرفلج ملت قيمتله فلي نظلر نيسله، كملا يرفلج  وتصوه

ذ اللل ي إلحمللله، مللت ادتماماتلله. بقللدر مللا إلشللعره بضللخامة التبعللة الملقللاة اللل  ااتقلله، وبثقللو العللا
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فيملا إلملل   –وييد  فيه حت  يالقي هللا ربه، وقد ععه األمانة، وععه الش اعة، ووفل  بحلي النعملة 

 …وامج في النواة مت ا اب هللا، وزحز  ات النار -مت الطاقة

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 الواقعيووووة
 ؟ "را  رسوالق : سبيان ربي ه  كنت إال مش" 

 

.. ف لللو تصلللور  (1)والخاهلللية الساعسلللة ملللت خلللواص التصلللور اإلسلللالمي دلللي .. الواقعيلللة

يتعامو مج الحقائي الموضواية، سا  الو وع الحقيقي المستيقت، واألثر الواقعي اإلإلولابي. ال ملج 

تصورا  اقلية مورعة، وال مج "مثاليا " ال مقابلو ل لا فلي الال  الواقلج، عو ال و لوع ل لا فلي الال  

 الواقج.

إلضلللعه للحيلللاة البشللللرية إلحملللو الللابج الواقعيللللة كللل ل ، ألنللله قابللللو  ثللل  إن "التصلللمي " اللللل ي

 …للتحقيي الواقعي في الحياة اإلنسانية

ولمن للا فللي الوقللل  ساتلله واقعيلللة مثاليللة، عو مثاليلللة واقعيللة، ألن لللا ت للد  إلللل  عرفللج مسلللتوه 

 وع مو نموسف، تمل  البشرية عن تصعد إليه..

 الواقعية، في التصور اإلسالمي:وسنحاول دنا لر  د يت المدلوليت مت مدلوال  

إنللله يتعاملللو ملللج الحقلللائي الموضلللواية. سا  الو لللوع الحقيقلللي المسلللتيقت، واألثلللر اللللواقعي 

 اإلإلوابي..

امللو ويتع… يتعامللو مللج الحقيقللة اإلل يللة، متمثلللة فللي آثاردللا اإلإلوابيللة، وفااليت للا الواقعيللة 

 …ة. عو المتأثرة مج الحقيقة المونية، متمثلة في مشادددا المحسوسة، الممثر 

لي كملا دل  فلي الال  الواقلج.. اإللله الل ي  ويتعامو مج الحقيقلة اإلنسلانية، متمثللة فلي األناسه

يتعامللللو معلللله دلللل ا التصللللور دللللو "هللا" المتيللللرع باأللوديللللة، وبيللللو خصللللائص األلوديللللة. ولمللللت دلللل ه 

اقعيلللة، وال الخصلللائص كل لللا ملللت الللال  الواقلللج، سا  عثلللر فلللي الللال  الواقلللج، إلميلللت إعراك آثاردلللا الو 

 –إلضللرب العقللو البشللري فللي التيلله ليتمثل للا اللل  دللواه، فللي سلسلللة مللت القضللاإلا المنطقيللة الموللرعة 

فلللي دللل ا الملللون..  -سلللبحانه–ولمن لللا تتمثلللو فلللي آثلللاره –الللل  اريقلللة "الميتلللا فيزيقلللا" بصلللية ااملللة 
                                                           

( نحت نستخد  د ا التعبير بمعناه ال ي إلعطيه ليظه العربي، مورعًا مت كو ما اللي بله ملت معنل  اهلطالحي 1)
كلله تاريخي في البي ا  األخره .. ونقصد به الل  األخلص: التحقلي فلي الال  الواقلج. وملت مرا علة اليصلو 

 يزعاع د ا المعن   الذ وتحديدًا.
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ثللللار فاأللوديللللة وخصائصلللل ا واقعيللللة األثللللر فللللي دلللل ا المللللون. واإلعراك البشللللري إلحللللال إللللل  دلللل ه اآل

 الواقعية، ليره في ا خصائص األلودية، ممثلة في الصنعة اإلل ية:

ف،بيان ي حي  تم،وون وحوي  تصوبيون. ولوه اليمود فوي ال،وماوات وامر  ويشويا "

وحي  ُتلهرون. ي رج اليوي مو  الميوت، وي ورج الميوت مو  اليوي، وييوي امر  معود موتهوا، 

ووو  إذا أنوت  مشوور تنتشورون. وموو  آياتووه أن وكوذل  ت رجووون. ومو  آياتووه أن خلقخو  موو  توراك، 

خلك لخ  م  أنن،هللا  أزواجا  لت،هللانوا إليها وجعو  بيونخ  موودة ورحموة، إن فوي ذلو  آليوات لقووم 

يتنخوورون. وموو  آياتووه خلووُك ال،ووماوات وامر  واخووتالف أل،وونتخ  وألوووانخ ، إن فووي ذلوو  آليووات 

موو  فتووله، إن فووي ذلوو  آليووات لقوووم للعووالمي . وموو  آياتووه منووامهللا  مالليوو  والنهووار وابت وواؤك  

ي،معون. وم  آياته يريهللا  البرق خوفا  وطمعا ، وينزل م  ال،ماء ماء، فيييي موه امر  معود 

موتها، إن في ذل  آليات لقوم يعقلون. وم  آياته أن تقوم ال،وماوات وامر  كو  لوه قوانتون. 

يلول فوي ال،وماوات وامر ، وله المثو  ام -وهو أهون يليه –وهو الذي يبدأ ال لك و  يعيده 

         ".وهو العزيز اليهللاي 

 (27-17)الرو :  

إن ي فالك اليا والنوى، ي رج اليي م  الميت، وم رج الميت م  اليي.. ذلخ  ي " 

.. فووانل تنفخووون؟ فووالك اإلصووباد، وجعوو  الليوو  سووهللانا ، والشوومم والقموور ح،ووبانا  .. ذلوو  تقوودير 

جع  لخ  النجوم لتهتدوا بها في للمات البر والبير، قد فّصولنا اآليوات العزيز العلي . وهو الذي 

لقوم يعلمون. وهوو الوذي أنشواك  مو  ننوم واحودة فم،وتقر وم،وتودع، قود فصولنا اآليوات لقووم 

ينقهون. وهو الذي أنزل م  ال،ماء مواء، فاخرجنوا موه نبوات كو  شويء، فاخرجنوا منوه ختورا ، 

 وو  موو  طلعهووا قنوووان دانيووة، وجنووات موو  أينوواك والزيتووون ن وورج منووه حبووا  متراكبووا ، وموو  الن

والرمووان، مشووتبها وييوور متشووامه، انلووروا إلوول ومووره إذا أوموور وينعووه، إن فووي ذلوو  آليووات لقوووم 

وخرقوا له بني  وبنات م ير يلو ، سوبيانه وتعوالل  -وخلقه –ينمنون. وجعلوا هلل شركاء الج  

لووه ولوود ولوو  تخوو  لووه صوواحبة؟ وخلووك كوو   يمووا يصوونون. بوودي  ال،ووماوات وامر ، أنوول يهللاووون 
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شيء، وهو مهللا  شويء يلوي .. ذلخو  ي ربهللاو ، ال إلوه إال هوو، خوالك كو  شويء، فايبودوه، وهوو 

 ".يلل ك  شيء وكي . ال تدركه اممصار، وهو يدرك اممصار، وهو الل يف ال بير

 (103-95)األنعا : 

ير أم ما يشركون؟. أم م  خلوك ق : اليمد هلل وسالم يلل يباده الذي  اص نل. ي خ"

ال،ماوات وامر ، وأنزل لخ  م  ال،ماء ماء، فانبتنوا موه حودائك ذات بهجوة، موا كوان لخو  أن 

تنبتوا شجرها؟ أإله م  ي؟ ب  ه  قوم يعدلون. أم م  جع  امر  قرارا ، وجع  خاللها أنهوارا ، 

ب  أكثره  ال يعلمون. أم م  يجيوا  وجع  لها رواسي، وجع  بي  البيري  حاجزا ؟ أإله م  ي؟

المت ر إذا دياه، ويهللاشف ال،وء، ويجعلخ  خلناء امر ؟ أإله م  ي؟ قلويال  موا توذكرون. أم 

م  يهديهللا  فوي للموات البور والبيور، ومو  يرسو  الريواد مشورا  بوي  يودي رحمتوه؟ أإلوه مو  ي؟ 

  مو  ال،وماء وامر ؟ أإلوه مو  تعالل يما يشركون. أم م  يبدأ ال لك وو  يعيوده، ومو  يورزقخ

       ".ي؟ ق : هاتوا برهانخ  إن كنت  صادقي 

 (64-59)النمو: 

فاطر ال،ماوات وامر ، وجع  لخو  مو  أنن،وهللا  أزواجوا ، ومو  امنعوام أزواجوا ، يوذرؤك  "

فيه، ليم كمثله شيء. وهو ال،مي  البصير. له مقاليد ال،ماوات وامر ، يب،  الورزق لمو  

     ".يقدر، إنه مهللا  شيء يلي يشاء و 

 (12-11)الشوره: 

 ".إن ي يم،  ال،ماوات وامر  أن تزوال، ول   زالتا إن أم،هللاهما م  أحد م  معده"

 (41)فاار: 

ودي ا يتعامو التصور اإلسالمي ملج إلله "مو لوع"، يلدل خلقله الل  و لوعه، "مريلد". "فعلال 

 ال  إراعته وقدرته.لما يريد" تدل حركة د ا المون وما إلوري فيه 

ومت ث  إليترق تصور اإلله في اإلسال  افتراقًا رئيسيًا انه فلي تصلورا  عفالالون وعرسلطو 

وعفلوايت. حيث تتعامو تصورات   مج إله "مثلالي" إليرضلون دل  اليله "مثاليلة" ملت هلنج اقلول  ، 

عو مثاليتلهم ثل  ومت تصورا  عحالم  . ودو إله ال إراعة له وال امو. ألن د ا مت مقتضل  كمالله 
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إلضلللطرد  دللل ا االفتلللرا  إلللل  افتلللرا  وسلللائ  للللت  بللليت اإللللله والخالئلللي، وإلللل  تصلللورا  وثنيلللة 

 وعسطورية كالتي كان  سائدة في الوثنية اإلغريقية:

ية "فالو وع في م دا عفالاون ابقتان متقابلتان: ابقة العقو المطلي، وابقة الماعة األول

ملللت العقلللو المطللللي، والعولللز كلللله ملللت ال يلللولي .. وبللليت سلللل  والقلللدرة كل لللا  ”Hyle“عو ال يلللولي 

  ائنا  ال  عر ا ، تعلو بمقدار ما تأخ  مت العقو، وتسيو بمقدار ما تأخ  مت ال يولي.

"ودللل ه المائنلللا  المتوسلللطة، بعضللل ا عربلللاب، وبعضللل ا عنصلللا  عربلللاب، وبعضللل ا نيلللوس 

علللو ب للا مللا فللي العللال  مللت لللر بشللرية. وقللد ارتضلل  عفالاللون و للوع تللل  األربللاب المتوسللطة، لي

ونقللللص وعللللل ، فللللإن العقللللو المطلللللي كمللللال ال إلحللللده الزمللللان والميللللان، وال إلصللللدر انلللله إال الخيللللر 

واليضلليلة. ف لل ه األربللاب الوسلللط  دللي التللي تولللل  الخلللي، لتوسللط ا بللليت اإلللله القللاعر وال يلللولي 

 .العا زة.. فواذ النقص والشر واألل  مت د ا التوس  بيت الطرفيت ممم "

"وكلللو دللل ه المظلللادر الماعإللللة بطلللالن وخلللداع، ألن لللا تت يلللر وتتللللون، وتتلللراذه للحللل" الللل  

 عليال وعوضاع ال تصمد ال  حال".

" وإنمللا الصللموع والللدوا  للعقللو الموللرع عون غيللره. وفللي العقللو الموللرع تسللتقر المو للوعا  

عائمللة. ال تقبللو  "الصللحائو" عو المثللو كمللا سللمي  فللي المتللا العربيللة. ودللي كالعقللو الموللرع خالللدة

 النقص وال إلعر  ل ا اليساع ممم "

" ود ه الصحائو دي المثو العليا لمو مو لوع يتللب" بالملاعة عو ال يلولي. فملو للورة ملثاًل 

في ا هية عو هيا  ناقصة ملت نعلو  الشلورية. فلأيت دلي الشلورة التلي ال نقلص في لا؟ دلي فلي 

لشللللورية، ف للللو محا للللاة للللل ل  المثللللو اقللللو هللا منلللل  القللللد . وكللللو تلللللب" بالمللللاعة مللللت خصللللائص ا

 .(1)األال "

 "وهللا اند عرسطو دو العلة األول ، عو المحرك األول.

                                                           

 .137( ات كتاب "هللا" لألستاس العقاع ص 1)
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" فللال بللد ل لل ه المتحركللا  مللت محللرك، والبللد للمحللرك مللت محللرك آخللر متقللد  اليلله. وديلل ا 

رك، ألن العقللللو ال إلقبللللو التسلسللللو فللللي حتلللل  ينت للللي العقللللو إللللل  محللللرك ب اتلللله، عو محللللرك ال يتحلللل

 الماضي إل  غير ن اإلة.

 "ود ا المحرك ال ي ال يتحرك البد عن إليون سلرمدًا، ال عول لله وال آخلر، وعن إليلون كلامالً 

 منزدًا ات النقص والتركيا والتعدع، وعن إليون مست نيًا بو وعه ات كو مو وع.

ال سلبي الزملان، كملا تسلبي المقلدما  " ود ا المحرك سابي للعلال  فلي و لوعه، سلبي العللة 

سلبقه. نتائو ا في العقو، ولمن ا ال تسبق ا في الترتيا الزمني. ألن الزمان حركة العلال ، ف لو ال إل

 عو كما قال: "ال إلأخلني العال  في زمان".

ر "وال  د ا إلقول عرسطو بقد  العال  ال  سلبيو التلر يو الل ي إلقلارب اليقليت. إال عنله إلقلر 

 الودل" عن قد  العال  مسألة ال تثب  بالبردان.في كتاب "

 منللزه "وإ ملال برادينله فلي دلل ه القضلية: عن إحلداا العلال  إلسللتلز  ت ييلرًا فلي إراعة هللا. وهللا

إلحدثلله لملا دللو  كملا كلان. عو - لو  الللله–الت ال يلر. ف للو إسا عحلدا العللال ، فإنملا إلحدثله ليبقلل  

ليلرو  بعيللدة امللا يتصللوره عرسللطو فللي حللي هللا. عفضلو. عو إلحدثلله لمللا دللو ميضللول. وكللو دلل ه ا

و فإسا حدا العال  وبقي هللا كما كان، ف ل  ابث. وهللا منزه ات العبث. وإسا عحدثله ليصلبو عفضل

 لممما كان، فال محو للزياعة ال  كماله. وإسا عحدثه ليصبو ميضواًل، ف ل  نقص يتنزه انه المما

ن إراعة ألالعال  ينب لي عن إليلون قلدإلمًا كلإراعة هللا.  "وإسا كان  إراعة قدإلمة ال تت ير، فو وع

هللا دللي اللللة و للوع العلللال . وليسلل  العللللة ميتقلللرة إللل  سلللبا خللارف ان لللا، فللال مو لللا إسن لتلللأخر 

 المعلول ات الته، عو لتأخر المو وعا  ات سبب ا ال ي ال سبا غيره.

 وسليلة، عو لعلار  الار ،"فاإلنسان إلووز عن يريد اليلو  للي ًا ثل  يتلأخر إنولازه، للنقص ال

 عو لعدول ات اإلراعة. وكو سل  ممتنج في حي هللام
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ال إلعللل  المو للوعا ،  - للو واللال–"وقللد عفللرط عرسللطو فللي دلل ا القيللاس، حتلل  قللال: إن هللا 

ألن للا عقللو مللت عن إلعلم للا. وإنمللا إلعقللو هللا عفضللو المعقللوال . ولللي" عفضللو مللت ساتلله، ف للو إلعقللو 

 .(1)لمعقول. وسل  عفضو ما إليون ممم "ساته، ودو العاقو والعقو وا

ال و "وقد بلغ عفلوايت غاإلة المده فلي تنزيله هللا. فلاهلل انلده فلوق األللباه. وفلوق الصليا ، 

 إلميت اإلخبار انه بمحمول إلطابي سل  الموضوع.

 "بو دو انده فوق الو وع م

ألن العلللد  عون الو لللوع وللللي" فلللوق  – "وللللي" معنللل  سلللل  عنللله غيلللر مو لللوع، عو عنللله الللد 

وإنما معناه عن حقيقة و وعه ال تقاس إل  الووادر المو وعة، وال تلدخو مع لا فلي  لن"  –الو وع 

و لوعه، وال فلي هلياته، وال فلي كلو منسلوب  ب ير نظير فلي (2)واحد، وال تعريا واحد. ف و "عحد"

 إليه.

"وي لو عفلوايت عحيانًا فيقول: إن هللا ال إلشعر ب اته. ألنه ال إلميلز ساتله ملت ساتله فيعرف لا. 

 .(3)ولمنه لصيا  و وعه يتنزه ات سل  التمييز، ويتنزه ات سل  الشعورممم"

ودلي عالل  ملا وهلو إليله اليملر البشلري فلي تصلور كملال  ودي ا نود في د ه التصورا ،

إل لللًا ملللت "هللنج" اليملللر البشلللريم إل للًا ال و لللوع لللله فللي الللال  الحقيقلللة والواقلللجم ألن  –هللا وتنزي لله 

هياته وخصائصه منتزاة مت فلرو  اقليلة مولرعة، ال ملت النظلر فلي واقلج الو لوع، وملا يلوح  

ملللا دلللو فلللي ك -بحانهسللل–للللوحي الللل ي إلصلللي هللا بللله ملللت هللليا  الخلللالي ل للل ا الو لللوع. وال ملللت ا

 الحقيقةم

ومللت ثلل  تشللت  دلل ه التصللورا  فللي "مثاليللة" ال رهلليد ل للا مللت الواقللج. ألن للا للل  تمخلل  مللت 

الواقج. إنما عخ   مت التوريلد العقللي. واليلرو  العقليلة. وتنت لي دل ه المثاليلة إلل  نقلص واولز 

                                                           

 .140-139( المصدر السابي ص1)

 ( ودو ينيي ات إل ه الصيا . مبال ة في "عحديته" ألن الصية إضافة ال  ال ا  تخو باألحدإلةمم2)

 .188-187( المصدر السابي ص 3)
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في الوق  ال ي تريلد عن تبلالغ فلي  –السابقة كما نره مت المقتبسا   –في تصور الممال اإلل ي 

 تقرير د ا الممال.

وحليت تقللاس دلل ه المحللاوال  إللل  التصللور اإلسلالمي، يتبلليت معنلل  "الواقعيللة" التللي تعني للا. 

فالحقيقلللة اإلل يلللة فلللي التصلللور اإلسلللالمي، حقيقلللة فااللللة فلللي دللل ا الو لللوع، وتللللتم" خصائصللل ا 

وع. ودلل ا مللا إليصللله القللرآن المللري  ودللو إلصللي الحقيقللة وهلليات ا فللي آثاردللا الواقعيللة فللي دلل ا الو لل

اإلل يلة للنلاس، ودلو إلعلرهف   بلرب   تعريي لًا إلسليرًا اميقلًا واضلحًا، ودلو إلستشل د بواقلج الملون وواقلج 

 الناس، في منطي فطري واقعي  ميو.

بمثو دل ه الواقعيلة يوا له التصلور اإلسلالمي الملون.. ف لو يتعاملو ملج دل ا الملون اللواقعي 

مثو في ع را  وعبعاع. وعليال وعوضاع، وحركا  وآثار وقوه وااقا . ال مج الملون الل ي دلو الم

"فمرة" مورعة ات الشيو والقالا. عو المون ال ي دو "إراعة" ممثلة في ليو وقالا. وال مج الملون 

الللل ي دلللو "ديلللولي" وملللاعة عوليلللة غيلللر مشللليلة، عو الملللون الللل ي دلللو "هلللورة" عو "مثلللال" فلللي العقلللو 

طللليم عو المللون اللل ي دللو "الطبيعللة" الخالقللةم التللي تطبللج الحقللائي فللي العقللو البشللريم وال مللج الم

المللون اللل ي دللو اللد  عو لللبيه بالعللد .. إللل  آخللر دلل ه األسللماذ، التللي لللي" ل للا مللدلول "واقعللي" 

 يتعامو معه "اإلنسان".

قلبه واقله فلي المون دو د ا الخلي سو الو وع الخار ي ال ي يدركه اإلنسان، ويو ه إليه 

القرآن. دو د ه السماوا  واألر . د ه النوو  والموا ا.. د ه المائنا  الميتة والحية. والظوادر 

المونية دي د ه الحياة ود ا المو . ود ا الليو ود ا الن ار. ود ا النور ود ا الظال . ود ا المطر 

ار سا  الو للوع الحقيقللي، وسا  والبللرق والراللد.. ودلل ا الظللو ودلل ا الحللرور. ودلل ه األحللوال واألاللو 

 اآلثار الحقيقية.

وحلللليت يو لللله اإلسللللال  اإلعراك اإلنسللللاني إللللل  دلللل ا المللللون .. كللللدليو اللللل  و للللوع خالقلللله 

فإنلله يو  لله إللل  دلل ا المللون سي … ووحدانيتلله، وقدرتلله وإراعتلله، وديمنتلله وتللدبيره، والملله وتقللديره

  كلون دلو "فملرة" مضلمرة، عو "إراعة" منيهل ة، وال المينونة الواقعية، واآلثار الواقعية .. وال يو  ه إلل

يو  له إللل  كللون دلو هللورة فللي اقللو اإللله، عو "ديللولي" تعللار  تلل  الصللورة، عو تشللود ا انللدما 
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تتلب" ب لام وال يو  له إلل  كلون دلو ملت هلنج العقلو، عو إلل  كلون دلو هلانج العقلو.. إلل  آخلر 

 عامو مج الواقج الموني إاالقًامد ه التصورا  البحتة التي تتعامو مج نيس ا، وال تت

المون في التصور اإلسالمي دو د ه الخالئلي التلي عبلدا ا هللا، وقلال ل لا: كلوني فمانل ، 

والتي نسق ا هللا بحيث ال تتعار  وال تتصلاع ، والتلي دلي خاضلعة هلل، اابلدة لله، مسلخرة ألملره، 

 ذ:ممعإلة لما عراعه من ا، ولما سخردا له، ال  عحست و ه مت األعا

اليمد هلل الذي خلك ال،ماوات وامر ، وجع  الللمات والنور. وو  الوذي  كنوروا بوربه  "

                 ".يعدلون 

 (1)األنعا : 

إن ربهللا  ي الذي خلك ال،ماوات وامر  في ستة أيام، و  اسوتوى يلول العور ، يودبر "

هوو الوذي … " أفوال توذكرون؟" اممر، ما م  شوني  إال مو  معود إذنوه. ذلخو  ي ربهللاو  فايبودوه، 

جع  الشمم ضياء والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا يدد ال،ني  والي،واك. موا خلوك ي ذلو  

إال مووواليك ينصووو  اآليوووات لقووووم يعلموووون. إن فوووي اخوووتالف الليووو  والنهوووار، وموووا خلوووك ي فوووي 

            ".ال،ماوات وامر  آليات لقوم يتقون 

 (6-3)يون": 

ذي رفوو  ال،ووماوات م يوور يموود ترونهووا، ووو  اسووتوى يلوول العوور ، وسوو ر الشوومم ي الو"

والقمر ك  يجري مج  م،مل. يدبر اممر ينص  اآليوات لعلخو  بلقواء ربهللاو  توقنوون. وهوو الوذي 

مّد امر  وجع  فيها رواسي وأنهارا ، وم  ك  الثمورات جعو  فيهوا زوجوي  اونوي ، ُي شوي الليو  

لقوووم يتنخوورون. وفووي امر  ق وو  متجوواورات، وجنووات موو  أينوواك النهووار، إن فووي ذلوو  آليووات 

وزرع، ون ي  صنوان ويير صنوان ي،قل ممواء واحود، وننتو  معتوها يلول معوض فوي امكو ، 

           ".إن في ذل  آليات لقوم يعقلون 

 (4-2)الراد: 

هووا "وامر  مووددناها وألقينووا في… ولقوود جعلنووا فووي ال،ووماء بروجووا  وزيناهووا للنووالري " "

رواسي وأنبتنا فيها م  ك  شيء موزون. وجعلنا لخ  فيها معايش وم  ل،ت  له برازقي . وي  
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م  شيء إال يندنا خزائنه وما ننزله إال مقدر معلوم. وأرسلنا الرياد لواقا، فانزلنوا مو  ال،وماء 

 ".ماء فاسقيناكموه، وما أنت  له م ازني . وإنا لني  نيي ونميت وني  الواروون 

 (23-16: )الحور

         ".هللاي جع  لخ  مما خلك لالال ، وجع  لخ  م  الجبال أكنانا"

 (81)النحو: 

أو ل  ير الذي  كنروا أن ال،ماوات وامر  كانتا رتقا  فنتقناهما، وجعلنوا مو  المواء كو  "

شيء حي. أفوال ينمنوون؟ وجعلنوا فوي امر  رواسوي أن تميود بهو ، وجعلنوا فيهوا فجاجوا  سوبال 

يهتدون. وجعلنا ال،ماء سقنا  مينولا ، وه  ي  آياتها معرضون. وهو الذي خلوك الليو   لعله 

     ".والنهار والشمم والقمر، ك  في فل  ي،بيون 

 (33-30)األنبياذ: 

وترى امر  هامدة، فإذا أنزلنا يليها المواء اهتوزت وربوت وأنبتوت مو  كو  زوج بهويج. "

ل، وأنه يلل ك  شيء قدير. وأن ال،واية آتيوة ال ريوا ذل  مان ي هو اليك. وأنه ييي الموت

            ".فيها، وأن ي يبعث م  في القبور

 (7-5)الحج: 

أل  تر أن ي س ر لخ  ما في امر ، والنل  تجري في البيور موامره، ويم،و  ال،وماء "

  يميوتخ  وو  أن تق  يلل امر  إال مإذنوه؟ إن ي مالنواس لورؤوف رحوي . وهوو الوذي أحيواك  وو

                ".ييييهللا . إن اإلن،ان لخنور

 (66-65)الحج:  

ولقود خلقنوا فووقخ  سوب  طرائوك، وموا كنوا يو  ال لوك يوافلي ، وأنزلنوا مو  ال،وماء مواء "

مقدر فاسهللاّناه في امر ، وإنا يلل ذهاك مه لقادرون. فانشانا لخو  موه جنوات ون يو  وأينواك، 

            ".تاكلون  لخ  فيها فواكه كثيرة، ومنها

 (19-17)المممنون: 
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تر أن ي أنوزل مو  ال،وماء مواء، فاخرجنوا موه ومورات م تلنوا  ألوانهوا، ومو  الجبوال "عل  

جدد بيض وحمر م تلف ألوانها، ويرابيا سود. ومو  النواس والودواك وامنعوام م تلوف ألوانوه، 

       ".إنما ي شل ي م  يباده العلماء، إن ي يزيز ينور

 (28-27)فاار: 

أفلوو  ينلووروا إلوول ال،ووماء فوووقه  كيووف بنيناهووا وزيناهووا، ومووا لهووا موو  فووروج، وامر  "

مددناها، وألقينا فيهوا رواسوي، وأنبتنوا فيهوا مو  كو  زوج بهويج تبصورة وذكورى لخو  يبود منيوا. 

نتويد.  ونزلنا م  ال،ماء ماء مباركا ، فانبتنا مه جنات وحا اليصيد، والن   ماسقات لها طلو 

             "..رزقا  للعباد وأحيينا مه بلدة ميتا . كذل  ال روج

 (11-6)ق: 

تبارك الذي بيوده الملو  وهوو يلول كو  شويء قودير. الوذي خلوك المووت والييواة ليبلووك  "

أيهللاوو  أح،وو  يمووال ، وهووو العزيووز ال نووور. الووذي خلووك سووب  سووماوات طباقووا ، مووا توورى فووي خلووك 

البصور. هو  تورى مو  ف وور. وو  ارجو  البصور كورتي ، ينقلوا إليو  الرحم  مو  تنواوت. فوارج  

 ".البصر خاس ا ، وهو ح،ير، ولقد زينا ال،ماء الدنيا ممصابيا، وجعلناها رجوما  للشياطي 

 (5-1)المل : 

أل  تر إلل رب  كيف مّد الل ؟ ولو شاء لجعلوه سواكنا ، وو  جعلنوا الشومم يليوه دلويال . "

يرا . وهو الذي جع  لخ  اللي  لباسا  والنوم سباتا ، وجع  النهار نشورا . و  قبتناه إلينا قبتا  ي،

وهو الذي أرس  الرياد مشرا  بي  يدي رحمته، وأنزلنا مو  ال،وماء مواء طهوورا . لنييوي موه بلودة 

     ".ميتا ، ون،قيه مما خلقنا أنعاما  وأناسّل كثيرا  

 (49-45)اليرقان: 

مللج كللون للله و للوع واقعللي. إلختلللي بطبيعللة الحللال اللت وديلل ا يتعامللو التصللور اإلسللالمي 

"و للوع هللا" سللبحانه. ولمنلله و للوع للله خصللائص مدركلله مللت واقللج دلل ا العللال ، وليسلل  منتزاللة مللت 

 تصورا  سدنية مورعة، وال مت عااوه إلملي ا ال وه مت غير عليوم
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 -اللل  سللبيو المثللال–وتتضلو واقعيللة دلل ا المللون فلي التصللور اإلسللالمي، حلليت نسلتعر  

عما د ا المون  –اإلله األاظ   –تصور "البرادمية". وااتباردا عن الو وع الواحد دو و وع "برادما" 

الملاعي ف لو "الد  محلص إلقابلو سلل  "الو لوع" .. غيلر عن "الو لوع" حلوه فلي "العلد " وملت ثل  و للد 

الشللر فللي العللال . ألن الو للوع خيللر محللص وكمللا محللص. عمللا العللد ، ف للو لللر محللص عو نقللص 

تنحصر مت دل ا الوسل ، لملي  -ودو كو ما له  س –وخطة اإلنسان للتخلص مت الشر  محص.

إلعوع "الو وع" ال ي فيه إل  وهيه المطللي. وينطللي ملت إسلار دل ا "العلد " النلاقص الشلرير الل ي 

 حو فيهم.

 للل ل  تتضلللو واقعيلللة الملللون فلللي التصلللور اإلسلللالمي، حللليت نرا لللج تصلللور عفالالللون ل للل ا 

ه مولرع  لو لعلال  المثلو. فالشلورة التلي ترادلا دلي  لو لمثلال الشلورة المينلون الو وع الملاعي. وعنل

 –في العقو المطليم ودو ناقص ال إلمثو كمال المثال الل ي دلو فلي اقلو اإللله و "اللني" المليلة" 

دي الصلة بيت األلياذ "المثالية" كما دي في العقو المطللي، واألللياذ  -التي دي مت اال  المثو

 التي دي في اال  الماعة، ال ي نلمسه ونراهم -غير الحقيقية–المثو الصورية  الل 

يللره عن دنللاك "األحللد" ودللو اإلللله. وقللد هللدر انلله "العقللو" واللت  -كمللا تقللد  –وعفلللوايت 

ودلل ا  –العقللو هللدر  الللرو  عو "الللني" المليللة" ودلل ه عو للد  العللال  المحسللوس نيابللة اللت العقللوم 

 ح  المو وعا . ودي " ال " م ودي لر وفساعمالعال  المحسوس عهله الماعة. ودي ع

 ال .… ال  … 

وحلللليت تللللوازن دلللل ه التصللللورا  المنتزاللللة مللللت ال للللليذم إال مللللت خيللللاال  العقللللو البشللللري 

وتأويالتلله، عون تلللب" بواقعيللا  دلل ا المللون وحقائقلله الموضللواية .. حلليت تللوازن دلل ه التصللورا  

 -وراذدللا فللي القللرآن كثيللر–التللي سللرعنادا بالتصللور اإلسللالمي، كمللا تمثللله تللل  النصللوص القرآنيللة 

 يتبيت معن  "الواقعية" ال ي نعنيه في التصور اإلسالمي.

 لل ل  يتعامللو التصللور اإلسللالمي مللج اإلنسللان .. مللج دلل ا اإلنسللان الللواقعي، الممثللو فللي 

دلللمالذ البشلللر كملللا دللل ، بحقيقلللت   المو لللوعةم. ملللج دللل ا اإلنسلللان سي التركيلللا الخلللاص، والمينونلللة 

اإلنسلللان ملللت لحللل  وع  وعاصلللاب. واقللو ونيللل" ورو ، اإلنسلللان سي النلللوازع واألللللواق،  الخاهللة.
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والرغائللا والضللرورا . اإلنسللان اللل ي إلأ للو الطعللا  ويمشللي فللي األسللواق. ويحيللا ويمللو . ويبللدع 

وينت للي. ويللمثر ويتللأثر. ويحللا وييللره. وير لللو ويخللا . ويطمللج وييللاس. ويعلللو ويللنح . ويلللممت 

عملللر األر  عو إليسللد في لللا ويقتللو الحلللرا والنسللو. إلللل  عخللر سلللما  ويييللر. وي تلللدي ويضللو. وي

 اإلنسان الواقعي، وهياته المميزة:

"يا أيها الناس اتقوا ربهللا  الذي خلقخ  م  ننم واحدة، وخلك منها زوجها، وبوث منهموا 

 ".رجاال  كثيرا  ون،اء. واتقوا ي الذي ت،اءلون مه وامرحام. إن ي كان يليهللا  رقيبا  

 (1نساذ: )ال

يا أيها الناس إنا خلقناك  م  ذكر وأنثل، وجعلنواك  شوعوبا  وقبائو  لتعوارفوا إن أكورمهللا  " 

          ".يند ي أتقاك ، إن ي يلي  خبير

 (13)الحورا : 

 ".سبيان الذي خلك امزواج كلها مما تنبت امر  وم  أنن،ه  ومما ال يعلمون "

 (36)إل": 

سواللة مو  طوي ، وو  جعلنواه ن نوة فوي قورار مهللاوي . وو  خلقنوا  ولقد خلقنوا اإلن،وان مو "

الن نة يلقة، ف لقنا العلقة مت ة، ف لقنا المتو ة يلاموا ، فخ،وونا العلوام ليموا . وو  أنشواناه 

                    ".خلقا  آخر. فتبارك ي أح،  ال القي 

 (14-12)المممنون: 

شووي ا  مووذكورا . إنووا خلقنووا اإلن،ووان موو  هوو  أتوول يلوول اإلن،ووان حووي  موو  الوودهر لوو  يهللاوو  "

 ".ن نة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا  مصيرا . إنا هديناه ال،بي  إما شاكرا  وإما كنورا  

 (3-1)اإلنسان: 

قت  اإلن،ان! ما أكنره! م  أي شيء خلقه؟ مو  ن نوة خلقوه فقودره. وو  ال،وبي  ي،وره. "

           ".و  أماته فاقبره. و  إذا شاء أنشره

 (22-17)اب":  
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ّر كوان مووإذا مم اإلن،ان التر ديانا لجنبه أو قايدا  أو قائما . فلما كشننا ينه ضره "

          ".ل  يدينا إلل ضر م،ه. كذل  زي  للم،رفي  ما كانوا يعملون 

 (12)يون": 

سوورع وإذا أذقنووا النوواس رحمووة موو  معوود ضووراء م،ووته  إذا  لهوو  مهللاوور فووي آياتنووا. قوو  ي أ"

            ".. إن رسلنا يهللاتبون ما تمهللارون مهللارا  

 (21)يون":  

ء معود ول   أذقنا اإلن،ان منا رحمة، و  نزيناهوا، إنوه لي ووس كنوور. ولو   أذقنواه نعموا"

ضوووراء م،وووته، ليقوووول : ذهوووا ال،وووي ات ينوووي. إنوووه لنووورد ف وووور. إال الوووذي  صوووبروا ويملووووا 

          ".الصاليات، أول   له  م نرة وأجر كبير

 (11-9)دوع:  

لود وم  الناس م  يعجب  قولوه فوي الييواة الودنيا، ويشوهد ي يلول موا فوي قلبوه وهوو أ"

،واد" ال صام. وإذا تولل سعل في امر  لين،ود فيهوا ويهلو  اليورث والن،و ، هللاي ال ييوا الن

 …""وم  الناس م  يشري نن،ه ابت اء مرضاة ي، هللاي رؤوف مالعباد… 

 (207-204)البقرة: 

ودي ا يتعامو التصور اإلسالمي مج "اإلنسان" ال ي دلو كلائت واقعليت لله خصائصله، ولله 

مشخصللاته وللله فااليتلله وللله انيعاللله، وللله تللأثره وللله تأثيراتلله.. ال مللج معنلل  موللرع، عو فللر  مللت 

 اليرو  ال رهيد له مت الواقج.

بينمللا  (1)ليلله بالعبللاعةإنلله ال يتعامللو مللج "اإلنسللانية" كمعنلل  موللرع، وال يتخلل دا إل للًا يتو لله إ

دللل ا المعنللل  المولللرع ال و لللوع لللله، عو ال ضلللاب  ل لللت فلللي الللال  الواقلللج.. وال يتعاملللو ملللج "العقلللو 

                                                           

 ( كما يره فيرباخ مت فالسية الم دا الوضج.1)
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. إنما دناك العقو الميلرع، . كيائت مشخص، ألن العقو المطلي ليس  له كينونة واقعية(1)المطلي"

 .(2)في كو فرع ال  حدة. ومت ث  فلي" دو ال ي إلخلي المون عو إلخلي الرو 

إنللله إلختللللي الللت "المثاليلللة العقليلللة" التلللي تتعاملللو ملللج مقلللوال  اقليلللة بحتلللة، ال هللللة ل لللا 

 الحياة.بالمو وعا  الممثرة والمتأثرة في المون و 

وفي الوق  نيسه إليترق ات "الوضعية الحسلية" التلي تتخل  ملت الطبيعلة إل لًا إلخللي العقلوم 

طبيعللة" وخللالي "اإلنسللان"م دللو خللالي "ال -فللي التصللور اإلسللالمي–ويخللي المللدركا  العقليللةم فللاهلل 

ثر ، ويلم والعقو اإلنساني يدرك نوامي" الطبيعلة، ويلتعل  قوانين لا، ويتعلر  إلل  ااقات لا وملدخرات ا

 في ا تأثيرًا إإلوابيًا، ويتأثر ب ا تأثرًا حسيًا واقليًا .. في توازن وااتدال.

ذ القرون إل  د ه اللوثا  التي ستصيا ينظر مت ورا -بو دو كان–وكأنما كان اإلسال  

ة" البشرية، ال  عيدي "اليالسية" و "الميملريت" المحلدثيت .. ملت "مثاليلة اقليلة" إلل  "وضلعية حسلي

فصللا  تصللوره فللي دلل ا التللوازن العويللا. الشللامو المتمامللو. ليسللتقر منلله … ماعإلللة  دليللة" إللل  "

الضلللمير البشلللري الللل  قلللرار ثابللل . وليعلللوع إليللله اإلعراك اليصلللو. ويولللد انلللده ال لللده والنلللور فلللي 

 متادا  العقول واألدواذ؟

 وهدق هللا العظي :

            "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"

 (  9)اإلسراذ: 

 ".وم  أح،  قوال مم  ديا إلل ي، ويم  صاليا ، وقال: إنني م  الم،لمي " 

 (33)فصل : 

 فأمللا المللدلول الثللاني للواقعيللة فللي التصللور اإلسللالمي، فيتعلللي بطبيعللة المللن ج اللل ي إلقدملله

 يللحياة البشرية. وواقعية د ا المن ج، مج ابيعة اإلنسان، وابيعة الظرو  التلي تحلي  بحياتله فل

 المون، ومده ااقاته الواقعية الحقيقية:

                                                           

 ( كما يره نتشه مت فالسية المثالية العقلية.1)

 ( كما يره عفلوايت زاي  األفالاونية الحديثة.2)
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دو د ا "اإلنسان" ال ي نع ده. د ا اإلنسلان بقوتله  -في التصور اإلسالمي–إن "اإلنسان" 

إنه لي" اإلنسان كملا … وضعيه. بنوازاه وعلواقه. بلحمه وعمه وعاصابه، بوسمه واقله وروحه 

ية مت قضاإلا المنطي الشيليم كما عنله يريده خيال  امو، عو كما يتمناه حل  سابو مج قضاإلا سدن

لي" اإلنسان ال ي إلضعه المنطي الوضعي في عسيو سافليت، ويوعلله مخلوقلًا ملت مخلوقلا  دل ه 

 "الماعة" الصماذم عو مت مخلوقا  "االقتصاع"م

إنلللله اإلنسللللان اللللل ي خلقلللله هللا ليسللللتخليه فللللي دلللل ه األر ، فيقللللو  في للللا بالخالفللللة الحركيللللة 

 شئ وتبدع في اال  الماعة ما يت  به قدر هللا في األر  واألحياذ والناس.اإلإلوابية، التي تن

إنلله اإلنسللان "الللواقعي" كمللا عسلللينا. ومللت ثلل  فللإن المللن ج اللل ي يرسللمه للله اإلسللال  ملللن ج 

واقعللي كلل ل . مللن ج حركللي. تنطبللي حللدوعه اللل  حللدوع ااقللا  اإلنسللان، وتموينلله وواقعيللة لحملله 

 وحه. الممتز ة في سل  الميان.وعمه وعاصابه، و سمه واقله ور 

دو فلي الوقل  ساتله  -ال  كو رفعته ونظافته وربانيته ومثاليته–والمن ج اإلسالمي للحياة 

ونظا  لحياة د ا المائت البشري ال ي إلعيا ال   -في حدوع ااقاته الواقعية -من ج ل  ا اإلنسان

ويحا وييره، وير و ويخلا ،  د ه األر . ويأ و الطعا ، ويمشي في األسواق، ويتزوف ويتناسو

 ويزاول كو خصائص اإلنسان الواقعي كما خلقه هللا.

ودللو إلأخلل  فللي ااتبللاره فطللرة دلل ا اإلنسللان، وااقاتلله واسللتعداعاته، وفضللائله ورسائللله وقوتلله 

وضعيه .. فال إلسوذ  نه ب  ا المائت، وال إلحتقلر عوره فلي األر ، وال ي لدر قيمتله فلي هلورة ملا 

ا عنللله ال يرفلللج دللل ا اإلنسلللان إلللل  مقلللا  األلوديلللة، وال إلخللللج اليللله للللي ًا ملللت ملللت هلللور حياتللله. كمللل

خصائص ا. ك ل  ال يتصوره ملمًا نورانيًا ليييًا ال يتلب" بمقتضيا  التمويت الملاعي، وملت ثل  ال 

 إلستق ر عوافج فطرته ومقتضيا  د ا التمويت اليطري.

ج الو وه ف و وحده ال ي إلمل  عن ومج ااتبار المن ج اإلسالمي إلنسانية اإلنسان مت  مي

 إلصو به إل  عرفج مستوه، وع مو وضج، يبلغ إليه اإلنسان، في عي زمان وفي عي ميان.

ولي" دنا ميان تيصيو دل ه الحقيقلة. فسليوئ موضلع ا فلي القسل  الثلاني ملت دل ا البحلث 

نصوص، التلي اند المال  ات حقيقة اإلنسان.. فنمتيي دنا ب  ا القدر. لنخلص منه إل  بعص ال
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تصللور واقعيللة المللن ج اإلسللالمي، وانطباق للا اللل  واقعيللة المللائت اإلنسللاني، مللج ال تللا  للله عائمللًا 

 بالرفعة والط ارة، وبلو  عقص  كماله المقدر له في حدوع فطرته.

وقالوا: ما لهذا الرسول ياك  ال عام ويمشي في امسوواق؟ لووال أنوزل إليوه ملو ، فيهللاوون "

ل إليه كنز! أو تخون له جنة ياك  منها؟ وقال اللالمون: إن تتبعون إال رجال  معه نذيرا ! أو يلق

م،يورا . انلر كيف ضربوا ل  اممثال فتلوا، فال ي،ت يعون سبيال. تبارك الذي إن شاء جعو  

  ".ل  خيرا  م  ذل : جنات تجري م  تيتها امنهار، ويجع  ل  قصورا  

 (10-7)اليرقان: 

حتول تنجور لنوا مو  امر  ينبويوا. أو تخوون لو  جنوة مو  ن يو   وقالوا: لو  نونم  لو "

وينا. فتنجر امنهار خاللها تنجيرا . أو ت،وق  ال،وماء كموا زيموت يلينوا ك،ونا . أو تواتي مواهلل 

والمالئخة قبيال. أو يهللاون ل  بيت م  زخرف. أو ترقل في ال،ماء. ول  ننم  لرقي  حتل تنزل 

  ؟".بي! ه  كنت إال مشرا  رسوال  يلينا كتاما  نقرؤه! ق : سبيان ر 

 (93-90)اإلسراذ: 

        "..ال يهللالف ي نن،ا  إال وسعها، لها ما ك،بت ويليها ما اكت،بت"

 (286)البقرة: 

وي،ووالون  يوو  الميوويض. قوو : هووو أذى. فووايتزلوا الن،وواء فووي الميوويض، وال تقربوووه  "

ي ييووووا التوووووابي  وييووووا حتوووول ي هوووورن، فووووإذا ت هوووورن فوووواتوه  موووو  حيووووث أموووورك  ي. إن 

المت هووري . ن،وواؤك  حوورث لخوو ، فوواتوا حووروخ  أنوول شوو ت ، وقوودموا منن،ووهللا ، واتقوووا ي، وايلموووا 

            ".أنخ  مالقوه، وبشر المنمني 

 (223-222)البقرة:  

كتا يليهللا  القتال وهو كره لخ . وي،ل أن تخرهوا شي ا  وهو خير لخ ، وي،ل أن تيبوا "

          ".شر لخم  هللاي يعل  وأنت  ال تعلمون  شي ا  وهو

 (216)البقرة: 
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زي  للناس حا الشهوات م  الن،واء والبنوي  والقنواطير المقن ورة مو  الوذها والنتوة. "

وال يوو  الم،ووومة وامنعووام واليوورث. ذلوو  متوواع الييوواة الوودنيا، هللاي ينووده ح،وو  المووآك. قوو : 

ربهو  جنوات تجوري مو  تيتهوا امنهوار خالودي  فيهوا،  أؤنب خ  م ير مو  ذلخو ؟ للوذي  اتقووا ينود

         ".وأزواج م هرة، ورضوان م  ي، هللاي مصير مالعباد

 (15-14)آل امران:  

وساريوا إلل م نورة مو  ربهللاو  وجنوة يرضوها ال،وماوات وامر  أيودت للمتقوي . الوذي  "

اس، هللاي ييووا المي،ووني . يننقووون فووي ال،ووراء والتووراء، والخووالمي  ال وويظ، والعووافي  يوو  النوو

وم  ي نور الوذنوك إال  –والذي  إذا فعلوا فاحشة أو للموا أنن،ه  ذكروا ي فاست نروا لذنوبه  

ول  يصروا يلل ما فعلوا وه  يعلمون: أول   جزاؤه  م نرة م  ربهو ، وجنوات تجوري مو   –ي 

    ".تيتها امنهار خالدي  فيها، ونع  أجر العاملي 

 (136-133ان: )آل امر  

الرجال قوامون يلل الن،اء مما فت  ي معته  يلل معض، وبما أننقوا م  أموواله . "

فالصاليات قانتات حافلات لل يا مما حنظ ي. والالتي ت افون نشوزه  فعلووه  واهجوروه  

".في المتاج ، واضربوه ، فإن أطعنخ  فال تب وا يليه  سبيال. إن ي كان يليا  كبيرا ًً 

               

 (34)النساذ:  

فليقاتوو  فووي سووبي  ي الووذي  يشوورون الييوواة الوودنيا موواآلخرة، وموو  يقاتوو  فووي سووبي  ي "

فيقت  أو ي لا، ف،وف ننتيه أجرا  يليما : وما لخ  ال تقاتلون في سبي  ي والم،تتعني  مو  

قريوة اللوال  أهلهوا، واجعو  لنوا الرجال والن،اء والولدان، الذي  يقولون: ربنا أخرجنوا مو  هوذه ال

م  لدن  وليوا، واجعو  لنوا مو  لودن  نصويرا . الوذي  آمنووا يقواتلون فوي سوبي  ي، والوذي  كنوروا 

 ".يقاتلون في سبي  ال ايوت. فقتلوا أولياء الشي ان. إن كيد الشي ان كان ضعينا  

 (76-74)النساذ: 
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ق، ، وال يجورمنخ  شونآن قووم يلول أال يا أيها الذي  آمنوا كونوا قوامي  هلل، شهداء مال"

          ".تعدلوا. ايدلوا هو أقرك للتقوى. واتقوا ي، إن ي خبير مما تعملون 

 (8)المائدة: 

يووا بنووي آدم خووذوا زينووتخ  ينوود كوو  م،ووجد، وكلوووا واشووربوا، وال ت،وورفوا، إنووه ال ييووا "

ت م  الرزق. قو : هوي للوذي  آمنووا الم،رفي . ق : م  حرم زينة ي التي أخرج لعباده وال يبا

في اليياة الدنيا، خالصة يووم القياموة، كوذل  ننصو  اآليوات لقووم يعلموون. قو : إنموا حورم ربوي 

النواحش ما لهر منها وما م  ، واإلو  والب وي م يور اليوك، وأن تشوركوا مواهلل موا لو  ينوزل موه 

          ".سل انا ، وأن تقولوا يلل ي ما ال تعلمون 

 (33-31ألارا : )ا 

وكلمللا مضللينا ديلل ا مللج النصللوص القرآنيللة التللي تقللرر تمللاليي الحيللاة اإلسللالمية، وتضللج 

حللدوع المللن ج اإلسللالمي للحيللاة، الحظنللا "الواقعيللة" فللي دلل ا المللن ج وانطباق للا اللل  واقعيللة اليطللرة 

اط. بحيللث ال اإلنسللانية، وحللدوع ااقات للا المودوبللة ل للا، وحللدوع االسللتعداعا  الم يللأة للعمللو والنشلل

تمبل  ااقلة واحلدة، وال تملي اللت العملو، وبحيلث ال تمللي كل ل  ع بللر ملت وسلع ا، وال تمللي مللا 

 لي" مت ابع ا وفطرت ا.

وتتول  دل ه الواقعيلة بوضلو  حليت ننظلر ملثاًل فيملا تتطلبله العقيلدة البرادميلة ملت معتنقي لا 

لوسللدي، وسللل  كللي تسللارع وحلليت نرادللا تطلللا إلللي   المللي اللت كللو مللا ينمللي عو إلصللون تمللوين   ا

عرواح   في االنطالق مت قيد الوسد، والخالص مت د ا "العد " المظلل  النلاقص الشلرير، والعلوعة 

 إل  "الو وع" المامو الخير المنيرم

 لل ل  حلليت ننظللر إللل  التصللورا  المنسللية التللي اهللطب   ب للا النصللرانية، ونرادللا تعامللو 

 ما لو كان غلظة –في حالة ازعواف مركا كامو  -رو المملي مت الماعة وال –التمويت اإلنساني 

منمرةم إلوا التخلص من ا، والتطلج إل  د ا الخالص في انيصال الال  اللرو  الت الال  الوسلد، 

وفي استق ار كو ما دلو  سلدي الل  اإلالالق. فضلاًل الل  تمليلي اإلنسلان ملا ال إلطلاق.. الل  

مج اد  معالرة  -عون االق–نيصال ان ا سبيو المثال، معالرة زو ة ال إلطيي اشرت ا. عو اال
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زو لللة عخلللره بعلللددام .. وغيلللر دللل ا كثيلللر فلللي التصلللورا  المنسلللية، التلللي تصلللاع  فطلللرة اإلنسلللان 

 وتموينه الواقعيم

إن اإلسال  عيت للواقلج. عيلت للحيلاة. عيلت للحركلة. عيلت للعملو والنتلاف والنملاذ عيلت تطلابي 

عمو  ميج الطاقلا  اإلنسلانية امل لا الل ي خلقل  ملت تمالييه لإلنسان فطرة د ا اإلنسان. بحيث ت

ع لللله. وفلللي الوقللل  ساتللله يبللللغ اإلنسلللان عقصللل  كمالللله اإلنسلللاني المقلللدر لللله، الللت اريلللي العمللللو 

والحركلللة، وتلبيلللة الطاقلللا  واألللللواق، ال كبت لللا عو كي لللا الللت العملللو، وال إدلللدار قيمت لللا واسلللتق ار 

 عوافع ا..

اإلسالمي الموضوع للحياة البشرية، تحقق ا للتصور  ومت ث  تتحقي هية "الواقعية" للمن ج

اإلسالمي ساته ات هللا والمون والحياة واإلنسلان. ويتطلابي التصلور االاتقلاعي واللن ج العمللي فلي 

 د ا الديت تطابقًا ال تياو  فيه.

ومت ث  ينطلي اإلنسان بيو ااقاته، إلعمهر في د ه األر  وي يلرن وينملي فلي مو وعات لا 

يبللدع فللي اللال  المللاعة مللا لللاذ هللا للله عن يبللدع. ال إلقللي فللي و لله حللا ز مللت التصللور ويطللوهر، و 

االاتقاعيت وال مت الملن ج العمللي. فمالدملا "واقعلي" مطلابي لواقعيلة المينونلة اإلنسلانية وللظلرو  

الحقيقيللة المحيطللة ب للا فللي دلل ا المللون مللت حول للا. وكالدمللا هللاعر مللت الو للة التللي هللدر ان للا 

 ي زوعته بطاقاته واستعداعاته.اإلنسان، والت

ومت ث  يتسن  لإلنسان، المممت ب  ه العقيدة، المدرك لحقيقة التصور اإلسالمي، وللمن ج 

اإلسللالمي المنبثلللي منللله، عن ينشلللئ ملللت اآلثلللار الواقعيلللة فلللي دللل ه األر ، وعن إلحقلللي ملللت اإلبلللداع 

مللت الرفعللة والتط للر. فللي المللاعي في للا، وفللاق مللا ينشلل ه مللت الصللال  األخالقللي، وكيللاذ مللا إلحققلله 

 تناسي وتوازن ولمول وإإلوابية وواقعية:

ف رة ي التي ف ر الناس يليها. ال تبدي  ل لك ي. ذل  الدي  القي  ولخ  أكثر الناس "

                ".ال يعلمون 

 (30)الرو : 
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 التوحيووود
 سولنا م  قبل  م  رسول إاّل وما أر "

 "نوحي إليه أّنه ال إله إال أنا فايبدون 
 

التوحيللد دللو المقللوه  األول للتصللور اإلسللالمي، بمللا عنلله دللو الحقيقللة األساسللية فللي العقيللدة 

اإلسالمية، ولمنه ك ل  دو إحده خصائص د ا التصلور، بملا عن التصلور اإلسلالمي يتيلرع ب ل ه 

ملت بليت سلائر التصلورا  االاتقاعإللة واليلسليية السلائدة فلي األر   الصور الخالصة ملت التوحيلد،

 ميعللًا.. وب لل ا االاتبللار نتحلللدا دنللا اللت "التوحيللد" ضلللمت "خصللائص التصللور اإلسللالمي" كملللا 

 سنتحدا انه في القس  الثاني مت د ا البحث، ضمت "مقوما  التصور اإلسالمي"..

صللور اإلسللالمي ب لل ه الخاهللية، نتحللدا انلله دنللا ضللمت الخصللائص، لنبلليت نللوع تيللرع الت

 مت بيت سائر التصورا  االاتقاعإلة واليلسيية السائدة في  نبا  األر .

ونبللاعر فنقللرر عن "التوحيللد" كللان دللو "الخاهللية" البللارزة فللي كللو عيللت  للاذ بلله مللت انللد هللا 

ن دلو كلا -الل  إاالقله –رسول. كملا عنله كلان "المقلوه  األول" فلي عيلت هللا كلله .. وعن "اإلسلال " 

 -وحلده-الديت ال ي  اذ به كو رسول. بما عن الديت دو إسال  الو ه هلل وحده، واتبلاع ملن ج هللا 

فلي دل ا الشلمون كل لا، والعبوعإللة هلل وحلده بطاالة  -وحلده–في كو لمون الحيلاة، والتلقلي ملت هللا 

الحيلاة الواقعيلة  من وه ولريعته ونظامه، والعباعة هلل وحده سواذ في الشعائر التعبدإلة عو فلي نظلا 

.. ولملللت التحرييللللا  واالنحرافللللا  التللللي وقعلللل  فللللي تصلللورا  عتبللللاع الرسللللو، إللللل   انللللا ا يللللان 

الوادليللا  اللل  الللدإلانا ، للل  تبللي فللي األر  كل للا مللت تصللور عينللي هللحيو، إال التصللور اللل ي 

تطمس ا وحيظ هللا عهوله، فل  تمتد إلي ا يد التحريا، ول   -هل  هللا اليه وسل – اذ به محمد 

  ل  الوادليا  التي ا   ال  حياة الناس .. ومت ث  عهلبو "التوحيلد" خاهلية ملت خصلائص 

 د ا الديت.

دنال  ااتبار آخر إلوعو مت حقنا عن نقرر د ه الحقيقة .. حقيقة عن التوحيد خاهية ل  ا 

لتللي تمتللد التصللور. ودللو المسللاحة التللي تشللمل ا حقيقللة التوحيللد فللي العقيللدة اإلسللالمية، والووانللا ا
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إلي ا في د ا التصور، وفيما إلقو  ال  د ا التصور مت مشلاار وعخلالق وسللوك وتنظلي  لووانلا 

الحيللاة الواقعيللة .. فقللد امتللد  دلل ه الحقيقللة إللل  تصللور المسللل  للمللون كللله، وتصللوره لحقيقللة القللوة 

ل  تنظي   وانا الياالة فيه، وتصوره لحقيقة القوة الياالة ال  حياته دو بح افيردا. كما عمتد  إ

الحيللاة اإلنسللانية كل للا: خافي للا و ادردللا. هلل يردا وكبيردللا. حقيردللا و ليل للا. لللعائردا ولللرائع ا. 

ااتقاعي للا واملي للا. فرعي لللا و مااي للا. عنيوي للا وعخروي لللا .. بحيللث ال تيللل  سرة واحلللدة من للا ملللت 

سللنبيت بالتيصلليو فللي  اقيللدة التوحيللد الشللاملة.. كمللا سللبي عن بينللا فللي خاهللية "الشللمول" .. وكمللا

 القس  الثاني مت د ا البحث اند المال  ات "حقيقة األلودية".

إلقلللو  التصلللور اإلسلللالمي الللل  عسلللاس عن دنلللاك علوديلللة وابوعإللللة .. علوديلللة يتيلللرع ب لللا هللا 

باأللوديلة،  -سلبحانه –سبحانه. وابوعإلة إلشترك في ا كو مت اداه وكو ما اداه.. وكملا يتيلرع هللا 

بعلد سلل   -بيو خصائص األلودية .. وكما إلشترك كو حي وكلو لليذ -تبعًا ل  ا–   ل  "يتيرع"

فللي العبوعإلللة، كلل ل  يتوللرع كللو حللي وكللو للليذ مللت خصللائص األلوديللة.. ف نللاك إسن و للوعان  –

متميلللزان. و لللوع هللا وو لللوع ملللا الللداه ملللت ابيلللد هللا. والعالقلللة بللليت الو لللوعيت دلللي االقلللة الخلللالي 

 ..بالمخلوق، واإلله بالعبيد

د ه دي القاادة األول  فلي التصلور اإلسلالمي .. ومن لا تنبثلي والي لا تقلو  سلائر القواالد 

األخللللره .. وقيللللا  التصللللور اإلسللللالمي اللللل  دلللل ه القااللللدة األساسللللية دللللو اللللل ي إلوعل للللا إحللللده 

 خصائصه كما عسلينا.

والقرآن ولقد سبي القول بأن "التوحيد" كان دو قااد كو عإلانة  اذ ب ا مت اند هللا رسول. 

المري  إلقلرر دل ه الحقيقلة، ويمكلددا، وييرردلا فلي قصلة كلو رسلول، كملا إلقرردلا إ ملااًل الل  و له 

 القطج واليقيت:

لقد أرسلنا نوحا  إلول قوموه فقوال: يوا قووم ايبودوا ي موا لخو  مو  إلوه ييوره، إنوي أخواف "

            ".يليهللا  يذاك يوم يلي 

 (59)األارا : 
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     ؟".. قووال: يووا قوووم ايبوودوا ي مووا لخوو  موو  إلووه ييووره أفووال تتقووون وإلوول يوواد أخوواه  هووودا  "

 (65)األارا : 

وإلل ومود أخاه  صاليا . قال: يا قوم ايبدوا ي ما لخ  م  إله ييره، قود جواءتخ  بينوة "

             ". م  ربهللا ..

 (73)األارا : 

إله ييوره، قود جواءتخ  بينوة لل مدي  أخاه  شعيبا . قال: يا قوم ايبدوا ي ما لخ  م  إو "

             ". …م  ربهللا  

 (85)األارا : 

وه  أتواك حوديث موسول إذ رأى نوارا، فقوال مهلوه: امهللاثووا إنوي آن،وت نوارا ، لعلوي آتويهللا  "

منها مقبم أو أجد يلل النار هدى. فلما أتاه  نودي: يا موسل إني أنا رب  فاخل  نعليو  إنو  

رت  فاستم  لموا يووحل. إننوي أنوا ي ال يلوه أنوا فايبودني وأقو  مالوادي المقدس طوى، وأنا اخت

               ".الصالة لذكري 

 (14-9)اه: 

وإذ قال ي: يا يي،ل اب  مري . أأنت قلت للناس: ات ذوني وأمي إلهي  م  دون ي؟ "

ا فوي قال: سبيان ! ما يهللاون لي أن أقول ما ليم لي ميك. إن كنت قلتوه فقود يلمتوه. تعلو  مو

نن،ي وال أيل  ما في نن، . إن  أنت يالم ال يوك. ما قلت له  إال ما أمرتنوي موه. أن ايبودوا 

ربي وربهللا . وكنت يليه  شهيدا  موا دموت فويه . فلموا تووفيتني كنوت أنوت الرقيوا يلويه ، وأنوت 

 ".يلل ك  شيء شهيد. إن تعذبه  فإنه  يبادك، وإن ت نر له  فإن  أنت العزيز اليهللاي 

 (118-116ئدة: )الما

 ".وما أرسلنا م  قبل  م  رسول، إال نوحي إليه: أنه ال إله إال أنا فايبدون "

 (25)األنبياذ: 

ولمللت دلل ا التوحيللد اللل ي  للاذ بلله الرسللو  ميعللًا، حللر  وعخللل  فيلله األسللااير فللي لللت  

بقاإللا  المعتقدا . سواذ فلي اللدإلانا  التلي تنسلا إلل  السلماذ، عو فلي الوثنيلا  التلي اختلطل  في لا
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… الدإلانا  السماوية باألسااير في لت  األزمان. والتي سكرنا ارفًا من ا فلي فصلو "تيله وركلا " 

 وعارافًا عخره في بعص اليصول السابقة مت د ا البحث.

وقبو عن نعر  –ولمي ندرك حقيقة عن التوحيد خاهية مت خصائص التصور اإلسالمي 

إلحسلت عن نلل  بلبعص التصلورا  األخلره  -ا التصلورالمساحة التي تش ل ا حقيقلة التوحيلد فلي دل 

وبخاهة بعص التصلورا  التلي اللتمل  الل  تصلور … فيما إلختص بتصور األلودية والعبوعإلة 

 و وعيت متميزيت، عو ال  نوع مت التوحيد لإلله:

ال ندوكية مثاًل ااترف  بواحد دو وحده "المو وع" ودو "برادما" و عل  ملت هلياته: التيلرع 

 ، والتيرع بالخير، والتيرع بالدوا ، والتيرع باألزلية..بالممال

 و عل  ما ادا د ا الواحد المو وع "ادما" ال و وع له .. ف  ه األ وان وما في ا اد م

ولمن ا مت  انا آخر  عل  "الو وع" ال ي دو الخير والممال إلحلو فلي "العلد " الل ي دلو 

فملو  لزذ ملت  -الل ي دلو الد –زاذ دل ا العلال  الشر والنقص .. فبرادما حالٌّ في كو  لزذ ملت ع ل

ممللي إسن ملت و لوع والد . ملت خيلر وللر. ملت كملال  -بما في سل  اإلنسلان -ع زاذ د ا العال 

 ونقص. مت بقاذ وفناذم

وم ملللة ال نلللدوكي الملللممت إسن دلللي المحاوللللة المسلللتمرة لتخلللليص الو لللوع والخيلللر والمملللال 

والللنقص والينللاذ، "ليصللير" برادمللا .. ومللت دنللا حرهلله والبقللاذ اللل ي فللي كيانلله، مللت العللد  والشللر 

لينطلللي "الو للوع" الحللاله فيلله، ويصللبو اليقللًا .. ودلل ه دللي  -اللل ي دللو العللد –اللل  إفنللاذ  سللمه 

 عر ة "النرفانا" ودي تمثو الخالص والعوعة "برادما"م

ر للائبة ملت "التثليلث".. إس ااتبل -الل  ملا بله ملت حللول–ومج سل  فقد لاب د ا التوحيلد 

"برادما" هلورة ملت هلور ثلالا لإللله الواحلد: اإللله "برادملا" فلي هلورة الخلالي. واإللله "فشلنو" فلي 

 هورة الحافظ. واإلله "سييا" في هورة ال اع .

ثل   عللوا "المارملا" دلي "القللدر" ال اللا الل  اآلل لة والل  األفللالك. ودلو الل ي إليلرر اللل  

 ة التوحيد حت  في هورت ا تل  الملي ة باإلحاال مالعال  عورا  الخلي واليناذ .. فل  تسل  اقيد



 

-187- 

والتمل  عإلانلة عخنلاتون الل  للون ملت التوحيلد. إس وهلي عخنلاتون إل له "عتلون" بأوهلا  

الوحدانيلللة، واليااليلللة، ومن لللا خللللي دللل ا الملللون وحيظللله وتلللدبيره. وكلللان دللل ا عالللل  تصلللور ارفتللله 

ت يلو عثلر الللدإلانا  السلماوية فلي اقيللدة  وإن كلان ينب للي عال -البشلرية فلي غيلر الللدإلانا  السلماوية

ولمت مج سلل  للابت ا للائبة ملت اقائلد الوثنيلة. إس  علو دل ه الشلم" الماعإللة رملزًا  -عخناتون د ه

 إلل ه، و عو اسم ا مراعفًا السمه. فاختلط  اقيدة التوحيد ب  ا األثر الوثني ال ريام

.. غيللر عنلله  عللو إل لله دلل ا  وفللرق عرسللطو بلليت إللله "وا للا الو للوع" وكللون "مميللت الو للوع"

الواحد، سلبيًا تواه المون. ف و عواًل ل  إلخلي المون. وال االقلة لله بتلدبيره. إنملا دل ا الملون يتحلرك 

 بشوق كامت فيه إل  وا ا الو وع، تقو مت حالة "ميان الو وع" إل  حالة "الو وع".

اق. وكلان إلعقلوب ابلت وكان التوحيد عإلانة إبرادي  اليه السال ، ووه  بله إسلماايو وإسلح

 اسحاق يديت بالتوحيد، ووه  به بنيه ك ل  في سااة موته، كما إلحيي سل  القرآن المري :

وم  يريا يو  ملوة إبوراهي  إال مو  سونه نن،وه؟ ولقود اصو نيناه فوي الودنيا، وإنوه فوي "

ي  اآلخرة لم  الصاليي . إذ قال له ربوه: أسول . قوال: أسولمت لورك العوالمي ، ووصول بهوا إبوراه

بنيه ويعقوُك: يا بني إن ي اص نل لخ  الدي ، فال تموت  إال وأنت م،ولمون. أم كنوت  شوهداء 

إذ حتوور يعقوووك الموووت. إذ قووال لبنيووه: مووا تعبوودون موو  معوودي؟ قووالوا: نعبوود إلهوو  وإلووه آمائوو  

         ".وني  له م،لمون  -إلها  واحدا  –إبراهي  وإسمايي  وإسياق 

 (133-130)البقرة: 

وملللا تلللزال الي وعإللللة تعتبلللر عإلانلللة  –ا  لللاذ موسللل  رسلللواًل لبنلللي إسلللرائيو  لللاذ بالتوحيلللد فلمللل

إال عن بنللي إسللرائيو مللت قبللو موسلل  ومللت بعللده، لللودوا دلل ا التوحيللد، وحرفللوا المللل  اللت  -توحيللد

مواضعه. فوعلوا إل ًا خاهًا لبني إسرائيو وحدوه. ولمن    علوه إل ًا قوميًا ينصرد  ال  عهحاب 

اآلخريتم وسل  فوق ما افتروا ال  "إله إسرائيو" ساته فقالوا نحت عبنلاذ هللا وعحبلا ه. ودلو ال اآلل ة 

إلعلل بنا بلل نوبنا، وقللالوا: "ازيللر ابللت هللا" وقللالوا انلله: إن للله عبنللاذ تزاو للوا مللج بنللا  النللاس فولللدوا 

الوا: إن إلعقللوب العمالقلة، الل يت خللا  اإللله ملن   عن إلصللبحوا آل لة مثللله، فنلزل وبلبلو علسللنت  م وقل

هللارع دللل ا اإللللله مللرة، وضلللربه فخللللج حقلللوهم وقللالوا انللله: إنللله يتمشللل  فللي  لللالل الحدإلقلللة ويتبلللرع 
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إل  آخر د ه األسااير التي لود  وامس  اقيدة … ب وائ ا، وقالوا انه: إنه إلحا ريو الشواذ

 التوحيد.

ث، ال ي إلحاولون و اذ ايس  اليه السال  بالتوحيد.. ث  انت   اقائد النصاره إل  التثلي

عن إلصيوه بالتوحيد، بيت األقالي  الثالثة: األب، واالبت، والرو  القدس. مج االختال  ال  ابيعة 

األقنو  االبت ومشي ته .. مما إلوعو "التوحيد" في د ه الدإلانة، كما تيرق  ب ا الطوائلي، عالوه ال 

 ..(1)حقيقة ل ا مت واقج التصورا  المتنواة للمنائ" المتعدعة

وديلل ا نسللتطيج عن نقللول باام نللان: إن التصللور اإلسللالمي دللو التصللور الوحيللد اللل ي بقللي 

قائمللًا اللل  عسللاس التوحيللد المامللو الخللالص. وإن التوحيللد خاهللية مللت خصللائص دلل ا التصلللور، 

 و .تيرعه وتميزه مت بيت سائر المعتقدا  السائدة في األر  كل ا ال  العم

 ابيعة وحدوع د ا التوحيد. -ي اختصارف–ستطيج عن نبيت ن -عد د ا البيانب–واآلن 

–ديلللة وابوعإللللة. علوديلللة يتيلللرع ب لللا هللا عن دنلللاك علو  - ملللا تقلللد –تقلللرر العقيلللدة اإلسلللالمية 

خصلائص األلوديلة، ب -سلبحانه–كلو حلي وكلو لليذ. كملا تقلرر تيلرع هللا  ويشترك في لا -سبحانه

د ه الخصلائص.. وملت ثل  ترتلا الل  دل ا التصلور كلو مقتضلياته وكلو نتائوله وتورع العبيد مت 

 في الحياة اإلنسانية..

 احد في ساته، متيرع في كو خصائصه ..و  -بحانهس–فاهلل 

 ".ق : هو ي أحد. ي الصمد. ل  يلد، ول  يولد. ول  يهللا  له كنوا  أحد"

 )سورة اإلخالص(

            "ليم كمثله شيء"

 (11ه: )الشور 

               فال تتربوا هلل اممثال""

 (74)النحو: 

 :خالي كو ليذ -سبحانه–وهللا 
                                                           

 يرا ج فصو تيه وركا  مت د ا البحث( 1)
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 ".ذل  ي ربهللا  ال إله إال هو خالك ك  شيء. فايبدوه. وهو يلل ك  شيء وكي "

 (102)األنعا : 

             ".وخلك ك  شيء فقدره تقديرا  "

 (2)اليرقان: 

ي. أرونووي مووا خلقوووا موو  امر ؟ أم لهوو  شوورك فووي قوو : أرأيووت  مووا تووديون موو  دون "

 ".ال،ماوات! أئتوني مهللاتاك م  قب  هذا أو أوارة م  يل  إن كنت  صادقي 

 (4)األحقا : 

 دو مال  كو ليذ: -سبحانه–وهللا 

           "ق : لم  ما في ال،ماوات وامر ؟ ق  هلل"

 (12)األنعا : 

            "وهلل مل  ال،ماوات وامر  وما بينهما"

 (17)المائدة: 

 "الذي له مل  ال،ماوات وامر  ول  يت ذ ولدا  ول  يهللا  له شري  في المل "

 (2)اليرقان: 

 دو الرازق لمو مت خلي وكو ما خلي: -سبحانه–وهللا 

يووا أيهووا النوواس اذكووروا نعمووة ي يلوويهللا . هوو  موو  خووالك ييوور ي يوورزقخ  موو  ال،ووماء " 

        ؟".، فانل تنفخون وامر ؟ ال إله إال هو

 (3)فاار:  

       "وكاي م  دامة ال تيم  رزقها. ي يرزقها وإياك "

 (60)العنمبو : 

 ".وما م  دامة في امر  إال يلل ي رزقها، ويعل  م،تقرها وم،توديها"

 (6)دوع: 

 دو مدبر كو ليذ، ومصر كو ليذ، وحافظ كو ليذ: -سبحانه–وهللا 
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 ".،ماوات وامر  أن تزوال. ول   زالتا إن أم،هللاهما م  أحد م  معدهإن ي يم،  ال"

 (41)فاار: 

           "وم  آياته أن تقوم ال،ماء وامر  مامره"

 (25)الرو : 

       "وك  شيء أحصيناه في إمام مبي "

 (12)إل": 

 دو هاحا السلطان المسيطر القادر ال  كو ليذ: -سبحانه–وهللا 

يباده ويرس  يليهللا  حنلوة حتول إذا جواء أحودك  المووت توفتوه رسولنا وهو القاهر فوق "

 ".وه  ال ينرطون. و  ردوا إلل ي مواله  اليك. أال له اليهللا  وهو أسرع الياسبي 

 (62-61)األنعا : 

ق : هو القادر يلل أن يبعوث يلويهللا  يوذاما  مو  فووقخ  أو مو  تيوت أرجلخو  أو يلب،وهللا  "

             ."شيعا  ويذيك معتهللا  ماس معض

 (65)األنعا : 

"؟ق : أرأيت  إن أخذ ي سمعهللا  وأمصارك  وخت  يلل قلوبهللا ، م  إله يير ي ياتيهللا  مه"

                 

 (46)األنعا : 

 تقر له بالعبوعإلة والطااة والقنو : -سبحانه–وكو خالئي هللا 

طويوا  أو كرهوا . قالتوا و  استوى إلل ال،ماء وهوي دخوان. فقوال لهوا ولومر : ائتيوا "… 

               ".أتينا طائعي 

 (11)فصل : 

وموو  آياتووه أن تقوووم ال،ووماء وامر  مووامره. ووو  إذا ديوواك  ديوووة موو  امر  إذا أنووت  "

    ".ت رجون. وله م  في ال،ماوات وامر . ك  له قانتون 

 (26-25)الرو : 
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 ".لمالئخة وه  ال ي،تخبرون وهلل ي،جد ما في ال،ماوات وما في امر  م  دامة وا"

 (49)النحو: 

           ".وإن م  شيء إال ي،با ميمده"

 (44)اإلسراذ: 

ونمتيللي ب لل ا القللدر مللت موللاال  التوحيللد فللي التصللور اإلسللالمي، حيللث يتبلليت من للا إفللراع 

  باأللوديللة، وتقريلر ابوعإلللة كلو مللت الدا هللا وكللو ملا اللداه أللوديتله. وقيللا  العالقللا -سلبحانه-هللا

بيت الخلي والخالي ال  عساس العبوعإللة وحلددا. ال الل  عسلاس نسلا وال هل ر. وال مشلاركة وال 

ودللل ا القلللدر إلييلللي فلللي بيلللان عن التوحيلللد … مشلللاب ة، فلللي سا  وال فلللي هلللية وال فلللي اختصلللاص

خاهللية مللت خصللائص التصللور اإلسللالمي. ودللي الحقيقللة التللي نريللد تقريردللا فللي دلل ا القسلل  األول 

تيصليو دل ه الحقيقلة فموضلعه فلي القسل  الثلاني انلد الملال  الت "حقيقلة األلوديلة مت البحلث. عملا 

 وحقيقة العبوعإلة".

إل   -بمثو د ا االختصار–غير عن الحديث ات خاهية التوحيد ال يت  حت  نشير ك ل  

ودللل ه … مقتضللليا  دللل ا التوحيلللد المطللللي الماملللو الشلللامو الحاسللل  اللللدقيي، فلللي الحيلللاة اإلنسلللانية 

   تمثو ك ل  كيي عن التوحيد خاهية مت خصائص التصور اإلسالمي:المقتضيا

 -سللللللبحانه–إفللللللراع هللا  -فللللللي التصللللللور اإلسللللللالمي–إن مللللللت مقتضلللللليا  توحيللللللد األلوديللللللة 

بخصائص األلودية في ااتقاعد   -سبحانه–بخصائص األلودية في تصريا حياة البشر، كإفراعه 

 وتصورد ، وفي ضمائرد  ولعائرد  ال  السواذ.

ا عن المسللل  إلعتقللد عن ال إللله إال هللا، وعن ال معبللوع إال هللا، وعن ال خللالي إال هللا، وعن وكملل

 -وفلي للأن الملون كلله–ال رازق إال هللا، وعن ال نافج عو ضار إال هللا، وعن ال متصر  في للأنه 

 له هلل وحلده فيتو ه هلل وحده بالشعائر التعبدإللة، ويتو له هلل وحلده بالطللا والر لاذ، ويتو … إال هللا

 بالخشية والتقوه ..

 لل ل  إلعتقللد المسللل  عن ال حللا   إال هللا، وعن ال مشللرع إال هللا، وعن ال مللنظ  لحيللاة البشللر 

واالقات   وارتبااات   بالمون وباألحياذ وببني اإلنسان ملت  نسله إال هللا .. فيتلقل  ملت هللا وحلده 
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وقوااد االرتبااا ، وميزان القي  واالاتبارا  .. التو يه والتشريج، ومن ج الحياة، ونظا  المعيشة، 

 سواذ..

فالتو لله إللل  هللا وحللده بالشللعائر التعبدإلللة، والطلللا والر للاذ والخشللية والتقللوه، كللالتلقي مللت 

هللا وحللده فللي التشللريج والتو يلله، ومللن ج الحيللاة ونظللا  المعيشللة، وقوااللد االرتبااللا  وميللزان القللي  

وكالدما إلصور  -كما دو في التصور اإلسالمي –ضيا  التوحيد واالاتبارا  .. كالدما مت مقت

 المساحة التي تشمل ا حقيقة التوحيد في ضمير المسل  وفي حياته ال  السواذ..

والقللرآن المللري  يللرب  بلليت اقيللدة التوحيللد وبلليت مقتضلليات ا فللي الضللمير وفللي الحيللاة ربطللًا 

انية الياالية والسلطان في د ا الو لوع، كلو ملا وثيقًا، ويرتا ال  وحدانية األلودية والربوبية ووحد

إليليه المسل ، سواذ ما إليليله ملت للعور فلي الضلمير، عو ملا إليليله ملت للعائر فلي العبلاعة، عو ملا 

إليليه مت التزا  في الشريعة.. وفي السياق الواحد يرع سكر التوحيد، وآثلار اليااليلة والسللطان، فلي 

ييللرر مع للا األمللر باتبللاع لللريعة هللا، بااتبللاره مقتضلل  توحيللد المللون وفللي الحيللاة الللدنيا واآلخللرة، و 

 األلودية والسلطان:

وإلههللاوو  إلووه واحوود، ال إلووه إال هووو الوورحم  الوورحي  .. إن فووي خلووك ال،ووماوات وامر ، "

واختالف اللي  والنهار، والنل  التي تجري في البير مما ينن  الناس، وما أنزل ي م  ال،وماء 

امر  معد موتها وبث فيها م  ك  دامة، وتصريف الرياد وال،ياك الم، ر م  ماء فاحيا مه 

بي  ال،ماء وامر  آليات لقوم يعقلون .. وم  الناس مو  يت وذ مو  دون ي أنودادا  ييبوونه  

كيووا ي، والووذي  آمنوووا أشوود حبووا  هلل .. ولووو يوورى الووذي  للموووا إذ يوورون العووذاك أن القوووة هلل 

ديد العذاك. إذ تبرأ الذي  أتُّبعوا م  الوذي  أّتبعووا ورأوا العوذاك، وتق عوت بهو  جميعا ، وأن ي ش

امسباك. وقال الذي  اّتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منه  كما تبرأوا منوا! كوذل  يوريه  ي أيمواله  

وال  ح،رات يليه ، وما ه  م ارجي  م  النار.. يا أيها الناس كلوا مما في امر  حالال  طيبا ،

تتبعوا خ وات الشي ان إنه لخ  يدو مبي . إنما يامرك  مال،ووء والنيشواء وأن تقولووا يلول ي 

ما ال تعلمون. وإذا قي  له : اتبعوا ما أنزل ي قالوا: ب  نتب  ما ألنينا يليه آماءنا. أو لو كان 

موا ال ي،وم  إال ديواء آماؤه  ال يعقلون شي ا  وال يهتدون؟ ومث  الذي  كنروا كمث  الذي ينعك م
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ونداء، ص  مهللا  يمي فه  ال يعقلون .. يا أيها الذي  آمنوا كلوا م  طيبات ما رزقناك  واشهللاروا 

هلل إن كنت  إياه تعبدون. إنما حرم يليهللا  الميتة والدم ولي  ال نزير وما أه  مه ل ير ي، فمو  

 …"اض ر يير ماغ وال ياد فال إو  يليه إن ي ينور رحي 

 (172-163لبقرة: )ا

وبالتأمو في د ا السياق القرآني نود عنه بلدع بتقريلر وحدانيلة هللا، ووحلدة األلوديلة. ثل  عتبلج 

دلل ا التقريللر بعللر  المشللادد المونيللة التللي تتوللل  في للا القللدرة اإلل يللة. ثلل  عاقب للا بعللر  مشللادد 

سللل  كللله عمللر النللاس  فلمللا انت لل  مللت… القيامللة التللي يتللدل  في للا السلللطان اللل ي ال سلللطان غيللره 

باتبللاع لللريعة هللا فللي التحليللو والتحللري ، ون للاد  اللت اتبللاع الشلليطان، ونللدع بمللت يتلقللون فللي دلل ا 

الشأن ات ار  الوادلية، حيث ال إلووز التلقي فيه إال مت هللا. ث  عمر ال يت آمنوا عن إلأ لوا مت 

ل   ما للرع ل ل  حرمتله، ألنله دلو  وبيت–الطيبا  التي لرع هللا حل ا. إن كانوا إلعبدون هللا وحده 

وحده ال ي إلحلو ويحر  كما عنله دلو وحلده الل ي إلعبلد، ودلو وحلده الل ي إلصلر  دل ا الملون، ودلو 

ال يللت  حتلل  يتوللل  فللي الشللعائر وفللي  -سللبحانه–وحللده هللاحا السلللطان يللو  القيامللة. وتوحيللده 

 الشرائج وفي الدينونة سواذ.

تشلللاب  يلللرع كثيلللرًا فلللي القلللرآن للدالللللة الللل  معنللل  ومثلللو دللل ا السلللياق القرآنلللي المتماسللل  الم

"التوحيللد" ومواللله. ولعللله إلحسللت عن نلل كر دنللا مثللااًل آخللر يزيللد األمللر  للالذ. ويبلليت كلل ل  اريقللة 

 القرآن في ار  "خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته" ارضًا لاماًل متماماًل:

ا، وتنوذر يووم الجمو  ال ريوا وكذل  أوحينا إلي  قرآنوا  يربيوا  لتنوذر أم القورى ومو  حولهو"

فيوه، فريوك فوي الجنوة وفريوك فوي ال،وعير. ولووو شواء ي لجعلهو  أموة واحودة، ولخو  يودخ  موو  

يشاء في رحمته واللالمون ماله  م  ولي وال نصوير .. أم ات وذوا مو  دونوه أوليواء؟ فواهلل هوو 

فيهللاموه إلول  وما اختلنوت  فيوه مو  شويء… الولي، وهو ييي الموتل، وهو يلل ك  شيء قدير

فواطر ال،وماوات وامر ، جعو  لخو  مو  أنن،وهللا  … ي. ذلخ  ي ربي يليه توكلت وإليه أنيوا 

أزواجا  وم  امنعوام أزواجوا  يوذرؤك  فيوه، لويم كمثلوه شويء، وهوو ال،ومي  البصوير. لوه مقاليود 

ي  شرع لخ  م  الد… ال،ماوات وامر ، يب،  الرزق لم  يشاء ويقدر، إنه مهللا  شيء يلي  
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ما وصل مه نوحا  والذي أوحينا إلي ، وما وصينا مه إبراهي  وموسول ويي،ول: أن أقيمووا الودي  

وال تتنرقوا فيه. كبر يلل المشركي  موا توديوه  إليوه، ي يجتبوي إليوه مو  يشواء، ويهودي إليوه 

إلول ولوال كلمة سبقت مو  ربو   -م يا بينه  –م  ينيا وما تنرقوا إال م  معد ما جاءه  العل  

أجو  م،وومل لقتوول بيوونه ، وإن الووذي  أورووووا الختوواك مو  معووده  لنووي شوو  منووه مريووا.. فلووذل  

فادع، واستق  كما أمرت، وال تتب  أهواءه ، وق : آمنت مما أنزل ي مو  كتواك، وأمورت ميودل 

وإليوه بينخ ، ي ربنا وربهللا ، لنا أيمالنوا ولخو  أيموالخ . ال حجوة بيننوا وبيونخ ، ي يجمو  بيننوا، 

                  … "المصير

 (15-7)الشوره: 

وبالتأمللو فللي دلل ا السللياق نوللد عنلله بللدع بتقريللر الللوحي والرسللالة، لينلل ر الرسللول بيللو  الومللج 

والدينونة في اآلخرة. واختال  مصائر المممنيت والظالميت في اآلخرة وفاقًا الختال  ارائق   فلي 

  الحسلاب. ثل  اتبللج سلل  ببيلان وحللدة الوالإللة ووحلدة القللدرة اللدنيا. وإالالن وحدانيللة السللطان فلي يللو 

كملا  -سلبحانه–المتولية في إحياذ الموت . ث  عاقا د ا بتقرير وحدة الحا مية وقصردا ال  هللا 

عن اليللله وحلللده إليللللون التوكلللو، وإليلللله وحلللده تمللللون اإلنابلللة. ثللل  اللللر  مظلللادر قدرتلللله فلللي فطللللر 

وتيلرع … ألنعا ، مج تيلرعه سلبحانه. "للي" كمثلله لليذ" السماوا  واألر  وخلي الناس عزوا ًا وا

ثل  اقلا … سلطانه "له مقاليد السماوا  واألر " وتيرعه بالرزق: "يبس  الرزق لمت إلشلاذ ويقلدر"

ال  د ا التيرع في ال ا  والصيا  والياالية والسلطان بأنه دو وحده الشلارع ال منل  دل ه الرسلالة 

مت الديت ما وه  به نوحلًا والل ي عوحينلا إليل  وملا وهلينا بله ولمت من  فور الرسالة: "لرع لم  

إبرادي  وموس  وايس " ونلص الل  عن الشلرع دلو اللديت واالسلتقامة اليله ون لاه الت اتبلاع عدلواذ 

وعن ل   -ودلو الحيل  بليت النلاس وفلي ملا للرع هللا –الناس. وقرن إقراره باإلإلملان إلل  عملره بالعلدل 

ت المللممنيت الحللا ميت بمللا لللرع هللا مللت الللديت وغيللرد ، والر عللة فللي السللياق بالمياهلللة الماملللة بللي

 …الن اإلة إل  هللا ال ي إليه المصير
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ونحسا عن في د يت النموس يت المياإلة لبيان سل  االرتباط المامو في التصور اإلسالمي 

تقريللر عن بلليت توحيللد األلوديللة والحا ميللة، ولبيللان معنلل  التوحيللد ومواللله فللي الحيللاة اإلنسللانية، ول

 "التوحيد" ب  ا المعن  وفي د ا الموال خاهية مت خصائص التصور اإلسالمي.

ويبق  بعد د ا البيان لمعنل  التوحيلد فلي التصلور اإلسلالمي ولموالله فلي الحيلاة اإلنسلانية 

عن نقلول: إن دل ا التصلور ينشلئ فللي العقلو والقللا آثلارًا متيلرعة، ال ينشلل  ا تصلور آخلر، كملا عنلله 

 لحياة اإلنسانية مثو د ه اآلثار ك ل .ينشئ في ا

إنه ينشئ في القلا والعقو حالة ملت "االنضلباط" ال تتلأر و مع لا الصلور، وال ت تلز مع لا 

 القي ، وال يتميج في ا التصور وال السلوك.

فال ي يتصور األلودية ال  د ا النحو، ويدرك حدوع العبوعإلة كل ل ، يتحلدع اتوادله، كملا 

ال  و ه الضلب  والدقلة: ملت دلو؟ وملا غاإللة و لوعه؟ وملا حلدوع سللطاته؟  يتحدع سلوكه، ويعر 

 مللا يللدرك حقيقللة كللو للليذ فللي دلل ا المللون، وحقيقللة القللوة الياالللة فيلله. ومللت ثلل  يتصللور األلللياذ  

ويتعامللو مع للا فللي حللدوع مضللبواة، ال تميللج في للا وال تللأر و. وانضللباط التصللور ينشللئ انضللبااًا 

نضللبااًا فللي ابيعللة القلللا وقيملله. والتعامللو مللج سللنت هللا بعللد سللل  فللي ابيعللة العقللو وموازينلله، وا

 والتلقي ان ا يزيد د ا االنضباط ويحيمه ويقويه.

ندرك د ا حيت نوازن بيت المسل  ال ي يتعامو مج ربه الواحد الخلالي اللرازق القلاعر القلادر 

مللت يتعامللو مللج المللدبر المتصللر ، وبلليت غيللره مللت عهللحاب التصللورا  التللي علللرنا إلي للا. سللواذ 

إل ليت متضلاعيت: إللله للخيلر وإللله للشلرم ومللت يتعاملو ملج إللله مو لوع ولمنلله حلالٌّ فللي العلد م ومللت 

يتعامو مج إله ال إلعنيه مت عمره وال مت عمر د ا المون ليذم ومت يتعامو مج إلله )الملاعة( الل ي 

و عو القللا منله الل  ال إلسمج وال يبصر وال يثب  ال  حالم إل  آخر الركا  ال ي ال إلستقر العق

 قرار.

فاإلنسلان الل ي يلدرك ملت حقيقلة … وإن د ا التصور لينشئ في القلا والعقو "االسلتقامة" 

ربلله ومللت هللياته ومللت االقتلله بلله سللل  القللدر "المضللبوط" ال للل  إلسللتقي  فللي التعامللو معلله بقلبلله 

 واقل ت وال إلضطرب وال إلطيام
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إلحلا ربله وملا إليلره منله، ويسلتيقنه عن ال والمسل  إلعر  مت تصوره لربه، واالقتله بله، ملا 

سللبيو للله إللل  رضللاه إال اإلإلمللان بلله، ومعرفتلله بصللياته، واالسللتقامة اللل  من ولله واريقلله. ف للو ال 

ببنوة وال قرابة، وال يتقرب إليه بتعويل ة وال لليااة، وال إلعبلده إال بامتثلال عملره  -سبحانه–إلم  إليه 

 ون يه. واتباع لراه وحيمه.

المعرفلة عن تنشلئ االسلتقامة فلي قلبله واقلله. االسلتقامة باسلتقامة التصلور. ومت لأن د ه 

 واالستقامة باستقامة السلوك.

سللل  إللل  الوضللو  والبسللااة واليسللر فللي التصللور فللي السلللوك.. يللدرك دلل ا كللله مللت يللوازن 

  وبليت التصلور المنسلي لألقلاني -بمعنلاه دل ا وموالله–بيت التصور اإلسالمي القلائ  الل  التوحيلد 

الثالثللة لإللللله الواحللد. والبنلللوة التللي ال سلللبيو للنوللاة إال باالتحلللاع ب للا. والخطي لللة الموروثللة التلللي ال 

إللل  آخللر دلل ه المعميللا  فللي دلل ه … إل يردللا إال االتحللاع بللاالبت اللل ي دللو المسلليو اليلله السللال م 

 الدروبم

  وال تللأمرن مثلو دل ا إلقلال املت يتعاملو مللج "الطبيعلةم" التلي ال تسلمج وال تبصلر، وال تن ل

وال تطالا اباعدا بيضيلة وال املت وال تن اد  ات رسيلة وال خليم فأن  إلستقي  دمالذ العباع ال  

ملللن ج عو اريلللي؟ وعنللل  إلسلللتقي  ل للل  اقلللو عو قللللا، ودللل  ال إلعلملللون ملللت حقيقلللة إل  للل  ساك للللي ًا 

عو ابلج  مستقينًا ال  اإلاالق، ود  كو يو  الل  موالد لمشلي لليذ انله  ديلد، ولمعرفلة هلية

 ل  إليونوا إلعرفونه. وال إلعرفونه إال بالمصاعفة عو بالتوريام

وال  د ا النحو نستطيج عن نمضي في استعرا  الحال ملج سلائر التصلورا  التلي سلبي 

لنا ارض ا في فصو، "تيه وركا " في عول د ا البحث، وفي اليصول المتيرقة بعد سلل . وكل لا ال 

اسللتقامة فللي تصللور عو فللي سلللوك. كمللا عن للا  ميعللًا تتسلل  إلميللت عن تللوحي ألهللحاب ا بضللب  وال 

 بال مو  والتعقيد والتخلي .

ومللللت ثلللل  كللللان عول مللللا إلستشللللعره القلللللا والعقللللو عمللللا  العقيللللدة اإلسللللالمية، دللللو االسللللتقامة 

والبسلللااة والوضلللو .. ودللل ه دلللي السلللمة التلللي توتللل ب األفلللراع الللل يت يلللدخلون فلللي دللل ا اللللديت ملللت 

المعاهريت، فيتحدثون ان ا، بوهي ا عول ما ارق حس   مت د ا الديت. األوروبييت واألمرييييت 
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ودي سات ا السمة التي توت ب البدائييت فلي عفريقيلا وآسليا فلي القلدإل  والحلديث.. ألن لا سلمة اليطلرة 

 التي إلشترك في ا الناس ع معيت متحضريت وبدائييت.

  اليلرع والوماالة، وينيلي وإن د ا التصور ليييو تومج الشخصية والطاقلة فلي كيلان المسلل

 التمزق واالنيصا  والتبدع، التي تسبب ا العقائد والتصورا  األخره..

توا ه علوديلة واحلدة تتعاملو مع لا فلي  -التي دي وحدة عهو خلقت ا –فالمينونة اإلنسانية 

عاملو  و نشلاط ل لا. تتعاملو ملج دل ه األلوديلة ااتقلاعًا وللعورًا. وتتعاملو مع لا ابلاعة واتوادلًا. وتت

 مع ا تشريعًا ونظامًا.. وتتعامو مع ا في الدنيا واآلخرة عإلضًا..

إن ا ال تتوزع في االاتقاع ببل ة مختلية. عو بعناهر مختلية في األلودية الواحدةم عو بقوه 

مختلية بعضل ا عاخلو فلي حلوزة اإللله وبعضل ا خلارف اليله مضلاع للهم عو بعواملو مختليلة في لا ملا 

" ل ا دي قانون إلعر  فيتياد  معهم عو بقوه "الطبيعلة" التلي للي" ل لا كيلان إلق ر اإلله ساته، ولي

 محدع وال ناموس مي و م

ودللي ال تتللوزع فللي التو لله باالاتقللاع والشللعور والعبللاعة إللل    للة. والتلقللي فللي نظللا  الحيللاة 

الواقعيللة مللت   للة عخللره. إنمللا دللي تتلقلل  مللت مصللدر واحللد فللي دلل ا وسللل ، وتتبللج ناموسللًا واحللدًا 

إلحيللل  الضلللمير والشلللعور، كملللا إلحيللل  الحركلللة والعملللو..ودو نلللاموس ال إلحيللل  المينونلللة اإلنسلللانية 

وحددا، إنما إلحي  المون كله ك ل .. فالمينونة اإلنسانية حينما تعامو مج د ا المون تتعاملو معله 

 في  و د ا الناموس الواحد، بال توزع وال تمزق ك ل  في د ا الموال.

ة دائلة، ال إلقي في و   ا ليذ. ود ا بعص عسرار الخوارق التي ود ا التومج ينشئ ااق

عنشلللأت ا العقيلللدة اإلسلللالمية فلللي الحيلللاة والتلللاري  البشلللري. فملللت دللل ا التصلللور انبثقللل  تلللل  الطاقلللة 

الموحدة. التي هنع  د ه الخلوارق .. الطاقلة المتومعلة فلي سات لا، المتومعلة كل ل  ملج الطاقلا  

 لا تتوملج وإإلادلا فلي النلاموس الواحلد، المتوله إلل  األلوديلة الواحلدة. المونية المتصالحة مع لا، ألن

  ما بينا قبو في الحديث ات خاهية الشمول.

ث  نوئ إل  األثر المتيرع الل ي ينشل ه التصلور اإلسلالمي فلي ضلمير المسلل  وفلي حياتله، 

 .. وفي كيانه الموتمج المسل  وفي نشااه بخاهية التوحيد التي يتضمن ا ويقو  الي ا
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 إنه .. تحرير اإلنسان .. عو دو بتعبير آخر .. ميالع اإلنسان ..

إنه توحد األلودية وتيرعدا بخصائص األلودية، والتراك ما ادا هللا ومت اداه في العبوعإلة 

وتوللرعد  مللت خصللائص األلوديللة .. إن دلل ا معنللاه ومقتضللاه: عال يتلقلل  النللاس الشللرائج فللي عمللور 

عن للل  ال يتو  لللون بالشلللعائر إال هلل. توحيلللدًا للسللللطان الللل ي دلللو عخلللص حيلللات   إال ملللت هللا. كملللا 

 خصائص األلودية. وال ي ال ينازع هللا فيه مممت، وال إلوتر  اليه إال كافر..

والنصلللوص القرآنيلللة تمكلللد دللل ا المعنللل  وتحلللدعه وتولللرعه. بملللا ال يلللدع مولللااًل لشللل  فيللله عو 

  دال:

         ".ّياه. ذل  الدي  القي إن اليهللا  إال هلل. أمر أال تعبدوا إال إ"

 (40)يوسي: 

        ؟".أم له  شركاء شريوا له  م  الدي  ما ل  ياذن مه ي"

 (21)الشوره: 

           "وم  ل  ييهللا  مما أنزل ي فاول   ه  الخافرون "

 (44)المائدة: 

حرجوا  مموا  فال ورب  ال ينمنون حتل ييهللاموك فيما شجر بينه  و  ال يجدوا في أنن،ه "

               ".قتيت وي،لموا ت،ليما  

 (65)النساذ: 

بللليت التو للله هلل بالشلللعائر، والتلقلللي منللله فلللي  -كملللا عسللللينا –وال إليلللرق التصلللور اإلسلللالمي 

باأللودية. كما عنه  -سبحانه–الشرائج .. ال إليرق بين ا بوهي ما مت مقتضيا  توحيد هللا، وإفراعه 

يللدة اللت عي من مللا تخللرف اللل ي إلحيللد مللت اإلإلمللان واإلسللال  قطعللًا. كمللا ال إليللرق بين مللا فللي عن الح

هلل  –رعينا في النصوص السابقة.. وكما يثبته نلص قرآنلي إلوملج بليت المعنيليت وتيسلير الرسلول 

 ل  ا النص: -هللا اليه وسل 

ا وما أمروا إال ليعبدو  -والم،يا اب  مري –ات ذوا أحباره  ورهبانه  أرباما  م  دون ي "

 (31)التوبة:                    ".إلها  واحدا ، ال إله إال هو سبيانه يما يشركون 
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فأدو المتاب ال يت تتحدا ان   اآلإلة، اتخ وا المسيو ابت مري  ربلًا بمعنل  ربوبيلة العبلاعة 

ال ب  ا المعن  ولمت بمعنل  التلقلي الن   فلي الشلرائج  -والشعائر. واتخ وا عحبارد  وردبان   عرباباً 

ولمت اآلإلة  مع  بيت اتخلاسد  المسليو ربلا واتخلاسد  األحبلار والردبلان عربابلًا. وقلرر  –امر واألو 

عن دل ا كللله مخللالي لملا عمللروا بلله مللت ابلاعة إللله واحللد. وعم للت   بالشلرك بسللبا اتخللاسد  األحبللار 

 والردبان عربابًا للتشريج .. ول  ا عاللته التي ال تقبو الودال.

لآلإللة قااعلًا فلي دل ا االاتبلار وفلوق كللو  -هللا اليله وسلل  هلل –ثل   لاذ تيسلير الرسلول 

  دال:

 -رضي هللا انه–ات ادي بت حات   -مت ارق –روه اإلما  عحمد والترم ي وابت  رير 

فلللر إلللل  الشلللا . وكلللان قلللد تنصلللر فلللي  -هلللل  هللا اليللله وسلللل –عنللله لملللا بل تللله عالللوة رسلللول هللا 

الل  عختله  –هلل  هللا اليله وسلل  –مت رسول هللا الوادلية. فأأِسر  عخته و مااة مت قومه. ث  

بتللله فلللي اإلسلللال ، وفلللي القلللدو  الللل  الرسلللول  هلللل  هللا اليللله –وعاطادلللا. فر عللل  إلللل  عخي لللا فرغه

فتحلدا النلاس بقدومله. فلدخو الل   -وكان رئيسًا فلي قومله ايلئ–فقد  ادي إل  المدينة  -وسل 

هليا مت فضة. ودو )عي النبي هل   وفي انقه )عي ادي( -هل  هللا اليه وسل –رسول هللا 

هللا اليه وسل ( إلقرع د ه اآلإلة: "اتخ وا عحبارد  وردبان   عربابًا مت عون هللا".. قال: فقل : إن   ل  

إلعبللدود . فقللال: "بللل م إن لل  حرمللوا الللي   الحللالل، وعحلللوا ل لل  الحللرا ، فللاتبعود . فلل ل  ابللاعت   

 إإلاد "..

نصحوا الر ال، ونب وا كتاب هللا وراذ   ورد . ول  ا قال وقال السده في تيسير سل : است

تعللال : "ومللا عمللروا إال ليعبللدوا إل للًا واحللدًا" عي: اللل ي إسا حللر  الشلليذ ف للو الحللرا ، ومللا حلللله ف للو 

 الحالل، وما لراه اتبج، وما حي  به ني ..

بو إلعلت ..  والتصور اإلسالمي ب  ا القطج الحاس  في د ه المسألة إلعلت "تحرير اإلنسان"

 ميالع اإلنسان..
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إنلله ب لل ا اإلاللالن إلخللرف النللاس مللت ابللاعة العبللاع إللل  ابللاعة هللا وحللده. "واإلنسللان" بمعنللاه 

فللي عإلللة –المامللو ال يو للد فللي األر ، إال يللو  تتحللرر رقبتلله، وتتحللرر حياتلله، مللت سلللطان العبللاع 

 كما يتحرر ضميره وااتقاعه مت د ا السلطان سواذ. -هورة مت الصور

دو الل ي إلخلرف النلاس ملت ابلاعة  -يرع عمر التشريج والحا مية هلل وحده -وحده–واإلسال  

 العباع إل  اباعة هللا وحده.

فللي هللورة مللت -إن النللاس فللي  ميللج األنظمللة التللي يتللول  التشللريج والحا ميللة في للا البشللر

عإلللة للعبللاع يتحللررون مللت دلل ه العبو  -وحللده–إلقعللون فللي ابوعإلللة العبللاع .. وفللي اإلسللال   -الصللور

 بعبوعيت   هلل وحده.

دو "ميالع اإلنسان".. فقبو  -مت ث –ود ا دو "تحرير اإلنسان" في حقيقته المبيرة .. ود ا 

 سل  ال إليون لإلنسان و وعه "اإلنساني" المامو، بمعناه المبير، الوحيد ..

ودلل ه دللي … .. ودلل ه دللي ال دإلللة الربانيللة التللي ي للدي ا للنللاس فللي األر  بعقيللدة التوحيللد 

النعمة اإلل ية التي إلمت هللا ب ا ال  اباعه ودو إلقول ل  : "اليو  ع مل  لم  عينم  وعتمم  اليي  

 نعمتي، ورضي  لم  اإلسال  عينًا"..

للبشلرية كل للا.  -بلدورد –ودل ه دلي ال دإللة التلي إلمللل  عهلحاب اقيلدة التوحيلد عنلله ي لدودا 

الللل  النلللاس، بعلللد عن إلييضلللودا الللل  عنيسللل  ، ودللل ه دلللي النعملللة التلللي إلململللون عن إلييضلللوا من لللا 

 ويرضوا من ا ما رضيه هللا ل  .

ود ا دو الوديد ال ي إلمل  عهحاب اقيدة التوحيد عن يتقدموا بله للبشلرية اليلو ، كملا تقلد  

بلله عسللالف   بللاألم" فتلقتلله البشللرية يوم للا كمللا تتلقلل  الوديللد. وللل  تسللتطج عن تقللاو   اسبيتلله ألنلله 

 ، ف للو للليذ آخللر غيللر كللو مللا لللدي ا مللت تصللورا  واقائللد، وعفمللار وفلسلليا ، إلمنح للا مللا ال تمللل

 وعنظمة وعوضاع .. بيو تأ يد ..

لقد قال ربعي بت اامر رسول  يا المسلميت إل  رست  قائد اليرس، ودلو إلسلأله ملا الل ي 

 لا،  اذ بي ؟ كلما  قالئو تصور ابيعة د ه العقيدة، وابيعلة الحركلة اإلسلالمية التلي انبثقل  من

  ما تصور ابيعة تصور عدل ا ل ا، وإعرا    لحقيقة عورد  ب ا ..
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ي قلال لله: "هللا ابتعثنلا، لنخللر  ملت للاذ، مللت ابلاعة العبلاع إلل  ابللاعة هللا وحلده. وملت ضللي

 الدنيا إل  سعة الدنيا واآلخرة. ومت  ور األعإلان إل  ادل اإلسال ".

لتي دة، وتتول  ابيعة الحركة اإلسالمية اوفي د ه الملما  القالئو تتركز قاادة د ه العقي

 انبثق  من ا، وانطلق  ب ا ..

–ورع عمللرد  إللل  هللا … إن للا إخللرا  مللت لللاذ هللا مللت ابللاعة العبللاع إللل  ابللاعة هللا وحللده 

المملا ، فلي اللدنيا واآلخلرة. وإفلراع هللا سلبحانه باأللوديلة وبخصلائص األلوديلة في المحيا و  -وحده

ي ا مممت، وال إلور  فة والتشريج، دي عول  د ه الخصائص التي ال نازع هللا والسلطان والحا مي–

وال تو د حرية لإلنسلان، بلو ال يو لد "اإلنسلان" ساتله، إال بخلوهل ا –ال  منازاته إإلادا إال كافر 

 هلل.

إلململون  -حيت إليي ون اليو  إلي ا، وحليت يرفعلون رايت لا وحلددا –وعهحاب اقيدة التوحيد 

اليلو  كملا كانل  يلو   -مت دل ه الناحيلة–ة يلبشرية كل ا ما قاله ربعي بت اامر. فالبشر عن إلقولوا ل

دللو  -بمعنللاه الشللامو–قللال ربعللي بللت اللامر كلمتلله.. إن للا كل للا غارقللة فللي ابللاعة العبللاع. والتوحيللد 

ال ي إلخر  مت لاذ هللا مت ابلاعة العبلاع إلل  ابلاعة هللا وحلده. وبل ل  وحلده "يتحلرر اإلنسلان" بلو 

 لد اإلنسان"."يو 

 -حلليت إليي للون إللل  مللن ج هللا اللل ي مللت بلله الللي   وينللاعون بلله–وعهللحاب اقيللدة التوحيللد 

 إلملمون عن يتقدموا للبشرية بالشليذ الل ي تيقلده  ميلج المنلادج والمل ادا واألنظملة واألوضلاع فلي

بيللر. األر  كل للا æال اسللتثناذ. ومللت ثلل  إليللون ل لل  اليللو  وغللدًا عور  ديللد، وعور اللالمي إنسللاني ك

ي وعور قيللاعي عهلليو فلللي التيللارا  العالميلللة اإلنسللانية. وعور إلملللنح   سللببًا و ي لللًا للو للوع العلللالم

 الللدور اللل ي مللنو العللرب األميلليت فلللي الوزيللرة العربيللة، سللببًا و ي للًا للو للوع العلللالمي –اإلنسللاني 

 اإلنساني، وللقياعة العالمية اإلنسانية.

و  عموللاعًا الميللة، وال فتوحللا  حضللارية، يبلللغ مللت إن لل  ال إلململلون عن إلقللدموا للبشللرية اليلل

ضخامت ا عن تتيوق تيوقلًا سلاحًا الل  كلو ملا للده البشلرية من لا .. ولملن   إلململون عن إلقلدموا ل لا 
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للللي ًا آخلللر. للللي ًا عاظللل  ملللت كلللو األمولللاع العلميلللة، واليتوحلللا  الحضلللارية. إن للل  إلقلللدمون "تحريلللر 

 …اإلنسان" بو "ميالع اإلنسان"

دمون للبشرية د ه ال دإللة إلقلدمون مع لا من ولًا كلاماًل للحيلاة من ولًا إلقلو  الل  ود  حيت إلق

تمللري  اإلنسللان، واللل  إاللالق يللده واقللله وضللميره وروحلله مللت كللو ابوعإلللة إاالقلله بيللو ااقاتلله 

ليللللن ص بالخالفللللة ودللللو حللللر كللللري ، إلمللللل  إسن عن إلقللللده  وعن إلقللللو  األموللللاع العلميللللة، واليتوحللللا  

فلال إليلون ابلدًا لآلللة، وال ابلدًا للبشلر .. الل   ،وفلي عو  كرامتله ،حريتلهالحضارية، ودو في عو  

 السواذ.

 عل منا هللا السداع.

 والحمد هلل رب العالميت.
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