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 عامة دمةمق

 مع   لإلسالم األساسية الالهوتية املفاهيم -االختالفات بعض باستثناء -طابقتت
 على الدراسة هذه يف معاجلتنا حنصر وسوف ،واملسيحية اليهودية الالهوتية املفاهيم
 يعععوم -اإلنسعععانية العععنف  -ةقعععاخللي -ععععام -اهلل: وهععع  األهعععم الالهوتيعععة املفعععاهيم
 .اإلنسان م  العالقات نظام يف األساسية ناصرالع تشكل باعتبارها ،احلساب

 فهععو ،العععام هععذا يف النععوو  املركعع   البععير  املركعع  هععو تعععاى فععاهلل شعع  وال
 -الرقيع   -املعذ  -القهعار -املتكع   -الع يع   -املهعين   -امللع   -املصعور  -البعار   -اخلالق
 .(1)املستقيم -املتعا  -املقتدر -احل  -املعني -القو 

 :نفسه وصف يف تعاى اهلل قا 

 اهلل هعو  العرييم  العرن   هعو  والشعهاد،،  الغيع   ععام  هعو  إال إلعه  ال الذ  اهلل هو
 سعبحان  املتكع   اجلبعار  الع يع   املهين  امليم  السالم القدوس املل  هو إال إله ال الذ 
 يف معا  لعه  يسعب   احلسعنى  األمساء له املصور البار  اخلالق اهلل هو يشركون، عنا اهلل

 .24-احلشر– احلكيم الع ي  وهو واألرض السنوات

 هعو  ييع  » مع   الكون أج اء لسائر املتكاملة الويد، تعاى، اهلل تفرد على ويرتت 
 بعني  والتععاون  التناسعق  تفعرتض  ال الويد، فهذه ،«له املباشر، املطلقة اإلراد، ع  صادر
 يف األصعل  يصعب   حبيع   ،أيضعا   اإلنسعان  أفعراد  بعني  وإمنا فحس ، املادية الكون أج اء
 ديعع  هععو اإلسععالم إن والقععو  اجلنيعع ، بععني والتكامععل، التعععاون هععو االجتنععاع  الوجععود
 أيضععا  يعععي وإمنععا فحسعع ، اهلل ديعع  يف األديععان وتوييععد اهلل توييععد يعععي ال التوييععد
 والسلوك العقيد، وبني واملعاملة العباد، بني والويد، ،مجيعا  الكونية القوى بني الويد،
 والتعامعل  فالويعد،  املعنويعة،  والقعيم  االقتصعادية  القعيم  وبعني  واملاديعات  ياتالروي وبني

 هو وايد مصدر ع  صادر، باعتبارها األكوان موجودات كافة بني واالتساق والتناسق
 .(2)تعاى اهلل إراد،

                                                           
 احلسنى اهلل أمساء بعض هذه (1)
 قط  سيد املريوم إى منسوب وهو ،517 ص التقدم أس : جدعان فهن . د النص هذا أورد (2)
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 تعدلل  ومبعاد   ونظم مبناهج متسكهم يعدموا م اجملدفون فامللحدون واستطرادا 
 التفكي  ومذه  االخت الية، يف املناهج هذه مسي  هوسنت وي ز نظرهم، بوجهات

 . detrminisim (1)واحلتنية والنسبية reductionism والتبسيط

 اخلطع   هعو  كعم  إذ منعه  طائعل  ال وذاتعه  اهلل جعوهر  علعى  الكعالم  أن إى ونشري هذا
  .ش ء كنثله لي : تعاى قوله احلقيقة هذه يفسر ما وخري ذل ، وراء اللهاث

 جنعاز،  مودعة خترج الغفري، اجلناهري الس  يف طاعنة عجوز امرأ، اهدتش لقد
 سعني مخ وضع   العذ   الرجعل  جنعاز،  هذه هلا فقيل السب  ع  فتساءلت احلرمني، إمام
 إى تععاى  اهلل وجعود  حيتعاج  وهعل  فعورا   العجعوز  أجابعت  هنا اهلل، وجود إثبات يف يجة
 .إثبات

 مسع   وقعد  السعناء  إى بيعدها  ارتف ش اهلل وجود مكان ع  أخرى عجوز وسئلت
 .إمياهنا حمض هو هذا: وقا  ف قره قوهلا الرسو 

 اإلميعان  فحوى وهذا اإلسالمية، اجلناهري عند األهم ه  باهلل الصلة تكون وبذا
 .اللسععان شقشععقات علععى النهايععة يف انتصععرت وقععد ومبتغععاه، وأملععه ومرجتععاه ومغعع اه

 واجع   بنظريعة  املسعلنة  اجلنعاهري  قوإغعرا  ومتسعكهم  الكعالم  علناء عند القو  اننيفوأ
 .وغريها الوجود

 حماولعة  هع   اإلهلية، الذات على تطلق اليت والكلنات األلفاظ فهذه احلقيقة ويف
 ،«الكلنععات دوهنععا ترتاجعع  الععيت احلقيقيععة هععذه» اإلهليععة احلقيقععة معع  واالقععرتاب للفهععم

 العري   صاقتنعا  أو بشعبكة  احمليط مياه غرف حماولة مثل اهلل إدراك فنحاولة وبالتايل
 .(2)بالوه 

 العيت  املععان   ألن اهلل وصعف  مع   متكنعت  ب هنعا  االدعاء تستطي  ال الكلنات يتى»
 وكنعا  اهلل، علعى  فعلع   بشكل تنطبق اليت املعان  ع  جذريا  ختتلف عقولنا إى حننلها

                                                           
 114 ص يتنية ضرور، الدي  ملاذا: مسي  هوسنت. د (1)
 واألبقار خليلا القتناص يستعنل أنشوطة م  يبل والوه  103 ص السابق املرج  (2)
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 العدب  يشعبه  معا  بقعدر  عنعه  هنا قوهلان اليت الكلنات تشبه اهلل طبيعة إن» وازبينس قا 
 .(1)«احلقيق  الدب األك ،

 بالصععفات املتصععف اهلل أو انبرهعع سععاغونا أسععم اهلل علععى يطلعع  اهلندوسععية يف
 صفات بال اهلل أ  ،نبرها نريغونا املسنى جتريدا  األكثر الفالسفة إله ع  له متيي ا 

 نفسعه،  احملعيط  ذلع   هعو  «برهعان  ساغونا» أن يني يف ترقرق، أو متوج بال احمليط أو
 .(2)امل بد، باألمواج املتشقق لك 

 إعنععار» تعععاى اهلل عليععه ويشععرف اإلنسععان حيققععه الععذ  اإلنسععان  املشععرو  ويف
 اهلل يوصععف مععا مع   باملقارنععة االسعتثنائية  القليلععة الصععفات بعبعض  اهلل يتصععف «الكعون 
 .إخل الشغوف الرن  الرييم الرؤوف

 معع  متتعع ج اهلل إلراد، ضعع اخلا العععام هععذا يف منععها بععد ال الععيت الصععفات هععذه
 اخلعروج  علعى  مهيننعا   كونعه  يي  م  خ ا  احلالني يف املشرو  ويبقى األخرى الصفات

 .اهلل طاعة ع 

 جانع   إى فهعو  يغرغعر،  م ما الفرص كل ويعطيه وميهله املذن  على يتوب فاهلل
 .وع ي  وجبار ومهين  ومقتدر وعطوف لطيف ورييم معني -جبارا  كونه

 جيعاز   منتقنعا   جبعارا   يكع   م إذا والكون احليا، على مهيننا  كونه معنى فنا وإال
 بعني  خصوصعا  -  اإلسعالمية  الفعرق  بعني  اخلعالف  هعذا  كعان  إذا نعدر   ال عامعة  وبصور،
 اهلنديعة  النظرية هبذه بعيد م  ت ثرت قد ،-واجملسد، املعطلة وبني واألشاعر، املعت لة

 .األص  هو وهذا فكاراأل تداع  يدود يف تبقى املس لة نأ أم

– تعاى اهلل أن على الت كيد فحسبنا املوضو ، هذا يف للخوض جما  ال كان وإذا
 والتقريع   للتفهم إال ليست عليه نطلقها اليت الصفات وإن ش ء كنثله لي  -إسالميا 

 نعور  وهعو  باالمتعداد،  يقعاس  ال قربعه  لكع   قريع   فهعو  تععاى،  هلل صفات ه  باألص  أو

                                                           
 105-104 ص السابق املرج  (1)
 106 ص السابق املرج  (2)
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 الكععالم وكععالم العقععل وعقععل األذن أذن هععو» كنورنععا لععي  نععوره ولكعع  رض،واأل السععناء
 .(1)«العني وعني احليا، وييا،

 :يل  ما نستخلص أن ألمكننا ،(3)(2)احلسنى اهلل أمساء بإمعان تصفحنا ولو
 سعلبيا   متفرجعا   ولعي   والكعون،  العام هذا يف مهين  فاعل قادر تعاى اهلل إن-1
 .«الفالسفة اله» تدور تركها ثم ساعةال ربط الذ  كنثل مثله

 أن دون يعنعععل أنعععه فععرتض ن كيعععف وإال» الكعععون هععذا  يف جيعععر  مبعععا عععام  اهلل-2
 .(4)«يعلم ال أنه فرتضن

 ومكافئ وحماس  مسيطر اهلل-3

 ولطيعف  ريعيم  فهعو  ،جمازيعا   كونعه  عع   فضعالا  واهلل وأخعالق  طيع   العام هذا-4
 .(5)انواحلن بالرنة تغنرنا اإلهلية والعناية
 فيعه  نعتكلم  متهيعد   فصعل  مبثابعة  األو  فصلني إى الكتاب أحباث وسنقسم هذا

 وصععلته الكععون يف اإلنسععان ومركعع  والشععهاد، الغيعع  عععام ومسعع لة اخلليقععة عععام علعى 
 أن علعى  األخعرى  الكونيعة  املسعائل  مع   ذلع   وغري املتني ، موقفه ثم األخرى، بالكائنات
 خصائصعه،  وخيلع   يضعف   التكعوي   هعذا  أن باعتبعار  اإلنسعان  تكوي  الكالم ذل  يشنل

 .الكتاب مواضي  كافة على الت سيس  الفاعل وبصفته

 مسععجلني واإلنسععان اهلل موضععوعه فسععيكون الكتععاب هععذا معع  الثععان  الفصععل أمععا
 زي يععة يعععي ال الفصععل هععذا يف تعععاى هلل واملوقعععة املواصععفة هععذه أن وهعع  ماليظععة

 الدراسة طبيعة وإمنا ،ومتعاليا  ومنهجيا  مرك يا  الدور هذا ويبقى الوجود ، اهلل مرك 
 .إال لي  املوقعة هذه اقتضت

 

                                                           
 107 ص السابق املرج  (1)
 615 ص 2،1423ط بريوت، دمشق، الفكر، دار ورفقاه، يل يال  وهبة. د. امليسر، اإلسالمية املوسوعة (2)
 615 ص 2،1423ط بريوت، دمشق، الفكر، دار ورفقاه، يل يال  وهبة. د. امليسر، اإلسالمية املوسوعة (3)
 26 ص 1992 ،7ط بريوت، العلوم، إيياء دار التوييد، رسالة: عبده حمند الشيخ اإلمام (4)
 الصغري اجمليد عبد انظر ،املعت لة عند اإلهل  اللطف نظرية إى الرجو  يرجى (5)
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 األول الفصل

  كإنسان ذاته يف اإلنسان دائرة

 «السلسبيل الصافية الفطرة إنسان»

 األول البحث

 «والشهادة الغيب عامل ومسألة» الوجود تصور

 فهعذا  وبعالطب   الطبيععة،  امعع  عع   وغنائيعة  رائععة  ب وصاف الكريم القرآن ي خر
 يف اليت والصدور  االنبثاق عنلية تشبه بعنلية اهلل ع  انبثق أنه على يوصف ال العام

 وقصعد،  إراد، عع   اهلل هخلقع  -القعرآن  مفهعوم  يسع  – للععام  إذ اهلندوسية، النصوص
 وهعام،  يقيقع   ععام  املعاد،  ععام  أن ه  األوى: هامتني نتيجتني حتنل احلقيقة وهذه

 يف الوسعطى  الظعالم  عصعور  إبان ازدهر الذ  اإلسالم  العلم مصادر أيد يكن  هناو
 ملعا  أنعه  هع   الثانيعة  والنتيجعة  األرض، وجه على آخر مكان أ  يف حيصل م بنحو أوربا
 خعريا   أيضعا   يكون أن بد ال فالعام وقدرته، وعلنه خريه يف كامالا اهلل هصنع الكون كان

 مع   تعرى  هعل  البصعر  فعارج   تفعاوت  مع   العرن   خلعق  يف ىتر ما: تعاى قا  ،صاحلا 
 .4 -املل – يسري وهو خاسئا  البصر إلي  ينقل  كرتني البصر ارج  ثم ،فطور

 ....واجلود للحيا، املادية باملظاهر الكاملة الثقة نشاهد فهنا

 الساير؟؟ الرائ  اهلائل العظيم العام هذا هو ما
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 معا  وكل اآلن يوجد ما كل ب نه cosmos «اد امل الكون معرفا » ساجان كار يقو 
 .(1)األبد إى موجود هو وما األز  منذ موجودا  كان

 يف الكليعة  الصعور،  إن: بعالقو   املعنعى  هعذا  علعى  للتعليعق  هوسنت الدكتور وميض 
 العيت  الطبيععة  هع   للقبعو   أقعرب  بعبعار،  أو املاديعة،  الصعور،  ه  للكون احلدي  العصر
 األشياء هذه مثل أن على اإلصرار م  واملشاعر، لألفكار مادية، غري أمور بوجود تقرتن
 بالقصعور  يقعارن  عنعدما  تق معا   يصعب   املاديعة  م  الننطني وكال املاد،، على كليا  تعتند

 اكتشععاف أ  يوجععد ال أنععه جيععدا  نفهععم أن املهععم ومعع  للعععام، الععديي التقليععد  واملفهععوم
 هععذه إى ان لقنععا لقععد بععل فعليععة، علنيععة كحقيقععة الطبيعيععة، أو املاديععة يفععرض علنعع 
 ..(2)منطقية ألسباب ال نفسية ألسباب جدا   امليتافي يقية املواقف

 scientific: الععام  عع   مانععة  جامععة  شعاملة  علنيعة  إياطعة  تقعديم  ميكع   هعل 

worldview كلية صور، لنقل أو the Big fieture(3). 

 ؟«املاد  لكونا علم» العلنية الكوزمولوجيا أسري  سنبقى أم

 العظععيم الكععون هععذا علععى بسععيطة نظععر، بإلقععاء اآلن فلنكتععف احلععاالت مجيعع  يف
 ...الكون لبانوراما البسيط العرض هذا بعد املادية صورته يف اهلائل

 بشععكل يععد ا تعع داد «الكععون لتصععور» منععاذج ثالثععة هنالعع  إن القععو  نسععتطي 
 : متصاعد

 منلعع  ال أننععا إى أشععار وقععد اثععة،احلد بعععد مععا عصععر يف االعتععدا  خععط: األو 
 .عليه جمنعا  للعام كليا  تصورا 

 منلع   لع  »: يضعيف  العذ   احلداثعة  بععد  معا  لعصعر  الرئيس  اخلط منوذج: الثان 
 الجنلعععرتا عشعععر السعععاب  القعععرن يف أو اجنلعععرتا يف للععععام عليعععه جمنععع  تصعععور أ  أبعععدا 

 .«املعرفة على لالعق قدر، وضعيفة ضئيلة ه  كم جيدا  ندرك بل اجلديد،،

                                                           
 30 ص يتينة، ضرور، الدي  ملاذا: مسي  هوسنت.د (1)
 30 ص السابق املرج  (2)
 29 ص السابق ملرج ا (3)
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 إى املسععار هبعذا  يصعل  الععذ  احلداثعة  بععد  مععا لعصعر  املتشعدد  اخلععط هعو : الثالع  
 .القضية هذه م  التخلص نعمو: يضيف عندما املنطقية يدود

 ممعا  ،كليعا   وايعدا   تصعورا   تعطع   الععام  تصورات إن: احلداثة بعد ما علناء يقو 
 .(1)املبدأ يي  م  ظاملة هيممفا فه  لذا األقليات، نظر توجها  نش، جيعلها

 علعععم» الكوزمولوجيعععا إى الطبيععععة وراء معععا علعععم يتحعععو  األخعععري العععرأ  ويسععع 
 .(2)«الكون

 هعو  معا  ثانيعة  معر،  ونقعو   الصعفر  نقطعة  إى نرج  فهل االضطراب لذل  ونتيجة
 .العام؟؟ مفهوم

 للععام  كلع   صعور ت يوجعد  ال: بقعوهلم  الرويعان   االجتعاه  أصعحاب  ذلع   ع  جيي 
 التصعور  هبعذا  أيطنعا  إذا السعينا  الوسعطى  القعرون  يف سعاد  الذ  كالتصور عليه ن جم

 احلكنعععة زبعععد، هععع  الكليعععة الصعععور فهعععذه اإلنسعععان ، الطعععاب  ذ  الشعععامل مبفهومعععه
 قععدر، وحمععدود، ضععئيلة هعع  كععم: ونقععو  ونععدلل نعلعع  أن نسععتطي  وهبععذا ،(4)(3)البشععرية
 العععرو  ضععععف» علعععى للت كيعععد معععاريي جعععاك مععع  نطلعععقن نفسعععه الوقعععت ويف العقعععل،

 العععام للنظععام بععثن  تقععديرها ميكعع  ال خسععار، ميثععل الضعععف وهععذا ،«امليتافي يقيععة
 امل اج لديهم يك  م املعاصرون فالفالسفة املقابل ويف ،(6)(5)اإلنسانية والقضايا العقل 
 امليتافي يقيعات  صعر   هعدم » اختعاروا  فقعد  التحعذير،  لعذل   بإصغائهم هلم يسن  الذ 
 ذل  تاجحي الطبيعة، وراء ما امسه ش ء وجود بإمكانية القبو  جمرد فيه اتض  ذ ال

 .(7)«كبريي  وكفا  جلهد

                                                           
 32و31 ص يتنية ضرور، الدي  ملاذا: مسي  هوسنت. د (1)
 30 ص السابق املرج  (2)
 60 ص يتنية ضرور، الدي  ملاذا: مسي  هوسنت.د (3)
 60 ص يتنية ضرور، الدي  ملاذا: مسي  هوسنت.د (4)
 69 ص السابق املرج : مسي  هوسنت.د (5)
 69 ص السابق املرج : مسي  هوسنت.د (6)
 69 ص: السابق املرج  (7)



12 

 ضععد فلسععفة رويهععا يف احلديثععة الفلسععفة إن: بقوهلععا ذلعع  مععوردوك آيعع  وتييععد
 .(1)وامليتافي يقيا «املاد  الكون» الكوزمولوجيا بني واض  خلط وهناك ميتافي يقية،

 الصععناع  والععذكاء الععنف  ملععوع الفلسععفة يف احملرتفععني نعظععمف لععذل ، ونتيجععة
 فهع   املاديعة،،  أشعكا   مع   بشعكل  وننع ييم اإلدراك وعلعم  املعرفعة  وعلعم  األعصعاب  وعلم

 .(2)املعاصر، العلنية الكونية الرؤية م  تتسق اليت الوييد، الفلسفة عندهم

 الكعون  هعذا  ىإ ونظر عا  املادية الفلسفة وضعف عج  بصراية نعل  النهاية ويف
 اإليسعاس  إى -عليعه  حنع   معا  وهعو – تقود النظر، فهذه فحس ، كن  ماد  كون ب نه

 يغعرق  العذ   والقلعق  بعاالغرتاب  والشععور  والعام، للحيا، معنى وجود عدم وإى باخلواء
 الكعون  طاقعات  فعإن  صعادقا   تامعا   بعاهلل  اإلميعان  يكون فعندما وباملقابل العشري ، القرن
 يييعده  املطلعق  وأن املطلق إى ينتن  أنه يدرك يي  هائلة قو، ومتنحه امليم  يف تص 

 .ويدعنه

 الععذ  اهلععواء ومعع  اليوميععة يياتنععا معع  جعع ءا  أصععب  املععاد  الكععون فعلععم شعع  ال
 .العام هذا يف يدث ملا بسيط تصور بعرض هنا معنون وحن  نتنفسه،

 لكعر،  عظعيم  ارانفجع  سنة، «مليار» بليون عشر مخسة يواى قبل يدث لقد أجل
 يف الكعر،  تلع   مكونات فانطلقت وصفه، ميك  ال هائل بنحو مضغوطة كانت املاد، م 

 حتعو   عنعدما  العناصعر  بعني  التناي  حيصل وبدأ هذا، يومنا إى مستنر، ت ا  ال ريلة
 غازيعة،  سح  يف الذرات وجتنعت الدور ، للجدو  املختلفة العناصر إى اهليدروجني
 تلعع  معع  الكواكعع  وانبثقععت نفسععها، يععو  الععدائر، اللععه  يععوطخ معع  النجععوم وتكثفععت
 صععخرية بقشععر، مكسععو، وأصععبحت ومنععت ونبضععت مصععهور، قطععرات لتصععب  النجععوم
 .صلبة

 ويغلععف باملخيطععات ويغطعع  يننععو عليععه نعععيش الععذ  كوكبنععا أصععب  ذلعع  وضععن 
 نيباليعع ثالثععة يععوايل قبععل ،«الضععحلة» املعنععق قليلععة امليععاه بععدأت ثععم اجلععو ، بععالغالف
 العداخل   وسعطها  علعى  حتعاف   أن اسعتطاعت  العيت  احليا،، مباد، تتخنر سنة، ونصف

                                                           
 70 ص: السابق املرج  (1)
 70 ص: السابق املرج  (2)
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 علعى  احلفعاظ  إى ن ععة : البدن  التوازن» Hameostasis اهلينوستازيا ن عة بفضل
 مثيال عا،  وإنتعاج  التكعاثر  م  ومتكنت ،«ما جلسم املشكلة العناصر خمتلف بني التوازن

 وظهععر والعقععل، الععوع  وظهععر القععارات، ععع  تاحمليطععا معع  احليععا، بععدر، انتشععرت ثععم
 زمعع  حتديععد الصععع  ومعع  السععنني، معع  ماليععني قبععل األرض مسععر  علععى أجععدادنا
 مسععتحثات اكتشععفوا أهنععم سععنة كععل يعلنععون املسععتحثات علنععاء ألن بالضععبط، ظهععورهم

 معع  تصععوره مععا  قبععل السععنوات معع  أخععرى ماليععني إى اإلنسععان ظهععور بتععاريخ تعععود»
 .(1)«قبل

 هذه ب ن القو  ذل  ع  التصور، هذا إى انعقادات مجلة نقدم أن ميكننا أال لك 
 تبلعع  العيت  املعد،  هعذه  طيلععة سعريها  تتعاب   أن مكنتعها  درجتععها إى مضعغوطة  كانعت  املعاد، 

 حتععو  إى توجععه أن ميكعع  الععيت األسععئلة بقيععة إى إضععافية سععنة بليععون عشععر مخسععة
 ...اخل. جنوم خيوط إى ثم سح  إى القرارات

 كععل العلنيععة احلقيقععة هعذه  لععدى هععل لكع   ذلعع ، إثبععات أو نفع   منلعع  ال أننععا ومع  
 .مسبقا  قلناه ما تيكد اليت األدلة

 ،جععدا  واملضععغوطة الصععغري، الكععر، هعذه  كانععت كيععف نتسععاء  أن ميكننععا واحلقيقعة 
 .حلاهلا ضغطت وهل ضغطت، وكيف

 الكععر، هععذه يف نفجععاراال فهععذا وأخععريا  ذلع ،  يععو  األسععئلة معع  الكععثري إى إضعافة 
 وما الكون هذا يف ومتتد تتحرك آثاره ت ا  ال سنة مليار عشر مخسة منذ يدث الذ 
 مبكان؟ العظنة م  هو وكم الكون هذا إذن هو

 طلعق  هعواء  وجعود  يتطلع   املظلعم  والنفعق  اجلدران تل  م  فاخلروج احلقيقة ويف
 فهعذا  غ يعر،  بشعكل  الفضاء ذاه مينحنا للعام التقليد  واملفهوم اجلدران، هذه خارج
 اإلنسعانية  العرو   أمام ويفت  يدود، بال مفتوية طويلة مبسافات شعورا  يعط  املفهوم
 أحنائهعا،  كعل  يف بالسعنو  مفعنة مشاهد فه  فيها، حتلق أن ميكنها هلا يد ال مشاهد
 علععم يستكشععفه الععذ  الكنعع  للكععون الكيفعع  الععنظري تبقععى ولكنععها مهنلععة، واألخععرى
 .ءالفي يا

                                                           
 20 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
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 فععور الريعع  الفضععاء هععذا إى سععينتقل -الع ميععة خععائر كععان معع  إال– إنسععان كععل
 العلعم  هعذا  ولكع   وجعوده،  يرفض إياه، درسونا الذ  احلدي  العلم نعم، بوجوده، إميانه

 .(1)خمتلف عام م  قادمة أهنا نشعر بتجارب املرور م  مينعنا أن يستط  م

 وتصدعات شقوق إيداث ميك  ليتا باألمكنة اإليساس موهبة الصوفيون ميل 
 لنفحععات يتعرضععون الشععقوق تلعع  ومعع  الدنيويععة، للحيععا، الصععل  اخلععارج  الغطععاء يف

 .املاوراء عام

 و تعنعد،  معا  عنعد  السعناوات  لعه  انفتحت «املسي » و ،مرتفعا  عاليا  الرب رأى «إشعيا»
 دقع  الكعون  رأى اذووبع  املهيع ،  الكعون   شعكله  يف «كريشعنا » علعى  سعر   بنحو اطل  «أرجوانا»

 ج يععر، يف كنععت «رؤيععاه يف يععرو  يوينععا» و اسععتنارته، حلظععة ال هععور معع  باقععة إى حتععو 
 طريقعه  يف– «شعاو  »  ،«العرو   اخعتطفي » جعذب  يالعة  يف وكنت اهلل، كلنة ألجل «بطن »

 صععوت مسعع  أغسععطينوس البصععر، مكفععوف ليقععوم فسععقط سععاطعا  نععورا  رأى -دمشععق إى
 .الصلي  م  خارجا  صوتا  مس  «فرانسي  القدي » ،«استعد»: له يقو  طفل

 .(2)فيه املاء جريان يت مل جدو  ضفاف على جالسا  أغناطيوس

 ولعنعر   بعل  األفعذاذ،  هعيالء  كعل  مع   الصعادقة  العظينة الرؤى هذه كل نكذب هل
 أمعع  عليععه هععبط وعنععدما العظععيم النبعع  مسعع لة يف حمنععد األمععني الصععادق نكععذب هععل

 .ج يل السناء

 صعادر  مشعتق  بل بذاته، مستقالا احملسوس العام ون يعت ال فامليمنون قيقةواحل
 ينفصعل  العذ   الوييعد  الشع ء  بل العام، ع  منفصل غري املصدر هذا املطلق، اهلل ع 
 قيعود  كعل  عع   منع ه  واملصعدر  املنبع   فهعذا  ذلع   ومع  !.. االنفصعا   هو املصدر هذا عنه

 هحبعععدود املكعععان وعععع  الفانيعععة، ملتكعععرر،ا بدوراتعععه ال معععان عععع  منععع ه: الععععام ويعععدود
 السنو» بني التنيي  هذا أسالفنا اعت  لقد اخلانقة، بقيوده التناه  وع  وانفصاالته،

  .transcendence(3) «املاد  الوجود على

                                                           
 42 ص السابق املرج :  مسي  هوسنت. د (1)
 42 ص السابق املرج : مس  هوسنت. د (2)
 45ص السابق املرج : مسي  هوسنت.د (3)
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 ،«معه اهلل ألن» الرويان  ومعراجه سفره يف ويده لي  اإلنسان أن نقو  عندما
 نفسعها،  األلوهيعة  شعرار،  إهنعا  ذلع ،  مع   أكع   واألمعر  ش هنا، م  ونقلل احلقيقة خنت  
 .األوى اخلطو، منذ اهلل حنو الريلة تبدأ اليت فه  اإلنسان، يف اهلل زرعها اليت

 يف للععام،  جتليعه  يف للعام، خلقه يف: مر، كل يف يبادر الذ  هو املتعايل السام 
 وحيععرك  ألنبيععاءا علععى ينعع   الععذ  وهععو والتن يععل، الععوي  ععع  للحضععارات تشععكيله

 التصعور  يصعب   العذ   لألمل تغل  ال اليت األرضية وهو مسارا ا، وييس  احلضارات
 .والبشر بالتفاؤ  للعام التقليد 

 أمعر  تعنج ،  أن إليعه  العام لعود، أراد، إذا املبادر، يبدأ أن جي  الذ  هو اهلل كون
 للقيعاس  القابل غري ائلاهل الفرق ألن ذل  ميتافي يق ، ن و  أدنى لديه م  لكل بديه 
 هذه يردم أن املتناه  إمكان يف أنه تصور السخف م  جيعل والالمتناه  املتناه  بني

 اإلنسعانية  مع   وتقعرب  تعودد  هنعاك  كان فإذا ثم وم  ومنبعه، مصدره وبني بينه الفجو،
 املتعودد  هعو  أ  التعودد،  هعذا  يف احلقيقع   العامعل  هو نفسه اهلل أن الواق  فإن اهلل حنو
 .(1)نفسه الوقت يف إليه املتودد هو كنا

 يف لعه  أمعل  وال ميهعل  غعري  ب نعه  للعام العلن  التصور مامغورد لوي  وصف لقد
 سعل   يف طريقتعه  العدور  هلعذا  أهليتعه  عنعه  يسعل   ومعا  لإلنسعان،  النعهائ   بعاملن    الفعوز 
 أو كعععفء غعععري عاملعععا  ليرتكعععه احلقيقيعععة وطبيعتعععه خصائصعععه مععع  املوضعععوع  الععععام
 .(2)معنى م  العبار، يف ما بكل qualified  ميهالتالال

 األياديعة  الرؤيعة  مع   إلنقاذنعا  العقعل  ضعد  العرو   هنعوض  إى بليع   ولعيم  دععا  لقد
 كعل  ،(4)(3)احلعدي   للعقعل  ذا عا  العنيقة اجلذور يف الروي  األم هذا وم  يوت ،ن لقوم
 .شياءلأل  املاد الوجود وظالمة ودكانة رتابة فوق روينا ومضات لتبقى ذل 

 مع   املناسع   وصع   نوضعتها  مع   والعتخلص  التفايعة  حتليعة  جيع   النتيجة ويف
 والتوافععق واالعتععدا  الوسععطية» التععوازن نعيععد ثععم ومعع  مقبولععة، جعلععهانل عليهععا السععكر

                                                           
 45 ص السابق املرج  (1)
 71 ص يتنية ضرور، الدي  ملاذا: مسي  وسنته. د (2)
 80 و 79ص السابق املرج : مسي  هوسنت. د (3)
 80و 79 ص السابق املرج : مسي  هوستن . د (4)
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 فتلقع   السعاية،  إى «الوسعط  أمعة » تععود  أن جيع   وهنعا  لألشعياء،  «والفطعر،  والطبيعة
 ...ياءاألش على  اناوبص ودورها بثقلها

 الوجود  التصور إى النظر، تعديل م  -العقل عج  ييا – مفر فال جهتنا وم 
 التصععور  علععى  والت كيععد الطبيعععة  وراء مععا  وعععام املععاد   العععام  بععني والفصععل  للعععام

 الت كيد م  ذل  ع  يتفر  وما الشهاد، عام م  الغي  عام بتنيي ه للعام اإلسالم 
 واجلعععان املالئكعععة وجعععود بثوابعععت اإلميعععان أ  وقا عععا،وخمل الكونيعععة الفاعليعععات علعععى

 اإلسعععالم  العععرأ  وهعععو- رأ  لنعععا كعععان وإن اإلسعععالمية، اإلميانيعععة يسععع  والشعععيطان
 نفسععه الوقععت ويف اإلنسععان علععى وت ثريهععا ووظيفتععها الفاعليععات هععذه دور يف -احملععض
 رسالته يف له ودعنا  اإلنسان لدور متكينا  شوائبها م  احملضة اإلسالمية النظر، ننف 

 .الكوك  هذا على ومهنته
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 الثاني البحث

 الكربى الديانات لدى الوجود تصور

 مقدمة

 أننعا  مبعنعى  ،خمعالا  يكعون  أن دون خفيفعا   مسا  العام يف الك ى الديانات وسنن 
 املسع لة  كانعت  اإلميعان  مس لة أن وسنرى الديانات، هذه يف اجلوهرية املس لة سنتناو 

 األخالقع   كالتشعري   األخعرى  واملبعاد   التصعورات  وانبثقعت  نبتت قلبها يفو األساسية،
 معاد،  أن سعنرى  ييع   اإلسالم، يف وجل  واض  هو وكنا وغريها، والكونيات واألخالق
– اجلوهريععة املسعع لة إطععار يف تتععنبأو أسسععت فععد -الكتععاب موضععو  وهعع – اإلنسععان
 أ  اللبعاب،  البيريعة  املس لة هذه إى نسبة «اإلسالم» التسنية نش ت هنا وم  اإلميان،
 .اخلالق بوجود التسليم

 -البوذيعة  -اهلندوسعية : اآلتيعة  الكع ى  العديانات  دراسعة  على ينطو  البح  وهذا
 ثقافتنا، يف ما يد إى مغنور، الديانات هذه ألن -اليهودية -الطاوية -الكونفوشوسية

 متغلغل متيق  ج ء ه  -سةبالدرا املشنولة غري– املسيحية الديانة أن ع  فضالا هذا
 .العربية ثقافتنا يف الثقافة هذه م  يتج أ وال

 وتوطئيعة  إرهاصعية  مفتايية «البح  هذا يف» دراستنا ب ن سابقا  قلناه ما ونكرر
 بععني املقارنععة أمععام اجملععا  يفسعع  فععت  فهعع  وبععذل  األسععاس، موضععوعنا معع  مقارنععة
 والتفععت  النضععج مععدى تبيععان ارنععةاملق هععذه تتععي  حبيعع  األخععرى، والععديانات اإلسععالم
 ..اإلسالمية الرؤية يف واالزدهار واالستواء

 بععاملعنى -ليعبععدوه واإلنسععان اجلعع  خلععق -املثععا  سععبيل علععى– اإلسععالم يف فععاهلل
 هعذه  ب ن املدللة اهلندوسية الرؤية م  املقارنة تص  فهل -الطاعة وه  للعبار، الواس 
 ومثعل  وهلعوه،  اهلل لعبعة  إال «لعيالا » العام فنا ثم وم  راها،ب فيه لريقص مسر  املعام
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 رقصته الذ  الوييد الكون  الراقص فهو ال هان اهلل كذل  ويده، يلع  الذ  الطفل
 تعرف ال اليت الكونية طاقته يف العوام وكل هناية، بال مستنران وتدفق فيض املتكرر،،
 (1)وامللل التع 

 

 

                                                           
 121 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
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 األول الفرع

 اهلندوسية ةورؤي منظور يف الدين

 اللعذ، : جبناييعه  اهلندوسعية    «الرغبعة  طريعق » أن إى إليعه  ونشري به ند  ما أو 
 .حتارهبنا ال الديانة هذه كانت وإن األساس، هو لي  الدنيو  والنجا 

 احليععا،» أمسععاه مععا سععلوك العع م  معع  مععد، يععاو  «اردغععك كععري» أن ذلعع  وبيععان
 وصعف  وقعد  اجلعذر ،  فشعلها  كتشعف فا فحسع ،  اللذ، حتصيل مبدؤها اليت «اجلنيلة
 :فقععا  ، sickness into death:املععوت يتععى املععرض بعنععوان املوسععوم بكتابععه ذلعع 
 .(1)أجد فلم املرسا،، فيه ألق  موض  ع  له، مفر ال الذ  اللذ، حبر يف عبثا  حبثت

 احليا،؟ تقدمها اليت خطور، األكثر االهتنامات أو األهداف ه  ما

 اهلندوسعية  واستخدام سليب، وق  هلا ال هد وكلنة ال هد، طريق إنه: اهلندوسية جتي 
 .للحيا، رافض تشاؤم  ب نه يشتهر الدي  هذا جعلت اليت العوامل أيد هلا املتكرر

 بانسعحاب  يتجلعى  العذ   األمعل  وفقعدان  اليع س  يكون فد لل هد الداف  أن صحي 
 علعى  أوضع   عالمعة  ا أيضع  يكعون  قعد  ال هعد  ولك  وهلا،بوذ احليا، م  اإلنسانية النف 
 الععععابر االنغنعععاس مععع  وأمسعععى أرفععع  للحيعععا، دوافععع  بوجعععود والثقعععة والعععوع  اليقظعععة

 .والشهوات

                                                           
 607 ،3ط يلعع ، الثقافيععة، اجلسععور دار رسععتم، سعععد تعريعع  العععام، أديععان: مسيعع  هوسععنت.د (1)
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 استعداده أثناء ميتن  الذ  الرياض  عنل يشبه ينحرف ال عندما الديي فال هد
 األمععل فقععدان عكعع  هنععا فال هععد اجلسععدية، امللععذات يف انغنععاس كععل ععع  للنبععارا،
 .(1)أرف  قيم بوجود احليا، ثقة على تقدميه ميك  الذ  الوييد انال ه فهو بالضبط،

 الصع  م  يغدو إذ اجلناهري؟ تغلغلت ما إذا مدمر، ال هد فكر، تصب  أال ولك 
 .وضبطها وحتديدها تعيينها

 ،«احملعدود » املتنعاه   بقينة اإلميان على قادرا  اإلنسان يعد م إذ:  ولستوت يقو 
 .(2)سينوت أو بالالمتناه  فسييم 

 أخرى، هامة يقيقة ذل  إى تضيف ولكنها د،االسع تريد اهلندوسية، أن والواق 
 -العدنيو   النجعا   -اللعذ، » فحسع   الثالثعة  األمعور  تلع   لعي   اإلنسان يريده ما أن ه 

 .(3)الالحمدود، بدرجتها يريدها هو بل ،«السعاد،
 والغفلعة  اللعهو  مع   لةهائ كنية حتت دف  -اهلندوسية عند األزيل أن– ذل  وبيان
 .(4)السطح  وجودنا على تسيطر اليت اخلاطئة واألفكار
 فععاعت  يتخاصععنان، نيقععزور صععاييب رأى عنععدما أملععا  لععو  و راماكريشععنا أن روى

 وجه هو لذل  واحلل وايد أمر مردها فاالختالفات ثم وم  العام، وباليا أي ان ذل 
 املطلعق  الوجعود  ذلع   علعى  أعيننعا  تفت  اليت لةواألد باألمثا  ي خر اهلند  واألدب ،اهلل

 ذلع   حيعو   هعل  لكع   احليعا،،  أعنعاق  يف واملخبعوء  الكعام   ينضع ،  ال الذ  الالمتناه 
: عبعده  حمنعد  اإلمعام  يقعو   أسعباهبا،  ومعرفة الدنيا احليا، فاعليات ع  نبح  أن دون
 .باهلل كفر فقد العقل، رف  وم  العقل، رف  فقد العلة، رف  م 

 العدي   شععبها  طالع   فقد الشاغل وشغلها اهلند هاج  املوضو  هذا صب أ لقد
 يقعوده  وطريعق  كننهج الدي  طل  بل واملعلومات، املعارف م  ذخريته زياد، جملرد لي 
 طبيعتععه لتحويععل يسعععى الععذ  ذلعع  هععو املتععدي ، فاهلندوسعع  أمسععى، وكينونععة حلالععة

                                                           
 40 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
 41 ص السابق املرج : مسي  هوسنت. د (2)
 46 ص السابق املرج  (3)
 47 ص السابق املرج : مسي  هوسنت. د (4)
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 لإلنسعان  الكاملعة  الطبيععة  بتحقيعق  وذلع   السوبرمان، م  ونوعا  خارقا  إنسانا  ليصب 
 .(1)اليوغا هو وايد طريق ع 

 عقربعا   فعرأى  الغعانج  هنر ضفة على مت مالا جل  الذ  ذل  تعك   اليوغ قصة
 العقرب هذه صعدت حلظات بعد فلدغته، املاء خارج وسحبها يده فند املاء يف وقعت
 معرتني  األمعر  وتكعرر  ثانية مر، لدغتهأن  إال منها كان فنا ثانية ف نقذها املاء، يف ثانية

 وعنععل اللععد ، العقععرب عنععل ف جععاب، ذلعع  سععب  ععع   اليععوغ سععئل وعنععدما أخععريني،
 .اإلنقاذ  اليوغ

 منعاطق  فعوق  يسعنو  ورفيع   وسعليم  سعاك   وجعود  ه  نوا، تتبدى وجودنا نوا، فف 
 بالن اعععات مكععرتث غععري شعع ء، كععل ععع  ومنعع ى مبععع   والالوععع ، الععوع  نظععام نشعاط 
 الشخصعية  اجلسعم  ب غلفعة  مغلفعا   كعان  املاسع   الوجعود  فهذا يياتنا، تدعم ليتا وامليو 

 غععري للععنف  والسععطحية السععنيكة الكثيفععة الكععدر، املظلنععة الطبقععات أن إى باإلضععافة
 .(2)صوته وإظهار عنه للكشف قادر،

 املنعاطق  إى ةيع املنطق غعري  الععام  بانورامعا  مع   لالنسعحاب  واضحة دعو، فاليوغا
 الععداخل  فالعععام ،وأجوبتععها احلقيقيععة األسععئلة توضعع  ييعع  للععنف  عنيقععةال السععببية
 معع  متلنععل فهععو احليععا،، للغعع  النععهائ  السععر فيععه -االيوغعع دعععا، يقععو  كنععا– لإلنسععان

 ...الوقت وإضاعة الثرثر،، إال اخلارج  العام يف ولي  املتواصلة، التداخالت
 إى اإلنسان يتجه لذل  ارج اخل العام حنو احلواس تتجه: األوبانيشادات يقو 

 عينيعه  يغلعق  العذ   احلكعيم  اإلنسعان  أنعدر  معا إال  الباطي الوجود يرى وال اخلارج يف ما
 .(3)داخله اإلميان مد ليشاهد اخلارجية األشياء أمام

 أو كععاألوز، فهععم ات،بععالغا سععاكي مسععوا الروييععة املغععامر، هلععذه اسععتجابوا الععذي 
 أو معاء  بئعر  عنعد  أو حبعري،  أيعة  وتسعتوط   و اجر تتجو  بل ثابت بيت هلا لي  البجعة

                                                           
 54 ص العام، أديان: مسي  هوسنت. د (1)
(2) Henrich Timmer: the fhilosofhies of India . New york Panthean Books 

1951.p303 
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 إى املتسععولون القديسععون ذلعع  كععل ومثععر، لععه، يععدود ال الععذ  الالمتنععاه  املععاء ضععاءف
 .(1)السالم بلباس مكتف  عار ببدن والتجو  لباس أ  ع  اءغناالست درجة
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 الثاني الفرع

 البوذية

 يةتبروتسععتان فهعع  ندوسععية،اهل واالحنرافععات للنفاسععد فعععل كععرد البوذيععة جععاءت
 .هندية

 ارتعدت  لكنها اهلندوسية، م  األساسية ييويتها البوذية أخذت لقد احلقيقة ويف
 .(1)وطنت عنت أن بعد الوراء، إى

 ينحنعون  أنفسعهم  امللوك صار تها،بوأهل اهلند رسالته ه ت وعندما بإنسان، البوذية تبدأ
 .(2)؟أنت  م: هليس لو املسي  عيسى ي تون كانوا كنا ي تونه، الناس وصار أمامه،

 مع   سعيا   لعي   فهعو  السعيا ،  هعذا  مثعل  نفسعها  يعو   أثعارت  الشخصيات م  كم
 معع  رتبععة أ  إى إ  أنععت؟؟ مععا بععل الشععخص، ونسعع  اسععم ععع  يستفسععر الععذ  أنععت؟؟
 نابليون، وال الشخصيات، تل  م  قيصر يك  م وطبعا  متثل؟؟ نو  وأ  تنتن  الوجود

 .سقراط يتى وال

 مالك؟ أنت هل إله؟ أنت هل بوذا ويس لون هذه يري م يبدون الناس كان عندما

 .املستيق  أنا: ف جاب ؟أنت ما إذن قالوا ال،: يقو 

 فسعنعرج  لعذل   بالتعاريخ،  أدخعل  فتلع   بعوذا،  حليعا،  التارخيية للوقائ  نتعرض ل 
 بعرود،  بعني  مجععت  العيت  املتجسعد،  احلكنعة  تلع   بعوذا،  بعه  جعاء  معا  مضعنون  علعى  فج ،

 شعد، » العاطفة يرار، وبني وجهة، م  االنفعا  وعدم والعقالنية اهلدوء أ » األعصاب
 .(3)«واملود، والعطف احلنان

                                                           
 150 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
 1983 ،2القاهر،،ط بريوت، الشروق، دار: شليب الرؤوف عبد (2)
 144 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (3)
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 :اآلتية بالنقاط البوذية اتسنت لقد
 هجومععه وكععان ،«الدينيععة املرجعيععة» السععلطة معع  خععا  ديعع  ىإ بععوذا دعععا لقععد-1
 علععى لل اهععة االيتكاريععة يطر،السعع حيطععم أن جهععة، معع  أراد، فقععد يععدي ، ذا عليهععا
 .الدينية العلوم

 املغلقععة القبضععة امسععه شعع ء (1)التاثاغاتععا عنععد لععي »: يقععو  الصععدد هععذا ويف
 .(2)«ش ء أ  عنكم أكتم م»: أكد فقد ثم وم  «للنعلم

 يف الععدي  رجععا » ال اهععة طبقععة ميسسععة اسععتهدف قععد األو  هجومععه كععان وذا
 فعرد  كعل  عاتق على بوذا ىألق هكذا األفراد، حنو وجه الثان  هجومه فإن ،«اهلندوسية

 مععا تقبلععوا ال»: الصععدد هععذا يف وقععا  بنفسععه، الععديي وحبثععه مبسععريته القيععام مهنععة
 أهنعا  جملعرد  معرفعة  أو بيانعا   تقبلعوا  ال ،«السابقة»والسن  الرتاث تقبلوا ال ،رواية  تسنعوه
 كععالم معع  لكوهنععا يتععى وال ،عقيععدتنا معع  تنطبععق كوهنععا جملععرد وال كتبنععا، يف موجععود،
 «معوت   بععد  أو اآلن سعواء » الذي .. ألنفسكم منري، مصابي  ب نفسكم كونوا... أستاذكم
 الذي  هم أنفسهم، غري آخر أيد أ  ملساعد، نيتطلعو وال فقط أنفسهم على يعتندون
 .(3)«احلقيقة لقينة العليا الذرو، إى سيصلون
 الدقيقعة  والشععائر  الطقعوس  مع   معرارا   خروسع  الطقعوس،  مع   خعا   بدي  بوذا نادى-2
 الععاج ،  لآلهلعة  املتكعرر،  الصعوالت  ومع   ال هانيعة،  العبعادات  يف املوسوسة التافهة واملفصلة

 العنليعة  باملهنعة  أصعالا  هلا عالقة ال معقد، وإجراءات زخارف فه  منها، يرجتى عون ال اليت
 .اإلنسان  رو وتقيد تكبل بل وتصغريها، األنانية يفعلتض الشاقة
 وهنععاك احملضععة، العقليععة والتخنينععات التعع مالت معع  جمععرد بععدي  بععوذا نععادى-3
 بصعراية  رفعض  الععام،  ميتعافي يق   أعظعم  أيعد  يكعون  أن بإمكانعه  كان أنه تيكد دالئل
 هعل »: تالمذتعه  أيعد  قعا   فلقعد  ،«ميتافي يقيعات » الطبيعة فوق املسائل يناقش أن تامة
 غعريه؟  أم اجلسعد  نف  الرو  هل متناه؟ غري أم متناه هو وهل أزيل؟ غري أم أزيل العام

                                                           
 قةباحلقي الفائ  أو الواصل: يعي والذ  بوذا ألقاب م  لق  (1)
  B.F.suzuki: Mahayune Budhism، David Marlowfta،2ص لندن (2)
 155 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (3)
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 وما السيد، يل يشريها م األمور هذه كل موجود؟ غري أم موته بعد موجود البوذا وهل
 .«يناسبي وال يسرن  وال يهني ال فإنه السيد يل يشريه م

 إن» وواضعحة  بسعيطة  يجتعه  وكانت ذل  يو  ،«السام  صنته» بوذا واصل لقد
 .(1)«التنوير خيدم ال القضايا هذه مثل معرفة على واحلرص  التطل

 الصععع  والعنععل اجملاهععد، طريععق ععع  ينحرفععون «خرافععه» قطيعععه ليععد  يكعع  م
 والت مالت األحباث إى أ  للنف  املشتها، السائغة للنراع  منه بدال  ليتجهوا، الشاق،
 زعاف، بسم بشد، لوث ذ ال السهم، ع  الشهري مثاله ويوض  الفائد،، عدمية العقلية
 :متاما  النقطة هذه

 أصععدقاؤه فهععر  بالسعم،  لععوث سعهم  بواسععطة  جععر إنسعان  قضععية القضعية  هععذه تشعبه »
 لع   هلعم،  يقعو   به فإذا املوت، م  وينقذه ليعاجله جرا  طبي  ع  يبحثون وأقرباؤه وعشريته

 طبقعة  مع   هعو  هعل  بعه؟  رمعان   العذ   مع   أععرف  أن قبعل  جسعن   مع   يسح  السهم هذا أد 
 السعهم  أد  لع  : يقعو   أو.. العدنيا؟  الطبقعة  مع   أم الع ارعني  مع   أم ال اهة م  أم  احملاربني
 أم قصعري  أم طويعل  شعخص  هعو  وهل الرام  عائلة اسم ما أعرف أن قبل جسن  م  يسح 
 أو املدينعة  أو القريعة  هعذه  مع   جعاء  وهعل  اصعفر؟  أم أمسعر  أم أسعود  هعو  وهل القامة؟ متوسط
 اجللعد  مع   مصعنوعا   بعه،  رميعت  العذ   القعوس  كعان  هعل  أععرف  يتعى  أو تل ؟ م  أم الضايية

 أم اخليع ران  ليعف  مع   أمع   اخلطعاطيف  بقلعة  نبتعة  م  وتره كان وهل الكوداندا؟ نبتة م  أم 
 رمعع  «جععذ » قصععبة كانععت هععل أعععرف يتععى أو اهلنععد؟ جععوز يليعع  شععجر، معع  أم العنعع  معع 

 جنعا   مع   مع خوذا   السعهم  ريعش  كان هل أعرف يتى أو م ورعة، نبتة أو برية نبتة م  السهم
 السعهم  كعان  إذا فينعا  أععرف  يتعى  أو طعاووس؟  مع   أم صعقر  م  أم احل ي  مال  م  أم نسر
 أم عاديععا  سععهنا  السعهم  كععان هععل أععرف  يتععى أو قعرد؟  أو... أو جععاموس أو ثععور بعوتر  لععف قعد 
 لعجل؟ سنا أم احلالقة ىموس سهم

 األم علععى يقضعع  الععذ  هععو ومععا م،األ وسععب  األم، شععريت لقععد بععوذا يقععو 
 ألن ،هنائيعا   وحتطينهعا  اآلالم علعى  القضعاء  إى تعيد   العيت  السعبيل  هع   ومعا  وحيطنه،

                                                           
 156 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
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 ومعا  مشعرو ،  غعري  اعتع وه  ،أشعريه  م معا  ومريد ، أتباع  فيا املفيد، الش ء هو هذا
 .(1)«وكفى مشرويا  اعت وه شريته

 نفسعه،  هعو  أنعه،  صعحي   ،Tradition روثاملو التقليد م  خا  بدي  بوذا نادى لقد-4
 وأوسعع  ابععد  إى ممتععد، كانعت  بصععريته وأن املاضع ،  قنعم  فععوق السعاقني  منفععرج بثبعات  وقعف 
 العظنعى  الغالبيعة  أن مقتنععا   كعان  أنعه  إال القنعم،  تلع   إليهعا  رفعتعه  اليت املرتفعات بفضل مكان
 يدفنعهم،  أن للناضع   حعوا مس وبالتعايل  حتتعها،  كعانوا  بعل  القنعة  علعى  يكونعوا  م معاصعريه  م 

  تعدوا  ال»: أثقالعه  مع   واالنعتعاق  املاضع   أعبعاء  نل م  التغل  على أتباعه شج  هذا ألجل
 .الرتاثية التقليدية تعالينكم ويجية مبرجعيته وال إليكم، مسلم مبا

 تطبعق  عنعدما  أهنعا  نووتعر  جيعد،،  غعري  التععاليم  هعذه  أن ب نفسكم تشعرون عندما
 .« «تردد دون» فارفضوها واآلالم، للضيا  تيد  عنليا 

 ترك قراره هو املهجور،، القدمية التقليدية لألسالي  خصومته مظاهر أهم أيد
 بقعرار  يعذكرنا  وهعذا  العاميعة،  قومعه  بلغة تعالينه وإعطاء السنسكريتية اللغة استخدام
 .األملانية شعبه لغة إى الالتينية م  املقدس الكتاب ترمجة لوثر مارت 

 رو  إى أشععرنا لقعد  أجععل ،العذات   اجلهعد  علععى يعتنعد  بعدي   كععذل  بعوذا  نعادى -5
 تقبعل  فقعد  بعوذا  عصعر  يف اهلنعد  سعادت  العيت  واليع س  واهل ميعة  الع ميعة  ووهع   التثبط
 أنفسعهم  روضعوا  فقعد  هلعا  هنايعة  ال دور، أهنعا  علعى  العوالد،  وععود،  العوالد،  دور، الكثريون

 آالف سعت خذ  العنلية هذه ب ن والقاض  ال اهة رعاه الذ  للنفهوم االستسالم على
 إال بلوغععه ميكعع  ال واالنعتععاق والتحععرر املضععي عنلععهم خععال  معع  ،«ييععا،-ج» احليععوات
 .ال اهة طبقة م  انطالقا 

 معع  أكثعر  بعل  ،«عليعه  امعش  األم، انتعهاء  طريععق هعو  هعذا »: الصعدد  هعذا  يف ويقعو  
 طاقتععه خععال  ومعع  هبنفسعع الطريععق هععذا علععى ميشعع  أن فععرد كععل علععى أن رأى ،ذلعع 

 يتطلعون وال فقط، أنفسهم على يعتندون الذي  أولئ »: قا  احملضة الذاتية ومبادرته
 .(2)«قنة ألعلى سيصلون الذ  هم أنفسهم، سوى أيد أ  ومساعد،، ملعونة
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 أريعل،  عنعدما  ألنعي  يل، والصعال،  بالدعاء أنفسكم تتعبوا ال أريل عندما»: وقا 
 بكعل  خالصع   ألجعل  أعنعل : طريعق  بيعان  علعى  يقتصعر  بوذا عنل ،فعالا ريلت قد أكون
 .«واجتهاد جد

 ،«االسعتنار،  ملرتبعة  للوصعو   امليهلعون  هعم  ال اهة» أن فكر، حتنل بوذا يطق وم
 يياتع   معد،  نفع   يف إليهعا  الوصعو   ميكع   طبقتع ،  كانعت  أيعا  »: ألتباععه  ييكعد  كان بل

 وسععوف إيل، يعع ت  مسععتقينا  ،لصععا خم ،أمينععا  ،صععادقا  ،شععريفا  ،ذكيععا  رجععالا د » «هععذه
 وسيدرك بنفسه، للنعرفة سيصل فإنه تعلنه، ما وبالضبط ،عنليا  طبق وإذا «..أعلنه
 .«األعلى واهلدف السام  الدي  هذا

 أشعكا   مجيع   وأدان الطبيعة، فوق واألمور اخلوارق م  جمرد بدي  بوذا نادى-6
 يسعن   أن ورفض رخيصة، فنونا  ياهاإ معت ا  بالغي  والرجم والنبوء، والكهانة العرافة
 فععوق القععو، أشععكا  معع  شععكل أ  بععامتالك الععتفكري مبجععرد يتععى الرهبععان معع  ألتباعععه
 .البشرية

 مععع  لعععي  ،خارقعععا  وأمعععرا  معجععع ، يصعععن  أن حيعععاو  مععع  كعععل أن تعلنعععون هبعععذا»
 .«تالميذ 

 رقالطع  حنعو  جعذب  مبثابعة  عليعه،  واالعتناد الطبيع ، فوق ما حنو االجنذاب ألن
 اإلنسعان  انتبعاه  يرف يف إال تفيد ال اليت البسيطة واحللو  السهلة واألجوبة املختصر،

 ممارسععة يف اخلطعر  رأيععت ألنعي ». الععذات  والرقع   للتقععدم الصععبة  العنليععة املهنعة  عع  
 .«منها باخلجل وأشعر وأمقتها منها أمشئ  لذل  الصوفية، واخلوارق األعاجي 

 وبعدون  مرجعيعة  روييعة  سعلطة  بعدون  كعان  أنعه  هعرفنعا  العذ  – بعوذا  ديع   كعان  هل
 علعى  االعتنعاد  وبعدون  تراثع ،  تقليعد  وبعدون  والهعوت،  عقائعد  وبعدون  وشععائر،  طقوس
 ذو سععيا  ؟أيضععا  «اهلل» بععدون دينععا  -طبيعيععة فععوق خععوارق وبععدون إهليععة، ونعنععة تفضععل
 تاملسععتل ما كانععت بنفسععه، دينععه يقععود ييععا  بععوذا كععان مععا طععوا  وجعععل أساسععية أهيععة

 ب اععة  وفاتعه  بعد دينه، إى عادت لكنها دينه، ع  منحى يف للدي  التقليدية واألجه ،
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 مععثالا لنععا تقععدم األصععلية البوذيععة لكعع  وعنععف، إفععراط معع  يكععون مععا وب شععد وهبلوانيععة،
 .(1)نوعه م  فريد دي  على بثن  يقدر ال ،وشاهدا 

 يععع ز الععدي ، يتخععذها أن ميكعع  الععيت األشععكا  علععى جديععد شععاهد كععل ألن ذلعع 
 .الدي  وماهية جوهر حلقيقة فهننا أكثر، ويعنق

 البوذية وتقويم تقدير

 نسعق  أج ائهعا  بعني  واضطرب التوازن معادلة فيها اختلت اهلندوسية إن نقو  هل
 نسعن   بنعا  وإذا ور،غع وي يعنكنش  «الدنيو » اآلخر وإذا ويفور يعلو بعضها فإذا الفاعلية،

 نفسه األمر أيد، مينعها أن دون العامة التجارية خالتامل إى تتسرب البقر قطعان أن
 .ساك  هبم يتحرك أن دون البعوض قبل م  يهامجون األفراد لبعض بالنسبة

 القعدرات  فيعه  تتواشعج  نسعقا   تكعون  أن الدينيعة  اللوية أو بالبانوراما املفروض م 
 يف االسعتواء  ععدم  إن فهعل  رابعط،  أ  بينعها  يربط ال متنافر، أمشاج جمرد ال والعناصر
 خروجهعا  وععدم  قار عا،  وراء اهلنعد  انكفعاء  وراء هو والروي ، املاد  بني وايد، فعالية
 .النقص؟؟ هذا البوذية وجسرت سدت وهل احليا،، حنو ووثوب تطل  يف للعام

 وليععا  خمععالا يكععون قععد للبوذيععة الشععديد اختصععارنا بعع ن خوفنععا ومعع – النهايععة ويف
 بعدأ  العذ   فالعدي   كاملعة،  دائعر،  لتشعكل  البدايعة  إى تععود  البوذية عجلة فإن -للظاهر،
 إهليععة نفحععة علععى االعتنععاد وضععد الذهنيععة، التخنينععات وضععد الطقععوس، ضععد ،،كثععور
 .(2)ثانية مر، األمور هذه كل إى بالرجو  انتهى للطبيعة، اخلارقة القوى وضد وايد،

 .فوشيةنالكو ه  ثالثة صفحة إى فلنعرج إذن

 

 

                                                           
 129 ص السابق املرج : مسي  هوسنت. د (1)
 201 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (2)



29 

 

 ثالثال الفرع

 الكونفوشية

 بشعكل  اجملتنع   تنظعيم  إععاد،  هع   فوشعيوس نكو دععو،  مع   الغاية ب ن القو  ميك 
 ...وشامل كامل

 إى النظععر يف تكنعع  كونفوشععيوس تعع ثري قععو، سععر إى الوصععو  مفتععا  أن والواقعع 
 الفوضععى وهعع  الصععيي، جمتنعععه واجههععا الععيت املشععكلة خلفيععة علععى وتعالينععه يياتععه

 هماأسعر  يقتلعون  احملعاربون  كعان  يتعى  هلعا  يعد  ال درجعة  إى نعت تفاق واليت االجتناعية
 التناسع   إال ذل  جواب يكون أن ميك  فهل ذل  وييا  مجاعية، إعدامات يف مجيعا 

 .(1)االجتناع 

 بتحقيعق   جع   -العذكر  السعالفة  بعاحلروب  حتطنعت  العيت – األععراف  كانعت  لقد
 قعو،  علعى  ييعة  شعواهد  تناوصعل  وقعد  اجملتنع ،  حلفع   العالزم  االجتنعاع   الرتابط ذل 
 ايرتقعت  نبيلعة  امعرأ،  أن مآهلعا  الصينيني امليرخني أيد سجلها قضية يف األعراف تل 
 دون البيعععت مغععادر،  مينععع  الععذ   الععععرف تنتععه   أن رافضعععة املععوت،  يتعععى قصععرها  يف

 .(2)وصيفة

 ينقطعع  الصععيي اجملتنعع  أفععراد بععني ييلععف كععان الععذ  القععديم املععالط بععدأ لقععد
 . كونفوشيوس احلكيم هاج  كان فناذا وينقشر،

 فععالقو، الرقععة، تعععوزه فظععا  سععطحيا  يععالا باعتبارهععا القععو،  اسععتخدام رفععض لقععد
 يكنعععت إذا بشععععة فجعععة سعععتكون لكنعععها النعععاس، لتععععامالت احلعععدود تضععع  أن ميكنعععها
 .لوجه وجها  بعضهم م  وتعامال م اليومية، تبادال م
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 فععععإن فحسععع ،  احلعععع  علعععى  Mohists «املععععوهيني» اعتنعععاد  إى بالنسععععبة أمعععا 
 وقعد  طوباويعة،  مثالية فكر، باعتباره لذل  رفضهم يف الواقعيني م  يتفق كونفوشيوس

 النقطعة  هعذه  يف والتوفيعق  باحلسعم  لكونفوشيوس A.C.Graham جراهام س.أ شهد
 كونفوشعععيوس تفكعععري علعععى ال غريبعععة كانعععت Mohism «املوهيعععة» أن اليععع  عنعععدما
 .(1)صينيةال احلضار، كل على بل فحس ،

 ،احليعا،  يف جعدا   اهلعام  مكانعه  للحع   أن علعى  ويصعر  ييكعد  فوشعيوس نكو أخذ لقد
 اجلناعيعة،  واألخالقيعات  االجتناعيعة  امليسسعات  قبعل  م  مدعوما  يكون أن جي  لكنه

 بالوسعائل  املطالبعة  دون بالغايعات  يوص  م  مياثل لويدها احل  قيثار، على فالع ف
 .حتقيقها م  تكن  اليت

 اجتععاهني يف لكعع  ،خمطئععا  واملععوهيني الععواقعيني معع  كععال كونفوشععيوس  اعتعع لقععد
 مع   واالنسعجام  السعالم  تيسع   أن ميكع   احلكومات أن الواقعيون اعتقد إذ متعاكسني

 إى Mohists املعوهيني  ذهع   يعني  يف جماهلعا،  ه  اليت القو، وإعنا  القوانني خال 
 وكععال املهنععة، ينجعع  أن ميكعع  شخصعع ال االلتعع ام أن فافرتضععوا ،متامععا  املقابععل الطععرف
 وتعع ر خمتلفععة ملشععاعر تعدعو  املختلفععة والعالقععات الظعروف  أن يقيقععة أغفععل الفعريقني 
 .خمتلفة فعل ردود مشروعية

 املصععاح منععها ادنقععوت تتخطفهععا الععيت العويصععة املسعع لة لتلعع  احلععل هععو فنععا إذن
 والقوى؟

 ألجله الناس يعيش ما ر،صو على تصن  الثانية الطبيعة يف يكن  واحلل باجلوا
 السععيطر، عليهععا  بعععد لإلنسععان احلععل يعع ت  أن ميكعع  فننععها ،يصععبحوا أن جيعع  ومععا

 متثععل الععيت هعع  ليسععت أهنععا علععى معهععا والتعامععل األوى، البدائيععة لطبيعتععه وتوجيههععا
 والقيعععود والعععنظم والضعععرورات االنضعععباط قواععععد تععععود ال عندئعععذ النهائيعععة، يقيقتعععه
 بععل اخلعارج،  مع   عليععه مفروضعة  أو عليعه،  أجنبيعة  أو غريبععة تحضعر، امل للحيعا،  الالزمعة 
 .الداخلية طبيعته أولويات وم  ذاته م  نابعة  تصب 
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 ككيععان ولععي  «شععبكة يف» كعقععد، اإلنسععانية الععنف  إى فوشععيوسنكو نظععر لقععد
 النعنعان  شعقائق  هعذا  يف تشعبه  فه  احليوات، عندها تلتق  التقاء نقطة فه  مستقل،
 ترسعبات  تاركة والتيارات املد غسل خالهلا م  يتم شبكة م  أكثر ليست اليت البحرية
 .هذه النعنان شقائق مكونات كل تشكل

 أن األفضعل  مع   لعذا  ،جعدا   سعلبية  أهنعا  إال دقيقة الصور، هذه أن م  الرغم وعلى
 يف يطعري  وهعو  النسعر  هلا يتعرض اليت اهلوائية التيارات إى البحرية التيارات م  ننتقل
 .واءاهل

 معاير، طريق ع  ارتفاعه، لضبط يستخدمها أنه إال النسر، التيارات هذه  اجم
 .أجنحته ميل

 احليعا،  يالعة  يف ولك  طريانه، يف النسر مثل دائنة يركة يف اإلنسانية يياتنا إن
 .طريقها احليا، تشق خالله م  الذ  اجلو ه  املتبادلة اإلنسانية العالقات تكون

 حنو الصعود ألجل األجنحة ضبط ف  على السيطر، هو وش ،فنالكو املشرو  إن
 الكنعععا  وهعععو أال -الوصعععو  القابعععلالوقعععت  بعععنف  لكنعععه– القاسععع  الصعععع  اهلعععدف

 أكثعر  اإلنسعان  يصعب   أن هعدف  حنعو  الصعود: كونفوشيوس يردده يسبنا أو اإلنسان ،
 .إنسانيته يف كناال 

 انتبععاه نقلععت أهنععا ناليعع  كععدي ، للكونفوشععية الكلعع  البعععد نفهععم أن أردنععا وإذا
 ..كليا  السناء إسقاط دون األرض إى السناء م  الشع 

 العدنيا  أهعل  ياجعات  ه  وهل ،األولوية له تكون م  يو  اجلد  ايتدم لقد أجل
 القرابني؟ تقديم خال  م  الرو  بعام عالقة هلم الذي  ياجات أم األيياء،

 أن إال مهنلعة،  تبقعى  ال أن ينبغع   األروا  كانت وإن»: فوشيوسنكو جواب كان لقد
 .«األوى املرتبة يف وي تون األولوية هلم الدنيا أهل م  الناس

 هبععا عععرف الععيت– العنليععة االهتنامععات وحنععو بالععدنيا االهتنععام حنععو االجتععاه كععان
 دور لكونفوشعيوس  كعان  وقعد  األمام، حنو متقدمة خبطوات يسري -بعد فينا الصينيون

 نإ أقععو  ال أنععا»: John Dewey«ديععو  جععون» يقععو  جتععاه،اال هععذا بلععور، يف كععبري
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 لكل مظهر وأغنى أوس  أنه ت كيد بكل أقرت  ولكني ش ء، كل هو نعرفه كنا «اجملتن »
 «ماليظتنا متناو  يف هو ما

 الفطععر، معع  م جيععا  فلسععفته كانععت فقععد الفكععر،، هععذه معع  كونفوشععيوس يتفععق
 الععتفكري معع  عنععق أ  علععى حتتععو  تكعع  م فهععل العنليععة، واحلكنععة السععلينة البديهيععة

 معثري،  نعداءات  وال ذهنيعة،  ختنينيعة  حتليقعات  على وال ،«الطبيعة وراء ما» امليتافي يق 
: يعردد  كعان  وإمنعا  «األروا  ع  يتحدث م» فهو الكونية، التقوى حنو هلا ومهيجة للرو 

 شاهد بالبقية، قيتعل فينا حبذر وتكلم به، مشكوك هو ما كل جانبا  ود  ،كثريا  امس »
 .«بالبقية يتعلق فينا حبذر وتصرف ،واضحا  معناه يكون ال ما جانبا  واترك كثريا 

 كان العام، بذل  تتعلق اليت القضايا ع  سئل كلنا كونفوشيوس كان لذل  وتبعا 
 املععوتى أروا  خدمععة ععع  سعئل  فعنععدما البشععرية، الكائنععات حنعو  االهتنععام بععير، يسعح  
 ،«األروا  خدمعة  مع   ميكعنكم  فكيعف  النعاس  خدمعة  على يتى قادري  غري إنكم»: أجاب
 .«املوت؟ تفهنون فكيف احليا،، يتى تفهنون ال أنتم»: أجاب نفسه املوت ع  سئل وملا

 وجعود  ينكعر  فلعم  ذا عا،  حبعد  األسالف عباد، إليقاف شيئا  كونفوشيوس يفعل م
 ،«فععالا  موجعود،  كانعت  أهنعا  لعو  كنعا » معهعا  بالتعامعل  نص  العك  على بل املوتى، أروا 
 ..احلية العائلة حنو موجها  اخلاص ت كيده كان نفسه الوقت ويف

 جتعاه  الواجبات م  أهم البعض بعضهم جتاه للعائلة احلاليني األعضاء فواجبات
 .احليا، م  ريلوا الذي  األعضاء

 ال األرض إى السعناء  مع   االهتنعام  كونفوشعيوس  إليعه  نقعل  الذ  البعيد املدى إن
 اخلطعوط  ينكعر  م فهعو  ،كليعا   األرض عع   السعناء  فصعل  ب نعه  للعتفكري  يقودنعا  أن ينبغ 

 واألرض، السناء م  تتكون واليت عصره، يف السائد، الكونية للرؤية الرئيسة العريضة
 فععوق اآلخععر، ونصععفه «جسععن » طبيععع  نصععفه الععذ  املقععدس، اخلععالق العع وج معع  أ 

 .األعلى SHANGTI«   ان مش» ا : مجيعا  حيكنه والذ  ،طبيع 

 يك  م أنه إال ،الطبيعة وراء ما شيون على حتفظاته لكونفوشيوس كان يني ويف
 يف قععدر، أو طاقععة الكععون هععذا يف مععا مكععان يف هنععاك أن يععرى كععان فقععد ،كليععا  ينكرهععا
 ه  «السناء إراد،» كانت لذا ،كونيا  طلبا  ،واالستقامة الفضيلة نشر وكان احلق، جان 
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 «الناضعج  الرشعيد  اإلنسعان » chun izu «تسعو  تشون» ا  اإلنسان على جي   ءش أو 
 .حيرتمه أن

 ريلتععه» أثنععاء يف ،تعالينععه لنشععر انتدبتععه قععو، هنععاك أن فوشععيوسنكو آمعع  لقععد
 إن»: قعائالا  أتباععه  طنع ن  ،Kwang «كوانع  » بلعد،  أهعايل  مر، هامجه عندما ،«الطويلة
 «كوان » ألهايل ميك  فناذا بذل  أقوم كنت طاملاو العقيد،، هذه لتعليم عينتي السناء

 .«ب ؟ يفعلوا أن

 هنععاك»: قععائالا نفسععه سععىاو ب فكععاره، يهععتم وم أهلععه شعععبه أن شعععر وعنععدما
 .«تعرفي السناء

 »: كتع   العذ   قلنعه  مع   جعاء  العصعور  كعل  يف املقتبسعة  الدينيعة  األقعوا   أكثر أيد
 .«ويدعوه هإلي يصل  أيد له يكون ال اآلهلة يهني الذ 

 فهم م  ميكننا ما، يد إى والضعيف املتحف  «باهلل االعتقاد» الالهوت هذا إن
 الكونفوشعيو  يف األعلعى  املثعل  إن»: يكتبوا أن املعاصري  فوشينينالكو للعلناء أمك  ملاذا
 املثععل ذلعع  وصععف مت الوسععط عقيععد، يف أنععه مضععيفني ،«والسععناء اإلنسععان ويععد،» هععو

 .«مقدسا  ثالوثا  واألرض السناء م  يشكل كإنسان األعلى

 للنشععععرو  النععععهائ  والكنععععا  اهلععععدف الثععععالوث، أو الويععععد، هععععذه جعلنععععا فععععإذا
 .خلطواته لنصل نتقدم أن أمكننا الكونفوش ،

 الصعود يشنل مبا إنسانيته، يف كامالا اإلنسان يصب  أن هو املشرو  إن قلنا لقد
 ضعيق  فعوق  ثعم  األقارب، حمابا، فوق ثم ،الذاتية األنانية فوق: متعاق  بنحو والتسام 

 واآلن الشوفيي، القوم  التعص  فوق ثم والعرق للقوم التعص  فوق ثم احملل ، األفق
 السععناء ععع  املنع لععة اإلنسععانية فععوق التسععام  وهععو األخععري التسععام  نضععيف أن جيعع 

 .(1)بذا ا واملكتفية

 جمععرد ليسععت لفنععونوا التعلععيم أن كونفوشععيوس قناعععة أ  Wen «الععوي » هنععاك
 الصعني  شعرفت  وقعد  اإلنسعان ،  والقلع   اجملتنععات  حتعو   طاقات هانلك سطح  تلني 
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 االجتنعاع   اهلعرم  قنعة  علعى  «العلنعاء – البريوقعراطيني » طبقعة  فوضععت  هعذه،  قناعتها
 .القا  يف اجلنود ووضعت

 يف ذا عا  احليعا،  بفع   دجمهعا  عنعد  ،wen «ويع  » لعل  الفنيعة  العناصعر  تل  أنتجت
 والععذوق والتعع لق اللطافععة معع  معع يج إهنععا هبععا خاصععة نكهععة ذات ثقافععة فوشععية،الكون

 .اجلنيل

 ال ذرو عا  قنعة  يف وكانعت  والتنثعل،  االسعتيعاب  علعى  بالقدر، الصينيني مدت لقد
 .(1)هلا نظري وال تبارى

 الكونفوشيوسية؟ يف االجتناعية للتكنولوجيا بالنسبة ماذا لك 

 ععام  ففع   ،االجتناعيعة  التكنولوجيعا  عع  هعذه   مبعلومات وايد، إيصائية ت ودنا
 العيت  السعنوية  عطلعهم  أيعام  مع   فقعط  يوما 5 و 1 معد  اليابانيون العنا  أخذ 1980
 أعبعاء  سعتفرض  الكعثري،  العطعل  كانعت  »: اخلاصعة  روايتعهم  يسع   ألهنعم،  يوما  12 تبل 
 .«!..زمالئهم على ثقيلة

 :ل ي ما فهو ذل  تال الذ  لتقريرإى ا بالنسبة أما

 الرئيسععة احملطععة أمععام يقععف الربيعع ، أيععام معع  يععوم يف صععبايا  السادسععة السععاعة
 .يغنون وهم يلقة ضن  رجا  ستة Kioto «كيوتو» مدينة يف واملرك ية

 سعراويل  ويلبسعون  ،سعوداء  عنعق  أربطعة  ويضععون  بيضعاء  قنصعانا   مجيعا  يلبسون
 .تلن  سوداء وأيذية سوداء

 شععركتهم، وخدمععة زبائنععهم، خدمععة علععى يتععهمن فيععه ييكععد هععدا عت أيععدهم ويقععرأ
 أجععر، سععيار، سععائقو إهنععم العععام، وخدمععة اليابععان وخدمععة كيوتععو، مدينتععهم وخدمععة

 .العاد، يس  عنلهم يبدؤون «تاكس »

 للكياسعة  يشعري  ولكنه اإلنتاج، بقضية يرتبط ال «كيوتو» م  آخر تقرير يل  وفينا
 حيعدث  لكيوتعو،  املعرور   لالزديعام  اريةاإلعص الفوضى يف»: الشرقيون هبا اشتهر اليت
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 معع  يقفعع ان السععائقني كععال منععهنا، كععل مصععد، لقشععط يععيد  سععيارتني بععني مداصععطا
 هعذا  إى أدى العذ   إهالعه  ع  بشد، منه معتذرا  اآلخر أمام منهنا كل نحييل سيارته
 تع ا   ال العيت  الكونفوشعية  العرو   يعا بقا مع   هع   ذكرناها اليت احلوادث وهذه ،«احلادث
 .(1)اليوم يتى موجود،
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 الرابع الفرع

 لطاويةا

 الكلنة؟ هلذه واملفهومية اللغوية الدالالت ه  ما

 :معان ثالث هلا املذكور، الكلنة

 يتعى  وال إدراكعه  ميكع   ال الطاو وهذا ،املطلقة احلقيقة طريق تعي «طاو» :أوال -
 .به يطحي أن البشر  العقل يتنك  أن م  أوس  ألنه واض ، بشكل فهنه

 ليست عنه تتحدث اليت الكلنات أن منه األو  السطر يف «تشين  طاوت » عال يعل 
 فعإن  ذلع   ومع   ،«احلقيقع   الطعاو  هعو  لعي   عنعه  التكلم ميك  الذ  الطاو»: له مساوية
 شعع ء، كععل فععوق إنععه ،وصععف كععل أسععاس هععو واملتعععايل الوصععف يفععوق الععذ  الطععاو هععذا

 .ييا، كل إليها وتعود منها انبثقت ليتا والريم ش ء، كل وحتت ش ء، كل وخلف

 هععذا وجععال  عظنععة معع  والرهبععة اخلشععية «تشععين  طععاوت » كتععاب ميلععف اعععرتت
 فكععر، تععههواج فقععد غععرو وال ،لععه املتكععرر، املععدائ  يف فععانفجر باألسععرار املكتنععف الطععاو
 :األلغاز كل ولغ  للحيا، األساس  بالسر هذه األولية الطاو

 أن شع   ال» ،«األز  منعذ  دائم موجود بالضرور، إنه!  هاد هو كم! واض  هو كم»
 .(1)الوصف يفوق انه إنكاره ميك  ال هذا وم  ،«الكبري، األشياء كل م  أك  طاو

 وهبعذا  ،أيضعا   ذاتيعة  باطنية أهنا إال مطلق بنحو فائقة فكر، «طاو» أن رغم :ثانيا -
 الطبيععة،  كعل  يف احملركة القو، اإليقا ، النظام، الكون، منهج هو طاو فإن الثان  املعنى
 ألنععه ،أيضععا  ييعا،  كععل وسعط  يف ولكنععه احليعا،،  خلععف إنععه ييعا،،  كععل خلعف  األمععر املبعدأ 
 يكيعف » و األشعياء،  كل ويعلم «حلنا  ي خذ» فإنه الثانية الصيغة هذه طاو يدخل عندما
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 الالمعع  رونقععه وخيضعع  ،«املضععاعف» املتعععدد ومععأله لععه كنععا ويوضعع  احليععو ، جععوهره
 وكلنعا  ،دينفع  ال فهعو  لعذا  ماد، ولي  حمضة رو  أساسا  أنه ومبا ،«الرتاب شكل خذوي 

 عع   «أفلعوطني » قعا   كنا ،«ينض  ال الذ  النب  ذل » ألنه أكثر، تدفق كلنا منه سح 
 تعوفر  لع  » اخلريف ي ت  عندما ألنه ،تهيتني على عالمات وهناك به، اخلاص الوايد

 .«أرجيها بسب  هر،ز أ  وال مجاله بسب  شجر، ورقة أ 

 بعل  معرتددا   ولعي   رييم، بل بالقاس  لي  فهو لطيف نيد النهاية، يف أنه، بيد
 ،احليعا،  شع ء  كعل  ميعن   وألنعه  مطلعق،  وبنحعو  يعدود  بعال  كعريم  إنعه  توقعف،  دون متدفق
 ممثععل أو كوكيععل طععاو، نشععابه الثععان ، الشععكل هععذا ففعع  ،«العععام أم» نسععنيه أن ميكعع 

 ويشابه ،Bergson «برجسون»عب اخلاصة lan vitale «الدافعة احليا، قو،» للطبيعة،
 الكالسعيك ،  للغعرب  lex aeterna «آيترينعا  كع  ل» قعوانني  جمنوععة  للطبيعة، كننظم

 .«العام بناء ينظم الذ  األزيل القانون أ »
 عنعدما  عنعه  حتعدث  قعد  «دارويع   تشارل » زميل «رومان  جورج» يكون أن وميك 

 الععذ  ،«أدا،» وسععيلة بععدون الكععام  الععذات  الكععون، رو  للكععل، كنععلامل املبععدأ» إى أيععا 
 .«هادفا  تدفقا  يتدفق

 عنعدما  اإلنسعانية  احليعا،  منعهج » إى حتيعل  «طعاو » كلنعة  فإن الثال ، معناه يف أما
 .(1)«للتو وصفه مت كنا الكون طاو م  تنطبق

 سع  األسا العنص  اسعم  – Tao te ching «تشعين   طعاوت  » عبعار،  ترمجعت  لقعد 
 االسعم  ذلع   مع   األوى الكلنعة  تفسر أن ميك  رأينا، وكنا ،«وقوته الطريق» ب للطاوية

 هنععا نضععيف أن وجيعع  معععان، بثالثععة ،«الطريععق: طععاو» كلنععة أ  الععثالث، الكلنععات ذ 
 . te «ت » «القو،»:  أ  العنوان، لذل  الثانية الكلنة على ينطبق هذا أن أيضا 

 ثالثعة  الصعني  يف ظهعرت  ،te «تع  » «القعو، » ملقاربعة  املنكنعة  الثالثعة  لطعرق  وطبقا 
 سعوى  بينعها  صعلة  ال وك هنعا  وهلعة  ألو  تبعدو  أهنعا  لدرجعة  جعدا   خمتلفعة  للطاوية أمناط

 علعى  يعد   العذ   معثالا  الععني  كلفع   املشرتكة األلفاظ ش ن هو كنا االسم، يف االشرتاك
 !الش ء ماد، وعلى املبصر،، العني وعلى املاء، نب 
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 مع   البدايعة  يف بعد  ال يعا   أ  علعى  ولكع   كعذل ،  ليست القضية أن سنجد ولك 
 الطاويععة: واضععحة دالليععة معععان حيععالن منععها إثنععان الثالثععة، األمنععاط هععذه بععني التنييع  

 اهتنععوا النععاس معع  بكععثري أكثععر عععددا  وألن التععوايل، علععى الدينيععة والطاويععة الفلسععفية
 والععيت» الثالثععة، املدرسععة أمععا ،أيضععا  الشعععبية الطاويععة عليهععا أطلععق الدينيععة، بالطاويععة
 غعري  كعثري،  تغعريات  تتضعن   فإهنعا  «عرضعنا  يف سعنتبعه  الذ  الرتتي  يف الثانية ستكون

 متني ، جمنوعة يشكلون أتباعها أن إال عليها، وايد عنوان بإطالق تسن  ال متجانسة
 تسعهيل  إى  عدف  إييائيعة  ب امج منشغلني كانوا فكلهم وايد، هبدف اشرتاكهم بسب 
 هذه إى دقيق غري بنحو نشري هنا م  البشرية، الكائنات خال  تتدفق وه  «طاو» قو،

 .«اإلييائية الطاويات» باسم الثانية اجملنوعات

 :الفلسفية الطاوية: الفعالة القوة

 الطاويعععة» بقيعععت كاملعععة، كنيسعععة أصعععبحت العععيت ،«الدينيعععة الطاويعععة»   خالفعععا 
 ت مليععة، الفلسععفية فالطاويععة ،نسععبيا  منظنععة غععري «ئيععةاإلييا الطاويععات» و «الفلسععفية
 الرمسيععة امليسسععات أهيععة علععى ت يععد ال أهيتععها ولكعع  فعالععة، اإلييائيععة والعع امج
 نيععو» يف Transcendentalist Movement املتعاليععة احلركععة لعع امج العصععرية
 نععهمولك معلنععون، يوجععد إذ الععذات علععى اعتنععاد بععرامج أو ،New England «إجنلنععد
 يالعة  يف » يفهنعوه  أن جيع   معا  إى ويرشعدوهنم  طالهبم يدربون مدربني جمرد يعت ون
 الغذائيعععة احلنيعععات نظععام  يالعععة يف» يفعلععوه  أن جيععع  مععا  إى أو ،«الفلسعععفية الطاويععة 
 املعسعكري   يف الطعاويون  يعنعل  املتدينني، الطاويني م  أساس  تعارض ويف ،«اإلييائية
 .(1)فسهمأن على رئيس  بشكل األولني

 مبواقفهنعععا اإلييائيعععة والطاويعععات الفلسعععفية الطاويعععة بعععني االختالفعععات تتعلعععق
 بينعهنا،  اخلعالف  إيضعا   أجعل  وم  عليها، احليا، تتغذى اليت «طاو» قو، جتاه اخلاصة
 يف فععا ،  بشكل إنفاقها ع  «ت » قو م على حيافظوا أن الفلسفيون الطاويون حياو 
 .املتاية ت ويدها كنية زياد، على وناإلييائي الطاويون يعنل يني
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 الطاويعات  أكثعر  فإهنعا  احليعا،،  جتعاه  موقعف  جوهرها، يف الفلسفية، الطاوية وألن
 إذ الواس ، للعام تقوله الذ  الكثري لديها اليت الطاوية أهنا أ  للتصدير، قابلية الثالث
 «الوتسعو » اءب مسع  -املدرسعية  بالطاوية الصني يف تسنى واليت– الطاوية هذه ارتبطت

Loo tzu، تسععو تشععوان » و» chuang tzu، تشععين  طععاوت » و» Too te chng، 
 كنعا  وأنعه  ملعرفعة،  حتتاج الفلسفة أن تذكرنا إذا بقو، األمساء هذه بني نربط أن وميك 
 نصعل   كيعف  نععرف  أن قو،، املعرفة»: قائالا واض  بنحو العام Bacon  «بيكون» أخ 
 .«عليها القو، منل  أن هو سيار،

 نعععيش أن أجععل ومعع  ،«احلكنععة»: باسععم احليععا، تقععو  الععيت املعرفععة نسععن  وحنعع 
 علععى فيهععا حنععاف  بطريقععة نعععيش أن جيعع  الطععاويون، الفالسععفة يقععو  كنععا حبكنععة،
 مقدمتعها  يف   تيع  اجلعدوى  عدمية استن افية بطرق إنفاقها عدم وعلى احليا،، ييوية
 .واخلالف لصرا 

 chuang  «تسعو  تشعوان  » و ،Lao tzu «الوتسعو » م  كل وصفات نبح  سوف

Tzu، يعو   تعدور  نصعائحها  إن وايعد،،  نقطعة  هنعا  نسعجل  أن اآلن مع   نستطي  ولكننا 
 تعي ولكنها «العنل عدم» باخلنود يرفيا  ترتجم مجلة وه  wu wei «و  وو» مفهوم

 فيعععه يعععتقلص عنعععل «و  و» منعععهج يف العنعععل إن ،«اخلالصعععة الفعاليعععة»: الطاويعععة يف
 م  والعالقة النفسية، داخل والصراعات املتبادلة، الشخصية العالقات أ – االيتكاك
 .(1)األدنى يده إى -الطبيعة

 اهتنعامهم  سعاقهم  وقعد  ،ممي ا  اجتاها  هبم اخلاصة اليوغا الصينيون أعطى لقد
 اليوغيعون  راكنهعا  العيت  «تشع  » ا  نقعل  إمكانية على الت كد إى الوجود كل  االجتناع 

 االنسعجام  وإجيعاد  ييويته وجتنيل تع ي  أجل م  اجلنهور، إى ،ا ينجس الت مل  خال
 كنثععا  «تعع » تعنععيم علععى يعنلععون الععذ  الكونفوشععيني جنعع  إى جنبععا  قضععاياه، بععني

 الطعععاو اسعععتخدام إى الطعععاويون اليوغيعععون سععععىي املعاشعععر، آلداب منعععوذج  أخالقععع 
 أن ويبعدو  اآلخري ، حنو إشعاعه ثم اصةاخل وعقوهلم قلوهبم إى أوال  بسحبه مباشر،،
 ولكع   ماليظتعهم،  تعتم  لع   الرائع   العنعل  هعذا  أجنع وا  الذي  اليوغيني م  األك  القسم

                                                           
 306 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)



40 

 اآلخععري  احملسععنني أعنععا  تقدمععه ممععا أكثععر للنععاس قععدم احليععا،، يهعع  الععذ  مشععرو 
 بع و   كعان  اليوغية الطاوية هذه وتنشيط حتري  ألن الفلسفية الطاوية م  هنا نقرتب
 يف اخلارجيعة  السعطحية  العنف   مقابعل  يف اجلوانيعة  أو الباطنية بالنف  االفتنان فجر

 .الصني

 النعاس  أيضعا   بعذل   يقعم  وم شخصيتهم يف اجلانبني هذي  بني  األطفا يفرق ال
 .القدماء

 «اخلع ، » للتجربعة  العذات   -العوع   كتقعدم  اليوغيعة  أو الت ملية الطاوية برزت لقد
 الععنف  عععام وكععان الكاملععة، الرؤيععا مريلععة إى وصععل يتععى وتطععوره الصععينية الذاتيععة
 األوائعل  ملستكشعفيه  معذهالا  مثريا  وممتعا  للصينيني بالنسبة جديدا  عاملا  هذا الباطنية

 مقارنتععها عنععد نظععرهم يف وأهيتععها يتضععاء  شعع هنا بععدأ «املرئيععة» املععاد، أن درجععة إى
 أهنعا  على املاد، إى ينظرون أصبحوا أهنم يد إى هذا، الباطنية اجلوانية النف  بعام
 ألن مشعععكلة، علعععى انطعععوى «العععداخل » البعععاطي الععععام أن إال وقشعععر،، صعععدفة درجمععع

 إزالة اقتضى الذ  األمر الرو ، طنرت قد العقل  واالنشغا  للقلق املتعاقبة الرتاكنات
 ،«تكعون  أن اهلع  قعرر  قعد  كعان  كنعا  السعط   إى العنف   تلع   تظهعر » يتعى  الرتاكنات تل 

 بل فحس ، «املدركة األشياء» اإلنسان يرى ول  اخلالص، النق  الوع  سيظهر عندئذ
 .(1)«بواسطتها األشياء إدراك مت اليت الذات» أيضا  سريى

 :القوى مزج

 نفععع  لععديها  كععان  فقععد  الواضععحة،  تشععاهبا ا  للطاويععة  الثالثععة  الفععرو   أظهععرت 
 السلسععلة تبععدأ ببعضععها، متصععلة لسععلةس ضععن  اخلاصععة اهتناما ععا وتقعع  االهتنععام،
 باحليعا،  اخلاصعة  «تشع  » احلياتيعة  القعو،  مع   العاديعة  احلصعة  توزيع   بكيفية باالهتنام
 معع  كععان إذا عنععا التسععاؤ  حنععو تتحععرك هنععا ومعع  ،«الفلسععفية الطاويععة» حنععو ب فضععل
 م  نكا إذا عنا تس   ،وأخريا  ،«الطاوية اإليياء برامج» الطبيعية احلصة زياد، املنك 
 وذلعع  احملرقععة، أو احلارقععة العدسععة مععثالا تفعععل كنععا الكونيععة، الطاقععة جتنيعع  املنكعع 

                                                           
 309 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)



41 

 الطاويععة» للنسععاعد، حيتععاجون الععذي  النععاس أيععوا  حتسععني ألجععل بالنيابععة لنشععرها
 .«الدينية أو الشعبية

 بعني  الفاصعلة  احلعدود  رمسنعا  التوضي  ألجل أننا يف يكن  الرتكي  هذا خطر إن
 جعدران  بينعها  الواقع   يف توجد ال أنه يني يف هذا ،جدا  ياد بنحو لثالثةا األقسام تل 
 .مشرتك هنر ضن  كتيارات إليها النظر ميك  بل فاصلة، صلبة

 اآلخعري ،  النعوعني  مع   الثالثعة  الطاويعة  أنعوا   مع   نو  كل تفاعل التاريخ، مر على
 جعون » نقعل  وقعد  ،وتعايوان  كونع   هونع   يف جنعدها  اليت اليوم الطاوية يتى ذل  واستنر
 الثعور،  سعبقت  العيت  سعنة  العشري  يف الصني يف عاش الذ  John Blofeld «بلوفيلد

 .(1)للطاوية الثالث املدارس م  شيئا  ميارس م طاويا  ير م أنه الشيوعية

 وتقويم تقديم

 ميثعععل الصعععينية، للشخصعععية احمللعععيني القطعععبني والكونفوشعععية، الطاويعععة متثعععل
 lao tzu «الوتسعععو» ميثععل  يعععني يف التقليععد ،  لكالسعععيك ا اجلانعع   «كونفوشععيوس »

 .الرومانس  اجلان 

 «الوتسعععو» ميتعععد  يعععني يف االجتناعيعععة، املسعععيولية علعععى «كونفوشعععيوس» ييكعععد
 يركعع  بيننععا اإلنسععان، علععى اهتنامععه بععير، «كونفوشععيوس» يركعع  والطبيعيععة، التلقائيععة

 الصععينيون يقععو  وكنععا ان،اإلنسعع علععى يسععنو ومععا اإلنسععان وراء هععو مععا علععى «الوتسععو»
 األعنععاق، يف فيجععو  «الوتسععو» أمععا اجملتنعع ، داخععل «كونفوشععيوس» يطععوف: أنفسععهم
 احلضعار،  سعتكون  شع   أدنعى  وبعدون  االجتعاهني،  مع   كل يف احليا، م  ما ش ء وميتد

  .منهنا وايد أ  افتقدت لو فينا أفقر الصينية

 ميكع   ال وعنيقعا   سعايرا   ريا تع ث  فينعا  األوى قراء ا تيثر اليت الكت  بعض هناك
 لكعل  بالنسعبة  القعار ،  لعدى  «األنعا » أعنعاق  أعنعق  ختاط  أهنا والسب  ذل ، بعد حموه
 تسر  Tao «طاو» قو، هناك وزمان، مكان كل يف أنه فكر، ويستعجلون يلحدون ي ذال

 .الساير، الكت  هذه أيد tao te ching تشن  طاويت» كتاب فإن داخلنا
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 اعتعع ه أيضععا  أمريكيععا  شععاعرا  ولكعع  الصععينيني، ملعظععم النسععبةب كععذل  كععان ولقععد
 تقدميعه  مت العذ   منطقيعة  األكثعر  والشعر   ،،مباشرا  وووضوي استقامة األكثر الكتاب»

 التنتع   يعو   منطقيعة،  فائعد،  ذات نصعيحة  وأفضعل  احليعا،  اسعتنرارية  عع   اليعوم  يتى
 .«باحليا،

 أن إال ،أبعدا   كامعل  بشكل الكتاب يمتعال ميارس م اليوم يتى أيدا  أن م  بالرغم
 ملاليني مبهجا  دليالا اليوم يتى ت ا  ال كانت واحلكنة، واالنفتا ، البساطة ع  دروسه

 .الصينيني

 وكامل، رائ  كائ ، هناك

 واألرض السناء قبل وجد

 هاد ؟ هو كم

 روي ؟ هو وكم

 يتغري ال وييدا  يبقى

 يلعف  التوييعد  هعذا  مع   يععان   ال فهعو  ذلع   وم  وهناك، هنا ،وبعيدا  قريبا  يوجد
 .ش ء كل يغط  كثوب حببه ش ء كل

 امسه، أعرف ال أنا سيدا  يكون أن يطل  وال ،مقاما  أو شرفا  يدع  فال ذل  وم 
 .(1)بقوته وابتهج الطريق: tao «طاو» أمسيه ولذل 

 

 

                                                           
 والعشري  اخلام  للفصل ريشيل.  . ك ترمجة م  مقتب  (1)

 104 ص 1945 وإخوانه، هارير ،األقصى الشرف يف والتقوى الت مل: كتابه ضن  تشين  طاوت 
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 اخلامس الفرع

 اليهودية

 تلعع  وأعلنععه القععار  أبصععر أن الفععر  هععذا يف.. هاجسعع  بععل دافععع ، كععان لقععد
 توليعد  نفسعه  الوقعت  ويف الكع ى،  العامليعة  األديان لدى والفواعل واحملركات الديناميات
 احلقيقع   والنور الكنا  لب و  إرهاصا  الديناميات تل  يف الثغرات هبذه لديه االنطبا 
  .بصري ا ونور احلقيقة مش  اإلسالم، يف واالستواء والتكامل

 :ه  أخرى ولغاية آخر جان  م  وديةاليه قدمت أني بيد

 يف السععناوية للرسععالة ايرتامنععا معع » مساويععة أهنععا  تععدع الديانععةهععذه  أن كيععف
 تفوقهععا وتععدع  العنصععر  التنييعع  يف تتنععادى نفسععه الوقععت ويف ،«احلقيقيععة اليهوديععة

 رغم الدماء، وامتصاص احلقوق سل  يف وال برية والظلم والعتو االستكبار واعتنادها
 .العربية احلضار، قبل م  عومل ما مثل التاريخ خال  يعامل م اليهود  الشع  أن

 املع اعم  هذه منها تتغذى اليت واألقنية والشرايني العروق هذه تتب  س ياو  أجل
 .السناء م  املختار الشع  اصطفاء وهرطقات ىدعاو يف

 وإله لعظيما العرش رب هو -اهلل أن بفكر، التحد  أمك  كيف العجي ، والغري 
 والعنعل  بعالتقوى  إال اللعهم  ،مجيععا   الناس على ميي ه بعينه شعبا  خيتار أمجعني، الناس

 ععع  وتنععهون بععاملعروف تعع مرون للنععاس أخرجععت أمععة خععري كنععتم: تعععاى قععا  الصععاح
 ...املنكر

 هذه؟؟ خترصا م يف اليهود يجة ه  ما

 املختار الشعب

 : تقو  م لوفة رباعية هناك
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 !...اليهود خيتار أن  اهلل م    غري  هو كم

 اإلهليععة قدسععيةال طبيعتععه ععع  يكشععف أن العععاملني رب يقععرر أن فكععر، أن شعع  ال
 أخعذها  ميك  اليت املفاهيم أصع  بني م  تعت  وييد، مفرد واستثنائ  يصر  بنحو
 تبعدو  ألهنعا  فقعط  لعي   ومربكعة،  معقولعة  غعري  فكعر،  فهع   ككل، الدي  دراسة يف جبدية
 القينعة  الشععوب  مع   كعثريا   هنعاك  ألن بعل  واملسعاوا،،  والععد   التحي ، عدم ملبدأ كةمنته

 الععذي  اليابععانيني إى ننظععر أن ميكعع  مععثالا خاصععة، وخطععو، م يععة ذات نفسععها اعتعع ت
 الشعن   إهلعة  مع   مباشر بنحو ينحدر شع  أهنم هبا ييمنون اليت اخللق أسطور، تقو 

 .«ترياسو أما»

 اختعار  قد إياك إهل ، للرب مقدس شع  أنت ألن »: يهودال موسىدما أخ  وعن
 سعفر » «األرض وجعه  علعى  العذ   الشععوب  مجيع   مع   أخعص  شععبا   له لتكون إهل  الرب
 دينيعة  شعوفينية  مع   أكثعر  شع ء  مأمعا  أننعا  للعتفكري  سعب   أ  هناك فهل ،«7/6: التثنية

 .(1)روتينية؟؟

 تقليديعة،  بطريقعة  بعدأت  هلعم   اإلهل واالنتخاب االختيار ب ن اليهود عقيد، أن صحي 
 لسعععائر فخالفععا   ،وخطععريا   مفاجئععا   ومنعطفععا   منحععى  ،تقريبععا   فععور   أخععذت،بنحو  ولكنععها 
 هبعم،  خاصة امتيازات إعطائهم ألجل البقية ع  أفردوا أهنم أنفسهم اليهود ير م الشعوب،

 انتخعاهبم ف «بعه  العرب  تكلعم  معا  كعل  أطيععوا »: منعهم  طلع   وعندما اخلدمة، ألجل ختريواا بل
 كيف وإال نظرائهم، م  طل  مما بكثري تطلبا  أكثر أخالقيا  سلوكا  عليهم فرض ارهمبواخت
 اهلل؟ يعطيه خاصا  امتيازا  يكون أن يعقل وهل م ره هو وما االختيار، يكون

 للعععام ابتععداء التععورا، مععن  اهلل إن تقععو  «اليهععود األيبععار أ » ربيععة نظريععة هنععاك
 الصعارمة،  بوصعاياه  يقبلعوا  أن رغبعوا  العذي   فقعط،  هعم  كعانو،  اليهعود  ولك  كله، األوس 
 ذلع   فعلعوا  أهنعم  رغعم  التعورا،  منحهم اهلل أن وعجي ، فريد بشكل األطروية وتستنتج
 وذلع   ،!فيعه  أنفسهم ورطوا الذ  األمر يدركوا أن دون ذات ، غري   داف  م  انطالقا 

 «ذنعوبكم  مجيع   علعى  أععاقبكم  ل لعذ  األرض قبائعل  مجيع   مع   عرفت فقط إياكم» ألنه
 .«3/2 عاموس سفر»
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 يععو  الثععان  إشعععيا سععفر عقيععد، أن رأينععا فقععد األمععر، يف مععا كععل هععذا يكعع  وم
 تعوز   أن ينبغع   كعان  العيت  املعانعا،  حينلعوا  لكع   اختع وا  اليهعود  أن عنعت  بالوكالة املعانا،
 ،دللعقي الرواية هذه أصبحت وكم املقولة هذه تقبل فهل البشر، سائر على أوس  بنحو

 للنيععو  جاذبيععة وأقععل تطلبععا  أكثععر أصععبحت كععم بععل خمتلفععة، املختععار للشععع  العاديععة
 .الطبيعية؟

 منصعع  إى ولععي - بطوليععة مبنحععة القيععام إى اليهععود دعععا اهلل أن فرضععنا فلععو
 يقيقعة  فإن -«الكبري راتبه م  يتكاف  وال عنل ب   صايبه يقوم ال منص  أ » عاطل
 تع ا   ال اآلخعري ،  عع   العتكفري   الدور هلذا الناس، مجي  بني م  ويدهم أختريوا أهنم
 حماولععة بعع   يقععوم ال املقععدس الكتععاب أن ذلعع  واحملسععوبية، التفضععيل معع  نوعععا  تبععدو
 اختعار  قعد  إبعاك . إهلع   للعرب  مقدس شع  أنت ألن  6»: الشبهة أو الش  هذا إلبعاد
 لعي   7. األرض وجعه  علعى  العذ   الشععوب  مجي  م  أخص شعبا  له نلتكو إهل  الرب
 أقعل  «الواقع   يف» ألنكعم  واختعاركم،  بكعم  الرب التصق الشعوب سائر م  أكثر كونكم م 
 آلبعائكم  أقسعم  العذ   القسعم  ويفظعه  إيعاكم  العرب  حمبعة  مع   بعل  8. الشععوب  سائر م 

 سعفر » «مصر مل  فرعون يد م  العبودية بيت م  كمادوف شديد، بيد الرب أخرجكم
 .«8-7/6: التثنية

 التفضعيل   االختيعار  هعذا  مثل يتقبل أن يستطي  ال العاد  اإلنسان أن ذل  وبيان
 الكراهيعة  نفسعه  يف يعثري  وقعد  عقلعه،  يف االيتجعاج  دواع  التفضيل هذا مثل سيثري بل

 الهوتيعة  مجلعة  أثعارت  املسع لة  وهعذه  الدميقراطيعة،  مشعاعره  بقو، يصدم ألنه والرفض
 .«اخلصوصية فضيحة»: مسي  الفكر، هذه لتكييف ةخاص

 العدسعة  مثعل  ترتك  أن ميكنها اهلل أفعا  أن ت عم العرجاء الكسحاء العقيد، هذه
 مقاصعد  حتقيعق  هبعدف  خاصعة،  وشععوب  خاصعة  وأمعاك   خاصعة  أوقعات  علعى  احلارقة
  .وعامل  كامل بنحو البشرية -ت كيد بكل– تشنل وأغراض

 ذلع   مع   بعدال   ت يرهعا،  أو العقيد، هذه مثل تصحي  بإمكاننا لي  يا  كل على
 اليهععود سععيق ملععاذا نفهععم أن ميكننععا أوال،: الصععدد هععذا يف فعلععهنا ميكننععا أمععران هنععاك
 املفهوم؟ هذا هبم أثر كيف ،وثانيا  ،املفهوم؟ هذا مثل لتبي
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 معع  العربعع  الشععع  اقععتال  يف اإلهلعع  الرتكيعع  هععذا أيعع : هععو املطععرو  والسععيا 
 الشعع   أن عع   فضعالا  هعذا  اهلل، أبنعاء  مع   هعم  واأليسع  يياتعه،  يف مطنعئ   وهو جذوره
 .السناء ونداءات السناء وصايا يس  اليهود عامل الذ  الوييد هو العرب 

 هعذا  فعإن  خمتعاري   كعانوا  بع هنم  لالعتقعاد  اليهود دعا الذ  األمر إى بالنسبة أما
 معع  بعل  تعارخيهم  يقعائق  مع   تنبعع  وبديهيعة  واضعحة  إمكانيعة  إى املاضع ،  إى سعينقلنا 
 رفععت  اسعتثنائية  يعوادث  خعال   مع   اإلسعرائيلية  األمعة  وجعدت فقعد   القوم ، غرورهم
 يف الطغععا، أعظععم أيععد علععيهم فرضععها الععيت القيععود كسععروا العبيععد معع  جمنوعععة فيهععا

 االختبار الشعور هذه إعطاء ي ر فهل الشعوب، م  كثري هبا مرت يالة وه  .عصرهم
 واألفضلية؟ واالمتياز

 أن ينبغع   يكع   فلعم  األشعياء  لطبعائ   فطبقعا   فريعد،،  قصة يهودال قصة أن ش  ال
 أعينعهم  يف يهعوه  بعدا  كيعف  يفسعر  وهذا األو ، املقام يف فرعون م  اهلروب م  يتنكنوا

 األخععرى احملليععة واآلهلععة ابينيياملعع إلععه «شععينوش» يبععد م يععني يف واسععتقامة خععري إلععه
 أبعرز  وهعو – Wellhousen «نوز فيلعها » يعدا  العذ   األمعر  لشععوهبا؟،  كذل  اجملاور،
 أ  يعطيهعا  أن لإلنسعان  ميكع   ال مسع لة  إهنا»: قائالا يقر -ةيالطبيع التفسريات أنصار
 .(1)«ومرضية مقنعة إجابة

 الظلععم علععى إسععرائيل بععي أنبيععاء ايتجععاج بعع ن املععيرخني معع  كععثري فرتاععع لقععد
: أنععه أيععدهم فيععه رأى وقععد ،«القععديم العععام يف قريعع  نظععري لععه يوجععد ال» االجتنععاع 

 ،«!بعيععد زمعع  منععذ اليهععود يفنععى أن املفععروض كععان االجتناعيععة، القععوانني لكععل طبقععا »
 إن»: Nicholas Berdayes بريديععاييف نيكععوالس الفيلسععوف مقولععة اآلن نضععيف
 .(2)«عقليا  تفسريه ميك  ال أمر القرون، هذه كل ع  اليهود  املتواصل الوجود

 النتيجعة  لكع   إسعرائيل  بعي  علعى  اإلهلع   الفضعل  هعذا  يقعرر  نفسه الكريم والقرآن
 للنعاس  أخرجعت  أمعة  خعري  كنعتم : القرآنيعة  اآليعة  أعلنتعه  الذ  باملنطق يتنسكوا أن لذل 

 .املنكر ع  وتنهون باملعروف ت مرون

                                                           
 388 العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
 388 ص :السابق املرج  (2)
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 تعاريخ  وكعان  يقيقعة،  قيلعت،  العيت  والشعهادات  واأليكعام  احلقعائق  تلع   كانعت  فعإذا 
 أنه أو أنفسهم، لليهود يعود والفضل التقدير أن إما نايتناال ف مامنا ،استثنائيا  اليهود
 .هلل يعود

 ألن املتواصعل  رفضعه  الشعع ،  هلعذا  الصعارخة  وامليع ات  السنات إيدى كانت لقد
 ذأخع  عنعدما  املدراشية، لألسطور، فطبقا  كشع ، فيه ذات  بنحو خاص ش ء أ  يرى
 كل وم  العام، أج اء م  ج ء كل م  الطني هذا مج  فإنه آدم، منه ليخلق الطني اهلل
 بعد  ال إذا  البشعر ،  للجعن   األساسع   والتجعان   العاملية لت مني األرض، ألوان م  لون
 أنعععم اهلل لكعع  اختععارهم، اهلل كععون معع  مشععتقة اليهوديععة التجربععة خصوصععية تكععون أن

 ر،املنك ع  وينهوا باملعروف ي مروا ب ن له فينتثلوا النعنة، هذه يقبلوا أن لبمقا عليهم
 .فلسطني يف بالعرب فعلوه مبا نيفعلوال ف هلم، الغرب مساعد، فرصة وينته وا

 اليهعود  بعض اعتقد إذ االصطفاء، عقيد، يو  اليوم، اليهود ، الرأ  انقسم لقد
 وانتععهى أغراضععها واسععتنفدت وشععرب، عليهععا الععدهر أكععل قععد العقيععد، هععذه أن اليععوم

 يهعودا   هنعاك  أن يعني  يف املاضية، التوراتية األزمنة يف وجه له كان رمبا الذ  مفعوهلا،
 بشعكل  تسعديده  ينجع   وم الععام،  إصعال   مهنعة  بععد  تعتم  م طاملعا  أنه يعتقدون  يآخر
 ويكععون خصوصععية، لععه يكععون يععد،، علععى خعاص  لشععع  ياجتععه يواصععل الععه فععإن كامعل 
 .التاريخ يف هبا يعنل اليت وقوته اهلل أدا، كونه مبعنى فريدا 

 إشعععيا كلنععات فععإن الثانيععة، الطريقععة هععذه مبثععل يفكععرون الععذي  ءهلععيال وبالنسععبة
 :ومعاصر متواصل مستنر معناها بل فقط املاض  ع  تتكلم ال التالية

 اجل ائر أيتها يل امسع -1

 !بعيد م  األمم أيها واصغوا                         

 دعان  «أولد أن قبل» البط  م  الرب

 امس  ذكر أم  أيشاء  م                         

 ياد كسيف فن  وجعل-2

 أخفان  كنانته يف. م يا  سهنا  وجعلي خب ن  يده ظل يف              
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  .«3-49/1: أشعيا» «أمتجد به الذ  إسرائيل عبد  أنت»: يل وقا 

 هنالع   بقع   لكع   الصعحف،  وجفعت  ،(1)األقعالم  رفععت  أن بععد  السعتار  أسعد   لقد
 :هو العام اإلنسان  الضنري على ر الط يستل م مرك   سيا 

 الشعع   اهلل تفضعيل  منطلعق  وحمبتعه،  وعنايته ورنته اهلل إى أقرب األمري  أ 
 املقيعد  االختيعار  أم الشععوب،  حبعق  الفجعور  ويرتكع   ارتكع   أنعه  مع   الشععوب  كافة على

 .املنكر ع  والنه  باملعروف األمر ووه أال بشروط

 التععبري  هعو  العذ   السعليم  املعقو  األخري نطقامل هذا عند الستار أسد  نقو  نعم
 .السناء إراد، ع  الصادق

 

 

                                                           
 390 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
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 الثالث لبحثا

 القرآني والوعي التصور يف الكون يف اإلنسان مركز

 مقدمة

– اإلنسعان  هذا ةطبيع وتشكل اهلل خلقه ما أو  بني م  اإلنسانية  النف  تعت »
 .«اإلسالمية العقيد، ضوعاتومل الثال  املوضو  -الكريم القرآن يعرفها كنا

 اخللق اذه يف نالي  ما وأو  ،(1)«نطفة م  اإلنسان خلق» النحل سور، يف نقرأ»
 اخلعالق  إى النظعر  مع   انطالقعا   الفكعر،  هذه نستنتج وحن  صحي ، سليم تكون أنه هو

 بينعة  بعبارات وأوضحها الفكر، هذه القرآن أكد فقد ذل  وم  لإلنسان، العليم احلكيم
 .(2)تقويم أيس  يف اإلنسان خلقنا لقد: قا  يني فيها ب ل ال

 العيت  األصعلية  يالتعه  يف اإلنسعان  طبيععة  لبيان القرآن يستخدمها اليت الكلنة إن»
 ،«هائععل طععارث  بسععقوط تععتلطخ م الفطععر، وهععذه ،«الفطععر،» هعع  عليهععا اهلل أوجععده

 الغفلعة  مفهعوم  هعو  األصعلية،  اخلطيئة بش ن املسيحية للعقيد، إسالم  مفهوم وأقرب»
 .«النسيان أو الغفلة

 يعععتم أن إى حيتعععاج اخلطععع  وهعععذا اإلهلععع ، أصعععلهم وينسعععون يغفلعععون النعععاس إن»
 يعدعونا  لذا راسخ، بنحو خري، طبيعة األساسية طبيعتهم ولك  متكرر، بنحو تصحيحه
 .(3)«عنها سلينة صور، وامتالك النف  ايرتام إى القرآن

 إليعه  أسعند  ثعم  املالئكعة،  علعى  إيعاه  مفضعالا  اإلنسعان  وتعاى سبحانه اهلل كرم لقد
 وييديها، هبا ليضطل  عظينة رسالة -واخلصائص املواه  التكريم نتيجة– فيه وأود 
 .العد  وإقامة لألرض إعنارا  الصاح، العنل ه 

                                                           
 /4/ اآلية النحل سور، (1)
 /4/ آية التني سور، (2)
 اجلسعور  دار ، يلع   ،2005 ،1ط رسعتم،  سععد  ويواشع   تعريع   العام، أديان: مسي  هوسنت. د (3)

 489 ص الثقافية
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 فحنعل  «األرض يف خالئعف  وجعلناكم» األرض على اهلل خليفة اإلنسان اعت  لقد
 أن حلضععار، ميكعع  مععا وأرقععى أعظععم معع  انطالقععا  واملسععيولية ةاألمانعع بععذل  اإلنسععان
 اخلري ع  والدفا  احلق إيقاق يف األرض على اهلل ونيابة خالقة مكانة وه  متنحها،
 .(1)واملكاره السوء ودرء

 إعنعار  هعو  صعاح  أساس هام وهدف لغاية أعدت صاحلة وسيلة فاإلنسان هكذا
 ...اإلصال  أجل م  صال : باختصار أو وإخصاهبا احليا،

 ورو  األكعع  العلععم بععني سععارية صععلة هنالعع  أن العتبععار بعيععدا  الصععوفية وذهبععت
 .الفردية اإلنسان

 كتابه يف العرب  ب  الدي  حم  الشيخ عند اإلنسانية للطبيعة التقدير هذا ويبل 
 خليفعة  موجعود  ألو  القعب   هعو  إنسعان  كل إن: املذكور يقو  النف  حماسبة يف رسالة
 شع ء،  كل وسب  كلها، األشياء أم وهو اإلنسانية احلقيقة فهو األو ، املوجود وهو هلل،

 .(2)ش ء ع  مسببا  ولي 

 ال اهيعة  الصعور،  هعذه  وجعدنا  اإلسعالم  شعطر  وجهنا ميننا فحيثنا احلقيقة، ويف
 يف ختبعو  أخذت الصور، هذه كانت وإن وجماله، صورته ت ي  لإلنسان الناصعة البهية
 علينعا  يععرض  الغربع   التحعدي   جند هكذا ،ورويها احلديثة الغربية احلضار، جنبات
 والكراهيعة،  احلع   والبشعاعة،  اجلنا  مثل اإلنسانية اخلصائص م  اإلنسان فيه عاملا 

 ..إخل واإلشبا  الرغبة

                                                           
 منشور اإلنسانية، لعربيةا للحضار، اإلنسان  املضنون بعنوان موسوم مقا : يس  قصا جنوى. د (1)
-4 دمشق الشام، بالد يف والعنل للعلم اإلسانية للسنات الرابعة الندو، واحلضار،، اإلنسان كتاب يف
 189 ص 11/10/985

 ،964 دمشعق،  والنشعر،  للطباععة  العلم ميسسة النف ، حماسبة يف رسالة: العرب  ب  الدي  حم  (2)
 65 ص
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 الرؤيعة  أن األمعر  يف معا  وكل اإلنسانية، احليا، وجود يقيقة م  ج ء األمور فهذه
 التقسعينات  هعذه  مثعل  علعى  العتكلم  املشعرو   غعري  مع   جتععل  نللكعو  العلنوية بل العلنية
 .(1)موضوعية يقائق أهنا على

 م  ينب  التقسيم يف اإلل ام هذا ان ماليظة يف «كانت» للفيلسوف الفضل ويعود
 -ويبري ماليظة يس – تارخييا  التقسيم هلذا خض  الذ  وإن األشياء، م  ال أنفسنا

 قادنعا  األمر وهذا ذاته، حبد اإلنسان  العقل ولي  العقل ، التفكري م  خاص منط هو
: التخفيضعععية التصعععغريية مععع  بنعععو  هبعععا أنفسعععنا قيعععدنا والعععيت العنليعععة املعرفعععة إى

reduciton، موضعوع  » شخصع   ال اآلخعر  الشع ء  فهعذا  وبالتايل» :impersonal 
 .(2)االهتنام وعديم فاتر بنحو

 بععاألمور االهتنععام فحصععر ثععم  ومعع أخالقيععة، نتععائج لععه اإلدراك معع  النععو  وذلعع 
 والشععععور التعععوتر خلعععق إى إضعععافة صعععفاته مععع  اإلنسعععان جتريعععد يسعععتتب  العنليعععة
 .(3)بالعدمية

 :التايل السيا  لدينا بق  نسبيا  الطويلة املقدمة هذه بعد

 البشرية؟ احليا، هذه نعيش أن احلكنة ه  وما ؟بشرا  كونن أن مغ ى ما

 واقعععه ععع  متكلنععا  اإلنسععان ععع  أيصععاها إال ،كععبري وال صععغري، القععرآن يععرتك م
 :نفسه يف تتالطم اليت والعواطف وتطلعاته وميوله يياته وسر ومراميه

 استغنى رآه أن ليطغى اإلنسان إن-

 صور، أ  يف فعدل  فسواك خلق  الذ  الكريم برب  كغر ما اإلنسان أيها يا-
 .ركب  شاء ما

 .كنودل «املا » اخلري حل  إنه

                                                           
 14ص ،2005 ،1ط يل ، الثقافية، اجلسور دار يتنية، ضرور، الدي  ملاذا: هوسنت. د (1)
 15 ص السابق املرج  (2)
 16 ص السابق املرج  (3)
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 يبععل معع  إليععه أقععرب وحنعع  نفسععه بععه توسععوس مععا ونعلععم اإلنسععان لقنععاخ ولقععد-
 .الوريد

 .منوعا  اخلري مسه وإذا وعا ج  الشر مسه إذا هلوعا  خلق اإلنسان إن-

 .سعى ما إال لإلنسان لي  نأو-

 .وماهيته؟؟ طبيعته جوهر هو ما املخلوق، هذا هو ما: مطرويا  السيا  ويبقى

 السععنوات، لعظنععة بالنسععبة حمععدود، فهعع  -ىسععنر كنععا– اإلنسععان عظنععة رغععم
 .مسنون ن  م  بل تراب، م  يفنة جوهره يف اإلنسان ويبقى

 ..إخل واملوت والصواعق وال اكني ال الز  الطبيعة قوى يواجه أن له وكيف

 ذلع   يف مثلعه  فعان  عليهعا  ما كل: ،ك فر ىتتالش موقوتة آنية األرض على ويياته
 .والدود ةالرم إنسان... البهائم مثل

 مضعيئة،  مشعرقة  زاهيعة  صعور،  هنال  لإلنسان الكئيبة الصور، هذه مقابل ولك 
 .القرت، ترهقه واآلخر مشرق أيدها -وجهني ذو -جانوس ك سطور،– واإلنسان

 مهنعة  وتكليفعه  املالئكعة  على وتفضيله اإلنسان اهلل تكريم قصة القرآن ذكر ولقد
 تهصورف أجلها م  خلق اليت الشريفة األمانةو اخلطري، املهنة هذه وم  األرض، إعنار

 صععد  عظنتعه  علعى  والرسو  السناء، يف اجملد له الذ  اهلل طبيعة تقارب أن ميك  ال
 .اهلل م  أدنى أو قوسني قاب وكان السناء إى

 :له اهلل قا  رؤيته تعاى اهلل م  طل  عندما موسى وسيدنا

 جتلعى  فلنعا  تران ، فسوف مكانه استقر فإن اجلبل إى انظر ولك  تران  ل  إن 
 .صعقا  موسى وخر دكا  جعله للجبل ربه

 التورا، يف ه  عنا جذريا  ختتلف القرآن يف اهلل فصور، لذل 

  صورته على اإلنسان اهلل خيلق وم ش ء كنثله لي 

 اجملععا  افسععحوا الطريععق، افتحععوا الطريعق  افتحععوا: اتخامععاحلا أيععد قععا  كنعا  أو
 .الطريق يف ماش وهو املالئكة تتقدمه اليت اإلنسان ع  تعبريا  اهلل لصور،
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 احلدود يف ولك  البشرية الطبيعة يف وحمدود، حمصور، ليست اإلنسان فواقعية
 ويوسعوس  الشجر، م  ي كل أن إى دفعته اليت الطبيعة هذه إى أشرنا وقد األخالقية،

 أداء يف واستنر به،ر عليه تاب لقد بل خطيئة، ليست الوسوسة هذه لك  الشيطان، له
 .األرض وإعنار السناء رسالة

: اليهوديعة  يف نراها كنا ةنيجس ليست واخلطيئة واض ، اإلسالم  التفاؤ  فهنا
 يف فالفسععاد «51/7/ املعع امري/ أمعع  بعع  يبلععت وباخلطيئععة صععورت بععاإلثم ذا انععأ اهعع

 أن تهباسعتطاع  وكعان  باخلطيئعة  آدم أغعرق  «الشعيطان  رم » والثعبان وتام كل  اليهودية
 معع  خععاب وقععد زكاهععا معع  أفلعع  قععد: هقععدر يصععو  فاإلنسععان اإلسععالم، يف أمععا يععرفض،
 هائلعة  رهيبعة  قعوى  م  فيه تعاى اهلل خلق وما العظيم الشاس  العام هذا ويف دساها
 :التالية األسئلة توجيه األجدى م  يبدو فيه، يعيش أن لإلنسان منحه وما

 طبيعععة حلقيقععة مغعع ى وذات القيععةخأ األكثععر الصععور، عناصععر مكونععات هعع  مععا
 .اإلنسان  والوجود اإلنسان

 غعري » رومانسيا  سيصب  لإلنسان تقديرنا أن سنجد اإلنسان  الضعف أنكرنا إذا
 األعلعى  إى التطلع   أن فسعنجد  الصعور،،  م  اإلنسان بعظنة اإلميان أزلنا وإذا ،«واقع 

 الواقعيعة،   عدد  العاطفيعة  أن فسعنجد  باخلطيئعة،  االععرتاف  وأزلنعا  وينحسعر،  سيرتاج 
 علعى  عائنعة  متفككعة  متقطعة غريبة تصب  احليا، أن فسنجد اإلهلية، األبو، أزلنا وإذا
 .البارد، الالمباال، م  حبر

 األرض إى يععيوب ثععم ،الروييععة بالطاقععات ليتعع ود السععناء إى صعععد الرسععو  إن
 نعل  العظعيم  و رسع الب يسنة أسو، اإلنسان رسالة وهكذا اإلنسان، خدمة يف يوظفها

 .اإلنسان ألخيه وخدمة للحيا، وبناء إعنارا  مانةاأل

 ونفخ اهلل سواه الذ  «اإلنسان» واجلوهران  العريض العنوان هذا ع  نكت  ماذا
 .رويه م  فيه

 الكعائ   هعذا  هو ما األمانة نل قبل الذ  الكائ  ذل  يقه تويف أن نستطي  هل
 .روالبح ال  يف ونله اهلل، كرمه الذ 
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 سععى ن بعل  وذاك، هعذا  مع   أكثعر  وذاك هعذا  كعل  القرآنيعة،  البانورامعا  عرضعت  لقد
 لإلنسعان  ال اهيعة  the Big picture: الكعبري،  الكليعة  بالصور، اإلمساك اإلمكان قدر
 .(1)املتقطعة الصور أيجار قطعة يا  يف وكنا اجمليد، القرآن  املشهد خال  م 

 جينع   عنعدما  الطائر فعلي كنا اإلهلية راماالد يف لإلنسان املختلفة املعان  جتن 
 مكونععا   الععبعض  بعضععها  إى ويضعععها وهنععاك  هنععا  معع   ال اهيععة الثقععاب  خيتععار  عشععه

 .العجي  مشروعه

 ولقععد عععا ، كععريم جميععد اإلسععالم أن دراسععتنا حمصععلة كانععت فقععد احلقيقععة ويف
 الوضععية  تالنظريعا  مع   مقارنعة  اإلسعالمية  اخللعق  نظريعة  جتليعة  يف كعبريا   جهعدا   بذلنا

 االقتصععادية املتقدمععة للظععروف ونتيجععة– فشععيئا  شععيئا  تكتشععف أخععذت الععيت احلديثععة
 سعلم  يف شع نه  مع   تعلع   وبالتعايل  الرفيععة  الذاتيعة  وقينعه  اإلنسعان  هعذا  -واالجتناعية

  .األساسية احلقوق له وتقرر واالعتبار القيم

 العنظم  ورائعه  ومع   نفسعه  اإلنسان م  باعرتاف اإلنسان تعل  احلديثة فالنظريات
 فهععو العععاملني رب أمععا تسععل ، أن بإمكاهنععا متععن  الععيت الععنظم هععذه ولكعع  االجتناعيععة،

 .منحه يسل  أن سواه أيد يستطي  ال والذ  واملكان ال مان خارج دياألو الواه 

: قينة إى الفرد يرمة حتويل فيها يتم اليت اللحظة يف: Walker Percy يقو 
value القينععة هععذه لنعع   ضععخنة عنليععة هنالعع  تكععون :devaluation ،قععد املعطععا 
 .(2)ذل  قبل أجن ت

 .(3)اإلنسعععان كرامعععة عععع  تحعععدثت يعععديثا  أخعععذت الدوليعععة املعععيمترات كانعععت وإذا
 لسعان  علعى  العظعيم  النبع   كعان  منعذ  اجملعد،  ذيعو   جيعر  أخذ الكريم القرآن يف فاإلنسان
 .حمند األمني إذن يف ج يل األمني

                                                           
 متقطعععة صععور مجعع  هعع  مآهلععا عليهععا امسهععا يععد  كنععا puzzl «بعع  ال» املتقطعععة الصععور أيجيععة (1)

 األج اء ضم م  ناشئة إمجالية بصور، الظفر أجل م  بعضها إى وضنها
 48 ص ضرورية يتنية الدي  ملاذا: مسي  هوسنت. د (2)
 45 ص ،967 الكت ، عام القاهر،، القانون، سياد،: عصفور حمند. د (3)
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 تعععاى اهلل معع  الكلعع  وجععوده اسععتند اإلنسععان أن يقععرر سععالمفاإل احلقيقععة، ويف
 القليعل  مع   انطالقعا   الكثري وراء اللهاث فتحاو  الوضعية النظريات أما البار ، اخلالق
 بدايعة  يف كعان  الكعون  وأن تصعاديف  بشعكل  الكعون  يف ظهعرت  احليعا،  أن تعرى  فه  األقل،
 .(1)والوع  اإليساس م  جمردا  أمره

 اإلنسععان رو  هعع  وهععا القععرآن، يععروف معع  يععرف كععل يف والبهجععة ،السعععاد أن ذلعع 
 يعده  يف كانعت  صعحاب   عع   نسعن   وحنع   وسعرور،  وهبجعة  فعر   بكل اآلخر، احليا، تستقبل
 يتعى  يقاتعل  أيعد  معركعة  يف انعدف   ثعم  ي كلعها  يتعى  ينتظعر  وم هبعا،  فرمعى  التنعر  م  يفنة

 عع   نعتكلم  هل بذل ؟ تيم  ديثةاحل العلنية النظريات هل: هو املطرو  والسيا  استشهد،
 هععذا علععى ويياتنععا وجودنععا معنععى ومععا خلقنععا، ملععاذا ،وهععدفها فحواهععا وععع  احليععا، مغعع ى
 .الكوك 

 هععذه لكعع  «فرويععد قععا  كنععا» النتنععة احلامضععة التفايععة حتليععة احلداثععة حتععاو 
 .اإلسالم  التصور يف هبية مستساغة الطعم عذبة التفاية

 راضعية  ربع   إى أرجعع   املطنئنعة  العنف   أيتها يا» يالباط السالم هذا جند إننا
 يشععد اخلالععد األبععد  والتععوق والنورانيععة، قاإلشععرا هععذا معع  جنعع  إى جنبععا  «مرضععية
 .وإرضائه رضاه يف للظفر اهلل إى دوما  اإلنسان

 اإلسعالم ،  التصعور  يسع   اإلنسعان  يف تت صعل  الذاتيعة  الكرامعة  هاتي  جند إننا
 .يياته ن   م  إال منه ن عها ميك  وال حلياته مرادفة فه 

 أن بععد  اإلنسعان  مع   احليعا،  حنعو  والشعوق  والظفعر  البهجعة  العلنويعة  سعحبت  لقد
 تنطلعق  العيت  التطعور  نظريعة  مع   العكع   وعلعى  الريعا   هتعذرو  هشا  يسابيا  رقنا  يولته
 أن قبعل  اإلنسعان  علعى  والسعرور  ال هعور  تعرش  اإلسعالمية  اخللق فنظرية العلنوية منها
 .احليا، هذه على عينيه ت يف

 اسععتجالء -ثقيلععة غعري  ولكعع  خفيفعة  غععري ملسععات يف– اآلتيعة  الصععفحات يف سعنحاو  
 يف حيتلعه  العذ  مركع ه   واسعتجالء  معانيعه  وتلنع   آفاقعه  ويعدث  القرآنع   اإلنسان موضو 
 .الوجود

                                                           
 49 ص السابق املرج : مسي  هوسنت. د (1)
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 األول الفرع

 «وحواء آدم» «اإلنسان خلق»

: والت سععي  اإلشعععا  ونقطععة تععابالك يف ال اويععة يجععر البحعع  هععذا اعت نععا لقععد
institmtioanlisaion  القدر، ومسارب خيوط مجا  منها وتنبثق تشتق الذ.  

 أ – هلعا  تيسع   احلعدي   العصعر  يف العلعوم  كافعة  وذهبعت  هنعدت  لقعد  الواق  ويف
 وصخور لبنات مجا  عليه يشاد الذ  الصل  اجلوهر ع  األسباب سلسلة يف -تفتش

 .الكتاب مفاصل  مج الذ  والصن  املوضو 

 اخللعق  قصعة  يف وجعدناه  هعذه  ال اويعة  يجعر  عع   اإلسعالم   بنائنعا  يف فتشنا وإذا
 إن بعل  اإلسعالمية،  والعلعوم  االنرتبولوجيعا  كافعة  انطلقعت  فننها ويواء، آدم وخلق األوى
 .اإلنسانية واحلقيقة اإلنسان هو يي  م  البشر  اجلن  ميثل الصوفيني عند آدم

 الكلعع  العقععل أن يععرى -الصععوفيني أيععد وهععو– خسععرو رفناصعع ذلعع  ععع  وفضععالا
 هعذه  يف وحنع   «املعنى يواء» املعنوية يواء تسنى الكلية النف  وأن املعنو  آدم يسنى
 اإلنسعان  أن ه  بعيد،، نتائج ترت  رؤية أمام بل مرسل، جمرد كالم ييا  لسنا الرؤية
 وعععع  يسععع – األشعععياء أصعععل جيععععل معععا وهعععذا اهلل، رو  نفخعععه مععع  إنسعععان مطلعععق

 استشعرفه  معا  وهعذا  حمعدد،،  والت امعات  يقوقعا   تفعرض  العيت  بعالقيم  غنيعا   -األصوليني
 :يقعو   لديه، باملواطنني يوصيه  فالتخ األشرت مصر يف واليه إى كتابه يف عل  سيدنا
 أن ذل ، كل م  ويتض  اإلنسانية، يف ل  نظري أو الدي ، يف ل  أخ إما قسنان، الناس
 عع   نكشعف  أن علينعا  يتوجع   لعذا  اإلسعالمية،  الدراسات يف وايد، تك  م آدم يقيقة

 .هذه احلقيقة

 :اآلتية الفرو  إى البح  هذا نقسم وهكذا
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 األول املطلب
 آدم ماهية

 احملنديعة  للحقيقة الوجود يف األسبقية يعط  األيادي  بعض أن إى ونشري هذا
 أساسعع  بشععكل لصععوفيونا اعتنععدها الععيت الروايععة معع  ذلعع  علععى أد  ولععي  أدم، علععى

 بني وآدم نبيا  كنت» «ص» قا  الرويية، للحيا، التجل  ظاهر، إليها باالستناد وفلسفوا
 ذلع   ععدا  وفينعا  ،(1)آدم قبعل  الكليعة  الروييعة  صعورت   يف احلعق  جتلى أ : والطني املاء
 وحيععدد جهععة، معع  آدم ماهيععة يبلععور مويععد توجععه يف تصعع  األياديعع  أغلبيععة أن جنععد
 .آخرى جهة م  البشر وبني بينه قيقيةاحل الصلة

 أوردهعا  العيت  الروايعات  أن نرى سابقا  إليها أشرنا اليت النظر وجهات لكل وخالفا 
 اإلنسععان ه ويعتعع آدم بعع بو، يعععرتف «ص» حمنععدا  أن تثبععت وغريهععا والبخععار  مسععلم
 أنععا»: «ص» حمنععد قععا  الوجهععة هععذه يف مجعععاء، اإلنسععانية منععه احنععدرت الععذ  األو ،
 .(2)«مشف  وأو  شاف  وأو  الق  عنه ينشق م  وأو  القيامة يوم آدم ولد سيد

 أنعا  فإمنعا  غضعيب،  يف لعنتعه  أو سعببته  أمعيت  مع   رجعل  أميا»: آخر موض  يف وقا 
 .(3)«تغضبون كنا أغض  آدم م 

 ذلعع  بعععد انتقععل ثععم آدم، إى الشخصعع  انتنععاءه يععدد حمنععدا  أن هنععا واملاليعع 
 أذهع   قعد »: قولعه  مع   يتضع   كنا ،به األعم بصور ا الناس القةع توضي  يف ليتوس 

 آدم، بنعو  والنعاس  شعق ،  وفعاجر  تق ، ميم  باآلباء، وفخرها اجلاهلية عبية عنكم اهلل
 .األبو، مرك  يتبوأ آدم أن يعي وهذا ،(4)«تراب م  وآدم

                                                           
 292 ص سابق مرج  «احلكم نصوص» الدي  حم  عرب  اب  (1)
 59 ص الساب  اجل ء 8-5 اجمللد سابق، مرج  «الصحي » مسلم ابور ،يسالن (2)
 األوى، الطبععة  مصعر،  وأوالده احللعيب  البعاب   مصطفى مطبعة مكتبة ،«السن » سلينان داوود، أبو (3)

 1952 تاريخ ،519 ص األو ، اجل ء
 ريعاض  احلعاج  لصعايبها  اإلسعالمية  املكتبعة  «الرتمذ  سن  وهو الصحي  اجلام » حمند الرتمذ ، (4)

 تاريخ بال /735 ص /اخلام  اجل ء/ شاكر حمند أند وشر  حتقيق الشيخ،
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 صععي  احلععدي  يف النععاس إى املوجععه اخلطععاب أن إى نشععري أن املفيععد معع  ولعلععه
 «آدم بنعو  والنعاس » «..آدم بنعو  فجعاء ...» «آدم بنعو  أنعتم » الصعلة  هعذه  عع   ليعع   مبعظنه

 .«آدم الب  كان ولو»

 كنا «اإلنسان بي» صيغة -وايد، مر، -يستعنل م -نعلم ما وفق– أنه واملالي 
 .(1)«اإلنسان بنو» ب معنونة كت  ظهرت يي  احلدي  االجتاه يف نرى

 وبالتععايل اآلدمعع ، اإلنسععان  التععاريخ ربععط إى -نععارأي يف– يهععدف التوجععه وهععذا
 بصعور،  ختتلف واليت النبو ، احلدي  يف وبالتايل آدم، عنها صدر اليت اإلهلية باإلراد،
 .احلديثة احلضار، يف اإلنسان لدراسة املنطلقات ع  جذرية

 

 الثاني املطلب
 حواء ماهية

 .«يواء» على بكليتها تنص  النصوص م  يشد النبو  احلدي  يف يوجد

 وبعضععها منععه، خلقععت الععذ  التكععويي العنصععر إى يشععري النصععوص هععذه بعععض»
 .عنه صدرت الذ  املصدر يعني اآلخر

 عع   بلغعه  فينعا  إسعحاق  اب  أورده ما التكويي العنصر على الدالة النصوص فن 
 النعوم  آدم علعى  تععاى  اهلل ألقعى »: قعا   عبعاس  بع   اهلل عبعد  منهم وغريهم، الكتاب أهل
 نعائم  وآدم يعواء،  منه وخلق حلنا  مكانه وألم األيسر شقه م  أضالعه م  ضلعا  أخذو

 .(2)«..إليها فسك  وروي  ودم  حلن : فقا  جنبه إى رآها استيق  فلنا

                                                           
 زهعري  العربيعة  اللغعة  إى ترمجعة  By peter Farb فعارب،  بعيرت  ميلفعه  االسم هبذا ظهر كتابا  انظر (1)

 كويت املعرفة، عام سلسلة م  67 قنهر الكرم ،
: الشع ء  بععض  خمتلعف  بلف  إمنا أيضا  املعنى نف  عباس اب  ع  الط   تاريخ يف ورد: البخار  (2)
 نائم السالم عليه وآدم حلنا  مكاهنا وألم األيسر شقه م  «آدم أ » أضالعه م  ضلعا  «اهلل أ » أخذ»

 «إليهععا يسععك  امععرأ، فسععواها يععواء زوجتععه تلعع  ضععلعه معع  تعلععى اهلل خلععق يتععى نومتععه معع  يهعع  وم
 52 ص /األو  اجل ء/ سابق مرج  «وامللوك األمم تاريخ» حمند الط  ،



59 

 ويشعة  فيهعا  ميشع   فكعان  اجلنعة  آدم وأسعك  ... »: أيضعا   مسععود  ابع   ع  ويروى
 خلقهعا  قاععد،  امعرأ،  رأسعه  عند فإذا فاستيق  نومة فنام إليها يسك  زوج م  له لي 
 .(1)«إيل لتسك : قالت خلقت؟ وم: قا  امرأ،،: فقالت أنت؟ م  فس هلا ضلعه م  اهلل

 ضعل ،  مع   خلقعت  املعرأ،  إن»: تقعو   البخعار   أوردهعا  هرير، أب  ع  رواية وهناك
 أعععوج يعع   م تركتععه وإن كسععرته تقينععه ذهبععت فععإن أعععاله الضععل  يف شعع ء اعععوج وإن

 .(2)«بالنساء فاستوصوا

 والطعني  املعاء  مع   آدم خلق اهلل إن»: قوله «ص» حمند ع  «الكايف فرو » يف وورد
 وه نصع حف الرجا  يف النساء فهنة آدم م  يواء وخلق والطني، املاء يف آدم اب  فهنة
 .(3)«البيوت يف

 الرجعل،  منعه  تكعون  العذ   عينه هو للنرأ، التكويي العنصر أن تقدم مما لنا يتبني
 أ » اعرتافه أضفنا وذا آدم، م  الش ن هو كنا مباشر، اإلهلية اإلراد، ع  صدرت اوإهن
 القعو   أمكننعا  ،«كيانعه  مع   أ » ورويعه  ودمعه  حلنعه  م  ب نه هلا والواض  الصري  «آدم

 ميكع   العذ   الغالع   الطعاب   أن نرى أخرى، جهة وم  اإلنسانية، النايية م  بتكافئهنا
 ييعا،  يف فعرا   لسعد  كعان  يعواء  «خلعق » مع   الغايعة  نوك  يظهر النصوص م  استشرافه

  .لذا ا يك  م أ  آدم،

 كنعا  حبعواء  النعاس  تربط صيغة أية األيادي  يف جند م التوجه هذا م  واتساقا 
 بعالطب   يعرد  فإنعه  -جنعده  م ما وهو– هذا م  ش ء ورد وإذا آلدم، بالنسبة الش ن هو

                                                           
: قعا   املعنعى،  نفع   يفيعد  معا  «التاريخ يف الكامل» كتاب يف األثري اب  وروى /52ص/ نفسه، املرج  (1)
 عنعد  فإذا واستيق  نومه فنام إليها، يسك  زوج له لي  فردا  فيها ميش  كان اجلنة آدم أسك  فلنا»

 قالعت  خلقعت؟  وم: قا  امرأ،: قالت أنت؟ م : فقا  فس هلا ضلعه م  اهلل خلقها قاعد، امرأ،، رأسه
 20 ص األو  اجل ء/ سابق مرج  «..إيل لتسك 

 161 ص /األو  اجل ء /سابق مرج  «الصحي » حمند البخار ، (2)
 أكع   علع   عليه وعلق صححه األخوند  حمند الشيخ بنشره عي «الكايف» الفرو  حمند، الكليي، (3)

 ه1378 تاريخ /337ص /اخلام  اجل ء/ سلطان  بازار طهران، الغفار ،
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 تارخييا  م را  شكل -مر كنا– ضلعه م  أو آدم م  كخلقها غريه أو هذه كل آدم، مبعية
 .(1)وأفضليته املرأ، على تعاليه رولظه بعد، فينا الرجل وظفه

 عصياهننا بسب  منها طردا يتى إهلية بإراد، «اجلنة» يف ويواء آدم ظهر نإ وما
 آدم اهلل أسععك  فلنععا»: قععاال وقتععاد، جماهععد لسععان علععى ورد مععا وهععذا اإلهلعع ، األمععر
 وايعد،،  شعجر،  مثعر،  غري مثارها كل م  أرادا ما كل ي كال أن هلنا أطلق ةاجلن وزوجته
 يعا »: وقعا   الشعيطان  هلنعا  فوسوس ذريتهنا ويف فيهنا قضاؤه ولينض هلنا منه ابتالء
 هععذه ععع  ربكنعا  هناكنععا مععا»: وقعا   «يبلععى؟ ال وملع   اخللععد شععجر، علعى  أدلعع  هعل  آدم

 (2).«...أعظم لوسوسته يواء فعا ان وكان ،«بغرور فدالها»: اهلل قا  «الشجر،

 فيهعا  ايعتج  العيت  الروايعة  إليعه  تشعري  ما وهذا ،أيضا  إهلية بإراد، األرض إى وان ال
 .(3)«...اجلنة م  خطيئت  أخرجت  الذ  أنت موسى له فقا ... فيها وموسى آدم

 إى ذهبعوا  قومعا   أن «ص» الرسعو   عع   البخعار   يرويهعا  املعنى هبذا رواية وهناك
 غضعبا   غضع   ربع  »: علعيهم  ردا  «ص» فيقو  رهبم، عند هلم يشف  أن منه يطلبون آدم

 إى اذهبععوا نفسعع  نفسعع  فعصععيته الشععجر، ععع  وهنععان  مثلععه، بعععد وال مثلععه، قبلععه
 .(4)«غري 

 إى إشععار، ذلعع  ويف بععاخللود، طنعععا  اهلل، عصععيا ويععواء آدم أن نععرى تقععدم وممععا
 ذاتيعة  مببعادر،  تكع   م تلع   التنعرد  ن عة عدمال ورفض باحليا، التنس  اإلنسان ن عة
 مسعل   علعى  للسعيطر،  خاصعة  فاعليعة  لعه  تأعطيع  «آخعر  موجعود » إى أسعندت  بل منها
 .الناس بعض

 بعينعه،  فرد كل على التبعة ألقت بل ذريتهنا، إى تنتقل م ويواء آم خطيئة ولك 
 قععدمت روايعات ال أن فنجعد  املعصععية ارتكعاب  عع   انمسعيوليته  مبقععدار يتعلعق  فينعا  أمعا 

                                                           
 19 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل. د (1)
 21 ،20 ص سابق، مرج  «التاريخ يف الكامل» عل ، األثري، اب  (2)

 
 192 ص الراب ، اجل ء سابق، مرج  «الصحي » حمند، البخار ، (3)
 164 ص نفسه، املرج  (4)
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 األقعل  علعى  أو آدم إغعواء  يف احليعة  مع   أو إبلعي ،  مع   أسعهنت  العيت  هع   أهنا على يواء
 املصععاع  بعععض عليهععا اهلل فععرض هلععذا وهعع  منععه، للنعصععية لالسععتجابة أسععر  كانععت

 .وغريها والوالد، احلنل وصعوبة كاحليض

 

 الثالث املطلب
 (1)لإلنسان األوىل التكوينية األبعاد

 احلعدي   العلم بلغة يسنى ما أو لإلنسان، األوى التكوينية األبعاد  ع الكشف إن
 أو نوبعالك  اإلنسان عالقات لت سي  فقط لي  وهام، ضرور  -البيولوج  التكوي –

 مع   فيهعا  يشرتك اليت وتل  به، اخلاصة واخلصائص املي ات ولتعيني لتعيني بل باإلله،
 يشععغله الععذ   احلقيقعع املوقعع  ينيبتععع لنععا تسععنحان وتلعع  وهععذه األخععرى، الكائنععات
 م  والثقافية االجتناعية عالقاته معظم وتفسري وبت صيل جهة، م  الكون يف اإلنسان
  .ثانية جهة

 وسععنبدأ رويعع ، واآلخععر تععراب أيععدها: بعععدي  ذو كععائ  احلععدي  يف واإلنسععان
 .الرتاب  بالبعد

 

  الرابع املطلب
 الرتابي البعد

 وأن اخللق، نظرية على يرتك  احلدي  يف لكون  لبعدا أن سبق مما لنا بنيت لقد
 يركع   احلعدي   العلعم  نعرى  بيننعا  األخعرى،  الكائنعات  مجلعه  م  هلل خملوق كائ  اإلنسان
 واخلععالق اخللععق فلسععفة بععذل  مسععتبعدا  الصععرف املععاد  التطععور علععى الكععون  البعععد
 «النبعو   احلعدي  »  أ كليهنعا  أن نرى آن، يف واجلوهر  املبدئ  التباي  هذا ،ورغممعا 

                                                           
 سععةامليس ،1ط بععريوت، العربيععة، الفلسععفة مسععتقبل خليععل، أنععد خليععل. د أيضععا  ذلعع  يف يراجعع  (1)

 30 ص ،981 والتوزي ، والنشر للدراسات ةعياجلام



62 

 الكائنعات  منعها  تتكعون  العيت  األولية املاد، هو «الرتاب» أن على يتفقان «احلدي  العلم» و
 .اإلنسان فيها مبا األرضية

 ب دلة ذل  نوثق أن علينا يتوج  لذا بالذات، النبو  باحلدي  معنيون هنا وحن 
 الروايعات  تلع   ذلع   ىعلع  الدالة النصوص وأهم أوى م  إن إليه، ذهبنا ما صحة تيكد
 قبضعة  مع   آدم خلعق  اهلل إن»: قولعه  «ص» الرسو  ع  األشعر  موسى أبو يرويها اليت
 واألبعيض  األنعر  منعهم  جعاء  األرض، قعدر  علعى  آدم بنعو  فجعاء  األرض، مجيع   مع   فيها

 .(1)«والطي  واخلبي  واحل ن والسهل ذل ، وبني واألسود

 .(2)«تراب م  خلق دموآ آدم بنو الناس»: «ص» قا  آخر موض  ويف

 معع  أكثعر  يف القعرآن  بعه  جعاء  معا  مع   تامعا   اتسعاقا   يتسعق  املعنعى  هعذا  أن واملاليع  
 لإلنسعان  األو  التكعوي   البععد  بع ن  القو  ميك  لذل  وتبعا  ،(3)شكل م  وب كثر موض 
 سعيكون  العذ   النعهائ   الشعكل  يعد دحت يف البارز أثره البعد هلذا أن ش  وال الرتاب، هو

 صععور، بععه تكتنععل الععذ  اآلخععر البعععد ععع  البحعع  يسععتل م مععا وهععذا نسععان،اإل عليععه
 .(4)اإلنسان

 

 الروحي البعد: األول البند

 معع  وتوثيقععه إثباتععه السععهل معع  الرويعع ، البعععد أن إى «أوال » نشععري أن بنععا جيععدر
 ويف أعععم، بوجععه ماهيتععه معع  التحقععق يف تكنعع  املشععكلة إمنععا النبععو ، احلععدي  خععال 

                                                           
 /525ص /األو  اجل ء/ سابق مرج  «السن » سلينان، داود، أبو (1)
 297و296ص /اخلام  اجل ء/ سابق مرج  «التاج» عل  منصور ناصيف،:و
 الثععان  اجلعع ء القععاهر،، القععدس، مكتبععة «لبععاساإل وم يععل اخلفععاء كشععف» إمساعيععل، ، العجلععون  (2)
 336/1922ص/
 12: آية: امليمنون سور، «طني م  ساللة م  اإلنسان خلقنا ولقد»: تعاى قا  (3)

 10: آية:  احلجر سور، «مسنون ن  م  صلصا  م  اإلنسان خلقنا ولقد »: تعاى وقا 
 28 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل. د (4)
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 يف ورد أنعععه هعععو ذلععع  يف والسعععب  أخعععص، بوجعععه عنعععها صعععدر العععيت ةفيعععالكي معرفعععة
 الصعع   مع   اتيع اغل ومتنوععة،  عديعد،  مععان  علعى  وأطلعق  خمتلفعة،  ب شعكا   «احلدي »

 أمعام  نععرض  أن املفيعد  م  يكون وقد األمور، هذه يو  يامسة بنتيجة خنرج أن علينا
 لسعان  يف منظعور  ابع   أرودهعا  معا  وفعق  إليهعا،  أشعرنا  العيت  الصعور،  تل  مضنون القار 
 .(1)العرب

 يف األو  البععععد ألن وذلععع  األهيعععة، بععال   أمعععرا  «آدم» إى الععععود، يف رأينعععا ولقععد 
 البعععد يف الشعع ن وكععذل  مععر، كنععا مباشععر، إهليععة بععإراد، «الععرتاب» معع  صععي  اإلنسععان
 إن»: «ص» بقولععه ذلعع  وثععق مباشععر،، «إهليععة بنفخععة» لإلنسععان يصععل فلقععد الرويعع 
 أنت: فقا  آدم اهلل ف راه اجلنة، م  ونفسه أخرجنا الذ  آدم أرنا ارب،  : قا  موسى
 األمسعاء  وعلنع   رويعه،  مع   في  اله نفخ الذ  أنت: قا  نعم،: آدم له فقا  آدم؟ أبونا
 التكعويي  البععد  أن علعى  يعد   هنعا  الظعاهر  واملعنى ،(2)«ل  فسجدوا املالئكة وأمر كلها،
 .ذاته م  أ  اهلل رو  م  انبثق نسان،اإل صور، به اكتنلت الذ  الثان 

 وذلع   اإلنسعان،  لذاتيعة  املبعدئ   التشعكيل  يف بالغعة  أهيعة  البععد  هلعذا  أن ش  وال
 جهعة،  مع   إنسعان  هعو  يي  م  اإلنسان لقينة واألساس  األويل التقويم يف يدخل ألنه

 ذاهلع  وفقعا   فاإلنسعان  أوضع   بعبعار،  أو أخعرى،  جهعة  مع   حتقيقهعا  إى يصار وكإمكانية
 اليت املرايل إى يشري آخر، موض  ويف اخلالق م  والتكريم األصالة أعط  قد املنظور
 ذلعع  ويف الدقععة، بالغعة  مريلععة يف فيعه  الععرو  نفععخ فيع ت   تكوينععه إبعان  اجلععنني يف ميعر 

                                                           
 والعنف   العرو  : األنبعار   بع   بكعر  أبعو  قعا  : ي ذالتهع . األروا  واجلن  ويين ، يذكر النف ، الرو ، (1)

 أمعر  مع   العرو   قعل  العرو   عع   ويس لون : التن يل ويف العرب عند مينثة والنف  يذكر أنه غري وايد،
 رب ، أمر م  الرو  قل: قوله يف قا  أنه الفراء ع  ورو ... النف  ييا، به ما إنه الرو  وت ويل رب ،
 اهلل خيع   م اإلنسعان،  بعه  يععيش  العذ   هعو  والعرو  : الفراء قا  تعلنونه، ال أنكم أ  رب  علم م : قا 
 نفخعه  العذ   فهعذا  روي ، م  فيه ونفخت: وجل ع  وقوله: قا  العباد علنه يعط وم خلقه م  أيدا 
 العذ   النف  هو إمنا الرو  يقو  اهليثم أبا ومسعت: قا  عباده، م  أيدا  علنه يعط م وفينا آدم يف

 يتنفسه
 528ص ، الثان  اجل ء سابق، مرج  «السن » سلينان داود، أو (2)
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 يكعون  ثعم  ذلع ،  مثعل  علقعة  يكعون  ثعم  يومعا   أربععني  أمعه  بط  يف جين  أيدكم إن»: يقو 
 .(1)«الرو  فيه ينفخ ثم.. ذل  مثل مضغة

 تسعن   ال حبيع   والغنعوض  اإلهبعام  مع   افيهع  لإلنسان البيولوجية النظر، هذه إن
 بعض يفعل كنا -اجلنني فيها مير اليت التكوينية للعنلية دقيق تصور أ  نطر  ب ن لنا

 تعدخلت  العيت  ه  املباشر، اإلهلية اإلراد، أن على الت كيد سوى ،(2)اإلسالميني املفكري 
 يف ياليع   معا  عكع   وهذا النهاية، ويتى البداية م  وتوجيهها العنلية تل  تسيري يف

 .العنليعة  لتلع   العذات   التطعور  تتب  على جانبها م  تصر اليت االنرتبولوجية الدراسات
 الشعكل  هعو  بعل  العذات ،  التطعور  ذلع   نتعاج  -بعه  اعرتفعت  أن– «الروي » البعد أن وتعت 
 .(3)املاد  للتطور األرقى

 يلعو   مبجعرد  إنسعانيته  علعى  يعاء  «احلعدي  » إنسعان  أن القعو   ميكع   ل لذ وتبعا 
 ضعوئها  علعى  يصعار  اليت املعطيات أساس يف تدخل الفكر، هذه أن ش  وال فيه، الرو 
 يتوجع   -واألهيعة  التعقيعد  طعاب   ت خعذ  -واملسعالة – ولعذل   بععد  فينعا  اإلنسعان  تقويم
 ثعم  ومع   اإلنسعان  يف الرويع   البععد  يقيقعة  تقصع   علعى  املستطا  قدر نعنل أن علينا
 .النف  وبني بينه الصلة يقيقة ع  البح 

 

 والعقل والنفس الروح إشكالية: الثاني البند

 :أدناه يتبني كنا املواضي  هذه هنا وسنتناو 

 :الرو  إشكالية: أوال -

                                                           
 161ص /الراب  اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » إمساعيل حمند البخار ، (1)
 اإلسعالم  جمنوععة » ضن  م  «املعاصر واإلنسان اإلسالم يف اإلنسان» الغي، عبد عبود،. د: راج  (2)

 بعدها وما 17 ص/1978 /األوى الطبعة /عرب ال الفكر دار -الراب  الكتاب «العصر وحتديات
 إى احلععدي  العلععم نظععر وجهععة بععني أساسعع  فععارق يوجععد أنععه إى نشععري أن هنععا، املفيععد معع  ورمبععا (3)

 الععذ  الطبيععع  بععالتطور ت خععذ فععاألوى النبععو ، احلععدي  معع  املسععتقا، النظععر وجهععة وبععني اإلنسععان
 الوجعود  يف األفضعلية  وتعطع   الشعرط  هذا تلغ  انيةالث بيننا األعلى يف األدنى وجود ضرور، يشرتط
 لألعلى
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 أعععي اإلنسعان  معع  اجلانع   هععذا أن إى شع ء  كععل وقبعل  «أوال » اإلشععار، بنعا  جتعدر 
 والتنحعيص  للعدرس  أخض  ما لكثر، املشكل طاب  -ال م  ع – اكتس  الروي  دعالب
 احلععدي  العصععر بفالسععفة وانتععهاء اليونععان، فالسععفة معع  ابتععداء الفالسععفة، قبععل معع 

 متعارضعععة الصعععدد هعععذا يف آراؤهعععم وكانعععت ،...الوسعععطى العصعععور بفالسعععفة ومعععرورا 
 يعرتفعون  والعذي   يهينف م  ومنهم وجوده يثبت م  فننهم التناقض، يد إى ومتضاربة
 (1)ال أم سابق وجود له كان إذا وما مصدره، يو  خيتلفون بوجوده

 الرتباطه -التاريخ ع – املت ايد، األهية طاب  أخذ قد اجلان  هذا أن والظاهر
 ععو   ذلع   كعل  عدمعه،  أو اخللعود  قضعية  أعي بالذات اإلنسان  املصري بقضية املباشر
 وكعل  بعه،  الالئعق  االهتنعام  ينعل  م فهعو  النبو ، احلدي  يف «الرو » عدا ما بالغة، بدقة
 .حمض قرآن  بسياق، أتى قد كان الصدد، هبذا ورد الذ 

 ععد،  علعى  النبعو   احلعدي   يف يع ت   العرو   أن -الصعدد  هعذا  يف يطالعنعا  ما وأو 
 لو فيقولون القيامة يوم امليمنون جيتن »: قا  «ص» النيب ع  أن  رواه ما أوهلا: معان
 ائتوا فيقو ... بيده اهلل خلق  الناس أبو أنت فيقولون آدم في تون ربنا، إى فعنااستش
 .(2)«...لكم هنا لست فيقو  ورويه اهلل وكلنة ورسوله اهلل عبد عي 

 بعذكر  حتابوا»: «ص» قا  اجملاز، بصيغة «ص» الرسو  لسان على ورد ما وثانيها
 بني وم  القرآن، وهو هلم ييا، فيكون ن،ويهتدو اخللق به حييا ان أراد ،(3)«ورويه اهلل

 .(4)«ج يل» و «الرنة» و «الوي » معنى أيضا  الرو  عليها أطلق اليت املعان 

                                                           
 للطباععة  املععارف  دار «عشعر  الرابع   القعرن  مععارف  دائعر، » فريعد  حمنعد  وجد ، الش ن، هبذا راج  (1)

. د وراجع   رويع  /كلنة/ بعدها وما 322ص /1971 /الثالثة الطبعة الراب  اجمللد /بريوت /والنشر
 23 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل

 217 ص /السادس اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » إمساعيل، حمند البخار ، (2)
 حتقععق الكويععت يكومععة مطبعععة «القععاموس جععواهر معع  العععروس تععاج» مرتضععى، حمنععد ال بيععد ، (3)

 /1969/السعادس  اجلع ء  /فعراج  أنعد  الستار وعبد سعيد مجيل. د ومراجعة نصار، يس  الدكتور
 رو : كلنة /408 ص

 .البح  هذا م  /25 ص /األو  الفصل /األو  الباب انظر (4)
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 العرو   نإ قو ال فينكنه عنها، ردص اليت والكيفية مصدره بتعيني يتعلق فينا أما
 لمرايع  مع   معينعة  مريلعة  يف اجلعنني  جسعد  يف ويعل  مباشر، اإلهلية اإلراد، ع  صدر
 يف الشع ن،  هبعذا  املاض ، يف سائد، كانت اليت املفاهيم م  يتعارض املفهوم وهذا منوه،
 كعان  اجلسعد  يف يلولعه  قبعل  العرو   بع ن  يقضع   العذ   األفالطعون   املفهعوم  ذل  مقدمة
 طبيععة  بوضعو   تعكع   هامعة  نتيجعة  يتضعن   ذاتعه  يعد  يف وهعذا  املثعل،  ععام  يف يعيش
 مع   حمعدد  أخالقع   موقعف  مع   عليهعا  يرتتع   ومعا  جهة م  واجلسد الرو  بني العالقة
 .ثانية جهة

 أن حبيع   السعرية  مع   بإطعار  أييطعت  أهنعا  فعاملالي   الرو ، ماهية يي  م  أما
 أد  ولعي   البشعرية،  العقعو   إدراكهعا  عع   تعج  حمضا  إهليا  ش نا  اعت ت هبا اإلياطة

 بيننعا : قعا   عبعاس  بع   اهلل عبعد  لسان على البخار  أوردها اليت الرواية م  ذل  على
 بعضععهم فقععا  اليهععود، مععر أن عسععي  علععى متكععئ وهععو يععرث، يف «ص» الععنيب معع  أنععا

 بشعع ء يسععتقبلكم ال بعضععهم وقععا  إليععه، رأيكععم مععا فقععا  الععرو ، ععع  سععلوه لععبعض،
 شعيئا   علعيهم  يعرد  فلعم  «ص» العنيب  ف مسع   العرو ،  عع   فسع لوه  سعلوه  فقعالوا  تكرهونه
 قعل  الرو  ع  ويس لون »: قا  الوي  ن   فلنا م ،مقا فقنت إليه، يويى أنه فعلنت
 .(1)«قليالا إال العلم م  أوتيتم وما رب  أمر م  الرو 

 عع   عبعاس  ابع   عع   ،أيضعا   البخعار   ذكعره  معا  فلنعر  أكثر، ذل  نوثق أن شئنا ذاإو
 ولعي   العرو ،  فيهعا  يعنفخ  يتعى  معذبعه  اهلل فعإن  صور، صور م »: يقو  «ص» الرسو 
 فقعط،  بصعدده  حنع   معا  يعدعم  معا  «احلدي » هذا م  ن خذ أن ويسبنا ،(2)«أبدا  بنافخ
 .اهلامة الغنية داللته نرتك وأن

 علعى  حمعا   فهعو  وبالتعايل  حمعض،  إهلع   شع ن  «العرو   نفعخ » أن تقعدم،  مما بنييتو
 يصعرها  علعى  إصعرار  هنعاك  بعل  ،أيضعا   عليعه  حمعا   بكنهعه  اإلياطة وكذل  اإلنسان،
 .اإلهل  علموال اإلهلية بالقدر، وربطهنا

                                                           
 109 ص /السادس اجل ء / سابق مرج  «الصحي » إمساعيل، حمند البخار  (1)
 93 ص /14 اجل ء سابق مرج  «الصحي » ابور سالني مسلم: و /108ص/ السابق املرج  (2)
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 تلع   علعى  «ص» الرسعو   رد يكع   م ملعاذا  وهعو : التايل التساؤ  نثري أن بنا وجيدر
 وجعود  ععدم  بع ن  املوضعو   لنف  تطرقوا مل  (1)البعض أجاب واضحا  أو حمددا  املس لة
 اإلجابعة  عع   «ص» الرسعو   أععاق  العذ   هعو  وغعريه  جسعد  وعلعم  طبيعة وعلم نف  علم

 التسعاؤ   ألن وخباصعة  الصعواب  ع  بعيد، -رأينا يف– دوتب اإلجابة هذه إن الواضحة،
 .واملعرفة العلم م  قدر على -معروف هو كنا– وكانوا اليهود قبل م  طر 

 علععى احملافظععة زاويععة أعععي أخععرى، زاويععة معع  مععراأل إى ينظععر أن فاألصعع  لععذا
 تنعا  ي سييد  غريه أو «ص» الرسو  قبل م  «للرو » ت ويل أ  ألن ،«اخلالق ويدانية»

 اإللعه  ألن جمعا   وهعذا  اهلل، ذات مع   ج ءا  «الرو » اعتبار: وه  ،رمقر شبه نتيجة إى
 خاصععة أعععي (2)هبععا نفسععه اهلل ميعع  خاصععة بعع هم يصععطدم وألنععه جهععة، معع  جيعع أ ال

 .التوييد

 وملوقعف  جهعة  م  «ص» الرسو  ملوقف -نعلم ما وفق– الوييد التفسري هو وهذا
 الععذي  ويتععى ثانيععة جهععة معع  املشععكلة لععنف  تطرقععوا  الععذي املسععلنني املفكععري  بعععض
 يصعابون  -املناسع   الوقت يف– نراهم الصدد هبذا قناعا م ع  اإلفصا  على أشرفوا
 كنخعرج  يتخذونه الذ  الرم   بالتعبري عنه فيستعيضون الصري ، النطق ع  بالعج 
 .(3)امل زق هذا م  للقرار وييد

 ونفخعت  سعويته  فإذا»: تعاى قوله أكده وصري  بني أمر اهلل إى «الرو » نسبة إن
 لإلنسععان، املالئكععة اهلل أسععجد هععذا «الععرو » أجععل معع  أنععه وبععني ،(4)«رويعع  معع  فيععه

                                                           
 باري ،سلسععلة بععريوت، عويععدات راتمنشععو «والععرو  والععنف  العقععل» اجلبععار، عبععد الععوائل ، راجعع  (1)

 .بعدها وما 89 ص /1982/ األوى الطبعة ،علنا  زدن 
 صععالته يف ألصععحابه يقعرأ  وكععان سععرية علعى  رجععالا بععع  «ص» العنيب  أن عائشععة ععع  البخعار   روى (2)

 فسع لوه  ذل  يصن  ش ء أل  سلوه فقا  «ص» للنيب ذل  ذكروا ارجعو فلنا أيد اهلل هو بقل فيختم
 البخعار ،  ،«حيبعه  اهلل أن أخع ه »: «ص» العنيب  فقعا   هبعا  أقعرأ  أن أيع   وأنعا  العرن   صعفة  ألهنعا  فقا 
 41 ص /التاس  اجل ء سابق، مرج  «الصحي » إمساعيل حمند
 24 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل. د وانظر

 كتابعه  يف والعقعاد  «العدي   معلعو  إييعاء » كتابعه  يف الغع ايل  انظعر  وغريها، والعقاد ،«الغ ايل» نقصد (3)
 «القرآن يف اإلنسان»
 30 آية: احلجر سور، (4)
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 هعذا  يف ينعدرج  آدم لعبي  (2)التكريم ولعل ،(1)األرض يف اهلل خالفة األخري هذا واستحق
 .النطاق

 آدم خلعق  اهلل إن»: «ص» قولعه  إى النظعر  ميكع   منعه  انطالقعا   املعنعى  هعذا  وضن 
: السعععالم عليعععه ملوسعععى قعععا  تععععاى اهلل إن»: أيضعععا  «ص» قولعععه وإى (3)«صعععورته علعععى

 ولعو  تععده  فلعم  فعالن  عبعد   معرض : قعا   ذل ؟ وكيف رب يا فقا  تعدن  فلم مرضت»
 .(4)«عنده وجدتي عدته

 «الضععنري» أن لنععا لتععبني والتنحععيص للععدرس وأخضعععناه األو  «احلععدي » ت ملنععا وإذا
 منعه  ننفعذ  أن اسعتطعنا  بعه  أمسعكنا  فعإذا  اللغع   مفتعا   مبثابة هو «صورته على» ب تضن امل
 «الضعنري » نرجع   أن فإمعا : هلنعا  ثال  ال أمري  أمام هنا وحن  نفعل، عبثا  وإال احلقيقة إى
 معع   القصععد  كععان  فععإذا  بالععذات  الثععان   ،«احلععدي  » قينععة  تتععهافت  السععياق  وهبععذا  آدم إى
  .تل  املشاهبة باب يف دخلنا قد أيضا  نكون «روي   م» هو «عنده وجدتي»

 نضن  يتى «بالذات احلدي » بإطار التحليل ت طري الصدد هبذا ضرور  أنه بيد
 .والضيا  الشطط عدم ألنفسنا

 مع  » ألن وذلع   والعيقني  بالثبات يتسم ال إليه ذهبنا ما أن دجن املنطلق هذا وم 
 لعياد، اهلل قبل م  فالدعو، وبالتايل نسان،إ هو يي  م  إنسان كل يف موجود «روي 

 فكعر،  إن ثعم  الصعاحلني،  أوليائعه  م  وليا  لكونه بل «روي  م ...»  فقط لي  «العبد»

                                                           
 «األرض يف خليفة جعلناك إنا»: تعاى قا  (1)
 سعور،  «خلقنعا  مع   كعثري  علعى  وفضلناهم والبحر ال  يف ونلناهم آدم بي كرمنا ولقد»: تعاى قا  (2)

 170: آية: اإلسراء
 32 ص الثام  اجل ء سابق،  مرج «الصحي » ابور ،سالني مسلم، (3)
 رب وأنعت  أععودك  وكيف رب يا قا  تعدن  فلم مرضت آدم اب  يا»: التايل الشكل على مسلم ورواه (4)

 مسعلم  «عنعده  لوجدتي لوعدته أن  علنت أما تعده فلم ضرم فالنا  عبد  أن علنت أما قا  العاملني
 تيسععري» الععرن ، عبععد افع ،الشعع ال بيععد ، /126-125 ص /16 اجلعع ء سععابق مرجعع  «الصععحي »

 342 /341 ص الثال  اجل ء/بريوت املعرفة، دار «الرسو  يدي  م  األصو  جام  إى الوصو 



69 

 «التوييعد » نظريعة  مع   تتسعق  ال سعابقا   إليهعا  أشعرنا  اليت بالصور، املشاهبة أو التجسيم
 (1).مر كنا

 «ص» العنيب  أن عبعاس  ابع   عع   البخعار   رواه معا  فلنر التوثيق يف زياد، شئنا وإذا
 أو  فلعيك   الكتعاب  أهعل  مع   قعوم  علعى  تقدم ن إ»: له «ص» ا قو الين  إى معاذا  بع 
 .(2)«تعاى اهلل يويدوا أن إى تدعوهم ما

 على اهلل يق ما أتدر  معاذ يا»: «ص» النيب قا : قا  معاذ روى آخر موض  ويف
 .(3)«يشركوه وال هيعبدو أن قا  أعلم، ورسوله اهلل قا  العباد؟

 منععذ– لععه معععد «احلععدي » يف اإلنسععان أن هععو اآلن، منععذ مالحمععه تظهععر والععذ 
 بشعكلها  باتعت  يسعلكها  أن عليعه  العيت  التعبديعة  الوجهعة  وإن هلل، عبعدا   يكون أن -البداية
 .وحمدود، لدينا معروفة العام

 سعبل  عع   البحع   إى غعريه و بعالغ ايل  دفععت  العيت  هع   احملاذير هذه أن رأينا ويف
 إى الغ ايل جل  فنثالا يد،إى  ولو أرضتهم اصطنعوها يلو  إى منها لينفذوا أخرى
 ال واليت اآلدم  هبا اختص اليت «الباطنية باملناسبة» ،«عنده وجدتي» ع  وع  الرتمي 
: قعائالا  «صعورته  علعى  آدم اهلل وخلعق » علعى  علعق  أنعه  يتى... الكت  يف تسطر أن جيوز

 فشععبهوا بععاحلواس، املدركععة الظععاهر، الصععور، إال صععور، ال أن ونالقاصععر ظعع  يتععى»
 .(4)«كبريا  علوا اجلاهلون يقو  عنا العاملني رب اهلل تعاى وصوروا، ومجعوا

 «رويعع  مع  ...»لعع    يكع   م اإلهلع   احلضععور أن «عنعده  وجعدتي » يف لنعا  تعبني  لقعد 
 ستعريأ نأ لنفس  وأجي   ،ذل نوثق أن علينا واآلن أوليائه، م  ويل العبد ألن بل فقط
 بتحقيععق إال للعبععد تنكشععف ال أهنععا يل يبععدو الععيت «اخلاصععة املناسععبة» الغعع ايل صععيغة
 النوافعل  على املواظبة وثانيهنا ،تاما  يكاما إ الفرائض يكامإ أوهلنا: أساسيني شرطني

 رىي ال أصب  اهلل أيبه وم  اهلل حمبة يكتس  يتى فيها واالجتهاد ال ائد، والطاعات
 .باهلل إال ميش  وال باهلل إال يسن  وال اهلل إال

                                                           
 7 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان. نود. د (1)
 140 ص /الساب  اجل ء سابق، مرج  «الصحي » إمساعيل حمند البخار ، (2)
 140 ص /نفسه املرج  (3)
 16 ص/الراب  اجل ء سابق، مرج  «الدي  علوم إيياء» حمند، الغ ايل، (4)
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 تقعرب  ومعا  بعاحلرب  آذنته فقد (1)وليا  يل عادى م : قا  اهلل إن»: «ص» يقو  ذل  ويف
 يتعى  بالنوافعل  إيل يقعرتب  عبعد   يع ا   ومعا  ،هعليع  افرتضعته  ممعا  إيل أيع   بشع ء  عبد  إيل

 هبعا،  يعبطش  العيت  ويعده  به، يبصر  الذ وبصره به، يسن  الذ  مسعه كنت أيببته فإذا أيبه،
 أنعا  شع ء  عع   تعرددت  وما ه،ذتألع استعاذن  وأن هتألعطي س لي وأن هبا، ميش  اليت ورجله
 .(2)«مساءته أكره وأنا املوت بكره امليم  نف  ع  تردد  فاعله

 ثعم  ف جعاب  اإلسعالم  عع   سع له  ثعم  ف جعاب،  اإلميعان  ع  اهلل رسو  ج يل وس  
 أن»: قعائالا  ف جعاب  -واإلسعالم  اإلميعان  بعني  ما اجلام  السر هوو– اإليسان ع  س له
 .(3)«يراك فإنه تراه تك  م وإن تراه ك ن  اهلل تبعد

 إنسعان  هعو  ييع   مع   اإلنسعان  اسعتحق  «رويع   مع  » بفضعل  أنه تقدم مما بنييتو
 وكانعت  الكائنعات  بقية ع  بسببها متي  واليت إليها أشرنا اليت االستحقاقات م  مجلة
 منععوط ذاتععه، يععد يف فععالرتق  الكنععا ، إى والنعع و  للرتقعع  إمكانيععة مبثابععة يضععا أ لععه

 إى باإلنسعان  ينع    «الرتابع  » البععد  بع ن  التعذكري  م  البعدي ، م  املتحد الكل باإلنسان
 .واالحندار الرتس 

 ألن «العرتاب » و «العرو  » ببععد   سعلفا   حتديعده  ميكع   ال احلقيقة يف فاإلنسان إذا 
 أيعدها  اعتناد أما الرتس ، أو للرتق  «إمكانية» أو «طاقة» مبثابة ها دي البع هذي 
 تسعل   تععد  م اهلل حنعو  الرتقع   وجهعة  ولكع   اإلنسعان،  بإراد، يتعلق فاألمر اآلخر، دون

                                                           
 إى يكلعه  فعال  أمعره،  سعبحانه  اهلل يتعوى  مع   وهعو  مفععو ،  مبعنعى  فععل : أيدها: معنيان له: الويل (1)

 سعععور، «الصعععاحلني يتعععوى وهعععو»: تععععاى قولعععه يعععد علعععى رعايتعععه دائنعععا  يتعععوى بعععل حلظعععة، نفسعععه
 وطاعتعه  اهلل عبعاد،  يتعوى  العذ   وهعو  الفاععل،  م  مبالغة يلفع: الثان  واملعنى ،196: آية/األعراف/

: وليعا   الويل يكون يتى واج  الوصفني وكال عصيان، يتخللها أن غري م  التوايل، على جتر  فعبادته
 السعراء  يف إيعاه  تععاى  اهلل يفع   ودوام واالسعتيفاء،  االستقصعاء  علعى  تععاى  اهلل حبقعوق  قيامعه  جي 

 521-520ص/ الثان  اجل ء ية،القشري الرسالة. والضراء
 /الرابععععععع  اجلععععععع ء/ املصعععععععرية، العثنانيعععععععة املطبععععععععة ،«الصعععععععحي » إمساعيعععععععل، البخعععععععار ، (2)

 /89ص/م1932ه،1351
 26ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل. د وانظر

 20 ص /األو  اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » إمساعيل، حمند البخار ، (3)
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 «اهلعو، » وبسعب   واإلنسعان  اإللعه  بعني  تفصل اليت العنيقة «اهلو،» بسب  الصاعد خطها
 لإلنسعان  أتيحعت  يع  حب باإللعه  اإلنسعان  عالقعة  مبوجبه يددت آخر توجه اعتند تل ،

 .الصعود ضرور، بذل  انتفت األرض، على وهو باإلله االتصا  إمكانية

 :اآلتية املاليظات نسجل أن نستطي  تقدم ما ضوء ويف

 جتعذير  يف أسعهم  قعد  اخللعق  فلسعفة  يف له عرضنا الذ  الثنائ  املنحى إن: أوال -
  واإلله اإلنسان بني تفصل اليت «اهلو،» تل  وترسيخ

 جنعد  أننعا  يتعى  الديي والبعد الكون  البعد بني أساسيا  تداخالا هناك إن: ثانيا -
 .الكون  البعد إطار يف سلفا  يددت قد الديي للبعد اإليديولوجية البنية م  الكثري أن

 باإللععه عالقتععه وإن كنععا عرضععية ليسععت اإلنسععان يف «الععرو » عالقععة إن: ثالثععا -
 لعبعض  اآلراء بععض  سعنثبت  العالقعة  هعذه  ولتوضي  الصفاتية، طاب  أخذت اإمن ثابتة،

 .(1)الصدد هذا يف اإلسالميني املفكري 

 أسعاس  علعى  العالقعة  حيعدد  أن فيعه  حيعاو   (2)مشعران  مصعطفى  للدكتور: األو  الرأ -
 علععى A نقطععة وجععدنا الشععن  أخععذنا لععو»: فيقععو  لععه، اختيارنععا وقعع  وهلععذا العلنعع ، املفهععوم
 A خعارج  قليلعة  ملعينرتات  بعد على ،B ونقطة مئوية، درجة 10،000 احلرار، يي  طهاحمي
 مع   متكنعا  املع  النقطعتني  إى األرض سعط   عع   بعيعد  مع   نظرنعا  ثم ،A م  املنبثق النور، على
 جعوهر  يبقعى  ولكع   والنعور،  احلعرار،  شعد،  يف مشعرتكة  صعفا نا  أن ولوجعدنا  B ع  A متيي 

 خالقععة الشععن  معع  Malecule ج ئيععات معع  مكونععة A نقطععةف ،خمتلفععا  معنععاه وجودهععا
 مع   خملوقعا   نعورا   تعتع   B نقطعة  بيننعا   Source lumineuse ضعوئ   مصعدر  فهع   للنور،

 .واض  منهنا لكل بالوجود واالختالف Lumiere الضوء بل املصدر ليست فه  الشن ،

 والنعور،  الشعن   بعني  د،املوجعو  كالعالقة والرو  اإلله بني العالقة أن لنعت  ما، بنسبة
 علعى  اهلل خليفة فه  لذا اهلل صفات ذات هلا والرو  اهلل، خملوق الرو  ب ن عندها فنقو 

                                                           
 27 ص النبو  احلدي  يف اناإلنس: نود كامل. د (1)
 املفكععري   كبععار معع  والععدي  العلععم بععني الععرو  » ميلععف صععاي  مشععران مصععطفى الععدكتور يعتعع  (2)

 «عقالنيا  فهنا  اإلسالم فهم أجل م  املضنية اجلهود يبذلون الذي  اإليرانيني
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 اهلل، عع   وختتلعف  «اهلل مع  » خملوقعة  لكنها مطلقة، صفات ذات الرو  هذه أن أ  األرض،
 ظععة،اللح هععذه مثععل يف تتكععون الععيت الععرو  أنععا بععل يقيقيععة ليسععت «اهلل أنععا» احلععالج وكلنععة
 .B (1) و A لنقطتني صفاتال كتشابه متاما  اهلل، لصفات مشاهبة بصفات

 قعرب  هعو  يعذكر  فالعذ  ...»: قعا   ييع   الغع ايل،  نظعر  وجهة ميثل: الثان  الرأ -
 الربوبيعة،  ب خالق والتخلق االقتداء، فيها أمر اليت الصفات يف وجل، ع  ربه م  العبد
 معع  هعع  الععيت الصععفات حمامععد تسععاباك يف وذلعع  اهلل، بعع خالق ختلقععوا قيععل يتععى

 علعى  والرنعة  اخلعري،  وإفاضعة  واللطعف،  واإليسعان،  وال ، العلم، م  اإلهلية، الصفات
 فكعل  الشعريعة،  مكعارم  مع   ذلع   غعري  إى احلعق،  إى وإرشعادهم  هلم، النصيحةو اخللق،
 .(2)«بالصفات بل باملكان، القرب طل  مبعنى ال وتعاى سبحانه اهلل إى يقرب ذل 

 والععنف  الععرو » القععوى هععذه كنععا  ولكعع ... »: الصععدد هبععذا فيقععو  العقععاد وأمععا
 إى أقرهبععا  كععان مععا  وأشععرفها فارفعهععا ... شعع نه جععل  اهلل كنععا  إى مقععي   «والعقععل
 ...الصفات تل  م  أبعدها كان ما وأخسها وأدناها، اإلهلية، الصفات

 احليععا، إى أقرهبععا هععو «الععرو » أن (3)نتععبني قععد... القععوى هععذه بععني املقابلععة ومعع 
 وايتجع   بعلنعه  اهلل أسعت ثر  العذ   اجلانع   نهأو احلسية، املدارك ع  وأخفاها الباقية
 بعه  اإلياطعة  عع   احملعدود  اإلنسعان   للعقل قدر، ال املطلق الوجود سر ألنه أنبيائه، ع 

 .«والتقري  اإلشار، م  يناسبه مبا إال ووعيه

 يف الروي  البعد يقيقة االستجالء لتناحماو ب ن القو  ميك  كله ذل  ضوء ويف
 اليت النواي  بعض على الكاشفة األضواء تسلط أن -ما يد إى– استطاعت اإلنسان،

 النعواي   تل  مقدمة ويف اإلنسان، يقيقة استخالص يف السبيل لنا تنري أن ش هنا م 
 قينعة  وهع   ،«رويع  » مع   بفضعل  لعه  أعطيعت  إنسعان،  هعو  يي  م  اإلنسان «قينة» أن

                                                           
 13 - 12ص ،1980 سنة يس ، أبو ترمجة« والدي  العلم بني الرو » كتاب يف مصطفى، مشران،. د (1)
 كتعععاب ويف /61ص/14 اجلعع ء / سععابق  مرجعع   «الععدي   علععوم  إييععاء » كتععاب  يف حمنععد،  الغعع ايل،  (2)
 فعإن ». اهلل اإلنسعان  يشعبه  ال معنعى  بع    الغع ايل  يوضع   «احلسعنى  اهلل أمسعاء  شر  ىاألمس املقصد»

 كعان  ب خالقعه  ختلعق  إذا ألنه تعاى اهلل وبني العبد بني مشاهبة إثبات إى يشري الكالم هذا ظاهر قلت
 «...ش ء كنثله لي  تعاى اهلل أن وعقالا شرعا  ومعلوم له شبيها 

 36ص لبنان، بريوت، العرب ، الكتاب دار الناشر «القرآن يف اإلنسان» حمنود، عباس العقاد، (3)
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 وت هيلعه  لعه  املالئكعة  سعجود  مقوماتعه  أهم م  الذ  اإلنسان ، الكيان حتد ممي ، ثابتة
 إى بالكليعة  تتصف اليت النظر، فهذه -التكريم صفة منحه وأخريا  األرض، يف للخالفة
 إنسان بعك  مكرما  إنسانا  خلق «احلدي » يف فاإلنسان حمضة، ج ئية نظر، اإلنسان

 .إنسانيته حيقق ذل  بعد ثم كحيوان، «أوال » إليه ينظر الذ  «احلدي  العلم»

 وبعني  بينعه  فصعلت  العيت  العنيقعة  «اهلعو، » يع  أن بإمكانه يعد م أخرى زاوية وم 
 له عرضنا الذ  الثنائ  املنحى وترسيخها تعنيقها يف أسهم اليت «اهلو،» تل  مصدره،

 هلععذا وفقععا  جععائ  غعري  اإلنسععان ت ليععه بع ن  القععو  ميكعع  لعذل   وتبعععا  اخللععق، فلسعفة  يف
 احلعدي   يف اخللعق  فلسعفة  أهعداف  أهعم  أيعد  م  أساسيا  تعارضا  يتعارض بل املنظور،
 على اليت الوجهة أن وجدنا وهلذا ،مت هلا  ال عابدا  يكون أن لإلنسان أريد يي  النبو ،
 منحععى ت خععذ تبعديععة وجهععة تكاملععه، ويف بععل الرويعع  تطععوره يف يسععلكها أن اإلنسععان

 تعبديعة  أعنعا   وتلع   وهعذه  والطاععات،  النوافعل  زائعد  الفعرائض  أيكعام  تنقيهعا،  ا يتنازل
 .األرض على تنفذ

 عع   يعتم  واإللعه  اإلنسعان  بعني  احلقيقع   االتصا  ب ن القو  يص  املنطلق هذا م 
 .التعبد  الفعل طريق ع  وبالتحديد «الفعل» قطري

 وجهعة  ومع   «دي احلع » يف الرويع   البععد  يقيقعة  املسعتطا   قعدر  أجلينعا  أن وبعد
 الشع ن،  هبعذا  واهلامعة  الدقيقعة  االستقصعاءات  بعبعض  نقعوم  أن يل منعا  «إهلية» مصدرية
 أهنععا أم وايععد؟ ملعنععى خمتلفععة أشععكا  ععع  عبععار، املصععطلحات هععذه كانععت إذا مععا لنععرى
 .ةاإلنساني الشخصية قوام يشكل وأيها خمتلفة، مضامني حتنل
 

 النفس: الثاني البند

 نفعع  ليسععت»: «هلل» معلومععة أهنععا هععو الععنف  ععع  «احلععدي » يف يطالعنععا مععا أو 
 الشع ء،  ذلع   وجعود  علعى  مقدمعة  موجعود  كعل  علة كانت وملا ،(1)«خلقها اهلل إال خملوقة
 مبعرفتعها  معرفتعه  تقعرتن  أن احملعتم  م  أصب  لذا ،(2)نفسه م  إليه أقرب بالتايل وه 

                                                           
 149-148ص /التاس  اجل ء /سابق مرج  «الصحي » إمساعيل البخار ، (1)
 16: آية /ق/ سور، «الوريد يبل م  إليه أقرب وحن »: تعاى قا  (2)
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 معع »: قولععه السععياق هععذا يف «ص» حمنععد الععنيب ععع  يععروى كنععا ،(1)«بنسععياهنا ونسععيانه
 .(2)«ربه عرف فقد نفسه عرف

 ونسعععيانه العععنف  مبعرفععة  مقرونعععة اهلل معرفعععة كانععت  إذا أععععي كعععذل  كععان  وإذا
 الععععام، عععع  صعععور، العععنف  تكعععون أن: األو : اثنعععان أمعععران ذلععع  عععع  يلععع م بنسعععياهنا
 ور،صع  العنف   تكعون  أن هعو : والثعان   ،(3)الوجود بواج  علم للعارف حيصل ومبعرفتها

 يعدا   يقعف  «اإلنسعان » فألنعه ...»: قعائالا  «عربع   ابع  » بعه  صعر   ما وهذا اإلهلية، للذات
 هععذه عليهععا تععنعك  الععيت املععرآ، هععو والعععام اهلل، صععور، ألنععه والعلععم اهلل بععني فاصععالا
 .(4)«...هلا صور، اإلنسان اليت الذات هو واهلل الصور،،

 كعل  بصعدده  تتفعق  وايعد  ءشع   يبقعى  الصعدد  هبعذا  النظعر  وجهعات  اختلفت ومهنا
 يشعدد  «ص» حمنعدا   أن واملاليع   للعنف ،  واإلدراك العوع  : خاصعيت  إثبات هو اآلراء،
 صععفة ومنحهععا طهار ععا علععى ليعينععه اهلل إى يبتععهل فهععو ومنائهععا، الععنف  طهععار، علععى

 واجلععن والكسععل العجع   معع  بعع  أععوذ  اللععهم»: «ص» قولععه يف ذلع   ظهععر وقععد التقعوى، 
 اللعهم : وموالهعا  وليها زكاها م  خري أنت وزكها تقواها لنفس  آت  الق وعذاب واهلرم
 .(5)«تشب  ال نف  م  ب  أعوذ إن 

                                                                                                                                              

 24 آية /األنفا  سور، «وقلبه املرء بني حيو  اهلل أن وأعلنوا»: أيضا  وقا 
 19: آية /احلشر سور، «أنفسهم ف نساهم اهلل نسوا كالذي  تكونوا وال»: تعاى قا  (1)
 7ص/ 1980 سنة الثانية، بعةالط بريوت، العرب ، الكتاب دار« احلكم صوصف» الدي  حم  عرب ، اب  (2)
 شعخص  يف مجع   أن عبعاده  علعى  اهلل رنعة  ومع  »: قعا   «العلعم  معيعار » كتابه يف الغ ايل أشار ولقد (3)

 نسعخة  ك نعه  يتعى  الععام،  كعل  عجائع   يواز  بوصفه يكاد ما العجائ  م  يجنه صغر على اإلنسان
 «باهلل لمالع إى فيها بالتفكري اإلنسان ليتوصل العام هيئة م  خمتصر،

 تاريخ بال ،12 ص التعليقات سابق، مرج  «احلكم نصوص» الدي  حم  عرب ، اب  (4)
 82-81 ص 8 اجل ء «الصحي » مسلم (5)
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 معع  هلععا بععد ال بععالعك  بععل وراكععد، جامععد، ليسععت جبوهرهععا الععنف  أن ذلعع  ومعنععى
 أيضعا   والقعرآن .. التقعوى  إطعار  ضعن   التكامعل  هعذا  يعتم  أن شعريطة  والتكامعل،  والننعو  احلركة
 .(1)وطهار ا النف  لتكامل املعد الفطر  الطريق ويعت ه التقوى رمسا على يشدد

 عع   احنرافعا   يكعون  تكاملعه  يف املسعار  هعذا  عع   اإلنسعان  احنعراف  فعإن  هعذا  وعلى
 .لذاته فقدانه وبالتايل.. غريه إى نفسه

 أن اإلنسعان  علعى  جيع   وجودهعا  مع   الغايعة  وحتقق التقوى، النف  تكتس  ولك 
 هسنف حياس  يتى تقيا  العبد يكون ال»: «ص» قوله يف ورد كنا حماسبتها، على يعنل
 .(2)«وملبسه مطعنه أي  م  شريكه حياس  كنا

 أتبع   مع   والععاج   املعوت  بععد  ملعا  وعنعل  نفسعه  دان مع   الكعي  »: أيضعا   قعا   وكنا
 .(3)«اهلل على ومتنى هواها نفسه

 نظعر  يف– هعو  رى،األخع  اجلوانع   علعى  ،(4)«اهلعوى » فيعه  يتغل  الذ  فاإلنسان لذا
 اإلنسعان   للبععد  وفقعا   الرتسع   العرتاب  إى ينشعد  فهعو  وبالتعايل  ععاج ،  إنسعان  احلدي 
 ،«إراد،» صعاي   فهعو  «هواه» وخيض  «عقله» حيكم الذ  اإلنسان أما الطني، أ  األو 
 يريععة وأن كنععا التكليععف ملهنععة أهلععه الععذ  هععو لععإلراد، اإلنسععان امععتالك أن شعع  وال

                                                           
 مع   خعاب  وقعد  زكاهعا  مع   أفلع   قعد  وتقواهعا،  فجورهعا  ف هلنهعا  سعواها  ومعا  ونفع  .. »: تعاى قا  (1)

 11-8: آية /الشن  سور،«دساها
 638 ص -4- اجل ء الرتمذ ، (2)
: ومعناهعا  الكعي   كلنعة  يو  منظور الب  العرب لسان يف جاء وقد ،638 ص -4 اجل ء الرتمذ ، (3)

 العذ   األنق اجلاهل: والعاج  عواقبها، يف وتفكر األمور يف تبصر إذا كيسا  يكي  كان وقد العاقل،
 لآلخععر،، وعنععل تعععاى اهلل يععدود فقهرهععا نفسععه ياسعع  معع  فععالكي  األمععور، عواقعع  يف يفكععر م

 العرتاث  إييعاء  دار «التعاج » علع   منصعور  ناصيف، «...احملرمات م  هواها يف نفسه ترك م  واألنق
 210 ص 1962 اخلام ، اجل ء بريوت، العرب ،

 عنعده  «إهلع  » بع ن  القعو   يصع   النفسع ،  الفرويعد   البنعاء  يسع   أنعه  إى نشعري  أن املقيد م  ولعله (4)
 اإلنسعان،  يف البهينيعة  والرغبعات  الشعهوات  عع   عبعار،  فهعو  لتعايل وبا «احلدي » يف النف  هوى تقابل
 .مث  ب   اإلشبا  تريد واليت
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 وكلكعم  را  كلكعم : قولعه  يف الرسعو   عنعها  عع   (1)فرديعة  تبعيعة  عليعه  ترتب تل ، اختياره
 زوجها بيت على راعية واملرأ، بيته أهل على را  والرجل را  واألمري رعيته ع  مسيو 
 .(2)«رعيته ع  مسيو  وكلكم را  فكلكم وولده،

  لعي  وأن»: تععاى  كقولعه  القعرآن  يف ورد معا  مع   كعامالا  اتسعاقا   يتسق املعنى وهذا
 .(4)«رهينة كسبت مبا نف  كل»: أيضا  وقا  ،(3)«سعى ما إال لإلنسان

 مسعيوال   ،راشدا  خملوقا  اعتباره على القائنة الذاتية، قينته لإلنسان حتقق وهنا
 .عنل مبا ييخذ ثم للعنل الفرصة له تتا  نفسه، على ميمتنا 

 الظلعم  تيرمع  أنع   عبعاد ،  يعا »: قعا   نعه أ وجعل،  عع   ربعه  ع  «ص» حمند ويرو 
 هديتعه  مع   إال ضعا   كلكعم  عبعاد   يعا  تظعاملوا،  فعال  ،حمرمعا   بيعنكم  وجعلتعه  نفس  على

 فن  إياها أوفيكم ثم لكم، أيصيها أعنالكم ه  إمنا عباد ، يا... أهدكم فاستهدون 
 .(5)«نفسه إال يلوم  فال ذل  غري وجد وم  اهلل، فيحند خريا  وجد

 .(6)لنف ا على يق  عقاب أو ثواب م  اجل ء إذن

                                                           
 30 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل. د (1)
 ص بعريوت،  العربيعة،  دار «الصاحلني رياض» حييى والنوو ، ،41 ص ،7اجل ء ،3اجمللد البخار ، (2)

 تاريخ بال 192
 39: آية: النجم سور، (3)
 38: آية: املدثر سور، (4)
 17 ص /الثام  اجل ء / سابق مرج  «الصحي » مسلم، (5)
 أكثعر  تبعدو  للعنف   القعرآن  أوردهعا  اليت املعان  أن إال احلدي ، هلا عرض كنا للنف  القرآن رضعت (6)

 :التالية اآليات يف وردت كنا وسنثبتها ودقة، وضويا 
 4: آية يوسف، سور، «بالسوء ،ألمار النف  إن  سنف أبر  وما»: «بالسوء األمار،» النف 
 3:  آية القيامة، سور، «اللوامة بالنف  أقسم وال القيامة بيوم أقسم ال»: «اللوامة»النف 
 مع   خعاب  وقعد  زكاهعا  مع   أفلع   قعد  وتقواهعا،  فجورهعا  ف هلنهعا  سواها، وما ونف »: «امللهنة» النف 
 11-8: أية الشن ، سور،«دساها
 28: آية ، الفجر سور، «مرضية راضية رب  إى ارجع  املطنئنة النف  أيتها يا»: «ئنةاملطن» النف 
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 رسو  دعا األقربني عشريت  وأنذر»: اآلية ن لت ملا نهأ هرير، أبو يرو  ذل  ويف
 أنقععذوا لععي  بعع  كععع  بععي يععا»: «ص» فقععا  ،«وخععص فعععم فععاجتنعوا قريشععا  «ص» اهلل

 (1)«النار م  أنفسكم أنقذوا كع  ب  مر، بي يا النار م  أنفسكم

 ونضع  »: تعاى قا  النف ، تتحنله  اءاجل أن على ت كيدا  ،أيضا  القرآن يف وجند
 .(2)«شيئا  نف  تظلم فال القيامة ليوم القسط املوازي 

 .(3)«حمضرا  خري م  عنلت ما نف  كل جتد يوم»: أيضا  تعاى وقوله

 أن عليعه  ألن مصريه، ع  مسيو  كائ  «النبو  احلدي » يف اإلنسان فإن هنا م 
 واحلعدي   بنفسعه  مصعريه  تقريعر  عع   مسعيو   اإلنسعان   فاجملتن  وكذل  بيده، يصنعه
 بعل  القاتعل  علعى  احلعد  وأقعام  قتلعها  فحعرم  للعنف ،  خاصعة  قينعة  املبدأ يي  م  يعط 
 كفعل  األو  آدم ابع   علعى  كعان  إال ظلنعا   نفسا  قتلت ال»: يقو  ذل  ويف ظلنها، م  ومن 
 .(4)«القتل س  م  أو  ألنه دمها، م 

 أن بععاكني تكونععوا أن إال أنفسععهم ظلنععوا الععذي  مسععاك  تععدخلوا ال»: أيضععا  وقععا 
 .(5)«أصاهبم ما مثل يصيبكم

 إال العذنوب  يغفر وال كثريا  ظلنا   نفس ظلنت اللهم قل»: آخر موض  يف ويضيف
 .(6)«...مغفر، عندك م  يل فاغفر أنت

 :التالية احلقائق سبق ما كل م  لنا ويتض 

 معع  جلنلععة وذلعع  الععنف ، ليسععت لإلنسععان الثععان  البعععد وهعع  الععرو  إن: أوال -
 احلعدي   صعوره  كنعا  فعالرو   ،مناسبا  نراه ما منها هنا ونثبت سابقا  أوردناها احلقائق
 لعنليعة  خيضع   وال والعقعاب  للثواب خيض  وال خالد، وهو الناس كل يف وايد، يقيقة

                                                           
 132 ص األو ، اجل ء مسلم، (1)
 48: أية / األنبياء سور، (2)
 31: آية / عنران آ  سور، (3)
 106 ص سابق مرج  «الصحي » مسلم: و ،345 ص الثان  اجل ء «املسند» ينبل ب  أند (4)
 181 ص الراب ، جل ءا البخار  (5)
 144 ص التاس ، اجل ء البخار ، (6)
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 وهع   النعاس،  بعاختالف  ختتلعف  فهع   العنف   أمعا  ،«اهلل رو » مع   ألنعه  والتكامل، الننو
 والقتعل  الظلم ويتى والعقاب، الثواب عليها وجير  والتكامل الننو لعنلية ض خت اليت
 .كنهها إدراك ميك  الرو  بعك  وه  مر، كنا عليها، يق 

 فه  ذل  اجلوهرية،وم  اإلنسان يقيقة النبو  للحدي  وفقا  النف  تعت : ثانيا 
 قعو،  وجعود  يفعرتض  ممعا  وهنيهعا  العنف   مبحاسعبة  مع مور  اإلنسعان  ألن اإلنسان، ليست
 املنعوط  القعو،  وتل  وتوجيهها النف  حماسبة مبهنة تقوم النف  يف اإلنسان يف أخرى
 أم(1)شع نه  وهعذا  العقعل  هع   هعل  ندر  فال بالتحديد لنا معروفة ليست العنل ذل  هبا

 .(2)«اهلل رو » م  وهو الرو 

 طيععاتاملع وأن خاصععة الصععدد هبععذا احلقيقععة رصععد باإلمكععان أنععه املاليعع  ولكعع 
 النصعوص،  بعبعض  أيعاط  العذ   الغنعوض  بعرغم  البحع   خال  لنا أبرزت قد األساسية

 بفطر عا  العنف   أن: أوالهعا : هامتعان  يقيقتعان  الشع ،  يقبعل  ال بشعكل  لنا ظهر فلقد
 «العنف   حماسعبة » أن: وثانيتعهنا  الرو ، باستلهام ذل  هلا ويتم ،(3)«اهلداية» إى حتتاج

 أو والبعيعد،  القريبعة  نتائجها وزن على األعنا  بناء ألن ل وذ ،(4)عقل  بعنل إال تتم ال

                                                           
 لقعو،  اجلعام   بعه  يعراد  أنعه  أيعدها : معنيعان  منعه  بغرضعنا  ويتعلعق  مععان  بعني  مشرتك أيضا  والنف  (1)

 بععني الععيت نفسعع  عععدوك أعععدى» السععالم عليععه بقولععه اإلشععار، وإليععه اإلنسععان، يف والشععهو، الغضعع 
 .اإلنسان ه  اليت اللطيفة هو الثان  واملعنى «جنبي 

 يف أيواهلععا اخععتالف حبعع  خمتلفععة ب وصععاف توصععف ولكنععها وذاتععه، اإلنسععان نفعع  وهعع  باحلقيقععة
 اللوامعة  والعنف   الشهوات، معارضة بسب  االضطراب وزايلها األمر حتت سكنت إذا املطنئنة النف 

 بالسعوء  األمعار،  لنف وا عليها، ومعرتضة الشهوانية للنف  مدافعة صارت ولكنها سكوهنا، يتم م إذا
 إييعاء  صعفو، » علع   حمعود  قراعة. «الشيطان ودواع  الشهوات ملقتضى عنت وإذ االعرتاض تركت إن

 40 ص م،1935 -ه133 مصر، الفتو ، مطبعة « الغ ايل
 مع   العرو   قعل »: بقولعه  اهلل أراده العذ   وهعو  اإلنسعان  مع   املدركة العاملة اللطيفة هو الثان  واملعنى (2)

 .«رب  أمر
 البح  هذا م  3 الصفحة انظر (3)
 32 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل. د (4)
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 هعو : قعائالا  العراز   أكعده  املعنعى  وهعذا  ومعنعاه،  العقعل  بالذات هو واحنرافها، استقامتها
 .(1)«واجملانني واألطفا  البهائم يالة يياتنا كانت لواله الذ  الش ء»

 فعال  -يقعا   كنعا – ةالعنليع  وجهع   أيعد  هو العقل إى االيتكام كان وإذا: ويضيف
 فلعئ   لعذاك  ضعرور   مكنعل  هعذا  ألن وردععه،  اهلعوى  قنع   هو اآلخر الوجه يكون أن بد
 «إراد،» صععاي  هلعواه  بقنعععه فهعو  ،صععحيحا  إدراكعا   لألمععور معدركا   بعقلععه اإلنسعان  كعان 

 . (2)«..التنفيذ عليه واآلخر النظر له أيدها متالزمان جانبان واإلراد، والعقل

 يف اإلنسعان  يقيقة أن أو ، طرف م  الصدد هبذا نقرر أن كننامي ذل  ضوء ويف
 العيت  «العنف  » يعو   يقيقتعه  تتجعوهر  العذ   الكعائ   أنعه  يف تعتلخص  «النبعو   احلدي »

 نعرى  عليعه،  وبناء ثانية جهة م  العقل لسيطر، وختض  جهة، م  الرو  هداية تستلهم
 ن ععات  بعني  العدائر  ا الصعر  ضعوء  علعى  تتقعرر  «النبعو   احلعدي  » يف اإلنسان صور، أن

 للن ععععات الغلبعععة كانعععت فعععإذا اإلنسعععان، داخعععل يعععتم والعععذ  الشعععهوانية، الطعععيي البععععد
 معع » ب املتنثلععة اخلععري، «الروييععة» الن عععات علععى «اهلععوى» بقععوى املتنثلععة الشععهوانية

 اإلنسان صور، فصورته ومستذال  لشهوته أسريا  اإلنسان كان إذا آخر مبعنى أو «روي 
 فهعو  لعذا  نفسعه،  على واالئتنان املسيولية بتحنيل جدير غري اهلابط، املنحط «العاج »
 الغلبعة  كانعت  إذا أمعا  البعهائم،  ييعا،  إى أقعرب  يياتعه  بعل  اإلنسعانية،  املستويات أدنى يف

 عقلع   بعنعل  إال يعتم  ال وهعذا  الشعهوانية  «اهلعوى » قعو،  علعى  اخلعري،  «الروييعة » للن عات
  وصف الذ  «النبو  احلدي » يف لإلنسان احلقيق  ذجالننو جند فإننا حمكنة، وإراد،

 بع ن  القعو   صحيحا  بات هنا وم  املوت، بعد ملا يعنل وب نه بالعقالن ، أو (3)«بالكي »
 أنعه  ومبعا  والطعني،  العرو   بععد   مع   مركع   كعائ   هعو  بعل  وايعد  ببععد  يتقعوم  ال اإلنسان
 ...والرتس  اإلنشاد وبني والسنو الرتق  بني خيتار أن م  متكنه اليت اإلراد، ميل 

                                                           
 -ه1400 السادسععة، الطبعععة بععريوت، الشععروق، دار «العربعع  الفكععر جتديععد» جنيعع  زكعع  حمنععود، (1)

 350 - 349 ص م،1980
 – ه1400 ة،السادسعع الطبعععة بععريوت، -الشععروق دار «بعع رالع الفكععر جتديععد» جنيعع  زكعع  حمنععود، (2)

 350-349 ص/ م1980
 البح  هذا م  37 ص /األو  الفصل /األو  الباب انظر (3)
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 فالرتكي  يا  أ  وعلى املسيولية، يوجبان واالختيار احلرية ألن مسيو  فهو لذا
 سعيبقى  وبنائعه  اإلنسعان  يقيقعة  لفهعم  أساس  كننطلق لإلنسان الداخل  احملتوى على

 يف اإلنسععان  صععور،  إلنععار، الكاشععفة  األضععواء منععها  نسععتند  الععيت اجلوهريععة  القضععية
 .النبو  احلدي 

 اإلنسعان  أن لنعا  تعبني  أن وبععد  العقلع ،  العنعل  وعع   العقعل  عع   حتعدثنا  وقد ولك 
 مسع لة  نطعر   أن علينعا  ل امعا   جنعد  احلعدي ،  رمسعه  العذ   الننوذج اإلنسان هو العاقل
 .النبو  احلدي  يف يققته الذ  البح  طريق على ونتقدم العقل

 :العقل إشكالية

 يف وطبيعتععه يقيقتععه لنسععتجل  العقعل  إشععكالية عنععد قلعيالا  نتوقععف أن بنععا جيعدر 
 العععرو  يقيقعععة اسعععتجالء املسعععتطا  قعععدر ياولنعععا أن بععععد وخباصعععة النبعععو  احلعععدي 
 حملاسععبة الضععرورية املتطلبععات أهععم أيععد هععو العقععل أن لنععا تععبني ذلعع  وإبععان والععنف ،
 .اإلنسان أجلها م  وجد اليت الغاية النتفت لواله والذ  ،(1)النف 

 البعععد ععع  فصععله ميكعع  ال اإلنسععان يف وجععوهر   يقيقعع دكبععع العقععل أهيععة إن
 .متي ه جاز وإن الروي ،

 النعهائ   التحليعل  يف أنعه  يبدو العقل كذل – اهلل م  ش ء الروي  البعد أن وكنا
 «ص» الرسو  رواه ما ذل  على وشهادتنا األمسى، احلقيق  للعقل انعكاس سوى لي 
 عع   لعه  قعا   ثعم  أدبر،: له قا  ثم أقبل : له  فقا العقل، اهلل خلق ما أو »: الصدد هبذا
 وب  أثي ، وب  أعط ، وب  آخذ ب  من  عل  أكرم خلقت ما وجالليت وع ت : وجل

 .(2)«أعاق 

 إشعكالية  يف افرتضعناه  معا  صعحة  جوانبعه  مع   جانع   يف يتضعن   احلعدي   هذا إن
 التنييع ، و اإلدراك طبيعتعه  مع   ألن حماسعبتها،  يتعوى  العذ   هعو  «العقل» أن م  النف 
 أن يعدرك  ألنعه  إال -نعلعم  معا  وفق– والعقاب والثواب واملن  للعطاء ك ساس اختياره وما
 مجي  أ  كيانه، خارج تق  اليت األمور مجي  ونسبية مطلقة، وايد، يقيقة سوى لي 

                                                           
 البح  هذا م  37 ص انظر نفسه خيض  الذ  بالكي  النيب يقصده ما فهم حماولتنا يف معنا ورد كنا (1)
 42 ص ،1 اجل ء: سابق مرج  «الدي  علوم إيياء» حمند الغ ايل، (2)
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 البعععد يف احملععدد مكانععه إى األمععر هععذا معاجلععة وسععنرجئ النسععبية، األخععرى األمععور
 .الديي

 موضععو  إى يتطععرق م النبععو  احلععدي  أن إى نشععري أن لضععرور ا معع  أنععه بيععد
 يكعون  يكعاد  السعابق  احلدي  أن القو  وباستطاعتنا النادر، القليل يف إال مباشر، العقل
 فاأليادي  ذل ، عدا وما ووجود، ماهية هو يي  م  العقل ع  يتحدث الذ  الوييد

 معا  ويسعبنا  العربط » هعو  يعدا  وا يكعون  يكعاد  مبعنعى  تع ت   بالطب  قليل وه  وجدت، إن
 جععذر أن هععو هععذه، النظععر وجهععة يععرج  وممععا ،(1)«توكععل ثععم أعقلععها»: احلععدي  يف جععاء
 .«الرابط» يعي العربية يف «عقل»

 مع   تامعا   اتسعاقا   يتسعق  للعقل عط أ الذ  املعنى هذا أن هنا باملاليظة واجلدير
 باإللعه،  يربطنعا  العذ   لشع ء ا هعو  جهعة  م  ألنه النبو ، حدي لل والشامل العام املنظور
 ثالثعة  جهعة  ومع   بعبعض،  بعضعها  األشعياء  ربعط  مع   ميكننعا  العذ   هعو  ثانيعة،  جهعة  وم 

 أمام عليه واملعو  واإلدراك بالوع  يتصف الذ  اإلنسان يف الذات  الش ء هو وأخري،،
 احلا  ويف ،(2)التبعية عليه تلقى ما بقدر الوع ، م  يظهر ما فبقدر الناس، وأمام اهلل
 تبعععا  تععتغري قائنعة  كانععت العيت  فععالروابط معا،  خبلععل يصعاب  أو الععوع  فيعه  يتعطععل العذ  
 (3)املسيوليات كافة م  فيعفى لذل ،

                                                           
 762 ص /5 اجل ء/ سابق مرج  «الصحي  اجلام – السن » الرتمذ ، (1)
 يف جاءت كنا مضنوهنا سنثبت: الصدد هبذا «ص» الرسو  ع  رواية صحيحه يف مسلم أورد لقد (2)

 نفسع   ظلنعت  قعد  أن  اهلل رسو  يا: فقا  ،«ص» رسو  أتى األسلن  مال  ب  الع  إن... »: احلدي 
 نفسع   ظلنعت  قعد  أنع   اهلل رسعو   يعا  فقعا   أتعاه  الغد م  كان فلنا فرده تطهرن  أن أريد وأن  تنيوز

 فعرده  زنيعت  قعد  أنع   اهلل رسعو   يعا  فقعا   أتعاه  الغعد  مع   كعان  فلنعا  فعرده  تطهرنع   أن أريد وأن  وزنيت
 معع  العقععل ويف إال نعلنععه مععا فقععالوا بعقلععه، أتعلنععون فقععا  قومععه إى «ص» اهلل رسععو  ف رسععل ثانيععة،

 بعقلعه  وال بعه  بع س  ال أنعه  فع خ وه  عنعه  فسع    أيضعا   إلعيهم   رسعل ف الثالثة ف تاه نرى، فينا صاحلينا
 ص / 11 اجلع ء / سعابق،  مرجع   الصعحي   مسعلم،  «فعرجم  بعه  أمعر  ثعم  يفعر،  لعه  يفر الراب  كان فلنا
202-203 

 فنعاداه  املسعجد  يف وهعو  اهلل رسعو   املسعلنني  م  رجل أتى»: قا  «ص» الرسو  ع  هرير، أبو روى (3)
 زنيععت أنع   اهلل رسعو   يعا  لعه  فقعا   وجهعه  بلقعاء  فتنحععى عنعه  فع عرض  زنيعت  نع  إ اهلل رسعو   يعا  فقعا  

: فقعا   اهلل رسعو   دععاه  شعهادات  أربع   نفسعه  علعى  شهد فلنا مرات أرب  ذل  ثنى يتى عنه ف عرض
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 «العقل» كلنة تضننتها اليت املختلفة املدلوالت إى نشري أن الضرور  م  أنه بيد
 جنعد  راإلطعا  هعذا  يف املسعتطا ،  قدر استقصائها على عنلنا واليت النبو ، احلدي  يف
 ورابععة  النعه ،  مبعنعى  وثالثعة  ،(2)احللعم  مبعنعى  وأخرى ،(1)«القل » مبعنى ت ت  مر، أهنا

 .الل  مبعنى وخامسة ،(3)اجل الة مبعنى

 إال هلعا،  وتعرضعوا  األوائعل،  املفكعرون  أدركهعا  النبعو ،  احلعدي   يف العقل وإشكالية
 العلععم، هععو: قععا  معع  فننععهم.. حملععه يف اختلفععوا وأهنععم كنععا يقيقتععه، يف اختلفععوا أهنععم
 يقعائق  بعني  هبعا  مييع   قعو،  هعو : قعالوا  وآخعرون  الضرورية، العلوم بعض هو: قا  ومنهم

 وقععا  ،«القلعع » يف هععو: قععالوا فععاملتكلنون حملععه يف اختلفععوا الشعع ن وكععذل  املعلومععات،
 .(4)الرأس يف هو العلناء بعض

 معا  بقعدر  د،ووجعو  ماهيعة  هعو  يي  م  «العقل» النبو  احلدي  جتاهل ما وبقدر
 العلععم تنععاو  إى مععدفوعني بتنععا يتععى العلععم، أ  العقلعع  العنععل إى التطععرق معع  أكثععر

                                                                                                                                              
 نفسعه  املرجع   «فعارمجوه  بعه  أذهبعوا  اهلل رسعو   فقعا   نععم  قعا   أيصعنت  فهعال  قعا   ال قعا   جنون أب 
 193ص

 «القلع   فععل  هع   املعرفعة »: قولعه  الصدد هذا يف «ص» الرسو  ع  صحيحه يف ر البخا أورد لقد (1)
 11ص /12 اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » البخار 

 «يلعوهنم  العذي   ثعم  يلعوهنم  العذي   ثعم  والنه  األيالم أولو منكم ليلي»: قوله «ص» الرسو  ع  رو  (2)
 معنعععى ياشعععيته يف نعععوو ال ويشعععر  /155-154 ص /4 اجلععع ء سعععابق مرجععع  «الصعععحي » مسعععلم،

 العقعل،  هع  : فيقعو   النعون  بضعم  «النعه  » ب يتعلق فينا أما العقالء، أ  األيالم أولو: فيقو  «احللم»
 معنعاه  اللغعة  يف والنعه   القبعائ   ع  ينه  ألنه وقيل يتجاوز وال به أمر ما إى ينته  ألنه العقل ومس 
 155 ص نفسه، املرج  «واحلب  الثبات

 فعإن   االسعتغفار  وأكثعرن  تصعدق   النسعاء  معشر يا»: قوله «ص» الرسو  ع  مسلم صحي  يف جاء (3)
 اللعع   تكثعرن : قا  النار أهل أكثر اهلل رسو  يا لنا وما ج لة منهم امرأ، فقالت النار أهل أكثر رأيتك 
 ومععا اهلل رسعو   يعا : قالعت  معنك   لع   لعذ   أغلع   وديع   عقعل  ناقصعات  مع   رأيعت  ومعا  ريالعشع  وتكفعرن 
 العقل، نقصان فهذا رجل، شهاد، تعد  امرأتني فشهاد، العقل نقصان أما: قا  والدي  لعقلا نقصان
 -65 ص /2 اجلع ء  نفسعه،  املرجع   «العدي   نقصعان  فهذا رمضان يف وتفطر تصل  ما الليايل ومتك 

66 
 68 ص / 2 اجل ء/ النوو  ياشية صحيحه، يف مسلم انظر (4)
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 ناييعة  مع   وضعرورته  أهيتعه  وعلعى  ناييعة،  مع   ماهيتعه  علعى  لنقف والتحليل بالدرس
 .الفرد شخصية تشكيل على وأثره ديناميته إى أخريا  وخنلص ثانية،
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 الثاني الفرع

 املركزية ومكانتهاملميز  قعهمو بالكون اإلنسان صلة

 العذ   والعدور  يتسعننها  العيت  املكانعة  هع   ما الكون؟؟ هذا يف اإلنسان موق  هو ما
 .احليا،؟؟ هذه يف إليه املوكولة واملهنة يلعبه

 .ثانو ؟؟ دوره أن أم الوجود، هذا يف مرك ية أهية اإلنسان حيتل هل

 :اآلتيني األمري  يف البح  م  بد ال النقاط هذه الستجالء

 الرتكي  ماد، يي  م  الكائنات بقية إى باملقايسة اإلنسان قينة إظهار: األوى-

 .(1)باإلنسان املنوط الدور أهية إبراز: والثانية-

 مع   عنصعر  وأيعط  معاد،،  أخع   م  بل األرض م  خلق اإلنسان أن لنا، بنيت لقد
 يتععى تركعت  ثعم  ،(2)الزبعا   طينعا   صعارت  يتعى  طينتعه  بلعت  ثعم  -العرتاب  وهعو – عناصعرها 
 اإلنسان خلقنا ولقد»: تعاى قا  ،صلصاال  صارت يتى تركت ثم ،مسنونا  نإ صارت

 .الننت املتعف – الويل م  أ  ،(3)«مسنون نإ م  صلصا  م 

 األوى الرتكيع   معاد،  يي  م  أفضلية أو قينة أية لإلنسان  لي أن يتض  هكذا
 .األرضية الكائنات بقية على

                                                           
 993 ،1ط بعريوت،  اللبنعان   الفكعر  دار الشريف النبو  حلدي ا يف اإلنسان صور،: نود كامل. د (1)

 48 ص
 تعرك  ثعم  أ  بعبعض،  بعضعه  امللتع ب  الطعني  العالزب »و: بقوله الالزب الطني معنى األثري اب  ويفسر (2)

 علع   األثعري،  ابع   «رصعو  العذ   وهعو  صلصعاال   صعار  ثعم  نتنعا   يععي  مسعنونا   نع    وصعار  واننت تغري يني
 18 ص /1967 األو  اجل ء الثانية، الطبعة بريوت العرب ، الكتاب دار «التاريخ يف الكامل»
 18 ص /األو  اجل ء سابق مرج  «التاريخ يف الكامل» عل  األثري، اب  (3)
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 كعان  إذا معا  لنعرى  واجلان كاملالئكة– العلوية الكائنات وبني بينه اي نق أن ويبقى
 هعذه  نعو   يف تفاضعل  هنعاك  وهعل  ال؟ أم األوى الرتكيع   معاد،  يف معهم يشرتك اإلنسان
 املاد،؟

 نععور معع  املالئكععة خلقععت»: «ص» الرسععو  قععو  ذلعع  علععى الدالععة األياديعع  ومعع 
 ورد ملعا  ت كيعد  فهذا وطبعا  ،(1)«لكم وصف مما آدم وخلق نار م  مارج م  اجلان وخلق
 .متعدد، آيات يف

 الذي  اجل  وخلقت نور م  املالئكة وخلقت»: «ص» حمند ع  عباس اب  ويرو 
 -التعهبت  إذا طرفهعا  يف يكون الذ  النار لسان وهو -نار م  مارج م  القرآن يف ذكروا
 .(2)«طني م  اإلنسان وخلق

 مع   إليعه  االهتعداء  فينك  به القيام إلنسانا كلف الذ  الدور أهية يي  م  أما
 .(3)«تعنلون كيف فينظر فيها مستخلفكم اهلل وأن خضر، يلو، الدنيا»: التايل احلدي 

 األرض يف خليفة اإلنسان تعيني أعي احلدي  هلذا اجلوهر  املعنى أن واملالي 
 املالئكععة تعععاى اهلل خاطعع  ييعع  القععرآن، يف ورد ملععا أمينععة ترمجععة هععو اهلل، قبععل معع 

 تتحععدد احلعدي   يف اإلنسعان  رسعالة  أن يععي  ،(4)«خليفعة  األرض يف جاععل  إنع  »: قعائالا 
 يقعوم  أن يعه لوع األرض، يف اهلل ميثل اإلنسان أن مبعنى، التعريف وهبذا اخلطاب، هبذا

 الععدور بعع ن: القععو  ميكعع  لععذل  وتبعععا  اهلل ععع  نيابععة اهلل بععه يقععوم الععذ  الععدور بععنف 
 هعذا  اعتبعار  ميكع   وبالتعايل  فيهعا،  اهلل ممثل ب نه يتحدد األرض يف انلإلنس األساس 

 .األرضية للكائنات بالنسبة مرك يا  دورا  الدور

                                                           
 226 ص /8 اجل ء سابق، مرج  «الصحي » مسلم، (1)
 16 ص /1 اجمللد «التاريخ يف الكامل» عل  األثري، اب  (2)

 143-142 ص /7 اجل ء /بقسا مرج  «الصحي » ومسلم
  8 ص /االو  اجل ء سابق، مرج  «التاريخ يف لكامل» كتاب على ، األثري اب  (3)

 48 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل. د وانظر
 16 ص نفسه، املرج  (4)
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 أن املالئكععة معع  والطلعع  اإلنسععان إى الععدور هععذا إسععناد جمععرد أن الواضعع  ومعع 
 باألسعععبقية العتقعععادهم وذلععع  واالععععرتاض، التسعععاؤ  إى باملالئكعععة دفععع  لعععه، تسعععجد
 يف اجلععرائم ويقععرتف الفسععاد سععيبع  اإلنسععان وبعع ن جهععة، معع  آدم علععى ليةواألفضعع
 .أخرى جهة م  األرض

 علععى بعآدم  املنثعل  اإلنسعان  تفعوق  كيعف  لنعا  يوضع  ، عبعاس  ابع   عع   روى معا  ولععل 
 مع   فيهعا  أجتععل : وقعالوا  واسعتخالفه،  آدم خبلعق  املالئكعة  اهلل أعلعم  ملعا »: قعا  . املالئكة
 ربنا ليخلق: بينهم فينا قالوا تعلنون، ال ما أعلم إن : ا ق الدماء؟ ويسف  فيها يفسد
 وأمعرهم  خلقعه  فلنعا  منعه،  وأعلعم  منعه  اهلل علعى  أكعرم  كنعا  الأ خلقعا   خيلعق  فلع   يشعاء  ما

 وأكعرم  منعا  خعريا   يع   إن: فقعالوا  منعهم،  اهلل علعى  وأكعرم  منعهم  خريا  أنه علنوا بالسجود
 ثعم  كلعها،  األمسعاء  علنعه  بع ن  ابتلعوا  نهعم بعل أعجبوا فلنا: منه أعلم فنح  منا اهلل على

 أكرم أخلق ال أن  صادقني كنتم إن هيالء ب مساء أنبئون : فقا  املالئكة، على عرضها
 علعم  ال سبحان : فقالوا ميم ، كل يف   وإليها التوبة إى فف عوا منكم أعلم وال منكم
 والبغعا   اخليعل  مع   ءش  كل اسم علنه: قا  احلكيم، العليم أنت ن إ علنتنا ما إال لنا

 .(1)«ش ء وكل والويش واجل  واإلبل

                                                           
 190 ص األو  اجل ء سابق، مرج  «التاريخ يف الكامل» عل  األثري، اب  (1)
 بلفع   ولكع   الروايعة  نفع   فتعا،،  لسعان  علعى  «وامللعوك  األمعم  تعاريخ » يف املعنعى  هذا يف أورد الط  ،:و

: قعععا  اخللعععق قصعععة إى فريعععد وجعععد  تععععرض ولقعععد ،51 ص األو  اجلععع ء. الشععع ء بععععض خمتلعععف
 متناقضعتني  طبيععتني  بعني  جينع   لكعائ   اهلل خلعق  بوشع   علنعوا  عندما املالئكة أن «لقصة» وميداها»

 فينيعل  دواعيهنعا،  بعني  متنازععا   سعيكون  أن أدركعوا  رويانيعة،  علويعة  األخرىو أرضية، سفلية أيداها
 هعذا  ومثعل  العدماء  وسعف   ضعروبه  علعى  الفسعاد  السعفلى  إى امليعل  ويف تلع ،  إى وتعار،  هعذه،  إى تار،

 اهلل خلعق  أن هعذا  تال فيها، مقاصده بتحقيق مكلفا  األرض، يف اهلل خليفة يكون أن يص  كيف الكائ 
 والسعنو  واملعنعو   الصعور   الرقع   م  اإلنسان  النو  له مستعد هو ما كل معناه صنيم يف وطب  آدم

 حمنعد  وجعد ،  «األرض يف اهلل خلالفعة  أهعل  أنعه  وأدركوا اإلنسان ش ن أك وا وأخريا .. املاد  الروي 
 .تاريخ بال 65-64 ص بريوت، ، العرب  الكتاب دار «لإلسالم املستقبل» فريد

 هجنعت  ذلع   فعلعت  إذا ف نع   قعا   ذلع   أفععل  أنع   قلت النهار وتصوم الليل تقوم ن أ أخ ك أم... »
 «الصعحي  » مسلم ،«وأفطر وصم ومن قم يق، وألهل  يق ولنفس  يق لعين  نفس  وتفهت عيناك
 46ص/8 اجل ء/ سابق مرج 
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 معع  أن ومعععروف وأمساءهععا، األشععياء رمععوز «آدم» علععم اهلل أن ذلعع  معع  ويتضعع 
 العلعم  يكعون  أن املرج  فن  لذا إليه، املرموز الش ء يقيقة يعرف الرم  يقيقة يعرف

 هعذا  إى ترقعى  ال ئكعة املال معرفة أن والظاهر املوجودات، حبقائق العلم يعي باألمساء
 العلععم بسعب   كعان  اإلنسعان  فتفعوق  لعذا  التوبعة،  وطلبعت  العجع   أظهعرت  ملعا  وإال املسعتوى 
 .الكون مرك  يف ووضعه األرض يف اهلل خليفة تعيينه ذل  إى أضف واملعرفة،

 (1):إليها نشري أن حيس  اهلامة األمور م  مجلة سبق مما لنا ويتض 

 أمسعاه  كنعا ، املتجسعد  اإلنسعان  أو «اجلسعد » أن نصالع  هعذا  يف يطالعنعا  ما أو  إن
 وكعون   جتاهعه،  مكلعف  «اإلنسعان » ف نعا  آخعر،  مبعنعى  أو علع ،  يقعه  له «مارسل ج يل»

 ياجاتعه  بإشعبا   مكلف ف نا ذل  م  األكثر بل به، التصرف ير لست أني يعي مكلفا 
 هعذا  ويف ععاش، امل الوسعط  وبعني  اإلنسعان  بعني  فعالة مواجهة الطب  هذا ويتطل  ،أيضا 

 .(2)«له يسر ملا أو له خلق ملا يعنل كل...»: «ص» قا  السياق

 الرويع ،  البعد حلاجات كاملة رعاية نفسه «احلدي » يف أن جند– القو، وبنف 
 يف ولععل  جسعدية،  بوسعائط  إال تتنعان  ال اللعتني  والصعوم  الصال، عبادت  يف ذل  أظهر
 .الوسائط تل  م  غريها أو للعني اخلالص احلق على الت كيد لنا يفسر ما هذا

 عع   «ص» الرسعو   اهتنامعات  مع   بالغعة  أهيعة  ايتعل  قد كان اجلسد أن والواق 
 معع  اجلسععد أعضععاء بععه تعنععل الععذ  والتعععاون  التنظينعع  اإلطععار ععع  الكشععف يف عنععه

 سعععائر لعععه تتعععداعى سعععوف منعععه عضعععوا  يصعععي  خلعععل أ  أن إى خعععاص بشعععكل اإلملعععا 
 ك سععاس هععذه النظععام فلسععفة اعتنععاد إى ذلعع  بعععد «رسععو ال أ » عنععد ثععم األعضععاء،
 املسععلنني مبجتنعع  أخععريا  متثععل الععذ  االجتنععاع  بنععاءه نسععقها علععى ليقععيم جععوهر 
 اشتكى ون كله اشتكى عينه اشتكى إن وايد كرجل املسلنون: قائالا ذل  وثق وامليمنني

 .(3)«كله اشتكى رأسه

                                                           
 49 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود كامل.د (1)
 153 ص /الثام  اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » إمساعيل، البخار ، (2)
 20 ص / الثام  اجل ء سابق مرج  «الصحي » مسلم، (3)



88 

 النععاس قتععل فك منععا األرض يف سععادف أو نفعع  بغععري نفسععا  قتععل معع : تعععاى وقولععه
 .مجيعا 

 مثععل وتعععاطفهم وتععرانهم تععوادهم يف املععيمنني مثععل»: آخععر موضعع  يف ويضععيف
 .(1)«واحلنى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا اجلسد

 ظهععرت. والععرو  اجلسععد بثنائيععة  تعععرف جديععد، ثنائيععة أمععام أننععا هنععا واملاليعع 
 متتععد الثنائيععة تلعع  أن بالععذكر واجلععدير إليععه، أشععرنا الععذ  ائ الثنعع املنحععى تعع ثري حتععت

 وانتععهاء الديكارتيععة، بالفلسععفة مععرورا  األفالطونيععة، الفلسععفة إى التارخييععة جبععذورها
 جعاد،  حماولعة  احلعدي   يف جنعد  أننعا  هو إليه اإلشار، جتدر ما أن إال احلديثة، باملثالية
 فقعط  لعي   تتنثعل العيت   احملاولعة  تلع   م مال أوىو ذاك، التارخي  طلاخل ع  للخروج

 ععع  ومسععيوال  مكلفععا  «احملتعد  لكععلا» اإلنسععان وجبعععل بعل  فحسعع ، باجلسععد بعاالعرتاف 
 صعادر  وهعو – العرو   أن عع   فضعالا  معر،  كنعا  به التصرف يرية إعطائه وبعدم رعايته،

 تلع   قبعل  مع   تشعكيله  فيعه  مت العذ   الوقت يف اجلسد مأل قد كان -اإلهلية اإلراد، ع 
 .(2)اإلراد،

 عليعه  أوج  العك  على بل الدنيا، ع  الكل  االنصراف يرية ميتل  ال اإلنسان
 الفعل إطار يف تنص  اليت الواجبات تل  حنوها، واجباته بت دية -مكلف إنسان وهو–

 يلعو،  العدنيا  إن»: «ص» بقولعه  الرسعو   وصفها كنا لتكون ،«الدنيا» جينل الذ  املويد
 (3)«الدنيا فاتقوا تعلنون كيف فبنظر فيها كممستخلف اهلل وإن خضر،

 احليعا،  عليهعا  تكعون  أن جيع   العيت  الكيفيعة  إبعراز  هعو  العنص  هعذا  يف يطالعنعا  معا  أو  إن
 علععى شع   وال يععنعك  اللعون  وهععذا مشعوق،  إجيععاب  بلعون  واضعع  هعو  كنععا لوهنعا  ولقععد العدنيا، 
 بطعاب   اتسعنت  والعيت  مر، ناك اخلالفة إطار يف أدرجت اليت العالقة تل  هبا، اإلنسان عالقة
 سعواء  اإلنسعان   الفععل  حيتعو   العذ   اجملعا   هع   العنص  لفحعوى  وفقعا   فالعدنيا  فاعل، إجياب 

                                                           
 20 ص السابق، املرج  (1)
 52 ص السابق املرج : نود كامل. د (2)
 89 ص /الثام  اجل ء / سابق مرج  «الصحي » مسلم، (3)
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 رقابعة  أن يقعا   للنظعر  وامللفعت  اخلالفعة،  متطلبعات  لتنفيعذ  أم ،(1)احلعال   الرزق لتحصيل أكان
 .احملض العنل بإطار هنا تت طر لإلنسان واملطلقة الشاملة اإلله

 أن دون نتجاوزهععا أن لنععا جيععوز ال حبيعع  األهيععة، بالغععة تلعع  العنععل مسعع لة إن
 ينفعذ  العذ   األهعم  املنفذ وجعله «الفعل» على الرتكي  أن أوهلا: امللحوظات بعض نسجل
 اجلوهريعة  املقومعات  يف تعدخل  وأساسعية  خاصة «قينة» أكسبه الدنيا إى اإلنسان منه

 معع  «اهلل» يععذر، وهلععذا لإلنسععان، متايععة الفعععل اختيععار إمكانيععة إن وثانيهععا لإلنسععان،
 «املطلععق» برقابععة الفاعععل اإلنسععان إياطععة إن وثالثهععا لععه، احملععدد النطععاق ععع  االنعع الق
 يف داخليععة سععلطة إى التجربععة ععع  حتولععت ذاتيععة خمععاوف خبلععق يشععري ممععا الدائنععة
 ،«ص» العنيب  عع   عبعاس  ابع   رواهعا  العيت  الرواية إدراج ميك  السياق هذا ويف اإلنسان،

 قعا   كنعا  فع قو   الشعنا   هبعم  فييخعذ  أمعيت  م  برجا  سيجاء وأنه»: السالم عليه قا 
 الرقيعع  أنععت كنععت– تععوفيتي فلنععا فععيهم دمععت مععا شععهيد علععيهم وكنععت الصععاح العبععد
 .(2)«..تغفر وأن عبادك ف هنم تعذهبم أن شهيد ش ء كل على وأنت عليهم

 أن لوجععدنا فقععط بععاألرض الهتنععاما يصععرنا إذا أعععي أخععص، زاويععة معع  نظرنععا وإذا
 معع  فيهععا يعنععل ملعع  أ  حيييهععا ملعع  -املهنلععة أ – املععوات فععاألرض يتبععد ، م عينععه املوقععف
 .(3)«له فه  ميتة أرضا  أييا م »: «ص» بقوله ذل  وثق وغايته، العنل لوجهة أكثر حتديد

 «العنعل » ةبقينع  مباشعرا   ارتباطعا   تعرتبط  وأهيتعها  الدنيا قينة أن نتبني هنا وم 
 جوهريععة عالقععة والععدنيا اإلنسععان بععني العالقععة أن ييكععد مععا وهععذا إلييائهععا، املبععذو 

 أن عليععه املقابععل، ويف واسععتنراره، لوجععوده الضععرورية الشععروط جيععد ففيهععا وإجيابيععة،
 موضعععا  تصععب  يتععى قينتععها، ورفعع  إييائهععا أجععل معع  وخععالق فاعععل بععدور فيهععا يقععوم

                                                           
 اجلعع ء /ابقسعع مرجعع  «الصععحي » مسععلم «..معاشعع  فيهععا الععيت دنيععا  يل واصعع ..»: «ص» قععا  (1)

 81 ص /الثام 
 157 ص /الثام  اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » مسلم، (2)
 /734 ص /الثان  اجل ء بريوت العرب ، الرتاث إيياء دار «املوط » أن ، اب  مال ، (3)
 662 ص / الثال  اجل ء سابق مرج  «السن » حمند الرتمذ ،: و
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 املعرأ،  الدنيا (1)متا  وخري متا  الدنيا: «ص» قا  يني «ص» الرسو  رآها كنا لالنتفا 
 .(2)الصاحلة

 اإلنسعان  دور أن جند يي  القرآن يف جاء ما م  كامالا اتساقا  سقتي املعنى وهذا
 الكائنعات  مجيع   باتعت  مشوليا  طابعا  ي خذ بل والفعالية، القو، بنف  يتصف الدنيا يف

 .(3)هبا وينتف  هايستثنر أن عليه لإلنسان مسخر، مبوجبه

 تعتحكم  العيت  القعوانني  كشعف  مع   لعه  بد ال لنأك وجه على الفاعل الدور هبذا يقوم ولك 
 ألو  يبععدو كنعا  هعذا  اسعتثنارها،  أجعل  مع   عليهععا والسعيطر،  ملعرفتعها  الكونيعة  الظعواهر  بتلع  
 والنعهائ ،  الوييعد  املقصعد  لعي   -يعا   أ  على– ولكنه وامللنوس، الظاهر املقصد هو وهلة،

                                                           
 اختلفعت  وإن ومعانيها كتابه، م  مواض  يف ي توالتن تا واالستن والتنت  املتا : تعاى اهلل ذكر وقد (1)

 ويتع ود  بعه  ويبلع   بعه،  ينتفع   شع ء  فكعل  األصعل  يف املتعا   ف معا : األزهعر   قعا   وايعد،  أصعل  إى راجعة
 .الدنيا يف عليه ي ت  والفتاء

: كلنعة  تعاريخ،  بعال  بعريوت،  «الععرب  لسان» منظور، اب  «واستنت  متت  وقد احلج، إى العنر،: واملتعة-
 قليعل  شع ء  أ  «متعا   إال» اآلخعر،  ييعا،  جينع   أ  «اآلخعر،  يف الدنيا احليا، وما»: تعاى قوله يف. مت 
 العرتاث،  إييعاء  دار «التعاج  علع ،  منصعور  ناصعيف »: شعر   الباقيعة  فهع   اآلخعر،  وأما ،ويذه  به يتنت 
 159 ص /اخلام  اجل ء بريوت

 178 ص /الراب  اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » مسلم، (2)
 ولعلكععم فضععله، معع  ولتبتغععوا بعع مره، فيععه الفلعع  لتجععر  البحععر لكععم سععخر الععذ  اهلل»: تعععاى قععا  (3)

 «يتفكعرون  لقعوم  آليعات  ذلع   يف إن منعه،  مجيععا   األرض يف ومعا  السعنوات  يف معا  لكم وسخر تشكرون،
 13 -12: آية: احلاثية سور،
 ذلع   يف نإ بع مره  مسعخرات  والنجعوم  القنعر، و والشعن   والنعهار  الليعل  لكم وسخر» أيضا  تعاى وقا 
 تع كلون،  ومنعها  ومنعاف   دفء فيهعا  لكعم  خلقهعا  واألنععام ». 12: آيعة : النحعل  سعور،  «يعقلعون  لقوم آليات

 بشععق إال بالغيعه  اوتكونع  م بلعد  إى أثقعالكم  وحتنعل  تسععريون، ويعني  ترحيعون  يعني  مجعا   فيهعا  لكعم و
وخيلق معا ال تعلنعون، وعلعى     وزينة لرتكبوها، واحلنري والبغا  يلواخل رييم، لرؤوف ربكم أن األنف ،

 منععه لكععم مععاء السععناء معع  أنعع   الععذ  هععو أمجعععني، اهلل قصععد السععب  ومنععها جععائر ولععو شععاء هلععداكم
 لقععوم آليععة ذلعع  يف نإ ألوانععه، خمتلفععا  األرض يف لكععم ذرأ ومععا.. تسععينون فيععه شععجر ومنععه شععراب،
 الفلع   وتعرى  تلبسعوهنا  يلية منه وتستخرجوا طريا  حلنا  همن لت كلوا البحر سخر الذ  وهو يذكرون،
 وأهنععارا  بكععم، متيععد أن رواسعع  األرض يف وألقععى تشععكرون ولعلكععم فضععله، معع  ولتبتغععوا فيععه، مععواخر
 16 -5: آية:  النحل سور، «يهتدون هم وبالنجم وعالمات  تدون، لعلكم وسبالا
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: املعنعى  هبعذا  ورد «ص» لرسو ل قو  م  واستنتاجه إليه االهتداء ميك  آخر مقصد هناك بل
 .(1)«فتهلكوا اهلل ذات يف تفكروا وال اهلل خلق يف تفكروا »

 أن شريطة التجريد ، الفكر إلعنا  ملحة دعو، هناك أن النص هذا م  ويتض 
 «إهل  كفعل» أو «كنخلوقات» املوجودات ودراسة ت مل على الفكر  التوجه هذا ينص 

 اإلنسان أن وه  نتيجة يتضن  ذاته يد يف وهذا اخلالق، معرفة على منها لالستدال 
 اإلهلع ،  الفععل  طريق ع  األرض على أو «الدنيا» يف باإلله االتصا  م  يتنك  «املعي»

 غري اهذ ب ن علنا  باإلله، لالتصا  الصاعد الطريق إتبا  إى حباجة يعد فلم وبالتايل
 .اإلله وبني بينه تفصل اليت «اهلو،» بسب  له مستطا 

 مع   فيعه  حيعذر  العذ   اجلانع   أععي  احلعدي ،  مع   اآلخر باجلان  يتعلق فينا أما
 وراء الكععام  احلقيقعع  السععب  بالضععبط نعلععم فععال مباشععر،، اهلل ذات يف الفكععر أعنععا 
 ألن ورمبعا  تنازليعا   خطعا   ت خعذ  وفقهعا  اإلنسعان  وجعه  اليت العامة الوجهة أن سوى ذل ،

 إدراك ععع  عععاج  هععو بيننععا بالععدنيا، الذهنيععة اإلياطععة علععى قععادر اإلنسععان  اإلدراك
 .(2)اهلل ماهية

 لعذات  أ » مطلعق  العدنيا  إى التوجعه  هعذا  هل: التايل التساؤ  إى ذل  كل وييد 
 علععى ذلعع  تعع ثري مععا ثععم أبعععد، غايععة إى يععيد  أن أجععل معع  بدقععة يععدد أنععه أم ؟«الععدنيا

 احلقيقة؟ باكتشاف اخلاصة اإلنسان اهتنامات

 واآلخرة الدنيا بني الربط

 م أهنعا  إال لنعا،  وتعبني  سعبق  كنعا  -جوهرية كانت وإن– بالدنيا اإلنسان عالقة إن
 ومع   جهعة  مع   لإلنسعان  التكوينيعة  البنيعة  مع   يتنعافى  ذلع   ألن تكعون   ولع   لعذا ا،  تك 

– اإلنسعان   الوجعود  أن يعي ذل ؟ يعي اماذ أخرى، جهة م  بالذات اإلنسان  الوجود
 .(3)اآلخر، إى ميتد بل الدنيا، يف ينته  ال -«النبو  للحدي » وفقا 

                                                           
 307 ص 1 ج ء سابق، مرج  «اسلبإلا وم يل اخلفاء كشف إمساعيل، العجلون ، (1)
 103: آية األنعام سور، «األبصار يدرك وهو األبصار تدركه ال»: القرآن إليه أشار ما وهذا (2)
 55 ص النبو  حلدي  يف اإلنسان: نود. د (3)
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 يل وأصعل   أمعر ،  عصعنة  هعو  العذ   ديعي  يل أصعل   اللعهم »: «ص» قوله ذل  أكد
 .(1)«معاد  فيها اليت آخرت  يل وأصل  معاش ، فيها اليت دنيا 

 احليععا، يف هنائيععة بصععور، يتقععرر اإلنسععان  ملصععريا بعع ن القععو  نععوج  لععذل  وتبعععا 
 يف اإلنسان ستواجه اليت احلامسة الوييد، احلقيقة وك نه «املعاد» إبراز إن ثم اآلخر،،
 مع   رافقه وما «املعاد أ » منه جعلت اإلنسان، مصري يتض  ضوئها على واليت اآلخر،،
 قد كان املوق  هذا أن ش  وال اإلنسان، لعنل واستيالب جذب نقطة وترغي ، ترهي 
 احلقععائق  الكتشععاف واحلامسععة  الفعالععة املواجهععة ععع   اإلنسععان يعيععق  يعع ا  وال أعععاق
 .(2)الكونية

 إليها؟؟ وتوجهنا فيها ودورنا الدنيا م  موقفنا يقيقة ه  ما

 الرسععو  ععع  مسععلم أوردهععا عليهععا متفععق روايععة الصععدد، هبععذا يطالعنععا مععا أو  إن
 .(3)«الكافر وجنة يم امل سج  الدنيا»: قوله «ص»

 أو العدنيا  تعذم  اليت األيادي  معظم أن إى ش ء، كل وقبل أوال  يشري أن بنا وجيد
 هعو  الالمبعاال،  أو العذم  ذلع   أن وثانيا  والرقائق، ال هد إطار يف تندرج قينتها م  تقلل
 األياديعع  تلعع  أن إى إضععافة إنسععان  إحيععاء منععه يقصععد قععد إهلعع  موقععف ععع  تعععبري

 غعري  أو «عقائعد  » ملتع م  إنسان هو يي  م  بل إنسان، هو يي  م  إلنسانا ختاط 
 جنايعه،  عدم إمكانية طياته يف حينل الش ن هبذا فالتقرير كله هلذا. «كافر أ » ملت م
 .الوجهة هذه يف وتص  متعدد، مواض  يف قيلت «ص» للرسو  ب قوا  ذل  فلنوثق

 .(4)«ومتعلم ماوع وااله وما اهلل ذكر إال فيها ما ملعونة الدنيا إن»: «ص» قا 

                                                           
 81 ص /الثام  اجل ء / سابق مرج  «الصحي » ،«ابور سالني» مسلم (1)
 يف أععي  الصعحي   بشعكله  يفهعم  م إليعه،  والتوجعه  خعاص  بشكل واملعاد عام بشكل اآلخر، وجود إن (2)

 الصعفات  مع   التواكعل  الكسعل  بعات  يتعى  حمعرتف  بشكل فهم بل الدنيا، مسر  على املنج  العنل إطار
 .الش ن هبذا املني ،

 210 ص /الثام  اجل ء / سابق مرج  «الصحي » النيسابور ، ، مسلم (3)
 1378 ص /الثان   ءاجل / سابق مرج  «السن » ماجة اب  (4)

 116 ص /اخلام  اجل ء / سابق مرج  «لألصو  اجلام  التاج» عل  منصور وناصيف،
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 منعها  كعافرا   سعقى  معا  بعوضعة  جنعا   اهلل عنعد  تععد   الدنيا كانت لو»: أيضا  وقا 
 .(1)«ماء شربة

 اهلل عبد ب  جابر ع  يروى ذل  ويف «أس  جبد » الدنيا يشبه آخر موض  ويف
 جبعد   رفنع  كنفيهعلى  والناس العالية بعض م  داخالا السوق مر «ص» اهلل رسو  أن

 أنه حن  ما فقالوا بدرهم له هذا أن حي  أيكم قا  ثم ب ذنه ف خذ فتناوله ميت أس 
 ألنعه  فيعه  عيبعا   كان ييا  كان لو واهلل قالوا لكم أنه أحتبون قا  به نصن  وما بش ء لنا

 .(2)«عليكم هذا م  اهلل على أهو للدنيا اهلل فو فقا  ميت وهو فكيف أس 

 عنعد  عينعه  باملقدار وليست اهلل، عند قينة بذات ليست «دنياال» أن تقدم مما بنييتو
 بعني  الرتابعط  لعالقعات  وفقعا   ،مقبعوال   ذلع   أن جنعد  فلسفية وجهة وم  أشرنا، كنا اإلنسان
، كعان مبثابعة متهيعد ملوقعف     «ص» الرسعو   قبعل  مع   السعياق  هبذا طريه إمنا واملعلو ، العلة

 وخمعاوف  دوافع   خيفع   كان املوقف هذا آخر سيصا  على لسانه هو )أعي الرسو  "ص"(
 ذلع ،  علعى  الدالعة  النصعوص  بععض  توثيعق  بععد  واستخالصعها  إهلعا  االهتعداء  ميك  يقيقية
 معا  اهلل فعو »: قولعه  القسعم  بصيغة أكدها واليت الصدد هبذا أوردها اليت النصوص أهم وم 
 مع   علعى  بسعطت  كنعا  العدنيا،  علعيكم  تبسعط  أن علعيكم  أخشعى  ولكع   عليكم، أخشى الفقر
 .(3)«أهلتهم كنا وتلهيكم تنافسوها، كنا فتنافسوها قبلكم، كان

 بركات م  لكم اهلل خيرج ما عليكم أخاف ما أكثر إن»: «ص» قا  السياق وبنف 
 اخلعري  يع ت   هعل : رجعل  لعه  فقعا   العدنيا، (4)زهر،: قا  األرض؟ بركات وما: قيل األرض،
: فقعا   جبينعه،  عع   ميس  جعل ثم عليه ين   أنه ظننا يتى «ص» النيب فصنت بالشر
 كعل  وإن يلعو،  خضعر،  املا  هذا أن باخلري إال اخلري ي ت  ال: قا  أنا،: قا  السائل؟ أي 

                                                           
 560 ص /الراب  اجل ء/ سابق مرج  «السن » حمند، ، الرتمذ  (1)
 211 - 210 ص /الثام  اجل ء /سابق مرج  «الصحي » مسلم (2)
 112 ص / ام الث اجل ء /سابق مرج  «الصحي » إمساعيل، البخار ، (3)
 اجلع ء / الدي ، زك  للننذر  «والرتهي  الرتغي » يف ورد ما يس  خريا ا الدنيا ب هر، املقصود (4)

 183 ص /الراب 
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  خاصرتاها امتدت إذا يتى أكلت اخلضر أكله إال (1)يلم أو «يبطا » يقتل الربي  أنبت ما
 أخذه م  يلو، املا  هذا وإن وأكلت عادت ثم وبالت وتلطت فاجرتت الشن  استقبلت

 وال ي كعل  كالعذ   كعان  يقعه  بغعري  أخعذه  ومع   هعو  املعونعة  فعنعم  يقه يف ووضعه يقه يف
 .(2)«يشب 

 «ص» حمنععد خمععاوف أن سععبقه الععذ  الععنص ومعع  الععنص، هععذا معع  لنععا ويتععبني
 على السيطر، يف املا  يلعبه الذ  للدور الكامل فهنه ع  ناشئة الصدد هبذا احلقيقية
 ذاتعه  عع   انسعالخه  إى يتنعا   ييد  مما له، احملدد سارامل ع  وحتويله اإلنسان نفسية

 «املعا  » مع   احلقيقيعة  اخلشعية  وإمنعا  ،«علعيكم  أخشى لفقرا ما» قا  وهلذا ،(3)وضياعه
 البعععد غلبععة يف يتسععب  ممععا الععدنيا يف الكلعع  االنععدماج إى باإلنسععان يععيد  قععد الععذ 

 .(4)الروي  البعد على اإلنسان يف «الرتاب »

 ميلع   ال كعذل   فهعو  عنعها،  واالنكفعاء  العدنيا  عع   التخل  يرية ل مي ال فاإلنسان
 .ذاته ع  والتخل  فيها االندماج يرية

 عالقة لنا تبني اليت األدلة توثيق م  بد ال ،متوازنا  يبدو الذ  املوقف هذا ولفهم
 .باآلخر، الدنيا

 يدي  اقسي يف واآلخر، الدنيا أدرجت إذا أنه إال نشري أن الضرور  م  أنه بيد 
 نفع   مع   »: «ص» قولعه  يف كنعا  مباشعر،،  العدنيا  عق  اآلخر، ت ت  أن فاألغل  وايد،

                                                           
 منععه اقتصععر إذا إال القتععل يقععارب أو األكععل لكثععر، بالتخنععة يبطععا  يقتععل وخضععره الربيعع  نبععات أن» ومعنععاه (1)

 الربيع   كنبعات  هعو  املعا   وهكعذا  يضعر  ال املقتصعد،  الكفايعة  به وحتصل ةجاحلا إليه تدعو الذ  اليسري على
 إهالكععه يقععارب أو يهلكععه وهععذا فيععه، ويسععتغرق يسععتكثر معع  فننععهم إليععه ومتيععل النفععوس تطلبععه مستحسعع 

 143ص/ 7اجل ء/ مسلم« وجهه يف فرقه كثريا  أخذ وإن يسريا  إال ي خذ فال فيه يقتصد ومنهم
 101 ص /الثال  جل ءا / سابق مرج  «الصحي » مسلم، (2)

 150 ص /الثان  اجل ء /سابق مرج  «الصحي » والبخار ،
 6 - 5: آية الفلق سور، «استغنى رآه أن ليطغى اإلنسان إن كال»: تعاى قا  (3)
 57 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود. د (4)
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 معسعر  علعى  يسر وم  القيامة يوم كربة عنه اهلل نف  الدنيا كرب م  كربة ميم  ع 
 .(1)«واآلخر، الدنيا يف اهلل سرته مسلنا  سرت وم  واآلخر،، الدنيا يف عليه اهلل يسر

 بعععد ذلعع  وسععنبني باإلجيععاب اإلجابععة بععالطب  داللععة؟ معع  التعاقعع  هععذا ألععي 
 .التوثيق

 اآلخعر،  يف العدنيا  معا »: «ص» حمند قا  إليه، وأشرنا سبق كنا التوثيق، إى لنعد
 .(2)«اليم يف إصبعه أيدكم جيعل ما مثل إال

 مع  »: آخعر  موض  يف وقا  اآلخر،، م  باملقايسة وضي  الدنيا ش ن أن هذا م  وينض 
 .(3)«يفنى ما على يبقى ما ف ثروا بدنياه، أضر آخرته أي  وم  بآخرته، أضر دنياه أي 

 أو «التعلعق » مبعنعى  جعاءت  العيت  «أيع  » كلنة استعنا  أن إى هنا اإلشار، وجتدر
 سعييد   بطعرف  التعلعق  أن القعو   البعديه   ومع   املفارقعة،  تل  أدت اليت ه  «التنس »

 .اآلخر بالطرف الضرر إى يتنا 

 العدنيا  أن يعني  يف والثبعات،  بالدميومة تتصف لكوهنا الدنيا على خر،اآل وترجي 
 اإلنسعان  مصعري  أن عرفنعا  إذا وخباصعة  واإلمععان  الدقعة  تعوزه أمر فهو بالفناء، تتصف

 العدنيا،  يف لعنلعه  وفقعا   التحديعد  وجعه  على أو الدنيا، يف حلياته وفقا  يتقرر اآلخر، يف
 «ص» الرسعو   عع   هريعر،  أب  ع  «مسلم» اهارو اليت الرواية م  ذل  على أد  ولي 
 انقطع   أيعدكم  معات  إذا إنعه  ي تيعه  أن قبعل  مع   بعه  يعد  وال املعوت  أيعدكم  يتننى ال»: قا 
 .(4)«خريا  إال عنره امليم  ي يد ال وأنه عنله

 ينقطع   -واآلخعر،  العدنيا  بعني  قعاط   هو الذ – باملوت أنه النص هذا يف ونالي 
 يسعتطي   ال اآلخعر،  إى ينتقعل  عندما «اإلنسان أ » إنه حبي  اإلنسان،ل عن بانقطاعه
 علععى طفيععف ولععو تعععديل أ  حيععدث أن شعع نه معع  نوعععه، كععان مهنععا عنععل بعع   القيععام

                                                           
 31ص /الثام  اجل ء/ سابق، مرج  «الصحي » مسلم، (1)
 156 ص /الثام  اجل ء سابق، ج مر «الصحي » مسلم، (2)
 175 ص /اخلام  اجل ء /سابق مرج  «والرتهي  الرتغي » الدي ، زك  املنذر  (3)
 65 ص /الثام  اجل ء/ سابق مرج  «الصحي » النيسابور ، مسلم، (4)
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 يف هبععا قععام الععيت (1)األعنععا  لكععل إيصععاء هععو هنععاك، لععه حيصععل مععا كععان بععل مصععريه،
 اهلل إى الناس يشر وقضية يعاق  أو فيثاب ضوئها، على -ذل  بعد– يقوم الدنيا،ثم
 كنعا  ال غع   ععرا،  يفعا،  اهلل إى حتشرون إنكم الناس أيها يا»: بقوله «ص» حمند أكدها
 .(2)«فاعلني كنا أنا علينا وعدا  نعيده خلق أو  بدأنا

 كنعا  أو الغائع ،  علعى  بالشعاهد  اسعتد   أنعه  أخعرى  مواضع   يف كنعا  هنعا  واملالي 
 اخللعق،  ببدايعة  ذكعر  «املععاد » يثبعت   فلكع  اجملهو ، إى املعلوم م  انتقل املنطق يف يقا 
 معع  هععام منععهج هععو «الغائعع  علععى بالشععاهد االسععتدال » بعع ن القععو  جنيعع  عليععه، وبنععاء
 .«احلدي » موضوعات بعض يف املاليظة املناهج

 اآلخععر يف يتقععرر ال لآلخععر، الظععاهر االحنيععاز بعع ن القععو  نسععتطي  تقععدم وممععا
 .العنل إطار يف وبالتحديد الدنيا يف يتقرر بل بالذات،

 سعابقا   طرينعاه  العذ   للتسعاؤ   احلقيقع   التفسعري  نرى أن ميك  ذل  ضوء وعلى
 علععى بالضععرور، يععر  الععذ  العنععل فقععدان إى يتنععا  يععيد  الععدنيا ععع  االبتعععاد ألن

 فالدمج ذل ، م  العك  وعلى اآلخر،، ضيا  إى ،أيضا  ييد  فهو وبالتايل مسريها،
 هععذه يف «العنععل أ » ولكنععه العنععل، يف تكثيععف إى ورهبععد يععيد  قععد الععدنيا يف الكامععل
 كععال ويف لععه، احملععدد إطععاره ععع  خترجععه الععيت األساسععية العناصععر إى يفتقععر احلععا 
 يتحعرك  الذ  املسر  ه  ألهنا ذل ، م  مناص وال الدنيا يف «العنل» يتنحور احلالني
 هع   بالعدنيا  اإلنسان عالقة ب ن القو  ميك  لذل  وتبعا  ويعنل، وينشط اإلنسان عليه
 .عنله مبوضو  العامل عالقة

 ويف اإلطار، هذا ع  خيرج ال «النبو  احلدي » يف بدقة يدد الذ  ال هد ويتى
 ولكعع  املععا  إضععاعة وال احلععال  بتحععريم ليسععت الععدنيا يف ال هععاد،»: «ص» يقععو  ذلعع 

 ثععواب يف ونتكعع وأن اهلل، يععد  يف ممععا أوثععق يععدي  يف مبععا تكععون أال الععدنيا يف ال هععاد،
 .(3)«ل  أبقيت أهنا لو فيها أرغ  هبا بتصأ أنت إذا املصيبة

                                                           
 البح  هذا م  /38 ص /األو  الفصل /األو  الباب انظر (1)
 157 ص /الثام  اجل ء /قساب مرج  «الصحي » النيسابور ، مسلم، (2)
 161 ص / 5 اجل ء/ سابق مرج  «لألصو  اجلام  التاج» عل  منصور ناصيف، (3)
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 علعى  «ص» الرسعو   شعد  العيت  األساسية القضية أن وغريه النص هذا م  ويتض 
 وانتفاعه، اإلنسان لوجود والضرور  الصاح املكان الدنيا اعتبار يف تكن  هبا، االلت ام
 الرويع   البعد ارتقاء إعاقة إى بالضرور، ييد  ذل  ألن غاية، إى تنقل  ال أن شرط
 .(1)احلقيقية قينته على القضاء إى وبالتايل اإلنسان، يف

 -الععام  بعاخلط – واآلخعر،  العدنيا  تبقعى  أن ه  للنشكلة، الصحي  فالوض  لذل 
 .اآلخر، يف وينته  بالدنيا يبدأ وايد، نسق على

 يف واآلخعر،  العدنيا  درجن أن– تنظينية وجهة وم  ألنفسنا جني  احلا  هذه فف 
 وسععيلة الععدنيا تصععب  االعتبععار وهبععذا ،(2)والغايععة الوسععيلة بععني الرتابععط عالقععات إطععار

 (3)الوسيلة م  إليه يدف  مبا إال ميأل ال الغاية حمتوى ب ن علنا  غاية، واآلخر،

 إى قنطععر، وإمنععا جوهريتعه،  معع  العرغم  علععى مطلقععا  يكع   م الععدنيا إى فالتوجعه 
 اإلنسان  فالعنل ثم وم  فصل، دون متيي  عالقة بينهنا والعالقة فيها،  نص اآلخر،
 جهععة معع  واآلخععر، الععدنيا وبععني جهععة، معع  والععدنيا اإلنسععان بععني أساسععيا  رابطععا  يشععكل
 األساسععية القضععية يعتعع  اإلنسععان  العنععل بعع ن القععو  صعع  القععو  هععذا ومعع  أخععرى،

 .اإلنسان مصري عليهنا يتوقف اليت واجلوهرية

 

 

                                                           
 البح  هذا م  / 41 ص  األو  الفصل /الباب انظر (1)
 ثعم  شعجر،  حتعت  اسعتظل  كراكع   إال العدنيا  يف أنعا  معا  للدنيا وما مايل»: «ص» قوله املعنى هبذا ورد (2)

 «وتركها را 
 1376 ص / اخلام  اجل ء / سابق مرج  «لألصو  اجلام  التاج» عل ، ورمنص ناصيف،

 59 ص النبو  احلدي  يف اإلنسان: نود. د (3)
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 الثالث الفرع

 اإلنسان على اجلان ريتأث خترصات

 يف ويشكله يلعبه الذ  الدور هذا لوال للكتابة دافعا  يكون أن املوضو  هلذا كان ما
 هعذا  إن القعو   ونسعتطي   فيهعا  احليعا،  وأسعاس  جمنعل  علعى  والتع ثري  الشعبية األوساط
 .سالماإل يف اإلميانية العقيدية العلنية النايية م  حمسوم املوضو 

 الثقافة ضعف كان وإن اإلسالم ، الوسط يف األفكار هذه تتغلغل أن املفرو  وم 
 ...ذل  أتايت اليت ه  الشعبية

 :اآلتية لألسباب هذه النظر وجهة نيكد وحن 

 -اإلهلع   باهلعد  – إجنازه منوط األرض على احملقق اإلهل  الكون  املشرو  إن-1
 ،«الكون وإعنار االستخاليف» اهلام املشرو  هذا حتقيق لإلنسان يتا  فكيف باإلنسان،

 باجلعان  مر نعة  تابععة  بعإراد،  ذلع   إى السعبيل  حتقيعق  بعل  قيد، كل م  يرا  يك  م إذا
  .املختلفة وت ثريا م

 وهعل  اجلعان،  قبعل  م  تقييده نقبل فكيف اإلهلية، اإلراد، جتاه ير اإلنسان إن-2
 ،«للجعان  التبعيعة  مع   االنفعالت » القليعل  ميلع   ال «اهلل جتعاه  احلريعة » الكثري ميل  الذ 
 ...يكفر أن شاء وم  فلييم  شاء م »: تعاى قا 

 جتععاه يععر، اإلنسععانية اإلراد، كانععت وإذا مقيععد،، كانععت إذا احلريععة هععذه فعع تتن أال
 .األصغر األقل جتاه تقييدها تقبل فكيف األك ،

 .احلرية على يرتت  ما إال ج اء ال إذ التقييد م  تتنافى والعقاب ءااجل  مشرو  إن-3

 أ  يقبعل  ال تععاى  اهلل أن تفعرتض  «الوكالعة » األرض يف االسعتخالف  نظريعة  إن-4
 .الوكيل إراد، يف تدخل
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 والعذي   رعايعاه  عع   اإلقطاع  دفا  ع  كثري، أخبارا  التارخيية املوارد لنا  كوحت
 نقعي   أن نستطي  فهل شئوهنم، يف بالتدخل لآلخري  السنا  وعدم أرضه يف يعنلون
 الشاهد؟؟ على الغائ 

 علععى تعع ثري أ  لععه لععي  األكعع  الشععيطان أن القرآنعع  بداأل معع  جععدا  واضعع -5
 نتيجة ت ييي زخريف مظهر ذات نفسية يالة ه  اليت الوسوسة يدود يف إال اإلنسان
 الثغعععرات خعععال  اإلنسعععان عقعععل إى ينفعععذ أن يسعععتطي  والشعععيطان النفسععع ، الضععععف
 .وصنودها ووضويها وجالئها اإلراد، صالبة خال  م  إال والشقوق

 علعى  اإلنسعان  تفضعيل  درجة أن «الثنائية الطبيعة» اإلنسان تكون م  يظنا ال-6
 األفضعلية  هعذه  تسعتقيم  إذن اإلنسعان،فكيف  يف اهلل رو  نفحة م  ابعةن الكائنات بقية
 .بالفاصل ييثر أن قو نللن وكيف يد،قيالت– الت ثري وه  أال عكسها وجود م 

 فكيف أخرى، يقو  يف ال الوايد، الطبيعة يقل يف سريانه ميك  العلة قانون إن
 العرو   إن ثعم  ،«اإلنسعان » الطبيععتني  ذ  علعى  «اجلعان » الوايعد،  الطبيعة ذ  ت ثري قبلن

 األدنعى  الطبيععة  لعذ   خاضع   وهو الصفة هبذه اإلنسان يتصف فكيف اإلنسان، جوهر
 .«نار م  مارج م »

 تشعري  العيت  الكثري، اآليات هنال  إن -املوس  املبسوط بالتفسري– القو  ونستطي 
 دوهنم، م  ولينا تأن سبحان  قالوا»: تعاى قا  اجل ، ع  التام اإلنسان ال قاست إى
 . 40 /سب / سور، «ميمنون هبم أكثرهم اجل  دونعبي كانوا بل

 .هلا ممس  فال رنة م  للناس اهلل يفت  ما-

 ضعع ب إى بعضعهم  يعوي   واجلع   اإلنع   طنياشعي  ععدوا   نعيب  لك  اجعلن وكذل -
 .112 /أنعام/ غرورا 

 .826 /أنعام/ ليجادلوكم أوليائهم إى ليويون الشياطني إن-

 اسعتن   ربنعا  األمع   يف أوليعاؤكم  وقعا   اإلنع   مع   استكثرمت قد اجل  معشر يا-
 . 928 /أنعام /لبعض بعضنا

 .26/ألعرافا/ الشيطان يفتنكم ال آدم بي يا-
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 أو الغيععور، اآلهلععة: وأهنععا الكائنععات بعع نوا  بععالقو  نععيم  ال أننععا بععديه  ألمععر وإنععه
 هذه شباك م  اإلسالم أنقذنا فقد اجلحيم، م  كائنات -اجلائعة األشبا  -احلسود،
 .(1)الكائنات

 يعتقعد  العيت  أشعبا   أيعد – جبعي  مسكون الكاه  أن يعتقدون فالعرب واستطرادا 
 نبوء م كانت  الذي هيالء جدا  ينع  «ص» الرسو  وكان الطبيعية، ألماك ا ش غت أهنا
 هعععيالء علعععى تنععع   العععيت بعععاملواقف ملعع ء  الكعععريم والقعععرآن ،(2)ومشوشععة  مفهومعععة غععري 

 .(3)الكهان

 

 

                                                           
 البوذيني عقائد م  ذل  ب ن هنو وقد ،266 ص يتنية ضرور، الدي  ملاذا: مسي  هوسنت. د (1)
 48 ص ،996 ،1ط دمشق، ،احلصاد دار اجلورا، حمند ترمجة واإلنسان، اهلل: أرمسرتون  كارم  (2)
 ضععرور، الععدي  ملععاذا: مسيعع  هوسععنت هلععا، جسععم ال والععيت األروا  ذوات الكائنععات ظععاهر، يف انظععر (3)

 302 ص يتنية
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 الرابع البحث

 الدائرة هلذه الناظم يالقرآن النص كتلة

 مقدمة

 موضعوعنا  مع   تعاملنعا  أننعا  هع   األو ، املقعام  يف بالعذكر  جدير، ماليظة وهنال 
 قعد  هأنع  العلعم  مع   الداللعة،  واضع   مفاهين  كجهاز إنسان كلنة يف عنه مع ا  ظهر كنا
 .أخرى لفظية ب دوات عنه يع 

 مجعا   يف وهنعاك  هنعا  مبثوثة موزعة حبثنا موضو  الظاهر، أن هو الثان  واألمر
 آيعة،  آيعة  القعرآن  آيات كتلة نتفحص أن علينا كان وهلذا احلكيم، الذكر وثنايا تضاعيف

 واألوصعا   العامعة  العرو   فيهعا  تتضع   أن بععد  جنبا  إى جنبا  املستخلصة املاد، نض  ثم
 .واألسدية واللحم

 املنعهج  هعو  املنعهج  وهعذا  الظعاهر،،  معنت  لركعوب  مععني  منعهج  ييا  فنح  ش  وال
 راءاالسععتق هععذا وعقعع  وأمشععاجها، مفردا ععا ويسععتعرض يسععتجلى الععذ  االسععتقرائ 

 .مفردا ا وجين  أج ائها ويضم الصور، مفردات فريك  الرتكي ، لعنلية ينتقل الكل 

 تسععل  م أهنععا األو ، اجلانعع : جععانبني معع  وعععر، املنطقععة هععذه إن القععو  وميكعع 
 اقتطع   أن بعد اإلنسان دائر، متثل فه  ثانية، وجهة وم  البايثني، قبل م  سبق فينا
 للتشععري  خاضعععتان منظنتععان الععدائرتان وهاتععان لكفععر،ا ودائععر، اإلميععان دائععر، منععها

 العيت  العامعة  اإلرشعادية  القواععد  إال اللعهم  ،اخلعام  احلعا   يف فه  دائرتنا، أما والرتتي ،
  .املبني البال  زاوية م  اإلنسان عاجلت

 تععددت  فقعد  املشعر ،  مسعل   العدائر،  هعذه  مع   يسعل   م الكعريم  القعرآن  كعان  وملا
 هعذه  خصعائص  يظهعر  وأخعرى  واالنتنعاء  اخللق يي  م  املوضو  يلن  فتار، مواقفه،
 ثالثة وتار، ،«الطبيعة أ  جبله إى نسبة» اجلبلية أو االجتناعية أو التارخيية الظاهر،
 اعرتاهعا،  العذ   االحنعراف  عع   يكشعف  وخامسعة  للظعاهر،،  الكل  الناموس إى يتعرض
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 ذلع   غعري  إى اإلجيعاب   قععه مو ع  النظر بغض لإلنسان الكل  الناموس ي ز وسادسة
  .والرؤى املواقف م 

 معنى ما: مثل متعدد، أسئلة ع  جتي  القرآن يف اإلنسان فصور، عامة وبصور،
 هع   معا – «ليعبعدون  إال واجلع   اإلنع   خلقت ما» اإلنسان خلق وملاذا اإلنسان ، الوجود
 وهعل  العدنيا  ا،احليع  غايعة  هع   معا  -واملعوت  األم يوجعد  ملا -اإلنسانية ويقيقته ماهيته
 لآلخر،؟؟ أ  العظنى للغاية وسيلة ه 

 هع   معا  -نعيشعها  أن احليعا،  تست هل هل– املالئكة على اإلنسان اهلل فضل وملاذا
  .األسئلة م  ذل  وغري هدفها، هو وما اإلنسانية احلقيقة

 عععد،  مردهععا -القرآنعع  التصععور يسعع – الكععون يف الفعاليععة مسععر  أن شعع  وال
 الفعاعالن  يلعبعه  العذ   العدور  لكع   ،«الشيطان -اجل  -املالئكة -نساناإل -اهلل» فواعل
 تععاى  اهلل جتعاه  «البانورامعا » املسعر   هعذا  على يقف واإلنسان األهم، هو والثان  األو 

 .تعاى هلل تبقى املقام هذا يف املرك ية كانت وإن الع ي ،

 هعذا  يظهعر   حبيع  القرآنع ،  اخلطعاب  علعى  تنعك  اإلمجالية الكلية الصور، هذه
 .األخالقية بالسنة متسنا  اخلطاب

 Homo: متعدي   كعائ   أنه ه  لإلنسان اجلوهرية الطبيعة أن هو ذل  وتوضي 

religous، وفقا  متدي  كائ  هو يي  م  لإلنسان الرويية اخلصائص يعك  وهذا 
 ونتكع  أن مع   بعد  ال كاإلسعالم،  أخالق  دي  يف إنه ثم البشرية، للجبلة القرآن  للتصور
 (1)نفسه الوقت يف وأخالقية دينية البشرية اخلصائص هذه

 آخعر  بتععبري  فهنعاك  األخالقع ،  للخطاب طبقات ثالث بني مني  أن علينا وهكذا»
 مبعاد   إى تشعري  العيت  وتلع   اهلل، مع   لإلنسعان  األصعل   للنوقف خمتلفة أصناف ثالثة

 إى ينتنعععون العععذي  األفعععراد بعععني األخالقيعععة العالقعععات تعععنظم العععيت وقواععععده السعععلوك
 .«اإلسالم

                                                           
 35 ص القرآن يف الدينية األخالقية املفهومات: اي وتسيو توشبهيكيو (1)
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 -الكعريم  -العرييم : مثعل  احلسعنى  اهلل أمسعاء  يسعنى  مما ميلفة األوى اجملنوعة
 مقابععل ويف األخالقيععة، الصععفة ذ  هلل التجلعع  هععذا صععفت. احلعع  -العععد  -الغفععور
 .البشرية األخالق اإلهلية، األخالق

 ذو اهلل أن يقععةيق وعععني بععاهلل، لإلنسععان األساسععية األخالقيععة العالقععة وتشععنل
 حتنعل  أخالقيعة  بطريقة اإلنسان م  ويتعامل -القرآن  للتصور وفقا – أخالقية طبيعة
 أخالقيععة، بطريقععة يسععتجي  أن يتوقعع  أيضععا  اإلنسععان أن يف املتنثلععة اخلطععري، الداللععة

 .نفسه الدي  القرآنية النظر، يف تعي اهلل ألفعا  األخالقية اإلنسان واستجابة

 اهلل معع  ذاك أو املوقععف هععذا مثععل يتبنععى أن اإلنسععان علععى إن  القععو ألن ذلعع »
 الطريقعة  هعذه  مبثعل  يعنعل  أن اإلنسان وعلى اإلنسان، م  املبدئ  اهلل ملوقف مستجيبا 

 (1)«وديي أخالق  تعليم نفسه الوقت يف ها ونواهيه، اهلل ألوامر وفقا  تل  أو

 فيهعا  ورد اليت اآليات رضسنستع حن  وها املقا ، يوضحه ال املثا  يوضحه وما
 اآليععة  سععياق يناسعع   مبععا عليهععا  والتعليععق جثتععها  لتشععري  ننعع    ثععم اإلنسععان،  لفعع 

 خاضع   كلعه  اإلنسان  الت سي  مشرو  أن إى باملناسبة مشريي  ومضنوهنا وحمتواها
 أمعام  هنعا  فعنح   ومساتعه،  وخصائصعه  اإلنسان  املشرو  جمنل نل الذ  اخللق هلذا
 تععاى  فعاهلل  اإلنسعانية،  احلقيقعة  وجتليات اإلنسان  الوجود سينفونية يف األو  اللح 

 علعى  يرتتع   مبعا   ،يكعثري  رجعاال   منعهنا  وبع   «98 / األنعام...وايد، نف  م  أنش كم»
 .خل.إ..واملسيولية والكرامة املساوا،: مثل عد، ونتائج تداعيات م  ذل 

 .اإلنسان  اخلطاب تتضننها اليت املواضي  يل  وفينا

 

                                                           
 67 ص السابق املرج : اي وتسيو توشبهيكيو (1)
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 األول الفرع

 الذر عامل يف اإلنسان

 األوى، خطواتععه منععذ «اإلنسععان  املشععرو » ويتنععاو  ويععتلن  يعععا  تعععاى واهلل
 علععى وأشععهدهم ذريتععهم ظهععورهم معع  آدم بععي معع  ربعع  أخععذ وإذ: تعععاى قععا  وبععذل ،
 أو غعافلني  هعذا  عع   كنعا  إنعا  القيامعة  يعوم  تقولعوا  أن شعهدنا  قعالوا  بربكم الست أنفسهم
... املبطلعون  فععل  مبعا   لكنعا  أو بععدهم  مع   ذرية وكنا قبل م  إباؤنا أشرك إمنا واتقول

  .171،172 األعراف

 ؟(1)اآلية هذه ت ويل هو ما

 قادتنعععا طريقععة  علععى  لعععي  الشععع   فيقععود  الععنيب  وأمعععا»: أرغععون  الععدكتور  يقععو  
 ةلتجربع  فريعد،  شعهاد،  ترسعيخ  أجعل  مع   وإمنعا  دنيوية، أمة تشكيل أجل م  السياسيني

 .آدم وأبناء اهلل بني يربط الذ  امليثاق ترسيخ أجل وم  األرض ، التاريخ يف املطلق

 ةيأساسع  جوانع   وتكشعف  تععر   آدم سعقوط  قصعة  تكنلعها  اليت امليثاق يكاية إن»
 يف املععععوج ،  احلكايععععة هععععذه  وجنععععد ني،تالقععععرآني واألنرتبولوجيععععا  األنطولوجيععععا معععع 

 .إليهنا اإلشار، سبق التني األعراف سور، م  172و171/اآليتني

 الفعرت،  علعى  متوزععة  روايعات  ثعالث  فتتضعن   اجلنعة،  مع   آدم هبعوط  يكاية وأما»
 كننعثلني  وآدم وإبلعي   املالئكعة  أمسعاء  مسعري   بشعكل  تستعرض وه  واملدنية، املكية

 العلنيعة  هبعذه  وهع   للشعر،  األكع   الرمع   ب نعه  لإلحيعاء  إبلي  على الرتكي  م  أساسيني
 .«باهلل عالقته يي  م  مسيوليته أمام اإلنسان تض 

 اإلنسعان  وعع   جيععل  شخصعية  شعهاد،  علعى  يرتكع   «امليثعاق  أو» اإلميعان  عقد إن»
 الوفعاء  ميكع   ال أنه يعي آدم سقوط أن يني يف هذا األنطولوجية، النايية م  مرهونا 

                                                           
 التفسري يف والتعنق واستنباط يفر على ينطو  الت ويل ألن ا تفسري ولي  ت ويل نقو  (1)



105 

 ععع  اإلنسععان حلععرف وحماوالتععه الشععيطان إغععراءات ضععد املسععتنر النضععا  ععع  إال بععه
 .«الراسخ األخالق  والوع  العنيد، املقاومة اإلنسان م  يتطل  وهذا القويم، الطريق

 أبطعا   أو ممعثلني  ع  عبار، إال هم ما وآم وإبلي  واملالئكة اهلل أن نالي  هكذا
 األرض التعاريخ  ويلقعات  منعاورات  كل على يتعاى الذ  الروي  التاريخ يف متصارعني

 املخلععوق طتععرب الععيت األوليععة اإلميععان معاهععد، أو اقامليثعع علععى أ » األزليععة علععى املفتععو 
 اليت الصور وكل ،«والنشور والبع  احلساب يوم اآلخر، اليوم» األبدية وعلى ،«باخلالق

 علعى  ومسعتنر،  متصعلة  شهاد، ع  عبار، إال ليست األرض التاريخ يف اإلنسان هبا مير
 والطاععة  عبادتعه،  يف فعان  والت ونواهيعه  أوامعره  وإطاععة  لعه،  املطلعق  واخلضو  اهلل نعم
 ععع  جععدا  خمتلععف املعنععى وهععذا اإلسععالم،: للكلنععة والقرآنعع  األصععل  بععاملعنى تعععي هنععا
 ..(1)«والفقهية القانونية الدساتري يف اإلسالم معنى

 ملسععاته وضععت  أرضععنا علعى  اإلهلعع  ملشعرو   ت سععي  ييعا   إننععا القعو   ونسعتطي  
 فيض ذل  يقابل وتوجيهاته أوامره تثا وام اهلل طاعة أساس على نظامه بناء وأيجار

 .الربانية والعناية اإلهل  احلنان م 

 

 

                                                           
 اإلمنعاء  مركع   مع   التععاون ب -بعاري   -اليونيسعكو – والسياسعة  األخعالق  اإلسعالم، : أرغعون  حمند.د (1)

 27و26 ص 990 بريوت القوم ،
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 الثاني الفرع

 لإلنسان املثنوية الطبيعة

 بعه  تنع    وأخعرى  ،«العرو  » علويعة  م دوجعة  طبيععة  ذو فاإلنسعان  سعابقا   قلنا وكنا
 :اآلت  للتفضيل وفقا  ذل  القرآنية اآليات أبرزت وقد املاد،، ترسبات حنو

 رويعع  مع   فيعه  ونفخعت  سعويته  فععإذا: تععاى  قعا   :العلبو   البعبد : األول ملطلبب ا
 . 71 /احلجر/...ساجدي  له فقفوا

 ال لناذاف اهلل، رو  نفخة ع  املتآتية والسنو والرفعة العلوية هذه هكذا كانت وذا
 الناس فطر اليت اهلل فطر، ينيفا  للدي  وجه  ف قم: واألمانة املسيولية هبذه يضطل 

 .29 / الروم... ليهاع

 مستععه اإلنسععان يعطعع  الععذ  هععو البعععد وهععذا :الرتاببب  البعببد: الثببان  املطلببب
 :تعاى قا  املادية، األرضية

 2/ األنعام... طني م  خلقكم الذ  هو-
.. نعار  مع   معارج  مع   اجلعان  وخلقنعا  كالفخعار  صلصعا   مع   اإلنسعان  خلقنا ولقد-
 23 /الرن 
 11 / امليمنون.. طني م  ساللة م  اإلنسان خلق-
 3 / احلج... تراب م  خلقناكم فإنا البع  م  ري  يف كنتم إن الناس أيها يا-
 3 / الننل... مبني خصيم هو فإذا نطفة، م  اإلنسان خلق-
 76 /ياسني.. مبني خصيم هو فإذا نطفة، م  خلقناه أنا اإلنسان ير أوم-
 2 / الفلق... علق م  اإلنسان خلق-
 .5/ الطارق.. دافق ماء م  خلق خلق، مما اناإلنس فلينظر-
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 الثالث الفرع

   االستخالف 

 كعان  والعذ   املالئكعة  وبعني  تعلعى  اهلل بعني  جرى الذ  احلوار هلذا القرآن ويتعرض
 لتفضعععيل واملسعععوغات ججعععاحل ثعععم املالئكعععة، واععععرتاض اإلنسعععان اسعععتخالف موضعععو 
 فيهعا  أجتععل  قعالوا  خليفعة  رضاأل يف جاععل  إنع   للنالئكعة  رب  قا  وإذ: قا  اإلنسان،

 آدم وعلعم  تعلنعون،  ال ما أعلم إن  قا  ل ، نسب  وحن  الدماء ويسف  فيها يفسد م 
 ...املالئكة على عرضها ثم كلها األمساء

 أراد إذ أمععره إمنععا» املباشععر، اهلل بععإراد، مت اخللععق فهععذا أوضععحناه أن لنععا سععبق وكنععا
 ماديعة  تفاععل  مبريلعة  اإلنسان مرور م  مين  ال ذافه وطبعا  ،«فيكون ك  له يقو  أن شيئا 
 لنشعوء  املاديعة  النظعر،  تععارض  الرؤيعة  فهعذه  وبعالطب   فيعه،  اإلهليعة  النفحعة  تعتم  أن قبعل  فيه

 اإلنسعان  فيعه  كعان  العدهر  مع   يعني  اإلنسعان  علعى  معر  أنه -سبق مما– يعي وهذا اإلنسان،
 شععيئا  يكعع  م الععدهر معع  نييعع اإلنسععان علععى أتععى هععل: تعععاى قععا  ،شععيئا  يكعع  وم عععدما
 .2-1 الدهر/. بصريا  مسيعا  فجعلناه تبتليه، أمشاج نطفة م  خلقناه إنا ،مذكورا 

 .66 / مريم... شيئا  يك  وم قبل م  خلقناه: وقا 

 طاععة  ضعرور،  هع   خلقيعة  نتيجعة  -الوجعدان  منطعق  ويسع  – ذلع   علعى  ويرتت 
 .شيئا  يك  وم وصوره وخلقه أنش ه الذ  اخلالق هلذا اإلنسان

 إى ويدفعععه حيركععه علععو  أيععدها: بعععدي  معع  اإلنسععان خلععق: اإلنسععان بعععد-
 .والرتاب األدنى حنو به يرتس  سفل  واآلخر الكنا ، إى األعلى،

 ومصعدر  وأصعله  نش ته اإلنسان ينسى ذل  وم  الضعيفة املهينة النش ، ه  هذه
 األمعور،  يف ويكنعه  الوجدان منطق م  ذل  يستقيم وهل مبني، خصيم هو فإذا خلقه،
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 مع   أ  وأسعفل  بعالطني  أشعبه  شع ء  مع   خلعق  املسعنون  احلنع   مع   خلق الذ  فاإلنسان
 . األشياء أيط

 اإلنسععان  ال– التقريععر    اخلعع الوصععف  طابعهععا اآليععات هععذه علععى واملاليعع 
 (1).التقيين  احلكن 

 

                                                           
 17 ص ، 2006 ،1ط األمري، دار بريوت، واإلسالم اإلنسان: شرجب  عل / د (1)
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 الفرع الرابع 

 اخللق مصدر وحدة

 النعاس  أيهعا  يعا : تععاى  قا  وايد، هموئنش ومصدر يداو فحكنهم الناس اختلف ومهنا
 .وأنثى ذكر م  خلقناكم إنا الناس أيها يا: قا  وايد،، نف  م  خلقكم الذ  اهلل اتقوا

 :اآلتية النتائج النش ، هذه على فيرتت  اإلنسان نش ، هكذا كانت وإذا

 37 / األنبياء.. عجل م  اإلنسان خلق: تعاى قا  عجو ، اإلنسان-أ
 11/ األسراء.. عجوال  اإلنسان وكان-
 18 /املعراج... هلوعا خلق اإلنسان إن: تعاى قا  اهلل ،-ب

 28 / النساء... ضعيفا  اإلنسان وخلق الضعف،-ج

 4/ البلد... كبد يف اإلنسان خلقنا لقد املكابد،،-د
 9/ هود.. كفور لييوس إنه: الي س-ه
 إال النعاس  أكثعر  فع بى  مثعل  كعل  مع   القعرآن  هعذا  يف للنعاس  صرفنا ولقد: الكفر-ز
 89/ كفورا 
 17/ عيسى... أكفره ما اإلنسان قتل-

 100/ إسرائيل بنو... قتورا  اإلنسان وكان: القرت- 
 .54/ الكهف... جدال  ش ء أكثر اإلنسان وكان: اجلد -ط
 ،بعاهلل  اإلميعان  هع   وجدانيعة  منطقيعة  نتيجة إى تقود األخالقية املآخذ هذه وكل
 هكعذا  اإلنشعائ   األسعلوب  جانع   إى ية اخل الصي  استعنلت اآليات هذه أن ونالي 

 .كفورا إال الناس أكثر ف بى: اإلنسان على النع  هذا جند
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 اخلامس الفرع

 والطيبات النعيم

 علعى  بالغعة  يجة وتل  والنعيم، الطيبات خ ائ  لإلنسان اهلل فت  فقد ذل  وفق
 وياجاته تكوينه يف انتقاص أو خلل أو نقص جودبو وزعنه إلدعائه جما  فال اإلنسان

 :ويقوقه وصواحله

 163/ البقر،... الناس ينف  مبا البحر يف جتر  والفل -

 167/ البقر،....  طيبا  يالال  األرض م  كلوا الناس أيها يا-

 16/ يوسف...األرض يف فينك  الناس ينف  ما أما جفاء فيذه  ال بد أما-

 12/ يوسف...كفار لظلوم اإلنسان إن حتصوها ال اهلل نعم تعدوا إن-

 .93/إسرائيل بنو.. احلق جاءهم إذا ييمنوا أن الناس من  وما-
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 السادس الفرع

 والرسل واألنبياء والبالغ اهلداية

 ويفعت   وينريهعا  الطعرق  ويوضع   واألنبيعاء  الرسعل  يبعع   يتى يعذب ال تعاى واهلل
 .الوسائل ون اس احلق ونور اهلداية سبل له ويرسم وبصائره اإلنسان بصري،

 رسوال  نبع  يتى معذبني كنا ما-

 19/ اجلاثية.. للناس بصائر وهذه-

 186 / عنران آ ... الناس لتبيينه الكتاب أوتوا الذي  ميثاق اهلل أخذ وإذ-

 174/ النساء... ربكم م  برهان جاءكم قد الناس أيها يا-

 الصدور يف ملا وشفاء كمرب م  موعظة جاءكم قد الناس أيها يا-

 3 /عنران آ ... للناس هدى قبل م  واإلجنيل التورا، وأن لنا-

 56 / يون ... ربكم م  احلق جاءكم قد الناس أيها يا-

 1 / براهيمإ... النور إى الظلنات م  الناس لتخرج أن لناه الكتاب-

 5 / براهيمإ... للناس بال  هذا-

 88/ إسرائيل بنو... مثل كل م  نالقرآ هذا يف للناس صرفنا ولقد-

 34 / النور... للناس األمثا  اهلل ويضرب-

 27/ سب ... يرا ذون بشريا  للناس كافة إال أرسلناك وما-

 57 / الروم... مثل كل م  القرآن هذا يف للناس ضربنا ولقد-
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 السابع الفرع

 والكفر العناد

 املكايعد،  اإلنسعان  هعذا  واجهعة م يف البالغة احلجة عناصر حتقق إى سابقا  أشرنا
 .الشيطان لوسوسة استجاب الذ  املعاند

 :لذل  امليكد، الكرمية اآليات يل  وفينا

 لعبعض  بعضعكم  اهبطعوا  وقلنعا  فيعه  كعان  ممعا  ف خرجهنا عنها، الشيطان ف ذهلنا
 .35/ البقر،... عدو

 شهع ي العذ   اإلنسعان  مع   املتنعاقض  املوقف هذا على الضوء الكريم القرآن ويلق 
 .الشر مسه اإذ ويتهجم كشري لكنه للنعنة ويبش

 كعععذاب النععاس فتنععة جعععل اهلل يف أوذ  فععإذا بععاهلل منععاآ يقععو  معع  النععاس ومعع -
 .9 / العنكبوت... اهلل

 منععهم فريععق إذ رنععة منععه مسععهم إذا ثععم إليععه رهبععم دعععوا ضععر النععاس معع  وإذا-
 32 / العنكوت... يشركون برهبم

 48/ السجد، يم... اخلري دعاء م  اإلنسان يس م ال-

 السجد، يم.... جبانبه ون ى أعرض اإلنسان على أنعننا وإذا-

 14 / الفجر.. أكرمي رب  فيقو  ونعنه ف كرمه ربه ابتاله ما إذا اإلنسان ف ما-

 .6 / العلق... استغنى رآه أن ليطغى اإلنسان إن كال-
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 الثامن الفرع

 احلسابو والعقاب املآل

 ثعم  ومع   هلعا،  داخلع   منطعق  وجعود  أدركنا الباب هذا يف اآليات ا مج تلنسنا وإذا
 .وعقاب يساب أو مسيولية دون سدى اإلنسان يرتك أن يعقل فهل

 47 /البقر،.. شيئا  نف  ع  نف  جت   ال يوما  واتقوا-

 29/ يون ... أسلفت ما نف  كل تبلو هنال -

 12 إسرائيل بنو... عنقه يف طائره أل مناه إنسان كل-

 32 /لقنان... والده ع  جاز هو مولود وال ولده ع  والد جي   ال-

 38/ احلجرات... سعى ما إال لإلنسان لي  وأن-

 23 / احلجرات... متنى ما لإلنسان أم-

 109 / البقر،... اهلل عند جتدوه ألنفسكم تقدموا وما-

 يعرتك  أن املنطقع   مع   هعل  نتساء  أن لنا إذ طبيع ، أمر واجملازا، احلساب وهذا
 .مسيولية أو يساب دون اإلنسان

 878 / البقر،...األلباب أويل يا ييا، القصاص يف ولكم-

 36/ القيامة... سدى يرتك أن اإلنسان أحيس -

 .5/التكوير..  الكريم برب  غرك ما اإلنسان أيها يا-
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 :إليه يتوق ما يتنا   مالق واإلنسان ومفتو ، فعالا حمقق النعنة وطريق

 5 / االنشقاق...فنالقيه كديا  رب  إى كاد  إن  اإلنسان أيها يا-

 104/ األنبياء...الصاحلون عباد  يرثها األرض إن-

 206/ البقر،... اهلل مرضا، ابتغاء نفسه يشرى م  الناس وم -

 طريعق  هلعم  وتعنري  القعويم  الطريعق  على الناس ترشد تنف  ال اليت اآليات أكثر وما
 :الرشد

 207 /البقر،... الشيطان خطوات تتبعوا وال كافة بالسلم خلوااد الناس أيها يا-

 232 /البقر،... وسعها إال نفسا  اهلل يكلف ال-

 223 / البقر،... الناس بني وتصلحوا وتتقوا ت وا أن-

 218 / البقر،.. للناس ومناف  كبري أثم منهنا كل وامليسر اخلنر ع  يس لون -

 البقععر،... مجيعععا  النععاس قتععل فك منععا األرض يف فسععاد أو نفعع  بغععري نفسععا  قتععل معع -
/31 

 46 / البقر،...بالنف  النف  أن فيها عليهم وكتبنا-

 152 / األنعام... باحلق إال اهلل يرم اليت النف  تقتلوا وال-

 39 / يوسف... يعلنون ال الناس أكثر ولك  إياه إال تبعدوا أال أمر-

 280/ البقر،... كسبت ما نف  كل توفى ثم-

 57 / النساء... بالعد  حتكنوا أن الناس بني يكنتم وإذا-

 113/ النساء... الناس بني إصال  أو-

 169 / النساء... باحلق الرسو  جاءكم قد الناس أيها يا-

 1 / احلج.. عظيم ش ء الساعة زل لة إن ربكم اتقوا الناس أيها يا-
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 67/ نالفرقا... باحلق إال اهلل يرم اليت النف  تقتلوا ال-

 182 /القرار... أشياءهم الناس تبخسوا وال-

 7 / العنكبوت... إيسانا  يهدبوال اإلنسان ووصينا-

 38 / الروم... اهلل عند يربو فال الناس ا موأ م  لريبو ربا م  وأتيتم-

 14 / فاطر.. اهلل إى الفقراء أنتم الناس أيها يا-

 .23 / احلديد... بالبخل الناس وي مرون يبخلون الذي -

 مع   وشعيجه  تضنها جمنوعات ضن  السابقة اآليات وصنفنا مجعنا قد كنا وإذا
 يفع ال بعاملعنى  النعاس  مفهعوم  وحتكم تعا  اليت اآليات م  الكثري لنا بق  فقد التقارب،
 ،proprement dit: والدقيق

 .لإلنسان النفسية والتضاعيف واملنحنيات والطوايا الثنايا وحتليل

 :اآليات هذه يل  وفينا

 :تعاى قا 

 أمعوا   م  فريقا  لت كلوا مااحلك إى هبا وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم ت كلوا وال-
 187 / البقر،... باإلثم الناس

 203 / البقر،... اخلصام ألد وهو الدنيا احليا، يف قوله يعجب  م  الناس وم -

 248 / البقر، ...يشكرون ال الناس أكثر ولك  الناس على فضل لذو اهلل إن-

 285 /البقر،... وسعها إال نفسا  اهلل يكلف ال-

 96 / املائد،... للناس قياما  احلرام البيت الكعبة اهلل جعل-

 109/ املائد،... املهد يف الناس تكلم القدس برو  أيدناك إذ-

.. إهلععني وأمعع  اختععذون  للنععاس قلععت أنععتأ مععريم بعع  عيسععى يععا اهلل قععا  وإذ-
 115/املائد،
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 97 / عنران آ .. سبيالا إليه استطا  م  البيت يج الناس على هللو-

 عنعران  آ ...النعاس  م  ويبل اهلل م  حببل إال قفواث ينناأ الذلة عليهم ضربت-
/111 

 133 / عنران آ ... الناس ع  والعافني-

 172 / عنران آ ... فاخشوهم لكم مجعوا قد الناس إن الناس هلم قا  الذي -

 2/ التوبة... األك  احلج يوم الناس إى ورسوله اهلل م  وآذان-

 33/ التوبة.. بالباطل الناس أموا  لي كلوا والرهبان األيبار م  كثريا  إن-

 11/ يون ... جلنبه دعانا الضر اإلنسان م  وإذا-

 20 / يون ... مستهم ضراء دعب م  رنة اإلنسان أذقنا وإذا-

 43 / يون ... يظلنون أنفسهم الناس ولك  شيئا  الناس يظلم ال اهلل إن-

 98 / يون ... ميمنني يكونوا يتى الناس تكره أأنت-

 اهلل دون م  تبعدون الذي  أعبد فال ديي م  ش  يف كنتم إن الناس أيها يا قل-
 3 / يون ... 

 84 / هود... أشياءهم الناس تبخسوا وال-

 102 / هود... الناس له جمنو  يوم ذل -

 36 / النساء... بالبخل الناس وي مرون نيبخلو الذي -

 37 / النساء... الناس رئاء أمواهلم ينفقون والذي -

 52 / النساء... تقتريا  الناس ي تون ال فإذا املل  م  نصي  هلم أم-

 104/ النساء... الناس بني لتحكم باحلق الكتاب إلي  أن لنا إنا-

 132/ لنساءا... بآخري  وي ت  الناس إيها يذهبكم يش  إن-
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 160 / النساء... الناس أموا  وآكلهم-

 37 / يوسف... يشكرون ال الناس أكثر ولك -

 5 / الرعد... ظلنهم على للناس مغفر، لذو رب  إن-

 32 / يوسف... كسبت مبا نفسه كل على قائم هو أم -

 40 / إبراهيم.. نف  كل تكس  ما يعلم-

 1/ األنبياء.. .معرضون غفلة يف وهم يساهبم للناس اقرتب-

 19 /القنر... للقنر رعمنق حنل أعجاز ك هنم الناس تف  -

 1/ اإلنسان خلق القرآن علم الرن -

 5/ اجلنعة... الناس دون م  أولياء أنكم زعنتم إن هادوا الذي  أيها يا قل-
 أيع   يومئعذ  اإلنسان يقو  والقنر الشن  ومج  القنر وخسف البصر برق فإذا-
 9 / القيامة/ املفر

 13/ القيامة... يرهذمعا ألقى ولو بصريا  نفسه على اإلنسان بل-
 5 / العاديات... لكنود لربه اإلنسان إن-

 3 / القارعة... املبثوث كالفراش الناس يكون يوم-
 2 / العصر... خسر لف  اإلنسان إن-
 .1 / الناس... الناس برب أعوذ قل-

 مععني  فعي  يقعل  إى القرآنع   ا االسعتعن  يف حتولعت  قعد  النعاس  كلنعة  تكون هكذا
 وماهيتعه  اإلنسعان  طبيععة  عع   -اإلميانيعة  الناييعة  م – يكشف مفاهينيا  جهازا  حينل
 الوقت ويف نفسه يف واملظلم املشرق واجلان  وفساده وظلنه وشكوكه ومصريه وضعفه
 والعواقع   بعاهلل  اإلميعان  علعى  املرتتبعة  النتعائج  عع   املفاهين  اجلهاز هذا أفص  ،نفسه

 إى املععريف  احلقعل  هذا حتو  وبذل  اإلميان، نعنة ورفض الكفر على املرتتبة السوداء
 .والنتائج والدالالت واملعان  القيمب حيفل ميدان
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 إى وتتعوز   وخيوطهعا  القعدر،  مسعارب  كعل  تنطلعق  باحلركة املوار احلقل هذا وم 
 .ريهاوغ واإلحلاد والكفر اإلميان ويقل ميدان مثل األخرى احلقو  بقية

 بععي كرمنععا ولقعد » اإلنسععان تكعريم  يف بععرزت اخلالععد، القرآنيعة  السععينفونية وهعذه 
 ،«التن يعل  مع   تن يعل » النبعو   احلعدي   علعى  انعكاس هلا كان ه،توتعلي متجيده ويف «آدم
 ومعرد  وإعالئهعا،  ومسوهعا  اإلنسعانية  احلقيقعة  حنعو  يعار  شعديد  توق احلدي  هذا فإذا
 .ونوره القرآن هد  على و للرس الفائقة الرتبية تل  ذل 

 وسعفهته  وقاومته به وه أت للرسو  تنكرت ثقيف أن التارخيية املوارد لنا حتك 
 مع   ملكعان  الرسعو   جعاء  احلع ي   امل سعاو   املوقف هذا ويف ،داعيا  إليها يضر عندما
 هنعا  ؟ثقيف على اجلبل يطبق أن الرسو يرغ   هل ربه، لسان على له يقوالن السناء
 أصعالهبم  مع   خيعرج  أن أخاف بل: للقو  الثاقبة، البعيد، بنظرته الكريم و الرس ان ى
 .اهلل يعبد م 

 اآلفعاق  يف انبلجعت  العيت  انعا فالنري وبعني  الرؤيعا  هعذه  بعني  وقرابعة  نسع   هنال  هل
 ...باألزهار الدنيا أرجاء امتالء ع  له فتكشفت بوذا ناظر  أمام

 فويشعار  يقعارب  هعو  فعإذا  العظعيم،  الرسعو   أمام واملكان ال مان يدود لتاز لقد
 واإلشعععراق النريفانعععا هعععذه عععع  صعععور، إال واملععععراج اإلسعععراء ريلعععة إن وهعععل املطلعععق،
 .اإلسالم 

 :التالية النتائج قوله سبق ما على نرت  وإننا هذا

 انرتبولوجيععا هجععراء وترسععبت» الكععبري القععرآن يف أفععرز الععداليل احلقععل هععذا إن-
 الكفعر  فننظومعة  الشعرك،  ومنظومة الكفر منظومة بني مي ت مهنة نتائج (1)«إسالمية

 أخعذها،  العيت  واألعطيعات  اهلبعات  قصد ع  اإلنسان يتجاهل أن أ  السرت -لغويا  تعت 
 .للنعنة ظافرا  أو للجنيل منكرا  يكون هنا وم 

                                                           
 السععنة يف «يثععرب» النععور، املدينععة يف واألنصععار املهععاجري  بععني الرسععو  ابرمععه الععذ  اقامليثعع انظععر (1)

 انضعم  وقعد  اجلديعد،  اجملتنع    أسع  وتتضعن   «-الكتعاب  – الصعحيفة » يسعنى  والعذ   للعهجر،  الثانية
 .والشرك الكفر ملدلو  عرضت الصحيفة هذه أن واملالي  الصحيفة هذه إى املدينة يهود
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 أفععا   يف وضعويا   أكثعر  حنعو  على خلالق، اإلنسان  إنكار كونه وجهته م  فالكفر
 .(1)اجلنيل ونكران والوقاية والعجرفة طرسةالغ: مثل خمتلفة

 ولعي   ،مجيععا   النعاس  ةنأسعل  إى ويرنعو  ويهجع   يطنع   كان الكريم الرسو  إن-
 جعاءه  ثقيعف  وعذبته اضطهدته عندما والرسو  العاملني، رب فاهلل ،عجيبا  غريبا  ذل 
 أن أخعاف  إنع  : وأعلع   فع بى  ثقيعف  على األرض يطبق أن بني وخريه «السناء م  مل »

 .اهلل يعبد م  أصالهبم م  خيرج

 أن احملتنعل  مع   كعبري  ايتيعاط   يقعل  هعو  «آدم بي– الناس» احلقل هذا فإن هلذا
 وأمعل  رجعاء  يقعل  فهعو  ثم وم  واحلركة، واإلراد، والسع  بالكد إميان يقل إى يتحو 
 :اآلتية النتائج ذل  على ترت  وقد

 الكععافري  معع  األرض علععى رتععذ ال ربعع : نععو  سععيدنا قالععه مععا الرسععو  يقععل م-أ
 لسعان  علعى  يعلع   إبعراهيم  سعيدنا  هو وها والرجاء، باألمل مفعم الرسو  كان بل ،ديارا 
... أهلعععه معععع  الثنععععرات  وارزق آمنععععا  بلعععدا   هععععذا اجععععل  ربعععع  إبعععراهيم  قععععا  وإذ ربعععه، 
 .163/البقر،

 .مجيعا  الناس تظل مظلة فاملنفعة

 يف أمعواهلم  ينفقعون  العذي   مثعل : قعا   تععاى  اهلل عننعه  اهلل سبيل يف واإلنفاق-ب
 261 / البقر،... يبة مائة سنبلة كل يف سنابل سب  أنبتت يبة كنثل اهلل سبيل

 احلكنعة  يعيت  ومع   يشاء م  احلكنة ييت : يشاء م  احلكنة ييت  تعاى واهلل-ج
 270/ البقر،... كثريا  خريا  أوت  فقد

 :فقراء مطلق للفقراء والصدقات-د

..  لكععم خععري فهععو الفقععراء وتيتوهععا ختفوهععا وإن هعع  فععنعم دقاتالصعع تبععدوا نإ
 271 / البقر،

                                                           
  بعدها وما 216 ص القرآن يف الدينية األخالقية املفهومات: تسواي و توشيهكيو (1)

 بعدها وما 303 ص يتنية ضرور، الدي  ملاذا: مسي  هوسنت. د وانظر
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 اليتععامى تعوا آو: واملستضععف  السعبيل  وابع   والفقعري  واملسعكني  لليتعيم  فاحلنايعة -ج
 2 / النساء... أموالكم إى أمواهلم ت كلوا وال بالطي  اخلبي  تتبدلوا وال أمواهلم

 اجلنع   والصعاي   اجلنع   واجلعار  قربعى ال ذ  واجلعار  واملسعاكني  واليتامى: وقا 
 35 / النساء... أميانكم ملكت وما السبيل واب 

 أو نفع   بغعري  نفسعا   لتع ق مع  : تععاى  قعا   وإع ازهعا  وصعوهنا  للحيعا،  واحلناية- 
 31/ املائد،... مجيعا  الناس قبل فك منا األرض، يف فساد

 99/ املائد، ..والطي  اخلبي  يستو  ال قل: الطي  م  يستو  ال واخلبي -ط

 / أعععراف... أشععياءهم النععاس تبخسععوا وال: أشععياءهم النععاس خبعع  جيععوز وال- 
184 

 باملكاييعععل للوفعععاء بالنسعععبة نفسعععه واألمعععر النعععاس، لكعععل العععبخ  مععع  فاحلنايعععة
 84/ هود... واملي ان املكيا  أوفوا قوم يا: واملوازي 

 أفئعد،  فاجععل  الصعال،  ليقينعوا  ربنا: لإلميان اجلو يهيئ واإلمثار الرزق نإ ثم-ك
 37/ إبراهيم... الثنرات م  وارزقهم إليهم  وى الناس م 

... دابععة معع  عليهععا تععرك مععا بظلنهععم النععاس خععذايي لععو: بعبععاده رؤوف واهلل- 
 16/ إبراهيم

 يرصععت لععو النععاس أكثععر ومععا وغععريه، املععيم  منععهم يكععون أن النععاس وطبيعععة-م
 102/ يوسف... مبيمنني

 سعرها  واكتنعه  البشعرية  العنف   أغعوار   سع  الكريم القرآن إن  لنقو األقالم ونرف 
 الصعاح  كعان  وإن السعيئ،  ومنعها  الصعاح  فننها وخريها ومضنوهنا ومكنوهنا وطبيعتها

 واإلمثعععار للبنعععاء احليعععا، هعععذه يف مبسعععيوليته آدم أبونعععا اضعععطل  وهكعععذا األرجععع ، هعععو
 .القرآن يف واإلنسانية اإلنسان هو وهذا واإلعنار،
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 الثاني لفصلا

 اإلميان دائرة يف اإلنسان

 العدائر،  م  أظهر بصور، وتكثف الدائر،، هذه يف والغنى اإلثراء مظاهر وحتتشد
 .إنسانا  بصفته اإلنسان دائر، األوى،

 يقيقعة  يف الثانيعة  العدائر،  مع   باشرتاكها األوى، الدائر، كانت لئ  احلقيقية، ويف
 كنععا اخلرييععة ونتععائج اإلنسععانية األخععو، يععق تعع تر -آدم– الوايععد األب ويقيقععة الععرو 

 اهلل إطاعععة: نتعائج  معع  يرتبعه  مبععا امليثعاق،  لتنفيععذ يقعل  الثانيععة العدائر،  فععإن سنوضع ، 
 .اإلميان ع  املت تا، النتائج ع  فضالا هذا اإلهلية، النعنة يقابلها

 هعذه  نعت كا وإذا الثانيعة،  الدائر، عبور ومنطقة برزخا  األو  الدائر، كانت إذا أجل
 والتنديعد  بعل  والرتغيع ،  واحلع   والتوضعي   العبال   خبطاب مفعنا  يقالا األوى الدائر،
 عع   املت تعا،  اليانععة  الثنعار  بقطعف  مفععم  يقعل  الثانيعة  الدائر، فإن ذل ، وغري واإلنذار
 .واإلنسان اهلل بني املنعقد امليثاق تنفيذ

 :اآلتية املواضي  ضحهستو كنا الثانية للدائر، العامة املالم  باختصار هذا
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 األول البحث

 اهلل مع عالقته يف اإلنسان

 مقدمة 

 ومع   شعاقولية،  -اخللقع   مظهرهعا  يف سينا ال– العالقة هذه تظهر بالطب  وهنا
 املعت لة »الكالم علناء» متكلن  وعند اهلندوسية فالسفة عند سنرى كنا ولي  ذل ،
 .اجلرا  ويضند الدمو  لنا كفكفي الوريد يبل م  إلينا أقرب تعاى فاهلل–

 ذو القرآنع   الععام  أن جعدا   الواضع   فنع   ،«الوجوديعة » األنطولوجيعة  النايية وم 
 وكععل بالععذات، الوجععود عععام مركعع  يف الرؤيععة هععذه يسعع  يقععوم فععاهلل إهليععة، مرك يععة
 أدنعى  ذا عا  حبعد  فهع   وإذن لعه،  خملوقعات  اإلنسعانية  وغعري  اإلنسعانية  األخرى، األشياء
 شعع ء يوجععد أن ميكعع  ال املعنععى وهبععذا مطلقععة، بصععور، الوجععود تراتبيععة يف منععه ةمن لعع
 املركع   -الكلنعة  هعو  دالليعة  وجهعة  مع   «اهلل» أن مع   نعنيه ما بالضبط وذل  له، مضاد
 تبعا  كله النظام وعلى كلها الداللية احلقو  على  ين  واليت القرآن، معجم يف األعلى
 .لذل 

 لوضعع  املعع ر منلعع  أننعا  نشعععر جيعلنععا مععني  اعتبععار -يععا  أيعة  علععى– مثععة ولكع  
 بعني  مع   الوييعد  هعو  اإلنسعان  أن ذلع   ،«اهلل» ملفهعوم  املقابل القط  يف «إنسان» مفهوم
 إليهعا  انتباهنعا  تلفعت  وهع   القعرآن،  يف عظينعة  أهيعة  عليعه  علقعت  الذ  املخلوقات كل

 ..إليه انتباهنا «اهلل» مفهوم يلفت الذ  نفسه بالقدر

 ينعا   ومصعريه،  وواجباتعه  ونفسعيته  وسعلوكه  بطبيعتعه  اإلنسعان  فعإن  حلقيقة،ا ويف
  .ذاته «اهلل» مس لة تناله الذ  بالقدر القرآن  الفكر يف مرك يا  اهتناما 

 ذلعع  يكعع  م إن رئيسعع ، بشععكل مشععكلة إى تتحععو  وفعلععه، قولععه اهلل، ماهيععة إن
 القعرآن  والفكعر  إليهعا،  إلنسعان ا هبعا  يسعتجي   اليت الكيفية مبس لة تتعلق يني ،يصريا 
 بوضعو   القعرآن  ذل  ييكد كنا القرآن، «أن  » ملا ولوالها ،البشر خالص مبشكلة معي
 .ويكرره
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 القطع    يشعكل  حبيع   األهية م  اإلنسان مفهوم فإن اخلصوص ، املعنى وهبذا
 .(1)«اهلل مفهوم أعي» األساس  القط  بإزاء لوجه وجها  يقف الذ  الثان  الرئيس 

 األكثععر املفهععوم  التضععاد ميثععل األكعع ي  القطععبني هلععذي  األساسعع  جععهالتو وهععذا
 احلركعع  اجلععو ذلعع  خبلععق يقومععان غريهععا، إى باإلضععافة إهننععا إذ القععرآن، يف أهيععة
 .للعام القرآنية الرؤية ميي  للتو، قلت كنا الذ ، الروي  للتوتر احلاد الدرام 

 إذن يصعع  وال طبيعععة، اإلنسععان ععع  خيتلععف اهلل أن إى االنتبععاه نلفععت أن وجيعع 
 الرؤيععة مقاربععة يتععى أو شععاكلته علععى اإلنسععان خلععق اهلل إن القائلععة اليهوديععة بالرؤيععة
 ..«السالم عليه املسي » اإلنسان يف جتسد الرب ب ن القائلة املسيحية

 قيعاس »ب القعو   إلنكار اإلسالم يف نيناملتكل بعض يدت اإلسالمية الرؤية وهذه
 .(2)«الشاهد على ئ الغا

 املفهععوم  القطعع  اإلنسععان كععان إذ إنسععانية، مرك يععة ذات للعععام «اجلاهليععة» والرؤيععة
 علعى  ومصعريه  فاإلنسعان  معه، ةيجوهر مواجهة يف أساس  قط  مثة يك  م الذ  الوييد
 وأخالقياتعه  القبائل م  بغريها قبيلته وعالقة إليها، ينتن  اليت القبيلة يف وموقعه األرض،
 .اجلاهل  لإلنسان الرئيسية املشكلة ميثل كان ذل  كل بطبيعتها، قبلية كانت اليت

 مسلسعلة  الوجعود،  تدرج يف منه األمسى املرئية غري القوى وجود يدرك كان طبعا 
 معع  وحمععدودا  ضععيقا  قطاعععا  النهايععة، يف حتتععل القععوى هععذه أن إال اجلعع ، إى اهلل معع 

 الرئيسع   املفهعوم   املبعدأ  متثعل  أن درجعة  إى مهنعة  تكع   م فهع   بعه،  يهتم الذ  العام
 .اإلنسان أيدها نصفني، إى العام هذا يقسم أن ميك  والذ  بذاته، القائم

 إليعه  أشعرت  العذ   والعدرام   الرويع   التعوتر  مع   جو مثة يك  م ذل ، على وبناء
 بععني اخلاصععة العالقععة بسععب  الداللععة، علععم مبصععطلحات حتععدثنا لععوو نشعع ، قععد للتععو

 وال بسععيطة العالقععة هععذه تكعع  وم واإلنسععان، اهلل أعععي األكعع ي ، املفهععومني القطععبني
 .تبادلية عالقة أهنا مبعنى ثنائية، معقد، بل اجلان ، أيادية

                                                           
 العربية منظنة اجلهاد، حمند هال  وتقديم ترمجة القرآن، يف واإلنسان اهلل: اي وتسوا توشيهكيو (1)

 128 ص 2007 آذار بريوت، للرتمجة،
 ث.والرتا حن : اجلابر  عابد حمند. د ذل   م قري  (2)
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 الععدائر،: الععدائرتني بععني التععوازن يععددت القرآنيععة فالرؤيععة األسععاس هععذا وعلععى
 مضععنون فهععم يف اخلطعع  حيععدث كععان أنععه إى واإلشععار، اإلنسععان، دائععر، ثععم هلل األوسع  
 يعني  يف العدائرتني  بعني  التعوازن  يقعق  الثاقبة نظرته يف املاورد  ولعل الدائرتني هاتني
 .الغ ايل يد على السينا املاورد  بعد الدائرتني بني ترتن  العالقة رأينا

 العالقة م  رئيسية أنوا  أربعة إى مفهوميا  حتلل أن املعقد، العالقة هلذه وميك 
 علعى  متثيلعها  جير  القرآنية (1)«اإلهلية الكوميديا» إن أخرى، بكلنة واإلنسان، اهلل بني

 .(2)«اإلنسان» و «اهلل» بني العالقات م  خمتلفة أنوا  أربعة يف الكبري املسر 

 للوجعود  اجلعوهر   املصعدر  بوصفه اهلل بني: «الوجودية» األونطولوجية العالقة-أ
 فهع   هلل، عينعا   بوجعوده  يعدي   العذ   املخلعوق  للععام  ممعثالا  بوصفه واإلنسان اإلنسان ،

 .واإلنسان اهلل بني «املخلوق– اخلالق» عالقة ديي، علن  بتعبري

                                                           
 إى واض ، هو امب مشريا  جماز ، بشكل التعبري هذا «اي وتسو توشيهيكو» املفكر اليابان  يستعنل (1)

 ومتيعع ت االسععم، هبععذا اشععتهرت الععيت «1321 عععام» ألععيجري  دانععيت الكععبري اإليطععايل الشععاعر ملحنععة
 ععع  فضععالا وعنععق، حبيويععة جسععد ا الععيت تفاصععيله بكععل خععراآل للعععام املععدهش الفععي املعنععار بععذل 
 العلعم  قعيم  علعى  وت كيعدها  هلل، املطلقعة  والقعدر،  والعظنعة  والبعهاء  بالقدسعية  املفعنة الرويية أجوائها
 . اإلنسان خلالص كطريق واجلنا  واخلري واملعرفة
 القرآنع   الععام  وبعني  هبينع  الشعبه  وجعه  هو وهذا وتنظينه، عظنته يف رائ  روي  عام دانيت ياكوميد
 .هنا التسنية استعار، له أتا  ما ذل  ولعل امليلف، نظر جهة م 

 معا  يف اإلهليعة  وصعف  هبعا  أحلعق  ثعم  الكوميعديا،  البدايعة  يف امسهعا  كان دانيت ملحنة أن بالذكر وجدير
 للضعح ،  املعثري  العدرام   العنل أ  اليوم، تعنيه ما تعي دانيت عصر يف تك  م »كوميديا» وكلنة بعد،
 الكوميعديا  ألعيجري ،  دانعيت : انظعر . النعاس  علعى  تنشعد  ملحنعة  أو طويلعة  شععرية  قصعة  تععي  كانعت  بل

 املقدمععة، ،1 مععج ،1988 املعععارف دار: «.م.د» 3ط ،3 جملععد عثنععان، يسعع  وحتقيععق ترمجععة اإلهليععة،
 .اجلحيم
 كهعذه،  مقارنعة  تبعي   ال وكالمعه  اهلل كتعاب  بوصعفه  املطلقعة  القعرآن  عظنعة  فعإن  ذلع ،  مع   الرغم وعلى
 هعذا ... الكعريم  القعرآن  إى امليلعف  هبعا  نظعر  اليت الطريقة خالله م  لنعرف التعبري على أبقيت ولكي
 130 ص القرآن يف واإلنسان اهلل راج  اجلهاد حمند للنرتجم التعليق

 130 ص القرآن يف واإلنسان اهلل: اي وتسوا توشيهيكو (2)
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 كعل  نينعة  تبادليعة  عالقعة  يف واإلنسعان  اهلل يعدخل  يي : التواصلية العالقة-ب
 .مشرتك تواصل خال  م  -فيها املبادر، زمام ،طبعا  اهلل، ي خذ– اآلخر م  منهنا

 النععو  «2» اللفظعع ، النععو  «1»: التواصععل هلععذا خمتلفععتني طععريقتني متييعع  وميكع  
 بعاملعنى  «العوي  » هعو  وذلع   أدنعى،  إى األعلعى  مع   يتم قد اللفظ  فالنو  اللفظ ، غري

  «الدعاء» شكل يتخذ الذ  وهو األعلى، إى األدنى م  أو الضيق، التقي

 بالفععل  ويتنثعل  األسعفل،  إى لعى األع مع   معا  هعو  التواصعل  مع   اللفظع   غعري  النو 
 الشععائر  أو «الصعال، » شعكل  ويتخعذ  األعلعى،  إى األسعفل  مع   أو ،«اآليات تن يل» اإلهل 
 .عنوما  الدينية

 كعل  «العرب » بوصعفه  اهلل جهعة  مع   العالقعة  هذه وتستل م: العبد -الرب عالقة-ج
 جهعة  مع   تسعتل م  ابينن أخره، إى... املطلقة وقدرته وعظنته جبالله املتعلقة املفاهيم
 والطاععة  والتواضع   اخلضو  تتضن  اليت املفاهيم م  جمنوعة له، «عبد» ك اإلنسان
 ..العبد يف عاد، تتوفر أن ينبغ  اليت اخلصائص م  ذل  وغري املطلقة،

 معع  يتعع لف لععه مالزمععا  سععلبيا  جانبععا  العالقععة معع  اإلنسععان  اجلعع ء هلععذا أن علععى
 بكلنعة  املرتبطعة  األخعرى  املناثلعة  الصعفات  والغعرور  والتكع   الغطرسعة  تتضعن   مفاهيم

 .فيها واملتضننة «جاهلية»

 بعني  جعدا   األساسع   التغعاير  ذلع   علعى  تقعوم  العالقة وهذه: األخالقية العالقة-د
 والرنعة  اخلعري  إلعه : عينعه  «اهلل» مفهعوم  يف متيي هعا  ميك  اللذي  املختلفني الوجهني
 .أخرى جهة م  الصارمة والعدالة العقاب وإله جهة، م  الالحمدود والكرم واملغفر،

 مع   «الشعكر » بعني  األساس  التغاير يف يتنثل اإلنسان جان  م  لذل  نظري ومثة
 وذل  ،«اإلميان» مقولة معا  يشكالن والتقوى فالشكر أخرى، جهة م  «التقوى»و جهة،

 .ناإلميا وعدم اجلحود: يهيمعن م  كل يف «الكفر» م  ياد تغاير إى سييد 

 :اآلتية الفرو  إى البح  هذا فسنقسم لذل  وتبعا 
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 األول الفرع

  واإلنسان اهلل بني الوجودية العالقة

 واجلاهلي اإلسالمي الوعي يف

 املطلب األول 
 علو ومسو ورفعة املفهوم اإلسالمي

 رؤيعة  مع   كعل  يف األساسعية  القضعية  -عام كنبدأ– ووجوده اإلنسان كينونة تشكل
 هعو  ومعا  اإلنسعان؟  جعاء  أيع   م : دائنا  املتكرر األبد  والسيا  للعام، ةفلسفي أو دينية
 العيت  الرئيسعية  املشعكالت  تلع   مع   وايعد،  وهعذه  العام؟ يف هنا بالذات وجوده مصدر
 التصععور يف السععيا  هلععذا الصععحي  الوييععد واجلععواب دومععا  اإلنسععان  العقععل أقلقععت
 غعري  مع   هبعة  لإلنسان الوجود من  دفق نفسه، اهلل هو الوجود مصدر إن: هو القرآن 
 .مقابل

 اجل ء هذا ويف باملخلوق، اخلالق عالقة ه  جوهرية عالقة واإلنسان اهلل بني إن
 فهعو  والوجعود،  الكينونعة  اإلنسعان  معان   بعدور  اهلل يقوم القرآنية «اإلهلية الكوميديا» م 

 مع   بعدءا   كلعه   الععام  خعالق  هعو  فعاهلل  لعه،  خملعوق  سعوى  األخعري  ولعي   اإلنسان، خالق
 والنعهار  والقنعر  والشعن   (1)واألرض والسعناوات  (2)فعاجل   (1)العليعا  املرتبعة  يف املالئكة
 :ناتااحليو أنوا  وكل (4)والعش  واحلبوب والثنر والشجر (3)واألهنار واجلبا  (2)والليل

                                                           
 «ويسع لون  شعهاد م  سعتكت   خلقهعم  أشعهدوا  ناثعا  أ الرن  عباد هم ي الذ املالئكة وجعلوا»: انظر (1)

 19: آية ال خرف سور، ، الكريم القرآن
 15: أية / الرن  سور، ، نفسه املصدر «نار م  مارج م  اجلان وخلق »: انظر (2)
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 ميشع   مع   ومنعهم  جلعني ر علعى  ميشع   مع   ومنعهم  بطنعه  علعى  ميشع   م  فننهم»
 .(5)«أرب  على

 كان وإن املخلوقات، هذه م  وايد سوى اإلنسان ولي  ،(6)«ش ء كل خالق» فاهلل
 .أهية أكثرها

 عظنعى  تسبي  أنشود،، يعد أن املعينة النواي  بعض م  ميك  القرآن أن والواق 
 .جتاهها العنيق اإلعجاب ومبشاعر اخللق، بفكر، مفعم أنه إذ اإلهل  اخللق متجيد يف

 اإلهلع   شعديد نوال التسعبيحة  هلعذه  العذبعة  السعنفونية  بعل  أمنعوذج  العرن   وسور،
 والكعون  اجلعان  يشعنل  كنعا  امليم  وغري امليم  يشنل الذ  املطلق مبفهومه اخللق فهذا

 .لألنام وضعها واألرض: تعاى قا  واألرض،

 .فان عليها م  كل: للفناء معرض اخللق وهذا

: تعععاى قععا  ،اهلل خلععق معع  فهععو إنسععان، مطلععق باإلنسععان تسععتهل السععور، لكعع 
 .اإلنسان خلق القرآن علم الرن 

 إن واجلع   اإلنع   معشعر  يعا  تععاى  قعا   واجل ، اإلن  معشر ع  السور، وتكلنت
 .بسلطان إال تنفذون ال فانفذوا واألرض السنوات أقطار يف تنفذوا أن استطعتم

                                                                                                                                              
 صعدر امل «جديعد  خبلعق  ويع ت  يعذهبكم  يش  إن باحلق واألرض السناوات خلق اهلل أن تر أم»: انظر (1)

 19: آية ، إبراهيم سور، ، نفسه
 العذ   هلل واسجدوا للقنر وال للشن  تسجدوا ال والقنر والشن  والنهار الليل آياته وم »: انظر (2)

 وغريها37 آية فصلت، سور، نفسه، املصدر «تبعدون إياه كنتم إن خلقه 
 اثعنني  زوجعني  فيهعا  جععل  راتالثن كل وم  وأهنارا  رواس  فيها وجعل األرض دم الذ  وهو»: أنظر (3)

 وغريها3 آية الرعد، سور، ، نفسه املصدر ،«يتفكرون لقوم آليات ذل  يف إن النهار الليل يغش 
 سععور، ، نفسععه املصععدر ،«والرحيععان العصععف ذو واحلعع  األكنععام، ذات والنخععل فاكهععة فيهععا»: انظععر (4)

 وغريها 12 -11: آية الرن ،
 45:  آية النور، سور، نفسه، املصدر (5)
 102: آية األنعام، سور، نفسه  املصدر ،«ش ء كل خالق هو إال إله ال ربكم هللا ذل » (6)
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 هعذا – وترنينتعه  اخللعق  قصعة  ضااسعتعر  إى إضافة السور، هذه ميي  الذ  لك 
 .النفس  والرضا واهلدوء الطن نينة إى الباع  الند  الشج  املهدهد رساجل

  الثاني املطلب
 اجلاهليني عند اخللق مفهوم

 كعان  املفهعوم  وهعذا  اجلعاهليني  الععرب  لعدى  جمهعوال   يكع   م اإلهل  اخللق ومفهوم
 يعا   أيعة  علعى  يكع   م «اهلل» و «اخللق» بني الرتابط هذا ولك  ،غالبا  اهلل باسم يرتبط
 القعدر،  هعذه  ينسبون كانوا املشركني بعض أن خي نا والقرآن دائم، بشكل وحمددا  ثابتا 
 قعل  علعيهم  اخللعق  فتشعابه  كخلقه خلقوا شركاء هلل جعلوا أم»: الشركاء إى اخللق على
 .(1)«القهار الوايد وهو ش ء كل خالق اهلل

 اخللق على القدر، كانت االعتيادية احلاالت أكثر فف  استثنائية، يالة تل  كانت
 يف اإلهلع   للخلعق  مفهعوم  لشعيو   نعدهش  وحنع   يبعدو  كنا اهلل، األعلى، اإلله إى تنس 
 اخللق مفهوم يربط مثالا التايل البيت فف  القرآن  املفهوم م  قري  «اجلاهل » األدب
 :(2)«الرب» مبفهوم

 يلوا أي  تعلم عساك براك                        رب حبق األراك طري فيا

 اجلعاهل   األدب هبعا  ي ودنا اليت وتل  نفسه، القرآن يقدمها اليت الشهاد، أن ومبا
 اجلاهليني، العرب لدى اخللق مفهوم بوجود يتعلق ما يف األخرى م  إيداها متفقتان
  .ذل  م  متاما  واثقني نكون أن فبإمكاننا

 يف معيثرا   هذا اخللق مفهوم كان مدى أ  إى: ه  يلها م  بد ال اليت املشكلة أن بيد
 املفهعوم  بع ن  نسعلم  أن علينعا  النقطعة،  هعذه  إى نصعل  وإذ للععام؟  «اجلاهليعة » الرؤية حتديد
 احليععا، يف حمععدود تعع ثري ذا كععبري،، درجععة إى ضعععيفا  مفهومععا  -االيتنععا  وجععه علععى– كععان

                                                           
 16: اآلية الرعد، سور، نفسه، املصدر (1)
 وقعدم  شعبل ،  الرؤوف عبد املنعم عبد وشر  بتحقيق شداد، ب  عنرت، ديوان شر  شداد، ب  عنرت، (2)
 شععره  مع   لعي   البيعت » 2 البيعت  ،128 ص «ت.و» التجاريعة،  ةاملكتبع : القعاهر، » األبيعار   إبعراهيم  له

 .«املوثوق
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 هانئععا  يععاحي أن اجلععاهل  اإلنسععان باسععتطاعة كععان لقععد آخععر، بتعععبري اإلنسععانيني، والوجععود
 .اخلاص وجوده أصل إى اإلطالق على التنبه إى احلاجة دون م  البا  مرتا 

 يتعنقعوا  أن على املسلنني حي  القرآن أن تذكرنا إذا النقطة هذه داللة وستتض 
 معنععى ينسععى الععذ  فاملسععلم أخععرى جهععة ومعع  اجلوهريععة، اخللقيععة ماهيتععهم فهععم يف

 بععاملعنى «مسععلنا » يكععون أن ععع  عينععا  قيقععةاحل هبععذه سععيكف هععذه، اخللقيععة املاهيععة
 القعرآن  إليعه  يشعري  العذ   املهلع   العذن   يقعرتف  أن مع   يينها بد ال إذ للكلنة، احلقيق 
 اإلنسعانية  احلعدود  جتعاوز »:  تقريبا  األوى وتعي «االستغناء» و «الطغيان» مثل بكلنات

 بشع ء  يعدي   ال أ  ،معا  متا ومسعتقل  يعر  ب نعه  املعرء  شععور »: الثانيعة  وتعي ،«بالغطرسة
 عالقععة مبسعع لة مباشععر، مععرتبط اخللقيععة باملاهيععة فععالوع  وعليععه، ،«اهلل يتععى أليععد
 .واإلنسان اهلل بني العبد -الرب

 يف آخعره،  إى «بعار  » و «قخعال » و «خلعق »: مثعل  كلنعات  وجود جمرد فإن هنا، م 
 كعان  اإلهلع   اخللعق  مفهعوم  أن خطع   االعتقاد إى يقودنا أن ينبغ  ال ،«اجلاهل » األدب
غريهعا العيت    وبضععا   الكلنعات  هعذه  أن إذ للعام، «اجلاهلية» الرؤية يف ميثرا  دورا  ييد 

 وذا املالمع ،  غعامض  دالليعا   يقعالا  فحسع  تعي "اخللق" وتتجن  يو  اسعم اهلل تيلعف   
 النظعام  إى تشعري  كلنعات  مع   يتع لف  العذ   األكع   احلقل إى ينتن  وهو مفككة، يدود
 .للوجود لطبيع ا فوق

 مكانعا   ايتعل  الطبيعيعة  فعوق  بعاملوجودات  اخلعاص  احلقعل  هذا أن نتذكر أن وعلينا
 يهعين   العذ   القرآن  لنظام خالفا  ككل، اجلاهل  املفهوم  النظام يف وسطحيا  ضيقا 
 علعى  كعبري،  أهيعة  تعلعق  تك  م «اجلاهلية»و للعام، الرؤية جمنل على اخلالق اهلل فيه
 «اجلاهليعة » الرؤيعة  يف ياسعم  دور أ  يعيد   يك  م السب ، وهلذا داليل،ال احلقل هذا

 إن ،عينععا  اإلنسععان  للوجععود «مصععدرا » اهلل كععون فكععر، إن للقععو  مسععاو فععذل  للعععام،
 هععو وذلعع  ،جععدا  القليععل إال «اجلععاهليني» العععرب ألذهععان تعععي تكعع  م فإهنععا وجععدت،
 وينبعههم  الفكعر،،  هلعذه  اخلاصة الداللة مهل يوض  أن الدائبة القرآن حماولة يف السب 

 (1).العنيق مضنوهنا إى

                                                           
 197 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (1)
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 ثقعل  وذا واحلساسعية  باحلركعة  ومعوارا   وشامالا وعنيقا  متسعا  أص  املفهوم فهذا
 .احليا، هذه يف مبسيوليته ويشعره اإلنسان على يضغط الوجدان على املي ان يف

 :اجلاهلية يف اإلنساني املصري

 إى ضعيفا  مفهوما  كان اإلهل  اخللق مفهوم أن يف آخر هنا م سببا  هناك أن يبدو
 ،«اجلعاهليني » الععرب  لعدى  فععالا  موجعودا   كونعه  مع   العرغم  على الوثنية، أيام احلد هذا
 كثريا  مهتنني يكونوا م المسلإل السابق العصر يف العرب ألن ضعيفا  مفهوما  كان فقد

 املوت، أ  احليا،، «هناية» حنو غالبا  هيتج كان اهتنامهم إن بل وجودهم، أصل بقضية
 .احليا، «بداية» إى ههيتوج م  بدال 

 كععان املععوت أن آجععالا أم عععاجالا سععيدرك اجلععاهل  األدب يقععرأ معع  كععل أن والواقعع 
 الععذه  يف الفلسععف  الت مععل يشععبه مععا شعع ء إثععار، يف تسععب  الععذ  الوييععد املوضععو 

 الععتفكري  إى بطبيعتععهم ميععالني غععري  سععا أنا ،«اجلععاهليون» العععرب  كععان إذ ،«اجلععاهل »
 يفكرون عندما فقط فالسفة إى يتحولوا أن باستطاعتهم لك  يد، أدنى إى الفلسف 
 مشعكلة  «اجلعاهليني » الشععراء  لعدى  املفضعل  املوضعو   كان هنا م  املوت، حبتنية جديا 

 فلسعفة  إى موقعاد   عنيق، ب م يعوهنا كانوا اليت املطلقة جدوىالال ومشكلة «اخللود»
 (1)املتشائنة العدمية: متي هم اليت احليا،

 كلنعا – «اجلاهل » اإلنسان ذه  يف ت ز اليت األوى املشكلة فإن األيوا ، كل ويف
 وجععد وكلنععا والنععه ، والسععل  والبطولععة اليوميععة احليععا، شععيون يف االهننععاك ععع  كععف

 «القوى» ومشكلة املوت، لةمشك تكون أن م  بد ال -يياته وت مل ذاته إى للعود، الوقت
 الععرب  إى بالنسعبة  اإلنسعان   املصعري  مشعكلة  كانعت  فتلع   لعه،  سعتجلبه  اليت واألسباب

 .«اجلاهليني»

                                                           
 :انظر للحيا، اجلاهلية الفلسفة هلذه تفصيالا أكثر حتليل أجل م  (1)

Toshiko Izuts، the structure of the Ethical Terms in the Koran، a Study in 

semantics، K eio Uneversity ، Studies in the Humanities and Social 

Relations ، V. 2 «Tokyo: keio Institute of philolofical Studies ، 1959» 

chap.5. 
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 علعى  اآلخر، العام بفكر، اهتناما  جند ال التصور هذا يف أننا نالي  أن وينبغ 
 احليعا،  ةمبشعكل  رئيسع   بشعكل  تمهي االعتيادية احلاالت يف «اإلنسان  املصري» أن يني
 يرك  أيضا  املشكلة هذه بصدد انتباههم فإن ،«اجلاهليني» العرب يالة ويف املوت، بعد

 الت كيد م  بالذات، العام هذا يف األرض على احليا، مد، على تقريبا  يصرية بصور،
 لعه  أهيعة  ال كعان،  ما أيا النهائية النقطة تل  وراء سي ت  وما اخلط، هناية على الكبري
 أن اسععتحالة يععرى كععان «اجلععاهليني» العععرب ف غلعع  هععذا وفععوق. «اجلععاهل »  الععذه يف

 يفنعى  األرض يف يعدف   ياملعا  واجلسعد  اإلطعالق  على احليا، هذه هناية بعد ش ء يوجد
 .(1)العابر، الريا  مثل ،بعيدا  فتطري الرو  أما تراب، إى ويتحو 

 ك روا  وأروا  الرتاب حتت                            هبا منر ك جساد إال حن  هل

 يف أهية األكثر ه  املوت، أ  اإلنسان، ييا، لمراي كل بني م  األخري، فاملريلة
 وبدايتعه،  وجعوده  أصعل  أ  األوى، املريلعة  تكع   وم اإلنسان ، للوجود اجلاهل  التصور

 .«اخللق» مبفهوم عاد، تربط كانت فإهنا ذل ، يدث إذا لك  القلق، م  الكثري تثري

 وكععان ،«اجلععاهليني» العععرب لععدى معروفععا  كععان «اخلععالق– اهلل» مفهععوم أن حي صعع
 اهلل قععو، إى ووجععوده بكينونتععه مععدي  أنععه يععرى أيضععا  «اجلععاهل » النظععام يف اإلنسععان
 ياملعا  اإلنسعان  أن وهع   باملاليظعة،  جعدير،  األهيعة  يف غاية مس لة مثة لك  اخلالقة،
 فصعاعدا   اللحظعة  تلع   ومنعذ  خالقعه،  مع   -ععبري الت جعاز  إذا– روابطعه  يقط  اهلل خيلقه
 هعذا  وسعطو،  بعيعد،  يعد  إى قعو،  أكثعر  آخعر،  سيد قبضة يف األرض على وجوده يصب 
 األوج نقطعة  سعوى  ليسعت  وهع   نفسعها،  موتعه  حلظة يتى مستنر، االستبدادية السيد

 .يياته طوا  وط ته حتت يئ  يظل الذ  والظلم االستبداد يف

 :تعاى قا  «ال م » «الدهر» هو تبداملس السيد هذا اسم إن

 .(2)«الدهر إال يهلكنا وما وحنيا منوت الدنيا يياتنا إال ه  ما اوقالو»

                                                           
 عبيعد  ديعوان  األبعرص،  ب  عبيد زياد أبو األبرص، ب  عبيد هو والشاعر ،«متر» م  بالا «منر» تقرأ (1)

 21 ص ،11 القطعة «1998 ، بريوت دار: بريوت» األبرص ب 
 24: آية / اجلاثية سور، / الكريم القرآن (2)
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 الععيت الفكععر، ولكعع  وعععوض، وأيععام وعصععر زمععان: خمتلفععة أخععرى أمسععاء وللععدهر
 :فقط األمثلة م  القليل سنعط  وهنا بالضبط، نفسها دائنا  تظل تتضننها

 :عوض-

 (1)وأوصايل خطبا                         يف عوض نبل ولوال

 :زمان-

 (2)كفيل ال مان ري  على ولي             البلى م  الديار آيات فغرين

 :زمان

 (3)وجديدها قدميها ال مان أبلى           وقد إال لنا طابت عيشة هل

 :عصر

 (4)يشيبوا أن األصاغر وعاقبة         عصر فذاك القرون تش  فإن

                                                           
 يتفجع   «3 البيعت  ،176 القطععة  احلناسعة،  ديعوان  متعام،  أبعو » ال معان   الفنعد  اجلعاهل   رعللشا... (1)

 .الطويل عنره بفعل هرمه على
 : م  4 البيت القصيد،، انظر (2)

 Tarafoh ibn al-Abd، diwan de Tarafa ibn al-Abd al-Bakri ، accopagne du commentaire 

de yousouf al-Alam de Santa-maria: suivi d،un appendice renfermant de nombreuses 

poesies inedites tirees des monuscrits d، Alger، de Berlin ، de londres et de Vienne ، 
publie، traduit et annote par Max Seligsohn «paris : Bouillon، 1901» 

 :ومطلعها عنه، اب  بشر، ب  عنرو عبد هجاء يف له قصيد، م  البيت
 حميل عهده  وأدنى تلو            طلو  الشريف حب ان هلند
 117 ص ،«ت.د» الفكر، دار القاهر،، اجلند ، عل  حتقيق العبد، ب  طرفة ديوان العبد، ب  طرفة: انظر

 «املوثوق شعره م  لي  البيت» ،5 البيت ،61 ص شداد، ب  ،عنرت ديوان شر  شداد، ب  عنرت، (3)
 حمنعد  أنعد  وشعر   حتقيعق  املفضليات، الضيب، حمند ب  املفضل العباس أبو سلنة، ب  اهلل عبد (4)

 ،18 القصععيد، ،1942 «املععارف  مطبععة »: القعاهر،  1 يف معج  2 هععارون، حمنعد  السعالم  وعبعد  شعاكر 
 :عهامطل له قصيد، م  البيت» ،11 البيت
 قضي  هبا وما  فضرعنا         جنوب يبائلنا صرمت أال
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 (1) ذي ما جاره  بىَي               غشوما  وكان الدهر  ب ّن

 :ياد، ب نياب يعض ضار متويش كحيوان الدهر يوصف ما وكثريا 

 (2)شغ  ذو أعصل الدهر فإن            - - - - - - - - - - - - 

 (3)أزم ما به ف زم الشر لدى                 أنيابه عضت  الدهر إذا

 «شعيئا  » العنيعق  مرك هعا  يف حتنعل  اإلنسان حليا، اجلاهلية الرؤية كانت هنا، م 
 فعرد  إنسعان  لكعل  احليعا،  سعريور،  علعى  امشةغال سطوته يفرض ،وقلقا  وغامضا  مظلنا 
 ،«القعدر » ب ععاد،  ندعوه ما م  تقريبا  يتطابق الذ  «الش ء» وهذا الق ، إى املهد م 
 شع ء  لكعل  بالفنعاء  تع ت   ال شخصعية  شعبه  معدمر،  كقعو،  احلصعر  وجه على يتصور كان

 احلعع  سععوءو والبععيس املعانععا، أنععوا  بكععل جععوهر  بشععكل أيضععا  تتسععب  بععل فحسعع ،
 .احليا، مدى اإلنسان  للوجود

 صروف: مثل اخلاصة األمساء م  عدد املدمر، بقوته املتنثل األخري الوجه وهلذا
 غعري  النقعالب ا تععي  وكلعها . آخعره  إى... ال معان  ريع  – وريبعه  ويوادثه وأيداثه الدهر
 «الدهر بنات» استعاريا  تسنى وه  ،«احل »  املتوق 

 :أييانا 

 القباب ذ  يجر اخلري وبعد           عنرو ب  املل  احلارث أبعد

 (1)اهلضاب الصم ع  تغفل وم         لينا  الدهر صروف م  ج زأ

                                                                                                                                              
 املقلني الشعراء قصائد م  خنبة وه : املفضليات ديوان الضيب حمند بن  املفضل العباس أبو: انظر
 حتريعر  األنبعار ،  بشعار  بع   حمنعد  ب  القاسم حمند ألب  وافر شر  م  اإلسالم، وأوائل اجلاهلية يف

 185 ص «1924 -1918 بري ، كالرندون ، أكسفورد» 3ج البل، يعقوب كارلوس
 6 البيت ،273 القطعة احلناسة، ديوان متام، أبو (1)
 :بتنامه البيت» 3 البيت ،435 القطعة نفسه، املصدر ،األرت ب  إياس للشاعر (2)

 شغ  ذو أعصل الدهر فإن خلري                فاجعلنها ساعة تراخت ما إذا
 أيعد  البيعت  ،4 البيعت  ،260 القطععة،  نفسعه،  املصعدر :  انظعر . «خمضرم شاعر» األشيم ب  جريبة (3)

 :أوهلا أبيات سبعة
 وعم خايل العجاجة حتت             املعلنني لفوارس  فدى
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 (2)مبرا ولي  يرمى مب  فكيف             أرى ال يي  م  الدهر بنات رمتي

 يفلعت  أن يكنعة،  األكثعر  واحلكعيم  ،عنفعا   األكثر احملارب يتى أيد، بإمكان ولي 
 .أبدا  للدهر الن و  األعنى الطغيان م 

 اجلاهليععة التشععاؤمية جععذور يف اإلنسععان  للنصععري الكئيعع  التصععور هععذا ويكنعع 
 .(3)ملعاجلتها سبيل ال اليت العنيقة

 فالالفعت  خعاص،  بشعكل  اإلنسعان  جعود و هناية عند تتظاهر املدمر، الدهر قو، إن
 أكثرهععا لععل  متنوعععة، جديعد،  أمسععاء ويكتسع   امسععه يغعري  عنععدها، العدهر،  أن لالنتبعاه 
 م  معا  كلنتان استعنلت وقد ،(4)واحلنة واحلنام واملنون «منايا: اجلن » املنية: شيوعا 
 ادفتععانمرت أهننععا يععبني ممععا اهلععذليني، ديععوان معع  التععايل البيععت يف ذكر ععا الععيت هععذه
 :(5)عنليا 

 نامااحل التنينات تغي وما                 غالبات واملنايا لعنرك

                                                                                                                                              
 ذخععائر إبععراهيم، الفضععل أبععو حمنععد حتقيععق القععي ، أمععرؤ ديععوان الكنععد ، يجععر بعع  القععي  أمععرؤ (1)

 العيت  قصعيد،  مع   البيتعان  ،11 – 10 البيتان ،2 القصيد، «1958 املعارف، دار: القاهر،»24 العرب،
 :مطلعها
 .وبالشراب بالطعام وتسحر             غري  ألمر موضعني أرانا

 السعري  اإلنكلي يعة  إى وترمجعه  يعرره  مالع ،  بع   سععد  بع   قنيئعة  بع   عنعرو  ديعوان  قنيئة، ب  عنرو (2)
 11 البيت ،3 قصيد،ال «1979 ،«اجلامعة مطبعة»: كن دج» البل كارلوس

 23 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (3)
 ولوجيععةلالفي الدراسععة انظععر اجلععاهل ، األدب يف هبععا عالقععة لععه ممععا وغريهععا الكلنععات هععذه يععو  (4)

 :املنتعة
Werner caskel، Das Schicksal in der altarbeschin ،Poesie، Beitrage Zur arabischen 

Literatur – und Zur allgemeinen Religionsgeschichte: Mit Nachtragen Von.. A. Fischer، 
Forschungsintitut Fur Orientalistik . Arabisch islamische Abteilung: no. 2 «Leipzig: 
s.n.،1926» 

 ،62 ص ،2 معج  «1950 – 1945 املصعرية،  الكتع   دار مطبععة : القعاهر، » معج  3 اهلعذليني،  ديوان (5)
 :مطلعها ابنه هبا يرث  له قصيد، م  البيت» الف  صخر والشاعر ،3 البيت
 انصراما له أم  ال وليل              املناما أذق م فيت أرقت
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 بوصعفه  «املعوت » بعل  ببسعاطة،  تعنيعه  ال لكنعها  ،«املوت» تعي كلها الكلنات هذه إن
 .«الدهر» لسطو، األخري التدمري  املظهر

 أن إال ،كهعذه  سعياقات  يف مسعتعنلة  «معوت » كلنعة  جنعد  أننعا  مع   الرغم وعلى لذا،
 الظعاهر،  تلع   يععي  فعاملوت  الدالليعة،  الناييعة  مع   احلعالتني  بعني  واسععا   اختالفا  هناك

 احلقععل إى تعععود هنععا نناقشععها الععيت الكلنععات جمنوعععة بيننععا الطبيعيععة،– البايولوجيععة
 تد  آخر بتعبري فه  ،«الدهر»: املرك – بالكلنة يتنثل والذ  اإلنسان  للنصري الداليل
 اليت اخلاصة األشكا  ومتثل اإلنسان، ييا، على «الدهر» تسلط م  ألخريا الوجه على

 يكعون  أن متامعا   الطبيع  فن  وعليه، النهائ ، هدفه إى يصل عندنا «الدهر» يتخذها
 .(1)ضرور، نفسها بالكلنات أيضا  معرفا  نفسه اهلدف هذا

 اهلععدف أو النقطععة مبفهععوم يتعلععق مععا يف باملاليظععة جععدير آخععر مهععم أمععر ومثععة
 مع   املوت تطابق -رأينا كنا– النهائية النقطة هذه أن فنثلنا ،«الدهر» لتسلط النهائ 
 القصعة  هناية ميثل ال هذا أن غري ،«امليالد» يطابق «اخللق» كذل  البايولوجية، النايية
 معا،  نوععا   خمتلفعة  زاويعة  مع   «الدهر» لتسلط النهائية النقطة إى النظر ميك  إذ ككل،
 .(2)«اجلاهليني» العرب بني جدا  شائعة نظر، احلقيقة يف كانت اليت تنيةاحل إهنا

 حمدد، فردية، يالة كل يف اإلنسان ييا، المتداد النهائية النقطة أن ه  والفكر،
 .التغيري يقبل ال قاط  حنو على ،مسبقا  ومثبتة

 م  دعىي واملوت موته، فيه يلتق  أن م  بد ال معني يوم آخر، بتعبري إنسان فلكل
 .«آجا : اجلن » «أجل» هذه النظر وجهة

                                                           
 مرادفعات  جمعرد  تصعب   وعنعدها  ،إيكامعا   أقل مبعنى تستعنل ما غالبا  الكلنات هذه أن يف ري  ال (1)
 .«الدهر» عل
 204 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (2)
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 أ  لتع ق ميكنعه  ،ضععيفا   أو صعغريا   كعان  مهنعا  شع ء  فكل اليوم، ذل  حيل وعندما
 املشععهور  اجلععاهل  الشععاعر أم السععلكة ذلعع  ويف وصععالبته  قوتععه كانععت مهنععا إنسععان
 :(1)نفسه الوقت يف لنفسها ومع ية ابنها موت على نائحة السلي ،

 أجل  تلقى يني           قاتل ش ء كل

 (2)«الدهر» ع  قصائده إيدى يف النابغة يقو  كنا ،«مكتوب» ش ء إنه

 :(3)وايد بيوم ولو يسبقه أن إنسان أ  بإمكان ولي 

 مت خر م  ذاك ع  وهل ج وعا             أك  م للننية سهم فاز فإن

 كنا املعني وقت  على وايد، ساعة ولو تضيف أن تستطي  ال  فإن فعلت، ومهنا
 (4)عنرت، ييكد

 األجل يف املرء فرار ي يد فنا           معركة خضت ما إذا تفر وال

 األوان ذلعع  باجتععاه خطععو، هععو يععوم وكععل بععه، اخلععاص «أجلععه» إنسععان فلكععل إذن
 وم سعاوية  مهيبعة  بانورامعا  اجلاهل  للشاعر الفلسفية العني أمام مثة وتتجلى احملتوم،
 :(1)احلامسة النهاية حنو باتبث يتقدمون وهم للبشر،

                                                           
 بيننعا  السعلكة،  إى القصعيد،  الت يع     وينسع  ،4 البيعت  ،310 القطعة احلناسة، ديوان ام،مت أبو (1)

 :وأوهلا للسلكة، أهنا املشهور» جمهولة امرأ، إى املرزوق  ينسبها
 فهل  هالك م          جنو، يبغ  طاف

 ،«ن.د»: بعريوت » تان البسع  كعرم  حتقيعق  ، العدبيان   النابغعة  ديعوان  العذبيان ،  النابغة معاوية ب  زياد (2)
. الفصعل  هذا م  األخري، الفقر، انظر ،«الكتابة» مفهوم خيص ما ويف ،4 البيت ،5 القصيد، «1953
 :هو املقصود البيت
 مكتوب اآلجا  م  يتف بكل        معرضة املوت سهام وجدت إن 

 املنسععوب أو املنحععو  الشعععر معع  أهنععا الععديوان حمقععق ذكععر أبيععات أربعععة معع  قطعععة آخععر البيععت وهععذا
 .للنابغة

 مكتبععة»: بععريوت» البسععتان ، كععرم وشععر  حتقيععق الععورد، بعع  عععرو، ديععوان العبسعع ، الععورد بعع  عععرو، (3)
  42ص 2البيت ،«1953 ،«املصادر

 «املوثوق شعره م  لي  البيت». 132 ص ،5 البيت شداد، ب  عنرت، ديوان شر  شداد، ب  عنرت، (4)
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 .مليعاد آجا  تقرب إال            غربت وال مش  طلعت ما ارج يا

 كسلسعلة  كلعها  احليعا،  معد،  تعرى  إذ بالت كيعد،  الكآبعة  يف غايعة  للحيا، رؤية هذه إن
 اإلراد، بععل الطبيععع ، واالنععدثار الننععو قععانون حيكنهععا ال الععيت الفاجعععة احلععوادث معع 

 القوية، قبضته م  مفر ال الذ  الشخص  شبه األعنى اخلف  جداملو لذل  الغامضة
 خلفية بإزاء إال للعام القرآن لرؤية احلقيقية التارخيية الداللة نفهم أن بإمكاننا ولي 
 .(2)امل ساو  اجلو ها

 صععحت فقععد اإلنسععان ، للوضعع  متامععا  خمتلفععة صععور، يقععدم القععرآن أن والواقعع 
 مشعهد  للحيعا،  امل سعاو   الفهعم  مكان وظهر الظلنة، وتبددت مفاجئ حنو على السناء
 .األبدية للحيا، مشرق

 الشعيون  يف تدخلعه  بدايعة  اخلالقعة  اهلل قدر، كانت القديم «اجلاهل » النظام فف 
 مسعيو   غعري  أب مثل متاما  أوجده، قد مبا عاد، يعتي ال فهو ،أيضا  وهنايته اإلنسانية،

 .«الدهر» يدعى آخر موجود هنةامل توى فقد ب والده أبدا  يبايل ال

 للهيننة فحس  البداية اإلسالم  النظام يف اخللق ييشر ذل ، م  العك  وعلى
 أهية وأقلها احليا، تفاصيل أدق يتى اإلنسانية، الشيون فكل املخلوقات، على اإلهلية
 هعذا  أن الش ن، هبذا الفائقة األهية ذات والنقطة اهلل، م  دقيق إشراف حتت صارت

 وهكعذا،  ،أبعدا   أيعد  علعى  «الظلعم » يوق  ال الذ  العد  إله هو -القرآن يقو  كنا– لهاإل
 تلع   لعبعض  الفعلع   الوجود إنكار مت فقد له، مكائد هناك يعد وم ،«دهر» مثة يعد م

 وأصعب  . لعه  أسعاس  ال خليعا   نتعاج  حمعض  بوصفها متاما  ونبذت «الدهر» مثل األشياء
 نأ يف ري  وال اإلهلية لإلراد، املطلقة السيطر، حتت آلنا كلها اإلنسانية احليا، جمرى
 :حمتم فاملوت ياهلا، على ظلت املوت مشكلة

 .(3)«مشيد، بروج يف كنتم ولو املوت يدرككم تكونوا إيننا»

 :استثناء يكونوا أن ميكنه ال نفسه النيب يتى
                                                                                                                                              

 2 البيت ،18 القطعة األبرص، ب  عبيد ديوان األبرص، ب  عبيد (1)
 206 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (2)
 78: اآلية ، النساء سور، الكريم، القرآن (3)
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 ذائقععة نفعع  كععل. اخلالععدون فهععم مععت أفععإن اخللععد قبلعع  معع  لبشععر جعلنععا ومععا»
 .(1)«املوت

 .يشاء كنا (3)«ومييت حيي » وأنه (2)«البشر كل على املوت قدر» قد اهلل ألن وذل 

 ،«اجلاهليعة » يف كان كنا اإلسالم  النظام يف ياله على «األجل» مفهوم ظل وقد
 فعال  ،«اإلنسعانية  احليعا، » مفهعوم  مع   يسعتعنل  يني وهو احملدد،، النهاية أيضا  هنا فهو
 :اهلل عينها اليت الكلية النهاية بوصفه «ملوتا» سوى شيئا  يعي

 .(4)«عنده مسنى وأجل أجالا قضى ثم طني م  خلقكم الذ  هو»

 .(5)«ميجالا كتابا  اهلل بإذن إال متوت أن لنف  كان وما»

 التصعور  يف تعيد   ال «األجعل » صعيغة  يف املعوت  يتنيعة  فإن ذل ، م  الرغم وعلى
 ،«اجلاهليعة » يف معتعاد  هعو  كنعا  اإلنسعان ،  لوجعود ل كئيبعة  تشاؤمية نظر، إى اإلسالم 

 اجلديعد،  الرؤية يف للوجود احلقيقة النهائية النقطة لي  الفهم هبذا «األجل» ألن ذل 
 احليعا،  احليعا،،  مع   كليعا   وخمتلف جديد لنو  الفعل  املستهل العك ، على فهو للعام،
 .«اخللود» أو األبدية

 مريلعة  سعوى  لعي   فرد، إنسان بكل اخلاص وتامل أو النظام، هذا يف «األجل» إن
 شعيئا   تعرى  ال العيت  للحيعا،،  «اجلاهليعة » للنظعر،  وخالفعا   اآلخعر،  والععام  العدنيا  بني تق 
 وهع   الدقعة،  وجه على احلقيقية، احليا، وراءه ترى القرآنية النظر، فإن ،«األجل» وراء

 .(6)هبا الت كيد ع  القرآن يفرت ال كنا «خالد،» ألهنا يقيقة

                                                           
 35 - 34:  اآليتان األنبياء، سور، نفسه، املصدر (1)
 ، الوقععة  سور، نفسه، املصدر ،«مبسبوقني حن  وما املوت بينكم قدرنا حن »: تعاى قوله املقصود (2)

 60 :اآلية
 ويل اهلل دون مع   لكعم  ومعا  ومييعت  حييع   واألرض السناوات مل  له اهلل إن»: تعاى قوله املقصود (3)

 116 اآلية التوبة، سور، نفسه، املصدر «نيصري وال
 2 اآلية األنعام، سور، نفسه، املصدر (4)
 .اآلية هذه يف «كتابته متت ما»: «كتاب» كلنة الي  ،145 اآلية عنران، آ  سور، نفسه، املصدر (5)
 208 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (6)
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 وأخععذ فتوضعع  أجلععه بععدنو أيعع  الععذ  الصععحاب  ذلعع  مععوت خعع  مسعنععا ولعلنععا
 يععده وبسععط النهايععة سععاعة قععدمت وملععا األجععل ينتظععر فراشععه علععى اسععتلقى ثععم يصععل 
 ... رويه لقبض جاءت اليت املالئكة مستقبالا مبتسنا 

  «اعةالس» إهنا ،أيضا  النهائ  أجلها نفسها فللدنيا اخلاص، أجله فرد لكل دام وما
 .اجلديد، األبدية ييا، إى «األجل» هذا بعد اإلنسان يدخل إذ القيامة، يوم أو

 لرعايعة  ةخاضعع  القرآن  التصور يف تظل كلها، السريور، هذه أن بالذكر اجلديرو
 أصعع   مع   وايعد،  أهنعا  علعى  املتفعق  الشعهري،  «والقعدر  القضعاء » مشعكلة  يثري هذاو اهلل،

 .واجهها أن الاليق إلسالم ا الفكر على كان اليت املشكالت

 خعال   مع   صراية املشكلة هذه يثري نفسه القرآن أن فامليكد األمر، يكون ما وأيا 
 .اهلل إلراد، املطلقة السيطر، حتت اإلنسانية احليا، جمرى وضعه
 كانعت  نفسعها  الفكعر،  إذ العدي   علنعاء  ابتكار م  لي  «والقدر القضاء» مفهوم إن
 اخلاصعة،  الدينيعة  الن ععات  ذو  الععرب  بععض  بعني  سعالم، اإل جمع ء  قبل يتى متداولة
 الدينيععة بطبيعتععه اشععتهر الععذ  لبيععد، فالشععاعر ،أيضععا  الصععغري، احلنفععاء دائععر، خععارج

 اإلهلع ،  والقعدر  بالقضعاء  إميعاهنم  صعراية  أعلنعوا  الذي  أولئ  م  وايدا  كان العنيقة،
 :(1)ذل  على مثا  وهذا

 مببد  قضاؤه ولي  ، أنى            كتابه حمو الناس يستطي  ال

                                                           
 : م  2 البيت ،42 القصيد، انظر (1)

 Lebid ibe Rabiah ، Die Gedichte des lebid : Nach der Wiener Augabe uberrsetzt und 

mit Anmerkungen  verehn  ، aus den Nachlasse des Dr. A.Huber hrsg von Carl 

Brockelmann، 2 Vols «leiden: E.J.Brill، 1891 » 
 :مطلعها اليت قصيدته م  البيت
 ميثل كل وأثيل العال وله       األفضل األجل نافلة هلل

 بع   لبيعد  ديعوان  شعر   الععامر ،  لبيعد  مالع   ابع  : انظر إسالمية، أم جاهلية كوهنا ييكد ما مثة ولي 
 واألنبعاء،  اإلرشعاد  وزار،: الكويعت » ج  ،العربع  العرتاث  عبعاس،  إيسعان  لعه  وقعدم  يققعه  العامر ، ربيعة
 أن املعرج   فنع   ولعذل  . اإلسعالم  بععد  طويالا عنرا  وعاش خمضرم شاعر ولبيد ،271 ص ،«1962
 يف وايععد بيععت سععوى يقععل م أنععه معع  العامععة يتداولععه عنععا النظععر بغععض -إسععالمية القصععيد، تكععون

 .وقينه اإلسالم ب فكار عنيقا  ت ثرا  فيها ألن اإلسالم،
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 :(1)نفسه باملعنى «القدر» كلنة لبيد استعنل وقد
 القدر أيدث مما نف  وي  يا       أزمت أزمة ما إذا أقو  وال
 كشعععر بسععهولة تسععتبعد أن ينبغعع  ال الععيت املناثلععة األبيععات معع  وغععريه هععذا إن
 هلعذا  العنيعق  التعدي   األفعو  العذي   أولئع   لكعل  واضحة ستكون العاد،، ه  كنا موضو ،
 معا »– «كتعاب » لكلنعة  االسعتعنا   فهذا ذل ، وفوق الطبيعية التوييدية وعتهلو الشاعر
 سععبيل علععى اهلععذليني ديععوان ففعع  ،بتاتععا  الوييععد لععي  -«اإلهلعع  القضععاء أ  اهلل، كتبععه
 قبيلتعه  قعدر  نادبا  املعنى، هبذا نفسها الكلنة احلارث ب  أسامة الشاعر يستعنل املثا ،
 :(2)فيقو  التع ،

 كتابا عليهم وكان - -                - - - - - - - - -

 

                                                           
  .Lebid ibn Rabiah ، abid cashel:  م 18 البيت ،12 القصيد، انظر (1)

 as Schicksal in der altarbeschen poesie : يف كاسل به واستشهد
 :مطلعها قصيد، م  البيت
 تذر وما سلنى تواصله فنا              ابتكروا بعدما هبجر القطني را 
 64 ص ، نفسه املصدر العامر ، لبيد: انظر

 :بتنامه البيت ،1 البيت ،197 ص ،2 مج اهلذليني، ديوان (2)
 كتابا  عليهم وكان أنابوا         ذهابا إال قوم  جذم أبى
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 الثاني الفرع

 اخلالدة بالرسالة والقيام اإلعمار ملهمة وإعداده اإلنسان تكوين

 األول املطلب
 الوجدان -اإلرادة -العقل: اإلنسان ملكات

 تعععاى هللا أعععده فقععد األرض وعنععار، اإلصععال  مبهنععة اإلنسععان قيععام أجععل فنعع 
 جوهريععة بسععنات معينععا  سععكبا  وسععكبه حمععددا  إفراغععا  وأفرغععه خاصععا  معنويععا  إعععدادا 
 والباط ، الظاهر يي  م  الذات ، لكناله حتقيقا  ذل  كل ذاته، يف «الصال » معلومة
 .ومسلكا  وإراد، وشعورا  ووجدانا  وعقالا جسدا 

: أوتع   معا  بفضعل  آفاقعه  افواكتشع  الكعون  بعتعنري  النهوض ع  يعج ه م واإلنسان
 علععى األمانععة عرضععنا إنععا: تعععاى قععا  الرسععالة، بتلعع  جععديرا  جعلتععه عليععا مواهعع  معع 

 كعان  أنعه  اإلنسعان  ونلها منها وأشفق  حينلنها أن ف بني واجلبا ، واألرض السناوات
 .(1)جهوال  ظلوما 

 عوزهعا ت ألنعه  «اإلنسعان  ونلعها » الرسعالة  نعل  أبت واجلبا  واألرض والسناوات
 .تقويم أيس  يف التكوي  فطر، ولنقل يا،لالع امللكات تل 

 هبععذا القيععام أجعل  معع  وتكوينععه وخلقعه  خلقععه يف وكونععه اإلنسعان  أعععد تعععاى اهللفع 
 باملواهع   بإمعداده  إرشعاده  ذلع   مقدمعة  ويف والصعال ،  اإلعنار اجمليد، اإلهل  املشرو 
 .والعلنية العقلية

 فيهعا  أجتععل  قالوا خليفة األرض يف جاعل إن  كةللنالئ رب  قا  وإذ: تعاى قا 
 الا مع  أعلعم  إنع   قعا   لع   ونقعدس  حبندك نسب  وحن  الدماء ويسف  فيها يفسد م 

 31 / البقر،... تعلنون
                                                           

 2 آية... األي اب (1)
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 إن هعيالء  ب مسعاء  أنبئون  فقا  املالئكة، على عرضهم ثم كلها األمساء آدم وعلم
 31/ البقر،... صادقني كنتم

  32 / البقر،... احلكيم ميالعل أنت إن  علنتنا ما إال لنا علم ال سبحان  قالوا
 أعلعم  إنع   لكعم  أقعل  مأ قعا   ب مسعائهم،  أنب هم فلنا ب مسائهم، أنبئهم آدم يا قا 

 33/ البقر،... تكتنون كنتم وما تبدون ما وأعلم واألرض، السناوات غي 
 باإلنسان صوخا أساس  لدور ومعد مهي  «العلم» لإلنسان اخلاص التكوي  فهذا

 .الصاح بالعنل والقيام احليا، هذه إعنار هو
 العقععل معع  اإلنسععان  التكععوي  فطععر، عليععا مبلكععات اإلنسععان تعععاى اهلل أمععد لقععد
 اسعتخدامها،  يسع   إى اإلنسان لتوجيه اإلسالم تعاليم جاءت وقد واإلراد،، والوجدان
 .والغرائ  الشهوات م  دوهنا ما على لتهين 

 الكعون  تعنعري  مبهنة النهوض على اإلنسان هبا يعتذر اليت ه  لعلياا امللكات وهذه
 إى الظلنععات معع  النععاس لتخععرج»: تعععاى لقولععه العليععا، اإلنسععانية املصععلحة وحتقيععق

 ال أنه نمبكا الطبيع  وم  ،«للعاملني رنة إال أرسلناك وما»: وجل ع  وقوله ،(1)«النور
 احلعق  اتبع   ولعو »: سعبحانه  لقولعه  لشعهو، وا اهلعوى  حتكعيم  طريعق  عع   ذل  يتم أن ميك 

 يكنة على تطغى حبي  الغري ، مناز  تغلي  أو ،«واألرض السنوات لفسدت أهواءهم
 اهلعوى،  عع   العنف   وهنعى  ربعه،  مقعام  خاف م  وأما»: تعاى قا  الضنري، ويقظة العقل
: بحانهسع  وقا  ،«كثريا  خريا  أوت  فقد احلكنة ييت وم »: وقا  «امل وى ه  اجلنة فإن
 .«معاذيره ألقى ولو بصري، نفسه على اإلنسان بل»

 واهلعوى،  احلكنعة  بعني  مسعتنرا   عاتيا  صراعا  تكون أن تعدو ال إذن اإلنسان فحيا،
 أفعععرادا  البحتعععة، املاديعععة املنعععاف  إى النعععاس تسعععوق الشعععهو، منعععاز  غلبعععة أن ريععع  وال

 مدارا  قل أو ،واستئثارا  نانيةأ احليو ، لنشاطها حمورا  جتعلها حبي  ،ودوال  ومجاعات
 .املدمر، واحلروب الدمو  للصرا 

 وملكعععات قعععوى اإلنسعععانية، الفطعععر، مبقومعععات يتعلعععق فينعععا– إذن األمعععر فنعععدار
 .يتنا  الفشل له مكتوب وجودها، يتجاهل تشري  أ  وإن وغرائ ، ومواه ،

                                                           
 1: إبراهيم سور، (1)
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 املطلب الثاني 
 من األصل العام للخريية وانسحاب ذلك على اإلنسان املؤ

 )الينابيع الصافية للفطرة(

 القيعام  اإلنسعان  يسعتطي   الذ  اإلصال  غايته اإلنسان فصال  ،سابقا  قلنا وكنا
 معا  اإلصعال   إال أريعد  إن»: تععاى  قعا   رسعالة،  وخع ،  وجتربعة  ابعتالء  فهعو  وإجنعازه،  به،

 .«باهلل إال توفيق  وما استطعت،
 .«املفسدي  سبيل تتب  وال وأصل »: وجل ع  وقا 
 تععوى وإذا»: بقولععه األرض، يف املفسععدي  والععوال، احلكععام علععى سععبحانه نعععى وقععد

 .«الفساد حي  ال واهلل والنسل، احلرث ويهل  فيها، ليفسد األرض، يف سعى
 مبعا  والبحعر،  الع   يف الفسعاد  ظهعر »: تععاى  بقولعه  العنل، جن  م  اجل اء وجعل

 .«يرجعون هملعل عنلوا، الذ  بعض ليذيقهم الناس، أيد  كسبت
 قععدر تصععحيحه وإمنععا بععالواق ، الرضععا يعععي ال اإلسععالم يعنيععه الععذ  واإلصععال 

 .معنى ذات ليست اإلصال  جيعل ذل  بغري والقو  اإلمكان
 ويقومعه  ويدرسعه،  ميحصه العك  بل بالوق ، ينفعل ال اإلسالم أن األمر ويقيقة

 أيععداث معع  موقفععه ي فلعع وبالتععايل فيععه، ليععيثر يكنععه، عليععه يصععدر ثععم موازينععه، يف
 ال تععاى  واهلل اإلصعال ،  مهنعة  هع   وهعذه  وموجعه،  معيثر  إجياب  هو بل ،سلبيا  عصره
 «الواق  األمر سياسية» اإلسالم يرفض هنا وم  ب نفسهم، ما يغريوا يتى بقوم ما يغري
 وانتععه  ،مععثالا اإلسععالم ديععار العععدو هععاجم إذا يتععى ،باتععا  رفضععا  الدوليععة العالقععات يف

 يعرفض  رأيتعه  ،وععدوانا   ظلنعا   واسعتلبها  أراضعيه،  بععض  علعى  عنو، واستوى ته،مقدسا
 فرت،، اجلهاد وقف إذا وهو، العدوان، يندف  يتى «عينيا » فرضا  اجلهاد ويوج  السلم،
 للواقع   ورضعخت   اونت إذا آمثة واألمة جديد، م  الستئنافه ،وت هبا  استعدادا  فذل 
 .ينتظرون هم البغ  أصاهبم إذا والذي : تعاى لقوله الظام،

 أصععل يف سععيئا  وال شععريرا  لععي  اإلنسععان أن ذكرنععاه ممععا املستخلصععة واخلالصععة
 وجعلعه  يعر،،  وإراد، وشعورا  ووجدانا  وعقالا جسدا  ،خاصا  إعدادا  معد هو بل فطرته،
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 أكعده  معا  وهعذا  نفسعه،  بت كية حتقيقها، على وقادرا  التكليف، رسالة حبنل جديرا  اهلل
 االجتنعا ،  طبيععة  مع   فيعه  ملعا  لإلنسعان،  طبعيا  املل  كان ملا»: بقوله خلدون اب  وقرره
 وقوتعه  فطرتعه،  ب صعل  الشعر  خعال   مع   اخلعري  خعال   إى أقعرب  اإلنسعان  كان قلنا، كنا

 .(1)«العاقلة الناقلة

 أيسع   يف اإلنسعان  خلقنعا  لقعد »: تععاى  قولعه  مع   ذلع   خلعدون  ابع   اسعتند  ولقد
 كععل»: «ص» قولععه هععذا ييكععد ،أصععالا الشععر بفطععر، التععدليل معع  يتسععق ال وهععذا ،«تقععويم
 قوله الصدد هذا يف األمر وحيسم بل خري ا، أصل يي  م  «الفطر، على يولد مولود
 أن يعقعل  وال ،«عليهعا  النعاس  فطعر  العيت  اهلل فطعر،  ،ينيفعا   للدي  وجه  ف قم »: تعاى
 (2).ملقتضيا ا الدي  استجابة هو بسيط، لسب  ،شرا  الفطر، هذه تكون

 وامللعع  بالسياسععة اإلنسععان جععدار، ميكععدا  نظععره وجهععة بيععان خلععدون ابعع  ويتععاب 
 وامللعع  أقععرب، وخاللععه اخلععري إى فهععو إنسععان، هععو ييعع  معع  وأمععا» فطرتععه، ب صععل

 فعإذن  للحيعوان،  ال لإلنسعان  خاصعة  ألهنعا  إنسعان،  هعو  ييع   مع   له كان إمنا والسياسة
 .(3)«للسياسة املناس  هو اخلري إذ واملل ، السياسة تناس  اليت ه  فيه اخلري خال 

 مثعل  م  الغرب يف السياس  الفكر أقطاب بعض قرره ما م  يتنافى النظر وهذا
 فاسععد، جبععان، بالنقععائض يافععل شععرير كععائ  اإلنسععان أن إى ذهعع  الععذ  (4)«هععوب »
 ال وهعو  وجشع ،  انيعة أن م  األولية الغرائ  فيه وتتحكم الذاتية، املصلحة تدفعه بي ،خ

 بععل للسععالم، السععالم حيعع  وال ،مرغنععا  إال مبصععاحله يضععح  وال خععاف، إذا إال يععذع 
 وللخعدا   األقوياء، إى بالنسبة الباطشة للقو، جما  واحليا،... احلرب نتائج م  ف عا 
 (5)«الضعفاء إى بالنسبة والتحايل واملكر

                                                           
 يليها وما 101 ص: املقدمة (1)
 110 ص السابق املرج : الدريي. د (2)
 املقدمة (3)
 آرائعه  مع   متع ثر  أنعه  إى أشرنا وقد عشر، السادس القرن يف عاش لي االجن السياسة فالسفة م  (4)

 شحاته يس  للدكتور ،192 ص: السياس  الفكر أساطني – فيل  ميكيا ب فكار السياسية
 وكالة طب  بدو  الرن  عبد الدكتور ت ليف– كنت امانويل – 99 ص: والسياسة القانون فلسفة (5)

 الكويت - املطبوعات
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 يف اخلععري،  األصععو  : نععا أوهل أمععري ، علععى  سياسععته  اإلسععالم أقععام  فقععد  وهكععذا
 وجهع   فع قم »: تعاى قا  هلا، تستجي  اليت السناوية اهلداية أصو : والثان  الفطر،،
 .«اهلل خللق تبديل ال عليها، الناس فطر اليت اهلل فطر، ،ينيفا  للدي 
 

 الثالث املطلب
 اربواخت بالء دار الدنيا احلياة

 ال إذ االختيار، يرية هو آخر أمبد «اإلصال  أجل م  الصال » مبدأ على ويتفر 
 ،ععدال   عليعه  اجل اء ثم فيه، االبتالء أو العنل، تقويم يتفق ال كنا العقيد،، طبيعة تتفق
 م  اإلكراه ولتنايف واختيار، يرية دون ابتالء وال ابتالء، دار فالدنيا واجل ، اإلكراه م 

 ت سعي   أو تكعوي   ا احملع  ومع   ،نفسعيا   عنصعرا   كوهنا يي  م  نفسها، العقيد، طبيعة
 .باإلكراه نفسية يقيقة

 كلعه  اإلنسعان  الوجعود  ومع   واملعوت،  احليعا،  مع   القصوى الغاية هو االبتالء ويبقى
 شع ء  كعل  علعى  وهعو  امللع ،  بيعده  العذ   تبعارك »: سعبحانه  لقوله األرض، هذه وجه على
 .«عنالا أيس  أيكم ليبلوكم واحليا،، املوت خلق الذ  قدير،

 .«ترجعون وإلينا ةفتن واخلري بالشر مونبلوك»: قوله
 .(1)«اكمريأخ ونبلو والصابري ، منكم اجملاهدي  نعلم يتى ولنبلونكم،»: وقوله

 ابعتالء  ال: امليع ان  يف ثقيلعتني  اللسان على يقيقتني بكلنتني القو  مجا  ونلخص
 .تكليف بدون

 ومع   يعف، التكل تبععة  مع   يتنعافى  ذلع   ألن باجل يعة  القعو   تعديض  النتيجة وهذه
 .العد  مبدأ م  وأخريا  واجل اء املسيولية مبدأ وم  االبتالء سنة تقرير

 إمساعيل االبن ذبح مغزى

 أسع   العذ   وعيهعا  مقومات إرساء ويف أمتنا ضنري يف عنيق وع  م  أرسته ما
 .العليا اإلنسانية القينة هذه على وأقيم

                                                           
 31 / ندحم سور، (1)
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 اإلنسعان  مع   قعط  يكعون  ال العذب   أن -اخلليعل  جتربعة  يف – تععاى  اهلل علننعا  لقد
 ويف وامتحان وجتربة ابتالء جمرد كان -اهلل كذب – إمساعيل فحدث اإلنسان، لصاح
 يعععذب  أن رفععض  اهلل أن إى االنتبععاه  ولفععت  للععذب ،  مطلعععق حتععريم  هععو  نفسععه،  الوقععت 
 األضحى عيد مغ ى هو وهذا للسوائم، يكون فذل  الذب ، يل بد ال كان وإذا اإلنسان،
 .اإلسالم يف الكبري األو  العيد

 بقعدر  إال وخبلتنعا  بنعا  لعه  ياجة ال واهلل اإلنسان، م  اخللة تعي اهلل م  اخللة إن
 ،الثالثعة  أوالده مع   العامليعة  األسعر،  ييسع   إبعراهيم  وسعيدنا  الناس، كل للناس ختاللنا
 .العاملني رب عباد، إى ليدعو حمند يفيده بعده وجاء

 الرسو  ف جاب للناس، وعنله أفضل نلع أ  «ص» حمند الرسو  أيدهم س  
 .(1)للعام السالم بذ : الكريم

 .الظاملون عهد  ينا  ال: إبراهيم سيدنا لسان على تعاى قا 
 وإمنعا  النعاس،  واقعتال   واجلعور  الظلعم  على لي  اإلسالم ييس  إبراهيم فسيدنا

 .العاملني رب م  للعاملني رنة والرنة، احملبة على
 والفعداء  والعطعاء  والبعذ   التضعحية  هعو  -للظلعم  حتطينعا  – سعية السوا هذه وقوام

 .بالولد يتى
 

 الرابع املطلب
 وتعليته وتعزيزه ومتجيده اإلنسان تكريم

 «لإلنسان املعنوي الوجود مبدأ»
 .وجه أيس  على هبا والقيام مهنته إجناز م  ليتنك  إال ذل  وما

 وبالتعايل  املكلعف،  درجعة  مسعو  م  وإجيابا  سلبا  يدوران والثواب اجل اء أن واملقرر
 العلععوم يف مقععرر أصععل وهععذا اعتبععاره، درجععة لععذل  تبعععا  مسععت بنيتععه مسععت فكلنععا

 .والقانونية السياسية

                                                           
 520 ص. إبراهيم النيب: العبدويل  ام . د (1)
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 رفععه  مع   يتنعافى  ذلع   ألن العاديعة  بالعقوبعات  يعاقع   ال مثالا اجلنهورية فرئي 
 .عاتقه على امللقا، املسيوليات

 معنك   يع ت  مع   العنيب  نسعاء  يعا : القائلعة  نيعة القرآ اآليعة  يف واضعحا   جنده ما وهذا
 .العذاب هلا يضاعف مبينة بفايشة

 إعنعار  وهع   أال اجلليلعة،  املهنعة  هبعذه  القيعام  اهلل مع   مكلف فاإلنسان واخلالصة
 املهنعة  هعذه  إجنعاز  م  يتنك  ك  واالعتبار التكريم م  هبالة حماط وإصاليها األرض
 .الع ي ،

 :فه  لإلنسان املعنو  الوجود هذا عناصر أما

 ولرسعوله،  العع ،  وهلل»: تععاى  لقولعه  فيهعا،  املعيمنني  اهلل اسعتخلف  العيت  «الع ،»-أ
 خعريا   أوتع   فقعد  احلكنة ييت وم : تعاى قا  احلكنة على تقوم ع ، وه  ،«وامليمنني

 .«كثريا 

 فعامليمنني  ،(1)كافعة  للبشعر  الكريم، القرآن يف مقررا  أصالا «اإلنسانية الكرامة»-ب
 ورزقنعاهم  والبحعر  الع   يف ونلناهم آدم، بي كرمنا ولقد»: تعاى لقوله أوى، باب م 
 .«تفضيالا خلقنا م  كثري على وفضلناهم الطيبات م 

 أسعلم  ملع   وبإطالق، قاطبة، للبشر اإلنسانية الكرامة مبدأ ييصل الكريم والقرآن
 أمعام  هنعا  فعنح   ،«مآد بعي  كرمنعا  ولقعد »: تععاى  قولعه  مع   واضع   وذلع   يسلم، م وم 

                                                           
 يرشد ،عبدا  كان ولو -دوليا  وجودا – الذات  كيانه ع  فضالا فردلل أوجد تشري  أو  هو واإلسالم (1)

 عبدا  أن: اخلليفة إى كت  قد -اخلطاب ب  عنر اخلليفة جليش قائدا  وكان– عبيد، أبا أن هذا، إى
 فعال  الوفاء، عظم اهلل إن: اخلليفة إليه فكت  رأيه، وس له جلناعة، عهدا  اقتط  اق،العر بلد أهل أم 

 .عنهم وانصرفوا هلم، فوفوا توفوا، يتى أوفياء تكونون
 «أدناهم بذمتهم ويسعى دماؤهم، تتكاف  املسلنون»: «ص» قوله م  مستند وهذا
 يف املصعلحة  لتقعدير  اخلليفعة،  إذن بشعرط  ولكع   كافعة،  املسعلنون  بعه  التع م  عهعد  مع   العبد قطعه فنا

 .به املض 
 إذ واضع ،  هعو  كنعا  ،عبعدا   كونعه  ييع   مع   ال اإلسعالم،  وصعف  هعو  للعبعد  العدويل  الوجعود  هعذا  ومنش 
: بقولعه  ويعده،  «اإلسعالم »وصعف  علعى  والعهعد،  بالذمعة  والوفعاء  التكافي، وجوب علق الشريف احلدي 

 .للحكم ملوج ا هو الوصف هذا فكان «..دماؤهم تتكاف  املسلنون»
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 ذكعر  مع   خلقنعاكم  إنعا  النعاس  أيهعا  يعا : تعاى قا  املسلم، وغري املسلم يشنل عام وصف
 .أتقاكم اهلل عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا  وجعلناكم وأنثى

 شخصعيته  مظهعر  ألهنعا  الفعرد،  لإلنسعان  واحلريعات  احلقوق أصل هو املبدأ وهذا
 .السياس   اجملتن يف وامتدادها املعنوية

 يعثري  تعراه  بعل  ،نظريا  كليا  مفهوما  املبدأ هذا ت صيل يف جيت   م الكريم والقرآن
 بكافعة  تتعلعق  العيت  التفصعيلية  العنليعة  األيكعام  م  ويشر  بكرامته، شعوره اإلنسان يف

 .واقعا  أمرا  الكل  املفهوم أو النظر  املبدأ هذا حتقيق جيعل ما احليا، شيون

 تشعععريعه،  وخصعععائص اإلسعععالم، عقائعععد منشعععيها العععيت نسعععانيةاإل اخلرييعععة-ج
 اإلنسعان  والوجعدان  الفطريعة،  البصري، مبعيار وترك ت حتددت اليت اخللقية والفضائل

 .الفطر، مكونات م  اتساقا  والسنة، القرآن يف ثابتة أصوال  واستقرت العام،

: تععاى  فلقولعه  تشعريعه،  وخصعائص  اإلسعالم،  عقائد منشئها كون يي  م  أما-
 «باهلل وتيمنون املنكر، ع  وتنهون باملعروف ت مرون للناس، أخرجت أمة خري كنتم»

 التخلعق  هعو  «اخلرييعة » فنعرد  كلعه،  التشري  هو املنكر ع  والنه  باملعروف واألمر
 .بعقائده واإلميان ب يكامه، والتشر  التشري ، هذا بآداب

 البصععري، مبعيععار اخللقيععة للفضععائل مثععر، «اخلرييععة» هععذه كععون ييعع  معع  وأمععا-
 «وتقواها فجورها ف هلنها»: تعاى فلقوله الفطرية،

 «معاذيره ألقى ولو بصري،، نفسه على اإلنسان بل»: سبحانه وقوله

 «النجدي  وهديناه»: تعاى وقوله

 مقتضععاه، معع  واتسععاقها العععام، اإلنسععان  بالوجععدان تبينععها بعععد إقرارهععا امععوأ-
 «بني واحلرام ،بني احلال »: «ص» فلقوله

 عليعه  يطلع   أن وكرهعت  صعدرك  يف يعاك  معا  واإلثعم  لعق، اخل يس  (1)ال »: وقوله
 .«الناس

                                                           
 اخلري خصا  لكل جامعة كلنة ال  (1)
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 ممععا فيهنععا الععوارد، فالنصععوص والسععنة القععرآن يف أصععوال  اسععتقرت أهنععا وأمععا
 البعثعة  غاية فيه يصر جام  بنص «ص» الرسو  وأكدها اخللقية، التوجيهات يتضن 
 «األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا»: بقوله النبوية،

 اإلنسعان  أععد  النفس  الكنا  م  مستوى أعلى ه  وفضائلها، األخالق ومكارم-
 .إليه لالرتقاء

 قدو، «ص» اهلل برسو  الت س  وجوب إى امليمنني الكريم القرآن توجيه وأيضا -
 قعد  عينعها،  اإلهليعة  التععاليم  ألهنا تقرير، أو قو  أو فعل م  عنه صدر ما كل يف يسنة

 أثنععى حبيع   والعظنعة  السعنو  مع   فكانعت  الشعريفة،  يياتعه  مظعاهر  يف عنعالا  جتسعدت 
 «عظيم خلق لعلى وإن »: بقوله الع ي  كتابه يف تعاى اهلل عليها

 ،ييويعا   مسعلكا   ،«القعرآن  خلقعه  تكانع »: عنعها  اهلل رض  عائشة قو  هذا وييكد-
 .وآدابه ملعانيه عنليا  وجتسيدا 

 .«ت دييب ف يس  رب  أدبي»: «ص» ولقوله

 فكانت والسنة، الكتاب يف أصوال  استقرت قد «الفضائل» هذه أن يثبت ذل  كل-
 إنسان  مثايل معيار وهذا األمم، دون م  متني ، األمة هلذه اإلنسانية «اخلريية» منش 

 ظعواهر  لكوهنعا  بعيعد،  أو قريع   مع   لعون  وال لغعة،  وال بعنصر، يتصل ال عام، موضوع 
 اإلهلية القدر، على للداللة آية اإلسالم اختذه مما اكتساهبا، يف إلنسانل يد ال طبيعية

 ألسنتكم واختالف واألرض، السنوات خلق آياته وم »: تعاى لقوله واخللق، اإلبدا  يف
 «للعاملني آليات ذل  يف إن وألوانكم،

 نإ ثععم التفععوق، ادعععاء أو التنععاي ، أو للتفاضععل معيععارا  تصععل  ال أهنععا إى إشععار،
 واحلريععات الكرامععة، قبععل معع  اإلنسععانية، للشخصععية املعنويععة العناصععر علععى احملافظععة
 وإن الشخصعية،  هلعذه  املعنعو   العنصر فقدان إذ األوى، للعناصر املكنالت م  العامة،
 يعرج  يف اإلنسعان  يوقع   أنعه  غري ييا،، فوت أو بالنقص، وجودها أصل على يعد ال كان

 ثقيالا عبئا  احليا، معه فتصب  م لوفة، غري بالغة قةمش فوت أو عسري ضيق أو شديد،
 كاملسععاس وذلعع  لإلنسععان، احليععو  النشععاط علععى بالتععايل أثععره يععنعك  ممععا يطععاق، ال

 تنعا   أن بسبيل مصادر ا، أو منها، النيل ألن ذل  العامة، احلريات سل  أو بالكرامة،
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 سعدا   واإلنسعان   تنعاع  االج معناهعا  يف العامعة  احلريعات  صون فكان احليا،، أصل م 
 .الضروريات أصل م  النيل لذريعة

 الكرامة أصل على احملافظة على كله احلرص اإلسالمية الشريعة يرصت ولقد
 صععونا  وحيققععه، ييكععده مععا التفصععيلية األيكععام معع  وشععرعت قععدمنا، كنععا اإلنسععانية،

 .يكنلها وما اإلنسانية للحيا،
 دون بالفايشعة  اال عام  وهو– «القذف» «يد» عقوبة شرعت أهنا ،مثالا ذل  فن 
 أن ذلع   وبيعان  وكرامتعه،  اإلنسعان  عفعة  م  للنيل درءا  -شهداء أربعة م  بالبينة إثبا ا
 علعععى خطععرا   تقععل  ال -اإلسعععالم نظععر  يف– اإلنسععانية  الكرامعععة علععى  االعتععداء  جرميععة 
 الععيت البيئععات يف الوقععائ  ألن ذلعع  املععآ ، حبسعع  الععنف ، علععى االعتععداء ععع  اجملتنعع ،
 وسعف   التقاتعل  إى تعيد   العيت  الفتنعة  منشع   أهنعا  أثبتعت  قد اجلرمية هذه مبثل ابتليت
 .القتل م  أشد والفتنة متحى، ال اليت واأليقاد اإلي  زر  ع  فضالا ،غالبا  الدماء

 اجلعن،  أو املهانعة  أو اهلنة، هبوط أو االنتقام، ي  أو احلسد، أو احلقد كان وإذا
 يف أثرهعا  تقعدير  مع   مينع   ال فعذل   االجتناعيعة،  اجلرميعة  هعذه  ثعل م اقرتاف إى يدف 

 يعدا   العقوبعة  شر  يي  اإلسالم ، التشري  إليه صار ما وهو قلنا، كنا ،مآال  اجملتن 
 النعاس  بععض  حيسبه أمر م  وكم األص ، على غال  فيها اجملتن  يق ألن ،منصوصا 

 العذي   يف الفايشعة  تشي  أن حيبون  الذي إن»: تعاى لقوله عظيم، اهلل عند وهو هينا 
 .«تعلنون ال وأنتم يعلم واهلل واآلخر،، الدنيا يف عظيم عذاب هلم آمنوا،

 فننشعيه  وبالتعايل  اإلنسعانية،  للكرامعة  ت كيعد  العامعة،  احلريات فتوفري واستطرادا 
 مبقتضعى  كافعة،  البشعر  لعبي  عتيعدا   أصالا اإلسالم أرساه الذ  اإلنسانية الكرامة مبدأ
 مثعل  مع   وايرتامهعا،  إنسعان،  لكل العامة احلريات فتوفري ثم وم  فيهم، اآلدمية وصف
: احليعو   النشاط جماالت توفري عام وبوجه والعنل، والتنل ، واالجتهاد، الرأ ، يرية
 معع  أساسعع  مقصععد هعع  مبععا اإلنسععانية، الكرامععة ملبععدأ ت كيععدا  يعتعع  والفكععر ، املععاد 

 ومقومععات ،احليععا، ب صععل تتعلععق الععيت الضععرورية قاصععدامل يلععيب التشععري  هععذا مقاصععد
 .اإلنسان  اجملتن 

 جععل  فقعد  اإلنسعانية  الكرامعة  ملبعدأ  ت كيدا  العامة احلريات هذه صيانة أجل وم 
 معع  الغععري يععق علععى احملافظععة مببععدأ مقيععدا  ممارسععتها اإلسععالم  السياسعع  التشععري 
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 كانعت  أديعت  إذا تكعاليف  املكلعف  ىعلع  ألقعى  قعد  التشعري   هذا أن بدليل واجملتن ، الفرد
 اسعتعناهلا،  يف اإلطعالق  م  يتنافى الذ  التكليف إذن فننشيها للغري، ويريات يقوقا 
 .الفوضى م  يرية ال إذ صيانتها، ع  فضالا معينة، ملصاح حتقيقا 

 الواقع   يف العع ،  معاقعد  يرسعخ  اإلسعالم  أن اإلنسعانية  الكرامعة  مبعدأ  علعى  ويرتتع  
 ومسعتقرها،  كياهنعا  ويشعكل  ومسعتقرها  وجعوده  يف يعدخل  مبعا  والدولعة  لألمة الوجود 
 العليعا،  والقعيم  والعدي   والععرض  واملعا   والعوط   األرض مثل وجودها، ملقومات وييس 
 م  استوائها على دليالا شرعا  وايد يكم ينتظنها يي  مجيعا  ختتلط العناصر فهذه
 يف استشعهادا   فعذل   دوهنعا،  ملوتوا بل عنها، والدفا  صوهنا وجوب هو االعتبار، يي 
 .(1)اهلل سبيل

 ومع   شعهيد  فهعو  مالعه  دون قتعل  ومع   شعهيد  فهو أرضه، دون قتل م : «ص» قا 
 السعابق  احلكعم  يف عامعة  جعاءت  «مع  » لفظة أن ولنالي  شهيد، فهو عرضه دون قتل

 .والكيان الوجود مقومات إى تنسح 

 العروبععة بععني يثععار لععذ ا التعععارض ذيععاك االسععتغراب كععل نسععتغرب فععنح  هكععذا
 لعع  ،(2)وطعع  قععوام كيععان، وجععود ، واقعع  أعععاله املععذكور بالوصععف فالعروبععة واإلسععالم،

 كنعا – يقعف  وهعو  عنعها،  الدفا  دون مكتوفا  اإلسالم يقف هلف ومعاقدها، الع ، مواق 
 إخل... والعرض املا  دون -أعاله وصفنا

 الع ، معاقد عناصر م  عنصرا  بصفتها العروبة بني فارق هنال  قائل يقو  قد
 .سياس  كوض  العروبة وبني أعاله، املذكور بالوصف

 الععع ، معاقعد  مع   بصعفتها  العروبعة  عع   يعداف   فالعذ   الفعارق  هعذا  نعرى  ال وحنع  
 فلسععطني ععع  أدافعع  أن يل جيععوز كيععف ولعنععر  سياسععة، عنععها يععداف  الععذ  كععذاك

 والسياسعة  ،سياسعيا   سعطني فل ارض أععانق  أن يل حيق وال الع ،، معاقد م  باعتبارها
 وهعو » احلكعم  بعني  الفصعل  ميكع   وهعل  الع ،، معاقد ع  الدفا  أشكا  م  شكل أمسى
 .«العروبة» وموضوعه «الدي  هنا
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 األرض ععع  دفاعععا  العروبععة غنععد معع  وميتشععق يسععتل اإلسععالم سععيف يكعع  أم
 .الوجود  والواق  والكيان املقوم أ  واملا  والدي  والعرض

 واالقتصععاد  االجتنععاع  التكامععل حتقيععق علععى يعنععل اإلسععالم أن  ذلعع علععى ويتفععر 
 يف يعدور  وما العليا، اإلنسانية املصلحة تصان حبي  العام احلضار  والتواصل والسياس 

 وقعو   دون حيعو   حنعو  وعلعى  واألفراد والشعوب لألمم اخلاصة اجل ئية املصاح م  فلكها
 اإلنسععان  الصععاح سععينا وال تننيتععها، بيلسعع تعععرتض الععيت املعوقععات وي يععل بينععها التنععاقض

 .اخلالد، العليا للنثل قرارا إ األرض يف والعدوان البغ  مناشئ كل على بالقضاء العام
 

 اخلامس املطلب
 التأسيس مشروع على املرتتب األثر

 «خلقه على هلل البالغة احلجة»
 حتقيقعا    اءواجلع  واملسعيولية  واالبعتالء  التكليعف  سعنة  علعى  اإلهلع   املشعرو   وقيام

 مبععدأ علععى ترتتعع  أمععور فهععذه املسععيولية، ملبععدأ وت كيععدا  اجلعع ، لععدعاوى ونفيععا  للعععد 
 :(1)فه  عناصرها أما مسيوليتها، م  للتهرب جما  فال خلقه على هلل البالغةاحلجة 

 املخلوقعات  سائر ع  يتني  به اإلنسان، إنسانية جوهر وهو: العقل عنصر: أوال -
 يف التصععرف معع  هبععا يععتنك  الععيت والتعقععل اإلدراك قععو، معع  فيععه اهلل أود  مبععا وميتععاز
 االختيار فكان عنها، خروجا  أو التكليف، ملقتضيات استجابة اختياره، مبحض أيواله،
 اإلدراك ملكععة  معع   عليععه  فطععر  مبععا  ،أصععيالا  عنصععرا   والتنييعع ،  اإلدراك علععى  القععائم 
 ع  باملسيولية يل م مما والباطل، حلقوا والشر، واخلري والضال ، اهلدى بني والتنيي 
 .الشر  بينات ع  فضالا منها، أ  سبيل اختيار

 انتفعاء  هعذا  استل م واملسيولية، تكليف تبعة على يجة «العقل» عنصر هنض فإذا
 معع  اجلعع  معنععى معع  يسععتقيم ال إذ االختيععار، يريععة واسععتوج  ،قطعععا  اجلعع  معنععى

 .(1)املسيولية
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 مثععر، فهععو «يكنععه» إى اإلسععالم ايتكععام «العقععل» رعنصعع قيععام علععى يععد  وممععا
 العوهم،  وخعدر  اهلعوى،  سعلطان  ومع   التقليعد،  أغعال   م  الطليق احلر الصحي  للتفكري
 .«أقفاهلا قلوب على أم القرآن، يتدبرون أفال»: تعاى لقوله

 يقطع   ممعا  عقولعه،  بعه  ت مرهم ملا يستجيبون ال الذي  على ينص الكريم فالقرآن
 الكععريم القععرآن مسععى وقععد الشععر ، يكععم جانعع  إى ناهيععة، آمععر، سععلطة «لالعقعع» بعع ن
 هعم  أم هبعذا،  أيالمهعم  ت مرهم أم»: تعاى قوله يف واضحا  هذا جتد ،أيالما  «العقو »

 وخمالفتعهم  العقعل،  يكعم  طعرايهم إ بسب  الوصف هذا استحقوا وهكذا ،«طاغون قوم
 .وجه -الطغيان وهو– الوصف لذل  كان ملا العقل يكم يجية ولوال أمره،

 والعقععل، الشععر  أن فثبععت أليكامععه، املخالفععة يسععاو  العقععل تعطيععل أن ريعع  وال
 نسعن ،  كنعا  لعو » -عطلوها الذي  ع  يكاية– تعاى لقوله احلجية، يي  م  صنوان،

 .«السعري أصحاب يف كنا ما نعقل، أو

 مصععريهم نأ االختيععار، يريععة علععى القائنععة وليةياملسعع تبعععة علععى الداللععة ووجععه
 الشعر ،  نعداء  إى اإلصعاخة  ععدم : أوهلنعا  سعواء،  علعى  أمعري ،  ب يعد  حتعدد  قعد  النهائ 
 معع  مثرتععه إى واإلصععاخة احلععر، والععتفكري التعقععل، عععدم: وثانيهنععا ب يكامععه، والعنععل
 .يجة كونه يستل م هذا استقام، إذا الصحي  احلكم

 ععع  فضععالا فعالععه،أل اإلنسععان اختيععار علععى بععاحلكم اسععتقل اسععتقام، إذا فالعقععل
 .احل  بداهة

 اختيعار  علعى  يكنعه  فكون والويدانية، األلوهية قضية يف ةجي «العقل» كان وإذا
 .أوى باب م  يد، املسئولة، ويريته ألفعاله، اإلنسان

 مع   واحلعواس،  العقل سليم يشهد كنا»: عبده حمند الشيخ يقو  املعنى هذا ويف
 مدرك أنه يشهد كذل  يرشده، معلم وال يهديه، دليل إى حيتاج وال موجود، أنه نفسه،
 فيعه،  معا  بقعدر،  يصعدرها  ثعم  بإرادتعه  ويقدرها بعقله، نتائجها ي ن االختيارية، ألعناله
 يشعهد  كنا العقل، لبداهة جمافاته يف وجوده إلنكار مساويا  ذل ، م  ش ء إنكار ويعد
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 العقععل سععالمة يف لععهمث كععانوا متععى كافععة، نوعععه بععي يف أيضععا  يشععهده نفسععه، يف بععذل 
 .واحلواس

 بعه،  اهلل زوده ملعا  اإلنسعان  جتاهعل  إن»: أيضعا   املعنى هذا يف الغ ايل الشيخ ويقو 
 يريعة  مع   وهبعه  ومعا  عةضع وال للرفعة استعداد م  طبيعته يف ذرأ وما التفكري، قو، م 

 فتعيالا  يعنقص  ال التجاهعل  ذل  ظلم،إن أو ضغط أ  دون الشر، أو اخلري إى هبا يتوجه
 .«واملراء املكابر، م  قارنه مهنا عاتقه، على امللقا، مسئوليته م 

 الفوضعععى إى إال ترمععع  ال للععععام، اجل يعععون يرمسهعععا العععيت الصعععور، إن»: هوقولععع
 هلعم  خعري،  ال بع دوار  يقومعون  -نظعرهم  يف– البشعر  كعان  وملعا  الشعائ ،  واخللعط  املطلقة،
 :(1)وفاجر بر بني يفرقون ال فهم فيها،

 إهلعام  مع   «الفطعر   االستعداد» و «التفكري قو،» ب ن االستدال  على و ينط وهذا
 وعلععى رفعععة، «زكاهععا معع  أفلعع  قععد» الععنف  ت كيععة علععى «والقععدر،» الباطنيععة، البصععري،

 ينطعو   أقعو   ،«احلعر،  اإلراد،» مع   وهع   ومعا  صنعة، «دساها م  خاب وقد» دسيتهاق
 االعتعذار  تقطع   العيت  اخللعق  علعى  اهلل يجعة  عناصر م  أولئ  كل ب ن االستدال  على

 ونعودوا » عنلعه  بنتيجعة  مصعريه  وتربط اإلنسان، على واملسئولية بالتبعية لتلق  بالقدر،
 .(2)«تعنلون كنتم مبا أورثتنوها اجلنة، تلكم أن

 أو والغفلة، الوهم، خدر م  العقل وإليقاظ ني،يللتب ضرور، اإلهلية اهلداية: أوال -
 :والتقليد االستهواء

 منافععذ التقليععد، اسععتهواء أو الشععهو،، أو الععوهم، عليععه يسععد قععد «العقععل» أن غععري
 والتعبني،  للهدايعة،  ييويعة  ضعرور،  اإلهلع   التوجيعه  كعان  لعذا،  التعقعل،  يصافة أو الفكر،

 بعه  أم إذا باحلقعائق،  له وتبصريا  غفلته، يف سدر كلنا للعقل إيقاظا  واإلنذار، والتبشري

                                                           
 هعو  معا  يياتعه  طعوا   يعنعل  أن علعى  جمبعورا   الكعل  دام معا  ق،واألخعال  الفضائل، أصو  تنهار وبذل  (1)

 .أزال  عليه مقدر
 136 ،132 ص مسلم، عقيد، راج 
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 معع  الثعان   العنصعر  فكعان  الطعوع ،  واالمتثععا  التنفيعذ  ىإ للعهنم  ويفع ا   العوهم،  خعدر 
 .البالغة احلجة عناصر

 التكليعف  وتبععة  باحلجعة  إل امعا   السعناوية،  الشرائ  وإن ا  الرسل، إرسا : ثانيا -
 يجعة  اهلل، علعى  للنعاس  يكعون  لعئال  ومنذري ، مبشري  رسالا»: تعاى لقوله واملسئولية،

 .«الرسل بعد

 ناهيععة، آمعر،  كالعقعل،  وهع   امللهنعة،  الفطريعة  الوجدانيعة  «ري،البصع » ياسعة : ثالثعا  
: سععبحانه ولقولععه «معععاذيره ألقععى ولععو بصععري،، نفسععه علععى اإلنسععان بععل»: تعععاى لقولععه

 بعني  التنييع   علعى  اإلنسعان  هبعا  يقتعدر  ذاتيعة  ياسعة  وهع   ،«وتقواهعا  فجورهعا  ف هلنها»
 وجعاءت  منعهنا،  إ  سعبيل  بعا  إت يف اخلعري،  لعه  لتكعون  والشعر،  واخلعري  والتقعوى،  الفجور
 يف يععاك مععا واإلثععم اخللععق، يسعع  العع »: «ص» قولععه معع  املعنععى، هلععذا مصععداقا  السععنة

 .«الناس عليه يطل  أن وكرهت صدرك،

 عقعل  مع   اهلدايعة،  وسعائل  فطرتعه  أودععت  قد اإلنسان كون على األدلة وم  هذا،
 ويقطع   إرادتعه،  ويريعة  هاختيعار  تبععة  علعى  احلجعة  يقعيم  مما والتنيي ، للتبني وبصري،،
 فطريعة،  داللعة  «النجعدي   (1)وهعديناه »: تععاى  قولعه  «اجل يعة » إدعاء يف معاذيره بالتايل

 خيتعار  مفرتقهنعا،  علعى  اإلنسعان  فكعان  والشعر،  اخلعري  طريقع   لسلوك ،ذاتيا  واستعدادا 
 مع   العذات   االسعتعداد  أو الفطريعة  الداللعة  هعذه  فكانعت  إرادتعه،  مبلء منهنا، أ  سبيل
 تنهض اليت البالغة احلجة عناصر وم  اآلدمية، اجلبلة أصل يف املودعة اهلداية وسائل

 .مبسئوليته

 العليعا،  ملكاتعه  مع   فطريعة  وملكة لإلنسان، ىاتع اهلل هبة احلر،، اإلراد،: رابعا -
 يف احلععر،  واإلراد، عليهععا، لتوقفهنععا  ،وابععتالءا تكليفععا   خلقععه، يف اهلل سععنة   تسععتل مها
 إى خطابعا   وجعه  يعني  يعلعم  وجعل  عع   اهلل أن ذلع ،  وآيعة  نوععه،  خصعائص  م  اإلنسان
 الوععد  كعان  فلعم  وإال االختيعار،  هعو  وهعذا  وضعده،  الشع ء  يفععل  أن هبوسعع  أنه اإلنسان،
 .(2)والرتهي ؟ والرتغي  والوعيد،

                                                           
 الداللة مبعنى هنا اهلداية (1)
 والشر اخلري طريقا وها (2)
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 هععذا... احلععر، واإلراد، واالسععتطاعة العقععل يعتنععد «التكليععف» أن والواقعع  هععذا،
 ،كنعالا  العقعل  يكعون  فحيع   واإلراد،، العقعل  بعني  قعائم  اإلسعالم  يف التالزم أن إى ونشري
 اإلهلية، املشيئة به تعلقت ما وهذا االستطاعة، م  تستل مه وما يقيقية، اإلراد، تكون
 .هلا تبديل ال تكوينية، فطرية سنة

 ،ا وإنفعاذ  تعقعالا  عليهنعا،  التكليعف  لتوقعف  واإلراد،، العقعل  بعني  «التالزم» ثبت فإذا
 إذا اإلراد،، فكذل ، ،إمجاعا  يرا  «العقل» يكون ب ن تعلقت قد اإلهلية املشيئة أن وثبت
 تتجععه م إذا ،وأيضععا  حتكععم والفععرق التكععوي ، فطععر، عناصععر معع  ولكوهننععا فصععل، ال

 إذ اإلراد،، يريعة  فكعذل   باإلمجعا ،  اإلنسعان  يف التعقعل  يريعة  إلغعاء  إى اإلهلية اإلراد،
 يريعة  فكانعت  بداهعة،  مقصعود  املقصعود،  عليعه  توقعف  معا  ألن لشعار ، ل مقصود كالها
 والقععدر القضععاء ومعع  بععل السععواء، علععى قطعععا  للشععار  مقصععود وإراد،، عقععالا اإلنسععان
 تبعديل  وال ثابتعة،  التكعوي   يف تععاى  اهلل وسعن   التكوي ، فطر، سنة م  لكوهننا نفسه،
 .احلجية منش  هو وهذا هلا،

 احلر،، اإلنسانية واإلراد، ،تعقالا عليه لتوقفه التكليف، اطمن «اإلنسان  فالعقل-
 كعل  ف ضعحى  ،إنفعاذا   عليهعا  التكليعف  ولتوقعف  قدمنا، كنا بينهنا، للتالزم كذل ، يجة
 مشعيئته  بعه  تعلقعت  هنعا  ومع   ،قطععا   للشار  مقصود اإلراد،، ويرية التفكري، يرية م 

 مناطعات  هع   مبا بآثاره، االبتالء يناط الذ  هو باإلراد، املتعلق اإلنقاذ إن بل سبحانه،
 !.واجل اء واملسئولية، واالبتالء، التكليف، أساس الشرعية، األيكام

 يريععة  معع  فطععر، فيهععا  املودعععة النوعيععة قو ععا اإلراد، سععل   فععإن هععذا، وعلععى
 يسعتقيم  أن يتصعور  ال كالهعا  واإلدراك، التعقعل  مع   قوته العقل سل  مبثابة االختيار،

 .ترفضه العلم يقائق أن ع  فضالا وقوعه، فرض على مسئولية الو تكليف معه

 الت ثري، منها سل  إذا واالستطاعة، القدر، يف يقا  «واإلراد، العقل» يف يقا  وما
 وسننه اإلنسانية، الفطر، يف تعاى اهلل خلق آثار م  الكل إذ ،توجيها  اإلراد،، أدا، ألهنا
 اليت وامللكات احلقائق  تل االدعاء، أو باملكابر، طر،الف حلقائق تبديل وال فيها، الثابتة
 العلعم،  ويقعائق  الشر ، منطق يف ،صاءاقوإ تعقالا واالبتالء، التكليف سنة عليها تتوقف
 .احل  وبديهة
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 -واإلراد، والقعععدر، العقعععل مقدمتععها  ويف- اإلنسعععان  النعععو  خصععائص  أن ثبعععتأ فععإذا 
 الغايععة حتقيععق معع  ذلعع ، يتبعع  ومععا ف،التكليعع سععنة إنفععاذ عليهععا يتوقععف فطريععة عناصععر
 :عدال  واجل اء، وليةياملس «االبتالء» وهو األرض، هذه على اإلنسان الوجود م  القصوى

 وملكا عا  خصائصعها،  نفسعها،  اإلنسعان   التكعوي   فطعر،  بع ن  للقعو   هعذا،  م  خنلص
 معع  يععة،النوع وقواهععا احلقيقيععة، مبضععامينها واإلراد،، واالسععتطاعة، العقععل، معع  العليععا،
 قواهعا  بسعل   القعو   وإن واملسعئولية،  بالتبععة  تنعهض  خلقعه،  علعى  البالغة اهلل يجة عناصر
 .(1)القرآن  احلق فوضه الذ  اجل  معنى عنه يل م الت ثري ع  تعطيلها أو املعنوية،

 ذلع   عع   يل م فإنه التعطيل، هذا بتحريم اإلهلية النداءات م  الرغم وعلى هذا،
 فاععل  إذ الفضعائل،  أصعو   معه رتنها مما والشر، واخلري بالباطل، احلق التباس ،أيضا 
 خيعتلط  وبعذل   ،فاضعالا  وال خعريا   بعاجل   اخلعري  فاعل وال ،شريرا  يعت  ال باجل  الشر
 .بالفاجر ال 

 إلغعاء  عنعه  يلع م  ممعا  تعطيلعها،  أو بانتفائهعا،  القعو   يسعاو   معناها، م  اإلراد، وإفرا 
 -األمعر  آخعر – اجلع   إن ثعم  املسئولة احلر، اإلراد، قوامها اليت عنويةامل اإلنسانية الشخصية

 ،كعبريا   علعوا   ذل  ع  اهلل تعاى سبحانه، اهلل، إى واملعاص ، والكفر، الشرك، نسبة يوج 
 أنفسعهم  خيلصعون  سعلينا   منطقيعا   اجل يعون  ميلع   ال العيت  واحلعري،  احلرج م  مآزق وهذه
 .(2)مذهبهم اقتضاها اليت احلتنية العقلية للوازما تل  سخف به يدفعون أو منها،

 العقعل،  مع   الباطنعة  وخصائصعها  وملكا عا  نفسعها،  اإلنسعانية  الفطر، واخلالصة
 هلعععم إل امعععا  اخللعععق، علعععى البالغعععة، اهلل ةجعععي عناصعععر مععع  واإلراد،، واالسعععتطاعة،
 عامععة ةإهليعع سععنة «الفطععر،» هععذه ألن االختيععار، يريععة مبقتضععى واجلعع اء، باملسععئولية،

 اهلل ععل جب بينعهنا،  للعتالزم  واالبعتالء،  التكليعف  سعنة  واسعتل اما   اقتضعاء  اقتضها ثابتة،
 مععاذير  تقطع   ،م معا   وقضعاءا  ،مقعدورا   قعدرا   لعذل   فكانعت  ،(3)تلونعا  معا  لصري  تعاى،
 .اجل  أو اإللغاء، أو املصادر،، أو السل ، أو بالتعطيل، القائلني

                                                           
 148 ص اإلسالم  التشري  خصائص: دريي. د (1)
 142 ص اإلسالم  التشري  خصائص: دريي. د (2)
 «أتاكم فينا ليبلوكم ولك  وايد،، أمة جلعلكم اهلل شاء ولو»: تعاى قوله مثل م  (3)
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 الثالث الفرع

 واإلنسان اهلل بني تواصلةامل العالقة

 مقدمة 

 :التواصل مظهر

 ذلعع  هععو اإلميععان وجععوهر اإلميععان هعع  واإلنسععان اهلل بععني لعالقععة املععتني العصعع 
 والغلعو  الكعالم،  وتشعقيق  السعلطة،  على القائم الفكر ، القوام ولي  الرويية، الفاعلية

 .العقلية املباد  يف

 بالععدليل العقيععد، ععع  بالععدفا  ليقععوم الكععالم علععم اإلسععالم  الععوع  أفععرز لقععد
 .وال هان واحلجة

 ب دلععة الععدفا  إى يهععدف الععذ  النظععر  أو العقلعع  اجلهععد ذلعع  هععو الكععالم وعلععم
 العيت  ةال ائف النحل وجه يف أو خصومها وجه يف اإلسالمية العقائد ع  خالصة عقلية
 .(1)اإلسالم  اجملتن  داخل تولد أن ميك 

 الفلسععفية العقائععد معع  جمنوعععة يصععب  أن ىإ العلععم اذهبعع ذهعع  التطععور ولكعع 
 يف تع ثري  أ  لعه  يكعون  أن ع  كف قد األقل على أو فيه، ييا، ال جافا  علنا  أ  الدينية،
 حمض وجودامل أن القو  املسلم لدى يعنيه أن ميك  الذ  ما إذ الشخصية، املسلم ييا،
 .(2)ذاته عني هو لي  يعلم أو ذاته عني هو يعلم عام وأنه الوجود واج 

 يضعور  وجعه  يف جميعد،  مععارك  خعاض  العذ   الكالسعيك   الكعالم  علم أن والواق 
 الراسعخة  وأصعوهلا  املنطقيعة  وصعرامتها  متاسعكها  اإلسعالمية  للعقيعد،  ويفع   اإلسالم

                                                           
 .22 ص الفنون اصطاليات كشاف: التهافو  (1)
 العربيعة  امليسسعة  احلعدي   العربع   الععام  يف التقعدم  مفكعر   عنعد  التقدم أس : جدعان فهن . د (2)

 .186 ص ،972 بريوت، والنشر، اتللدراس
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 احليععا، يف فعععا  ييععو  بععدور يقععوم أن ععع  احملنطععة اجملععرد، صععورته يف عععاج ا  كععان
 اإلهليعة  الن ععة  نعا عليه هيننتعا  اللتني الن عتني اتكل املسلم، لإلنسان والرويية ال منية
 مسعتنر  دور حتقيعق  عع   البعيعد  املدى على عاج تني باتتا املعت لة اميثله اليت التنرك 
 .االجتناع  لعالف على الفعالية

 مع   التقليعل  إى وانتعهوا  التقعوى  لشععور  خصبا  جماال  أفسحوا الذي  السنة ف هل
 األخعرى،  احليعا،  حنعو  اإلنسعان  ووجهعوا  األرض علعى  ةاحلامسع  اإلنسانية الفعالية ش ن
 الغلعو  إى انتعهوا  أهنعم  إال اإلنسعانية،  احلريعة  فكعر،  على تركي هم عو  فقد املعت لة أما
 .(1)واإلنسان هلل التجريد يف مسرفة بل جمرد،، لصور، متجيدهم يف

 يبحثعون  فرايوا الكالم علم إشكالية احملدثني املسلنني املفكري  بعض أدرك لقد
 وعلنا  لإلنسان، جمردا  ويكون جديد،، وظائف لتوييدل فيه يكون جديد كالم علم ع 

 يعدف   أن يقعا   لقعادر  هعذا احلضعور   لعه  تكعون  علنعا   وإن واألكعدار،  الشعوائ   م  خالصا 
 .والرجاء األمل على بع  ييا م جيعل حبي  األمام، إى ب صحابه

 علعم  بإصعال   القعو   ضرور، م  قبا إ حمند انتهى ما إى املفكرون هيالء انتهى لقد
 بعه  االتصا  وإمنا بوجوده أ  «باهلل العلم» هو لي  املطلوب أن على بالت كيد وذل  الكالم،
 ويسعرتد  ينتفض امليم  قل  جيعل الذ  الداخل  الداف  توفري طريق ع  به الصلة وجتديد
 املفكعععر عنعععاه معععا العععذاتب وهعععذا ، (2)والعطالعععة واجلنعععود اخلنعععو  علعععى رصعععفينت احليعععا،،
 اهلل جعود  علعى  املسعلم  يع ه   أن يف ليسعت  مشعكلتنا  إن: قعا   يعني  بي ب  مال  اجل ائر 

 .  (3)للطاقة مصدرا  باعتباره نفسه به ومتأل بوجوده تشعره أن يف ه  ما بقدر

 علعى  ألقاهعا  العيت  «التوييعد  رسعالة » يف عبعده  حمند اإلمام املعنى هذا أبرز ولقد
 عقعالا  لعي   اإلنسعان  أن أظهعر  ييع   ،1885 ععام  بعريوت  يف السعلطانية  املدرسعة  طلبة
 هععو وإمنععا فحسع ،  للوجععود يدسععه مع   أو ذاتععه معع  أو اإليساسعات  معع  علومععه يشعتق 
 علعى  الوجدان فسلطة املنظم، املنطق  ال هان لعنلية ختض  ال وجدانية فاعلية أيضا 

                                                           
 .187 ص التقدم أس : جدعان فهن  .د (1)
 955 القاهر،، ، حمنود عباس ترمجة اإلسالم، يف الديي التفكري ديدجت: قبا إ حمند (2)
 55 ص  ،959 القاهر، شاهني، الصبور عبد ترمجة اإلسالم ، العام وجهة: بي ب  مال  (3)
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 وحيعو   األعنعا   يصعل   أن ويعده  العقعل  يستطي  وهل ،العقل سلطة م  أقوى اإلنسان
 ي ت  ال إنسان على الت ثري يف وأقومها الطرق أقصر أن.. الشهوات يف الفرد وقو  دون
 ال كلعه  هعذا  إن... جانع   كعل  مع   احمليط القهر سر على املطلقة الوجدان نافذ، م  إال

 تبكععع  أن للعيعععون ويعععدها فضعععلهاب العععيت العقيعععد، هعععذه الدينيعععة، بالعقيعععد، إال يتيسعععر
 .(1)ختش  أن وللقلوب تصعد أن راتولل ف

 

 األول املطلب
 اللغوي التواصل مظهر

 :بيانه اآلت  للتفصيل وقفا  له، والدعاء اهلل كالم يف يتبدى املظهر وهذا

 اهلل كالم: األول البند

 وضويا  أكثر بشكل ي ز لكنه ،«اآليات» «تن يل» يف جدا  خصوصية يالة والوي 
 كنععو  منفصععالا يععدرس أن يفععرض الععذ  األمععر ،«لتن يععلا» أشععكا  سععائر ععع  وحتديععدا 
 .مستقل

 عومعل  إذ ،جعدا   خاصعة  مكانعة  القرآن يف الوي  من  فقد القرآن، رؤية ه  وهذه
 ومع   الععاد ،  اإلنسعان   للعقعل  ينكشعف  أن لسعره  ميكع   اعتيعاد ،ال  غري غامض كش ء
 اليت فاآليات ،االعتبار وهبذا ،«الرسو » ب يدعى الذ  الوسيط وجود صور، كانت هنا

 متناو  يف اليت الطبيعية األخرى «اآليات» كل ع  متاما  خمتلفة الشكل هبذا اهلل ين هلا
 اإلسعالم  يكون أن م  عج  وال «الصحي  الفهم» على العادية القدر، ميتل  إنسان كل

 اهلل، تكلعم  عنعدما  اإلسعالم  ظهعر  فقعد  البدايعة،  حلظعة  منعذ  اللغة جوهرية بعنق مدركا 
 خاطعع  اهلل أن يف تتنثععل الععيت التارخييععة الواقعععة معع  بععدأت كلععها اإلسععالمية فععةوالثقا

 تععي  إذ ،كرميعا   كتابا  «ين  » إله مس لة جمرد ليست فهذه يتكلنها اليت باللغة اإلنسان
 إن ،«ويعع » كلنععة تعنيععه مععا بالضععبط هععو وهععذا ،«تكلععم» قععد اهلل أن أساسععية، بصععور،
 .جوهرية بصور، لغو  مفهوم الوي 

                                                           
 59 ص ،4 ط ،971 مبصر املعارف دار التوييد رسالة: عبده حمند (1)
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 وإن نفسععها  األهيععة  هلنععا  وجهععني  القرآنعع   السععياق  يف هععذا،  مبعنععاه  للععوي  إن
 متيع ه  يف للنصعطل   الضعيق  التقي باملعنى «كالم» مفهوم بكونه يتعلق أيدها اختلفا،

 اللغعات  كعل  بعني  مع   العربيعة  اختعار  اهلل أن حبقيقعة  متعلعق  واآلخعر  ،«اللسعان » اللغة م 
 ييكععد كنععا اإلهلعع ، للكععالم أدا، تكععون لكعع  ،اتفاقععا  ال عنععدا  العصععر، ذلعع  يف الثقافيععة،
 .عد، مواض  يف القرآن

 الععيت العبعار،  هعع  فهعذه  اعتبعاط ،  تفسععري أ  عع   وبعيعدا   اهلل، كععالم هعو  فعالوي  
 أهيععة ذات احلقيقععة هععذه أن نععدرك أن السععهل ومعع  القععرآن، يف باسععتنرار هبععا نلتقعع 
 القععرآن معع  اثععنني أو وايععدا  ال مثععا وأن الفصععل، هععذا مبوضععو  يتعلععق مععا يف قصععوى
 :التوبة سور، يف نقرأ فنح  مقنعة، النقطة هذه جلعل كافيني سيكونان
 .(1)«اهلل كالم يسن  يتى ف جره استجارك املشركني م  أيد وإن»

 الععيت الكلنععات أ  للرسععو ، وقالععه اهلل بععه تكلععم مععا إى تشععري «اهلل كععالم» فعبععار،
 :تقو  املوسوية، الشريعة وي  إى البقر، سور، يف إشار، ومثة ،... إليه أوييت
 حيرفونعه  ثعم  اهلل كعالم  يسعنعون  منعهم  فريعق  كعان  وقد لكم ييمنوا أن أفتطنعون»
 .(2)«يعلنون وهم عقله ما بعد م 

 وهعع  ،«اهلل كععالم»ب ممثلععة أكثععر حتليليععة صععيغة إى «الععوي » حتععو  إمكانيععة إن
 ينبغع   خمتلفعتني  نقطعتني  -الدالليعة  ييةالنا م – الظاهر، هلذه أن كبري بوضو  تظهر

 يقعععوم أساسعععني لنفهعععومل إن آخعععر، وبتععععبري الكعععالم، «2»و اهلل، «1»: عليهنعععا التوكيعععد
 .عليهنا

 مع   كلعها  الظعاهر،  إى وينظعر  اهلل، أ  األو ، األسعاس  علعى  التوكيعد  يعتم  وعندما
 تسعتعنل  نأ ميكع   ال العيت  الكلنعات  مع   بفئعة  سعيتني   الوي  مفهوم فإن اجلان ، هذا
 مثععل املعتععاد، اإلنسععان  الكالمعع  السععلوك وجععوه معع  وجععه أ  يف اخلصععوص وجععه علععى
 .آخره إى ،«وي » و «تن يل»

                                                           
 6:  اآلية «التوبة سور،» الكريم، القرآن (1)
 75 اآلية «البقر، سور،» نفسه، املصدر (2)
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 إنسعان  بني عابر كالم فعل إى لإلشار، أبدا  تستعنل أن ميك  ال «تن يل» كلنة إن
 -االشعتقاق   أصعلها  أن ييع   مع  – احلالة هذه يف للكلنة «األساس » فاملعنى وإنسان،
 .الطبيع  فوق للتواصل إال تستخدم أن عليها حيظر خاصا  وضويا  مينحها

 إى أعلععى» معع  االنتقععا  يعععي «  ز ن» الكلنععة منععه اشععتقت الععذ  اجلععذر أن ذلعع 
 يتعلععق مععا ويف «ينعع   أو يهععبط مععا شعع ء جعععل» معنععى للتن يععل فععإن وهلععذا، ،«أسععفل

 التواصعل  علعى  للداللعة  ييانعا  أ تسعتعنل  كانت الكلنة أن ماليظة م  بد ال ،«الوي »ب
 ولكعع  ،«اجلععاهل » الشععر  يف غالبععا  حيعدث  كنععا احليععوان  التواصعل  علععى أو اإلنسعان ، 

 الععذ  التواصععل حيععدث عنععدما إال الكلنععة تسععتعنل أن ميكعع  ال كهععذه، يععاالت يف يتععى
 مصحوبا  ويكون اعتياد ، غري موقف يف -ييوانيا  أو إنسانيا  أكان سواء– بصدده حن 
 م  إليه ينظر عندما «الوي » أن هنا نالي  أن ويكف  والغنوض السرية مبعنى دوما 
 خطععو، تقعدمنا  وإذا للكلنععة، واملعتعاد  الطبيعع   بععاملعنى كالميعا   فععالا  لععي  ال اويعة  هعذه 

 ميك  ال دينيا  لغ ا  الوي  يصب  تام، بشكل للنفهوم األو  األساس على وأكدنا أخرى،
 غعامض  شع ء  الوجعه  هذا م  «الوي » فظاهر، اإلنسان ، يل التحل التفكري ع  إدراكه
 .فقط به اإلميان ينبغ  ش ء إنه بل بالتحليل، يسن  ال متاما 

 أهيععة ذا آخععر أساسععا  «الععوي » ملفهععوم أن األيععوا  كععل يف ننسععى أال علينععا لكعع 
 الناييععة معع  مسععاو «فععالوي » االعتياديععة، بالطريقععة للتحليععل قععابالا جيعلععه مسععاوية

 معع  بععدال  الثععان ، العنصععر زاويععة معع  املسعع لة برؤيععة قننععا وإذا ،«الععه كععالم»  دالليععةال
 إال النهايعة  يف هو ما الوي  أن الفور على سندرك ،يصرا  األصل  املكون على الت كيد

 .(1)«الوي » لوصف «كالم» كلنة القرآن استخدم ملا وإال ،«الكالم» م  نو 
 كونعه  مع   الرغم على– الوي  إن القائلة جةالنتي رفض علينا الصع  فن  وإذن،

 -اهلل كالم أنه مبا العاد ، اإلنسان  اللغو  بالسلوك له ش ن وال غامضا  شيئا 
 أ – هعو  مبعا  اإلنسعان ،  للكعالم  اجلوهريعة  اخلصعائص  كعل  ميتل  أن م  له بد ال
 .«كالم» -الوي 

                                                           
 243 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (1)
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 الشعائ   كتلع    ،الوي إى لإلشار، أخرى كلنات أيضا  يستعنل القرآن أن والوق ،
 سععور،  يف كنععا املثععا ، سععبيل علععى «كلنععة » منععها املعع لوف، العععاد  للكععالم اسععتعناهلا
 :الشورى
 .(1)«بكلناته احلق وحيق الباطل اهلل ومي »

 مععا يف شععيوعا  الكلنععات أكثععر أهنععا وواضعع  النععو ، هععذا معع  أخععرى كلنععة «والقععو »
 اسعتعنلت  العيت  الكلنعات  مع   ،وايعد  «قعا  » فكلنعة  اإلنسعان ،  الكالمع   بالسعلوك  يتعلق

 كلنععة وهعع  اليععوم، يتععى تارخيهععا معع  املبكععر، العصععور معع  العربيععة اللغععة يف باسععتنرار
 اجلنيع ،  معناهعا  ويفهم موجود، فه  توضي ، إى حتتاج ال أهنا درجة إى جدا  م لوفة
 مععا غالبععا  نفسععه اهلل أن ناليعع  أن املهععم معع  نناقشععه، الععذ  املوضععو  خيععص مععا ويف
 .اخلاص وييه حمتوى إى لإلشار، القرآن، يف الكلنة هذه نليستع

 :«ص» حمندا  خماطبا  امل مل سور، يف اهلل يقو  هنا، م 

 .(2)«ثقيالا قوال  علي  سنلق  إنا»
 شعيوعا   األكثعر  ه  بكلنة اخلاص وييه إى يشري هنا اهلل أن ماليظة م  بد وال
 ال اآليعة  هعذه  يف تقييعدها  مع   العرغم  لىع «قو » اإلنسان  الكالم  الفعل على للداللة
 .(3)«ثقيل»: جدا  قو  وصف  مبعنى ري 

 األبيععات يف يصععف إذ الشعع ن، هععذا يف للغايععة مععثريا  مثععاال  عععنرت، الشععاعر ويقععدم
 معيثر،  بطريقعة  يصعانه،  وبعني  بينعه  اللفظع   غعري  التواصعل  جتربعة  معلقتعه  مع   الشهري،

 ويصععانه الشععاعر بععني الشخصععية أو احلنينععة العالقععة هععذه صععارت وقععد وعاطفيععة،،
 .العرب عند مثل مضرب

 سععاية يف حيبععه الععذ  حلصععانه امل سععاو  املععوت األبيععات هععذه يف عععنرت، يصععور
 العيت  العديعد،  الرمعا   بسعب   واحنعرف  وأيجعم  بالعدم،  تغطعى  قد احلصان كان املعركة،
 :عندها  فيقو األعداء، باجتاه األمام إى القف  يستطي  يعد وم صدره، يف انغرزت

                                                           
 24: اآلية الشورى، سور، نفسه، املصدر (1)
 5: اآلية امل مل، سور، نفسه، املصدر (2)
 244 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (3)
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 آالمه، يل لوصف احلوار، يعرف، كان فقط أنه ولو ي ي ، ونشيج بع ، إيل شكا»
 .(1)«ذل  يفعل كيف يعرف لو إيل تكلم ولكان

 بنظعععام املتعلعععق «القرآنععع  العععوي » يالعععة يف األو  الععععائق فعععإن يعععا ، أيعععة وعلعععى
 عالمعات  كنظعام  العربيعة  اللغعة  بذاتعه  اهلل اختعار  بع ن  جتعاوزه  مت قعد  املشرتك العالمات
 تلعع  معع  يكعع  م -األونطولععوج – الثععان  العععائق لكعع  اإلنسععان، وبععني بينععه مشععرتك
 ألن الظعاهر،،  هعذه  اسعتثنائية  هنعا  ومع   السعهولة،  هبذه إزالته معها ميك  اليت الطبيعة
 مبععا منفصععلني، عععاملني معع  وجععود مسععتوي  بععني يععتم هنععا األصععل  اللغععو  التواصععل
 يكلععم اهلل فععإن ذلعع ، ومعع  اجلععوهر ، االنفصععا  معع  ئيععةهنا ال مسععافة معع  يتضععننانه
 .ويفهنها الكلنات يسن  واإلنسان اإلنسان،

 الدعاء : الثان البند

 أن مع   فبعدال   وايعد،  وجعه  ذات ليسعت  العوي   عع   واإلنسعان  اهلل بني اللغوية العالقة
 اهلل، مع   ظيعة لف عالقعة  إقامعة  يف املبعادر،  جانبعه  مع   أييانا  ي خذ قد ،سلبيا  اإلنسان يظل

 الععوي  معع  تتنععاظر ظععاهر، هعع  والنتيجععة لغويععة، عالمععات بواسععطة خياطبععه أن وحيععاو 
 أيضعا   وهنعا  اهلل، إى اإلنسعان  مع  : الصعاعد  االجتاه يف مباشر لغو  تواصل أهنا يف ،بنيويا 
 .اعتيادية غري ظروف وحتت ،جدا  خاصة صيغة يف إال حيدث أن ميك  ال الوي  مثل

 ذلعع  ألن مباشععر،، اهلل ملخاطبععة وسععائل اإلنسععان متنععاو  يف ي لعع العععاد،، ففعع 
 بعني  نطولعوج  وأ تسعاو  مثعة  يكعون  أن ضعرور،  وهو للغة، جوهرية األكثر املبدأ سينته 
 غععري املوقععف ويف للكلنععات، عععاد  تبععاد  يععدوث باإلمكععان يكععون أن أجععل معع  االثععنني،

                                                           
 :يف 69 – 68 البيتني انظر (1)

 Septem Mo ،allakat، carmine antiquissma Arabum: textum adfidem optimorum cadd . 

et edit . Recensuit ، Scholia editionis caluttensis ouctiora atque emendatiora addidit 

annotations criticas ، adiecit Friedrich August Arnold « Lipsiae : Vogel ، 1850 » 
 :ه  عنرت، معلقة م  امليلف إليها يشري اليت ياتاألب

 األدهم لبان يف بئر أشطان              ك هنا والرما  عنرت يدعون
 بالدم تسربل يتى ولبانه               حنره بثغره أرميهم زلت ما

 وحتنحم بع ، إيل وشكا                 بلبانه القنا وق  م  فازور
 مكلن  الكالم علم لو ولكان      اشتكى ر،احملاو ما يدر  كان لو
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 يوميعة،  وغعري  عادية غري ذهنية يالة يف نفسه اإلنسان جيد عندما فحس ، االعتياد 
 توجيععه موقععف يف يصععب  املعع لوف، احلععد متجععاوزا  آخععر أو لسععب  عقلععه يكععون وعنععدما
 بعععاملعنى إنسععانا   يعععود  أال كهععذا  موقعععف يف لإلنسععان  وميكعع   مباشععر،،  اهلل إى كلنععات 
 إى يتحعو   أن مع   بد ال أعاله، اقتبسناها اليت الفقر، يف مان رالك يقو  وكنا العاد ،
 .ذاته م  أعلى ما ش ء

 .«الدعاء» هو عاد  غري موقف يف حيدث الذ  الكالم  احلدث م  النو  هذا

 يكعون  قد الطريقة هبذه اللغة استعنا  إى اإلنسان يدف  الذ  املباشر السب  إن
 ويف ،هياالتع  أقصعى  يف اهلل جتعاه  عنيقعا   ورععا   يكعون  فقد أخرى، إى يالة م  خمتلفا 
 لعه  خملصعني » الطارئعة  احلعاالت  يف اهلل يعدعو  املعيمنني  غعري  العوثنيني  يتى نرى القرآن
 .«الدي 

 ضعره  عنعه  كشعفنا  فلنعا  قائنعا   أو قاعدا  أو جلنبه دعانا الضر اإلنسان م  وإذا»
 .«مسه ضر إى يدعنا م ك ن مر

 .(1)«الشاكري  م  لنكون  هذه م  أجنيتنا لئ  الدي  له خملصني اهلل دعوا...»

 غري موقف يف فقط حيدث اللغو  السلوك م  النو  هذا نأ يا  أية على واض 
 بد ال كهذا ش ء حيدث ولك  املعتاد، اليوم  ذهنه إطار خارج اإلنسان جيعل اعتياد 

 فحسع ،  احلعد   املوقعف  هذا يف أنه ذل  ،«يد  موقف» يف نفسه املتكلم جيد أن م 
 يتكلنهعا  العيت  اللغعة  صعب  وت الدنيويعة،  األفكعار  مع   نقيعا   يكون أن اإلنسان  للقل  ميك 
 .يد أقصى إى روي  طاب  ذات

 إال حتعدث  ال والعيت  اهلل، مع   جدا  احلنينة الشخصية القل  حماور، هو فالدعاء
 :اآلتية الكرمية اآلية توضحه وكنا كهذه، يالة يف اإلنسان القل  يكون عندما

 كنعععتم إن تععدعون  اهلل أغعععري السععاعة  أتعععتكم أو اهلل عععذاب  أتعععاكم إن أرأيععتكم  قععل »
 .(1)«تدعون إياه بل صادقني،

                                                           
 الدينيععة املضععامني معرفععة أجععل معع  التععوايل، علععى 22 و 12 اآليتععان يععون ، سععور، نفسععه، املصععدر (1)

 الكتاب هذا م  األوى الفقر، التاس ، الفصل انظر ،«الشكر» ملفهوم
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 األمعر  ينقضع   أن م  وبدال  ،ج ئيا  األصل  الروي  التوتر هذا يسرتخ  وعندما
 يصب  وعندها اجلذور، عنيقة ثابتة قيةن عاد، إى الدعاء يتحو  ميقتة، كظاهر، كله

 :(2)«عباد،» الدعاء

 رهبعم  يدعون الذي  طردت وال» «اهلل دون م  تدعون الذي  أعبد أن هنيت إن  قل»
 له خملصني وادعوه مسجد كل عند وجوهكم وأقينوا» ،«وجهه يريدون  والعش بالغدا،
 .(3)«الدي 

 أم منعععها اإلجيابيعععة سعععواء اإلنسعععانية االسعععتجابة السعععتثار، ،أوال  مصعععنم العععوي 
 و «التصعديق »ب هلعا  يسعتجي   أن اإلنسان م  يطل  «آياته» اهلل ين   وعندما السلبية،

 قبعل  مع   لعه  يستجاب أن يريد اإلنسان  «الدعاء» فعل فإن نفسها، وبالطريقة ،«م يي»
 .يتننى ما حتقيق متوقعا  اهلل إى «دعاؤه» يوجه آخر، بتعبري واإلنسان اهلل،

 ،«اسععتجابة» بكلنععة القععرآن يف اإلنسععان  «الععدعاء»  اإلهلعع  الفعععل رد إى ويشععار
 عالقعة  يقيم «الدعاء» مفهوم إن بالقو  ةداللي نظر وجهة م  هذا نصف أن لنا وميك 
 .«االستجابة» مفهوم م  متبادلة

 .(4)لفظية غري فاالستجابة ،أساسا  لفظ  هو الذ  للدعاء وخالفا 

 ،دائنا  لالستجابة استعداد على أنه ياسم، حنو وعلى ذاته، اهلل يعل  القرآن ويف
 :بإخالص البشر دعاه إن

 .(5)«لكم استج  ادعون  ربكم وقا »

 بوصعفها  «االسعتجابة » مفهعوم  علعى  قصعوى  أهيعة  القعرآن  يعلق ذل ، ع  وفضالا
 فاآلهلعة  امل يفعة،  لآلهلعة  البعارز،  العالمعات  مع   وايعد،  عليهعا  القدر، عدم أن على دليالا

                                                                                                                                              
 41 و40 اآليتان ، األنعام سور، نفسه، املصدر (1)
 الكتاب هذا م  الثام  الفصل انظر الكلنة، ههذ معنى ملناقشة (2)
 .التوايل على 29 اآلية« األعراف وسور،» التوايل، على 52 ،56 اآليتان،« األنعام سور،: »الكريم القرآن (3)
 304 ص الكريم القرآن يف واإلنسان اهلل (4)
 60:  اآلية غافر، سور، نفسه، املصدر (5)
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 سععتكون فإهنععا مسعععت لععو ويتععى دعععاءهم، تسععن  ال اهلل دون معع  الكفععار يعبععدها الععيت
 :فقط اخلط  الطريق يف يذه  الكفار ودعاء ش ء، ب   اإلجابة ع  عاج ،

 «لكم استجابوا ما مسعوا ولو دعاءكم يسنعوا ال تدعوهم إن»

 كباسعط  إال بشع ء،  هلعم  يسعتجيبون  ال دونعه  مع   يعدعون  والعذي   احلعق  دعو، له»و
 (1)«ضال  يف إال الكافري  دعاء وما ببالغه هو وما فاه ليبل  املاء إى كفيه

 الثاني املطلب
 للغويا غري التواصل

 : اآلتية البنود املطل  هذا على ويتفر 

 «اآلفاق يف آيات» خلقه يف اهلل آيات: األول البند

 :واإلنسان اهلل بني املشرتك«التفاهم» م  رئيسيان نوعان مثة

 لععدى املعروفععة اإلنسععانية اللغععة اسععتعنا  معع  خععا  أ  لفظعع ، أو لغععو  األو -
 .اجلانبني

 واإلميعاءات  اهلل، جانع   مع   «الطبيعية اآليات» خال  م  أ  لفظ ، غري واآلخر-
 تكون أن متاما  الطبيع  م  احلالتني كلتا ويف اإلنسان، جان  م  اجلسدية واحلركات
 .أساس بشكل اهلل يبديها اليت املبادر،

 هعذا  وعلعى  ،«آيعات  اجلنع  » آيعة  تن يلعه  شعكل  يف للقعرآن،  وفقا  تظهر اهلل إراد، إن
 فكعال  اللغويعة،  وغعري  اللغويعة  اآليعات  بعني  جعوهر   اختالف مثة لي  األساس  املستوى
 الننععوذج  الشععكل بوصععفه فععالوي ، الفهععم وهبععذا السععواء، علععى إهليععة «آيععات» النععوعني
 غريهعا  ظواهر عد، إى تنضم ج ئية ظاهر، سوى لي  اإلنسان، إى اهلل م  للتواصل

 يسعن   القعرآن  أن يف  السعب  هعو  وهذا اإلنسان، -اهلل لتواصل األوس  املفهوم إطار يف

                                                           
 التوايل على 14: اآلية ،الرعد وسور، ،14: اآلية فاطر، سور، نفسه، املصدر (1)

 50: اآلية غافر، سور، نفسه املصدر «ضال  يف إال الكافري  دعاء وما»: تعاى قوله أيضا  انظر
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 العيت  اللغويعة  غعري  الطبيععة  ذات األخعرى  مع   هلا متيي  دون م  «آيات» املويا، الكلنات
 .53 / فصلت.. أنفسهم ويف اآلفاق يف آياتنا سنريهم: تعاى قا  ،أيضا  «آيات» تسنى

 ،جعدا   خصوصعا   صعنفا   بنفسعها  تشعكل  اللفظيعة  أو اللغويعة  اآليعات  كانت ملا ولك ،
 .«الوي » التقي باملصطل  متيي ها فاألفضل

 الطبيععة  ييع   مع   املهنعة،  األوجعه  بععض  يف أيضعا   خمتلفعا   الصعنف  هعذا  كان وملا
 يشعرتك  ال العيت  املني ، اخلصائص م  بالكثري وميتاز اللغوية، غري «اآليات» ع  والبنية
 مبعاجلععة وخنصععه مسععتقلة، ويععد، نعععده أن املقبععو  فنعع  األخععرى، اآليععات معع  فيهععا
 مع   كعان  رمبعا  املفهعوم،  هعذا  إطعار  ويف التعايل  الفصعل  موضعو   سعيكون  وهعذا  نفصلة،م

 ذلع   وأهيعة،  خصوصعية  األكثعر  ي وال مس لة إى مدخالا الفصل هذا يعد أن األجدر
 للتواصعل  العامعة  البنيويعة  اخلصعائص  شع ء،  كعل  قبعل  سيقدم، ب نه ،ظاهريا  يوي  أنه

 .اللفظ  وغري  اللفظ النوعني م  كل على مشتنالا اإلهل 

 لظعاهر،  كليعة  سيخصعص  الفصعل  هعذا  يف سعيقا   معا  أغلع   فعإن  يا ، أية وعلى
 االتصعا   علعى  طبععا   يص  وهذا عنه، األساسية املعرفة م  نوعا  يعط  حبي  الوي ،

 مستقبالا واإلنسان لآليات، مرسالا اهلل فيها يكون اليت احلالة أعي الناز ، االجتاه ذ 
 ففيععه -اهلل إى اإلنسععان معع – الصععاعد االجتععاه ذ  االتصععا  إى بالنسععبة أمععا هلععان

 يدرسعا  أن ميكع   فعال  وهلعذا  اللفظع ،  غعري  والنعو   اللفظع   النعو   بني جدا  كبري اختالف
 .اإلنسان إى اهلل م  بالتواصل ولنبدأ ،أبدا  معا 

 عقليعة  قعدر،  همديلع  العذ   ألولئع   «آيعة » بععد  «أية» حلظة، كل اآليات يبني اهلل إن
 نسنيه ما كل أن القرآن، يتيحه الذ  فهملل وفقا  هذا، ومعنى ،«آيات»ك إلدراكها افيةك

 والنعععهار الليععل  وتعاقعع   واألرض، السعععناء وبنععاء  والععري   املطعععر مثععل  طبيعيععة،  ظععواهر 
 بععل جمععرد، طبيعيععة كظععواهر يفهععم أن ينبغعع  ال ذلعع  كععل آخععره، إى الععري ، وحتععوالت
 علعى  وأدلعة  البشعر،  شعيون  يف اإلهلع   التدخل على  تد كثري، رموزا  أو عالمات بوصفه
 .(1)األرض على البشر لصاح اهلل م  املننوية واحلكنة والرعاية اإلهلية، العناية
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 ظعاهر،  جمعرد  الطبيعيعة  الظاهر، تعد م اإلدراك، م  العنيق املستوى هذا وعند
 العذ   «وراء شع ء ال» وهعذا  القعرآن،  يسنيها كنا «آية» – «رم » أو «عالمة» بل طبيعية،

 القرآنع   التصعور  يف هعو  عالمعات،  بوصفها الطبيعية بالظواهر يدع  ما كل عليه يد 
 .وعدله وسطوته وقدرته كرمه مثل هلل، ذاك أو الوجه هذا أدق، بكالم أو نفسه، اهلل

 للععام  الفلسعفية  بالرؤيعة  مقارنته خال  م  أكثر يفهم أن القرآن  للتصور وميك 
 جعاعالا  للغايعة،  ممتع   حنعو  علعى  «ياسع ز  كعار  » احملدث الغرب  لسوفالفي قدمها اليت
 يف كعبري  اهتنعام  فهنعاك  لنظامعه،  األساسعية  الركائ  م  وايد، يصرا  النقطة هذه م 
 مسعتويات  يف ياسع ز،  يقعو   كنعا  حنيا، فنح  للعام، الرم ية الطبيعة مبس لة النظام هذا

 العذ   «Verstand» املبتعذ   اليعوم   العتياد ا العقل جما  نغادر وعندما عديد،، خمتلفة
 ععام  إى وخنطو معتاد،، أشياء جمرد اإلنسان، فيها مبا ألعيننا، املعتاد، األشياء فيه تبدو

 يسعنيه  العذ   اهلل، أمعام  واقفعني  غريع ،  ععام  يف فج ، أنفسنا جند ،«Existenz» الوجود
 والقعائم  لعظنتعه  يدود ال الذ  املوجود ويعي ،«das umgreifende» هو فلسف  باسم

 موضعوعية،  طبيعيعة  ك شعياء  توجعد  تعد م األشياء فإن وهكذا األعلى، م  ش  كل بت ليف
 أو «شععفرات» -املسععتوى هععذا عنعد – إهنععا خالهلععا، مع   الكلعع  امليلععف يتحعدث  رمععوز هعع  بعل 

 بتنامعه  كتابتعه  متعت  وكتعاب  عظينة، مشفر، كرسالة كله الكون فإن وعليه، مشفر،، رسائل
 قراءتعه  مع   يعتنك   كتعاب : الرمعوز  مع   كعبري  كتعاب  أخعرى  بكلنعات  والععام  التشفري، ريقةبط

 (1).الوجود مستوى يف حييون الذي  أولئ  فقط

 احلقيقعة  يف األشعياء  كعل  جيععل  إنعه  ييع   مع   القرآنع   للفكعر  متامعا   مطابق فهذا
 «عقععل» هملععدي الععذي  أولئعع  قبعل  معع  إال الرم يععة طبيعتععها إدراك ميكعع  وال اهلل، آيعات 

 .للكلنة احلقيق  باملعنى ،«التفكر» ويستطيعون

 أم «آيعة » لكلنة االستعنا  هذا ابتكر قد القرآن كان إذا ما، مبس لة يتعلق ما ويف
 األصعيلة  العربيعة  اللغعة  يف أو البدوية، امل ثورات يف وجودها أن ماليظة م  بد فال ال،
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 باملعنى الكلنة الستعنا  أثر مثة لي  علن ، يد وعلى ،ميكدا   لي -القو  جاز إذا–
 .(1)البحت الطبيع  باملعنى دائنا  تستعنل كانت فقد الديي،

 لبيععد فالشععاعر احلنيفيععة، اجلناعععة إى بالنسععبة صععحيحا  يبععدو ال ذلعع  أن غععري
 لديعه  رأينعا،  كنعا  وإدراكعه،  أسعلوبه  مع   كعل  يف واضعحا   ينيفيعا   طابععا   يبد  الذ  ،مثالا
 :(2)التايل البيت

 جيهل م مل  موعظة فيه          آياته م  والنريان واملاء

 لكع   هنا، هدفنا إى بالنسبة مرك ية أهية ذات يا  أية على ليست القضية إن
 .نفسه القرآن  النظام يف «اآلية» ملفهوم الداللية البنية ه  أهية أكثر هو ما

 وبطبيعععة اللفظيععة، وغععري اللفظيععة الرمععوز معع  كععالا تشععنل اإلهليععة، «اآليععات» إن
 بشعكل  مفهوميا  لكونه اآلخر النو  م  تعينا  أكثر الوي ، أ  اللفظ ، النو  فإن احلا ،
 يوصعله  أن اهلل يريعد  معا  إن آخعر،  وبتععبري  ملفوظعة،  اإلهليعة  اإلراد، جيسعد  إنه: جوهر 

 بع ك   يقدم عنصر وكل آخر، بعد عنصرا  حتليل ، بشكل هنا يقدم اإلنسان  العقل إى
 علعى  اللفظع   غعري  النعو   يف تتظاهر اإلهلية اإلراد، أن يني يف األيكام، م  ممك  رقد
 .حتليل  ال كل  حنو

 تكعون  أن مع   بعد  فعال  مفهعوم ،  إيكعام  على تتوفر ال األخري، احلالة هذه أن ومبا
 ذات اللفظيععة غععري «اآليععات» أن إال يععد، أقصععى إى وعينيععة غامضععة املبلغععة الرسععالة
 عامعة،  البشر إى موجهة -فعالا كذل  وه – تكون أن بإمكاهنا إذ ،جلية وايد، يسنة
 أ  دون م  مباشر، حنو على نفسها تعط  أن ميك  أهنا ع  فضالا تقييد، أ  دون م 

 الرسعو ،  هعو  بعينعه  لشخص إال مباشر، اللفظ  النو  يعط  أن ميك  ال بيننا وسيط،
 حييون مجيعا  فالناس وسيط،  خال م  أ  مباشر، غري حنو على إال للبشر يعط  وال
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 فقعط  ميتلع   كعان  إذا شعخص  أ  متنعاو   يف وكلعها  اإلهليعة،  الرمعوز  مع   ععام  غنر، يف
 .(1)كرموز لتفسريها والرويية العقلية القدر،

 مععا فهععم حماولتنععا يف سععينك  القععرآن يف «اآليععة» ملفهععوم الععداليل فالتحليععل واآلن
 وعلنعا  نفسعها،  يعو   املركع   -الكلنعة  هعذه  لهتشعك  الذ  «الداليل احلقل» إطار يف يعنيه
 حتعيط  العيت  املفتاييعة  الكلنات أو القصوى األهية ذات الكلنات ندرس أن آخر بتعبري
 .القرآنية السياقات يف هبا

 أن هعع  ماليظتععها جتععدر العيت  أهيععة األكثععر فاحلقيقععة الغعرض،  هععذا أجععل ومع  
 -لفظيعة  غعري  أم لفظيعة  أكانعت  واءسع – اإلهليعة  اآليعات  جتاه الوييد، املنكنة االستجابة

 صعادقة  باعتبارهعا : يرفيعا   «التصعديق »: «العرفض » أو «القبعو  » إمعا  للقعرآن،  وفقعا   ه 
 «اآليععات» يقبععل أن إمععا واإلنسععان ،«كاذبععة» اعتبارهععا: يرفيععا  «التكععذي » أو وإقرارهععا،

 للععوهم نتععاج جمععرد أو وراءهععا واقعع  هلععا لععي  «باطععل»ك كليععة يرفضععها أن أو «يععق»ك
 .له أساس ال الذ  واخليا 

 األساس هو «التكذي » وأن ،«اإلميان» إى اخلطو، هو «التصديق» أن يف ري  وال
 واقعيعة  أكثعر  «تكعذي  -تصعديق » األو  الثنائ  أن هو الوييد والفرق ،«الكفر»  احلقيق
 سعلم  يف أرقعى  درجعة  ميثعل  العذ   «كفعر -إميان» الثان  الثنائ  م  اإلدراك يف ووضويا 
 يف داخلععني متضععادي  مبععدأي  القععرآن يف «التكععذي » و «التصععديق» نععرى إننععا يععد،التجر
 التضعادات  مع   وايعد  وهعذا  اآلخعر،  مع   أيعدها  ضعارية  مفهومية موت أو ييا، معركة

 الععذ  احلععاد الععدرام  التععوتر ذلعع  تكععوي  يف ،آنفععا  قلععت كنععا تشععرتك، الععيت األساسععية
 .للعام القرآن رؤية على يهين 

 احلقيق  احملور تعد أن جي  «التكذي » و «التصديق» بني فالعالقة م،الفه وهبذا
 املصععطلحات معع  وايععد لكععل يعععني هلععذا والععذ  كلععه، الععداليل احلقععل يولععه يععدور الععذ 

 .(2)املفهوم  النظام هذا يف اخلاص موقعه املفتايية
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 يف «ةاآلي»  الشامل الداليل للحقل العامة املفهومية البنية ه  ما: نقو  هذا بعد
 .جمدو  شكل

 املبعدئ   الفععل  هعذا  دون وم  اآليات، «تن يل» اإلهل  الفعل هو كله األمر بداية إن
 .للكلنة اإلسالم  باملعنى دي  مثة يكون أن ميك  ال اهلل، جان  م 

 مثعة  يكع   م إذا معيثر  أو مثنعر  غعري  سعيظل  يا  أية على اإلهل  الفعل هذا أن إال
 :القرآن يقو  ناك العنيق، معناه يفهم إنسان

 .(1)«تعقلون كنتم إن اآليات لكم بينا قد»
 بععد  «اآلية» تبيني خال  م  الصحي  الطريق إى للبشر اهلل دعوات بلغت ومهنا

 كالكفععار معانيهععا، فهععم علععى قععادري  يكونععوا م إذا مععيثر، تكععون لعع  فإهنععا هلععم، «اآليععة»
 .(2)«يعقلون ال فهم عن  بكم» هم الذي 

 معع  اإلنسععان يبععد  عنععدما فحسعع  اإلجيععاب  ت ثريهععا بتوضععي  تبععدأ «اآليععات» إن
 .املوضو  م  اإلنسان  اجلان  يبدأ وهنا ،عنيقا  فهنا  جانبه

 العيت  األفععا   مع   بععدد  القصعوى  األهيعة  ذات اإلنسعانية  الفعاليعة  هذه ع  ويع 
 .(3)اآلت  اجلدو  «الفهم» م  متنوعة أوجه على تد 
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 اجلان 
 اإلهل 

 إلنسان ا اجلان 

 ين   اهلل
 اآليات

 اإلنسان
 معنى يفهم

 اآليات

 معان  الفهم عضو
 اآليات

 االستجابة
 اإلنسانية

 النتيجة
 املباشر،

 النتيجة
 النهائية

  «1» 1 أ «الباب:ج»ل  عقل 

 إميان شكر تصديق نعنة  فهم 

 «1،2» «1+أ»  رنة قل  فقه 

    آخره إى  تفكر 

     «فياد» تذكر 

    «تبشري»  توسم 

  «2» ت «ب»  ...... 

 كفر تقوى تكذي  انتقام  آخره إى 

 «3» 1+ب  عقاب   

    عذاب   

  «3»  سخط   

  كفر  اخل...   

  «ت+أ،ب»  إنذار   

 وهعو  النفسية، القدر، يف مصدره الفهم– اإلنسان  الفعل هلذا فإن للقرآن، ووفقا 
 تظععاهرات سعوى  ليسععت املعذكور،  العقليععة نشعاطات ال كععل أن ،«القلع  » أو «اللعع » يعدعى 
 الععذ  احلقيقع   الشع ء  هععو «قلع  » ا فع  األسععاس، العقلع   املبعدأ  أو القععدر، هلعذه  معينعة 
 وم غطع ،  أو ختم إذا املبدأ فهذا وعليه اإلهلية، «اآليات» معنى فهم م  اإلنسان ميك 
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 وطبع  »: البتعة  مفهع  أ  إبعداء  اإلنسعان  يسعتطي   فلع   التحديعد،  وجعه  علعى  بوظيفته يقم
 .(1)«يفقهون ال فهم قلوهبم على

 «اآليعة » معنعى  فهعم  مع   بعه  يعتنك   الذ  النحو ذل  على بطبيعته القل  خلق لقد
 على فهنها إذا اآليات تل  يف القل  يرى ماذا ولك  اعتياد ، بشكل وظيفته مارس إذا

 الععيت هليععةاإل «اآليععات» مبعنععى يتعلععق الععذ  4 العنععود قضععية هعع  هععذه التحديععد؟ وجععه
 متضععادي  لشععيئني رمععوز كهععذا «قلعع » إى بالنسععبة أوال  إهنععا مععتفهم، «القلعع »  تععوي 
 يرمع   بيننعا  املطلقة، ورنته وكرمه وحمبته اهلل خريية إى ترم  اآليات فبعض ،متاما 
 .الرهي  وانتقامه عذابه وقو  وش  وإى اهلل، سخط إى اآلخر بعضها

 قبعل  م  تبليغها باأليرى أو ،«اآلية» تبيني: اإلهل  الفعل يسنى األوى، احلالة يف
 أوضع   بشعكل  أو ،«اإلنذار» الثانية احلالة يف ويسنى ،«التبشري» يسنى للبشر، الرسو 

 .«منذرا » وأييانا  «مبشرا » القرآن يف يدعى نفسه فالرسو  عليه، وبناء ،«الوعيد»

 االسعععتجابة وتشعععتنل ،«اآليعععات»:   البشعععر باسعععتجابة «5» التعععايل العنعععود يععععي
 أو ،«التصععديق» ومقبولععة صععحيحة «اآليععات» «اعتبععار» علععى إمععا األساسععية اإلنسععانية

 االسععتجابة تفععر  وإن ،«التكععذي » «ورفضععها معنععى ذات وغععري متامععا  كاذبععة اعتبارهععا»
 وإى جهععة، معع  «اإلميععان» إى مباشعر،  يفضعع  ألنععه فائقعة  أهيععة ذو لآليععات اإلنسعانية 
 اإلنسععانية االسععتجابة هلععذه املباشععر، النتيجععة وضععحت وقععد أخععرى، جهععة معع  «الكفععر
 مع   «الكفعر » وإى جهعة،  مع   «اإلميعان » إى مباشر، يفض  ألنه فائقة أهية ذو لآليات
 ،مععا   بشععبتيها  اإلنسعانية  االسعتجابة  هلعذه  املباشعر،  النتيجة وضحت وقد أخرى، جهة
 اإلنسععان يقبععل وعنععدما الععذكر، فالسععال «6» العنععود ويف دالليععة، بنيععة معع  هلنععا ومبععا

 ،«1»+  «أ» األوى الفئععة معع  اآليععات إهلععا ترمعع  كنععا يقيقععة بوصععفها اإلهليععة النعنععة
 الثانيعة  الفئعة  مع   العيت  اآليعات  يقبعل  وعنعدما  العديي،  بعاملعنى  «1» الشكر ه  فالنتيجة

 أصععل  بشععكل تعععي الععيت «2» التقععوى هعع  النتيجععة فععإن يقيقععة، بوصععفها «1»+  «ب»
 عنعدما  ذلع ،  عكع   وعلعى  وعقابعه  القيامعة  يعوم  رب مع   اخلعوف  رأينعا،  كنعا  ساس ،وأ

                                                           
 87: اآلية التوبة، سور، نفسه، املصدر (1)
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 ،«ب» إى ميتععد وهععذا ،«3» «الكفععر» هعع  فالنتيجععة ،«ت»+ «أ» كععذبا  «أ» اإلنسععان يعتعع 
 .«اإلميان عدم»   التقي املعنى «ت»+  «ب» «أ» «الكفر» يكتس  وعندها

 ،مععا   «2» و «1» يتحعد  اجلعدو   م  الساب  بالعنود املتنثلة األخري، املريلة وعند
 هنعا  «اإلميعان » و للكلنعة،  اإلسعالم   باملعنى «اإلميان» مفهوم االحتاد هذا م  وسيتولد

 تن يعل : اإلهلع   بالفععل  بعدءا   كلعه  وهعذا  «ت»+  «ب» «أ» مبعنى «الكفر» م  متضادا  يقف
 العناصعر  مع   هعا في كلنعة  كعل  تتععالق  الرتابطات، م  جدا  معقد، شبكة وانتهاءا «اآليات»

 وتكتسع   سعتتلون  الكلنعات  مع   وايعد،  وكعل  خصوصع ،  حنعو  علعى  الشعبكة  يف األخرى
 .األخرى الكلنات م  متعالقة كوهنا م  طابعها

 مع   نوضع   كع   جيعد،  فرصعة  أيضعا   لنعا  يعوفران  العداليل  ويقله «اآلية» مفهوم إن
 معع  يتنيعع  أنععه وكيععف بععه، املقصععود ومععا «الععداليل احلقععل» هععو مععا عيععان  مثععا  خععال 
 مثعاال   بوصعفه  هنعا  نعراه  العذ   كهعذا  «العداليل  احلقعل »و الكلنعات،  مع   اعتباط  جمنو 

 فيععه معععا  اسععتعنلت الكلنععات معع  عععددا  أن صععدف سععياق جمععرد لععي  لععدينا، منوذجيععا 
 كععل أن ذلعع  الععداليل، احلقععل يف عرضعع  شعع ء مثععة لععي  إذ ،(1)عرضععية مجعع  ةبعنليعع
 .للعام الرؤية م  جوهريا  وجها  ميثل هإن يي  م  أساس ، احلقل ضن  ترابط

 يقل يف تتحد اليت الكلنات كل أن مبعنى يفهم أن ،اتفاقيا  بدا وإن هلذا، ينبغ  ال
 يكععون أن املعتععاد معع  إذ آخععر، داليل يقععل يف آخععر احتععاد يف تععدخل أن ميكنععها ال بعينععه
 تععي  ال «قلع  » فكلنعة  خمتلفعة،  دالليعة  يقعو   ععد،  إى االنتنعاء  نفسعها  الكلنعة  بإمكان
 النشععاطات معع  عععدد موضعع  إنععه إذ ،«التكععذي » و «التصععديق» موضعع  يصععر ، بشعكل 

 أهنعا  طاملعا  لكع   ،يصعرا   «اإلهلية اآليات فهم» بالضرور، تعي ال «عقل» وكلنة الذهنية،
 جععدا  وخصوصعع  مهععم داليل طععاب  فلععها ،«اآليععة»ب اخلععاص احلقععل هععذا ضععن  تعنععل

 ت ثرهععا ومعع  النظععام، هععذا يف كلععها األخععرى العناصععر  معع متعالقععة كوهنععا معع  اكتسععبته
 .ككل نفسه للحقل اخلصوصية بالبنية

                                                           
 دراملصع  «يو نعا  نسعيا »: وغالمعه  موسعى  عع   تتحعدث  العيت  القرآنيعة  العبعار،  املثا  سبيل على خذ (1)

 جمعرد  إنعه . متامعا   عرضع   «يعوت » و «نسعيان » كلنعيت  بعني  اجلنع   إن ،61: اآلية الكهف، سور، نفسه،
 دالليعا   طابععا   اكتسع   «نسع  » فععل  إن سعيقو   أيعد  فعال  ثعم  ومع   البتعة،  دالليعا   يقعالا  ينعتج  وال سياق،
 .بعينه اجلن  هذا م  خاصا 
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 ذو أيضعا   لكنعه  يعدرك،  أ  مع   ورهافعة  دقعة  أكثر الداليل الطاب  م  النو  هذا إن
 معناهععا بواسععطة يسععتنفد ال مععا كلنععة ومعنععى الكلنععة، معنععى حتديععد يف قصععوى أهيععة

 .«نيا عقال» معنى هلا إن بل ،«األساس »
 .بعينه نظام ضن  فيه تدخل الذ  اجلوهر  االحتاد م  دوما  ي ت  األخري وهذا

 اإلهلية اهلداية: الثان  البند

: كععاآلت  أكثعر  بإجيعاز  يوصعف  أن ميكع   العداليل  احلقعل  هعذا  مع   األساسع   ءاجلع   إن
 فضعها بر أو «التصعديق » كحقيقعة  بقبوهلعا  إمعا  هلعا  يستجي  اإلنسان «2» آية، ين   اهلل «1»

 .«الكفر» إى والثان  «اإلميان» إى األو  ييد  أن وطبيع  «3» ،«التكذي » ككذب

 القعرآن،  يف إجيعاده  ميكع   العذ   «اآليعة »   الوييعد  العداليل  احلقل لي  هذا، لك 
 .«آية» اهلل لتن يل املرك ية الفكر، يو  يتشكالن خمتلفني يقلني يقدم فالقرآن

 مستقلني للعام القرآنية الرؤية يف يوجدان ال االثنني أن لالهتنام املثري، واملس لة
 فيعه  يكونعان  العذ   النحعو  ذل  على يتشكالن بل منفصلني، كحقلني اآلخر ع  أيدها
 متطععابقني  يكونععان  بععل  األساسععية،  بنيتععهنا  ييعع   معع   اآلخععر  معع   أيععدها  متنععاثلني 
 .هلنا اجملرد البنيو  باملخطط األمر تعلق بقدر بالضبط

 بغطععاء معع ود، تكععون مععر،، كععل ويف مععرتني، تسععتخدم بالععذات نفسععها البنيععة إن
 بععني الشعكل   التناثعل  وهعذا  خمعتلفني،  داللععيني يقلعني  بالتعايل  لتنعتج  خمتلعف،  مفهعوم  
 يالتنععا يف التواصععلية اهلل قععدر، وهعع – نفسععها للواقعععة العععاك  الشععقيقني احلقلععني
 هنعا،  ألننعا  غرضعنا،  إى ةبالنسعب  كعبري،  أهيعة  ذو خمتلفعتني،  بطريقتني -هذه اخلاصة

 .أعيننا أمام التعبري، جاز إذا نفسه، يفسر القرآن نرى
 «اللفظية» احلقل ماهية إن: الثان  النظام هلذا املني ، اخلصائص م  وايد، إهنا

 الععيت لتلعع  خالفععا  بالتواصععل، هلععا شعع ن ال الععيت املفععاهيم معع  مبجنوعععة صععيغت قععد
 .األو  النظام يف استعنلت

 أن سيضعن   العذ   األمعر  ،«اهلعدى » مبفهعوم  بدايعة،  «اآليعات » مفهوم د يستب هنا،
 سعوى  ليسعت  «اآليعات » إن القرآنيعة،  للرؤيعة  وفقعا   اهلعدى  هعو  «اآليعات » بتن يعل  اهلل قيام

 بإمكعان  أن وكنعا  الصعحي ،  الطريعق  إى البشعر  هلدايعة  اإلهليعة  النيعة  عع   العيعان  التعبري
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 الثعان   النظعام  ففع   .«التكعذي  » أو «التصعديق » بعني  خيتار أن األو  النظام يف اإلنسان
 أ  ،«االهتعداء » إمعا : املتعايتني  الطعريقتني  بإيعدى  اإلهلع   الفعل هلذا االستجابة يف ير
 إتبعا   ورفعض  الصعحي   الطريعق  عع   االبتععاد  أ  ،«الضعال  » أو لعه،  املقعدم  اهلدى اتبا 
يف  «اجلنعة » هعو  و األ السعبيل  خيتعارون  العذي   معآ   عظعيم،  بكرم إياه من  الذ  اهلدى
 .«جهنم» هو الثان  خيتارون الذي  مصري أن يني

 غايتععه إى املععيد  الصععحي  الطريععق اإلنسععان خيتععار هععل: هعع  الدائنععة والقضععية
 يف هعععدى غعععري علعععى ويتيعععه عنعععه ينحعععرف أم رويعععه، خعععالص وإى اهلل إى أ  احلقعععة،
 لعي   القضعية  هعذه  يف الطريعق  أن ألهيته باالعتبار جدير هو ما لك  الكفر؟ صحراء
 كونعه  هعو  القرآنع   التصعور  يف هعذه  الطريعق  لصعور،  اجلعوهر   فالعنصعر  طريق، جمرد

 .«مستقينا »

 يف يعععي وهععذا ،«مسععتقيم» «آياتععه» خععال  معع  اهلل عليععه يععد  الععذ  الطريععق إن
 مباشععر،، اخلععالص إى فسععيقودك فحسعع ، مسععاره اتبعععت إذا أنعع  القرآنعع  السععياق
 ويععي  األخرى، الطرق كل «عوج» م  ياد تغاير يف هذه إلهل ا الطريق استقامة وتقف
: عنعها  بعيعدا   يقعودك  غايتع ،  إى يقعودك  أن مع   بدال  الطريق أن السياق هذا يف العوج

 .(1)«سبيله ع  بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقينا  صراط  هذا وأن»

 قينعععتني إى تشعععريان األهننععع قينتعععان، كلنتعععان هنعععا «أععععود» و «مسعععتقيم» أن واضععع 
 خعال   مع   متامعا   واضع   حنعو  علعى  التضعاد  ويع ز  سلبية، واألخرى إجيابية األوى دينيتني،
 :(2)أعوج املستقيم اهلل طريق جيعلوا أن دائنا  حياولون ب هنم الكفار القرآن وصف

 الظعاملني،  علعى  اهلل لعنعة » و ،«عوجعا   تبغوهنعا  آمع   مع   اهلل سبيل ع  تصدون م»
 .(3)«كافرون باآلخر، وهم عوجا  ويبغوهنا اهلل سبيل ع  يصدون الذي 

 أن ينبغع   ،ومسعتقالا  واسععا   دالليعا   يقعالا  تشعكل  العيت  املفاهيم هبذه يتعلق ما ويف
 إى معر،  ألو  القعرآن  يدخلعه  جديدا  يقالا اإلطالق على يك  م احلقل هذا أن نالي 

                                                           
 153: اآلية األنعام، سور، نفسه، املصدر (1)
 معوجة مبعنى عوجا  (2)
 .التوايل على 45 – 44: اآليتان: األعراف ، وسور، ،99:  اآلية عنران آ  سور، ، نفسه املصدر (3)
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 «اجلاهليعة » يف معروفعا   كعان  فقعد  ،ا جد قديم يقل إنه العك ، على بل العرب ، املعجم
 .االستعار  استعناله يف اإلسالم يف كلها أهيته تكن  بيننا ،«مادية» كانت

 الطريععق معرفععة مسعع لة كانععت الصععحراء، يف حييععون الععذي  النععاس إى بالنسععبة
 بطبيعععة معوت  أو ييعا،  مسع لة  سععته،    املهععو  الرمعا   فضعاء  يف الضعيا   أو الصعحي  
 مشعكلة  أبنائهعا  لعدى  يك  م إطاره ويف األيام، تل  يف إقلينها قبيلة لكل كان إذ احلا ،

 إقلعينهم  خعارج  خيرجعون  ياملعا  ولكنعهم  اعها،تبا عليهم ينبغ  اليت بالطرق يتعلق ما يف
 واملليئعة  ويجنهعا،  اتسعاعها  يف اهلائلعة  الرمعا   أمعام  ععاج ا   يقعف  أغلبعهم  فإن امل لوف،
 علعععيهم لالنقضعععاض متعععهيئ رهيععع  كعععويش ايصعععفوهن العععيت «األهعععوا » أو بالرعععع 

 الععععرب يطعععور أن ،متامعععا  املفهعععوم فنععع  كهعععذا، وضععع  ويف حلظعععة، أيعععة يف وافرتاسعععهم
 و «اهلدى» إى مرجعية هلا مفهومية شبكة أو املفاهيم، م  كاملة جمنوعة «اجلاهليون»
 اءب مس تدعى نفسها الصحراء وكانت الطرق، م  كثري، أنوا  متيي  جرى إذ «الطريق»

 معاء  ذات كانعت  إذا املثعا ،  سعبيل  على تل  أو الصفة هذه م  به تتني  ملا وفقا  خمتلفة
 مفععاز، كانععت أو مطروقععة، غععري أهنععا أو مسععتو واضعع  طريععق يتخللععها كععان أو تكعع ، م أو

 .فيها عالمة ال االتسا  مهولة

 فيهعا  يسعتحيل  العيت  اخلطعر،  للصحراء خاصة تستعنل «يهناء» كلنة كانت فنثالا
 العيت  الرمعا   مع   مسعتو  سط  إهنا إذ الصحي ، الطريق حيدد أن إنسان أ  على متاما 
 هعذا  يف العشعوائ   السعري  عع   للتععبري  خعاص  فععل  أيضعا   ومثة مطروق، درب فيها لي 
 : (1)«عسف» الفعل وهو الصحار ، م  النو 

 جهل مقفر األرض متعسف        - - - - - - - -

 وييععدا  «عسععف معع  متعسععف» بععالطريق عرفععةم دون الصععحراء يف يسععافر رجععل»
 .«باملكان إملام أ  لديه لي  «رفاقه ع  منفردا »

                                                           
 «1958 بريوت، دار بريوت،» األبرص ب  عبيد ديوان األبرص، ب  عبيد زياد أبو (1)

 :بتنامه البيت ،2 البيت ،14 القصيد،
 جهل قفرم األرض متعسف         يصايبها صاي  ويلنها
: القعاهر، » نصعار،  يسعني  وشعر   حتقيعق  األبعرص،  بع   عبيعد  ديعوان  األبعرص،  بع   عبيعد  زياد ابو انظر

 96 ص ،19 البيت 7 القصيد،، «1957 الباب ،
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 يف السعري  خعال   مع   باملتاعع   لنفسه ي ت  أن على اعتاد الذ  الغيب الرجل وكان
 يععثري املفععاهيم هلععذه اجتنععا  ومثععة ،«العسععيف» يععدعى يععذر، دون كهععذه خطععر، أمععاك 

 :(1)ىرفللشن العرب المية يف االهتنام

 هوجل يهناء العسيف اهلوجل هدى          انتحت إذا الظالم مبحيار ولست

 يكع   وم واملعاد ،  احلريف باملعنى أساسا  تفهم الكلنات هذه أن ه  املس لة ولك 
 «اجلاهلية» يف دينية مضامني أية النو  هذا م  بكلنات يتشكل الذ  الداليل للحقل

 اجملرد، باملعنى «االهتداء» تعي ال إهنا ذات،بال «هدى» كلنة املثا  سبيل على خذ
 يف «اهلعاد  » وكعان  الصعحراء،  يف سعينا  وال العيعان ،  مبعنعاه  «الطريعق  معرفعة » تعي بل
 الصعععحراء، يف املنكنعععة بعععالطرق متخصصعععة معرفعععة لديعععه العععذ  الرجعععل ،«اجلاهليعععة»

 .ب مان غايتهم إى يصلوا يتى الصحي  الطريق ع  الناس قياد، وحيرتف

 أن ميكعع  احملرتفعني  اهلعدا،  يتعى  وكعان  للغايععة، خطعرا   مكانعا   الصعحراء  كانعت  قعد ل
 يعرى  إذ احلعدود،  أقصعى  إى ويبتعهج  يفخر الرجل كان وهلذا حلظة، أية يف فيها يتيهوا
 وايعد،  يف األبعرص  بع   عبيعد  يقعو   احملرتفني، اهلدا، على الش ن هبذا التفوق نفسه يف
 :(2)مفتخرا  قصائده م 

 دميومة كال د مسافتها ناء                 هبا اهلدا، يعنى ةوداوي هذا

 يكعون  أن لإلنسان ييوية أهية ذا أمرا  كان األيام تل  يف أنه كيف نرى هذا وم 
 مفهعوم  وحيتعل  عليعه،  يعتنعد  خعبري  هعاد  معه يكون أن األقل على أو ،جيدا  هاديا  بنفسه

                                                           
 19 البيت العرب، المية ،ىرفالشن األوراس ب  مال  ب  مش  (1)
  13 و 12 البيتان ،42 القصيد، ،«1958»نفسه املصدر األبرص، ب  عبيد (2)

 :مطلعها له قصيد، م  وها
 معلومة غري بالدا  ميننات         م مومة الصب  قبيل مجا  مل 

 :البيتني م  الثان  البيت ومتام
 ملنومة القني كعال، عريانة                  مذكر، بعلندا، جاوز ا
 ،«بريوت دار: بريوت» البستان  كرم تقديم األبرص، ب  عبيد ديوان األبرص، ب  عبيد زياد أبو:  انظر

 للبيتني قليالا خمتلفة رواية نصار يس . د بتحقيق الشاعر ديوان ويف ،136 ص ،1964



180 

 هو القرآن، يف «اهلاد » أن إال ييوية، أهية ذا موقعا  أيضا  القرآن  العام يف «اهلاد »
 .مطلق بشكل بالثقة جدير هلذا وهو ،أبدا  يضل ال الذ  نفسه، اهلل

 يف البحععت املععاد  جمالععه معع  نقلععه فقععد ،متامععا  املفهععوم هععذا القععرآن «رويعع » هكععذا،
 مفهومعا   األصعل  يف كعان  إذا اإلنسعانية،  للحيعا،  العديي  التصور مستوى إى اإلنسانية ا،احلي
 يععرتبط ديععي مفهععوم القععرآن، يف اآلن، وهععو الصععحراء يف الععواقع  االرحتععا  بتجربععة يتعلععق

 أن اإلنسعععان علعععى واسععععة كصعععحراء إليهعععا منظعععورا  اإلنسعععانية، احليعععا، مبجعععرى اسعععتعاريا 
 .يقطعها

 اسععتعنلت هنععا، ومعع  ،«الطريععق» ملفهععوم نفسععه الشعع ء حيععدث أن متامععا  وطبيععع 
 -القعرآن  يف «الطريعق » متثعل  اليت الكلنات أكثر م  وها– «سبيل»و ،(1)«صراط» كلنتا

 فئعة  إى وتنتنيان القرآن، يف متاما  مرتادفتان فاالثنتان جل ، حنو على الديي مبعناها
 .العام يف القرآنية للرؤية األساسية ةالبني بتحديد تقوم اليت املفتايية املصطلحات

 لكع   باسعتنرار،  الكلنعتني  هاتني يستعنلون أيضا  «اجلاهلية» يف الشعراء كان لقد
 .الديي ولي  دائنا  املاد  باملعنى

 منفصععلة، تيخععذ قليلععة مفتاييععة كلنععات مسعع لة ليسععت املسعع لة إن احلقيقعة،  ويف
 أخعرى،  وبكلنعة  ،عنيقا  رم يا  معنىا رآنالق يف يكتس  بتنامه للطريق الداليل فاحلقل
 معع  تشععكله، الععيت املفععرد، الكلنععات بععل كلععه، املفهععوم  احلقععل بتحويععل القععرآن قععام لقععد

 النظععام جعععل ثععم ومعع  وروينععه، الععديي، الععتفكري مسععتوى إى املععاد  الععتفكري مسععتوى
 .الدينية فلسفته عليه بنى الذ  احلقيق  األساس ينتج للنفاهيم االستعار 

 للتواصل وسيلة بوصفها «الصالة» العبادة: الثالث البند

                                                           
 معا  وتععي  معبعد  طريعق =    «via stata» ، «strata» الالتينيعة  الكلنعة  مع   جدا  قدمية استعار، (1)

 اجلنعع   غةبصععي  األبععرص  بعع  عبيععد  ديععوان  يف الكلنععة  هععذه وتظهععر  ،«الرومععان   الطريععق » ب يسععنى
 مع   أدهبعم  لنعا  يتيحه ما يدود يف– «اجلاهليني» العرب أن ويبدو فقط، عادية طرقا  وتعي ،«صراط»

 .االشتقاق  األصل هذا متاما  نسوا قد -عليهم احلكم
 :وهو له، نسبتها صحة يف ومشكوك قومه، هبا ميد  قصيد، م  هنا إليه املشار األبرص ب  عبيد بيت»

 طوالصر األهواء تشاهبت إذا            برأيهم نىوالغ والكرب والفارج
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 مقدمة

 ثم وم  تبادلية، ظاهر، هو بل اجلان ، أياد  لي  واإلنسان اهلل بني والتواصل
 يوار ،«الدعاء» هو الوي ، أ  واإلنسان، اهلل بني التواصل م  اللفظ  النو  قسم فإن

 باالجتعاه  التواصعل  مع   لفظع   كعو   ،واملسعاعد،  النعنعة  وسعياله  اهلل م  اإلنسان  القل 
 غعري  «اآليعات » بتن يعل  املتنثعل  اللفظع   غعري  اإلهلع   للتواصل إنسان  نظري مثة الصاعد،
 يف تععرف  العيت  الدينيعة  والطقعوس  بالعبعاد،  القيعام  هعو  اإلنسان  النظري وهذا اللفظية،
 .«الصال،»ب اإلسالم

 النظر زاوية م  لكنها نوعة،مت زوايا م  «الصال،» إى النظر باإلمكان أن والواق 
 مع   أ  الصعاعد،  االجتعاه  يف اللغعو   غعري  التواصعل  مع   نو  ه  الدراسة هبذه اخلاصة
 بعه  يشععر  العذ   العنيعق  اإلجعال   عع   خاصعة  هيئة ذو تعبري أهنا ذل  اهلل، إى اإلنسان
 ،سعلبية  بصعور،  وآياتعه  اهلل كلنات اإلنسان يتلقى أن م  فبدال  اهلل، يضر، يف اإلنسان
 جمنوععة  خال  م  يكنها اليت التوقري مشاعر ع  اإلجياب  بالتعبري وييمر حيض فإنه
 .نفسه الشعور يقامسونه الذي  برفقة اجلسدية األفعا  م 

 يقععوم أن اإلنسععان علععى وأن «ص» والرسععو  اهلل بعع مر مقععرر، فريضععة فالصععال،
 .(1)حمدد، شروط وفق بت ديتها

 فليصعل  صعال،  نسع   مع   قعا  : قوله «ص» النيب ع  عباس اب  ع  البخار  روى
 الصعال،  فحعوى  أن ذلع   ومعنعى  ،(2)لعذكر   الصال، وأقم ذل  إال هلا كفار، ال ذكرها إذا

 ...اهلل ذكر إى والتام الكل  باالنصراف يتحدد

 جانعع  فععإى ،(1)اللغويععة العناصععر بعععض علععى تنطععو  «الصععال،» أن يف ريعع  وال
 باإلميععان االعععرتاف وإعععالن القععرآن، قععراء، لععفتي هبععا، أمععر الععيت اجلسععدية احلركععات

 .العباد، هذه م  مهنا  جانبا  أخره، إى ،«ص» النيب ومباركة «الشهاد،»

                                                           
 67 ص الشريف النبو  احلدي  يف اإلنسان صور،: حمنود كامل. د (1)
 9 ص ،1 ج الصحي ،: البخار  (2)
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 بطريقعة  هنعا  تستعنل الكلنات، أعي اللفظية، العناصر أن نالي  أن ينبغ  لك 
 «الصععال،» يف الكلنععات أن ذلعع  الشخصعع ، «الععدعاء» يف الكلنععات ععع  متامععا  خمتلفععة

 يف الكلنات أن يني يف واضحة، شعائرية داللة كلها وتكتس  شعائر ، بشكل عنلتست
 املشعاعر  وع  ،يصرا  الشخصية األفكار ع  اخلاص للتعبري أساسا  تستعنل «الدعاء»

 .بعينها حلظة يف التعبري تستدع  اليت

 ال «الصععال،» يف بيننععا ،يقععا  يقولععه مععا «يعععي» باختصععار دعائععه يف اإلنسععان إن
 الذ  باملعنى رم ية، بطبيعتها تكون بل الشخصية، أفكاره ينطقها اليت الكلنات دجتس
 بعاملعنى  لفظيعة  ليسعت  «الصعال، » يف اللفظيعة  فالعناصعر  الشععري،،  مع   ج ءا  فيه تشكل
 أكثعر  شع ء  وهعو  ككعل،  العبعاد،  شعكل  هعو  هنعا  املهم فإن ذل ، وفوق ،بتاتا  للكلنة املعتاد
 بعني  اللفظ  غري للتواصل طريقة ه  ،كالا بوصفها «الصال،» إذ بكثري، لفظيا  كونه م 
 شععكل خععال  معع  اهلل معع  مباشععر اتصععا  لت سععي  إنسععانية وطريقععة واإلنسععان، اهلل

 .هبا امل مور الشعري،

 بقيعام  متنعثالا  العبعاد،  مع   النعو   هلعذا  احلقيقيعة  العذرو،  هعو  الصعال،  يف والسجود
 ،«اجلاهليني» العرب بني معروفا  كان د،،العبا موض  أمام جببهته األرض بلن  امليم 
 .العباد، درجة إى يرقى الذ  العنيق اإلعجاب ع  التعبري م  كشكل

 أوالً: الصالة يف اجلاهلية

 املعنعى  هذا بتحديد ذل  نقف  ثم اجلاهلية يف الصال، معنى إى وسنتعرض هذا
 .اإلسالم يف

 : العرب  الشاعر يقو 

  الفطور والت م قليماك وه  :فيه ذررت ثم القل  شققت

  الظهور م  يسري اديهفب   فياد  يف ةعثن ي  لقلقت

                                                                                                                                              
 الشععافع ، إدريع   بع   حمنعد :  يف الشعافع   يقعو   كنعا  «وإمسعاك  وعنعل  قعو  » مع   الصعال،  تتع لف  (1)

 الفقر، ،1940 احلليب، الباب  مصطفى مطبعة: القاهر،» شاكر حمند أند وشر  حتقيق الرسالة،
 121 ص ،357



183 

 .سرور يبل  وم ي ن وال   شراب يبل  م يتى تغلغل

 اإلسالم يف الصالة: ثانياً

 مقدمة

 .العقل طريق ع  وسلوكه اهلل إى الطريق على سابقا  تكلننا لقد

 نشععاط  أو حمععض، عععاطف  وأ صععرف عقالنعع  إنسععان يوجععد ال الواقعع  يف أنععه بيععد
 أخعرى،  وسعيلة  اعتنعاد  مع   بعد  ال كعان  لعذل   خعالص،  جترييب أو كاملة بصور، للعنل حم 

 .له وخضوعه وطاعته اهلل حل  ترتيبه إنسان كل يسلكه عاما  طريقا  واعتبارها

 صععفاءا أخععر قععا خل وخلقععه وصععقله يتععهقوتن املععيم  تربيععة يبتغعع  نظععام الصععال،
 .ا وطهر ورونقا  ةوشفافي

 وإععداده  اإلنسعان  تنفيعه  مع   أكثعر  باإلنسانية توصف وسيلة أو طريق أ  ولعنر 
 .خالصا  نضارا  ذهبا  شفافا 

 الععذوبان إى تعتنععدها الععيت بالوسععائل – تعتقععد الصععوفية فععرق بعععض كانععت وإذا
 ذلعع   يف احلقيقععة، حبععر يف وتغععوص النهايععة  يف فصععل وأهنععا اهلل، يف املطلععق والفنععاء
 ال العذ   والكل  كالسناء له موخت ال الذ  املطلق، الكل  للوجود  فوالطا  املرت طاحملي
 الصعوفية،  بعض  رأ هكذا كان إذا له، يدود ال الذ  املطلق االنقسام بقبل أوال  يتج أ

 سعواه،  عنعا  وجعوهرا   طبيععة  خيتلعف  شع ء،  كنثلعه  لي  اهلل ألن ذل  يرفض فاإلسالم
 واإلنسععان واملكععان ال مععان عععام العععام، هععذا يف تبقععى الكععريم لوجهععه املرفوعععة لععذل 
 .(1)عبثا  لك  يقرتب أن حياو 

 يتالشعى  اليت النقطة إى املطلق (2)الكل  واالندماج االحتاد على تتكلم الصوفية-
 الفععل  عليها الواق  والذات الفاعلة الذات تندمج حبي  هنائيا  والتناي  االنفصا  فيها

                                                           
(1) The life of Ramakrishne ، Romain Hallywood ، Vedento press، 1952، p. 77  

 :وقوله جبيت يف يسك  اهلل: احلالج قو  (2)
 بدنا سكنا رويان حن         أنا أهوى وم   أهوى م  أنا

 يش  شئت وإن شئت يش  إن        رويه وروي  روي  رويه
 عطشا إال الورد م ي دن            للرشا بل  الورد نسيم يا
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 الفرضععية هععذه كانععت إذا ،(1)بذاتععه الفععرد وععع  شععىيتال حبيعع  كامععل بشععكل ببعضععهنا
 مع   املتحعرر  املطلعق،  عام يف إال يكون ال املطلق فاالحتاد -كذل  ليست وه – سلينة
 وي كعل  يتعنف   املتحعد  الصعويف  اإلنسعان  جنعد  بنعا  فكيعف  ثم وم  واملكان، ال مان أثقا 

 اهلل م  اإلنسان  رو احتاد حتقيق إى  دف اليوغات كانت إذا ثم قدمني على وميش 
 أفععال -احليععا، مطلعع  وهععذا ذلعع  اهلل شعاء  مععا- (2)الععرو  أعنععاق يف واملسععترت احملجعوب 
 النسعاء  ويتع وج  ويكد  يعنل ،وصديقا  وأخا  أبا  وألجلها، احليا، هذه يف اإلنسان يعيش

 علعى  ويشعيدها  يبنيهعا  احليعا،  ليعنعر  إال اإلنسعان  خلعق  لوهع  «الكريم الرسو  قا  كنا»
 ؟ويكنه هللا تقوى

 اإلمكعان  قعدر  رونقعا   صافيا  شفافا  النف  سط  جعل هدفها اإلسالم يف الصال،
 ليسعن  ... إخل جنعديا   زوجعا   ععامالا  اإلنسعان  وواجبات وال مان واملكان الواق  يدود يف

 جلية أخالقية ييا، قيام الطريق فبداية هنا وم  أعناقه، يف وتغلغله اهلل نور بإشراف
 وهععذا املوبقععات، ععع  يبتعععد أن املصععل  فعلععى ثععم ومعع  كاألملععاس، يةقاسعع ولكعع  شععفافة
 .بعدا  إال اهلل م  ي دد م واملنكر الفحشاء ع  صالته تلهه م م : «ص» قوله مغ ى

 النفسية بالطهار، حتيط جسنية طهار، يالة وه  الوضوء الصال، إرهاصات

 الطهار، حتقيق مكانباإل كيف وبالتايل ،جمنبا  يكون أال سليب شرط إى إضافة-
 .اجلسنية طهار، الال يا  يف النفسية

 ال وهعذا  األرض، عنعران  أجعل  مع   األمانعة  ونعل  وابتلى خلق اإلنسان ب ن ونذكر
 يف الكامععل اإلنسععان امتععداد خععال  معع  أ  اليععوم  العنععل متطلبععات خععال  معع  إال يععتم

 اجملتنع   يف نسعان اإل اخنعراط  بعني  يعوازن  ونغعم  إيقعا   الصعال،  كانعت  هنعا  ومع   اجملتن ،
 وجتععاوز املنععل الععروتيي الوجععود لععذياك قاسععية وييويععة مصععنم ورفععض هلل، وصععحبته
 الصعحابة  هذه إى -ميقتا  ولو– احليا، ونقل واالجتناعية الشخصية واملآزق للورطات
 .اجلديد،

                                                           
 88 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)
 57 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (2)
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 مع   األعظعم  اجلع ء  حنعو  الطاقعة  تل  وتفعيل النفسية الطاقة سوق ه  فالصال،
 زيععاد، معع  مب يععد نفسععه اسععتيطان ععع  احلقيقيععة ذاتععه بالصععال، فيكتشعع مبععا وجععوده،
: بعال   اجلليعل  للصعحاب   وقولعه  الرسعو   تعرداد  نفهم وهكذا واحليوية، الذهي الصفاء
 .بال  يا هبا أرينا

 ورونقهععا وشععفافيتها الععنف  صععفاء هععدفها معينععة جسععنية ويععاالت أوضععا  إهنععا
 .ورفرافها ومجاهلا

 متينعة  واشعجة  عالقعة  شع   وال وهناك الرو ، غايتها ولك  للجسم استخدام إهنا
 وإال جل يفلعع القععائم: قععائالا الغضعع  معاجلععا  وصععف والرسععو  والععرو ، اجلسععم بععني

 ...اخل..فليتكئ

 إيقاعععات خععال  معع – الصععال، قواعععد خععال  الععذه  مطالبععة هعع  إذن فالصععال،
 .واالستكانة الغفلة وعدم واليقظة االنتباه -الصال،

 يف والت مل للتفكري صالته ع  ويتجه احليا، ع  كليا  ينسلخ أن  للنصل ويفرتض
 .كامالا إغالقا  العينني بإغالق الصال، أثناء توي  واملسيحية اهلل، رياب

 أن الصعال،  يف يفعرتض  هنعا  ومع   السعراج،  نعور  يرجتعف  ال فيعه  ريا  ال مكان فف 
 .مرجتفة اإلميان نور م  جتعل الذ  الريا  ع  تبتعد

 اإلسالم يف الصالة

 :اآلتية املواضي  ع  الصدد هذا يف وسنتكلم

 الصال، ماهية-

 واإلثبات النف  جدلية-

 الصال، يف االجتناع  البعد-

 اجلاهلية يف الصالة

 أشعكا   مع   كشعكل  اجلعاهليني  عنعد  معروفعا   كعان  «السعجود » باجلبهة األرض مل 
 :النابغة و يق العباد، درجة إى يرقى الذ  العنيق اإلعجاب ع  التعبري
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 (1)سجديو يهل برها متى هبج: غواصها صدفية ،در أو

 تعبدامل صرور، اإلله عبد       راه  ألمشط عرضت أهنا لو

 يععي  كعان  «صعلى » الفعل أن نعرف فنح  ،«الصال،»  األساس  املعنى بش ن وأما
 صشععخ علعى  ال كععات اسعتن ا  »: (2)لععه والاليقعة  للقععرآن السعابقة  األدبيععات يف عنومعا  

 .«ما

 الشعاعر  يقعو   ييع   ،«اجلاهل » الشعر يف الستعناله مهنا  مثاال  س عط  وهنا،
 :اخلنر يف  يف التامة العناية مدى وصفه يف األعشى

 (3)وارتسم دهنا على وصلى      دهنا يف الري  وقابلها

                                                           
 953  بريوت، البستان ، كرم حتقيق: النابغة ديوان (1)
 » القرآنيعة،  األمثلعة  م  كبعض التالية اآليات إيراد وميك  باركه، باخلري، له دعا=  فالن على صلى (2)
 ،«فاسعقون  وهعم  ومعاتوا  ورسعوله  بعاهلل  كفعروا  إهنم ق ه على تقم وال أبدا  مات منهم أيد على تصل ال
 ،«علعيم  مسيع   واهلل هلعم  سعك   صالت  إن عليهم وصل هبا وت كيهم تطهرهم صدقة أمواهلم م  خذ»
 «ريينا  بامليمنني وكان النور إى الظلنات م  خرجكملي ومالئكته عليكم يصل  الذ  هو»

 .التوايل على 43:  اآلية األي اب، وسور، ،103 و 84:  اآليتان التوبة، سور،: الكريم القرآن
 – 1955 صعادر،  دار: بعريوت » ج 15 الععرب،  لسعان  منظعور،  بع   مكرم ب  حمند الفضل أبو: قارن (3)

 الفععل  فعإن  ينيفعة،  ألب  طبقا  ولك  للحناية، طلبا  اهلل ويدع: «ارتسم» تعي ،242ص ،7ج ،«1956
 العدينور ،  ينيفعة  بع ب   املععروف  داوود بع   أنعد  هعو  هنعا  ينيفعة  أبعو ». «بإيكعام  الدن تسد أن» يعي
. «بالروسععم  إناءهععا خععتم»: العععرب لسععان يف للكلنععة شععريه ونععص للععهجر،، 282 سععنة تععويف لغععو 

 .والتعوذ التكبري: واالرتسام ودعا، ك : الرجل ارتسم ومعنى اخلتم، أو الطاب  هنا والروسم
 :مطلعها يكرب معد ب  قي  مد  يف للشاعر قصيد، م  والبيت
 مذمنج هبا واه احلبل أم       تلم أم غانية أ جر
 :وهو ،جيدا  معناه يوض  امليلف وردهأ الذ  للبيت السابق والبيت
 مخت وعلها وأبرزها       يهوديها فطا وصهباء

: القعاهر، » يسعني  حمنعد . م وتعليعق  شعر   الكعبري،  األعشعى  ديعوان  األعشى، قي  ب  مينون بصري أبو
 يهعود   مخعار  عع   يتحدث البيتني يف الشاعر أن وواض . 35 ص ،«1950 باجلنامي ، اآلداب مكتبة
 .«طقس  أو شعائر  حنو على خبنره اهتنامه ع  يع 
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 كانععت الكلنععة أن يقيقععة موضععوعنا إى بالنسععبة هععذا معع  أهيععة أكثععر هععو ومععا
 ذلع   القرآنع ،  «الصعال، » مفهعوم  مع   قريبعا   شيئا  لتعي ،أييانا  «اهليةاجل» يف تستعنل

 ،«شعروان  أنعو » ماديعا   ععنرت،  ألفهعا  العيت  القصعيد،  يف للغايعة  املعثري  البيعت  هذا جند أننا
 :(1)العظيم الفرس إم اطور

 إمام هلا وهو األرض ملوك      فج كل م  حنوه تصل 

 النقطعة  تععي  إهنا إذ لالهتنام، مثري، البيت هذا يف استعنلت كنا «إمام» كلنة إن
 املهنعة  الكلنعة  لتلع   مرادفعة  املعنعى  هبعذا  وه  عليها، ويرتك  ناظرك، إليها يتحو  اليت
 الشععاعر اسععتعنل وقععد اجلناعيععة، «الصععال،» يقععل يف القرآنيععة املصععطلحات يف جععدا 
 وهعو  ،أيضعا   شعروان أنو اإلم اطعور  إى مشعريا   ،حتديعدا   املعنعى  هبعذا  «قبلعة » كلنعة  نفسه

 :(2)اإليضا  ع  غنية داللة ذو استعنا 

        العال تاج يا القصاد قبلة يا

 «الصعععال،» عععع  خمتلعععف واضععع ، هعععو كنعععا هنعععا، «الصعععال،»  املعععاد  احملتعععوى إن
 .وايد، الشكلية البنية أن غري اإلسالمية،

 بعدال   الفارسع   اإلم اطعور   القصعر  هع   هنعا  القبلعة  أن يف يتنثل الوييد والفرق
 .اهلل أللوهية ولي  لإلم اطور تعبد نفسها الصال، وأن املك ، احلرم م 

 

 

                                                           
 لعه  وقعدم  شعبل ،  العرؤوف  عبعد  املعنعم  عبعد  وشعر   بتحقيعق  شعداد،  ب  عنرت، ديوان شر  شداد، ب  عنرت، (1)

 .املوثق شعره م  لي  البيت ،16 البيت ،164 ص.« ت.د»التجارية املكتبة: القاهر،» األبيار  إبراهيم
 : بتنامه البيت ،8 البيت ،171 ص: نفسه املصدر (2)
 كيوانه يف العصر هذا بدر يا       العال تاج يا القصاد قبلة يا

 املوثوق شعره م  لي  والبيت
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 الرابع الفرع

 واإلنسان اهلل بني األخالقية العالقة

 إن باعتبعار  العقاب ويالة الرنة يالة: اآلتيتني احلالتني بدراسة هنا وسنكتف 
 .ةمعين ووجهة مستا متثل وايد، كل

 

  األول املطلب
 الرمحة

 اخلعاص  منعه  سعواء  السعام ،  الععام  يف يشع   العذ   العديي  التفكري مي ات أبرز إن
 دام ومعا  جعوهر ،  بشعكل  أخالقع ،  اإللعه  مفهوم أن باإلسالم، أم املسيحية أم باليهودية

 واإلنسعان  اهلل بعني  فالعالقعة  اجلعوهر،  ناييعة  م  أخالقيا  إهلا  النظر، هذه يف ذاته اهلل
 اإلنسان جتاه يتصرف فاهلل آخر، وبتعبري أيضا  أخالقية طبيعة ذات تكون أن م  بد ال

 .واخلري العد  له بوصفه أ  أخالق ، حنو على

 بطريععق اإلهليععة املبععادر، هلععذه يسععتجي  أن ذلعع  علععى بنععاء اإلنسععان معع  واملتوقعع 
 يسعتجي   أن اإلسعالم  مثعل  ديع   بنيعة  يف ودقيقعة  يامسعة  حلظعة  وهع   ،أيضعا   أخالقية
 الشعر  أو اخلري مس لة جمرد ليست فه  الصحيحة، األخالقية بالطريقة يقا  اإلنسان
 كله والدي  للدي ، متنم ج ء اآلن واألخالق ،«اجلاهل » العصر يف كانت كنا اإلنسان 
 .األخالقية اإلنسان استجابة على بالت كيد ويعتند فيها، مت صل

 ال العيت  والرنعة  للحع   وإهلعا   املطلقعني،  والكرم للخري إهلا  يتجلى ي ز تعاى فاهلل
 بكلنععات القععرآن يف هععذا اهلل وجععه إى ويشععار. الغفععور الععرييم الععرن  اإللععه تنتععه ،
 جتعاه  يتصعرف  فعاهلل  ،مياثلها وما ،«مغفر،»و «رنة»و «فضل» و «نعنة»: مثل مفتايية
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 علعى  اللطيفعة  ايعة والرع اخلعري  أنعوا   كعل  حنعوه  ويبعد   للغايعة،  ريينعة  بطريقة اإلنسان
 الصععحيحة االسععتجابة طريقععة مسععبقا  حتععدد األساسععية احلقيقععة هععذه ،«آيععات» شععكل

 العيت  العنعم  كعل  علعى  «الشعكر » هع   االسعتجابة  وتلع   البشر، جان  م  املنكنة الوييد،
 أسعاس  علعى  إال تصعورها  ميكع   ال قبعل  مع   قلعت  كنعا  االسعتجابة  لكع   هلعم،  اهلل وهبها
 إال ممكنعا   الفهعم  هبعذا  «اشكر» يكون ول  اإلهلية، «اآليات»  الصحيحني والتقييم الفهم
 .«اآليات» معنى اإلنسان يستوع  ندما

 .العرب عند األفكار تاريخ يف مر، ألو  دينيا  مفهوما  «الشكر» أصب  لقد

 ميثعل  «الشعكر  أ » أنعه  يقيقعة  مع   اجلديد املفهوم هلذا  البالغة األهية وستتبني
 يعرتبط  النحعو  هعذا  علعى  وهعو  اجلعوهر ،  اإلهل  للخري القو ، جاز إذا ،ةاإلنساني القيم
 أيضعا   تتضع   كنعا  اإلهليعة،  للطبيععة  متييع ا   األوجعه  أكثر م  وايد م  انفصا  دون م 
 أن يعد  إى أكثر، ال وايد، خطو، مس لة «اإلميان» و «الشكر» بني أن يقيقة خال  م 
 .(1)«اإلميان»   ا تقريب مرادف القرآن م  كثري، مواض  يف «الشكر»

 وم  «الفضل إنكار» أو «اجلحود» بدقة يعي الذ  «الكفر» هو «الشكر» نقيض إن
 الععيت الكيفيععة فهععم متامععا  السععهل معع  سععيكون التوضععي ، معع  م يععد إى احلاجععة دون

 -اإلسعالم  قبل مطلقا  بالدي  ش ن له يك  م الذ  هذا– «اجلحود» مفهوم هبا اكتس 
 .القرآن  النظام يف خصوصية دينية أهية

 وذلع   ،«اجلاهليعة » يف بقعو،  وراسعخة  موجعود،  كانعت  نفسعها  املفهوميعة  بنيتعه  لك 
 الدنيويععة العالقععات يف فحتععى عجعع ، وال الععديي، املعنععى هبععذا مفهومععا  يصععري أن قبععل

 ،فعليععا  البنيعة  هععذه حتقعق  مكععان كعل  يف اإلنسعانية  األخععالق تتطلع   النععاس بعني  العاديعة 
 الطبيعع   فعلع   رد  عع ف ،«نعنعة » يهبع   عنعدما  أععي  ما، شخص ي عل يفضل فعندما
 .واالمتنان الشكر يكون أن ينبغ  جتاهها

 ينتعه   اختياريعا   فععل  رد هناك أن وه  إنكارها، ميك  ال يقيقة أيضا  مثة ولك 
 حتعرص  اإلنسعانية  الطبيععة  فعإن  احل ، ولسوء ،عينا  األساس  األخالق  القانون هذا

 :نفسه القرآن يقو  كنا النحو، هذا على غالبا  التصرف لىع وحتثه اإلنسان

                                                           
 357 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (1)
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 .(2)«مبني لكفور اإلنسان إن» (1)«لكنود لربه اإلنسان إن»

 هلعذه  أسعم  ديعي،  غعري  أم دينيا  أكان سواء ،«الفضل إنكار» أو «اجلحود» فإن عليه،
 تظعل  البنيعة  وهعذه  آخعر،  شعخص  لعه  يقدمعه  الذ  خريلل اإلنسان استجابة م  الطريقة

 وقعد  دينيتعها،  أو الطبيععة  دنيويعة  املننويعة  النعنعة  كانت إذا عنا النظر بغض ه ، كنا
 العليعا  األخالقيعة  القاععد،  متليعه  ملعا  وفقعا   العيش على أيضا  «اجلاهليون» العرب اعتاد
 .«النعنة شكر» يف املتنثلة

 واضعع  بشععكل املفهوميععة البنيععة هععذه ععع  يكشععف هععذيل لشععاعر التععايل والبيععت
 :(3)جدا  وخمتصر

 شكر  أكلفكم ال تكفرون  وإن      نعنة يل تشكروا تشكرون  فإن

 أنقعذت  سرعتها يف خارقة قوائم ذات فرس إى مشريا  اخلرش  ب  سلنة ويقو 
 :(4)املوت خطر م  رجل ييا،

 لكافر فال  ال تكفرهنا، وال     أهله ه  بالذ  عليها ف ث 

 :(1)إيكاما  أكثر حنو على عنرت، ويقو 

                                                           
 «كافر»   مرادفة «كنود». 6:  اآلية العاديات، سور، الكريم، القرآن (1)
 15:  اآلية ،ال خرف سور، نفسه، املصدر (2)
 «1950 -1945 املصر ، الكت  دار مطبعة: القاهر،» مج 3 اهلذليني، ديوان. خويلد ب  للعجالن (3)

 :أوهلا له قصيد، م  ،1 البيت ،113 ص ،3مج
 سرت وال جبان ذ  م  آ ا وم     فعلتها فإن  فيها مي ال متى

 السععالم وعبععد شععاكر حمنععد أنععد وشععر  حتقيععق املفضععليات، الضععيب، حمنععد بعع  املفضععل العبععاس أبععو (4)
 لععه قصععيد، معع  ،7 لبيععتا ،5 القصععيد، ،1942 ،«املعععارف مطبعععة: »القععاهر،» 1 يف مععج 2 هععارون، حمنععد
 :أوهلا
 باملرائر فاستظهروا عامر بي     ألرضنا عامدي  عدومت ما إذا

 املقلني اءالشعر قصائد م  خنبة وه : املفضليات ديوان الضيب، حمند ب  املفضل العباس أبو: انظر
 حتريعر   ،األنبعار  بشعار  بع   حمنعد  ب  القاسم حمند ألب  وافر شر  م  اإلسالم، وأوائل اجلاهلية يف

 35 ص «1924 – 1918 يرس، كالرندون: أكسفورد» ج 3 اليل، يعقوب كارلوس
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  -  -- -  - - -            - - - -  النعنى تكفر فال

 مثلنا الديي، املستوى إى هبا وارتقى ،متاما  ه  كنا البنية هذه القرآن أخذ وقد
 نفسععها املفهوميععة الصععيغة أو البنيععة ظلععت فقععد األخععرى، احلععاالت معع  كععثري يف فعععل

 اهلل بععني الروييععة قععةللعال األرقععى املسععتوى علععى للعنععل دفعععت اآلن لكنععها بالضععبط،
 اإلنسعان  هلا يستجي  اليت اإلهلية النعنة احلالة هذه يف «النعنة» ف صبحت واإلنسان،

 .«الكفر» ب خاطئ حنو على أو «الشكر»ب صحي  حنو على إما
 إى اخلععاص الععداليل احلقععل هععذا يف «الشععكر» مفهععوم يتصععور أن متامععا  وطبيععع 

 بسعرعة  يفقعد  إذ نفسعه،  «الكفعر » مفهعوم  يتحو  لذل ، وتبعا  بسهولة، «اإلميان» مفهوم
 تضعاد  يف يصب  هنا وم  ،«اإلميان عدم» مفهوم إى ،«اجلحود» األصل  الداليل معناه

 .«اإلميان» م  مباشر مفهوم 
 .«إمياهنم بعد كفروا قوما  اهلل يهد  كيف»
 .(2)«كافرون به آمنتم بالذ  إنا استك وا الذي  قا »و
 ،ا ريتع ث  أكثعر  كعان  «اإلميعان  ععدم » إى «اجلحعود » مع   «الكفعر »  الداليل التحو  إن
 كلنعة  وجعود  ألن ذلع   ،«اإلميعان » إى «االمتنعان » مع   «الشعكر » حتعو   م  كلية، وبصور،

 منعو  أععاق  باأليرى أو الضرور ، غري م  جعل األخري،، احلالة هذه يف ذا ا «اإلميان»
 مثعة  يكع   م «اإلميعان  ععدم » يالعة  يف بيننعا  حملعها،  سعتحل  كانعت  العيت  األخعرى  الكلنة
 وايتل التعبري، جاز إذا ،فورا  «الكفر» دخل هنا وم  الوجود، سابقة للنفهوم كهذه كلنة
 .الشاغر املقعد

                                                                                                                                              
 وقعدم  شعبل ،  العرؤوف  عبعد  املنعم عبد وشر  بتحقيق شداد، ب  عنرت، ديوان شداد،شر  ب  عنرت، (1)
 :بتنامه البيت.  النعنة= النعنى ،46ص «ت.د» التجارية، املكتبة: القاهر،» األبيار  إبراهيم له
 غد يف اهلل حيدث ما  نت م وال       بفضلها وأث  النعنى تكفر فال

 التوايل على 76: اآلية األعراف، وسور، ،86 اآلية عنران، آ  سور،: الكريم القرآن (2)
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 الثاني املطلب
 العقاب

 الععذي  أعععي ،«اإلميععان» أو «الشععكر» معع  بععدال  «الكفععر» خيتععارون الععذي  ألولئعع 
 العذي   بطبيعتعهم،  مبعالني  الال العابثني ألولئ  أيضا  اهلل، أمام التواض  بعناد يرفضون
 باحليععا، إطالقععا  عععابئني غععري والعربععد،، والضععح  واللععع  اللععهو يف ييععا م يقضععون
 .اآلخر وجهه اهلل يظهر الناس، ألولئ  ،«الغافلون» وباختصار ،اآلخر،

 يف «العسعري  احلسعاب » وإلعه  تضععف  ال العيت  الصعارمة  العدالعة  إلعه  هو هنا اهلل إن
 عليعه  يقع   مع   كعل  غضعبه » يصعي   الذ  «االنتقام ذو» و «العقاب الشديد» القيامة يوم

 .(1)«الدمار

 علعى  اهلل يهعين   إذ ،«القيامعة  يعوم » األخرو  املفهوم ه  هذا لكل احليوية النقطة إن
 صعامتني  إال أمامعه  البشعر  يقعف  ال العذ   الععاد   العدقيق  الصعارم  احلعاكم  بوصعفه  ش ء كل

 علعى  البشعر،  عيعون  أمام دوما  قائنة لصالفا اليوم صور، تكون أن جي و الرؤوس، منكس 
 والطعيش،  الغفلعة  مع   بعدال   احليا،، يف اجلدية إى هبم ييد  أن به يفرتض الذ  النحو ذل 
 أن خيطعئ  أن القعرآن  يقعرأ  مع   لكعل  ميك  وال اإلسالمية، للتقوى السائد، السعة ه  وهذه
 حنعو  علعى  قويعة  كانت القيامة، يوم جم ء قرب م  ت تيةامل احليا،، يف املطلقة اجلدية مسة
 .األصل  معناها يف «التقوى» ه  وهذه املكية، املريلة يف خاص

 يف وصارت ال م ، مبرور كبري يد إى األخرو  طابعها «تقوى» كلنة فقدت وقد
 طابععا   تتضعن   األصعل  ييع   مع   تيسل لكنها ،فعليا  «ور » كلنة تعنيه ما تعي النهاية

 . مباشر، القيامة، يوم مبفهوم يرتبط جدا  خصوصيا 

 .(2)«العقاب شديد اهلل إن اهلل واتقوا»

                                                           
 عليععه حيلعل  ومع   غضعيب  علعيكم  فيحعل  فيعه  تطغعوا  وال رزقنعاكم  معا  طيبعات  مع   كلعوا »: تععاى  قولعه  (1)

 81: اآلية طه، ،سور نفسه، املصدر «هوى فقد غضيب
 2:  اآلية املائد،، سور، ، نفسه املصدر (2)
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 القصعري،  العبعار،  هعذه  يف «العقعاب » و «اهلل» و «اتقاء»: الثال  الكلنات اجتنا  إن
 فهععذه األصعل ،  شععكلها يف القرآنيعة،  «التقععوى»  األساسعية  البنيععة بعال   بوضععو  يكشعف 

 معع  األخععرو  اخلععوف» كععذل  هععو مبععا يعععي أخععرو ، مفهععوم ىاملعنعع هبععذا «التقععوى»
 ثعم  ،«اهلل مع   العور   اخلعوف » معنعى  يشعتق  األصعل   املعنعى  هعذا  ومع   ،«اإلهل  احلساب

 .البسيط اخلالص «الواز » معنى النهاية يف ذل  بعد ي ت 

 .؟«اجلاهلية» يف تعي اتقى الفعل باأليرى أو» «تقوى» كلنة كانت ماذا واآلن

 العديي  بعاملفهوم  االسعتعنا   شعائعة  تك  م الكلنة أن األو  املقام يف نالي  نأ علينا
 وعنععد اخلاصععة، احلنفععاء مجاعععات باسععتثناء رمبععا اإلطععالق، علععى «اجلععاهل » العصععر يف

 .سلنى أب  ب  زهري الشاعر مثل واض ، لبشك اليهودية ت ثري حتت كانوا الذي  أولئ 

 .(1)التوييد  باملعنى «الور  يم امل» أ  ،«تقوى م » «متق» كلنة إن

 يف وكعذل   ،سعابقا   رأينعا  كنعا  الصعلت  أبع   بع   أميعة  احلنفع   الشاعر شعر يف ترد
 :(2)يقو  وهنا ،تقريبا  الدينية نظرته يف ينيفيا  يعت  الذ  لبيد ديوان

 والريم اهلل العثرات س ء م      ويعصنه التقوى ضريبته وم 

 املعنعى  يكع   م هعذا  أن «اجلعاهل  » األدب لقعراء  لكعل  واضعحا   يكعون  أن م  بد وال
 كعان  «اتقعى » فالفععل  هعدفنا،  إى بالنسعبة  احل  وحلس  ،«اجلاهلية» يف للكلنة املعتاد
 ودومعا   تقريبعا   هبعا  نلتقع   فعنح   «اجلاهليني» الشعراء لدى املفضلة الكلنات م  وايد،
 متناولنعا،  يف األمثلعة  م  كبري عدد ولدينا بالضبط، نفسها األساسية املفهومية بالبنية
 . «الور » مبعنى ناهي  مباشر، ديي معنى أ  حتنل ال الكلنة أن بوضو  يبني مما

 األمثلة؟ هذه تبنيها اليت األساسية املفهومية البنية إذن ه  ما
 شعريه  يف الت يع    قدمعه  العذ   التفسعري  مع   الصعدد  هبعذا  إيضايا  أكثر ش ء ال
 :ومفاده احلناسة ديوان

                                                           
 362 ص القرآن يف واإلنسان اهلل (1)
 زيععد بعع  حييععى بعع  أنععد العبععاس ابعع  ن سععلنى أبعع  بعع  زهععري ديععوان شععر  سععلنى، أبعع  بعع  زهععري (2)

 162 ص ،«1944 املصرية، الكت  دار: القاهر،» ثعل  الشيبان 
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 .(1)«حيفظ  ياج ا  ختافه ما وبني بين  جتعل أن تقاءاال»
 :(2)شداد ب  عنرت، يقو 

 مقدم  تضايق ولكي عنها           أخم م األسنة ب  يتقون إذ

 :(3)زهري ويقو 

 ملجم ورائ  م  ب لف عدو       اتق  ثم ياجيت س قض  وقا 

 :(4)منقذ ب  املرار الشاعر ويقو 

 عقر غري جمنر بوقا      احلصى وصوان األرض تتق 

: ويرفيعا   الصعلبة،  ب خفافهعا  الصخرية األرض ذىأ «تتق » نفسها، حتن  فناقته
 سعلينا   يظعل  مكتنع ا   صعلبا   خفعا   احلعاد،  الصعوان  ويجار، األرض وبني بينها تض  إهنا»

 «الكثيفة الشعر يلقة م  به حييط مبا

 نفسعه  املعاد   بعاملعنى  «اتقعى » الفععل  فيعه  اسعتعنل  معثريا   مثاال  أيضا  القرآن ويقدم
 :الروي  ولي  بالضبط،

 .(5)«القيامة يوم العذاب سوء بوجهه يتق  أفن »

 

 
                                                           

 وراجععه  عليعه  علعق  الت يع  ،  العالمعة  شعر   م  خمتصر احلناسة، ديوان متام، أبو أوس ب  يبي  (1)
 5 البيت 54 القطعة «1955 صبي ، عل  حمند: القاهر،» ج،2 خفاج ، املنعم عبد حمند

 : يف املعلقة م  64 البيت انظر (2)
 eptem Mo، allakat، cormia antiqwssima rabum: textum odfidem optimorum codd et 

edit، Recenduit Scholea ditionis calcuttensis auctiora atque emendatiora addidit 

hnotationes criticas adiecit Friedrich August Arnold «lipsioe: vovel. 
 أبع   بع   زهعري  ديعوان  شعر   سعلنى،  أبع   بع   وزهعري  نفسعه،  املصعدر :  يف املعلقعة  م  36 البيت انظر (3)

 2البيت ،2ص سلنى،
 القصيد، هذه إى اإلشار، سبقت ،30 البيت ،16القصيد، املفضليات، لضيب،ا (4)
 24: اآلية ال مر، سور، الكريم، القرآن (5)
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 الثاني البحث

 اإلسالم يف االجتماعية للظاهرة اإلنساني البعد

 تتوفر قد إذ اإلنسان ، وشرطها االجتناعية الظاهر، بني التالزم بالضرور، لي 
 شعق  يف واضع   ذلع   علعى  واملثا  اإلنسان ، شرطها م  تتجرد اجتناعية ظواهر لدينا

 ..البشر  الشرط تستغرق اجتناعية مشاري  أو عامة طرقات

 املسعاوا،  بدراسعة  نكتف  ولكننا املوضو ، هذا جوان  مجا  دراسة لنا يتيسر ول 
 .املايل النظام فلسفة بدراسة ذل  نقف  أن على اإلسالم، يف
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 األول الفرع

 اإلسالم يف للمساواة ياإلنسان اإلطار

 متسعاوون  النعاس  ب ن اإلقرار تعي املشرتكة اإلنسانية القينة يف املساوا، معنى إن
 علععى والسععنو الرتفع   تععدع  أن النعاس  معع  لفئعة  حيععق ال حبيع   اإلنسععانية طبيعتعهم  يف

 وإن اللغععة، أم اللععون أم اجلععن  إى عائععدا  أكععان سععواء كععان سععب  أل  األخععرى الفئععات
 .(1)اإلنسانية طبيعتهم خارج يق  بينهم فاضلةامل مقياس

 السعب ،  لعنف   التكعريم  لعه  وكعان  «الروي  البعد» بفضل له أعطيت اإلنسان ف صالة
 العلعوم  منعه  انطلقعت  العذ   املنطلعق  عك  هو املنطلق هذا أن إى أيضا  يينه يف أشرنا وقد

 .تطوره مرايل ع  دللفر الذاتية األصالة ع  تبح  اليت العلوم تل  األنرتبولوجية،

 ألنفسعععنا مسحنعععا وإذا خعععاص نعععو  مععع  انرتبولوجيعععة هنعععا جنعععد أننعععا واملاليععع 
 هعو  وايعد  أصعل  ع  يصدرون كلهم الناس أن نرى «انرتبولوجية» التعبري هذا باستعنا 

 معع  يتكونععون مجيعععا  أهنععم إى إضععافة اإلهليععة اإلراد، ععع  بععدوره هععو صععدر الععذ  «آدم»
 ...«الرتاب» هو وايد عنصر

 وال الظععروف، بععتغري ال ثابتععة بقينععة أ  ب صععالته اإلنسععان يتنتعع  اإلطععار هععذا ويف
 جتر  اليت فالعالقة لذا كإنسان، قينته بالتحديد ه  تبديل أو تعديل أ  عليها يدخل
 بععني تفاضعل  أ  وقع   وإذا املسععاوا، مبعدأ  قوامهعا  وحبعدوده،  النطععاق هعذا  يف النعاس  بعني 

 أو اللعون  أو اجلعن   بسعب   بعالطب   يكعون  وال اإلنسعان   راإلطعا  خعارج  يقع   فإمنا الناس
 ...النبو  احلدي  ملصطل  وفقا  اهلل، بتقوى بل اللغة،

                                                           
 وبععض  كاملاركسعيني  الفلسعفات  بععض  أن مع   سعابقا   إليعه  أشعرنا  مبعا  نعذكر  أن املفيعد  مع   يكعون  قد (1)

 دوما  حمدد اإلنسان وتعت  نسانيةاإل الطبيعة مس لة يساهبا م  تلغ  االجتناع  النف  كعلم العلوم
 .تارخييا  معينة اجتناعية ةيلتشك إى يعود وأنه
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 أن النعاس  أيهعا  يعا »: قعا   يي  عباراته أوض  يف «ص» الرسو  بذل  صر  ولقد
 اتقععاكم، اهلل عنععد أكععرمكم وإن تععراب معع  وآدم آلدم كلكععم وايععد أبععاكم وأن وايععد ربكععم
 ألبعيض  وال أبعيض  علعى  رألنع  وال عربع   علعى  لعجنع   وال عجنع   علعى  لعرب  ولي 
 .(1)«بالتقوى إال فضل أنر على

 منعها  جوانع   بعض توض  أخرى ب يادي  احلدي  هذا «ص» الرسو  اتب  ولقد
 .(2)«اهلل بتقوى إال فضل أيد على أليد لي  املشط ك سنان سواسية الناس»: قوله

 ملخاطبععة بكليتععه أنصعع  والثععان  األو  احلععدي  يف التوجععه أن تقععدم ممععا ويتععبني
 النععاس لريبععط هععذا بعععد انتقععل ثععم آخععر، دون لشععع  ختصععيص أ  دون كنععاس النععاس
 البشعر  أبع   بوصعفه  بعآدم  متثلعت  اليت األصل ويد، هلم لييكد ثم وم  األلوهية، بويد،
 ...أخرى جهة م  تراب م  خلق وبوصفه جهة، م  مجيعا 

 للبعععد الثابتععة األساسععية القاعععد، ميثععل الععديي البعععد بعع ن القععو  ميكعع  لععذل  وتبعععا 
 وهلعذا  العديي،  االنتنعاء  هو التوجه هلذا وفقا  املشرو  الوييد فاالنتناء واالجتناع  الكون 

 اإلهليععة األوامععر بتنفيععذ أ  التقععوى بسععب  يكععون وجععد إن النععاس بععني والتنععاي  فالتفاضععل
 «ص» الرسعو   عع   «ماجعة  ابع   سن  يف» ورد ملا وفقا  أخص ومبعنى النواه ، ع  واالبتعاد

 ،(3)«بع س  بعه  ملعا  يعذرا   بعه،  بع س  ال معا  يعد   يتعى  املعتقني،  م  يكون أن العبد يبل  ملا»: قوله
 إن– اللعنعة  املقابعل  ويف املعيم ،  اإلنسان يناهلا اليت املني ، القينة لنا يفسر ما هذا يف ولعل
 إى النعاس  تصنيف أيضا  يدرج السياق هذا ويف الكافر اإلنسان تصي  اليت -القتل يك  م

 .(4)اهلل على هني شق  وفاجر اهلل على كريم تق  بر رجل -رجلني

 قوامهععا والععيت والشعععوب األفععراد بععني املفاضععلة مسعع لة باتععت املنظععور هلععذا ووفقععا 
 جانع   ومع   جانع   مع   هعذا  معقعو   وال مقبعو   غعري  واهيا  أمرا  اللغة أو اللون أو العرق

                                                           
 ،613-612 ص ،3 اجل ء سابق مرج  «والرتهي  الرتغي » الدي  زك  املنذر ، (1)

 411 ص اخلام ، اجل ء سابق مرج  «املسند» أند، ينبل، واب 
 326 ص ،2اجل ء سابق، مرج  «لباساإل وم يل اخلفاء كشف» إمساعيل ، العجلون  (2)
 البععاب  عيسععى العربيععة، الكاتعع  إييععاء دار البععاق ، عبععد فععياد حمنععد حتقيععق «السععن » ماجععه ابعع  (3)

 1409ص ،2اجل ء ،1953 وشركاه احلليب
 624 ص ،2 اجل ء ، سابق مرج  «السن » سلينان داوود، أبو (4)
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 ولعذا  وفعله، إرادته صن  باتت اآلخري  ع  إنسان هبا يتني  اليت القينة أو فاملي ، آخر
 واآلخعر  رويع   أيعدها  أساسعيني  لععاملني  ائنا د ختض  بل وهنائية -ثابتة ليست فه 

 .اجتناع 

 مبععدأ إقععرار تعععرتض كانععت كععثري، صعععوبات هنععاك أن نععرى تارخييععة، زاويععة ومعع 
 واللععون بععاجلن  االعتععداد اجلاهليععة يف العربعع  تنعع اجمل مقومععات معع  ألن املسععاواتية،

 ملعاجلعة  تصعدى  «ص» الرسعو   أن جنعد  وهلعذا  جتاهلعها،  ميكع   ال عوائعق  وكلعها  واللغعة، 
 .املساوا، ملبدأ نظرية، نايية م  ولو اجملا ، يف ليفس  الواق  هذا

 حيتعد  الغفعار   ذر أبا مس  أنه عنه يذكر هلا وشجبه العنصرية بالتفرقة يتعلق وفينا
 الشعديد  الغضع   آثعار  فظهعرت  السعوداء،  بع   يعا : لعه  ويقعو   حياوره وهو احلبش  بال  على
 جاهليعة،  فيع   امعروء  إنع  »: قعائالا  وانتعهره  ذر أبع   إى اخلطعاب  واجتعه  الرسو ، وجه على
 .(1)«صاح عنل أو بالتقوى إال فضل السوداء، اب  على البيضاء الب  لي  آدم، بنو كلكم

 يغفعر  يتعى  حبذائعه  يطع ه،  أن بعال   علعى  واقسعم  األرض علعى  هخعد  ذر أبو فوض 
 عع   يعذكر  وكعذل   األوى، اجلاهليعة  خلعق  مع   منعه  بدر ما عنه ويكفر هذه زلته له اهلل

 عبيععة عععنكم أذهعع  قععد اهلل نإ النععاس أيهععا يععا»: الصععدد هععذا يف قولععه «ص» الرسععو 
 اهلل قو  تال ثم ،(2)«تراب م  آدم اهلل وخلق آدم بنو والناس بابائها، وتعظنها اجلاهلية
 أن لتععارفوا  وقبائعل  شععوبا   وجعلنعاكم  وأنثعى  ذكر م  خلقناكم إنا الناس أيها يا»: تعاى

 .(3)«أتقاكم اهلل عند أكرمكم

 أن علعيهم  فعإن  وألوانعا   أجناسعا   واختلفعوا  مكانعا   تفرقعوا  وإن الناس أن ذل  ومعنى
 بينعهم  املفاضعلة  مقيعاس  وإن والتععاون  بةواحمل التآلف إى هبم ييد  والتعارف يتعارفوا

 .(4)أنساهبم يف ال أعناهلم يف هو إمنا

                                                           
 134 - 133 ص ،4 ج ء سابق مرج « األصو  جام  إى الوصو  تيسري: » بان يالش ع  نقالا داود، أبو (1)
 624 ص ،2 اجل ء ، سابق مرج  «السن » سلينان داود أبو (2)
 13: اآلية احلجرات، سور، (3)
 :القرآن يف جاء ما م  يتسق املعنى وهذا:  ،71 ص ،8اجل ء ، سابق مرج  «الصحي » مسلم (4)
 102 آية نونامليم سور، «يتساءلون وال مئذوي بينهم أنساب فال»
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 يف مت صعلة  كانعت  فقعد  هلعا  التعصع   شديد  العرب كان اليت باللغة يتعلق وفينا
 علععى والتنععاي  بععالتفوق تشعععرهم باتععت يتععى والتعصعع  اإلععع از معع  بشعع ء نفوسععهم
 بني اللغة تلعبه الذ  دورلل الصحي  الوض  يتبني أن «ص» الرسو  أراد وقد اآلخري ،
 تكلععم فنعع  اللسععان، هعع  وإمنععا أم، وال أب معع  ب يععدكم العربيععة ليسععت»: فقععا  النععاس
 .(1)«عرب  فهو العربية

 أساسععه النععاس بععني احلقيقعع  التنععاي  بعع ن القععو  ميكعع  تقععدم ممععا واسععتنتاجا 
 يسر  م عنله هب أبط  م »: قوله يف «ص» الرسو  أوضحه ما وهذا الصاح، «العنل»
 .(2)«نسبه به

 وجوهريته أهيته م  وبالرغم املساوا، مبدأ إقرار نأ نقدية، زاوية م  واملالي 
 كإنسان، يقه وحتف  كقينة اإلنسان بالنهاية حتن  حمدد، أنظنة يف يدرج م أنه إال
 لعو ف العبعاد،،  ظعاهر،  يف وبالتحديعد  الديي البعد نطاق يف به عنل قد أنه نرى كنا وإن

 مكعان  يف هبعا  القيعام  أن لنعا  لتعبني  اجلناععة  صعال،  وخباصعة  الصال، عباد، مثالا أخذنا
 كل على تاما  قضاء يقض  أن ش نه م  منتظنة، صفوف يف مجيعا  الناس يضم وايد

 .(3)اإلنسانية األخو، مشاعر بينهم يولد وأن األفراد بني الفوارق
 الشععريف معع  وخيععتلط  جيتنعع الرقيععق العبععد ف صععب  بالفعععل يععدث مععا وهععذا
 هذا يف ويذكر اهلل، عبد كالها أن وذل  بغضاضة، منهنا أ  يشعر أن دون القريش 
 يف اآلذان مبهععام للقيععام األسععود العبععد (4)«بععالال » اختععار «ص» الرسععو  أن أيضععا  اجملععا 
 .إلماما بوظيفة يقوم هو كان يي  املسجد

                                                           
 م،1978 ه،1391 الثانيعة  الطبععة  بريوت، اإلسالم  املكت  «احملند  الوي » رشيد، حمند رضا (1)

 219 ص الشريف احلدي  يف 265 ص
 71 ص ،8 اجل ء سابق، مرج  «الصحي » مسلم، النيسابور ، (2)
 اإلنسان صور،: ودن كامل.د: وانظر البح  هذا م  ،96 ص ، الثان  الفصل الثان ، الباب انظر (3)
 احلدي  يف
 مع   نامعة  وأمعه  عنعر  أبعا  وقيعل  اهلل عبعد  أبعا  وقيعل  الكعريم  عبعد  أبعا  يكنعى  ربعا   بع   بعال   له يقا  (4)

 لرسععو  ميذنععا  وكععان وجععل ععع  هلل واعتقععه الصععديق بكععر أبعع  مععوى وهععو... مجععي  لععبي مكععة مولععد 
 ه،1377 بطهععران اإلسععالمية املكتبععة «الصععحابة معرفععة يف الغابععة أسععد» الععدي  ععع  اجلعع ر ،... اهلل

 206 ص األو ، اجل ء
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 املسععاوا، مبععدأ أن نععرى أيضععا   االجتنععاع البعععد يف كععذل  الععديي البعععد يف وكنععا
 امسعععوا »: قععا   ييعع   «ص» الرسععو   عليععه  أكععد  مععا  وهععذا  القيععاد،،  جمععا   يف اعتنععد 

 تعععيني علععى «ص» الرسععو  أقععدم وبالفعععل ،(1)«يبشعع  عبععد علععيكم أمععر ولععو وأطيعععوا،
 .(3)عليها الناس أقدر يراه كان ألنه اجليش قياد، على(2)«يارثة ب  زيد ب  أسامة»

 لوجعدنا  املساوا، مبدأ فيها طبق اليت الوقائ  ع  التقص  احلدي  يف تتبعنا وإذا
 املخ ومية م  «ص» الرسو  اختذه الذ  احلازم املوقف ذل  أبرزها ولعل منها، الكثري
 ف جابعه  «ص» الرسعو   عنعد  هلعا  يشعف   «يارثعة  بع   زيعد  بع   أسعامة » وجاء سرقت، اليت
 كعان  مع   ظعل  إمنعا  النعاس  أيهعا : وقعا   اهلل؟ يعدود  مع   يعد  يف أتشعف   أسامة يا»: قائالا
 وأيعم  احلعد،  عليعه  أقعاموا  الضعيف سرق وإذا تركوه الشريف سرق إذا كانوا أهنم قبلكم
 (4)«يدها حمند لقط  سرقت ،«ص» الرسو  بنت فاطنة أن لو اهلل

 مع   بعه،  اخلاصعة  فلسعفته  له متسقا  اجتناعيا  موقفا  هناك أن تقدم مما ويتض 
 لت سععي  وهامععة كركيعع ، املسععاواتية مبععدأ اعتنادهععا الفلسععفة  تلعع عناصععر وأهععم أوى

 أنظنععة بشععكل ينجعع  م املبععدأ هععذا فععإن وأشععرنا سععبق كنععا ولكعع  النععاس، بععني العالئععق
 .اإلنسان يقوق لت مني التنفيذ يي  تدخل وصي 

 االنفتععا  عليهععا والت كيععد تسععجيلها معع  بععد ال الععيت أيضععا  اهلامععة العناصععر ومعع 
 املصعدر  بويعد،  والثان  األصل، بويد، متثل فاألو  الديي االنغالق موعد االجتناع ،

 بعني  والتفعرد  التنييع   إقعرار  مبدأ هو الفلسفة تل  عناصر م  األخري والعنصر الديي،
 .التقوى على قائنا  والتفرد التنيي  يكون أن شريطة الناس

                                                           
 78 ص ،9 اجل ء سبق مرج  «الصحي » إمساعيل البخار ، (1)
 أبويعه  مع   اهلل رسعو   معوى  وهعو  الكلعيب،  بع   النعنان ب  شريبيل ب  يارثة ب  زيد ب  أسامة وهو (2)

 إن إيل، النعاس  ألي  زيد ب  أسامة إن: قا  «ص» النيب أن عنر اب  ع  اهلل، رسو  ي  يسنى وكان
 اجل ر ، الشام إى وسريه أمره وقيل ميتة إى سريه الذ  اجليش على زيد ب  أسامة أمر «ص» النيب
 660 ص ،1 اجل ء، سابق مرج  «الصحابة معرفة يف الغابة أسد» الدي  ع 

 الععرن  عبععد حتقيععق احلديثععة الكتعع  دار «نيالعععامل رب عنععد املععوقعني إعععالم» حمنععد القععيم ابعع  (3)
 115 ص ، 1اجل ء ،/1969 ه،1389 طبعة الوكيل،

 199 ص ،8  اجل ء سابق، مرج  «الصحي » إمساعيل ،البخار  (4)
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 لكافة الشامل العام اإلطار مبثابة ه  سابقا  إليها أشرنا اليت اإلنسانية فالعالئق
 يف هعو  النعاس  بعني  اخلعالف  ألن وآخعر  إنسعان  بعني  التفرقعة  جتيع   ال اليت اإلنسان النو 

 .(1)نوعيا  ولي  كيفيا  خالفا  تل ، النظر لوجهة وفقا  األساس

 

 

                                                           
 120 ص السابق املرج : نود كامل.د (1)
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 الثاني الفرع

 املايل النظام ةلسفف

 النظام هذا فلسفة ع  لنا تكشف املايل بالنظام اخلاصة النصوص استعراض إن
 :هامتني دعامتني على القائنة
 .فيه ووكيله خليفته واإلنسان هلل، والثرو، املا  ملكية أن ه : األوى-
 هعذه  أطعر  حيكم الذ  املعيار ه  ،«والضرار الضرر» وعدم «املصلحة»: األخرى-
 .العالئق

 

 األول املطلب
 هلل والثروة املال ملكية

 تعاى، هلل األرض إن»: قوله لألرض اإلنسان ملكية بش ن «ص» الرسو  ع  رو 
 يده، م  أخذ علة ما لغري متوالية سنني ثال  أرضا  عطل فن  عباده، على وقفا  جعلها
 .(1)«غريه إى ودفعت

 أن أريععد وإنعع  ولرسععوله، هلل األرض منععاأ أعلنععوا»: اليهععود خياطعع  أيضععا  وقععا 
 األرض إمنعا  فعاعنلوا  وإال فليبععه،  شعيئا   مباله منكم وجد فن  األرض هذه م  أجليكم

 .(2)«ولرسوله هلل

 بيععنكم يقسععم اهلل مععا  واملععا  اهلل، عبععاد أنععتم»: قععا  أنععه علعع  اإلمععام ععع  ويععروى
 (1)«غي به مت  مبا إال فقريا  جا  وما أيد على أليد فيه لفض ال بالسوية

                                                           
 345 ص ،17 اجل ء تاريخ، طهران،بال اإلسالمية، الكتبة «الشيعة ائقثو» حمند، العامل ، احلر (1)
 اجلع ء  سعابق،  مرجع   ،«الصعحي  » ومسعلم  ،132 ص ،9 اجلع ء  سابق، مرج  «ي الصح» البخار ، (2)

 90 ص ،12
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 ويعده،  اهلل هعو  والثعرو،  للنعا   احلقيقع   املالع   أن النصعوص  هعذه  م  لنا ويتبني
 .الناس أ  لعباده هبا االنتفا  يق من  ،«وجل ع » أنهو

 يعق  أو بعاألرض  االنتفعا   يعق  أن «ص» الرسو  ع  رو  الذ  احلدي  م  ويبدو
 زمنية مد، اجلهد هذا تعطل يا  ويف إلييائها، هدج  ذب نتيجة ي ت  هبا االختصاص

 للثعرو،،  يقيقيعا   كعا  مال اإلنسعان  يعتع   ال لعذل   وتبعا  منه، بانت اعها قرار يتخذ حمدد،
 يسعع ء وعنععدما ميلعع ، مبععا التصععرف حبسعع  تععرتبط ملكيتععه ميقععت، مالعع  هععو بععل

 .لغريه وتعط  يده، م  ملكيته تن   التصرف

 وجعععل ويععده، هلل والثععرو، املععا  ملكيععة ت كيععد إى آيععة معع  أكثععر يف يشععري والقععرآن
 آمنوا»: تعاى يقو  سياقال هذا يف املا ، هذا يف ووكيله ونائبه خليفته كإنسان اإلنسان
  ،(2)«فيه مستخلفني جعلكم مما وأنفقوا ورسوله، باهلل

 .(3)«أتاكم الذ  اهلل ما  م  وأتوهم»: أيضا  وبقوله

 إى ينسع   بيننعا  هلل إى يقيقة ينس  املا  أن والثانية األوى اآلية يف واملالي 
 الوكيعل  من لة مبثابة للنا  بالنسبة اإلنسان فنن لة لذا االكتساب، سبيل على اإلنسان
 .والنائ 

 التكافعل  عالقعات  لبناء الصاحلة القاعد، متثل للنا  الفلسفة هذه أن نرى وحن 
 لينتفع   للتعامل، يطلقه أن عليه يتوج  بل املا  يكتن  أن له حيق ال فالغي الناس، بني
 وأن ياجاتعه، ايت وييسر يقض  مبا ماله م  حيتف  أن وله والتاجر، وامل ار  العامل به
 مع   فضل عنده كان م »: «ص» الرسو  يقو  ذل  ويف عنده، لي  م  إى زاد ما يرد
 ال مع   علعى  بعه  فليععد  زاد م  فضل ندهع كان وم  له، ظهر ال م  على به فليعد ظهر
 .(4)«له زاد

                                                                                                                                              
 37 ص ،7 ج ء الوطنية، اهلدى دار «البالغة هنج» الشريف احلديد، أب  اب  (1)
 6:  آية: احلديد سور، (2)
 32: آية: النور سور، (3)
 ،12 اجلع ء  سابق، مرج  « الصحي» مسلم:  ،و387 ص ،1اجل ء ، سابق مرج  «السن » داود أبو (4)

 .33 ص
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 الثاني املطلب
 العام النفع بإطار العالئق تأطري

 نسععتعرض أن ويبقععى املععا ، فةلفلسعع األوى الدعامععة سععبق فينععا عرضععنا، لقععد
 ضععبط وهعع  الفلسععفة، هلععذه الثانيععة الدعامععة إى االهتععداء معع  متكننععا الععيت األياديعع 
 املعنى هذا وورد هبم، اإلضرار وعدم للناس، العام النف  بقاعد، ماله يف املال  تصرف

 بععني قضعى  «ص» اهلل رسعو   أن»: « » الصعادق  عع  : منعها  نعذكر  األياديع   مع   كعثري  يف
 ال أنعه : الباديعة  أهعل  بني وقضى الش ء، نف  مين  ال أنه: النخل مشارب يف املدينة أهل
 .(1)«ضرا وال ضرر ال وقا  ،كأل فضل لينن  ماء فضل مين 

 يضع   أن وللرجل ضرار، وال ضرر ال «ص» اهلل رسو  قا »: قا  عباس اب  وع 
 .(2)«جاره يائط يف خشبة

 شعاق  شعاق  ومع   بعه  اهلل ضعار  ضار م »: قا  أنه أيضا  «ص» الرسو  ع  ويروى
 .(3)«عليه اهلل

 .(4)«ملعون غريه أو مسلنا  ضار م  ملعون»: قا  آخر موض  ويف
 منع    جوف يف إليه طريق وكان النخل، عذق له كان جندب ب  مسر، ع  ويروى

 فقععا  األنصععار  معع  إذن بغععري عذقععه، إى ويععدخل جيعع ء فكععا  األنصععار، معع  رجععل
 دخلعت  فعإذا  عليعه  تفجئنعا  أن حنع   ال يعا   علعى  تفجئنعا  تع ا   ال ر،مسع  يا»: األنصار 
 إى األنصععار  فشعكاه  ععذق ،  إى طريعق  وهعو  طريعق،  يف أسعت ذن  ال: فقعا   فاسعت ذن، 

 ف تاه الرسو  إله ف رسل «ص» اهلل رسو 
 

 

                                                                                                                                              

 167 ص السابق املرج : نود كامل. د وانظر
 294 - 293 ص ،5 اجل ء للكليي، «الكايف الفرو » (1)
 783 ص ،2 اجل ء ، سابق مرج « السن » ماجة اب : و ،385 ص ،5 اجل ء« األوطار لين» الشوكان ، (2)
 785 ص ،2 اجل ء سابق، مرج  «السن » ماجة اب  (3)
 99 ص سابق، مرج  »«اخلراج كتاب» يعقوب، يوسف، أبو (4)



205 

 

 الثالث البحث

 اإلسالم يف العاملية الظاهرة يف اإلنساني البعد

 اإلسعالم،  فلسعفة  يف نبتعت  العيت  باملسائل مفعنا  موارا  كافيا  حبرانا  هنا وسنواجه
 :اآلتية املواضي  صوب جهدنا سنواجه أننا بيد

 األول الفرع

  اإلنسان يف اخلريية العام األصل

 املؤمن غري على ذلك وانسحاب
 «للفطرة الصافية الينابيع»

 احلعدي   النهضعة  عصعر  مستهل يف تكلم احلدي ، األورب  الفكر أن ننكر ال حن 
 احلعدي   هعذا  ولكع   ،«اإلسالم  الدي  يف الفطر، لنظام املواز » الطبيع  القانون ع 
 الفكعر،  هعذه  اسعتغل  هعوب   مثعل  املفكعري   بعض أن بل السياسة، إطار يف حمصورا  بق 

 طعور  يف فيهعا  البشعر  كعان  نيمالصع  مع   ععدائ   طبيع  قانون يالة ع  ملليتك سياسيا 
 .والعداء والفنت الصرا  استشراء م 

 احلعا ،  هعذه  خرييعة  عع   ليعتكلم  الطبيععة  يا  جوهر ع  كشف فقد اإلسالم أما
 مبعا  وإرادتعه،  ووجدانه عقله يف لإلنسان الفطر  التكون هذا أودعها عليا ملكات وع 
 والشعرط  اإلنسعان   املصعري  وحتقيعق  الكعون  بعتعنري  االضعطال   مبهنعة  القيام م  ميكنه

 .واألخالق  البشر 

 قعا   والشعهو،،  اهلوى حتكم طريق ع  -قوله سبق كنا– يتم ال ذل  نب  مراء وال
 .واألرض السناوات لفسدت أهواءهم احلق اتب  ولو: تعاى
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 ...امل وى ه  اجلنة فإن اهلوى، ع  النف  وهنى ربه مقام خاف م  وأما: وقا 

 م  قو، الغرائ  أن سينا ال الغرائ ، على واإلراد، العقل تغل  نقصد فال وبالطب 
 وبالتععايل الفطععر،، وظيفععة -يععدود يف– لتععيد  اهلل أوجععدها اإلنسععانية الفطععر، قععوى

 . ووظائفه يدوده ولكل وغرائ  ملكات الفطر، فنقومات

 .«دساها م  خاب وقد زكاها، م  أفل  قد»: تعاى قا 

 وال شعريرا   لعي   اإلنسعان  أن مفعاده  اإلسعالم  تععاليم  مع   املسعتخلص  النظعر  وهذا
 وقعادرا   التكليعف  رسعالة  نلحب جديرا  خاصا  إعدادا  معد هو بل فطرته، أصل يف سيئا 
 تععاليم  مع   املسعتخلص  النظعر  وهعذا  االسعتقامة،  لعه  لتعتم  نفسعه  بت كيعة  حتقيقها، على

 الطبيععة  بعني  اإلسالم أقامها اليت للعالقة ت كيدا  خلدون اب  العالمة قرره قد اإلسالم
 طبيعيععا  امللعع  كععان ملععا: بقولععه احلكععم يف السياسععية قواعععد وبععني لإلنسععان الفطريععة
 مع   اخلري خال  إى أقرب اإلنسان كان قلنا، كنا الجتنا ، طبيعة م  فيه ملا باإلنسان
 .(1)العاقلة الناطقة وقوته فطرته، ب صل الشر خال 

 يف اإلنسعان  خلقنعا  لقعد : تععاى  قولعه  م  خلدون اب  استنده قد النظر هذا ولعل
 وحيسعم  بعل  الفطعر،،  علعى  يولعد  مولعود  كعل : «ص» قولعه  أيضعا   ذاهع  ييكد تقويم، أيس 
 فطععر العيت  اهلل فطعر،  ينيفععا  للعدي   وجهع   فعع قم: تععاى  قولعه  الطبيعععة هعذه  يف األمعر 
 العدي   اسعتجابة  هعو  بسعيط،  لسعب   شعرا   الفطعر،  هذه تكون أن يعقل وال عليها، الناس

 .(2)ملقتضيا ا

 يغل  أن على القدر، اإلنسان مل  فقد ،أصالا اإلنسانية الفطر، خريية ثبتت وإذا
 االنسياق ع  نفسه زمام ميتل  أن بوسعه وأضحى اهلوى، على والتعقل احلكنة جان 
 .والفساد الفوضى وراء

 العقععععل أمععععا الباطنيععععة، وخصائصععععها وملكا ععععا نفسععععها، اإلنسععععانية والفطععععر،
 باملسعيولية  هلعم  ا إل امع  اخللعق  علعى  البالغعة  اهلل يجة عناصر م  واإلراد، واالستطاعة

 اقتضعتها  ثابتعة،  عامعة  إهليعة  سعنة  الفطعر،  هعذه  ألن االختيعار،  يريعة  مبقتضى واجل اء
                                                           

 101 ص املقدمة (1)
 110 ص اإلسالم  التشري  خصائص: دريي. د (2)
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 مقعدورا   قعدرا   لعذل   فكانعت  بينعهنا،  للعتالزم  واالبتالء التكليف سنة واستل اما  اقتضاء
 أو اإللغععاء أو املصععادر، أو السععل  أو بالتعطيععل القععائلني معععاذير تقطعع  م مععا  وقضععاء
 اإلهلية السن  وملقتضى النصوص الصري  ذل  ملنافا، مضامينها م  هلا إفراغا  ،اجلري
 .(1)تبديلها إى اإلهلية املشيئة فيها تتجه م اليت الثابتة

 

 الثاني الفرع

 للحياة اإلسالم احرتام

 بالقداسعة  يعنعم  وم عافيتعه،  ومنتعهى  أمنعه  غايعة  يبلع   م احليعا،  موكع   أن نعتقد
 .اإلسالم كنف يف بلغه ما مثل واجلاللة

 الرسعو   نظعر بف معيالد  أ  املعيالد،  وهعذا  املعيالد،  حلظعة  مع   يبعدأ  التقعدي   هذا
 عع   تتفعت   ال هر،، أو تربتها، عنها تتشقق النبتة ظرمن إن.. عظينة وبشرى كبري عيد

 بفنععه، ويلنسععها منععها، بفععيقرت بععاحلبور، كيانععه ويهعع  بالغبطععة، نفسععه لينلععئ أكنامهععا
 إن وبركعة  خعري  ععام » وينعان  يبعور  كلعها  بكلنعات  يعنعدها  أو احلانية، املهب ن ويداعبها

 .«اهلل شاء

 إن وبركعة  خعري  هعال  »: قعائالا  فيناجيعه  ،عرسعا   الرسعو   يععرته  اهلعال   ميالد يتى
 .«اهلل شاء

 والسعععالمة واإلميعععان بعععالين  علينععا  أهلعععه اللعععهم: مبتععهالا  ورويعععه بقلبعععه ويتوجععه 
 .(2)«اهلل ورب  رب »: ائالاق فيناجيه يعود ثم واإلسالم،

 الذ  فالنبات يقوقها، أزرها،ويقدس يشد احليا، مسري، يواك  اإلسالم ويستنر
 يتعى  واالسعتنرار  الننعو  يف مقعدس  يعق  لعه  الوجود،صعار  نسنات براعنه وداعبت ولد

                                                           
 156 ص السابق املرج : دريي. د (1)
 131 ص ،3ج ،968 بريوت، العربية، اليقظة دار بادي ، اب  آثار: الطاليب عنار (2)
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 وج يععل اهلل مبثوبععة عليهععا الععدي  يعععد عبععاد، والرعايععة، بالسععقيا وتعهععده غايتععه، يبلعع 
 .(1)عطائه

.. وحيرتمهعا  العدي   يصعوهنا  يرمعة  وحلياته احليا،، يق امليالد، يق له، احليوانو
 .«أجر رطبة كبد كل يف»: يقو  اهلل رسو  ذا هو وها

 نيكععد أن يكفينعا  بععه، اإلياطعة  ععع  الكلنعات  لإلنسععان،فتعج  اإلسعالم  ايععرتام أمعا 
 :المرأتني باهري  مثلني خال  ذل 

 فرق الظن  م  يله  كلبا  قائ  يوم يف رأت اهلل، رنة يف هلا لي  أن ظنت بغ 
 رو ، يتععى فشععرب للكلعع ، وقدمتععه البئععر، مععاء معع  ومألتععه خفهععا، وخلعععت قلبععها، لععه

 .ذنوهبا وغفر هلا، اهلل فشكر

 األرضع   خشعاش  مع   ت كعل  تركتعها  هع   وال أطعنتعها،  هع   فال هر، يبست امرأ،
 .وعقاهبا ج اءها النار فكانت

 لت كلوا البحر سخر الذ  هو»:  اآليات وتتعدد نسان،لإل اإلسالم تكريم ويتعاظم
 .«طريا  حلنا  منه

 .«والنهار الليل الكم سخر» و «األهنار لكم سخر» و

 الطيبعععات مععع  ورزقنعععاهم والبحعععر، الععع  يف ونلنعععاهم آدم، بعععي كرمنعععا ولقعععد»
 .«تفضيالا خلقنا م  كثري على وفضلناهم

 طعععه،... «تضعععحى وال فيهعععا تظنععع  ال وأنععع  تععععرى، وال فيهعععا جتعععو  أال لععع  إن»
 .118و117

 

                                                           
 410 ص السابق، املرج  (1)
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 الثالث الفرع

 البشري للجنس اإلسالم تقديس

 معا  وهعذا  ،مجيععا   للنعاس  وإمنعا  بذاتعه،  إلنسعان  يتوجعه  ال والتقعدي   االيرتام هذا
 يف الزمععة صعيغة  يف تعرتدد  العيت  «النععاس أيهعا  يعا .  اهلل عبعاد » العبععارات تلع   مع   يتضع  
 .والنبو  القرآن  األدب

 هعذا  املعيم ،  أو للنسعلم  يتوجعه  كعان  العذ   القرآنع   أو النبو  فاخلطاب املقابلوب
 ضعنريه  جتعاه  املسعلم  يضع   كعان  معا  بقدر امتيازات، إعطاء منه يقصد يك  م اخلطاب

 .هومسيوليات

 :للعاملني رنة جعلته ب ن العظيم النيب هذا السناء كرمت ولقد

 21 ، ءاألنبيا... «للعاملني رنة إال أرسلناك وما»

 ينحعدرون  العذي   مجيععا   للنعاس  الوايد، املاهية تل  ع  النقاب اإلسالم ويكشف
 شععوبا   وجعلنعاكم  وأنثعى،  ذكعر  مع   خلقناكم إنا الناس أيها يا»: وايد، وأم وايد أب م 

 .21 احلجرات، «أتقاكم اهلل عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل

 يقدمعه  معا  أو الععام،  هلعذا  يبذلعه  امبع  إنسعان  كل فقينة وايد،، املاهية أن ولطاملا
 .«لعياله أنفعهم اهلل إى أيبهم»: اهلل عيا  كلهم الناس خدمات، م  اهلل لعباد
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 الرابع الفرع

 العامل يف اإلسالم رسالة

 .والويد، واالستيعاب التوييد تعي اإلسالم منظومة إن

 إال ميكع   ال سعيلة فالو. اإلنسعان  هع   وايد، يقيقة أمام أننا طاملا ذل ،أنه وبيان
 .أجلها م  وتعنل الغاية، هلذه ترهص أن

 واالستيعاب التوييد ه  وحمدد، واضحة العام هذا يف اإلسالم فوظيفة وهكذا
 .والويد،

 العععام» رسععالته يف احلقيقععة هععذه ععع  ينيفععة أبععو األعظععم اإلمععام كشععف لقععد
 الفرقعة  بعه  ليجنع   رنعة  رسوله بع  إمنا وجل، ع  اهلل أن يرى اإلمام فهذا ،«واملتعلم
 .بعض على بعضهم الناس وحيرض الكلنة، ليفرق يبعثه وم األلفة، ولي يد

 بعالقعة  يتصعل  فينعا  الفهعم  سوء أسباب كل الفقيه هذا ي يل أن إذن طبيعيا  وكان
 أديعان  علعى  يكونعوا  م اهلل رسعل  إن»: اجلليعل  فقيهنعا  يقعو   األخعرى،  بالشرائ  اإلسالم
 دينعهم  ألن قبلعه  العذ   الرسعو   ديع   بعرتك  قومعه  يع مر  منهم سو ر كل يك  وم خمتلفة
 العذ   الرسعو   شعريعة  عع   وينعه   نفسعه،  شريعة إى يدعوا رسو  كل ،وكانوايدا  كان
 ولعو  ،«ومنعهجا   شعرعة  جعلنعا  لكل»: تعاى قا  ولذل  خمتلفة، كثري، شرائعهم ألن قبله
 وهععو الععدي ، بإقامععة يعععا مج وأوصععاهم ،«الشععريعة أ » وايععد، أمععة جلعلكععم اهلل شععاء

 بعه  وصعى  معا  العدي   مع   لكعم  شعر  »: وايعدا   دينعهم  جععل  ألنعه  يتفرقعوا  ال وأن التوييد،
 وال العدي   أقينعوا  أن وعيسعى  وموسعى  إبعراهيم  بعه  نايوصع  ومعا  إلي  أويينا وايل نويا 

 .«فيه تتفرقوا

  ءشع  رب ألنعه  وبعدلت،  غعريت،  قد والشرائ  يغري، وم حيو  وم يبد  م فالدي 
 .آخري  على وجل ع  اهلل يرمه قد ألناس يالال  كان
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 املعنعى  هعذا  يفهم أن الفقيه وعلى ج ئية، والشرائ  الدي ، أن ينيفة أبو رأى لقد
 مع   العداخل  يف اجملتنع   وتوييد الناس، مج  يريد الذ  املستوع  لإلسالم الويدو 

 غععري أخععرى عيععةاجتنا شععريعة وجععود إمكععان أ  الشععرائ ، بععاختالف االعععرتاف مبععدأ
 .(1)وايد جمتن  يف املسلنني م  تعيش اجتناعية لفئات اإلسالمية الشريعة

 

                                                           
 .108، صاإلسالم يف اجلناعات مفاهيم: السيد وانرض (1)
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 اخلامس الفرع

 اإلسالم يف األول آدم ابن مذهب

 العرب  املذه  أو ،humanism: اإلسالم يف األنسنة مس لة إى سابقا  عرضنا
 وسعنعرض  اإلسعالم ،  العربع   تارخينا يف ممثليه ألبرز وقدمنا اإلنسان، يف اإلسالم 

 املوسعوم  مصعنفه  خعال   مع   املعاصعر  الفقعه  يف االجتعاه  هذا رموز أليد البح  هذا يف
 .اإلسالم  العنل يف العنف مشكلة أو األو ، آدم اب  مذه : بعنوان

 العدي   ألن والبلور،، الت كيد م  م يد إى حيتاج ال املذه  هذا أن األمر ويقيقة
 اإلنسععانية، للحيعا،  ومتجيعدا   آدم، البعع  وتكرميعا   لبشعرية، ا للحيععا، تع يع ا   جعاء  احلنيعف 
 .احليا، هذه مظاهر كانت أيا  ذاته، يف وموكبها

 هلنعا  كعان  القنعر،  وبع و   ال هعر  تفعت   ألن وماهيتعها،  ذا عا  يف احليا، ملوك  نقو 
 وتعدفقها  احليعا،،  قعو،  مظعاهر  حينالن العتبارها الرسو ، إيساس يف عنيق مدلو 
 .األو  الفاطر اخلالق بفكر، املتصل اخللق وىاأل بالفطر،

 رطبعة  كبعد  كعل  يف احليعوان،  ييعا،  للحيعا،،  الثعان   للنظهعر  بالنسعبة  نفسعه  واألمر
 واملعع ثور متسعععة، يقععوق منظومععة لععه وترتتعع  احليععا،، موكعع  إى ينتنعع  باعتبععاره جعر، أ

 مع   ت كعل  تعها ترك هع   وال أطعنتعها،  هع   فال هر،، يبست اليت امليمنة املرأ، يف النبو 
 ومتجيععدها احليععا، ايععرتام يف العنيععق املبععدأ ذلعع  يكععرس املعع ثور هععذا األرض، يشععاش
 .وتع ي ها

: تععاى  قا  ،وتع ي ا  إعالء اإلنسانية، بالرو  يتجلى احليا، ملوك  الثال  واملظهر
 .آدم بي وكرمنا

 لتحقيق املقدسة وريلتها الرو ، لفينومولوجيا ملنوسا  مظهرا  جند أن ميك  هل
 اإلنسعانية  احليعا،  علعى  يرصعه  يف الرسعو   موقعف  مع   أعظم مظهرا  ومعانقته املطلق،
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 فيعبعدون  الكبعار،  أصعالب  مع   سيلدون الذ  أولئ  ييا، على يرصه أ  والد ا، قبل
 علعى  العدعاء  عع   لالمتنعا   الرسعو   يعدا  العذ   األمعر  وهعو  بالويدانية، له ويقرون اهلل
 .باهلل ييم  م  أصالهبم م  يولد قد الذي  الكفار اآلباء

 فاإلسعالم  اجملتنع ،  يف املنغعرس  احل  لإلنسان بتقديسها تفتخر أوربة كانت إذاو
 كنععا التخلععق، يععا  يف اجلععنني يقععوق ععع  أ  يلععد، أن قبععل اإلنسععان يقععوق ععع  تكلععم

 .نيكراملش ظهور م  سيخرجون الذ  أولئ  يف اخلري استبشر

 وإن لشعطآنه،  يعدود  ال متسعق  موضو  سالماإل يف اإلنسان  املذه  ع  والكالم
 .األو  آدم اب  ملذه  العريضة للخطوط سنعرض كنا

 آدم ألبع   اإلنسعانية  امللحنة هذه يف البطولة أعطى عندما اإلسالم إن نظرنا ويف
 الظععاهر، معع  التعامععل يف، املتنثلععة الفلسععفية املعانقععة تلعع  ذلعع  معع  قصععد إمنععا األو ،
 ببساط أنا ما نلتقل يدك إيل بسطت لئ : تعاى قا  املنب  دوعن ماهيتها، يف ةاملطلق
 .28 املائد،، ،...العاملني رب اهلل أخاف إن  ألقتل  إلي  يد 

 هععذا أن يعععي وهععذا آلدم، األو  االبعع  هابيععل صععدر يف كععام  اهلل معع  فععاخلوف
 لعوالد، ا املنبع ،  عنعد  اإلنسعان  صعدر  يف وجعوده  بعدليل  ،ثانيا  هو وما أوال  فطر  اخلوف
 ..اجلهاالت وت يفها بالضالالت اإلنسانية دن  أن قبل لإلنسان األوى

 وصععاح وهععود بنععو  صعععودا  الفععذ،، اخلطععى نفعع  علععى النبععو، موكعع  وميضعع 
 .«ص» حمند اهلدى بنيب وتتوجيا 

 لقابيعل،  بالنسعبة  والعكع   القربعان،  منعه  اهلل فتقبل واتقاه اهلل، هابيل خش  لقد
 وم أيعدها،  مع   فتقبعل  قربانعا،  قربعا  إذ بعاحلق،  آدم ابعي  نبع   يهمعلع  واتل: تعاى قا 

 .26 ،املائد،.. املتقني م  اهلل يتقبل إمنا: قا  ألقتلن ، قا  اآلخر، م  يتقبل

 كععان أنععه رغععم عنععها فعع يجم القتععل، عاقبععة أدرك هابيععل. لربععه املتقعع  آدم وابعع 
 هعو  وهعذا  اآلخعر،  هدايعة  بيلس يف بنفسه وضحى ذل ، أبى ولكنه املبادأ،، باستطاعته

 .«النب » معنى

 هذا م  ش ء إى الناس دف  أو اغتيا  أو قتل إى الدعو، ذنيب يكون أال-1
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 أن إال احلنيد، الع ي  باهلل ييم  أن إال ذن  ملللنس يكون أال هذا م  القصد-2
 .اهلل رب : يقو 

 .اهلل إى تهدعو الناس يتقبل أن إال ذن  للنسلم يكون أال هذا م  القصد-3

 .القو، م  خوفا  رأيه ع  يتناز  وال بالقو،، رأيه اإلنسان يعرض أال-4

 ..األنبياء عليها سار اليت الطريقة غري اهلل إى دعوته يف املسلم يتخذ اال-5

 فنعا  آدم، ابع   مفهعوم  م  ج ء حمند يتى األنبياء عليها سار اليت فالطريقة إذن
 الطريقة؟ هذه ه 

 مقعام   علعيكم  كع   كان إن قوم يا لقومه قا  إذا نو ، نب  عليهم لوات :نو  دعو،-
 أمعركم  يكع   ال ثعم  وشعركاءكم،  أمعركم  فعامجعوا  توكلعت،  اهلل فعلعى  اهلل، بآيعات  وتذكري 
 .71 /يون ... تنظرون وال إيل اقضوا ثم غنة، عليكم

 معه قو رفعض  ملعا  إنعه  حبي  ،مساملا  الطويلة دعوته يف استنر نويا  إن هذا ومعنى
 .بالص  تثبت إمنا قتلهم، على يع م م منه، ينالوا أن وياولوا الدعو،، هذه

 قعوم  يعا : قعا   هعودا   آخعاهم  ععاد  وإى: تععاى  قولعه  يوضحها الدعو، هذه: هود دعو،-
 يف لنعراك  إنعا  قومه، م  كفروا الذي  املأل قا  تتقون، الأف غريه، إله م  لكم ما اهلل اعبدوا
 رب مع   رسعو   ولكعي  سعفاهة،  بع   لعي  : قعوم  يعا  قعا   الكعاذبني،   مع  لنظنع   وإنعا  سفاهة،
 .67 و66 / األعراف... أمني ناص  لكم وأنا رب ، رساالت أبلكم العاملني

 أنعه  يعي وهذا ويبني، ينص ، هودا  فإن هنا أما للنوت، نفسه نو  عرض فهنال 
 ..قومه بإميان ي مل زا  ما

 وسععلطان بآياتنعا  موسعى  أرسعلنا  قعد ول: ذلع   موضعحا   تععاى  قعا  : موسعى  دععو، -
 معع  بععاحلق جععاءهم فلنععا كععذاب، سععاير: فقععالوا وقععارون، وهامععان فرعععون إى مععبني،
 يف إال الكافري  كيد وما نسائهم، واستحيوا معه، آمنوا الذي  أبناء اقتلوا: قالوا عندنا،
 أن أو ديعنكم  يبعد   أن أخعاف  إنع   ربه وليد  ىسمو أقتل ذرون  فرعون وقا ... ضال 
 يعيم   ال متكع   كعل  مع   وربكعم  بربع   ععذت  إن : موسى وقا  الفساد، األرض يف يظهر
 .27 /23/ غافر... احلساب بيوم
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 اهلل، ربع   يقعو   أن رجعالا  أتقتلعون  إميانعه،  يكعتم  فرععون  آ  مع   معيم   رجعل  وقا 
 يصععبكم صععادقا  يعع  وإن كذبععه، فعليععه كاذبععا  يعع  وإن ربكععم، معع  بالبينععات جععاءكم وقععد
 اليعوم  امللع   لكعم  قعوم  يعا ... كعذاب  مسعرف  هعو  مع   يهعد   ال اهلل إن يععدكم   الذ بعض

 .29و29 / غافر... جاءنا إن اهلل ب س م  ينصرنا فن  األرض، يف ظاهري 

 أعظعم  أمعام  عنعه  للعدفا   ىانع   لعذل   موسعى  صدق امليم  الرجل هذا وض  لقد
 .األرض وجه على طاغية

 قومه م  استك وا الذي  املأل قا : و،الدع هذه مصورا  تعاى قا : شعي  دعو،-
 كارهني، كنا أولو قا  ملتنا، يف لتعودن أو قريتنا، م  آمنوا والذي  شعي  يا لنخرجن 

 أن لنعا  يكعون  ومعا  منعها،  اهلل جنانعا  أن بععد  ملتكم يف عدنا إن كذبا  اهلل على افرتينا قد
 افعت   ربنعا  توكلنعا،  اهلل لعى ع علنعا   شع ء  كعل  ربنعا  وسع   ربنعا،  اهلل شعاء  أن إال فيها نعود
 .89و88/ األعراف... الفاحتني خري وأنت باحلق قومنا وبني بيننا

 إى أنصعار   مع   قعا   الكفعر،  منعهم  عيسى أي  فلنا: تعاى قا : عيسى دعو،-
 ...مسلنون ب نا وأشهد باهلل آمنا اهلل، أنصار حن  احلواريون قا  اهلل،

 و52: عنعران  آ ...الشعاهدي   مع   فاكتبنعا  الرسعو ،  واتبعنعا  أن لعت  مبعا  آمنعا  ربنا
53. 

 معع  بشعع ء أصععحابه يعع مر م «ص» الرسععو  بعع ن التنويععه جيعع  وهنععا: حمنععد دعععو،-
 اجملتنع   تكعون  عنعد  كعان  ذلكع   إن بعل  املتنيع ،  اإلسعالم   اجملتنع   تكوي  قبل العنف أعنا 
 .وعليهم مهب اهلل أمر فنفذ اجملتن ، على وسيطر اإلسالم، أليكام خض  الذ  املستقل

 إى يتجعاوزهم  ال والبيعان  بالعدعو،  يلت م أن امليم ، على ب ن نذكر أن ينبغ  وهنا
 .اإلسالم  اجملتن  يتحقق يتى احلدود تطبيق

 ذل  م  دقيقة، وقتية ملوازي  خيض  فالقتا  اإلسالم  اجملتن  حتقق بعد يتى
 هعال  يعدي ،  ذل   وم اللسان، مبجرد كان ولو اإلسالم، لف  م  قتل اإلسالم حتريم
 العذي   أيهعا  يعا : تععاى  وقولعه .. بشعجر،  والذ اليعد  قطع   الذ  ويدي  قلبه، ع  شققت
 ميمنعا   لسعت  السعالم  إلعيكم  ألقى مل  تقولوا وال فتبينوا، اهلل سبيل يف ضربتم إذا آمنوا
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 اهلل فنعع  قبععل معع  كنععتم كععذل  كععثري،، مغععامن اهلل فعنععد الععدنيا، احليععا، عععرض تبتغععون
 .94/ النساء.... خبريا تعنلون مبا كان اهلل أن ينوافتب عليكم

 نفسه على فيه اجملتن  يسيطر م الذ  الوقت يف صرحية، الرسو  أوامر وكانت
 العذي   إى تعر  أم: تععاى  قعا   الععدوان،  أو األذى، بقصعد  لليد بسط ب   يقوموا ال ب ن
 فريعق  إذ القتعا ،  علعيهم  ت ك فنال ال كا،، وآتوا الصال،، وأقينوا أيديكم، كفوا هلم قيل
 .77 / النساء... خشية أشد أو اهلل كخشية الناس خيشون منهم

 بالصععال، معع موري  مبكععة وهععم اإلسععالم، بدايععة يف امليمنععون كععان: كععثري ابعع  قععا 
 لعو  ويعودون  يتن قعون،  وكعانوا  يعني،  إى والصع   املشعركني  عع   والعفعو  والصعف   وال كا،
 .ئهمأعدا م  ليتشفوا بالقتا  أمروا

 مبكعة،  العنيب  أتعوا  لعه  وأصعحابا   عوف ب  الرن  عبد إن: عباس اب  ع : قا  ثم
 أمعرت  إنع  : قعا   ذلعة،  صعرنا  آمنعا  فلنعا  مشركون، وحن  ع ، يف كنا اهلل، نيب يا فقالوا
 .«49» القوم تقاتلوا فال بالعفو

 اجملتنعع  إلنشععاء سعععى معع  بععني القاضعع ، وعنععل الععداع  عنععل بععني واضعع  والفععارق
 اهلل ألمععر خضعع  الععذ  املتكععون اإلسععالم  اجملتنعع  ميثععل معع  وبععني إصععاليه، أو سععان اإلن
«50». 

 إال أمامععه فلععي  ،إمامععا  أو قاضععيا  يكعع  م وإن املععبني، الععبال  الداعيععة مهنععة إن
 .20 /عنران آ ... البال  علي  فإمنا تولوا وإن: تعاى قا  واإلرشاد، الدعو،

 .99/ املائد،... املبني  البال إال الرسو  على وما: وقا 
 واحلعدود  العدي   يف إكعراه  ال: تععاى  قا  العنف، تبطل اإلسالم نشر فكر، إن ذل 
 .«51»الظلم لرف  وإمنا اإلسالم، لنشر ليسا واجلهاد
 وينفعذ  بالقو،، احلق يقر أن إى حيتاج ال اإلسالم إن: القو  مبكان السذاجة وم 
 وال بعاطالا  تصعدم  ال العيت  اللطيفة اخلفيفة املواع ب يكتف  وإمنا الظام، على العقوبة
 .«52»منكرا  تسفه

 كخ  نكون وأن سيوفنا، نكسر أن «ص» قا  العنف، ع  منه  املسلم أن ش  وال
 .«53»السيف شعا  يبهرنا أن خشينا إن وجوهنا على ثوبنا نلق  وأن آدم، اب 
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 فلم اإلسالم، إى اهمفدع جذمية بي إى الوليد ب  خالد الرسو  بع  لقد أجل
 فسعن   يقتلعهم،  خالعد  فجعل صب نان صب نا يقولون فجعلوا أسلننا، يقولوا أن حيسنوا
 اللهم إننا ن أ مما فعل خالد.  :وقا  يديه، فرف  الرسو ، ذل 

 

 السادس الفرع

 واحدة قمة حنو عدة طرق

 الشعرط  هعو  وهعذا  لعه،  شري  ال وايد خالق وجود هو اإلسالم يف اإلميان جوهر
 .اهلل إى متنوعة وطرق وسائل الك ى واألديان لإلميان، الوييد

 الذ  الطريق احليا، جبل إى -الطبيعية احلا  يف– فرد كل يسل  احلقيقة ويف
 اجلبل يو  يلتفون الذي  أما به، وعاش عليه وتربى نش  الذ  ودينه ثقافته له ترمسه

 .للجبل تسلق حبالة يكونون ال فإهنم طريقهم إى يوهلم م  اآلخري  جل  وحياولون

 لغعات  إال ليسعت  املتنوععة  األديعان »: بع ن  التقليدية اهلندوسية أعلنت القديم فننذ
 ب مسعاء  احلكناء مساها وإن وايد،، احلقيقة»: وإن «اإلنسان قل  هبا اهلل كلم خمتلفة
 .(1)«خمتلفة

 القنعة  إى تسلقامل يصل عندما لك  طريق، أ  م  احليا، جبل تسلق املنك  فن 
 وعلععم العقائععد يف أ : السععطحية الععتال  يف األديععان بقيععت طاملععا إذا الطععرق، تنععدمج

 ععع  متباعععد، منفصععلة تبقععى قععد فإهنععا الكنسععية، والتنظينععات والطقععوس الالهععوت
 اجملنوعععات طبععائ  ويف واجلغرافيععا والتععاريخ الثقافععة يف االختالفععات أن كنععا بعضععها،
 ال أمعر  وهعذا  اهلل، حنعو  احلركعة  يف خمتلفعة  انطعالق  نقعاط  إى ييد  ذل  كل البشرية،
 لععدى الدينيععة التجربععة يثععر  جيععد، شعع ء هععو العكعع  علععى بععل ،أبععدا  احلعع ن يسععتدع 
 للكونفوشعيني  فيهعا  املتنوععة  املسعاهات  بفضل أكثر مثري، احليا، أليست ككل، اإلنسان

 .واليهود؟ واملسيحيني والبوذيني والطاويني

                                                           
 123 ص العام، أديان: مسي  هوسنت. د (1)
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 احليعا،  يف التنعو   هذا ملثل اجملا  إتاية إن»: يقو  املعاصري  ساهلندو أيد كت 
 يف ورائع   غعي  هعو  كعم  رفيع ،  وذوق براععة  علعى  يعد   للغايعة  رائع   فعي  أمعر  للع   الدينية
 التنععو  هععذا ألععي  اخليععوط، معع  الغ يععر التنععو  ذلعع  ععع  النععاتج القنععاش ذلعع  يبكتععه
 -شع ء  كعل  علعى  القعادر – اهلل شعر   ولع  ممعا  بكعثري  وتشعويقا   إثعار،  أكثر واملناهج للطرق
 ؟؟ومعقنا  م مونا  احنصاريا  أصوليا  وايدا  طريقا 

 بععالتنو  املتجععدد وإبداعععه اسععتجنامه جيععد املطلقععة ويدانيتععه رغععم اهلل أن يبععدو
 .(1)واالختالف

 طلعع  «راماكريشعنا »: عشعر  التاسعع  القعرن  يف الكبعار  اهلندوسععية قديسع   أيعد  إن
 املعنعك   صعور،  بعال  اجملعرد  خال  م  ثم املسي ، شخص ال خ م  متتا ، بشكل اهلل،
 كعل  يف إذ متنوععة،  هندوسعية  إهليعة  جتسعدات  خعال   م  ثم للقرآن، اإلهلية التعاليم يف

 معر،  ،وايعدا   إهلعا   لعه  تكشعف  كانعت  املختلفعة  التجعارب  نفسعها،  للنتيجعة  يصعل  كعان  يا 
 فيشعنو  بشعكل  ظعاهرا   ،ومعر  حمنعد،  نبيعه  خعال   مع   متكلنعا   معر،  املسعي ،  يف متجسدا 
 .املنه  أشيفا احلاف 

 الكع ى  لألديعان  اجلوهريعة  الويعد،  ع  تعاليم جمنوعة التجارب هذه أبرزت لقد
 .(2)املوضو  هذا يف للهندوسية نداء وأمجل أرو  شكلب

 األمنععاط معع  يتناسعع  مبععا خمتلفععة أديانععا  اهلل شععر  لقععد»: كريشععنا رامععا يقععو 
 مع   أكثعر  ليسعت  العقائد، كل املتنوعة، والبلدان املتغري، منةاألز وم  البشر م  املختلفة
 أن لإلنسان ميك  واحلقيقة نفسه، اهلل األيوا  م  حبا  لي  والطريق متعدد،، طرق
 .الطرق تل  م  وايد أ  القل  صنيم وم  وصدق إخالص بكل اتب  إذا هلل يصل

 أمسعاء  -اجلنيع   ىلعد  وايعد،  معاد،  وهعو – املاء على املختلفة الشعوب تطلق وكنا
 Aqua غريهععم  وآخععرون  Eau يسععنونه  وآخععرون  Water يسععنيه  فبعضععهم  خمتلفععة
 م  فننهم خمتلفة، ب مساء «العاقلة األزلية الغبطة» تل  تدعى كذل  ،«بان » وآخرون

                                                           
 123 ص السابق، املرج  (1)
 124 ص السابق، املرج  (2)
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 يسععنونه وآخععرون «يهعوه »: يسععنيه ثالع   وفريععق «اهلل»ب ينادونعه  وآخععرون God يعدعوه 
 .(1)«برهان»

 خشعيب  سعلم  بواسطة أو الدرج على إما من له إى الصعود نساناإل يستطي  وكنا
 أديعان  مع   ديع   وكعل  اهلل، حنعو  والسعلوك  السعري  طرق ختتلف كذل  احلبل، بواسطة أو

 يف جديععد معع  دخلععت الععيت ال وجععة أن وكنععا اهلل، إى الوصععو  طععرق أيععد يععبني العععام
 أسععر ا ضععاءأع معع  آخععر عضععو ولكععل وحلنا ععا حلنوهععا حمبتععها تبععد  مععا، أسععر،

 معع  اإلنسععان، كععذل  الكععل، معع  أكثععر زوجهععا حتعع  نفسععه الوقععت يف لكنععها اجلديععد،،
 معبععودات يعع در  ال اختععاره، الععذ  لإللععه وعبوديتععه وتفانيععه يبععه يف التععام، إخالصععه
 .1مجيعا  ويعظنها حيرتمها بل اآلخري 

 عبادتعه  اسالن فيه يقدم الذ  املكان يف ألنه وجتثو ترك  الناس رأيت ييثنا ارك 
 .بكناهلا الرنة ألنه هلم، نفسه ويظهر يتجلى أن بد ال تعاى اهلل ووالءهم،

 املظهععر هبععذا إال يعرفععه م فقععط، وايععد مبظهععر اهلل رأى الععذ  العاشععق العابععد
: يقعو   أن لعه  حيعق  العذ   ويعده  هو املختلفة، املتعدد، مبظاهره رآه الذ  ولك  الوايد،

 شعكل  بعال  إنعه  ،«األشعكا   متععدد  اهلل ألن اهلل، هعو  وايد إله أشكا  األشكا ، هذه كل»
 .(2)أيد يعرفها ال اليت أشكاله ه  وكثري، ، وبشكل

 بإرسعا   امللع   يقعوم  عظعيم،  ملع   نائع   مثعل  إنعه  ،«اهلل رسو » هو املخلص املنقذ
 أ  يف للعدي   واحنسعار  احنطعاط  يوجعد  ييثنعا  كذل  الفنت، تل  لقن  هناك إى نائبه
 العذ ،  الوايعد،  املخلعص  نفع   إنعه  ومنقعذه،  خملصعه  اهلل يرسعل  العام، أج اء م  ج ء
 «كريشنا» باسم عرف يي  املكان هذا يف جديد م  برز احليا،، حبر يف غاص أن بعد
 آخعر  مكعان  يف أخعرى  معر،  ليع ز  ثانيعة  غعاص  ثعم  «اهلندوسعية  يف هلل العرئي   التجسد»
 .«املسي »: باسم فيه فريع

                                                           
 .ينيفة أب  اإلمام م  نفسها الكلنات مسا  لنا سبق وقد ،124 ص السابق، املرج  (1)
 اإلسعالمية  النظعر،  خيالف كونه يف الرأ  هذا على نتحف  فإننا وطبعا ،125 ص السابق، املرج  (2)

 .هلل شكل بوجود تيم  ال اليت
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 املسعيحية  يتبع   أن عليعه  ينبغع   املسيح  به، اخلاص ينهد يتب  أن إنسان كل على
: القعديم  الطعرق  لعه،  طريعق  ف فضل للهندوس  وبالنسبة... وهكذا احملندية واحملند 

 (1).اآلريني احلكناء طريق

 ال لكعع  بلععداهنا، بععني ضعععتهاو الععيت احلععدود بواسععطة األرض شعععوب قسععنت لقععد
 فيهععا ويضعع  فععوقهم، معع  النععاس مجيعع  تظلععل الععيت السععناء، يقسععم أن يسععتطي  أيععد

 بوسعععتها وتشععنل بالكععل حتععيط وهعع  واالنقسععام التج ئععة تقبععل ال السععناء إن ،يععدودا 
 لكع   ،«األفضعل  هعو  ديعي  األويعد،  الطريعق  هعو  ديعي »: جبهالة العام  يقو كذل . الكل

 وامللعل  الفعرق  ون اععات  يعروب  كعل  وراء أن يدرك احلقيقية، باملعرفة قلبه يتنور عندما
 لالنقسععام، القابلععة غععري البسععيطة الوايععد، األزليععة والنعنععة الغبطععة» إال توجععد ال ،هعذه 
 .(2)«ش ء بكل العاملة

 اإلمام لسان على ترددها مسعنا أن سبق اإلنسانية الشاملة املوسعة الفطر، هذه
 مضعوا – اإلسعالم  معنعى  يعو   إمعامهم  فلسعفة  م  سريا  األتبا  هيالء أن إال ينيفة، أب 
 النصارى ليسوا القرآن عنهم حتدث الذي  الكتاب أهل إن فقالوا السبيل هذا يف قدما 

 وصعحف  التعورا،  مثعل  منع    كتعاب  وله مساويا  دينا  اعتقد م  كل»: (3)بل فقط واليهود
 ب ن تشعر القرآن يف آية هناك أن م  الرغم على هذا ،«...داوود وزبور وشي  إبراهيم
 .(4)فقط ارىوالنص اليهود الكتاب ب هل املقصود

                                                           
 .125 ص السابق، املرج  (1)
 125 ص السابق، املرج  (2)
  /1 احلنبلع   النجعار  البع   اإلرادات منتعهى  ويف ،110 /2 احلقعائق  وتبيني ،370 /3 املختار الدار (3)

 الفرنج: جنيلاإل أو كالسامر،، بالتورا، يدي  وم  لنصارى،وا اليهود الكتاب ألهل إال تعقد وال»: 329
 «كاجملوس كتاب شبهة له م  أو ني،ئبوالصا

 «قبلنا م  طائفتني على الكتاب أن   إمنا تقولوا أن»: 156/ األنعام سور، (4)
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 بععني السععواء كلنععة إى دعععا -املبكععر العع م  هععذا ومنععذ– ينيفععة أبععو كععان وإذا هععذا
 الذ  الوايد اإلسالم  البيت ضن  تنا،يراهن يف املوضو  هذا نطر  ال فناذا األديان،

 .(1)وايد بإله ييم  -ش  وال–

 بعني  منعاظرات  لنعا  خلعف  قعد  اإلسعالم   الفكعر  تعاريخ  ب ن نذكر املثا  سبيل فعلى
 االجتعاه  هعذا  أن علعى  يعد   ممعا  مسعاعيل ، اإل املعذه   أعالم وبني للنبو،، املنكر الراز 
 موقعععه معع  يتصععدى بععاطي وإميععان  متشععك ، عقالنعع  رافععدي ، إى ينقسععم الفكععر 
 .(2)الصري  اإلحلاد لتيار اإلميان دائر، ضن 

 مع   ميةاإلسعال  للفعرق  تقسعينا   (3)األنصعار   جابر حمند الدكتور أجرى وقد هذا
 .إميان والال اإلميان موق 

 تقع   الشعرك  دائر، وأن مويد،، كلها اإلسالمية الدائر، أو الكتلة أن يتض  وهكذا
 بعني  هع   املشعرتكة  الصعلبة  واألرض احلعوار  مع   إذن اخلعوف  فلنعاذا  الدائر،، هذه خارج
 .أجلنا

 رايعة  تظلعه  العذ   اإلسعالم   البيعت  ضن  احلوار هذا يتم ال ملاذا املطرو  السيا 
 يف ويعد،  هنال  نأ لطاملا الثانوية، املسائل يف اخلالف ذل  بعد يهم وال الوايد، اإلله

 .«الوايد اإلله» اجلوهرية املس لة

 الصعبا   أصعب   إذا يتعى  لعيالا  بالقتا  أخذوا الذي  الوايد القوم أفراد نتذكر هل
 اللعهم  شع ء  ال لىع دينيا  خنتلف فنح  وكذل  القتا ، سب  جيهلون كانوا أهنم وجدوا

 هعذا  مثعل  يعتم  أم: هعو  املطعرو   والسعيا   األساس ، احملرك ه  السياسة كانت إذا إال
                                                           

  مع  لي » النبوية بالسنة التنس  يف األصلية والشيعة السنيني لتشارك ت كيدا  زيهر جولد يوض  (1)
 بععني مشععرتكة أياديعع  وثععم البيععت، أهععل نلععها الععيت بالسععنة يقععرون هععم بععل السععنة، ينكععر معع  الشععيعة
... ومسعلم  البخعار   أيادي  على يعتند م  الشيعة وم  السنو، يف إال ختتلف ال السنة وأهل الشيعة
  goldzihe: Muhommd and Islam، p. 246 وراج 
  ص ،1ج بريوت، طبعة عشر، الراب  القرن يف ميةاإلسال احلضار،: ميت  آدم: أيضا  وانظر

 للدراسععات العربيععة امليسسعة  بععريوت، األضعداد،  وصععرا  العربع   الفكععر: األنصعار   جععابر حمنعد . د (2)
 32 ص ،999 ،2ط والنشر،

 91 ص السابق، املرج  (3)
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 ععام  سعطعت  العيت  السورية املصرية الويد، دولة م  بدعو، والشيعة السنة بني احلوار
 ؟؟1958

 اإلسالم ؟؟ القنة ميمتر عنل صل  م  ذل  ألي  ذل ؟؟ نكرر ال ناذالف

 املريععوم القععوم  األب كلنععات إى فلنسععتن  اهلععام املوضععو  هععذا أن نقفععل وقبععل
 :(1)املذكور يقو  الدولة، سيف عصنت

 واالنتناء دينهم ع  التخل  إى الوايد اجملتن  يف الكتاب أهل يدعو ال فاإلسالم
 الكلنعة  فهعذه  «سعواء » كلنعة  علعى  مععا   ليعيشعوا  معه، يدعوهم بل إليه، يدعوهم ال إليه،
 هو ما على مجيعا  بينهم سواء كلنة بل الكتاب، أهل كلنة وليست نياملسلن كلنة ليست
 .«شيئا  به نشرك وال اهلل إال نعبد أال» السناوية األديان يف مشرتك

 جانععع  مععع  ال قهعععر، وال اسعععتعالء وال هيننعععة وال سعععيطر، فعععال بينعععهم فينعععا أمععا 
 .«اهلل دون م  أربابا  بعضا  بعضنا يتخذ وال» الكتاب، أهل جان  م  وال املسلنني

 بل صاحلني مواطنني ليسوا أهنم يعي ال هذا ولك  مسلنني، ليسوا الكتاب وأهل
 بعاهلل  ييمنعون  يسعجدون،  وهعم  الليعل  آنعاء  اهلل آيعات  يتلعون  قائنعة  أمعة  الكتعاب  أهعل  م »

 مع   وأولئع   اخلعريات  يف ويسارعون املنكر ع  وينهون باملعروف وي مرون اآلخر واليوم
 .«114و113: نرانع آ » «الصاحلني

 معنكم  ولعتك  » املسعلنني  بعه  ليع مر  اإلسعالم  جعاء  ما خالصة بعلنهم حيققون إهنم
 آ » «املفلحعون  هعم  وأولئع   املنكر، ع  وينهون باملعروف وي مرون اخلري إى يدعون أمة

 .«104: عنران

 شعع   أو وايعد،  أمعة  إى ينتنعون  العذي   الكتعاب  وأهعل  املسعلنني  عع   يتحعدث  والقرآن
 ،دينعا   خمتلفعون  أهنعم  مع   اجتناعيعا   بينعهم  فينعا  التععايش  عالقات نظم هذا أجل م  وايد،
 أيعل  اليعوم  »: فقا  ،بعضا  بعضهم ويستضيف ويت اورون معا  ويستهلكون معا  ينتجون إهنم
 .«5: املائد،» «هلم يل وطعامكم لكم يل الكتاب أوتوا الذ  وطعام الطيبات لكم

                                                           
 ص ،1ط العربيعة،  الويعد،  دراسعات  مركع   ، بعريوت  اإلسعالمية،  العروبعة : الدولعة  سيف عصنت. د (1)
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 لعه،  سرتا  تكون كتابية م  ت وج لو املسلم فيود ود،امل أوشاج بينهم فينا تنش  وقد
 أوتوا الذي  م  واحملصنات» هبا ال واج ف يل أوالده، وتربية وماله نفسه على وي متنها
 بعني  قعرن  أن يد إى أعراضه  حبف  وأمر ،«أجوره  أتيتنوه  إذا قبلكم م  الكتاب
 غعري  حمصعنني »: بقولعه  اآليعة  فع مت  راضعية  كانعت  لعو  يتعى  الكفعر  وتععبري  بالكتابية ال نا

 اآلخعر،  يف وهعو  عنلعه  يعبط  فقعط  باإلميعان  يكفر وم  ان،دأخ  يمتخذ وال مسافحني
 .«5املائد،» «اخلاسري  م 

 يتحعاور  أن يسعتبعد  ال العدي ،  اخعتالف  مع   املشرتكة، االجتناعية احليا، هذه ويف
 احلععق، هعع  د،عقيعع وأيععة عقيدتععه، إى انتنععاء أصعع  أيهععم يععو  الكتععاب وأهععل املسععلنون
 بويعد،  املسعاس  يعد  إى يصعل  بع ن  احلعوار  هلعذا  املسعلم  يسن  أال على القرآن فحرص
 «أيسعع  هعع  بععاليت إال الكتععاب أهععل جتععادلوا وال»: قععا  وايععد، جمتنعع  إى انتنععائهم

 .«46: العنكبوت»

 عداو، أو خصومة إى احلوار الكتاب أهل بعض يا  أو أمره مبا املسلم أوفى فإن
 الععداو،  بع ن  مقعرا   ومتع ق،  شعقاق  إى الععداو،  حييلعوا  ب ال املسلنني يوص  القرآن فإن
 إن بل اجملتن ، هذه إى املشرتكة االنتناء عالقة تقط  ال الوايد اجملتن  يف الناس بني

 يف نبعههم  كنعا  معود،  إى العداو، تنته  قد أن إى املسلنني تنبيه يد إى يذه  القرآن
 (1).كثري خري يكرهونه الذ  القتا  يف يكون قد أن إى أخرى آية

 

 

                                                           
 20 ص واإلسالم العروبة الدولة، سيف عصنت. د (1)
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 السابع الفرع

 لعياله أحبكم اهلل إىل أحبكم

 األنفعع  واألرض، السععناوات خلععق يف التفكععر طريععق ععع  اهلل معرفععة أن شعع  ال
 العقالنيععة الجتنععا  حتتععاج ألهنععا تعععاى، اهلل ملعرفععة الطععرق أجععدى معع  هععو واآلفععاق

 النعاس  مع   قليلعة  خنبعة  يف إال يتعوفر  ال أمعر  وهعو  ،العذاكر  املت مل امليم  يف والرويانية
 .اهللإى  توصلهم أن م  أضعف الناس، أكثر لدى العقالنية بالن عة واالنفراد فقط،

 الضعنري  بالعاطفعة  وحتعرك  تقاد ما بقدر بالعقل تقاد ال -عامة بصور،– فاحليا،
 ييعا،  متعأل  العيت  الكثري، واألياسي  العواطف بني اهلل،وم  خلق على املطل والوجدان
 اإلنسععان ييععا، يف ومشععوال  وسعععة وعنقععا  قععو، األكثععر احلعع  عاطفععة تعتعع  اإلنسععان،
 أسعم  جيععل  ممعا  حيع ،  مبع   للتشعبه  بطبعه مييل فاإلنسان لذل  باإلضافة وصنينه،
 والععدافئ الفععوار النبعع  ذلعع  يوجععه حبيعع  احملعع ، جععبني علععى تععدرجييا  يكتعع  احملبععوب
 ...يبيبه حنو أعناقه، يف املوجود للح ،

 توقف بدون الغانج هنر مياه تتدفق كنا»:  «بورانا هباغافاد»ا  كتاب يف اهلل يقو 
 ودون باسععتنرار– قلععوهبم تتحععرك لصععفات ، احملععبني مسععا  فععور كععذل ، احملععيط، حنععو
 .(1)«قلوهبم يف الساك  األمسى الكائ  حنو حنو ، -توقف

 فععإن الععذات، خععارج حنععو هععةمتج عاطفععة -السععلينة احلالععة يف– احلعع  أن ومبععا
 حيبعه،  العذ   اهلل نفسعه  هعو  جيعله اقرتا  كل يرفض «هلل املنقط  العاشق أ » البهاكيت

 ذلع   عع   عوضعا   يصعر  أعناقعه،بل  أعنعاق  يف الكامنعة  النف  يقيقة اله جيعل يتى أو
 التقليديني اهلنود النساك أيد ذل  ع  ع  كنا ،«اهلل: حمبوبه وبني بينه» الغريية على
 .«!نفسه السكر أكون أن ال السكر أتذوق أن أريد»: قا  ندماع

                                                           
 62 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)



225 

 نفسه؟ ويع  يشرب أن للناء ميك  هل

 حتنلها؟ اليت الثنار تتذوق أن لألشجار ميك  هل

 .اهلل ع  خمتلفا  يكون أن عليه اهلل يبعد الذ  إن

 .والسعاد، بالبهجة ال اخر اهلل ي  يعرف أن ميكنه فقط هبذا
 ال الفعور،  علعى  انيسيتالش واحل  السعاد، تل  فإن وايد، اهللو إنه قا  إذا ألنه

 .اهلل م  التامة الويد، ألجل أبدا  ذل  بعد تصل
 ؟وايدا  شيئا  واحلجر، اجلوهر، كانت إذا اجلنا  كان أي 

 خمتلفان شيئان واحلر الظل
 الظال ؟ راية تصب  أ  وإال
 أثنان واالب  األم
 احل ؟ كان أي  وإال

 فراق طو  بعد انيلتقي وعندما
 يشعران وهبجة فرية فب  
 أثنني؟ ال وايدا  كانا لو الفر  يكون أي 

 .(1)اهلل م  التامة الويد، ألجل ذل  بعد التصل
 :بالقو  الصوفية واملقوالت املفاهيم بعض مناقشة جي  ذل ، م  وانطالقا 

 احل  هذا ،كيانه ذرات بكل خدمته يف والتفان  وعبادته إليه والتبتل اهلل ي  إن
 كيعف  وبالتعايل  اإلسعالم،  يقعره  ال لعذ  ا بعه  نعاء فوال اهلل مع   االحتعاد  مفهعوم  عع   خيتلف
 لعه  يكع   وم شع ء،  كنثله لي  تعاى، اهلل واجلوهر، الطبيعة يف خيتلفان شيئان يتحد
 أدنعى  أو قوسعني  قعارب  كان السالم، عليه الرسو  إن لنا تقو  النجم وسور، أيد، كفوا 
 وهلعذا  اإلسعالم،  عع   غريبعة  وتععابري  مفعاهيم  وتلع   فيعه،  ىنع في أو يعره   ل لكنه اهلل، م 

 .الك ى آياته م  رأى ولقد تعبري، القرآن استعنل
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 معانيهعععا بععع رف  والعععود واحلععع  الصعععداقة هععع  بعععاهلل، املطلوبعععة املعرفعععة نعععو  وإن
 .(1)املتصور،

 عنعها،  ىغنع  ال يتنيعة  ضعرور،  اهلل شخصعانية  فعإن  اإلطعار،  هعذا  مثل يف وأخريا »
 احلالععة يف– اإلنسععان حيبععه الععذ  إن املطلععق، هلل يععد إجيععاد ععع  تكععون مععا أبعععد وهعع 

 ورأفتعه  ويكنتعه  صفاته يف مطلقا  ممجدا  كان مهنا ،شخصا  يكون أن البد -الطبيعية
 ولكع   صعفة،  كعل  فعوق  هعو  العذ   املطلق الوجود حيبوا أن للفالسفة ميك  نعم ورنته،
 .«اهلل م  استثناء األشخاص هيالء

 بعل  اهلل، حنع   أننعا  بلسعاننا  نقعو   أن جمعرد  ال ،مجعا   يبا  اهلل حن  أن علينا إذن»
 أبععد،  هدف أو آخر لغرض ال لذاته وحنبه ألجله، إال غريه شيئا  حن  وال ويده، حنبه
 يف جناينعا  فقعط،  للحع   حنبعه  بعل  والتحعرر،  بعاخلالص  الرغبعة  مع   انطالقعا   وال يتى
 يبعا   يععيش  مع   بتجربعة  تقعارن  أن ميك  جتربة م  ما ألنه وسعاد،، هبجة مينحنا ذل 
 كلنعا  لعه،  يبنعا  واشعتد  بعاهلل  تعلقنعا  قعو   كلنعا  ذلع ،  علعى  ععالو،  ،صادقا  يقيقيا  تاما 

 م  أكثر فعالا حيبه هو بل العام، القدي  حي  قد نعم، علينا، العام سيطر، ضعفت
 يرى ألنه حيبه إنه له، اآلخري   ي ع  متاما  خيتلف للعام يبه لك  له، املدم  حمبة
 .(2)«..يعبده الذ  اهلل جملد انعكاسا  يف

 القعو،  سعهلة،  تكعون  لع   املهنة أن ش  ال اإلنسان؟ نف  يف هلل احل  هذا يننى كيف
 جتععل  يتوقعف،  ال بشعكل  اإلنسعان  انتبعاه  ومفاتنه العام هذا أشياء هبا جتذب اليت الشديد،

 ه  وهذه هلا، منافسا  يكون أن يسن ، وال يرى ال غييب، كائ  يتنك  أن يقيقة العج  م 
 .اهلل م  مستنر، صلة يف جتعلنا اليت والت مل والذكر الصال، وظيفة

 صعنعتها  العيت  التناثيعل  ومئات العظينة، ورموزها اهلند أساطري عام ندخل هنا»
 ععع  تتوقععف ال وأدعيععة صععلوات عجلععة وك هنععا هنععار ليععل تتواصععل الععيت وطقوسععها هلل،

 مغتصبة ش  بال ستعت  فإهنا بذا ا، أهداف أهنا على قينت لو األمور، هذه الدوران،
 .اهلل ملكانة

                                                           
 2004 العرب ، االنتشار ميسسة بريوت، وإيران، والصني اهلند يف الدي : السقاف بكارأ (1)
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 هعدفهنا  زوجني، بني ومج  تقري  وسائل جمرد إهنا  ا،الذ مراد، ليست ولكنها
 الصعائ   غعري  فنع   وبالتعايل  ذا عا،  حنو ال متثله ما حنو وتوجهه اإلنسان قل  تشد أن

 وتععدد  بالشعرك  املتععدد،  التناثيعل  خلعط  أو بالوثنيعة،  اهلل عع   ندوسعية اهل متاثيل خلط
 تطعري »  بعاحلواس  املثقلعة  اإلنسعان  رو  خالهلا تنطلق ومعابر جمار  جمرد إهنا اآلهلة،
 :الدعاء هبذا املعبد يف العباد، فتت ي اهلند  القرية كاه  يتى ،«األيد حنو األيد م 

 البشرية يدود  ع  ةنامج خطايا ثالثة يل اغفر! رب يا»
 هنا أعبدك لكي مكان كل يف إن 
 األشكا  هذه يف أعبدك ولكي جسم، وال شكل غري م  إن 
 والتحيات الصلوات هذه ل  أقدم ولك  واملدي ، الثناء إى حتتاج ال إن 
 .«البشرية يدود  ع  نامجة خطايا ثالثة يل اغفر! ربَ
 التععدد  باحليعا،،  نعابض  حنعو  علعى  يصعور،  أزر ، عد، له شخص كتنثا  رم ا  إن»
 ميثل هبذا وهو البشرية، املافوق اخلارقة وقو ا اإلهلية الذات وقدرات جلوان  املذهل
 .كاملة فلسفة والرتكي ، التلخيص خال  م  مصغر،، بصور،

 األمثعا   إن أمانعة،  وععدم  مبيعل  إال املثقعف  يراهعا  ال قعد  أغعوارا    تسع  األسعاطري  كذل 
 جتسعيد  علعى  يعنعل  وجتعلعه  السام  تشد بطريقة «قينا » مثالا تقدم ةاألسطوري والقصص

 ،Irwin Edman «إيعدمان  إيعروي  » قناعة يييد وهذا اخلاصة، يياته يف والقيم املثل تل 
 ويتععع ثرون الرمسيعععة، باأليكعععام ال باألسعععطور، ويتحركعععون يتععع ثرون إمنعععا النعععاس»:  بععع ن

 إذن ،«بعاملنطق  ال «احليوانعات  لسعان  علعى  تكعون  معا  غالبعا  » اخلرافيعة  واحلكايعات  بالقصص
 نقلعها نل بالععام،  االنشعغا   غفلعة  مع   عقولنعا  تنبيعه  علعى  قعدر ا  يف تكن  األمور تل  قينة
 لععه االبتععهاالت برفعع  هلل، الصععلوات بإنشععاد اهلل، يعع  إى ،تععدرجييا  ثععم بععاهلل، الععتفكري إى

 قيعل  معا  أو قالعه  معا  بقعراء،  ،وجمعده  اهلل بعظنعة  بعالتفكري  واحلع ،  اإلخعالص  مليهعا  بقلوب
 وتعلقنعا  يبنعا  نعثري  يديعه،  وصعن   اهلل كإبعدا   كلعه  الكعون  يف بالت معل  املقدسة، الكت  يف عنه

 يتعلقعون  وال ويعبدوني ب  يتفكرون الذ  إن»: «دغيتا البهاغافا» تقو  ، باهلل مطرد بشكل
 .(1)«املوت حبر م  وسريعا  عاجالا انتشلهم سوا ، بش ء

                                                           
 والتجسعيد  التنثيعل  يف الن عة هذه أن إى اإلشار، م  هذا ،66 ص العام أديان:مسي  هوسنت. د (1)

 الشرك إى تقود قد ألهنا اإلسالم يارهبا
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 ،«جابعام » العذكر : ذكرهعا  جيعدر  يوغعا  البعهاكيت  لطريقة بارز، مسات ثثال هناك»
 هعو  japam جابام اإلنسان خيتاره أعلى مثل وعباد، املنكنة، أمناطه مبختلف واحل 
 جعاء  كنعا  ،متامعا   هلعا  املناثعل  املسعيح   نظريهعا  هلعا  املنارسعة  هعذه  اهلل، اسم ذكر تكرار
 .«ياج طريق» كتاب هو ،الروس  األرثوذكس  األدب قط  أيد يف مثالا

 الكتععاب وصععية تطبيععق معع  يععتنك  أن الشععاغل هععه كععان فععال  قصععة الكتععاب حيكعع 
 يعامالا  وسيبرييا روسيا أحناء -ذل  ألجل– جيوب ف خذ ،«انقطا  دون الصال،»عب املقدس
 الكهنعة  مع   عديعدا   سعائالا  احملسعنون،  ييويعه  ييع   آويعا   ظهعره،  علعى  اجلاف اخلب  م  زاده

 أن»: علنعه  قعدي   علعى  النهاية يف وق  يتى بش ء، يرج  أن دون الرمسيني، ي الد ورجا 
 برويععه، بشععفتيه، ليسععو ، املقععدس اإلهلعع  االسععم انقطععا ، أو توقععف دون ويناشععد، يععدعو
 .«النوم أثناء يتى األمكنة، مجي  ويف األوقات كل ويف مشاغله كل أثناء... بقلبه

 مع   أكثعر  يسعو   سعام  تكعرار  علعى  ادرا قع  جعلعه  يتعى  الفعال   املعلعم  ذلع   درب لقد
– أصعب   للشعفتني،  املتكرر العنل ذل » و عناء، كبري دون الوايد اليوم يف مر،12000

 الصعال،  تلع   وأصعبحت  يقيقيعة،  قلبيعة  ومناشعد،  ذكعرا   -شععور  وبعدون  تعدرجي   بنحو
 .«غامر، سعاد، أورثه داخله يف ليسو  ودافئا  ثابتا  يضورا 

 اإللعه  العرب  اسعم  ذكعر »: لعه  تقعو   إذ «هبعاكيت »عللع  دوسعية اهلن وصعية  بالضعبط  هذه
 إن تعع ر ، أو تتسععوق تسععب ، أو تغسععل أكنععت سععواء نشععاطات ، مجيعع  خععال  ويف دائنععا 
 العقعل  علعى  شععور   ال بنحعو  ستتسعرب  نفع ،  كعل  مع   تنقطع   ال العيت  األلفاظ قطرات
 حمولعة  الوعع  ال ععام  يف ميحى ال ثابت بنحو وترتسخ وستنفذ فيهنا، لتيثر واملشاعر
 .«..اهلل حنو الذات كل وموجهة

 وأمناطعه  ألوانعه  للحع   ألن ، دينعا   يوظف -املنكنة أمناطه مبختلف– احل  وهنا»
 الوالععدي  فحعع  طرفيععه، بععني املتبادلععة العالقععة نوعيععة حبسعع  ختتلععف الععيت املتنوعععة
 االبعع  يعع  بعكعع  واحلنايععة، الرعايععة هععو إضععافيا  معنععى طياتععه يف حينععل لولععدها
 احلع   عع   خيتلعف  األصعدقاء  ويع   باالنتنعاء،  والشعور التعلق بعاطفة املنت ج لوالديه
 اخلادم ي  هو ذكر، ما كل ع  خيتلف ي  أيضا  وهناك وزوجته، الرجل بني ال وج 
 .الكريم اخلري لسيده املخلص
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 أن فعليعة  قعو،  مع   أوتع   معا  بكعل  شيئا  حي  أن أراد إذا اإلنسان أن اهلندسية ترى
 مجيعع  يبععه يف خيتععار بعع ن وذلعع  نفسععه، يف املودعععة احلعع  طاقععات مجيعع  يسععتخدم
 بكعل  اهلل حيبعوا  أن علعى  «البعهاكيتني » تشعج   أهنعا  أ  ذكرت، اليت احل  وأنوا  كيفيات

 .(1)املذكور، احل  أنوا  م  نو 
 تصععنيفا  اهلل، يعع  يف والتفععان  العبععاد، مرايععل اهلندوسععية نفعع  علععم يصععنف

 . مريلة كل يف املتباد  واحل  واأللفة املود، فيه دت دا تصاعديا  هرميا 
 سيده، جتاه اخلادم املعط ، جتاه اآلخذ احلام ، اجتاه احملن  موقف ي ت : أوال

 مريلعة  بععدها  تع ت   مالع ،  أو وسعيد  وأم، كع ب  اهلل يف نفكعر  أن علينا املريلة هذه يف
 الصعديق  اهلل يف نعرى  ييع   نينية أكثر صور، يتخذ اهلل م  التقرب وهنا الصداقة،

 إى املريعد  ينظعر  ييع   الوالعدي   موقعف  يع ت   الثالثة املريلة ويف اللع ، زميل يتى بل
 .املعشوق فيه اهلل يكون الذ  العاشق موقف هناك وأخريا  ألبنها، األم نظر، اهلل

 أكثعر،  الغربع   العديي  الضعنري  عليعه  رك  الذ  الدور لعل هلل، األدوار هذه بني م 
 :فعبار، ،متاما  منتفية ليست األخرى األدوار لك  واملال ، والسيد اآلب دور

 ييكعد  آخعر  ترتيعل  وهنعاك  م لوفة، مسيحية ترنينة «لنا صديقا  يسو  أيس  ما»
 سعيد  »: جبنلة مقاطعه ختتم الذ   الشعر الرتتيل وهو هلل، وايد بوقت دوري  على

 .«وصديق 
 يف أيضعا   جنعده  املظهعر  وهعذا  وجة،ال  شكل ي خذ «نشاداإل نشيد» سفر يف واهلل
 هلل النظعر  ولععل  ومسعتقر،،  معروفعة  صعور،  باملسي  الرو  زواج يي  املتصوفة كتابات
 سععحر أغلعع  فععإن ذلعع  ومعع  الغععرب، نظععر وجهععة معع  األغععرب تبععدو الععيت هعع  كععاب 

 السعنة  يف الوييعد،  املعر،  أهنعا  حلقيقعة  بالتحديعد  يعود «املسي  ميالد عيد» الكريسن 
 دافع   مع   يتعدفق  العذ   اخلعاص  احلنعان  بذل  مثريا  كطفل، القل  اهلل فيها ليدخ اليت
 .(2)«الفطر  األبو،

                                                           
 كنعا – اهلل وذكعر  اهلل، يع   يف ومبالغعة  إفراط ذل  إن نقو  وحن  ،67 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (1)

 .العام بناء ع  يلهينا أو يسلبنا ال أن جي  اهلل وذكر لباطل،ا يف كاملبالغة احلق يف واملبالغة -سنرى
 وقعد  اإلسعالم،  يف مقبولعة  غعري  التنعثالت  هعذه  أن ونعتقعد  ،68 ص العام أديان: مسي  هوسنت. د (2)

 .املقارنة جملرد املعنى هذا ذكرنا وقد اجملسد، أو املشبهة اسم عليها أطلقوا املسلنون يارهبا
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 قبعععل مععع  املختعععار األعلعععى املثعععل بشعععكل متنعععثالا اهلل عبعععاد، إى النهايعععة يف  ت نععع
 يقعو   كنعا – وهعذا  هلعا،  يصعر  ال ب شعكا   وصعورته  اهلل اهلندوسية مثلت لقد اإلنسان،
 ورائع ،  معا  شع ء  إى يشعري  رمع ا   إال لي  شكل فكل حمله، ويف مناس  أمر -اهلندوس

 هلل احلقيقيعة  الطبيععة  إى اإلشعار،  علعى  قعادرا   األشعكا   تل  م  وايد أ  يك  م وما
 .هلا يصر ال اليت وظهوراته مبظاهره

 متسعاو،  بشعكل  هلل تشعري  أن والصور التناثيل م  لعدد ميك  أنه م  الرغم وعلى
 أو املظععاهر تلعع  معع  خععاص بوايععد احليععا، طععوا  قلبععه يعلععق نبعع  املريععد ينصعع  أنععه إال

 يستفيد وأن أعناقه إى ينفذ أن املظهر ذل  ملعنى ميك  فقط هبذا إذ/ هلل الظهوارات
 .الكاملة قدرته م  املريد

 علعى  جيع   أنعه  هعذا  يععي  ال اإلنسعان،  خيتعاره  العذ   األعلعى  املثعل  هو املظهر هذا
 .هلل األخرى والوجود املظاهر ي مج ويتجن  يهنل أن «البهاكيت»

 احلب

 ومع   بالعاطفة، وحترك بالعقل دالتقا -عام بشكل– احليا، إن ونقو  لنيكد نعود
 ثعر كاأل احلع   عاطفعة  تعتع   اإلنسان، ييا، متأل اليت الكثري، واألياسي  العواطف بني
 .(1)امالع يف فضيلة أعظم هو فاحل  وكيانه، اإلنسان ييا، يف وت ثريا  وعنقا  قو،

 احلع ،  هعو  العاطفة مستوى على املطلق ب ن اللو شار  قو  ذكرنا أن سبق ولقد
 وأعظعم  يع ،  أعظعم  هعو  معا  لكع   ة،قع الداف ألمواجعه  يعدود  ال هعادر  طعام  حبعر  فاحل 
 كعل  أعنعاق  يف املوجود للح ، والدافئ الفوار النب  ذل  هلل، ي  هو ي  كل م  تدفق
 تعععهنويك صعععفاته يف املطلعععق الكععائ   هلعععذا ه،كيانععع ذرات معع   ذر، كعععل يف إنسعععان  قلعع  

 .ورنته

 حنبعه  بعل  اهلل، حنع   ننعا إ بلسعاننا  نقو  أن جمرد ال ،مجا  يبا  اهلل حن  أن علينا
 هدف أو آخر لفرض ال لذاته وحنبه ألجله، إال غريه شيئا  حن  وال ويده، وحنبه ،يقا 
 .فقط للح  بهحن بل والتحرر باخلالص الرغبة م  انطالقا  وال ويتى أبعد،

                                                           
 195 ص العام ديانأ: مسي  هوسنت.د (1)
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 بعالتفكري  واحلع   اإلخعالص  مليهعا  بقلعوب  لعه  االبتعهاالت  ورف  هلل، الصلوات رف 
 .(1)باهلل مطرد وبشكل وتعلقنا يبنا تنري يديه وصن  وجمده، اهلل، بعظنة

 العيت  البوصعلة  فهعو  قلبعه،  افغشع  مع   ذر، لكع  يف هلل -اإلسعالم  يف– املعيم   وي 
 ونسععك  صععالت  إن: قععائالا هلل ابتهالععه عديصعع يفتعع  ال واملععيم  فيعع ، ذر، كععل حتععرك
 .العاملني رب هلل وممات  وحميا 

 .ووجوده كيانه وذرات امليم  قل  يبات تتحرك اهلل فإى

 بقعوم،  اهلل يع ت   فسعوف  دينعه  مع   معنكم  دتع ير مع   آمنوا الذي  أيها يا: تعاى قا 
 وال اهلل سعبيل  يف جياهعدون  الكعافري   علعى  أعع ،  امليمنني على أذلة وسيحبونه حيبهم
 .54/ املائد،...الئم لومة خيافون

 باتبعا   مشروط هو وإمنا وسب ، مث  دون عشوائية هكذا ليست هلل العبد وي 
 .31/عنران آ .. ذنوبكم لكم ويغفر اهلل حيبكم فاتبعون  اهلل حتبون كنتم إذ قل: اهلل

: وجعل  عع   قعا   إلعيهم،  هعاجر  م  حيبون الذي  أولئ  ع  الكريم القرآن ويكشف
 يف جيعععدون وال إلعععيهم، هعععاجر مععع  حيبعععون قبلعععهم مععع  واإلميعععان العععدار تبعععيوا والعععذي 

 .9/احلشر...صاصةخ هبم كان ولو أنفسهم على وييثرون أوتوا مما ياجة صدورهم

 حيبعونكم  وال حتبعوهنم  أوالء أنتم ها: تعاى قا  للح ، قلبه يفت  أنه مساته وم 
 .119/ عنران آ ...كله بالكتاب وتيمنون

 قعا   حملعه،  غعري  يف وتوظيفعه  احلع   احنعراف  يعاالت  عع   يكشعف  القرآن هو وها
 .32ص رب  ذكر ع  «املا » اخلري ي  أيببت إن  فقا : تعاى

 معع  الشععهوات يعع  للنععاس زيعع : قععا  احليععا، يف االحنععراف متععثالت يعععدد وأخععذ
 ذلع   حلعرث، وا واألنععام  واخليل والفضة الذه  م  املقنطر، ريوالقناط والبنني النساء
 .14/عنران آ ....املآب يس  عنده واهلل الدنيا، احليا، متا 

                                                           
 66 ص السابق، املرج  (1)
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.. شععديد اخلععري حلعع  وإنععه: املععا  يعع  مظععاهر ععع  الكععريم القععرآن كشععف ثععم
 .1/العاديات

 .20 / الفجر... مجا  يبا  املا  وحتبون: وقوله

 هععيالء إن: العاجلععة حيبععون الععذي  هععيالء ععع  السععتار الكععريم القععرآن يكشععف ثععم
 .27 / اإلنسان... ثقيالا يوما  وراءهم ويذرون العاجلة بونحي

 يف الفايشععة تشععي  أن حيبععون الععذي  ععع : الفايشععة شععيو  حيبععون الععذي  هععيالء
 .19 / النور... آمنوا الذي 
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 الرابع البحث

 ومسألة اإلنساني والتجديد اإلسالم

 اإلنسان وإنسانية اهلل علوية بني التوفيق
 وإبععداعيا  ج ئيععا  موقفععا  العصععر  والتحضععر التحععدي  يف نياملسععلن موقععف لعععل
 تشععنري -مضععت حلظععة أ  معع  أكثععر– املسععلنني علععى موقععف وهععو ،ومتنوعععا  ويركيععا 
 يف والتارخييعة  الفكريعة  والتجارب احلركية اإلنسانية املقوالت كافة ومراجعة السواعد
 ومع   واجلعوهر  العذات  ىعلع  احلفاظ م  احلدي  التغيري بإراد، ذل  كل وغريه، اإلسالم
 يف تكنع   -املسعلنني  عنعد – احلقيقعة  دامت وما وإلنسانية، العلوية مقوليت بني التوفيق
 اإلهليعة  للكلنعة  ومنعهجنا  نظرتنعا  جتديد أوال  يتطل  فالتحدي  «الكريم القرآن» الوي 

 الذايتعععة املبعععاد  إى ويسعععتند أوليعععا  منعععهجيا  التجديعععد يكعععون أن شعععريطة ،«الكتعععاب»
 .احلديثة احلركية العلنية باملفاهيم ومقرتنة إضافة ميةاإلسال

 رسعالة  خلعق  مت وبعه  اإلسعالمية،  والقعيم  للحيعا،  األهم األو  الينبو  هو القرآن إن
 واجلغرافيععة التارخييععة األسععباب كانععت وكيفنععا جديععد،، وأمععة جديععدا  وشععرعا  جديععد،

 وحتريع   تع ليف  يف واترتت اليت والسياسية واالقتصادية واالجتناعية والدميوجرافية
 استجنعت اليت ه  بالقرآن عنها مع ا  اإلهلية الكلنة فإن التارخي ، اخللق هذا عنلية
 اليسعو   ولعذل   خالقعة،  تارخييعة  كقعو،  أو جديعد  تعارخي   كاندفا  العوامل، هذه مجي 
 لظع  فقعد  خالقعة،  كلنة اإلهلية الكلنة قو،: يركته اليت الفريد، بالقو، إال اإلسالم فهم

 فعلعها  هلعا  دام معا  أ  خالقة، كلنة اإلهلية الكلنة دامت ما ويتقدم ويتس  يننو اإلسالم
 منذ اإلسالم ووقف اإلنسان ، والتاريخ اإلنسان  واجملتن  اإلنسانية النف  يف اخلالق

 صعدى  مع   أكثعر  ليسعت  وك هنعا  هنعار  ليعل  تتكعرر  الزمعة  كلنعة  اخلالقعة  الكلنة استحالت
 !بعيد ملاضٍ خافت

 ...احلقيق  لإلسالم وإعجاز القرآن إعجاز هو اخلالقة الكلنة إعجاز إن

 .الدائنة باحلركة إهل  أمر أهنا إعجازها وجه م  وجه أرو  يكون ويكاد
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 كتعاب  أنعه  آياتعه  مع   آيعة  كعل  يف ليشععر  أوى قعراء،  القرآن اإلنسان يقرأ أن ويكف 
 األمعر  هعو  باحلركعة  هلع  اإل واألمعر  هلع ، اإل اخللعق  حلركعة  الرائععة  الصعور،  إنعه  احلركة،
 إهنعا  دائعم،  وتغعري  دائنعة  يركعة  يالة يف عداه ما كل ولك  يتغري، ال الذ  الثابت الوييد
 .«تبديالا اهلل لسنة جتد ول » اهلل سنة كائ ، هو ما لكل اهلل سنة

 تععذكر، فهعع : النوعيععة احلركيععة هبععذه توعيععة أ  تععذكر، هعع  القرآنيععة الكلنععة إن
 «يشاء ما اخللق يف ي يد» «يعيده ثم اخللق يبدأ إنه» كلية، كعنلية اخللق عنلية حبركية

 .«تعلنون ال ما وخيلق» «يشاء ما خيلق» «آخر خلقا  أنش ناه ثم»

 الليعععل اخعععتالف يف» تتجلعععى كنعععا الطبيعععع ، اخللعععق آيعععات حبركيعععة تعععذكر، وهععع 
 القنعر  ويف «أيييناها امليتة األرض» ويف ،«هلا ملستقر جتر ...» الشن  ويف. «والنهار

 الطبيعيعة  احلركعة  نظاميعة  ويف ،«البحعر  يف جتر ...» الفل  ويف ،«..مناز  قدرناه...»
 .«يسبحون فل  يف وكل النهار سابق الليل وال القنر تدرك أن هلا ينبغ  الشن  ال»

 ثعم  الطني م  ساللة م  اإلنسان خلقنا ولقد»: اإلنسان خلق حبركية تذكر، وه 
 فخلقنععا مضععغة العلقععة فخلقنععا علقععة، النطفععة خلقنععا ثععم مكععني قععرار يف نطفععة جعلنععاه
 أيسعع  اهلل فتبععارك. آخععر خلقععا  أنشعع ناه ثععم حلنععا  العظععام فكسععونا عظامععا  املضععغة
 .«أطوارا  خلقكم وقد» «.اخلالقني

 .«..ببعض بعضهم الناس اهلل دف  ولوال» : اجملتن  حبركية تذكر، وه 

 .«الناس بني نداوهلا ألياما وتل »: التاريخ حبركية تذكر، وه 

 لكععم منكعع  م مععا األرض يف مكنععاهم قععرن معع  قبلععهم معع  أهلكنععا كععم يععروا أم»
 بعذنوهبم  ف هلكنعاهم  حتتعهم  مع   جتعر   األهنعار  وجعلنعا  معدرارا   علعيهم  السعناء  وأرسلنا
 .«آخري  قوما  بعدهم نا وأنش

 والنهايععة، دايععةالب إهليععة يركيععة هعع  القرآنيععة الكلنععة هبععا تععذكر الععيت احلركيععة إن
 احلركعة  فيلسعوف  هيجعل  كعان  وقعد  خالقعة،  إنسعانية  يركيعة  ذل  م  استحالت ولكنها

 فنعوه  القرآنيعة،  للكلنعة  احلركع   الفعل هذا رأى م  أيس  احلدي  العصر يف احلركية
 .«التاريخ فلسفة» كتابه يف هبا
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 فكعل ...» يسع   موجود كل ع  الثبات نفيه هو اإلسالم به ميتاز ما أهم أن وذكر
 يعد  ال العيت  الععام  ريابعة  يف واحليعا،  الفعاليعة  يف ذاتيعا   امتعدادا   ميتعد  ألن مدعو ش ء
 .«..الكل هبا تويد اليت الوييد، الصلة الوايد عباد، فتظل هلا،

 يركيعة  فإهنعا  جمعرد،،  ذات وهعو  احلركيعة،  هلعذه  الوييد احلد هو الوايد دام وما
 هيجعل  رأ  يف فإهنعا  الطلقعة،  احلرية ركيةي دامت وما املطلقة، احلرية أ  الالحمدود

 هو ملا األفراد يتحن  فقد» أفعا  م  اإلنسان عرف ما أعظم ريستنف ناسا  تستثري
 احلنععاس ولكعع  معععني، قصععد السععتقالله شععع  وحلنععاس شععتى، ب شععكا  ورائعع  نبيععل

 هععو شعع ء، بعع   يبععايل وال شعع ء، أ  حيععده وال شعع ء، أ  يقيععده ال جمععرد ألنععه الشععامل
 .«.احملند  الشرق سنا

 باحلركععة وتوعيععة الدائنععة باحلركيععة تععذكر، ألهنععا خالقععة إذا  هعع  اإلهليععة الكلنععة
 بعنليعة  الكامعل  العوع   النف  يف تبع  فه  وحمرر،، حمركة ألهنا خالقة إهنا املطلقة،
 هبتعان  يبعدو  وهنا املطلقة، احلرية طريق وهو اخلالق، طريق يف وتوجهها الكلية، اخللق
 طريعق  صعوروا  يعني  السعواء،  علعى  وأعدائعه  أبنائعه  قبل م  اإلسالم مسخه لذ ا املسخ
 األعلعى  املثعل  شع ء  حيده ال الذ  اهلل إن املطلقة، العبودية طريق أنه على باهلل اإلميان

 املثععل ولععه عليععه أهععون وهععو يعيععده ثععم اخللععق يبععدأ الععذ  وهععو» واألرض، السععنوات يف
 احلريععة مثععل هععو األعلععى مثلععه إن. «احلكععيم  الع يعع وهععو واألرض السععنوات يف األعلععى
 املطلقععة، باحلريععة أ  األعلععى املثععل هبععذا التعع ام هععو لععه والتسععليم بععه واإلميععان املطلقععة،

 املثعل  هعذا  فععل  أيضعا   هيجعل  رأى وقعد  احلرية، هذه حتقيق سلم الوجود باختاذ هدعوت
 وجعه  علعى  احلرية جال  يف.. النبيلة الرو  يف..» يتجلى ورآه امليمنة، الذات يف األعلى

 .«وصدقه وشهامته تهيوأرحي نبله يف له مثيل ال

 أ  العقععل أ  احلريععة أ  اهلل وصععفات أوصععاف معع  هعع  اخلالقععة فالكلنععة إذن
 األوى، الثالثعة  املبعاد   هعذه  شع ء  كل قبل هو أ  اخلالقة الكلنة هو واإلسالم اخللق،
 أن ميكعع  الععيت املبععاد  وهعع  ،اإلسععالم عرفهععا كنععا «املبععد  الكععائ » وجععود مبععاد  وهع  
 .إبداعيا  حتريكا  جديد م  اإلسالم رو  حترك
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 حتعرك  اإلسعالم  حلقيقعة  اجلديد الفقه وهذا للكتاب، اجلديد املفهوم هذه ويعي
 يتعى  حتركعت  معا  وأعنعق  بع قوى  اإلسعالمية  واحليعا،  اإلسالم  الفكر يف التجديد رو 
 .اآلن

 بععآن لععه تسععن  الععيت الععرو  تلعع  ديعع  كععل يف هعع  كنععا اإلسععالم يف التجععدد ورو 
 مع ا  ذل  م  يظل وأن جديد، هو وما علن  هو ما كل أ  طبيع ، هو ما كل يستسي 
 .وسلوكه اإلنسان فكر يف ت ثري ذا تعبريا  أ  معنى ذا تعبريا 

 أيضعا   هعو  طبيعع   بععد  معا  هعو  ما وبني طبيع  هو ما بني الدي  يف االلتقاء وهذا
 الطبيععة  واهلل، الطبيععة  بعني  ديعالكتيك   التقعاء  وهعو  واحلريعة،  ر،الضعرو  بعني  معا  التقاء

 يف االلتقععاء يسععتنر مععا وبقععدر وكينونععة، وخلععق يريععة واهلل وصععريور، ونظاميععة ضععرور،
 عنعا  ينفصعل  أن بعدون  كعائ   هعو  عنعا  معع ا   يظل ما بقدر واحلرية الضرور، بني الدي 
 قاعععد، يبقعى  معا  بقعدر  اللتقعاء ا هعذا  خاللععه أو العدي   يف يتجعدد  معا  وبقعدر  صعائر،  هعو 

 .واإلنسان اهلل بني الالهنائ  احلوار

 مسععاو  ديعع  أ  علعى  تنطبععق كنععا اإلسعالم  علععى األوليععة احلقيقعة  هععذه وتنطبعق  
 العيت  املعرفعة  منعاهج  مع   العدي   تواصعل  علعى  التجدديعة  العرو   هعذه  فععل  ويتوقف آخر،
 متجعدد،  هعو  معا  كعل  م  وتقربه صائر، هو ما كل م  هنيوتد طبيع ، هو ما بكل تصله
 .أزيل هو ما وبني بينه ما تقط  أن بدون

 للحقيقععة، طريقععا  الععوي  السععاب  القععرن يف انبثاقععه منععذ اإلسععالم اعتنععد وقععد
 أو ...» فإن ،«العقلية املعارف» كتاب يف الغ ايل يقو  وكنا اهلل، كالم للنعرفة ومنهجا 
 .«(1)اإلبدا  تعاى اهلل كتابة مرات  م  مرتبة

 يف أجتلععت سععواء اإلبععدا  هععذه آيععات جبنعع  اإلنسععان وععع  الععوي  يععوق  لععذل و
 املنعهاج  اعتنعاد  بعات  هنعا  وم  اإلنسان، نف  يف أم التاريخ يف أم الطبيعة يف أم الكتاب
 واجعع  ععع  مسععيولية تقععل ال ا ضععفر اآليععات هععذه مجيعع  ععع  للكشععف املوصععلة العلنيععة
 كيعف  رأينعا  هنعا  ومع   السناوية، الكت  روسائ الكريم، القرآن يف اهلل آيات ع  الكشف

 نشع   معا  وكعان  العقليعة،  الطعرق  خمتلعف  اعتندوا وفالسفته ومفكريه اإلسالم علناء أن

                                                           
 80 ص ،963 دمشق الفكر، دار العثنان، الكريم عبد حتقيق العقلية، املعارف: الغ ايل (1)
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 اإلسعالم،  يف التجعدد  أسعباب  مع   رئيسعيا   سببا  الطرق، هذه أتبا  خمتلف بني توتر م 
 ومجعد  وخالقعة،  متجعدد،  جهواملنعا  الطعرق  هعذه  مجيع   فتئت ما ،ومتجددا  خالقا  فظل
 .األخرى الطرق على الطرق هذه م  وايد، طريقة طغت ييننا

 والثقافعات  األديعان  يركة قوانني م  قانونا  لإلسالم يدث الذ  هذه يكون ويكاد
 متعععدد، منععاهج فيهععا تعنععل يععني خالقععا  حتركععا  تتحععرك فهعع  وسععكوهنا، واجملتنعععات
 .يدوا منهج عليها يتسلط يني استنراريا  بقاء وتبقى للنعرفة،

 بعع ن فيقععو  ،«عصععرنا أزمععة» كتابععه يف هععذا إى سععوروكني االجتنععاع  العععام ويشععري
 املعرفععة ععع  وينصععرف احلععق، ععع  يضععل...» للنعرفععة وايععد منععهج يسععوده الععذ  اجملتنعع 
 احليععا، وفقععر اخلالقععة الععرو  وقحععط القععيم تفاهععة وحنععو واخلطعع  اجلهععل حنععو احلقيقيععة

 العيت  والعلنيعة  النظريعة  الصععوبات  تعراكم  إى حنعراف اال هعذا  ويعيد   الثقافيعة  االجتناعية،
 بلععو  علعى  قدرتعه  وتضعيق  الواقع ،  مع   تكيفععه إمكانعات  روتتعسع  اجملتنع ،  هعذا  مثعل  يوجههعا 
 وحيعني  اخلالقعة،  طاقتعه  وتتعهافت  نظامه، ويتبلبل أمنه، وي و  يياته، وتضطرب ياجاته،
 أن وإمعا  هنائ ، بشلل فيصاب هاحنراف يطرد أن فإما: ايتنالني أيد فيه جيابه الذ  اليوم

 .(1)«الثقافية والقيم والواق  احلقيقة ملعرفة أفضل منهج باعتناد خط ه يصح 

 القعرن  بعني  معا  والعقليعة  النقليعة  املعرفعة  منعاهج  م  اإلسالم اختذه الذ  واملوقف
 جععل  العذ   فهعو  املعرفعة،  مع   احلقيق  القرآن  املوقف هو عشر الراب  والقرن الساب 
 .خالقة دينية جتربة كانت رما بقد خالقة يضارية جتربة التارخيية جتربته

 االعتقعاد ،  الوجعدان ،  السعياق  حمنعد  علعى  نع    الذ  القرآن  الوي  جدد فقد
 وايعد،،  والعرو   وايعد،،  واحلقيقة وايد، فاهلل متغري،، وإنسانية متنو  لكون والقين ،
 الكون يف ومسالكه متعدد،، اهلل إى اإلنسان طرق ولك  وايد، وايد،واملصري واإلنسان
 .(2)الوايد، األخري، للحقيقة نشدانه منهاج تعدد يتحتم ولذل  متشعبة،

 وتبلعع  الععوي ، يف رؤياهععا كنععا  يتحقععق الععيت اإلسععالمية، التجربععة فععإن وهكععذا،
 سععلم يف درجععات واإلهلاميععة والعقليععة احلسععية امللكععات اختععذت اهلل، يقيقععة يف ذرو عا 

                                                           
(1) P.A.sorokn : the crisis of our age، New youk .k.p. Dutton، 1941.p.114 

 93 ص السابق املرج : صع . د (2)



238 

 بعه  أنععم  معا  بكعل  اهلل إى لالهتعداء  اإلنسعان  القعرآن  ويعدعو  العذرو،،  ههعذ  حنعو  الصعود
 .خملوقات م  له سخر ما كل وع  روائ ، م  له خلقه ما كل وخال  جوار ، م  عليه

 هععذا إى إقبعا   حمنعد  الفيلسعوف  الشعاعر  العظععيم الباكسعتان   املفكعر  انتبعه  وقعد 
 ضعرور   طعور  هو التجرييب املوقف أن القرآن يرى»: فقا  املعرفة، م  القرآن  املوقف
 ميععادي  مجيعع  علععى األهيععة، نفعع  يعلععق فإنععه ولععذل  الروييععة، اإلنسععان ييععا، معع 

 .«وظاهر، خفية بآيات وجوده ع  يكشف الذ  احلق ملعرفة كطرق اإلنسانية، التجربة

 خمتلعف  ممثلع   مع   لإلسعالميني  أتعا   العذ   هو املعرفة م   القرآن املوقف وهذا
 منهجععه معتنععدا  العلنيععة، مغامرتععه يف منععهم كععل ميضعع  أن والنقليععة، ليععةالعق العلععوم
 يقوهلعا،  مبختلعف  للنعرفعة  أعالمعا   بعذل   ف صعبحوا  اهلل، بعه  يع مره  مبا يقوم املفضل،
 مبختلعف  اهلل لكعالم  ناشعدي   وأصبحوا اإلنسانية، الطاقة بقدر هللا ب خالق وأصبحوا
 هعذا  عع   الكشف وأصب  الغ ايل اإلمام هبا هنو اليت اإلبدا  مرتبة أعالها ويف مراتبه،
 مع   مفكعر  ولكعل  ععام  لكعل  املنشعود،  الضعالة  ومعج اتعه  وروائععه  آياته مبختلف اإلبدا 
 .اإلسالم مفكر 

 الدنيوية العلوم يف أو والعقلية الدينية العلوم يف املعرفة مناهج تعدد لذل  ودخل
 بععني وظهعر  والعقعل،  النقعل  أهعل  نيوالكالمععي واألصعوليني  الفقهعاء  بعني  فع ز  واآلخرويعة، 
 وبلغععت واإلهلاميععة، والعقالنيععة احلسععية التجريبيععة أهععل والفالسععفة والعلنععاء الشعععراء
 أن علعى  اإلنسعان  بقدر، آم  الذ  ييان، ب  جابر لدى أوجها الطبيعية العلنية الن عة
 .يعةبالطب إنسانا  اهلل خلق كنا بالصنعة إنسانا  فينشئ إبداعه، يف باهلل يقتد 
 مقدمتعه  يف كعان  العذ   خلدون، اب  لدى أوجها االجتناعية العلنية الن عة لغتبو
 واالقتصععاد  االجتنععاع  للننععو طبيعيععة وعلععل قععوانني لوجععود اإلنسععان  الععوع  رائععد

 ...والسياس 
  جلس اتيان يعت ه الذ  رشد، اب  لدى األقصى يدها العقالنية املغامر، وبلغت

 .الوسيط رالعص يف العقالنية رسو 
 :فيها يقو  اليت الروم ، الدي  جال  موالنا أنشود، إى اإلهلامية الن عة ومست

  مسيحيا  لست أنا
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 يهوديا  ولست
 مسلنا  أو ج يا  ولست
 الغرب م  وال الشرق م  ولست
 البحر م  وال ال  م  ولست
 وايدا  أنشد أني
 وايدا  وأرى
 وايدا  وأدعو
 التبععاه  أو ثقافععة، متجيععد أو بععدي ، التسععبي  ءهععيال مجيعع  ذكععر معع  نقصععد وال
 . املعرفة م  معني منهج  مبوقف اإلشاد، نعي اولكنن حبضار،،

 وجوهرنعا  وذاتنعا  موقفنعا  نغعري  أن دون ذكرنعاه  معا  كعل  مع   وتفاعلنعا  توجهنعا  ويبقى
 .اهلل بويدانية وإمياننا
 القعرنني  بعني  معا  اإلسعالم  جتعدد  عع   املسعيو   هعو  املتجعدد  املتضعام   املوقف هذا
 عشعر  الراب  القرن م  اإلسالم سبات ع  املسيو  هو تركه عشر،وكان والراب  الساب 
 منعذ  اإلسالم  الفكر حترك ع  املسيولة ه  إليه فالعود، ثم وم  عشر، التاس  يتى
 .اليوم يتى عشر التاس  القرن بداية

 مع   والتحعاور  التفاععل،  آفعاق  لإلسالم وطرقها املعرفة مناهج تعدد فت  لقد أجل
 التصعوف  م  التكاشف أفق اإلهلام ، الطريق له ففت  وثقافاته، الوسيط العصر أديان

 .اجلديد واألفالطون  والشرق  املسيح 
 الرياضعيات  ومع   اليونانيعة  الفلسعفة  مع   التواصعل  أفعق  العقالنع   الطريق له وفت 

 الثقافعات  مجيع   علعوم و اليونعان  علوم م  التباد  آفاق املاليظة طريق له اهلندية،وفت 
 أفععق اجلنععايل التععذوق طريععق لععه فععت  كنععا املسععلنون، دخلععها الععيت الععبالد يف السععائد،
 والفنعون  األديعان  ثقافعة  ذلع   كعل  مع   نشع   ييع   وفنوهنا، البالد هذه آداب م  التناج 

 أ  اخلالقعة،  الذاتيعة  اإلسالم رو  ع  مع ، ذل  م  وظلت اإلسالم، معها تفاعل اليت
 (1).الذات  التحرر بني السرمد  تواصلال رو  ع 
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 وشريطة اآلخري ، م  التحررية معركة يف سينتصر املعاصر اإلسالم أن ش  وال
 وأخطعر  وأشعد  أعسعر  العذات  علعى  االنتصعار  نفسعه،  م  التحررية معركته يف ينتصر أن
 خعروجهم  بععد  معه ولق قولعه  يف الرسعو   يعاه إ علننعا  معا  وهعذا  الغعري،  علعى  االنتصعار  م 

 فسع لوه،  ،«األكع   اجلهعاد  إى األصعغر  اجلهاد م  عدنا»: عسكرية موقعة م  ي مظفر
 السعنو  يف هعو  هنعا  العذات  علعى  واالنتصعار  ،«النف  جهاد»: فقا  اجلهاد، هذا هو وما

 يركعة  ع  انقطاعا  ذل  يعي أن بدون التارخيية، الذات فوق احلقيقية اإلهلية بالذات
 .وتقدما  خلقا  املتدفقة اإلنسانية التاريخ

 إال اهلل ألوهية تكون ال أنه وندرك نع  أن ذاته على اإلنسان النتصار مظهر وأو 
 واإلسععالم  املسععيح  واجبنععا أن ذلعع  معع  ويسععتخلص اإلنسععان، إنسععانية تكععون ييعع 
 لنحععرر بععل فحسعع ، واملسععلم املسععيح  إنسععانية حقععقنل ال ،معععا  نتعععاون أن هععو األو ،

 .نسانإ كل إنسانية ونذوق ولنبارك

 غعار  يف العبعاد،  مع   التحعو   إى دععاه  ييننا الواج ، هبذا الرسو  اهلل ذكر وقد
 الرومعع  الععدي  جععال  موالنععا وتصععور اإلنسععان، خععالص سععبيل يف اجلهععاد إى يععراء،
 :اهلل له فيقو  الدعو،، هذه يو  اهلل م  يوار يف حمندا 

 هعو  ما يارب»: رسو ال ف جابه ،«املستقيم الصراط واهدهم وانذرهم الناس اد »
 يعا  جتع    ال: اهلل عليه فرد الناس، أي  ال إني.. عن ؟ لتقصيي اقرتفته الذ  الذن 
 هععذا منعع  أطلعع  كنععت وإذا بالنععاس، االهتنععام اآلن يتععى منعع  أطلعع  م ألنععي حمنععد
 مقدار وال خيف ل  تعلق  فإن هبم تعي وييننا مع ، دائنا  ستظل فإن  اآلن، الطل 
 اهلل مع   احلع   التواصعل  هعذا  يف والرسو  «ب  متصالا ستظل فإن  فعلت، ومهنا ذر،،
 هذا أمانة وليست إنسان، لكل األسو، هو بل مسلم، كل قدو، هو اإلنسان خري أجل م 

 مجيعع  شعع ن هععو بععل ويععده، املسععلم شعع ن منععه ينبثععق الععذ  اخلععالص ولععي  التواصععل،
 .البشر

 سععور، يف اللععب  حيتنععل ال هوجعع علععى املععيمنني جلنيعع  هععذا اهلل وعععد جععاء وقععد
 آمعع  مع   والنصعارى  والصعائبني  هعادوا  والعذي   آمنعوا  العذي   إن»: تععاى  قولعه  يف املائعد، 
 .«حي نون هم وال عليهم خوف فال صاحلا  وعنل اآلخر واليوم باهلل
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 الديانعععة العععديانات، هعععذه مقدمعععة ويف األخعععرى العععديانات مععع  السعععليم املوقعععف
 الععرب،  املسعيحيني  ألن بعل  الصعرف،  اجملعرد،  الناييعة  مع   هعذا  قولنا ولي  املسيحية،
 .احلقة العروبة بناء يف فعالة مساهة ساهوا

 الكلنعات  تلع   إى املسي  السيد أبناء بعض إى -بدء ذ  باد – فلنض  هذا وم 
 .عنهم تصدر اليت اإلنسانية جتاه احلنينة الدافئة

 وجهها «اجلارون م  فال » له كتاب آخر يف ماريتان جاك املسيح  احلكيم يقو 
 لقعد ...»: فيهعا  جعاء  وقعد  ،مععا   واملسعيحيني  للنسلنني نداء تصل  وه  املسيحيني، إى

 ملععا منععا تطلعععا  بععل عليععه هععم ملععا منععا تقععديرا  ال... اآلن يتععى املسععيحيني غععري أيببنععا
 امبع  حنبعهم  جيعلنعا ... اآلن يشعغلنا  العذ   الكعبري  البعاطي  التغري ولك .. إليه سيصريون

 الواجع   هعذا  إن نععم  «...نعودهم  أن األوى احملبة واجبنا علينا يفرض وكبشر عليه هم
 يف هععو إنسعان  كعل  ألن إنسععان، هعو  ييع   معع  إنسعان  كعل  حنعع  أن علينعا  يفعرض  اإلهلع  
 .الكون يف اهلل خليفة اإلسالم  معناه يف وهو اهلل، صور، على خملوق املسيح  معناه

 يقععو  مسيعع  هوسععنت الععدكتور ل وفسععورا الرويعع  للناسعع  مطععو  يععدي  ويف
 :املذكور

 معع  والتحععاور التفاعععل سععبيل اإلسععالم أمعام  يفععت  الععذ  املنععهج  التجععدد هعذا  إن
 اخلطععو، هععو– احلععدي  العععام شعععوب مجيعع  معع  اخلععالق اخلععري العععام معععارف مجيعع 

 ىيبقع  أن يسعتطي   كائ  م  هناك فلي  الذات ، التجدد يتطلبها اليت األوى األساسية
 شعر   املسعلم  اعتقعاد  يف هعو  اإلسعالم  ولكع   انعع ا ،  أو تقوقع   يعا   يف يياتيا  أو فكريا 
 يتغري، وال يبقى تنظينا  واحليا، الفكر قواعد جلني  منظم شر  وهو هنج، هو ما بقدر
 معع  اإلبععداع  التكيععف وبععني املسععلم بععني يععائالا لإلسععالم اخلععاطئ املفهععوم هععذا ويقععف

 اإلسعالم  قابليعة  رؤيعة  وبعني  املسعلم  غعري  بعني  يعائالا  ويقعف  ،احلعدي   التقدم مستل مات
 االجتعهاد،  إى اجلديعد،  النظعر،  تتحعتم  ولعذل   التكيعف،  هعذا  مثل على املسلنني وقدر،
 وموضععو  املسععلنني وغععري املسععلنني قبععل معع  الشععر  يف والتجععدد احلركععة مبععدأ وهععو

 اسععتنباط كيفيععة يتنععاو  فقهعع  أصععويل موضععو  ظععاهره يف هععو اإلسععالم يف االجتععهاد
 اإلسعالم،  بعرو   يتعلعق  ألنه ذل ، م  وأعنق أوس  يقيقته يف ولكنه الشرعية، األيكام
 ومكعان،  زمعان  كعل  يف املسعتجد،  وياجاتعه  املتغري،، اإلنسان أيوا  م  للتكيف وبقابليته
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 األزيل اهلل هعدى  بعه،  امليمنعون  يعتقد كنا يقا  فيكون القابلية، هذه لديه تكون أن فإما
 معا  مريلعة  يف وجعوده  غعرض  استنفد قد فيكون القابلية، هذه يفتقد أن وأما سان،لإلن
 أكثعر  أخعرى  بتعاليم اجلديد، املرايل يف يستهد  أن اإلنسان على ف صب  التاريخ، م 

 .اإلسالم تعاليم م  متطلبا ا على انطباقا 

 ويف اإلنسعانية،  ييعا،  مع   الراه  ظروف يف خاصة أهية املوضو  هذا ويكتس 
 املكتشععف الشع ء  يضععار، اليعوم  تعععيش فاإلنسعانية  املسععلنني، ييعا،  معع  احلعايل  الطعور 

 وجودهععا حلظععات معع  حلظععة كععل يف تبتععد  وتكععاد ،حمسوسععا  ريبيععا جت علنيععا  اكتشععافا 
 جتعاور  طريعق  يف الرائععة  العلنيعة  املغعامر،  هعذه  بفضعل  مندفععة  وهع   ،جديعدا   اكتشافا 
 .جديد، كواك  إى األرض

 هعذه  يف للنشعاركة  يتوصعلوا  أن هعو  ديعارهم  خمتلف يف للنسلنني ألك ا والتحد 
 الععيت للجناعععات حماكيععة أو ألسععالفها، مقلععد، مجاعععة معع  يتحولععوا ألن أ  املغععامر،،
 .الفت  هذا يف ومساهة مبتكر، مجاعة إى العلن ، الفت  إى سبقتها

 هلعم  يعتم  وهعل  بدونعه،  أو باإلسعالم  األساسع   التحعو   هعذا  للنسلنني يتحقق فهل
 إيديولوجيعععة أو جديعععد لعععدي  عنعععه باالنصعععراف أو املعععوروث، بالعععدي  اجلديعععد الفعععت 
 .(1)جديد،؟

 ومعا  اإلسعالم،  يف االجتعهاد  موضعو   لبح  التارخي  أو الوجود  السياق هو هذا
 ،بالواق  له عالقة ال ميتا  يرفيا  حبثا  يظل فإنه احل ، السياق هذا يف البح  جير م

 اإلشعاد،  وال خارقعة،  اجتهاديعة  قدر، م  ألسالفنا كان مبا التغي نظرنا يف املهم ولي 
 م  تقدير أبل  مقدر، الشرع  تراثنا فقينة لنا، خلفوها اليت الرائعة الشرعية بالثرو،
 .املسلنني وغري املسلنني م  موضوعية تارخيية دراسة درسوها الذي  مجي 

 جامعععة يف ألقاهععا حماضععرات يف اسععرتورو  ليععون الكونععت الصععدد هععذا يف يقععو 
 مع  ...» املنطقيعة  بنيتعه  ناييعة  مع   إليعه  نظرنعا  معا  إذا يبعدو  اإلسالم  الشر  إن: لندن
 اليت بالعقيد، سلننا فإذا هذا، عصرنا يتى الباي  إعجاب تستثري اليت الروائ ، أكنل
 السلسععلة يف مععا ثغععر، جنععد أن علينععا املتعععذر معع  أصععب  للرسععو ، الععوي  عليهععا يقععوم
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 مع   أو الشعكل   املنطعق  ناييعة  مع   سعواء  بصعحتها  حتعتف   العيت  القياسات م  الطويلة
 .العرب  النحو قواعد نايية

 الشعرقيون  العلنعاء  هعيالء  توصل فقد املنطق ، املصن  هذا حمتويات درست وإذا
 يقعوق  علعى  النص إى الكالمية، مبادئهم إى باالستناد التاس  القرن يف عاشوا الذي 

 الشخصعية  ويصعانة  الفرديعة،  باحلريعة  املتعلقعة  احلقوق م  عليه تشتنل مبا اإلنسان،
 أن بذل  وعنوا... التعاقد على مبنية ب هنا اخلالفة أو العليا السلطة ووصفوا وامللكية،
 حيعو   للحرب قانونا  ووضعوا ،أمينا  تطبيقا  شروطه تطبق م إذا لإللغاء قابل عقدها

 جتاهعه  حينعروا  أن األوى العامليعة  احلربرجا   ميك  ما ةالنبيل اإلنسانية التعاليم م 
 بعد إال مياثلها ما غربنا يعتند م املسلنني غري جتاه التسام  مباد  واعتندوا ،خجالا
 .(1)«...عام ألف

 فيه االجتهاد على تضف  اإلسالم ، للشر  خصائص على اوسرتورو  قو  ويد 
 اليععوم يعععرف مععا الفرديععة،أ  اإلنسععان قععوقي يتنععاو  الشععر  فهععذا األهيععة، معع  م يععدا 

 الععام،  القعانون  اليوم يعرف ما أو السلطة أو اخلالفة تنظيم ويتناو  اخلاص، بالقانون
 .الدويل بالقانون اليوم يعرف ما أو احلرب أيكام ويتناو 

 يقوقيععة قانونيععة نظععر، ليسععت ولكنععها شععاملة، نظععر، هعع  القععانون إى فيععه فععالنظر،
 يف الععرتادف جعاء  هنعا  ومع   خلقيعة،  ومبععاد  اعتقاديعة  مسعلنات  إى سعتند ت ولكنعها  صعرفة، 

 الشععريعة وصعف  وجعاء  والشعريعة،  العدي   بعني  أو والشعر   العدي   بعني  اإلسعالم   االصعطال  
 يف مععذكور سععالم حمنععد الععدكتور وصععفها واملعععامالت، والعبععادات االعتقععادات تشععنل ب هنععا
 ،(2)عنليععة وأيكععام عقليععة وأيكععام تقاديععةاع أيكععام ب هنععا «اإلسععالم  الفقععه مععدخل» كتابععه
 االعتقعاد  ومعرد  ودولعة،  ديع   ب نعه  اليعوم  بيننا الشائ  اإلسالم وصف الشنو  هذا م  ونش 
 :ونصها الودا  يجة يف حمند إى ن لت اليت القرآنية اآلية إى الشنو  هذا يف

 .«دينا  اإلسالم لكم ورضيت نعنيت عليكم وأمتنت دينكم لكم أكنلت اليوم»

                                                           
(1) Cunt leon ostrorg : the Angora reform ، 1927،p. 30 
 ،964 القعاهر،،  والنشعر،  للطباععة  القوميعة  العدار  اإلسعالم ،  الفقه مدخل: مدكور سام حمند. د (2)
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 خامتة

 احلكيم الذكر آيات استقرأنا تهطبيع ويرث واستجالء اإلنسان مفهوم الستجالء
 واالقتصادية واالجتناعية والدينية الكونية اإلنسان أبعاد إى وفرزها هاقيتتن وحماولة
 بالكون اإلنسان يقينه الذ  العالئق  البناء على أخص بوجه التحليل ورك نا والعاملية،
 .باإلنسانو وباخلالق

 يف هعامني  أمعري   إبعراز  علعى  يرتكع   األو  -أساسعيني  شاغلني يف وكدنا ترك  لقد
 ععع  تنبثععق بنععا خاصععة فلسععفة نكععون أن جهععة، معع  أردنععا إن لنععا، كععبري، فائععد، إبرازهععا
 إنسعاننا  نبي أن أخرى جهة م  أردنا وإن ، نفوسنا يف ومتجذر، مت صلة ةثقافي جذور

 الوجود  كياننا يف النابتة اجلوهرية املقومات أساس على نا وسلي مرك ا  بناء احلاضر
 .التارخي 

 تنصع   أن جيع   العيت  والطبيعيعة  األساسعية  الوجهعة  هع   اخللق فلسفة كانت لقد
 لبنعاء  ك سعاس  تعتنعد  ألن تصعل   دراسعتنا  ظهرت إذ األو  األمر لتحقيق جهودنا عليها

 .اخلاصة فلسفته

 املنطلعق  البعدء  منعذ  شكل الذ  الثنائ  املنحى وأهها بل األفكار تل  مقدمة ويف
 ثنائيععة» ففكععر، والروييععة املاديععة املسععتويات كععل وعلععى البحعع ، جوانعع  لكععل والقاعععد،
 أضعفى  العيت  الفكعر،  تلع   الثنعائ ،  للننحعى  اجلوهرية املضامني أهم إيدى ه  «اخللق
 ذاتية، مبي ات  وتتني تنفرد جعلها خاصا  طابعا  النبو  واحلدي  الكريم القرآن عليها
 .األخرى الفلسفات بقية م  وايد إطار يف العام التارخي  السياق يف تندرج كانت وإن

 وجذرية عنيقة آثارا  ترك ألنه التفرد أو اإلنفراد هبذا ننوه أن مبكان األهية وم 
 صعععيد معع  أكثععر علععى نفسععه ععع  ععع  إذ النبععو  احلععدي  يف اإلنسععان شخصععية علععى

 .والفعل  النفس و الفكر  كالصعيد

 تلع   مضعنون  بإجياز نلخص وأن بد ال والتني  التفرد ع  نتحدث أن وقبل ولك 
 بالويععد، وتفععرده طععرف يف اخلععالق اآللععة تضعع  ب هنععا القععو  إى نسععار  الععيت الفكععر،

 اإلنسعان  ظهعر  الكائنعات  إطعار  يف آخعر،  طعرق  يف كله املخلوق الكون تض  ثم واأللوهية،
 بععدي   تكوينه عنلية إبان ف عط  األخرى، الكائنات كل ع   يمت أنه إال خملوق ككائ 
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 علنعا   وايعد،  ببععد  األخرى الكائنات كل ظهرت بيننا «تراب » واآلخر «روي » أيدها
 .البعد هذا جبوهرية بينها نايف أساسا  ختتلف ب هنا

 كونيععة عنليععة نتععاج بوصععفه العععام حيتويععه خملععوق كععائ  فاإلنسععان لععذل  وتبعععا 
 الكععون  فالبعععد إذن ،ومفكععرا  عععاقالا كائنععا  بوصععفه العععام حيتععو  بععدوره وهععو وايععد،
 أيعد  وهعو – (1)«الرتاب» ألن وذل  لإلنسان، الذاتية التكوينية البنية م  ويتجذر يت صل
 .للعام التكوينية العناصر م  وجوهريا  أساسيا  عنصرا  يشكل -أبعاده

 يشعغله  العذ   احليع   هعو  احلنع   أو الصلصعا   أو الطعني  مع   صعن   العذ   فاجلسد
 الصعععور، خعععال  مععع  إال الععععام يف يكعععون أن «اإلنسعععان» يسععععه وال.. اإلنسعععان ويكونعععه

 والعيت  الععام،  منهم يت لف الذي  واألشخاص األشياء يدرك خالهلا م  اليت اجلسدية،
 الالزمععة الضععرورات إيععدى وهعع  وبينععهم، بينععه املتبععاد  التعع ثري يععتم أيضععا  خالهلععا معع 
 تكن  اإلنسان ماهية أن نسلم أننا يعي ال ذل  ولك  األرض، يف اخلالفة مبهنة امللقي
 يقيقيعة  صعلة  وجعود  علعى  نيكعد  أن ذلع   مع   القصعد  إمنعا  فحسع ،  «الرتاب » البعد يف

 بعدوره  فهعو  «الرويع   البععد  أ » لإلنسعان  اآلخعر  البععد  وأما والعام اإلنسان بني تربط
 مبثابععة  هععا اإلنسععان فبعععد ثععم ومعع  ،«اإللععه ىإ أ » أعلععى إى وينعع   اجلسععد ميععأل

 علععى إمععا بالتوجععه اختيععاره حيععدد بإرادتععه اإلنسععان وأن للرتقعع ، أو للرتسعع  «إمكانيععة»
 تبعيععة وحينععل بنفسععه مصععريه تقريععر ععع  مسععيو  يععر وهععو الرتسعع  إى وإمععا الرتقعع 
 تسعري  اليت رىاألخ الكائنات م  غريه وبني بينه نسو  أن مقبوال  دعي م وهكذا أفعاله،
 يتى االختيار يرية على بإرادته يقوى هو بيننا خالفه، على تقوى وال لطبيعتها وفقا 
 .اخلاصة طبيعته م  يتعارض ما االختيار يف كان وإن

 العيت  فعاإلراد،  اإلنسعان،  صعور،  منها تتشكل اليت املالم  وأهم أوى م  ذل  ولعل
 كعان  كنعا  الرويع ،  البعد بسب  -تقدنع ما وفق له أعطيت الكائنان بقية ع  هبا خص
 البعععد طبيعععة علععى الوقععوف أن وثانيععا  الغععرض، لععنف  والتفضععيل التكععريم أيضععا  لععه

 الداللععة ألن وذلعع  الصعععوبة، غايععة يف كععان وصععري  ياسععم بشععكل وحتديععده الرويعع 

                                                           
 اخلفععاء كشععف» اعيععلإمس العجلععون ، ،«تععراب معع  خلععق وآدم آدم بنععو النععاس»: «ص» الرسععو  قععا  (1)

 326 ص ،1922 الثان ، اجل ء القاهر،، القدس، مكتبة «األلباس وم يل
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 تععهقخل»ك الععدالالت، معع  غريهععا معع  القرآنيعة  اآليععة يف الععوارد، «رويعع  معع »  الظعاهر، 
 .أج اء لإلله كان إن اهلل ذات م  ج ء الروي  البعد أن تيكد «عنده وجدتي»و «بيد 

 اخللعق،  فحعوى  مع   تتععارض  كوهنعا  هعو  النتيجعة  بتل  ألخذا ع  أعاقنا الذ  إمنا
 العرو   أن وجعدنا  العنف   وخصعائص  العرو   خصائص بني مقارنة أجرينا أن بعد ويتى
 وامللنعوس  الظاهر احنيازنا قىأب مما بالنف ، تتوفر ال اليت اخلصائص ببعض يتصف

 .الداللة تل  إى

 والعيقني  بالثبعات  تتسعم  ال الداللعة  تلع   أن إى قادنعا  البحع   طريعق  علعى  التقدم ولك 
 اهلل م  فالدعو، وبالتايل إنسان، هو يي  م  إنسان كل يف موجود «روي  م » ألن وذل 
 .(1)الصاحلني ائهأولي م  وليا  لكونه بل «روي  م » فقط تليس «العبد» لعباده

 نسق على الصفات بإطار واإلله اإلنسان بني العالقة إدراج ميك  التوجه هذا ويف
 أن ميك  الذ  الرأ  أن إال ،«اهلل ب خالق وختلقوا»: قا  أنه «ص» الرسو  ع  رو  ما

 .«الفعل» طريق ع  يكون واإلله اإلنسان بني االتصا  أن هو الصواب إى األقرب يكون

 النبعو   للحعدي   وفقعا   ينفعذ  اليت بالذات التعبد  الفعل طريق ع  أكثر وبتحديد
 ت خعذ  باتعت  واإلله اإلنسان بني احلقيقية الصلة ب ن القو ، جني  وعليه، األرض، على
 .(2)األرض باجتاه تنازليا  منحا 

 أدنعى  يف األخري، تكون فعندما الفرد شخصية قوام فه  بالنف  يتعلق فينا وأما
 البعد ياجة» واللذ، الشهو، إى االندفا  قو، عليها تسيطر حبي  اإلنسانية مستويا ا
 بقعو،  املعرفعة  العنف   قعوى  إيعدى  أوصعاف  عليهعا  تنطبعق  يالعة  يف تكعون  فه  ،«الرتاب 

 .العاج  اإلنسان صور، تتنثل وفيها ،«اهلوى»

 العقعل  تعطعل  كهعذه  لشخصعية  التسعنية  إعطاء يف البار  التوفيق للنظر، والالفت
 وبت صيل واالحندار، الرتس  حنو انشداد يف أبقاها مما الفعل ع  متاما  فيها اإلراد،و

 الرتق  م  مريلة الشخصية تبل  ييننا أما متيي ، أ  دون احملرمات تفعل ف هنا أكثر
 اإلنسععان صععور، عندئعذ  فيهععا فتتنثعل  نفسععه حماسععبة مع   فيهععا اإلنسعان  يععتنك  حبيع  

                                                           
 214 ص الشريف النبو  احلدي  يف اإلنسان صور،: نود كامل. د (1)
 215 ص الشريف النبو  احلدي  يف اإلنسان صور،: نود كامل. د (2)
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 واحلععرام احلععال  بععني مييعع  فععاألو  واإلراد،، العقععل لبتشععغي تععتم فاحملاسععبة ،«التقعع »
 .«اهلوى» لقو، بلجنها االختيار هذا تنفذ واإلراد، ،للحال  اختياره ويرج 

 العيت  املريلعة  تلع   هع   بتطورهعا  الشخصعية  تبلغهعا  اليت األخري، املريلة أن ويبدو
 الشخصية هذه وتتنثل واإلراد،، العقل لسيطر، وهنائ  تام بشكل «اهلوى» فيها ختض 
 .(1)الشريعة حبدود نفسه قهر الذ  العقالن  أ  «الكي » اإلنسان بصور،

 احلععدي  رمسهععا الععيت اإلنسععانية الشخصععية يف البععارز امللنعع  هععو «إذن» فالعقععل
 عليعه  واملععو   واإلدراك بعالوع   يتصعف  العذ   اإلنسعان  يف العذات   العنصر فهو النبو ،
 ويف التبعيعة،  عليعه  تلقعى  معا  بقعدر  العوع   مع   ظهعر ي معا  فبقعدر  الناس، وأمام اهلل أمام
 ويعفعى  لعذل   تبععا   تعتغري  فعالروابط  معا،  خبلل يصاب أو الوع  فيه يتعطل الذ  احلا 
 والععوهم والباطععل احلععق بععني التنييعع  علععى القععدر، يفقععد ألنععه املسععيوليات كافععة معع 

 .والنسيب املطلق وبني واحلقيقة

 هو يي  م  «العقل» إى يتطرق م لنيبا أن ه  بالذكر جدير، ماليظة وهنال 
 أ  العقلعع  العنععل إى التطععرق معع  أكثععر املقابععل، ولكنععه،يف نععدر، مععا إال ووجععود، ماهيععة
 أن وهعع  هامععة، نتيجععة يتضععن  وهععذا العلععم، بنععور يكععون العقععل إييععاء اعتعع  العلععم،

 جيع   وتتطعور  ترقع   فلكع   وأساسعها  جوهرهعا  العقعل  شعكل  العيت  اإلنسانية الشخصية
 العلعم  ماهيعة  عع   البحع   بعات  املنطلعق  هعذا  وم  واملعرفة، بالعلم وإغنائه العقل طويرت

 ع  بالكشف ش  وال سيسهم ذل  ع  والكشف األهية، بال  أمرا  وديناميته وأهيته
 املنطق يي  فن  اخلاصة، وطبيعته اخلاص منطقه للعلم إذ وأهيته، اإلنسان يقيقة
 يتعلععق فينععا وأمععا إنسععان ، اجتععاه يف بععاألمور دفعععت الععيت «العقالنيععة»ب متثععل اخلععاص
 رؤيعة  عع   فضعالا  الدينيعة  مقعي وال املفعاهيم  تضننت إذ بالشنولية تتصف فه  بطبيعته
 فاضعالا  إنسانا  أ  صور ا على إنسانا  فجعلته الفرد ذاتية يف انصهرت للكون، خاصة
 .اإلنسان يف ومرك يته العلم أهية يع 

 اجلوهريععة أهيتععه لععه فكالهععا والععرو ، اجلسععد معع  ركعع م احلقيقععة يف واإلنسععان
 (1)-مارسععيل تعععبري يععد علععى– املتجسععد اإلنسععان أو «الطععيي» فالبعععد املتحععد، الكععل داخععل

                                                           
 215 ص: السابق املرج  (1)
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 وال والعععام، اإلنسعان  بعني  اجلوهريعة  الصعلة  ييكعد  العععام يف الكائنعات  مع   جع ء  هعو  والعذ  
 وداخعل  الععام،  يف إال وجعوده  يصع   ال وأبععاده  بتكوينعه  اإلنسعان  أن قلنا إذا الصواب جنان 
 .(2)وممثله اهلل خليفة فهو: الكونية الكائنات بني مرك ية مكانة اإلنسان حيتل الوجود هذا

 املعرفعة  إى منعها  االنتقعا   ثعم  ومع   واليتوائها هبا لإلياطة الكائنات يت مل أن وعليه
 مع   أكثعر  يف العديي  بالبععد  ثرويتع   بل يرتبط، الكون  البعد إن القو  أمكننا هنا وم  اإلله،
 وانطالقعا   اخللعق  فلسفة إطار ضن  العريضة خطوطها رمست باإلله اإلنسان فصلة وجه،
 «أنطولوجيعا  » وجوديعا   يقعرتب  ال اإلنسعان  أن وعرضعها  حتليلعها  لنعا  إبعان  لنا أتض  اليت منه،
 ييعع  معع  انععه إال «الععذات» ييعع  معع  باملفارقععة لنفسععه األخععري هععذا ايععتف  لقععد اإللععه معع 

 مع   الوجعود  يف يظهعر  واإللعه  اإلنسعان،  داخل وخباصة الوجود كل يف موجود والفعل الت ثري
 بعني  القعاط   النعهائ   فالفصعل  لعذا  ،«سعنته » خال  م  إسالم  باصطال  أو ،(3)فعله خال 
 مع   صع   قعد  كعان  وإن الفععل،  ييع   مع   يص  ال آخر جان  م  وخملوقاته جان  م  اإلله
 أساسععية مكانععة بايتاللععه املنظععور هلععذا وفقععا  خععاص بشععكل اإلنسععان ويعع ز الععذات ييعع 

 .األرض يف اخلالفة يف تتنثل وه  العام هذا يف وجوهرية

 ب نه نفسيا  اإلنسان تعبئة أوهلنا هامني أمري  الصدد هبذا البح  لنا أظهر ولقد
 إلرادتعه  فيهعا  مبعا  الطبيعة تسخري وثانيهنا الكائنات، بقية ع  اإلله م  ومفضل مكرم

 .هبا واالنتفا  اخلالفة حتقيق م  ليتنك 

 املسعلم  اإلنسعان  موقف لتصحي  النظر إعاد، جي  بتاالث املوقف هذا ضوء على
 معع  الكععثري إى يفتقععر سععليب موقععف إى عليععه طععرأت الععيت املععتغريات ععع  حتععو  الععذ 

 األرض ععع  الصععلة مقطوعععة اإلهليععة الععذات إى النظععر معع  فبععدال  وييويتععه، أصععالته
 واتكاليعة،  واستسعالم  عجع   مع   إلعه  تيد  وما فحس ، باأللفاظ منها التقرب وحماولة

                                                                                                                                              
 ععام » جملعة  مع   فعياد،  زكريعا . د ومراجععة  الفتعا ،  عبعد  إمعام . د مجةتر «الوجودية» جون ماكور ، (1)

 1982 واخلنسون،تشري  الثام  العدد الكويت، واآلداب والفنون للثقافة الوطي اجملل  «املعرف
 ابع   «تعنلعون  كيعف  فينظعر  فيهعا  مسعتخلفكم  اهلل وإن ضعر،، خ يلعو،  الدنيا إن»: «ص» الرسو  قا  (2)

 18 ص ، األو  اجل ء ،«التاريخ يف الكامل» عل ، األثري،
 والنشعر،  للطباععة  التنعوير  دار ،«املعاصعر  فكرنعا  يف» ميلفعه  يف املعطيعات  نفع   أورد يس ، ينف ، (3)

 1981األوى، الطبعة بريوت
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 بعدور  القيعام  طريعق  عع   إليعه  والتقعرب  واألرض العذات  بعني  اإلهلع   الفععل  إبعراز  يتوج 
 بعه،  ويتع ثر  الكعون   بالبععد  يرتبط الديي البعد أن وكنا األرض، يف به املنوطة اخلالفة

 الصعحي   مع   بات يتى والصالت، الروابط ب وثق االجتناع  عدبالب أيضا  يرتبط فهو
 لعذا  االجتنعاع ،  البععد  تفريععات  لكعل  والقاععد،  املنطلعق  يشعكل  العديي  البعد إن القو 

 مع   إليهعا  ينظعر  يععد  م عنعها،  تنشع   مشاكل م  هبا حييط وما االجتناعية فالعالقات
 احلقيقة ع  كثريا  نبتعد ال وقد األخالق، ويف الذات يف تتجذر يي  م  بل ه ، يي 
 .األمري  هذي  لتحقيق ب غلبيته ينص  الديي البعد إن قلنا إذا

 أهنععا إال.. باإللععه اإلنسععان صععلة متثععل األسععاس يف وهعع  العبععاد،، يف ذلعع  ولنععرى
 ش ، وال وهذا باإلنسان، اإلنسان لعالقة صاحلا  إطارا  شكل اجتناعيا  جانبا  تضننت
 الرويع   للبععد  باسعتنرار  تنحعاز  كانعت  وإن -والعرتاب  العرو  – ناإلنسعا  بعد  م  يتسق

 تتعوز   بعل  خعاص،  نشعاط  ويف خعاص  وقت واإلنسان اإلله بني تتم ال هلذا وه  بالذات،
 .(1)اخلاصة العبادات ذل  م  يستثنى وال اإلنسانية، النشاطات كافة على

 هعو  العذ   باإلله لإلميان العنل  املظهر متثل واخلاصة العامة بنوعيها العباد، إن
 كنعا – يتععداه  بعل  اإلنسعان ،  النشعاط  كافعة  ليغطع   بعدوره  ميتعد  والذ  ،(2)«القل  فعل»

 والعنل والقو  اإلميان استقامة بني اجلوهر  فالربط البشرية الذات عنق إى -رأينا
 موضعو   أن أيضعا   ومعنعاه  يبعا،  سعلوك   يف اإلميانية احلقيقة تص  أن معناه ،(3)والنية
 .اإلهل  الفعل تنفيذ هو اإلميان

                                                           
 217 ص الشريف النبو  احلدي  يف اإلنسان صور،: نود كامل. د (1)
 11 ص األو  اجل ء ، ار البخ «قلوبكم كسبت مبا يياخذكم...»: تعاى قا  (2)
 ص األو ، اجلع ء  البخعار ،  «..نعوى  معا  امعرء  لكعل  وإمنعا  بالنيات األعنا  إمنا»: «ص» الرسو  قا  (3)

31 
 والقعو   اإلميعان  يسعتقيم  وال بالعنعل،  إال والقعو   اإلميعان  يسعتقيم  وال بالقو ، إال اإلميان يستقيم وال»

 الثانيعة،  الطبعة اإلسالم ، املكت  «اإلميان» تينية، اب  اإلسالم، شيخ «للسنة موافقة بنية إال والعنل
 280 ص
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 وايعد  إطعار  يف نعدرجها  أن مقبعوال   يععد  م حبيع   هبا واخلاص احملدد، الصلة إن
 .(1)الفلسفة تاريخ ع  الفالسفة عليها تعاق  اليت الثنائية فكر، م 

 خعريا   بنعاءا   بناءه يعي النبو  احلدي  يف بالنية العنل ربط ب ن ننو أن بنا وجيدر
 ممعا  وهعذا  االجتنعاع ،  البععد  إى الفرد  لبعدا جتاوز يف هلا وفقا  وإخراجه ،أخالقيا 
 احلكعم  ميكع   فعال  عليعه،  وبنعاء  للفععل،  كننطلقعات  والنيعة  اإلميعان  وأصعالة  أهيعة  ييكد
 الفاععل  ماليظة م  بد ال بل فقط، للجني  ونافعا  مفيدا  كان إذا باخلريية الفعل على

 مع   تنطلعق  دوافععه  كانعت  فعإذا  إليهعا،  يهعدف  اليت والغاية دوافعه، ع  والكشف بالذات
 بعداف   صعادرا   الفععل  كعان  إذا أمعا  وصعاليه،  الفععل  ونفعذ  خعري،،  والغاية الروي ، البعد
 .للناس منفعة أدى وإن يتى خريا  فعالا يعد ال فإنه شخصية، ملآرب أو الرياء

 أيععدها: بعععدي  ذو اإلنسععان  الفعععل أن وهعع  نتيجععة يتضععن  ذاتععه حبععد وهععذا
 .اجتناع  واآلخر ،«روي » و معن

 إى التكوينيعة  النظعر،  مع   متوافقعة  جعاءت  الفعل إى هذه احلدي  نظر، أن واملالي 
 للبععد  ظعاهرا   احنيعازا   اإلنسعان  يف وجعدنا  وكنعا  ،معنا مر كنا بعدي  ذو هو والذ  اإلنسان
 ،«الرويع  » املعنعو   للبععد  طعاهر  فاالحنيعاز  الفععل،  يف كعذل   الرتابع ،  البععد  علعى  الروي 
 إى يتعععداه بععل فقععط، االحنيععاز علععى يقتصععر ال األمععر أن والواقعع ، االجتنععاع  البعععد علععى
 للحعدي  » ووفقعا   الفععل،  مسار يف أم اإلنسان داخل أكان سواء وتطوره الروي  البعد يركة
 ومعرفتعه،  باإللعه  اإلميعان  مثعرات  مع   مثعر،  هع   املتصعاعد،  الرويع   البعد فحركة ،«النبو 
 وههنعا  ،معا  البعدي  لعنله يضن  أن على القادر الوييد هو «الصاح» امليم  نسانفاإل لذا
 احلععدي » عليهععا بععي الععيت واألطععر القواعععد لكافععة األساسععية البنيععة يقيقععة جبععالء تعع ز

 بقاععد،  جتسعدت  العيت  البنيعة  تلع   وبعاهلل،  بعالكون  عالقتعه  يف اإلنسعان  إى نظرتعه  «النبو 
 .الصاح اخلري إنساهنا صور، -ذاته الوقت يف– زتأبر واليت والصال  اخلري

 بعه،  اإلميعان  باإللعه  االرتباط حيدثه الذ  اإلجياب  األثر أن نرى أخرى زاوية وم 
 يعطيععه حبيعع  الكونيععة بالكائنععات عالقتععه تتبعد   جرائععه معع  والععذ  املععيم  وضععية  يف

                                                           
 سعلم نا بالقعدي   ممعثالا  املسعيح   والفكعر  «والفعاراب   الكند ،» اإلسالم  الفكر يف الثنائية نقصد (1)

 218 ص السابق، املرج : نود كامل. د األكويي، توما والقدي 
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 احلضعر،  مع   وععا  ن «للعذات » يضعن   األثعر  ذلع   إن مهعا،  التعامعل  يرية يف أك  إمكانية
 .اخلاص الكيان أو اخلاص الوجود أو اخلاصة

 هععذا وترسععخ تيكععد احملععض التعبععد  جانبععها يف وخباصععة العبععادات وممارسععة
 .«للذات» اخلاص الوجود

 ولكع   ،«العذات » علعى  فرض آخر قيد وك نه يبدو ذاته، حبد االرتباط هذا أن غري
 االرتبععاط يعععي باإللععه االرتبععاط أن إى أوصععلنا ذلعع  السععتجالء أجرينععاه الععذ  البحعع 
 ال العذ   حتقيقهعا  سعبيل  يف سعع   هعو  «اإللعه  أ » حنعوه  اإلنسان وسع  «القيم» بويد،
 منعها  واخلعالص  الفعرد  يف واملضعاد،  السعلبية  الن ععات  لكعل  احلقيق  بالتصد  إال يتم

 احملتععوى تغععيري وهعع  هامععة نتيجععة يتضععن  ذاتععه حبععد وهععذا حملععها، القععيم تلعع  لتحععل
 .له الذات  البناء عنلية إجناز أوض ، بتعبري أو لإلنسان، ل الداخ

 هعذا  وترسعيخ  تثبيعت  يف اإلنسعان،  هبعا  يقعوم  ممارسات بوصفها العبادات، وتسهم
 أكثعر  أو »قينعة » تغعرس  العبعادات  مع   عباد، كل ب ن التنويه م  للفرد، الداخل  احملتوى

 فيهعا  بعل  فحسع ،  ذاتيعة  ليسعت  «القعيم » تلع   أن إى نشعري  أن بنعا  وجيدر البناء هذا يف
 ربععط ذلعع  كععل إى أضععفنا فععإذا اجلناعععة، صععال، يف ظهععر كنععا كععبري اجتنععاع  جانعع 
 األثععر أن الفععور علععى أدركنععا ،(1)اإلميععان نطععاق وتوسععي  باحليععا،، العععام بععاملعنى العبععاد،
 عنلعه  يرتفع   العذ   الصعاح  اإلنسعان  بنعاء  هعو  الفرد على العباد، حتدثه الذ  احلقيق 

 .أخرى جهة م  اجملتن  خدمة يف ويص  جهة، م  أعلى إى

 يقععدر احلععدي  نظععر وجهععة  معع اإلنسععان أن البحعع  هععذا خععال  معع  لنععا واتضعع 
 بعتغري  تعتغري  ال ثابتعة  وهع   ،«رويع   مع  ..» بفضعل  له أعطيت اليت تل  أوهلنا: بقينتني
 قينتعه  وثانيهنعا  كإنسعان،  قينتعه  وهع   تبعديل،  أو تععديل  أ  عليهعا  يدخل وال الظروف،
 يععي  مما فيها، يعيش اليت االجتناعية العالئق لننط تبعا  تتغري وه  اجتناع  ككائ 
 واآلخعر  كإنسعان،  كيانعه  حيعدد  ثابت األو : أساسيني عنصري  م  ترتك  شخصيته أن

 بني التفاضل أقر االجتناع  البعد هذا داخل وأن اجتناع ، ككائ  قينته حيدد متغري

                                                           
 «الصعحي  » البخعار   «اإلميعان  مع   شععبة  ءحليعا وا شععبة  وستون بض  اإلميان»: «ص» الرسو  قا  (1)

 .9 ص ،1اجل ء سابق، مرج 
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  غرسها العبادات استهدفت اليت اجلوهرية الفضيلة تل  ،«قوىالت» قوامه والذ  الناس
 شخصعيته  تقعويم  يف األهيعة  بالغعة  نتعائج  م  ذل  يستتب  وما للفرد، الذات  البناء يف

 شق  فاجر وآخر اهلل، على كريم تق  بر: اثنان الناس»: «ص» يقو  ذل  ويف وسلوكه،
 .«...اهلل على هني

 الذاتيعة  األبنية شكلت للنجتن  العالئق  البناء داخل أو االجتناع  البعد وداخل
 إى أضعف  مميع ،  خلقع   مبيسعم  ومستعه  العيت  اجملتنع   لنشعوء  أساسيا  منطلقا  لألفراد
 االجتناعيععة العالقععات بنععاء يف خاصععة أهيععة وإعطائهععا الدينيععة الفكععر، إدخععا  ذلعع 

 .عامة بصفة واألسرية خاصة، بصفة ال وجية كالعالئق منها، األولية وخباصة

 اخلععري قاععد،  علعى  االقتصعادية  العالئعق  تشعكلت  وضعننه  االجتنعاع   اإلطعار  ويف
 كافعة  ووفقعه  فيعه  تعتم  الذ  العام، اإلطار البدء منذ يددت اليت القاعد، تل  والصال 
 املعآزم  إى أدت العيت  هع   االقتصعادية  االنطالقعة  هعذه  تكعون  وقعد  االقتصعادية،  العالئعق 

 أسهنت اليت ه  وأهنا كنا ،«الربا» مبن  اإلسالم   االصطال يعرف ما أو االقتصاد 
 .االجتناع  املوقف يل يف

 بفلسعفة  أمسينعاه  العذ   أو «املعا  » مع   اخلعاص  املوقعف  كعان   األخري هذا وملعاجلة
 .املا 

 ال وهنعا  هبا، االنتفا  حبق لإلنسان وأقر ويده، هلل كلها «الثرو،» جعل املوقف هذا إن
 هعذا  يف وتعدخل  املنفعق،  بالعنعل  منعوط  هعذا  االنتفعا   يق أن على واإلحلا  التشديد م  بد

 «احلععدي » أن يتععى ،(1)أيياهععا ملعع  فهعع  اإلنسععان، متععا  رمصععد بوصععفها األرض النطععاق
 حمععدد،، زمنيععة فععرت، اإلهععا  جتععاوز ذا لغععريه هلا،وإعطائهععا املهنععل معع  بانت اعهععا يوصعع 
 علعى  توزيعهعا  إى بإحلعا   يدعو «ص» فالرسو  األموا ، فضو  إى بالنسبة الش ن وكذل 
 كنعع » حتععريم أعلعع  يتععى املوقععف هععذا معع  صعععد ثععم إليهععا، حمتععاج وهععو عنععده مععا  ال معع 

 ينعوب  مع   أو اخلليفعة  إى الصري  األمر إعطاء م  شديد، بعذب مكتن يها وتوعد «األموا 
 .اآلخري  حلقوق ضنانا  ذل  يف رأى إذا األموا  مبصادر، عنه

                                                           
 ص ،3 اجلع ء  سعابق،  مرجع   «السعن  » الرتمعذ ،  «له فه  ميتة أرضا  أييا م »: «ص» الرسو  قا  (1)

 267 ص ،2 اجل ء ، سابق مرج  «السن » م راالد: و ،662
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 عنعد  تقعف  وإمنعا  مطلقعة،  ليسعت  االقتصعاد   العنعل  ممارسعة  ريةفح عليه، وبناء
 .للناس العامة املنفعة على واحلفاظ اآلخري  األفراد ضنان متطلبات

 ،واجبعا   وجعلعه  العبعاد،  مرتبعة  إى العنل قينة م  رف  «ص»الرسو  أن واملالي 
 أسعاس  «العنعل » كعون  إى إضعافة  ،«يعده  عنعل  مع   ي كعل  كان داود النيب ب ن ذل  ودعم»

 لفكعر،  معاجلتنعا  إبان افرتضناه ما صحة امليكد يكم يف بات لذل  وتبعا  االنتفا ، يق
 جامععدا  سععلبيا  يكععون ال أن ينبغعع  األرض معع  املسععلم اإلنسععان موقععف أن معع  الثنائيععة
 فيهعا  يعنعل  أن األرض، يف اهلل خليفعة  وهعو  عليعه،  بعل  والقعدر،  الظروف ينتظر وعاج ا 
 جعاء  العذ   املتسعو   قصة تندرج النطاق هذا ويف» العباد،، واج  ييد  وك نه إلييائها
 ط تحيل ف سا  ونله احلق، هذا إعطاءه «ص» الرسو  فرفض ال كا، م  يقه يطل 
 «منعوه أم أعطوه سواء الناس يس   أن م  له خري

 فنا احلاجات،، لتلبية الوييد، الوسيلة هو «العنل» بالواج  القيام كان إذا ولك 
 الرسعو   بنظعر  هعيالء  ياجعا م؟  تلبيعة  عع   عج وا -خمتلفة ولظروف– فراداأل مصري

 يقهعا  يم يع  الفئة هذه حمدود،، ألسباب إطالقا  العنل تستطي  ال األوى: فئتان «ص»
 جديد م  يدها لتطلق فائد، بدون القروض هلا فخصص الثانية الفئة أما ،«ال كا،» يف
 . واإلنتاج العنل يف

 إال مقبولععة، وجعلععها األذهععان إى فائععد، بععدون القععرض ،فكععر تقريعع  ميكعع  وال
 األساسع   املنطق جعلها اليت والصال  اخلري قاعد، أوال : التالية باألمور التذكري بإعاد،
 لعه  الصعاح  العنعل : ثالثعا   عليهعا،  وكيعل  واإلنسعان  ويعده  هلل كلعها  الثرو،: ثانيا  فعل، أل 

 .واجتناع  روي : بعدان

 واملقعرتض،  املقعرض  بعني  العالقعة  مصعدر  وك نه نفسه اإلله ريظه ذل  إى إضافة
 املعطيات هذه وكل اآلخر،، يف عليه ويثي  الدنيا يف يضاعفه الذ  وهو لإلله القرض
 املععيد  بصععور، األو  أظهععرت حبيعع  واملعععرتض، للنعععرض التكوينيععة الصععور، يف آثععرت

 .له قي وك نه الواج  هلذا القابل بصور، الثان  وأظهرت للواج ،

 «احلعدي  » باصعطال   يسعنى  معا  أو بفائعد،  القرض يرم ،أيضا  املنطلق هذا وم 
 م  الصاليية يكتس  ال املراب  فعنل املقرتض، لعنل استالبا  الفائد، واعت  «الربا»ب

 ذات يععو  يتنركعع  هععو وإمنععا األثععر، صععاليية أم الفاعععل صععاليية أكانععت سععواء بعديععه
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 بصعور،  احملتكعر  التعاجر  وصعور  االيتكار، من  أيضا  الوجهة هذه ويف بالصر ، مريضة
 .(1)«الساد » املريض

 يعض  فلقعد  حمعدد،،  أخالقيعة  قعيم  علعى  يرتكع   عنعل  هع   ييع   مع   التجعار،  أمعا 
 مراتعع  أعلععى يف األمععني الصععدوق التععاجر صععور، وأظهععر توسععيعها، إى ودعععا عليهععا،

 .اآلخر، يف اإلله عند ثواب وله اإلنسانية،

 ألن وذلعع  فيععه ورغعع  «ص» الرسععو  يععض فلقععد ال راععع ، نععلللع بالنسععبة أمععا
 ولععل  األخالقيعة،  املباد  م  يتوافق فيها العنل وألن احلال  الرزق مصدر ه  األرض
 التحليععل يف لنععا تععبني الععيت األرض كععراء قضععية هعع  اجملععا  هععذا يف أثععريت قضععية أهععم

 تواجععه الععيت اتالعقبعع إى جديععد، عقبععة يضععيف مععا وهععا ممنععو ، كراءهععا أن النععهائ 
 بكععراء السععنا  عععدم وإن ،اقتصععاديا  نظامععا  لنفسععه ييسعع  أن أراد إذا املسععلم اإلنسععان
 لتصب  العالئق تل  بتطور يسن  م ألنه وذل  بسيطة، ال راعية العالئق أبقى األرض
 لععذا متلعع ، وال تعنععل كععثري، وفئععة تعنععل وال متلعع  قليلععة فئععة جتععد حبيعع  تعقيععدا  أكثععر

 يععق علععى األمععني املنععتج اإلنسععان هعع  العالئععق تلعع  أبرز ععا الععيت وينيععةالتك فالصععور،
 .اجلناعة

 مرتبععة إى قينتععه معع  «ص» الرسععو  رفعع  «احلععريف» الصععناع  العنععل يف وكععذل 
 تتعلعق  هامعة  تغعريات  إيعداث  ذلع   وراء مع   يبغع   أنعه  باالستنتاج لنا مس  مما العباد،،
 بععني العنععا  مكانعة  معع  رفعع  جتنعاع  اال الصعععيد فعلععى والعنعا ،  العنععل أوضععا  بشع ن 

 وأعلع   واإلتقعان،  بعاجلود،  عناصعره  يعدد  العنعل  صعيد وعلى االجتناعية، التصنيفات
 هعذا  اسعتعنا   جعاز  إن– العنعل  بأربعا  مع   العنعا   عالقعة  بشع ن  أمعا  الغعش،  مع   تهت ئ

 ععرقهم،  جيعف  أن قبعل  أجعورهم  بعدف   جهعة  مع   توصع   ألهنعا  عادلة فكانت -املصطل 
 .طاقتهم فوق حتنيلهم بعدم رىأخ جهة وم 

                                                           
 ال بيعد   «فعر   أغالها وإن ي ن، ألسعارا اهلل أرخص إن احملتكر، العبد بئ »: «ص» الرسو  قا  (1)

 .«..الوصو  تيسري» الشافع ،
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 وأصعحاب  العنعا   بعني  العالئعق  خعال   مع   لنعا  تظهعر  العيت  التكوينية فالصور، لذا
 أخعرى  جهعة  ومع   العنعل،  بصعاي   املتنثعل  الععاد   اإلنسان صور، جان  م  ه  العنل
 .بالعامل املتنثلة األمني احملرتف اإلنسان صور،

 وحتليلنععا بنفسععه، قادهععا الععيت اتللغعع و عرضععنا بعععد إليععه توصععلنا مععا ذلعع  علععى زد
 وكعل  احلعرب،  يف رغبعة  ععدم  يبعد   كعان  أنه م  السرايا، أمراء هبا زود اليت الوصايا لبعض
 أن إى ،«..قععو، معع  اسععتطعتم مععا هلععم وأعععدوا» القرآنعع  باملبععدأ يعنععل كععان أنععه األمععر يف مععا

 .له مانعا  مالاعا كثري، أييان يف يشكل بل اجلهاد إعالن بالضرور، هو لي  االستعداد
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