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1القيم بين الرؤية اإلسالمية والرؤية الغربية في المنهج المعرفي القرآني


 طه جابر العلواني.

 

 :  المقدمة

د ذلك الشيء و٩نعلو ٗنع قيمة، وقيمة الشيء ما يقوَّـ الشيء بو، وقيامو بشيء ما يسدّ  «القيم»كلمة 
؛  وىنا يصبح جذر الكلمة ذا شعب عديدة .أو يقـو غًنه عليو أو يستند إليوقائًما ُنيث ٬نكن أف يقـو بغًنه 

َواَل تُػْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِِّت َجَعَل اللَُّو َلُكْم ِقَياًما :   فاٞناؿ جعلو ا قياًما تقـو بو اٜنياة، قاؿ تعاىل
ٌم يقـو على غًنه بالتسديد (، والدين قيّ ٘:   )النساء َواْرزُُقوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا َٟنُْم قَػْواًل َمْعُروًفا

ِديًنا ِقَيًما مّْلََّة ِإبْػرَاِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَف ِمَن :   واإلصبلح، وتقومي االعوجاج، واٟنداية وما إىل ذلك قاؿ تعاىل
 .(ٔٙٔ:   )األنعاـ اْلُمْشرِِكٌنَ 

يمها الِت تقـو ّٔا، وال قواـ ة قِ مَّ فلؤلٌ ؛  ةويف الوقت نفسو ٕنتد جذور الكلمة لتشمل جوانب اٜنياة اٞنختلف
ْنعل منها مفهوًما بكل هتا اوإ٪ناءوظبلؿ الكلمة  .قيم، ولؤلخبلؽ قيم، وللسياسة قيملؤلُّمة إال ّٔا، وللبشرية 

 .ومتعلَّقاهتا تفرعاتو

الشيء أي ُتربّز ة فذلك يعين أهنا ٣نا يقوَّـ بو ذلك ة أو دينيّ ة أو تربويّ ىذه قيمة سياسيّ :   فحٌن نقوؿ
فهي تدخل يف حقيقة الشيء وتنعكس  .و اعوجاجو كذلك إذا ماؿ أو ا٥نرؼة ويقوَّـ بة أو معنويَّ قيمتو ماديَّ 

 .ومتعّلقاتو وجزئيّاتو ةيَّ على سائر أعراضو الذات

                                                           
1
 . لكي تن إلغاء الوحاضزة لبلِا بيْم. 0212فبزايز  6االفتتاحيت لذّرة المين، هزكز الحضارة للذراساث السياسيت، الماُزة  الوحاضزة 
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الِت تؤدي وظائفها يف سائر جوانب اٜنياة، ونظمها :  ة، فالقيم اٞنطلقة ىيوالقيم مطلقة ونسبيّ 
 ا قيًما.لبشر توافقوا وتعارفوا على أناذىوكأّف ا وماهتا.ومنظ

 د.ة ىي الِت تؤدي وظائف القيمة أو )الِقواـ( يف جانب ١ندَّ ة أو اٛنزئيّ والقيم النسبيّ 

ة اٜنق واٟندى والتزكيَّ »من  وما إليها «اٝنًن واٜنق واٛنماؿ»ة مثل قيم يَّ والقيم اٞنطلقة مشرتكة بٌن البشر 
 .أو االختصاص َنانب معٌّن  ةة تأخذ حيزًا أقرب إىل اٝنصوصيَّ قيم النسبيَّ وال .«والعمراف

ا يسعى اٞنؤمنوف بتلك القيمة تفيد ما ٬نكن أف يُػّتخذ ىدفً  يف االستعماؿ القرآنّ  «القيم» ىنا يبدو أفَّ 
ة لك القيم واٞنتبنيَّ إىل ٓنقيقو، وىو يف الوقت نفسو تقـو عليو دعائم أخرى تتصل بتلك األمة أو اٛنهة اٞنلتزمة بت

على تلك القيم وتعتمد عليها كأهنا تنهدـ باهنداـ تلك القيمة أو اختفائها، فالقيمة ٟنا، وتلك األمور الِت تقـو 
من حيث كونو  ة فبل غرابة أف يصف القرآف الكرمي الدينىنا تؤدي وظائف متعددة كٌل منها يف غاية األ٨نيَّ 

 (.ٔٙٔ:  )األنعاـ لََّة ِإبْػرَاِىيَم َحِنيًفاِديًنا ِقَيًما مِ  بالقيم  ديًنا

وإعادتو إىل معناه القيم، ويعّقب ِؼ باعتباره ظرفا للقيم الزماف وإخراجو من دوائر اال٥نرامث يصف تنظيم 
يُن اْلَقيُّْم " يف قولو تعاىل:   على ذلك بقولو َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّو اثْػنَ :   " َذِلَك الدّْ ا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب إفَّ ِعدَّ

يُن اْلَقيّْمُ  َها أَْربَػَعٌة ُحُرـٌ َذِلَك الدّْ  (.ٖٙ:  )التوبة اللَِّو يَػْوـَ َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمنػْ

وىي قيم مطلقة عامة شاملة، -كلها-ةىناؾ قيًما مشرتكة بٌن البشريَّ  فَّ إ:  ا أف نقوؿوبذلك يصبح سائغً 
ك ّٔا شعوب وهتملها شعوب أخرى، أو قيم تتصل َنانب من جوانب اٜنياة، وقيم تتصل وىناؾ قيم تتمس

ة قيمة عند ة، فما قد يكوف قيمة عند شعب أو أسرة أو فرد قد ال يكوف لو أيَّ فهي قيم نسبيَّ  َنانب آخر،
قيمة يف زمن آخر، شعب أو فرد أو أسرة أخرى، وما قد يكوف لو قيمة يف زمٍن ّما أو مكاٍف ّما قد ال يكوف لو 

منها، وأسباب تغًنه أ٨نية  أو مكاف آخر، ومن ىنا اكتسب ٓنديد الثبات يف القيم ووسائلو، وبياف اٞنتغًّن 
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ة وما ة، ويابانيَّ ة، وصينيَّ وقيم غربيَّ تنسب إىل الشرقيٌن، ة وىناؾ قيم شرقيَّ خاصة، البد من مبلحظتها ومراعاهتا. 
 إىل ذلك.

وقد ٤ند  ؟ وكيف ٬نكن تفعيلها ؟ ٌنوما الذي يقابلها عند الغربيّ  ؟ ةاإلسبلميَّ  يةالقرآن فما حقيقة قيمنا
 يف القيم، وكيف ٪نصل التغيًن  الثابت واٞنتغًّن أنفسنا يف حاجة إىل أف نتعرض لبعض ما تتصف القيم بو فنبٌّن 

 ا.وما الفرؽ بٌن التغيًن باْناه اإل٥نراؼ يف القيم، والتغيًن باْناه االستمساؾ ّٔ

 :  ومشتقاته« القيم»لمفهوم  المنظور القرآنيّ 

القرآف آّيد قد  يف حاجة إىل أف ندرؾ أفَّ  د أنفسنا٤ن« القيم»ٞنفهـو  تبٌنَّ معامل اٞننظور القرآنّ نل
ذلك   فَّ إل؛  استعمل جذر ىذا اٞنفهـو استعماالت عديدة فاستعملو ّنعىن ما بو قياـ الشيء واستقامتو واعتدالو

ة، فالكتاب ينبغي أف قادرًا على أف يؤّدي دوره يف حياة البشريَّ « قيمة»أو « ِقيًما»٩نعل ما نطلق عليو  كلو ٣نا
يكوف قّيًما ال ريب فيو وال ا٥نراؼ، وال اعوجاج، واإل٬ناف ينبغي أف يكوف قيّْما ال شرؾ فيو وال ا٥نراؼ، 

اؿ واٝنًن واٜنق. كل تلك األمور تعتمد على واإلنساف وحقيقتو، والدين وحقيقتو، والتاريخ وحقيقتو، واٛنم
أشياء وأمور ال ٬نكن أف يكوف ٟنا قياـ إال ّٔا، وال يتم أمٌر من ىذه األمور إذا حدث خلل أو اعوجاج أو 

، والكوف يقـو على ٠نموعة قيم-ةُنقيقتو اإلنسانيَّ -ْناوز ٞنا ٬نكن أف تقـو بو أو عليو، فالزمن قيمة، واإلنساف
 كذلك، واٜنياة. وغًنىا.  يقـو على قيم

ويكاد يكوف شيئا فطريِّا أف ٪ناوؿ اإلنساف معرفة قيمة فعلو أو قولو أو ٓنركو يف نظر نفسو، ويف نظر 
 اآلخرين، ويبحث عن أصوؿ ذلك التقومي ومصادره وأدواتو.

فة أثر والطفل أحيانًا ينظر يف وجوه من حولو قبل أف يتحرؾ أو يتصرؼ، وأحيانا يتصرؼ مث ٪ناوؿ معر 
 تصرفو يف اآلخرين.



[4] 
 

واللغة واإلشارات وتعابًن الوجوه، ومظاىر االنبساط أو االنقباض فيها كلها ٣نا يوحي لئلنساف بقيمة 
 عملو، وما إذا كاف مقبوالً أو مرفوًضا، حسًنا أو قبيًحا، وكذلك اٛنزاء اٞنرتّتب عليو.

 ليد والتصورات القيمية.وثقافات األمم والشعوب ١نّملة بالكثًن من العادات والتقا

 :  الثبات والتغّير

وحٌن نأيت إىل السؤاؿ العتيد الدائم حوؿ ثبات القيم واستقرارىا أو حركتها وتغًّنىا ٤ندىا ٔنضع سواء 
التكرار، والرتبية، والتنشئة، والقانوف ":  ة من اٞنعطيات واٞنؤثرات منهاكبًن   ّٓموعة-نسبّيةأكانت مطلقة أو 

، إىل معطيات أخرى كثًنة ٬نكن أف تنّبو إىل ما ىو ثابت وما ىو متغًّن من تلك "اء والعقابوالنظاـ، واٛنز 
 القيم، ومقاييس كل من الثابت واٞنتغًّن.

ليجعل من كٍل منهما وعاًء للقيم،  «اٞنعروؼ واٞننكر»وقد حرص القرآف الكرمي أف يؤّسس ٞنفهومي 
القرآف الكرمي قد فصلو  فَّ إلة. وذلك ة، والثان وعاء للقيم السلبيَّ ابيَّ ومستودًعا ٟنا، األوؿ فيما يتعلق بالقيم اإل٩ن

فأودع فيو يف ذلك اإلطار كل ما ٬نكن أف يكوف مؤثّػرًا يف ىذا آّاؿ،  ،ايط بكل شيء ،ا على علمو
 وىاديًا إىل الِت ىي أقـو فيو.

 :  مصادر القيم

ر ذا قيمة، فيمكن أف ٩ُنعل ٓنقيقو ىدفًا، و٬نكن أف يصبح األم-وكلّ -وللقيم مصادر تُنتجها، وبذلك
قيم »، وتُبَذؿ التضحيات لبلوغو وٜنمايتو، وعلى ذلك فالقرآف آّيد يبٌنّْ لنا كثًنًا من تُبَذؿ اٛنهود إل٩ناده

َلْواَل َوقَاُلوا :  عن اٞنشركٌن قوٟنم-جل شأنو-، ويقدـ البدائل عنها بعد أف يبٌّن زيفها فحٌن ينقل«ةاٛناىليَّ 
قيمة عندىم بدليل  «العظمة» ( الشك أفَّ ٖٗ:  )الزخرؼ نُػزَّْؿ َىَذا اْلُقْرَآُف َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَػتَػٌْنِ َعِظيمٍ 
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العظمة عند ىؤالء تقـو على أف يكوف  أفَّ :  و األحق بنزوؿ الوحي عليو. ويبٌّن لنام وصفوا ّٔا َمن يروف أنَّ أهنَّ 
 :  . يقوؿ شاعرىمريض بين عليهماذا ماؿ وبنٌن، وجاٍه ع

 م على خسٍف يُراد بو ... إال األذالف غًن اٜنّي والوتد.يوال يق

لق أو إ٬ناف أو رؤية أو سواىا بل يكفي عندىم ىذه العظمة الِت مث ال يُنظر بعد ذلك منهم إىل خُ  
لكّنها  ة، يف حقيقتو اإلنسانيَّ  ة، وكل ىذه األمور ال تدخليستمدىا من كثرة اٞناؿ، والولد والعشًنة والعصبيَّ 

ّنا فيها  وىناؾ اٞنظاىر اٝنارجية األخرىالِت تضاّدىا.  «العظمة والضعة»ة لديهم ّٔا تقاس كانت قيًما ىامَّ 
 وسامة اإلنساف أو دمامتو.

والقرآف الكرمي تدرّج مع ىؤالء كما فعل يف كثًن من األمور، واٞنسلَّمات فعمل على أف يهز ثقتهم 
ا يروف يف قدرهتم على التبلعب وف رّنّ يُّ فقد كاف اٛناىل ،غها من اٞنعان األخرىلتلك القيم، ويفرّ بفهمهم 

االلتزاـ بالدور الذي وضعو ا  هم، وبٌنَّ ٟنم أفَّ ئوما إليو قيمًة، فأعلن ٟنم عن خطبالزمن، واستعماٟنم للنسيء 
ولن يوجد عمراف، ولن يتمكن اإلنساف من القياـ تعاىل للزمن ىو الدين القيّْم الذي بدونو لن تقـو حضارة 

 ، وأداء حق األمانة والنجاح يف اختبار االبتبلء.ّنهاـ االستخبلؼ والوفاء بالعهد اإلٟنيّ 

ة ويبين قيًما أخرى، ورسوؿ ا وقد استمر القرآف الكرمي عرب سوره األربعة عشر ومائة يهدـ قيًما جاىليَّ 
 ة واإلفبلس الناس قد اعتربت الغىن قيمة إ٩نابيَّ  الذي يعيشو الناس فإذا كاف لواقعيقـو بتفعيل ذلك يف ا

أََتْدُروَف » :  قَاؿَ -سلمّ آلو و صلى ا عليو و -فيما روي َعْن َأِِب ُىَريْػَرَة َأفَّ َرُسوَؿ اللَّوِ  ة، فرسوؿ ا قيمة سلبيَّ 
يَػْوـَ اْلِقَياَمِة  ِإفَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَِِّت يَْأيت » :  ِدْرَىَم َلُو َواَل َمَتاَع فَػَقاؿَ  اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن الَ :  قَاُلوا«. َمِن اْلُمْفِلُس 

ـَ َىَذا َوَضَرَب َىَذا فَػيُػْعَطى َىَذا  ِبَصبَلٍة َوِصَياـٍ َوزََكاٍة َويَْأيت  َقْد َشَتَم َىَذا َوَقَذَؼ َىَذا وَأَكَل َماَؿ َىَذا َوَسَفَك َد



[6] 
 

ْت َعَلْيِو مُثَّ اتِِو َوَىَذا ِمْن َحَسَناتِِو فَِإْف فَِنَيْت َحَسَناتُُو قَػْبَل َأْف يُػْقَضى َما َعَلْيِو ُأِخَذ ِمْن َخطَايَاُىْم َفطُرِحَ ِمْن َحَسنَ 
 .ٕ«طُرَِح ِِف النَّاِر 

من  مهو كاف يفرغ، يعين بذلك أنّ ٖناؤ كاف يُفّرغنا و٬نل  النيب  من ىنا كاف يقوؿ أحد الصحابة أفَّ 
اٞنفاىيم اٝناطئة، والقيم اٞنختلفة الكاذبة، وبعد أف يُطهّْر عقوٟنم وقلؤّم منها يزرع قيم القرآف البديلة يف تلك 

لة ضًحا ظاىرًا. فاالحتماء بالقبيَّ اذج جيل التلقي ٤ند ىذا األمر واالعقوؿ والقلوب، ولذلك حينما ندرس ٧ن
واٛنامع أصبح مكاف العبادة  .ة عليهامَّ والقيم الِت يقـو بناء األُ  "ةمَّ مفهـو األُ "ب ٟنا قد حّل ١نلو والتعصّ 

الذي تعاقر فيو اٝنمر أو يُعبث فيو مع النساء، و٫نلع  وال دار الندوة والتقوى، ومذاكرة العلم وليس النادي
الِت تقـو عليها من ، والقيم البديل اإلنساف فيو إزار اٜنياء فتصبح البيوت الِت أذف ا أف ترفع ويذكر فيها اٚنو

ستبدؿ ّٔا ذلك العبث لعبادة، والفكر والعلم ىي الِت تها، وقيم الذكر وافيلة الِت تلتقي الناس األماكن اٞنفضّ 
ات تغيًن القيم واستبداٟنا بالقيم الِت أّسس القرآف ٟنا وأرسى دعائمها. وىذه الذي كاف. وىكذا استمرت عمليَّ 

ة أو اٞنشتقة، فأعلى القيم جامعة نُدرِج ٓنت كل أصل ٠نموعة من القيم الفرعيَّ القيم ٬نكن أف ٤نعل ٟنا أصواًل 
ة اإلنساف بدوهنا، ة الِت ال تقـو إنسانيَّ فالتوحيد ٪نقق كًما كبًنًا من القيم الفرعيَّ ؛  «التوحيد»وأ٨نها قيمة 

بعضهم  سان، أو أناذ اليف عبادة بشر مثلوفبالتوحيد يتخلص اإلنساف من الضعف الذي قد ٩نعل منو طيّْعا 
ة، والتكافؤ يف اٜنقوؽ والواجبات وتتحقق اٞنساواة، وتقاـ أسس العدالة واٜنريَّ  بعًضا أربابًا من دوف ا.

 ات.واٞنسئوليَّ 

 ؟ في القيمن االزمالمكان و هل يدخل 

ْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلَقََلِئَد َذِلَك َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت اْلَحَراَم ِقَياًما لِلنَّاِس وَ ﴿:  قاؿ تعاىل الشَّ
َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  . أي (79:  )المائدة ﴾لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما ِفي السَّ

                                                           
 (ٜٕٙ/  ٕالبيهقى يف سننو، ) أخرجو - ٕ
3
 يخزج ُذا المْل *********** 
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، وىي قياـ يف "وحدة أُمَّة األنبياء"١نوره  ل ٧نوذًجا، اٞنكاف الذي تقـو حوؿة، و٬نثّ مكانًا ٬نثل وجهة للبشريَّ 
وىي  .اف فقط بل وللحيواف والنبات كذلكنينة ال لئلنسأمقاـ إبراىيم، وفيها األمن والطمالوقت نفسو فيها 

ـٌ للناس، ُتذّكرىم بوحدهتم يف األصل والصًنورة، والغاية واٞنصًن، وتُذّكرىم بأهنَّ  م أسرة واحدة ٣نتدة بذلك قيا
ل وجهتها وقبلتها، و١نتوى تراث الكعبة الِت ٕنثّ  ىذه ،ع نوح. لديها يف األماكنة َمن ٘نل ا تعاىل مٕنثل ذري

النبيٌن كافة، إليو هتفوا قلؤّا، وإليو تتجو وجوىها، وفيو ْند أمنها وسبلمها، ومنو تقتبس سائر الدروس الِت 
، "وعدؿ ومساواة وحريَّةتوحيد، وتزكية، وعمراف، "ْنعلها قادرة على أف ْنمع كلمتها حوؿ قيمها اٞنشرتكة من 

ة الزمن يف ة أ٨نيَّ وفيها يقـو الناس لرب العاٞنٌن، فإذا ُضم إىل ذلك الزمن كلو وأدركت البشريَّ ، وما إىل ذلك
ة األشهر اٜنـر الِت ٕنثل فرتة أمن وسبلـ، ومراجعة تسمح للنفوس الِت امتؤلت ٓنقيق السبلـ واألمن، وأ٨نيَّ 

تتوقف لتلك األشهر األربعة عن  وؼ والرعب واٜنقد والكراىية، والقلوب الِت استولت البغضاء عليها أفّ باٝن
لعلها ْند أف ىذه  جعة تتذكر فيها القيم اٞنشرتكةالقتاؿ، وٕنتنع عن سفك الدماء أو تعطي لنفسها فرصة مرا

واألمن اٞنشرتؾ  إىل السلم جنحفت صوت العقل، ّٔا وتوقف اٜنرب، ويتغلب الغضب فثأ٬نكن أف تالقيم 
 وتتخّلص من جذور االختبلؼ والتنازع.

ومن ىنا يتضح دور ىذه الكعبة، وىذا البيت الذي جعلو ا قياًما للناس، وىو أوؿ بيت ُوضع ببكة 
ا من فيو وما ٟن واالعتكاؼ والعبادة وفوائده بناه أبو األنبياء وولده اٚناعيل ليكوف إضافًة إىل فرص الطواؼ فيو

 ، وٓنقيًقا لو بشكل ٩نعلو ٧نوذًجا ومثاالً لكل ما يف األرض.قياًما لؤلمن والسبلـ بٌن الناس تأثًن

 :  قيمة المال

َفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا  ﴿ َولَ :  قاؿ تعاىل تُ ْؤُتوْا السُّ
 (.5:  النساء) مَّْعُروفًا﴾ْم قَ ْوًل َلهُ 
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عن إيتاء السفهاء األمواؿ يتصرفوف ّٔا كما يشاؤوف وىم متصفوف بالسفو دليٌل  (تبارؾ وتعاىل)ا ى هن
ىو َمن أناط ذلك الدور باٞناؿ فجعلو -تبارؾ وتعاىل-ا ة، وأفَّ ة وخطورة دور اٞناؿ يف اٜنياة اإلنسانيَّ على أ٨نيَّ 

وُأس اٜنضارة والعمراف، ووسيلة البناء والتمكٌن، وبالتايل فقد بىن القرآف الكرمي منظومة كاملة  عصب اٜنياة
فنهى عن أكلو بالباطل أو ٗنعو بوسائل غًن مشروعة، أو التبذير فيو واإلسراؼ ؛  وحوؿ اٞناؿ وأثره يف ذلك كلّ 

وعليو يتوقف العمراف، وبو  ،ذ بو تقـو اٜنضارةولة بٌن األغنياء، أو ألعوبة بأيدي السفهاء إأو احتكاره وجعلو دُ 
تستمر اٜنياة، وبو يُدعم اٜنق ويُعّزز، ويُدحض الباطل ويُهـز فبل غرابة أف ٩نعلو قياًما للناس، وأف ٪نيطو 
ّننظومة من القيم تضمن لو أداء دوره السليم يف اٜنياة اإلنسانية. وكل ما عرفت البشرية بعد ذلك عن األمواؿ 

ى وأكثر زكآلياتو أصواًل أوِف وأ-موسلّ وآلو صلى ا عليو - كتاب ا تعاىل، ويف اتباع رسوؿ ا٤ند لو يف
 اتصااًل وترابطًا ُنيث ٬نكن أف تنبثق عنها منظومة قيم شاملة عامة تشمل سائر قضايا االقتصاد.

 :  ة، العمرانالتوحيد، التزكيّ :  القيم العليا الحاكمة

اكمة من حيث حقيقتها ىي قيم يف أعلى مستوى ومرتبة من مراتب القيم. ومن ىذه القيم العليا اٜن
. ومن حيث "ة العليااٞنقاصد القرآنيَّ "ا يطلق عليهاحيث كوهنا مقصودة للشارع اٜنكيم مطلوب ٓنقيقها فإهنَّ 

ة، كما ولذلك ساغ أف نطلق عليها قيم من حيثية معين؛  "مقاصد وقيم حاكمة"حاكميتها على ما دوهنا ىي 
نطلق عليها مقاصد من حيثيات أخرى فهي قيم وىي مقاصد يف الوقت نفسو. والقيم كلها بكل مستوياهتا 

فبلبد لنا من استحضار ىذا لئبل  ٓنت ىذه القيم وعلى اختبلؼ مواقعها تندرج يف مقصود الشارع اٜنكيم
  يظن أننا ٦نلط بٌن القيم واٞنقاصد.

 :  التوحيد (1

ىو اإلقرار واالعرتاؼ النابع من اليقٌن « التوحيد»اٟنـر وقمتو يف ىذا النسق القرآن، و أسَّ « التوحيد»يُعد 
تفّرًدا مطلًقا يف كل ما ىو ٢نتص بو، من األلوىيَّة والربوبيَّة واألٚناء  ووحدانيَّتو، وتفرُّده  بأحديَّة ا 
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فما -كّلو-أساس الدّْين« التوحيد»و ، كذلك بانتفاء أضدادىا ومنافياهتا عنو-عن يقٌن-والصفات، واإلقرار
ىو و ظمّي أو أخبلقّي، إاّل من أمر كلّي أو جزئّي، أصلّي أو فرعّي، مقاصدّي أو تعبُّدّي، عقدّي أو شرعّي، نُ 

منبثق عنو، وإْف مل يكن كذلك فليس من الدين، وال يكوف من التديُّن يف قليل وال كثًن، « التوحيد»قائم على 
َولََقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة :  ة واال٥نراؼ أقرب. فالتوحيد جوىر رساالت الرسل واألنبياء كافةبل ىو إىل البدع

ُهم مَّْن َىَدى الّلُو َوِمنػُْهم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّ   بللَُة َفِسًنُوْا يف اأَلْرضِ رَُّسواًل َأِف اْعُبُدوْا الّلَو َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت َفِمنػْ
 (.ٖٙ:  )النحل فَانظُُرواْ َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذِّْبٌنَ 

بوحدانيتو تعاىل والعلم اليقيين واإلدراؾ  اٜنكم اليقيينّ :  الذي نريده يف ٠ناؿ اإل٬ناف إ٧نا ىو« التوحيد»إفَّ 
ة ذلك اليقٌن بالوحدانيَّ واٞنساوي والوسيط، وْنريد  ة، ونفي الشريك والشبيو والند والضدّ اٛناـز لتلك الوحدانيّ 

ائر عما يتصور أو يتوارد يف األفهاـ أو يتخيل يف األوىاـ، أو يرد على األذىاف من خواطر منافية، ونسبة س
ىّية وتستلزمها األٚناء والصفات، ووصف ا تعاىل ّٔا ذاتو العلية ونسبتها و لصفات الكماؿ الِت تقتضيها األ
 ل أو تكييف أو ٕنثيل ٫نرجها عن سياقها.إليو دوف تشبيو أو تعطيل أو تأوي

ة، وطاقة وقد أودع ا تبارؾ وتعاىل يف اإلنساف القدرة على الفهم واإلدراؾ، فالذاكرة أو اٜنافظة اإلنسانيّ 
-تعاىل-ها طاقات أودعها اكلُّ   ،ل، والقدرة على النظر والتفكر، واٞنبلحظة واٜندس واالستيعاب وغًنىاالتخيُّ 

قيمت قواعده يف رسيت دعائمو، وأُ نو من الفهم واإلدراؾ. لكن استيعابو للتوحيد وفهمو لػو أٌ لتمكّ يف اإلنساف 
ة ة والطبيعة اآلدميّ يف الفطرة اإلنسانيّ -تبارؾ وتعاىل-بيعتو، وأوجد اسسو يف طفطرة اإلنساف، كما أقيمت أٌ 

ا، والنفس و واليقٌن فيو. ويظل القلب قلقً ا ال يتوقف إىل إدراؾ التوحيد وفهمو مث اإل٬ناف بة نزوعً البشريّ 
الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهم ِبذِْكِر الّلِو َأاَل ِبذِْكِر  ة مضطربة حِت تبلغ شاطئ التوحيد فتهدأ أو هتنأ اإلنسانيّ 

 (.ٕٛ:  )الرعد الّلِو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
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ٟنّية واألٚناء والصفات، وتنػزيهو عن األنداد والشركاء أىم ما ة واإليَّ وتوحيد ا تعاىل واليقٌن بتفرده بالربوب
وقد حرص القرآف الكرمي على توضيح كل معامل التوحيد صغًنىا وكبًنىا ليتمكن  .ز اإلسبلـ بو عن سواهيتميّ 

و أنَّ -ؾ وتعاىلتبار -ااٞنؤمنوف من التحصن ضد سائر أنواع الشرؾ كبًنىا وصغًنىا، ظاىرىا وخفيها. وقد بٌنَّ 
ِإفَّ الّلَو اَل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشاء ٗنيعا إال الشرؾ أيًا كاف نوعو قد يغفر الذنوب 
َا َخرَّ ِمنَ :  (، وقاؿ تعاىلٙٔٔ:  )النساء َقِد افػْتَػَرى ِإْٖنًا َعِظيًماَوَمن ُيْشرِْؾ بِالّلِو فػَ  السََّماء فَػَتْخطَُفُو  َفَكَأ٧نَّ

ُر َأْو تَػْهِوي ِبِو الرّْيُح يف َمَكاٍف َسِحيقٍ  ثار خطًنة على سائر جوانب وذلك ٞنا للشرؾ من آ ،(ٖٔ:  )اٜنج الطَّيػْ
 ة.ة، الكرامة اإلنسانيَّ اٜنيا

 :  (4)التوحيد أقسام

د الربوبّية، وتوحيد األٚناء توحيد األلوىّية، وتوحي»:  إىل أقساـ ثبلثة ىي« التوحيد»من ىنا انقسم 
 .«والصفات

ل من ضروب التوجو والتوسّ  "مفهـو العبادة"حصر كل ما يشتمل عليو ى يف يتجلَّ فتوحيد األُلوىّية 
و إليو توجّ رْنى فيُ اؼ ويُ د أو ٫نُ عبَ ل يف ا سبحانو، فبل أحد سواه يستحق أف يُ د واالستعانة والدعاء والتبتُّ والتعبُّ 
 د.ل أو التعبُّ نواع الدعاء أو التوسُّ نوع من أ بأيّ 

 :  وقد يطلق على ىذا النوع من التوحيد أيًضا توحيد العبادة قاؿ تعاىل
 َُوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاه ( وقاؿ تعاىلٖٕ:  )اإلسراء  : َواْعُبُدوْا الّلَو َواَل ُتْشرُِكوْا ِبِو َشْيًئا النساء(  :

ٖٙ.) 

                                                           

ٝناص َنوىر اٜنضارة اإلسبلمية يف أطلس اٜنضارة والثقافة، والرؤية التوحيدية ( التوحيد بشرح الشيخ ١نمد بن الصاحل العثيمٌن، والتوحيد للفاروقي، والفصل اٗ)
ر الرفاعي، ورسالة للعامل الشيخ مرتضى مطهري، وفلسفتنا للشهيد ١نمد باقر الصدر، وموجز يف أصوؿ الدين للشهيد ١نمد باقر الصدر، ٓنقيق ودراسة عبد اٛنبا

  لشيخ حسن الرتايب.التوحيد للشيخ ١نمد عبده، وكتاب اإل٬ناف ل



[11] 
 

 َربّْ  لّلوِ  اٜنَْْمدُ  ﴿ واٞنلك والتدبًن،ة ا تعاىل يف اٝنلق فهو شامل لئلقرار بوحدانيَّ « ةتوحيد الربوبيَّ »ما وأ
وقاؿ  (ٗ٘:  )األعراؼ  َأاَل َلُو اْٝنَْلُق َواأَلْمرُ  :  واألمر د باٝنلقفهو سبحانو متفرّ  (ٕ:  الفآنة) ﴾اْلَعاَلِمٌنَ 

ُر اللَِّو يَػْرزُُقُكم مَّْن السََّماء َواأْلَْرِض اَل إَِلوَ يَا أَيػَُّها النَّ جل شأنو   اُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ
 (.ٖ:  )فاطر ِإالَّ ُىَو َفَأَّنَّ تُػْؤَفُكوفَ 

  ِض َوالّلُو َعَلَى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ َولِّلِو ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلرْ  وأما تفرده سبحانو يف اٞنلك ففيو قولػو تعاىل
فهو تصريف األمور ُنكمة، مع إدراؾ لعواقبها، وعلم ّنا ينجم عنها،  «التدبًن»( وأما ٜٛٔ:  )آؿ عمراف

ْم فَاْعُبُدوُه أََفبلَ يَُدبػُّْر اأَلْمَر َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَػْعِد ِإْذنِِو َذِلُكُم الّلُو َربُّكُ  وىو تبارؾ وتعاىل متفرد بالتدبًن 
 (.ٖ:  )يونس َتذَكَُّروفَ 

يف سائر أٚنائو وصفاتو، -جل وعبل-دهفيشتمل على اإلقرار بتفرُّ « توحيد األٚناء والصفات»وأما 
ة، واليقٌن بعدـ ٣ناثلة أحد لػو يف شيء من وإثبات كل ما أثبتو سبحانو لنفسو، ونفي كل ما نفاه عن ذاتو العليّ 

 .(٘)ب االنغماس يف التأويل والتعطيل والتشبيو والتكييف والتمثيل اركتو فيو، وْننُّ ذلك كلو، أو مش

 :  كلها الرسالت جوهر التوحيد

َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِف اْعُبُدوْا الّلَو وىذا التوحيد ىو جوىر رساالت الرسل واألنبياء كافة 
نَس ِإالَّ :  ، قاؿ تعاىل( وىو غاية اٜنق من اٝنلقٖٙ:  )النحل َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوت َوَما َخَلْقُت اٛنِْنَّ َواإْلِ

ِت وأٚنائي وصفايت، وما يستلـز ذلك من طاعة ِت وربوبيّ لوىيّ أي ليوحدون يف أُ  ،(ٙ٘:  )الذاريات لِيَػْعُبُدوفِ 
، وائتماف البشر لقياـ ّنتطلبات العهد اإلٟنيّ يف اٞنأمور بو، واجتناب للمنهّي عنو، والوقوؼ عند حدوده، وا

لوىيَّتو جل وعبل وتبارؾ وتقّدس يف أُ  .وابتبلئهم واستخبلفهم يف األرض، وٓنقيق غايات اٜنق من اٝنلق
 وربوبيَّتو وأٚنائو اٜنسىن وصفاتو العلى.

                                                           

 ( راجع عقائد السلف، ٓنقيق د. علي سامي النشار.٘)
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توحيد ّٔذه اٞنكانة، فالتوحيد حجر الزاوية يف رساالت الرسل كافة وتعاليم األنبياء أٗنعٌن، وما كاف ال
فعلى سبلمة :  عليو ال يتحقق وال يستقيم إال بو كل ماعداه متوقفٌ   فّ إلوال حظي بكل ذلك االىتماـ إال 

التوحيد تتوقف أركاف اإل٬ناف كلها. وعلى طهارتو من سائر أنواع الشرؾ تتوقف دعائم اإلحساف ٗنيعها، وال 
سيلة اإلشعاع واإلنارة لكل ما سواه. فبل يستقيم التصور اإلنسان تقـو الرؤية الكلية اٟنادية إال عليو. إنو و 

 ٞنن خدش الشرؾ عقيدة التوحيد فيو.

وال يهتدي السلوؾ اإلنسان إال بو، وال يرتقي إىل  .إذا مل تنعكس أشعة التوحيد عليو وال يستنًن الفكر
تتحقق عدالة إال بعد اليقٌن بو، وال تقـو  معارج التزكية إال بسبلٞنو، وال يبلغ العمراف إال بسلوؾ سبيلو، وال

 دعائم حرية أو ٓنرر أو مساواة إال على قوائمو.

شديد التأثًن، كبًن القدرة على تفسًن كثًن من الظواىر االجتماعّية  اتفسًنيِّ  مدخبلً « التوحيد»ويُعد 
على السنن والقوانٌن اٞنبثوثة يف األنفس  والعمرانّية، ومضادَّاهتا ومنافياهتا، إضافة إىل قدراتو اٞنتنوعة يف التنبيو

 واآلفاؽ، الِت ال ٔنفى ضرورة معرفتها العلمّية واٞنعرفّية. 

ر األرض بدوف التوحيد  عمَّ من ااؿ أف تُ  إفَّ من ااؿ أف يتزّكى اإلنساف تزكية تامة بدوف التوحيد، كما أفَّ 
بشر شركاء  منهم يف صورة من الصور ليس بالضرورة البديل عن التوحيد ىو الشرؾ بأف يتخذ ال فَّ إل؛  كذلك

، من دوف اآٟنة من   أىواءىم وشهواهتم، وقد يتخذوفأف تكوف من بينها الصبلة ٟنم، وقد يشركوف با
 رؤسائهم وملوكهم وأحبارىم ورىباهنم يشّرعوف ٟنم ويتحكموف فيهم.

على توحيدىم، وىم يسّلموف أّف ىذا  ٌنانًا قائمأىل التوحيد أقاموا حضارة وعمر  فَّ إ:  وقد يقوؿ قائل
 التاريخ وكاف ٟنا أثار عربالعمراف ال يكوف إال بالتوحيد، ولكّن ىناؾ شعوبًا مشركة أقامت حضارًة وعمرانًا 

بعضها قائم حِت وقتنا ىذا، والزالت تقيم حضارات وتعّمر األرض حِت اآلف مثل الياباف والصٌن وغًنىا، 
ّننتجاهتا ومعطياهتا اٜنضاريَّة -كّلو-ولكّنها حضارة قائمة يستفيد العامل مشوبة بالشرؾ، يَّةالغربوكذلك اٜنضارة 
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 !.؟ تقاـ اٜنضارات وتستقيم وتستمر وتدـو-كما جاء القرآف بو-«بالتوحيد»فلماذا يُقاؿ إنّو فقط 

 :  الجواب

بة يف الدينا ويستمر حِت يوّصل ة الطيّ التوحيد ىو الشيء الوحيد الذي يوِصل الدنيا باآلخرة، فيقيم اٜنيا
يَػْعَلُموَف ظَاِىرًا  :  ىل الدار اآلخرة بسبلـ. فكل ما تُقيمو البشريّة وحضاراهتا اٞنشركة قائٌم على فلسفةاإلنساف إ

نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلِخَرِة ُىْم َغاِفُلوفَ  لتوحيد يقيم عمرانًا ، فلسفة "القشرة والذىب" فا(ٚ:  )الرـو مَّْن اْٜنََياِة الدُّ
ة. أما التوحيد فمن شأنو إقامة ، والشرؾ قد يقيم عمرانًا لكّنو عمراف زائف يفتقد عنصر اٜنقيقة والشموليَّ احقيقيِّ 

، فلذلك يَّةاٜنضارة الثابتة، فيؤسس إلطارىا اٞنرجعي، ويضع ٟنا نسقها السامي، ويؤدي ّٔا إىل آثارىا اإل٩ناب
ة فلم يأخذ اٜنياة اإلنسانيَّ ؛  اٜنياة الدنيا ظاىرعلم و ولكنّ  اعندىم علمً  آلخرين بأفَّ ا-سبحانو وتعاىل-وصف ا

فرتة الوجود على األرض  بشموليّتها من عامل العهد إىل عامل االستخبلؼ، ومنو إىل عامل اٛننة والنار، ولكنو أخذ
 .«العهد إىل اٝنلد»ن ة َنملتها مخذ اٜنياة اإلنسانيَّ نأفقط وتعامل معها، والتوحيد ٩نعلنا 

إفَّ التوحيد مقصد أعلى ال يتحّقق يف ضمًن اإلنساف ووجدانو بيقٌن إذا مل ينعكس على كل جزئّية من 
، وعلى كل جانب من جوانب التصور والفكر واٜنركة، وعلى مفردات الواقع يف والعمل جزئيَّات اٞنعرفة

 ؾ واآلداب والفنوف، وسائر جوانب اٜنياة األخرى.االقتصاد والثقافة واالجتماع والسياسة واٝنلق والسلو 

تستوقفنا ظواىر  "العليا اٜناكمة نيَّةىـر اٞنقاصد القرآ"باعتباره قمة « التوحيد»عاجل موضوع وحٌن نُ 
التوحيد -كلو  نزولو ل وقتعواـ الثبلثة عشر الِت ٕنثّ عرب األ-عديدة تقف يف مقدمتها ظاىرة أناذ القرآف اٞنّكي

س بنائو، وقواـ منهجو التوحيد يف ىذا الدين جوىر طبيعتو، وأُ  فّ إلاس وقضيتو األوىل، وما ذلك إال ١نوره األس
يف بناء كيانو ويف امتداده وانتشاره. وآثار ىذه الظاىرة يف صنع اٛنيل األوؿ السابقٌن األولٌن من اٞنهاجرين 

فقد كاف ذلك اٛنيل جيبل ؛  ظاىرة بارزة-صلى ا عليو وآلو وسلم-واألنصار، ومنهم آؿ بيت النيب األطهار
بل يف تاريخ البشريّة كلها، فما أخرجت البشريّة قبلو ومل ٔنرج بعده ىذا -وحده-٣نيزا ال يف تاريخ اإلسبلـ
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النمط مرة أخرى بقطع النظر عن كل ما حدث بعد ذلك. لقد عرؼ يف تاريخ اٞنؤمنٌن بالرسل أفراد متميزوف 
ت األُمم أفراًدا من ىذا النوع يف ٢نتلف عصورىا، ولكن مل ٓنتفظ ذاكرة التاريخ يف مراحل ٢نتلفة، بل عرف

ة  ة أو األرضيَّ البشري بوجود جيل ذي عدد ضخم يف مكاف وزماف ١ندود أخرجتو دعوة من الدعوات السماويَّ 
تو، و٠نتمعو، كذلك اٛنيل الذي أرسى القرآف آّيد دعائم التوحيد يف ضمًنه ووجدانو، وعقلو، وكيانو، وحيا

واألخًن إ٧نا ىو التوحيد فقط  عرب العهد اٞنكي كلو حيث كاف ١نور القرآف آّيد النازؿ يف تلك الفرتة األوؿ
 غًن.ال

-الرعيل األوؿ قد استقى التوحيد خالًصا سائًغا من النبع القرآن الصايف وحده، وتعّلم من رسوؿ ا إفَّ 
التوحيد يف كل حٌن ويف كل موقف لئبل تشوبو الشوائب، أو ُتكّدر  يتعاىد كيف-وسّلمصلى ا عليو وآلو 

ما شابت إ٬نانو شائبة، وال  نقاءه اٞنكّدرات، فكاف لذلك الرعيل يف التاريخ ذلك الشأف الفريد، فهو جيل ربانّ 
 وجدت نواقض التوحيد إىل قلوب بنيو سبيبل.

 :  يستدعيه وما التوحيد

مّي باعتباره اٞنقّوـ األساس من مقومات ذلك التصور، والشك أنو اٞنفهـو يربز التوحيد يف التصور اإلسبل
ا فروعها فهي بقية اٞنقومات واألركاف الِت األساس والدعامة الكربى فهو ّنثابة أصل الشجرة وجذعها، أمَّ 

ؾ مصادر وىنا ،وىناؾ عامل الغيب وعامل الشهادة ،تتكامل شجرة اإل٬ناف ّٔا، فهناؾ العامل الذي نعيش فيو
التصور ووسائط نقلو لئلنساف، وىناؾ الدار اآلخرة وجانب اٛنزاء الذي يكوف فيها، وىناؾ اٞنخلوقات الِت 
تشاركنا ىذا الوجود دوف أف يكوف بيننا وبينها تداخل وتعامل مباشر، وىناؾ الرسل الذين سبقوا نبينا عليهم 

 مرنا باإل٬ناف بو.وكل ذلك ٣نا أُ ٗنيًعا صلوات ا وسبلمو، والكتب الِت أنزلت عليهم، 

ىذا التوحيد بكل أبعاده، وما اقتضاه واستلزمو وتناولو وامتد إليو، أو انطوى عليو، مل يكن شيًئا كامًنا يف 
الضمًن ال عبلقة لػو ّنجريات اٜنياة وال ّنكونات اٜنضارة والعمراف، كما آؿ إليو لدى اٞنبليٌن من اٞنسلمٌن، 
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لذلك كاف للتوحيد انعكاساتو على سائر جوانب اٜنياة، بدءًا ؛  وأساس البناء اٜنضاريّ بل ىو جوىر العمراف 
بالفكر والتصور واالعتقاد، مرورًا باٞنعرفة وْنديد شبكة النظم والعبلقات اٞنتنوعة وقواعد السلوؾ واألخبلؽ، 

ًنة التقديس والعبادة  الواحد وانتهاء بإقامة العمراف وانتظاـ اٝنلق كلو يف فلك التسبيح ومدار التنزيو ومس
 القهار.

 :  الحياة جوانب مختلف على التوحيد انعكاسات

عنواف الدين وجوىره، فإذا كاف الدين عقيدًة وشريعًة وسلوًكا، فإّف -كما بٌنَّ القرآف حقائقو-إفَّ التوحيد
، فقد رأينا كيف أّف حناوضالتوحيد يف عرض القرآف لػو يتضمن ذلك كلو ويستلزمو ويقتضيو ويستدعيو كما 

القرآف الكرمي يعرض اإل٬ناف، كما لو كاف شجرة باسقة جذرىا التوحيد، بكل ما يتصل بو بشكل مباشر، 
وجذعها وساقها اإلقرار واالعرتاؼ بذلك بكل وسائل اإلقرار واالعرتاؼ واإلعبلف اٞنبلئمة، وأغصاهنا وٖنارىا 

 األعماؿ والسلوؾ.

العلم إال فيما يرضيو تعاىل وينفع الناس فبل ٠ناؿ لتسخًن العلم لبناء أسلحة  كما أف اٞنوّحد لن يسّخر
الدمار الشامل أو غًن الشامل، وال ٠ناؿ لتسخًن العلم ومنجزاتو إلفساد اٜنياة، وإعبلء شأف الفساد واإلمث 

والعلم واٞنعرفة عند  فيها، وتدمًن البيئة واإلنساف واٜنياة واألحياء وخيانة واجب االستخبلؼ ومهاـ العمراف.
 . (ٙ)اٞنوحد يقتضياف العمل الصاحل، فاٞنوحد يستعيذ با من علم ال ينفع

، و٪ندد لػو كل ما يتعلق باٞنعرفة، "اٞننهج العلمّي، والنظاـ اٞنعريفّ "والتوحيد قبل ذلك وبعده يبين لئلنساف 
وانتهاء بوظائف العلم واٞنعرفة يف حياة  ،ادرىاومص بدًءا باٞننهج والنموذج، وفلسفة اٞنعرفة وتار٫نها وتصنيفها،

، لذلك (ٚ)اإلنساف وآّتمع. فهو نظرة عامة إىل الواقع واٜنقيقة والعامل والزماف واٞنكاف والتاريخ البشري 

                                                           

 ىػ.ٚٔٗٔ، ٔ، ط٘ٔ( راجع مقدمة الشيخ عبد اٛنبار الرفاعي لكتاب الشهيد ١نمد باقر الصدر )موجز يف أصوؿ الدين( ص ٙ)
 ( راجع اطلس اٜنضارة اإلسبلمية، إٚناعيل الفاروقي، الفصل الرابع.ٚ)
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استطاع التوحيد أف ٬ننح )العمراف والتمدف( اإلسبلمّي ىويّة خاصة مّيزهتا عن سائر اٜنضارات اإلنسانّية 
األُمَّة الوسط، أو القطب، أو »بلحقة، وجعلت من مكونات العمراف والتمدف كيانًا قائًما يسّمى السابقة وال

 «.خًن أُمَّة
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 :  التزكية (2

، فالقرآف آّيد مل يف حياة اإلنساف ودوره فيها للعلم واٞنعارؼ واٝنربات والتجارب وظائف وأدوار أساسيَّة
ت العلم واٞنعرفة، أو لبلستعبلء واالستكبار يف األرض، ودعوى يطلب من اإلنساف التعلُّم وطلب اٞنعرفة لذا

بالعلم، ولذلك فإفَّ القرآف آّيد ربط بٌن العلم والتزكية، فالتزكية غاية من أىم غايات  االستقبلؿ عن ا 
 لكرمي.التوحيد، ومقصد من أىم مقاصد الدين، و١نور من أىم ااور الثبلثة الِت دارت حوٟنا آيات الكتاب ا

باعتبارىا مفهوًما واسًعا، ودعامة من دعائم اٞنقاصد والقيم العليا اٜناكمة، ٕنثّل ٖنرة من ٖنار « التزكية»و
العلم، ونتيجة من نتائجو. كما أفَّ التزكية تؤدي إىل أْف ٬ناَرس العلم والتعّلم ٣نارسة إسبلميَّة ىادفة يتبلـز فيها 

« االستقامة العلميَّة»ذا كانت التزكية تعود على العملّية التعليميَّة ّنا يعرؼ بػالعلم والعمل يف إطاٍر من القيم، وإ
، وجعلها قادرة على ٣نارسة دورىا بالشكل الذي «لقوى الوعي اإلنسانّ »تزكية للعقل وإ٧ناء « العلم واٞنعرفة»فإفَّ 

َٟنُْم :  بقولو لذين وصفهم ا رٚنو اٝنالق البارئ اٞنصّور ٟنا، فبل تكوف معطلة ١نجوبة مثل قوى أولئك ا
اـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ أُْولَِئَك قُػُلوٌب ال يَػْفَقُهوَف َِّٔا َوَٟنُْم أَْعٌُنٌ ال يُػْبِصُروَف َِّٔا َوَٟنُْم آَذاٌف ال َيْسَمُعوَف َِّٔا أُْولَِئَك َكاألَنْػعَ 

عي فيهم، وُأٜنقوا باألنعاـ والبهائم والدواب، [ فهؤالء خرجوا بتعطيل قوى الو ٜٚٔ:  ]األعراؼ ُىُم اْلَغاِفُلوفَ 
ليكونوا بشرًا سويِّا، قادرين على ٘نل « التزكية»فلم تعد تلك القوى قادرة على مساعدهتم وإعادهتم إىل حالة 

وف األمانة، ومهاـ االستخبلؼ، والوفاء بالعهد اإلٟنّي، والنجاح يف اختبار االبتبلء، فالتزكية تصبح ميزانًا نزف بو فن
، وتصبح التزكية ؛  العلم واٞنعرفة لنميز بٌن العلم النافع والعلم الضار والقبيح منو واٜنسن، واٞنمدوح منو واٞنذمـو

« التزكية»يف ميادين العلم، وآفاؽ اٞنعرفة والفنوف واآلداب، والتقوى ٖنرة « وصلة ىاديةبَ »مع اّدادت األخرى 
بٌن التقوى وتعليمو اإلنساف ربطًا -تبارؾ وتعاىل-قت ذاتو، وقد ربط اواٞنلكة الِت تتكوف ّٔا وأساسها يف الو 

[ فهي ملكة إذا حصلت لئلنساف ٕٕٛ:  ]البقرة َواتػَُّقوْا الّلَو َويُػَعلُّْمُكُم الّلوُ :  ١نكًما، فقد قاؿ جّل شأنو
أضعفت كثًنًا من ومارسها ىيأت قوى وعيو، وشحذهتا، وجعلتها ذات قدرة على إدراؾ اٜنقائق كما ىي، و 
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موانع اٞنعرفة اٜنقيقية والصوارؼ عنها، وأبعدهتا عن العقل واٞننهج، وحٌن ُغض النظر عن مبدأ االرتباط بٌن 
تزاؿ هتدد البشرية كلَّها يف أمنها وسبلمتها اٞنشكبلت الكربى، الِت ىددت وال اٞنعرفة والقيم برزت ٠نموعة من

 وبيئتها، وكل شيء فيها.

 :  إنسان التزكية:  لإلسَلمالهدف اْلقصى 

 :  قوامها قاعدتاف أساسيتاف« ةة اإلنسانيَّ الشخصيَّ »من اٞنعروؼ لدى اٞنهتمٌن بالدراسات اإلنسانّية أّف 

 ة الِت ال قواـ ٟنا بدونو، وىي قاعدهتا األوىل.العقلّية اإلنسانّية فهي شطر الشخصيَّ :  أوال٨نا

ة كينونتها، ة اإلنسانيَّ اآلخر. وتفقد الشخصيَّ  الشطر األساسيّ  النفسيَّة اإلنسانيَّة وىي:  وثانيتهما
تها، إذا اىتز أحد اٛنانبٌن، أو خرج عن طبيعتو الِت حددىا الباري العظيم لو، أو مل ينل نصيبو من تعليم يَّ وِ وىُ 

 الكتاب واٜنكمة والتزكية.

 الفنوف واآلداب بأنواعها اٟنادفة.« ةفسيَّ الن»العلـو والتجارب واٞنعارؼ واٝنربات، وقواـ « ةالعقليَّ »وقواـ 

، تنفيًذا ٟنا، واختبارًا  وأُّمة ال علـو ٟنا وال معارؼ، وال خربات وال ْنارب كّونتها يف دائرة ىذه العلـو
لصحتها ودقتها، ال ٬نكن أف تبين حضارة، وال أف تقيم عمرانًا. وكيف يتحقق شيء من ذلك بشخصية ال 

 !.؟ قواـ ٟنا

تها، ال ٬نكن أف ٓنقق ثقافة وال أف  فنوف رشيدة هتذب سلوكها، وال آداب حكيمة تقيم نفسيَّ ة المَّ وأُ 
قيم اإلسبلـ اٜناكمة، ومقاصده  لذلك فإفَّ  ؟ تها واهنار بنياهنا ٟنا أف تفعل وقد فقدت نفسيَّ تقيم عمرانًا. وأَّنَّ 

ة مستقيمة. ة قو٬نة ونفسيَّ منها بدوف عقليَّ  ـ أيّ التوحيد وما ينبثق عنو، والعمراف وما يتفرع عنو ال يقو :  العليا
كل أولئك ال ٬نكن أف يتحقق شيء منو يف واقع اٜنياة   «قيم اٜنق وقيم اٝنًن وقيم اٛنماؿ»ػوما أٚنتو الفلسفة ب
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ء آّاىد ار البنَّ ة اٞنزكاة عقليِّا ونفسيِّا، وإال فلن يوجد اإلنساف اٞنعمّْ بدوف وجود إنساف التزكية، وبناء الشخصيَّ 
ن ّٔا، ة، وال العامل الذي يعشق العلم واٞنعرفة، وال الناسك الذي يستمسك بالتقوى ويتزيَّ الذي يهوى التضحيَّ 

وثقافة، فيوحي للناس بلوف اٜنياة الِت البد أف ٪نيوىا، ويهذب مشاعرىم رفيًعا ا وال الفناف الذي ٬نؤل الدنيا فنِّ 
اة اٝنليفة يف الكوف فيحبوف ما فيو، ويعشقوف عمارتو، ويكرىوف ي نفوسهم ليتعلموا كيف ٪نيوف حيويرقّ 

 اإلفساد فيو، ويقاوموف ١ناوالت التخريب الِت قد ٬نارسها اٞنفسدوف.

ة قد يضحي ُنياتو، وقد يفارقها شهيدا، وىو ٪ناوؿ أف ٪نفظ للحياة قيمتها، وللعمراف إنساف التزكيّ  إفَّ 
 الدنيا وأىوائها.ة ولو بالتعايل على مقوماتو اٜنقيقيَّ 

-وال اٞنعرفة اٞنفردة، بل البد فيو من بذرة حب  ورسولو-وحده-ذاتو ال يأيت بو العلم« اإل٬ناف» إفَّ 
ك ال تستطيع أف تولد ٓنققها الرتبية السليمة فتحوؿ ناتج العلم واٞنعرفة إىل إ٬ناف. إنّ -صلى ا عليو وآلو وسلم

، وإذا وّلدت قطرات فلن توّلد ُنارًا وال أهنارًا وال ١نيطات أو ُنًنات، وكسجٌن واٟنيدروجٌن وحد٨نا ماءً من األ
ليجعل من العنصرين ماء ال تستطيع إ٩ناده، وكذلك العلم  ىناؾ عنصرًا آخر يرتبط بعامل األمر اإلٟنيّ  فَّ إل

، بل البد من «إ٬نانا كامبل ويقينا صادقا»منهما وال يوجداف ٠نتمعٌن  وحده، واٞنعرفة وحدىا ال يوجد أيّّ 
تضافر عناصر أخرى معهما تبين النفس وٓنرؾ جوانبها اٞنختلفة ّنحركات إدراؾ اٛنبلؿ واٛنماؿ واإلعجاب 

ة لتتجو ٥نو ة اإلنسانيَّ بصنع اٝنالق وحسن تدبًنه وجزيل إنعامو فيبدأ االرتباط والتفاعل يف داخل الشخصيَّ 
وتعمبلف على هتيئتها الستقباؿ « قوى العقل الثبلثة»ٔناطباف العلم واٞنعرفة  لذلك فإفَّ -تعاىل-اإل٬ناف با

اٞندركات، ويف الوقت ذاتو تعمل الفنوف واآلداب ومقومات الثقافة على ٓنريك الوجداف، وتشكيل الدواعي 
ة مرانيَّ ة، والدافعّية العع بالفاعليَّ ة متوازنة دقيقة، منضبطة تتمتّ وبناء الضمًن ليلتقي الفريقاف بعد ذلك يف شخصيَّ 

 .ىل سلوؾ و٣نارسةإالرتبية اٟنادفة الِت ٓنوؿ ذلك  للقياـ ّنهاـ االستخبلؼ، وأداء األمانة. وال يتم ذلك بدوف
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ات الكشف والتسخًن، وعلى  على كل ما أسدتو لئلنساف من خدمات يف عمليّ -اٜنضارة اٞنعاصرة إفَّ 
أطرًا ووسائل »مل تستطع أف تقدـ -يعتهابقطع النظر عن طب-كل ما أنتجتو من علـو ومعارؼ وآداب وفنوف

 ٬نكن أف ٤ند فيها ما يساعد اإلنساف على تقومي نفسو وهتذيب سلوكو وتربية ذاتو.« ة ىادفةة إنسانيَّ تربويَّ 

 :  العمران (3

جوىر « العمراف»و«. القيم العليا اٜناكمة»وىو ثالث « ةالتزكيّ »و« التوحيد»بعد « العمراف»مث يأيت 
استفادة اإلنساف من التسخًن اإلٟنّي للكوف، وجعلو ٓنت تصّرؼ  يف الكوف وغايتو، وبو تتجّلى نّ الفعل اإلنسا

ويربز دليل اٝنلق واإلبداع والعناية  ليحقق غاية اٜنق من اٝنلق يف إعمار الكوف،؛  اإلنساف اٞنستخَلف
ة واٜنضارة شيٌء نا شيٌء واٞندنيَّ باعتبارىا من أىم األدلة الدالة على وجود ا سبحانو وتعاىل، والعمراف عند

أف تقاـ مدنية وتُبىن حضارة، ويُبعد اإلنساف عن البداوة والتعرُّب ليوضع يف إطاٍر :  آخر، فالعمراف كما أفهمو
بسائر -كلها-ة االستخبلؼو مصحوٌب بقيٍم وضوابط تسودىا أىداؼ وغايات عمليَّ مدّن أو حضارّي لكنّ 

د بٌن ا واإلنساف، مث استخبلؼ ا لئلنساف يف األرض، مث ٔنيًنه بٌن اٜنريّة مراحلها بدءًا من إبراـ العه
واإلرادة والتخيًن، وبٌن التسخًن، ٣نا جعل حريَّتو وإرادتو أمانة إٟنّية لديو، مث تأيت مرحلة اٞنوت واالنتقاؿ إىل 

فإما أف يذىب إىل اٛننة وإما أف ؛  ٛنزاءالدار اآلخرة الِت ىي اٜنياة اٜنقيقّية، الِت يدخل فيها اإلنساف مرحلة ا
ة ة تطوير للمدنيَّ بو اٞندنية ويؤثّر يف اٜنضارة و٩نري عمليَّ  ديذىب إىل النار. فكل ما يرتتب على ذلك تشا

واٜنضارة لتصبح عمرانًا فيما نفهمو بقطع النظر عن اصطبلح آخرين على معاٍف أخرى فذلك األقرب 
فّرؽ بٌن البداوة والتعرُّب، وبٌن اإلقامة يف اٞندينة واٟنجرة إليها، ولذلك اخرتنا أف لتنبيهات القرآف الكرمي الذي 

ة العليا ىذا اٞنعين الشامل للمدنية وللحضارة وللنظم الِت البد منها نعطي للعمراف باعتباره أحد اٞنقاصد القرآنيَّ 
 لتستقيم اٜنياة ويربز دور القيم فيها.
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ة العليا اٜناكمة من علٍم أو طلقة الثبلثة وىي يف الوقت ذاتو اٞنقاصد القرآنيَّ فكل ما يُنايف ىذه القيم اٞن
 معرفٍة أو عمٍل فبلبد أف يرد إليها و٪نتكم فيو إىل مضامينها.

يف سائر الشئوف والشجوف خبلفًا ٞنا تعارؼ عليو  وىذه اٞنقاصد العليا والقيم اٞنطلقة من اٞنمكن تفعيلها
ا أخذت شكل ِحَكٍم تساعد يف ترسيخ هنَّ إلغًن متعدية وليس من السهل تفعيلها علماؤنا من مقاصد الزمة 

اإل٬ناف بصبلحّية أحكاـ الشريعة ودقّتها واستقامتها وما فيها من منافع للخلق. ويقف األمر عند ذلك. ومن 
ال يتعّدى إىل سواه وال  اٜنكمة أمرٌ  ىنا فقد اختلف أىل العلم يف التعليل باٜنكمة، وفّرقوا بينها وبٌن العلة بأفَّ 

٬نكن أف يُبىن عليو شيء من التعدية حِت يف ٠ناؿ القياس يف حٌن أّف العلة اعتربوىا شيًئا ٬نكن تعديتو إىل 
اٍت ا متعدية بطبيعتها ومن اٞنمكن تفعيلها بلليَّ سواه و٬نكن أف يُبىن عليها قياس. أما اٞنقاصد العليا ىذه فإهنَّ 

 وؿ ذلك الحًقا. تتصل ّنفاىيمها. وسنتنا

ا و٬ننعها من العودة إىل نقطة الصفر أو البداية أو اهتة وإ٤ناز القادر على أف ٪نمي البشريَّ -وحده-القرآف إفَّ 
وذلك لو أصاخت البشرية السمع ٟنذا القرآف، وأصغت إليو،  و٪نمي ٟنا مقاصدىا وقيمها، ة األوىل،اٛناىليّ 

 علم(.أ)ا و كرب(أ)ا :  ا شعاره ودثارهمنو منهجً وتعلمت )التوحيد( من ١نكم آياتو، وتعلمت 

ة جاىلة تعيش حالة )االسرتخاء مَّ القرآف بأيدي أٌ  ة أفَّ ة األخرى أو أزمتها اإلضافيَّ لكن مشكلة البشريّ 
العاجز اٞنسرتخي الذي يعيش على ما عند اآلخرين  ( وىي حالة خطًنة أشبو ُنالة الطفيليّ والغياب اٜنضاري
العامل يف أزمة،  ة ال تعان األزمة وال تشعر ّٔا لتخلفها، وبالتايل فهي ال تدرؾ أزمتها وال أفَّ مَّ . فهي أُ وال يبايل

ـ على نفسو اٞندرؾ لؤلزمة، والذي يعان منها حرّ  بيدىا اٜنل الشامل ألزمة العامل اٞنعاصر، والعامل الغريبّ  وأفَّ 
و إىل أنّ  ؿ نظره إىل الىوتو، وما ينطوي عليو من أزمات، إضافةً و نظر إليو من خبلنَّ إل؛  االقرتاب من القرآف

 الذي يعيشو اٞنسلموف، فظن أفَّ  نظر إليو نظرة أخرى من خبلؿ حالة الببلىة والببلدة واالسرتخاء اٜنضاريّ 
 .يىجرىم للقرآف ىو اٞنسؤوؿ عما ىم فيو من ترد ومل يستطع أف يدرؾ أفَّ ؛  القرآف مسؤوؿ عن حالتهم تلك
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على سائر  اٞنتمّيزة ة اٝناصةتو اإلسبلميَّ ىويّ  ٨نا اللذاف منحا العمراف اإلسبلميّ  يَّةالتوحيد واٞنعرفة التوحيد فَّ إ
قو يف سائر اٞنستويات خاصة فيما حقّ  اٞنستويات ُنيث مل يستطع أي عمراف آخر أف ينافس العمراف اإلسبلميّ 

 ة منها.اإلنسانيَّ 

ٕنت  وفرتات العمراف اٜنقيقيّ  ،اا وا٦نفاضً ط ّندى انعكاس التوحيد عليو ارتفاعً ق عمراننا ارتبتألُّ  كما أفَّ 
ة مَّ فرتات الرتاجع يف تاريخ ىذه األُ  يف فرتات ٕنّكن التوحيد فيها من القلوب والعقوؿ ونظم اٜنياة. كما أفَّ 

 ة.مَّ األُ  اتو على ٢نتلف جوانب حياةارتبطت بفرتات خبت فيها أنوار التوحيد فضعفت فيها ْنليّ 

 :  ات القيمهأمَّ 

 :  ةاإلنسانيَّ  .1

تتحقق بالتقوى كما التزكية  و  ة بالتوحيدة قيمة ّٔا ٦نلتف عن بقية اٞنخلوقات، تتحقق اإلنسانيّ اإلنسانيَّ 
منها قولو  ،لكثًن من اآلياتولقد كرـّ ا تعاىل اإلنساف يف ا. تفرع عنهاوما  والعلم والسلوؾ، والتكرمي اإلٟنيّ 

ـَ  َبيِن  َكرَّْمنا َوَلَقدْ :  تعاىل  َخَلْقنا ٣نَّنْ  َكِثًنٍ  َعلى َوَفضَّْلناُىمْ  الطَّيّْباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقناُىمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَػرّْ  يف  َوَ٘نَْلناُىمْ  آَد
ُلوَُكمْ  َدَرجاتٍ  ْعضٍ بػَ  فَػْوؽَ  بَػْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اأْلَْرضِ  َخبلِئفَ  َجَعَلُكمْ  الَِّذي َوُىوَ ، (ٓٚ:  )اإلسراء تَػْفِضيبًل   لَِيبػْ

 قُػْلنا مُثَّ  َصوَّْرناُكمْ  مُثَّ  َخَلْقناُكمْ  َوَلَقدْ ، (٘ٙٔ:  )األنعاـ َرِحيمٌ  َلَغُفورٌ  َوِإنَّوُ  اْلِعقابِ  َسرِيعُ  َربَّكَ  ِإفَّ  آتاُكمْ  ما يف 
ـَ  اْسُجُدوا لِْلَمبلِئَكةِ   قاؿَ  أََمْرُتكَ  ِإذْ  َتْسُجدَ  َأالَّ  َمنَػَعكَ  ما قاؿَ  * السَّاِجِدينَ  ِمنَ  َيُكنْ  ملَْ  ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَد

ىذا التكرمي . ووردت األحاديث لتؤيد (ٕٔ،ٔٔ:  )األعراؼ ِطٌنٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتوُ  نارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتيِن  ِمْنوُ  َخيػْرٌ  أَنَا
 َوتَػَعاىَل  تَػَباَرؾَ  اللَّوِ  ُسْلطَافَ  َأْكَرـَ  َمنْ  » يَػُقوؿُ -وسلم يوعل ا صلى-اللَّوِ  َرُسوؿَ  ٚنَِْعتُ  قَاؿَ  َبْكَرةَ  َأِِب  َعنْ فروي 

نْػَيا ِِف  نْػَيا ِِف  َوتَػَعاىَل  تَػَباَرؾَ  اللَّوِ  ُسْلطَافَ  أََىافَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  اللَّوُ  َأْكَرَموُ  الدُّ  .ٛ« اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  اللَّوُ  أََىانَوُ  الدُّ

                                                           
 (.ٖٙٔ\ٗٗمسنده، )أخرجو أ٘ند يف  ٛ
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 ذكر أف بعد "تَػْفِضيبًل  َخَلْقنا ٣نَّنْ  َكِثًنٍ  َعلى َوَفضَّْلناُىمْ ":  يف قولو تعاىل-تعاىل ّلوال ر٘نو-القرطيب وقاؿ
 ىو اّلذي بالعقل كاف إ٧ّنا الّتفضيل أفّ  عليو يعّوؿ اّلذي والّصحيح»:  اإلنساف بو فّضل فيما العلماء أقواؿ
 ٜ. «... رسلو وتصديق ونعيم إىل ويوصل كبلمو، ويفهم الّلو يعرؼ وبو الّتكليف، عمدة

ة، ة مازالت تتخبط يف مواقفها من معظم القضايا األساسيّ ة ومصادر اٞنعرفة اإلنسانيّ الفلسفات البشريّ  إفَّ 
مثل حقيقة اإلنساف ومكانتو ودوره يف اٜنياة، وعبلقتو بالطبيعة، وحقيقة اٜنياة، وحقيقة اٞنوت، والتاريخ، 

ة ل الرؤية التوحيديّ اٞنخلوؽ، واٜنق والباطل، وغًنىا من األمور الِت تشكّ والصًنورة، والزمن، وعبلقة اٝنالق ب
فيها أىم اٞنعايًن الِت يزف اإلنساف ّٔا نشاطو النظري والعملي، وعليها يقيم موازين التفسًن والتقومي لكل ما 

البشرية إىل منهج حولو، ويبين على أساسها عبلقاتو بالواقع االجتماعي َنوانبو اٞنختلفة. ولذلك فإف وصوؿ 
معريف سليم تعززه وتتظافر معو ٧ناذج معرفية تتصل وتنبثق من نظاـ معريف كامل، أمر يف غاية األ٨نية فإنو ال 

ة النهائية(، وتفسًن سائر ما يعرض ٬ننح اإلنساف القدرة على إدراؾ وفهم ما حولو واإلجابة عن )األسئلة الكليّ 
فاؽ اٞنعرفية مثل )التوحيد(. فالتوحيد ىو اٞنفتاح الذي يفتح مغاليق سائر لػو يف اٜنياة، ويفتح أمامو سائر اآل

 تلك األمور وسواىا.

لقد ْناذبت اإلنساف يف عصور ٢نتلفة نظريات معرفة متنوعة، توزعت مواقف البشرية بينها، وتنوعت 
ة اٞنعرفة لدى اإلنساف، أىي آلٓنديد وفقا ٟنا مواقفهم من اٞنعرفة وقضاياىا ومصادرىا، وكيفية الوصوؿ إليها، و 

ا العقل ذىبوا مذاىب ٢نتلفة يف وحدة العقل اإلنسان وتعدده، أو ، والقائلوف بأهنّ ؟ العقل أـ القلب أـ النفس
العقل اٟنيوالن، والعقل باٞنلكة، والعقل بالفعل، والعقل اٞنستفاد، كما ذىب إىل ذلك ابن :  تعدد مستوياتو إىل

غًن٨نا، متأثرين ّنن ٚناه الفخر الرازي يف كتابيو )اٞنطالب العالية( و)اٞنلخص يف اٜنكمة و  (ٔٔ)والرازي  (ٓٔ)سينا
 .(ٕٔ)واٞننطق( باإلماـ أفبلطوف

                                                           
 (.(ٜٕ٘/ ٓٔ):  )تفسًن القرطيب ٜ
 وما بعدىا. ٜٜٔ( راجع )يف النفس والعقل( د. ١نمود قاسم، ص ٓٔ) 
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الوحي والوجود، والعقل بينهما :  أما التوحيد فيحصر مصادر اٞنعرفة ّنصدرين اثنٌن ال ثالث ٟنما ٨نا
د ألبعاد أخرى يف الوقت ذاتو. ويف الوقت نفسو يصنف وسيلة وأداة معرفة واستنباط وحدس وإدراؾ، بل وتولي

ن تلقيها بطريق صحيح، وإىل والبد م؛  ٚنعيات، ينحصر مصدر معرفتها بالسمع والنقل:  التوحيد اٞنعرفة إىل
 ة، إىل غًن ذلك من تفاصيل.ة أو كسبيَّ ات، ضروريَّ ت، وطبيعيَّ ايبيَّ ْنر 

 :  المعرفة .2

 :  ا منهجيّتو ووسائلو وأدواتو ومصادرهٖنّة نوعاف من اٞنعرفة لكل منهم

آلدـ األٚناء، وتتابعت النبوات -تبارؾ وتعاىل-اٞنعرفة الدينّية، وىي معرفة بدأت بتعليم ا:  أوٟنما
والرساالت يف تكميل جوانبها حِت استوت على سوقها منهجّية معرفّية كاملة يف القرآف الكرمي، قابلة 

تو وأنساقو اٜنضاريّة. وذلك ار عصوره وأزمنتو وعلى اختبلؼ بيئعرفّية يف سائالستيعاب متطلبات اإلنساف اٞن
قراءة الوحي وقراءة »:  إذا قرئ القرآف الكرمي العظيم بتلك اٞننهجّية اٞنعرفّية القائمة على اٛنمع بٌن القراءتٌن

 «. الكوف

إليها دوف أف يعتمد على الوحي أو  فهي اٞنعرفة البشريّة الوضعّية الِت توصل اإلنساف:  النوع الثانأّما 
اٜنياة تعتمد  يربطها ّننهاجّيتو، أو يبلحظ فيها اٜنضور اإلٟنّي يف اٞنعرفة والطبيعة واإلنساف. فهي تفرتض أفَّ 

، وأي بُعد آخر جاء بو الدين ال تلتفت إليو. «الكوف أو الطبيعة واإلنساف»:  على طرفٌن ال ثالث ٟنما
ذه اٞنعرفة الوضعّية الِت حصرت العبلقة الكونّية بٌن اإلنساف والطبيعة، ونفت البعد واٛندير باٞنبلحظة أف ى

هنضة أوربا وثوراهتا اٞنتتابعة التنويريّة مث العقلّية مث العلمّية ِىَي اٞنعرفة ذلك الغييب أو ْناىلتو. أصبحت بعد 
 ومنو العامل العريّب واإلسبلمّي.  -كلو-اٞنهيمنة على العامل

                                                                                                                                                                                                      

 .ٜٓٗ(، وفخر الدين الرازي وآراؤه الكبلمية صٖٕٔ(، ولوامع البينات )ٜٛ/ٕٓ( التفسًن الكبًن )ٔٔ) 
 (.ٙٓ٘( وفخر الدين الرازي وآراؤه الكبلمية )ٗٚب/(، واٞنلخص يف اٜنكمة واٞننطق )ٕٛٙ/ٕ( اٞنطالب العالية )ٕٔ) 
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إفراز الدواعي والقوى اركة للمعرفة وٓنديد ة اٞنؤثرة يف اْناه كات اٞنوضوعيَّ توحيد من أىم ار ال إفَّ 
 ؟ وكيف ؟ ( وماذا؟ شيء ىو )أيّ و( ؟ مضموهنا وتفسًن الغامض واٞنبهم منها، واإلجابة عن أسئلة )ما ىو

 اؿ عنو.بل وٓنديد ما ٬نكن التساؤؿ عنو وما ال ٬نكن أو ال ٪نسن السؤ  ؟ وٞناذا

فالتوحيد ٬نثل حجر الزاوية يف تكوين وبناء الرؤية الكلية عن الكوف واٜنياة واإلنساف، والتوحيد يوضح 
يف الكوف واٜنياة. ويف الوقت نفسو ٪نقق قدرة كبًنة على صياغة اٞنفاىيم  حدود وأبعاد الدور اإلنسانّ 

ة ة والثقافيَّ اف والتسامي فيو، وإ٩ناد اٞننطلقات اٞنعرفيَّ ة العمر ة اإلنساف، وتشكيل دافعيَّ ة لبناء فاعليَّ الضروريَّ 
 السليمة لدى اإلنساف.

يف مفتتح نزوؿ القرآف وعند بدء الوحي بقراءتٌن. -صلى ا عليو وآلو وسلم-لقد أمر ا تعاىل نّبيو
نَساَف ِمنْ ٔ/ٜٙاقػْرَْأ بِاْسِم َربَّْك الَِّذي َخَلَق } :  فقاؿ تعاىل { اقػْرَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرـُ ٕ/َٜٙعَلٍق } { َخَلَق اإْلِ

نَساَف َما ملَْ يَػْعَلمْ ٗ/ٜٙ{ الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم }ٖ/ٜٙ} . وّنا أّف القرآف ليس فيو (٘–ٔ:  )العلق { َعلََّم اإْلِ
بدت مرادفة أو وإف –تكرار وال ترادؼ. وال ٓنتاج آياتو الكر٬نة إىل استعماؿ اٞنؤكدات فإفَّ كل كلمة من كلماتو

فإهنا تشتمل على معىن آخر إف مل تدؿ عليو بلفظها وباالستعماؿ القرآن ٟنا فإهّنا تدؿ عليو يف –٣ناثلة ألختها
وموقعها. وذلك من دالئل إعجازه الذي تعاىل بو على كبلـ اٞنخلوقٌن. ولذلك فإف صيغة  ٗٔوسباقها ٖٔسياقها

ال تعين التوكيد أو الرتادؼ أو التكرار كما ذىب  األوىل اٝنمس تاألمر بالقراءة الذي جاء مرتٌن يف ىذه اآليا

                                                           
عريًفا جامًعا يعد" السياؽ" يف القرآف ىو اٞننتج للداللة واٞنوجو إىل اٞندلوالت، ومع شدة عناية الببلغيٌن وكثرة حديثهم عنو غًن أهنم مل يعرفوه ت:  اٞنراد "بالسياؽ" ٖٔ

م اكتفوا بوصفو وبياف آثاره، واستغنوا بذلك عن تعريفو. واألصوليُّوف قد أبدوا اىتماًما شديًدا بداللة السياؽ مانًعا، وكأهنم اعتربوه ٣نا يدرؾ بدوف تعريف، أو أهن
صد حقيقيَّة وإضافيَّة، فاٜنقيقيَّة تابعة لق:  فالسياؽ يرشد إىل تبيٌن آّمل، وتعيٌن اتمل، والقطع بعدـ احتماؿ غًن اٞنراد... وذلك ألف داللة النصوص نوعاف

ومراتبها. وىذه الداللة ٔنتلف اٞنتكلم وإرادتو وىذه الداللة ال ٔنتلف. واإلضافيَّة تابعة لفهم السامع وإدراكو، وجودة فكره وقر٪نتو وصفاء ذىنو ومعرفتو باأللفاظ 
( وقد أوردت ابنتنا د. رقية تفاصيل ٖٔ٘ -ٖٓ٘/ٔقعٌن )( وإعبلـ اٞنو ٓٔ-ٜٗٔاختبلفًا متبايًنا ُنسب تباين السامعٌن يف ذلك..." راجع بدائع الفوائد البن القيم )

رسالتها القيمَّة "أثر العرؼ ىامَّة يف "داللة السياؽ" وتقسيمات قد٬نة وحديثة أوضحت ىذه الداللة ّنا ال يستغين الباحث يف ىذا آّاؿ عن مراجعتو، فراجع ذلك يف 
. وكذلك رسالة صديقنا د. ٕ٘ٙ-ٕٓٙـ صٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔبع ونشر وتوزيع دار الفكر يف دمشق عاـ قضايا اٞنرأة أ٧نوذًجا"رسالة دكتوراه ط:  يف فهم النصوص

 إبراىيم أصباف الِت ناؿ ّٔا درجة الدكتوراه بعنواف "داللة السياؽ يف القرآف" مل تطبع طبعة عامة.
 لكلمات واآليات والسور ّنا يسبقها، واعتبارىا حلقة يف سلسلة مرتابطة.فهو لصيق جًدا بالسياؽ، وكبًن األثر يف إدراؾ اٞنناسبات، وىو ربط ا:  أما السباؽ ٗٔ
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، بل تدؿ على أمرين بقراءتٌن، لكل منهما معناىا اٞنراد ّٔا، ولكل منهما ٘ٔإىل ذلك بعض اٞنفسرين
 خصائصها، و٠ناٟنا ومتعّلقها، ومناىجها وكيفًياهتا وميادينها. يّعضد ىذا ويعّززه. أّف األمر بالقراءة يف اآلية

( َخَلَق ٔ... الَِّذي َخَلَق ):  ىي اٝنلق يف–"الذي" -األوىل اقرتف "باسم ربِّك" وكانت صلة اٞنوصوؿ
نَساَف ِمْن َعَلقٍ  فهو ربك الذي يعلم -تعاىل-فهي أمر بتحصيل فعل القراءة و٣نارستو مع االستعانة با اإْلِ

ُلو ِمن قَػْبِلِو ِمن ِكَتاٍب َواَل  أنَّك  (، ولذلك فإنِّو "سيقرؤؾ فبل ٛٗ:  )العنكبوت  َٔنُطُُّو بَِيِميِنَك َما ُكنَت تَػتػْ
فَِإَذا قرأ باٚنو ىو، واستعذ بو من الشيطاف الرجيم. ارئ آخر معرَّض للنسياف واٝنطأ. فتنسى" خبلفًا ألي قا

والذي خلقك من علق، وخلق النوع  (،ٛٙ:  )النحل قَػرَْأَت اْلُقْرآَف فَاْسَتِعْذ بِالّلِو ِمَن الشَّْيطَاِف الرَِّجيمِ 
منو قادر على أف ٫نلق فيك فعل القراءة، ولو مل تكن قارئًا من قبل. وكل ما عليك أف تقرأ –و كلّ   –اإلنسانّ 

ره تقديرًا قادر على ما سنوحيو إليك وىو القرآف والذي خلقك ورعاؾ وأنشأؾ من علق، وخلق كل شيء فقدّ 
األٚناء كّلها، وكما عّلم أباؾ إبراىيم وسواه من األنبياء والرسل. فاقرأ باٚنو أف يعلمك القراءة، كما علم آدـ 

عن قومو الذين كانوا -صلى ا عليو وآلو وسلم-وعلى اٚنو ومعو ويف ذلك تنبيو من بداية األمر على انفصالو
وهنا بأنفسهم، وال تصنعهم، بلت والعزَّى ومناة الثالثة األخرى، وكّلها أوثاف يصنعيبدؤوف أفعاٟنم مستعينٌن بالّ 

 و٫نلقوهنا وال ٔنلقهم.

 

 
                                                           

(ويشًن عدـ ذكر فعل "اقرأ" الثانية لدى الطربي إىل ٓٛٔ/  ٜٕ( واأللوسي )ٜٔٔ/  ٕٓالذي اعترب "اقرأ" الثانية توكيًدا، وجعلها ٕناـ اآلية األوىل ) ٥نو القرطيب ٘ٔ
لنفسك. والثان  –أواًل  –"اقرأ :  ناقبًل عن بعضهم -( منو. أما الرازي فقد أعطى لكل من الفعلٌن معىن ٫نصو فقاؿٖٕ٘/  ٜٖاعتبارىا مرادفًا، أو توكيًدا فراجع )

:  تنزيل"(. وقاؿ البغوي يف تفسًنه "معامل الٙٔ/  ٖٔللتبليغ أو األوؿ للتعلم من جربيل والثان للتعليم. أو اقرأ يف صبلتك والثان خارج صبلتك" فانظر تفسًنه )
" ):  "إقرأ ( ط دار الشعب القاىرة. وذىب ابن ٜ٘ٗ/  ٛ/..( أما ابن كثًن فلم يذكر عن "اقرأ" األوىل والثانية شيًئا ) ٗكرره تأكيًدا، مث استأنف.. وربك األكـر

".. أف الباء يف :  الثان منها:  ( أورد ثبلثة أقواؿٖٖٔ/  ٕٓ( إىل أهنا للتوكيد كذلك. وابن عاشور يف تفسًنه التحرير والتنوير )ٙٚٔ/  ٜاٛنوزي يف زاد اٞنسًن )
 "باسم ربك" للمصاحبة، وآّرور يف موضع اٜناؿ من ضمًن "اقرأ" الثان مقّدًما على عاملو لبلختصاص 

باإلٟنيِّة...". وىذا ىو األقرب ٞنا  لوحدانّية اقرأ ما سيوحى إليك مصاحًبا قراءتك اسم ربك فاٞنصاحبة مصاحبة الفهم واٞنبلحظة ٛنبللو، ويكوف ىذا اثباتًا :  أي -
 (ٜٖٚ/  ٓٔالتبياف )ذىبنا إليو. وأما الطوسي فقد اعترب الباء زائدة، ومفعوؿ "اقرأ اسم ربك" وأما " اقرأ" الثانية فمفعوٟنا اٞنقّدر ىو "القرآف" فانظر 
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 :  القراءة اْلولى

ومعو، ٟنذا الوحي النازؿ الذي -تعاىل-باسم ا أو على اٚنو ٙٔىو أمر بقراءةٍ  -إًذا-األمر األوؿ بالقراءة
ا متناسًبا متشأًّا تتلوه سيتتابع نزولو حِت يتم قرآنًا كر٬نًا ٠نيًدا مكنونًا مفصَّل اآليات، ١نكًما مرتابطًا متماسكً 

يا ١نمد على الناس، وتبيّْنو ٟنم ليتعّلموا منو اٜنكمة واٟنداية والرشد فتزكو نفوسهم، وتطُهر حياهتم، ويهتدوا بو 
صلى ا عليو وآلو -يف أداء مهاـ االستخبلؼ والقياـ بواجب االئتماف، وحق العمراف وحٌن رد رسوؿ ا

شك أنَّو فهم اٞنطلوب، وىو قراءة ما سيملى عليو وىو ال يعرؼ القراءة والكتابة، ال ٚٔبأنو ليس بقارئ-وسّلم
إنَّك لن تكوف :  و تعاىل قد ربط القراءة "باسم ربك"، فكأنَّو قاؿ لووليس لو من العلم ما يقرؤه، ولذلك فإنَّ 

قادر على أف  وحدؾ يف أداء ىذا الفعل الذي ال تعرفو، بل سيكوف معك ربك الذي أعطاؾ الكثًن وىو
ها، وكما علم إبراىيم وموسى كما علم آدـ األٚناء كلّ :  ة أداء ما أمرؾ بو، ويزيد على ذلكيعلمك كيفيَّ 

من قبلك، فاقرأ باٚنو واستعن بو يف القراءة يعنك -عليهم السبلـ-وعيسى وسواىم من النبيٌن والرسل
 ّٔا على الناس.ويصحبك ويكن معك فيها، ويف بياهنا وتعليمها وإقامة اٜنجة 

صلى ا عليو وآلو -اإلنساف، وذكر خلق اإلنساف بالذات فيو طمأنة لرسوؿ ا-جل شأنو-وذكر الرب
بأفَّ منحو القدرة على القراءة ليس باألمر الصعب على ربّْو الذي خلق كل شيء، وخلق اإلنساف من -وسلم

صلى ا عليو وآلو -ىنو الرشيد ونفسو الشريفة" كما أفَّ يف ذكر اٝنلق هتيئة لذعلق. " بل ىو عليو ىٌنّْ 
 لبياف النوع الثان من القراءة.-وسلم

                                                           
إليو جل اٞنفسرين من القوؿ بزيادة "الباء" يف "باسم ربك"ورجح أف الباء ليست زائدة وذكر ( وقارف بتفسًن الرازي فقد ضَّعف ما ذىب ٖٔراجع اٟنامش السابق ) ٙٔ

( وذكر أف "الباء" لبلستعانة أو اٞنصاحبة أو ّنعىن "على"، وذلك قريب ٣نا ٖٙٗ/  ٕٓ( ط دار الفكر. وانظر التحرير والتنوير )ٗٔ – ٖٔ/  ٖٟٔنا ثبلثة أوجو )
/  ٕٓ"إف الباء للمبلبسة" ):  القاىرة بدوف تاريخ. وقاؿ الطباطبائي يف اٞنيزاف –( ط مكتبة دار الرتاث ٜٚٔ/  ٜٕعان لؤللوسي )ذكر الفخر. ومثلو يف روح اٞن

ٖٕٖ) 
"إنا أوحينا :  -جل ذكره –وقوؿ ا  –صلى ا عليو وآلو وسّلم  –اشارة ٜنديث "بدء الوحي" الذي أخرجو البخارّي يف باب "كيف بدأ الوحي إىل رسوؿ ا  ٚٔ

 (.ٖو ٕإليك كما أوحينا إىل نوح والنبيٌن من بعده" اٜنديث رقم )
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 :  القراءة الثانية

ة من فهم لو، وْنارب فيو بأقبلمها، فهذه أال وىي قراءة الكوف والنظر يف اٝنلق، ومعرفة ما دونتو البشريَّ 
ل اإلبداع، والتكليف بالنظر العقلّي يف الوجود، ىي الِت صاغ القرآف آّيد ُنسبها "دليل اٝنلق ودلي-القراءة

قراءة يف الكوف :  والنظر يف آثار األمم السابقة، ومعرفة ما حدث ٟنا". فبذلك تكوف القراءة اٞنأمور ّٔا قراءتٌن
ؤ ّنا يف ذلك تراث األمم الذي دونتو وآثارىا، فبالقراءتٌن اٞنخلوؽ، وكل ما يتعلق بو من عامل اٝنلق، والتشيُّ 

تدرؾ الفروؽ بٌن األمم الِت استفادت بالوحي واتبعتو، واستنارت بو، وبٌن األمم الِت ْناىلتو، وتعاملت مع 
أو أ٨نلت الكوف والتجارب البشريّة وعرب التاريخ  دوف استنارة ّٔداية الوحي.-وحده-الطبيعة أو الكوف

ُنجة االكتفاء بالوحي -ملم وآلو وسلّ صلى ا عليو وس-ودروسو، وقراءة الوحي اٞننزؿ على قلب رسوؿ ا
و ال غىن لو عن قراءة الكوف وما فيو بالنظر يف خربات ر فإنَّ واالستغراؽ فيو. فمن أراد أف يقرأ الوحي بدقة وتدبُّ 

األمم السابقة وْنارّٔا، ومعرفة اٜنضارات الغابرة وكيف سادت مث بادت أو اندثرت. فلقد اعتىن القرآف بو 
فت األنظار إىل ذلك يف سور عديدة، وآيات كثًنة، ٞنا يف ذلك من عرب ودروس وعظات ْنعل عناية فائقة، ول

السالف قادرًا على إفادة اٝنالف مهما طاؿ األمد فيما بينهما. وْنعل اٝنالف يرى نتائج أفعاؿ من سبقوه 
شرًا فشر. ويف ذلك  ًن وإفسيكوف ٟنا من اآلثار مثل ما ألفعاؿ من سبقوه إف خًنًا فخ-أيًضا-أفعالو فيدرؾ أفَّ 

ة االنضباط يف أفعالو فيتعلم اإلنساف بذلك كيفيّ  «أو آّتمعيّ  ة، واألثر اٛنماعيّ ة الفرديَّ اٞنسؤوليَّ »تكريس ٞنبدأ 
ويتعلم النظر فيما يرث عن اآلباء نظر  «مبدأ اٛنزاء والعقاب والثواب»عقلو ونفسو لقبوؿ  وتصرفاتو، ويتهيَّأ

ويدرؾ  ة" وتقليدىا ومتابعتها على اٜنق وعلى الباطل، عترب فيتخلص من ىيمنة مبدأ "اآلبائيّ الفاحص الناقد اٞن
 كسبت، ولنا ما نكسب وال يغين أحد عن أحد من ا شيًئا.ما   ت ٟناكذلك أّف لؤلمم الِت خل

ب منزؿ كتا:  ة بكل أشكاٟنا ومعانيهاميَّ للخروج من إسار األُ -مًعا-ْنب قراءهتما كتاباف-إًذا-فهما
ة فيو، ومنو التعامل مع متلو معجز وىو القرآف، وكتاب ٢نلوؽ مفتوح وىو ىذا اٝنلق والكوف والتجارب البشريَّ 
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َها ٦ُنْرُِجُكْم تَارًَة :  اإلنساف نفسو، فهو جزء من اٝنلق وابن شرعيّّ للطبيعة َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنػْ ِمنػْ
 (. ٘٘:  )طو ُأْخَرى

 :  ةالقراءة إنسانيَّ 

لتوجد لديو اٞنعرفة العمرانيَّة -مًعا-وف ابتداًء من اإلنساف، فهو الذي البد لو من قراءهتماوىذه القراءة تك
الكاملة الِت ٕنكن اإلنساف من الوفاء بالعهد والقياـ ّنهاـ االستخبلؼ، وأداء حق األمانة، والقياـ ّنقتضيات 

لببلء. وىي معرفة ال تقـو على التلقي والتلقٌن وحد٨نا، بل على األخذ عن العمراف. والنجاح يف اختبار ا
واٞنعارؼ بٌن البشر من سابقٌن والحقٌن باٞنراجعة واٞنطالعة وقراءة الكتب وكتابتها وتناقل اٝنربات -أيًضا-الغًن

 وعدـ الزىد يف اٞنعرفة من أي وعاء خرجت، والتعامل اٞننهجي معها. 

 :  ةالحريَّ  .3
 :  ن والطبيعة في القرآناإلنسا

 نّص القرآف على بنوَّة اإلنساف لؤلرض وللطبيعة دوف ْناىل للفوارؽ بٌن األـ واالبن 
أي أّف  ودوف نفي للخصائص الذاتيَّة الِت تقّرر االّتصاؿ بينهما، وال ٕننع الفصل أو تصادر على الفوارؽ، 

 يف الوقت نفسو، والقرآف آّيد ال يرفض اٞنبدأ القائلاإلنساف ابن الطبيعة وابن األرض والسيد اٞنستخلف فيها 
َها فوجود النفس فيو ال ٫نرجو عن بنوَّتو ٟنا -كما أسلفنا-وأنّو متولد عنها إفَّ اإلنساف ابن الطبيعة،:  ِمنػْ

َها ٦ُنْرُِجُكْم تَاَرًة ُأْخَرى  (. ٘٘:  )طو َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنػْ

وأفَّ استخبلفو وتصّديو ٜنمل األمانة واٞنسئولّية عن  تؤكد بّنوة اإلنساف للطبيعة،-كّلها-قفليات اٝنل  
مل ٫نرجو ولن ٫نرجو عن ذلك، وكذلك تسخًن الطبيعة لو مل  إعمار الكوف وضّمو معو إىل قافلة تسبيح ا 

 ٫نرجو عن بنوتو تلك ٟنا.
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 :  ضايا ١ندودة ال تنفي تلك البنوَّة، تتلخص فيما يليومل يفّرؽ القرآف بٌن اإلنساف والطبيعة إالّ يف ق
 والطبيعة مستخلف فيو.  اإلنساف مستخلف،-ٔ 
 والكوف قد ُسخّْر وفًقا لسنن وقوانٌن يشاركو اإلنساف يف بعضها أي اإلنساف أُعطي أمانة االختيار،-ٕ 

 وضرورات اٜنياة فقط.  يف جانبو الطبيعّي من سنن اٜنياة واٞنوت،: 
ؿ الوحي إىل األنبياء لوصو  إلنساف ٫ناطب ِنطاب إٟنّي موَحى بالطرؽ الِت حدَّدىا ا ا-ٖ 

 والطبيعة توجَّو بقوانٌن وسنن ثابتة.  واٞنرسلٌن،
 والكوف اٞنطلق سينتهي إىل االستبداؿ.  اإلنساف مطلق يف إنسانّيتو وكونّيتو ينتهي إىل اٝنلود،-ٗ 
والطبيعة خبلفو يف ىذا إاّل إذا عددنا عمراهنا  ّدـ باعتباره مطلًقا،اإلنساف يثاب ويعاقب على َما ق-٘ 

 فَّ فيو تفويًتا لذلك. إل وخرأّا أو فسادىا ّنثابة العقوبة ٟنا، إذ فيو ٓنقيق الغاية من وجودىا، مقابل ثواب،
 وليست الطبيعة كذلك.  اإلنساف نفس وجسم وعقل،-ٙ 
واٜنريّة والعبوديَّة  صبلح والفساد واإل٬ناف والكفر والنفاؽ،يوصف بال-بناًء على َما تقدـ-اإلنساف-ٚ

 واالختيار واإلكراه، وتعرتيو عوارض كثًنة كاليقظة والغفلة والذكر والنسياف، والظلم واالقتصاد والسبق باٝنًنات،
 وليست الطبيعة كذلك.

ا منفصبل عن اٛنسد اإلنساّن ومكوناتو اٞن« النفس اإلنسانيَّة»و
ً
كما  تَّصلة بالعامل الطبيعّي،ليست عاٞن
 :  تصورىا لنا عينيَّة ابن سينا الِت مطلعها

 ىبطت إليك من ال األرفع ***** ورقاء ذات تعزز وٕنّنع
ينتمي إىل -يف اٞننظور القرآّن نفًسا وجسًدا-تبًعا ألرسطو وأتباعو من فبلسفة اإلغريق، بل إّف اإلنساف

واستخبلفو فيها، وتكر٬نو بالعهد وأمانة االختيار والتكليف  واٞنستخلف فيها، العامل الطبيعّي فهو ابن الطبيعة
سائر اٞنشتغلٌن -ٜند اآلف-وال ٫نرجو عنها، وىذا مامل يستطع إدراكو واالبتبلء ال يفصلو عن الطبيعة،

؛  سلموفومنهم علماء الكبلـ اٞنلماء البّلىوت يف سائر األدياف، بالتفسًنات والتأويبلت الدينيَّة من ع
منبّتة عن التفاعل مع العامل  بإرادة مستقلة، ليست كيانًا مستقبلِّ يتعامل مع ا « فالنفس اإلنسانيَّة»
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« البلمرئيّ »ّف النفس ٕنّثل إإذ ؛  ما يرتتب على ذلك خطًن جًدابل ِىَي جزء من ذلك العامل، و  الطبيعّي،
 واٞنرتبط باٛنسد اٞنرئّي.  اٞنتعايل كونيِّا،

مث اقرأ معها سورة الشمس لتجد يف  أ بدايات سورة النحل من أّوٟنا حِت اآلية التاسعة والعشرين،واقر 
وربطو باٜنق ليقود اٝنلق  آيات سورة النحل ذكر الوحي ومضمونو وىدفو األساسّي، مث يبدأ ببسط دليل اٝنلق،

وكيف يتطور إىل خصيم مبٌن ٩نادلو  ،إىل اٜنق، ويف اآلية الرابعة من السورة ينّبو إىل خلق اإلنساف من نطفة
 ،وكونو خصيًما مبيًنا فعلو النفسّي، وتتواىل اآليات يف ذكر الدؼء واٛنماؿ واإلعانة  يف ألوىّيتو لو وربوبّيتو

ىذا الربط الشديد وما يعطيو من متعة للنفس،  واف،واالمتناف باختبلؼ األل والزينة ولذة الشراب والظل واٜنلية،
عن العامل الطبيعّي « النفس اإلنسانيَّة»إلنساّن والنفس اإلنسانّية والعامل الطبيعّي ال يسمح بفصل بٌن اٛنسد ا

ِنطاب وإرادة مستقلة منفصلة عن اٛنسد والعامل  أفَّ النفس ٬نكن أْف تتعامل مع ا -بعد ذلك-لبلّدعاء
نتمائها إىل اٛنسد والعامل الطبيعّي نفسو، وسورة بل إهّنا تتعامل مع ا يف إطار ا الطبيعّي الَِّذي ينتمي إليو،

الشمس حٌن تربط ّنقدمات سورة النحل وأشباىها من السور الِت تناولت قضّية اٝنلق توضح ذلك َنبلء 
 مث مقدّْمات سورة اٞنؤمنوف وكثًن غًنىا.  شديد، واتل بتدبُّر مقدّْمات سورة اٜنج،

ّدد اٞننهاجّي اٟناـ يف أّف السورة قد بدأت بذكر الشمس وتظهر أ٨نيَّة سورة الشمس يف بياف ىذا ا
وعبلقتها باٜنياة واألحياء يف إطار تلك التقاببلت  وبصيغة القسم لتستدعي إىل األذىاف آّموعة الشمسيَّة،

ة وكيف ليأيت يف اآلية السابعة ذكر النفس اإلنسانيَّ ؛  أو فصّْل ّٔا الرائعة بينها وبٌن أبرز َما يرتتَّب عليها،
ليأيت دور اإلنساف وفعلو وقيمة « فجورىا وتقواىا»ُسّويت يف إطار ذلك التقابل لتنطوي على متقابلٌن كذلك 

ذلك الفعل وخطورتو يف تدسيتها أو تزكيتها. إّف تعّقلنا وتفكُّرنا وتذكُّرنا وتدبُّرنا ٟنذا سوؼ يقودنا إىل الوصوؿ 
 ٌن لتوليد ثالث. القائم على تفاعل نقيض« جدؿ الطبيعة»إىل 

فالنفس اإلنسانيَّة قد مت تكوينها ؤنليقها يف إطار ؛  قائم على تفاعل النفس واٛنسد« جدؿ اإلنساف»و
-ألّف تلك النظريّات؛  ويتجاوزىا« نظريّات النشوء واالرتقاء والتطّور»يستوعب ويتجاوز « جدؿ كونّ »

؛  أال وىو اٛنسد أو ٔنليقو يف اٞنرئّي،« البلمرئيّ »وكيف مت غرس « البعد البلمرئيّ »مل تلتفت إىل -كّلها
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َونَػْفٍس بعد أف ٕنت تسوية النفس « بالتزكية والتدسية»ليتفاعل معو فيعطي ذلك الناتج السلوكّي اٞنعربّْ عنو 
 ( فُوضعت يف إطار واٍع ٢نتار. ٚ:  )الشمس َوَما َسوَّاَىا
سد اإلنساّن وأعراض النمّو الِت تعرتيو، وحٌن جاءت قد تعاملت مع اٛن« نظريّات النشوء واالرتقاء»إّف 

والدوافع وكيفّية تكوهنا،  مل ْند بًُدا من إخضاعها للشروط اٜنيوانّية الغرائزيّة وتلبيتها وحرماهنا،« للنفس»
لصاحل اٛنسد وبذلك أخضعت النفس لشروط الّلذة « النفس»ونظريّات تفسًن قضايا اللَّذة واألمل، فاستلبت 

وعلى الزنا « اٞنشروبات الروحيَّة»مل واالستمتاع، فبل غرابة بعد ذلك أْف ٤ند َمْن يطلق على اٝنمور اسم واأل
وتصبح اال٥نرافات اٛننسّية والّلواط والسحاؽ والشذوذ اٛننسّي وليدة جينات مفروضة فغابت « اٜنب»اسم 

فجورىا »:  ا قد أٟنمت نقيضٌن ٨ناولذلك فإهنّ ؛  وتولدُّىا عن ذلك اٛندؿ« كونيَّة النفس»النظرة إىل 
 (ٛٔ)والتقوى مركَّبة وقد تكوف بسيطة. وقد يصبح مركِّبِّا، والفجور بسيط،« وتقواىا
 ،«اٛنرب والقدر»إطبلقًا للجدؿ البّلىويّت يف سائر األدياف عن قضايا  يرتّتب على ماذكرنا أنّو ال موضعو 

؛  بل وصراعها معو بانفصاؿ النفس واستقبلٟنا عن اٛنسد، فكل ىذه القضايا قد بُنيت على الفرضيَّة اٝناطئة
ولذلك فإهّنا ٓنيل اٞنسئولّية عن أفعاٟنا خاصَّة السّيئة منها إىل ا تنػزه وتعاىل أو إىل أيّة جهة خارجيَّة حِت لو 

ْكَنا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء  َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوْا َلْو َشاء الّلُو َما َأْشَر :  مل تكن تؤمن ّنا أحالت عليو
تَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهم َحِتَّ َذاُقوْا بَْأَسنَا ُقْل َىْل ِعندَُكم مّْْن ِعْلٍم فَػُتْخرُِجوُه لََنا ِإف تػَ 

ُة اْلَبالَِغُة فَػَلْو َشاء َٟنََداُكْم َأْٗنَِعٌنَ أَنُتْم َإالَّ َٔنُْرُصوَف * ُقْل فَِلّلِو اٜنُْ  ( ٜٜ( واتل اآلية )ٜٗٔ-ٛٗٔ:  )األنعاـ جَّ
 من سورة يونس.

                                                           
، :  )بًنوت جدلية الغيب واإلنساف والطبيعة:  العاٞنّية اإلسبلمّية الثانية:  وقارف بالدراسة العميقة اٞنتميزة ألخينا ١نمد أبو القاسم_ ر٘نو ا_ يف ٛٔ دار ابن حـز

ضرورة أْف يتبع علم النفس الفيزياء والبيولوجيا يف رفض شخصنة األسباب، واعترب أفَّ العامل الطبيعي  B.F.Iskinner. تسكينر.( جزءاف وقد أكد ب.ؼٜٜٙٔ
لعلمي يف دراسة "إفَّ اإلنساف ليس حرًا" فرًضا أساسًيا يف تطبيق اٞننهج ا:  ىو الذي ٪ندد بيئة الفرد، وأفَّ استقبلؿ الفرد عن بيئتو أمر غًن موجود. واعترب مقولة

ا، وأفَّ اٜنالة العقلية يف اٜنقيقة السلوؾ اإلنسان. ويف الفلسفة أكد د.ـ. آرمسرتونج أفَّ ىناؾ أرضية علمية عامة للتفكًن ترى أفَّ اإلنساف ليس إال ميكانيزًما طبيعيِّ 
نظريات السياسة اٞنقارنة نصر عارؼ، :  لئلنساف. نقبًل عن ليست سوى حالة فيزيقية ٛنهاز عصيب مركزي ومن مث ٬نكن وضع حساب فيزيائي كيميائي كامل

 .ٕ٘ـ ( ٜٜٛٔجامعة العلـو اإلسبلمية واالجتماعية،:  ) فرجينيامقاربة إبستمولوجية :  ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية
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َٝنَْلُق السََّماَواِت :  فقاؿ وقد اعترب القرآف الكرمي خلق السموات واألرض أكرب من خلق اإلنساف، 
(، وىذه اآلية حٌن نفهمها يف إطار اٞننهج نستطيع أْف ندرؾ ٚ٘:  )غافر َواأْلَْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق النَّاسِ 

الَِّذي أثبت صبلحو يف اٛنملة قد نبَّو إىل نوع من اٞنقابلة بٌن اإلنساف « اٞننهج العلميّ »فَّ إل؛  أ٨نّيتها البالغة
بو بذلك  والطبيعة ٬نكن أْف تفيد بفحوى اٝنطاب إمكاف إخضاع األصغر ٞننهج دراسة األكرب وضبط َما يتعلق

ومن ىنا فإفَّ فلسفة العلـو الطبيعيَّة قد تناولت اإلنساف ؛  اٞننهج الَِّذي ٬نكن أْف ٩نمع بٌن اإلنساف والطبيعة
وعن ذلك انبثقت نظريَّات الوحدة أو االّٓناد بٌن  ها بشكل ال يرفضو اٞننهج القرآّن،يووضعتو ٓنت جناح

وتقّدمت تلك العلـو اإلنسانيَّة  نقبلت ىائلة،-وال شك-فحدثت؛  ةالعلـو الطبيعيَّة واإلنسانيَّة واالجتماعيَّ 
ومل تُلحظ  ولكن ٞنا كانت التسوية تاّمة،؛  فيها ١ندوًدا« الذاتيَّة»واالجتماعيَّة والشك وبذلك صار تأثًن 

الفوارؽ الِت ذكرناىا بعناية فقد برزت إىل جانب ذلك سلبّيات كثًنة ٤نمت عن تعميم أحكاـ الظواىر 
وتلك السلبيَّات ٬نكن استيعأّا وْناوزىا -ليس ىذا ٠ناؿ تفصيلها-الطبيعيَّة على الظواىر اإلنسانيَّة بإطبلؽ

 وْناوز َما ٫نتزؿ أو ٫نتصر كونّية اإلنساف منها قرآنيِّا. وٓنديد آثارىا منهجيِّا، ّنبلحظة الفوارؽ الِت ذكرنا،
الطبيعيَّة على قضايا اإلنساف االجتماعيَّة واإلنسانيَّة  وبالتايل فإّف انعكاس فلسفة ومنهج ومنطق العلـو

والسلوكيَّة ال ُيستغرب من القرآف فضبًل عن أْف يرفض، فمن مسلَّمات القرآف أفَّ اإلنساف يتأثرَّ بالطبيعة ويؤثّْر 
بّية مثل ومنحو صفة اإل٩نا فيها، واٛندؿ بٌن اإلنساف والطبيعة دائم مستمر، وما من أحد نظَّم ذلك اٛندؿ،

على َما ُىَو إنساَّّن واجتماعّي وسلوكّي ال يعين إلغاء « اٞنبادئ النظريّة العلمّية الطبيعّية»القرآف، فانعكاس 
إلنسانيَّة اإلنساف أو مهَّمتو االستخبلفيَّة يف الكوف، أو إٜناقًا لو باٛنماد واٜنيواف، بل فيو تعزيز لذلك الدور، 

بأْف جعل أزواجهم منهم، وامَتَّ عليهم بأْف أرسل إليهم من أنفسهم رسبلً وأنبياء قد امََتَّ على الناس  فا 
واستخلفهم يف األرض اّلِت منها خلقوا وجبلوا وإليها يعودوف، ٩نري ىذا آّرى بأْف يكوف اإلنساف ابن الطبيعة 

بل وطبيعيِّا أيًضا وسهبلً  وبذلك يكوف اٛندؿ بينهما ليس ٣نكًنا فحسب،؛  ُىَو اٞنستخلف فيها-اٞنخلوؽ منها
 وسلًسا. 
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تعامل القرآف مع اٞنكاف والزماف والتاريخ والطبيعة بعامَّة باٞننهج ذاتو، مع استثناءات بسيطة يف اإلنساف 
، وتنبّْو وتكشف كذلك عن أثر فعل الغيب يف والزماف واٞنكاف من شأهنا أْف تنبّْو إىل وجود اٝنالق العظيم 

ل أثره يف اختيار األنبياء والرسل وتوقيت بعثاهتم، وٓنرمي وتقديس بعض األماكن، وٓنرمي الطبيعة واإلنساف مث
قد أُدخلت يف آّاؿ اإلبستمولوجّي التوحيدّي، وآّاؿ اٞنعريّف -ذاهتا-وتعظيم بعض األزمنة. وىذه االستثناءات

دوف فهم أو -وحده-ة تعتمد على الغيػيبّ الَِّذي أوجده القرآف ُنيث مل ُتكرَّس باعتبارىا معرفة الىوتيَّة منفصل
 فتنفصل عن اإلطار اٞننهجّي أو تتجاوزه ُنيث تفقد علمّيتها أو موضوعيَّتها.  إدراؾ لعبلماتو،

ولقد أوضح القرآف الكرمي أفَّ ىناؾ تبلزًما بٌن الظواىر السلوكّية والعقديّة للبشر، وبٌن تلك السنن 
اة حياة طيبّْة أو معيشة ضنًكا انعكاًسا واطّْراًدا، فإذا كانت ظواىر الطبيعة الطبيعيَّة الِت ّنقتضاىا تكوف اٜني

ات الواقع ، فإفَّ الظواىر اإلنسانيَّة ٬نكن أْف تُعامل باٞنثل ؛  قابلة لئلخضاع إىل اٞنبلحظة والتجربة واٜنس ومتغًنّْ
ليتيسَّر ؛  ر اٞنختلفة يف الكوف ويف اإلنسافللظواى« اٞننهج اٞنوحَّد»وبالتايل فإفَّ ىناؾ إمكانًا كبًنًا للكشف عن 

 بعد ذلك إخضاعها لؤلحكاـ التقو٬نيَّة والقيميَّة بدقة علمّية وموضوعيَّة.

الِت تتغيَّاىا الشريعة وتقصدىا تاليًة والحقًة لنتائج الكشف « األحكاـ القيميَّة»فالقرآف يؤّكد أفَّ  
واٞننهج القرآّن خاصَّة يدعو اإلنساف إىل اٞنبلحظة، والنظر  ة،والتوصيف والتصنيف اٞنعريّف وفق اٞننهج بعامّ 

والنظر الدقيق كذلك يف العادات واألعراؼ والتقاليد والوقوؼ  الدقيق يف الوقائع والظواىر يف حاالهتا اٞنختلفة،
ف الوصف ويساعد يف بيا على اآلثار، ودراسة كل َما من شأنو أْف يكشف علميِّا عن طبيعة الفعل اإلنساّن،

أو يقود  القيمّي اٞنناسب لو، وكذلك يكشف عن الواقع الَِّذي أدى أو يؤّدي باألمم إىل الفبلح والنجاح،
أو يدمّْر حضارات البلداف اٞنختلفة يف ٢نتلف فرتات التاريخ الِت جرى  األمم والشعوب إىل البوار واٝنسراف،

اّن إىل بعض القوانٌن والسنن االجتماعيَّة واّددات ينّبو العقل اإلنس-كّلو-ذكرىا. والقرآف وىو يقدـ ذلك
 اٞننهجّية ليوضح بعض صفات اٞننهج القرآّن. 
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مفهـو اٜنرية مفهـو قرآن أصيل تناولو القرآف آّيد ّنا يزيد عن مائِت آية من آيات القرآف الكرمي، وأصَّل 
عض اآليات معامل ىذه اٜنرية وطرؽ ٣نارساهتا لو بشكٍل دقيق، وكرَّسو قيمة من القيم العليا، وقد تناولت ب

وضوابطها بشكٍل كاف لو أثره يف تصوير القرآف الكرمي لئلنساف، وبناء الرؤية القرآنية لو، مث جاء اٜنديث 
الشريف الذي ُعرؼ بػ"حديث السفينة" ليعاجل ما قد يكوف من ا٥نراؼ يف إطار اٜنرية و٣نارستها وتفعيلها يف 

 .الواقع

عن -رضي ا عنهما –غًنىم عن النعماف بن بشًنو  ىو ما رواه البخاريُّ والرتمذيُّ وأ٘ندُ واٜنديث 
 َعَلى اْستَػَهُموا قَػْوـٍ  َكَمَثلِ  ِفيَها َواْلَواِقعِ  اللَّوِ  ُحُدودِ  َعَلى اْلَقاِئمِ  َمَثلُ «:  أنَّو قاؿ-سّلمو  آلوو  صلى ا عليو-النيب

 َمنْ  َعَلى َمرُّوا اْلَماءِ  ِمنَ  اْستَػَقْوا ِإَذا َأْسَفِلَها ِِف  الَِّذينَ  َفَكافَ  ،َأْسَفَلَها َوبَػْعُضُهمْ  ْعبَلَىاأَ  بَػْعُضُهمْ  فََأَصابَ  ،َسِفيَنةٍ 
َنا أَنَّا َلوْ  فَػَقاُلوا فَػْوقَػُهمْ  يًعا ُكواَىلَ  أَرَاُدوا َوَما يَػتػْرُُكوُىمْ  فَِإفْ  .فَػْوقَػَنا َمنْ  نُػْؤذِ  وملَْ  ،َخْرقًا َنِصيِبَنا ِِف  َخَرقػْ  َأَخُذوا َوِإفْ  ،ٗنَِ

يًعا َو٤َنَْوا ٤َنَْوا أَْيِديِهمْ  َعَلى  .»ٗنَِ

 »االستهػاـ فيها و  ىل يقرع يف القسمة باب« »الشَّرَكة  كتاب «وىذا اللَّفظ ىو ما أخرجو البخارّي يف
لقرعة يف باب ا » « الشهػادات كتاب«يف -أيضا –وأخرج البخػاري من طريػق آخر عن النعماف بن بشًن

صّوبو الشَّعيبُّ واختاره ورّجحو اٜنافػظ ابن حجر،  »الشَّرَكة  كتاب «واللفظ الذي عرضناه من »اٞنشكبلت 
 كما  »اٞندىن  «اٞنرائي بذلك، أو و  الناىي عن اٞنعصية، والواقع فيها:  الثػبلث، وىي نو يشمل الفرؽإل:  قاؿ
ىو القائم و  منكػر، إمَّا نزلة الواقع يف حدود ا، مث من عداىمفالذين أرادوا خرؽ السفينة ّن؛  اللفػظ اآلخر يف

 ىو اٞندىن.و  إما ساكتو  على حدود ا،

موقًعا منها إجارة أو :  أي-اقرتعوىا، فأخذ كل منهم سهًما:  أي-»استهموا على سفينة«:  و قولو
 ملًكا.
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إاّل ىلك و  ٞنن أقيمػت عليو،و  أقامها،ود ٓنصل ّٔا النجاة ٞنن وىكذا إقامة اٜند « قاؿ اٜنافظ ابن حجر
 «.الساكت بالرضا ّٔاو  العاصي باٞنعصية

مثبًل ومن شأف األمثاؿ أف تنفتح على -سّلمو  آلوو  صلى ا عليو-إّف ىذا اٜنديث قد ضربو رسوؿ ا
اؿ مضرّٔا عن أف ال تغًنَّ يف ح«سياقاهتا على و  ٬نكػن أف تضرب لصور عديدة ٣ّنا ٓنتملو ألفاظهاو  معاف كثًنة،
َثُل و  . وقد استنبط الفقهاء من ىذا اٜنديث فوائد ٗنَّة،»حاؿ موردىا

َ
معان وفًنة، ومع ذلك فهذا اٜنديث اٞن

نا باٞنزيد. فيمكن أف نضربَو مثبًل لؤلرض ووحدهتا، ولسكانػها  من البشر ووحدة مصًنىم ما يزاؿ قادرًا على مدَّ
 شريَّة اٞنمتدَّة مثل ركاب تلك السفينة.األسرُة البو  فاألرُض مثُل السفينػة،: 

وىذه األسهم من األرض الِت نطلق عليها أوطانًا وديارًا ىي أسهم آّموعات البشريّة الِت ُجعَلت شعوبا 
 وقبائل لتتعارؼ، وتتللف وتتعاوف على ٓنقيق العمراف يف األرض الذي يعدُّ جوىر مهمَّة االستخبلؼ فيها.

ة ٠نموعة بشريّة أف تتعسَّف يف استعماؿ حقها يف االنتفاع فتفسَد يف نصيبها من وىذا ال يعطي اٜنق أليّ 
فكونو دارىا أو نصيبها ال يعطيها اٜنق يف اإلفساد، وتدمًن البيئة أو ؛  األرض ُنجَّة كونو نصيبها أو وطَنها

ف شامػبلً  يف بعض ّف الضػرر لن يكػوف قاصرًا على ذلك اٛنزء، بل سيكو إل؛  تلويثها، أو تعريضها للخطر
األحياف للبيت اإلنسان الكبًن أال وىو اٞنعمورة كّلها. وسيكوف ضارًا باألسرة البشريّة ّنجموعها. فيجب على 

األرض ومن عليها وما عليها من أيّة أعماؿ قد  تتػكاتف ٜنماية سفينةو  افرضاألسرة البشريّة اٞنمتّدة أف تت
َوالَ  ،(ٓٙ:  )البقرة َواَل تَػْعثَػْوْا يف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ فيها فساًدا ث يؤدي إىل اإلفساد يف األرض أو العت

 (.ٙ٘:  )األعراؼ تُػْفِسُدواْ يف اأَلْرِض بَػْعَد ِإْصبَلِحَها

  ذات داللٍة مباِشَرٍة عليها.-جاوزت مائِت آية »قضيَّة اٜنريَّة«فإّف اآليات الكر٬نة الِت تناولت 
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 :  في الحريّةة ْلساسيَّ ة االمبادئ القرآنيَّ 

 ّف ىدى القرآف الكرمي يف قضية اٜنريَّة يقـو على اٞنبادئ األساسيَِّة التاليةأب أف نقوؿ بعدما عرضناه ٬نكننا
 : 

والية(  )والشهادة استشهد اإلنساف على نفسو-تبارؾ وتعاىل-أّف القرآف الكرمي بٌنَّ أّف ا:  اٞنبدأ األوؿ
ىو حجر الزاوية يف –ّف ىذا اإلقرارإل؛  وعبُده-تعاىل-ليقرَّ بأنّو َخْلػُق او  ألوىيَّتو،لو و -اىلتع-ليقر بربوبيَّة ا

بٌن اإلنساف، كما أنَّو شديد األ٨نيَّة يف تأسيس العبلقة بٌن اإلنساف و -سبحانو-تأسيس العبلقة بٌن ا
دلت عليو آيات  ىو ما-قرار من اإلنسافواإل-تعاىل-اإلنساف والطبيعة. وىذا االستشهاد من او  واإلنساف،

ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُّْكْم قَاُلو َوإِ :  العهد ْا بَػَلى ْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبيِن آَد
َا َأْشَرَؾ َٕٚٔشِهْدنَا َأف تَػُقوُلوْا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلٌَن ) آبَاُؤنَا ِمن قَػْبُل وَُكنَّا ُذرّْيًَّة مّْن ( َأْو تَػُقوُلوْا ِإ٧نَّ

    :  األعراؼ) (ٗٚٔ( وََكَذِلَك نُػَفصُّْل اآليَاِت َوَلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف )ٖٚٔبَػْعِدِىْم أَفَػتُػْهِلُكَنا ّنَا فَػَعَل اْلُمْبِطُلوَف )
ٕٔٚ-ٔٚٗ) 

أمر ٔنيًن -جل شأنو–بٌن اإلنساف توىلو -تعاىلو  تبارؾ-بعد أف مت تأسيس العبلقة بٌن ا:  الثان اٞنبدأ
. !؟ لو حريَّتو الذاتيَّة وفق النظاـ الكون وبٌن أف تكوف-اإلنساف بٌن أف يكوف مطبوعا على التحرُِّؾ التلقائيَّ 

وقد أوضح اٝنالق البارئ اٞنصور لئلنساف أف صفة ىذه اٜنرية أف تكوف أمانة بٌن يديو عليو أف ٪نفظها 
أعطى ّنقتضاىا أف ٫نتار ما يريده من حاالت نشاطو  »ة أمانة اٜنريَّ » أو  »نة االختيارأما» ويصوهنا، فهي 

-الفرديَّ اإلراديَّ إ٩نابًا أو سلبػًا. وأنَّو سوؼ يكوف مسػئوال عن نتائػج استعمالو ىذه األمانة بٌن يدي ا
فصلتو و  دلت عليو آيُة األمانة، ذا ماىو  يصيبُػو عقاُب اٞنعصية،و  ينالو ثواُب الطػاعة،:  يف يـو الدين-تعاىل

َها :  الوعيدِ و  آيات الوعدِ  ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْٛنَِباِؿ َفأَبَػٌْنَ َأف ٪َنِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
نَساُف إِنَُّو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًل   .(ٕٚ:  األحزاب) َوَ٘نََلَها اإْلِ
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اإلنساف، وقد منح ا و  القائمػة على تأسيس العبلقة بٌن ا« حرية االختيار »اٞنراد باألمانة أمانػة 
 واٜنيلولة دوف إساءة استعماٟنا.« ة االختيارحريَّ »عنها ٞنمارسة  لعقَل ليكوف أداة ووسيلة ال غىناإلنساف ا

فاٞنكػره أو آّػرب ال ٪نتمل :  اٞنسئوليَّة اإلنسانيَّةىي مناُط « أمانة االختيار»  قبوؿ أفَّ :  اٞنبدأ الثالث
ال حدودىا. ٠ناؿ حريتو و  اإلنساف ال تتجاوزمسئوليَّة  لذلك فإفّ و  مسئوليَّة ما أكرِه عليو، أو أٛنئ إىل فعلو.

 عباد ا الذين ومن أروع ما جاء يف القرآف الكرمي تلك اٞنقارنة اٞنعجػزة بٌن من ُتْسَلَب منو حريَُّة االختياِر وبٌن
َفبَل َتْضرِبُوْا لِّلِو اأَلْمثَاَؿ ِإفَّ الّلَو :  ىذه اآليات الكر٬نة من سورة النحل؛  ٟنم أف يكونوا أحرارا-تعاىل-شاء ا

ُْلوًكا الَّ يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمن( ٗٚ)يَػْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَػْعَلُموَف  َناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَػُهَو  َضَرَب الّلُو َمَثبًل َعْبًدا ٣نَّ رََّزقػْ
َوَضَرَب الّلُو َمَثبًل رَُّجَلٌْنِ َأَحُد٨ُنَا أَْبَكُم  (٘ٚ) يُنِفُق ِمْنُو ِسرِّا َوَجْهرًا َىْل َيْستَػُووَف اٜنَْْمُد لِّلِو َبْل َأْكثَػُرُىْم الَ يَػْعَلُموفَ 

الُه أَيْػَنَما يُػَوجّْهوُّ اَل يَْأِت ِِنًَْنٍ َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمن يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َوُىَو َعَلى اَل يَػْقِدُر َعَلَى َشْيٍء َوُىَو َكلّّ َعَلى َموْ 
َولِّلِو َغْيُب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُىَو أَقػَْرُب ِإفَّ الّلَو  (ٙٚ) ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 

َوالّلُو َأْخَرَجُكم مّْن بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر  (ٚٚ) َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ 
لتؤكد أف اإلنساف قد زود بقوى الوعي ليكوف قادرا ( ٛٚ-ٗٚ:  )النحل  (ٛٚ)َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف 

 الرسػل رسػل من خػارج.و  و رسػوؿ من داخػلىو ما أطلػق الغػزايل عليػو أنّ مشيئة لو عقل و  ال حرا ذا إرادةسئو م

 تو.اتو بقدر ما نقص من حريّ ة اإلنسػاف انتقصػت مسئوليػّ فإذا انتقصػت حريػَّ 

إلنساف وبناىا على أفَّ القرآف آّيد ربط مسئولية ا:  يزيده وضوًحاو  ىو يؤكد ما سبقو :  اٞنبدأ الرابع
مداىا الكامل يف بناء اٞنسئولية أعطى حريّة اإلنساف و  عزز ذلك، لكّنو مل يرتكو منفرًدا، بل «حرية االختيار»

(، وقولو ٘ٙٔ:  النساء) لَِئبلَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل  :  اإلنسانية على إرساؿ الرسل
َعَث َرُسواًل َوَما كُ :  تعاىل ِبٌَن َحِتَّ نَػبػْ َأالَّ  :  يف قولو تعاىل« شخصيَّة العقاب»و (.ٚٔ:  اإلسراء) نَّا ُمَعذّْ

نَساِف ِإالَّ َما َسَعى )َٖٛتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ) ( مُثَّ ٩ُنْزَاُه اْٛنَزَاء ٓٗ( َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ يُػَرى )ٜٖ( َوَأف لَّْيَس ِلئْلِ
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َولِلَِّو َما  :  ( وَرَبَط سبحانو اٛنزاء باإلحسػاف أو اإلساءة يف قولو جل شأنؤٗ-ٖٚالنجم ) ( ْٔٗوَِف)اأْلَ 
 (.ٖٔ:  )النجم ىَن يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض لَِيْجزَِي الَِّذيَن َأَساُؤوا ّنَا َعِمُلوا َو٩َنْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاٜنُْسْ 

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط :  على نفسو الظلم، ونفا عن ذاتو العليَّة ذلك نفيا مطلقا-تعاىل– وحرـّ ا
َنا َِّٔا وََكَفى بِنَ   (ٚٗ:  األنبياء) ا َحاِسِبٌنَ لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة َفبَل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا َوِإف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة مّْْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ

اٞنطلق معو يف قولو  يّ تو لتحقيق العدؿ اإلٟنطاقف بو أو هُنى عنو بوسع اإلنساف و ط كل ما أُمر اإلنساورب
اَل :  القدرة وقاؿ تعاىلو  من الطاقة:  أي-(ٚ:  الطبلؽ) اَل ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفًسا ِإالَّ َما آتَاَىا  :  تعاىل

فَاتػَُّقوا اللََّو َما يطيقػو و  ( فبل يكلف ا أحًدا إال ما يقدر عليوٕٙٛ:  لبقرة)ا ُيَكلُّْف الّلُو نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها
 (.ٙٔٔ:  )التغابن اْسَتطَْعُتمْ 

َوُقِل اٜنَْقُّ ِمن رَّبُّْكْم َفَمن َشاء فَػْليُػْؤِمن َوَمن  :  مشيئتو فقاؿو  اإلنساَف فيما يسأؿ عنو-جل شأنو-َوَترؾ
:  )فصلت  اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّو ّنَا تَػْعَمُلوَف َبِصًنٌ :  (، وقاؿ جل شأنوٜٕ:  الكهف) َشاء فَػْلَيْكُفْر 

ٗٓ.) 

ْلَنا  :  وأََعَمل إرادة اإلنساف، وأعطاىا الفاعلّية يف ٠ناؿ االختيار قاؿ سبحانو مَّن َكاَف يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
( َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َٟنَا َسْعيَػَها َٛٔجَعْلَنا َلُو َجَهنََّم َيْصبلَىا َمْذُموًما مَّْدُحورًا )َلُو ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد مُثَّ 

 (.ٜٔ-ٛٔ:  اإلسراء) َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َكاَف َسْعيُػُهم مَّْشُكورًا

اٝنطأ اٞنقصود وبٌن اإلصػرار و  ٨ناؿوفّرؽ يف اٞنسئوليَّة بٌن جزاء اٝنطأ وجزاء العمد، كما فرؽ بٌن خطأ اإل
 التوبػة مػنو.و  بيػن الرتاجػع عنػوو  االستمػرار فيو،و  على اٝنطػأ

ة االختيار. وبقدر ما تنتقص ة يف حالة اإلكراه الذي يسلب اإلنساف حريَّ اإلمث واٞنسئوليَّ -سبحانو-ورفع
َمِة نصف ما تػو ومنقوصها فجعل على األَ اٞنالك ٜنريّ ففػي جر٬نة الزنػا فّرؽ القػرآف بٌن ؛  ةاٜنرية تنتقص اٞنسئوليَّ 
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فَِإَذا ُأْحِصنَّ فَِإْف أَتَػٌْنَ ِبَفاِحَشٍة فَػَعَلْيِهنَّ ِنْصُف  :  على اٜنرة اٞنسئولة من العقاب النتقاص حريَّتهػا، قاؿ تعاىل
 (.ٕ٘:  )النساء مْ َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنكُ 

ة حريَّ و  ة التصػرؼ،حريَّ و  ة العبػادة،حريَّ و  ة العقيدةحريَّ -كلها-اتوتدخل يف إطار ىذه اٞنبادئ اٜنريَّ 
 سواىػا.و  اإلقػامػةو  االرٓنػاؿو  االنتػقػاؿو  التمػلك

فبل تفريط :  اٞننضبطة-فهذه أربعة دعائم أرساىا القرآف آّيد ليبين عليها اٞنفهـو الدقيق للحريَّة اإلنسانيَّة
بعد مبلحظة ىذه الدعائم واحدة من أىم القيم القرآنيَّة اٜناكمة الِت تقـو « اٜنريَّة»وال إفراط. وقد بدت 

 :  كّلها-عليها اٞننظومة اإلسبلميَّة

نظريَّة إسبلمّية يف »وىذه الدعائم األربع من اٞنمكن أف يتسع البحث فيها ويستفيض ليقود إىل بناء 
  تنقذ اٜنريَّة من كل ما يتهددىا، بل تنقذ البشريّة من كم ىائل من اال٥نرافات.« ةاٜنريَّ 

 :  العدل .4

 َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحشاءِ  َعنِ  َويَػْنهى اْلُقْرِب ِذي َوِإيتاءِ  َواإْلِْحسافِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإفَّ :  قاؿ تعاىل
العدؿ أو  (،ٛ:  )اٞنائدة لِلتػَّْقوى أَقػَْربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا:  (، وقاؿ أيًضآٜ:  )النحل ُروفَ َتذَكَّ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ 

أعلى القيم -يف الوقت نفسو-العدالة تعترب من أىم اٞنفاىيم اإلسبلميَّة الِت جاء القرآف آّيد ّٔا، والعدؿ
ىي "التوحيد والتزكية :  لقرآنيَّة اٜناكمة العليا ثبلثةاإلسبلميَّة العليا وأبرز مقاصد الشريعة. فإذا كانت القيم ا

فبل يتحقق توحيد اٞنوحّْد إذا مل يّتصف  ،اٞنقاصد الشرعيَّة اٞنتفرعة عنها"العدؿ" يأيت يف مقدمة  والعمراف" فإفَّ 
ولذلك بالعدؿ وال يتحّلى بالتزكية إال إذا اتصف بالعدؿ وال ٬نكن أف يقاـ العمراف يف األرض بدوف العدؿ. 

بة األوىل حيث ال ينافسو وال ومقصًدا شرعيِّا ٪نتل اٞنرت، مة ومفكروىا العدؿ أساًسا للملكفقد اعترب علماء األ
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و فيها إال اٜنريَّة. ويف نظري أفَّ بٌن العدؿ واٜنرية تبلزًما ال يسمح بانفصاؿ أّي منهما عن اآلخر فبل ينيدا
 ة حريَّة حقيقيَّة بدوف أف ٪نميها العدؿ ويصوهنا.يتحقق العدؿ بدوف حريَّة وال تكوف اٜنريَّ 

 ِإفَّ الّلَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَسافِ    :ولقد أشاد القرآف بالعدؿ وأمر بو يف آيات عديدة فقاؿ
ا فخًن (، والعدؿ كما يقتضي اٜنريَّة ويتفاعل معها فإنَّو يقتضي اٞنساواة يف اٞنكافئة واٛنزاء إْف خًنً ٜٓ:  )النحل

:  وإف شرًا فشر. وحرص القرآف وحث على جعل العدؿ قيمة مطلقة ال تتأثَّر بالعواطف وال باٞنشاعر فقاؿ
َواَل ٩َنْرَِمنَُّكْم َشَنلُف قَػْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو أَقػَْرُب لِلتػَّْقَوى وقد كاف رسوؿ ا  ،(ٛ:  )اٞنائدة 

فصاروا  ثلو أصحابوعرؼ بو وٕن أف إىل أف ٓنوؿ إىل سلوؾ ثابت لوق وْنسيًدا لو يف كل شمثااًل للعدؿ اٞنطل
وعرؼ  ٧ناذج لتجسيد العدؿ بكل معانيو ويف سائر ٠ناالتو. ولقد أثر ذلك يف كل من عرؼ رسوؿ ا 

وٚنّوه  أصحابو وآؿ بيتو وصار ذلك العدؿ من أىم أسباب الدعوة ولفت أنظار الناس إىل عظمة اإلسبلـ
وٓنضُّر اٞنسلمٌن وتقدُّمهم. وبذلك استحقت األمة اٞنسلمة الِت ساد العدؿ فيها أف توصف بػ"اٝنًنيَّة 

فَّ العدؿ قد توافر فيهم وجعلهم أىبًل لذلك كّلو. إل؛  والوسطيَّة" وتستحق منصب "الشهادة على الناس"
ٟنم ولباًسا ٟنم وصاروا مضرب اٞنثل يف العدؿ.  فصارت تلك الصفات أي "اٝنًنيَّة والوسطيَّة والشهادة" صفات

وعلى ذلك قاـ نظامهم القضائّي حِت أصبح العدؿ روًحا  ،م السياسّي يف اٝنبلفة الراشدةعلى ذلك قاـ نظامه
ويعطيو كل وسائل التضامن والتلخي والتكافل والقوة  ،خطاه ويقّوـ مسًنتو ويطّهر بيئتويسري يف آّتمع يسدد 

النفس واٞناؿ والعقل والعرض والدين  :  لعدؿ حفظ ا للناس ضروريّاهتم وأعبلىا الضروريّات اٝنمسواٞننعة. با
بذلك كمالّياهتم فصار العدؿ للحياة بدونو إال ّنشقة وتعسُّف بل حفظ  ياـكما حفظ ٟنم حاجيَّاهتم وما ال قِ 

تمّثل يف بناء فنونو وآدابو ومؤسساتو، من شخصيَّة اإلنساف اٞنسلم يعيش يف عقلو ويسًّنه يف حياتو وي جزءً 
 و٪نكم سائر عبلقاتو ومعامبلتو.

و واٞنوجّ  ،ىو اٞنهيمن على حركتهم يف اٜنياةواليـو وقد ضعفت عبلقة اٞنسلمٌن باإلسبلـ ومل يعد اإلسبلـ 
أ٣نًا ٛنهودىم تراجعت عندىم القيم وضعف تأثًنىا وقل اٞنتمسكوف ّٔا فتفوقت عليهم أمم أخرى قد ال تكوف 
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الضمانات  وأوجدت ،فتشبثت بو وٕنسكت بو مؤمنة موحدة ولكّنها عرفت طريقها إىل العدؿ بعقوٟنا وخربهتا
واستطاعت أف تبين حضارة  ،عيمو. فسعدت وسادت وأسعدت شعؤّاالكفيلة بصيانتو وإعبلء شأنو وتد

ها ال تقيم العدؿ بينها فصار أبناؤىا ومدنيَّة وتقدًما وانتصرت على دوؿ تنتمي إىل اإلسبلـ وتنتسب إليو، ولكن
اإلنساف ال  ألفَّ ؛  يلجأوف إىل تلك األمم وتلك الدوؿ ليعيشوا بٌن ظهرانيها ويتمتعوا بعدؿ أىلها ونظمها

يستطيع أف ٪نيا بوصفو إنسانًا ذا كرامة بدوف العدؿ فكأفَّ اإل٬ناف واإلسبلـ يفقداف مقومات اٜنياة والبقاء 
وتصوغ  ،حدهتاوتعيد بناء و  ،تنا أف تستعيد كرامتهامّ تستطيع أُ  و لنإذا فقد العدؿ. إنّ والدواـ واالستمرار 
وتتبوأ اٞنكانة البلئقة ّٔا إذا مل تعد العدؿ إىل موقعو السامي يف ديارىا ليكوف قيمة عليا  ،مشروعها اٜنضاريّ 

 خها وتدعيمها.ى ّٔا اٜناكموف واكوموف و٪نوطوهنا بسائر الضمانات الكفيلة برتسييتحلّ 

 فالعدؿ أساس اٞنلك وقواـ اٜنضارة ودعامة العمراف وقاعدة كرامة اإلنساف وا أعلم.

 :  المساواة .5

 :  لفظ سواء في القرآن الكريم

 :  يف القرآف الكرمي على ٙنسة أوجو« الّسواء»ذكر أىل الّتفسًن أّف :  قاؿ ابن اٛنوزيّ 

 (.ٕ٘:  )اٜنج َسواًء اْلعاِكُف ِفيِو َواْلباِد :  اٞنعادلة واٞنماثلة، ومنو قولو تعاىل-ٔ

َنُكمْ :  العدؿ، ومنو قولو تعاىل-ٕ َننا َوبَػيػْ :  )آؿ عمراف ُقْل يا أَْىَل اْلِكتاِب تَعاَلْوا ِإىل َكِلَمٍة َسواٍء بَػيػْ
ٙٗ.) 

 (.ٚٗ:  لدخاف)ا ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإىل َسواِء اٛنَِْحيمِ :  الوسط، ومنو قولو عّز من قائل-ٖ

 (.ٜٓٔ:  )األنبياء فَِإْف تَػَولَّْوا فَػُقْل آَذنْػُتُكْم َعلى َسواءٍ :  األمر البٌّن ومنو قولو عّز وجلّ -ٗ
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 .ٜٔ(ٚ:  )اٞنائدة َوَضلُّوا َعْن َسواِء السَِّبيلِ :  القصد، ومنو قولو تعاىل-٘

 :  ااٞنساواة اصطبلحً 

وف للمرء مثل ما ألخيو من اٜنقوؽ وعليو مثل ما عليو من أف يك-يف آّاؿ األخبلقيّ -تعين اٞنساواة
وأقّل ما تكوف اٞنساواة بٌن اثنٌن، ولكّنها تكوف يف معاملة »الواجبات دوف زيادة أو نقصاف. قاؿ ابن مسكويو 

 .ٕٓ«مشرتكة بينهما يف شيء ما أو أكثر

هّنا ىي اٞنثل بٌن األشياء، إلواٞنساواة قيمة ال تنقسم وال يوجد ٟنا أنواع، وىي أشرؼ نسب العبلقات 
 أي أهّنا ْنعل كبل طرفيها لآلخر سواء بسواء. ٕٔباٜنقيقة 

 :  الفرؽ بٌن العدالة واٞنساواة

ىو -يف ٠ناؿ اٜنكم-اٞنساواة ىي الغاية اّلِت تسعى العدالة إىل ٓنقيقها، وىي الغاية اٞنرجّوة منها، والعادؿ
، ومن ىنا فقد جاء يف تعريف العدؿ أنّو ٕٕعة يف حفظ اٞنساواةنّو ٫نلف صاحب الّشرية إلاٜناكم بالّسويَّ 

)أي لتحقيق اٞنساواة بٌن الطّرفٌن دوف زيادة أو نقصاف(، وإذا كانت العدالة خلقا ٖٕالقسط البّلـز لبلستواء 
 فإّف اٞنساواة قيمة وىدؼ.

 مراف وارتبطا ارتباطًا وثيًقا.وٞنّا كانت العدالة خلقا أو ىيئة نفسانّية تصدر عنها اٞنساواة فقد اقرتف األ

                                                           
 .ٖٔٙ .ص–. نزىة األعٌن النواظر ٜٔ
 ٘ٓٔ .ص–. هتذيب األخبلؽ البن مسكويو ٕٓ
 .ٖٜ.ص - .قاٞنرجع الساب ٕٔ
 ٜٛ .ص–. اٞنرجع السابق ٕٕ
 .ٕٛ .ص–. هتذيب األخبلؽ للجاحظ ٖٕ
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ّف العادؿ من شأنو أف يساوي بٌن األشياء اّلِت ىي غًن متساوية، ٞنّا كاف األمر كذلك فإّف كليهما قد إل
 يستعمل استعماؿ اآلخر تسا١نا، ولكّنهما غالبا ما يستعمبلف معا.

 :  من صور اٞنساواة يف اإلسبلـ

 :  الّشرع اٜنكيم، منهاللمساواة يف اإلسبلـ صور عديدة فّصلها 

o قاؿ تعاىلاٞنساواة بٌن الّرجل واٞنرأة يف أداء الواجبات الّشرعّية واإلثابة عليها ،  : ْيَػْعَملْ  َوَمن 
 .(ٕٗٔ:  )النساء نَِقًناً  يُْظَلُموفَ  َوال اْٛنَنَّةَ  َيْدُخُلوفَ  َفُأولِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُْنثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  الصَّاِٜناتِ  ِمنَ 

o قاؿ تعاىلوؽ الّزوجّية )يف حالة الّتعّدد(اٞنساواة بٌن الّزوجات يف حق ، :  َْأفْ  َتْسَتِطيُعوا َوَلن 

 َغُفوراً  كافَ  اللَّوَ  فَِإفَّ  َوتَػتػَُّقوا ُتْصِلُحوا َوِإفْ  َكاْلُمَعلََّقةِ  فَػَتَذُروىا اْلَمْيلِ  ُكلَّ  َٕنِيُلوا َفبل َحَرْصُتمْ  َوَلوْ  النّْساءِ  بَػٌْنَ  تَػْعِدُلوا
 .(ٜٕٔ:  )النساء  َرِحيماً 

o .اٞنساواة بٌن األجناس واألعراؽ يف الّتمّتع باٜنقوؽ اٞنشروعة لكّل منهم 
o .اٞنساواة بٌن األبناء يف اٟنبة والوصّية و٥نو٨نا 
o  اٞنساواة بٌن اٝنصـو يف ٠نالس القضاء ويف ٚناع اٜنّجة منهم والقصاص من اٞنعتدي أيّا كانت

ْـّ  َعنْ  َزيْػَنبَ  َعنْ  أَبِيوِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِىَشاـِ  نْ عَ روي  منزلتو.  ا صلى-اللَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ -عنها ا رضى-َسَلَمةَ  ُأ
ِتوِ  َأٜنَْنُ  بَػْعَضُكمْ  َوَلَعلَّ  ،ِإىَلَّ  َٔنَْتِصُموفَ  ِإنَُّكمْ  » قَاؿَ -وسلم عليو  َشْيًئا يوِ َأخِ  ُِنَقّْ  َلوُ  َقَضْيتُ  َفَمنْ  ،بَػْعضٍ  ِمنْ  ُِنُجَّ
َا ،ِبَقْولِوِ   .ٕٗ« يَْأُخْذَىا َفبلَ  النَّارِ  ِمنَ  ِقْطَعةً  َلوُ  أَْقَطعُ  فَِإ٧نَّ

o  اٞنساواة يف حّق الكرامة اإلنسانّية، فبل يؤذى أحد بسبب لونو أو جنسو أو مذىبو أو عقيدتو ،
 اللَّوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ  لَِتعاَرُفوا َوقَباِئلَ  ُشُعوباً  َوَجَعْلناُكمْ  َوأُْنثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَيػَُّها يا : قاؿ تعاىل

                                                           

 (.ٜٔٗ\ٜ:  أخرجو البخاري يف صحيحو ) ٕٗ
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 سواء الناس»:  -صلى ا عليو وآلو وسلم-قولو و(، ومنٖٔ:  )اٜنجرات َخِبًنٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  أَْتقاُكمْ 
 «.اٞنشط كأسناف
o ،قاؿ تعاىل اٞنساواة يف حّق إبداء الرّأي من اٞنسلم وغًن اٞنسلم  :  ُقْل يا أَْىَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا

َنُكمْ  َننا َوبَػيػْ  (.ٗٙ)آؿ عمراف/  ِإىل َكِلَمٍة َسواٍء بَػيػْ
o .اٞنساواة يف حرمة الّدماء واألمواؿ واألعراض 
o  كّل من ينتهك حّدا من حدود الّلو، فبل يعفى أحد من العقوبة لشرفو لاٞنساواة يف إيقاع اٛنزاء

اٜناكم فتلك اّلِت أىلكت األمم الّسابقة، أّما يف اإلسبلـ فبل أدّؿ على اٞنساواة الكاملة يف ىذه أو قرابتو من 
 .ٕ٘«َيَدَىا َلَقطَْعتُ  َسَرَقتْ  ١ُنَمَّدٍ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  َأفَّ  َلوْ »:  الّناحية من قولو صّلى الّلو عليو وسّلم

o أو غًن صاحل،  اصاٜنً  لكّل من يعمل عمبلً  اٞنساواة يف نيل اٛنزاء يف الّدنيا والّثواب يف اآلخرة
َها َأَساءَ  َوَمنْ  فَِلنَػْفِسوِ  َصاِٜنًا َعِملَ  َمنْ :  قاؿ تعاىل  (.٘ٔ:  )اٛناثية تُػْرَجُعوفَ  َربُّْكمْ  ِإىَل  مُثَّ  فَػَعَليػْ

التوحيد والتزكيَّة  : «اٞنقاصد القرآنيَّة العليا اٜناكمة»تلك ٧ناذج من القيم الِت ترتبط ارتباطًا وثيًقا ٞننظومة 
 والعمراف. وىي يف ٗنلتها قيم مشرتكة ال يتوّقع أف يرفضها أو يتنّكر ٟنا أي فصيل أو قبيل من البشر.

 القيم في الفكر الغربي

منذ فجر التاريخ وال نغايل إذا قلنا إنَّو مع بداية االستخبلؼ اإلٟنّي آلدـ وإىباطو إىل األرض، وسؤاؿ 
لو تأملنا فرتة ما قائٌم يف الذىن مطروٌح يف الواقع، بل ىو وكيف  ؟ ن الذي ٬ننحو الِقيمةومَ  «الفعل اإلنسانّ »

٤ند أفَّ حِت قبل اٟنبوط إىل األرض حينما ٥ناوؿ فهم ما وسوس إبليس بو آلدـ ليغريو باألكل من الشجرة 
تبلعب بالقيم ُنيث  بليس بعمليَّةفيقـو إ إبليس آلدـ أف يأكل من الشجرةحدث بناًء على سؤاؿ ذلك قد 

َوقَاَؿ َما نَػَهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َىِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأف َتُكونَا  :  يغًّن يف القيمة قاؿ تعاىلو  يوّظف يف وسوستو ذلك
ما يبدو فاٞنبلئكيَّة واٝنلود كانتا يف ذىن آدـ وزوجو على ( ٕٓ:  )األعراؼ َمَلَكٌْنِ َأْو َتُكونَا ِمَن اْٝنَاِلِدينَ 

                                                           
 (.ٕٗٔ\ٗٔ:  البخاري يف صحيحو )أخرجو  ٕ٘
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قائمتٌن باعتبار كٍل منهما قيمة من القيم األساسيَّة ولذلك فإفَّ إبليس قد استغل ىذا ليحاوؿ أف يعطي لذلك 
التصرؼ قيمًة أخرى، وبعد اٟنبوط إىل األرض وبداية رحلة االبتبلء اإلنساّن ٤ند السؤاؿ عن الفعل اإلنساّن 

ـَ بِاٜنَْقّْ ِإْذ قَػرَّبَا قُػْربَانًا فَػتُػُقبَّْل ِمن  :  الكر٬نةوقيمتو ومصدر تقو٬نو سؤاالً ملحِّا ويف اآلية  َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبأَ ابْػيَنْ آَد
َا يَػتَػَقبَُّل الّلُو ِمَن اْلُمتَِّقٌنَ  تُػَلنََّك قَاَؿ ِإ٧نَّ فهذه اٝنصومة ( ٕٚ:  )اٞنائدة َأَحِد٨ِنَا وملَْ يُػتَػَقبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَؿ أَلَقػْ

ّكرة بٌن ٧نوذجٌن بشريٌنَّ على قبوؿ فعٍل إنساّن وعدـ قبوؿ فعل آخر جعلت صاحب الفعل اٞنرفوض يعمد اٞنب
 إىل قتل أخيو تو٨نًا منو أفَّ لو أثرًا يف اٟنبوط بقيمة فعلو إىل مستوى الرفض اإلٟنّي.

مل ٔنل أُمَّة من األُمم  مث مرت البشريَّة بأطوار ٢نتلفة جاءهتا رسل وبُعث فيها أنبياء، وبرزت فيها أفكار
فع ويرفض ما يأيت بو اٞنرسلوف و٨نًا ا يدا أو فريًقا مّ منها، وال قريٌة من قرى اٞنعمورة من جدٍؿ فيها فنجد أُمَّة مّ 

:  ولذلك فحٌن يقوؿ مثل ىؤالء؛  اتليّ و تو مداىا يف الصبلحّيات واٞنسئمنو بأنَّو بذلك ٪نّقق ذاتو و٬ننح إنسانيَّ 
  َْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىم مُّْهَتُدوفَ ِإنَّا َوج  ( ىو يف نظرىم تكريٌس لعزّة موىومة، ٕٕ:  )الزخرؼ

وىكذا ٤ند دائما البشريَّة  .وتأكيد لسيطرة اإلنساف على فعلو، وتقييم فعلو، ووزنو ّنقاييس وموازين يضعها ىو
على تأكيد ذاتو وسيطرتو على حقيقة كٍل منهما ٤ند فريًقا يعمل عند النظر يف  ،تكاد تنقسم إىل فريقٌن

، ومسؤولّيتو عن فعلو، وصبلحّيتو لتقييم ذلك الفعل دوف حاجٍة إىل تدخل خارجّي، يف حٌن ٤ند فريًقا همصًن 
يمة بتقييم الفعل اإلنساّن وربط تلك الق« حق ا تبارؾ وتعاىل»آخر يغلب أف يكوف أقّل عدًدا يتقّبل مبدأ 

 ّنصادر ٪نّددىا وموازين ومقاييس يضعها.

ووقف إىل جانبها باعتبارىا ىي الِت تعرّب عنو وعن مسؤولّيتو عن فعلو  «الفلسفة»لقد عرؼ اإلنساف 
ىوتيَّة الِت رّنا الحظ فيها اإلنساف شيًئا من التسلُّط واالستبلب لو وتقييم فعلو مقابل االْناىات البلَّ 

اٜنسن »و دوف وجو حق من وجهة نظر الفلسفة، ولقد عرؼ الفكر القدمي مفهومّي واالستبداد بتقييم فعل
، واعتربوا كبًل منهما معيارًا يف تقييم الفعل اإلنساّن، فيمكن أف ٪ُنَكم على أساليب السلوؾ والعادات «والقبح

ا حسنة أو قبيحة، ولكّن مصد ر التحسٌن والتقبيح كاف واألعراؼ سواٌء نبعت من أفراد أو فرضتها اٛنماعة بأهنَّ
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ِقيمة فعلو »ىوت دائًما يؤّكد عجز اإلنساف عن اكتشاؼ ىوت والفلسفة فالبلَّ دائًما موضوع جداؿ بٌن البلَّ 
، ويف الوقت نفسو يؤكد اإلنساف قدرة عقلو التامة على اكتشاؼ ما يف األفعاؿ من «وعدـ قدرتو على ذلك

تقرير وبياف ما ىو حسن وما ىو قبيح، وبالتايل فهو ليس أوجو أو خصائص وما ٟنا من آثار تساعده يف 
ب ىوت ينتصر ويتغلّ فكثًنًا ما كاف البلَّ  األياـ سجاالً -فيما مضى-ُناجٍة إىل البلىوت ليقرّْر لو ذلك، وكانت

 على الفلسفة ويعطي مؤشراتو يف ٠ناؿ تقييم الفعل اإلنساّن.

بدت القيمة يف نظر مفكري العصر القدمي أوؿ  د، فقو٫نتلف مصدر القيم باختبلؼ اٞندارس الفلسفيَّة
ا إعراب عن َمَثل أعلى إنساّن ١نّدد باعتبار عبلقة الطبيعة بالعقل، وعلى ىذا فإفَّ   ءعلى اٞنر  ما بدت على أهنَّ

حقيقة »حِت يتعّذر ٕنييز « اٞنثل األعلى» تتمحور يف فكرة فقيمة يف نظر أفبلطو أف ٪نيا ُنسب الطبيعة، فال
 «.قيمة اٜنقيقة»عن « يمةالق

وحّل اعتبار الشخص ١نل اعتبار الكائن، ومن  اختلف األمر بشيوع اٞنسيحيَّة يف العصر الوسيط الغريب
ىنا نشأت اٜناجة لبلستعاضة عن اٞنػََثل األعلى اإلغريقّي ّنثل أعلى مسيحّي يتعاىل على النفس البشريَّة. وقد 

 .بوالوسيط وعبلقة القيم  منظور الفكر الفلسفيّ أحدثت اٞنسيحيَّة تأثًنًا كبًنًا يف 

ففي الطور األوؿ وعلى عهد يعقوب أو ؛  أما بنو إسرائيل فإفَّ القيم عندىم قد مرت بأطوار عديدة
اسرائيل نفسو كاف رأس القيم توفًن اٜناجات الضروريَّة ألبناء يعقوب بالزراعة والصيد والتجارة وما إىل ذلك، 

(. وحينما كثروا ٘ٙ:  )يوسف ًُن أَْىَلَنا َو٥َنَْفُظ َأَخانَا َونَػْزَداُد َكْيَل بَِعًٍن َذِلَك َكْيٌل َيِسًنٌ َو٧نَِ :  قاؿ تعاىل
وٓنولوا إىل شعب بعد ىجرهتم إىل مصر، أو أقليَّة مستعَبدة ذكر لنا القرآف الكرمي كيف ُأسئيت معاملتهم 

ر واألمن على أنفسهم، وأبناءىم، وأمواٟنم، ومغادرة واستعبدىم فرعوف فصارت القيمة العليا عندىم التحرّ 
وف فيها ويستمتعوف ُنريَّتهم واستقبلٟنم وسيادهتم، ويكونوف حيث يستقلُّ ؛  أرض فرعوف إىل األرض اٞنقّدسة

 عباًدا  بداًل من أف يكونوا عبيًدا لفرعوف، ولكن بعد أف نسوا حظًا ٣نا ذّكروا بو عادت إليهم نزعة العبوديَّة
بأف ٬ننحهم األطعمة الِت اعتادوا عليها يف مصر بداًل من اٞنن والسلوى، -تعاىل-فطلبوا من موسى أف يدعو ا
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بأفَّ شهواهتم ىذه قد تقودىم إىل أرض العبوديَّة مرة أخرى، وقد يفقدوف كل ما منَّ ا -تعاىل-فأخربىم ا
اال٥نراؼ وعبادة العجل الذىيب فأخذوا يقّدسوف اٞناؿ عليهم بو، مث جاءوا إىل طور آخر حٌن برز فيهم تأثًن 

 فصار الغىن عندىم قيمة عليا بقطع النظر عن الوسائل الِت اتبعوىا يف ٗنعو.

مث ىبطوا أكثر وتراجعت ِقَيمهم فجعلوا من شهواهتم آٟنة وترّفعوا على النبّيٌن والناصحٌن، وكل نيّب 
أََفُكلََّما :  ه عن أي تأثًن يف حياهتم وقيمهم، قاؿ تعاىل يف شأهنمجاءىم ّنا ال يشتهوف قتلوه وكّذبوه وأبعدو 

بْػُتْم َوَفرِيقاً تَػْقتُػُلوَف }البقرة/ { َوقَاُلوْا قُػُلوبُػَنا ُغْلٌف َبل َٚٛجاءُكْم َرُسوٌؿ ّنَا اَل تَػْهَوى أَنُفُسُكُم اْسَتْكبَػْرمُتْ فَػَفرِيقاً َكذَّ
(، مث ىبط مستوى الِقيم عندىم ٛٛ-ٚٛ:  )البقرة {ٛٛ / ِليبًل مَّا يُػْؤِمُنوَف }البقرةلََّعنَػُهُم اللَّو ِبُكْفرِِىْم فَػقَ 

وتدَّّن إىل حد تفضيل السحر على النبوة فاتبعوا ما تتلو الشياطٌن على ملك سليماف. وىكذا حِت خسروا  
َوَقطَّْعَناُىْم يف اأَلْرِض :  قاؿ تعاىلكثًنًا من مزاياىم والنعم الِت أنعم ا ّٔا عليهم فتفرّقوا بعد أُلفة واجتماع، 

ُهْم ُدوَف َذِلَك َوبَػَلْونَاُىْم بِاٜنََْسَناِت َوالسَّيَّْئاِت َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ  ُهُم الصَّاِٜنُوَف َوِمنػْ (، ٛٙٔ:  )األعراؼ  أ٣َُنًا مّْنػْ
كل الربا واالستعبلء على اآلخرين، وصحبتهم كثًن من القيم اٟنابطة إىل منافيهم يف ٢نتلف نواحي األرض من أ

وأكل اٞناؿ اٜنراـ دوف التفات إىل مصادره، والتسوية بينو وبٌن اٞناؿ اٜنبلؿ، واالستعبلء على اآلخرين بدوف 
 .. إىل غًن ذلك.. حق

؛  ات والقيم اٟنابطة تسود حياهتم، وتقود خطواهتم، وتؤثر فيهمومايزاؿ كثًن من تلك األخبلؽ والسلوكيَّ 
ليعيد تصحيح اٞنفاىيم، ويعيد بناء القيم من -عليو السبلـ-إليهم عيسى-سبحانو وتعاىل-ك أرسل اولذل

جديد فأخذ يكافح لتصحيح اٞنفاىيم الِت ا٥نرفوا ّٔا وإعادة اٞنعان الِت فّرغوا القيم منها إليها من جديد، 
هم إحداث أي تغيًن فيو أو تعديل ولذلك رفضوه الستكبارىم واستعبلئهم واعتدادىم ّنا وصلوا إليو ورفض

 عليو.

ا حضارة يهوديَّة نصرانيَّة فتسللت ٟنا موروثات من ذلك بواٜنضارة القائمة أُقنعت باٜنق و  الباطل أهنَّ
التاريخ وكاف أخطرىا إلغاء اٞنرجعيَّة اإلٟنيَّة للقيم، واعتبار اإلنساف ذاتو مصدر القيم يف مستوى اإلنتاج ٟنا 
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رات اٞنوروثة فأصبح تسييل مضامينها وتفريغها لتصبح القيم قيًما إنسانيَّة تدخل فيها سائر اٞنؤثّ والتصرؼ فيها، و 
الِت أُعطيت مفهـو اإلطبلؽ  «اٜنريَّةو »الغلبة على اآلخرين، واالنتصار عليهم.  قيمة لتحقيق «مطلق القوة»

 عليو أحٌد فيها. وىو مرجعّيتو ال ٬نلي الذي ال تقيده قيود وال حدود على أساس أفَّ اإلنساف ىو مركز الكوف،

 :  مصادر القيم في الفكر الغربي 

ا فلسفة حديثة وٞنا ٬نضويف العصر اٜنديث ظهرت فلسفة القي على نضجها وقت كاؼ يتيح  ىم وكأهنَّ
 الذين ٌنرائعيّ  والذٌن والتجريبيّ ٌنيها، فثمة تيار فلسفّي كالنفعيّ ارات الفلسفيَّة السائدة فاستيضاح اٞندارس والتيَّ 

 .٩ٕٙنعلوف مصدر القيمة ىو التجرية واٝنربة واٞننفعة العملية فقط

( فهم يذىبوف إىل أف آّتمع ٜٚٔٔ-ٙ٘ٛٔامي )هكر أما أصحاب النظرية االجتماعية ويف مقدمتهم دو 
مع فعن آّت ة وىو الذي يضفي على القيم عنصر اإللزاـأصل القيم كافّ -عندىم-ىو مصدر القيم، فآّتمع

-األخبلؽ والدينعلو الراقي كاللغة والعلم بل و يصدر أفضل ما يف كياف اإلنساف وعنو تصدر ٗنيع أشكاؿ تفا
 يف نظر ىؤالء.-أيًضا

إىل التساؤؿ اٜنقيقي ومصدرىا وذىب إىل  "بوكليو"ويف اٞنرحلة الِت تلت دوركهامي ذىب عامل االجتماع 
ِت يستند إليها، ؤّذا تصبح القيم ال تعرب عن خصائص أنو يف وسع كل إنساف أف ٬نيز أحكاـ القيم ال

 ة.األشياء يف ذاهتا عند ىؤالء بل عن رغبات البشر الذين ٪نيوف حياة اجتماعية يف ظل ٠نتمعات متغًنّ 

مصدر القيم ىو اإلنساف فظهر ذلك   بالذىاب إىل أفَّ وىنا بدأ العديد من اٞنفكرين والفبلسفة الغربيٌّن 
( الذي ذىب إىل أف مصدر القيم األقوياء أو األعلوف يف اٞنقاـ ٜٓٓٔ-ٗٗٛٔة )عند فريدريك نيتش

)السادة(. ولكن ليس النببلء وحدىم الواضعوف اٝنالقوف للقيم فحسب بل ينضم إليهم البائسوف  االجتماعيّ 
ن شأف حالة ياء ىم الذين رفعوا ملكل من ىؤالء قيما معينة فاألقو  والفقراء وغًنىم. على اعتبار أنو رأى أف
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العبد أو العبيد رأوا وجود قيم مضادة للقيم الِت  و من اٝنًن أف يكوف اإلنساف عبدا يف حٌن أفّ ة ورأوا أنّ العبوديّ 
 خلقها السادة.

 :  ٕٚة يف ىذا الشأف فيما يليا ٞنختلف االْناىات الفلسفيّ و٬نكن حصر أىم النظريات وفقً 

 :  ةالفلسفة المثاليَّ :  أول

ىل ثبلثة إة للطبيعة. وتذىب إىل تقسيمها ة مصدر القيم إما إىل إلو وإما إىل قوة روحيّ فة اٞنثاليَّ رجع الفلستُ 
قيمة رابعة ٜنماية القيم الثبلث أكثر من  ، وىناؾ من يضيف إليها الدين «اٜنق، واٝنًن، واٛنماؿ:  ىي»؛  قيم

 كوهنا قيمة رابعة.

تسامي آّرد من عوالق الشهوات كمػا يػرى ذلػك أفبلطػوف. وال ٬نكن الوصوؿ إليها إال عن طريق العقل اٞن
موجػودة قبلػو وعلػى ٥نػو مسػتقل، وىػي جػزء مػن ىػي و ذاتػو خارج عن اإلنساف  ف مصدر القيم لديهمإمن ىنا ف

العامل أو الوجود العقلي. يف حٌن أف عدـ إرادة الفعل القيمي ال تكفي لعدـ سلوؾ الفعل، بػل ينبغػي مػع ذلػك 
 لنفسو القوة مثل السلطة أو الصداقة مع األخيار.أف يوفر اٞنرء 

 :  ةالفلسفة الواقعيَّ :  ثانيا

واس كوهنا صادرة عن الواقع اٜنسي، مصدر القيم التجربة الِت يتوصل إليها عن طريق اٜن ة أفّ ترى الواقعيَّ  
 ة. والنسبيّ سم بالتغًّن وىي تتّ 
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اكػػو بالعقػػل، وىػػو ملػػـز ٛنميػػع النػػاس علػػى ويشػػًن أرسػػطو إىل وجػػود قػػانوف قيمػػي وخلقػػي كلػػي ٬نكػػن إدر 
م كائنات عاقلة، إذ يتم اٜنصوؿ على ىذا القانوف من الطبيعػة الػِت تػزود اإلنسػاف باٞنبػادئ الػِت ٓنكػم اعتبار أهنَّ 

 تقديره للخًن واٛنماؿ مستنداً إليها يف إصدار أحكامو.

فالطبيعػة ىػي الػِت تػزود اإلنسػاف باٞنبػادئ و٬نكػن لئلنسػاف أف ٫نتػار القػوانٌن الطبيعيػة الػِت تعػرب عػن اٝنػًن، 
 الِت ٓنكم تقديره للخًن واٛنماؿ، وتدفعو ٥نو االىتماـ بتحقيق القيم النبيلة ليحٍن حياة منتجة سعيدة.

 :  ةالفلسفة البراجماتيَّ :  ثالثا

 الزمػاف واٞنكػاف، بتغػًنُّ  غػًن مطلقػة، وتتغػًّن قيًما نسبيَّة ة تعد قيم اٜنق واٝنًن واٛنماؿ يف الفلسفة الرباٗناتيَّ  
ىل التجربػػػة، إة قيمهػػػا إىل آّتمػػػع و الرباٗناتيَّػػػإذ يسػػػعى اإلنسػػػاف إىل إ٩نػػػاد قيمػػػو اٝناصػػػة بػػػو عػػػرب التجربػػػة، وتػػػرد 

فاألشياء واألعماؿ تستمد قيمتها من النتائج الِت ترتتػب عليهػا يف خػربة األفػراد واٛنماعػات، وكػل مػا يػؤدي إىل 
ة للرغبػات واالرتيػاح شػر، ليقػع بػذلك اٞنصػدر النهػائي للقػيم يف نطػاؽ اٝنػربة اٜنسػيّ نتائج غًن مرغوب فيهػا يعػد 

 الناشئٌن عن ٓنقيقهما.

 :  ةالفلسفة الوجوديَّ 

ة ف القيم الِت ٕنثػل أ٨نيػة لكػل إنسػاف نسػبيَّ أة، و دة ّنعايًن خارجيَّ ة غًن مطلقة، وغًن ١ندّ عد القيم الوجوديَّ تُ 
مػا ال يػتم  ة، يف حػٌن أفَّ ة فرديَّػتتحدد باالختيار اٜنر للفرد، فهي مسألة شخصيَّ ة، و تتوقف على الظروؼ الفرديَّ 

 ة يكوف عدمي الفائدة.اختياره منها ُنريَّ 

 فَّ إة أسػػاس القػػيم، لػػذا فػػتػػو، فاٜنريَّػػاإلنسػػاف يتعػػرؼ علػػى قيمػػو عػػن طريػػق ٣نارسػػتو ٜنريَّ  ة أفَّ وتػػرى الوجوديَّػػ
 فات.ة كاملة ٫نتار ما يريد من تصرّ سؤوليّ الفرد ىو اٞنسؤوؿ عن أفعالو وتصرفاتو م



[52] 
 

 :  ةة المنطقيَّ الفلسفة الوضعيَّ 

فهػػػي تلعػػػب دوراً يف توجيػػػو ؛  القػػػيم وسػػػائل تعتمػػػد علػػػى دوافػػػع اجتماعيػػػة ة إىل أفَّ ة اٞننطقيَّػػػتشػػػًن الوضػػػعيَّ 
ثلػػة يف دوافػػع الفػػرد ٤نػػاز اٝنػػًن اٝنػػاص ّنصػػلحة الفػػرد واٛنماعػػة، لػػرتفض بػػذلك النزعػػات الفرديػػة اٞنتمإاإلرادة ْنػػاه 

األنانيػة، وباٞنقابػػل تقػػرر أف األخػػبلؽ الػػِت تنػادي ّٔػػا قائمػػة علػػى أسػػاس الػذات واٞنوضػػوعية، وىػػي ٓنمػػل آّتمػػع 
 مسؤولية اإلشراؼ على دوافع السلوؾ اإلنسان.

 السائب منها سرعاف ما يسبب فوضػى وتدعو ىذه الفلسفة إىل حرية األخبلؽ اٞنسؤولة ال السائبة، ألفَّ  
ة سػػػبيَّ ة اٝناضػػػعة ٞنبػػػدأ ضػػػمًن الفػػػرد والنة الفػػػرد االجتماعيَّػػػة مسػػػؤوليَّ ة اٞننطقيَّػػػد الوضػػػعيَّ فتتفكػػػك األخػػػبلؽ. وتؤّكػػػ

 ة.االجتماعيَّ 

وحػػٌن بػػدأت األعػػراض اٛنانبيَّػػة لعمليػػة تسػػييل القػػيم، وإلغػػاء مرجعّيتهػػا، ووقفػػوا عػػاجزين عػػن ْنريػػدىا مػػن 
اٞنطلقػة إىل عمليّػة االغػرتاب، اغػرتاب اإلنسػاف عػن كػل مػا حولػو، مث اغرتابػو تلك األعراض اٛنانبيَّة فأدت اٜنريَّػة 

عن نفسو، وأّدت الرغبػة باٜنصػوؿ علػى القػوة إىل تقػدمي فػائض القيمػة علػى اإلنسػاف، مث تقػدمي اٞنػاؿ عليػو، فػإف 
اعهػا ومعانيهػا، بلوغو مستوى القوة والقدرة يتوقف على األمواؿ الضخمة الِت مكّنتهم من ناصية القػوة بكػل أنو 

وحػػٌن بػػرزت اآلثػػار السػػلبية لػػذلك االْنػػاه جػػاءت االشػػرتاكّية ُنجػػة بنػػاء قػػيم جديػػدة، وإدخػػاؿ منظومػػة جديػػدة 
تعلي قيمة اإلنساف، واٛنهد اإلنسان على فائض القيمة لعلها بذلك تطيل يف عمر النظاـ الذي قػاـ علػى تلػك 

هنػارت االشػرتاكيَّة والقػيم الػِت جػاءت ّٔػا لتتغػّوؿ الرأٚناليَّػة القيم وانبثق عنهػا، لكػن شػيًئا مػن ذلػك مل ٪نػدث، وا
من جديد، فصارت اليػـو تػرى يف قيمهػا يف اٜنريَّػة والد٬نقراطيَّػة وتعميمهػا وسػيلة إلعػادة تشػكيل العػامل، وتنقيتػو 

دة النظػػػاـ قاعػػػ مػػػن سػػػائر القػػػيم اٞنضػػػادة للحضػػػارة الغربيَّػػػة الػػػِت يُػػػّدعى أهنػػػا ذات أصػػػل يهػػػودّي نصػػػراّن، وىػػػاىي
العػػاٞنّي أمريكػػا ٓنػػاوؿ فػػرض الد٬نقراطيَّػػة والرأٚناليَّػػة علػػى العػػامل كلػػو، وكلمػػا صػػادفت ٤ناًحػػا ازداد يقينهػػا وإ٬ناهنػػا 

أمػا  .بتلك القيم مع أّف ىذه اٞننظومة ثبت فشػلها قبػل عقػود كثػًنة بػل إّف االشػرتاكيَّة مل تكػن إال ١ناولػة لئلنقػاذ
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ي مل يعػد ينفػع اإلنقػاذ فػإفَّ مػن اٞننطقػّي والطبيعػّي أف ينتهػي ذلػك اٞنػريض الػذوقد سػقط الػدواء وفشػلت ١ناولػة 
 .ستبداؿمعو شيء إىل اال

ة على صدرىا تؤكد ذلك، كما أفَّ ازدياد اٞنخاطر على ٖنعاٞنّية األخًنة الِت مل تزؿ جاواألزمة االقتصاديّة ال
هتا ما يقرب من أأزمة اٛنوع الِت يعيش ٓنت وط الكوف من مشكبلت البيئة الكثًنة الِت صارت هتدد اٜنياة إىل

عشرين باٞنئة من أبناء األرض، والتلوث يف اٞناء والبيئة وما إليها، وزيادة نسبة التصّحر، وبروز األمراض الفّتاكة، 
ات حيويَّة، وكثرة اٛنر٬نة، وانتشار ُجعبة العلم عنو من مضادّ  عنوة أُمم البكتًنيا لكل ما ٕنخضت ومقاوم

نتحار، وتفّكك األسرة. كل ذلك يدؿ على أفَّ العامل يف حاجة إىل منظومة قيم جديدة يقّدمها ىذه اٞنرة اال
بناء فَّ االهنيار الذي أصيبت بو القيم كاف على مستوى كوّن والبد من مصدر كون ليعيد إل؛  القرآف العظيم

لكن البد أّف ٩ند القرآف ٘نلة يستطيعوف  لف منها ّننظومة قيم كونيَّة سليمةلتلك اٞننظومة، ويستبدؿ الت
ليكونوا ؛  السمو بو إىل تلك اآلفاؽ الكونّية، ويتجاوزوف حواجز التخّلف يف بيئاهتم وأقطارىم و٠نتمعاهتم

مؤّىلٌن ٜنمل تلك األمانة، أمانة تقدمي منظومة قيم كونية جديدة بعد اىرتاء وتفّكك سائر منظومات القيم 
 غرب فإىل القرآف من جديد.الِت طرحها الشرؽ وال

جاء حيث  نقسامات قائمًة بٌن البشرالكاف للقرآف موقف آخر حٌن نزؿ ووجد تلك الفلسفات والقد  
ة حدوث الفعل ة الِت حددت كيفيّ ّننظور آخر مغاير ٕناًما الْناىات البلىوت والفلسفة انطلق من رؤيتو الكليَّ 

اه حاصل جدٍؿ وتفاعل بٌن غيٍب وإنساٍف وطبيعة، وماداـ األمر  فالفعل اإلنساّن يف حقيقتو ومبن ،اإلنسانّ 
بُعد واحد عن الُبعدين  لكذلك فإفَّ عملية تقييمو البد أف تبلحظ فيها تلك األبعاد الثبلثة، فبل يستقّ 

 القرآف آّيد قد أعاد النظر يف حقيقة اإلنساف ويف مفهـو فعلو اآلخرين يف ٓنديد قيمة ىذا الفعل. ومع أفَّ 
وحدد مصادر تقييم ذلك الفعل لكّن االْناىات اٞنوروثة واٞنتداولة يف التاريخ البشرّي قد استمرت مع تراث 

بكل ذلك  واليهوديّ  ة والبلىوت الكنسيّ البشرية ٩نري تناقلها من جيل آلخر واحتفظت أوربا واٞنسيحيَّ 
تلك االْناىات إىل ٠ناالهتا فرأينا اٛندؿ ة من تسرب بعض اٞنوروث والتصارع حولو ومل تسلم الساحة اإلسبلميَّ 



[54] 
 

أمر :  الذي دار يف أصوؿ الفقو وأصوؿ الدين بٌن الطوائف والفرؽ حوؿ أخطر أمرين حسمهما القرآف و٨نا
القرآف الكرمي  ة الشرع، ومبدأ التسيًن والتخيًن وما إىل ذلك. علًما بأفَّ ة العقل أـ حاكميَّ ة، أىي حاكميَّ اٜناكميَّ 

ة الكاملة عن الفعل وربط ّٔا اٛنزاء يف اآلخرة ه األمور إيضاًحا تامِّا حٌن حدد اٞنسؤولية اإلنسانيَّ قد أوضح ىذ
ومع خرجت و وعاجل قضية اإلكراه ونفاىا من أي مصدٍر برزت  .والفبلح يف الدنيا بصبلح العمل وحسن اٛنزاء
أو بالقدر ومن يقوؿ بقدرة العقل اإلنساّن ن يقوؿ باٛنرب والتسيًن ذلك فقد ُوجد يف فرؽ اٞنسلمٌن وطوائفهم مَ 

 على التقييم واعتبار النبوة والتشريع مكمبلت ال مؤسسات يف ىذا آّاؿ.

 ؟ م الثبلثة، وىذه اٞنقاصد العليافكيف ٬نكن تفعيل ىذه القي

عتبارىا ٬نكن أف تعمل ٠نتمعة با «التوحيد والتزكّية والعمراف»إفَّ ىذه اٞنقاصد والقيم العليا اٜناكمة 
وناظم لكل ما يتعلق -تبارؾ وتعاىل-فَّ التوحيد مقصد مرتبط بامنظومة ثبلثّية متضافرة متعاونة، ذلك إل

بالغيب، والتزكية مقصٌد يف تكوين اإلنساف وتنشئتو وتربيتو وبناء شخصّيتو، وجعلها ُنيث تكوف مؤّىلة 
ة االستخبلؼ، والوفاء بالعهد اإلٟنّي واالستفادة للتكليف و٘نل أمانة االختيار، ومسؤولّية االبتبلء، ومهمّ 

باٞنسّخرات إلقامة العمراف، وأما العمراف فهو النتيجة الناٗنة عن التسخًن اإلٟنّي بكل ما لو من سلطاف على 
ظاىرة وباطنو ٕنّكنو من استثمار  الغيب والشهادة، واٛنهد اإلنساّن بكل ما أنعم ا بو على اإلنساف من نعم

 ّخرات واالستفادة ّٔا وتوظيفها لتحقيق غاية اٜنق من اٝنلق.اٞنس

والفعل اإلنساّن أيِّا كاف حينما نقـو بعملية تفكيكو وٓنليلو، ورؤية عناصره وكيف حدث، ومَل حدث، 
قد -على اٜنقيقة-وما ىي آلّيات حدوثو، وما األدوات الِت أسهمت أو شاركت يف ذلك سوؼ ٤ند أنو

ا خالٌق ومستخِلٌف لئلنساف، ومسّخٌر للكوف والطبيعة، :  ى بٌن اٞنوّجهات الثبلثةحدث نتيجة تفاعل جر 
واإلنساف ٢نلوٌؽ مستخَلف، والطبيعة ٢نلوٌؽ مسخَّر، والتكليف اإلٟنّي لئلنساف ما حدث إال نتيجًة لذلك 

اية، فكأنّنا أماـ مشروع التفاعل القائم على توازف دقيق غاية الدقة بٌن فعل االستخبلؼ والتسخًن، وٓنديد الغ
يواجو مشروع إبليس، ولكي يدحر ذلك اٞنشروع الشيطاّن اٞننحرؼ -ولو سبحانو اٞنثل األعلى-إٟنّي كامل
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البد أف تتفاعل فيو األبعاد الثبلث، فاٞنشروع الشيطاّن ٪ناوؿ أف يتجاىل الغيب، ويُنسي اإلنساف الُبعد اإلٟنّي 
أو الضبلؿ عنو، ليجعل فعل اإلنساف قائًما على تفاعل ثنائّي فقط بٌن ويصيبو بنوٍع من العمى أو العشو 

اإلنساف والطبيعة، وحٌن يُغفل اٛنانب اإلٟنّي والغييّب يصبح ذلك التفاعل تفاعبًل مبتورًا قائًما على تسخًن 
ث ٟنا ما ٪ند الرغبات والشهوات ووضعها يف غًن ما خلقت لو، وإخراجها عن الصراط اٞنستقيم، فيحدث

هم أي ألضّلنألَقػُْعَدفَّ َٟنُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم"  عن سكتو أو مساره، ولذلك كاف هتديد إبليس " لقطار أخرج
َوأُلِضلَّنػَُّهْم َوألَُمنػّْيَػنػَُّهْم َوآلُمَرنػَُّهْم فَػَليَُبتُّْكنَّ آَذاَف حوؿ بينهم وبٌن رؤيتو عن طريق عنو وأبعدىم عن سلوكو وأ

-مًعا-فمنظومتنا ىذه البد فيها من تشغيل الثبلثة (،ٜٔٔ:  )النساء الّلوِ َوآلُمَرنػَُّهْم فَػَليُػَغيػُّْرفَّ َخْلَق األَنْػَعاـِ 
إل٩ناد ذلك التناغم والتفاعل الذي ٩نعل الفعل اإلنساّن منطلًقا من التوحيد باْناه العمراف والتسخًن، لتحقيق 

 تعاىل ّٔا. ويف ىذه اٜنالة ٥نتاج إىل وضع ٠نموعة من األصوؿ مهمة وواجب االستخبلؼ بالصورة الِت أمر ا
والقواعد لتشغيل اٞننظومة كّلها مًعا وبتناغم وانسجاـ وتفاعل إل٩ناد الفعل من ناحية، وتقو٬نو من ناحية 

نا أخرى، ووزنو من ناحية ثالثة، ومن ذلك ١ناولة وزنو بإدراؾ غايتو، وٓنقيق ما من أجلو ُوجد ذلك الفعل، وى
البد لنا من أصوٍؿ كليَّة تشغل آّموعة الثبلثّية كّلها، وأكثر ما يربز تفاعل اٞننظومة ّنجموعها يف إطار انتاج  

الّلُو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنَزَؿ ِمَن السََّماء َماء َفَأْخرََج ِبِو ِمَن الثََّمرَاِت  :  كليات مثل قولو تعاىل
{ َوَسخَّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُٕٖكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم األَنْػَهاَر }رِْزقًا لَّ 

ْعَمَت الّلِو اَل ُٓنُْصوَىا ِإفَّ { َوآتَاُكم مّْن ُكلّْ َما َسأَْلُتُموُه َوِإف تَػُعدُّوْا نِ َٖٖدآئَِبٌَن َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنػََّهاَر }
٤ند كلّية تفاعلت فيها الثبلث فا تبارؾ وتعاىل خلق،  (، ىناٖٗ-ٕٖ:  )إبراىيم اإِلنَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّاٌر 

واإلنساف ىو َمن ُخِلق لو، وما يف األرض ىو ما ُسّخر. وحٌن نأيت ٞنعرفة حكم االستفادة واالنتماء أو معرفة 
َوأَنِفُقوا ٣نَّا َجَعَلُكم :  الذي يف األرض ٗنيعا ٤ند آيات أخرى البد من استحضارىا تقوؿ اٞنالك ٟنذا

ويف ٠نادلة ابراىيم ٞنن حاّجو يف ربو يوّجو ابراىيم سؤاال يف منتهى الذكاء (، ٚ:  )اٜنديد مُّْسَتْخَلِفٌَن ِفيِو 
بلقة دقيق بٌن اٞنسّخرات والكوف اٞنسّخر وبٌن اإلنساف وبٌن ىذا ٓنديد للع ويف َفْأِت َِّٔا ِمَن اْلَمْغِرِب"": إليو

ا تبارؾ وتعاىل، فندرؾ أف لئلنساف حق االنتفاع، وأفَّ ما يف األرض ٗنيعا إ٧نا ُخِلق لئلنساف لينتفع بو لكّنو 
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و، لكن رؼ فيو على خبلؼ طبيعتو وضد الُسنن والقوانٌن اٜناكمة لال ٬نلكو ملكّية تامة، وال ٬نلك حق التص
لو حق االنتفاع، مطلًقا إال ما استثين فنأخذ إًذا من ىذا إباحة حق االنتفاع بسائر اٞنسّخرات للجنس البشري 
دوف ٔنصيص وٓنديد يف ىذه اٞنرحلة، ونأخذ منها أّف االستثناء من ىذه اإلباحة إ٧نا ىو خبلؼ لؤلصل الذي 

قة ُنيث يكوف لئلنساف حق التصرؼ يف تلك اٞنسخَّرات ىو اإلباحة، وأف ىذه اإلباحة ال تعين اٞنلكّية اٞنطل
استثناء ىو  ا مقّيدة بالتصرؼ اٜنكيم، وأّف ىذا األصل الذي ىو اإلباحة ىو األصل وأيّ هنَّ ُنكمة أو بسفو إل

أمٌر فرعّي يقّدر بقدره، ويؤخذ على أنّو خبلؼ األصل ويبحث آّتهد وىو يعمل ىذه اٞننظومة يف كيف ومِت 
مر إىل األصل، إذا حّقق االستثناء أغراضو مث تأيت أحكاـ أخرى تتصل ّٔذا والقرآف يفّسر بعضو بعضا يعيد األ

ـُ َعَلْيِهُم اْٝنَبَ  :  ويتّمم بعضو بعضا يف ٥نو قولو تعاىل ُهْم ِإْصَرُىْم اَو٪نُِلُّ َٟنُُم الطَّيَّْباِت َو٪ُنَرّْ ِئَث َوَيَضُع َعنػْ
بات ومعان اٝنبائث مث ٪نّدد يف آيات أخرى معان الطيّ (، ٚ٘ٔ:  )األعراؼ َعَلْيِهْم  َواأَلْغبَلَؿ الَِِّت َكاَنتْ 

ة كاملة ٥نّدد ّنقتضاىا ما ٬نكن أف يُفعل وما ال ٬نكن، وما ٩نوز لئلنساف أف يفعلو إىل أف تصبح الصورة تامَّ 
ألحكاـ الكلّية ّنقتضى ىذه الكليَّة اٜنق من اٝنلق وما يصادـ ىذه الغاية وتظهر اوما ال ٩نوز، وما ٪نقق غاية 

 والنظر يف ذلك التفاعل.

وحٌن نشغل ىذه اٞننظومة ّنجموعها نتخلص من أيّة أفكار جربيَّة أو قدريَّة إذ ال ٠ناؿ أبًدا لطرح ذلك 
نوٍع  نّو يف إطار عمل اٞنقاصد الثبلثة يزوؿ اٞنسوّغ من أي إلذلك  ؟ ىل اإلنساف مسًّن أـ ٢نًّن :  السؤاؿ الغيبّ 

عٌن :  كاف عن طرح مثل ىذا السؤاؿ، فاإلنساف ىنا مستخلف حٌر يتصرؼ فيما اسُتخلف فيو بعينٌن ويدين
على التوحيد وثانية على العمراف، ويٍد ٕنتد إىل اٝنالق اٞنسخّْر بالتوحيد والشهادة والعهد، ويٍد ٕنتد إىل 

ن سّخر مقدرّ 
َ
ة ٞنا ُسّخر عاٞنة باٟندؼ والغاية، بريئة من العبث، اٞنسّخرات وإىل الطبيعة برفق وعاطفة شاكرة ٞن

 ف يقاؿ ىناؾ تسيًن ؤنيًن، وأفَّ ىذا الفعل اإلنساّن قد ُأكره اإلنساف عليو بأّي حاؿ من األحواؿ.ال ٠ناؿ إل

تبدأ -وسنذكر تفصيبًل أصولو وقواعده-فهذه اٞننظومة حٌن نشّغلها بكماٟنا، وبعد أف نضع ٞنا ذكرنا
ج األحكاـ القيمّية للفعل اإلنساّن وبياف اٞنطلوب منو وغًن اٞنطلوب بشكٍل غاية يف النضج نتا إعملية 
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والوضوح واٜنكمة واٞنعرفة الشاملة، ونستطيع أف نضع سائر الكلّيات األساسّية الِت تقـو اٜنياة عليها ّٔذا 
ؾ فيها الوحي اإلٟنّي والعقل الشكل ويف ىذا اإلطار لنستخلص ٟنا التقييمات اٞنناسبة بيسٍر وسهولة يشرت 

اإلنساّن واإلرادة والفاعلّية، والطبيعة اٞنسّخرة، وتقييمات الوحي، والسنن والقوانٌن الِت وضعها ا تبارؾ 
 وتعاىل لتسيًن ىذا الكوف الفسيح.

أما حٌن نريد تشغيلها باعتبارىا قيًما ومقاصد تتصل وتنفصل فبلبد ٟنا كذلك من بعض األصوؿ 
عد الِت تساعدنا يف تقييم األفعاؿ اإلنسانّية وفًقا ٞنوقعها من كٍل من ىذا اٞنقاصد الثبلث، ولكي نصل والقوا

إىل وضع تلك األصوؿ بشكٍل مبلئم مناسب، البد أف نضع ٠نموعة من األسئلة الدقيقة الِت نوّجهها إىل 
لنا قيمتو من زاوية ذلك اٞنقصد، اٞنقصد لكي نتبٌّن موقفو من ذلك الفعل الذي نريد من اٞنقصد أف يبٌّن 

وعلينا أف نبين ٠نموعة من األصوؿ والقواعد العقلّية والفكريّة إل٩ناد اٜنوار بٌن اٞنقصد والفعل اإلنساّن، بعد 
أف نتأكد من دقة وصحة األسئلة وعدـ ابتنائها أو انطبلقها من قواعد قد ال تساعد اٞنقصد على أف يفضي ّنا 

و البد لنا أف نستخرج من القرآف آّيد الذي استنبطنا منو ىذه اٞنقاصد والقيم ميزانًا عنده، ويف الوقت نفس
 «النسق القياسي»لوزف النتائج أو اإلجابات الِت يقدمها اٞنقصد عند التحاور معو. وىذا اٞنيزاف ىو اٞنقياس أو 

 الذي تقاس بو وإليو نتائج تشغيل اٞننظومة.

 :  قضية التسلُّح نموذًجا

شك أفَّ القرآف آّيد قد أمر بإعداد العدة ٞنواجهة أعداء األُمَّة اٞنسلمة، وأنّو قد تدرّج يف أساليب ال 
اٞنواجهة من الرفض واألمر باٞنعروؼ، والنهي عن اٞننكر وتوجيو الدعوة، واٞنهادنة واٞنوادعة واٞنعاىدة يف بعض 

ستبَعد فكرة القتاؿ واستعماؿ القوة بشكل كامل األحياف إىل اإلنذار وتوجيو بعض أنواع الضغط على أال تُ 
فهي واردة أيًضا مثل ورود سواىا، فاإلعداد لو عّلتو، والقتاؿ لو عّلتو والرباءة واٞنوادعة واٞنعاىدة واٞنهادنة، كل 
عمل أو ٓنرُّؾ يف ىذا الصدد لو موقعو ولو حكمو، ولكن نوعية األسلحة وما يرتتب على القتاؿ مل تكن 

لذي ىي عليو اليـو فاليـو ىناؾ األسلحة الكيماويّة، واألسلحة الذريّة، واألسلحة اٛنرثومّية، وغًنىا، بالشكل ا
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وّنا أّف ىذه األسلحة مل يعد يف مقدور اإلنساف أف يضبط توجيهها حٌن استعماٟنا فإهّنا كثًنًا ما تؤّدي إىل قتل 
الضرع وٓنّطم العمراف، فلو اْنهنا ٟنذه اٞنقاصد نسأٟنا عن الربيء واٞنقاتل واٞنسامل وغًن اٞنسامل، وتدّمر الزرع و 

حكم اٜنروب وما يؤدي إليها، وىل فقدت حروب اليـو الغايات واألىداؼ الِت عرفها اإلنساف قد٬نا للحروب 
ال شك :  ! فكيف ستجيبنا ىذه اٞننظومة من اٞنقاصد بوصفها منظومة وما جواب كل منها ّنفرده؟ أو ماذا

إجابات مغايرة ٞنا ىو معهود وموجود يف القوانٌن الدولّية اليـو ويف فقهنا اٞنوروث فكيف يتم  أنّنا سنجد
 .؟ذلك

ُنيث نتبٌّن كل جزئّية منو وحدىا، مث نرّكبها مرة أخرى لنراىا وىي يف ؛  سنقـو بتفكيك السؤاؿ:  أوالً 
جزئّية من تلك اٛنزئّيات بشكٍل   حالة الرتكيب، وقد نضطر إلجراء ذلك عدة مرات حِت يتبٌّن لنا ما لكل

 كامل، ويتبٌّن لنا وضعها وىي يف حالة الرتكيب.

البد أف نتبٌّن كل ما لو اتصاؿ ّٔا من عناصر الواقع الدويّل، والواقع الّي أين يتداخبلف، أين :  ثانًيا
ٜنرب، وطبيعة كٍل منهما، ينفصبلف، وما ىي اٞنؤثرات اٞنختلفة الِت ٤ندىا، كيف ننظر إىل قيمة السلم، وقيمة ا

أين تعمل،  ؟ واٞنصاحل واٞنفاسد اٞنرتتبة على كل منهما، أين تلتقي، وأين تتعارض نظم وقواعد حل االختبلفات
فنستمر يف حواٍر مع ذلك الواقع حِت نتبٌن سائر جوانبو، ومن تلك اٛنوانب  ؟ وكيف، ومِت تتوقف، وٞناذا

ساف اٞنعاصر إىل تشكيلها، وإحاطتها ببعض الضمانات الِت تساعدىا على تلك اٞننظمات الدولّية الِت ٛنأ اإلن
 أداء دوٍر مناسب يف ظروفنا اٞنعاصرة لتحقيق حالة السلم، وتطويق دواعي اٜنروب.

وما الرؤية الكامنة  ؟ الصناعات اٞنعاصرة وكيف اْنهت إىل تصنيع ىذه األسلحة اٞندمرة وما أسبأّا
 .؟ وما عبلقتها بالرؤى الكلّية ألُمم اليـو وفلسفاهتا وّمن اٞنستفيد، ،؟ وراءىا

وىل من  ؟ وما منابعها ؟ ما ىي الفلسفات والنظم واٞنصاحل الِت أملت على البشريّة بلوغ ىذه اٜنالة
 إىل غًن ذلك. ؟ سبيٍل إىل ْنفيف تلك اٞننابع
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ا نريد مسائلة مقاصد القرآف العليا فإذا استقصينا تلك اإلجابات كّلها، وبنينا ّٔا تصورًا دقيقًا لطبيعة م
عنها، ومناقشتها فيها، ننظر إىل نقاط االتصاؿ واالنفصاؿ واالستقامة واال٥نراؼ يف سائر تلك التصورات، فلو 
أفَّ التوحيد كاف سائًدا بٌن البشريّة، وكانت البشريّة مؤمنة با، موّحدة لو، تؤمن أنّو خالق الكوف واإلنساف 

أنّو اٞنالك اٜنقيقّي لكل ما يف الوجود، وأنَّو سّخر ىذه اٞنوجودات لغايات حّددىا، ومقاصد  واٜنياة، وتؤمن
نّو سيحوؿ بينو وبٌن ذلك رٚنها، ٞنا أمكن أف يتصرؼ اإلنساف يف الكوف والطبيعة ّٔذه الطريقة، ذلك إل

فَّ التخويل والتوكيل الذي ٪نملو ال التصرُّؼ اٞنطلق اٞنشٌن معرفتو بأنو مستخَلف لغايٍة وليس مالًكا حقيقًيا، وأ
يسمح لو بتلك التصرفات، وإف قدر على ذلك، فالتوحيد يصحح نظرتو إىل نفسو، وإىل الكوف، وإىل الطبيعة، 
وإىل اٜنياة، والعلم واٞنعرفة، وسائر ىذه األمور. وألَدرؾ أفَّ ١ناولتو من أجل االستعبلء يف األرض ١ناولٌة 

 السماء، فتنعدـ تلك الطموحات من بدايتها ويتم ٓنجيمها وترشيدىا.مرفوضة من مالك األرض و 

سيقّدـ لو التوحيد كيانًا بديبًل للتعبًن عن ذاتو بو أال وىو ميداف خدمة البشريّة وحياهتا وصحتها :  ثالثًا
اآلخرين  بيًتا آمًنا لو ففي ذلك فليتنافس اٞنتنافسوف، وليس يف االستعبلء على-األرض-ومعيشتها وجعل البيت

اٞنساوين لو يف البشريّة واإلنسانّية. وأَلرَشده التوحيد إىل العلم النافع، وبٌّن لو أّف أخاه اإلنساف حٌن يدفعو 
ا٥نرافو إىل االعتداء عليو فإّف أحسن وأىم وأدؽ وسائل الدفاع ىو أال يعتدي، وأف يكتفي إذا مل يشأ العفو 

كاٍؼ لبلنتصار لنفسو، وىناؾ سلسلة طويلة نستطيع أف نستطرد   بإيقاؼ االعتداء عليو واسرتداد حقو فذلك
فيها كلها تقود إىل أفَّ التوحيد يرفض أف تسّخر اٞنسّخرات لتحقيق أغراض تدمًنيّة فالتدمًن من عمل 

 الشيطاف، واٜنروب من نزغات الشيطاف، وطلب العلو يف األرض واالستعبلء فيها نزعة شيطانّية.

التزكية فإّف التدمًن الشامل الكلّي ال ٬نكن أف يصدر عن إنساٍف قد تطّهر قلبو فإذا عرضنا ذلك على 
ومّست التزكية ضمًنه ووجدانو، فاإلنساف اٞنزّكى لن يسمح لنفسو بأف يسرؼ يف القتل والدمار وىو مؤمن 

و، وسيعلم موّحد يؤمن بأنو مستخَلف يف ملك ا تبارؾ وتعاىل لتحقيق غايات حددىا سبحانو وتعاىل بنفس
أنّو إ٧ّنا ُوجد يف ىذه األرض وُسخر لو العلم واٞنعرفة وسائر اٞنسخرات ليقيم ٠نتمع السلم واألمن والطمأنينة، 



[60] 
 

٠نتمع التسبيح  وحده واٝنضوع لكربيائو وجبللو. واإلنساف اٞنزكَّى ال ٬نكن أف يرضى لنفسو ٣نارسة الفساد 
يتو وبإ٬نانو أّف ذلك ضد ٗنيع القوانٌن والُسنن الِت وضعها ا ٟنذا نَّو يعرؼ برؤ إل؛  يف األرض واٝنراب فيها

 الكوف.

فإذا احتجت النفس والشيطاف بأفَّ ىذا لرد العدواف فإفَّ عليو أف يعلم أّف رد العدواف إذا بلغ ذلك 
قد يُقبل من  اٞنستوى ال يكوف بتلك الطريقة ولكن بطرٍؽ كثًنٍة أخرى. وأفَّ توازف الرعب ىو توازٌف حيوانّ 

اٜنيوانات اٞنفرتسة كاألسود والنمور وما إليها، ولكنَّو ال يُقبل من اإلنساف، مث ننتهي إىل ضرورة البحث عن 
الوسائل البديلة وما أكثرىا للتوقف عن تلك الوسائل الساحقة اٞناحقة الِت ال تنسجم مع أي مقصد من ىذه 

 اٞنقاصد العليا وال ٬نكن أف تُقبل.

 لدعوةالدولة وا

إّف كثًنًا من اٞنسلمٌن حٌن يقرؤوف ىذا أو يستمعوف إليو قد يقولوف البد من الردع، والردع يكوف 
البد من الدعوة، فاألُمة اٞنسلمة ىي أُمَّة دعوة قبل أي شيء، تلك مهمتها وغاياهتا :  باٞنماثلة، ونقوؿ

على أف تغًن أولئك الذين يريدوف يف  واٞنقصد من وجودىا، والدعوة قادرة حٌن تأخذ مداىا وتؤدى بشروطها
األرض الفساد ليكونوا من اٞنصلحٌن، وأولئك الذين يريدوف العلو يف األرض ليكونوا من اٞنتواضعٌن. أما إذا 

. ؟ سلك الناس مسالكهم، وصاروا مثلهم يفسدوف يف األض وال يصلحوف فبل يُنتظر إال الدمار، واٜنالة ىذه
مؤّسسة الدعوة ومؤّسسة الدولة، فللدولة خصائصها وضروراهتا واحتياجاهتا، وللدعوة وىنا البد من التفريق بٌن 

و٘نايتها، و٘ناية مصاٜنها، وٓنّدد عبلقاهتا مع  «األُمَّة اٞنسلمة»طبيعتها. والدولة اٞنسلمة مهامها تدور حوؿ 
الة الدعوة ومضموهنا من رس «ألُمَّة دعوة»اٜنكومات والشعوب وفًقا لذلك، دوف أف تتجاىل كوهنا دولة 

وخطأّا موّجو -كّلها-داهنا األرضيم وجودىا. أّما مؤّسسات الدعوة فتستمد شرعيَّتها، وإىل قيمها تستند يف
بشعوب األرض كاّفة، وىي دعوة سلمّية تقـو على اٜنكمة واٞنوعظة وآّادلة بالِت ىي أحسن. تقـو الدولة 

الِت تنّظم عبلقات اٞنواطنٌن وواجب دوٟنم يف ٘نايتهم واافظة عليهم بالدفاع عن الدعاة و٘نايتهم وفًقا للنظم 
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عندما يتعرضوف إىل ٢ناطر، لكّنها ال ٕنارس أيّة ضغوط على دوؿ أخرى غًن مسلمة ٜنملها على قبوؿ 
ف ذلك سوؼ يعّرضها إىل مشكبلت ال ٔنفى، وإىل ٢نالفات شرعيَّة ال تُقبل، يف مقدمتها اكراه إل؛ اإلسبلـ

 .ناس على اإلسبلـال

فإًذا ستقودنا ىذه القيم إىل ما أُوجدت ىذه األُمَّة من أجلو وبنيت لتحقيقو، أال وىو الدعوة، دعوة 
البشريّة كلها إىل الدخوؿ يف السلم كافة، ولعل ٣نا يستأنس بو لقولنا ىذا ما نشاىده اليـو من أفَّ البشريّة كلها 

الدمار الشامل، واالتفاؽ على ٓنر٬نها واٜنيلولة دوف امتبلكها بعد أف ٓناوؿ أف ْند سبيبلً للتخلص من أسلحة 
ومعها  نقراض ّنا فيها من عليهاالبالفناء أو ا ظهر الفساد يف الرب والبحر وأصبحت األرض مهددة كلها

البشريّة. وما ذكرناه من ضرورة تفكيك السؤاؿ وتفكيك الواقع وكل ما يتعلق بذلك إ٧نا ىو للكشف عن 
اعد واألصوؿ الِت ّنقتضاىا يتم تشغيل ىذه اٞننظومة، قل مثل ذلك يف اإلسراؼ يف استهبلؾ الطيبات من القو 

األرض، وتلويث البيئة واٞنياه واألجواء، وقضايا األسعار واالحتكارات وإخراج اٞناؿ من وظائفو وسائر ما إىل 
 ذلك.

، وأف نشرتؾ مًعا يف عمليات التفكيك إًذا فسوؼ ٤ند أنفسنا مضطرين أف نعمل ٗنيًعا وبكل طاقاتنا
والرتكيب والصياغة والتقييم ٣نا سوؼ يقدـ لنا فوائد جانبية أخرى كثًنة ْنعل األمة كلها تشرتؾ يف صياغة 

 أسئلتها، ويف معرفة اٛنوانب اٞنختلفة يف واقعها، والوصوؿ إىل حلوٍؿ ٟنذا النوع من مشكبلهتا.

ترتبت عليها إشكاليَّات كبًنة يف -صلى ا عليو وآلو وسّلم-ى النيبإشكاليَّة القياس، قياس الداعية عل
ال -صلى ا عليو وآلو وسّلم-أفَّ ىذا القياس قياس الداعية على النيب:  العمل اإلسبلمّي، اإلشكاليَّة األوىل

-معهم من ا نبياءمن أف تسمح ّنثل ىذا القياس. فاأليصح وال يُقبل، والفوارؽ بٌن النيّب والداعية أكرب 
الَّ لُِيطَاَع بِِإْذِف َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍؿ إِ  :  سلطاف، يُهّيئ البشر لطاعتهم، يقوؿ جل شأنو-سبحانو وتعاىل

لو يف خطابو وسلوكو واٝنوارؽ الِت ٬نكَّن منها، وغًن ذلك ٣نا -تبارؾ وتعاىل-فيهّيئ ا (،ٗٙ:  )النساء الّلوِ 
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ر و٫نضعوف ومع ذلك فنجد بعض األنبياء ال يطيعهم إال النفر القليل، وأنبياء تنقاد إليهم على مثلو يؤمن البش
 أَُمم وشعوب، وقد يأيت النيب وال أحد معو. 

أما الدعاة فهم أناس متطّوعوف ال ٪نملوف صفة االصطفاء اإلٟنّي، وال يستطيعوف اّدعاء سلطاٍف على 
على تأييد ِنوارؽ مثل نزوؿ اٞنبلئكة تبّشر -عادةً -بوحي، وال ٪نصلوف أقوامهم باٝنوارؽ وما إليها، وال اتصاالً 

وتؤيّد وما إىل ذلك. ولقد كاف من أخطر ا٥نرافات الفكر الدعوّي ىو ىذا القياس القائم على إلغاء الفوارؽ 
. فهناؾ ذريعشٌل بٌن األنبياء والدعاة، ولقد رأينا أحزابا سياسيَّة ودعاًة قاسوا أنفسهم على األنبياء وصادفهم ف

م قد اكتشفوا اٞننهج النبوّي يف الدعوة وتأسيس  حزب سياسي نشأ يف ٙنسينات القرف اٞناضي زعم قادتو أهنَّ
م قد قّرروا سلوكو ليحصلوا على ذات النتائج الِت حصلت لرسوؿ ا -صلى ا عليو وآلو وسّلم-الدولة، وأهنَّ

م ة، وقالوا آنذاؾ إهنم يف العصر اٞنكّي وأهنَّ ة، وثانية مدنيَّ فرتة مكيَّ :  م قّسموا فرتات الدعوة إىل فرتتٌنحِت إهنَّ 
ست سنوات وىي  اٛنزء اٝناص بالعمل السريّ -ٜٗ٘ٔإىل  ٕٜ٘ٔوكاف ىذا الكبلـ سنة -قد سلخوا من

وف ، وسينتقلٟنداية الناس-صلى ا عليو وآلو وسلم–الِت اعتربوىا سنوات العمل السري يف جهاد رسوؿ ا 
و لن تنتهي السنة واٝنروج، مث ينتقلوف إىل اٞنرحلة الثالثة وأنَّ -كما ٚنوىا-إىل اٞنرحلة الثانية وىي مرحلة التفاعل

ة للحزب نوقشت بعض الثالثة عشرة إال وقد قامت الدولة يف مكاٍف ما، ويف أحد اجتماعات اللجنة اٞنركزيَّ 
-موقعي منكم ىو مثل موقع رسوؿ ا اء على منهجنا فإفَّ بن:  األمور فقاؿ زعيم اٜنزب لزمبلئو يف القيادة

بٌن أصحابو، وقد شاورتكم واستمعُت إليكم وىذا يكفي يف القياـ ّنقتضى األمر -صلى ا عليو وآلو وسّلم
أف أتوّكل عليو وأمضي ىذا األمر، وإف خالفين يف -سبحانو وتعاىل-بالشورى، واآلف قد عزمت وقد خّولين ا

، ومر بداًل من الثبلثة عشر عاًما ثبلثوف القياديٌن ركم، واستقاؿ على ما أذكر بعض ىؤالء األعضاءذلك أكث
وأربعوف وٙنسوف من األعواـ ومل يتحّقق شيء، وتعّلل اٜنزب بعلل ٢نتلفة، وكاف ٬ند يف الفرتة من حٌن آلخر، 

فيو. وأزمة الدولة والدعوة أزمة شديدة ولوال ىذا القياس اٝناطئ ٞنا كاف اٜنزب يف حاجة للسقوط إىل ما سقط 
ة مل ٓنل، وأعزو إىل ىذه األزمة كل التشّنجات اٜناصلة والِت حصلت قد٬نًا بٌن رجاؿ اٝنطورة وىي أزمة تار٫نيَّ 
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ة وحروٍب ت إىل صراعاٍت داخليَّ ة وأدَّ الدولة والدعوة، والِت انفجرت يف كثًن من األحياف انفجارات دمويَّ 
اٝنبلؼ بٌن اٞنلك الراحل عبدالعزيز واإلخواف  دواًل وأراقت تلك الدوؿ دماء دعاهتا. وما أزمة ة، وأسقطتأىليَّ 

ة عنا ببعيد. ففي ىذه النماذج كّلها ٤ند ة والسنوسيَّ وقبلهما اٞنهديَّ  يف الوقت اٜناضر ودولة إيراف بقيادة الدويش
عمل على تلبية احتياجاهتا ٩ند ٘نلة الدعوة دولة توّظف دعوة، وحٌن تصل إىل السلطة ويبدأ عمل الدولة، وال

ا مارست الدعوة تُػّتهم من ِقبل دوؿ العامل كلو بأهنَّ  الدولة إذا فَّ يف أنفسهم حرًجا وإحساًسا ِنيبة األمل إل
تصّدر الثورة وتعمل على إ٩ناد القبلقل وخلق اٞنشاكل ٛنًناهنا وغًن جًناهنا، وإذا مل ٕنارس ذلك، وتفّرغت 

الدعاة سيجدوف يف صدروىم حرًجا ٣نا يروف  ة داخل حدودىا ورعاية مواطنيها وتنفيذ برا٠نها فإفَّ لعمل الدول
ما سعوا إليو، وجاىدوا وناظروا من أجلو سنٌن طواؿ ال ٩ند اىتماًما فينتهي األمر  وشعورًا ِنيبة األمل من أفَّ 

مفاصل تار٫ننا، واّضطرت إىل ذلك إىل الصراع الداخلّي بٌن الدعاة ورجاؿ الدولة، حدث ذلك يف معظم 
ة وأٌَمم موّحدين وغًنىم، واضُّطر اٞنلك عبدالعزيز ة وعباسيَّ معظم الدوؿ الِت قادت يف الواقع التار٫ني من أمويَّ 

و مل ٩ند حبًل لذلك التناقض، وما حدث يف السوداف نَّ أف يقاتل الدعاة الذين وصل ّٔم ومعهم إىل السلطة إل
ة أو بائدة" من ِقَبل رجاؿ السلطة يب وَمن حولو ٣نن صار يطلق عليهم "قيادات تقليديَّ من تنحية حسن الرتا

يف بلداف كثًنة ومنهم أولئك الذين أطلقوا على أنفسهم رجاؿ قاعدة واٜنكم، واألزمة اليـو مستمرة مع الدعاة 
 وما إىل ذلك.رىابيٌن إلوأطلق عليهم خصومهم ا اٛنهاد

ربتها يف العمل السرّي والدعوّي واإلمامّي من آثار ىذه الظاىرة اٞندمّْرة وىاىي ومل تسلم إيراف مع ثراء ْن
اليـو مهّددة بالتمزُّؽ بٌن َمن يطلق عليهم "١نافظوف" أي متشّددوف، و" إصبلحيُّوف" أو مرنوف متساىلوف، 

 وة.ا ىو تناقض وصراع بٌن متطلبات الدولة والدعوىذا الصراع أو التناقض يف حقيقتو إ٧نَّ 

ة بل ىي عامة يف كل األُمم الِت قامت على أدياف، فهذه تنا اإلسبلميَّ ىذه الظاىرة مل تكن خاصة بأُمَّ 
ة بالنسبة إليها ىو الصراع بٌن التوراتيٌن القرّائٌن، وبٌن ات الداخليَّ إسرائيل يعترب أقوى اٞنخاطر والتحديَّ 

و سوؼ يؤّدي ال ١نالة إىل ٕنزؽ تبتكر لو صيغ تنفيس فإنَّ  العلمانيٌن الصهاينة، وىذا الصراع لو ٧نا واستفحل ومل
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داخلّي وصراع أىلّي قد ينجم عنو اهنيار الدولة، وكذلك اٜناؿ بالنسبة ٞنختلف البلداف. ومنذ ٙنسٌن عاًما أو 
بعض اٜنكاـ اإلسبلميَّة يف سائر بلداننا اإلسبلميَّة يف صراع مع اٜنكاـ كثًنًا ما أّدى إىل استعانة تزيد واٜنركات 

باألجنيّب وخضوعهم لو لدرأ اٝنطر الداخلّي اٞنتمثّْل باٜنركات الِت ُٚنّيت "أصوليَّة إسبلميَّة متشّددة" مث أُطلق 
ا تتوّثب إىل السلطة الِت تراىا أخلفت كل ما وعدت بو يف فرتة النضاؿ لنيل إلعليها حركات "إرىابية"  هنَّ

 باٟنويَّة وإقامٍة لقيم الدين.االستقبلؿ من تطبيٍق للشريعة والتزاـ 

يف نظرنا اٞنتواضع اٞننطلق من االىتداء ّٔدي القرآف آّيد أفَّ األمر على مستوى النبيٌن واضح ومفهـو 
َناُىُم اْلِكَتاَب َواٜنُْْكَم َوالنُّبُػوَّةَ  :  فهناؾ أنبياء أوتو اٜنكم والنبوة بياء مل وأن (،ٜٛ:  )األنعاـ أُْولَِئَك الَِّذيَن آتَػيػْ

يؤتوا إال الدعوة ومل يؤتوا حكًما. وىذا بالنسبة لؤلنبياء والرسل الذين مت اصطفاءىم إٟنيَّا وٕنت صناعتهم على 
وأّما الدعاة فيفرتض أف يكوف ىناؾ َمن يهتموا بشأف الدولة واٜنكم وتسيًن أمور الناس -سبحانو وتعاىل-عينو

ٟنا وأمثلة ٬نكن االقتداء ّٔا واالستفادة من خربهتا وْنارّٔا وللدولة  مهتديًا بقيم الدعوة عامبًل على ٓنقيق ٧ناذج
، وتكوف ٟنا مصاحل آنذاؾ أف يكوف ٟنا إقليم لو حدود معروفة ويكوف ٟنا شعب لو ىويَّة وحقوؽ وواجبات

وموارد ومصارؼ ٓنّدد ُنيث ال يضار اٞننَتموف لذلك اٛنزء أو ذلك القسم وال ٩نار عليهم، وتكوف لدى 
لدولة اٞنرونة الكافية بأف تتقارب مع دوؿ معينة وتتضامن مع دوؿ وٓنّدد مواقفها بشكل آخر مع دوؿ أخرى ا

دوف أف يكوف يف ذلك ٢نالفة تذكر ألصوؿ الدين وقواعده وأصوؿ الدعوة، وتكوف ىناؾ أجهزة للدعوة 
وٕنارس نشاطها يف كل أ٥ناء  ومؤّسسات تستفيد باألوقاؼ واٞنتطوعٌن والراغبٌن يف العمل األىلّي واٝنًنيّ 

ا تصدر ثورة أو تدعم إرىابًا،  العامل لنشر الدعوة دوف أف ٓنمل الدولة أيّة مسؤوليّات أو تعرّْضها لبلهتاـ بأهنَّ
فمؤّسسات الدعوة تتحّمل بنفسها مسؤولّياهتا وال تتحمل الدولة تلك اٞنسؤوليَّة، ولعل ما فعلو سيدنا رسوؿ 

رضواف ا -يف غزو اٜنديبيَّة حٌن التـز ببنود االتفاقيَّة وخالفو ٗنهرة أصحابو-آلو وسّلمصلى ا عليو و -ا
ْـّ َسَلَمَة ، َفذََكَر َٟنَا َما َلِقَى ي-صلوات ا وسبلمة عليو-اٞنخالفة اٜنادة اٞنعروفة الِت جعلتو-عليهم َدَخَل َعَلى ُأ

ُـّ َسَلَمةَ  ُهْم َكِلَمًة َحِتَّ تَػْنَحَر بُْدَنَك،  يَا»:  ِمَن النَّاِس . فَػَقاَلْت ُأ َنِبَّ اللَِّو، َأٓنُِبُّ َذِلَك اْخرُْج مُثَّ الَ ُتَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ
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ُهْم، َحِتَّ فَػَعَل َذِلَك ٥َنََر بُْدنَُو، َوَدَعا َحالَِقُو َفَحلَ «َوَتْدُعَو َحالَِقَك فَػَيْحِلَقكَ  َقُو. فَػَلمَّا . َفَخرََج فَػَلْم ُيَكلّْْم َأَحًدا ِمنػْ
نا عمر واآلخروف الذين أغضبهم ذلك االتفاؽ  فسيد ٕٛ«رََأْوا َذِلَك، قَاُموا فَػَنَحُروا، َوَجَعَل بَػْعُضُهْم ٪َنِْلُق بَػْعًضا

ة واتفاؽ مَّ وؿ عن أُ ّننطق اٞنسئيتكلم -صلى ا عليو وآلو وسّلم-كاف النيببينما  ، يتكلموف ّننطق الدعوةكانوا 
ىم  وأبا جندؿ والذين ردّ ، وإذا اعتربنا أبا بصًنا كثًنينفرادً د أفيذه رغم الضرر الظاىر الذي يهدّ البد ٟنم من تن

ا ال يقع ٓنت ا مغايرً ودوا وأنذوا ٟنم موقعً إىل قريش وٕنرّ ّنقتضى االتفاؽ -صلى ا عليو وآلو وسّلم-رسوؿ ا
ة اٜنريَّ -صلى ا عليو وآلو وسّلم-لرسوؿ ا اٞنباشر، ويعطي-صلى ا عليو وآلو وسّلم-سلطاف رسوؿ ا

ة تامة أخرى ويف الوقت نفسو يعطي ألولئك الدعاة اٞنقاتلٌن حريَّ  ، ّنا عاىد عليوو قد وِفّ بأف يقوؿ لقريش إنّ 
 م ىم اٞنسؤولوف عن تصرفاهتم وعما يفعلونو.بأف يقولوا إهنّ 

بل ٫نفى على أحٍد منا أف التبشًن متضامن ا أخرى ٬نكن النظر يف بعضها فوعصرنا ىذا قد عرؼ صيغً 
 لكنّ  ، قضاياهة إليو أو تبيّن يكوف ٟنا عبلقة بالدين أو الدعو  ة الِت تنفي أفمتكافل مع دوؿ التنصًن العلمانيَّ 

الدوؿ الِت تلتـز ىذه ا تصب كلها يف صاحل هيكنائس والبعثات التنصًنية وما إللة لنتائج اٛنهود التنصًنيَّ 
ها من ها يف اٜنقيقة تستفيد الفوائد كلّ ة، لكنّ ة صفة دينيَّ ة وما إىل ذلك وتنفي عن نفسها أيّ ة والعلمانيَّ بالليرباليَّ 

 وتدافع عنهم عندما يتعرضوف إىل ٢ناطر. ىؤالء وٓنميهم

ائق، وأوىل أف ٩ندوا ودعوتو ىذه اٜنق اإلسبلـ أوىل بأف يدرؾ أبناؤه و٘نلتو والغيارى على مصًنه إفَّ 
ٞنعاجلة ىذه -صلى ا عليو وآلو وسّلم-مة من ىدي القرآف الكرمي وصيغة النيب العظيمٞنبلئالصيغ ا
ة، فالدعوة ال ينبغي أف يقف أماـ مشوٟنا وعمومها وكوف األرض كلها ميدانًا ٟنا وكوف البشر كلهم اإلشكاليَّ 

سلمٌن دولة أو أكثر تقـو على موضع ٢ناطبة وتكليف ّٔا أية عوائق لكنها يف الوقت نفسو ينبغي أف تكوف للم
رعاية مصاٜنهم واافظة على حقوقهم وٕنكينهم يف األرض ودعم الدعوة بأشكاؿ دعم ال تؤثر على الدولة 

 وا-ة كثًنة، وأظنا لسهاـ الدوؿ كلها كما حدث يف فرتات تار٫نيَّ وال تنزع صفة الدولة عنها وال ْنعلها ىدفً 
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وينزؿ  س االحتقاف الداخلي يف العامل اإلسبلميّ غة كهذه ٬نكن أف ينفّ البحث للوصوؿ إىل صي أفَّ -أعلم
ق د صيغ تعاوف معقولة ٓنقّ وجِ ا ويُ ىا األدَّن بٌن الدعاة واٜنكاـ إف مل ٬نحها ٕنامً بأسباب الصراع إىل حدّ 

 كذلك بدوف مساس ُنقيقتها.  ة وللدعوة وللدولةمصاحل لؤلُمَّ 

 :  الخاتمة

جيزة اٞنركزة يف القيم ومصادرىا وغاياهتا وآثارىا قد ٤نحنا يف إعطاء صورة وجيزة لعلنا بعد ىذه اٛنولة الو 
١ناور االىتماـ أىم مركزة عن ىذا اٞنوضوع الذي اىتمت بو األدياف والفلسفات واألفكار حِت صار ١نورا من 

يف أي ٠نتمع أو أمة اث تغيًن اإلنسان يف سائر آّاالت. ولعلو قد تبٌن كيف تستهدؼ القيم حينما يراد إحد
ف استهداؼ القيم وإحداث أي تغيًن فيها يؤدي ال ١نالة إىل فتح أبواب التغيًن على مصارعها سواء باْناه إذ إ

األفضل أو األسوء. ونظرا لؤلحواؿ الصعبة الِت ٕنر ّٔا أمتنا بكل مقوماتاىا ومكوناهتا فقد حاولنا أف نضيئ 
اه شديد وقد نكوف خبلؿ ىذه اإلضاءات قد دخلنا يف ٠ناالت لعل منها بعض اٛنوانب الِت ٓنتاج منا إىل انتب

ج أو التداخل بٌن القيم واٞنقاصد، وكذلك حٌن تعرضنا ٛنانب الصراع وما قد ٪ندث بٌن الدولة ذلك االمتزا 
الدعوة والدعوة من آثار يف ثبات بعض القيم وتغًنىا أردنا التنبيو إىل ما ٬نكن أف يوجد فاصبل لعلو ٪نفظ قيم 

من غًن أف ٪نرج الدولة ويعطي للدولة من اٞنرونة ما يباعد بينها وبٌن تسييل بعض القيم و٣نا ال شك فيو أف 
ىذا اٞنوضوع موضوع ىو من األ٨نية ّنكاف ُنيث يستلـز توسعا يف البحث قد يصل بو إىل مستوى كتاب أو 

  أكثر دوف أف تقاؿ فيو كلمة حاٚنة. وا أعلم.
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