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كنت قد وعدت قراء رللة )قضااي اسبلمية معاصرة( لصاحبها الصديق العزيز الشيخ عبداجلبار 
الرفاعي دبواصلة الكتابة يف موضوع )ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة(؛ ولقد شجعٍت األستاذ الشيخ 

البحث يف ىذا ادلوضوع اخلطَت، بعد التجاوب اذلائل الذي عبد اجلبار والقراء الكراـ على مواصلة 
استقبلت بو احللقتاف السابقتاف: األوذل والثانية. خاصة من رجاؿ احلوزة الكراـ يف قم ادلشرفة. وال 

إلدراكي خطورة ما أان مقدـ  أخفي أنٍت حُت بدأت الكتابة يف ادلوضوع كنت أقدـ رجبل وأؤخرىا
ال على الدراسات ادلقاصدية وحدىا، بل على الدراسات الشرعية عامة؛ ويف عليو، وآلاثره اخلطَتة، 

مقدمتها الدراسات األصولية والفقهية. فادلسألة ليست مسألة )ما الذي ينبغي أف يكوف زلور الًتكيز 
األوؿ يف ىذه الدراسات: الفعل اإلنساين الذي ىو موضع تعلق احلكم الشرعي، أو النص الشرعي  

عند ادلتقدمُت، وال يزاؿ كذلك( بل ادلهم إدراؾ اآلاثر اليت تًتتب على اختيار أي  كما ىو احلاؿ
منهما، ومنذ أتسيس الفقو جرى تبٍت االذباه القائل دبحورية النص، وعلى ىذا التصور قاـ بناء فقهنا 

( زلورا من ادلوروث، وضلن اآلف ضلاوؿ أف نعيد األمر إذل نصابو وموقعو القرآين فيكوف )الفعل اإلنساين
حيث تعلق احلكم الشرعي بو، والنص مصدرا لتقوًن ذلك الفعل وربديد صفتو، ولقد فهم بعض 
القراء األمر بتلك الكيفية ادلشار إليها سابقا، وظنوا أف التغيَت الذي قد تؤدي ىذه ادلنظومة إليو تغيَت 

كن ما إذل ذلك قصدان. كما شكلي، أو أف اخلبلؼ بُت الطريقتُت خبلؼ لفظي ػػػ كما يقولوف ػػػ ول
فهم البعض أننا قد رمينا إذل التجديد يف كتابة )مقاصد الشريعة( حبيث يبدو االنسجاـ واضحا بُت 
مقاصد الشارع والشريعة ومقاصد وحاجات ادلشًتع )ادلكلف(، وىذا ػػػ أيضا ػػػ أمر لػو أعليتو ووجاىتو 

 لكنٍت ما إليو رميت ابلدرجة األوذل.
 دؼ األساسي الذي أردان الوصوؿ إليو يتلخص فيما يلي:لقد كاف اذل

إن اغبكم إال هلل أمر أال وكشفا  ءوابتدا ءػػػ أف نعيد إذل القرآف اجمليد احلاكمية والتشريع إنشا 1
( وذلك بعد أف 44 :)يوسف لكن أكثر الناس ال يعلمونوتعبدوا إال إايه ذلك الدين القيم 

ة: النقلية والعقلية حىت كادت ربولو إذل رلرد شواىد يستشهد هبا لتعزيز زاضبتو األدلة األخرى األصولي
 أو من خبلؿ الرأي اجملرد.  (1)ما يتوصل إليو عرب تلك األدلة من أحكاـ

                                                 

دالؿ األصوليُت ابلكتاب والسنة على القواعد األصولية( للدكتور عياضة بن انمي راجع إف شئت الكتاب القيم  )است (1)
 ىػ. 1418، الرايض، 1السلمي، ط
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ػػػ رد االعتبار إذل الكليات القرآنية والكليات الشرعية ػػػ بوجو عاـ ػػػ بعد أف كاد االنشغاؿ  2
 .(1)األعلية البالغة لتلك الكليات ويعطل تشغيلهاابلدليل اجلزئي ودقائقو يطمس 

ػػػ ذباوز الشكلية القانونية اليت اتسم الفقو هبا منذ أف قبل الفقهاء مبدأ الفصل بُت )الفقو  3
 .(2)لكلية اإلسبلمية(ااألكرب( و)الفقو األصغر واالصطبلحي( وانفصل الفقو عن )الرؤية 

وتسهيل عملية االستنباط مستفيدين من اخلاصية ادلعروفة  ػػػ تيسَت سبل ادلمارسات االجتهادية، 4
للقرآف اجمليد، وىي تيسَت هللا تبارؾ وتعاذل سبل تدبر ىذا القرآف، والتفكر فيو وتعقلو وتذكره وتذكر 
 سائر العناصر األساسية لًتاث النبوات السابقة، الذي صدؽ القرآف عليو وىيمن، مث استوعبو وذباوزه.

لية التجديد، بل والتجدد الذايت يف الفقو اإلسبلمي، وربط ذلك بفلسفيت الزماف ػػػ تيسَت عم 5
وادلكاف من انحية، وابلقراءة الدائمة ادلستمرة للقرآف اجمليد لبلستفادة من خاصيتو األخرى، وىي 
انفتاح نصوصو ابستمرار على الواقع الستيعاب ربوالتو وتغَتاتو وما يستجد فيو؛ وىذه اخلاصية ليس 

 يف إمكاف الفقو احلصوؿ على شيء من مزاايىا إال إذا قاـ على القرآف اجمليد ذي النص ادلطلق.
ػػػ التخلص من مشكلة ذباىل الواقع، أو التقليل من شأنو، أو العجز عن استيعابو بكل  6

اجيا ال تفاصيلو وذلك ابألخذ دببدإ القرآف يف )اجلمع بُت القراءتُت( ابعتبار اجلمع بينهما زلددا منه
 يتعطل عن العمل وال يتوقف، وال يقصر عن اإلحاطة جبوانب الواقع مهما بلغت تعقيداتو.

 ف إبراز ىذه ادلقاصد القرآنية احلاكمة سوؼ يؤدي إذل إدراؾ )الوحدة البنائية للقرآف اجمليد(إػػػ  7

التعارض ويقضي على تلك التصورات اليت كانت سائدة يف عصر التدوين من احتماؿ وجود  (3)
                                                 

فإف زلل احلكم أو احملكـو فيو إذا شغل دبا دؿ الدليل اجلزئي عليو، فلن يكوف ىناؾ رلاؿ لبلنشغاؿ دبقتضى الدليل الكلي إذ  (1)
إذا انشغل دبا استقر فيو أوال فلن يكوف ىناؾ رلاؿ ألف ينشغل بوارد إليو بعد ذلك إال  ال تظهر لذلك حاجة. والذىن اإلنساين

 ابعتباره طارائ على األوؿ، ألنو أيخذ من االىتماـ درجة أقل.
( حوؿ الشكلية يف إحياء علـو الدين، )الباب الرابع يف سبب إقباؿ اخللق 142ػػػ  137راجع ما قالو اإلماـ الغزارل )ص: (2)

 .1992ى علم اخلبلؼ( وانظر كتابنا )أدب االختبلؼ يف اإلسبلـ( طبعة ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، عل
وأجزاؤه فإنو يف ترابطو، وإحكاـ   نعٍت )ابلوحدة البنائية للقرآف اجمليد( أف القرآف، وإف تعددت آايتو وسوره وأحزابو (3)

ملة الواحدة. كما نص على ذلك أبو علي الفارسي، ونقلو عنو صاحب مغٍت نظمو، وتناسب كلماتو وآايتو وسوره، دبثابة اجل
اللبيب وشارحو يف كبلمهم عن )ال( النافية للجنس، وأكد ذلك الرازي يف التفسَت وصاحب الفتوحات ادلكية، وقد أعدت 

اذ دمحم أبو القاسم حاج ضبد يف إحدى طالباتنا رسالة يف ادلوضوع إبشرافنا دل تطبع بعد. كما كتب يف ذلك األخ الصديق األست
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ادللجئ إذل الًتجيح، أو القوؿ ابلنسخ، أو القوؿ بتناىي النصوص وعدـ تناىي الوقائع، وضلو ذلك 
 خطورهتا على إطبلقية النص القرآين . من أقواؿ غَت دقيقة وذلذه

 التوحيد
توحيد التوحيد ػػػ ىو قمة اذلـر يف ىذه ادلنظومة القرآنية، عنو تتفرع سائرىا، وعليو يقـو بناؤىا. وال

الذي أيخذ ىذا ادلوقع من ىذه ادلنظومة ػػػ ىو ذلك الذي جاء القرآف اجمليد بو نقيا خالصا سليما من 
سائر الشوائب، فلو شابتو أية شائبة أو خالطتو األخبلط فقد نقاءه، وبطلت فاعليتو، أو ضعفت 

 آاثره وانطفأت جذوتو، وتوقفت ذبلياتو.
ووحد الشيء: جعلو واحدا، سواء أكاف قبل ذلك شلا  والتوحيد: مصدر، فعلو ادلاضي )وحد(

 . (1)شأنو التعدد أـ دل يكن، وسواء أكاف من قبيل ادلتعدد حقيقة أو اعتبارا 
ودلا كاف اإلقرار بوحدانية هللا وأحديتو يف ذاتو وصفاتو وأفعالو وألوىيتو وربوبيتو حصر لذلك ػػػ كلو 

لذلك: )توحيد هللا تعاذل(، والتوحيد أساس الدين كلو فما من  ػػػ فيو وقصر لػو عليو تبارؾ وتعاذل، قيل
تكليف عقدي أو شرعي إال انبثق عنو واستند إليو، وقد حكى القرآف اجمليد عن ادلشركُت استغراهبم 

 (.5)ص: أجعل اآلؽبة إؽبا واحدا إن ىذا لشيء عجابالتوحيد وقوذلم 
تعدد، والتوحيد بدعة فاستغربوا دعوة الرسل واألنبياء فهؤالء إلشراكهم اعتربوا األصل يف اإلذلّية ال

(، فخرجوا 7)ص: ما ظبعنا هبذا يف اؼبلة اآلخرة إن ىذا إال اختالقإليهم دلمارستو والتحقق بو 
عن الفطرة حُت ذباىلوا أف األصل ػػػ ىو: وحدانية اخلالق تبارؾ وتعاذل: فهو واحد يف ذاتو ويف صفاتو 

يف شيء من ذلك، وال نظَت، وال شلاثل، وال مداين. ومن ىنا فإف )التوحيد(  وأفعالو، ال شريك لػو
الذي نريده يف رلاؿ اإلؽلاف إظلا ىو )احلكم اليقيٍت بوحدانيتو تعاذل والعلم اليقيٍت واإلدراؾ اجلاـز لتلك 

دانية عما الوحدانية، ونفي الشريك والشبيو والند والضد وادلساوي والوسيط، وذبريد ذلك اليقُت ابلوح
يتصور أو يتوارد يف األفهاـ أو يتخيل يف األوىاـ، أو يرد على األذىاف من خواطر منافية، ونسبة سائر 

                                                 

دراساتو القرآنية العديدة ومنها )منهجية القرآف ادلعرفية( واليت طبعها ادلعهد طبعة زلدودة، وراجع أيضا )النص القرآين من اجلملة 
 . 1997إذل العادل( للدكتور وليد منَت، القاىرة: ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي، 

 ألصبهاين، مادة )وحد(.راج ادلفردات للراغب ا (1)
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صفات الكماؿ اليت تقتضيها اإلذلّية وتستلزمها األمساء والصفات، ووصف هللا ػػػ تعاذل ػػػ هبا ذاتو العلية 
 أو سبثيل ؼلرجها عن سياقها.ونسبتها إليو دوف تشبيو أو تعطيل أو أتويل أو تكييف 

فالتوحيد: ىو اإلقرار واالعًتاؼ النابع من يقُت أبحدية هللا تبارؾ وتعاذل ووحدانيتو وتفرده 
سبحانو يف كل ما ىو سلتص بو من األلوىية والربوبية واألمساء والصفات، واإلقرار ابنتفاء أضدادىا 

 ومنافياهتا عنو جل شأنو.
 يف اإلنساف القدرة على الفهم واإلدراؾ، فالذاكرة أو احلافظة وقد أودع هللا تبارؾ وتعاذل

اإلنسانية، وطاقة التخيل، والقدرة على النظر والتفكر، وادلبلحظة واحلدس واالستيعاب وغَتىا كلها 
طاقات أودعها هللا تعاذل يف اإلنساف لتمكنو من الفهم واإلدراؾ. لكن استيعابو للتوحيد وفهمو لػو 

، وأقيمت قواعده يف فطرة اإلنساف، كما أقيمت أسسو يف طبيعتو، وأوجد هللا تبارؾ أرسيت دعائمو
وتعاذل ػػػ يف الفطرة اإلنسانية والطبيعة اآلدمية البشرية نزوعا ال يتوقف إذل إدراؾ التوحيد وفهمو مث 

توحيد( اإلؽلاف بو واليقُت فيو. ويظل القلب قلقا، والنفس اإلنسانية مضطربة حىت تبلغ شاطئ )ال
 (.28)الرعد:الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوبفتهدأ أو هتنأ 

وتوحيد هللا تعاذل واليقُت بتفرده ابلربوبية واإلذلّية واألمساء والصفات، وتنػزيهو عن األنداد والشركاء 
توضيح كل معادل التوحيد صغَتىا أىم ما يتميز اإلسبلـ بو عن سواه، وقد حرص القرآف الكرًن على 

وكبَتىا ليتمكن ادلؤمنوف من التحصن ضد سائر أنواع الشرؾ كبَتىا وصغَتىا، ظاىرىا وخفيها. وقد 
إن هللا ال يغفر أن يشرك بو بُت تبارؾ وتعاذل ػػػ أنو قد يغفر الذنوب صبيعا إال الشرؾ أاي كاف نوعو 

(، وذلك دلا 116)النساء: فقد ضل ضالال بعيدا ويغفر ما دون ذلك ؼبن يشاء ومن يشرك ابهلل
 للشرؾ من آاثر خطَتة على سائر جوانب احلياة. سنقدـ فيما أييت بعض ما ينبو إليها.

 :(1)التوحيد أقسام
من ىنا انقسم )التوحيد( إذل أقساـ ثبلثة ىي: توحيد األلوىية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد األمساء 

                                                 

التوحيد بشرح الشيخ دمحم بن الصاحل العثيمُت، والتوحيد للفاروقي، والفصل اخلاص جبوىر احلضارة اإلسبلمية يف أطلس  (1)
احلضارة والثقافة، والرؤية التوحيدية للعادل الشيخ مرتضى مطهري، وفلسفتنا للشهيد دمحم ابقر الصدر، وموجز يف أصوؿ الدين 

دمحم ابقر الصدر، ربقيق ودراسة عبد اجلبار الرفاعي، ورسالة التوحيد للشيخ دمحم عبده، وكتاب اإلؽلاف للشيخ حسن للشهيد 
  الًتايب. 
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 والصفات.
حصر كل ما يشتمل عليو مفهـو العبادة من ضروب التوجو والتوسل والتعبد  فتوحيد األلوىية

واالستعانة والدعاء والتبتل يف هللا سبحانو، فبل أحد سواه يستحق أف يعبد أو ؼلاؼ ويرذبى فيتوجو 
 إليو أبي نوع من أنواع الدعاء أو التوسل أو التعبد.

 بادة قاؿ تعاذلوقد يطلق على ىذا النوع من التوحيد أيضا توحيد الع
  وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه:( وقاؿ تعاذل 23)اإلسراء واعبدوا هللا وال تشركوا بو شيئا
 :(.36)النساء 

وادللك والتدبَت، فهو ( فهو شامل لئلقرار بوحدانية هللا تعاذل يف اخللق توحيد الربوبيةوأما )
ايأيها الناس اذكروا وقاؿ جل شأنو  (54عراؼ:)األ أال لـو اػبلق واألمرسبحانو متفرد ابخللق: 

 (.3)فاطر: نعمة هللا عليكم ىل من خالق غَت هللا يرزقكم من السماء واألرض
وهلل ملك السماوات واألرض وهللا على كل وأما تفرده سبحانو يف ادللك ففيو قولػو تعاذل 

، مع إدراؾ لعواقبها، وعلم دبا ( وأما التدبَت فهو تصريف األمور حبكمة189)آؿ عمراف:شيء قدير
يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنو ذلكم هللا ينجم عنها، وىو تبارؾ وتعاذل متفرد ابلتدبَت 

 (.3)يونس:  ربكم فاعبدوه أفال تذكرون
فيشتمل على اإلقرار بتفرده جل وعبل يف سائر أمسائو وصفاتو،  وأما توحيد األظباء والصفات

أثبتو سبحانو لنفسو، ونفي كل ما نفاه عن ذاتو العلية، واليقُت بعدـ شلاثلة أحد لػو يف وإثبات كل ما 
شيء من ذلك كلو، أو مشاركتو فيو، وذبنب االنغماس يف التأويل والتعطيل والتشبيو والتكييف 

 .(1)والتمثيل 

 كلها: الرساالت جوىر التوحيد
ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن فة وىذا التوحيد ىو جوىر رساالت الرسل واألنبياء كا

وما خلقت اعبن ( وىو غاية احلق من اخللق 36)النحل: اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت
( أي ليوحدوين يف ألوىييت وربوبييت وأمسائي وصفايت، وما 56)الذارايت:واإلنس إال ليعبدون

قوؼ عند حدوده، والقياـ يستلـز ذلك من طاعة يف ادلأمور بو، واجتناب للمنهي عنو، والو 
                                                 

 راجع عقائد السلف، ربقيق د. علي سامي النشار. (1)
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دبتطلبات العهد اإلذلي، وائتماف البشر وابتبلئهم واستخبلفهم يف األرض، وربقيق غاايت احلق من 
 اخللق جل وعبل وتبارؾ وتقدس يف ألوىيتو وربوبيتو وأمسائو احلسٌت وصفاتو العلى.

ما كاف التوحيد هبذه فالتوحيد حجر الزاوية يف رساالت الرسل كافة وتعاليم األنبياء أصبعُت، و 
ادلكانة، وال حظي بكل ذلك االىتماـ إال ألف كل ما عداه متوقف عليو ال يتحقق وال يستقيم إال 
بو: فعلى سبلمة التوحيد تتوقف أركاف اإلؽلاف كلها. وعلى طهارتو من سائر أنواع الشرؾ تتوقف 

. إنو وسيلة اإلشعاع واإلانرة لكل ما دعائم اإلحساف صبيعها، وال تقـو الرؤية الكلية اذلادية إال عليو
 سواه. فبل يستقيم التصور اإلنساين دلن خدش الشرؾ عقيدة التوحيد فيو.

وال يستنَت الفكر إذا دل تنعكس أشعة التوحيد عليو، وال يهتدي السلوؾ اإلنساين إال بو، وال 
لو، وال تتحقق عدالة إال بعد يرتقي إذل معارج التزكية إال بسبلدلو، وال يبلغ العمراف إال بسلوؾ سبي

 اليقُت بو، وال تقـو دعائم حرية أو ربرر أو مساواة إال على قوائمو.

 التوحيد: آاثر بعض
إف التوحيد إذا خالطت بشاشتو القلب، واستيقنو الضمَت، واستنار بو العقل، واستضاء بو 

ة. إف التوحيد ؽلثل آنذاؾ الوجداف، انعكس على سائر جوانب احلياة الفردية واألسرية واالجتماعي
منطلق العبلج الشايف لكل أمراض ومشكبلت وأزمات احلياة واألحياء، بل واألشياء. إنو آنذاؾ 
ينعكس على الفكر فيقيمو، وعلى التصور فينقيو، وعلى االعتقاد فيصححو ويطهره، وعلى الوجداف 

يجعلها حياة طيبة، وعلى نظم فيحرره، وعلى السلوؾ فيعدلو، وعلى اخللق فيحسنو، وعلى احلياة ف
احلياة فيجعلها صاحلة قائمة على اذلدى واحلق والعدؿ واألمانة، وتساوي اخلليقة ووحدهتا، ووحدة 

 احلقيقة ومناىجها.
والتوحيد إف عجز عن ربقيق ذلك كلو أو شيء منو فإنو ػلتاج إذل مراجعة شاملة؛ لوجود تبلـز 

ه يشَت إذل أف ىناؾ خلبل يف التحقق حبقيقتو، أو أف ىناؾ بينو وبُت آاثره، إذ إف عدـ ظهور آاثر 
وما يؤمن أكثرىم ابهلل إال وىم شوائب قد شابتو فحالت دوف انعكاسو على ما ذكران 

 آمنوا ومل يلبسوا إيباهنم بظلم أولئك ؽبم األمن وىم مهتدونالذين ( و 146)يوسف:مشركون
 ( 82)األنعاـ:

 (.114)الكهف:ليعمل عمال صاغبا وال يشرك بعبادة ربو أحدافمن كان يرجوا لقاء ربو فو
إف التوحيد معربا عنو بشهادة أال إلو إال هللا ىو الذي أخرج للناس األمة الوسط ادلثالية والقطب 
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اليت كانت خَت أمة أخرجت للناس، والتوحيد ىو الذي جعل من األمة يف بداية تكوينها تلك األمة 
ابعتبارىا أمة مبتعثة، شاىدة على الناس، زبرجهم من عبادة العباد إذل عبادة هللا الرسالية اليت انطلقت 

وحده ومن جور األدايف إذل عدؿ اإلسبلـ، ومن ضيق الدنيا إذل سعة الدنيا واآلخرة، ومن الظلمات 
 بكل أنواعها إذل النور بكل ضيائو.

ادة ذاتو، ومن عبادة اإلنساف إف التوحيد ػلرر اإلنساف من عبادة األشياء واألحياء، ومن عب
لئلنساف كذلك، وػلصر عبودية اإلنساف ابهلل وحده، و يقيم نظاـ احلياة اإلنسانية الواقعية على قاعدة 
يرضاىا هللا تعاذل، وتنسجم مع ادلوازين وادلقومات اليت ال بد من الرجوع الدائم إليها، ومبلحظتها يف  

 و على الطريقة.كل ما أيخذ اإلنساف ويدع لضماف استقامت
إف التوحيد ىنا ليس علما ندرسو سواء مسيناه توحيدا أو عقائد أو علم كبلـ أو أصوؿ الدين أو 
ثيولوجي أو فلسفة أو أية تسمية أخرى إف وجدت، بل ىو )عقيدة وإؽلاف( كامل مىت خالطت 

وحيد. وىذه بشاشتو القلب حركت حاملو لتغيَت واقع البشرية وإعادة صياغتو وفقا لتجليات الت
ادلنظومة ادلقاصدية القرآنية والتوحيد يف مقدمتها ليست منظومة تستهدؼ تغيَت معتقدات الناس 
الكامنة يف قلوهبم وال تصوراهتم ومفاىيمهم وحدىا، وال لكي يفيت ادلستفتوف دبقتضاىا يف قضاايىم 

 اجلزئية، بل إلنشاء حياة أفضل وواقع أطهر.
ساف تزكية اتمة بدوف التوحيد. كما أف من احملاؿ أف تعمر األرض بدوف إف من احملاؿ أف يتزكى اإلن

)التوحيد( كذلك؛ ألف البديل عن التوحيد ىو الشرؾ أبف يتخذ البشر شركاء هلل منهم يف صورة من 
الصور ليس ابلضرورة أف تكوف من بينها الصبلة ذلم، وقد يشركوف ابهلل أىواءىم وشهواهتم، وقد 

 دوف هللا. يتخذوهنا آذلة من
إف التوحيد مقصد أعلى ال يتحقق يف ضمَت اإلنساف ووجدانو بيقُت إذا دل ينعكس على كل 
جزئية من جزئيات ادلعرفة، وعلى كل جانب من جوانب التصور والفكر واحلركة، وعلى مفردات الواقع 

ر جوانب احلياة يف االقتصاد والثقافة واالجتماع والسياسة واخللق والسلوؾ واآلداب والفنوف، وسائ
 األخرى.

( ؽلثل جانبا من 146)يوسف:وما يؤمن أكثرىم ابهلل إال وىم مشركونإف قولػو تعاذل 
جوانب اإلعجاز القرآين، إذ إف ىذه اآلية كأهنا قراءة دلستقبل ردبا تكوف ىذه السنُت العجاؼ جزءا 

ف انتسااب فقط. وفيهم من يؤمنوف منو حيث نرى أعدادا ىائلة من ادلؤمنُت: فيهم ادلنتسبوف إذل اإلؽلا
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بدوف وعي. فالتوحيد يعٍت فيما يعنيو أف الكوف كلو دبن فيو ودبا ابهلل تعاذل ويشركوف بو سواء بوعي أو 
فيو لػو خالق واحد ما خلق الكوف كلو ومن فيو وما فيو إال ربقيقا دلشيئتو، وتنفيذا إلرادتو. وأنو قد 

 ليقـو الناس ابلقسطق والًتاحم والتواصل وإقامة العدؿ خلقو اخلالق وأسسو على اخلَت واحل
( وليبلغ اإلنساف ادلؤسبن ادلستخلف ابدلوجودات اليت أؤسبن عليها إذل كماذلا ادلطلوب فينتظم  25)احلديد:

 كل شيء يف الوجود يف عبادة واجب الوجود.
إليو الوجود ػػػ جل شأنو  والتوحيد يلـز ادلوحدين أف يوقنوا أبف مرجع الوجود كلو إظلا ىو واجب

 إان هلل وإان إليو راجعون( 4)يونس: إليو مرجعكم صبيعا( 36)الرعد: أدعو وإليو مآب
(. فالوجود كلو يتآلف منو سبحانو وتعاذل ابعتباره ادلوجد لكل ما سواه، ادلتعارل عن كل 156)البقرة:

 موجود.، وكل ما عداه إبغلاده لػو (1)من عداه فهو واجب الوجود 
ولذلك دل يكن شيء يف ىذا الوجود سللوقا عبثا، أو سائرا إذل غَت غاية، أو مًتوكا سدى، أو 
متحركا ضلو ال ىدؼ، بل كل شيء فيو زلكـو بسنن، ومتحرؾ بقوانُت، ودائر حوؿ مركز، لذلك فإف 

را حوؿ مركز، التوحيد يضفي على كل شيء يف احلياة معٌت، وؽلنحو روحا، ويضع لػو ىدفا، وغلعلو دائ
بُت قـو ػلتل التوحيد موقعو  (2)فبل رلاؿ للعبث والعبثية، وال سبيل لربوز أفكار العدـ والعدمية 

 ادلناسب يف قلوهبم.
وحُت نعاجل موضوع )التوحيد( ابعتباره قمة ىـر ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة تستوقفنا ظواىر 

دلكي عرب األعواـ الثبلثة عشر اليت سبثل وقتو كلو التوحيد عديدة تقف يف مقدمتها ظاىرة ازباذ القرآف ا
زلوره األساس وقضيتو األوذل، وما ذلك إال ألف التوحيد يف ىذا الدين جوىر طبيعتو، وأس بنائو، 
وقواـ منهجو يف بناء كيانو ويف امتداده وانتشاره. وآاثر ىذه الظاىرة يف صنع اجليل األوؿ السابقُت 

رين واألنصار، ومنهم آؿ بيت النيب األطهار ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ظاىرة ابرزة؛ فقد كاف ذلك اجليل األولُت من ادلهاج
جيبل شليزا ال يف اتريخ اإلسبلـ وحده بل يف اتريخ البشرية كلها، فما أخرجت البشرية قبلو ودل زبرج 

                                                 

، وىو األزرل ادلوجود بداية، وال  (1) يتعلق وجوده بغَته على واجب الوجود: تعبَت فلسفي يطلقو الفبلسفة على احلي القيـو
اإلطبلؽ. ووجوده ضروري لكل ما عداه، إذ كل ما عداه موجود إبغلاده لػو سبحانو. انظر اإلشارات والتنبيهات البن سينا 

 ، طبعة دار ادلعارؼ دبصر. 19بشرح الطوسي، ربقيق: سليماف دنيا، ص 
  .1994ار ادلعارؼ، ، القاىرة: د5راجع )احلقيقة يف نظر الغزارل(، سليماف دنيا،ط (2)
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 اتريخ ادلؤمنُت بعده ىذا النمط مرة أخرى بقطع النظر عن كل ما حدث بعد ذلك. لقد عرؼ يف
ابلرسل أفراد متميزوف يف مراحل سلتلفة، بل عرفت األمم أفرادا من ىذا النوع يف سلتلف عصورىا، 
ولكن دل ربتفظ ذاكرة التاريخ البشري بوجود جيل ذي عدد ضخم يف مكاف وزماف زلدود أخرجتو 

يد دعائم التوحيد يف دعوة من الدعوات السماوية أو األرضية كذلك اجليل الذي أرسى القرآف اجمل
ضمَته ووجدانو، وعقلو، وكيانو، وحياتو، ورلتمعو، عرب العهد ادلكي كلو حيث كاف زلور القرآف اجمليد 

 النازؿ يف تلك الفًتة األوؿ واألخَت إظلا ىو التوحيد فقط ال غَت.
لم من إف الرعيل األوؿ قد استقى التوحيد خالصا سائغا من النبع القرآين الصايف وحده، وتع

رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كيف يتعاىد التوحيد يف كل حُت ويف كل موقف لئبل تشوبو الشوائب، أو تكدر 
نقاءه ادلكدرات، فكاف لذلك الرعيل يف التاريخ ذلك الشأف الفريد، فهو جيل رابين ما شابت إؽلانو 

لذي حدث بعد ذلك؟ كدرت النبع شائبة، وال وجدت نواقض التوحيد إذل قلوب بنيو سبيبل، فما ا
الدالء ادلشوبة، بل اختلط ابلنبع غَته، وفتحت على النبع النقي األصيل ينابيع ومصادر سلتلطة 
فصبت بو فلسفة اإلغريق ومنطقهم، وأساطَت الروماف وربريفاهتم، وحواديث الفرس وعبدة النَتاف 

ود، والىوت النصارى ادلعقد، وغَت ذلك من وترىاهتم، وإسرائيليات الشعب الطاغية ادلغرور من بٍت يه
واختلط ذلك كلو بتفسَت القرآف اجمليد، فدمر منهج فهمنا  (1)رواسب احلضارات وفضاالت الثقافات 

لػو، وتعاملنا معو. وتسلل إذل علم العقيدة أو الكبلـ ليصادر أنوار التوحيد ويطفئ إشعاعات العقيدة، 
يف أصوؿ الفقو والفقو، وعلـو العربية فشاب بذلك سائر ويسلب اإلؽلاف فاعليتو. كما اختلط 

ادلكوانت العقيدية والفكرية وادلعرفية والثقافية فتخرجت سائر األجياؿ التالية من ادلسلمُت على ذلك 
ادلاء الكدر الصادر عن النبع ادلشوب ادلختلط: فلم يتكرر الرعيل األوؿ، وأىن لػو ذلك بعد كل ما 

 حدث؟!
الصبلة والسبلـ من اجلهد غايتو ليحمل الرعيل األوؿ على االرتباط ابلنبع الصايف لقد بذؿ عليو 

الوحيد ػػػ القرآف اجمليد وحده ػػػ فبل تشوب إؽلاهنم شائبة، وال ؼلدش توحيدىم شيء، فتخبت هلل وحده 
 قلوهبم، وزبلص لػو أنفسهم، وتستقيم على منهجو عقوذلم، ولذلك غضب عليو الصبلة والسبلـ حُت
رأى بيد عمر ورقة من التوراة، وقاؿ لػو ػػػ حبدة ػػػ ما كانت تبلحظ عليو إال إذا تعرضت حرمات هللا 

                                                 

 .1983راجع: سيد قطب، خصائص التصور اإلسبلمي، القاىرة: دار الشروؽ،  (1)
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جل وعبل إذل خطر: )أكتاب مع كتاب هللا وأان بُت أظهركم، وهللا لو كاف موسى بن عمراف حيا ما 
؛  (2)لدائرة معو حيث دار بل هناىم عن كتابة سنتو وىي بياف القرآف وتطبيقاتو، ا (1) وسعو إال اتباعي(

كل ذلك كي يستقر التوحيد يف قلوب ذلك اجليل وفقا ذلدى القرآف، فيتكوف جيل خالص القلب، 
نقي الوجداف، طاىر العقل، زكي النفس، صايف التصور، نظيف الشعور، قرآين التوحيد، بريء 

يف كافة الرساالت، وعلى التكوين من أي مؤثر خارج عن ادلنهج القرآين الذي دبقتضاه صيغ التوحيد 
ىديو أسست عقيدة ادلرسلُت. نعم، ال بد من إعادة قراءة القرآف كلو وخاصة القرآف ادلكي يف رلاؿ 
التوحيد، لتنقية إؽلاننا، وتصفية توحيدان من كل مؤثرات اجلاىلية القدؽلة واحلديثة، البد من إعادة 

ط ودل تشبو الشوائب ودل تكدره الدالء، البد أف البناء، وإعادة التكوين دبقتضى الكتاب الذي دل ؼلتل
نستمد منو التوحيد اخلالص، وبذلك التوحيد اخلالص نفهم حقيقة الوجود ومقومات الشهود، وحقيقة 
العهد، ومهمة االستخبلؼ، وطبيعة االئتماف، وكيفية اجتياز اختبار االبتبلء. مث نشهد العبلقة بُت 

ود الفاين اجلائز الوجود. عند ذلك سيمدان التوحيد ابلتصور الوجودين: وجود واجب الوجود، ووج
اإلسبلمي السليم بكل خصائصو الكربى، ومقوماتو اذلادية، وسنتعلم من ذلك التوحيد كيف ينبغي 
أف نفكر، وما ادلنهج الذي غلب أف نكتشف ونتبٌت، وما النظم اليت ينبغي أف نرسي دعائمها، وما 

 نػزيلها من الوجود.اليت ينبغي لنا أف نقوضها و 
وإذ أخذ ربك من بٍت آدم من لقد مت ربديد العبلقة بُت هللا ػػػ تعاذل ػػػ واإلنساف أوال )ابلعهد( 

ظهورىم ذريتهم وأشهدىم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان أن تقولوا يوم القيامة إان  
ا ذرية من بعدىم أفتهلكنا دبا أو تقولوا إمبا أشرك آابؤان من قبل وكن كنا عن ىذا غافلُت 

( مث ابالئتماف فعند هللا أمانة اقتضت حكمتو أف أيسبن عليها 172،173)األعراؼ: فعل اؼببطلون
إان عرضنا األمانة على السماوات واألرض واعببال فأبُت أن من خلقو من يقبلها بعد عرضها 

 (.72)األحزاب: وبملنها وأشفقن منها وضبلها اإلنسان إنو كان ظلوما جهوال
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة وعلى أساس من ذلك مت االستخبلؼ 

قالوا أذبعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكبن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما 
                                                 

 يف عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود. 3766احلديث رقم  (1)
 يضاؼ ما يتعلق ابلنهي عن التدوين. (2)



 09 

إن  وعلم آدم األظباء كلها مث عرضهم على اؼبالئكة فقال أنبئوين أبظباء ىؤالء  ال تعلمون
قال  قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم اغبكيم  كنتم صادقُت

ايآدم أنبئهم أبظبائهم فلما أنبأىم أبظبائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب السماوات واألرض 
ة ( وبعد االستخبلؼ جاء دور ربديد ادلهم33ػػػ  34)البقرة: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 

اليت لتحقيقها وقع االستخبلؼ، وعلى ذلك يتوقف احلساب واجلزاء فكاف التكليف واالبتبلء 
ليبلوكم أيكم أحسن عمال :( يف ضوء ادلقاصد الكلية احلاكمة.2)ادللك 

لقد أقاـ هللا ػػػ تعاذل ػػػ االبتبلء والتكليف على منطلق ودعامتُت: فادلنطلق ػػػ ىو التوحيد اخلالص، 
اف ػػػ علا: التزكية أوال: إذ هبا يتمكن من الوفاء ابلعهد، والقياـ حبق األمانة، وأداء مهاـ والدعامت

االستخبلؼ واجتياز اختبار االبتبلء. مث العمراف اثنيا: ألف العمراف حق األرض اليت كانت ادلبلئكة 
من ىنا كانت زبشى عليها من خبلفة من يفسد فيها ويسفك الدماء فيعمها اخلراب بدؿ العمراف، و 

 ادلقاصد القرآنية العليا احلاكمة ىي : التوحيد ػػػ التزكية ػػػ العمراف.

 الشهاداتن: 
اخلفيفتاف على اللساف، الثقيلتاف يف  ال إلو إال هللا، دمحم رسول هللا،إف التوحيد يعرب عنو بشهاديت 

رار ادلعلن ادللخص لكل ما ادليزاف؛ ليكوف اإلنساف على ذكر دائم ومستمر للتوحيد بتكرار ىذا اإلق
تقدـ من مقومات التوحيد ومتطلباتو وأركانو، فآايت الكتاب الكرًن قد فصلت فصبل اتما بُت 
األلوىية والعبودية، فهما مقاماف سلتلفاف، ال سباثل بينهما، وال تداخل، وال حلوؿ، وال ارباد، وال 

رب لعباده من حبل الوريد وىو معهم خصائص مشًتكة، وال صفات متداخلة: فاهلل تبارؾ وتعاذل أق
أينما يكونوا، ولكنها معية حضور وشهود، وعلم وقرب وقدرة ولطف وتوفيق، أو خذالف وزبل دوف 
أف ػليط بو سبحانو حيز الوجود أو زماف ادلخلوؽ، فزماف ادلخلوؽ ومكانو وحيزه وعنوانو كل أولئك 

وجعل عيسى  وازبذ هللا إبراىيم خليال وكلم هللا موسى تكليمابعض خلقو، وجزء من ملكو 
مثل آدـ وعده روحا منو ورفع دمحما إذل سدرة ادلنتهى، كل ذلك دل يكن يف إطار اضليازه ادلادي 
للمخلوؽ أو اقًتابو احلسي من زمانو ومكانو، بل كل ذلك جزء من ذبليات ألوىيتو وربوبيتو يف عادل 

وحقيقتو سواه سبحانو جل شأنو وتقدست أمساؤه وتبارؾ أمره الذي ال ػليط بو غَته، وال يعلم كنهو 
 وتعاذل يف صفاتو وذاتو. وذلك ىو التصور اإلسبلمي السليم لؤللوىية ادلنػزىة ادلتعالية ادلباركة.
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 اإلسالمي: والتصور التوحيد
إنو ما من حضارة أو مدنية أو حالة عمرانية ؽلكن أف تقـو بدوف تصور، فالتصور ىو أساس  

يو نظرة كلية للكوف واإلنساف واحلياة، فعلى التصور تبٌت أركاف وتفاصيل ودقائق الرؤية الكلية؛ تقـو عل
فإذا كاف ادلنهج أي منهج يقـو على مسلمات تسبقو يسميها البعض مسلمات ما قبل ادلنهج، فاف 

عليو ؽلثبلف ما كاف التصور هبذه ادلثابة للرؤية الكلية ىو منطلقها وقاعدهتا، والتصور والرؤية اليت تقـو 
يعرؼ عند احلكماء ادلتقدمُت ابحلكمة النظرية، حيث قسم أولئك احلكماء احلكمة إذل نظرية تعٍت 

 .(1)فهم الكوف كما ىو كائن، وإذل عملية تعٍت فهم السلوؾ احليايت كما ينبغي أف يكوف
رسم أوؿ ما ترسم إف األدايف كلها وادلذاىب صبيعها وسائر التيارات الفلسفية واالجتماعية ت

تصورىا، وربيطو ابخلصائص وادلقومات البلزمة لػو، مث تبٍت عليو رؤيتها الكلية وربدد أىدافها، وادلناىج 
والسبل ادلؤدية إذل تلك األىداؼ، مث ربدد العبلقات الفردية واالجتماعية يف ضوء ذلك وعلى سلتلف 

أو تكتمل حبسب تلك ادلنطلقات سواء مستوايهتا، والتصورات زبتلف ابختبلؼ منطلقاهتا وتقصر 
أكانت علمية أو معرفية أو فلسفية أو مادية أو دينية، بيد أف هللا تبارؾ وتعاذل خص التصور 
اإلسبلمي دبجموعة من اخلصائص وادلقومات دل ػلظ هبا أي تصور آخر، بل دل ربظ هبا رلموعة 

ورا دينيا غَت أنو صبع يف خصائصو التصورات، فالتصور اإلسبلمي وإف بدا يف بدايتو وظاىره تص
ومقوماتو مزااي أىم التصورات اليت عرفتها البشرية؛ فالنظر العقلي أوؿ واجب يواجو اإلنساف دبسئولية 
القياـ بو ليصل إذل ادلعرفة، ولكن مع قائد ىاد رشيد يساعده على معرفة نفسو، وإدراؾ سللوقيتو 

يت الذي يسكن فيو العادل أو األرض وىذا حبد ذاتو يوفر وعبوديتو، ومعرفة خالقو وإذلو، ومعرفة الب
رلموعة من العقد اليت ػلار الفبلسفة هبا  ءعلى اإلنساف مشوارا طويبل من البحث، وػلل لػو ابتدا

ويتيهوف يف دروهبا، ويبٍت لػو القاعدة ادلتينة األمينة اليت ينطلق منها لبناء بقية مقومات ذلك التصور 
ولية ودقة ال ؽلكن لنواة أي تصور آخر أف ربققها أو تقود إليها؛ ألف السؤاؿ الذي ودعائمو بكلية ومش

يطرح نفسو على العقل اإلنساين يف قضية الوجود ىو ىل ىناؾ حقيقة مستقلة دل تنشأ عن مصدر 
آخر؟ بل كل احلقائق األخرى انشئة عنها فهي يف ذاهتا وصفاهتا وأفعاذلا انشئة عن تلك احلقيقة، 

                                                 

نهج( ادلرحـو زلمود دمحم شاكر يف كتابو )يف . ومن الذين استعملوا )مسلمات ما قبل ادل5مطهري، الرؤية التوحيدية للعادل، ص  (1)
 الطريق إذل ثقافتنا( طبعة دار اذلبلؿ. 
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إليها فهي مستندة لتلك احلقيقة األزلية سواء أكانت تلك ادلوجودات كبَتة أو صغَتة ذات أثر  راجعة
ظاىر أو خفي، واحد أو متعدد خارؽ للعادات أو موافق ذلا يف نطاؽ عادل الطبيعة أو خارجها، فكل 

 (.156)البقرة: إان هلل وإان إليو راجعونما عداه منو مستمد وإليو راجع 
كماء معايَت للتصور السليم، وضلن ال نرى ضرورة معايرة التصور اإلسبلمي ذلذه لقد وضع احل

ادلعايَت، فالتصور اإلسبلمي معياره األساس من داخلو فهو تصور توحيدي نقي أرسى هللا تبارؾ 
وتعاذل دعائمو، وفصل على علم خصائصو، فهو رابين ادلنشأ دل ؼلالطو اذلوى، تستمد حقائقو من 

ذلية األزلية صدقها، وثباهتا وعلميتها وحكمتها، وعمومها ومشوذلا، وثباهتا وتوازهنا وواقعيتها احلقيقة اإل
 ودقتها، وإغلابيتها وحركتها، وعصمة مصادرىا وإطبلقيتها.

 يستدعيو: وما التوحيد
يربز التوحيد يف التصور اإلسبلمي ابعتباره ادلقـو األساس من مقومات ذلك التصور، وال شك 

فهـو األساس والدعامة الكربى فهو دبثابة أصل الشجرة وجذعها، أما فروعها فهي بقية أنو ادل
ادلقومات واألركاف اليت تتكامل شجرة اإلؽلاف هبا، فهناؾ العادل الذي نعيش فيو وىناؾ عادل الغيب 

الذي  وعادل الشهادة وىناؾ مصادر التصور ووسائط نقلو لئلنساف، وىناؾ الدار اآلخرة وجانب اجلزاء
يكوف فيها، وىناؾ ادلخلوقات اليت تشاركنا ىذا الوجود دوف أف يكوف بيننا وبينها تداخل وتعامل 
مباشر، وىناؾ الرسل الذين سبقوا نبينا عليهم صبيعا صلوات هللا وسبلمو، والكتب اليت أنزلت عليهم، 

 وكل ذلك شلا أمران ابإلؽلاف بو. 

 العامل: وحدة
 ج ادلصغر ذلذا العادلاإلنساف الفرد ىو النموذ 

 وتزعم أنك جـر صغَت                      وفيك انطوى العادل األكرب
فالعادل إنساف كبَت، واإلنساف عادل صغَت، وهللا سبحانو خالق االثنُت وقيـو اخللق كلو، فالعادل 

الغاية و ادلعاد بكل ما فيو ومن فيو متحد ادلبدأ ومتحد ادلعاد، وىو يف حركة دائمة ال تتوقف ابذباه 
 ذلك تقدير العزيز العليمتربط بُت أجزائو عبلقات، وربكمو سنن وغلري تدبَته بقوانُت ال تتبدؿ 
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( فبل يغَت يف قوانينو وال سننو إال ىو. فبل اجلدؿ ادلادي، وال الًتابط ادليكانيكي وال 38)يس:
ىو هللا العليم احلكيم يدبر األمر،  دبسئوؿ عن حركة الكوف أو سننو وقوانينو بل(1)االرتباط العضوي 

 هللا الذي خلق سبع ظباوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهنويقدر الليل والنهار 
 (.12)الطبلؽ:

 والشهادة: الغيب
التوحيد والتصور اإلسبلمي علما اإلنساف أف العادل قسماف: غيب وشهادة، وكثَتا ما ورد الكتاب 

معا ػػػ الغيب والشهادة، ويف رلاؿ اإلؽلاف كثَتا ما يقًتف ذكر الغيب ابلدعوة إذل  العزيز بذكر االثنُت ػػػ
اإلؽلاف بو، أو الثناء على ادلؤمنُت بو، واعترب يف بعض اآلايت ركنا من أركاف اإلؽلاف وبينو رسوؿ هللا 

: فادلطلق ىو ما استأثر هللا تعاذل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ابعتباره ركنا أساسا من أركانو، والغيب غيباف: مطلق ونسيب
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال بعلمو 

(، وامتدح 59)األنعاـ: يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال ايبس إال يف كتاب مبُت
الذين يؤمنون ابلغيب منها قولػو تعاذل جل شأنو أولئك الذين يؤمنوف ابلغيب يف آايت كثَتة، 

( والغيب غيب ابلنسبة إلينا، وىو: ما خفي أو 3)البقرة: ويقيمون الصالة وفبا رزقناىم ينفقون
غاب عن حواسنا لبعده أو لسبب آخر وىو غيب نسيب قد يتكشف مع الزمن وإذل ضلوه يشَت قولػو 

( وىناؾ الغيب ادلطلق الذي ال ؽلكن 49)ىود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليكتعاذل 
لئلنساف أف يصل إليو حبواسو النسبية حملدوديتها، واإلؽلاف ابلغيب ادلطلق ىو الذي يعد ركن اإلؽلاف 
وليس ابلغيب النسيب، ألف اإلؽلاف بو مشًتؾ بُت اجلميع، فالغيب ادلطلق من عادل أمره تعاذل استأثر 

 .(2)( 26)اجلن: لى غيبو أحداعامل الغيب فال يظهر عسبحانو بعلمو 
 عامل الغيب والشهادة ىو الرضبان الرحيموهللا تبارؾ وتعاذل وحده ادلوصوؼ أبنو 

(، واإلؽلاف ابلغيب ضروري لتجريد التوحيد؛ كما أف التوحيد ضرورة لئلؽلاف ابلغيب، 22)احلشر:
                                                 

منو، والرؤية التوحيدية مصدر  35وما بعدىا، وقارف بصفحة  61راجع )مقومات التصور اإلسبلمي( سيد قطب، ص  (1)
  سابق، وفلسفتنا حملمد ابقر الصدر أيضا.

 وما بعدىا. 43صدر سابق ص راجع )مقومات التصور اإلسبلمي( م (2)
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و صدر الغيب، واإلؽلاف ابلغيب والتوحيد يستدعي اإلؽلاف ابلغيب، فاهلل تبارؾ وتعاذل غيب مطلق وعن
ىو الذي يساعد اإلنساف على فهم حدوده ودوره ادلرسـو لػو يف ىذا الكوف، وموقعو يف منظومة 
اخللق: فيدرؾ حقيقة العبودية وشرفها فيقبل عليها طائعا سلتارا، ويدرؾ يف الوقت ذاتو عظمة األلوىية 

سبها إذل أي أحد غَت مستحقها الواحد األحد وقدسيتها وتعاليها وتنػزىها، وذلك ػلميو من أف ين
 سبحانو وتعاذل.

ويستدعي التوحيد فيما يستدعيو اإلؽلاف ابدلخلوقات الغيبية فهي جزء من عادل الغيب، وىي 
 أصناؼ ثبلثة:

 اؼبالئكة:ـ  أ
ال يعصون هللا ما أمرىم ويفعلون ما وىي سللوقات نورانية غَت قابلة بفطرهتا دلمارسة ادلعصية 

( وىم ابإلضافة إذل اهنماكهم ابلعبادة والتسبيح والتقديس والتنػزيو لػو سبحانو 6)التحرًن: ؤمروني
فإف منهم ادلوكلُت بكثَت من األعماؿ اليت تتصل بتدبَت الكوف، فمنهم ادللك الذي ينػزؿ ابلوحي إذل 

 موهتا، ومنهم فصائل األنبياء، ومنهم الكراـ الكاتبوف، ومنهم ادلبلئكة الذين يقبضوف األنفس حُت
 ادلعقبات الذين يقوموف بعمليات احلفظ والتدبَت إبذف هللا.

ومع ذلك فليس ىناؾ اتصاؿ مباشر لنا هبم، وال ينبغي أف طلشاىم أو نرجوىم، أو نتوسل هبم، 
ومن فوائد اإلؽلاف ابدلبلئكة أف ندرؾ أف الشر مهما طغى واستبد واستعلى فإف اخلَت أوسع منو، والنور 
أكثر انتشارا من الظبلـ، وإف اإلنساف مهما أطاع هللا وعبده، واتبع أوامره واجتنب نواىيو فإف هلل 
عبادا أكثر منو طاعة، وأشد منو التزاما وأكثر عبادة فبل ينبغي أف يغًت اإلنساف بعبادتو وطاعتو 

دىا ودورىا؛ فيحبط عملو، وحُت يعرؼ اإلنساف ىذه ادلخلوقات على حقيقتها، ويعرؼ طبيعة وجو 
وكل ذلك يبلغو بطريق ال ػلتمل إال الصدؽ، ألنو صادر عن خالقها نفسو فإنو لن يغًت هبا، ولن 
يستطيع أحد أف ؼلرجو عن الصراط، أو يغريو بعبادهتا كما حدث ألمم كثَتة سابقة؛ قاؿ تعاذل 

 ويوم وبشرىم صبيعا مث يقول للمالئكة أىؤالء إايكم كانوا يعبدون حانك أنت ولينا قالوا سب
 (.44،41)سبأ: من دوهنم بل كانوا يعبدون اعبن أكثرىم هبم مؤمنون

 اعبن:ـ  ب
وؽلثلوف الظاىرة الغيبية ادلماثلة لئلنساف يف عادل الشهادة. فهم قد خلقوا من انر كما أخرب القرآف 
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واعبان خلقناه من قبل من انر السموم :يار: اختيار ( وقد أودعت فيهم قابلية االخت27)احلجر
وأان سبيل اإلؽلاف أو سبيل الكفر، الطاعة أو ادلعصية. ولذلك قاؿ قائلهم ما نقلو القرآف اجمليد عنهم 

وأان ظننا أن لن نعجز هللا يف األرض ولن  منا الصاغبون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 
وأان  خبسا وال رىقا وأان ؼبا ظبعنا اؽبدى آمنا بو فمن يؤمن بربو فال ىباف  نعجزه ىراب 

وأما القاسطون فكانوا عبهنم  منا اؼبسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك ربروا رشدا 
(. وىم وإف كانوا ػليوف يف ىذا الكوف لكن ال اتصاؿ بُت اإلنس وبينهم 15ػػػ  11)اجلن: حطبا

م وال نسمعهم، وقد كانت يهود فهم من عادل الغيب وضلن البشر من عادل الشهادة، وىم يروننا وال نراى
قد ازبمت )الثقافة الشفوية( يف اجلزيرة العربية قبل اإلسبلـ بقصص اجلن، ونقلت من الًتاث البابلي 
أساطَت ال ربصى عن أتثَت اجلن يف اإلنس وإمكاف دخوؿ اجلن ذكورا وإاناث جسد اإلنسي والعبث بو 

وأف ىناؾ رايضات نفسية ؽلكن لئلنساف أف يقـو  لو أرادوا ذلك، وإمكاف وقوع النكاح بُت االثنُت،
هبا ليسخر لنفسو جنيا إف شاء أو اكثر. وإذا كاف اإلنساف ال يستطيع رؤية اجلٍت على حقيقتو اجلنية 
النارية اليت خلق عليها فإف اجلٍت قادر على الظهور بشكل إنساف أو حيواف أو ثعباف أو أي شكل 

 آخر ليتمكن اإلنس من رؤيتو.
ىذه ادلعتقدات معتقدات منحرفة، جاء القرآف لينقذ الناس منها، وػلررىم من آاثرىا، ويبُت وكل 

ذلم احلقيقة فيها، وىي حقيقة بسيطة ال ينبغي أف تتجاوز ما جاء بو القرآف من أف ىذا الكوف 
لوقات يتجاور فيو عادلاف: عادل الشهادة وعادل الغيب، وأف لكل من العادلُت خصائصو ومقوماتو وادلخ

اليت تنتمي إليو ووظائفها. وإؽلاننا بوجود أمم أمثالنا غلعلنا أكثر قدرة على إدراؾ عظمة هللا تبارؾ 
وتعاذل، وأكثر تطلعا إلدراؾ جوانب عظمتو سبحانو، وأكثر رغبة يف العمل على الكشف عن أسرار 

زات اإلنساف فيو: فالبشر أمة الكوف وأنو ال هناية لػو يضعها اإلنساف ابختياره، أو ال تتوقف عند إصلا
من األمم ذلم دورىم، والفلك الذي يسبحوف فيو، فعليهم أف يكونوا أكثر تواضعا وأحسن عمبل، وأف 
يتشبثوا ابحلق الذي جاءىم وأف ال يتأثروا خبرافات األولُت، وأساطَت ادلاضُت، اليت سبق أف شلت 

 دلرسلُت.ارادات تلك األمم، وشغلتهم واضلرفت هبم عن تعاليم ا
مزيد عليو، وال ضلتاج لقد أوضح القرآف لنا يف سورة اجلن وبعض اآلايت األخرى ىذا األمر دبا ال 

ألف نعرؼ عنهم أكثر منو، لكن اإلنساف طلعة بطبعو يتطلع إذل ادلزيد من التفاصيل، وىو هنم ال يشبع 
خبار والقصص واألساطَت؛ ألف من ادلعرفة، ولكن ىذا األمر ال ينبغي أف ينساؽ اإلنساف فيو وراء األ
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العقائد ال تبٌت إال على اليقُت، واليقُت ال يتأتى عن الغيب إال من ادلصدر اليقيٍت الوحيد وىو القرآف 
وىم على  _اجمليد، وادلصادر الظنية ال يبٌت اليقُت عليها؛ ولذلك ذىب اإلماـ أبو حنيفة ومن إليو

 ابلقرآف اجمليد أو متواتر السنن ادلتفق مع القرآف، أو الذي أالّ يؤخذ يف ىذه األمور إال _صواب يف ذلك
 دل أيت بزايدة ؽلكن أف تعارض ما جاء بو القرآف.

وقد ىلك يف ىذا األمر فريقاف: فريق نفى وجود اجلن وسائر العوادل الغيبية فهلك يف الوقوع يف 
الثقافة الشفوية ادلختلطة اليت  نفي ما أثبتو القرآف. وفريق تقبل ما تسلل من أساطَت وخرافات تراث 

كانت سائدة يف ادلدينة قبل ىجرتو عليو الصبلة والسبلـ وتغيَته لثقافتها، والذي دس يف أخبار فردية 
دل زبضع دلنهج األئمة النقاد من الصحابة والتابعُت وأتباع التابعُت وادلتقدمُت من احملدثُت، فشاعت 

تلك األساطَت إليو. وبذلك أضاعوا فائدة ذكرىا يف القرآف وانتشرت وفتحت العقل ادلسلم لتسلل مثل 
اجمليد، ودعوة الناس إذل اإلؽلاف هبا. بل جعل بعضهم من اإلؽلاف هبا مدخبل واسعا لتقبل كل ذلك 
الًتاث البابلي واإلسرائيلي وتبنيو. وردبا ساعد على ذلك الفهم ادلنحرؼ أو عدـ فهم اجلانب اللغوي 

علوا من بعض االستعماالت اللغوية سندا لتلك االفهاـ ادلنحرفة، فهناؾ اجلنوف ابلدقة ادلطلوبة، فج
واجلنة يطلقها اللغويوف على من أصيب يف جهازه العصيب، ونظرا ألنو دل يكن ذلذا النوع من األمراض 
جانب عضوي يربط بينو وبُت ادلرض وأعراضو فقد نسب إذل اجلن، فيقاؿ: جن فبلف أي أصابو اجلن 

، وادلادة ػػػ لغة ػػػ حقيقة يف االستتار ػػػ أي: سًت الشيء عن احلواس، (1)و هللا فجن( فهو رلنوف و)أجن
ولذلك يقاؿ جنو الليل وأجنو أي سًته، وكذلك جن عليو وكل بستاف ذي شجر ساتر يقاؿ لػو: جنة 

ا للروحانيُت لسًت أشجاره األرض أو ما ؼلتفي وراءىا. قاؿ الراغب: اجلن يقاؿ على وجهُت: أحدعل
ادلستًتة عن احلواس كلها ابزاء اإلنس، فعلى ىذا تدخل فيو ادلبلئكة والشياطُت فكل مبلئكة جن، 
وليس كل جن مبلئكة، وعلى ىذا قاؿ أبو صاحل: ادلبلئكة كلها جن. وقيل: بل اجلن بعض 

، وأوساط فيهم الروحانيُت، وذلك أف الروحانيُت ثبلثة: أخيار وىم ادلبلئكة، وأشرار وىم الشياطُت
من أخيار وأشرار وىم اجلن. ويدؿ عليو آايت سورة اجلن. و)اجلنة( صباعة اجلن، ومنو قولػو تعاذل 

( و)اجلنة(  158)الصافات: وجعلوا بينو وبُت اعبنة نسبا( وقولػو تعاذل6)الناس: اعبنة والناس
واجلنوف حائل بُت  ( أي جنوف،46)سبأ: ما بصاحبكم من جنةكذلك اجلنوف، وقاؿ تعاذل 

                                                 

 . 154راجع ادلصباح ادلنَت مادة )جنن( ص  (1)
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النفس والعقل. وجن فبلف قيل أصابو اجلن، وبٌت فعلو على فعل كبناء األدواء ضلو :زكم ولقي وحم. 
 معلم ؾبنونوقيل أصابت جنانو، وقيل حيل بُت نفسو وعقلو فجن عقلو بذلك، وقولػو تعاذل 

ويقولون أئنا لتاركوا اذل ( أي ضامو أو انضم إليو من يعلمو من اجلن، وكذلك قولػو تع14)الدخاف:
( واجلاف نوع من احليات كذلك. فالثقافة الشفوية اليت عرب 36)الصافات: آؽبتنا لشاعر ؾبنون

القرآف اجمليد عن رفضو ذلا، ونفيو لتصوراهتا كانت ترى اجلن بكل تلك الفاعلية والتأثَت. واالضلراؼ يف 
فريق من اجلن يصنعوف لػو ما يشاء... اخل، كل ذلك فهم وىيمنة سليماف ػػػ على سبيل ادلعجزة ػػػ على 

قد أكد التصورات ادلخرفة اليت اختزهنا الناس عن اجلن والعوادل الغيبية من الثقافات الوثنية، فجاء 
القرآف ليصحح تلك التصورات، فأما سليماف فتلك كانت بعض معجزاتو يف رسالة إذل قـو بنيت 

عجزات، واخلوارؽ يف العطاء وتلك ىي التجربة اإلسرائيلية دبا ذلا وما رساالت أنبيائهم على اخلوارؽ وادل
 عليها. 

أما الرسالة احملمدية فهي رسالة البياف والربىاف والعقل وادلنطق، واالكتفاء ابلقرآف اجمليد عن 
أومل يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرضبة وذكرى لقوم اخلوارؽ األخرى 

وقالوا لوال أنزل  ( وىي جواب على مطالبتهم لػو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص آبايت وخوارؽ 51)العنكبوت: نونيؤم
(، وأما إطبلؽ 54)العنكبوت: عليو آايت من ربو قل إمبا اآلايت عند هللا وإمبا أان نذير مبُت

ناس اعتادوا أف ػليلوا العرب على من أصيب يف جهازه العصيب أو دماغو كلمة )رلنوف( فذلك ألف ال
على الغيب كل ما يعجزوف عن تفسَته من أمور، ويف األمراض النفسية والعصبية يصعب عليهم أو 
يتعذر عليهم أف يكتشفوا يف مستوى الطب القدًن العبلقة العضوية بُت ىذا ادلرض وجسم ادلصاب 

 بو، فتحاؿ تلك األمراض على اجلن و من إليهم.
ذل ورضبتو حُت نقف عند حدود ما امران ابإلؽلاف بو يف القرآف الكرًن فإننا ولكننا بفضل هللا تعا

لن صلد أنفسنا حباجة إذل اإلحالة عليهم ال يف الصحة وال يف ادلرض، فنحن نؤمن بوجود اجلن ونؤمن 
وال بكل ما أخربان هللا تعاذل عنهم. ونؤمن أبهنم ال سلطاف ذلم علينا، وال ؽللكوف لنا وال ألنفسهم ضرا 

نفعا وال بعثا وال حياة وال نشورا، وأهنم ال يعلموف الغيب، وإال دلا لبثوا يف العذاب ادلهُت لعدـ علمهم 
بوفاة سليماف الذي مات متكئا على عصاتو، وظلوا يعملوف ظانُت أنو ما زاؿ حيا. وأف من الرضبة 

الصبلة والسبلـ توقف كل تلك اليت من هللا تعاذل هبا على البشرية بعد بعثة دمحم رسوؿ هللا عليو 
 الغيبيات كما يف سورة اجلن عن سلالطة البشر أو التداخل معهم.
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 ج ـ الشيطان:
النوع الثالث من ادلخلوقات الغيبية اليت أمران ابالعتقاد بوجودىا ىو الشيطاف، وىو سللوؽ من انر 

وضلن مطالبوف ابزباذه ولكنو سبحض للشر. وىو كذلك مغيب عنا فبل نراه وال نسمعو وال نلمسو. 
( وىو كذلك رلرد من أي سلطاف أو قدرة 6)فاطر: إن الشيطان لكم عدو فازبذوه عدواعدوا 

على إيذائنا أو حرفنا عن وجهتنا أو التسبب يف أية مشكبلت لنا، وكل ما يستطيع فعلو ىو الوسوسة 
ئمة ابهلل ومداومة ذكره، وتبلوة  واإلػلاء إلخوانو من شياطُت اإلنس بزخرؼ القوؿ غرورا. والصلة الدا

كتابو، واللجوء إليو كفيل إبغلاد احلوائل بينو وبُت عباد هللا، وإبطاؿ وساوسو وإحباط زلاوالتو، وكف 
شروره وأذاه. وىو ال يستطيع التأثَت إال يف أولئك الذين يتخذونو وليا من دوف هللا ويطيعونو ويعصوف 

 هللا تعاذل.
هم من خواطر السوء، ضلو تقوية دواعي عمل الشر واإلقباؿ على الباطل وما غلده الناس يف أنفس

واالضلراؼ فهو من وساوس الشيطاف. وقد كشف هللا تبارؾ وتعاذل للبشر عن ذلك ليدركوا حقيقة ما 
يدور يف أذىاهنم من خواطر، فيميزوا بُت احلق منها والباطل، واخلَت والشر فيستجيبوا لدواعي اخلَت، 

دواعي الشر، ويسًتسلوا مع خواطر اخلَت. ويتوقفوا عن االسًتساؿ مع دواعي الشر، ويف   وؽلسكوا عن
كل ىذه األمور الغيبية ليس لنا أف نتجاوز ما ورد يف آايت الكتاب الكرًن، وربط السنن الصحيحة 

الظن وإن إن يتبعون إال الواردة فيها بتلك اآلايت؛ ألف العقائد يقينية، والظن ال يبٌت عليو اليقُت 
(، ومن أىم فوائد اإلؽلاف بوجودىم إضافة إذل حث كل 28)النجم: الظن ال يغٍت من اغبق شيئا

الطاقات العدوانية لدى اإلنساف عليهم، تقوية أجهزة ادلناعة النفسية والروحية لدى اإلنساف وشحذ 
يمنة عليو فيشقى، فادلؤمن فاعليتها ابستمرار وعدـ السماح لبداء الغفلة ابالستيبلء على اإلنساف، واذل

حارس يقظ ال يغفل، وال يعطي عدوه ادلبُت ىذا أية غرة من نفسو، وال يسمح لػو إبغوائو. والقرآف 
اجمليد قد أوضح لنا سائر التفاصيل ادلتعلقة هبذا الشيطاف الرجيم، وذكر لنا أىم أساليبو، وشرح لنا 

اس وإيقاعهم يف شراكو وحبائلو. كما أوضح لنا وسائلو واألدوات اليت يعتمد عليها يف استدراج الن
(، 76)النساء: إن كيد الشيطان كان ضعيفاضعفو جبانب القوى اليت زودان هللا هبا فقاؿ تعاذل 

وبُت لنا كيف نتقيو بل كيف نطرده سباما من حياتنا، وضلاصره ونرد على مكائده وصلعل من وجوده 
ران ػػػ فالشيطاف دبثابة ميكروب أو فَتوس ػلاوؿ العمل إذا غفل وسيلة تقوية ألجهزة مناعتنا ػػػ كما أش

ولقد منا جهاز ادلناعة أو اسًتخى ليصيب منا مقتبل تنفيذا لتهديد أبيو إبليس ألبينا آدـ وبنيو 
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وإذ  واعبان خلقناه من قبل من انر السموم خلقنا اإلنسان من صلصال من ضبإ مسنون
فإذا سويتو ونفخت فيو من  را من صلصال من ضبإ مسنونقال ربك للمالئكة إين خالق بش

إال إبليس أىب أن يكون مع  فسجد اؼبالئكة كلهم أصبعون روحي فقعوا لـو ساجدين
قال مل أكن ألسجد لبشر  قال ايإبليس ما لك أال تكون مع الساجدين  الساجدين

ن عليك اللعنة إىل وإ قال فاخرج منها فإنك رجيم  خلقتو من صلصال من ضبإ مسنون
إىل يوم الوقت  قال فإنك من اؼبنظرين قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون  يوم الدين

إال عبادك منهم  قال رب دبا أغويتٍت ألزينن ؽبم يف األرض وألغوينهم أصبعُت اؼبعلوم
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من  قال ىذا صراط علي مستقيم اؼبخلصُت
ؽبا سبعة أبواب لكل ابب منهم جزء  وإن جهنم ؼبوعدىم أصبعُت الغاوين اتبعك من

 (.44ػػػ  26)احلجر: مقسوم

 كافة: واألنبياء ابلرسل اإليبان
وشلا يستلزمو اإلؽلاف بوحدانيتو تعاذل وأحديتو يف ذاتو وصفاتو وأفعالو كما يستلزمو اإلؽلاف ابلغيب، 

ف هللا تعاذل ال يكلم البشر كفاحا يف الدنيا، وال ؼلاطبهم بشكل اإلؽلاف ابلرسل واألنبياء كافة ؛ إذ إ
مباشر، وما كاف ذلم وال يطيقوف، ولكنو يصطفي من ادلبلئكة رسبل ومن الناس فيوحي إليهم إبذنو ما 

وما كان لبشر أن يشاء وىم يبلغوف من أمروا بتبليغهم من أقوامهم ومعاصريهم ما يوحي إليهم 
ا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي إبذنو ما يشاء إنو علي يكلمو هللا إال وحي

على قلبك  نزل بو الروح األمُت  وإنو لتنزيل رب العاؼبُت ( 51)الشورى:حكيم
( والنبوة والرسالة تقوماف على 195ػػػ  192)الشعراء: بلسان عريب مبُت لتكون من اؼبنذرين 

دبن يوجو إليو حبيث ال يطلع عليو غَته ، وال يشاركو فيو )الوحي( وىو اإلعبلـ السريع، اخلاص 
سواىن والوحي إذل األنبياء والرسل غَت اإلذلاـ وغَت العرفاف وغَت الفيض وغَت )التوحيد الغريزي( وغَت 

 .(1)الوحي إذل ادلبلئكة
 والدين كلو هلل تعاذل وهللا جل شأنو ىو مصدر الدين كلو، والدين يتألف من عقيدة وشريعة

                                                 

 وما بعدىا ورسالة التوحيد للشيخ دمحم عبده.  43راجع الوحي احملمدي ص  (1)
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وسلوؾ؛ والعقيدة اثبتة ال يطاذلا التغيَت وما ينبغي ذلا أف تكوف قابلة لػو، والشرائع فيها الثابت وفيها 
ادلتغَت، وتتابع األنبياء وادلرسلُت يعزز يف ثبات الثوابت ويؤكد عليها، ويبُت ادلتغَت وأسباب تغيَته، 

بشرية بوحدة األنبياء وادلرسلُت. وىذا الركن ويؤكد على القيم وضرورة مراعاهتا ووحدة ادلرجعية الدينية لل
من أركاف االعتقاد غلعل أمة األنبياء واحدة، وؽلكن اإلنسانية من رصد خطوط االستقامة واالضلراؼ 

 يف مسَتهتا وغلعل لديها القدرة دائما على التجديد والتجدد وفقا دلنهاج النبوة يف ذلك.
و عرفناه أـ دل نعرفو، ذكر يف القرآف أـ دل يذكر، لكن من وضلن نؤمن بنبوة كل من نبأه هللا أو أرسل

عرفناه وورد ذكره يف القرآف نؤمن بو كما عرفنا بو، ومن دل يذكر لنا آمنا بو ودبا جاء بو على اجلملة 
إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيُت من بعده وأوحينا إىل إبراىيم فإف هللا تعاذل قاؿ 

اق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وىارون وسليمان وآتينا داوود وإظباعيل وإسح
ورسال قد قصصناىم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم هللا موسى تكليما  زبورا 
  رسال مبشرين ومنذرين ألال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وكان هللا عزيزا حكيما
 ك أنزلو بعلمو واؼبالئكة يشهدون وكفى ابهلل شهيدالكن هللا يشهد دبا أنزل إلي 

 (.166ػػػ  163)النساء:

 األنبياء:  عصمة
األنبياء وادلرسلوف من مهامهم األساسية ومن حكمة هللا تعاذل يف جعلهم من البشر أف يقدموا 

، أو سلالفتهم إذل للناس األسوة والنموذج وادلثاؿ. وىم بدعوهتم وبسلوكهم وبعدـ سلالفتهم دلا يدعوف لػو
ما ينهوف الناس عنو يقنعوف الناس أبف ما يطلبونو منهم ال يتجاوز طاقاهتم البشرية، وال قدراهتم 
اإلنسانية العادية فالرسل واألنبياء أنفسهم بشر شلن خلق هللا من البشر، وقد استطاعوا االلتزاـ ابلدين 

دود إمكاف البشر وطاقاهتم دلا استطاعوا االلتزاـ عقيدة وشريعة وسلوكا، فلو دل يكن ىذا االلتزاـ يف ح
بو. وليكونوا ظلوذجا ومثاال ال بد ذلم من العصمة من الذنوب، والقدرة على ضبط النفس وصيانتها 
وعدـ سبكينها من مقارفة الذنوب والوقوع فيها؛ ألف الوقوع يف الذنوب ػلطم فكرة النموذج وادلثاؿ 

والتزامهم دبا يدعوف إليو، من انحية أخرى، كما أف أمر هللا للبشر  الذي يقدمونو ألقوامهم بسلوكهم
ابتباعهم والتأسي هبم لو جوزان وقوع الذنوب منهم سيكوف دبثابة أمر دبتابعتهم يف تلك الذنوب؛ ألهنا 
جزء من أعماذلم. ليس ذلك فقط، بل إنو سبحانو قد ضباىم من ادلنفرات الطبيعية؛ ألف طبيعة 

اس ذبعل من ادلنفرات وسائل إلبعاد الناس عنهم. وىو أمر يعقد مهمتهم، ويذىب عملهم بُت الن
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ابحلكمة من كوهنم بشرا، قد ذىب بعض العلماء يف ىذا األمر فأكد عصمتهم من الذنوب صغَتىا 
 وكبَتىا قبل النبوة وبعدىا. كما ذىب آخروف بتجويز وقوع سائر الذنوب منهم.

وجعلناىم أئمة يهدون أبمران وأوحينا إليهم لعصمة حيث قاؿ أشار القرآف اجمليد إذل مبدأ ا
أولئك ( وقاؿ تعاذل 73)األنبياء:  فعل اػبَتات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

( وأىل الكتاب ال يؤمنوف بعصمة األنبياء، وقل أف 94)األنعاـ: الذين ىدى هللا فبهداىم اقتده
أو شلن عرفوىم من ادلرسلُت من االهتاـ ابرتكاب ذنب من الكبائر فضبل عن سلم نيب من أنبيائهم، 

الصغائر وأحياان من السبع ادلوبقات. مع أف كتبهم دل يرد فيها ما يؤيد ىذا االذباه. ولذلك فبل بد من 
احلذر شلا يوردونو من قصص األنبياء، وعرض ذلك على الكتاب ادلهيمن على الكتب كلها، وىو 

 القرآف.
 واستغفر لذنبك وللمؤمنُت واؼبؤمناتأما ما ورد من آايت يف القرآف ضلو قولػو تعاذل و 
ليغفر لك هللا ما تقدم من  إان فتحنا لك فتحا مبينا ( وقولػو يف بداية سورة الفتح 19)دمحم:

( فهو زلموؿ على 1،2)الفتح: ذنبك وما أتخر ويتم نعمتو عليك ويهديك صراطا مستقيما
ألوذل ابلقياـ دبا تكوف عاقبتو منافية للمصلحة، أو غَت زلققة دلقاصد الشارع: )فحسنات سلالفة ا

األبرار سيئات ادلقربُت( يدؿ لذلك طبيعة ادلسائل اليت عوتب عليو الصبلة والسبلـ عليها وعدت يف 
عمى الذنوب وادلخالفات مثل )مفاداتو أسرى بدر وإذنو للمنافقُت ابلتخلف عنو، وعبوسو بوجو األ

 عفا هللا عنك مل أذنت ؽبم حىت يتبُت لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبُتوضلو ذلك( ضلو 
 (. وما جرى رلراه شلا ىو مباح لػو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومندرج ربت صبلحياتو.43)التوبة:

 واأللواح: والصحف ابلكتب اإليبان
والزبور واإلصليل وصحف إبراىيم وموسى، كل ما أنزؿ هللا على أنبيائو ورسلو من كتب كالتوراة 

واأللواح اليت أنزلت إذل موسى، ما ورد يف القرآف ذكره، وما دل يرد، فإننا نؤمن بو وبنسبتو إذل هللا 
تعاذل، فنحن نؤمن أبف هللا قد أنزؿ على رسولو موسى كتااب امسو التوراة، فيها ىدى ونور وعقيدة 

اعبدوا هللا ما لكم من إلو فيها من العقيدة ضلو  وشريعة، وقد ذكر القرآف بعض ما جاء
وكتبنا عليهم فيها أن النفس ابلنفس والعُت ابلعُت واألنف ( والشريعة ضلو 59)األعراؼ:غَته

ابألنف واألذن ابألذن والسن ابلسن واعبروح قصاص فمن تصدق بو فهو كفارة لـو ومن مل وبكم 
( ونؤمن أبهنا تعرضت للتحريف، وأف األحبار 45ائدة:)ادل دبا أنزل هللا فأولئك ىم الظاؼبون
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والرابنيُت الذين استحفظوا عليها قد فرطوا فيها وأضافوا وحذفوا أبيديهم ما شاءوا. وأف القرآف قد قاـ 
ابذليمنة عليها ومراجعتها مراجعة نقدية أزالت عنها ما أضيفت إليها من زايدات، وأعادىا القرآف إذل 

كانت عليها حُت أنزلت. وكذلك فعل مع سائر الكتب األخرى والصحف حالة الصدؽ اليت  
واأللواح، لتتوحد مرجعية البشرية يف ىذا القرآف ادلصدؽ دلا بُت يديو وما خلفو وادلهيمن على كل ما 
تقدمو، وادلستوعب لكل احلق الذي جاءت بو، وادلتجاوز لكل ما دعت الضرورة أو احلاجة إذل ذباوزه 

ات ارتباط مباشر ابلزماف وادلكاف. فالرجوع إليو رجوع إليها كلها، والرجوع إليو مغن من معاجلات ذ
اي أىل الكتاب عن الرجوع إذل ما عداه، أما الرجوع إذل ما سواه فبل يغٍت عنو حباؿ من األحواؿ 

 قد جاءكم رسولنا يبُت لكم كثَتا فبا كنتم زبفون من الكتاب ويعفو عن كثَت قد جاءكم من هللا
يهدي بو هللا من اتبع رضوانو سبل السالم وىبرجهم من الظلمات إىل النور  نور وكتاب مبُت 

 (.15،16)ادلائدة: إبذنو ويهديهم إىل صراط مستقيم
إف من اطلع على ما بقي أبيدي البشرية من الكتب السماوية السابقة للقرآف، ويف مقدمتها 

ن أبف ىذه الكتب، دبا اشتملت عليو من مشكبلت ودبا العهداف القدًن واجلديد، ال يستطيع أف يؤم
ىي عليو، ؽلكن أف تكوف وحيا من هللا تلقاه ونقلو عنو أنبياء معصوموف، فهي دوف ذلك ادلستوى 
بكثَت. وذلك لتصرؼ األحبار والرابنيُت فيها ابحلذؼ والزايدة والتغيَت والتحريف. وقد واجههم القرآف 

فويل للذين يكتبون  (46)النساء: ىادوا وبرفون الكلم عن مواضعومن الذين اجمليد بذلك كلو 
الكتاب أبيديهم مث يقولون ىذا من عند هللا ليشًتوا بو شبنا قليال فويل ؽبم فبا كتبت أيديهم وويل 

 (.79)البقرة: ؽبم فبا يكسبون

 اآلخر: ابليوم اإليبان
واجلزاء على األعماؿ ىو الركن الثاين  اإلؽلاف ابليـو اآلخر، وما يكوف فيو من البعث واحلساب

للدين الذي بعث هللا بو الرسل عليهم السبلـ، وبو يكمل اإلؽلاف ابهلل تعاذل، وىو من أىم البواعث 
على العمل الصاحل، وترؾ الفواحش وادلنكرات والبغي والعدواف، وكاف جل مشركي العرب ينكرونو 

لل ػػػ اليت كاف ذلم كتب وتشريع ديٍت ومدين مث فقدت  أشد اإلنكار، وأما أىل الكتاب وغَتىم من ادل
كتبهم أو حرفت واستحوذت عليهم الوثنية ػػػ فكلهم يؤمنوف حبياة بعد ادلوت، وجزاء، ؼلتلفوف يف 
صفتهما ال يف أصلهما، ولكن إؽلاهنم ىذا قد شابو الفساد ببنائو على بدع ذىبت جبل فائدتو يف 

بدأت عند اذلنود وغَتىم من قدماء الوثنيُت، وخبلئف النصارى إصبلح الناس، وأساس تلك البدع 
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ادلتبعُت لدين القيصر قسطنطُت، بوجود ادلخلص الفادي الذي ؼللص الناس من عقوبة اخلطااي، 
ويفديهم من الذنوب بنفسو، وىو األقنـو الثاين من الثالوث اإلذلي، الذي ىو عُت األوؿ والثالث، 

وكل ما تقولػو النصارى يف فداء ادلسيح للبشر، وغَت ذلك من والدتو  وكل واحد منهما عُت اآلخر،
إذل رفعو فهو نسخة مطابقة دلا يقوؿ اذلنود يف كرشنة وبوذا، يف اللفظ والفحوى كما تقدـ، قلما 

 ؼلتلفاف إال يف االمسُت: كرشنة، ويسوع.
ذل لػو على سائر الشعوب وأما اليهود فكل داينتهم خاصة بشعب إسرائيل، وادعوا زلاابة هللا تعا
وقالت اليهود والنصارى يف الدنيا واآلخرة، ويسمونو إلو إسرائيل، كأنو رهبم وحدىم ال رب العادلُت 

( وداينتهم أقرب إذل ادلادية منها إذل الروحية، فكاف فساد 18)ادلائدة: كبن أبناء هللا وأحباؤه 
لركن األوؿ، وىو اإلؽلاف ابهلل تعاذل ومعرفتو، وزلتاجا اإلؽلاف هبذا الركن من أركاف الدين اتبعا لفساد ا

 إذل اإلصبلح مثلو.
جاء القرآف للبشر هبذا اإلصبلح، فقد أعاد دين النبيُت يف اجلزاء إذل أصلو ادلعقوؿ، وىو ما كـر 
هللا تعاذل بو اإلنساف، من جعل سعادتو وشقائو منوطُت إبؽلانو وعملو، اللذين علا من كسبو وسعيو، 

من إؽلاف غَته وعملو، وأف اجلزاء على الكفر والظلم والفساد يف األرض يكوف بعدؿ هللا تعاذل بُت  ال
صبيع خلقو، بدوف زلاابة شعب على شعب، واجلزاء على اإلؽلاف واألعماؿ الصاحلة يكوف دبقتضى 

 الفضل، فاحلسنة بعشر أمثاذلا، وقد يضاعفها هللا تعاذل أضعافا كثَتة.
 على أف ما جاء بو من ىذا اإلصبلح ىو ما أوحاه تعاذل وقد نص القرآف

سيجزيهم وصفهم :( وىذا ىو احلق الذي يثبتو من عرؼ حقيقة اإلنساف، وحكمة 139)األنعاـ
 الدايف، وىو شلا أصلحو القرآف من تعاليم األدايف.

تاب يف فإذا علمت ما كاف من إنكار مشركي العرب للبعث واجلزاء، ومن فساد إؽلاف أىل الك
قضية اإلؽلاف ابليـو اآلخر، واضطراب سائر ادللل يف ىذا اجلانب من العقيدة، وعلمت أهنا مكملة 
لئلؽلاف ابهلل تعاذل. وأف تذكرىا ىو الذي يقوي الوازع النفسي الذي يصد اإلنساف عن الباطل والشر، 

من اخلوؼ والرجاء والرغب  والظلم والبغي، ويرغبو يف التزاـ احلق واخلَت وعمل الرب، وػلرر وجدانو
والرىب من غَت هللا تعاذل، علمت أف إصبلح ىذه العقيدة بطريقة القرآف ىو ما فعل فعلو العاجل يف 
شعب كبَت مثل الشعب العريب، اىتدى واىتدت بو الشعوب األمية كلها. دلا اشتمل عليو أسلوب 

القرآف الكرًن ابألساليب العجيبة اليت فيها من البنياف القرآين ادلعجز احلكيم من التذكَت ادلستمر هبا يف 
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حسن البياف، وتقريب البعيد من األذىاف، اترة ابحلجة والربىاف، واترة بضرب األمثاؿ اليت يعقلها 
متكامبل مًتاصا،  ءصبهرة الناس، واألمثاؿ اليت ال يعقلها إال العادلوف، حىت صارت ىذه األركاف بنا

س آاثره وأنواره على سائر جوانب ذلك البناء؛ وبذلك يصبح ادليزاف يقف التوحيد على قمتو، وتنعك
اي أيها الذين آمنوا آمنوا ابهلل الذي ال ؼلطئ، وادلعيار الذي ال غلحف، والعقد الذي ال ينفرط 

ورسولو والكتاب الذي نزل على رسولو والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر ابهلل ومالئكتو 
( وقد ردد القرآف ذلك يف آايت 136)النساء: آلخر فقد ضل ضالال بعيداوكتبو ورسلو واليوم ا

بينات لعلها تبلغ ادلئات. ومن إعجازه أهنا ال سبل وال تسأـ، بل ال يكاد يشعر قارئها بتكرار معانيها، 
وإف تقارب جنسها ونوعها، وترادفت سورىا، فتأمل ذلك يف سور ادلفصل، تر ما يظن أنو تكرار 

البعث واجلزاء ولكن دبا ال ؼلطر على ابؿ بشر من اختبلؼ األسلوب والنظم والفواصل،  الكبلـ على
وال سيما ادلتناسبة ادلتصلة كادلرسبلت مع النبأ، والنازعات مع عبس، والتكوير مع االنفطار، 

 وادلطففُت مع االنشقاؽ، وغَتىن.
ألدايف، من لواـز الركن األوؿ، وىو قلنا: إف اإلؽلاف ابلبعث واجلزاء، وىو الركن الثاين يف صبيع ا

اإلؽلاف بوحدانية هللا ادلتصف جبميع صفات الكماؿ، ادلنػزه عن العبث يف أفعالو وأحكامو، توحيده يف 
ألوىيتو وربوبيتو وأمسائو وصفاتو، وذلذا كاف من أظهر أدلة القرآف عليو قولػو بعد ذكر البعث وجزاء 

 حسبتم أمبا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعونأف الكافرين يف آخر سورة ادلؤمنوف 
( 36)القيامة: أوبسب اإلنسان أن يًتك سدى( وقولػو يف آخر سورة القيامة 115)ادلؤمنوف:

فكفر اإلنساف هبذا الركن من أركاف اإلؽلاف يستلـز كفره حبكمة ربو، وعدلو يف خلقو، وكفره بنعمتو 
أىل عادلو )األرض( حيث سخرىا وكل ما فيها دلنافعو، وعلى  خبلقو يف أحسن تقوًن، وبتفضيلو على 

كثَت شلن خلق يف عادل الغيب الذي وعد دبصَته إليو، ويستلـز جهلو دبا وىبو من ادلشاعر والقوى 
والعقل، وجهلو حبكمتو يف خلقو مستعدا دلا ليس لػو حد وهناية من العلم الداؿ على انو خلقو حلياة 

  الوجود.ال حد ذلا وال هناية يف
ومن لواـز ىذا الكفر واجلهل كلو احتقاره لنفسو ابعتقاده أنو خلق عبثا ال حلكمة ابلغة، وأف 
وجوده يف األرض موقوت زلدود هبذا العمر القصَت ادلنغص ابذلمـو وادلصائب والظلم واآلاثـ، وأنو 

وإذا كاف ىذا اجلزاء  يًتؾ سدى ال غلزى كل ظادل من أفراده بظلمو، وكل عادؿ وفاضل بعدلو وفضلو،
غَت مطرد يف الدنيا جلميع األفراد تعُت أف يكوف جزاء اآلخرة ىو ادلظهر األكرب للعدؿ اإلذلي العاـ  
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 (.185)آؿ عمراف: وإمبا توفون أجوركم يوم القيامةكما قاؿ تعاذل 
مشاىد  ومن أبدع أساليب القرآف اجلامعة وأروعها وأشدىا فاعلية يف الدفع إذل اإلؽلاف بذلك

احملاجة يف النار بُت األتباع وادلتبوعُت، والغاوين وادلغوين، والضالُت وادلضلُت، من شياطُت اإلنس 
 واجلن، وبراءة بعضهم من بعض، ومنو التنادي والتحاور بُت أىل اجلنة وأىل النار.

 وروحاين: جسماين اإلنساين البعث
يدة البعث واجلزاء، أف اإلنساف يف احلياة اآلخرة وشلا جاء يف القرآف سلالفا دلا عند النصارى من عق

يكوف إنساان كما كاف يف الدنيا، إال أف أصحاب النفوس الزكية، واألرواح العالية، يكونوف أكمل 
أرواحا وأجسادا شلا كانوا بتزكية أنفسهم يف الدنيا، وأصحاب األنفس اخلبيثة واألرواح السافلة يكونوف 

سية أنفسهم يف الدنيا، ويعلم شلا ثبت عن قدماء ادلصريُت وغَتىم من أنقص واخبث شلا كانوا بتد
الغاوين أف األدايف القدؽلة كانت تعلم الناس عقيدة البعث ابلروح واجلسد، إال أهنم ظنوا بعد رسلهم 
أف أجسادىم تبقى بعد موهتم فيبعثوف هبا عينها، ولكن بُت القرآف أف كل من على األرض فاف، وأهنا 

على  كبن قدران بينكم اؼبوت وما كبن دبسبوقُت منثورا. قاؿ تعاذل:  ءياـ الساعة ىباتكوف بق
 ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ما ال تعلمون 

 (.62ػػػ  64)الواقعة:
كـر من اخللق، ولو كاف البعث لؤلرواح وحدىا لنقص من ملكوت هللا تعاذل ىذا النوع الكرًن ادل

ادلؤلف من نفس وجسد، فهو يدرؾ اللذات الروحية واللذات اجلسمانية، ويتحقق حبكم هللا )صبع 
حكمة( وأسرار صنعو فيهما معا، من حيث حـر احليواف والنبات من األوذل وادلبلئكة من الثانية وما 

 الحتقارىم اللذات جنح من جنح من أصحاب النظرايت الفلسفية إذل البعث الروحاين اجملرد إال
اجلسدية وتسميتها ابحليوانية مع شغف أكثرىم هبا، وإظلا تكوف نقصا يف اإلنساف إذا سخر عقلو 

 وقواه ذلا وحدىا، حىت صرفو اشتغالو هبا عن اللذات العقلية والروحية ابلعلم والعرفاف، أو أضعفها.
لهم مدار تربية النفس على تعذيبو وأصل ىذا اإلفراط والتفريط غلو اذلنود يف احتقار اجلسد، وجع

ابلرايضات الشاقة، وتبعهم فيو نساؾ النصارى كما تبعوىم يف عقيدة الصلب والفداء والتثليث. 
فالبعث بعث الروح والنفس واجلسد، ال بعث الروح وحدىا، ولكن اإلنساف ادلسكُت قد يستبعد 

 بعظم إنساف ميت وأخذ يفتتو ويقوؿ: أتزعم اي ىذا، كذلك اجلاىلي الذي جاء إذل رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
دمحم أف ىذا سيبعث يـو القيامة؟ فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: نعم ويدخلك النار فنػزؿ قولػو تعاذل: 



 24 

 وضرب لنا مثال ونسي خلقو قال من وبي العظام وىي رميم  قل وبييها الذي أنشأىا أول
 (.78،79)يس: مرة وىو بكل خلق عليم

 اإلؽبية: والسنن ابلقدر اإليبان
الذي أحسن  إننا نؤمن أبف هللا تعاذل ىو خالق كل شيء بقدرتو وإرادتو واختياره وحكمتو، وأنو 

 صنع هللا الذي أتقن كل شيء(، وأتقن كل شيء صنعو 7)السجدة: كل شيء خلقو
إان كل شيء اـ وتقدير ( وأنو ليس يف خلقو تفاوت وال فطور، وأنو خلق كل شيء بنظ88)النمل:

(. وأف لػو تعاذل يف نظاـ 2)الفرقاف: وخلق كل شيء فقدره تقديرا( 49)القمر: خلقناه بقدر
التكوين واإلبداع وفيما ىدى إليو البشر من نظم االجتماع سننا مطردة تتصل فيها األسباب 

 عامة يف عادل األجساـ وعادل ابدلسببات، ال تتبدؿ وال تتحوؿ زلاابة ألحد من الناس، وأف سننو تعاذل
النفس واألرواح، وقد ورد ذكر السنن االجتماعية ابللفظ، يف سورة ادلائدة، واألنفاؿ، واحلجر، 

 واإلسراء، والكهف، واألحزاب، وفاطر، وادلؤمن، والفتح.
يو فهذه اآلايت البينات انطقة أبف القدر والتقدير عبارة عن النظاـ العاـ يف اخللق الذي تكوف ف

األشياء بقدر أسباهبا، حبسب السنن والنواميس العامة اليت وضعها اخلالق تبارؾ وتعاذل ذلا، ال ما 
اشتهر عند عامة الناس، من أف ادلقدر ما ليس لػو سبب، أو ما يفعلو هللا على خبلؼ النظاـ 

م لذلك أو والسنن، وأنو يؤدي إذل إجبار الناس على ما يفعلوف وما يًتكوف، بقطع النظر عن حبه
بغضهم لػو، ورضاىم عنو أو عدـ رضاىم، وقد يصح إطبلقو على ما يعرفوف سببو وال ػليط أبسباب 

 احلوادث علما إال خالقها ومقدر سببها وسننها.
ونؤمن أبف هلل تعاذل يف خلقو آايت بينات، وأف لػو يف آايتو حكما جلية أو خفية، وأف كبل من 

نثبت وقوع شيء يف اخللق على خبلؼ ما تقدـ من نظاـ التقدير، العقل والشرع أيبياف علينا أف 
وسنن التدبَت، إال بربىاف قطعي يشًتؾ العقل واحلس يف إثباتو وسبحيصو، وأنو ال بد أف يكوف وقوعو 
حلكمة ابلغة، ال عن خلل وال عبث، وأف ما خفي علينا من حكمو تعاذل فهو كسائر ما ؼلفى علينا 

نها لنػزداد علما بكمالو، ونكمل بو أنفسنا بقدر استطاعتنا وال نتخذىا من أمور خلقو، نبحث ع
حجة وال عذرا على الكفر بو جلهلنا، وقد ثبت ألعلم علماء البشر يف كل عصر أف ما صلهل من ىذا 

 الكوف أكثر شلا نعلم ويستحيل أف ػليط البشر بو علما.
احلكم والعلل واألسباب، ويوجو العقوؿ  واإلؽلاف ابلقدر يكرس لدى ادلؤمنُت بو مبدأ البحث عن



 25 

البشرية إذل البحث يف أسرار الوجود، والكشف عنها، وعن السنن الكونية، وقوانُت الوجود اإلذلية، 
وذلك ما ؽلكن اإلنساف من تسخَت تلك السنن والقوانُت إبذف هللا لتحقيق غاية احلق من 

 االستخبلؼ وىو العمراف.
ي اإلنساف من الوقوع يف شراؾ العبث والعدـ، وانتفاء الغاية، وذلك كما أف اإلؽلاف ابلقدر ػلم

وادلوت سواء، فإف اإلنساف إذا استوذل عليو الشعور ابلعدـ والعبث وانتفاء الغاية كره احلياة وضاؽ هبا 
ذرعا، وقد يستورل عليو الشعور ابليأس بضرورة التخلص منها فيعمد إذل االنتحار، ولعل الكفر 

دى طوائف الفنانُت وبعض العلماء يف الغرب من التفسَتات ادلقنعة يف تفسَت ظواىر واإلحلاد ل
 االنتحار وانتشارىا بُت ىذا الفريق من الناس خاصة.

ىذا التوحيد بكل أبعاده، وما اقتضاه واستلزمو وتناولو وامتد إليو، أو انطوى عليو، ودل يكن شيئا  
ياة وال دبكوانت احلضارة والعمراف، كما آؿ إليو لدى كامنا يف الضمَت ال عبلقة لػو دبجرايت احل

ادلبليُت من ادلسلمُت، بل ىو جوىر العمراف وأساس البناء احلضاري، لذلك كاف للتوحيد انعكاساتو 
على سائر جوانب احلياة، بدءا ابلفكر والتصور واالعتقاد، مرورا ابدلعرفة وذبديد شبكة النظم 

إبقامة العمراف وانتظاـ اخللق كلو يف فلك  ءسلوؾ واألخبلؽ، وانتهاوالعبلقات ادلتنوعة وقواعد ال
 التسبيح ومدار التنزيو ومسَتة التقديس والعبادة هلل الواحد القهار.

إف )التوحيد( قد حدد للبشرية مرجعيتها ادلتجاوزة ادلنػزىة ادلقدسة ادلتعالية. وحدد ذلا بكل دقة 
ذلكم هللا ال ؽلكن أف يكوف للكوف قيـو أو مركز سواه  ووضوح مركز الكوف أو احلي القيـو الذي

(، إذ إنو 142)االنعاـ: ربكم ال إلو إال ىو خالق كل شيء فاعبدوه وىو على كل شيء وكيل
وحده جل شأنو القيـو الذي تقـو بو الكائنات كلها، فبل ؽللك اإلنساف وال أي سللوؽ سواه 

مركز الكوف وقيومو وىو نفسو عرض ال يقـو إال ابهلل  استبلب ىذا ادلوقع؛ وأىن لئلنساف أف يكوف
تعاذل. وال ؽللك الكوف نفسو يف عقيدة التوحيد أف يكوف مركزا لذاتو وال أف يدعي أحد أف إلو 

 أم خلقوا من غَت شيء أم ىم اػبالقون الكوف ؽلكن أف يكمن فيو أو يتجسد بو
. ووحدانية هللا ال تستلب الكوف وال تستلب (؟! فعقيدة التوحيد تنفي ذلك كلو وتلفظو35)الطور:

اإلنساف كما توعلت بعض الفلسفات البشرية وال تلغي التنوع والتعدد واذلوية ادلتعينة لؤلشياء، بل 
يشكل التوحيد دببدأ الفصل بُت األلوىية والعبودية ضماان ذلا. واإلنساف ادلستخلف يتمتع هبوية 

سباما اليت ال تًتكو سدى، وال ذبعل من خلقو عبثا أو شبيها متعينة، ولو مهامو الواضحة احملددة 
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ابلعبث، وال تسلبو وذبعلو مسَتا أو مسخرا كبقية ادلسخرات؛ بل ؽلنحو هللا الواحد األحد ميداان 
فال تضربوا هلل األمثال إن هللا يعلم ورلاال للحركة احلرة ادلنطلقة سبكنو من ربقيق مهامو إف شاء هللا 

ضرب هللا مثال عبدا فبلوكا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا  لمون وأنتم ال تع
وضرب هللا مثال  فهو ينفق منو سرا وجهرا ىل يستوون اغبمد هلل بل أكثرىم ال يعلمون 

رجلُت أحدنبا أبكم ال يقدر على شيء وىو كل على مواله أينما يوجو ال أيت خبَت ىل يستوي 
وهلل غيب السماوات واألرض وما أمر  وىو على صراط مستقيم ىو ومن أيمر ابلعدل 

وهللا أخرجكم من بطون  الساعة إال كلمح البصر أو ىو أقرب إن هللا على كل شيء قدير 
أمل يروا إىل  أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون 

 74)النحل: ال هللا إن يف ذلك آلايت لقوم يؤمنونالطَت مسخرات يف جو السماء ما يبسكهن إ
 (.79ػػػ 

ولندرؾ عظمة التوحيد، واألعلية البالغة لنقائو وصفائو وخلوصو من صبيع الشوائب نستطيع أف 
نتدبر القرآف اجمليد، ومعاجلاتو ادلتنوعة لسائر قضااي التوحيد، وؽلكن أف نرصد بعض مستوايت التناوؿ، 

 ستوايت لتناوؿ القرآف لقضية التوحيد، نوجزىا فيما يلي:فهناؾ العديد من ادل

 األول:  اؼبستوى
اآلايت الكرؽلة اليت تناولت التوحيد ابعتباره احلقيقة الكربى األزلية الثابتة اليت بلغ من ظهورىا 
ووضوحها وثباهتا حبيث ينبغي أف تقرر بصيغ اإلعبلف والتقرير، دوف االلتفات إذل أي شيء أثَت أو 

ر حوذلا، إذ ال ؽلكن لشيء أف يتطاوؿ إذل مستوى النيل من ىذه احلقيقة العليا، ومن آايت ىذا يثا
 ادلستوى:
وإؽبكم إلو واحد ال إلو إال ىو الرضبان الرحيم :(.163)البقرة 
 هللا ال إلو إال ىو اغبي القيوم ال أتخذه سنة وال نوم لـو ما يف السماوات وما يف األرض من

ع عنده إال إبذنو يعلم ما بُت أيديهم وما خلفهم وال وبيطون بشيء من علمو إال دبا ذا الذي يشف
 (.255)البقرة: شاء وسع كرسيو السماوات واألرض وال يئوده حفظهما وىو العلي العظيم

هللا ال إلو إال ىو اغبي القيوم :(.2)آؿ عمراف 
ال إلو إال ىو العزيز اغبكيم :(.6)آؿ عمراف 
أنو ال إلو إال ىو واؼبالئكة وأولوا العلم قائما ابلقسط ال إلو إال ىو العزيز شهد هللا 
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 (.18)آؿ عمراف: اغبكيم
هللا ال إلو إال ىو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيو ومن أصدق من هللا حديثا 

 (87)النساء:
وكيل ذلكم هللا ربكم ال إلو إال ىو خالق كل شيء فاعبدوه وىو على كل شيء 

 (.142)األنعاـ:
اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إلو إال ىو وأعرض عن اؼبشركُت :(.146)األنعاـ 

 الثاين:  اؼبستوى
بياف وتقرير أف التوحيد ىو ادلضموف األساس لرساالت صبيع الرسل وكافة األنبياء، مع ربط 

بكل أنواعو ونفي الشركاء. وتتنوع  التوحيد بصفات للباري سبحانو وتعاذل تكوف دبثابة العلل للتوحيد
أساليب ىذه اآلايت أحياان إذل التقرير ونفي ألوىية األغيار مع إثبات األلوىية وحصرىا فيو تبارؾ 

 وتعاذل، وتقدًن التوحيد ابعتباره العبادة اليت دعا األنبياء كافة أقوامهم حلصرىا بو جل شأنو.
 ومن أمثلة ىذا ادلستوى آايت سورة األعراؼ:

 لقد أرسلنا نوحا إىل قومو فقال ايقوم اعبدوا هللا ما لكم من إلو غَته إين أخاف عليكم
 (.59)األعراؼ: عذاب يوم عظيم

وإىل عاد أخاىم ىودا قال ايقوم اعبدوا هللا ما لكم من إلو غَته أفال تتقون 
 (.65)األعراؼ:

لو غَته قد جاءتكم بينة من ربكم وإىل شبود أخاىم صاغبا قال ايقوم اعبدوا هللا ما لكم من إ
 ىذه انقة هللا لكم آية فذروىا أتكل يف أرض هللا وال سبسوىا بسوء فيأخذكم عذاب أليم

 (.73)األعراؼ:
حىت إذا بلغ لوطا أضمر اخلطاب دعوة ىؤالء القـو إذل إفراد هللا ابلعبادة، وكأف من بلغوا يف 

يدعوا إذل التوحيد أو يطالبوا ابلعبادة، فهم أحط من أف  االضلراؼ ىذا ادلبلغ ادلتدين غَت جديرين أبف
يوجو دلثلهم ىذا اخلطاب قبل أف يتطهروا شلا ىم فيو. ولذلك بدأ سلاطبتهم بتوجيو السؤاؿ إليهم 
بصيغة استفهاـ إنكاري ينبو فيو إذل مدى قبح وبشاعة ما تردوا فيو، حبيث دل يعودوا صاحلُت لشيء 

ولوطا إذ قال لقومو أأتتون الفاحشة ما سبقكم هبا من ك قولػو تعاذل قبل أف يتطهروا منو، وذل
وما   إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون  أحد من العاؼبُت 
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فأقبيناه وأىلو إال  كان جواب قومو إال أن قالوا أخرجوىم من قريتكم إهنم أانس يتطهرون 
 وأمطران عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة اجملرمُت امرأتو كانت من الغابرين 

 (.84ػػػ  84)األعراؼ:
 ( عاد اخلطاب لبياف دعوة شعيب عليو السبلـ فقاؿ تعاذل85ويف اآلية )

 وإىل مدين أخاىم شعيبا قال ايقوم اعبدوا هللا ما لكم من إلو غَته قد جاءتكم بينة من ربكم
لناس أشياءىم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ذلكم فأوفوا الكيل واؼبيزان وال تبخسوا ا

أن ال تعبدوا إال هللا إين أخاف عليكم ( وقاؿ تعاذل 85)األعراؼ: خَت لكم إن كنتم مؤمنُت
وإىل عاد أخاىم ىودا قال ايقوم اعبدوا هللا ما لكم من إلو غَته ( 26)ىود: عذاب يوم أليم

شبود أخاىم صاغبا قال ايقوم اعبدوا هللا ما لكم من إلو  وإىل( 54)ىود: إن أنتم إال مفًتون
 غَته ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها فاستغفروه مث توبوا إليو إن ريب قريب ؾبيب

وإىل مدين أخاىم شعيبا قال ايقوم اعبدوا هللا ما لكم من إلو غَته وال تنقصوا ( 61)ىود:
 (.84)ىود: أخاف عليكم عذاب يوم ؿبيطاؼبكيال واؼبيزان إين أراكم خبَت وإين 

وشلا يتصل هبذا ادلستوى أمر الرسل أبف يؤكدوا ألقوامهم ذبردىم عن الغرض، واختبلفهم التاـ عن 
أولئك الذين يدعوف الناس لتأييد ىذا ادللك أو ذاؾ، أو رأس ىذه الطائفة أو تلك فاألمر سلتلف سباما 

بُت، فهم داخلوف يف اخلطاب وىم مطالبوف أبف يكونوا فالرسل أنفسهم جزء من ادلدعوين وادلخاط
 ظلاذج حية يف ذبريد التوحيد لتمكُت الناس من التأسي هبم.

وغلري التوكيد على بشرية الرسل وعبوديتهم هلل تعاذل كسائر من خلق، لئبل يشرؾ ضعفاء العقل 
ن أمره على من يشاء من ينزل اؼبالئكة ابلروح مالرسل ابهلل تعاذل يف أي نوع من أنواع الشرؾ 

قل إمبا أان منذر وما من إلو إال هللا ( 2)النحل: عباده أن أنذروا أنو ال إلو إال أان فاتقون
 فاعلم أنو ال إلو إال هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنُت واؼبؤمنات( 65)ص: الواحد القهار

وال تدع مع هللا إؽبا ( 22إلسراء:)ا ال ذبعل مع هللا إؽبا آخر فتقعد مذموما ـبذوال( 19)دمحم:
 إنٍت أان هللا ال إلو إال أان فاعبدين وأقم الصالة لذكري( 88)القصص:  آخر ال إلو إال ىو

 وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أان فاعبدوين( 14)طو:
 (.25)األنبياء:
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 الثالث: اؼبستوى
توحيد، ويف ىذا ادلستوى يستوعب القرآف اجمليد كلو ما بلغو العقل ىو مستوى االستدالؿ على ال

اإلنساين يف أعلى مستوايتو الفلسفية واحلكمية من طاقات على بناء األدلة ونقضها، واالعًتاض 
عليها أو أتييدىا، ويتجاوز أعلى مستوايت الفلسفات البشرية وادلنطق اإلنساين والقسمات العقلية 

ية، حبيث تصبح عملية إحصاء وترتيب تلك األدلة وطرائقها حبد ذاهتا ضراب من واذلندسية والكبلم
اإلعجاز. وما ذكره ادلتكلموف من أدلة اخللق والعناية وادلانع ال سبثل إال غيضا من فيض األدلة اليت 

 ساقها القرآف اجمليد على التوحيد.
ض اجلدؿ مع الكفار، ضلو قولػو وردبا أتثر الكبلميوف ببعض اآلايت الكرؽلة اليت سبقت يف معر 

( وقولػو 42)اإلسراء: قل لو كان معو آؽبة كما يقولون إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيالتعاذل 
( 22)األنبياء:  لو كان فيهما آؽبة إال هللا لفسدات فسبحان هللا رب العرش عما يصفونتعاذل 

ل إلو دبا خلق ولعال بعضهم على بعض ما ازبذ هللا من ولد وما كان معو من إلو إذا لذىب ك
( ولكن عند التدبر صلد االستدالؿ على التوحيد يتنوع 91)ادلؤمنوف: سبحان هللا عما يصفون

بشكل ال يشبهو وال يقاربو أي مستوى عرفتو البشرية يف جدذلا وحوارىا واستدالالت فبلسفتها 
صائص اإلذلية وحقائقها، ووظائف الربوبية وحكمائها، فعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر صلد القرآف يبُت خ

ودقائقها، والصفات اليت ينبغي أف يتصف اإللو هبا، مث ينفي ذلك كلو عن غَت هللا تبارؾ وتعاذل، 
ويثبتو لػو جل شأنو وحده ويبُت أنو وحده تبارؾ وتعاذل ادلتصف هبذه الصفات، اجلدير هبا، وأف ال 

إن ربكم هللا الذي خلق تصف بو، ومنها قولػو تعاذل أحد سواه ؽللك أاي منها، أو ؽلكن أف ي
السماوات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبو حثيثا والشمس 

ادعوا ربكم  والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال لـو اػبلق واألمر تبارك هللا رب العاؼبُت 
تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وال  تضرعا وخفية إنو ال وبب اؼبعتدين 

وىو الذي يرسل الرايح بشرا بُت يدي رضبتو حىت  وطمعا إن رضبة هللا قريب من احملسنُت 
إذا أقلت سحااب ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا بو اؼباء فأخرجنا بو من كل الثمرات كذلك لبرج 

إن ربكم هللا الذي خلق السماوات و تعاذل ( وقولػ57ػػػ  54)األعراؼ: اؼبوتى لعلكم تذكرون
واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنو ذلكم هللا 

إليو مرجعكم صبيعا وعد هللا حقا إنو يبدأ اػبلق مث يعيده ليجزي  ربكم فاعبدوه أفال تذكرون 
كفروا ؽبم شراب من ضبيم وعذاب أليم دبا كانوا الذين آمنوا وعملوا الصاغبات ابلقسط والذين  
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ىو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنُت  يكفرون 
ىو الذي ( 5ػػػ  3)يونس: واغبساب ما خلق هللا ذلك إال ابغبق يفصل اآلايت لقوم يعلمون

بريح طيبة وفرحوا هبا جاءهتا ريح يسَتكم يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم 
عاصف وجاءىم اؼبوج من كل مكان وظنوا أهنم أحيط هبم دعوا هللا ـبلصُت لـو الدين لئن أقبيتنا 

فلما أقباىم إذا ىم يبغون يف األرض بغَت اغبق ايأيها الناس  من ىذه لنكونن من الشاكرين 
 رجعكم فننبئكم دبا كنتم تعملونإمبا بغيكم على أنفسكم متاع اغبياة الدنيا مث إلينا م

قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن يبلك السمع واألبصار ومن ىبرج (22،23)يونس:
 اغبي من اؼبيت وىبرج اؼبيت من اغبي ومن يدبر األمر فسيقولون هللا فقل أفال تتقون 

كلمة ربك   كذلك حقت  فذلكم هللا ربكم اغبق فماذا بعد اغبق إال الضالل فأىن تصرفون 
قل ىل من شركائكم من يبدأ اػبلق مث يعيده قل هللا يبدأ  على الذين فسقوا أهنم ال يؤمنون 

وما يتبع أكثرىم إال ظنا إن الظن ال يغٍت من اغبق شيئا إن هللا  اػبلق مث يعيده فأىن تؤفكون 
ٍت فال أعبد الذين قل ايأيها الناس إن كنتم يف شك من دي( 36ػػػ  31)يونس: عليم دبا يفعلون

وأن أقم  تعبدون من دون هللا ولكن أعبد هللا الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من اؼبؤمنُت 
وال تدع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك  وجهك للدين حنيفا وال تكونن من اؼبشركُت 

 (.146ػػػ  144)يونس: فإن فعلت فإنك إذا من الظاؼبُت
ات هللا تعاذل يف االستدالؿ على التوحيد، ودعم قضيتو أبسلوبو ادلعجز ويوظف القرآف اجمليد صف

فهو يبُت الصفة ويثبتها، ويبُت تفردىا وواحديتو تعاذل ابالتصاؼ هبا، ويستدؿ هبا بعد ذلك كلو على 
وحدانيتو تعاذل يف ألوىيتو أو ربوبيتو أو هبما صبيعا، وقد غلعل تلك الصفات دبثابة العلة لؤللوىية أو 
الربوبية. ولذلك فإف القارئ ذلذه اآلايت أاي كاف مستواه ادلعريف سرعاف ما يدرؾ تفاىة وهتافت سائر 
االعتقادات عدا االعتقاد بوحدانية هللا تبارؾ وتعاذل يف ذاتو وصفاتو وأمسائو وأفعالو، وتوحده يف 

يد ىو احلقيقة األزلية ألوىيتو وربوبيتو وأمسائو وأفعالو. وآنذاؾ يظهر بوضوح شديد أف ذلك التوح
ومن الكربى اخلالدة، وأي شيء غَتىا دعوى متهافتة ال برىاف عليها يف أي مستوى من ادلستوايت 

 يدع مع هللا إؽبا آخر ال برىان لـو بو فإمبا حسابو عند ربو إنو ال يفلح الكافرون
 (.117)ادلؤمنوف:

بياف العلم واتصافو تعاذل ابلعلم يف ىذا اجملاؿ  ونورد ىنا على سبيل ادلثاؿ كيفية تناوؿ القرآف اجمليد
حبيث ال يستطيع متدبر اآلايت ادلتعلقة هبذه الصفة أف ؼلطر ببالو اذلبوط إذل مستوى قبوؿ ألوىية 
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إن أحد غَت هللا تعاذل فهو وحده تبارؾ وتعاذل الذي ال ؼلفى عليو شيء يف األرض وال يف السماء 
( وىو وحده الذي أحاط بكل 5)آؿ عمراف: رض وال يف السماءهللا ال ىبفى عليو شيء يف األ

شيء علما. وىو وحده الذي يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وىو وحده الذي يعلم الغيب 
والشهادة، ويعلم اخلبء يف السماوات واألرض. وىو وحده الذي يعلم ما يسروف وما يعلنوف وما 

نوف. وفيما يلي بعض اآلايت الكرؽلة اليت ربدثت عن علمو يبدوف وما يكتموف، وما ؼلفوف وما يعل
 تعاذل:
إن هللا ال ىبفى عليو شيء يف األرض وال يف السماء :(5)آؿ عمراف 
 وما تكون يف شأن وما تتلوا منو من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوًدا إذ

يف السماء وال أصغر من ذلك وال  تفيضون فيو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال
 (61)يونس: أكرب إال يف كتاب مبُت

إمبا إؽبكم هللا الذي ال إلو إال ىو وسع كل شيء علًما :(98)طو 
أمل تعلم أن هللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك على هللا يسَت 

 (74)األنبياء:
ونعامل الغيب والشهادة فتعاىل عما يشرك :(92)ادلؤمنوف 
قل أنزلو الذي يعلم السر يف السماوات واألرض إنو كان غفورًا رحيًما :(6)الفرقاف 
قل كفى ابهلل بيٍت وبينكم شهيًدا يعلم ما يف السماوات واألرض :(52)العنكبوت 
يعلم ما يلج يف األرض وما ىبرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها :(2)سبأ 
نكم عامل الغيب ال يعزب عنو مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وال أصغر من لتأتي

 (3)سبأ: ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبُت
إن هللا عامل غيب السماوات واألرض إنو عليم بذات الصدور :(38)فاطر 
وهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وهللا بكل شيء عليم :(16)احلجرات 
 هللا يعلم غيب السماوات واألرض وهللا بصَت دبا تعملونإن :(18)احلجرات 
 أمل ترى أن هللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون من قبوى ثالثة إال ىو رابعهم

وال طبسة إال ىو سادسهم وال أدىن من ذلك وال أكثر إال ىو معهم أين ما كانوا مث ينبئهم دبا 
 (7)اجملادلة: إن هللا بكل شيء عليم عملوا يوم القيامة

يعلم ما يف السماوات واألرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وهللا عليم بذات الصدور 
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 (4)التغابن:
عامل الغيب والشهادة العزيز اغبكيم :(18)التغابن 
وأن هللا قد أحاط بكل شيء علًما :(12)الطبلؽ 
احذروه واعلموا أن هللا غفور حليمواعلموا أن هللا يعلم ما يف أنفسكم ف :(235)البقرة 
أوال يعلمون أن هللا يعلم ما يسرون وما يعلنون :(77)البقرة 
 قل إن زبفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمو هللا ويعلم ما يف السماوات وما يف األرض وهللا

 (29)آؿ عمراف: على كل شيء قدير
إن هللا عليم بذات الصدور (119راف:)آؿ عم 
إنو عليم بذات الصدور : (43)األنفاؿ 
وىو هللا يف السماوات ويف األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون :(3)األنعاـ 
وهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون :(99)ادلائدة 
أن هللا يعلم ما يسرون وما يعلنون (23)النحل 
وإن ذبهر ابلقول فإنو يعلم السر وأخفى (7و:)ط 
وربك يعلم ما تكن صدورىم وما يعلنون :(69)القصص 
يعلم خائنة األعُت وما زبفي الصدور :(19)غافر 
ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس بو نفسو وكبن أقرب إليو من حبل الوريد :(16)ؽ 
وأان أعلم دبا أخفيتم وما أعلنتم :(1)ادلمتحنة 
علم ما تسرون وما تعلنون وهللا عليم بذات الصدوريعلم ما يف السماوات واألرض وي 

 (4)التغابن:
(أال يعلم من خلق وىو اللطيف 31وأسروا قولكم أو اجهروا بو إنو عليم بذات الصدور)
 (13،14)ادللك: اػببَت
وهللا دبا تعملون خبَت :(234)البقرة 
إن هللا دبا تعملون بصَت :(237)البقرة 
 تنفقوا فبا رببون وما تنفقوا من شيء فإن هللا بو عليملن تنالوا الرب حىت :(92)آؿ عمراف 
وما هللا بغافل عما تعملون :(99)آؿ عمراف 
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وهللا دبا تعملون خبَت :(184)آؿ عمراف 
وهللا خبَت دبا تعملون :( 153)آؿ عمراف 
وكان هللا عليًما حكيًما :(144)النساء 
وكان هللا دبا يعملون ؿبيطًا :(148)النساء 
وىو الذي يتوفاكم ابلليل ويعلم ما جرحتم ابلنهار :(64)األنعاـ 
ولكل درجات فبا عملوا وما ربك بغافل عما يعملون :(132)األنعاـ 
وإن هللا لسميع عليم :(42)األنفاؿ 
 وما تكون يف شأن وما تتلوا منو من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوًدا إذ

يضون فيو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال تف
 (61)يونس: أكرب إال يف كتاب مبُت

يعلم ما يسرون وما يعلنون إنو عليم بذات الصدور :(5)ىود 
وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها ويعلم مستقرىا ومستودعها كل يف كتاب مبُت 
 (6:)ىود
هللا يعلم ما ربمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عنده دبقدار  عامل

سواء منكم من أسر القول ومن جهر بو ومن ىو مستخف  الغيب والشهادة الكبَت اؼبتعايل
 (14-8)الرعد: ابلليل وسارب ابلنهار

يعلم ما بُت أيديهم وما خلفهم وال وبيطون بو علًما :(114)طو 
ريب يعلم القول يف السماء واألرض وىو السميع العليم :(4)األنبياء 
يعلم ما بُت أيديهم وما خلفهم وإىل هللا ترجع األمور :(76)احلج 
 أال إن هلل ما يف السماوات واألرض قد يعلم ما أنتم عليو ويوم يرجعون إليو فينبئهم دبا

 (64)النور: عملوا وهللا بكل شيء عليم
يعلم ما تصنعونوهللا  :(45)العنكبوت 
إن هللا يعلم ما يدعون من دونو من شيء وىو العزيز اغبكيم :(42)العنكبوت 
وهللا دبا تعملون خبَت :(14)احلديد 
 قد ظبع هللا قول اليت ذبادلك يف زوجها وتشتكي إىل هللا وهللا يسمع رباوركما إن هللا ظبيع
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 (1)اجملادلة: بصَت
م أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفو وثلثوإن ربك يعل :(24)ادلزمل 
 يعلم ما بُت أيديهم وما خلفهم وال وبيطون بشيء من علمو إال دبا شاء وسع كرسيو

 (255)البقرة: السماوات واألرض وال يئوده حفظهما وىو العلي العظيم
 ما تسقط من ورقة إال وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو ويعلم ما يف الرب والبحر و

 (59)األنعاـ: يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال ايبس إال يف كتاب مبُت
قل هللا أعلم دبا لبثوا لـو غيب السماوات واألرض :(26)الكهف 
وهللا أنزل من السماء ماًء فأحيا بو األرض بعد موهتا إن يف ذلك آليًة لقوم يسمعون 

 (65)النحل:
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب إن هللا 

 (34)لقماف:غًدا وما تدري نفس أبي أرض سبوت إن هللا عليم خبَت
 إليو يرد علم الساعة وما زبرج من شبرات من أكمامها وما ربمل من أنثى وال تضع إال
 (47)فصلت: بعلمو
يبو أحًداعامل الغيب فال يظهر على غ  إال من ارتضى من رسول فإنو يسلك من بُت

 (26،27)اجلن: يديو ومن خلفو رصًدا
ويقولون لوال أنزل عليو آية من ربو فقل إمبا الغيب هلل فانتظروا إين معكم من اؼبنتظرين 

 (24)يونس:
ل وهلل غيب السماوات واألرض وإليو يرجع األمر كلو فاعبده وتوكل عليو وما ربك بغاف

 (123)ىود: عما تعملون
  وهلل غيب السماوات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو ىو أقرب إن هللا على

 (77)النحل: كل شيء قدير
ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة إن هللا ظبيع بصَت :(28)لقماف 
وما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبُت :(77)النمل 

ذه اآلايت الكرؽلة قد شرحت لنا ىذه الصفة من الصفات اإلذلية العلم شرحا معجزا، وال إف ى
شك حبيث لو اجتمع علماء األرض كلهم على بياف حقيقة علم هللا تعاذل وأنواعو ومتعلقاتو، وكيفية 
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تعلقو بتلك ادلتعلقات على اختبلفها دلا أمكن أف أيتوا بعشر معشار ما جاءت بو ىذه اآلايت 
 لكرؽلات.ا

لقد تناوؿ القرآف اجمليد سائر الصفات اإلذلية هبذا الشكل ادلعجز الشامل من أشكاؿ التناوؿ 
فليت علماء التوحيد عرضوا لسائر قضاايه وفقا ذلدي القرآف اجمليد وأسلوبو احلكيم ادلعجز ىذا، إذف 

على األمة من الفنت  لوفروا على األمة نفائس األوقات واألعمار اليت فنيت بذلك اجلدؿ الذي جر
واالختبلفات والصراعات وعوامل التمزؽ الويبلت، وأدى هبا إذل ذلك الدرؾ اذلابط الذي تًتدى فيو 

.  اليـو
إف ىذه اآلايت البينات قد جاءت دبا ال ػلتاج الناس معو إذل سواه، دوف أف تثَت تلك األسئلة 

)ىل علم هللا تعالىمخلوؽ وىل ىو ذاتو  الفجة اليت شغلت جحافل من علماء األمة قروان طواال ضلو
أو غَته، وىل ىو عُت القدرة أو مباين ذلا، وىل ىو عرض أو جسم؟( وغَت ذلك من أسئلة 
وتساؤالت دل يبق القرآف اجمليد ذلا أي مسوغ لو اكتفى الناس يف رلاؿ العقيدة بو، وزبلوا عما سواه، 

وا ىذا القرآف مهجورا. وصاغوا علما مسوه لكن الكثَتين جلأوا إذل كل شيء وأي شيء، بل ازبذ
توحيدا وعقيدة وكبلما وأصوؿ دين ما زاد الناس إال حَتة وبلبلة، وادلستعرض دلا كتبوه يف ىذا اجملاؿ 
غلد العجب العجاب، فقد استمرت تلك األساليب اجلافة ادلشوبة ابدلناىج الكبلمية واألساليب 

ُت كتب الشيخ دمحم عبده كتابو )رسالة التوحيد( اليت اعتربت ادلنطقية مسيطرة حىت أوائل ىذا القرف ح
ذبديدا حقيقيا يف بناء علم التوحيد وعرضو، ومع ذلك فإننا ال نستطيع أف نسلم أبف )رسالة التوحيد( 
قد أعادت األمر إذل نصابو وكرست التوحيد كما جاء القرآف الكرًن بو، وإين انقل لك ما أورده 

لتو عن صفة العلم ابلذات ليكوف ابإلمكاف مبلحظة الفروؽ اذلائلة بُت عرض الشيخ اإلماـ يف رسا
القرآف ذلذه الصفة، وعرض ذبديدي إصبلحي ىادؼ جاء بقلم شخصية علمية رلددة، ومع ذلك دل 
يسلم من تصلب تلك ادلصطلحات وجفاؼ تلك العبارات اليت حفلت هبا كتاابت ادلتكلمُت، يقوؿ 

 األستاذ اإلماـ:
وشلا غلب لػو صفة العلم، ويراد بو انكشاؼ شيء من تثبت لػو تلك الصفة، أي مصدر العلم 

ذلك االنكشاؼ منو؛ ألف العلم من الصفات الوجودية اليت تعد كماال يف الوجود، وؽلكن أف تكوف 
 للواجب، وكل ما كاف كذلك وجب أف يثبت لػو، فواجب الوجود عادل.

ادلوجودات ادلمكنة، ومن ادلمكنات من ىو عادل، فلو دل يكن  مث البداىة قاضية أبف العلم كماؿ يف
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الواجب عادلا لكاف يف ادلوجدات ادلمكنة ما ىو اكمل من ادلوجود الواجب، وىو زلاؿ. مث ىو واىب 
 العلم يف عادل اإلمكاف، وال يعقل أف مصدر العلم يفقده.

ده عن ادلوجودات، فبل يتصور على الواجب من لواـز وجوده كما ترى فيعلو على العلـو علو وجو 
يف العلـو ما ىو أعلى منو، فيكوف زليطا بكل ما ؽلكن علمو، وإال تصور العقل علما أمشل وىو إظلا 

 يكوف لوجود أكمل وىو زلاؿ.
ما ىو الـز لوجود الواجب يفٌت بفنائو ويبقى ببقائو، وعلم الواجب من لواـز وجوده، فبل يفتقر 

و أزرل أبدي غٍت عن اآلالت وجوالت الفكر، وأفاعيل النظر، فيخالف إذل شيء ما وراء ذاتو، فه
علـو ادلمكنات ابلضرورة. ما يوجد من ادلمكنات فهو مرافق دلا انكشف بذلك العلم وإال دل يكن 

 علما.
من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاىده يف نظاـ ادلمكنات من اإلحكاـ واإلتقاف ووضع كل 

ل شلكن دبا ػلتاج إليو يف وجوده وبقائو، وذلك ظاىر جللي النظر شلا يشاىد شيء يف موضعو، وقرف ك
يف األعياف، كبَتىا وصغَتىا، علويها وسفليها، ىذه الروابط بُت الكواكب، والنسب الثابتة بينها، 
وتقدير حركاهتا على قاعدة تكفل ذلا البقاء على الوضع الذي قدر ذلا، وإلزاـ كل كوكب دبدار لو 

و الختل نظاـ عادلو أو العادل أبسره، وغَت ذلك شلا فصل يف علـو اذليئة الفلكية، كل ذلك خرج عن
 (1)يشهد بعلم صانعو وحكمة مدبره. 

 اغبياة: جوانب ـبتلف على التوحيد انعكاسات
إف التوحيد كما بُت القرآف حقائقو عنواف الدين وجوىره، فإذا كاف الدين عقيدة وشريعة وسلوكا، 

يد يف عرض القرآف لػو يتضمن ذلك كلو ويستلزمو ويقتضيو ويستدعيو كما رأينا. فقد رأينا فإف التوح
كيف أف القرآف الكرًن يعرض اإلؽلاف، كما لو كاف شجرة ابسقة جذرىا التوحيد، بكل ما يتصل بو 
بشكل مباشر، وجذعها وساقها اإلقرار واالعًتاؼ بذلك بكل وسائل اإلقرار واالعًتاؼ واإلعبلف 

 دلبلئمة ، وأغصاهنا وشبارىا األعماؿ والسلوؾ.ا
وبقطع النظر عن موقف أىل الكبلـ والفلسفة واحلكمة وفقهاء اللغة وأقواذلم ادلختلفة يف ىذا 

                                                 

 .42ػػػ  44راجع رسالة التوحيد، للشيخ دمحم عبده، طبعة دار الشروؽ، ص  (1)
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ادلفهـو الشرعي وغَته، فإف ادلصطلحات والكلمات اليت استعملها الشارع قد قاـ بعملية تفريغ 
وتعاذل وضعها فيها، وتضمينها يف تلك ادلصطلحات، لتصبح وشحن ذلا ابدلعاين اليت أراد هللا سبحانو 

مفاىيم شرعية زبضع لسياقات لغة الشارع وطبيعتها، وتعرب عن مراده تبارؾ وتعاذل، وحُت تصبح 
حقيقة شرعية ينبغي أف تكوف األولوية يف معانيها للمعاين الشرعية، ال اللغوية اليت نقلت عنها، وال 

ا أىل االصطبلحات فالقرآف ىو احلكم يف ربديد معاين ادلفاىيم للوضعية اليت يتواضع عليه
وادلصطلحات اليت ترد يف لغة الشارع احلكيم، وكذلك السنة النبوية ادلبينة لػو، حيث تعزز تلك ادلعاين 

 وظهورا؛ ولذلك كاف من خصائص ىذا القرآف البارزة أنو يفسر بعضو بعضا.  ءوتزيدىا جبل
إن الذين آمنوا وعملوا الصاغبات ذكر اإلؽلاف منفصبل عن العمل ويف لغة القرآف قل أف ي

 إن الذين آمنوا وعملوا الصاغبات ؽبم أجر غَت فبنون( 7)البينة: أولئك ىم خَت الربية
إمبا اؼبؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسولو مث مل يراتبوا وجاىدوا أبمواؽبم وأنفسهم يف ( 8)فصلت:

من عمل صاغبا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن ( 15)احلجرات: ادقونسبيل هللا أولئك ىم الص
 (97)النحل: فلنحيينو حياة طيبة ولنجزينهم أجرىم أبحسن ما كانوا يعملون

 والعصر  إن اإلنسان لفي خسر  إال الذين آمنوا وعملوا الصاغبات وتواصوا ابغبق
 (.3ػػػ  1)العصر: وتواصوا ابلصرب

الكرًن تربط هبذا الشكل ادلعجز الدقيق بُت اإلؽلاف والعمل، عرب سور وتستمر آايت الكتاب 
القرآف كلها حبيث ال يستطيع ادلتدبر آلايت الكتاب الكرًن أف يتصور أف اإلؽلاف أو التوحيد ؽلكن أف 
يوجدا منفصلُت عن العمل، أو ؽلكن أف يكوان بسيطُت منعزلُت ال ينعكساف على شيء، وأنو يكفي 

يف القلب للحصوؿ على مسمى اإلؽلاف، أو على االتصاؼ بو، وضبل لقب مؤمن أو استقرارعلا 
فال وربك ال يؤمنون حىت وبكموك موحد، ولذلك أقسم سبحانو وتعاذل على ذلك، إذ قاؿ تعاذل 

(. 65)النساء: فيما شجر بينهم مث ال هبدوا يف أنفسهم حرجا فبا قضيت ويسلموا تسليما
 تنفيذه فعل. فكيف ينعكس التوحيد على جوانب احلياة كلها؟والتحكيم فعل، وقبولو و 

إف )العقيدة والتوحيد يف موضع القلب منها( شبرهتا األساسية معرفة وعمل، وادلعرفة والعمل سبثبلف 
 ضوابط لتصرفات اإلنساف ينطبع هبا سلوكو العملي، يف جوانب احلياة كلها الفردية واألسرية والعامة. 

اجمليد يف قضية زايدة اإلؽلاف ونقصانو، اليت جعل ادلتكلموف منها مسألة طويلة  وىنا ػلسم القرآف
الذيل، أنفقت يف ربريرىا واحلوار فيها وحوذلا آالؼ الصفحات من كتب علم الكبلـ. قاؿ تعاذل 



 39 

والذين اىتدوا زادىم ىدى وآاتىم تقواىم :( 17)دمحمويزيد هللا الذين اىتدوا ىدى :( 76)مرًن
لذي أنزل السكينة يف قلوب اؼبؤمنُت ليزدادوا إيباان مع إيباهنمىو ا :(4)الفتح إهنم فتية آمنوا

 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيباان( 13)الكهف: برهبم وزدانىم ىدى
 (.124)التوبة: فأما الذين آمنوا فزادهتم إيباان وىم يستبشرون( 31)ادلدثر:

إلؽلاف القرآين مفهـو متميز ومركب، يشمل ادلعرفة والتصديق القليب واإلقرار اللساين ولوال أف ا
والعمل أبنواعو دلا عد قاببل للزايدة والنقصاف، يزيد ابلطاعات، وينقص ابدلعاصي وادلخالفات. وىذا 

ومة القيم االرتباط الوثيق بُت التوحيد والعمل ىو الذي يعطي التوحيد ابعتباره واسطة العقد يف منظ
العليا احلاكمة القرآنية القدرة اذلائلة وادلرونة التامة يف تقييم الفعل اإلنساين أاي كاف تقييما دقيقا، إذل 
جانب القيمتُت األخريُت: التزكية والعمراف، بل يستطيع التوحيد منفردا أف ينعكس على ذلك بشكل 

ها ما ػلتاج إذل نظر ليدرؾ ذلك فيو، ومنها دقيق، فمن األفعاؿ ما تدرؾ منافاتو للتوحيد بداىة، ومن
 ما ال تدرؾ منافاتو للتوحيد إال بنظر دقيق ال ؽلارسو إال القادروف على ذلك.
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 التوحيد ذبليات

 اؼبعرفة: على ذبليو
إف التوحيد من أىم احملركات ادلوضوعية ادلؤثرة يف اذباه وإفراز الدواعي والقوى احملركة للمعرفة 

وتفسَت الغامض وادلبهم منها، واإلجابة عن أسئلة )ما ىو؟( )أي شيء ىو؟( وماذا؟  وربديد مضموهنا
 وكيف؟ ودلاذا؟ بل وربديد ما ؽلكن التساؤؿ عنو وما ال ؽلكن أو ال ػلسن السؤاؿ عنو.

فالتوحيد ؽلثل حجر الزاوية يف تكوين وبناء الرؤية الكلية عن الكوف واحلياة واإلنساف، والتوحيد 
وأبعاد الدور اإلنساين يف الكوف واحلياة. ويف الوقت نفسو ػلقق قدرة كبَتة على صياغة يوضح حدود 

ادلفاىيم الضرورية لبناء فاعلية اإلنساف، وتشكيل دافعية العمراف والتسامي فيو، وإغلاد ادلنطلقات 
 ادلعرفية والثقافية السليمة لدى اإلنساف.

ية ما زالت تتخبط يف مواقفها من معظم القضااي إف الفلسفات البشرية ومصادر ادلعرفة اإلنسان
األساسية، مثل حقيقة اإلنساف ومكانتو ودوره يف احلياة، وعبلقتو ابلطبيعة، وحقيقة احلياة، وحقيقة 
ادلوت، والتاريخ، والصَتورة، والزمن، وعبلقة اخلالق ابدلخلوؽ، واحلق والباطل، وغَتىا من األمور اليت 

فيها أىم ادلعايَت اليت يزف اإلنساف هبا نشاطو النظري والعملي، وعليها يقيم تشكل الرؤية التوحيدية 
موازين التفسَت والتقوًن لكل ما حولو، ويبٍت على أساسها عبلقاتو ابلواقع االجتماعي جبوانبو 
ادلختلفة. ولذلك فإف وصوؿ البشرية إذل منهج معريف سليم تعززه وتتظافر معو ظلاذج معرفية تتصل 

من نظاـ معريف كامل، أمر يف غاية األعلية فإنو ال ؽلنح اإلنساف القدرة على إدراؾ وفهم ما  وتنبثق
حولو واإلجابة عن )األسئلة الكلية النهائية(، وتفسَت سائر ما يعرض لػو يف احلياة، ويفتح أمامو سائر 

 تلك األمور وسواىا.اآلفاؽ ادلعرفية مثل )التوحيد(. فالتوحيد ىو ادلفتاح الذي يفتح مغاليق سائر 
لقد ذباذبت اإلنساف يف عصور سلتلفة نظرايت معرفة متنوعة، توزعت مواقف البشرية بينها، 
وتنوعت وفقا ذلا مواقفهم من ادلعرفة وقضاايىا ومصادرىا، وكيفية الوصوؿ إليها، وآلة ادلعرفة لدى 

بوا مذاىب سلتلفة يف وحدة العقل اإلنساف، أىي العقل أـ القلب أـ النفس؟، والقائلوف أبهنا العقل ذى
اإلنساين وتعدده، أو تعدد مستوايتو إذل: العقل اذليوالين، والعقل ابدللكة، والعقل ابلفعل، والعقل 



 40 

وغَتعلا، متأثرين دبن مساه الفخر الرازي يف   (2)والرازي  (1)ادلستفاد، كما ذىب إذل ذلك ابن سينا
 .(3)كمة وادلنطق( ابإلماـ أفبلطوفكتابيو )ادلطالب العالية( و)ادللخص يف احل

أما التوحيد فيحصر مصادر ادلعرفة دبصدرين اثنُت ال اثلث ذلما علا: الوحي والوجود، والعقل 
بينهما وسيلة وأداة معرفة واستنباط وحدس وإدراؾ، بل وتوليد ألبعاد أخرى يف الوقت ذاتو. ويف 

: مسعيات، ينحصر مصدر معرفتها ابلسمع والنقل؛ وال بد من الوقت نفسو يصنف التوحيد ادلعرفة إذل
 تلقيها بطريق صحيح، وإذل ذبريبيات، وطبيعيات، ضرورية أو كسبية، إذل غَت ذلك من تفاصيل.

والسمعيات ىي ادلصدر الوحيد لسائر األمور الغيبية، فبل داعي ألف ينفق اإلنساف النسيب  
العقلي، بعد ثبوت الدليل السمعي بو لديو وإؽلانو بو، إال  احملدود أي شيء من عمره القصَت وجهده

يف تلقي تلك ادلعلومات كاملة من الدليل السمعي. أما ما عدا ذلك من أنواع ادلعرفة فكلها شلكنة 
ومتاحة ولدى اإلنساف االستعداد واآلالت القادرة على الوصوؿ إليها ابلتعلم ومراكمة ذلك ابألقبلـ . 

س تذكر معلومات سابقة أودعت يف النفس قبل اتصاذلا ابجلسم كما يذىب إذل و)التعلم( ىنا لي
وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال ألف التوحيد علمنا أننا ولدان ال نعلم شيئا  (4)ذلك أفبلطوف 

( كما علمنا أف 78)النحل: تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون
 هللا تعاذلمصدر العلم ىو 

وعلم آدم األظباء كلها مث عرضهم على اؼبالئكة فقال أنبئوين أبظباء ىؤالء إن كنتم صادقُت 
وما أوتيتم من العلم إال (. وأف العلم ضروري أو كسيب أو عرفاين إظلا ىو عطاء هللا 31)البقرة:

  شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من أبسكم فهل أنتم( 85)اإلسراء: قليال
(. 114)طو: وقل رب زدين علما( 65)الكهف: وعلمناه من لدان علما( 84)األنبياء:

وحُت يؤمن اإلنساف هبذا لن يستطيع الباطل ادلرتدي لبوس العلم أف يصل إذل عقلو أو قلبو فيخبتا لػو 
                                                 

 وما بعدىا. 199راجع )يف النفس والعقل( د. زلمود قاسم، ص ( 1) 
 (، وفخر الدين الرازي وآراؤه الكبلمية213(، ولوامع البينات )24/89التفسَت الكبَت)( 2) 

(494.) 
 (.546( وفخر الدين الرازي وآراؤه الكبلمية )74(، وادللخص يف احلكمة وادلنطق )ب/2/268ادلطالب العالية )( 3) 
 (.1/375،376)على ما نقلو الرازي عنو يف ادلباحث ادلشرقية ( 4)
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 برىاف، ودل ينػزؿ هللا عن طريق العلم، فبل رلاؿ للزيف والباطل واخلرافة والشعوذة، وماال دليل عليو وال
بو سلطاان أف ػلتل أي موقع يف ذىن اإلنساف ادلوحد وعقلو مع كونو ابطبل وزيفا وخرافة؛ فالتوحيد 
عاصم لئلنساف من ذلك ومن كل ما ال يغٍت من احلق شيئا. وبذلك يرتبط اإلنساف ابحلق واحلقيقة 

 والعلم والربىاف وما يوصل إليهما.
إمبا ىبشى سيلة للتقوى واالرتباط ابهلل تعاذل مصدر كل علم وخَت ومعرفة والتوحيد غلعل العلم و 

( فبل يستطيع الغرور ابدلعرفة والعلم أف يستورل على قلب ادلوحد 28)اإلسراء: هللا من عباده العلماء
 إمبا أوتيتو على علم عنديأو عقلو أو كليهما، فما يقوؿ ادلؤمن ادلوحد تلك ادلقالة الفاجرة 

 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم اغبكيم( بل يقوؿ دائما 78قصص:)ال
(، وبذلك يوصل التوحيد علم اإلنساف ابإلنسانية كلها ال يف حاضره وحده، وما ىو 32)البقرة:

متداوؿ فيو، بل يفتح أمامو آفاقا شلتدة يف ادلاضي إذل عهد آدـ أيب البشر ليجعل كل ما توصلت 
ية إليو من علـو ومعارؼ، ودونتو أبقبلمها إراث لػو فيو نصيب، ويف الوقت نفسو يفتح أمامو آفاؽ البشر 

ادلستقبل، ليطل عليها دوف إحساس ابلنهاايت اليت يشعر هبا اآلخروف، فيتوقفوف عند هناايت فلسفية 
كما يف فلسفات   زلددة موعلة ؽلكن أف تؤدي إذل توقف حركة العلم، واحليلولة دوف انطبلقو ادلستمر

(End.والنهاايت ) 
كما أف ادلوحد لن يسخر العلم إال فيما يرضيو تعاذل وينفع الناس فبل رلاؿ لتسخَت العلم لبناء 
أسلحة الدمار الشامل أو غَت الشامل، وال رلاؿ لتسخَت العلم ومنجزاتو إلفساد احلياة، وإعبلء شأف 

واحلياة واألحياء وخيانة واجب االستخبلؼ ومهاـ الفساد واإلمث فيها، وتدمَت البيئة واإلنساف 
 . (1)العمراف. والعلم وادلعرفة عند ادلوحد يقتضياف العمل الصاحل، فادلوحد يستعيذ ابهلل من علم ال ينفع

والتوحيد قبل ذلك وبعده يبٍت لئلنساف ادلنهج العلمي، والنظاـ ادلعريف، وػلدد لػو كل ما يتعلق 
بوظائف العلم وادلعرفة يف  ءوالنموذج، وفلسفة ادلعرفة واترؼلها وتصنيفها، وانتها ابدلعرفة، بدءا ابدلنهج

، (2)حياة اإلنساف واجملتمع. فهو نظرة عامة إذل الواقع واحلقيقة والعادل والزماف وادلكاف والتاريخ البشري 
ائر احلضارات لذلك استطاع التوحيد أف ؽلنح )العمراف والتمدف( اإلسبلمي ىوية خاصة ميزهتا عن س

                                                 

 ىػ.1417، 1، ط15الصدر )موجز يف أصوؿ الدين( ص دمحم ابقر راجع مقدمة الشيخ عبد اجلبار الرفاعي لكتاب الشهيد ( 1)
 راجع اطلس احلضارة اإلسبلمية، إمساعيل الفاروقي، الفصل الرابع.( 2)
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اإلنسانية السابقة والبلحقة، وجعلت من مكوانت العمراف والتمدف كياان قائما يسمى )األمة الوسط 
 أو القطب أو خَت أمة(.

لقد استطاع التوحيد أف ػلسم ذلك اجلدؿ الذي سبرغت البشرية فيو وال تزاؿ، حوؿ حقيقة العادل 
هما، وال يزاؿ ىذا التخبط مصدرا ومنبعا لكثَت من وحقيقة اخلالق، والوصوؿ إذل طبيعة العبلقة بين

الشر وادلصائب والصراعات واحلروب، ونظرات االستعبلء والدونية بُت الشعوب. فاذلندوسية وبعض 
االذباىات الغنوصية ادلتدرعة ابلتصوؼ ترى ذوابف العادل وارباده يف احلقيقة اإلذلية اليت تعد احلقيقة 

عداىا وىم، وال وجود حقيقي لػو، وأما قدامى ادلصريُت فقد كانوا  الوحيدة يف الوجود، وكل ما
يذىبوف إذل فكرة ذوابف الوجود اإلذلي يف الطبيعة والعادل فاإللو عندىم يتجلى يف الفرعوف، ويف األهنار 
اليت ذبلب اخلصب واحلياة، ويف الشمس اليت تعطي احلرارة والضياء، ويف العشب األخضر الطالع يف 

 األرض.
أما اإلغريق والروماف فمع اشًتاكهم مع الفراعنة يف أصل ذلك ادلعتقد، لكنهم يذىبوف إذل أف أي 
شخص عظيم أو مظهر من مظاىر الطبيعة يتعاظم ؽلكن أف يوضع فوؽ الطبيعة، وأف يضفي عليها 

 مسات التأليو دوف انفصاؿ عن الطبيعة، فهو متصل يف حقيقتو منفصل من حيث امتيازه.
ت ادلسيحية بذلك الًتاث اإلغريقي والروماين فتجاىلت التوحيد الذي كاف جوىر رسالة وقد أتثر 

 .(1)السيد ادلسيح، وقبلت فكرة ذبسد الرب يف ادلسيح، مث تقبلت فكرة أتليو ادلسيح نفسو
واليهودية وإف كانت أقل اضطرااب من اإلغريق والفراعنة والنصارى يف ىذا اجملاؿ، لكنها بعد 

بلي وإعادة عزرا كتابة التوراة بعد أف ضاعت التوراة السابقة وسائر الًتاث اليهودي ادلدوف السيب البا
ضمت إذل توراة عزرا كل ما يف ملحمة كلكامش البابلية من تراث وثٍت ورؤى مضطربة حوؿ هللا 

 .(2)واإلنساف والكوف واحلياة وادلوت وسواىا. فلم تعد زبتلف عن الرؤى الوثنية األخرى
ة أوراب وأمريكا ادلعاصرة تدعى حبضارة اجلودو كرستياف اليهودية ادلسيحية، قد ورثت كل وحضار 

ذلك الًتاث الوثٍت ادلريض، وعلقت هبا مشكبلتو وتغلغلت فيها أمراضو، ودل تستطع الفلسفة أف تغٍت 
للوصوؿ  عنها شيئا أو ربررىا شلا علق هبا من اوضار، وإف قاؿ ادلتفلسفوف: إف الفلسفة أقصر الطرؽ

                                                 

 بعة العربية.راجع أطلس احلضارة اإلسبلمية، إمساعيل الفاروقي، الفصل الرابع من الط( 1)
 راجع ملحمة )كلكامش(.( 2)
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إذل احلقيقة، لكنهم بعد حبث يف دروهبا غَت قليل، أدركوا قصورىا ونقصها ودل ؼلفوا خيبة أملهم فيها؛ 
فهذا )وؿ ديورانت( الفيلسوؼ األمريكي ادلشهور ػػػ صاحب كتاب )قصة احلضارة( )ومباىج الفلسفة 

 أو قصور الفلسفة( يقوؿ يف كتابو األخَت )مباىج الفلسفة(:
لعادل؟ ما مادتو وما صورتو وىيكلو ؟ وما مواده األوذل وقوانينو؟ ما ادلادة يف كيفها ما طبيعة ا

الباطن، ويف وجودىا الغامض؟ أىو على الدواـ متميز عن ادلادة وذو سلطاف عليها، أـ ىو أحد 
 مشتقات ادلادة وعبد ذلا؟ أيكوف كبل العادلُت: اخلارجي الذي ندركو ابحلس، والباطٍت الذي ضلسو يف

الشعور، عرضة لقوانُت ميكانيكية أو حتمية، أـ شبة يف ادلادة أو يف العقل، أو يف كليهما عنصر من 
االتفاؽ والتلقائية واحلرية؟ ىذه أسئلة يسأذلا قلة من الناس، وغليب عنها صبيع الناس. وىي منابع 

 نظاـ متماسك من فلسفاتنا األخَتة، اليت غلب أف يعتمد عليها يف هناية األمر كل شيء آخر، يف
 الفكر. إننا نؤثر معرفة اإلجاابت عن ىذه األسئلة عن امتبلؾ سائر خَتات األرض.

ولنسلم أنفسنا يف احلاؿ إلخفاؽ ال مناص منو؛ ألف ىذا الباب من الفلسفة ػلتاج يف إتقانو إذل  
نو ليس من ادلعقوؿ أف معركة كاملة ومناسبة ابلرايضيات والفلك والطبيعة والكيمياء وعلم احلياة، بل أل

تتوقع من اجلزء أف يفهم الكل. فهذه النظرة الكلية ستبعد عن فكران صبيع الفخاخ وادلفاتن. ويكفي 
أف أنخذ أنفسنا بقليل من التواضع وشيء من األمانة، لنتأكد من أف احلياة والعادل يف غاية التعقيد 

الظن أف أكثر نظرايتنا تبجيبل قد يكوف والدقة، حبيث يصعب على عقولنا احلسية إدراكها، واكرب 
موضع السخرية واألسف عند اآلذلة العلمية بكل شيء. فكل ما نستطيع أف نفعلو ىو أف نفخر 
ابكتشاؼ مهاوي جهلنا! وكلما كثر علمنا قلت معرفتنا، ألف كل خطوة نتقدمها تكشف عن 

أللكًتوف وااللكًتوف عن غوامض جديدة، وشكوؾ جديدة فاجلزيء يتكشف عن الذرة والذرة عن ا
، سائر مقوالتنا وقوانينا وينطوي عليها. والتعليم ذبديد يف العقائد وتقدـ  الكوانتـو ويتحدى الكوانتـو
يف الشك. وآالتنا كما نرى مرتبطة ابلشك وحواسنا ابلعقل، ومن خبلؿ ىذا الضباب غلب علينا ضلن 

 .(1)الزغب على ادلاء أف نفهم البحر
ف وكربايءه جعلو ػلاوؿ حل أو معاجلة ما مساه األقدموف ابلعقدة الكربى، ويسميو إف غرور اإلنسا

ادلعاصروف األسئلة النهائية، ليصنع عادل غيبو بنفسو فبل ػلتاج اذل إلو خارج ذاتو، ويكوف لػو القدرة أف 
                                                 

 .62، 61راجع قصة احلضارة، وؿ ديورانت، الطبعة العربية، ص ( 1)
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 إذا يقتحم عادل غيبو ادلصنوع مىت شاء وكيف شاء، ومع أنو كاف يؤوب دائما ابخليبة والفشل إال
أسعفو الوحي، لكنو دل يتوقف عن احملاولة، مرة بطريق الفلسفة وأخرى بطريق العلم، وأخرى بطرؽ 
اخلرافة والشعوذة، ورغم فشلو ادلتكرر إال أنو دل يستسلم، ودل يدرؾ أف ما يفعلو ال طائل ربتو؛ ألنو 

سبة، أو أبدوات غَت زلاولة للكشف عن أمور يف غاية األعلية واخلطورة بدوف أدوات ووسائل منا
مناسبة ال تصلح الرتياد ىذه اآلفاؽ فضبل عن الكشف عنها. إف قضااي الغيب ادلطلق ال يستطيع 
العقل النسيب الوصوؿ إليها أبدواتو واإلدلاـ بوسائلو، وال بد من تلقي حقائقها من اخلالق تبارؾ 

ال يظهر على غيبو أحدا إال  وتعاذل، فهو الذي أحاط بكل شيء علما، وىو عادل الغيب والشهادة،
 من ارتضى من رسوؿ.

قد يكوف ادلفكر الغريب معذورا يف جلوئو إذل العقل اإلنساين والعلم البشري والفلسفة اآلدمية، فهو 
قد عاىن من الكنيسة ما عاىن، فقد يكوف لػو احلق أف يشرد ويهرب ويتمرد ويرفض ادلصدر السمعي 

ليت ارتبطت هنضتو هبروبو منها، وما خرج من الظلمات اليت وضعتو الذي ؼلشى أف يرده إذل الكنيسة ا
فيها إذل التنوير إال ابلتمرد عليها، ولكن ما عذر ىؤالء ادلسلمُت وقد جاءهتم بيضاء نقية، أف يلبسوا 

 إؽلاهنم بظلم، أو يفضلوا التيو على اذلدى، والعمى على اإلبصار؟
يُت عن )التصورات اجلاىلية ادلستندة إذل اجلهل )وجولياف ماكسلي( يتحدث خببث ودىاء شيطان

واخلرافة( ويوازف بينها وبُت العلم، ليبُت أف تلك التصورات اليت يسميها خببث دينية ال حاجة ذلا يف 
زمن العلم ويعمم )ىاكسلي( بدىاء شيطاين صفة اخلرافة على الدين كلو؛ ليعلن ضرورة االستغناء 

 يف كتابو )اإلنساف يف العادل احلديث( بعنواف )الدين كمسألة ابلعلم عن الدين كلو فيفرد فصبل
 (1)موضوعية( جاء فيو: 

ىل يستطيع العلم أف يلقي ضوءا على األزمة احلالية يف الدين، وعلى حلها ادلمكن يف ادلستقبل؟ 
تطيع من واحلالة اخلاصة اليت تواجو الدين يف ادلدنية الغربية ىي: أف االعتقاد يف هللا أدى كل ما يس

فائدة، وليس يف وسعو أف يفعل أكثر من ذلك. واإلنساف خلق القوى اخلارقة للطبيعة ليلقي عليها 
عبء ما ال يستطيع فهمو، فاعتقد اإلنساف البدائي يف السحر، مث يف األرواح الشخصية، مث انتقل 

ة انتهى التطور. وادلرحلة من األرواح إذل آذلة كثَتة، ومن اآلذلة الكثَتة إذل إلو واحد، وبعبارة بسيط
                                                 

 اإلنساف يف العادل احلديث، ترصبة حسن خطاب، القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، سلسلة األلف كتاب.( 1)
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اخلاصة اليت هتمنا يف ىذا التطور ىي مرحلة اآلذلة، ولقد كانت اآلذلة يف عصر ما من حضارتنا الغربية 
 زبيبلت ضرورية وفروضا انفعة تساعد على احلياة.

إال أف اآلذلة ليست ضرورية أو مفيدة إال يف إحدى مراحل التطور، ولكي يكوف لآلذلة قيمة عند 
ساف، ال بد من ثبلثة أشياء: غلب أف تبقي كوارث العادل اخلارجي غَت مفهومة، وإال ؽلكن منعها اإلن

حىت تكوف مزعجة للغاية، أو أف تكوف قسوة احلياة العامة وعجزىا حبيث ػلوالف دوف تصديق أف يف 
ف يهيئ من الوسائل اإلمكاف ربسُت العادل. وعندئذ يستطيع اإللو ػػػ وال تستطيع احلياة االجتماعية ػػػ أ

ما يلـز إلصبلح احلاؿ. وغلب أف يظل االعتقاد يف السحر ساراي حىت ولو يف صورة مهذبة. وغلب 
أف يكوف اإلنساف يف حالة عقلية غَت متقدمة، حىت يستطيع تشخيص القوى البلشعورية لضمَته 

 الشعوري وقواه البلشعورية كأهنا كائنات بعيدة عنو.
، وادلنطق وعلم النفس إذل طور أصبح فيو اإللو فرضا عدًن الفائدة، ولقد أوصلنا تقدـ الع لـو

وطردتو العلـو الطبيعية من عقولنا حىت اختفى كحاكم مدبر للكوف، وأصبح رلرد )أوؿ سبب( أو 
أساسا عاما غامضا. ولقد أدت زايدة ادلعرفة إذل إدراؾ أف السحر عقيدة ابطلة، واف منع الكوارث ال 

علم، واف الطقوس الدينية اليت تصحب تقدًن القرابُت وصبلة االستغفار عدؽلة ادلعٌت، يتحقق إال ابل
وأف ربليل العقل البشري وما كشفو عن قدراتو على رسم اخلطط وإشباع الرغبات وما كشفو عن 
العقل الباطن والكبت، غلعل أنو ال داعي لبلعتقاد أبف االضلراؼ يرجع إذل قوة روحية خارجية، وأنو 

 س من العلم يف شيء أف ننسب التوفيق يف األعماؿ إذل ىداية من هللا.لي
ونعود إذل )وؿ ديورانت( الفيلسوؼ األمريكي لنرى كيف يهاجم العلم، يف معرض الدفاع عن 

 زببطات الفلسفة، وعدـ استقرارىا على رأي يف اترؼلها الطويل، وتعارض مناىجها وتناقضها فيقوؿ:
فة تناقض نفسها ابستمرار، مع تتابع مذاىبها، وأف الفبلسفة صبيعا ألنا أف نقرر: أف الفلس

خاضعوف لثورة جنوف قتل األخوة؟ فبل يهدأ ذلم ابؿ حىت ػلطموا كل منافس يطالب ابرتقاء عرش 
احلقيقة. وكيف غلد اإلنساف ادلشغوؿ ابحلياة من فسحة الوقت ما يفسر بو ىذه ادلتناقضات العلمية، 

 احلرب؟أو ما يهدئ بو ىذه 
انظر إذل عمر اخلياـ يقوؿ يف ذبربتو: )كنت أغشى وأان صغَت رلالس األطباء والفقهاء، ومسعت 
منهم مناظرات حوؿ الطب والفقو، فلم أظفر بنتيجة عن حقيقة األمر، وكنت أخرج من الباب الذي 

ذي دخل منو، أدخل منو( وأكرب الظن أف اخلياـ كاف غلنح للخياؿ ولعلو دل ؼلرج من الباب نفسو ال
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 اللهم إال إذا كاف قد ترؾ عقلو مع تغلبو عند ابب ادلسجد كما يفعل ادلسلم الورع.
ولست ذبد أحدا يغشى صحبة الفبلسفة دوف أف يغَت عقلو، ويوسع نظرتو فيما ؼلتص آبالؼ 
ادلسائل احليوية. فماذا بدؿ إؽلاف طفولة عمر إذل عبادة مشوبة ابلشك، للجماؿ واخلمر؟ أليست 

 لفلسفة ىي اليت تضيف إذل رابعيات اخلياـ ىذه العظمة؟ا
فليدرس أحدان اتريخ العلم، وسوؼ يكشف فيو من التغَتات العجيبة ما غلعل تذبذب الفلسفة 

 بُت اليمُت والشماؿ يتبدد يف غمار سعة وعمق إصباع األساس واتفاؽ كلمتو.
الفلك احلديث أو يسخر منها من وإذل أي صلم بعيد ذىبت نظريتنا ادلشهورة؛ ىل يؤيدىا علم 

وجهها ادلغرب؟ وأين ذىبت قوانُت نيوتن العظيم حُت قلب اينشتُت وغَته الكوف رأسا على عقب 
؟ وأين مكاف نظرية عدـ فناء ادلادة وبقاء الطاقة يف الفيزايء ادلعاصرة؟ وأين  دبذىب النسبية غَت ادلفهـو

العلمية؛ لَتى كيف يصوغ الرايضيوف لنا أبعادا أقليدس ادلسكُت اليـو وىو أعظم مؤلف للمراجع 
جديدة حبسب أىوائهم، ويبتدعوف ال متناىيات، ويثبتوف يف الفيزيقا والسياسة كذلك أف اخلط 

 ادلستقيم ىو أطوؿ مسافة بُت نقطتُت؟. 
وأين علم األجنة لَتى أف )البيئة الناشئة( ربل زلل )الوراثة( اليت كانت إلو العلم؟ وأين 

ري( و)مندؿ( اآلف ليشهدا انصراؼ علماء الوراثة عن )وحدة الصفات( أصلد أنفسنا وقد )جرغلو 
عدان مرة أخرى أكثر من قرف إذل ادلاضي نعانق رقبة زرافة )المارؾ(؟ وماذا نصنع اليـو دبعمل األستاذ 

Wundi  وابختبارات )ستانلي ىوؿ( حُت ال يستطيع أي عادل نفساين من أتباع السلوكيُت أف
 تب صحيفة واحدة يف علم النفس احلديث، دوف أف يلقي دبخلفات أسبلفو يف اذلواء؟يك

وأين علم التاريخ احلديث اليـو حيث يضع كل عادل يف اتريخ قدماء ادلصريُت كشفا ابألسرات 
وتوارؼلها على ىواه، وال ؼلتلف عن كشوؼ غَته إال ببضعة اآلؼ السنُت؟ وحُت يسخر علماء 

من )تيلور( و)سًتمارؾ( و)سبنسر( وحيث غلهل )فريزر( كل شيء عن )الدين األجناس البشرية 
 البدائي( ألنو قد رحل إذل العادل اآلخر.

فماذا أصاب علومنا ؟ ىل فقدت فجأة قداستها وما فيها من حقائق أزلية ؟ أؽلكن أف تكوف 
 يف العلم؟. )قوانُت الطبيعة( ليست سوى فروض إنسانية ؟ أدل يعد ىناؾ يقُت، أو استقرار

أما ضلن ادلسلمُت الذين يسخر منا ديورانت، ويتهجم على ديننا ىاكسلي، وؼللط بينو وبُت 
األدايف اخلرافية والبدائية واحملرفة، فنعرؼ ماذا أصاب العلـو وادلعارؼ اإلنسانية، وندرؾ أف أخطر 
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رىا األساسي اإلصاابت حدثت ذلا وانلت منها يـو أف انفصلت عن )التوحيد( وبعدت عن مصد
واألخَت، وىو هللا تعاذل فجفت منابعها وتضاءلت فلسفتها وبرزت أزمات منهجها، وتناقضت مع 
نفسها، وبدأت متتاليات أزماهتا ابلربوز والظهور والتداوؿ. فلم تغن عنها فلسفة ديورانت وال علم 

 ىاكسلي شيئا.
و موقع ادلستهلك ال الشريك الفاعل، إننا ضلن ادلسلمُت وابلرغم من أف موقعنا احلارل من العلم ى

ورغم زبلفنا، نستطيع ابلتوحيد وابلرؤية الكلية اإلسبلمية و)منهجية القرآف ادلعرفية( أف نعاجل أزمة 
العلم، وأزمة ادلنهج، ونقـو بتنقية الفلسفة، وذلك بفك االرتباط بُت اإلصلاز العلمي احلضاري البشري 

ذلا ادلختلفة، وإعادة توظيف العلـو ضمن انظم منهجي ومعريف واإلحاالت الفلسفية الوضعية أبشكا
توحيدي ديٍت غَت وضعي وال الىويت، يقـو على )اجلمع بُت القراءتُت( وفهم التماثل بُت قوانُت 
العلـو الطبيعية وقوانُت الوجود اليت قامت على ادلقاصد العليا احلاكمة لشريعتنا، وقيمنا العليا والقيم 

 .ادلتفرعة عنها
وبذلك ننفي عن العلـو البعد الوضعي احملدد، ونعيد صياغتها ضمن بعدىا الكوين، ادلتضمن 
للغائية اإلذلية يف الوجود واحلركة. وبذلك يعيد اإلنساف فهم مدلوالت القوانُت الطبيعية نفسها، فهما 

وعلا من أولئك الذين مغايرا لفهم أولئك ادلاديُت والوضعانيُت االنتقائيُت أمثاؿ ديورانت وىاكسلي، وضل
يشًتكوف صبيعا يف االنطبلؽ من فلسفة العلـو الطبيعية ادلعاصرة، اليت حددت للوجود وحركتو منهجا 
قائما على عبلقة تفاعلية بُت اإلنساف والطبيعة، ودبعزؿ عن البعد اإلذلي الغييب الذي أنكرتو أو 

 ذباىلتو سباما، فهاجت وماجت واضطربت وحادت عن الطريق.
ف فلسفة العلـو الطبيعية والعلـو الطبيعية نفسها ال ؽلكن ذلا أف تتعدى ميداهنا، وتتجاوز إ

حدودىا لتقدـ تصورا ورؤية كلية للوجود أو تفسَتا شامبل للكوف واحلياة واإلنساف، وعادلي الغيب 
ة وجوده، ودل والشهادة، ففلسفة العلم والعلم ذاتو بدأ تعاملهما مع الكوف بعد وجوده، ودل تشهد كيفي

 تسهم بذلك الوجود، فأىن ذلما الوصوؿ إذل فهم وتفسَت )حقيقة الوجود( بل وما وراء الوجود ؟.
إف فلسفة العلـو الطبيعية، والعلـو الطبيعية كافة، وادلنهج العلمي والتجرييب، كل أولئك إظلا 

ما وراء تلك ادلاىية يتعاملوف مع ظواىر الوجود، ال مع ماىية الوجود، وال مع حقيقتو، فضبل ع
واحلقيقة؛ وتقرير ذلك والوقوؼ عنده ال يعٍت نفيا للعلم، أو انتقاصا من قيمتو أو ذباىبل دلا قدمو 
للبشرية؛ بل يعٍت معرفة حبدوده وأبعاده وإمكاانتو، وقدرات أدواتو، ورلاالتو. فالعلم دل يوجو للتعامل 
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فذلك فوؽ طاقتو، وخروج بو عن ادلنهج السليم مع )عادل الغيب ادلطلق( أو الكشف عنو وتسخَته ، 
لفهم ما يهم البشرية فهمو من حقائق الوجود وما وراء الوجود، وعادل الغيب ىو )الوحي( بطرقو الغيبية 
اليت قررىا العليم اخلبَت الذي يؤيت عباده من العلم ما يصلح ويستجيب الحتياجاهتم يف القياـ حبق 

أن رآه  إن اإلنسان ليطغى عينهم على بلوغ وجودىم وخلقهم. األمانة ومهمة االستخبلؼ، وي
وما من شيء يبعث يف اإلنساف الشعور ابالستغناء مث الطغياف كالعلم وادلعرفة من غَت إؽلاف.  استغٌت

وإذا كاف العلم القليل الذي آاته هللا تعاذل اإلنساف قد أدى بو إذل كل ما نرى من طغياف وذبرب وسبرد 
بيئة وادلوارد، وإىبلؾ للحرث والنسل، فما ابلك لو أف اإلنساف أويت علم الغيب وحقائق وتدمَت لل
 الوجود؟. 

لقد أعاد اإلنساف تفسَت العلم، وبناء مفهومو، فصار العلم وادلعرفة )كل معلـو خضع للحس  
ف والتجربة( وىذا التعريف ىو التعريف الذي اختاره اليونسكو وعممو على سكاف األرض، ليكو 

التعريف العادلي للعلم وللمعرفة، وليلقي كل ما عدا ذلك يف سلة اخلرافة، ليسًتيح اإلنساف من النظر 
فيو أو النظر إليو، وحُت اكتشف اإلنساف الطاقة أدرؾ شيئا من ضبللو القدًن يف القرف التاسع عشر 

  من الظواىر.يف النظر إذل ادلادة ال تستطيع ألف تعطيو تفسَتا دقيقا أو غَت دقيق لكثَت
إف العقل البشري دل يؤىل للتحرؾ يف عادل الغيب، وعادل األمر اإلذلي، ولذلك دل يعرض هللا آدـ 
لذلك االختبار الذي عرض ادلبلئكة لػو، فعلمو األمساء كلها، إذ لو ترؾ األمر لعقلو لكاف أعجز من 

ل، والنظر فيما أيتوف بو، وتدبر ادلبلئكة يف ذلك. نعم اف العقل البشري مطالب ابالستماع إذل الرس
معجزاهتم للوصوؿ إذل اإلؽلاف، فإذا آمن ابهلل الواحد األحد، وقبل من الرسوؿ ما جاء بو فإف عليو 
بعد ذلك تلقي تفاصيل اإلؽلاف وأركانو، ومقومات الرؤية الكلية ودعائمها من ادلصدر اإلذلي الصادؽ 

 وتشبيهات وتعطيبلت الحقة.من غَت مقررات مسبقة، أو تعديبلت وأتويبلت 
إف التجربة اإلبراىيمية تربز ظلوذجا حيا ىاداي للبشرية، فالعقل اإلبراىيمي قد وصل إذل تصور 
إصبارل بعد جهد جهيد لوجود هللا تعاذل ووحدانيتو، لكن صفاتو تبارؾ وتعاذل وألوىيتو وربوبيتو، 

لقيو الوحي، ودل يصل إذل اليقُت يف تدبَت وإدراؾ ذلك كلو على التفصيل دل يتأت إلبراىيم إال بعد ت
 اخللق دبجرد النظر أبدلة اخللق والعناية والرعاية، بل وصل إذل ذلك بعد التلقي عن هللا تعاذل.

إف إدراؾ الفلسفة مهما مست ال يستطيع أف يتوصل ألكثر شلا توصل إليو ذلك األعرايب الذي 
ادلسَت، مساء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفبل البعرة تدؿ على البعَت، واألثر يدؿ على قاؿ 

فهذا النوع من اإلدراؾ اإلصبارل لدى األعرايب لؤللوىية والربوبية ؽلكن  يدالف على العليم اخلبَت؟
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للفيلسوؼ اف يصل إذل مثلو بوساطة النظر العقلي الفلسفي؛ ليقرر يف هناية األمر ضرورة وجود 
)السبب األوؿ( ولكن ال ؽلكن لػو أف يصل بكل أدواتو إذل )واجب الوجود( أو )علة العلل( أو 

ىداية ادلرسلُت، وتعريفهم اخللق خبالقهم، وصفات الكماؿ اليت يتصف هبا، وانتفاء أية صفة ال تليق 
جببلؿ ذاتو، وحيثما حاوؿ العقل البشري أف يسلك طريقا غَت ىذا الطريق ػػػ طريق التلقي عن الرسل ػػػ 

ليط الذي دل يستقم قط يف اتريخ الفكر البشري. يستوي يف اخلبط والتخليط تلك جاء ابخلبط والتخ
اجلاىليات الوثنية اليت اضلرفت عما جاء بو الرسل، واجلاىليات البلىوتية اليت أدخلت على األصل 
الرابين واإلضافات اليت اصطنعها العقل البشري، وفق مقوالتو الذاتية، أو اقتبسها من الفلسفة، وىي 

ن مقوالت ىذا العقل أصبل. وادلفاىيم الفلسفية اليت استقل الفكر البشري بصنعها، أو أضاؼ إليها م
 أتثرات من الدايانت السماوية وسواىا.

وحيثما نظر اإلنساف يف ىذه التصورات طالعتو نتف من ىنا ونتف من ىناؾ. رؤية انقصة  
اثرة يف ثنااي ىذه التصورات، ولكنها ليست دائما، تلتقط الصورة من زاوية واحدة، حقائق صغَتة متن

 ىي )احلقيقة( كما أييت هبا ادلرسلوف عادة.
وىذا ىو وؿ ديورانت يعود مرة أخرى للتفريق بُت اإللو كما تصوره الفلسفة الغربية يف عهده. 

( وأخَتا فإهنا )الفلسفةوينفي اإللو كما يصوره البلىوت النصراين أو الغريب بصفة عامة، فيقوؿ: 
تتعلق ابهلل. ولسنا نعٍت إلو البلىوتيُت الذي يتصورونو خارج عادل الطبيعة، بل إلو الفبلسفة. وىو 
قانوف العادل وىيكلو، وحياتو ومشيئتو، فلو كاف شبة عقل يدبر ىذا الكوف فإف الفلسفة تود أف تعرفو 

عقل مدبر، فإهنا تود أف تعرؼ وتدرؾ كنهو حىت تسايره ػػػ يف الفكر ػػػ مع االحًتاـ. فإذا دل يكن شبة 
 قتل اإلنساف ما أكفره!! ذلك أيضا حىت تواجهو بغَت خوؼ

وإذا كانت األفهاـ الفلسفية والرؤى البلىوتية وراء شقاء اإلنساف ادلعاصر وهتديده ادلستمر 
فا ابلدمار، فإف )التوحيد القرآين( وحده ىو البلسم الشايف ألمراض البشرية اليت تعيش اليـو على ش

 جرؼ ىار.

 العامل: وتفسَت التوحيد
إف الرؤية الفلسفية ادلنفصلة عن الوحي، أو النظر العقلي اإلنساين، الذي دل يتداركو لطف هللا 
تبارؾ وتعاذل ابلوحي ال ؽلكن أف تكوف منطلقا سليما إلعطاء تفسَت للعادل؛ أما )التوحيد القرآين( فإنو 

قيقة والعادل والزماف وادلكاف والتاريخ البشري، لذلك فإنو يقدـ رؤية كلية ونظرة عامة إذل الواقع واحل
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تفسَتا سهبل ميسرا قائما على رلموعة من ادلبادئ اليت يسهل إدراكها من سائر أنواع البشر مهما 
 اختلفت مستوايهتم وطاقاهتم اإلدراكية.

جية أو الثنائية يعتمد كل أ ػػػ الزوجية أو الثنائية يف كل شيء عدا هللا الواحد األحد، فعلى الزو 
شيء من عادل اخللق واألشياء يف وجوده وظلوه وتطوره وبقائو. ما يف الوجود عدا هللا تعاذل عادل خلق، 
خلقو هللا أحسن اخلالقُت، دل ؼللق من غَت شيء، ودل ؼللق نفسو وبقاءه، ودل توجده طبيعة، بل خلقو 

شاهبة ادلخلوقُت، أو االتصاؼ بصفاهتا، أو احللوؿ فيها، أو اخلبلؽ العليم ادلتعارل ادلتجاوز، ادلنزه عن م
االرباد بشيء منها. ولذلك بدأت الشهادة: شهادة أال إلو إال هللا )ابلسلب( ألف ادلنفي متكثر، 
وادلثبت واحد فقط، ولذلك كاف السلب عن ادلتكثر الذي ال ػلصى مقدما إلثبات األلوىية للواحد 

 األحد الفرد الصمد. 
 زمة )احلضارة ادلعاصرة( اليت ربولت لسوء حظ البشرية إذل حضارة عادلية تتلخص يف:إف أ

 ػػػ ضبلذلا عن هللا وتوحيده يف ذاتو ويف صفاتو وألوىيتو وربوبيتو. 1
ػػػ البلىوت بشقيو اليهودي احملرؼ التائو ادلثقل ابلًتاث الوثٍت البابلي والًتاث احملرؼ، والنصراين  2

إلغريق والروماف وربريفات احملرفُت. دل يعد قادرا على فعل شيء غَت الوظائف الرخيصة ادلثقل بوثنية ا
اليت حددىا لػو النموذج العلماين، فالكنيسة والنادي يف ىذا النموذج شيء واحد، كل منهما يلعب 

 دورا، ويقدـ خدمة للجمهور. 
ت، ومعابد الفلسفة، ومعابد العلم، ػػػ إف احلضارة ادلعاصرة تكاد تدمر كل ادلعابد: معابد البلىو  3

ومعابد ادلنهج، فإف من تبلغ احلَتة منو ادلبلغ الذي أشران إذل ظلاذج منو، يصبح ادلوت واجملهوؿ ابلنسبة 
لػو أرحم بكثَت من تلك ادلعرفة الناقصة ادلًتاقصة أمامو، مثل شاشة أسعار األسهم يف بورصة نيويورؾ 

 اس بطعم احلياة، ويتحوؿ آنذاؾ إذل إنساف مدمر.أو غَتىا. وينتحر أو يفقد اإلحس
إف احلضارة ادلعاصرة بدأت تفقد شعورىا ابإلصلاز والنجاح والتفوؽ، وىي ترى نفسها عاجزة عن 
اجلواب عن كل ذلك الكم اذلائل من تساؤالت ديورانت وىاكسلي ومفكري احلداثة وما بعد احلداثة، 

 عجزت الفلسفة والعلم الغربياف عن تفسَتىا، وعاجزة وعاجزة كذلك عن تفسَت آالؼ الظواىر اليت
عن اجلواب عن آالؼ التساؤالت اإلضافية اليت أثَتت بعد جيل ىاكسلي وديورانت. إف ىذا العجز 
ادلدمر يف حاجة إذل )معجزة( وال معجزة غَت القرآف ؽلكن أف تنقذ البشرية وحضارهتا وعمراهنا 

 علماء ىذه احلضارة، وينتظروهنا بسلبية دوهنا سلبية اجلربي. وإنساهنا من نتيجة صارت معروفة لدى
ػػػ إف القرآف وحده القادر على أف ػلمي البشرية وإصلازىا وؽلنعها من العودة إذل نقطة الصفر أو  4
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البداية أو اجلاىلية األوذل، وذلك لو أصاخت البشرية السمع ذلذا القرآف، وأصغت إليو، وتعلمت 
 آايتو، وتعلمت منو منهج )هللا اكرب( و )هللا اعلم(. )التوحيد( من زلكم

ػػػ لكن مشكلة البشرية األخرى أو أزمتها اإلضافية أف القرآف أبيدي أمة جاىلة تعيش حالة  5
)االسًتخاء احلضاري( وىي حالة خطَتة أشبو حبالة الطفيلي العاجز ادلسًتخي الذي يعيش على ما 

 تعاين األزمة وال تشعر هبا لتخلفها، وابلتارل فهي ال تدرؾ أزمتها عند اآلخرين وال يبارل. فهي أمة ال
وال أف العادل يف أزمة، وأف بيدىا احلل الشامل ألزمة العادل ادلعاصر، والعادل الغريب ادلدرؾ لؤلزمة، والذي 

نطوي يعاين منها حـر على نفسو االقًتاب من القرآف؛ ألنو نظر إليو من خبلؿ نظره إذل الىوتو، وما ي
عليو من أزمات، إضافة إذل أنو نظر إليو نظرة أخرى من خبلؿ حالة الببلىة والببلدة واالسًتخاء 
احلضاري الذي يعيشو ادلسلموف، فظن أف القرآف مسؤوؿ عن حالتهم تلك؛ ودل يستطع أف يدرؾ أف 

 ىجرىم للقرآف ىو ادلسؤوؿ عما ىم فيو من ترد.
ُت انعكاس التوحيد على ادلعرفة من أوجو عديدة حيث ػلدد وبعد فلعلنا استطعنا فيما مضى أف نب

التوحيد دبنتهى الدقة مصادر ادلعرفة، ويوضح منهجها، وينبو إذل النموذج ادلعريف الذي تنبثق )ادلعرفة 
التوحيدية( عنو، ويشَت إذل منحى تصنيف ادلعرفة حيث يربط التوحيد بُت العلم والعمل، وبُت العلم 

علم والقيم. كذلك أشران إذل كيفية ضباية )التوحيد( للمنهج العلمي. وبينا كيف حسم والتقوى، وبُت ال
التوحيد القضااي ادلتعلقة ابحلقائق الكربى، مثل حقيقة اخلالق واخللق والعادل ليحقق )الرؤية الكلية( ونبهنا 

سبلمية اخلاصة على سائر إذل أف التوحيد وادلعرفة التوحيدية علا اللذاف منحا العمراف اإلسبلمي ىويتو اإل
ادلستوايت حبيث دل يستطع أي عمراف آخر أف ينافس العمراف اإلسبلمي فيما حققو يف سائر ادلستوايت 

 خاصة اإلنسانية منها.
كما أشران إذل أف أتلق عمراننا ارتبط دبدى انعكاس التوحيد عليو ارتفاعا واطلفاضا. وأف فًتات 

ات سبكن التوحيد فيها من القلوب والعقوؿ ونظم احلياة. كما أف العمراف احلقيقي إظلا سبت يف فًت 
فًتات الًتاجع يف اتريخ ىذه األمة ارتبطت بفًتات خبت فيها أنوار التوحيد فضعفت فيها ذبلياتو 

 على سلتلف جوانب حياة األمة.
تقييماهتم  مث عرجنا على احلضارة ادلعاصرة واقتبسنا بعض أقواؿ ادلؤرخُت ذلا وفبلسفتها وشيئا من

جلوانب معرفية ىامة من جوانبها ادلختلفة، وخوفهم الشديد على مصَت ىذه احلضارة وبعض أزماهتا 
اليت ستكوف ذلا آاثر مدمرة على مستوى عادلي. وبينا أف )الرؤية التوحيدية القرآنية( وحدىا القادرة 

إذا دل تكتشف القرآف اجمليد يف  على إنقاذىا من ادلصَت ادلفجع الذي ينتظرىا وينتظر اإلنسانية معها
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 وقت مناسب يسمح إبنقاذىا بو، ووضعها على الطريق مرة أخرى.
 وجاء اآلف دور احلديث على ذبليات التوحيد على نظم احلياة على اختبلفها:

 السياسي:  النظام يف التوحيد ذبليات
ؤسس لنظرة اإلنساف قد أوضحنا فيما مر أف التوحيد ىو الباين لتصور اإلنساف للوجود، وادل

ورؤيتو الكلية. وادلبُت لسائر احلقائق الكربى اليت يتشكل وفقا ذلا ادلناخ الفكري لثقافة األمة. والبيئة 
الفكرية لبناء الشخصية اإلنسانية بشقيها العقلي والنفسي، وذلك يعٍت أف على سبلمة التوحيد 

ألمة ومعارفها وفنوهنا( فالسياسة واالقتصاد تتأسس سبلمة األسس وادلنطلقات اليت تقـو عليها )علـو ا
واالجتماع واحلقوؽ ترتبط كلها ارتباطا وثيقا ابلرؤية الكلية لؤلمة ونظرهتا إذل الكوف واإلنساف واحلياة 
وخالقها كلها، فإذا بدا واضحا انعكاس ىذه الرؤية على علـو األمة اليت تقـو نظمها وتستند عليها، 

النتيجة اليت ال ينبغي أف تتخلف، وإذا دل ػلدث ذلك، فذلك يعٍت أف فذلك ىو األمر الطبيعي و 
 ىناؾ خلبل أو خطأ ما ىو الذي حاؿ دوف بروز ذلك الًتابط يف واقع احلياة.

إف كل اجلدؿ الذي دار اترؼليا حوؿ العبلقة بُت )اإلؽلاف والعمل( وأخذ يف العصور األخَتة 
ع ادلؤمنُت أاي كاف إؽلاهنم بعدـ ضرورة الربط بُت )اإلؽلاف أشكاال سلتلفة، إظلا دار ذلك من أجل إقنا 

والعمل(. وكذلك زلاوالت حصر اإلؽلاف ابلقناعة العقلية والتصديق القليب، وأنو ال يزيد وال ينقص، 
وجدؿ األصوليُت حوؿ صدؽ ادلشتق على ما منو االشتقاؽ، يف ضلو الظادل والعادؿ وما يتصل هبذه 

تعبَتا عن كوامن سياسية كانت رباوؿ التعبَت عن نفسها أبشكاؿ سلتلفة، وضلن األمور كاف وال يزاؿ 
 أحوج ما نكوف إذل ذباوز ذلك والتشبث ابلتوحيد القرآين.

لقد أسس األمويوف عقيدة اجلرب ليعلقوا عليها أخطاءىم واضلرافاهتم السياسية، وأسست بعض 
ت آايت، ووضعت أحاديث، لينتصر كل فريق فصائل ادلعارضة السياسية ذلم عقيدة نفي القدر، وأول

دلا أسس، وشاعت أحاديث الفرؽ وفضائل النواحي والبلداف واالذباىات والشعوب والقبائل واألفراد، 
وكل ذلك جاء على خبلؼ مقتضيات التوحيد القرآين، فالتوحيد القرآين يتدخل تدخبل مباشرا بكل 

؛ بل ال نبالغ لو قلنا: إف العقيدة الدينية أو ادلشاعر ما لػو صلة ابلسلوؾ السياسي لؤلفراد وللجماعة
الدينية ىي ادلؤثر األساس يف ربديد خصائص السلوؾ السياسي، وخاصة يف البلداف اليت يتمكن الفرد 
فيها من شلارسة حريتو يف االختيار السياسي، ويكفي ابلنسبة لنا ضلن ادلسلمُت للتدليل على ما تقدـ 

 ( يف أصوؿ الدين، حيث تبحث أمور العقيدة.إدراج مباحث )اإلمامة
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وال نعٍت بضرورة انعكاس التوحيد على النظاـ السياسي ربويل النظاـ السياسي إذل جزء من 
العقيدة أو من الدين بصفة عامة، بل نريد بذلك أف تلتـز األمة حكاما وزلكومُت ابلقيم وادلقاصد 

العمراف(. وسائر مستوايت القيم األخرى ادلرتبطة هبا  اإلسبلمية العليا احلاكمة )التوحيد، التزكية، 
كالعدؿ وادلساواة واحلرية، والوفاء ابلعهد اإلذلي، والقياـ دبهاـ العبادة، واالستخبلؼ، وأداء حق 
األمانة، واالبتبلء، وربرير العباد من عبادة أىوائهم وشهواهتم ومستذليهم من الطغاة، ومساعدهتم على 

بادة هللا خالقهم ورازقهم وىاديهم، واختيار ما يدينوف بو. وىذا الذي ػلققو شلارسة حريتهم يف ع
التوحيد يف قلوب ادلؤمنُت أو ما يسمى ابجلماعة السياسية ويف عقوذلم وشلارساهتم اليومية يتحوؿ إذل 
رشد صباعي يزكي األداء اجلماعي السياسي ويكرس العبلقات اخلَتة بُت اجلماعة السياسية، وغلعلها 
قائمة على ادلودة والًتاحم، ورعاية احلقوؽ وأداء الواجبات؛ ويوحد بُت أبناء اجلماعة، أو يؤلف بُت 
قلوهبا؛ ألف التوحيد يؤدي إذل وحدة الرؤية، ووحدة ادلشاعر، وابلتارل وحدة ادلواقف، ووحدة اذلدؼ 

الدعائم الكربى اليت تقـو على والغاية وإذل الوالء للمؤمنُت، والرباء من أعداء هللا وأعدائهم، وىذه ىي 
 أساس منها أو من بدائل مقاربة أية صباعة سياسية متماسكة.

إف البيعة للخليفة عقد بُت األمة وبينو يقـو على اختيار اتـ وتشاور، دلعرفة األصلح واألرشد 
تعاذل واألقدر على ربمل ادلسؤولية وشلارسة ادلهاـ، واخلليفة وأجهزة حكومتو مسؤولوف أماـ هللا 

ومسؤولوف أماـ األمة عن ضباية وربقيق ضرورايهتا وحاجياهتا وربسينياهتا، وفقا للشريعة اليت ال ربايب 
 أحدا، وال سبيز أحدا على أحد.

واإلسبلـ من خبلؿ ترابط منظومة القيم فيو، وشيوع الوعي على تلك القيم بُت سائر فصائل 
غلعل رقابة األمة رقابة حقيقية، دوف حاجة ماسة  األمة؛ لعدـ وجود فاصل بُت ما ىو ديٍت ودنيوي

إذل إغلاد أجهزة للتوعية السياسية، كما أف التوحيد ػلرر اجلميع من سائر عوامل اخلوؼ، وغلعل إبداء 
النصيحة عند ظهور أي اضلراؼ واجبا على اجلميع ال يسع أحدا السكوت عليو أو ازباذ موقف سليب 

 إذل مواقعها الفاعلة ادلؤثرة، ويلـز احلاكم بكل ما ابيعتو األمة عليو. حىت تستقيم األمور وتعود القيم
ولقائل أف يقوؿ: إذا كاف األمر كذلك فلماذا كانت ببلد ادلسلمُت ميداان واسعا لتحكم 
الدكتاتوريُت قدؽلا وحديثا؟ ودلاذا دل يؤثر إؽلاهنم وعقيدهتم يف نظمهم السياسية؟ ودلاذا تكوف الشعوب 

ثر شعوب العادل إنتاجا للنظم الشمولية الظادلة، وأكثر شعوب األرض تصديرا لبلجئُت ادلسلمة أك
السياسيُت؟ ودلاذا أغلقت األرقاـ القياسية لسجناء الرأي، ومنتهكي حقوؽ اإلنساف، ومصادري 
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احلرايت كلها عليهم حبيث دل يعد بعد سقوط الشيوعية بلد واحد ينافس أاي من البلداف ادلسلمة يف 
كلو؟ يف حُت صلد بلداان أخرى علمانية أو ال دينية وقد تكوف وثنية ذباوزت ىذه األحواؿ كلها،   ذلك

واستطاعت أف ربقق أنظمة حرة ولو يف حدود دؽلقراطية، ولو مع بعض القيود، ربًـت اإلنساف 
 وحقوقو وكرامتو، وتصوهنا، وربفظ احلرايت لؤلفراد واجلماعات، وتسمح ابدلشاركة السياسية؟.

إف بعض الشعوب اإلسبلمية ادلقهورة ػػػ وما أكثرىا ػػػ تتمٌت لو عادت إذل عهود االستعمار بدال 
من احلكومات الوطنية، دبا فيها تلك اليت ال تفتأ تذكر الناس بدينها وإسبلمها والتزامها وردبا سبسكها 

إجاابت قد تتنوع  ببعض القوانُت والنظم الشرعية. وىذه التساؤالت وجيهة ويف زللها، وعليها
 مصادرىا، ولعل منها:

ػػػ إدخاؿ مباحث اإلمامة ابعتبارىا قيادة سياسية يف دائرة العقيدة، جعل كل خبلؼ سياسي  1
أو إداري بُت احلكاـ واحملكومُت ػلاؿ إذل العقيدة أو إذل الفقو، فيجرى تقييمو يف احلالة األوذل 

فيحدث اخلبلؼ صدعا ال ؽلكن إغبلقو أو تبلفيو. دبقاييس اإلؽلاف والكفر واالستقامة والردة، 
ويتجاذب الطرفاف مفهومي )احلق، احلقيقة( حبيث يقتنع كل منهما أبف موقفو ىو ادلوقف ادلمثل 
للحق واحلقيقة، وادلوقف اآلخر ابطل ال بد من رفضو والوقوؼ ضده، واحليلولة بينو وبُت الظهور، أو 

إذل الدائرة الفقهية لتحكم فيو فذلك يعٍت إخضاعو دلقاييس  القبوؿ لدى األمة. وإذا أحيل اخلبلؼ
الصواب واخلطأ، فأحد الرأيُت أو ادلوقفُت صواب والثاين خطأ. وىذا ػلدد كذلك ادلواقف. وغلمدىا 
على ادلواقف القيمية، وبذلك يصبح كل خبلؼ يف الرأي قاببل ألف يتحوؿ إذل خبلؼ أيديولوجي 

 بُت حق وابطل وصواب وخطأ.
ػػػ إننا ورثة تقاليد ذات حساسيات شديدة ألية مراجعات آلراء أو مذاىب تكلمت هبا  2

شخصيات كرست مشروعيتها ومكانتها التارؼلية يف العقوؿ والقلوب والنفوس، وذلك خللط سابق 
تكرس ػػػ أيضا ػػػ بُت الرأي وقائلو حىت كاد البعض ينظر للرأي كأنو ذات صاحبو، فأي نقد يوجو لرأي 

اؿ بو أو تبناه أحد قيادات الرأي أو ادلذاىب يعد دبثابة نقد لصاحب الرأي أو ادلذىب، فإذا كاف ق
النقد عندان قد أخذ معٌت السب واذلجو، واآلراء قد تشخصت لعوامل اترؼلية ومعاصرة فإف ذلك 

إلفصاح يعيننا على فهم كثَت من األسباب اليت ربوؿ بُت بعض من لديهم ما يقولوف واإلمساؾ عن ا
عنو والتصريح بو، كما يفسر لنا وحدة ردود األفعاؿ اليت يستقبل النقد هبا. كما أف تقاليد احًتاـ 
األكرب يف السن أو يف ادلقاـ تقاليد متأصلة يف ثقافتنا صاحبها نوع من االضلراؼ دبفهـو االحًتاـ 

ادلخالفة إال يف أضيق ليضم إذل معانيو قبوؿ الرأي من األكرب دوف مناقشة تذكر، وعدـ إظهار 
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احلدود. يف حُت كاف غلب أف يستقر ويتأصل ما كاف رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ػلاوؿ تربية ادلسلمُت عليو من 
إبداء الرأي واالجتهاد فيو، والتعبَت عنو من غَت أتثَت على األخوة واحملبة واالحًتاـ، ويكفي يف ىذا أف 

 ابالجتهاد وأف اجملتهد إذا أصاب فلو أجراف وإذا أخطأ فلو أجر واحد، وضرورة نتأمل أوامره ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر، والنصيحة ألئمة ادلسلمُت وعامتهم.

ػػػ إننا أمة قد أصلت لفكرة اإلصباع واعتربتو دليبل من أىم أدلة الفقو الشرعية، وعرؼ فكرىا  3
وادلراجعات وإبداء اآلراء ادلغايرة نتيجة دلثل ىذا (1)يسمى ابإلصباع السكويت ولو يف نطاؽ ضيق ما

البعد الثقايف أصبحت أتخذ شكل االختبلؼ واالنشقاؽ، وهتديد اإلصباع والوحدة وتفريق كلمة 
 األمة، ومن غلًتئ على ادلراجعة وىي هبذه ادلثابة؟!

ال يتبناه صاحب السلطة الذي ػلتكر حق ػػػ ارتبطت فكرة تقدًن الرأي وادلراجعة وتبٍت ما  4
الكبلـ ابسم األمة بتكوف الفرؽ ونشوء الطوائف مع أنو كاف األوذل أف ترتبط نشأة الفرؽ بغياب 
قنوات التعبَت، وفقداف سبل مراجعة اآلراء دوف ربزب حوذلا أو تعصب ذلا يف داخل الكياف 

ت دلا وجد أصحاب اآلراء وادلقاالت حاجة االجتماعي ادلوحد، إذ لو وجدت مثل ىذه السبل والقنوا
 إذل إغلاد قنوات خاصة هبم من خبلؿ أتسيس حزب أو فرقة أو طائفة منفصلة عن األمة أو صبهورىا.

ػػػ فًتات الصراع الطويلة مع اآلخر جعلت من وحدة الرأي مطلبا ألصحاب القرار وادلسؤولُت  5
ايرة ػلمل ػػػ عندىم ػػػ على أنو تفريق لوحدة األمة عن تعبئة األمة، فصدور أية مراجعات أو آراء مغ

وهتديد ذلويتها، ولو أوجدت القنوات الشرعية لبلستفادة ابدلراجعات واآلراء ادلغايرة دلا احتاج أحد إذل 
تكريس ىذا االذباه. وعمليات تكريس االذباىات األحادية تؤدي إذل تسويغ االستبداد ومباركة 

 الفردية.
ر الرأي والعقل، واهتاـ العقل والتحذير منو، من دوف النص أدى إذل هتميش ػػػ هتميش دو  6

الشورى، واالستهانة هبا، وذباوزىا ألدىن سبب، واعتبارىا فضلة وتطوعا وتربعا من احلاكم لؤلمة، 
 وليست فرضا واجبا شرعيا على األمة واحلاكم منها ال يسع أاي منهما ذباوزه أو ذباىلو.

تتقاسم الصبلحيات وادلسؤوليات، وربدث فيما بينها التوازف ادلطلوب  عدـ إغلاد مؤسسات
 وادلراقبة ادلشًتكة وربمي األمة من السقوط يف شرؾ الفردية، وتغلق بوجو الفردية والدكتاتورية األبواب.

                                                 

 ال يرد عليو أحد. راجع )احملصوؿ للفخر الرازي(.وىو أف يقوؿ عادل أو مفت أو رلتهد قوال على مسمع من اآلخرين و ( 1)
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وىناؾ أمور أخرى كثَتة ؽلكن أف تتضافر مع ما ذكران يف تشكيل اإلجابة ادلطلوبة عن ذلك 
، وقد يكوف يف مقدمة ذلك ػػػ كلو ػػػ ذلك االختبلط والغموض الذي بدا واضحا حوؿ السؤاؿ اذلاـ

موقف اإلسبلـ من السلطة، وحقيقتها، والدولة وشكلها، وما إذا أراد اإلسبلـ أف يضع أمة ملتزمة 
بشريعة زبتار لنفسها شكل النظاـ الذي ػلفظ لؤلمة وحدهتا يف ضوء وىدي قيمها احلاكمة، أو أف 

رؤية وتدخبل يف كل التفاصيل، ومنها شكل الدولة وبعض تفاصيلها وكوف احلاكم واحدا من لػو 
 ادلسلمُت ترضى األمة دينو وأمانتو، وكفاءتو، وقدرتو على القياـ ابدلسؤوليات ادلنوطة بو.

كل ىذه األمور قد شاركت بشكل أو آبخر يف ذلك االضطراب ادلبكر الذي حاؿ دوف انعكاس 
ر قيم األمة احلاكمة على نظامها السياسي بشكل دقيق فيجنبها التعرض دلا تعرضت لػو التوحيد وسائ

من قلق، واضطراب، واستبداد، وأحكاـ طوارئ، وكل ذلك ال ؽلنع أف التوحيد قادر على إعادة 
األمور إذل نصاهبا يف سائر ببلد ادلسلمُت حُت يتحققوف حبقيقتو، ويلتزموف بو، ويفهمونو حق الفهم 

ارسونو بشكل دقيق، فالتوحيد يقود كل موحد إذل إدراؾ أف الكوف ػػػ كلو ػػػ خلق هللا فهو ليس من وؽل
صنعنا، وما عملتو أيدينا، وما ضلن إال بشر شلن خلق؛ فهو خالق الكوف وخالقنا، وىو مسخر الكوف 

أسبغ عليكم أمل تروا أن هللا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض و دبن فيو، وما فيو لنا 
( وىو سبحانو قد خلقنا وصوران وأحسن صوران، وجعلنا درجات 24)لقماف: نعمو ظاىرة وابطنة

يف الذكاء والقوة والضعف والعلم واجلهل واجلد والنشاط واخلموؿ؛ لكي يكوف يف مقدوران أف نتعاوف 
 ك ادلوقع.من مواقع سلتلفة دوف أف يضيع أجر من أحسن عمبل يف موقعو وموضعو أاي كاف ذل

والتوحيد الذي يؤكد للبشر ابستمرار أهنم سللوقوف، وأف الكوف سللوؽ مسخر ذلم، وأهنم 
مستخلفوف يف األرض ليعمروىا، ويقيموا احلق والعدؿ فيها يشعرىم يف الوقت ذاتو أف ادلالك احلقيقي 

اتو احلدود اليت ىو هللا تعاذل، وأف البشر ادلصطفى لبلستخبلؼ ليس لػو أف يتجاوز يف سائر شلارس
حددىا البارئ سبحانو وتعاذل، وحُت ينعكس التوحيد بظبللو كلها على ادلمارسة السياسية ال يتوقع 
إال أف تكوف ىذه ادلمارسة شلارسة عادلة شورية زلققة للمقاصد الشرعية، زلكومة ابلقيم اإلسبلمية 

هتم، وربسينياهتم، وربقق ذلم حرايهتم، العليا حبيث تسَت يف العباد سَتة ربفظ عليهم ضرورايهتم وحاجيا
 وتقيم العدؿ فيهم.
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يف الغرب تطورا كبَتا، وحاوؿ الغرب من « اخلدمة االجتماعية»لقد طورت وتطورت وسائل 
فضل، ويقيم الدليل والربىاف على ربضره، خبلؿ تطوير تلك الوسائل أف يربز جانبو احلضاري األ

وسبدنو، واحًتامو لئلنساف، وتقديره للحياة، واألحياء. وذلك بشكل دل تعهده البشرية إال حُت كانت 
تستظل بظبلؿ اإلسبلـ الوارفة الظليلة، ويـو كانت مؤسسات الوقف ادلختلفة، تقـو بتلك األدوار 

ُت، وذميُت، ووافدين عليو من غَت ادلسلمُت من مستأمنُت ادلشرقة يف خدمة اجملتمع اإلسبلمي؛ مسلم
 ومعاىدين.

واليـو ػػ بعد أف ضرب التخلف قيم اإلسبلـ، وشاع الًتاجع عن تلك القيم يف ببلد ادلسلمُت، 
فأصاهبا القصور ادلادي والعجز عن األخذ أبسباب التمدف والشهود احلضاري، فًتاجعت تلك 

، واختفت مؤسسات الوقف، لتحصر دورىا يف خدمة ادلساجد اخلدمات يف رلتمعات ادلسلمُت
وحدىا، واستبدلت اخلدمة االجتماعية ومؤسساهتا بوزارات للشئوف االجتماعية ومؤسسات أخرى 
موازية، لكنها كلها دل تستطع أف تسد الفراغ اذلائل، الذي تركتو مؤسسات األوقاؼ اإلسبلمية بعد 

 ت وأوقافها.أتميم وتصفية كثَت من تلك ادلؤسسا
ادلهتمة ابخلدمة االجتماعية، يف وقت ىم أشد الناس « آخر األمم»واليـو يقف ادلسلموف يف 

، علما وفنا وشلارسات ومؤسسات وقيادات. فخمس وسبعوف «اخلدمة االجتماعية»حاجة إذل ىذه 
عراتو مسلموف، وال يف ادلائة من البلجئُت يف العادل اليـو مسلموف، وسبعوف يف ادلائة من جياع العادل و 

نريد أف نتحدث عن أعداد ذوي العاىات ادلختلفة يف ببلد ادلسلمُت، بدءا من التخلف العقلي، 
وانتهاًء بفقداف األطراؼ، فتلك أمور يطوؿ شرحها. وكوارث احلروب احملددة، واجملاعات، وسللفاهتا  

. ولذلك فإف ىذه األم ة أحوج ما تكوف ػػ اليـو ػػ إذل كفيلة أبف تقدـ ادلزيد من األرقاـ يف كل يـو
الوعي على ذاهتا، واليقظة على خواصها، واإلاثبة اذل رشدىا. وادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي 
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مؤسسة خاصة مستقلة، انشئ من قبل نفر من أبناء ىذه األمة ادلخلصُت، الذين ال يزالوف يؤمنوف 
ها للناس ظلوذجا ومثاال، وادلعهد يعمل على بناء برسالة ىذه األمة وعادليتها وخَتية ىذه األمة وإخراج

« إسبلمية ادلعرفة»ىذا الوعي مع ادلؤسسات ادلهتمة بذلك كاألزىر الشريف، ولذلك تبٌت ادلعهد فكرة 
يف « إسبلمية ادلعرفة»وقاـ لنشر لوائها لتكوف وسيلة من وسائل بناء ىذا الوعي، وإرساء دعائمو. و

رفية فحسب؛ بل ىي ضرورة حياتية ال ؽلكن أف يتحقق وعي إسبلمي، نظر ادلعهد ال سبثل ضرورة مع
 أو تقـو هنضة إسبلمية بدوهنا، وقبل أف تبدأ إبيتاء شبارىا.

ىي أمة نشأت « األمة ادلسلمة»قائمة على فكرة أساسية خبلصتها: أف « إسبلمية ادلعرفة»و
والوسطية والشهادة على الناس،  وتكونت وصارت أمة سلرجة للناس ظلوذجا، ومثاال، متصفة ابخلَتية

ال اجلهالة واألمية، بدأ تكوينها « أمة القراءة»فهي إذف «. القراءة»وادلسئولة عن إعمار الكوف بػ 
قاتل، أو افتح، أو ادخل ىذه األرض واخرج من تلك، أو توؿ قيادة ىذا »ال بكلمة « اقرأ»بكلمة 

خلق  اقرأ ابسم ربك الذي خلقلقراءة: ؛ بل كانت البداية امرًا اب«الشعب، لتقاتل بو ذاؾ
 علم اإلنسان ما مل يعلم الذي علم ابلقلم  اقرأ وربك األكرم  اإلنسان من علق 

 (.5ػػ  1)العلق: 
(، مث 1)القلم:  ن والقلم وما يسطرونمث يقسم ابلقلم، وما يسطر الناس بو بعد تلك القراءة: 

خلق  علم القرآن  الرضبانرآف، وتعليمو البياف: ؽلنت الباري على اإلنساف بتعليمو الق
 (.4ػػ1)الرضبن/ علمو البيان اإلنسان 

 إف القراءة اليت ورد األمر اإلذلي هبا قراءة زلددة ادلعادل، واضحة االذباه. إف األمر قد ورد بقراءتُت:
زولو حىت يتم قرآان كرؽلا، القراءة األوذل: قراءة ابسم هللا تعاذل ذلذا الوحي النازؿ، الذي سيتتابع ن

رليدا، مكنوان، مفصل اآلايت. تتلوه اي دمحم على الناس، وتبينو ذلم، ليتعلموا منو احلكمة، واذلداية، 
والرشد، فتزكو نفوسهم، وتطهر حياهتم، ويهتدوا بو يف أداء مهاـ االستخبلؼ، والقياـ بواجب 

 أبنو ليس بقارئ، الشك أنو فهم ادلطلوب وىو قراءة االئتماف، وحق العمراف. وحُت رد رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ما سيملى عليو، وىو ال يعرؼ القراءة والكتابة، وليس لػو من العلم ما يقرؤه، ولكن  ربط القراءة 

ابسم ربك  .نبهو عليو الصبلة والسبلـ إذل أف ذلك كلو سيتم على عُت هللا، وبرعايتو ومصاحبتو
ولن تكوف وحدؾ يف أداء ىذا الفعل، الذي ال تعرفو؛ بل سيكوف معك  اقرأابة قولػو فكأنو كاف دبث

ربك، الذي أعطاؾ الكثَت، وىو قادر على أف يعلمك كيفية أداء ما أمرؾ بو، ويزيد على ذلك، كما 
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علم آدـ األمساء كلها، وكما علم إبراىيم وموسى وعيسى وسواىم من النبيُت والرسل. فاستعن بو يف 
 القراءة يعنك، ويصحبك، ويكن معك فيها.

وذكر الرب ػػ جل شأنو ػػ ووصفو ابخللق، وذكر خلق اإلنساف ابلذات، فيو طمأنينة لرسوؿ هللا 
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أبف منحو القدرة على القراءة ليس ابألمر الصعب على ربو، الذي خلق كل شيء وخلق اإلنساف 

ق هتيئة لبياف النوع الثاين من القراءة، أال وىي قراءة اخللق ودراسة الوجود، من علم. كما أف يف ذكر اخلل
فهما كتاابف: كتاب منزؿ متلو معجز وىو القرآف، وكتاب سللوؽ مفتوح، وىو ىذا اخللق واجلود بدءاً 

اـ دبهاـ من اإلنساف. والبد من قراءهتما معا لتوجد ادلعرفة احلضارية الكاملة، اليت سبكن اإلنساف من القي
االستخبلؼ، وأداء حق األمانة، والقياـ دبقتضيات العمراف. وىي معرفة ال تقـو على ادلتلقي وحده، بل 
على األخذ عن الغَت كذلك ابدلراجعة وادلطالعة، وقراءة الكتب، وكتابتها، وتناقل اخلربات وادلعارؼ بُت 

لمعرفة، وتبادذلا، وإظلائها، وتناقلها، وتعلمها، البشر، واستعماؿ القلم ػػ الذي علم هللا بو، وجعلو وسيلة ل
 وتعليمها.

مث ما ؽلّن هللا ػػ تعاذل ػػ بو من معارؼ، تنقدح هبا العقوؿ من مستنبطات، وسلًتعات، وغَت ذلك شلا 
فهناؾ مصدراف للمعرفة اإلنسانية يتضافراف يف  علم اإلنسان ما مل يعلميندرج ربت قوؿ هللا تعاذل: 

اف إذل معارؼ الشهود احلضاري، والقياـ دبهاـ العمراف، واالستخبلؼ يف ىذا الوجود توصيل اإلنس
والبد من اجلمع بينهما، فيفهم القرآف العظيم، ومدلوالتو ابخللق وابلوجود، ويفهم الوجود، ويهتدي بو 

 وتعاليمو. يف أداء مهاـ اخلبلفة فيو والقياـ دبقتضيات األمانة ابلقرآف اجمليد وتوجيهاتو، وأحكامو،
والبد من قراءة ادلصدرين معا وتنفيذ األمر ابلقراءتُت: قراءة الوحي النازؿ ادلتمثل يف الكتاب الكرًن، 
احملدد لغاية احلق من اخللق، وادلنبو على السنن احلاكمة ذلذا الوجود ادلوضح للمنهج، والشرعة، واحلقائق 

ة، وصفاهتا، وخلق اإلنساف، وسائر السنن والظواىر األساسية. وقراءة كونية شاملة آلاثر القدرة اإلذلي
الكونية، ومبلحظة ربوبية الباري جل شأنو، وكرمو البالغ يف خلق اإلنساف، واستخبلفو، وائتمانو على 

 الوجود، وندبو إلعماره وتسخَته.
زمة والقرآف اجمليد ادلكنوف هبذه اآلايت الكرؽلات وما يرتبط هبا قدـ يف ادلاضي أصلح احللوؿ أل

اإلنساف ادلعرفية يف عصر التنزيل، تلك األزمة اليت عرفت ابجلاىلية، وال يزاؿ وحده القادر على تقدًن 
 مفاتيح احللوؿ ادلعرفية ألزمة العادل ادلعرفية ادلعاصرة.

فباجلمع بُت القراءتُت، وإخراج القلم ادلصنوع الوضعي عن دائرة نزقو، وطغيانو، وربطو ابلقراءة األوذل 
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(، وتعليم 2ػػ 1)القلم:  ما أنت بنعمة ربك دبجنون ن والقلم وما يسطرون ما كتب بو ىو 
 هللا تعاذل اإلنساف القرآف والبياف:

الرضبن علم القرآن خلق اإلنسان علمو البيان  :(. وبذلك كلو يتجاوز 4ػػ 1)الرضبن
أال تطغوا يف ف، وعهد إليكم: اإلنساف األزمة ادلعرفية، ويقف على ادليزاف. وبذلك وضع ادليزا

أخرجكم من (. فهو الذي 9ػػ  7)الرضبن:  وأقيموا الوزن ابلقسط وال زبسروا اؼبيزان اؼبيزان
)النحل:  بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون

ا بُت أيديهم وما خلفهم وال وبيطون بشيء يعلم م(. فعلمو ػػ وحده تعاذل ػػ العلم احمليط الشامل: 78
  من علمو إال دبا شاء وسع كرسيو السماوات واألرض وال يئوده حفظهما وىو العلي العظيم

 (. 255)البقرة: 
(، أما الناس فأكثرىم ال يعلموف وإذا 12)الطبلؽ:  قد أحاط بكل شيء علمافهو سبحانو 
:  اة الدنيا وىم عن اآلخرة ىم غافلونيعلمون ظاىرا من اغبيعلموا شيئا فإهنم  (، ولذلك 7)الرـو

فإف أزمة العادل ادلعرفية اليـو ال سلرج منها إال منهجية القرآف ادلعرفية، فبل نيب بعد دمحم وال كتاب بعد 
  فال تطع الكافرين وجاىدىم بو جهادا كبَتا ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيرا القرآف: 

 (.52ػػ51)الفرقاف: 
فالقراءاتف فريضتاف، ألهنما أمراف إذلياف، واجلمع بينهما ضروري، إذ بدونو يقع اخللل، فمن ذباوز 
القراءة األوذل واستغرؽ استغراقا كليا يف القراءة الثانية ػػ علم الوجود ػػ فقد العبلقة ابهلل، وذباىل الغيب، 

ؿ أف توحد بُت اإلنساف والطبيعة، وتعترب وانطلق بفلسفة وضعية منبتة عوراء قاصرة يف مصادرىا، رباو 
اخلالق والغيب كلو رلرد ما ورائيات، إذا كانت قد مارست خلقا أو إغلادا، فقد تكوف مارستو بقوة 
الدفعة األوذل، مث تناستو أو نسيتو ليستمر الكوف بعد ذلك فاعبل ومنفعبل بشكل آرل، وحُت ػللو 

ري جل شأنو فإهنم يتذكرونو بشكل حلورل يزعم أف هللا لبعض اصحاب ىذه الفلسفة أف يتذكروا البا
تعاذل قد حل يف قوى الطبيعة ذاهتا وذاب فيها ليتحوؿ إذل جزء حاؿ فيها ينتهي بنا إذل ادلادية اجلدلية، 
اليت أنكرت اخلالق سباما، وطرحت بدائل لػو من اذباىات النمو عرب خصائص التطور ادلعقد، ليشعر 

كامل ابلطبيعة ككائن طبيعي، وىنا يبدأ اإلنساف الشعور ابلغٌت أو االستغناء عن اإلنساف ابندماجو ال
خالقو جل شأنو، ألنو دل يعد يرى غَت الطبيعة أمامو، فهي كل شيء وىي وراء كل شيء، ال يراىا وىي 

اذل مسخرة مقهورة بسنن هللا تعاذل، بل يراىا كوان مستقبل عن أي امتداد، وآنذاؾ ال يشعر أف هللا تع
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قد سخرىا لو، وأنو اخلالق لػو وذلا، بل يرى أنو نفسو الفاعل ادلبدع ادلتعدد القدرات، ادلسيطر على 
الطبيعة، ادلفجر لكوامن ما فيها: فالكوف مهيأ مسخر لئلنساف، واإلنساف مزود ابلقدرات التمكينية 

و عن ذكر الرضبن، وال يرى الذىنية والعلمية اليت سبكنو من تسخَت الكوف وحُت يغفل اإلنساف أو يعش
القدرة اإلذلية يف ذلك كلو من خبلؿ ىداية الوحي يشده الشعور ابالستغناء، واإلحساس ابلقدرة 
واإلبداع إذل أف غلعل من عبلقتو ابلكوف عبلقة تسلط وقهر وصراع، وتفقد عناصر الطبيعة عبلقتها 

ادلخلوقة ادلسخرة ذلذا ادلؤسبن وادلستخلف،  الودية ابإلنساف، وكونو ادلخلوؽ ادلستخلف ادلؤسبن، وكوهنا
فيتخذ الوجود آنذاؾ شكل  وهللا خلقكم وما تعملونوكبلعلا يف ادلخلوقية والعبودية هلل تعاذل سواء 

القوى ادلتصارعة ادلتنابذة، ويتخذ اإلنساف الغافل شكل ادلتألو ادلسيطر ابلعلم على كل شيء، فيمجد 
مد قيمو من الطبيعة، وحىت األدايف تتحوؿ عنده إذل شيء يوظف عندما ذاتو، ويتخذ إذلو ىواه، ويست

كال إن اإلنسان ليطغى تدعو احلاجة لسد ثغرة أو تلبية رغبة، أو أداء خدمة. وىنا ػلق عليو القوؿ: 
(. فيقع يف االستبداد والطغياف، وربدث كوارث البيئة، ويظهر التلوث 6)العلق:  أن رآه استغٌت

لرب والبحر واجلو دبا كسبت أيدي الناس، وؼلتل التوازف، وتظهر أمراض االضلراؼ والشذوذ والفساد يف ا
يف ادلعمورة، فقارات يعمها اجلوع واخلراب وأخرى تعمها األمراض بكل أشكاذلا، واجلرائم بكل أنواعها 

 ىومن أعرض عن ذكري فإن لـو معيشة ضنكا وكبشره يوم القيامة أعموتسود ادلعيشة الضنك: 
 (.124)طو: 

أما إعلاؿ القراءة الثانية، أي قراءة الوجود والكوف واالقتصار على قراءة الوحي وحده منقطعا منبتا 
عن الوجود، فإنو يؤدي إذل نفور من الدنيا واستقذار ذلا ودلا فيها، يشل طاقات اإلنساف العمرانية 

، وػلوؿ بينو وبُت التمتع بنعمة التسخَت، واحلضارية، ويعطلو عن أداء مهاـ اخلبلفة واألمانة والعمراف
ويعطل فكره وينتقص من قيمة فعلو، بل قد يلغى فبل يرى اإلنساف نفسو فاعبل يف شيء، وال يرى 

 لوجوده يف احلياة معٌت، وكل ىذه األفكار منافية سباما دلنهج القرآف العظيم.
ظهور العجز اإلنساين احلضاري وتعطل إف ذباوز القراءة الثانية أو عدـ صبعها مع األوذل يؤدي إذل 

طاقاتو، وإذل خلط عجيب بُت قضااي عادل الغيب وعادل الشهادة. وقد يتوىم ادلقتصروف على القراءة 
األوذل أف تنزيو الباري جل شأنو ال يتم إال إذا ألغيت قيمة الفعل اإلنساين، ونفيت إرادتو واختياره، 

 واستلب استبلاب الىوتيا من دوره.
اظر يف مقاالت اإلسبلميُت وكتب الفرؽ، غلد يف مقاالهتم العجب العجاب يف قضااي اخللط والن
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 بُت الفعل اإلنساين والفعل اإلذلي، واإلرادة اإلنسانية وقضااي اجلرب، واالختيار والعلل واألسباب وسواىا.
لئبل يقع اإلنساف يف إذف البد من اجلمع بُت القراءتُت: قراءة الوحي وقراءة الوجود، والدمج بينهما 

ضرورة معرفية، وضرورة « إسبلمية ادلعرفة»أي ذينك الطرفُت الذميمُت، ومن ىنا كاف ما مسيناه بػػ 
حضارية. ال على ادلستوى اإلسبلمي وحده، بل على ادلستوى العادلي كلو للخروج من ادلأزؽ ادلعريف 

البعد ادلنهجي يف التفكَت واجهت احلضارة ادلعاصر، واألزمة الفكرية العادلية ادلعاصرة. فبعد تكريس 
الغربية نفسهامشكلة ربديد الصياغة ادلنهجية حلضارهتا ومعرفتها صياغة تستند إذل تطور الغرب العلمي 
بكل جوانبو، لقد كانت ادلاركسية زلاولة إلغلاد ىذه الصياغة يف إطار ادلادية اجلدلية، وىا ىي ادلاركسية 

سوفييت قبل أف غلد الغرب البديل ادلعريف وادلنهجي ذلا، لتبقى احلضارة الغربية دوف تنهار ابهنيار االرباد ال
صياغة فلسفية بديلة، ودوف إجاابت عن معظم األسئلة النهائية ادلعلقة اليت يشيح علماء اليـو بوجوىهم 

األزمة العادلية  عن اإلجابة عنها. أما أزمتنا ضلن ػػ العرب وادلسلمُت ػػ فهي أشد وأنكى، فنحن شركاء يف
من انحية ألف عبلقتنا هبا وابلغرب دل تعد برائية كما يتوىم البعض، ألف احلضارة الغربية قد صلحت من 
خبلؿ غزوىا الفكري والثقايف وادلؤسسايت يف أف تفرض علينا وعلى العادل كلو منهجها ووعيها العلمي 

فة واحلضارة والثقافة والتقدـ والتخلف وغَتىا، فما للوجود وللحركة الكونية ورؤيتها للتاريخ والعلم وادلعر 
 اليت نقًتحها حبل ألزمتنا ادلعرفية والفكرية وأزمة العادل معنا؟ وما األصل فيها؟« أسلمة ادلعرفة»ىي 

إف إسبلمية ادلعرفة نتجت من اجلمع بُت القراءتُت فهي واقعة بُت كتابُت، تؤسس على تقابلهما 
ث واالكتشاؼ. الكتاب األوؿ وىو كتاب الوحي ادلقروء، ونعٍت بو القرآف، وتكاملهما منهجا يف البح

والكتاب الثاين ىو كتاب الكوف ادلتحرؾ الذي يتضمن ظواىر الوجود كافة، فالقرآف اجمليد العظيم  
كالكوف الواسع العظيم، كبلعلا يدؿ على اآلخر ويقود إليو، فالقرآف يقود إذل الكوف والكوف أيضا يقود 

 لقرآف.إذل ا
وىذا ما أمسيناه ابجلمع بُت قراءتُت، قراءة غيبية عرب الوحي يف الكوف ىي تنزؿ من الكلي اإلذلي 
إذل اجلزئي البشري والطبيعي، ودبا تتيحو قدراتنا البشرية النسبية على تفهم تنزالت الكلي ادلطلق، وقراءة 

اه الكلي وفق قدراتنا النسبية أيضا الكوف ىي تطلع من اجلزئي من مفردات الكوف وأفراد اإلنساف ابذب
على فهم الظواىر، فبل ػلدث االنفصاـ ادلزعـو بُت الوحي وادلعرفة ادلوضوعية. ىذا ما أكدتو بداايت 

 اقرأ وربك األكرم  خلق اإلنسان من علق  اقرأ ابسم ربك الذي خلقسورة العلق 
 (.5ػػ  1)العلق:  علم اإلنسان ما مل يعلم الذي علم ابلقلم 
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أما حُت ػلدث الفصاـ بُت القراءتُت ػػ كما ىو حاصل اليـو ػػ فإف مناىج ادلعرفة البشرية تصل إذل 
نتيجتُت خطَتتُت: فالذين يتعلقوف فقط ابجلانب الغييب يف القراءة، أي القراءة األوذل ويسقطوف 

الكوف وينفي اجلانب ادلوضوعي من حساهبم، فيتحولوف ابلدين إذل الىوت يستلب اإلنساف و 
األسباب وقوانُت احلركة وصَتورهتا وكافة السنن االجتماعية والتارؼلية واالقتصادية اليت يتفاعل معها 

 اإلنساف، لينتهي الفكر اإلنساين إذل فكر سكوين جامد ػلسب خطأ على الدين.
يب الفاعل يف والذين يتعلقوف فقط ابجلانب ادلوضوعي يف القراءة الثانية، فإهنم ينفوف البعد الغي

الوجود وحركتو، فينتهوف تدرغليا إذل الفكر الوضعي يف ادلعرفة الذي يؤثر على النسق احلضاري بدوره 
بذلك التأثَت السليب وذلك ىو الوجو السائد للفكر الغريب اآلف، والذي بدأت مدارس فكرية غربية  

ذل تقسيم البشرية وتصارع كثَتة رباوؿ اخلروج عليو والتنصل منو بعد أف خربت ويبلتو وأدى إ
البلىوت والوضعية، يف حُت أف الرجوع إذل آايت سورة العلق ينفي البلىوت عن الغيب حُت يربط 
ما بُت ىذا الغيب والقراءة الثانية، اي القراءة ادلوضوعية ابلقلم، كما ينفي عن القراءة يف احلالتُت ىوى 

وتبعا لتعلقو وفهمو لظواىر الوجود الكوين وحركتو  اإلنساف، تبعا لتعلقو ابلوحي وفهمو لػو من انحية
 يف الوقت ذاتو وخبلفتو.

ذلذا نعاين وتعاين البشرية كلها الكثَت من جراء الفصاـ القائم يف مناىجنا الًتبوية ونظمنا التعليمية 
مُت يف  بُت علـو الدين والعلـو الكونية، ودل نتوصل بعد إذل الصيغة اليت تؤىل الطالب ليجمع بُت العل

كل واحد. ومبعث ذلك أننا قد ارتضينا ادلناىج الغربية يف الفصل القائم بُت كليات الشريعة وكليات 
 العلـو احلديثة، أو العلـو االجتماعية فضبل عن التطبيقية.

ىذا الفصل الذي يؤدي إذل الفصاـ ػلمل خطورة أخرى، إذ يباعد بُت العلـو الشرعية والعلـو 
اعية، حيث طورت ادلناىج الوضعية عبلقتها هبذه العلـو اإلنسانية واالجتماعية اإلنسانية واالجتم

وصاغتها وفق القراءة الثانية فقط، واستبعدهتا من رلاؿ العلـو الشرعية اليت أوغلت بدورىا يف الفقو 
 ووسائلو.

الثنائية ادلتفعلة  إف النسق الغريب قد انتهى ػػ كما رأينا ػػ إذل ثنائية البلىوت والوضعية، وخطورة ىذه
وادلتطرفة أهنا قامت على انفصاـ فدفعت بعض األنساؽ احلضارية دفعا ضلو االذباه الوضعي حُت 
غيبت النظرة الكلية للكوف واحلياة واإلنساف وارتباط قيمو وأخبلقو ابهلل سبحانو وتعاذل، فتضخمت 

إال مكاـر األخبلؽ، فتم تربير  الذاتية البشرية على حساب القيم العقلية واألخبلقية، وما الدين
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الصراعات القومية والصراعات االجتماعية كما مت تربير الفردية الليربالية إذل حد االستباحة، فتكرس 
الصراع بكل مظاىره عوضا عن السبلـ الذي تعطيو القيم، وما إذل ذلك إال ألنو وابلقراءة الثانية 

خلقو، ومن يستغن عن هللا ػػ سبحانو وتعاذل ػػ يطغ فقط، رأى اإلنساف نفسو مستغنيا حىت عن الذي 
يف األرض، ويتطاوؿ بناصيتو على كل من يدعوه للقيم واألخبلؽ، وذلذا مت الربط بُت مقدمة سورة 
العلق الداعية للجمع بُت القراءتُت وأزمة الطغياف والتطاوؿ اإلنساين للنسق احلضارية الوضعية ادلتعالية 

إن إىل ربك  أن رآه استغٌت كال إن اإلنسان ليطغىقي اجملرد: بتطورىا العلمي التطبي
 (.8ػػ  6)العلق:  الرجعى

فقضية اجلمع بُت القراءتُت مسألة منهجية يف ادلعرفة وتقود إذل نتيجة حضارية، فالذي غلمع بُت 
يف األرض وال القراءتُت ال يستغٍت عن هللا ألنو يدرؾ دوما افتقاره إليو، فبل يستبد وال يبتغي علوا 

 فساداً.

 كيفية اعبمع بُت القراءتُت:
لقد زعم البعض أف ىذه القضية حلم من األحبلـ أو رلرد شعار من الشعارات، وذلؤالء وسواىم 
نود أف نوضح أف ادلدخل األساسي للجمع بُت القراءتُت يبدأ ابكتشاؼ العبلقة ادلنهجية بُت القرآف 

أخرى، فالقرآف وحي إذلي يتعلق بو ىذا الوجود انطبلقا من أنو من انحية والوجود وحركتو من انحية 
مطلق وزليط وشامل، وبقدر ما تتسع معرفتنا لبلثنُت معا تتكوف لدينا القدرة على اجلمع بُت 
القراءتُت واكتشاؼ التداخل ادلنهجي بُت الوحي والكوف، فمنهجية القرآف ىي منهجية الوجود، 

لكن اكتشاؼ ذلك تطبيقيا، فالقوؿ النظري ال يتجاوز حالة تبشَت وادلطلوب ليس قوؿ ذلك نظراي و 
بفرضية قد تكوف غَت صحيحة وؽلكن الطعن فيها، وذلذا يكوف التحدي األوؿ واألىم يف اكتشاؼ 
مدى التداخل ادلنهجي من خبلؿ اجلمع بُت القراءتُت، بُت الوحي اإلذلي والعلـو الطبيعية واإلنسانية 

إلذلية يف الكوف واحلياة واإلنساف، أما احلديث عن عظمة القرآف فإف القرآف القائمة على السنن ا
عظيم حقا ومعجز فعبل، وقد كتب الناس عن عظمتو وإعجازه آالؼ الصفحات، بل مبليينها، لكن 
تلك الكتاابت دل تستطع أف تكشف للناس عن منهجيتو ادلستوعبة للكوف وحركتو. كما دل تؤد إذل 

ادلنهجي بُت قراءة القرآف وقراءة الوجود. فقد بقيت آايت كرؽلة كثَتة ومقوالت  الكشف عن التداخل
اإلسقاطات اإلسرائيلية واضحة. كذلك بقيت يف ادلعارؼ اإلنسانية واالجتماعية، بل ويف العلـو 
ا الطبيعية أبعاد غائبة، وأسئلة كثَتة حَتى ال ذبد من مدارس تلك العلـو ادلختلفة إجاابت شافية، ألهن
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دل تكتشف ذلك التداخل ادلنهجي بُت القراءتُت إال يف حدود جزئية سبثلت يف زلاوالت انتقائية يغلب 
على بعضها التلفيق الذي غلعلها تبدو مفتعلة إذل حد كبَت كتلك احملاوالت اليت تبدو فيما عرؼ بػ 

 «.اإلعجاز العلمي»
ذلك شرطا مسبقا للخروج من األزمة  فتأكيدان الدائم على وجوب اجلمع بُت القراءتُت، واعتبار

الفكرية وادلعرفية يف مستوايهتا العادلية واحمللية ػلمل توكيدا على وجوب االلتفات إذل ذلك االرتباط 
ادلنهجي بُت القرآف والكوف واإلنساف، ويتخلص اإلنساف من مأساة الفصاـ بُت البلىوت والناسوت 

 لنا من مشكبلت.أو الوضعية البشرية وما غلره ذلك الفصاـ 
إف ىذه ادلهمة ال يستطيع النهوض هبا إال من أوتوا القرآف وحظا من العلـو وادلعارؼ كافيا 

أسلمة »الكتشاؼ ذلك التداخل ادلنهجي بُت القرآف والوجود واإلنساف ولذلك أرسيت قواعد 
 على ما يلي:« ادلعرفة
قومات وخصائص التصور اإلسبلمي السليم ػػ إعادة بناء الرؤية اإلسبلمية ادلعرفية القائمة على م1

ليتضح ما ؽلكن اعتباره النموذج ادلعريف اإلسبلمي القادر على اإلجابة عن األسلئة النهائية، دوف ذباوز 
شيء منها، وبناء قدرة ذاتية على النقد ادلعريف الذي ؽلكن من االستيعاب والتجاوز بشكل منهجي 

لى التوليد ادلعريف ادلنهجي، والتفسَت ادلعريف الذي ال يقـو منضبط، ويف الوقت نفسو يعطي القدرة ع
 على اإلقناع واخلطابة، بل على ادلعرفة ادلنهجية التامة.

« ادلنهجية ادلعرفية القرآنية»ػػ إعادة فحص وتشكيل وبناء قواعد ادلنهجية اإلسبلمية على ضوء 2
تيجة القراءات ادلفردة والتجزيئية اليت وعلى ىدى منها، فإف أضرارا ابلغة قد أصابت ىذه ادلنهجية ن

 قرأت القرآف عضُت، وقرأت الوجود واإلنساف يف معزؿ عنو قدؽلا وحديثا.
ػػ بناء منهج للتعامل مع القرآف اجمليد من خبلؿ ىذه الرؤية ادلنهجية وابعتباره مصدرا للمنهج 3

لك إعادة بناء وتركيب علـو والشرعة وادلعرفة ومقومات الشهود احلضاري والعمراين، وقد يقتضي ذ
القرآف ادلطلوبة ذلذا الغرض، ويتجاوز الكثَت من ادلوروث يف ىذا اجملاؿ. فاإلنساف العريب قد فهم 
القرآف ضمن خصائص تكوين اإلنساف العريب للموضوعية اليت كانت بطيئة زلددة اجتماعيا وفكراي 

في تلك ادلرحلة اليت مت فيها التدوين الرمسي ابلقياس إذل خصائص التكوين احلضاري العادلي الراىنة، ف
للعلـو وادلعارؼ النقلية اليت دارت حوؿ النص القرآين واحلديث النبوي كانت العقلية الببلغية واللغوية، 
وما توحي بو من اذباه ضلو التجزئة ومبلحظة ادلفردات ىي السائدة، ولذلك اعترب الفهم الذي تولد 

ادلرحلة، أما يف ادلرحلة الراىنة حيث تسيطر عقلية اإلدراؾ ادلنهجي  عنها مقبوال وكافيا يف تلك
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لؤلمور، والبحث عن عبلقتها الناظمة ذلا بطرؽ ربليلية ونقدية توظف األطراؼ العلمية ادلختلفة، 
وتربطها دبوضوعات حضارية متشعبة وعبلقات متنوعة فبلبد من إعادة النظر يف علـو وسائل فهم 

تو قراءة اجلمع مع الكوف والتداخل ادلنهجي معو، وتلخيصو من كثَت من أنواع النص وخدمتو وقراء
التفسَت والتأويل، والربط الوثيق ابلنسيب من خبلؿ اإلسقاطات اإلسرائيلية، والربط التاـ أبسباب 

 النزوؿ، وادلناسبات ومشكبلت النسخ وتعدد مدارس التفسَت.
دلطهرة ػػ أيضا ػػ من خبلؿ تلك الرؤية ادلنهجية وابعتبار ػػ بناء منهج للتعامل مع السنة النبوية ا4

السنة النبوية ادلطهرة كذلك مصدرا لبياف ادلنهج والشرعة وللمعرفة ومقومات الشهود احلضاري 
والعمراف. فلقد كانت مرحلة النبوة وعصر الصحابة مرحلة تعتمد على االتصاؿ ادلباشر برسوؿ هللا 

صلوا كما رأيتموين « »خذوا عٍت مناسككم»متابعتو والتأسي بو فيما يقوؿ أو يفعل: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، و 
االتباع والتأسي يعتمداف على التحرؾ العلمي يف الواقع للرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ. «. أصلي

ة يف التطبيق وتنزيل فالرسوؿ ػػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ػػ كاف غلسد بسلوكو القرآف يف الواقع فبل تبدو ىناؾ أية مشكل
 القرآف على الواقع.

فالتطبيق النبوي والبياف الرسورل كاف يضيق الشقة سباما بُت مكنوانت ادلنهج اإلذلي القرآين وبُت 
الواقع بعقليات أىلو وقدراهتم الفكرية وادلعرفية وبشروط ذلك الواقع االجتماعية والفكرية والسقف 

واة من الصحابة حريصُت على أال تفوهتم أية جزئية تتعلق حبياة ادلعريف السائد فيو. ولذلك كاف الر 
الرسوؿ ألف ذلك ىو البديل الوحيد عن الوعي ابدلنهج الناظم للقضااي ادلختلفة ولذلك اشتملت 

صيل السنة على ذلك الكم اذلائل من أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات رسوؿ هللا ػػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ػػ وتلقينا كل تلك التفا
اليت ذبعلنا قادرين على أف نتابع حركتو اليومية عليو الصبلة والسبلـ يف غدوه ورواحو وسلمو وحربو 
وتعليمو وقضائو وقيادتو وفتاواه وشلارساتو اإلنسانية بطريقة تكشف عن أسلوبو أو سنتو عليو الصبلة 

ع الذي كاف رسوؿ هللا والسبلـ يف التعامل مع الواقع وتكشف ػػ إضافة لذلك ػػ عن خصائص الواق
 يتعامل معو ويتحرؾ فيو، وىو واقع مغاير للواقع الذي ضلياه يف تركيبتو وعقليتو.

لقد كاف عليو الصبلة والسبلـ يف سنتو ؽلثل ذبسيدا للربط بُت ادلنهج القرآين والواقع، ولذلك فإف 
ليو الصبلة والسبلـ من الصعب فهم الكثَت من القضااي يف معزؿ عن فهم ذلك الواقع الذي كاف ع

يتحرؾ فيو، فحُت ينهى عليو الصبلة والسبلـ عن النحت والتصوير ويعترب ادلصورين أشد الناس عذااب 
يـو القيامة فبل ينبغي أف يفهم هنيو عن ذلك أف لػو موقفا من اجلماليات اجملسمة يتعارض مع فهم نيب 
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ن سباثيل وال مع تساؤالت ادلعاصرين هللا سليماف، الذي كاف غلند اجلن يصنعوف لػو ما يشاء م
ورلادالهتم يف ىذا ادلوضوع وضلوه أبننا ال نشعر ابلرغبة أو االستعداد يف عبادهتا، فلماذا ربـر علينا؟ 
وال يكوف احلل بفتوى جزئية ربل ىذا النوع وسبنع ذلك، بل يبلحظ فيها ادلنهج الذي أشار عليو 

، وذبريد «لوال قومك حديثو عهد بكفر لفعلت وفعلت»ل الصبلة والسبلـ إليو يف مواقف عديدة مث
 تلك ادلعاين وضلوىا لبناء منهج التأسي بدال من منهج التقليد.

لقد كاف رسوؿ هللا ػػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ػػ يعمل على قطع دابر صناعة األواثف والًتويج ذلا بُت قـو حديثي 
م الضابط دلثل ىذه القضااي وقراءهتا قراءة معرفية زبرج عهد هبا، والبد من الوصوؿ إذل ادلنهج الناظ

األحاديث والسنن إذل دائرة ادلنهج بدال من دائرة اجلزئيات ادلتصارعة اليت كثَتا ما ػلوذلا ادلختلفوف إذل 
أقواؿ جزئية تدؿ على الشيء ونقيضو وكأهنا اقواؿ أئمة ادلذاىب ادلختلفة. لقد ارتبط العرب يف مرحلة 

رآف دبفهـو االتباع واالقتداء وازبذوا من رسوؿ هللا ػػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ػػ قدوة عملية جسدت ذلم ادلنهج نزوؿ الق
ويف زلاولة « ادلأثور وادلنقوؿ»طبقا لشروطهم الواقعية احلياتية وعرب االتباع والتأسي نشأت مفاىيم 

 الرمزي واإلشاري كمخرج من التقيد حبرفية للتخفيف من آاثره جلأ من جلأ إذل التأويل الباطٍت والتفسَت
النص ادلأثور ولكن ما زاد ذلك األمر إال اضطرااب، وكاف الواجب ىو الوصوؿ إذل ادلنهج القرآين 

 النبوي لتنضبط على ىدى منو سائر التفاصيل واجلزئيات ولتفهم يف إطاره ادلقاصد وتتضح الغاايت.
تمرار ػػ عن الناظم ادلوضوعي لؤلمور، ورباوؿ النفاذ إذل اف العقلية ادلعاصرة عقلية تبحث ػػ ابس

ادلنهجية الكاملة األبعاد فضمن ىذه ادلنهجية يصبح التحليل والنقد والتفسَت ىو اإلطار ادلوضوعي 
للحركة الفكرية يف تعاملها مع القضااي الكونية واحمللية. وهبذه ادلنهجية ؽلكن النفاذ إذل مقاصد القرآف 

السنة النبوية دوف الوقوع يف أطر ماضوية سكونية أو أتويبلت ابطنية، أو زلاوالت  اجمليد وتفهم
ذبديدية رباوؿ إحداث تعديبلت أو أتويبلت لتطبيقات ادلاضي لتعيد إنتاجها يف احلاضر فكأهنا تعبَت 

 عن ادلاضي يف ثوب جديد ال ؽلكن ارتداؤه على أية حاؿ.
وقراءتو قراءة نقدية ربليلية معرفية زبرجنا من الدوائر الثبلث  ػػ إعادة دراسة وفهم تراثنا اإلسبلمي5

اليت ربكم أساليب تعاملنا مع تراثنا ػػ يف الوقت احلاضر ػػ دائرة الرفض ادلطلق ودائرة القبوؿ ادلطلق 
ودائرة التلفيق واالنتقاء العشوائي، فهذه الدوائر الثبلث ال ؽلكن أف ربقق التواصل مع ما غلب 

عو من ىذا الًتاث، كما ال ؽلكن أف ربقق القطيعة مع ما غلب إحداث القطيعة معو من التواصل م
 ذلك الًتاث.
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ػػ بناء منهج التعامل مع الًتاث اإلنساين ادلعاصر ػػ أيضا ػػ ؼلرج تعامل العقل ادلسلم معو من 6
تنتهي ابلرفض أساليب التعامل احلالية اليت زبلفت عن أطراؼ وزلاوالت ادلقارابت مث ادلقارانت ل

 ادلطلق، أو القبوؿ ادلطلق بروح مستلبة سباما أو ميالة لبلنتقاء العشوائي.
أو ادلنهج التوحيدي « أسلمة ادلعرفة»فهذه اخلطوات أو ادلهاـ الست ىي اليت أطلقنا عليها 

أصيل للمعرفة أو أسلمة العلـو االجتماعية واإلنسانية وتوجيو العلـو الطبيعية وجهة إسبلمية أو الت
، فنحن ألوؿ مرة صلد أنفسنا أماـ وضعية عادلية تعمل على توظيف ادلعارؼ والعلـو  اإلسبلمي للعلـو

 واكتشافات العلـو ومنجزاهتا.
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قاعداتف  قوامها« الشخصية اإلنسانية»من ادلعروؼ لدى ادلهتمُت ابلدراسات اإلنسانية أف 
 أساسيتاف:

 أوالعلا: العقلية اإلنسانية فهي شطر الشخصية الذي ال قواـ ذلا بدونو، وىي قاعدهتا األوذل.
واثنيتهما: النفسية اإلنسانية وىي الشطر األساسي اآلخر. وتفقد الشخصية اإلنسانية كينونتها، 

باري العظيم لو، أو دل ينل نصيبو وىويتها، إذا اىتز أحد اجلانبُت، أو خرج عن طبيعتو اليت حددىا ال
 من تعليم الكتاب واحلكمة والتزكية.

الفنوف واآلداب أبنواعها « النفسية»العلـو والتجارب وادلعارؼ واخلربات، وقواـ « العقلية»وقواـ 
 اذلادفة.

، تنفيذًا ذلا،  وأمة ال علـو ذلا وال معارؼ، وال خربات وال ذبارب كونتها يف دائرة ىذه العلـو
اختباراً لصحتها ودقتها، ال ؽلكن أف تبٍت حضارة، وال أف تقيم عمراانً. وكيف يتحقق شيء من ذلك و 

 بشخصية ال قواـ ذلا؟!
وأمة ال فنوف رشيدة هتذب سلوكها، وال آداب حكيمة تقيم نفسيتها، ال ؽلكن أف ربقق ثقافة وال 

بنياهنا؟ لذلك فإف قيم اإلسبلـ احلاكمة، أف تقيم عمراانً. وأىن ذلا أف تفعل وقد فقدت نفسيتها واهنار 
ومقاصده العليا: التوحيد وما ينبثق عنو، والعمراف وما يتفرع عنو ال يقـو أي منها بدوف عقلية قوؽلة 
ونفسية مستقيمة. وما أمستو الفلسفة بقيم احلق وقيم اخلَت وقيم اجلماؿ كل أولئك ال ؽلكن أف يتحقق 

جود إنساف التزكية، وبناء الشخصية ادلزكاة عقلّيًا ونفسّياً، وإال فلن شيء منو يف واقع احلياة بدوف و 
يوجد اإلنساف ادلعمر البنّاء اجملاىد الذي يهوى التضحية، وال العادل الذي يعشق العلم وادلعرفة، وال 
الناسك الذي يستمسك ابلتقوى ويتزين هبا، وال الفناف الذي ؽلؤل الدنيا فنا وثقافة، فيوحي للناس 

لوف احلياة اليت البد أف ػليوىا، ويهذب مشاعرىم ويرقي نفوسهم ليتعلموا كيف ػليوف حياة اخلليفة ب
يف الكوف فيحبوف ما فيو، ويعشقوف عمارتو، ويكرىوف اإلفساد فيو، ويقاوموف زلاوالت التخريب اليت 



 13 

 قد ؽلارسها ادلفسدوف.
ىو ػلاوؿ أف ػلفظ للحياة قيمتها، إف إنساف التزكية قد يضحي حبياتو، وقد يفارقها شهيدا، و 

 وللعمراف مقوماتو احلقيقية ولو ابلتعارل على الدنيا وأىوائها.
ذاتو ال أييت بو العلم ػػ وحده ػػ وال ادلعرفة ادلفردة، بل البد فيو من بذرة حب هلل « اإلؽلاف»إف 

العلم وادلعرفة إذل إؽلاف. إنك ال تستطيع أف تولد  ورسولو ػػ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ػػ ربققها الًتبية السليمة فتحوؿ انتج
من األوكسجُت واذليدروجُت وحدعلا ماءا، وإذا وّلدت قطرات فلن توّلد حبارا وال أهنارا وال زليطات أو 
حبَتات، ألف ىناؾ عنصرا آخر يرتبط بعادل األمر اإلذلي ليجعل من العنصرين ماء ال تستطيع إغلاده، 

إؽلاان كامبل ويقينا »ادلعرفة وحدىا ال يوجد أي منهما وال يوجداف رلتمعُت وكذلك العلم وحده، و 
، بل البد من تضافر عناصر أخرى معهما تبٍت النفس وربرؾ جوانبها ادلختلفة دبحركات «صادقا

إدراؾ اجلبلؿ واجلماؿ واإلعجاب بصنع اخلالق وحسن تدبَته وجزيل إنعامو فيبدأ االرتباط والتفاعل 
قوى »شخصية اإلنسانية لتتجو ضلو اإلؽلاف ابهلل ػػ تعاذل ػػ لذلك فإف العلم وادلعرفة زباطباف يف داخل ال

وتعمبلف على هتيئتها الستقباؿ ادلدركات، ويف الوقت ذاتو تعمل الفنوف واآلداب « العقل الثبلثة
بعد ذلك يف  ومقومات الثقافة على ربريك الوجداف، وتشكيل الدواعي وبناء الضمَت ليلتقي الفريقاف

شخصية متوازنة دقيقة، منضبطة تتمتع ابلفاعلية، والدافعّية العمرانية للقياـ دبهاـ االستخبلؼ، وأداء 
 األمانة. وال يتم ذلك بدوف الًتبية اذلادفة اليت ربوؿ ذلك اذل سلوؾ وشلارسة.

لتسخَت، إف احلضارة ادلعاصرة ػػ على كل ما أسدتو لئلنساف من خدمات يف عمليات الكشف وا
وعلى كل ما أنتجتو من علـو ومعارؼ وآداب وفنوف ػػ بقطع النظر عن طبيعتها ػػ دل تستطع أف تقدـ 

ؽلكن أف صلد فيها ما يساعد اإلنساف على تقوًن نفسو وهتذيب « أطراً ووسائل تربوية إنسانية ىادفة»
 سلوكو وتربية ذاتو.

مصدر ادلعرفة ومصدر الفن كذلك يف لقد كاف الدين ادلسيحي يف العصر األورويب الوسيط 
أورواب. أما يف عصر النهضة األوروبية فقد صار العقل مصدر ادلعرفة والفن. أما بعد ذلك فقد ساد 
احلس وصار مصدرا للمعارؼ وللفنوف كذلك، وذباوز احلس بذلك الدين والعقل، وصار احلس سيد  

وأخرج من دائرتو كل ما ال ؼلضع  كل شيء فحصر العلم يف زوااي ادلختربات وحقوؿ التجارب،
لسلطانو، وحصر الفن يف دوائر أضيق من ذلك فبدأت تتبلشى وهتبط ويضّيق عليها اخلناؽ. وأما 
الًتبية فصارت غايتها ومثلها األعلى القدرات اإلنتاجية فقط ال غَت. يزود هبا اإلنساف ليسابق هبا 
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سحقو أو ترمي بو إذل زوااي البطالة والتعطل. فليس اآللة اليت كثَتًا ما تتفوؽ عليو وتتجاوزه، وقد ت
غريبا ػػ بعد ذلك ػػ أف غلد اإلنساف نفسو وقد مؤلىا اخلوؼ من الكوف وىو بيتو، والطبيعة وىي أّمو، 
واإلنساف وىو أخوه، والغيب ىو عونو ورائده إذل مستقبلو، فيبهر من خوفو ادلًتاكب إذل تغييب عقلو 

دـ ذاتو يف اجلنس واالضلرافات وقد ينصرؼ إذل تدين شائو انقص أو قاصر يف السكر وادلخدرات، وى
أو منحرؼ ال ؼلتلف يف إضراره ابإلنساف واحلياة عن تلك الوسائل ادلدمرة. وىنا قد تصبح اجلرؽلة 

من  نوعا من التغيَت، بل وادلتعة ادلطلوبة والعياذ ابهلل. وأحياان يصبح االنتحار وإهناء احلياة صباعيا ذبربة
 التجارب، أو فرداي للتخلص من مرارهتا أو آالمها أو تفاىتها، أو أعبائها.

أما اإلسبلـ فإنو منذ البداية أعلن عن مقاصده الًتبوية وأىدافو يف الًتبية، وغاايتو وقيمو احلاكمة. 
ووضع ذلك كلو يف مراتب أيخذ بعضها يف عضد بعض حىت تبلغ تلك الغاية األمسى أال وىي سعادة 

 إلنساف يف الدارين بشروطها وأركاهنا وضوابطها.ا
 فأعلى ادلقاصد الشرعية، وأمسى القيم احلاكمة ثبلثة ىي: التوحيد، التزكية، والعمراف.

وسائر القيم األخرى الكلية منها واجلزئية تنتهي إذل ىذه القيم الثبلث اليت ال ؽلكن أف ينفصل 
وىدفها، ووسيلتها يف الوقت ذاتو. والعمراف شبرة للتوحيد  أي منها عن اآلخرين: فالتوحيد غاية التزكية

 والتزكية معا ال يوجد على حقيقتو، وبشروطو، بدوهنما.
ؽلثل زلور العقيدة وأساسها، وىو عنواف تتدرج ربتو سائر عناصرىا ومكوانهتا من « التوحيد»إف 

وحيد تبُت لئلنساف أف الوجود لػو اإلؽلاف ابدلبدأ وادلعاد والرسل ووحدة الغاية وادلصَت. وعقيدة الت
طرفاف: خالق متعاؿ ىو هللا تعاذل. وكل ما سواه من ادلوجودات سواء اإلنساف أو الكوف ىو سللوؽ. 
والوجود اإلذلي ىو الوجود احلقيقي الدائم. والوجود الكوين واإلنساين وجود غَت قائم بنفسو، وال 

ي، ومظهر من مظاىر القدرة اإلذلية فهو وجود معتمد على ذاتو، فهو أثر من آاثر الوجود اإلذل
ادلخلوؽ هلل ػػ تعاذل ػػ والسنن والقوانُت « العادل»انقص. واإلنساف والكوف كبلعلا عنصر من عناصر 

 اإلذلية الثابتة ذبري عليهما معا:
إانا كلا شيء خلقناه بقدر  :(.49)القمر 

داىة كوف اإلنساف ػػ كلو وكما ىو ػػ مولوداً ومع ىذا االتفاؽ التاـ بُت اإلنساف والكوف، ومع ب
فلسفة العلـو »طبيعيا للكوف، وانقش الفبلسفة ادلسلموف أمرا دقيقا دل يلتفت إليو إال بعد تطور 

بُت اإلنساف والطبيعة، فطرحوا « ادلخلوقية والشيئية»أو « اخللق والتشيؤ»أال وىو قضية « الطبيعية
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، وما إذا كاف «الشيئية»و« الشيء»جر إذل الكبلـ على مفهـو  «شيئاً »سؤاال حوؿ تسمية ادلعدـو 
يصح إطبلؽ الشيء على اخلالق تبارؾ وتعاذل، أو ىي قاصرة على ادلخلوؽ وىل اإلنساف جبملتو 
ؽلكن أف يصدؽ عليو أنو شيء؟ وؽلكن االطبلع على بعض ما دار يف ىذا الشأف يف كتاب الفخر 

تأخرين من العلماء واحلكماء وادلتكلمُت، وبذيلو تلخيص احملصل الرازي زلصل أفكار ادلتقدمُت وادل
« أحكاـ ادلعلومات»وما بعدىا. وكذلك معادل أصوؿ الدين يف الباب الثاين يف  9للطوسي ص 

وخاصة ادلسألة األوذل منو. وقد تعرض اإلماـ الرازي لذلك ػػ أيضا ػػ يف كتابو ادلباحث ادلشرقية ويف 
َتىا. ومهما يكن من أمر فإف القرآف اجمليد قد أوضح الصلة العضوية بُت مواضع من األربعُت وغ

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها لبرجكم اإلنساف والكوف، وبُّت أف اإلنساف من ىذه األرض 
(. وىذا الذي قرره القرآف الكرًن ػػ ىو نفس ما توصلت إليو البشرية بعد سائر 55)طو:  اترة أخرى

لتقرر أخَتا: أف اإلنساف بكل تفاصيلو بدان ونفسا « فلسفة العلـو الطبيعية»مرت هبا  األطوار اليت
جسما، وعقبل وحواس إظلا ىو ابن طبيعي للكوف، ؽلكن أف تنسحب عليو وعلى سائر قوى وعيو 
وإدراكو وسلوكياتو النفسية واالجتماعية نفس سنن وقوانُت الطبيعة. ولكن القرآف الكرًن حينما قرر 

اي أيها اإلنسان ما غرك بربك « اخللق»ربط ىذه الصلة بُت اإلنساف والكوف دبفهـو  ذلك
 (،8ػػ 6)اإلنفطار:  يف أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك  الكرًن

 فلينظر اإلنسان مم خلق  خلق من ماء دافق ىبرج من بُت الصلب والًتائب 
 أوبسب اإلنسان أن يًتك سدى (، 2)العلق:  علقخلق اإلنسان من ( 7ػػ 5)الطارؽ: 

أمل لبلقكم من (، 38ػػ36)القيامة:   مث كان علقة فخلق فسوى أمل يك نطفة من مٍت يبٌت 
 فقدران فنعم القادرون إىل قدر معلوم  فجعلناه يف قرار مكُت  ماء مهُت 
 (.23ػػ 24)ادلرسبلت: 

من  قتل اإلنسان ما أكفره «: عبس»آايت سورة وقد يتضح الفرؽ بشكل أكرب يف تدبر 
مث إذا  مث أماتو فأقربه  مث السبيل يسره  من نطفة خلقو فقدره  أي شيء خلقو 

( ىذا عن اإلنساف نفسو، أما عن 23ػػ 17)عبس:  كال ؼبا يقض ما أمره  شاء أنشره 
مث شققنا  نا اؼباء صبا أان صبب فلينظر اإلنسان إىل طعامو احتياجاتو ومتاعو فيقوؿ: 

 وحدائق غلبا  وزيتوان ولبال  وعنبا وقضبا  فأنبتنا فيها حبا  األرض شقا 
 (.32ػػ 24)عبس:  متاعا لكم وفاكهة وأاب 
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وىو إذلي كذلك « التشييء»فيو ما يتجاوز الطبيعة وقدراهتا وسننها وقوانينها، و« فاخللق اإلذلي»
نساف الغافل أف الطبيعة ذاهتا ويف إطار قدراهتا، ويف دائرة قوانينها توجد لكنو ينتهي دبا قد يوىم اإل

مفهوماف يلتقياف ويفًتقاف. يلتقياف يف أهنما ػػ معا ػػ ينتهياف ابإلغلاد وفق « فاخللق والتشيؤ»األشياء 
 اليت تتحكم يف التحوالت اإلػلائية« السببية اجلامدة»السنن والقوانُت الكونية ويف مقدمتها 

كناتج يعتمد على ادلركبات اليت يتكوف الشيء ادلطلوب منها. ويفًتض أف « التشيؤ»والفيزايئية. لكن 
تكوف العبلقة بُت الشيء وادلركب الذي أنتج عنو عبلقة سببية جامدة ذبعل وجود الناتج عن ذلك 

 «.الطبيعيةحسب قوانُت فلسفة العلـو »ادلركب أمرا زلتما وال ػلتاج إذل تدخل أي عنصر خارجي 
مث يتجاوزه ليدرج ربتو صورا أخرى يضيق « التشيؤ»فهو مفهـو قرآين يستوعب « اخللق»أما 

حبسب قوانُت وفلسفة العلـو »عنها مثل الصور اليت تتحد فيها ادلركبات الطبيعية فيفًتض « التشيؤ»
حبسب »لة فيفًتض أف يتحد الناتج، والصور اليت زبتلف فيها العناصر الطبيعية ادلتفاع« الطبيعية

أف ؼلتلف الناتج، فهذه الصور وضلوىا ىي اليت اعتربت جزءا من « قوانُت وفلسفة العلـو الطبيعية
النسبية »و« السببية السائلة»، وقادت إذل الكبلـ عن «ادلنهج العلمي»و« فلسفة العلـو الطبيعية»

ار العلم وسلطانو ومنهجو. لكن وضلوىا، وكل ذلك لن يقدـ تفسَتا وقد يؤدي إذل اهني« واالحتمالية
، وربويل تلك «اخللق والتشيؤ واجلعل»ادلخرج للعادل من ىذه األزمة لن يكوف إال إبدراؾ الفرؽ بُت 

الفروؽ أعٍت ارباد الناتج مع اختبلؼ مصادر الًتكيب وعناصره، أو اختبلؼ الناتج مع ارباد عناصر 
وما يستوي البحران ىذا عذب فرات اذل: قاؿ تع« اخلالق«على وجود « دليل اخللق»الًتكيب 

سائغ شرابو وىذا ملح أجاج ومن كل أتكلون غبما طراي وتستخرجون حلية تلبسوهنا وترى الفلك 
ويف األرض قطع (. وقاؿ جل شأنو: 12)فاطر:  فيو مواخر لتبتغوا من فضلو ولعلكم تشكرون

سقى دباء واحد ونفضل بعضها متجاورات وجنات من أعناب وزرع ولبيل صنوان وغَت صنوان ي
(. فقوانُت الشيئية والتشيؤ 4)الرعد:  على بعض يف األكل إن يف ذلك آلايت لقوم يعقلون

الطبيعي وإف كانت مرتبطة ابدلشيئة اإلذلية ومشتقة منها غَت أف ادلشيئة اإلذلية ذاهتا وضعتها يف دائرة 
تكوينية تتفاعل وفقا لقوانُت التشيؤ مث زبتلف  السننّية الثابتة حبيث ال ربتمل قبوؿ فكرة وحدة أصوؿ

لكن الناتج المتناىي « وحدة ادلاء والًتاب»نتائجها وتتنوع، ففي سورة الرعد صلد العناصر ادلتفاعلة 
من احلبوب والفواكو والثمار والبقوؿ والزىور وسواىا. ويف آية سورة فاطر صلد مصادر تكوينية سلتلفة 

« حلم طري»، وحبارا ذات ماء ملح أجاج، ومع ذلك فالناتج اربد يف أهنارا ذات ماء عذب فرات
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ىو الذي يصلح تفسَتا النبثاؽ مظاىر « اخللق»وحلية، فقوة اخللق والتخليق تشيؤ وزايدة، ومبدأ 
احلياة ػػ كلها ػػ على تعددىا وتنوعها واختبلفها من عنصر واحد ىو ادلاء. أما قوانُت التشيؤ فهي 

ىذا التفسَت. وكذلك حُت ضلاوؿ تفسَت تولد احلي من ادليت وتولد ادليت من احلي قاصرة عن تقدًن 
 فتبارؾ هللا أحسن اخلالقُت.« اخللق»فإف قوانُت التشيؤ تعجز عن تقدًن ذلك التفسَت خبلفا دلبدأ 
إننا نستطيع أف نسلم بعدـ الفصل »... يقوؿ األخ الباحث األستاذ دمحم أبو القاسم حاج ضبد: 

لعلـو الطبيعية والعلـو اإلنسانية واالجتماعية حيث تتحد قواعد ادلعرفة التطبيقية بُت اخللق بُت ا
 (1)«والتشيؤ يف الفعل الكوين، ولكنهما يفًتقاف يف النهاايت ادلنهجية...

فاإلنساف والكوف ػػ معا ػػ يتحداف يف صدورعلا عن إرادة إلو واحد، ويتحداف يف كوهنما مربوبُت 
(، كما يتحداف يف ادلبدأ 2)الفرقاف:  وخلق كل شيء فقدره تقديرادبَت رب واحد ومدبرين بت

وادلآؿ ويف كثَت من القوانُت والسنن احلاكمة لكليهما، لكن لئلنساف على الكوف درجة ىي درجة 
 التكرًن اإلذلي:

ثَت فبن ولقد كرمنا بٍت آدم وضبلناىم يف الرب والبحر ورزقناىم من الطيبات وفضلناىم على ك
(. ودرجة التكرًن ىذه أىلت اإلنساف لبلستخبلؼ واالئتماف 74)اإلسراء:   خلقنا تفضيال

واالبتبلء، والعهد، كما أىلتو ألف يكوف الكوف مسخرًا لو. وىذه الدرجة ىي اليت جعلت من خلق 
ػبلق اإلنساف حداث عظيما دل يشبو أي خلق آخر يف أعليتو دبا يف ذلك خلق ما ىو أكرب منو: 

(. ومع ذلك 57)غافر:  السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون
فلم ػلتف أو ػلتفل خبلقها كما احتفى إبسباـ خلق اإلنساف، فهو الكائن الوحيد الذي يف موكب 

الق وإذ قال ربك للمالئكة إين خالتسبيح هلل تعاذل جعلو أىبل ألف يقع لػو ادلبلئكة ساجدين: 
 فإذا سويتو ونفخت فيو من روحي فقعوا لـو ساجدين بشرا من صلصال من ضبإ مسنون

 (.29ػػ  28)احلجر: 
فاإلنساف قد صار هبذه الدرجة قطب الكوف ومركز الدائرة فيو، لُِعَن إبليس وطُرَد من رضبتو ػػ تعالىػػ 

لسجود إذل ىذا اخللق ادلكـر من ابلتكرب عليو، ورضي هللا عن مبلئكتو وأثٌت عليهم لطاعتهم هللا اب
خلقو. وىيأ هللا ػػ تعاذل ػػ تعاذل ذلذا اإلنساف من قوى الوعي واإلدراؾ ما ؽلكنو من أف يستوعب العادل 

                                                 

 . 81( منهجية القرآف ادلعرفية ص 1)
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 األكرب:
 وفيك انطوى العادل األكرب أتعلم أنك جسم صغَت

الكوف بقوانُت  وليمكن هللا ػػ تعاذل ػػ لئلنساف يف الكوف، ويعينو على األخذ بناصيتو سّخر لػو
(، فمّكن بذلك 23)الفتح :  ولن ذبد لسنة هللا تبديالالتشيؤ وسنن التكوين اليت ال تتغَت 

اإلنساف أف يرصد تلك الظواىر الكونية فيكشف عن القوانُت والسنن الكامنة وراءىا ويطلع على 
 احلقائق العلمية اليت تساعده على أداء مهامو وسبكنو من التسخَت.

كاف الكوف يف حاجة إذل التسخَت ابلقوانُت والسنن. وكاف اإلنساف يف حاجة إذل الًتبية   ومن ىنا
(. إف 31)البقرة:  وعلم آدم األظباء كلها...والتعليم والتوجيو، فعلمو جل شأنو األمساء كلها 

يو بعضد القرآف اجمليد قد عٌت عناية خاصة ببناء ما ؽلكن تسميتو دبنهج تربوي كامل أتخذ كل حلقة ف
األخرى حىت يبلغ الغاية ويصل إذل ادلنتهى يف بناء عقلية اإلنساف وشخصيتو فهناؾ ادلقاصد الشرعية 
العليا اليت سبق ذكرىا سبثل قيما حاكمة ػ يف الوقت ذاتو، وىي التوحيد، التزكية، العمراف. وىذه 

وضح أف أىم أىداؼ اإلسبلـ ادلقاصد مًتابطة ػػ كما أوضحنا ػػ ال ينفك أي منها عن اآلخرين وىي ت
القادر على ربقيق التوحيد، وإقامة العمراف. والتزكية ال تتحقق بدوف « إنساف التزكية»ربقيق وإغلاد 

التوحيد، وال تربز وال تظهر، وال يبدو أثر التوحيد بدوف فعل عمراين ينبو إذل األبعاد الفكرية والعقدية 
ولذلك حددت مهمة النيب عليو الصبلة والسبلـ بدعوة  والنفسية والعقلية لئلنساف الذي قاـ بو،

ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آايتك ويعلمهم الكتاب واغبكمة ويزكيهم إبراىيم: 
(، فمنهج الًتبية القرآين بدأ ببناء دعائم التعامل اإلنساين 129)البقرة:  إنك أنت العزيز اغبكيم

ونية ومع بيئتو اإلنسانية االجتماعية يف إطار تلك ادلقاصد العليا حيث مع الوجود الغييب، والبيئة الك
إف كتاب هللا ػػ تعاذل ػػ  كتاب استخبلؼ ىادؼ جاءت آايتو كلها يف نظاـ دقيق البد أف ينتهي يف 
حالة الوعي عليو وااللتزاـ بو إذل ربقيق ىذه ادلقاصد العليا، وإعادة إنساف التزكية عقليا ونفسيا 

 .وجسميا
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