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 االىداء
إذل أولئك الذين أرىقتهم دراسة علم الكالـ يف الكتب الكالمية ادلتداولة يف ادلعاىد 
والكليات ادلختصة ابلدراسات اإلسالمية، مث إذل أولئك الذين حاولوا أف يقدموا التوحيد 
بطرؽ أفضل من الطرؽ الكالمية وادلناىج الفلسفية فغلب الطبع على التطبع، فوجدوا 

ا البعد عن تلك التعقيدات واالرتباط ابلقرآف ونوره وهبائو جلالء ىذا أنفسهم كلما حاولو 
األمر داعلتهم ادلورواثت الكالمية فأعادت التعقيد إذل بعض ما كتبوا، مث إذل كل متطلع لتعلم 
التوحيد من القرآف اجمليد، إذل ىؤالء رتيعا نقدـ ىذا الكتاب، سائلُت العلي القدير أف يشرح 

 لو القلوب والعقوؿ، إنو مسيع رليب. لو الصدور ويفتح
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 الثناء والشكر
 

عهد  دلارة األوذل كاف ادلطلوب أف يصدر ىذا الكتاب أعد وكتب مرات عديدة، يف ادل
كتااب يف التوحيد ابعتباره جوىر وأساس البناء اإلسالمي كلو ؼللو من العبارات اليت أخذت 

فرغت منو وقرأتو مرة أخرى دل أشعر على الشهيد الفاروقي يف كتابو التوحيد، وبعد أف 
ابلرضى التاـ على ما أوردتو فيو فركنتو، وأخذت أسوؼ يف عملية نشره، مث جاءت مرحلة 

، فتعللت بعلل سلتلفة وسوفت طلب مٍت أف أهني الكتاب وأفرج عنو وأرسلو إذل الطبع
دوف الرجوع وأجلت إذل أف عثر عليو بعض اإلخوة بُت دراسات دل تكتمل رل فقرروا نشره 

إرل فنشرتو دار اذلادي يف بَتوت، مث طلب ادلعهد مٍت إعداد دراسة يف التوحيد لضمها إذل  
كتاب ادلنهجية وىنا قدمت كل ما كاف لدي من مسودات وبعض ما نشر مقاالت 
 للباحثات معي يف مكتيب الصغَت يف القاىرة، فقامت الباحثة الواعدة خدغلة كماؿ الدين

اقصو فاستكملتها وقامت بًتتيبو وإعداده للنشر يف كتاب ادلنهجية أوال مث العمل ابلتنبيو إذل نو 
الصغَت دمحم مث قامت الباحثة سارة ، فجزاىا  هلل خَتا وابرؾ فيها، على تطويره لينشر مستقاًل 

سائلُت العلي القدير أف بقراءتو علّي وتصحيحو وتعديل بعض عباراتو وإعداده ذلذه الطبعة، 
    وبة لكل من أعاف ذكرانه أو دل نذكر إنو مسيع رليب.       غلزؿ ادلث
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والشػػرؾو واإلؽلػػاف والكفػػرو واالسػػتقامة والنفػػاؽ كػػل أولئػػك أمػػور  ػػن كثػػَت مػػن  التوحيػػد

ادلشػػػتغلُت "بقضػػػاف ادلعرفػػػة" بعػػػد عصػػػر "التنػػػوير" أهنّػػػا أمػػػور ال عالقػػػة ذلػػػا ابدلعرفػػػة إال إذا تنػػػز ؿ 
"اّلالىوتي ػػػة" قضػػػاف ذات عالقػػػة بنػػػوع مػػػن أنػػػواع ادلعرفػػػةو ولػػػو أهّنػػػا  ىػػػؤالء إذل اعتبػػػار القضػػػاف

 لكاف أوذل.دتاماً من الدائرة ادلعرفي ة  تاستبعد
وىؤالء دل ينطلقوا يف أتسيس رؤيتهم ىذه من أّي منطلػ  معػريّفو بػل كػاف مػنطلقهم منػذ 

ة"و متجػػػاىالً بشػػػكل كامػػػل البدايػػػة منطلقػػػاً بعيػػػداً عػػػن "ادلعرفي ػػػة"و انئيػػػاً بنفسػػػو عػػػن "ادلوضػػػوعي  
 على منط  مستقيمو أو نظػر ّياً دفاعّياً تعميمّياًو دل ُيبَ ألنّو دل يكن إالّ موقفاً سلب "للمنهجي ة".

 يفػلاوؿ إقصاء الكنيسة بكل مػا دتثِّػلو وبسػائر ترا هػا دقي و بل كاف رلّرد رد فعل اثئر متمّرِد 
إذل ؤولة وحتكّماهتا العشوائي ة اليت جعلتّهػا مسػسلطاهنا  العلم وادلعرفةو وزتاية العلماء والعلم من

اقهػا مػن األنظمػة انعتيف وجػو والوقػوؼ  حّد كبَت عػن ختلّػف أورابو وعرقلػة مسػَتهتا ضلػو العلػم.
والنػبالء. وعلػى تلػك  على تقاسػم السػلطة بػُت الكنيسػة واألابطػرة تقـو االستبداديّة اليت كانت
نفػور غػَت مػمر مػن مبػدأ ادلسػؤولية األخالقيػة ضاؼ إذل كل ذلك ، وقد يادلعادلة الظلـو تعتمد

حسػػػي وملمػػػوس علػػػى ضلػػػو مباشػػػر مػػػن معادلػػػة العلػػػم غػػػَت  يف جػػػوىره واسػػػتبعاد كػػػل مػػػا ىػػػو 
 .وادلعرفة

وبكل  –هاكلّ –وعليو تقـو ادلنظومة الديني ة و"التوحيد" دعامة الدين الكمى وال شك؛ 
نَدا  ك لةدلأك أةم دة   اسػتثناء كػراـ كلّهػمو دوف أي الرسػل ال ا جاء بػوما تنعكس عليو.شل   َوَلَقدد  بَدَعثد 

ُ  َحق دد   َبَلي ددوك  هةَ م دد ددند  ُ  َىددَده اوأة َومك هةَ م دد ددند  َتنكدةددوا  الت ددامةوَت َفمك ر سةددوالأ َأنك اب دةدددةوا  اوأَ َواج 
دداةوا   ك اأَلر ضك فَدداواةرةوا  َلي دَن َلدداَن َبا كدَدد ِك  ( والتوحيػػدٖٙ  )النحػػل ةة ال مةَكد أكبكنيَ الض دلَلةة َف

مبقتضػػاه دوره يف ةو وحقيقتػػو البشػػري ةو وػُلػػد د ىػػو ادلبػػدأ الػػذي ػلػػّدد لإلنسػػاف ماى يتػػو اإلنسػػاني  
 ىذه احلياةو وقيمة فعلو وحركتو يف ىذا الوجود.

يشػػػكل لإلنسػػاف عػػػادل غيبػػوو وػلػػػّدد لػػو الفوا ػػػل ىػػػو الػػذي  –  التوحيػػدأي–كمػػا أنّػػػو 
خلطػػوط وادلعػػادل بػػُت عػػادل غيبػػو وعػػادل شػػهادتو فػػال تلتػػبس عليػػو السػػبلو وال تتقاذفػػو التيػػاّرات وا

واألىػػواء؛ ألف التوحيػػد ػلػػّدد لػػو فيمػػا ػلػػّدد غايػػة وجػػودهو وشػػبكة عالقاتػػو مػػع الكػػوف واحليػػاة 
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وسػػائر عنا ػػػر الوجػػود. وؼلرجػػو مػػػن تيػػو احلػػَتة وعػػػذاابت األسػػئلة ادللحػػةو ومتاىػػػات والػػزمنو 
 وف.الظن

ولذلك فإّف "التوحيد" منػذ البدايػة قػد أعلػن اإلنسػاف لنّػو لػن يػتمكن مػن إدراؾ حقيقػة 
"التوحيد ابلتقليد" أّفً كاف نوعو فلن يوّ لو إذل "كنػو التوحيػد وجػوىره وحقيقتػو ولبابػو" تقليػد 

 لهم.وال الكماء وإف طغواو وال الكّهاف وإف تعّددت أساليبهمو واّتسعت حياآلابء وإف علواو 
فكػػػل ذلػػػك ال يوّ ػػػل إذل التوحيػػػدو وال يبلػػػ. ابإلنسػػػاف حقائقػػػو. ولػػػذلك فػػػإف  السػػػبيل 

إذل فحملػة "التوحيػد" الوحيد ادلؤديِّ حلقائ  التوحيد إظّلا ىو "النظر العقلػّي" دلعرفػة  هلل الواحػد 
نػوف وىؤالء الرسػل واألنبيػاء يعل –وحدىم–ف واحد من البشر ىم الرسل واألنبياء نالبشر ية  

فػػػوا مػػػن  هلل الواحػػػد األحػػػد تمػػػل رسػػػالة التوحيػػػد إلػػػيهمو م كلِّ أقػػوامهم منػػػذ اللحظػػػة األوذل لهّنػػػ
أو طلػب المىػاف والػدليل علػى  ػػدقها إذا أرادوا أف وأهّنػم أحػرار يف قبػوؿ دعػواىم أو رفضػػهاو 

األخػَت يكونوا عادلُت مػع أنفسػهم ومػع الرسػل واألنبيػاء الػذين أرسػلوا إلػيهم؛ وأف ىػذا السػبيل 
وىػػػو الطريػػػ  الػػذي يليػػػ  ابإلنسػػػاف الػػػذي زّوده خالقػػػو بقػػػوى الػػػوعي ىػػو السػػػبيل اّلالئػػػ  هبػػػمو 

 والعقلو وإمكاانت النظر واالستدالؿ.
 تدعوه إذل ذلك وتدفع بو إليو. - حُت تسلم من ادلؤ ّرات السلبي ة –بل إف فطرتو 

ف يطلبػوه مػن اإلنسػاف رسػلو أ الػذي أمػر  هلل اخلػال   –ومن ىنػا كػاف ادلطلػب األوؿ 
ىو "النظر العقلّي" فيما أعلنوا أقوامهم بوو وكّلف الرسل بتقدمي الماىُت واألدلػة علػى  ػدقهم 

أراد إخضػػػاع البشػػػر لي طريػػػ  لكانػػػت ىنػػػاؾ طػػػرؽ  لػػػو    أّف  هلل دلػػػن يطلبوهنػػػا. وبػػػُّت 
ْ  ودةنَددِّأكل    دوف "نظػر عقلػّي" وعلى التسليم مبا جاءىم الرسػل بػهبا كثَتة ؽلكن زتلهم  إكن و َشد

دعكنيَ  َ  َهَدا َااعك ِ َماء آيَةأ َفاَل    َأب نَدا دةهة شػاء أف  ( لكػن  هلل ٗ  الشػعراء) َبَلي هكَ مأكُ ال
و ويسػػتخلفو يف ىػػذا الكػػوف ليعمػػره خلػػ  تفضػػيالاإلنسػػاف ويفضػػلو علػػى كثػػَت شلّػػن يكػػرـّ ىػػذا 

–واخلػػراب والفسػػاد والػػدمار؛ وذلػػك ويقػػيم فيػػو العػػدؿو وينشػػر فيػػو احلػػ . ويصػػونو مػػن ادلػػوت 
قا ػها. ولػذلك كػاف ار" أو انتا اإلنساف مع غيػاب "حري ػة االختيػال ؽلكن أف يتأّتى ذلذ –كّلو

ادلطلػػب اإلذلػػّي األوؿ؛ والواجػػب اإلذلػػّي األوؿ ىػػو "ادلعرفػػة" معرفػػة  هلل ومعرفػػة اإلنسػػاف نفسػػو 
النظػػػر العقلػػػّي" وبػػػذلك كػػػاف "النظػػػر وعالقاتػػػو ادلتنوعػػػة. وىػػػذه ادلعرفػػػة منطلقهػػػا األسػػػاس ىػػػو "

 " ادلطلب اإلذلّي األوؿ من اإلنسافو إذ بدونو ال ؽلكن بناء أي مطلب آخر.العقليّ 
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مات وجوديّػػػػة تؤخػػػػذ مػػػػن الكػػػػوف والوجػػػػودو دّ لنظػػػر العقلػػػػّي" يقػػػػـو علػػػػى ترتيػػػػب مقػػػػو "ا
نسػػايّن افر عنا ػػر الوجػػود وقػػوى الػػوعي اإلوبػػذلك تتضػػتضػػاؼ إليهػػا مقػػدِّمات عقلي ػػة لتنػػتج؛ 

 مث الو وؿ إذل النتائج. وعن تلك النتائج ينبث  "اإلؽلاف". لصياغة تلك ادلقّدمات 
وحػػُت يوجػػػد اإلؽلػػافو فػػػذلك ال يعػػػٍت أف "النظػػر العقلػػػّي" قػػػد انتهػػى دورهو وسػػػل م الرايػػػة 

ل كامػػػل وهنػػػائّي إذل اإلؽلػػػاف. بػػػل يتحػػػّوؿ "النظػػػر العقلػػػّي" بعػػػد اإلؽلػػػاف إذل حالػػػة عقلي ػػػة بشػػػك
افر اتـّو لًتشػيد حركػة اإلنسػاف يف ىػذا ضػة مصاحبة لو ومالزمة تيث يعمالف معػاً يف تونفسي  

ويسػَتاف الكوف وإعانتو علػى حتقيػ  غايػة احلػ  مػن اخللػ و وبػذلك يصػطحب العقػل واإلؽلػافو 
–والزلػػػل. ألف ادلسػػػلم يػػػدرؾ  نسػػػاف وزتايتػػػو مػػػن االضلػػػراؼ والزيػػػ.لًتشػػػيد مسػػػَتة اإل –معػػػاً –

 يجعػػػػل ادلعرفػػػػة واجبػػػػو األوؿو والنظػػػػر العقلػػػػّي سػػػػبيلها؛ ال يتوقػػػػع أف ينحػػػػ أّف الػػػػذي –آنػػػػذاؾ
العقػػلو أو يعتػػم دوره قػػد انتهػػى مػػا داـ قػػد أو ػػلو إذل شػػاط  اإلؽلػػافو بػػل يفػػًتض أف ػلػػدث 

واىتػػدى بػػذلك إذل العكػػس فػػإذا كػػاف "النظػػر العقلػػّي" قػػد قػػاد خطػػى اإلنسػػاف إذل معرفػػة  هللو 
اإلؽلػػػاف بكػػػل الطاقػػػات الػػػيت  اات ىػػػذا العقػػػل وقػػػد أضػػػيف إليهػػػقػػػدر  التوحيػػػدو فػػػذلك يعػػػٍت أف  

ومعاجلػػة كػل مػا قػػد و اءتُتقػادرين علػى "اجلمػػع بػُت القػر  –يفّجرىػا يف اإلنسػاف سػيكوانف معػػاً 
يعػػًتض سػػبيل اإلنسػػاف يف ىػػذه احليػػاةو أو ػلػػوؿ بينػػو وبػػُت حتقيػػ  أىدافػػو يف التزكيػػة والعمػػراف 

 وحيد والو وؿ إليو.لو سبيل بلوغ الت بعد أف ىيأ  هلل 
مع انضماـ النظػر  –افر اإلؽلاف والتوحيد سداه وحلمتو ضأّما على ادلستوى ادلعريّف فإّف ت

العقلػػي غلعػػل اإلنسػػاف أكثػػر قػػدرة علػػى اكتشػػاؼ األبعػػاد ادلنهجيػػة للقػػرآف وغلعلػػو أكثػػر قػػدرة 
كاملػػةو وارتيػػاد آفػػاؽ " وبلػػوغ "احلالػػة ادلعرفيّػػة" وتشػػييد "نظري ػػة للمعرفػػةعلػػى بنػػاء "ادلنهجي ػػة"و 

 الوجػػودو و نػػاف النفػػوسو وميػػادين العػػادلُت مبػػنهج يعصػػم ذىنػػو مػػن اخلطػػأ يف  ػػياغة مقّدماتػػوو
 والو وؿ إذل النتائج السليمة منها وهبا.

الكالمي ػػة قػػدؽلاً وحػػديثاً إذل كثػػَت مػػن جوانػػب التوحيػػد وفوائػػده ولقػػد عرضػػت الدراسػػات 
وأبػػػرزت كثػػػَتاً مػػػن اجلوانػػػب ادلتعلقػػػة بػػػو. لكػػػّن  ،وأركانػػػووغافتػػػوو ودعائمػػػو ونواقضػػػو وشػػػروطو 
مػػػع مػػػورواثت األمػػػم والشػػػعوب الػػػيت دخلػػػت  جػػػاءتانشػػػغاؿ ادلتكلمػػػُت بػػػرد الشػػػبهات الػػػيت 

اإلسػػػالـ حاملػػػة معهػػػا مورواثهتػػػا الديني ػػػة والثقافي ػػػة مػػػع الشػػػبهات الػػػيت أاثرىػػػا اخلصػػػـو جعلهػػػم 
يػػد وجتلّياتػػو وانعكاسػػاتو علػػى سلتلػػف جوانػػب ينشػػغلوف عػػن إبػػراز جوانػػب ىام ػػة مػػن آاثر التوح



 - 3 - 

بػو عػن البيػػاف القػرآين ادلشػػرؽ وطغػى اجلػػدؿ الكالمػّيو وانصػرؼ النػػاس إليػو وانشػػغلوا  –احليػاة 
"اجلاودددمل املعدددر أ َت لقضػػػاف التوحيػػػد. ومػػػن اجلوانػػػب الػػػيت تضػػػر رت هبػػػذا التوجػػػو الكالمػػػّي ادلنػػػ

"  للتوحيد. املنهجيأ
ػػػة إ ذل تنػػػاوؿ ىػػػذا اجلانػػػب مػػػن آاثر التوحيػػػد والعمػػػل علػػػى ولػػػذلك كانػػػت احلاجػػػة ماس 

للتوحيػد إعادتو إذل وضعو الطبيعّي وموقعو ادلالئم من الدراسات ادلعني ة إببراز اجلوانب ادلتعّددة 
والت الكالمي ػة أو ادلنػاىج و ال مػن ادلقػوىديػو ر القػرآف اجمليػدادلنبثقة مػن نػو وآاثره وانعكاساتوو 
يقػوؿ ىا كثَت من أسالفنا فلم غلػدوا فيهػا شػيئاً شلػا وجػدوا يف القػرآف اجمليػد؛ الفلسفي ة اليت اختم 

  "ولقد اختمت الطػرؽ الكالمي ػةو وادلنػاىج ىػ( يف و يّتوٙٓٙ  اإلماـ فخر الدين الرازي )ت
القػرآف العظػيم؛ ألنّػو يسػعى إذل الفلسفي ة فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة الػيت وجػدهتا يف 

ادلعارضػات وادلناقضػاتو ومػا وؽلنع عن التعمػ  يف إيػراد  لعظمة واجلالؿ ابلكلي ة هلل تسليم ا
ذاؾ إالّ العلػػػػم لّف العقػػػػوؿ البشػػػػري ة تتالشػػػػى وتضػػػػػمحل يف تلػػػػك ادلضػػػػاي  العميقػػػػة وادلنػػػػػاىج 

 .(ٔ).."اخلفي ة.
   دلشهورةا بعده ابألبيات اؤو أو جا وكثَتاً ّما دتّثل اإلماـ الرازي وكثَتوف شلن سبقوهو

 للة عَ  العاملنيَ  سعيك  ارة وآك          بةقالة              العقولك   دامك إك  هنايةة 
 واو الَ  عنا فيو  يلَ ج   سوه أن            ان       بمرك  ثنا طولَ مُ بك  ومل وِتفد  

أّما ضلن فنتعظ مبن سبقناو ولسنا تاجة إذل خوض التجربة اليت خاضواو واالنتظار حىت 
 مرحلة السياؽ يف آخر منزؿ من منازؿ الدنيا.حلوؿ 

وره اءه لصػػػػدورانو وىدايتػػػػػو لقلوبنػػػػاو ونػػػػػبػػػػل سػػػػػنتجو إذل القػػػػرآف مباشػػػػػرة ملتمسػػػػُت شػػػػػف
أركانػػوو ودعائمػػو ألبصػػاران وبصػػائرانو نسػػتقى منػػو نبػػع "التوحيػػد" الػػزالؿو ونرشػػف مػػن رحيقػػو 

 وجتلّياتو وآاثره. و هلل ادلوف  واذلادي إذل سواء السبيل.
ف ؽلكػن أف يػتم ذلػكو وكيػف ؽلكػن أف نعيػد  ػياغة ىػذا العلػم اخلطػَت مػن علومنػا فكي

اإلسػػػػػالمّية يف موضػػػػػوعو ومبادئػػػػػو وآاثره وانعكاسػػػػػاتوه مػػػػػن ادلهػػػػػم أف ضلّػػػػػدد ذلػػػػػذه ا اولػػػػػة "يف 
احثُت قادرين على الكشػف مكن من جعل البمن األسئلة الدقيقة ادلنتقاة لنت ادلراجعة" رلموعة

                                                 

ة الرسػػالة يف راجػػع الو ػػّية بتمامهػػا يف مقدمػػة كتابػػو "ا صػػوؿ يف علػػم أ ػػوؿ الفقػػو" بتحقيقنػػا ط. اثنيػػة ط. مؤسسػػ (ٔ)
 ( وما بعدىا.ٚٙ/ٔبَتوت )
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بشػػكل سػػهل وميس ػػرو وذلػػك ألف  أيّػػة دراسػػة ػلػػاوؿ اإلنسػػاف القيػػاـ  "راجعػػةادل"اور عػػن أىػػم زلػػ
ههػػا أحػػد إليػػو. ودراسػػتنا ىػػذه هبػػاو ال يقػػـو هبػػا إالّ لإلجابػػة عػػن أسػػئلة اثرت يف ذىنػػوو أو وج  

ا ليسػػػت بػػػدعاً مػػػن الدراسػػػاتو أو اسػػػتثناءاً منهػػػاو فهنػػػاؾ فإهن ػػػ "ادلراجعػػػة"رلػػػاؿ  يف وإف كانػػت
  طلباً للجوابو وتثاً عنوو ومنهاة تضغط علينا عند ادلراجعة ملحأسئلة ىام ة 
ما اإلؽلاف وما حقيقتوو وما موقعو يف حياة اإلنساف وما ىي أركانو وشػروطوه  -ٔ

 وما مصادر حتديد ذلكه
مػػا عالقتػػو "ابلرؤيػػة اإلنسػػانية للكػػوف واإلنسػػاف واحليػػاةو ومػػا عالقتػػو ابلتصػػور  -ٕ

 هاإلسالمي اإلنساين  

ة الػػػػيت يسػػػػتطيع اإلؽلػػػػاف أف غليػػػػب عنهػػػػاو ومػػػػا الػػػػذي أطلقػػػػو مػػػػا ىػػػػي األسػػػػئل -ٖ
 !ادلتقدموف وادلتأخروف على ىذه األسئلة من األمساءه

أو شػػرط مػػن شػػروطو أـ  ومػػا موقػػع التوحيػػد مػػن اإلؽلػػافو أىػػو ركػػن مػػن أركانػػ -ٗ
 ماذاه

أـ قلبيّػػػػاً أـ مػػػػن أفعػػػػاؿ " عقليّػػػػاً كػػػػاف ا عالقػػػػة التوحيػػػػد "ابلفعػػػػل اإلنسػػػػاينّ مػػػػ -٘
 ضّلدد ىذه العالقةه! اجلوارحه وكيف

ه وىل تقييم الفعػل ما موقع اإلؽلاف والتوحيد خا  ة من تقييم الفعل اإلنساينّ  -ٙ
 ابلتوحيد أكثر أو ابلفقو أو بكليهماهيرتبط  اإلنساينّ 

 ضػػػاف العقػػػل والفعػػػل العقلػػػّي والقلػػػيبّ مػػػا موقػػػع اإلؽلػػػاف والتوحيػػػد خا  ػػػة مػػػن ق -ٚ
 وسواىاه

لية ؤو ة بتزكيػة اإلنسػاف وطهارتػوو وحتم لػو ادلسػما عالقة اإلؽلػاف والتوحيػد خا  ػ -ٛ
 ة للقياـ هباهاألخالقي ة وإغلاد اإلرادة والدافعي  

ما عالقة اإلؽلاف والتوحيد خا  ة بعمراف األرض وإحياء مواهتػاو وحتويلهػا إذل  -ٜ
 سكن مالئم لألحياء وزلتوى مناسب للحياةه!

 فة على تعد دىا وتنّوعهاهما عالقة اإلؽلاف والتوحيد خا  ة بقضاف ادلعر  -ٓٔ

 ما عالقة اإلؽلاف والتوحيد خاّ ة ابدلنهج العلمّيو وادلنهجي ةه -ٔٔ
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مػػػػا عالقػػػػة اإلؽلػػػػاف والتوحيػػػػد خا  ػػػػة بػػػػنظم احليػػػػاة اإلنسػػػػاني ة ادلتعػػػػّددة وكيػػػػف  -ٕٔ
د الفػروؽ بػُت نظػم تسػػتند إذل يتجلػى ويػنعكس علػى تلػك الػنظمو وكيػػف ضلػدِّ 

 ال تستند إذل تلك ادلرجعي ةهمرجعي ة اإلؽلاف والتوحيد ونظم 

 يصػّنفما عالقة اإلؽلاف والعقيدة التوحيدي ة بتصػنيف البشػرو وىػل األوذل أف  -ٖٔ
النػػػػػػاس النػػػػػػاس تسػػػػػػب مػػػػػػوقفهم مػػػػػػن اإلؽلػػػػػػاف والتوحيػػػػػػد أو تسػػػػػػب تػػػػػػواري  

وىػل  ،ي ػةو أو رخػائهم ادلػادّي وقػدراهتم االقتصػادي ةوجغرافيتّهمو ونظمهم احليات
 على التصنيفات األخرىو وما ىيه! للتصنيف األوؿ مزاف

غلّواً وتعصّباً وبغضاً للمخػالفُتو  إلؽلاف والتوحيد خا  ة أف يوجد ىل ؽلكن ل -ٗٔ
صػػادر ادلإذا حػػدث ىػػذا فػػأين اخللػػل ومػػا و  هكيػػف ينشػػأ الغلػػّوو ومػػىتو ودلػػاذا

 درج حتتوهما يندرج حتت الغلّو وما ال ينادلوضوعي ة لقياس وحتديد 

ف ومنػو التوحيػد وبػُت "اآليػديولوجي" ومػىت وكيػف نشػأت ما الفػرؽ بػُت اإلؽلػا -٘ٔ
 وما الفرؽ بينها وبُت العقيدة و "الدورتا"ه اآليديولوجيا

لنّػػػو  يو ػػػف اإلؽلػػػافوحػػػُت  همػػػىت وكيػػػف ودلػػػاذا ينفصػػػل اإلؽلػػػاف عػػػن العمػػػل -ٙٔ
قصػػػػور تيػػػػث يعجػػػػز عػػػػن إغلػػػػاد الدافعيػػػػة الكامنػػػػة لػػػػدى أ ػػػػابو  ضػػػػعف أو
ومػػػا السػػػبيل إذل  يػػػد اإلؽلػػػاف ويػػػنق وىػػػل يز  فكيػػػف يكػػػوف ذلػػػكهاإلنسػػػاف. 
 قياس ذلكه

ما عالقة اإلؽلاف والتوحيد منػو ابحلقػائ  وىػل ىنػاؾ تػالـز بػُت "الكشػف عػن  -ٚٔ
ـ إذا أقػػرران بػػوو أىػػو تػػالـز احلقػػائ  وإدراكهػػا واإلؽلػػاف"و ومػػا نػػوع ذلػػك الػػتالز 

 أـ ماذاه! وسبيب ـز ِعِلىّ أو تال أو تالـز منطقيّ  يّ عقل

لػػيس ىنػػاؾ تػػالـز  إلؽلػػاف والنصػػر والعلػػو يف األرض أوىػػل ىنػػاؾ تػػالـز بػػُت ا -ٛٔ
 وما التصور ادلستقيم لذلكو وما التصور ادلنحرؼه

من وسائل ىو  وسيلة من وسائل توحيد البشر أو بصيغتو القرآني ة ىل اإلؽلاف -ٜٔ
مع ضرورة سلوؾ سػبيل القػرآف يف  ودلاذاهكيفه   احلالتُت اختالفهمه يف كال 

 ُت. الو وؿ إذل أي من القول
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ددَدنأ جَلََعل نَددا لكَمددُ   فهػػم قولػػو تعػػاذلكيػػف ن -ٕٓ َولَددو اَل َأن َيكةددوَن الن دداسة أةم ددةأ َواحك
َهدا َيا َهدرةوَن  دُ َفض دة  َوَمَعداركَع َبَليد  َ  سةقةفأا مأك ُك لكددةيةوِتكك لر ْح َ فةرة ِبك َ  * َيك  َولكددةيةدوِتكك

َهدددا يَدت ككددد ةوَن  دددَواِبأ َوسةدددرةرأا َبَليد  َيَدددانك َوزةا   *أَبد  دددا َمتَدددا ة ا   دددلك َ لكدددَم َلم  رةفأدددا َوإكن لة
رَ  اك ود َيا َواْل  ( مػع اآلفت الػيت ٖ٘ –ٕٖ)الزخرؼ   نة بكنَد رَبأكَم لكل مةت قكنيَ الدك

 ادلؤمنُت على إعمار الدنيا واالستمتاع هباه حتث

رَلةوا  َلو  َشاء اوأة َمدتعػاذل   فهم قولوكيف ن -ٕٔ َُ َأش  َنا َوالَ َسيَدقةولة ال  كي درَل  ا َأش 
ددُ  َدددد لكهكَ َحدد   َ ا ةددوا   َُ مك ََ ال دد كي ء  َلددَ لكَم َلدد   ددُ َشددي  نَددا مك آَِبؤةاَن َوالَ َحر م 
  َ ُ  َوإكن  أَودتة ركجةوهة لََنا إكن تَدت دكعةوَن إكال  الا  َ  فَدتةخ  ُ  بكل  َبَ َسَنا  ةل  َىل  بكندَلةَ مأك

ددةة ال َدالكةَددةة فَدلَدد ةددل  َفلكلأدد *َإال  ََت رةصةددوَن  َ  َأج َعكددنيَ وك ا  ةج  )سػػورة  و  َشدداء َهَددَدالة
 (هٜٗٔ –ٛٗٔاألنعاـ  

آاثر ال تنكر يف بناء العقلي ة والنفسي ة   -ويف مقدمة أركانو التوحيد  -لإلؽلاف  -ٕٕ
ابإلغلابيػةو  –هػاكلّ –وىل ؽلكػن و ػف ىػذه اآلاثر كيف ضلّدد ىذه اآلاثرو 
ه اآلاثر إذل آاثر سػػلبّية كيػػف ومػػىت ودلػػاذاه وكيػػف وىػػل ؽلكػػن أف تتحػػوؿ ىػػذ

ؽلكػػػن الػػػتخّل  مػػػن اآلاثر السػػػلبّيةو وإعػػػادة سػػػائر تلػػػك اآلاثر إذل ادلسػػػتوى 
 اإلغلايّبه

اإلرادة اإلنسػػاني ة والفاعلي ػػة والدافعي ػػة كانػػت مػػن بعػػض الصػػفات الػػيت ات صػػف  -ٖٕ
ع اإلقػرار بوجػود من ىذه األم ة فِلَم غابت ىذه الصػفات مػ "جيل التلقي"هبا 

ومػػػػا ىػػػػي اخلطػػػػوات ادلطلوبػػػػة  هاإلؽلػػػافو والتوحيػػػػد يف ضػػػػمائر ادلسػػػػلمُت اليػػػػـو
 إلعادة ىذه الصفات إذل ضمائر أبناء األم ةه

بنػػػػاء ىػػػػذه األم ػػػػة مػػػػن أىػػػػم وسػػػػائل  -والتوحيػػػػد أىػػػػم دعائمػػػػو-كػػػػاف اإلؽلػػػػاف  -ٕٗ
مػن  "الفردي ة قد  ػارت وتوحيدىاو ومع وجوده يف الضمائر والقلوب غَت أف  

الشػػػيوع واالنتشػػػار تيػػػث  ػػػار الػػػبعض يعتمىػػػا أ ػػػاًلو واالنتمػػػاء إذل األم ػػػة 
 عرضاًو كيف ؽلكػن تفعيػل اإلؽلػاف والتوحيػد خاّ ػة يف إعػادة الػوعي يف األم ػة

 هاهو وضرورة إعادة بنائوهبا
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مػػػا دور األسػػػرة ه و م اإلؽلػػػاف والتوحيػػػد اخلػػػال  ألجيالنػػػاعلِّػػػنُ كيػػػف ؽلكػػػن أف  -ٕ٘
 والبيئة ووسائل اإلعالـه ونظم احلياة يف حتقي  ذلكه وادلسجد وادلدرسة

منهػػػا قػػػيم الدراسػػػات العقيديّػػػة أو الكالميّػػػة يف مدارسػػػنا وجامعاتنػػػاو و نكيػػػف  -ٕٙ
على القرآف  ادراسّياً يف التوحيد قائمً صّمم مقر راً اجلامعات اإلسالمي ة وكيف ن

 اجمليدو والبياف النبوي الصحيح آلفتوه

لػػدين وفقػػو التػػدي ن" و "فقػػو النػػزوؿ" " و"فقػػو التنزيػػل"ه مػػا الفػػرؽ بػػُت "فقػػو ا -ٕٚ
 نيابػػػة عنػػػو وىػػل ػلػػػ  ألّي أحػػػد مػػػن النػػػاس أف يفػػرض علػػػى النػػػاس شػػػيئاً 

 "ّيةة إذليّ حاكم"أو يدعي  هبدعوى أنّو يطب  بسم  هلل الدين قسراً على الناس
أو النيابػػػة عػػػن  هلل أو عػػػن رسػػػػولو أو   هفهمػػػػو للػػػدينيفػػػرض علػػػى النػػػاس هبػػػا 

فالفرؽ كبَت بُت فقو الدين وفقو التػدّين وبػُت فقػو النػزوؿ هما يف ذلك ه! كلي
 وفقو التنزيل.

ء  إكَ ا َأَرا اَنهة ﴿منو(   جعل أمره شيئاً ؽلر عم )توس ط إراديّ    هللإف   لةنَدا لكَشدي  َدا  َدو  إكّٕم 
ن والقوانُت ادلوضػوعي ة ليتحق  عم رلموعة من السن( ٓٗ)النحل   ﴾َأن ود قةوَل َلوة لةُ فَدَيكةونة 

والتفاعػػػػل بػػػػُت ىػػػػذه السػػػػنن والقػػػػوانُت وبػػػػُت اإلنسػػػػاف والواقػػػػعو آخػػػػذاً بكػػػػل  والػػػػيت سػػػػّنها 
مكػػوانت اإلنسػػاف والظػػروؼ ادلوضػػوعي ة الػػيت حتػػيط بػػو قبػػل أف يتمثػػل يف الواقػػع شػػيئاً مػػذكوراً. 

لكدََل   الرسػل بقولػو ورأيػوو فعل ػل إرسػاؿ قد بل. من تكرؽلو لإلنساف أف احػًـت عقلػو  و هلل 
دا ( ٘ٙٔ  )سػورة النسػاء َيكةوَن لكلن داسك َبلَدا اوأك حةج دة  بَدع دَد الركسةدلك وََلداَن اوأة َبِّكيدِّأا َحككيمأ

فيمػا  رسػوؿ  هلل تبِّػاع اف دلػا علّػل إرسػاؿ الرسػل بػذلك. وافلو أف  ىناؾ اسػتالابً قهػرّفً لإلنسػ
َ   ةدد  يبّلغػػو عػػن ربّػػو ربػػط تبِّػػو  دد َة اوأة َويَدة فكددر  َلكة ِةكدكددوَن اوأَ فَددات دكعةوينك ّ٘مة دكددد كة   َ ل  إكن لةنددتة

َ   ةوةددوبَ  ددي َ  َواوأة َمفةددور  ر حك صػػاةو بػػل أنّػػو ال يكػػره الع (و وأعلػػن ٖٔ  )سػػورة آؿ عمػػراف كة
دددو ابك  يكػػػره أعمػػػاذلمو فػػػإف اتبػػػوا  فػػػػ َُ نَي َوّ٘مةكدددملك ال  إكن  اوأَ ّ٘مةكدددملك التد  دددركي   )سػػػورة البقػػػرة مةَتَتهأك

ٕٕٕ.) 
فتطهَت العقيدة من الشوائبو وتنقية العلم الذي يشكل وعاءاً ذلا من تلك اإلسقاطات 
مػػن أىػػم ادلػػداخل الػػيت تزيػػل الغلػػّو عنهػػاو وتعيػػد بنػػاء عالقػػة  هلل بعبػػاده بنػػاءاً سػػليماً. تنبثّػػ  عنػػو 
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سالمي السليم الذي ػلقػ  لإلنسػاف اإلرادة رؤيتهم الكلي ة للكوف واإلنساف واحلياة والتصور اإل
 ة.ي  احلرة والفاعلّية والدافع



 - 15 - 

 الفصل األول: التوحيد
 التوحيد جوىر الرساالت للها:

نَدا  ك لةدلأك أةم دة  ر سةدوالأ  ىذا التوحيد ىو جوىر رساالت الرسل واألنبيػاء كافػة َوَلَقدد  بَدَعثد 
َتنكدةوا  ال َوَمدا َاَلق د ة  وىػو غايػة احلػ  مػن اخللػ ( ٖٙ)النحل   ت امةوتَ َأنك اب دةدةوا  اوأَ َواج 

ودددَا إكال  لكيَدع دةددددةونك  ُ  َوان ك وأمسػػػائي أي ليوحػػػدوين يف ألػػػوىييت وربػػػوبييت ( ٙ٘)الػػػذارفت   اجل كددد
و فايتو وما يستلـز من طاعة يف ادلػأمور بػوو واجتنػاب للمنهػي عنػوو والوقػوؼ عنػد حػدودهو 

العهػػػد اإلذلػػػيو وائتمػػػاف البشػػػر وابػػػتالئهم واسػػػتخالفهم يف األرضو وحتقيػػػ   والقيػػػاـ مبتطلبػػػات
غافت احل  مػن اخللػ  جػل وعػال وتبػارؾ وتقػدس يف ألوىيتػو وربوبيتػو وأمسائػو احلسػٌت و ػفاتو 

 العلى.
وتعػػػػاليم األنبيػػػػاء أرتعػػػػُتو ومػػػػا كػػػػاف فالتوحيػػػػد حجػػػػر الزاويػػػػة يف رسػػػػاالت الرسػػػػل كافػػػػة 

عػػداه متوقػػف عليػػو ال ذلػػك االىتمػػاـ إال ألف كػػل مػػا  حظػػي بكػػل التوحيػػد هبػػذه ادلكانػػةو وال
أركاف اإلؽلاف كلها. وعلى طهارتػو مػن سالمة التوحيد تتوقف يتحق  وال يستقيم إال بو  فعلى 

الرؤية الكلية اذلادية إال عليو. إنػو اإلحساف رتيعهاو وال تقـو  أنواع الشرؾ تتوقف دعائمسائر 
الشػرؾ عقيػدة ل ما سواه. فال يستقيم التصػور اإلنسػاين دلػن خػدش لكوسيلة اإلشعاع واإلانرة 

 التوحيد فيو.
وال يسػػتنَت الفكػػر إذا دل تػػنعكس أشػػعة التوحيػػد عليػػوو وال يهتػػدي السػػلوؾ اإلنسػػاين إال 

بسلوؾ سػبيلوو وال عدالػة إال إذل معارج التزكية إال بسالدلوو وال يبل. العمراف إال بوو وال يرتقي 
 ـو دعائم حرية أو حترر أو مساواة إال على قوائمو.قو وال تبعد اليقُت بو

 بعض آاثر التوحيد:
و واستضاء إف التوحيد إذا خالطت بشاشتو القلبو واستيقنو الضمَتو واستنار بو العقل

ل ثانعكس على سائر جوانب احلياة الفردية واألسرية واالجتماعية. إف التوحيد ؽلبو الوجدافو 
بػػػػل وأزمػػػػات احليػػػػاة واألحيػػػػاءو الشػػػػايف لكػػػػل أمػػػػراض ومشػػػػكالت ج منطلػػػػ  العػػػػال -آنػػػػذاؾ–

يػػنعكس علػػى الفكػػر فيقيمػػوو وعلػػى التصػػور فينقيػػوو وعلػػى االعتقػػاد  -آنػػذاؾ–واألشػػياء. إنػػو 
وعلػػػى اخللػػػ  فيحسػػػنوو فيصػػػححو ويطهػػػرهو وعلػػػى الوجػػػداف فيحػػػررهو وعلػػػى السػػػلوؾ فيعدلػػػوو 
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فيجعلهػا  ػاحلة قائمػة علػى اذلػدى واحلػ   طيبةو وعلػى نظػم احليػاةوعلى احلياة فيجعلها حياة 
 والعدؿ واألمانةو وتساوي اخلليقة ووحدهتاو ووحدة احلقيقة ومناىجها.

شػػاملة؛ والتوحيػػد إف عجػػز عػػن حتقيػػ  ذلػػك كلػػو أو شػػيء منػػو فإنػػو ػلتػػاج إذل مراجعػػة 
  ق ػػػيشػػػَت إذل أف ىنػػػاؾ خلػػػالً يف التحعػػػدـ  هػػػور آاثره  فّ وجػػػود تػػػالـز بينػػػو وبػػػُت آاثرهو إذ أل

ُة مػػا ذكػػران تقيقتػػوو أو أف ىنػػاؾ شػػوائب قػػد شػػابتو فحالػػت دوف انعكاسػػو علػػى  مك َوَمددا يدةدد  
ركلةونَ  وأك إكال  َوىةَ مكش  َ  ِبك ثَدرةىة َ  ( وٙٓٔ)يوسف   َأل  ِةوا  إكّٚمَاوَدهةَ بكاةل  َُ آَمنةوا  َوملَ  يَدل دك ال  كي

تَدددةونَ  ُة َوىةددَ مكه  دد َة اأَلم  َلَكددَم َهةدد َفَمددُ َلدداَن يَدر جةددو لكَقدداء رَبأكددوك فَدل يَدع َمددل  ( وٕٛاألنعػػاـ  ) أةو 
ا ركك  بكعكَداَانك رَبأكوك َأَحدأ  .(ٓٔٔ)الكهف   َبَملأ َصا كأا َواَل يةش 

ة الوسػط ادلثالي ػاً عنو بشهادة أال إلو إال  هلل ىو الذي أخرج للناس األمة إف التوحيد معم  
جعػػل مػػن األمػػة يف بدايػػة رجػػت للنػػاسو والتوحيػػد ىػػو الػػذي والقطػػب الػػيت كانػػت خػػَت أمػػة أخ

عثػةو شػاىدة علػى النػاسو ختػرجهم تبأمػة مة الػيت انطلقػت ابعتبارىػا تكوينها تلك األمػة الرسػالي  
اإلسػالـو ومػن ضػي  الػدنيا العباد إذل عبػادة  هلل وحػده ومػن جػور األدفف إذل عػدؿ من عبادة 

 بكل أنواعها إذل النور بكل ضيائو. إذل سعة الدنيا واآلخرةو ومن الظلمات
عبػػادة اإلنسػػاف مػػن عبػػادة األشػػياء واألحيػػاءو ومػػن عبػػادة ذاتػػوو ومػػن ر إف التوحيػػد ػلػػرِّ 

اإلنسػػاف لإلنسػػاف كػػذلكو وػلصػػر عبوديػػة اإلنسػػاف ابهلل وحػػدهو ويقػػيم نظػػاـ احليػػاة اإلنسػػانية 
ات الػػيت البػػد مػػن الرجػػوع وتنسػػجم مػػع ادلػػوازين وادلقومػػو الواقعيػػة علػػى قاعػػدة يرضػػاىا  هلل 

 اإلنساف ويدع لضماف استقامتو على الطريقة.الدائم إليهاو ومالحظتها يف كل ما أيخذ 
علماً ندرسو سواء توحيداً أو عقائد أو علػم كػالـ أو أ ػوؿ الػدين إف التوحيد ىنا ليس 

 )عقيػػدة وإؽلػػاف( كامػػل مػػىتأو  يولػػوجي أو فلسػػفة أو أيػػة تسػػمية أخػػرى إف وجػػدتو بػػل ىػػو 
البشػػرية وإعػػػادة  ػػياغتو وفقػػاً لتجليػػػات خالطػػت بشاشػػتو القلػػػب حركػػت حاملػػو لتغيػػػَت واقػػع 

تغيػَت والتوحيد يف مقدمتها ليسػت منظومػة تسػتهدؼ  "ةة القرآني  ادلقا دي  ادلنظومة "والتوحيد. 
 وال لكػػي يفػػيت ادلفتػػوفمعتقػػدات النػػاس الكامنػػة يف قلػػوهبم وال تصػػوراهتم ومفػػاىيمهم وحػػدىاو 

 يف قضافىم اجلزئيةو بل إلنشاء حياة أفضل وواقع أطهر.مبقتضاىا  تفتُتادلس
ا ػاؿ أف تعمػػر بػدوف التوحيػد. كمػا أف مػن أف يتزكػى اإلنسػاف تزكيػة اتمػػة إف مػن ا ػاؿ 

لبشػر لف يتخػذ اوذلػك  والشػرؾألف البديل عن التوحيػد ىػو األرض بدوف )التوحيد( كذلك؛ 
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ر لػػػيس ابلضػػػرورة أف تكػػػوف مػػػن بينهػػػا الصػػػالة ذلػػػمو وقػػػد شػػػركاء هلل مػػػنهم يف  ػػػورة مػػػن الصػػػو 
وقػػػد يتصػػػور اإلنسػػػاف يف  يشػػركوف ابهلل أىػػػواءىم وشػػػهواهتمو وقػػد يتخػػػذوهنا آذلػػػة مػػن دوف  هلل.

نفسػػػػو، إذا  فػػػػر ابلكشػػػػف عػػػػن بعػػػػض أسػػػػرار الكػػػػوف، بػػػػديالً هلل تعػػػػاذل، بػػػػل وفػػػػاعالً واقعيػػػػاً 
 حلقة و ل اترؼلي بُت الدين والعلم.مث لت قدؽلاً  أسطوريةتستعيض احلياة بو عن قيمة 

إف التوحيػػػد مقصػػػد أعلػػػى ال يتحقػػػ  يف ضػػػمَت اإلنسػػػاف ووجدانػػػو بيقػػػُت إذا دل يػػػنعكس 
كػػل جانػػب مػػن جوانػػب التصػػور والفكػػر واحلركػػةو علػػى كػػل جزئيػػة مػػن جزئيػػات ادلعرفػػةو وعلػػى  

ؾ واآلداب وعلػػػى مفػػػردات الواقػػػع يف االقتصػػػاد والثقافػػػة واالجتمػػػاع والسياسػػػة واخللػػػ  والسػػػلو 
 جوانب احلياة األخرى.والفنوفو وسائر 

ددركلةونَ إف قولػػو تعػػاذل   وأك إكال  َوىةددَ مكش  َ  ِبك ثَدددرةىة ُة َأل  مك ؽلثػػل  (ٙٓٔ)يوسػػف   َوَمددا يدةدد  
مػػػن جوانػػػب اإلعجػػػاز القػػػرآينو إذ إف ىػػػذه اآليػػػة كأهنػػػا قػػػراءة دلسػػػتقبل رمبػػػا تكػػػوف ىػػػذه جانبػػػاً 

فػػيهم ادلنتسػػبوف إذل اإلؽلػػاف أعػػداداً ىائلػػة مػػن ادلػػؤمنُت  ى السػػنُت العجػػاؼ جػػزءاً منػػو حيػػث نػػر 
بػو سػػواء بػػوعي أو بػدوف وعػػي. فالتوحيػػد ويشػػركوف  انتسػاابً فقػػط. وفػػيهم مػن يؤمنػػوف ابهلل 

فيو لو خال  واحد ما خل  الكوف كلو ومن فيو وما ف الكوف كلو مبن فيو ومبا أيعٍت فيما يعنيو 
على اخلَت واحلػ  والػًتاحم اً إلرادتو. وأنو قد خلقو اخلال  وأسسو وتنفيذفيو إال حتقيقاً دلشيئتوو 
ددد ك والتوا ػػػل وإقامػػػة العػػػدؿ   ِ ل قك وليبلػػػ. اإلنسػػػاف ادلػػػؤدتن ( ٕ٘)احلديػػػد   لكيَدقةدددوَم الن ددداسة ِبك

ادلطلػػوب فينػػتظم كػػل شػػيء يف الوجػػود يف ادلسػػتخلف ابدلوجػػودات الػػيت أؤدتػػن عليهػػا إذل كماذلػػا 
 عبادة واجب الوجود.

إكلَي دددوك  الوجػػود رجػػع كلػػػو إظلػػػا ىػػػو واجػػػب ادلوالتوحيػػد يلػػػـز ادلوحػػػدين أف يوقنػػػوا لف 
َك  يعأدا( ٖٙ)الرعػد   َأا بةدو َوإكلَي دوك َمد  َ  جَك عةكة  َوإكان  إكلَي دوك إكان  وكأك  (ٗ)يػونس    إكلَي دوك َمدر جك

عددون وجػػد لكػػل مػػا سػػواهو ادلابعتبػػاره  فػػالوجود كلػػو يتػػهلف منػػو  (.ٙ٘ٔ)البقػػرة    رَاجك
 وكل ما عداه إبغلاده لو موجود.و (ٔ)ادلتعارل عن كل من عداه فهو واجب الوجود

                                                 

و وىو األزرل ادلوجود بدايةو وال يتعل  وجوده بغَته  -(ٔ) واجب الوجود  تعبَت فلسفي يطلقو الفالسفة على احلي القيـو
على اإلطالؽ. ووجوده ضروري لكل ما عداهو إذ كل مػا عػداه موجػود إبغلػاده لػو سػبحانو. انظػر اإلشػارات والتنبيهػات 

   . ٜٔيناو صالبن س



 - 18 - 

إذل غػػػَت غايػػػةو أو مًتوكػػػاً ولػػػذلك دل يكػػػن شػػػيء يف ىػػػذا الوجػػػود سللوقػػػاً عبثػػػاًو أو سػػػائراً 
ومتحػػرؾ بقػػوانُتو ودائػػر سػػدىو أو متحركػػاً ضلػػو ال ىػػدؼو بػػل كػػل شػػيء فيػػو زلكػػـو بسػػننو 

يف احليػاة معػٌتو وؽلنحػو روحػاً و ويضػع  و لذلك فإف التوحيد يضفي علػى كػل شػيءحوؿ مركز
لػػو ىػػدفاًو وغلعلػػو دائػػراً حػػوؿ مركػػزو فػػال رلػػاؿ للعبػػث والعبثيػػةو وال سػػبيل لػػموز أفكػػار العػػدـ 

 ( بُت قـو ػلتل التوحيد موقعو ادلناسب يف قلوهبم.ٔوالعدمية)
 "املقاصددد القرآويددة العليددا ا المددة"ـر وحػػُت نعػػاض موضػػوع )التوحيػػد( ابعتبػػاره قمػػة ىػػ

الثال ػة عشػر  األعػواـ كػي عػمتقف يف مقدمتها  اىرة اختاذ القػرآف ادل تستوقفنا  واىر عديدة
األوذلو ومػػا ذلػػك إال ألف التوحيػػد يف ىػػذا الػػيت دتثػػل وقتػػو كلػػو التوحيػػد زلػػوره األسػػاس وقضػػيتو 
ىػذه  ء كيانو ويف امتػداده وانتشػاره. وآاثرالدين جوىر طبيعتوو وأس بنائوو وقواـ منهجو يف بنا

الظاىرة يف  نع اجليل األوؿ السابقُت األولُت مػن ادلهػاجرين واألنصػارو ومػنهم آؿ بيػت النػيب 
 اىرة ابرزة؛ فقػد كػاف ذلػك اجليػل جػياًل شليػزاً ال يف اتريػ  اإلسػالـ وحػده بػل يف  األطهار 

ختػػرج بعػػده ىػػذا الػػنمط مػػرة أخػػرى بقطػػع  فمػػا أخرجػػت البشػػرية قبلػػو ودلاتريػػ  البشػػرية كلهػػاو 
عػػرؼ يف اتريػػ  ادلػػؤمنُت ابلرسػػل أفػػراد متميػػزوف يف النظػػر عػػن كػػل مػػا حػػدث بعػػد ذلػػك. لقػػد 

ولكػػن دل حتػػػتفظ تلػػف عصػػػورىاو سلمػػػن ىػػذا النػػػوع يف األمػػػم أفػػراداً مراحػػل سلتلفػػةو بػػػل عرفػػت 
أخرجتػو دعػوة مػن ذاكرة التاري  البشري بوجود جيل ذي عدد ضػخم يف مكػاف وزمػاف زلػدود 

التوحيػػػد يف الػػػدعوات السػػػماوية أو األرضػػػية كػػػذلك اجليػػػل الػػػذي أرسػػػى القػػػرآف اجمليػػػد دعػػػائم 
ضػػمَته ووجدانػػوو وعقلػػوو وكيانػػوو وحياتػػوو ورلتمعػػوو عػػم العهػػد ادلكػػي كلػػو حيػػث كػػاف زلػػور 

 القرآف اجمليد النازؿ يف تلك الفًتة األوؿ واألخَت إظلا ىو التوحيد فقط ال غَت.
وحػػدهو الرعيػػل األوؿ قػػد اسػػتقى التوحيػػد خالصػػاً سػػائغاً مػػن النبػػع القػػرآين الصػػايف  إف  

كيػػػف يتعاىػػػػد التوحيػػػد يف كػػػل حػػػػُت ويف كػػػل موقػػػػف لػػػئال تشػػػػوبو  وتعلػػػم مػػػن رسػػػػوؿ  هلل 
ذلك الشأف الفريػدو فهػو يف التاري  لذلك الرعيل الشوائبو أو تكدر نقاءه ادلكدراتو فكاف 

إذل قلػػوب بنيػػو سػػبياًلو فمػػا  التوحيػػد وال وجػػدت نػػواقضشػػائبةو جيػػل رابين مػػا شػػابت إؽلانػػو 
ادلشػوبةو بػػل اخػػتلط ابلنبػػع غػػَتهو وفتحػػت علػػى رت النبػػع الػػدالء حػػدث بعػػد ذلػػكه كػػد  الػذي 

بػػػو فلسػػػفة اإلغريػػػ  ومػػػنطقهمو وأسػػػاطَت ينػػػابيع ومصػػػادر سلتلطػػػة فصػػػبت النبػػػع النقػػػي األ ػػػيل 

                                                 
 راجع )احلقيقة يف نظر الغزارل( دلؤلفو سليماف دنيا يف مواضع عديدة منو. -ٔ
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ات الشػػعب الطاغيػػة و وإسػػرائيلي  نػػَتاف وترىػػاهتموحتريفػػاهتمو وحواديػػث الفػػرس وعبػػدة الالرومػػاف 
ت مػن رواسػب احلضػارات وفضػالدو وغػَت ذلػك ادلغرور من بٍت يهودو والىوت النصارى ادلعق ػ

واخػػتلط ذلػػك كلػػو بتفسػػَت القػػرآف اجمليػػدو فػػدمر مػػنهج فهمنػػا لػػوو وتعاملنػػا معػػو. ( ٔالثقافػػات)
حيػد ويطفػ  إشػعاعات العقيػدةو ويسػلب وتسلل إذل علم العقيدة أو الكالـ ليصادر أنػوار التو 

اإلؽلػػػػاف فاعليتػػػػو. كمػػػػا اخػػػػتلط يف أ ػػػػوؿ الفقػػػػو والفقػػػػوو وعلػػػػـو العربيػػػػة فشػػػػاب بػػػػذلك سػػػػائر 
ادلكػػوانت العقيديػػة والفكريػػة وادلعرفيػػة والثقافيػػة فتخرجػػت سػػائر األجيػػاؿ التاليػػة مػػن ادلسػػلمُت 

ّ  لط  فلػم يتعلى ذلك ادلػاء الكػدر الصػادر عػن النبػع ادلشػوب ادلخػت لػو  كػرر الرعيػل األوؿو وأ
 بعد كل ما حدثه! ذلك

االرتبػػػاط ابلنبػػػع الصػػػايف مػػػن اجلهػػػد غايتػػػو ليحمػػػل الرعيػػػل األوؿ علػػػى  لقػػػد بػػػذؿ 
شػائبةو وال ؼلػدش توحيػدىم شػيءو فتخبػت فال تشوب إؽلػاهنم  -القرآف اجمليد وحده–الوحيد 

 مو ولػػذلك غضػػب هلل وحػػده قلػػوهبمو وختلػػ  لػػو أنفسػػهمو وتسػػتقيم علػػى منهجػػو عقػػوذل
تعرضػت مػا كانػت تالحػظ عليػو إال إذا  -تدة–حُت رأى بيد عمر ورقة من التوراةو وقاؿ لو 

بػن إذل خطر  )أكتاب مػع كتػاب  هلل وأان بػُت أ هػركمو و هلل لػو كػاف موسػى  حرمات  هلل 
ة "فكيػف سػاغ للنػاس بعػد ذلػك أف يروجػوا لعقيػدة العػود (ٕإتباعي() ما وسعو إالعمراف حياً 

الثانيػػة للمسػػيح بعػػد وفػػاة رسػػوؿ  هلل وخػػتم النبػػوة، وكيػػف يوفقػػوف بػػُت ىػػذا ادلوقػػف مػػن التػػوراة 
بل هنػاىم عػن   وموسى وبُت موقفهم بعد ذلك من ذلك الذي أدخلوه يف  ميم العقيدةهه!!"

فعلو رسػوؿ  هلل  كل ذلك  (؛ٖكتابة سنتو وىي بياف القرآف وتطبيقاتوو الدائرة معو حيث دار)
وفقػاً ذلػدى القػرآفو فيتكػوف جيػل خػال   ذلػك اجليػل كي يسػتقر التوحيػد يف قلػوب -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–

القلػػػبو نقػػػي الوجػػػدافو طػػػاىر العقػػػلو زكػػػي الػػػنفسو  ػػػايف التصػػػورو نظيػػػف الشػػػعورو قػػػرآين 
خارج عن ادلػنهج القػرآين الػذي مبقتضػاه  ػي. التوحيػد يف  التوحيدو برئ التكوين من أي مؤ ر 

قػراءة القػرآف كلػو نعػمو البػد مػن إعػادة ساالتو وعلى ىديو أسست عقيدة ادلرسػلُت. كافة الر 
مػػػػؤ رات لتنقيػػػة إؽلاننػػػاو وتصػػػػفية توحيػػػدان مػػػن كػػػل وخا ػػػة القػػػرآف ادلكػػػي يف رلػػػػاؿ التوحيػػػدو 

اجلاىليػػة القدؽلػػة واحلديثػػةو البػػد مػػن إعػػادة البنػػاءو وإعػػادة التكػػوين مبقتضػػى الكتػػاب الػػذي دل 
                                                 

  .ٖٜٛٔراجع  سيد قطبو خصائ  التصور اإلسالمي -ٔ
  يف عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود. ٖٙٙٚاحلديث رقم  -ٕ
  يضاؼ ما يتعل  ابلنهي عن التدوين. -ٖ
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لشػػوائب ودل تكػػدره الػػدالءو البػػد أف نسػػتمد منػػو التوحيػػد اخلػػال و وبػػذلك ؼلػػتلط ودل تشػػبو ا
التوحيػػػػػػػد اخلػػػػػػػال  نفهػػػػػػػم حقيقػػػػػػػة الوجػػػػػػػود ومقومػػػػػػػات الشػػػػػػػهودو وحقيقػػػػػػػة العهػػػػػػػدو ومهمػػػػػػػة 
االسػػػػػتخالؼو وطبيعػػػػػة االئتمػػػػػافو وكيفيػػػػػة اجتيػػػػػاز اختبػػػػػار االبػػػػػتالء. مث نشػػػػػهد العالقػػػػػة بػػػػػُت 

ائز الوجػػود. عنػػد ذلػػك سػػيمدان التوحيػػد وجػػود واجػػب الوجػػودو ووجػػود الفػػاين اجلػػ الوجػػودين 
ابلتصػػػور اإلسػػػالمي السػػػليم بكػػػل خصائصػػػو الكػػػمىو ومقوماتػػػو اذلاديػػػةو وسػػػنتعلم مػػػن ذلػػػك 
التوحيػػد كيػػف ينبغػػي أف نفكػػرو ومػػا ادلػػنهج الػػذي غلػػب أف نكتشػػف ونتبػػٌتو ومػػا الػػنظم الػػيت 

ينبغػي لنػا أف نقوضػها  وما الػنظم الػيت ينبغػي أف نرسػي دعائمهػاو ومػا الػيتو هبا ينبغي أف نفكر
 ونزيلها من الوجود.

ددُ بَدد ك  ابلعهػػد(واإلنسػػاف أوالً ) لقػػد حت حتديػػد العالقػػة بػػُت  هلل  َوإك   َأَاددَ  رَبكددَم مك
اَن َأن  َ   َددالةوا  بَدلَددا َشددهكد  ددَ  بكددَربأككة  ِ َ  أََل ددهك ِك َ  َبلَددا أَوفة ددَهَدىة َ  َوَأش  َ   ةرأكيد ددتَدهة ددُ هةهةددوركىك آَاَم مك

َرَك آَِبؤةاَن مكُ  َدد لة وَلةن داتَدقةولة  َا َأش  ُ  َىَ ا َمافكلكنَي * َأو  تَدقةولةوا  إكّٕم  َم ال قكَياَمةك إكان  لةن ا َب  ةرأكي دةأ  وا  يَدو 
َدا فَدَعدَل ال مةد تكلةدونَ  لككةنَدا مك َ  َأفَدتدةه  مث ابالئتمػاف فعنػد  هلل ( ٖٚٔ-ٕٚٔ)األعػراؼ   مأكُ بَدع دكىك

ََماوَدَة  بعػد عرضػهامػن يقبلهػا و أف أيدتػن عليهػا مػن خلقػو اقتضت حكمتأمانة  دَنا األ  إكان  َبَرع 
َِانة إكو وة  و َها َوَْحََلَها ان ك ند  َُ مك َفق  ل نَدَها َوَأش  َ َأن َّ٘م مك َر ضك َواجل كَدالك فََْبَدني  ِ َماَواتك َواأل   َلاَن َبَلا ال

 (.ٕٚ)األحزاب   هَلةومأا َجهةوالأ 
ددددل   ك ذلػػػػك حت االسػػػػتخالؼ وعلػػػػى أسػػػػاس مػػػػن  َوإك    َدددداَل رَبكددددَم لكل َمَلِكَكددددةك إكينأك َجابك

ددددكَك  َم  ددددأك ة بك َِ ُة وة دددفكمة الددددأكَماء َوَّٓم ددد  ِ ددددة فكيَهدددا َوَي ِك اأَلر ضك َالكيَفدددةأ  َدددالةوا  َأجَت َعدددلة فكيَهدددا َمدددُ يدةف 
دددوَن * َوبَ  َة َمدددا الَ تَدع َلمة َ  َبلَدددا َوودةَقددددأكسة لَدددَم  َددداَل إكينأك َأب لَددد َة  َبَرَعدددهة َددداء لةل َهدددا  ََ آَاَم اأَلا  ل ددد

ََ لَنَدا إكال  َمد َ  َصااك كنَي *  َدالةوا  سةدد َااَوَم الَ بكل د َاء َى ةالء إكن لةنتة ا  ا ال َمَلِكَكةك فَدَقاَل أَودكَةوينك َبَك
َة *  َاَل اَي آَامة أَودكَد   َككي َة ا   تَدَنا إكو َم أَوَ  ال َعلكي َ   َداَل َبل م  َد ِكهك ا  َ  َبَك َْىة دا أَودَد َ  فَدَلم  ا َ ِكهك هةَ َبَك

تةمةددونَ  َ  َتك  َة َمددا تدةد دددةوَن َوَمددا لةنددتة ددَماَواتك َواأَلر ضك َوَأب لَدد  ِ َة َمي ددمَل ال َ  إكينأك َأب لَدد دد  َأملَ  َأ ةددل ل كة
وبعػػػػػػػد االسػػػػػػػتخالؼ جػػػػػػػاء دور حتديػػػػػػػد ادلهمػػػػػػػة الػػػػػػػيت لتحقيقهػػػػػػػا وقػػػػػػػع ( ٖٖ-ٖٓ)البقػػػػػػػرة  

َ   الستخالؼو وعلى ذلك يتوقف احلسػاب واجلػزاء فكػاف التكليػف واالبػتالءا د َ  أَيككة لةدوَلة لكيَددد 
ُة َبَملأ  َِ  ( يف ضوء ادلقا د الكلية احلاكمة.ٕ)ادللك   َأح 
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ىػػػػو التوحيػػػػد االبػػػػتالء والتكليػػػػف علػػػػى منطلػػػػ  ودعػػػػامتُت  فػػػػادلنطل   لقػػػػد أقػػػػاـ  هلل 
واًل  إذ هبػا يػتمكن مػن الوفػاء ابلعهػدو والقيػاـ تػ  األمانػةو اخلال و والػدعامتاف علػا  التزكيػة أ

وأداء مهػػاـ االسػػتخالؼ واجتيػػاز اختبػػار االبػػتالء. مث العمػػراف اثنيػػاً  ألف العمػػراف حػػ  األرض 
الػػيت كانػػت ادلالئكػػة ختشػػى عليهػػا مػػن خالفػػة مػػن يفسػػد فيهػػا ويسػػفك الػػدماء فيعمهػػا اخلػػراب 

التِّليدة  –التوحيدد "ىػي   "د القرآويدة العليدا ا المدةاملقاصد"بدؿ العمرافو ومػن ىنػا كانػت 
 ."العمران –

 الشهاااتن:
علػػػى اللسػػػافو  اخلفيفتػػػُتيعػػػم عنػػػو بشػػػهاديت ال إلػػػو إال  هلل دمحم رسػػػوؿ  هللو  إف التوحيػػػد

للتوحيد بتكرار ىذا اإلقػرار ادلعلػن  يف ادليزاف؛ ليكوف اإلنساف على ذكر دائم ومستمر ُتالثقيلت
مػػا تقػػدـ مػػن مقومػػات التوحيػػد ومتطلباتػػو وأركانػػوو فػػهفت الكتػػاب الكػػرمي قػػد ادللخػػ  لكػػل 

مقامػػاف سلتلفػػافو ال دتا ػػل بينهمػػاو وال فهمػػا  ,"األلوىيددة والعدوايددة"فصػػلت فصػػالً اتمػػاً بػػُت 
أقػػرب  تػػداخلو وال حلػػوؿو وال احتػػادو وال خصػػائ  مشػػًتكةو وال  ػػفات متداخلػػة  فػػاهلل 

و ولكنهػا معيػػة حضػور وشػػهودو وعلػم وقػػرب عهػم أينمػػا يكونػوفحبػػل الوريػد وىػػو ملعبػاده مػن 
ز الوجػػػػود أو زمػػػػاف وقػػػػدرة ولطػػػػف وتوفيػػػػ و أو خػػػػذالف وختػػػػل دوف أف ػلػػػػيط بػػػػو سػػػػبحانو حيِّػػػػ

كػػػل أولئػػػك بعػػػض خلقػػػوو وجػػػزء مػػػن ملكػػػو زه وعنوانػػػو  ادلخلػػػوؽو فزمػػػاف ادلخلػػػوؽ ومكانػػػو وحيِّػػػ
ددا لكيمأ ََ اوأة مةوَسددا َتك  ََ َالكدديلأ  (ٗٙ)النسػػاء   وََلل دد ي ددَراىك َددَ  اوأة إكبد  ( ٕ٘ٔ)النسػػاء   َواَت 

وعػػػده روحػػاً منػػػو ورفػػػع دمحماً إذل سػػػدرة ادلنتهػػىو كػػػل ذلػػػك دل يكػػػن يف وجعػػل عيسػػػى مثػػػل آدـ 
أو اقًتابػػو احلسػػػي مػػػن زمانػػػو ومكانػػػوو بػػل كػػػل ذلػػػك جػػػزء مػػػن إطػػار اضليػػػازه ادلػػػادي للمخلػػػوؽ 

الػػذي ال ػلػػيط بػػو غػػَتهو وال يعلػػم كنهػػو وحقيقتػػو سػػواه تػػو يف عػػادل أمػػره تػػو وربوبي  جتليػػات ألوىي  
وذلػػك ىػػو التصػػور اإلسػػالمي وتقدسػػت أمسػػاؤه وتبػػارؾ وتعػػاذل يف  ػػفاتو وذاتػػو.  سػػبحانو 

 السليم لأللوىية ادلنزىة ادلتعالية ادلباركة.
 التوحيد والتصور انسلمي:

صػورو فالتصػور ىػو حضارة أو مدنية أو حالة عمرانيػة ؽلكػن أف تقػـو بػدوف تإنو ما من 
لكػػوف واإلنسػػاف واحليػػاةو فعلػػى التصػػور تبػػٌت أركػػاف وتفا ػػيل ودقػػائ  ة اكليػػأسػػاس تقػػـو عليػػو  

مات تسػػػػبقو يسػػػػميها الػػػػبعض مسػػػػلّ نهج أي مػػػػنهج يقػػػػـو علػػػػى الرؤيػػػػة الكليػػػػة؛ فػػػػإذا كػػػػاف ادلػػػػ
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و التصػػور هبػػذه ادلثابػػة للرؤيػػة الكليػػة ىػػو منطلقهػػا وقاعػػدهتا فػػإف   ,"مِددلمات مددا  دددل املددنهج"
ا كمدددة "ػكػػػاف يعػػػرؼ عنػػػد احلكمػػػاء ادلتقػػػدمُت بػػػوالتصػػػور والرؤيػػػة الػػػيت تقػػػـو عليػػػو ؽلػػػثالف مػػػا  

فهم الكوف كما ىػو كػائنو وإذل حيث قسم أولئك احلكماء احلكمة إذل نظرية تعٍت  ,"النارية
 (.ٔعملية تعٍت فهم السلوؾ احليايت كما ينبغي أف يكوف)

التيارات الفلسفية واالجتماعية ترسم تصورىاو إف األدفف كلها وادلذاىب رتيعها وسائر 
وادلقومات الالزمة لوو مث تبٍت عليو رؤيتها الكليػة وحتػدد أىػدافهاو وادلنػاىج  وحتيطو ابخلصائ 

واالجتماعيػػػة يف ضػػػوء ذلػػػك والسػػػبل ادلؤديػػػة إذل تلػػػك األىػػػداؼو مث حتػػػدد العالقػػػات الفرديػػػة 
ؼ منطلقاهتػػا وتقصػػر أو تكتمػػل تسػػب مسػػتوفهتاو والتصػػورات ختتلػػف ابخػػتالوعلػػى سلتلػػف 

  هلل دينيػػةو بيػػد أف  أكانػػت علميػػة أـ معرفيػػة أـ فلسػػفية أـ ماديػػة أـتلػػك ادلنطلقػػات سػػواء 
اإلسالمي مبجموعة من اخلصائ  وادلقومات دل ػلظ هبا أي تصور آخػرو بػل دل خ  التصور 

اىره تصوراً دينياً غَت أنو حتظ هبا رلموعة التصوراتو فالتصور اإلسالمي وإف بدا يف بدايتو و 
أوؿ  "الناددر العقلددي"ػفػرتػع يف خصائصػػو ومقوماتػػو مػػزاف أىػم التصػػورات الػػيت عرفتهػػا البشػػرية؛ 

بو ليصل إذل ادلعرفةو ولكن مع قائد ىاد رشيد يسػاعده لية القياـ مبسؤو  واجب يواجو اإلنساف
و ومعرفػة البيػت الػذي يسػكن سللوقيتو وعبوديتوو ومعرفة خالقو وإذلو على معرفة نفسوو وإدراؾ
اً طػػويالً مػػن البحػػثو وػلػػل لػػو ىػػذا تػػد ذاتػػو يػػوفر علػػى اإلنسػػاف طريقػػفيػػو العػػادل أو األرض و 

هبػػا ويتيهػػوف يف دروهبػػاو ويبػػٍت لػػو القاعػػدة ادلتينػػة رلموعػػة مػػن العقػػد الػػيت ػلػػار الفالسػػفة  اً ابتػػداء
ائمو بكلية ومشولية ودقة ال ؽلكن ودعمقومات ذلك التصور األمينة اليت ينطل  منها لبناء بقية 

لنػػواة أي تصػػور آخػػر أف حتققهػػا أو تقػػود إليهػػػا؛ ألف السػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو علػػى العقػػػل 
ىػػل ىنػػاؾ حقيقػػة مسػػتقلة دل تنشػػأ عػػن مصػػدر آخػػره بػػل كػػل   اإلنسػػاين يف قضػػية الوجػػود ىػػو

احلقيقػػةو راجعػػة احلقػػائ  األخػػرى انشػػئة عنهػػا فهػػي يف ذاهتػػا و ػػفاهتا وأفعاذلػػا انشػػئة عػػن تلػػك 
إليهػػا فهػػي مسػػتندة لتلػػك احلقيقػػة األزليػػة سػػواء أكانػػت تلػػك ادلوجػػودات كبػػَتة أو  ػػغَتة ذات 
أ ػػر  ػػاىر أو خفػػيو واحػػد أو متعػػدد خػػارؽ للعػػادات أو موافػػ  ذلػػا يف نطػػاؽ عػػادل الطبيعػػة أو 

 (.ٙ٘ٔ)البقرة   عونَ إكان  وكأك َوإكان  إكلَي وك رَاجك خارجهاو فكل ما عداه منو مستمد وإليو راجع 

                                                 
. ومن الذين استعملوا )مسلمات ما قبل ادلنهج( ادلرحـو زلمود دمحم شاكر يف  ٘صمطهريو الرؤية التوحيدية للعادلو  -ٔ

 كتابو )يف الطري  إذل  قافتنا( طبعة دار اذلالؿ.
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لقػػػػػد وضػػػػػع احلكمػػػػػاء معػػػػػايَت للتصػػػػػور السػػػػػليمو وضلػػػػػن ال نػػػػػرى ضػػػػػرورة معػػػػػايرة التصػػػػػور 
 اإلسػػالمي ذلػػذه ادلعػػايَتو فالتصػػور اإلسػػالمي معيػػاره األسػػاس مػػن داخلػػو فهػػو تصػػور توحيػػديّ 

و ادلنشػػأ دل ؼلالطػػو اذلػػوى   فهػػو رابين  دعائمػػوو وفصػػل علػػى علػػم خصائصػػوو  أرسػػى  هلل  نقػػيّ 
 تهػػػا وحكمتهػػػاو وعمومهػػػاة  ػػػدقهاو و باهتػػػا وعلمي  ة األزلي ػػػحقائقػػػو مػػػن احلقيقػػػة اإلذلي ػػػتسػػػتمد 

 تها.تها وحركتهاو وعصمة مصادرىا وإطالقي  تها ودقتهاو وإغلابي  ومشوذلاو وتوازهنا وواقعي  
 التوحيد وما يِتدبيو:

مػات ذلػك التصػورو وِّ التوحيػد يف التصػور اإلسػالمي ابعتبػاره ادلقػـو األسػاس مػن مقيمز 
الشػجرة وجػذعهاو أمػا فروعهػا و ادلفهـو األساس والدعامػة الكػمى فهػو مبثابػة أ ػل أنّ والشك 

فهػػي بقيػػة ادلقومػػات واألركػػاف الػػيت تتكامػػل شػػجرة اإلؽلػػاف هبػػاو فهنػػاؾ العػػادل الػػذي نعػػي  فيػػو 
وىنػاؾ الػدار  وىناؾ عادل الغيب وعادل الشهادة وىناؾ مصادر التصور ووسػائط نقلػو لإلنسػافو

الػذي يكػوف فيهػاو وىنػاؾ ادلخلوقػات الػيت تشػاركنا ىػذا الوجػود دوف أف اآلخرة وجانب اجلزاء 
يكػػػوف بيننػػػا وبينهػػػا تػػػداخل وتعامػػػل مباشػػػرو وىنػػػاؾ الرسػػػل الػػػذين سػػػبقوا نبينػػػا علػػػيهم رتيعػػػاً 

 بو.يهمو وكل ذلك شلا أمران ابإلؽلاف  لوات  هلل وسالموو والكتب اليت أنزلت عل
 العامل: وحدن

 الفرد ىو النموذج ادلصغر ذلذا العادلاإلنساف 
 األلبة  العاملة  صةا                وفيم اوتوه   م جرم  َ أو  وتِّبة 

ـ اخللػػػ  كلػػػوو خػػػال  اال نػػػُت وقيػػػو   فالعػػػادل إنسػػػاف كبػػػَتو واإلنسػػػاف عػػػادل  ػػػغَتو و هلل 
حركػة دائمػة ال تتوقػف ابجتػاه وىػو يف حػد ادلعػادو حػد ادلبػدأ ومت  فالعادل بكل ما فيو ومن فيػو مت  

َ لكدَم الغاية وادلعاد تربط بُت أجزائو عالقاتو وحتكمو سنن وغلػري تػدبَته بقػوانُت ال تتبػدؿ 
َك  و فػال يغػَت يف قوانينػو وال سػننو إال ىػو. فػال اجلػدؿ ادلػادي  ( ٖٛ)يػس   تَدق دكيرة ال َعِّكيِّك ال َعلكدي
وؿ عن حركة الكوف أو سننو وقوانينو بػل ؤ مبس( ٔ)اط العضوي  وال االرتب وال الًتابط ادليكانيكي  

َُ ىو  هلل العليم احلكيم يدبر األمرو ويقػدر الليػل والنهػار  د او ة ال د كي َالَدَ  َسدد َع َاَداَوات  َومك
  ُ دددنَدهة دددرة بَديد  َم  ُ  يَدتَدنَددددِّ لة األ  َلهة دددثد  َر ضك مك ولػػػيس معػػػٌت ذلػػػك أف الكػػػوف يف  (.ٕٔ)الطػػػالؽ   األ 

                                                 
منػػوو والرؤيػػة التوحيديػػة  ٖ٘ومػػا بعػػدىاو وقػػارف بصػػفحة  ٔٙراجػػع )مقومػػات التصػػور اإلسػػالمي( سػػيد قطػػبو ص -ٔ

  .مصدر ساب و وفلسفتنا  مد ابقر الصدر أيضاً 
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 يّػاً متعال اً أ ليّ  اً ة، بل معناه أف ذتة مصدر ة والعضوي  نشأتو غريب أو دخيل على عللو ادليكانيكي  
و احلػػ  تعػػاذل يف وجػػوده األزرّل تنبثػػ  عنػػو ىػػذه العلػػل. وىػػذا ادلصػػدر ىػػو إرادة ونظػػاـ وفعػػل. إن ػػ

 السابقة على الزماف وادلكاف. وقيو مي تو
 الةيمل والشهاان:
اإلسػػالمي علمػػا اإلنسػػاف أف العػػادل قسػػماف  غيػػب وشػػهادةو وكثػػَتاً مػػا والتصػػور التوحيػػد 

اإلؽلػاف كثػػَتاً مػا يقػػًتف الغيػػب والشػهادةو ويف رلػػاؿ  - معػاً  -ورد الكتػاب العزيػػز بػذكر اال نػػُت 
بػػوو واعتػػم يف بعػػض اآلفت ركنػػاً مػػن علػػى ادلػػؤمنُت الغيػػب ابلػػدعوة إذل اإلؽلػػاف بػػوو أو الثنػػاء 

ابعتبػػػاره ركنػػػاً أساسػػػاً مػػػن أركانػػػوو والغيػػػب غيبػػػاف  مطلػػػ   و رسػػػوؿ  هلل أركػػػاف اإلؽلػػػاف وبينػػػ
دددَو  بعلمػػػو  هلل ونسػػػيب  فػػػادلطل  ىػػػو مػػػا اسػػػتأ ر  َوبكندددَدهة َمَفددداتك ة ال َةي دددملك الَ يَدع َلمةَهدددا إكال  ىة

دُ َورَ َدة  إكال  يَدع َلمةَهدا َوالَ  قة ة مك  ِ رك َوَما َت َة َما  ك ال دَدرأك َوال َدا   َحد دة   ك هةلةَمداتك اأَلر ضك َوالَ َويَدع َل
َ  مكدكدددني   أولئػػػك الػػػذين يؤمنػػػوف  (و وامتػػػدح ٜ٘)األنعػػػاـ   َرط دددمل  َوالَ اَيبكدددا  إكال   ك لكتَدددا

ل َةي ددملك َويةقكيمةددوَن الص ددلَن َوّّمك ددا ابلغيػػب يف آفت كثػػَتةو منهػػا قولػػو تعػػاذل   نةددوَن ِبك مك َُ يدة   ال دد كي
َ  يةن نَددداىة والغيػػػب غيػػػب ابلنسػػػبة إلينػػػاو وىػػػو  مػػػا خفػػػي أو غػػػاب عػػػن  (ٖ)البقػػػرة   فكقةدددونَ َرزَ د 
قػػد يكتشػػف مػػع الػػزمن وإذل ضلػػوه يشػػَت قولػػو  لبعػػده أو لسػػبب آخػػر وىػػو غيػػب نسػػيبي حواسػػنا 
يَهددا إكلَي ددمَ تعػػاذل   ُ  أَودَدداء ال َةي ددملك وةوحك دد ادلطلػػ  الػػذي ال  ( وىنػػاؾ الغيػػبٜٗ)ىػػود   تكل ددَم مك

تهاو واإلؽلاف ابلغيب ادلطل  ىو الػذي يعػد ة  دودي  ف يصل إليو تواسو النسبي  ؽلكن لإلنساف أ
اإلؽلاف بو مشًتؾ بُت اجلميعو فالغيب ادلطل  مػن عػادل  و ألف  ركن اإلؽلاف وليس ابلغيب النسيبّ 

اأمػػػره تعػػػاذل اسػػػتأ ر سػػػبحانو بعلمػػػو  دددرة َبلَدددا َمي دكدددوك َأَحددددأ )اجلػػػن   َبددداملكة ال َةي دددملك فَدددَل يةا هك
ٕٙ()ٔ.) 

َة وحده ادلو وؼ لنو  و هلل  ي ُة الدر حك )احلشػر   َباملكة ال َةي ملك َوالش دَهاَانك ىةدَو الدر ْح َ
التوحيػػػد ضػػػرورة لإلؽلػػػاف ابلغيػػػبو  لتجريػػػد التوحيػػػد؛ كمػػػا أف   ابلغيػػػب ضػػػروريي (و واإلؽلػػػاف ٕٕ

غيػبو واإلؽلػاف ابلغيػب غيب مطل  وعنو  در ال والتوحيد يستدعي اإلؽلاف ابلغيبو فاهلل 
حػػػدوده ودوره ادلرسػػػـو لػػػو يف ىػػػذا الكػػػوفو وموقعػػػو يف علػػػى فهػػػم ىػػػو الػػػذي يسػػػاعد اإلنسػػػاف 

ة وشػػرفها فيقبػػل عليهػػا طائعػػاً سلتػػاراًو ويػػدرؾ يف الوقػػت منظومػػة اخللػػ   فيػػدرؾ حقيقػػة العبودي ػػ
                                                 

 وما بعدىا. ٖٗراجع )مقومات التصور اإلسالمي( مصدر ساب  ص -ٔ
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غػػػػَت  أحػػػػدعظمػػػػة األلوىيػػػػة وقدسػػػػيتها وتنزىهػػػػاو وذلػػػػك ػلميػػػػو مػػػػن أف ينسػػػػبها إذل أي ذاتػػػػو 
 .مستحقها الواحد 

ة فهػي جػزء مػن عػادل الغيػبو ويستدعي التوحيد فيما يستدعيو اإلؽلاف ابدلخلوقات الغيبي  
 وىي أ ناؼ  ال ة 

 امللِكة: -أ 

َ   بفطرهتػػا دلمارسػػة ادلعصػػيةة غػػَت قابلػػة وىػػي سللوقػػات نوراني ػػ اَل يَدع صةددوَن او َ َمددا َأَمددَرىة
َمرةونَ  َعلةوَن َما يدة   إذل اهنماكهم ابلعبادة والتسبيح والتقديس ( وىم ابإلضافة ٙ)التحرمي   َويَدف 

الػيت تتصػل بتػدبَت الكػوفو فمػنهم ادللػك مػنهم ادلػوكلُت بكثػَت مػن األعمػاؿ  فػإف   والتنزيو لػو 
الػػػذي ينػػػػزؿ ابلػػػػوحي إذل األنبيػػػػاءو ومػػػػنهم الكػػػراـ الكػػػػاتبوفو ومػػػػنهم ادلالئكػػػػة الػػػػذين يقبضػػػػوف 

 هم فصائل ادلعقبات الذين يقوموف بعمليات احلفظ والتدبَت إبذف  هلل.حُت موهتاو ومناألنفس 
فلػػيس ىنػػاؾ اتصػػاؿ مباشػػر لنػػا هبػػمو وال ينبغػػي أف طلشػػاىم أو نرجػػوىمو أو ومػػع ذلػػك 

سػتبد واسػتعلى فػإف طغػى وانتوسل هبمو ومػن فوائػد اإلؽلػاف ابدلالئكػة أف نػدرؾ أف الشػر مهمػا 
مهمػػا أطػػاع  هلل وعبػػدهو واتبػػع اإلنسػاف  ف  مػػن الظػػالـو وأ لنػػور أكثػر انتشػػاراً اخلػَت أوسػػع منػػوو وا

التزاماً وأكثر عبادة فال ينبغي أف عباداً أكثر منو طاعةو وأشد منو  هلل أمره واجتنب نواىيو فإف  
بعبادتػػػو وطاعتػػػو فيحػػػبط عملػػػوو وحػػػُت يعػػػرؼ اإلنسػػػاف ىػػػذه ادلخلوقػػػات علػػػى يغػػػًت اإلنسػػػاف 

و رىا؛ وكػل ذلػك يبلغػو بطريػ  ال ػلتمػل إال الصػدؽو ألن ػوجودىا ودو حقيقتهاو ويعرؼ طبيعة 
أحد أف ؼلرجو عػن الصػراطو أو يغريػو ولن يستطيع هباو و لن يغًت  ادر عن خالقها نفسو فإن  

َة  يَدقةدولة لكل َمَلِكَكدةك بعبادهتا كما حدث ألمم كثَتة سابقة؛ قاؿ تعػاذل   يعأا  َ  جَك َم َّ٘م شةرةىة َويَدو 
َ  َلاوةوا يَدع دةدةونَ َأَى ةاَلء إك  لة ُ  *  اي   َالةوا سةد َااَوَم أَوَ  َولكيدكَنا مكُ اةوهنكَك َبل  َلداوةوا يَدع دةددةوَن اجل كد

مكنةونَ  ثَدرةىةَ ِبكَك مك      (.ٔٗ-ٓٗ)سبأ   َأل 
 اجلُ: -َ 

يف عادل الشهادة. فهم قد خلقوا من انر كما ة ادلما لة لإلنساف وؽلثلوف الظاىرة الغيبي  
ِ مةومك م القرآف أخ رك ال َناهة مكُ  َدد لة مكُ ان  َ ن  َاَلق  أودعت فيهم ( وقد ٕٚ)احلجر   َواجل 
قائلهم ادلعصية. ولذلك قاؿ ة االختيار  اختيار سبيل اإلؽلاف أو سبيل الكفرو الطاعة أو قابلي  

ن ا الص ا كةوَن َومكن ا اةو ما نقلو القرآف اجمليد عنهم  َن َ لكَم لةن ا َطَراِكَ   كَداأا * َوَأان  هَنَدن ا َوَأان  مك
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ع َنا اه ةَده آَمن ا بكوك َفَمُ يدة    َِّهة َىَرِبأ * َوَأان  َلم ا اَك َر ضك َولَُ ودكع جك َِّ او َ  ك األ  مكُ َأن لُ  وكعجك
  ِ ن ا ال مة ا َواَل رََىقأا * َوَأان  مك ِأ َلَكَم بكَربأكوك َفَل َّٙمَافة ََب  ْةو  ََ َف َل ُ  َأس  تةوَن َفَم ن ا ال َقاسك لكمةوَن َومك

ا  ََ َحتَدأا *ََِر و ا َرَشدأ ََهن  تةوَن َفَكاوةوا جلك وإف كانوا (. وىم ٘ٔ-ٔٔاجلن  ) َوَأم ا ال َقاسك
وبينهم فهم من عادل الغيب وضلن البشر من ػليوف يف ىذا الكوف لكن ال اتصاؿ بُت اإلنس 

ة( يف ت )الثقافة الشفوي  يهود قد أختمو وىم يروننا وال نراىم وال نسمعهمو كانت ةعادل الشهاد
أساطَت ال حتصى عن  بقص  اجلنو ونقلت من الًتاث البابليّ  اجلزيرة العربية قبل اإلسالـ

أت َت  اجلن يف اإلنس وإمكاف دخوؿ اجلن ذكورًا وإاناًث جسد اإلنسي والعبث بو لو أرادوا 
ة ؽلكن لإلنساف أف يقـو ىناؾ رفضات نفسي   وأف  وقوع النكاح بُت اال نُتو ذلكو وإمكاف 

على  رؤية اجلٍّتّ ًا إف شاء أو أكثر. وإذا كاف اإلنساف ال يستطيع يّ هبا ليسخر لنفسو جنِّ 
قادر على الظهور بشكل إنساف أو حيواف أو  اجلٍّتّ  خل  عليها فإفّ  ة اليتاريّ ة النحقيقتو اجلنيِّ 

 شكل آخر ليتمكن اإلنس من رؤيتو. و أيّ  عباف أ
رىم من ادلعتقدات معتقدات منحرفةو جاء القرآف لينقذ الناس منهاو وػلرِّ وكل ىذه 
تتجاوز ما جاء بو القرآف من  ذلم احلقيقة فيهاو وىي حقيقة بسيطة ال ينبغي أف آاثرىاو ويبُتِّ 

لكل من العادلُت خصائصو  لغيبو وأف  فيو عادلاف  عادل الشهادة وعادل ا رىذا الكوف يتجاو  أف  
أمثالنا غلعلنا أكثر قدرة إليو وو ائفها. وإؽلاننا بوجود أمم ومقوماتو وادلخلوقات اليت تنتمي 

سبحانوو وأكثر رغبة يف عًا إلدراؾ جوانب عظمتو و وأكثر تطلّ على إدراؾ عظمة  هلل 
عها اإلنساف ابختيارهو أو ال هناية لو يضو ال وأن   والكوفالعمل على الكشف عن أسرار 

تتوقف عند إصلازات اإلنساف فيو  فالبشر أمة من األمم ذلم دورىمو والفلك الذي يسبحوف 
ثوا ابحل  الذي جاءىم وأف ال فعليهم أف يكونوا أكثر تواضعًا وأحسن عماًلو وأف يتشب  فيوو 

و وشغلتهم تلك األممدات راسب  أف شلت إيتأ روا خبرافات األولُتو وأساطَت ادلاضُتو اليت 
 واضلرفت هبم عن تعاليم ادلرسلُت.

وبعض اآلفت األخرى ىذا األمر مبا ال مزيد  "سورن اجلُ"القرآف لنا يف لقد أوضح 
بطبعو يتطلع إذل ادلزيد من  ةٌ عَ لَ عليوو وال ضلتاج ألف نعرؼ عنهم أكثر منوو لكن اإلنساف طُ 

ولكن ىذا األمر ال ينبغي أف ينساؽ اإلنساف فيو هنم ال يشبع من ادلعرفةو  التفا يلو وىو
و واليقُت ال يتأتى عن بلا اليقنيإال  ألن العقاِد ال تدىن  واألساطَت؛ وراء األخبار والقص
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ة ال يبٌت اليقُت عليها؛ وادلصادر الظنيِّ و الغيب إال من ادلصدر اليقيٍت الوحيد وىو القرآف اجمليد
أاّل يؤخذ يف ىذه  -وىم على  واب يف ذلك–إليو  أبو حنيفة ومنولذلك ذىب اإلماـ 

األمور إال ابلقرآف اجمليد أو متواتر السنن ادلتف  مع القرآفو أو الذي دل أيت بزفدة ؽلكن أف 
 تعارض ما جاء بو القرآف.

وقد ىلك يف ىذا األمر فريقاف  فري  نفى وجود اجلن وسائر العوادل الغيبية فهلك يف 
بتو القرآف. وفري  تقبل ما تسلل من أساطَت وخرافات تراث الثقافة الوقوع يف نفي ما أ 

لثقافتهاو والذي دس وتغيَته  الشفوية ادلختلطة اليت كانت سائدة يف ادلدينة قبل ىجرتو 
اد من الصحابة والتابعُت وأتباع دل ختضع دلنهج األئمة النق  أو آاثر آحاديّة يف أخبار فردية 
 ُتو فشاعت وانتشرت وفتحت العقل ادلسلم لتسلل مثل تلك ن ا دّ مُت مالتابعُت وادلتقدّ 

إليو. وبذلك أضاعوا فائدة ذكرىا يف القرآف اجمليدو ودعوة الناس إذل اإلؽلاف هبا. بل األساطَت 
و. وتبنيِّ  واإلسرائيليّ  ل كل ذلك الًتاث البابليّ جعل بعضهم من اإلؽلاف هبا مدخاًل واسعاً لتقب  

فجعلوا ابلدقة ادلطلوبةو  غويّ ى ذلك الفهم ادلنحرؼ أو عدـ فهم اجلانب اللّ ورمبا ساعد عل
غويوف فهناؾ اجلنوف واجلنة يطلقها الل  ة سنداً لتلك األفهاـ ادلنحرفةو غوي  عالمات اللّ من بعض ال

و دل يكن ذلذا النوع من األمراض ونظرًا ألنّ و أو النفسيّ  على من أ يب يف جهازه العصيبّ 
 ن  يربط بينو وبُت ادلرض وأعراضو فقد نسب إذل اجلنو فيقاؿ  جُ  معروؼ يي جانب عضو 

حقيقة يف االستتار  - لغة -وادلادة  (ؤ( فهو رلنوف)ن  جُ و  هلل فَ فالف أي أ ابو اجلن و)أجن  
 .عليو ن  سًتهو وكذلك جَ  و أين  جَ و الليل وأَ ن  أي  سًت الشيء عن احلواسو ولذلك يقاؿ جَ 

لسًت أشجاره األرض أو ما ؼلتفي وراءىا. قاؿ  "ةن  جَ "ذي شجر ساتر يقاؿ لو  وكل بستاف 
ُت ادلستًتة عن احلواس كلها إبزاء يقاؿ على وجهُت  أحدعلا للروحانيّ  "ن  اجلِ "الراغب  

مالئكةو  نّ و وليس كل جِ ني فيو ادلالئكة والشياطُت فكل مالئكة جِ اإلنسو فعلى ىذا تدخل 
 ُتو وذلك أف  احل  ادلالئكة كلها جن. وقيل  بل اجلن بعض الروحانيّ وعلى ىذا قاؿ أبو  

  أخيار وىم ادلالئكةو وأشرار وىم الشياطُتو وأوساط فيهم أخيار وأشرار الروحانيُت  ال ة
َُ اجل كن ةك  ليو آفت سورة اجلن. و)اجلنة( رتاعة اجلنو ومنو قولو تعاذل عوىم اجلن. ويدؿ  مك

دأا( وقولو تعاذل  ٙس  )النا َوالن اسك  َِ َ اجل كن ةك َو َنوة َوبَدني  ( ٛ٘ٔ)الصافات   َوَجَعلةوا بَديد 

                                                 
 .ٗ٘ٔراجع ادلصباح ادلنَت مادة )جنن( ص -ٔ
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ن ة  وقاؿ تعاذل   كذلك اجلنوفو  ة"ن  اجلِ و" دككةَ مأكُ جك  ( أي جنوف.ٙٗ)سبأ   َما بكَصاحك
ناء نو وبٌت فعلو على فعل كبأ ابو اجِل    قيل وفالف ن  واجلنوف حائل بُت النفس والعقل. وجُ 

بُت نفسو وعقلو بذلكو وقولو حيل   وحم. وقيل أ ابت جنانوو وقيلاألدواء ضلو  زكم ولقي 
َ  َّم  نةون  تعاذل   ضامو أو انضم إليو من يعلمو من اجلنو وكذلك ( أي ٗٔ)الدخاف   مةَعل 

َتكَنا لكَشابكر  َّم  نةون   قولو تعاذل   ِكن ا لََتاركلةوا آهك واجلاف نوع من  (ٖٙالصافات  ) َويَدقةولةوَن َأ
احليات كذلك. فالثقافة الشفوية اليت عم القرآف اجمليد عن رفضو ذلاو ونفيو لتصوراهتا كانت 

على سبيل  –ترى اجلن بكل تلك الفاعلية والتأ َت. واالضلراؼ يف فهم وىيمنة سليماف 
د التصورات على فري  من اجلن يصنعوف لو ما يشاء... اخلو كل ذلك قد أك -ادلعجزة

فجاء القرآف ليصحح  ةوادلخرفة اليت اختزهنا الناس عن اجلن والعوادل الغيبية من الثقافات الو ني  
سليماف فتلك كانت بعض معجزاتو يف رسالة إذل قـو بنيت رساالت فأما  تلك التصورات.

ا ذلا وما ة مبلي  أنبياءىم على اخلوارؽ وادلعجزاتو واخلوارؽ يف العطاء وتلك ىي التجربة اإلسرائي
وقد سخّر  هلل لنبيِّو سليماف اجلّن والشياطُت حلكم كثَتةو منها إ بات عجز اجلن عن و عليها
ي والمىاف يماف. وليتضح للخل  ابلدليل احلسفهم الذين سخرىم  هلل لسل .شرالب تسخَت

 .إلرادهتمالعقلي عجز اجلن عن بلوغ الغيب أو العلم بو. أو تسخَت البشر 
الرسالة ا مدية فهي رسالة البياف والمىاف والعقل وادلنط و واالكتفاء ابلقرآف اجمليد أما 

َ  إكن   ك َ لكَم َلَرْح َةأ عن اخلوارؽ األخرى  َلا َبَلي هك ََ يدةتد  َ  َأان  أَوَِّل َنا َبَلي َم ال ككَتا فكهك َأَوملَ  َيك 
مكنةونَ  م  يدة   َره لكَقو  آبفت وخوارؽ  ىي جواب على مطالبتهم لو و  (ٔ٘)العنكبوت   َو كل 

   َا َأاَن َو كير  مكدكني اَيتة بكنَد او ك َوإكّٕم  َا اْل   َو َالةوا َلو اَل أةوِّكَل َبَلي وك آاَيت  مأكُ ر بأكوك  ةل  إكّٕم 
أو (و وأما إطالؽ العرب على من أ يب يف جهازه العصيب أو دماغو ٓ٘العنكبوت  )

)رلنوف( فذلك ألف الناس اعتادوا أف ػليلوا على الغيب كل ما يعجزوف عن  كلمةنفسي تو  
ر عليهم أف يكتشفوا عليهم أو يتعذ ة يصعبة والعصبي  تفسَته من أمورو ويف األمراض النفسي  

ة بُت ىذا ادلرض وجسم ادلصاب بوو فتحاؿ تلك ب القدمي العالقة العضوي  يف مستوى الط
 على اجلن ومن إليهم.اهبا اليت غلهلوف أسب األمراض

ورزتتو حُت نقف عند حدود ما أمران ابإلؽلاف بو يف القرآف  ولكننا بفضل  هلل 
نؤمن وال يف ادلرضو فنحن  اإلحالة عليهم ال يف الصحةنا لن صلد أنفسنا تاجة إذل الكرمي فإن  
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م عليناو وال ال سلطاف ذلم عنهم. ونؤمن لهن   بوجود اجلن ونؤمن بكل ما أخمان  هلل 
لنا وال ألنفسهم ضرًا وال نفعًا وال بعثًا وال حياة وال نشوراًو وأهنم ال يعلموف الغيبو  ؽللكوف

هم بوفاة سليماف الذي مات متكئًا على عصاتوو ملعوإال دلا لبثوا يف العذاب ادلهُت لعدـ 
هبا على البشرية بعد   هلل  أنو ما زاؿ حياً. وأف من الرزتة اليت من  و لوا يعملوف  انُت 

ر أو توقف كل تلك الغيبيات كما يف سورة اجلن عن سلالطة البش  هلل  بعثة دمحم رسوؿ
 .التداخل معهمو أو اسًتاؽ السمع من السماء!!

 الشيتان: -ع 

الشػػيطافو وىػػو الغيبيػػة الػػيت أمػػران ابالعتقػػاد بوجودىػػا ىػػو النػػوع الثالػػث مػػن ادلخلوقػػات 
وال نلمسػػو. ب عنػػا فػػال نػراه وال نسػػمعو شػػر. وىػو كػػذلك مغي ػسللػوؽ مػػن انر ولكنػو دتحػػض لل
َ  َبددددةوذ فَاَت كدد ةوهة َبددددةو اوضلػػن مطػػالبوف ابختػػػاذه عػػدواً  دد دددي تَاَن َلكة وىػػػو   (ٙ)فػػاطر   إكن  الش 

ػػنا أو الػػدخوؿ يف أبػػداننا أو ختريػػب كػػذلك رلػػرد مػػن أي سػػلطاف أو قػػدرة علػػى إيػػذائنا  أو مسِّ
حرفنػػا عػن وجهتنػا أو التسػػبب يف أيػة مشػكالت لنػػاو وكػل مػا يسػػتطيع أو  ,جهػودان ومسػاعينا

إلخوانػػػو مػػػن شػػػياطُت اإلنػػػس بزخػػػرؼ القػػػوؿ غػػػروراً. والصػػػلة  "وانّ٘مددداء الوسوسدددة"فعلػػػو ىػػػو 
احلوائػػل بينػػو وبػػُت عبػػاد الدائمػػة ابهلل ومداومػػة ذكػػرهو وتػػالوة كتابػػوو واللجػػوء إليػػو كفيػػل إبغلػػاد 

اوالتػػػوو وكػػػف شػػػروره وأذاه. وىػػػو ال يسػػػتطيع التػػػأ َت إال يف  هللو وإبطػػػاؿ وساوسػػػو وإحبػػػاط زل
 .أولئك الذين يتخذونو ولياً من دوف  هلل ويطيعونو ويعصوف  هلل 

وما غلده الناس يف أنفسهم من خواطر السوءو ضلو تقوية دواعي عمل الشر واإلقباؿ 
اقة اليت تتضمنها كأف الشيطاف ىنا ىو الط  على الباطل واالضلراؼ فهو من وساوس الشيطاف.

للبشر عن ذلك ليدركوا حقيقة ما  وقد كشف  هلل  دافعية األىواء والنوازع السلبية الناشطة
بُت احل  منها والباطلو واخلَت والشرو ويسًتسلوا مع يدور يف أذىاهنم من خواطرو فيميزوا 

ة ليس لنا غيبي  ويف كل ىذه األمور الالشرو خواطر اخلَت. ويتوقفوا عن االسًتساؿ مع دواعي 
أف نتجاوز ما ورد يف آفت الكتاب الكرميو وربط السنن الصحيحة الواردة فيها بتلك 

ُ  اَل  والظن ال يبٌت عليو اليقُتةو اآلفت؛ ألف العقائد يقيني   ُ  َوإكن  الا  إكن يَدت دكعةوَن إكال  الا 
َأا َ أك َشيد  َُ ا     .(ٕٛ)النجم   يدةة  ك مك
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العدوانية لدى  كل الطاقات   حشد وتوجيوفوائد اإلؽلاف بوجودىم إضافة إذل ومن أىم
فاعليتها اإلنساف وشحذ ة لدى الروحي  اإلرادة ة و اإلنساف عليهمو تقوية أجهزة ادلناعة النفسي  

واذليمنة عليو فيشقىو فادلؤمن على اإلنسافو داء الغفلة ابالستيالء ابستمرار وعدـ السماح ل
وال يسمح لو إبغوائو. ة غرة من نفسوو عدوه ادلبُت ىذا أي  يغفلو وال يعطي  حارس يقظ ال

و وذكر لنا أىم جيموالقرآف اجمليد قد أوضح لنا سائر التفا يل ادلتعلقة هبذا الشيطاف الر 
الناس وإيقاعهم يف شراكو وسائلو واألدوات اليت يعتمد عليها يف استدراج أساليبوو وشرح لنا 
إكن  َلي َد ضعفو جبانب القوى اليت زودان  هلل هبا فقاؿ تعاذل  وضح لنا وحبائلو. كما أ

وبُت لنا كيف نتقيو بل كيف نطرده دتاماً من حياتناو (و ٙٚ)النساء   الش ي تَانك َلاَن َععكيفأا
 -كما أشران–مناعتنا ونرد على مكائده وصلعل من وجوده وسيلة تقوية ألجهزة وضلا ره 

منا جهاز ادلناعة أو اسًتخى ة ميكروب أو فَتوس ػلاوؿ العمل إذا غفل فالشيطاف مبثاب
اَن مكُ  ليصيب منا مقتاًل تنفيذًا لتهديد أبيو إبليس ألبينا آدـ وبنيو َِ و َنا انك َوَلَقد  َاَلق 

نةون    ِ ُ  َْحَإ  م  ِ مةومك  *َصل َصال  مأك رك ال َناهة مكُ  َدد لة مكُ ان  َ ن  َاَلق  إك    َاَل رَبكَم وَ  *َواجل 
نةون    ِ ُ  َْحَإ  م  فَإكَ ا َسو يد تةوة َووَدَفخ  ة فكيوك مكُ  *لكل َمَلِكَكةك إكينأك َاالك   َبَشرأا مأكُ َصل َصال  مأك

 َُ دكي ي فَدَقعةوا  َلوة َساجك َ  َأج َعةوَن  *ركوحك ََِجَد ال َمآلِكَكةة لةلكهة َن َمَع إكال  إكب لكيَا َأََب َأن َيكةو  *َف
 َُ دكي ِ اجك َُ  *ال دكي ِ اجك َس جةَد لكَدَشر   * َاَل اَي إكب لكياة َما َلَم َأال  َتكةوَن َمَع ال  َاَل ملَ  َألةُ ألأك

نةون    ِ ُ  َْحَإ  م  َتوة مكُ َصل َصال  مأك َ   *َاَلق  ي َها فَإكو َم رَجك ند  رةع  مك َوإكن  َبَلي َم الل ع َنَة  * َاَل فَاا 
ُك  إكَل  مك الدأكي َعثةوَن  *يَدو  مك يدةدد  َأك فََْواكر ينك إكَل يَدو  َُ  * َاَل َر َُ ال مةنَاركي إكَل َيومك  * َاَل فَإكو َم مك

َ  َأج َعكنَي  *ال َو   ك ال َمع لةومك  ُ  َهةَ   ك اأَلر ضك َوألةم وكيَدند هة َ  َأم َويد َت ك ألةزَيأكَن َأك مك إكال   * َاَل َر
نَي بكَدا َلصك َة ال مةخ  هة ند  َ   *َاَك مك َتقكي  ِ َراط  َبَلي  مة َ   * َاَل َىَ ا صك إكن  بكَدااكي لَي َا َلَم َبَلي هك

 َُ َُ ال َةاوكي ُك اتد دَدَعَم مك َ  َأج َعكنَي  *سةل تَان  إكال  َم بكدةىة ََ َلَمو  َ  لأككةلأك  *َوإكن  َجَهن  َعةة أَبد َوا َهَا َسدد 
هة  ند  َ  مأك ِةوم  َِب فال ينبغي دلؤمن وال مؤمنة أف يلتفت إذل ما  و(ٗٗ-ٕٙاحلجر  ) َ  جةِّ ء  م ق 

يشيعو الدّجالوف وادلشعوذوف وادلخرفوف من حكي وأساطَتو وقص  مفمكة سلتلقةو فذلك 
شلا ينبغي ألىل اإلؽلاف التحّرر منو وتطهر العقوؿ والقلوب من تلك الدعاوى  -كّلو-

 الباطالت.

 لرسل واألودياء لافة:انّٚمان ِب
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تعػػػاذل وأحديتػػػو يف ذاتػػػو و ػػػفاتو وأفعالػػػو كمػػػا يسػػػتلزمو يسػػػتلزمو اإلؽلػػػاف بوحدانيتػػػو وشلػػػا 
ال يكلم البشػر كفاحػاً يف الػدنياو   هلل اإلؽلاف ابلغيبو اإلؽلاف ابلرسل واألنبياء كافة؛ إذ أف 

ادلالئكػة رسػالً ومػن  وال ؼلاطبهم بشكل مباشرو وما كاف ذلم وال يطيقوفو ولكنو يصطفي من
يبلغػوف مػن أمػروا بتبلػيغهم مػن أقػوامهم ومعا ػريهم مػا فيوحي إليهم إبذنو مػا يشػاء وىػم الناس 

دَل َرسةدوالأ يوحي إليهم  َ  َأو  يدةر سك َجدا دُ َورَاء حك يأا َأو  مك َوَما َلاَن لكَدَشر  َأن يةَكلأكَموة او ة إكال  َوح 
َي ِبكك  وكوك َما َيَشاء  َ  فَديةوحك َأك ال َعاَلمكنَي * وَدََِّل ( ٔ٘الشورى  ) إكو وة َبلكيذ َحككي َوإكو وة لََتنِّكيلة َر

أ  مكدكددني   ددان  َبددَر ك َِ َُ * بكلك َُ ال مةندد كركي دد دددوَن مك ددنية * َبلَددا  َدل دكددَم لكَتكة َمك )الشػػػعراء   بكددوك الددركوْلة األ 
ـ السػريعو اخلػاص مبػن يوجػو تقوماف علػى )الػوحي( وىػو اإلعػال( والنبوة والرسالة ٜ٘ٔ-ٕٜٔ

والػوحي إذل األنبيػاء والرسػل غػَت اإلذلػاـ  ،غػَتهو وال يشػاركو فيػو سػواهإليو تيػث ال يطلػع عليػو 
 (.ٔالغريزي( وغَت الوحي إذل ادلالئكة) العرفاف وغَت الفيض وغَت )التوجيووغَت 

وشػريعة عقيػدة ىػو مصػدر الػدين كلػوو والػدين يتػألف مػن  و هلل  والدين كلػو هلل 
الثابت قابلة لوو والشرائع فيها ذلا أف تكوف وسلوؾ؛ والعقيدة اثبتة ال يطاذلا التغيَت وما ينبغي 

يوّضػح  و  بػات الثوابػت ويؤكػد عليهػاو ويبػُت ادلتغػَّت  زوادلرسػلُت يعػزّ وتتابع األنبياء و وفيها ادلتغَتِّ 
ة بوحػػػدة ة للبشػػػري  ة الديني ػػػعلػػػى القػػػيم وضػػػرورة مراعاهتػػػا ووحػػػدة ادلرجعي ػػػأسػػػباب تغيػػػَتهو ويؤكػػػد 

ة االعتقػاد غلعػل أمػة األنبيػاء واحػدةو وؽلكػن اإلنسػاني  وىذا الػركن مػن أركػاف األنبياء وادلرسلُت. 
ر ػػد خطػػوط االسػػتقامة واالضلػػراؼ يف مسػػَتهتا وغلعػػل لػػديها القػػدرة دائمػػاً علػػى التجديػػد مػػن 

 يف ذلك.ادلوّحدة والتجدد وفقاً دلنهاج النبوة 
يف القػػػرآف أـ دل ن بنبػػػوة كػػػل مػػػن نبػػػأه  هلل أو أرسػػػلو عرفنػػػاه أـ دل نعرفػػػوو ذكػػػر وضلػػػن نػػػؤم
ا لنػا آمن ػبػوو ومػن دل يػذكر  هلل نػؤمن بػو كمػا عرفنػا من عرفناه وورد ذكػره يف القػرآف يذكرو لكن 

َنا إكلَي َم َلَما َأو حَ فإف  هلل تعاذل قاؿ   بو ومبا جاء بو على سبيل اإلرتاؿ َنا إكَل وةوْل  إكان  َأو َحيد  يد 
ددا  َِ ددَداطك َوبكي ََ َواأَلس  ددَاَ  َويَدع قةددو َابكيددَل َوإ س  ََ َوإكا  ي ددَراىك نَددا إكَل إكبد  ددُ بَدع دددكهك َوَأو َحيد  َوالن دكيأكددنَي مك

َ  َبَلي دَم  دَناىة نَدا َااوةوَا زَبةدورأا * َورةسةدلأ  َدد  َ َصص  ََ َويةووةَا َوَىدارةوَن َوسةدَلي َماَن َوآتَديد  دُ َوأَيكو مك
َُ لكددََل   َُ َومةندد كركي ددركي ددا * ركسةددلأ مكَدشأك لكيمأ ََ اوأة مةوَسددا َتك  َ  َبَلي ددَم وََلل دد ددهة   َدد ددلة َورةسةددلأ مل   وَدق صةص 

                                                 
 وما بعدىا ورسالة التوحيد للشي  دمحم عبده. ٖٗراجع الوحي ا مدي ص -ٔ
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َا أَوَِّ  َهدة مك ُك اوأة َيش  َل َيكةوَن لكلن اسك َبَلا اوأك حةج ة  بَدع َد الركسةلك وََلاَن اوأة َبِّكيِّأا َحككيمأا * ل كك
ا وأك َشهكيدأ َهدةوَن وََلَفا ِبك  (.ٙٙٔ-ٖٙٔ)النساء   إكلَي َم أَوََِّلوة بكعكل مكوك َوال َمآلِكَكةة َيش 

 بصمة األودياء
يف جعلهػػم مػن البشػػر أف  ومػػن حكمػة  هلل األنبيػاء وادلرسػػلوف مػن مهػػامهم األساسػية 

وبعدـ سلالفتهم دلا يدعوف لوو يقدموا للناس األسوة والنموذج وادلثاؿ. وىم بدعوهتم وبسلوكهم 
أو سلػػالفتهم إذل مػػا ينهػػوف النػػاس عنػػو يقنعػػوف النػػاس لف مػػا يطلبونػػو مػػنهم ال يتجػػاوز طاقػػاهتم 

واألنبياء أنفسػهم بشػر شلػن خلػ   هلل مػن البشػرو العادية فالرسل البشريةو وال قدراهتم اإلنسانية 
فلػػػو دل يكػػػن ىػػػذا االلتػػػزاـ يف حػػػدود وقػػػد اسػػػتطاعوا االلتػػػزاـ ابلػػػدين عقيػػػدة وشػػػريعة وسػػػلوكاًو 

وليكونػوا ظلوذجػاً ومثػاالً البػد ذلػم مػن العصػمة االلتػزاـ بػو. إمكاف البشر وطاقاهتم دلا اسػتطاعوا 
ة الػذنوب والوقػوع ارفػمقو والقدرة علػى ضػبط الػنفس و ػيانتها وعػدـ دتكينهػا مػن من الذنوب

الػػذي يقدمونػػو ألقػػوامهم بسػػلوكهم ألف الوقػػوع يف الػػذنوب ػلطػػم فكػػرة النمػػوذج وادلثػػاؿ  فيهػػا؛
هبػم لػػو  أخػػرىو كمػا أف أمػر  هلل للبشػر إبتبػػاعهم والتأسػيوالتػزامهم مبػا يػدعوف إليػػوو مػن انحيػة 

جػػػزء مػػػن جػػػوزان وقػػػوع الػػػذنوب مػػػنهم سػػػيكوف مبثابػػػة أمػػػر مبتػػػابعتهم يف تلػػػك الػػػذنوب؛ ألهنػػػا 
كػػػاألمراض ادلعديػػػة   ةقػػػد زتػػػاىم مػػػن ادلنفػػػرات الطبيعي ػػػ . لػػػيس ذلػػػك فقػػػطو بػػػل إنػػػو أعمػػػاذلم

ألف طبيعة عملهم بُت الناس جتعل من ادلنفرات وسائل إلبعاد الناس عنهم. ؛ واألشكاؿ ادلزرية
قػد ذىػب بعػض العلمػاء يف ىػذا و  .ويذىب ابحلكمػة مػن كػوهنم بشػراً د مهمتهمو وىو أمر يعقّ 

كمػػا ذىػػب وبعػػدىا.   عصػػمتهم مػػن الػػذنوب  ػػغَتىا وكبَتىػػا قبػػل النبػػوةفيػػو أكػػد مػػذىباً األمػػر 
 الذنوب منهمو وىو مذىب مرجوحو والصحيح األوؿ.جتويز وقوع سائر آخروف إذل 
دركاَن أشار القرآف اجمليػد إذل مبػدأ العصػمة حيػث قػاؿ  لقد  م  ددةوَن َبَك دةأ يَده  َ  َأِكم  َوَجَعل نَداىة

َراتك َوإك َاَم الص َلنك َوإكيَتاء الِّ   َيد  َ  فكع َل اْل  َنا إكلَي هك َُ َوَأو َحيد  ي ( ٖٚ)األنبياء   َلانك وََلاوةوا لََنا َبابكدك
تَددكه  وقاؿ تعاذل   َة ا د  َُ َىَده اوأة فَدكهةَداىة َلَكَم ال  كي أىدل الكتداَ ال "و( ٜٓ)األنعػاـ   أةو 

عرفػػوىم مػػن ادلرسػػلُت مػػن مػػن أنبيػػائهمو أو شلػػن  و وقػػل أف سػػلم نػػيبي "ي منددون بعصددمة األوديدداء
مػن السػبع ينسػبوف إلػيهم كبػائر وأحيػاانً الكبائر فضػالً عػن الصػغائر  ابرتكاب ذنب مناالهتاـ 

فالبػد مػن احلػذر شلػا يوردونػو ادلوبقات. مع أف كتبهم دل يرد فيها مػا يؤيػد ىػذا االجتػاه. ولػذلك 
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هػيمن علػى الكتػب كلهػاو وىػو القػرآفو فمػا الكتاب ادلعرض ذلك على و من قص  األنبياءو 
 عارضو رفضناه. ّدؽ عليو وىيمن قبلناهو وما 

مكنكنَي  وأمػػػػا مػػػػا ورد مػػػػن آفت يف القػػػػرآف ضلػػػػو قولػػػػو تعػػػػاذل  دددد   ددددتَدة فكر  لكددددَ ودكَم َولكل مة َواس 
مكَناتك  دا مكدكينأدا * لكيَدة فكدَر لَدَم وقولو بداية سورة الفتح ( ٜٔ)دمحم   َوال مة   َنا لَدَم فَدت اأ إكان  فَدَتا 

دَتقكيمأااو ة َما تَدَقد َم مكُ َ ودكدَم َوَمدا  ََ   ِ دَراطأا مك ددكَيَم صك َ  وكع َمتَدوة َبَلي دَم َويَده  دَر َويةدتك )الفػتح   ا 
زلققة فهو زلموؿ على سلالفة األوذل ابلقياـ مبا تكوف عاقبتو منافية للمصلحةو أو غَت ( ٕ-ٔ

يػدؿ لػذلك طبيعػة ادلسػائل الػيت عوتػب  املقدربني"حِنات األبدرار سديَات "ػفالشارع  دلقا د 
 ت يف الػػػػػذنوب وادلخالفػػػػػات مثػػػػػل )مفاداتػػػػػو أسػػػػػرى بػػػػػدر وإذنػػػػػو للمنػػػػػافقُت د  ا وُعػػػػػعليهػػػػػ

َ  َحدد   ابلتخلػػف عنػػوو وعبوسػػو بوجػػو األعمػػى وضلػػو ذلػػك( ضلػػو  وددَ  َهةدد َ َأ ك َبَفددا اوأة َبنددَم ملك
ََ ال َكدا كبكنيَ  َُ َصدَد ةوا  َوتَدع لَد ىػو مبػاح لػو  جػرى رلػراه شلػا (. ومػاٖٗ)التوبػة   يَدتَددَدني َ َلَم ال  كي

   اتو.ومندرج حتت  الحي 
 انّٚمان ِبلكتمل والصان واأللواْل:

إبػراىيم ما أنزؿ  هلل على أنبيائػو ورسػلو مػن كتػب كػالتوراة والزبػور واإلصليػل و ػحف كل 
وموسػػىو واأللػػواح الػػيت أنزلػػت إذل موسػػىو مػػا ورد يف القػػرآف ذكػػرهو ومػػا دل يػػردو فإننػػا نػػؤمن بػػو 

نؤمن لف  هلل قػد أنػزؿ علػى رسػولو موسػى كتػاابً امسػو التػوراةو فيهػا نحن و فوبنسبتو إذل  هلل 
اب دةدددةوا  ذكػػر القػػرآف بعػض مػػا جػػاء فيهػا مػػن العقيػػدة ضلػػو ىػدى ونػػور وعقيػػدة وشػريعةو وقػػد 

رةهة  ُ  إكَلو  َميد  َ  فكيَهدا َأن  الدند   والشػريعة ضلػو( ٜ٘)األعػراؼ   اوأَ َما َلكةَ مأك نَدا َبلَدي هك ف َا وََلتَددد 
ُأك َواجل ةددرةوَْل  كَصدداص   دد ِأك ل ُ  ِبك دد ِأك ألة ةنك َوال ألَوددنك َواألة ةَن ِبك ك َواألَوددَن ِبك ل َعددني  َ ِبك لددند ف اك َوال َعددني  ِبك

َة الا دالكمةونَ  د َلَكدَم ىة ْةو  َدا أودََِّل اوأة َف )ادلائػدة   َفَمُ َتَصد َق بكوك فَدهةَو َلف ارَن  ل وة َوَمُ مل   َّ٘م كةدَ مك
ونؤمن لهنا تعرضت للتحريفو وأف األحبار والرابنيُت الذين استحفظوا عليهػا قػد فرطػوا  (٘ٗ

مراجعػة قػد قػاـ ابذليمنػة عليهػا ومراجعتهػا فيها وأضافوا وحذفوا ليديهم ما شػاءوا. وأف القػرآف 
إليهػا مػن زفداتو وأعادىػا القػرآف إذل حالػة الصػدؽ الػيت كانػت  ة أزالت عنها ما أضػيفنقدي  

الكتػػػب األخػػػرى والصػػػحف واأللػػػواحو لتتوحػػػد عليهػػػا حػػػُت أنزلػػػت. وكػػػذلك فعػػػل مػػػع سػػػائر 
مرجعية البشػرية يف ىػذا القػرآف ادلصػدؽ دلػا بػُت يديػو ومػا خلفػو وادلهػيمن علػى كػل مػا تقدمػوو 

وادلتجػػػاوز لكػػػل مػػػا دعػػػت الضػػػرورة أو احلاجػػػة إذل وادلسػػػتوعب لكػػػل احلػػػ  الػػػذي جػػػاءت بػػػوو 



 - 74 - 

إليػػػو رجػػػوع إليهػػػا كلهػػػاو تبػػػاط مباشػػػر ابلزمػػػاف وادلكػػػاف. فػػػالرجوع جتػػػاوزه مػػػن معاجلػػػات ذات ار 
ألنّػو قػد اشػتمل علػى سػائر دعػائم الػدين ادلشػًتكة  إذل مػا عػداهوالرجوع إليػو مغػن عػن الرجػوع 

دددَل  الرجػػػوع إذل مػػػا سػػػواه فػػػال يغػػػٍت عنػػػو تػػػاؿ مػػػن األحػػػواؿو أمػػػا بػػػُت الرسػػػل والنبيّػػػُت اَي َأى 
َ  َرسة  َك َ د  َجاءلة َك َويَدع فةو َبُ َلثكدا   َدد  ال ككَتا َُ ال ككَتا َ  َتة فةوَن مك َ  َلثكاأا ّّمأك ا لةنتة ة َلكة ولةَنا يدةدَدنيأك

دَلمك َوّٙمة دركجةهةَ  ِ دَواوَوة سةددةَل ال ُك اتد دَدَع ركع  دكي بكدوك اوأة َمد َ  مكدكني  * يَده  َُ اوأك وةور  وَلكَتا  َجاءلةَ مأك
ُك الاكلةَماتك إكَل النك  َ  مأك َتقكي  ِ َراط  مك َ  إكَل صك دكيهك   (.ٙٔ-٘ٔ)ادلائدة   ورك ِبكك  وكوك َويَده 

إف مػػن اطلػػع علػػى مػػا بقػػي ليػػدي البشػػرية مػػن الكتػػب السػػماوية السػػابقة للقػػرآفو ويف 
مبػػا اشػػتملت يػػؤمن لف ىػػذه الكتػػبو  و ال يسػػتطيع أف"دان القدددو واجلديدددالعهدد"مقػػدمتها 

وو ؽلكػػػن أف تكػػػوف وحيػػػاً مػػػن  هلل تلقػػػاه ونقلػػػو عنػػػو أنبيػػػاء ومبػػػا ىػػػي عليػػػعليػػػو مػػػن مشػػػكالت 
ُت فيهػا ابحلػػذؼ والػرابنيّ معصػوموفو فهػي دوف ذلػك ادلسػتوى بكثػَت. وذلػػك لتصػرؼ األحبػار 

َُ َىدااةوا  ّ٘مةَرأكفةدوَن  والزفدة والتغيَت والتحريف. وقد واجههم القرآف اجمليػد بػذلك كلػو َُ ال د كي د مأك
ددعك  ََ َبددُ م َواعك َة  يَدقةولةددوَن ( ٙٗالنسػػاء  ) وك ال َكلكدد   َ َي دددكيهك ََ َبك تدةدةددوَن ال ككتَددا َُ َيك  فَدَوي ددل  لأكل دد كي

َ  َوَوي ل  ه ةَ  ّّمأك   تَدرةوا  بكوك ََثَناأ َ لكيلأ فَدَوي ل  ه َة ّّمأك ا َلتَدَد   أَي دكيهك ُ  بكندك اوأك لكَيش  ددةونَ َىَ ا مك ِك  ا َيك 
  (.ٜٚ)البقرة  

 ان ِبليوم اْلار:انّٚم
ابليػػـو اآلخػػرو ومػػا يكػػوف فيػػو مػػن البعػػث واحلسػػاب واجلػػزاء علػػى األعمػػاؿ ىػػو اإلؽلػػاف 

وىػػو مػػن و اإلؽلػػاف ابهلل و وبػػو يكمػػل علػػيهم السػػالـالثػػاين للػػدين بعػػث  هلل بػػو الرسػػل  الػػركن
البواعػػػث علػػػى العمػػػل الصػػػاحلو وتػػػرؾ الفػػػواح  وادلنكػػػرات والبغػػػي والعػػػدوافو وكػػػاف كػػػل أىػػػم 
الػػيت كػػاف ذلػػم   -وأمػػا أىػػل الكتػػاب وغػػَتىم مػػن ادللػػل  شػػركي العػػرب ينكرونػػو أشػػد اإلنكػػار.م

فكلهػػم  - ةفػػت واسػػتحوذت علػػيهم الو ني ػػمث فقػػدت كتػػبهم أو حرّ  ومػػديني  كتػػب وتشػػريع ديػػٍتي 
يؤمنػػوف تيػػاة بعػػد ادلػػوتو وجػػزاءو ؼلتلفػػوف يف  ػػفتهما ال يف أ ػػلهماو ولكػػن إؽلػػاهنم ىػػذا قػػد 

ببنائو على بدع ذىبت جبل فائدتو يف إ الح الناسو وأسػاس تلػك البػدع بػدأت شابو الفساد 
ُتو وخالئػػف النصػػارى ادلتبعػػُت لػػدين القيصػػر قسػػطنطُتو عنػػد اذلنػػود وغػػَتىم مػػن قػػدماء الػػو نيِّ 

الفادي الذي ؼلل  الناس مػن عقوبػة اخلطػافو ويفػديهم مػن الػذنوب بنفسػوو بوجود ادلخل  
عػُت األوؿ والثالػثو وكػل واحػد منهمػا عػُت الوث اإلذليو الػذي ىػو وىو األقنـو الثاين من الث
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و وكػػل مػػا تقولػػو النصػػارى يف فػػداء ادلسػػيح للبشػػرو وغػػَت ذلػػك مػػن والدتػػو إذل رفعػػو فهػػو اآلخػػر
ؼلتلفػػاف اللفػظ والفحػػوى كمػا تقػػدـو قلمػا نسػخة مطابقػة دلػػا يقػوؿ اذلنػػود يف كرشػنة وبػػوذاو يف 

 .لرشنة, ويِو إال يف االمسُت  
علػى سػائر  مذلػ أما اليهود فكل دفنتهم خا ػة بشػعب إسػرائيلو وادعػوا زلػاابة  هلل و 

َو َالَد ك و رهبم وحدىم ال رب العادلُت الشعوب يف الدنيا واآلخرةو ويسمونو إلو إسرائيلو كأن  
د اؤةهة  ُة أَبد َناء اوأك َوَأحك رب إذل ادلادية منها إذل ودفنتهم أق( ٛٔ)ادلائدة   ال يَدهةواة َوالن َصاَره َّٓم 

لفساد الركن األوؿو وىو اإلؽلػاف الروحيةو فكاف فساد اإلؽلاف هبذا الركن من أركاف الدين اتبعاً 
وقػػد رفضػوا رسػػالة ادلسػػيح الػػذي جػػاء لتجديػػد  ومعرفتػوو وزلتاجػػاً إذل اإل ػػالح مثلػػو. ابهلل 

مػػا كػػانوا عليػػو مػػن اضلرافػػات رسػػاالت رسػػل وأنبيػػاء بػػٍت إسػػرائيلو واسػػتكموا عنػػوو وأ ػػروا علػػى 
 وحاولوا  لبو بيد احلاكم الروماين فأنقذه  هللو ورفعو إليو.

أعػػاد ديػػن النبيػػُت يف اجلػػزاء إذل أ ػػلو ادلعقػػوؿو جػػاء القػػرآف للبشػػر هبػػذا اإل ػػالحو فقػػد 
علػا  ذينوشػقائو منػوطُت إبؽلانػو وعملػوو الػسػعادتو بو اإلنسافو مػن جعػل  وىو ما كـر  هلل 
اجلزاء علػى الكفػر والظلػم والفسػاد يف األرض سعيوو ال من إؽلاف غَته وعملوو وأف من كسبو و 

بػػُت رتيػػع خلقػػوو بػػدوف زلػػاابة شػػعب علػػى شػػعبو واجلػػزاء علػػى اإلؽلػػاف  يكػػوف بعػػدؿ  هلل 
 يكػػػوف مبقتضػػػى الفضػػػلو فاحلسػػػنة بعشػػػر أمثاذلػػػاو وقػػػد يضػػػاعفها  هلل واألعمػػػاؿ الصػػػاحلة 

 أضعافاً كثَتة.
وأّف مػػا زاد  ف علػػى أف مػػا جػػاء بػػو مػػن ىػػذا اإل ػػالح ىػػو مػػا أوحػػاه وقػػد نػػ  القػػرآ

َ   عليػػػو أو نقػػػ  فإنّػػػو مػػػن وضػػػعهم  دددَفهة َ  َوص  ِّكيهك وىػػػذا ىػػػو احلػػػ  ( ٜٖٔ)األنعػػػاـ   َسدددَيج 
القػػرآف مػػن تعػػاليم  أ ػػلحووحكمػػة الػػدففو وىػػو شلػػا الػػذي يثبتػػو مػػن عػػرؼ حقيقػػة اإلنسػػافو 

 فف.األد
مشػػركي العػػرب للبعػػث واجلػػزاءو ومػػن فسػػاد إؽلػػاف أىػػل علمػػت مػػا كػػاف مػػن إنكػػار  فػػإذا

الكتػػاب يف قضػػية اإلؽلػػاف ابليػػـو اآلخػػرو واضػػطراب سػػائر ادللػػل يف ىػػذا اجلانػػب مػػن العقيػػدةو 
الػذي يصػد  تذكرىا ىو الذي يقوي الػوازع النفسػيّ . وأف ا مكملة لإلؽلاف ابهلل وعلمت أهن  

وػلػػرر التػػزاـ احلػػ  واخلػػَت وعمػػل الػػمو بػػو يف والشػػرو والظلػػم والبغػػيو ويرغاإلنسػػاف عػػن الباطػػل 
و علمت أف إ الح ىذه العقيدة وجدانو من اخلوؼ والرجاء والرغب والرىب من غَت  هلل 
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واىتػدت و اىتػدى بطريقة القرآف ىو مػا فعػل فعلػو العاجػل يف شػعب كبػَت مثػل الشػعب العػريبّ 
رآين ادلعجػػز احلكػػيم مػػن التػػذكَت بػػو الشػػعوب األميػػة كلهػػا. دلػػا اشػػتمل عليػػو أسػػلوب البنيػػاف القػػ

ادلسػػتمر هبػػا يف القػػرآف الكػػرمي ابألسػػاليب العجيبػػة الػػيت فيهػػا مػػن حسػػن البيػػافو وتقريػػب البعيػػد 
من األذىػافو اترة ابحلجػة والمىػافو واترة بضػرب األمثػاؿ الػيت يعقلهػا رتهػرة النػاسو واألمثػاؿ 

متكػػامالً مًتا ػػاًو يقػػف التوحيػػد  اً ءبنػػاالػػيت ال يعقلهػػا إال العػػادلوفو حػػىت  ػػارت ىػػذه األركػػاف 
وبػذلك يصػبح ادليػزاف الػذي على قمتوو وتنعكس آاثره وأنواره على سائر جوانب ذلك البنػاء؛ 

وأك  الذي ال غلحفو والعقد الذي ال ينفرطال ؼلط و وادلعيار  نةدوا  ِبك َُ آَمنةدوا  آمك اَي أَيدكَها ال د كي
َك ال د كي وَددِّ   وأك َوَرسةولكوك َوال ككتَدا فةدر  ِبك دُ  َدد دلة َوَمدُ َيك  َك ال د كَي أَودََِّل مك َل َبلَدا َرسةدولكوك َوال ككتَدا

ا ددرك فَدَقددد  َعددل  َعددَلالأ بَعكيدددأ مك اْلاك وقػػد ردد ( ٖٙٔ)النسػػاء   َوَمَلِكَكتكددوك وَلةتةدكددوك َورةسةددلكوك َوال يَدددو 
ا ال دتػػل وال تسػػأـو بػػل ال إعجػػازه أهنػػالقػػرآف ذلػػك يف آفت بينػػات لعلهػػا تبلػػ. ادلئػػات. ومػػن 

سػورىاو فتأمػل ذلػك جنسها ونوعهاو وترادفت ىا بتكرار معانيهاو وإف تقارب يشعر قراؤ يكاد 
مػا يظػن أنػو تكػرار الكػالـ علػى البعػث واجلػزاء ولكػن مبػا ال ؼلطػر علػى  ىادلفصلو تػر يف سور 

ة كادلرسػالت مػع والسػيما ادلتناسػبة ادلتصػلوالػنظم والفوا ػلو ابؿ بشر من اختالؼ األسػلوب 
وتػدرؾ  النبأو والنازعات مع عبسو والتكوير مع االنفطارو وادلطففُت مػع االنشػقاؽو وغػَتىن.

َُ َىددااةوا  َوالن َصداَره َوالص ددابكَكنَي يف قولػو تعػػاذل  احلكمػة  –آنػذاؾ  – ي َُ آَمنةددوا  َوال د ك إكن  ال د كي
رك َوَبمكلَ  مك اْلاك و ك َوال يَدو  َُ ِبك ُ  آَم َ   َم د َ  َوالَ ىة َ  َوالَ َاو ف  َبَلي هك َ  بكنَد َرِبأكك رةىة َ  َأج  اأ فَدَلهة َصا ك

 –وأنّػػػو دل يكػػػن ادلػػػراد االقتصػػػار علػػى األركػػػاف ادلػػػذكورة واالكتفػػػاء هبػػػا  (ٕٙ)البقػػرة   َّ٘م َِّوةدددونَ 
 التأكيد على أركاف إؽلاني ة اضطربت مواقف بعض األدفف فيها. بل كاف ادلراد –وحدىا 
لػػػواـز الػػػركن إف اإلؽلػػػاف ابلبعػػػث واجلػػػزاءو وىػػػو الػػػركن الثػػػاين يف رتيػػػع األدففو مػػػن لنػػػا  ق

ه عػن العبػث يف أفعالػو ز  ػادلنػجبميػع  ػفات الكمػاؿو ة  هلل ادلتصػف األوؿو وىو اإلؽلاف بوحداني ػ
عليػو تو وأمسائو و ػفاتوو وذلػذا كػاف مػن أ هػر أدلػة القػرآف تو وربوبيّ يف ألوىي  توحيده وأحكاموو 

َ  َبدَدثأدا الكػافرين يف آخػر سػورة ادلؤمنػوف قولو بعد ذكر البعث وجػزاء  نَدالة َدا َاَلق  َ  َإّٔم  تة ددد  ِك َأَفَا
َنا اَل تدةر َجعةونَ  َ  إكلَيد  دانة وقولػو يف آخػر سػورة القيامػة ( ٘ٔٔ)ادلؤمنوف   َوأَو كة َِ و َِدملة ان ك َأَّ٘م 

ددَرَك سةدددأه اف هبػػذا الػػركن مػػن أركػػاف اإلؽلػػاف يسػػتلـز كفػػره فكفػػر اإلنسػػ( ٖٙالقيامػػة  ) َأن يدةتد 
وعدلو يف خلقوو وكفػره بنعمتػو خبلقػو يف أحسػن تقػوميو وبتفضػيلو علػى أىػل عادلػو تكمة ربوو 
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كثػَت شلػن خلػ  يف عػادل الغيػب الػذي وعػد )األرض( حيث سخرىا وكل ما فيها دلنافعوو وعلى  
وى والعقػػلو وجهلػػو تكمتػػو يف خلقػػو مبصػػَته إليػػوو ويسػػتلـز جهلػػو مبػػا وىبػػو مػػن ادلشػػاعر والقػػ

مسػػتعداً دلػػا لػػيس لػػو حػػد وهنايػػة مػػن العلػػم الػػداؿ علػػى أنػػو خلقػػو حليػػاة ال حػػد ذلػػا وال هنايػػة يف 
 الوجود.

ىػػذا الكفػػر واجلهػػل كلػػو احتقػػاره لنفسػػو ابعتقػػاده أنػػو خلػػ  عبثػػاً ال حلكمػػة ومػػن لػػواـز 
َت ادلػػػنغ  ابذلمػػػـو وادلصػػػائب ابلغػػػةو وأف وجػػػوده يف األرض موقػػػوت زلػػػدود هبػػػذا العمػػػر القصػػػ

مػػػن أفػػػراده بظلمػػػوو وكػػػل عػػػادؿ كػػػل  ػػػادل   و وأنػػػو يػػػًتؾ سػػػدى ال غلػػػزىوالصػػػراع م واآلاثـوالظلػػػ
ولػػػيس مرتّبػػػاً رد يف الػػػدنيا جلميػػػع األفػػػراد وفاضػػل بعدلػػػو وفضػػػلوو وإذا كػػػاف ىػػػذا اجلػػػزاء غػػَت مطّػػػ

للعػدؿ اء اآلخرة ىو ادلظهر األكػم تعُت أف يكوف جز ترتيباً عّلّياً وسببّياً على األعماؿ الدنيوي ة 
َم ال قكَياَمةك اإلذلي العاـ كما قاؿ تعاذل   َ  يَدو  َن أةجةورَلة َا تدةَوفد و   (.٘ٛٔ)آؿ عمراف   َوإكّٕم 

ومػػن أبػػدع أسػػاليب القػػرآف اجلامعػػة وأروعهػػا وأشػػدىا فاعليػػة يف الػػدفع إذل اإلؽلػػاف بػػذلك 
و والضػػالُت وادلضػػلُتو مػػن ُتعُتو والغػػاوين وادلغػػويمشػػاىد ا اجػػة يف النػػار بػػُت األتبػػاع وادلتبػػو 

شياطُت اإلنس واجلنو وبراءة بعضهم من بعضو ومنػو التنػادي والتحػاور بػُت أىػل اجلنػة وأىػل 
 النار.

 الدعث انوِاين جِماين وروحاين:
اإلنسػػاف يف جػػاء يف القػػرآف سلالفػػاً دلػػا عنػػد النصػػارى مػػن عقيػػدة البعػػث واجلػػزاءو أف وشلػػا 
النفػػػػوس الزكيػػػػةو واألرواح آلخػػػػرة يكػػػػوف إنسػػػػاانً كمػػػػا كػػػاف يف الػػػػدنياو إال أف أ ػػػػحاب ااحليػػػاة 

وأ ػحاب األنفػس حاً وأجساداً شلا كػانوا بتزكيػة أنفسػهم يف الػدنياو العاليةو يكونوف أكمل أروا
اخلبيثة واألرواح السافلة يكونوف أنق  وأخبث شلػا كػانوا بتدسػية أنفسػهم يف الػدنياو ويعلػم شلػا 

األدفف القدؽلػػة كانػػت تعلػػم النػػاس عقيػػدة  قػػدماء ادلصػػريُت وغػػَتىم مػػن الغػػاوين أفّ   بػػت عػػن
ا بعػػد رسػػلهم أف أجسػػادىم تبقػػى بعػػد مػػوهتم فيبعثػػوف هبػػا م  نػػو  واجلسػػدو إال أهّنػػالبعػػث ابلػػروح 

منثػوراً.  اً بقيػاـ السػاعة ىبػاءعينهاو ولكن بُت القرآف أف كل من على األرض فافو وأهنا تكوف 
َ  ذل  قػػػاؿ تعػػػا ثَددداَلكة ددددةو كنَي * َبلَدددا َأن ودكدَددددأكَل َأم   ِ ُة مكَ َت َوَمدددا َّٓم ددد َة ال َمدددو  دددَنكة ُة  َدددد ر اَن بَديد  َّٓم ددد

ةوَل فَدلَدو اَل تَد ل رةونَ  ََْن األ  د َة الن ش  دتة َ   ك َمدا اَل تَدع َلمةدوَن * َوَلَقدد  َبلكم  ََكة -ٓٙ)الواقعػة   َووةنشك
ٕٙ.) 
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ىػذا النػوع الكػرمي ادلكػـر  وحػدىا لػنق  مػن ملكػوت  هلل ولو كاف البعػث لػألرواح   
من اخلل و ادلؤلف من نفس وجسدو فهو يدرؾ اللذات الروحية واللذات اجلسػمانيةو ويتحقػ  

ـر احليػػواف والنبػػات مػػن األوذل  هلل )رتػػع حكمػػة( وأسػػرار  ػػنعو فيهػػا معػػاًو مػػن حيػػث ُحػػ مِ َكػػتِ 
 ة إذل البعػث الروحػاينّ ت الفلسػفي   ػحاب النظػرف  جنح مػن أوادلالئكة من الثانية وما جنح من 

ة مػع شػغف أكثػرىم هبػاو وإظلػا تكػوف ة وتسػميتها ابحليواني ػد إال الحتقارىم اللػذات اجلسػدي  اجملرّ 
ة نقصاً يف اإلنساف إذا سخر عقلو وقواه ذلا وحدىاو حىت  رفو اشتغالو هبا عن اللذات العقلي ػ

 أضعفها. ة ابلعلم والعرفافو أووالروحي  
تربيػة الػػنفس  اجلسػدو وجعلهػم مػداروأ ػل ىػذا اإلفػراط والتفػريط غلػو اذلنػود يف احتقػار 

يف عقيػػدة الصػػلب اؾ النصػػارى كمػػا تبعػػوىم س ػػةو وتػػبعهم فيػػو نُ ات الشػػاق  علػػى تعذيبػػو ابلرفضػػ
فالبعػػػػث بعػػػػث الػػػػروح والػػػػنفس واجلسػػػػدو ال بعػػػػث الػػػػروح وحػػػػدىاو ولكػػػػن والفػػػػداء والتثليػػػػث. 

بعظػم إنسػاف  سكُت قد يستبعد ىذاو كذلك اجلاىلي الذي جاء إذل رسػوؿ  هلل ادلاإلنساف 
  نعػػػػم ميػػػػت وأخػػػػذ يفتتػػػػو ويقػػػػوؿ  أتػػػػزعم ف دمحم أف ىػػػػذا سػػػػيبعث يػػػػـو القيامػػػػةه فقػػػػاؿ 

دَي  ويدخلك النار فنزؿ قولو تعاذل  ُ  ّ٘مة يكدي ال عكاَداَم َوىك َي َال َقوة  َاَل َمد ِك ََ لََنا َمَثلأ َوَو َوَعَر
َ  رَمك  َ  *  ةل  ّ٘مة يكيَها ال  كي أَوَشََْىا َأو َل َمر ن  َوىةَو بككةلأك َال    َبلكي  (.ٜٚ-ٛٚ)يس   ي

 ة:انّٚمان ِبلقدر والِنُ انهي  
ىػػػو خػػػال  كػػػل شػػػيء بقدرتػػػو وإرادتػػػو واختيػػػاره وحكمتػػػوو وأنػػػو  نػػػؤمن لف  هلل إننػػػا 

 ء  َاَلَقوة َُ لةل  َشي  َِ صةدن َع او ك ال د كي  كػل شػيء  ػنعو(و وأتقن  ٚ  )السجدة ال  كي َأح 
ء   َُ لةددل  َشددي  َقدد و خلػػ  كػػل شػػيء وأنػػو لػػيس يف خلقػػو تفػػاوت وال فطػػورو وأن ػػ( ٛٛ)النمػػل   أَتد 
نَدداهة بكَقددَدر  بنظػػاـ وتقػػدير  ء  َاَلق  يف نظػػاـ التكػػوين  لػػو  وأف   (.ٕ)الفرقػػاف   إكان  لةددل  َشددي 

لبشػػػػر مػػػػن نظػػػػم االجتمػػػػاع سػػػػنناً مطػػػػردة تتصػػػػل فيهػػػػا األسػػػػباب واإلبػػػػداع وفيمػػػػا ىػػػػدى إليػػػػو ا
عامػػػػػة يف عػػػػػادل  باتو ال تتبػػػػػدؿ وال تتحػػػػػوؿ زلػػػػػاابة ألحػػػػػد مػػػػػن النػػػػػاسو وأف سػػػػػننو ابدلسػػػػػب  

املاِددن, ) ابللفػظو يف سػورة نفس واألرواحو وقد ورد ذكر السػنن االجتماعي ػاألجساـ وعادل األ
 .(, والفت ونحِّاَ, وفاطر, وامل منواألوفال, وا جر, وانسراء, والكهن, واأل

القػدر والتقػدير عبػارة عػن النظػاـ العػاـ يف اخللػ  الػذي  البينات انطقػة لفّ فهذه اآلفت 
ولػػػيس مبعػػػٌت جػػػم اإلنسػػػاف وتسػػػيَته ابلقهػػػر اإلذلػػػي وجعلػػػو  تكػػػوف فيػػػو األشػػػياء بقػػػدر أسػػػباهباو
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و كػره أـ أحػب  ذلػا خلال  وضعها االسنن والنواميس العامة اليت  واحدا من ادلسخرات تسَته
ر ما ليس لو سببو أو ما يفعلو  هلل على خػالؼ الناسو من أف ادلقد   عامةال ما اشتهر عند و 

اً عليهم النظاـ والسنن و يؤدي إذل إجبار الناس على مػا يفعلػوف ومػا و وأنّ قهراً منو لعبادهو وجتم 
نػػو أو عػػػدـ رضػػاىمو وقػػػد ورضػػػاىم عيًتكػػوفو بقطػػع النظػػػر عػػن حػػػبهم لػػذلك أو بغضػػػهم لػػوو 

 بعلمػػو، وال ػلػػيط  بسػػائر األسػػباب والسػػنن يعرفػػوف سػػببو وال ػلػػيط ال يصػػح إطالقػػو علػػى مػػا 
وطلشػػى أف يكػػوف القػػائلوف هبػػذا اجلػػم قػػد اتبعػػوا مػػا تبنػػاه  إال خالقهػػا ومقػػدر سػػببها وسػػننها.

َُ أَ ﴿ عنهم  -جل شأنو-بقوذلم الذي نقلو  هلل ادلشركوف  درَلةوا  لَدو  َشداء اوأة َمدا َسيَدقةولة ال  كي ش 
َُ مكُ  َدد لكهكَ َح   َ ا ةوا  َبَ َسدَنا  ةد ََ ال  كي ء  َلَ لكَم َل   َنا مكُ َشي  َنا َواَل آَِبؤةاَن َواَل َحر م  رَل  ل  َأش 

َ  إَ  ُ  َوإكن  أَودتة ركجةدوهة لَنَدا إكن تَدت دكعةدوَن إكال  الا د َ  فَدتةخ  ُ  بكل د  ةدل  َفلكلأدوك  *ال  ََت رةصةدوَن َىل  بكندَلةَ مأك
َ  َأج َعكنيَ  أي لػو شػاء إكػراىكم علػى  (ٜٗٔ-ٛٗٔ)األنعػاـ  ﴾ا  ةج ةة ال َدالكَةةة فَدَلو  َشاء َهََدالة

َواَل يَدر َعدددا ﴿ شػػػيء ألكػػػرىكم علػػػى اذلدايػػػة، فلمػػػاذا يكػػػرىكم علػػػى الكفػػػر وىػػػو الػػػذي قػػػاؿ 
رَ   ما ال يرضاه لكمه!. أيكرىكم على (ٚ)الزمر  ﴾لكعكَدااكهك ال كةف 

يف خلقػػو آفت بينػػاتو وأف لػػو يف آفتػو حكمػػاً جليػػة أو خفيػػةو وأف   هلل  ونػؤمن لفّ 
خػالؼ مػا تقػدـ مػن كاًل من العقل والشرع أيبياف علينػا أف نثبػت وقػوع شػيء يف اخللػ  علػى 

وو وأنػو يشػًتؾ العقػل واحلػس يف إ باتػو ودتحيصػ نظاـ التقديرو وسنن التدبَتو إال بمىاف قطعػيّ 
فػػي علينػػا مػػن حكمػػو خلػػل وال عبػػثو وأف مػػا خَ البػػد أف يكػػوف وقوعػػو حلكمػػة ابلغػػةو ال عػػن 

  زداد علمػاً بكمالػوو ونكمػل بػو ػعلينا من أمور خلقوو نبحػث عنهػا لنػفهو كسائر ما ؼلفي
وقػػد  بػػت ألعلػػم  ة وال عػػذراً علػػى الكفػػر بػػو جلهلنػػاوأنفسػػنا بقػػدر اسػػتطاعتنا وال نتخػػذىا حجػػ

ويسػػتحيل أف ػلػػيط  بشػػر يف كػػل عصػػر أف مػػا صلهػػل مػػن ىػػذا الكػػوف أكثػػر شلػػا نعلػػمال علمػػاء
 البشر بو علماً ويكفيهم أف يعلموا ما ىم تاجة إليوو وما يستوعبوف.
كػػم والعلػػل واألسػػػبابو واإلؽلػػاف ابلقػػدر يكػػرس لػػدى ادلػػؤمنُت بػػو مبػػدأ البحػػث عػػن احلِ 

ةو و والكشػػف عنهػػاو وعػػن السػػنن الكوني ػػة إذل البحػػث يف أسػػرار الوجػػودويوجػػو العقػػوؿ البشػػري  
القػػوانُت إبذف  هلل و ن اإلنسػػاف مػػن تسػػخَت تلػػك السػػنن ّكػػةو وذلػػك مػػا ؽلَ وقػػوانُت الوجػػود اإلذلي ػػ

 لتحقي  غاية احل  من االستخالؼ وىو العمراف.
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كمػػػا أف اإلؽلػػػاف ابلقػػػدر ػلمػػػي اإلنسػػػاف مػػػن الوقػػػوع يف شػػػراؾ العبػػػث والعػػػدـو وانتفػػػاء 
اإلنسػػػاف إذا اسػػػتوذل عليػػػو الشػػػعور ابلعػػػدـ والعبػػػث وانتفػػػاء  ادلػػػوت سػػػواءو فػػػإف  الغايػػػةو وذلػػػك و 

  منهػػا الغايػػة كػػره احليػػاة وضػػاؽ هبػػا ذرعػػاًو وقػػد يسػػتورل عليػػو الشػػعور ابليػػأس بضػػرورة الػػتخل  
الفنػانُت وبعػض العلمػاء  العػدميُت مػن فيعمد إذل االنتحارو ولعل الكفر واإلحلاد لػدى طوائػف

وانتشػػارىا بػػُت ىػػذا الفريػػ  مػػن التفسػػَتات ادلقنعػػة يف تفسػػَت  ػػواىر االنتحػػار  دلالعبثيػػُت يف العػػا
  من الناس خا ة.العدمّي 
 التوحيد:

و أو انطػوى عليػوو ودل يكػن شػيئاً  وما اقتضاه واستلزمو وتناولػوىذا التوحيد بكل أبعادهو 
مػػرافو كمػػا آؿ إليػػو كامنػػاً يف الضػػمَت ال عالقػػة لػػو مبجػػرفت احليػػاة وال مبكػػوانت احلضػػارة والع

لػػػذلك كػػػاف  .أسػػػاس البنػػػاء احلضػػػاريّ العمػػػراف و لػػػدى ادلاليػػػُت مػػػن ادلسػػػلمُتو بػػػل ىػػػو جػػػوىر 
توحيد انعكاساتو علػى سػائر جوانػب احليػاةو بػدءاً ابلفكػر والتصػور واالعتقػادو مػروراً ابدلعرفػة لل

ة العمػػراف قامػػإب اً وجتديػػد شػػبكة الػػنظم والعالقػػات ادلتنوعػػة وقواعػػد السػػلوؾ واألخػػالؽو وانتهػػاء
لػػك التسػػبيح ومػػدار التنزيػػو ومسػػَتة التقػػديس والعبػػادة هلل الواحػػد يف ذ -كلّػػو-وانتظػػاـ اخللػػ  

 القهار.
د ذلػػا سػػة ادلتعاليػػة. وحػػد  ىة ادلقدّ ز  ػتهػػا ادلتجػػاوزة ادلنػػمرجعي  د للبشػػرية قػػد حػػد   "التوحيػػد" إفّ 

ؽلكػن احلي القيـو الذي ال  و فهوخلقاً وتصريفاً وتدبَتاً  -كّلو-مركز الكوف بكل دقة ووضوح 
   إال ىػػػو ـ يرتكػػػز الكػػػوف ويعتمػػػد يف كػػػل شػػػيء وشػػػأف علػػػى تػػػدبَتهأف يكػػػوف للكػػػوف قيػػػو  

  ء  وَلكيددل ددَو َبلَددا لةددلأك َشددي  ء  فَاب دةدددةوهة َوىة ددَو َاددالك ة لةددلأك َشددي  َ  ال إكلَددَو إكال  ىة دد َة اوأة رَبككة دد  َ لككة
القيـو الذي تقػـو بػو الكائنػات كلهػاو فػال ؽللػك اإلنسػاف  وحده و ن  إذ أ (وٕٓٔاألنعاـ  )

ّّ أو نسػبتو لغػَته ىذا ادلوقػعوال أي سللوؽ سواه استالب  لإلنسػاف أف يكػوف مركػز الكػوف  ؛ وأ
. وال ؽللػػك الكػػوف نفسػػو يف عقيػػدة التوحيػػد أف مػػو وىػػو نفسػػو عػػرض ال يقػػـو إال ابهلل وقيو  

إالّ إذا د بػو يتجس ػف إلػو الكػوف ؽلكػن أف يكمػن فيػو أو يكوف مركزاً لذاتو وال أف يػدعي أحػد أ
َالكقةونَ ضل واته  َة اْل  ء  َأم  ىة ُ  َما ك َشي  التوحيد تنفػي فعقيدة  (ه!ٖ٘)الطور   َأم  اةلكقةوا مك

 هلل ال تسػػتلب الكػػوف وال تسػػتلب اإلنسػػاف كمػػا توعلػػت بعػػض ة ذلػػك كلػػو وتلفظػػو. ووحداني ػػ
بػل يشػػكل التوحيػد مببػػدأ نػة لألشػػياءو ة ادلتعيّ وي ػػد واذلُ ع والتعػدّ لغػي التنػػو  ة وال تالفلسػفات البشػػري  
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نػةو ولػو مهامػو ة متعيِّ ي  وِ هبُ ع ة ضماانً ذلا. واإلنساف ادلستخلف يتمت  ة والعبودي  الفصل بُت األلوىي  
بػػثو وال دة دتامػػاً الػػيت ال تًتكػػو سػػدىو وال جتعػػل مػػن خلقػػو عبثػػاً أو شػػبيهاً ابلعالواضػػحة ا ػػد  

بػػل ؽلنحػػو  هلل الواحػػد األحػػد ميػػداانً ورلػػاالً رات؛ ة ادلسػػخ  راً كبقيّػػاً أو مسػػخّ تسػػلبو وجتعلػػو مسػػَتّ 
ثَدداَل إكن  اوأَ  إف شػػاء  هللللحركػػة احلػػرة ادلنطلقػػة دتكنػػو مػػن حتقيػػ  مهامػػو  ددركبةوا  وكأك اأَلم  فَددلَ َتض 

َ  اَل تَدع َلمةوَن  َة َوأَوتة ََ اوأة  *يَدع َل ن دا َعَر نَداهة مك ء  َوَمدُ ر زَ د  ددكرة َبلَدا َشدي  ا ّّم  لةولأا ال  يَدق   َمَثلأ َبد دأ
َ  الَ يَدع َلمةددوَن  ثَدددرةىة دددة وكأك بَددل  َأل  َم  ددتَدوةوَن ا    ِ ددرأا َىددل  َي ددر ا َوَجه  ن ددوة سك ددَو يةنفكدد ة مك ددنأا فَدهة َِ  *ركز  أددا َح

ك َأَحدددةّٖمةَا ََ اوأة َمددَثلأ ر جةلَددني  َنَمددا  َوَعددَر ددَو َلددلذ َبلَددا َمددو الهة أَيد  ء  َوىة دددكرة َبلَددَا َشددي  َة الَ يَدق  أَب َكدد
  َ دَتقكي  ِ دَراط  مك لك َوىةدَو َبلَدا صك ل َعدد  دَتوكي ىةدَو َوَمدُ أَ مةدرة ِبك  ِ َدا   َىدل  َي هدوك الَ أَ تك َبك َووكأك  *يدةَوجأك

ِ اَبةك إك  ِ َماَواتك َواأَلر ضك َوَما َأم رة ال َة إكن  اوأَ َبَلا لةلأك َمي ملة ال َر ال  َلَلم  ك ال َدَصرك َأو  ىةَو َأ د 
ء   َدددكير   َع  *َشددي  ددم   ِ َة ال  دد َأا َوَجَعددَل َلكة َ  الَ تَدع َلمةددوَن َشدديد  ددُ بةتةددونك أةم َهدداتككة ددَرَجكةَ مأك َواوأة َأا 

ددكةرةوَن  َ  َتش  دد ا   *َواألَب َصدداَر َواأَلف َكددَدَن َلَعل كة ددَماء َمددا  َأملَ  يَدددَرو   ِ ددخ َرات   ك َجددوأك ال َِ إكَل الت ددا ك مة
مكنةونَ  م  يدة   ُ  إكال  اوأة إكن   ك َ لكَم َْلاَيت  لأكَقو  كةهة ِك  (.ٜٚ-ٗٚ)النحل   ّٚمة 

ولنػػػدرؾ عظمػػػة التوحيػػػدو واألعليػػػة البالغػػػة لنقائػػػو و ػػػفائو وخلو ػػػو مػػػن رتيػػػع الشػػػوائب 
معاجلاتػػو ادلتنوعػػة لسػػائر قضػػاف التوحيػػدو وؽلكػػن أف نر ػػد بر القػػرآف اجمليػػدو و نسػػتطيع أف نتػػد  

ة التوحيػدو نوجزىػا مػن ادلسػتوفت لتنػاوؿ القػرآف لقضػي  بعض مستوفت التناوؿو فهناؾ العديد 
 فيما يلي 

 املِتوه األول:
الػيت بلػ. مػن ة الثابتػة اليت تناولت التوحيػد ابعتبػاره احلقيقػة الكػمى األزلي ػاآلفت الكرؽلة 

ىا ووضوحها و باهتا تيث ينبغي أف تقرر بصي. اإلعالف والتقريرو دوف االلتفات إذل أي  هور 
إذ ال ؽلكػػن لشػػيء أف يتطػػاوؿ إذل مسػػتوى النيػػل مػػن ىػػذه احلقيقػػة شػػيء أ ػػَت أو يثػػار حوذلػػاو 

 العلياو ومن آفت ىذا ادلستوى 
 ُة د  ال  إكَلَو إكال  ىةَو الر ْح َ َ  إكَلو  َواحك َة  َوإكَهةكة ي  .(ٖٙٔ)البقرة   الر حك
َماَواتك َوَمدا  ك ا ِ م  ل وة َما  ك ال َنة  َوالَ وَدو  َيك ال َقيكومة اَل َ  اة ةهة سك أَلر ضك اوأة اَل إكَلَو إكال  ىةَو ا  

َ  َوَما َال   َ أَي دكيهك َة َما بَدني  َفعة بكن َدهة إكال  ِبكك  وكوك يَدع َل ُ  َمُ َ ا ال  كي َيش  د ء  مأك َ  َوالَ ّ٘مةكيتةوَن بكَشي  َفهة
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دددَو ال عَ  ف اةهةَمدددا َوىة دددَماَواتك َواأَلر َض َوالَ يَدددد ةواةهة حك  ِ ددديكوة ال دددَع لةر سك َدددا َشددداء َوسك دددوك إكال  مك لكددديك بكل مك
َة    (.ٕ٘٘)البقرة   ال َعاكي
 َيك ال َقيكومة  (.ٕ)آؿ عمراف    اوأة ال إكَلَو إكال  ىةَو ا  
 ََة  ال َككي  (.ٙ)آؿ عمراف   إكَلَو إكال  ىةَو ال َعِّكيِّة ا  
 د ك الَ إكلَدَو إك  ِ ل قك َك َ  ِكَمداأ ِبك لةدوا  ال عكل د ال  ىةدَو ال َعِّكيدِّة َشهكَد اوأة أَو وة اَل إكَلَو إكال  ىةَو َوال َمَلِكَكدةة َوأةو 

َة  َككي  (.ٛٔ)آؿ عمراف   ا  
 َاوأة ال إكَلَو إكال  ىةو   ُ مك ال قكَياَمدةك الَ رَي دمَل فكيدوك َوَمد َ  إكَل يَددو  َمَعن كة َُ اوأك َحددكيثأا لََيج  د دَدقة مك  َأص 

 (.ٚٛ)النساء  
 َء  فَاب دةدددةوهة و ددَو َاددالك ة لةددلأك َشددي  َ  ال إكلَددَو إكال  ىة دد َة اوأة رَبككة دد ء  وَلكيددل  َ لككة ددَو َبلَددا لةددلأك َشددي   ىة

 (.ٕٓٔ)األنعاـ  
  ركلكنيَ  ات دكع ُك ال مةش  َي إكلَي َم مكُ ر بأكَم ال إكَلَو إكال  ىةَو َوَأب ركض  َب  (.ٙٓٔ)األنعاـ   َما أةوحك

 املِتوه الثاين:
األنبيػاءو مػع  بياف وتقرير أف التوحيد ىو ادلضموف األساس لرساالت رتيػع الرسػل وكافػة

الشػػػركاء. ل أنواعػػػو ونفػػػي تكػػػوف مبثابػػػة العلػػػل للتوحيػػػد بكػػػ ربػػػط التوحيػػػد بصػػػفات للبػػػاري 
وتتنػػػػوع أسػػػػاليب ىػػػػذه اآلفت أحيػػػػاانً إذل التقريػػػػر ونفػػػػي ألوىيػػػػة األغيػػػػار مػػػػع إ بػػػػات األلوىيػػػػة 

وتقػػدمي التوحيػد ابعتبػاره العبػػادة الػيت دعػػا األنبيػاء كافػة أقػػوامهم حلصػرىا بػػو و وحصػرىا فيػو 
. 

 ومن أمثلة ىذا ادلستوى آفت سورة األعراؼ 
َأَاددافة  َلَقددد  َأر َسددل َنا َ ددرةهة إكينأك ُ  إكلَددو  َميد  دد  اب دةدددةوا  او َ َمددا َلكةددَ مأك

مك ددوك فَدَقدداَل اَي  َدددو  مك ددا إكَل  َدو  وةوحأ
  َ م  َباكي ََ يَدو  َ  َبَ ا  (.ٜ٘)األعراؼ   َبَلي كة

 دددرةهة ُ  إكلَدددو  َميد  ددد دددَ مأك مك اب دةددددةوا  اوأَ َمدددا َلكة دددوااأ  َددداَل اَي  َددددو  َ  ىة  َأفَدددلَ تَدتد قةدددونَ  َوإكَل َبددداا  َأَاددداىة
 (.٘ٙ)األعراؼ  

  درةهة  َدد  َجداءت كةَ بَديأكنَدة ُ  إكلَدو  َميد  د مك اب دةددةوا  اوأَ َمدا َلكةدَ مأك َ  َصا كأا  َداَل اَي  َددو   َوإكَل ََثةوَا َأَااىة
َ  آيَدةأ فَدَ رةوَىا َ  لةدل   ك َأر ضك اوأك وَ  د َ  َىد كهك اَن َدةة اوأك َلكة د َ  مأكُ ر بأككة ْ اةد َلة دَوء  فَدَي ِة دوَىا بك ِك الَ َتََ

  َ َ  أَلكي  (.ٖٚ)األعراؼ   َبَ ا
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مػػن حػػىت إذا بلػػ. لوطػػاً أضػػمر اخلطػػاب دعػػوة ىػػؤالء القػػـو إذل إفػػراد  هلل ابلعبػػادةو وكػػأف 
التوحيػػد أو يطػػالبوا ابلعبػػادةو غػػَت جػػديرين لف يػػدعوا إذل  بلغػػوا يف االضلػػراؼ ىػػذا ادلبلػػ. ادلتػػدينِّ 

بػدأ سلػاطبتهم شلا ىم فيػو. ولػذلك  أف يوجو دلثلهم ىذا اخلطاب قبل أف يتطهروافهم أحط من 
ينبػػو فيػػو إذل مػػدى قػػبح وبشػػاعة مػػا تػػردوا فيػػوو  بتوجيػػو السػػؤاؿ إلػػيهم بصػػيغة اسػػتفهاـ إنكػػاريّ 

دوك  تيث دل يعودوا  احلُت لشيء قبل أف يتطهروا منوو ذلك قولو تعاذل  مك َولةوطأدا إك    َداَل لكَقو 
ددُ َأَ    َونأ مأك ْ تةوَن الرأكَجدداَل َشدده  َ  لَتَدد دد ددُ ال َعدداَلمكنَي * إكو كة ُ  َأَحددد  مأك دد َددا مك َشددَة َمددا َسدددَدَقكةَ ِبك تةددوَن ال َفاحك

ددركفةوَن *   ِ م  مك َ   َدددو  دداء بَددل  أَوددتة َِ ددُ اةونك النأك ركجةددوىةَ مأك ددوك إكال  َأن  َددالةوا  َأا  مك ََ  َدو  َوَمددا َلدداَن َجددَوا
َ  إكود   َُ * َوَأم تَددر اَن  َدددر يَتككة َُ ال ةَددابكركي دد َرأَتَددوة َلاوَدد   مك لَددوة إكال  ام  نَدداهة َوَأى  ََّْْميد  ددرةوَن * َف َ  أةاَنس  يَدَتَته  دد هة

ركمكنيَ   (.ٗٛ-ٓٛاألعراؼ  ) َبَلي هكَ م َترأا فَاواةر  َلي َن َلاَن َبا كَدةة ال مةج 
َُ   فقػػػاؿ تعػػػاذل ( عػػػاد اخلطػػػاب لبيػػػاف دعػػػوة شػػػعيب ٘ٛويف اآليػػػة ) َي َوإكَل َمدددد 

دد ددُ ر بأككة ددرةهة  َددد  َجدداءت كةَ بَديأكنَددة  مأك ُ  إكلَددو  َميد  دد مك اب دةدددةوا  اوأَ َمددا َلكةددَ مأك دأا  َدداَل اَي  َدددو  َ  شةددَعيد  َ  َأَادداىة
دةوا   ك اأَلر ضك  ِك َ  َوالَ تدةف  َياءىة ِةوا  الن اَس َأش  يَِّاَن َواَل تَدد َخ َها َفَْو فةوا  ال َكي َل َوال مك دَلحك بَدع َد إكص 

مكنكنيَ  َ  إكن لةنتَة مك   ر  ل كة َ  َايد  َ ( وقاؿ تعاذل  ٘ٛ)األعراؼ   َ لككة َأن ال  تَدع دةدةوا  إكال  اوأَ إكينأك
  َ م  أَلكي ََ يَدو  َ  َبَ ا مك اب دةددةوا   (ٕٙ)ىود   َأَاافة َبَلي كة َ  ىةواأا  َداَل اَي  َددو  َوإكَل َباا  َأَااىة

تَدرةونَ اوأَ  َ  إكال  مةف  رةهة إكن  أَوتة ُ  إكَلو  َميد  َ  َصدا كأا  َداَل ( ٓ٘)ىود    َما َلكةَ مأك َوإكَل ََثةوَا َأَااىة
َ  فكيَهدددا  دددتَدع َمرَلة َُ اأَلر ضك َواس  ددد َْلةَ مأك دددَو أَوَشددد دددرةهة ىة ُ  إكلَدددو  َميد  ددد دددَ مأك مك اب دةددددةوا  اوأَ َمدددا َلكة اَي  َددددو 

َة   تَدة فكرةوهة  دأا  َاَل ( ٔٙ)ىود    تةوبةوا  إكلَي وك إكن  َر أك َ ركيمل  َّمككيمل  فَاس  َ  شةَعيد  َُ َأَااىة َي َوإكَل َمد 
َد َ َأرَالةدَ َبك يدَِّاَن إكينأك َياَل َوال مك رةهة َواَل تَنقةصةوا  ال مكك  ُ  إكَلو  َميد  مك اب دةدةوا  اوأَ َما َلكةَ مأك َ اَي  َدو  ا   َوإكينأك

م  ُّمككي   َأَاافة  ََ يَدو  َ  َبَ ا  (.ٗٛ)ىود   َبَلي كة
وشلػػػػػا يتصػػػػػل هبػػػػػذا ادلسػػػػػتوى أمػػػػػر الرسػػػػػل لف يؤكػػػػػدوا ألقػػػػػوامهم جتػػػػػردىم عػػػػػن الغػػػػػرضو 
واخػػػتالفهم التػػػاـ عػػػن أولئػػػك الػػػذين يػػػدعوف النػػػاس لتأييػػػد ىػػػذا ادللػػػك أو ذاؾو أو رأس ىػػػذه 

عوين وادلخػػػاطبُتو فهػػػم الطائفػػػة أو تلػػػك فػػػاألمر سلتلػػػف دتامػػػاً فالرسػػػل أنفسػػػهم جػػػزء مػػػن ادلػػػد
داخلوف يف اخلطاب وىم مطالبوف لف يكونوا ظلاذج حية يف جتريد التوحيػد لتمكػُت النػاس مػن 

 التأسي هبم.
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لػػػئال يشػػػرؾ كسػػػائر مػػػن خلػػػ و  وغلػػػري التوكيػػػد علػػػى بشػػػرية الرسػػػل وعبػػػوديتهم هلل 
دركهك يدةنَدِّأكلة ال َمآلِك  يف أي نوع من أنواع الشرؾ ضعفاء العقل الرسل ابهلل  ُ  َأم  د ل ركوْلك مك َكَة ِبك

ُ  بكدَدااكهك َأن  أَود كرةوا  أَو دوة الَ إكلَدَو إكال  َأانَ  فَداتد قةونك  د َدا َأاَن ( ٕ)النحػل   َبَلا َمُ َيَشداء مك  ةدل  إكّٕم 
دارة  ددة ال َقه  ُ  إكَلو  إكال  او ة ال َواحك َ  أَو دوة اَل إك  (٘ٙ)ص   مةن كر  َوَما مك دتَدة فكر  فَداب َل لَدَو إكال  او ة َواس 

  َ ددَوالة َ  َوَمثد  َة مةتَدَقل ددَدكة نَدداتك َواو ة يَدع لَدد مك مكنكنَي َوال مة   ال  جَت َعددل َمددَع ( ٜٔ)دمحم   لكددَ ودكَم َولكل مةدد  
مةومأا ِّم   ةوالأ  إكَهأا آَاَر اَل إكَلَو إكال  َواَل َتد  ة َمَع او ك  (ٕٕ)اإلسراء   اوأك إكَهأا آَاَر فَدتَدق عةَد َم  

ركي و(ٛٛالقصػػ   ) ىةدوَ  َك الص دَلَن لكدد كل  ينك َوَأ كدد )طػػو   إكو د ك َأاَن او ة اَل إكلَددَو إكال  َأاَن فَاب دةددد 
ٔٗ)   ي إكلَي دددوك أَو دددوة اَل إكلَدددَو إكال  َأاَن فَاب دددُ ر سةدددول  إكال  وةدددوحك دددُ  َدد لكدددَم مك  دةددددةونك َوَمدددا َأر َسدددل َنا مك

 (.ٕ٘)األنبياء  
 املِتوه الثالث:

مػا  ادلسػتوى يسػتوعب القػرآف اجمليػد كػلاالستدالؿ علػى التوحيػدو ويف ىػذا ىو مستوى 
مسػػػتوفتو الفلسػػػفية واحلكميػػػة مػػػن طاقػػػات علػػػى بنػػػاء األدلػػػة بلغػػػو العقػػػل اإلنسػػػاين يف أعلػػػى 

فلسػػفات البشػػرية وادلنطػػ  مسػتوفت الونقضػهاو واالعػػًتاض عليهػػا أو أتييػدىاو ويتجػػاوز أعلػػى 
تصػػبح عمليػػة إحصػػاء وترتيػػب تلػػك  اإلنسػػاين والقسػػمات العقليػػة واذلندسػػية والكالميػػةو تيػػث

اخللػػ  والعنايػػة مػػن اإلعجػػاز. ومػػا ذكػػره ادلتكلمػػوف مػػن أدلػػة األدلػػة وطرائقهػػا تػػد ذاهتػػا ضػػرابً 
 ى التوحيد.إال غيضاً من فيض األدلة اليت ساقها القرآف اجمليد علوادلانع ال دتثل 

مػػع الكفػػارو قت يف معػػرض اجلػػدؿ ميػػوف بػػبعض اآلفت الكرؽلػػة الػػيت سػػيورمبػػا أت ػػر الكال
ا  إكَل  كي ال َعددر شك َسدددكيلأ ضلػػو قولػػو تعػػاذل   تَدةَددو  َددة  َلَمددا يَدقةولةددوَن إك أا ال بد    ةددل ل ددو  َلدداَن َمَعددوة آهك

َأك ال َعدر شك َلو  َلاَن فكيهكَما آهكَ  ( وقولو تعاذل ٕٗ)اإلسراء   دد َااَن او ك َر ِة َداَت َف َِ ة  إكال  او ة َلَف
فةونَ  ُ  إكلَدو  إك أا ل دَ َىمَل لةدلك ( ٕٕ)األنبيػاء   َبم ا َيصك د َما اَت ََ  او ة مكُ َولَدد  َوَمدا َلداَن َمَعدوة مك

َ  َبلَدا بَدع دض  سةدد َااَن او ك  َا َالَدَ  َوَلَعدَل بَدع ضةدهة دفةونَ  إكَلو  مك دا َيصك  ( ولكػنٜٔ)ادلؤمنػوف   َبم 
صلد االستدالؿ على التوحيد يتنوع بشػكل ال يشػبهو وال يقاربػو أي مسػتوى عرفتػو عند التدبر 

كمائهػػاو فعلػػى سػػبيل ادلثػػاؿ ال احلصػػر صلػػد القػػرآف حلالبشػػرية يف جػػدذلا وحوارىػػا واسػػتدالالت 
قائقهاو والصفات الػيت ينبغػي أف يتصػف ة ودة وحقائقهاو وو ائف الربوبي  خصائ  اإلذلي  يبُت 

 أنػػػو وحػػػده وحػػػده ويبػػػُت  لػػػو و ويثبتػػػو مث ينفػػػي ذلػػػك كلػػػو عػػػن غػػػَت  هلل اإللػػػو هبػػػاو 
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أف يتصف بوو أحد سواه ؽللك أفً منهاو أو ؽلكن ادلتصف هبذه الصفاتو اجلدير هباو وأف ال 
ددومنهػػا قولػػو تعػػاذل    ِ َة اوأة ال دد كي َالَددَ  ال دد ددتَدَوه إكن  رَب كة َة  اس  م   ددت ةك َأاي  َماَواتك َواأَلر َض  ك سك

دركهك  م  دخ َرات  َبَك َِ َا َوال َقَمدَر َوالنكجةدوَم مة ي الل ي َل الند َهداَر َيت لةدةدوة َحثكيثأدا َوالش دم   َبَلا ال َعر شك يدةة شك
َك ال َعدداَلمكنَي  ددرة تَددَدداَرَك اوأة َر َل دد ة َواأَلم  يَددةأ إكو ددوة الَ ّ٘مةكددملك اا   *َأالَ لَددوة اْل  َ  َتَضددركبأا َواةف  دد بةددوا  رَب كة

 َُ َدددَ  اوأك  *ال مةع تَدددكي فأددا َوَطَمعأددا إكن  َرْح  َها َواا بةددوهة َاو  ددَلحك دددةوا   ك اأَلر ضك بَدع ددَد إكص  ِك َوالَ تدةف 
ددنكنَي  ِك َُ ال مةا  دد َ  *َ ركيددمل  مأك ددرأا بَدددني  ددلة الددرأكاَيَْل بةش  ددَو ال دد كي يدةر سك َتكددوك َحدد   إكَ ا َأ َدل دد   َوىة  يَددَدي  َرْح 

نَدا بكدوك مكدُ لةدلأك الث َمدَراتك َلدَ لكَم ّٔمة د َرج  َناهة لكدَدَلد  م يأك   فََْوَِّل نَدا بكدوك ال َمداء َفَْا  ركعة َسَااِبأ ثكَقاالأ سةق 
َ  تَدد َل رةونَ  دد َتا َلَعل كة دد ( وقولػػو تعػػاذل ٚ٘-ٗ٘)األعػػراؼ   ال مددو  َة اوأة ال دد كي َالَددَ  إكن  رَب كة

دُ  دُ َشدفكيع  إكال  مك دَر َمدا مك دتَدَوه َبلَدا ال َعدر شك يةدَدبأكرة اأَلم  َة  اس  م   ت ةك َأاي  ِ َماَواتك َواأَلر َض  ك سك ال
يعأدا َ  جَك عةكة َ  فَاب دةددةوهة َأفَدلَ تَد َل رةوَن * إكلَي دوك َمدر جك د َة اوأة رَبككة َوب دَد اوأك َحق دا إكو دوة  بَدع دك إك  وكوك َ لككة

َُ َلَفددرةوا   دد ك َوال دد كي  ِ ل قك َاتك ِبك لةددوا  الص ددا ك َُ آَمنةددوا  َوَبمك ددِّكَي ال دد كي َة  يةعكيدددةهة لكَيج  َل ددَ   َ  يَدد ددَدأة اْل  َهةدد
د فةدرةوَن * ىةدَو ال د كي َجَعدَل الش  َا َلاوةوا  َيك  َ  مك َ  أَلكي َ  َوَبَ ا ي ُ  ْحَك َ  مأك دَياء َوال َقَمدَر َشَرا َا عك م 

ددلة  َدد أك يدةَفصأك ََ َمددا َالَددَ  اوأة َ لكددَم إكال  ِبك   ددا َِ ددنكنَي َوا  ك ِأك ددوا  َبددَدَا ال  وةددورأا َو َددد رَهة َمنَددازكَل لكتَدع َلمة
م  يَدع َلمةونَ  رك َح   إك  و(٘-ٖ)يونس   اْلاَيتك لكَقو  َ   ك ال دَدرأك َوال َدا  ةلة َِاأك َ  ىةَو ال  كي ية َ ا لةندتة

َة ال َمدو عة مكدُ لةدلأك  دن  َوَجداءىة َهدا ركيد   َباصك َا َجاءتد  َُ ِبكَك بكركي   طَيأكَدة  َوَفركحةوا  ِبك  ك ال فةل مك َوَجَري 
ُ  َىد كهك لَنَ  د تَدنَدا مك ُ  َأَّْميد  َُ َلَك ي نَي َلوة الدأك َ  َاَبوةا  اوأَ ِّمة لكصك يَ  ِبكك َ  أةحك َُ َمَكان  َوهَنكوا  أَود هة د ُأك مك كةدوَو

 َُ َ   *الش ددالكركي َددا بَدة دديةكة َدد أك اَي أَيدكَهددا الن دداسة إكّٕم  ةةددوَن  ك اأَلر ضك بكةَددا ك ا   َ  يَددد  دد َ  إكَ ا ىة ددا َأّْمَدداىة فَدَلم 
َ  تَدع مَ  َددا لةنددتة َ  فَدندةنَددأكددَةكةَ مك عةكة َة  إكلَينَددا َمددر جك َيا  ود  َيَددانك الدددك ددكةَ م تَدداَ  ا   ِك )يػػونس   لةددونَ َبلَددا أَوفة

َع واألَب َصاَر َوَمدُ ّٙمة دركعة  و(ٖٕ-ٕٕ ِ م  ِ َماء َواأَلر ضك َأم ُ َّٚم لكمة ال َُ ال  ةل  َمُ يَدر زة ةكةَ مأك
يَدقةولةوَن اوأة فَدقةدل  َأفَدلَ تدَ  َِ َر َف َيأك َوَمُ يةَدبأكرة اأَلم  َُ ا   َُ ال َميأك ك َوّٙمة ركعة ال َمي َ  مك َي  مك َن تد قةدو ا  

ددَرفةوَن * َلدددَ لكَم َحق ددد     َ  تةص  َْ َددد أك إكال  الض ددَللة فَددد َدد ك َفَمددداَ ا بَدع ددَد ا   َة ا   ددد َة اوأة رَبككة * فَددَ لككة
نةدوَن *  مك َ  الَ يدة   َِقةوا  أَود هة َُ َف َل دَ  َللكَم ة رَبأكَم َبَلا ال  كي  ةدل  َىدل  مكدُ شةدرََل ِككةَ م دُ يَدد دَدأة اْل 

ددكي إكَل َة  يةعك  َفكةوَن *  ةل  َىل  مكُ شةرََل ِككةَ م ُ يَده  َ  تدة   َْ َة  يةعكيدةهة َف َل َ   يدةهة  ةلك اوأة يَدد َدأة اْل 
دددأكَي إكال  َأن  َدد أك َأَحدد ك َأن يدةتد دَددَع َأم ددُ ال  َيهك دددكي إكَل ا   دددكي لكل َادد أك َأَفَمددُ يَده  َدد أك  ةددلك اوأة يَده  ا  

ددَده  َدد أك يدةه  َُ ا   دد ُ  الَ يدةة دد ك مك َ  إكال  هَن ددا َإن  الا دد ثَدددرةىة َِ كةمةددوَن * َوَمددا يَدت دكددعة َأل  َ  َلي ددَن  دد َفَمددا َلكة
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َعلةونَ  َا يَدف  َ  مك َأا إكن  اوأَ َبَلي َ   ك َشدمأ   و(ٖٙ-ٖٔ)يونس   َشيد   ةل  اَي أَيدكَهدا الن داسة إكن لةندتة
در تة َأن   مأكُ اكي ك َفَل َأب دةدة  َ  َوأةمك ُ  َأب دةددة اوأَ ال د كي يَدتَدَوف دالة َُ تَدع دةدةوَن مكُ اةونك اوأك َوَلكك ال  كي

مكنكنَي  َُ ال مة   دركلكنَي  *َألةوَن مك َُ ال مةش  د ُ  مك ُك َحنكيفأدا َوالَ َتكةدوَو َهدَم لكلددأكي َ  َوج  َوالَ تَدد  ة  *َوَأن  َأ كد
دددُ اةونك اوأك َمدددا الَ يَ  َُ الا دددالكمكنيَ مك ددد )يػػػونس   نَفعةدددَم َوالَ َيضةدددركَك فَدددإكن فَدَعل دددَ  فَإكو دددَم إك أا مأك

ٔٓٗ-ٔٓٙ.) 
قضػػػػػيتو يف االسػػػػػتدالؿ علػػػػػى التوحيػػػػػدو ودعػػػػػم  اجمليػػػػػد  ػػػػػفات  هلل ويو ػػػػف القػػػػػرآف 
دوف أف  ابالتصػاؼ هبػا وواحديتػو  يبػُت الصػفة ويثبتهػاو ويبػُت تفردىػالسلوبو ادلعجػز فهػو 

يف ألوىيتػو أو  ويستدؿ هبا بعػد ذلػك كلػو علػى وحدانيتػو و لك أحد من خلقويشاركو يف ذ
 فػإف  ة. ولػذلك ة أو الربوبي ػربوبيتو أو هبمػا رتيعػاًو وقػد غلعػل تلػك الصػفات مبثابػة العلػة لأللوىي ػ

تفاىػة وهتافػت سػائر االعتقػادات  القارئ ذلذه اآلفت أفً كاف مستواه ادلعػريف سػرعاف مػا يػدرؾ
يف ذاتػػو و ػػفاتو وأمسائػػو وأفعالػػوو وتوحػػده يف ألوىيتػػو وربوبيتػػو  عتقػػاد بوحدانيػػة  هلل ا االعػػد

 ة الكػػمى  وأمسائػػو وأفعالػػو. وآنػػذاؾ يظهػػر بوضػػوح شػػديد أف ذلػػك التوحيػػد ىػػو احلقيقػػة األزلي ػػ
 اخلالػػػػدةو وأي شػػػػيء غَتىػػػػا دعػػػػوى متهافتػػػػة ال برىػػػػاف عليهػػػػا يف أي مسػػػػتوى مػػػػن ادلسػػػػتوفت

 َلكد ة ال َكدافكرةونَ َوَمُ َيد  ة م ابةوة بكنَد رَبأكوك إكو دوة اَل يدةف  َِ َا حك  َع او ك إكَهأا آَاَر اَل بدةر َىاَن َلوة بكوك فَإكّٕم 
 (.ٚٔٔ)ادلؤمنوف  

ابلعلػم  واتصػافو  "العلػم"ونورد ىنػا علػى سػبيل ادلثػاؿ كيفيػة تنػاوؿ القػرآف اجمليػد بيػاف 
آلفت ادلتعلقػػة هبػػذه الصػػفة أف ؼلطػػر ببالػػو اذلبػػوط إذل يف ىػػذا اجملػػاؿ تيػػث ال يسػػتطيع متػػدبر ا

الػػذي ال ؼلفػػى عليػػو شػػيء يف األرض  فهػػو وحػػده  ة أحػػد غػػَت  هلل مسػػتوى قبػػوؿ ألوىي ػػ
ددَماءوال يف السػػماء   ِ ء   ك اأَلر ضك َوالَ  ك ال ( ٘)آؿ عمػػراف   إكن  اوأَ الَ َّٙم َفددَا َبَلي ددوك َشددي 

علمػػاً. وىػػو وحػػده الػػذي يعلػػم مػػا يف السػػماوات ومػػا يف شػػيء وىػػو وحػػده الػػذي أحػػاط بكػػل 
األرض وىػػو وحػػده الػػذي يعلػػم الغيػػب والشػػهادةو ويعلػػم اخلػػبء يف السػػماوات واألرض. وىػػو 
وحػػده الػػذي يعلػػم مػػا يسػػروف ومػػا يعلنػػوف ومػػا يبػػدوف ومػػا يكتمػػوفو ومػػا ؼلفػػوف ومػػا يعلنػػوف. 

  الكرؽلة اليت حتد ت عن علمو وفيما يلي بعض اآلفت 
َماء ِ ء   ك اأَلر ضك َوالَ  ك ال  ( ٘)آؿ عمراف   إكن  اوأَ الَ َّٙم َفَا َبَلي وك َشي 
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 شةدهةواأا  َ ُ  َبَمدل  إكال  لةن دا َبلَدي كة د ن وة مكُ  دةر آن  َوالَ تَدع َملةوَن مك لةو مك َوَما َتكةونة  ك َشْ ن  َوَما تَدتد 
َة َبد دَةَر إك   تةفكيضةوَن فكيوك َوَمدا يَدع دِّة دَماء َوالَ َأص   ِ َقدالك َ ر ن   ك اأَلر ضك َوالَ  ك ال ثد  دُ مأك ُ ر بأكدَم مك

َ  مكدكني   دَدَر إكال   ك لكَتا  (ٔٙ)يونس   مكُ َ لكَم َوال َأل 
ء  بكل مأا َع لةل  َشي  َة او ة ال  كي اَل إكَلَو إكال  ىةَو َوسك َا إكَهةكة  (ٜٛ )طو  إكّٕم 
 َإكن  َ لكددددَم َبلَددددا او ك َأملَ  تد  َ َر ضك إكن  َ لكددددَم  ك لكتَددددا ددددَماء َواأل   ِ َة َمددددا  ك ال َ  َأن  او َ يَدع لَدددد ع لَدددد

ا   ِك  (ٓٚ)األنبياء   َي
 َركلةون  (ٕٜ)ادلؤمنوف   َباملكك ال َةي ملك َوالش َهاَانك فَدتَدَعاَل َبم ا يةش 
  ر ِأك َة ال يمأا  ةل  أَوََِّلوة ال  كي يَدع َل َر ضك إكو وة َلاَن َمفةورأا ر حك ِ َماَواتك َواأل   (ٙ)الفرقاف     ك ال
 ل َداطكدلك َُ آَمنةوا ِبك َر ضك َوال  كي ِ َماَواتك َواأل  َة َما  ك ال ا يَدع َل َ  َشهكيدأ َنكة و ك بَدي  ك َوبَديد    ةل  َلَفا ِبك

رةو  َاسك َة اْل  َلَكَم ىة و ك أةو   (ٕ٘)العنكبوت   نَ وََلَفرةوا ِبك
 َة ي ِ َماء َوَما يَدع رةعة فكيَها َوىةَو الدر حك َُ ال َها َوَما يَنِّكلة مك ند  َر ضك َوَما َّٙم رةعة مك َة َما يَلكجة  ك األ   يَدع َل

 (ٕ)سبأ   ال َةفةورة 
 تكيَدن كة ْ دداَبةة  ةددل  بَدلَددا َوَر أك لَتَدد  ِ َُ َلَفددرةوا اَل َ  تكينَددا ال َة َبن ددوة َو َدداَل ال دد كي َ  َبدداملكك ال َةي ددملك اَل يَدع ددِّة

َ  مكدكني   دَدرة إكال   ك لكَتا َةرة مكُ َ لكَم َواَل َأل  َر ضك َواَل َأص  ِ َماَواتك َواَل  ك األ  َقالة َ ر ن   ك ال ثد   مك
 (ٖ)سبأ  
 بكَ اتك  َ َر ضك إكو وة َبلكي ِ َماَواتك َواأل   (ٖٛ)فاطر   الصكدةورك إكن  او َ َباملكة َمي ملك ال
  َ ء  َبلكي َر ضك َواو ة بككةلأك َشي  ِ َماَواتك َوَما  ك األ  َة َما  ك ال  (ٙٔ)احلجرات   َواو ة يَدع َل
 ََا تَدع َملةون َر ضك َواو ة َبصكا  مك ِ َماَواتك َواأل  َة َمي مَل ال  (ٛٔ)احلجرات   إكن  او َ يَدع َل
 َددَو َأملَ  تَدددَر أ ددُ ّْم  ددَوه َثَلثَددة  إكال  ىة َر ضك َمددا َيكةددونة مك ددَماَواتك َوَمددا  ك األ   ِ َة َمددا  ك ال ن  او َ يَدع لَدد

َُ َمدا َلد َ  أَي د ثَدَر إكال  ىةَو َمَعهة ََ مكُ َ لكَم َواَل َأل  َ  َواَل َأا  َِة  إكال  ىةَو َسااكسةهة َ  َواَل ََخ  اوةوا رَابكعةهة
َ  َة  يدةنَددأكَدة  ء  َبلكي َم ال قكَياَمةك إكن  او َ بككةلأك َشي  َا َبمكلةوا يَدو   (ٚ)اجملادلة   هةَ مك
 بكددددَ اتك  َ ددددركوَن َوَمددددا تدةع لكنةددددوَن َواو ة َبلكددددي ِك َة َمددددا تة َر ضك َويَدع لَدددد ددددَماَواتك َواأل   ِ َة َمددددا  ك ال يَدع لَدددد

 (ٗ)التغابن   الصكدةورك 
  َة َباملكة ال َةي ملك َوالش َككي  (ٛٔ)التغابن   َهاَانك ال َعِّكيِّة ا  
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 َ لكتَدع َلمةددوا َأن  او  ُ ددنَدهة ددرة بَديد  َم  ُ  يَدتَدنَدددِّ لة األ  َلهة ددثد  َر ضك مك َُ األ  دد  او ة ال دد كي َالَددَ  َسددد َع َاَدداَوات  َومك
ء  بكل مأا ء  َ دكير  َوَأن  او َ َ د  َأَحاَط بككةلأك َشي   (ٕٔ)الطالؽ   َبَلا لةلأك َشي 

  َ ددوا  َأن  اوأَ َمفةددور  َحلكددي ددَ رةوهة َواب َلمة َ  فَاح  ددكة ِك َة َمددا  ك أَوفة ددوا  َأن  اوأَ يَدع لَدد )البقػػرة   َواب َلمة
ٕٖ٘) 
 َركوَن َوَما يدةع لكنةون ِك َة َما ية  (ٚٚالبقرة  ) َأَوالَ يَدع َلمةوَن َأن  اوأَ يَدع َل
 دَماَواتك َوَمدا  ك األر ضك  ةل  إكن َتة فةوا  َما  ك  ِ َة َما  ك ال وة اوأة َويَدع َل َ  َأو  تدةد دةوهة يَدع َلم   صةدةوركلة

ء  َ دكير    (ٜٕ)آؿ عمراف   َواوأة َبَلا لةلأك َشي 
 بكَ اتك الصكدةورك  َ  (ٜٔٔ)آؿ عمراف   إكن  اوأَ َبلكي
 بكَ اتك الصكدةورك  َ  (ٖٗ)األنفاؿ   إكو وة َبلكي
 َددةون ِك َة َمدا َتك  َ  َويَدع لَد َ  َوَجهدرَلة در لة َة سك ِ َماَواتك َو ك اأَلر ضك يَدع َل األنعػاـ  ) َوىةَو اوأة  ك ال
ٖ) 
 َتةمةون َة َما تدةد دةوَن َوَما َتك   (ٜٜ)ادلائدة   َواو ة يَدع َل
 َركوَن َوَما يدةع لكنةون ِك َة َما ية  (ٖٕ)النحل    َأن  اوأَ يَدع َل
َفا ر  َوَأا  ِأك َة ال ل َقو لك فَإكو وة يَدع َل    (ٚ)طو   َوإكن جَت َهر  ِبك
 ََوَما يدةع لكنةون  َ ُك صةدةورةىة َة َما تةكك  (ٜٙ)القص     َورَبكَم يَدع َل
 َب نيةك َوَما َتة فكي الصكدةورة َة َااِكَنَة األ   (ٜٔ)غافر   يَدع َل
 َددان َِ و نَددا ان ك ُ  َحد ددلك ال َوركيدددك  َوَلَقددد  َاَلق  دد َة إكلَي ددوك مك ددَر ُة َأ د  ددوة َوَّٓم دد ِة ددوكسة بكددوك وَدف  َة َمددا تدةَوس   َووَدع لَدد

 (ٙٔ)ؽ  
  َ َ  َوَما َأب َلنتة تة َفيد  َا َأا  َة مك  (ٔ)ادلمتحنة   َوَأاَن َأب َل
 ددددركوَن َوَمددددا تدةع لكنةددددو ِك َة َمددددا تة َر ضك َويَدع لَدددد ددددَماَواتك َواأل   ِ َة َمددددا  ك ال َ  بكددددَ اتك يَدع لَدددد َن َواو ة َبلكددددي

 (ٗالتغابن  ) الصكدةورك 
 َاَلَ  َوىةَو الل تكينة  ُ َة َم َ  بكَ اتك الصكدةورك * َأاَل يَدع َل َهرةوا بكوك إكو وة َبلكي َ  َأوك اج  َلكة ركوا  َدو  َوَأسك

َدكاة   (ٗٔ-ٖٔادللك  ) اْل 
  َا تَدع َملةوَن َادكا  (ٖٕٗ)البقرة   َواوأة مك
  َا تَدع َملةوَن َبصكا  (ٖٕٚ)البقرة   َواوأة مك
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  َ ء  فَدإكن  اوأَ بكدوك َبلكدي ِةكدكوَن َوَما تةنفكقةوا  مكُ َشي  )آؿ عمػراف   لَُ تَدَنالةوا  ال بك  َح   تةنفكقةوا  ّّمك ا 
ٜٕ) 
 ََوَما اوأة بكَةافكل  َبم ا تَدع َملةون   آؿ عمراف(ٜٜ) 
 َا تَدع َملةوَن َادكا  َواوأة مك   آؿ عمراف(ٔٛٓ) 
 ََا تَدع َملةون  (ٖ٘ٔآؿ عمراف  ) َواوأة َادكا  مك
وََلاَن اوأة َبلكيمأا َحككيمأا (  ٗٓٔالنساء) 
َا يَدع َملةوَن ُّمةكيتأا  (ٛٓٔ)النساء   وََلاَن اوأة مك
 ََة م لل ي لك َويَدع َل لند َهارك َوىةَو ال  كي يَدتَدَوف الةَ ِبك تَة ِبك  (ٓٙ)األنعاـ   ا َجَرح 
 ََولككةلأ  َارََجات  ّّمأك ا َبمكلةوا  َوَما رَبكَم بكَةافكل  َبم ا يَدع َملةون   األنعاـ(ٖٕٔ) 
  َ َِمكيع  َبلكي  (ٕٗ األنفاؿ ) َوإكن  اوأَ َل
  ن وة مكُ  دةر آن  َوالَ تَدع لةو مك َ  شةدهةواأا َوَما َتكةونة  ك َشْ ن  َوَما تَدتد  ُ  َبَمدل  إكال  لةن دا َبلَدي كة د َملةوَن مك

دَةَر  دَماء َوالَ َأص   ِ َقدالك َ ر ن   ك اأَلر ضك َوالَ  ك ال ثد  دُ مأك َة َبدُ ر بأكدَم مك إك   تةفكيضةوَن فكيوك َوَمدا يَدع دِّة
َ  مكدكني   دَدَر إكال   ك لكَتا  (ٔٙيونس  ) مكُ َ لكَم َوال َأل 

 َة َما ية َ  بكَ اتك الصكدةورك يَدع َل ركوَن َوَما يدةع لكنةوَن إكو وة َبلكي  (٘ىود  ) ِك
  َ َاَبَها لةدلذ  ك لكتَدا دتَدو   ِ دتَدَقر َىا َومة  ِ َة مة دُ َاآب دة   ك اأَلر ضك إكال  َبلَدا اوأك ركز  دةَهدا َويَدع لَد َوَما مك

 (ٙىود  ) مكدكني  
مكلة لةلك أةو َِ َة َما  دَدار  * َبداملكة اوأة يَدع َل ء  بكنَدهة مككق  َثا َوَما َتةكيضة اأَلر َحامة َوَما تَدِّ َاااة وَلةلك َشي 

ددَو  ُ  ىة َل َوَمددُ َجَهددَر بكددوك َوَمدد ُ  َأَسددر  ال َقددو  ددنكةَ م دد ددَهاَانك ال َكدكدداة ال مةتَدَعددالك * َسددَواء مأك ال َةي ددملك َوالش 
لند َهارك  َ  ِبك لل ي لك َوَسارك َتخ ن  ِبك  ِ  (ٓٔ-ٛالرعد  ) مة

َواَل ّ٘مةكيتةوَن بكوك بكل مأا  َ َ  َوَما َال َفهة َ أَي دكيهك َة َما بَدني   (ٓٔٔطو  ) يَدع َل
 َة ِ مكيعة ال َعلكي ِ َماء َواأَلر ضك َوىةَو ال َل  ك ال َة ال َقو   (ٗاألنبياء  ) َر أك يَدع َل
 َوإك  َ َ  َوَما َال َفهة َ أَي دكيهك َة َما بَدني  ةمةورة يَدع َل  (ٙٚاحلج  ) َل او ك تدةر َجعة األ 
 ََم يدةر َجعةدوَن إكلَي دوك فَديدةند َ  َبَلي دوك َويَددو  َة َمدا أَودتة َر ضك َ د  يَدع َل ِ َماَواتك َواأل  دأكدَدةهةَ َأاَل إكن  وك ك َما  ك ال

  َ ء  َبلكي َا َبمكلةوا َواو ة بككةلأك َشي   (ٗٙالنور  ) مك
  نَدعةونَ َواو ة يَدع َة َما َتص   (٘ٗالعنكبوت  ) َل
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 َة َككي ء  َوىةَو ال َعِّكيِّة ا   بةوَن مكُ اةووكوك مكُ َشي  َة َما َيد   (ٕٗالعنكبوت  ) إكن  او َ يَدع َل
  َا تَدع َملةوَن َادكا  (ٓٔاحلديد  ) َواو ة مك
 َهدا َااكلةدَم  ك َزو جك َل ال دُتك جتة دَع او ة  َددو  َاوةرَلةَمدا إكن  او َ َ د  اَك َِ دَمعة   ِ دَتككي إكَل او ك َواو ة َي َوَتش 

يع  َبصكا    (ٔاجملادلة  ) اَك
 َفوة َوثدةلةَثوة ََ مكُ ثدةلةَثيك الل ي لك َووكص  َة أَو َم تَدقةومة َأا   (ٕٓادلزمل  ) إكن  رَب َم يَدع َل
 ََوَمدا َال ف  َ َ أَي ددكيهك َة َما بَدني  ديكوة يَدع َل دَع لةر سك َدا َشداء َوسك دوك إكال  مك ُ  بكل مك د ء  مأك َ  َواَل ّ٘مةكيتةدوَن بكَشدي  د هة

َة  ف اةهةَما َوىةَو ال َعلكيك ال َعاكي ِ َماَواتك َواأَلر َض َوالَ يَد ةواةهة حك  (ٕ٘٘البقرة  ) ال
 َة َما  ك قة ة مكُ َورََ ة  إكال  َوبكنَدهة َمَفاتك ة ال َةي ملك اَل يَدع َلمةَها إكال  ىةَو َويَدع َل  ِ رك َوَما َت  ال دَدرأك َوال َدا 

َ  مكدكدددني   األنعػػػاـ  ) يَدع َلمةَهدددا َوالَ َحد دددة   ك هةلةَمددداتك اأَلر ضك َوالَ َرط دددمل  َوالَ اَيبكدددا  إكال   ك لكتَدددا
ٜ٘) 
 ََا لَدكثةوا َلوة م َة مك َر ضك  ةلك او ة َأب َل ِ َماَواتك َواأل   (ٕٙالكهف  ) ي ملة ال
 َدَمعةون  ِ م  َي َا إكن   ك َ لكدَم ْليَدةأ لأكَقدو  ِتك َيا بكوك اأَلر َض بَدع َد َمو  ِ َماء َماء َفَْح  َُ ال   َواوأة أَوََِّل مك
 (٘ٙالنحل  )
 رك َر َحددامك َوَمددا تَددد  َة َمددا  ك األ  دداَبةك َويدةنَدددِّأكلة ال َةي ددَث َويَدع لَدد  ِ َة ال ددا  م دداَ ا إكن  او َ بكنددَدهة بكل دد ي وَدف 

َ  َادكا   يأك َأر ض  ََتةوتة إكن  او َ َبلكي ركي وَدف ا  َبَك ا َوَما َتد  ملة َمدأ ِك  (ٖٗلقماف  ) َتك 
 أةوثَدا َواَل َتَضدعة إك  ُ د دلة مك َِ مك َها َوَمدا  َمامك ُ  َأل  ِ اَبةك َوَما ََت رةعة مكُ ََثََرات  مأك َة ال ال  إكلَي وك يدةَراك بكل 
 (ٚٗفصلت  ) مكوك بكعكل  
 ك دُ بَددني  دلةمة مك  ِ ُك ار َتَضا مكدُ ر سةدول  فَإكو دوة َي ا * إكال  َم َباملكة ال َةي ملك َفَل يةا هكرة َبَلا َمي دكوك َأَحدأ
ايَ  ُ  َال فكوك َرَصدأ  (ٕٚ-ٕٙاجلن  ) َدي وك َومك
 دددُ ر بأكدددوك فَدقةدددل  إك َُ َويَدقةولةدددوَن لَدددو الَ أةودددِّكَل َبَلي دددوك آيَدددة  مأك ددد دددَ مأك َدددا ال َةي دددملة وكأك فَددداود َتاكرةوا  إكينأك َمَعكة ّٕم 

 َُ  (ٕٓيونس  ) ال مةنَتاكركي
 ددل  َبَلي ددوك َوَمددا رَبكددَم هة َوتَدوَل  ددرة لةلكددوة فَاب دةددد  ددَماَواتك َواأَلر ضك َوإكلَي ددوك يدةر َجددعة اأَلم   ِ َووكأك َمي ددملة ال

 (ٖٕٔىود  ) بكَةافكل  َبم ا تَدع َملةونَ 
 ََة إكن  اوأ ددَر ددَو َأ د  دد ك ال َدَصددرك َأو  ىة دداَبةك إكال  َلَلم   ِ ددرة ال ددَماَواتك َواأَلر ضك َوَمددا َأم   ِ َووكأك َمي ددملة ال

ء  َ دكير    (ٚٚالنحل  ) َبَلا لةلأك َشي 
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  يع  َبصكا َدن  إكن  او َ اَك َ  إكال  َلنَدف ا  َواحك َ  َواَل بَدع ثةكة  (ٕٛلقماف  ) م ا َال قةكة
  مكدكني  َ َر ضك إكال   ك لكَتا ِ َماء َواأل  ُ  َماِكَدة   ك ال  (٘ٚ)النمل   َوَما مك

شػرحاً  "العلػم"  ةمػن الصػفات اإلذلي ػ الصػفةاآلفت الكرؽلة قد شرحت لنا ىذه  إف ىذه
و وأنواعػ  هلل معجزاًو والشك تيػث لػو اجتمػع علمػاء األرض كلهػم علػى بيػاف حقيقػة علػم 

بعشػػر معشػػار مػػا وكيفيػػة تعلقػػو بتلػػك ادلتعلقػػات علػػى اختالفهػػا دلػػا أمكػػن أف أيتػػوا ومتعلقاتػػوو 
 جاءت بو ىذه اآلفت الكرؽلات.

ة هبػذا الشػكل ادلعجػز الشػامل مػن أشػكاؿ القرآف اجمليد سػائر الصػفات اإلذلي ػلقد تناوؿ 
آف اجمليػػد وأسػػلوبو احلكػػيم التنػػاوؿ فليػػت علمػػاء التوحيػػد عرضػػوا لسػػائر قضػػافه وفقػػاً ذلػػدي القػػر 

إذف لػوفروا علػى األمػة نفػائس األوقػات واألعمػار الػيت فنيػت بػذلك اجلػدؿ الػذي ادلعجز ىػذاو 
وأدى هبػا إذل ذلػك الػويالتو و جر على األمة الفنت واالختالفات والصراعات وعوامػل التمػزؽ 

.  الدرؾ اذلابط الذي تًتدى فيو اليـو
ا ال ػلتاج الناس معو إذل سواهو دوف أف تثَت تلػك قد جاءت مبالبينات إف ىذه اآلفت 

سللػوؽ  علػم  هلل من علماء األمة قروانً طواالً ضلػو )ىػل األسئلة الفجة اليت شغلت جحافل 
وغػَت وىل ىو ذاتو أو غَتهو وىل ىو عػُت القػدرة أو مبػاين  ذلػاو وىػل ىػو عػرض أو جسػمه( 

الناس يف رلاؿ العقيدة أي مسوغ لو اكتفى  ذلك من أسئلة وتساؤالت دل يب  القرآف اجمليد ذلا
اختػػذوا القػػرآف مهجػػوراً شػػيءو و لكػػن الكثػػَتين جلػػأوا إذل كػػل شػػيء وأي وا عمػػا سػػواه؛ بػػوو وختل ػػ

 َتة وبلبلػػة.مػػا زاد النػػاس إال َحػػ "توحيددداأ وبقيدددن وللمدداأ وأصددول ايددُ"ه و ػػاغوا علمػػاً مسػػوّ 
ج ادللػػػػل والنحػػػػل األخػػػػرى بطريػػػػ  ويبػػػػدو أف مػػػػن بػػػػُت األسػػػػباب الػػػػيت دعػػػػتهم إذل ذلػػػػك حجػػػػا 

  .التفلسف وادلنط  شلا جعل الفطرة اإلؽلانية عرضة لالىنزاز أمػاـ سػهاـ احليػل العقليػة ادلكتسػبة
الشػػػػرؽ والغػػػػرب  كمػػػػا نلمػػػػح يف الواقػػػػع الػػػػذي تػػػػال مرحلػػػػة التلقػػػػي األوذل ابنفتاحػػػػو علػػػػى أمػػػػم

اسػػتمرت جػػب العجػػابو فقػػد دلػػا كتبػػوه يف ىػػذا اجملػػاؿ غلػػد العوادلسػػتعرض . ةبثقافػػاهتم ادلختلفػػ
ىػذا تلك األساليب اجلافػة ادلشػوبة ابدلنػاىج الكالميػة واألسػاليب ادلنطقيػة مسػيطرة حػىت أوائػل 

يف بنػاء الػيت اعتػمت جتديػداً حقيقيػاً القرف حُت كتب الشي  دمحم عبده كتابػو )رسػالة التوحيػد( 
رسػػالة التوحيػػد( قػػد أعػػادت ) نػػا ال نسػػتطيع أف نسػػلم لف  علػػم التوحيػػد وعرضػػوو ومػػع ذلػػك فإن  

التوحيػد كمػا جػاء القػرآف الكػرمي بػوو وإين انقػل لػك مػا أورده الشػي  األمر إذل نصابو وكرسػت 
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ابلػػذات ليكػػػوف ابإلمكػػاف مالحظػػة الفػػػروؽ اذلائلػػة بػػػُت  "العلدددَصددفة "اإلمػػاـ يف رسػػالتو عػػػن 
ة مي ػػػة علىػػػادؼ جػػػاء بقلػػػم شخصػػػي   إ ػػػالحيّ  القػػػرآف ذلػػػذه الصػػػفةو وعػػػرض جتديػػػديّ عػػػرض 
الػيت حفلػت ب تلك ادلصػطلحات وجفػاؼ تلػك العبػارات دةو ومع ذلك دل يسلم من تصل  رلدِّ 

 هبا كتاابت ادلتكلمُتو يقوؿ األستاذ اإلماـ 
ن تثبػت لػو تلػك الصػفةو أي دلػالعلم وشلا غلب لو  فة العلمو ويراد بو انكشاؼ شيء "

الػػيت تعػػد كمػػاالً يف الوجػػودو  ةمصػػدر ذلػػك االنكشػػاؼ منػػو؛ ألف العلػػم مػػن الصػػفات الوجودي ػػ
 وؽلكن أف تكوف للواجبو وكل ما كاف كذلك وجب أف يثبت لوو فواجب الوجود عادل.

مػن ىػو عػادلو العلم كماؿ يف ادلوجودات ادلمكنػةو ومػن ادلمكنػات  قاضية لف  مث البداىة 
لواجػػبو كمػػل مػػن ادلوجػػود اأفلػػو دل يكػػن الواجػػب عادلػػاً لكػػاف يف ادلوجػػودات ادلمكنػػة مػػا ىػػو 

 مث ىو واىب العلم يف عادل اإلمكافو وال يعقل أف مصدر العلم يفقده.وىو زلاؿ. 
ادلوجػوداتو من لواـز وجوده كما ترى فيعلو على العلـو علػو وجػوده عػن على الواجب 

علمػوو وإال تصػور العقػل فيكػوف زليطػاً بكػل مػا ؽلكػن  ور يف العلـو ما ىو أعلػى منػووفال يتص
 ا يكوف لوجود أكمل وىو زلاؿ.علماً أمشل وىو إظل

ما ىو الـز لوجود الواجػب يفػٌت بفنائػو ويبقػى ببقائػوو وعلػم الواجػب مػن لػواـز وجػودهو 
عػن اآلالت وجػوالت الفكػرو وأفاعيػل  غػٍتي  أبػديي  فال يفتقر إذل شيء مػا وراء ذاتػوو فهػو أزرلي 

مرافػػ  دلػػا انكشػػف  النظػػرو فيخػػالف علػػـو ادلمكنػػات ابلضػػرورة. مػػا يوجػػد مػػن ادلمكنػػات فهػػو
 بذلك العلم وإال دل يكن علماً.

مػػن أدلػػة  بػػوت العلػػم للواجػػب مػػا نشػػاىده يف نظػػاـ ادلمكنػػات مػػن اإلحكػػاـ واإلتقػػاف 
وجػػوده وبقائػػوو وذلػػك  ػػاىر ووضػػع كػػل شػػيء يف موضػػعوو وقػػرف كػػل شلكػػن مبػػا ػلتػػاج إليػػو يف 

هاو ىػػػذه الػػػروابط بػػػُت وسػػػفليِّ هػػػا النظػػػر شلػػػا يشػػػاىد يف األعيػػػافو كبَتىػػػا و ػػػغَتىاو علويِّ  جللػػػيّ 
حركاهتػػا علػػى قاعػػدة تكفػػل ذلػػا البقػػاء علػػى الوضػػع الكواكػػبو والنسػػب الثابتػػة بينهػػاو وتقػػدير 

مبػدار لػو خػرج عنػو الختػل نظػاـ عادلػو أو العػادل لسػرهو وغػَت الذي قدر ذلاو وإلزاـ كػل كوكػب 
 ."(ٔمة مدبره)فصل يف علـو اذليئة الفلكيةو كل ذلك يشهد بعلم  انعو وحكذلك شلا 

 اوعكاسات التوحيد بلا ِّمتلن جواومل ا يان:

                                                 
 ٕٗ-ٓٗراجع رسالة التوحيدو للشي  دمحم عبدهو ص -ٔ
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عقيػػػدة كمػػػا بػػػُت القػػػرآف حقائقػػػو عنػػػواف الػػػدين وجػػػوىرهو فػػػإذا كػػػاف الػػػدين إف التوحيػػػد  
وشػػػػريعة وسػػػػلوكاًو فػػػػإف التوحيػػػػد يف عػػػػرض القػػػػرآف لػػػػو يتضػػػػمن ذلػػػػك كلػػػػو ويسػػػػتلزمو ويقتضػػػػيو 

يعػػرض اإلؽلػػافو كمػػا لػػو كػػاف شػػجرة ويسػػتدعيو كمػػا رأينػػا. فقػػد رأينػػا كيػػف أف القػػرآف الكػػرمي 
اإلقػرار واالعػًتاؼ بشكل مباشػرو وجػذعها وسػاقها ابسقة جذرىا التوحيدو بكل ما يتصل بو 

 بذلك بكل وسائل اإلقرار واالعًتاؼ واإلعالف ادلالئمةو وأغصاهنا وذتارىا األعماؿ والسلوؾ.
وأقػواذلم ادلختلفػة  وبقطع النظر عن موقػف أىػل الكػالـ والفلسػفة واحلكمػة وفقهػاء اللغػة

والكلمػػات الػػيت اسػػتعملها الشػػارع قػػد قػػاـ يف ىػػذا ادلفهػػـو الشػػرعي وغػػَتهو فػػإف ادلصػػطلحات 
وضػػػػػػعها فيهػػػػػػاو وتضػػػػػػمينها يف تلػػػػػػك  الػػػػػػيت أراد  هلل بعمليػػػػػػة تفريػػػػػػ. وشػػػػػػحن ذلػػػػػػا ابدلعػػػػػػاين 
ة ختضػع لسػياقات لغػة الشػارع وطبيعتهػاو وتعػم عػن مػراده ادلصطلحاتو لتصبح مفػاىيم شػرعي  

 ة يف معانيهػػػا للمعػػػاين ينبغػػػي أف تكػػػوف األولوي ػػػ  رآوي دددة"ة حقيقدددة شدددربي  "و وحػػػُت تصػػػبح
ة الػػػػػػيت يتواضػػػػػػع عليهػػػػػػا أىػػػػػػل ة الػػػػػػيت نقلػػػػػػت عنهػػػػػػاو وال للوضػػػػػػعي  ةو ال اللغوي ػػػػػػالشػػػػػػرعي  القرآني ػػػػػػة 

اال ػػػطالحات فػػػالقرآف ىػػػو احلكػػػم يف حتديػػػد معػػػاين ادلفػػػاىيم وادلصػػػطلحات الػػػيت تػػػرد يف لغػػػة 
و حيػػث تعػػزز تلػػك لػػو نػػة لكيفي ػػات إتّبػػاع النػػيّب حلكػػيمو وكػػذلك السػػنة النبويػػة ادلبيِّ الشػػارع ا
يفسػر بعضػو  ولذلك كاف مػن خصػائ  ىػذا القػرآف البػارزة أنػوو هوراً؛  اً وتزيدىا جالءادلعاين 
 بعضاً.

لةدددو  منفصػػػالً عػػػن العمػػػل اإلؽلػػػافويف لغػػػة القػػػرآف قػػػل أف يػػػذكر  َُ آَمنةدددوا َوَبمك ا إكن  ال ددد كي
ددرة ال َبكي ددةك  َ  َايد  د َلَكددَم ىة َاتك أةو  لةد (ٚ)البينػة   الص دا ك َُ آَمنةددوا َوَبمك َ  إكن  ال دد كي َاتك َهةدد وا الص ددا ك

ددر   ددرة َّّم نةددون   َأج  َة  ملَ  يَدر اَتبةددوا  (ٛ)فصػػلت   َميد  و ك َوَرسةددولكوك  َُ آَمنةددوا ِبك نةددوَن ال دد كي مك َددا ال مة   إكّٕم 
َة الص ددااك ةونَ َوَجاَىددةو  دد َلَكددَم ىة َ   ك َسدددكيلك او ك أةو  ددهك ِك َ  َوأَوفة ددَواهكك م  ُ   (٘ٔ)احلجػػرات   ا َبَك َمدد

دَرىةَ َبكَ  َ  َأج  دِّكيَدند هة يكيَدن وة َحَيانأ طَيأكَدةأ َولََنج  ُ  فَدَلنةا  مك ُك َبمكَل َصا كأا مأكُ  ََلر  َأو  أةوَثا َوىةَو مة   د َِ ح 
َُ آَمنةددوا ( ٜٚ)النحػػل   ونَ َمدا َلداوةوا  يَدع َملةد در  * إكال  ال د كي  ِ داَن َلفكددي اة َِ و درك * إكن  ان ك َوال َعص 

لص ب ك  ا ِبك َ أك َوتَدَواَصو  ا ِبك   َاتك َوتَدَواَصو   (.ٖ-ٔ)العصر   َوَبمكلةوا الص ا ك
عم ؽلاف والعملو هبذا الشكل ادلعجز الدقي  بُت اإلوتستمر آفت الكتاب الكرمي تربط 

القػػػرآف كلهػػػا تيػػػث ال يسػػػتطيع ادلتػػػدبر آلفت الكتػػػاب الكػػػرمي أف يتصػػػور أف اإلؽلػػػاف أو سػػػور 
نعػػػػػزلُت ال مأف يكػػػػػوان بسػػػػػيطُت التوحيػػػػػد ؽلكػػػػػن أف يوجػػػػػدا منفصػػػػػلُت عػػػػػن العمػػػػػلو أو ؽلكػػػػػن 
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ؿ علػػػى مسػػػمى اإلؽلػػػافو أو ينعكسػػػاف علػػػى شػػػيءو وأنػػػو يكفػػػي اسػػػتقرارعلا يف القلػػػب للحصػػػو 
على ذلػكو إذ قػاؿ تعػاذل   لقب مؤمن أو موحدو ولذلك أقسم  على االتصاؼ بوو وزتل

دا ّّمأك د َ  َحَرجأ دهك ِك َة  الَ ّٗمَكددةوا   ك أَوفة   َ دنَدهة مكنةوَن َح  َ ّ٘مةَكأكمةوَك فكيَما َشَجَر بَديد  ا َفَل َورَبأكَم اَل يدة  
ددلكيمأا  ِ ددلأكمةوا  َت َِ ه فعػػل. فكيػػف يػػنعكس والتحكػػيم فعػػلو وتنفيػػذ(. ٘ٙ)النسػػاء   َ َضددي َ  َوية

 التوحيد على جوانب احلياة كلهاه
ذترهتػػػا األساسػػػية معرفػػػة وعمػػػلو وادلعرفػػػة إف )العقيػػػدة والتوحيػػػد يف موضػػػع القلػػػب منهػػػا( 

لتصػػرفات اإلنسػػاف ينطبػػع هبػػا سػػلوكو العملػػيو يف وموّجهػػات مسػػّددة الف ضػػوابط والعمػػل دتػػثِّ 
 جوانب احلياة كلها الفردية واألسرية والعامة.

ػلسػػػم القػػػرآف اجمليػػػد يف قضػػػية زفدة اإلؽلػػاف ونقصػػػانوو الػػػيت جعػػػل ادلتكلمػػػوف منهػػػا  وىنػػا
يف حتريرىػا واحلػوار فيهػا وحوذلػا آالؼ الصػفحات مػن كتػب علػم مسألة طويلػة الػذيلو أنفقػت 

َ  الكػػالـ. قػػاؿ تعػػاذل   ددواىة َ  تَدق  دد َ  ىةدددأه َوآاَتىة دد تَددَدو ا زَاَاىة َُ اى  دة َوَيِّكيدد( ٚٔ)دمحم   َوال دد كي
تَددَدو ا ىةدددأه َُ اى  مكنكنَي  (ٙٚ)مػػرمي   او ة ال دد كي َك ال مةدد   ددككيَنَة  ك  دةلةددو  ِ ددَو ال دد كي أَوددََِّل ال ىة

َر ضك وََلاَن او ة َبلكيمأا َحككيمأا ِ َماَواتك َواأل  َ  َووك ك جةنةواة ال )الفػتح   لكيَدِّ َاااةوا إكّٚمَاانأ م َع إكّٚمَاهنكك
ٗ )يَدة  آ َ  ىةدددأهفكتد  دد َ  َوزكا اَنىة ََ ( ٖٔ)الكهػف   َمنةددوا بكددَرِبأكك َُ أةوتةددوا ال ككتَددا َُ ال دد كي ددتَدي قك  ِ لكَي

َُ آَمنةددددوا إكّٚمَدددداانأ  َ   (ٖٔ)ادلػػػػد ر   َويَدددددِّ َااَا ال دددد كي دددد َ  إكّٚمَدددداانأ َوىة َُ آَمنةددددوا  فَدددددَِّاَاتد هة َْم ددددا ال دددد كي َف
رةونَ  تَدد شك  ِ  (.ٕٗٔ)التوبة   َي

واإلقػػرار  مفهػػـو متميػػز ومركػػبو يشػػمل ادلعرفػػة والتصػػدي  القلػػيبّ  القػػرآين  اف ولػػوال أف اإلؽلػػ
والعمػػل لنواعػػو دلػػا عػػد قػػابالً للػػزفدة والنقصػػافو يزيػػد ابلطاعػػاتو ويػػنق  ابدلعا ػػي  اللسػػاينّ 

وىػػػذا االرتبػػػاط الو يػػػ  بػػػُت التوحيػػػد والعمػػػل ىػػػو الػػػذي يعطػػػي التوحيػػػد ابعتبػػػاره وادلخالفػػػات. 
القدرة اذلائلػة وادلرونػة التامػة يف تقيػيم  "ةالقيَ العليا ا المة القرآوي  "نظومة يف مواسطة العقد 

الفعػػػل اإلنسػػػاين أفً كػػػاف تقييمػػػاً دقيقػػػاًو إذل جانػػػب القيمتػػػُت األخػػػريُت  التزكيػػػة والعمػػػرافو بػػػل 
مػػا تػػدرؾ منافاتػػو يسػػتطيع التوحيػػد منفػػرداً أف يػػنعكس علػػى ذلػػك بشػػكل دقيػػ و فمػػن األفعػػاؿ 

ومنها ما ال تدرؾ منافاتو للتوحيد  وابداىةو ومنها ما ػلتاج إذل النظر ليدرؾ ذلك فيهلتوحيد ل
 إال بنظر دقي  ال ؽلارسو إال القادروف على ذلك.
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 جتليات التوحيد
 جتليو بلا املعرفة:

والقػػوى ا ركػػة إف التوحيػػد مػػن أىػػم ا ركػػات ادلوضػػوعية ادلػػؤ رة يف اجتػػاه وإفػػراز الػػدواعي 
ديػػد مضػػموهنا وتفسػػَت الغػػامض وادلػػبهم منهػػاو واإلجابػػة عػػن أسػػئلة )مػػا ىػػوه( )أي للمعرفػػة وحت
وماذاه وكيفه ودلاذاه بل وحتديد ما ؽلكن التساؤؿ عنو وما ال ؽلكن أو ال ػلسن شيء ىوه( 
 السؤاؿ عنو.

يف تكػوين وبنػاء الرؤيػة الكليػة عػن الكػوف واحليػاة واإلنسػافو فالتوحيد ؽلثل حجر الزواية 
ويف الوقػت نفسػو ػلقػ  قػدرة  د يوضح حدود وأبعاد الدور اإلنساين يف الكوف واحليػاة. والتوحي

كبَتة على  ياغة ادلفاىيم الضرورية لبناء فاعلية اإلنسػافو وتشػكيل دافعيػة العمػراف والتسػامي 
 فيوو وإغلاد ادلنطلقات ادلعرفية والثقافية السليمة لدى اإلنساف.

عرفة اإلنسػانية مػا زالػت تتخػبط يف مواقفهػا مػن معظػم إف الفلسفات البشرية ومصادر ادل
القضاف األساسيةو مثػل حقيقػة اإلنسػاف ومكانتػو ودوره يف احليػاةو وعالقتػو ابلطبيعػةو وحقيقػة 
احلياةو وحقيقة ادلوتو والتاري و والصَتورةو والزمنو وعالقة اخلال  ابدلخلوؽو واحلػ  والباطػلو 

ة التوحيديػة فيهػا أىػم ادلعػايَت الػيت يػزف اإلنسػاف هبػا نشػاطو وغَتىا من األمور اليت تشػكل الرؤيػ
يقػػيم مػػوازين التفسػػَت والتقػػومي لكػػل مػػا حولػػوو ويبػػٍت علػػى أساسػػها النظػػري والعملػػيو وعليهػػا 

ة إذل منهج معريف سليم فإف و وؿ البشريعالقاتو ابلواقع االجتماعي جبوانبو ادلختلفة. ولذلك 
من نظاـ معريف كاملو أمػر يف غايػة األعليػة فإنػو تتصل وتنبث   افر معو ظلاذج معرفيةتعززه وتتض

األسػػػئلة الكليػػػة النهائيػػػة(و عػػػن )ؽلػػػنح اإلنسػػػاف القػػػدرة علػػػى إدراؾ وفهػػػم مػػػا حولػػػو واإلجابػػػة 
اآلفػػػاؽ ادلعرفيػػػة مثػػػل )التوحيػػػد(.  وتفسػػػَت سػػػائر مػػػا يعػػػرض لػػػو يف احليػػػاةو ويفػػػتح أمامػػػو سػػػائر

 ي  سائر تلك األمور وسواىا.فالتوحيد ىو ادلفتاح الذي يفتح مغال
لقد جتاذبت اإلنسػاف يف عصػور سلتلفػة نظػرفت معرفػة متنوعػةو توزعػت مواقػف البشػرية 
بينهاو وتنوعت وفقاً ذلا مواقفهم مػن ادلعرفػة وقضػافىا ومصػادرىاو وكيفيػة الو ػوؿ إليهػاو وآلػة 

العقػل ذىبػوا مػذاىب  ادلعرفة لدى اإلنسػافو أىػي العقػل أـ القلػب أـ الػنفسهو والقػائلوف لهنػا
سلتلفػػػة يف وحػػػدة العقػػػل اإلنسػػػاين وتعػػػددهو أو تعػػػدد مسػػػتوفتو إذل  العقػػػل اذليػػػوالينو والعقػػػل 
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( ٕ( والػػػػرازي)ٔسػػػػتفادو كمػػػػا ذىػػػػب إذل ذلػػػػك ابػػػػن سػػػػينا)ابدللكػػػػةو والعقػػػػل ابلفعػػػػلو والعقػػػػل ادل
خػػ  يف احلكمػػة متػػأ رين مبػػن مسػػاه الفخػػر الػػرازي يف كتابيػػو )ادلطالػػب العاليػػة( و)ادلل وغَتعلػػاو

 (.ٖوادلنط ( ابإلماـ أفالطوف)
أما التوحيد فيحصر مصػادر ادلعرفػة مبصػدرين ا نػُت ال اثلػث ذلمػا علػا  الػوحي والوجػودو 

تنباط وحدس وإدراؾو بل وتوليد ألبعاد أخرى يف الوقت سوالعقل بينهما وسيلة وأداة معرفة وا
ياتو ينحصػر مصػدر معرفتهػا ابلسػمع ذاتو. ويف الوقت نفسو يصنف التوحيد ادلعرفة إذل  مسع

ذل كسػػبيةو إوالنقػل؛ والبػػد مػن تلقيهػػا بطريػػ   ػحيحو وإذل جتريبيػػاتو وطبيعيػاتو ضػػرورية أو  
 غَت ذلك من تفا يل.

فػػال داعػػي ألف ينفػػ  اإلنسػػػاف والسػػمعيات ىػػي ادلصػػدر الوحيػػد لسػػائر األمػػػور الغيبيػػةو 
الدليل السمعي بػو لديػو شيء من عمره القصَت وجهده العقليو بعد  بوت  ا دود أيّ  النسيبّ 

من الدليل السمعي. أما مػا عػدا ذلػك مػن أنػواع وإؽلانو بوو إال يف تلقي تلك ادلعلومات كاملة 
ىنػػػا لػػػيس تػػػذكر معلومػػػات سػػػابقة الو ػػػوؿ إليهػػػا ابلػػػتعلم ومراكمػػػة ذلػػػك ابألقػػػالـ. و)الػػػتعلم( 

( ألف التوحيػد علمنػا ٗا ابجلسػم كمػا يػذىب إذل ذلػك أفالطػوف)أودعت يف النفس قبل اتصاذل
َة أننػػا ولػػدان ال نعلػػم شػػيئاً  دد َأا َوَجَعددَل َلكة َ  الَ تَدع َلمةددوَن َشدديد  ددُ بةتةددونك أةم َهدداتككة ددَرَجكةَ مأك َواوأة َأا 

كةرةونَ  َ  َتش  َع َواألَب َصاَر َواأَلف َكَدَن َلَعل كة ِ م  ىػو  أف مصدر العلم ( كما علمناٛٚ)النحل   ال 
َداء  هلل  ا  َ  َبَلا ال َمَلِكَكةك فَدَقاَل أَودكَةوينك َبَك َة  َبَرَعهة َاء لةل َها  ََ آَاَم اأَلا  َىد ةالء إكن   َوَبل 

َ  َصااك كنيَ   أو كسػيب أو عرفػاين إظلػا ىػو عطػاء  هلل (. وأف العلػم ضػروري ٖٔ)البقػرة   لةنتة

دُ ال عك  َوَمدا أةوتكيدتَة َك إكال  َ لكديلأ مأك ددَنكةَ ( ٘ٛاإلسػراء  ) ل د صك َ  لكتةا  د َعَة لَدةدوس  ل كة نَداهة َصدند  َوَبل م 
د َ  َشدالكرةونَ مأكدُ َبَ سك َ  فَدَهدل  أَوددتة دا( ٓٛ)األنبيػاء   كة ددُ ل ددةان  بكل مأ نَداهة مك الكهػػف  )  َوَبل م 
ٙ٘ )ددا َأك زكا ينك بكل مأ نسػػاف هبػػذا لػن يسػػتطيع الباطػػل (. وحػػُت يػؤمن اإلٗٔٔطػػو  ) َو ةدل ر 

ادلرتػػدي لبػػوس العلػػم أف يصػػل إذل عقلػػو أو قلبػػو فيخبتػػا لػػو عػػن طريػػ  العلػػمو فػػال رلػػاؿ للزيػػف 
والباطل واخلرافة والشػعوذةو ومػا ال دليػل عليػو وال برىػافو ودل ينػزؿ  هلل بػو سػلطاانً أف ػلتػل أي 

                                                 
 وما بعدىا. ٜٜٔو صراجع )يف النفس والعقل( د. زلمود قاسم -ٔ
 (.ٜٓٗ(و وفخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية )ٖٕٔ(و ولوامع البينات )ٜٛ/ٕٓالتفسَت الكبَت ) -ٕ
 (.ٙٓ٘( وفخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية )ٗٚ(و وادللخ  يف احلكمة وادلنط  )ب/ٕٛٙ/ٕادلطالب العالية ) -ٖ
 (.ٖ٘ٚوٖٙٚ/ٔ)على ما نقلو الرازي عنو يف ادلباحث ادلشرقية  -ٗ
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فالتوحيػد عا ػم لإلنسػاف اً وخرافػة؛ مػع كونػو ابطػالً وزيفػد وعقلو موقع يف ذىن اإلنساف ادلوحِّ 
ة والعلػػم مػػن ذلػػك ومػػن كػػل مػػا ال يغػػٍت مػػن احلػػ  شػػيئاً. وبػػذلك يػػرتبط اإلنسػػاف ابحلػػ  واحلقيقػػ

 .والمىاف وما يو ل إليها
مصػػدر كػػل علػػم وخػػَت ومعرفػػة  والتوحيػػد غلعػػل العلػػم وسػػيلة للتقػػوى واالرتبػػاط ابهلل 

 بكدَدااكهك  ُ د َدا َّٙم َشدا او َ مك يسػتطيع الغػرور ابدلعرفػة والعلػم أف  ( فػالٕٛء  ا)اإلسػر  ال عةَلَمداءإكّٕم 
ادلػػؤمن ادلوحػػد تلػػك ادلقالػػة الفػػاجرة يسػػتورل علػػى قلػػب ادلوحػػد أو عقلػػو أو كليهمػػاو فمػػا يقػػوؿ 

بكندكي  َ َا أةوتكيتةوة َبَلا بكل  ََ  ( بػل يقػوؿ دائمػاً ٛٚ)القصػ     إكّٕم   َدالةوا  سةدد َااَوَم الَ بكل د
تَدنَددا إكو دد لَنَددا َة إكال  َمددا َبل م  َككددي َة ا   لك يو ػػل التوحيػػد علػػم (و وبػػذٕٖالبقػػرة  ) َم أَوددَ  ال َعلكددي

بػػل يفػػتح أمامػػو آفاقػػاً وحػػدهو ومػػا ىػػو متػػداوؿ فيػػوو كلهػػا ال يف حاضػػره  نسػػانيةاإلنسػػاف ابإل
ـ إليػػػػو مػػػػن علػػػػو  البشػػػػر ليجعػػػػل كػػػػل مػػػػا تو ػػػػلت البشػػػػريةشلتػػػػدة يف ادلاضػػػػي إذل عهػػػػد آدـ أيب 

ادلسػػتقبلو ويف الوقػػت نفسػػو يفػػتح أمامػػو آفػػاؽ ومعػارؼو ودونتػػو لقالمهػػا إراثً لػػو فيػػو نصػػيبو 
فلسػػفية ابلنهػػافت الػيت يشػعر هبػا اآلخػػروفو فيتوقفػوف عنػد هنػافت ليطػل عليهػا دوف إحسػاس 

زلػػددة موعلػػة ؽلكػػن أف تػػؤدي إذل توقػػف حركػػة العلػػمو واحليلولػػة دوف انطالقػػو ادلسػػتمر كمػػا يف 
 ( والنهافت.End) فلسفات

وينفػػع النػػػاس فػػال رلػػاؿ لتسػػػخَت  لػػػن يسػػخر العلػػم إال فيمػػػا يرضػػيو كمػػا أف ادلوحػػد 
العلػػم لبنػػاء أسػػلحة الػػدمار الشػػامل أو غػػَت الشػػاملو وال رلػػاؿ لتسػػخَت العلػػم ومنجزاتػػو إلفسػػاد 

خيانػػػة احليػػػاةو وإعػػػالء شػػػأف الفسػػػاد واإلمث فيهػػػاو وتػػػدمَت البيئػػػة واإلنسػػػاف واحليػػػاة واألحيػػػاء و 
واجػػػب االسػػػتخالؼ ومهػػػاـ العمػػػراف. والعلػػػم وادلعرفػػػة عنػػػد ادلوحػػػد يقتضػػػياف العمػػػل الصػػػاحلو 

 (.ٔفادلوحد يستعيذ ابهلل من علم ال ينفع)
لإلنسػاف ادلػنهج العلمػيو والنظػاـ ادلعػريفو وػلػدد لػو كػل  يبػُتوالتوحيد قبل ذلػك وبعػده 

واترؼلها وتصنيفهاو وانتهػاء بو ػائف دلعرفة ما يتعل  ابدلعرفةو بدءاً ابدلنهج والنموذجو وفلسفة ا
واحلقيقػػػة والعػػػادل والزمػػػاف العلػػػم وادلعرفػػػة يف حيػػػاة اإلنسػػػاف واجملتمػػػع فهػػػو نظػػػرة عامػػػة إذل الواقػػػع 

لػػذلك اسػػتطاع التوحيػػد أف ؽلػػنح )العمػػراف والتمػػدف( اإلسػػالمي  (وٕوادلكػػاف والتػػاري  البشػػري)
                                                 

و ٔو ط٘ٔراجػػع مقدمػػة الشػػي  عبػػد اجلبػػار الرفػػاعي لكتػػاب الشػػهيد دمحم ابقػػر الصػػدر )مػػوجز يف أ ػػوؿ الػػدين( ص -ٔ
 ىػ.ٚٔٗٔ

 راجع أطلس احلضارة اإلسالميةو إمساعيل الفاروقيو الفصل الرابع. -ٕ
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ة السػػابقة والالحقػػةو وجعلػػت مػػن مكػػوانت عػػن سػػائر احلضػػارات اإلنسػػانيىويػػة خا ػػة ميزهتػػا 
 مة الوسط أو القطب أو خَت أمة(.والتمدف كياانً قائماً يسمى )األالعمراف 

لقػػد اسػػتطاع التوحيػػد أف ػلسػػم ذلػػك اجلػػدؿ الػػذي دترغػػت البشػػرية فيػػو وال تػػزاؿو حػػوؿ 
لتخبط مصػدراً يزاؿ ىذا احقيقة العادل وحقيقة اخلال و والو وؿ إذل طبيعة العالقة بينهماو وال 

بػػػُت  مػػػن الشػػػر وادلصػػػائب والصػػػراعات واحلػػػروبو ونظػػػرات االسػػػتعالء والدونيػػػة َتومنبعػػػاً لكثػػػ
ترى ذوابف العادل البدعّي الشعوب. فاذلندوسية وبعض االجتاىات الغنو ية ادلتدرعة ابلتصوؼ 

وىػمو وال وجػود عداىا ة اليت تعد احلقيقة الوحيدة يف الوجودو وكل ما واحتاده يف احلقيقة اإلذلي  
يف الطبيعػة  اإلذلػيّ ُت فقد كانوا يػذىبوف إذل فكػرة ذوابف الوجػود لوو وأما قدامى ادلصريِّ  حقيقيي 

والعادل فاإللو عندىم يتجلى يف الفرعوفو ويف األهنار اليت جتلػب اخلصػب واحليػاةو ويف الشػمس 
 اليت تعطي احلرارة والضياءو ويف العشب األخضر الطالع يف األرض.

اإلغري  والروماف فمع اشًتاكهم مع الفراعنػة يف أ ػل ذلػك ادلعتقػدو لكػنهم يػذىبوف  أما
ؽلكػن أف يوضػع فػوؽ الطبيعػةو إذل أف أي شخ  عظيم أو مظهر من مظاىر الطبيعة يتعػا م 

فهو متصل يف حقيقتػو منفصػل مػن وأف يضفي عليها مسات التأليو دوف انفصاؿ عن الطبيعةو 
 حيث امتيازه.

الػػذي كػػاف دلسػػيحية بػػذلك الػػًتاث اإلغريقػػي والرومػػاين فتجاىلػػت التوحيػػد اوقػػد أت ػػرت 
فكرة جتسد الرب يف ادلسيحو مث تقبلت فكرة أتليو ادلسػيح جوىر رسالة السيد ادلسيحو وقبلت 

 (.ٔنفسو)
ا والفراعنة والنصارى يف ىذا اجملاؿو لكنهػواليهودية وإف كانت أقل اضطراابً من اإلغري  

كتابػػػة التػػػوراة بعػػػد أف ضػػػاعت التػػػوراة السػػػابقة وسػػػائر الػػػًتاث   ي وإعػػػادة عػػػزرابعػػػد السػػػيب البػػػابل
اث و ػٍت ة مػن تػر البابلي ػ "امشددگدلددگملامدة "اليهودي ادلدوف ضمت إذل توراة عزرا كل ما يف 

ياة وادلوت وسواىا. فلم تعد ختتلػف عػن الػرؤى حلنساف والكوف واورؤى مضطربة حوؿ  هلل واإل
  (.ٕالو نية األخرى)

                                                 
 ادلرجع الساب . -ٔ
 راجع ملحمة )كلكام (. -ٕ
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ةو قػػد ة ادلسػػيحي  ادلعا ػػرة تػػدعى تضػػارة اجلػػودو كرسػػتياف اليهودي ػػوحضػػارة أوراب وأمريكػػا 
ادلػػػريضو وعلقػػػت هبػػػا مشػػػكالتو وتغلغلػػػت فيهػػػا أمراضػػػوو ودل  ور ػػػت كػػػل ذلػػػك الػػػًتاث الػػػو ٍتّ 

وإف قػاؿ ادلتفلسػفوف  وضػارو هبػا مػن أتستطع الفلسفة أف تغػٍت عنهػا شػيئاً أو حتررىػا شلػا علػ  
يقػػةو لكػػنهم بعػػد تػػث يف دروهبػػا غػػَت قليػػلو أدركػػوا قة أقصػػر الطػػرؽ للو ػػوؿ إذل احلإف الفلسػػف

ؼلفوا خيبة أملهم فيها فهذا )وؿ ديورانت( الفيلسوؼ األمريكػي ادلشػهور قصورىا ونقصها ودل 
 ػػػػاحب كتػػػػاب )قصػػػػة احلضػػػػارة( )ومبػػػػاىج الفلسػػػػفة أو قصػػػػور الفلسػػػػفة( يقػػػػوؿ يف كتابػػػػو  –

 األخَت )مباىج الفلسفة( 
ه ومػا مػواده األوذل وقوانينػوه مػا ادلػادة يف  لػوومػا  ػورتو وىيك ما طبيعة العادله مػا مادتػو"

كيفها الباطنو ويف وجودىػا الغػامضه أىػو علػى الػدواـ متميػز عػن ادلػادة وذو سػلطاف عليهػاو 
وعبػػد ذلػػاه أيكػػوف كػػال العػػادلُت  اخلػػارجي الػػذي ندركػػو ابحلػػسو أـ ىػػو أحػػد مشػػتقات ادلػػادة 

ة أو يف انيكيػػة أو حتميػػةه أـ ذتػػة يف ادلػػادميكذي ضلسػػو يف الشػػعورو عرضػػة لقػػوانُت والبػػاطٍت الػػ
العقػػلو أو يف كليهمػػا عنصػػر مػػن االتفػػاؽ والتلقائيػػة واحلريػػة ىػػذه أسػػئلة يسػػأذلا قلػػة مػػن النػػاسو 
وغليػػب عنهػػا رتيػػع النػػاس وىػػي منػػابع فلسػػفاتنا األخػػَتةو الػػيت غلػػب أف يعتمػػد عليهػػا يف هنايػػة 

آخػػػرو يف نظػػاـ متماسػػػك مػػػن الفكػػػر. إننػػػا نػػؤ ر معرفػػػة اإلجػػػاابت عػػػن ىػػػذه  األمػػر كػػػل شػػػيء
 األسئلة عن امتالؾ سائر خَتات األرض.

الفلسػفة ػلتػاج يف يف احلاؿ إلخفاؽ ال منػاص منػو؛ ألف ىػذا البػاب مػن ولنسلم أنفسنا 
بػل ألنػو  ة كاملة ومناسػبة ابلرفضػيات والفلػك والطبيعػة والكيميػاء وعلػم احليػاةوإتقانو إذل معرف

مػػن ادلعقػػوؿ أف تتوقػػع مػػن اجلػػزء أف يفهػػم الكػػل. فهػػذه النظػػرة الكليػػة سػػتبعد عػػن فكػػران لػػيس 
بقليل من التواضع وشيء من األمانةو لنتأكػد رتيع الفخاخ وادلفاتن. ويكفي أف أنخذ أنفسنا 

احلسػػػية إدراكهػػػاو مػػػن أف احليػػػاة والعػػػادل يف غايػػػة التعقيػػػد والدقػػػةو تيػػػث يصػػػعب علػػػى عقولنػػػا 
ة مػػية العلالسػػخرية واألسػػف عنػػد اآللػػ وأكػػم الظػػن أف أكثػػر نظرفتنػػا تبجػػيالً قػػد يكػػوف موضػػع

كثػػر بكػػل شػػيء. فكػػل مػػا نسػػتطيع أف نفعلػػو ىػػو أف نفخػػر ابكتشػػاؼ مهػػاوي جهلنػػا! وكلمػػا  
عػن غػوامض جديػدةو وشػكوؾ جديػدة  تكشػفت معرفتناو ألف كل خطػوة نتقػدمها علمنا قل

ويتحػػػػدى  ،لكػػػػًتوف واأللكػػػػًتوف عػػػػن الكوانتػػػػـوإلعػػػػن ا والػػػػذرة وفػػػػاجلزئ تكشػػػػف عػػػػن الػػػػذرة
الكوانتػـو سػائر مقوالتنػا وقوانينػا وينطػوي عليهػا. والتعلػيم جتديػد يف العقائػد وتقػدـ يف الشػػك. 
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وآالتنا كمػا نػرى مرتبطػة ابلشػك وحواسػنا ابلعقػلو ومػن خػالؿ ىػذا الضػباب غلػب علينػا ضلػن 
  (.ٔ)"غب على ادلاء أف نفهم البحرالزُ 

العقددددن "ػبػػػر اإلنسػػػاف وكػػػمفءه جعلػػػو ػلػػػاوؿ حػػػل أو معاجلػػػة مػػػا مسػػػاه األقػػػدموف إف غػػرو 
و ليصػنع عػادل غيبػو بنفسػو فػال ػلتػاج إذل إلػو "ةاألسدَلة النهاِيأد"و ويسػميو ادلعا ػروف "الكبه

خارج ذاتوو وكوف لو القدرة أف يقتحم عادل غيبو ادلصنوع مػىت شػاء وكيػف شػاءو ومػع أنػو كػاف 
يبػػة والفشػػل إال إذا أسػػعفو الػػوحيو لكنػػو دل يتوقػػف عػػن ا اولػػةو مػػرة بطريػػ  يػػؤوب دائمػػاً ابخل

الفلسػػفة وأخػػرى بطريػػ  العلػػمو وأخػػرى بطػػرؽ اخلرافػػة والشػػعوذةو ورغػػم فشػػلو ادلتكػػرر إال أنػػو دل 
مػور يف غايػة األعليػة أيستسلمو ودل يدرؾ أف ما يفعلو ال طائل حتتو؛ ألنػو زلاولػة للكشػف عػن 

ات ووسائل مناسبةو أو لدوات غػَت مناسػبة ال تصػلح الرتيػاد ىػذه اآلفػاؽ واخلطورة بدوف أدو 
الو ػػوؿ إليهػػا  فضػػالً عػػن الكشػػف عنهػػا. إف قضػػاف الغيػػب ادلطلػػ  ال يسػػتطيع العقػػل النسػػيب  

و فهػو الػذي أحػاط بكػل بوسائلوو والبد من تلقػي حقائقهػا مػن اخلػال  هبا لدواتو واإلدلاـ 
 يظهر على غيبو أحداً إال من ارتضى من رسوؿ.والشهادةو ال شيء علماًو وىو عادل الغيب 

شػػري والفلسػػفة الغػػريب معػػذوراً يف جلوئػػو إذل العقػػل اإلنسػػاين والعلػػم البقػػد يكػػوف ادلفكػػر 
قػػد يكػػوف لػػو احلػػ  أف يشػػرد ويهػػرب ويتمػػرد هػػو قػػد عػػاّ مػػن الكنيسػػة مػػا عػػاّو و اآلدميػػةو ف

الكنيسػة الػيت ارتبطػت هنضػتو هبروبػو منهػػاو  الػذي ؼلشػى أف يػػرده إذلويػرفض ادلصػدر السػمعي 
ىػؤالء  وما خػرج مػن الظلمػات الػيت وضػعتو فيهػا إذل التنػوير إال ابلتمػرد عليهػاو ولكػن مػا عػذر

يلبسػػػوا إؽلػػػاهنم بظلػػػمو أو يفضػػػلوا التيػػػو علػػػى اذلػػػدىو نقيػػػةو أف  ءادلسػػػلمُت وقػػػد جػػػاءهتم بيضػػػا
 والعمى على اإلبصاره 

ة ودىػػػػػاء شػػػػػيطانيُت عػػػػػن )التصػػػػػورات اجلاىلي ػػػػػيتحػػػػػدث خببػػػػػث ( ىاكسػػػػػكي)وجوليػػػػػاف 
ادلسػػتندة إذل اجلهػػل واخلرافػػة( ويػػوازف بينهػػا وبػػُت العلػػمو ليبػػُت أف تلػػك التصػػورات الػػيت يسػػميها 

 ػفة اخلرافػة علػى  ي( بػدىاء شػيطاينّ كيف زمػن العلػم ويعمػم )ىاكسػا خببث دينية ال حاجة ذلػ
كلػػو فيفػػرد يف كتابػػو )اإلنسػػاف يف العػػادل   الػػدين كلػػو؛ لػػيعلن ضػػرورة االسػػتغناء ابلعلػػم عػػن الػػدين

 (ٕ )كمسألة موضوعية( جاء فيوبعنواف )الدين  فصالً ديث( احل

                                                 
 .ٕٙؤٙو الطبعة العربيةو صراجع قصة احلضارةو وؿ ديورانت -ٔ
 اإلنساف يف العادل احلديثو تررتة حسن خطاب. -ٕ
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ذلا ادلمكن يف اضوءاً على األزمة احلالية يف الدينو وعلى حىل يستطيع العلم أف يلقي "
 هلل أدى كػل ادلستقبله واحلالة اخلا ة اليت تواجو الدين يف ادلدنية الغربية ىي  أف االعتقػاد يف 

ما يستطيع من فائدةو وليس يف وسعو أف يفعل أكثر من ذلك. واإلنساف خل  القوى اخلارقة 
مث يف ليلقػػي عليهػػا عػػبء مػػا ال يسػػتطيع فهمػػوو فاعتقػػد اإلنسػػاف البػػدائي يف السػػحرو للطبيعػػة 

احػػػدو األرواح الشخصػػػيةو مث انتقػػػل مػػػن األرواح إذل آذلػػػة كثػػػَتةو ومػػػن اآلذلػػػة الكثػػػَتة إذل إلػػػو و 
من يف ىػػذا التطػػور ىػػي مرحلػػة اآلذلػػةو يانتهػػى التطػػور وادلرحلػػة اخلا ػػة الػػيت هتػػوبعبػػارة بسػػيطة 

ة وفروضاً انفعة تساعد على ي  الت ضرور ة ختيّ ا من حضارتنا الغربي  ولقد كانت اآلذلة يف عصر م  
 احلياة.

كػػي يكػػوف ل ذلػػة مراحػػل التطػػورو ول ّدأة أو مفيػػدة إال يف ليسػػت ضػػروري  اآلذلػػة  إال أف  
رث العػادل اخلػارجي غػَت مفهومػةو قيمة عند اإلنسافو البد من  ال ة أشياء  غلب أف تبقي كػوا

ا تيػػث قسػػوة احليػػاة العامػػة وعجزىػػال ؽلكػػن منعهػػا حػػىت تكػػوف مزعجػػة للغايػػةو أو أف تكػػوف وأ
احليػاة  وال تسػتطيع–وعندئذ يسػتطيع اإللػو مكاف حتسُت العادل. ػلوالف دوف تصدي  أف يف اإل

يجػػػب أف يظػػػل االعتقػػػاد يف فاحلػػػاؿ.  حمػػػن الوسػػػائل مػػػا يلػػػـز إل ػػػالأف يهيػػػ   -االجتماعيػػػة
ولػػػػو يف  ػػػػورة مهذبػػػػة. وغلػػػػب أف يكػػػػوف اإلنسػػػػاف يف حالػػػػة عقليػػػػة غػػػػَت السػػػػحر سػػػػارفً حػػػػىت 

شػػعورية كأهنػػا  الال  القػػوى الالشػػعورية لضػػمَته الشػػعوري وقػػواه حػػىت يسػػتطيع تشػػخيمتقدمػػةو 
 .كائنات بعيدة عنو
و وادلنطػػ  وعلػػم الػػنفس إذل طػػور أ ػػبح فيػػو اإللػػو فرضػػاً عػػدمي ولقػػد أو ػػلنا  تقػػدـ العلػػـو

 الفائػػدةو وطردتػػو العلػػـو الطبيعيػػة مػػن عقولنػػا حػػىت اختفػػى كحػػاكم مػػدبر للكػػوفو وأ ػػبح رلػػرد
زفدة ادلعرفػػػة إذل إدراؾ أف السػػػحر عقيػػػدة )أوؿ سػػػبب( أو أساسػػػاً عامػػػاً غامضػػػاً. ولقػػػد أدت 

 تقػػػدميع الكػػػوارث ال يتحقػػػ  إال ابلعلػػػمو وأف الطقػػػوس الدينيػػػة الػػػيت تصػػػحب ابطلػػػةو وأف منػػػ
القرابُت و الة االستغفار عدؽلة ادلعػٌتو وأف حتليػل العقػل البشػري ومػا كشػفو عػن قدراتػو علػى 

 و ال داعػػػيرسػػػم اخلطػػػط وإشػػػباع الرغبػػػات ومػػػا كشػػػفو عػػػن العقػػػل البػػػاطن والكبػػػتو غلعػػػل أن ػػػ
ةو وأنو لػيس مػن العلػم يف شػيء أف ننسػب ة خارجي  ذل قوة روحي  لف االضلراؼ يرجع إلالعتقاد 

 .اىػ "التوفي  يف األعماؿ إذل ىداية من  هلل
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كيػػػػف يهػػػػاجم العلػػػػمو يف معػػػػرض   الفيلسػػػػوؼ األمريكػػػػي لنػػػػر ونعػػػػود إذل )وؿ ديورانػػػػت(
الػػػػػدفاع عػػػػػن ختبطػػػػػات الفلسػػػػػفةو وعػػػػػدـ اسػػػػػتقرارىا علػػػػػى رأي يف اترؼلهػػػػػا الطويػػػػػلو وتعػػػػػارض 

 ناقضها فيقوؿ مناىجها وت
ألنا أف نقرر  أف الفلسػفة تنػاقض نفسػها ابسػتمرارو مػع تتػابع مػذاىبهاو وأف الفالسػفة "

رتيعاً خاضعوف لثػورة جنػوف قتػل األخػوةه فػال يهػدأ ذلػم ابؿ حػىت ػلطمػوا كػل منػافس يطالػب 
بو ىذه ابرتقاء عرش احلقيقة. وكيف غلد اإلنساف ادلشغوؿ ابحلياة من فسحة الوقت ما يفسر 

 و ما يهدئ بو ىذه احلربهادلتناقضات العلميةو أ
كنػػػػػت أغشػػػػػى وأان  ػػػػػغَت رلػػػػػالس األطبػػػػػاء جتربتػػػػػو  ) يفانظػػػػػر إذل عمػػػػػر اخليػػػػػاـ يقػػػػػوؿ 

والفقهػػاءو ومسعػػت مػػنهم منػػا رات حػػوؿ الطػػب والفقػػوو فلػػم أ فػػر بنتيجػػة عػػن حقيقػػة األمػػرو 
للخيػػاؿ ولعلػػو دل  أخػػرج مػػن البػػاب الػػذي أدخػػل منػػو( وأكػػم الظػػن أف اخليػػاـ كػػاف غلػػنحوكنػػت 

لػػو عنػػد ابب هػػم إال إذا كػػاف قػػد تػػرؾ عقلػػو مػػع نعؼلػػرج مػػن البػػاب نفسػػو الػػذي دخػػل منػػوو الل
 ادلسجد كما يفعل ادلسلم الورع.

  ولست جتد أحداً يغشى  حبة الفالسفة دوف أف يغَت عقلوو ويوسع نظرتو فيما ؼلت
دة مشػػػوبة ابلشػػػكو للجمػػػاؿ دؿ إؽلػػػاف طفولػػػة عمػػػر إذل عبػػػاآبالؼ ادلسػػػائل احليويػػػة. فمػػػاذا تػػػ

 ات اخلياـ ىذه العظمةهواخلمره أليست الفلسفة ىي اليت تضيف إذل رابعي  
فليدرس أحدان اتري  العلمو وسوؼ يكشف فيو من التغَتات العجيبة ما غلعل تذبػذب 

 الفلسفة بُت اليمُت والشماؿ يتبدد يف غمار سعة وعم  إرتاع األساس واتفاؽ كلمتو.
يد ذىبػت نظريتنػا ادلشػهورة؛ ىػل يؤيػدىا علػم الفلػك احلػديث أو يسػخر وإذل أي صلم بع

ينشػػتُت وغػػَته الكػػوف لػػب أق نيػػوتن العظػػيم حػػُت ُتمػػن وجههػػا ادلغػػَته وأيػػن ذىبػػت قػػوانو منهػػا 
ه وأين مكاف نظرية عدـ فنػاء ادلػادة  وبقػاء الطاقػة رأساً على عقب مبذىب النسبية غَت ادلفهـو

  العلميػػػة؛ لػػػَتاليػػػـو وىػػػو أعظػػػم مؤلػػػف للمراجػػػع  ُتقليػػػدس ادلسػػػكيف الفيػػػزفء ادلعا ػػػرةه وأيػػػن أ
تسػب أىػػوائهمو ويبتػدعوف ال متناىيػػاتو ويثبتػػوف كيػف يصػػوغ الرفضػيوف لنػػا أبعػاداً جديػػدة 

 أف اخلط ادلستقيم ىو أطوؿ مسافة بُت نقطتُتهيف الفيزيقا والسياسة كذلك 
العلػمه وأيػن لوار ػة( الػيت كانػت إلػو وأين علم األجنة لَتى أف )البيئة الناشئة( حتل زلل )ا

)جرغلوري( و)منجل( اآلف ليشهدا انصراؼ علماء الورا ة عن )وحدة الصفات( أصلػد أنفسػنا 
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وقد عدان مرة أخرى أكثر من قػرف إذل ادلاضػي نعػان  رقبػة زرافػة )المػارؾ(ه ومػاذا نصػنع اليػـو 
أي عػادل نفسػاين مػن  حػُت ال يسػتطيعوابختبارات )ستانلي ىػوؿ(  Wundiمبعمل األستاذ 
ُت أف يكتػػب  ػػحيفة واحػػدة يف علػػم الػػنفس احلػػديثو دوف أف يلقػػي مبخلفػػات أتبػػاع السػػلوكيّ 

 أسالفو يف اذلواءه
ادلصػػريُت كشػػفاً اليػػـو حيػػث يضػػع كػػل عػػادل يف اتريػػ  قػػدماء وأيػػن علػػم التػػاري  احلػػديث 
ؼ السػنُته وحػُت  ؼلتلف عن كشوؼ غَته إال ببضػعة آالابألسرات وتوارؼلها على ىواهو وال

كػل وحيث غلهل )فريػزر(  يسخر علماء األجناس البشرية من )تيلور( و)سًتمارؾ( و)سبنسر( 
 شيء عن )الدين البدائي( ألنو قد رحل إذل العادل اآلخر.

فماذا أ اب علومناه ىل فقػدت فجػأة قداسػتها ومػا فيهػا مػن حقػائ  أزليػةه أؽلكػن أف 
إنسػػػانيةه أدل يعػػػد ىنػػػاؾ يقػػػُتو أو اسػػػتقرار يف  تكػػػوف )قػػػوانُت الطبيعػػػة( ليسػػػت سػػػوى فػػػروض

 "!! اىػ.العلمه
وؼللػط بينػو و ف الذين يسخر منا ديورانتو ويتهجم على ديننا ىاكسليادلسلمو أما ضلن 

ونػدرؾ والبدائية وا رفةو فنعرؼ ماذا أ ػاب العلػـو وادلعػارؼ اإلنسػانيةو وبُت األدفف اخلرافية 
ت عػػن دت منهػػا يػػـو أف انفصػػلت عػػن )التوحيػػد( وبعػػأف أخطػػر اإل ػػاابت حػػد ت ذلػػا وانلػػ

فجفػت منابعهػا وتضػاءلت فلسػفتها وبػرزت أزمػات  وىػو  هلل مصدرىا األساسي واألخَتو 
فلػم تغػن منهجهاو وتناقضت مع نفسهاو وبػدأت متتاليػات أزماهتػا ابلػموز والظهػور والتػداوؿ. 

 عنها فلسفة ديورانت وال علم ىاكسلي شيئاً.
لمُت وابلػػػػرغم مػػػػن أف موقعنػػػػا احلػػػػارل مػػػػن العلػػػػم ىػػػػو موقػػػػع ادلسػػػػتهلك ال إننػػػػا ضلػػػػن ادلسػػػػ

الشريك الفاعلو ورغم ختلفنػاو نسػتطيع ابلتوحيػد وابلرؤيػة الكليػة اإلسػالمية و)منهجيػة القػرآف 
ادلعرفية( أف نعػاض أزمػة العلػمو وأزمػة ادلػنهجو ونقػـو بتنقيػة الفلسػفةو وذلػك بفػك االرتبػاط بػُت 

ة لشػػكاذلا ادلختلفػػةو وإعػػادة الوضػػعي  ة واإلحػػاالت الفلسػػفي   البشػػريّ  يّ ضػػار احل اإلصلػػاز العلمػػيّ 
و يقػـو علػى وال الىػويتّ  غَت وضعيّ  قرآينّ  تو يف العلـو ضمن ان م منهجي ومعريف توحيديّ 

)اجلمػػع بػػُت القػػراءتُت( وفهػػم التما ػػل بػػُت قػػوانُت العلػػـو الطبيعيػػة وقػػوانُت الوجػػود الػػيت قامػػت 
 يا احلاكمة لشريعتناو وقيمنا العليا والقيم ادلتفرعة عنها.على ادلقا د العل
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ونعيػػد  ػػياغتها  ونعطيهػػا امتػػدادىا الكػػوين، ويػػةا ددو  ةم الوضػػعيوبػػذلك ننفػػي عػػن العلػػ
يعيػػد اإلنسػػاف فهػػم ة يف الوجػود واحلركػػة. وبػػذلك ة اإلذلي ػػضػمن بعػػدىا الكػػوينو ادلتضػػمن للغائي ػػ

يشػًتكوف رتيعػاً يف الػذين ُت و فهماً مغايراً لفهم أولئػك ادلػاديّ ة نفسهامدلوالت القوانُت الطبيعي  
ة ادلعا رةو اليت حددت للوجود وحركتو منهجاً قائمػاً علػى االنطالؽ من فلسفة العلـو الطبيعي  

الػذي أنكرتػو أو  الغيػيبّ  و ومبعزؿ عػن البعػد اإلذلػيّ وحدعلا ة بُت اإلنساف والطبيعةعالقة تفاعلي  
 فهاجت وماجت واضطربت وحادت عن الطري . جتاىلتو دتاماًو

تتعػػػػدى ميػػػػداهناو إف فلسػػػػفة العلػػػػـو الطبيعيػػػػة والعلػػػػـو الطبيعيػػػػة نفسػػػػها ال ؽلكػػػػن ذلػػػػا أف 
للكػوف واحليػاة واإلنسػافو وتتجاوز حدودىا لتقدـ تصوراً ورؤية كلية للوجود أو تفسَتاً شػامالً 

ودل تعاملهمػا مػع الكػوف بعػد وجػودهو وعادلي الغيب والشػهادةو ففلسػفة العلػم والعلػم ذاتػو بػدأ 
ّ  تشػػهد كيفي ػػ  ذلمػػا الو ػػوؿ إذل فهػػم وتفسػػَت )حقيقػػة ة وجػػودهو ودل تسػػهم بػػذلك الوجػػودو فػػأ

 الوجود( بل وما وراء الوجوده
كػل أولئػك إف فلسفة العلـو الطبيعيةو والعلـو الطبيعية كافةو وادلنهج العلمػي والتجػرييبو  

فضػالً عمػا وراء تلػك ة الوجػودو وال مػع حقيقتػوو دو ال مع ماىيّ إظلا يتعاملوف مع  واىر الوجو 
يقػػػة؛ وتقريػػػر ذلػػك والوقػػػوؼ عنػػػده ال يعػػٍت نفيػػػاً للعلػػػمو أو انتقا ػػاً مػػػن قيمتػػػو أو قادلاىيػػة واحل
دلا قدمو للبشرية؛ بل يعٍت معرفة تدوده وأبعاده وإمكاانتػوو وقػدرات أدواتػوو ورلاالتػو. جتاىاًل 

مػػػع )عػػػادل الغيػػػب ادلطلػػػ ( أو الكشػػػف عنػػػو وتسػػػخَتهو فػػػذلك فػػػوؽ مػػػل فػػػالعلم دل يوجػػػو للتعا
طاقتوو وخروج بو عػن ادلػنهج السػليم لفهػم مػا يهػم البشػرية فهمػو مػن حقػائ  الوجػود ومػا وراء 
مػن الوجودو وعادل الغيب ىو )الوحي( بطرقو الغيبية اليت قررىػا العلػيم اخلبػَت الػذي يػؤيت عبػاده 

اجػاهتم يف القيػاـ تػ  األمانػة ومهمػة االسػتخالؼو ويعيػنهم العلم مػا يصػلح ويسػتجيب الحتي
دتَدة ىَن  على بلوغ وجودىم وخلقهم. اَن لََيت ةَدا * َأن ر آهة اس  َِ و ( ومػا ٚ-ٙ)العلػ    إكن  ان ك

كالعلم وادلعرفة مػن غػَت إؽلػاف. وإذا  يبعث يف اإلنساف الشعور ابالستغناء مث الطغياف  من شيء 
اإلنسػػاف قػػد أدى بػػو إذل كػػل مػػا نػػرى مػػن طغيػػاف وجتػػم  ي آاته  هلل كػػاف العلػػم القليػػل الػػذ

فمػػػا ابلػػػك لػػػو أف اإلنسػػػاف أويت علػػػم ودتػػػرد وتػػػدمَت للبيئػػػة وادلػػػواردو وإىػػػالؾ للحػػػرث والنسػػػلو 
 الغيب وحقائ  الوجوده
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لقد أعاد اإلنساف تفسَت العلمو وبنػاء مفهومػوو فصػار العلػم وادلعرفػة )كػل معلػـو خضػع 
و التعريػػػف الػػذي اختػػػاره اليونسػػكو وعممػػػو علػػى سػػػكاف ىػػبػػػة( وىػػذا التعريػػػف والتجر  حػػسِّ لل

األرضو ليكػػوف التعريػػف العػػادلي للعلػػم وللمعرفػػةو وليلقػػي كػػل مػػا عػػدا ذلػػك يف سػػلة اخلرافػػةو 
اكتشػف اإلنسػاف الطاقػة أدرؾ شػيئاً مػن ليسًتيح اإلنساف من النظر فيو أو النظػر إليػوو وحػُت 

تعطيػػػو تفسػػػَتاً  أفال تسػػػتطيع الػػػيت سػػػع عشػػػر يف النظػػػر إذل ادلػػػادة ضػػػاللو القػػػدمي يف القػػػرف التا
وىػػذا مػػن عجيػػب  -بػل إف الطاقػػة نفسػػها كموجػات  دقيقػاً أو غػػَت دقيػػ  لكثػَت مػػن الظػػواىر.

خػػػرى للمػػػادة فحقػػػل األ ػػػر اإلعالمػػػي أو مػػػا دل تعػػػد فقػػػط ىػػػي الصػػػورة األ -اكتشػػػافات العلػػػم 
ار ىػو الصػورة األخػرى للطاقػة شلػا يثبػت أف ؽلكن أف نسميو على طريقػة القػدماء اللوغػوس  ػ

أو منطػػػوؽ فلعػػػل لفػػػظ )كػػػن( ىػػػو نقطػػػة ات األ ػػػل األو رل تنبثػػػ  عػػػن فكػػػرة أو كلمػػػة إحػػػدا ي  
 األ ل أو منشأىا.

و ولػذلك دل يعػرض إف العقل البشري دل يؤىل للتحرؾ يف عادل الغيبو وعادل األمػر اإلذلػيّ 
لػو تػرؾ األمػر لعقلػو  لوو فعلمػو األمسػاء كلهػاو إذ  هلل آدـ لذلك االختبار الذي عرض ادلالئكة

لكػػػاف أعجػػػز مػػػن ادلالئكػػػة يف ذلػػػك. نعػػػم أف العقػػػل البشػػػري مطالػػػب ابالسػػػتماع إذل الرسػػػلو 
الواحػػد األحػػدو والنظػػر فيمػػا أيتػػوف بػػوو وتػػدبر معجػػزاهتم للو ػػوؿ إذل اإلؽلػػافو فػػإذا آمػػن ابهلل 

تفا ػػيل اإلؽلػػاف وأركانػػوو ومقومػػات  وقبػػل مػػن الرسػػوؿ مػػا جػػاء بػػو فػػإف عليػػو بعػػد ذلػػك تلقػػي
الرؤيػػة الكليػػة ودعائمهػػا مػػن ادلصػػدر اإلذلػػي الصػػادؽ مػػن غػػَت مقػػررات مسػػبقةو أو تعػػديالت 

 وأتويالت وتشبيهات وتعطيالت الحقة.
إف التجربة اإلبراىيمية تمز ظلوذجاً حياً ىادفً للبشريةو فالعقػل اإلبراىيمػي قػد و ػل إذل 

وألوىيتػو وربوبيتػوو   ػفاتو ووحدانيتػوو لكػن  لوجػود  هلل  جهيدتصور إرتارل بعد جهد 
وإدراؾ ذلك كلو على التفصيل دل يتأت إلبراىيم إال بعد تلقيو الوحيو ودل يصل إذل اليقػُت يف 
تدبَت اخلل  مبجرد النظر لدلة اخلل  والعناية والرعايػةو بػل و ػل إذل ذلػك بعػد التلقػي عػن  هلل 

.  
ا مسػػػػت ال يسػػػػتطيع أف يتو ػػػػل ألكثػػػػر شلػػػػا تو ػػػػل إليػػػػو ذلػػػػك إف إدراؾ الفلسػػػػفة مهمػػػػ

األعرايب الذي قاؿ "البعرة تدؿ على البعَتو واأل ر يػدؿ علػى ادلسػَتو مسػاء ذات أبػراجو وأرض 
فهػذا النػوع مػػن اإلدراؾ اإلرتػارل لػدى األعػػرايب يم اخلبػػَته" لػذات فجػاجو أفػال يػػدالف علػى الع
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يصػػل إذل مثلػػو بوسػػاطة النظػػر العقلػػي الفلسػػفي؛ ليقػػرر للفيلسػػوؼ أف لأللوىيػػة والربوبيػػة ؽلكػػن 
ظريػػة أمػػا ن يف هنايػػة األمػػر ضػػرورة وجػػود )واجػػب الوجػػود( أو )علػػة العلػػل( أو )السػػبب األوؿ(

ة" ونظرية "ادلصادفة" فقد يبػدواف يف هنايػة األمػر تطويقػاً دلعػٌت "ادلبػدأ البشػري" الػذي يّ "الالسبب
بػػػت الالزمػػػة للحيػػػاة كثابػػػت "بالنػػػك" واجلاذبيػػػة لثوااسػػػتطاع مػػػن خاللػػػو علمػػػاء كبػػػار تعليػػػل ا

والضوء وغَتىا شلا لو نق  أو زاد بقدر بسيط جداً عما ىو عليو النتفػت إمكانيػة احليػاة وال 
ولكػن ال ؽلكػن لػو نعتقد أف ىذه الثوابت قد  ادفت قيمتها اعتباطاً لتصنع احليػاة واألحيػاء. 

اخللػػػ  خبػػػالقهمو و ػػػفات  الكمػػػاؿ الػػػيت  عريػػػفوتايػػػة ادلرسػػػلُتو دأف يصػػػل بكػػػل أدواتػػػو إذل ى
طريقػاً وؿ العقل البشري أف يسلك أال تلي  جبالؿ ذاتوو وحيثما يتصف هباو وانتفاء أية  فة 

جػػاء ابخلػػبط والتخلػػيط الػػذي دل يسػػتقم قػػط يف  -طريػػ  التلقػػي عػػن الرسػػل–غػػَت ىػػذا الطريػػ  
الو نيػػة الػػيت اضلرفػػت عمػػا  يػػاتيف اخلػػبط والتخلػػيط تلػػك اجلاىل الفكػػر البشػػري. يسػػتوياتريػػ  

واإلضػػػافات الػػػيت  جػػػاء بػػػو الرسػػػلو واجلاىليػػػات الالىوتيػػػة الػػػيت أدخلػػػت علػػػى األ ػػػل الػػػرابين
ا ػػطنعها العقػػل البشػػريو وفػػ  مقوالتػػو الذاتيػػةو أو اقتبسػػها مػػن الفلسػػفةو وىػػي مػػن مقػػوالت 

و أضػػاؼ إليهػػا اسػػتقل الفكػػر البشػػري بصػػنعهاو أأ ػػاًل. وادلفػػاىيم الفلسػػفية الػػيت ىػػذا العقػػل 
 أت رات من الدفانت السماوية وسواىا.

وحيثمػػا نظػػر اإلنسػػاف يف ىػػذه التصػػورات طالعتػػو نتػػف مػػن ىنػػا ونتػػف مػػن ىنػػاؾ. رؤيػػة 
نػاف ىػذه التصػوراتو واحدةو حقائ   غَتة متنػا رة يف   انقصة دائماًو تلتقط الصورة من زاوية

 دة.وف عاىي )احلقيقة( كما أييت هبا ادلرسل ولكنها ليست
الغربيػة يف وىذا ىو وؿ ديورانت يعود مرة أخرى للتفريػ  بػُت اإللػو كمػا تصػوره الفلسػفة 

عهده. وينفي اإللو كما يصوره الالىوت النصراين أو الغريب بصفة عامةو فيقوؿ  "وأخَتاً فإهنا 
إلػو )الفلسفة( تتعل  ابهللو ولسػنا نعػٌت إلػو الالىػوتُت الػذي يتصػورونو خػارج عػادل الطبيعػةو بػل 

الفالسفة. وىو قانوف العادل وىيكلوو وحياتو ومشيئتوو فلو كاف ذتة عقل يدبر ىذا الكوف فػإف 
مع االحًتاـ. فإذا دل يكن ذتػة  –يف التفكَت  –الفلسفة تود أف تعرفو وتدرؾ كنهو حىت تسايره 

عقػػػل مػػػدبرو فإهنػػػا تػػػود أف تعػػػرؼ ذلػػػك أيضػػػاً حػػػىت تواجهػػػو بغػػػَت خػػػوؼ "قتػػػل اإلنسػػػاف مػػػا 
 "!!أكفره
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وراء شػقاء اإلنسػاف ادلعا ػر تقػف أحيػاانً وإذا كانت األفهاـ الفلسفية والرؤى الالىوتيػة 
وهتديػػده ادلسػػتمر ابلػػدمارو فػػإف )التوحيػػد القػػرآين( وحػػده ىػػو البلسػػم الشػػايف ألمػػراض البشػػرية 

تلػك داخلػو فلسػفتو اخلا ػة الػيت ؽلإف التوحيػد القػرآين  اليت تعي  اليـو على شػفا جػرؼ ىػار.
ل منو رىاانً على احلقيقػة اخلالصػة. وىػي حقيقػة جتػد موضػعها يف مػدى أوسػع وأكثػر علػواً جتع

مػن أمػداء األىػػواء والظنػوف الػيت ال ختلػػو منهػا مهمػػا حاولػت طروحػات فلسػػفية إنسػانية تػػراىن 
 على يوتوبيات مراوغة.

 التوحيد وتفِا العامل: 
قلػػي اإلنسػػػاينو الػػذي دل يتداركػػػو الرؤيػػة الفلسػػفية ادلنفصػػػلة عػػن الػػػوحيو أو النظػػر العإف 
َت للعػػادل؛ أمػػا )التوحيػػد ابلػػوحي ال ؽلكػػن أف تكػػوف منطلقػػاً سػػليماً إلعطػػاء تفسػػ لطػػف  هلل 

القػػػػرآين( فإنػػػػو رؤيػػػػة كليػػػػة ونظػػػػرة عامػػػػة إذل الواقػػػػع واحلقيقػػػػة والعػػػػادل والزمػػػػاف وادلكػػػػاف والتػػػػاري  
رلموعػػة مػػن ادلبػػادئ الػػيت يسػػهل البشػػريو لػػذلك فإنػػو يقػػدـ تفسػػَتاً سػػهالً ميسػػراً قائمػػاً علػػى 

 إدراكها من سائر أنواع البشر مهما اختلفت مستوفهتم وطاقاهتم اإلدراكية.
الزوجية أو الثنائية يف كل شيء عدا  هلل الواحػد األحػدو فعلػى الزوجيػة أو الثنائيػة يعتمػد  

  دا  هلل  كل شيء من عادل اخلل  واألشياء يف وجوده وظلوه وتطوره وبقائو. ما يف الوجود عػ
عػػػادل خلػػػ و خلقػػػو  هلل أحسػػػن اخلػػػالقُتو دل ؼللػػػ  مػػػن غػػػَت شػػػيءو ودل ؼللػػػ  نفسػػػو وبقػػػاءهو ودل 
توجػػػده طبيعػػػةو بػػػل خلقػػػو اخلػػػالؽ العلػػػيم ادلتعػػػارل ادلتجػػػاوزو ادلنػػػزه عػػػن مشػػػاهبة ادلخلػػػوقُتو أو 
دة االتصاؼ بصفاهتاو أو احللوؿ فيهاو أو االحتاد بشػيء منهػا. ولػذلك بػدأت الشػهادة  شػها

أال إلػػو إال  هلل )ابلسػػلب( ألف ادلنفػػي متكثػػرو وادلثبػػت واحػػد فقػػطو ولػػذلك كػػاف السػػلب عػػن 
 الصمد. دادلتكثر الذي ال ػلصى مقدماً إل بات األلوىية للواحد األحد الفر 

إف أزمة )احلضارة ادلعا رة( الػيت حتولػت لسػوء حػظ البشػرية إذل حضػارة عادليػة تػتلخ  
 يف 

 ه يف ذاتو ويف  فاتو وألوىيتو وربوبيتو.ضالذلا عن  هلل وتوحيد -ٔ
الالىػػػوت بشػػػقيو اليهػػػودي ا ػػػرؼ التائػػػو ادلثقػػػل ابلػػػًتاث الػػػو ٍت البػػػابلي والػػػًتاث  -ٕ

ا رؼو والنصراين ادلثقل بو نية اإلغري  والروماف وحتريفات ا رفُت. دل يعد قػادراً 
و علػػػى فعػػػل شػػػيء غػػػَت الو ػػػائف الرخيصػػػة الػػػيت حػػػددىا لػػػو النمػػػوذج العلمػػػاين
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فالكنيسة والنادي يف ىذا النموذج شيء واحػدو كػل منهمػا يلعػب دوراًو ويقػدـ 
 خدمة للجمهور.

إف احلضارة ادلعا رة تكاد تدمر كل ادلعابد  معابد الالىوتو ومعابػد الفلسػفةو  -ٖ
ومعابػػد العلػػمو ومعابػػد ادلػػنهجو فػػإف مػػن تبلػػ. احلػػَتة منػػو ادلبلػػ. الػػذي أشػػران إذل 

اجملهػػػوؿ ابلنسػػػبة لػػػو أرحػػػم بكثػػػَت مػػػن تلػػػك ادلعرفػػػة ظلػػػاذج منػػػوو يصػػػبح ادلػػػوت و 
ة نيويػػػػورؾ أو  ػػػػالناقصػػػػة ادلًتاقصػػػػة أمامػػػػوو مثػػػػل شاشػػػػة أسػػػػعار األسػػػػهم يف بور 

اةو ويتحػػػػػوؿ آنػػػػػذاؾ إذل إنسػػػػػاف مػػػػػدمر غَتىػػػػػا. ويفقػػػػػد اإلحسػػػػػاس بطعػػػػػم احليػػػػػ
إف سػػػرفف عػػػدوى الشػػػعور ابالغػػػًتاب كمنػػػاط ومغػػػًتب عػػػن عادلػػػو وذاتػػػو معػػػاً. 

د اآلاثر الرىيبػػػة خلػػػواء احلضػػػارة ادلعا ػػػرة مػػػن أىػػػم القػػػيم لوجػػػود الػػػذات ىػػػو أحػػػ
حهػػػػا الفاعليػػػػة واإلظلػػػػاء. فػػػػاالغًتاب ىنػػػػا ىػػػػو )ابتالعيػػػػة( ألمكػػػػاانت نالكفيلػػػػة مب

التفػػت ح والعطػػاء وادلشػػاركة، والشػػعور ابلرضػػا والسػػعادة يف توالػػد ىػػذه اإلمكػػاانت 
 وتو يفها.

النجػاح والتفػوؽو وىػي تػرى إف احلضارة ادلعا رة بدأت تفقد شعورىا ابإلصلاز و 
نفسػػها عػػاجزة عػػن اجلػػواب عػػن كػػل ذلػػك الكػػم اذلائػػل مػػن تسػػاؤالت ديورانػػت 
وىاكسلي ومفكري احلدا ة وما بعد احلدا ػةو وعػاجزة كػذلك عػن تفسػَت آالؼ 

زة عػن اجلػواب َتىاو وعػاجالظواىر اليت عجزت الفلسفة والعلم الغربياف عن تفس
أ ػػَتت بعػػد جيػػل ىاكسػػلي وديورانػػت. إف عػػن آالؼ التسػػاؤالت اإلضػػافية الػػيت 

وال معجػزة غػَت القػرآف ؽلكػن أف تنقػذ  ىذا العجز ادلدمر يف حاجة إذل )معجزة(
البشرية وحضارهتا وعمراهنا وإنساهنا من نتيجة  ارت معروفة لدى علماء ىػذه 

 احلضارة وينتظروهنا بسلبية دوهنا سلبية اجلمي.
لبشػػرية وإصلازىػػا وؽلنعهػػا مػػن العػػودة إذل إف القػػرآف وحػػده القػػادر علػػى أف ػلمػػي ا -ٗ

نقطػػة الصػػفر أو البدايػػة أو اجلاىليػػة األوذلو وذلػػك لػػو أ ػػاخت البشػػرية السػػمع 
م آفتػػوو وتعلمػػت منػػو ذلػػذا القػػرآفو وأ ػػغت إليػػوو وتعلمػػت )التوحيػػد( مػػن زلكػػ

 علم(.أكم( و ) هلل منهج ) هلل أ
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لقػرآف ليػدي أمػة جاىلػة لكن مشػكلة البشػرية األخػرى أو أزمتهػا اإلضػافية أف ا -٘
تعػػػي  حالػػػة )االسػػػًتخاء احلضػػػاري( وىػػػي حالػػػة خطػػػَتة أشػػػبو تالػػػة الطفيلػػػي 
العػػػاجز ادلسػػػًتخي الػػػذي يعػػػي  علػػػى مػػػا عنػػػد اآلخػػػرين وال يبػػػارل. فهػػػي أمػػػة ال 
  تعػػاين األزمػػة وال تشػػعرهبا لتخلفهػػاو وابلتػػارل فهػػي ال تػػدرؾ أزمتهػػا وال أف العػػادل

الشامل ألزمة العادل ادلعا رو والعادل الغػريب ادلػدرؾ  يف أزمةو وأف بيدىا احلل كلو
قػًتاب مػن القػرآف؛ ألنػو نظػر إليػو ـ علػى نفسػو االالذي يعاين منها حػرّ لألزمةو و 

ومػػا ينطػػوي عليػػو مػػن أزمػػاتو إضػػافة إذل أنػػو نظػػر مػػن خػػالؿ نظػػره إذل الىوتػػوو 
الػػذي  إليػػو نظػػرة أخػػرى مػػن خػػالؿ حالػػة البالىػػة والػػبالدة واالسػػًتخاء احلضػػاري

يعيشػػػو ادلسػػػلموفو فظػػػن أف القػػػرآف مسػػػؤوؿ عػػػن حػػػالتهم تلػػػك؛ ودل يسػػػتطع أف 
 يدرؾ أف ىجرىم للقرآف ىو ادلسؤوؿ عما ىم فيو من ترد.

وبعد فلعلنا استطعنا فيما مضى أف نبُت انعكاس التوحيد على ادلعرفػة مػن أوجػو عديػدة 
و وينبػو إذل النمػوذج ادلعػريف حيث ػلدد التوحيد مبنتهى الدقة مصادر ادلعرفػةو ويوضػح منهجهػا

الذي يربط التوحيػد بػُت العلػم والعمػلو وبػُت العلػم والتقػوىو وبػُت العلػم والقػيم. كػذلك أشػران 
إذل كيفيػػػػة زتايػػػػة )التوحيػػػػد( للمػػػػنهج العلمػػػػي. وبينػػػػا كيػػػػف حسػػػػم التوحيػػػػد القضػػػػاف ادلتعلقػػػػة 

الكليػػػة( ونبهنػػػا إذل أف  ابحلقػػػائ  الكػػػمىو مثػػػل حقيقػػػة اخلػػػال  واخللػػػ  والعػػػادل ليحقػػػ  )الرؤيػػػة
التوحيػد وادلعرفػة التوحيديػة علػا اللػذاف منحػا العمػراف اإلسػالمي ىويتػو اإلسػالمية اخلا ػة علػى 
سائر ادلستوفت تيث دل يستطع أي عمراف آخر أف ينافس العمراف اإلسالمي فيما حققػو يف 

    سائر ادلستوفت خا ة اإلنسانية منها.
ننػػا ارتػػبط مبػػدى انعكػػاس التوحيػػد عليػػو ارتفاعػػاً واطلفاضػػاً. كمػػا أشػػران إذل أف أتلػػ  عمرا

وأف فًتات العمراف احلقيقي إظلا دتت يف فًتات دتكػن التوحيػد فيهػا مػن القلػوب والعقػوؿ ونظػم 
احلياة. كما أف فًتات الًتاجػع يف اتريػ  ىػذه األمػة ارتبطػت بفػًتات خبػت فيهػا أنػوار التوحيػد 

 انب حياة األمة.فضعفت فيها جتلياتو على سلتلف جو 
واقتبسنا بعض أقواؿ ادلؤرخُت ذلػا وفالسػفتها وشػيئاً مػن  ةمث عرجنا على احلضارة ادلعا ر 

تقييمػػػاهتم جلوانػػػب معرفيػػػة ىامػػػة مػػػن جوانبهػػػا ادلختلفػػػةو وخػػػوفهم الشػػػديد علػػػى مصػػػَت ىػػػذه 
احلضػػػارة وبعػػػض أزماهتػػػا الػػػيت سػػػتكوف ذلػػػا آاثر مػػػدمرة علػػػى مسػػػتوى عػػػادلي. وبينػػػا أف )الرؤيػػػة 
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التوحيديػػػة القرآنيػػػة( وحػػػدىا القػػػادرة علػػػى إنقاذىػػػا مػػػن ادلصػػػَت ادلفجػػػع الػػػذي ينتظرىػػػا وينتظػػػر 
اإلنسػػانية معهػػا إذا دل تكتشػػف القػػرآف اجمليػػد يف وقػػت مناسػػب يسػػمح إبنقاذىػػا بػػوو ووضػػعها 

   على الطري  مرة أخرى.
 .حيد على نظم احلياة على اختالفهاوجاء اآلف دور احلديث على جتليات التو 

                  ليات التوحيد   الناام الِياسي:جت
قػػد أوضػػحنا فيمػػا مػػر أف التوحيػػد ىػػو البػػاين لتصػػور اإلنسػػاف للوجػػودو وادلؤسػػس لنظػػرة 
اإلنسػػاف ورؤيتػػو الكليػػة. وادلبػػُت لسػػائر احلقػػائ  الكػػمى الػػيت يتشػػكل وفقػػاً ذلػػا ادلنػػاخ الفكػػري 

اإلنسػانية بشػقيها العقلػي والنفسػيو وذلػك يعػٍت لثقافة األمػة. والبيئػة الفكريػة لبنػاء الشخصػية 
الػػػيت تقػػػـو عليهػػػا )علػػػـو األمػػػة  أف علػػى سػػػالمة التوحيػػػد تتأسػػػس سػػػالمة األسػػػس وادلنطلقػػػات

ومعارفهػػا وفنوهنػػا( فالسياسػػة واالقتصػػاد واالجتمػػاع واحلقػػوؽ تػػرتبط كلهػػا ارتباطػػاً و يقػػاً ابلرؤيػػة 
اة وخالقهػػا كلهػػاو فػػإذا بػػدا واضػػحاً انعكػػاس الكليػػة لألمػػة ونظرهتػػا إذل الكػػوف واإلنسػػاف واحليػػ

ىػػػذه الرؤيػػػة علػػػى علػػػـو األمػػػة الػػػيت تقػػػـو نظمهػػػا وتسػػػتند عليهػػػاو فػػػذلك ىػػػو األمػػػر الطبيعػػػي 
والنتيجة اليت ال ينبغي أف تتخلفو وإذا دل ػلدث ذلػكو فػذلك يعػٍت أف ىنػاؾ خلػالً أو خطػأ 

رؼليػاً ات يف ل اجلػدؿ الػذي دارإف كػ ؿ دوف بروز ذلك الػًتابط يف واقػع احليػاة.اما ىو الذي ح
قػػة بػػُت )اإلؽلػػاف والعمػػل( وأخػػذ يف العصػػور األخػػَتة أشػػكاالً سلتلفػػةو إظلػػا دار ذلػػك حػػوؿ العال

مػػن أجػػل إقنػػاع ادلػػؤمنُت أف كػػاف إؽلػػاهنم بعػػدـ ضػػرورة الػػربط بػػُت )اإلؽلػػاف والعمػػل (. وكػػذلك 
ال يزيػػػد وال يػػػنق و وجػػػدؿ  زلػػػاوالت حصػػػر اإلؽلػػػاف ابلقناعػػػة العقليػػػة والتصػػػدي  القلػػػيبو وأنػػػو

تقاؽو يف ضلو الظػادل والعػادؿ ومػا يتصػل هبػذه  حوؿ  دؽ ادلشت  على ما منو االشاأل وليُت
األمػػػور كػػػاف وال يػػػزاؿ تعبػػػَتاً عػػػن كػػػوامن سياسػػػية كانػػػت حتػػػاوؿ التعبػػػَت عػػػن نفسػػػها لشػػػكاؿ 

 سلتلفةو وضلن أحوج ما نكوف إذل جتاوز ذلك والتشبث ابلتوحيد القرآين.
لسياسػيةو وأسسػت ا ليعلقػوا عليػو أخطػاءىم واضلرافػاهتمسس األمويوف عقيدة اجلم لقد أ

ة السياسػػية ذلػػم عقيػػدة نفػػي القػػدرو وأولػػت آفتو ووضػػعت أحاديػػثو بعػػض فصػػائل ادلعارضػػ
جتاىػػات فػػرؽ وفضػػائل النػػواحي والبلػػداف وااللينتصػػر كػػل فريػػ  دلػػا أسػػسو وشػػاعت أحاديػػث ال

ذلػػػػك جػػػػاء علػػػػى خػػػػالؼ مقتضػػػػيات التوحيػػػػد القػػػػرآينو  والشػػػػعوب والقبائػػػػل واألفػػػػرادو وكػػػػل
فالتوحيد القرآين يتدخل تدخالً مباشراً بكل ما لو  لة ابلسلوؾ السياسي لألفراد وللجماعة؛ 
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بػػػل ال نبػػػال. لػػػو قلنػػػا  إف العقيػػػدة الدينيػػػة أو ادلشػػػاعر الدينيػػػة ىػػػي ادلػػػؤ ر األسػػػاس يف حتديػػػد 
شلارسػة حريتػو يف   يػتمكن الفػرد فيهػا مػنخصائ  السلوؾ السياسيو وخا ػة يف البلػداف الػيت

االختيػػار السياسػػيو ويكفػػي ابلنسػػبة لنػػا ضلػػن ادلسػػلمُت للتػػدليل علػػى مػػا تقػػدـ إدراج مباحػػث 
 )اإلمامة( يف أ وؿ الدينو حيث تبحث أمور العقيدة.

وال نعٍت بضرورة انعكاس التوحيد على النظاـ السياسي حتويل النظاـ السياسي إذل جزء 
أو من الدين بصفة عامةو بل نريد بذلك أف تلتـز األمة حكامػاً وزلكػومُت ابلقػيم  من العقيدة

وادلقا ػػػػد اإلسػػػػالمية العليػػػػا احلاكمػػػػة )التوحيػػػػدو التزكيػػػػةو العمػػػػراف(. وسػػػػائر مسػػػػتوفت القػػػػيم 
ادةو ابلعهػػد اإلذلػػيو والقيػػاـ مبهػػاـ العبػػ ءاألخػػرى ادلرتبطػػة هبػػا كالعػػدؿ وادلسػػاواة واحلريػػةو والوفػػا

ةو واالبػػػػتالءو وحتريػػػػر العبػػػػاد مػػػػن عبػػػػادة أىػػػػوائهم وشػػػػهواهتم خالؼو وأداء حػػػػ  األمانػػػػواالسػػػػت
 ومسػػػػتذليهم مػػػػن الطغػػػػاةو ومسػػػػاعدهتم علػػػػى شلارسػػػػة حػػػػريتهم يف عبػػػػادة  هلل خػػػػالقهم ورازقهػػػػم

وىػذا الػػذي ػلققػو التوحيػد يف قلػػوب ادلػؤمنُت أو مػا يسػػمى  وىػاديهمو واختبػار مػا يػػدينوف بػو.
 عقػػػػػوذلم وشلارسػػػػػاهتم اليوميػػػػػة يتحػػػػػوؿ إذل رشػػػػػد رتػػػػػاعي يزكػػػػػي األداء ابجلماعػػػػػة السياسػػػػػية ويف

اجلماعي السياسي ويكرس العالقات اخلَتة بُت اجلماعة السياسيةو وغلعلهػا قائمػة علػى ادلػودة 
والػػًتاحمو ورعايػػة احلقػػوؽ وأداء الواجبػػات؛ ويوحػػد بػػُت أبنػػاء اجلماعػػةو أو يؤلػػف بػػُت قلوهبػػا؛ 

الرؤيةو ووحدة ادلشاعرو وابلتارل وحدة ادلواقػفو ووحػدة اذلػدؼ ألف التوحيد يؤدي إذل وحدة 
ية وإذل الوالء للمؤمنُتو والػماء مػن أعػداء  هلل وأعػدائهمو وىػذه ىػي الػدعائم الكػمى الػيت اوالغ

  تقـو علي أساس منها أو من بدائل مقاربة أية رتاعة سياسية متماسكة. 
علػػى اختيػػار اتـ وتشػػاورو دلعرفػػة األ ػػلح  إف البيعػػة للخليفػػة عقػػد بػػُت األمػػة وبينػػو يقػػـو

 ـواألرشد واألقدر على حتمل ادلسؤولية وشلارسة ادلهاـو واخلليفة وأجهزة حكومتو مسؤولوف أما
وحتقيػػػ  ضػػػرورفهتا وحاجياهتػػػا وحتسػػػينياهتاو وفقػػػاً  األمػػػة عػػػن زتايػػػة ـومسػػػؤولوف أمػػػا   هلل 

 أحد.للشريعة اليت ال حتايب أحداًو وال دتيز أحداً على 
منظومة القػيم فيػوو وشػيوع الػوعي علػى تلػك القػيم بػُت سػائر  واإلسالـ من خالؿ ترابط

فصػػائل األمػػة؛ لعػػدـ وجػػود فا ػػل بػػُت مػػا ىػػو ديػػٍت ودنيػػوي غلعػػل رقابػػة األمػػة رقابػػة حقيقيػػةو 
دوف حاجة ماسة إذل إغلػاد أجهػزة للتوعيػة السياسػيةو كمػا أف التوحيػد ػلػرر اجلميػع مػن سػائر 

و وغلعػػػل إبػػػداء النصػػػيحة عنػػػد  هػػػور أي اضلػػػراؼ واجبػػػا علػػػى اجلميػػػع ال يسػػػع عوامػػػل اخلػػػوؼ
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أحػػػداً السػػػكوت عليػػػو أو اختػػػاذ موقػػػف سػػػليب حػػػىت تسػػػتقيم األمػػػور وتعػػػود القػػػيم إذل مواقعهػػػا 
  الفاعلة ادلؤ رةو ويلـز احلاكم بكل ما ابيعتو األمة عليو. 

سػػػلمُت ميػػػداانً واسػػػػعاً ولقائػػػل أف يقػػػوؿ  إذا كػػػاف األمػػػر كػػػذلك فلمػػػػاذا كانػػػت بػػػالد ادل
لتحكم الدكتاتوريُت قدؽلاً وحديثاًه ودلاذا دل يؤ ر إؽلػاهنم وعقيػدهتم يف نظمهػم السياسػيةه ودلػاذا 
تكػػوف الشػػعوب ادلسػػلمة أكثػػر شػػعوب العػػادل إنتاجػػاً للػػنظم الشػػمولية الظادلػػةو وأكثػػر شػػػعوب 

لسػجناء الػرأيو ومنتهكػي  األرض تصديراً لالجئُت السياسػُته ودلػاذا أغلقػت األرقػاـ القياسػية
حقػػػوؽ اإلنسػػػافو ومصػػػادري احلػػػرفت كلهػػػا علػػػيهم تيػػػث دل يعػػػد بعػػػد سػػػقوط الشػػػيوعية بلػػػد 
واحػد ينػػافس أف مػػن البلػػداف ادلسػلمة يف ذلػػك كلػػوه يف حػػُت صلػد بلػػداانً أخػػرى علمانيػػة أو ال 

لػو يف دينية وقد تكوف و نيػة جتػاوزت ىػذه األحػواؿ كلهػاو واسػتطاعت أف حتقػ  أنظمػة حػرة و 
قراطيػػةو ولػػػو مػػع بعػػػض القيػػودو حتػػًـت اإلنسػػػاف وحقوقػػو وكرامتػػػوو وتصػػوهناو وحتفػػػظ حػػدود دؽل

 .(ٔ)احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفت لألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد واجلماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو وتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمح ابدلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةه

                                                 
1
أف ىناؾ أسبااب عديدة وخلفيات  قافية ونفسية تشكلت عم العصور من اضلراؼ يف  -و هلل أعلم-نظن  

وطوؿ  -عليو  لوات  هلل وسالمو -الفهم لبعض القضاف أو عدـ الفهم أو التقليد أو سواه، فإف ادلسلمُت بعد وفاتو
 األمد وقسوة القلوب قد دخلوا يف سلسلة من األخطاء ولعل منها  

اختالفهم حوؿ احلكم وحقيقتو وىل يكوف ابلن  أو ابالختيار، وىل ىو شأف ديٍت مثلو مثل النبوة  -ٔ
 هلل ػلدده ويتواله، أو ىو شأف دنيوي ؼلتار الناس حكامهم وينتخبوهنم، فهذه اإلمامة كما مسيت 

ؼ حوذلا ما زاؿ ادلسلموف منقسمُت حولو يتقاتلوف وػلًتبوف، وينقسموف إذل  شيعة يروف واالختال
 اإلمامة ابلن ، وسنة يروهنا ابالختيار.

إهنم رتيعا قد  نوا أف توقيت فًتة اإلماـ عند القائلُت ابلن  وعند القائلُت ابالختيار ليس زلددا  -ٕ
توعلوا أف عطف أورل األمر  على  هلل ورسولو فيو إػلاء بفًتة زمانية وال ينبغي حتديده؛ ألف الكثَتين 

لف احلكم أو السلطة ؽلكن أف يكوف مدى احلياة، وإف كانوا يف مباحث اإلمامة عند أىل االختيار 
خا ة جوزوا عزؿ اخلليفة أو احلاكم إذا فقد شروط األىلية أو أ يب بعوارض جعلتو غَت قادر على 

ن دل يعنوا كثَتا ببياف اآلليات اليت ينبغي أف تتبع ذلذا العزؿ عندما شلارسة مهامو بشكل سليم، ولك
ػلدث ما يسوغو فكانت عمليات القتل واالغتياؿ ىي احللوؿ اليت تتبع يف ىذه األحواؿ، وىي أمور 

 ساعدت على إغلاد بيئة للعنف وافكار العنف يف عملية التغيَت.

 كثَت من الدراسة وادلراجعة أف على األمة أف تصم توىم البعض نتيجة بعض الروافت اليت حتتاج إذل -ٖ
جل –على حكامها إذا جاروا أو  لموا أو اضلرفوا، وأف ابتالءىا ابلظادلُت إظلا ىو اختبار من  هلل 

 وامتحاف ذلا عليها أف تواجهو ابلصم ال ابجلزع والثورة وأهنا مأجورة على ذلك الصم. -شأنو
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تتمػػٌت لػػو عػػادت إذل عهػػود االسػػتعمار  –ومػػا أكثرىػػا–بعػػض الشػػعوب اإلسػػالمية ادلقهػػورة إف 
ها تلك اليت ال تفتأ تذكر الناس بػدينها وإسػالمها والتزامهػا بداًل من احلكومات الوطنيةو مبا في

 ورمبا دتسكها ببعض القوانُت والنظم الشرعية.
 وىذه التساؤالت وجيهة ويف زللهاو وعليها إجاابت قد تتنوع مصادرىاو ولعل منها 

                                                                                                                                            

ـ الفتنة ومفهـو اإل الح والتغيَت وآلياتو وكيفياتو يف أذىاف الكثَتين اختالط بعض ادلفاىيم مثل مفهو  -ٗ
تيث أ بح خوؼ الفتنة وسيلة فعالة من وسائل دعم ادلتسلطُت وادلتغلبُت وأمثاذلم ابعتبار أف وحدة 
األمة أف كانت تلك الوحدة وكيفما تكوف ىدؼ ػلتل ادلكانة الثانية بعد التوحيد وابلتارل فإف أية 

 ط هبذه الوحدة أو هتديد ذلا يعتم شأان خطَتا ال ينبغي ألحد أف يستشرؼ لو أو يشارؾ فيو.تفري

العقلية اآلابئية وبعض األخالؽ القبائلية كرست إذل حد كبَت احًتاـ احلاكم خا ة إذا كاف ذا عصبية  -٘
 وسن وسابقة وما إذل ذلك.

 لمىاف وما إذل ذلك.شيوع عقلية التقليد وادلتابعة وعدـ السعي وراء الدليل وا -ٙ

دخوؿ ادلاؿ إضافة إذل القبيلة جعل يف مقدور من شاء من احلاكمُت أف يستقطب بعض العامة  -ٚ
ابدلاؿ، وقد شاع لدى الكثَتين ذلك حىت  ار احلكاـ من بٍت أمية أو بٍت العباس وغَتىم يعتمدوف 

 يف ذلك على كسب األنصار وادلؤيدين وتشكيل العصبيات من حوذلم.

ض أولئك احلاكمُت ابألمة حينما كانوا ػلافظوف على النظاـ القضائي لكي يعززوا من  قة مكر بع -ٛ
اجلماىَت هبم على حساب النظاـ السياسي وغَته، فيقاؿ  إف احلاكم ما زاؿ يقيم شريعة  هلل أو يراعي 
 ىذا اجلانب، فكأنو قد حد ت عملية جتزئة للمنظومة اإلسالمية تيث  ار الناس يشًتوف بعض

 دينهم ابلبعض اآلخر.

انغماس ادلسلمُت تركة الفتح اليت سوغت إدخاؿ األمة لفًتات طويلة جدا إذل حالة ىي أشبو ما  -ٜ
تكوف يف عصران ىذا تالة الطوارئ ونظاـ احلكم العريف ألف األمة مشغولة ابلفتح واحلروب فال ينبغي 

ها وىي يف تلك األحواؿ "ال  وت إشغلها بشيء آخر وال إعطاء أية فرص ألعدائها أف ينالوا من
 يعلو على  وت دلعركة".

وىناؾ عوامل كثَتة أخرى ليس من السهل استقصاؤىا إال يف توث سلصصة لدراسة ىذه الظاىرة اخلطَتة، ولعلنا نذكر 
موا تديث ادلستورد القرشي ورؤية عمرو بن العاص إذل الرـو وكيف استطاع الرـو الذين نسميهم اليـو ابلغرب أف ػل

أنفسهم على األقل يف ىذا العصر من السقوط يف مهاوي االستبداد والدكتاتورية بعد أف سقطوا فيو فًتات طويلة،كاف 
ادلستورد القرشي عند عمرو بن العاص يزوره فجرى بينهما ذكر بعض األمم ومنهم الرـو فقاؿ ادلستورد القرشي تقـو 

أقوؿ ما مسعت من رسوؿ  -أي ادلستورد–العاص ابصر ما تقوؿ، قاؿ  الساعة والرـو أكثر الناس، فقاؿ لو  عمرو بن
لئن قولت ذلك إف فهم خلصاال أربعا  " إهنم ألحلم الناس عند فتنة،  -أي عمرو بن العاص–قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص– هلل 

رتيلة أمنعهم من وأسرعهم إفاقو بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، خَتىم دلسكُت ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة 
 . ٖٔٓٔ، اجلمع بُت الصحيحُت البخاري ومسلم؛ ٕٕٓٛٔمسند اإلماـ أزتد   حيح مسلم،  لم ادللوؾ"
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ة ابعتبارىػػػا قيػػػادة سياسػػػية يف دائػػػرة العقيػػػدةو جعػػػل كػػػل خػػػالؼ اإلمامػػػ إدخػػػاؿ مباحػػػث -ٔ
لفقػوو فيجػرى تقييمػو بُت احلكػاـ وا كػومُت ػلػاؿ إذل العقيػدة أو إذل اإداري  سياسي أو
وذل مبقػػاييس اإلؽلػػاف والكفػػر واالسػػتقامة والػػردةو فيحػػدث اخلػػالؼ  ػػدعاً ال يف احلالػػة األ

ؽلكػػن إغالقػػو أو تالفيػػو. ويتجػػاذب الطرفػػاف مفهػػومي )احلػػ و احلقيقػػة( تيػػث يقتنػػع كػػل 
ادلمثػػػل للحػػػ  واحلقيقػػػةو وادلوقػػػف اآلخػػػر ابطػػػل البػػػد مػػػن منهمػػػا لف موقفػػػو ىػػػو ادلوقػػػف 

رفضػػو والوقػػوؼ ضػػدهو واحليلولػػة بينػػو وبػػُت الظهػػورو أو القبػػوؿ لػػدى األمػػة. وإذا أحيػػل 
يعػػٌت إخضػاعو دلقػػاييس الصػواب واخلطػػأو اخلػالؼ إذل الػدائرة الفقهيػػة لػتحكم فيػػو فػذلك 

علػى  كذلك ادلواقفو وغلمدىافأحد الرأيُت أو ادلوقفُت  واب والثاين خطأ. وىذا ػلدد  
ادلواقػػػف القيميػػػةو وبػػػذلك يصػػػبح كػػػل خػػػالؼ يف الػػػرأي قػػػابالً ألف يتحػػػوؿ إذل خػػػالؼ 

  أيديولوجي بُت ح  وابطل و واب وخطأ.
إننػػا ور ػػة تقاليػػد ذات حساسػػيات شػػديدة أليػػة مراجعػػات آلراء أو مػػذاىب تكلمػػت هبػػا  -ٕ

والقلػػوب والنفػػوسو وذلػػك  شخصػػيات كرسػػت مشػػروعيتها ومكانتهػػا التارؼليػػة يف العقػػوؿ
بػػُت الػػرأي وقائلػػو حػػىت كػػاد الػػبعض ينظػػر للػػرأي كأنػػو ذات  –أيضػػاً –خللػػط سػػاب  تكػػرس 

قيػادات الػػرأي أو ادلػذاىب يعػػد  مػن  ػاحبوو فػأي نقػػد يوجػو لػرأي قػػاؿ بػو أو تبنػاه أحػػد
مبثابػػػة نقػػػد لصػػػاحب الػػػرأي أو ادلػػػذىبو فػػػإذا كػػػاف النقػػػد عنػػػدان قػػػد أخػػػذ معػػػٌت السػػػب 

 راء قػػد تشخصػػت لعوامػػل اترؼليػػة ومعا ػػرة فػػإف ذلػػك يعيننػػا علػػى فهػػم كثػػَتواذلجػػوو واآل
مػػن األسػػباب الػػيت حتػػوؿ بػػُت بعػػض مػػن لػػديهم مػػا يقولػػوف واإلمسػػاؾ عػػن اإلفصػػاح عنػػو 

بل النقػد هبػا. كمػا أف تقاليػد بػوو كمػا يفسػر لنػا وحػدة ردود األفعػاؿ الػيت يسػتق والتصريح
ليد متأ لة يف  قافتنػا  ػاحبها نػوع مػن االضلػراؼ ـ األكم يف السن أو يف ادلقاـ تقاااحًت 

إ هػار  مناقشة تذكرو وعدـإذل معانيو قبوؿ الرأي من األكم دوف االحًتاـ ليضم مبفعـو 
. يف حػُت كػاف غلػب أف يسػتقر ويتأ ػل مػػا  -كمػا تقػدـ– ادلخالفػة إال يف أضػي  احلػدود

تهػػاد فيػػوو والتعبػػَت واالج ػلػػاوؿ تربيػػة ادلسػػلمُت عليػػو مػػن إبػػداء الػػرأي كػػاف رسػػوؿ  هلل 
 ػلى - َت على األخوة وا بة واالحًتاـو ويكفػي يف ىػذا أف نتأمػل أوامػره عنو من غَت أت

ابالجتهػاد وأف اجملتهػد إذا أ ػاب فلػو أجػراف وإذا أخطػأ فلػو أجػر   - هلل عليو وآلػو وسػلم
 وعامتهم. واحدو وضرورة األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكرو والنصيحة ألئمة ادلسلمُت
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إننػػا أمػػة قػػد أ ػػلت لفكػػرة اإلرتػػاع وأعتمتػػو دلػػيالً مػػن أىػػم أدلػػة الفقػػو الشػػرعيةو وعػػرؼ  -ٖ
وادلراجعػػات وإبػػداء ادلغػػايرة  (ٔفكرىػػا ولػػو يف نطػػاؽ ضػػي  مػػا يسػػمى ابإلرتػػاع السػػكويت)

نتيجػػػة دلثػػػل ىػػػذا البعػػػد الثقػػػايف أ ػػػبحت أتخػػػذ شػػػكل االخػػػتالؼ واالنشػػػقاؽو وهتديػػػد 
 ري  كلمة األمةو ومن غلًتئ على ادلراجعة وىي هبذه ادلثابةه!اإلرتاع والوحدة وتف

ارتبطت فكرة تقدمي الرأي وادلراجعة وتبٌت ما ال يتبناه  احب السلطة الػذي ػلتكػر حػ   -ٗ
الكػػالـ ابسػػم األمػػة بتكػػػوف الفػػرؽ ونشػػوء الطوائػػف مػػػع أنػػو كػػاف األوذل أف تػػرتبط نشػػػأة 

ة اآلراء دوف حتزب حوذلا أو تعصب ذلػا الفرؽ بغياب قنوات التعبَتو وفقداف سبل مراجع
يف داخل الكياف االجتمػاعي ادلوحػدو إذ لػو وجػدت مثػل ىػذه السػبل والقنػوات دلػا وجػد 
أ ػحاب اآلراء وادلقػاالت حاجػة إذل إغلػاد قنػوات خا ػة هبػم مػن خػالؿ أتسػيس حػػزب 

 أو فرقة أو طائفة منفصلة عن األمة أو رتهورىا.

جعلػػػػت مػػػػن وحػػػػدة الػػػػرأي مطلبػػػػاً أل ػػػػحاب القػػػػرار  فػػػػًتات الصػػػػراع الطويلػػػػة مػػػػع اآلخػػػػر -٘
علػى  –عنػدىم–مػل أيػة مراجعػات أو آراء مغػايرة ػلُ  دوروادلسؤولُت عن تعبئة األمةو فص

أنػػػػو تفريػػػػ  لوحػػػػدة األمػػػػة وهتديػػػػد ذلويتهػػػػاو ولػػػػو أوجػػػػدت القنػػػػوات الشػػػػرعية لالسػػػػتفادة 
وعمليػػػات تكػػػريس  ابدلراجعػػػات واآلراء ادلغػػػايرة دلػػػا احتػػػاج أحػػػد إذل تكػػػريس ىػػػذا االجتػػػاه

 دية.االجتاىات األحادية تؤدي إذل تسوي. االستبداد ومباركة الفر 

هتمي  دور الرأي والعقػلو واهتػاـ العقػل والتحػذير منػوو مػن دوف الػن  أدى إذل هتمػي   -ٙ
وتطوعػػػاً وتمعػػػاً مػػػن  اوزىػػػا ألدّ سػػػببو واعتبارىػػػا تفضػػػالالشػػػورىو واالسػػػتهانة هبػػػاو وجت
واجبػػاً شػػرعياً علػػى األمػػة واحلػػاكم منهػػا ال يسػػع أف منهمػػا  احلػػاكم لألمػػةو وليسػػت فرضػػاً 

 جتاوزه أو جتاىلو.

عػػػدـ إغلػػػاد مؤسسػػػات تتقاسػػػم الصػػػالحيات وادلسػػػؤولياتو وحتػػػدث فيمػػػا بينهػػػا التػػػوازف 
ادلطلػػوب وادلراقبػػة ادلشػػًتكة وحتمػػي األمػػة مػػػن السػػقوط يف شػػرؾ الفرديػػةو وتغلػػ  بوجػػو الفرديػػػة 

 والدكتاتورية األبواب.

                                                 
قػػواًل علػػى مسػػمع مػػن اآلخػػرين وال يػػرد عليػػو أحػػدو راجػػع )ا صػػوؿ للفخػػر  وىػػو أف يقػػوؿ عػػادل أو مفػػت أو رلتهػػد -ٔ

 الرازي(.
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كثَتة ؽلكن أف تتضافر مع ما ذكران يف تشػكيل اإلجابػة ادلطلوبػة عػن   رىؾ أمور أخوىنا
ذلػك االخػتالط والغمػوض الػذي بػدا  –كلػو–ذلك السؤاؿ اذلاـو وقد يكوف يف مقدمة ذلك 

واضحاً حوؿ موقف اإلسالـ من السلطةو وحقيقتهاو والدولػة وشػكلهاو ومػا إذا أراد اإلسػالـ 
ختتػػار لنفسػػها شػػكل النظػػاـ الػػذي ػلفػػظ لألمػػة وحػػدهتا يف ضػػوء  أف يضػػع أمػػة ملتزمػػة بشػػريعة

وىدي قيمها احلاكمةو أو أف لػو رؤيػة وتػدخالً يف كػل التفا ػيلو ومنهػا شػكل الدولػة وبعػض 
أمانتػوو وكفاءتػوو وقدرتػو علػى و و ػػػتفا يلها وكوف احلاكم واحداً مػن ادلسػلمُت ترضػى األمػة دين

 القياـ ابدلسؤوليات ادلنوطة بو.
ىػػذه األمػػور قػػد شػػاركت بشػػكل أو آبخػػر يف ذلػػك االضػػطراب ادلبكػػر الػػذي حػػاؿ كػػل 

دوف انعكاس التوحيد وسائر قيم األمة احلاكمػة علػى نظامهػا السياسػي بشػكل دقيػ  فيجنبهػا 
التعرض دلا تعرضت لو من قل و واضطرابو واستبدادو وأحكاـ طوارئو وكل ذلك ال ؽلنع أف 

ذل نصػاهبا يف سػائر بػالد ادلسػلمُت حػُت يتحققػوف تقيقتػوو التوحيد قػادر علػى إعػادة األمػور إ
ارسػػػونو بشػػػكل دقيػػػ و فالتوحيػػػد يقػػػود كػػػل موحػػػد إذل ؽلويلتزمػػػوف بػػػوو ويفهمونػػػو حػػػ  الفهػػػم و 

خل   هلل فهو ليس من  نعناو ومػا عملتػو أيػديناو ومػا ضلػن إال بشػر  -كلو–إدراؾ أف الكوف 
َأملَ  تَددَرو ا َأن  لكػوف مبػن فيػوو ومػا فيػو لنػا شلن خل ؛ فهو خال  الكوف وخالقناو وىو مسػخر ا

َ  وكَعَمددوة هَدداىكَرنأ َوَِبطكنَددةأ  َْ َبلَددي كة ددَد َر ضك َوَأس  ددَماَواتك َوَمددا  ك األ   ِ  ...او َ َسددخ َر َلكةددَ م ددا  ك ال
وىػػو سػػبحانو قػػد خلقنػػا و ػػوران وأحسػػن  ػػورانو وجعلنػػا درجػػات يف الػػذكاء  (ٕٓ)لقمػػاف  
عف والعلػػم واجلهػػل واجلػػد والنشػػاط واخلمػػوؿ؛ لكػػي يكػػوف يف مقػػدوران أف نتعػػاوف والقػػوة والضػػ

مػػػن مواقػػػع سلتلفػػػة دوف أف يضػػػيع أجػػػر مػػػن أحسػػػن عمػػػالً يف موقعػػػو وموضػػػعو أف كػػػاف ذلػػػك 
 ادلوقع.
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والتوحيد الذي يؤكد للبشر ابستمرار أهنم سللوقوفو وأف الكوف سللوؽ مسخر ذلمو وأهنم 
والعدؿ فيها يشعرىم يف الوقت ذاتػو أف ادلالػك  وىاو ويقيموا احل يف األرض ليعمر  مستخلفوف

ف يتجػاوز يف سػائر شلارسػاتو أوأف البشػر ادلصػطفى لالسػتخالؼ لػيس لػو  احلقيقي ىو  هلل 
وحػُت يػنعكس التوحيػد بظاللػو كلهػا علػى ادلمارسػة السياسػية  احلدود الػيت حػددىا البػاري 

كومػػة زلارسػػة عادلػػة شػػورية زلققػػة للمقا ػػد الشػػرعيةو ال يتوقػػع إال أف تكػػوف ىػػذه ادلمارسػػة شل
ابلقػػػػيم اإلسػػػػالمية العليػػػػا تيػػػػث تسػػػػَت يف العبػػػػاد سػػػػَتة حتفػػػػظ علػػػػيهم ضػػػػرورفهتم وحاجيػػػػاهتمو 

 وحتسينياهتمو وحتق  ذلم حرفهتمو وتقيم العدؿ فيهم.
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 الفصل الثاين
 اجلمع بني القراءتني

 وحيدي للمعرفةتواملنهج ال
ائل "اخلدمة االجتماعية" يف الغرب تطوراً كبَتاًو وحاوؿ الغػرب لقد طورت وتطورت وس

من خالؿ تطوير تلك الوسائل أف يمز جانبو احلضػاري األفضػلو ويقػيم الػدليل والمىػاف علػى 
حتضرهو ودتدنوو واحًتامو لإلنسافو وتقديره للحياةو واألحياء. وذلك بشكل دل تعهػده البشػرية 

كانػػػػت مؤسسػػػػات الوقػػػػف   سػػػػالـ الوارفػػػػة الظليلػػػػةو ويػػػػـوؿ اإلإال حػػػػُت كانػػػػت تسػػػػتظل بظػػػػال
وأعضػػػائو مػػػن مسػػػلمُت  ادلختلفػػػةو تقػػػـو بتلػػػك األدوار ادلشػػػرقة يف خدمػػػة اجملتمػػػع اإلسػػػالمي؛ 
 وذميُتو ووافدين عليو من غَت ادلسلمُت من مستأمنُت ومعاىدين.

د بعػػد أف ضػػرب التخلػػف قػػيم اإلسػػالـو وشػػاع الًتاجػػع عػػن تلػػك القػػيم يف بػػال –واليػػـو 
ادلسػػلمُتو فأ ػػاهبا القصػػور ادلػػادي والعجػػز عػػن األخػػذ لسػػباب التمػػدف والشػػهود احلضػػاريو 
فًتاجعت تلك اخلػدمات يف رلتمعػات ادلسػلمُتو واختفػت مؤسسػات الوقػفو لتحصػر دورىػا 

وف الجتماعيػػػػة ومؤسسػػػػاهتا بػػػػوزارات للشػػػػؤ يف خدمػػػػة ادلسػػػػاجد وحػػػػدىاو واسػػػػتبدلت اخلدمػػػػة ا
وازيػػػةو لكنهػػػا كلهػػا دل تسػػػتطع أف تسػػػد الفػػراغ اذلائػػػلو الػػػذي االجتماعيػػة ومؤسسػػػات أخػػرى م

 تركتو مؤسسات األوقاؼ اإلسالمية بعد أتميم وتصفية كثَت من تلك ادلؤسسات وأوقافها.
يقػػػف ادلسػػػلموف يف "آخػػػر األمػػػم" ادلهتمػػػة ابخلدمػػػة االجتماعيػػػةو يف وقػػػت ىػػػم  ،واليػػػـو 

جئػُت يف العػادل اللايف ادلائػة مػن  وذتػانوفإذل ىذه "اخلدمػة االجتماعيػة"و فيو أشد الناس حاجة 
اليػـو مسػلموفو وسػبعوف يف ادلائػة مػن جيػاع العػادل وعراتػو مسػلموفو وال نريػد أف نتحػدث عػػن 
أعػػداد ذوي العاىػػات ادلختلفػػة يف بػػالد ادلسػػلمُتو بػػدءاً مػػن التخلػػف العقلػػيو وانتهػػاء بفقػػداف 

دةو واجملاعاتو وسللفاهتا كفيلة لف األطراؼو فتلك أمور يطوؿ شرحها. وكوارث احلروب ا د
. ولذلك فإف ىذه أحوج ما تكوف  إذل الػوعي علػى  –اليـو–تقدـ ادلزيد من األرقاـ يف كل يـو

مػن قبػل نفػر ت ىنػاؾ مؤسسػات أنشػأإف ذاهتاو واليقظػة علػى خوا ػهاو واإلاثبػة إذل رشػدىا. 
ألمػة عػن عصػور سػابقة مػا أنشػأت يف ىػذا العصػر أو ور تهػا ا من أبناء ىػذه األمػة ادلخلصػُتو

تػػػػزاؿ تػػػػؤدي أدوارا حسػػػػنة يف خدمػػػػة ىػػػػذه األمػػػػة، والتػػػػذكَت مباضػػػػيها اجمليػػػػد، لكنهػػػػا ال تقػػػػاس 
ابدلؤسسػػات اإلنسػػانية  الػػيت أقامتهػػا أمػػم أخػػرى خلدمػػة شػػعوهبا بعامػػة واآلليػػات الػػيت أحػػد تها 
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 رلػػاالت عديػػدة، دلقاومػػة الكػػوارث الطبيعيػػة وغَتىػػا ونصػػرة ادلنكػػوبُت وادلسػػارعة إذل صلػػدهتم يف
 ،وبقطع النظر عما قد يكوف من مالحظات علػى تلػك ادلؤسسػات إال أف األمػل يف ادلسػلمُت
وقػػػػد مػػػػن  هلل علػػػػيهم بػػػػنعم كثػػػػَتة يف مقػػػػدمتها البػػػػًتوؿ أف تغطػػػػي مؤسسػػػػاهتم اخلَتيػػػػة والوقفيػػػػة 
احتياجػػات األمػػة اإلسػػالمية بكػػل فصػػائلها أينمػػا كانػػت يف أسػػيا وأفريقيػػا وجنػػوب شػػرؽ أسػػيا 

هم قػادرين علء العادل بل وتعود ابخلَت العميم علػى كثػَت مػن شػعوب األرض لػتجيف سلتلفي أضلاو 
على تفهم رسالة اإلسالـ وتطلعات ادلسلمُت، وأشواقهم إذل خدمة البشرية وأهنم قادروف علػى 
أف يقدموا للبشرية خَتا كثَتا، لكن ذلك يف حاجة إذل تغيَت نفسي وعقلي يف رلاالت عديػدة 

ض أف اإلؽلاف ابهلل والتحلي تقائ  التوحيد ؽلكن أف يػؤدي إليهػا ويقػود اخلطػى ابجتاىهػا، يفًت 
ولو عرؼ الناس ما ؽلكن أف ػلققػو التوحيػد يف ىػذا اجملػاؿ دلػا رضػي أي مػنهم بتبػٍت الشػرؾ أو 

 التخلي عن اإلؽلاف.  
أمػة د إف التوحيد ىو الذي  نع من الشعوب األمية من عػرب وكػرد وبربػر وفػرس وىنػو  

وسػػػػػطية نشػػػػأت وتكونػػػػػت و ػػػػػارت أمػػػػػة سلرجػػػػػة للنػػػػاس ظلوذجػػػػػاًو ومثػػػػػااًلو متصػػػػػفة ابخلػػػػػَتة وال
عمػػار الكػػوف ب"القػػراءة". فهػػي إذف "أمػػة القػػراءة" ال إولة عػػن والشػػهادة علػػى النػػاسو وادلسػػؤ 

قػرأ" ال بكلمػة "قاتػلو أو افػتحو أو ادخػل ىػذه األرض لة واألميػةو بػدأ تكوينهػا بكلمػة "إاجلها
تلكو أو توؿ قيادة ىذا الشعبو لتقابل بػو ذاؾ"؛ بػل كانػت البدايػة أمػراً ابلقػراءة   واخرج من

  ََك رَبأكَم ال  كي َاَل س  َرأ  ِبك ُ  َبَل    *ا د  اَن مك َِ و دَرمة  *َاَلَ  ان ك َل  َرأ  َورَبكَم األ  ََ  *ا د  ال د كي َبل د
َك  ل َقَل َ   *ِبك اَن َما ملَ  يَدع َل َِ و ََ ان ك  (.٘-ٔلعل   )ا َبل 
ددتةرةونَ مث يقسػػم ابلقلػػمو ومػػا يسػػطر النػػاس بػػو بعػػد تلػػك القػػراءة    ِة َ  َوَمددا َي  ن َواأَلَقلدد
ُة  (و مث ؽلػػنت البػػاري علػػى اإلنسػػاف بتعليمػػو القػػرآفو وتعليمػػو البيػػاف ٔ)القلػػم   ََ  *الددر ْح َ َبل دد
اَن *ال قةر آَن  َِ و  (.ٗ-ٔ)الرزتن   َبل َموة ال دَدَيانَ  *َاَلَ  ان ك

إف القػػراءة الػػيت ورد األمػػر اإلذلػػي هبػػا قػػراءة زلػػددة ادلعػػادلو واضػػحة االجتػػاه. إف األمػػر قػػد 
 ورد بقراءتُت 

قػػراءة ابسػػم  هلل تعػػاذل ذلػػذا الػػوحي النػػازؿو الػػذي سػػيتتابع نزولػػو حػػىت يػػتم  القػػراءة األورل 
سو وتبينػو ذلػمو ليتعلمػوا منػو قرآانً كرؽلاًو رليػداوً مكنػوانًو مفصػل اآلفتو تتلػوه ف دمحم علػى النػا

احلكمػػػػػةو واذلدايػػػػػةو والرشػػػػػدو فتزكػػػػػو نفوسػػػػػهمو وتطهػػػػػر حيػػػػػاهتمو ويهتػػػػػدوا بػػػػػو يف أداء مهػػػػػاـ 
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لنػػػو لػػػيس   هلل االسػػػتخالؼو والقيػػػاـ بواجػػػب االئتمػػػافو وحػػػ  العمػػػراف. وحػػػُت رد رسػػػوؿ 
والكتابػةو بقارئو الشك أنو فهم ادلطلػوب وىػو قػراءة مػا سػيملى عليػوو وىػو ال يعػرؼ القػراءة 

وليس لو مػن العلػم مػا يقػرؤهو ولكػن ربػط القػراءة "ابسػم ربػك" نبهػو عليػو الصػالة والسػالـ إذل 
ولػػن   ددرأإ أف ذلػػك كلػػو سػػيتم علػػى عػػُت  هللو وبرعايتػػو ومصػػاحبتو. فكأنػػو كػػاف مبثابػػة قولػػو

تكػػوف  وحػػدؾ يف أداء ىػػذا الفعػػلو الػػذي ال تعرفػػو؛ بػػل سػػيكوف معػػك ربػػكو الػػذي أعطػػاؾ 
و وىػػو قػػادر علػػى أف يعلمػػك كيفيػػة أداء مػػا أمػػرؾ بػػوو ويزيػػد علػػى ذلػػكو كمػػا علػػم آدـ الكثػػَت

األمسػػاء كلهػػاو وكمػػا علػػم إبػػراىيم وموسػػى وعيسػػى وسػػواىم مػػن النبيػػُت والرسػػل. فاسػػتعن بػػو يف 
 القراءة يعنكو ويصحبك و ويكن معك فيها.

لرسػوؿ  هلل  وو فو ابخلل و وذكػر خلػ  اإلنسػاف ابلػذاتو فيػو طمأنينػة وذكر الرب 
 منحو القدرة على القراءة ليس ابألمر الصعب على ربوو الػذي خلػ  كػل شػيء وخلػ   لف

ال وىػػي قػػراءة أاإلنسػػاف مػػن علػػ . كمػػا أف يف ذكػػر اخللػػ  هتيئػػة لبيػػاف النػػوع الثػػاين مػػن القػػراءةو 
اخللػػػ  ودراسػػػة الوجػػػودو فهمػػػا كتػػػاابف  كتػػػاب منػػػزؿ متلػػػو معجػػػز وىػػػو القػػػرآفو وكتػػػاب سللػػػوؽ 

ا معػػػا لتوجػػػد ادلعرفػػػة مػػػجػػود بػػػدءاً مػػػن اإلنسػػػاف. والبػػػد مػػن قراءهتو تػػوحو وىػػػو ىػػػذا اخللػػػ  والمف
احلضػػػارية الكاملػػػةو الػػػيت دتكػػػن اإلنسػػػاف مػػػن القيػػػاـ مبهػػػاـ االسػػػتخالؼو وأداء حػػػ  األمانػػػةو 
والقياـ مبقتضيات العمراف. وىي معرفة ال تقـو على ادلتلقي وحػدهو بػل علػى األخػذ عػن الغػَت  

اجعػػة وادلطالعػػةو وقػػراءة الكتػػبو وكتابتهػػاو وتناقػػل اخلػػمات وادلعػػارؼ بػػُت البشػػرو كػػذلك ابدلر 
الػػػذي علػػػم  هلل بػػػوو وجعلػػػو وسػػػيلة للمعرفػػػةو وتبادذلػػػاو وإظلائهػػػاو وتناقلهػػػاو  –واسػػػتعماؿ القلػػػم 
 وتعلمهاو وتعليمها.
 بو من معارؼو تنقػدح هبػا العقػوؿ مػن مسػتنبطاتو وسلًتعػاتو وغػَت مث ما ؽلن   هلل 

َ  ذلك شلا يندرج حتت قوؿ  هلل تعاذل  اَن َما ملَ  يَدع لَد َِ و ََ ان ك فهنػاؾ مصػدراف ( ٘)العلػ    َبل 
للمعرفػػة اإلنسػػانية يتضػػافراف يف تو ػػيل اإلنسػػاف إذل معػػارؼ الشػػهود احلضػػاريو والقيػػاـ مبهػػاـ 
يمو العمػػػػرافو واالسػػػػتخالؼ يف ىػػػػذا الوجػػػػود والبػػػػد مػػػػن اجلمػػػػع بينهمػػػػاو فػػػػيفهم القػػػػرآف العظػػػػ

ومدلوالتػػػو ابخللػػػ  وابلوجػػػودو ويفهػػػم الوجػػػودو ويهتػػػدي بػػػو يف أداء مهػػػاـ اخلالفػػػة فيػػػو والقيػػػاـ 
 مبقتضيات األمانة ابلقرآف اجمليد وتوجيهاتوو وأحكامو وتعاليمو.
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والبػػد مػػن قػػراءة ادلصػػدرين معػػاً وتنفيػػذ األمػػر ابلقػػراءتُت  قػػراءة الػػوحي النػػازؿ ادلتمثػػل يف 
لغاية احل  من اخللػ و وادلنبػو علػى السػنن احلاكمػة ذلػذا الوجػود ادلوضػح الكتاب الكرميو ا دد 

للمػػنهجو والشػػػرعةو واحلقػػائ  األساسػػػية. وقػػػراءة كونيػػة شػػػاملة آلاثر القػػدرة اإلذليػػػةو و ػػػفاهتاو 
عمػػػػاره ةو وائتمانػػػػو علػػػػى الوجػػػػودو وندبػػػػو إلوخلػػػػ  اإلنسػػػػافو وسػػػػائر السػػػػنن والظػػػػواىر الكونيػػػػ

 وتسخَته. 
ادلكنوف هبذه اآلفت الكرؽلات وما يرتبط هبا قدـ يف ادلاضي أصلػح احللػوؿ والقرآف اجمليد 

ألزمػػة اإلنسػػاف ادلعرفيػػة يف عصػػر التنزيػػلو تلػػك األزمػػة الػػيت عرفػػت ابجلاىليػػةو وال يػػزاؿ وحػػده 
 القادر على تقدمي مفاتيح احللوؿ ادلعرفية ألزمة العادل ادلعرفية ادلعا رة.

القلػم ادلصػنوع الوضػعي عػن دائػرة نزقػوو وطغيانػوو وربطػو فباجلمع بُت القراءتُتو وإخراج 
ددتةرةوَن* ابلقػػراءة األوذل ىػػو مػػا كتػػب بػػو ِة َ  َوَمددا َي نةددون   ن َواأَلَقلدد  َمددا أَوددَ  بكنكع َمددةك رَبأكددَم مكَج 

ُة  (و وتعلػػيم  هلل تعػػاذل اإلنسػػاف القػػرآف والبيػػاف ٕ-ٔ)القلػػم   ََ ال قةددر آَن  *الددر ْح َ َالَددَ   *َبل دد
ددداَن ا َِ و (. وبػػػذلك كلػػػو يتجػػػاوز اإلنسػػػاف األزمػػػة ادلعرفيػػػةو ٗ-ٔ)الػػػرزتن   َبل َمدددوة ال دَديَدددانَ  *ن ك

يددَِّانك  ويقػػف علػػى ادليػػزاف. وبػػذلك وضػػع ادليػػزافو وعهػػد إلػػيكم  ا  ك ال مك َوَأ كيمةددوا  *َأال  َتت ةَددو 
يدددَِّانَ  دددرةوا ال مك ِك ددد ك َواَل َتة   ِ ل قك دددُ بةتةدددونك فهػػػو الػػذي(. ٜ-ٛ)الػػرزتن   ال ددَوز َن ِبك دددَرَجكةَ مأك َأا 

دددكةرةونَ  َ  َتش  ددد َع َواألَب َصددداَر َواأَلف َكدددَدَن َلَعل كة دددم   ِ َة ال  ددد َأا َوَجَعدددَل َلكة دددوَن َشددديد  َ  الَ تَدع َلمة  أةم َهددداتككة
َ  َوالَ العلػػػم ا ػػػيط الشػػػامل   (. فعلمػػػو ٛٚ)النحػػػل   ددد َ  َوَمدددا َال َفهة َ أَي ددددكيهك َة َمدددا بَددددني  يَدع لَددد

ف اةهةَمدا ّ٘مةك  دَماَواتك َواأَلر َض َوالَ يَدد ةواةهة حك  ِ يكوة ال َع لةر سك َا َشاء َوسك ُ  بكل مكوك إكال  مك ء  مأك يتةوَن بكَشي 
َة   (.ٕ٘٘)البقرة   َوىةَو ال َعلكيك ال َعاكي
ددا فهػػو سػػبحانو ء  بكل مأ (و أمػػا النػػاس فػػأكثرىم ال ٕٔ)الطػػالؽ    َددد  َأَحدداَط بككةددلأك َشددي 

َ  شدديَاأ فددإهنَ وإذا علمػػوا  يعلمػػوف دد ددَرنك ىة اك ُك اْل  َ  َبدد دد َيا َوىة ود  َيَددانك الدددك َُ ا   دد يَدع َلمةددوَن هَدداىكرأا مأك
(و ولػػذلك فػػإف أزمػػة العػػادل ادلعرفيػػة اليػػـو ال سلػػرج منهػػا إال منهجيػػة القػػرآف ٚ)الػػرـو   مَددافكلةونَ 

نَ ادلعرفيةو فال نيب بعد دمحم وال كتاب بعد القرآف   دَد  نَدا  ك لةدلأك  َدر يَدة  وَد كيرأا َولَدو  شك فَدَل  *ا لَدَدَعثد 
َهااأا َلدكاأا ىةَ بكوك جك َُ َوَجاىكد   (.ٕ٘-ٔ٘)الفرقاف   تةتكعك ال َكافكركي

فالقراءاتف فريضتافو ألهنما أمراف إذليافو واجلمع بينهمػا ضػروريو إذ بدونػو يقػع اخللػلو 
علػم الوجػودف فقػد العالقػة –يف القػراءة الثانيػة  فمن جتاوز القراءة األوذل واستغرؽ استغراقاً كلياً 
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ابهللو وجتاىػػػل الغيػػػبو وانطلػػػ  بفلسػػػفة وضػػػعية منبتػػػو عػػػوراء قا ػػػرة يف مصػػػادرىاو حتػػػاوؿ أف 
توحػػػد بػػػُت اإلنسػػػاف والطبيعػػػةو وتعتػػػم اخلػػػال  والغيػػػب كلػػػو رلػػػرد مػػػا ورائيػػػاتو إذا كانػػػت قػػػد 

ة األوذلو ذتػن تناسػتو أو نسػتو ليسػتمر مارست خلقػاً أو إغلػاداًو فقػد تكػوف مارسػتو بقػوة الدفعػ
الكػػوف بعػػد ذلػػك فػػاعالً ومػػنفعالً بشػػكل آرلو وحػػُت ػللػػو لػػبعض أ ػػحاب ىػػذه الفلسػػفة أف 

 قػػوى يفيتػػذكروا البػػاري جػػل شػػأنو فػػإهنم يتذكرونػػو بشػػكل حلػػورل يػػزعم أف  هلل تعػػاذل قػػد حػػل 
دلادية اجلدليةو اليت أنكػرت الطبيعة ذاهتا وذاب فيها ليتحوؿ إذل جزء حاؿ فيها ينتهي بنا إذل ا

مػػن اجتاىػػات النمػػو عػػػم خصػػائ  التطػػور ادلعقػػدو ليشػػػعر  اخلػػال  دتامػػاًو  وطرحػػت بػػدائل لػػػو
اإلنسػػػاف ابندماجػػػو الكامػػػل ابلطبيعػػػة ككػػػائن طبيعػػػيو وىنػػػا يبػػػدأ اإلنسػػػاف الشػػػعور ابلغػػػٌت أو 

شيء وىي وراء   االستغناء عن خالقو جل شأنوو ألنو دل يعد يرى غَت الطبيعة أماموو فهي كل
و بػػػل يراىػػػا كػػػوانً مسػػػتقالً عػػػن أي كػػػل شػػػيءو ال يراىػػػا وىػػػي مسػػػخرة مقهػػػورة بسػػػنن  هلل 

امتدادو وآنذاؾ ال يشػعر أف  هلل تعػاذل قػد سػخرىا لػوو وأنػو اخلػال  لػو وذلػاو بػل يػرى أنػو نفسػو 
وف مهيػأ الفاعل ادلبدع ادلتعدد القدراتو ادلسيطر علػى الطبيعػةو ادلفجػر لكػوامن مػا فيهػا  فػالك

 َتمسخر لإلنسافو واإلنساف مزود ابلقػدرات التمكينيػة الذىنيػة والعلميػة الػيت دتكنػو مػن تسػخ
الكػػوف وحػػُت يغفػػل اإلنسػػاف أو يعشػػو عػػن ذكػػر الػػرزتنو وال يػػرى القػػدرة اإلذليػػة يف ذلػػك كلػػو 
من خالؿ ىداية الوحي يشده الشعور ابالسػتغناءو واإلحسػاس ابلقػدرة واإلبػداع إذل أف غلعػل 

ن عالقتػػػػو ابلكػػػػوف عالقػػػػة تسػػػػلط وقهػػػػر و ػػػػراعو وتفقػػػػد عنا ػػػػر الطبيعػػػػة عالقتهػػػػا الوديػػػػة مػػػػ
ابإلنسافو وكونو ادلخلوؽ ادلستخلف ادلؤدتنو وكوهنا ادلخلوقة ادلسخرة ذلذا ادلؤدتن وادلستخلفو 

َ  َوَما تَدع َملةدونَ وكالعلا يف ادلخلوقية والعبودية هلل تعاذل سواء  ( ٜٙفات  )الصػا َواو ة َاَلَقكة
فيتخػػذ الوجػػود آنػػذاؾ شػػكل القػػوى ادلتصػػارعة ادلتنابػػذةو ويتخػػذ اإلنسػػاف الغافػػل شػػكل ادلتألػػو 
ادلسػػيطر ابلعلػػم علػػى كػػل شػػيءو فيمجػػد ذاتػػوو ويتخػػذ إذلػػو ىػػواهو ويسػػتمد قيمػػو مػػن الطبيعػػةو 
وحىت األدفف تتحوؿ عنده إذل شيء يو ف عندما تدعو احلاجة لسد  غػرة أو تلبيػة رغبػةو أو 

دداَن لََيت ةَددا اء خدمػػة. وىنػػا ػلػػ  عليػػو القػػوؿ  أد َِ و ددتَدة ىَن  *َلددل  إكن  ان ك )العلػػ    َأن ر آهة اس 
(. فيقػع يف االسػػتبداد والطغيػػافو وحتػدث كػػوارث البيئػػةو ويظهػر التلػػوث والفسػػاد يف الػػم ٚ-ٙ

ذوذ يف والبحػػر واجلػػو مبػػا كسػػبت أيػػدي النػػاسو وؼلتػػل التػػوازفو وتظهػػر أمػػراض االضلػػراؼ والشػػ
ادلعمورةو فقػارات يعمهػا اجلػوع واخلػراب وأخػرى تعمهػا األمػراض بكػل أشػكاذلاو واجلػرائم بكػل 
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ددركي فَددإكن  لَدوة َمعكيَشددةأ َعددنكأا َوَّٓم شةددرةهة  أنواعهػا وتسػود ادلعيشػػة الضػنك   ُ  َأب ددَرَض َبدُ  كل  َوَمدد
َم ال قكَياَمةك َأب َما  (.ٕٗٔ)طو   يَدو 

ةو أي قػراءة الوجػػود والكػوف واالقتصػار علػػى قػراءة الػوحي وحػػده أمػا إعلػاؿ القػػراءة الثانيػ
منقطعاً منبتاً عن الوجودو فإنو يؤدي إذل نفور من الدنيا واستقذار ذلا ودلا فيهػاو يشػل طاقػات 
اإلنسػػاف العمرانيػػة واحلضػػاريةو ويعطلػػو عػػن أداء مهػػاـ اخلالفػػة واألمانػػة والعمػػرافو وػلػػوؿ بينػػػو 

َتو ويعطػػل فكػػره وينػػتق  مػػن قيمػػة فعلػػوو بػػل قػػد يلغػػى فػػال يػػرى وبػػُت التمتػػع بنعمػػة التسػػخ
اإلنسػػاف نفسػػو فػػاعالً يف شػػيءو وال يػػرى لوجػػوده يف احليػػاة معػػٌتو وكػػل ىػػذه األفكػػار منافيػػة 

 دتاماً دلنهج القرآف العظيم.
إف جتػػػاوز القػػػراءة الثانيػػػة أو عػػػدـ رتعهػػػا مػػػع األوذل يػػػؤدى إذل  هػػػور العجػػػز اإلنسػػػاين 

طاقاتػػػوو وإذل خلػػػط عجيػػػب بػػػُت قضػػػاف عػػػادل الغيػػػب وعػػػادل الشػػػهادة. وقػػػد احلضػػػاري وتعطػػػل 
يتػػػوىم ادلقتصػػػروف علػػػى القػػػراءة األوذل أف تنزيػػػو البػػػاري جػػػل شػػػأنو ال يػػػتم إال إذا ألغيػػػت قيمػػػة 

 الفعل اإلنساينو ونفيت إرادتو واختيارهو واستلب استالابً الىوتياً من دوره.
فػػػرؽو غلػػػد يف مقػػػاالهتم العجػػػب العجػػػاب يف والنػػػا ر يف مقػػػاالت اإلسػػػالميُت وكتػػػب ال

قضػػاف اخللػػط بػػُت الفعػػل اإلنسػػاين والفعػػل اإلذلػػيو واإلرادة اإلنسػػانية وقضػػاف اجلػػمو واالختيػػار 
 والعلل واألسباب وسواىا.

إذف البد من اجلمع بُت القراءتُت  قراءة الوحي وقراءة الوجودو والدمج بينهما لئال يقػع 
" ابجلمػػع بػػُت القػػراءتُتفُت الػػذميمُتو ومػػن ىنػػا كػػاف مػػا مسينػػا ب"اإلنسػػاف يف أي ذينػػك الطػػر 

ضرورة معرفيةو وضرورة حضارية. ال على ادلستوى اإلسالمي وحدهو بل على ادلسػتوى العػادلي  
كلو للخروج من ادلػأزؽ ادلعػريف ادلعا ػرو واألزمػة الفكريػة العادليػة ادلعا ػرة. فبعػد تكػريس البعػد 

احلضارة الغربية نفسها مشكلة حتديد الصياغة ادلنهجية حلضػارهتا ادلنهجي يف التفكَت واجهت 
ومعرفتهػػا  ػػياغة تسػػتند إذل تطػػور الغػػرب العلمػػي بكػػل جوانبػػوو لقػػد كانػػت ادلاركسػػية زلاولػػػة 

طار ادلادية اجلدليةو وىا ىي ادلاركسػية تنهػار ابهنيػار االحتػاد السػوفييت إإلغلاد ىذه الصياغة يف 
ادلعػػريف وادلنهجػػي ذلػػاو لتبقػػى احلضػػارة الغربيػػة دوف  ػػياغة فلسػػفية  قبػػل أف غلػػد الغػػرب البػػديل

بديلةو ودوف إجاابت عن معظم األسئلة النهائية ادلعلقة اليت يشيح علماء اليػـو بوجػوىهم عػن 
فهػي أشػد وأنكػىو فػنحن شػركاء يف األزمػة  –العرب وادلسلمُت–اإلجابة عنها. أما أزمتنا ضلن 
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حلضػػػارة يػػػة كمػػػا يتػػػوىم الػػػبعضو ألف اتنػػػا هبػػػا وابلغػػػرب دل تعػػػد برانعالق العادليػػػة مػػػن انحيػػػة ألف
زوىػػا الفكػػري والثقػػايف وادلؤسسػػايت يف أف تفػػرض علينػػا وعلػػى الغربيػػة قػػد صلحػػت مػػن خػػالؿ غ

العػػػادل كلػػػو منهجهػػػا ووعيهػػػا العلمػػػي للوجػػػود وللحركػػػة الكونيػػػة ورؤيتهػػػا للتػػػاري  والعلػػػم وادلعرفػػػة 
" الػػػػيت لػػػػف وغَتىػػػػاو فمػػػػا ىػػػػي قضػػػػية "اجلمػػػػع بػػػػُت القػػػػراءتُتواحلضػػػػارة والثقافػػػػة والتقػػػػدـ والتخ

 نقًتحها حالً ألزمتنا ادلعرفية والفكرية وأزمة العادل معناه وما األ ل فيهاه.
فهػػي واقعػػة بػػُت   لػػوحي والوجػػودنتجػػت مػػن اجلمػػع بػػُت ا إف قضػػية اجلمػػع بػػُت القػػراءتُت

تشػػػاؼ. الكتػػػاب األوؿ كتػػػابُتو تؤسػػػس علػػػى تقابلهمػػػا وتكاملهمػػػا منهجػػػاً يف البحػػػث واالك
وىو كتاب الوحي ادلقروءو ونعٌت بو القػرآفو والكتػاب الثػاين وىػو كتػاب الكػوف ادلتحػرؾ الػذي 
يتضمن  واىر الوجود كافةو فػالقرآف اجمليػد العظػيم كػالكوف الواسػع العظػيمو كالعلػا يػدؿ علػى 

 .اآلخر ويقود إليوو فالقرآف يقود إذل الكوف والكوف أيضاً يقود إذل القرآف
مػػن  وىػػذا مػػا أمسينػػاه ابجلمػػع بػػُت قػػراءتُتو قػػراءة غيبيػػة عػػم الػػوحي يف الكػػوف ىػػي تنػػزؿٌ 

الكلػػػي اإلذلػػػي إذل اجلزئػػػي البشػػػري والطبيعػػػيو ومبػػػا تتيحػػػو قػػػدراتنا البشػػػرية النسػػػبية علػػػى تفهػػػم 
تنزالت الكلي ادلطل و وقراءة الكوف ىي تطلع من اجلزئي على مفردات الكوف وأفراد اإلنساف 

الكلػػي وفػػ  قػػدراتنا النسػػبية أيضػػاً علػػى فهػػم الظػػواىرو فػػال ػلػػدث االنفصػػاـ ادلزعػػـو بػػُت  ابجتػػاه
َك رَبأكدَم ال د كي َالَدَ  الوحي وادلعرفة ادلوضوعية. ىذا ما أكدتو بدافت سورة العل    د س  َرأ  ِبك ا د 

ُ  َبَل    * اَن مك َِ و دَرمة  *َاَلَ  ان ك َل  َرأ  َورَبكدَم األ  َك ال د كي َبل د *ا د  ل َقلَد داَن َمدا ملَ   *ََ ِبك َِ و ََ ان ك َبل د
  َ  (.٘-ٔ)العل     يَدع َل

فػػػإف منػػػابع ادلعرفػػػة  –كمػػػا ىػػػو حا ػػػل اليػػػـو–أمػػػا حػػػُت ػلػػػدث الفصػػػاـ بػػػُت القػػػراءتُت 
البشػػػرية تصػػػل إذل نتيجتػػػُت خطَتتػػػُت  فالػػػذين يتعلقػػػوف فقػػػط ابجلانػػػب الغيػػػيب يف القػػػراءةو أي 

ادلوضوعي من حساهبم فيتحولوف ابلدين إذل الىوت يسػتلب  القراءة األوذل ويسقطوف اجلانب
اإلنساف والكوف وينفي األسباب وقػوانُت احلركػة و ػَتورهتا وكافػة السػنن االجتماعيػة والتارؼليػة 
واالقتصػػػادية الػػػيت يتجػػػاوب معهػػػا اإلنسػػػافو لينتهػػػي الفكػػػر اإلنسػػػاين إذل فكػػػر سػػػكوين جامػػػد 

 ػلسب خطأ على الدين.
ط ابجلانػػػب ادلوضػػػوعي يف القػػػراءة الثانيػػػةو فػػػإهنم ينفػػػروف مػػػن البعػػػد والػػػذين يتعلقػػػوف فقػػػ

لمعرفػة الػذي يػؤ ر علػى لر الوضعي كالغييب الفاعل يف الوجود وحركتوو فينتهوف تدرغلياً إذل الف
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النسػػ  احلضػػاري بػػدوره بػػذلك التػػأ َت السػػليب وذلػػك علػػى الوجػػو السػػائد للفكػػر الغػػريب اآلفو 
ية كثَتة حتاوؿ اخلروج عليو والتنصل منو بعد أف خمت ويالتو والذي بدأت مدارس فكرية غرب

وأدى إذل تقسيم البشرية وتصارع الالىوت عن الغيب حػُت يػربط مػا بػُت ىػذا الغيػب والقػراءة 
الثانيةو أي القرارات ادلوضوعية ابلقلمو كمػا ينفػي عػن القػراءة يف احلػالتُت ىػوى اإلنسػافو تبعػاً 

انحيػػة وتبعػػػاً لتعلقػػو وفهمػػػو لظػػواىر الوجػػػود الكػػوين وحركتػػػو يف لتعلقػػو ابلػػوحي وفهمػػػو لػػو مػػػن 
 الوقت ذاتو وخالفتو.
صػػػاـ القػػػائم يف مناىجنػػػا الًتبويػػػة فاء الوتعػػػاين البشػػػرية كلهػػػا الكثػػػَت مػػػن جػػػر ذلػػػذا نعػػػاين 

ونظمنػػػا التعليميػػػة بػػػُت علػػػـو الػػػدين والعلػػػـو الكونيػػػةو ودل نتو ػػػل بعػػػد إذل الصػػػيغة الػػػيت تؤىػػػل 
 العلمػػُت يف كػػل واحػػد. ومبعػػث ذلػػك أننػػا قػػد ارتضػػينا ادلنػػاىج الغربيػػة يف الطالػػب ليجمػػع بػػُت

الفصػػل القػػائم بػػُت كليػػات الشػػريعة وكليػػات العلػػـو احلديثػػةو أو العلػػـو االجتماعيػػة فضػػالً عػػن 
 التطبيقية.

ىذا الفصل الذي يؤدي إذل الفصاـ ػلمل خطورة أخرىو إذ يباعد بػُت العلػـو الشػرعية 
واالجتماعيػةو حيػث طػورت ادلنػاىج الوضػعية عالقتهػا هبػذه العلػـو اإلنسػانية والعلـو اإلنسػانية 

واالجتماعيػػػة و ػػػاغتها وفػػػ  القػػػراءة الثانيػػػة فقػػػطو واسػػػتبعدهتا مػػػن رلػػػاؿ العلػػػـو الشػػػرعية الػػػيت 
 أوغلت بدورىا يف الفقو ووسائلو.
ىػػذه إذل  نائيػػة الالىػػوت والوضػػعيةو وخطػػورة  -كمػػا رأينػػا–إف النسػػ  الغػػريب قػػد انتهػػى 

وادلتطرفػػة أهنػػا قامػػت علػػى انفصػػاـ فػػدفعت بعػػض األنسػػاؽ احلضػػارية دفعػػاً ضلػػو  ادلفتعلػػةالثنائيػػة 
االجتاه الوضعي حُت غيبت النظرة الكلية للكوف واحليػاة واإلنسػاف وارتبػاط قيمػو وأخالقػو ابهلل 

لػدين سبحانو وتعاذلو فتضخمت الذاتية البشرية على حسػاب القػيم العقليػة واألخالقيػةو ومػا ا
إال مكاـر األخالؽو فتم تمير الصراعات القومية االجتماعية كما حت تمير الفرديػة الليماليػة إذل 
حد االستباحةو فتكػرس الصػراع بكػل مظػاىره عوضػاً عػن السػالـ الػذي تعطيػو القػيمو ومػا إذل 

و ومػن ذلك إال ألنو وابلقراءة الثانية فقطو رأى اإلنسػاف نفسػو مسػتغنياً حػىت عػن الػذي خلقػو
يطػػ. يف األرضو ويتطػػاوؿ بنا ػػيتو علػػى كػػل مػػن يػػدعوه  -سػػبحانو وتعػػاذل–يسػػتغن عػػن  هلل 

للقػػيم واألخػػالؽو وذلػػذا حت الػػربط بػػُت مقدمػػة سػػورة العلػػ  الداعيػػة للجمػػع بػػُت القػػراءتُت وأزمػػة 
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د   الطغياف والتطاوؿ اإلنساين للنس  احلضارية الوضعية ادلتعاليػة بتطورىػا العلمػي التطبيقػي اجملػر 
 اَن لََيت َةا َِ و تَدة ىَن  *َلل  إكن  ان ك عَ  *َأن ر آهة اس   (. ٛ-ٙ)العل     اإكن  إكَل رَبأكَم الركج 

فقضية اجلمع بُت القراءتُت مسألة منهجية يف ادلعرفة وتقود إذل نتيجػة حضػاريةو فالػذي 
ليػوو فػال يسػتبد وال يبتغػي علػواً غلمع بُت القراءتُت ال يستغٍت عن  هلل ألنو يدرؾ دوماً افتقػاره إ

  يف األرض وال فساداً.
 ليفية اجلمع بني القراءتني:

لقػػػد زعػػػم الػػػبعض أف ىػػػذه القضػػػية حلػػػم مػػػن األحػػػالـ أو رلػػػرد شػػػعار مػػػن الشػػػعاراتو 
وذلػػؤالء وسػػواىم نػػػود أف نوضػػح أف ادلػػػدخل األساسػػي للجمػػػع بػػُت القػػػراءتُت يبػػدأ ابكتشػػػاؼ 

ن انحيػة والوجػود وحركتػو مػن انحيػة أخػرىو فػالقرآف وحػي إذلػي العالقة ادلنهجية بػُت القػرآف مػ
يتعلػ  بػػو ىػػذا الوجػود انطالقػػاً مػػن أنػو مطلػػ  وزلػػيط وشػاملو وبقػػدر مػػا تتسػع معرفتنػػا لال نػػُت 
معػػاً تتكػػوف لػػدينا القػػدرة علػػى اجلمػػع بػػُت القػػراءتُت واكتشػػاؼ التػػداخل ادلنهجػػي بػػُت الػػوحي 

وجػػػػودو وادلطلػػػػوب لػػػػيس قػػػػوؿ ذلػػػػك نظػػػػرفً ولكػػػػن والكػػػػوفو فمنهجيػػػػة القػػػػرآف ىػػػػي منهجيػػػػة ال
ضػػػػية قػػػػد تكػػػػوف غػػػػَت اكتشػػػػاؼ ذلػػػػك تطبيقيػػػػاًو فػػػػالقوؿ النظػػػػري ال يتجػػػػاوز حالػػػػة تبشػػػػَت بفرَ 

 حيحة وؽلكن الطعن فيهاو وذلػذا يكػوف التحػدي األوؿ واألىػم يف اكتشػاؼ مػدى التػداخل 
طبيعية واإلنسانية القائمػة ادلنهجي من خالؿ اجلمع بُت القراءتُتو بُت الوحي اإلذلي والعلـو ال

علػػى السػػنن اإلذليػػة يف الكػػوف واحليػػاة واإلنسػػافو أمػػا احلػػديث عػػن عظمػػة القػػرآف فػػإف القػػرآف 
عظػػػيم حقػػػاً ومعجػػػز فعػػػاًلو وقػػػد كتػػػب النػػػاس عػػػن عظمتػػػو وإعجػػػازه آالؼ الصػػػفحاتو بػػػل 
ماليينهػػاو لكػػن تلػػك الكتػػاابت دل تسػػتطع أف تكشػػف للنػػاس عػػن منهجيتػػو ادلسػػتوعبة للكػػوف 
وحركتو. كما دل تػؤد إذل الكشػف عػن التػداخل ادلنهجػي بػُت قػراءة القػرآف وقػراءة الوجػود. فقػد 

واضػػحة. كػػذلك بقيػػت يف  عليهػػا بقيػػت آفت كرؽلػػة كثػػَتة ومقػػوالت اإلسػػقاطات اإلسػػرائيلية
ادلعػػارؼ اإلنسػػانية واالجتماعيػػةو بػػل ويف العلػػـو الطبيعيػػة أبعػػاد غائبػػةو وأسػػئلة كثػػَتة حػػَتى ال 

مدارس تلك العلـو ادلختلفة إجاابت شافيةو ألهنا دل تكتشف ذلك التداخل ادلنهجي  جتد من
بُت القراءتُت إال يف حدود جزئية دتثلت يف زلاوالت انتقائية يغلب على بعضػها التلفيػ  الػذي 
 غلعلها تبدو مفتعلة إذل حد كبَت كتلك ا اوالت اليت تبدو فيما عرؼ ب"اإلعجاز العلمي".
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لدائم علػى وجػوب اجلمػع بػُت القػراءتُتو واعتبػار ذلػك شػرطاً مسػبقاً للخػروج فتأكيدان ا
مػػن األزمػػة الفكريػػة وادلعرفيػػة يف مسػػتوفهتا العادليػػة وا ليػػة ػلمػػل توكيػػداً علػػى وجػػوب االلتفػػات 
إذل ذلػػػك االرتبػػػاط ادلنهجػػػي بػػػُت القػػػرآف والكػػػوف واإلنسػػػافو ويػػػتخل  اإلنسػػػاف مػػػن مأسػػػاة 

 أو الوضعية البشرية وما غلره الفصاـ لنا من مشكالت. تلناسو الفصاـ بُت الالىوت وا
إف ىذه ادلهمة ال يسػتطيع النهػوض هبػا إال مػن أوتػوا القػرآف وحظػاً مػن العلػـو وادلعػارؼ  

ولػذلك أرسػيت قواعػد كافياً الكتشاؼ ذلك التداخل ادلنهجي بُت القػرآف والوجػود واإلنسػاف 
 -" على ما يلي "اجلمع بُت القراءتُت

ادلعرفيػة القائمػة علػى مقومػات وخصػائ  التصػور اإلسػالمي  دة بنػاء الرؤيػة القرآنيػةإعا -ٔ
السػػليم ليتضػػح مػػا ؽلكػػن اعتبػػاره النمػػوذج ادلعػػريف اإلسػػالمي القػػادر علػػى اإلجابػػة عػػن 
األسػػئلة النهائيػػةو دوف جتػػاوز شػػيء منهػػاو وبنػػاء قػػدرة ذاتيػػة علػػى النقػػد ادلعػػريف الػػذي 

بشػػػكل منهجػػػي منضػػػبطو ويف الوقػػػت نفسػػػو يعطػػػي  ن مػػػن االسػػػتيعاب والتجػػػاوزؽلّكػػػ
القػػػػدرة علػػػػى التوليػػػػد ادلعػػػػريف ادلنهجػػػػيو والتفسػػػػَت ادلعػػػػريف الػػػػذي ال يقػػػػـو علػػػػى اإلقنػػػػاع 

 واخلطابةو بل على ادلعرفة ادلنهجية التامة.
على ضوء "ادلنهجية ادلعرفيػة  وتشكيلها وبنائها إعادة فح  قواعد ادلنهجية اإلسالمية -ٕ

منهػػػػاو فػػػػإف أضػػػػراراً ابلغػػػػة قػػػػد أ ػػػػابت ىػػػػذه ادلنهجيػػػػة نتيجػػػػة  القرآنيػػػػة" وعلػػػػى ىػػػػدى
ئيػػػة الػػػيت قػػػرأت القػػػرآف عضػػػُتو وقػػػرأت الوجػػػود واإلنسػػػاف يف يالقػػػراءات ادلفػػػردة والتجز 
 معزؿ عنو قدؽلاً وحديثاً.

بناء مػنهج للتعامػل مػع القػرآف اجمليػد مػن خػالؿ ىػذه الرؤيػة ادلنهجيػة وابعتبػاره مصػدراً  -ٖ
ة ومقومػػات الشػػهود احلضػػاري والعمػػراينو وقػػد يقتضػػي ذلػػك للمػػنهج والشػػرعة وادلعرفػػ

إعادة بناء وتركيب علـو القرآف ادلطلوبػة ذلػذا الغػرضو ويتجػاوز الكثػَت مػن ادلػوروث يف 
ىػػذا اجملػػاؿ. فاإلنسػػاف العػػريب قػػد فهػػم القػػرآف ضػػمن خصػػائ  تكػػوين اإلنسػػاف العػػريب 

قيػاس إذل خصػائ  التكػوين للموضوعية اليت كانػت بطيئػة زلػددة اجتماعيػاً وفكػرفً ابل
احلضػػػػاري العػػػػادلي الراىنػػػػةو ففػػػػي تلػػػػك ادلرحلػػػػة الػػػػيت حت فيهػػػػا التػػػػدوين الرمسػػػػي للعلػػػػـو 
وادلعارؼ النقلية اليت دارت حوؿ الن  القرآين واحلديث النبوي كانت العقلية البالغية 
ك واللغويةو وما توحي بو من اجتاه ضلو التجزئة ومالحظة ادلفردات ىي السائدةو ولػذل
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اعتػػػم الفهػػػم الػػػذي تولػػػد عنهػػػا مقبػػػوالً وكافيػػػاً يف تلػػػك ادلرحلػػػةو أمػػػا يف ادلرحلػػػة الراىنػػػة 
حيث تسيطر عقلية اإلدراؾ ادلنهجي لألمورو والبحث عن عالقتها النا مة ذلػا بطػرؽ 
حتليليػػػػة ونقديػػػػة تو ػػػػف األطػػػػراؼ العلميػػػػة ادلختلفػػػػةو وتربطهػػػػا مبوضػػػػوعات حضػػػػارية 

مػن إعػادة النظػر يف علػـو وسػائل فهػم الػن  وخدمتػو  متشعبة وعالقات متنوعػة فالبػد
يصػػو مػػن كثػػَت مػػن أنػػواع لالكػػوف والتػػداخل ادلنهجػػي معػػوو وخت وقراءتػػو قػػراءة اجلمػػع مػػع

التفسػػَت والتأويػػلو والػػربط الو يػػ  ابلنسػػيب مػػن خػػالؿ اإلسػػقاطات اإلسػػرائيليةو والػػربط 
 س التفسَت.التاـ لسباب النزوؿو وادلناسبات ومشكالت النس  وتعدد مدار 

مػن خػالؿ تلػك الرؤيػة ادلنهجيػة  -أيضػاً –بناء منهج للتعامل مع السػنة النبويػة ادلطهػرة  -ٗ
وابعتبار السنة النبوية ادلطهرة كذلك مصدراً لبيػاف ادلػنهج والشػرعة وللمعرفػة ومقومػات 
الشػػهود احلضػػاري والعمػػراف. فلقػػد كانػػت مرحلػػة النبػػوة وعصػػر الصػػحابة مرحلػػة تعتمػػد 

اد وا والتأسي بو فيما يقوؿ أو يفعل  " ومتابعتو ادلباشر برسوؿ  هلل على االتصاؿ 
تبػػػاع والتأسػػػي يعتمػػػداف علػػػى ". االصدددلوا لمدددا رأيتمدددوين أصدددلي"و "بددد  مناسدددككَ

غلسد بسلوكو القػرآف يف الواقػع  كاف  فالرسوؿ  للرسوؿ التحرؾ العلمي يف الواقع 
 آف على الواقع.فال تبدو ىناؾ أية مشكلة يف التطبي  وتنزيل القر 

فػػالتطبي  النبػػوي والبيػػاف الرسػػورل كػػاف يضػػي  الشػػقة دتامػػاً بػػُت مكنػػوانت ادلػػنهج اإلذلػػي 
القرآين وبػُت الواقػع بعقليػات أىلػو وقػدراهتم الفكريػة وادلعرفيػة وبشػروط ذلػك الواقػع االجتماعيػة 

لػػػى أال والفكريػػػة والسػػػقف ادلعػػػريف السػػػائد فيػػػو. ولػػػذلك كػػػاف الػػػرواة مػػػن الصػػػحابة حريصػػػُت ع
النػػا م تفػوهتم أيػة جزئيػػة تتعلػ  تيػػاة الرسػوؿ ألف ذلػػك ىػو البػديل الوحيػػد عػن الػػوعي ابدلػنهج 

تملت السػػنة علػػى ذلػػك الكػػم اذلائػػل مػػن أقػػواؿ وأفعػػاؿ وتقريػػرات للقضػػاف ادلختلفػػة ولػػذلك اشػػ
ليػو كل تلك التفا ػيل الػيت جتعلنػا قػادرين علػى أف نتػابع حركتػو اليوميػة ع  وتلقينا  هلل رسوؿ 

الصػػػالة والسػػػالـ يف غػػػدوه ورواحػػػو وسػػػلمو وحربػػػو وتعليمػػػو وقضػػػائو وقيادتػػػو وفتػػػاواه وشلارسػػػاتو 
اإلنسػػانية بطريقػػة تكشػػػف عػػن أسػػػلوبو أو سػػنتو عليػػو الصػػػالة والسػػالـ يف التعامػػػل مػػع الواقػػػع 

معػو ويتحػرؾ  يتعامل عن خصائ  الواقع الذي كاف رسوؿ  هلل  -إضافة لذلك–وتكشف 
 مغاير للواقع الذي ضلياه يف تركيبتو وعقليتو. فيوو وىو واقع 
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لقد كاف عليو الصػالة والسػالـ يف سػنتو ؽلثػل جتسػيداً للػربط بػُت ادلػنهج القػرآين والواقػعو 
ولػػذلك فػػإف مػػن الصػػعب فهػػم الكثػػَت مػػن القضػػاف يف معػػزؿ عػػن فهػػم ذلػػك الواقػػع الػػذي كػػاف 

والسػػالـ عػػن النحػػت والتصػػوير  عليػػو الصػػالة والسػػالـ يتحػػرؾ فيػػوو فحػػُت ينهػػى عليػػو الصػػالة
ويعتػػم ادلصػػورين أشػػد عػػذااب يػػـو القيامػػة فػػال ينبغػػي أف يفهػػم هنيػػو عػػن ذلػػك أف لػػو موقفػػاً مػػن 

 لػػو مػػااجلماليػػات اجملسػػمة يتعػػارض مػػع فهػػم نػػيب  هلل سػػليمافو الػػذي كػػاف غلنػػد اجلػػن يصػػنعوف 
ع وضلػوه لننػا ال نشػعر يشاء مػن دتا يػل وال مػع تسػاؤالت ادلعا ػرين ورلػادالهتم يف ىػذا ادلوضػو 

ابلرغبػػة أو االسػػتعداد يف عبادهتػػاو فلمػػاذا حتػػـر علينػػاه وال يكػػوف احلػػل بفتػػوى جزئيػػة حتػػل ىػػذا 
النػػوع ودتنػػع ذلػػكو بػػل يالحػػظ فيهػػا ادلػػنهج الػػذي أشػػار عليػػو الصػػالة والسػػالـ إليػػو يف مواقػػف 

ين وضلوىػا لبنػاء عديدة مثل "لوال قومك حديثو عهد بكفر لفعلت وفعلت"و وجتريػد تلػك ادلعػا
 منهج التأسي بدال من منهج التقليد. 

يعمػػػل علػػػى قطػػػع دابػػػر  ػػػناعة األواثف والػػػًتويج ذلػػػا بػػػُت قػػػـو   لقػػػد كػػػاف رسػػػوؿ  هلل
حػػديثي  عهػػد هبػػاو والبػػد مػػن الو ػػوؿ إذل ادلػػنهج النػػا م الضػػابط دلثػػل ىػػذه القضػػاف وقراءهتػػا 

ج بػدال مػػن دائػرة اجلزئيػػات ادلتصػارعة الػػيت  قػراءة معرفيػة ختػػرج األحاديػث والسػػنن إذل دائػرة ادلػػنه
كثَتاً ما ػلوذلا ادلختلفوف إذل أقواؿ جزئية تدؿ على الشيء ونقيضو وكأهنا أقواؿ أئمة ادلذاىب 

قتػداء واختػذوا مػن رسػوؿ تبػاع واالادلختلفة. لقد ارتبط العػرب يف مرحلػة نػزوؿ القػرآف مبفهػـو اال
تبػاع والتأسػي اً لشروطهم الواقعية احلياتية وعػم االعملية جسدت ذلم ادلنهج طبق قدوة  هلل  

نشػػػأت  مفػػػاىيم "ادلػػػأ ور وادلنقػػػوؿ" ويف زلاولػػػة للتخفيػػػػف مػػػن آاثره جلػػػأ مػػػن جلػػػأ إذل التأويػػػػل 
الباطٍت والتفسَت الرمػزي واإلشػاري كمخػرج مػن التقيػد ترفيػة الػن  ادلػأ ور ولكػن مػا زاد ذلػك 

 هج القػػرآين النبػوي لتنضػػبط علػػى ىػػدي ػػوؿ إذل ادلػػناألمػر إال اضػػطراابًو وكػػاف الواجػػب ىػو الو 
 ت.ضح الغاففهم يف إطاره ادلقا د وتتمنو سائر التفا يل واجلزئيات ولت

عػػن النػػا م ادلوضػػوعي لألمػػورو وحتػػاوؿ  -ابسػػتمرار–ف العقليػػة ادلعا ػػرة عقليػػة تبحػػث إ
النقػػد والتفسػػَت ىػػو النفػػاذ إذل ادلنهجيػػة الكاملػػة األبعػػاد فضػػمن ىػػذه ادلنهجيػػة يصػػبح التحليػػل و 

اإلطار ادلوضوعي للحركة الفكرية يف تعاملها مع القضاف الكونية وا لية. وهبذه ادلنهجية ؽلكن 
النفػػاذ إذل مقا ػػد القػػرآف اجمليػػد وتفهػػم السػػنة النبويػػة دوف الوقػػوع يف أطػػر ماضػػوية سػػكونية أو 

يالت لتطبيقات ادلاضي أتويالت ابطنيةو أو زلاوالت جتديدية حتاوؿ إحداث تعديالت أو أتو 
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لتعيػػد إنتاجهػػا يف احلاضػػر فكأهنػػا تعبػػَت عػػن ادلاضػػي يف  ػػوب جديػػد ال ؽلكػػن ارتػػداؤه علػػى أيػػة 
 حاؿ.
وقراءتػػػو قػػػراءة نقديػػػة حتليليػػػة معرفيػػػة خترجنػػػا مػػػن وفهمػػػو عػػػادة دراسػػػة ترا نػػػا اإلسػػػالمي إ -٘

دائرة الػرفض  -يف الوقت احلاضر–الدوائر الثالث اليت حتكم أساليب تعاملنا مع ترا نا 
ادلطل  ودائرة القبوؿ ادلطل  ودائرة التلفي  واالنتقاء العشوائيو فهذه الدوائر الػثالث ال 
ؽلكػن أف حتقػػ  التوا ػل مػػع مػػا غلػب التوا ػػل معػو مػػن ىػػذا الػًتاثو كمػػا ال ؽلكػػن أف 

 حتق  القطيعة مع ما غلب إحداث القطيعة معو من ذلك الًتاث.
تعامػػل العقػػل ادلسػػلم  جؼلػػر  -أيضػػاً -إلنسػػاين ادلعا ػػر بنػػاء مػػنهج التعامػػل مػػع الػػًتاث ا -ٙ

معػػػو مػػػن أسػػػاليب التعامػػػل احلاليػػػة الػػػػيت ختلفػػػت عػػػن أطػػػراؼ وزلػػػاوالت ادلقػػػػارابت مث 
بة دتاما أو ميالة لالنتقاء ادلقارانت لتنتهي ابلرفض ادلطل و أو القبوؿ ادلطل  بروح مستلَ 

 العشوائي.

" أو ادلػنهج نا عليهػا "اجلمػع بػُت القػراءتُتاليت أطلق فهذه اخلطوات أو ادلهاـ الست ىي
التوحيػػػػدي للمعرفػػػػة أو أسػػػػلمة العلػػػػـو االجتماعيػػػػة واإلنسػػػػانية وتوجيػػػػو العلػػػػـو الطبيعيػػػػة وجهػػػػة 
و فػنحن ألوؿ مػرة صلػد أنفسػنا أمػاـ وضػعية عادليػة تعمػل  إسالمية أو التأ يل اإلسػالمي للعلػـو

 اهتا.على تو يف ادلعارؼ والعلـو واكتشافات العلـو ومنجز 
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 الفصل الثالث
 لماهدف األ صا لإلس ةإوِان التِّلي

مػػػن ادلعػػػروؼ لػػػدى ادلهتمػػػُت ابلدراسػػػات اإلنسػػػانية أف "الشخصػػػية اإلنسػػػانية" قوامهػػػػا 
 قاعداتف أساسيتاف 

العقلية اإلنسانية فهي شطر الشخصية الػذي ال قػواـ ذلػا بدونػوو وىػي قاعػدهتا  أوالّٖما:
 األوذل.

نسانية وىي الشطر األساسي اآلخر. وتفقد الشخصية اإلنسػانية  النفسية اإل واثويتهما:
كينونتهاو وىويتهاو إذا اىتز أحد اجلانبُتو أو خرج عن طبيعتو اليت حددىا الباري العظيم لوو 

 من تعليم الكتاب واحلكمة والتزكية. وأو دل ينل نصيب
سػػية" الفنػػوف واآلداب وقػػواـ "العقليػػة" العلػػـو والتجػػارب وادلعػػارؼ واخلػػماتو وقػػواـ "النف

 لنواعها اذلادفة.
و تنفيذاً  وأمة ال علـو ذلا وال معارؼو وال خمات وال جتارب كونتها يف دائرة ىذه العلـو

ال ؽلكػػن أف تبػػٍت حضػػارةو وال أف تقػػيم عمػػراانً. وكيػػف يتحقػػ   ذلػػاو واختبػػاراً لصػػحتها ودقتهػػاو
 شيء من ذلك بشخصية ال قواـ ذلاه!

ة هتػػػذب سػػػلوكهاو وال آداب حكيمػػػة تقػػػيم نفسػػػيتهاو ال ؽلكػػػن أف وأمػػػة ال فنػػػوف رشػػػيد
واهنػار بنياهنػاه لػذلك  ،حتق   قافة وال أف تقيم عمػراانً. وأين ذلػا أف تفعػل وقػد فقػدت نفسػيتها

فإف قيم اإلسالـ احلاكمةو ومقا ده العليا  التوحيد وما ينبث  عنوو والعمراف وما يتفرع عنو ال 
ة قوؽلػة ونفسػية مسػتقيمة. ومػا أمستػو الفلسػفة بقػيم احلػ  وقػيم اخلػَت ا بدوف عقليميقـو أي منه

وقػػػيم اجلمػػػاؿ كػػػل أولئػػػك ال ؽلكػػػن أف يتحقػػػ  شػػػيء منػػػو يف واقػػػع احليػػػاة بػػػدوف وجػػػود إنسػػػاف 
التزكيػػةو وبنػػاء الشخصػػية ادلزكػػاة عقليػػاً ونفسػػياًو وإال فلػػن يوجػػد اإلنسػػاف ادلعمػػر البنّػػاء اجملاىػػد 

 الػػػذي يعشػػػ  العلػػػم وادلعرفػػةو وال الناسػػػك الػػػذي يستمسػػػك لعػػادلِ الػػذي يهػػػوى التضػػػحيةو وال ا
ابلتقوى ويتزين هباو وال الفناف الذي ؽلأل الدنيا فناً و قافةو فيوحي للناس بلوف احلياة اليت البد 
أف ػليوىػػاو ويهػػذب مشػػاعرىم ويرقػػي نفوسػػهم ليتعلمػػوا كيػػف ػليػػوف حيػػاة اخلليفػػة يف الكػػوف 

رتػوو ويكرىػوف اإلفسػاد فيػوو ويقػاوموف زلػاوالت التخريػب الػيت فيحبوف مػا فيػوو ويعشػقوف عما
 قد ؽلارسها ادلفسدوف.
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إف إنساف التزكية قد يضػحي تياتػوو وقػد يفارقهػا شػهيداًو وىػو ػلػاوؿ أف ػلفػظ للحيػاة 
 قيمتهاو وللعمراف مقوماتو احلقيقية ولو ابلتعارل على الدنيا وأىوائها.

وال ادلعرفػػة ادلفػػردةو بػػل البػػد فيػػو مػػن بػػذرة  -وحػػده–م إف "اإلؽلػػاف" ذاتػػو ال أييت بػػو العلػػ
ال  كحتققهػػػا الًتبيػػػة السػػػليمة فتحػػػوؿ انتػػػج العلػػػم وادلعرفػػػة إذل إؽلػػػاف. إنػػػ حػػػب هلل ورسػػػولو 

تسػػتطيع أف تولػػد مػػن األوكسػػجُت واذليػػدروجُت وحػػدعلا مػػاءاًو وإذا ولػػدت قطػػرات فلػػن تولػػد 
ىناؾ عنصراً آخر يرتبط بعادل األمر اإلذلػي ليجعػل  تاراً وال أهناراً وال زليطات أو تَتاتو ألف

و وكذلك العلم وحدهو وادلعرفة مبجرد الدمج بُت العنصرين من العنصرين ماء ال تستطيع إغلاده
وحػػدىا ال يوجػػد أي منهمػػا وال يوجػػداف رلتمعػػُت  إؽلػػاانً كػػامالً ويقينػػا  ػػادقاً"و بػػل البػػد مػػن 

رؾ جوانبهػػػا ادلختلفػػػة مبحركػػػات إدراؾ اجلػػػالؿ تضػػػافر عنا ػػػر أخػػػرى معهمػػػا تبػػػٍت الػػػنفس وحتػػػ
واجلمػػػاؿ واإلعجػػػاب بصػػػنع اخلػػػال  وحسػػػن تػػػدبَته وجزيػػػل إنعامػػػو فيبػػػدأ االرتبػػػاط والتفاعػػػل يف 

طبػاف الػذلك فػإف العلػم وادلعرفػة خت -تعػاذل–داخل الشخصية اإلنسانية لتتجو ضلو اإلؽلاف ابهلل 
ؿ ادلػدركاتو ويف الوقػت ذاتػو تعمػل الفنػوف "قوى العقل الثال ة" وتعمالف على هتيئتها الستقبا

واآلداب ومقومػػػات الثقافػػػة علػػػى حتريػػػك الوجػػػدافو وتشػػػكيل الػػػدواعي وبنػػػاء الضػػػمَت ليلتقػػػي 
الفريقػػاف بعػػد ذلػػك يف شخصػػية متوازنػػة دقيقػػةو منضػػبطة تتمتػػع ابلفاعليػػةو والدافعيػػة العمرانيػػة 

ف الًتبية اذلادفة اليت حتػوؿ ذلػك إذل للقياـ مبهاـ االستخالؼو وأداء األمانة. وال يتم ذلك بدو 
 سلوؾ وشلارسة.

على كل ما أسػدتو لإلنسػاف مػن خػدمات يف عمليػات الكشػف –إف احلضارة ادلعا رة 
بقطع النظر عن طبيعتها دل  –والتسخَتو وعلى كل ما أنتجتو من علـو ومعارؼ وآداب وفنوف
أف صلػد فيهػا مػا يسػاعد اإلنسػاف تستطع أف تقدـ "أطػراً ووسػائل تربويػة إنسػانية ىادفػة" ؽلكػن 

 على تقومي نفسو وهتذيب سلوكو وتربية ذاتو.
لقػػػد كػػػاف الػػػدين ادلسػػػيحي يف العصػػػر األورويب الوسػػػيط مصػػػدر ادلعرفػػػة ومصػػػدر الفػػػن   

كػػذلك يف أورواب. أمػػا يف عصػػر النهضػػة األوروبيػػة فقػػد  ػػار العقػػل مصػػدر ادلعرفػػة والفػػن. أمػػا 
للمعارؼ وللفنوف كذلكو وجتاوز احلس بذلك الدين  بعد ذلك فقد ساد احلس و ار مصدراً 

والعقػػػلو و ػػػار احلػػػس سػػػيد كػػػل شػػػيء فحصػػػر العلػػػم يف زواف ادلختػػػمات وحقػػػوؿ التجػػػاربو 
وأخػػرج مػػن دائرتػػو كػػل مػػا ال ؼلضػػع لسػػلطانوو وحصػػر الفػػن يف دوائػػر أضػػي  مػػن ذلػػك فبػػدأت 
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األعلػػػى القػػػدرات  مثلهػػػاتهػػػا و هػػػا اخلنػػػاؽ. وأمػػػا الًتبػػػة فصػػػارت غايتتالشػػػى وهتػػػبط ويضػػػّي  علي
غَتو يػزود هبػا اإلنسػاف ليسػاب  هبػا اآللػة الػيت كثػَتاً مػا تتفػوؽ عليػو وتتجػاوزهو اإلنتاجية فقط ال

أف جتػد اإلنسػاف  –بعد ذلك–وقد تسحقو أو ترمي بو إذل زواف البطالة والتعطل. فليس غريبا 
نسػػػاف وىػػػو أخػػػوهو نفسػػػو وقػػػد مػػػأله اخلػػػوؼ مػػػن الكػػػوف وىػػػو بيتػػػوو والطبيعػػػة وىػػػي أمػػػوو واإل

من خوفو ادلًتاكب إذل تغييػب عقلػو يف السػكر  بوالغيب وىو عونو ورائده إذل مستقبلوو فيهر 
وادلخدراتو وىدـ ذاتو يف اجلنس واالضلرافات وقد ينصرؼ إذل تدين شأنو انق  أو قا ر أو 

صػػػبح منحػػػرؼ ال ؼلتلػػػف يف إضػػػراره ابإلنسػػػاف واحليػػػاة عػػػن تلػػػك الوسػػػائل ادلػػػدمرة. وىنػػػا قػػػد ت
اجلرؽلة نوعاً من التغيَتو بل وادلتعػة ادلطلوبػة والعيػاذ ابهللو وأحيػاانً يصػبح االنتحػار وإهنػاء احليػاة 
 رتاعياً جتربة من التجاربو أو فردفً للتخل  من مرارهتا أو آالمها أو تفاىتهاو أو أعبائها.

ًتبيػػػةو وغافتػػػو أمػػػا اإلسػػػالـ فإنػػػو منػػػذ البدايػػػة أعلػػػن عػػػن مقا ػػػده الًتبويػػػة وأىدافػػػو يف ال
وقيمػػو احلاكمػػةو ووضػػػع ذلػػك كلػػو يف مراتػػػب أيخػػذ بعضػػػها يف عضػػد بعػػض حػػػىت تبلػػ. تلػػػك 

 الغاية األمسى أال وىي سعادة اإلنساف يف الدارين بشروطها وأركاهنا وضوابطها.
 فأعلى ادلقا د الشرعيةو وأمسى القيم احلاكمة  ال ة ىي  

 التوحيددد. (1)
 التِّليددة. (2)

 العمددران. (3)

قيم األخرى الكلية منها واجلزئية تنتهي إذل ىذه القػيم الػثالث الػيت ال ؽلكػن أف وسائر ال
ينفصػػػل أي منهػػػا عػػػن اآلخػػػرين  فالتوحيػػػد غايػػػة التزكيػػػة وىػػػدفهاو ووسػػػيلتها يف الوقػػػت ذاتػػػو. 

 والعمراف ذترة للتوحيد والتزكية معاً ال يوجد على حقيقتوو وبشروطوو بدوهنما.
درج حتتػػػو سػػػائر عنا ػػػرىا يػػػدة وأساسػػػهاو وىػػػو عنػػػواف تنػػػور العقؽلثػػػل زلػػػ "التوحيدددد"إف 

ومكوانهتػػػا مػػػن اإلؽلػػػاف ابدلبػػػدأ وادلعػػػاد والرسػػػل ووحػػػدة الغايػػػة وادلصػػػَت. وعقيػػػدة التوحيػػػد تبػػػُت 
لإلنساف أف الوجود لو طرفاف  خال  متعاؿ ىو  هلل تعاذلو وكل مػا سػواه مػن ادلوجػودات سػواء 

ي ىػػو الوجػػود احلقيقػػي الػػدائم. والوجػػود الكػػوين اإلنسػػاف أو الكػػوف ىػػو سللػػوؽ. والوجػػود اإلذلػػ
واإلنسػػاين وجػػود غػػَت قػػائم بنفسػػوو وال معتمػػد علػػػى ذاتػػوو فهػػو أ ػػر مػػن آاثر الوجػػود اإلذلػػػيو 
ومظهػػػر مػػػن مظػػػاىر القػػػدرة اإلذليػػػة فهػػػو وجػػػود انقػػػ . واإلنسػػػاف والكػػػوف كالعلػػػا عنصػػػر مػػػن 
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إكان  لةددل  الثابتػػة جتػػري عليهمػػا معػػا  والسػػنن والقػػوانُت اإلذليػػة  عنا ػػر "العػػادل" ادلخلػػوؽ هلل 
َناهة بكَقَدر   ء  َاَلق   (.ٜٗ)القمر   َشي 

مػػا كلػػو وك–ومػػع ىػػذا االتفػػاؽ التػػاـ بػػُت اإلنسػػاف والكػػوفو ومػػع بداىػػة كػػوف اإلنسػػاف 
انق  الفالسفة ادلسلموف أمراً دقيقػاً دل يلتفػت إليػو إال بعػد تطػور  مولوداً طبيعياً للكوفو   -ىو

بػُت  "املخلو يدة والشديَية"أو  (1)"يء"اْلل  والتشي أال وىو قضية علوم التديعية""فلِفة ال
جػػر إذل الكػػالـ علػػى مفهػػـو  "شدديَاأ"اإلنسػػاف والطبيعػػةو فطرحػػوا سػػؤاالً حػػوؿ تسػػمية ادلعػػدـو 

و أو ىي قا رة على "الشيء" و "الشيئية"و وما إذا كاف يصح إطالؽ الشيء على اخلال  
طالع على بعض ما ؽ عليو أنو شيءه وؽلكن االدُ صْ أف يَ  جبملتو ؽلكن ادلخلوؽ وىل اإلنساف

دار يف ىػػػذا الشػػػأف يف كتػػػاب الفخػػػر الػػػرازي زلصػػػل أفكػػػار ادلتقػػػدمُت وادلتػػػأخرين مػػػن العلمػػػاء 
وما بعدىا. وكذلك معادل أ ػوؿ  ٜواحلكماء وادلتكلمُتو وبديلو تلخي  ا صل للطوسي ص

وخا ػة ادلسػألة األوذل منػو. وقػد تعػرض اإلمػاـ  ملعلومدات""أحكدام االدين يف الباب الثاين يف 
يف كتابػو ادلباحػث ادلشػرقية ويف مواضػع مػن األربعػُت وغَتىػا. ومهمػا يكػن مػن  -أيضاً –الرازي 

أمػر فػػإف القػرآف اجمليػػد قػػد أوضػح الصػػلة العضػػوية بػُت اإلنسػػاف والكػػوفو وبػُت أف اإلنسػػاف مػػن 
َ  َوفك ىذه األرض  َنالة َها َاَلق  ند  دَرهمك َ  اَترَنأ أةا  َهدا ّٔمة دركجةكة ند  َ  َومك (. وىػذا ٘٘)طػو   يَها وةعكيددةلة

الذي قػرره القػرآف الكػرمي وىػو نفػس مػا تو ػلت إليػو البشػرية بعػد سػائر األطػوار الػيت مػرت هبػا 
لتقرر أخَتاً  أف اإلنساف بكػل تفا ػيلو بػدانً ونفسػاً جسػماًو وعقػالً  "فلِفة العلوم التديعية"

و ابػػن طبيعػػي للكػػوفو ؽلكػػن أف تنسػػحب عليػػو وعلػػى سػػائر قػػوى وعيػػو وإدراكػػو وحػػواس إظلػػا ىػػ
وسػػلوكياتو النفسػػية واالجتماعيػػة نفػػس سػػنن وقػػوانُت الطبيعػػة. ولكػػن القػػرآف الكػػرمي حينمػػا قػػرر 

َِانة َما َمر َك بكَربأكدَم  ذلك ربط ىذه الصلة بُت اإلنساف والكوف مبفهـو "اخلل "  و اَي أَيدكَها ان ك
ددو اَك فَدَعددَدَلَم  *وك ال َكددرك  َِ -ٙ  االنفطػػار)  ك َأيأك صةددورَن  م ددا َشدداء رَل دَددمَ  *ال دد كي َاَلَقددَم َف
َ  اةلكَ  (و ٛ َِانة مك و ك الصكل ملك َوالتد َراِكملك  *اةلكَ  مكُ م اء َاافك    *فَدل َيناةرك ان ك  َّٙم رةعة مكُ بَدني 

ُ  (و ٚ-٘)الطػػارؽ   دد دداَن مك َِ و ددَرَك  (وٕ)العلػػ    َبلَدد    َالَددَ  ان ك ددانة َأن يدةتد  َِ و ددملة ان ك َِ َأَّ٘م 
أ  ّٚمة ددىَن  *سةددأه  ددُ م دد ك ددو ه *َأملَ  يَددمة وةت َفددةأ مأك َِ  (وٖٛ-ٖٙ)القيامػػة   َة  َلداَن َبَلَقددةأ َفَخلَددَ  َف

                                                 

 ٌٚزٌه فالثذ ِٓ ٔفٟ ٘زٖ اٌزذاػ١بد ثق١بغخ ٌغ٠ٛخ ثذ٠ٍخ.  ٟػٍُ االخزّبع اٌّبسوغ ٠ث١ش ِقطٍر اٌزؾ١ئ رذاػ١برٗ إٌّبظشح فٟ( 1)
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  ددني ددُ م دداء م هك ددَ مأك ََ  *َدر  م ع لةددوم  إكَل  َدد *َفَجَعل نَدداهة  ك  َدددَرار  م ككددني   *َأملَ  َّٔم لةقكك فَدَقددَدر اَن فَددنكع 
 (.ٖٕ-ٕٓ)ادلرسالت   ال َقااكرةونَ 

َفدَرهة وقد يتضح الفرؽ بشكل أكم يف تدبر آفت سورة "عػبس"   َِانة َمدا َأل  و  ةتكَل ان ك
ء  َاَلَقوة  * ُ  َأيأك َشي  دَرهة  *مكُ وكت َفدة  َاَلَقدوة فَدَقدد رَهة  *مك  ِ ددكيَل َي  ِ دَدَرهة َة   *َة  ال َْ د  َة   * َأَماتَدوة فَد

(و ىػذا عػن اإلنسػاف نفسػوو أمػا ٖٕ-ٚٔ  عػبس) َلل  َلم ا يَدق ضك َما َأَمَرهة   *إكَ ا َشاء أَوَشَرهة 
ددوك عػػن احتياجاتػػو ومتاعػػو فيقػػوؿ   ددانة إكَل طََعامك َِ و َنا ال َمدداء َصددد ا  *فَدل َيناةددرك ان ك َة   *َأان  َصدددَددد 

َنا األ َ  َنا فكيَهدا َحد دا  *ر َض َشق ا َشَقق  ددأا  *فََْودَدتد   *َوَحدَداِكَ  مةل دأدا  *َوزَيد تةدوانأ َؤَّم دلأ  *َوبكنَددأدا َوَ ض 
َ   *َوفَالكَهةأ َوَأِب   َود َعامككة َ  َوألك  (.ٕٖ-ٕٗ)عبس   م َتابأا ل كة

وىػػو  "لشدديَيةا"فيػػو مػػا يتجػػاوز الطبيعػػة وقػػدراهتا وسػػننها وقوانينهػػاو و "فدداْلل  انهددي"
إذلػي كػػذلك لكنػو ينتهػػي مبػػا قػد يػػوىم اإلنسػاف الغافػػل أف الطبيعػػة ذاهتػا ويف إطػػار قػػدراهتاو ويف 

ويفًتقػػاف.  يلتقيػػافمفهومػػاف  (ٔ)"والتشػػييئية أو االستشػياءدائػرة قوانينهػػا توجػػد األشػياء "فػػاخلل  
"الِدددية ة ويف مقػدمتها ينتهياف ابإلغلاد وفػ  السػنن والقػوانُت الكونيػ -معاً –يلتقياف يف أهنما 

الػػيت تػػتحكم يف التحػػوالت اإلػلائيػػة والفيزفئيػػة. لكػػن "التشػػيؤ" كنػػاتج يعتمػػد علػػى  اجلامدددن"
ادلركبػػات الػػيت يتكػػوف الشػػيء ادلطلػػوب منهػػا. ويفػػًتض أف تكػػوف العالقػػة بػػُت الشػػيء وادلركػػب 

زلتمػاً وال ػلتػاج  الذي أنتج عنو عالقة سببية جامدة جتعل وجػود النػاتج عػن ذلػك ادلركػب أمػراً 
 "حِمل  واوني فلِفة العلوم التديعية". إذل تدخل أي عنصر خارجي

فهػو مفهػػـو قػػرآين يسػتوعب "التشػػيؤ" مث يتجػاوزه ليػػدرج حتتػو  ػػوراً أخػػرى  "اْللدد "أمػا 
"بِدمل  دواوني يضي  "التشػيؤ" عنهػا مثػل الصػور الػيت تتحػد فيهػا ادلركبػات الطبيعيػة فيفػًتض 

أف يتحػػػػد النػػػػاتجو والصػػػػور الػػػػيت ختتلػػػػف فيهػػػػا العنا ػػػػر الطبيعيػػػػة  يددددة"وفلِددددفة العلددددوم التديع
و فهػذه الصػور أف ؼلتلػف النػاتج "بِدمل  دواوني وفلِدفة العلدوم التديعيدة"ادلتفاعلة فيفًتض 

و وقػادت إذل "املدنهج العلمدي"و "فلِفة العلوم التديعيدة" وضلوىا ىي اليت اعتمت جزءاً من 
وضلوعلػاو وكػل ذلػك لػن يقػدـ تفسػَتاً  "النِدية واالحتماليدة"و  "الِددية الِاِلة"الكالـ عػن 

وقد يؤدي إذل اهنيار العلم وسلطانو ومنهجو. لكن ادلخرج للعادل من ىذه األزمػة لػن يكػوف إال 
                                                 

( التشيؤ مصطلح فلسفي معروؼ يشَت إذل االغًتاب وأان أخشى اخللط يف الفهم. لذلك أقًتح كلمة "التشييئية" أو ٔ)
 الشيئية أو االستشياء.
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وحتويػػل تلػػك الفػػروؽ أعػػٍت احتػػاد النػػاتج مػػع  واجلعددل", واالستشددياء"اْللدد  إبدراؾ الفػػرؽ بػػُت 
"اليدددل اخػػػتالؼ النػػػاتج مػػػع احتػػػاد عنا ػػػر الًتكيػػػب  اخػػػتالؼ مصػػػادر الًتكيػػػب وعنا ػػػرهو أو

ْ   قػػاؿ تعػػاذل  "اْلددال "علػػى وجػػود   "لدداْل َ  فدةددَرات  َسدداِك ددَرانك َىددَ ا َبدد   ددَتوكي ال َدا   ِ َوَمددا َي
دووَدَها وَ  ِة ل يَدةأ تَدل َد ركجةوَن حك دَتخ   ِ دا طَدركاي  َوَت ل د   أةَجداع  َومكدُ لةدلأ  َ  لةلةدوَن  َ مأ تَددَره َشَرابةوة َوَىدَ ا مك

ددكةرةونَ  َ  َتش  د ددلكوك َوَلَعل كة دُ َفض  تَدةةددوا مك َر لكتَددد  (. وقػػاؿ جػل شػػأنو  ٕٔ)فػاطر   ال فةل دَم فكيددوك َمدَوااك
  َوان دددند  دددرة صك َوان  َوَميد  دددند  َ  َوَزر    َؤّمَكيدددل  صك ُ  َأب نَدددا ددد َو ك اأَلر ضك  كتَدددع  مكَتَجددداوكرَات  َوَجن دددات  مأك

د  َوودةَفضأك  َاء َواحك َقا مك  ِ م  يَدع قكلةدونَ ية  لة بَدع َضَها َبَلا بَدع ض   ك األةلةلك إكن   ك َ لكَم َْلاَيت  لأكَقدو 
الطبيعػػي وإف كانػػت مرتبطػػة ابدلشػػيئة اإلذليػػة ومشػػتقة  واالستشػػياء(. فقػػوانُت الشػػيئية ٗ)الرعػد  

ل قبػػوؿ فكػػرة منهػػا غػػَت أف ادلشػػيئة اإلذليػػة ذاهتػػا وضػػعتها يف دائػػرة السػػننّية الثابتػػة تيػػث ال حتتمػػ
وحدة أ وؿ تكوينية تتفاعل وفقاً لقوانُت التشيؤ مث ختتلف نتائجها وتتنػوعو ففػي سػورة الرعػد 

لكػػن النػػاتج ال متنػػاىي مػػن احلبػػوب والفواكػػو  "وحدددن املدداء والدد اَ"صلػػد العنا ػػر ادلتفاعلػػة 
أهنػػاراً ذات والثمػػار والبقػػوؿ والزىػػور وسػػواىا. ويف آيػػة سػػورة فػػاطر صلػػد مصػػادر تكوينيػػة سلتلفػػة 

وحليػةو  " َ طدري"ماء عذب فراتو وتاراً ذات ماء ملح أجاجو ومع ذلك فالناتج احتد يف 
ىػػو الػػذي يصػػلح تفسػػَتاً النبثػػاؽ مظػػاىر  "اْللدد "وزفدةو ومبػػدأ  تشػػي فقػػوة اخللػػ  والتخليػػ  

علػػػػى تعػػػػددىا وتنوعهػػػػا واختالفهػػػػا مػػػػن عنصػػػػر واحػػػػد ىػػػػو ادلػػػػاء. أمػػػػا قػػػػوانُت  -كلهػػػػا–احليػػػػاة 
فهػػي قا ػػرة عػػن تقػػدمي ىػػذا التفسػػَت. وكػػذلك حػػُت ضلػػاوؿ تفسػػَت تولػػد احلػػي مػػن  تشػػياءاالس

تعجػز عػن تقػدمي ذلػك التفسػَت خالفػاً دلبػدأ  االستشياءادليت وتولد ادليت من احلي فإف قوانُت 
 فتبارؾ  هلل أحسن اخلالقُت. "اْلل "
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لطبيعيػػػة واإلنسػػػانية إننػػػا ال صلػػػد يف القػػػرآف مػػػا ؽلنػػػع مػػػن القػػػوؿ بعػػػد الفصػػػل بػػػُت العلػػػـو ا
"... إننػػا نسػػتطيع أف نسػػلم بعػػدـ الفصػػل بػػُت العلػػـو الطبيعيػػة والعلػػـو اإلنسػػانية واالجتماعيػػة 

واالجتماعية حيث تتحد قواعد ادلعرفة التطبيقية بُت اخلل  والتشيؤ يف الفعل الكوينو ولكنهما 
 (.ٔ...")ويف الغائية يفًتقاف يف النهافت ادلنهجية

يتحػػػداف يف  ػػػدورعلا عػػػن إرادة إلػػػو واحػػػدو ويتحػػػداف يف   –معػػػاً  –ف فاإلنسػػػاف والكػػػو 
ددكيرأاكوهنما مربوبُت ومدبرين بتدبَت رب واحد  ء  فَدَقدد رَهة تَدق  (و  ٕ  )الفرقػاف َوَاَلَ  لةدل  َشدي 

ؿ ويف كثػػَت مػػن القػوانُت والسػػنن احلاكمػػة لكليهمػػاو لكػػن لإلنسػػاف كمػا يتحػػداف يف ادلبػػدأ وادلػػه
درك ة ىي درجة التكرمي اإلذلي  على الكوف درج َ   ك ال دَدرأك َوال َدا  َنا َب ك آَاَم َوَْحَل َناىة َوَلَقد  َلر م 

ديلأ  نَدا تَدف ضك ُ  َاَلق  َ  َبلَدا َلثكدا  ّّمأك د َُ الت يأكَداتك َوَفض ل َناىة َناىةَ مأك (. ودرجػة ٓٚ)اإلسػراء   َوَرزَ د 
ئتمػاف واالبػتالءو والعهػدو كمػا أىلتػو ألف يكػوف التكرمي ىذه أىلت اإلنسػاف لالسػتخالؼ واال

الكوف مسخراً لو. وىذه الدرجة ىي اليت جعلت من خلػ  اإلنسػاف حػداثً عظيمػاً دل يشػبو أي 
ُ  خل  آخر يف أعليتو مبا يف ذلك خل  ما ىو أكم منو   دَدرة مك َر ضك َأل  ِ َماَواتك َواأل  َْلَل  ة ال

ثَدد ُ  َأل  أو القػرآف (. ومػع ذلػك فلػم ػلتػف ٚ٘)غػافر   َر الن داسك اَل يَدع َلمةدونَ َال  ك الن اسك َوَلكك
خلقهػا كمػا احتفػى إبدتػاـ خلػ  اإلنسػافو فهػو الكػائن الوحيػد الػذي يف موكػب يف بياف  ػلتفل

َوإك    َدداَل رَبكددَم لكل َمَلِكَكددةك إكينأك  جعلػػو أىػػال ألف يقػػع لػػو ادلالئكػػة سػػاجدين  التسػػبيح هلل 
دنةون  َاالك   بَ   ِ ُ  َْحَإ  م  دي فَدَقعةدوا  لَدوة  *َشرأا مأكُ َصل َصال  مأك د ة فكيدوك مكدُ ركوحك فَدإكَ ا َسدو يد تةوة َووَدَفخ 

 َُ ي دك  (.ٜٕ-ٕٛ)احلجر   َساجك
إبلػيس وطُػرد مػن  طػب الكػوف ومركػز الػدائرة فيػوو لعػنفاإلنساف قد  ار هبػذه الدرجػة ق

عػػن مالئكتػػو وأ ػػٌت علػػيهم لطػػاعتهم  هلل ابلسػػجود ابلتكػػم عليػػوو ورضػػي  هلل  –تعػػاذل  –رزتتػػو 
ذلذا اإلنساف مػن قػوى الػوعي واإلدراؾ مػا ؽلكنػو  إذل ىذا اخلل  ادلكـر من خلقو. وىيأ  هلل 

 من أف يستوعب العادل األكم 
 ـ  غَت                وفيك انطوى العادل األكمر أنك ج وتزعم
علػػػػى األخػػػػذ بنا ػػػػيتو سػػػػّخر لػػػػو الكػػػػوف لإلنسػػػػاف يف الكػػػػوفو ويعينػػػػو  ولػػػػيمكن  هلل 

دددن ةك او ك تَدد دددكيلأ بقػػوانُت التشػػيؤ وسػػػنن التكػػوين الػػػيت ال تتغػػَت  ِة (و ٖٕ)الفػػػتح   َولَددُ جتَكدددَد لك
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فمّكن بذلك اإلنساف أف ير ػد تلػك الظػواىر الكونيػة فيكشػف عػن القػوانُت والسػنن الكامنػة 
 على أداء مهامو ودتكنو من التسخَت.وراءىا ويطلع على احلقائ  العلمية اليت تساعده 

ومن ىنا كاف الكوف يف حاجة إذل التسخَت ابلقوانُت والسننو وكاف اإلنسػاف يف حاجػة 
َدداء لةل َهددا إذل الًتبيػػة والتعلػػيم والتوجيػػوو فعلمػػو جػػل شػػأنو األمسػػاء كلهػػا ََ آَاَم اأَلا   ...َوَبل دد

ا ة ببناء ما ؽلكن تسميتو مبنهج تربوي كامػل ٌت عناية خ(. إف القرآف اجمليد قد عُ ٖٔ)البقرة  
أتخذ كل حلقة فيو بعضد األخرى حىت يبل. الغايػة ويصػل إذل ادلنتهػى يف بنػاء عقليػة اإلنسػاف 
وشخصيتو فهناؾ ادلقا د الشرعية العليا اليت سػب  ذكرىػا دتثػل قيمػاً حاكمػة. يف الوقػت ذاتػوو 

ال ينفػك أي منهػا  –كمػا أوضػحنا–مًتابطػة  التزكيةو والعمراف. وىذه ادلقا دو وىي التوحيدو 
القػادر علػى  "إوِدان التِّليدة" عن اآلخرين وىي توضح أف أىم أىداؼ اإلسالـ حتقي  وإغلاد

حتقيػػػ  التوحيػػػدو وإقامػػػة العمػػػراف. والتزكيػػػة ال تتحقػػػ  بػػػدوف التوحيػػػدو وال تػػػمز وال تظهػػػرو وال 
الفكرية والعقدية والنفسية لإلنساف الذي يبدو أ ر التوحيد بدوف فعل عمراين  ينبو إذل األبعاد 

َ   بػدعوة إبػراىيم  قاـ بوو ولػذلك حػددت مهمػة النػيب  هة دند  َ  َرسةدوالأ مأك رَبد نَدا َوابد َعدث  فكديهك
َة  َ  إكو َم أَوَ  الَعِّكيِّة ا َككي َمَة َويدةَِّلأكيهك ََ َوا  كك  َة ال ككَتا َ  آاَيتكَم َويدةَعلأكمةهة لةو َبَلي هك بقػرة  )ال يَدتد 

(و فمػػنهج الًتبيػػػة القػػػرآين بػػػدأ ببنػػػاء دعػػػائم التعامػػػل اإلنسػػػاين مػػػع الوجػػػود الغيػػػيبو والبيئػػػة ٜٕٔ
 -الكونيػػة ومػػع بيئتػػو اإلنسػػانية االجتماعيػػة يف إطػػار تلػػك ادلقا ػػد العليػػا حيػػث إف كتػػاب  هلل

كتػػاب اسػػتخالؼ ىػػادؼ جػاءت آفتػػو كلهػػا يف نظػػاـ دقيػ  البػػد أف ينتهػػي يف حالػػة   –تعػاذل 
إنسػػاف التزكيػػة عقليػػاً  تكػػوين وعي عليػػو وااللتػػزاـ بػػو إذل حتقيػػ  ىػػذه ادلقا ػػد العليػػاو وإعػػادةالػػ

ولعػػػل مػػػنهج الًتبيػػػة القػػػرآين ىػػػو ادلػػػنهج األسػػػب  علػػػى ادلنػػػاىج األخػػػرى الػػػيت  ونفسػػػياً وجسػػػمياً.
أعقبتػػو بقػػػروف عديػػػدة فاىتمػػت مػػػن حيػػػث منطلقاهتػػا الفلسػػػفية بتحديػػػد األدوار وادلهمػػػات يف 

مركز دائرتػو. وىػو أكثػر اكتمػاالً منهػا رتيعػاً يف حتديػد  "التوازف الو يفي"رلٍّ كلِّيٍّ ؽلثل نس  مشو 
النػاس  يقػة الفطريػة " ػبغة  هلل" الػيت فطػردلػا يػوازف بػُت احلق "القيم ادلتغَتات"و  "القيم الثوابت"

 عليها" و َتورة الواقع التارؼلي الزمٍت.



 - 33 - 

 :اْلاَتة
ه الصػػػفحات الػػػوجيزة إذل بيػػػاف ادلػػػراد "ابلتوحيػػػد"  توحيػػػد وبعػػػد فلعلنػػػا قػػػد وفقنػػػا يف ىػػػذ

واليقػُت بوحدانيتػو، كمػا أشػران ونبهنػا إذل أىػم جتليػات التوحيػد  -سبحانو وتعػاذل–اإلنساف هلل 
خا ة يف رلاالت ادلعرفة، وعلى اجملاالت اليت تتصل هبا من منهج وعلم ومػا إذل ذلػك، ولعلنػا 

ديث عن التوحيد إذل ادلػنهج القػرآين قػد صلحنػا يف بيػاف أعليػة بتجاوزان دلناىج الكالميُت يف احل
التوحيػػػد وضػػػرورة الػػػوعي بكػػػل أبعػػػاده، وضػػػرورة  ػػػياغة احليػػػاة اإلنسػػػانية رتلػػػة وتفصػػػيال وفقػػػا 

 لتجلياتو وأنوار ىدايتو. 
ولعلنا استطعنا ولو بشكل غَت مباشر ودوف انغماس يف جدؿ مع اآلخرين أف نبُت أف منطل  

جديد والتغيَت يف التكوين العقلي والنفسي ذلذه األمة وإعادة بناء شخصيتها لن اإل الح والت
يتم إال ابلتوحيد اخلال  واليقُت الصادؽ و ياغة رؤيتنا الكلية وتصوراتنا بكل مقوماهتا 

جل –وسائر شروطها وفقا دلتطلبات التوحيد لئال نسقط يف حالة خطَتة ورد ذكرىا يف قولو 
مك  شأنو  ركلةوَن )يوسن:َوَما يدة   وأك إكال  َوىةَ مكش  َ  ِبك ثَدرةىة . ولعلو قد تبُت لنا أف ( 101ُة َأل 

الشرؾ أنواع كثَتة جدا، فهي كل ما انقد التوحيد لي نوع من أنواع ادلناقدات قلت أو  
كثرت. وأف اإلنساف ليكوف متحققا ابلتوحيد اخلال  الذي ؽلنحو الرؤية النقية الصافية 

ستقيم والسلوؾ القومي وؽلكنو من الوفاء ابلعهد اإلذلي والقياـ ت  االستخالؼ والتصور ادل
والنهوض مبتطلبات األمانة والنجاح يف اختبار االبتالء واحلصوؿ على اجلزاء اإلذلي الذي وعد 

ََ إكان  أَوَِّل َنا إكلَي َم ال ككَتا  هلل بو عباده ادلؤمنُت ذلك كلو يتوقف  على إخالص التوحيد هلل
َُ )الِّمر: َ أك فَاب دةدك او َ ِّمة لكصأا ل وة الدأكي َالكصة   )الِّمر:2ِبك   ُة اْل  وأف أزمة  (3( َأاَل وك ك الدأكي

ادلسلمُت اليـو  اليت تتضح يف اضطراب الرؤية وافتقاد ادلنهج والتواء السبل واضلرافات 
خلفي الذي سقط فيو األكثروف  األخالؽ وسائر ما عرؼ وذكر إظلا انطلقت من ذلك الشرؾ ا

كما ذكرت اآلية، فهناؾ من أشركوا أىواءىم ورغباهتم وىو شرؾ قد ؼلفى وقد يظهر وقد 
يتمظهر يف عبادة أو عادة أو سواىا، من يفعل ذلك فقد أشرؾ ابهلل ما دل ينزؿ بو سلطاان، 

ُك اَت ََ  إكَهَوة َىَواهة َوَأَعل    -جل شأنو–قاؿ  ََ َبَلا َا عكوك َو َدل دكوك َأفَدَرأَي َ  َم َ  َوَاَت وة او ة َبَلا بكل 
دكيوك مكُ بَدع دك او ك َأَفَل َت َل رةوَن )اجلاثية: وىناؾ من ( 23َوَجَعَل َبَلا َبَصركهك مكَشاَونأ َفَمُ يَده 

–يشرؾ ابهلل سالطينو أو أحباره أو فقهاءه أو مراجعو وغلعلهم وسطاء وشفعاء بينو وبُت  هلل 
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َُ  ، وذلك شرؾ آخر،-جل شأنو يَ  اب  ِك َ  َأر َِبِبأ مأكُ اةونك اوأك َوال َم َداوَدهة َ  َورةى  َدارَىة اَت َ ةوا  َأح 
ركلةوَن )التوبة دأا ال  إكَلَو إكال  ىةَو سةد َااوَوة َبم ا يةش   (31:َمر َوَ َوَما أةمكرةوا  إكال  لكيَدع دةدةوا  إكَهأا َواحك

ػللوف للناس احلراـ وػلرموف عليهم احلالؿ، ولعل فوضى الفتاوى وتدخالت أىل فصار ىؤالء 
الرسـو يف ما دؽ وجل من شئوف الناس يف دينهم ودنياىم يف حياة ادلسلمُت كافة ليست عن 
ذلك ببعيدة، فصار الناس من السذاجة والسخف تيث يقلدوف أقواؿ البشر دوف حجة أو 

أو اتصاؿ  فعل ذلك، ويتبعوهنم دوف سلطاف من  هلل أو برىافدليل وما أابح  هلل لبشر أف ي
اَن آَِبءاَن َبَلا أةم ة  َوإكان  َبَلا آاَثركىكَ ، وىناؾ من ػلكموف اآلابء ويؤذلوهنم ابلقرآف إكان  َوَجد 

َتدةوَن )الِّارف: َُ  من دوف  هلل أندادا ػلبوهنم كحب  هلل يتخذوف، وىناؾ من (23مكق  َومك
َُ آَمنةوا  َأَشدك حةد ا وأكأك َوَلو  الن اسك  َ  َلاةملأك اوأك َوال  كي َمُ يَدت خك ة مكُ اةونك اوأك أَوَداااأ ّ٘مةكدكووَدهة

َك  يعاأ َوَأن  اوأَ َشدكيدة ال َعَ ا ََ َأن  ال قةو َن وكأك جَك َن ال َعَ ا َُ هََلمةوا  إك   يَدَرو  يَدَره ال  كي
اؾ من يتخذوف من الذين استكموا أسوة وقدوة وقادة يتبعوهنم يف الشر وىن (111)الدقرن:

َُ  واخلَت مث ال ينصروف وال يعذروف، ويـو القيامة يتمأ منهم ىؤالء فَدَقاَل الضكَعَفاء لكل  كي
َك اوأك مك  ُ  َبَ ا َ  تَددَدعأا فَدَهل  أَوتَة مكة نةوَن َبن ا مك دَدرةوا  إكان  لةن ا َلكة َتك  ء   َالةوا  َلو  َىَدااَن اس  ُ َشي 

َن  َأَجِّكب َنا َأم  َصدَدر اَن َما لََنا مكُ ُّم كيص  )إبراىيَ: َ  َسَواء َبَليد  َُ  ،( 21اوأة َهََديد َنالة َو َاَل ال  كي
رة الل ي لك َوالند َهارك إك   َ  مةرةووَدَنا َأن و   دَدرةوا َبل  َمك  َتك  َُ اس  تةض عكفةوا لكل  كي و ك َوَّْم َعَل َلوة اس  فةَر ِبك ك 

َُ َلَفرةوا َىل  ّٗمة   َم َلَل  ك َأب َناقك ال  كي ََ َوَجَعل َنا األ  َن أَوَدااأا َوَأَسركوا الن َداَمَة َلم ا رََأوةا ال َعَ ا َِّو 
 .(33إكال  َما َلاوةوا يَدع َملةوَن )سدْ:

وف ما ؽلكن تسميتو ابلشرؾ اخلفي كل ىذه األ ناؼ وكثَت غَتىا من أولئك الذين ؽلارس
ركلةوَن  شلكن أف يندرجوا حتت قولو سبحانو  وأك إكال  َوىةَ مكش  َ  ِبك ثَدرةىة ُة َأل  مك َوَما يدة  

لعل القارئ الكرمي إذا وف  إذل قراءة متدبرة يدرؾ أف ما ذكرانه من التوحيد  (101)يوسن:
ا دلا نراه ونلمسو يف كتب علم التوحيد انطالقا من القرآف عليو نور القرآف وهباءه، خالف

ادلتنوعة اليت دل تعطي التوحيد حقو ودل جتعل زتلة القرآف وادلنتمُت إذل اإلؽلاف واإلسالـ يدركوف 
أعليتو الكمى يف تكوين وبناء الشخصية اإلسالمية بناًء سليما تيث تكوف شخصية قابلة 

ؿ آفت القرآف الكرمي الكثَتة اليت تناولت ىذا للتزكية الشاملة وللقياـ بفعل العمراف، وما تزا
ادلقصد القرآين األساس حافلة ابلكثَت شلا ؽلكن أف يوضح لنا أعلية التوحيد ودوره يف حياتنا. 
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إف سورة الفاحتة قد تناولت جوانب التوحيد ابلشكل الوجيز ادلناسب للسبع ادلثاين، لتكوف 
ادلسلم سبع عشر مرة يف اليـو والليلة وىي دعامة أساسية ووسيلة ىامة من وسائل تذكَت 

عدد ركعات  لوات الفرائض؛ لكي ال يعشو اإلنساف عن ذكر التوحيد وال يغفل عن شيء 
 .من حقائقو
 هلل العظيم رب العرش الكرمي أف ؽلن علينا رتيعا ابلتحلي تقائ  التوحيد وااللتزاـ هبا، نسأؿ 

رليب. ولو احلمد يف األوذل واآلخره وىو  وعدـ االضطراب يف فهم شيء منها، إنو مسيع
     السميع البصَت.
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 طو جابر العلواينا. 
  ٖٗ٘ٔمن مواليد العراؽ عاـ – ٜٖٔ٘. 
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 فٓزص اآلياخ انمزآَيح انكزيًح -1

 انصفذح اآليح انزلى

 طٕرج انثمزج

 18 اٌز٠ٓ ٠ئِْٕٛ ثبٌغ١ت ٠ٚم١ّْٛ اٌقالح ِّٚب سصلٕبُ٘ ٠ٕفمْٛ 7ا٠٢خ 

 14 ٟ األسك خ١ٍفخٚار لبي سثه ٌٍّالئىخ أٟ خبػً ف 77-71ا٠٢خ 

 30, 51 ٚػٍُ آدَ األعّبء وٍٙب ثُ ػشمُٙ ػٍٝ اٌّالئىخ 71ا٠٢خ 

 50 لبٌٛا عجسبٔه ال ػٍُ ٌٕب اال ِب ػٍّزٕب 70ا٠٢خ 

 40 أٚ ال ٠ؼٍّْٛ أْ هللا ٠ؼٍُ ِب ٠غشْٚ ِٚب ٠ؼٍْٕٛ 33ا٠٢خ 

 08 ف٠ًٛ ٌٍز٠ٓ ٠ىزجْٛ اٌىزبة ثؤ٠ذ٠ُٙ ثُ ٠مٌْٛٛ ٘زا ِٓ ػٕذ هللا 33ا٠٢خ 

 30 سثٕب ٚاثؼث ف١ُٙ سعٛالً ُِٕٙ ٠زٍٛ ػ١ٍُٙ آ٠بره 103ا٠٢خ 

 13, 11 أب هلل ٚأب ا١ٌٗ ساخؼْٛ 156ا٠٢خ 

 75 ٚاٌٙىُ اٌٗ ٚازذ ال اٌٗ اال ٘ٛ اٌشزّٓ اٌشز١ُ 167ا٠٢خ 

 3 اْ هللا ٠ست اٌزٛاث١ٓ ٠ٚست اٌّزطٙش٠ٓ 000ا٠٢خ 

 47, 40 ٚهللا ثّب رؼٍّْٛ خج١ش 074ا٠٢خ 

 40 ٚاػٍّٛا أْ هللا ٠ؼٍُ ِب فٟ أٔفغىُ فبززسٖٚ ٠075خ ا٢

 40 ٚهللا ثّب رؼٍّْٛ ثق١ش 173ا٠٢خ 

 75 هللا ال اٌٗ اال ٘ٛ اٌسٟ اٌم١َٛ ال رؤخزٖ عٕخ ٚال َٔٛ 055ا٠٢خ 

 35, 44 ٠ؼٍُ ِب ث١ٓ أ٠ذ٠ُٙ ِٚب خٍفُٙ ٚال ٠س١طْٛ ثؾٟء ِٓ ػٍّٗ اال ثّب ؽبء  055ا٠٢خ 

 طٕرج آل عًزاٌ

 75 هللا ال اٌٗ اال ٘ٛ اٌسٟ اٌم١َٛ ٠٢0خ ا

 42 اْ اٌٗ ال ٠خفٝ ػ١ٍٗ ؽٟء فٟ األسك ٚال فٟ اٌغّبء 5ا٠٢خ 

 75 ال اٌٗ اال ٘ٛ اٌؼض٠ض اٌسى١ُ 6ا٠٢خ 

 75 ؽٙذ هللا أٔٗ ال اٌٗ اال ٘ٛ ٚاٌّالئىخ ٚأٌٚٛ اٌؼٍُ 18ا٠٢خ 

 40 لً اْ رخفٛا ِب فٟ فذٚسوُ أٚ رجذٖٚ ٠ؼٍّٗ هللا 03ا٠٢خ 

 3 لً اْ وٕزُ رسجْٛ هللا فبرجؼٟٛٔ ٠سججىُ هللا  71ا٠٢خ 

 40 ٌٓ رٕبٌٛا اٌجش ززٝ رٕفمٛا ِّب رسجْٛ 30ا٠٢خ 

 47 ِٚب هللا ثغبفً ػّب رؼٍّْٛ 33ا٠٢خ 

 40 اْ هللا ػ١ٍُ ثزاد اٌقذٚس 113ا٠٢خ 

 47 ٚهللا خج١ش ثّب رؼٍّْٛ 157ا٠٢خ 

 47 ٚهللا ثّب رؼٍّْٛ خج١ش 182ا٠٢خ 

 71 ٚأّب رٛفْٛ أخٛسوُ ٠َٛ اٌم١بِخ 185ا٠٢خ 

 طٕرج انُظاء

 08 ِٓ اٌز٠ٓ ٘بدٚا ٠سشفْٛ اٌىٍُ ػٓ ِٛامؼٗ 46ا٠٢خ 

 15 ٚوٍُ هللا ِٛعٝ رى١ٍّب 64ا٠٢خ 

 48 فال ٚسثه ال ٠ئِْٕٛ ززٝ ٠سىّٛن ف١ّب ؽدش ث١ُٕٙ 65ا٠٢خ 

ً  36ا٠٢خ   04 اْ و١ذ اٌؾ١طبْ وبْ مؼ١فب

 76  ال اٌٗ اال ٘ٛ ١ٌدّؼٕىُ اٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ ال س٠ت ف١ٗهللا 83ا٠٢خ 

 47 ٚوبْ هللا ػ١ٍّبً زى١ّبً  124ا٠٢خ 

 47 ٚوبْ هللا ثّب ٠ؼٍّْٛ ِس١طبً  128ا٠٢خ 

 15 ٚارخز هللا اثشا١ُ٘ خ١ٍالً  105ا٠٢خ 

 72 ٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا إِٓٛا ثبهلل ٚسعٌٛٗ ٚاٌىزبة اٌزٞ ٔضي ػٍٝ سعٌٛٗ 176ا٠٢خ 

 06 أب أٚز١ٕب ا١ٌه وّب أٚز١ٕب اٌٝ ٔٛذ ٚإٌج١١ٓ ِٓ ثؼذٖ 166-167ا٠٢خ 

 8 ٌئال ٠ىْٛ ٌٍٕبط ػٍٝ هللا زدخ ثؼذ اٌشعً 165ا٠٢خ 

 طٕرج انًائذج

 08 ٠ب أً٘ اٌىزبة لذ خبءوُ سعٌٕٛب 16 - 15ا٠٢خ 

 03 ٚلبٌذ ا١ٌٙٛد ٚإٌقبسٜ ٔسٓ أثٕبء هللا ٚأزجبإٖ 18ا٠٢خ 

 03 ٕب ػ١ٍُٙ ف١ٙب أْ إٌفظ ثبٌٕفظٚوزج 45ا٠٢خ 

 40 ٚهللا ٠ؼٍُ ِب رذثشْٚ ِٚب رىزّْٛ 33ا٠٢خ 
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 طٕرج األَعاو

 40 ٚ٘ٛ هللا فٟ اٌغّبٚاد ٚفٟ األسك ٠ؼٍُ عشوُ ٚخٙشوُ 7ا٠٢خ 

 44 ٚػٕذٖ ِفبرر اٌغ١ت ال ٠ؼٍّٙب اال ٘ٛ 53ا٠٢خ 

 47 ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠زٛفبوُ ثب١ًٌٍ ٠ٚؼٍُ ِب خشززُ ثبٌٕٙبس 62ا٠٢خ 

 12 اٌز٠ٓ إِٓٛا ٌُٚ ٠ٍجغٛا ا٠ّبُٔٙ ثظٍُ 80ا٠٢خ 

 03 أٌٚئه اٌزٞ ٘ذٜ هللا فجٙذاُ٘ الزذٖ 32ا٠٢خ 

 74 رٌىُ هللا سثىُ ال اٌٗ اال ٘ٛ خبٌك وً ؽٟء 120ا٠٢خ 

 76 ارجغ ِب ٠ٛزٝ ا١ٌه ِٓ سثه ال اٌٗ اال ٘ٛ 126ا٠٢خ 

 47 ب ٠ؼٌٍّْٛٚىً دسخبد ِّب ػٍّٛا ِٚب سثه ثغبفً ػّ 170ا٠٢خ 

 03 ع١دض٠ُٙ ٚففُٙ 173ا٠٢خ 

 3 ع١مٛي اٌز٠ٓ أؽشوٛا ٌٛ ؽبء هللا ِب أؽشوٕب 143-148ا٠٢خ 

 طٕرج األعزاف

 78 اْ هللا سثىُ اٌزٞ خٍك اٌغّبٚاد ٚاألسك 53 - 54ا٠٢خ 

 76, 03 ٌمذ أسعٍٕب ٔٛزبً اٌٝ لِٛٗ فمبي ٠ب لَٛ اػجذٚا هللا 53ا٠٢خ 

 76 بُ٘ ٘ٛداً ٚاٌٝ ػبد أخ 65ا٠٢خ 

ً  37ا٠٢خ   76 ٚاٌٝ ثّٛد أخبُ٘ فبٌسب

 76 ٌٚٛهبً ار لبي ٌمِٛٗ أرؤرْٛ اٌفبزؾخ 84 - 82ا٠٢خ 

ً  85ا٠٢خ   73 ٚاٌٝ ِذ٠ٓ أخبُ٘ ؽؼ١جب

 14 ٚار أخز سثه ِٓ ثٕٟ آدَ ِٓ ظٙٛسُ٘ رس٠زُٙ 137-130ا٠٢خ 

 طٕرج األَفال

 47 ٚاْ هللا ٌغ١ّغ ػ١ٍُ 40ا٠٢خ 

 40 ػ١ٍُ ثزاد اٌقذٚس أٗ 47ا٠٢خ 

 طٕرج انتٕتح

 03 ػفب هللا ػٕه ٌُ أرٔذ ٌُٙ 47ا٠٢خ 

 48 فؤِب اٌز٠ٓ إِٓٛا فضادرُٙ ا٠ّبٔبً ُٚ٘ ٠غزجؾشْٚ 104ا٠٢خ 

 طٕرج يَٕض

 73 اْ سثىُ هللا اٌزٞ خٍك اٌغّبٚاد ٚاألسك  5 - 7ا٠٢خ 

 11 ا١ٌٗ ِشخؼىُ خ١ّؼبً  4ا٠٢خ 

 44 ػ١ٍٗ آ٠خ ِٓ سثٗ ٠ٚمٌْٛٛ ٌٛال أٔضي 02ا٠٢خ 

 73 ٘ٛ اٌزٞ ٠غ١شوُ فٟ اٌجش ٚاٌجسش 07 - 00ا٠٢خ 

 73 لً ِٓ ٠شصلىُ ِٓ اٌغّبء ٚاألسك 76 - 71ا٠٢خ 

 47, 42 ِٚب رىْٛ فٟ ؽؤْ ِٚب رزٍٛ ِٕٗ ِٓ لشآْ 61ا٠٢خ 

 73 لً ٠ب أ٠ٙب إٌبط اْ وٕزُ فٟ ؽه ِٓ د٠ٕٟ 126-124ا٠٢خ 

 طٕرج ْٕد

 47 شْٚ ِٚب ٠ؼٍْٕٛ أٗ ػ١ٍُ ثزاد اٌقذٚس٠ؼٍُ ِب ٠غ 5ا٠٢خ 

 47 ِٚب ِٓ داثخ فٟ األسك اال ػٍٝ هللا سصلٙب 6ا٠٢خ 

 73 أْ ال رؼجذٚا اال هللا أٟ أخبف ػ١ٍىُ ػزاة ٠َٛ أ١ٌُ 06ا٠٢خ 

 18 رٍه ِٓ أٔجبء اٌغ١ت ٔٛز١ٙب ا١ٌه 43ا٠٢خ 

 73 ٚاٌٝ ػبد أخبُ٘ ٘ٛداً  52ا٠٢خ 

ً ٚاٌٝ ثّٛد أخب 61ا٠٢خ   73 ُ٘ فبٌسب

ً  84ا٠٢خ   73 ٚاٌٝ ِذ٠ٓ أخبُ٘ ؽؼ١جب

 44 ٚهلل غ١ت اٌغّبٚاد ٚاألسك ٚا١ٌٗ ٠شخغ األِش وٍٗ 107ا٠٢خ 

 طٕرج يٕطف

 11, 12 ِٚب ٠ئِٓ أوثشُ٘ ثبهلل اال ُٚ٘ ِؾشوْٛ 126ا٠٢خ 

 طٕرج انزعذ

 32 ٚفٟ األسك لطغ ِزدبٚصاد ٚخٕبد ِٓ أػٕبة 4ا٠٢خ 

 47 ٠ؼٍُ ِب رسًّ وً أٔثٝ ِٚب رغ١ل األسزبَ ِٚب رضدادهللا  12 - 8ا٠٢خ 

 11 ا١ٌٗ أدػٛ ٚا١ٌٗ ِآة 76ا٠٢خ 
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 طٕرج انذجز

 04 ٌٚمذ خٍمٕب اإلٔغبْ ِٓ فٍقبي ِٓ زّؤ ِغْٕٛ 44 - 06ا٠٢خ 

 02 ٚاٌدبْ ِٓ لجً ِٓ ٔبس اٌغَّٛ 03ا٠٢خ 

 31 ِٓ زّؤ ِغْٕٛ ٚارا لبي سثه ٌٍّالئىخ أٟ خبٌك ثؾشاً ِٓ فٍقبي 03 - 08ا٠٢خ 

 طٕرج انُذم

 73 ٠ٕضي اٌّالئىخ ثبٌشٚذ ِٓ أِشٖ ػٍٝ ِٓ ٠ؾبء ِٓ ػجبدٖ 0ا٠٢خ 

 40 أْ هللا ٠ؼٍُ ِب ٠غشْٚ ِٚب ٠ؼٍْٕٛ 07ا٠٢خ 

 3, 1 ٌٚمذ ثؼثٕب فٟ وً أِخ سعٛالً  76ا٠٢خ 

 8 أّب لٌٕٛب ٌؾٟء ارا أسدٔبٖ أْ ٔمٛي ٌٗ وٓ ف١ىْٛ 42ا٠٢خ 

 44 ٔضي ِٓ اٌغّبء ِبء فؤز١ب ثٗ األسك ثؼذ ِٛرٙبٚهللا أ 65ا٠٢خ 

 74 فال رنشثٛا هلل األِثبي اْ هللا ٠ؼٍُ ٚأٔزُ ال رؼٍّْٛ 33 - 34ا٠٢خ 

 44 ٚهلل غ١ت اٌغّبٚاد ٚاألسك 33ا٠٢خ 

 35, 51 ٚهللا أخشخىُ ِٓ ثطْٛ أِٙبرىُ ال رؼٍّْٛ ؽ١ئبً  38ا٠٢خ 

 43 ٘ٛ ِئِٓ فٍٕس١١ٕٗ ز١بح ه١جخِٓ ػًّ فبٌسبً ِٓ روش أٚ أٔثٝ ٚ 33ا٠٢خ 

 طٕرج اإلطزاء

 78 ال ردؼً ِغ هللا اٌٙبً آخش فزمؼذ ِزِِٛبً ِخزٚالً  00ا٠٢خ 

 50 أّب ٠خؾٝ هللا ِٓ ػجبدٖ اٌؼٍّبء 08ا٠٢خ 

 78 لً ٌٛ وبْ ِؼٗ آٌٙخ وّب ٠مٌْٛٛ ارا ال ٠جزغٛا اٌٝ رٞ اٌؼشػ عج١الً  40ا٠٢خ 

 31 ٚزٍّٕبُ٘ فٟ اٌجش ٚاٌجسشٌٚمذ وشِٕب ثٕٟ آدَ  32ا٠٢خ 

 51 ِٚب أٚر١زُ ِٓ اٌؼٍُ اال ل١ٍالً  35ا٠٢خ 

 طٕرج انكٓف

 48 فز١خ إِٓٛا ثشثُٙ ٚصدٔبُ٘ ٘ذٜ 17ا٠٢خ 

 44 لً هللا أػٍّٓ ثّب ٌجثٛا ٌٗ غ١ت اٌغّبٚاد ٚاألسك 06ا٠٢خ 

ً  65ا٠٢خ   51 ٚػٍّٕبٖ ِٓ ٌذٔبً ػٍّب

ً فّٓ وبْ ٠شخٛ ٌمبء سثٗ فٍ 112ا٠٢خ   12 ١ؼًّ ػّالً فبٌسب

 طٕرج يزيى

 48 ٠ٚض٠ذ هللا اٌز٠ٓ ا٘زذٚا ٘ذٜ 36ا٠٢خ 

 طٕرج طّ

 40 ٚاْ ردٙش ثبٌمٛي فبٔٗ ٠ؼٍُ اٌغش ٚأخفٝ 3ا٠٢خ 

 78 إٟٔ أٔب هللا ال اٌٗ اال أٔب فبػجذٟٔ ٚألُ اٌقالح ٌزوشٞ 14ا٠٢خ 

 88 ِٜٕٙب خٍمٕبوُ ٚف١ٙب ٔؼ١ذوُ ِٕٚٙب رسشخىُ ربسح أخش 55ا٠٢خ 

 41 أّب اٌٙىُ هللا اٌزٞ ال اٌٗ اال ٘ٛ ٚعغ وً ؽٟء ػٍّبً  38ا٠٢خ 

ً  112ا٠٢خ   47 ٠ؼٍُ ِب ث١ٓ أ٠ذ٠ُٙ ِٚب خٍفُٙ ٚال ٠س١طْٛ ثٗ ػٍّب

ً  114ا٠٢خ   51 ٚلً سة صدٟٔ ػٍّب

 36 ِٚٓ أػشك ػٓ روشٞ فبْ ٌٗ ِؼ١ؾخ مٕىبً  104ا٠٢خ 

 طٕرج األَثياء

 47 ٟ اٌغّبء ٚاألسك ٚ٘ٛ اٌغ١ّغ اٌؼ١ٍُسثٟ ٠ؼٍُ اٌمٛي ف 4ا٠٢خ 

 78 ٌٛ وبْ ف١ّٙب آٌٙخ اال هللا ٌفغذٔب 00ا٠٢خ 

 78 ِٚب أسعٍٕب ِٓ لجٍه ِٓ سعٛي اال ٔٛزٟ ا١ٌٗ 05ا٠٢خ 

 41 أٌُ رؼٍُ أْ هللا ٠ؼٍُ ِب فٟ اٌغّبء ٚاألسك 32ا٠٢خ 

 03 ٚخؼٍٕبُ٘ أئّخ ٠ٙذْٚ ثؤِشٔب 37ا٠٢خ 

 51 ٌجٛط ٌىُ ٌزسقٕىُ ِٓ ثبعىُٚػٍّٕبٖ فٕؼخ  82ا٠٢خ 

 طٕرج انذج

 47 ٠ؼٍُ ِب ث١ٓ أ٠ذ٠ُٙ ِٚب خٍفُٙ ٚاٌٝ هللا رشخغ األِٛس 36ا٠٢خ 

 طٕرج انًؤيٌُٕ

 78 ِب ارخز هللا ِٓ ٌٚذ ِٚب وبْ ِؼٗ ِٓ اٌٗ 31ا٠٢خ 

 41 ػبٌُ اٌغ١ت ٚاٌؾٙبدح فزؼبٌٝ ػّب ٠ؾشوْٛ 30ا٠٢خ 

 72 ثبً ٚأٔىُ ا١ٌٕب ال رشخؼْٛأفسغجزُ أّب خٍمٕبوُ ػج 115ا٠٢خ 
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 42 ِٚٓ ٠ذع ِغ هللا اٌٙبً آخش ال ثش٘بْ ٌٗ ثٗ فبّٔب زغبثٗ ػٕذ سثٗ 113ا٠٢خ 

 طٕرج انُٕر

 47 أال اْ هلل ِب فٟ اٌغّبٚاد ٚاألسك 64ا٠٢خ 

 طٕرج انفزلاٌ

 70 أب وً ؽٟء خٍمٕبٖ ثمذس 0ا٠٢خ 

 31 ٚخٍك وً ؽٟء فمذسٖ رمذ٠شاً  0ا٠٢خ 

 41 لً أٔضٌٗ اٌزٞ ٠ؼٍُ اٌغش فٟ اٌغّبٚاد ٚاألسك  6ا٠٢خ 

 35 ٌٚٛ ؽئٕب ٌجؼثٕب فٟ وً لش٠خ ٔز٠شاً  50 - 51ا٠٢خ 

 طٕرج انشعزاء

 0 اْ ٔؾؤ ٕٔضي ػ١ٍُٙ ِٓ اٌغّبء آ٠خ فظٍذ أػٕبلُٙ ٌٙب خبمؼ١ٓ 4ا٠٢خ 

 05 ٚأٗ ٌزٕض٠ً سة اٌؼب١ٌّٓ  135-130ا٠٢خ 

 طٕرج انًُم

 44 ئجخ فٟ اٌغّبء ٚاألسك اال فٟ وزبة ِج١ِٓٚب ِٓ غب 35ا٠٢خ 

 70 فٕغ هللا اٌزٞ أرمٓ وً ؽٟء 88ا٠٢خ 

 طٕرج انمصض

 40 ٚسثه ٠ؼٍُ ِب رىٓ فذٚسُ٘ ِٚب ٠ؼٍْٕٛ 63ا٠٢خ 

 50 غّٕب أٚر١زٗ ػٍٝ ػٍُ ػٕذٞ 38ا٠٢خ 

 78 ٚال رذع ِغ هللا اٌٙبً آخش ال اٌٗ اال ٘ٛ 88ا٠٢خ 

 طٕرج انعُكثٕخ

 47 اْ هللا ٠ؼٍُ ِب ٠ذػْٛ ِٓ دٚٔٗ ِٓ ؽٟء 40ا٠٢خ 

 47 ٚهللا ٠ؼٍُ ِب رقٕؼْٛ 45ا٠٢خ 

 07 ٚلبٌٛا ٌٛال أٔضي ػ١ٍٗ آ٠بد ِٓ سثٗ 52ا٠٢خ 

 00 أٚ ٌُ ٠ىفُٙ أٔب أٔضٌٕب ػ١ٍه اٌىزبة ٠زٍٝ ػ١ٍُٙ 51ا٠٢خ 

 41 لً وفٝ ثبهلل ث١ٕٟ ٚث١ٕىُ ؽ١ٙذاً  50ا٠٢خ 

 طٕرج انزٔو

 35 شاً ِٓ اٌس١بح اٌذ١ٔب ُٚ٘ ػٓ ا٢خشح ُ٘ غبف٠ٍْٛؼٍّْٛ ظب٘ 3ا٠٢خ 

 طٕرج نمًاٌ

 32 أٌُ رشٚا أْ هللا عخش ٌىُ ِب فٟ اٌغّبٚاد ِٚب فٟ األسك 02ا٠٢خ 

 44 ِب خٍمىُ ٚال ثؼثىُ اال وٕفظ ٚازذح اْ هللا ع١ّغ ثق١ش 08ا٠٢خ 

 44 اْ هللا ػٕذٖ ػٍُ اٌغبػخ ٠ٕٚضي اٌغ١ث 74ا٠٢خ 

 طٕرج انظجذج

 70 اٌزٞ أزغٓ وً ؽٟء خٍمٗ ٠3خ ا٢

 طٕرج األدشاب

 14 أب ػشمٕب ػٍٝ اٌغّبٚاد ٚاألسك ٚاٌدجبي فؤث١ٓ أْ ٠سٍّٕٙب 30ا٠٢خ 

 طٕرج طثأ

 41 ٠ؼٍُ ِب ٠ٍح فٟ األسك ِٚب ٠خشج ِٕٙب 0ا٠٢خ 

 41 ٚلبي اٌز٠ٓ وفشٚا ال رؤر١ٕب اٌغبػخ لجً ثٍٝ ٚسثٟ ٌزؤر١ٕىُ 7ا٠٢خ 

 02 َ ٠سؾشُ٘ خ١ّؼبً ثُ ٠مٛي ٌٍّالئىخ أ٘ئالء ا٠بوُ وبٔٛا ٠ؼجذ٠ْٚٚٛ 41 - 42ا٠٢خ 

 00 ِب ثقبزجىُ ِٓ خٕخ 46ا٠٢خ 

 طٕرج فاطز

 07 اْ اٌؾ١طبْ ٌىُ ػذٚ فبرخزٖٚ ػذٚاً  6ا٠٢خ 

 32 ِٚب ٠غزٛٞ اٌجسشاْ ٘زا ػزة فشاد عبئغ ؽشاثٗ ٚ٘زا ٍِر أخبج 10ا٠٢خ 

 41 ألسكاْ هللا ػبٌُ غ١ت اٌغّبٚاد ٚا 78ا٠٢خ 

 طٕرج يض

 18 رٌه رمذ٠ش اٌؼض٠ض اٌؼ١ٍُ 78ا٠٢خ 

 70 ٚمشة ٌٕب ِثالً ٚٔغٟ خٍمٗ 33 - 38ا٠٢خ 

 طٕرج انصافاخ

 00 آٌٙزٕب ٌؾبػش ِدْٕٛ 76ا٠٢خ 
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 36 ٚهللا خٍمىُ ِٚب رؼٍّْٛ 36ا٠٢خ 

 00 ٚخؼٍٛا ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌدٕخ ٔغجبً  158ا٠٢خ 

 طٕرج ص

 73 ِٚب ِٓ اٌٗ اال هللا اٌٛازذ اٌمٙبس لً أّب أٔب ِٕزس 65ا٠٢خ 

 طٕرج غافز

 40 ٠ؼٍُ خبئٕخ األػ١ٓ ِٚب رخفٟ اٌقذٚس 13ا٠٢خ 

 31 ٌخٍك اٌغّبٚاد ٚاألسك أوجش ِٓ خٍك إٌبط 53ا٠٢خ 

 طٕرج فصهد

 43 اْ اٌز٠ٓ إِٓٛا ٚػٍّٛا اٌقبٌسبد ٌُٙ أخش غ١ش ِّْٕٛ 8ا٠٢خ 

 44 شج ِٓ ثّشاد ِٓ أوّبِٙبا١ٌٗ ٠شد ػٍُ اٌغبػخ ِٚب رخ 43ا٠٢خ 

 طٕرج انشٕرٖ

 05 ِٚب وبْ ٌجؾش أْ ٠ىٍّٗ هللا اال ٚز١بً أٚ ِٓ ٚساء زدبة  51ا٠٢خ 

 طٕرج انشخزف

 3 ٌٚٛال أْ ٠ىْٛ إٌبط أِخ ٚازذح 75 - 70ا٠٢خ 

 طٕرج انذخاٌ

 00 ِؼٍُ ِدْٕٛ 14ا٠٢خ 

 طٕرج دمحم

 48 مٛاُ٘ٚاٌز٠ٓ ا٘زذٚا صادُ٘ ٘ذٜ ٚآربُ٘ ر 13ا٠٢خ 

 73, 03 فبػٍُ أٔٗ ال اٌٗ اال هللا ٚاعزغفش ٌزٔجه 13ا٠٢خ 

 طٕرج انفتخ

 03 أب فزسٕب ٌه فزسبً ِج١ٕبً  0 - 1ا٠٢خ 

 48 ٘ٛ اٌزٞ أٔضي اٌغى١ٕخ فٟ لٍٛة اٌّئ١ِٕٓ 4ا٠٢خ 

 31 ٌٚٓ ردذ ٌغٕخ هللا رجذ٠الً  07ا٠٢خ 

 طٕرج انذجزاخ

 43 ٛا ثبهلل ٚسعٌٛٗ ثُ ٌُ ٠شربثٛاغّٕب اٌّئِْٕٛ اٌز٠ٓ إِٓ 15ا٠٢خ 

 41 ٚهللا ٠ؼٍُ ِب فٟ اٌغّبٚاد ِٚب فٟ األسك ٚهللا ثىً ؽٟء ػ١ٍُ 16ا٠٢خ 

 41 اْ هللا ٠ؼٍُ غ١ت اٌغّبٚاد ٚاألسك ٚاٌٗ ثق١ش ثّب رؼٍّْٛ 18ا٠٢خ 

 طٕرج ق

 40 ٌٚمذ خٍمٕب اإلٔغبْ ٚٔؼٍُ ِب رٛعٛط ثٗ ٔفغٗ 16ا٠٢خ 

 طٕرج انذارياخ

 3 ِٚب خٍمذ اٌدٓ ٚاإلٔظ اال ١ٌؼجذْٚ 56ا٠٢خ 

 طٕرج انطٕر

 74 أَ خٍمٛا ِٓ ػ١ش ؽٟء أَ ُ٘ اٌخبٌمْٛ 75ا٠٢خ 

 طٕرج انُجى

 04 اْ ٠زجؼْٛ اال اٌظٓ ٚاْ اٌظٓ ال ٠غٕٟ ِٓ اٌسك ؽ١ئبً  08ا٠٢خ 

 طٕرج انمًز

 88 أب وً ؽٟء خٍمٕبٖ ثمذس 43ا٠٢خ 

 طٕرج انزدًٍ

 35 ػٍُ اٌمشآْ * خٍك اإلٔغبْ * ػٍّٗ اٌج١بْاٌشزّٓ *  4 - 1ا٠٢خ 

 35 أال رطغٛا فٟ ا١ٌّضاْ 3 - 8ا٠٢خ 

 طٕرج انٕالعح

 71 ٔسٓ لذسٔب ث١ٕىُ اٌّٛد ِٚب ٔسٓ ثّغجٛل١ٓ 60 - 62ا٠٢خ 

 طٕرج انذذيذ

 47 ٚهللا ثّب رؼٍّْٛ خج١ش 12ا٠٢خ 

 11 ١ٌمَٛ إٌبط ثبٌمغو 05ا٠٢خ 

 طٕرج انًجادنح

 44 ذ عّغ هللا لٛي اٌزٟ ردبدٌه فٟ صٚخٙب ٚرؾىٟ اٌٝ هللا ل  1ا٠٢خ 

 41 أٌُ رش أْ هللا ٠ؼٍُ ِب فٟ اٌغّبٚاد ِٚب فٟ األسك 3ا٠٢خ 
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 طٕرج انذشز

 13 ػبٌُ اٌغ١ت ٚاٌؾٙبدح ٘ٛ اٌشزّٓ اٌشز١ُ 00ا٠٢خ 

 طٕرج انًًتذُح

 40 ٚأٔب أػٍُ ثّب أخف١زُ ِٚب أػٍٕزُ 1ا٠٢خ 

 طٕرج انتغاتٍ

 40, 41 ٠ؼٍُ ِب فٟ اٌغّبٚاد ٚاألسك ٠ٚؼٍُ ِب رغشْٚ ِٚب رؼٍْٕٛ 4 ا٠٢خ

 41 ػبٌُ اٌغ١ت ٚاٌؾٙبدح اٌؼض٠ض اٌسى١ُ 18ا٠٢خ 

 طٕرج انطالق

 35, 41, 18 هللا اٌزٞ خٍك عجغ عّبٚاد ِٚٓ األسك ِثٍٙٓ 10ا٠٢خ 

 طٕرج انتذزيى

 13 ال ٠ؼقْٛ هللا ِب أِشُ٘ ٠ٚفؼٍْٛ ِب ٠ئِشْٚ 6ا٠٢خ 

 ج انًهكطٕر

 15 ١ٌجٍٛوُ أ٠ىُ أزغٓ ػّالً  0ا٠٢خ 

 40 ٚأعشٚا لٌٛىُ أٚ اخٙشٚا ثٗ أٗ ػ١ٍُ ثزاد اٌقذٚس 14 - 17ا٠٢خ 

 طٕرج انمهى

 35, 37 ْ * ٚاٌمٍُ ِٚب ٠غطشْٚ 1ا٠٢خ 

 طٕرج انجٍ

 02 ٚأٔب ِٕب اٌقبٌسْٛ ِٕٚب دْٚ رٌه 15 - 11ا٠٢خ 

 44, 13 ٝ غ١جٗ أزذاً ػبٌُ اٌغ١ت فال ٠ظٙش ػٍ 03 - 06ا٠٢خ 

 طٕرج انًشيم

 44 اْ سثه ٠ؼٍُ أٔه رمَٛ أدٔٝ ِٓ ثٍثٟ ا١ًٌٍ ٚٔقفٗ ٚثٍثٗ 02ا٠٢خ 

 طٕرج انًذثز

ً  71ا٠٢خ   48 ١ٌغز١مٓ اٌز٠ٓ أٚرٛا اٌىزبة ٠ٚضداد اٌز٠ٓ إِٓٛا ا٠ّبٔب

 طٕرج انميايح

 88, 71 أ٠سغت اإلٔغبْ أْ ٠زشن عذٜ 78 - 76ا٠٢خ 

 طٕرج انًزطالخ

 83 أٌُ ٔخٍمىُ ِٓ ِبء ١ِٙٓ 07 - 02ا٠٢خ 

 طٕرج عثض

 83, 60 لزً اإلٔغبْ ِب أوفشٖ 07 - 13ا٠٢خ 

 83 ف١ٍٕظش اإلٔغبْ اٌٝ هؼبِٗ 70 - 04ا٠٢خ 

 طٕرج االَفطار

 88 ٠ب أ٠ٙب اإلٔغبْ ِب غشن ثشثه اٌىش٠ُ 8 - 6ا٠٢خ 

 طٕرج انطارق

 88 ف١ٍٕظش اإلٔغبْ ِّب خٍك 3 - 5ا٠٢خ 

 ٕرج انعهكط

 38, 37 الشأ ثبعُ سثه اٌزٞ خٍك 5 - 1ا٠٢خ 

 88 خٍك اإلٔغبْ ِٓ ػٍك 0ا٠٢خ 

 34 ػٍُ اإلٔغبْ ِب ٌُ ٠ؼٍُ 5ا٠٢خ 

 33, 36, 53 وال اْ اإلٔغبْ ١ٌطغٝ * أْ سآٖ اعزغٕٝ 3 - 6ا٠٢خ

 طٕرج انثيُح

 43 اْ اٌز٠ٓ إِٓٛا ٚػٍّٛا اٌقبٌسبد أٌٚئه ُ٘ خ١ش اٌجش٠خ 3ا٠٢خ 

 طٕرج انعصز

 48 ٚاٌؼقش * اْ اإلٔغبْ ٌفٟ خغش 7 - 1ا٠٢خ

 طٕرج انُاص

 00 ِٓ اٌدٕخ ٚإٌبط 6ا٠٢خ 
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 فٓزص األداديث انُثٕيح انشزيفح -2

 دزف األنف

 17 أوزبة ِغ هللا ٚأٔب ث١ٓ أظٙشوُ, ٚهللا ٌٛ وبْ ِٛعٝ ثٓ ػّشاْ ز١بً ِب ٚعؼٗ اٌٝ ارجبػٟ

 دزف انخاء

 80 خزٚا ػٕٟ ِبعىىُ

 زشف اٌقبد

 80 فٍٛا وّب سأ٠زّٟٛٔ أفٍٟ

 دزف انالو

 87 ٌٛال لِٛه زذ٠ثٛ ػٙذ ثىفش ٌفؼٍذ ٚفؼٍذ

 دزف انٌُٕ

 70 ٔؼُ... ٠ٚذخٍه إٌبس
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 فٓزص األعالو -3

 دزف األنف

  50 - 34آدَ 

  03 – 62 – 34 – 30اثشا١ُ٘ 

 51 اثٓ ع١ٕب

 01 أثٛ ز١ٕفخ

 00 أثٛ فبٌر

 51 أفالهْٛ

 53 ذطأل١ٍ

 53 أ٠ٕؾز١ٓ

 دزف انثاء

 03 ثٛرا

 دزف انتاء

 58 رب٠ٍٛس

 دزف انجيى

 58 خش٠دٛسٞ

 64 – 58 – 56 – 55 خ١ٌٛبْ ٘بوغٍٟ

 دزف انظيٍ

 58 عجٕغش

 58 عزبٍٟٔ ٘ٛي

 58 عزشِبسن

  00 – 07 – 87ع١ٍّبْ 

 دزف انشيٍ

   73ؽؼ١ت 

 دزف انعيٍ

  17ػّش ثٓ اٌخطبة 

 53 ػّش اٌخ١بَ

 دزف انفاء

 88 – 51 – 4 فخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ

 58 فش٠ضس

 دزف انماف

 03 لغطٕط١ٓ

 دزف انكاف

 03 وشؽٕخ

 دزف انالو

  76ٌٛه 

 دزف انًيى

 دمحم 
10-17-18-01-07-08-70-

63-37-34-80-87-86-30 

 31 دمحم أثٛ اٌمبعُ زبج زّذ

 45 دمحم ػجذٖ

  03 – 57 - 34اٌّغ١ر ػ١غٝ ثٓ ِش٠ُ 

 58 ِٕدً

  03 – 34ِٛعٝ 

 دزف انٌُٕ

 53 ١ٔٛرٓ

 دزف انٕأ

 64-61-58-53-54 ٚي د٠ٛسأذ 
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 58 ٚٚٔذٞ
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 فٓزص األياكٍ ٔانثهذاٌ -4

 دزف األنف

 33 االرسبد اٌغٛف١زٟ

 53 – 54 أِش٠ىب

 86 – 54 – 1 أٚسٚثب

 دزف انثاء

 67 ثبثً

 دزف انجيى

 02 اٌدض٠شح اٌؼشث١خ

 دزف انغيٍ

 38-33-56-45-77 ةاٌغش
 دزف انًيى

 01 اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

 10 ِىخ اٌّىشِخ

 دزف انٌُٕ

 67 ٠ٛ١ٔٛسن
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 فٓزص األشعار -5

 لافيح انزاء

 31, 13ؿ ٚرضػُ أٔه خشَ فغ١ش *** ٚف١ه أطٜٛ اٌؼبٌُ األوجش     

 لافيح انالو

 ٔٙب٠خ الذاَ اٌؼمٛي ػمبي *** ٚآخش عؼٟ اٌؼب١ٌّٓ مالي    

 زفذ ِٓ ثسثٕب هٛي ػّشٔب *** عٜٛ أْ خّؼٕب ف١ٗ ل١ً ٚلبٌٛاٌُٚ ٔغ
 4ؿ
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 ى ا الكتاَ:
ىػػػذا الكتػػػػاب زلاولػػػػة أتسيسػػػية اثنيػػػػة بعػػػػد زلاولػػػػة الشػػػي  دمحم عبػػػػده يف رسػػػػالة التوحيػػػػد 
اسػػػتهدفت تنػػػاوؿ التوحيػػػد مػػػن جانػػػب جتلياتػػػو علػػػى ادلعرفػػػة وابعتبػػػاره حجػػػر الزاويػػػة يف 

مػػػػة الػػػػيت حصػػػػرانىا بػػػػثالث، أال وىػػػػي  التوحيػػػػد والتزكيػػػػة ادلقا ػػػػد القرآنيػػػػة العليػػػػا احلاك
والعمراف، وقد اعتمدان يف إعػداده علػى القػرآف الكػرمي وبعػض طرائقػو يف عػرض التوحيػد 
علػػى البشػػرية، أملنػػا أف يكػػوف كتػػااب مغنيػػا لطػػالب العلػػـو الشػػرعية يف مسػػتوفت معينػػة 

ميػػػػة ذات ادلنػػػػاىج عػػػػن اللجػػػػوء إذل تلػػػػك الكتػػػػب ادلعقػػػػدة الػػػػيت عرفػػػػت ابلكتػػػػب الكال
الفلسػػفية وىػػو مفيػػد إبذف  هلل لكػػل مػػؤمن ومؤمنػػة يريػػد أف يػػتفهم التوحيػػد كمػػا ىػػو يف 

 حقيقتو القرآنية وأف يبٍت شخصيتو ادلسلمة انطالقا منو، و هلل ادلوقف.   


